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 الفصل األول
 مقدمة  

فلقـد كـان    .  أشد األعوام حتديا على حنـو يفـوق الوصـف          مرت األمم املتحدة بعام من     - ١
على جملس األمن أن يتناول القضايا املثرية للجدل الـيت أحاطـت بأزمـة العـراق، والـدور الـذي                    

وكانـت هنـاك طفـرة يف الطلـب علـى عمليـات             . يتعني أن تقوم بـه املنظمـة يف أعقـاب احلـرب           
. تـون الصـراعات الـيت سـادها العنـف     حفـظ السـالم يف عـدد مـن البلـدان اخلارجـة لتوهـا مـن أ        

وألقــى اإلرهــاب الــدويل والتهديــد باســتخدام أســلحة الــدمار الشــامل بظالهلمــا علــى شــعوب   
ــة  ــزامن مــع ذلــك أن واجهــت األمــم املتحــدة أيضــا مــدَّا عارمــا ملــرض ســريع      . العــامل كاف وت

ــدهو      ــدقع واجلــوع، والت ــة يف جمــال الفقــر امل ــي، االنتشــار، فضــال عــن التحــديات اجلاري ر البيئ
ولقـد كـان يف ظـل       . وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتقدمي املعونة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ        

نــوفمرب املاضـــي، فريقــا رفيـــع املســتوى معنيـــا    /هــذه اخللفيــة أنـــين عينــُت، يف تشـــرين الثــاين    
بالتهديدات والتحديات والتغيري لكي يدرس ما نواجهه من هتديدات وجيري تقييمـا لسياسـاتنا              

 .عملياتنا ومؤسساتنا القائمة، ولكي يقدم توصيات جريئة وعملية يف هذا الشأنو
وال يغيب عن البال أن ميثاق األمم املتحدة يقتضي مـن املنظمـة أن تعمـل علـى تـوفري                     - ٢

أسباب التقدم والتطور يف امليـدانني االقتصـادي واالجتمـاعي، وعلـى تيسـري احللـول للمشـاكل                 
وبالنسـبة إىل غالبيـة شـعوب العـامل،         . جتماعية والصحية ومـا يتصـل هبـا       الدولية االقتصادية واال  

ــة،         ــاه الشــرب غــري املأمون ــر، واجلــوع، ومي ــل يف الفق ــا تتمث ــة إمن ــدات الفوري ــإن أهــم التهدي ف
ويتركز العمـل اهلـام الـذي تقـوم بـه املنظمـة يف              . والتدهور البيئي، واألمراض الوبائية أو املعدية     

ومــن بــني األهــداف الثمانيــة لأللفيــة خفــض   . داف اإلمنائيــة لأللفيــةهــذه اجملــاالت علــى األهــ 
مستويات الفقر واجلوع إىل النصف، وضمان تعميم التعليم االبتـدائي، ووقـف انتشـار فـريوس          

اإليدز وغريه مـن األمـراض الرئيسـية، علـى أن يتحقـق كـل ذلـك حبلـول                   /نقص املناعة البشرية  
 . ٢٠١٥عام 
 النجاح يف التقـدم صـوب بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،               ولئن كان قد حتقق بعض     - ٣

ذلـك أن تلـك األهـداف ال سـبيل إىل بلوغهـا إال عـن طريـق               . فإن هذا التقدم مل يكـن خالصـا       
األخذ بسياسات اقتصادية واجتماعية سليمة، وبأسباب احلكم الرشيد، وتعبئة املـوارد، وإقامـة             

 . و والبلدان الناميةشراكة حقيقية بني البلدان املتقدمة النم
اإليـدز يف  /ويتمثل أحد الربامج اهلامـة اجلديـدة ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية               - ٤

الــيت تضــطلع هبــا منظمــة الصــحة العامليــة وبرنــامج األمــم   “ ثالثــة يف مخســة”املبــادرة املســماة 
وفريوسـات لثالثـة    املتحدة املشترك املعين باإليدز، واليت هتدف إىل تـوفري عـالج مضـادات الرتر             
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

واحلاجـة ماسـة إىل حتقيـق ذلـك ألن سـتة ماليـني شـخص                . ٢٠٠٥ماليني شخص حبلول عام     
ــادات         ــالج مبضـ ــى العـ ــول علـ ــة إىل احلصـ ــامي يف حاجـ ــامل النـ ــرض يف العـ ــذا املـ ــابني هبـ مصـ

ــاة   ويتطلــب الكفــاح ضــد فــريوس نقــص املناعــة   . الرتروفريوســات لكــي يظلــوا علــى قيــد احلي
 . ة عاملية قوية، وشراكة عاملية فعالة، وعمال عامليا متواصالاإليدز قياد/البشرية

وحينما يتعلـق األمـر بالتصـدي للكـوارث الطبيعيـة، وحـاالت الالجـئني، وغريهـا مـن                    - ٥
حــاالت الطــوارئ اإلنســانية، ســتبدو الفجــوة أكثــر وضــوحا وإحلاحــا بــني الطلبــات املتزايــدة    

نــداءات الصــادرة عــن األمــم املتحــدة أقــل مــن    ودائمــا مــا يكــون متويــل ال . واملــوارد احملــدودة
ولذلك فإن تـوفري التمويـل      . املطلوب، مبا ينجم عن ذلك من حتديد للخدمات اليت يتم تقدميها          
وسـيكون أيضـا جمـديا مـن        . الكايف مـن أجـل التنميـة والقضـايا اإلنسـانية يعـد اسـتثمارا سـليما                

 . م واألمنحيث التكلفة بالنظر إىل عائداته احملتملة من حيث السال
ــيت تواجــه شــعوهبا أحــد الشــواغل ذات       - ٦ ــة ال ــا واحملن ــة احلرجــة يف أفريقي وتشــكل احلال

فالصراع املسـلح يف دارفـور غـريب السـودان هـو شـاهد مقـبض علـى اسـتمرار            . األولوية العالية 
إن نصـف سـكان أفريقيـا يعيشـون يف حالـة مـن الفقـر،                . الصراعات الفتاكة على أرض القـارة     

طقة الوحيدة من مناطق العـامل الـيت يـزداد فيهـا معـدل سـوء تغذيـة األطفـال وال يطـرأ                       وهي املن 
 مليـون   ١٥اإليـدز علـى حيـاة حنـو         /وقد أتى وباء فريوس نقص املناعة البشرية      . عليه أي حتسن  

نسمة من سكان القـارة، وال يـزال يلحـق الـدمار االجتمـاعي واالقتصـادي باجملتمعـات املتـأثرة             
قـد كـان مبعـث ارتيـاحي ظهـور بعـض االجتاهـات اإلجيابيـة، واجلهـود الـيت                    ومـع ذلـك، فل    . به

بذلتــها الــدول واملؤسســات األفريقيــة مــن أجــل التصــدي لتحــديات الســالم واألمــن، والتنميــة  
ــة، وحقــوق اإلنســان  ــة بــدور هــام يف حتقيــق   . االقتصــادية واالجتماعي وقامــت الــدول األفريقي

 السالم واألمن الذي أنشئ مؤخرا واملنبثـق عـن االحتـاد     وجملس. االستقرار يف بوروندي وليربيا   
 على إمكانات هائلة ألن يصبح أداة ملنع نشوب الصراعات املتسـمة بـالعنف،              ينطوياألفريقي  

ومن خالل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا وآليـة اسـتعراض األقـران              . وإدارهتا، وحلها 
 . دا باحلد من الفقر، وحبقوق اإلنسان، واحلكم الرشيدالتابعة هلا، تبدي أفريقيا التزاما متجد

وال ينبغي التقليل من شـأن املسـامهات البنـاءة الـيت أسـهمت هبـا العناصـر الفاعلـة غـري                       - ٧
احلكومية يف إحراز تقدم بشأن قضايا من قبيل نوع اجلـنس، وتغـري املنـاخ، والـديون، واأللغـام                   

والتحدي املاثل اليـوم إمنـا يكمـن يف إثـراء الطـابع             . يدزاإل/الربية، وفريوس نقص املناعة البشرية    
احلكــومي الــدويل الفريــد لألمــم املتحــدة مــن خــالل زيــادة االنفتــاح حنــو إقامــة شــراكات مــع   

 . اجملتمع املدين العاملي
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ولقد زاد الطلب علـى عمليـات حفـظ السـالم الـيت تضـطلع هبـا األمـم املتحـدة زيـادة                        - ٨
.  وأنشئت عمليات جديـدة يف بورونـدي وهـاييت وليربيـا والسـودان             هائلة خالل العام املاضي،   
 مـن املـوظفني   ١١ ٠٠٠ مـن األفـراد العســـكريني، وحنـو      ٥٦ ٠٠٠وهناك حاليا ما يربو على      

وكـثري مـن هـذه العمليـات     .  بعثـة يف خمتلـف أحنـاء العـامل       ١٦ بلـدا يعملـون يف       ٩٧املدنيني من   
من ولكن أيضا باملشاكل السياسـية، وسـيادة القـانون،          متعدد األبعاد، وال يعىن فقط بقضايا األ      

ويعكـس تزايـد عـدد البعثـات     . وحقوق اإلنسان، والشـواغل اإلنسـانية، واإلنعـاش االقتصـادي       
ازديادا يف الطلب على عمليات حفظ السالم واستمرار أمهيتها يف املسـاعدة علـى إهنـاء القتـال                  

ه، فـإن هـذا النمـو يفـرض عبئـا ضـخما علـى          ويف الوقت نفسـ   . وتدعيم السالم يف بلدان كثرية    
والعمليـات الـيت جيـري      . موارد املنظمة وقدراهتا على ختطـيط هـذه العمليـات ونشـرها وإدارهتـا             

االضطالع هبـا حاليـا لـن تتكلـل بالنجـاح إال مبواصـلة الـدعم وااللتـزام السياسـيني مـن جانـب                      
 .الدول األعضاء، وختصيص املوارد الصحيحة هلا

ألمم املتحدة، حبكم الضرورة، أن تشـارك يف الكفـاح ضـد اإلرهـاب الـدويل                وال بد ل   - ٩
وجلنــة مكافحــة . بــالنظر إىل أن أي تــدابري فعالــة ملواجهتــه تتطلــب تعاونــا دوليــا واســع النطــاق

اإلرهاب التابعة جمللس األمن، واليت حتظى بأمهية مركزية يف اجلهود اليت تبـذهلا املنظمـة يف هـذا       
وإننـا إذ نوحـد قوانـا يف        . ز اآلن بإنشاء إدارة تنفيذية ملكافحة اإلرهاب      اخلصوص، سوف تتعز  

 .ت وحقوق اإلنسان وسيادة القانونمكافحة اإلرهاب، فإنه ال حميص من دعم ومحاية احلريا
وإين آمل يف أن تتواصل وتتعزز قـوة الـدفع الـيت تتزايـد تـدرجييا وحنـن نقتـرب صـوب                       - ١٠

 اخلمسي إلعالن األلفية وبالذكرى السنوية السـتني إلنشـاء       باالستعراض ٢٠٠٥االحتفال عام   
.األمــم املتحــدة، وأن تــؤدي إىل حتقيــق النتــائج اإلجيابيــة الــيت ترجتيهــا منظمتنــا ويرجتيهــا العــامل 
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 الفصل الثاين
 حتقيق السالم واألمن  

نيني ال تــزال الصــراعات الداخليــة الــيت يســودها العنــف تغمــر بــني رحاهــا ماليــني املــد - ١١
حول العامل، وتشد إىل سـاحتها بلـدانا جمـاورة ممـا جيعلـها تشـكل هتديـدا أوسـع نطاقـا للسـالم                        

وهذه احلروب، اليت كثريا ما يكون العامل احملرك وراءها هو فشـل القيـادات              . واألمن الدوليني 
ت السياسية يف توفري احلكـم القـائم علـى املشـاركة واملسـاءلة، مـن شـأهنا أن تسـتغل االختالفـا                   

وكـثريا مـا يفشـل املشـتركون يف         . الدينية والعرقية وأن حيمى وطيُسها بفعل املصاحل االقتصادية       
بـل إن املـدنيني     . هذه احلروب يف أن مييزوا بني املقاتلني واملدنيني وموظفي املسـاعدة اإلنسـانية            

ل تعرضوا هلجمات متعمدة، وأرغم األطفال على االخنراط يف صفوف املقـاتلني، وأصـبح عمـا              
وال يـزال خطـر انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل واإلرهـاب مـن بـني                   . املعونة أهدافا استراتيجية  

 .القضايا ذات االهتمام البالغ
وال تزال األمم املتحدة تسـتخدم جمموعـة مـن الوسـائل، تشـمل الدبلوماسـية الوقائيـة،             - ١٢

اجلــة الصــراعات وصــنع الســالم، وبنــاء الســالم، مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء علــى مع  
ويف غضون اإلثين عشـر شـهرا       . الداخلية وكذلك الصراعات املألوفة اليت تنشأ فيما بني الدول        

األخرية، استخدمت كل هذه الوسائل، بدءا من املساعي احلميدة يف عدد مـن املنازعـات الـيت                 
ل تتسم باحلساسية، إىل استخدام مزيج جيمع بني حفـظ السـالم وصـنع السـالم يف حـاالت مثـ                   
. قــربص والصــحراء الغربيــة، وبنــاء الســالم بعــد انتــهاء الصــراع كمــا حــدث يف ســرياليون         

وباإلضافة إىل ذلك، واصلت الوكاالت اإلمنائية التابعة لألمم املتحـدة بـذل جهودهـا ملسـاعدة                
الدول األعضاء علـى التصـدي لألسـباب اجلذريـة للصـراع وبنـاء قـدرهتا الطويلـة األجـل علـى                      

 .  بالطرق السلميةتسوية املنازعات
ومرة أخـرى، شـهد العـام املاضـي زيـادة يف عـدد بعثـات األمـم املتحـدة لبنـاء السـالم                         - ١٣

وحفظ السالم، مما يربهن على الدور الرئيسي الذي تقوم بـه منظمتنـا سـعيا إىل حتقيـق السـالم                    
شــرية واألمــن الــدوليني، األمــر الــذي ضــاعف أيضــا مــن األعبــاء الــيت تثقــل كاهــل مواردنــا الب  

 .واملادية
 

 منع نشوب الصراعات وصنع السالم  
 نتيجة للتدهور اخلطري الذي طرأ علـى احلالـة األمنيـة يف العـراق، قـررُت أن ينقـل إىل                     - ١٤

خارج البلد، بصورة مؤقتة، املوظفون الدوليون التابعون لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة                 
ومـع ذلـك،    . لربامج والصناديق التابعة لألمم املتحدة    إىل العراق، وكذلك موظفو الوكاالت وا     
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ال تزال منظومة األمم املتحدة تدير طائفة عريضة من أنشطة املساعدة األساسية يف مجيع أحنـاء                
 . البلد، سواء من داخل العراق أو من خارجه

، طلب إىلَّ جملس األمن إهنـاء برنـامج الـنفط مقابـل             )٢٠٠٣( ١٤٨٣ومبوجب القرار    - ١٥
، مـع نقـل املسـؤولية عـن أي نشـاط            ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢١لغذاء يف العراق حبلول     ا

، ٢٠٠٣نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢١ويف . متبــق يف إطــار الربنــامج إىل ســلطة التحــالف املؤقتــة 
ــة إىل الســلطة    ــع مســؤولياهتا التنفيذي ــول . ســلمت األمــم املتحــدة مجي ــران٣٠وحبل ــه / حزي يوني

وأغلـق  .  بليون دوالر من األموال املتبقيـة إىل صـندوق تنميـة العـراق             ٨,٦ ، حوِّل مبلغ  ٢٠٠٤
 . مايو/ أيار٣١مكتب برنامج العراق يف 

، دعا جملس األمـن جملـس احلكـم يف العـراق أن يقـدم يف                )٢٠٠٣( ١٥١١ويف القرار    - ١٦
  جدوال زمنيا وبرناجمـا لصـياغة دسـتور جديـد          ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٥موعد أقصاه   

وقــرر اجمللــس أيضــا أنــه ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تعــزز . للعــراق وإلجــراء انتخابــات دميقراطيــة
وتواصل دورهـا احليـوي يف العـراق حسـبما تسـمح بـه الظـروف، وأذن بتشـكيل قـوة متعـددة              
اجلنسيات تقوم باختاذ مجيع التدابري الالزمة مـن أجـل اإلسـهام يف صـون األمـن واالسـتقرار يف                    

نـوفمرب، وقعـت سـلطة التحـالف املؤقتـة وجملـس احلكـم اتفاقـا                / تشـرين الثـاين    ١٥ ويف. العراق
ــة سياســية الســتعادة الســيادة حبلــول    ــران٣٠حيــدد عملي ــه / حزي ، وأيضــا لصــياغة ٢٠٠٤يوني

 .دستور جديد وإجراء انتخابات يف ظل ذلك الدستور
ورك مـع وفـد   ، دعـوت إىل عقـد اجتمـاع يف نيويـ      ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاين  ١٩ويف   - ١٧

جمللس احلكم وسلطة التحالف املؤقتة، طُلب من األمم املتحدة يف إثـره أن تسـاعد علـى تيسـري                   
عملية للحوار وبناء توافق لآلراء بني العراقيني لضمان جنـاح عمليـة االنتقـال السياسـي بطريقـة          

خـالل بعثتـه    ويف  . وحتقيقا هلذه الغاية، قام مستشاري اخلاص بثالث بعثات إىل العراق         . سلمية
، خلص مستشاري اخلاص، بالتعاون مـع       ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٣ إىل   ٦األوىل، يف الفترة من     

فريق من شـعبة املسـاعدة االنتخابيـة التابعـة إلدارة الشـؤون السياسـية، إىل أنـه ال ميكـن إجـراء                       
، وأن احلكومــة املؤقتــة يــتعني تشــكيلها ٢٠٠٤ يونيــه/ حزيــران٣٠انتخابــات موثــوق هبــا قبــل 

أبريـل،  / نيسـان ١٦مـارس إىل   / آذار ٢٦ويف خالل زيارته الثانية، يف الفتـرة مـن          . بسبل أخرى 
متكن مستشاري اخلاص، استنادا إىل مشاورات مستفيضة أجراها مع طائفة عريضـة مـن أفـراد                
اجملتمع العراقي، وجملس احلكم، وسلطة التحالف املؤقتة، من وضع أفكـار مؤقتـة بشـأن عمليـة                 

. أبريـل، عـرض هـذه األفكـار علـى جملـس األمـن       / نيسـان ٢٧ويف .  هلـا النجـاح  انتقـال يتـوخى  
يونيه، تـوىل مستشـاري اخلـاص،    / حزيران٢مايو إىل / أيار١وخالل بعثته الثالثة، يف الفترة من   

ويف الوقـت الـراهن، مت نشـر        . يونيه، عملية تيسري تشكيل احلكومة املؤقتة للعـراق       /يف ا حزيران  
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

يونيـه، لتيسـري التفـاوض بشـأن الطرائـق          / حزيـران  ٦مايو إىل   / أيار ٣فترة من   بعثة انتخابية يف ال   
مـايو، مت تشـكيل اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة           / أيار ٣١ويف  . االنتخابية وإنشاء مؤسسة انتخابية   

للعراق يف أعقاب عملية ترشيح على نطاق البلد بكامله، وعمليـة اختيـار للمرشـحني أشـرفت                 
 وبعـد إجـراء مشـاورات مـع طائفـة عريضـة مـن العـراقيني يف مجيـع أحنـاء                      .عليها األمم املتحدة  

يونيـه إصـدار   / حزيـران ٧البلد، ومناقشـات مـع جملـس احلكـم وسـلطة التحـالف املؤقتـة، مت يف          
 . اإلطار القانوين للنظام االنتخايب واألحزاب والكيانات السياسية

، الـذي أيـد     )٢٠٠٤( ١٥٤٦ر  ، اختذ جملس األمن القـرا     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٨ويف   - ١٨
اجلدول الزمين املقترح لعملية االنتقال السياسي يف العراق، وقرر أن تقوم األمم املتحـدة بـدور                
رئيسي، وفقا ملـا تسـمح بـه الظـروف، يف املسـاعدة علـى عقـد مـؤمتر وطـين، وتقـدمي املشـورة                         

راء بشـأن صـياغة دسـتور    بشأن عملية إجراء االنتخابات، وتعزيز احلوار الوطين وبناء توافق اآل 
ــة         . وطــين ــل التنمي ــن قبي ــة جمــاالت أخــرى م ــا اجمللــس للبعث ــيت منحه ــة ال ومشلــت أيضــا الوالي

 . واملساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واملصاحلة الوطنية
، ســتبذل األمــم )٢٠٠٤( ١٥٤٦ومبوجــب الواليــة املعــززة الــيت يــنص عليهــا القــرار    - ١٩

وحتقيقـا هلـذه الغايـة، سـيعمل        . عب العراقـي يف العمليـة االنتقاليـة       املتحدة قصاراها ملساعدة الش   
ممثلي اخلاص اجلديد عن كثب مع احلكومة املؤقتة، وسـيقيم حـوارا مـع البلـدان داخـل املنطقـة                    

بيــد أن قيــام األمــم املتحــدة بــدور موســع يف بنــاء املؤسســات، والــتعمري، وحقــوق . وخارجهــا
هنا مبا إذا كانت البيئـة األمنيـة عمومـا سـوف تسـمح           اإلنسان أو أي جماالت أخرى سيكون ر      

ويف الوقــت نفســه، ســريكز ممثلــي اخلــاص علــى االضــطالع باملهــام . بوجـود موســع يف العــراق 
مــن خــارج العــراق ومــن داخلــه  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦ذات األولويــة األساســية احملــددة يف القــرار 

النجـاح، سـيكون يف حاجـة       ولكـي يتكلـل مسـعاه ب      . على السواء، وفقا ملا تسمح به الظـروف       
 . إىل الدعم الكامل من جانب اجملتمع الدويل

 الفلسـطيين، فعلـى الـرغم مـن اجلهـود املضـنية             - وإذا ما انتقلنا إىل الصراع اإلسرائيلي      - ٢٠
املؤلفــة مــن األمــم املتحــدة، واالحتــاد (الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل مــن خــالل اجملموعــة الرباعيــة 

ــاد ــي، والواليــات املتحــدة األمريكيــة   األورويب، واالحت ــن جانــب    ) الروس ، وااللتــزام املعلــن م
.  العملية السلمية متوقفة، وال يـزال العنـف مستشـريا          لال تزا األطراف مببادرة خريطة الطريق،     

ومــا فتئــت احلالــة اإلنســانية يف األرض الفلســطينية احملتلــة آخــذة يف التــدهور، وال تتــوفر ســبل   
ف لكــثري مــن الفلســطينيني إال مــن خــالل املســاعدة الــيت يقــدمها  العــيش علــى مســتوى الكفــا

اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف   
 . الشرق األدىن والربامج والوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة
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مــن قــرارين بشــأن الشــرق  وعلــى مــدى اإلثــين عشــر شــهرا املاضــية، اختــذ جملــس األ    - ٢١
، )٢٠٠٣( ١٥١٥، أيــد اجمللــس، يف قــراره ٢٠٠٣نــوفمرب / تشــرين الثــاين١٩ففــي . األوســط

ويف . وفقــا هلـــا خريطــة الطريــق وأهــاب بــاألطراف أن تفــي مبـــا يقــع عليهــا مــن التزامــات          
ــار ١٩ ــايو /أي ــرار   ٢٠٠٤م ــس الق ــذ اجملل ــرائيل    )٢٠٠٤( ١٥٤٤، اخت ــه إس ــب في ــذي طال ، ال

اماهتا مبوجب القانون الدويل، مبـا يف ذلـك التزامهـا بعـدم هـدم منـازل الفلسـطينيني                   باحترام التز 
ويف إطار الدورة االستثنائية الطارئة العاشـرة املسـتأنفة، اختـذت           . على حنو خيالف ذلك القانون    

، الـذي طالبـت     ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشـرين األول   ٢١ املؤرخ   ١٠/١٣-اجلمعية العامة القرار دإط   
قف وإلغاء تشييد اجلدار الـذي تقـوم ببنائـه يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا يف       فيه إسرائيل بو  

ــا    ــا حوهل ــة،  ديســمرب/ كــانون األول٨ويف . ذلــك القــدس الشــرقية وم ــة العام ، اختــذت اجلمعي
رة أخــرى يف إطــار دورهتــا االســتثنائية الطارئــة العاشــرة املســتأنفة، القــرار  ــــت مــــاجتمع التــــي
طلبت فيه إىل حمكمة العدل الدولية أن تصـدر علـى وجـه السـرعة فتـوى                  الذي   ١٠/١٤-دإط

يوليـه  / متـوز  ٩وأصـدرت احملكمـة فتواهـا يف        . بشأن اآلثار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد اجلـدار           
، ورأت أن املســار الــذي يتخــذه اجلــدار يف األرض الفلســطينية احملتلــة يتعــارض مــع        ٢٠٠٤

 بأن توقف تشييد اجلـدار وبـأن تفكـك األجـزاء الـيت سـبق                القانون الدويل، وأن إسرائيل ملزمة    
ورأت احملكمـة  . بناؤها بالفعل، وجبـرب مجيـع األضـرار الـيت تعرضـت هلـا املمتلكـات الفلسـطينية                 

أيضا أن مجيع الدول ملزمة بعدم االعتراف بالوضـع غـري القـانوين املترتـب علـى تشـييد اجلـدار                     
وذكــرت .  الــدويل مبوجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  للقــانون اإلنســاينإســرائيلوكفالــة امتثــال 

. احملكمــة أنــه ينبغــي للجمعيــة العامــة وجملــس األمــن النظــر يف مــا يلــزم مــن إجــراءات أخــرى     
واجتمعــت اجلمعيــة العامــة مــرة أخــرى يف إطــار دورهتــا االســتثنائية الطارئــة العاشــرة للنظــر يف  

 الــذي أقــرت فيــه بفتــوى  ١٠/١٥- اختــذت القــرار دإط٢٠٠٤يوليــه / متــوز٢٠املســألة، ويف 
احملكمة، وطالبت إسرائيل بالتقيد بالتزاماهتا القانونية على النحو املـذكور يف الفتـوى، وأهابـت               
بالدول األعضاء أن تتقيد باملثل بالتزاماهتا القانونية، وطلبت إىلَّ أن أنشئ سجال لألضـرار الـيت                

 . جنمت عن تشييد اجلدار
ة من خـالل اتصـااليت املباشـرة وتلـك الـيت أجراهـا املنسـق                وقد اضطلعُت مبساع محيد    - ٢٢

ويف االجتمـاع الـذي عقـده أعضـاء اجملموعـة           . اخلاص، وأيضا من خالل آلية اجملموعة الرباعية      
، كررنــا التأكيــد علــى أن مجيــع املســائل املتصــلة ٢٠٠٤مــايو / أيــار٤الرباعيــة يف نيويــورك يف 

ني، ينبغـي التفـاوض بشـأهنا مـن ِقبـل األطـراف، وأن              بالوضع النهائي، من قبيل احلدود والالجئ     
وقمنـا أيضـا بتحديـد      . هذه املفاوضات جيب أن تقوم على اإلطار املقبول دوليا لعمليـة السـالم            

 إمكانية القيام بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وأوضحنا أن االنسـحاب            جناحمبادئ تكفل   
 غزة، وأن يكون مصحوبا خبطـوات مماثلـة         ينبغي أن يكون كامال، وأن يؤدي إىل إهناء احتالل        
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وجـرى الشـروع يف مناقشـة لوضـع خطـة عمـل تسـتهدف مضـى األطـراف                   . يف الضفة الغربية  
 . قدما، ومساعدهتم على الوفاء بالتزاماهتم

 املكثفـة الـيت قـام هبـا مستشـاري         تاملفاوضـا ويف ما يتعلق بقربص، وبعـد شـهرين مـن            - ٢٣
ن اتفاق التأسيس، الذي كـان قـد جـرى اقتراحـه يف إطـار               اخلاص، ومبشاركة مين شخصيا، فإ    

، وطرح على الطـائفتني     ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١خطة التسوية، مت وضعه يف صورته النهائية يف         
ــزامنني يف   ــل/ نيســان٢٤يف اســتفتاءين مســتقلني ومت ــروا   . أبري ــراك أق ورغــم أن القبارصــة األت

ون مـن القبارصـة اليونـانيني بأغلبيـة ثالثـة إىل       إىل واحد، فقد رفضها النـاخب     اثننياخلطة بأغلبية   
ويف الوقـت الـراهن، ال أرى أن هنـاك أي أسـاس             . واحد، وبالتايل فإهنا مل تـدخل حيـز التنفيـذ         

وبـدال مـن ذلـك، فـإن املطلـوب هـو إجـراء        . ميكن أن أستأنف عليه مساعيَّ احلميدة يف قربص    
ويف . األمـم املتحـدة يف هـذا اخلصـوص        تقييم عام لكامل نطاق أنشطة السالم اليت تضـطلع هبـا            

هــذا الصــدد، فقــد دعــوت إىل إجــراء اســتعراض لعمليــة قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف   
ومع أنه يتوجب احترام القرار الذي اختذه القبارصة اليونانيون، فإنين آمل يف أن ميعنـوا               . قربص

ولقـد  . ل لكـي تكلـل بالنجـاح   النظر يف موقفهم مبا يتـيح الفرصـة ألي جهـود تبـذل يف املسـتقب        
وجهت نداء إىل القبارصة األتراك وإىل تركيا بأن يسـاندوا رغبـة طائفتـهم يف إعـادة التوحيـد،                   
وطلبت من جملس األمن أن يشجع الدول على إزالة العوائق غري الضـرورية الـيت تفـرض العزلـة        

 . على القبارصة األتراك وتعرقل طريقهم إىل التنمية
ي، أحرز تقدم كبري يف عمليـة السـالم نتيجـة للقيـام بتوقيـع الربوتوكـولني                 ويف بوروند  - ٢٤

، ونتيجــة إلبــرام اتفــاق ٢٠٠٣نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢أكتــوبر و / تشــرين األول٨املــؤرخني 
أكتوبر بني احلكومة االنتقالية لبورونـدي وقـوات الـدفاع          / تشرين األول  ١٦السالم الشامل يف    
ــة  ــن الدميقراطيـ ــب ال. عـ ــن يف     ومبوجـ ــس األمـ ــن جملـ ــادر عـ ــي الصـ ــان الرئاسـ ــانون ٢٢بيـ  كـ

، اعتــرف اجمللــس بالتقــدم احملــرز، وأحــاط علمــا باملطالــب الــيت قــدمها    ٢٠٠٣ديســمرب /األول
رئيس بوروندي ونائب رئيس جنـوب أفريقيـا باسـم دول املبـادرة اإلقليميـة، بـأن تنظـر األمـم                     

ورحـب جملـس األمـن أيضـا بقـراري بـأن            . بورونـدي املتحدة يف تويل مهام البعثـة األفريقيـة يف          
وحتقيقــا هلــذه الغايــة، أوفــدت بعثــة تقيــيم إىل بورونــدي يف  . أدرس احلالــة مبزيــد مــن التفصــيل

، أوصـــيت يف إثرهـــا بإنشـــاء عمليـــة متعـــددة  ٢٠٠٤فربايـــر / شـــباط٢٧ إىل ١٦الفتـــرة مـــن 
ــد    ــراره وأنشــأ جملــس األمــن، مبوجــب  . التخصصــات حلفــظ الســالم إليفادهــا إىل ذلــك البل  ق

مايو، عملية األمم املتحـدة يف بورونـدي لفتـرة أوليـة مـدهتا      / أيار ٢١املؤرخ  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٥
 مـن   ٥ ٦٥٠، بقوام مـأذون بـه مـن القـوات قـدره             ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١ستة أشهر تبدأ يف     

ويف الوقـت نفسـه، اسـتمر    .  مـن أفـراد الشـرطة املدنيـة       ١٢٠األفراد العسكريني، وما يصل إىل      
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ود من أجل التوصل إىل وقف شامل إلطالق النار يضم مجيع األطراف، علـى الـرغم                بذل اجله 
 .من التحديات اخلطرية اجلارية

ــة      - ٢٥ ــة احلكومي وخــالل العــام املاضــي، حققــت احملادثــات بشــأن الســودان، برئاســة اهليئ
طـالق  ، تقدما ملحوظا، ومل يتبـق سـوى تفاصـيل بشـأن وقـف إل              )إيغاد(الدولية املعنية بالتنمية    

النار وبشـأن الضـمانات الدوليـة سـيتم التفـاوض بشـأهنا قبـل االنتـهاء مـن وضـع اتفـاق شـامل                         
وقام مستشاري اخلاص بتوفري الدعم املستمر لألطـراف ولعمليـة الوسـاطة الـيت قامـت                . للسالم

وإين آمل يف أن تتمكن األطراف السودانية من االنتهاء على وجه السرعة من وضـع               . هبا إيغاد 
وبناء على طلب جملـس األمـن، شـرعت األمـم املتحـدة يف األعمـال التحضـريية                  .  للسالم اتفاق

بشأن أفضل السبل اليت متكنـها مـن تقـدمي الـدعم الكامـل لألطـراف أثنـاء تنفيـذ اتفـاق السـالم               
 . الشامل
، أدى نشــوب التمــرد املســلح يف دارفــور يف غــريب الســودان، ٢٠٠٤ويف خــالل عــام  - ٢٦

ه، إىل وقوع خسائر كبرية يف األرواح وإىل تشريد املـدنيني بأعـداد هائلـة يف                ورد احلكومة علي  
ومـع  . املنطقة، وأرغم الكـثريون منـهم علـى التمـاس اللجـوء يف بلـدان جمـاورة، وخباصـة تشـاد                    

استمرار العنف املوجه حنو السكان املدنيني، تدهورت احلالة اإلنسانية وحالـة حقـوق اإلنسـان               
 طارئــة كاملــة النطــاق، علــى حنــو  ، إىل حالــة٢٠٠٤ حبلــول ربيــع عــام يف املنطقــة، وحتولــت،

وأصـبح أكثـر مـن مليـون شـخص مشـردين داخليـا، ويوجـد                . جيري بيانـه يف الفصـل التـايل        ما
وبناء على دعوة من حكومة السودان، أوفـدُت        .  الجئ يف تشاد   ١٧ ٠٠٠حاليا ما يربو على     

وال يـزال تـواتر التقـارير عـن     .  وحالـة حقـوق اإلنسـان     بعثتني إىل املنطقة لتقييم احلالة اإلنسانية     
وقوع انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وتكشُّف أبعـاد حالـة الطـوارئ اإلنسـانية يف دارفـور               

 للتعـرف   ٢٠٠٤يوليـه   /وقـد زرُت السـودان وتشـاد يف مطلـع متـوز           . يشكالن مثار قلـق خطـري     
ويف .  دارفـور والتخفيـف مـن عواقبـه      على ما ميكن القيام به حلل األسباب اجلذرية للصـراع يف          

بالغ مشترك جرى التوقيع عليه لدى اختتام زياريت، أعلنت حكومة السودان واألمـم املتحـدة               
. التزامهمــا بطائفــة عريضــة مــن االلتزامــات الــيت يــتعني الوفــاء هبــا دون إبطــاء ملواجهــة األزمــة   

 يف رئاسـتها كـل مـن وزيـر          وأنشئت آلية تنفيذ مشتركة لرصد تنفيذ الـبالغ املشـترك، يشـارك           
وطلبـت أيضـا مـن مستشـاري اخلـاص يف املنطقـة             . خارجية السودان وممثلـي اخلـاص للسـودان       

. توفري املساعدة للوساطة اليت يقوم هبا االحتاد األفريقي يف املفاوضات السياسـية بشـأن دارفـور               
جبـه حكومـة    ، الذي طالـب مبو    )٢٠٠٤( ١٥٥٦ يوليه، اختذ جملس األمن القرار    / متوز ٣٠ويف  

السودان بالوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا بشأن نزع سالح ميليشيات اجلنجويـد، واعتقـال              
قــادة اجلنجويــد وأقــراهنم الــذين قــاموا بــالتحريض علــى انتــهاكات حلقــوق اإلنســان والقــانون   
اإلنساين الدويل وغري ذلك من فظائع، وبارتكاب هذه االنتـهاكات والفظـائع، وتقـدمي هـؤالء                
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 يومـا، مث كـل      ٣٠ كذلك أن أقدم إليه تقريرا يف غضون          إيلَّ وطلب اجمللس . األفراد إىل العدالة  
شهر بعد ذلك، عما أحرزته حكومة السودان من تقدم أو عدمه بشأن هـذه املسـألة، وأعـرب      

 .اجمللس عن اعتزامه النظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات يف حالة عدم االمتثال
، مـدد   )٢٠٠٤( ١٥٢٣، ومبوجب قرار جملـس األمـن        ٢٠٠٤يناير  /اينويف كانون الث   - ٢٧

 الغربيــة ملــدة ثالثــة أشــهر حــىت     اجمللــس واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء      
أبريـل مبـا يتـيح ملبعـوثي الشخصـي إجـراء مزيـد مـن التشـاور مـع حكومـة املغـرب                        /نيسان ٣٠

بتقريـر شـعب الصـحراء الغربيـة ملصـريه، الـيت            بشأن ردهـا النـهائي علـى خطـة السـالم املتعلقـة              
ــانون الثـــاين  وأبلغـــت جبهـــة البوليســـاريو مبعـــوثي  . ٢٠٠٣ينـــاير /قـــدمها إىل الطـــرفني يف كـ

ــوز     ــل مت ــة الســالم يف أوائ ــا خلط ــه /الشخصــي بقبوهل ــل /ويف نيســان. ٢٠٠٣يولي ، ٢٠٠٤أبري
ل من أجـل التوصـل      سلمت املغرب ردها النهائي الذي أعربت فيه عن رغبتها يف مواصلة العم           

. إىل تسوية سياسية يف إطار السيادة املغربية، وبذلك رفضت العناصـر األساسـية خلطـة السـالم                
الـذي مـدد مبوجبـه واليـة     ) ٢٠٠٤( ١٥٤١أبريـل، اختـذ جملـس األمـن القـرار        / نيسان ٢٩ويف  

د وأكد اجمللس من جديـد تأييـده خلطـة السـالم وللجهـو            . أكتوبر/ تشرين األول  ٣١البعثة حىت   
ويف . اليت أبذهلا من أجل التوصل إىل حل سياسي يقبله طرفـا الـرتاع املتعلـق بالصـحراء الغربيـة         

يونيــه، قــدم مبعــوثي الشخصــي اســتقالته معربــا عــن اعتقــاده بأنــه بــذل كــل مــا يف / حزيــران١
وذكر أيضا إنه على الرغم ممـا أُحـرز مـن تقـدم     . وسعه ملساعدة الطرفني على إجياد حل للرتاع   

د من اجملاالت خـالل سـبع سـنوات مـن مشـاركته يف هـذه املسـألة، فـإن األمـم املتحـدة                        يف عد 
ــرتاع       ــه ال ــوم علي ــذي يق ــوثي   . عجــزت عــن حســم اخلــالف الرئيســي ال ــر اســتقالة مبع ويف إث

الشخصي، قررت أن يواصل ممثلي اخلاص احلايل للصحراء الغربية العمل مع الطرفني والبلـدان              
ويف الوقــت نفســه، واصــلت البعثــة رصــد وقــف . ىل حــل سياســياجملــاورة ســعيا إىل التوصــل إ

، وتقــدمي املســاعدة يف تنفيــذ ١٩٩١ســبتمرب /إطــالق النــار بــني الطــرفني، الســاري منــذ أيلــول 
تدابري بناء الثقة بقيادة من مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجـئني، مبـا يف ذلـك تبـادل                   

يمـات تنـدوف لالجـئني بـاجلزائر، والـيت بـدأت يف       الزيارات األسرية بـني الصـحراء الغربيـة وخم       
 . ٢٠٠٤مارس /آذار
 ٢٠٠٤ومما كان مدعاة للتفاؤل املشوب باحلذر التقدم الذي أحـرز يف منتصـف عـام                 - ٢٨

يف مؤمتر الصومال للمصاحلة الوطنية الذي عقد يف كينيا حتت إشراف اهليئـة احلكوميـة الدوليـة            
مكن للمؤمتر، بفضل اجلهود املتضافرة الـيت بـذهلا وزراء خارجيـة            فلقد أ ). إيغاد(املعنية بالتنمية   

ــة    ــة والنهائي ــه الثالث ــدأ جولت ــاد، أن يب ــدان اإليغ ــة يف    . بل ــادات التقليدي ــني القي ــاوض ب ــدأ التف وب
وكان علـى كـل     . الصومال على توزيع املقاعد الربملانية داخل كل عشرية من العشائر الرئيسية          

 أعضاء برملانيني لتشكيل الربملان االحتـادي االنتقـايل الـذي يتكـون             عشرية أن تقدم قائمة بأمساء    
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وإين ألشيد حبكومـات بلـدان اإليغـاد        .  مقعدا، والذي سيقوم بدوره بانتخاب رئيس      ٢٧٥من  
ولقـد قمـت شخصـيا،    . ملا تبديه من متاسك متجدد إزاء مسـألة املصـاحلة الوطنيـة يف الصـومال      

نــدوبني الصــوماليني يف املــؤمتر، وشــجعتهم علــى القيــام يف يوليــه، بالتحــدث أمــام امل/ متــوز٨يف 
 .أقرب وقت ممكن بإنشاء هيكل شامل من هياكل احلكم

ويف ما يتعلق بالدعم الذي تقدمه األمم املتحدة من أجل التوصل بالطرق السـلمية إىل                - ٢٩
ــول للصــراعات الــيت تنطــوي علــى احتمــاالت ال    عنــف، فلقــد كــان مــن دواعــي ســروري    حل

قته الكامريون ونيجرييـا مـن تقـدم كـبري، مبسـاعدة األمـم املتحـدة، صـوب تنفيـذ حكـم                     حق ما
 بشـأن احلـدود الربيـة والبحريـة         ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٠حمكمة العدل الدولية املؤرخ     

ولقد أحرز هـذا التقـدم يف إطـار اللجنـة املختلطـة بـني الكـامريون ونيجرييـا، الـيت                     . بني البلدين 
. على طلـب رئـيس الدولـة يف كـال البلـدين ويرأسـها ممثلـي اخلـاص لغـرب أفريقيـا                     أنشأهتا بناء   

وشرعت اللجنة يف عملية النسحاب اإلدارة املدنية، وأفراد القوات العسكرية وقوات الشـرطة             
التابعني لكل دولة من الـدولتني مـن املنـاطق الواقعـة يف نطـاق سـيادة الدولـة األخـرى، والقيـام                       

وافــق مــع ذلــك حســبما دعــت احملكمــة، وهــي عمليــة مــن شــأهنا أن تعــزز  بنقــل الســلطة مبــا يت
وبرهنــت الزيــارة الرمسيــة الــيت قــام هبــا الــرئيس أولوســيغون . التعــاون بــني الكــامريون ونيجرييــا

 علــى تصــميم ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٢٩ و ٢٨أوباســاجنو رئــيس نيجرييــا إىل الكــامريون يــومي  
. ائيــة مــن خــالل التعــاون واحلــوار بــالطرق الســلمية البلــدين علــى مواصــلة دعــم عالقاهتمــا الثن 

 يبني غابون وغينيـا االسـتوائية ميضـ       وبنفس األسلوب، يبدو أن الرتاع احلدودي الطويل األمد         
صوب حل مقبول من اجلانبني يف أعقاب سلسلة من اجتماعـات الوسـاطة برئاسـة مستشـاري          

عيمـــي البلـــدين وقعـــا، يف علـــن أن زويســـعدين أن أ. اخلـــاص والوســـيط بشـــأن هـــذه املســـألة
يوليه، مذكرة تفاهم بشأن التنمية املشتركة للنفط واملوارد الطبيعية األخرى يف املنطقـة             /متوز ٦

 .االقتصادية اخلالصة لكل من غابون وغينيا االستوائية
ويف األمريكتني، ما فتئت بعثة األمم املتحـدة للتحقـق يف غواتيمـاال، الـيت هـي اآلن يف             - ٣٠

خرية لواليتـها، تعمـل مـع املؤسسـات احملليـة ومـع احلكومـة املنتخبـة حـديثا مـن أجـل                       السنة األ 
ويف ظــل التهديــد اخلطــري الــذي . ضــمان اســتمرار تنفيــذ اتفاقــات الســالم وتوطيــد الدميقراطيــة

تشكله اجلماعات اإلجرامية املنظمة على تـدعيم سـيادة القـانون، أبرمـت األمـم املتحـدة اتفاقـا            
بقة، أيدته احلكومة اجلديدة، بشأن إنشاء جلنـة حتقيـق معنيـة باجلماعـات غـري                مع احلكومة السا  

كما يقـوم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة               . املشروعة وأجهزة األمن السرية   
بتقدمي املساعدة من أجل تعزيز األطر القانونية واملؤسسـية للتصـدي جلماعـات اجلرميـة املنظمـة                 

 . لقوى اهلدامة اخلطرية اليت هتدد اجملتمع املدين واحلكم الرشيداليت تشكل إحدى ا
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وعلى الرغم مـن جهـود صـنع السـالم املتعـددة األطـراف الـيت اضـطلع هبـا مستشـاري             - ٣١
ومنـذ  . اخلاص بشأن كولومبيا، مل تستأنف حمادثات السالم بني احلكومة ومجاعـات املغـاورين             

مجاعيت املغاورين الرئيسيتني، ومهـا     على  ية كثيفة   ، تشن احلكومة محلة عسكر    ٢٠٠٢هناية عام   
ويف الوقــت نفســه، فإهنــا تتــابع . القــوات الثوريــة املســلحة لكولومبيــا، وجــيش التحريــر الــوطين

. احملادثات مع بعض اجلماعات شبه العسكرية هبدف نزع سالحها وتسرحيها وإعادة إدماجهـا            
ناء على طلب احلكومة، بدراسة مشـروع       وقد قامت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ب       

القــانون بشــأن العدالــة والتعويضــات، وخلصــت إىل أنــه يلــزم هلــذا املشــروع أن يتنــاول مســألة 
ويف الوقـت نفسـه،     . اإلفالت من العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبـت يف املاضـي           

 اإلنسانية وحالـة حقـوق   ال يزال العنف مستمرا ويؤثر سلبا بصورة مباشرة على كل من احلالة  
 . اإلنسان

ويف ظل احلالة الراهنة، فإن خطة العمل اإلنسانية الثانيـة، الـيت مـن املقـرر أن تقـوم هبـا            - ٣٢
منظومة األمم املتحدة يف كولومبيا، ستوفر برناجما شامال للمساعدة يتطلب التزاما راسـخا مـن               

ة علــى تنفيــذ توصــيات جلنــة وإين أيضــا أحــث احلكومــ. جانــب احلكومــة واألطــراف األخــرى
وأخريا، فإن مساعينا احلميـدة ال تـزال رهـن اإلشـارة يف البحـث عـن تسـوية                   . حقوق اإلنسان 

ــا   ــع     . ســلمية للصــراع يف كولومبي ــن خــالل االتصــاالت م وسيواصــل مستشــاري اخلــاص، م
ود احلكومـة، ومجاعــات املغــاورين، واجملتمــع املــدين، واجملتمـع الــدويل، تقــدمي املســاعدة يف جهــ  

 . صنع السالم
ــة إىل       - ٣٣ ــد وباكســتان أشــواطا هامــة يف جهودمهــا الرامي ــوب آســيا، قطعــت اهلن ويف جن

ويف أعقـاب اتفـاق مت التوصـل إليـه يف كـانون             . حتسني العالقـات بينـهما وحـل املسـائل املعلقـة          
ل  يف إسالم آباد ويقضي باسـتئناف احلـوار الثنـائي بشـأن طائفـة مـن املسـائ                  ٢٠٠٤يناير  /الثاين

املتفق عليهـا، مبـا يف ذلـك مسـألة جـامو وكشـمري، يواصـل اجلانبـان حمادثاهتمـا بصـورة جديـة                        
وحثيثة، األمر الذي ولَّد اآلمال يف أن يتمكن البلدان من إهناء نزاعهما الـذي بـث االضـطراب          

وقد أعربت لقادة البلدين، يف السر والعلـن، عـن تقـديري         . يف عالقاهتما منذ نيلهما االستقالل    
ا يبذلونه من جهود متضافرة إلحالل السالم يف املنطقة، وشجعتهم على املضي قدما يف هـذا                مل

وسـتظل األمـم املتحـدة رهـن إشـارهتم للمسـاعدة يف هـذه العمليـة بـأي وسـيلة يـرون                  . املسعى
 .بضرورهتا

منــذ اهنيــار ) املــاوي(ويف نيبــال، تصــاعد التمــرد الــذي قــاده احلــزب الشــيوعي لنيبــال   - ٣٤
، مما أحلق أذى كـبريا بكـثري مـن          ٢٠٠٣أغسطس  /ثات السالم ووقف إطالق النار يف آب      حماد

ولقد كثفت من مشـاركيت مـع مجيـع املعنـيني بـاألمر بغيـة املسـامهة يف التوصـل إىل            . أحناء البلد 
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ويقـوم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                  . حل سلمي للصـراع   
عمهما للجهود الوطنية املبذولة للحد من انتهاكات حقـوق اإلنسـان املرتبطـة             اإلنسان بتعزيز د  

بالصراع، وتقوم الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة بتكييف براجمها مبـا ميكِّنـها مـن القيـام             
 . بتوفري احلماية واملساعدة للمجتمعات احمللية املتضررة

بيــد أن وقــف . واجــه املصــاعب والتــأخريومــا فتئــت عمليــة الســالم يف ســري النكــا ت - ٣٥
إطالق النار ظل قائما، مما يربهن على رغبـة مجيـع األطـراف يف حتقيـق سـالم دائـم يقـوم علـى                        

ويراودين األمل يف أن تثمر اجلهود اجلاريـة إلحيـاء          . اتفاق يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض      
 للعمليـة الـيت طـال انتظارهـا         املفاوضات يف ظل وسـاطة حكومـة النـرويج، ممـا سـيمهد السـبيل              

ــتعداد          ــة االس ــى أهب ــم املتحــدة عل ــة األم ــيت تقــف منظوم ــد، وال ــاش البل ــتعمري وإنع ــة ب واملتعلق
 . للمشاركة فيها مشاركة تامة

ومن دواعي سـروري أن أعلـن أن عمليـة السـالم يف بوغانفيـل، بـابوا غينيـا اجلديـدة،                      - ٣٦
وقــد حلــت بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف   . متضــي قــدما بصــورة مطــردة وإن اعتراهــا الــبطء  

بوغانفيل، يف حجمها املصغر، خلفـا ملكتـب األمـم املتحـدة السياسـي يف بوغانفيـل، وأشـرفت               
ويتـزامن مـع ذلـك قيـام        .  مـن األسـلحة    ٨٠على قيام أطـراف بوغانفيـل بتـدمري مـا يربـو علـى               

ضع دسـتور بوغانفيـل يف      أطراف بوغانفيل، جنبا إىل جنب مع حكومة بابوا غينيا اجلديدة، بو          
وسيمهد اعتماده السبيل النتخاب حكومة بوغانفيل املسـتقلة ذاتيـا، رمبـا قبـل              . صورته النهائية 

وبإنشاء حكومة بوغانفيل املستقلة ذاتيا، ستكون البعثة قد أجنـزت          . هناية السنة التقوميية احلالية   
 . واليتها
 تيســري عمليــة للمصــاحلة الوطنيــة    وقــد واصــلُت بــذل مســاعيَّ احلميــدة الراميــة إىل      - ٣٧

 ٢٠٠٣ســبتمرب /وزار مبعــوثي اخلــاص يــانغون يف أيلــول . والتحــول إىل الدميقراطيــة يف ميامنــار
مـايو، دعـت    / أيـار  ١٧ويف  . ، واجتمع إىل األطـراف الفاعلـة ذات الصـلة         ٢٠٠٤مارس  /وآذار

مشـاركة،  احلكومة مـرة أخـرى إىل عقـد املـؤمتر الـوطين لوضـع مشـروع دسـتور جديـد، دون                     
لألســف، مــن جانــب العصــبة الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة وبعــض األحــزاب ذات القوميــة     

وقد ذكرت أنه لكي يتسىن النظر يف خريطـة الطريـق السياسـية الـيت طرحتـها احلكومـة        . اإلثنية
كأداة ذات مصداقية وتضم مجيع األطراف من أجل االنتقـال إىل الدميقراطيـة، ال بـد مـن رفـع                    

تبقية املفروضة على داو أونغ سان سوكي ونائبتها يو تـن أو، وأن يعـاد فـتح مكاتـب                   القيود امل 
 . العصبة الوطنية من أجل الدميقراطية

وال يزال التعاون مستمرا على حنو بنَّاء بني األمـم املتحـدة وحكومـة إندونيسـيا دعمـا                    - ٣٨
ــةلســعي احلكومــة إىل حتقيــق اإلصــالح يف اجملــاالت السياســية واالقتصــا   وقــد . دية واالجتماعي
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ــة      ــة لالنتخابــات الربملاني قامــت األمــم املتحــدة، علــى وجــه اخلصــوص، بتــوفري املســاعدة التقني
ولـيس مـن سـبيل لضـمان الوحـدة          . والرئاسية يف إندونيسـيا والـيت نظمـت يف األشـهر األخـرية            

ز حقــوق  وســالمة أراضــيها أفضــل مــن احتــرام املبــادئ الدميقراطيــة وتعزيــ ندونيســياإلالوطنيــة 
مـايو بتغـيري حالـة    / أيار١٩ويف هذا الصدد، ينبغي اإلشارة إىل أن احلكومة قامت يف       . اإلنسان

وآمـل يف أن يـؤدي هـذا التغـيري يف           . إىل حالـة طـوارئ مدنيـة      “ أتشيه”الطوارئ العسكرية يف    
ــة الطــوارئ إتاحــة فــرص الوصــول دون عــائق إىل ســكان     ــة حال ، كــي يتســىن “أتشــيه”نوعي

وال يزال يساورين القلـق أيضـا إزاء        . تئناف مجيع أنشطتها اإلنسانية واإلمنائية هناك     للمنظمة اس 
وال زلـت   . أبريل/احلالة يف أمبون، ومالوكو، حيث اندلع العنف الطائفي مرة أخرى يف نيسان           

 ليشـيت  -  يف تيمـور ١٩٩٩أعتقد بـأن مـرتكيب االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنسـان يف عـام             
 . جيب أن يقدموا إىل العدالة) آنذاكتيمور الشرقية (

ويف ما يتعلق بشـبه اجلزيـرة الكوريـة، واصـل مبعـوثي الشخصـي بـذل جهـوده حلشـد                      - ٣٩
املســاعدة اإلنســانية الدوليــة جلمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة عــن طريــق منظومــة األمــم   

لق إزاء احلالـة الصـحية      ويساورين شـعور متزايـد بـالق      .  به سال بأ املتحدة، حمرزا يف ذلك تقدما      
وعلـى الصـعيد السياسـي،      . يف ذلك البلد الذي يشكل أطفالـه الضـحايا الرئيسـيني هلـذه احلالـة              

فقد ركزت جهودي على دعم احملادثات السداسية بوصفها أجدى وسيلة جلعـل شـبه اجلزيـرة                
ال زلـت   و. منطقة خالية من األسلحة النووية وللتوصل إىل تسـوية شـاملة للقضـايا ذات الصـلة               

على اقتناعي بـأن أي حلـول دائمـة هلـذه القضـايا البـد هلـا أن تأخـذ يف احلسـبان االحتياجـات                    
ومـن خـالل التشـاور الوثيـق        . االقتصادية الطويلة األجل جلمهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة         

 مع حكومة هذا البلد واحلكومات األخرى املعنية باألمر، أنشأ مبعوثي الشخصي أفرقـة خـرباء              
لبحث اخلطوات والتدابري اليت ميكن هبا للمجتمـع الـدويل أن يسـاعد مجهوريـة كوريـا الشـعبية                   

 . الدميقراطية على أفضل وجه يف تلبية احتياجاهتا من الطاقة وحتديث اقتصادها
وتواصـل األمـم املتحـدة العمـل علـى تعزيـز قـدرهتا املؤسسـية ملنـع نشـوب الصــراعات            - ٤٠

 بشـأن   ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ٣ املـؤرخ    ٥٧/٣٣٧لقرار اجلمعية العامة    واستجابة  . وصنع السالم 
منع نشوب الصراعات املسلحة، زادت منظومـة األمـم املتحـدة مسـاعدهتا للـدول األعضـاء يف                  

وبـدأت األفرقـة القطريـة يف حتسـني         . جمال بناء القدرات الوطنية علـى منـع نشـوب الصـراعات           
ضـا الوكـاالت واإلدارات التابعـة لألمـم املتحـدة،           وقامـت أي  . إدماج هذه املسـاعدة يف براجمهـا      

اإلدارات، بتقـدمي املسـاعدة إىل عـدد        /عاملة حتت إشراف إطار التنسيق املشترك بني الوكاالت       
متزايـد مــن الــدول األعضــاء، بنـاء علــى طلبــها، يف جمــال تعزيـز قــدرات ومهــارات املؤسســات    

ائل السـلمية، وتعزيـز التنميـة املسـتدامة،         واحلكومة واجملتمع املدين لضمان حل املنازعات بالوس      
 .وحتقيق التالحم االجتماعي، مبا يف ذلك تدعيم احلكم الدميقراطي
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 حتقيق السالم واألمن
 

 حفظ السالم وبناء السالم  
شهدت الفترة املشمولة بالتقرير زيادة مفاجئـة يف الطلـب علـى أنشـطة حفـظ السـالم                   - ٤١

ة ومركبة يف كل من ليربيا، وكـوت        اليت تقوم هبا األمم املتحدة حيث مت إنشاء عمليات جديد         
 وقد متت الثالث عمليات األخرية من هـذه العمليـات يف تتـابع           - ديفوار، وبوروندي، وهاييت  

 مـن أفـراد     ٦٥ ٠٠٠، كـان لـدى األمـم املتحـدة مـا يربـو علـى                ٢٠٠٤يوليه  /ويف متوز . سريع
، ويعملــون يف ا للشــرطة املدنيــةحفــظ الســالم، يشــملون جنــودا، ومــراقبني عســكريني، وأفــراد

وتشـكل الزيـادة يف عـدد أفـراد بعثـات حفـظ             . عملية حلفظ السالم يف خمتلف أحناء العـامل        ١٦
الســالم حتــديا خطــريا علــى قــدرة املنظمــة علــى التخطــيط الفعــال هلــذه العمليــات، ونشــرها يف 

 العمليـــات اجلديـــدة بالنجـــاح ولـــن تكلـــل. الوقـــت املناســـب، وتـــوفري الـــدعم املتواصـــل هلـــا 
 . تواصل الدول األعضاء توفري املوارد السياسية واملالية والبشرية هلا مل ما

وواليــات حفــظ الســالم الــيت أذن هبــا جملــس األمــن ســعت بصــورة متزايــدة إىل هتيئــة    - ٤٢
األوضاع الالزمة للحيلولة دون النكوص إىل وهـدة الصـراع، وذلـك مبسـاعدة األطـراف علـى           

 املســؤولية الرئيســية، مبســاعدة اجملتمــع الــدويل، عــن  التعجيــل بعمليــة اإلنعــاش الــوطين، وتــويل 
وسوف تتوقف دوما فعالية وجناح أنشطة حفظ السالم وبنـاء السـالم الـيت              . عملية بناء السالم  

تضطلع هبا األمم املتحدة على وضع وتنفيذ هنج إقليمية متكاملة إزاء التحـديات حينمـا تكـون                 
وقد قام مكتب املمثل اخلاص لغـرب أفريقيـا،         . ثرذات طابع عابر للبلدان من حيث املنشأ واأل       

 بوصفه مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، بتقـدمي توصـيات إىل               ٢٠٠٢الذي أنشئ يف عام     
جملس األمن بشأن السبل العملية للتصدي هلذه املشـاكل الشـاملة وذات الطـابع دون اإلقليمـي                 

إجـراء مشـاورات دوريـة مـع مجيـع          وواصـل املكتـب، بقيـادة ممثلـي اخلـاص،           . يف غرب أفريقيا  
رؤساء البعثات يف األمـم املتحـدة مـن بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة هبـدف تعزيـز التعـاون بـني                        

 .البعثات
ــو          - ٤٣ ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــة االنتقالي ــن إحــراز بعــض التقــدم يف العملي ــرغم م ــى ال وعل

ال يزال قائما بني خمتلف عناصـر       الدميقراطية، فقد عرقل من سري العملية مناخ عدم الثقة الذي           
ولقــد طــرأ بعــض التحســن علــى العالقــات بــني مجهوريــة  . حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقاليــة

الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا وأوغنــدا يف أعقــاب اعتمــاد مبــادئ عالقــات حســن اجلــوار          
ــول     ــورك يف أيل ــة يف نيوي ــدان الثالث ــني البل ــاون ب ــبتمرب /والتع ــري . ٢٠٠٣س ــد أن وت ــع بي ة تطبي

ويف الوقـت نفسـه، فقـد عـزز لـواء إيتـوري             . ٢٠٠٤العالقات الثنائية تباطأت منـذ بدايـة عـام          
التـابع لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف الكونغـو الدميقراطيـة مـن مواقعـه العسـكرية يف إيتــوري،           
ــا أدى إىل اســتعادة بعــض الســالم         ــة، مم ــاكن داخــل املنطق ــن األم ــد م وجــرى نشــره يف العدي
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ــا يف    . ســتقرارواال ــوري إعالن ــع زعمــاء معظــم اجلماعــات املســلحة يف إيت ــار١٤ووق ــايو / أي م
ــة      ٢٠٠٤ ــة االنتقالي ــدعم الكامــل جلهــود نــزع الســالح والعملي ــه بتقــدمي ال  ألزمــوا أنفســهم في
وقام مركز تنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام بتنسيق عملية مسـح لألراضـي والطـرق              . الوطنية

ويف كيفــو الشــمالية . ة إيتــوري، فأســهم بــذلك يف النشــر اآلمــن ألفــراد البعثــةامللغَّمــة يف منطقــ
 أن القتــال انــدلع مــن جديــد، يف بيــد. وكيفــو اجلنوبيــة، نشــرت البعثــة أيضــا قــوة حبجــم لــواء 

ــار ٢٦ ــايو /أي ــة الوحــدة     ٢٠٠٤م ــة حلكوم ــة، بــني القــوات املوالي ــو اجلنوبي ، يف بوكــافو، كيف
املوالية للفصائل املنشقة التابعة للتجمع الكونغويل السابق مـن أجـل         الوطنية االنتقالية، والقوات    

ومـع أن األزمـة بلغـت مسـتوى قوميـا، فقـد متـت السـيطرة علـى املوقـف                     .  غوما -الدميقراطية  
وبعــد تــدهور العالقــات الثنائيــة بــني  . بانســحاب القــوات املواليــة للعناصــر املنشــقة مــن املدينــة 

بوكـــافو، عقــدت يف أديـــس أبابـــا يف  وروانـــدا نتيجـــة ألزمــة  مجهوريــة الكونغـــو الدميقراطيــة   
 قمة مصغرة بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية، مت خالهلا االتفـاق علـى             ٢٠٠٤يوليه  /متوز ٦

 . إنشاء آلية حتقق مشتركة بني مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا
فريقيـا، الـيت نشـرت يف       وما برحـت القـوة التابعـة للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أ                - ٤٤

، حيث تتقاسم مسؤولية مهام حفـظ السـالم مـع           ٢٠٠٣يناير  /كوت ديفوار منذ كانون الثاين    
، مــا برحــت تواجــه أوجــه نقــص خطــرية علــى صــعيد الســوقيات    )ليكــورن(القــوة الفرنســية 

 واقترح الطرفان التابعان لكل من اجلماعة االقتصادية وكوت ديفوار أن تتـوىل           . والصعيد املايل 
األمـــم املتحـــدة مهـــام حفـــظ الســـالم يف كـــوت ديفـــوار مـــن خـــالل إنشـــاء عمليـــة متعـــددة  

ــرار  . التخصصــات ــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٢٨ومبوجــب الق ــباط٢٧امل ــر / ش ــأ ٢٠٠٤فرباي ، أنش
وتشـمل واليـة    . أبريـل / نيسان ٤جملس األمن عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار اعتبارا من           

 عم تنفيذ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج؛        العملية رصد وقف إطالق النار؛ ود     
ومحاية مـوظفي األمـم املتحـدة واملـدنيني الـذين يتهـددهم خطـر دائـم بانـدالع العنـف؛ ودعـم                       
العمل على تـوفري األمـن لـوزراء حكومـة املصـاحلة الوطنيـة؛ وتيسـري نقـل املسـاعدة اإلنسـانية؛                      

ــة ٢٠٠٥ة إلجــراء االنتخابــات يف عــام  وتــوفري اإلشــراف واإلرشــاد واملســاعدة التقنيــ   ؛ ومحاي
وقـد وصـل حجـم      . حقوق اإلنسان ومساعدة احلكومـة علـى إحيـاء واسـتعادة سـيادة القـانون              

 . ٢٠٠٤أغسطس / فردا حبلول منتصف آب٦ ٢٤٠العملية إىل القوام املأذون به البالغ 
 ٢٠٠٤عـام   بيد أن عقبات خطـرية علـى طريـق عمليـة السـالم اإليفواريـة ظهـرت يف                    - ٤٥

وأدى ذلـك يف  . من حيث تعميق شقة اخلالف بني الرئيس ورئيس الوزراء وأحـزاب املعارضـة     
. مـارس / آذار ٧هناية املطاف إىل إقدام املعارضة على وقف مشاركتها يف احلكومة اعتبـارا مـن               

ــوع     / آذار٢٥ويف  ــدجان إىل وقـ ــة يف أبيـ ــا املعارضـ ــيت قامـــت هبـ ــاهرات الـ ــارس، أدت املظـ مـ
. يفــة بــني قــوات األمــن اإليفواريــة واملتظــاهرين، واعتقــال أعضــاء مــن املعارضــة مصــادمات عن
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واستجابة لطلبني مـوجهني مـن الـرئيس ورئـيس الـوزراء، قامـت جلنـة حتقيـق دوليـة بزيـارة إىل                    
وانتـهت اللجنـة إىل أن املظـاهرات الـيت          . أبريل/ نيسان ٢٨ إىل   ١٥كوت ديفوار يف الفترة من      

ستغلت لالضطالع بعملية جرى التخطيط هلا وتنفيـذها بعنايـة مـن          مارس ا / آذار ٢٥وقعت يف   
ِقبل قوات األمـن اإليفواريـة، فضـال عـن الوحـدات اخلاصـة والقـوات التابعـة هلـا، واسـتهدفت                      

وبـالنظر إىل حالـة اجلمـود اخلطـرية الـيت أصـابت             . العملية أحزاب املعارضـة واجلماعـات احملليـة       
يوليـه علـى هـامش    / متوز٦غرة بشأن كوت ديفوار يف عملية السالم، دعوت إىل عقد قمة مص   

واتفـق املشـتركون يف القمـة املصـغرة، ومـن بينـهم             . مؤمتر قمة االحتاد األفريقـي يف أديـس أبابـا         
ويف اجتمـاع أكـرا، املعقـود يف الفتـرة          . الرئيس لوران غباغبو، على عقد قمـة موسـعة يف أكـرا           

يفوارية على قضايا رئيسية من بينـها اسـتئناف         يوليه، اتفقت األطراف اإل   / متوز ٣١ إىل   ٢٩من  
حكومة الوحدة الوطنية أداء مهامها؛ وتفويض السلطة من الرئيس ورئيس الـوزراء؛ والبـدء يف               

 تتقيــد مجيــع األطــراف بالكامــل  وآمــل أن. برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 
 . قطعته على نفسها من التزامات مبا
مـم املتحـدة يف سـرياليون بنجـاح تنفيـذ واليتـها املتمثلـة يف مسـاعدة                  وواصلت بعثة األ   - ٤٦

وقـد متكنـت حكومـة سـرياليون، مبسـاعدة مـن البعثـة              . حكومة سـرياليون علـى توطيـد السـالم        
وعــدد آخــر مــن الشــركاء الثنــائيني ومتعــددي األطــراف، مــن إحــراز تقــدم كــبري يف عــدد مــن 

اربني السـابقني، وعـودة الالجـئني، وترسـيخ سـلطة      اجملاالت الرئيسية من قبيل إعادة إدماج احملـ      
 .الدولة، واستعادة سيطرة احلكومة على أنشطة استخراج املاس، وحتقيق االنتعاش االقتصادي

، ســــافرت إىل ســــرياليون بعثــــة تقيــــيم متعــــددة  ٢٠٠٤فربايــــر /ويف أوائــــل شــــباط - ٤٧
كــي تقــرر مــا إذا كــان يلــزم التخصصــات لفحــص املعــايري املرجعيــة األمنيــة الرئيســية هنــاك، ول

وفيمـا بعـد،    . ٢٠٠٤ديسـمرب   /استمرار حجم الوجود املتبقي للبعثـة إىل مـا بعـد كـانون األول             
، بوجـــود مقلـــص ٢٠٠٤مـــارس / آذار٣٠املـــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٣٧أذن اجمللـــس، يف قـــراره 

، حبـد  ٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ١للبعثة يف سرياليون لفترة أولية مدهتا ستة أشهر اعتبارا من       
 مــن ٨٠ مراقبــا عســكريا، و ١٤١ مــن اجلنــود، و ٣ ٢٥٠أقصــى جديــد لعــدد القــوات يبلــغ 

ويتـيح الوجـود املتبقـي للبعثـة حلكومـة سـرياليون       . أفراد الشرطة املدنيـة التـابعني لألمـم املتحـدة     
 . فرصة فريدة لزيادة توطيد عملية السالم ومواصلة تعزيز قطاعها األمين

مم املتحدة لدعم بناء السالم يف كل مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى               ويواصل مكتبا األ   - ٤٨
 بيساو مسـاعدة البلـدين املضـيفني علـى تعزيـز أركـان احلكـم الرشـيد وحشـد الـدعم                      - وغينيا

لباعثـة علـى زعزعـة االسـتقرار،       وعلـى الـرغم مـن خمتلـف الضـغوط ا          . الدويل من أجـل الـتعمري     
 ويف ٢٠٠٣مــارس /مجهوريــة أفريقيـا الوسـطى يف آذار  يف ذلـك االنقالبــان اللـذان وقعـا يف     مبـا 
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لـــدعم ، فقـــد ركـــز مكتـــب األمـــم املتحـــدة  ٢٠٠٣ســـبتمرب / أيلـــول١٤ بيســـاو يف - غينيـــا
ــاء ــدعم بن     بن ــا الوســطى ومكتــب األمــم املتحــدة ل ــة أفريقي ـــالســالم يف مجهوري ـــاء السـ الم يف ـ
 حالتها الطبيعيـة وتـدعيمها يف       بيساو ركزا جهودمها على العودة باحلياة الدستورية إىل        - غينيا

ــا . كــال البلــدين مــن خــالل انتقــال سياســي ســلمي     بيســاو يف إجــراء - وســاهم مكتــب غيني
، ويسَّــر مكتــب مجهوريــة أفريقيــا ٢٠٠٤مــارس /انتخابــات تشــريعية تكللــت بالنجــاح يف آذار

السياسـية  الوسـطى إنشـاء آليـة استشـارية مؤلفـة مـن ممـثلني مـن احلكومـة االنتقاليـة والقيـادات            
 .واجملتمع املدين

. وخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، أحـرز تقـدم كـبري صـوب إعـادة السـالم يف ليربيـا                      - ٤٩
، بعثـة   ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٩املؤرخ  ) ٢٠٠٣( ١٥٠٩وأنشأ جملس األمن، مبوجب القرار      

اتفــــاق وقــــف إطــــالق النــــار املــــؤرخ  األمــــم املتحــــدة يف ليربيــــا، بواليــــة تتضــــمن تنفيــــذ  
، ودعم إصالح القطاع األمين، واملسامهة يف اجلهود املبذولة حلمايـة           ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ١٧

وتعزيز حقوق اإلنسان، ودعم تنفيذ اتفـاق السـالم الشـامل الـذي وقعتـه األطـراف الليربيـة يف                    
وتولــت البعثــة الــيت بلــغ قوامهــا املــأذون بــه مــن اجلنــود    .  يف أكــرا٢٠٠٣أغســطس / آب١٨

ؤوليات حفظ السـالم مـن القـوة التابعـة للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب                   فرد مس  ١٥ ٠٠٠
 . ٢٠٠٣أكتوبر /  تشرين األول١أفريقيا يف 

ومت تنصــيب احلكومــة االنتقاليــة الوطنيــة يف ليربيــا، املنصــوص عليهــا يف اتفــاق الســالم  - ٥٠
ــوبر / تشــرين األول١٤الشــامل، يف  ــة عــرب أحنــاء ل    . ٢٠٠٣أكت ــوات البعث ــع نشــر ق ــا، وم يربي

وصمد وقف إطالق النار بوجـه عـام، رغـم أن           . حتسنت احلالة األمنية على نطاق البلد بكامله      
ــال عنــف      ــا إىل نشــوب أعم ــني الفصــائل أدت أحيان ــة ب ــزع ســالح  . املنازعــات الداخلي ومت ن

 من احملاربني السابقني، ويسـتمر وضـع الـربامج إلدمـاجهم يف اجملتمـع               ٦٣ ٠٠٠ قرابة   وتسريح
عاونــت الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة تعاونــا وثيقــا مــع احلكومــة االنتقاليــة   وت. احمللــي

وتواصل البعثة القيام بدور رئيسـي يف       . الوطنية يف ليربيا يف جمال إعادة تشكيل الشرطة الوطنية        
. ٢٠٠٥أكتــوبر /دعــم تنظــيم االنتخابــات الوطنيــة الــيت مــن املقــرر أن جتــرى يف تشــرين األول

ص احلصول على املساعدة اإلنسانية، األمر الذي مهد السبيل أمام العـودة النهائيـة              وحتسنت فر 
فربايـر، عقـد مـؤمتر دويل لـتعمري ليربيـا، أعلنـت             /ويف أوائل شباط  . لألشخاص املشردين داخليا  
 مليون دوالر لتلبية احتياجات التعمري واالحتياجـات اإلنسـانية          ٥٢٠فيه تربعات بلغت قيمتها     

 وتعمــل البعثــة والفريــق القطــري التــابع لألمــم املتحــدة عــن كثــب مــع احلكومــة   .لــذلك البلــد
االنتقالية الوطنية يف ليبيا وشركائها اإلمنائيني مبا يكفل متويـل وتنفيـذ مشـاريع اإلنعـاش الـوطين                  

 .اليت جرى عرضها على املؤمتر
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ال احلالــة علــى ورغــم املــأزق الــذي يواجــه عمليــة الســالم بــني إريتريــا وإثيوبيــا، ال تــز - ٥١
ويف الوقت نفسه، ال يـزال التـوتر سـائدا علـى            . احلدود هادئة نسبيا من وجهة النظر العسكرية      

املستوى السياسي، ويفاقم من حدته سيل التصرحيات اخلطابية امللتهبـة الصـادرة عـن عاصـميت                
ود، وبغيــة كســر حالــة اجلمــود الــيت ســببها عــدم إحــراز تقــدم يف عمليــة ترســيم احلــد. البلــدين

وواصـلت بعثـة األمـم    . عينت مبعوثا خاصا إلثيوبيا وإريتريا لكـي يسـتهل حـوارا بـني اجلـانبني           
املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا دعــم عمليــة الســالم مــن خــالل رصــد املنطقــة األمنيــة املؤقتــة بــني   
البلدين، ورئاسة جلنة التنسيق العسكرية، وتنسيق األنشطة اإلنسـانية وأنشـطة حقـوق اإلنسـان        

وبـالنظر إىل الظـروف السـائدة،       . وإزالة األلغام يف املنطقة األمنية املؤقتـة واملنـاطق املالصـقة هلـا            
بيـد  . جيري يف الوقت الراهن استعراض فعالية البعثة بغية تعديل وتنظيم عملياهتا عنـد االقتضـاء              

م آلثـــار املمكنـــة لعمليـــة الســـالأنـــه لـــن جتـــرى أي تعـــديالت دون النظـــر بصـــورة متأنيـــة يف ا
 .حققته من نتائج حىت اآلن وما
وتواصل قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان رصـد اخلـط األزرق بـني إسـرائيل ولبنـان                      - ٥٢

. وإقامة اتصال مع الطرفني من أجل جتنب أشكال التـوتر أو تقليلـها إىل أدىن حـد أو احتوائهـا                   
لــى طــول اخلــط األزرق، وممــا يؤســف لــه أن العــام املاضــي شــهد ازديــادا يف عــدد احلــوادث ع 

 للمجــال اجلــوي اللبنــاين والــرد عليهــا بــالنريان املضــادة   إســرائيليةمتثلــت يف وقــوع انتــهاكات  
وشـنت إسـرائيل غـارات جويـة علـى مواقـع يشـتبه يف               . للطائرات من جانب قوات حـزب اهللا      

 منطقـة  تبعيتها حلزب اهللا، وحدث تبادل بنريان القذائف وقنابـل اهلـاون واألسـلحة الصـغرية يف         
وقام حزب اهللا أيضا بزرع شراك خداعية على اجلانب اللبناين مـن            . مزارع شبعا بصورة غالبة   

وقــد . اخلــط األزرق علــى مســافات قريبــة مــن مســارات دوريــات قــوات الــدفاع اإلســرائيلية   
ــدا كــامال    ــاحترام اخلــط األزرق والتقيــد بالتزاماهتــا تقي وتواصــل . واصــلت تــذكري األطــراف ب

سلحة اللبنانيـة نشـاطها يف اجلنـوب، وإن كانـت حكومـة لبنـان مل تتخـذ بعـد مجيـع                      القوات امل 
ويواصــل مركــز تنســـيق   . اخلطــوات الالزمــة لتأكيــد ومواصــلة ســـلطتها الكاملــة يف املنطقــة      

اإلجراءات املتعلقة باأللغام تقدمي املساعدة يف تطهـري األراضـي يف اجلنـوب اللبنـاين مـن األلغـام                   
 .٢٠٠٢مايو /د مت تطهري مساحة قدرها مخسة كيلومترات مربعة منذ أياراملضادة لألفراد؛ وق

 ليشـيت إنشـاء وتـدعيم مؤسسـاهتا     - وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـلت تيمـور         - ٥٣
الوطنية مبساعدة مقدمـة مـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم يف تيمـور الشـرقية والوكـاالت            

وبغية محاية املكاسب الـيت حتققـت حـىت     . ال احلالة األمنية مستقرة   وال تز . التابعة لألمم املتحدة  
ليشـيت علـى حتقيـق االكتفـاء الـذايت الكامـل، قـرر جملـس األمـن، يف                    -اآلن، ومساعدة تيمـور     

، متديد والية بعثة األمم املتحدة لتقـدمي الـدعم يف تيمـور الشـرقية ملـدة              )٢٠٠٤( ١٥٤٣قراره  
، بغرض القيام فيما بعد بتمديدها لفترة هنائية مـدهتا سـتة            ٢٠٠٤ مايو/ أيار ٢٠ستة أشهر بعد    



 

20 04-46462 
 

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

ومت تقليص حجم العملية، ونقحت مهامها لكي تأخذ يف االعتبار تغـري الظـروف علـى                . أشهر
ــع ــة تيمــور . أرض الواق ــن     - وتولــت حكوم ــى األم  ليشــيت كامــل املســؤولية عــن احملافظــة عل

ــزال    ــة ال ت ــد، وإن كانــت البعث  علــى اســتعداد للمســاعدة يف الظــروف   واالســتقرار داخــل البل
وتواصل البعثة تقدمي املساعدة على بناء القدرات إىل أجهـزة اإلدارة           . االستثنائية، إذا لزم األمر   

 .العامة، وإنفاذ القانون، واهليئة القضائية
واعتمــدت . ويف أفغانســتان، اســتمر تنفيــذ اتفــاق بــون أثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض    - ٥٤

؛ ٢٠٠٤ينــاير /دســتورا جديــدا ألفغانســتان يف كــانون الثــاين“ لويــا جريغــا”ى اجلمعيــة الكــرب
ــة       ــدأت محل ــامج لــرتع ســالح احملــاربني الســابقني وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم؛ وب ــدِّم برن وق

ــاخبني يف   ــانون األول١لتســجيل الن ــات  ٢٠٠٣ديســمرب / ك ــراء االنتخاب ــتعدادا إلج ويف .  اس
تزامهـا القيـام يف آن واحـد بـإجراء انتخابـات رئاسـية             ، أعلنـت احلكومـة اع     ٢٠٠٤مارس  /آذار

ــول     ــواب خــالل شــهر أيل ــة جمللــس الن ــات برملاني ــوز٩ويف . ٢٠٠٤ســبتمرب /وانتخاب ــه / مت يولي
، أعلنـــت اهليئـــة املشـــتركة إلدارة االنتخابـــات، متعللـــة بأســـباب قانونيـــة وتقنيـــة، أن   ٢٠٠٤

، واالنتخابـات الربملانيـة يف      ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشـرين األول   ٩االنتخابات الرئاسـية سـتجرى يف       
وال تزال أفغانستان تشـكل بيئـة غـري مأمونـة، حيـث تصـطرع الفصـائل                 . ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

ويعتـرب أن حتقيـق تقـدم كـبري         . يف الشمال، وتقوم العناصر اإلرهابية بتنفيذ عملياهتا يف اجلنـوب         
 مـن أجـل ضـمان اسـتتباب     يف نزع السالح والتسـليح وإعـادة اإلدمـاج أمـرا لـه أمهيتـه احلامسـة              

ويعد انعـدام األمـن داخـل أفغانسـتان أحـد العوامـل الرئيسـية الـيت                 . السالم وإجراء االنتخابات  
حتــول دون عــودة حنــو ثالثــة ماليــني مــن الالجــئني األفغــان املوجــودين يف مجهوريــة إيــران          

امـل أن  ومـن شـأن هـذا الع   . اإلسالمية وباكستان فضال عن آالف األشخاص املشردين داخليا      
يؤدي أيضا إىل تقويض العملية السياسية؛ فلقد استهدف املتطرفون عمـدا، علـى سـبيل املثـال،          

ومن العقبات الرئيسية أمام عملية بـون تزايـد زراعـة املخـدرات، األمـر       . محلة تسجيل الناخبني  
وال تـزال مشـاركة     . الذي يغذي القتال بني الفصائل ويغذي يف الوقت نفسه أعمال اإلرهـاب           

وعقـد يف بـرلني   . جملتمع الدويل تشكل عامال حامسا يف احملافظة على السالم وتعزيز عملية بون   ا
ويف .  بلــدا٥٦ ضــم ممــثلني رفيعــي املســتوى مــن ٢٠٠٤أبريــل /مــارس ونيســان/مــؤمتر يف آذار

 بليون دوالر على مـدى األعـوام الثالثـة         ٨,٢ذلك املؤمتر، أعلن املاحنون تربعات بلغت قيمتها        
ويقـوم مركـز تنسـيق اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف             .  لربنامج للتعمري تقـوده أفغانسـتان      املقبلة

 يف ذلــك تطهــري منطقــة مســاحتها    أفغانســتان بتنســيق مجيــع األنشــطة املتصــلة باأللغــام، مبــا      
 . كيلومترا مربعا من األلغام األرضية حىت اآلن ٧٨٠
ا رصد تنفيذ اتفاق وقـف إطـالق النـار          وواصلت بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجي       - ٥٥

 بــني اجلــانبني اجلــورجي واألخبــازي، ومتابعــة اجلهــود املبذولــة   ١٩٩٤املــربم يف موســكو عــام  
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وتركــزت . للتوصــل إىل تســوية شــاملة للصــراع اســتنادا إىل مبــدأ الســالمة اإلقليميــة جلورجيــا 
 الطــرفني يف القضــايا جهــود البعثــة علــى احملافظــة علــى االســتقرار علــى أرض الواقــع وإشــراك   
وواصــلت جمموعــة  . األمنيــة والسياســية، وعمليــات عــودة الالجــئني، والتعــاون االقتصــادي      

ويف الوقت نفسه، أدى تغري الواقع السياسي يف جورجيا نتيجـة           . األصدقاء دعمها هلذه اجلهود   
فــع  إىل إجيــاد قــوة د٢٠٠٤النتخــاب رئــيس جديــد وإجــراء انتخابــات برملانيــة يف أوائــل عــام  

بيـد أن   . جديدة يف اجلهود اليت تبذهلا جورجيا حلل صراعاهتا الداخلية، مبـا يف ذلـك يف أخبازيـا                
اجلانب األخبازي واصل رفضه ملناقشة مسألة مركـز أخبازيـا يف إطـار دولـة جورجيـا، ويشـكل                   
ذلك عقبة رئيسية على طريـق اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق تسـوية يـتم التوصـل إليهـا عـن طريـق                         

 .اوضالتف

وقامت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، دعمـا منـها إلنشـاء مؤسسـات         - ٥٦
ــة وفقــا      ــذايت، بنقــل الســلطات إىل مؤسســات احلكــم الــذايت املؤقت دميقراطيــة مؤقتــة للحكــم ال

وتواصـل البعثـة ممارسـة السـلطة العامـة واالضـطالع باملسـؤوليات              . ألحكام اإلطار الدسـتوري   
، ٢٠٠٤مــارس /ويف آذار. ا واملدرجــة يف الفصــل الثــامن مــن اإلطــار الدســتورياملخصصــة هلــ

انــدلع العنــف يف مجيــع أحنــاء كوســوفو، مســتهدفا بصــورة أساســية أفــراد ومؤسســات طائفــة     
وبـرهن انـدالع أعمـال      . كسواألرثـوذ صرب كوسوفو، مبا يف ذلك املواقـع الدينيـة للصـربيني            

أن تبـذل املزيـد لكـي تفـي باملعـايري الـيت أيـدها جملـس                 العنف على أن كوسوفو ال يـزال عليهـا          
ونتيجــة لــذلك، ســتويل . ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١٢األمــن يف بيانــه الرئاســي املــؤرخ  

خطة التنفيذ تأكيدا إضافيا ملسألة األمن وسيادة القانون، وحقوق األقليات ومحايتـهم، وعـودة              
وواصــلت البعثــة أيضــا تشــجيع احلــوار املباشــر  . املشــردين، والتنميــة االقتصــادية، والالمركزيــة

 .بشأن املسائل العملية بني بلغراد وبريشتينا
ــاييت، اختــذ جملــس األ    - ٥٧ ــة يف ه ــدهور احلال ــع ت ــرار  وم ــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٢٩مــن الق امل
 الذي أذن فيه اجمللس بنشـر قـوة مؤقتـة متعـددة اجلنسـيات يف هـاييت،         ٢٠٠٤فرباير  /شباط ٢٩

إلنشاء قوة لتحقيق االستقرار ملتابعة دعم القيام بعمليـة سـلمية ودسـتورية          وأعلن عن استعداده    
ــد أريســتيد    ــرئيس جــان برتران ووافــق جملــس األمــن  . وسياســية يف أعقــاب اســتقالة ورحيــل ال

كذلك، يف أعقاب بعثة تقييم متعـددة التخصصـات، علـى إنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق                     
والبعثـة ذات نطـاق متعـدد األبعـاد،         . ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران  ١االستقرار يف هاييت اعتبارا مـن       

وسيشـكل  . وستقوم مبساعدة شعب هاييت على معاجلة طائفة معقدة من القضايا اليت يواجههـا             
التعاون الوثيق مع منظمة الـدول األمريكيـة واجلماعـة الكاريبيـة عـامال رئيسـيا لضـمان التنفيـذ                    

إطــارا ”، قــدمت احلكومــة االنتقاليــة يف هــاييت  ٢٠٠٤يوليــه /ويف متــوز. النــاجح لواليــة البعثــة
، مت إعداده مبساعدة من البنك الدويل، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبعثـة         “مؤقتا للتعاون 
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األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت، إىل جمتمـع املـاحنني يف واشـنطن العاصـمة، وتلقـت                     
والر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة مــن أجــل  بليــون د١,٣تعهــدات بتربعــات تبلــغ قيمتــها 

 .املساعدة يف طائفة عريضة من االحتياجات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
ومــن بواعــث تشــجيعي حــىت اآلن مــا أبدتــه احلكومــة املؤقتــة مــن جهــد متفــان وإرادة  - ٥٨

تمـع الـدويل أن يقـوم       وعلـى اجمل  . سياسية لوضع هاييت على طريق الدميقراطية والتنمية املستدامة       
وعليـه أن يبحـث   . مبا عليه من دور وأن يبقي على مشاركته يف األجل الطويـل سياسـيا وماليـا        

عن أساليب مبتكرة لتقدمي املساعدة، واالستفادة من التجارب السـابقة، علـى أن يضـع مسـألة                 
 .متلُّك العملية بني يدي أبناء شعب هاييت أنفسهم

 
  اإلقليمية األمم املتحدة واملنظمات  

واصــلت األمــم املتحــدة تكثيــف شــراكتها مــع املنظمــات اإلقليميــة ســعيا وراء حتقيــق    - ٥٩
ــدميقراطي         ــن احلكــم ال ــار م ــة يف إط ــتقرار والتنمي ــة بالســالم واالس ــداف املشــتركة املتعلق األه

 . واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون
 االحتـاد األفريقـي ومـع املنظمـات دون          ففي أفريقيا، عززت األمم املتحـدة تعاوهنـا مـع          - ٦٠

وقد ساعدنا االحتاد األفريقي يف وضع إطار عمله املتعلق بالسياسات من أجل إقامـة              . اإلقليمية
هياكــل أفريقيــة للســالم واألمــن، ونواصــل التعــاون الوثيــق معــه يف هــذا الصــدد، مبــا يف ذلــك    

ويف حماولـة لتـدعيم الـروابط مـع         . لغرض إنشاء قوة احتياطية أفريقية وجلنة لألركان العسـكرية        
اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا يف جمــال تعزيــز الســالم واالســتقرار يف املنطقــة دون   
اإلقليمية، حسبما دعا إىل ذلك جملس األمن يف عدد من املناسبات، عقد ممثلـي اخلـاص لغـرب         

مـايو  / أيـار  ٣١نيجرييـا يف    أفريقيا مشـاورات مكثفـة مـع املسـؤولني يف اجلماعـة االقتصـادية يف                
 بشــأن الطرائــق العمليــة لتحســني عالقــات  ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٢٣  و٢٢ويف الســنغال يــومي 

ونتيجــة هلـذه املشــاورات، قامــت اجلماعـة االقتصــادية ومكتــب املمثـل اخلــاص لألمــني    . العمـل 
، ومشـل ذلـك     ٢٠٠٥-٢٠٠٤العام لغرب أفريقيا بوضع مذكرة تفاهم وبرنـامج عمـل للفتـرة             

الضطالع بأنشـطة مشـتركة يف جمـاالت احلكـم، وإصـالح القطـاع األمـين، وتقـدمي املسـاعدة                    ا
ــة تنقــل األشــخاص والبضــائع، واألســلحة الصــغرية      ــة بــني الشــباب، وحري ــة، والبطال االنتخابي

 . واخلفيفة، واألمن العابر للحدود
يف جمــاالت منــع وأحــرزت األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب تقــدما كــبريا يف التعــاون  - ٦١

نشوب الصراعات، والـتعمري يف مرحلـة مـا بعـد الصـراع، فضـال عـن األنشـطة املتعلقـة بـإدارة                       
ــن        . الصــراع ــع نشــوب الصــراعات يف كــل م ــم أول حــوار مكــتّيب حــول مســألة من ــد نظِّ وق

، وشـكَّل بدايـة مرحلـة       ٢٠٠٤يونيـه   /أكتـوبر وحزيـران   /بروكسل ونيويـورك يف تشـرين األول      
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ون بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب علـى كـل مـن مسـتوى املقـر ومسـتوى       جديدة يف التعا  
وكان هناك توافق عام يف اآلراء بأن األهداف اليت توخاها احلوار قد حتققت مـن حيـث            . البلد

تبــادل عمليــات تقيــيم احلــاالت علــى أرض الواقــع، وتعميــق التفاعــل بــني املنظمــتني، واقتــراح  
 جماالت حمددة للتعاون بشأن منع نشوب الصراعات يف مخسـة بلـدان             إجراءات املتابعة، وتعيني  

ويف اإلعــالن املشــترك عــن التعــاون بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد   . أو منــاطق فرعيــة مســتهدفة
، أعلنـت املنظمتـان التزامهمـا       ٢٠٠٣سـبتمرب   /األورويب يف جمال إدارة األزمات، املـؤرخ أيلـول        

ت األزمــات، وطالبتــا بإنشــاء آليــة تشــاور مشــتركة علــى   بالعمــل معــا يف جمــال معاجلــة حــاال 
ويف منتصــف . مســتوى العمــل لدراســة طــرق ووســائل حتســني التنســيق والتوافــق بــني اجلــانبني

، عقــد أول اجتمــاع آلليــة التشــاور املشــتركة، وهــي اللجنــة التوجيهيــة    ٢٠٠٤فربايــر /شــباط
بإدارة األزمات، يف مقر األمـم املتحـدة يف         املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب املعنية        

نيويورك، وناقش طائفة من املسائل املتصـلة بالتعـاون بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األورويب يف                   
جماالت التخطيط، والتـدريب، واالتصـاالت، وأفضـل املمارسـات، وتقـدمي الـدعم للمبـادرات                

تمرت االتصـاالت واالجتماعـات علـى       وقد اس . األفريقية لبناء القدرات يف جمال حفظ السالم      
مستوى العمل، ومن املقرر أن يعقـد االجتمـاع املقبـل للجنـة التوجيهيـة يف بروكسـل يف شـهر             

 . أكتوبر/تشرين األول
وزادت األمــم املتحــدة مــن اتصــاالهتا بالــدول األعضــاء وباألمانــة العامــة لرابطــة أمــم     - ٦٢

ملنطقـة وأمنـها، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة            جنوب شـرقي آسـيا بشـأن املسـائل املتصـلة بسـلم ا             
ــؤرخ ٥٧/٣٥ ــاين ٢١ امل ــوفمرب / تشــرين الث ــر /ويف شــباط. ٢٠٠٢ن ــدت يف ٢٠٠٤فرباي ، عق

حلقة العمل اإلقليمية الرابعـة بـني   ) بالنظر إىل أن إندونيسيا هي الرئيس احلايل للرابطة   (جاكرتا  
ب الصــراعات، وحــل  األمــم املتحــدة ورابطــة أمــم جنــوب شــرقي آســيا بشــأن منــع نشــو         

الصــراعات، وبنــاء الســالم يف جنــوب شــرقي آســيا، وأوصــت حلقــة العمــل بوســائل جديــدة    
سيما يف جمـال حفـظ السـالم وتبـادل الـدروس املسـتفادة يف               لتحسني التعاون بني املنظمتني، ال    

 . ميادين املساعدة اإلنسانية، والتدابري الوقائية، واإلنذار املبكر
رحييب باالستعراض الشامل الذي قـام بـه قـادة منطقـة احملـيط اهلـادئ                وإين أعرب عن ت    - ٦٣

ألداء منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ وأمانتــه، والــذي أجــري بغــرض وضــع خطــة ملنطقــة احملــيط   
اهلـــادئ جتســـد الرؤيـــة الـــيت تعتـــرب احملـــيط اهلـــادئ منطقـــة للســـالم والوئـــام واألمـــن والرخـــاء  

 . بيننا صوب حتقيق أهدافنا املشتركةاالقتصادي، وأتطلع لتعزيز التعاون فيما 
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 املساعدة االنتخابية  
ميكــن لالنتخابــات أن تكــون ذات تــأثري اســتقطايب وأن تضــاعف مــن حــاالت التــوتر   - ٦٤

ومن شأن أي انتخابات يتم إجراؤها بصورة تتسم باملصـداقية أن تشـجع اخلاسـرين        . السياسي
بات اليت تشوهبا األخطاء التقنية فرصة للجـوء إىل         فيها على القبول بنتائجها، بينما تتيح االنتخا      

وقد زادت على مدى العقد املاضي الطلبات املقدمـة إىل األمـم            . االضطرابات املدنية أو العنف   
املتحدة للحصول على املساعدة التقنيـة لتحسـني نوعيـة االنتخابـات وتقليـل احتمـاالت نشـوء                  

ــالتقر . تنــازع انتخــايب ــرة املشــمولة ب ــدا، ١٨ير، تلقــت األمــم املتحــدة  وخــالل الفت ــا جدي  طلب
ــدمي املســاعدة إىل    ــا تق ــدا٣٩وجيــري حالي ــة للمســاعدة    .  بل ــات اهلام ــل إحــدى األولوي وتتمث

االنتخابيــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف حتســني مشــاركة املــرأة يف العمليــات االنتخابيــة مــن  
ــة العا      ــك محــالت التوعي ــا يف ذل ــدابري، مب ــن الت ــة م ــد    خــالل جمموع ــد احلصــص، عن ــة وحتدي م

 .االقتضاء
ولقد حظيت مشاركة األمم املتحـدة يف الشـؤون االنتخابيـة يف العـراق بنصـيب كـبري                   - ٦٥

فبعد أن قـرر فريـق خـرباء تـابع لألمـم املتحـدة أنـه ال ميكـن                   . من األمهية والذيوع بوجه خاص    
، وحســبما ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٣٠إجــراء انتخابــات تتســم باملصــداقية يف ذلــك البلــد قبــل  

 بـني سـلطة التحـالف املؤقتـة وجملـس           ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ١٥جرى االتفاق عليه يف     
احلكم يف العراق، اعتمد قانون انتقايل يقضي بإجراء سلسـلة مـن العمليـات االنتخابيـة اعتبـارا                   

ــاين  ــاير /مــن كــانون الث ــم   . ٢٠٠٥ين ــابعون لألم ــة الت ــام خــرباء املســاعدة االنتخابي حــدة  املتوق
بعـد باملسـاعدة يف إنشـاء جلنـة انتخابيـة عراقيـة مسـتقلة، ويسـهمون اآلن بالدرايـة التقنيـة                       فيما

 ). أعاله١٧انظر أيضا الفقرة  (االنتخاباتلإلعداد لتلك 
، نظمــت الســلطات )٥٤انظــر الفقــرة (ويف إطــار اإلعــداد لالنتخابــات يف أفغانســتان  - ٦٦

لة للتسجيل االنتخايب على نطاق البلـد خـالل الفتـرة مـن             األفغانية، مبساعدة األمم املتحدة، مح    
وهذه هـي املـرة األوىل علـى        . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٥ إىل   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١

ورغـم مـا تعرضـت لـه العمليـة مـن هتديـدات              . اإلطالق اليت يتم فيها تسجيل الناخبني األفغـان       
ء بأصـواهتم، وهـو مـا يربـو علـى           وهجمات، سجل قرابة تسـعة ماليـني أفغـاين أنفسـهم لـإلدال            

 .يف املائة من العدد التقديري للناخبني الذين حيق هلم التصويت ٩٠
والعمليــات الســلمية املضــطلع هبــا يف كــل مــن بورونــدي وكــوت ديفــوار ومجهوريــة     - ٦٧

ويف . الكونغو الدميقراطية وليربيا تتضـمن أيضـا عنصـر االنتخابـات كآليـة حامسـة لبنـاء السـالم                  
، شـكلت االنتخابـات     ٢٠٠٢ون، ويف أعقاب االنتخابات الوطنية اليت أجريـت يف عـام            سريالي
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، والـيت وفـرت هلـا األمـم املتحـدة دعمـا تقنيـا وسـوقيا                 ٢٠٠٤مـايو   /احمللية اليت أجريت يف أيار    
 .حامسا، خطوة أخرى صوب تدعيم االستقرار السياسي

 
 نزع السالح  

الســالح مــن املناقشــات الرفيعــة واملركــزة الــيت خــالل هــذا العــام، اســتفاد مــؤمتر نــزع  - ٦٨
ويلــزم إحــراز مزيــد مــن . أعــرب فيهــا وزراء اخلارجيــة عــن دعمهــم السياســي القــوي للمــؤمتر 

التقدم مبا يكفل إمكانية استئناف املؤمتر القيام بدوره يف جمال التفاوض بشأن اتفاقـات جديـدة                
. ء علــى أســلحة الــدمار الشــاملللحــد مــن األســلحة ونــزع الســالح، مــع التركيــز علــى القضــا

وينبغي أن تستغل بالكامل القدرة الـيت بـرهن عليهـا املـؤمتر فيمـا يتعلـق باسـتحداث معاهـدات                     
 . جديدة
وال يزال العديد من القضايا املتصلة بأسلحة الـدمار الشـامل مثـار قلـق شـديد بالنسـبة                    - ٦٩

نـزع أسـلحة الـدمار الشـامل،        ومن بني هذه القضـايا بـطء التحـرك صـوب            . إىل اجملتمع الدويل  
وانتهاك االلتزامـات املتعلقـة بعـدم االنتشـار، وظهـور دالئـل علـى وجـود شـبكة نوويـة سـرية،                       

ومن شـأن هـذه التطـورات       . والتهديد الذي يشكله استخدام اإلرهاب ألسلحة الدمار الشامل       
دة أن تعرض للخطر السالم واألمن الـدوليني، ورمبـا تضـاعف مـن خطـر وقـوع حـاالت جديـ                    

 . من استخدام القوة من جانب واحد أو لشن ضربات وقائية
وإين أرحب بالقرار الذي اختذته اجلماهريية العربية الليبية بالتخلي عن براجمهـا املتعلقـة               - ٧٠

كما يبعث علـى التشـجيع قيـام الـدول األطـراف بالتأكيـد جمـددا علـى                  .بأسلحة الدمار الشامل  
وإين أحث مجيع الدول األعضاء يف معاهـدة عـدم انتشـار            . يائيةالتزامها باتفاقية األسلحة الكيم   

األسلحة النووية على مواجهة الشواغل املتأصلة املتعلقة باالمتثال، وعلى أن تنظـر يف مبـادرات        
كمــا أحــث علــى بــذل . جديــدة لتعزيــز املعاهــدة والســعي يف الوقــت ذاتــه إىل اعتمادهــا عامليــا

 . احلظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ دون إبطاءاملزيد من اجلهود لكي تدخل معاهدة
 كـرد  ٢٠٠٤أبريـل   / نيسـان  ٢٨املـؤرخ   ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠واختذ جملـس األمـن القـرار         - ٧١

. على التهديد الذي ميثله انتشار أسلحة الدمار الشامل من جانب أطراف فاعلـة غـري حكوميـة                
ومـن شـأن التنفيـذ    . تتخـذها مجيـع الـدول   ويتضمن القرار تدابري حمددة ملنع االنتشـار يـتعني أن     

الفعــال ألحكــام القــرار أن يســتكمل اجلهــود اجلاريــة الراميــة إىل تعزيــز الــنظم احلاليــة املتعــددة   
 . األطراف يف جمايل نزع السالح وعدم االنتشار

وواصلت األمم املتحدة دعم اجلهود اليت تبذهلا جمموعة كبرية من العناصر الفاعلة مـن               - ٧٢
فيــذ برنــامج العمــل املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة    أجــل تن
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ويف هـذا الصـدد، قامـت،       . ٢٠٠١اخلفيفة من مجيـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء عليـه، لعـام               
علــى وجــه اخلصــوص، بتقــدمي املســاعدة إىل الــدول األعضــاء يف جمــال إنشــاء هيئــات تنســيق     

نيــة، وإدارة املخزونــات أو تــدمريها، وتقــدمي تقــارير عــن تنفيــذ  وطنيــة، وتنميــة القــدرات الوط
برنــامج العمــل، وســّن تشــريعات وطنيــة أو تنقــيح التشــريعات القائمــة بشــأن بيــع واســتعمال    

 . األسلحة الصغرية
 املفاوضــات املتعــددة األطــراف بشــأن وضــع صــك ٢٠٠٤يونيــه /وبــدأت يف حزيــران - ٧٣

األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتعقبـها يف الوقـت       دويل ميكِّن الدول مـن التعـرف علـى         
ومـن شـأن وجـود معـايري وإجـراءات متفـق عليهـا، فضـال عـن              . املناسب وبطريقة يعول عليهـا    

زيادة التعاون، أن يساعد الدول على حتقيق مزيد من الـتحكم يف تـدفق دخـول األسـلحة غـري                    
رى خــالل هــذا العــام، أجــرت األمــم ويف مبــادرة أخــ. املشـروعة إىل أقاليمهــا وخروجهــا منــها 

ــة،       ــة ودون اإلقليمي ــدول، واملنظمــات اإلقليمي املتحــدة مشــاورات ذات قاعــدة عريضــة مــع ال
ــدان بشــأن اخلطــوات األخــرى الــيت ميكــن اختاذهــا       ــة، واخلــرباء يف هــذا املي والوكــاالت الدولي

لصـغرية واألسـلحة    لتحسني التعاون الدويل يف جمال منع السمسرة غري املشـروعة يف األسـلحة ا             
وإين أحث الدول على التصديق على بروتوكول مكافحـة         . اخلفيفة ومكافحتها والقضاء عليها   

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشـروعة، املكمِّـل            
 .تيح دخوله حيز النفاذالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، مبا ي

ــو       - ٧٤ ــام بنحــ ــل عــ ــراد كــ ــادة لألفــ ــام املضــ ــدد لأللغــ ــحايا اجلــ ــدد الضــ ــدر عــ وإذ يقــ
 دولة مل تصـبح بعـد أطرافـا يف اتفاقيـة حظـر اسـتعمال                ٥٠شخص، وبالنظر إىل أن      ١٥ ٠٠٠

وتكــديس وإنتــاج ونقــل األلغــام املضــادة لألفــراد وتــدمري تلــك األلغــام، فــإن املــؤمتر األول          
 االتفاقيـة، وهـو مـؤمتر قمـة نـريويب بشـأن عـامل خـال مـن األلغـام، املقـرر عقـده يف                          الستعراض
، سيشــكل فرصــة ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٣نــوفمرب إىل / تشــرين الثــاين٢٩الفتــرة مــن 

وإنــين أدعــو . مواتيــة ملضــاعفة اجلهــود املبذولــة لتخلــيص العــامل مــن هــذه األســلحة الالإنســانية 
على االتفاقية أن تقوم بذلك دون إبطاء، وأحـث مجيـع الـدول علـى               الدول اليت مل تصدق بعد      

 .املشاركة يف مؤمتر قمة نريويب على أعلى مستوى ممكن
 

 اإلرهاب  
أكدت األحداث اليت وقعت خالل العام املاضي على التهديد املتواصـل الـذي يشـكله              - ٧٥

مـة تعـاون دويل يرتكـز علـى         اإلرهاب بالنسبة للسـالم واألمـن الـدوليني، وعلـى احلاجـة إىل إقا             
وخــالل هــذه الفتــرة، واصــلت جلنــة جملــس األمــن . أســاس واســع النطــاق مــن أجــل مكافحتــه

، املعروفة باسم جلنة مكافحة اإلرهـاب، بـذل جهودهـا        )٢٠٠١( ١٣٧٣املنشأة عمال بالقرار    
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ــة إلعــادة تنشــيطها، توِّجــت يف آذار    ــة إىل قمــع اإلرهــاب ومنعــه، وبــدأت عملي مــارس /الرامي
ــرار جملــس األمــن   ٢٠٠٤ ــة    ) ٢٠٠٤( ١٥٣٥ باختــاذ ق ــدرة وفعالي ــز ق ــذي يهــدف إىل تعزي ال
مـايو، مـديرا تنفيـذيا لـإلدارة التنفيذيـة ملكافحـة            / أيار ١٤ووفقا هلذا القرار، عينُت، يف      . اللجنة

 . اإلرهاب، واليت سيتم إنشاؤها يف وقت الحق من هذا العام
إلرهـاب التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين            ، قـام فـرع منـع ا       ٢٠٠٣ويف خالل عـام      - ٧٦

باملخدرات واجلرمية، يف إطار عملـه القـائم علـى التعـاون الوثيـق مـع جلنـة مكافحـة اإلرهـاب،                      
 اتفاقيـة عامليـة     ١٢ بلـدا يف مـا يتعلـق بالتصـديق علـى             ٧٠بتوفري املساعدة القانونيـة ألكثـر مـن         

 ١٣٧٣لك تطبيـق قـرار جملـس األمـن          بشأن مكافحة اإلرهاب وتطبيق هذه االتفاقيـات، وكـذ        
 تعزيـز أعمـال فـرع منـع اإلرهـاب،           ٢٠٠٢وبعد أن قررت اجلمعية العامة يف عـام         ). ٢٠٠١(

ــة مكافحــة          ــب جلن ــها أو طل ــى طلب ــاء عل ــدان، بن ــة إىل البل ــدمي املســاعدة التقني ــرع بتق ــام الف ق
 بالتنسـيق، يف دورة  وناقش جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعـين   . اإلرهاب

، الصلة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة على حنو ما اعتـرف بـه جملـس األمـن                 ٢٠٠٤الربيع لعام   
 . ، واحلاجة إىل استجابة عاملية يف هذا الصدد)٢٠٠٣( ١٣٧٣يف قراره 

 ال ينبغي أن يـتم علـى حسـاب          اإلرهابوأكرر اإلعراب عن قناعيت بأن الكفاح ضد         - ٧٧
ولـن يتحقـق النجـاح يف دحـر اإلرهـاب إال إذا             . اسية والكرامة اإلنسانية لألفـراد    احلريات األس 

، قامـت   ٢٠٠٣سـبتمرب   /ويف أيلـول  . بقينا على متسُّكنا بذات القيم اليت يصدُّ عنـها اإلرهـابيون          
جمموعـة  ”مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان، بالتعـاون مـع إدارة شـؤون اإلعـالم، بنشـر                   

تحـدة واملنظمـات اإلقليميـة بشـأن محايـة حقـوق اإلنسـان يف سـياق مكافحـة                   قرارات األمـم امل   
ــوق       . “اإلرهــاب ــة باإلرهــاب وحق ــررة اخلاصــة املعني ــال املق ــدعم ألعم ــدمت املفوضــية ال وق

اإلنســان التابعــة للجنــة الفرعيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها، كمــا ســتوفر الــدعم لفريــق  
لتـابع للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان واملعـين حبمايـة حقـوق            اخلرباء املستقل الذي عـيِّن مـؤخرا ا       

واضـطلعت إدارة شـؤون اإلعـالم       . اإلنسان واحلريـات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب           
 الــيت ةاجلمهــور باألنشــطبعــدد مــن األنشــطة لتعزيــز ســبل الوصــول إىل اجملتمــع املــدين وتوعيــة  

 .هابتضطلع هبا األمم املتحدة يف جمال مكافحة اإلر
 

 اجلزاءات  
ما فتئ جملس األمن يعمل على صـقل أداة اجلـزاءات لكـي تطبـق بصـورة أكثـر فعاليـة                      - ٧٨

ويف أعقـاب   . على أشكال التهديد اجلديدة أو املتطورة اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان           
ــا، طبقــت ا     ــة وليربي ــة الكونغــو الدميقراطي ــرام اتفاقــات الســالم الشــاملة يف مجهوري جلــزاءات إب

املفروضة من جملس األمن بغيـة ضـمان أال يـؤدي اسـتمرار تـدفق األسـلحة إىل تقـويض عمليـة                      
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وألنه كانت هناك بالفعل عمليتان جاريتـان حلفـظ السـالم يف هـذين              . السالم اهلشة يف البلدين   
يني البلدين حينما اعتمد اجمللس التدابري املتعلقة باجلزاءات، فقـد أتـاح ذلـك للمـراقبني العسـكر                

ــدور أكــرب يف رصــد اجلــزاءات وإنفاذهــا     ــام ب ــراد القي وإدراكــا مــن اجمللــس  . وغريهــم مــن األف
ميكن أن يتعرض له السكان املدنيون يف البلد اخلاضع للجزاءات من آثار غري مقصودة هلـذه                 ملا

ة التدابري القسرية، فقد طلب اجمللـس مـرة أخـرى تقـارير تقيـيم لآلثـار اإلنسـانية احملتملـة الناشـئ            
 .عن تطبيق جزاءات األمم املتحدة يف ليربيا

، الــذي فــرض جملــس األمــن مبوجبــه حظــرا علــى توريــد )٢٠٠٣( ١٤٩٣ويف القــرار  - ٧٩
األسلحة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، أوعز اجمللس إيلَّ بنشر املراقبني العسـكريني التـابعني              

يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية وإيتـوري،       لبعثة منظمة األمم املتحدة يف الكونغو الدميقراطية        
وأن أقــدم إىل اجمللــس بانتظــام تقــارير عــن املعلومــات املتعلقــة بتوريــد األســلحة، ال ســيما عــن   

وبالنسـبة إىل ليربيـا، اسـتعرض اجمللـس     . طريق مراقبة استخدام مهابط الطائرات يف تلك املنطقة  
ية استجابة للحالـة السياسـية املـتغرية يف ذلـك          تدابريه القائمة، وأدخل عليها التعديالت الضرور     

، رحب جملس األمن باستعداد بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا       )٢٠٠٣( ١٥٢١ويف القرار   . البلد
للقيام مبساعدة اللجنة وفريق اخلرباء املنشأ مبوجب هذا القـرار يف رصـد تـدابري اجلـزاءات ذات                  

ة األمــم املتحـدة يف ســرياليون وعمليــة األمــم  الصـلة الــيت فرضــها اجمللــس، وطلـب أيضــا إىل بعثــ  
 . املتحدة يف كوت ديفوار موافاة اللجنة والفريق باملعلومات ذات الصلة بتطبيق اجلزاءات

وخالل الفترة قيد االسـتعراض، واصـل جملـس األمـن تلقـي معلومـات تفصـيلية بشـأن                    - ٨٠
لتحقيق يف االنتـهاكات املزعومـة      نظم اجلزاءات من أفرقة اخلرباء املسؤولة عن رصد االمتثال وا         

وتضم هذه األفرقة فريق اخلرباء وجمموعـة الرصـد بشـأن الصـومال، وفريـق اخلـرباء                 . للجزاءات
 ١٥٢٦وعمال بقـرار اجمللـس      . املعين بليربيا، وفريق اخلرباء املعين جبمهورية الكونغو الدميقراطية       

عم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات       ، أنشئ فريـق للـد     ٢٠٠٤يناير  /، املؤرخ كانون الثاين   )٢٠٠٤(
ومبوجـب القـرار نفسـه، عـزز        . ليحل حمل فريق الرصد املعين بتنظيم القاعـدة وحركـة الطالبـان           

اجمللس والية جلنة اجلزاءات املعنية بتنظيم القاعـدة وحركـة الطالبـان، كمـا شـجع الـدول علـى                    
 .إطالع األفراد املدرجني بالقوائم على التدابري املفروضة عليهم

املــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥١٨وبالنســبة إىل العــراق، أنشــأ جملــس األمــن، مبوجــب قــراره     - ٨١
، جلنة جديدة ملواصلة حتديد هوية األفراد والكيانـات املنتميـة           ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٤

إىل النظــام العراقــي الســابق لغــرض جتميــد أمــواهلم، وأصــوهلم املاليــة أو مــواردهم االقتصــادية،   
 .الدول األعضاء التزام بتحويلها إىل صندوق التنمية للعراقواليت يقع على 
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 الفصل الثالث
 الوفاء بااللتزامات اإلنسانية  

أدى تدعيم السالم يف مناطق عديدة من العامل، منذ تقدمي تقريري السـابق، إىل إتاحـة                 - ٨٢
لصــراعات بيــد أن ا. فــرص لتخفيــف معانــاة ماليــني املضــارين مــن البشــر وإعــادة بنــاء حيــاهتم 

اجلديدة واملمتدة، فضال عن الكوارث الطبيعية، ال تزال يف الوقـت نفســـه تثقــل بوطأهتـا علـى            
 .فقراء العامل، وعادة ما تقـوِّض ما أُحـرز من تقدم أو ختلق حاالت طوارئ جديدة

وال يــزال هنــاك تبــاين يف ختصــيص املســاعدة اإلنســانية كمــا أن مســتوياهتا غــري كافيــة  - ٨٣
وأُحــث دوائـر املـاحنني علـى كفالـة زيـادة التمويـل للعمليـات اإلنسـانية،               .  باالحتياجات للوفاء

وأن يقدم بطريقة أكثـر اتسـاقا عـرب حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية وأن يغطــي احتياجـات مجيـع                      
 .القطاعات على حنــو أفضــل

 
 محاية الالجئني واملشردين ومساعدهتم  

وللســنة الثانيــة علــى . عــدد الالجــئني بصــورة ملموســة خــالل العــام املاضــي، تنــاقص   - ٨٤
 ١٢,١ يف املائــة مــن ٢٠التــوايل اخنفــض الــرقم بنحــو مليــون شــخص، واخنفــض إمجــاال بنســبة 

ويبلــغ حاليــا العــدد اإلمجــايل .  مليــون يف الوقــت احلــايل٩,٧ إىل ٢٠٠٢مليــون يف بدايــة عــام 
ألمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني        أو مساعدة مفوضية ا   /لألشخاص الذين حيصلون على محاية و     

.  مليـون مشــرَّد داخليـا   ٤,٢ مليـون الجــئ، و   ٩,٧ويشمل هذا الرقم .  مليون نسمة١٧حنو  
غري أنـه يتعيـن النظر إىل التقدم الظاهري يف اخنفاض عدد الالجئني على خلفية العـدد اإلمجـايل                 

، ) املفوضـية وغـري املشـمولني هبـا    مبا يف ذلك املشمولـون بوالية(للمشردين يف مجيع أحناء العامل      
 ١٢٦ مليون نسمة، أو مبعـدل فرد واحـد مـن بيــن كـل               ٥٠والذين يقدر عددهم حاليا بنحو      

 مليـون  ١,٦ويشمل هذا الرقم أيضـا يف مجيـع أحنـاء العـامل أكثـر مـن          . فردا على ظهر البسيطـة   
 املتحـدة   األمـم  وكالـة    الجئ من األرض الفلسطينية احملتلة الذين ال زالـوا يتلقـون مسـاعدة مـن              

 .إلنقاذ حياهتم) األونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
ويسرين أن أعلن أنه مل حيدث من قبل أن أُتيحت فرص عديدة هبـذا الشـكل للتوصـل                   - ٨٥

. داخليـا إىل حلول دائمة يف عدد كبري من أجزاء أفريقيا فيما يتعلق حبالـة الالجـئني واملشـردين                 
أبريـل  /نيسـان  مليـون الجـئ ومشـرد منـذ انتـهاء الصـراع يف       ٣,٧ففي أنغـوال، عـاد أكثـر مـن        

ويف .  الجـــئ خـــالل العـــام احلـــايل١٤٥ ٠٠٠، وُوضـــعت خطـــط لعـــودة أكثـــر مـــن ٢٠٠٢
 الجـئ مـن العـودة    ١٣٠ ٠٠٠بوروندي، مكَّن التقدم احملرز علـى اجلبهـة السياسـية أكثـر مـن       

 ٢٤٠ ٠٠٠ غــرب أفريقيــا، أدى االســتقرار إىل عــودة أكثــر مــن ويف. ٢٠٠٣منــذ بدايــة عــام 
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 وحده، ومن املتوقـع  ٢٠٠٤ الجئ خالل عام ٢٥ ٠٠٠الجئ إىل سرياليون، مبا يف ذلك حنو     
ويف ليربيــا، ُوضــعت . أن يشــرف برنــامج اإلعــادة إىل الــوطن علــى هنايتــه يف هنايــة العــام احلــايل

جئ كانوا قد فروا من البلـد، وكـذلك مـن     ال٣٢٠ ٠٠٠خطط اإلعادة إىل الوطن ألكثر من      
. أجل مئات اآلالف من املشـردين داخليـــا، مـن أجـــل إعـادهتم فـــور زيـــادة اسـتقرار الوضـع               

ويف السودان، أتاحت التطورات اإلجيابية علـى اجلبهـة السياسـية فرصـا للعـودة احملتملـة ملاليـني                   
 .لبلدالالجئني واملشردين داخليا إىل اجلزء اجلنويب من ا

وعلى الـرغم مـن التقـدم احملـرز، ال تـزال الصـراعات اجلديـدة واملمتـدة يف مجيـع أحنـاء                        - ٨٦
وعلـى سـبيل املثـال، فـإن الوضـع يف اجلـزء            . العامل تشـكِّل حتـديات عديـدة للمجتمـع اإلنسـاين          

فقـد أصـبح    . الغريب من البلد قد ألقى بظالله علـى مـا حتقـق مـن خطـوات إجيابيـة يف السـودان                    
من مليون شخص مشردين داخليا يف منطقة دارفور نتيجة هلجمات مباشـرة علـى قـراهم     أكثر  

وأثـار هـذا    .  شخص إىل تشاد   ١٧٠ ٠٠٠وانتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان، بينما فــرَّ حنو        
. شواغل أمنية إقليمية بسبب الغارات عرب احلدود ووجود مجاعات مسـلحة يف منـاطق احلـدود             

 املتحـدة   األمـم سوقية اهلائلـة يف شـرق تشـاد، فقـد اعتزمـت مفوضـية               وعلى الرغم من القيود ال    
 الجــئ إىل تســعة خميمــات جديــدة لالجــئني يف  ١٢٣ ٠٠٠لشــؤون الالجــئني نقــل أكثــر مــن  

وأدت حــاالت . ٢٠٠٤يوليـه  /متــوزمنـاطق داخليـة أعمــق وأكثـر اتسـاما بــاألمن حبلــول هنايـة       
 ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران يف  الدميقراطيـة   نغـو   الكو مجهوريـة اندالع العنف يف اجلـزء الشـرقي مـن         

 نسـمة إىل بورونـدي،      ٣٥ ٠٠٠إىل أن أصبح اآلالف من املشردين داخليا بينما فــرَّ أكثر من            
ويواصــل الصــراع يف مشــال أوغنــدا بــني احلكومــة وقــوات املتمــردين . وبأعــداد أقــل إىل روانــدا

ت النــزوح وزيـادة مظاهــر       التسبب يف وقوع خسـائر بـني املـدنيني وحـدوث املزيـد مـن حـاال                
 مليـون مشـرَّد املـأوى يف خميَّمـات شـديدة االزدحـام وضـعيفة                ١,٦ووجد أكثـر مـن      . الضعف

احلمايــة حيــث يبقــون ُعرضــة للــهجوم واالختطــاف مــن جانــب مقــاتلي املتمــردين، وكــذلك    
 .ُعرضة لالنتهاكات اليت ترتكبها قوات األمن احمللية

ت التوتــر يف الشـرق األوسـط وأمريكـا اجلنوبيـة وأجـزاء              وخارج أفريقيا، تعتـرب حــاال      - ٨٧
 مليـون الجـئ     ٣,٥ففـي أفغانسـتان، ويف حـني عـاد أكثـر مـن              . من البلقـان مثـارا للقلـق أيضـا        

، فإنـه مـن املقـدر أنـــه ال يـــزال هنـاك حنـو                ٢٠٠١ومشرد داخليــا إىل ديارهـم منــذ هناية عام        
. باقني يف مجهورية إيـران اإلسـالمية وباكسـتان         مشرد داخليا ومليوين الجئ من ال      ١٨٠ ٠٠٠

ويف العراق مل حتـدث تـنقالت مجاعيـة         . ويعوق عودهتم الغياب املستمر لألمن داخل أفغانستان      
، ولكــن حالـــة انعــدام األمــن علــى نطــاق واســع الــيت ســـادت آنـــذاك ٢٠٠٣لالجــئني يف عــام 

وال تــزال حالــة املشــردين يف . حالـــت دون عــودة الــذين فــروا مــن البلــد يف الســنوات الســابقة
وقـــد حتـــوَّل مـــا يقـــدر عددهــــم . كولومبيـــا إحـــدى أكثـــر احلـــاالت خطـــورة يف عـــامل اليـــوم
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 عامـا يف البلـد، وفـــر        ٤٠ماليني نسمة إىل مشردين داخليا خالل الصراع الذي اسـتمر            بثالثة
حلــرب يف وعلــى الــرغم مــن أن ا .  فــرد إىل البلــدان اجملــاورة ٤٠ ٠٠٠مــا يصـــل عددهـــم إىل  

كوسوفو قد انتهت منذ أكثر من مخس سنوات، فإن الوضع ال يـزال يتسـم بـاخلطورة بالنسـبة        
وأسفـــرت االشـتباكات بـني األلبـان والصـرب يف           . لألقلية الصربية وأقلية الرومـا مـن السـكان        

ــر مــن  ٢٠٠٤مــارس /آذار ــاة أكث ــإحراز  ٢٠ عـــن وف  شخصــا وأدت إىل تقــويض التوقعــات ب
 .م بشأن عودة األقلياتاملزيد من التقد

، كمبـادرة هامـة يتمثـل    “ما بعد االتفاقيـة ”وأعلنــت املفوضية يف العام املاضي مبادرة      - ٨٨
ــة املتعلقــة مبركــز الالجــئني، عــن طريــق اللجــوء إىل اتفاقــات خاصــة      هــدفها يف تعزيــز االتفاقي

مـن احلمايـة    ويتمثل اهلدف يف كفالة حصول الالجئني علـى مسـتوى أعلـى             . متعددة األطراف 
بــالقرب مــن ديــارهم بقــدر اإلمكــان وزيــادة معــدل مشاركـــة الـــدول كنظـــام فعـــال لتقاســم    

إعــادة التــوطني : وســتركز االتفاقــات علــى اجملــاالت ذات األولويــة مــن قبيـــل. األعبــاء الدوليــة
كأداة للحمايـة، وإجيـاد حـل دائـم وشـكل واقعـي لتقاسـم األعبـاء؛ وحتديـد أهـداف املسـاعدة                

ائيـة بطريقــة أكثــر اتســاما بالفعاليــة لــدعم احللــول الدائمــة لالجــئني؛ وتوضــيح مســؤوليات  اإلمن
الدول يف حالة حدوث التنقالت الثانوية لالجئني وطاليب اللجوء مـن بلـد اللجـوء األوَّلـِــي إىل                  

 .بلد آخر
 وعلى جبهة احلماية أيضا، استمر العنف املوجه ضـد الالجـئني واملشـردين داخليـا مـن        - ٨٩

واتضــح وجــود زيــادة يف اللجــوء إىل العنــف  . النســاء واألطفــال يف أن يشــكل شــاغال رئيســيا 
اجلنسي والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس كـأداة للحـرب يف بورونـدي، وتشـــاد، ومجهوريـة                      

وهبـدف املعاجلـة األفضـل      . الكونغو الدميقراطية، وكوت ديفـوار، ويف دارفـور بغـرب السـودان           
ســـي ـالعنــف اجلن”مي، نقَّحــت مفوضــية شــؤون الالجــئني الكتيــــب املعنــون  هلــذا االجتــاه املتنــا

مبـادئ  : والعنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس ضـد الالجئيــن والعائـدين واملشـردين داخليـا                  
وستكفل املبادئ التوجيهية إقامة آليات أفضل ملنـع هــذا العنــف        . “توجيهيــة للمنع والتصـدي  

ل توزيعهـا علـى جمموعـة عريضـة مـن العناصـر الفاعلــة املشـاركة           وجرى بالفعـ  . والتصـدي لــه 
وأدت أيضـا  . يف العمل اإلنساين من أجل تنفيذها يف امليدان، وجاري أيضــا تـدريب املـوظفني              

لـدعم األطفـال إىل اإلعـالن        املتحـدة    األمـم اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون فيما بني وكاالت         
دئ التوجيهية املشـتركة بـني الوكـاالت بشـأن األطفـال غـري              املبا” عن   ٢٠٠٤فرباير  /شباطيف  

وستــــؤدي املبــادئ التوجيهيــة، يف مجلــة أمــــور، إىل تعزيـــز التعــاون  . “نفصــلنياملواملصــحوبني 
فيما بني الوكاالت هبــدف التصدي ملشكلة التجنيد القسري لألطفـال الالجـئني والعمـل علـى           

 .إعادة توحيد أسر األطفال املسرحني
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وظلــت معاجلــة مســألة األمــن يف امليــدان، مبــا يف ذلــك بالنســبة لالجــئني ومــوظفي          - ٩٠
ووقــع خــالل العــام املاضــي عــدد مــن اهلجمــات . املنظمــات اإلنســانية، تشــكل حتــديا مســتمرا
وتــرتبط هــذه احلــوادث بصـــورة جوهريــة بالبيئــــة . املباشـرة علــى مــوظفي املنظمــات اإلنســانية 

 شخص يف هجـوم     ٢٠٠، قـُـتل أكثر من     ٢٠٠٤فرباير  /شباطويف  . هـماألمنيــة لالجئيــن أنفس  
ووقعت مؤخرا غـارات مـن السـودان علـى املنـاطق            . وقع على خميم للنازحيــن يف مشال أوغندا      

وخيلــق . املأهولــة بــالالجئني يف شــرق تشــاد، حيــث توجــد أيضــا خمتلــف اجلماعــات املســلحة   
املستوطنات بيئة مفعمة باخلطر بالنسـبة ملـوظفي        وجود العناصر املسلحة يف خميمات الالجئني و      

املنظمات اإلنسـانية وتترتـب عليهـا أيضـا أثـار خطـرية بالنسـبة ألمـن ورفاهيـة الالجـئني مبـا يف                       
ــد القســري    ــف والتجني ــك العن ــرانويف . ذل ــه /حزي ، استضــافت مفوضــية شــؤون   ٢٠٠٤يوني

 .لطابع املدين واإلنسـاين للجـوء     اإلبقاء على ا  الالجئني اجتماعا للخرباء يف جنيف بشأن مسألة        
ــا يف ذلــك إدارة عمليــات حفــظ       وضــم االجتمــاع خمتلــف أجــزاء منظومــة األمــم املتحــدة، مب

واســـتعرض . الســـالم، وعـــدد مـــن املنظمـــات الدوليـــة غـــري احلكوميـــة، واحلكومـــات املعنيـــة  
 الالجـئني يف    املشاركون الدروس املستفادة من العملية الناجحة لفصل املقاتلني الليـبـريـيــن عـن           

وسـيجري يف وقـت     . ، واليت ميكن تطبيقها على حـاالت يف املسـتقبل         ٢٠٠٣سرياليون يف عام    
الحــق مــن العــام احلــايل إصــدار جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة التنفيذيــة، مبــا يف ذلــك معــايري  

 .وإجـراءات فصل العناصر املسلحة عن الالجئني
، عـن طريـق وحـدة املشـردين داخليـا التابعـة             وواصل مكتب منسـق الشؤون اإلنسانية     - ٩١

مــارس /آذارويف . لــه، جهــوده لتحســني دعــم تنفيــذ االســتجابة التعاونيــة للتشــرد الــداخلي        
، أيدت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وضع الوحدة لتوجيه منقح ومسـتكمل             ٢٠٠٤

وبغيـة  . قـدرة علـى احلمايـة     متعلق بالسياسات بشأن االستجابة التعاونيـة، مبـا يف ذلـك تعزيـز ال             
تسهيل قيام الوحدة بتقييم أكثــر اتساما بالقوة وبدور الدعم االستراتيجي، قـام منسـق اإلغاثـة                
يف حــاالت الطــوارئ بإعــادة تســميتها بالشــعبة املشــتركة بــني الوكــاالت للمشــردين داخليــا،    

 .باملشردين داخلياوعني هلا مديرا جديدا والذي سيعمل أيضا بوصفه مستشاره اخلاص املعين 
 

 تنسيق املساعدة اإلنسانية وتقدميها   
ــة       - ٩٢ ــادئ تشــكل أولوي ــة والقائمــة علــى املب تظــل املســاعدة اإلنســانية املتماســكة والفعال

ومتشيا مع واليته بتنسيق االستجابة اإلنسانية لألزمات، واصـل مكتـب           . بالنسبة لألمم املتحدة  
ـــق الشــؤون اإلنســانية العمــل بصــور   ــة    منسـ ــة مــع الوكــاالت واملنظمــات غــري احلكومي ة وثيق

. الشريكة بغـرض تعزيـز أدوات وآليـات التنسـيق الرئيسـية جلميـع املراحـل بالنسـبة ألي أزمـــة                   
واشتمل هذا على إجراء أكثر اتساقا إلتاحة الفرصـة لتحسـني الوصـول إىل اإلغاثـة اإلنسـانية،                  
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وركـز  . عونة وحتسني الدعم لتنسيق أنشطة احلماية     وإدارة املعلومات والتـتـبـع املايل لتدفقات امل     
املكتــب أيضــا علــى زيــادة االهتمــام حبــاالت الطــوارئ املنســية، وتعزيــز آلياتــه لإلنــذار املبكــر،  
وقــدرات التخطــيط يف حــاالت الطــوارئ والتأهــب حلــاالت الطــوارئ، وعــزز كــذلك عنصــر  

تـرة املشـمولة هبـذا التقريـر، كـان          وخـالل الف  . التخطيط االستراتيجي لعملية النـداءات املوحـدة      
لالضطالع هبـذه اجلهـود تـأثري طيـب علـى االسـتجابة لألزمـات يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية                      

 .والعراق وغرب ووسط أفريقيا والسودان
ــك        - ٩٣ ــا يف ذل ــوق اإلنســان، مب ــة حلق ــهاكات اجلماعي ــور بالســودان، أدت االنت ويف دارف

 نطـاق القانـون والعنف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى            التشرد القسري، وعمليات القتل خارج    
أساس نوع اجلنس، واقتـران ذلك بنقـص فرص احلصـول علـى املــاء والغــذاء، إىل دفـع أغلبيـة                    

ويقدم برنامج األغذية العاملي مسـاعدة غذائيـة،        . السكان إىل حالة من الكفـاح من أجل البقاء       
. يف بناء وإصالح شبكات امليـاه     ) اليونيسيف(طفولة  بينما بدأت منظمة األمم املتحدة لرعاية ال      

وأقامــت منظمــة الصــحة العامليــة نظامــا لإلنــذار املبكــر لالســتجابة لتفشــي األمــراض، وتقــدم،   
وعـالوة علـى    . باالشتراك مع اليونيسيف، الدعم للمرافق الصحية واألنشـطة امليدانيـة األخـرى           

ق التابعــة ملفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق ذلــك، قــام منســق اإلغاثــة اإلنســانية وبعثــات التحقيــ
اإلنسان برفـع مستوى االهتمـام هبـذه األزمـة املتعلقة حبالة طـوارئ إنسانيـــة وحبقـوق اإلنسـان                
عن طريق تقدمي بيانات إحاطـة إىل جملس األمن وعقد اجتماعات عديـدة علـى مسـتوى رفيـع                  

 .مع املاحنني والوكاالت
 خمــيم، والــيت توجــد قيــود ١٠٠ املشــردون علــى أكثــر مــن ويف مشــال أوغنــدا، يتفــرق - ٩٤

ويعـاين األطفـال بصــورة غـري متناسبـــة يف هـذه             . شديدة على وصول العمليات اإلنسانية إليها     
األزمــة، من حيـث أهنـم ميثلـون بصورة متـزايدة أهدافـا لالختطاف وأيضا مـن حيـث فقـداهنم                

،حيـث يسـافر أكثـر مـن     “املسافـر ليــال”ــت بظاهـرة وتؤكد الظاهرة الفريدة اليت مسي . لألمــن
 طفل من منازهلم كل ليلــة سعيا لألمان يف مدن املقاطعة، اآلثار اإلنسـانية املأسـاوية      ٥٠ ٠٠٠

ويف هذه البيئة اليت يعوزهـا األمــن بدرجــة عاليـة، عمل برنـامج األغذيـة العـاملي،            . هلذه األزمة 
سلحة، على استمرار إمـدادات األغذيـة للفئـات الضـعيفة مـن      عن طريق استخدام احلراسات امل   

 .السكان
وأدى استمرار انعدام األمـن واآلثـار املتراكمـة للتشـرد، واستـنــزاف خمـزون األغذيـة،                  - ٩٥

واهنيار اخلـدمات االجتماعيـة وركـود االقتصـادات إىل جعـل عـدد كـبري مـن البلـدان يف مجيـع                       
ة الــيت تعينهـــا علــى البقــــاء، كمــا أدى إىل التقليــل مــن       أحنــاء العــامل يف حاجــة إىل املســاعد   

ويواصل القتال اجلاري ونقـص األغذيـة وضـعف احلكـم تقـويض اجلهـود               . احتماالت الســالم 
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وشــهدت املنــاطق الشــرقية   . الراميــــة إلـــى إحــالل االســتقرار يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى      
نذ االنتهاء الظاهري للحرب، والذي يرجـع       جلمهورية الكونغو الدميقراطية تغيـرا ضئيال فقط م      

أساسا إىل استمرار جهود العناصر الفاعلة الكونغولية والبلدان اجملـاورة الـيت ترمـي إىل منـع أي                  
ـــح الراسخـــة لتلــك العناصــر        ـــض املصال ـــد مــن تقوي ـــذا البلـ ــل املصــلحة العامــة هلـ مؤسســة متث

ـات تسيطـــر علـى املنطقـة، ويكـافح املاليـني           وال تزال مجاعـات املتمرديـــن وامليليشيـ       . والبلدان
وتعمل األمم املتحدة على الوفاء بتلك االحتياجات عـن      . من أجـل تلبيــة احتياجاهتم األساسية    

 نظـرا  -طريق بذل جهود من قبيــل تلك اليت تبذهلا اليونيسيف إلصالح مصادر املياه يف البلـد               
 ومـن خـالل   -من نقص املياه الصاحلة للشـرب   يف املائة من السكان يعانون     ٥٤ألن أكثر من    

 .الدعم املقدم من منظمة الصحة العاملية إىل السلطات الصحية احمللية والوطنية
. وال تزال إريتريا وإثيوبيا تعانيان مـن اجلفـاف واملشـاكل احلـادة يف إمـدادات األغذيـة          - ٩٦

إنتـاج احملاصـيل واإلنعـاش      وشهدت األشهر الستة األخرية تغـيريا ضـئيال يف سـقوط األمطـار، و             
ويغطــي . وال تــزال احلاجــة إىل اختــاذ تــدابري لتحســني األمــن الغــذائي تتســم باحلــدة  . التغــذوي

ــا يصــل إىل     ــاملي م ــة الع ــامج األغذي ــن     ٥٠برن ــة م ــة اإلمجالي ــن االحتياجــات الغوثي ــة م  يف املائ
امج املشـترك بـني     ويهـدف الربنـ   .  مليون مستفيد شهــريا    ٣,٤٤األغذية، واليت تصل إىل قرابــة      

برنامج بقـاء الطفـل يف إثيوبيـا       /اليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي الستراتيجية التوعية املمـدَّدة      
 ماليـني طفـل يعيشـون يف أكثــر          ٨ إىل   ٦إىل معاجلة أثر انعدام األمن الغـذائي احلـاد علـى حنـو              

 وتعمـل منظمـة الصـحة العامليـة         .املناطق انعداما لألمن الغذائي وأسوأ املناطق املنكوبة باجلفاف       
بصورة وثيقة مع وكاالت األمم املتحدة األخـرى واملنظمـات غـري احلكوميـة مـن أجـل مراقبـة                    

 .املشاكل املتصلة بالصحة واحلــد منهــا
ــابوي        - ٩٧ ــا وزمبـ ــع يف زامبيـ ــل املتوقـ ــط األجـ ـــض متوسـ ـــي، اخنفـ ـــوب األفريقـ ويف اجلنـ

 سنـــة يف عـام   ٣٥ إىل   ١٩٧٠ سنـــة يف عـام       ٤٦مـن   وسوازيلند وليسوتو وموزامبيق ومالوي     
ومن املتوقع أن يصبح طفل واحد على األقل من كـل مخسـة أطفـال يف هـذه البلـدان                . ٢٠٠٤

وأدى اخللــيط املميــت . والنســبة أعلــى مــن ذلــك يف بعــض البلــدان. ٢٠١٠يتيمــا حبلــول عــام 
وضـعف احلكـم، والفقـر املـدقع     اإليدز، وانعـدام األمـن الغـذائي،      /لفريوس نقص املناعة البشرية   

وأدت اجلهــود . إىل أزمــة يف البقــاء علــى قيــد احليــاة ووفــاة ماليــني األشــخاص قبــل األوان        
املتضافرة اليت بذلتها وكاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة، عـن طريـق النـداءات                    

 مليـون   ٨٠٠، إلــى مجـع أكثـر مـن         ٢٠٠٤ إىل منتصف عام     ٢٠٠٢املوحدة من منتصف عام     
 ماليــني نســمة، ١٠دوالر، ممــا أتـــاح، يف مجلــة أمــــور، توفيـــر املســاعدة الغذائيــة ألكثــــر مــن  

 ماليني طفــل ضــد احلصبــة، وتقـدمي دعـم زراعـي    ٧والدعم التغذوي ملليوين طفل، وحتصيــن   
 . مليون مزارع٥,٥لــ 
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ملتحدة اليت جـرى نشـرها مـؤخرا        وهيـأ الطابع املتكامل واملتعدد األبعاد لبعثات األمم ا        - ٩٨
يف بوروندي وكوت ديفوار وليـبـريا وهاييت فرصا للقيام بعمـل أكثـر متاسـكا وأكثـر فعاليـة يف             

ويسعــى هـذا النـهج املتكامـل إىل املعاونـة يف إحـراز تقـدم يف                 . حاالت ما بعـد انتـهاء الصـراع       
ومــن اجلــوهري اإلبقــاء . اماإلغاثــة اإلنســانية واحتــرام حقــوق اإلنســان وحتقيــق الســالم املســتد

بصفة خاصـة على نزاهــة وحياد االسـتجابة اإلنسـانية يف مجيـع البعثـات املتكاملـة، وأن يكـون            
الفـــرع اإلنســـاين لألمـــم املتحـــدة قـــادرا علـــى التعـــاون بصـــفة كاملـــة مـــع شـــركاء املنظمـــة    

 .احلكوميني غري
 مـن اإلغاثــة إىل التنميـة يف     وتعمل وكاالت األمم املتحدة أيضا علـى تيـسيــر االنتقـال           - ٩٩

وخلـص تقييــم أُجـري مـؤخرا ألنشطــة االنتقـال الـيت اضـطلعت            . البلدان اخلارجة من الصراع   
هبا األمـم املتحـدة يف مثانيـة بلــدان إىل أن وضـع اسـتراتيجية متماسـكة موحـدة ملنظومـة األمـم                        

اقتـرح إقامــة آليـــة دائمـة لـدعم      املتحدة أمــر ضروري لتعزيز األنشطـة يف املرحلـة االنتقاليـة، و         
وتعمـل الـدعامات    . األفرقـة القطرية لألمـم املتحـدة املشـاركة يف التخطـيط للمرحلـة االنتقاليـة              

ــيط        ـــق إلدراج الالجــئني واملشــردين يف التخط ــل بصــورة أوثـ ـــا بالفع ـــة مع ـــة واإلمنائي اإلنساني
وجيـري حاليـا جتربـــة      . يـــن مـن السـكان     للمرحلة االنتقالية وتعزيز احللـول الدائمــة هلـاتني الفئت         

اإلعـادة إىل الـوطن، وإعـادة اإلدمـاج، واإلنعـاش،           (“ املبادرة التآزريــة الرباعية اجلوانب   ”هنـج  
، اليت شارك يف إعالهنا منذ عامني مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني وبرنـامج               )والتعميـر

ريع رائـــدة يف أفغانســتان، وســري النكــا،  األمــم املتحــدة اإلمنــائي وجهـــات أخـــرى، يف مشــا 
 .وسرياليون، وليـبـريا، وهناك خطط لتطبيقها يف بوروندي وأخيـرا يف السـودان

ــوايل،       -١٠٠ ــى الت ــة عل ـــة الرابع ــة للسن ــع اســتمرار االنتفاضــة يف األرض الفلســطينية احملتل وم
 لإلجــراءات اإلســرائيلية  االقتصــادية للشــعب الفلســطيين، نتيجــــة-تســـوء املعانــاة االجتماعيــة 

وال تـزال أنشـطة     . مثل عمليـات إغـالق احلـدود وفـرض حظـر التجـول والعمليـات العسـكرية                
الطــوارئ الــيت تضــطلع هبــا األونـــروا تشكـــل مصــدرا هامــا للمســاعدة واالســتقرار، وإن كــان  

. نيةالقلق ال يزال يسـاور الوكالـة بشـأن القيـود املفروضـة علـى الوصـول إىل اخلـدمات اإلنسـا                    
وأضــاف تشيـيـــد حاجـــز مــادي يف الضــفة الغربيــة عقبــــة أخـــرى أمــام الوصــول إىل اخلــدمات 
ـــر بشــــدة علــى ســبل كســب املعيشــة للفلسطينييـــن املتأثريـــن وحصــوهلم علــى    اإلنسانيــــة وأثـَّ

ــة    . اخلــدمات األساســية ـــروا أيضــا برناجمهــا العـــادي لتقــدمي اخلــدمات التعليمي وواصــلت األون
 ماليـني مـن     ٤ة والغوثيــة واالجتماعية وخدمات التمويل املتناهــي الصغر ألكثــر مـن            والصحي

الالجــئني الفلسطينيـيـــن يف األردن ولبنــــان واجلمهوريــة العربيــة الســورية، عــالوة علــى الضــفة  
 .الغربية وقطاع غــزة
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 متويل حاالت الطوارئ اإلنسانية  
داءات  لعمليـة النــ ٢٠٠٣م  نصـف السـنوي لعــا  إن الرسـالة الـيت بعــث هبـا االســتعراض    -١٠١

ــول      ــي تق ــام، فه ــالتكرار يف هــذا املق ــديرة ب ــدة ج ــل العــام    ”: املوح يف حــني أن نقــص التموي
الكـربى يف األرواح كمـا يفتـرض يف بعـض األحيـان،              للنداءات املوحدة قد ال يقاس باخلسـائر      

من املواضـيع الثابتـة يف مجيـع        فإن حدوث حاالت من املعاناة اهلائلة واحلرمان من االنتعاش مها           
، اســتمر الــنقص يف متويــل األعمــال اإلنســانية، بالقيمــة  ٢٠٠٤ويف عــام . “النــداءات املوحــدة

وبلـغ إمجـايل االحتياجـات مـن التمويـل للمسـاعدة اإلنسـانية يف               . املطلقة والنسبية على السـواء    
 / متــوز٢١ ويف.  بليــون دوالر٢,٩، كمــا هــي مســجلة يف النــداءات املوحــدة     ٢٠٠٤عــام 
) مـع األرصـدة املرحلـة     ( مليـون دوالر، والـيت تفـي         ٩٢٨، بلغ جممـوع التربعـات       ٢٠٠٤ يوليه

ويقـل هـذا عـن االسـتجابة     .  يف املائة فقط من االحتياجات عند منتصف فترة النـداء   ٣٢بنسبة  
.  يف املائـة مـن إمجـايل االحتياجـات    ٤٥، عنـدما جـرى متويـل حنـو          ٢٠٠٣لنفس الفترة يف عام     

وة على ذلك، يظـل منـط متويـل األنشـطة اإلنسـانية متفاوتـا، تاركـا بعـض البلـدان ناقصـة            وعال
يوليـه  / متـوز  ٢١وتراوحت االسـتجابة للنـداءات املوحـدة الفرديـة يف           . التمويل بصورة ملموسة  

وتشـاد،  ) االحتـاد الروسـي   ( يف املائة بالنسبة لشـمال القوقـاز         ٥٠ من نسبة مرتفعة تبلغ      ٢٠٠٤
 . يف املائة بالنسبة لزمبابوي١٥ يف املائة بالنسبة لكوت ديفوار و ١٦ضة تبلغ إىل نسبة منخف

ــو -١٠٢ ارئ املقــدم لليونيســيف ومنظمــة الصــحة  فر إمجــايل التمويــل يف حــاالت الطــو ومل ي
العاملية إال ما أتاح لكلتا املنظمتني تـوفري احلـد األدىن مـن القـدرة علـى االسـتجابة الحتياجـات                     

ــوارد إىل احلــد مــن األنشــطة يف جمــال     وعلــى ســبي . اإلعاشــة ــال، أدى اخنفــاض معــدل امل ل املث
ــة         ــيم واحلماي ــرامج التعل ــد ب ــا، وتقيي ــدان غــرب أفريقي ــة يف بعــض بل ــراض املعدي مكافحــة األم
والرعايـة الصــحية يف كــوت ديفــوار، ومنــع تقــدمي الــدعم إىل األنشــطة املتعلقــة بفــريوس نقــص  

ــيم يف  /املناعــة البشــرية  ــدز والتعل ــال    اإلي ــادة حــاالت ضــعف األطف ــا أدى إىل زي ــدي، مم بورون
 .وخماطر وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان

أما مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني فقد أصبحت، يف ظل التحدي املتمثـل يف               -١٠٣
. نظام التربعات، تواجه نقصا متكررا يف متويل براجمها للحماية واملساعدة بغـرض إنقـاذ احليـاة               

 يف السنوات األخرية، كان هناك إحساس بتأثري النقص يف أفريقيا أساسـا، حيـث               وكما حدث 
وميكــن أن تتعطــل العمليــات الرئيســية اجلاريــة لإلعــادة إىل . توجــد أكــرب االحتياجــات حجمــا

، ٢٠٠٤يوليـه   /ويف هنايـة متـوز    . قة بليربيا والسـودان بسـبب نقـص التمويـل الكـايف           لالوطن املتع 
 ٣٩,٢التربعــات املؤكــدة مــن أصــل مبلــغ    مليــون دوالر مــن١٦,٦تتلــق املفوضــية ســوى  مل

وبالنسـبة للسـودان، تلقـت      .  ليربي إىل وطنهم   ٣٠٠ ٠٠٠مليون دوالر الزم إلعادة أكثر من       
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ء يف العمليــة املتوقعــة إلعــادة  مليــون دوالر املطلــوب للبــد٨,٨مــن نصــف مبلــغ  املفوضــية أقــل
ــا ــددهم إىل   م ــهم    الجــئ املوجــودين  ٦٠٠ ٠٠٠يصــل ع ــدان اجملــاورة إىل وطن ــا يف البل حالي

 املفوضـية علـى االسـتجابة ألزمـة     وأعاق أيضا املعدل البطـيء للتمويـل قـدرة   . إدماجهموإعادة  
 مليــون ٢٧,٨يوليــه، تلقــت املفوضــية /ويف هنايــة متــوز. الالجــئني مــن دارفــور إىل شــرق تشــاد

 .ة الطوارئ يف تشاد مليون دوالر املطلوب لالستجابة حلال٥٥,٨دوالر من أصل مبلغ 
 أكـرب عمليـة منفـردة       ٢٠٠٣ عـام    يفومثلت عملية برنامج األغذيـة العـاملي يف العـراق            -١٠٤

لتقدمي املعونة اإلنسانية يف التاريخ، مما تطلب مـن الربنـامج واجلهـات املاحنـة لـه تقـدمي كميـات                     
ى الربنـامج أن يواجـه      غري أنـه كـان يـتعني علـ        . غري عادية من األغذية والنقدية واملوارد البشرية      

ففـي  . يف أماكن أخرى من العامل احتياجـات مل يسـبق هلـا مثيـل مـع وجـود مـوارد غـري كافيـة                       
 مليون نسمة يف حاجة إىل معونة غذائية، يلزم لتوفريهـا           ٤٠أفريقيا وحدها، ال يزال هناك حنو       

يف مجهوريـة   مليـون نسـمة   ٦,٤ويكافح الربنامج للوفـاء باحتياجـات   .  بليون دوالر ١,٨قرابة  
واضـطر  .  يف املائـة مـن احتياجـات العمليـة         ٦٠كوريا الشعبية الدميقراطية، ممـا يغطـي أقـل مـن            

الربنامج أيضـا إىل خفـض حصـص اإلعاشـة إىل النصـف بالنسـبة ملئـات اآلالف مـن املشـردين                      
 .األنغوليني وآالف الالجئني من إثيوبيا والصومال والسودان

ة يف القطـاع الزراعـي      داملسـاع ) الفاو(ة لألغذية والزراعة    وقدمت منظمة األمم املتحد    -١٠٥
ومـع ذلـك، فقـد تلقـت أقـل        ).  مليـون دوالر للعـراق     ١١١منها  ( مليون دوالر    ١٩٠مبا قيمته   

ــام   ٤٥مـــن  ــدة لعـ ــداءات املوحـ ــا يف النـ ــة مـــن احتياجاهتـ ــران. ٢٠٠٣ يف املائـ  /وحبلـــول حزيـ
ــه ــة مــن االحتياجــ ٢٥مــن  ، ورد أقــل٢٠٠٤ يوني ــداءات عــام   يف املائ . ٢٠٠٤ات املتعلقــة بن

وقدمت الفاو مدخالت زراعية، مثل احلبـوب واملخصـبات، ومعـدات صـيد األمسـاك، وأغذيـة        
ة للزراعــة الســتئناف اإلنتــاج الزراعــي يف املنــاطق املتــأثرة  يوأدويــة احليــوان، واألدوات األساســ

ت مبســاعدة وحيثمـا تسـمح الظـروف، جيـري اسـتكمال عمليـات توزيـع املـدخال        . بـالكوارث 
أكثر استدامة، مثل اإلنتاج احمللي للحبوب واملعدات األخرى للزراعـة، وإعـادة تزويـد املـزارع                

الوقاية من أمراض النبات واحليوان ومكافحتها، واإلصالح سريع األثر للـهياكل           وباحليوانات،  
 .األساسية مثل شبكات الري، والتدريب على تقنيات الزراعة احملسنة

ــرب ا -١٠٦ ــالغ  ويعت ــداءات   ١٣٥,٨لعجــز الب ــة اســتجابة لن ــون دوالر يف التربعــات املقدم  ملي
ــة       ــة إحــدى الشــواغل األولي ــاألرض الفلســطينية احملتل ــة ب ــروا يف حــاالت الطــوارئ املتعلق األون

احلاليـة، نظـرا ألن االحتياجـات يف جمتمـع الالجـئني تواصـل الزيـادة دون           للوكالة خالل السـنة   
 يف املائـة    ١٠ويف غزة، متكنت األونروا من إعادة إيواء أقل مـن           . هباوجود موارد كافية للوفاء     

 فلسطيين اقتلعوا من ديارهم من جراء العمليـات العسـكرية اإلسـرائيلية منـذ               ٢١ ٠٠٠من بني   
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وأدى العجــز يف التمويــل أيضــا إىل أن يصــبح مــن الصــعب      . ٢٠٠٠أكتــوبر /تشــرين األول
 ألكثر من مليون الجـئ وتنفيـذ برنـامج الوكالـة الطـارئ      اإلبقاء على املساعدة الغذائية الطارئة    

 .إلجياد فرص عمل
 مليــون ٥٠باألعمـال املتعلقــة باأللغــام أكثـر مــن   املعنيــة وتلقـت بــرامج األمـم املتحــدة    -١٠٧

 صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات للمسـاعدة يف األعمـال املتعلقـة                من خالل دوالر  
وتتــوىل إدارة عمليــات حفــظ الســالم إدارة هــذا . يغطيهــا هــذا التقريــرباأللغــام يف الفتــرة الــيت 
ــق الصــناديق االســتئمانية املواضــيعية     . الصــندوق االســتئماين  ــوال إضــافية عــن طري ووردت أم

وأدت أوجـه الـنقص عـرب منظومـة األمـم املتحـدة             . لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسـيف     
 مثـل أفغانسـتان وأنغـوال وبورونـدي ومجهوريـة الكونغـو             إىل هتديد جهود املسـاعدة يف أمـاكن       

كــان  ،٢٠٠٤يوليــه /متــوز يفو.  الفلســطينية احملتلــةضالدميقراطيــة والســودان وكولومبيــا واألر
وإذا .  مليون دوالر يف أفغانستان والسـودان وحـدمها        ٦٠ عجز يف التمويل يبلغ أكثر من        هناك
التربعـات إىل الصـندوق االسـتئماين إىل أكثـر مـن            زيادة  يتعني  أريد القضاء على هذا العجز       ما

 .الضعف
خمـاطر    اإلنسـانية سـاعدة  عمـال وعمليـات امل     ه واج وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير     -١٠٨

مســـتمرة، ال ســـيما يف أفغانســـتان ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة والعـــراق، حيـــث جـــرى  
ن شـرطا أساسـيا مسـبقا لتقـدمي املسـاعدة      ويعتـرب األمـ  . استهداف عمال اإلغاثة بطريقة مباشرة  

ــة         ــذلك أحــد العناصــر املتكامل ــاطق الصــراع، وهــو يشــكل ل اإلنســانية يف عــدد كــبري مــن من
وعلى الرغم من زيادة هتديـدات األمـن، فقـد بلـغ جممـوع تربعـات املـاحنني                  . للنداءات املوحدة 

 ماليـني   ٤ بـو بقليـل علـى     مـا ير   ٢٠٠٤ملشاريع قطاع األمن الواردة يف النداءات املوحدة لعام         
وعــالوة . ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٢٧ يف املائــة مــن االحتياجــات اإلمجاليــة يف ٢٧ مبــا ميثــل ،دوالر

 ماليـني دوالر لالحتياجـات اخلاصـة بـاألمن املتعلقـة            ٦على ذلـك، سـاهم املـاحنون بـأكثر مـن            
جـرى متويـل   ويف حـني  . بعمليات األمـم املتحـدة يف العـراق، خـارج عمليـة النـداءات املوحـدة             

ــدة للطــوارئ أقــل شــهرة نقصــا يف    تقطــاع األمــن يف العــراق بالكامــل، شــهد    حــاالت عدي
 .موظفي األمن وموارده وأصوله

 
 إدارة الكوارث الطبيعية  

 شخص وخسائر اقتصـادية     ٧٥ ٠٠٠ كارثة وفاة    ٧٠٠، نتج عن حنو     ٢٠٠٣يف عام    -١٠٩
ر يف األرواح أعلـى عـدة مـرات مـن     وكان معدل هذه اخلسـائ .  بليون دوالر٦٥تبلغ أكثر من    

مهوريـة  بـام جب مدينة خسائر العام السابق، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل الزلزال الذي وقع يف       
ــران ــن البشــر بالفيضــانات واألعاصــري يف     ٢٠٠٤ويف عــام .  اإلســالميةإي ــأثرت ماليــني م ، ت
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. هــاييت، واهلنــدبــنغالديش، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، وســري النكــا، والصــني، ومدغشــقر، و
هبذه الكـوارث، بـالنظر إىل مـا حققتـه مـن زيـادة يف                 كثريا من البلدان املتأثرة    ظ أن الحومن امل 

 واسـتمر . ٢٠٠٤يف عـام    الـيت وقعـت     الفيضانات  ملواجهة  مساعدة خارجية   قدراهتا، مل تطلب    
شـاكل   م ت حيـث ظلـ    ، األغذيـة  يف إمدادات جلفاف واملشاكل احلادة    القرن األفريقي منكوبا با   

علــى إنتــاج احملاصــيل، واإلنعــاش التغــذوي، واحلاجــة إىل اختــاذ تــدابري لتحســني األمــن الغــذائي 
سـق  من، عمـل مكتـب      ٢٠٠٤يونيـه   /حزيران و ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول بني   ماويف الفترة   . حدهتا

 كارثـة كـربى ترجـع    ٣٨الشؤون اإلنسانية مع الوكاالت األخـرى علـى تنسـيق االسـتجابة لــ        
 ويشمل هذا تنسـيق االسـتجابة للـزالزل         .يعية أو بيئية يف بلدان معرضة للكوارث      إىل خماطر طب  
فربايـر  /شـباط (واملغـرب  ) ٢٠٠٣ديسـمرب  / األولكـانون (اإلسالمية إيران مجهورية  الكربى يف   

، وكـــذلك الفيضـــانات يف  )٢٠٠٤ مـــارس/آذار(، وإعصـــار غـــافيلو يف مدغشـــقر   )٢٠٠٤
 ).٢٠٠٤مايو /أيار(اجلمهورية الدومينيكية وهاييت 

ويســاورين القلــق ألن نتــائج املخــاطر الطبيعيــة تشــكل حتــديا كــبريا لتحقيــق األهــداف   -١١٠
اإلمنائية لأللفية، وإين أرحب جبهود املنظمات اإلنسانية واإلمنائية لدعم تنفيذ أنشـطة احلـد مـن                

ــي    ــوطين واحملل ــى الصــعيدين ال ــاون    . الكــوارث عل ــادة التخطــيط والتع وجــرى االضــطالع بزي
ق الشـؤون اإلنسـانية، وبرنـامج    منسـ املشترك فيما بني برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ومكتـب      

األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، وأمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وهـي           
وأدى هذا التعاون إىل تنفيـذ بـرامج تعاونيـة حمـددة        . للحد من خماطر الكوارث   أولية  آلية دولية   

 إكــوادور، وبــريو، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وكــذلك االضــطالع بالربجمــة اإلقليميــة يف
وعـالوة علـى ذلـك، أعـادت قـوة العمـل املشـتركة              . اليت تغطي مثاين دول يف أمريكـا الوسـطى        

ــة      ــة باحلــد مــن الكــوارث التابع ــة االبــني الوكــاالت املعني ــن   ألمان ــة للحــد م ســتراتيجية الدولي
وهـي تعـاجل   .  عملها على تقدير آثار تغري املناخ على احلد من خماطر الكوارث    الكوارث تركيز 

زيــادة ضــعف البيئــات احلضــرية، وكيفيــة دعــم االســتجابة للكــوارث والتخفيــف مــن آثارهــا    
. بطريقة أفضل يف أفريقيا، واستمرار تطوير املعلومات واملؤشـرات املتعلقـة باملخـاطر والضـعف              

احلـد مـن خمـاطر    ”برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي تقريـرا بعنـوان     ، أصدر   ٢٠٠٤ويف أوائل عام    
وقدم التقرير مؤشرا عامليا ملخاطر الكوارث، والـذي يقـيس الضـعف            . “حتٍد للتنمية : الكوارث

 الــــزالزل، واألعاصــــري االســــتوائية، -النســــيب للبلــــدان إزاء ثالثــــة خمــــاطر طبيعيــــة رئيســــية 
ــادة معــدالت املخــاطر    وحيــدد العوامــل اإلمنائيــ - اناتوالفيضــ ــيت تســهم يف زي ــذا . ة ال ويف ه

ــدأت برناجمــا للحــد مــن خمــاطر       الصــدد، يســرين أن أشــري إىل أن جامعــة األمــم املتحــدة قــد ب
الفيضانات املؤدية لكوارث يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ عـن طريـق اتبـاع هنـج شـامل للحـد                    

 .من املخاطر والضعف
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  املسلحمحاية املدنيني يف حاالت الصراع  
واصلت املنظمة تـدعيم وتعزيـز إطـار السياسـات حلمايـة املـدنيني يف حـاالت الصـراع                    -١١١

، قــدم وكيــل األمــني العــام  ٢٠٠٣ديســمرب / األولكــانونويف . املســلح خــالل العــام املاضــي 
يف الصـراعات  مايـة املـدنيني   حل نقـاط   خطة عمـل مـن عشـر        إىل جملس األمن   للشؤون اإلنسانية 

ل هذا أسـاس تقريـري الرابـع إىل جملـس األمـن عـن محايـة املـدنيني يف حـاالت              ويشك. املسلحة
 .٢٠٠٤ مايو/أيار الذي قدم يف ،الصراع املسلح

وحدث تقدم ملحوظ يف مخس سنوات منذ إعالن برنـامج محايـة املـدنيني يف حـاالت          -١١٢
ة أكثـر اتسـاما   وجيـري حاليـا إدمـاج الشـواغل املتعلقـة حبمايـة املـدنيني بطريقـ           . الصراع املسـلح  

بالفعالية يف واليات عمليات حفظ السالم، كما كان احلال بالنسبة لبعثـات األمـم املتحـدة يف                 
 .بوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وسرياليون، وكوت ديفوار، وليربيا

ق الشــؤون اإلنســانية عقــد منســوخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، اســتكمل مكتــب   -١١٣
. لقــات العمـــل اإلقليميــة الرفيعــة املســتوى مـــع كبــار املســؤولني احلكـــوميني      سلســلة مــن ح  

قضايا إقليمية حمددة لوضع برنامج عمل حلمايـة املـدنيني     هذه احللقات للتعبري عن      تواستخدم
ويســرين أن أرى املنظمــات اإلقليميــة . وحتســني تفهــم الــدول األعضــاء ألدوارهــا ومســؤولياهتا

 كمـا جتلـى ذلـك، علـى سـبيل املثـال، يف قـرار االحتـاد                  ا الصـدد  يف هـذ  وهي تضـطلع بربناجمهـا      
األفريقــي بتعــيني ممثــل خــاص حلمايــة املــدنيني يف حــاالت الصــراع املســلح، ويف قــرار اجلماعــة 

 .االقتصادية لدول غرب أفريقيا بإنشاء شعبة إنسانية ملعاجلة قضايا محاية املدنيني
عيـة يف إطـار املنظمـة مثـل الفريـق      اه بآليات مجوجرى دعم املبادرات املشار إليها أعال    -١١٤

ــذي املعــين حبمايــة املــدنيني يف حــاالت الصــراع املســلح التــابع للجنــة التنفيذيــة املعنيــة           التنفي
وأدى التنسـيق األوثـق     . ساس لتعزيز التنسـيق يف هـذا اجملـال        األ وفربالشؤون اإلنسانية، والذي    

ك مذكرة مستكملة تعكـس آخـر       دنيني، مبا يف ذل   ختلف أدوات محاية امل   ملإىل التطوير املشترك    
 كــانونالــيت اعتمــدها جملــس األمــن يف  ( واالجتاهــات والتــدابري ملعاجلــة هــذه املســألة  الشــواغل
 ).S/PRST/2003/27 البيان الرئاسي بوصفها مرفق ٢٠٠٣ ديسمرب /األول
ــداء لة اخلطــرية املتعلقــة باالســتغالل اجلنســي للنســاء واألطفــا  أ املســشــكلتو -١١٥ ل واالعت

 سـواء  -عليهم يف الصراعات املسلحة بواسطة أفراد عاملني يف األمـم املتحـدة أو مـرتبطني هبـا         
هتمـام هائــل منـذ تقريــري   بــؤرة ا - نيلعسـكري امـن املـوظفني املــدنيني أو أفـراد حفــظ السـالم     

ــوبر / األولتشــرينويف . ســابقال ــة نشــرة، أصــدرت ٢٠٠٣أكت ــدابري حمــددة بشــأن  ” معنون ت
 النشـرة وتضـع هـذه      ).ST/SGB/2003/13(“ اية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي      احلم

 للسلوك املتوقع من مجيع موظفي األمم املتحدة والتدابري اليت اختـذت للحفـاظ علـى                دنيامعايري  
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 الوفاء بااللتزامات اإلنسانية
 

 وبنـاء علـى ذلـك، مت إصـدار مبـادئ توجيهيـة       اجلنسي واالعتـداء اجلنسـي،  بيئة متنع االستغالل  
نفيذ، وبدأت مجيـع أجـزاء منظومـة األمـم املتحـدة ذات التواجـد امليـداين يف العمـل                    وأدوات للت 

 . على الصعيد امليداينهلذه النشرةلكفالة التنفيذ املتماسك 
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 الفصل الرابع
 التعاون من أجل التنمية  

 
 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  

العــام املاضــي، تــوفر إطــارا لتوحيــد ظلــت األهــداف اإلمنائيــة الثمانيــة لأللفيــة، خــالل   -١١٦
وتولـت اسـتراتيجية   . األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف جمـال التعـاون مـن أجـل التنميـة      

 اليت تتضمن البحوث وشن احلمالت واملراقبـة واإلبـالغ والعمليـات            -األمم املتحدة األساسية    
 .قيق تلك األهداف توجيه أعمال املنظمة الرامية إىل حت-على الصعيد القطري 

ــإن          -١١٧ ــة، ف ــزال متقلب ــة ال ت ــة لأللفي ــوغ األهــداف اإلمنائي ــاق بل ــن أن آف ــرغم م ــى ال وعل
األهداف املرتبطة حبد زمـين والقابلـة للقيـاس ال تـزال قابلـة للتحقيـق حبلـول املوعـد النـهائي يف                       

ة النمـو بوضـع     بيد أن هذا لن يكون ممكنـا إال إذا قامـت البلـدان الناميـة واملتقدمـ                . ٢٠١٥عام  
املزيج الصحيح من السياسات على الصعيدين الوطين والدويل، وتنفيذ التزاماهتا املشتركة علـى             

 .النحو املبني يف إعالن األمم املتحدة لأللفية وتوافق آراء مونتريي
واتبعت األمم املتحدة هنجا شامال يف مساعدة الـدول األعضـاء علـى حتقيـق األهـداف                -١١٨

وسعت األمم املتحدة خالل العـام املاضـي إىل املسـاعدة علـى زيـادة القـدرات                 . لفيةاإلمنائية لأل 
ــة، مــن خــالل التجــارة         ــة انتقالي ــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحل ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــة للبل اإلنتاجي

ــا  كمــا قــدمت املنظمــة املســاعدة إىل الفئــات  . واالســتثمار وتعبئــة املــوارد وتطــوير التكنولوجي
ــعيفة، كا ــباب    الضـــ ــاء، واألطفـــــال، والشـــ ــدقع، والنســـ لفئـــــات الـــــيت تعـــــيش يف فقـــــر مـــ

اإليـدز،  /األصلية، والالجئني، واألشـخاص املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية              والشعوب
 .واملهاجرين

وما فتئـت جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، الـيت تتـألف مـن الوكـاالت التنفيذيـة الـيت                        -١١٩
قوم بوضع سياسات ومبادئ توجيهية جديـدة لتحسـني نوعيـة الـربامج           تعمل يف جمال التنمية، ت    

ويتيح التقييم القطري املشترك وإطـار األمـم املتحـدة      . على الصعيد القطري وفعاليتها وتنسيقها    
للمساعدة اإلمنائية استجابة استراتيجية ومتماسكة ومتكاملة من جانب منظومة األمـم املتحـدة             

، ٢٠٠٣ويف عــام . نيــة ضــمن إطــار األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةلألولويــات واالحتياجــات الوط
 فريقــا قطريــا تابعــا لألمــم املتحــدة يف عمليــات التقيــيم القطــري املشــترك وإطــارات  ١٨شــرع 

 .٢٠٠٤ عملية أخرى يف عام ١٨األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، ستليها 
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إىل قـدر كـبري مـن جهـود االتصــال     وال يـزال حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حيتــاج       -١٢٠
وتؤدي محلة األلفية إىل زيادة الدعم الشعيب الذي يستند إىل قاعدة واسـعة ألهـداف               . والدعوة

األلفيــة، عــن طريــق العمــل مــع مجــاهري املؤيــدين يف البلــدان الصــناعية لتوليــد الــزخم السياســي  
ختفيـف الـديون علـى حنـو ُمجـد       الالزم وراء األهـداف الثمانيـة، الـيت تـدعو إىل زيـادة املعونـة و               

ــا  ، بــدأت احلملــة بتأييــد  ٢٠٠٣ويف عــام . وتوســيع نطــاق الوصــول إىل التجــارة والتكنولوجي
 .احلمالت الوطنية يف البلدان النامية، بالتعاون مع شبكات اجملتمع املدين

 من خـرباء السياسـة العامـة والعـاملني يف           ١٥٠وجيمع مشروع األلفية ما بني أكثر من         -١٢١
. ال التنميــة وكبــار العلمــاء مــن ســائر أحنــاء العــامل لدراســة النــهج البديلــة لتحقيــق األهــدافجمــ

، مـع احلكومـات   ٢٠٠٥ويعمل املشروع حاليا وهو يتطلـع إىل اسـتعراض إعـالن األلفيـة لعـام       
ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء اآلخرين علـى تنفيـذ سلسـلة مـن املشـاريع الرائـدة علـى          

ي الــيت ســتبحث فيمــا حيتاجــه كــل بلــد مــن حيــث السياســات العامــة واملــوارد   الصــعيد القطــر
 .والنمو االقتصادي لبلوغ األهداف

ويتطلب الرصد الفعال للتقدم احملرز يف حتقيق األهـداف، علـى النحـو الـذي أقـرت بـه         -١٢٢
ة فتـوفر بيانـات إحصـائية سـليم       . اجلمعية العامة، وجود نظم إحصائية جاهزة للعمل ومستدامة       

وموثوقــة وقابلــة للمقارنـــة أمــر ال غــىن عنـــه لصــياغة وتنفيــذ السياســـات الراميــة إىل حتقيـــق        
وساهم العديد من الكيانـات التابعـة للمنظومـة، وخاصـة الشـعبة اإلحصـائية التابعـة                 . األهداف

إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة بإشـراف فريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين                   
وقامت اإلدارة بتنظـيم حلقـات      . ت األهداف اإلمنائية لأللفية، يف حتسني جودة البيانات       مبؤشرا

ولتعزيـز عمليـة تعقـب األهـداف        .  بشأن بناء القدرات اإلحصائية الوطنية     ٢٠٠٣عمل يف عام    
اإلمنائية لأللفية على الصعيد القطري تقـوم جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة بـدور رائـد يف بـدء                

ــامج احلاســويب تنفيــذ ا ــا لإلحصــاءات يف عــام  ٤٢ الــذي يســتعمله Dev infoلربن ــا وطني  مكتب
 .٢٠٠٤ بلدا آخر يف عام ١٢٠ وجيري وضعه موضع التطبيق يف ٢٠٠٣
ويعترب العلم والتكنولوجيا عنصرين حامسني يف تعزيـز التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة               -١٢٣

من غـري املـرجح أن يبلـغ العديـد مـن البلـدان الناميـة                و. الالزمة لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية    
ــا     ــا للعلــم والتكنولوجي ــة علي ــإيالء أولوي ــزام سياســي واضــح ب . هــذه األهــداف دون وجــود الت

وتشــــمل املســــائل الناشــــئة إمكانيــــة احلصــــول علــــى تكنولوجيــــات املعلومــــات واالتصــــال  
وقــد . ولوجيــا وبنــاء القــدراتوالتكنولوجيــا األحيائيــة والتوصــيل هبــا، باإلضــافة إىل نقــل التكن 

اضطلع معظم كيانات املنظمة بالعمل بشـأن تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـال وسـامهت يف                
العملية التحضريية للمرحلة األوىل ملؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات ويف مؤمتر القمـة              
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ملعلومــات واالتصــاالت واضــطلعت فرقــة عمــل األمــم املتحــدة املعنيــة بتكنولوجيــات ا  . نفســه
واللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بدور هام يف نشر املعارف وتقاسـم              

 .املعلومات يف ميدان تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
 وواصــلت املنظمــة خــالل العــام املاضــي التصــدي للتحــدي املتمثــل يف بنــاء القــدرات    -١٢٤

وقامـت جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـاإلدارة          . اإلدارية الوطنية الالزمة لبلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        
العامة بتحديد االجتاهـات والفـرص اجلديـدة يف جمـال تنشـيط نظـم اإلدارة العامـة واحلكـم مـن                      

: ٢٠٠٣عــام التقريــر العــاملي للقطــاع العــام ل ”وأبــرز . أجــل بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
ــرق   ــرق الطـ ــى مفتـ ــة علـ ــة اإللكترونيـ ــاالت   “ احلكومـ ــات واالتصـ ــات املعلومـ ــا لتكنولوجيـ مـ

ومت وضـع أدوات حتليليـة ومـواد تدريبيـة يف ميـدان بنـاء          . واستعماهلا من قوة يف البيئات املعقدة     
 .القدرات من أجل إدارة الصراعات

صـندوق الـدويل للتنميـة      وفيما يتعلق هبدف القضاء على الفقر املدقع واجلـوع، ركـز ال            -١٢٥
تعزيـز قـدرة   : الزراعية على ثالثة تـدابري رئيسـية لتخفيـف حـدة الفقـر يف املنـاطق الريفيـة وهـي           

الفقراء يف املناطق الريفية ومنظماهتم، وحتسـني احلصـول بشـكل منصـف علـى املـوارد الطبيعيـة                   
ويف عــام . املاليــةاإلنتاجيــة والتكنولوجيــا، وزيــادة إمكانيــة الوصــول إىل اخلــدمات واألســواق   

 مشروعا جديـدا للتنميـة الريفيـة بلـغ          ٢٥، وافق الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على        ٢٠٠٣
وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  مليون دوالر من أجل حتقيـق هـذه األهـداف          ٤٠٣,٦جمموع التزاماهتا   

يـون   مل٢٠,٣ منحـة تبلـغ قيمتـها       ٧٠يتضمن برنامج مـنح الصـندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة             
 .دوالر
وقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من خالل جمال عمله املتعلق بتخفيـف حـدة الفقـر               -١٢٦

املساعدة إىل البلدان لوضع استراتيجيات ختفيف حدة الفقـر باالسـتناد إىل عمليـات تشـاركية،       
د كمــا ســاع. وربــط األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بامليزانيــات الوطنيــة وحتســني رصــد األهــداف  

البلدان على استكشاف خيارات السياسة املمكنة ووجهـات النظـر البديلـة الـيت تتعلـق بالتنميـة                  
البشــرية وختفيــف حــدة الفقــر مــن خــالل إجــراء مشــاورات علــى نطــاق واســع مــع أصــحاب   
املصلحة على الصعيد الوطين، وحتويل هذه املشـاورات إىل صـياغة وتنفيـذ ورقـات اسـتراتيجية             

 .ختفيف حدة الفقر
ــة إىل ختفــيض دوافــع جلــوء األشــخاص إىل      -١٢٧ ــة لأللفي ــوغ األهــداف اإلمنائي وســيؤدي بل

كما سيساهم يف توفري حلول دائمـة لالجـئني واملشـردين        . املتاجرين بالبشر للخالص من الفقر    
وينبغــي كــذلك أن يــتمكن . داخليــا والعائــدين الــذين هــم مــن أضــعف فئــات البشــر يف العــامل 

ن الصــراع ومــن انتــهاكات حقــوق اإلنســان ومــن االضــطهاد مــن األشــخاص الــذين يفــرون مــ
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وتشــترك منظمــة العمــل . العثــور علــى احلمايــة وبــدء حيــاهتم مــن جديــد يف بيئــة آمنــة ومواتيــة 
ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق        ) األونكتـاد (الدولية ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة            

خدرات واجلرميـة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة ومفوضـية      اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين بامل     
األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تعزيز تبادل املعلومـات عـن اهلجـرة وتشـجيع زيـادة متاسـك               

وتساهم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف تفهم تـأثري اهلجـرة الدوليـة عـن               . السياسات
ياسـات الـيت تعتمـدها احلكومـات لتشـكيل          طريق رصد مستويات واجتاهات هذه اهلجـرة والس       

 .هذه االجتاهات
ومشلت األنشطة املضطلع هبـا علـى الصـعيد اإلقليمـي ملكافحـة الفقـر املشـاريع الرائـدة                    -١٢٨

اليت نفذهتا اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا لتعبئـة القـدرات واملـوارد احملليـة وتعزيـز              
ــى الــ     ــاعي عل ــاد اجلم ــاون واالعتم ــة     التع ــارة يف اجلمهوريــة العربي ــة خمت ــات حملي ذات يف جمتمع

وقامــت اللجنــة .  وظيفــة جديــدة١ ٥٠٠الســورية ولبنــان ومصــر، ممــا أفضــى إىل إنشــاء حنــو   
ــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب، يف منشـــورها املعنـــون    البانورامـــا ”االقتصـــادية ألمريكـ

بتقيـيم فـرص ختفـيض الفقـر املـدقع إىل           ،  “٢٠٠٣-٢٠٠٢االجتماعية ألمريكا الالتينية للفترة     
ــال باإلضــافة إىل        ــد األطف ــة عن ــة وســوء التغذي ــق نســبة نقــص التغذي ــة وتوثي النصــف يف املنطق

 .االجتاهات حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف تلك اجملاالت
ــة، وال ســيما يف تكنولوجيــ     -١٢٩ ــاطق الريفي ا وينبغــي أن حيتمــل االســتثمار يف الزراعــة واملن

ــة        ــيت تفتقــر إىل األمــن الغــذائي، األولوي ــدان ال ــة يف البل ــاه واهلياكــل األساســية الريفي تنظــيم املي
وبالرغم من هذا، ذكرت منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة   . الرئيسية يف مكافحة اجلوع  

ة األعضـاء يف  أن املساعدة اإلمنائية الرمسية على الصعيد الثنائي املقدمة للزراعة من البلـدان املاحنـ    
 بليـون دوالر يف عـام   ٤,١منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قد اخنفضت من مبلـغ       

ويف إطار االحتفـال بيـوم األغذيـة العـاملي لعـام            . ٢٠٠٢ بليون دوالر يف عام      ٣,٨ إىل   ٢٠٠١
األغذيـة  ، أعلن الصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج                ٢٠٠٣

العاملي، باإلضافة إىل ممثلني عن املنظمات غري احلكومية الدوليـة والوطنيـة، عـن تأييـدهم رمسيـا                  
للتحــالف الــدويل ملكافحــة اجلــوع، وهــو جتمــع طــوعي ملنظمــات اجملتمــع املــدين، واحلركــات    
ــة، والقطــاع اخلــاص واملنظمــات الدوليــة امللتزمــة بالتعجيــل بالقضــاء علــى      االجتماعيــة والديني

 من البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة علـى          - بلدا   ٥٠وأعرب أكثر من    . اجلوع يف العامل  
 عن عزمهـا علـى تشـكيل حتالفـات وطنيـة ملكافحـة اجلـوع تـرتبط بالتحـالف الـدويل               -السواء  

وواصــلت منظمــة األغذيــة والزراعــة مــن خــالل   . ملكافحــة اجلــوع أو تعزيــز هــذه التحالفــات 
 بلــد، مســاعدة البلــدان   ١٠٠ص بــاألمن الغــذائي، الــذي ُينفــذ حاليــا يف حنــو      برناجمهــا اخلــا 

املنخفضة الـدخل الـيت تعـاين مـن عجـز يف األغذيـة بغيـة حتسـني األمـن الغـذائي علـى كـل مـن                            
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وجيري حتقيـق ذلـك مـن خـالل حتقيـق زيـادات سـريعة               . الصعيد الوطين وصعيد األسر املعيشية    
اس مســتدام اقتصــاديا وبيئيــا وعــن طريــق حتســني إمكانيــة يف إنتــاج وإنتاجيــة األغذيــة علــى أســ

 .حصول الناس على األغذية
وعمــل . ويقطــن النــاس الــذين يعيشــون يف فقــر يف املنــاطق احلضــرية بصــورة متزايــدة    -١٣٠

إضـفاء الطـابع   ”، مـن أجـل   )موئل األمـم املتحـدة    (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      
، على إجـراء دراسـات استقصـائية جزئيـة عـن أوجـه              “ائية لأللفية احلضري على األهداف اإلمن   

ــبني ومصــر      ــا والفل ــا وغان ــا وتركي ــنغالديش وبوليفي ــاطق احلضــرية يف ب ــم يف املن وعــرض . الظل
التقريــر العــاملي للمســتوطنات : حتــدي األحيــاء الفقــرية”منشــور موئــل األمــم املتحــدة املعنــون  

 .لسكان األحياء الفقريةأول تقديرات عاملية “ ٢٠٠٣البشرية لعام 
وُيعترب تعزيز القطاع اخلاص احمللي أمرا أساسـيا لتحقيـق النمـو والتنميـة وختفيـف حـدة         -١٣١
 ٢٠٠٤مـارس   /وورد يف تقرير اللجنـة املعنيـة بالقطـاع اخلـاص والتنميـة الصـادر يف آذار                . الفقر

 Unleashing““ راءتسـخري األعمـال التجاريـة لصـاحل الفقـ     : تشجيع تنظيم املشـاريع ”واملعنون 

Enterpreneurship: Making Business Work for the Poor”  تفصيال لطائفة من اإلجراءات الـيت 
ميكن أن تتخذها احلكومات واملؤسسـات اإلمنائيـة العامـة والقطـاع اخلـاص ومنظمـات اجملتمـع                  

رة والتنميـة   وقـدم مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـا         . املدين حلفـز منـو الشـركات الصـغرية واملتوسـطة          
خدمات لتعزيز القـدرة التنافسـية للشـركات الصـغرية واملتوسـطة يف البلـدان الناميـة مـن خـالل                

ومت إنشــاء هــذا الربنــامج بالفعــل يف أكثــر مــن ثالثــني بلــدا، كــان آخرهــا   . Empretecبرنــامج 
 .أنغوال وغيانا

 ٥١اعدة إىل حنـو     ، قدمت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية املسـ        ٢٠٠٣ويف عام    -١٣٢
ويتمثـل  . بلدا من خالل برامج متكاملـة وإطـارات اخلدمـة القطريـة مـن أجـل التنميـة الصـناعية         

اهلدف من هذه الربامج واإلطارات يف حتسني اإلدارة الصـناعية واهلياكـل األساسـية املؤسسـية؛                
املهـارات  وتعزيز الشركات الصغرية واملتوسطة، ورفع مستوى القدرات التكنولوجيـة؛ وتعزيـز            

وإمكانيــات احلصــول علــى التكنولوجيــا احلديثــة؛ وبنــاء القــدرات يف جمــال التجــارة والتصــدير  
 .واختاذ تدابري تتعلق بكفاءة الطاقة وإنتاجها بشكل أنظف

وفيما يتعلق بإجناز برنامج توفري التعليم االبتدائي للجميـع، تقـدر اليونيسـيف أن هنـاك         -١٣٣
ويف عــام  .  مليــون منــهم مــن البنــات   ٦٥ -رج املدرســة   مليــون طفــل ال يزالــون خــا   ١٢١

، شرعت اليونسـكو يف اسـتعراض اسـتراتيجي لـدورها الرائـد يف تنسـيق برنـامج تـوفري                    ٢٠٠٤
التعليم للجميع، وهو عبارة عن مبادرة مشتركة بني الوكاالت للمسـاعدة علـى تعمـيم التعلـيم               

، باالعتمــاد علــى أكثــر عمليــات  وتعزيــزه٢٠١٥االبتــدائي الــذي يتســم بــاجلودة حبلــول عــام  
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.  بلـدا    ١٨٠التقييم اإلحصائي للتعليم تعمقا اليت سبق أن أجريـت علـى نطـاق عـاملي ومشلـت                  
لة أمور، بدراسة سـبل تعزيـز رصـد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ أهـداف                  وتضطلع اليونسكو، يف مج   

توفري التعليم للجميع وسبل كفالة حتسـني التنسـيق فيمـا بـني أدوات التعـاون اإلمنـائي للربنـامج                    
ــيم للجميــع الكــائن يف معهــد    . علــى الصــعيدين العــاملي والقطــري  ــوفري التعل وواصــل مرصــد ت

نســكو تقــدمي بيانــات وإحصــاءات تعليميــة تتســم بــاجلودة اإلحصــاءات يف مونتريــال التــابع لليو
للمســاعدة علــى توجيــه جهــات اختــاذ القــرارات ورصــد التقــدم احملــرز يف بلــوغ هــدف تــوفري   

 .التعليم للجميع على الصعيد العاملي
وال تزال اجلهود املبذولة لتعزيز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة متثـل جانبـا هامـا                      -١٣٤

وأتاحت الندوة اإلقليمية املعنيـة مبراعـاة املنظـور    . عمل املنظمة خالل السنة املاضية   من جوانب   
، والــيت مت تنظيمهــا )٢٠٠٤ينــاير /جنيــف، كــانون الثــاين(اجلنســاين يف السياســات االقتصــادية 

ــب املستشــارة اخلاصــة للقضــايا اجلنســانية         ــا ومكت ــة االقتصــادية ألوروب ــني اللجن باالشــتراك ب
أة، فرصـة لتبـادل اخلـربات وأفضـل املمارسـات يف جوانـب خمتـارة مـن السياسـة                    والنهوض باملر 

وتشمل اإلجنازات امللموسة الـيت مت حتقيقهـا علـى الصـعيد القطـري، مبسـاعدة مـن                  . االقتصادية
كيانــات األمــم املتحــدة، تــدريب عــدد متزايــد مــن مــوظفي التنميــة احلكــوميني علــى القضــايا    

زيد من السجالت اإلحصائية اليت تتضمن بيانـات مفصـلة حسـب            اجلنسانية وحتليلها وإنشاء امل   
ــتراتيجيات وامليزانيــات        ــة بــاملرأة يف االس ــارات املتعلق ــدرجيي لالعتب ــوع اجلــنس واإلدراج الت ن

 .الوطنية املتعلقة بتخفيف حدة الفقر
ومت إحراز تقدم يف جمال دعم الصكوك القانونيـة الرئيسـية، الـيت اسـتفادت فيـه الـدول                    -١٣٥

األعضــاء مــن التعــاون الــتقين املقــدم مــن إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة وغريهــا مــن    
وزاد عدد الدول اليت صدقت على اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                  . الكيانات

ــة        ــراف يف االتفاقيـ ــدول األطـ ــغ عـــدد الـ ــديقات فبلـ ــة تصـ ــرأة بثالثـ ــة، وزادت ١٧٧املـ  دولـ
وكــول االختيــاري لالتفاقيــة بتســعة تصــديقات، فبلــغ عــدد الــدول       التصــديقات علــى الربوت 
 . دولة٦٠األطراف يف الربوتوكول 

وفيما يتعلق بتخفيض معدالت وفيات األطفال، مت تعزيز تركيـز اليونيسـيف التقليـدي            -١٣٦
ومت حتقيـق أوجـه     . على بقاء الطفل، وخاصة يف اجملاالت اليت تتسم بارتفاع معـدالت الوفيـات            

ــة ملكافحــة شــلل األطفــال واحلصــبة، ويف وضــع السياســات     تقــدم ها مــة يف الشــراكات العاملي
املتعلقة باألطفال اليتامى والوقاية من وباء اإليدز، ويف زيادة التركيز على الصعيد الـوطين علـى           

وتعمـل اليونيسـيف وشـركاؤها علـى كفالـة تـوفري أفضـل بدايـة                . املسائل املتعلقة حبماية الطفل   
األطفـــال، وختفـــيض معـــدالت وفيـــات الرضـــع، إال أنـــه ال ميكـــن حتقيـــق هـــذا   ممكنـــة حليـــاة 



 

48 04-46462 
 

التعاون من أجل التنمية

وغريه من األهداف اإلمنائية لأللفية إال عندما ُتوىل احتياجات األطفـال والنسـاء أولويـة                اهلدف
 .شاملة
، يف جمـال تصـميم      ٢٠٠٣وركز صندوق األمم املتحدة للسـكان اهتمامـه طـوال عـام              -١٣٧

وار املتعلق بالسياسات، مبا يف ذلـك احلـوار بشـأن اسـتراتيجيات احلـد               الربامج وتنفيذها ويف احل   
مــن الفقــر، علــى الــربامج واألنشــطة امللموســة الــيت تــرتبط بــالقوى احملركــة الســكانية ومبســائل   

وقـدمت  . الصحة اإلجنابية، وال سيما صحة احلوامل، من أجل بلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        
عدة للبلدان اليت تشهد ارتفاعا حادا لوفيات األمهـات عنـد الـوالدة             منظمة الصحة العاملية املسا   

للرعايـة حبيـث تـتمكن مجيـع النسـاء وأطفـاهلن            “ تواصـل ”من أجل تعزيز نظمها الصحية لبناء       
ــوالدة بأمــان، بغــض النظــر عــن قــدرهتن علــى        ــا بعــد ال ــرة م ــوالدة وفت ــاز احلمــل وال مــن اجتي

التواصــل تنميــة املــوارد البشــرية ألغــراض     ويشــمل هــذا  . تكــاليف اخلــدمات الصــحية   دفــع
وإتاحة اخلدمات وإمكانية احلصـول عليهـا واسـتعماهلا وجودهتـا؛ وبنـاء قـدرات املـرأة             الصحة؛

واألســر واجملتمــع احمللــي؛ وإنشــاء روابــط تعاونيــة مــع بــرامج الرعايــة الصــحية األوليــة الرئيســية  
 .األخرى
أجــل التنميــة، ال يــزال تنفيــذ توافــق آراء  وفيمــا يتعلــق بإنشــاء شــراكات عامليــة مــن   - ١٣٨

 أمـرا حامسـا لبلـوغ األهـداف         ٢٠٠٢مونتريي الذي اعتمده املؤمتر الدويل لتمويل التنميـة لعـام           
، علـى   ٢٠٠٤أبريـل   / نيسـان  ٢٦وعقـد اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف          . اإلمنائية لأللفية 

الرفيـع املسـتوى مـع مؤسسـات بريتـون          النحو الذي مت توخيه يف توافق اآلراء، اجتماعـه الثـاين            
 (A/59/92-E/2004/73)ومشل املوجز الـذي أعـده رئـيس اجمللـس       . وودز ومنظمة التجارة العاملية   

 .عددا من التوصيات من أجل تعزيز تنفيذ التزامات السياسة الواردة يف توافق آراء مونتريي
د مـن اإلنصـاف مـن شـأهنما أن          ويف رأيي، فإن زيادة التجـارة العامليـة واتسـامها مبزيـ            - ١٣٩

وتــوفر اللجــان اإلقليميــة . يعــززا آفــاق مســاعدة الــدول علــى بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
التابعة لألمم املتحدة برامج للبحوث واملساعدة التقنية تركز على حتسني قـدرة دوهلـا األعضـاء                

 مـن خـالل اطـراد التجـارة        على االنـدماج يف االقتصـاد اإلقليمـي والعـاملي بصـورة أكثـر فعاليـة               
 .واالستثمار

كـانكون، املكسـيك،    (وكان اختتام املؤمتر الوزاري اخلـامس ملنظمـة التجـارة العامليـة              - ١٤٠
دون حتقيــق نتــائج هامــة مبثابــة نكســة كــربى، أثــرت يف آفــاق اختتــام  ) ٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول

ى االتفـاق اإلطـاري     ومنـذ ذلـك احلـني، أد      . جولة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة يف موعـدها         
.  إىل إعـــادة جولـــة الدوحـــة إىل مســـارها٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز٣١الـــذي مت التوصـــل إليـــه يف 

. تزال البلدان النامية تتلقى الدعم من األونكتاد ومن اللجان اإلقليميـة يف هـذه املفاوضـات                وال
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لزراعــة وتتصــل التحــديات الرئيســية بالتصــدي ملعاجلــة اخلطــة الرئيســية للوصــول إىل أســواق ا   
واملنتجات واخلدمات غري الزراعية، وإدماج احتياجات ومصـاحل البلـدان الناميـة بشـأن مسـائل                

 .التنفيذ واملعاملة اخلاصة والتفضيلية إدماجا كامال
، الــذي أصــدره األونكتــاد يف اآلثــار    ٢٠٠٣التجــارة والتنميــة لعــام   وحبــث تقريــر   - ١٤١

دة يف النمط الدويل لإلنتاج واالسـتثمار، وقـدم عـددا         اإلمنائية اليت تترتب على االجتاهات اجلدي     
. من املقترحات لتعزيـز االسـتراتيجيات اإلمنائيـة وسياسـات االقتصـاد الكلـي يف البلـدان الناميـة                 

، الصادر عن األونكتاد، فقـد ركـز بوجـه خـاص علـى         ٢٠٠٣تقرير االستثمار العاملي لعام     أما  
 الدوليــة يف اجتــذاب االســتثمار األجــنيب املباشــر  دور السياســات الوطنيــة واتفاقــات االســتثمار

وأدت االستعراضات اليت يوفرهـا األونكتـاد لسياسـات االسـتثمار واخلـدمات             . واالستفادة منه 
االستشارية املتصلة هبا إىل مسـاعدة البلـدان علـى حتسـني السياسـات واملؤسسـات الـيت تتعامـل                    

وأجنـز  .  اجتـذاب االسـتثمار واالسـتفادة منـه    مع االستثمار األجنيب املباشر وزيـادة قـدرهتا علـى         
، استعراضات سياسـات االسـتثمار    ٢٠٠٤ واجلزء األول من عام      ٢٠٠٣األونكتاد خالل عام    

وقـام األونكتـاد بالتعـاون مـع منظمـة          . اخلاصة ببوتسوانا وسري النكـا وغانـا وليسـوتو ونيبـال          
تعلقـة بترتيبـات االسـتثمارات الدوليـة،        التجارة العاملية مبساعدة البلـدان الناميـة يف مفاوضـاهتا امل          

 .مبا يف ذلك معاهدات االستثمار الثنائية ومعاهدات االزدواج الضرييب
 

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  
) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب       /يؤدي نطاق فريوس نقص املناعـة البشـرية        - ١٤٢
ا له من أثر مدمر إىل وضع هذا الوبـاء علـى قمـة جـدول األعمـال الـدويل كمسـألة خطـرية           وم

وشهدت بلدان كأوغندا والربازيل وتايلنـد والسـنغال وكمبوديـا، عـرب     . تتعلق بالصحة والتنمية  
اجلهود املتفانية اليت بذلتها القيادات االجتماعية والسياسـية والدينيـة، أو بـدأت تشـهد اخنفاضـا          

بيد أين أود أن أؤكد من جديد القلق الذي أعربت عنـه يف تقريـري عـن    . دالت اإلصابة يف مع 
اإليـدز مـن أن عـددا       /التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن االلتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية               

 يف دورة اجلمعيــة العامــة  ٢٠٠١قلــيال مــن البلــدان ســيبلغ األهــداف الــيت حــددت يف عــام        
، )اإليـدز (متالزمة نقص املناعـة املكتسـب       /يـــة بفيـــروس نقـــص املناعـة البشرية    االستثنائية املعن 

 .ما مل تتحقق زيادة كربى يف املوارد واجلهود على مجيع املستويات
ويسعدين أن أعلن أن وكـاالت األمـم املتحـدة بوجـه عـام مـا فتئـت تعتـرف بصـورة                    - ١٤٣

، ٢٠٠٣ويف عـام    . ا علـى الصـعيد القطـري      متزايدة بضـرورة تعزيـز جهودهـا وحتسـني تنسـيقه          
أصــبح برنــامج األغذيــة العــاملي املنظمــة التاســعة الــيت تشــترك يف رعايــة برنــامج األمــم املتحــدة   
املشــترك املعــين باإليــدز، بعــد أن انضــمت إىل منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة    
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 األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات         للطفولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونسـكو ومكتـب        
وأصـدرت  . واجلرمية وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة الصـحة العامليـة والبنـك الـدويل              

جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة مبــادئ توجيهيــة جديــدة للسياســة العامــة للمنســقني املقــيمني   
اإليــدز علــى الصــعيد القطــري وألفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة تتعلــق بتعزيــز االســتجابة لوبــاء  

والتقى الرؤساء التنفيـذيون للوكـاالت      . وكفالة توحيد دعم األمم املتحدة للسياسات والربامج      
 يف ٢٠٠٤مـارس  /اليت تشترك يف رعاية برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين باإليـدز يف آذار              

الصـعيد القطـري وأقـروا      زامبيا، حيث أكدوا التزامهم بتنسـيق العمـل وتعزيـز االسـتجابة علـى               
 .مبادرة عاملية جديدة تتعلق بالتثقيف الوقائي

وعلى الصعيد العـاملي، أصـبح عـدد النسـاء املصـابات بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                     - ١٤٤
 يف  ٥٨ويف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى، متثـل املـرأة حاليـا نسـبة                  . مساويا لعدد الرجـال   

وإين . ويتطلب تأنيث الوبـاء ردا عـاجال      .  نقص املناعة البشرية   املائة من مجيع املصابني بفريوس    
فربايـر  /يف هذا الصدد، أرحب بشروع برنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين باإليـدز يف شـباط                 

 بتشــكيل التحــالف العــاملي املعــين بــاملرأة واإليــدز، الــذي جيمــع بــني نطــاق واســع مــن   ٢٠٠٤
 مـن الزعمـاء الرفيعـي املسـتوى         ٢٥هيـة تتـألف مـن حنـو         األفراد واملنظمـات، بقيـادة جلنـة توجي       

الذين ميثلون احلكومات وجمموعات الناشطني ووكاالت األمم املتحدة واملؤسسات األكادمييـة           
 .وتترأسها املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان

ادرة تشـاركية  وتضطلع اليونسكو وبرنامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين باإليـدز مببـ               - ١٤٥
ــاء اإليــدز           ــة وب ــاذ إجــراءات ملكافح ــتمكني الشــباب ومنظمــات الشــباب مــن اخت مشــتركة ل

، عقـدت هـذه املبـادرة       ٢٠٠٣ويف عـام    . يتصل به من متييـز وتعصـب يف جمتمعـاهتم احملليـة            وما
سلسلة من حلقات العمل التدريبية للشباب يف أفريقيا واملنطقة العربيـة، وقـدمت منحـا صـغرية         

رات الشباب على الصعيدين الوطين واحمللي يف بـنغالديش وزامبيـا وسـري النكـا ومـالوي             ملباد
 .وموزامبيق

وأعلنت منظمة الصحة العامليـة، كجـزء مـن اسـتراتيجية شـاملة تتعلـق بوبـاء اإليـدز،                    - ١٤٦
وجتمع بني الوقاية والعالج وتقدمي الرعاية والـدعم لألشـخاص املصـابني بـالفريوس، عـن حالـة                  

 ماليـني شـخص يف البلـدان       ٣ وأطلقـت مبـادرة ملعاجلـة        ٢٠٠٣ عامليـة للعـالج يف عـام         طوارئ
 .٢٠٠٥النامية بأدوية مضادة للفريوس حبلول هناية عام 

، حلقــة ٢٠٠٣ســبتمرب /وعقــدت إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة يف أيلــول   - ١٤٧
البلـدان الناميـة لصـاحل أخصـائيني     عمل تدريبية تتعلق بوباء اإليدز ومعدالت وفيات البالغني يف   

كمـا أصـدرت اإلدارة     . أفارقة قدمت فهما راسخا للجوانب الدميغرافيـة الواسـعة لوبـاء اإليـدز            
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ــأثري اإليــدز”تقريــرا بعنــوان  ، تضــمن توثيقــا ملــا لوبــاء اإليــدز مــن تــأثري هائــل علــى مجيــع    “ت
 .قطاعات اجملتمع

اعدة البلـدان علـى إدراج مسـألة وبـاء اإليـدز            وقام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبسـ       - ١٤٨
وشــرع برنــامج األمــم املتحــدة  . يف أنشــطتها الرئيســية واالضــطالع باســتجابات للتصــدي لــه  

اإلمنائي يف مبادرة اجلنوب األفريقي لبناء القـدرات مـن أجـل تعزيـز القـدرات املتعلقـة بالرعايـة                    
 .مية األكثر تضررا من الوباءالصحية والتثقيف والزراعة يف هذه املنطقة دون اإلقلي

وزادت النفقــات الربناجميـــة ملنظمـــة اليونيســـيف املتعلقـــة بوبـــاء اإليـــدز بســـرعة مـــن   - ١٤٩
وال تــزال مجيــع  . ٢٠٠٣ مليــون دوالر يف عــام  ١١١ إىل ٢٠٠١مليــون دوالر يف عــام   ٦٧

 املسـتوى   املكاتب القطرية التابعة لليونيسيف تشارك يف مكافحة وباء اإليدز، بغض النظـر عـن             
 حكومـة  ٤٠وسـاعدت عمليـة اإلمـداد التابعـة لليونيسـيف أكثـر مـن        . احلايل لإلصـابة بـاملرض   

 .على شراء األدوية املضادة للفريوس ومعدات التشخيص
 بلدا، ساهم صندوق األمم املتحدة للسـكان يف الوقايـة مـن وبـاء       ١٤٠ويف أكثر من     - ١٥٠

ــوق اإلجن     ــز الصــحة واحلق ــن تعزي ــدز كجــزء م ــن خــالل     اإلي ــني اجلنســني، م ــة واملســاواة ب ابي
استراتيجية تركـز علـى الوقايـة مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية فيمـا بـني الشـباب                         
والنساء احلوامل وعلى وضع برامج شـاملة تتصـل باسـتعمال الرفـاالت وتعـاجل مسـائل العـرض              

 .والطلب وهتيئة بيئة داعمة
 بلـدا   ٤١األغذية العاملي بأنشطة تتعلـق باإليـدز يف         ، اضطلع برنامج    ٢٠٠٣ويف عام    - ١٥١

 الـيت   ٢٥ بلـدا مـن أصـل البلـدان الــ            ٢٢ اليت يعمل فيهـا، مبـا يف ذلـك           ٨٢من أصل البلدان الـ     
ــامل    ــدالت اإلصــابة يف الع ــى مع ــل يف    . شــهدت أعل ــة والتحلي ــوىل األدوات املتطــورة للربجم وتت

ه الضـعف مسـاعدة أصـحاب املسـلحة علـى           برنامج األغذية العاملي اخلاصة برسم خرائط أوجـ       
 .فهم ومعاجلة الروابط بني وباء اإليدز وانعدام األمن الغذائي

ويواجه الالجئون املصابون باإليدز ظروفا صعبة للغايـة يف املواقـع الـيت ال تتـوفر فيهـا                   - ١٥٢
نون ويف كـا . إمكانيات كافية للحصول علـى الرعايـة الصـحية واخلـدمات االجتماعيـة املناسـبة              

املبـادئ التوجيهيـة    ”، أصدرت اللجنة الدائمة املشـتركة بـني الوكـاالت           ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
للتصـدي هلـذا    “ اإليـدز يف األوضـاع الطارئـة      /لألنشطة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية          

وتعمل هذه املبادئ التوجيهية على مساعدة احلكومات املعنيـة واجملتمـع الـدويل علـى           . التحدي
وتعترف املبادئ التوجيهية بأن التأثري املشـترك       .  استجابة شاملة لالجئني املصابني باإليدز     تقدمي

لعدم االستقرار والفقر والتشـريد االجتمـاعي أثنـاء حـاالت الصـراع، تـؤدي إىل زيـادة تعـرض                    
ويف ظل هـذه الظـروف، ُيعتـرب النسـاء واألطفـال عرضـة للخطـر بوجـه                  . املشردين لوباء اإليدز  
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هنم قد يرغمـون علـى إقامـة عالقـات جنسـية مـن أجـل احلصـول علـى االحتياجـات                      خاص، أل 
 .األساسية كالغذاء أو املاء أو حىت األمن

، قام موئل األمم املتحـدة بتصـميم برنـامج إليـواء أيتـام وبـاء اإليـدز                ٢٠٠٣ويف عام    - ١٥٣
ة الكائنـة يف املنـاطق      وأجنز دراسات استقصائية قاعدية حلالة اليتـامى اخلطـرية يف األحيـاء الفقـري             

 .احلضرية يف أوغندا وترتانيا وسوازيلند وكينيا
وواصل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مسـاعدة احلكومـات علـى                  - ١٥٤

تنفيذ بـرامج الوقايـة والرعايـة فيمـا يتعلـق بوبـاء اإليـدز لصـاحل متعـاطي املخـدرات عـن طريـق                         
 التقنية، وبناء القدرات والتوجيه يف جمـال وضـع السياسـات            احلقن من خالل مشاريع املساعدة    

والـــربامج واملراقبـــة والتقيـــيم، وخاصـــة يف شـــرق ووســـط أوروبـــا، وجنـــوب آســـيا وجنـــوب 
 .آسيا شرق
وعلى مدى العام املاضي، واصـلت منظمـة العمـل الدوليـة التركيـز علـى تعزيـز قـدرة            - ١٥٥

وســعت املنظمــة لكفالــة مشــول  . افحــة اإليــدزأعضــائها علــى املســامهة يف اجلهــود الوطنيــة ملك 
اخلطــط الوطنيــة املعنيــة باإليــدز عــامل العمــل وأن تتصــدى سياســات وتشــريعات العمــل آلثــار   

 .اإليدز
وال تزال وسائط اإلعالم قطاعا وموردا ال ُيستخدم على الوجه األكمل يف مكافحـة               - ١٥٦
 على أهنـا وسـيلة للتوزيـع، إال أهنـا نـادرا             وال تزال وسائط اإلعالم حىت اآلن ُينظر إليها       . اإليدز

ينـاير مـن هـذا العـام بعقـد          /ولذلك، قمت يف كـانون الثـاين      . ما أدلت بدلوها كشريك حقيقي    
اجتماع تارخيي لرؤساء شركات وسائط اإلعالم الرئيسية يف العامل للتركيز على مـا ميكـن هلـم                 

ــدز   ــه يف مكافحــة اإلي ــم ا  . أن يســامهوا ب ــامج األم ــوىل برن ــدز   ويت ملتحــدة املشــترك املعــين باإلي
 .ومؤسسة أسرة كايزر وإدارة شؤون اإلعالم دفع هذه املبادرة قدما

 
 التنمية املستدامة  

ــا،  (منــذ انعقــاد مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة    - ١٥٧ جوهانســربغ، جنــوب أفريقي
ز تقـدم يف  ، تركـز الـدول األعضـاء علـى ضـرورة إحـرا            )٢٠٠٢سـبتمرب   /أغسطس وأيلول /آب

تنفيذ األهداف املرتبطة حبدود زمنيـة، وبلـوغ األرقـام املسـتهدفة والوفـاء بااللتزامـات يف جمـال                   
وقــد أدى هــذا التركيــز علــى التنفيــذ إىل دفــع عمــل املنظمــة لــدعم التنميــة   . التنميــة املســتدامة

 .املستدامة، مبا يف ذلك من خالل تقدمي الدعم لبناء القدرات على الصعيد القطري
ــل /ويف نيســان - ١٥٨ ــم املتحــدة      ٢٠٠٤أبري ــة لألم ــتدامة التابع ، أجــرت جلنــة التنميــة املس

استعراضها املوضوعي األول للتقدم احملرز يف بلوغ األهداف الـيت حـددها مـؤمتر القمـة العـاملي                  
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ومتثـــل التركيـــز املواضـــيعي هلـــذه الـــدورة علـــى امليـــاه والصـــرف الصـــحي . للتنميـــة املســـتدامة
وقـدمت  . البشرية، مما عكس األولوية الـيت توليهـا الـدول األعضـاء هلـذه املسـائل             واملستوطنات  

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الدعم الكامل للجنة، وساعدهتا على إدخـال ابتكـارات             
ــة،         ــق للمواضــيع الثالث ــتعراض متعم ــة لالضــطالع باس ــة الدولي ــداوالت احلكومي ــة امل إىل عملي

الــذي مت تنظيمــه أثنــاء “ معــرض الشــراكات”وأبــرز . األخــرى الشــاملةبــاالقتران مــع املســائل 
 مبادرة للشـراكات، وأتـاح فرصـة مالئمـة السـتعراض التقـدم احملـرز، وتقاسـم                  ٨٠الدورة حنو   

وقامــت اللجنــة، يف دورهتــا الثانيــة عشــرة الــيت . اخلــربات وربــط الشــبكات فيمــا بــني الشــركاء
واسعا من التخصصات، بتحديد التحديات التقنيـة        وزير ميثلون قطاعا     ١٠٠حضرها أكثر من    

والسياسية املستمرة يف جمـال احلصـول علـى ميـاه الشـرب املأمونـة، مبـا يف ذلـك اإلدارة الفعالـة            
لقطاع املياه، واالستثمار يف اهلياكل األساسية واإلطارات التنظيميـة واحلكـم احمللـي؛ ويف جمـال                

هتمام به سياسـيا ودعمـه بالتمويـل الـالزم؛ ويف     الصرف الصحي، مبا يف ذلك ضرورة زيادة اال   
جمال املستوطنات البشرية، مبا يف ذلك تأمني حقـوق امللكيـة للفقـراء واالعتـراف القـانوين حبـق                   

 .املرأة يف التملك واملرياث
ــة العامــة، يف قرارهــا   - ١٥٩ ديســمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١٧وأعلنــت اجلمعي

الــذي “ املــاء مــن أجــل احليــاة” العقــد الــدويل للعمــل ٢٠١٥  إىل٢٠٠٥، الفتــرة مــن ٢٠٠٣
ــاه، يف     ــاملي للمي ــاليوم الع ــيبدأ ب ــارس / آذار٢٢س ــن     . ٢٠٠٥م ــه م ــا ل ــاء وم ــرب أن امل وإين أعت

ارتباطات بالصحة وباحلد من الفقر وباملساواة بني اجلنسني، والتعليم واحلمايـة البيئيـة والسـالم               
وحيتـاج املـاء ومـا يـرتبط بـه مـن مسـائل إىل               . مية املستدامة إمنا يشكل عامال حامسا لتحقيق التن     

وبالتــايل، فقــد قمــت بإنشــاء . إيالئــه قــدرا أكــرب مــن االهتمــام علــى الصــعيدين العــاملي واحمللــي
جملس استشاري معين باملياه والصرف الصـحي، برئاسـة رئـيس وزراء اليابـان السـابق ريوتـارو                  

ع خبــربة يف هــذين امليــدانني، وذلــك لزيــادة  هاشــيموتو، ويضــم شخصــيات بــارزة أخــرى تتمتــ 
الــوعي بــالربامج املتعلقــة بامليــاه والصــرف الصــحي واملســاعدة علــى تعبئــة املــوارد الالزمــة هلــذه 

 .الربامج
وعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، من خالل جمال ممارسته املتعلق بالطاقة والبيئـة،              - ١٦٠

وسـاعد برنـامج األمـم      . البيئية وجهود ختفيف حدة الفقـر     على تشجيع اجلمع بني إدارة املوارد       
املتحـدة اإلمنــائي البلـدان علــى تعزيـز قــدراهتا ملواجهــة هـذه التحــديات علـى الصــعيدين العــاملي      
والوطين وعلى صعيد اجملتمعات احمللية، سـاعيا لتحقيـق أفضـل املمارسـات وتشـاطرها، وتقـدمي                 

مع بني الشركاء من خالل مشاريع رائدة من شـأهنا          مشورة مبتكرة تتعلق بالسياسة العامة واجل     
 .أن تساعد الفقراء على حتقيق ُسبل عيش مستدامة
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وقام جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة واملنتـدى الـوزاري العـاملي للبيئـة التـابع                    - ١٦١
ــامج يف آذار ــارس /للربن ــوغ األهــداف اإلمنا   ٢٠٠٤م ــل ببل ــة للتعجي ــُنهج العملي ــد ال ــة  بتحدي ئي

. لأللفيــة والوفــاء بااللتزامــات الــيت جــرى التعهــد هبــا يف مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة 
وتناوال األهداف اليت تتصل باجلوانب البيئيـة للميـاه والصـرف الصـحي واملسـتوطنات البشـرية                 

خطـار البيئيـة    ومركزية النهج املتعلقة بالنظم اإليكولوجية يف جمال إدارة امليـاه؛ باإلضـافة إىل األ             
 .اليت هتدد الدول اجلزرية الصغرية النامية

اتفاقيـة اسـتكهومل    : وبدأ خالل العام املاضي نفـاذ العديـد مـن الصـكوك البيئيـة وهـي                - ١٦٢
للملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء املوافقـة املسـبقة عـن علـم علـى مـواد                   

ــة، وبروتوكــول قرطاجنــة  كيميائيــة ومبيــدات آفــات خطــرة معينــ  ــة يف التجــارة الدولي ة متداول
وبالرغم من إحراز تقدم حقيقـي      . املتعلق بالسالمة البيولوجية امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي      

يف تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، فإن التنوع البيولوجي ذاته ال يزال ينحسر مبعدل يـدعو إىل                
 وافقـت احلكومـات علـى اتبـاع هنـج أكثـر قابليـة للتحديـد                 ،٢٠٠٤فربايـر   /ويف شـباط  . اجلزع

 .٢٠١٠الكمي لتخفيض املعدل الراهن لفقدان التنوع البيولوجي حبلول سنة 
كما واصـل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة تعزيـز الشـراكات مـن أجـل حتقيـق التنميـة                        - ١٦٣

ميـة، الـيت بـدأ العمـل هبـا يف           املستدامة، مثل مبادرة دعم منظمي املشـاريع مـن أجـل البيئـة والتن             
وتعمل هذه املبادرة، وهي عبارة عـن مشـروع مشـترك بـني برنـامج األمـم            . ٢٠٠٤مطلع عام   

املتحــدة اإلمنــائي وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومنتــدى أصــحاب املصــلحة واالحتــاد العــاملي     
حملليـة اجلديـدة    للحفظ وحيظى بدعم اتفاق األمم املتحـدة العـاملي، علـى النـهوض بالشـراكات ا               

لدعم األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة عـن طريـق بنـاء قـدرات الشـراكات الناشـئة لتنظـيم املشـاريع،              
وإجيــاد قنــاة لالســتثمار يف الشــراكات، ونشــر املمارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة وتوليــد  

 .البحوث اليت تستند إىل األدلة ملساعدة مقرري السياسات
يــذ اإلقليمــي للتنميــة املســتدامة التــابع للجنــة االقتصــادية ألوروبــا،   وقــام منتــدى التنف - ١٦٤

، بتقيــيم حالــة امليــاه والصــرف الصــحي واملســتوطنات   ٢٠٠٤ينــاير /املعقــود يف كــانون الثــاين 
ــة  ــة اللجن ــي      . البشــرية يف منطق ــألداء البيئ ــة ل ــة الثاني ــة باستعراضــات اجلول ــا شــرعت اللجن كم

وبـدأ نفـاذ بروتوكـولني      . لية، بـالتركيز علـى التنميـة املسـتدامة        لالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقا    
ملحقني باتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن التلـوث اجلـوي البعيـد املـدى العـابر للحـدود                  

 ١٩٩٨ املتعلق باملعادن الثقيلـة وبروتوكـول عـام    ١٩٩٨بروتوكول عام   :  ومها ٢٠٠٣يف عام   
وشرع برنامج احلكم البيئي الـذي يضـطلع بـه برنـامج األمـم              . تةاملتعلق بامللوثات العضوية الثاب   

املتحدة اإلمنائي يف شرق ووسط أوروبا يف مبادرات إقليمية وعابرة للحـدود لتحسـني الفـرص                
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االقتصادية يف بعض املناطق اإلقليمية، والقيام يف الوقت نفسه بدعم احلفـظ واإلدارة املسـتدامة               
 .طقللموارد الطبيعية يف هذه املنا

وتعاين املنطقة اليت ختدمها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا من عدم كفايـة              - ١٦٥
وقامـت اللجنـة بإنشـاء الشـبكة        . استعمال املـوارد املائيـة ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن نـدرة امليـاه                  

ارف، العربية املتكاملة إلدارة موارد املياه لدعم معاهد البحوث والتدريب من أجل تقاسـم املعـ              
وشـرعت يف التعـاون اإلقليمــي يف جمـال إدارة مــوارد امليـاه اجلوفيــة املشـتركة فيمــا بـني البلــدان       

ويف قطاع الطاقة، شرعت اللجنة أيضا يف التعاون اإلقليمي لتعزيز جتـارة الطاقـة عـرب             . األعضاء
 واعتمــدت األردن واجلمهوريــة العربيــة الســورية وقطــر ومصــر والــيمن مبســاعدة مــن . احلــدود

اللجنة سياسات جديدة تتعلق بتسـعري الطاقـة وكفاءهتـا ومـدوناهتا ومعايريهـا، وشـجعت علـى                  
ــبكات          ــة وش ــة الكهربائي ــاع الطاق ــاءة يف قط ــيت تتســم بالكف ــة ال ــزة الكهربائي ــتعمال األجه اس

 .الكهرباء املتجددة
الصـناعية  وعملت برامج اإلدارة البيئية اليت تضطلع هبا منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة                 - ١٦٦

علــى مســاعدة البلــدان علــى معاجلــة مشــاكل النمــو الصــناعي، مبــا يف ذلــك قضــايا   ) اليونيــدو(
االحترار العاملي، وتلوث املياه واهلـواء، وانبعاثـات امللوثـات العضـوية الثابتـة وغريهـا مـن املـواد          

 وســعت اخلــدمات الــيت تقــدمها اليونيــدو إىل. التكســينية وتــدهور األراضــي وتآكــل الســواحل
ختفيـــف هـــذه األخطـــار ســـواء عـــن طريـــق تشـــجيع التـــدابري الوقائيـــة الـــيت تشـــمل اســـتخدام 
تكنولوجيات أنظف لإلنتـاج، أو التـدابري الالحقـة، الـيت تشـمل معاجلـة امللوثـات عنـد املصـب                     

 .وغري ذلك من تدابري التنظيف البيئي
باعتبارهـا الوكالـة    ) واليونسـك (وقامت منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة             - ١٦٧

الرائدة للترويج لعقد األمم املتحدة للتعليم مـن أجـل التنميـة املسـتدامة، بإعـداد مشـروع خطـة             
ــم املتحــدة واحلكومــات           ــن األم ــع الشــركاء م ــق م ــاور الوثي ــن خــالل التش ــة م ــذ الدولي التنفي

يـا علـى اجلمعيـة      وهذه املسـألة معروضـة حال     . واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين واألفراد     
عقـد األمـم املتحـدة    ”العامة يف دورهتا التاسـعة واخلمسـني حتـت بنـد جـدول األعمـال املعنـون           

 .“للتعليم من أجل التنمية املستدامة
وواصل منتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات عملـه بشـأن تعزيـز وتيسـري إدارة مجيـع                   - ١٦٨

توفري إطـار عـاملي لتنفيـذ السياسـات وتنسـيقها           أصناف الغابات وحفظها وتنميتها املستدامة، و     
، نظر منتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات يف املعـارف التقليديـة                ٢٠٠٤ويف عام   . وتطويرها

ــذ       ــبل تنفيـ ــات، وسـ ــة للغابـ ــة والثقافيـ ــات، ويف اجلوانـــب االجتماعيـ ــلة بالغابـ ــة املتصـ والعمليـ
ــات ــات الدو   . االتفاق ــة الترتيب ــدى فعالي ــتعرض املنت ــدم     وسيس ليــة املتخــذة بشــأن الغابــات ويق
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توصياته إىل اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة باعتمـاد املعـايري الالزمـة إلنشـاء                   
 .والية لوضع إطار قانوين يتعلق جبميع أنواع الغابات

وعملت منظمة األغذيـة والزراعـة علـى مسـاعدة الـدول األعضـاء علـى بنـاء قـدراهتا                     - ١٦٩
 وخطة العمـل املتعـددة القطاعـات الـيت انبثقـت مـن مـؤمتر                ٢١جدول أعمال القرن    على تنفيذ   

ووفــرت منتــدى حياديــا ) ١٩٩٢ريــو دي جــانريو، الربازيــل، (األمــم املتحــدة للبيئــة والتنميــة  
للمناقشــات الدوليــة بشــأن املســائل الناشــئة وخيــارات السياســات العامــة يف جمــال األغذيــة         

تقدمه منظمة األغذيـة والزراعـة إىل الـدول األعضـاء علـى تعزيـز               وركز الدعم الذي     .والزراعة
موجهـة حنـو الـنظم يف       مشـتركة   اإلطارات التنظيميـة مـن أجـل التنميـة املسـتدامة؛ ووضـع هنـج                

وتقاســـم إدارة مصـــائد األمســـاك واألحـــراج واملنـــاطق اجلبليـــة وغريهـــا مـــن املـــوارد الطبيعيـــة؛ 
 متكامــل يف جمــال الزراعــة واألحــراج ومصــائد  املمارســات والسياســات اجليــدة؛ واتبــاع هنــج 

األمساك؛ ودعم استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال مـن أجـل التخطـيط اإلمنـائي علـى                
 .مجيع املستويات ومن أجل بعض فئات ومواقع املستعملني

إدارة وقام موئل األمم املتحـدة، مـن أجـل تعزيـز التحضـر املسـتدام، بـإطالق مبـادرة                     - ١٧٠
ملــدن األفريقيــة يف مــؤمتر الــدول األفريقيــة للتنفيــذ والشــراكات يف جمــال امليــاه  اه مــن أجــل اامليــ
ــا،  أ( ــس أباب ــانون األولدي ــتئماين للميــاه     ) ٢٠٠٣ديســمرب /ك ــاء صــندوق اس ــام بإنش كمــا ق

ملـدن  إدارة امليـاه مـن أجـل ا   وقـام موئـل األمـم املتحـدة مـن خـالل برنـامج          . والصرف الصـحي  
ملـدن األفريقيـة، بإنشـاء منـوذج        مـن أجـل ا    املياه  إدارة  مد على خربة برنامج     اآلسيوية، الذي يعت  

ة وبنــاء القــدرات واالســتثمار املتعلــق يجديــد للتعــاون، يــربط بشــكل وثيــق بــني التعبئــة السياســ
 .باملتابعة يف القطاع، من مصرف التنمية اآلسيوي

ي دليـل معـدِّ   ” ٢٠٠٤ عام   ويف ميدان احملاسبة البيئية للشركات، أصدر األونكتاد يف        - ١٧١
ــة  ــة عــرض األداء   “ومســتعملي مؤشــرات الكفــاءة اإليكولوجي ، الــذي يوحــد ألول مــرة عملي

 .البيئي للشركات والكشف عنه
وقامــت دراســة أعــدهتا جامعــة األمــم املتحــدة بتنبيــه العــامل إىل التــأثري البيئــي الســليب     - ١٧٢

 يبلــغ متوســط وزنــه مــع شاشــة العــرض وحيتــاج احلاســوب املكــتيب الــذي. املتزايــد للحواســيب
حفــوري واملــواد الكيميائيــة لصــنعه، ألعشــرة أضــعاف وزنــه مــن الوقــود اكيلــو غرامــا إىل  ٢٤
وتضـيف عمليـة    . جيعله يتسم بكثافة املواد على حنو يفوق السيارة أو الثالجة خبمس مـرات             مما

حلواسـيب الشخصـية يف مجيـع       اإلنتاج اليت تتسم بكثافة املواد والطاقة، وزيـادة االعتمـاد علـى ا            
أحنــاء العــامل، باإلضــافة إىل ســرعة معــدل الــتخلص منــها للحصــول علــى أجهــزة جديــدة، إىل    
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ومتس احلاجة إىل حوافز حكومية يف مجيع أحنـاء العـامل لتمديـد             . استنفاد املوارد والتلوث البيئي   
 . املتقدمةحياة احلواسيب الشخصية وختفيض سرعة منو التلوث الناجم عن التكنولوجيا

بنــاء القــدرات بغيــة وأجــرى مركــز التــدريب الــدويل التــابع ملنظمــة العمــل الدوليــة،    - ١٧٣
 مشــترك مــن ١٦ ٠٠٠ نشــاط تــدرييب لفائــدة ٧٠٠الوطنيــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة، حنــو 

 يف املائـة يف     ٥٠، و   ومن هـذه األنشـطة يف تورينـ       تقريبا   يف املائة    ٤٥وجرت نسبة   .  بلدا ١٧٧
 . يف املائة عرب شبكة اإلنترنت٥ان و امليد

 
 أفريقيا  

ــا الـــيت أوليتٌ  - ١٧٤ ــة العليـ ــتجابة لألولويـ ــة   اسـ ــدة لتلبيـ ــم املتحـ ــالح األمـ ــود إصـ ــا يف جهـ هـ
االحتياجات اخلاصة ألفريقيا، مت تقدمي الدعم للتنمية يف أفريقيا خـالل العـام املاضـي مـن مجيـع                   

يقـدم الـدعم    الـذي   أفريقيـا   لشـؤون   ار اخلـاص    ومت حاليـا إنشـاء مكتـب املستشـ        . أقسام املنظمة 
تنميــة أفريقيــا مــن خــالل عملــه يف جمــال اإلبــالغ والــدعوة مــن أجــل لتنفيــذ الشــراكة اجلديــدة 

ــل ــام    املكتــب ويواصــل . والتحلي ــري لع ــواردة يف تقري ــذ التوصــيات ال ــة تنفي  عــن ١٩٩٨مراقب
ــق  أســباب الصــراع   ــا وحتقي ــة املســت  يف أفريقي ــدائم والتنمي ــادامة فيالســالم ال ). S/1998/318 (ه

) A/58/352( الثامنة واخلمسـني     هتادوراجلمعية العامة يف    وأشار التقرير املرحلي الذي قدمته إىل       
يف العام املاضـي، فقـد اتسـم هـذا     تنفيذ التوصيات يف  إىل أنه يف حني مت إحراز مزيد من التقدم          

البلـدان  تـدعو إىل تسـريع جهـود        احلاجـة   وخلص التقرير إىل أن     . التقدم بالبطء وعدم االتساق   
 .تنفيذ توصيايتمن أجل األفريقية واجملتمع الدويل 

ولتعزيز التعاون التقين من أجل تنفيذ الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، أصـدر               - ١٧٥
التعـاون بـني بلـدان    ”التقريـر املعنـون    ٢٠٠٤مكتب املستشار اخلـاص لشـؤون أفريقيـا يف عـام           

خــربات أفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة  : شــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا اجلنــوب لــدعم ال
تنـوع التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب بـني        بصورة متعمقة   ، الذي يبحث    “ومنطقة البحر الكارييب  

ويقّيم االنسجام املوجود بـني أولويـات الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة                اإلقليميتني  املنطقتني  
 .اون املوجودةأفريقيا وجماالت التع

كما قمـت بتعـيني فريـق مسـتقل مـن األشـخاص البـارزين للقيـام باسـتعراض وتقيـيم                      - ١٧٦
نطاق وكفاية الدعم الدويل املقدم للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وإجـراء حـوار مـع                 

 بشـأن   شركاء التنمية يف أفريقيا بغية تعزيز الدعم املقدم هلـذه الشـراكة، والتقـدم بتوصـيات إيلّ                
أن يتخذها اجملتمع الدويل لتعزيز دعم تنفيـذ الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل                ميكن  اإلجراءات اليت   

وتلقـت الشـراكة    . ٢٠٠٤سـبتمرب   /ومـن املقـرر أن يبـدأ الفريـق عملـه يف أيلـول             . تنمية أفريقيـا  
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 اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا الــدعم املؤسســي والــتقين واملــايل مــن برنــامج األمــم املتحــدة   
 .اإلمنائي
وتركــز . وقــد تســاعد آفــاق الســالم يف أفريقيــا علــى تيســري عــودة ماليــني املشــردين   - ١٧٧

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، كجزء من اجلهود املتكاملة اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة             
ضــطلع بــه يف إطــار الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة   لــدعم برنــامج الســالم واألمــن الــذي يٌ 

ريقيا، على تنفيذ برامج شاملة ملرحلة مـا بعـد الصـراع واإلنعـاش يف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة                أف
 .انتقالية
 مــذكرة تفــاهم مــع ٢٠٠٣نــوفمرب /ووقّــع برنــامج األغذيــة العــاملي يف تشــرين الثــاين  - ١٧٨

ة مل جماالت تركيزهـا علـى األمـن الغـذائي ومحايـ           تالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، تش      
اإليــدز، وتقيــيم االحتياجــات الطارئــة، /ســبل العــيش والتغذيــة وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 

ومت اسـتثمار حنـو نصـف املـوارد         . والتأهب واالستجابة، وبناء القدرات على الصـعيد اإلقليمـي        
ــة للربنــامج أو   ــوارد يف البلــدان األفريقيــة جنــوب الصــحراء       ٤٦اإلمنائي  يف املائــة مــن هــذه امل

 .الكربى
وقدم برنامج األمم املتحدة للبيئـة املسـاعدة إىل احلكومـات األفريقيـة يف وضـع خطـة                   - ١٧٩

وعقـد االحتـاد    . عمل من أجل تنفيـذ املبـادرة البيئيـة للشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا                    
، الـذي اعتمـد فيـه       )٢٠٠٣ديسـمرب   /اجلزائـر، كـانون األول    (األفريقي مؤمترا للشركاء املاحنني     

ن اجلزائر من أجل الشراكة العاملية املتعلقة باملبادرة البيئية للشراكة اجلديدة من أجل تنميـة               إعال
الــذي يعتــرف بأمهيــة املســاعدة الدوليــة وبنــاء القــدرات الوطنيــة بالنســبة للمبــادرة،    وأفريقيــا، 

 .وبالتزام مجيع األطراف وأصحاب املصلحة لدعم مرحلة تنفيذ خطة العمل
مة األغذية والزراعة الدعم إىل الـدول األعضـاء يف أفريقيـا يف جمـال بنـاء             وقدمت منظ  - ١٨٠

القــدرات واملســاعدة التقنيــة، ويف صــياغة السياســات واالســتراتيجيات وتنفيــذها ورصــدها        
ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وجنـوب أفريقيـا وسـوازيلند            على سـبيل املثـال يف إريتريـا         (وتقييمها  

ــا ــدعم    وكــذل، )وموزامبيــق ونيجريي ــة لألمــن الغــذائي وتقــدمي ال ــربامج اإلقليمي ك يف صــياغة ال
اسـتعراض  يف إجـراء    منظمـة األغذيـة والزراعـة       سـاعدت   كما  . للمنظمات االقتصادية اإلقليمية  

الستراتيجيات الوطنيـة لألمـن الغـذائي والتنميـة الزراعيـة مـن أجـل تنفيـذ الربنـامج          لواستكمال  
. لذي ينفذ يف إطار الشراكة اجلديدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا             الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا ا     

وبالنسبة ألقل البلدان منوا يف أفريقيـا، أطلقـت منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية مبـادرة                     
الـيت سـتنفذ يف إطـار الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا،                   األفريقيـة،   القدرات اإلنتاجية   
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اخلدمات املصنعة من الـدخل القـومي وإنشـاء كيانـات إنتاجيـة             هبدف زيادة نصيب املنتجات و    
 .مالئمة للبيئة وتوليد وظائف مستدامة

وقامت األمـم املتحـدة باالشـتراك مـع حكومـة اليابـان بتنظـيم مـؤمتر طوكيـو الـدويل                      - ١٨١
ويف إطــار املتابعــة، يقــوم مكتــب املستشــار . ٢٠٠٣ســبتمرب /يف أيلــولاألفريقيــة تنميــة الاملعـين ب 

إعداد املشـاريع لتمويلـها مـن       على  خلاص لشؤون أفريقيا مبساعدة أفرقة األمم املتحدة القطرية         ا
 . الصندوق االستئماين الياباين لألمن البشري

ــدان      - ١٨٢ ــد دوره يف البلـ ــاعي بتأكيـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــادرة اجمللـ ــب مببـ وإين أرحـ
 -ستشـاريني املخصصـني لغينيـا       ه اال األفريقية اخلارجـة مـن الصـراعات مـن خـالل عمـل فريقيْـ              

ودعـا  . ٢٠٠٤فربايـر   /وقدم هذان الفريقان توصياهتما إىل اجمللس يف شـباط        . بيساو وبوروندي 
الفريقان إىل إنشاء شراكات بني سلطات هذين البلدين واجملتمع الدويل وأسهما يف تعبئة دعـم               

ومت يف هذا الصـدد، تعزيـز عالقـات         . املاحنني يف املرحلة االنتقالية احلامسة من اإلغاثة إىل التنمية        
تشـهد عليـه    العمل القائمة بني جملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي على النحو الـذي             

بيسـاو، ممـا يسـاهم يف اتبـاع هنـج شـامل لتحقيـق السـالم          -البعثات املشتركة املوفدة إىل غينيا   
 .والتنمية على النحو الذي دعا إليه إعالن األلفية

اخلاصـة باملسـامهة    األمم املتحـدة اإلمنـائي     برنامج، سعت استراتيجية    ٢٠٠٣ويف عام    - ١٨٣
 وتعزيـز قـدرات   ؛هبذه األهدافالوعي يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا، إىل تعزيز        

 وتنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى           هـا البلدان األفريقيـة علـى رصـد التقـدم احملـرز يف حتقيق            
بتنظـيم منتـديني بشـأن األهـداف اإلمنائيـة           األمم املتحدة اإلمنـائي      برنامجوقام  . صعيد القطري ال

عمــال علــى تعزيــز لأللفيــة علــى الصــعيد دون اإلقليمــي يف غــرب أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي،  
د االلتـــزام هبـــذه يـــدجتبشـــأن األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة وعلـــى الصـــعيد القطـــري احلمـــالت 
 خمتلـف الـربامج املتعلقـة بـاحلكم إىل املسـاعدة علـى هتيئـة بيئـة متكينيـة لتنفيـذ                      توأد. األهداف

 األمـم املتحـدة     برنـامج كمـا قـدم     . األهداف اإلمنائية لأللفية وتعزيز االلتزام السياسي بتحقيقهـا       
دمــاج األهــداف اإلمنائيــة إلالــدعم للجهــود الــيت يبــذهلا العديــد مــن البلــدان يف أفريقيــا اإلمنــائي 

فيـة يف اسـتراتيجياهتا الوطنيـة للحـد مـن الفقـر يف األجلـني املتوسـط والطويـل، مبـا يف ذلـك            لألل
 .ورقات استراتيجيات احلد من الفقر

. من أجل وقود نظيف ومركبات نظيفة تقدما كـبريا        الشراكة العاملية   وأحرزت أيضا    - ١٨٤
ى، ويتـوىل تنسـيقها     وقد أنشئت هذه الشراكة، اليت تركز على أفريقيا جنوب الصـحراء الكـرب            

بالرصـاص علـى    املـزود   م التخلص التدرجيي مـن الـبرتين        برنامج األمم املتحدة للبيئة، هبدف دع     
 ويف مـؤمتر    .مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة         املعلـن يف    تـزام   اللالصعيد العاملي كجزء من ا    
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ر أن أكثر من نصف الـبرتين       ، ذُك ٢٠٠٤مايو  /أياريف   األمم املتحدة للبيئة     برنامجُعقد يف مقر    
الذي يباع يف البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى حاليا خال من الرصاص، األمر الـذي               

 .بالرصاصمزودا  عندما كان سائر البرتين املباع ٢٠٠١منذ عام ملحوظا ميثل اخنفاضا 
ســة يف أفريقيــا علــى حــوار السيا األمــم املتحــدة للســكان صــندوقأنشــطة وركــزت  - ١٨٥

العامة الذي يستند إىل األدلة، وبناء القـدرات الوطنيـة الالزمـة إلدارة بـرامج وبيانـات السـكان          
 .والصحة اإلجنابية من أجل التنمية

 مشــروعا ٦٣تنفيــذ بــدعم مــن موئــل األمــم املتحــدة ، كــان جيــري ٢٠٠٤ويف عــام  - ١٨٦
بوضـع  دا يف أفريقيـا، تتصـدى        بلـ  ٣٠احلضـرية يف    يف املناطق   وبرناجما من أجل التنمية واإلدارة      

سياسات وبرامج اإلسكان على الصعيد الوطين، وتشجيع استعمال مواد وتكنولوجيـات البنـاء             
 .املناسبة، وحتسني حصول الفقراء على اخلدمات األساسية وتعزيز ُسُبل العيش املستدامة

يف جمـال بنـاء     املعـين باملخـدرات واجلرميـة تقـدمي الـدعم            املتحدة   األمموواصل مكتب    - ١٨٧
القدرات إىل الفريـق املعـين مبكافحـة غسـل األمـوال يف شـرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي وإىل                      

كتب حبوثا تنفيذيـة يف كينيـا ومـالوي وموريشـيوس           املكما أجنز   . دوله األعضاء األربعة عشرة   
ــع   ــامجباالشــتراك م ــم املتحــدة  برن ــريوس نقــص املنا   ااملشــترك  األم ــدز بشــأن ف ــين باإلي ــة ملع ع

اإليدز وعن الصلة بـني إسـاءة اسـتعمال املخـدرات ووبـاء اإليـدز واسـتجابات الوقايـة                   /البشرية
كتب بتزويد احلكومات األفريقيـة باخلـدمات التقنيـة واالستشـارية الالزمـة             املكما قام   . املناسبة

 .لحد من الطلب على املخدرات يف السياسات الوطنيةلوضع برامج ل
ــدمت  - ١٨٨ ــةوق ــلمنظم ــة  العم ــة      الدولي ــؤمتر القم ــداد مل ــي يف اإلع ــاد األفريق ــدعم لالحت ال

. ٢٠٠٤سـبتمرب  /أفريقيـا، املقـرر عقـده يف أيلـول    الفقـر يف    واحلد مـن    االستثنائي املعين بالعمالة    
، تضـمَّن عـدد مـن ورقـات اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر              العمل الدولية  منظمةونتيجة ملشورة   

ية االجتماعية واحلوار االجتماعي واملبادئ واحلقـوق يف مكـان     يف أفريقيا مسائل العمالة واحلما    
 .العمل

 
غري الساحلية والدول اجلزريـة      النامية   البلدانتلبية احتياجات أقل البلدان منوا و       

 النامية الصغرية
تدل التطورات اليت جرت خالل العام املاضي على أن معظم فئـات البلـدان الضـعيفة                 - ١٨٩

 ويبدو أنه من غري املرجح استنادا على االجتاهـات الراهنـة            .االقتصاد العاملي ال تزال مهمشة يف     
بلوغ األهداف اليت حددها اجملتمع الدويل ملساعدة هذه البلدان يف معظـم احلـاالت، وال سـيما       

، وزاد مكتـب املمثـل      ٢٠١٥الفقـر املـدقع واجلـوع إىل النصـف حبلـول سـنة              فيما يتعلق بتقليل    
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غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة مـن              الناميـة    البلـدان ن منـوا و   السامي ألقل البلدا  
ــدان وقــدم يل          ــن البل ــثالث م ــات ال ــذه الفئ ــة االحتياجــات اخلاصــة هل ــة إىل تلبي ــوده الرامي جه

 .املساعدة على كفالة تنسيق متابعة تنفيذ كل من برامج العمل املشار إليها أدناه
يف اجلـــزء الرفيـــع املســـتوى، املعقـــود يف   واالجتمـــاعي  االقتصـــادياجمللـــسواعتمـــد  - ١٩٠

 لقضاء علـى الفقـر  املواتية لبيئة ال، إعالنا وزاريا يتعلق بتعبئة املوارد وهتيئة  ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
 لصـاحل أقـل البلـدان منـوا، الـذي اعتمـد يف              ٢٠١٠-٢٠٠١يف سياق تنفيذ برنامج عمل العقد       

وحــث . عمــلالة إىل التنفيــذ الفعــال لربنــامج  الــذي جــدد الــدعو ، و٢٠٠١بروكســل يف عــام 
 يف املائــة مــن ناجتهــا القــومي اإلمجــايل  ٠,٢لــى تقــدمي أكثــر مــن  البلــدان املاحنــة مــرة أخــرى ع 

 .كمساعدة إمنائية خارجية هلذه البلدان
وال يــزال برنــامج عمــل بروكســل أكثــر الــربامج الــيت تتصــدى جلميــع االحتياجــات     - ١٩١

ويعترب إنشـاء آليـات وطنيـة مبـا يف ذلـك مراكـز تنسـيق وطنيـة                  .  مشوال وااخلاصة ألقل البلدان من   
 ٤٧، كـان هنـاك      ٢٠٠٤مـايو   /أيـار ويف  . أمرا حامسا لتنفيذ برنامج العمل على الصعيد الوطين       
 مركـز   ١١ منتـدى وطـين، باملقارنـة مـع          ١٨بلدا قامت بتسـمية مراكـز تنسـيق وطنيـة وإنشـاء             

 املتحــدة األمــم كيانــا ضــمن ١٩وهنــاك حاليــا . مضــى منتــديات وطنيــة منــذ عــام ٩تنســيق و 
ــامج عمــل بروكســل يف         ــاة برن ــا مبراع ــوم حالي ــددة األطــراف، تق ــن املنظمــات املتع ــا م وغريه

وعالوة على ذلك، مت الشروع يف إنشاء شراكات مـع اجملتمـع املـدين              . أنشطتها وبرامج عملها  
 .اوالقطاع اخلاص واملنظمات احلكومية الدولية أو مت تعزيزه

مـن  اعتبـارا   دعم خاص يف اجلهود الـيت تبـذهلا         بالبلدان النامية غري الساحلية     وحظيت   - ١٩٢
ــابر،        ــل الع ــاون يف جمــال النق ــين بالتع ــدويل املع ــوزاري ال ــايت ال ــؤمتر أمل ــايت، كازاخســتان،  أ(م مل

للتصـدي لالحتياجـات    املتحـدة  األمـم الذي كـان أول مـؤمتر تعقـده    ، و )٢٠٠٣أغسطس  /آب
وكانت النتيجة اليت متخـض عنـها املـؤمتر وهـي برنـامج عمـل أملـايت، نتيجـة                   . ه الفئة اخلاصة هلذ 

 ة ومركـز  ةمتوازنـ وتعتـرب   مشلت مجيع أصحاب املصلحة،     قامت على املشاركة و   عملية حتضريية   
اجتمـاع ضـم   يف  ة طريق لتنفيذ برنامج عمل أملايت ومت إقرارهـا          طومت إعداد خار  . للتنفيذلة  وقاب

 كمـا قُمـت بـدعوة الـدول     .، مبـا فيهـا جمموعـة البنـك الـدويل           املتحدة األمم كيانات ووكاالت 
السنوية اخلاصة باملعاهدات لكي تصـبح طرفـا         املتحدة   األمماألعضاء إىل االستفادة من مناسبة      
 .يف االتفاقيات املتعلقة بالنقل العابر

ريـة الصـغرية الناميـة،      وفيما يتعلق باحتياجات الفئة الثالثة الضعيفة، وهـي الـدول اجلز           - ١٩٣
مساعدة الدول األعضـاء علـى تنفيـذ     ، من خالل األنشطة التحليلية والتنفيذية،       واصلت املنظمة 

برنامج عمل بربادوس، الذي اعُتمد يف املؤمتر العـاملي املعـين بالتنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة                   
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التعاون من أجل التنمية

أبريـل  /نيسـان ويف ، )١٩٩٤مـايو  /أيـار وأبريـل  /نيسـان بريدجتاون، بربادوس، (الصغرية النامية   
، عقدت جلنة التنمية املستدامة اجتماعا حتضرييا ملدة ثالثة أيام بشأن االجتماع الـدويل             ٢٠٠٤

الـذي  من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميـة          عمل  الالستعراض تنفيذ برنامج    
 .٢٠٠٥يناير / الثاينكانونسُيعقد يف موريشيوس يف 

غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميـة        النامية   البلدان أقل البلدان منوا و    وتلقت - ١٩٤
ومتثل أحد األنشطة العديدة اليت اضـطلع هبـا األونكتـاد           .  املتحدة األممدعما واسع القاعدة من     

أقل البلـدان منـوا   بتقرير ”إصدار على الصعيدين التحليلي والتنفيذي فيما يتعلق هبذه البلدان يف  
وتضمن التقرير تقييما للعالقـة بـني التجـارة الدوليـة والفقـر وحيـدد السياسـات                 . “٢٠٠٤لعام  

التجارة آلية أكثـر فعاليـة للحـد مـن          جتعل من   على الصعيدين الوطين والدويل اليت من شأهنا أن         
قدمـة  املوواصل اإلطار املتكامل للمساعدة التقنيـة املتصـلة بالتجـارة،           . الفقر يف أقل البلدان منوا    
ومركــز  ، النقــد الــدويلصـندوق وهــي  - وكــاالت ٦الــذي يتـألف مــن  إىل أقـل البلــدان منــوا،  

 األمـم املتحـدة     برنـامج  و ،واألونكتـاد منظمـة التجـارة العامليـة،       / التابع لألونكتـاد   التجارة العاملي 
 يف جمـال   تقدمي الـدعم إىل أقـل البلـدان منـوا    - ومنظمة التجارة العاملية  ،والبنك الدويل  ،اإلمنائي

ــة بالتجــارة   ــدراهتا املتعلق ــة ق ــاينكــانونويف . تنمي ــاير / الث ــة منظمــة أصــدرت ٢٠٠٤ين  األغذي
التحــديات : الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــةومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن ورقــة والزراعــة 

 .د األمساكئواملسائل الناشئة يف جمال الزراعة واحلراجة ومصا
 يف املائة من موارده اإلمنائيـة ألقـل البلـدان           ٧١نسبة   العاملي   وخصص برنامج األغذية   - ١٩٥

.  يف املائــة للبلــدان املنخفضــة الــدخل الــيت تعــاين مــن عجــز يف جمــال األغذيــة   ٩٩منــوا ونســبة 
معظــم مــوارده وجهــوده الربناجميــة، إىل أقــل  األمــم املتحــدة للســكان صــندوقوباملثــل، كــرَّس 

ة الناميـة، وال سـيما الـدول الـيت تـنخفض مؤشـراهتا املتعلقـة                البلدان منوا والدول اجلزرية الصغري    
موئــل وواصــل . بالســكان والتنميــة االجتماعيــة اخنفاضــا كــبريا عــن املعــايري املتفــق عليهــا دوليــا

ــوا و    األمــم املتحــدة   ــدان من ــل البل ــدرات يف أق ــاء الق ــربامج بن ــداناالضــطالع ب ــة البل غــري  النامي
ــة الصــغرية   ــدول اجلزري ــه      الســاحلية وال ــن خــالل مكاتب ــف براجمــه وم ــن خــالل خمتل ــة م  النامي

ــة ــة    املتحــدة األمــموواصــل مكتــب . اإلقليمي املعــين باملخــدرات واجلرميــة، باالشــتراك مــع أمان
الكمنولــث تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل العديــد مــن دول جــزر احملــيط اهلــادئ الــيت مت حتديــدها   

 .ة يف جمال غسل األموالباعتبارها مراكز مالية دولية تتسم خبطورة عالي
وعلى الصعيد اإلقليمي، أبرزت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ            - ١٩٦

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف أقـل البلـدان          ”يف فريق املناقشة الذي عقدته حول موضوع        
شـنغهاي، الصـني،   (السـتني  ، يف دورهتـا     “منوا من خالل التعاون اإلمنائي على الصعيد اإلقليمي       
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، األشكال الالزمة للتعاون اإلمنائي على الصعيد اإلقليمـي لكفالـة إحـراز             )٢٠٠٤أبريل  /نيسان
وأسـفرت حلقـة عمـل إقليميـة ملنطقـة احملـيط            .  اقتصادي يف أقـل البلـدان منـوا        -تقدم اجتماعي   

، )٢٠٠٣رب ديســم/نــادي، جــزر فيجــي، كــانون األول(اهلــادئ حــول إدارة املنــاطق احلضــرية 
نظمــت باالشــتراك بــني اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ وموئــل األمــم   
املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأمانة منتدى جزر احملـيط اهلـادئ، عـن وضـع مشـروع            

ــادئ        ــيا واحملــيط اهل ــة االقتصــادية آلس ــدهتا اللجن ــادئ، اعتم ــة احملــيط اهل  .خطــة لتحضــري منطق
 الدورة الثامنة للهيئة اخلاصـة املعنيـة ببلـدان منطقـة            ٢٠٠٤أبريل  /عقدت اللجنة يف نيسان    كما

ــيت توصــلت إىل جمموعــة مــن التوصــيات بشــأن       ــة وال ــة النامي اخلــربات ”احملــيط اهلــادئ اجلزري
ويف إطــار متابعــة . “والتحــديات يف مســائل اإلدارة احلضــرية يف بلــدان احملــيط اهلــادئ اجلزريــة 

ــوا إىل      مــؤمتر  ــدان من ــل البل ــا يف تشــجيع انضــمام أق ــة االقتصــادية ألوروب ــايت، شــرعت اللجن أمل
ــادية        ــة االقتصـ ــع اللجنـ ــتراك مـ ــدت باالشـ ــل، وعقـ ــة بالنقـ ــة املتعلقـ ــة للجنـ ــكوك القانونيـ الصـ

، االجتمــاع األول لفريــق اخلــرباء ٢٠٠٤مــارس /واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، يف آذار
لنقـل بـني أوروبـا وآسـيا، الـيت تشـمل بلـدان النقـل العـابر الناميـة غـري                      املعين بتطـوير وصـالت ا     

 .الساحلية باإلضافة إىل البلدان اليت متر يف مرحلة انتقالية يف منطقة أوراسيا
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 النظام القانوين الدويل وحقوق اإلنسان  

 
 تطوير حقوق اإلنسان  

تعزيـز  ”، املعنـون    ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلـول رخ  كما سبق يل أن ذكرت يف تقريري املـؤ         - ١٩٧
، فإن بناء مؤسسات قوية حلقـوق اإلنسـان   “برنامج إلجراء املزيد من التغيريات   :  املتحدة األمم

على الصعيد القطري هو الذي سيكفل، على املدى الطويل، محاية حقوق اإلنسـان والنـهوض               
حلقـوق اإلنسـان، وجمموعـة      تحدة   امل األممومتابعة لذلك، قامت مفوضية     . هبا بطريقة مستدامة  

اإلمنائية، واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية بوضع وإقـرار خطـة عمـل مشـتركة         املتحدة   األمم
املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان علـى         املتحـدة    األمـم ، هبـدف تعزيـز إجـراءات        ٢٠٠٦-٢٠٠٤للفترة  

 املتحــدة األمــمة ويتمثــل حمــور تركيــز هــذه اخلطــة يف حتســني قــدرات أفرقــ . املســتوى القطــري
القطرية على مساعدة الدول األعضاء، بناء على طلبها، يف جهودها الرامية إىل إنشاء وتشـغيل               

ــها   ــان ومحايتـ ــوق اإلنسـ ــز حقـ ــة لتعزيـ ــم وطنيـ ــيم   . نظـ ــاالت تقيـ ــدابري يف جمـ ــاذ تـ ــري اختـ وجيـ
االحتياجــات، والتخطــيط، والتــدريب، ولتيســري إقامــة روابــط وثيقــة بشــكل أكــرب بــني الــنظم   

ــة حلقــوق اإلنســان  ال ــة واآلليــات الدولي ــة   . وطني وتتضــمن اخلطــة أيضــا وضــع األدوات املنهجي
املناســبة، وتــوفري املــواد املرجعيــة، الســتخدام األفرقــة القطريــة، والســلطات الوطنيــة، واجملتمــع    

ــدين ــة مشــاريع حمــدد . امل ــة حقــوق     ةومث ــة يف جمــال محاي ــز دور احملــاكم الوطني  هتــدف إىل تعزي
 .اإلنسان
ولقد بـرهن   . وانتدب مستشارون حلقوق اإلنسان للعمل يف عدد من األفرقة القطرية          - ١٩٨

هذا املفهوم اجلديد نسبيا على أنه وسيلة فعالة لبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، ولـدعم                
عناصــر حقــوق اإلنســان يف عمليــات الســالم، ويف حــاالت الصــراع وحــاالت مــا بعــد انتــهاء  

 ٤٠حلقوق اإلنسان حاليا حضور ميداين يف أكثر مـن           املتحدة   األمموضية  ويوجد ملف . الصراع
.  من مشاريع وبرامج التعـاون الـتقين يف مجيـع أرجـاء العـامل       ٤٠بلدا، كما تدير املفوضية قرابة      

وفضال عن ذلك، وبغية التخفيف من أسباب العنف وما يتصـل بـذلك مـن انتـهاكات حلقـوق            
 اإلفـالت مـن العقـاب، ميكـن، إن هـي الـيت ُتركـت دومنـا         اإلنسان، ومن أجل مكافحة ظـاهرة  

عــالج، أن تــؤدي إىل نكــوص التقــدم، أو وقفــه، دعيــت املفوضــية إىل تنســيق التحقيقــات يف    
 .االنتهاكات الرئيسية حلقوق اإلنسان، أو االضطالع هبذه التحقيقات بنفسها

ى قـوة اإلطـار القـانوين    ويعتمد مدى التقدم احملرز يف جمال محاية حقـوق اإلنسـان علـ             - ١٩٩
ومن األمور اليت تبعث على التشـجيع مالحظـة الزيـادة املسـتمرة يف عـدد التصـديقات                  . الدويل



 

04-46462 65 
 

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

 األمـم على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، وهو مـا يقربنـا مـن بلـوغ أحـد أهـداف إعـالن                     
يـع العمـال     أشري بوجه خاص إىل االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مج             نوأود أ . لأللفيةاملتحدة  

 كـانون  ١١املهاجرين وأفراد أسـرهم، الـيت اجتمعـت الـدول األطـراف فيهـا للمـرة األوىل، يف                 
وعقـدت اللجنـة    . ، النتخاب عشرة أعضاء للجنة رصد تنفيـذ االتفاقيـة         ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

. يف جنيـف   املتحدة   األمم، يف مكتب    ٢٠٠٤مارس  /آذار ٥ إىل   ١ يف الفترة من     دورهتا األوىل 
 على اقتناع بالدور األساسـي الـذي ميكـن أن تقـوم بـه اللجنـة يف جمـال تعـرض لإلمهـال،                        وإنين

بكـل جهـد ممكـن لالنضـمام إىل هـذا الصـك        املتحـدة  األمـم وآمل أن تقوم الدول األعضاء يف       
ــة األساســية      ــه، باإلضــافة إىل مجيــع معاهــدات حقــوق اإلنســان الدولي املهــم، أو التصــديق علي

 .األخرى
زال أعمـال هيئـات اخلـرباء املنشـأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنسـان تشـكل                   وال ت  - ٢٠٠

، نظـرت  ٢٠٠٤يونيـه  /حزيـران  ١ومنذ تاريخ صدور تقريـري األخـري، وحـىت         . أمهية جوهرية 
اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، واللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة،    

نصـري، وجلنـة حقـوق الطفـل، وجلنـة القضـاء علـى التمييـز ضـد                  وجلنة القضاء على التمييـز الع     
 تقريـرا مقـدما مـن الـدول األطـراف، واعتمـدت أربعـة               ٨٧املرأة، وجلنة مناهضـة التعـذيب يف        

وواصــلت . تعليقــات عامــة توضــح مغــزى املعاهــدات، وتقــدم املشــورة العمليــة بشــأن تنفيــذها 
ــها    ، والنظــر يف الســبل الــيت ميكــن هبــا   اهليئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات تنســيق طرائــق عمل

وقـد  . مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا الفنيـة والتزاماهتـا املتعلقـة بتقـدمي التقـارير               
وضــعت مفوضــية حقــوق اإلنســان مبــادئ توجيهيــة لوثيقــة أساســية موســعة ُمعــدة مــن أجــل    

 . معاهداتتبسيط عملية تقدمي التقارير لتنظر فيها اهليئات املنشأة مبوجب
وتتــيح إجــراءات تقــدمي االلتماســات، املعمــول هبــا يف إطــار جمموعــة مــن معاهــدات     - ٢٠١

حقوق اإلنسان الدولية، فرصا قيمة لألفـراد للسـعي بشـكل مباشـر إىل االنتصـاف فيمـا يتعلـق                    
وعلـى مـدى العـام املاضـي، اعتمـدت هيئـات اخلـرباء مـا يربـو                  . باالنتهاكات املدعاة حلقـوقهم   

 .من املقررات واآلراء بشأن قضايا فردية ١٠٠على 
ــررون اخلاصــون واخلــرباء    - ٢٠٢ ــات (وواصــل املق ــون بوالي ــة   )املكلف ــهم جلن ــذين عينت ، وال

حقوق اإلنسان، تقدمي مسامهات قيمة حلماية احلقوق األساسـية، وعلـى امتـداد العـام املاضـي،       
 باإلضـافة إىل مـا يزيـد        -ة   تقريـر إىل اللجنـ     ٩٠قام األشخاص املكلفـون بواليـات بتقـدمي حنـو           

 وقد تناولت هـذه التقـارير مواضـيع عديـدة تتعلـق             - العامة   اجلمعية تقريرا مقدما إىل     ٢٠على  
حبقــوق اإلنســان، مت مــن خالهلــا تــذكري اجملتمــع الــدويل باحلاجــة إىل التمســك باملعــايري احملليــة    

 ٤٠زيـارة مـا يزيـد علـى         وقام هؤالء األشخاص املكلفون بواليات ب     . والدولية حلقوق اإلنسان  
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ومـن خـالل نـداءاهتم العاجلـة العديـدة، ذات           . بلدا يف إطار أنشطتهم املتعلقـة بتقصـي احلقـائق         
 بلـدا، سـاهم األشـخاص املكلفـون         ١٦٤الطابع السري، والرسـائل األخـرى املوجهـة إىل حنـو            

 واملعــايري بواليــات يف إبقــاء احلكومــات املعنيــة علــى إدراكــه بضــرورة التقيــد عمليــا بالقواعــد   
وقد التمست هذه الرسائل تأمني احلماية لألشخاص الذين ُيـدعى أن           . الدولية حلقوق اإلنسان  

حقوقهم قـد انتـهكت، دومنـا مراعـاة لإلجـراءات القانونيـة الواجبـة، أو قامـت، بصـورة أعـم،                      
ــع الكامــل حبقــ       ــيت هتــدد احلــق يف التمت ــة ال ــاه إىل الظــواهر والتطــورات العاملي ــه االنتب وق بتوجي

 .اإلنسان
وباإلضافة إىل ذلك، قامت اللجنة بوضع آليات جديدة على أسس مواضـيعية بشـأن               - ٢٠٣

ــاب       ــن العق ــالت م ــاهرة اإلف ــال، وبشــأن ظ . االجتــار يف األشــخاص، ال ســيما النســاء واألطف
يتعلق هبذه املسألة األخرية، طلبت إىل اللجنة أن أعـني خـبريا مسـتقال لتحـديث جمموعـة                   وفيما

 حلماية حقوق اإلنسان، وتعزيزها، من خالل إجراءات مكافحـة اإلفـالت            ١٩٩٧نة  مبادئ س 
وسـريكز املقـرر اخلـاص املعـين باالجتـار يف األشـخاص، الـذي ُعـني حـديثا، علـى                   . من العقـاب  

. اجلوانــب املتعلقــة حبقــوق اإلنســان لضــحايا االجتــار باألشــخاص، ال ســيما النســاء واألطفــال   
يــات جديــدة لإلجــراءات اخلاصــة لكــل مــن أوزبكســـتان،       وقامــت اللجنــة أيضــا بوضــع آل    

وبــيالروس، وتشــاد، ومجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الشــعبية، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، 
 .والسودان

واحتفلت جلنة حقوق اإلنسان، يف دورهتا السـتني، بـاليوم الـدويل للتفكـر يف اإلبـادة                  - ٢٠٤
وقــد حضــرُت هــذا االجتمــاع املهــم، الــذي . ١٩٩٤ اجلماعيــة الــيت وقعــت يف روانــدا يف عــام

أعلنت فيـه عـن خطـيت للعمـل بشـأن منـع وقـوع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة، وال سـيما اعتزامـي              
تعيني مستشار أقدم معين مبنع وقوع اإلبادة اجلماعية، ليعمل بشكل وثيق مع املفـوض السـامي       

جمهزين بشكل أفضل للتنبؤ بوقـوع      ، لضمان أن نكون      األمم املتحدة  منظومةحلقوق اإلنسان و  
، أبلغــت جملــس األمــن بــاعتزامي يوليــه/متــوز ١٢ويف . مثــل هــذه الفظــائع يف املســتقبل ودرئهــا

 .تعيني خوان منديز يف هذا املنصب
 مشارك، مبن فـيهم ممثلـون       ٥ ٠٠٠واجتذبت، جلنة حقوق اإلنسان، هذا العام، حنو         - ٢٠٥

،  املتحــدةاألمــميــة، وخــرباء مســتقلون، ووكــاالت للــدول األعضــاء، واملنظمــات غــري احلكوم
وقــد حضــر اجتمــاع اجلــزء االفتتــاحي الرفيــع املســتوى . ومؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة

 مـن كبـار املسـؤولني احلكـوميني وخباصـة وزراء اخلارجيـة              ٨٢الجتماعات اللجنة ما جمموعـه      
علـى الـرغم مـن هـذا احلضـور          و. والعدل، وميثل هذا العدد زيادة ملحوظة علـى السـنة املاضـية           

الواسع النطاق، ال تزال هناك عوامل تبعث على االنزعاج، تتمثل يف أن عددا مـن احلكومـات                 
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املتهمة بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان قد انُتخبـت لعضـوية اللجنـة، ويف درجـة التسـييس                 
ــهاكات خطــري      ــة تشــهد انت ــة، وعــدم النظــر يف حــاالت معين ــة ملناقشــات اللجن ة حلقــوق العالي

 .اإلنسان
، باشــرت لــويس آربــور االضــطالع مبســؤولياهتا بوصــفها  ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ١ويف  - ٢٠٦

. علـى قـراري بشـأن تعيينـها لشـغل هـذا املنصـب        العامـة   اجلمعيـة املفوضة السامية، إثـر موافقـة       
وفـاة  وخالل العام املاضي، أدار السيد برترند رامشاران مهـام املفوضـية باقتـدار يف إثـر فاجعـة                   

ــو، يف   ــيريا دي ميل  حلقــوق اإلنســان، ي، املفــوض الســام٢٠٠٣أغســطس /آب ١٩ســرجيو ف
 زميال آخر، يف اهلجوم اإلرهايب الذي تعـرض لـه     ٢١وممثلي اخلاص يف العراق، الذي قُتل، مع        

وأغتنم هذه الفرصة ألسجل اإلسهامات املرموقة اليت قدمها فـيريا          . يف بغداد  املتحدة   األمممقر  
علــى مــدى حياتــه الوظيفيــة الطويلــة الــيت  املتحــدة األمــميف خدمــة مبــادئ ومقاصــد دي ميلــو 

 .مارس فيها مهامه بوصفه موظفا بارزا من موظفي اخلدمة املدنية الدولية
 

 جلنائية الدوليةااحملكمة   
بـالفخر   املتحدة   األمموتشعر  . متارس احملكمة اجلنائية الدولية مهامها حاليا يف الهاي        - ٢٠٧
.  قامت به من دور مهم يف إنشائها، ويف اختاذ الرتيبات الالزمـة لبـدئها يف ممارسـة أنشـطتها                   ملا

، مل تعـد األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة تعمـل بوصـفها                ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كانون ٣١ويف  
 .أمانة جلمعية الدول األطراف

وانتخبـت  . ٢٠٠٣  سـبتمرب /أيلـول وُعقدت الدورة الثانية جلمعية الدول األطراف يف         - ٢٠٨
اجلمعيــة نائبــا للمــدعي العــام، وجملــس اإلدارة للصــندوق االســتئماين للضــحايا، وبقيــة أعضــاء   
ــة،         ــام األساســي للمحكم ــة النظ ــة، واعتمــدت اجلمعي ــة والشــؤون املالي ــة بامليزاني ــة املعني اللجن

ــنة    ــة س ــد تشــرع قريبــا يف مه    ٢٠٠٤باإلضــافة إىل ميزاني ــة ق ــيت تشــري إىل أن احملكم ــا ، ال امه
وأنشأت اجلمعية أيضا أمانتها اخلاصة، وصندوقا استئمانيا ملشاركة أقل البلـدان منـوا             . القضائية

 .يف أنشطتها
ــرار   - ٢٠٩ ــةوعمــال بق ــة اجلمعي ــؤرخ ٥٨/٧٩ العام ــانون ٩ امل ، ٢٠٠٣ديســمرب / األولك

إىل أمانـة  ، قامت األمانة العامة لألمم املتحدة باملساعدة يف نقل املهام، بطريقـة منظمـة وسلسـة           
ووفقــا ألحكــام القــرار نفســه، اختــذُت أيضــا خطــوات إلبــرام اتفــاق  . مجعيــة الــدول األطــراف

واحملكمة يسترشد به يف ما سـيتم بينـهما مـن تعـاون مسـتقبال،                املتحدة   األممبشأن العالقة بني    
 يونيـه /حزيـران  ٧ويف  . ويف تسهيل قيام املؤسستني مبهامهما، مبوجب الصـكوك املؤسسـة هلمـا           

ــة، نيابــة عــين، ومــدير مكتــب رئــيس احملكمــة اجلنائيــة     ٢٠٠٤ ، قــام املستشــار القــانوين باإلناب
ــالتوقيع بــاألحرف األوىل علــى مشــروع اتفــاق العالقــة املتفــاوض بشــأنه، وانتــهت      ــة، ب الدولي
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ومجعيـة   العامـة    اجلمعيـة ويـتعني عـن اآلن أن تقـوم         .  اإلجرائـي  ىبذلك املفاوضات على املسـتو    
اف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بإقرار االتفاق، قبـل التوقيـع              الدول األطر 

 .عليه ودخوله حيز النفاذ
، كــان عــدد الــدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســي  ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٢٣ويف  - ٢١٠

ــة   ــة الدولي ــة٩٤للمحكمــة اجلنائي ــرية االنضــمام إىل النظــام     .  دول ــاطؤ وت ــرغم مــن تب ــى ال وعل
ذكور، والتصديق عليه، ال أزال علـى ثقـة بأنـه ميكـن لنـا االفتـراض بأننـا سـنبلغ قريبـا الـرقم                         امل

وستمثل املشاركة العاملية يف نظـام رومـا األساسـي إسـهاما راسـخ              .  لعدد الدول املنضمة   ١٠٠
األثــر يف قضــية العدالــة يف عــامل ال يــزال يرتكــب فيــه العديــدون، دومنــا عقــاب، جــرائم بشــعة   

ومـرة أخـرى، أناشـد      . وينبغـي أن يظـل حتقيـق ذلـك هـدفنا النـهائي            . ا ضمري البشرية  يقشعر هل 
تلك البلدان اليت مل تنضم بعـد إىل نظـام رومـا األساسـي، أو تصـدق عليـه، أن تنظـر يف القيـام                        

، مل جيـدد الطلـب الـذي كـان      ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران ولقد سـرين أن جملـس األمـن، يف          . بذلك
 بأن متتنع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، خـالل مـدة اإلثـين عشـر شـهرا           يدرجه يف السنوات املاضية   

التالية، عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو املقاضاة، يف حالـة إثـارة أي قضـية تشـمل                    
مسؤولني أو موظفني تابعني لدولة مسامهة، ليست طرفا يف نظام روما األساسـي، فيمـا يتصـل                 

وميثـل  . ، أو أنشـأهتا  املتحدةاألممية من العمليات اليت أذنت هبا بأي عمل أو إغفال يتعلق بعمل 
هذا التطور إسهاما ملحوظا يف اجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتعزيز احترام العدالة وحكـم القـانون    

 .يف الشؤون الدولية
 

 احملاكم الدولية  
 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  

 الدولية ليوغوسالفيا السابقة العمل يف تنفيذ اسـتراتيجية اإلجنـاز الـيت        واصلت احملكمة  - ٢١١
وتعمــل دوائــر احملكمــة ). ٢٠٠٤ (١٥٣٤و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣أيــدها جملــس األمــن يف قراريــه 

الــثالث بطاقتــها الوظيفيــة الكاملــة، إذ تنظــر يف ســت قضــايا يف آن واحــد، وتعــد للشــروع يف  
ــتم اال  ــا يـ ــايا جديـــدة، حاملـ ــا  النظـــر يف قضـ ــايا الـــيت جيـــري النظـــر فيهـ ويف . نتـــهاء مـــن القضـ

 ألف من قواعد اإلجراءات واإلثبـات       ٢٨، قام القضاة بتعديل القاعدة      ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٦
، الـذي يـدعو إىل أن تركـز         )٢٠٠٤ (١٥٣٤للمحكمة، امتثاال لتوجيه جملس األمن يف القرار        

حتملهم املسؤولية العظمى عن اجلـرائم الـيت        لوائح اهتام احملكمة على أبرز القادة الذين يشتبه يف          
 .تدخل ضمن الوالية القضائية للمحكمة

وقامــــت احملكمــــة بــــدور نشــــط يف إعــــداد املؤسســــات القضــــائية احملليــــة يف دول   - ٢١٢
واستضـــافت احملكمـــة مـــؤمترا . يوغوســـالفيا الســـابقة، للنظـــر يف القضـــايا احملالـــة مـــن احملكمـــة
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 مليـــون يـــورو لتغطيـــة ١٥,٧، الـــذي مجـــع ٢٠٠٣كتـــوبر أ/ األولتشـــرين ٣٠للمـــاحنني، يف 
مصاريف الدائرة املخصصة للنظر يف جرائم احلرب املخطط هلا، داخل حمكمـة الدولـة اخلاصـة                

 ١٥٣٤و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣بالبوسـنة واهلرسـك، وهـو مشــروع أقـره جملـس األمـن يف قراريــه       
ل الســـامي يف البوســـنة ويتوقـــع هلـــذه الـــدائرة، الـــيت يقـــوم بإنشـــائها مكتـــب املمثـــ). ٢٠٠٤(

، ورهنـا بتـوفر مرافـق االحتجـاز         ٢٠٠٥يناير  / الثاين كانونواهلرسك، أن تباشر أعماهلا حبلول      
الكافية، ستكون هذه الدائرة قادرة على النظر يف القضايا احملالة إليهـا مـن احملكمـة، بعـد وقـت                   

ة لتقاســم اخلــربات وتقـوم احملكمــة أيضـا بعــدد مـن املبــادرات املتخـذ    . قصـري مــن ذلـك التــاريخ  
واملعلومــات مــع الســلطات الوطنيــة لكرواتيــا، وصــربيا واجلبــل األســود، حــىت يتســىن تســهيل    

 .إمكانية إحالة القضايا إىل االختصاصات القضائية احمللية يف هذه الدول
وجترى ست حماكمـات يف الـدوائر االبتدائيـة الـثالث يف احملكمـة، وجممـوع املتـهمني                   - ٢١٣

 شـخص، ال تـزال يف      ٣٤ قضـية أخـرى، عـدد املتـهمني فيهـا            ٢٠وهنـاك   . شخاصفيها مثانية أ  
وقــد قــدم .  شخصــا١٨وقــد ارتفــع عــدد املقــرين جبــرائمهم إىل . املرحلــة الســابقة للمحاكمــة

بعــض املتــهمني املقــرين جبــرائمهم أدلــة مهمــة بشــأن اجلــرائم الــيت ارتكبوهــا، واألحــداث الــيت   
 حكما خالل السـنة املاضـية، أمـا دوائـر االسـتئناف       ١٤ وأصدرت الدوائر االبتدائية  . شهدوها

ــام    ويف .  مـــن الشـــهود بشـــهاداهتم أمـــام احملكمـــة    ٤١٠وأدىل . فقـــد أصـــدرت ثالثـــة أحكـ
، كــــان عــــدد احملتجــــزين يف مرفــــق االحتجــــاز التــــابع للمحكمــــة ٢٠٠٤يوليــــه /متــــوز ٢٠
ضـاء فتـريت    وحولت احملكمة شخصـني مـدانني إىل اثنـتني مـن الـدول األعضـاء لق               . شخصا ٥٩

 .حوِّل أحدمها إىل النمسا، وحول اآلخر إىل النرويج: عقوبتهما
 شخصــا مــن األشــخاص الصــادرة حبقهــم لــوائح اهتــام، مبــن فــيهم  ٢٠وال يــزال حنــو  - ٢١٤

بعــض العناصــر العســكرية واملســؤولني السياســيني الســابقني رفيعــي الرتبــة، وأبــرزهم رادوفــان   
ويظـل التعـاون الكامـل مـن        .  غوتوفينا، مطلقـي السـراح     كارادزيتش، وراتكو مالديتش، وأنيت   

طرف اجملتمع الدويل، وال سيما دول يوغوسـالفيا السـابقة، مسـألة ذات أمهيـة أساسـية إلجنـاز                   
الوالية املنوطة باحملكمة، واالنتهاء من عملياهتا يف الوقت احملدد، واستمرار تأثريهـا علـى سـيادة       

، أبلـغ رئـيس احملكمـة جملـس األمـن           ٢٠٠٤مـايو   /أيـار  ٤  ويف. القانون يف يوغوسالفيا السـابقة    
 مـن النظـام     ٢٩عن إخفـاق صـربيا واجلبـل األسـود دائمـا يف التقيـد بالتزاماهتـا، مبوجـب املـادة                     

وذكـر ذلـك   .  من قواعد اإلجـراءات واإلثبـات اخلاصـة هبـا       ٣٩األساسي للمحكمة، والقاعدة    
احملكمـة أخـذت يف التـدين بعـد االنتخابـات      التقرير أن درجة تعاون صربيا واجلبل األسـود مـع        

، ووصـل هـذا التعـاون حاليـا علـى درجـة يكـاد        ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كانوناليت أجريت يف    
 .ينعدم فيها متاما
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 احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  
عملــت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا علــى حتقيــق األهــداف الــيت حــددها جملــس    - ٢١٥

، الذي حيث فيـه اجمللـس احملكمـة علـى االنتـهاء مـن حتقيقاهتـا        )٢٠٠٣ (١٥٠٣راره  األمن يف ق  
، وحمـاكم االسـتئناف بنهايـة       ٢٠٠٨، وإمتـام احملـاكم االبتدائيـة حبلـول عـام            ٢٠٠٤حبلول عـام    

.  متـهما  ٢٣ حكمـا، ختـص      ١٧ويبلغ حاليا عدد األحكام اليت أصدرهتا احملكمـة         . ٢٠١٠عام  
وقــد ُعــززت القــدرة القضــائية للــدوائر  . هما يف مراحــل خمتلفــة متــ١٩وجتــري حاليــا حماكمــة 

االبتدائية إثر مساح جملس األمن بتعيني قضاة خمصصني، ميكن لتسـعة مهـم حاليـا أن يعملـوا يف                   
وعلــى ســبيل . واختــذت إجــراءات إضــافية لتبســيط العمليــة القضــائية . أي وقــت مــن األوقــات

 ممـثلني عـن الـدوائر، واالدعـاء، وقلـم احملكمـة،             املثال، توجد حاليا جلنـة حماكمـة، تتشـكل مـن          
وقد عهد إليها بالتخطيط لإلجراءات السابقة للمحكمة، وتبسيطها، بشكل يضـمن أن تكـون              

 .القضايا جاهزة للنظر فيها أمام احملكمة يف املواعيد احملددة
، أنشئ منصـب مـدع عـام مسـتقل      )٢٠٠٣ (١٥٠٣ويف إثر اختاذ قرار جملس األمن        - ٢١٦

ــه أمــام     . محكمــةلل ــا منــها ينبغــي النظــر في وقــام املــدعي العــام باســتعراض القضــايا، وحــدد أي
. احملكمــة، وأيــا منــها ميكــن إحالتــه إىل االختصاصــات القضــائية الوطنيــة، إلجــراءات املقاضــاة  

وتتخذ اآلن خطوات عملية لتقييم مدى مالءمة بعض النظم الوطنيـة، مبـا يف ذلـك يف روانـدا،                    
 .ايا بشكل ميتثل للمعايري الدوليةللنظر يف القض

ويـتم إصـالح    . ويواصل قلم احملكمة تقدمي الدعم إىل هيئات أخـرى لتسـهيل أعماهلـا             - ٢١٧
وقـام  . نظام املساعدة القانونية هبدف احلد من رسوم أتعاب الـدفاع غـري الضـرورية أو املفرطـة                

ا، وإيطاليا، والسويد، ويعمـل     قلم احملكمة بالتوقيع على اتفاقات بشأن إنفاذ األحكام مع فرنس         
 .من أجل االنتهاء يف وقت مبكر من إبرام اتفاقات مشاهبة مع بلدان أخرى، مبا فيها رواندا

 
 احملكمة اخلاصة لسرياليون  

خالل السنة املاضية، واصلت احملكمة اخلاصة لسرياليون، وضع األسـس للشـروع يف              - ٢١٨
املسـؤولية العظمـى عـن الفظـائع الـيت ارتكبـت أثنـاء        حماكمة أولئك الذين يّدعى أهنم يتحملون      

، أصـدرت احملكمـة اخلاصـة       ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلـول  ١٦ويف  . الصراع الذي شـهده ذلـك البلـد       
أحدث لوائح اهتامها وأمرا باالعتقال ضد سانتيغي بوربور كانو، الـذي كـان قـد اعتقـل وهـو                   

، ونقل إىل مرفـق االحتجـاز التـابع         قيد احتجاز سلطات سرياليون توطئة حملاكمته بتهمة اخليانة       
.  الئحـة اهتـام    ١٣وحىت هذا التاريخ، وافقت احملكمة اخلاصة علـى إصـدار           . للمحكمة اخلاصة 

، ســحب املــدعي العــام الئحــيت االهتــام الصــادرتني حبــق  ٢٠٠٣ديســمرب / األولكــانون ٥ويف 
ا اهتــام وهنــاك شخصــان وجهــت إليهمــا الئحتــ . فــرادي ســانكوه، وســام بوكــاري، لوفاهتمــا 
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يزاالن طليقني، ومها جوين بـول كرومـا، وتشـارلز تيلـور؛ وهنـاك تسـعة آخـرون حمتجـزون            ال
 .لدى احملكمة اخلاصة، وقد دفع مجيعهم بأهنم غري مذنبني

، أصـــدرت الـــدائرة االبتدائيـــة قـــرارات، يـــتم ٢٠٠٤ينـــاير / الثـــاينكـــانون ٢٨ويف  - ٢١٩
كمـات مسـتقلة، ختـص تسـعة مـن املتـهمني       مبوجبها عقد ثالث حماكمـات، بـدال مـن تسـع حما         

وبـدأت احملاكمتـان يف قضـييت قـوات الـدفاع اجلـوي،             . املوجودين حاليـا قيـد احتجـاز احملكمـة        
ويتوقـع  . ، علـى التـوايل    ٢٠٠٤يوليـه   /متـوز  ٥، و   يونيـه /حزيران ٣واجلبهة الثورية املتحدة، يف     

، عنـدما يـتم   ٢٠٠٤ خريف عام أن تبدأ احملاكمة يف قضية اجمللس الثوري للقوات املسلحة، يف         
 .تعيني الدائرة االبتدائية الثانية

ولقد أمكن للمحكمة اخلاصة أن حترز تقدما يف أعماهلا يف ظل حالة دائمة مـن عـدم      - ٢٢٠
 مليـون   ١٩ولقـد أمكـن تـأمني االحتياجـات التمويليـة، البالغـة             . االستقرار املايل والقيـود املاليـة     

، بشـكل كامـل،     )٢٠٠٣يونيـه   /حزيـران  - ٢٠٠٢يوليه  /متوز(ل  دوالر للسنة األوىل من العم    
بيد أنه، خالل السنة املاضية، اتضح أن التربعات املعلنـة واملقدمـة بالفعـل          . من خالل التربعات  

مــن جمموعــة الــدول املهتمــة بــاألمر لــن تكفــي لتمويــل العمليــات للفتــرة الزمنيــة الــدنيا احملــددة  
 أهنـا ضـرورية للقيـام بـالتحقيق مـع عـدد حمـدود جـدا مـن                 بثالث سنوات، واليت سبق أن بينتُ     

ونتيجة السـتمرار هـذه احلالـة مـن عـدم الـيقني فيمـا يتعلـق                . املتهمني، ومقاضاهتم، وحماكمتهم  
 مليـون   ٤٠، مـن اجلمعيـة العامـة، تقـدمي إعانـة مببلـغ              ٢٠٠٤مـارس   /آذاربالتمويل، طلبُت، يف    

إىل يوليـه  /متـوز  ١ن دوالر منـها للفتـرة مـن        مليـو  ١٦,٧ ختصص   -دوالر إلجناز عمل احملكمة     
 مليـون دوالر لسـنة      ٢٣,٣، وخيصص املبلغ الباقي، وقيمتـه       ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانون ٣١

، ٢٠٠٤أبريـل   /نيسـان  ٨، املـؤرخ    ٥٨/٢٨٤وأذنت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها      . ٢٠٠٥
زانية العادية، للفتـرة     مليون دوالر، من خمصصات املي     ١٦,٧بتخصيص مبلغ لإلعانة ال يتجاوز      

وسأقدم تقريرا إىل اجلمعيـة العامـة يف   . ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانون ٣١إىل  يوليه  /متوز ١من  
دورهتا التاسعة واخلمسني عن وضع هذه اإلعانة، وسألتمس املوافقة على اإلفراج عـن الرصـيد               

 .املتبقي
ا، تشـرع اآلن يف التحضـري    وبعد انقضاء عامني فقط من قيام احملكمة اخلاصة بأعماهلـ          - ٢٢١

ــتراتيجيتيها املتعلقــتني باإلجنــاز وانتــهاء           ــى وضــع اس ــات، بالعمــل عل ــا بعــد احملاكم ــة م ملرحل
ــيص األنشــطة األساســية للمحكمــة، ووضــع     . األعمــال ــاة االســتراتيجيتان تقل وستشــمل معان

ى ضـرورة   اآلليات الالزمة ملواصـلة أنشـطتها الضـرورية املتبقيـة، تاركـة خلفهـا إرثـا يؤكـد علـ                   
وفضـال عـن ذلـك، فمـن     . املساءلة عن االنتهاكات اليت ترتكب حبـق القـانون اإلنسـاين الـدويل            

املـأمول فيــه أن تقـدم املســامهات يف جهــود اإلصـالح القانونيــة يف ســرياليون، مـن خــالل نشــر     
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املعلومــات املتعلقــة بعمــل احملاكمــة اخلاصــة، ونقــل اخلــربات، واملعــدات، واملرافــق، لتســخريها   
 .دمة األوساط القانونية احملليةخل
 

 تعزيز سيادة القانون  
ــول ٢٤يف  - ٢٢٢ ــام، للمــرة األوىل، يف    ٢٠٠٣ســبتمرب /أيل ــن بشــكل ع ، نظــر جملــس األم

ويف بيان أدليُت به أمام اجمللس، شاطرُت األعضاء عـددا مـن            . موضوع العدالة وسيادة القانون   
هتـا علـى مـر السـنوات يف التعامـل مـع حـاالت        الدروس الـيت اسـتفادهتا األمانـة العامـة مـن خربا           

ومـن أهـم   . بعد الصراع، ويف حماولة املساعدة على إعادة بناء اجملتمعات اليت أصاهبا التمـزق        ما
هذه الدروس املستفادة هو أنه من واجبنا أن جنعل من سيادة القـانون والعدالـة أهـدافا مركزيـة         

 ال يشــعرون أهنــم مبــأمن مــن اجلرميــة،     لعملياتنــا مــن أجــل الســالم؛ ذلــك أن النــاس حينمــا      
يفقدون الثقة يف االنتصاف عما ارُتكب من مظامل يف املاضي، سـوف يتبـدد إميـاهنم بعمليـة                    أو

وفيمـا خيـص إعـادة توطيـد سـيادة القـانون،         . السالم، ويكـون مـآل اإلخفـاق يف هنايـة املطـاف           
يف الســابق، علــى إعــادة بنــاء الحظــُت أنــه ال ميكــن لنــا أن نقِصــر تركيزنــا، كمــا فعلنــا أحيانــا 

وعوضا عن ذلـك، علينـا أن نتـبىن هنجـا شـامال ينـتظم كامـل عمليـة                   . مؤسسات إنفاذ القانون  
 الشـرطة، واملـدَّعون العـامون، وحمـامو الـدفاع، وموظفـو احملـاكم، ومسـؤولو                 -العدالة اجلنائية   
اشـي النـهج القـائم    وكان الدرس الثاين الرئيسي ذكّرُت به وجود حاجة إىل حت    . إدارة السجون 

وخالفــا لــذلك، جيــب علينــا أن نضــع . “حجــم واحــد مناســب للجميــع”علــى فكــرة وجــود 
وعلينـا أيضـا أن نقـاوم إغـراء الـتفكري           . احللول اليت تالئم بشكل حمدد الظروف والتقاليد احمللية       

ــة          ــذ البداي ــة، من ــة احمللي ــا إشــراك األطــراف الفاعل ــي لن ــو األفضــل، إذ ينبغ ــا ه ــدرك م ــا ن ، بأنن
ومساعدهتا على إجياد حلوهلا اخلاصة، وفيما خيـص السـعي إىل حتقيـق العدالـة، حـددت وجـود             

ويتمثــل أوهلمــا يف ضــرورة أن ننظــر إىل مــا هــو أبعــد مــن مســألة املســؤولية  . حتــديني رئيســيني
الفردية عن اجلرائم اخلطـرية، وأن نـويل اهتمامـا أكـرب لتلبيـة احتياجـات الضـحايا، واجملتمعـات                    

وقـد يعـين ذلـك أننـا سـنحتاج، مـن وقـت              . نطاقا اليت ينتمـون إليهـا، علـى حـد سـواء           األوسع  
آلخــر، إىل تكملــة احملــاكم اجلنائيــة بآليــات أخــرى، مــن قبيــل جلــان تقصــي احلقــائق، وجلــان     

ويتمثل التحدي الرئيسـي الثـاين يف كيفيـة التوفيـق بـني مطالـب               . التحقيق، وبرامج التعويضات  
وكمـا الحظـُت، فـإن السـعي دومنـا هـوادة إىل       . ا يقع بينـهما تضـارب   العدالة واملصاحلة، عندم  

حتقيق مطلب العدالة قد يشكل أحيانا عقبة على طريـق السـالم، جـاعال مـن الصـعب التوصـل               
إىل اتفاق يوقف سفك الدماء، أو يعّرض للخطر اتفاقا هشا للسالم، جرى التوصل إليـه بشـق                 

أننـا   حيانـا القبـول مبـا هـو أقـل مـن العدالـة كاملـة، أو                ويعين هذا أنه قد يـتعني علينـا أ        . األنفس
حنتاج إىل وضـع بـدائل للجـوء إىل املقاضـاة، مثـل عمليـات تقصـي احلقـائق واملصـاحلة، أو أنـه                        
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يكـون   ويف أحيـان أخـرى، قـد ال   . يتعني علينا تأجيل اليوم الذي ميثل فيه املذنبون أمام احملكمة   
م، آملـني يف أن سـالما يقـوم علـى العـدل، يتحقـق               لنا من خيار سـوى أن نقبـل مبخـاطر السـال           

 .على املدى الطويل، سيكون أكثر ضمانا، ورمبا يكتب له البقاء
، قــدمُت تقريــرا إىل جملــس األمــن حــددت فيــه عــددا مــن ٢٠٠٤أغســطس /آبويف  - ٢٢٣

 الـدروس العمليـة األخـرى الـيت تعلمناهـا، حنـن يف األمانـة العامـة، يف هـذا اجملـال، وقـد يطبقهــا           
ومن بني هذه الدروس ذات األمهيـة       . اجمللس، ويفيد منها، فيما يقوم به من أعمال يف املستقبل         

، اليت اقترحت أنه ينبغي للمنظمة التقيد هبـا         ‘القواعد األساسية ’املركزية طائفة من املفاهيم، أو      
عــد ومــن بــني هــذه القوا . عنــد التفــاوض بشــأن اتفاقــات الســالم، وإقــرار الواليــات لعملياهتــا  

اجلــرائم  ضــرورة رفــض أي إقــرار ملــنح عفــو عــام عــن اإلبــادة اجلماعيــة أو جــرائم احلــرب، أو 
املرتكبــة ضــد اإلنســانية، وضــمان أال يــؤدي أي عفــو ُمــنح يف الســابق بشــأن هــذه اجلــرائم إىل 
إبطال احملاكمة أمام أي حمكمة تنشئوها األمم املتحدة، أو تساعد يف أعماهلا؛ جتنب إنشـاء أي                

ميكن أن تصدر أحكاما تقضي بعقوبة اإلعدام، أو املشاركة بشكل مباشـر يف أعماهلـا؛               حمكمة  
وضمان أن احملاكم اليت تنشئها األمم املتحدة، أو تقـدم املسـاعدة هلـا، تـتم تشـكيلها وتنظيمهـا                   
بشكل يضمن أن عملية املقاضاة واحملاكمة تتسم باملصـداقية، ومتتثـل للمعـايري الدوليـة املقـررة،                 

خيص استقاللية اهليئة القضائية وحيادها، وممارسة املدعني العامني ألعمـاهلم بشـكل يتسـم              فيما  
بالفعالية واحليـاد واإلنصـاف، ونزاهـة العمليـة القضـائية؛ ويف احلـاالت الـيت يتـوخى فيهـا إقامـة             
حماكم خمتلطة، واليت ال توجد فيها ضمانات واضحة فيما خيص اتصاف اهليئـة القضـائية احملليـة                 

ملوضوعية واحلياد واإلنصاف، سواء كان ذلك بصفة فعلية أو ُمتوقعة، يـتم اإلصـرار علـى أن       با
تكــون غالبيــة القضــاة مــن القضــاة الــدوليني، وأن يتــوفر مــدع عــام دويل؛ واالعتــراف حبقــوق  
ــدابري حمــددة ملشــاركتهم        ــة تشــمل ت ــات ذات العالق ــا، وضــمان أن العملي الضــحايا واحترامه

 بــاختالف األثــر الــذي ختلفــه الصــراعات واجلــرائم الدوليــة علــى النســاء،   ومحايتــهم؛ واإلقــرار
واالستجابة لذلك؛ وكفالة تـوفري املـوارد الكافيـة للمبـادرات اهلادفـة إىل إعـادة سـيادة القـانون                    
وآليات العدالة االنتقالية وذلك من خالل إنشاء آليات التمويل القابلـة لالسـتمرار واملسـتدامة،          

احلـاالت الـيت تشـمل حمـاكم ترعاهـا األمـم املتحـدة، مراعـاة أن يـتم التمويـل،                     مبا يف ذلك، يف     
ــو ــي، مــن خــالل االشــتراكات املقــررة   ول وأعلنــُت أيضــا عــن اعتزامــي إصــدار    .بشــكل جزئ

تعليمات إىل اللجنة التنفيذيـة املعنيـة بالسـالم واألمـن، الـيت شـكلتها، لتقـوم بـاقتراح إجـراءات                     
قشت يف تقريري، بغية تعزيز دعم األمـم املتحـدة للعدالـة االنتقاليـة     عملية بشأن املسائل اليت نو    

 .وسيادة القانون يف البلدان اليت تشهد صراعات، والبلدان اليت تعيش مراحل ما بعد الصراع
، عينت منسـقا متفرغـا مـن أجـل تـأمني وتنظـيم املسـاعدة                ٢٠٠٣سبتمرب  /ويف أيلول  - ٢٢٤

يونيـه  /ومـة كمبوديـا، مبوجـب اتفاقنـا املعقـود يف حزيـران            اليت ستقدمها األمـم املتحـدة إىل حك       
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ــا، مــن أجــل مقاضــاة      ٢٠٠٣ ــة لكمبودي ، بشــأن إنشــاء غــرف اســتثنائية داخــل احملــاكم احلالي
ــرة حكــم      ــاء فت االنتــهاكات اخلطــرية للقــانون الكمبــودي والقــانون الــدويل، الــيت ارتكبــت أثن

االحتياجـات احملتملـة هلـذه الغـرف        ومن أجل تكوين صورة أفضل عـن        . كمبوتشيا الدميقراطية 
ــانون األول      ــة ختطــيط إىل بنــوم بنــه، يف ك ، وبعثــة ٢٠٠٣ديســمرب /االســتثنائية، أرســلت بعث

ــا بشــأن    . ٢٠٠٤مــارس /أخــرى، يف آذار ــذلك، مت التوصــل إىل اتفــاق مــع كمبودي ونتيجــة ل
اعــة ومت أيضــا حتديــد أمــاكن مناســبة ختصــص لق . جمموعــة مــن بــارامترات التخطــيط الرئيســية 

احملكمة، وإليـواء املؤسسـات ذات العالقـة وخـدمات الـدعم، كمـا أُعـدت تقـديرات تفصـيلية                    
لتدرج يف امليزانية، وسأشرع قريبا يف توجيه نـداء إىل الـدول يف هـذا الصـدد، وسـأقدم تقريـرا                     

ويف . متعمقــا إىل الــدورة التاســعة واخلمســني للجمعيــة العامــة بشــأن مــا مت إحــرازه مــن تقــدم   
، ومـع وجـود حكومـة جديـدة، أكـدت السـلطات الكمبوديـة أن التصـديق علـى                    غضون ذلك 

 .االتفاق سيكون من املسائل ذات األولوية على جدول أعمال اجلمعية الوطنية
وخــالل العــام املاضــي، مت إيــداع مخــس معاهــدات جديــدة متعــددة األطــراف لــدّي،   - ٢٢٥

.  معاهــدات٥١٠ إيــداعها لــدّي وبــذلك يصــبح العــدد اإلمجــايل للمعاهــدات الســارية الــيت مت  
ودخلــت عشــر معاهــدات تتعلــق حبقــوق اإلنســان، والصــحة، واجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود      

وسيطلق، هذا العام، علـى االحتفـال السـنوي املتعلـق باملعاهـدات      . الوطنية، والبيئة، حيز النفاذ 
ملتعلقـة حبمايـة   املعاهدات ا : ٢٠٠٤جمال التركيز لعام    ”، مسمى   ٢٠٠٠الذي شرعت فيه عام     

مــارس، دعــوت احلكومــات إىل املشــاركة يف هــذه املناســبة، الــيت ســتنظم /ويف آذار. “املــدنيني
وقـد وعـدت بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة          . أثناء انعقاد الدورة التاسـعة واخلمسـني للجمعيـة العامـة          

 تلـك   الضرورية للمشاركة يف إطـار املعاهـدات املتعـددة األطـراف، وذلـك للـدول الـيت تطلـب                  
ويــنظم مكتــب الشــؤون القانونيــة، باالشــتراك مــع معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب    . املســاعدة

. والبحث، مرة كل سنتني، يف املقر، دورات تدريبية يف جمـال قـانون املعاهـدات، واملمارسـات        
ولتعزيـز املعرفـة    . ، مت توسـيع نطـاق هـذا التـدريب ليشـمل املسـتوى اإلقليمـي               ٢٠٠٣ويف عام   

التقنيــة للمعاهــدات املودعــة لــدّي، مت نشــر دليــل لألحكــام اخلتاميــة، ليكمــل دليــل    باجلوانــب 
وإسـهاما يف نشـر املعلومـات املتعلقـة باملعاهـدات علـى نطـاق واسـع، تتـوفر                   . املعاهدات احلايل 

مبوقع جمموعة معاهدات األمم املتحدة على اإلنترنت معلومـات حمّدثـة يوميـا عـن مركـز مجيـع                   
 . مليون زيارة شهريا١,٧ويسجل هذا املوقع حاليا ما يزيد على .  لدّياملعاهدات املودعة

 
 الشؤون القانونية  

أهنت جلنة القانون الـدويل قراءهتـا األوىل ملشـاريع املـواد بشـأن احلمايـة الدبلوماسـية،                   -٢٢٦
وأحـرزت اللجنـة تقـدما أيضـا        . وأحرزت تقدما يف عملها املتعلق بالتحفظات على املعاهـدات        



 

04-46462 75 
 

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

خيص املواضيع األخرى املدرجـة علـى جـدول أعماهلـا، مبـا يف ذلـك املسـؤولية الدوليـة يف          فيما  
حاالت اخلسارة املترتبـة عـن الضـرر الواقـع عـرب احلـدود بسـبب األنشـطة اخلطـرة؛ ومسـؤولية                      
املنظمــات الدوليــة؛ واملــوارد الطبيعيــة املشــتركة؛ واألفعــال االنفراديــة للــدول؛ وجتزئــة القــانون   

ــة العامــة    وعــ. الــدويل ــة املخصصــة، املنشــأة عمــال بقــرار اجلمعي  املــؤرخ ٥١/٢١٠ادت اللجن
، إىل االنعقـاد جمـددا، وواصـلت جهودهـا الراميـة إىل وضـع       ١٩٩٦ديسمرب  /كانون األول  ١٧

ــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب       ــدويل، ومشــروع اتفاقي ــة شــاملة بشــأن اإلرهــاب ال مشــروع اتفاقي
 كـانون   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٧٤العامة، مبوجب قرارهـا     ويف غضون ذلك، قررت اجلمعية      . النووي
ــدول وممتلكاهتــا مــن     ٢٠٠٣ديســمرب /األول ــة حبصــانات ال ــة املخصصــة املعني ــود اللجن ، أن تع

الواليــة القضــائية إىل االنعقــاد، وكُلفــت بصــياغة الديباجــة واألحكــام اخلتاميــة الالزمــة إلمتــام    
، أقـرت   ٢٠٠٤مـارس   /ويف آذار .  القضائية اتفاقية تتعلق حبصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية      

 .اللجنة املخصصة نص مشروع االتفاقية، وأوصت بأن تعتمدها اجلمعية العامة
، اعتمدت اللجنـة    ٢٠٠٤ويف دورة جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لعام           -٢٢٧

دة السـلطات   ويتمثل اهلدف مـن هـذا الـدليل يف مسـاع          . دليلها التشريعي بشأن قانون اإلعسار    
الوطنية على إعداد قوانني جديدة، واستعراض القوانني القائمـة، مـن أجـل وضـع إطـار قـانوين                   
فعال، ومعاجلة املصاعب املالية اليت يواجهها الدائنون، متيحة بذلك االطمئنان إىل ثبات وضـع              

 الدوليـة يف    وتقوم اللجنة أيضا بإعداد املعـايري     . السوق، وتشجيع النمو واالستقرار االقتصاديني    
جمــاالت االئتمانــات املضــمونة، والتحكــيم، والتعاقــد بالوســائط اإللكترونيــة، والنقــل، وقــانون  

ويف السنة املاضـية، واصـل فـرع القـانون التجـاري الـدويل التـابع ملكتـب                  . املشتريات احلكومية 
 سـيما يف    الشؤون القانونيـة، الـذي تلقـى مـوارد إضـافية ليتسـىن لـه معاجلـة الطلـب املتزايـد، ال                     

جمال التدريب واملساعدة القانونية، تقدمي املسـاعدة إىل اللجنـة، الـيت ارتفـع عـدد أعضـائها مـن               
 . دولة٦٠ إىل ٣٦

وفيما يتعلق بقانون البحار، ناقش االجتماع اخلامس للعمليـة التشـاورية غـري الرمسيـة                - ٢٢٨
للـدول أن تعـاجل بشـكل أفضـل        املفتوحة بشأن احمليطات وقانون البحار الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا              

ــها        ــاطق تتجــاوز نطــاق ســيطرة واليت ــوجي يف من ــوع البيول ــيت تتهــدد التن ــدة ال األخطــار املتزاي
ويف ما يتصل بطلـب اجلمعيـة العامـة املتعلـق بالقيـام بعمليـة منتظمـة ألنشـطة التقيـيم                     . القضائية

 االقتصــادية، -جتماعيــة واإلبــالغ العامليــة عــن حالــة البيئــة البحريــة، مبــا يف ذلــك اجلوانــب اال 
وقـد مثـل   . عقدت حلقة عمل دولية، مقترنة باجتماع اللجنة اخلامسة بشأن العملية التشـاورية   

. ذلك الفرصة األوىل للدول ملناقشة الدالالت العملية إلنشاء عملية تقييم البيئة البحرية العامليـة             
ــز التعــاون والتنســيق بــني الوكــاالت ملعاجلــة هــذه املســا     ئل مــن خــالل إنشــاء شــبكة   ومت تعزي

ــاطق الســاحلية    ــم املتحــدة  (احمليطــات واملن ــني    ) احمليطــات-األم ــاون ب ــة للتع ــة عام ــي آلي ، وه
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 الــذكرى ٢٠٠٤نــوفمرب / الثــاينتشــرين ١٦وحتــل يف . الوكــاالت يف جمــال شــؤون احمليطــات 
د الـدول   ويبلـغ عـد   . السنوية العاشرة لدخول اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار حيـز النفـاذ              

 دولة، مما يوضح التقدم الكـبري الـذي أحـرز جتـاه حتقيـق      ١٤٥األطراف حاليا يف هذه االتفاقية    
 .املشاركة العاملية فيها

ــة املشــورة بشــأن املســائل        - ٢٢٩ ــب الشــؤون القانوني ــام املاضــي، أســدى مكت وخــالل الع
مـن ذات الصـلة، ومسـألة       القانونية النامجة عن احلالة يف العراق، مبا يف ذلـك قـرارات جملـس األ              

متثيــل العــراق يف األمــم املتحــدة، فضــال عــن أنشــطة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل    
العراق، وإهناء برنامج النفط مقابل الغـذاء، ونقـل املسـؤولية عـن الربنـامج إىل سـلطة التحـالف                    

 .املؤقتة
ية الطارئــة العاشــرة للجمعيــة  وقــدم املكتــب املشــورة اإلجرائيــة إىل الــدورة االســتثنائ   - ٢٣٠

ــة بإصــدار فتــوى بشــأن التبعــات       العامــة، الــيت انتــهت بتقــدمي طلــب إىل حمكمــة العــدل الدولي
ــاالحتالل بتشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية      ــام الســلطة القائمــة ب ــة علــى قي ــة املترتب القانوني

 وسـاعد يف إعـداد بيـاين        وأعـد املكتـب ملفـا بالوثـائق ذات العالقـة لتنظـر فيـه احملكمـة،                . احملتلة
 .املكتوب الذي وجهته إىل احملكمة

ــات         - ٢٣١ ــن طلب ــرد م ــا ي ــدم املكتــب املشــورة بشــأن م ــة، ق ــق باحملــاكم الدولي وفيمــا يتعل
ــة الشــهود     ــة، ومقابل ــة الوثائقي ــى األدل ــة     . لالطــالع عل ــة اإلداري ــب أيضــا اللجن ــاعد املكت وس

ــب القا     ــا خيــص اجلوان ــة اخلاصــة لســرياليون فيم ــة  للمحكم ــة للمحكم ــة واإلجرائي ــدم . نوني وق
املكتــب الــدعم إىل بعثــات حفــظ الســالم، كمــا قــدم املســاعدة فيمــا يتعلــق بإنشــاء عــدد مــن    
العمليات اجلديدة واملوسعة، مبـا فيهـا بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، وعمليـة األمـم املتحـدة يف                     

 وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، وبعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت،
 .بوروندي

وقـدم املكتــب أيضــا املشــورة بشــأن طائفـة واســعة مــن املســائل األخــرى ذات األمهيــة    - ٢٣٢
للمنظمــة، مبــا يف ذلــك إصــالح اجلوانــب املتعلقــة بــاملوظفني، وممارســات املشــتريات، واملبــادئ 

سـلة مـن العقـود ذات    وواصـل املكتـب إعـداد سل   . التوجيهية بشأن التعاون مع القطاع اخلـاص    
الطبيعــة املعقــدة، والتفــاوض بشــأهنا، وذلــك فيمــا يتعلــق باخلطــة الرئيســية لألصــول الرأمساليــة،  

 .وإحدى املبادرات ذات الصلة بشأن تعزيز األمن جملّمع املقر يف نيويورك
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 الفصل السادس
 اإلدارة  
 اإلدارة والتنظيم  

 
حتسني خدمـة املتعـاملني معهـا وشـددت أكثـر      واصلت املنظمة بذل جهودها من أجل        - ٢٣٣

وقد أجريت دراسة استقصائية للعمـالء علـى مسـتوى املنظومـة للخـدمات              . على حتقيق النتائج  
ــة، وذلــك لتحديــد معــايري ميكــن قيــاس األداء يف املســتقبل      الــيت تقــدمها إدارة الشــؤون اإلداري

 حــني رأى مــن أجــابوا علــى وكشــفت الدراســة االستقصــائية النقــاب عــن أنــه يف. بالنســبة هلــا
أســئلة الدراســة أن اجلهــود األخــرية الراميــة إىل رفــع مســتوى إدارة اخلــدمات تســري يف االجتــاه   
الصحيح، إال أن هناك متسعا رحبا إلجراء حتسني، ال سيما فيما يتعلق مبحـور تركيـز العمـالء                  

لسياسـات، واملرونـة يف     وتلبية احتياجات العمالء، وتعزيز التشاور مع العمالء يف عملية صـنع ا           
، مجـع  ٢٠٠٤مـايو  /ومـن التطـورات اهلامـة تنظـيم منتجـع يف أيـار      . تطبيق السياسات والقواعد  

بني مجيع كبار املوظفني اإلداريني من املكاتب البعيـدة عـن املقـر وكبـار املـوظفني اإلداريـني يف         
 .ال اإلدارة والتنظيموقد أدى هذا إىل وضع آليات لزيادة احلوار وتوثيق التعاون يف جم. املقر
ــا     - ٢٣٤ ــة العلي ــة ذات األولوي ــة لتحســني اخلــدمات اإلداري ونظــرا . واختــذت خطــوات عملي

ــة        ــى االســتجابة بســرعة وفعالي ــدرة املنظمــة عل ــز ق ــيت هتــدد األمــن، مت تعزي ــادة األخطــار ال لزي
 لألزمات وذلك عن طريق زيـادة قـدرهتا علـى معاجلـة احتياجـات املـوظفني وأسـرهم وغريهـم                   

وزادت كفــاءة إقامــة العــدل عــن طريــق إســناد مــوارد إضــافية وتبســيط   . ممــن قــد يتــأثرون هبــا
 .اإلجراءات، مما أدى إىل ختفيض كبري يف عدد احلاالت املتأخرة

 
 خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 
ــا املعلومــات واالتصــاالت      - ٢٣٥ ــذ اســتراتيجية تكنولوجي  لكفالــة) A/57/620(وجيــري تنفي

ــة         ــا وتنســيقها، وأنشــئت جلن ــذ اآليل هل ــة والتنفي ــة باملنظم ــرارات الداخلي ــاءة يف صــنع الق الكف
الســتعراض املشــاريع إلنفــاذ املعــايري علــى مجيــع املبــادرات يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات          

وتقوم األمـم املتحـدة برفـع مسـتوى         . واالتصاالت لكفالة تربير مجيع االستثمارات ذات الصلة      
ــدعم        شــبكتها ا ــي ل ــا يكف ــة مب ــها أمــنت وقوي ــات واالتصــاالت جلعل ــا املعلوم ــة لتكنولوجي لعاملي

وقـد أجريـت    . التطبيقات متعددة الوسائط مثل االئتمار املرئـي باسـتخدام احلاسـوب املنضـدي            
.تقييمــات ملخــاطر أمــن الشــبكة وذلــك لتخفيــف املخــاطر األمنيــة يف أربعــة مراكــز عمــل          
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 خدمات األمن والسالمة  
 

نظرا للزيادة الكبرية يف األخطار اليت هتدد األمم املتحدة وموظفيها، اضطلعت املنظمـة              - ٢٣٦
وتشــمل التــدابري املتخــذة يف . بعــدد مــن املبــادرات لتحســني األمــن يف املقــر واملكاتــب امليدانيــة 

وجيـري وضـع    . نيويورك االستعاضة عن احلاجز احمليط ووضـع نظـام إلكتـروين ملراقبـة الـدخول              
ولكفالة هتيئة بيئة عمـل سـاملة وآمنـة، أجـري           . وحد على نطاق املنظومة ملراقبة الدخول     نظام م 

تقيــيم للمخــاطر، واختــذت تــدابري لتخفيــف املخــاطر ووضــعت اســتراتيجيات لــذلك يف شــكل  
ووافقـت مجيـع مكاتـب منظومـة        . ٢٠٠٤ينـاير   /معايري أمنية تنفيذية دنيا باملقر يف كانون الثاين       

 .املقر على التقيد هبذه املعايرياألمم املتحدة يف 
/  آب١٩ويف أعقـــــاب اهلجـــــوم علـــــى مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة يف بغـــــداد يف        - ٢٣٧

، عملــت إدارة الشــؤون اإلداريــة بصــورة وثيقــة جــدا مــع منســق أمــن األمــم ٢٠٠٣ أغســطس
املتحدة، وإدارة عمليـات حفـظ السـالم، ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، وإدارة الشـؤون                  

. ة، لتجميع وتنفيذ خطة لتحسني االستجابة لألزمات علـى أسـاس الـدروس املسـتفادة               السياسي
وتشــمل التوصــيات جمــاالت التأهــب للكــوارث والتخطــيط لالســتجابة هلــا، ووضــع تعــاريف    
واضــحة لــألدوار واملســؤوليات، ووضــع إجــراءات للطــوارئ، ووضــع حصــر كامــل لقــدرات   

وظفي االســتجابة للكــوارث وتدريبــهم، واملتابعــة    االســتجابة التنفيذيــة، واالنتقــاء الســليم ملــ    
 .املكرسة للمسائل اإلدارية

وبدأ تنفيـذ بـرامج تـدريب علـى األمـن، مبـا يف ذلـك برنـامج عـن األمـن األساسـي يف                     - ٢٣٨
ــع املــوظفني   ــدان، وهــو إلزامــي جلمي ــوعي األمــين لــدى املــوظفني قبــل    . املي ــادة ال ــز زي ومت تعزي

طريـق خـط هـاتفي سـاخن، وموقـع علـى الشـبكة، وإصـدار                حدوث أزمة وأثنائها وذلك عـن       
كتيب للتأهب للطوارئ، وبرامج لدعم املـوظفني بعـد وقـوع كارثـة يقـدمها مكتـب مستشـار                   

 .املوظفني
 

 خدمات الدعم املشتركة  
، وهـو مرفـق مشــترك   “سـوق األمــم املتحـدة العامليـة   ” ٢٠٠٤فربايـر  /افتـتح يف شـباط   - ٢٣٩

جلميـع  “ حمـال شـامال   ”يانات يستخدم اإلنترنت ويتوقـع أن يصـبح         لتسجيل املوردين وقاعدة ب   
. معلومات املشتريات املتصلة بـاألمم املتحـدة لكـل مـن فنيـي املشـتريات يف املنظمـة واجلمهـور                 

وقد أدى توحيد الشروط واملفاوضات املباشرة مع املصنعني واملطورين بدال مـن جتـار التجزئـة                
سات منظومة األمم املتحـدة، ممـا يـؤدي إىل تـاليف االزدواج             إىل ترتيبات عاملية تفيد مجيع مؤس     

يف اجلهد وحيسن خصـومات احلجـم الكـبري، ويزيـد الرقابـة علـى عمليـة الشـراء، وإزالـة املهـام                       
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ويسـتفاد مـن ذلـك بصـورة خاصـة      . عدمية القيمة املضافة وتقليـل مـدة دورات الشـراء الطويلـة      
، )الربجميـات واملعـدات   ( املعلومـات واالتصـاالت      يف العقود املتصلة بالسـفر وعقـود تكنولوجيـا        

وجيري بناء مرافق جديـدة للمكاتـب يف   . واللوازم املكتبية، واملركبات واملعدات املتصلة باألمن   
أديس أبابا ونريويب وسانتياغو وذلــــك لكفالة جتميـــــــع املكاتــــــب املنفصـلة يف مكـان واحـد                 

ومن حيث األمن، فستتفق مع النظـام اإللكتـروين         . “تحدةدار األمم امل  ”مبا يتمشى مع مفهوم     
 .اجلديد ملراقبة الدخول واملعايري األمنية التنفيذية الدنيا باملقر

 
 إدارة املوارد البشرية  

 
ــادة حتســني         - ٢٤٠ ــع زي ــوارد البشــرية م ــل إلصــالح إدارة امل ــامج املتكام ــذ الربن يســتمر تنفي

وارد البشــرية مــن أجــل تلبيــة احتياجــات مــديري الــربامج املمارســات واإلجــراءات املتعلقــة بــامل
ومت التشديد بصورة خاصة علـى دعـم نظـام انتقـاء املـوظفني اجلديـد،                . واملوظفني بصورة عامة  

ــة وإدارة التنقــل    ــذي يشــمل التوظيــف والتنســيب والترقي ــا  . ال ويســتفاد مــن أدوات تكنولوجي
، وزيـادة   )e-PAS(داء على نطاق املنظومة     املعلومات حيث ُنفذ نظام إلكتروين كامل لتقييم األ       

ــاء       ــدعم نظــام انتق ــيت ت ــروين، وحتســني أداة غاالكســي، ال ــوارد البشــرية اإللكت ــل امل تطــوير دلي
وواصل مكتب إدارة املوارد البشرية العمل يف شراكة مع رؤساء اإلدارات من أجـل              . املوظفني

اإلدارة فيمـا يتصـل بـأمور مـن         تطوير ورصد خطط عمل املـوارد البشـرية، الـيت حتـدد أهـداف               
 .بينها التوزيع اجلغرايف ونوع اجلنس وتطور املوظفني واالمتثال لنظام تقييم األداء

ــوارد      - ٢٤١ ــع جوانــب إدارة امل وقــد أدرجــت القــيم واالختصاصــات األساســية اآلن يف مجي
ــتعلم     ــا يف ذلــك التوظيــف وإدارة األداء والتطــور املهــين وال ديد بصــورة ومت التشــ. البشــرية، مب

ــدمي         ــادة واإلدارة، وتق ــى القي ــدرة عل ــتعلم املســتمر، وتكــوين الق ــة ال ــى تطــور ثقاف رئيســية عل
اإلرشاد للموظفني واملديرين بشأن التأهب للطوارئ، ودعـم التطـور املهـين والتنقـل للمـوظفني            

ك  احليـاة الشخصـية، مبـا يف ذلـ         -ومتت زيادة االهتمـام بربنـامج العمـل         . على مجيع املستويات  
تصميم وتنفيذ برامج للرفاه يف موقع العمل، وزيادة تنفيذ سياسة األمم املتحـدة بشـأن فـريوس                 

، وإدخـال ترتيبـات عمـل مرنـة،         )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسـب      /نقص املناعة البشرية  
 . وتوفري خدمات مشورة واستشارية موسعة للموظفني

 
 اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية  

 
وهــي . أبرمــت األمــم املتحــدة عقــودا ملرحلــة وضــع التصــميمات لتجديــد جممــع املقــر  - ٢٤٢

تشمل خدمات تصميم خمتلفة تتصـل باهلياكـل األساسـية واهلندسـة املعماريـة واهلندسـة، فضـال                  
، قـدمت الواليـات املتحـدة األمريكيـة،         ٢٠٠٤فرباير  /ويف شباط . عن اختاذ تدابري لتعزيز األمن    
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يف، عرضا مؤقتا، خيضـع ملوافقـة كـونغرس الواليـات املتحـدة بتقـدمي قـرض          بوصفها البلد املض  
وبعد ذلك اقتـرح    .  بليون دوالر لتمويل اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية       ١,٢ذي فوائد يبلغ    

ومتضــي األعمــال . البلــد املضــيف ســيناريوهات تســديد بديلــة كــي تنظــر فيهــا اجلمعيــة العامــة 
مقـاول معمـاري لتصـميم وبنـاء املـبىن اجلديـد جنـوب املقـر الـذي          التمهيدية قـدما، ومت اختيـار      

 .سيستخدم كمحل إقامة بديل أثناء مرحلة التجديد
 

 اإلدارة املالية  
 

استمر تنقيح إطار امليزنة القائمة على حتقيق النتـائج لتحسـني املسـاءلة اإلداريـة، مبـا يف                   - ٢٤٣
ل حمـل اخلطـة متوسـطة األجـل وأعيـد           ذلك إدخال إطار استراتيجي جديد ملدة عـامني كـي حيـ           

 .تصميم تقرير أداء الربامج
ومـــن التطـــورات الـــيت أثـــارت القلـــق أثنـــاء العـــام املاضـــي التـــدهور يف احلالـــة املاليـــة   - ٢٤٤

للمحكمــتني الــدوليتني بيوغوســالفيا الســابقة وروانــدا، مــع زيــادة عــدد الــدول األعضــاء الــيت    
ــررة   مل ــدفع أنصــبتها املق ــا مل تســتج . ت ــدفع     وم ــة ب ــة وفوري ــدول األعضــاء بصــورة مواتي ب ال

 .رسومها، قد يتعرض مستقبل احملكمتني للخطر
كمــا ختلَّــف دفــع االشــتراكات يف امليزانيــة العاديــة باملقارنــة مــع العــام الســابق، حيــث    - ٢٤٥

 مليـون دوالر مقابـل   ٤٤١,٧ إىل مـا جمموعـه      ٢٠٠٣وصل املبلغ الذي مل يـدفع يف هنايـة عـام            
 دولــة عضــو اشــتراكاهتا ١٢٧ومل تســدد ســوى . ٢٠٠٢ن دوالر يف هنايــة عــام  مليــو٣٠٤,٧

ــة عــام    وقــد أدت هــذه التطــورات، إىل جانــب املقــررات   . ٢٠٠٣املقــررة بالكامــل حــىت هناي
األخـرية الــيت اختـذهتا اجلمعيــة العامـة إلعــادة األرصـدة الفائضــة مـن بعثــات حفـظ الســالم الــيت       

ويف إطـار هـذه     . يص مسـتوى النقـد املتـاح تقليصـا شـديدا          أهنيت إىل الـدول األعضـاء، إىل تقلـ        
الظــروف، أصــبح دفــع الــدول األعضــاء الشــتراكاهتا بالكامــل ويف حينــه أكثــر ضــرورة، كــي    

 .تتأثر العمليات املأذون هبا لألمم املتحدة ال
 

 املساءلة والرقابة
 

ــة، الــذي ميثــل هــذا العــام الــذكرى العاشــرة إلنشــاء مكتــب خــدمات الرقابــة الداخ    - ٢٤٦ لي
وسـتجري  .  لتحسـني مهـام الرقابـة داخـل املنظمـة          ١٩٩٤يوليـه   /أنشأته اجلمعية العامة يف متـوز     

اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني تقييمها اخلمسي الثـاين للمكتـب وتسـتعرض مهـام                
ومـن أجـل مسـاعدة اجلمعيـة العامـة، أجـرى املكتـب تقييمـا داخليـا               . وإجراءات اإلبـالغ لديـه    

شامال ألنشطته، وخلص إىل أنه يف حني طرأ حتسن على نوعيـة أنشـطته علـى مـدى السـنوات                    
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اخلمس املاضية، ما زالت هناك حاجة لتعزيز تنسيق تقارير الرقابة يف األمانـة العامـة لتعزيـز أثـر                   
 .التوصيات واملساءلة العامة

 
 الرصد والتقييم وإسداء املشورة  

 
مــديرين واملــوظفني الــذي أجــراه مكتــب خــدمات الرقابــة  ســاهم التــدريب الشــامل لل - ٢٤٧

ــائج     ــق النت ــى حتقي ــة عل ــز اإلدارة القائم ــة يف تعزي ــى شــكل    . الداخلي وأُجــري حتســني كــبري عل
) A/59/69 (٢٠٠٣-٢٠٠٢ومضمون تقريري عن أداء برنـامج األمـم املتحـدة لفتـرة السـنتني                

امج فرعـي يف امليزانيـة الربناجميـة        إلظهار النتـائج الرئيسـية الـيت حتققـت حتـت كـل برنـامج وبرنـ                
 .للمنظمة
ــة، يف تقييمــه إلعــادة تشــكيل هيكــل إدارة      - ٢٤٨ ــة الداخلي وخلــص مكتــب خــدمات الرقاب

، إىل أن اإلصــالح يســري يف مســاره )A/58/746(عمليــات حفــظ الســالم الــذي أُجــري مــؤخرا 
ى املكتـب، يف مجلـة    وأوصـ . الصحيح، إال أنه يلزم املزيد من الوقت كي يتحقـق أثـره بالكامـل             

أمور أخرى، بتحسني إدارة شؤون املوظفني وإضفاء الطابع املؤسسي علـى أفضـل املمارسـات               
 .وتنفيذ أهداف إدارة وتكنولوجيا املعلومات

وواصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقدمي اخلـدمات االستشـارية إلدارات األمانـة              - ٢٤٩
اكــل أعماهلـا، مبــا يف ذلـك إجنــاز تقريـر عــن تكامــل    العامـة ملســاعدهتا علـى تغــيري عمليـات وهي   

وتقييمـات لربنـامج األطفـال والصـراع املسـلح          ) A/59/133(اإلدارة العاملية خلـدمات املـؤمترات       
 .وبرنامج إصالح املوارد البشرية

 
 املراجعة الداخلية للحسابات  

 
ــة مــا يقــرب مــن     - ٢٥٠ ســابات  مراجعــة للح١٠٠أجــرى مكتــب خــدمات الرقابــة الداخلي

وأصدر مخسة تقـارير قُـدمت للجمعيـة العامـة تشـمل طائفـة واسـعة مـن املسـائل، مبـا يف ذلـك                         
عمليات حفظ السالم وأنشطة مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني، واملشـتريات وإدارة           

ونتيجـة لعمليـات مراجعـة احلسـابات الـيت قـام هبـا للجنـة العقـود بـاملقر، قـدم مكتـب                        . الربامج
وأوصـى،  ). A/58/294(رقابة الداخلية توصيات لتحسني كفـاءة عمليـة االسـتعراض           خدمات ال 

يف تقريــر عــن مكتــب املــدعي العــام للمحكمــتني الــدوليتني لروانــدا ويوغوســالفيا الســابقة          
)A/58/677(  الــذي كــان ال يــزال مكتبــا مشــتركا يف ذلــك الوقــت، بتعزيــز أنشــطة التخطــيط ،

وتناول تقريران ملراجعة احلسـابات قـدما إىل اجلمعيـة          . وظفنيوالرصد والتعجيل بتعيني كبار امل    
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ــة إدارة الصــناديق االســتئمانية حلفــظ الســالم    وسياســات وإجــراءات تعــيني  ) A/58/613(العام
 ).A/58/704(موظفي إدارة عمليات حفظ السالم 

 
 التحقيقات  

 
رقابـة الداخليـة    ، افتتحت شعبة التحقيقات مبكتب خدمات ال      ٢٠٠٣سبتمرب  /يف أيلول  - ٢٥١

 يف املائـة مـن احلـاالت        ٩٠ويقع ما يقـرب مـن       . مكتبا جديدا يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا       
ومتكنت الشعبة، بانتقـال معظـم احملققـني الـذين كـانوا            . اليت حققت فيها الشعبة بعيدا عن املقر      

التكــاليف يتخــذون مــن املقــر قاعــدة هلــم إىل املكــان اجلديــد، مــن حتقيــق وفــورات كــبرية يف     
 .وستكون على اتصال أوثق بالكثري من املكاتب اليت جتري حتقيقات بشأهنا

وبنــاء علــى طلــيب، أُجــري حتقيــق يف املــزاعم القائلــة بــأن لــدى األمــم املتحــدة مســجال  - ٢٥٢
، كانـت تقـل     ٥٠من طائرة من طـراز فـالكون        ) “الصندوق األسود ”(صوتيا ملقصورة القيادة    

، ممــا أدى إىل انــدالع ١٩٩٤أبريــل / نيســان٦ حينمــا حتطمــت يف رئيســي روانــدا وبورونــدي
وقــد مت بالفعــل ختــزين مســجل صــويت ملقصــورة القيــادة يف األمــم . اإلبــادة اجلماعيــة يف روانــدا

، إال أن التحقيقات كشفت النقاب عـن أنـه لـيس مـن طـائرة الرئاسـة               ١٩٩٤املتحدة منذ عام    
 .تلك الطائرةوال يتضمن أي معلومات ذات صلة بشأن حتطم 

وتقود شعبة التحقيقات فرقة عمل للتحقيقـات يف كوسـوفو، أُنشـئت نتيجـة للتحقيـق                 - ٢٥٣
الــذي أُجــري يف العــام املاضــي بشــأن قيــام موظــف كــبري يف عنصــر الــتعمري التــابع لبعثــة األمــم  

 ماليــني دوالر عــن طريــق االحتيــال  ٤,٣املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو بتحويــل مبلــغ   
وقد ُمنحـت فرقـة العمـل، بوصـفها هيئـة حتقيـق مشـتركة، واليـة          ). Corr.1 و   A/58/592ظر  ان(

بــدء وإجــراء وتنســيق حتقيقــات لتحديــد الغــش والفســاد اللــذين يشــمالن أمــواال مــن ميزانيــة     
والعضوان اآلخران يف فرقة العمل مها مكتب مكافحة الغـش التـابع لالحتـاد        . كوسوفو املوحدة 

حقيقات املالية التابعـة للبعثـة، الـيت تتـألف مـن شـرطة مـن حـرس املاليـة يف          األورويب ووحدة الت  
وُتدار هـذه املبـادرة بالتعـاون الوثيـق مـع اإلدارة العليـا للبعثـة كـي يتسـىن اختـاذ إجـراء                        . إيطاليا

 .تصحيحي فورا
، عينُت جلنة حتقيق مسـتقلة رفيعـة املسـتوى للتحقيـق يف      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ويف   - ٢٥٤
ولكفالـة  . م ارتكاب تصرفات خملة يف إدارة وتنظيم برنامج النفط مقابل الغذاء يف العـراق             مزاع

ــع ســجالت        ــة احلصــول علــى مجي ــة إمكاني ــاح ألعضــاء اللجن ــق، يت ــق شــامل ودقي إجــراء حتقي
ومعلومات األمم املتحدة ذات الصلة وسلطة إجـراء مقـابالت مـع مجيـع املسـؤولني واملـوظفني                  

نة تفويض باحلصـول علـى السـجالت وإجـراء مقـابالت مـع أشـخاص                وُمنح للج . ذوي الصلة 
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غري منتسبني لألمم املتحدة رمبا يكون لديهم معلومات ذات صلة بالتحقيق واللتمـاس التعـاون               
وقد شجعين إمجاع جملس األمـن علـى الترحيـب بتعـيني            . من الدول األعضاء يف إجراء حتقيقها     

ودعوتـه لسـلطة االئـتالف املؤقتـة يف العـراق         ) ٢٠٠٤ (١٥٣٨اللجنة وذلك من خـالل قـراره        
وســائر الــدول األعضــاء، مبــا يف ذلــك ســلطاهتا التنظيميــة الوطنيــة علــى التعــاون متامــا يف هــذا    

 .التحقيق
 

 تعزيز املنظمة  
 إلجــراء املزيــد مــن التغــيريات، الــذي  يمت اآلن بصــورة عامــة اســتكمال تنفيــذ برنــاجم  -٢٥٥

وقـد قـدمت يف اخلريـف املاضـي تقريـرا مرحليـا للجمعيـة               .  عامني قدمته إىل اجلمعية العامة منذ    
، إىل جانــب عــدد مــن التقــارير الفرعيــة عــن  )A/58/351(العامــة يف دورهتــا الثامنــة واخلمســني 

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤وعكس اقتراح امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة السـنتني       . اقتراحات حمددة لإلصالح  
 األولويـات   حسـب أنشـطة املنظمـة     تنسـيق   املاضـي،   الذي تـداولت اجلمعيـة بشـأنه يف اخلريـف           

وعكـس أيضـا   . املتفق عليها يف مؤمتر قمة األلفية واملؤمترات العاملية الـيت ُعقـدت يف التسـعينات              
إدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة واملـؤمترات وإدارة          مهـا    –إعادة تنظيم رئيسية يف إدارتني كبريتني       

ــدة  عــدد كــبري مــن التقــ  وأوقــف  –اإلعــالم شــؤون  ارير واالجتماعــات واألنشــطة ذات الفائ
 مليــون دوالر داخــل الــربامج  ١٠٠ومــن حيــث املــوارد، أُعيــد ختصــيص أكثــر مــن   . اهلامشــية

ــات         أو ــا املعلوم ــوال املخصصــة لتكنولوجي ــبرية يف األم ــادات ك ــى زي ــة عل ــها ومتــت املوافق بين
 .واالتصاالت وتدريب املوظفني

وقـد أدت  . الت الـيت مت حتقيـق حتسـينات ملموسـة فيهـا          وكان تقدمي التقارير أحد اجملـا      -٢٥٦
اجلهود اليت ُبذلت لتوحيد التقارير املقدمـة إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني إىل         

 يف املائــة ١٦وُيقتــرح إجــراء ختفــيض إضــايف نســبته  .  يف املائــة مــن عــدد التقــارير ١٣ختفــيض 
إدارة هيكـل   عالم، بدأت التغيريات اليت أُجريـت علـى         ويف جمال اإل  . للدورة التاسعة واخلمسني  

 مع التركيز بصـورة أكثـر علـى األنشـطة ذات األولويـة وحتسـني                -شؤون اإلعالم تظهر نتائج     
ــا  ــتخدام التكنولوجيـ ــانون    . اسـ ــل يف كـ ــد يف بروكسـ ــي واحـ ــات إقليمـ ــور معلومـ ــئ حمـ وأُنشـ

ين مـن قلـة املـوارد كائنـة يف       مراكـز منفصـلة تعـا       تسـعة  ، وُيسـتعاض بـه عـن      ٢٠٠٤يناير  /الثاين
وســُتبذل يف العــام القــادم املزيــد مــن اجلهــود لتوحيــد شــبكة مراكــز        . أحنــاء أوروبــا الغربيــة  

 .املعلومات يف مناطق أخرى
وفيمـــا يتعلـــق بنظـــام التخطـــيط وامليزنـــة، حـــل إطـــار اســـتراتيجي ملـــدة عـــامني حمـــل   -٢٥٧
إطـــار اســـتراتيجي مقتـــرح للفتـــرة وســـُيقدم أول . املتوســـطة األجـــل ألربـــع ســـنوات ةــــــاخلط

وباإلضافة إىل ذلك، ُتنسـق     . ، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني       ٢٠٠٧-٢٠٠٦
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االسـتعراض  تبسـيط عمليـة     اآلن على حنو أفضل عمليات ختطيط الربامج وختصيص املـوارد ومت            
إىل  عرضــا  أقصــر وأحســن٢٠٠٥-٢٠٠٤وكانــت وثيقــة ميزانيــة الفتــرة  . احلكوميــة الدوليــة

، مـن املتوقـع أيضـا أن        ٢٠٠٤ويف أواخـر عـام      . من ميزانيات فترات السنتني السابقة    كبري   حد
تنظر الدول األعضاء يف تدابري حمددة لتحسني نظام الرصد والتقييم، وهـو عنصـر هـام آخـر يف              

 .دورة التخطيط وامليزنة
مفوضـية األمـم   ا هت أجرُتعرض يف الفصل اخلامس بقدر من التفصيل اإلصالحات اليت      و -٢٥٨

مبا يف ذلك تدابري مقترحة لتعزيز نظم احلماية الوطنية، وحتسني تنفيـذ            املتحدة حلقوق اإلنسان،    
 وما زالـت مسـألة تعزيـز دعـم نظـام املقـررين واإلجـراءات                .املفوضيةاملعاهدات وحتسني إدارة    

ة اجلديـدة هـذا االهتمـام       وستعاجل املفوضة السـامي   . اخلاصة مسألة تتسم باألولوية يف السياسات     
 .وغريه من االهتمامات، وخاصة فيما يتعلق مبالك مكتبها، يف العام القادم

وقد اسُتكمل يف العـام املاضـي تقريـران رئيسـيان نامجـان عـن جمموعـة اإلصـالح لعـام                      -٢٥٩
يوضح أحدمها أدوار املنظمة ومسؤولياهتا يف التعـاون الـتقين بشـأن عـدد مـن املسـائل                  : ٢٠٠٢

نتقاة ويعكس الثاين عمل فريق الشخصيات البارزة املعين بعالقات األمم املتحـدة مـع اجملتمـع                امل
وسيلزم االضطالع بالكثري من أعمال املتابعة، وخاصة بشأن التقرير األخري، حيـث أنـه             . املدين

ويتضـمن الفصـل   .  هامـة يف األمـم املتحـدة   شـاملة تترتب على توصيات الفريق آثار مؤسسـية و    
 . تفاصيل إضافية بشأن النتائج اليت توصل إليها الفريق واخلطوات القادمة املقترحةالسابع
وقــد أحــرزت الصــناديق والــربامج املزيــد مــن التقــدم يف تعزيــز وجودهــا علــى الصــعيد  -٢٦٠

وتتضــمن التــدابري يف هــذا الشــأن وضــع مبــادئ توجيهيــة للربجمــة املشــتركة وحتديــد   . القطــري
وجيــري تطــوير طرائــق لــإلدارة املشــتركة . بلــدان اخلارجــة مــن صــراعالــدروس املســتفادة يف ال

 .للموارد ونظم لتقاسم املعارف وتعزيز املنسقني املقيمني
 يف تقريـر شـامل عــن التقـدم احملــرز يف    ٢٠٠٤وسـتنظر اجلمعيـة العامــة يف أواخـر عــام     -٢٦١
حمـددة تـرد    مقترحـات   وجيـري تنفيـذ   . لمنظمةل من لبنات استراتيجية املوارد البشرية       ١٠تنفيذ  

ــدابري لتنســيق عقــود واســتحقاقات    . ٢٠٠٢يف جمموعــة عــام  ــال، مت وضــع ت وعلــى ســبيل املث
. املوظفني يف امليدان؛ بيد أنه ما زال جيري استعراض األثر املايل املترتب علـى هـذه املقترحـات                 

 إطــار وجيــري وضــع تــدابري عمليــة لتحســني الفــرص املتاحــة ملــوظفي فئــة اخلــدمات العامــة، يف 
وقــد أشــار اســتعراض لتفــويض . القيــود الــيت فرضــتها قــرارات مــؤخرة اختــذهتا اجلمعيــة العامــة 

 أوضــح مــن إدارة الشــؤون اإلداريــة بشــأن مهــام التنظــيم اتالســلطة إىل ضــرورة تــوفري إرشــاد
 مبــا يف ذلــك إعــادة تشــكيل فريــق -ومــن املتوقــع أيضــا إدخــال نظــم أفضــل للرصــد . واإلدارة

 . وإيالء اهتمام أكثر للتدريب اإلداري-نظمة املساءلة بامل
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العامــة مــؤخرا مكتــب احملاســبة   وأود أيضــا أن ألفــت االنتبــاه إىل اســتعراض أجــراه      -٢٦٢
ومن املشـجع مالحظـة      .حبكومة الواليات املتحدة بشأن التقدم احملرز يف إصالح األمم املتحدة         

 يف املائــة مـــن  ٨٥ تنفيـــذ مت أن املكتــب قــدر، يف وقـــت االســتعراض الـــذي أجــراه، أنـــه قــد     
 . تنفيذا كليا أو جزئيا٢٠٠٢ و ١٩٩٧اإلصالحات املقترحة يف جمموعيت إصالح عامي 
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 الفصل السابع
 الشراكات  

 االتصاالت
إعــادة كمــا ورد بالتفصــيل يف تقريــري الســابق عــن أعمــال املنظمــة، أُجريــت عمليــة    -٢٦٣

اجلديـد  عملـها   ويقوم منوذج   . شؤون اإلعالم تنظيم رئيسية ألولويات وهياكل وعمليات إدارة       
هو إدارة وتنسيق مضمون اتصاالت األمم املتحدة وإبـالغ هـذا           دورها  على أساس افتراض أن     

وقد حصلت اإلدارة، من خالل عمليـة إعـادة         . املضمون استراتيجيا لتحقيق أكرب أثر مجاهريي     
يت طرحتها عليهـا يف تقريـري لعـام         تنظيم، على األدوات اليت حتتاجها لالستجابة للتحديات ال       ال

ــون ٢٠٠٢ ــز األمــم املتحــدة ” املعن ــيريات   : تعزي ــد مــن التغ ــامج إلجــراء املزي  A/57/387(“ برن
وبعد فترة انتقاليـة، مت تـذليل املشـاكل األوليـة الـيت صـودفت فيمـا يتعلـق باهلياكـل                     ). Corr.1 و

ما يتوقـع منـها،     شكيل هيكلها   وتفهم اإلدارة اآلن بعد إصالحها وإعادة ت      . والعمليات اجلديدة 
وهـي  . يـذها فالوسائل الالزمة لتحقيق هذه التوقعـات واكتسـبت خـربة عمليـة يف تن             وهي تتقن   

الـيت تلمسـتها حـديثا يف نفسـها، مـن أجـل       وتـوخي الثقـة     مستعدة لتطبيـق الـدروس املسـتفادة،        
 .زيادة حتسني النواتج واخلدمات اليت تقدمها

ــانون األول -٢٦٤ ــمرب/ويف كـ ــا    ٢٠٠٣ ديسـ ــالل قرارهـ ــن خـ ــة، مـ ــة العامـ ــدت اجلمعيـ ، أيـ
يف مجيــع لإلعـالم   بـاء، مقترحـايت فيمـا يتعلـق بترشـيد شــبكة مراكـز األمـم املتحـدة         ٥٨/١٠١

أحناء العامل ووضعت تسلسال واضحا للخطوات اليت تتخذها إدارة شؤون اإلعالم لتنفيـذ هـذه        
إعـالم إقليمـي لألمـم املتحـدة لغـرب          ومتثلت اخلطـوة األوىل منـها يف إنشـاء مركـز            . املقترحات

عـالم يف   لإل مراكـز     تسـعة   يف بروكسـل فـور إغـالق       ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١أوروبا، يف   
وسـتتمكن املنظمـة، ألول مـرة، بإنشـاء         . ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١أوروبا الغربية يف    

إعالمــي منســق ة توعيــهــذا املركــز احلــديث الــذي تتــوفر لــه مــوارد كافيــة، مــن تنفيــذ برنــامج  
 . تنفيذا سليماومترابط وقوي يف مجيع أحناء أوروبا الغربية

وقد طلبت من إدارة شـؤون اإلعـالم أن تسـتعرض اخلـربة املكتسـبة يف أوروبـا الغربيـة                  -٢٦٥
ومـن  .  لإلعـالم   وحنن نواصل عملية أقلمة مراكز األمـم املتحـدة         قيمةالستقاء دروس قد تكون     

ــيختلف       الواضــح أن النمــوذج اإلقلي  ــامي س ــامل الن ــة املطــاف يف الع ــُيطبق يف هناي ــذي س مــي ال
ــهما خمتلفــة    عمــا ــيم من ــة، حيــث أن احتياجــات كــل إقل ــا الغربي ويف هــذه . اســُتخدم يف أوروب

املرحلة، أتوخى القيام، بالتشاور مع الدول األعضاء، بإنشاء عدد كبري مـن احملـاور األصـغر يف                 
عـامل النـامي، مـع اختيـار مواقعهـا وختصـيص مواردهـا              مراكز وسائط إعـالم رئيسـية يف أحنـاء ال         

 .حبيث تكفل أال تعرقل املسافات والتنوع اللغوي عملياهتا
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السابقة إنشـاء أفرقـة     اإلثنـي عشر   يف األشهر   لإلعالم  ومن مسات أنشطة األمم املتحدة       -٢٦٦
العليـا اإلرشـاد    ارة  وتـوفر اإلد  . خرباء صغرية لتتناول اآلثار اإلعالمية النامجة عن أزمـات ناشـئة          

هلذه األفرقة، اليت يشارك فيها بصورة عامة موظفون من إدارة شؤون اإلعالم واملكاتـب الفنيـة                
ذات الصلة يف األمانة العامة، وهي تقدم مشورة اسـتراتيجية وتوجيهـات بشـأن كيفيـة معاجلـة                  

ومــة األمــم منظمــوظفي إعــالم يف وهنــاك فريــق آخــر، يتــألف مــن  . األزمــات املعنيــة مجاهرييــا
املتحدة من الشـرق األوسـط والعـامل العـريب، عقـد اجتمـاعني ووضـع خطـة اسـتراتيجية لـدعم                      

 .الصورة الواهية للمنظمة يف تلك املنطقة
األمانـة  وقد تأكدت أمهية اإلعالم الفعال لنجاح عمليات حفـظ السـالم كلمـا سـعت        -٢٦٧

ــة  ــة    العام ــزم لتلبي ــا يل ــز األمــم املتحــدة مب ــة جتهي ــى هــذه    إىل كفال ــثرية يف الطلــب عل ــرة امل  الطف
وقد وضعت إدارة شؤون اإلعالم، للوفـاء مبسـؤولياهتا فيمـا يتعلـق جبوانـب اإلعـالم                 . العمليات

يف حفظ السالم، استراتيجيات جديـدة هتـدف إىل توليـد الـدعم للعمليـات اجلديـدة واملتوسـعة          
ملنـاطق الـيت ُتـوزع فيهـا هـذه       حملـيني يف ا    السـكان فيما بني الدول األعضاء، وعامة اجلمهـور، و       

 .العمليات
ومــن أجــل تنفيــذ االســتراتيجيات املــذكورة أعــاله، تتزايــد احلاجــة إىل وزع مــوظفي    -٢٦٨
وقـد أُجـري تـدريب متهيـدي        . السـرعة إىل البعثـات امليدانيـة اجلديـدة        حمنكني على وجـه     إعالم  

ات حفظ السـالم وذلـك       على وجه السرعة على بعث     همملوظفي األمم املتحدة الذين ميكن وزع     
 برعاية إدارة شؤون اإلعـالم      ،يونيه/يف قاعدة األمم املتحدة للسوقيات يف برينديزي يف حزيران        
وأعقـد األمـل علـى مواصـلة هـذا          . وبتمويل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      

وقـد قُـدم التـدريب    . ةالتدريب لكفالة توفر جمموعـة كاملـة مـن املـوظفني املـؤهلني عنـد احلاجـ           
 بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالح بشـأن             ىون حاليـا لـد    ـلمـأيضا ملوظفي اإلعالم الذين يع    

ويشـارك  .  مثـل نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج            ،أولويـات البعثـة احملـددة     دعـم   طرق  
خصصـات  التخرباء من إدارة شؤون اإلعالم اآلن، بصـورة معتـادة، يف بعثـات التقيـيم متعـددة                  

ويف األشـهر اإلثــين عشــر الســابقة،    .اليت تسبق وزع بعثات حفظ السالم أو البعثات السياسية
مـن  وهـاييت   كـوت ديفـوار وليربيـا       السـودان و  استفادت بعثـات تقيـيم أوفـدت إىل بورونـدي و          

ــدخالت  ــيم احتياجــات وســائط       م ــراق لتقي ــة إىل الع ــة متهيدي ــاد بعث ــوظفي اإلعــالم، ومت إيف م
 . اإلعالم
واستخدم عدد من األسـاليب واألنشـطة اجلديـدة لزيـادة نطـاق التوعيـة الـيت تقـوم هبـا                      -٢٦٩

وثبــت أن اســتخدام الوســائل العامــة اخلارجيــة لالحتفــال مبناســبات وأحــداث  . األمــم املتحــدة
األمم املتحدة ابتكار ناجح جـدا، وعلـى سـبيل املثـال أدى ذلـك إىل مضـاعفة عـدد احلاضـرين            
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

ــال الســنو  ــدز  ي يف االحتف ــاملي لإلي ــاليوم الع ــع ) ديســمرب/ كــانون األول١(ب ــورك، أرب  يف نيوي
 .مرات
 اســتخدام مــؤمترات الفيــديو متعــددة املواقــع واملبــادالت عــن طريــق         عــزز وباملثــل،   -٢٧٠

اإلنترنت، اليت تربط بني طالب وشركاء من اجملتمع املدين يف مجيـع أحنـاء العـامل، القـدرة علـى                    
وقـد اجتـذبت أحـداث خاصـة        . بشأن الكثري من املسـائل اهلامـة      ي  إجراء حوار مجاهري  تشجيع  

وأثنـاء املرحلـة    قبيل انعقـاد مـؤمتر القمـة العـاملي جملتمـع املعلومـات              أقيمت على شبكة اإلنترنت     
، عددا كبريا ومتحمسا من املشاركني مـن        )٢٠٠٣ديسمرب  /جنيف، كانون األول  (األوىل منه   

ابع الكـثري مـن املنظمـات املهتمـة واألفـراد املهـتمني عـن               وقـد تـ   . الطالب يف العديد من البلدان    
طريق إذاعـات حيـة علـى شـبكة اإلنترنـت املـؤمتر السـنوي املشـترك بـني إدارة شـؤون اإلعـالم                     

ممثــل مــن  ٢ ٠٠٠واملنظمــات غــري احلكوميــة، الــذي اجتــذب عــددا قياســيا مــن املمــثلني بلــغ   
 .ورك بلدا حضروا إىل نيوي٨٦منظمات اجملتمع املدين من 

ومــن الوســائل املبتكــرة األخــرى الــيت اســتخدمت لتعزيــز الفهــم العــام لعمــل املنظمــة     -٢٧١
وقـد اختـذ   . يف موقع األحداث يف مقر األمم املتحـدة “ ة الشفويةاملترمج”السماح بتصوير فيلم  

هذا القرار بعد فكر جهيد ومناقشات كثرية، واسـتند يف اختـاذه يف هنايـة املطـاف إىل تقيـيم أن                     
 .ستتمثل يف زيادة الوعي باألمم املتحدة لدى مجهور عريضمنه صلة النهائية احمل

ويف حماولة لتركيز االنتباه على مسائل هامة ال تتداوهلا األخبار يف كـثري مـن األحيـان،            - ٢٧٢
. “أنبــاء ينبغــي أن يســمع العــامل املزيــد عنــها   ١٠”بــدأت إدارة شــؤون اإلعــالم قائمــة تضــم  

ئمة حمنة اجلنود األطفال يف أوغندا، واألزمة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى،             وبرزت يف هذه القا   
والتطورات الـيت قـد تـؤدي إىل توقيـع معاهـدة جديـدة بشـأن حقـوق املعـوقني، واخلطـر الـذي                        

ــى     ــراط يف صــيد الســمك عل ــامل   ٢٠٠ معيشــةيشــكله اإلف ــاء الع ــع أحن ــون نســمة يف مجي .  ملي
الــيت مواتيــة مــن مكاتــب األمــم املتحــدة ووكاالهتــا علــى اســتجابة حصــلت هــذه املبــادرة  وقــد

ســامهت بأفكــار يف املشــروع وجنحــت يف اجتــذاب اهتمــام العديــد مــن املؤسســات اإلخباريــة  
ط اإلعـالم   وللمسألة األوسع نطاقا الـيت تتعلـق بالـدور الـذي تؤديـه وسـائ               لألنباء احملددة نفسها  
 .يف زيادة الوعي العام

رشولد التكنولوجيا لرفع مستوى نواجتهـا، ويوصـل فهـرس          واستخدمت مكتبة داغ مه    - ٢٧٣
 اآلن بــالنص الكامــل جلميــع UNBISnetشــبكة نظــام األمــم املتحــدة للمعلومــات الببليوغرافيــة  

وقد قدمت وصـالت إضـافية يف       . الوثائق يف نظام الوثائق الرمسية، جبميع اللغات الرمسية الست        
ــالنص الكامـــل للكلمـــات ويف ســـج   ــة  فهـــرس الكلمـــات بـ الت التصـــويت للنصـــوص الكاملـ
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ــرارات ــة عــام      . للق  تنقــيح شــامل لقاعــدة بيانــات    ٢٠٠٤ومــن املتوقــع أن ينجــز حبلــول هناي
 .سجالت التصويت، الذي جيري العمل فيه حاليا

ويتيح التطوير والتحسني املستمر ملوقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت لنـا تسـخري               - ٢٧٤
ع عدد أكرب من الناس يف مجيع أحناء العامل على عمـل منظمتنـا          قدرات اإلنترنت من أجل إطال    
 مليـون  ٢ ١٠٠، سجل املوقع مـا يزيـد عـن    ٢٠٠٣ويف عام   . والقضايا ذات االهتمام املشترك   

ويطلـع املسـتخدمون علـى مـا يزيـد عـن         . ٢٠٠٢ مليـون زيـارة يف عـام         ١ ٦٩٥زيارة، مقابل   
 زيـادات كـبرية يف عـدد الزيـارات يف     وسجلت أيضا.  صفحة يف اليوم يف املتوسط    ٩٤٠ ٠٠٠

 يف املائـة للصـينية،      ٧٩٢ يف املائـة للعربيـة، و        ١٢٦: ٢٠٠٣مواقع اللغـات املختلفـة أثنـاء عـام          
 يف ١١٥ يف املائـة للروسـية، و   ١٧٣ يف املائة للفرنسـية، و  ١٠٨ يف املائة لالنكليزية، و      ٧٧ و

 العادي يف االسـتخدام العـام لإلنترنـت         ويعكس حجم هذه الزيادات النمو غري     . املائة لإلسبانية 
يف بلدان مثل الصني، والتدابري اهلامـة الـيت اختـذهتا األمانـة العامـة لتعزيـز التعـدد اللغـوي بإتاحـة                      

ومــن شــأن إدخــال حمــرك حبــث جديــد ميكــن   . املزيــد مــن الصــفحات جبميــع اللغــات الرمسيــة  
 مـن حتديـد موضـع املـواد ذات          استخدامه للبحث جبميـع اللغـات الرمسيـة أن ييسـر كـثريا أيضـا              

 .األمهية
ومن أجل تيسري املضي قدما يف حتقيق املساواة بني اللغات الرمسية، تقـيم إدارة شـؤون                 - ٢٧٥

ــة     ــة الــيت تقــدم ترمجــات جماني ــع  . اإلعــالم شــراكات مــع املؤسســات األكادميي ومت بالفعــل توقي
وجامعـة  ) الصـني (اوكسـنغ   ، وجامعـة ش   )بـيالروس (اتفاقات مع جامعة والية مينسـك اللغويـة         

ــا مناقشــات مــع شــركاء حمــتملني بشــأن اختــاذ    . هبــذا الشــأن) إســبانيا(ســالمنكا  وجتــري حثيث
 .ترتيبات تعزز موقع اللغة العربية

وجيــري تنفيــذ تــدابري خاصــة لتحســني إمكانيــة احلصــول علــى حمتويــات موقــع شــبكة    - ٢٧٦
 جمللـس املنشـورات مشـروع مبـادئ         ووضـع فريـق عامـل تـابع       . اإلنترنت للمستخدمني املعوقني  

 .توجيهية فنية، وتشجع مجيع املكاتب اليت تقدم حمتويات على التقيد هبا إىل أقصى قدر ممكن
وما زالت بوابة مركز أنباء األمم املتحدة على الشبكة، الـيت تتـاح اآلن جبميـع اللغـات         - ٢٧٧

بـار الـيت يودعهـا هنـاك موظفـو          وتظهـر األخ  . الرمسية، جتتذب عددا متزايـدا بـاطراد مـن الـزوار          
قســم دائــرة األنبــاء بتــواتر متزايــد علــى مواقــع خمتلــف مكاتــب األمــم املتحــدة ووكاالهتــا علــى  
ــات         ــة وكيان ــري احلكومي ــات غ ــالم واملنظم ــائط اإلع ــية لوس ــذ الرئيس ــت، واملناف ــبكة اإلنترن ش

  بلــد يف١٠٠ مشــترك اآلن مــن أكثــر مــن  ٢٥ ٠٠٠وهنــاك مــا يزيــد عــن  . خارجيــة أخــرى
وسـتتاح هـذه    . اخلدمة اإلخبارية بالربيد االلكتروين الـيت يقـدمها املوقـع باالنكليزيـة والفرنسـية             

 .٢٠٠٤اخلدمة جبميع اللغات الرمسية قبل هناية عام 
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

وبالتطرق إىل أنشطة التوعيـة التقليديـة أكثـر الـيت نقـوم هبـا، مـن املشـجع مالحظـة أن                       - ٢٧٨
ــذين يقومــون بــدورات مــز    ــرة    عــدد األشــخاص ال ــة يف الفت ودة مبرشــدات قــد ارتفــع مــرة ثاني

ــاب أحــداث          ــم املتحــدة يف أعق ــر األم ــدد زوار مق ــد أن اخنفــض ع ــر بع ــذا التقري املشــمولة هب
 .٢٠٠١سبتمرب /أيلول ١١
وتواصل إذاعة األمم املتحدة تقدمي تقـارير إخباريـة يوميـة وأسـبوعية وبـرامج باللغـات                  - ٢٧٩

 والكسواحيلية، للمئات من حمطـات اإلذاعـة يف مجيـع أحنـاء             الرمسية الست، فضال عن الربتغالية    
وُيقدر عـدد مسـتمعي هـذه    . وُتوزع أيضا برامج أسبوعية بسبع لغات غري رمسية أخرى    . العامل

وتقوم دائرة اإلذاعـة بالتوسـع يف املـواد الـيت تقـدمها          .  مليون نسمة  ٢٠٠الربامج مع التحفظ بـ     
 .مي برنامج متثيلي لألطفالبتقدمي برنامج جديد عن أفريقيا وتقد

ويقدر تليفزيون األمم املتحدة أن هناك مجهورا يبلغ مليوين شخص يشاهدون براجمـه،              - ٢٨٠
مبا يف ذلك مئات الساعات من التغطية اليت ُتقدم لإلذاعات العامليـة عـن طريـق التغذيـة اليوميـة                    

وتشـاهد  . مترات األخـرى  اليت تغطي اجتماعات اجلمعية العامة وجملس األمـن واألحـداث واملـؤ           
مجاهري أعرض من ذي قبل، عن طريـق شـبكة آخـذة يف االتسـاع مـن الشـراكات مـع هيئـات                       

برنــامج (“ وقــائع عامليــة”إذاعيــة رئيســية، الــربامج الــيت ينتجهــا تلفزيــون األمــم املتحــدة مثــل   
سلسـلة مـن األخبـار عـن عمـل منظومـة         (“  تعمـل   وهـي  األمم املتحـدة  ”، و   )حواري أسبوعي 

السنوي، شأهنا يف ذلك شـأن الـربامج الـيت أُنتجـت أخـريا      “ العاماستعراض ”و ) م املتحدة األم
 .“حفظ السالم: جملس األمن”و “ تعمل من أجلنا مجيعااألمم املتحدة ”: وهي
وعلى مدى العام املاضي، اشتركت إدارة شـؤون اإلعـالم أيضـا يف إنتـاج سلسـلة مـن              - ٢٨١

وقد ُوزعت هـذه اإلعالنـات،      .  يوما دوليا  ١٣صل باالحتفال بـ    إعالنات اخلدمة العامة فيما يت    
 بلـدا، وتلقـت     ٧٠ هيئـة تلفزيونيـة يف       ٢٠٠اليت أُنتجت باالشتراك مع شـريك خـارجي، علـى           

 .تغذية مرتدة إجيابية
 صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية

ليـة ومؤسسـة    دخلت الشـراكة الناجحـة بـني صـندوق األمـم املتحـدة للشـراكات الدو                - ٢٨٢
 ١٩٩٨ومنذ إقامة هـذه الشـراكة يف عـام          . ٢٠٠٤مارس  /األمم املتحدة عامها السابع يف آذار     

 مشـروعا   ٢٩٢ مليـون دوالر لتمويـل       ٥٦٣، مت ختصـيص مـا جمموعـه         ٢٠٠٣وحىت هناية عـام     
ــا تابعــا لألمــم املتحــدة ٣٥ بلــدا ومشــل ذلــك  ١٢١متــارس نشــاطها يف  وقــد بلــغ املبلــغ  .  كيان

تمويــل املشــترك مــن شــركاء متويــل آخــرين، مثــل املــاحنني متعــددي األطــراف          التراكمــي لل
ومت متويــل مشــاريع يف مجيــع أحنــاء العــامل يف أربعــة جمــاالت .  مليــون دوالر١٨٧,٤والثنــائيني، 

 .صحة الطفل؛ والسكان واملرأة؛ والبيئة؛ والسالم واألمن وحقوق اإلنسان: برناجمية
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ز الشـراكة بـني مؤسسـة األمـم املتحـدة وصـندوق األمـم               وعلى مر الزمن، تطور تركيـ      - ٢٨٣
“ روايـة قصـة   ”املتحدة للشراكات الدولية من الربجمة والتمويل اخلالصـني ملشـاريع منفـردة إىل              

وتؤدي املؤسسة دورا فريـدا يف الـدعوة        . هذه املشاريع وعمل األمم املتحدة بصورة عامة أيضا       
ويف الوقـت   . لـدى الشـركاء احملـتملني واجلمـاهري       بفضل قدرهتا على زيادة فهـم األمـم املتحـدة           

نفسه، ميكن أن ُتستخدم املسامهات اخلارجة عن امليزانيـة للمؤسسـة بطـرق ال ميكـن اسـتخدام                  
األمــوال األساســية فيهــا، ممــا يتــيح إمكانيــات لالبتكــار واإلبــداع ال ميكــن أن توفرهــا املنظمــة   

نـاظرة الـيت تقـدمها املؤسسـة، علـى تعـاون            وقد أقدم شركاء جدد، من خالل املنح امل       . مبفردها
يف قضايا األمم املتحدة يف طائفة مـن اجملـاالت، مثـل محايـة التنـوع البيولـوجي، وحفـظ مواقـع                      

 . التراث العاملي، ومكافحة األمراض
واســـتنادا إىل سلســـلة مـــن املبـــادرات االبتكاريـــة، استضـــافت املؤسســـة وائـــتالف        - ٢٨٤

برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وصـندوق األمـم املتحـدة للشـراكات           االقتصادات املسؤولة بيئيا و   
. ٢٠٠٣نـوفمرب   /الدولية مؤمتر قمة ملؤسسات االستثمار بشأن اخلطر املناخي يف تشـرين الثـاين            

 مــن مــديري صــناديق املعاشــات التقاعديــة، وأمنــاء خــزائن   ٢٠٠وقــد مجــع مــؤمتر القمــة بــني  
ميني ومــدراء تنفيــذيني ألعمــال جتاريــة، وممثلــي  واليــات بالواليــات املتحــدة ومســؤولني حكــو 

منظمات غري حكومية وموظفني كبار يف األمم املتحدة الستكشاف الصلة بني اخلطـر املنـاخي          
 نقـاط مـن جانـب       ١٠وقـد تكلـل بتوقيـع نـداء مـن أجـل العمـل يشـمل                 . واملسؤولية االئتمانية 

 .ن تريليون دوالرمشاركني رئيسيني يتولون املسؤولية عن أصول تزيد قيمتها ع
ونتيجة لنجاح الشراكة بني املؤسسة وصـندوق الشـراكات الدوليـة، يعمـل الصـندوق                - ٢٨٥

ويقـدم الصـندوق    . اآلن كدار مقاصة ملعلومات الشراكة وييسر فـرص التمويـل لألمـم املتحـدة             
. بصــورة متزايــدة نطاقــا كــامال مــن اخلــدمات إلقامــة شــبكات وائتالفــات وشــراكات رئيســية 

 األخري على هذا شراكة املصرف اخلاص التابع جملموعة سييت مـع برنـامج األمـم املتحـدة                  واملثل
وقد أدى هذا التعاون إىل توجه عشرات من عمـالء املصـرف إىل موزامبيـق وجنـوب          . اإلمنائي

 . الستطالع فرص دعم مشاريع األمم املتحدة اليت زاروها٢٠٠٤أبريل /أفريقيا يف نيسان
دم صـندوق األمـم املتحـدة للشـراكات الدوليـة املشـورة للقطـاع اخلـاص                وكثريا ما يقـ    - ٢٨٦

واملؤسسات اخلاصـة بشـأن سياسـات األمـم املتحـدة وإجراءاهتـا، فضـال عـن مقترحـات بشـأن                     
ويف عـام  . الطرق االستراتيجية اليت تدعم هبا كيانات خارجية حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    

وهـو منظمـة شـاملة ملـا يزيـد          (املؤسسـات األوروبيـة     ، ساهم الصندوق يف جعل مركز       ٢٠٠٣
يعتمــد هــذه األهــداف كإطــار لعملــه، مــع التشــديد علــى دعــم مكافحــة  )  مؤسســة٥٠٠عــن 

وأقيمــت شــراكات جديــدة مــع عــدد مــن املؤسســات  . اإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
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ســة جمموعــة واهليئــات والشــركات، مبــا يف ذلــك املصــرف اخلــاص التــابع جملموعــة ســييت ومؤس
سييت، وجلنة تشجيع أعمـال الشـركات اخلرييـة، وجملـس املؤسسـات، ومركـز تطـوير التعلـيم،                    

 بكار، ومؤسسة هيلتون، ومايكروسـوفت، وشـبكة املؤسسـات          -وأوروبا يف العامل، وهيولت     
ــات        ــة للوالي ــة التجاري ــر هــاوس كــوبرز، والغرف ــرايس ووت ــاون االبتكــاري، وب ــة للتع األوروبي

 .افوناملتحدة وفود
، توىل الصندوق املسؤولية عن تقدمي الدعم ملستشـاري اخلـاص املعـين         ٢٠٠٤ويف عام    - ٢٨٧

بتسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والسـالم، ال سـيما فيمـا يتعلـق بأنشـطته الراميـة إىل تشـجيع                     
 .مشاريع على الصعيد امليداين باستخدام الرياضة كأداة من أجل التنمية

 
 خدمات املشاريع

، شـرع مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات      ٢٠٠٣يف جهد متعدد السنوات بـدأ يف عـام         - ٢٨٨
ــات         ــراد والعمليـ ــه األفـ ــية وتوجيـ ــه التنافسـ ــني قدرتـ ــة وحتسـ ــه املاليـ ــز حالتـ ــاريع يف تعزيـ املشـ
والتكنولوجيات من أجل احلصول علـى أعمـال جديـدة وتلبيـة احتياجـات العمـالء واألسـواق                  

ــة مــن حيــث التكــاليف و   ــاءة بصــورة فعال ــه    . تتســم بالكف ــيح ل ــة تت ــوأ املكتــب مكان وكــي يتب
ــتثمارات          ــن االس ــة م ــه مبجموع ــوم إدارت ــد، جيــب أن تق ــدى البعي ــى امل ــي عل ــتمرار العمل االس

ويتمثل اهلدف مـن ذلـك يف إعـادة تشـكيل املكتـب             . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤االستراتيجية يف عامي    
منائيـة لأللفيـة وبرنـامج األمـم        كمنظمة تركز على العمالء تسهم بفعالية يف حتقيق األهـداف اإل          

 . املتحدة للسالم والتنمية األوسع نطاقا
، واصـل املكتـب التقيـد باملبـدأ القـائم علـى التمويـل               ٢٠٠٣ومن حيث األداء يف عـام        - ٢٨٩
 مليـون دوالر، بلـغ جممـوع    ٤٩٠,٦ إىل ٢٠٠٣ووصل جمموع املشـاريع املنجـزة لعـام         . الذايت

وظــل برنــامج األمــم املتحــدة    .  مليــون دوالر ٤٧,٨فقاهتــا  مليــون دوالر ون ٦٦,٢إيراداهتــا 
اإلمنائي العميل الرئيسي للمكتب، الذي ظل شـريكا لـه قيمتـه أيضـا للصـندوق الـدويل للتنميـة             
الزراعيـة وغـريه مـن مؤسسـات اإلقـراض بسـبب خربتـه الفنيـة املعتـرف هبـا يف اإلشـراف علـى             

 . القروض واملصروفات
 

  التجاريةاجملتمع املدين والشراكات
بعد عام من املشاورات املكثفة على األصعدة القطرية واإلقليميـة والعامليـة، قـدم فريـق                 - ٢٩٠

الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين التـابع يل تقريـره املعنـون                
وقــد اســتند ). S/58/817(“ اجملتمــع املــدين واألمــم املتحــدة واحلكــم العــاملي  : حنــن الشــعوب”

أن تصــبح : الفريــق يف مقترحاتــه إىل أربعــة مبــادئ رئيســية، هــي أن األمــم املتحــدة حتتــاج إىل  
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 الشراكات

منظمة أكثر تطلعـا للخـارج، اسـتجابة لطـابع التعدديـة املـتغري؛ وحتتضـن تعـدد الـدوائر وتنشـئ             
؛ وتقبـل دورا    شراكات جديدة جملاهبة التحديات العاملية؛ وتربط األهداف العاملية بالواقع احمللـي          

أوضح يف تعزيز احلكم العاملي، ويشدد على الدميقراطية التشاركية وتعميق مسـاءلة املؤسسـات    
ــة  ــا جمموعــه    . أمــام اجلمــاهري العاملي ــق م ــدم الفري ــادئ، ق  اقتراحــا يف ٣٠واســتنادا إىل هــذه املب

وائر؛ وزيــادة  تعزيــز العمليــات متعــددة الــد-الــدور التنظيمــي لألمــم املتحــدة : اجملــاالت التاليــة
االســتثمار يف الشــراكات؛ والتركيــز علــى الصــعيد القطــري؛ وتعزيــز حــوار جملــس األمــن مــع    
اجملتمــع املــدين؛ واالشــتراك مــع املمــثلني الربملــانيني املنتخــبني؛ وتبســيط وعــدم تســييس اعتمــاد    

؛ وتــوفري اجملتمــع املــدين وإمكانيــة وصــوله إىل األمــم املتحــدة؛ وتقــدمي املــوارد اإلضــافية الالزمــة
 .القيادة العاملية يف تعزيز االشتراك مع اجملتمع املدين

ويسـرين بصـورة    . وميثل تقرير الفريـق مسـامهة قيمـة يف عمليـة إصـالح األمـم املتحـدة                 -٢٩١
خاصــة أن الفريــق اقتــرح عــددا مــن الطــرق احملــددة لزيــادة مشــاركة ممثلــي اجملتمــع املــدين مــن    

مع اجملتمع املـدين يف اجملـاالت اإلنسـانية واإلمنائيـة، وتشـجيع             البلدان النامية، وتعزيز الشراكات     
وكما يقترح الفريـق، سـتزداد فعاليـة وأمهيـة         . زيادة مشاركة الربملانيني يف أعمال األمم املتحدة      

وأعتــزم أن أقــدم إىل . املنظمــة إذا وجــدنا طرقــا لتعزيــز مشــاركة ومســامهة اجملتمــع املــدين فيهــا 
ا التاســعة واخلمســني، تعليقــات ومقترحــات أخــرى فيمــا يتعلــق       اجلمعيــة العامــة، يف دورهتــ  

 .باخلطوات العملية اليت ميكن أن تتخذ استجابة لتوصيات الفريق
، ومبادرة مواطنة الشـركات الـيت       “االتفاق العاملي ”وشهد العام املاضي منوا سريعا يف        -٢٩٢

 حقـوق اإلنسـان وظـروف العمـل          لتعزيز املبادئ العاملية يف جماالت     ٢٠٠٠يوليه  /بدأهتا يف متوز  
والحــظ تقيــيم ألثــر االتفــاق العــاملي أجرتــه دار اخلــربة االستشــارية الدوليــة ماكينـــزي . والبيئــة

 بلـدا، هـو أكـرب       ٧٠ شـركة مـن      ١ ٥٠٠وشركاه أن االتفـاق العـاملي، الـذي يضـم أكثـر مـن               
لالتفـاق العـاملي،    وعالوة على ذلـك خلـص التقيـيم إىل أن           . مبادرة ملواطنة الشركات يف العامل    

ــز سياســات تتعلــق        ــا عــن طريــق تشــجيع الشــركات علــى اعتمــاد أو تعزي ــرا إجيابي عمومــا، أث
باملســائل االجتماعيــة والبيئيــة يف حــني يوطــد الشــراكات بــني األعمــال التجاريــة واجملموعــات   

 .العمالية ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من أصحاب املصاحل
ة عقــد مــؤمتر قمــة قيــادات االتفــاق العــاملي، الــذي انعقــد يف   ومــن العالمــات الرئيســي  -٢٩٣
ــران ٢٤ ــه يف مقــر األمــم املتحــدة /حزي ــذيني    . يوني ــار املــدراء التنفي وقــد كــان أكــرب جتمــع لكب

ــة        ــدين بشــأن موضــوع مواطن ــال ومنظمــات اجملتمــع امل واملســؤولني احلكــوميني ورؤســاء العم
ومـن أبـرز نتـائج مـؤمتر       . القيـادات  مـن    ٥٠٠الشركات العاملية، حيـث حضـره مـا يقـرب مـن             

وبنـاء علـى ذلـك    . القمة اعتماد املبـدأ العاشـر لالتفـاق العـاملي، الـذي يتنـاول مكافحـة الفسـاد           
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دخل االتفاق حلبة املكافحة العاملية للفساد، الذي يشكل بـالء ضـحاياه الرئيسـيون هـم فقـراء                  
 شــركة ماليــة ٢٠تعهــد ) أ: (وهنــاك طائفــة مــن النتــائج اهلامــة األخــرى، يف مقدمتــها  . العــامل

رئيسية ببدء إدماج املسائل االجتماعية والبيئية ومسـائل احلكـم يف حتليـل االسـتثمارات وصـنع                 
وإعالن عدد من أسواق األوراق املالية أهنا ستستكشـف إمكانيـة التعـاون مـع               ) ب(القرارات؛  

 عــن االتفــاق وعــن االتفــاق العــاملي، ووافــق العديــد منــها علــى أن يتشــاطر بنشــاط املعلومــات 
وإعــالن إدارة الشــؤون اإلداريــة   ) ج(مســؤولية الشــركات مــع الشــركات املدرجــة لــديها؛      

ــة العامــة أن مبــادئ االتفــاق العــام ســتعتمد يف اجملــاالت الرئيســية إلدارة املنظمــة، مثــل      باألمان
 .املشتريات وإدارة االستثمارات وإدارة املرافق واملوارد البشرية

متر القمـة أيضـا نـداءات لتحسـني املسـاءلة ونزاهـة املبـادرة وأعربـت             وصدرت عـن مـؤ     -٢٩٤
القيادات من عـدة منظمـات يف اجملتمـع املـدين عـن االهتمـام الشـديد مبصـداقية االتفـاق العـام،                       
ــات          ــة بترمجــة التزام ــن التفصــيل الطــرق الكفيل ــد م ــادرة مبزي ــى أن تستكشــف املب ــت عل وحث

ومـن األمهيـة احلامسـة حقـا عـدم          . عمال ملموسة وشفافة  الشركات مببادئ االتفاق العاملي إىل أ     
. املساس بسمعة األمم املتحدة أو تعريضها للضرر من جـراء عـدم تركيـز علـى ضـمان النوعيـة                   

وبنــاء علــى ذلــك، أعلنــت يف مــؤمتر القمــة أن مكتــب االتفــاق العــاملي ســيبدأ عمليــة لتحســني   
ومن الواضح أيضا أن وجود أكثـر مـن         . اإلدارة العامة للمبادرة من أجل توفري هذه الضمانات       

ومـن أجـل املضـي قـدما، سـريكز          .  شبكة قطريـة تابعـة لالتفـاق العـاملي أمـر يبشـر بـالكثري               ٤٠
. مكتب االتفاق العاملي على املساعدة على جعل هذه الشبكات احمللية دينامية ومسـتدامة حقـا              

اق العاملي املتمثلـة يف اقتصـاد       وستكون مبثابة أصول رئيسية يف سعينا من أجل حتقيق رؤية االتف          
 .عاملي أكثر استدامة وأوسع مشـوال
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 الفصل الثامن
 خامتة  

كما يبني هذا التقرير، واصلت األمم املتحدة االضطالع مبجموعة واسعة النطـاق مـن           -٢٩٥
وتعكـس هـذه األنشـطة     . األنشطة يف أوقات صعبة، مبـا يتمشـى مـع مبـادئ ميثاقهـا ومقاصـده               

 واالهتمامات الدولية الرئيسية، وهـي تشـكل جـزءا مـن الكفـاح مـن أجـل قيـام                    مجيع املشاكل 
ورغـم التحـديات والعقبـات الكـأداء، تسـاعدنا جهـود املنظمـة              . عامل يسوده املزيد مـن العـدل      
 .على بناء صرح مستقبل أفضل

م وقد استرشد واضعو امليثاق بفكرة حمورية مفادها أنــه ال ميكن قيـام سـالم دويل دائـ                 -٢٩٦
وترتكز هذه الفكرة على سيادة القانون والتعدديـة بوصـفهما األسـاس     . على أسس التكافل   إال

وميثـل تقاســـم املسـؤولية صـميم إعـالن          . الرشيد الوحيـد للخطـاب املتحضـر فيمـا بـني الـدول            
وقد تغيــر الكثري منذ مؤمتر قمـة       . ٢٠٠٠سبتمرب  /األمـــم املتحدة لأللفية الذي اعُتمد يف أيلول      

إال أن قيم التكافل وتقاسم املسؤولية ما زالت متثل قيمـا           . أللفية، بل وأكثر منذ اعتماد امليثاق     ا
 .أساسية
وسـيتيح  . وسنحتفل يف العام القـادم بالـذكرى السـنوية السـتني إلنشـاء األمـم املتحـدة                 -٢٩٧

 هبــا ذلــك الفرصــة للــتفكري مــن جديــد يف املشــاكل الــيت يصــادفها عاملنــا والكيفيــة الــيت ميكــن    
ــا  ــة أن تعاجله ــة،      . للمنظم ــة العام ــدول األعضــاء، واألمان ــل ال ــى أن تعم ــل عل ــد األم وإين أعق

والكيانات األخرى يف منظومة األمم املتحدة، واجملتمـع املـدين، ومنظمـات األعمـال التجاريـة،             
فضــال عــن األفــراد يف مجيــع أحنــاء العــامل، معــا يف األشــهر املقبلــة مــن أجــل كفالــة أن يكــون     

 .فال هبذه الذكرى السنوية على حنو يليق باألمم املتحدة وبكل ما متثلهاالحت
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