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 ٢٠٠٥فرصة تارخيية يف عام : مقدمة - أوال 
مبقــدورنا اآلن، بعــد مخــس ســنوات مــن بــدء األلفيــة اجلديــدة، أن نــسلم أبناءنــا تركــة   - ١

ففي السنوات العـشر املقبلـة، ميكننـا أن خنفـض معـدالت الفقـر          . أنصع مما ورثه أي جيل سابق     
وميكننـا أن حنـد مـن انتـشار         . العاملية إىل النصف، وأن نوقف انتشار األمراض الرئيسية املعروفة        

. وميكننـا أن نـضاعف مـن احتـرام الكرامـة اإلنـسانية يف كـل البقـاع        . العنف املسلح واإلرهاب 
وميكننا أن نشكل جمموعة من املؤسسات الدولية احلديثة من أجل مساعدة البشرية على بلـوغ               

تكاتفنـا معـا، أن جنعـل       وميكننا، إنْ حنـن أقـدمنا علـى العمـل جبـرأة، وإنْ              . هذه األهداف النبيلة  
ــسان        ــع حبقــوق اإلن ــدرة علــى التمت ــر ق ــر رخــاء، وأوف ــا، وأكث ــر أمن النــاس يف كــل مكــان أكث

 .األساسية اخلاصة هبم
ويف عــصر يــسوده التــرابط العــاملي، فــإن  . إن مجيــع الظــروف مهيــأة لنــا للقيــام بــذلك  - ٢

 بـني مجيـع الـدول وراء        وشيجة املصلحة املشتركة، إذا فُهمت حق فهمها، ينبغـي هلـا أن تـربط             
ويف عـصر مـن الـوفرة     . هذه القضية، شأهنا يف ذلك شأن الدوافع اليت حترك إنـسانيتنا املـشتركة            

العامليــة، ميتلــك عاملنــا مــن املــوارد مــا ميكنُّــه مــن أن يقلــص بــصورة هائلــة الفجــوات الــضخمة   
ويف . ة مجيـع الـشعوب  املتأصلة بني األغنياء والفقراء، لـو أن هـذه املـوارد أمكـن حتريرهـا خلدمـ               

ــدة          ــدات اجلدي ــة كــل مــن التهدي ــة يف مواجه ــشؤون الدولي ــا ال ــرة عــسرية مــرت هب أعقــاب فت
والتهديدات القدمية  اليت ختفَّت يف أشكال جديدة، تتوق أوساط كثرية إىل التوصـل إىل توافـق        

الحات وهنـاك رغبـة يف حتقيـق أبعـد اإلصـ          . جديد يف اآلراء ميكن أن يقوم عليه العمل املشترك        
أثــرا يف تــاريخ األمــم املتحــدة بغيــة جتهيزهــا وتزويــدها بــاملوارد ملــساعدهتا علــى النــهوض هبــذه   

 . القضايا اليت تشكل جدول أعمال القرن احلادي والعشرين
ويف .  فرصة سـاحنة للمـضي قـدما يف هـذا االجتـاه بـصورة حامسـة                ٢٠٠٥ويشكل عام    - ٣

يـورك السـتعراض التقـدم احملـرز منـذ صـدور إعـالن              سبتمرب، سيجتمع قادة العـامل يف نيو      /أيلول
ــة  ــه مجيــع الــدول األعــضاء يف عــام   )١(األمــم املتحــدة لأللفي ويف إطــار . ٢٠٠٠، الــذي اعتمدت

اإلعداد ملؤمتر القمـة هـذا، طلبـت إيلَّ الـدول األعـضاء أن أقـدم تقريـرا وافيـا عـن تنفيـذ إعـالن                        
وأرفـق بـالتقرير جـدول أعمـال مقترحـا       . تقريـر وإنين بكل االحترام، أقدم اليـوم هـذا ال        . األلفية

 . لكي يتناوله مؤمتر القمة ويتخذ إجراءات بشأنه
وقد استندت، يف إعدادي هلذا التقرير، إىل خربيت كأمني عـام ملـدة مثانيـة أعـوام، وإىل                   - ٤

ضمريي وقناعايت الشخصية، وإىل فهمـي مليثـاق األمـم املتحـدة الـيت يقـع علـى عـاتقي واجـب                       
واستلهمت يف إعداده أيضا استعراضني واسـعي النطـاق للتحـديات           . مببادئه ومقاصده النهوض  

ــا   عــضوا واملعــين ١٦ أوهلمــا قدمــه الفريــق الرفيــع املــستوى املؤلــف مــن   -العامليــة الــيت تواجهن
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بالتهديدات والتحديات والتغـيري، الـذي طلبـت منـه أن يقـدم مقترحـات لتعزيـز نظامنـا األمـين                     
 خــبريا اضــطلعوا بإعــداد مــشروع األلفيــة، ٢٥٠؛ واآلخــر قــام بــه )A/59/565انظــر (اجلمــاعي 

وتطلب ذلـك منـهم وضـع خطـة عمـل مـن أجـل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام                 
٢٠١٥ . 

ويف هــذا التقريــر، قاومــت مــيال إىل أن أدرج مجيــع اجملــاالت الــيت مــن املهــم أو املــراد    - ٥
ي على البنـود الـيت أعتقـد أن اختـاذ إجـراءات بـشأهنا هـو                 وقد قصرت نفس  . إحراز تقدم بشأهنا  

وتتعلق هذه البنود باإلصالحات اليت هـي       . أمر بالغ احليوية وميكن حتقيقه خالل الشهور املقبلة       
 وأقـصد هبـا اإلصـالحات الـيت ميكـن اختـاذ إجـراءات بـشأهنا لـو أننـا حـشدنا                       -يف متناول يدنا    

ات قليلــة جــدا، فــإن هــذه األمــور تــشكل جــدول أعمــال وباســتثناء. اإلرادة الــسياسية الالزمــة
وهناك مسائل أخرى كـثرية سـيتطلب األمـر         . سبتمرب/يتضمن أعلى األولويات الجتماع أيلول    

وبطبيعة احلال، فإن أيـا مـن املقترحـات املطروحـة يف هـذا             . طرحها يف حمافل ومناسبات أخرى    
العـام مـن أجـل إحـراز تقـدم صـوب حـل        املقام ال يغفل احلاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة هـذا         

 . الصراعات اليت هتدد االستقرار اإلقليمي والعاملي
 

 التحديات اليت يطرحها عامل آخذ يف التغيري  -ألف  
يف إعالن األمم املتحدة لأللفية، أعرب قادة العامل عن ثقتهم بأنـه ميكـن لإلنـسانية، يف                - ٦

ا صوب السالم واألمن ونـزع الـسالح وحقـوق          غضون السنوات املقبلة، أن حترز تقدما عظيم      
ودعـوا إىل إقامـة شـراكة عامليـة للتنميـة مـن أجـل بلـوغ                 . اإلنسان والدميقراطية واحلكم الرشيد   

وتعهـدوا حبمايـة املستـضعفني، وتلبيـة االحتياجـات          . ٢٠١٥األهداف املتفق عليها حبلول عـام       
تحــدة دور أكــرب، ولــيس أقــل، يف واتفقــوا علــى ضــرورة أن يــصبح لألمــم امل. اخلاصــة ألفريقيــا

 .عالة يف تشكيل مستقبلنا املشتركاملشاركة الف
ــر       - ٧ ــة، أن أي تقري وأشــعر اآلن، بعــد مــرور مخــس ســنوات علــى صــدور إعــالن األلفي

يتناول تنفيذ اإلعالن نقطة بنقطة سـوف يغفـل النقطـة األهـم، أال وهـي أن الظـروف اجلديـدة                     
ــش   ــاء توافــق اآلراء ب ــا إحي ــات ا تقتــضي من ــه إىل عمــل  أن التحــديات واألولوي ــسية، وحتويل لرئي

 .مجاعي
ومنـذ  . لقد حدث الكثري منذ اعتماد إعالن األلفية ممـا حيملنـا علـى األخـذ هبـذا النـهج            - ٨

 املريعـة، فـإن شـبكات صـغرية مـن العناصـر الفاعلـة غـري                 ٢٠٠١سبتمرب  /وقوع هجمات أيلول  
. ت حـىت أعـىت الـدول تـشعر بأهنـا عرضـة للخطـر           جعل - وأقصد هبا اإلرهابيني   -التابعة للدول   

ويف الوقت نفسه، فإن دوال كثرية بدأت تشعر بـأن جمـرد اخـتالل تـوازن القـوى يف العـامل هـو                 
وقد كشف انقسام مواقف الـدول الكـربى إزاء القـضايا         . مصدر من مصادر زعزعة االستقرار    
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ويف الوقـت نفـسه،     . قيقهـا الرئيسية عن عدم وجود توافـق يف اآلراء بـشأن األهـداف وسـبل حت              
ــى      ــو عل ــا يرب ــاك م ــإن هن ــصراعات املــ    ٤٠ف ــدوب ال ــل ن ــدا حتم ــدد  . سلحة بل ــغ ع واآلن، يبل

ــشردين ــة   امل ــا قراب ــثهم تقري  ٢٥داخلي ــذي ميكــن أن      مليــون شــخص، ثل ــاق ال ــا خــارج النط ب
ين يف العــامل الــيت تتــراوح   إليــه مــساعدات األمــم املتحــدة، إضــافة إىل أعــداد املهــاجر       تــصل

واجلـرائم املرتكبـة ضـد     مليون الجـئ، وبعـضهم مـن ضـحايا جـرائم احلـرب       ١٢ و  ١١ بني ما
 .اإلنسانية

وهناك بلدان كثرية متزقت أوصاهلا وأفرغت من أهليها من جراء عنف آخـر مـن نـوع         - ٩
اإليدز، وبـاء العـامل احلـديث، إىل وفـاة مـا يربـو              /فقد أدى فريوس نقص املناعة البشرية     . خمتلف
ــى  ــون٢٠عل ــاملرض إىل       ملي ــصابني ب ــداد امل ــصاعدت أع ــال، وت ــساء واألطف ــن الرجــال والن  م

وهناك أكثر من بليـون شـخص ال يزالـون يعيـشون حتـت خـط الفقـر         .  مليونا ٤٠يربو على    ما
املدقع املتمثل يف احلصول علـى دخـل يقـل عـن دوالر واحـد يوميـا، كمـا حيـصد الفقـر أرواح                        

عاملية بوجه عام، فـإن التكـافؤ يف توزيعهـا يقـل          ورغم منو الثروة ال   .  شخص كل يوم   ٢٠ ٠٠٠
ورغـم مـا أحـرز مـن        . أكثر فأكثر، سواء داخل البلدان، أو داخل املنـاطق، أو يف العـامل ككـل              

تقدم حقيقي صـوب حتقيـق بعـض األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف عـدد مـن البلـدان، فـإن عـددا                         
 هـي الـيت     -النمـو أو البلـدان الناميـة       سـواء مـن البلـدان املتقدمـة          -ضئيال للغاية مـن احلكومـات     

ومـع أنـه جـرى االضـطالع        . ٢٠١٥اضطلعت بإجراءات كافيـة لبلـوغ األهـداف حبلـول عـام             
بأعمال هامة بشأن قضايا متنوعـة مـن قبيـل اهلجـرة وتغـري املنـاخ، فـإن نطـاق هـذه التحـديات                        

 . تهالطويلة األجل أعظم بكثري من أن يتمكن عملنا اجلماعي حىت اآلن من مواجه
كما أن األحداث اليت وقعـت يف الـسنوات األخـرية أدت إىل اخنفـاض الثقـة العامـة يف                   - ١٠

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن كـال        .  حـىت وإن كـان ذلـك ألسـباب مناقـضة           -األمم املتحدة نفسها  
 لفـشلها، حـسبما   –جانيب املناقشة بشأن احلرب يف العراق يرى بأنه خذل من جانـب املنظمـة    

هنـا، حـسبما يـرى اجلانـب اآلخـر،      ألول، يف وضع قراراهتـا موضـع التنفيـذ؛ أو أل       يرى اجلانب ا  
ومـع ذلـك، فـإن معظـم الـذين          . تتمكن مـن منـع نـشوب حـرب متـسرعة أو ال ضـرورة هلـا                 مل

ينتقدون األمم املتحدة ال يفعلون ذلك حتديدا إال ألهنم يـدركون أن للمنظمـة أمهيـة حيويـة يف                   
فاض الثقة يف هذه املؤسسة إمنا يقابله اقتناع متزايـد بأمهيـة فعاليـة              ومن هنا، فإن اخن   . عامل اليوم 

 . تعدد األطراف
فعلـى العكـس    . وال أريد اإلحياء بأن السنوات اخلمس املاضية خلت من األنبـاء الطيبـة             - ١١

من ذلك، هناك الكثري مما ميكن لنا أن نشري إليـه مبـا يـربهن علـى أن العمـل اجلمـاعي ميكـن أن                         
ــا  ــامل غــداة احلــادي عــشر مــن        حيقــق نت ــا الع ــيت أظهره ــة ال ــدءا مــن الوحــدة الرائع ــة، ب ئج فعلي
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، إىل ما مت القيـام بـه مـن حـل عـدد مـن الرتاعـات األهليـة، ومـن الزيـادة                        ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
امللموسة يف املـوارد املخصـصة للتنميـة إىل إحـراز تقـدم مطـرد يف بنـاء الـسالم والدميقراطيـة يف                       

فمــشاكلنا ال تفــوق . وال ينبغــي أن يــساورنا اليــأس أبــدا . مزقتــها احلــروببعــض البقــاع الــيت 
لكنـه ال ينبغـي لنـا أن نقنـع بنجاحـات ناقـصة، وال ميكـن لنـا أن                    . حدود قـدرتنا علـى جماهبتـها      

وال بــد لنــا، . نكتفــي باالســتجابات التدرجيــة علــى أوجــه القــصور الــيت جــرى الكــشف عنــها 
 .يريا بعيدا األثرلنا كي حنقق تغباألحرى، أن نلم مش

 
 ، وحقوق اإلنسانلتنمية واألمنا: جواحرية أفسح  - باء 

ويف . جيب أن تكون احتياجات الشعوب يف كل مكان هـي النـرباس الـذي هنتـدي بـه                  - ١٢
، اسـتندت إىل العبـارة االفتتاحيـة        )A/54/2000(“ حنـن الـشعوب   ”تقريري عن األلفية، املعنـون      
تـضم دوال ذات سـيادة،   منظمـة  ن أن األمـم املتحـدة، وإن كانـت    مليثاق األمم املتحدة لكي أبيِّ    

 وحتقيقـا   .حتياجـات، وعليهـا أن تقـوم بـذلك        تلـك اال  ، خلدمـة    املطـاف يف هنايـة    فإهنا موجودة،   
هلذه الغاية، البد أن يكون هـدفنا، علـى حنـو مـا ذكـرت حينمـا انتخبـت ألول مـرة منـذ مثانيـة               

 “. التنمية، واحلرية، والسالمأن نسعى إىل استكمال مثلث”أعوام، هو 
وحينمـا آلـوا علـى أنفـسهم أن ينقـذوا           . ولقد أدرك واضعو امليثاق هذه احلقيقـة جبـالء         - ١٣

األجيــال املقبلــة مــن ويــالت احلــرب، كــانوا يــدركون أن هــذا املــسعى ال ميكــن أن يكتــب لــه   
ام حقــوق ولــذلك قــرروا أن ينــشئوا منظمــة تكفــل احتــر . النجــاح إذا قــام علــى قاعــدة ضــيقة 

أن ”اإلنسان األساسية، وهتيئ الظروف اليت ميكن فيها احلفاظ على العدالة وسـيادة القـانون، و      
 .“ندفع بالرقي االجتماعي قُُدما، وأن نرفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح

ــوان     - ١٤ ــر عن ــد أعطيــت هــذا التقري ــسح  ”وق ــة أف ــى   “ يف جــو مــن احلري لكــي أؤكــد عل
ــا ــم امل  م ــاق األم ــدة باملوضــوع، ول   مليث ــن صــلة وطي ــن     تحــدة م ــد م ــه ال ب ــى أن كــي أشــدد عل

 وفــضال عــن ذلــك، فــإن مفهــوم     .مببادئــه يف حيــاة الرجــال والنــساء علــى الــسواء      النــهوض
 وحقـوق    واألمـن   إمنا ينطـوي أيـضا علـى فكـرة التـرابط القـائم بـني التنميـة                 جوااألفسح   احلرية

 . اإلنسان
القــراءة والكتابــة، ويعــيش علــى حافــة املــوت جوعــا، إن شــابا مريــضا باإليــدز، جيهــل  - ١٥

ليس بالشاب الذي يتمتع بكامـل حريتـه، حـىت وإن كـان بوسـعه أن يـديل بـصوته لكـي خيتـار                        
وباملثل، فإن املرأة اليت تعيش يف ظـل العنـف اليـومي، ولـيس هلـا رأي يف الطريقـة الـيت                 . حكامه

مــل حريتــها، حــىت لــو كانــت تكــسب  اتــدار هبــا شــؤون بلــدها، ليــست بــاملرأة الــيت تتمتــع بك 
 إمنـا يعـين ضـمنا أن للرجـال والنـساء يف      جـوا إن مفهوم احلرية األفـسح  . يكفيها لكي تعيش  ما

كل مكان احلق يف احلكم الذي يرتضونه، يف ظل القانون، ويف جمتمع ميكـن فيـه لكـل فـرد أن                      
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ــز أو عقــاب     ــات، دون متيي ــادة وتكــوين اجلمعي ــه يف التعــبري والعب ــضا أن  . ميــارس حق ــد أي والب
ــدقع         ــاهتم أحكــام اإلعــدام الــيت يفرضــها الفقــر امل ــة،  لكــي ختتفــي مــن حي يتحــرروا مــن الفاق
واألمراض املعدية، وأن يتحرروا من اخلوف، حىت ال يعصف العنـف واحلـروب حبيـاهتم وسـبل                 

 . إن مجيع الناس، يف واقع األمر، هلم احلق يف األمن ويف التنمية. رزقهم
، لكنـها    فحـسب  األمن وحقوق اإلنسان هي مجيعها باألمور احلتميـة       و تنميةت ال وليس - ١٦

وهــذا التــرابط مل يتعــزز إال يف عــصرنا الــذي يتميــز مبختلــف  . أيــضا أمــور يعــزز بعــضها بعــضا
. ضــروب التقــدم التكنولــوجي، وزيــادة التــرابط االقتــصادي، والعوملــة، والــتغري اجلغــرايف اهلائــل

وراء احلـروب األهليـة،     “ سـببا ”فقر وإنكار حقوق اإلنسان ليـسا       ن ال إومع أنه ميكن أن يقال      
أو اإلرهــاب، أو اجلرميــة املنظمــة، فــإن هــذه األمــور مجيعهــا تــضاعف بــشكل كــبري مــن خطــر  

روب وارتكـــاب الفظـــائع مهـــا أبعـــد وباملثـــل، فـــإن خـــوض احلـــ. زعزعـــة االســـتقرار والعنـــف
لدان يف مـصيدة الفقـر، لكنـهما بالتأكيـد     يكونان عن أهنما السببني الوحيدين وراء وقوع الب     ما

ومرة أخرى، فإن اإلرهاب الوخيم الذي يرتكب على جانـب مـن            . يؤديان إىل انتكاس التنمية   
أرجاء املعمورة، من قبيل شن هجوم على مركز مايل ضخم يف أحد البلـدان الغنيـة، مـن شـأنه         

ر، نظرا ملا سيسببه مـن انتكـاس      أن يؤثر على آفاق التنمية بالنسبة ملاليني البشر على جانب آخ          
ومـن شـأن البلـدان ذات احلكـم الـسليم        . اقتصادي كبري، والزج مباليني البشر إىل ساحة الفقـر        

والــيت حتتــرم حقــوق اإلنــسان ملواطنيهــا أن تكــون يف وضــع أفــضل لتجنــب أهــوال الــصراعات  
 . والتغلب على العقبات اليت تعترض سبيل التنمية

،  بدون األمن، وال بـاألمن بـدون التنميـة         التنميةب سبيل لنا للتمتع     وبناء على ذلك، فال    - ١٧
وما مل  يتم النهوض بكـل هـذه القـضايا،           . ولن نتمتع بأي منهما بدون احترام حقوق اإلنسان       

ويف هـذه األلفيـة اجلديـدة، ينبغـي لعمـل األمـم املتحـدة أن        . لن يتكلل حتقيق أي منها بالنجـاح    
 فيـه جلميـع النـاس امـتالك حريتـهم يف اختيـار نـوع احليـاة الـيت                    يدفع بالعامل صـوب يـوم يتـسىن       

يطيب هلم عيشها، وأن تتاح هلم فرص احلصول على املـوارد الـيت جتعـل هلـذه اخليـارات معـىن،                     
 . واألمن الذي يتيح هلم التمتع هبا يف جو يسوده السالم

 
 ضرورة العمل اجلماعي - جيم 

يات املتـشابكة، سـيكون مـن املـصلحة الذاتيـة لكـل             يف عامل يواجه التهديدات والتحـد      - ١٨
ومــن هنــا، فإنــه ال ســبيل إىل . بلــد أن تــتم معاجلــة هــذه التهديــدات والتحــديات بــصورة فعالــة

.  إال بالتعاون العاملي الواسع والعميق واملتواصل بني الـدول         جواالنهوض بقضية احلرية األفسح     
يع البلدان ليس فقط احتياجـات مواطنيهـا،        وسيكون هذا التعاون ممكنا إذا راعت سياسات مج       
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ومن شأن هـذا التعـاون أال ينـهض مبـصاحل اجلميـع فحـسب،               . ولكن أيضا احتياجات اآلخرين   
 . لكنه يعترف أيضا بإنسانيتنا املشتركة

وقــد صــممت املقترحــات الــواردة يف هــذا التقريــر بغــرض تعزيــز الــدول ومتكينــها مــن  - ١٩
 - الل العمل معـا علـى أسـاس مبـادئ وأولويـات مـشتركة             خدمة شعوهبا بصورة أفضل من خ     

إن الـدول ذات الـسيادة      . وهذا هو، يف هناية املطاف، ذات السبب وراء وجـود األمـم املتحـدة             
وتقـع علـى عاتقهـا مهمـة ضـمان      . هي اللبنات األساسية اليت ال غىن عنـها لبنـاء النظـام الـدويل             

ــة والعنــف و     ــهم مــن اجلرمي ــا، ومحايت ــة يف ظــل    حقــوق مواطنيه ــوفري إطــار للحري ــدوان، وت الع
أمـا إذا كانـت الـدول هـشة، فلـن هتنـأ             . القانون، يتحقق فيـه الرخـاء لألفـراد والنمـو للمجتمـع           

ولذلك، فإن أحـد التحـديات      . شعوب العامل باألمن والتنمية والعدالة، وذلك حق من حقوقها        
ا يكفـي هلـا مـن قـوة جملاهبـة           الكربى لأللفية اجلديدة يتمثل يف ضـمان أن تتمتـع مجيـع الـدول مبـ               

 . التحديات الكثرية اليت تواجهها
فنحن يف حاجة إىل جمتمع مـدين       . بيد أن الدول ال ميكنها أن تقوم هبذه املهمة مبفردها          - ٢٠

وقد أصبح كالمها يشغل بصورة متزايدة حـصة كـبرية وهامـة مـن       . ناشط وقطاع خاص فاعل   
الدول وحدها، ومـن اجللـي أن األهـداف احملـددة يف           اجملال الذي كان مقصورا يف السابق على        

 . هذا املقام لن يتسىن بلوغها إال مبشاركتها الكاملة
وحنتاج أيـضا إىل مؤسـسات حكوميـة دوليـة، إقليميـة وعامليـة، تتمتـع بـسرعة احلركـة                     - ٢١

 واألمــم املتحــدة، بوصــفها اهليئــة العامليــة. والفعاليــة مــن أجــل حــشد العمــل اجلمــاعي وتنــسيقه
الوحيدة على نطاق العامل الـيت تتمتـع بواليـة ملعاجلـة قـضايا األمـن والتنميـة وحقـوق اإلنـسان،                      

وإذ تقلص العوملة املسافات حـول املعمـورة ويـزداد التـرابط بـني هـذه                . يقع عليها عبء خاص   
بيـد أن القـول نفـسه يـصدق أيـضا           . القضايا، تصبح امليزات النسبية لألمم املتحـدة أكثـر جـالء          

ــة  علــى ب ــة   . عــض مــا لــديها مــن مــواطن ضــعف حقيقي وبــدءا مــن إصــالح املمارســات اإلداري
األساسية وبناء منظومـة لألمـم املتحـدة أكثـر اتـساما بالـشفافية والكفـاءة والفعاليـة، إىل جتديـد            
مؤسساتنا احلكومية الدولية الرئيسية لكي تكون تعبريا عـن عـامل اليـوم، وتعمـل علـى النـهوض              

 يف هـذا التقريـر، ال بـد لنـا مـن إعـادة تـشكيل منظمتنـا بطـرق مل يتـصورها                        باألولويات احملددة 
 .باجلرأة والسرعة غري املسبوقتنيأحد من قبل، و

ويف إطار ما نبذله من جهود لتعزيز مسامهات الدول واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص                - ٢٢
ح، علينـا أن نـضمن       من احلرية أفس   جوواملؤسسات الدولية من أجل النهوض برؤية تقوم على         

ولـذلك،  . تويل مجيع املـشتركني ملـسؤولياهتم واالنتقـال مـن حـسن األقـوال إىل حـسن األفعـال                 
 مساءلة الدول إزاء مواطنيهـا، والـدول إزاء         -فإننا يف حاجة إىل آليات جديدة لضمان املساءلة       
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وحيثمـا  . ملقبلـة بعضها بعضا، واملؤسسات الدولية إزاء أعضائها، واجليـل احلـايل إزاء األجيـال ا             
إن املهمـة الـيت   . كانت هنـاك مـساءلة، سـنحرز تقـدما؛ وحيثمـا غابـت املـساءلة سـيتدىن األداء            

 جيـب أن تتمثـل يف ضـمان    ٢٠٠٥سـبتمرب  / يف أيلـول الـذي سـيعقد   تقع على عاتق مؤمتر القمة      
 . العمل، من اآلن فصاعدا، على تنفيذ الوعود املبذولة

 
 حان وقت القرار - دال 

ــا بــالطموح   يف - ٢٣ ــا أن .  هــذه اللحظــة الدَّالــة مــن حلظــات التــاريخ، علين والبــد إلجراءاتن
وعلينـا أن نواجـه     . تكون عاجلة شأهنا يف ذلك شأن احتياجاتنا، وأن تكون على نفس النطـاق            

وجيــب أن نــستفيد مــن توافــق غــري مــسبوق يف اآلراء بــشأن كيفيــة  . التهديــدات العاجلــة فــورا
دية واالجتماعيــة العامليــة ، وأن نــصوغ توافقــا جديــدا يف اآلراء بــشأن   الرقــي بالتنميــة االقتــصا 

وإنه فقط من خالل العمل احلاسم اآلن، سـوف ميكننـا أن          . كيفية مواجهة التهديدات اجلديدة   
عامليـة ضـد الفقـر      نواجه على السواء حتديات األمن امللحة، وأن حنرز نصرا حامسا يف املعركـة ال             

 .٢٠١٥حبلول عام 
.  عامل اليوم، ليس مبقدور أي دولة، مهمـا بلغـت قوهتـا، أن حتمـي نفـسها بنفـسها             ويف - ٢٤

ويف مقـدرونا  . وباملثل، فليس بإمكان أي بلد، ضعيفا كان أو قويا، أن حيقق الرخاء مـن فـراغ              
وهذا أمر يدين بـه كـل منـا لآلخـر، كمـا يـدين كـل                 . أن نعمل معا، بل وعلينا أن نقوم بذلك       

وإذا كـان لنـا أن نرقـى إىل حتقيـق هـذه االلتزامـات               .  عن كيفية تنفيذ ذلك    منا لآلخر باملساءلة  
 . املتبادلة، سيكون مبقدورنا أن جنعل األلفية اجلديدة جديرة بامسها

 
 التحرر من الفاقة - ثانيا 

ن املاضـية أشـد اخنفـاض يف معـدالت الفقـر املـدقع              وشهدت السنوات اخلمس والعـشر     - ٢٥
وبفــضل انطالقــة التقــدم يف الــصني واهلنــد، أمكــن بالفعــل ملئــات  . قحققــه العــامل علــى اإلطــال

املاليني من الرجال والنساء واألطفال التحرر من أعباء العوز الشديد والبـدء يف التمتـع بفـرص                 
 . الوصول احملسنة إىل األغذية والرعاية الصحية والتعليم واإلسكان

ــك،   - ٢٦ ــع ذل ــيوم ــد    فف ــشرات البل ــسه، أصــبحت ع ــت نف ــت    الوق ــرا، ودفع ــر فق ان أكث
األزمــات االقتــصادية املــدمرة مباليــني األســر إىل وهــاد الفقــر، كمــا أدى ارتفــاع معــدالت          

واليـوم،  . التفاوت يف أرجاء واسعة من العامل إىل عدم التقاسم العـادل ملنـافع النمـو االقتـصادي         
لـى   يعيـشون ع   - أي شخص واحد من بني كل سـتة أشـخاص          -ال يزال أكثر من بليون نسمة     

أقـل مــن دوالر واحــد يوميــا، وال تتــوفر هلــم سـبل البقــاء علــى قيــد احليــاة يف مواجهــة أوضــاع   
فلـسعة  . وبعبـارة أخـرى، فـإن هـذا هـو فقـر قاتـل            . مزمنة من اجلـوع واملـرض واملخـاطر البيئيـة         
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ــاة طفــل بــسبب احلاجــة إىل        ــة بالقــضاء علــى حي ــا كفيل واحــدة مــن بعوضــة حتمــل داء املالري
أما اجلفاف واآلفـات اللـذان يـدمران احملاصـيل فهمـا            .  يتكلف دوالرا واحدا   ناموسية أو عالج  

 مليــون طفــل قبــل أن ١١إن عاملــا ميــوت فيــه كــل عــام . كفــيالن بتحويــل الكفــاف إىل جماعــة
يبلغوا عامهم اخلامس، ويقضي فيه اإليدز علـى حيـاة ثالثـة ماليـني شـخص، لـيس بعـامل يـنعم                      

 .جبو من احلرية أفسح

قــر أحــد اجلوانــب احملزنــة والــيت دى قــرون عديــدة، اعتــرب هــذا النــوع مــن الفوعلــى مــ - ٢٧
أما اليوم، فإنه ال ميكن الدفاع عن هذا الـرأي مـن           . مهرب منها من جوانب احلالة اإلنسانية      ال

فلقـد أظهـر حجـم ونطـاق التقـدم الـذي حققتـه البلـدان يف          . وجهيت النظر الفكرية واألخالقيـة    
مل أنـه ميكـن علـى مـدى فتـرة قـصرية جـدا مـن الـزمن حتقيـق خفـض                  كل منطقة من مناطق العا    

هائل يف معدالت الفقر ومعدالت وفيات األمهـات واألطفـال الرضـع، يف الوقـت الـذي ميكـن        
. فيه حتقيق انطالقـة كـبرية يف التعلـيم، واملـساواة بـني اجلنـسني، وغريمهـا مـن اجلوانـب اإلمنائيـة                      

ل بـني املـوارد والتكنولوجيـا املوضـوعة حتـت تـصرفنا             ومن شأن التضافر الذي مل يـسبق لـه مثيـ          
اليوم أن جيعـل منـا حقـا أول جيـل تتـوفر لـه األدوات واملعرفـة واملـوارد للوفـاء بـااللتزام الـذي                          

جبعـل احلـق يف التنميـة حقيقـة واقعـة لكـل       ”قطعته مجيع الـدول علـى نفـسها يف إعـالن األلفيـة            
 .“وبتخليص البشرية قاطبة من الفاقة، إنسان

 
 رؤية مشتركة للتنمية - ألف 

ــة       - ٢٨ ــع طائف ــددة م ــه املتع ــة بوجوه ــاطع حتــدي التنمي ــة    يتق ــضايا املترابط ــن الق شاســعة م
 واليت تتراوح بـني املـساواة بـني اجلنـسني، مـرورا بالـصحة والتعلـيم، ووصـوال إىل                    - بينها فيما
لـيت عقـدهتا األمـم املتحـدة     ولقد ساعدت املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة التارخييـة ا     . البيئة

خالل فترة التسعينات على أن تقيم، ألول مرة، إطارا معياريا شـامال حـول هـذه الـروابط مـن                   
ومهـدت هـذه األولويـات الـسبيل أمـام          . خالل رسم رؤيـة عامـة لألولويـات املـشتركة للتنميـة           

 - ه اجملـاالت أللفية لكي يضع جمموعة من األهداف احملددة زمنيـا تـشمل مجيـع هـذ              امؤمتر قمة   
وتتراوح بني خفض معدالت الفقر املدقع إىل النصف وتعمـيم التعلـيم االبتـدائي، علـى أن يـتم                   

 وتبلـــورت يف وقـــت الحـــق يف -٢٠١٥بلـــوغ مجيـــع هـــذه األهـــداف يف موعـــد غايتـــه عـــام 
 ).١انظر اإلطار (األهداف اإلمنائية لأللفية 
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 ١اإلطار 

 األهداف اإلمنائية لأللفية
 ١ اهلدف

 قضاء على الفقر املدقع واجلوعلا
 ١الغاية 

ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليـومي عـن دوالر واحـد إىل النـصف يف الفتـرة                
 ٢٠١٥  و١٩٩٠ما بني 
 ٢الغاية 

 ١٩٩٠ختفــيض نــسبة الــسكان الــذين يعــانون مــن اجلــوع إىل النــصف يف الفتــرة مــا بــني  
 ٢٠١٥ و

 ٢ اهلدف
 دائيحتقيق تعميم التعليم االبت

 ٣الغاية 
كفالة متكـن األطفـال يف كـل مكـان، سـواء الـذكور أو اإلنـاث منـهم، مـن إمتـام مرحلـة                       

 ٢٠١٥التعليم االبتدائي حبلول عام 
 ٣اهلدف 

 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 ٤الغاية 

حبلـول  إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثـانوي ويفـضل أن يكـون ذلـك            
 ٢٠١٥يتجاوز عام  ، وبالنسبة جلميع مراحل التعليم يف موعد ال٢٠٠٥عام 

 ٤اهلدف 
 ختفيض معدل وفيات األطفال

 ٥الغاية 
 ١٩٩٠ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني يف الفتـرة مـا بـني                 

 ٢٠١٥و 
 ٥اهلدف 

 حتسني الصحة النفاسية
 ٦الغاية 

 ٢٠١٥  و١٩٩٠ات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع يف الفترة مابني ختفيض معدل الوفي
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 ٦اهلدف 
 اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

 ٧الغاية 
 وبــدء احنــساره ٢٠١٥اإليــدز حبلــول عــام /وقــف انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

 اعتبارا من ذلك التاريخ
 ٨الغاية 
 وبـدء احنـساره     ٢٠١٥انتـشار املالريـا وغريهـا مـن األمـراض الرئيـسية حبلـول عـام                 وقف  

 اعتبارا من ذلك التاريخ
 ٧اهلدف 

 كفالة االستدامة البيئية
 ٩الغاية 

إدماج مبادئ التنميـة املـستدامة يف الـسياسات والـربامج القطريـة واحنـسار فقـدان املـوارد                   
 البيئية
 ١٠الغاية 

الذين ال ميكنهم احلصول على مياه الشرب املأمونـة إىل النـصف            ختفيض نسبة األشخاص    
 ٢٠١٥حبلول عام 

 ١١الغاية 
 مليـون مـن سـكان    ١٠٠يقـل عـن    ال  ملعيـشة مـا  ٢٠٢٠حتقيق حتـسني كـبري حبلـول عـام       

 األحياء الفقرية
 ٨اهلدف 

 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية
 ١٢الغاية 

تـسم باالنفتـاح والتقيـد بالقواعـد والقابليـة للتنبـؤ بـه        املضي يف إقامة نظام جتـاري ومـايل ي    
 علــى -يــشمل التزامــا بــاحلكم الرشــيد، والتنميــة، وختفيــف وطــأة الفقــر   (وعــدم التمييــز

 )الصعيد الوطين والصعيد العاملي
 ١٣الغاية 

تشمل قدرة صادرات أقل البلدان منوا علـى         معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا     
 معفاة من التعريفـات اجلمركيـة واخلـضوع للحـصص؛ وبرناجمـا معـززا لتخفيـف               الدخول

عبء الـديون الواقـع علـى البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون وإلغـاء الـديون الثنائيـة الرمسيـة                      
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ــا          ــت التزامه ــيت أعلن ــدان ال ــر ســخاء للبل ــصورة أكث ــة ب ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــدمي امل وتق
 بتخفيف وطأة الفقر

 ١٤الغاية 
عـن  (معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان غري الـساحلية والـدول الناميـة الـصغرية اجلزريـة              

طريــق برنــامج العمــل للتنميــة املــستدامة للــدول الناميــة الــصغرية اجلزريــة ونتــائج الــدورة   
 )االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة

 ١٥الغاية 
النامية باختاذ تدابري على املستويني الـوطين والـدويل         املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان      

 جلعل حتمل ديوهنا ممكنا يف املدى الطويل
  ١٦الغاية 

 التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عمال الئقا ومنتجا
 ١٧الغاية 

ة بأسـعار ميـسورة     التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقري األساسي       
  يف البلدان النامية

 ١٥الغاية 
املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية باختاذ تدابري على املستويني الـوطين والـدويل              

 جلعل حتمل ديوهنا ممكنا يف املدى الطويل
 ١٨الغاية 

وجيـا  التعاون مـع القطـاع اخلـاص إلتاحـة فوائـد التكنولوجيـات اجلديـدة، وخباصـة تكنول                 
 املعلومات واالتصال

  
وقـــد أدت األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة إىل حـــشد جهـــود مل يـــسبق هلـــا مثيـــل لتلبيـــة    - ٢٩

احتياجات أشـد النـاس فقـرا يف العـامل، إذ أصـبحت معـايري مقبولـة عامليـة لقيـاس التقـدم احملـرز                         
تمـع املـدين،    على نطاق أوسع، وحازت رضى كل مـن اجلهـات املاحنـة، والبلـدان الناميـة، واجمل                

وهــي متثــل بــذلك جمموعــة مــن األولويــات   . واملؤســسات اإلمنائيــة الرئيــسية، علــى حــد ســواء 
العاجلة اليت يشترك فيها اجلميع وحتظى بتأييد عاملي، وعلينا أن نعاجلهـا يف مـؤمتر القمـة املزمـع              

فيـة،  وبفضل األعمال الـيت أجنـزت يف إطـار مـشروع األل           . ٢٠٠٥ سبتمرب/عقده يف شهر أيلول   
خطـة عمليـة لبلـوغ األهـداف     : االسـتثمار يف التنميـة  املعنـون  الذي تلقيـت التقريـر اخلـاص بـه،      

ينـاير، أصـبحت هنـاك اآلن خطـة عمـل لبلـوغ تلـك               /، يف شهر كانون الثـاين     )٢(اإلمنائية لأللفية 
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كما توجد دالئـل مـشجعة تـنم عـن بـدء ظهـور العنـصر الـذي ال غـىن عنـه يف هـذا                 . األهداف
بيد أن احملك احلقيقـي سـيتمثل فيمـا إذا كانـت اإلجـراءات              .  وهو اإلرادة السياسية   الصدد، أال 

املوسعة اليت تتخذها البلدان املتقدمة النمو والنامية للتعامـل مـع هـذا الربنـامج سـتدعمها زيـادة                   
املساعدة اإلمنائية العاملية إىل أكثر مـن الـضعف علـى مـدى األعـوام القليلـة املقبلـة، إذ أن ذلـك                   

 .و ما سيلزم للمساعدة على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةه
ويف الوقت نفسه، يلزمنـا أن ننظـر إىل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة باعتبارهـا جـزءا مـن                      - ٣٠

فربغم القدر اهلائل مـن أعمـال املتابعـة الـيت جـرت بـشأن هـذه األهـداف،                . برنامج أعم للتنمية  
. ا، فإهنـا ال تـشكل يف حـد ذاهتـا برناجمـا كـامال للتنميـة            سواء داخـل األمـم املتحـدة أو خارجهـ         

الــيت غطتــها املــؤمترات الــيت نطاقــا وهــي ال تغطــي بــصورة مباشــرة بعــضا مــن املــسائل األوســع  
ــة املتوســطة         ــدان النامي ــدا البل ــيت ختــص حتدي ــسعينات، وال االحتياجــات ال ــرة الت ــدت يف فت عق

لتنميـة البـشرية واحلكـم      ملساواة واألبعـاد األعـم ل     أوجه عدم ا  املتعلقة بتنامي   املسائل  الدخل، أو   
 . وهي مسائل تتطلب مجيعا التنفيذ الفعال للنتائج اليت متخضت عنها املؤمترات،الرشيد
 امللحـة لتحقيـق األهـداف       مهيـة األالتأكيد علـى    املغاالة  فلن يكون من قبيل     ومع ذلك،    - ٣١

 تقدم يف كثري من اجملـاالت، يقـصر علـى وجـه     ، برغم ما أحرز من   إذ أن العامل  . اإلمنائية لأللفية 
وحـــسب . )٢انظـــر اإلطـــار (العمـــوم عـــن تلبيـــة املطلـــوب، وخباصـــة يف أشـــد البلـــدان فقـــرا  

 مـن املمكـن تنفيـذ برناجمنـا علـى          مـا زال  أوضحه التقرير الـصادر يف إطـار مـشروع األلفيـة،             ما
أن خنـرج عـن الـنمط املـألوف         ا، شـريطة    هالصعيد العاملي ويف معظم البلدان، أو حىت فيها مجيع        

ع بـشدة مـن خطـى عملنـا ونرتقـي مبـستواه، اعتبـارا مـن األشـهر اإلثـىن عـشر                  يف العمل ونـسرِّ   
وسوف يتطلب النجاح عمـال مـستمرا علـى مـدى العقـد بأكملـه،         . ٢٠١٥املقبلة، وحىت عام    

نجـاح يف   ويعـزى الـسبب يف هـذا إىل أن ال         . بدءا من هذه اللحظة وحىت املوعـد النـهائي املقـرر          
جمال التنمية ال ميكن إحرازه ما بني ليلة وضحاها، وكـذلك إىل املعوقـات الـشديدة الـيت تعـاين                    

فــاألمر حيتــاج إىل وقــت لتــدريب املعلمــني   . منــها بلــدان كــثرية مــن حيــث القــدرات الالزمــة   
ــة     املمرضــني و ــة األعمــال التجاري ــشفيات، وإقام ــدارس واملست ــاء الطــرق وامل واملهندســني، ولبن

 .غرية والكبرية القادرة على إجياد فرص العمل وتوليد اإليرادات املطلوبةالص
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  ٢اإلطار 

 األهداف اإلمنائية لأللفية حنو بلوغ التقدم احملرز 
. األهداف اإلمنائية لأللفية تفاوتا كبريا يف أحناء العـامل  حنو بلوغ   يتفاوت التقدم احملرز     

 األكـرب مـن التحـسينات، إذ مت منـذ عـام             وقد شـهدت منطقتـا شـرق آسـيا وجنوهبـا القـدر            
ولكـن مـا زال حنـو       .  مليـون نـسمة مـن بـراثن الفقـر          ٢٠٠ فقط انتـشال أكثـر مـن         ١٩٩٠
 وميثـل هـذا     - مليون نسمة يف آسيا يعيشون على ما يقل عن دوالر واحـد يف اليـوم                 ٧٠٠

رع  يف الوقـت الـذي بـدأ فيـه بعـض مـن أسـ               –الرقم حنـو ثلثـي أشـد النـاس فقـرا يف العـامل               
البلدان منوا يقصر عن الوفاء باألهداف غري املتعلقة بالـدخل، مـن قبيـل محايـة البيئـة واحلـد                    

وتتصدر أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى هـذه األزمـة، إذ أهنـا قـد                  . من وفيات األمهات  
ختلفت بـصورة خطـرية عـن بلـوغ معظـم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع اسـتمرار انعـدام                       

ا، وارتفــاع معــدالت وفيــات األطفــال واألمهــات علــى حنــو يــثري القلــق، األمــن الغــذائي هبــ
وتنامي أعداد سـكان األحيـاء الفقـرية، والزيـادة العامـة يف معـدل الفقـر املـدقع، وإن كـان                      

أما أمريكا الالتينيـة واالقتـصادات      . بعض فرادى البلدان قد أحرز قدرا من التقدم امللموس        
 األوســط ومشــال أفريقيــا، وهــي منــاطق كــثريا مــا تعرقــل الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة والــشرق

خطاها التفاوتـات املتناميـة هبـا، فتـأيت سـجالت التقـدم هبـا متباينـة، إذ تتفـاوت مـستويات                      
التقدم هبا تفاوتا شديدا، وإن كانـت االجتاهـات العامـة تـنم عـن قـصور يف تلبيـة املطلـوب                      

 .٢٠١٥للوفاء باملوعد النهائي احملدد له عام 
جنـوب  فعلـى الـرغم مـن ختلـف أفريقيـا      .  تفاوت التقدم احملرز من هدف لآلخر      كما 

وأوقيانوسيا يف مجيع اجملاالت تقريبا، حتقق مناطق أخرى إجنازات كـبرية           الصحراء الكربى   
يف احلد من الفقر وحتـسني إمكانيـة احلـصول علـى ميـاه الـشرب وزيـادة عـدد األطفـال يف                       

معدالت وفيات األطفال اخنفاضـا عامـا، بيـد أن خطـى            وشهدت أيضا   . املدارس االبتدائية 
ويف . التقــدم قــد أبطــأت يف كــثري مــن املنــاطق، بــل وتوقفــت يف أحنــاء مــن آســيا الوســطى  

الوقــت نفــسه، وعلــى الــرغم مــن التقــدم امللمــوس يف بعــض البلــدان، ال جيــري علــى وجــه  
 وخباصـة يف    العموم توفري سبل احلصول على خدمات الصرف الصحي باملعـدل املطلـوب،           
ومـا زالـت    . أفريقيا وآسيا حيث يتزايد أيضا عـدد سـكان األحيـاء الفقـرية بـصورة سـريعة                

معدالت وفيات األمهات مرتفعة بشكل غري مقبول يف مجيع أحناء العـامل النـامي، وهـو مـا                  
اإليـدز والـدرن واملالريـا      /ينطبق أيضا على معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية         

كما مل تتحقق بعد املساواة بني اجلنـسني، وختلفـت بلـدان كـثرية عـن حتقيـق                  . هاواستشرائ
ويـشكل تـدهور    . ٢٠٠٥الغاية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف جمال التعلـيم حبلـول عـام              

 .البيئة مصدر قلق بالغ يف مجيع املناطق النامية
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ــة بــني ا ٢٠٠٥ويــتعني يف عــام  - ٣٢ ــة والفقــرية إىل   أن تتحــول الــشراكة العاملي لبلــدان الغني
حقيقة واقعة، ومتثل هذه الشراكة ذاهتا اهلدف اإلمنائي الثامن، وقـد مت تأكيـدها جمـددا وحتديـد                  
تفاصيلها منذ ثالثة أعوام يف املؤمتر الدويل لتمويل التنميـة الـذي عقـد يف مـونتريي باملكـسيك،                

وجتـدر  .  جوهانـسربغ جبنـوب أفريقيـا      ويف مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة الـذي عقـد يف            
املـسؤولية  بكل بلـد نـام      نهض  ياإلشارة إىل شروط ذلك االتفاق التارخيي، اليت تنص على أن           

ــه    ــة ب ــسية عــن التنمي ــشمل  – الرئي ــا ي ــساد ووضــع      مم ــة الف ــز احلكــم الرشــيد وحمارب تعزي
اخلــاص الــسياسات وإجيــاد االســتثمارات الالزمــة لــدفع عجلــة النمــو حتــت قيــادة القطــاع  

أمــا . وزيــادة املــوارد احملليــة املتاحــة لتمويــل اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة إىل أقــصى حــد 
ــها بـــأن تتلقـــى البلـــدان الناميـــة الـــيت تعتمـــد      البلـــدان املتقدمـــة النمـــو فتتعهـــد مـــن جانبـ

الـدعم  استراتيجيات إمنائيـة تتـسم بالـشفافية واملـصداقية وحتـدد تكاليفهـا علـى حنـو سـليم                    
ي يلزمها، على هيئة زيادة املساعدة اإلمنائية، واألخذ بنظام جتاري أكثر توجها      الكامل الذ 

. حنو خدمة التنمية، وتوسيع نطاق عمليات التخفيف من عبء الـديون وتعميـق مـستواها              
ويتجلـى هـذا الفـشل يف       . وقد صدرت وعود بكل هذه املسائل، لكن هذه الوعود مل تر النـور            

 . سنويا ماليني األمساء اجلديدةقوائم الوفيات اليت تدرج هبا
 

 االستراتيجيات الوطنية -باء  
للفقر املدقع أسـباب كـثرية، تتـراوح مـابني الوضـع اجلغـرايف املنـاوئ وسـوء احلكـم أو                 - ٣٣

وما ختلفـه الـصراعات والفتـرات الـيت تعقبـها مـن             ) مبا يف ذلك إمهال الطوائف املهمشة     (فساده  
كـثريا مـن أشـد      تـصيب بـالوهن      شـرك دوامـة الفقـر الـيت          ومن أخطر األمـور الوقـوع يف      . دمار

دائـرة مفرغـة مـن العـوز، حـىت ولـو كانـت تـنعم حبكومـات نزيهـة                    وتـدفع هبـا إىل      البلدان فقرا   
ورأس املــال البــشري والعجــز يف اإلدارة  اهلياكــل األساســية األوليــة  وبــسبب انعــدام . وملتزمــة

ملـوارد الطبيعيـة، يتعـذر علـى هـذه البلـدان تـوفري              العامة وأعباء املرض وتدهور البيئة وحمدودية ا      
االستثمارات األساسية اليت تلزمهـا للـدخول يف مـسار جديـد يعـد بالرخـاء، مـا مل تتلـق دعمـا                       

 .خارجيا مستمرا وموجها
وكخطوة أوىل حنـو معاجلـة هـذه املـشاكل، حتتـاج البلـدان إىل أن تعتمـد يف الـسنوات                      - ٣٤

دفـة يف جمـال الـسياسات العامـة ترمـي إىل زيـادة االسـتثمارات            العشر املقبلـة أطـرا جـسورة وها       
املطلوبة لبلوغ الغايات الكمية على األقل من بـني الغايـات احملـددة يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة                    

ينبغي لكل بلد نام يعاين من الفقر املدقع أن يقوم حبلـول عـام              وحتقيقا هلذا اهلدف،    . لأللفية
منائية وطنية تتسم باجلرأة الكافية للوفاء بالغايـات احملـددة يف            باعتماد استراتيجية إ   ٢٠٠٦

وينبغي . االستراتيجية والشروع يف تنفيذ هذه      ٢٠١٥إطار األهداف اإلمنائية لأللفية لعام      
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ــادة االســتثمارات العامــة بــصورة عمليــة وبنــاء           ــوم هــذه االســتراتيجية علــى أســاس زي أن تق
وقد يبـدو أن    . عدة اإلمنائية الرمسية، حيثما تقتضي احلاجة     القدرات وحشد املوارد احمللية واملسا    

هذه التوصية مل تأت جبديد، ولكن الربط املباشر بني اإلجراءات املتخذة واالحتياجات املنبثقـة              
من أهداف طموحة وقابلة للرصد سيجعل من تنفيذها إجنـازا أساسـيا علـى الطريـق حنـو زيـادة        

 .ئرة ضد الفقراجلسارة واملساءلة يف املعركة الدا
فكـل املطلـوب هـو      . ومن املهم التشديد على أن هذا ال يقتـضي إجيـاد أدوات جديـدة              - ٣٥

ــصميم األدوات والعمــل هبــا     ــاع هنــج خمتلــف جتــاه ت ــات   . اتب ــديها بالفعــل ورق ــدان الــيت ل فالبل
 وهي أطر لإلنفاق مدهتا ثالث سـنوات ختـضع للـسيطرة الوطنيـة         -الستراتيجية احلد من الفقر     

ري وضعها على الصعيد الوطين باالتفاق مع البنك الدويل وغريه مـن شـركاء التنميـة علـى                  وجي
 ينبغي هلا أن توفق بينها وبني إطار من السياسات واالستثمارات يغطـي مـدة               -الصعيد الدويل   

أمـا يف البلـدان املتوسـطة الـدخل         . اتيا لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة     وعشر سنوات ويكون م   
من البلدان اليت أصبحت فيها هذه األهـداف قريبـة املنـال بالفعـل، فينبغـي للحكومـات             وغريها  

ــة ”أن تعتمــد اســتراتيجية لتحقيــق    تــشتمل علــى غايــات أكثــر  “أهــداف إمنائيــة معــززة لأللفي
 .طموحا

 إطار للعمل
إن اســتراتيجيات االســتثمار الراميــة إىل بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لــن حتــرز أي  - ٣٦

 تـدعمها الـدول بـنظم       جناح عملي، مهمـا كانـت جـودة صـياغتها مـن الوجهـة النظريـة، مـا مل                  
ل احلقـوق   عمِـ للحكم تتسم بالشفافية وختضع للمساءلة، وتقوم على أساس سـيادة القـانون، وتُ            

املدنية والـسياسية، فـضال عـن احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة، وتـدعمها إدارة عامـة ختـضع                    
وسيحتاج كثري من أشد البلـدان فقـرا السـتثمارات كـبرية ختـصص              . بالكفاءةللمساءلة وتتسم   

لبناء القدرات، من أجل إرساء اهلياكل األساسية الالزمة وصيانتها، وتدريب املـوظفني وتعـيني             
ولكـن سيـصعب حتقيـق النجـاح علـى نطـاق أعـم، دون وجـود حكـم رشـيد                     . موظفني أكفـاء  

 .الفساد وسوء اإلدارة أينما وجداشأفة ومؤسسات قوية والتزام واضح باستئصال 
ــوالوعلــى نفــس   - ٣٧ ، لــن يتحقــق النمــو االقتــصادي املــستدام دون وجــود سياســات    املن

اقتصادية دينامية مواتية للنمو توفر الـدعم لقطـاع خـاص مزدهـر ميكنـه مبـرور الوقـت أن خيلـق                      
يف االسـتثمارات   ويتطلـب هـذا زيـادة كـبرية         . فرص العمل ويولد الـدخل وإيـرادات الـضرائب        

املوجهــة لــرأس املــال البــشري واهلياكــل األساســية الــيت ختــدم التنميــة، مــن قبيــل هياكــل الطاقــة 
وباإلضـافة إىل ذلـك، حتتـاج املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة احلجـم إىل                . والنقل واالتـصاالت  

 العقـود وحقـوق   بيئة قانونية وتنظيمية مواتية، مبا يف ذلـك القـوانني التجاريـة الفعالـة الـيت حتـدد           
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ــة رشــيدة حتــد مــن الفــساد وتكافحــه، وســبل أوســع         ــة، وإدارة عام ــا احلماي ــوفر هل ــة وت امللكي
وحــسبما أبلغــتين بــه يف العــام . للحــصول علــى رؤوس األمــوال، مبــا يف ذلــك التمويــل الــصغري 

 و اللجنـة    )٣( للعوملة بالبعد االجتماعي املاضي اثنتان من اللجان املهمة، مها اللجنة العاملية املعنية          
، فإن هذا أمر أساسي لتوفري فرص عمل كرميـة تـوفر الـدخل              )٤(املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية   
 . النساء والشبابال سيماوتؤدي إىل متكني الفقراء، و

وملنظمات اجملتمع املـدين دور بـالغ األمهيـة يـتعني أن تؤديـه يف دفـع هـذه العمليـة قـدما                   - ٣٨
فـاجملتمع املـدين لـيس جمـرد شـريك ال غـىن عنـه يف تقـدمي                  . “نـسيا   تارخيـا م  يصبح الفقـر    ”حىت  

اخلدمات للفقراء بالقدر الذي تتطلبه األهداف اإلمنائية لأللفية، بل ميكنه أيـضا أن حيفـز العمـل      
داخــل البلــدان فيمــا يتعلــق بالــشواغل اإلمنائيــة امللحــة، وأن حيــشد حركــات عريــضة القاعــدة،   

وعلـى الـصعيد    . ة للمـساءلة عـن االلتزامـات الـيت تعهـدوا هبـا            ويوجد ضغطا شعبيا خيضع القـاد     
الدويل، ميكن لبعض منظمات اجملتمع املدين أن تساعد يف تكوين أو حـشد الـشراكات العامليـة                 
فيما يتعلق ببعض القضايا احملددة، أو توجيه االنتباه حملنة الشعوب األصلية وغريهـا مـن الفئـات                 

خر منـها أن يعمـل علـى تبـادل أفـضل املمارسـات فيمـا بـني           املهمشة، يف حني ميكن للبعض اآل     
مـــات بالـــدعم الفـــين وإســـداء  البلـــدان مـــن خـــالل أنـــشطة التبـــادل اجملتمعيـــة وتزويـــد احلكو  

 .هلا املشورة
 أولويات االستثمار الوطين والسياسة العامة

 عامـة مـن االسـتثمارات       “جمموعـات ”يلزم أن تراعـى يف أي اسـتراتيجية وطنيـة سـبع              - ٣٩
والسياسات العامة اليت تتعلق مباشرة باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وترسـي األسـاس للنمـو الـذي              

وحــسبما هــو مــبني يف مــشروع األلفيــة، فــإن مجيــع هــذه  . يتــوىل القطــاع اخلــاص زمــام قيادتــه
اجملموعــات ال غــىن عنــها مــن أجــل الوفــاء باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وباالحتياجــات اإلمنائيــة  

 .األعم
 

 وضع هناية لتفشي التحامل القائم على أساس نوع اجلنس: املساواة بني اجلنسني
ومـن  . يف وسع النساء بعد متكينهن أن يشكلن بعضا مـن أجنـع القـوى الدافعـة للتنميـة                  - ٤٠

األنــشطة املباشــرة الراميــة إىل النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني زيــادة معــدالت إمتــام الفتيــات     
 وإمكانية التحاقهن بـالتعليم الثـانوي، وكفالـة حـق النـساء يف ضـمان امللكيـة،                 للتعليم االبتدائي 

وكفالـة ســبل احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية اجلنــسية واإلجنابيــة، وتعزيــز التكــافؤ يف فــرص  
الدخول إىل أسواق العمل، وهتيئـة الفـرص الالزمـة لزيـادة التمثيـل يف اهليئـات احلكوميـة لـصنع          

 . من العنفالقرار، ومحاية املرأة
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 االستثمار يف االرتقاء بإدارة املوارد: البيئة
 فيما يتعلـق بأولويـات      ال سيما طر زمنية،   أينبغي للبلدان أن تعتمد غايات بيئية حمددة ب        - ٤١

مـن قبيـل إعـادة غـرس الغابـات، واإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه، وحفـظ الـنظم اإليكولوجيــة،           
ه الغايــات، يلــزم أن تقتــرن الزيــادة يف االســتثمارات املوجهــة  وحتقيقــا هلــذ. واحلــد مــن التلــوث

ويعتمــد التقــدم أيــضا علــى االســتراتيجيات . لــإلدارة البيئيــة بإصــالحات واســعة يف الــسياسات
ــة  ــصائد األمســاك       -القطاعي ــة واهلياكــل األساســية واحلراجــة وم ــا اســتراتيجيات الزراع ــا فيه مب

وفــضال عــن ذلــك، فثمــة أمهيــة بالغــة  . ات بيئيــة الــيت تتطلــب مجيعهــا ضــمان -والطاقــة والنقــل
لتحـسني سـبل احلـصول علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة، سـواء فيمـا يتعلـق باحلـد مـن الفقــر أو             

 وهنــاك أيــضا حاجــة إىل ضــمان أن يــشكل حتــسني فــرص احلــصول علــى ميــاه    .حبمايــة البيئــة
 .الشرب املأمونة واملرافق الصحية جزءا من االستراتيجيات اإلمنائية

 
 زيادة إنتاج األغذية واإليرادات املتأتية منها: التنمية الريفية

حيتــاج صــغار املــالك مــن املــزارعني وغريهــم ممــن يعيــشون يف منــاطق ريفيــة فقــرية إىل    - ٤٢
مغــذيات التربــة وإىل أنــواع حمــسنة مــن النباتــات وإدارة أفــضل للميــاه وإىل التــدريب علــى          

بيئيا، إىل جانب سبل احلصول علـى خـدمات النقـل وامليـاه             ممارسات الزراعة احلديثة املستدامة     
بـد يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى مـن              وال. والصرف الصحي وخدمات الطاقة احلديثة    

من أجل شن ثورة خضراء أفريقيـة يف القـرن احلـادي والعـشرين ختـرج                حشد هذه العناصر    
 .٢٠٠٥إىل النور يف عام 

 
عمل واالرتقاء باألحيـاء الفقـرية وإجيـاد بـدائل عـن إقامـة أحيـاء                تعزيز فرص ال  : التنمية احلضرية 
 فقرية جديدة

اهلياكــل األساســية يلــزم لألعــداد الكــبرية واملتناميــة مــن فقــراء احلــضر تــوفري خــدمات    - ٤٣
، من قبيل الطاقة والنقل ومكافحة التلوث والتخلص من النفايات، إىل جانـب النـهوض               األولية

. هود اجملتمعية الرامية إىل إقامة مساكن الئقة ودعم التخطـيط احلـضري           بضمانات امللكية وباجل  
ووصوال إىل هـذه الغايـة، يلـزم تعزيـز الـسلطات احملليـة والعمـل علـى حنـو وثيـق مـع املنظمـات                          

 .املعنية بالفقراء يف املناطق احلضرية
 

 كفالة سبل احلصول على اخلدمات األساسية أمام اجلميع: النظم الصحية
زم توفري نظم صـحية قويـة مـن أجـل كفالـة سـبل احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية                       يل - ٤٤

دعـم  األساسية أمام اجلميع، مبا يف ذلك اخلدمات الالزمة لتعزيـز صـحة األطفـال واألمهـات، و      
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انظـــر (مكافحـــة األمـــراض الفتاكـــة مـــن قبيـــل اإليـــدز والـــسل واملالريـــا  والـــصحة اإلجنابيـــة، 
 كـبرية مـن األخـصائيني الـصحيني         اسـتثمارات كافيـة وأعـداد     ويتطلب هـذا تـوفري ا     . )٣ اإلطار

املتحمسني الذين يتلقون أجـورا مناسـبة، واالرتقـاء باهلياكـل األساسـية واللـوازم، وإجيـاد نظـم                   
 .إدارة قوية، وإلغاء الرسوم املفروضة على مستعملي اخلدمات

 
 لثانوي والتعليم العايلكفالة التعليم االبتدائي للجميع، وتوسيع نطاق التعليم ا: التعليم
لالرتقاء بالتعليم علـى مجيـع املـستويات، ينبغـي أن يكـون يف وسـع اآلبـاء واجملتمعـات                     - ٤٥

احمللية مساءلة املـدارس الـيت ختـدمهم، وأن تقـوم احلكومـات يف الوقـت نفـسه بتحـسني املنـاهج           
ية واهلياكـل األساسـية،     ونوعية التعليم وطريقة اإليصال؛ وبناء القدرات املتعلقـة بـاملوارد البـشر           

حيثما يلزم ذلك؛ وإجياد احلوافز اليت جتتذب أطفال الفئات الضعيفة إىل املـدارس، مبـا يف ذلـك                   
 .إلغاء رسوم املستعملني

 بناء القدرات الوطنية: م والتكنولوجيا واالبتكارالعل
 يف ذلــك م والتكنولوجيــا، مبــا رة احملليــة للبلــدان يف جمــال العلــ   يف ســبيل زيــادة القــد   - ٤٦

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ينبغي للحكومات أن تنشئ هيئات استشارية علميـة، وأن            
ــوم         ــات العل ــا، وتتوســع يف كلي ــتعلم التكنولوجي ــئ الفرصــة ل ــيت هتي ــزز اهلياكــل األساســية ال تع

 .واهلندسة، وتشدد على التطبيقات اإلمنائية والتجارية يف مناهج العلوم والتكنولوجيا
   

  ٣طار اإل
 اإليدز/مأساة فريوس نقص املناعة البشرية

 ماليـني   ٣اإليـدز اآلن حبيـاة أكثـر مـن          /يودي وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
. نــسمة ســنويا، وهــو يــشكل خطــرا مل يــسبق لــه مثيــل يهــدد التنميــة البــشرية وأمــن البــشر

فاإليــدز، . تــامويــدمر هــذا املــرض ماليــني األســر وخيلــف وراءه عــشرات املاليــني مــن األي 
ــصادي        ــؤدي إىل تقــويض االســتقرار االقت ــصحة العامــة، ي ــه جمــرد أزمــة تواجــه ال ــر من أكث

وهـو يفـرض    . واالجتماعي، ويـدمر نظـم الـصحة والتعلـيم والزراعـة والرعايـة االجتماعيـة              
عبئــا ثقــيال علــى النمــو االقتــصادي، ويف الوقــت نفــسه يــضعف أيــضا مــن هياكــل احلكــم   

 .زيد من الضررواألمن، مما يهدد بامل
ــة     ــاء اســتجابة غــري عادي ــشار   . ويتطلــب هــذا الوب ــدء يف وقــف انت إذ ال ميكــن الب

اإليدز، يف ظل عدم وجود عالج شاف منـه، إال مـن خـالل التعبئـة اجلماعيـة لكـل قطـاع          
.  وهــو أمــر مل يــسبق لــه مثيــل حــىت اآلن يف تــاريخ الــصحة العامــة-مــن قطاعــات اجملتمــع 
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لة للوقاية والتثقيف والعـالج والتخفيـف مـن آثـار املـرض، وهـذه               ويقتضي هذا برامج شام   
 أي جنـاح دون االلتـزام الشخـصي مـن قبـل رؤسـاء الـدول واحلكومـات                   حتـرز بدورها لـن    

بدعم االستجابات اليت تقوم على املـشاركة الفعليـة مـن جانـب قطاعـات متعـددة، وبـأداء               
 .دور قيادي يف هذا الصدد

.  يف حتقيــق بعــض اإلجنــازات يف مكافحــة اإليــدز  ، بــدأ العــامل٢٠٠٠ومنــذ عــام  
وازداد عدد احلكومات اليت تدرج هذا اجملال ضمن أولوياهتـا االسـتراتيجية، والـيت أرسـت                

ويـضطلع  . هياكل إدارية متكاملة لتمسك بزمـام القيـادة يف هـذه املعركـة وتتـوىل تنـسيقها                
لــذي دعيــت إلنــشائه يف عــام  اآلن الــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والــسل واملالريــا، ا 

، بــدور قيــادي يف اجلهــود املبذولــة علــى الــصعيد العــاملي، مــع تركيــز االهتمــام يف   ٢٠٠١
ديــسمرب /ويف كــانون األول. الوقــت نفــسه علــى األوبئــة الفتاكــة األخــرى ومكافحتــها      

 يف العـامل النـامي قـد       العـالج املـضاد للفريوسـات الرجعيـة       ، كان إمجايل من يتلقون      ٢٠٠٤
 يف املائة فيما ال يتجـاوز مخـسة         ٦٠ نسمة، وهو ما ميثل زيادة قدرها حنو         ٧٠٠ ٠٠٠بلغ  

الـدويل اآلن لتوسـيع نطـاق العــالج    اجملتمـع  وتتجلـى يف ذلـك األولويـة الـيت يوليهــا     . أشـهر 
بصورة سريعة، كما يتبني من ذلك أن من املمكـن إحـداث تغـيري حقيقـي يف فتـرة وجيـزة        

 .للغاية
ري مما يتعني عمله إذا كـان لنـا أن نأمـل علـى أي حنـو واقعـي يف                    بيد أن هناك الكث    

 العالج املضاد للفريوسات الرجعيـة    احلد من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وتوفري         
وكــثري مــن احلكومــات مــا زال عليهــا أن تتعامــل   . جلميــع مــن حيتاجونــه يف العقــد املقبــل  

 بـه، أو مـا زالـت غـري ملتزمـة التزامـاً كافيـاً                بشكل علين مع هذا املرض والوصـمة املرتبطـة        
وعلـى  . يلزم من مناقشة صرحية ومن إجراءات فيما يتعلق مبسألة املـساواة بـني اجلنـسني               مبا

وجه التحديد، ما زالت املوارد املخصـصة لإليـدز أقـل كـثريا مـن املطلـوب لالسـتجابة لـه                     
واجلهــات املاحنــة املتعــددة  ويــتعني اآلن علــى احلكومــات الوطنيــة  . بــصورة شــاملة ووافيــة 

 .األطراف والثنائية أن تتخذ خطوات حنو الوفاء هبذه التكاليف
 ١٠ و ٧وقـد أهبــت بــاجملتمع الــدويل منــذ أربعــة أعــوام أن يــوفر مــا يتــراوح بــني   

اإليـدز  /سنوياً لتلبية االحتياجات املتوقعة حملاربة فريوس نقص املناعـة البـشرية          دوالر  باليني  
ومل جيــر تــوفري هــذا املبلــغ بالكامــل، ويف الوقــت نفــسه أخــذ املــرض يف   . امييف العــامل النــ
ونتيجــة لــذلك، أصــبحت لــدينا فجــوة متناميــة بــني مــا هــو مطلــوب ومــا هــو  . االستــشراء

ــوافر ــر طموحــاً  . وال ميكــن هلــذا الوضــع أن يــستمر . مت  فــنحن حباجــة إىل اســتراتيجية أكث
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هيب باجملتمع الدويل أن يقوم على وجه السرعة       ألذلك،  و. وتوازناً للوقاية والعالج معاً   
بتقــدمي املــوارد الالزمــة لالســتجابة بــصورة موســعة وشــاملة لفــريوس نقــص املناعــة         

برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص         اإليدز، حـسبما حـدده      /البشرية
 ملكافحـة  مليوأن يوفر التمويل الكامل للصندوق العا وشركاؤه، اإليدز/املناعة البشرية

 .السل واإليدز واملالريا
  

 تسخري التجارة ألغراض التنمية ومتويل التنمية: ٨تأمني فعالية اهلدف  -جيم  
ميكن للكثري من البلدان املتوسـطة الـدخل وبعـض البلـدان األفقـر، بـل وينبغـي هلـا، أن                      - ٤٧

احمللـي عـن طريـق إعـادة      حتشد معظم املوارد الالزمة لتمويل هذه االستراتيجيات علـى الـصعيد            
ختصيص اإليرادات احلكومية، ومسامهات األسـر املعيـشية، واسـتثمارات القطـاع اخلـاص، مـع                

ولكن يف معظم البلدان املنخفضة الدخل، ويف مجيع أقـل البلـدان منـوا           . إكمال ذلك باالقتراض  
 املطلـوب   تقريبا، سيكون احلد األقصى الذي ميكن مجعه عن طريق هذه اجلهود أقل كـثريا مـن               

ووفقـا ملـشروع األلفيـة، سـتبلغ تكـاليف االسـتثمار ألغـراض          . لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة    
 ٧٥األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وحــدها يف أي بلــد عــادى مــن البلــدان املنخفــضة الــدخل حنــو   

بالقيمــــة الثابتــــة  (٢٠١٥ دوالرا يف عـــام  ١٤٠، وترتفــــع إىل ٢٠٠٦دوالرا للفـــرد يف عــــام  
وتتجاوز هذه املبالغ البسيطة بكثري املوارد املتاحة ملعظـم البلـدان املنخفـضة الـدخل،               ). رللدوال

ويلـزم تقـدمي دفعـة      . إذ أهنا تعادل ما بني ثلث ونـصف الـدخل الـسنوي للفـرد يف هـذه البلـدان                  
كبرية يف شكل مساعدات إمنائية من أجل هتيئـة الظـروف املواتيـة لزيـادة االسـتثمارات اخلاصـة          

 . من إطار املعونة على املدى الطويل يف هذه البلدان“استراتيجية للخروج”ووضع 
 املعونة  

ــادة الــيت شــهدهتا       - ٤٨ ــتغريات املــشجعة الــيت طــرأت يف الــسنوات األخــرية الزي مــن أهــم ال
وتبلغ نـسبة املـساعدة   . املساعدة اإلمنائية الرمسية، بعد عقد من االخنفاض املستمر يف التسعينات        

يف املائة من الدخل القومي اإلمجـايل للبلـدان املتقدمـة النمـو،       , ٢٥ الرمسية العاملية حاليا     اإلمنائية
يف املائـــة الـــيت حتققـــت يف أواخـــر , ٣٣تـــزال أقـــل بكـــثري مـــن النـــسبة البالغـــة  وهـــي نـــسبة ال

الثمانينات، ناهيك عن اهلـدف الـذي حـدد منـذ فتـرة طويلـة ومت تأكيـده جمـددا يف توافـق آراء                       
واستنادا إىل االلتزامات اليت تعهـد      . يف املائة , ٧، والذي تبلغ نسبته     )٥(٢٠٠٢يف عام   مونتريي  

هبا مؤخرا العديد مـن املـاحنني بـشأن إحـداث زيـادات يف املـساعدة مـستقبال، ينبغـي أن ترتفـع                       
، وهو ما يـصل     ٢٠١٠ بليون دوالر حبلول عام      ١٠٠التدفقات السنوية هلذه املساعدة إىل حنو       

بيـد أن جـزءا كـبريا مـن         .  ضعف املستويات اليت بلغتها وقـت انعقـاد مـؤمتر مـونتريي            تقريبا إىل 
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هذا املبلغ ميثل ديونا مشطوبة ويـأيت نتيجـة الخنفـاض قيمـة الـدوالر، وال يـشكل متـويال صـافيا                      
 بليــون دوالر عــن ٥٠طويــل األجــل، و علــى أي األحــوال، ســيظل املبلــغ اإلمجــايل أقــل بنحــو 

منائية الرمسية اليت تشري حـسابات مـشروع األلفيـة إىل أهنـا سـتلزم لبلـوغ                 مستويات املساعدة اإل  
 .األهداف اإلمنائية لأللفية، ناهيك عن األولويات اإلمنائية األوسع نطاقا

فقـد ظهـرت جمموعـة    . وحلسن احلظ، هناك بوادر تشري إىل حـدوث مزيـد مـن التقـدم       - ٤٩
حتـاد األورويب وبعـض البلـدان الناميـة األكثـر           جديدة من املاحنني، من بينها أعـضاء جـدد يف اال          

ثراء، من قبيل الربازيل والصني واهلند، وقد أخذ مجيع هـؤالء املـاحنني يقـدمون خـربهتم بـشكل              
وقـد بلـغ مخـسة مـن البلـدان          . متزايد للبلدان النامية األخرى مـن خـالل أنـشطة التعـاون الـتقين             

ة بلـدان أخـرى جـداول زمنيـة مـؤخرا لبلـوغ       يف املائة، وحددت ست, ٧املاحنة بالفعل هدف الـ  
وينبغي للبلدان املتقدمة النمو الـيت مل حتـدد بعـد جـداول زمنيـة لبلـوغ اهلـدف                   . هذا اهلدف 

يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة أن             , ٧املتمثل يف ختصيص    
دات كبرية يف موعد غايتـه      ، على تبدأ بإحداث زيا    ٢٠١٥تفعل ذلك يف موعد غايته عام       

 .٢٠٠٩يف املائة حبلول عام , ٥ وأن حتقق نسبة ٢٠٠٦عام 
ويف حني أن من الواضح أن هناك معوقات تتصل بالقدرات تكبل الكـثري مـن البلـدان                   - ٥٠

واعتبـارا  . النامية، علينا أن نضمن تلقي البلدان اليت لديها االستعداد زيـادة فوريـة يف املـساعدة    
، ينبغي أن تتلقـى البلـدان الناميـة الـيت تـضع اسـتراتيجيات وطنيـة سـليمة                  ٢٠٠٥من عام   

وشفافة وخاضعة للمساءلة واليت حتتـاج إىل زيـادة يف املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، زيـادة يف        
املعونة تكفي كميتها وجودهتا وسرعة وصـوهلا لـتمكني هـذه البلـدان مـن بلـوغ األهـداف                   

 .اإلمنائية لأللفية
 طريق لزيادة حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية هـو أن ختـصص للمعونـة حـصص                وأقصر - ٥١

ولكــن، نظــرا إىل أن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة . متزايــدة مــن امليزانيــات الوطنيــة للبلــدان املاحنــة
لأللفيــة يتطلــب زيــادة كــبرية يف الــصرف اإلمجــايل هلــذه املــساعدة علــى مــدى األعــوام القليلــة   

شاف ســبل جديــدة لتمويــل إحــداث زيــادة حــادة علــى األجلــني القــصري   املقبلــة، جيــدر استكــ
وقد اقترحت عدة أفكار ميكن تطبيقهـا علـى األجـل الطويـل إلجيـاد مـصادر متويـل                   . واملتوسط

مبتكرة تكمل املساعدة اإلمنائية الرمسية، وجيري استكـشاف بعـض مـن هـذه األفكـار حاليـا يف        
بيـد أن األمـر الـالزم    . انيا، والربازيل، وشيلي، وفرنـسا إطار مبادرة هامة تتصدرها إسبانيا، وأمل     

وميكـن ملرفـق املاليـة الـدويل املقتـرح أن      . اآلن هو إجيـاد آليـة تكفـل زيـادة التمويـل علـى الفـور          
ــق     ــن طري ــك ع ــق ذل ــرة        ”حيق ــة فت ــة يف بداي ــساعدة املقبل ــدفقات امل ــن ت ــبري م صــرف جــزء ك

وينبغـي للمجتمـع الـدويل يف عـام         . لقائمـة ، مع مواصلة االستعانة بقنوات الصرف ا      “التمويل
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 أن ينشئ مرفقا دوليا للمالية من أجل دعـم البـدء الفـوري يف صـرف جـزء كـبري                     ٢٠٠٥
من املساعدة اإلمنائية الرمسية يف بداية فترة التمويل، على أن يقوم هذا املرفـق علـى أسـاس     

يف املائـة يف    , ٧نـسبة الــ     التزامات معززة ببلوغ هـدف املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املتعلـق ب             
وينبغي أيضا النظر على األجـل الطويـل يف مـصادر أخـرى             . ٢٠١٥موعد ال يتجاوز عام     

 .مبتكرة لتمويل التنمية تكون مكملة للمرفق
وميكن، بل وينبغي، إكمال هذه اخلطوات بإجراءات فوريـة تتخـذ لـدعم جمموعـة                - ٥٢
دة األثر وقليلة التكلفـة نـسبيا ميكنـها أن    ، اليت متثل مبادرات شدي “املكاسب السريعة ”من  

وتتراوح .  إىل إنقاذ حياة املالينيحتقق مكاسب كبرية على األجل القصري وأن تؤدي من مثَّ    
هذه املبادرات ما بني التوزيع اجملاين على نطاق واسع لناموسيات الوقاية من املالريـا وللعقـاقري                

ج توفري الوجبـات املدرسـية حمليـا باسـتخدام األغذيـة            الفعالة املضادة للمالريا، والتوسع يف برام     
املنتجة على الصعيد احمللي، وإلغاء الرسوم املفروضة على مستعملي خـدمات التعلـيم االبتـدائي               

ومــن شــأن هــذه اخلطــوات الــسريعة أن تــوفر دعمــا بــالغ األمهيــة    . وخــدمات الــصحة األوليــة 
شأهنا أن توجد زمخا سـريعا وأن ختلـق قـصص        إذ من   . الستراتيجيات األهداف اإلمنائية لأللفية   

جنــاح مبكــر ميكــن أن توســع مــن نطــاق االلتــزام باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإن كانــت لــن    
 .تشكل بديال عن االستثمارات املستمرة الطويلة األجل

ــة       - ٥٣ ــة املــساعدة اإلمنائي ــة للنــهوض بنوعي ــزم اختــاذ خطــوات عاجل ويف الوقــت نفــسه، يل
وينبغـي الـربط بـني      . فاء مزيـد مـن الـشفافية عليهـا وإخـضاعها ملزيـد مـن املـساءلة                الرمسية وإضـ  

ــداف         ــوغ األه ــدان، وبل ــة للبل ــتراتيجيات الوطني ــة احملــددة يف االس ــة واالحتياجــات احمللي املعون
ومـن الواضـح أن هـذا خيـدم         . اإلمنائية لأللفية، وليس ربطها مبصاحل املـوردين يف البلـدان املاحنـة           

ــد  ــصاحل البل ــدافعي        م ــر ل ــصلحة يف أن تظه ــا م ــو ذاهت ــة النم ــدان املتقدم ــد أن للبل ــة، بي ان النامي
ومتابعــة للمنتــدى الرفيــع املــستوى الــذي عقــد يف  . الــضرائب لــديها أن املعونــة هلــا فعاليتــها 

 بشأن فعالية املعونة، ينبغـي للبلـدان املاحنـة أن حتـدد حبلـول               ٢٠٠٥مارس  /باريس يف آذار  
ول زمنية وأهدافا قابلـة للرصـد مـن أجـل املواءمـة بـني آليـات                  جدا ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

تقدمي املعونة لديها واالستراتيجيات الوطنية القائمة على أساس األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              
ويشمل هذا التعهد بالتزامات جتاه خطـط االسـتثمار القائمـة           . اليت تأخذ هبا البلدان الشريكة    
، وتـوفري متويـل    ٢٠٠٥لفية، وحتديد أجل زمين ينتهي يف عـام         على أساس األهداف اإلمنائية لأل    

متعدد السنوات ميكن التنبؤ به، واألخـذ بـإجراءات مبـسطة بـصورة ملموسـة، والـدعم املباشـر              
 .مليزانيات البلدان اليت توجد لديها اآلليات املناسبة
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 الديون  
وقـد مت حـىت     . ائيـة الرمسيـة   ترتبط مسألة الـدين اخلـارجي ارتباطـا وثيقـا باملـساعدة اإلمن             - ٥٤

 بليـون دوالر للتخفيـف     ٥٤اآلن مبوجب مبادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون االلتـزام مببلـغ                
ولكـن علـى    .  بلدا وصلت إىل نقطة البت أو نقطة اإلكمـال         ٢٧من عبء الديون املترتبة على      

زمـة بـشدة لألهـداف    الـرغم مـن وجـود أدلـة مقنعـة علـى أن هـذا يـؤدي إىل حتريـر املـوارد الال          
وللمضي قدما يف هذا الطريق، ينبغي لنا       . اإلمنائية لأللفية، فهو مازال أقل بكثري من املطلوب       

أن نعيد تعريف القدرة على حتمل الديون حبيث تعين أن يسمح مستوى الدين للبلد املعين               
. الديون دون زيادة يف نسب     ٢٠١٥بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والوصول إىل عام        

وسوف يتطلب هذا بالنسبة ملعظم البلدان الفقرية املثقلة بالديون متـويال يكـون علـى هيئـة مـنح           
خالصة كما يتطلـب إلغـاء كـامال للـديون، بينمـا سيقتـضي بالنـسبة للكـثري مـن البلـدان املثقلـة                        

يـضات يف   بالديون من غري البلدان الفقرية املثقلة بالـديون، ومـن البلـدان املتوسـطة الـدخل، ختف                
وينبغـي إلغـاء املزيـد مـن الـديون      . حجم الديون أكرب كثريا من التخفيـضات املقدمـة حـىت اآلن          

ــة لبقــاء      ــة األخــرى، ودون املــساس باملقومــات املالي دون خفــض املــوارد املتاحــة للبلــدان النامي
 .املؤسسات املالية الدولية على األجل الطويل

 التجارة  
ــيت   اســتثماراتعــن احلاجــة إىل  رغــم أن التجــارة ال تغــين   - ٥٥ ــة الواســعة النطــاق ال  التنمي

تدعمها املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، فـإن وجـود نظـام جتـارة مفتـوح ومنـصف ميكـن أن يكـون                 
لـذلك تنـدرج   . دافعا قويا للنمو االقتصادي واحلد من الفقر، خاصة حـني يقتـرن مبعونـة كافيـة         

وكـثرياً مـا ال     . ية ملنظمة التجارة العاملية بالدوحة    التنمية حبق يف صميم جولة املفاوضات التجار      
جتد البلدان النامية يف الوقت احلايل ساحة عادلـة تـسمح هلـا بالتنـافس يف التجـارة العامليـة، ألن                      
البلــدان الغنيــة تلجــأ جملموعــة متنوعــة مــن التعريفــات واحلــصص وأشــكال الــدعم لتقييــد ســبل   

تيح االجتماع الوزاري ملنظمـة التجـارة العامليـة املقـرر           وي. الوصول إىل أسواقها ومحاية منتجيها    
 فرصـة ال جيـب إهـدارها لوضـع خطـوط اتفـاق يتعلـق                ٢٠٠٥ديـسمرب   /عقده يف كانون األول   

ومــن األولويــات العاجلــة وضــع جــدول زمــين تزيــل علــى . بكيفيــة تــصحيح هــذه االخــتالالت
ل إىل األسواق، وتبدأ يف الـتخلص  أساسه البلدان املتقدمة النمو احلواجز اليت حتول دون الوصو        

و ينبغــي، . تــدرجيياً مــن أشــكال الــدعم احمللــي الــيت تــشوه التجــارة، وخاصــة يف جمــال الزراعــة  
للتصدي هلذه األولويـة، أن تفـي مفاوضـات جولـة املفاوضـات التجاريـة املتعـددة األطـراف يف                

وة أوىل يف هـذا     وكخطـ . ٢٠٠٦الدوحة بوعدها اإلمنـائي وتكتمـل يف موعـد ال يتجـاوز عـام               
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الصدد، ينبغي أن تتيح الدول األعضاء سـبل الوصـول دون رسـوم ودون حـصص حمـددة                  
 .أمام مجيع الصادرات القادمة من أقل البلدان منوا

وقد شدد توافق آراء مونتريي على أن كثرياً من البلدان النامية، وخاصـة أشـدها فقـرا                  - ٥٦
األساسـية، تعـاين أيـضا مـشكلة تتـصل جبانـب            اليت تعتمد على عدد قليـل مـن منتجـات الـسلع             

العــرض، تتمثــل يف انعــدام القــدرة علــى تنويــع الــصادرات، والــضعف أمــام تقلبــات األســعار،    
ــدهور املطــرد يف جمــال التجــارة   ــشدد    . والت ــزم أن ت ــافس التجــاري، يل ــاء القــدرة علــى التن ولبن

 االسـتثمارات يف اإلنتاجيـة   استراتيجيات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى الـصعيد الـوطين علـى             
الزراعية، واهلياكل األساسية املتعلقة بالتجـارة، والـصناعات التـصديرية القـادرة علـى املنافـسة،                
وال سيما بالنسبة ألقل البلدان منوا، والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية، والـدول اجلزريـة الـصغرية                    

جلـة هـذه املـشاكل، وتـشجيع التنويـع،          ورغم وجود عدد من املبـادرات الراميـة إىل معا         . النامية
واحلد من الضعف أمام تقلبات أسعار السلع األساسية، فـإن الـدعم املقـدم هلـا يقـل كـثريا عـن                      

 .القدر الضروري
 كفالة االستدامة البيئية -دال  

ــا بــصفة أساســية علــى الــنظم واملــوارد الطبيعيــة    - ٥٧ ــا وتنميتن وستــضيع . نعتمــد يف وجودن
ا للتغلب على الفقر واألخذ بأسباب التنمية املـستدامة هبـاء يف حالـة اسـتمرار                اجلهود اليت نبذهل  

و جيــب علــى الـصعيد القطــري أن تــشمل  . التـدهور البيئــي ونفـاد املــوارد الطبيعيــة دون هـوادة   
االستراتيجيات الوطنية استثمارات يف حتسني اإلدارة البيئية وإجـراء التغـيريات اهليكليـة الالزمـة          

وجيب تعزيز اجلهود املبذولة علـى الـصعيدين اإلقليمـي والعـاملي فيمـا             . تدامة البيئية لتحقيق االس 
يتعلق بكثري من األولويات البيئية، من قبيل اجملاري املائية املشتركة والغابات واملـصائد البحريـة               

فبفــضل . ولــدينا بالفعــل منــوذج مــشجع يــبني كيفيــة إجيــاد حلــول عامليــة . والتنــوع البيولــوجي
، يبدو أن خطر اإلشـعاع الـضار   )٦(املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون كول مونتريال   بروتو

قد أخذ يف االحنسار، األمر الـذي يـربهن بوضـوح علـى الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا إدارة املـشاكل                        
 البيئية العاملية حني تبذل مجيع البلدان جهودا تنم عن قوة عزمها على تنفيذ األطر املتفـق عليهـا                 

وهناك اليوم ثالثة حتديات رئيسية أمام جملتمع الدويل تستدعي إجـراءات عاجلـة بـشكل               . دوليا
 .للغاية، على النحو الوارد وصفه أعاله

 التصحر  
كان للتدهور الذي أصاب ما يزيد علـى بليـون هكتـار مـن األراضـي أثـر مـدمر علـى                       - ٥٨

 إىل التخلي عن أراضـيهم حـني أصـبحت          فاضطر ماليني الناس  . التنمية يف كثري من بقاع العامل     
وهنـاك مئـات املاليـني غريهـم مـن          . أساليب احلياة القائمة على الفالحة والتنقـل غـري مـستدامة          
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وملكافحة التصحر، جيـب علـى اجملتمـع        . املعرضني لالنضمام إىل صفوف الالجئني بسبب البيئة      
صحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن      الدويل يقـوم بـدعم وتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـ                

 .)٧(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اجلفاف الشديد و
 التنوع البيولوجي  

من الشواغل اخلطرية األخرى فقدان التنوع البيولـوجي، وهـو أمـر حيـدث مبعـدل غـري                   - ٥٩
ه إىل  ورغـم أن هـذا االجتـاه يـثري القلـق يف حـد ذاتـه، فإنـ                 . مسبوق داخل البلدان ويف جمموعهـا     

جانب ذلك يضر أيضا على حنو بالغ بالصحة، وسبل كسب الرزق، واإلنتاج الغذائي، وامليـاه               
ولعكـس  . النقية، ويزيـد مـن ضـعف اجملتمعـات الـسكانية إزاء الكـوارث الطبيعيـة وتغـري املنـاخ               

ــشكل مجــاعي، أن تتخــذ         ــى حــدة وب ــات، عل ــع احلكوم مــسار هــذه االجتاهــات، ينبغــي جلمي
 والتـزام جوهانـسربغ بتحقيـق خفـض ملمـوس يف            )٨(اقيـة التنـوع البيولـوجي     خطوات لتنفيذ اتف  
 .)٩(٢٠١٠ع البيولوجي حبلول عام معدل فقدان التنو

 تغري املناخ  
ــرن احلــادي والعــشرين        - ٦٠ ــة يف الق ــة واإلمنائي وســوف يكــون مــن أكــرب التحــديات البيئي

فـق الغالبيـة الـساحقة مـن العلمـاء          وتت. التحدي املتمثل يف احلد مـن تغـري املنـاخ، والتعامـل معـه             
فقد ازدادت بؤر تركيز غـازات الدفيئـة        . اآلن على أن للنشاط اإلنساين تأثريا كبريا على املناخ        

زيادة ملموسة يف الغالف اجلوي منذ قدوم احلقبة الصناعية يف القـرن الثـامن عـشر، وارتفعـت                  
كـان  ولقـد   .  بدرجـة ملحوظـة    حرارة األرض ارتفاعاً كبرياً، كما ارتفع منسوب سـطح البحـر          

عقــد التــسعينات أدفــأ العقــود املــسجلة، ممــا دفــع باألهنــار اجلليديــة وبالغطــاء اجلليــدي باملنطقــة  
ــة الــشمالية إىل االحنــسار  ومــع توقــع مزيــد مــن االرتفــاع يف معــدالت تركيــز غــازات    . القطبي

متوســط درجــة احلــرارة الدفيئــة خــالل القــرن املقبــل، مــن احملتمــل أن تــؤدي الزيــادة املقابلــة يف 
السطحية على الصعيد العاملي إىل زيادة يف تغـري املنـاخ وإىل زيـادة يف حـدوث ظـواهر الطقـس                   

وأقــل البلــدان قــدرة علــى محايــة نفــسها مــن هــذه   . القاســية كاألعاصــري واجلفــاف ويف شــدهتا 
دول الـساحلية   التغريات هي البلدان األكثر تعرضا هلا، وهي الدول اجلزرية الصغرية النامية، وال           

اليت تقيم هبا أعداد كبرية من الناس يف املنـاطق املنخفـضة، والبلـدان الواقعـة يف املنـاطق املداريـة                     
وهذه البلدان هي أيضا أقل البلدان إسهاما يف االنبعاثـات          . وشبه املدارية القاحلة وشبه القاحلة    

إهنـا سـتدفع مثنـا باهظـا ألفعـال          وما مل تتخذ إجراءات يف هذا الصدد، ف       . العاملية لغازات الدفيئة  
 .اآلخرين

اتفاقيــة األمــم املتحــدة   امللحــق ب)١٠(١٩٩٧لعــام بروتوكــول كيوتــو وميثــل بــدء نفــاذ   - ٦١
 خطوة هامـة صـوب التعامـل مـع     ٢٠٠٥فرباير / يف شهر شباط   )١١(خاإلطارية املتعلقة بتغري املنا   
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 أن يتفـق اجملتمـع الـدويل علـى         وجيـب . ٢٠١٢االحترار العاملي، ولكنه ال يستمر إال حـىت عـام           
ولإلجنـازات العلميـة   . غايات تتعلق بتثبيت درجات التركيز يف غازات الدفيئة بعـد هـذا املوعـد     

ــع         ــف م ــسري التكي ــاخ ويف تي ــري املن ــن تغ ــه يف احلــد م ــام يؤديان ــوجي دور ه واالبتكــار التكنول
 الالزمــة يف الوقــت وال بــد مــن حــشدمها اليــوم، إذا أردنــا إعــداد األدوات . الظــروف اجلديــدة

ويلزم على وجه اخلصوص أن يزيـد بدرجـة كـبرية التمويـل املقـدم ألغـراض البحـث                   . املناسب
كمـا ينبغـي   . والتطوير يف جمال مصادر الطاقـة املتجـددة والـتحكم يف الكربـون وكفـاءة الطاقـة            

وحــسب مــا مت . التوســع يف اآلليــات اخلاصــة بالــسياسات، مــن قبيــل أســواق مبادلــة الكربــون  
االتفاق عليه يف جوهانسربغ، البـد مـن أن تقـع املـسؤولية الرئيـسية عـن احلـد مـن تغـري املنـاخ                         
وغري ذلك من أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة على عاتق البلدان اليت تسهم أكثـر مـن                 

، ٢٠١٢وجيب أن نضع إطاراً دولياً أكثر مشوالً ملـا بعـد عـام         . غريها يف إجياد هذه املشاكل    
شاركة أوســع نطاقــاً مــن جانــب مجيــع اجلهــات الرئيــسية املــسببة لالنبعاثــات وكــل مــن    مبــ

البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، من أجل كفالة التضافر على اختاذ إجراءات حمددة 
للحد من تغري املناخ، مع مراعـاة مبـدأ   ، مبا يف ذلك عن طريق االبتكار التكنولوجي،         عامليا

 .تباينت وإن ،شتركةاملسؤوليات امل

 أولويات أخرى للعمل العاملي -هاء  
يلزم أيضا، للتصدي لالحتياجات اإلمنائية األوسع نطاقا، أن تتخـذ إجـراءات يف عـدد                 - ٦٢

 .من اجملاالت األخرى، على النحو املبني أدناه

 مراقبة ورصد األمراض املعدية  
أوبئــة بــبطء مــذهل، وهــي ال تــزال اتــسمت االســتجابة الدوليــة عمومــا ملــا يظهــر مــن  - ٦٣

فاملالريا ما زالت متفشية يف أحناء املناطق املدارية مـن العـامل،       . تفتقر إىل التمويل بصورة خمجلة    
وكـثري مـن األمـراض املعديـة الـيت تفتـك       . بـرغم تـوافر تـدابري شـديدة الفعاليـة للوقايـة والعـالج       

اإليـدز والـسل، تـشكل أخطـارا        /البـشرية بالبلدان الناميـة اليـوم، وخباصـة فـريوس نقـص املناعـة              
ــاقري       ــة للعق ــامي املقاوم ــامل بأســره، وخاصــة يف ضــوء تن ــى الع ــن   . شــديدة عل ــستلزم كــل م وت

وقــد أدى تفــشي . األمــراض املعديــة املألوفــة واجلديــدة اســتجابة متــضافرة مــن اجملتمــع الــدويل  
ــسية احلــادة الوخيمــة   ــة التنف ــاه ٢٠٠٣يف عــام  املتالزم ــه االنتب ــذي   إىل توجي  إىل أن الوقــت ال

تستغرقه حىت أطول الرحالت اجلويـة أقـصر مـن فتـرات حـضانة الكـثري مـن األمـراض املعديـة،                      
 مليــون مــسافر علــى مــنت الــرحالت اجلويــة  ٧٠٠حبيــث أن أيــا مــن املــسافرين البــالغ عــددهم  

 .الدولية كل عام ميكن أن يكون ناقال للمرض دون أن يدري
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ــسريع  - ٦٤ ــشار  متالزمــة التنفــسية احلــادة الوخيمــة  ة للوأظهــرت االســتجابة ال ــضاً أن انت  أي
املــرض املعــدي ميكــن احتــواؤه حــني تعمــل مؤســسات عامليــة فعالــة، مــن قبيــل منظمــة الــصحة  

فلـم  . الفاعلـة  العاملية، يف شـراكة وثيقـة مـع أجهـزة الـصحة الوطنيـة ومؤسـسات اخلـربة التقنيـة         
ولتعزيــز اآلليــات . ء املــرض وحــدهايكــن بوســع أي دولــة أن حتقــق هــذه الدرجــة مــن احتــوا 

القائمة للتعاون الدويل الـسريع والفعـال، أدعـو الـدول األعـضاء إىل االتفـاق علـى تنقـيح                    
 .٢٠٠٥مـايو   /اللوائح الصحية الدوليـة يف مجعيـة الـصحة العامليـة املقـرر أن تنعقـد يف أيـار                  

لـشبكة العامليـة    ن املـوارد ل   والحتواء خطر تفشي األوبئة يف املستقبل، ينبغي أيضاً إتاحة مزيد مـ           
ا، التابعــة ملنظمــة الــصحة العامليــة، حــىت ميكنــها تنــسيق  لإلنــذار بتفــشي األمــراض والتــصدي هلــ

االستجابة الصادرة عن شـراكة دوليـة عريـضة، دعمـا لـنظم الرقابـة واالسـتجابة الـصحية علـى            
 .الصعيد الوطين

 الكوارث الطبيعية  
ذي أحدثتـه أمـواج تـسونامي بـاحمليط اهلنـدي مجيعـاً مبـدى          لقد ذكّرنـا التـأثري املـدمر الـ         - ٦٥

ضعف احلياة البشرية أمام الكوارث الطبيعية، وكذلك بالتـأثري غـري التناسـيب الـذي حتدثـه علـى          
اح ور األومــا مل جيــر بــذل مزيــد مــن اجلهــود املتــسمة باإلصــرار ملواجهــة اخلــسائر يف   . الفقــراء

وارث عقبة متزايد اخلطورة تعرقـل حتقيـق األهـداف          واألرزاق واهلياكل األساسية، ستصبح الك    
وقد اعتمد املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث الـذي انعقـد يف أوائـل عـام              . اإلمنائية لأللفية 

 الــــذي حيــــدد بعــــض األهــــداف  “٢٠١٥-٢٠٠٥إطــــار عمــــل هيوغــــو للفتــــرة  ” ٢٠٠٥
. الل السنوات العـشر املقبلـة     االستراتيجية واجملاالت ذات األولوية للحد من خطر الكوارث خ        

 .وجيب أن نشرع يف تنفيذه

وتعكف بلـدان منطقـة احملـيط اهلنـدي، مبـساعدة مـن األمـم املتحـدة وجهـات أخـرى،                      - ٦٦
ولكن لعلنا ال ننـسى  . على اختاذ خطوات إلقامة نظام إقليمي لإلنذار املبكر بأمواج التسونامي         

 منــاطق العــامل، ومنــها العواصــف والــسيول األخطــار األخــرى الــيت يتعــرض هلــا النــاس يف مجيــع
وإلكمـال  . وحاالت اجلفاف واالهنيارات األرضـية وموجـات احلـرارة واالنفجـارات الربكانيـة            

أوصــي بإقامــة نظــام لإلنــذار املبــادرات األعــم املتعلقــة بالتأهــب للكــوارث والتخفيــف منــها،  
قـدرات الوطنيـة واإلقليميـة      املبكر جبميع األخطار الطبيعية على نطاق العـامل، يـضيف إىل ال           

ويف سبيل املساعدة على إقامة هذا النظام، سـأطلب إىل أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة                . املوجودة
للحد من الكوارث أن تنسق عملية إجراء استقصاء للقدرات والثغـرات القائمـة، بالتعـاون مـع        

 تلقـي النتـائج والتوصـيات الـيت      مجيع الكيانات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وأتطلـع إىل         
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وعنـدما حتـل الكـوارث يلزمنـا أيـضاً ترتيبـات أفـضل لالسـتجابة                . ستنبثق عـن هـذا االستقـصاء      
 .السريعة ألغراض اإلغاثة اإلنسانية الفورية، وهو ما سيتطرق إليه الفرع اخلامس أدناه

 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  
 دفع عجلة التنمية االقتـصادية ومتكـني البلـدان الناميـة مـن وضـع                يلزم، للمساعدة على   - ٦٧

 زيادة كبرية يف بـذل اجلهـود املبذولـة علـى الـصعيد العـاملي              إحداث حلول ملشاكلها اخلاصة  
لدعم أعمال البحث والتطوير اليت ترمي إىل تلبية االحتياجات اخلاصة للفقراء يف جمـاالت              

 وينبغــي إيــالء أمهيــة .يعيــة والبيئــة، والطاقــة، واملنــاخالــصحة والزراعــة وإدارة املــوارد الطب
خاصــة ألولــويتني مهــا االضــطالع مببــادرة عامليــة رئيــسية إلجــراء البحــوث يف جمــال األمــراض    
املدارية وتقدمي دعـم إضـايف للفريـق االستـشاري للبحـوث الزراعيـة الدوليـة، إلجـراء البحـوث                    

 .املتعلقة بالزراعة املدارية

ولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت أن تــسهم إســهاما ملموســا يف حتقيــق   وميكــن لتكن - ٦٨
ــة  ــة لأللفي ــا املعلومــات واالتــصاالت علــى   . األهــداف اإلمنائي والســتغالل إمكانيــات تكنولوجي

الوجه األكمل، يلزم أن نعاجل الفجوة الرقمية، وذلك بطرق منها آليـات التمويـل الطوعيـة مـن          
 .نولوجيا الرقمية الذي بدأ عمله مؤخراقبيل صندوق التضامن يف جمال التك

 اهلياكل األساسية واملؤسسات اإلقليمية  
من األمور الضرورية لـدعم التنميـة االقتـصادية وجـود اهلياكـل األساسـية والتعـاون يف                   - ٦٩

ويكون هذا صحيحا بصفة خاصة حني تكون البلـدان         . جمال السياسات على الصعيد اإلقليمي    
ولكـن  . أو بلـداناً جزريـة صـغرية، فكـال النـوعني حباجـة إىل دعـم خـاص                 النامية غـري سـاحلية،      

البلدان األخرى اليت قد تكون صغرية يف عدد السكان فحسب، أو اليت تعتمد على جرياهنـا يف                 
وينبغـي أن تـدعم اجلهـات       . النقل أو األغذية أو املياه أو الطاقة، هي أيضا حباجـة إىل املـساعدة             

اإلقليمي يف التعامل مع هـذه املـشاكل، وينبغـي للبلـدان الناميـة أن جتعـل                 املاحنة الدولية التعاون    
وينبغـي أال يقتـصر هـذا علـى التعـاون           . هذا التعـاون جـزءاً ال يتجـزأ مـن اسـتراتيجياهتا الوطنيـة             

االقتصادي فحسب، بل أن يشمل أيضاً آليات احلـوار الـسياسي اإلقليمـي وبنـاء توافـق اآلراء،             
 .ستعراض األقران والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقياكاآللية األفريقية ال

 املؤسسات العاملية  
ال غىن عن املؤسـسات املاليـة الدوليـة لكفالـة التنميـة حـول العـامل، والنجـاح يف تنفيـذ                       - ٧٠

وأشجع هذه املؤسسات على ضمان أن تكون الـربامج القطريـة الـيت    . األهداف اإلمنائية لأللفية 
إضافة إىل ذلك، ينبغـي أن تنظـر    . القدر الذي حيقق األهداف اإلمنائية لأللفية     تدعمها طموحة ب  
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لكـي تعكـس علـى    جتـري عليهـا    هذه املؤسسات ومسامهوها يف نـوع التغـيريات الـيت ميكـن أن              
وينبغـي أن   . ١٩٤٥حنو أفـضل التغـيريات الـيت شـهدها االقتـصاد الـسياسي يف العـامل منـذ عـام                     

ــه ضــمن توافــق آراء مــونتريي بــشأن توســيع وتعزيــز    جيــري هــذا يف ســياق مــا مت اال  تفــاق علي
مشاركة البلدان النامية واليت متر مبرحلـة انتقاليـة يف عمليـة صـنع القـرارات االقتـصادية وحتديـد                    

وقــد اختــذت مؤســسات بريتــون وودز بالفعــل بعــض اخلطــوات  . املعــايري علــى الــصعيد الــدويل
كــن يلــزم اختــاذ خطــوات أكــرب، للتغلــب علــى   ول. لتعزيــز صــوت البلــدان الناميــة ومــشاركتها 

، ممــا يــؤدي هيــئيت بريتــون وودزالتــصور الــسائد بــني البلــدان الناميــة بــشأن اخنفــاض متثيلــها يف 
 .بدوره إىل االجتاه حنو التشكيك يف مشروعيتهما

 اهلجرة  
يزيــد اليــوم عــدد الــذين يعيــشون خــارج بلــداهنم األصــلية عــن عــددهم يف أي وقــت      - ٧١

فــاهلجرة تتــيح فرصــا عديــدة، للمهــاجرين . ملتوقــع أن يــزداد هــذا العــدد يف املــستقبلمــضى، وا
أنفسهم، وللبلدان اليت تتلقى األيدي العاملة الفتية، وكذلك ألوطـاهنم األصـلية، وخاصـة علـى       

غـري أن اهلجـرة   . هيئة مبـالغ التحـويالت الـيت منـت بـشكل ملفـت لألنظـار يف األعـوام األخـرية             
وميكــن هلــا أن تــسهم يف وقــت واحــد يف وجــود   . حتــديات معقــدة كــثرية تنطــوي أيــضا علــى 

ــة         ــور حــاالت نقــص العمال ــن القطاعــات ويف ظه ــاطق أو قطــاع م ــن املن ــة م ــة يف منطق البطال
كما ميكن هلا، ما مل جير التعامـل معهـا بعنايـة، أن تـثري تـوترات                 .  يف غريها  “نزوح العقول ” و

 ، ولكـين أعتقـد أن     ثـر هـذه االجتاهـات فهمـا جيـدا         ومل يفهـم بعـد أ     . اجتماعية وسياسـية حـادة    
تقرير اللجنة العاملية للهجرة الدولية، الذي سأتلقاه يف موعد الحـق هـذا العـام، سـيأيت بتوجيـه                   

كما سيتيح احلوار الرفيع املستوى املقرر أن تعقـده اجلمعيـة العامـة يف عـام                . قيم يف هذا الصدد   
 .ل املشاكل الصعبة املتعلقة هبذه املسألة بشأن هذا املوضوع فرصة هامة لتناو٢٠٠٦

 التحدي املتعلق بالتنفيذ -واو  
ــة يف عــام    - ٧٢ ــل املهمــة العاجل ــيت صــدرت    ٢٠٠٥تتمث ــذ الكامــل لاللتزامــات ال  يف التنفي

ــل احلقيقــي لإلطــار املوضــوع    ــل، ويف التفعي ــق آراء    . بالفع ــا تواف ــذان اســتند إليهم ــدآن الل فاملب
. املتبادلة واملساءلة املتبادلة، مبدآن سليمان ويلزم حتويلـهما إىل أفعـال          مونتريي، ومها املسؤولية    

سبتمرب عن اتفاق على عمل تـسهم فيـه         /وجيب أن يتمخض مؤمتر القمة الذي سيعقد يف أيلول        
وجيب أال تظـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة غايـات غـري             . مجيع البلدان، وحيكم عليها من خالله     

بــل جيــب أن تتجلــى يوميــا يف  . احلــني واحلــني لقيــاس التقــدم احملــرز راســخة، يــشار إليهــا بــني  
فبـدون حتقيـق إجنـاز جـريء يف         . االستراتيجيات الوطنية واملـساعدات الدوليـة علـى حـد سـواء           

.  ميهد السبيل حنو حتقيق تقدم سريع يف األعوام املقبلـة لـن نـصل إىل هـذه الغايـات                  ٢٠٠٥عام  
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نطوي عليها ضياع هذه الفرصة، واليت تتمثـل يف إهـدار   ولنكن واضحني بشأن التكاليف اليت ي   
ماليــني األرواح الــيت كــان ميكــن إنقاذهــا؛ واحلرمــان مــن احلريــات الكــثرية الــيت كــان ميكــن      

 .تأمينها؛ واحلياة يف عامل أشد خطرا وأقل استقرارا

ومن نفس املنطلق، سـتتعرض التنميـة لإلعاقـة علـى أحـسن الفـروض وسـتنتكس علـى                    - ٧٣
ا يف عامل متزقه الصراعات العنيفة أو يشل إرادتـه اخلـوف مـن اإلرهـاب وأسـلحة الـدمار             أسوئه

، ويــستخف فيــه بــسيادة القــانون، وتتجاهــل فيــه و عــامل تــداس فيــه حقــوق اإلنــسانالــشامل، أ
لـذلك، فـإن إحــراز   . حكومـات غـري متثيليـة ال تلــيب املطلـوب منـها آراء واحتياجـات مواطنيهــا      

ليت يتناوهلا الفرعان الثالث والرابع أدناه أمر ال غىن عنه لتحقيـق األهـداف              تقدم بشأن املسائل ا   
املبينة أعـاله، متامـاً كمـا أن التنميـة ذاهتـا أسـاس ال غـىن عنـه لألمـن وحقـوق اإلنـسان وسـيادة                           

 .القانون على األجل الطويل
  
 ٤إلطار ا

 االحتياجات اخلاصة ألفريقيا
هــي مــشاكل ذات طــابع عــاملي، وجيــب أن  املــشاكل الــيت يناقــشها هــذا التقريــر   

غري أن أفريقيا هي اليت تتحمل الوطأة العظمى مـن          . تكون حلوهلا ذات طابع عاملي أيضا     
ولكي نتمكن مـن إجيـاد حلـول عامليـة حقـا، جيـب علينـا أن                 . تلك املشاكل برمتها تقريبا   

.  إعـالن األلفيـة    نسلم باالحتياجات اخلاصة ألفريقيا، على غرار ما قـام بـه قـادة العـامل يف               
ومــن مث فــإن احتياجــات أفريقيــا اخلاصــة تلــك تــشكل جــوهر كــل جــزء مــن أجــزاء هــذا  
التقرير، ابتـداء بـاإلجراءات املتخـذة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وانتـهاء بتحـسني                   

 .القدرة اجلماعية من أجل بناء السالم وتوطيد الدول
. بية خالل الـسنوات اخلمـس املاضـية      ولقد شهدت أفريقيا بعض التطورات اإلجيا      

وأصبح عدد الدول األفريقية الـيت لـديها اآلن حكومـات منتخبـة بطريقـة دميقراطيـة أكـرب                  
. من أي وقت مضى، كما تراجع عدد االنقالبات العـسكرية يف القـارة تراجعـا ملموسـا                

ومت فــض بعــض الــصراعات الطويلــة األمــد، مثــل الــصراعني اللــذين شــهدهتما أنغــوال          
ومن أوغندا إىل موزامبيق، مثـة حاليـا العديـد مـن فـرادى البلـدان الـيت تـشهد                    . رياليونوس

ويف كــل أرجــاء القــارة يقــوم عامــة النــاس . انتعاشــا اقتــصاديا واجتماعيــا ســريعا ومطــردا
 .بالدخول يف تنظيمات يعربون من خالهلا عن أنفسهم

 -ع جنـوب الـصحراء       وال سيما اجلـزء الواقـ      -على أن أرجاء واسعة من أفريقيا        
. زالت تعاين من اآلثار املأساوية السـتمرار الـصراعات العنيفـة والفقـر املـدقع واملـرض                  ما
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 والنـصف الكامـل مـن عـدد املـشردين           - مليون مـن الالجـئني       ٢,٨فهناك ما يقدر بنحو     
ــ م٢٤,٦داخليــا يف العــامل البــالغ عــددهم    الــذين يقعــون ضــحية  -ون مــن األشــخاص لي

كمـا ال تـزال أفريقيـا متخلفـة عـن بقيـة العـامل النـامي يف                  . القل يف أفريقيا  الصراعات والق 
وتـستأثر أفريقيـا بثالثـة أربـاع نـسبة الوفيـات يف العـامل          . حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      

وميثـل ارتفـاع نـسبة تفـشي        . بسبب اإليدز سـنويا، ويـشكل النـساء أشـد الفئـات تـضررا             
يـدز يف العديـد مـن بلـدان أفريقيـا مأسـاة بـشرية وعائقـا                 اإل/فريوس نقـص املناعـة البـشرية      

وتتــسبب املالريــا يف مقتــل مليــون شــخص ونيــف يف  . رئيــسيا أمــام التنميــة علــى الــسواء 
ــهم    ــوب     ٩٠العــامل ســنويا، مــن بين ــة جن ــا الواقع ــة علــى وجــه التقريــب يف أفريقي  يف املائ

ومـا فتـئ عـدد    . الصحراء الكـربى، ومعظمهـم مـن األطفـال ممـن هـم دون سـن اخلامـسة           
كــبري مــن بلــدان أفريقيــا الواقعــة جنــوب الــصحراء يواجــه يف آن واحــد ارتفــاع تكــاليف  
النقــل وحمدوديــة األســواق، واخنفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة، واالرتفــاع الــشديد يف عــبء   

وتـسهم هـذه العوامـل مجيعهـا يف اسـتمرار      . املرض، وبطء نقـل التكنولوجيـا مـن اخلـارج        
 .الفقر يف أفريقيا

ــزم          ــإرادة وع ــشاكل ب ــذه امل ــصدي هل ــى الت ــة عل ــدول األفريقي ــوم، تعكــف ال والي
فقد بـدأت تعتمـد اسـتراتيجيات إمنائيـة أمـنت لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                   . جديدين

وتعكــف أفريقيــا علــى وضــع هيكــل جديــد للمؤســسات، يــشمل   . ٢٠١٥حبلــول العــام 
ميـة أفريقيـا، لكـي تقـوم مـن خاللـه مبنـع             االحتاد األفريقي والشراكة اجلديـدة مـن أجـل تن         

نشوب الصراعات العنيفة وإدارهتا وإجياد حلول هلا، وتعزيز احلكم الـسليم والدميقراطيـة،             
 .وهتيئة الظروف املواتية لنمو اقتصاداهتا وازدهارها بطريقة مستدامة

 مــارس/وعلــى حنــو مــا أفــادت بــه جلنــة اململكــة املتحــدة املعنيــة بأفريقيــا يف آذار    
، فإن قادة أفريقيا وسـكاهنا سـيحتاجون إىل دعـم خـاص مـن سـائر العـامل لُتكلَّـل                     ٢٠٠٥

وجيـب  . وجيب على اجملتمع الدويل أن يستجيب لتلك احلاجـة      . جهودهم الرائدة بالنجاح  
عليه أن يـوفر دعمـا حقيقيـا ومـستمرا للبلـدان األفريقيـة وللمنظمـات األفريقيـة اإلقليميـة                    

وهذا يعـين كفالـة متابعـة االلتزامـات القائمـة           . لشراكة والتضامن ودون اإلقليمية، بروح ا   
واملطلوبة يف جمال ختفيف عبء الـديون، وفـتح األسـواق، وحتقيـق زيـادة كـبرية يف تـوفري               

كمـا يعـين املـسامهة بقـوات يف عمليـات حفـظ الـسالم وتعزيـز                 . املساعدة اإلمنائية الرمسية  
 .ن ملواطنيها وتلبية احتياجاهتمقدرات الدول األفريقية من أجل توفري األم
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 من اخلوفلتحرر ا - ثالثا 
ــق        - ٧٤ ــر حــىت إىل التواف ــا نفتق ــائي، فإنن ــذ يف احلقــل اإلمن ــا نعــاين مــن ضــعف التنفي إذا كن

األساسي حول اجلانب األمين بـالرغم مـن ازديـاد الـوعي بالتهديـد لـدى الكـثريين، وإذا حتقـق                     
 . مثارا للجدلأحيانا التنفيذ، فإنه غالبا ما يكون

وستظل األمم املتحدة بطيئة يف توفري األمن جلميع أعضائها ولشعوب العامل قاطبة، مـا               - ٧٥
التهديـدات وفهـم مـشترك اللتزاماتنـا مـن أجـل            هلـذه   مل يتسن لنـا أن نتفـق علـى تقيـيم متبـادل              

خلـوف،  مـن ا  التحـرر    ستظل قدرتنا على تقدمي املساعدة ملن يـسعون إىل           ،ومن مث . التصدي هلا 
 .جزئية يف أفضل األحوال

 ألمن اجلماعيرؤية ل - ألف 
بـني الـدول    أثار جزعي عدم وجود اتفاق      ، وقد   ٢٠٠٣نوفمرب  /قُمُت يف تشرين الثاين    - ٧٦

األعضاء بشأن الدور املناسب الذي ينبغي لألمم املتحدة أن تضطلع بـه يف ميـدان تـوفري األمـن               
 - لــيت تواجهنــا وتــستوجب منــا أشــد االهتمــام  بــل حــىت بــشأن طبيعــة األخطــار ا - اجلمــاعي
وقــدم الفريــق تقريــره . الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين بالتهديــدات والتحــديات والتغــيريبإنــشاء 

ــون  ــا ”املعنـ ــر أمنـ ــامل أكثـ ــشتركة: عـ ــسؤوليتنا املـ ــانون األول (A/59/565) “مـ ــسمرب /يف كـ ديـ
٢٠٠٤. 

يقـدمها التقريـر، ودفاعـه عـن إجيـاد مفهـوم            أؤيد تأييدا تامـا الرؤيـة الواسـعة الـيت           إين  و - ٧٧
أمشــل لألمــن اجلمــاعي، يكــون مــن شــأنه أن يتــصدي جلميــع التهديــدات، جديــدها وقــدميها،    

وأعتقد أن باستطاعة هذا املفهوم أن يـرأب الـصدع بـني            . ويعاجل الشواغل األمنية للدول قاطبة    
ج إليــه ملواجهــة معــضالت الوقــت اآلراء املتباينــة حــول األمــن، وأن ميــدَّنا بالتوجيــه الــذي حنتــا 

 .احلاضر
على أن التهديدات اليت تواجه الـسالم واألمـن يف القـرن احلـادي والعـشرين ال تـشمل                - ٧٨

احلروب والصراعات على النطاق الـدويل وحـسب، وإمنـا تـشمل أيـضا مظـاهر العنـف املـدين،                    
 الفقـر، واألمـراض   وهـي تـشمل كـذلك   . واجلرمية املنظمة، واإلرهاب، وأسلحة الدمار الشامل   

القـدر  باسـتطاعة هـذه اآلفـات أن ختلـف آثـارا بـنفس              مـا دام    املعدية املهلكة، والتدهور البيئي،     
إن كـل هـذه التهديــدات قـادرة علـى إيقـاع املــوت أو تقلـيص فـرص احليـاة علــى         . مـن الـدمار  
 وكلــها أيــضا قــادرة علــى تقــويض الــدول بوصــفها الوحــدة األساســية يف النظــام . نطــاق كــبري

 .الدويل
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إن التباين يف الثروة واملوقـع اجلغـرايف والقـوة جيعلنـا خنتلـف يف حتديـد التهديـدات الـيت                      - ٧٩
ذلـك أن  . عـدا أننـا ال منلـك يف احلقيقـة القـدرة علـى االختيـار         . نعتربها أدعى لالهتمام العاجل   

تربهـا كـل   األمن اجلماعي يتوقف حاليا علـى قبـول الفكـرة الـيت مؤداهـا أن التهديـدات الـيت تع                 
منطقة من مناطق العامل أدعى لالهتمام العاجل تكتسي يف الواقع نفـس القـدر مـن االسـتعجال                  

 .بالنسبة للجميع
. إن التهديــدات الــيت نواجههــا هــي هتديــدات مترابطــة يف عاملنــا املتميــز بطــابع العوملــة   - ٨٠

 أمـام مـن ال قـوة هلـم،          واألقويـاء ضـعفاء   الـيت تـرتل بـالفقراء،       فاألغنياء ضعفاء أمام التهديـدات      
علـى الواليـات املتحـدة أو علـى أوروبـا           من شأن أي هجوم إرهايب نووي       و. والعكس صحيح 

بيد أن األمر سيكون على نفـس الـشاكلة إذا ظهـر            . آثارا تشمل بدمارها العامل أمجع    أن خيلف   
 .يف بلد فقري ليس له نظام فعال للرعاية الصحيةمرض وبائي جديد وفتاك 

 بـشأن هـذا التـرابط بـني التهديـدات، وجيـب             اجديـد ننشئ توافقا أمنيا    علينا أن   وجيب   - ٨١
مـن اخلـوف وعلـى أن اخلطـر الـذي           التحـرر   أن يقوم أول مبدأ فيه علـى أن لنـا مجيعـا احلـق يف                

وحني ندرك ذلك، ال يكـون أمامنـا مـن سـبيل سـوى      . يهدد واحدا منا هو خطر يهددنا مجيعا 
فيجـــب علينـــا أن نتـــصدى لفـــريوس نقـــص املناعـــة  . كامـــلالتـــصدي للتهديـــدات بنطاقهـــا ال

اإليدز بنفس القوة اليت نتـصدى هبـا لإلرهـاب، وأن نكـافح الفقـر بـنفس الفعاليـة الـيت                     /البشرية
وجيـب علينـا أن نـسعى إىل القـضاء علـى خطـر األسـلحة الـصغرية                  . انتشار األسلحة نكافح هبا   

وجيـب علينـا،    . طـر أسـلحة الـدمار الـشامل       واألسلحة اخلفيفة مبقدار سعينا إىل القـضاء علـى خ         
عالوة على ذلك، أن نواجه كل التهديدات عن طريق اختاذ إجـراءات وقائيـة وأن نتـصرف يف                 

 .مرحلة مبكرة كافية باستخدام األدوات املتوفرة بنطاقها الكامل
يـع  وحنتاج إىل كفالة احترام الدول للمعاهدات األمنية اليت وقعتها، حبيث يتـسىن للجم             - ٨٢

ولكي تثـق الـدول باآلليـات املتعـددة األطـراف وتـستخدمها       . مواصلة جين الثمار املتولدة عنها   
أن يـتم زيـادة اتـساق الرصـد، وزيـادة فعاليـة         فـإن ممـا لـه أمهيتـه األساسـية           لتجنب الـصراعات،    

 .حيثما كان ذلك ضرورياالتنفيذ، والعمل على زيادة الصرامة يف اإلنفاذ، 
فـإذا مل نتوصـل     . على درجة بالغة اإلحلاح   ئل نظرية، بل هي مسائل      وهذه ليست مسا   - ٨٣

شأهنا يف هذه السنة ونبدأ يف اختاذ اإلجـراءات الالزمـة، فقـد ال تـسنح لنـا                  بيف اآلراء   إىل توافق   
بتحويـل األمـم املتحـدة إىل أداة فعالـة ملنـع           وإذا كـان لنـا أن نقـوم         . بذلك الفرصـة مـرة أخـرى      

وذلـك  ، فال بد لنا أن نقوم بذلك هـذا العـام،             القصد منها دائما    كما كان  ،نشوب الصراعات 
 .باختاذ إجراءات بشأن عدد من األولويات الرئيسية املتعلقة بالسياسات وباجلوانب املؤسسية
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وسيقتـضي هـذا    . نعمل على أال تصبح كوارث اإلرهاب حقيقة واقعة       وجيب علينا أن     - ٨٤
تفاق الـدول األعـضاء علـى تعريـف لإلرهـاب وإدراجـه       وضع استراتيجية عاملية جديدة، تبدأ با  

كمـا سيقتـضي أن تقـوم الـدول قاطبـة بتوقيـع االتفـاقيتني الـشاملتني ضـد                   . ضمن اتفاقية شاملة  
وسـيتطلب منـها   . وتنفيـذمها واالمتثـال ألحكامهمـا   التصديق عليهما  اجلرمية املنظمة والفساد، و   

ة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة يف أيـدي        االلتزام باختاذ خطوات عاجلة ملنـع وقـوع األسـلح         
 .اجلماعات اإلرهابية

وجيب علينا القيام بتنشيط أطرنا املتعددة األطراف للتصدي للتهديـدات الـيت تطرحهـا               - ٨٥
فــاخلطر الــذي متثلــه تلــك األســلحة ال ينحــصر يف  . األســلحة النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة 

فوجــود الــصكوك املتعــددة األطــراف الراميــة إىل تعزيــز نــزع . اســتخدامها لألغــراض اإلرهابيــة
السالح ومنع االنتشار فيما بني الدول يكتسي أمهية مركزية يف صون السالم واألمن الـدوليني               

ولـذلك جيـب   . ولكنها اليوم تواجه خطـر االضـمحالل  . منذ أن مت االتفاق على تلك الصكوك   
ع الــسالح، وملواجهــة اخلطــر املتزايــد لالنتــشار تنــشيطها لكفالــة اســتمرار إحــراز التقــدم يف نــز

 .التدرجيي، وال سيما يف احلقل النووي
ــا أن نواصــل احلــد مــن انتــشار احلــروب وخطــر نــشوهبا    - ٨٦ وذلــك يــستلزم . وجيــب علين

التركيز على التنمية علـى النحـو املـبني يف الفـرع ثانيـا أعـاله، وتعزيـز األدوات الالزمـة لتقـدمي                       
. ملدين املطلوب ملنع نشوب احلروب وإهنائها، فضال عن بناء السالم الـدائم           الدعم العسكري وا  

إن االستثمار يف الوقاية من احلروب، وصنع الـسالم، وحفـظ الـسالم، وبنـاء الـسالم ميكـن أن                    
ولعلـه كـان مبقـدورنا احليلولـة دون مقتـل ثالثـة ماليـني شـخص         . ينقذ ماليني األرواح البشرية 

 ومهـا   - تنفيذ اتفاقني اثـنني مـن اتفاقـات الـسالم يف أوائـل التـسعينات                 تقريبا لو تكلل بالنجاح   
 .اتفاقات بيسيسي يف أنغوال واتفاقات أروشا يف رواندا

 
 كوارث اإلرهاب منع  - باء 

 اإلرهاب العابر للحدود الوطنية
اإلرهاب خطر على كل املقاصد اليت تعمل من أجلـها األمـم املتحـدة يف جمـال احتـرام          - ٨٧
ــة املــدنيني، والتــسامح بــني الــشعوب واألمــم،     حقــو وحــل ق اإلنــسان وســيادة القــانون ومحاي

. وقد أصبح هذا اخلطر أشد إحلاحا يف الـسنوات اخلمـس املاضـية          . السلميةاملنازعات بالوسائل   
فشبكات اجلماعات اإلرهابية العـابرة للحـدود الوطنيـة أصـبحت عامليـة النطـاق وغـدت جتعـل                   

رغبتــها يف اكتــساب تفــصح عــن إن تلــك اجلماعــات . قــضيتها املــشتركةمــن التهديــد العــاملي 
ويف . األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، ويف استخدامها إليقاع عدد كبري مـن اخلـسائر     
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مقدور هجوم واحد من ذلك القبيل، وما قد يترتب عنه من أحداث متسلـسلة، أن يغـري وجـه       
 .العامل إىل األبد

ون اســتراتيجيتنا ضــد اإلرهــاب شــاملة، وينبغــي أن تقــوم علــى مخــسة    وجيــب أن تكــ - ٨٨
فيجـب أن هتـدف إىل ثـين األشـخاص عـن اللجـوء إىل اإلرهـاب أو دعمـه؛ وجيـب أن                     : أركان

متنع اإلرهابيني من احلصول على األموال واملواد الالزمة هلم؛ وجيب أن تثين الدول عـن رعايـة                 
اإلرهــاب؛ وجيــب أن تــدافع عــن حقــوق دحــر  اإلرهــاب؛ وجيــب أن تطــور قــدرة الــدول علــى

وأحث الدول األعضاء ومنظمات اجملتمع املدين يف كل مكان على االنـضمام إىل             . اإلنسان
 .هذه االستراتيجية

 .ويقتضي ذلك اختاذ عدة خطوات على وجه االستعجال، على النحو املبني أدناه - ٨٩
هــاب بــأن ذلــك لــيس باألســلوب علينــا أن نقنــع كــل الــذين قــد يــستهويهم دعــم اإلر  - ٩٠

ولكــن عجــز الــدول األعــضاء عــن االتفــاق بــشأن اتفاقيــة  . نــصرة قــضيتهماملقبــول أو الفعــال ل
شاملة تتضمن تعريفا لإلرهاب قد أدى إىل إعاقة السلطة املعنوية اليت تتمتـع هبـا األمـم املتحـدة                   

 .وقوهتا يف جمال إدانة اإلرهاب
. “إرهــاب الدولــة”املناقــشات املتعلقــة مبــا يــدعى ا لكــي تنحــى جانبــولقــد آن األوان  - ٩١

وجيـب  . فاستخدام القوة من قبل الدول منظم فعال وعلـى حنـو شـامل مبوجـب القـانون الـدويل                 
ــاه الــصحيح    ــة االحــتالل مبعن ــل   . أن ُيفهــم احلــق يف مقاوم ــضمن احلــق يف قت إذ ال ينبغــي أن يت

ة الفريق الرفيع املـستوى إىل وضـع تعريـف    وأنا أؤيد تأييدا تاما دعو  . املدنيني أو تشويهم عمدا   
 فعـال يف االتفاقيـات      ظـورة أي عمل، إىل جانب األعمـال احمل      لإلرهاب يوضح أن اإلرهاب هو      

غري حماربني أو إحلـاق إصـابات جـسمانية         أشخاص  يراد به التسبب يف وفاة مدنيني أو        ،  القائمة
منظمـة دوليـة علـى القيـام بـأي         جمموعة سكانية أو إرغام حكومة أو       ترويع   هبدفهبم،  خطرية  

أحـث بقـوة قـادة العـامل علـى تأييـد ذلـك التعريـف، وإبـرام اتفاقيـة                    ، و عمل أو االمتناع عنه   
 .شاملة ملكافحة اإلرهاب قبل هناية الدورة الستني للجمعية العامة

وهــذا يقتــضي . إن مــن احليــوي أن مننــع اإلرهــابيني مــن احلــصول علــى املــواد النوويــة   - ٩٢
ــع املــ  ــة يف جمــال      جتمي ــها، والقــضاء عليهــا إذا أمكــن، وإعمــال ضــوابط فعال واد اخلطــرة وتأمين
وبينمــا اختــذت جمموعــة البلــدان الــصناعية الرئيــسية الثمانيــة وجملــس األمــن خطــوات . التــصدير

يعــزز مهمــة لتحقيــق ذلــك، حنتــاج إىل التأكــد مــن إنفــاذ تلــك التــدابري بــشكل تــام وأن يكــون 
 األعــضاء علــى العمــل، دون إبطــاء، مــن أجــل االنتــهاء مــن وأحــث الــدول. بعــضها بعــضا

 .إعداد اتفاقية دولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي
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فسيـشهد العـامل عمـا    . وخيتلف خطر اإلرهاب البيولوجي عن خطر اإلرهـاب النـووي      - ٩٣
قريــب قيــام آالف املختــربات القــادرة علــى إنتــاج جــراثيم اصــطناعية ذات قــدرة مرعبــة علــى    

 وتكمن وسيلتنا الفضلى يف االحتماء من هذا اخلطر يف تعزيز الصحة العامـة، وتنطـوي                .الفتك
إذ ستـساعدان   : التوصيتان الواردتان يف الفرع ثانيا أعاله لبلوغ تلك الغاية على ميزة مزدوجـة            

على التصدي آلفة األمراض املعديـة الـيت تقـع بأسـباب طبيعيـة، وستـسهمان يف تـأمني سـالمتنا                    
وبـاملوازاة مـع التزامنـا بتعزيـز     .  الـيت يكـون تفـشيها راجعـا إلرادة بـشرية متعمـدة         من األمـراض  

، جيـب علينـا    - وهـي مهمـة سـتتطلب منـا عمـال يـستغرق جـيال بأكملـه                -النظم الصحية احمللية  
الشبكة العامليـة لإلنـذار      وقد قامت . أيضا أن نعمل من أجل أن تكون استجابتنا العاملية مالئمة         

التصدي هلا التابعة ملنظمة الصحة العاملية بعمل مـثري لإلعجـاب يف جمـال رصـد         بتفشي األوبئة و  
تفــشي األمــراض املعديــة املهلكــة والتــصدي هلــا، ســواء كانــت نامجــة عــن أســباب طبيعيــة أو     

وأحــث الــدول األعــضاء علــى . ولكنــها قــد أجنــزت ذلــك مبــوارد حمــدودة . أســباب مــشبوهة
 . مبهمتها على حنو شامل، حتقيقا ملصلحتنا مجيعاتزويدها باملوارد اليت حتتاجها للقيام

أما حنن فيجب علينا أال نغفل عـن مـسؤوليتنا          . إن اإلرهابيني ال خيضعون ملساءلة أحد      - ٩٤
ــامل    ــواطنني يف كــل أرجــاء الع ــام امل ــى     . أم ــا أن حنــرص، وحنــن خنــوض احلــرب عل فمــن واجبن

فعلنـا ذلـك، سـنكون قـد يـسرنا      فـإن حنـن   . اإلرهاب، على عدم املـساس أبـدا حبقـوق اإلنـسان        
والتخلي عن الـوازع األخالقـي القـوي مـن شـأنه أن يـثري       . لإلرهابيني بلوغ واحد من مراميهم   

ــد   ــوتر واحلق ــيت يقــصدها       الت ــسكان ال ــات ال ــا يف أوســاط فئ ــات وســوء الظــن هب ــى احلكوم عل
ايف وأحـث الـدول األعـضاء علـى إجيـاد مقـرر خـاص يـو               . أتباعهملتجنيد  اإلرهابيون حتديدا   

جلنة حقوق اإلنسان بتقارير عن توافق تدابري مكافحة اإلرهاب مع قوانني حقوق اإلنسان             
 .الدولية

 
 اجلرمية املنظمة

ويرتبط خطر اإلرهاب ارتباطا وثيقا خبطر اجلرمية املنظمة اليت ما فتئت تنمو وتـؤثر يف                - ٩٥
قلـة النمــو االقتــصادي،  إن اجلرميــة املنظمـة تــسهم يف إضـعاف الــدول، وعر  . أمـن الــدول قاطبـة  

وتــأجيج العديــد مــن احلــروب األهليــة، كمــا تــؤدي بــشكل منــهجي إىل تقــويض جهــود بنــاء    
ــة    ــا األمـــم املتحـــدة، وتـــوفر آليـــات التمويـــل للجماعـــات اإلرهابيـ . الـــسالم الـــيت تـــضطلع هبـ

أيضا وبشكل كبري يف التهريب غري املـشروع للمهـاجرين    ضالعة  واجلماعات اإلجرامية املنظمة    
 .الجتار باألسلحة الناريةوا
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ولقد أحرزت األمم املتحدة يف السنوات األخرية تقدما مهما يف وضـع إطـار للمعـايري                 - ٩٦
ــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة والفــساد، حيــث مت اعتمــاد عــدة مــن االتفاقيــات       والقواعــد الدولي

 األطـراف يف تلـك   على أن العديـد مـن الـدول   . والربوتوكوالت الرئيسية أو دخوهلا حيز النفاذ  
يف بعـض األحيـان إىل افتقارهـا حقـاًّ للقـدرة       ذلـك  ىوعـز املعاهدات مل تنفذها بشكل مالئـم،    

االتفاقيـات وتنفيـذها    بالتـصديق علـى هـذه       وينبغـي أن تقـوم الـدول مجيعهـا          . الالزمة لذلك 
ة على السواء، مع مساعدة بعضها بعضا على تعزيز نظمهـا احملليـة للعدالـة اجلنائيـة وسـياد                 

 وينبغي أن تزود الدول األعضاء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة           . القانون
 .باملوارد الكافية لالضطالع بدوره الرئيسي يف جمال مراقبة تنفيذ تلك االتفاقيات

 
 األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية - جيم 

طراف من أجل كـبح أخطـار التكنولوجيـا         تعد اجلهود املبذولة على الصعيد املتعدد األ       - ٩٧
النووية والعمل يف الوقت ذاته على تسخري جوانبها الواعـدة بـاخلري، قدميـة قـدم األمـم املتحـدة                    

 سـنة حبلـول     ٣٥، الـيت مـضى عليهـا        )١٢(فمعاهدة عدم انتـشار األسـلحة النوويـة       . ذاهتا أو تكاد  
حـسب علـى تقلـيص اخلطـر النـووي،       مل تـساعد ف فهي: أنه ال غىن عنهاهذا الشهر، قد أثبتت   

. بل قد برهنت أيضا على أمهية االتفاقات املتعددة األطراف يف حفظ السالم واألمـن الـدوليني               
ولكن املعاهدة واجهت أول انسحاب ألحد أطرافها يف الوقت احلاضر، كمـا تعـاين أزمـة ثقـة                  

ؤمتر نـزع الـسالح، مـن    ويواجـه مـ  . وامتثال ناشـئة عـن التـوتر املتنـامي بـشأن التحقـق واإلنفـاذ             
ناجتة يف جانب منها عن اخللل الذي يـشوب إجـراءات اختـاذ القـرار ومـا                 صالحية  جهته، أزمة   

 .يترتب عنه من مجود
والتقدم يف نزع السالح وعدم االنتشار جـوهري، وال ينبغـي أن يبقـى أحـدمها رهينـة                   - ٩٨

ل احلـائزة لألسـلحة النوويـة حنـو     وينبغي االعتراف باخلطوات األخرية الـيت اختـذهتا الـدو     . اآلخر
ــسالح  ــزع الـ ــدة   . نـ ــا معاهـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــات الثنائيـ ــة  وأدت االتفاقـ ــلحة اهلجوميـ ــيض األسـ ختفـ

، إىل تفكيــك آالف االســتراتيجية املعقــودة بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد الروســي
. ادة يف املخزونـات   األسلحة النووية، مع ما صاحبها من التزامات مبواصلة إجراء ختفيضات حـ           

 للــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة يــستتبع أيــضا مــسؤولية فريــدة، علــى أن املركــز الفريــد
مواصـلة إجـراء ختفيـضات      وعليها أن تتخذ املزيد من اخلطوات اليت تـشمل، دون حـصر،             

يف ترســاناهتا مــن األســلحة النوويــة غــري االســتراتيجية، والــسعي إىل إبــرام اتفاقــات ملراقبــة  
وينبغـي أيـضا أن     . سلحة تقتضي ليس وحسب التفكيك وإمنا عدم قابلية التراجع أيـضا          األ

ومــن اجلــوهري التفــاوض بــسرعة بــشأن . تعيــد تأكيــد التزامهــا بــضمانات األمــن الــسلبية 
وجيـب أيـضا دعـم الوقـف االختيـاري للـتفجريات            . معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية    
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طاعتنا حتقيـق دخـول معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب       النووية التجريبية حـىت يـصري باسـت       
وأشــجع بقــوة الــدول األطــراف يف معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة   . النوويــة حيــز النفــاذ 
 .٢٠٠٥ التدابري يف املؤمتر االستعراضي لعام هذهالنووية على تأييد 

 طويلـة داخـل     ولقد أدى انتشار التكنولوجيا النووية إىل تفـاقم التـوتر القـائم منـذ مـدة                - ٩٩
النظام النووي، والناشـئ عـن حقيقـة بـسيطة وهـي أن التكنولوجيـا الالزمـة السـتخدام الوقـود                     

وجيـب احلـرص يف   . النووي يف األغراض املدنية ميكن أيضا أن تسخر لتطـوير األسـلحة النوويـة          
 التدابري املتخذة للتخفيف من حدة هذا التـوتر علـى مواجهـة أخطـار االنتـشار النـووي، ولكـن           
جيــب أيــضا أن تأخــذ بعــني االعتبــار التطبيقــات املهمــة للتكنولوجيــا النوويــة يف جمــاالت البيئــة   

 وجيـب، أوال، تعزيـز سـلطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف                 .والطاقة واالقتصاد والبحث  
. جمــال التحقــق عــن طريــق اعتمــاد الربوتوكــول اإلضــايف النمــوذجي علــى النطــاق العــاملي  

ــا  ــي، ثاني ــة عــن       وينبغ ــاع طواعي ــى االمتن ــدول عل ــشجع ال ــى إجيــاد حــوافز ت ــز عل ، التركي
استحداث قدرات حملية يف جمال ختصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم، وضـمان تزويـدها             
بالوقود الـضروري لتطـوير اسـتخداماته يف األغـراض الـسلمية، وذلـك مـع ضـرورة عـدم                    

ى االسـتفادة مـن فوائـد التكنولوجيـا         تقليص قدرة الدول غري احلائزة لألسلحة النووية علـ        
ومن بني اخليـارات املمكنـة وضـع ترتيـب تـضطلع فيـه إطـاره الوكالـة الدوليـة للطاقـة              . النووية

الذريــة بــدور الــضامن يف تــوفري املــواد االنــشطارية بأســعار الــسوق لفائــدة مــستخدمي الطاقــة    
 .النووية لألغراض املدنية

سلحة النووية تظل متثل أسـاس نظـام عـدم االنتـشار،            ورغم أن معاهدة عدم انتشار األ      - ١٠٠
وتشمل تلك اجلهود قـرار جملـس األمـن         . ينبغي أن نرحب باجلهود األخرية الرامية إىل تكملتها       

الرامــي إىل منــع األطــراف األخــرى غــري الــدول مــن الوصــول إىل األســلحة   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠
ــة والبيولوجيــ    ــة والكيميائي ــواد النووي ــا وامل ــة   والتكنولوجي ــادرة األمني ــصاهلا؛ واملب ة، ووســائل إي

ملكافحة االنتشار على أساس طوعي، واليت أصبح مثـة عـدد متزايـد مـن الـدول الـيت تتعـاون يف                      
 .إطارها ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية

 الكــربى مــصدر قلــق وميثــل تــوافر القــذائف التــسيارية املتــسمة باتــساع مــداها ودقتــها  - ١٠١
متزايــد لــدى العديــد مــن الــدول، شــأنه يف ذلــك شــأن انتــشار القــذائف الكتفيــة الــيت ميكــن أن 

 وينبغــي أن تعتمــد الــدول األعــضاء ضــوابط وطنيــة فعالــة ملراقبــة    .يــستخدمها اإلرهــابيون
التصدير، تشمل القذائف وسائر وسائل إيصال األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، 

الــصواريخ، والقــذائف الكتفيــة، باإلضــافة إىل فــرض حظــر علــى نقــل أي منــها ألطــراف و
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 وينبغــي أن ينظــر جملــس األمــن يف اختــاذ قــرار يرمــي إىل جعــل اكتــساب  .أخــرى غــري الــدول
 .اإلرهابيني للقذائف الكتفية أو استخدامها أمرا أصعب مناال

ــدعيم وينبغــي  - ١٠٢ ــها  ت ــدم احملــرز يف جمــاالت بعين ــاج   ف. التق ــة حظــر اســتحداث وإنت اتفاقي
تـدعو الـدول    )١٣(١٩٩٧ لعـام  وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلـك األسـلحة    

األطــراف كافــة إىل القــضاء علــى األســلحة الكيميائيــة وتــدمريها بــشكل تــام، ممــا يتــيح فرصــة   
ول األطـراف يف   وينبغـي للـد  .تارخيية إلمتام العمل الذي ُشِرع فيه قبل قرن مـن الـزمن ونيـف         

اتفاقية األسلحة الكيميائيـة أن جتـدد التزامهـا بتحقيـق التـدمري املقـرر ملخزونـات األسـلحة                   
 .وأناشد مجيع الدول االنضمام فورا إىل تلك االتفاقية. الكيميائية املصرح هبا

ــة    ولقــد حظيــت  - ١٠٣ ــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس األســلحة البكتريولوجي اتفاقي
 مبقدار الفت للنظـر مـن الـدعم        )١٤(١٩٧٥ لعام   والتكسينية وتدمري تلك األسلحة   ) البيولوجية(

 وينبغي للـدول    .واالنضمام، كما تعززت بصورة إضافية بفضل االجتماعات السنوية األخرية        
، ٢٠٠٦نتائج تلك االجتماعات يف املؤمتر االستعراضي لعام    تدعيم  العمل على    األطراف

كما أناشـد   . فية لتعزيز اتفاقية األسلحة البيولوجية والتوكسينية     وااللتزام باختاذ تدابري إضا   
 .الدول قاطبة االنضمام فورا إىل هذه االتفاقية وزيادة شفافية برامج احلماية البيولوجية

ويف هـذا   . ومثة حاجـة إىل بـذل جهـود مزيـدة مـن أجـل دعـم نظـام األمـن البيولـوجي                      - ١٠٤
عـام يف جمـال التحقيـق يف االسـتخدام املـشتبه فيـه للمـواد                السياق، ينبغي تعزيز قدرات األمـني ال      

، وذلـك بتـضمينها     ٤٢/٣٧البيولوجية، علـى النحـو الـذي تـأذن بـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                   
آخر مستجدات التكنولوجيا واخلربة؛ وينبغـي أن يـستخدم جملـس األمـن تلـك القـدرات طبقـا                   

 ).١٩٨٨ (٦٢٠لقرار جملس األمن 
ه جيب أن يكون جملس األمن مطلعا بصورة أفضل علـى مجيـع املـسائل ذات                والواقع أن  - ١٠٥

وأشــجع اجمللــس علــى أن يــدعو بانتظــام . الــصلة بالتهديــدات النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة
املدير العام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة واملـدير العـام ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة إىل                      

السـتخدام  وإنين شخصيا علـى اسـتعداد     . لة عملييت الضمانات والتحقق   إطالع اجمللس على حا   
 من ميثاق األمم املتحدة، بالتشاور مع املدير العام ملنظمة الـصحة            ٩٩صالحيايت مبوجب املادة    

العاملية، لتوجيه اهتمام جملس األمن ألي مرض معد يتفشى بـصورة كاسـحة مبـا يهـدد الـسالم                   
 .واألمن الدوليني
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 د من خطر نشوب احلروب وتفشيهااحل - دال 
لــيس مثــة بالنــسبة لألمــم املتحــدة مــن عمــل أهــم مــن الوقايــة مــن نــشوب الــصراعات    - ١٠٦

وجيب أن تكون الوقاية، على وجه اخلصوص، ذات صـبغة مركزيـة يف             . املهلكة وإجياد حل هلا   
ــة املــستدامة؛ مــرورا بتعز     ــداء مبكافحــة الفقــر وتــشجيع التنمي ــة، ابت ــا قاطب ــز القــدرات  جهودن ي

الوطنية يف جمال إدارة الصراعات، وتقوية الدميقراطية وسـيادة القـانون، وكـبح تـدفق األسـلحة                 
الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة؛ وانتــهاء بتوجيــه األنــشطة الوقائيــة التنفيذيــة كاســتخدام املــساعي  

 .احلميدة وبعثات جملس األمن وعمليات االنتشار الوقائي
عضاء أن تكفل تزويد األمم املتحدة باهليكـل املناسـب وبـاملوارد            وجيب على الدول األ    - ١٠٧

 .الكافية لالضطالع بتلك املهام احليوية
 

 الوساطة
لقد بات يف حكم املؤكد تقريبا أن األمم املتحدة منعت نـشوب العديـد مـن احلـروب                  - ١٠٨

بالوسـائل  حـل املنازعـات    لألمـني العـام للمـساعدة علـى     “املـساعي احلميـدة  ”بفضل استخدام   
ــالرغم مــن صــعوبة إقامــة الــدليل علــى ذلــك    الوســاطة يف جهــود ولقــد ســاعدت . الــسلمية، ب

بالقيـاس إىل مـا مت يف       األهليـة   املاضية على إهناء عدد أكرب مـن احلـروب          اخلمس عشر   السنوات  
القرنني السابقني، وذلك راجع يف بعـض أسـبابه إىل الـدور الـذي اضـطلعت بـه األمـم املتحـدة                      

لريادة وإتاحة فرص التفاوض والتنسيق االسـتراتيجي وتـوفري املـوارد الالزمـة لتنفيـذ               من حيث ا  
وال شك يف أنه لو كانـت حبوزتنـا القـدرات واألفـراد، لكـان يف مقـدورنا أن                   . اتفاقات السالم 

وأحث الدول األعضاء علـى ختـصيص مـوارد إضـافية لألمـني             . ننقذ عددا أكرب من األرواح    
 .ملساعي احلميدة املوكولة إليهالعام للقيام مبهمة ا

 
 اجلزاءات

جملــس األمــن للتــصدي املوضــوعة حتــت تــصرف تعــد اجلــزاءات مــن األدوات احليويــة  - ١٠٩
فهـي متثـل مرحلـة وسـطى ضـرورية          . بأسلوب وقائي لألخطار احملدقة بالسالم واألمن الدوليني      

زاءات علـى التوصـل   ويف بعض احلاالت، ميكن أن تساعد اجلـ    . والكالم عن احلرب  بني احلرب   
ويف حاالت أخرى، ميكن اجلمع بينها وبني الـضغط العـسكري إلضـعاف وعـزل      . إىل اتفاقات 

 .اجلماعات املتمردة أو الدول اليت تنتهك قرارات جملس األمن بشكل صارخ
دام اجلـــزاءات املاليـــة والدبلوماســـية واملتعلقـــة باألســـلحة والطـــريان والـــسفر ــــــاستخو - ١١٠

وال ســيما األشــخاص املــسؤولون مــسؤولية مباشــرة عــن الــسياسات ملتحــاربني، ضــد اوالــسلع 
. األمــم املتحــدةذخــرية الداعيــة للــشجب، ســيظل مــن بــني األدوات احليويــة املوجــودة ضــمن   
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وينبغي تطبيق مجيع اجلزاءات اليت يفرضها جملس األمن وإنفاذهـا بـشكل فعـال مـن خـالل            
وإقامة آليـات للرصـد مـزودة بـاملوارد املالئمـة،           تعزيز قدرة الدول على تطبيق اجلزاءات،       

ظــرا للظــروف الــصعبة الــيت كــثريا   ون. والتخفيــف مــن حــدة اآلثــار علــى الــصعيد اإلنــساين  
تـوخي الدقـة    تستخدم فيها اجلزاءات وللعرب املستخلصة من الـسنوات األخـرية، جيـب أيـضا                ما

 حـد مـن الـضرر الـذي يلحـق        يف وضع هياكـل نظـم اجلـزاءات يف املـستقبل، مبـا يقلـل إىل أدىن                
 وكفالـة سـالمة   –مبا يف ذلك السكان املـدنيون للـدول املـستهدفة            -بأطراف ثالثة ال ذنب هلا      

 .الربامج واملؤسسات املشاركة
 

 حفظ السالم
لقد اضطلعت األمم املتحدة جبهود كبرية علـى مـدى العقـود املاضـية مـن أجـل حتقيـق           - ١١١

املاضــية أو اخلمـس عـشر   مــا أهنـا قـدمت خـالل الــسنوات    االسـتقرار يف منـاطق الـصراعات، ك   
ومنـذ  . الصراع بفضل نشر قوات حفـظ الـسالم       حاالت  بعضها املساعدة للبلدان للخروج من      

) ، املرفـق  A/55/305-S/2000/809(صدور تقرير الفريـق املعـين بعمليـات األمـم املتحـدة للـسالم               
ــا حلفــظ    ــاد إىل إصــالحات مهمــة يف إدارة عملياتن ــذي ق ــدول   ال ــسالم، أفــضى جتــدد ثقــة ال  ال

األعضاء بـدور األمـم املتحـدة يف حفـظ الـسالم إىل زيـادة مفاجئـة يف الطلـب، حـىت لقـد فـاق                          
ويوجـد معظـم   . عدد بعثات األمم املتحدة املنتشرة يف امليدان حاليا عددها يف أي وقـت مـضى         

تعـارض بـصورة    أصبحت  مو  البلدان املتقدمة الن  هذه البعثات يف أفريقيا اليت يؤسفين القول بأن         
 .دراتنا أصبحت تتعرض لضغوط شديدةفإن قونتيجة لذلك، . متزايدة املسامهة بقوات فيها

وأناشــد الــدول األعــضاء بــذل املزيــد مــن اجلهــود لكفالــة تزويــد األمــم املتحــدة      - ١١٢
 وأحثهـا، خباصـة،   .بقدرات فعالة حلفظ السالم، تكون متناسبة مـع الطلبـات املوجهـة إليهـا      

ياطيــات اســتراتيجية يكــون  لــى حتــسني خيــارات االنتــشار املتاحــة لنــا عــن طريــق إنــشاء احت   ع
وينبغـي أال تطـوَّر قـدرات األمـم     . باإلمكان استخدامها بسرعة، يف ظل ترتيبات األمم املتحـدة      

املتحدة على سبيل التنافس مع اجلهود الباهرة اليت تبذهلا حاليا منظمـات إقليميـة عديـدة، وإمنـا                  
الراميــة إىل إنــشاء قــوات  وتــشكل قــرارات االحتــاد األورويب  . ينبغــي تطويرهــا بالتعــاون معهــا 

حماربة احتياطية، على سبيل املثال، وقرارات االحتاد األفريقي القاضية بإنشاء قـدرات احتياطيـة              
والواقـع أنـين أعتقـد أن الوقـت قـد          . أفريقية، عناصر نفيسة جدا ُتكمِّل مـا نبذلـه مـن جهـود            

درات حفـظ الـسالم     إنشاء نظـام متـرابط لقـ      : حان الختاذ خطوة حامسة إىل األمام أال وهي       
ُيَمكِّــن األمــم املتحــدة مــن العمــل مــع املنظمــات اإلقليميــة ذات الــصلة يف إطــار شــراكات 

 .حمددة وموثوقة
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وملا كانت سيادة القانون عنصرا أساسيا يف حتقيق السالم الـدائم، فـإن حفظـة الـسالم                  - ١١٣
تـرام القـانون أنفـسهم،    وبناة السالم التابعون لألمـم املتحـدة يتحملـون مـسؤولية رمسيـة عـن اح           

ويف . وال ســيما احتــرام حقــوق األشــخاص الــذين تقــع علــى عــاتقهم مهمــة تــوفري احلمايــة هلــم
ضوء االدعاءات األخرية املتعلقة بسوء الـسلوك الـصادر عـن املـديرين وحفظـة الـسالم التـابعني           

قـانون الـدويل    لألمم املتحدة، جيـب أن تعيـد منظومـة األمـم املتحـدة تأكيـد التزامهـا بـاحترام ال                   
ــا          ــد هب ــة، والتقي ــة الواجب ــية لإلجــراءات القانوني ــايري األساس ــية واملع ــسان األساس ــوق اإلن وحق

وسأعمل من أجل تعزيـز قـدرات األمـم املتحـدة الداخليـة يف جمـال مراقبـة عمليـات                    . وتطبيقها
دات حفظ السالم، وأُذكِّر الدول األعضاء بالتزامها الذي يقضي مبحاكمة أي أفـراد مـن الوحـ        

وممـا يـثري    . الوطنية التابعة هلا يرتكبون جنايـات أو جـرائم يف الـدول الـيت جيـري إيفـادهم إليهـا                   
احلاالت الـيت ادُِّعـي فيهـا أن حفظـة الـسالم التـابعني لألمـم املتحـدة                  انزعاجي بوجه خاص    

سـننت   استغلوا جنـسيا عـددا مـن القاصـرات وغريهـن مـن األشـخاص املستـضعفني، وقـد                 
 جتاه مثـل تلـك اجلنايـات، حبيـث تنطبـق علـى مجيـع األفـراد                  “تسامح املطلق عدم ال ”سياسة  

وأشـجع بقـوة الـدول األعـضاء علـى أن تـسري علـى           . املشاركني يف عمليات األمم املتحدة    
 .نفس املنوال فيما يتعلق بوحداهتا الوطنية

 
 بناء السالم

ــّض تلطــخ ســجل ا      - ١١٤ ــنفس أن بعــض حــاالت الفــشل املُِم ــيت  ممــا حيــز يف ال لنجاحــات ال
واحلـال  . أحرزناها بفضل دور الوساطة من أجل إبرام اتفاقات السالم وتنفيـذ تلـك االتفاقـات              

ــع بعــض          ــد وق ــسعينات وأشــدها مأســاوية ق ــيت شــهدهتا الت ــف األحــداث ال ــن أعن ــددا م أن ع
 وروانـدا   ١٩٩٣ عـام    كما هو الشأن مثال بالنسبة ألنغوال يف       - التفاوض على اتفاقات السالم   

إن النصف تقريبا من مجيع البلدان اخلارجـة مـن احلـرب يقـع جمـددا يف وهـدة                   . ١٩٩٤م  يف عا 
إذا : وهاتان النقطتـان حتمـالن علـى اسـتخالص العـربة التاليـة            . العنف يف غضون مخس سنوات    

كنا نريد منع نشوب الصراعات فيجب علينا أن نكفل تنفيذ اتفاقات السالم بطريقـة مـستمرة              
إذ : ذه النقطة بالذات مثة حلقة ضعيفة يف اآللية املؤسسية لألمـم املتحـدة            على أنه يف ه   . ودائمة

ال جهة يف منظومة األمم املتحدة تتوىل بفعالية معاجلة التحـدي املتمثـل يف مـساعدة البلـدان يف                   
ومـن مث فـإنين أقتـرح علـى الـدول األعـضاء             . عملية االنتقـال مـن احلـرب إىل الـسالم الـدائم           

وليـة لبنـاء الـسالم، فـضال عـن مكتـب لـدعم بنـاء الـسالم يف إطـار                  إنشاء جلنـة حكوميـة د     
 .الغايةهذه األمانة العامة لألمم املتحدة، لتحقيق 

ــاليتني   ـوميكــ - ١١٥ ــاملهمتني الت ــسالم االضــطالع ب ــاء ال ــة بن ــرة  : ن للجن ــة العمــل يف الفت التالي
د، مـن خـالل التركيـز       النتهاء احلرب على حتسني ختطيط األمم املتحدة لالنتعاش املطـر         مباشرة  
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على اجلهود املبكرة من أجل إقامة املؤسـسات الـضرورية؛ واملـساعدة علـى كفالـة متويـل قابـل                    
للتنبؤ ألنشطة االنتعاش السريع، عن طريق عدد من األمور منـها تـوفري اسـتعراض عـام آلليـات              

الـيت تـضطلع   متويل دائمة وطوعية وقائمة على أنصبة مقررة؛ وحتسني تنسيق األنـشطة العديـدة              
هبــا صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا بعــد انتــهاء الــصراعات؛ وإتاحــة منتــدى ميكــن 
لألمـم املتحـدة وأهـم اجلهـات املاحنـة الثنائيــة والبلـدان املـسامهة بقـوات واألطـراف واملنظمــات          

 للبلـد املعـين، أن      اإلقليمية ذات الصلة واملؤسسات املالية الدولية واحلكومة الوطنية أو االنتقالية         
تتبادل يف إطاره املعلومات املتعقلة باستراتيجياهتا لالنتعاش بعد انتهاء الصراع، مبـا حيقـق املزيـد                
من التماسك؛ والقيام دوريـا باسـتعراض التقـدم احملـرز حنـو بلـوغ أهـداف االنتعـاش يف األجـل                      

. نتــهاء الــصراع االنتعــاش بعــد ا املتوســط؛ وتوســيع فتــرة االهتمــام الــسياسي حبيــث تــشمل       
أعتقد أنه ينبغي أن تضطلع مثل تلـك اهليـأة مبهمـة اإلنـذار املبكـر أو الرصـد، إمنـا سـيكون                        وال

من املفيد لو استطاعت الـدول األعـضاء أن تـستفيد، يف أي مرحلـة مـن املراحـل، مـن مـشورة                  
ا احملليـة   جلنة بناء السالم وأن تلتمس املساعدة من صندوق دائـم لبنـاء الـسالم إلقامـة مؤسـساهت                 
 .للحد من الصراع، مبا يف ذلك من خالل تعزيز املؤسسات الساهرة على سيادة القانون

سـتجمع بـني الفعاليـة واملـشروعية علـى حنـو أفـضل إذا          هيئة من هذا القبيل     وأعتقد أن    - ١١٦
ــة،      كانــت تقــدم تقاريرهــا إىل جملــس األمــن واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي بــصورة متعاقب

وينبغي تفادي اإلبالغ املتـزامن ألنـه سيتـسبب يف    . لة اليت يكون قد بلغها الصراع     حسب املرح 
 .االزدواجية ويوقع الفوضى

وستكون جلنة بنـاء الـسالم أكثـر فعاليـة إذا كانـت عـضويتها األساسـية تـضم جمموعـة              - ١١٧
 فرعيــة مــن أعــضاء جملــس األمــن، وعــددا ممــاثال مــن أعــضاء اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، 
. والبلــدان الرئيــسية املــسامهة بقــوات، واجلهــات املاحنــة الرئيــسية لــصندوق دائــم لبنــاء الــسالم   

وينبغي للجنة بناء الـسالم أن تـسعى فيمـا تـضطلع بـه مـن عمليـات حمـددة حـسب البلـدان إىل                       
إشراك السلطات الوطنية أو االنتقالية، واألطـراف واملنظمـات اإلقليميـة ذات الـصلة، والبلـدان                

 .مهة بقوات، حسب االقتضاء، واجلهات املاحنة الرئيسية للبلد املعيناملسا
 يف إجـراء    وقـد شـرعتُ   . يويـة أمهيتـها احل  شاركة املؤسـسات املاليـة الدوليـة        ستكون مل و - ١١٨

ــا          ــة لوالياهت ــاة الواجب ــع املراع ــشاركتها، م ــق م ــة لتحقي ــضل طريق ــد أف ــا لتحدي ــشات معه مناق
 .والترتيبات اليت ختضع هلا
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، سـأقدم إىل الـدول   ٢٠٠٥سـبتمرب  /أيلـول ولدى انتـهاء هـذه املناقـشات، قبـل حلـول        - ١١٩
 .األعضاء اقتراحا أكثر تفصيال للنظر فيه

 األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واأللغام األرضية  
ال يزال تراكم األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة وانتـشارها يهـددان بـشكل خطـري                 - ١٢٠

وحظيـت املـشكلة بـإدراك متزايـد كمـا بـرزت إىل حيـز               . تقرار والتنمية املستدامة  السالم واالس 
ــع االجتــار غــري املــشروع        ــامج العمــل ملن ــذ اعتمــاد برن ــها من ــدة ملواجهت ــادرات عدي الوجــود مب

 يف عـام   )١٥(باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـه                
أن حنــرز تقــدما حقيقيــا بكفالــة حتــسني إنفــاذ إجــراءات احلظــر        وجيــب علينــا اآلن  . ٢٠٠١

املفروضة علـى األسـلحة، وتعزيـز بـرامج نـزع أسـلحة املقـاتلني الـسابقني، وإجـراء مفاوضـات                     
بشأن صك دويل ملزم قانونا ينظم وضع العالمات على األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة                 

.  املـشروعة ومكافحتـها والقـضاء عليهـا        وتعقبها، فضال عـن صـك مينـع أنـشطة السمـسرة غـري             
وأحـث الـدول األعــضاء علـى االتفــاق علـى صـك يــنظم وضـع العالمــات علـى األســلحة        
وتعقبــها قبــل انعقــاد مــؤمتر اســتعراض برنــامج العمــل يف الــسنة املقبلــة وعلــى تــسريع            

 .املفاوضات بشأن صك يتعلق بأنشطة السمسرة غري املشروعة
واصل جهودنا من أجل التخلص مـن آفـة األلغـام األرضـية الـيت               وجيب علينا أيضا أن ن     - ١٢١

 تقتـل وتـشوه األبريـاء يف نـصف          – إىل جانب سائر خملفات احلروب من املتفجـرات          -ال تزال 
 ١٤٤وهنـاك اآلن    . بلدان العامل تقريبا وتؤخر جمتمعات بأكملها عن اإلفالت من بـراثن الفقـر            

 وإنتـاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد وتـدمري         اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكـديس       دولة طرفا يف    
 التفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال          )١٧(، اليت أُحلق هبا الربوتوكول املعـدل الثـاين        )١٦(تلك األلغام 

، وهي اتفاقيـة أحـرزت      )١٨(أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر         
ليات نقل األلغام تقريبا، وأزيلت األلغام مـن منـاطق          إذ توقفت عم  . تقدما حقيقيا على األرض   

ومـع  .  مليـون لغـم مـن األلغـام املخزونـة     ٣١واسعة مـن أراض ملغمـة سـابقا، ودمـر أكثـر مـن            
ذلك، ال تزال هناك دول أطراف مل تنفذ االتفاقية تنفيذا كـامال وتوجـد خمزونـات واسـعة مـن                    

ولـذلك، أحـث الـدول األطـراف علـى          . األلغام يف ترسانات الدول الـيت مل تنـضم إليهـا بعـد            
تنفيذ التزاماهتا كاملة، وأدعو الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية والربوتوكول إىل القيام 

 .بذلك يف أقرب وقت ممكن
 استعمال القوة –هاء  

أخريا، جيب أن يكون االتفاق على توقيت استعمال القوة للدفاع عن الـسالم واألمـن                - ١٢٢
ــدوليني و ــه     ال ــسعى إىل بلوغ ــذي ن ــق اآلراء ال ــصرا أساســيا يف تواف ــة اســتعماهلا عن ــي . طريق فف
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السنوات األخرية، كانت هذه املسألة مصدر اختالف عميق بني الدول األعضاء اليت اختلفـت              
على ما إذا كان للدول احلق يف استعمال القوة العـسكرية بـصورة اسـتباقية حلمايـة نفـسها مـن            

ــا إذا  ــدات وشــيكة؛ وم ــة نفــسها مــن      هتدي ــة حلماي ــصورة وقائي ــا احلــق يف اســتعماهلا ب  كــان هل
 أو رمبــا عليهــا، اســتعماهلا بــصورة –هتديــدات كامنــة أو غــري وشــيكة؛ ومــا إذا كــان هلــا احلــق 

 .محائية إلنقاذ مواطين دول أخرى من جرمية اإلبادة اجلماعية أو غري ذلك من اجلرائم املشاهبة
 علـى حنـو     -أن هـذه املـسائل حـىت تـصبح األمـم املتحـدة              وجيب التوصل إىل اتفاق بش     - ١٢٣
على أين أعتقـد    .  منتدى لتسوية اخلالفات وليس جمرد مسرح إلبرازها       -قصد هلا أن تكون      ما

 .أن ميثاق منظمتنا، بشكله احلايل، يوفر أساسا جيدا للتفاهم الذي حنتاج إليه
كفــل احلــق الطبيعــي للــدول  بــشكل واف التهديــدات الوشــيكة وت٥١وتتنــاول املــادة  - ١٢٤

وأدرك احملـامون منـذ فتـرة طويلـة أن هـذا      . ذات السيادة يف محاية نفسها من أي هجوم مـسلح   
 .يشمل يف آن معا اهلجوم الوشيك واهلجوم الواقع

وحينمــا ال تكــون التهديــدات وشــيكة بــل كامنــة، يعطــي امليثــاق جمللــس األمــن كامــل   - ١٢٥
لصون السلم واألمن الدوليني، مبا يف ذلك علـى سـبيل            ريةالصالحيات الستعمال القوة العسك   

أو ليست اإلبادة اجلماعية والتطهري العرقـي واجلـرائم األخـرى املرتكبـة ضـد اإلنـسانية                 . الوقاية
أيضا هتديدات للسلم واألمن الـدوليني ينبغـي أن يكـون بوسـع البـشرية أن حتتمـي مبجلـس               هي  

 األمن منها؟
يف إجياد بدائل جمللس األمن باعتباره مصدرا للسلطة بـل يف حتـسني           إن املهمة ال تكمن      - ١٢٦
إذ ينبغــي للمجلــس، عنــد نظــره فيمــا إذا كــان ســيأذن باســتعمال القــوة العــسكرية، أن  . عملــه

يتوصل إىل رؤية مشتركة بشأن طريقة تقدير خطورة التهديد، ومشروعية اهلدف املتوخى مـن              
اح بــشكل معقــول يف وقــف التهديــد بــاللجوء إىل  العمــل العــسكري املقتــرح، وإمكانيــة النجــ 

وسائل أخرى غري استعمال القوة، وتناسب اخليار العسكري مع التهديـد املطـروح، وووجـود               
وبتربيـر العمـل العـسكري علـى هـذا النحـو، جيعـل اجمللـس مداوالتـه                  . حظوظ معقولـة للنجـاح    

ومـات أو مـن قبـل الـرأي العـام       أكثر شفافية وقراراته أكثر قابلية لالحترام سـواء مـن قبـل احلك            
ولذلك، أوصي جملس األمن باختاذ قرار يعرض فيه هلذه املبادئ ويبـدي فيـه عزمـه                . العاملي

 .على االسترشاد هبا لدى البت يف اإلذن باستعمال القوة أو التفويض باستعماهلا
 

 حرية العيش يف كرامة -رابعا  
ا لــن تــدخر جهــدا يف ســبيل تعزيــز      أكــدت الــدول األعــضاء يف إعــالن األلفيــة أهنــ      - ١٢٧

ــات           ــسان واحلري ــوق اإلن ــع حق ــرام مجي ــن احت ــضال ع ــانون، ف ــيادة الق ــدعيم س ــة وت الدميقراطي
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وبذلك، سلّمت بـأن التحـرر مـن الفاقـة واخلـوف ضـروري لكنـه                . األساسية املعترف هبا دوليا   
 .فكل إنسان له احلق يف أن يعامل بكرامة واحترام. غري كاف

ايـــة وتعزيـــز القـــيم العامليـــة املتمثلـــة يف ســـيادة القـــانون وحقـــوق اإلنـــسان   ويعتـــرب مح - ١٢٨
ومها أيضا عنصران أساسيان لكفالة عـامل يـسود فيـه العـدل        . والدميقراطية غايتني يف حد ذاهتما    

ودون االستناد علـى الدعامـة القويـة املتمثلـة يف احتـرام كرامـة         . واالستقرار وتتوافر فيه الفرص   
 .أي برنامج أمين أو أي محلة إمنائية بالنجاحاإلنسان لن يكلل 

فــنحن نتمتــع . وفيمــا يتعلــق بــالقوانني املدونــة، مل يــرث جيــل مــا ورثنــاه مــن ثــروات   - ١٢٩
بقــانون هــو مبتابــة قــانون دويل حلقــوق اإلنــسان يتــضمن معــايري رائعــة حلمايــة الــضعفاء بيننــا،    

ن القواعـد الدوليـة الـيت تتنـاول     ونتمتـع أيـضا مبجموعـة مـ    . ومنهم ضحايا الصراع واالضـطهاد  
كــل املواضــيع مــن جتــارة وقــانون للبحــار، وإرهــاب وبيئــة، وأســلحة صــغرية وأســلحة للــدمار   

وزادتنا التجـارب الـصعبة وعيـا باحلاجـة إىل جعـل األحكـام املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان                    . الشامل
ت بنــا جتــارب وحــد. وســيادة القــانون جــزء ال يتجــزأ مــن اتفاقــات الــسالم، وكفالــة تنفيــذها 

 حـىت  –أصعب بكثري إىل مواجهة احلقيقة اليت مفادها أنـه ال ينبغـي الـسماح ألي مبـدأ قـانوين                
 . حبماية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية واملعاناة اجلماعية–وإن كان مبدأ السيادة 

دنـا خاليـة   ودون اختـاذ إجـراءات، تبـدو وعو    . لكن دون تنفيذ، تبدو تصرحياتنا جوفـاء       - ١٣٠
وال جيد القرويون الذين يتقبضون خوفا عنـد مسـاع أصـوات الغـارات احلكوميـة                . من أي معىن  

بالقنابل أو عند رؤية امليليشيات اجلبارة يف األفق أي سلوى يف كلمـات اتفاقيـات جنيـف غـري                   
أهـوال أوغنـدا قبـل عقـد        “ بعـدم تكـرار   ”املنفذة، ناهيك عن الوعود الرمسية للمجتمع الـدويل         

وال جيـد األسـرى الـذين يتعرضـون لالعتـداء علـى أيـدي آسـريهم، عـزاء كافيـا يف                      . من الـزمن  
املعاهــدات الــيت حتظــر التعــذيب ال ســيما إذا كانــت اآلليــة الدوليــة حلقــوق اإلنــسان متكــن           

ــا   ــاء وراء أصــدقاء يف املراكــز العلي وســرعان مــا يعــود ســكان أضــنتهم   . املــسؤولني مــن االختب
يف نفوسهم أمل جديد إثر التوقيع على اتفاق للسالم، إىل اليـأس عنـدما              احلرب، بعد أن غرس     

يرون أباطرة حـرب وقـادة عـصابات يـستحوذون علـى الـسلطة وجيـسدون القـانون يف ذواهتـم                     
وتظــل . بــدال مــن أن يــروا تقــدما ملموســا حيــرز حنــو إقامــة حكومــة ختــضع لــسلطان القــانون    

يف إعــالن األلفيــة بتعزيــز الدميقراطيــة يف الــداخل  االلتزامــات الرمسيــة الــيت قطعتــها كــل الــدول  
كلمات جوفـاء بالنـسبة ألولئـك الـذين مل يـصوتوا أبـدا حلكـامهم والـذين ال يـرون أي عالمـة                        

 .تدل على أن األمور تتغري
ولبلورة رؤية لتوسيع نطاق احلرية، جيـب علـى األمـم املتحـدة وعلـى الـدول األعـضاء                    - ١٣١

. اري الذي تطور بشكل رائع جـدا علـى مـدى العقـود الـستة املاضـية                فيها أن تعزز اإلطار املعي    
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وعلينا، وهذا أمر أهم بكثري، أن نتخذ تدابري ملموسة للحد من االنتقائية يف التنفيذ والتعـسف                
ومن شأن هذه اخلطوات أن تبعث احلياة مـن         . يف اإلنفاذ ومن حدوث انتهاكات دون عواقب      

 .عالن األلفيةجديد يف االلتزامات املقطوعة يف إ
 للمـساعدة يف تعزيـز سـيادة        ٢٠٠٥وبناء عليه، أعتقد أنه ينبغي اختاذ قـرارات يف عـام             - ١٣٢

القــانون علــى الــصعيدين الــدويل والــوطين، وحتــسني بنيــة وهيكــل آليــة األمــم املتحــدة يف جمــال  
وترسـيخها  حقوق اإلنسان، والقيام بصورة مباشرة بدعم اجلهود الراميـة إىل إقامـة الدميقراطيـة        

وعلينــا أيــضا أن منــضي قــدما حنــو األخــذ مببــدأ  . علــى املــستوى القطــري يف مجيــع أحنــاء العــامل 
. ضــحايا الفظــائع اجلماعيــة احملــتملني أو الفعلــيني والتــصرف مبوجبــه  “ املــسؤولية عــن محايــة ”

وحان الوقت لتكون احلكومات مسؤولة أمام رعاياها وفيما بينـها فيمـا يتعلـق بـاحترام كرامـة                  
ولذلك، جيب علينا أن ننتقل من التـشريع        . الفرد، الذي ال تعدو تتحدث عنه يف أحايني كثرية        

 .فمبادئنا املعلنة ومصاحلنا املشتركة ال تقتضي أقل من ذلك. إىل التنفيذ
 

 سيادة القانون –ألف  
أعتقد بقوة أن علـى كـل بلـد يعلـن سـيادة القـانون يف الـداخل أن حيترمـه يف اخلـارج،             - ١٣٣

فقـد أكـد إعـالن      . وأن على كـل بلـد يـشدد علـى هـذا املبـدأ يف اخلـارج أن ينفـذه يف الـداخل                      
األلفية جمددا التزام كافة البلدان بسيادة القانون باعتبـاره اإلطـار الفـائق األمهيـة للنـهوض بـأمن                   

لكــن ال تــزال هنــاك حكومــات وأفــراد يف أمــاكن عديــدة مــن العــامل تنتــهك  . البــشر ورفــاههم
قانون، دون أن تترتب عليهم عواقب يف الغالب، يف حني تترتب عواقـب فاجعـة علـى      سيادة ال 

ويف حــاالت أخــرى، بوســع مــن ال يتظــاهرون البتــة بــااللتزام بــسيادة  . املستــضعفني والــضعفاء
 أن يــضربوا هبــا عــرض احلــائط نظــرا  – مــن قبيــل اجلماعــات املــسلحة واإلرهــابيني  -القــانون 

ولـذلك، فـإن مبـدأ سـيادة القـانون          . ليات االمتثال اليت لدينا   لضعف مؤسسات صنع السالم وآ    
ــا   ــيس كافي ــز      . كمفهــوم جمــرد ل ــة وجتهي ــوانني القدمي ــذ الق ــدة وتنفي ــوانني جدي وجيــب وضــع ق

 .مؤسساتنا بشكل أفضل لتعزيز سيادة القانون
 أعمق وأكـرب يف أي جمـال        -  بني القول والفعل   -وليست الفجوة بني النظرية والواقع       - ١٣٤

ولـيس مـن الـصواب، عنـدما يواجـه اجملتمـع       . خر كما هـي يف جمـال القـانون اإلنـساين الـدويل      آ
الــدويل إبــادة مجاعيــة أو انتــهاكات مجاعيــة حلقــوق اإلنــسان، أن تقــف األمــم املتحــدة موقــف  
املتفرج وتتركها تتطور حىت النهاية، مع مـا يترتـب عليهـا مـن عواقـب مفجعـة بالنـسبة آلالف                 

. جهــت اهتمــام الــدول األعــضاء إىل هــذا األمــر علــى مــدى ســنوات عديــدة   وقــد و. األبريــاء
وقدمت، مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف روانـدا، خطـة عمـل     

وأبـرزت اخلطـة ضـرورة العمـل مـن أجـل منـع نـشوب                . من مخس نقاط ملنـع اإلبـادة اجلماعيـة        
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ة حلماية املدنيني، وتدابري قـضائية ملكافحـة اإلفـالت مـن            الصراعات املسلحة، واختاذ تدابري فعال    
العقــاب، والنــهوض باإلنــذار املبكــر مــن خــالل مستــشار خــاص يعــين مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة،    

لكـن ينبغـي    . واختاذ إجراءات سريعة وحامسة لـدى حـدوث إبـادة مجاعيـة أو اقتـراب حـدوثها                
تمع الـدويل بـشكل سـريع عنـد حـدوث      بذل جهد أكرب ملنع وقوع الفظائع وكفالة تصرف اجمل    

 .انتهاكات مجاعية
ــدول، ويف     - ١٣٥ ــدخل وســيادة ال ــة بالت ــة املعني ــة الدولي ــد أعــضاء اللجن ــة األخــرية،   وأي اآلون

ــيري،          ــدات والتحــديات والتغ ــين بالتهدي ــستوى املع ــع امل ــق الرفي ــشر يف الفري ــستة ع ــضاء ال األع
، A/59/565انظـر   (“  مجاعيـة عـن احلمايـة      يف وجود مـسؤولية   يتمثل   امبدأ مستجد ”اعتربوه   ما

ورغم أين أدرك جيدا ما تنطوي عليه هذه املـسألة مـن حـساسيات، فـإين أؤيـد                 ). ٢٠٣الفقرة  
وأعتقد أن علينا أن نعتنق مبدأ املسؤولية عن احلماية ونتصرف بنـاء عليـه            . بقوة هذا النهج  
رادى الدول اليت ُتَعـد محايـة       وتقع هذه املسؤولية، أوال وقبل كل شيء، على ف        . عند الضرورة 

لكن إذا كانت السلطات الوطنية غـري قـادرة         . سكاهنا أحد واجباهتا واملربر األساسي لوجودها     
أو غري راغبة يف محاية مواطنيها، فإن املسؤولية حينئذ تتحول إىل اجملتمع الدويل الـذي عليـه أن               

سـاليب للمـساعدة علـى محايـة        يستخدم األسـاليب الدبلوماسـية واإلنـسانية وغـري ذلـك مـن األ             
وعنـدما تبـدو هـذه األسـاليب غـري كافيـة، جيـوز              . حقوق اإلنسان املكفولة للمدنيني ورفـاههم     

جمللس األمن أن يقرر، بدعوى الضرورة، اختـاذ إجـراءات مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة، منـها          
أن يتبـع املبـادئ     ويف هذه احلـال، ويف أحـوال أخـرى، ينبغـي            . إجراءات لإلنفاذ، عند االقتضاء   

 .املشار إليها يف الفرع الثالث أعاله
وجيــب تعزيــز دعــم ســيادة القــانون مــن خــالل كفالــة املــشاركة العامليــة يف االتفاقيــات  - ١٣٦

ففـي الوقـت احلاضـر، ال تـزال عـدة دول مل تنـضم إىل االتفاقيـات املتعـددة                    . املتعددة األطراف 
وقــد وفــرت قبــل مخــس . يــات هامــة حيــز النفــاذاألطـراف، ممــا حيــول أحيانــا دون دخــول اتفاق 

. ســنوات تــسهيالت خاصــة للــدول للتوقيــع علــى املعاهــدات املودعــة لــديَّ أو التــصديق عليهــا
ــذ، دأبــت كــل ســنة علــى تنظــيم أحــداث تتعلــق    ،وثبــت أن ذلــك أحــرز جناحــا كــبريا    ومنذئ

دتنا علـى    معاهـدة متعـددة األطـراف ملـساع        ٣١وسريكز حدث هـذه الـسنة علـى         . باملعاهدات
ــاب،          ــسان، والالجــئني، واإلره ــوق اإلن ــى حق ــشديد عل ــع الت ــة، م ــة التحــديات العاملي مواجه

علــى التــصديق علــى مجيــع  بوجــه خــاص حــث القــادة أو.واجلرميــة املنظمــة، وقــانون البحــار 
 .املعاهدات املتعلقة حبماية املدنيني وتنفيذها

 أمرا ضروريا لكفالـة جنـاح كافـة         ويعترب وجود مؤسسات قانونية وقضائية وطنية فعالة       - ١٣٧
بيـد أن األمـم املتحـدة،       . اجلهود اليت نبذهلا ملساعدة اجملتمعات علـى اخلـروج مـن مـاض عنيـف              
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واملنظمات الدولية األخرى وحكومات الدول األعضاء ال تزال غري مهيأة لتـوفري الـدعم لتلـك              
نتقاليــة يف جمتمعــات وكمــا أوجــزت يف تقريــري عــن ســيادة القــانون والعدالــة اال  . املؤســسات

، فإننـا نفتقـر إىل قـدرات التقيـيم والتخطـيط      )S/2004/616(الصراع وجمتمعات ما بعد الصراع    
ولـذلك، كـثريا مـا تكـون املـساعدة جمـزأة و بطيئـة وغـري                 . الالزمة على مستويي امليـدان واملقـر      

 مـن إمكانـات     وحىت أساعد األمم املتحدة على حتقيق ما تنطوي عليه        . مناسبة للهدف املتوخى  
أعتـزم إنـشاء وحـدة خمصـصة للمـساعدة يف جمـال سـيادة القـانون، مـستمدة             يف هذا اجملال،    

شكل كثيف من املوظفني احلاليني يف منظومة األمم املتحدة، يف مكتب دعـم بنـاء الـسالم          ب
 ملـساعدة اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل اسـتعادة            )فرع اخلامس أدناه  انظر ال (املقترح إنشاؤه   

 .ما بعد الصراعجمتمعات دة القانون يف جمتمعات الصراع وسيا
وقــد أحــرز تقــدم هائــل  . ويعتــرب القــضاء عنــصرا ال غــىن عنــه لتحقيــق ســيادة القــانون  - ١٣٨

بإنشاء احملكمة اجلنائيـة الدوليـة، واسـتمرار عمـل احملكمـتني املخصـصتني ليوغوسـالفيا الـسابقة                  
ن، ووجود أمل يف إنشاء حمكمـة مماثلـة يف كمبوديـا            ورواندا، وإنشاء حمكمة خمتلطة يف سرياليو     

ومن املبادرات اهلامة األخرى إنشاء جلان اخلرباء وجلان التحقيق كتلـك الـيت             . أيضا عما قريب  
ومـع ذلـك، ال يـزال اإلفـالت مـن العقـاب             .  ليشيت وكوت ديفوار   -كرست لدارفور وتيمور    

 الدويل، مع ما ينطوي عليه ذلك من نتيجـة          يلقي بظالله على التقدم احملرز يف القانون اإلنساين       
مأســاوية تتجلــى يف اســتمرار االنتــهاكات الــصارخة والواســعة النطــاق حلقــوق اإلنــسان حــىت    

نشجع الـدول   ولزيادة سبل االنصاف املتاحة لضحايا الفظائع ودرء مزيد من األهوال،           . اليوم
ية وغريها مـن حمـاكم جـرائم        األعضاء على التعاون بشكل كامل مع احملكمة اجلنائية الدول        

 .املختلطة وأن تسلم املتهمني إليها بناء على طلبهاالدولية أو احلرب 
. وتقع حمكمة العدل الدولية يف صلب النظام الدويل للفـصل يف النــزاعات بـني الـدول                 - ١٣٩

بـشكل كـبري، وسـوِّي عـدد مـن          ففي السنوات األخـرية، منـا جـدول الـدعاوى الـيت تبـت فيهـا               
حبــث ســبل تعزيــز عمــل  ومثــة حاجــة إىل . عات املطروحــة، لكــن املــوارد ال تــزال قليلــة النـــزا

وأحث الدول اليت مل تقـم بعـد بـالنظر يف إقـرار الواليـة القـضائية اإللزاميـة للمحكمـة             . احملكمة
 إن كـان ذلـك ممكنـا عمومـا، أو إن تعـذر ذلـك، يف حـاالت حمـددة علـى                      -على القيام بذلك    

ــل ــضا مج . األق ــشارية      وأحــث أي ــصالحيات االست ــا ال ــضع يف اعتباره ــى أن ت ــراف عل ــع األط ي
 وينبغــي أيــضا أن تتخــذ تــدابري . للمحكمــة وأن تــستفيد مــن تلــك الــصالحيات بدرجــة أكــرب  

 .لتحسني أساليب عمل احملكمة واحلد من طول إجراءاهتا، بالتعاون مع الدول املتنازعة
 

05-27076 51 
 



 

A/59/2005

 حقوق اإلنسان -باء  
للفقراء واألغنياء على حد سـواء ومحايتـها مهمـة لكفالـة أمـن          حقوق اإلنسان أساسية     - ١٤٠

ومن اخلطأ التعامـل مـع   . ورفاه البلدان املتقدمة النمو وأمن ورفاه البلدان النامية على حد سواء   
حقوق اإلنسان من منطلق االختيار بني احتـرام حقـوق اإلنـسان وأهـداف مـن قبيـل األمـن أو                     

نبذله من جهود ملكافحـة أهـوال الفقـر املـدقع أو اإلرهـاب،          ولن يكون هناك طائل مما      . التنمية
إن كنا، يف جهودنا من أجل ذلك، جنحد حقوق اإلنسان نفسها اليت جترد منها هاتان اآلفتـان                 

وتعـد االسـتراتيجيات القائمـة علـى محايـة حقـوق اإلنـسان أساسـية لـصون                  . املواطنني والرعايا 
 .اموقفنا األخالقي وكفالة فعالية إجراءاتن

وقد التزمت األمم املتحدة، منذ إنشائها، بالسعي إىل بناء عامل يسوده السالم والعـدل               - ١٤١
 وهـي مهمـة أعيـد تأكيـدها قبـل مخـس            -ويقوم على أساس االحترام العـاملي حلقـوق اإلنـسان           

بيد أن نظام محاية حقوق اإلنسان على الصعيد الـدويل يـشهد اليـوم              . سنوات يف إعالن األلفية   
وهناك حاجة إىل التغيري حىت يتسىن لألمم املتحدة أن تبقى ملتزمة علـى مـستوى               . كبرياضغطا  

 .رفيع وعلى أمد طويل بقضايا حقوق اإلنسان يف مجيع أعمال املنظمة
آليـة األمـم املتحـدة      فمنذ صدور إعالن األلفيـة، عـززت        . وهناك تغيري هام يأخذ جمراه     - ١٤٢

ــسان   ــوق اإلن ــشطتها يف جمــال احل حلق ــوق     أن ــا ملؤســسات حق ــة ودعمه ــساعدهتا التقني ــة وم ماي
اإلنسان الوطنية، حبيث أصـبحت معـايري حقـوق اإلنـسان الدوليـة تنفـذ اآلن بـشكل أفـضل يف                     

وهـو برنـامج عـاملي يهـدف     “ اإلجـراء الثـاين  ”ويف السنة املاضية، طرحـت  . العديد من البلدان  
ابعــة لألمــم املتحــدة للعمــل مــع الــدول إىل هتيــيء األفرقــة القطريــة املــشتركة بــني الوكــاالت الت

. األعضاء، بناء على طلبها، مـن أجـل تعزيـز نظمهـا الوطنيـة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها                     
وهذا الربنامج حيتاج على وجه السرعة إىل مزيد من املـوارد واملـوظفني، مبـا يف ذلـك آليـة                    

 .اإلنسانأقوى لتدريب األفرقة القطرية يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق 
بيــد أن املــساعدة التقنيــة وبنــاء املؤســسات علــى املــدى الطويــل لــن تكــون هلمــا أمهيــة   - ١٤٣

ومن شأن زيادة الوجود امليـداين حلقـوق        . تذكر إذا انتهك بصورة فعالة مبدأ احلماية األساسي       
 اإلنـسان يف أوقــات األزمــات أن يــوفر املعلومــات يف الوقـت املناســب ألجهــزة األمــم املتحــدة،  
وأن يوجه االنتباه علـى وجـه الـسرعة، عنـد الـضرورة، إىل احلـاالت الـيت تقتـضي اختـاذ إجـراء                        

 .بشأهنا
ويــدل تزايــد تــواتر دعــوات جمــس األمــن للمفوضــة الــسامية لتزويــده بإحاطــات عــن      - ١٤٤

حاالت حمـددة علـى أن مثـة اآلن وعيـا أكـرب باحلاجـة إىل مراعـاة حقـوق اإلنـسان يف القـرارت                         
وجيب على املفوضـة أن تـضطلع بـدور أنـشط يف مـداوالت جملـس       . السالم واألمن املتعلقة ب 
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األمن ومـداوالت جلنـة بنـاء الـسالم املقتـرح إنـشاؤها، مـع التـشديد علـى تنفيـذ األحكـام             
ويف واقع األمـر، ال بـد مـن إدراج حقـوق اإلنـسان يف               . ذات الصلة يف قرارات جملس األمن     

وقد اكتـسى   . ات اليت جترى على نطاق أعمال املنظمة برمتها       عملية اختاذ القرارات ويف املناقش    
حقوق اإلنسان أمهية أكرب يف السنوات األخرية لكنه مل ينعكس بعـد مبـا فيـه              “ مراعاة”مفهوم  

 .الكفاية يف السياسات الرئيسية والقرارات املتعلقة باملوارد
. ية حقـوق اإلنـسان    وتشري كل هذه املالحظات إىل أن هناك حاجـة إىل تعزيـز مفوضـ              - ١٤٥

فــرغم اتــساع دور املفوضــة الــسامية يف جمــاالت التــصدي لألزمــات، وبنــاء القــدرات الوطنيــة    
حلقوق اإلنسان، ودعم األهداف اإلمنائية لأللفيـة، ومنـع نـشوب الـصراعات، ال يـزال مكتبـها                  
ا غري قادر على حنو يبعث على األسى على مواجهة طائفة واسعة مـن التحـديات الـيت يواجههـ                  

وجيــب أن يقتــرن التــزام الــدول األعــضاء املعلــن  . يف جمــال حقــوق اإلنــسان اجملتمــع الــدويل
حبقــوق اإلنــسان بتــوفري املــوارد الالزمــة لتعزيــز قــدرة املفوضــية علــى االضــطالع بواليتــها  

 . يوما٦٠وقد طلبت إىل املفوضة السامية تقدمي خطة عمل يف غضون . احليوية
 الــسامية واملفوضــية يف كــل األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا األمــم  وينبغــي إشــراك املفوضــة - ١٤٦
وهذا رهن بقـوة الـدعائم احلكوميـة الدوليـة الـيت تـستند عليهـا آليتنـا يف جمـال حقـوق                   . املتحدة
ــة الــيت ينبغــي أن تكــون     . اإلنــسان ــة اهليئ ــاه تغــيري بني ولــذلك، ســأقترح يف الفــرع اخلــامس أدن

 . وهي جلنة حقوق اإلنسان–ة حلقوق اإلنسان الركيزة األساسية لنظام األمم املتحد
لكن ينبغي كذلك أن تكون اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات حقـوق اإلنـسان أكثـر                 – ١٤٧

فنظـام اهليئـات    . فعالية وأقدر علـى التـصدي النتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت كُلفـت بـصوهنا                 
للخطر بسبب إحجـام    املنشأة مبوجب معاهدات ال يزال غري معروف بشكل جيد وهو عرضة            

العديد من البلدان عن تقدمي التقارير الالزمة يف الوقـت املناسـب أو عـدم تقـدميها بتاتـا، فـضال                     
ولـذلك، ينبغـي    . عن ازدواجية مقتـضيات اإلبـالغ، ويزيـد مـن ضـعفه سـوء تنفيـذ التوصـيات                 

نـشأة  االنتهاء من وضع مبـادئ توجيهيـة منـسقة بـشأن تقـدمي التقـارير إىل مجيـع اهليئـات امل                  
 .مبوجب معاهدات، وتنفيذ هذه املبادئ حىت تعمل هذه اهليئات كنظام موحد

 
 الدميقراطية -جيم  

ــة العامــة يف عــام   )١٩(أوضــح اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان  – ١٤٨ ــه اجلمعي  الــذي اعتمدت
 وأهلم اإلعـالن منـذ اعتمـاده واضـعي الدسـاتري يف         .  العناصر الضرورية لقيام الدميقراطية    ١٩٤٨

كل صقع من أصقاع العامل وأسهم إسـهاما كـبريا يف قبـول الدميقراطيـة كقيمـة عامليـة يف آخـر                      
وجيب أن يكون حق كل إنسان يف اختيار طريقـة حكمـه ومـن حيكمـه حقـا يكتـسبه         . املطاف
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عند مولده وجيب أن يكون إعمال هذا احلق على الـصعيد العـاملي هـدفا رئيـسيا ملنظمـة تتفـاىن                   
 .سيع نطاق احلريةيف سبيل قضية تو

وقد تعهدت كل دولة عـضو يف إعـالن األلفيـة بـأن تعـزز قـدرهتا علـى تطبيـق املبـادئ                    – ١٤٩
واختذت اجلمعية العامـة يف العـام ذاتـه قـرارا بـشأن تعزيـز الدميقراطيـة                 . واملمارسات الدميقراطية 

، املرفـق   A/55/328انظـر   (يف وارسـو     ووقع مائة بلد إعالن جمتمع الدميقراطيات     . )٢٠(وتوطيدها
) ، املرفـق األول   A/57/618انظـر   ( خطة عمـل سـيول       ٢٠٠٢، وأقر ذلك اجملتمع يف عام       )األول

اليت تضمنت قائمة بالعناصر الـضرورية لتحقيـق الدميقراطيـة التمثيليـة ونـصت علـى طائفـة مـن                    
يــة وجعلــت منظمــات إقليميــة يف منــاطق عديــدة مــن العــامل تعزيــز الدميقراط . التــدابري لتعزيزهــا

عنــصرا أساســيا يف أعماهلــا، ومــن املــشجع أيــضا مالحظــة ظهــور جمموعــة قويــة مــن منظمــات  
وهـذا كلـه يعـزز      . اجملتمع املدين علـى الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي تـشجع احلكـم الـدميقراطي               

 .املبدأ القائل بأن الدميقراطية ليست حكرا على أي بلد أو منطقة بل حقا عامليا
ــة     بيــد أن االلتزا - ١٥٠ مــات جيــب أن تقتــرن بالتنفيــذ وجيــب التحلــي باليقظــة واحلــذر حلماي

وملــسنا مــرارا . فاألخطــار احملدقــة بالدميقراطيــة مل تنتــف بــأي حــال مــن األحــوال  . الدميقراطيــة
وتـساعد  . وتكرارا صـعوبة االنتقـال إىل الدميقراطيـة الـذي ميكـن أن يـشهد انتكاسـات خطـرية                  

الل تقدمي املساعدة واملشورة يف امليـادين القانونيـة والتقنيـة        األمم املتحدة الدول األعضاء من خ     
وقـــدمت علـــى ســـبيل املثـــال دعمـــا ملموســـا إلجـــراء . واملاليـــة دعمـــا للـــدميقراطيات الناشـــئة

 وقـدمت الـدعم    -االنتخابات يف عدد متزايد من البلدان، يف أوقات عصيبة من تارخيها أحيانا             
ده، وتشمل هذه البلدان أفغانستان وفلسطني والعـراق         بلدا يف العام املاضي لوح     ٢٠ألكثر من   
وباملثــل، تكتــسي جهــود املنظمــة لتحــسني احلكــم يف مجيــع أحنــاء العــامل النــامي،    . وبورونــدي

واستعادة سيادة القانون وإعـادة بنـاء املؤسـسات احلكوميـة يف البلـدان املمزقـة بـاحلروب أمهيـة                     
 .حامسة لكفالة جتذر الدميقراطية وترسخها

ــسات        - ١٥١ ــشجيع املؤسـ ــى تـ ــرى علـ ــة أخـ ــن أي منظمـ ــر مـ ــدة أكثـ ــم املتحـ ــل األمـ وتعمـ
. واملمارسات الدميقراطية وتعزيزها يف مجيع أحناء العامل، لكن هذه احلقيقة ال يعرفها إال القليـل              

وقـد حـان   . إذ أن الطريقة اليت نوزع هبا أنشطتها بني شىت عناصر بريوقراطيتنا تقلل من تأثريها           
. لكن هناك ثغرات كبرية تعتـري قـدراتنا يف جمـاالت حامسـة عديـدة       . ذه اجلهود الوقت لربط ه  

وال . فاملنظمة برمتها حتتاج إىل قدر أكرب من التنسيق وإىل تعبئة املوارد بقدر أكـرب مـن الفعاليـة           
ينبغــي أن حتــصر األمــم املتحــدة دورهــا يف وضــع املعــايري والقواعــد بــل ينبغــي أن توســع نطــاق 

. ا األعضاء ملواصلة توسيع وتعميق االجتاهات الدميقراطيـة يف مجيـع أحنـاء العـامل         مساعدهتا لدوهل 
ؤيد إنشاء صندوق للدميقراطيـة يف األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة للبلـدان           أوهلذه الغاية،   
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 يف ناوعالوة على ذلك، أعتـزم جعـل أنـشطت   . وتعزيزهاليت تسعى إىل إقامة نظام دميقراطي   
إقامة عالقة أوضح بني أنشطة احلكم الدميقراطي اليت يـضطلع هبـا            نسيقا ب أكثر ت هذا اجملال   

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشعبة املساعدة االنتخابية التابعة إلدارة الشؤون السياسية
وأوجزت يف الفروع من الثـاين إىل الرابـع التحـديات املترابطـة الـيت يطرحهـا النـهوض                    - ١٥٢

ــد بقــضية توســيع نطــاق احل  ــة يف القــرن اجلدي وأشــرت أيــضا إىل العناصــر الــيت أعتقــد أهنــا    . ري
ضــرورية الســتجابتنا اجلماعيــة، مبــا يف ذلــك عــدة جمــاالت أعتقــد أن األمــم املتحــدة ينبغــي أن   

وسـأركز بـشيء مـن التفـصيل، يف الفـرع           . تكون فيها مهيأة بشكل أفضل لالسـهام مبـسامهتها        
 الـيت أعتقـد أهنـا ضـرورية لتقـوم منظمتنـا بـدورها يف                اخلامس أدناه،  على اإلصالحات احملـددة      

 .صوغ استجابة مجاعية بالنسبة جلميع القضايا العاملية
 

 تعزيز األمم املتحدة -خامسا  
أكدت يف هذا التقريـر أن مبـادئ ومقاصـد األمـم املتحـدة املنـصوص عليهـا يف امليثـاق              – ١٥٣

، وأن الفتـرة الراهنـة تتـيح فرصـة قّيمـة            ١٩٤٥تظل صاحلة ومالئمة اليوم مثلما كانت يف عـام          
لكــن لــئن كــان مــن الــضروري أن تكــون املقاصــد راســخة واملبــادئ ثابتــة، فــإن     . لتجــسيدها

وحــىت تكــون األمــم املتحــدة أداة مفيــدة لــدوهلا   . املمارســة والتنظــيم ينبغــي أن يــسايرا العــصر 
وع الثـاين والثالـث والرابـع    األعضاء ولشعوب العامل يف التصدي للتحديات املشار إليها يف الفر   

وعليهـا أال   . أعاله، فعليهـا أن تتكيـف متامـا مـع متطلبـات وظـروف القـرن احلـادي والعـشرين                   
تفتح أبواهبا للدول فحسب، بل أيضا للمجتمع املدين، اللـذين يـضطلعان بـدور متزايـد األمهيـة                 

هتـا مـن اتـساع نطـاق     وعليها أن تـستقي قو . يف الشؤون العاملية على الصعيدين الوطين والدويل   
شراكاهتا ومن قدرهتا على ضم شركائها يف حتالفات فعالـة مـن أجـل إحـداث التغـيري يف مجيـع                     

 .القضايا اليت يلزم اختاذ إجراء بشأهنا من أجل النهوض بقضية توسيع نطاق احلرية
وال شـك أيـضا أن      . وال شك أن منظمتنا، باعتبارها منظمة، قد أُسست حلقبـة خمتلفـة            - ١٥٤

وهـذا هـو الـسبب الـذي جعـل رؤسـاء       . ارساتنا احلالية ليست كلها مواتية الحتياجات اليـوم  مم
الدول واحلكومات يسلمون يف إعالن األلفيـة بـضرورة تعزيـز األمـم املتحـدة جلعلـها أداة أجنـع                    

 .لتحقيق أولوياهتم
، كـان   ١٩٩٧ويف واقع األمر، فمنذ توليت منصيب كأمني عام لألمم املتحـدة يف عـام                - ١٥٥

من أولويايت الرئيـسية إصـالح اهلياكـل الداخليـة لألمـم املتحـدة وثقافـة املنظمـة جلعلـها أجـدى                      
فقد باتـت هياكـل املنظمـة اليـوم         . وقد مت حتقيق الكثري   . وأنفع للدول األعضاء ولشعوب العامل    

، وأصـبحت أسـاليب عملـها أكثـر فعاليـة؛ وباتـت خمتلـف براجمهـا منـسقة بـشكل               سالسةأكثر  
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ويف . ؛ وأقامت عالقات عمل يف العديد من اجملاالت مع اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص               أفضل
امليدان االقتـصادي واالجتمـاعي، تتـيح األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة اآلن إطـارا مـشتركا بالنـسبة           

وباتــت . ملنظومــة األمــم املتحــدة بأكملــها وبالنــسبة لألوســاط اإلمنائيــة الدوليــة األوســع نطاقــا  
 األمم املتحدة حلفظ الـسالم مـصممة اليـوم بطريقـة أفـضل ممـا كانـت عليـه يف املاضـي،                       بعثات

ولديها نظرة أكثر تكامال بشأن العديد من املهام املختلفة اليت يـتعني النـهوض هبـا ملنـع معـاودة                    
وأقمنــا شــراكات اســتراتيجية مــع طائفــة واســعة مــن  . االقتتــال وإرســاء دعــائم الــسالم الــدائم 

علة مـن غـري الـدول الـيت تـسهم إسـهاما هامـا يف كفالـة األمـن والرفـاه واحلريـة يف                         اجلهات الفا 
 .العامل
فكما هو احلال اآلن، تتضافر على احلـد مـن          . لكن ينبغي القيام بتغيريات كثرية أخرى      - ١٥٦

فعاليتنا عوامل تتمثل يف اختالف هياكـل إدارة شـؤون العديـد مـن عناصـر املنظومـة، وتـداخل                    
ومـن الـضروري   . إيراد لألولويات الـسابقة ولـيس لألولويـات احلاليـة يف الواليـات            الواليات، و 

أن نعطــي للمــديرين ســلطة حقيقيــة حــىت يكــون بإمكــاهنم املواءمــة بــشكل كامــل بــني أنــشطة   
 والـيت آمـل أن تكـون هـي تلـك املـوجزة يف            -املنظومة واألهداف اليت تقرهـا الـدول األعـضاء          

ا أن نبذل جهدا أكرب إلضـفاء طـابع االقتـدار املهـين علـى األمانـة          وجيب علينا أيض  . هذا التقرير 
وينبغـي لنـا أن نكفـل    . العامة وحماسبة املوظفني واملديرين بقدر أكرب مـن الـصرامة علـى أدائهـم         

 بني خمتلف ممثلي األمم املتحـدة وأنـشطتها يف كـل بلـد وعلـى نطـاق       -قدرا أكرب من االتساق     
 .امليدانني االقتصادي واالجتماعياملنظومة األوسع، ال سيما يف 

لـذلك،  . لكن حـىت يكـون اإلصـالح فعـاال ال ميكـن أن يقتـصر علـى الفـرع التنفيـذي                     - ١٥٧
 .حان الوقت لبعث حياة جديدة أيضا يف األجهزة احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة

 
 اجلمعية العامة -ألف  

ارهــا اجلهــاز الرئيــسي للتــداول وتقريــر     حتظــى اجلمعيــة العامــة مبركــز أساســي باعتب     - ١٥٨
وحتظـى هـذه    . السياسات والتمثيل يف األمم املتحدة، وهذه حقيقة أكدها إعالن األلفيـة جمـددا            

اهليئة بوجه خاص بصالحية النظر يف امليزانية واملوافقة عليها وانتخاب أعضاء اهليئات التداوليـة              
الـذي يـساور الـدول األعـضاء بـشأن تـدين           ولذلك، فإن القلـق     . األخرى، مبا فيها جملس األمن    

وجيـب احلـد مـن      . مكانة اجلمعيــــة العامـــة وتضاؤل إسهامها يف أنـشطة املنظمـة قلـق مـشروع             
 .هذا التدين، ولن يتأتى ذلك إال إذا أصبحت اجلمعية العامة أكثر فعالية

لـيت تـتم املوافقـة      ويف السنوات األخرية، تزايد باستمرار عـدد قـرارات اجلمعيـة العامـة ا              - ١٥٩
وهذا أمر جيد لو كان يعكس وحدة هدف حقيقية بـني الـدول األعـضاء               . عليها بتوافق اآلراء  

الـذي يفـسر كـثريا علـى أنـه          (لكن لألسف أصبح توافـق اآلراء       . يف التصدي للتحديات العاملية   
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 مث علـى    إذ يتم البحث عنه أوال داخل كل جمموعة إقليميـة         . غاية يف حد ذاته   ) اقتضاء لإلمجاع 
بـل  . وهذا النهج مل تثبت فعاليته يف التوفيق بني مصاحل الدول األعضاء          . مستوى اهليئة بكاملها  

ــة العامــة إىل النكــوص إىل العموميــات والتخلــي عــن أي جهــد جــاد الختــاذ       ــدفع اجلمعي ــه ي إن
وتنـــزع النقاشــات احلقيقيــة إىل التركيــز علــى األســلوب ولــيس علــى اجلــوهر         . اإلجــراءات

كس العديد ممـا يـسمى قـرارات إال أقـل القواسـم املـشتركة بـني اآلراء املختلفـة اختالفـا                      يع وال
 .كبريا
وتقـر الــدول األعـضاء، كمــا فعلـت علــى مـدى ســنوات عديـدة، بــأن اجلمعيـة العامــة        - ١٦٠

وقـد  . ينبغي هلا أن تبسط إجراءاهتا وهياكلها حىت يتسىن حتسني عملية التداول وزيادة فعاليتـها             
وقــدمت اآلن طائفــة مــن الــدول األعــضاء مقترحــات جديــدة   . دة تــدابري متواضــعةاختــذت عــ

وينبغي للجمعيـة العامـة أن تتخـذ اآلن تـدابري جريئـة لترشـيد             . إلعادة تنشيط اجلمعية العامة   
أعماهلـــا وتـــسريع عمليـــة التـــداول، ال ســـيما بتبـــسيط جـــدول أعماهلـــا، وهيكـــل جلاهنـــا   

 . وطلب تقدمي التقارير، وتعزيز دور رئيسها وسلطتهوإجراءاهتا إلجراء النقاشات العامة
وتتناول اجلمعية العامة يف الوقت احلاضر جـدول أعمـال واسـع النطـاق يـشمل طائفـة                   - ١٦١

ــا   ــة أحيان وينبغــي أن متــنح االهتمــام جلــدول أعماهلــا املوضــوعي   . واســعة مــن القــضايا املتداخل
 الوقـت احلاضـر مـن قبيـل اهلجـرة الدوليـة             بالتركيز على تنـاول املـسائل املوضـوعية الرئيـسية يف          

 .واالتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهاب اليت طال النقاش بشأهنا
 مبـا يعكـس اخنراطـه بعـد      -وينبغي أيضا أن تتعامل على حنو أنـشط مـع اجملتمـع املـدين                - ١٦٢

ألمــم فــال ميكــن حتقيــق أهــداف ا. عقــد مــن التفاعــل املتزايــد بــسرعة يف معظــم أنــشطة املنظمــة
ــة مــن احلكومــات واجملتمــع املــدين     ــق الشخــصيات   . املتحــدة إال مبــشاركة كامل ــّدم فري ــد ق وق

 عـدة   ٢٠٠٣املرموقة املعين بالعالقات بـني األمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين الـذي عينتـه يف عـام                     
ــالتقرير       ــد أشــدت ب ــا مــع اجملتمــع املــدين وق ــدة لتحــسني عملن  A/58/817انظــر (توصــيات مفي

وينبغــي للجمعيــة العامــة أن  .  الــذي وجههــه إىل اجلمعيــة العامــة، وكــذلك بآرائــه  )Corr.1 و
تتصرف وفقا هلذه التوصيات وتنشئ آليات متكنها من التعاون بصورة كاملة ومنتظمة مع 

 .اجملتمع املدين
وينبغي للجمعية العامـة أيـضا أن تـستعرض هيكـل جلاهنـا وسـري عملـها، ومراقبتـها هلـا                      - ١٦٣

 وحتتــاج اجلمعيــة العامــة إىل آليــة الســتعراض مقــررات جلاهنــا لتجنــب إثقــال كاهــل  .ولنواجتهــا
املنظمة بواليات غري ممولة واستمرار املشكلة احلالية املتمثلة يف اإلدارة اجلزئية للميزانية وتوزيـع           

وإذا مل تــستطع اجلمعيــة العامــة حــل هــذه املــشاكل، فلــن حتظــى   . الوظــائف يف األمانــة العامــة 
 .ز واملرونة اللذين حتتاج إليهما خلدمة أعضائها بفعاليةبالتركي
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وينبغي أن يكون واضحا أن ال شيء مـن هـذا كلـه سـوف يتحقـق مـا مل هتـتم الـدول                         - ١٦٤
األعضاء جبدية باجلمعية العامة على أعلى املستويات وتشدد على مشاركة ممثليها يف مناقـشاهتا              

مــا مل تقــم هبــذا، ســيظل أداء اجلمعيــة العامــة خميِّبــا و. بغيـة التوصــل إىل نتــائج ملموســة وإجيابيــة 
 .آلماهلا وال ينبغي أن يثري ذلك دهشتنا

 
 اجملالس -باء  

زّود مؤســسو األمــم املتحــدة املنظمــة بثالثــة جمــالس، وجعلــوا لكــل منــها يف جمــال           - ١٦٥
جملـــس األمـــن واجمللـــس االقتـــصادي  : اختـــصاصه مـــسؤوليات رئيـــسية، وهـــذه اجملـــالس هـــي 

وعلى مر الزمن، بات التوازن يف تقسيم املـسؤوليات بينـها يقـل             . تماعي وجملس الوصاية  واالج
إذ أكد جملس األمن بشكل متزايد سلطته، وبات يتمتـع بدرجـة أكـرب مـن وحـدة             : أكثر فأكثر 

لكـن سـلطته باتـت موضـع        . اهلدف بني أعـضائه الـدائمني، ال سـيما منـذ هنايـة احلـرب البـاردة                
ذي ينطوي على مفارقة تارخيية أو الذي ال يعترب متثيليـا مبـا فيـه الكفايـة؛                 الشك بفعل تكوينه ال   

ــصادية         ــشؤون االقت ــامش إدارة ال ــاعي إىل ه ــصادي واالجتم ــس االقت ــصرف اجملل ــا ي ــثريا م وك
واالجتماعية يف العـامل؛ أمـا جملـس الوصـاية فقـد اسـتحال، فبعـد أن جنـح يف القيـام مبهامـه، إىل               

 .وجود شكلي حبت
تقد أننا يف حاجة إىل استعادة التـوازن حبيـث تنظـر اجملـالس الثالثـة علـى التـوايل يف          وأع - ١٦٦

حقـوق اإلنـسان،    ) ج(املسائل االقتصادية واالجتماعيـة، و      ) ب(السلم واألمن الدوليني، و   ) أ(
اليت يعد تعزيزها أحد مقاصد املنظمة منذ نشوئها واليت تقتضي اآلن بـال شـك هياكـل تنفيذيـة      

وينبغي أن تكون مهمة هذه اجملالس كلها الدفع بالربامج اليت تنبثـق عـن مـؤمترات                . ةأكثر فعالي 
القمة وغريهـا مـن املـؤمترات الـيت تعقـدها الـدول األعـضاء، وينبغـي أن تكـون منتـديات عامليـة                    

واجمللـسان األوالن موجـودان     . ميكن فيها تناول مسائل األمن والتنمية والعدل حسب األصـول         
أمــا اجمللــس الثالــث فيقتــضي مراجعــة عميقــة جــدا . كنــهما يف حاجــة إىل تعزيــزبطبيعــة احلــال ل

 .آلليتنا حقوق اإلنسان املتاحة لدينا وحتسينها
 

 جملس األمن  
تقر كل الدول األعضاء بـإعالن متـسكها مبيثـاق األمـم املتحـدة بـأن جملـس األمـن هـو                       - ١٦٧

واألمـن الـدوليني وتوافـق علـى االلتـزام          اجلهاز الذي يتوىل املسؤولية الرئيسية عن صون الـسلم          
ولذلك، من األمهية مبكان ال بالنسبة للمنظمة فحسب بـل أيـضا بالنـسبة للعـامل هتيئـة                  . بقراراته

 .اجمللس للنهوض هبذه املسؤولية وجعل قراراته موجبة لالحترام يف مجيع أحناء العامل
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إلجــراء إصــالح شــامل ” وقــررت كافــة الــدول، يف إعــالن األلفيــة، تكثيــف جهودهــا - ١٦٨
وهذا عكس رأيـا    ). ٣٠، الفقرة   ٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة     (“ جمللس األمن جبميع جوانبه   

طاملا أبدته األغلبية وهو ضرورة تغيري تكوين اجمللس جلعله أكثر متثيال للمجتمـع الـدويل ككـل                 
وينبغـي  . ر العـامل بأسـره    وكذلك للواقع اجلغرايف السائد اليوم، وبالتايل أكثر مشروعية يف أنظـا          

ــة وشــفافية    ــر فعالي ــه أكث ــضا جعــل أســاليب عمل ــة   . أي ــر متثيلي وال جيــب أن يكــون اجمللــس أكث
ويعتــرب . فحــسب بــل أكثــر قــدرة علــى اختــاذ اإلجــراءات عنــد الــضرورة وأكثــر رغبــة يف ذلــك

 .التوفيق بني هذين األمرين الضروريني اختبارا صعبا جيب أن جيتازه كل مقترح لإلصالح
ــأنين أرى أن أي إصــالح األمــم املتحــدة لــن يكتمــل دون      - ١٦٩ وقــد أعلنــت قبــل عــامني ب

فاجمللس جيب أن ميثِّل على نطاق واسع واقـع         . وهذا ما أعتقده حىت اآلن    . إصالح جملس األمن  
ولذلك، فإين أؤيد املوقـف الـوارد يف تقريـر الفريـق الرفيـع املـستوى املعـين             . القوة يف عامل اليوم   

 :املتعلق بإصالح جملس األمن) A/59/565(يدات والتحديات والتغيري بالتهد
ــادة    )أ(  ــذا للم ــذا     ٢٣ينبغــي تنفي ــى ه ــم املتحــدة، أن يترتــب عل ــاق األم ــن ميث  م

اإلصــالح أن يــشارك يف اختــاذ القــرار َمــن يقــدمون أكــرب املــسامهات يف األمــم املتحــدة، ماليــا    
ت يف امليزانيـات املقـررة لألمـم املتحـدة،          وعسكريا ودبلوماسيا، وخصوصا من حيـث املـسامها       

واملــشاركة يف عمليــات الــسالم الــصادر هبــا تكليــف، واملــسامهات يف األنــشطة التطوعيــة الــيت   
تضطلع هبا األمم املتحدة يف جمـايل األمـن والتنميـة، واألنـشطة الدبلوماسـية املـضطلع هبـا دعمـا                     

 بالبلدان املتقدمة النمـو أن يكـون مـن بـني            وينبغي فيما يتعلق  . ألهداف األمم املتحدة ووالياهتا   
املعــايري املهمــة للمــسامهة بلــوغ املــستوى املتفــق عليــه دوليــا الــذي جيــب أن تبلغــه املــسامهة يف    

 يف املائـة مـن النـاتج الـوطين اإلمجـايل أو إحـراز تقـدم كـبري                   ٠,٧املساعدة اإلمنائية الرمسية وهو     
 صوب بلوغ هذا املستوى؛

شاركة البلـدان األكثـر متثـيال للقاعـدة األوسـع مـن األعـضاء،               أن يؤدي إىل مـ     )ب( 
 وخاصة من العامل النامي، يف عملية اختاذ القرار؛

 أال يؤدي إىل اإلخالل بفعالية جملس األمن؛ )ج( 
 .أن يزيد من الطابع الدميقراطي للمجلس وأن جيعله أكثر خضوعا للمساءلة )د( 
 يف اخليــارين، أي النمــوذجني ألــف و بــاء،    وأحــث الــدول األعــضاء علــى أن تنظــر     - ١٧٠

أو أي مقترحات صاحلة أخـرى مـن حيـث احلجـم            ) ٥انظر اإلطار   (املقترحني يف ذلك التقرير     
وينبغي أن توافـق الـدول األعـضاء        . والتوازن اللذين نشآ على أساس أي منوذج من النموذجني        

ســبتمرب /ذي ســيعقد يف أيلــولعلــى اختــاذ قــرار بــشأن هــذه املــسألة اهلامــة قبــل مــؤمتر القمــة الــ  
وحبذا لو اختـذت الـدول األعـضاء هـذا القـرار احلاسـم بتوافـق اآلراء، لكـن إن تعـذر              . ٢٠٠٥

عليهــا التوصــل إىل توافــق اآلراء، فــإن ذلــك ال ينبغــي أن يكــون ذريعــة لتأجيــل اختــاذ اإلجــراء   
 .الالزم
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 ٥اإلطار 

 ألف و باءالنموذجان : إصالح جملس األمن
الـنقض، وثالثـة    ج ألف بإنشاء ستة مقاعد دائمة جديدة ليس هلـا حـق             يقضي النموذ  

 املنــاطق اإلقليميــة ملــدة ســنتني، مــع تقــسيم تلــك املقاعــد علــى مقاعــد غــري دائمــة جديــدة 
   :يلي الرئيسية كما

 املنطقة اإلقليمية
ــدد  عـــــ
 الدول

ــد  املقاعـــــــ
 الدائمـــــــــة

 )املستمرة(

ــد  املقاعـــــــ
الدائمـــــــــة 
ــدة  اجلديـــــ
 املقترحة

ــد  املقاعــــــــــ
ديــــــــــدة اجل

ملدة املقترحة  
غــري (ســنتني 

القابلــــــــــــــة 
 اجملموع )للتجديد

 ٦ ٤ ٢ صفر ٥٣ أفريقيـــا
 ٦ ٣ ٢ ١ ٥٦ آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

 ٦ ٢ ١ ٣ ٤٧ أوروبا
 ٦ ٤ ١ ١ ٣٥ األمريكتان

 ٢٤ ١٣ ٦ ٥ ١٩١ جماميع النموذج ألف
  

 جديـدة  فئة بإنشاء ولكن جديدة، دائمة مقاعد أي إنشاء بعدم باء النموذج يقضيو 
ومقعــد جديــد غــري دائــم مدتــه ســنتان  ســنوات ٤ مــدهتا للتجديــد قابلــة مقاعــد ةمثانيــ مــن

  ( :تقسيم هذه املقاعد على املناطق اإلقليمية الرئيسية كما يليمع ، )وغري قابل للتجديد

 املنطقة اإلقليمية
ــدد  عـــــ
 الدول

ــد  املقاعـــــــ
 الدائمـــــــــة

 )املستمرة(

ــد  املقاعـــــــ
املقترحــــــة 

ــة الق ابلــــــــ
للتجديــــــد 
الــيت مــدهتا  

  سنوات٤

ــد  املقاعــــــــــ
اجلديدة ملدة  

غــري (ســنتني 
القابلــــــــــــــة 

 اجملموع )للتجديد

 ٦ ٤ ٢ صفر ٥٣ أفريقيـــا
 ٦ ٣ ٢ ١ ٥٦ آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

 ٦ ١ ٢ ٣ ٤٧ أوروبا
 ٦ ٣ ٢ ١ ٣٥ األمريكتان

 ٢٤ ١١ ٨ ٥ ١٩١ باءجماميع النموذج 
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 ي واالجتماعي االقتصاداجمللس 
يسند ميثاق األمم املتحدة إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي جمموعـة مـن الوظـائف           - ١٧١

ومعظـم هـذه الوظـائف تبـدو        . املهمة تشمل التنسيق واستعراض السياسات وحوار الـسياسات       
عـن مـؤمترات القمـة      انبثقـت فيـه     أكثر أمهيـة مـن أي وقـت مـضى اآلن يف عـصر العوملـة الـذي                   

.  خطــة شــاملة لألمــم املتحــدة يف جمــال التنميــةرات األخــرى الــيت ُعقــدت يف التــسعيناتواملــؤمت
وحتتاج األمم املتحدة اآلن، أكثر من أي وقت مضى، إىل أن تكون قـادرة علـى وضـع وتنفيـذ                

وعمومــا، ُيعتقــد أن وظــائف اجمللــس االقتــصادي . متماســكةبــصورة سياســات يف هــذا امليــدان 
 .مل يوفها حقها حىت اآلنلكنه اطا فريدا من نوعه هبذه التحديات، وواالجتماعي مرتبطة ارتب

، مل خيــول واضــعو امليثــاق اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ســلطات   ١٩٤٥ يف عــام - ١٧٢
بعد أن وافقوا يف بريتون وودز يف السنة الـسابقة علـى إنـشاء مؤسـسات ماليـة دوليـة               ف. لإلنفاذ

ســـسات مبنظمـــة عامليـــة للتجـــارة ُتـــضاف إىل خمتلـــف  قويـــة، وتوقعـــوا أن ُتـــستكمل هـــذه املؤ
الوكاالت املتخصـصة، أظهـروا بوضـوح أن صـنع القـرارات االقتـصادية الدوليـة سـيتم بطريقـة             

ــة ال ــسيق،       . مركزي ــة للتن ــاره جه ــدور احملتمــل للمجلــس باعتب ــة ال ــضاعف أمهي ــذا ي غــري أن ه
واجمللـس هـو   . وافـق اآلراء توصـانعا ل  والدعوة لعقد االجتماعـات، ومنتـدى حلـوار الـسياسات،           

ملخولــة صــراحة مبوجــب امليثــاق بتنــسيق أنــشطة الوكــاالت   ااهليئــة الوحيــدة يف األمــم املتحــدة  
الفنيــة ولــدى اجمللــس شــبكة مــن اللجــان  . املتخصــصة والتــشاور مــع املنظمــات غــري احلكوميــة 

 .ئيةواإلقليمية تعمل حتت رعايته، وتركز بصورة متزايدة على تنفيذ األهداف اإلمنا
 وقـــد اســـتغل اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي هـــذه األصـــول اســـتغالال حـــسنا يف  - ١٧٣

السنوات األخرية بإقامة اجلسور من خالل ما يعقده من اجتماعات سنوية رفيعـة املـستوى مـع     
، املؤسسات التجارية واملالية، كإنشاء فرقـة العمـل املعنيـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت               

 .ساهم اجمللس يف الربط بني قضايا األمن والتنمية بإنشاء جمموعات قطرية نوعيةكما . مثال
والتنـسيق فيمـا بـني خمتلـف العناصـر          التـضافر   على زيادة   املبادرات   وقد ساعدت هذه     - ١٧٤

 .سدهاالفاعلة، وإن كانت ال تزال هناك ثغرات يتعني 
ــسيق وا    - ١٧٥ ــل والتن ــدة إىل التكام ــة متزاي ــاك حاج ــذ   أوال، هن ــتعراض تنفي ــة اس ــم خط ألم

وحتقيقـا هلـذه الغايـة،      . عـن االجتماعـات ومـؤمترات القمـة العامليـة         للتنميـة الـيت انبثقـت       املتحدة  
ينبغي أن جيري اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي تقييمـات سـنوية علـى املـستوى الـوزاري                  

. ائيـة لأللفيـة   للتقدم احملرز صوب األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا، وخباصـة األهـداف اإلمن               
جيريهـا األقـران للتقـارير املرحليـة الـيت تعـدها            استعراضات  وميكن أن تستند هذه التقييمات إىل       

 .الدول األعضاء، بدعم من وكاالت األمم املتحدة واللجان اإلقليمية
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زيـادة  اسـتعراض اجتاهـات التعـاون اإلمنـائي الـدويل، وتـشجيع        ثانيا، تدعو احلاجة إىل    - ١٧٦
 وتعزيـز الـروابط بـني األعمـال         ،فيما بني األنـشطة اإلمنائيـة ملختلـف اجلهـات الفاعلـة           التماسك  

ينبغـي للمجلـس االقتـصادي      ولسد هـذه الفجـوة،      . املعيارية والتشغيلية ملنظومة األمم املتحدة    
هـذا  وميكن أن ُيعقـد  . واالجتماعي أن يعمل بوصفه منتدى رفيع املستوى للتعاون اإلمنائي  

 . سنتني عن طريق حتويل اجلزء الرفيع املستوى من اجمللساملنتدى مرة كل
 ثالثا، هناك حاجـة ملواجهـة التحـديات االقتـصادية واالجتماعيـة، وكـل مـا يطـرأ مـن                     - ١٧٧

ينبغــي للمجلــس أن يعقــد، يف الوقــت املناســب،   وحتقيقــا هلــذه الغايــة،  . هتديــدات وأزمــات
ــة مــن هت   االجتماعــات  ــيم مــا يواجــه التنمي ــة   الالزمــة لتقي ــدات، مثــل اجملاعــات، واألوبئ دي

 .منسقة للتصدي هلاباستجابات والكوارث الطبيعية الكبرية، وتشجيع القيام 
 رابعا، مثـة حاجـة لرصـد األبعـاد االقتـصادية واالجتماعيـة للـصراعات والتعامـل معهـا                    - ١٧٨

أفرقـة  وقد سعى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لتلبيـة هـذه احلاجـة بإنـشاء              . بأسلوب منهجي 
ومع ذلك، ونظرا لضخامة حجـم عمليـات اإلنعـاش والـتعمري        . لبلدان معينة استشارية خمصصة   

واملصاحلة الطويلة األجل الالزمة وما تنطوي عليه من حتـديات، فـإن الترتيبـات املخصـصة غـري       
وينبغي للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى عملـه يف          . كافية

كمـا  . ما بعد انتهاء الـصراع بالعمـل مـع جلنـة بنـاء الـسالم املقتـرح إنـشاؤها        إدارة مرحلة   
ينبغي للمجلس أن يعزز الروابط القائمـة بينـه وبـني جملـس األمـن مـن أجـل تعزيـز الوقايـة                       

 .اهليكلية
وضـع   وأخريا، ويف حني أن من الواضـح أن دور اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف                  - ١٧٩

الــذي تقــوم بــه جمــالس  دور التوجيــه وتقريــر الــسياسات ات خيتلــف عــن املعــايري واالســتراتيجي
، فإنين آمل أن يتمكّن اجمللـس، مـع بدايـة اضـطالعه بـدور      الدوليةاإلدارة يف خمتلف املؤسسات   

، من توفري التوجيه جلهود خمتلف اهليئات احلكومية الدوليـة          خطة عاملية للتنمية  قيادي يف توجيه    
 .حناء منظومة األمم املتحدةيف هذا اجملال يف كافة أ

 ولتنفيــذ كــل هــذه التوصــيات، ينبغــي للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن يباشــر    - ١٨٠
عمله من خالل هيكل جديد يتسم بقدر أكرب من املرونة، وال يكون بالضرورة مقيـدا جبـدول                 

تـاج  وإضـافة إىل ذلـك، حي     . “الـدورات املوضـوعية   ”و  “ لألجزاء”االجتماعات السنوي احلايل  
اجمللس إىل آلية حكومية دولية تتوفر فيها الفعالية والكفاءة والتمثيـل مـن أجـل إشـراك نظرائهـا                   

وميكن أن يتحقق ذلك إما بتوسـيع نطـاق     . والتجارةالتمويل  يف املؤسسات اليت تعمل يف جمايل       
 .مكتبه أو بإنشاء جلنة تنفيذية ذات تشكيل إقليمي متوازن
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 حجملس حقوق اإلنسان املقتر  
 أعطت جلنة حقوق اإلنسان اجملتمع الدويل إطارا عامليا حلقوق اإلنسان يضم اإلعـالن              - ١٨١

 وغـري ذلـك مـن املعاهـدات األساسـية يف جمـال              )٢١(العاملي حلقوق اإلنـسان والعهـدين الـدوليني       
إىل القـضايا   اجلمـاهري عامـة     وتقوم اللجنة، يف دورهتا الـسنوية، بتوجيـه أنظـار           . حقوق اإلنسان 

ملناقــشات املتــصلة حبقــوق اإلنــسان، وتــوفري منتــدى لوضــع سياســة لألمــم املتحــدة يف جمــال    وا
ملراقبـة  حقوق اإلنسان وتنشئ نظاما فريدا من اإلجراءات اخلاصة املستقلة واملستندة إىل اخلربة             

ويتيح تعامل اللجنة املباشر مـع املئـات        . وحتليل االلتزام حبقوق اإلنسان حبسب املوضوع والبلد      
 .ن منظمات اجملتمع املدين فرصة للعمل مع اجملتمع املدين ال تتاح يف أي مكان آخرم

 على أن قدرة اللجنة على أداء واجباهتا قد تعّرضت إىل تقويض متزايـد نتيجـة لتآكـل                  - ١٨٢
وجيدر بالذكر هنـا بـصفة خاصـة أن هنـاك دوال طلبـت االنـضمام                . مصداقيتها وكفاءهتا املهنية  

. ة ال لتعزيز حقوق اإلنـسان وإمنـا حلمايـة نفـسها مـن النقـد أو النتقـاد غريهـا        إىل عضوية اللجن  
الال قامتــة علــى مسعــة منظومــة األمــم  ظــونتيجــة لــذلك، نــشأ عجــز يف املــصداقية أصــبح يلقــي  

 .املتحدة برمتها
 وحـىت   - وحىت تكون األمم املتحدة على قدر توقعات الرجال والنساء يف كل مكان              - ١٨٣

بقضية الدفاع عن حقوق اإلنسان بـنفس اجلديـة الـيت تعمـل هبـا يف جمـايل األمـن        تنهض املنظمة  
ينبغــي أن توافــق الــدول األعــضاء علــى االستعاضــة عــن جلنــة حقــوق اإلنــسان   -والتنميــة 

ني علـى الـدول األعـضاء أن تقـرر          وسـوف يـتع   . جلس دائم أصغر حجمـا حلقـوق اإلنـسان        مب
نـسان هيئـة رئيـسية مـن هيئـات األمـم املتحـدة أو           إذا كانت تريد أن جتعل جملس حقـوق اإل         ما

انتخابـا  أعـضاءها   يف كلتا احلـالتني، تنتخـب اجلمعيـة العامـة           و ،هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة    
ومن شأن إنشاء هذا اجمللـس      . يف التصويت واملشتركني  مباشرا بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين      

 واألولويـة الـيت حتظـى هبـا حقـوق اإلنـسان يف         تتناسـب رفيعـة   أن يعطي حقـوق اإلنـسان مرتلـة         
. وينبغي أن حتدد الدول األعضاء تـشكيل اجمللـس ومـدة عـضوية أعـضائه              . ميثاق األمم املتحدة  

 .وينبغي أن يتعهد املنتخبون لعضوية اجمللس بااللتزام بأرفع معايري حقوق اإلنسان
 األمانة العامة -جيم  

وجيـب أن تـتغري   .  أمر ال غىن عنه لعمـل األمـم املتحـدة    وجود أمانة عامة قادرة وفعالة  - ١٨٤
وهـذا هـو الـسبب الـذي        . احتياجـات املنظمـة   التغريات اليت طرأت على     األمانة العامة لتواكب    

أعقبتها يف عـام    اليت   مبجموعة اإلصالحات اهليكلية لألمانة العامة،       ١٩٩٧جعلين أبادر يف عام     
للمنظمـة برناجمـا أكثـر      نـوفر   يـة والفنيـة، لكـي       جموعة أخـرى مـن التحـسينات اإلدار       مب ٢٠٠٢
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تمكني األمانـة العامــة مـن تــوفري   لــتركيـزا للعمـل ونظامــا أبـسط للتخطــيط وإعـداد امليزانيـات و     
 .خدمات أفضل

ــي ســروري    - ١٨٥ ــن دواع ــة  وم ــة العام ــذه      أن اجلمعي ــاق هل ــد واســع النط ــن تأيي ــت ع أعرب
ويرجـع  .  أداء العمل الذي يتوقعه العامل منـا    ، وأعتقد أهنا أدت إىل حتسني قدرتنا على       التغيريات

البشرية، وطريقـة مـساندة بعثـات       املوارد  لتغيريات يف امليزنة، والشراء، وإدارة      الفضل يف ذلك ل   
 علــى أن هــذه اإلصــالحات .خمتلفــةجديــدة وعملنــا اآلن بطريقــة نباشــر حفــظ الــسالم، وحنــن 

 يـتعني تغـيري األمانـة العامـة تغـيريا           ولكي تصبح األمم املتحـدة فعالـة حبـق سـوف          . ليست كافية 
 .كامال
 يف اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن  - وجيــب علــى مــن بيــدهم ســلطة اختــاذ القــرارات  - ١٨٦

 أن يراعــوا، عنــد إســناد مهــام لألمانــة العامــة، أن يــوفروا أيــضا املــوارد الكافيــة هلــذه   -أساســا 
 للمــساءلة وجيــب تعزيــز قــدرة ويف مقابــل ذلــك، جيــب أن تكــون اإلدارة أكثــر عرضــة . املهــام

وللمـديرين العـاملني    وجيـب أن ُيـوفر لألمـني العـام          . اهليئات احلكومية الدوليـة يف الرقابـة عليهـا        
ما حيتاجونه من السلطات التقديرية والوسـائل، والـسلطات اإلداريـة واملـساعدات الالزمـة            معه  

الـسريعة الـتغري   التشغيلية حتياجات من اخلرباء لتمكينهم من إدارة منظمة ُيتوقع منها أن تليب اال  
وباملثــل، جيــب أن تتــوفر للــدول األعــضاء مــا حتتاجــه مــن أدوات  . يف أجــزاء خمتلفــة مــن العــامل

 .الرقابة ملساءلة األمني العام حبق فيما يتعلق باستراتيجيته وقيادته
ــة      - ١٨٧ ــى جتــدد والي ــة احملافظــة عل ــه يف كفال ــضا دور جــوهري تؤدي ــدول األعــضاء أي   ولل
، فإنين أطلـب إىل اجلمعيـة العامـة أن تـستعرض مجيـع الواليـات الـيت يزيـد                    لكولذ. املنظمة

ملعنيــة ال تــزال مطلوبــة بالفعــل عمرهــا عــن مخــس ســنوات لتــرى مــا إذا كانــت األنــشطة ا 
املوارد املعتمدة هلذه األنشطة استجابة لتحديات جديـدة        ختصيص  لبحث إمكانية إعادة     أو

 .وناشئة
مؤهلني ملواكبة التحديات اجلوهريـة     ) أ: (جيب أن يكون موظفو األمم املتحدة      واليوم   - ١٨٨

ــشرين؛     ــرن احلــادي والع ــدة يف الق ــن إدارة  ) ب(اجلدي ــنني م ــدة؛   وممكّ ــة املعق ــات العاملي العملي
 .وخاضعني للمساءلة )ج(

 أوال، إنــين أختــذ حاليــا خطــوات إلعــادة تنظــيم هيكــل األمانــة العامــة ليتــواءم مــع          - ١٨٩
وسيتطلب هذا إنشاء مكتب لدعم بناء السالم وتعزيز الـدعم          . ولويات املبينة يف هذا التقرير    األ

. والدميقراطيـة وسـيادة القـانون     ) اليت أضطلع هبـا   “ يدةساعي احلم ملا”مهمة  (لكل من الوساطة    
وإضافة إىل ذلك، فإنين أعتزم تعيني مستشار علمي لألمني العام يتـوىل إسـداء املـشورة العلميـة                  

64 05-27076 
 



 

A/59/2005  

لتطلعيــة االســتراتيجية بــشأن مــسائل الــسياسات، وتعبئــة اخلــربات العلميــة والتكنولوجيــة مــن    ا
 .ومن اجملتمع العلمي واألكادميي الشامل األمم املتحدة منظومةداخل 
 إن إحراز تقدم حقيقي يف ميادين جديـدة حيتـاج إىل مـوظفني تتـوفر لـديهم املهـارات                    - ١٩٠

ويتطلـب ذلـك أيـضا جهـودا متجـددة لـضمان            . يات اجلديـدة  واخلربة الالزمتني ملواجهة التحـد    
  من ميثـاق   ٣-١٠١كما هو مطلوب يف املادة      “ أعلى مستوى من املقدرة والكفاية والرتاهة     ”

 -“ أكرب ما ُيستطاع من معاين التوزيـع اجلغـرايف    ”، على أن ُيراعى يف اختيارهم       األمم املتحدة 
ويف الوقـت الـذي     . دل بـني الرجـال والنـساء      وجيب أن نضيف اآلن، مع ضمان إقامة توازن عا        

جيــب أن تتــاح فيــه للمــوظفني احلــاليني فــرص معقولــة للترقــي داخــل املنظمــة، فإننــا ال نــستطيع 
، لـذلك و. لتلبية مجيع احتياجاتنا اجلديـدة    من الناس   االستمرار يف االعتماد على نفس اجملموعة       

الالزمـتني لتقـدمي عـرض ملـرة واحـدة          أطلب من اجلمعية العامة أن متنحين السلطة واملوارد         
وهتيئتهم من املوظفني للموظفني بترك اخلدمة مقابل عوض، من أجل إضافة عناصر جديدة    

 .الراهنةملواكبة االحتياجات 
وقد اقترح الفريق الرفيع املـستوى أن       . األمانة العامة من أداء عملها    متكني   ثانيا، جيب    - ١٩١

وبـدال  . من أجل حتسني عملية صنع القرار يف جمـال الـسلم واألمـن            أعني نائبا ثانيا لألمني العام      
بسلطات تنفيذيـة أقـوى مـن الـسلطات         (من ذلك، قررت إنشاء آلية على غرار جمالس الوزراء          

وسـيدعم  . هبدف حتسني السياسات واإلدارة على السواء     ) املخولة جملموعة اإلدارة العليا احلالية    
وهبذه الوسيلة أتوقـع أن      .كفل اإلعداد لصنع القرار ومتابعته    هذه اآللية أمانة صغرية للمجلس ت     

 وينبغـي أن  . من ضمان اختاذ قرارات تتـسم بقـدر أكـرب مـن التركيـز والتنظـيم واملـساءلة                 أمتكن  
ــ ــة     ي ــة للعمليــات العاملي ــه لــن يكفــي وحــده لــضمان إدارة فعال ساعد ذلــك يف اإلصــالح، ولكن

ب إعطـاء األمـني العـام، بوصـفه املوظـف اإلداري            وجيـ . النطاق ملنظمة هبـذا القـدر مـن التعقيـد         
إذ ينبغي أن تتـوفر لألمـني العـام        . األول يف املنظمة، سلطات إدارية أعلى مستوى وأكثر مرونة        
ــوظفني      ــالك امل ــة يف م ــديالت الالزم ــى إجــراء التع ــدرة عل ــود   الق ــك أي قي ، وأال يواجــه يف ذل

ــا اإلداري إىل حتــديث  . مــربر هلــا  ال ــاج نظامن ــذلك،و.  شــاملكمــا حيت ــدول   ل أطلــب مــن ال
األعضاء أن تعمل معي من أجل إجراء استعراض شامل لقواعد امليزانية واملـوارد البـشرية               

 .اليت حتكم عملنا
لقــد اختــذت .  ثالثــا، جيــب أن نــستمر يف حتــسني الــشفافية واملــساءلة يف األمانــة العامــة- ١٩٢

 عمليـات مراجعـة احلـسابات الداخليـة         اجلمعية العامـة خطـوة مهمـة حنـو زيـادة الـشفافية جبعـل              
وأعمل حاليا على حتديد فئـات أخـرى مـن املعلومـات الـيت              . متاحة للدول األعضاء عند طلبها    

وإنين بصدد إنشاء جملـس لـألداء اإلداري لـضمان مـساءلة            . ميكن جعلها متاحة بصورة روتينية    
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وجيري العمل حاليـا    . تائجنمن  وحداهتم  كبار املسؤولني عما يقومون به من أعمال وما حتققه          
واهلـدف مـن هـذه التحـسينات هـو توجيـه نظمنـا              . يف عدد من التحـسينات الداخليـة األخـرى        

ــشرية لتتفــق وأفــضل املمارســات املتبعــة يف املنظمــات       ــة وسياســاتنا يف جمــال املــوارد الب اإلداري
اقترحـُت أن   ة،  ومـن أجـل زيـادة حتـسني املـساءلة واملراقبـ           . العاملية العامة والتجارية األخـرى    

تأمر اجلمعية العامة بإجراء استعراض شـامل ملكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة بغيـة تعزيـز            
وآمـل أن تتخـذ اجلمعيـة العامـة إجـراء         . خرباتـه وقدراتـه   تعزيز  استقالله وسلطته، فضال عن     

 .عاجال بشأن هذا االقتراح
 

 اتساق املنظومة -دال  
منظومـــة األمـــم املتحـــدة مـــن الـــصناديق والـــربامج   ن، فـــإإىل جانـــب األمانـــة العامـــة - ١٩٣

النطـاق الكامـل    والوكاالت املتخصصة تقدم جمتمعة ذخـرية فريـدة مـن اخلـربة واملـوارد تـشمل                 
أيضا على األجزاء األخـرى مـن       يصدق  على األمم املتحدة ذاهتا،     يصدق  وما  . لمسائل العاملية ل

 .والشعوب اليت ختدمهاجمالس إدارهتا م فعليها مجيعا أن تكون مسؤولة بوضوح أما. املنظومة
ــب         - ١٩٤ ــستجيب للمطال ــي ت ــة وه ــة املاضــية، شــهدت املنظوم ــود القليل ــدى العق ــى م وعل

. نطاقهـا أنـشطتها و  حجـم   املتزايدة  باطراد توسـيعا قوبـل بالترحـاب يف عـضويتها وكـذلك يف                
ان قدر كـبري مـن      أنه أصبح هناك يف كثري من األحي      آثار جانبية مؤسفة، أحدها     ونتج عن ذلك    

وهنـاك أثـر آخـر      . االزدواجية يف الواليات واألنشطة بني خمتلف اهليئات داخل نطـاق املنظومـة           
 . يف التمويل الضروريكبري نقص وجود وهو 
الكـبرية   جممـوعتني مـن اإلصـالحات      من هذه املشاكل، بدأتُ    وسعيا إىل معاجلة بعض    - ١٩٥

جتديـد األمـم   ” املعنـون  ١٩٩٧ يف تقريري لعـام  الفقد قمت أو  . خالل مدة والييت كأمني عام    
باعتماد عدة تدابري منها على وجه اخلـصوص إنـشاء          ) A/51/950( “برنامج لإلصالح : املتحدة

جلان تنفيذية لتعزيز القدرات القيادية لألمانة وإتاحة قدر أكرب من التنـسيق يف ميـداين األنـشطة            
تعزيـز األمـم    ”خـالل تقريـري الثـاين املعنـون          من   ٢٠٠٢مث عمدت يف عام     . اإلنسانية والتنمية 

، إىل حتديـد مزيـد    )Corr.1 و   A/57/387( “برنامج عمـل إلجـراء مزيـد مـن التغـيريات          : املتحدة
سـيما   من اخلطوات هتدف بصورة أكثر تركيزا إىل حتسني عملنـا علـى املـستوى القطـري، وال                

ي اخلاصـني سـلطة أكـرب وإرسـاء         وقمت أيضا بتخويل ممثلـ    . عن طريق تعزيز نظام املنسق املقيم     
 . نظام من عمليات السالم املتكاملة

علـى  معـا   نت خمتلف الوكـاالت مـن العمـل         وقد أمثرت هذه اجلهوُد فوائد مجةً، إذ مكَّ        - ١٩٦
ومـع  . البنك الدويل آخرين مثل   حنو أوثق على املستوى القطري بعضها مع بعض ومع شركاء           
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ما زالت ال تقـدم اخلـدمات بالطريقـة املتـسقة والفعالـة             ذلك، فإن منظومة األمم املتحدة ككل       
 . اليت حيتاجها مواطنو العامل ويستحقوهنا

وللتغلب علـى  . تواجهنا تتعلق يف جانب منها بالقيود اهليكلية      اليت  وواضح أن املشكلة     - ١٩٧
ثري املتوسط والطويل إىل التفكري يف إجراء قـدر أكـرب بكـ           األجلني  هذه القيود، سوف حنتاج يف      

ــة   ــن اإلصــالحات اجلذري ــف الوكــاالت      . م ــع خمتل ــذه اإلصــالحات جتمي ــشمل ه وميكــن أن ت
والـــصناديق والـــربامج يف كيانـــات ُتـــدار إدارةً حمكمـــة، وُتعـــىن علـــى التـــوايل بالتنميـــة والبيئـــة  

وقد يستلزم هذا التجميع إزالة أو إدمـاج الـصناديق والـربامج والوكـاالت           . واألنشطة اإلنسانية 
 .أو متداخلةمتكاملة  واليات وخربات اليت لديها

. ميكـن بـل ينبغـي أن نتخـذها حاليـا     إحلاحـا  ويف الوقت احلاضر، هناك إجراءات أكثـر         - ١٩٨
وأقوم حاليا على وجـه اخلـصوص بإدخـال مزيـد مـن التحـسينات فيمـا يتعلـق بتنـسيق حـضور                       

وهـو أنـه يف كـل    : يطمنظومة األمم املتحدة وأدائها على الصعيد القطري، انطالقا من مبدأ بس     
مـوظفي األمـم املتحـدة املوجـود        أن تكـون لـدى كـبري        مرحلة من أنشطة األمم املتحدة، ينبغي       

 الـسلطة  - لـشؤون اإلنـسانية   سواء كان ممثال خاصا أو منـسقا مقيمـا أو منـسقا ل        -يف أي بلد    
لألمـم  ىن  لألمم املتحـدة، حبيـث يتـس     “حضور قطري ”الالزمة إلدارة بعثة متكاملة أو      واملوارد  
 .أن تعمل ككيان متكامل حبقاملتحدة 

 
 األمم املتحدة على الصعيد القطري

املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا جهودهـا التقنيـة يف كـل         األمـم   ينبغي أن تنظم وكـاالت       - ١٩٩
ذلـك البلـد علـى    من أجل مـساعدة   ألمم املتحدة حضور على الساحة اإلمنائية،       لفيه  يكون  بلد  

اتيجيات الوطنية للحد من الفقر املرتكـزة علـى األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،            وضع وتنفيذ االستر  
برنـامج  إىل  موكولـة   املقـيم   وينبغـي أن تظـل إدارة نظـام املنـسق           . الثـاين أعـاله   الفرع  يف  املبينة  و

األمم املتحدة اإلمنائي، الذي هو مؤسستنا اإلمنائية الرئيسية، بينما تقوم جمموعـة األمـم املتحـدة     
ائية األوسع بتوجيه أفرقة قطرية مقيمة لألمم املتحدة يقودهـا منـسقون مقيمـون تتـوفر هلـم                  اإلمن

وينبغي أن يرسـم إطـار األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة جمموعـة                .  املناسبة السلطاتاملوارد و 
واضحة من األهداف االستراتيجية ويبني املساعدة احملددة اليت جيب أن مينحهـا كـل كيـان مـن                  

باحتياجـاهتم  ات األمم املتحدة ملـساعدة شـركائنا الـوطنيني علـى حتقيـق األهـداف والوفـاء                كيان
ــ. اإلمنائيــة األوســع وفة صفمــ” احلكومــات واألمــم املتحــدة نفــسها   ميكــن أن تــستعملذوعندئ

 . الصعيد القطري ومساءلة ممثليها هذه لرصد وتقييم أداء منظومة األمم املتحدة على“النتائج
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  املنسق املقيمتعزيز نظام
 سأعمل علـى زيـادة تعزيـز دور املنـسقني املقـيمني التـابعني               ،هذه العملية من أجل دفع     - ٢٠٠

غــري أن مــن . يل مبــنحهم مزيــدا مــن الــسلطة لكــي يــستطيعوا القيــام بالتنــسيق علــى حنــو أفــضل 
. ةالضروري أيضا أن تقـوم جمـالس إدارة خمتلـف الوكـاالت بتقـدمي التوجيـه دعمـا هلـذه العمليـ                     

وأهيب بالدول األعضاء أن تنسق عمل ممثليها لدى هذه اجملالس اإلدارية للتأكد مـن أهنـم     
. ينتــهجون سياســات متــسقة يف إســناد الواليــات وختــصيص املــوارد علــى نطــاق املنظومــة   

وأحث الدول األعضاء أيـضا علـى زيـادة التمويـل األساسـي وتقليـل نـسبة األمـوال املخصـصة                     
وكما ذكر سابقا، آمل أن يقوم اجمللـس        . د على زيادة اتساق النظام    ألغراض حمددة حىت تساع   

 . االقتصادي واالجتماعي وقد جتدد  نشاطه بتوفري التوجيه العام هلذا االتساق اجلديد
وكـان مــن دواعــي غــبطيت يف الــسنوات األخــرية مــا جنتــه منظومــة األمــم املتحــدة مــن   - ٢٠١

لماء وصناع سياسات وزعماء سياسـيني مـستقلني   الفوائد من خالل العمل بصورة وثيقة مع ع  
 حيـث حنتـاج علـى الـدوام إىل          ،هذا بوجه خاص على ميـدان التنميـة       يصدق  و. يف أرجاء العامل  

. يف املمارسـة العمليـة ملنظماتنـا وبراجمنـا        علميـة وتكنولوجيـة     إدراج آخر ما جـد مـن تطـورات          
وأعـالم الفكـر يف العـامل يف امليـادين          وبغية توطيـد الـصالت بـني جهـود األمـم املتحـدة اإلمنائيـة                

.  باسـتحداث جملـس للمستـشارين يف شـؤون التنميـة           ٢٠٠٥، أعتزم القيـام يف عـام        الصلةذات  
الـذي سـبقت   مـع املستـشار العلمـي لألمـني العـام      املباشـر  تعاون الوهذا اجمللس، الذي سيعمل ب   

حية منوذجيـة مـن ذوي       ينبغـي أن ميثلـوا شـر       ،، سيضم حنـو أربعـة وعـشرين شخـصا         اإلشارة إليه 
وســيتولون . املكانــة املرموقــة يف العــامل مــن العلمــاء وصــانعي الــسياسات والزعمــاء الــسياسيني  

ة بشأن أفضل الوسائل لدعم حتقيـق األهـداف         موعة األمم املتحدة اإلمنائي   إسداء املشورة يل وجمل   
ــصاالت مــع       ــة ات ــة، وإقام ــارير وتعليقــات دوري ــة، وإصــدار تق ــة لأللفي ــات اإلمنائي ــة اهليئ العلمي

وسـتكون خـربهتم أيـضا حتـت     . واجملتمع املدين واهليئات األخرى الـيت هلـا خـربة يف هـذا امليـدان         
 .تصرف اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 
 نظام االستجابة اإلنسانية

قدمت الشهور األخرية أمثلة بليغة على حدوث تزايـد غـري مـسبوق يف نطـاق وحجـم                - ٢٠٢
 يف احملـيط    وناميى النظـام الـدويل لالسـتجابة اإلنـسانية، بـدءا بكارثـة تـس              املطالب املطروحة عل  

وبقيــادة وتنــسيق مــن األمــم . كونغــو الدميقراطيــةال مجهوريــة شــرقاهلنــدي إىل أزمــيت دارفــور و
املتحدة استطاع نظام االستجابة اإلنسانية الذي يضم جمتمـع األنـشطة اإلنـسانية مـن وكـاالت                 

. دي نشاطه بقدر معقـول مـن اإلتقـان يف ظـل الظـروف القائمـة      ومنظمات غري حكومية أن يؤ    
قد أصبح نشر خـرباء مـن العـاملني يف الـشؤون اإلنـسانية وتزويـد ضـحايا احلـرب والكـوارث               ل
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الطبيعية بكميات كبرية من األغذية وغريها من املـواد حيثمـا وجـدوا يف العـامل يـتم يف غـضون                
بـني  الواقـع   وازدادت فعاليـة التنـسيق علـى أرض         كما قل مقدار التـداخل بـني الوكـاالت          . أيام

 .كومية واجلهات احلكومية الدوليةاجلهات الفاعلة غري احل
وقــد متكــن النظــام مــن تقــدمي مــدد وافــر مــن اإلغاثــة جلميــع اجملتمعــات املتــضررة مــن     - ٢٠٣

غـري أن هنـاك   . املـصاعب نامي يف احمليط اهلندي يف غضون أسـابيع قليلـة بـرغم كـل     وكارثة تس 
للــسكان املــشردين يف دارفــور، بينمــا  وعــد تقــدميها يف الوقــت ذاتــه قــصورا يف املــساعدة الــيت  

ــو         ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــة القائم ــل األزم ــات كــربى مث ــل أزم ــنقص املفجــع يف متوي ــستمر ال ي
منــذ شــخص   مليــون٢,٣ ماليــني شــخص وشــرد ٣,٨الدميقراطيــة حيــث قتــل مــا يربــو علــى 

التنبؤ فيما يتعلق باالسـتجابة اإلنـسانية يف مجيـع    القدرة على ومن الضروري أن تزداد  . ١٩٩٧
 .د من إحراز تقدم على ثالث جبهاتوحتقيقا هلذه الغاية، ال ب. حاالت الطوارئ

 من الضروري أن تتوفر للنظام اإلنساين قدرة على االسـتجابة تتـسم بقـدر أكـرب                 ،أوال - ٢٠٤
اليـا ثغـرات يف غالـب األحيـان، بـدءا بتـوفري امليـاه               حتوجد هبـا    من قابلية التنبؤ يف اجملاالت اليت       

وعنـدما تكـون األزمـات قائمـة بالفعـل،          . ومرافق الصرف الصحي وامللجأ إىل إدارة املخيمات      
الـيت  هـذا بوجـه خـاص علـى حـاالت الطـوارئ املعقـدة               يـصدق   و. يتعني العمل بسرعة ومرونة   

. ا سـريعا تغـري الظروف فيها ن أن تتغري االحتياجات اإلنسانية بدينامية الصراع وميكفيها  ترتبط  
واجلهة األقدر على العموم على استجالء الفرص والقيـود هـي الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة                   

غـري أن هنـاك حاجـة واضـحة         . املعين باألمر، الذي يعمل حتت قيادة منـسق الـشؤون اإلنـسانية           
عـداد األفرقــة القطريـة لألمــم    وخباصـة مــن خـالل حتــسني إ  ،إىل تعزيـز هياكــل التنـسيق امليدانيــة  

املتحدة وجتهيزها، وتعزيز قيادة منسق الشؤون اإلنـسانية وكفالـة تـوفري املـوارد الكافيـة واملرنـة         
 .على وجه االستعجال لدعم هذه اهلياكل امليدانية

. إىل متويــل ميكــن التنبــؤ بــه للوفــاء باحتياجــات اجملتمعــات الــضعيفة ، حنــن حباجــة ثانيــا - ٢٠٥
نامي قاعـدة ولـيس   و كفالة أن يصبح التدفق السخي للدعم العاملي لضحايا أزمة تس   وحنتاج إىل 

وهذا معناه االعتماد على عمل جمتمع األنشطة اإلنسانية مع جمتمع املاحنني واالشـتراك             . استثناء
ولكفالة توفري االسـتجابات    . بصورة أكثر انتظاما مع حكومات ماحنة جديدة والقطاع اخلاص        

حنـو متـسق وحـسن التوقيـت، ال بـد مـن أن حتـول التربعـات املعلنـة بـسرعة إىل                       لألزمات على   
موارد ملموسة وأن يوفر للعمليات اإلنسانية متويل يتسم بقابلية أكـرب للتنبـؤ بـه ومبرونـة أكـرب،                 

 . سيما يف املراحل األولية للحاالت الطارئة وال
يف للعـاملني   بـه وأمـن مـضمون       إىل أن يتاح حـق وصـول قابـل للتنبـؤ          حنن حباجة   ثالثا،   - ٢٠٦

ففي غالـب األحيـان تقـام عراقيـل         . عملياتنا اإلنسانية يف امليدان   لوالتابعني لنا   الشؤون اإلنسانية   
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ن قوات حكوميـة أو مجاعـات     ألأمام أفراد األنشطة اإلنسانية حتول بينهم وبني تقدمي املساعدة          
الــذين رهــابيون عمالنــا العــزل ويف أمــاكن أخــرى يهــاجم اإل. مــسلحة متــنعهم مــن أداء عملــهم

 .األساسيالدويل  ويعطلون العمليات انتهاكا للقانون يقدمون املساعدات
أعمل اآلن مع منسق األمم املتحـدة لإلغاثـة يف حالـة الطـوارئ ملعاجلـة هـذه القـضايا                و - ٢٠٧

وجبري حاليـا اسـتعراض شـامل لالسـتجابة         . واخلروج بتوصيات عملية تتعلق بإجراءات معززة     
وأتوقـع أن تـشمل     . ٢٠٠٥يونيـه   /اإلنسانية وسوف تتاح نتـائج هـذا االسـتعراض يف حزيـران           

هذه النتائج سلسلة من املقترحات حول ترتيبات دائمة جديـدة تتعلـق بـاألفراد واملعـدات                
لضمان القـدرة علـى االسـتجابة الفوريـة يف حالـة الكـوارث الكـربى وغريهـا مـن حـاالت                      

 وسـأعمل مـع الـدول األعـضاء         . عدة مناطق يف وقت واحد     الطوارئ، إذا دعت احلاجة، يف    
 . والوكاالت لكفالة تنفيذ هذه املقترحات بال إبطاء مىت صدرت بصيغتها النهائية

ومن أجل التمكني من االسـتجابة للكـوارث املفاجئـة أو لتلبيـة احتياجـات كـثرية غـري            - ٢٠٨
جيب أن نـدرس مـا إذا كـان ينبغـي           . احة لنا ملباة، ينبغي أن ُينظر يف كفاية األدوات املالية املت        

رفع مستوى الصندوق الدائر املركزي للطوارئ املوجود اآلن أو ينبغي إنشاء آلية جديدة 
ويف هذه احلالة األخرية جيدر النظر جبدية يف املقترح املقدم من اجلهات املاحنـة بـشأن                . للتمويل

 .  بليون دوالر١إنشاء صندوق للتربعات مببلغ 
فاملـشردون داخليـا   . وجيب توجيه انتباه خاص إىل مـشكلة املـشردين داخليـا املتعاظمـة             - ٢٠٩

داخل بلداهنم بـسبب العنـف أو احلـرب، خالفـا لالجـئني الـذين عـربوا حـدودا دوليـة ، ليـسوا                        
 .حمميني باملعايري الدنيا املعمول هبا

رية يبلـغ اآلن حنـو      ومع ذلك فإن عدد املشردين من هذه الفئة املستـضعفة بدرجـة خطـ              - ٢١٠
ولذا فـإين أحـث الـدول األعـضاء         .  مليون، أي أكثر من ضعف العدد التقديري لالجئني        ٢٥

الــيت ) E/CN.4/1998/53/Add.2(علــى قبــول املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتــشرد الــداخلي 
م أعدها ممثلي اخلاص باعتبارها املعيار الدويل األساسي حلماية هـؤالء األشـخاص، وااللتـزا              

فاحتياجـات هـؤالء، خالفـا      . بالدعوة إىل اعتماد هذه املبادئ من خالل التشريعات الوطنية        
لالجئني الذين ُتعىن هبم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، غالبـا مـا تـضيع بـني اهليئـات                    

ــة  ــسانية املختلف ــام الوكــاالت، كــل يف جمــال       . اإلن ــة قي ــؤخرا خطــوات لكفال ــد اُتخــذت م وق
بيـد أن احلاجـة، كمـا       . بتقـدمي املـساعدة إىل هـذه اجلماعـات علـى أسـاس تعـاوين              اختصاصها،  

ــا مــؤخرا يف دارفــور، أكــرب مــن ذلــك   ــادة تعزيــز االســتجابة   ،ومــن ثَــم. رأين  فــإين أعتــزم زي
 الوكــاالت الحتياجــات األشــخاص املــشردين داخليــا، حتــت القيــادة العامــة  بــنياملــشتركة 
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لى الصعيد القطري من خـالل نظـام املنـسق للـشؤون            ملنسق اإلغاثة يف حالة الطوارئ، وع     
 . هذا اجلهداإلنسانية، وأنا على ثقة من أن الدول األعضاء ستدعمين يف

وأخريا، اعتزم القيام على حنـو أكثـر انتظامـا مبناشـدة الـدول األعـضاء عمومـا وجملـس                     - ٢١١
ألحيــان، وهــي إقامــة األمــن خــصوصا أن تعــاجل املــشكلة غــري املقبولــة الــيت تواجهنــا يف غالــب ا

مـن اجلـوهري، لإلنقـاذ      . السدود يف طريق إيصال املساعدات اإلنسانية إىل من حيتاجون إليهـا          
من اآلالم واملعانـاة بغـري ضـرورة، محايـة احليـز اإلنـساين وكفالـة وصـول العـاملني يف جمـال                       

 عــن  وســوف أختــذ أيــضا،.املــساعدة اإلنــسانية إىل الــسكان املستــضعفني بأمــان وبــال عــائق
طريق إدارة السالمة واألمن اليت أنشئت جمددا يف األمانة العامة،تدابري تـستهدف تقويـة نظامنـا                 
اخلــاص بــإدارة املخــاطر حبيــث يــستطيع العــاملون يف املــساعدة اإلنــسانية االضــطالع بعمليــاهتم  

 .املنقذة للحياة دون أن يعرضوا حياهتم هم للخطر بال مسوغ
 امليةاإلدارة الرشيدة للبيئة الع

بالنظر إىل عدد وتعقيد االتفاقات الدولية والوكاالت اليت تغطي البيئـة أصـبحت البيئـة                - ٢١٢
ــشكل حتــديات خاصــ   ــساق  ةت ــا .  حتــول دون التماســك واالت ــاك اآلن م ــى   فهن ــد عل  ٤٠٠يزي

معاهــدة إقليميــة وعامليــة متعــددة األطــراف ســارية املفعــول، تغطــي نطاقــا واســعا مــن القــضايا    
ومما يزيـد مـن صـعوبة تنظـيم اسـتجابة        .   فيها التنوع األحيائي وتغري املناخ والتصحر      البيئية، مبا 

فعالة شاملة الطابع القطاعي هلذه الصكوك الدولية واألجهزة املتجزئة لرصد تنفيذها ولـذا فـإن               
ويف . هناك حاجة واضحة إىل تبسيط وتوحيد جهودنا بشأن متابعـة هـذه املعاهـدات وتنفيـذها         

ؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة املعقـود يف جوهانـسربغ احلاجـة إىل إطـار                   ، أكد م  ٢٠٠٢
فقـد آن   . مؤسسي لإلدارة الدولية للبيئة،بكون أكثر اتساقا مع التنسيق والرصد بـصورة أفـضل            

 من أجـل وضـع املعـايري البيئيـة، واملناقـشة       تكاماليف إنشاء هيكل أكثراألوان اآلن للـتفكري   
وينبغـي االسـتفادة يف ذلـك مـن املؤسـسات القائمـة،             . المتثال للمعاهدات العلمية ورصد ا  

مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة، فـضال عـن اهليئـات املنـشأة هبـذه املعاهـدات والوكـاالت                   
ويف هذه األثناء، ينبغي لألنشطة البيئية على الـصعيد القطـري أن تـستفيد مـن            . املتخصصة

وانــب املعياريــة واجلوانــب التــشغيلية علــى الــسواء، بــني التعاضــد احملــسن، فيمــا يتعلــق باجل
وكاالت األمم املتحدة، مـستفيدة علـى الوجـه األمثـل مـن مزاياهـا النـسبية، حبيـث يكـون                     

الواجـب لكـل مـن نـصفي هـذا          لدينا هنج متكامل إزاء التنمية املستدامة، ُيعطى فيه الـوزن           
 .املصطلح
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 املنظمات اإلقليمية -هاء  
آلن عدد كبري من املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة الناشـطة يف خمتلـف أحنـاء                هناك ا  - ٢١٣

العــامل، وتــسهم مــن ثَــم إســهاما هامــا يف حتقيــق االســتقرار واالزدهــار ألعــضائها، فــضال عــن    
وينبغي لألمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة أن تقومـا بـأدوار يكمـل               . املنظومة الدولية األوسع  

ينبغـي للبلـدان    ويف هـذا الـصدد،      . اجهة التحديات للسلم واألمن الدوليني    بعضها بعضا يف مو   
 سنوات من أجل بناء الثقة مـع االحتـاد          ١٠املاحنة أن تويل اهتماما خاصاً للحاجة إىل خطة         

ومن أجل حتسني التنسيق بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، يف إطـار ميثـاق              . األفريقي
ستعمال مذكرات تفاهم بني األمم املتحدة وكل من املنظمات اإلقليميـة          األمم املتحدة، أعتزم ا   

وبالنـسبة إىل املنظمـات     . تنظم تقاسم املعلومات واخلربات واملوارد ، حسبما تقتضيه كل حالة         
اإلقليمية الـيت لـديها قـدرة علـى منـع الـصراعات أو حفـظ الـسالم، ميكـن اسـتخدام مـذكرات                        

 .داخل إطار نظام األمم املتحدة للترتيبات االحتياطيةالتفاهم هذه لوضع هذه القدرات 
وأنوي أيضا دعوة املنظمـات اإلقليميـة إىل املـشاركة يف اجتماعـات اهليئـات التنـسيقية                  - ٢١٤

ــة خاصــة للمنظمــات        ــسم بأمهي ــاقش فيهــا قــضايا تت التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، حينمــا تن
 .اإلقليمية
ة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم حبيــث تتــيح لألمــم   يــجيــب أن ُتعــدل قواعــد ميزان  - ٢١٥

املتحــدة اخليــار، يف الظــروف االســتثنائية جــدا، يف اســتعمال االشــتراكات املقــررة لتمويــل  
العمليات اإلقليمية اليت يأذن هبا جملس األمن، أو مشاركة املنظمات اإلقليمية يف عمليـات              

  . املتحدةالسالم املتعددة األركان حتت املظلة العامة لألمم
 

 حتديث ميثاق األمم املتحدة -واو  
مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، كمــا الحظــت يف مطلــع الفــرع اخلــامس، مازالــت           - ٢١٦

. يزال امليثاق نفسه، عموما، يشكل أساسا صلبا لكل أعمالنـا          صحيحة بكل معىن الكلمة، وال    
لقد حتقـق الكـثري   . ستة عقود وهره الوثيقة اليت صيغت يف سان فرانسيسكو منذ         جيزال يف    وال

ويف الواقع، مل ُيعـدل امليثـاق يف        . بإدخال تغريات على املمارسة بدون احلاجة إىل تعديل امليثاق        
ية  مــرة لتوســيع عــضوية جملــس األمــن وأخــرى لتوســيع عــضو  –تــاريخ املنظمــة ســوى مــرتني  
 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي

تحدة اآلن يف عـامل خيتلـف اختالفـا جـذريا عمـا             وعلى الرغم من ذلك، تعمل األمم امل       - ٢١٧
وعلى وجه اخلـصوص،    . ، وينبغي للميثاق أن يعكس حقائق اليوم      ١٩٤٥كان عليه العامل عام     

 ١٠٧ و   ٥٣ املـادتني    اليت ختطاها الزمن، يف    “الدولة املعادية ”قد آن األوان إلزالة فقرات      
 .من امليثاق
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عــايري اإلدارة يف األقـاليم الـيت كانــت   مب الرتقـاء اوجملـس الوصـاية قـام بــدور حيـوي يف      - ٢١٨
ولكـن عملـه اكتمـل منـذ        . حتت الوصاية ويف تعزيز العملية األوسع املتمثلة يف إهنـاء االسـتعمار           

 مـن  “جملـس الوصـاية  ”وبنـاء علـى ذلـك، ينبغـي حـذف الفـصل الثالـث عـشر                 . زمن طويل 
 .امليثاق
تعلقـة بلجنـة أركـان احلـرب ، وكـذلك            امل ٤٧ينبغي حذف املادة    وألسباب مماثلة،    - ٢١٩

 . ٤٦ و ٤٥ و ٢٦حذف مجيع اإلشارات إىل هذه اللجنة يف املواد 
 
 الفرصة الساحنة والتحدي املاثل: اخلالصة -سادسا  

مل حيدث يف أي وقت من تاريخ البـشرية أن كانـت مـصائر كـل امـرأة ورجـل وطفـل          - ٢٢٠
 متحــدون بالــضرورات األخالقيــة وباملــصاحل حنــن. يف العــامل كلــه مترابطــة كمــا هــي عليــه اآلن

يف وسعنا أن نبين عاملا أكثر حرية، ولكن لكي نفعل ذلك جيـب علينـا أن جنـد أرضـية             . العملية
وهــذه املهمــة ميكــن أن تبــدو خميفــة، ومــن . مــشتركة وأن نــدعم العمــل اجلمــاعي علــى الــدوام

فيها من عمق التنـافر مـا يعـزز    السهل أن تنحدر إىل مستوى العموميات أو أن تتوه يف جماالت       
 . اخلالفات وال حيلها

 بـأن    هـذه  مع ذلك فالقرار يف يدنا، حنن الذين نقرر إن كنا سنـسمح للحظـة الاليقـني                - ٢٢١
تكـون نــذيرا بتوســيع الــصراعات وتعميــق الالمــساواة وهتافــت ســيادة القــانون، أو أن نــستغلها  

حقــوق عمــال إسالم واالزدهــار وفرصــة لتجديــد مؤســساتنا املــشتركة مــن أجــل حتقيــق الــ       
لقد اقتصرت يف هذا التقرير علـى       : كفانا كالما ونوايا حسنة   . واآلن هو أوان العمل   . اإلنسان

وقـد أدرجـت يف     . ٢٠٠٥القرارات اليت أعتقـد أننـا حباجـة إليهـا وأهنـا ممكنـة التحقيـق يف عـام                    
 . كوماتاملرفق قائمة بعدد من البنود اخلاصة لينظر فيها رؤساء الدول واحل

اه رئـيس الواليـات املتحـدة، فـرانكلني       حيتاج القادة، كي حيـسنوا االختيـار، إىل مـا مسّـ            - ٢٢٢
الـشجاعة للوفـاء    ”روزفلت، الـذي كانـت رؤيتـه حموريـة جـدا يف تأسـيس األمـم املتحـدة،                    .د

كـي  لحلكمـة   حيتاجون أيضا إىل ا   هم  و. )٢٢(“مبسؤولياهتم يف عامل معروف بافتقاره إىل الكمال      
 على ثقة بأهنم يستطيعون ذلك بتوفر القيادة القوية الواضحة الرؤيـة،            وإين. يتجاوزوا خالفاهتم 

وإن .  على يقني أيـضا مـن أن ذلـك واجـب علـيهم         إينو. داخل الدول وفيما بينها على السواء     
فمـن بـدايات براغماتيـة ميكـن أن ينبثـق يف            . وإنـه لفـي املتنـاول     . دعوت إليه هنـا أمـر ممكـن        ما
هذه هي الفرصة اليت ينبغـي لنـا أن نغتنمهـا، وهـذا هـو التحـدي                 . نا تغيري درامي يف التوجه    عامل

 .الذي جيب أن نتصدى له
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 احلواشي
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )١( 
منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (خطــة عمليــة لبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   : االســتثمار يف التنميــة )٢( 

o5.III.B.4( ؛ انظر أيضاhttp://www.unmillenniumproject.org. 
 )٣( A Fair Globalization: Creating Opportunities for All (Geneva, International Labour organization, 2004). 
، رقـم املبيـع     منشورات األمم املتحدة   (جعل األعمال التجارية تعمل لصاحل الفقراء     : حترير عملية تنظيم املشاريع    )٤( 

E.04.III.B.4.( 
منـشورات   (٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢-١٨، مونتيــري، املكـسيك،      تقرير املـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة        انظر   )٥( 

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7األمم املتحدة، رقم املبيع 
 .٢٦٣٦٩، الرقم ١٥٢٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٦( 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧( 
ــة للقــانون البيئــي   (انظــر، برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي     )٨(  مركــز األنــشطة الربناجمي

 .١٩٩٢يونيه /، حزيران)واملؤسسات البيئية
 –أغـــسطس / آب٢٦ملـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا، تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة اانظـــر  )٩( 

، الفـصل األول، القـرار   ) والتـصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول ٤
 .٤٤، الفقرة ، املرفق٢

 )١٠( FCCC/CP/1997/7/Add.1, decision 1/CP.3املرفق ،. 
 )١١( A/Ac.237/18 (Part II)/Add.1  وCorr.1املرفق ،. 
 .١٠٤٨٥، الرقم ٧٢٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٢( 
 .، التذييل األول)A/47/27 (٢٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم انظر  )١٣( 
 .، املرفق)٢٦-د (٢٨٢٦عية العامة قرار اجلم )١٤( 
ؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع                     تقرير م انظر   )١٥( 

 .، الفصل الرابع)A/CONF.192/15( ٢٠٠١يوليه / متوز٢٠-٩جوانبه، نيويورك، 
 )١٦( CD/1478. 
 )١٧( CCW/CONF.I/16 (PartI)املرفق باء ،. 
، )E.81.IX.4منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع           (١٩٨٠: ٥اجمللد  ،  حولية األمم املتحدة لرتع السالح    انظر   )١٨( 

 .التذييل السابع
 ).٣-د( ألف ٢١٧ر اجلمعية العامة قرا )١٩( 
 .٥٥/٩٦قرار اجلمعية العامة  )٢٠( 
 ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة  )٢١( 
 .١٩٤٥يناير / كانون الثاين٦س يف ونغرانظر الرسالة اليت وجهها رئيس الواليات املتحدة إىل الك )٢٢( 
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 مرفق
 إجراءات للبت فيها من جانب رؤساء الدول واحلكومات  

ستكون القمة فرصة فريدة لقيام زعمـاء العـامل بـالنظر يف طائفـة عريـضة مـن القـضايا،          - ١
ذه وهـ . واختاذ قرارات من شأهنا أن تعمل على حتسني معيشة الناس كثريا يف مجيع أحنـاء العـامل                

 . مهمة تليق بزعماء العامل جمتمعني سويا–مهمة ضخمة 
إن الــدول ومؤســساهتا اجلماعيــة يــتعني عليهــا كلــها يف القــرن احلــادي والعــشرين أن     - ٢

 بكفالـة التحـرر مـن الفاقـة، والتحـرر مـن اخلـوف،        –تناصر قضية إتاحة جو من احلرية أفـسح      
لذي يتزايـد ترابطـا، يـتعني أن يتواكـب التقـدم            ويف هذا العامل ا   . والتمتع حبرية العيش يف كرامة    

كمـا  . فال تنمية بدون أمن، وال أمـن بـدون تنميـة         . يف جماالت األمن والتنمية وحقوق اإلنسان     
 .أن التنمية واألمن يعتمدان معا على احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون

ــوم       - ٣ ــامل الي ــا يف ع ــا متام ــك أن تقــف مبفرده ــة متل ــن دول ــا م ــنح. وم ــا نتقاســم  ف ن مجيع
واالســتراتيجيات اجلماعيــة واملؤســسات اجلماعيــة . املــسؤولية عــن أمــن وتنميــة بعــضنا الــبعض 
 .واإلجراءات اجلماعية من الضرورات املطلقة

ولذلك يتعني أن تتفق كلمة رؤسـاء الـدول واحلكومـات علـى طبيعـة مـا نواجهـه مـن                      - ٤
 .أنهتديدات وفرص وأن يتخذوا إجراء حامسا يف هذا الش

 
 التحرر من الفاقة -أوال  

من أجل احلد مـن الفقـر والعمـل علـى حتقيـق الرخـاء العـاملي للجميـع، أحـث رؤسـاء                        - ٥
 :الدول واحلكومات على ما يلي

جتديــد تأكيــد توافــق اآلراء بــشأن التنميــة القــائم علــى املــسؤوليات والتبعــات   )أ( 
دويل لتمويــل التنميــة الــذي انعقــد يف  يف املــؤمتر الــ٢٠٠٢املــشتركة الــذي ووفــق عليــه يف عــام 

مــونتريي، املكــسيك، ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة الــذي انعقــد يف جوهانــسربغ،     
ومتشيا مع ذلك امليثاق التارخيي، الـذي يتمحـور علـى      . جنوب أفريقيا، وإعالن االلتزام بتنفيذه    

 :األهداف اإلمنائية لأللفية

 الناميــة إعــالن التزامهــا باالضــطالع باملــسؤولية األوىل ينبغــي أن تعيــد البلــدان ‘١’ 
عــن التنميــة فيهــا بتقويــة أســاليب احلكــم وحماربــة الفــساد وتطبيــق سياســات    
وتوظيف استثمارات لدفع النمو بقيادة القطاع اخلاص وتعظـيم املـوارد احملليـة       

 من أجل متويل استراتيجيات التنمية الوطنية؛
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ن املتقدمة بدعم هذه اجلهود من خالل زيـادة املـساعدة           ينبغي أن تتعهد البلدا    ‘٢’ 
اإلمنائيــة، وإقامــة نظــام جتــاري أكثــر اهتمامــا بالتنميــة، والتخفيــف مــن عــبء  

 الديون على نطاق أوسع وأعمق؛

اإلقرار باالحتياجات اليت تنفرد هبـا أفريقيـا وإعـادة تأكيـد االلتزامـات الرمسيـة                 )ب( 
 اجات على وجه السرعة؛املضطلع هبا  لتلبية هذه االحتي

ــذ        )ج(  ــدء تنفي ــدقع باعتمــاد وب ــام يعــاين مــن الفقــر امل ــد ن ــر أن يقــوم كــل بل تقري
، تكون علـى درجـة مـن الطمـوح تكفـي للـتمكني              ٢٠٠٦استراتيجية وطنية شاملة حبلول عام      

 ؛٢٠١٥من بلوغ غايات األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 

تقدمة اليت مل تضع بعد جـداول زمنيـة لبلـوغ    التعهد بكفالة أن تقوم البلدان امل  )د( 
ــة    ٠,٧غايــة ختــصيص نــسبة   ــة الرمسي ــة مــن الــدخل الــوطين اإلمجــايل للمــساعدة اإلمنائي  يف املائ

، بدءا بإحـداث زيـادات ملموسـة يف         ٢٠١٥بالعمل على حتقيق ذلك يف موعد ال يتجاوز عام          
 ؛٢٠٠٩ائة حبلول عام  يف امل٠,٥، وبلوغ نسبة ال تقل عن ٢٠٠٦موعد ال يتجاوز عام 

ــه         )هـ(  ــديون بأن ــل ال ــى حتم ــدرة عل ــستوى الق ــد مل ــف جدي ــر أن يوضــع تعري تقري
 ٢٠١٥مستوى الديون الذي يتـيح للبلـد حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والوصـول إىل عـام                     

املــشمولة مببــادرة البلــدان دون زيــادة يف معــدالت ديونــه؛ وأن ذلــك يتطلــب، بالنــسبة ملعظــم   
ن الفقــرية املثقلــة بالــديون، متــويال يقــوم حــصريا علــى املــنح وإلغــاء الــديون إلغــاء تامــا؛     للبلــدا

ويتطلب، بالنسبة للكثري مـن البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون الـيت ال تـشملها املبـادرة والبلـدان                      
املتوســطة الــدخل، املزيــد مــن ختفــيض الــديون بقــدر يفــوق مــا هــو معــروض حــىت اآلن؛ وأن     

إلضــايف للــديون ينبغــي أن يــتم دون ختفــيض املــوارد املتاحــة لــسائر البلــدان الناميــة   التخفــيض ا
 ودون هتديد لقدرة املؤسسات املالية الدولية على االستمرار يف األجل الطويل؛

إكمال جولة الدوحة للمفاوضات التجاريـة املتعـددة األطـراف الـيت جتـري يف           )و( 
، مع التعهـد بـااللتزام التـام        ٢٠٠٦موعد ال يتجاوز عام     إطار منظمة التجارة العاملية وذلك يف       

بتحقيق أهدافها اإلمنائية، والقيام فورا كخطوة أوىل بـتمكني مجيـع صـادرات أقـل البلـدان منـوا                   
 من الوصول إىل األسواق مع اإلعفاء من الرسوم وعدم اخلضوع لنظام احلصص؛

 الـدويل لـدعم التركيـز فـورا         بافتتـاح املرفـق املـايل      ٢٠٠٥تقرير القيام يف عـام       )ز( 
على صرف موارد املـساعدة اإلمنائيـة يف البدايـة، وتعزيـز ذلـك بالتعهـد بالتزامـات ببلـوغ غايـة                  

؛ والنظـر   ٢٠١٥ يف املائة للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف موعـد ال يتجـاوز                ٠,٧ختصيص نسبة   
 ق يف األجل الطويل؛يف إجياد مصادر أخرى مبتكرة لتمويل التنمية من أجل استكمال املرف
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 مــن أجــل حتقيــق قــدر “احلــل الــسريع”تقريــر إطــالق جمموعــة مــن مبــادرات  )ح( 
كبري من التقدم الفوري يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق تدابري مثل التوزيع اجملـاين                

امج تزويـد  لناموسيات الوقاية من املالريا والعقـاقري الفعالـة ملقاومـة املالريـا، وتوسـيع نطـاق بـر              
املدارس بالوجبات املعدة يف املنازل باستخدام األغذيـة املنتجـة حمليـا، وإعفـاء التعلـيم االبتـدائي         

 واخلدمات الصحية من رسوم االستعمال؛

ــة        )ط(  ــوارد الالزم ــوفري امل ــسرعة بت ــى وجــه ال ــدويل عل ــوم اجملتمــع ال ــة أن يق كفال
، حـسب مـا حيـدده       اإليـدز /لبـشرية  لفـريوس نقـص املناعـة ا       للتصدي على نطاق موسع وشـامل     

 وشـركاؤه، وتـوفري     اإليـدز /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
 التمويل الكامل للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا؛

إعــادة تأكيــد املــساواة بــني اجلنــسني وضــرورة التغلــب علــى شــيوع االحنيــاز     )ي( 
وذلك عن طريق زيادة فرص البنات يف إكمال التعليم االبتدائي وااللتحـاق باملـدارس          اجلنساين  

الثانوية، ومتتني حيازة النساء للممتلكات واحلصول على خـدمات الـصحة اإلجنابيـة، وتـشجيع       
املساواة يف االستفادة من فرص العمل، وإتاحة الفرصـة لزيـادة التمثيـل يف هيئـات صـنع القـرار                    

 م التدخالت املباشرة حلماية النساء من العنف؛احلكومية، ودع

اإلقرار باحلاجة إىل زيادة كبرية يف الـدعم الـدويل للبحـث والتطـوير يف اجملـال               )ك( 
العلمي لتلبية االحتياجات اخلاصة للفقراء يف جماالت الصحة والزراعة واملـوارد الطبيعيـة وإدارة       

 البيئة والطاقة واملناخ؛

اءات عاملية متضافرة لتخفيـف مـشاكل تغـري املنـاخ، علـى أن              كفالة اختاذ إجر   )ل( 
يشمل ذلك االبتكار التكنولوجي، ومن مثَّ التـصميم علـى وضـع إطـار دويل أكثـر مشـوال فيمـا                     

، مع توسـيع نطـاق املـشاركة فيـه مـن جانـب مجيـع         ٢٠١٢يتعلق بتغري املناخ فيما يتجاوز عام       
ل من البلدان املتقدمة والبلـدان الناميـة مـع مراعـاة            البلدان الرئيسية اليت يصدر عنها التلوث وك      

 مبدأ املسؤوليات املشتركة، وإن تباينت؛

إعالن التصميم على إنشاء نظام عاملي النطـاق لإلنـذار املبكـر جبميـع املخـاطر             )م( 
 الطبيعية الرئيسية، يرتكن على القدرات الوطنية واإلقليمية احلالية؛

ة الـــيت تـــضع اســـتراتيجيات وطنيـــة ســـليمة وشـــفافة تقريـــر أن البلـــدان الناميـــ )ن( 
 أن تتلقى معونـة مزيـدة       ٢٠٠٥ومسؤولة وحتتاج إىل مساعدة إمنائية أكرب ينبغي ابتداء من عام           

بدرجة كافيـة، ومـن نوعيـة وافيـة بـالغرض، وتـصل إليهـا بـسرعة كافيـة، لتمكينـها مـن حتقيـق                      
 .األهداف اإلمنائية لأللفية
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 وفالتحرر من اخل -ثانيا  
ــدول       - ٦ حتقيقــا لألمــن اجلمــاعي الفعــال يف القــرن احلــادي والعــشرين، أحــث رؤســاء ال

واحلكومات على التعهد باختاذ إجراءات متـضافرة ملكافحـة كامـل نطـاق التهديـدات املوجهـة                 
 :إىل السالم واألمن الدوليني، وأحثهم خباصة على ما يلي

م بتنفيــذه، يقــوم علــى اإلقــرار إعــالن توافــق أراء جديــد بــشأن األمــن وااللتــزا )أ( 
بترابط التهديدات، وبتضافر التنمية واألمن وحقوق اإلنـسان؛ وبأنـه مـا مـن دولـة تـستطيع أن                   
تنفرد متاما حبماية نفسها وبـأن كـل الـدول حتتـاج إىل نظـام لألمـن اجلمـاعي يتـسم باإلنـصاف                  

املة وتنفيــذها مــن أجــل والكفــاءة والفعاليــة؛ ومــن مث االلتــزام باملوافقــة علــى اســتراتيجيات شــ 
مواجهة كامل طائفة التهديدات، اليت متتد من احلروب الدولية مرورا بأسـلحة الـدمار الـشامل                
ــة املهلكــة والفقــر املــدقع      ــة إىل األمــراض املعدي واإلرهــاب وســقوط الــدول واملنازعــات األهلي

 وتدمري البيئة؛

 األسلحة النوويـة واتفاقيـة      التعهد بالتقيد التام جبميع مواد معاهدة عدم انتشار        )ب( 
األســلحة البيولوجيــة والتكــسينية واتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة، مــن أجــل زيــادة تعزيــز اإلطــار 

 :املتعدد األطراف لعدم االنتشار ونزع السالح، والقيام خاصة مبا يلي

ــرام معاهــدة      ‘١’  ــهاء مبكــرا مــن املفاوضــات حــول إب إعــالن التــصميم علــى االنت
 ملواد االنشطارية؛لوقف إنتاج ا

إعادة تأكيد التزامهم بوقف التفجريات النووية التجريبية وهبدف العمـل علـى             ‘٢’ 
 بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛

التصميم على اعتماد الربوتوكول اإلضايف النموذجي باعتباره معيـارا للتحقـق            ‘٣’ 
 ية؛من التقيد مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النوو

إعالن االلتزام باإلسراع يف التوصل إىل اتفاق على بدائل، تتمشى مع مبـادئ              ‘٤’ 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية املتعلقة باحلق يف االستخدامات الـسلمية           
وبالتزامــات عــدم االنتــشار، المــتالك مرافــق حمليــة إلغنــاء اليورانيــوم وفــصل    

 البلوتونيوم؛

 دة تعزيز اتفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية؛إعالن االلتزام بزيا ‘٥’ 

حث مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية علـى اإلسـراع يف تـدمري خمزونـات                ‘٦’ 
 األسلحة الكيميائية يف املواعيد املقررة؛
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وضع صكوك دولية ملزمة قانونا لتنظيم تسويق األسـلحة الـصغرية واألسـلحة         )ج( 
سمسرة غري املشروعة يف تـداوهلا؛ وكفالـة الرصـد والتنفيـذ الفعـالني              اخلفيفة وتعقبها وأنشطة ال   

 جلميع قرارات احلظر الصادرة عن األمم املتحدة؛

ــربر      )د(  ــد أن أي قــضية أو مظلمــة، مهمــا تكــن مــشروعيتها، ال ميكــن أن ت تأكي
تـل  استهداف املدنيني وغري املقاتلني وتعمد قتلهم؛ وإعالن أن كل عمل يقصد به التسبب يف ق              

ــا إذا كــان الغــرض مــن هــذا      املــدنيني أو غــري املقــاتلني أو إصــابتهم بــدنيا يــشكل عمــال إرهابي
العمل، بطبيعته أو بسياقه، هو ختويف السكان أو إرغام حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام            

 بأي تصرف أو االمتناع عنه؛

حــة اإلرهــاب التــصميم علــى تنفيــذ اســتراتيجية األمــم املتحــدة الــشاملة ملكاف   )هـ( 
املقدمة من األمني العام، من أجل إقناع النـاس بالعـدول عـن االلتجـاء إىل اإلرهـاب أو دعمـه؛                 
وحرمـان اإلرهــابيني مـن احلــصول علـى األمــوال واملـواد؛ وردع الــدول عـن رعايــة اإلرهــاب؛      

 وتنمية قدرات الدول على إحباط اإلرهاب؛ ومحاية حقوق اإلنسان؛

ــصميم علـــى   )و(  ــة   إعـــالن التـ ــشرة ملكافحـ ــنيت عـ ــات االثـ ــضمام إىل االتفاقيـ االنـ
 :اإلرهاب؛ وإصدار التعليمات ملمثليهم مبا يلي

 إبرام اتفاقية بشأن اإلرهاب النووي على سبيل االستعجال؛  ‘١’ 

 إبرام اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب قبل هناية الدورة الستني للجمعية العامة؛ ‘٢’ 

 يف أسرع وقـت ممكـن إىل مجيـع االتفاقيـات الدوليـة              إعالن االلتزام باالنضمام   )ز( 
املتعلقة باجلرمية املنظمة والفساد، واختاذ كل ما يلزم من خطوات لتنفيذها تنفيـذا فعـاال، مبـا يف       
ذلك عن طريـق تـضمني أحكـام تلـك االتفاقيـات يف التـشريعات الوطنيـة وتعزيـز نظـم العدالـة                       

 اجلنائية؛

 قرار بشأن استخدام القوة، حيدد مبادئ السـتخدام        مطالبة جملس األمن باختاذ    )ح( 
ــضا         ــأذن أو يــصدر تفوي ــره مــا إذا كــان ي القــوة ويعــرب عــن اعتزامــه االســتهداء هبــا لــدى تقري
باستخدام القوة من عدمه؛ وينبغي أن تـشمل تلـك املبـادئ إعـادة تأكيـد أحكـام ميثـاق األمـم                      

؛ وإعادة تأكيد الدور احملـوري جمللـس        ٥١ة  املتحدة املتعلقة باستخدام القوة، ومنها أحكام املاد      
األمن يف جمال السالم واألمن؛ وإعادة تأكيد حق جملـس األمـن يف اسـتخدام القـوة العـسكرية،                   
مبا يف ذلـك وقائيـا، للمحافظـة علـى الـسالم واألمـن الـدوليني، مبـا يف ذلـك يف حـاالت وقـوع                          

 – اإلنـسانية؛ وضـرورة النظـر        عمليات إبـادة مجاعيـة وتطهـري إثـين وجـرائم أخـرى مماثلـة ضـد                
 يف –لدى التفكري يف ما إذا كـان جيـب اإلذن باسـتخدام القـوة أو تأييـد اسـتخدام القـوة أم ال                
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مدى جسامة التهديد، والقصد السليم الختاذ اإلجـراءات العـسكرية املقترحـة، ومـا إذا كانـت                 
ف التهديد، وما إذا كـان      تتوفر وسائل غري القوة العسكرية ميكن أن حتقق جناحا معقوال يف وق           

 اخليار العسكري متناسبا مع التهديد املاثل، وما إذا كانت تتوفر فرصة معقولة للنجاح؛

املوافقــة علــى إنــشاء هيئــة لبنــاء الــسالم علــى غــرار مــا هــو مقتــرح يف التقريــر   )ط( 
 احلايل، واملوافقة على إنشاء ودعم صندوق تربعات دائم لبناء السالم؛

تياطيات اسـتراتيجية لعمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم؛ ودعـم               إنشاء اح  )ي( 
جهود االحتاد األورويب واالحتاد األفريقي وآخـرين الراميـة إىل إنـشاء قـدرات احتياطيـة كجـزء            
ــة احتياطيــة لألمــم       مــن نظــام متــشابك لقــدرات حفــظ الــسالم؛ وإنــشاء قــدرات شــرطة مدني

 .املتحدة

ات اليت يفرضها جملس األمن تنفيـذا فعـاال، وذلـك           كفالة تنفيذ وإعمال اجلزاء    )ك( 
بوسائل منها تعزيز قدرة الدول األعـضاء علـى تنفيـذ اجلـزاءات وإنـشاء آليـات رصـد تـوفر هلـا                 
موارد كافية، وكفالة وجود آليات فعالة ومسؤولة للتخفيف من النتائج اإلنـسانية الـيت تترتـب                

 .على اجلزاءات
 

 حرية العيش يف كرامة -ثالثا  
أحث رؤساء الدول واحلكومـات علـى االلتـزام جمـددا بـدعم سـيادة القـانون وحقـوق                    - ٧

 وهي املبادئ اليت تكمن يف صـميم ميثـاق األمـم املتحـدة ويف اإلعـالن                 –اإلنسان والدميقراطية   
 :وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي هلم القيام مبا يلي. العاملي حلقوق اإلنسان

مايـة كرامـة اإلنـسان باختـاذ إجـراءات لتعزيـز سـيادة             إعادة تأكيـد التـزامهم حب      )أ( 
القانون وكفالة احترام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية وتـشجيع الدميقراطيـة، مـن أجـل                    

 تنفيذ املبادئ املعترف هبا عامليا يف كل البلدان؛

باعتباره أساسا لإلجراءات اجلماعيـة ملناهـضة       “ مسؤولية احلماية ”قبول مبدأ    )ب( 
دة اجلماعية والتطهري اإلثين واجلرائم ضد اإلنسانية، واملوافقة على العمل على أساس تلـك              اإلبا

املسؤولية، اعترافا بأهنا تقع يف املقـام األول علـى عـاتق كـل دولـة مـن الـدول وأن مـن واجـب                         
كــل دولــة محايــة ســكاهنا، ولكــن إذا كانــت الــسلطات الوطنيــة عازفــة أو عــاجزة عــن محايــة     

 املسؤولية تنتقل عندئذ إىل اجملتمـع الـدويل لكـي يـستخدم الوسـائل الدبلوماسـية                 مواطنيها، فإن 
واإلنسانية وغريها للمساعدة يف محاية السكان املدنيني، وإذا أشار ظاهر األمر إىل عـدم كفايـة         
تلك الوسائل، كان جمللس األمـن أن يقـرر مبقتـضى الـضرورة اختـاذ إجـراءات مبوجـب امليثـاق،             

 إلنفاذ إذا اقتضى األمر؛منها إجراءات ا
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ــام      )ج(  ــذي ســيقام يف ع ــدات ال ــال املعاه ــى  ٢٠٠٥دعــم احتف  ٣١ وســريكز عل
معاهدة متعدد األطراف، وتشجيع كل حكومـة مل تقـم بعـد بالتـصديق علـى مجيـع املعاهـدات                    

 .املتعلقة حبماية املدنيني وتنفيذها على املوافقة على أن تفعل ذلك

ميقراطيــة يف بلــداهنم ومنــاطقهم والعــامل، والتــصميم   إعــالن االلتــزام بــدعم الد  )د( 
على تقوية قدرات األمم املتحدة يف جمال تقدمي املـساعدة للـدميقراطيات الناشـئة، وحتقيقـا هلـذه          
الغاية إعالن الترحيب بإنشاء صندوق للدميقراطية يف األمم املتحـدة لتقـدمي التمويـل واملـساعدة        

 مة الدميقراطية أو تقويتها فيها؛التقنية للبلدان اليت تسعى إىل إقا

اإلقــرار بأمهيــة دور حمكمــة العــدل الدوليــة يف الفــصل يف املنازعــات فيمــا بــني  )هـ( 
 .البلدان، واملوافقة على النظر يف إجياد وسائل لتعزيز أعمال احملكمة

 
 تعزيز األمم املتحدة:  العمل اجلماعيضرورة -رابعا  

اة أكثــر فعاليــة وكفــاءة للخــروج باســتجابة موحــدة مــن أجــل جعــل األمــم املتحــدة أد - ٨
 :للتهديدات املشتركة واحلاجات املشتركة، أحث رؤساء الدول واحلكومات على ما يلي

إعادة تأكيد الرؤية العريـضة ملؤسـسي األمـم املتحـدة، كمـا وردت يف ميثـاق                  )أ( 
 التـصدي لكامـل طائفـة       األمم املتحدة، لكي يتم تنظيمها وتزويدها باملوارد والوسائل من أجل         

ــصادية       ــسائل االقتـ ــن واملـ ــضة لألمـ ــادين العريـ ــامل يف امليـ ــعوب العـ ــه شـ ــيت تواجـ ــديات الـ التحـ
واالجتماعيــة وحقــوق اإلنــسان، وبــوحي مــن ذلــك إعــالن االلتــزام بإصــالح وإعــادة تــشكيل   
وتنــشيط اهليئــات واملؤســسات الرئيــسية للمنظمــة حــسب االقتــضاء لتمكينــها مــن االســتجابة    

 ة للتهديدات واالحتياجات والظروف املتغرية يف القرن احلادي والعشرين؛بفعالي
 

 اجلمعية العامة  

 : عن طريق ما يلياجلمعية العامةتنشيط  )ب( 

إصدار التعليمات ملمثليهم بأن يعتمدوا يف دورهتا الـستني جمموعـة شـاملة مـن                ‘١’ 
يـق أمـور منـها      تدابري اإلصالح من أجل تنشيط اجلمعية العامة، وذلك عن طر         

ترشــيد أعماهلــا واإلســراع خبطــى العمليــة التداوليــة، وتبــسيط جــدول أعماهلــا 
ــب التقــارير؛ وتعزيــز دور        ــراءات مناقــشاهتا العامــة وطل وهيكــل جلاهنــا وإج

 وسلطة رئيسها؛
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إعــالن التــصميم علــى إيــالء االهتمــام جلــدول األعمــال املوضــوعي للجمعيــة     ‘٢’ 
ايا الـساعة املوضـوعية الرئيـسية، مثـل اهلجـرة      العامة بـالتركيز علـى تنـاول قـض      

 الدولية واالتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهاب اليت طالت بشأهنا املناقشات؛

إنشاء آليات متكن اجلمعية العامة من االتصال بصورة تامـة ومنتظمـة بـاجملتمع               ‘٣’ 
 املدين؛

 
 جملس األمن  

اع عـريض مـن اجملتمـع الـدويل يف           جلعله أكثـر متثـيال لقطـ       جملس األمن إصالح   )ج( 
 :جمموعه وللحقائق اجلغرافية املاثلة اليوم، وتوسيع عضويته لبلوغ هذه املرامي، عن طريق

مـــساندة مبـــادئ إصـــالح جملـــس األمـــن والنظـــر يف النمـــوذجني ألـــف وبـــاء    ‘١’ 
ــارين  ــرحني كخي ــراملقت ــة     احلــايل يف التقري ــة مقترحــات معقول ــضال عــن أي ، ف
 تظهر على أساس أحد النموذجني؛م والتوازن جأخرى من زاوية احل

سـبتمرب  /املوافقة على البت يف هـذه املـسألة اهلامـة قبـل انعقـاد القمـة يف أيلـول                   ‘٢’ 
ومــن األفــضل كــثريا أن تتخــذ الــدول األعــضاء هــذا القــرار احلاســم  . ٢٠٠٥

على أهنا إذا مل تتمكن مـن التوصـل إىل توافـق آراء، فـإن ذلـك                 . بتوافق اآلراء 
 ب أال يتخذ ذريعة لتأجيل اختاذ إجراء؛جي

 
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

 : عن طريقاجمللس االقتصادي واالجتماعيإصالح  )د( 

ــنوية علـــى    ‘١’  تفـــويض اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي بـــإجراء تقييمـــات سـ
املستوى الـوزاري للتقـدم احملـرز يف بلـوغ الغايـات اإلمنائيـة املتفـق عليهـا، وال               

 ما األهداف اإلمنائية لأللفية؛سي

تقرير أن يعمل بصفة منتدى رفيع املستوى للتعاون اإلمنـائي يقـوم باسـتعراض              ‘٢’ 
اجتاهــات التعــاون اإلمنــائي الــدويل، وتــشجيع املزيــد مــن التجــانس فيمــا بــني    
األنشطة اإلمنائية يف خمتلف اجلهات، وتقوية الصالت بـني األعمـال التـشريعية             

 يذية لألمم املتحدة؛واألعمال التنف

تــشجيعه علــى عقــد اجتماعــات يف املواعيــد املناســبة حــسب االقتــضاء لتقيــيم  ‘٣’ 
التهديـدات املوجهــة إىل التنميــة، مثــل اجملاعــات واألوبئــة والكــوارث الطبيعيــة  

 الضخمة، والعمل على إجياد استجابات منسقة هلا؛
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 جمال إدارة مرحلة مـا بعـد   تقرير أن يضفي اجمللس صفة الدوام على أعماله يف        ‘٤’ 
 .انتهاء الصراع بالعمل مع جلنة بناء السالم املقترح إنشاؤها

 
 جملس مقترح حلقوق اإلنسان  

املوافقة على االستعاضة عن جلنة حقوق اإلنسان مبجلـس دائـم صـغري حلقـوق       )هـ( 
عيـة العامـة   اإلنسان كهيئة رئيسية لألمـم املتحـدة أو كجهـاز فرعـي للجمعيـة العامـة تقـوم اجلم             

 باختيار أعضائه باالنتخاب املباشر بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني؛
 

 األمانة العامة  

 : عن طريق ما يلياألمانة العامةإصالح  )و( 

تأييد طلب األمني العام أن تقوم اجلمعية العامة بإعادة النظر يف كل الواليـات           ‘١’ 
ف علـى مـا إذا كانـت ال تـزال توجـد             اليت جتاوز أمدها مخـس سـنوات للوقـو        

حاجـة حقيقيــة لألنــشطة املعنيــة أو مــا إذا كـان ميكــن إعــادة ختــصيص املــوارد   
 املرصودة هلا تلبية لتحديات جديدة وناشئة؛

املوافقة على تزويد األمني العام بالسلطة واملوارد الالزمة لعـرض تـرك اخلدمـة               ‘٢’ 
إعادة تكوين هيئة املـوظفني مـن   مقابل عوض على املوظفني التماسا لتجديد و 

 أجل الوفاء باالحتياجات الراهنة؛

تقرير أن تتعاون الدول األعضاء مع األمـني العـام يف إجـراء اسـتعراض شـامل                  ‘٣’ 
 لقواعد امليزانية واملوارد البشرية اليت تسري عليها املنظمة؛

لعـام لتحـسني   تأييد جمموعة تدابري اإلصالح اإلداري الـيت يـضطلع بـه األمـني ا      ‘٤’ 
 املساءلة والشفافية والكفاءة داخل األمانة العامة؛

إصدار تكليف بإجراء استعراض شامل ملكتب خدمات الرقابة الداخليـة بغيـة             ‘٥’ 
 تعزيز استقالله وسلطته، فضال عن ما يتوفر فيه من دراية فنية وقدرات؛

 التماسك على مستوى املنظومة  

 بإعالن التـصميم علـى التنـسيق     لى صعيد املنظومة  أقوى ع كفالة توافر متاسك     )ز( 
فيما بني ممثليهم يف جمالس إدارة خمتلف الوكاالت اإلمنائية واإلنسانية، للتأكد من سريهم علـى               

 سياسة متجانسة يف إصدار الواليات وختصيص املوارد يف مجيع جهات املنظومة؛
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 العــاملني يف اجملــال  إعــالن االلتــزام حبمايــة احليــز اإلنــساين وكفالــة وصــول       )ح( 
اإلنــساين يف أمــان وبــدون عقبــات إىل الــسكان املــضرورين؛ وإعــالن التــصميم علــى تنفيــذ         
االقتراحات الداعية إىل التعجيـل باالسـتجابة اإلنـسانية بوضـع ترتيبـات متويليـة جديـدة لكفالـة                   

سـتجابات  توفر التمويل الطـارئ علـى الفـور؛ ودعـم جهـود األمـني العـام الراميـة إىل تعزيـز اال                     
 املشتركة بني الوكاالت وعلى مستوى البلدان الحتياجات األشخاص املشردين داخليا؛

االعتراف باحلاجة إىل هيكـل أكثـر تكـامال لوضـع املعـايري البيئيـة واملناقـشات                  )ط( 
العلمية والرصد والتقيد باملعاهـدات يـستند علـى مؤسـسات قائمـة مثـل برنـامج األمـم املتحـدة             

عــن اهليئــات التعاهديــة والوكــاالت املتخصــصة، ويعهــد باألنــشطة البيئيــة علــى    للبيئــة، فــضال 
  إىل الوكاالت اإلمنائية ضمانا التباع هنج متكامل يف حتقيق التنمية املستدامة؛يالصعيد التنفيذ

 
 املنظمات اإلقليمية  

 ، مبـا يف ذلـك،     املنظمـات اإلقليميـة   دعم قيام عالقة أقوى بني األمـم املتحـدة و          )ي( 
 أوىل، وضــع وتنفيــذ خطــة عــشرية لبنــاء القــدرات باالشــتراك مــع االحتــاد األفريقــي؛   ةكخطــو

وكفالة أن تقوم املنظمات اإلقليمية اليت لديها قدرات ملنـع املنازعـات أو حلفـظ الـسالم بـالنظر                
 يف خيار وضع تلك القدرات داخل إطار نظام األمم املتحدة للترتيبات االحتياطية؛

 
  املتحدةميثاق األمم  

ــواردة يف املــادتني    )ك(   األمــم ميثــاق مــن ١٠٧  و٥٣تقريــر حــذف اإلشــارات ال
ــدة ــة ”إىل  املتحـ ــدول املعاديـ ــادة  “الـ ــذف املـ ــسكرية   ٤٧؛ وحـ ــان العـ ــة األركـ ــة بلجنـ  املتعلقـ

ــواد     ــة يف امل ــواردة إىل اللجن ــشر    ؛٤٦  و٤٥  و٢٦واإلشــارات ال ــث ع ــصل الثال  وحــذف الف
 .املتعلق مبجلس الوصاية

 


