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مقدمة 
كـانت التحديـات الـــيت واجــهت األمــن واالســتقرار  - ١
خــالل الســنة املاضيــة حتديــات غــري عاديــة، فقــــد أظـــهرت 
اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف الواليات املتحدة األمريكية 
يوم ١١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، بصورة مثـرية، اخلطـر العـاملي 
الذي يشكله اإلرهاب وأبرزت احلاجة إىل استراتيجية واسـعة 
ملكافحتـه. وقـد أدت األمـم املتحـــدة، بــالفعل، دورا هامــا يف 
حشد العمل الدويل يف الكفاح العـاملي ضـد اإلرهـاب. وحنـن 
نعلم، ولذلك تكلفته اليت نتكبدها، أن اإلرهاب ليـس ظـاهرة 
جديــدة، وأن لــــه جـــذورا سياســـية واقتصاديـــة واجتماعيـــة 
ونفسانية عميقة. وأنا على اعتقاد راسخ بـأن اإلرهـاب خطـر 
جيب أن خيمد، ولكـن علـى الـدول واجـب كفالـة أال تنتـهك 

تدابري مكافحة اإلرهاب حقوق اإلنسان. 
لقـــد ركـــز اتمـــع الـــدويل اهتمامـــــه، يف أعقــــاب  - ٢
اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت وقعـت يف ١١ أيلـول/سـبتمرب، علــى 
مواجهــة التحــدي الــــذي ميثلـــه إعمـــار الـــدول الضعيفـــة أو 
املنـهارة، مثـل أفغانسـتان، الـــيت توفــر لإلرهــاب تربــة خصبــة 
يترعرع فيها. وتزامن هذا مع تصاعد حـاد يف العنـف والتوتـر 
حــدث يف الشــرق األوســط ويف جنــوب آســيا ويف أواســــط 

أفريقيا على امتداد العام الفائت. 
علـــى أن مســـرح األحـــداث الدوليـــة شـــهد أيضـــــا  - ٣
تطــورات إجيابيــة. فقــــد نـــالت تيمـــور الشـــرقية اســـتقالهلا، 
وأجــرت ســرياليون انتخاباــا الرئاســــية والربملانيـــة. وبينـــت 
املؤمترات اليت عقدت يف الدوحة بشأن التجارة، ويف مونتريي 
بشأن متويل التنمية ويف جوهانسربغ بشأن التنميـة املسـتدامة، 
اخلطـوات الـيت ميكـن أن تسـاعد يف حتقيـق األهـــداف اإلمنائيــة 
لأللفية. وكان بـدء نفـاذ النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة 
ـــبة للعدالــة  الدوليـة خطـوة إىل األمـام مل يسـبق هلـا مثيـل بالنس
والنظـام يف العـامل. كذلـك اتسـع بـــاطراد نطــاق اإلقــرار بــأن 

احترام املعاهدات الدولية والقـانون الـدويل ذو أمهيـة جوهريـة 
ألمن البشرية واستقرارها وتقدمها. 

ــــه ليـــس  إن مــن احلقــائق األساســية لعصرنــا هــذا أن - ٤
لبلد ما القدرة على أن يعـاجل وحـده مـا يفـرزه عاملنـا املـترابط 
من حتديات سياسية واقتصادية وبيئيـة وتكنولوجيـة. ذلـك أن 
مشاكل مثل اإلرهاب، وموجات اللجوء اجلماعيـة، وفـريوس 
نقـــص املناعـــة البشـــرية/متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتســــب 
(اإليــدز)، والزيــادة املفرطــة يف أعــداد الســــكان، والتدهـــور 
ـــوال  البيئــي، والتلــوث تتعــدى احلــدود الوطنيــة وتتطلــب حل
دوليـة - وعـدد املشـاكل العامليـة الـــيت تتطلــب حلــوال عامليــة 
يتنـامى باسـتمرار. ومـا مـن أمـة إال وسـتفيد مـن التغيـري البنــاء 
الـذي جتعلـه التعدديـة ممكنـا، وكذلـك ممـا توفـره مــن الفــرص 
واحللول. هذا عـالوة علـى أن العمـل املتعـدد األطـراف ممكـن 
يف حاالت كثرية يكون التدخل االنفـرادي فيـها مسـتحيال أو 

غري مستصوب. 
ـــة،  واألمـم املتحـدة، يف أدائـها لدورهـا كمنظمـة عاملي - ٥
ساعدت يف تطوير مبادئ التعددية وممارسـتها. ذلـك أن هـذه 
املنظمـة أداة فريـدة متاحـة للعـامل لكـي يعـاجل املشـاكل العامليــة 
البالغة األمهية اليت تتطلب املوارد اجلماعية والتعاون مـن مجيـع 
البلدان. وهي توفـر اهليـاكل األساسـية واملؤسسـات املشـتركة 

اليت متكننا من خدمة املصاحل األساسية للبشرية قاطبة. 
أما الشواغل الرئيسية لألمم املتحـدة فـهي ذات أمهيـة  - ٦
جلميع الدول ومتس حيـاة األشـخاص العـاديني يف كـل أرجـاء 
العـامل بطـرق عديـدة. وجـدول أعمـال األمـــم املتحــدة، كمــا 
يتضح من هذا التقرير، جدول حـافل: حتقيـق السـلم واألمـن، 
ومكافحــة الفقــر، والوفــاء بااللتزامــــات اإلنســـانية، وتعزيـــز 
التنمية، وتوسيع النطاق الذي يشمله القانون الدويل وحقـوق 
اإلنسـان، وإقامـة شـراكات مـع قطاعـات عريضـة مـن اتمــع 
املدين. ويتجلى يف هذه القضايا الطابع املتغري والتعقد املتنـامي 
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للشـؤون الدوليـة؛ كمـا أن اتسـاع نطـاق التعـاون املالحــظ يف 
هذا التقرير، يقوم شاهدا على وجود الـتزام أساسـي بتحسـني 
أوضـاع البشـر. وتـأيت مثـار جـهودنا يف بعـض األحيـان فوريـــة 

ومباشرة، وأحيانا ال تأيت إال بعد وقت طويل. 
وجاء منح األمم املتحدة جلائزة نوبل للسـالم يف سـنة  - ٧
األلفيـة اعترافـا مالئمـا بدورهـا كـأداة لصنـع السـالم وحفظـــه 
ولتعزيز حقوق اإلنسان. ووفقا ملا قالته جلنة جائزة نوبـل فـإن 
�الطريـق الوحيـد املوصـل إىل السـالم والتعـاون يف العـــامل ميــر 

عرب األمم املتحدة�. 
علـى أن األمـم املتحـدة مؤسسـة تقصـر عـــن الكمــال  - ٨
وتعمل داخل حدود. ولكن لكل دولة عضو فيها مصلحـة يف 
ضمان أن تواصل املنظمـة العمـل جـاهدة لتحقيـق مقاصدهـا. 
واخليــار أمامنــا واضــح: فإمــا أن نســتمر يف زيــادة جــــهودنا 
لتحقيق النظام والعـدل الدوليـني عـن طريـق التفـاوض وتوافـق 
اآلراء، وإمـا أن نعـود إىل عـهد ســـابق عندمــا كــان تضــارب 

املصاحل بني الدول يحل بوسائل أخرى. 
لقد مضى على تأسيس األمم املتحدة سـبع ومخسـون  - ٩
ــها  سـنة وال يـزال عـدد أعضائـها ينمـو ومـا زالـت العضويـة في
تعتـرب رمـزا قويـا ملكانـة البلـد يف جمتمـــع األمــم. ويســعدين أن 
أرحــب بتيمــور الشــرقية وسويســرا عضويــن جديديــن، ممـــا 
سيصل بعدد أعضاء األمم املتحدة إىل مائـة وواحـد وتسـعني. 
وكلــي أمــل يف أن تواصــل كــل الــدول األعضــــاء، كبريهـــا 
وصغريهـا، قدميـها وجديدهـــا، تقــدمي دعمــها لألمــم املتحــدة 

وللمبادئ اليت متثلها. 
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 الفصل األول 
 حتقيق السلم واألمن 

تعـرض السـلم واألمـن الدوليـان يف السـنة املاضيـــة إىل  - ١٠
ـــني اهلنــد  نكسـات عديـدة بـدءا مـن ارتفـاع حـدة التوتـرات ب
ــــور احلالـــة يف الشـــرق األوســـط، ومـــن  وباكســتان إىل تده
اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ 
ضـد الواليـات املتحـدة إىل انـدالع أعمـال العنــف يف ليبـــريا. 
وليس من باب املبالغـة القـول إن كثـريا مـن النـاس شـعروا أن 
العـامل يف هـذه السـنة بـات مكانـا أخطـر بكثـري ممـا كـان عليــه 
منذ سنني عديدة. ولكن هنـاك باملقـابل ماليـني مـن البشـر يف 
أرجاء كثرية من العامل يعيشون يف خطر منذ أمـد بعيد: ُأنـاس 
يعيشون يف حالة فقر مدقـع وانعـدام تـام لألمـن، ومل يشـهدوا 
يف هذه السنة إحراز أي تقدم صـوب السـلم واالزدهـار كمـا 
كــان ينبغــي. وإذا ســأل شــعب األرض الفلســـطينية احملتلـــة، 
والشـعب يف بورونـــدي، ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
ويف أماكن أخرى، حكومته واتمـع الـدويل عمـا يسـتطيعان 
أو يتعني عليهما القيـام بـــه ملسـاعدته علـى إحـراز تقـدم علـى 

طريق السالم، لكان حمقا متاما يف سؤاله ذاك. 
ومـع ذلـك، فقـد مت إحـــراز تقــدم ملمــوس يف بعــض  - ١١
املناطق. فشعب أفغانستان متكن مبسـاعدة اتمـع الـدويل مـن 
حتقيـق انتقـال ملحـوظ مـن حالـة حـرب اســـتمرت أكــثر مــن 
عقديـن مـن السـنني إىل بدايـة حالـة مـن االسـتقرار بعـــد زوال 
ــة  حكـم الطالبـان. ويف أنغــوال، توفـرت لشـعب بأسـره يف اي
املطــاف إمكانيــة التطلــع إىل مســتقبل يعمــه الســــالم. ومـــن 
واجب اتمع الدويل مساعدته لتحقيق ذلـك. ويف السـودان، 
باتت فرص إحالل السالم أفضل أيضـا فيمـا يبـدو، ويف أيـار/ 
مايو ٢٠٠٢ احتفل العامل أمجع مع شعب تيمور الشرقية بنيل 

بلده االستقالل. 
 

 منع نشوب الصراعات وصنع السالم 
ركـزت اجلـهود املبذولـة يف السـنة املاضيـــة مــن أجــل  - ١٢
تنفيذ التوصيات الـواردة يف تقريـري املقـدم يف حزيـران/يونيـه 
٢٠٠١ عن منع نشوب الصراعات املسلحة، على تأمني قـدر 
ــــادرات دون  أكــرب مــن التعــاون مــع احلكومــات، ودعــم املب
اإلقليمية الرامية إىل تعزيز السالم واالستقرار، والتشجيع على 
إدمــاج أنشــطة منــع نشــوب الصراعـــات يف برامـــج التنميـــة 
الوطنيـة. وسـتواصل أجـهزة منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـــة، 
واإلنسانية، والسياسية، واملعنية حبقوق اإلنسـان، العمـل علـى 

حنو متضافر من أجل إحالل سالم مستدام. 
ويف الشرق األوسط، أدت حلقـة مفرغـة مـن أعمـال  - ١٣
العنــف إىل تفــاقم حالــــة متوتـــرة أصـــال. وانتـــهكت حرمـــة 
�اخلطوط احلمراء� املتفاهـَـم عليـها سـابقا وأسـفر ذلـك عـن 
وقوع خسائر فادحة يف األرواح يف كال اجلـانبني. ففـي آذار/ 
مـارس ٢٠٠٢، قـــام جيــش الدفــاع اإلســرائيلي، يف أعقــاب 
هجـوم انتحـاري بالقنـابل يف مدينـة ناتانيـا اإلسـرائيلية، بشــــن 
عمليــة واســعة النطــاق يف الضفــة الغربيــة، أحلقــــت أضـــرارا 
جســـيمة باهليـــاكل األساســـية الفلســـطينية املدنيـــة واألمنيــــة 
ومتخضت عن أزمة إنسـانية ومتصلـة حبقـوق اإلنسـان. وبغيـة 
معاجلـة هـذه احلالـة اقـترحت يف نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٢ إنشــاء 
قـوة متعـددة اجلنسـيات للمسـاعدة يف توفــري األمــن للمدنيــني 
ــتئناف  اإلسـرائيليني والفلسـطينيني ولتهيئـة بيئــة مفضيـة إىل اس
املفاوضات. وعلى الرغـم مـن عـدم وجـود توافـق آراء بشـأن 
هذه القوة بعـد، إال أن قدرـا علـى توليـد زخـم صـوب حـل 
سلمي للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين حظيت باعتراف واسـع 

النطاق يف اتمع الدويل. 
وأدى االقتحام اإلسرائيلي ملخيـم جنيــن لالجئـني إىل  - ١٤
ادعاءات حبدوث إهدار حلقوق اإلنسـان وانتـهاكات للقـانون 
اإلنساين الدويل. وردا على ذلك، عرضت إرسال فريق حمايد 
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ـــد قبــل  لتقصـي احلقـائق إلعـداد تقريـر دقيـق عمـا حـدث. وق
جملـــس األمـــن عرضــــي هـــذا باإلمجـــــاع يف القــــرار ١٤٠٥ 
(٢٠٠٢). واستنادا إىل ذلك شكلـت فريقـا مناسـبا. وبـالنظر 
إىل ما أبدتـه إسرائيل من شواغل حول هذه املسألة فيما بعـد، 
وجدُت من الضروري حـل الفريق دون أن يتمكن من زيـارة 
املواقـع املعنيـة. ويف أيـار/مـايو ٢٠٠٢، طلبـت اجلمعيـة العامــة 
إلـي أن أقدم إليها تقريرا عـن األحـداث الـيت وقعـت يف جنـني 
واملـدن الفلسـطينية األخـرى. وصــــدر التقريـر املطلـوب فـــــي 

 .(A/ES-10/186) ١ آب/أغسطس ٢٠٠٢
ويف خضــم هــذه الظــروف املكربـــة، كــانت هنــــاك  - ١٥
فــرص إلحــــراز تقـــدم حنـــو تســـوية سياســـية. فعلـــى وجـــه 
ـــس األمــن يف القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)،  اخلصـوص، أكـد جمل
رؤية ملنطقة تعيش فيها دولتان، إسـرائيل وفلسـطني، جنبـا إىل 
جنب ضمن حدود آمنـة ومعـترف ـا. وممـا لــه أمهيـة حامسـة 
أن يقـوم طـرف ثـالث مبســـاعدة الطرفــني علــى اخلــروج مــن 
حلقـة التدمـري الراهنـة. وحتقيقـا هلـذا الغـــرض، أواصــل إجــراء 
ـــع األطــراف املعنيــة. وقــد  اتصـاالت وثيقـة ومنتظمـة مـع مجي
أشتركت على وجـه اخلصوص مع الواليات املتحــدة واالحتـاد 
الروسي واالحتاد األورويب يف جمموعة تطورت إىل آلية تنسيق 

جديدة تعرف باسم اللجنة الرباعية. 
ودعـت اللجنة الرباعية يف اجتمــاع عقدتـه يف مدريـد  - ١٦
يف نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ إىل اتبــاع ــج ذي ثــالث شــــعب 
ــــة  يتنـــاول علـــى حنـــو شـــامل الشـــواغل األمنيـــة واالقتصادي
والسياسية. ويف أيار/مايو ٢٠٠٢، أعلنت اللجنـة الرباعيـة يف 
العاصمة األمريكية واشنطـن عن اعتـزامها العمل مـع الطرفـني 
على عقد مؤمتر سالم دويل يركز على بلوغ اهلـدف املبـني يف 
ـــه ٢٠٠٢، توصلــت  القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). ويف متـوز/يولي
اللجنة الرباعية يف نيويورك إىل اتفاق بشـأن األهـداف احملـددة 
يف البيـان الـذي أدلــــى بــــه رئيــس الواليــات املتحــدة يف ٢٤ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وهـي: دولتـــان دميقراطيتــان تعيشــان 

جنبـا إىل جنـب يف سـالم وأمـن؛ ووقـف تـــام ودائــم ألعمــال 
العنف واإلرهاب؛ وإاء االحتالل الذي بدأ يف عام ١٩٦٧؛ 
ووقــف إقامــــة املســـتوطنات؛ وإصـــالح املؤسســـات املدنيـــة 
واألمنيــة التابعــة للســــلطة الفلســـطينية؛ وإجـــراء انتخابـــات؛ 
واختتام مفاوضات التسـوية النهائيـة بشـأن القضايـا املعلقـة يف 
ـــك  غضـون إطـار زمنــي حمــدد، مدتـه ثـالث سـنوات. ويف ذل
الوقت عقد ممثلـو حكومـات مصـر واألردن واململكـة العربيـة 

السعودية أول اجتماع هلم مع اللجنة الرباعية. 
ومنـذ مغـادرة جلنـة األمـم املتحـدة اخلاصـة العــراق يف  - ١٧
ــــم  عــام ١٩٩٨، مل يـُـــسمح ملفتشــي األســلحة التــابعني لألم
املتحدة بدخول ذلك البلد للتحقق من امتثاله لقرارات جملـس 
األمن بشأن برناجمـه اخلاص بأسـلحة الدمـار الشـامل. بيــد أن 
وتــرية حـــواري مــع حكومــة العــراق قــد تســارعت. فمنــــذ 
آذار/مارس ٢٠٠٢، عقـدت سبع جوالت مـن احملادثـات مـع 
وزيـر خارجيـة العـراق. وتظــــل جلنــة األمــم املتحــدة للرصــد 
والتحقق والتفتيش على استعداد الستئناف عمليـات التفتيـش 
يف املوقـع علـى األرض. واختـذ جملـــس األمــن، يف حماولــة منــه 
لتخفيـف معانـاة السـكان املدنيـــني يف العــراق إىل أدنـــى حــد 
ممكــــن، باإلمجــــاع يف أيــــار/مــــايو ٢٠٠٢ القــــــرار ١٤٠٩ 
(٢٠٠٢) اهلادف إىل زيادة تدفق السلع اإلنسانية إىل العراق. 
إال أن ختفيف اجلزاءات علـى حنـو أمشـل مـا زال يتوقـف علـى 

امتثال العراق الكامل لقرارات جملس األمن ذات الصلة. 
وال تـزال حكومـة العـراق ترفـض قـرار جملـس األمـــن  - ١٨
١٢٨٤ (١٩٩٩) بشــأن مســــألة املفقوديـــن مـــن الكويتيـــني 
ورعايا البلدان األخرى واملمتلكات املصادرة. وتعهـد العـراق 
مؤخرا بإعادة الوثائق التابعـة للمحفوظـات الكويتيـة الوطنيـة، 
ومتكــن املنسـق رفيـع املسـتوى الـذي عينــته مـن املشـــاركة يف 
اجتماعايت مع وزير اخلارجية العراقـي يف متـوز/يوليـه ٢٠٠٢. 
وقــد اقــترحت إعــادة إنشــــاء آليـــة لألمـــم املتحـــدة إلعـــادة 
احملفوظـات الوطنيـة وغريهـا مـن املمتلكـات الكويتيـة، وقبلــت 
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حكومتــا الكويــت والعــراق هــذا االقــتراح. غــري أن العـــراق 
ـــع املنســق رفيــع املســتوى  رفـض مـرارا وتكـرارا االجتمـاع م
لبحث مسألة األشخاص املفقودين. ويف اآلونـة األخـرية، قـام 
املقـرر اخلـــاص للجنــة حقــوق اإلنســان املعــين حبالــة حقــوق 
اإلنسان يف العراق بزيارة البلد ألول مرة منذ تسع سنوات. 

ــــا  وبينمــا أعطــت التطــورات الــيت حدثــت يف أفريقي - ١٩
خالل السنة املاضية، ومنها مثـال التقـدم احملـرز يف املفاوضـات 
الرامية إىل تسوية الصراع املديد يف جنـوب السـودان، والـتزام 
أفريقيـا بتعزيـز احلكـم الدميقراطـي ومنـــع نشــوب الصراعــات 
املسـلحة، سـببا للتفـاؤل، فـإن الدمـار النـاجم عـن الصراعـــات 
الدائرة يف تلك القارة قد أوضح الثمن الباهظ لعـدم التصـرف 
بسـرعة ملنـع نشـوب الصـراع. وتواصـل األمـم املتحـدة العمــل 
عــن كثــب مــع احلكومــات وأحــزاب املعارضــة وتنظيمـــات 
ــــدمي املســـاعدة يف صـــون االســـتقرار  اتمــع املــدين علــى تق
االجتمـــاعي والسياســـي. واشـــتملت االســـــتراتيجيات الــــيت 
وضعـت علـى تدابـري لتخفيـف وطـأة الفقـــر، وتوطيــد دعــائم 
الدميقراطيـة، وتعزيـز سـيادة القـانون، وحتسـني احـترام حقــوق 
اإلنســـان، وتيســـري عـــودة الالجئـــــني واملشــــردين، وإعــــادة 

توطينهم. 
وأوفــدت مبعوثــــني رفيعـــي املســـتوى إىل مجهوريـــة  - ٢٠
أفريقيا الوسطى يف أعقاب االنقالب الفاشـل الـذي وقـع فيـها 
ـــا يف تشــرين األول/أكتوبــر  يف أيـار/مـايو ٢٠٠١، وإىل غامبي
٢٠٠١ وكـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٢، وإىل الكامــــريون يف 
ـــت إجــراء االنتخابــات احلامســة يف  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ وق
ذينـك البلدين. وساعدت تلك البعثات يف إعــادة احلـوار فيمـا 
بـــني احلكومـــة وزعمـــاء املعارضـــــة، ممــــا مســــح للعمليــــات 
الدميقراطيـة، مبـا فيـها االنتخابـات، بـأن متضـي قدمـا. وخــالل 
ــــع  زيــاريت إىل نيجرييــا يف متــوز/يوليــه ٢٠٠٢، اســتطلعت م
الرئيـس أولوسـيغون أوباسـاجنو الســـبل العمليــة الــيت تســتطيع 
األمم املتحدة من خالهلا مساعدة احلكومة واتمـع ككـل يف 

يئة بيئــة مستقـرة متهيدا لالنتخابـات الرئاسـية الـيت سـتجري 
يف عــام ٢٠٠٣. وبنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة االنتخابيــــة 
ـــــا، أوفــــدت شــــعبة املســــاعدة  الوطنيـــة املســـتقلة يف نيجريي
االنتخابيـــة التابعــة إلدارة الشــؤون السياســية إىل نيجرييـــا يف 
أيار/مايو ٢٠٠٢، بعثة لتقييم االحتياجـات، وتعكـف الشـعبة 
حاليـا علـــى إعــداد برنــامج للمســاعدة االنتخابيــة مــن أجــل 
االنتخابـات الـيت ســـتجري يف عــام ٢٠٠٣. وقدمـــت األمــم 
املتحدة الدعم إىل حكومة نيجرييا يف تنظيم مؤمتر دلتا النيجـر 
يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ الذي وضع خيارات لتعزيـز 
االســتقرار والتنميــة يف تلــك املنطقــة. ويف النيجـــر، نظمــــت 
ــــدى وطنــــيا يف  األمــم املتحــدة، بشــراكة مــع احلكومــة، منت
متوز/يوليه ٢٠٠١ حول منع نشـوب الصراعـات، شـارك فيـه 
مسـؤولون حكوميـون وممثلـــون عــن اتمــع املــدين ووجــهاء 
وزعمــاء دينيــون للتـــرويج الســتراتيجية لتحســني القــــدرات 

الوطنية على منع نشوب الصراعات. 
ــــرا جذريــا بعــد وفــاة  ويف أنغـوال، تغـريت احلالـة تغي - ٢١
ــــي، زعيــم االحتــاد الوطــين لالســتقالل التــام  جونـاس سافيمب
ألنغوال (يونيتا) يف شباط/فرباير ٢٠٠٢. وانتهت املفاوضـات 
اليت جرت بني القوات املسلحة األنغولية و (يونيتا) إىل اتفـاق 
ــــع  لوقــف إطــالق النــار يف ايــة آذار/مــارس ٢٠٠٢، وتوقي
مذكرة تفاهم تغطي عملية التجريد مـن السـالح، يف نيسـان/ 
ــــت  أبريـل ٢٠٠٢. وعلـى الرغـم مـن أن األمـم املتحـدة سجل
حتفظات على احلكم املتعلق بالعفو العام، فقـد وقعـت املنظمة 
علــى املذكــرة بصفــة شاهـــد وبــدأت تســــاعد يف تنفيذهـــا. 
وأجـرى مستشـاري للمـهمات اخلاصـة يف أفريقيـا مشـــاورات 
مكثفة مـع الطرفني األنغوليني، بناء على طلبهما، بشأن تنفيـذ 
مذكرة التفاهم. وعلى أساس النتائج الـيت توصلـت إليـها بعثـة 
التقييم التقين املشتركة بني الوكـاالت الـيت أوفدـا إىل أنغـوال 
يف حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢، اقــترحت هيكــال منقحــا لوجــود 
األمم املتحدة يف أنغوال قادرا على مسـاعدة األطـراف بشـكل 
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ـــي اجلديــد واملبشــر بــاألمل،  أفضـل. ويف هـذا اإلطـار السياس
أالحـظ أن الطرفـني كليـهما أكــدا عالنيـة التزامـهما بالســـالم 

والوفاق الدائمني. 
ويف بورونــدي، أحــرز تقــدم كبــري يف تنفيــذ اتفـــاق  - ٢٢
أروشـا للســـالم واملصاحلــة. وُأنشئـــت احلكومــة االنتقاليــة يف 
تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، وعـادت إىل بوجومبـــورا جلنــة 
رصـد التنفيـذ الـــيت يرأســها ممثلــي اخلــاص. ونتيجــة النتشــار 
وحدة احلماية اخلاصة التابعـة جلنـوب أفريقيـا، متكــن الزعمـاء 
السياسـيون املنفيـون مـــن العــودة إىل بورونــدي لالشــتراك يف 
احلكومة االنتقالية واجلمعية الوطنية وجملـس الشـيوخ. غـري أن 
مفاوضـات وقـف إطـالق النـار مل تسفــر عـن نتـائج ملموســـة 
حـىت اآلن، ومـا زال القتـال بـني اجليـش واجلماعـات املســـلحة 
يعيـق تنفيذ اتفاق أروشا. وبغيـة بنــاء الثقـة يف عمليـة السـالم، 
فمن األمهية مبكان التوصل إىل وقف دائم إلطالق النار وبذل 
كــل أصحــاب املصلحــــة قصـــارى اجلـــهود لتنفيـــذ أحكـــام 

االتفاق. 
ويف الصحراء الغربية، أحرز تقدم حمدود جـدا خـالل  - ٢٣
السـنة املاضيـة. وواصـل مبعوثـي الشـخصي إجـراء مشــاورات 
مكثفة مع مجيع األطراف املعنية بشأن اخليارات املمكنة، وأنـا 
أرحـب بالدعم والتشجيع اللذين أبدامها جملس األمن ملهمتــه. 
وال يزال األمـــل حيدونــي يف اختـاذ قـرار سياسـي مبكـر، يوفـر 
ـــذي طــال أمـــده.  حـق تقريـر املصـري، ويـُــنهي هـذا النــزاع ال
وفيما يتعلق بالصومال، خطـا التقدم صوب السـالم خطـوات 
وئيــدة بالرغم ممـا بذلتــه �دول خـط املواجهـة� األعضـاء يف 
السلطة املشتركة بني احلكومـات واملعنيـة بالتنميـة مـن جـهود 
ملســـاعدة األطـــراف الصوماليـــة يف عقـــد مؤمتـــر للمصاحلـــــة 
الوطنيــة. وكلــي أمــل يف أن يســاعد فريــق االتصــــال املعـــين 
بالصومـال، املنشـأ حديثـا، يف تضييـق شـقة اخلالفـات القائمـــة 
ـــزداد  بـني دول خـط املواجهـة األعضـاء يف السـلطة، وبذلـك ت
فعالية عملية الوساطة. ويف السودان، أفضت جـهود الوسـاطة 

اليت بذلتها السـلطة مـن جديـد، مبسـاعدة موسـعة مـن منتـدى 
شــركاء الســلطة، إىل اتفاقــات هامــة بشــأن بعــــض املســـائل 
املعلقة، يف متوز/يوليــه ٢٠٠٢. وسـيحضر مستشـاري اخلـاص 
ـــات الــيت ســتجري بقيــادة الســلطة  اجلولـة القادمـة مـن احملادث
املشـتركة يف منتصـف آب/أغســـطس ٢٠٠٢، وآمــل أن يتــم 

التوصل فيها إىل اتفاق حاسم بإاء احلرب يف السودان. 
ويف جنـوب آسـيا، أفضـى تصـاعد التوتـرات املفــاجئ  - ٢٤
بني اهلند وباكستان خالل النصف األول من عــام ٢٠٠٢ إىل 
إجيـاد حالـة مـن القلـق البـالغ علـى الصعيـد الـدويل. وال تـــزال 
احلالـة بينـهما قابلـة لالشـتعال، وأي انـدالع لألعمـال القتاليـــة 
ــــوي علــى  بـني هذيـن البلديـن احلـائزين لقـدرات نوويـــة ينطــ
إمكانية التصعيــد املصحوب بنتائج وخيمة. ويف الوقت ذاتـه، 
ال ميكـن التسـامح إزاء عبـور أي مـن الطرفـني خلـــط الســيطرة 
الفـاصل بينـهما أو أي أعمـال إرهابيـة مـن أي شـكل كــان يف 
املنطقة. ولقد دأبت على مناشدة الطرفـني اسـتئناف حوارمهـا 
الثنــائي وحــل خالفامــــا، حـــول كشـــمري بصفـــة خاصـــة، 
بالوسائل السلمية. وأنا أحث كال اجلانبني على ختفيــض عـدد 
وحدامـا العسـكرية املرابطـــة يف كشــمري، والنظــر يف تدابــري 
ومبادرات أخرى دف إىل مزيد من ختفيف حدة التوتـرات. 
وتظل مساعي احلميدة متاحـة للجـانبني تشـجيعا للتوصـل إىل 

حل سلمي. 
ويشجعين على التفاؤل التقدم احملرز يف عملية السالم  - ٢٥
يف سـري النكـا الـيت يسـرا الـنرويج. وتعمـل منظومـة األمـــم 
املتحـدة، بنـاء علـى طلـب حكومـة سـري النكـا، علـى تقــدمي 
املســاعدة اإلمنائيــة واإلنســانية الالزمــة لدعــم هــــذه العمليـــة 
وتعزيزهـا. أمـا فيمـا يتعلـق بنيبـال، فـإنين أشـــعر بقلــق مــتزايد 
جـراء تصـاعد حـدة العنـف بـــني احلكومــة وحركــة العصيــان 
ـــدة  املسـلح. وسـأنظر بعـني التـأييد يف اسـتخدام مسـاعي احلمي
ـــين ذلــك.  للمسـاعدة يف التوصـل إىل حـل سـليم، إذا طلـب م
ويف الوقت ذاته، أوفد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل نيبـال 
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يف أيار/مايو ٢٠٠٢ �بعثـة لتقييـم الصـراع� هـي األوىل مـن 
ــــهات  نوعــها الستكشــاف إمكانيــة إيصــال املســاعدة إىل ج
مســـتهدفة كـــي ال تـــــزداد صــــور اإلجحــــاف االقتصــــادي 

واالجتماعي تفاقما. 
ويف شرق آسيا، ال أزال على استعداد ملساندة ودعم  - ٢٦
مجيـع اجلـهود الراميـة إىل تعزيـز املصاحلـة بـني الكوريتـــني عــن 
طريق احلوار والتعاون. وأنا أحث الدول األعضاء أيضـا علـى 
أن تقـــوم، مـــن جانبـــها، بالتمــــاس اســــتراتيجيات إبداعيــــة 
تسـتهدف تشـجيع التقـارب يف شـبه اجلزيـرة وتدعيـم الســـالم 

واالستقرار يف املنطقة. 
ــــدة لتيســـري  ويف ميامنــار، اســتخدمت مســاعي احلمي - ٢٧
املصاحلة الوطنية وإرساء الدميقراطيـة يف البلـد. وحـدث تطـور 
هام يف ٦ أيار/مايو ٢٠٠٢ يتمثل يف السماح لداو أونغ سان 
سـوكي باسـتئناف أنشـطتها السياسـية العاديـة بصفتـها األمينـة 
العامة للعصبة الوطنية من أجل الدميقراطية. وكــان هـذا إيذانـا 
ببداية جديدة لعمليـة املصاحلـة الوطنيـة الـيت بـدأت يف تشـرين 
األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠. وســـأواصل بــــذل مــــا يف وســــعي، 
باالشــتراك مــع مبعوثــي اخلــاص ومبســاندة الــدول األعضـــاء 
املهتمة، لتيسري تلك العملية وفقا لقرارات اجلمعية العامـة الـيت 
تدعــو إىل حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة وإرســــاء الدميقراطيـــة يف 

ميامنار. 
وقمــت يف أيــار/مــــايو ٢٠٠٢، بزيـــارة إندونيســـيا.  - ٢٨
والحظــت اجلــهود املتضــافرة الــيت تبذهلــا مؤسســات األمــــم 
املتحـدة وصناديقـها وبراجمـها هنـاك لدعـم سـعي احلكومــة إىل 
ــت  إجـراء إصالحـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة. ومـا زل
على اعتقاد راسخ بـأن وحـدة إندونيسـيا وسـالمتها اإلقليميـة 
ميكن ضماما على أفضل وجـه بـالتقيد بـالقواعد الدميقراطيـة 
وتعزيز حقوق اإلنسان. وأعتزم تكثيف جهود األمـم املتحـدة 

الرامية إىل مساعدة احلكومة يف سعيها من أجل تعزيـز احلكـم 
الرشيد وإقامة جمتمع مستقر ودميقراطي ومزدهر. 

ويف منطقة احمليط اهلـادئ، يتـم إحـراز تقـدم يف تنفيـذ  - ٢٩
اتفاق بوغينفيل للسالم (املوقع يف آب/أغسطس ٢٠٠١) بني 
األطراف يف بوغينفيل وحكومـة بـابوا غينيـا اجلديـدة. وأشـعر 
باالرتيـاح إزاء التقـدم احملـرز يف التخلّـص مـن األسـلحة الـــذي 
يتـوىل فيـه مكتـب األمـم املتحـدة السياسـي يف بوغينفيــل دورا 
قياديا بناء علـى طلـب األطـراف. ويف ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ 
مت إيفـاد بعثـة مشـتركة إىل بوغينفيـل مؤلفـــة مــن أعضــاء مــن 
إدارات الشـــؤون السياســـــية، ونــــزع الســــالح، والشــــؤون 
االقتصادية واالجتماعية، لتحديـد التدابـري الـالزم اختاذهـا مـن 
أجل تعزيز جـهود نـزع السـالح. وتظـل األمـم املتحـدة علـى 
استعداد للعمل مع اتمع الدويل، وخباصة الدول األخـرى يف 
املنطقة، وحكومة بابوا غينيا اجلديدة واألطـراف يف بوغينفيـل 

لتحقيق مجيع عناصر اتفاق السالم. 
أمــا يف أمريكــا الالتينيــــة، فقـــد واصـــل مستشـــاري  - ٣٠
اخلاص بشأن كولومبيا تقدمي املساعدة يف اجلـهود السـلمية يف 
ذلك البلد بـإجراء اتصـاالت منتظمـة مـع احلكومـة ومجاعـات 
ـــدويل. ويف مطلــع  الثـوار ومنظمـات اتمـع املـدين واتمـع ال
كانون الثــاين/ينـاير ٢٠٠٢، سـاعد نـائب مستشـاري اخلـاص 
وجمموعـة البلـدان امليسـرة العشـرة، والكنيســـة الكاثوليكيــة يف 
تـاليف ايـار حمادثـات السـالم اجلاريـة بـني احلكومـة والقــوات 
املسلحة الثورية يف كولومبيا. ومن املؤسـف أن جـهودا مماثلـة 
بذلــت يف شــباط/فــرباير ٢٠٠٢ عجــــزت عـــن منـــع ايـــار 
احملادثات. أما املباحثات مع اجلماعة األصغر من الثوار، وهـي 
جيـش التحريـر الوطـين، فقـد اسـتمرت بشـــكل متقطــع طيلــة 
الفـترة ذاـا لكنـها توقفـت يف أيـار/مـايو ٢٠٠٢. ويســـاورين 
القلـق إزاء مـا يـترتب علـى تعطـل هـذه املفاوضـات مـــن آثــار 
خطــرية علــى كــال الصعيديــن الوطــين واإلقليمــي. ومـــا زال 
ــــأة العظمـــى  الســكان املدنيــون يف كولومبيــا يتحملــون الوط
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للصـــراع بســـبب االنتـــهاكات املتكـــررة حلقـــوق اإلنســـــان 
والقانون اإلنساين الدويل اليت يرتكبها مجيـع األطـراف. ولقـد 
حثثـت األطـراف علـى توقيـع اتفـــاق إنســاين حيمــي الســكان 
املدنيـني ويكفـل االحـترام الكـامل حلقـوق اإلنســـان والقــانون 
ــــت  اإلنســـاين الـــدويل. ويف حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٢، اجتمع
بالرئيس املنتخب ألفارو أوريـب فيلـيز، وأجريـت معـه حديثـا 
مفيدا عن احلالة يف كولومبيا ناقشـنا خاللـه السـبل الـيت ميكـن 
ـا لألمـم املتحـدة أن تسـاعد الشـعب الكولومـيب علـى النحــو 
األكثر فعالية. واألمم املتحدة على اسـتعداد لتقـدمي مزيـد مـن 

املساعدة للتوصل إىل حل سلمي للصراع. 
ـــم املتحــدة للتحقــق يف غواتيمــاال  وتواصـل بعثـة األم - ٣١
ــــات الســـالم الـــيت مت  مهمــة اإلشــراف علــى االمتثــال التفاق
التوصـل إليـها يف عـام ١٩٩٦. ونظـرا إىل مـا يتسـم بـه طـــابع 
االتفاقـات مـن تعقـد، مـدد موعـد التنفيـذ لغايـة عــام ٢٠٠٤. 
غـري أنـه ال يتـم، رغـــم االلــتزام املعلــن مــن احلكومــة، التقيــد 
ــــة اجلديـــدة. كمـــا أن ازديـــاد االســـتقطاب  بــاملواعيد النهائي
السياســي النــاجم عــن اقــتراب موعـــد االنتخابـــات أدى إىل 
عرقلة تنفيذ االتفاقات. ومن دواعي األسف أن العـام املـاضي 
شهد ارتفاعا يف عدد انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، وزيـادة يف 
الفقـر واجلـوع، ودالئـل تشـــري إىل العــودة إىل إضفــاء الطــابع 
العسـكري علـى اتمـع. بيـد أن االلـتزام باالتفاقـــات املعــرب 
ـــد يف اجتمــاع الفريــق االستشــاري املعقــود يف  عنـه مـن جدي
واشـنطن يف شـــباط/فــرباير ٢٠٠٢ قــد وفّــر مــربرا للتفــاؤل. 
ويتعـني علـى شـعب وحكومـة غواتيمـــاال مضاعفــة التزامــهما 

بتحقيق الوعد اسد يف اتفاقات عام ١٩٩٦.  
ومل تتحقـق يف السـنة املاضيـة آمـــايل يف إجــراء حــوار  - ٣٢
سياسي بني حكومـة هـاييت وأحـزاب املعارضـة. وبـالرغم مـن 
اجلــهود الــــيت بذلتـــها منظمـــة الـــدول األمريكيـــة واجلماعـــة 
الكاريبية الرامية إىل تشجيع احلوار، مل يقـدم أي مـن الطرفـني 
التنازالت الالزمة إلجراء مفاوضات ذات مغـزى. وقـد حـال 

ـــيت توجــد  هـذا الفشـل دون اإلفـراج عـن املسـاعدة اإلمنائيـة ال
ــــين أرحـــب بقيـــام منظمـــة الـــدول  حاجــة ماســة إليــها. وإن
ـــاييت،  األمريكيـة بإنشـاء بعثـة خاصـة لتوطيـد الدميقراطيـة يف ه
وأرحـب علـى وجـه اخلصـوص بتركيزهـا علـــى تعزيــز األمــن 
ــامج  والعـدل وحقـوق اإلنسـان واحلكـم الرشـيد. ومـا زال برن
االنتقـال الشـامل الـذي نسـقه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي 
عقب اختتام بعثة الدعم املدنية الدوليـة التابعـة لألمـم املتحـدة 
ـــام ٢٠٠١، ميثــل خطــوة قيمــة مكملــة لتلــك  يف هـاييت يف ع

اجلهود. 
ويف قــربص، بــدأت حمادثــات مباشــرة بــني زعيمــــي  - ٣٣
القبارصـة اليونـانيني والقبارصـــة األتــراك يف أعقــاب اتفــاق مت 
التوصـل إليـه يف كـــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١. ومــا فتئــت 
احملادثــات جتــري يف املنطقــة احملميــة التابعــــة لألمـــم املتحـــدة 
وحبضور مستشاري اخلاص. وقد سافرت إىل قربص يف أيـار/ 
مايو ٢٠٠٢ لتشجيع الزعيمني على تسـريع وتـرية احملادثـات، 
وحل القضايا الرئيسية، وحتقيق تسوية شـاملة يف هـذه السـنة. 
وسوف أجتمع مع الزعيمني مرة أخـرى يف ٦ أيلـول/سـبتمرب 
املقبـل ـدف التعـرف علـى حصيلـة احملادثـات اجلاريـة ورســم 
املسـار املقبـل. ويف الوقـت ذاتـه، تواصـل قـــوة األمــم املتحــدة 
حلفـظ السـالم يف قـربص مراقبـة املنطقـــة العازلــة علــى امتــداد 

قربص. 
 

 حفظ السالم وصنع السالم 
ـــت األمــم املتحــدة  يف ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، اختتم - ٣٤
بنجـاح اإلدارة االنتقاليـة لتيمـور الشـرقية. وكـان مـن دواعــي 
االعـتزاز أن أشـهد مولـد دولـة تيمـور الشــرقية املســتقلة، وأن 
ــــن األمـــم املتحـــدة إىل أول رئيـــس  أســلم مقــاليد الســلطة م
منتخـب دميقراطيـا لتيمـور الشـرقية. ويف كوسـوفو، مجهوريـــة 
يوغوسالفيا االحتادية، مت يف آذار/مارس ٢٠٠٢ نقل سـلطات 
حمددة من بعثة األمم املتحدة إىل مجعية منتخبة دميقراطيا. ويف 
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سرياليون، من املأمول فيه أن ترسي االنتخابات الناجحـة الـيت 
جرت يف أيار/مايو ٢٠٠٢ األساس الالزم ملستقبل آمـن. ويف 
أفغانستان، مت تنفيذ العديد من اخلطط الـيت وضعـت يف اتفـاق 
ـــم  بـون املوقـع يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، وذلـك بدع
مـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املســـاعدة. ومنــذ مطلــع عــام 
ـــا يربــو علــى مليــون شــخص مــن الالجئــني  ٢٠٠٢، عـاد م
واملشردين داخليا إىل ديارهم يف أفغانسـتان. ويف حـني حتظـى 
هذه األمثلة للتقدم احملـرز يف بنـاء السـالم بـالترحيب، ال يـزال 
هناك عمل كثري يتعني القيام به يف مجيع بعثات السالم التابعـة 

لألمم املتحدة. 
وأدى إنشاء مجهورية تيمـور الشـرقية الدميقراطيـة إىل  - ٣٥
اختتام إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشــرقية بنجـاح 
يف ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. ويكتسـي هـذا اإلجنـاز أمهيـة أكــرب 
نظرا إىل الدمار الذي كان سائدا يف تيمور الشرقية لـدى بـدء 
اإلدارة االنتقاليــة لواليتــها وعــــدم وجـــود مؤسســـات علـــى 
ـــاز هــو، يف املقــام  اإلطـالق حلكومـة وطنيـة فيـها. وهـذا اإلجن
األول واألهـم، مثـرة لتصميـم وشـجاعة وصـــرب شــعب تيمــور 
الشــرقية الــذي تلقــى مســاعدة مــن اتمــع الــدويل واألمـــم 
املتحــــدة يف إرســــاء األســــس الالزمــــة للتنميــــة السياســــــية 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة. وقـد حلـت حمـل اإلدارة االنتقاليـــة 
عمليـة حفـظ سـالم جديـدة أصغـر حجمـا تدعـى بعثـة األمـــم 
املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشـرقية. وعلـى الرغـم مـن أن 
ـــة كاملــة  واليـة هـذه البعثـة ال تنطـوي علـى مسـؤوليات إداري
النطــاق، حتتفــظ البعثــة مبســــؤولية تنظيـــم اإلدارة، وكذلـــك 
مبكون عسكري كبري. كما تضم البعثة عددا من املستشـارين 
املدنيني يف ااالت اليت تعترب بالغة األمهيـة السـتمرار اسـتقرار 

احلكومة اجلديدة وقدرا على التطور. 
ويف أفغانسـتان، أتـاح ســـقوط نظــام الطالبــان فرصــة  - ٣٦
فريــدة إلحــالل الســالم واملصاحلــة الوطنيــة. فقــد اجتمعـــت 
ـــم املتحــدة، يف بــون يف  األطـراف األفغانيـة، حتـت رعايـة األم

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، واتفقـت علـى عمليـة سياسـية 
تستهدف إقامة جمتمع دميقراطي سلمي حتـترم يف ظلـه حقـوق 
اإلنسان. ووفقا ملا نص عليه اتفاق بـون، حلـت حمـل السـلطة 
املؤقتـة القائمـة علـى تقاسـم الصالحيـــات، يف حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٢، سـلطة انتقاليـة منتخبـة بصـورة غـري مباشـــرة، عقــب 
اختتـام اجلمعيـة العرفيـة الوطنيـة، أو مـا يعـــرف باســم (اللويــا 
جريغـا) ألعماهلـا بنجـاح. وكـان مـن دواعــي الغبطــة خاصــة 
مساع صوت النساء األفغانيـات يف اللويـا جريغـا بعـد أن كـن 

حمرومات سابقا من حقوق التصويت واالنتخاب. 
وإدراكا مين ألثر سقوط الطالبان والتفـاق بـون فقـد  - ٣٧
أوصيـت بإنشـاء بعثـة متكاملـة لألمـم املتحـــدة يف أفغانســتان، 
هي بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان، لتتـوىل 
ـــذ مهمــة  مسـاعدة األفغـانيني يف تنفيـذ االتفـاق والبـدء يف تنفي
التعمري الضخمة. وأيد جملـس األمـن هـذه التوصيـة ومت إنشـاء 
البعثـة املنـــوه عنــها يف ايــة آذار/مــارس ٢٠٠٢. وســيواصل 
ممثلي اخلاص ألفغانستان وبعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة 
يف أفغانســتان، العمــل بصــورة وثيقــة مــع الســلطة االنتقاليــة 
ـــد  لتـأمني الطريـق املفضـي إىل السـالم والتنميـة املسـتدامة. وتع
هذه البعثة مثاال إجيابيا لبعثة متكاملة اهلدف منها تقدمي الدعم 
للعمليات املتعلقة بالسياسة واحلكم وبناء السالم بينما تليب يف 
الوقــت ذاتــه االحتياجــات اإلنســانية واحتياجــــات اإلنعـــاش 

العاجلة. 
ويف سرياليون، أحرزت األمم املتحدة تقدما جيـدا يف  - ٣٨
تنفيذ والية حفظ السالم. فقد أكملت بعثة األمم املتحـدة يف 
سـرياليون انتشـارها يف مجيـع أرجـــاء البلــد يف تشــرين الثــاين/ 
نوفمـــرب ٢٠٠١. ومت نـــزع ســـالح وتســـريح مـــــا جمموعــــه 
٤٧ ٠٠٠ مقـاتل مـن مجيـع األطـــراف واكتملــت العمليــة يف 
١٧ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢. ومـــهد ذلــك الطريــق أمــام 
ـــايو ٢٠٠٢،  إجـراء االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة يف أيـار/م
وفقا لتوافق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف املؤمتــر االستشـاري 
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الوطـين الـذي انعقـد يف كـانون الثـاين/ينـــاير ٢٠٠٢. ويتمثــل 
ــا  التحـدي الرئيسـي اآلن يف توطيـد أركـان السـالم اهلـش حالي
وإدارة دفة االنتقال باجتاه اإلنعاش الوطين. ويلزم بـذل جـهود 
عاجلة تركز على بسط سلطة احلكومة يف سائر أرجاء البلـد، 
وإكمـال عمليـة إعـادة إدمـاج املقـــاتلني الســابقني يف اتمــع، 

وتعزيز العدالة واملصاحلة الوطنية. 
وواصلت بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا مهمة  - ٣٩
ــــة،  رصــد وقــف إطــالق النــار ورصــد املنطقــة األمنيــة املؤقت
ــــة،  والتحقــق مــن إعــادة انتشــار القــوات اإلثيوبيــة واإلريتري
وتنســيق أنشــطة أعمــال إزالــــة األلغـــام. ويف نيســـان/أبريـــل 
٢٠٠٢، دخلت عملية السالم مرحلة حامسة عندمـا أصـدرت 
جلنــة احلــدود قرارهــا بشــأن تعيــني احلــــدود املشـــتركة بـــني 
البلديـن. وقـد قَبِـل الطرفـان علنـا هـذا القـرار. ومـــن املــهم أن 
يتعاون الطرفان بشكل وثيـق مـع جلنـة احلـدود والبعثـة خـالل 

تنفيذ القرار. 
واستمرت عملية نشر بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف  - ٤٠
مجهورية الكونغو الدميقراطية وصمد وقف إطالق النار بوجـه 
عـام علـى الرغـم مـن اسـتمرار نشـــوب حــاالت خطــرية مــن 
الصراع املسلح، وخاصة يف شرق البلد. وحتقق إىل حـد بعيـد 
انسـحاب القـوات األجنبيـة الـذي يشـكل عنصـــرا أساســيا يف 
اتفاق لوساكا لوقف إطـالق النـار، ذلـك علـى الرغـم مـن أن 
وجـود قــوات أجنبيــة يف شــرق البلــد ال يــزال ميثــل مشــكلة 
كبـرية. ويشـكل نـزع السـالح الطوعـي للجماعـات املســـلحة 
ــــادة أفرادهـــا إىل ديـــارهم وإعـــادة توطينـــهم  وتســرحيها وإع
وإدماجـهم عنصـرا أساســـيا مــن عنــاصر واليــة البعثــة، وهــو 
برنـــامج يتوقـــف علـــى التوصـــل إىل اتفـــاق سياســـي علــــى 
الصعيديـن الكونغـويل واإلقليمـي. ومل يتمكـــن املشــاركون يف 
احلـوار الـذي جـرى فيمـا بـني األطـراف الكونغوليـة، يف صـــن 
ـــــا، يف الفــــترة مــــن آذار/مــــارس إىل  ســـييت، جبنـــوب أفريقي
نيسان/أبريل ٢٠٠٢، من التوصـل إىل اتفـاق شـامل. ونتيجـة 

لذلك قمت، يف حزيران/يونيه ٢٠٠٢، بتعيني مبعوث خاص 
يل إلقامة حوار فيما بني الكونغوليني ملساعدة األطـراف علـى 
التوصـل إىل اتفـاق شـامل إلحـالل السـالم واملصاحلـة الوطنيــة 
وحتقيق وحدة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. ويف ٣٠ متـوز/ 
يوليه ٢٠٠٢، وقّع رئيسا دوليت مجهورية الكونغو الدميقراطية 
ورواندا، يف بريتوريا، اتفاق سالم يقضـي بانسـحاب القـوات 
الرواندية من مجهورية الكونغو الدميقراطية و �حل� القـوات 
املسلحة الرواندية السابقة وقوات اإلنتراهاموي يف ذلك البلـد 
مبسـاعدة األمـم املتحـدة. وقـــد قــامت بتســهيل هــذه العمليــة 
جنـوب أفريقيـا الـيت يتـوىل رئيسـها ثـاجو مبيكــي أول رئاســة 
لالحتـاد األفريقـي. وسـأقدم قريبـا توصيـيت يف هـذا الصـــدد إىل 

جملس األمن. 
وواصلت مكاتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف  - ٤١
مجهورية أفريقيا الوسطى وغينيـا - بيسـاو وليربيـا اضطالعـها 
بدور حفاز يف مساعدة هـذه البلـدان علـى اخلـروج مـن ربقـة 
ـــز  الصــراع. وقــد انصــب التشــديد بوجــه خــاص علــى تعزي
املصاحلة الوطنية وإرساء العملية الدميقراطية، وتشجيع احـترام 
حقوق اإلنسان وحكم القـانون، وتعبئـة املسـاعدة االقتصاديـة 
على الصعيد الدويل. وقد ظلت هذه املكاتب تعمل على حنـو 
وثيق مع األفرقة القطرية التابعـة لألمـم املتحـدة ـدف إدمـاج 
عملية منع نشوب الصراعات يف صلب برامج التنمية الوطنيـة 
ضمـن التقييـم القطـري املوحـــد وإطــار عمــل األمــم املتحــدة 
للمساعدة اإلمنائية وعن طريــق إدراج عمليـات اإلنـذار املبكـر 
ومنع نشوب الصراعات ضمن عمليـة إعـداد الـربامج وحتديـد 

األولويات. 
غري أنين أشعر باألسى ملـا حـدث مؤخـرا مـن تدهـور  - ٤٢
يف احلالـة يف ليربيـا. فمـا حـدث يـهدد اآلمـال يف حتقيـق ســالم 
مستدام بعــد مضـي مـا يقـرب مـن عقـد مـن احلـروب األهليـة 
املدمرة يف ذلك البلد، ويقوض أيضا ما حتقق من جناحـات يف 
ـــات اآلالف  سـرياليون اـاورة. وميكـن أن يـترتب علـى حترك
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مـن الالجئـني الليـــربيني عــرب احلــدود، إذا اختلطــت بإمكانيــة 
ـــا يف  العـودة اجلماعيـة لالجئـني مـن سـرياليون املوجوديـن حالي

ليربيا، أثر خطري على االستقرار يف املنطقة. 
وارتفعـت حـدة التوتـرات علـى امتـداد اخلــط األزرق  - ٤٣
بني إسرائيل ولبنان طوال السنة املاضية. وبصورة خاصـة طـرأ 
يف آذار/مــارس ونيســان/أبريــل ٢٠٠٢ تصعيـــد ملحـــوظ يف 
حـــوادث العنـــف عـــرب ذلـــك اخلـــط داخـــل مـــزارع شــــبعا 
وخارجـها. وعلـى الرغـم مـن أن احلالـة هـدأت يف أيـــار/مــايو 
ــــرية.  ٢٠٠٢، فــإن احتمــاالت حــدوث تدهــور ال تــزال كب
وال يزال يتعني على حكومـة لبنـان أن تتخـذ مجيـع اخلطـوات 
الالزمة الستعادة سلطتها يف مجيع أحناء اجلنوب حيـث تـؤدي 
أنشطة العناصر املسلحة على طول اخلط األزرق إىل اسـتمرار 
عــدم اســتقرار احلالـــة. وأســـهمت االنتـــهاكات اإلســـرائيلية 
للمجال اجلوي اللبناين يف تصعيد هذا التوتر. وقد دعـا جملـس 
األمن مرارا وتكرارا مجيع األطراف املعنية إىل أن حتـترم اخلـط 
ــــراره ١٣٩١  األزرق احترامــا تامــا، وكــان آخــر ذلــك يف ق
(٢٠٠٢). وما زالت املهام اليت تضطلع ا قوة األمم املتحدة 
املؤقتـة يف لبنـان هـي املـهام الـــيت توكــل إىل بعثــات املراقبــني. 
وبناء على ذلك، واصلت القوة عمليـة إعـادة تشـكيلها، وهـو 

ما ترتب عليه تنفيذ خطة ترمي إىل خفض قوامها. 
أما بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسـك، فـهي يف  - ٤٤
املراحـل النهائيـة مـن تنفيـذ واليتـها املتعلقـة بـإصالح الشـــرطة 
وإعادة هيكلتها. وهي تستعد لتسليم مهمتها إىل بعثـة نظمـها 
االحتـاد األورويب، وذلـــك يف ايــة عــام ٢٠٠٢. وكــان مــن 
شأن التحسينات اليت جـرت يف أداء الشـرطة أن أسـهمت إىل 
حـد بعيـد يف عـودة عـدد مل يسـبق لـه مثيـل يبلــغ ١١٠ ٠٠٠ 
شخص من أفراد األقليات يف مجيع أحناء البلد على مدى عـام 
٢٠٠١ والربــع األول مــن عــام ٢٠٠٢. وقــد أذنــت البعثـــة 
بصـورة مؤقتـة بتعيـني ٠٠٠ ١٧ مـــن أفــراد الشــرطة وبــدأت 
املرحلـة النهائيـة مـن إصـدار الشـهادات. ويتـوىل قيـادة معظـــم 

إدارات الشـرطة يف الوقـت احلـاضر مفوضـــو شــرطة حمــترفون 
ـــة  مســتقلون، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود بعــض املقاوم
السياسية. وأثبت برنامج البعثة اخلاص املعين بعمليات االجتـار 
غـري املشـــروع جــدواه يف مكافحــة االجتــار بالنســاء. واتســع 
حجم الدائرة العامة للحدود بسرعة وهي تشـمل اآلن ٨٨ يف 
املائة من احلدود وتؤدي دورا حيويـا يف مكافحـة اهلجـرة غـري 

املشروعة، واجلرمية املنظمة، واإلرهاب. 
وركزت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  - ٤٥
علــى إقامـــة املؤسســـات املؤقتـــة للحكـــم الـــذايت يف أعقـــاب 
االنتخابات اليت جرت يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١ جلمعيـة 
كوسوفو املنشأة حديثا. ومتشيا مع اإلطـار الدسـتوري للحكـم 
احمللـي، تولـت مؤسسـات احلكـم احمللـي املؤقتـــة مســؤوليات يف 
جمال اإلدارة العامة كالرعاية الصحية والتعليم، يف حـني حيتفـظ 
ممثلي اخلاص ببعض السلطات اخلاصة، ومن ذلك السلطة على 
الشـرطة والقضــاء والعالقــات اخلارجيــة. وقــد عــززت البعثــة 
حوارها مع سلطات مجهورية يوغوسالفيا االحتادية منذ تشرين 
الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، وحققـت نتـائج هامـة، مشلـت نقـل مــن 
تبقى من ألبانيي كوسوفو مـن السـجون الصربيـة إىل كوسـوفو 

يف آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وركــزت البعثــة أيضــا علــى إرســاء دعــــائم التقـــدم  - ٤٦
ـــف وبنــاء جمتمــع عــادل  االقتصـادي، ومكافحـة اجلرميـة والعن
وآمن. ومتثل أحد عناصر هذه العمليـة يف إنشـاء دائـرة شـرطة 
كوسوفو، وقد مت تدريب ٥٠٠ ٥ من أفراد الشرطة احملليـني، 
ميارسـون مهامـهم اآلن. ومت التركـيز بوجـه خـاص أيضـا علـى 
التحويـل إىل القطـاع اخلـاص، وعلـى عـودة سـكان كوســـوفو 
مـن األقليـة اإلثنيـة إىل اإلقليـم، وعلـــى احلالــة يف ميتروفيتشــا، 
وعلى مكافحة اجلرمية املنظمـة والفسـاد. وقـام ممثلـي اخلـاص، 
تيسـريا لعمليـة سـوف تقـــرر الوضــع النــهائي لكوســوفو دون 
احلكـم مسـبقا علـى النتـائج، قـام بوضـع مؤشـرات ال بـد مـــن 

حتقيقها قبل أن تبدأ هذه العملية. 
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وتدهـورت احلالـة يف منطقـــة الصــراع بــني جورجيــا  - ٤٧
وأخبازيا، وهي املنطقة اليت ختضع ملسؤولية بعثـة مراقـيب األمـم 
املتحــدة يف جورجيــا يف النصــف الثــاين مــــن عـــام ٢٠٠١ ، 
حينما تسلل عدة مئات من األفـراد غـري النظـاميني عـرب وادي 
كودوري من اجلانب اجلورجي مـن خـط وقـف إطـالق النـار 
واشتبكوا مع القوات األخبازية. ويف ٨ تشـرين األول/أكتوبـر 
٢٠٠١، مت إسقاط طائرة هليكوبـتر تابعـة للبعثـة بـالقرب مـن 
مدخـل الـوادي، وقُتـل مجيـع األشـخاص التسـعة الذيـن كــانوا 
علــى متنــها. وحبلــول تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١ انتـــهى 
القتـــال، ويف الربـــع األول مـــن عـــام ٢٠٠٢ خفـــت حـــــدة 
التوتـرات يف وادي كـودوري وكـان مـن أهـــم أســباب ذلــك 
ـــا ممثلــي اخلــاص واســتئناف تســيري  جـهود الوسـاطة الـيت بذهل
دوريات البعثة. وال يزال ممثلي اخلاص يواصل جهوده الراميـة 
إىل إجيـاد تسـوية شـاملة للصـراع اجلورجـي - األخبــازي. ويف 
كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، حصـل علـى دعـم كـامل مــن 
جمموعة أصدقاء األمني العام من أجـل جورجيـا بشـأن اقـتراح 
صفقة سوف تعرض على الطرفـني لتكـون أساسـا ملفاوضـات 
ــــة جورجيـــا.  تتنــاول مركــز أخبازيــا يف املســتقبل داخــل دول

واجلهود مستمرة لكفالة قبول اجلانبني بالصفقة. 
أمـا يف طاجيكسـتان، فـــإن عمليــات بنــاء الســالم يف  - ٤٨
مرحلة ما بعد الصراع جارية وتتطور بنجـاح، وقـد سـاعدت 
ـــاء الســالم يف طاجيكســتان  أنشـطة مكتـب األمـم املتحـدة لبن
وفريـق األمـم املتحـــدة القطــري يف اســتقرار احلالــة السياســية 
واألمنيـة يف البلـد، بـــأن عملــت بوجــه خــاص علــى تشــجيع 
ــــد أن اجلماعـــات  احلكــم الرشــيد وتعزيــز اتمــع املــدين. بي

املتطرفة ما زالت تشكل خطرا على املنطقة. 
وواصلــت األمــم املتحــدة، خــــالل الســـنة املاضيـــة،  - ٤٩
ـــات  حتسـني إدارة عمليـات السـالم، مركـزة علـى تنفيـذ توصي
الفريق املعين بعمليات األمم املتحـدة للسـالم. وبفضـل الدعـم 
القـوي مـــن الــدول األعضــاء، ُأحــرز تقــدم يف جمــال حتســني 

قــدرات النشــر الســــريع، والتدريـــب، والتخطيـــط املتكـــامل 
لعمليــات الســالم. وقــد اختــذت خطــوة هامــــة حنـــو حتقيـــق 
االنتشار السريع يف غضون فترة تتراوح بني ٣٠ و ٩٠ يوما. 
وأنــا أرحــب بتــأييد اجلمعيــة العامــة ملفـــهوم خمـــزون النشـــر 
االستراتيجي الذي سيمكن األمانة العامة من أن تضـع مسـبقا 
معدات يف قاعدة األمم املتحــدة للنقـل واإلمـداد يف برينديـزي 
بإيطاليا كافية لدعـم بعثـة متشـعبة واحـدة. ومـع توافـر سـلطة 
التزام أكثر وضوحا سابقة لتحديد الوالية، فإن خمـزون النشـر 
االستراتيجي سيحسن إىل حد بعيد قدرة األمانـة العامـة علـى 
تقدمي الدعم التشغيلي والتمويـل يف الوقـت املالئـم للبعثـة الـيت 

يتم نشرها على وجه السرعة. 
وزادت الوظـائف اجلديـــدة يف إدارة عمليــات حفــظ  - ٥٠
السـالم مـن قدرـا؛ وسـاعدت إعـادة تشـكيل هيكـــل اإلدارة 
اليت متت لالستفادة من هذه املـوارد اجلديـدة يف رفـع مسـتوى 
ــل  التنظيـم اإلداري والتخطيـط. وألول مـرة، جيـري إعـداد دلي
عن حفظ السالم املتعدد األبعـاد كمـا جيـري وضـع إجـراءات 
ـــم  تشــغيلية موحــدة أكــثر تفصيــال للشــؤون العســكرية ودع
البعثـات واإلعـالم. وقـد مت، أثنـاء إنشـاء بعثـــة األمــم املتحــدة 
لتقدمي املساعدة يف أفغانستان، جتربة اسـتخدام تقنيـات حمسـنة 
يف جمـال ختطيـط البعثـات وعمليـــات البــدء، ووســعت اإلدارة 
خلية التدريب املدين فيها، وهي خلية تقدم التدريب يف اال 
اإلداري وجمال النقل واإلمداد للموظفني يف البعثات امليدانية. 
ويف املقـر كمـا يف امليـدان، تدمـج الـدروس املســـتفادة  - ٥١
يف عمليـــــات وضـــــع السياســـــات العامـــــة ويف التخطيــــــط 
ـــــه خــــاص، الوفــــاء  االســـتراتيجي والتنفيـــذ. وجيـــري، بوج
بااللتزامــات بإدمــاج املنظــور اجلنســاين يف عمليــــات حفـــظ 
السـالم، عمـال بقـــرار جملــس األمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠). وقــد 
ــن  قمـت بتعيـني مستشـارين يف الشـؤون اجلنسـانية يف مخـس م
البعثــات وهــي: بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــــو 
ـــم املتحــدة يف كوســوفو وبعثــة األمــم  الدميقراطيـة وبعثـة األم
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املتحدة يف البوسنة واهلرسك وبعثة األمم املتحدة يف سرياليون 
وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الدعـم يف تيمـــور الشــرقية. ومثــة 
خطـة تنفيذيـة علـى نطـاق املنظومـة أعدـا فرقـة العمـل املعنيــة 
باملرأة والسالم واألمن، وترأسـها املستشـارة اخلاصـة للشـؤون 
اجلنسـانية والنـــهوض بــاملرأة، تتضمــن اجلــهود األخــرى الــيت 
ـــالوة  تبذهلـا منظومـة األمـم املتحـدة لتنفيـذ القـرار املذكـور. ع
علــى ذلــك، ووفقــا لقــرار جملــس األمـــن ١٣٧٩ (٢٠٠١)، 
أصبحت مسألة اختاذ ما ينبغي مـن إجـراءات حلمايـة األطفـال 
هدفـا واضحـا مـن أهـداف عمليـات السـالم لألمـــم املتحــدة. 
وقد قمت بتعيني مستشـارين معنيـني حبمايـة األطفـال يف بعثـة 
األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وبعثـة األمـــم 
ــات  املتحـدة يف سـرياليون. ويف الوقـت احلـاضر، تتضمـن عملي
األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم أيضـــا بصــورة منتظمــة عنــاصر 

معنية حبقوق اإلنسان. 
ـــاء قــدرات  وواصلـت األمـم املتحـدة بـذل اجلـهود لبن - ٥٢
حلفظ السالم على الصعيديـن الوطـين واإلقليمـي. وهـي تقـوم 
بذلـــك، مثـــال، بإعـــادة توجيـــه مســـار التدريـــب يف اــــال 
العسكري وجمال الشرطة حنو حتسني قدرات مراكـز التدريـب 
الوطنية واإلقليمية. وتعمـل املنظمـة حاليـا مـع معـاهد تدريـب 
ـــوت ديفــوار وكينيــا لتوحيــد منــاهج  يف زمبـابوي وغانـا وك
التدريـب يف جمـال حفـظ السـالم. فتوحيـــد التدريــب يســاعد 
علـى ضمـان أن يكـــون جنــود حفــظ الســالم أفضــل إعــدادا 
لالشـتراك يف قـوة حلفـظ السـالم، ويف ذلـك مـا يعـزز اجلـــهود 
املبذولة حلفظ السالم سواء على صعيد األمم املتحدة أو علـى 

الصعيد اإلقليمي. 
وعلى الرغــم مـن أن اجلـهود الراميـة إىل حتسـني إدارة  - ٥٣
ــــة ويف  عمليــات الســالم حتــرز تقدمــا جيــدا يف األمانــة العام
امليدان، ال تزال األمم املتحدة تواجه نقصا يف حجم القـوات. 
فـهناك عـدد مـن البلـدان الـيت ظلـت دائمـــا حتتــل الصــدارة يف 
إسـهامها بقـوات يف عمليـات حفـظ السـالم مل تعـد اآلن مـــن 

الـدول املسـامهة الرئيسـية. وعلـى الرغـم ممـا يتســـم بــه الدعــم 
املايل والسياسي الذي تقدمه الدول األعضاء مـن أمهيـة بالغـة، 
فإن املسامهة بالقوات من جانب جمموعة أكرب من البلدان أمـر 
ضروري حىت تبقى عمليات األمم املتحدة حلفـظ السـالم أداة 

هلا من الفعالية ما هي جديرة به. 
ــــة  لقــد ظــل جملــس األمــن يســلِّم، يف قراراتــه، بأمهي - ٥٤
األعمال املتعلقة باأللغام، فهذه األعمال تشكل عنصرا حامسـا 
يف بعثات حفظ السالم يف إثيوبيا وإريتريا ومجهورية الكونغـو 
ـــا يف العمليــات  الدميقراطيـة ولبنـان وسـرياليون. وبـالنظر إىل م
املتعلقـة باأللغـام مـن تركـيز قـوي علـى البعـد اإلنســـاين، فقــد 
أدى إدراجها يف عمليات حفظ السالم إىل مزيد مـن التفـاعل 
املثمر بني القائمني حبفـظ السـالم واملنظمـات اإلنسـانية. ففـي 
لبنان، ويف أعقاب إبرام اتفاق بـني األمـم املتحـدة واإلمـارات 
العربية املتحدة ولبنـان، بـدأت، يف أيـار/مـايو ٢٠٠٢، عمليـة 
ـــم املتحــدة املؤقتــة يف  فعالـة إلزالـة األلغـام يف منطقـة قـوة األم
لبنـان. وقـد مت حـىت اآلن إزالـــة مــا يربــو علــى ٧ ٠٠٠ لغــم 
مضاد لألفراد، يف ما يزيد على ٣٠ حقال مـن حقـول األلغـام 
(يبلغ جممــوع مسـاحتها ٠٠٠ ٦٠٠ مـتر مربـع). ويف الوقـت 
ذاته، يتوىل جنـود القـوة وضـع عالمـات علـى حقـول األلغـام 
على امتداد اخلط األزرق ليحـددوا بوضـوح للسـكان احملليـني 

أي املناطق خطرة وأيها مأمونة. 
 

 األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية 
ال تزال األمم املتحـدة تعلـق أمهيـة كبـرية علـى تعزيـز  - ٥٥
التعـاون مـع املنظمـات والترتيبـات اإلقليميـــة. فقــد كــان مــن 
شـأن االجتماعـات الرفيعـة املسـتوى الـيت عقـدت علـى مـــدى 
سنوات عدة مضت أن أقامت إطارا عمليا للتعاون يف ميـداين 
منع نشوب الصراعات وبنـاء السـالم بوجـه خـاص. ويواصـل 
ـــة الوحــدة  مكتـب االتصـال التـابع لألمـم املتحـدة لـدى منظم
األفريقية إجياد طائفـة واسـعة مـن األنشـطة الربناجميـة التعاونيـة 
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بني املنظمتني. ويتوقع أن جيري مرة أخرى اسـتعراض العالقـة 
ـــة الوحــدة األفريقيــة وأن  التعاونيـة بـني األمـم املتحـدة ومنظم
يعاد حتديدها بعد أن أصبحت تلك املنظمة االحتاد األفريقي. 
وقد ُأحرز تقدم كبـري خـالل العـام املنصـرم يف تعزيـز  - ٥٦
التعـاون مـع االحتـاد األورويب. وجـرى التركـيز بوجـــه خــاص 
ـــــع نشــــوب الصراعــــات وإدارة  علـــى التعـــاون يف جمـــال من
ـــى  األزمــات. واتفقــت األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب عل
حتسني طرق تنسيق تعاوما يف جمال منـع نشـوب الصراعـات 
وجهودمها الرامية إىل تطوير آليـات اإلنـذار املبكـر. ويف إطـار 
احلوار الذي يجرى سنويا بـني املنظمتـني يف جمـال السياسـات 
العامـة، سـافرت نائبـة األمـني العـام إىل بروكســـل يف نيســان/ 
أبريل ٢٠٠٢ ملواصلة عمليات التشـاور الرفيعـة املسـتوى بـني 
االحتاد األورويب واألمم املتحدة حول أسـاليب تعزيـز التعـاون 
بــني املنظمتــني. وقــد حظيــت املشــاورات الســــنوية الرفيعـــة 
املستوى بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا 
وجملـس أوروبـا مبزيـد مـن الزخـــم مبشــاركة االحتــاد األورويب 
واملفوضية األوروبية فيها، وهي عملية يشـار إليـها اآلن باسـم 
�الثالثي املزيد�. واهلدف منها هـو ترشـيد تقسـيم العمـل يف 
ما بني هذه الكيانـات، وخاصـة يف جمـال بنـاء السـالم، وعلـى 
وجـه التحديـــد يف احلــاالت الــيت يكــون نشــر العنــاصر فيــها 

مشتركا. 
ــــيت  وحفــزت التــهديدات احلاليــة واحملتملــة لألمــن ال - ٥٧
تواجهها بلدان وسـط آسـيا حكوماـا إىل توطيـد مؤسسـات 
التعـاون اإلقليمـي. ويف مطلـع حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٢، وبعــد 
عشـر سـنوات مـن املناقشـات الـيت اتسـمت بالصـــرب الطويــل، 
ـــايت، وهــو  عقـد ١٦ بلـدا آسـيويا أول اجتمـاع قمـة هلـا يف أمل
االجتماع الذي أنشئت فيه منظمة إقليمية جديدة، هي مؤمتـر 
التفـاعل وبنـاء الثقـة يف آسـيا. وبعـــد بضعــة أيــام، وقَّــع قــادة 
منظمـــة شـــانغهاي للتعـــاون، الـــيت تضـــم االحتـــاد الروســــي 
وأوزبكســــــتان والصــــــني وطاجيكســــــتان وقريغيزســــــــتان 

وكازاخسـتان، علـى ميثـاق حيــول هــذه اموعــة إىل منظمــة 
دولية، ويقع مقر أمانتـها الدائـم يف بيجينـغ. وسـوف تضطلـع 
هـذه املنظمـة جبملـة أمـور منـها بـذل جـهود مشـــتركة لصــون 
السلم واألمن واالستقرار يف املنطقة وتشـجيع التعـاون الفعـال 

يف ما بني الدول األعضاء. 
ويشكل إنشاء مكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام يف  - ٥٨
غرب أفريقيا مثاال هاما على التزام األمم املتحدة بالعمل على 
حنو أوثق مع الدول واملنظمات اإلقليمية واتمـع املـدين علـى 
الصعيـد اإلقليمـي ملواجهـة التحديـات املعقـدة يف هـذه املنطقــة 
دون اإلقليميـة. وأود أن أعـرب عـن امتنـاين حلكومـة السـنغال 

لعرضها استضافة املكتب وإلعالا تقدمي الدعم الكامل له. 
 

 املساعدة يف االنتخابات 
يف الفترة من أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ إىل حزيران/يونيه  - ٥٩
٢٠٠٢، تلقــت األمــم املتحــــدة ١٧ طلبـــا للحصـــول علـــى 
املساعدة يف االنتخابات ومتكنت من تلبية ١٤ منها. ذلك أن 
العمليــات االنتخابيــة تتطــور تطــورا مطــردا يف العديــــد مـــن 
البلدان. ومع حتسن اخلربات والقدرات الوطنية يـزداد الطلـب 
على األمم املتحدة لتقدمي مسـاعدة تقنيـة أكـثر ختصصـا. وقـد 
اختذت األمم املتحدة أيضا هي واملنظمات الشـريكة خطـوات 
ــــز مســـتويات أنشـــطة املســـاعدة الدوليـــة يف  لتحســني وتعزي

العمليات االنتخابية. 
ومواكبــة لتلــك التحــوالت جيــري وضــــع وجتريـــب  - ٦٠
ـــي  مشــاريع مبتكــرة. واملراقبــة الفنيــة اخلبــرية لالنتخابــات ه
وسـيلة غـري اقتحاميـة لتوفـري الدعـم واملشـورة الدوليـــني. وقــد 
ُأجريــت عمليــة مــن هــذا القبيــل يف جــزر ســليمان يف عــــام 
٢٠٠١. وجيري، على سبيل املثال، يف نيجرييا تنفيذ مشـاريع 
أطول أجال تتصل بالتربية املدنية وبناء القـدرات هليئـات إدارة 
االنتخابـات، وقـد أخـذت تسـهم يف إرسـاء الدميقراطيـــة فيمــا 
بني الدورات االنتخابية. ويف حـاالت أخـرى، طلبـت هيئـات 
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مراقبـــة االنتخابـــات إجـــراء اســـتعراضات شـــاملة لعملياــــا 
ــــات وكفالـــة فاعليتـــها  االنتخابيــة بغيــة تبســيط تلــك العملي
القصوى من حيث التكلفة يف أي انتخابات جترى مستقبال. 

وجتــدر اإلشــارة بوجــه خــاص يف هــــذا الصـــدد إىل  - ٦١
عمليتـني انتخـابيتني أجريتـا يف العـام املـاضي وتكللتـا بالنجــاح 
أال ومهـا: االنتخابـات الربملانيـة وانتخابـات الرئاسـة يف تيمــور 
الشرقية، وانتخابات الرئاسة يف سرياليون. ففـي كلتـا احلـالتني 
لعبت االنتخابات دورا هاما يف إطار اجلـهود الدوليـة األوسـع 

نطاقا الرامية إىل ختفيف حدة الصراع وتعزيز الدميقراطية. 
 

 اإلرهاب 
كثفت املنظمة يف العام املـاضي جـهودها يف مكافحـة  - ٦٢
اإلرهـاب. فعلـى أثـر ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، اختـذ جملــس 
األمـــــن باإلمجـــــــاع القراريــــــن ١٣٦٨ (٢٠٠١) و ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) واختذت اجلمعية العامة القـرار ١/٥٦ بتوافـق اآلراء 
وأجــرت مناقشــة للموضــوع اســــتمرت أســـبوعا كـــامال يف 
تشـرين األول/أكتوبـر. وفـرض جملـس األمـــن مبوجــب القــرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) علــى الــدول األعضــاء يف األمــــم املتحـــدة 
واجبـات ملزمـة لقمـع اإلرهـاب ومنعـه، وأنشـأ جلنـة ملكافحــة 
اإلرهــاب مهمتــها رصــد تنفيــذ القــرار. ويف حزيــران/يونيـــه 
ــدوة  ٢٠٠٢ عقـد مكتـب مكافحـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة ن
دولية بشأن �مكافحة اإلرهاب الدويل: دور األمم املتحـدة� 
واســتهل املكتــب أيضــا، برناجمــــا لتشـــجيع التصديـــق علـــى 
١٢ صكا قانونيا عامليا ملكافحة اإلرهـاب، وعلـى تنفيـذ تلـك 

الصكوك. 
 

 نزع السالح 
مل تشـهد منتديـات نـزع السـالح املتعـددة األطــراف،  - ٦٣
خــالل العــام املنصــرم، أي تعــاون دويل يذكــر. وقــد ظلـــت 
املفاوضات بشأن نزع السالح النووي ومعــاهدة بشـأن املـواد 

االنشـطارية، وكذلـك اجلـهود الراميـة إىل منـع امتـــداد ســباق 
التسـلح إىل الفضـاء اخلـارجي، يف حالـة مجـود يف مؤمتـــر نــزع 
السالح. كما أن استعراض اتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة علـق 
حـىت تشـرين الثـــاين/نوفمــرب ٢٠٠٢، ومل يبــدأ نفــاذ معــاهدة 

احلظر الشامل للتجارب النووية بعد. 
وأنا أرحب بتوقيع رئيسي االحتاد الروسي والواليات  - ٦٤
ـــة يف ٢٤ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ علــى معــاهدة  املتحـدة األمريكي
موسكو باعتبارها خطوة صوب خفض مــا كـان قـد مت نشـره 
ــــان  مــن أســلحتهما النوويــة االســتراتيجية. بيــد أن العــامل ك
سيصبح أكثر أمنا والعالقات فيمـا بـني الـدول أكـثر اسـتقرارا 
ـــها وتتســم بالشــفافية  لـو كـانت تلـك ختفيضـات ال رجعـة في
ـــها. وهلــذه املتطلبــات أمهيتــها وخاصــة يف  وميكـن التحقـق من
ضـوء إعـالن أحـد طـريف املعـــاهدة الثنائيــة املتعلقــة بــالقذائف 
ــــه ٢٠٠٢  املضــادة للقذائــف التســيارية يف ١٣ حزيــران/يوني
ــداد ٣٠  انسـحابه منـها، وهـي املعـاهدة الـيت شـكلت علـى امت
عامـا أحـد دعـائم االسـتقرار االسـتراتيجي. ومثـة ســـبب آخــر 
يبعث على القلق الشديد أال وهو االرتفاع احلـاد يف النفقـات 
العسكرية العاملية خالل العام املـاضي، حيـث تقـدر اآلن تلـك 

النفقات بزهاء ٨٣٩ بليون دوالر. 
ــــنوية العاشـــرة  وتصــادف هــذه الســنة الذكــرى الس - ٦٥
إلنشـاء سـجل األمـم املتحـدة لألسـلحة التقليديـة، وهـو جــهد 
دويل لتحقيق الشفافية وبناء الثقة فيما بني الدول الـيت تتعـامل 
ــــام  يف ســبع فئــات مــن األســلحة التقليديــة الرئيســية. ويف ع
٢٠٠١ زاد عـدد الـدول املشـاركة يف الســـجل بنســبة ٢٠ يف 
املائـــة ليصـــل إىل مـــا جمموعـــه ١١٨ دولـــة. وزادت أيضـــــا 
املشاركة يف تدبري آخر من التدابري الرامية إىل حتقيـق الشـفافية 

أال وهو الصك املوحد لإلبالغ عن النفقات العسكرية. 
وتعمل املبادرات اإلقليمية على دفـع التقـدم يف تنفيـذ  - ٦٦
برنامج العمل الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار 
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غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع 
جوانبــه املعقــود عــام ٢٠٠١. وقــد دعمــت مراكــــز األمـــم 
املتحـدة اإلقليميـة للسـلم ونـزع السـالح الـيت تعتمـــد اعتمــادا 
كــامال علــى التمويــل الطوعــي، تلــك املبــــادرات، وقدمـــت 
مساعدا للربامج اإلقليميـة املتعلقـة جبمـع األسـلحة وتدمريهـا 

وبالتدريب على وضع تشريعات وأنظمة يف هذا الصدد. 
وأسفرت الشراكات بني األمم املتحـدة واحلكومـات  - ٦٧
واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـــة مــن 
قبيل االحتاد الدويل جلمعيات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر 
عن تقدم األعمال املتصلة باأللغام وكادت توقف إنتاج ونقل 
ـــراد. وقــد انضمــت ســت دول  األلغـام األرضيـة املضـادة لألف
أطـراف جديـــدة، يف عــام ٢٠٠١، إىل اتفاقيــة حظــر األلغــام 
املضادة لألفراد ليصل جمموع عدد الدول األطـراف إىل ١٢٤ 
دولــة. كمــا أن التوســع يف نطــاق تطبيــق االتفاقيــــة املتعلقـــة 
بأسلحة تقليدية معينة ليشـمل الصراعـات بـني الـدول وداخـل 
الـدول يعـد تقدمـا مشـــجعا آخــر يف جمــال القــانون اإلنســاين 

الدويل وقانون نزع السالح. 
ـــان مــن اخلــرباء احلكوميــني أحدمهــا معــين  ومثـة فريق - ٦٨
مبسألة القذائف من مجيع جوانبها، واآلخر معـين بـالتثقيف يف 
ـــزع الســالح وعــدم االنتشــار، يف ســبيلهما إىل إمتــام  جمـايل ن
ــــا الســـابعة  دراســتني ســتقدمان إىل اجلمعيــة العامــة يف دور
واخلمسني، وأنا أزكي تقريريهما للدول األعضـاء كـي تتخـذ 

إجراء بشأما. 
 

 اجلزاءات 
مشلــت أعمــال جملــس األمــن األخــرية فــرض تدابـــري  - ٦٩
حمددة األهداف وتعديل نظـم اجلـزاءات القائمـة جلعلـها أكـثر 
فعاليـة. ووسـع جملـس األمـن مبقتضـى القــرار١٣٩٠ (٢٠٠٢) 
نطــاق تدابــري مكافحــة اإلرهــاب ليتجــاوز حــــدود أراضـــي 
أفغانستان ويشمل املرتبطـني حبركـة طالبـان وأسـامة بـن الدن 

وتنظيم القاعدة من أفراد وكيانــات. ومبوجـب القـرار ١٤٠٧ 
(٢٠٠٢) أنشـأ الـس فريـق خـــرباء مهمتــه تقــدمي توصيــات 
بشأن حتسني طرق إنفاذ احلظر املفروض على توريد األسلحة 
واملعدات العسكرية إىل الصومال. كذلك جدد الـس واليـة 
فريـق اخلـرباء املعـين بليربيـا ليقـوم بـالتحقيق يف مـدى االمتثــال 
لتدابري اجلزاءات السـارية ويف االنتـهاكات املمكنـة هلـا وذلـك 
ـــــــالقرارين ١٣٩٥ (٢٠٠٢) و ١٤٠٨ (٢٠٠٢).  عمــــــال ب
ومبقتضى القرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢) عمـل الـس علـى تبسـيط 
إجراءات بيع وتوريد السلع اإلنسانية للعــراق مبـا يعـود بـالنفع 
ــة  علـى سـكانه املدنيـني ولكنـه شـدد الرقابـة علـى املـواد املتصل
باألغراض العسكرية واملزدوجة االستخدام. وقـد أـى العمـل 
بتدابري اجلزاءات اليت فرضها جملـس األمـن يف حـاليت مجهوريـة 
يوغوسالفيا االحتادية شاملة كوسوفو، والسـودان. وباإلضافـة 
إىل ذلك، علق الس، مبوجب قـراره ١٤١٢ (٢٠٠٢) ملـدة 
٩٠ يومـا القيـود املفروضـة علـى سـفر أعضـاء االحتـاد الوطــين 

لالستقالل التام ألنغوال (يونيتا). 
وبغيـة معاجلـة اآلثـار اإلنسـانية الـيت ميكـــن أن تــترتب  - ٧٠
علـى نظـم اجلـزاءات، يطلـــب جملــس األمــن بصــورة مــتزايدة 
إجـراء تقييمـات آلثـار اجلـزاءات وتقييمـات لآلثـــار اإلنســانية 
املترتبـة علـى نظـــم اجلــزاءات القائمــة وتقييمــات قبــل فــرض 
جزاءات جديدة. ويعكـف مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية 
املكلــف بــــإجراء تقييمـــات اآلثـــار اإلنســـانية املترتبـــة علـــى 
اجلزاءات، على وضع منهجية موحدة لتقييم اآلثار الـيت ميكـن 
أن تلحـق بالفئـات الضعيفـة مـن السـكان مـن جـراء اجلــزاءات 
وذلك قبل سريان نظـم اجلـزاءات أو يف أثنائـها أو يف أعقـاب 

إائها. 
ومن املشجع يل، تلك اجلـهود املبذولـة علـى الصعيـد  - ٧١
احلكومي الدويل وعلى مسـتوى اخلـرباء لوضـع تدابـري �أكـثر 
ذكاء� جلزاءات جملـس األمـن. وقـد سـعت عمليتـا إنـترالكن 
وبـون – بـرلني إىل شـحذ تلـــك التدابــري بتركيزهــا علــى مــن 
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يكـون مسـتهدفا مـن القـادة والعنـاصر الفاعلـة غــري احلكوميــة 
ـــد مــن آثارهــا اإلنســانية أو  والعمـل علـى التقليـل إىل أدىن ح
االقتصاديـة الضـارة بـدول أخـــرى. وتركــز عمليــة ســتكهومل 
اجلاريـة علـى تنفيــذ اجلــزاءات احملــددة األهــداف. وميكــن أن 
تسـاعد مشـاركة الشـركاء، وخاصـة مـن القطـاع اخلــاص، يف 
ــــة  اجتماعــات اخلــرباء تلــك يف بنــاء اإلرادة السياســية الالزم
لكفالة فعاليــة اجلـزاءات. ومـن شـأن حتسـني اجلـزاءات املاليـة، 
عمال بقرار جملس األمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، أن يدعم اجلـهود 
الراميــة إىل وقــف التدفقــات املاليــة املســتخدمة يف األنشــــطة 
اإلرهابيـة. واجلـزاءات احملـددة األهـداف، باإلضافـة إىل كوــا 
وسـيلة ناجعـة حلـل الصراعـات، ميكـن أن تـــؤدي دورا رادعــا 
هامــا وتشــــكل إســـهاما يف اســـتراتيجية عامـــة للدبلوماســـية 

الوقائية. 
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 الفصل الثاين 
الوفاء بااللتزامات اإلنسانية 

 

أكد حجم وتنوع التحديات اإلنسـانية الـيت ووجـهت  - ٧٢
يف السنة املاضية ضرورة زيادة تعزيز قدرات األمم املتحدة على 
االستجابة بصورة سريعة وفعالة، وعلى توفـري احلمايـة الشـاملة 
للمدنيـني الذيـن يواجـهون احلـروب والكـــوارث الطبيعيــة. ويف 
عـدد مـن املنـــاطق، وال ســيما أفريقيــا، اســتمرت دون هــوادة 
األزمات اإلنسانية اليت اندلعت منذ وقت طويـل، والـيت يتصـل 
ـــدة والعنيفــة داخــل  كثـري منـها اتصـاال وثيقـا بالصراعـات املمت
الـدول وعلـى الصعيـد اإلقليمــي. كمــا أن الكــوارث الطبيعيــة 
ــا  وحـاالت الطـوارئ البيئيـة وانتشـار األمـراض املعديـة، وأبرزه
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتســب 

(اإليدز)، قد سببت خسائر فادحة يف األرواح. 
واتسـاع وتنـوع األزمـــات احلاليــة يتطلبــان اســتجابة  - ٧٣
مرنة واستراتيجية على نطاق املنظومـة، تربـط توفـري املسـاعدة 
ـــول مســتدامة. وحتتــل  يف حـاالت الطـوارئ بـالبحث عـن حل
محايــة املدنيــني موقــع الصــدارة يف اســتجابة األمــــم املتحـــدة 
األوسـع نطاقـا حلـاالت الطـوارئ املركبـة. ورغـم أن الوســائل 
قد ختتلف من بلد إىل بلد ومن منطقة إىل أخـرى، فـإن األمـم 
املتحدة تركز يف مجيع احلاالت على ااالت الـيت تتمتـع فيـها 
ـــة مــع املؤسســات الدوليــة  مبزايـا نسـبية، وتبـين شـراكات قوي
األخرى، وكذلك مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية. 

 

التحـــــدي املتمثـــــل يف محايـــــة الالجئـــــني واملشــــــردين 
 ومساعدم 

ال يـزال مدنيـون بـأعداد تبعـث علـى اجلـزع - أكـــثر  - ٧٤
مـن ٥٠ مليونـا يف امـوع - مشـردين يف كافـة أحنـاء العـامل، 
إما بسبب الكوارث الطبيعية أو بسـبب الصراعـات املسـلحة. 
ويف حني أتاحت مبادرات السـالم يف بلـدان مثـل أفغانسـتان، 
وأنغـوال، وسـري النكـــا، وســرياليون، فرصــا إلعــادة إدمــاج 

أعـداد كبـرية مـــن الالجئــني واملشــردين داخليــا، فــإن تفــاقم 
األزمات اإلنسانية يف بلدان أخرى يف أفريقيـا وآسـيا وأوروبـا 
واألمريكتـني قـد تســـبب يف موجــات جديــدة مــن التشــريد. 
وال تـــزال العقبـــات الـــــيت تعــــترض الوصــــول إىل الســــكان 
املشـــردين، وانعـــدام االحـــترام حلقـــوق اإلنســـان األساســــية 
واملبـادئ اإلنسـانية، وعـدم كفايـة التمويـل، تشـــكل حتديــات 
ـــات  هائلـة أمـام وكـاالت األمـم املتحـدة، وأمـام جمتمـع املنظم
ـــا تبذلــه مــن جــهود لتوفــري احلمايــة  اإلنسـانية األرحـب، فيم

واملساعدة ألكثر الفئات ضعفا. 
وهذا السياق يتطلـب سياسـات وآليـات علـى صعيـد  - ٧٥
املنظومـة لكفالـة توفـر اسـتجابة ميكـن التنبـؤ ـا بدرجـة أكـــرب 
وتعتمـد علـى مزيـد مـن تضـافر اجلـهود إزاء مشـاكل التشــريد 
الداخلـي. ويف كـــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٢، أنشــئت وحــدة 
مشـتركة بـني الوكـاالت تعـىن بالتشـريد الداخلـي حتـت قيــادة 
منسـق اإلغاثـة يف حـــاالت الطــوارئ، وبالتعــاون الوثيــق مــع 
ــــاالت  ممثلــي لشــؤون املشــردين داخليــا، وكذلــك مــع الوك
املختصـة. وقدمـت الوحـدة بـالفعل دعمـا موجـها إىل األفرقـــة 
القطرية يف العمليات اإلنسانية، مسترشدة باملبـادئ التوجيهيـة 
املتعلقـة باملشـردين داخليـا كإطـار عـام لعملـها يف أفغانســـتان، 
وإندونيسيا، وأوغندا، وزمبابوي، وسري النكـا، والسـودان، 
وسرياليون، والصومال، وغينيـا، وكولومبيـا، وليربيـا وأمـاكن 
أخـرى. كمـا قـامت ببعثـات ميدانيـــة لتقييــم حالــة املشــردين 
ـــدمي  داخليـا، وحتديـد الثغـرات املوجـودة يف االسـتجابات، وتق

توصيات حمددة لتحسني االستجابة. 
ومسؤولية االستجابة ملشاكل التشريد الداخلي تقع يف  - ٧٦
املقام األول على عاتق الدولـة العضـو املتضـررة. ويف عـدد مـن 
البلـدان الـيت واجـهت أزمـات تشـــريد خطــرية، عملــت األمــم 
املتحدة بصورة وثيقة مع احلكومة الوطنية لوضع اسـتراتيجيات 
اسـتجابة مكيفـة للظـروف املعينـة. وتضمـن ذلـك إدمـاج احلـــد 
ـــغيل يف التشــريعات الوطنيــة، مثلمــا يف  األدىن مـن معايـري التش
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أنغــوال، ويف وقــت أقــرب يف أوغنــدا، لكفالــة نقــل الســـكان 
املشردين من املالجئ املؤقتة املوجـودة يف منـاطق غـري آمنـة إىل 
مسـتوطنات خاليـة مـن األلغـــام األرضيــة ومــن خطــر نشــوب 
القتال، وحيث ميكن بسهولة أكرب توفري اخلدمات واحلماية هلم 
حلـني يتسـىن إعــادم إىل ديــارهم أو إعــادة توطينــهم بصــورة 
دائمة. كما أتاح ذلك لألمم املتحدة أن تتفاوض مع األطراف 
الفاعلـة مـن غـري الـدول للوصـــول إىل الســكان املعزولــني عــن 

املساعدات، مثلما يف السودان وكولومبيا. 
ومن بني ماليني املشردين يف العامل، يدخل الالجئـون  - ٧٧
ضمن الوالية احملددة ملفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني 
وكذلك األشخاص الذيـن تـم ـم املفوضيـة. ويف ايـة عـام 
٢٠٠١، بلغ عدد هـؤالء األشـخاص ١٩,٨ مليـون شـخص، 
يتألفون من الالجئني، وملتمسي اللجوء، والالجئـني العـائدين 
يف املراحــل األوىل مــن إعــادة إدماجــهم، وبعــــض املشـــردين 
داخليا. ويف عام ٢٠٠١، شرعت املفوضيـة يف عمليـة مكثفـة 
إلشــراك احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة وأصحــــاب 
ـــن مــن أجــل إعــادة تنشــيط اإلطــار الــدويل  املصلحـة اآلخري
ـــال بــالذكرى اخلمســني لالتفاقيــة  حلمايـة الالجئـني، ولالحتف
ـــة بشــأن  املتعلقـة مبركـز الالجئـني. كمـا أن املشـاورات الدولي
احلمايــة الدوليــة ســعت إىل متكــني الــدول مــــن أن تتصـــدى 
للتحديـات الـيت تواجهـها حاليـا فيمـا يتعلـق حبمايـــة الالجئــني 
بـروح مـن احلـوار والتعـاون. وأسـفرت تلـك املشـاورات عـــن 
وضع خطة شـاملة للحمايـة حتـدد اـاالت الرئيسـية لتحسـني 

احلماية وتقاسم األعباء. 
وأتـاحت التطـورات اإلجيابيـة يف بعـض البلـدان عــودة  - ٧٨
أكثر من ٠٠٠ ٧٠٠ من الالجئني واملشـردين داخليـا يف عـام 
٢٠٠١. غري أنه يف مناطق أخـرى، أدت الصراعـات املسـلحة 
ـــدة  واالنتـهاكات اجلسـيمة حلقـوق اإلنسـان إىل تدفقـات جدي
ــــا. كمـــا أن  مــن الالجئــني إىل اخلــارج، وال ســيما يف أفريقي
اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ 

دفعـت العديـد مـن البلـــدان إىل اختــاذ تدابــري قانونيــة وعمليــة 
لتشديد إجراءات اللجوء. وجلأ بعض البلدان إىل تدابـري، مثـل 
االعـتراض البحـري، للتصـدي للتحركـات الـيت جتمـع مـا بــني 

ملتمسي اللجوء والنازحني االقتصاديني. 
ويف أفريقيـــا، عـــاد حــــوايل ٠٠٠ ١٠٠ الجــــئ إىل  - ٧٩
ــاد  سـرياليون بصـورة طوعيـة مـن البلـدان اـاورة نتيجـة الزدي
االستقرار منذ انتـهاء احلـرب واكتمـال عمليـة نـزع السـالح. 
ــــا إىل  كمــا مت إعــادة أكــثر مــن ٠٠٠ ٥٠ الجــئ مــن إثيوبي
ـــال.  ديـارهم يف الشـمال الغـريب والشـمال الشـرقي مـن الصوم
وعـاد حنـو ٠٠٠ ٣٦ الجـئ إىل إريتريـا مـن الســـودان. ولئــن 
كـانت هـذه األرقـام متواضعـة بالنســـبة إىل جممــوع الالجئــني 
البالغ عددهم ٥ ماليني الجئ يف أحناء أفريقيا، فإـا متثـل مـع 

ذلك تقدما هاما. 
وقـد تـرددت ادعـــاءات بشــأن ارتكــاب العــاملني يف  - ٨٠
املنظمـات اإلنسـانية وأفـراد بعثـات حفـــظ الســالم اعتــداءات 
جنسـية علـى النسـاء واألطفـال واسـتغالهلم، ممـــا دفــع اتمــع 
الدويل إىل اختاذ إجراءات سريعة على عــدد مـن اجلبـهات مـن 
أجـل الالجئـني واملشـردين داخليـا علـى حـد سـواء. وأنشــأت 
اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت فرقـة عمـل وضعـــت 
توصيـــات ملعايـــري حمـــددة لســـــلوك العــــاملني يف املنظمــــات 
اإلنســانية؛ وآليــات حمســنة للمســاءلة واملســــؤولية، وخباصـــة 
ـــاعدة للســكان  للمديريـن؛ ونظـم معـززة لتوفـري احلمايـة واملس

املتأثرين باألزمات اإلنسانية. 
ـــاون مفوضيــة  ومـن أجـل حتقيـق نتـائج مسـتدامة، تتع - ٨١
شـؤون الالجئـني مـع الوكـاالت اإلمنائيـة، مثـل برنـامج األمـــم 
املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) 
والبنك الدويل. وتتركز هذه الشراكات على معاجلة االنتقـال 
من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية وضمـان متكـني العـائدين 

من إعادة بناء حيام والدخول يف أنشطة منتجة. 
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وكان هناك بعض التطــورات الـيت تبعـث علـى األمـل  - ٨٢
يف جنـوب شـرق أوروبـا. فاملبـادرات الـيت اختـذت يف جنــوب 
صربيـا، جبمهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، مثـــل تشــكيل قــوة 
شرطة متعددة األعراق، ساعدت على كبح احلاالت اجلديـدة 
الندالع العنف. ويف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 
ســاعد املراقبــون األوروبيــون وممثلــــو منظمـــة حلـــف مشـــال 
األطلسـي (النـاتو) ومفوضيـة شـؤون الالجئـني يف إعـــادة بنــاء 
الثقـة بـني الطوائـف؛ ومت تقـدمي املســـاعدة ألكــثر مــن ٨٠ يف 
املائـة مـن املشـردين البـالغ عددهـــم ٠٠٠ ١٧٠ مشــرد لكــي 
يعـودوا إىل ديـارهم. وبـاملثل، متكـــن حــوايل ٠٠٠ ١٠٠ مــن 
الالجئني واملشردين داخليا من العودة إىل ديـارهم يف البوسـنة 
واهلرسـك وكرواتيـا. وال يـزال هنـــاك أكــثر مــن ٠٠٠ ٨٠٠ 
شــخص مــن هــذه البلــدان مل يتمكنــوا بعــد مــن العـــودة إىل 
ديـارهم. وتواصـل مفوضيـة شـؤون الالجئـــني بــذل جــهودها 
كيما تضمن أن تنفذ السلطات احمللية قوانـني امللكيـة وتسـاعد 
يف تعمري املمتلكات الـيت دمرـا احلـرب، ومهـا تدبـريان ميكـن 

أن يدعما عملية اإلعادة إىل الوطن. 
وشـهدت املكسـيك مثـاال إجيابيـا علـى اإلدمـاج علــى  - ٨٣
ـــة اجلنســية املكســيكية  الصعيـد احمللـي، حيـث منحـت احلكوم
ألكثر من ٣٠٠ ١ الجئ غواتيمايل اختـاروا عـدم العـودة إىل 
وطنهم. وظلت عمليات إعادة التوطني املنظمة يف بلدان ثالثـة 
توفـر حـال دائمـا لكثـري مـن الالجئـني، مبـن فيـــهم علــى وجــه 
ــــا الصدمـــات والالجئـــني الذيـــن يواجـــهون  التحديــد ضحاي
مشاكل خطرية فيما يتعلق حبمايتهم يف بلـدان اللجـوء األول. 
وإمجــاال، مت إعــادة توطــني ١٠٠ ٣٣ الجــــئ (٤٤ يف املائـــة 
منـهم مـن اإلنـاث) حتـت رعايـة مفوضيـة شـؤون الالجئــني يف 
عـام ٢٠٠١. واسـتقبل مخسـة وعشـــرون بلــدا الجئــني علــى 
أسـاس إعـادة التوطـني، رغـم أن ١٠ بلـــدان اســتأثرت بنســبة 
٩٨ يف املائــة مــن الالجئــني الذيــن وصلــوا مــن أجــل إعــادة 

توطينهم. 

وتبذل جهود إليالء اهتمام خـاص للنسـاء واألطفـال  - ٨٤
(مبن فيهم املراهقون واملراهقات) والالجئني املسنني مـن أجـل 
كفالة حتديد احتياجام على حنو سـليم وتلبيتـها عنـد ختطيـط 
وتنفيذ العمليات املتعلقة بـالالجئني. وقـد التحـق قرابـة مليـون 
مــن األطفــال واملراهقــني واملراهقــات مــن الالجئــني بـــربامج 
التعليـم الـيت تدعمـها مفوضيـة شـؤون الالجئـــني واليونيســيف 
وغريمها من الشركاء من املنظمات اإلنسانية؛ وكانت البنـات 
والشــابات تشــــكلن نســـبة ٤٠ يف املائـــة مـــن هـــذا العـــدد. 
وواصلت وكاالت األمم املتحدة العمل من أجل تعزيز فـرص 
احلصـول علـى التعليـم، كحـق أساسـي مـــن حقــوق اإلنســان 
وكوسيلة للحد من خمـاطر التجنيـد العسـكري واإلكـراه علـى 
العمـل والبغـاء بـني األطفـال الالجئـني علـى حـد سـواء. كمـــا 
انصب التركيز على تقليص األثـر غـري املتناسـب الـذي يتركـه 
انعدام اجلنسية على النساء عندما يسعني إىل تسـجيل حـاالت 
الزواج واملواليد، واحلصول على اعـتراف بـالزواج التقليـدي، 
وجتنب االجتار فيهن، ونقـل وضعـهن القـانوين إىل أطفـاهلن أو 
أزواجـهن الذيـن ال حيملـون جنسـية، واحلصـول علـى وثـــائق. 
ـــن أجــل التشــجيع علــى  وتواصـل املفوضيـة القيـام حبمالـا م
االنضمام إىل االتفاقيات املتعلقة بعدميـي اجلنسـية، وهـو األمـر 

الذي حققت فيه بعض النتائج اإلجيابية. 
 

إيصـــال املســـاعدات اإلنســـانية والتحـــدي املتمثـــــل يف 
 حاالت الطوارئ الناقصة التمويل 

ـــت التحديــات املتعلقــة بإيصــال  يف عـام ٢٠٠٢، ظل - ٨٥
املســاعدة وبتعبئــة مــوارد كافيــة حلــاالت الطــوارئ الناقصـــة 
التمويل، على مـا كـانت عليـه يف السـنوات السـابقة، وظلـت 
اسـتجابات املـــاحنني للنــداءات املوحــدة الــيت أصدرــا األمــم 
املتحدة استجابات ال تبعث على الرضى. ومـع تطـور الوضـع 
األمين الدويل نتيجة لتدابري مكافحة اإلرهاب، وتدفـق املـوارد 
على حاالت إنسانية بعينها، أصبح حمتما علـى اتمـع الـدويل 
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أن يـويل اهتمامـا وثيقـا إىل األزمـات اإلنسـانية األخـــرى الــيت 
ال تتسـلط عليـها األضـواء بدرجـــة كبــرية، وأن يوفــر املــوارد 

الكافية هلا. 
واستجابة لألزمة يف أفغانسـتان، بـدأ برنـامج األغذيـة  - ٨٦
العاملي واحدة من أكـرب عمليـات اإلغاثـة الـيت قـام ـا، حيـث 
ضاعف تقريبا من حجــم املسـاعدات الـيت قدمـها إىل البلـد يف 
عام ٢٠٠١، لتصل إىل أكثر من ٦ ماليني شخص، كما قـام 
بــالتخزين املســبق ملخزونــات األغذيــة احليويــة تأهبــا لفصــل 
الشتاء القاسي. واستمر برنامج األغذية العاملي يقدم املساعدة 
إىل قطاعـات كبـرية مـن أفقـر سـكان العـامل وأكـــثرهم ضعفــا 
وأشـدهم إحساسـا بـانعدام األمـن الغذائـي، ممـن تضـرروا مـــن 
الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث مــن صنــع البشـــر. وبفضـــل 
مستوى قياسي من التربعات، كان مبقــدور الربنـامج مسـاعدة 
٧٧ مليون شخص يف ٨٢ بلدا حبـوايل ٤,٢ ماليـني طـن مـن 
املعونة الغذائية، على شكل مساعدات إغاثـة باألغذيـة إلنقـاذ 
احليـاة يف حـاالت الطـوارئ، فضـال عـن املسـاعدة يف حــاالت 
األزمات املمتدة. كما أن املساعدات اليت قدمتـها اليونيسـيف 
إىل وزارة التعليم األفغانية كفلت عودة أكثر من ٢,٩ مليـون 
طفل إىل الدراسة يف ختـام محلـة العـودة إىل املدرسـة يف آذار/ 

مارس ٢٠٠٢. 
وساعدت التطورات السياسـية اإلجيابيـة علـى حتسـني  - ٨٧
األوضاع اإلنسانية، أو على األقـل هيـأت السـاحة للتوسـع يف 
تقدمي املساعدة اإلنسانية يف عدد من منـاطق الصراعـات. ويف 
أنغوال، أدى اتفاق وقف إطالق النار الذي مت التوصل إليـه يف 
ــــري يف احلالـــة  ٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ إىل إحــداث تغــري كب
اإلنسانية. ففي بداية عام ٢٠٠٢، كانت املنظمات اإلنسـانية 
ـــون مــن الضعفــاء. وأصبــح مــن  تقـدم املسـاعدة إىل ١,٩ ملي
املمكن اآلن الوصول إىل ٠٠٠ ٨٠٠ شـخص آخريـن نتيجـة 
لوقف إطالق النـار، وبعضـهم يتـم الوصـول إليـهم ألول مـرة 
منذ عدة سنوات. واحلالة الصحية والتغذوية لكثري من هـؤالء 

النـاس، وخباصـــة النســاء واألطفــال، ضعيفــة للغايــة، وحيتــاج 
الكثـريون منـهم إىل معونـــات عاجلــة. كمــا أن االحتياجــات 
الصحيـة اخلاصـة بالنسـاء واملراهقـات، وال سـيما فيمـــا يتعلــق 
بالصحة اإلجنابية، تتطلب االهتمـام. وسـتلزم زيـادة كبـرية يف 
املوارد ملعاجلة حالة هذه الفئة اجلديدة من الناس الذيـن حباجـة 

إىل املساعدة. 
ـــذ  ويف سـرياليون، مسـح التحسـن يف الوضـع األمـين من - ٨٨
كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ بوصـول الوكـاالت اإلنســـانية إىل 
مجيع أجزاء البلد ألول مـرة منـذ عشـر سـنوات. وأتـاح ذلـك 
لليونيسـيف أن تقـدم الدعـم للتوسـع يف التعليـم االبتدائـي مــن 
خـــالل جتديـــد املـــدارس وتزويدهـــا مبـــواد التعليـــم والتعلــــم 
واألثـــاث، فضـــــال عــــن توفــــري دورات تدريبيــــة تنشــــيطية 
للمدرسـني. والتعليـم يسـاعد علـى عـــودة األمــور إىل حالتــها 
الطبيعية، ويؤدي دورا بـالغ األمهيـة يف إعـادة إدمـاج األطفـال 

احملاربني السابقني يف اتمع. 
غــري أنــه يف كثــري مــن األمــاكن األخــــرى، تعـــثرت  - ٨٩
ــــدام األمـــن إىل عـــدم  مفاوضــات الســالم، وأدى ازديــاد انع
التمكن من الوصول إىل أعداد كبرية مـن النـاس. ففـي ليربيـا، 
ـــة اإلنســانية بدرجــة كبــرية نتيجــة الســتمرار  تدهـورت احلال
القتال بني القوات احلكومية والعناصر املسلحة التابعـة حلركـة 
املعارضـة. ويقـدر أن املســاعدات اإلنســانية تصــل يف الوقــت 
الراهـن إىل ٠٠٠ ١٢٠ شـخص فحسـب، يف حـني يظـل حنــو 
٠٠٠ ٢٠٠ شخص معزولني يف املناطق الريفيـة دون إمكانيـة 
الوصـول إليـهم. ومـع ذلـك، مل تكــن هنــاك ســوى اســتجابة 
حمدودة للغاية يف عام ٢٠٠٢ للنداء املوجـه للتـربع بـاألموال، 
كما مل تتلق عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة أي متويل على 
اإلطـالق مـن خـالل النـداء. وأدى ذلـك إىل عجـــز خطــري يف 

القدرة على تلبية احتياجات أساسية مثل املأوى واملياه. 
كذلك، ظلت احلالـة اإلنسـانية يف مجهوريـة الكونغـو  - ٩٠
الدميقراطية سيئة للغاية. وال تزال إمكانيـة الوصـول إىل النـاس 
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تشكل أعظم املعوقات أمام الوكاالت اإلنسانية التابعـة لألمـم 
املتحدة. وقد اضطرت، على سبيل املثال، إىل إخالء شـابوندا 
يف نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، عندمــــا كـــانت دراســـات احلالـــة 
التغذوية تدل على أن معدل سـوء التغذيـة العـام بـني األطفـال 
دون ســن اخلامســة يفــوق ٢٠ يف املائــة. ومــا فتئــت احلالــــة 
اإلنسـانية يف شـرق البلـد تدعـــو إىل القلــق بصفــة خاصــة، إذ 
أدى ثوران بركان جبل نايراغونغو، على مشـارف غومـا، يف 
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ إىل نزوح كل سكان املدينة تقريبـا 
بصورة مؤقتة. وقدمـت اليونيسـيف والوكـاالت الشـريكة هلـا 
مساعدات إىل أكثر من ٠٠٠ ٨٠ أسرة تضررت من انفجـار 

الربكان. 
ـــــة اإلنســــانية.  ويف الســـودان، اســـتمر تدهـــور احلال - ٩١
فــالصراع املمتــد يف احملافظــة االســــتوائية الشـــرقية ويف أحنـــاء 
أخرى من البلد قد شـرد األسـر وحـال دون حصـول املدنيـني 
على الغذاء واملياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية والتعليم. 
كمــا أن اســتمرار خطــــف النســـاء واألطفـــال يبعـــث علـــى 
االنزعـــاج الشـــديد. ويف كـــــانون الثــــاين/ينــــاير ٢٠٠٢، مت 
التوصـل، عـن طريـق وسـطاء، إىل اتفـاق علـى وقـــف إطــالق 
النار يف جبال النوبـة، ممـا مسـح بـإجراء تقييـم لالحتياجـات يف 
هــذه املنطقــة الــيت مل تكــن تصــل إليــها اخلدمــات مــن قبـــل 

وتوصيل مساعدات اإلغاثة إليها. 
ويف العــراق، اســتمر برنــامج النفــط مقــابل الغـــذاء،  - ٩٢
املنشــأ مبوجــب قــرار جملــس األمــن ٩٨٦ (١٩٩٥) والـــذي 
ـــات  يديــره مكتــب برنــامج العــراق، يف توفــري الغــذاء وخدم
الصحـــة والتغذيـــة واإلســـكان والزراعـــة وامليـــاه والصــــرف 
الصحي. وحتسن مستوى توفـري خدمـات الرعايـة الصحيـة يف 
احملافظات الوسطى واجلنوبية اخلمس عشرة من العـراق، وهـو 
مــا يرجــع بدرجــة كبــــرية إىل زيـــادة توفـــر العقاقـــري احملليـــة 
ـــات اجلراحيــة وخدمــات  واملسـتوردة، وزيـادة يف عـدد العملي
املختربات اليت متت تأديتـها. ويف قطـاع اإلسـكان، مت يف عـام 

٢٠٠١ بنـــاء ١٤,٩ مليـــون مـــتر مربـــع مـــــن املســــاكن يف 
حمافظات الوسط واجلنـوب، ممـا وفـر اإلسـكان لقرابـة نصـف 
مليـون شـخص وأوجـد أكـــثر مــن ٠٠٠ ٢٠٠ فرصــة عمــل 

جديدة للعمال املهرة وغري املهرة. 
ومت يف السنوات السبع املاضية، إيصال ما قيمته أكـثر  - ٩٣
مــن ٢٣ بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة مـــن 
اإلمـدادات اإلنسـانية واملعـدات إىل العـراق يف ظـــل الربنــامج، 
يف حـني ال تـزال هنـاك لـوازم أخـرى تزيـــد قيمتــها علــى ١٠ 
باليــني دوالر يف مرحلــة اإلنتــاج أو جــاري إيصاهلــــا. ومـــع 
ذلــك، هنــاك نقــص متنــام يف التمويــل نتيجــة لالخنفـــاض يف 
صـادرات النفـط، ممــا نتــج عنــه هبــوط مقــابل يف اإليــرادات 

املتاحة للربنامج. 
وتقدم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئـني  - ٩٤
ــــم  الفلســطينيني يف الشــرق األدىن (األونــروا) خدمــات التعلي
والصحة واإلغاثة واخلدمات االجتماعيـة، فضـال عـن الـربامج 
املـدرة للدخـل، إىل أكـثر مـن أربعـة ماليـني الجـئ فلســـطيين. 
ويف ٣١ أيار/مــايو ٢٠٠٢، وصـل مبلـغ التربعـات الـيت تعـهد 
املـاحنون بتقدميـها إىل ٢٥٤,٥ مليـون دوالر، ممـا يـترك عجــزا 
يقـدر مببلـغ ٥٣ مليـون دوالر. ومـن شـأن تراجـع التمويــل أن 
يقـوض مسـتوى ونطـــاق اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة الــيت 
تقدمها الوكالة. وقد أدى التصعيد الكبري ألعمال العنف منـذ 
ـــة علــى  شـباط/فـرباير ٢٠٠٢ إىل تدمـري البنيـة األساسـية املدني
نطـاق كبـري للغايـة. ومـن املتوقـع اآلن أن يلتمـس اإلغاثـة مــن 
الوكالة كثري من الفلسطينيني، مبن فيـهم الجئـون، ممـن كـانوا 
يعتمـدون علـى خدمـات القطـاع العـــام الــيت توفرهــا الســلطة 
الفلسطينية. ويقدر أن ذلـك سـيتطلب مـن الوكالـة أن تتكبـد 
نفقــات إضافيــة تبلــــغ ٤٦ مليـــون دوالر يف الضفـــة الغربيـــة 
وحدها. وتستعد الوكالة إلصـدار نـداء تكميلـي لتغطيـة هـذه 
النفقــات الطارئــة اإلضافيــة. ويف ضــوء هــذه احلالــة، عينـــت 
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مبعوثـي اخلـاص للشـؤون اإلنسـانية لالضطـالع مبهمـــة تقديــر 
طبيعة وحجم األزمة اإلنسانية يف املنطقة. 

ـــة الشــعبية، أحــرزت  ويف مجهوريـة كوريـا الدميقراطي - ٩٥
األمم املتحدة واملنظمات الشريكة هلا تقدما يف سد احلاجـات 
ـــة لتهيئــة مرحلــة االنتقــال  األساسـية ويف دعـم اجلـهود املبذول
للتنميــة. غــري أن االفتقــار اخلطــري إىل التمويــــل، وخباصـــة يف 
األدويــة األساســية وبرامــــج اإلنعـــاش التغـــذوي يف حـــاالت 
الطوارئ، يعرض الفئات الضعيفة خلطر املوت، رغـم أن هـذه 
ديدات ميكن اتقاؤها. وما يثري القلق هـو االفتقـار إىل متويـل 
برامـج التغذيـة. وقـد تلقـت اليونيسـيف أقـل مـن ١٠ يف املائــة 
من األموال املطلوبة لدعـم األطفـال الذيـن يعـانون مـن درجـة 
شـديدة مـن سـوء التغذيـة، رغـم أن هنـاك ٢,٥ مليـــون طفــل 
دون سن اخلامسة، وحنو ٠٠٠ ٩٣٠ امـرأة حـامل ومرضعـة، 
ـــة العــاملي يف  معرضـني للخطـر. كذلـك اضطـر برنـامج األغذي
نيسان/أبريل ٢٠٠٢، إىل وقف توزيع احلبوب علـى األطفـال 

واملسنني، بغية حفظ تلك املوارد ألكثر األشخاص ضعفا. 
وفيما يتعلق حبماية األطفال، كـان تسـريح أكـثر مـن  - ٩٦
٥٠٠ ٣ طفـــل مقـــاتل يف الســـودان مـــن حـــاالت النجــــاح 
امللحوظة عام ٢٠٠١؛ وهو ما حتقـق نتيجـة لعمليـة اسـتمرت 
أكـثر مـــن ١٢ شــهرا مــن التفــاوض والتخطيــط والتحضــري. 
وكـانت هنـاك تدابـــري أخــرى مشلــت القيــام بأنشــطة واســعة 
النطاق يف ميدان التوعيـة مبخـاطر األلغـام لألغـراض اإلنسـانية 
يف الصومـال؛ وبرامـج لتطويـر رعايـة األطفــال احملرومــني مــن 
ـــة يف أوغنــدا؛ وتنظيــم محــالت لدعــم  الرعايـة الصحيـة األولي

تسجيل املواليد يف أنغوال. 
وقـامت اليونيسـيف ومنظمـة الصحـة العامليـة وغريمهــا  - ٩٧
مـن املنظمـات الشـريكة بتعبئـة جمتمعـات حمليـــة بأكملــها مــن 
خالل محالت اليوم الوطين للتحصني، حيـث أمكـن الوصـول 
إىل أطفال كان يتعذر وصول مقدمي املعونات إليـهم بصـورة 

أخرى. ومت بالفعل تنظيم هذه احلمالت اجلماعية يف عدد من 
ـــا فيــها أفغانســتان وأنغــوال ومجهوريــة  منـاطق الصراعـات، مب
الكونغـو الدميقراطيـة والسـودان. وللتمكـن مـــن إجنــاز جــهود 
التحصـني هـذه وسـط القتـال، أمكـن التفـاوض مـع األطـــراف 
املتقاتلة على �أيام للهدوء� يسـود فيـها وقـف إلطـالق النـار 
لألغراض اإلنسانية. وأدت هذه املبادرات أيضـا إىل تطـورات 
خـارج قطـاع الصحـة، مثلمـا يف سـرياليون، حيـــث ســاعدت 

املفاوضات يف دفع عملية السالم قدما. 
ويف نيسان/أبريل وأيار/مايو ٢٠٠٢، أوفدت منظمـة  - ٩٨
ـــة والزراعــة (الفــاو) وبرنــامج األغذيــة  األمـم املتحـدة لألغذي
العـاملي بعثـة مشـتركة لتقديـر احلالـة يف ٦ مـن بلـدان اجلنــوب 
األفريقي. وتعاين هذه البلدان بشـدة مـن نقـص الغـذاء، وهـي 
مـهددة بطائفـة واسـعة مـــن العوامــل األخــرى، ومنــها زيــادة 
الضعف نتيجة لتفشـي فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. 
ــــا يصـــل إىل ١٣ مليـــون  ووجــدت بعثــة تقديــر احلالــة أن م
شـخص رمبـا كـانوا يواجـهون خطـــر املــوت جوعــا. ونتيجــة 
ملا خلصت إليـه البعثـة، وجـهت األمـم املتحـدة يف متـوز/يوليـه 
ـــة إقليميــة مــن أجــل مســاعدة البلــدان  ٢٠٠٢ نـداءات وطني
ــــة.  املتضـــررة لتوفـــري ٦١١ مليـــون دوالر ملســـاعدات اإلغاث

وكانت االستجابة األولية إجيابية. 
أما يف ميدان األعمال اإلنسـانية املتصلـة باأللغـام فـإن  - ٩٩
دائرة األمــم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام، التابعـة إلدارة 
عمليات حفظ السـالم، واليونيسـيف وبرنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي، هي اهليئات الرئيسية العاملة فيـه. وتقـدم اليونيسـيف 
الدعم لتسعة برامج للتوعية بأخطـار األلغـام يف أكـثر مـن ٢٥ 
بلدا منكوبا باأللغام، ويقدم الربنـامج اإلمنـائي املشـورة التقنيـة 
يف ١٦ بلـدا. وقـــد اختتــم يف كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ 
برنـامج األعمـال اإلنسـانية املتعلقـة باأللغـام الـــذي اضطلعــت 
دائرة األعمال املتعلقة باأللغـام بتنسـيقه يف إقليـم كوسـوفو يف 
مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، وذلـك بعـد ســـنتني ونصــف 
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السنة، ومت تطهري مجيع املنـاطق املعـروف أـا تـأثرت باأللغـام 
والذخائر غري املنفجرة إىل مستوى مقبول. 

١٠٠ -وقـد أبـرزت اهلجمـات الـيت تعـرض هلـــا العــاملون يف 
امليدان اإلنساين علـى مـدار العـام املنصـرم أمهيـة سـالمة وأمـن 
املوظفـني، كمـا أبـرزت يف املقـابل ضـرورة وجـــود املنظمــات 
اإلنسانية على أرض الواقع دون معارضة. وكان انعدام األمن 
ـــات اإلنســانية، ممــا أدى إىل انســحاب  الكـايف ملواصلـة العملي
ـــذي حــال  هيئـات املسـاعدات اإلنسـانية، هـو العـائق األول ال

دون الوصول إىل الفئات الضعيفة. 
١٠١ -ونتيجـة الزديـاد التسـليم بـأن أمـن املوظفـني جيــب أن 
ـــب منســق األمــم  يمـول مـن امليزانيـة العاديـة، يضـم اآلن مكت
املتحدة لألمن وظيفة ملنسق متفرغ للشؤون األمنية برتبة أمني 
عـام مســـاعد، وميزانيــة أساســية و ١٠٠ مــن ضبــاط األمــن 
امليدانيـني منتشـرين يف منـــاطق األزمــات. واختــذت مبــادرات 
لتحســني إدارة األمــن، منـــها وضـــع املعايـــري األمنيـــة الدنيـــا 
للعمليات (اليت حتدد التدابري األمنية األساسـية الواجبـة يف بلـد 
بعينــه أو يف منطقــة معينــة مــن منــاطق العمليــــات)، وتوفـــري 
ـــم املتحــدة  تدريـب أمـين إلزامـي لــ ٥٠٠ ٤ مـن موظفـي األم
الذيـن يعملـون يف منـــاطق عاليــة املخــاطر، ونشــر املعلومــات 
ومعايري اختيار أفراد األمن ومعايـري ومنـهجيات التدريـب مـن 

خالل شبكة اإلدارة األمنية املشتركة بني الوكاالت. 
١٠٢ -ومع ذلك، ورغم بذل األمـم املتحـدة أقصـى اجلـهود 
لتوفر ملوظفيها املـهارات واملـوارد الالزمـة لكفالـة األمـن أثنـاء 
العمل، قتل أربعة من موظفي األمم املتحدة، واختطف اثنان، 

خالل األشهر السبعة األوىل من عام ٢٠٠٢. 
 

إدارة الكـوارث الطبيعيـة: االسـتجابة حلـاالت الطــوارئ 
 وبناء القدرات 

١٠٣ -ال يزال معدل الكوارث الطبيعيـة وحدـا آخذيـن يف 
التزايد، مما يؤثر يف املتوســط  علـى حنـو ٢٠٠ مليـون شـخص 

كل سنة، ممن يفقدون بيوم وأرضهم وفرص حصوهلم علـى 
الوظــائف. وأصبحــت الكــوارث الطبيعيــــة تشـــكل بصـــورة 

متزايدة ديدا للمكاسب اليت حتققها عملية التنمية. 
١٠٤ -وتعمــل منظومــة األمــم املتحــدة بصــورة وثيقــة مـــع 
احلكومـات الوطنيـة لتعزيـز قدراـا علـى الوقايـة واالســتجابة. 
ويدعـو برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل إدراج االعتبــارات 
املتعلقـة مبخـاطر الكـوارث يف مجيـع مراحـل التخطيـط للتنميــة 
ـــاء القــدرات يف البلــدان األكــثر  الوطنيـة، وخباصـة يف جمـال بن
عرضــــة لإلصابــــة بــــالكوارث، وذلــــــك وفقـــــا ألهـــــداف 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. 
١٠٥ -وحيـث تكـون اآلليـات الوطنيـة القـادرة علـى العمـــل 
حمدودة، توفر األمم املتحدة املساعدة من خـالل تعبئـة املـوارد 
وتوفـري مسـاعدات الطـوارئ واإلنعـاش للســـكان املتضرريــن. 
ـــــان  ويف النصــــف األول مــــن عــــام ٢٠٠٢، وقعــــت كارثت
طبيعيتان، كلتامها ضمن حـاالت الطـوارئ املعقـدة املسـتمرة، 
ممـا تطلـب اســـتجابة متكاملــة مــن جــانب األمــم املتحــدة يف 
ـــى حــد  مرحلـيت الطـوارئ واالنتعـاش مـن مراحـل الكارثـة عل
ســــواء: انفجــــار الربكــــان يف غومــــا جبمهوريــــة الكونغـــــو 

الدميقراطية، والزلزال الذي أصاب أفغانستان. 
١٠٦ -ويصيـب اجلفـاف حاليـــا منطقــيت اجلنــوب األفريقــي 
ووســط آســــيا؛ ويف اآلونـــة األخـــرية، أصـــابت الفيضانـــات 
أفغانستان ووسط أوروبا والصني ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية 
وجامايكـا والفلبـني واالحتـاد الروســـي وجنــوب آســيا. ومــن 
املرجح أن تزداد حدة التفاوت املناخي، مما سيؤدي إىل املزيــد 
من حاالت اجلفاف والفيضانات. وملسـاعدة البلـدان علـى أن 
تكون أفضل إعـدادا ملواجهـة الكـوارث املتصلـة بـالطقس، مبـا 
يف ذلك احتمال حدوث دورة جديـدة لظـاهرة النينيـو، تعـزز 
منظومة األمم املتحدة نظم اإلنذار املبكـر القائمـة، فضـال عـن 
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توفـري املشـــورة والتوعيــة والتدريــب لزيــادة املرونــة يف حالــة 
حدوث الكوارث الطبيعية. 

 

تنســيق مســاعدة ومحايــة املدنيــني يف حــاالت الصــــراع 
 املسلح 

١٠٧ -يتمثل أحد األدوار األساسية لألمم املتحدة يف امليدان 
اإلنســاين، باإلضافــة إىل توفــري اإلغاثــة املباشــــرة، يف تنســـيق 
مساعدة ومحاية األشخاص الذين يواجهون املخـاطر. واليـوم، 
ــــيت تشـــارك يف  أصبحــت جمموعــة املنظمــات واملؤسســات ال
اجلهود اإلنسانية يف كافة أحناء العامل أكثر اتساعا وتنوعـا مـن 
أي وقت مضى. ولذلك، فإن التنسـيق يتطلـب ختطيطـا مؤثـرا 
ــــاءة وفعاليـــة يف  وســليم التوقيــت، وجتنبــا لالزدواجيــة، وكف
إيصال اإلغاثة الطارئة. ومن خالل نظام املنسـق املقيـم/منسـق 
الشــؤون اإلنســانية، تواصــل األفرقــة القطريــة التابعــة لألمـــم 
املتحدة تعزيز تساوق االسـتجابات لألزمـات يف أحنـاء العـامل، 
عن طريق توفري الدعـم داخـل البلـد ألنشـطة اإلغاثـة والتعمـري 

واالنتعاش. 
١٠٨ -ويف معظم احلاالت، تعمـل األمـم املتحـدة يف شـراكة 
مع منظمات دولية ومنظمـات غـري حكوميـة مـن أجـل إنشـاء 
آليـات للتنسـيق يف حـاالت الطـــوارئ، والتفــاوض مــن أجــل 
ــــوارد، وتوفـــري اخلدمـــات  الوصــول إىل احملتــاجني، وتعبئــة امل

املشتركة، مثل عمليات الرحالت اجلوية واالتصاالت. 
١٠٩ -وخالل العام املنصرم، مشلت جهود التنسـيق مواصلـة 
تقـدمي املسـاعدة إىل حـاالت الطـوارئ املعقـــدة املســتمرة منــذ 
وقـت طويـل. وكـانت كـــل البلــدان أو املنــاطق الـــ ١٨ الــيت 
وجـــهت األمـــم املتحـــدة نـــداءات موحـــدة مشـــتركة بـــــني 
الوكاالت بشأا، مناطق شهدت بالفعل وجـودا ممتـدا لألمـم 
املتحـدة يف امليـدان اإلنسـاين. ويف كـل حالـة مـن احلــاالت، مت 
استعراض أو تعزيز ترتيبــات التنسـيق، واسـتمرت اجلـهود مـن 
أجـل احلصـول علـى املزيـد مـن التمويـل. وكـــانت أفغانســتان 

أبرز حالة مت فيها تنقيح ترتيبات التنسيق، مما أسفر عن إنشـاء 
بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان. وهـي بعثـة 
متكاملــة مصممــة لدعــم العمليــة السياســية وعمليــة احلكــــم 
ــــه  الرشـــيد وبنـــاء القـــدرات مـــع االســـتجابة يف الوقـــت ذات
لالحتياجــــات العاجلــــة يف جمــــــايل املســـــاعدات اإلنســـــانية 
واإلنعـاش. وتضـم البعثـة عنصـرا لإلغاثــة واإلنعــاش والتعمــري 
يرأسه نائب املمثل اخلاص، الذي يضطلـع مبسـؤوليات املنسـق 
املقيـم ومنســـق الشــؤون اإلنســانية واملوظــف املعــني لألمــن. 
ولدعـم العمليـات امليدانيـة، وضــع فريــق عــامل مشــترك بــني 
جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــــة واللجنـــة التنفيذيـــة املعنيـــة 
بالشـــؤون اإلنســـانية، الربنـــامج العـــاجل واالنتقـــايل لتقــــدمي 
املسـاعدة ألفغانسـتان، الـــذي يتــم مــن خاللــه تنفيــذ أنشــطة 
اإلغاثـة واإلنعـاش والتعمــري مــن خــالل اســتراتيجية متكاملــة 

تتركز على تنمية القدرات الوطنية. 
١١٠ -وتسعى البعثة بالتـايل إىل بنـاء منـوذج جديـد للتنسـيق 
االسـتراتيجي مـع حكومـة أفغانسـتان. ويـدار تنســـيق الــربامج 
على املستوى الوطين من خـالل مثـاين أمانـات للربنـامج تتـوىل 
مسؤولية مساعدة اإلدارات احلكوميـة املنـاظرة هلـا. ومت تعيـني 
مؤسســة أو صنــدوق أو برنــامج مــن مؤسســــات وصنـــاديق 
وبرامج األمم املتحدة لكل أمانة من أمانات الربنامج؛ فعينـت 
اليونيســيف مثــال لقطــاع التعليــم، ومنظمــة الصحــة العامليـــة 

لقطاع الصحة. 
١١١ -ويف تشرين الثــاين/نوفمـرب ٢٠٠١، أصـدرُت تقريـري 
الثاين عن محاية املدنيـني يف حـاالت الصـراع املسـلح. ومحايـة 
املدنيــني مفــهوم شــامل يضــــم شـــواغل قانونيـــة وعســـكرية 
وشــواغل تتعلــق باملســاعدات اإلنســانية وحبقــوق اإلنســــان. 
وجـرى االضطـالع بعـدة تدابـري عمليـة خـالل العـام املنصــرم. 
ومت إدخــال مستشــارين معنيــني حبمايــة األطفــال والشـــواغل 
اجلنسـانية يف بعثـات حفـظ الســـالم؛ ودعــت قــرارات جملــس 
األمن األخرية إىل وصـول املسـاعدات اإلنسـانية بصـورة آمنـة 
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وبال عراقيل إىل القطاعات الضعيفة من السكان، مبـا يف ذلـك 
النسـاء واألطفـال؛ وينظـر الـس يف تصميـم اجلـزاءات حبيــث 

حيد من أي أثر غري مقصود على احلالة اإلنسانية. 
١١٢ -ويف آذار/مارس ٢٠٠٢، صاغ جملـس األمـن مذكـرة 
(S/PRST/2002/6، املرفـق) ـدف توجيـه املـــداوالت املتعلقــة 
ــــها.  بإنشـــاء بعثـــات حفـــظ الســـالم أو اســـتعراضها أو إائ
واســتخدمت املذكــرة بــالفعل داخــل األمانــة العامــة خــــالل 
املناقشات املتعلقة ببلدان بعينها فيما يتصل حبمايـة املدنيـني يف 
حاالت الصراع املسلح، مثلما حدث يف سياق اتفاق السـالم 
يف أنغوال، ويف وقت أقـرب، كوسـيلة السـتعراض خـربة بعثـة 

األمم املتحدة يف سرياليون. 
١١٣ -وكثــريا مــا يكــون نــزع ســالح املقــاتلني الســــابقني 
وتســرحيهم وإعــادة إدماجــهم يف اتمــع شــرطا أساســــيا يف 
اجلــهود املبذولــة إلــاء الصراعــات وحتقيــق الســــالم الدائـــم 
والتنميـة املسـتدامة. وال بـد مـــن مســاعدة املقــاتلني الســابقني 
ـــة، ألن جمتمعــام احملليــة  علـى العـودة إىل احليـاة املدنيـة العادي
تكـون يف معظـم األحيـان حباجـة إىل الدعـم لكـي تتمكـن مــن 
اسـتقباهلم، كمـا أن اـهود بأســره جيــب أن يكــون مدعومــا 
بــاإلرادة السياســية ألطــراف الصــراع ومــن جــانب اتمــــع 
ــــاتلني الســـابقني  الــدويل. وال بــد وأن ميتــد نــزع ســالح املق
وتسـرحيهم وإعـادة إدماجـهم بصـــورة فعالــة مــن الفــترة الــيت 
تعقــب الصــراع مباشــرة إىل جــهود التنميــة األطــــول أجـــال 
وبالتايل، فإا تتطلب بـذل جـهود منسـقة مـن جـانب خمتلـف 
عنـاصر األمـم املتحـدة واتمـع الـدويل واحلكومـــات املضيفــة 
وأطراف الصراع. وعلـى مـدار العقـد املنصـرم، أدجمـت مـهام 
نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعـادة إدماجـهم يف 
واليـات عـدد مـن بعثـات حفـظ الســـالم، مبــا يف ذلــك تلــك 
ــــق. والـــدروس  املتعلقــة بــأنغوال وكمبوديــا وليربيــا وموزامبي
العديــدة املســتخلصة مــن تلــك اخلــربات هــي دروس مفيــدة 
للجهود املستمرة، مثل اجلـهود املبذولـة يف مجهوريـة الكونغـو 

ـــم  الدميقراطيــة وســرياليون، حيــث ضــت بعثــة منظمــة األم
املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثـة األمـم املتحـدة 
ــــذا   لتقــدمي املســاعدة يف ســرياليون، أثنــاء الفــترة املشــمولة
التقرير، بدور رئيســي بالتنسـيق مـع األمـم املتحـدة والشـركاء 
اآلخرين، ومن بينهم البنك الـدويل. ويف التمـاس نـهج شـاملة 
ولربـط حفـظ السـالم واملسـاعدات اإلنســـانية باســتراتيجيات 
أطـول أجـال لإلنعـاش، أثبتـــت خــربة برنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنائي يف دعم تسريح املقاتلني السابقني، وإعـادة إدماجـهم، 
واحلد من انتشار األسلحة الصغرية أا ذات قيمة مثينة. فـهذه 
الربامج حتد من انعدام األمن وتيسر توليد النشاط االقتصـادي 
يف بلـدان مثـل تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ويف منــاطق 
مثــل منطقــة البحــريات الكــربى. وبــاملثل، اســتمرت جــهود 
اليونيسيف يف جمال تسريح األطفال املقاتلني السابقني وإعـادة 
إدماجـهم يف بلـدان مثـل ســـري النكــا والســودان ومجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية وأماكن أخرى. وخالل السنوات املقبلة، 
سيتعني إيالء مزيد مـن االهتمـام إلدمـاج هـذه الـربامج ضمـن 
اسـتراتيجية عريضـة للوصـول إىل حلـول دائمـة تضمـن األمـــن 

اإلنساين. 
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 الفصل الثالث 
 التعاون من أجل التنمية 
 القضاء على الفقر املدقع 

١١٤ -يظل القضاء على الفقر يشكل أولويـة حموريـة جلـهود 
منظومــة األمــم املتحــدة، وحتــدد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيـــة 
بوضوح خمتلف أبعاد الفقر الـيت يتعـني التصـدي هلـا. ويسـتمر 
بذل اجلهود لضمان أن تكون األنشطة املضطلع ا للتخفيـف 
من حدة الفقر أنشطة فعالة وموجهة، ولتأمني التعاون الـدويل 
يف تعبئة املوارد وختطيـط السياسـات وتنفيذهـا. وخـالل العـام 
املنصرم، عقدت عدة مؤمترات عامليـة حلشـد الدعـم مـن أجـل 
األهداف اإلمنائية لأللفية عـن طريـق التقـدم حنـو نظـام جتـاري 
يقـوم علـى املشـاركة بدرجـة أكـرب، يف الدوحـة، ومـن خـــالل 
بناء توافق لآلراء بشـأن متويـل التنميـة، يف مونتـريي، وبإعـادة 
تأكيد االلتزامات املتعلقة بالتنمية املستدامة، يف جوهانسربغ. 
١١٥ -وتــتركز مبــادرات التنميــة الــيت تضطلــع ــــا األمـــم 
املتحدة على القضاء على الفقر على الصعيـد احمللـي، وتشـجع 
علـى اتبـاع ـج ال مركـزي يقـوم علـــى املشــاركة إزاء توفــري 
البنية األساسية، وإدارة املوارد الطبيعيـة. وتركـز هـذه الـربامج 
علــى إقامــة الشــراكات مــع احلكومــات والســلطات احملليــــة 
ـــة  وتنظيمـات اتمـع املـدين لضمـان توافـق االسـتثمارات احمللي

مع االحتياجات احمللية، ولضمان إدارا بكفاءة. 
١١٦ -والطبيعة املتعددة األبعاد للفقر تعـاجل بصـورة مـتزايدة 
مـن خـالل سياسـات تســـتهدف النســاء واألطفــال واألعــداد 
املتنامية من فقراء احلضر. وتشكل النساء غالبيـة فقـراء العـامل، 
وكثـريا مـا يحرمـن مـــن فــرص الوصــول إىل مــا حيتجنــه مــن 
ــــب،  املــوارد الطبيعيــة، واالئتمانــات، والتكنولوجيــا، والتدري
لكــي يصبحــن مســتقالت ماليــــا. ويف الـــربازيل، اســـتهدف 
ـــائي األمــهات وقــدم هلــن حوافــز  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمن
نقديـة صغـرية كمكافـأة هلـن علـــى إحلــاق أطفــاهلن بــاملدارس 

وإبقائهم يف صفوف الدراسة. وتقدم هذه املبادرة اآلن بليـون 
ـــربازيل،  دوالر سـنويا إىل مخسـة ماليـني مـن أفقـر األسـر يف ال
وتدعم قرابة عشرة ماليني طفل يف صفوف الدراسة. ويعمـل 
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة مـن أجـل القضـاء علـى 
الفقـر بـني النسـاء مـن خـالل مسـاعدة مـا يبذلنـه مـــن جــهود 
لتكون هلن سيطرة على املـال واألصـول، ولتوفـر هلـن الفـرص 
للمشاركة يف اقتصاد السوق. وتشمل الربامج: شـبكة املـوارد 
التقنيـة للمشـاريع الصغـرية والصغـرية جـدا يف الـدول العربيـــة، 
ومنتــدى للنســاء اللــوايت يزاولــن األعمــال احلــرة يف جنـــوب 
آسيا، وشبكة النساء احلرفيات يف بريو وإكـوادور، وشـبكات 
النســــاء منظمــــات األعمــــال احلــــــرة اللـــــوايت يســـــتخدمن 
تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت للوصـول إىل األســواق 

اجلديدة. 
١١٧ -وتركز األنشطة الرامية إىل مكافحـة الفقـر الـيت تقـوم 
ــــم  ــا األمــم املتحــدة لصــاحل األطفــال علــى الصحــة والتعلي
األساسي. وبرنامج التحصني املعزز الذي تقوم به اليونيسـيف 
يتضمـن جمموعـة مـن األنشـطة األساسـية والفعالـة مـــن حيــث 
ـــة. ويوفــر  التكلفـة يف جمـال الرعايـة الصحيـة لألمومـة والطفول
الربنامج التحصني ااين بكل اللقاحـات املتاحـة والفعالـة مـن 
حيث التكلفة، وبالتغذية التكميليـة بكبسـوالت فيتـامني ألـف 
عند الضرورة. وعلى املستوى العاملي، ميكن أن يكـون توزيـع 
كبسوالت فيتامني ألف، مـع التحصينـات األخـرى، قـد أنقـذ 
حياة ما يصل إىل مليون طفـل. وفيمـا يتعلـق بـالتعليم، تعطـي 
اليونيسيف األولوية حلقوق البنات وأيتـام اإليـدز. ومتشـيا مـع 
إطار عمل داكار، تدعم منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم 
والثقافـة (اليونســـكو)، مــع غريهــا مــن الشــركاء املختلفــني، 
اعتماد خطط توفري التعليـم للجميـع الراميـة إىل تعزيـز التعليـم 
النظـامي وغـري النظـــامي لألطفــال الفقــراء. ويســاعد برنــامج 
ـــاملي األطفــال الفقــراء، وال ســيما البنــات، علــى  األغذيـة الع
االلتحاق بصفوف الدراسة االبتدائية من خالل برامج التغذية 
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املدرسية، ومن خالل توفري حصـص غذائيـة يأخذهـا التالميـذ 
معـــهم إىل بيوـــم. ويف عـــام ٢٠٠١، اســـــتفاد مــــن هــــذه 

املساعدات ١٥ مليون طفل يف ٥٧ بلدا. 
١١٨ -وعلــى الصعيــد الـــدويل، يـــتزايد االهتمـــام مبشـــكلة 
النقــص املزمــن يف األغذيــة، وبــالدور الــــذي تؤديـــه التنميـــة 
الزراعيـة والريفيـة يف احلـــد مــن الفقــر. وقــد بــرزت القضايــا 
املتصلـة بتجـارة املنتجـات الزراعيـة يف املفاوضـات الـــيت دارت 
يف املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية الـذي عقـد يف 
الدوحة يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١. وأوىل املؤمتر الـدويل 
لتمويـل التنميـة، الـذي عقـد يف مونتـريي باملكســـيك يف آذار/ 
مـارس ٢٠٠٢، دراسـة جـــادة لضــرورة زيــادة االســتثمار يف 
املناطق الريفية من أجل الزراعة. وانتقل الزخم الـذي تولـد يف 
مونتريي إىل مؤمتر القمة العاملي لألغذيـة الـذي عقـد يف رومـا 
يف حزيران/يونيه ٢٠٠٢، وقد أكدت احلكومات مـن جديـد 
االلـتزام بـاألهداف الـيت حددهـا مؤمتـر القمـة العـاملي لألغذيـــة 
السـابق املعقـود قبـل مخـس سـنوات، وأقـرت بضـــرورة زيــادة 
االسـتثمار مـن أجـل احلـد مـن اجلـــوع. وتشــكل املســاعدات 
الغذائية املباشرة عنصرا مكمال أساسيا جلهود التنمية الزراعيـة 

األطول أجال املبذولة يف سبيل التصدي للجوع. 
١١٩ -واآلن، يعيش يف املدن ما يناهز ثالثة باليني شخص، 
أي نصف سكان العامل؛ ومن املتوقع أن تصل هذه النسبة إىل 
٦٠ يف املائــة حبلــــول عـــام ٢٠٣٠. ويركـــز برنـــامج األمـــم 
املتحدة للمستوطنات البشرية (األمـم املتحـدة – املوئـل) علـى 
ـــر احلضــري، أال وهــي عــدم  التخفيـف مـن أبـرز مظـاهر الفق
كفاية اإلسكان وتزايد أعداد احملرومـني مـن املـأوى، وضعـف 
اهلياكل األساسية وتدين اخلدمات األساسية؛ كما يركــز علـى 
الروابط بني الفقر احلضري من ناحية والبيئة وإدارة الكوارث 
واألمــن واإلدارة احلضريــة مــن ناحيــة أخــــرى. ويف كـــانون 
ـــم  األول/ديسـمرب ٢٠٠١، حولـت اجلمعيـة العامـة مركـز األم
املتحــدة للمســتوطنات البشــرية إىل برنــــامج األمـــم املتحـــدة 

للمسـتوطنات البشـــرية، وهــو برنــامج قــائم بذاتــه، مبــا يبــني 
االلتزام بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك الضـرورة 
امللحــة لتحســني حيــاة أكــثر مــن ١٠٠ مليــون مــن ســـكان 
األحياء الفقرية حبلـول عـام ٢٠٢٠. ومشلـت أنشـطة الربنـامج 
ـــة أدوات متكاملــة لدعــم عمليــة اختــاذ  إنتـاج وتوزيـع جمموع
ــــاج  القــرارات احلضريــة بصــورة تقــوم علــى املشــاركة، وإنت
منشـور �مـن املشـاركة إىل الشـراكة�، وهـو تقييـم للـــدروس 
املســتخلصة مــن مشــاريع اإلدارة احلضريــة يف ٢٠٠ مدينـــة. 
واضطلع برنامج املدن األكثر أمنـا بثمانيـة مـن مشـاريع املـدن 
يف سبعة بلدان أفريقية، كما بدأ برامج يف جزر احمليط اهلـادئ 
ويف أمريكا الالتينية. وخالل عام ٢٠٠١، ركز هذا الربنـامج 
على تقييم حالة انعدام األمن يف احلضر، وتشجيع السياسـات 
ـــف اجلنســاين، ودعــم  الراميـة إىل منـع جرائـم األحـداث والعن

تطوير أشكال جديدة لعمل الشرطة يف املدن. 
 

التعاون من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية 
١٢٠ -بناء على طلب من اجلمعيـة العامـة، قدمـت إليـها، يف 
دورـا الســـابعة واخلمســني، أول تقريــر ســنوي عــن التقــدم 
الذي أحرزته األمم املتحدة والدول األعضاء حنو تنفيذ إعالن 
األلفية، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفيــة. ويتضمـن ذلـك 
التقرير، الذي يقـدم صـورة عامـة لاللتزامـات الـواردة يف كـل 
فصول اإلعالن، مرفقا إحصائيا يرصد التقدم احملـرز يف حتقيـق 

األهداف اإلمنائية لأللفية بدءا من خط أساس موحد. 
١٢١ -وقد اختذ، خالل الفترة ٢٠٠١ - ٢٠٠٢، عدد مـن 
التدابري اليت ستساعد يف تطوير نظام جتاري مفتوح يقوم علـى 
القواعد وميكن التنبؤ به ويتسم بعدم التمييز مع حتسـني فـرص 
ــــر  وصــول صــادرات البلــدان الناميــة إىل األســواق، وهــو أم
أساسـي بالنسـبة لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وقـد جنـح املؤمتـــر 
الـوزاري الرابـع ملنظمـة التجـارة العامليـة املعقـود يف الدوحـة يف 
زيـادة عـدد أعضـــاء املنظمــة إىل ١٤٤، واتفــق علــى جــدول 



02-5517429

A/57/1

أعمـال للمفاوضـات التجاريـة املقبلـة الـيت سـتجريها املنظمـــة. 
ــــة،  وباإلضافـــة إىل االســـتمرار يف املفاوضـــات بشـــأن الزراع
واخلدمات، واملنتجات غري الزراعية، وحقوق امللكية الفكريـة 
املتصلـة بالتجـارة، مشلـــت خطــة عمــل الدوحــة أيضــا طائفــة 
واسعة من املسائل املتصلة باملفاوضات املقبلـة (املعروفـة باسـم 
�مســائل ســنغافورة�، والــيت تشــــمل سياســـات االســـتثمار 
ـــة  واملنافســة). وتــربز اتفاقــات الدوحــة أيضــا املســائل املتصل
باملعاملة اخلاصة والتفضيلية لالقتصادات الناميــة وتعزيـز فـرص 
وصوهلــا إىل األســواق يف ظـــل االتفاقـــات احلاليـــة. وتشـــدد 
االتفاقات بدرجة كبرية على بناء القدرات واملساعدة التقنيـة، 
وهـو مـا تسـاعد منظومـة األمـم املتحـدة يف تنفيـــذه. وســيعقد 
املؤمتر الوزاري املقبل ملنظمة التجارة العاملية يف املكسـيك عـام 
٢٠٠٣. ويواصــل مؤمتــر األمــم املتحــــدة للتجـــارة والتنميـــة 
(األونكتاد) مساعدة البلدان الناميـة علـى املشـاركة يف النظـام 
التجاري الدويل. ودف الربامج إىل توسيع الفـرص التجاريـة 
املتاحـة أمـام البلـدان الناميـة ببنـاء قدراـــا يف هــذا اــال مــن 
خالل توفري اخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياسات العامـة، 
وإتاحـة فـرص الوصـــول إىل املعلومــات والتدريــب. وينصــب 
التــأكيد علــى توســيع وحتســني فــرص الوصــول إىل أســــواق 
الصادرات، مبا يف ذلك قطاع السلع األساسية، وعلــى حتسـني 

كفاءة صفقات التصدير واالسترياد وختفيض تكاليفها. 
١٢٢ -وقـــد جتمـــع أكـــثر مـــن ٥٠ مـــن رؤســـــاء الــــدول 
واحلكومـات وأكـثر مـن ٢٠٠ مـن وزراء اخلارجيـة والتجــارة 
والتنمية واملالية يف مونتـريي باملكسـيك يف الفـترة مـن ١٨ إىل 
ـــــدويل لتمويــــل  ٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢ حلضـــور املؤمتـــر ال
التنمية. وكان املؤمتر أول اجتمـاع يعقـد علـى مسـتوى القمـة 
ـــم املتحــدة ملعاجلــة املســائل املاليــة الرئيســية  حتـت رعايـة األم
الوثيقة الصلة بالتنمية العاملية، وقـد عقـد بالتعـاون النشـط مـع 
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية. 

١٢٣ -ويف املؤمتـــر، اعتمـــد رؤســـاء الـــدول واحلكومـــــات 
�توافق آراء مونتريي�، الذي يرسم صورة عامة لإلجـراءات 
الـيت يتعـني تنفيذهـا يف اـاالت الـيت تقـــع يف قلــب األهــداف 
اإلمنائية لأللفية: تعبئة املـوارد احملليـة مـن أجـل التنميـة؛ وتعبئـة 
املـوارد الدوليـة مـن أجـل التنميـة؛ وتعزيـز االسـتثمار األجنـــيب 
املباشر وغريه مــن أشـكال التدفقـات اخلاصـة؛ وتوسـيع نطـاق 
ــــاون املـــايل  التجــارة الدوليــة كمحــرك للتنميــة؛ وزيــادة التع
والتقـين الـدويل مـن أجـل التنميـة؛ والتمكـني مـن حتمـل أعبـــاء 

الديون اخلارجية؛ ومعاجلة املسائل املتصلة جبوهر النظام. 
١٢٤ -واسـتفادة مـن نتـائج املؤمتـر، سـتواصل األمـم املتحــدة 
التعـاون مـع البنـك الـدويل وصنـدوق النقـــد الــدويل ومنظمــة 
التجـــارة العامليـــة والشـــركاء اآلخريـــن لتنفيـــــذ توافــــق آراء 
مونتريي. وسيتم تشـجيع توثيـق التعـاون بشـأن متويـل التنميـة 
فيمـــا بـــني وزارات املاليـــة والتجـــارة والتنميـــــة والتخطيــــط 
واخلارجية ومؤسسات اتمع املدين. فهذه الشراكات العامليـة 

تتسم بأمهية بالغة بالنسبة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. 
 

 التنمية املستدامة 
١٢٥ -يوافق عام ٢٠٠٢ ذكرى مـرور عشـر سـنوات علـى 
مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، أو �قمة األرض�، 
الذي عقد يف ريو دي جانريو يف حزيران/يونيه ١٩٩٢. وقد 
لقي القرار الذي اختذته اجلمعية العامـة بتنظيـم اسـتعراض بعـد 
عشر سنوات على مستوى القمة، وبعقد القمة العامليـة املعنيـة 
بالتنمية املستدامة يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيا يف الفترة من 
٢٤ آب/أغسـطس إىل ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، لقـي تـــأييدا 
ـــة أحنــاء  قويـا مـن الـدول األعضـاء ومـن اتمـع املـدين يف كاف

العامل. 
١٢٦ -ومت االضطـالع باألعمـــال التحضرييــة للقمــة العامليــة 
املعنيـة بالتنميـة املسـتدامة علـى الصعيديـن الوطـين واإلقليمـــي. 
وأجرت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، بالتعـاون مـع 
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ـــتقصائية دوليــة يف  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، دراسـة اس
مناسـبة مـــرور عشــر ســنوات علــى انعقــاد مؤمتــر ريــو عــام 
٢٠٠٢. وعلى الصعيد الوطين، قدمت اإلدارة وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة والربنامج اإلمنـائي مسـاعدات إىل البلـدان لدعـم 
ـــة. كمــا مت توفــري التعــاون التقــين  األعمـال التحضرييـة الوطني
للبلـدان الناميـة يف جمـاالت مـن بينـها مصـادر الطاقـــة اجلديــدة 
واملتجـددة، والطاقـة الشمسـية، وتوليـــد الطاقــة اهليدرولوجيــة 
على نطاق صغري، وخطط الطاقة املستدامة، وإمدادات امليـاه، 
ونوعيــة امليــــاه. ونظمـــت شـــعبة النـــهوض بـــاملرأة واألمانـــة 
املشــتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــــن 
الكوارث اجتماعا لفريق خرباء يف أنقرة بتركيا يف الفـترة مـن 
٦ إىل ٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١، وهو االجتمـاع الـذي 
انتهى بسلسلة من التوصيات اليت تعكس منظـورات جنسـانية 
يف أنشـطة البحـوث والسياسـات واملعلومـات وبنـاء القـــدرات 
يف جمــاالت اإلدارة البيئيــة والتخفيــــف مـــن آثـــار الكـــوارث 

الطبيعية. 
ـــة  ١٢٧ -وعلـى الصعيـد اإلقليمـي، نظمـت اللجنـة االقتصادي
ألفريقيــا، بالتعــاون مــع وكــاالت األمــــم املتحـــدة األخـــرى 
ــــة ودون اإلقليميـــة األفريقيـــة، عمليـــات  واملنظمــات اإلقليمي
تداوليــة أســفرت عــــن تبـــين إعـــالن وزاري أفريقـــي بشـــأن 
أولويــات املنطقــة فيمــا يتعلــق التنميــة املســتدامة. والتحـــدي 
الرئيسـي القـائم يتمثـل يف تعزيـز القـــدرات املؤسســية الالزمــة 

لتنفيذ الربنامج اإلقليمي. 
 

 أفريقيا 
١٢٨ -أنشأ القادة األفارقة الشراكة اجلديدة مـن أجـل تنميـة 
أفريقيـا، الـــيت الــتزموا فيــها بتحســني أســاليب احلكــم وإدارة 
اقتصـادام بصـــورة أفضــل. ومت علــى وجــه التحديــد وضــع 
معايــري واضحــة للمســاءلة والشــفافية واحلكــم القــــائم علـــى 
املشاركة؛ وجيري وضـع معايـري وأهـداف مناسـبة للسياسـات 

املالية والنقدية؛ كما جيري وضع أطر قانونية تتسـم بالشـفافية 
لألسواق املالية. وأنشــئت اآلليـة األفريقيـة السـتعراض األنـداد 
مــن أجــل رصــد التقــدم احملــــرز يف االمتثـــال هلـــذه املعايـــري، 
وسـتكون اآلليـة أداة هامـة يف حتقيـق تلـــك األهــداف. وهــذه 
اخلطوات تستحق تأييدا قويـا مـن اتمـع الـدويل. وسـتواصل 
األمم املتحدة مـن جانبـها دعـم أولويـات التنميـة األفريقيـة يف 
ـــدة لتنميــة أفريقيــا ومــن خــالل االحتــاد  إطـار الشـراكة اجلدي

األفريقي. 
١٢٩ -وتعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيـا بصـورة وثيقـة مـع 
احلكومات األفريقية من أجل وضع مدونـات ومعايـري ملبـادرة 
اإلدارة الرشـيدة لالقتصـاد والشـركات ضمـن آليـة اســـتعراض 
األنداد التابعة للشراكة اجلديدة لتنميـة أفريقيـا. ولرصـد حالـة 
التكامل يف القارة واإلبالغ عنها، بدأ إصـدار منشـور رئيسـي 
ــة  جديـد للجنـة االقتصاديـة ألفريقيـا أثنـاء انعقـاد منتـدى التنمي
األفريقــي الثــالث يف آذار/مــارس ٢٠٠٢. وســــيوفر منشـــور 
ــــة  التقريــر الســنوي عــن التكــامل يف أفريقيــا معلومــات كمي
ونوعيـة عـن التكـامل اإلقليمـــي، كــي يســتفيد منــها واضعــو 
السياسات والدوائر االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكوميــة 
الدوليـــة. وتقـــدم منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة املســـــاعدة إىل 
الشـراكة اجلديـدة لتنميـة أفريقيـا مـن خـــالل برنــامج مشــترك 
لكفالة حتقيق االستقرار الزراعي والتنميـة االقتصاديـة. وال بـد 
مـن مواصلـــة هــذه الــربامج الــيت تدعــم أفريقيــا ضمــن إطــار 

الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا. 
١٣٠ -واكتمــل يف أيــار/مــايو ٢٠٠٢ اســــتعراض مســـتقل 
لربنــــامج األمــــم املتحــــدة اجلديــــد للتنميــــة يف أفريقيــــــا يف 
التسـعينات. وخلـص التقييـم املسـتقل للخطـة، الـــذي قــام بــه 
فريق من الشخصيات البارزة، إىل أن اخلطـة قـد عجـزت عـن 
الوصـول إىل أهدافـها، كمـا سـلط الضـوء علـى الـدروس الـــيت 
ميكن أن تكون مفيدة للمبـادرات األخـرى للتنميـة األفريقيـة. 
واسـتعرض التقييـم بصـورة نقديـة مـــا حــدث يف املــاضي مــن 
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اعتمـاد علـى حتريـر التجـارة، والتحـــول إىل القطــاع اخلــاص، 
واإلصالحـات القائمـة علـى السـوق، وأوصـى بـأن يتـم وضــع 
اسـتراتيجيات التنميـة علـى الصعيـد الوطـين، ومراعـاة التــوازن 
بني استقالل االقتصاد الكلي والتحول اهليكلي طويل األجـل. 
وســتناقش اجلمعيــــة العامـــة يف دورـــا الســـابعة واخلمســـني 
ــــك الشـــراكة  االســتعراض النــهائي لتنفيــذ اخلطــة، مبــا يف ذل

اجلديدة لتنمية أفريقيا. 
١٣١ -وأبـــدى الـــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي أيضــــا 
استعداده ألن يقوم بدور هام يف بنـاء السـالم يف أفريقيـا. ويف 
ـــى  متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، اختـذ الـس قـرارا بـأن ينظـر، بنـاء عل
طلب أي بلد أفريقي خيرج من حالـة صـراع، يف إنشـاء فريـق 
استشـاري خمصـص للبلـــدان األفريقيــة اخلارجــة مــن حــاالت 
الصراع، وهو فريق سيكون حمـدودا وإن كـان يتسـم باملرونـة 
والصفـة التمثيليـة. ويسـعدين أن أشـــري إىل أن املشــاورات قــد 

بدأت بالفعل إلنشاء أول فريق استشاري خمصص. 
 

 تلبية حاجات أقل البلدان منوا 
١٣٢ -يف القــــرار ٢٢٧/٥٦ املــــؤرخ ٢٤ كــــــانون األول/ 
ديســمرب ٢٠٠١، أنشــــأت اجلمعيـــة العامـــة مكتـــب املمثـــل 
ـــدان منــوا و البلــدان الناميــة غــري الســاحلية  السـامي ألقـل البل
والدول اجلزرية الصغـرية الناميـة. ويضطلـع املكتـب مبسـؤولية 
التنسيق واملتابعة والرصد علـى نطـاق املنظومـة لتنفيـذ برنـامج 
العمـل ألقـل البلـدان منـــوا، وبرنــامج عمــل بربــادوس للتنميــة 
املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، وإطار العمل العـاملي 
للتعـاون يف النقـل العـــابر بــني البلــدان الناميــة غــري الســاحلية 

وبلدان املرور العابر النامية وجمتمع املاحنني. 
١٣٣ -والتحدي الذي يواجه اآلن البلدان الـ ٤٩ األقل منـوا 
والبلدان املاحنة يتمثل يف بناء القدرات الالزمـة لتنفيـذ برنـامج 
عمل بروكسل يف أقرب وقت ممكن. وستقوم منظومـة األمـم 
ـــامج علــى  املتحـدة جبـهود التعبئـة والتنسـيق لتيسـري تنفيـذ الربن

الصعد الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي والعاملي. 

١٣٤ -واملعوقـات اجلغرافيـــة وجوانــب الضعــف االقتصاديــة 
والبيئية للبلدان النامية غري الساحلية والـدول اجلزريـة الصغـرية 
الناميـة، ومنـها سـتة وعشـرون بلـدا هـي أيضـــا مــن بــني أقــل 
البلدان منوا، ال تزال تعرقـل تنميتـها الشـاملة. وقـد طلبـت إىلّ 
ــو يف  اجلمعيـة العامـة يف كـانون األول/ديسـمرب املـاضي أن أدع
ـــد اجتمــاع وزاري دويل للبلــدان الناميــة  عـام ٢٠٠٣ إىل عق
ـــرور العــابر الناميــة والبلــدان املاحنــة  غـري السـاحلية وبلـدان امل
واملؤسسـات املاليـة واإلمنائيـة الدوليـة بشـأن التعـاون يف النقـــل 
ـــــدأت يف حزيــــران/يونيــــه ٢٠٠٢ العمليــــة  العـــابر. وقـــد ب
التحضريية هلذا االجتماع الوزاري، بتنسيق من مكتب املمثـل 
السـامي، وبالتعـاون مـع البنـــك الــدويل واألونكتــاد واللجــان 

اإلقليمية. 
١٣٥ -ويتضمـن تقريـر األونكتـاد عـن أقـل البلـدان منـوا عــام 
٢٠٠٢ تقييمـا للتقـدم الـذي أحرزتـــه أقــل البلــدان منــوا حنــو 
ـــوا  حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وال تـزال أقـل البلـدان من
هـي املسـتفيد الرئيسـي مـن خمتلـف برامـج بنـاء القـدرات الـــيت 
يضطلــع ــا األونكتــاد يف جمــاالت إصــالح نظــم اجلمـــارك، 
والنقل العابر، واألعمال التجارية، وتيسري التجـارة، والتجـارة 
الدولية. وملساعدة البلدان الـيت مل تسـتفد اسـتفادة كاملـة مـن 
خطة عمل منظمة التجارة العاملية من أجـل أقـل البلـدان منـوا، 
قامت اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ، 
بالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة التجـارة العامليـــة، بتنظيــم دورات 
وحلقـات دراسـية تنـــاولت سياســات التجــارة يف الفــترة مــن 
أيـــار/مـــايو ٢٠٠١ إىل حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٢. وناقشـــــت 
احللقات الدراسية أيضا فـرص التجـارة واالسـتثمار يف منطقـة 
ـــم  ـر امليكونـغ الكـربى دون اإلقليميـة. وتواصـل منظمـة األم
املتحـدة للتنميـة الصناعيـة (اليونيـدو) تقـدمي املسـاعدة إىل أقـــل 
ــــج حتســـني اإلدارة الصناعيـــة،  البلــدان منــوا مــن خــالل برام
وتدعيــم املشــــاريع الصغـــرية واملتوســـطة احلجـــم، وحتديـــث 
القدرات التكنولوجية، وتعزيز املـهارات وفـرص الوصـول إىل 
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ـــة والتصديريــة،  التكنولوجيـا احلديثـة، وبنـاء القـدرات التجاري
وتبين تدابري لكفالة كفاءة استخدام الطاقة واإلنتاج األنظف. 

 
 مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

١٣٦ -يعد برنامج األمم املتحدة املشـترك الـذي ترعـاه عـدة 
جـهات واملعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز مبثابــة 
مركـز إلسـداء املشـورة بشـأن السياســـات وتوفــري املعلومــات 
االستراتيجية القائمة علـى األدلـة العلميـة، وحقـوق اإلنسـان، 
ورصد االستجابة للوباء على الصعيـد العـاملي. وعلـى الصعيـد 
ـــــم إىل ١٣٠ مــــن األفرقــــة  القطـــري، يقـــدم الربنـــامج الدع
املواضيعية التابعة لألمم املتحدة واملعنية بفـريوس نقـص املناعـة 
ــــاالت األمـــم املتحـــدة علـــى  البشــرية/اإليــدز، ويشــجع وك
التصـدي للمســائل املتصلــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/ 
اإليدز، مبا يشمل يف معظـم احلـاالت إشـراك شـركاء وطنيـني 
وضمان توفر دعم األمـم املتحـدة للـربامج الوطنيـة. ومـن بـني 
أفرقة األمم املتحدة القطرية اخلمسني اليت أكملت إطـار عمـل 
األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة حبلـول ايـــة عــام ٢٠٠١، 
أدرج ٧٠ يف املائة منها فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
كعنصــر رئيســـي أو كموضـــوع مشـــترك بـــني القطاعـــات. 
وخـالل العـام املنصـرم، زادت كـل وكـاالت األمـم املتحـــدة، 
وال سـيما اجلـهات الـيت ترعـى الربنـامج املعـين بفـريوس نقــص 
املناعة البشرية/اإليدز، بدرجة كبرية من املوارد اليت ختصصـها 
لدعـم االسـتجابة للوبـاء، وخباصـة يف أفريقيـا. وأصبـح رصيـــد 
الربنـامج املتعـدد البلـدان الـذي يضطلـع بـه البنـك الـدويل مـــن 
أجــل أفريقيــــا يبلـــغ اآلن بليـــون دوالر. ويف نيســـان/أبريـــل 
٢٠٠٢، أيدت منظمة الصحة العاملية إدراج ١٢ مـن العقاقـري 
املضـادة للفريوسـات الرجعيـة واملسـتخدمة يف معاجلـة اإلصابــة 
بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية ضمـــن قائمتـــها لألدويـــــة 
األساســية، ممــا ييســر تســجيلها يف البلــدان وحصــول كبــــار 
املوزعني عليها. كما أصدرت منظمـة الصحـة العامليـة مبـادئ 

توجيهيــة للتوســــع يف اســـتخدام العـــالج بالعقاقـــري املضـــادة 
للفريوســات الرجعيــة يف املنــاطق األكــــثر فقـــرا. ويف املؤمتـــر 
الــوزاري الرابــع ملنظمــة التجــارة العامليــة املعقــود يف تشـــرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠١ يف قطر، أعلن أعضـاء املنظمـة باإلمجـاع 
ــــة بالتجـــارة  أن جوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة ذات الصل
�ميكـن وجيـب أن تفسـر وتنفــذ بطريقــة تدعــم حــق أعضــاء 
املنظمــة يف محايــة الصحــة العامــة، وبصفــة خاصــة يف تعزيـــز 
فرص وصول الـدواء إىل اجلميـع�. وتوفـر مدونـة املمارسـات 
املتعلقة بفريوس نقص املناعــة البشـرية/اإليـدز ومنشـور �عـامل 
العمــل�، اللذيـــن اعتمدمـــا منظمـــة العمـــل الدوليـــة عـــام 
٢٠٠١، توجيـــها عمليـــا للحكومـــــات وأربــــاب األعمــــال 
والعاملني من أجل وضع برامج ملكافحة فريوس نقـص املناعـة 

البشرية/اإليدز يف مكان العمل. 
١٣٧ -وتعمل منظمات أخرى داخل منظومة األمم املتحـدة 
علـى زيـادة مـا تبذلـه مـن جـهود للتصـدي للوبـاء. ففـــي عــام 
٢٠٠١، قـامت منظمـة األغذيـــة والزراعــة وبرنــامج األغذيــة 
العـاملي والصنـدوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة (اإليفـاد) مبواءمـــة 
سياساا بشأن أثر فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز علـى 
األمـن الغذائـي والفقـر يف الريـف، ـــدف وضــع إطــار عمــل 
مشترك للقطاع الزراعي. كمــا أن برامـج ومشـاريع احلـد مـن 
أثـر الفقـر وتنشـيط االسـتثمارات الزراعيـة الـيت متوهلـا اإليفـــاد 
تدمج داخلها بصورة متزايدة األنشطة الراميـة إىل الوقايـة مـن 
فريوس نقص املناعة البشرية والتخفيـف مـن آثـار الوبـاء علـى 
األسـر املعيشـية الريفيـة، وال سـيما األيتـام، مـن خـالل برامـــج 

عملية إلقامة شبكات األمان االجتماعية. 
ـــاملي املتنــامي مبكافحــة فــريوس  ١٣٨ -وينعكـس االلـتزام الع
نقص املناعة البشرية/اإليدز يف املستويات املتزايدة للتمويل يف 
امليزانيـات الوطنيـة، ومـن خـالل املســـاعدات اإلمنائيــة الثنائيــة 
واملتعـددة األطـراف. ويف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، أنشـــئ 
الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسـل واملالريـا، بعـد شـهر 
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واحــد مــن دعــويت إلنشــائه يف مؤمتــر قمــة منظمــة الوحــــدة 
األفريقيــة يف أبوجــا. وأمكــن إنشــاء هــذا الصنــدوق بفضـــل 
اجلــهود املنســقة الــيت بذلتــها طائفــة واســــعة مـــن أصحـــاب 
املصلحــة، ومــن بينــهم املــاحنون الثنــائيون، ومنظومــة األمـــم 
ـــذ  املتحـدة، ومؤسسـات اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص. ومن
أوائل عام ٢٠٠١، أعلنت تربعات للصندوق العـاملي وصلـت 
إىل حــوايل ٢,١ بليــون دوالر. وســــيوفر الصنـــدوق العـــاملي 
أمواال إضافية ال يستهان ا للجهود الوطنية ملكافحـة فـريوس 
نقص املناعة البشـرية/اإليـدز، وهـي خطـوة هامـة حنـو معاجلـة 
فجوة التمويل على الصعيد العاملي. ويف اجتمـاع جملـس إدارة 
الصنــــدوق يف نيســــان/أبريــــل ٢٠٠٢، اعتمــــد الصنـــــدوق 
مــا جمموعــه ٦١٦ مليــون دوالر كمنــح ملكافحــة األمــــراض 

الثالثة ملدة سنتني يف أكثر من ٣٠ بلدا. 
١٣٩ -ورغم ما حتقق من حـاالت النجـاح يف وقـف انتشـار 
الوباء أو عكس مساره يف عدد متزايد من البلـدان، مـن بينـها 
أوغنـدا وتـايلند وزامبيـا وكمبوديـا، فـإن وبــاء فــريوس نقــص 
ـــد العــاملي.  املناعـة البشـرية/اإليـدز ال يـزال ينتشـر علـى الصعي
فأجزاء من آسيا، مل تشهد من قبل معـدالت مرتفعـة لفـريوس 
نقـص املناعـة البشـرية، أصبحـــت تواجــه اآلن وبــاء آخــذا يف 
االنتشار؛ كما أصبحت أجزاء من شرق أوروبا ووسط آسـيا 
تتعـرض اآلن لبعـض مـن أسـرع معـدالت االنتشـار يف العــامل. 
ويف البلدان املرتفعة الدخل، حيث سجلت حاالت هامـة مـن 
النجاح يف احلد من معدالت الوفيات بسـبب اإليـدز، عـادت 
معــدالت ممارســة االتصــال اجلنســي غــري املأمونــة واإلصابـــة 
بالفريوس إىل االرتفاع، مما يكشف عـن اجتـاه إىل الـتراخي يف 

جهود الوقاية يف اآلونة األخرية. 
 

التنمية االجتماعية 
١٤٠ -تواصـل األمـم املتحـدة التصـدي لطائفـة عريضـــة مــن 
الشـواغل االجتماعيـة، مـن بينـــها شــواغل املســنني واملعوقــني 

وإدمـان املخـدرات واجلرميـة عـــرب الوطنيــة واإلدارة احلضريــة. 
والتعـاون التقـــين يف جمــال التنميــة االجتماعيــة يشــمل إجــراء 
دراســات حــول األبعــــاد االجتماعيـــة للتكيـــف االقتصـــادي 
ــة  الكلـي، وتقـدمي الدعـم يف إعـداد التقـارير الوطنيـة عـن التنمي
ــــوزارات والوحـــدات احلكوميـــة املعنيـــة  البشــرية، وتعزيــز ال
بالنـهوض بـدور املـرأة يف التنميـة، ودراسـات الفقـر يف منــاطق 

بعينها، وتقييمات األثر االجتماعي ملختلف السياسات. 
 

املسنون واملعوقون 
ــودة يف  ١٤١ -ألقـت اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة املعق
مدريـد يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الضـــوء علــى ضــرورة ربــط 
ـــــــان وبالتنميــــــة االجتماعيــــــة  الشـــــيخوخة حبقـــــوق اإلنس
واالقتصاديــة. كمــا عينــت اجلمعيــة جمموعــة مــن األهـــداف 
ــــــات الدوليـــــة  واإلجــــراءات احملــــددة للحكومــــات واملنظم
ـــة  ومؤسســات اتمــع املــدين. وعلــى ســبيل املتابعــة اإلقليمي
للجمعية العاملية، بدأت اللجنة االقتصادية ألوروبـا يف نيسـان/ 
ــة  أبريـل ٢٠٠٢ مفاوضـات بشـأن اسـتراتيجية التنفيـذ اإلقليمي
ـــوزاري املعــين  للجنـة. وسـتعتمد هـذه اسـتراتيجية يف املؤمتـر ال
بالشيخوخة الذي سيعقد يف أملانيا يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢. 
وعلـى مـدار العـام املنصـــرم، قدمــت منظومــة األمــم املتحــدة 
ــوق  الدعـم لعـدد مـن األنشـطة اإلقليميـة الراميـة إىل تعزيـز حق

املعوقني. 
 

مكافحة إساءة استعمال املخدرات واجلرمية عرب الوطنية 
١٤٢ -يف عام ٢٠٠١، اتبع برنـامج األمـم املتحـدة للمراقبـة 
الدولية للمخدرات جا متوازنا يشمل تقدمي الدعـم للجـهود 
اليت تبذهلا الدول األعضاء للحد من الطلـب علـى املخـدرات، 
والقضـاء علـــى زراعــة خشــخاش األفيــون ونباتــات الكوكــا 
أو احلد منها بدرجة كبرية. ومت إحراز تقدم كبـري يف تشـجيع 
التصديـق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة 
ــــة وبـــدء نفاذهـــا، وهـــي  عــرب الوطنيــة وبروتوكوالــا الثالث
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االتفاقيـة الـيت تعـاجل مسـائل يف جمـــاالت مــن قبيــل االجتــار يف 
البشر، وريب املهاجرين بصـورة غـري شـرعية، واالجتـار غـري 
املشروع يف األسلحة النارية. وقد اعتمـد الـربوتوكول الثـالث 
لالتفاقية يف أيار/مايو ٢٠٠١. ومشلت أنشطة مكافحة غسـل 
األمـوال تقـدمي الدعـم مـن الربنـامج للجـهود القانونيـة واملاليـــة 

وجهود إنفاذ القوانني والتدريب. 
١٤٣ -واختــذت خطــوات لتحســني التنســيق املشــترك بـــني 
الوكاالت يف فيينا يف شباط/فرباير ٢٠٠٢ بعقد أول اجتمـاع 
ـــو  مشـترك بـني الوكـاالت ملكافحـة الفسـاد، حيـث تبـادل ممثل
وكـاالت األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليــة اآلراء 
بشأن أنشطة مكافحة الفساد، وناقشـوا سـبل ووسـائل تعزيـز 
تنســيق سياســات مكافحــة الفســاد. كمــــا شـــرعت الـــدول 
األعضاء يف وضع صك رئيسي، هو اتفاقية مكافحـة الفسـاد، 

وحتدد آخر عام ٢٠٠٣ موعدا إلكماله. 
 *     *     *

تعزيز التنمية من خالل استخدام تكنولوجيات املعلومــات 
واالتصاالت 

١٤٤ -يف تشرين الثــاين/نوفمـرب ٢٠٠١، دشـنت فرقـة عمـل 
األمـم املتحـدة لتكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت، وهـــي 
آلية مبتكرة جتمع أصحاب املصلحة املعنيـني يف جـهد مشـترك 
لالسـتفادة مـــن اإلمكانيــات الــيت تنطــوي عليــها تكنولوجيــا 
املعلومات. ومن خالل التعاون الوثيق مع املبادرات األخرى، 
مثل فرقة العمل املعنيـة بـالفرص يف جمـال التكنولوجيـا الرقميـة 
DOT Force اليت أنشأا �جمموعـة الثمانيـة�، أصبحـت فرقـة 

عملنا اآلن على استعداد لتقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء، 
وخباصة أقل البلدان منـوا، يف جمـاالت حيويـة مـن قبيـل إدمـاج 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف استراتيجيات التنميـة 

الوطنية. 
١٤٥ -واختـذت اجلمعيـة العامـة خطـوة هامـة أخـرى يف هــذا 
االجتـاه يف االجتمـاع الـذي عقدتـه يف حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢ 

بشأن تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت ألغـراض 
التنميــة. وهــذا االجتمــاع، الــذي عقــد مببــادرة مــن رئيــــس 
اجلمعيــة العامــة، أكــد مــن جديــد ــج أصحــــاب املصلحـــة 
املتعدديــن الــذي جيمــع بــني احلكومــــات والقطـــاع اخلـــاص 
ـــدين العــاملي واألمــم املتحــدة يف تعزيــز اســتخدام  واتمـع امل

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 
 

مجع وحتليل البيانات لدعم التنمية 
١٤٦ -إن تقييـم التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيــة 
لأللفيـة يتطلـب قـاعدة صلبـة مـن البيانـات. ويف نيسـان/أبريــل 
ـــــة واالجتماعيــــة،  ٢٠٠٢، قـــامت إدارة الشـــؤون االقتصادي
بالتعاون مع مجيع الوكاالت والصنـاديق والـربامج يف منظومـة 
ــــة التعـــاون  األمــم املتحــدة، ومــع اللجــان اإلقليميــة، ومنظم
والتنميـة يف امليـدان االقتصـــادي، بــإعداد أول تقريــر مرحلــي 
عـاملي عـــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. وميكــن الوصــول إىل 
سلسلة بيانات املؤشرات اليت يعتمد عليها التحليل على موقــع 
مؤشــرات األلفيــة اجلديــــدة الـــذي أقامتـــه اإلدارة يف شـــبكة 
ـــى مــدار  اإلنـترنت: http://milleniumindicators.un.org. وعل
السنوات القليلة القادمـة، سـتواصل األمـم املتحـدة العمـل مـع 
الوكــاالت الشــريكة لتحســــني قواعـــد البيانـــات املشـــتركة. 
وعـالوة علـى ذلـك، مت إحـراز تقـدم كبـري يف تعزيـز القــدرات 
ـــدول األعضــاء يف ميــادين هامــة، مثــل  اإلحصائيـة الوطنيـة لل
اإلدارة والتنظيـــم اإلحصـــــائيني، والتصنيفــــات اإلحصائيــــة، 
وآليـات التعـداد واملسـح، واحلســـابات القوميــة، وإحصــاءات 
التجارة والبيئة والطاقة. وهذا سيمكن الدول األعضاء من أن 
ـــيت ميكــن  تنتـج يف الوقـت املناسـب سالسـل بياناـا اخلاصـة ال

االطمئنان إليها، مما سيسهل مواصلة رصد التقدم احملرز. 
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 الفصل الرابع 
 النظام القانونـي الدويل وحقوق اإلنسان 

 تطوير حقوق اإلنسان 
ظلت مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان تتـوىل  -١٤٧
دورا قياديـا يف تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنســـان للجميــع علــى 
ــــيت  الصعــد العــاملي واإلقليمــي والوطــين. وتشــمل الــربامج ال
تضطلع ا لتكملة اجلهود الوطنية تقدمي املشورة بشأن إدماج 
ـــة حلقــوق اإلنســان يف الدســاتري والتشــريعات،  املعايـري الدولي
واملسـاعدة يف إعـداد خطـــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة حبقــوق 
ـــر املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق  اإلنسـان، ودعـم تطوي
اإلنسان ومحايتها. كما عملت املفوضية داخل األمـم املتحـدة 
علـى إدمـاج حقـوق اإلنسـان يف مجيـع أنشـطتها، مبـا يف ذلــك 
األنشـطة املتعلقـة بسـيادة القـانون، والتنميـة املســتدامة، وحــل 

الصراعات، وحفظ السالم، وبناء السالم. 
ـــــا الثامنــــة  وعقـــدت جلنـــة حقـــوق اإلنســـان دور -١٤٨
واخلمسـني يف جنيـف يف آذار/مـارس ونيسـان/أبريــل ٢٠٠٢. 
وجـاء اجتمـاع اللجنـة يف ظـــل هجمــات احلــادي عشــر مــن 
أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، ونتائجها املباشرة أو غري املباشرة على 
بلــــدان كثــــرية، واحلالــــة املتدهــــورة يف إســــــرائيل واألرض 
الفلسـطينية احملتلـة. ويف حـني أنـه جيـب علـى الـدول أن تتخــذ 
تدابـري حلمايـة مواطنيـها مـن اإلرهـاب، فـإن عليـــها أن تــدرك 
أيضا أن األمن ال ميكن حتقيقه على حساب حقوق اإلنسـان. 
وعلى النقيض من ذلك، فإن توفري محاية أقوى واحـترام أكـرب 
ـــة االجتماعيــة هــو مــن  حلقـوق اإلنسـان والدميقراطيـة والعدال

صميم إجراءات تعزيز األمن. 
ــــة  وقـــد حظيـــت الـــدورة الثامنـــة واخلمســـون للجن -١٤٩
مبشـاركة واسـعة، إذ مل حتضرهـا الــ ٥٣ دولـة األعضـــاء فيــها 
فحسب، بل حضرهـا بصفـة مراقـب كـل الـدول األعضـاء يف 
األمم املتحدة الباقية تقريبا. وأعد املقررون اخلاصون واخلـرباء 

املسـتقلون تقـارير عـن عـدة بلـدان ومواضيـع تتصـل بــاحلقوق 
املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعيـة. ومشلـت 
التقارير ٢٨ تقريرا مستقال تثري شواغل خطرية بشـأن حقـوق 
اإلنسان يف بلدان حمددة، ووفرت معلومات ميكن استخدامها 
يف وضــع نــهج متكاملــــة لصـــون الســـلم واألمـــن، وســـيادة 
القانون، والتنمية املستدامة. واختذت اللجنـة ٩٢ قـرارا و ١٨ 
مقررا رغم فقداا ثلث وقت اجتماعاا بســبب التخفيضـات 

يف امليزانية. 
ـــي نشــر  واملهمـة األساسـية للجنـة حقـوق اإلنسـان ه -١٥٠
ثقافة حقوق اإلنسان استنادا إىل القيم العامليـة والعمـل حلمايـة 
ضحايــا انتــهاكات حقــوق اإلنســان يف مجيــع أحنــاء العــــامل. 
ولكـي تظـــل اللجنــة تــؤدي دورهــا احليــوي يف جمــال محايــة 
حقوق اإلنسان وتعزيزها، ال بـد هلـا مـن أن توفـر الزعامـة يف 
هـذا اـال، وأن تكـون لديـها الرغبـة يف تقييـم وتعزيـز النظـــم 
الوطنيـة حلمايـة حقـــوق اإلنســان. ومــن دواعــي األســف أن 
الدورة الثامنة واخلمسني متـيزت بزيـادة ملحوظـة يف عمليـات 
تصويت اموعات ككتل. وقد أحـرز تقـدم يف مسـائل مثـل 
العنصريــة، واحلــق يف الصحــــة، واحلـــق يف التنميـــة، وبشـــأن 
ـــري الطوعــي، وبشــأن وضــع  حـاالت االختفـاء القسـري أو غ
بروتوكـول التفاقيـــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن ضــروب 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 
ورغم الصعوبات اليت واجهها املؤمتر العاملي ملكافحـة  -١٥١
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة األجـــانب ومــا يتصــل 
ـــد اعتمــد  بذلـك مـن تعصـب الـذي عقـد يف عـام ٢٠٠١، فق
جـدول أعمـال شـامال ملكافحـــة التميــيز. وقــد أصبــح لتنفيــذ 
جـدول األعمـال هـذا اآلن أمهيـة أكـرب مـن أي وقــت مضــى. 
ويف نيويورك، افتتح يف أيار/مايو ٢٠٠٢ املنتدى الدائم املعـين 
بقضايـا السـكان األصليـني، الـذي أنشـــأه الــس االقتصــادي 
واالجتمـاعي. ويوفـر هـذا املنتـدى فرصـة لتنـــاول الصعوبــات 
ـــوي علــى إمكانــات  الـيت يواجهـها السـكان األصليـون، وينط
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توليــد خــربة فنيــة رفيعــة املســــتوى بشـــأن قضايـــا الســـكان 
ـــة بــني جمتمعــات  األصليـني. وسـيقيم املنتـدى شـراكات حيوي

السكان األصليني ومنظومة األمم املتحدة. 
ومـن خـالل نظـام تقـدمي التقـــارير والبالغــات الــذي  -١٥٢
جــرى إنشــاؤه مبوجــب معــاهدات األمــم املتحــدة الرئيســـية 
ــــان. وتســـاعد  حلقــوق اإلنســان تتعــزز محايــة حقــوق اإلنس
مفوضيـة حقـوق اإلنسـان يف العمـل الــذي يضطلــع بــه نظــام 
اهليئــات املنشــأة مبعــاهدات حقــوق اإلنســان، والــذي يوفــــر 
تقييمـات منهجيـة ومنتظمـة لتنفيـذ الـدول لاللتزامـات املتعلقـة 
حبقوق اإلنسان. وقد حبثت اهليئات السـت املنشـأة مبعـاهدات 
أكــثر مــن ١٠٠ تقريــر مــن تقــارير الــــدول يف الفـــترة بـــني 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ وحزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. واســـتطاعت 
اللجان يف أكثر من ٤٠ يف املائة من التقارير أن تلم بتغيـريات 
يف التشـريعات أو يف السياســـة العامــة أجرــا الدولــة مقدمــة 
التقريـر لتعـزز محايـة حقـوق اإلنسـان. ومـع ذلـك فـــإن هنــاك 
حاجـة لبـذل قـدر كبـري مـن اجلـــهود لضمــان املتابعــة الفعالــة 
ملالحظات اهليئات املنشـأة مبعـاهدات واسـتنتاجاا وتوصياـا 

على الصعيد احمللي. 
ويوفـر نظـام اهليئـات املنشـأة مبعـــاهدات أيضــا فرصــا  -١٥٣
لألفـراد مـن ضحايـا انتـهاكات حقـوق اإلنسـان لكـي يقدمــوا 
شكاوى لتنظر فيـها تلـك اهليئـات. وفيمـا بـني حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠ وحزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، عـاجلت املفوضيـة أكـثر مــن 
١٠٣ ٠٠٠ من هذه الشكاوى. وفضـال عـن ذلـك، سـجلت 
اللجنة املعنية حبقــوق اإلنسـان وجلنـة مناهضـة التعذيـب وجلنـة 
القضاء على التميـيز العنصـري، منـذ إنشـائها، ٣٢٤ ١ بالغـا 
واعتمدت ٨٠٩ مقررات ائية، خبالف املقررات اليت اختذا 
بوقف النظر يف القضايا. وتشـكل القـرارات الـيت تنتـهي إليـها 
اهليئـات املنشـأة مبعـاهدات مصـدرا هامـا تـدي بـه الـــدول يف 
وضـــع سياســـاا العامـــة، وكثـــريا مـــــا تــــؤدي إىل إدخــــال 
إصالحـات تشـريعية وعلـــى صعيــد السياســة العامــة تتجــاوز 

نطــاق القضيــــة الفرديـــة. ومـــن حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١ إىل 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أصـــدر املقــررون اخلــاصون واخلــرباء 
ـــة بشــأن  املسـتقلون أكـثر مـن ٩٤٥ نـداء عـاجال إىل ٥٦ دول
ادعـاءات متعلقـــة حبــدوث انتــهاكات حلقــوق اإلنســان مثــل 
التعذيب، واإلعدام بإجراءات موجزة وخـارج إطـار القضـاء، 
واالحتجـاز التعسـفي، واالنتـهاكات للحـق يف حريـــة التعبــري. 
واختــذت املفوضيــة خطــــوات هامـــة لضمـــان معاجلـــة هـــذه 

االدعاءات بفعالية وكفاءة. 
وبنــــاء علــــى طلــــب جلنــــة احلقــــــوق االقتصاديـــــة  -١٥٤
ـــة حاليــا علــى وضــع  واالجتماعيـة والثقافيـة، تعكـف املفوضي
مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن اتبـــاع ـــج حقـــوق اإلنســـــان يف 
اســتراتيجيات احلــــد مـــن الفقـــر. وســـتترجم هـــذه املبـــادئ 
التوجيهيـة القواعـد واملعايـري واملبـادئ الدوليـة املتعلقـة حبقـــوق 
اإلنسان إىل مبادئ توجيهية تنفيذية للممارسني املشتركني يف 

تصميم استراتيجيات احلد من الفقر وتنفيذها ورصدها. 
وعلـى الصعيـد اإلقليمـــي، عملــت املفوضيــة يف إطــار  -١٥٥
شراكات بينها وبني احلكومـات واملنظمـات اإلقليميـة واتمـع 
ـــوق  املـدين لتحديـد اسـتراتيجيات ملعاجلـة الشـواغل املتعلقـة حبق
ـــر  اإلنسـان. ولبلـوغ هـذه الغايـة، عقـد يف تشـرين األول/أكتوب
٢٠٠١ بدوبروفنيك، كرواتيا، اجتماع لبلدان أوروبـا ووسـط 
آسيا، بالتعاون مـع جملـس أوروبـا ومنظمـة األمـن والتعـاون يف 
أوروبــا. كمــا أجريــت مشــاورات مفيــدة يف جنيــف بشــــأن 
استراتيجيات خاصة بالبلدان األفريقية يف تشرين الثـاين/نوفمـرب 
٢٠٠١، وببلـــدان أمريكـــا الوســـــطى واجلنوبيــــة يف كــــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠١. وعقد اجتماع مناقشة أفريقي آخـر يف 
أروشا، بترتانيا، يف أيار/مايو ٢٠٠٢، حضرته دول ومنظمات 
غري حكومية وخــرباء يف حقـوق اإلنسـان. وقـد أوجـدت هـذه 
االجتماعات أطرا هامة للعمل يف املناطق املختلفة بشأن املسائل 
ــــدل والتميـــيز العنصـــري  املتصلــة بســيادة القــانون وإقامــة الع

واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
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وللمسـاعدة يف تنفيـذ اسـتراتيجيات حقـوق اإلنســـان  -١٥٦
أوفــدت املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان ممثلــــني حلقـــوق 
اإلنســان إىل مقــار اللجــان اإلقليميــــة يف بـــانكوك وبـــريوت 
وسـنتياغو وأديـس أبابـا، وكذلـك إىل بريتوريـا، حيـث عملــوا 
جنبا إىل جنب مع اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي. كمـا 
أنشـئ املركـز دون اإلقليمـي حلقـوق اإلنسـان والدميقراطيــة يف 
وسـط أفريقيـا، يف يـاوندي، بالكامـريون، خلدمـة تسـعة بلـدان 

يف تلك املنطقة دون اإلقليمية. 
 

 احملكمة اجلنائية الدولية 
بـدأ نفـاذ نظـــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة  -١٥٧
الدولية يف ١ متوز/يوليه ٢٠٠٢، أي بعد أربع سنوات تقريبـا 
من اعتماده. وقد جرى التصديق عليه بوترية مدهشـة، األمــر 
الـذي يظـهر العـزم الـدويل األكيـد علـى حتميـل األفـراد الذيـــن 
يرتكبـون جرائـم احلـــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية مســؤولية 
أعمــاهلم. ومل حيــدث إال نــادرا أن احتــدت الــــدول واتمـــع 
املدين ذه القـوة يف الدعـوة مـن أجـل قضيـة مشـتركة. ولقـد 
أسهم نظام روما األساسي فعال يف النهوض بالقـانون اجلنـائي 
علـى الصعيديـــن الوطــين والــدويل، مبــا يتماشــى مــع حقــوق 
اإلنسان ومعايري احملاكمة وفق األصـول القانونيـة. وقـد أوجـد 
بدء نفاذ النظام األساسـي طلبـا عامليـا علـى املسـاءلة، وخباصـة 

ملن يشغلون مواقع القيادة السياسية أو العسكرية. 
وسيعقد االجتماع األول جلمعية الدول األطـراف يف  -١٥٨
أيلــــول/ســــبتمرب ٢٠٠٢. وحبلــــول آب/أغســــــطس ٢٠٠٣ 
سـيكون قـد جـرى انتخـاب أو تعيـني كبـار مسـؤويل احملكمــة 
وموظفيــها، مبــن فيــهم القضــــاة واملدعـــي العـــام واملســـجل، 
وســيكونون قــد تولــوا مــهام مناصبــهم يف مقــــر احملكمـــة يف 
الهاي. وبذلك يصبح احللم الـذي راود األمـم املتحـدة وظـل 
هدفـا مـن أهدافـها ألكـثر مـن ٥٠ سـنة وهـــو وجــود حمكمــة 

جنائية دولية دائمة، أخريا، واقعا ملموسا. 

وقـد أحـــرز قــدر كبــري مــن التقــدم بشــأن اجلوانــب  -١٥٩
التشغيلية للمحكمة، إذ عقـدت اللجنـة التحضرييـة للمحكمـة 
اجلنائيـة الدوليـــة دوراــا الثامنــة والتاســعة والعاشــرة يف مقــر 
األمــم املتحــــدة يف أيلـــول/ســـبتمرب وتشـــرين األول/أكتوبـــر 

٢٠٠١، ونيسان/أبريل ومتوز/يوليه ٢٠٠٢ على التوايل. 
واعتمـــدت اللجنـــة التحضرييـــة يف دورـــــا الثامنــــة  -١٦٠
مشـاريع نصـوص اتفـاق العالقـة بـني احملكمـة واألمـم املتحـــدة 
والنظام املايل، واتفاق امتيـازات احملكمـة وحصاناـا، والنظـام 
الداخلي جلمعية الدول األطراف، فضال عن مشـاريع قـرارات 
بشـأن إنشـــاء جلنــة امليزانيــة واملاليــة وبشــأن معايــري املســامهة 
الطوعيـة يف احملكمـة. كمـا واصلـت اللجنـة نظرهـــا يف جرميــة 

العدوان وشرعت يف مناقشة ميزانية للمحكمة. 
ويف الــدورة التاســعة، أحــــرزت اللجنـــة التحضرييـــة  -١٦١
تقدمــا بشــأن العديــد مــن القضايــا الــــيت أثـــريت يف الـــدورة 
السـابقة، واعتمـدت تقريـرا الحقـا يتضمـن مشـاريع نصـــوص 
للقواعـد املاليـة واملبـادئ األساسـية الـيت حتكـم االتفـاق بشـــأن 
املقـر بـني احملكمـة والبلـد املضيـف. وجـــرت صياغــة قــرارات 
بشأن الترتيبات املؤقتة ألمانة مجعيـة الـدول األطـراف وبشـأن 
قيـد املسـامهات حلسـاب صنـدوق األمـــم املتحــدة االســتئماين 
لدعم إنشاء احملكمـة. وشـرعت اللجنـة يف النظـر يف إجـراءات 
ـــت اللجنــة  انتخـاب القضـاة واملدعـي العـام واملسـجل. وأكمل
ــــات  التحضرييـــة يف دورـــا العاشـــرة واألخـــرية كـــل الترتيب

التشغيلية للمحكمة. 
ـــرا يف جملــس األمــن  ورغـم املناقشـة الـيت جـرت مؤخ -١٦٢
ـــت متفــائال بكــون  بشـأن الواليـة القضائيـة للمحكمـة، مـا زل
أنــــه، حــىت احلكومــات الــيت خامرــا شــكوك إزاء احملكمــــة 
مل توصد أبواا متاما أمام قبول نظام روما األساسـي. وينبغـي 
للذين خيشون من تآكل السيادة الوطنية أن يدركـوا أنـه وفقـا 
ملبدأ التكاملية املكرس يف نظام رومـا األساسـي، سـتظل لنظـم 
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العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة الفرصــــة األوىل يف ممارســـة الواليـــة 
القضائية على االنتهاكات اخلطـرية للقـانون اإلنسـاين الـدويل. 
وكلمــا زاد عــدد الــدول الــيت تصبــح هلــا واليــة علــى تلـــك 
اجلرائم، ازدادت قوة تأكيد املبدأ القاضي بأن الدول هلا احلـق 
األول والواجــب الرئيســي يف حتميــل الذيــن يرتكبــون هــــذه 
اجلرائم مسؤولية ارتكاا. واألمر البـالغ األمهيـة هـو أن يفـهم 
جمتمــع الــــدول أن املخـــاطر الـــيت تثريهـــا احملكمـــة ونظامـــها 
األساســي هــي خمــاطر ضئيلــة إذا قورنــت بعــدم التحـــرك يف 
ـــم املرتكبــة  مواجهـة اإلبـادة اجلماعيـة وجرائـم احلـرب واجلرائ

ضد اإلنسانية. 
وأنـا أعتـرب عامليـة نظـام رومـا األساسـي مســـألة بالغــة  -١٦٣
األمهية بالنسبة لقدرة احملكمة على تعزيز سيادة القانون وإـاء 
اإلفالت من العقـاب ومنـع اإلبـادة اجلماعيـة وجرائـم احلـرب 
واجلرائـم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية. وقـد بلـــغ عــدد التوقيعــات 
على نظام رومـا األساسـي حبلـول ٣١ كـانون األول/ديسـمرب 
٢٠٠٠، وهو آخر أيام فتح باب التوقيع عليه، ١٣٩ توقيعـا. 
ـــيت صدقــت عليــه حــىت اآلن وأصبحــت  وبلـغ عـدد الـدول ال
بذلـك أطرافـا فيـه ٧٦ دولـة. ومـن اجلوهـري أن تبـــادر مجيــع 
الدول – إن مل تكن قد فعلت ذلك بالفعل – إىل نصرة قضيـة 
العدالــة اجلنائيــــة الدوليـــة بـــالتوقيع علـــى النظـــام األساســـي 

والتصديق عليه وتنفيذه يف أقرب وقت ممكن. 
 

 احملاكم الدولية 
احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

حققت احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف العـام  -١٦٤
ـــات كبــرية يف ســبيل االنتــهاء مــن مجيــع أنشــطة  املـاضي وثب
احملاكمـات االبتدائيـة حبلـول عـام ٢٠٠٨، والفصـــل يف مجيــع 
دعاوى االستئناف حبلول عام ٢٠١٠. وشكلت إضافة تسعة 
قضـاة خـاصني جـزءا ال يتجـزأ مـن االســـتراتيجية الــيت تتبعــها 
احملكمــة إلجنــاز عملــها، إذ مكنــها ذلــك مــن إجـــراء ســـت 

حماكمـات يف وقـت واحـد. ومـن عنـاصر االسـتراتيجية اهلامــة 
ـــار  األخـرى قـرار احملكمـة التركـيز علـى مقاضـاة وحماكمـة كب
الزعماء السياسيني والعسكريني وشبه العسـكريني، مـع إحالـة 
قضايــا املتــهمني مــن الرتــب الوســــطى إىل احملـــاكم الوطنيـــة 
حملاكمتهم، وخباصة حمـاكم البوسـنة واهلرسـك. ويف حزيـران/ 
يونيه ٢٠٠٢، قدمت احملكمة الدولية تقريــرا إىل جملـس األمـن 
يبــني برنــامج العمــل املوســع املقــترح هــذا. ويف متــوز/يوليـــه 
٢٠٠٢، أقـر الـس هـذا الربنـامج، وستشـــرع احملكمــة علــى 

مدى األشهر املقبلة يف تنفيذه. 
ـــن  ونفـذت احملكمـة يف العـام املـاضي أيضـا جمموعـة م -١٦٥
اإلصالحــات لتعزيــز كفاءــا واإلســراع بــإعداد احملاكمـــات 
واالنتـهاء منـها. ومشلـت هـــذه اإلصالحــات تعديــل القواعــد 
اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات للمحكمـة ممـا مكـــن القضــاة مــن 
ـــــادة  حتســــني إدارة احملاكمــــات ومراقبتــــها مــــن خــــالل زي
ـــة والتمهيديــة. وحســنت  صالحيـام أثنـاء املرحلتـني االبتدائي
دائـرة االسـتئناف ممارسـاا وإجراءاـا العمليـة لتتـوىل بصــورة 
أفضــل تصريــف عملــها الــذي يــتزايد بســرعة. كمــا انضـــم 
قاضيــان إضافيــان مــــن احملكمـــة الدوليـــة لروانـــدا إىل دائـــرة 
االستئناف. ومن شأن ذلك أن يزيد من قدرا القضائيـة وأن 
يضمـن تطابقـا أكـرب لقـرارات احملكمتـــني املتخــذة كســابقات 
قضائية. واختذت أيضا خطوات إلنشاء رابطـة حملـامي الدفـاع 
الذين ميثلون أمام احملكمة الدولية لضمان حتسني االتصال بـني 
احملكمــة وحمــامي الدفــاع، ولزيــادة إملامــهم بالئحــة احملكمـــة 
ـــام يف  وإجراءاــا وســابقاا القضائيــة، وإلحــداث حتســني ع

معايري السلوك املهين. 
ــرية يف  وخـالل العـام املـاضي، كـانت هنـاك زيـادة كب -١٦٦
عدد املتهمني الذين سـلموا أنفسـهم إىل احملكمـة أو مت القبـض 
عليـــهم ونقلـــهم إىل الهـــاي. وتتحفـــظ وحـــدة االحتجــــاز 
ـــرون  باحملكمـة حاليـا علـى ٤٢ متـهما، كمـا يوجـد تسـعة آخ
رهن اإلفراج املؤقت. والقضايا هي اآلن يف املرحلة التمهيديـة 
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بالنسـبة لــ ٢٥ مـن املتـــهمني، وتوجــد ١١ قضيــة يف املرحلــة 
االبتدائيـة و ١٢ يف مرحلـة االسـتئناف وواحـدة تنتظـر النطـــق 
بــاحلكم. وخــــالل العـــام املـــاضي، أجنـــزت احملكمـــة ثـــالث 
حماكمــات، تشــمل مثانيــة متــــهمني، وفصلـــت يف اســـتئنافني 
مقدمني من مخسة متهمني يستأنفون فيهما األحكام الصـادرة 
عن دائرتيها االبتدائيتـني. ونقلـت احملكمـة ثالثـة حمتجزيـن إىل 

إسبانيا واثنني إىل النمسا لتنفيذ األحكام الصادرة حبقهم. 
ـــرباير ٢٠٠٢ حماكمــة ســلوبودان  وبـدأت يف شـباط/ف -١٦٧
ميلوسـوفيتش، الرئيـس السـابق لصربيـا ومجهوريـة يوغوســـالفيا 
االحتادية، واليت يتوىل فيها املتهم الدفاع عن نفسه. ومن املقرر 
أن تنتهي املدعية العامة من تقدمي اجلـزء اخلـاص بكوسـوفو مـن 
مرافعاا حبلول عطلة صيف عام ٢٠٠٢. وسـتبدأ بعـد العطلـة 
يف تقـدمي األجـزاء األخـرى مـن مرافعاـا، والـيت تتنـــاول التــهم 
الناشــئة عــن األحــــداث الـــيت جـــرت يف البوســـنة واهلرســـك 
وكرواتيـا. ومـن املقـرر أن تنتـهي مـــن تقــدمي مرافعاــا حبلــول 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. وال يـزال عـــدم القبــض علــى رادوفــان 
كاراديتش وراتكو مالديتش، الصادر حبقـهما الئحـة اـام مـن 
احملكمـة، يقـوض احـــترام ســيادة القــانون. وجيــب بــذل مجيــع 
اجلـهود لضمـان تقـدمي جمرمـي احلـرب هذيـــن اللذيــن صــدرت 

ضدمها الئحتا اام إىل العدالة دون مزيد من اإلبطاء. 
وقد أمضت املدعية العامـة وقتـا طويـال وهـي تشـجع  -١٦٨
احلكومــات علــــى القبـــض علـــى املطلوبـــني وتلبيـــة طلبـــات 
املســاعدة الصــادرة عــن مكتبــها. ويف حــني أن التعــاون مــع 
كرواتيـا واحتـاد البوسـنة واهلرســـك كــان مرضيــا، فــإن عــدم 
ــــق  تعــاون �مجهوريــة صربســكا� ال يــزال مــن دواعــي القل
الرئيســية ألنــه يشــكل عقبــة خطــرية يف ســبيل تنفيــذ مهمـــة 
املدعية العامة. ومـع ذلـك، تتوقـع املدعيـة العامـة االنتـهاء مـن 
مجيع التحقيقات حبلول اية عام ٢٠٠٤، وهو التاريخ الـذي 
تتوقـع أن تكـون قـد قدمـت حبلولـه قـرارات اـــام ضــد ١٠٠ 

متهم إضايف. 

احملكمة الدولية لرواندا 
ــــت احملكمـــة  يف كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، نقل -١٦٩
الدولية لرواندا ستة من األشخاص الذين حاكمتـهم وأدانتـهم 
إىل مايل لتنفيذ أحكام السـجن الصـادرة حبقـهم. ومـن هـؤالء 
ــــس وزراء روانـــدا ورئيـــس  األشــخاص جــان كامبــاندا، رئي
حكومتـها املؤقتـة يف الفـترة مـن نيسـان/أبريـل إىل متـــوز/يوليــه 
١٩٩٤. والســيد كامبــاندا هــو أول رئيــس حكومــــة تدينـــه 
حمكمـة دوليـة يف مـة اإلبـادة اجلماعيـة. وقـد حكمـــت عليــه 

احملكمة بالسجن مدى احلياة. 
وعلى مدى العــام املـاضي، بلـغ جممـوع الذيـن قـامت  -١٧٠
الــدول بإلقــاء القبــض عليــهم وترحيلــهم إىل أروشــــا ســـبعة 
متهمني. ويف حماولة لضمان إلقاء القبض على متهمني آخرين 
ونقلهم، اجتمع مسجل احملكمة مع رئيسي مجهورية الكونغـو 
ــــرباير ٢٠٠٢  ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف شـــباط/ف
لتشـجيعهما علـى اعتقـال وتسـليم أشـخاص مطلوبـــني يعتقــد 
أم جلأوا إىل هاتني الدولتني. وتعهد رئيسـا الدولتـني كالمهـا 
بالتعــاون يف هــذا الشــأن. كمـــا دعـــت مجهوريـــة الكونغـــو 
ــــري  الدميقراطيــة احملكمــة إىل فتــح مكتــب ميــداين هنــاك لتيس
اجلــهود الــيت تبذهلــا املدعيــــة العامـــة لتعقـــب املشـــتبه فيـــهم 

واملتهمني. 
وبدأت يف ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ احملاكمة املشتركة  -١٧١
لثيونيسـته باغوســـورا وغراتيــان كــابيليغي وألــوي نتابــاكوزه 
وأنــــاتويل نيســــيمغيومفا املتــــهمني بــــأداء أدوار رئيســـــية يف 
التخطيـط لإلبـادة اجلماعيـــة الــيت جــرت يف روانــدا. وجتــري 

حاليا أمام حمكمة رواندا حماكمة ٢٢ فردا يف مثان قضايا. 
وقد اختذت حمكمة رواندا عددا من التدابري املؤسسية  -١٧٢
والقانونيـة لتحسـني كفاءـا، حـــىت تتمكــن مــن إجنــاز مجيــع 
احملاكمــات االبتدائيــة حبلــول عــام ٢٠٠٨. وعــــدل القضـــاة 
القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات للمحكمـة لتمكينــها مــن 
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نقل بعض القضايا إىل احملاكم الوطنية للفصل فيها، حىت يتـاح 
هلـا التركـيز علـى نظـر عـدد حمـدود مـن القضايـــا اهلامــة، الــيت 
تشــــمل كبــــار الزعمــــاء السياســــيني والعســــكريني وشـــــبه 
العسـكريني. ويف متـوز/يوليـه ٢٠٠١ وشـباط/فـــرباير ٢٠٠٢، 
وجه رئيس احملكمة رسالة إىل جملس األمـن يطلب فيها إنشـاء 
قائمـة مـن القضـــاة اخلــاصني يف احملكمــة، تشــبه بصفــة عامــة 
القائمة املوجودة فعال يف احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السـابقة 
– وهـو تدبـري مـن شـأنه أن يســاعد احملكمــة علــى أن تتنــاول 
بصورة أسرع عدد القضايا املعروضة عليها حاليـا ومسـتقبال. 
واختذ جملس األمن إجراء بشأن هذا الطلـب يف آب/أغسـطس 

٢٠٠٢ (القرار ١٤٣١ (٢٠٠٢)). 
 

احملكمة اخلاصة لسرياليون 
كان إنشاء احملكمة اخلاصة لسرياليون تطـورا هامـا يف  -١٧٣
تعزيز سيادة القانون. وقـد بـدأت احملكمـة عملـها يف ١ متـوز/ 
يوليه ٢٠٠٢. واحملكمة اخلاصة هي �حمكمة خمتلطة� نشـأت 
مبوجـب اتفـاق بـني حكومـة سـرياليون واألمـم املتحـدة وهـــي 
جتمـع بـني آليـات وقوانـني دوليـة ووطنيـة وموظفـني وحمققـــني 
وقضـاة ومدعـني عـامني دوليـني ووطنيـــني. وســتقوم احملكمــة 
اخلاصـة مبسـاءلة األفـراد الذيـن تقـع عليـهم املسـؤولية الكــربى 
عن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت جـرت 
يف سرياليون، وعن جرائم يشملها القانون الوطـين ذو الصلـة. 
وحبلـول ايـة عـام ٢٠٠١، كـانت الـدول قـد وفـرت مـــوارد 
كافية من أجل متويل إنشـاء احملكمـة وتشـغيلها. وقـامت بعثـة 
ـــاون يف كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٢  ختطيـط أوفـدت إىل فريت
مبناقشـة تدابـري حمـــددة إلنشــاء احملكمــة اخلاصــة مــع حكومــة 
سرياليون، ويف ١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، وقعـت األمـم 
املتحدة وحكومة سرياليون على اتفاق إنشاء احملكمة اخلاصة. 
ويف أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢، عينـــت مســـــجال بالنيابــــة  -١٧٤
ومدعيـا عامـــا للمحكمــة اخلاصــة، ويف متــوز/يوليــه ٢٠٠٢، 

قمت أنا وحكومة سـرياليون بتعيـني القضـاة الذيـن سـيعملون 
يف الدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف. ويف أيــار/مـايو ٢٠٠٢ 
ـــة للمحكمــة اخلاصــة يف النظــام  أيضـا، نظـرت اللجنـة اإلداري
املـــايل للمحكمـــة اخلاصـــة ويف النظـــام األساســـي ملوظفيــــها 

واعتمدما بصفة مؤقتة. 
وستكمل احملكمة اخلاصة دور جلنة سرياليون لتقصـي  -١٧٥
احلقــائق واملصاحلــة، وســيعمالن معــا علــــى تعزيـــز املســـاءلة 
والـردع واملصاحلـة الوطنيـة. كمـا ستســـاعد احملكمــة اخلاصــة 
سرياليون على إعادة بناء مؤسسـاا القانونيـة الوطنيـة وإعـادة 

إرساء أساس متني لسيادة القانون. 
 

 تعزيز سيادة القانون 
ــــة لتعزيـــز ســـيادة القـــانون يف  ظلــت اجلــهود املبذول -١٧٦
الشؤون الدولية موضـع اهتمـام رئيسـي لـدى األمـم املتحـدة. 
وقـد أشـرت يف تقـاريري الســـابقة إىل احلملــة الــيت تقــوم ــا 
األمم املتحدة لتشجيع مشاركة الدول يف املعـاهدات الدوليـة. 
وجرى خالل العـام املـاضي تنظيـم حدثـني إضـافيني نـاجحني 
ـــيز علــى املعــاهدات  يتعلقـان باملعـاهدات، جـرى فيـهما الترك
املتعددة األطراف اليت تتصـل بالنـهوض حبقـوق املـرأة والطفـل 
واملعاهدات املتعلقة مبنع اإلرهاب وقمعـه. واختـذت ٦١ دولـة 
ما جمموعه ١٣٥ إجراء يتعلق باملعاهدات (مشلـت ٦٥ توقيعـا 
و ٧٠ تصديقا وانضماما)، وذلك فيما يتعلـق بــ ٢٣ معـاهدة 
تتصل بالنهوض حبقوق املرأة والطفـل. وخبصـوص االتفاقيـات 
األربـع بشـأن منـع اإلرهـاب، كـان عـدد الـدول الـيت اختـــذت 
إجراءات بشأن هذه املعاهدات أكرب، مبا يف ذلـك اإلجـراءات 
اليت جنم عنها بدء نفاذ االتفاقية الدولية لقمع متويـل اإلرهـاب 
يف ١٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢. ونظــــم حـــدث آخـــر يتعلـــق 
باملعــاهدات أثنــاء مؤمتــر القمــــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة، 
لتشـجيع املشـاركة يف ٢٥ اتفاقيـة تتجلـــى فيــها اجلــهود الــيت 
يبذهلا اجلنس البشري لتحقيق النـهوض االقتصـادي ويف نفـس 

الوقت ضمان احلفاظ على البيئة لألجيال املقبلة. 
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ورغم هذا التقدم، أعيـق تعزيـز سـيادة القـانون عامليـا  -١٧٧
بسبب نقص اخلـربة الفنيـة علـى الصعيـد الوطـين. فقـد منعـت 
بلــدان كثــرية مــن املشــاركة يف اإلطــار الــدويل للمعـــاهدات 
بسبب عدم امتالكها للخربة الفنية املناسبة لتنفيـذ اإلجـراءات 
ـــني وطنيــة تضمــن االمتثــال  املتعلقـة باملعـاهدات أو لسـن قوان

لاللتزامات اليت تقررها املعاهدات. 
واختـذت األمـم املتحـدة عـددا مـن اخلطـــوات لعــالج  -١٧٨
ـــال  هــذه املشــكلة. فقــد نشــر مكتــب الشــؤون القانونيــة دلي
إلكترونيا للمعاهدات وجعله متاحا على اإلنـترنت وهـو يوفـر 
للحكومـات توجيـهات عمليـة بشـأن العمليـة التقنيـة لتســجيل 
املعاهدات الدولية واملشاركة فيها وتوقيعها. وعقدت حلقتان 
تدريبيتــان للبعثــات الدائمــة يف املقــر بشــأن هــذا املوضـــوع، 
إحدامهـا يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١ واألخـرى يف أيــار/ 

مايو ٢٠٠٢. 
ويوفـــر عـــدد مـــن املكـــاتب واإلدارات والصنــــاديق  -١٧٩
والربامج والوكاالت التابعة للمنظمة املساعدة للحكومات يف 
صياغـة القوانـني الالزمـة لتنفيـذ االلتزامـات احلاليـة أو املنتظــرة 
الناشئة عن املعاهدات وتدريب األفـراد الذيـن يشـمل عملـهم 
تطبيـق هـذه القوانـني. فعلـى سـبيل املثـال، يقـوم فـرع القـانون 
التجاري الدويل التابع ملكتب الشـؤون القانونيـة، للـدول الـيت 
ـــذ قوانــني أو اتفاقيــات جتاريــة موحــدة معينــة  ترغـب يف تنفي
بتوفـري استشـاريني، بنـاء علـــى طلبــها، ملســاعدا يف مراجعــة 
مشاريع التشريعات اليت أعدا سـلطاا الوطنيـة أو ملسـاعدا 
يف اإلعداد الفعلي هلذه املشاريع. وينظم برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي مساعدة تقنية للدول اليت تقوم بصياغة قوانـني وطنيـة 
تنظــم اإلدارة القضائيــة واإلجــراءات القانونيــــة واللجـــوء إىل 
العدالة. ويستخدم مكتب الشـؤون القانونيـة وجـهات أخـرى 
يف املنظومة كلها موقع األمم املتحدة على اإلنـترنت لتحسـني 
الوعي ذه الربامج وتعزيز إمكانية الوصول إليها. كمـا تقـوم 

هذه اهليئات بوضع نظام لتنسيق هذه الربامج مركزيـا، إلزالـة 
الفجوات يف التغطية وتفادي االزدواجية. 

 
 الشؤون القانونية 

كـان العـام املـاضي بالنسـبة إىل جلنـة القـانون الــدويل،  -١٨٠
أول سنوات مخسيتها اجلديدة، وعاما مثمرا آخـر يف عمرهـا. 
فقـد أدرجـت مواضيـع جديـدة يف جـــدول أعماهلــا، وقطعــت 
شــوطا بعيــدا يف العمــل علــى عــدد مــن املواضيـــع القائمـــة، 
فـاعتمدت مبـادئ توجيهيـة إضافيـــة بشــأن التحفظــات علــى 
املعـاهدات، تتنـاول التحفظـات الـيت تقـدم يف أوقـات متـــأخرة 
واإلعالنــات التفســريية. كمــا نظــرت اللجنــة يف عــــدد مـــن 
املسـائل املتبقيـــة القانونيــة واملتعلقــة بالسياســات فيمــا يتصــل 
باألفعـال االنفراديـة للـدول واحلمايـة الدبلوماســية واملســؤولية 

الدولية عن األضرار العابرة للحدود. 
ويف حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، اعتمــدت جلنــــة األمـــم  -١٨١
املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل القـانون النموذجـــي بشــأن 
التوفيق التجاري الدويل. والغرض من هذا القانون النموذجـي 
ـــق  هـو تعزيـز االقتصـاد والكفـاءة يف التجـارة الدوليـة عـن طري
ـــري إمكانيــة تنبــؤ أكــرب عنــد  تشـجيع اسـتخدام التوفيـق، وتوف
استخدام هذه الطريقة يف تسوية املنازعات. وواصلـت اللجنـة 
أيضــا عملــها بشــأن مواضيــع اإلعســار واملصـــاحل الضمانيـــة 
والتعاقد اإللكتروين وقانون النقل ومشاريع اهلياكل األساسـية 

املمولة متويال خاصا. 
ــــاين/نوفمـــرب ٢٠٠١، نظـــم مكتـــب  ويف تشــرين الث -١٨٢
ــــا متعلقـــا باملعـــاهدات تركـــز علـــى  الشــؤون القانونيــة حدث
ـــدويل وقمعــه.  املعـاهدات املتعـددة األطـراف ملنـع اإلرهـاب ال
ومـن اإلجـراءات املتعلقـــة باملعــاهدات، اختــذت ٧٩ دولــة يف 
ـــــاهدات املتعلقــــة  امـــوع قرابـــة ١٨٠ إجـــراء يتصـــل باملع
باإلرهـاب الـــيت أقــوم بالنســبة هلــا مبهمــة الوديــع. وواصلــت 
اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة واللجنة املخصصة الـيت 
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أنشـئت مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـــة ٢١٠/٥١ املــؤرخ ١٧ 
كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٦ العمــل علــى وضــع مشــروع 
اتفاقية شاملة بشأن اإلرهـاب الـدويل ومشـروع اتفاقيـة لقمـع 

أعمال اإلرهاب النووي. 
وواصــل مكتــب الشــؤون القانونيــة تقــدمي املشــــورة  -١٨٣
القانونيـة إىل بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوســـوفو 
بشـأن ممارسـة سـلطتها التشـريعية والتنفيذيـــة مبوجــب اإلطــار 
الدسـتوري، وسـاعد إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـــور 
الشـرقية يف معاجلـة جمموعـة كبـرية مـن القضايـا القانونيـة الـــيت 
نشأت يف سياق انتقال تيمـور الشـرقية إىل االسـتقالل. وقـدم 
ـــدمي املســاعدة يف  املشـورة والدعـم إىل بعثـة األمـم املتحـدة لتق
أفغانسـتان بشـأن عالقتـها مـع اهليئـات املنشـأة مبوجـب اتفــاق 
بــون، وقــدم يــد العــون للبعثــة يف إنشــــاء اللجـــان املختلفـــة 
ــــب املشـــورة  املنصــوص عليــها يف االتفــاق. كمــا قــدم املكت
القانونية والدعم إىل بعثات حفظ السـالم األخـرى للمنظمـة. 
وشارك يف التفاوض على عدة اتفاقـات بشـأن مركـز القـوات 
ومركـز البعثـات، مبـا يف ذلـك وضـع الصيغـة النهائيـة لالتفــاق 
بني األمم املتحدة وتيمـور الشـرقية بشـأن بعثـة األمـم املتحـدة 
لتقـدمي الدعـم يف تيمـور الشـرقية. وفضـال عـــن ذلــك، ســاعد 
املكتب احملكمتني الدوليتـني ليوغوسـالفيا السـابقة وروانـدا يف 
ــــة العقـــد  وضــع اســتراتيجيات إلجنــاز واليتيــهما حبلــول اي

احلايل. 
وواصل مكتب الشؤون القانونية الدفاع عـن املنظمـة  -١٨٤
ــــدة ويف منازعـــات أخـــرى مـــع  يف إجــراءات التحكيــم املعق
أطراف ثالثة، مـع قيامـه يف الوقـت نفسـه بإسـداء املشـورة إىل 
املنظمـة بشـأن جمموعـة كبـرية ومتنوعـــة مــن القضايــا. وجنــح 
املكتـب يف ضمـان رفـض دعـاوى كـانت معروضـــة للنظــر يف 
احملاكم املدنية املاليزية ضـد السـيد داتـو بـارام كوماراسـوامي، 
وذلــك وفقــــا لفتـــوى حمكمـــة العـــدل الدوليـــة الصـــادرة يف 

٢٩ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٩، لتتـــأكد بذلـــك احلصانـــة مـــــن 
اإلجراءات القانونية ملقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان. 
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 الفصل اخلامس 
 تعزيز اإلدارة 

 اإلدارة والتنظيم 
ال تـزال جـهود اإلصـالح تـُــحدث حتويـال يف الثقافـــة  -١٨٥
اإلدارية للمنظمة من خالل تبسـيط إجـراءات العمـل، وتعزيـز 
اإلدارة وحتسـني نظـم التوظيـف. وُأحـرز تقـدم بشـكل خــاص 
يف كفالـة حسـن اإلدارة املاليـة السـليمة، وتعميــم إدارة األداء، 
وتوطيد إصالح إدارة املوارد البشـرية وبنـاء قـاعدة للخدمـات 
املشــتركة. وجيــري توســيع نطــاق مبــادرة �األمـــم املتحـــدة 
اإللكترونية�، الرامية إىل حتويل العمليات اليدوية إىل أشـكال 
إلكترونيــة وإضفــاء الطــابع املؤسســي عليــها، وبــاتت مجيـــع 
ـــــا متاحــــة يف شــــكل إلكــــتروين  املعلومـــات الرئيســـية تقريب
للموظفـني والـدول األعضـاء وذلـك مـن خـالل مـا أحـرز مــن 

تقدم يف مضمار تكنولوجيا املعلومات. 
 

املوارد البشرية وإصالح إدارة األداء 
تتواصــل عمليــة تنفيــــذ اســـتراتيجية �لبنـــات البنـــاء  –١٨٦
العشـر� إلدارة املــوارد البشــرية، ومشــل ذلــك األخــذ بنظــام 
ـــد مــن تفويــض الصالحيــات إىل  جديـد النتقـاء املوظفـني يزي
رؤســاء اإلدارات واملكــاتب. وبــــات اآلن يف وســـع رؤســـاء 
ــــاع هيئـــات  اإلدارات واملكــاتب اختيــار موظفيــهم فــور اقتن
االســتعراض املركزيــة بــأن تقييــم املرشــحني قــــد مت حســـب 
األصـول ووفـق اإلجـراءات املناســـبة. ويدمــج النظــام اجلديــد 
أيضــا التوظيــف والتنســــيب والـــترفيع والتنقـــل مـــن خـــالل 
اسـتخدام أداة إلكترونيـة، تدعـى �غاالكسـي� – وهـو نظـــام 
توظيــف عــاملي يســتند إىل الشــــبكة العامليـــة وحيـــول عمليـــة 
التوظيـف إىل عمليـة آليـة ويبسـطها ويعيـد هندسـتها. والعمــل 
مستمر يف توسيع نطاق دعم احلياة الوظيفيـة وتنفيـذ الربنـامج 
املنظم لتنقالت الشباب من موظفي الفئة الفنية وزيادة حتسني 
كــل مــن ختطيــط املــوارد البشــرية ودليــل املــوارد البشــــرية. 

وفيمـــا يتعلـــق بنظامنـــا الداخلـــي إلقامـــــــة العــــدل اخلــــاص 
بــاملوظفني، فــإن مكتــب أمــني املظــامل، املنشــــأ بنهايـــة عـــام 
٢٠٠١، سوف يعزز عملية الوساطة غري الرمسية وحيل مكـان 
الفريق الذي ينظر يف التمييز وغريه من املظامل. ومثـة مبـادرات 
أخرى إلدارة األداء تشتمل على تطويـر نظـام لتقـدمي التقـارير 
عــن موضــوع رئيســي مــن أجــــل توفـــري معلومـــات فوريـــة 
للمديريـن، وتنفيـذ نظـام تقييـم األداء يف مجيـع أرجـاء األمانـــة 

العامة. 
واخلطــوة املقبلــة يف امليــدان اإلداري ســتكون تنفيــــذ  –١٨٧
ــــتنادا إىل تفويـــض واســـع  شــبكة إدارة شــاملة للمنظمــة، اس
ــــها نظـــم رصـــد جيـــدة األداء،  النطــاق للصالحيــات، تدعم
ـــات استشــارية. وســيلزم ختصيــص  واسـتعراضات إداريـة وآلي
موارد أخرى من أجل توطيد �األمـم املتحـدة اإللكترونيـة�، 

ولصون قاعدة تكنولوجيا املعلومات. 
 

اإلفادة من التكنولوجيا 
ـــــتراتيجية للمعلومــــات واالتصــــاالت  مت اعتمـــاد اس –١٨٨
ستعمل على حتسني الوصول إىل املعلومات، والدعــم امليـداين، 
واملعايـري التقنيـة، وبنـاء القـدرات، واإلدارة اإللكترونيـة. وبــدأ 
العمـل اآلن بنظـام املعلومـات اإلداريـة املتكـامل، الـــذي يقــوم 
ــع  مبهمـة القـاعدة اإللكترونيـة املركزيـة للمنظمـة يف مجيـع مواق
املقـار، واللجـــان اإلقليميــة وبعثــات حفــظ الســالم اخلمــس. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، فـإن نظـــام الوثــائق الرمسيــة يعمــل اآلن 

عمل أداة شاملة السترجاع الوثائق. 
 

اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية 
ســيتم مبوجــب اخلطــة الرئيســية لألصــول الرأمساليــــة  –١٨٩
جتديـد جممـع األمـــم املتحــدة يف نيويــورك بأكملــه علــى حنــو 
شامل يتسم بالفعالية من حيث التكلفـة. وقـد طلبـت اجلمعيـة 
العامة إعداد خطـة تصميميـة أوليـة شـاملة وحتليـل للتكـاليف، 
لتقـوم باسـتعراضهما يف الـــدورة الســابعة واخلمســني. وتقــدم 
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اخلطة التصميمية جمموعة من التوصيـات الـيت تغطـي عمليـات 
التجديــد األساســية، والتحســينات اجلوهريــة، والتحســــينات 
والتعزيزات األمنيــة، وخطط دعم احتياطي إضافيـة لكـل مـن 
النظـم واملعـدات يف املبـىن؛ والتجديـــد �األخضــر� املســتدام، 
وكــل ذلــك لتجــهيز جممــع األمــم املتحــدة للقــــرن احلـــادي 

والعشرين. 
ونظرا إىل حجم التمويل املطلوب، فقد تـود اجلمعيـة  -١٩٠
ــــييد.  العامـــة اإلذن بـــإعداد وثـــائق كاملـــة بـــالتصميم والتش
وسـيكون مـن األمـور اهلامـة أيضـــا أن توضــع، بالتشــاور مــع 
الـدول األعضـاء، ترتيبـات حمتملـة للتمويـل، بأسـرع مـا ميكــن 
لعرضها على اجلمعيـة العامـة كـي توافـق عليـها، حبيـث يتوفـر 
التمويـل املطلـوب للبـدء بأعمـــال التجديــد يف تشــرين األول/ 

أكتوبر ٢٠٠٤. 
 

اإلدارة املالية 
مشلـت املبـادرات الراميـة إىل كفالـة املســاءلة اإلداريــة  -١٩١
اعتماد امليزنة على أساس النتائج؛ وتبسيط القواعد اليت حتكـم 
ختطيط الربامج وامليزنة والرصد والتقييم؛ وتقدمي اسـتكماالت 
إىل الـدول األعضـاء علـى أسـاس منتظـم عـن األوضـاع املاليـــة 
للمنظمــة. ووفــرت هــذه املبــادرات أداة لتحســـني مضمـــون 
التقارير املالية وشـكلها وأبقـت الـدول األعضـاء علـى اطـالع 
كامل على االجتاهـات والصعوبـات الـيت تواجهـها املنظمـة يف 

املسائل املالية، وال سيما حالتها املتعلقة بالسيولة النقدية. 
وطـرأ تطـور مشـجع خـالل العـــام املــاضي يتمثــل يف  -١٩٢
حتسن احلالة املالية لألمـم املتحـدة. ذلـك أن املكونـات الثالثـة 
ــــر، ومســـتوى  – النقــد املتوف كلــها للقــاعدة املاليــة للمنظمــة 
ــــه املنظمـــة للـــدول  األنصبــة املقــررة املدفوعــة، ومــا تديــن ب
األعضاء، كانت يف أفضل حاالا منذ ست سنوات. بيــد أنـه 
ال تــزال هنــاك مشــاكل تتعلــق بالتقلبــات الدوريــة للســــيولة 
النقدية، مما يسـفر عـن وقـوع حـاالت عجـز دوريـة يف نقديـة 

امليزانيـــة العاديـــة، وخباصـــة بنهايـــة العـــام. وال يســــمح اآلن 
باالقتراض من بعثات حفـظ السـالم إال مـن البعثـات العاملـة، 
وملـا كـان عـدد البعثـات العاملـــة يف اخنفــاض، لــذا فــإن هــذه 
املوارد املتوفرة سـوف تسـتنفد قريبـا، ممـا سـيزيل فعليـا شـبكة 

األمان املايل لألمم املتحدة. 
 

املساءلة والرقابة 
يعمل مكتب خدمات الرقابة الداخليـة بالشـراكة مـع  -١٩٣
املديرين على مجيع املستويات من أجل فرض املساءلة وأفضـل 

املمارسات اإلدارية يف مجيع أحناء املنظمة. 
 

الرصد والتقييم واملشورة 
ـــذي  أدخـل املكتـب طـرق عمـل جديـدة يف الوقـت ال -١٩٤
ـــه نشــر الوعــي األخالقــي يف األمــم املتحــدة بغيــة  يواصـل في
مكافحـة الغـش وسـوء اســـتعمال الســلطة. وأدى دمــج عــدة 
مهام إشرافية يف شعبة الرصد والتقييم واملشـورة الـيت أنشئــت 
حديثــــا إىل بــــث النشــــاط يف العمــــــل اجلمـــــاعي املتعـــــدد 
التخصصــات يف هــذه اــاالت. وســيؤدي التواجــد اجلديـــد 
للمكتب يف جنيف إىل تقدمي خدمات أكثر استجابة وتنسـيقا 
يف جمايل مراجعة احلسـابات والتحقيـق، وسيسـاعد الـربامج يف 

تعزيز قدرا على التقييم الذايت، حسبما يقتضي األمر. 
وركزت ثالث عمليات تفتيش كبـرية جـرت خـالل  -١٩٥
العـام املـاضي علـى فعاليـة الضوابـط ونظـــم املراقبــة الداخليــة. 
ـــزع الســالح إىل وضــع  وأدت عمليـة تفتيـش إلدارة شـؤون ن
ـــا تقــوم بــه مــن تنظيــم وإدارة لربناجمــها.  تقييـم إجيـايب عـام مل
وخلصت عملية تفتيش ملمارسات تنظيم الربنـامج وإدارتـه يف 
اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـــارييب 
إىل نتيجـة مفادهـا أن اللجنـة، بوجـه عـام، هـــي منظمــة تــدار 
إدارة جيدة وتسودها ثقافة مؤسسية جيـدة ويتمتـع موظفوهـا 
بــروح معنويــة عاليــة، ولكــن هنــاك ضــرورة لتحســـني إدارة 
املـوارد البشـرية وإعـادة النظـر يف مسـؤوليات املديريـن ومــدى 
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ـــش للممارســات  خضوعـهم للمسـاءلة. وخلصـت عمليـة تفتي
اإلدارية والتنظيمية يف مكتب األمم املتحدة بنريويب إىل نتيجـة 
مفادهــا أنــه رغــم أن دور املكتــب وواليتــه حمــددان حتديـــدا 
واضحــا، فــإن هنــاك حاجــة إىل توضيــح مســــؤولياته الفنيـــة 
وقنـوات اتصالـه بربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وبرنـامج األمــم 
املتحــدة للمســتوطنات البشــرية وجملســــي إدارمـــا. وكـــان 
مكتب األمم املتحدة يف نريويب يواجـه أيضـا صعوبـات كبـرية 
يف جذب موظفني فنيني من ذوي الكفـاءات العاليـة ويف مـلء 

الشواغر يف املناصب اإلدارية العليا. 
وخلـص تقييـم متعمـق ملكتـب الشـــؤون القانونيــة إىل  -١٩٦
ـــة،  نتيجـة مفادهـا أنـه أدى بوجـه عـام املـهام املنوطـة بـه بفعالي
ـــة لكفالــة تطبيــق موحــد  ولكنـه حيتـاج إىل قـدرة مركزيـة قوي
ومتسـق للقـــانون يف املنظمــة. وخلــص تقييــم إلدارة ولشــعبة 
اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي بإدارة شـؤون 
اجلمعيــة العامــة وخدمــات املؤمتــرات إىل نتيجــــة مفادهـــا أن 
الشعبة تقدم خدمـات األمانـة الفنيـة بكفـاءة وفعاليـة. غـري أن 
هناك ضرورة لتعزيز تقدمي املشورة والدعم إىل مكتـب رئيـس 
اجلمعية العامة وإىل مكاتب اللجان الرئيسـية. وينـوي مكتـب 
الرقابة الداخلية زيادة الدعم الذي يقدمه إىل اإلدارات لتعزيـز 
قدرا على التقييم الذايت على حنو متمـم لتنفيـذ عمليـة امليزنـة 

على أساس النتائج. 
 

إدارة مراجعة احلسابات 
ـــة احلســابات الداخليــة تركــز  ال تـزال أنشـطة مراجع -١٩٧
على ااالت اليت تنطوي على خماطر شديدة كعمليات حفظ 
السالم والعمليات اإلنسانية، فضال عن أنشطة مفوضية األمـم 
املتحدة لشؤون الالجئني. وتشكل البعثـات امليدانيـة جمازفـات 
كبرية للمنظمة بسبب عوامل مثل العدد الكبري من املعـامالت 
اليت تتم نقدا، مما يزيد احتمال ضياع موارد األمم املتحـدة أو 
سـرقتها، وعليـه فإـا تســـتلزم توســيع نطــاق تغطيــة مراجعــة 

احلســابات. وهلــذا قــام املكتــب بتعيــني مراجعــي حســــابات 
مقيمني يف أكرب بعثات حفظ السالم بغيـة توفـري تغطيـة وثيقـة 
ومسـتمرة لعمليـة مراجعـة احلسـابات. ويقـوم املكتـــب أيضــا، 
بالتعاون مع شركة استشارية كربى، بتقييم متعمـق للمخـاطر 
اليت تواجهها بعثة األمم املتحـدة يف كوسـوفو، وذلـك كجـزء 
مـن اجلـهود الـيت يبذهلـا لتحسـني نظـم التخطيـط علـى أســـاس 

املخاطر ملراجعة احلسابات. 
ـــاع  واقتضــى ارتفــاع مســتوى اازفــة املاليــة، واتس -١٩٨
نطاق األنشطة املنفذة واملستوى الـذي مل يسـبق لـه مثيـل مـن 
األموال املخصصة مـن شـعبة مراجعـة احلسـابات الداخليـة أن 
تزيـد أيضـا مـن نطـاق تغطيتـها ملراجعـة احلسـابات يف مكتــب 
برنامج العراق، وجلنة األمم املتحدة للتعويضـات، واحملكمتـني 
ـــدا ويوغوســالفيا الســابقة. وأســفرت عمليتــا  الدوليتـني لروان
مراجعة حسابات مكتب برنامج العراق وجلنـة األمـم املتحـدة 
ـــق وفــورات  للتعويضـات عـن إجـراء حتسـينات تشـغيلية وحتقي
هامـــة يف التكـــاليف. وتعكـــف شـــعبة مراجعـــة احلســـــابات 
الداخليـة علـى تعيـني موظفـني مقيمـني ملراجعـة احلســـابات يف 

احملكمتني. 
 

التحقيقات 
تقوم شعبة التحقيقات باإلبالغ عن االنتهاكات الـيت  -١٩٩
ترتكب ألنظمة األمم املتحدة وقواعدها وللمبـادئ التوجيهيـة 
اإلداريـة ذات الصلـة بغيـة إخضـاع املوظفـني لقـدر أكـــرب مــن 
املساءلة، وحلماية موارد املنظمة. وخالل العام املاضي، تلقـت 
الشعبة أكثر من ٥٠٠ قضية جديدة وأصدرت أكـثر مـن ٤٠ 
ـــة  تقريـرا إىل مديـري الـربامج. وأسـفرت عـدة قضايـا عـن تربئ
موظفــني مــن التجــــاوزات عندمـــا مل تؤيـــد األدلـــة املتوفـــرة 
ـــيت  االدعـاء. وكـان للشـعبة دور أيضـا يف عـدد مـن القضايـا ال

اقتضت اإلحالة إىل سلطات إنفاذ القانون الوطنية. 
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ومشلـت التحقيقـات الرئيسـية األخــرى الــيت أجريــت  -٢٠٠
إيفاد بعثة تقييم إىل بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك 
للتحقيق فيما إذا كــان لقـوة الشـرطة الدوليـة ضلـع يف االجتـار 
بالنسـاء والفتيـات يف منطقـة البعثـة ألغـــراض البغــاء، ومتابعــة 
التحقيــق يف احتمــال وجــود ترتيبــات لتقاســم األجــور بـــني 
ــــراء يف احملكمتـــني الدوليتـــني  حمــامي الدفــاع واملوقوفــني الفق
لروانــدا وليوغوســالفيا الســابقة. وركــز حتقيــق ثــالث علــــى 
ادعاءات بوجود استغالل جنسي للفتيات والنسـاء الالجئـات 
على يد العاملني يف جمـال تقـدمي اإلغاثـة يف خميمـات الالجئـني 
التابعـة ملفوضيـــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني يف غــرب 
أفريقيـا. ومل يكشـف التحقيـق األخـري حـــىت اآلن عــن وجــود 
منط واسع النطاق من هذا االسـتغالل. وتـدل املعلومـات الـيت 
مجعـت إىل أن الالجئـات الشـابات كـــن يلجــأن إىل البغــاء أو 
إقامـة عالقـات جنسـية مـع العـاملني يف جمـال تقـدمي املســـاعدة 

نتيجة فقرهن املدقع. 
 

 تعزيز املنظمة 
ــــيت الثانيـــة،  يف مطلــع هــذا العــام، ويف مســتهل والي -٢٠١
بدْأُت جولة أخرى من اإلصالحات استنادا إىل األعمـال الـيت 
قمـت ـا خـالل واليـيت األوىل. وحـدد إعـالن األلفيـــة الــذي 
اعتمـد قبـل عـامني واملؤمتـرات العامليـة الكـــربى منذئــذ األطــر 
العريضة ألنشطتنا. ويركـز هـذا اإلصـالح علـى كفالـة توافـق 
برنــامج عمــل املنظمــة مــع األولويــات واملبــــادئ احملـــددة يف 
اإلعـالن. وأعـــتزم أيضــا إيضــاح أدوار ومســؤوليات خمتلــف 
الوحـدات واملكـاتب بغيـة القضـــاء علــى االزدواجيــة وجتنــب 
التفكـك وحتســـني مــا ألنشــطتنا مــن تأثــري. وســوف أقــترح 
ـــة والعمليــات – لتخفيــض األعمــال  تبسـيط القواعـد اإلجرائي

الورقية والوقت ولزيادة الكفاءة والشفافية. 
وآمل يف أن تساعد هـذه اإلصالحـات األمانـة العامـة  -٢٠٢
يف التركيز على أعماهلا، وأن متكننا أيضـا مـن خدمـة اجلمعيـة 

ـــــع  العامـــة خدمـــة أفضـــل باعتبارهـــا اجلـــهاز الرئيســـي لصن
السياسات يف األمم املتحدة. ويقع بعض االقتراحات يف جمال 
– وأهم مثال على ذلك هو تبسيط  اختصاص الدول األعضاء 
ــــات  وتعزيــز أعمــال اآلليــة احلكوميــة الدوليــة. ومثــة إصالح
أخرى تعتمد اعتمادا كبـريا علـى قدرتنـا علـى وقـف اخنفـاض 
االســــتثمار يف إعــــادة تدريــــب املوظفــــني ويف تكنولوجيـــــا 
املعلومات. وحتدوين ثقة يف أن جمموعة التغيريات ستسفر عـن 
تعزيز املنظمة بشكل أقوى وفق مـا دعـا إليـه إعـالن األلفيـة – 
حبيــث تظــل املنظمــة منظمــة ذات مصداقيــة وأمهيــة للــــدول 

األعضاء واتمع املدين وشعوب العامل. 
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 الفصل السادس 
 الشراكات 
 االتصاالت 

تتطلــب أي اســــتراتيجية فعالـــة لالتصـــاالت شـــبكة  -٢٠٣
دينامية من الشركاء واحللفاء الذيـن يعرفـون مـا الـذي تتوقعـه 
الدول األعضاء من املنظمة. ولقد طلبت إلـي اجلمعيــة العامـة، 
يف دورــا السادســة واخلمســني، أن أعــد اســتعراضا شـــامال 
لكيفية إدارة وعمليات إدارة شؤون اإلعـالم لتحديـد الكيفيـة 
الـيت ميكـن هلـا ـا االضطـالع مبســـؤولياا علــى حنــو أفضــل. 
وعلى مدى بضعة األشهر املاضية قـامت اإلدارة بفحـص ذايت 
مدقـق، مبسـاعدة مـن استشـاريني مرموقـني يف ميـــدان اإلدارة. 
وسـوف تظـهر نتـائج تلـك العمليـــة يف تقريــري عــن إصــالح 

اإلدارة الذي أعتزم تقدميه إىل اجلمعية العامة هذا اخلريف. 
ويف أعقـــاب اهلجمـــات اإلرهابيـــة الـــيت وقعـــــت يف  -٢٠٤
١١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، توقعت اإلدارة االستجابة الفورية 
ـــة إعالميــة  مـن األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء. وبـدأت محل
علــى نطــاق املنظومــــة لدعـــم اجلـــهود الراميـــة إىل مكافحـــة 
اإلرهاب. ومشلـت املبادرات املتخذة إنشـاء موقـع جديـد عـن 
اإلرهاب على املوقع الشبكي لألمـم املتحـدة باللغـات الرمسيـة 
الست كلها. وعندما أوقفت اجلوالت يف مقر األمم املتحدة، 
تسىن للمرشدين التابعني لـإلدارة االنضمـام إىل هيئـة الصليـب 

األمحر األمريكية يف جهود اإلغاثة كمترمجني شفويني. 
ويف أوائــل تشــرين األول/أكتوبــــر ٢٠٠١، عقـــدت  -٢٠٥
�اجتماعـــات بلديـــة� يف عشـــر مـــدن بالواليـــات املتحــــدة 
مبســاعدة املســؤولني يف احلملــة املعروفــة باســم �حنــــو عـــامل 
أفضل� الستكشاف التحديات الـيت تفرضـها هـذه اهلجمـات 
واإلعراب عن التضامن مع الشعب األمريكي. وُربطـت هـذه 
االجتماعـــات بوصلـــة ســـاتلية، أتـــاحت يل التحـــــدث مــــع 
املشتركني واإلجابة على أسـئلتهم، بينمـا اشـترك زمالئـي مـن 

كبار املسؤولني، واملمثلــون الوطنيـون املوقـرون يف املناقشـة يف 
املوقع مــن خمتلف األماكن. 

وتظـل الشـــراكات مــع وســائط اإلعــالم ذات أمهيــة  -٢٠٦
حيوية. ويف أوائل عام ٢٠٠٢، مكن بدء العمل بدائرة األمـم 
املتحـدة لألنبـاء املنظمـة مـن الوصـول إىل آالف الصحفيــني يف 
مجيـع أرجـاء العـامل بسـرعة وبشـكل مباشـــر. فقــد اشــترك يف 
هذه اخلدمة بالفعل ما ينوف علـى ٠٠٠ ٤ مشترك من مجيـع 
أحنــاء العــامل، مبــا يف ذلــــك كربيـــات املنظمـــات اإلخباريـــة، 
وفرادى الصحفيني، وهم يتلقون اخلدمة اإلخبارية عـن طريـق 
الربيد اإللكتروين، دون أي تكلفة. وتركز هذه الدائرة بصفـة 
خاصة على وسائط اإلعـالم يف البلـدان الناميـة الصغـرية، الـيت 
ـــى األنبــاء مــن مقــر  قـد ال تتوافـر لديـها إمكانيـة احلصـول عل
املنظمـة ومكاتبـها امليدانيـة مباشـرة، أو قـد ال يكـون بوســـعها 

حتمل نفقاا. 
وـذه الـروح، قدمـت اإلدارة أيضـــا الدعــم الســوقي  -٢٠٧
للصحفيـني مـن جمتمعـات الشـعوب األصليـة حلضـــور الــدورة 
األوىل للمنتـدى الدائـــم املعــين بقضايــا الســكان األصليــني يف 
ــــج  أيــار/مــايو ٢٠٠٢. وتواصــل اإلدارة الــترتيب لعقــد برام
إحاطـة إلعطـــاء كبــار الصحفيــني مــن خمتلــف أرجــاء العــامل 
الفرصة ملقابلة أعضاء يف جمتمع األمم املتحدة. وقد نظـم لقـاء 
صحـايف عـن فلسـطني يف كوبنـــهاغن يف متــوز/يوليــه ٢٠٠٢، 
ضم مجعا من الشـخصيات البـارزة والصحفيـني الوافديـن مـن 
ـــز  الشــرق األوســط وغــريه مــن املنــاطق. كذلــك فــإن مراك
اإلعالم التابعـة لألمم املتحدة على اتصال يومـي بـالصحفيني، 

كل يف منطقته. 
وآيـة علـــى االهتمــام الواســع االنتشــار باملنظمــة، أن  -٢٠٨
ـــم  ١٧٠ بلـدا وإقليمـا علـى اتصـال اآلن بـاملوقع الشـبكي لألم
املتحـدة، كمـا أن عـــدد املــرات املســجلة لزيــارة هــذا املوقــع 
ســنويا جتــــاوز حـــد البليـــون يف ١٩ تشـــرين األول/أكتوبـــر 
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٢٠٠١. ويف الوقت ذاته، فإن وصلة املوقـع الشـبكي املباشـرة 
بني العديد من وثائق اهليئات التداولية باللغات الرمسيـة السـت 
وبيـن نظام الوثائق الرمسية زادت كثـريا مـن إمكانيـة الوصـول 
ـــزال القــدرة  إىل هـذا املـورد اهلـام التـابع لألمـم املتحـدة. وال ت
ـــى البــث املباشــر علــى الشــبكة اإللكترونيــة تنمــو  الذاتيـة عل
وتتطور؛ فقد وفر للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية أكثر من ٦٠ 
ساعة من البـث املباشـر علـى الشـبكة اإللكترونيـة، وأفـاد مـن 
هذه التغطية أكثر من ٠٠٠ ٢١ مسـتعمل للشـبكة. وتواصـل 
ـــــة ومبيعــــات الطبعــــة  مبيعـــات قواعـــد البيانـــات اإللكتروني
اإللكترونيــة لــــة Development Business توليـــد إيرادات 
للمنظمة من العمالء الذيـن ميلكـون القـدرة علـى الدفـع. وقـد 
سجل تاريخ املنظمة، كما ورد يف حولية األمم املتحدة، على 

 .(C D-ROM) مدى مخسني عاما، على األقراص املدجمة
وعلــى امتــداد العــام، اســتمرت اجلــهود الراميــــة إىل  -٢٠٩
ضمـان إبـالغ رسـائل األمـم املتحـدة بأكـــرب عــدد ممكــن مــن 
اللغات، كما ُأثريت مواردهـا املرجعيـة بنفـس القـدر. وميكـن 
ـــات الرمسيــة  الوصـول إىل املوقـع الشـبكي لألمـم املتحـدة باللغ
السـت للمنظمـة. وباإلضافـة إىل األنشـطة اإلرشـادية الواســـعة 
النطاق اليت تضطلع ـا مراكـز اإلعـالم التابعـة لألمـم املتحـدة 
باللغات احمللية، حتتفظ هذه املراكز أيضـا مبواقـع علـى الشـبكة 
ـــة. وتقــوم إذاعــة األمــم املتحــدة ببــث  اإللكترونيـة بــ ٢٩ لغ
برامج مباشرة على اهلواء بست لغات كل يوم؛ وجيري إنتاج 
برامـج أســبوعية بتســع لغــات أخــرى. كمــا جتــرى يف املقــر 
جــوالت ســياحية مصحوبــة مبرشــــدين يتكلمـــون ٢٠ لغـــة. 
وكونت اإلدارة شراكات مبتكرة مع دور الطباعة اخلارجيـة، 
ممـا مكـن وقـائع األمـم املتحـدة مـن اسـتئناف نشـرها باللغــات 
اإلســبانية والروســية والعربيــــة مـــن خـــالل ترتيبـــات النشـــر 
املشـترك، حـىت يف الوقـت الـذي تســـمح فيــه دائرــا للــربامج 
الرئيســية املنشــأة حديثــا للمنشــورات يف أحنــاء العــامل أمجــــع 

بإعادة طبع مقاالا بلغــة كل من تلك األحناء. 

وقـد مت تكويـن فريـق اتصـاالت تـابع لألمـــم املتحــدة  -٢١٠
علـى نطـــاق املنظومــة لكفالــة اتبــاع ــج اســتراتيجي حيــال 
التحديات املشتركة اليت تواجه املنظمة يف ميدان االتصـاالت. 
وجيتمـع الفريـق أســـبوعيا بــاملقر، باإلضافــة إىل دورة إشــرافية 
تعقـد كـــل عــام، وحيــل حمــل جلنــة األمــم املتحــدة املشــتركة 

لإلعالم. 
ــــع املكـــاتب  وقــد تعــاونت اإلدارة بشــكل نــاجح م -٢١١
واملنظمـات األخـرى أثنــاء االحتفــال بــاليوم العــاملي ملتالزمــة 
نقـص املناعـــة املكتســب (اإليــدز). وجــرى تعــاون ممــاثل يف 
إعـداد وتنفيـذ محـالت االتصـاالت املتعلقـة بـاملؤمترات العامليـــة 
اهلامة مثل املؤمتر الدويل لتمويل التنمية واجلمعية العاملية الثانيـة 
ــالطفل،  للشـيخوخة ودورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية املعنيـة ب
ومؤمتـر القمـة العـاملي لألغذيــة: بعـــد مضــي مخــس ســنوات، 

ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
وقامت اإلدارة أيضا حبملـة إعالميـة تتعلـق باسـتقالل  -٢١٢
تيمــور الشــرقية ودور اتمــع الــدويل يف تعمــري أفغانســــتان. 
وقدمت املساعدة يف إنشاء إذاعة أوكـايب، وهـي حمطـة إذاعيـة 
تديرهــا بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــــة الكونغـــو 
الدميقراطية بالتعاون مع مؤسسة هريونديل، وهي منظمـة غـري 
حكوميــة مقرهــا يف سويســرا. وقــدم قســــم رســـم اخلرائـــط 
باإلدارة مساعدة تقنية قيمــة للجنـة تعيـني احلـدود بـني إريتريـا 
وإثيوبيـا ممـا أسـفر عـن الترسـيم النـاجح للحـدود الدوليـة بـــني 

البلدين يف نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
 

 صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية 
ـــة  دخــل صنــدوق األمــم املتحــدة للشــراكات الدولي -٢١٣
ومؤسسـة األمـم املتحـدة اآلن العـام اخلـــامس مــن شــراكتهما 
الناجحة. وقد مت، عن طريق هذا التعـاون برجمـة ٤٢٣ مليـون 
دوالر حـىت ٣١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ لتنفيـــذ ٢٢٢ 
مشـروعا علـى نطـاق العـامل يف أربعـة جمـــاالت برناجميــة هــي: 
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صحـة الطفـل؛ والســـكان واملــرأة؛ والبيئــة، والســالم واألمــن 
وحقـوق اإلنسـان. وباإلضافـة إىل ذلـك، مت حـىت متـــوز/يوليــه 
٢٠٠٢، توليـــد زهـــاء ٦٠ مليــون دوالر مــن املشــاريع الــيت 

دعمتها املؤسسة والصندوق. 
واستجابة لندائي باختاذ تدابري ملكافحة فـريوس نقـص  -٢١٤
املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، قـام 
صنــدوق األمــم املتحــدة للشــراكات الدوليــة، بالتعــاون مـــع 
الربنامج املشترك املتعلق بفريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
والس العاملي لألعمال التجاريـة بتنظيـم اجتمـاع بيـين وبـني 
كبـار ممثلـي ١١ شـركة ومؤسسـة. وولّـد هـذا اهتمامـا كبــريا 
باملوضوع والتزامات فعلية لـه، مبـا يف ذلـك الـتزام مـن شـركة 
دميلـر كرايزلـر بتوفـري الرعايـة الشـاملة وسـداد نفقـــات عــالج 
العـاملني يف جنـوب أفريقيـــا املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة 
البشرية/اإليدز مبا يلزمهم من أدوية. وعالوة على ذلـك، فـإن 
صنـدوق األمـــم املتحــدة للشــراكات الدوليــة هــو �ممســك 
ســجل� التربعــات واملســامهات للصنــدوق العــاملي ملكافحــة 
اإليدز، واملالريا والتدرن الرئوي (السل). وحــىت ١ حزيـران/ 
يونيه ٢٠٠٢، مت تلقي ٣٠٠ تربع من القطاع اخلـاص بلغـت 

قيمتها زهاء ٠٠٠ ٤٧٠ دوالر. 
ومثـة شـراكة مبتكـرة أخـرى يســـرها صنــدوق األمــم  -٢١٥
املتحدة للشراكات الدولية هي املبادرة املعززة ملكافحة انتقــال 
ـــا مؤسســة روكفيلــر،  الفـريوس مـن األم إىل الطفـل الـيت بدأ
واليت ركزت على الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/ 
اإليـدز املوصولـة بـالعالج كيمـــا يتســىن زيــادة فــرص النجــاة 
لألمهات املصابات بالفـريوس وأطفـاهلن علـى السـواء. وتقـوم 
منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة (اليونيســـيف) ومؤسســـــة 
ـــاإليدز، ضمــن آخريــن،  إلـيزابيث غلـيزر لألطفـال املصـابني ب
بتنفيـذ هـذا الربنـامج الـذي تبلـغ تكلفتـه ١٠٠ مليــون دوالر. 
وتتصدر كلية ميلمان للصحة العامة جبامعة كولومبيـا ائتـالف 
الشـراكات بشـأن املســـائل التقييميــة والتنفيذيــة، كمــا يقــوم 

ـــون مــن مخــس مؤسســات بتوفــري الرعايــة هلــذه  ائتـالف مك
األنشطة. 

ويسـرين أن أنـوه بأنـه نتيجـة للمناقشـات الـيت أجرــا  -٢١٦
اجلمعية العامة بشأن التعاون، ميكن اآلن بناء إطار للعمـل مـع 
الشــركاء مــن الشــركات واملؤسســات يف ســياق األهــــداف 
اإلمنائيـة لأللفيـــة. وقــد قــامت اآلن معظــم مؤسســات األمــم 
املتحـدة وبراجمـها وصناديقـها بتعيـــني مراكــز تنســيق للقطــاع 

اخلاص لتحديد الشركاء اجلدد وتعزيز الصالت معها. 
ــة  ويسـدي صنـدوق األمـم املتحـدة للشـراكات الدولي -٢١٧
املشـورة ملنظومـة األمـم املتحـدة بشـأن مجـع األمـوال وأنشــطة 
ـــاء الشــراكات لبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة  التوعيـة، وبشـأن بن
لأللفيــة، وأقــام الصنــدوق عالقــات مــــع املؤسســـات وقـــدم 
املشورة للمنظمات حول مجع األموال لقضايا األمم املتحدة. 

 
 خدمات املشاريع 

يف عـــام ٢٠٠١، حصـــل مكتـــــب األمــــم املتحــــدة  -٢١٨
ـــها ٦٠٣  خلدمـات املشـاريع علـى أعمـال تتعلـق مبشـاريع قيمت
ماليــني دوالر وقــدم مــا تزيــد قيمتــه علــى ٥٠٤,٧ ماليـــني 
دوالر مــن اخلدمــات لقرابــة ٤٠٠ ٢ مشــروع علــى نطــــاق 
العـامل أمجـع. وال يـزال برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي أكــرب 
عميل مفرد لألمم املتحدة فيما يقوم بـه مـن مشـاريع، إذ بلـغ 
ـــيت ميوهلــا الربنــامج اإلمنــائي أو متــول مــن  نصيـب املشـاريع ال
خالله ٣٦١ مليون دوالر مـن مجلـة املخصـص لعـام ٢٠٠١. 
وعـالوة علـى ذلـك، يشـرف مكتـب األمـم املتحـدة خلدمــات 
ـــدويل  املشـاريع علـى حافظـة قـروض بالنيابـة عـن الصنـدوق ال
للتنمية الزراعية، منت يف عـام ٢٠٠١ مبـا قيمتــه ٣٢٨ مليـون 

دوالر من املشاريع اجلديدة. 
ويف عـام ٢٠٠١ زادت قيمـة حافظـة املشـاريع اآلتيــة  -٢١٩
مـن منظمـــات األمــم املتحــدة الــيت ال تعتــرب مــن املســتفيدين 
ـــم املتحــدة  التقليديـني مـن اخلدمـات الـيت يقدمـها مكتـب األم
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خلدمات املشاريع من ١٥٥ مليـون دوالر يف عـام ٢٠٠٠ إىل 
ـــام ٢٠٠١. ويشــمل الرقــم األخــري  ٢٤٢ مليـون دوالر يف ع
ـــل مشــاريع جديــدة مــن أمانــة األمــم  ١٧٩ مليـون دوالر متث
ـــون دوالر مــن املفوضيــة الســامية حلقــوق  املتحـدة و ٢٤ ملي

اإلنسان. 
ويقوم مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع بتنفيـذ  -٢٢٠
ـــه مصــرف التنميــة األفريقــي عــن  أول مشـروع كبـري لـه ميول
طريــق اتفــاق لتقــدمي اخلدمــات اإلداريــة مــع برنــامج األمـــم 
ـــرض قيمتــه ٩,٨ ماليــني دوالر حلكومــة  املتحـدة اإلمنـائي: ق
ســـرياليون للمســـاعدة يف إصـــــالح وحتديــــث املستشــــفيات 
واملصحات. وبغية تقليـل املعوقـات الداخليـة لعملياتـه املعتـادة 
إىل أدىن حد خالل الـ ١٨ شهرا الـيت تسـتغرقها عمليـة إعـادة 
ـــب  التنظيـم، طلـب صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان مـن مكت
ــــالدعم التشـــغيلي  خدمــات املشــاريع عــام ٢٠٠١ تزويــده ب
واإلداري يف توظيـف االستشـاريني وتنظيـم حلقـات عمـــل يف 

سياق مشروعه للفترة االنتقالية. 
ــــى جـــهود املكتـــب يف تنويـــع حافظـــة  وكمثــال عل -٢٢١
املشاريع، هناك املساعدة اليت يقدمها إىل املستشار القانوين يف 
إنشاء حمكمة خاصـة لسـرياليون. وسـوف يقـوم املكتـب، مـن 
خالل شراكته مع منظمة العمل الدولية وغريها من املنظمــات 
التابعة ملنظومة األمم املتحــدة، بتنفيـذ برنـامج متكـامل للتنميـة 
يف إقليم إيفينيكيا املتمتع باالسـتقالل الـذايت يف سـيربيا وذلـك 
بالتعاون مع السلطات احملليـة وواحـدة مـن كربيـات شـركات 
النفط يف االحتاد الروسـي. ويركـز هـذا الربنـامج علـى التعليـم 

والصحة واإلسكان واهلياكل األساسية. 
ويتمثل تطور آخـر للخدمـات املقدمـة يف االضطـالع  -٢٢٢
يف مشـروع كبـــري لتوفــري امليــاه واملرافــق الصحيــة يف املنــاطق 
احلضرية بشمال العراق. فقد طلب مكتب برنامج العراق من 
ـــذ هــذا املشــروع الــذي تبلــغ  مكتـب خدمـات املشـاريع تنفي

ـــاون مــع منظمــة  تكلفتـه ١٩٤,٦ مليـون دوالر، وذلـك بالتع
األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف). واملكتـب بسـبيله أيضــا 
إىل أن يكون شريكا يف التنفيذ مع مركز منـع اجلرميـة الدوليـة 
التـابع ملكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة وذلـك بالنســبة 
للمشاريع اليت تنفذ يف بولنــدا واجلمهوريـة التشـيكية وجنـوب 
أفريقيـــا والفلبـــني وكولومبيـــا ولبنـــان ونيجرييـــا. ويف عـــــام 
٢٠٠١، أيضا، نفذت دائرة األعمال املتعلقة باأللغـام، التابعـة 
ـــة مكتــب خدمــات املشــاريع، برناجمــا  لألمـم املتحـدة، مبعاون
لتطهري مجيع املنـاطق املعـروف بأـا تـأثرت مـن جـراء األلغـام 
األرضية أو القذائف غري املنفجـرة وذلـك إىل مسـتوى مقبـول 

من بقايا هذه املتفجرات. 
ويف أعقاب استعراض قام به مكتب خدمـات الرقابـة  -٢٢٣
الداخليــة لتحديــد الكيفيــة الــــيت ميكـــن ـــا االســـتفادة مـــن 
اخلدمــات الــيت يقدمــها مكتــب خدمــات املشــــاريع بشـــكل 
أوسـع، أعربـت مـن جديـد عـن تـأييدي السـتمرار املكتـب يف 
ــــان ذايت التمويـــل، وشـــجعت كيانـــات األمـــم  أعمالــه ككي
املتحدة مجيعا على أن تفيد من اخلدمات اليت يقدمـها املكتـب 
ما دامت خيارا فعاال من حيث التكلفة. وبغية تعزيز عمليات 
املكتب ككيان ذايت التمويل، أوصيت بعـدد مـن التحسـينات 
يف بعـض اـاالت، وذلـك يف العمـل اإلشـــرايف للمكتــب ويف 
عملياته على السواء، مبا يف ذلك توسيع عضوية جلنة التنسـيق 
اإلداري وإنشــاء فريــق عــامل لتســهيل ودعــم أعمــال تلــــك 
اللجنة. ومت تنفيذ هذه التوصيات اليت أيدهـا الـس التنفيـذي 
لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصنــدوق األمــــم املتحـــدة 

للسكان، وهي تساعد املكتب يف معاجلة صعوباته املالية. 
 

 الشراكات مع اتمع املدين 
اسـتمر تطـــور التعــاون بــني منظومــة األمــم املتحــدة  -٢٢٤
واتمع املدين على مـدى العـام، يف التصـدي لتحديـات ليـس 
أقلها أمهية التحديات االجتماعية واالقتصادية واألمنية والبيئية 
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املعقدة القائمة اليوم. وتعمل األمم املتحدة علـى إجيـاد أرضيـة 
مشتركة للحوار البناء بـني ممثلـي احلكومـات واتمـع املـدين، 
فضـــال عـــن وضـــع أطـــر جديـــدة للتعـــاون. ويبقـــى الــــتزام 
احلكومات وإجراءاا الفعليـة لتحقيـق أهـداف األمـم املتحـدة 
أمـر أساسـي بـالغ األمهيـة. علـــى أن الشــراكات علــى امتــداد 
– احلكومات هي أمر جوهـري  كامل نطاق اتمعات املدنية 
يف اجلهود الرامية إىل ختفيف وطأة الفقـر والعمـل علـى حتقيـق 
ــــز األمـــن  التنميــة املســتدامة وكفالــة حقــوق اإلنســان وتعزي

العاملي. 
وكان إنشاء احملكمــة اجلنائيـة الدوليـة يف عـام ٢٠٠٢  -٢٢٥
ــــى  معلمــا علــى الطريــق بالنســبة للمجتمــع الــدويل وآيــة عل
اإلسهام الذي تقدمه املنظمات غري احلكومية اليت أسهمت يف 
كل مرحلة من مراحل هذه العملية. ويف األعمـال التحضرييـة 
ملؤمتر مونتــريي، ويف لقـاءات حـوار املـائدة املسـتديرة الرباعيـة 
األطراف بشأن مسائل االقتصاد الكلـي العامليـة، الـيت متـت يف 
إطار املؤمتر نفسه، أفادت القضايا األساسية للفقر واالسـتثمار 
والنمـو االقتصـادي مـن جتـارب اتمـع املـدين وحملاتـه النــافذة. 
وبـاملثل، كـــانت مشــاركة اتمــع احمللــي ضروريــة لألعمــال 
التحضريية املتعلقة مبؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة. وإن 
اسـتحداث أشـكال جديـدة للشـراكة تدخـل فيـها احلكومــات 
واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلـاص هلـو مسـة هامـة مـن 
مسات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وسـوف يكـون لـه 

أثر كبري على نتائج مؤمتر القمة وعلى تنفيذ برناجمه. 
وقد دأبت األمم املتحدة على التكيف مع منو اتمـع  -٢٢٦
ـــد دوره يف اتمــع الــدويل. ويتطلــب التنــوع يف  املـدين وتزاي
ـــدين  االهتمامــات واخلــربات ويف طبيعــة منظمــات اتمــع امل
أسلوب تناول لعالقات األمم املتحدة مع اتمع املـدين يتسـم 
باحلنكة واملرونة. وعلى املستوى العملي، عمــل إنشـاء مراكـز 
تنسـيق للمنظمـات غـري احلكوميـة داخـل األمانـة العامـــة علــى 
تسهيل التفاعل مع هـذه املنظمـات وفيمـا بينـها، كمـا أفضـى 

ـــهيئات احلكوميــة  تعزيـز الدعـم الـذي تقدمـه األمانـة العامـة لل
ــة إىل  الدوليـة الـيت تتعـامل مباشـرة مـع املنظمـات غـري احلكومي
ـــاعل بــني هــذه املنظمــات والــدول األعضــاء. ويف  تقويـة التف
الوقـت نفسـه، سـعت األمانـة العامـة إىل تيسـري االتصـال فيمــا 
بـني املنظمـات غـري احلكوميـة نفسـها بتشـجيع منـو الشـــبكات 

اإلقليمية هلذه املنظمات، وال سيما يف البلدان النامية. 
وتكونت جمموعة كبرية من املمارسات املتعلقة بدور  -٢٢٧
املنظمــات غــري احلكوميــة ومــــدى مشـــاركتها يف املؤمتـــرات 
اخلاصـة لألمـم املتحـدة. وال تـزال القـرارات الـيت حتكـــم هــذه 
الترتيبات، إىل حد كبري تتخذ لكــل مناسـبة علـى حـدة، علـى 
الرغـم مـن املبـادئ العامـة الـواردة يف قـرار الـس االقتصــادي 
واالجتمـاعي ٣١/١٩٩٦ (اجلـزء الرابـع). ومـــن حــق الــدول 
األعضاء، بطبيعة احلال حتديد الشروط واألوضـاع الـيت حتكـم 
اعتمـاد واشـتراك املنظمـات غـري احلكوميـة يف مؤمتـرات األمــم 
املتحدة وغريها من االجتماعـات التداوليـة. ومـن شـأن زيـادة 
الــترابط والتســاوق وإمكانيــة التنبــؤ مبســار األمــــور يف هـــذا 
الصـدد، أن تعـزز أكـثر فـأكثر العالقـــات القائمــة بــني األمــم 

املتحدة واتمع املدين ككل. 
والشراكات مع القطاع اخلاص هي أيضا مـن األمـور  -٢٢٨
البالغــة األمهيــة. وقــد عمــل امليثــاق العــاملي مــع مؤسســــات 
األعمال يف خمتلف أحناء العامل لتشجيع حتلي الشركات بــروح 
املسؤولية يف جماالت حقـوق اإلنسـان ومعايـري العمـل والبيئـة. 
وبـدأ اآلن العمـل بامليثـاق العـاملي يف كـل منطقـــة مــن منــاطق 
العـامل، معـززا بالشـركاء علـى الصعيـد الوطـين، ومدعومـا مــن 
منظمات األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها. ففي آسيا، علـى 
سبيل املثال، عملت املنظمة الدولية ألرباب العمل مع منظمـة 
العمـل الدوليـة إلجـــراء اســتقصاء إقليمــي عــن تنفيــذ امليثــاق 
وإنشـاء أفرقـة لـإلدارة والدعـوة علـى الصعيـد الوطـين، وإجيــاد 
أكـثر النـهج فعاليـة يف إشـراك الشـركات مـن آسـيا يف أعمــال 

امليثاق العاملي. 
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ـــاملي يف  وقــد صــدر أول تقريــر مرحلــي للميثــاق الع -٢٢٩
متوز/يوليه ٢٠٠٢، مسجال إجنازات امليثاق حىت ذلك احلـني. 
ـــاملي، يف الفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢،  وحتديـدا، شـكَّل امليثـاق الع
جملسا استشاريا تابعا للميثاق، وبدأ أفرقة عاملة معنيـة بطائفـة 
متنوعة من املسـائل، منـها مسـائل االسـتثمار املسـتدام يف أقـل 
البلـدان منـوا؛ واســـتمر يف إجــراء احلــوار املتعلــق بالسياســات 
حـول دور مؤسسـات األعمـال التجاريـــة يف منــاطق الصــراع 
وبـدأ حـوارا ثانيـا عـن األعمـال التجاريـة والتنميـة املســـتدامة؛ 
وأنشأ منتدى للتعلم كقاعدة بيانات للدراسات اإلفرادية الـيت 
ـــيت تــترجم مبــادئ امليثــاق إىل ممارســة  تقـوم ـا الشـركات ال
ــــر التفـــاوض علـــى مشـــاريع الشـــراكات بـــني  عمليــة؛ ويس
الشـركات ووكـــاالت األمــم املتحــدة وصناديقــها وبراجمــها، 
ودعم األنشطة اإلرشادية على الصعيد الوطين من خالل شـن 

محالت للدعوة رفيعة املستوى ومحالت قطرية رمسية. 
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 خالصة 
ـــه  يقـدم هـذا التقريـر السـنوي عرضـا عامـا ملـا تقـوم ب -٢٣٠
األمــم املتحــدة للمســاعدة يف حــل املشــاكل العامليــة امللحــــة 
ولتعزيز التعاون الدويل. وترد تقييمات أكثر تفصيال للمسائل 
احملــددة املســــتعرضة يف هـــذا التقريـــر يف تقـــاريري األخـــرى 
للهيئات التشريعية. وقد أكدت التطورات اليت حدثت خـالل 
العـام املنصـرم تزايـد أمهيـة املنظمـة يف الشـؤون العامليـة، ولكــن 
استعراض األعمال اليت تضطلع ا املنظمـة يذكرنـا أيضـا بأنـه 
ـــه لتحقيــق أهــداف  ال يـزال هنـاك الكثـري الـذي يلـزم القيـام ب
وغايات ميثاق األمم املتحدة وإعالن األلفية. فلنغتنم يف العـام 
ـــة يف ســعينا املشــترك  املقبـل كـل فرصـة لالسـتفادة مـن املنظم

لتحقيق العدالة والسالم الدائم. 
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