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 مقدمة  
كـل عـام، السـتعراض التقـدم     فرصـة   ،  التقرير الشامل عن أعمـال املنظمـة      هذا  يتيح يل    - ١

ق املتمثلة يف صون السالم واألمـن الـدوليني؛     الذي أحرزته األمم املتحدة يف بلوغ أهداف امليثا       
ــدويل يف حــل املشــاكل االقتصــادية        ــق التعــاون ال ــدول؛ وحتقي ــة بــني ال ــة العالقــات الودي وتنمي
ــية         ــات األساس ــوق اإلنســان واحلري ــرام حق ــة واإلنســانية؛ وتشــجيع احت ــة والثقافي واالجتماعي

لتزام والدعم الكاملني من جانـب      ويتطلب النجاح يف حتقيق مقاصد األمم املتحدة اال       . للجميع
 .شعوب العامل، فضال عن اجملتمع املدين والقطاع اخلاصمن  و،الدول األعضاء فيها

 لــيس بالنســبة لألمــم املتحــدة  ،نكســاتتقــدما كمــا شــهد وقــد شــهد العــام املنصــرم   - ٢
انتـهاء  منـها    ،وكانت هناك تطورات إجيابية يف جمال السالم واألمـن        . فحسب وإمنا للعامل أيضا   

 وإجـــراء انتخابـــات دميقراطيـــة يف أفغانســـتان ،الصـــراع بـــني الشـــمال واجلنـــوب يف الســـودان
هــذه التطــورات تصــميمنا علــى  تقــوي  و. والعــراق، وحتســن العالقــات بــني اهلنــد وباكســتان  

 .جهود يف حاالت الصراع األخرىما نبذله من مواصلة 
ــة األثيمــة  جســمتوقــد  - ٣  اململكــةيف مصــر والعــراق و الــيت وقعــت اهلجمــات اإلرهابي

سـبب  لـيس هنـاك    و. خطر اإلرهـاب  حجم  وغريها  املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      
اإلرهـاب لـيس    و. أو اعتقاد ميكن أن يربر استخدام اإلرهاب والعنـف العشـوائي ضـد املـدنيني              

أو دون غريهـا  ة كمـا أنـه لـيس موجهـا إىل بلـدان معينـ         بعينـه أو إيديولوجيـة بعينـها،        نتاج دين   
 وعلـى اجملتمـع الـدويل أن يواصـل العمـل معـا مـن                ،هتديد لنا مجيعا  إنه  . سواهدون  شعب معني   

 .أجل مواجهته ودحره
وإىل جانب اجلهود اليت تبـذهلا املنظمـة لصـون السـالم واألمـن، ال يـزال تعزيـز التنميـة                - ٤

عرفـة واملـوارد للقضـاء علـى الفقـر      وجيلنا هو أول جيل تتوافر له امل    . املستدامة هو حمور أعمالنا   
املدقع، ومن مث مل يعد هناك أي عذر لترك ما يزيد علـى بليـون مـن إخواننـا مـن بـين البشـر يف                          

ي وافقــت عليــه مجيــع الــدول األعضــاء ذوُيعــد حتقيــق أهــداف إعــالن األلفيــة، الــ. هــذه احلالــة
ومـن  . تنـا العامليـة    مـن صـميم مهم     ،عـامل أفضـل يف القـرن احلـادي والعشـرين          إلقامـة   كمخطط  

االحتـاد األورويب  مـؤخرا    االلتزامـات الـيت تعهـد هبـا          ، يف هذا الصـدد    ،جع يل بشكل خاص   املشِّ
علـى مجيـع الـدول، املتقدمـة        و. وجمموعة الثمانية بشأن املساعدة اإلمنائية الرمسية وإلغاء الـديون        

ال بـد لنـا مـن       و. املـرض النمو منها والنامية، أن تقوم بواجبها حنو تكثيف الكفاح ضد الفقـر و            
 وضـمان تقاسـم     ٢٠١٥إلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام         األهـداف ا  بلـوغ   بذل جهد عاملي ضخم ل    

 . بني شعوب العاملتكافؤافوائد العوملة بصورة أكثر 
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اجتاحــت كارثــة التســونامي بشــكل مل يســبق لــه   ٢٠٠٤ديســمرب / األولكــانونويف  - ٥
وأكـدت الكارثـة    . بلـدا عـرب قـارتني      ١٤الـدمار يف    املـوت و  فنشرت  نظري منطقة احمليط اهلندي     

خالل الِعقد املاضي يشري إىل أن عدد من يقتلون نتيجـة للكـوارث الطبيعيـة           مزعج  وجود اجتاه   
تدفق الدعم من احلكومات واجملتمع املدين والقطـاع       أعطى  وقد  .  يف املائة تقريبا   ٥٠زاد بنسبة   

آمـل أن   إين  و. لالسـتجابة اإلنسـانية   منوذجا جديدا    اخلاص واألفراد، والتعبئة السريعة للموارد،    
ى بـه يف االسـتجابة لألزمـات اإلنسـانية         عاملي للتضامن والسـخاء منوذجـا ُيحتـذ       يصبح التدفق ال  

 .األخرى اجلارية أو املقبلة
. ومن أسف أن انتهاكات حقوق اإلنسان ما زالت مستمرة يف أحناء كثرية مـن العـامل                - ٦

حبقـوق  اجلميـع    حـىت يصـبح متتـع        ضـخمة يتطلـب بـذل جهـود       ال يـزال    ومن الواضح أن األمـر      
ثالن املروعـة متـ    ومعانـاة السـكان املـدنيني        دارفـور فاملأسـاة الـيت وقعـت يف        . اإلنسان أمرا واقعـا   

وقــد بــذلت وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة  . واحــدة مــن أفظــع انتــهاكات حقــوق اإلنســان 
وتـدعم األمـم املتحـدة اجلهـود        . نسـانية للسـكان   جهودا بطولية من أجـل تقـدمي املسـاعدات اإل         

زيـد مـن    التعـرض مل   قواته املسـاعدة حلمايـة السـكان مـن           مي الذي تقد  فريقاليت يبذهلا االحتاد األ   
اآلن على أن يطلب مـن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة أن             وافق  أن جملس األمن    سرين  وقد  . الفظائع

 ليسـت جمـرد     دارفـور فأزمـة   .  جـرائم احلـرب    أساسي يف حماسـبة املتـهمني بارتكـاب        تقوم بدور 
 . اجملتمع الدويل بأسرهتعين أهنا ،يةأفريقمشكلة 

.  جـدول أعمـايل    علـى ، احتل إصالح األمم املتحدة مكانة بـارزة         عام املاضي وخالل ال  - ٧
 ،١٩٩٧ أمينـا عامـا يف عـام         أفضت تدابري اإلصالح امللموسـة الـيت اختـذت منـذ أن أصـبحتُ             و

يف  و ،فاملنظومـة اآلن أكثـر اتسـاقا      . ملتحدة بالفعل منظمة أكثـر فعاليـة وكفـاءة        إىل جعل األمم ا   
الكـثري ممـا     هنـاك    غري أنه ال يـزال    . على حنو أفضل  تعمل  عناصرها املتباينة   الوقت احلاضر باتت    

والتحـديات  اجلديـدة   يتعني القيام به لتكييف هياكل املنظمـة وثقافتـها املؤسسـية مـع التوقعـات                
 .اجلديدة

الـــدول األعضـــاء جمموعـــة مـــن املقترحـــات يف  إىل مُتقـــّداملاضـــي، مـــارس /آذارويف  - ٨
ميثـاق األمـم    ديباجـة   ، وهـي عبـارة مقتبسـة مـن          �يف جـو مـن احلريـة أفسـح        �تقريري املعنـون    

ريئة لكنها ممكنة التحقيق فيما يتعلق بالتنميـة واألمـن وحقـوق            جوطَرحت مقترحات   . املتحدة
مـن اإلصـالحات املؤسسـية تشـمل األجهـزة احلكوميـة الدوليـة،              اإلنسان، فضـال عـن جمموعـة        

زعمـاء  الوآمـل أن يتخـذ      . وإدارة األمانة العامة، وتنسيق منظومة األمم املتحـدة األوسـع نطاقـا           
االجتماع العـام الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة      مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف    من  
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، قـرارات ملموسـة لتحسـني رخـاء الشـعوب وأمنـها             سبتمرب/لأيلواملزمع عقده يف نيويورك يف      
 .تعزيز املنظمة ذاهتا بوصفها أداة لتحقيق هذه األهداف النبيلةل و،وكرامتها يف كل مكان

ــاقلوإنــين أقــدم تقريــري الســنوي التاســع هــذا وفقــا     - ٩ يف أن يصــبح احلُلــم  ، آمــال لميث
 حقيقـة واقعـة للجميـع مـن خـالل      ،ء وعـدال  بإقامـة عـامل أكثـر أمنـا ورخـا        ،املتجسد يف امليثـاق   
 .جهودنا اجلماعية
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 الفصل األول
 حتقيق السالم واألمن  

بـال كلـل يف أحنـاء املعمـورة مـن أجـل منـع نشـوب         خـالل العـام     عملت األمم املتحدة     - ١٠
وكانــت األدوات املســتخدمة مــن أفغانســتان إىل . الصــراعات وحلــها وتوطيــد أركــان الســالم

 ومـــن هـــاييت إىل الشـــرق األوســـط، متنوعـــة بتنـــوع ، العـــراق إىل الســـودان ومـــن،بورونـــدي
سـعيا  اتفاقـات سـالم أو      مـن أجـل التوصـل إىل         مساعيهم احلميـدة     وقد بذل مبعوثيَّ  . الظروف

 منــاطق الصــراع يفُنشــر حفظــة الســالم و. العنــفحــد يفضــي إىل إىل زاعات ـملنــع تصــاعد النــ
 يعملـون ال مـن أجـل تـوفري األمـن          -ددة األبعـاد    عمليـات مركبـة ومتعـ     وضـمن   بأعداد قياسية   

فحسب ولكـن أيضـا مـن أجـل نـزع سـالح املقـاتلني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة إدمـاجهم؛                       
والسماح بالعودة اآلمنة واملستدمية لالجئني واملشـردين داخليـا؛ وتقـدمي املسـاعدة للبلـدان الـيت                 

ــها احلــرب، و  ــات، صــياغةمزقت ــز حقــوق اإلنســان وســيادة    الدســاتري، وإجــراء االنتخاب  وتعزي
وقامـــت وكـــاالت األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا بتكيـــف مســـاعداهتا وفقـــا . القـــانون

 .لالحتياجات اخلاصة جملتمعات ما بعد الصراع
 

 منع نشوب الصراعات وصنع السالم  
ظـم يف    أكرب وال التحديات الـيت يواجههـا السـالم واألمـن العامليـان أع              مل تكن املخاطر   - ١١

ويتحمل اجملتمع الدويل مسؤولية مشتركة وحيوية من أجـل حتقيـق           . العراق يف   اأي مكان منه  
مـن  وليس هنـاك    . عملية انتقال ناجحة ُتفضي إىل مصاحلة وطنية وحياة أفضل جلميع العراقيني          

 .سواء للعراق أو للعامل أمجع ،خيار سوى النجاح
لمساعدة يف حتقيق ذلك بقيادة ممثلـي اخلـاص         األمم املتحدة كل ما يف وسعها ل      تبذل  و - ١٢
مـن  : تقـدمي املسـاعدة إىل العـراق، علـى جبـهات خمتلفـة عديـدة       للعراق وبعثة األمم املتحدة يف ا 

أجل القيام بعملية انتقال سياسـي شـاملة وقائمـة علـى املشـاركة وشـفافة؛ وتقـدمي املسـاعدات                     
ــة    ــة مــن أجــل اإلعمــار والتنمي ــة حقــوق اإلنســان، واملصــاحلة   اإلنســانية؛ وتعزيــ واإلغاث ز محاي

زال ميثـل عقبـة،    مـا  وعلى الرغم مـن أن انعـدام األمـن   .  واإلصالح القضائي والقانوين   ،الوطنية
األمـم املتحـدة    أن تضـطلع    لعمل يف ظل الظـروف السـائدة مـن أجـل             ل  دائما ُسبال  فإنين ألتمس 
 .بأنشطتها

ــدة   إو - ١٣ ــال السياســـي عديـ ــة االنتقـ ــهاماتنا يف عمليـ ــتمرةسـ أغســـطس /آبففـــي . ومسـ
 قــدمت األمــم املتحــدة املســاعدة مــن أجــل عقــد مــؤمتر وطــين مت فيــه اختيــار اجمللــس     ،٢٠٠٤

وقامت األمم املتحدة أيضا بـدور قيـادي يف مسـاعدة املفوضـية العليـا املسـتقلة                 . الوطين املؤقت 
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 كـــانونيف  أجريـــتلالنتخابـــات يف العـــراق يف إدارهتـــا الناجحـــة لالنتخابـــات التارخييـــة الـــيت 
وتشـكيل احلكومـة    مارس  /آذاروعقب انعقاد اجلمعية الوطنية االنتقالية يف       . ٢٠٠٥يناير  /الثاين

وتســاعد األمــم . ، دخــل االنتقــال السياســي للعــراق مرحلــة حامســة أبريــل/نيســاناالنتقاليــة يف 
جـراء  إاملتحدة العراقيني على صياغة دستور دائم واالسـتعداد إلجـراء اسـتفتاء علـى الدسـتور و                

انتخابات من أجل تشـكيل حكومـة دائمـة وفقـا للجـدول الـزمين الـذي أيـده جملـس األمـن يف                     
 ).٢٠٠٤ (١٥٤٦ هقرار
، ٢٠٠٥يونيـه  /حزيـران ويف املؤمتر الدويل املعين بالعراق، الـذي ُعقـد يف بروكسـل يف          - ١٤

تحـدة يف دعـم     بلدا ومنظمة على الدور القيادي الذي تقوم به األمم امل          ٨٠أكد ممثلو أكثر من     
بقيـادة  احنني كما رحبوا بقـرار احلكومـة االنتقاليـة إنشـاء آليـة تنسـيق بـني املـ            . العملية السياسية 

وحيدوين األمل يف أن يسـاعد املـؤمتر علـى تكـوين زخـم مـن                . العراق وبدعم من األمم املتحدة    
 .أجل تقاسم دويل أكرب ألعباء اإلعمار السياسي واالقتصادي للعراق

، حيـث    هبطـت أعمـال العنـف هبوطـا حـادا          الفلسـطيين  -لصراع اإلسرائيلي   اويف   - ١٥
قـد أسـفر   و. كـال اجلـانبني آمـاال جديـدة يف حتقيـق السـالم         قـادة   بعثت اإلجراءات الـيت اختـذها       

 عـن جمموعـة مـن       ٢٠٠٥فربايـر   /شـباط  ٨ يف   ،اجتماع القمة الذي ُعقد يف شرم الشـيخ مبصـر         
 هتـدف إىل إعـادة بنــاء   -عنـف واألنشـطة العسـكرية     مبـا يف ذلـك وقـف أعمـال ال    -التعهـدات  

وعلــى الــرغم مــن عــدم اســتئناف املفاوضــات الرمسيــة، اتفــق   . الثقــة وإهنــاء دورة إراقــة الــدماء 
الطرفان على إجراء مباحثات مباشرة لتنسـيق االنسـحاب اإلسـرائيلي مـن قطـاع غـزة وأجـزاء                   

 .أغسطس/آبمن مشال الضفة الغربية، املقرر أن يتم يف 
حتمال وقوع نكسـات    إدراكا مين ال  رحبُت بالزخم اجلديد    مشوب باحلذر،   وبتفاؤل   - ١٦

، ٢٠٠٥مـارس  /آذارإىل إسـرائيل واألرض الفلسـطينية احملتلـة يف      قمـت هبـا     ويف زيارة   . وتأخري
اجلانبني على السعي إلحراز مزيد من التقدم من خـالل احلـوار املباشـر واملفاوضـات      حضضُت  
، عينت منسقا خاصا جديدا لعملية السـالم يف الشـرق األوسـط وممـثال               مايو/رأياويف  . املباشرة

أيضـا  ظلـت األمـم املتحـدة       و. شخصيا لـدى السـلطة الفلسـطينية ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية            
مـن خـالل اشـتراكها يف اجملموعـة الرباعيـة للسـالم يف الشـرق األوسـط، الـيت                    معنية هبذا األمـر     

قمـت   ٢٠٠٥أبريـل   /نيسـان  ويف   .٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلـول منـذ   اجتمعت مخس مرات يف الفترة      
، ظللـت  موعلى الرغم من حتسن املنـاخ للسـال       . بتعيني مبعوث خاص معين بفك االرتباط بغزة      

وردا . أعرب عن القلق البالغ بسبب اجلـدار اإلسـرائيلي ومـا لـه مـن أثـر مـن الناحيـة اإلنسـانية                
 . األضرار النامجة عن اجلدارديقل لعلى طلب من اجلمعية العامة، اقترحت إطارا لسج
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 ،)٢٠٠٤ (١٥٥٩هتمـام دويل عقـب اختـاذ جملـس األمـن للقـرار             ط ا  حمـ  لبنانوأصبح   - ١٧
املـروع الـذي راح ضـحيته رئـيس الـوزراء السـابق رفيـق               التفجريي   واالعتداء   سبتمرب/أيلوليف  

اصـا لتنفيـذ    وقـد مسيـت مبعوثـا خ      . ٢٠٠٥فربايـر   /شباط آخرون يف بريوت يف      ٢٠احلريري و   
يف مجلـة أمـور، انسـحاب القـوات األجنبيـة           ، الـذي طلـب      )٢٠٠٤ (١٥٥٩جملس األمن   قرار  
وخلص فريق خـرباء عسـكريني أوفدتـه إىل لبنـان يف     . وحل املليشيات ونزع سالحهالبنان  من  

، وفقا لقصارى قدرته، إىل أن األصول العسكرية السورية ُسِحبت متامـا مـن              أبريل/نيسانهناية  
الستيضـاح  يونيـه   /حزيرانأعدت الفريق يف    قد  و. ، باستثناء منطقة حدودية متنازع عليها     لبنان

 .املزاعم اليت تقول باستمرار عناصر االستخبارات السورية يف العمل يف البلد
إجـراء االنتخابـات    عـدة أشـهر فقـط مـن         وأثار اغتيال السيد احلريري، الذي وقع قبل         - ١٨

 إيلّوطلـب   . املاضـي يف  ُعنـف   ما كان يسـوده مـن       ن ارتداد لبنان إىل     خماوف م قررة  الربملانية امل 
جملس األمن، يف معرض إدانته لالعتداء، أن أقدم إليه تقريرا على وجه االستعجال عن أسـباب                

ت بعثـة لتقصـي احلقـائق خلصـت إىل          دويف غضـون أيـام أوفـ      . ته وعواقبه اهذا احلادث ومالبس  
،  علــى ذلــكلــساجملووافــق . قيــق مســتقل يف اجلرميــة إجراء حتبــوجــوب أن تقــوم جلنــة دوليــة  

وحبلـول  . وطلب إنشاء هذه اللجنة ملسـاعدة السـلطات اللبنانيـة يف التحقيـق يف عمليـة الـتفجري                 
. للتحقيـق قـد بـدأت عملـها بالكامـل         املسـتقلة    كانت جلنة األمم املتحدة الدولية       يونيه/حزيران

بعثـة  تقـدمي مسـاعدة انتخابيـة وذلـك بنشـر           بحلكومـة اللبنانيـة     استجبُت أيضـا لطلـب مـن ا       وقد  
 لالنتخابــات الربملانيــة، وتنســيق أعمــال مــراقيب االنتخابــات ملســاعدة الســلطات علــى التحضــري

وكان إجراء هذه االنتخابات يف املوعد املقرر وعلى حنـو موثـوق عنصـرا أساسـيا يف                 . الدوليني
ــر   ــة ُيع ــة انتقالي ــن تصــميمه ع    بمرحل ــاين ع ــا الشــعب اللبن ــز     فيه ــتقبله وتعزي ــى تشــكيل مس ل

 .مؤسساته السياسية واستعادة سيادته الكاملة
ينـاير  / الثـاين  كـانون  ٩ بـالتوقيع يف     السودانيا، حتقق إجناز كبري يف      أفريقفيما يتعلق ب  و - ١٩

وقـد أهنـى هـذا      . على اتفاق السـالم الشـامل بـني احلكومـة واحلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان                 
.  األشــخاصن بــني الشــمال واجلنــوب أدى إىل قتــل وتشــريد ماليــني عقــديقتــاال دام االتفــاق 

 الـيت تقـوم هبـا     وخالل املفاوضات، قدم مستشـاري اخلـاص الـدعم للطـرفني وجلهـود الوسـاطة                
وأتــاح االتفــاق إنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة يف ). إيغــاد (نميــةاهليئـة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالت 

ملتحــدة املتقدمــة يف الســودان، الــيت كانــت قــد أنشــئت يف   الســودان، لتحــل حمــل بعثــة األمــم ا 
، فضـال عـن تقـدمي دعـم إضـايف           نتظـرة  للتحضري لعمليـة حفـظ السـالم امل        ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

وكــان مــن املشــجع يل عنــد  . للطــرفني يف األشــهر األخــرية املفضــية إىل توقيــع اتفــاق الســالم   
ــيمني   ــة حلحضــوري مناســبة أداء ال ــة الوحــدة التارخيي ــدة يف  كوم ــة اجلدي ــه /متــوز ٩ الوطني يولي

غـارانغ النائـب األول للـرئيس،       جـون   البشـري والسـيد     . عمـر حسـن أ     تعهد الـرئيس     ،باخلرطوم
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يف احلكومــة نطاقــا مشــاركة سياســية أوســع تحقيــق  بالســعي ل،خصــمنيبــاألمس ن كانــا ياللــذ
ان الــيت ال يــزال تحقيــق الســالم واملصــاحلة يف منــاطق الســودلهــود اجلاملؤقتــة فضــال عــن متابعــة 

 وكانـت الوفـاة املأسـاوية املفاجئـة للسـيد غـارانغ النائـب        .صـراع عـدم االسـتقرار وال  يفتك هبـا    
ومـع  . بعد مضي ثالثة أسابيع فقط خسارة فادحة للسـودان        ويوليه  /متوز ٣٠يف  األول للرئيس   

بية لتحريـر  ذلك، طمأنتين إىل حد بعيد، منذ ذلك التاريخ، السرعة اليت عينت هبا احلركة الشـع    
 وتنصـيبه بعـد ذلـك نائبـا         ،ري، رئيسـا للحركـة    ف الدكتور غارانغ القائـد سـالفا كـ        السودان خل 

 بسـرعة  ،مـن جديـد  أكـدا   الطـرفني ومما كان له أمهية بالغة، أن   . أول لرئيس مجهورية السودان   
 .وبصورة رمسية التزامهما بتنفيذ اتفاق السالم الشامل

 يف منطقـة    السـائدة لشـمال واجلنـوب مل ينـه احلالـة املؤملـة            السـالم بـني ا    إحـالل   غري أن    - ٢٠
قــوق املســتمرة حلنتــهاكات ال بالســودان حيــث تقــوم األمــم املتحــدة، وســط ا  دارفــورغــرب 

 ملعاملـة   ااإلنسان ووقف إطالق النار، بتقدمي مساعدات إنسانية ضخمة للسكان الذين تعرضـو           
ي يف جهــوده فريقــع االحتــاد األكــذلك قامــت األمــم املتحــدة بنشــاط بــدعم وتشــجي . وحشــية

نشــره  مــن خــالل عمليــة أبوجــا، ويف دارفــورللتوســط مــن أجــل التوصــل إىل اتفــاق ســالم يف 
وكـان  . رصـد وقـف إطـالق النـار وحتسـني حالـة األمـن يف املنطقـة           من أجل   للقوات وللشرطة   
مبـوارد   باإلعجاب يف ظل ظروف صـعبة بدرجـة غـري عاديـة و             اي جدير فريقأداء بعثة االحتاد األ   

ونتيجة لذلك، توقفت إىل حد بعيد أعمـال العنـف الرهيبـة الـيت ُمنيـت هبـا املنطقـة يف             . حمدودة
، رغـم  تطـاق   ما زالت الدارفورغري أن احلالة يف . يفريقاألماكن اليت تعمل هبا بعثة االحتاد األ      

 طـريف ال بـد ل و. مـايو /أيـار وجـدت عوامـل مشـجعة خـالل زيـاريت للمنطقـة يف       أنين كنـت قـد    
الوفـاء بتعهـداهتما وضـمان سـالمة املـدنيني وبـذل كـل جهـد إلبـرام اتفـاق سـالم                      ن  مـ الصراع  

 سـكان وعندئـذ فقـط ميكـن لألمـن احلقيقـي أن يسـتتب ول             . ٢٠٠٥مكتمل الوجوه بنهاية عام     
وكان توقيع إعالن املبادئ لتسوية الصراع السـوداين        . ميف إعادة بناء حياهت   يشرعوا  دارفور أن   

إذ . مبثابــة خطــوة هامــة يف االجتــاه الصــحيح ،يوليــه/متــوز ٥لــذي مت يف أبوجــا يف ، ادارفــوريف 
 ، وتقاسـم السـلطة    ، والـدين  ،حيدد اإلعالن شكل املفاوضات املقبلة بشـأن قضـايا مثـل الوحـدة            

 . واملسألة الرئيسية املتعلقة باستخدام األراضي وملكيتها، والترتيبات األمنية،وتقاسم الثروة
 عنـدما قــرر يف  دارفــوراإلفــالت مـن العقـاب يف   إزاء س األمــن موقفـا هامـا   واختـذ جملـ   - ٢١
وينبغي للمحكمـة أن    .  إحالة هتم جرائم احلرب إىل احملكمة اجلنائية الدولية        ٢٠٠٥مارس  /آذار

وباإلضـافة  . تفيد من األساس الذي أرسته من قبـل جلنـة التحقيـق الدوليـة الـيت قُمـت بإنشـائها                   
 ومستشـاري اخلـاص املعـين مبنـع         ،السامي حلقوق اإلنسـان   م املتحدة   األمإىل ذلك، قام مفوض     
 توصـيات إىل جملـس األمـن بشـأن      ا وقـدم   بناء على طليب   دارفور بزيارة   ،جرمية اإلبادة اجلماعية  

 .محاية املدنيني ومنع وقوع انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
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 حتقيق السالم بعـد أن اختـتم مـؤمتر املصـاحلة الوطنيـة          جتددت اآلمال يف   الصومالويف   - ٢٢
 بتشــكيل حكومــة احتاديــة انتقاليــة ٢٠٠٤أكتــوبر / األولتشــرينالصــومالية أعمالــه بنجــاح يف 

وقدمت األمـم املتحـدة الـدعم لعمليـة التفـاوض بقيـادة اهليئـة احلكوميـة الدوليـة                   . مقرها نريويب 
ر قيـادي يف تنســيق الـدعم الــدويل مـن أجــل تنفيــذ    وطُلـب منــها أن تقـوم بــدو  . املعنيـة بالتنميــة 

 أمشـل  هـو وعلـى الـرغم مـن أن هـذا     . أحكام امليثاق االحتادي االنتقايل الذي متخض عنه املؤمتر    
ُجهــد ُيبــذل حــىت اآلن لتحقيــق الســالم، حــال انعــدام األمــن والرتاعــات املســتمرة دون انتقــال  

اكـا مـين للحاجـة إىل قيـادة مـن األمـم املتحـدة               وإدر. احلكومة االحتادية االنتقالية إىل الصـومال     
ذات مستوى أرفع، قُمت بتعيني ممثل خاص، سـيتوىل رئاسـة مكتـب األمـم املتحـدة السياسـي                   

 .املوسع للصومال
 كــــانون تقــــدما يف أوغنــــداوأحــــرزت اجلهــــود املبذولــــة إلهنــــاء العنــــف يف مشــــال   - ٢٣
جـيش  �ه بـني حكومـة أوغنـدا و          بانعقاد أول اجتماع يـتم وجهـا لوجـ         ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

 اجلهــود، الــيت يســرها وســيط وطــين      تلــك  ٢٠٠٥اســتمرت يف عــام    و. �الــرب للمقاومــة 
األمم املتحـدة وجهـات أخـرى يف اجملتمـع الـدويل هبـدف إجيـاد حـل                  حصلت على الدعم من     و

 . عاما١٩سلمي للصراع الذي دام 
 االنتقال السياسي ممـا حـدا       ت أعمال العنف عمليات   وهية ش فريقويف بعض البلدان األ    - ٢٤

باألمم املتحدة وغريها إىل بذل جهـود املسـاعي احلميـدة ملنـع تصـعيد املنازعـات إىل صـراعات                 
ــة        . مســلحة ــا اجلماع ــيت اضــطلعت هب ــة ال ــادرات اإلقليمي ــدعم للمب ــم املتحــدة ال ــدمت األم وق

دســتورية خــالل لالقواعــد اي لكفالــة احتــرام فريقــيــا واالحتــاد األأفريقاالقتصــادية لــدول غــرب 
نشــطت مســاعي و. يادميــاإ بعــد الوفــاة املفاجئــة للــرئيس غناســينغيب توغــوالعمليــة االنتقاليــة يف 

 يف تعزيـز عمليـة   يـا الوسـطى  أفريقبيساو ومجهوريـة   -غينيا األمم املتحدة إلحالل السالم يف      
للمسـاعدة  ،  بيسـاو -غينيـا  وقد أوفدت مبعوثـا خاصـا إىل       . االنتقال السلمي يف هذين البلدين    

 .يونيه/حزيرانيف كفالة إجراء انتخابات رئاسية سلمية وشفافة يف 
 مـن أجـل تسـوية    الكـامريون ونيجرييـا   العمل عن كثب مـع رئيسـي دولـيت          وواصلُت - ٢٥

، جـدد يل الرئيسـان      مايو/أيارويف اجتماع ثالثي ُعقد يف      . نزاعهما اإلقليمي بالوسائل السلمية   
 املتحـدة  األمـم كما واصـلت  .  العدل الدوليةحمكمةملية وفقا حلكم  التزامهما باملضي قدما بالع   

ــابون مســاعدة  ــا االســتوائية وغ ــة إىل  يف الوســاطة غيني ــرة   الرامي ــا بشــأن جزي تســوية نزاعهم
 .هيمباني
 األمـم  عقـد اجتماعـات منتظمـة لرؤسـاء مكاتـب           ياأفريقغرب  لوواصل ممثلي اخلاص     - ٢٦

غـرب  إىل  األمـن  جملـس  لبعثـة  ٢٠٠٤يوليه /متوزمنه يف تقرير يف املنطقة وفقا ملا طُلب  املتحدة  
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وتابع مهام الدبلوماسية الوقائية اليت يضـطلع هبـا للمسـاعدة علـى إهنـاء التـوتر يف عـدة                   . ياأفريق
 ،يــاأفريقبلــدان، مــع القيــام يف الوقــت نفســه أيضــا بإشــراك اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب   

 واجلهات املاحنـة يف وضـع اسـتراتيجية إقليميـة متكاملـة             ، ومنظمات اجملتمع املدين   ،واحلكومات
 .ملنع نشوب الصراعات

وإذ بلـغ عـدد املشـردين داخليـا         . ، حتمل املـدنيون وطـأة القتـال املسـتمر         كولومبياويف   - ٢٧
ــونني  ــإن حنــو ملي ازدادت أعمــال العنــف يف النصــف األول مــن عــام   و. الوضــع مل يتحســن ، ف

ومـن املؤسـف أن جهـود إحـالل السـالم           . ى اجملتمعات احملليـة   ات عل ءاد، ال سيما االعت   ٢٠٠٥
 بانتـــهاء واليـــة مستشـــاري اخلـــاص يف  وبينمـــا مسحـــُت. مل تفـــض إىل اســـتئناف املفاوضـــات

، نظــرا لعــدم تــوافر منــاخ مــوات إلجــراء مباحثــات ســالم، أعلنــت بوضــوح أن   أبريــل/نيســان
 .احلميدة ال تزال متاحة لكولومبيا املتحدة األمممساعي 

، حيـث  ٢٠٠٤ يف هنايـة عـام   غواتيمـاال للتحقق يف  املتحدة األمموانتهت أعمال بعثة   - ٢٨
 يةمفوضـ واتفقـت  . سـنوات مـن الـدعم املتفـاين لعمليـة السـالم يف غواتيمـاال        ١٠أمتت بنجـاح    

مــع احلكومــة علــى إنشــاء مكتــب يف غواتيمــاال كآليــة متابعــة   حلقــوق اإلنســاناألمــم املتحــدة 
ومـن الناحيـة األخـرى، رفضـت احملكمـة الدسـتورية            . ان وسـيادة القـانون    لتعزيز حقـوق اإلنسـ    
إلنشــاء جلنــة حتقيــق خاصــة بشــأن   املتحــدة األمــم بــني احلكومــة و٢٠٠٤اتفاقــا أُبــرم يف عــام  

 .اجلماعات غري املشروعة واملنظمات األمنية السرية
 وشــجعت ،أبريــل/نيســان توقفــت مســاعيَّ احلميــدة عقــب نتــائج اســتفتاء قــربصويف  - ٢٩

يونيــه /حزيــرانوأوائــل مــايو /أيــارويف أواخــر . مجيــع األطــراف علــى االخنــراط يف فتــرة تفكُّــر 
للشؤون السياسية بزيـارة قـربص واليونـان وتركيـا للتأكـد مـن           العام   األمني، قام وكيل    ٢٠٠٥

 حتديد درجة األولويـة واملـوارد والكثافـة الـيت           علىوجهات نظر مجيع األطراف بغية مساعديت       
 .تابع هبا مساعيَّ احلميدة يف املستقبلسأ
 يف اهلنــد وباكســتانومــا زلــت أجــد تشــجعا يف التقــدم الكــبري املطــرد الــذي أحرزتــه   - ٣٠

 ٢٠٠٥أبريــل /نيسـان وكـان بــدء تشـغيل خدمـة النقـل اهلامــة باحلـافالت يف      . حوارمهـا الثنـائي  
 التزامهمـا بالعمـل علـى       وقـد أكـد يل زعيمـا البلـدين        . على طول خط املراقبة بادرة سالم قوية      

 .حل مجيع القضايا املعلقة، مبا يف ذلك قضيتا جامو وكشمري
جهودا من أجل تعزيز وجودها وقـدرهتا علـى          املتحدة   األمم، تبذل منظومة    نيبالويف   - ٣١

وحيـدوين األمـل    . االستجابة للحالة املتدهورة النامجـة عـن اسـتمرار الصـراع واألزمـة السياسـية              
ــة تضــطلع هبــا   اء يف أن يفضــي إنشــ  حلقــوق اإلنســان إىل   املتحــدة األمــممفوضــية مهمــة مراقب

ويف .  ممــا ميكــن أن يعــزز بالتــايل فــرص مباحثــات الســالم،حتســينات يف حالــة حقــوق اإلنســان
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االتصــاالت الــيت أُجريهــا مــع امللــك غياننــدرا، أواصــل احلــث علــى العــودة الفوريــة إىل احلكــم  
للمسـاعدة يف حـل الصـراع بالوسـائل          املتحـدة    األمـم اد  الدستوري وأكرر اإلعراب عن استعد    

 إىل ١٠وكجزء من هذه اجلهود، قام مستشاري اخلـاص بزيـارة نيبـال يف الفتـرة مـن            . السلمية
ــه /متــوز ١٥ ــار املســؤولني باحلكومــة، وزعمــاء األحــزاب    يولي واجتمــع بامللــك غياننــدرا، وكب

 .من ممثلي اجملتمع النيبايلشامل  وبقطاع ،السياسية
 سياســـي يف شـــانُ حيـــث وقـــع جّي، انعـــدام األمـــنت حالـــة زادآســـيا الوســـطىويف  - ٣٢

 وأبلغــُت. مــايو/أيــار وتفجــرت أعمــال العنــف يف أوزبكســتان يف  مــارس/آذارقريغيزســتان يف 
للدبلوماســية الوقائيــة يف اإلقليمــي ألمــم املتحــدة ابــاعتزامي إنشــاء مركــز  األمــن جملــسأعضــاء 

 ملواجهــة انعــدام األمــن املتزايــد وكــأداة لتعزيــز التعــاون بشــأن تان يف تركمانســ،آســيا الوســطى
 بدءا من مكافحة االجتار باملخدرات واإلرهاب وانتـهاء بتعزيـز املؤسسـات             ،طائفة من القضايا  

ويف طاجيكستان، اختذت احلكومـة مزيـدا مـن اخلطـوات        . الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان   
 . يف طاجيكستانلبناء السالم املتحدة األمممكتب لتوطيد أركان السالم مبساعدة من 

، شــجعت ٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانون يف ســري النكــاإىل ة قمــت هبــا وخــالل زيــار - ٣٣
تنشـيط  القيام بتعهد مجـاعي للتعـايف مـن كارثـة التسـونامي الـيت حلـت مبنطقـة احملـيط اهلنـدي و                      

ملبذولـة الـيت تسـاندها حكومـة     تقـدمي الـدعم للجهـود ا      املتحـدة    األمـم وواصلت  . عملية السالم 
تقـف علـى أهبـة االسـتعداد للمسـاعدة يف           هـي   النرويج مـن أجـل إحيـاء مفاوضـات السـالم، و           

 .هذه العملية على أي حنو الزم
يونيـه  /حزيـران  واليتـها بنجـاح يف   بوغانفيـل يف  املتحـدة  األمـم واختتمت بعثـة مـراقيب     - ٣٤

 أول حكومـة متمتعـة بـاحلكم الـذايت           عقب إجراء انتخابات سـلمية وشـفافة وتنصـيب         ٢٠٠٥
 علــىوبتحقيــق هــذه اإلجنــازات تكــون بوغانفيــل قــد وصــلت إىل معلــم رئيســي . يف بوغانفيــل

 .طريق عملية السالم
، وإن كـان ذلـك بـدون إحـراز     ميامنـار يف واصلت بذل جهـود املسـاعي احلميـدة      قد  و - ٣٥

واجتمعـت  . ٢٠٠٤مـارس   /آذارذ  زيارة البلد من  من  كن مبعوثي اخلاص    تمإذ مل ي  . تقدم ُيذكر 
 رئـيس جملـس الدولـة للسـالم والتنميـة، وذلـك أثنـاء انعقـاد مـؤمتر                   ،بكبري اجلنراالت ثان شوي   

 علـى وجـوب أن تشـمل عمليـة       وأكـدتُ أبريـل   /نيساني يف جاكرتا يف     فريقالقمة اآلسيوي األ  
 .االنتقال مجيع األطراف

كومـة وحركـة حتريـر      احلات السـالم بـني      ، حيدوين األمل يف جناح حمادث     إندونيسياويف   - ٣٦
وفيمـا  . آتشيه اليت يقوم بتيسريها رئيس جملس مبادرة إدارة األزمـات والـرئيس السـابق لفنلنـدا               

،  ليشـيت -تيمـور   يف ١٩٩٩يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة اليت ارُتكبـت يف عـام           
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وقـدمت  .  اجلـرائم  تلـك ة علـى    السـتعراض احملاكمـ   فربايـر   /شباطيف  مستقلة   جلنة خرباء    أنشأُت
وما زلت على اعتقـادي الراسـخ     .  األمن جملسفأحلته إىل   مايو  /أياراللجنة تقريرها إيلّ يف هناية      

 .بوجوب تقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل العدالة
أنه بعـد   يسرين  غري أنه   . شبه اجلزيرة الكورية  وما زال يساورين القلق بشأن احلالة يف         - ٣٧

 من اجلهود الدبلوماسية املكثفة الرامية إىل تنشيط عملية بيجني، أبـدت احلكومـات              فترة طويلة 
وسأواصـل بـذل قصـارى      . املعنية مرونة ونوايا طيبة واتفقت على استئناف احملادثات السداسية        

 الرامي إىل جعل شبه اجلزيرة خاليـة       هلذا النهج املتعدد األطراف      ة الدولي ساندةجهدي حلشد امل  
الطــرق العمليــة الــيت ميكــن هبــا للمنظمــة تعزيــز أنشــطتها حترى كمــا ســأ.  النوويــةاألســلحةمــن 

 . كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهوريةاإلنسانية واإلمنائية يف 
ويف األثناء نفسها، ينشط برنامج مشترك بني إدارة الشؤون السياسـية وبرنـامج األمـم                - ٣٨

إكـوادور وزمبـابوي    : أمريكا الالتينية وآسـيا هـي     املتحدة اإلمنائي، يف سبعة بلدان يف أفريقيا و       
، يف تقـدمي املسـاعدة للحكومـات واألحـزاب السياسـية      وغانا وغيانـا وكينيـا وناميبيـا والـيمن        

وأعضاء اجملتمع املدين يف اكتساب املهـارات الـيت حتتاجهـا مـن أجـل حـل املنازعـات بالوسـائل                  
عمـل مستشـاري اخلـاص املعـين مبنـع          وعلـى صـعيد آخـر،       . السلمية قبـل أن ُتفضـي إىل العنـف        

جرمية اإلبادة اجلماعية علـى وضـع نظـام لإلنـذار املبكـر باحلـاالت الـيت ميكـن أن تنطـوي علـى                  
 .انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

 / األولتشـرين ، فإنين أعتـزم أن أقـدم يف         ٢٠٠٤وكما طلب مين جملس األمن يف عام         - ٣٩
يف كامـل منظومــة األمــم املتحــدة، وهــو  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ة عمــل لتنفيــذ القــرار ، خطــأكتـوبر 

القــرار الــذي دعــا بــه اجمللــس املنظمــة والــدول األعضــاء فيهــا إىل إشــراك املــرأة علــى حنــو أكثــر 
 .منهجية وعلى أعلى املستويات يف جهود إحالل السالم واألمن الدوليني

 
 حفظ السالم وبناء السالم  

 املاضي بتحـديات هائلـة ملهمـة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، حيـث ارتفـع                    جاء العام  - ٤٠
وبــالرغم مــن ختفــيض االلتزامــات الرئيســية يف ســرياليون  . نطــاق عملياهتــا إىل مســتوى تــارخيي

 فــرد يف ١٠ ٠٠٠ ليشــيت، أنشــأ جملــس األمــن عمليــة حفــظ ســالم جديــدة قوامهــا  -وتيمــور 
د العســكريني وأفــراد الشــرطة املدنيــة واملــوظفني  مــن األفــرا٨٠ ٠٠٠وعمــل قرابــة . الســودان

 عملية من عمليات حفظ السـالم ويف البعثـات السياسـية اخلاصـة يف أفغانسـتان              ١٦املدنيني يف   
 . ليشيت-وتيمور 
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وقد أزعجين أميا إزعـاج مـا ورد مـن تقـارير خـالل السـنة عـن ارتكـاب أفـراد تـابعني                         - ٤١
عمـال االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي يف عـدة             لعمليات األمم املتحدة حلفظ السـالم أل      

ــة   ــا يف ذلـــك يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــة . بعثـــات، مبـ ــامح وســـننت سياسـ عـــدم التسـ
. إزاء هذه اجلـرائم وهـي تنطبـق علـى مجيـع األفـراد العـاملني يف عمليـات األمـم املتحـدة                 مطلقا

ــاذ هــذه الس       ــى دعــم إنف ــوة عل ــدول األعضــاء بق ــين أشــجع ال ــة   وإن ياســة يف الوحــدات الوطني
 .هلا التابعة
 فهي حتديات هائلة، بـالنظر إىل       السودانأما التحديات اليت تواجه العملية اجلديدة يف         - ٤٢

مـن خـارج عمليـة السـالم، ناهيـك        � مفسدين�تعقد الوضع، واحتماالت التدخل من جانب       
اكل أساسـية يف منـاطق      عن حجم السودان يف حد ذاته كأكرب بلد يف أفريقيا، وعدم وجود هي            

وســيكون مــن ُســبل توطيــد أركــان الســالم هتيئــة الظــروف  . كــثرية، وانتشــار األلغــام األرضــية
 ماليـني مـن املشـردين    ٤ الجـئ وحنـو   ٥٠٠ ٠٠٠الالزمة للعودة اآلمنة واملسـتدمية ألكثـر مـن      

ق وعلــى الــرغم مــن هــذه التحــديات، شــعرت بالتشــجع إزاء التــزام األطــراف يف اتفــا . داخليــا
وعلـى  . ولـن يكـون التنفيـذ بـدون تكلفـة        . مـايو /أيـار السالم الشامل خالل زياريت للمنطقة يف       

احلكومات أن تفي بتعهداهتا السخية بتقدمي الدعم للسودان، اليت تعهدت هبا يف مـؤمتر املـاحنني                
 . يف أوسلو٢٠٠٥أبريل /نيساناملعقود يف 

 ماركوســي الــذي - اتفــاق لينــا ، مل ينفــذ بعــد كــثري مــن أحكــام كــوت ديفــوارويف  - ٤٣
ــاير / الثــاينكــانونوقّعتــه األطــراف اإليفواريــة يف   وكانــت العمليــة العســكرية الــيت  . ٢٠٠٣ين

 القوات املسلحة الوطنية لكـوت ديفـوار ضـد مواقـع            ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرينقامت هبا يف    
ن وغريهـا، مبثابـة     القوات اجلديدة يف مشال البلـد، ومـا تـال ذلـك مـن أعمـال العنـف يف أبيـدجا                    

وتعمل األمم املتحدة بتعاون وثيق مع االحتاد األفريقي واجلماعـة          . ضربة شديدة لعملية السالم   
وتقـوم عمليـة األمـم املتحـدة يف     . االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجـل دعـم عمليـة السـالم          

ائط اإلعـالم يف  كما تقوم البعثة مبراقبـة اسـتخدام وسـ   . كوت ديفوار بدور هام يف تعزيز األمن      
التحريض على الكراهية والعنف، فضال عن مراقبـة حظـر األسـلحة الـذي فرضـه جملـس األمـن          

وأسفرت جهود الوساطة اليت قام هبا رئـيس جنـوب أفريقيـا،            . ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرينيف  
، عــن توقيــع اتفــاق يف ٢٠٠٤نــوفمرب / الثــاينتشــرينبالنيابــة عــن االحتــاد األفريقــي بعــد أزمــة  

ــا يف ب ــام بــدور رئيســي يف نــزع ســالح    أبريــل/نيســان ٦ريتوري ، يــدعو األمــم املتحــدة إىل القي
احملاربني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، والتحضـري إلجـراء االنتخابـات الرئاسـية، املقـرر أن تـتم                 

ومـع ذلـك، فـإن تنفيـذ اتفـاق بريتوريـا            . ، واستعادة األمن يف الشـمال     أكتوبر/ األول تشرينيف  
، قمــت بتعــيني ممثــل ســام معــين باالنتخابــات يف كــوت ديفــوار، يوليــه/متــوزويف . ءميضــي بــبط
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سيقوم بالتصديق على مجيع مراحل العملية االنتخابية والتحقق من حرية االنتخابات ونزاهتـها             
 .وشفافيتها

، أُحرز تقـدم ُمطّـرد، بـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا وفريـق األمـم                     ليربياويف   - ٤٤
حــدة القطــري، يف عمليــات نــزع ســالح احملــاربني الســابقني وتســرحيهم وتأهيلــهم وإعــادة    املت

ــا       ــودة واســعة النطــاق لالجــئني واملشــردين داخلي ــات ع ــدء عملي ــاجهم؛ ويف ب ــزال . إدم وال ت
متضــي يف مســارها، كمــا أُحــرز تقــدم يف  أكتــوبر / األولتشــرين ١١االســتعدادات النتخــاب 

وأحرزت حكومة ليربيا االنتقالية الوطنيـة تقـدما بطيئـا يف           . يربيةإعادة تشكيل دائرة الشرطة الل    
وسـتحتاج إىل مسـاعدات مسـتمرة حـىت ميكنـها تقـدمي             . استعادة مقاليـد اإلدارة يف أحنـاء البلـد        

اخلــدمات األساســية وبســط ســلطتها علــى كامــل الدولــة، مــع القيــام يف الوقــت نفســه مبعاجلــة  
 .يف حتصيل اإليرادات العامة واستخدامهاالشواغل املتعلقة بانعدام الشفافية 

، برغم ما طرأ عليها مـن ختفيضـات إضـافية           سرياليونوواصلت بعثة األمم املتحدة يف       - ٤٥
: يف األفــراد، إحــراز تقــدم يف الوفــاء باملعــايري املرجعيــة الــيت حــددها هلــا جملــس األمــن، وتشــمل

سـتقرار؛ وتعزيـز سـلطة الدولـة يف     تعزيز قدرة القوات املسلحة والشرطة على صون األمـن واال        
. أحناء البلد؛ ومساعدة بعثة األمم املتحدة يف سرياليون على االنتشار الكامـل يف ليربيـا اجملـاورة                

وبعد تقييم الوضع، أوصيت بتمديد وجود بعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون لفتـرة هنائيـة مـدهتا         
 متكامال ملنظومة األمم املتحدة بعـد       وسيتطلب األمر وجودا  . ٢٠٠٥ستة أشهر حىت هناية عام      

وقد عقد مكتـب املستشـار اخلـاص    . رحيل البعثة ملساعدة سرياليون على توطيد أركان السالم   
لشؤون أفريقيا، بالتعاون مع حكومة سرياليون، مؤمترا بشـأن نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة                 

وركـز املـؤمتر علـى      . يونيـه /انحزير ٢٣ إىل   ٢١اإلدماج واالستقرار، يف فريتاون يف الفترة من        
دراسة مدى مسامهة برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج اجلارية مسامهة حقيقيـة يف              

 .حتقيق االستقرار، وحتديد الشروط املسبقة الالزمة لنجاح تلك الربامج
ويؤســفين أنــه مل يتحقــق أي تقــدم يف اخلــروج مــن الطريــق املســدود الــذي وصــل إليــه  - ٤٦
فقد مّدد جملس األمن مرتني والية بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء             . الصحراء الغربية ع يف   الوض

ــة        ــا حــىت هناي ــة حالي ــذه الوالي ــد ه ــة، ومتت ــوبر / األولتشــرينيف الصــحراء الغربي . ٢٠٠٥أكت
أزال على أهبة االستعداد ملساعدة األطراف يف املضي حنو إجياد حل سياسي يتـيح لشـعب                 وال

ويف نفس الوقـت، واصـلت بعثـة األمـم املتحـدة          . بية ممارسة حقه يف تقرير املصري     الصحراء الغر 
لالستفتاء يف الصحراء الغربية تقدمي الدعم لتدابري بناء الثقة املضطلع هبـا بقيـادة مفوضـية األمـم            
املتحدة لشؤون الالجئني، مبا يف ذلك تبادل الزيارات األسرية بـني الصـحراء الغربيـة وخميمـات           

 .ني يف منطقة تندوف باجلزائرالالجئ
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يف  املتحـدة    األمـم  شوطا بعيدا، عقب نشر عملية       بورونديوقطعت عملية السالم يف      - ٤٧
 األمـم ، بـدعم مـن عمليـة        ٢٠٠٥فربايـر   /شـباط  ٢٨ويف  . ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران بوروندي يف   

، بعـد أن    يف بوروندي، أجري بنجاح االستفتاء علـى دسـتور مـا بعـد الفتـرة االنتقاليـة                املتحدة  
، علـى الـرغم مـن    يونيه/حزيرانوأجريت االنتخابات الطائفية بنجاح يف . أرجئ إجراؤه مرتني 

ومـددت الفتـرة االنتقاليـة    . وقوع بعض أعمال العنف يف مراكز االقتراع يف مقاطعتني غـربيتني    
وحـىت منتصـف العـام كـان        . ٢٠٠٥أغسطس  /آب ٢٦اليت كان حمددا هلا ثالث سنوات حىت        

ــر مــن   ــامج   ١٠ ٠٠٠أكث ــد اشــترك يف برن ــزع حمــارب ســابق ق والتســريح وإعــادة   الســالح ن
ــة     . اإلدمــاج وصــدرت قــوانني بإنشــاء جــيش متكامــل وقــوة شــرطة جديــدين، وأجنــزت عملي

ومت تسـجيل األطـراف واحلركـات املسـلحة الـيت وقّعـت اتفـاق أروشـا                 . مـايو /أيـار التجميع يف   
ــية    ــا سياس ــ. للســالم واملصــاحلة بوصــفها أحزاب ــودة الالجــئني    وس ــة ع ــة األمني هل حتســن احلال

 .واملشردين داخليا وإعادة إدماجهم
، علـى الـرغم   إريتريـا وإثيوبيـا  واستمرت حالة اجلمود اليت تكتنف عملية السـالم بـني           - ٤٨

 األمـم وواصـلت بعثـة   . من اهلدوء النسيب الذي ساد املنطقة األمنية املؤقتـة واملنـاطق املتامخـة هلـا       
وبيــا وإريتريــا مراقبــة املنطقــة، وتولــت رئاســة جلنــة التنســيق العســكرية وتنســيق    يف إثياملتحــدة 

. األنشطة اإلنسانية وأنشطة حقوق اإلنسان وأنشطة إزالـة األلغـام، مبـا يف ذلـك تطهـري الطـرق          
ومــن احملــتم أن يبــدأ الطرفــان حــوارا ســلميا ملعاجلــة القضــايا املعلقــة، واملضــي يف نفــس الوقــت  

 .بدون إبطاءترسيم احلدود  حنو
، على الـرغم مـن إحـراز احلكومـة االنتقاليـة بعـض              مجهورية الكونغو الدميقراطية  ويف   - ٤٩

. التقدم يف بسط سلطتها، تعقدت عملية تقاسم السلطة بسـبب العالقـات اهلشـة بـني أعضـائها          
ــاد التشــريعات          ــدم اعتم ــن ع ــرغم م ــى ال ــات، عل ــدم يف التحضــري لالنتخاب وأحــرز بعــض التق

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على كفالة اتفـاق         املتحدة   األممعملت بعثة منظمة    و. الالزمة
كما سـاعدت علـى تعزيـز       . اإلطار الدستوري للبلد وقوانيه االنتخابيه مع املبادئ املقبولة دوليا        

، اعتمــدت اجلمعيــة ٢٠٠٥مـايو  /أيــار ١٣ويف . القـدرة التنفيذيــة للشــرطة الوطنيـة الكونغوليــة  
وجرى متديد الفتـرة االنتقاليـة ملـدة        . شروع دستور سيطرح لالستفتاء يف أواخر العام      الوطنية م 

يف يونيـه   /حزيـران  ٢٠وبـدأ تسـجيل النـاخبني يف        . ديسـمرب / األول كانونستة أشهر حىت هناية     
 .كينشاسا

ومتكن حفظة السالم التابعون لألمم املتحدة مـن اتبـاع هنـج أقـوى حنـو محايـة املـدنيني            - ٥٠
 فــرد إضــايف مــن ٥ ٩٠٠، بنشــر ٢٠٠٤أكتــوبر / األولتشــرين، يف  األمــنجملــس أذن بعــد أن

وأســفر اقتــران الضــغط   . القــوات والشــرطة املدنيــة لتعزيــز قــدرة البعثــة العســكرية واألمنيــة       
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.  مــن أفــراد امليليشــيات يف مقاطعــة إيتــوري١٤ ٠٠٠العســكري والسياســي عــن نــزع ســالح 
 .ة السالم قتلوا أثناء تأديتهم لواجبهم فردا من حفظ١١يدعو لألسف أن  ومما
ــدا يف      - ٥١ ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــارس /آذاروكــان إعــالن الق ــا ٢٠٠٥م  اعتزامه

والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج مبثابـة تطـور           السـالح    نـزع التخلي عن العنف والـدخول يف عمليـة         
يـة الكونغـو الدميقراطيـة      يف مجهور  املتحـدة    األمموعلى الرغم من استعدادات بعثة منظمة       . هام

إلعادة احملـاربني املتـبقني التـابعني للقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا إىل وطنـهم، مل حيـرز أي               
 األمـم املتحـدة لشـؤون    يةمفوضـ ويف الوقـت ذاتـه، تواصـل    . تقدم ملمـوس منـذ ذلـك اإلعـالن        

ت املطــرية يف اجلــزء تقــدمي املســاعدة مــن أجــل إعــادة الالجــئني الروانــديني مــن الغابــاالالجــئني 
 .الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل وطنهم

، اســتمر إحــراز تقــدم يف تنفيــذ النقــاط املرجعيــة التفــاق بــون، وذلــك  أفغانســتانويف  - ٥٢
وتــوىل الــرئيس محيــد قرضــاي . لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان املتحــدة األمــمبــدعم مــن بعثــة 

، عقــب إجــراء انتخابــات ٢٠٠٤ديســمرب / األولكــانونيف وحكومــة جديــدة مقاليــد األمــور 
ــبرية     ــة ك ــوع حــوادث أمني ــدون وق ــية ب ــات    . رئاس ــة وانتخاب ــات الربملاني ــاب االنتخاب ويف أعق

، سـيكتمل يف وقـت الحـق مـن العـام إجنـاز       ٢٠٠٥سبتمرب /أيلولاحملافظات املقرر إجراؤها يف  
ــة  ــة األف  . النقــاط املرجعي ــوفري اخلــدمات   غــري أن مؤسســات األمــن والعدال ــة ومؤسســات ت غاني

ويتجـه إنتـاج    . األساسية ال تزال على درجة بالغة من الضعف واالعتمـاد علـى اجملتمـع الـدويل               
وبناء على ذلك، فإنين أفكر يف احتمال وضع خطة ملا بعد اتفاق بـون يـتم         . األفيون إىل التزايد  

 .لينيإعدادها بالتشاور الوثيق مع السلطات األفغانية وشركائها الدو
.  مراقبة اخلط األزرق بني إسـرائيل ولبنـان        لبناناملؤقتة يف    املتحدة   األمموواصلت قوة    - ٥٣

وشهدت السنة املاضية عددا حمدودا من االشـتباكات املسـلحة بـني حـزب اهللا وقـوات الـدفاع               
. اإلسرائيلية، أسفر أسوأها عن مقتل جندي إسرائيلي وأحد مراقيب األمـم املتحـدة العسـكريني              

وانتــهكت إســرائيل مــرارا اجملــال اجلــوي اللبنــاين وكــان هنــاك تطــور جديــد متثّــل يف اختــراق      
وواصــلت أنــا وممثلــّي يف . طــائرات موجهــة تابعــة حلــزب اهللا اجملــال اجلــوي اإلســرائيلي مــرتني 

وواصـلنا أيضـا    . املنطقة حـث األطـراف علـى احتـرام اخلـط األزرق واالمتثـال متامـا اللتزاماهتـا                 
جة امللحة ملمارسة احلكومة اللبنانية سيطرهتا على استخدام القوة يف كامـل أراضـيها              تأكيد احلا 

 .ومنع وقوع أي اعتداءات من لبنان عرب اخلط األزرق
تقدمي املسـاعدة مـن أجـل بنـاء القـدرات            املتحدة   األمم، واصلت   ليشيت - تيمورويف   - ٥٤

قراطي وحقوق اإلنسـان، حيـث زاد الـدور         يف جمال اإلدارة العامة وإنفاذ القوانني واحلكم الدمي       
 األمـم مكتـب   األمـن  جملـس وأنشـأ  . يف هـذه اجملـاالت   املتحـدة  األمـم الـذي تقـوم بـه وكـاالت     
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ــهي يف      -يف تيمــور املتحــدة  ــام واحــد ينت ــدهتا ع ــة م ــه بوالي ــار ٢٠ ليشــيت وعهــد إلي ــايو /أي م
خفضـت العمليـة مـرة    و.  ليشـيت -لتقـدمي الـدعم يف تيمـور     املتحـدة    األمـم ، خلفا لبعثة    ٢٠٠٦

أخرى ونقحت مهامها لتمكني حدوث انتقال سلس، لـدى انتـهاء الواليـة، مـن بعثـة سياسـية                   
 .خاصة إىل إطار للمساعدة اإلمنائية املستدامة

 رصد وقف إطالق النار بـني اجلـانبني         جورجيايف   املتحدة   األمموواصلت بعثة مراقيب     - ٥٥
ــى التوصــل إ    ــد أن . ىل تســوية سياســية شــاملة للصــراع  اجلــورجي واألخبــازي والعمــل عل وبع

 األمــمأبــرزت االنتخابــات قيــادة جديــدة يف ســوخومي، اجتمــع اجلانبــان مــرة أخــرى برعايــة    
 واتفقــا علــى اســتئناف احلــوار بشــأن املســائل املتعلقــة بــاألمن ٢٠٠٥أبريــل /نيســانيف املتحـدة  

 .وعودة املشردين والتعاون االقتصادي
 سلطات إضـافية إىل املؤسسـات   كوسوفولإلدارة املؤقتة يف ملتحدة  ااألممونقلت بعثة    - ٥٦

وأظهـرت حكومـة كوسـوفو اجلديـدة واملؤسسـات املؤقتـة التزامـا أكـرب                . املؤقتة للحكم الـذايت   
بتنفيذ معايري كوسوفو، اليت تعد أساسا لسياسة اجملتمع الـدويل يف كوسـوفو، والـيت هتـدف إىل                  

دد األعـراق مسـتدام ميكـن أن يعـيش فيـه اجلميـع بكرامـة            إرساء األسـس جملتمـع دميقراطـي متعـ        
قمــت بتعــيني مبعــوث خــاص لتنفيــذ اســتعراض شــامل  يونيــه /حزيــران ٣ويف . وبــدون خــوف

 املتحــدة األمــمللوضــع يف كوســوفو، كمــا هــو مــبني يف التقريــر الــذي قدمتــه مــؤخرا إىل بعثــة  
وجيـري االضـطالع    . مـايو /ارأيـ  ٢٧يف   األمـن    جملـس لإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو والـذي أيـده           

ــرار    ــا للق والبيانــات الرئاســية ذات الصــلة جمللــس   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤باالســتعراض الشــامل وفق
ويتألف االستعراض من إجراء مشاورات مع األطراف واجملتمـع الـدويل وهـو واسـع يف      . األمن

ــة        ــة الختــاذ اخلطــوات احملتمل ــة والشــروط الالزم ــة الراهن ــيم احلال ــه حــىت ميكــن تقي ــة نطاق  التالي
 .العملية يف
 االضـــطالع بواليتـــها هـــاييتلتحقيـــق االســـتقرار يف  املتحـــدة األمـــموواصـــلت بعثـــة  - ٥٧

. للمسـاعدة يف هتيئـة بيئـة آمنــة ومسـتقرة، ميكـن فيهـا املضــي بـالعمليتني الدسـتورية والسياســية        
لعمليـات  وبالرغم من استمرار اإلجرام، حتسنت األحوال األمنية عموما بالتدريج عقب جناح ا           

ــة        ــة اهلايتي ــة باالشــتراك مــع الشــرطة الوطني ــان للبعث ــوات والشــرطة التابعت ــا الق ــيت قامــت هب . ال
واألعمال التحضريية جارية للمساعدة يف تنظـيم انتخابـات رئاسـية وتشـريعية وحمليـة يف الربـع                  

احملـاربني السـابقني     سـالح    نـزع وقـد أعـاق عـدم وجـود إطـار قـانوين             . ٢٠٠٥الثالث من عام    
وفضال عن ذلك، احتفظت احلكومـة االنتقاليـة مبوقفهـا الغـامض            . سرحيهم وإعادة إدماجهم  وت

 .وظلت حالة حقوق اإلنسان مدعاة للقلق البالغ. إزاء العسكريني السابقني
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 األمـم توصيايت بشأن تعديل مفهوم مستوى القـوة والعمليـات لقـوة             األمن   جملسوأيد   - ٥٨
ا يف ذلـك ختفـيض عـدد األفـراد العسـكريني وزيـادة عنصـر                ، مب قربصحلفظ السالم يف    املتحدة  

 كـانون  ١٥ومت متديد البعثة وفقـا للمفهـوم اجلديـد للعمليـات وقـوام القـوة حـىت         . الشرطة فيها 
 .٢٠٠٥ديسمرب /األول

 
 التعاون مع املنظمات اإلقليمية  

م واألمـن  أصبحت املنظمات اإلقليميـة شـريكا أساسـيا لألمـم املتحـدة يف تعزيـز السـال         - ٥٩
واملنظمـات   املتحـدة    األمـم وأتاح االجتماع الرفيع املستوى السادس الذي عقـد بـني           . الدوليني

 . فرصة هامة لتعزيز تلك الروابط٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٦ و ٢٥اإلقليمية يف نيويورك، يومي 
ــا، حيــث اضــطلعت     - ٦٠ ــا بدرجــة خاصــة يف أفريقي يف  املتحــدة األمــموكــان التعــاون قوي

رية بدور داعم لعملية صنع السالم واالجـراءات الوقائيـة املضـطلع هبمـا مـن جانـب                  حاالت كث 
االحتــاد األفريقــي واملنظمــات دون اإلقليميــة األفريقيــة مثــل اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب    

ويف دارفــور وغريهــا، شــهدنا كيــف تســهم  . أفريقيــا واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة 
 األمـم وتعمـل  . م اليت تضطلع هبـا املنظمـات اإلقليميـة إسـهاما متناميـا وقّيمـا          عملية حفظ السال  

لتقــدمي  املتحــدة األمــمواالحتــاد األفريقــي معــاً علــى حنــو وثيــق مــن خــالل نشــر خليــة   املتحــدة 
املساعدة يف أديس أبابا، ومن خالل التعـاون الوثيـق بـني املمـثلني اخلاصـني لكلتـا املنظمـتني يف                     

وُنفـذت بـرامج لتبـادل املـوظفني مـع          . و أوثـق علـى ارض الواقـع يف دارفـور          اخلرطوم وعلى حنـ   
االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، واملباحثـات جاريـة لوضـع ترتيبـات                

وينطـوي الـدور اإلقليمـي املتزايـد يف جمـال           . مماثلة مع اجلماعة االقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا         
احتياجـات جديـدة للتنسـيق والتعـاون وتقـدمي املسـاعدة مـن جانــب        حفـظ السـالم أيضـا علـى     

نـوفمرب  / الثـاين تشـرين الشركاء اخلارجيني، على النحو الذي جرت مناقشته يف تقريري املؤرخ          
ومـن املهـم تنميـة هـذه القـدرة علـى حنـو        .  بشأن تعزيز قدرة أفريقيا على حفظ السالم      ٢٠٠٤

 . عنهاة لألمم املتحدة اليت ال غىنمكمل ملوارد حفظ السالم الفريدة التابع
، حضرت أول مؤمتر قمـة لرؤسـاء دول وحكومـات           ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرينويف   - ٦١

 املتحـدة   األمـم املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، الذي عقد يف دار السـالم برعايـة               
ايا املترابطـة للسـالم واألمـن       وقد اعتمدت القمة إعالن مبادئ يتنـاول القضـ        . واالحتاد األفريقي 

 .والتنمية واحلكم والشؤون اإلنسانية
ــا يتجلـــى يف    - ٦٢ ــام املاضـــي، كمـ وازداد التعـــاون قـــوة مـــع االحتـــاد األورويب خـــالل العـ

 اجتمــــاع اجمللــــس األورويب يف بروكســــل،   ٢٠٠٤ديســــمرب / األولكــــانونحضــــوري يف 
ــر /شــباطورغ وبروكســل يف يف ستراســب العــام األمــنيواالجتماعــات الــيت عقــدها نائــب   فرباي
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.  مع مسـؤولني مـن الربملـان األورويب، واملفوضـية األوروبيـة، وجملـس االحتـاد األورويب            ٢٠٠٥
كما اسـتمر احلـوار علـى مسـتوى العمـل ممـا يتـيح تقاسـم التقييمـات السياسـية وتشـجيع قيـام                         

 .تنسيق أكرب على أرض الواقع
فبموجـب اتفـاق    .  االقتصادية واالجتماعيـة   كذلك، جرى تكثيف التعاون يف اجملاالت      - ٦٣

ــه يف   ــة و  ٢٠٠٤مــايو /أيــارإطــاري مت التوصــل إلي  كيانــات تابعــة ١٠ بــني املفوضــية األوروبي
ــة منظمــةلألمــم املتحــدة، مت حــىت اآلن توقيــع اتفاقــات شــراكة اســتراتيجية مــع      العمــل الدولي

ــةو ــة  منظم ــامجو الصــحة العاملي ــائي   برن ــم املتحــدة اإلمن ــةمنظو األم ــم املتحــدة  م ــة ل األم ألغذي
 .األمم املتحدة لشؤون الالجئنيية مفوضووالزراعة 

واالحتــاد األورويب تعاوهنمــا يف عمليــات الســالم علــى أرض  املتحــدة األمــموواصــلت  - ٦٤
وأكمـل ذلـك    . الواقع، مبا يف ذلك يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وكوسـوفو بصـفة خاصـة               

وجلنـة التوجيـه التابعـة     املتحـدة  األمـم لسياسة مبا يف ذلك اجتماعـا  احلوار املستمر بشأن قضايا ا 
 األمــم، ومشــاركة ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران و٢٠٠٤نــوفمرب / الثــاينتشــرينلالحتــاد األورويب يف 

 تشـرين لالحتاد األورويب يف جمال حفظ السـالم يف         � سيناريوهات مفترضة دراسة  �يف  املتحدة  
 .٢٠٠٥أكتوبر /األول
 املتحـدة   األمـم تصاالت بشـأن السـالم واألمـن يف جنـوب شـرق آسـيا بـني                 وزادت اال  - ٦٥

ورابطــة الــدول املســتقلة إىل تعزيــز   املتحــدة األمــموســعت . ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا 
 األمـم قِّعت مذكرة تفاهم هلذا الغرض بني مكتـب       وُو. التعاون يف جمال منع نشوب الصراعات     

 .ألمانة التنفيذية لرابطة الدول املستقلةلبناء السالم يف طاجيكستان وااملتحدة 
 

 اإلرهاب  
 احتـرام حقـوق اإلنسـان    ،مـن أجلـه، أي   املتحـدة  األمـم اإلرهاب هتديد لكل ما تعمل     - ٦٦

وسيادة القانون، ومحاية املدنيني، والتسامح بني الشـعوب واألمـم، وحـل املنازعـات بالوسـائل                 
ووضـوح إدانتـها لإلرهـاب وأن تكـون منتـدى          أن تعلـن بقـوة       املتحـدة    ألمـم وال بد ل  . السلمية

 .دوليا فعاال ملكافحته
ويف خطاب يل أمام مؤمتر القمة الدويل املعـين بالدميقراطيـة واإلرهـاب واألمـن، الـذي                  - ٦٧

، طرحت اسـتراتيجية مؤلفـة مـن مخسـة أجـزاء ملكافحـة              ٢٠٠٥مارس  /ُعقد يف مدريد يف آذار    
قـة مقبولـة وفعالـة خلدمـة أي قضـية، وحثثـت       وشددت على أن اإلرهـاب لـيس طري       . اإلرهاب

كمــا أكــدت علــى وجــوب أن . الـدول األعضــاء علــى عقــد اتفاقيــة شــاملة ملكافحــة اإلرهــاب 
 .تتعدى مكافحة اإلرهاب على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ال
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، إىل إيالء أولوية ألنشـطة املنظمـة يف مكافحـة اإلرهـاب             ٢٠٠١وقد سعيت منذ عام      - ٦٨
علـى حنـو أكثـر       املتحـدة    األمـم  توجيهات استراتيجية من أجل كفالة أن تعمل منظومـة           وتقدمي

وكمـــا أوضـــحت يف مالحظـــايت يف مدريـــد، ميكـــن . تنســـيقا وفعاليـــة يف مكافحـــة اإلرهـــاب
ــملـــإلدارات والوكـــاالت يف كامـــل   ــا، أن تســـهم يف تنفيـــذ   املتحـــدةاألمـ ، بـــل وجيـــب عليهـ

قمـت مـؤخرا بإنشـاء فرقـة عمـل معنيـة بالتنفيـذ، تتبـع             و. استراتيجية شاملة ملكافحـة اإلرهـاب     
 .مكتيب، من أجل االضطالع هبذا العمل

ــهويتســم التعــاون بأمهي  - ٦٩ ــة مباشــرة مبكافحــة   املتحــدة األمــم خاصــة بــني هيئــات  ت املعني
 مبا يف ذلك اهليئات التابعة جمللس األمن وأفرقـة خربائهـا، واملديريـة التنفيذيـة للجنـة          -اإلرهاب  

ــب      مكاف ــابع ملكت ــاب الت ــع اإلره ــرع من ــاب، وف ــمحــة اإلره ــين باملخــدرات   املتحــدة األم املع
وعلــى نفــس املنــوال، ونظــرا لتزايــد الصــالت بــني اإلرهــاب واالجتــار باملخــدرات،    . واجلرميــة

واصلت حث الـدول األعضـاء علـى توقيـع اتفاقيـات مكافحـة اإلرهـاب احلاليـة البـالغ عـددها                      
ــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي الــيت     مبــا يف- والتصــديق عليهــا ١٣ ــة الدولي  ذلــك االتفاقي

 . والعمل بتعاون وثيق من أجل تنفيذها- ٢٠٠٥أبريل /نيسانيف  العامة اجلمعيةاعتمدهتا 
 

 املساعدة االنتخابية  
شهد العام املاضي إجراء عدة انتخابات تارخيية يف بلدان متـر بفتـرات معقـدة لالنتقـال          - ٧٠

بدور أساسـي، سـواء بتقـدمي املسـاعدة          املتحدة   األمموهي انتخابات قامت فيها      -حنو السالم   
ــوانني        ــة ووضــع ق ــة أو بتيســري إجــراء املفاوضــات املفضــية إىل إنشــاء مؤسســات انتخابي التقني

وأصــبح إجــراء انتخابــات موثوقــة عنصــرا أساســيا يف عمليــات صــنع الســالم وبنــاء    . انتخابيــة
 .السالم ومنع نشوب الصراعات

 شــهرا وُتوجــت ١٨وقــد انتــهت بنجــاح األعمــال التحضــريية املكثفــة الــيت اســتغرقت  - ٧١
ــة يف تشــرين األول    ــات الرئاســية األفغاني ــإجراء االنتخاب ــوبر /ب ــن   . ٢٠٠٤أكت ــرغم م ــى ال وعل

هتديدات وختويفـات اجلماعـات املتطرفـة الـيت اسـتهدفت عمليـة االنتخابـات، كانـت اسـتجابة                   
وشـاركت النسـاء مشـاركة كـبرية،     . د املناطق اكتـواء بنـار الصـراع   الناخبني كبرية حىت يف أش   

تصميما منهن على املشاركة يف احلياة السياسية لبلدهن، وساعدهن على ذلك عمليـة تسـجيل               
 األمـم واسـتنادا إىل هـذا النجـاح، سـتقوم          . الناخبني الواسعة النطاق ومحالت التثقيف املوجهـة      

ت الربملانية وانتخابات املقاطعات القادمـة الـيت تعـني تأجيلـها            بتقدمي املساعدة لالنتخابا  املتحدة  
 . بسبب الصعوبات التقنية واملالية٢٠٠٥سبتمرب /أيلولإىل 
دعمـا بـالغ األمهيـة لالنتخابـات         املتحـدة    ألمـم كما قـدم خـرباء االنتخابـات التـابعون ل          - ٧٢

 أجـل انتخـاب اجلمعيـة        مـن  ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠التارخيية اليت جرت يف العـراق يف        
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وكانـت اسـتجابة النـاخبني الكـبرية حتـديا للتوقعـات، بـالنظر إىل مسـتويات                 . الوطنية االنتقاليـة  
 .العنف والتخويف من جانب املتمردين هبدف عرقلة العملية

ــات حفــظ الســالم واالتفاقــات       - ٧٣ ــدعم االنتخــايب مهمــا لواليــات عملي وكــان تقــدمي ال
لبلدان، مبا يف ذلك بوروندي ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وكـوت            السياسية يف العديد من ا    
ــا وهــاييت  وقُــدمت مســاعدات إلنشــاء وتنميــة املؤسســات االنتخابيــة الوطنيــة؛   . ديفــوار وليربي

ولوضــع التشــريعات االنتخابيــة الســليمة، ووضــع نظــام فعــال للشــكاوى والطعــون؛ وتشــجيع   
 . حبمالت للتثقيف املدين ومحالت إعالميةالتسجيل املدين وتسجيل الناخبني؛ والقيام

النتخابــات يف حــد ذاهتــا، بطبيعــة احلــال، أن حتــل املشــاكل ذات اجلــذور  لال ميكــن  و - ٧٤
وتفيـد دراسـة أجرهتـا      . العميقة، ال سيما يف جمتمع عاىن من الصدمات النفسية بسبب الصـراع           

 وســيئة اإلعــداد يف حــاالت أن إجــراء انتخابــات غــري مالئمــة التوقيــت  املتحــدة األمــمجامعــة 
وإذ تـؤجج هـذه     . متقلبة ميكن أن يزيد عمليـا حالـة الفوضـى ويقـوض التقـدم حنـو الدميقراطيـة                 

 يـة االنتخابات نار التوترات القائمة، ميكن أن تفضي إىل دعم املتطرفني أو تشجيع أمناط انتخاب             
 .تعكس والءات زمن احلرب

 
 نزع السالح  

ــدمار     أدت التحــديات واألخطــار  - ٧٥ ــدويل بشــأن أســلحة ال ــق ال ــادة القل ــدة إىل زي  اجلدي
وكــان مــن بــني هــذه التحــديات واألخطــار حــاالت عــدم االمتثــال اللتزامــات عــدم   . الشــامل
، واألدلة على وجود شـبكة نوويـة سـرية، وعـدم ثبـات االلتـزام بنــزع                   النووية األسلحةانتشار  

وال بد من إحياء الصـكوك      . رهابينيالسالح، وخطر وقوع أسلحة الدمار الشامل يف أيدي اإل        
املتعددة األطراف الرامية إىل منع االنتشار وتعزيز نزع السـالح إذا مـا أُريـد هلـذه الصـكوك أن           

 .تواصل اإلسهام يف حتقيق السالم واألمن الدوليني
  النوويـة  األسـلحة مـايو، مل يتوصـل مـؤمتر األطـراف يف معاهـدة عـدم انتشـار                 /ويف أيار  - ٧٦

وضــاعت الفرصــة .  إىل اتفــاق بشــأن أي قضــايا موضــوعية ٢٠٠٥ املعاهــدة عــام الســتعراض
لتنــاول أشــد املشــاكل إحلاحــاً لــيس فقــط املتعلقــة بنظــام عــدم االنتشــار النــووي، ولكــن أيضــا  

وإنــين أحــث الــدول األعضــاء علــى أن تكــون أكثــر تصــميما يف  . مبســألة األمــن الــدويل األعــم
 .تعاود النظر فيها يف الشهور القادمةتناوهلا هلذه املسألة اهلامة وأن 

وســيخفق املــؤمتر يف اســترداد أمهيتــه . وال يــزال مــؤمتر نــزع الســالح يف وضــع اجلمــود - ٧٧
كهيئة تفاوض متعددة األطراف بشأن معاهدات نـزع السـالح مـا مل تشـرع الـدول األطـراف                   

 . احلاليةيف إجراء مفاوضات موضوعية بشأن البنود ذات الصلة بظروف األمن الدويل
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وقد واصلت الدول مناقشاهتا من أجل العمل علـى التنفيـذ األفضـل التفاقيـة األسـلحة             - ٧٨
وعلى الرغم من إحراز تقدم مطرد يف تدمري الترسانات الكيميائية املعلَنـة، ال يـزال               . البيولوجية

ن وتتطلــب معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة بــذل مزيــد مــ . يــتعني فعــل الكــثري أيضــا
وأُحـرز تقـدم يف الفحـص املوضـوعي للتقـارير الوطنيـة             . اجلهود حىت يتحقق بدء نفاذ املعاهـدة      

بشـأن عـدم   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ املقدمة حىت اآلن مبوجب قرار جملس األمـن  ١١٨البالغ عددها   
 النوويـة  األسـلحة وأُحرز تقدم كبري حنو إنشاء منطقة خالية مـن      . انتشار أسلحة الدمار الشامل   

 .سيايف وسط آ
، جتاوزت النفقات العسكرية العاملية املقدَّرة تريليون دوالر ، وكـان           ٢٠٠٤يف عام    و - ٧٩

لألسـلحة   املتحـدة    األمـم ويف حـني حتسـن االشـتراك يف سـجل           . ُيتوقع هلا االستمرار يف الزيـادة     
علـق  التقليدية واألداة املوحدة لإلبالغ عن النفقات العسـكرية، يلـزم إحـراز تقـدم أكـرب فيمـا يت               

 .باملشاركة العاملية، وال سيما بشأن النفقات العسكرية
وكان من دواعي تشـجيعي التوصـل مـؤخرا إىل اتفـاق بشـأن وضـع نـص صـك دويل                     - ٨٠

ملِزم سياسيا لتمكني الدول من التعّرف على األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتعقبـها يف                
. العتمـاده يف دورهتـا السـتني       العامـة    جلمعيـة االوقت املناسب وبطريقـة ُيعـول عليهـا، ُيقـدم إىل            

وُيعــد قبولــه خطــوة إجيابيــة أخــرى حنــو الوفــاء بااللتزامــات السياســية الــواردة يف برنــامج عمــل 
ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن مجيـع جوانبـه               املتحدة   األمم

عضـاء علـى اختـاذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة            وإنـين أُحـث الـدول األ      . ومكافحته والقضاء عليـه   
كما يبشر اعتماده باخلري فيمـا يتعلـق باحملافظـة علـى            . لكفالة التنفيذ املبكر والفعال هلذا الصك     

زخـم احلـوار النشــط بـني الـدول األعضــاء بشـأن التصـدي ملســألة السمسـرة غـري املشــروعة يف         
 .جمال األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

/ مؤمتر قمة نريويب من أجل عامل خال من األلغام، الـذي ُعقـد يف تشـرين الثـاين    وأتاح   - ٨١
 ١٩٩٧، أول فرصــة لقيــام األطــراف يف اتفاقيــة عــام   ٢٠٠٤ديســمرب /نــوفمرب وكــانون األول

حلظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتـدمري تلـك األلغـام باسـتعراض                
 اليت أسفر عنها مؤمتر القمـة       ٢٠٠٩-٢٠٠٥ عمل نريويب للفترة     وجعلت خطة . تلك االتفاقية 

 .من الوفاء باملواعيد النهائية لتطهري املناطق املزروعة باأللغام أولويتها العليا
 

 اجلزاءات  
خــالل العــام املاضــي، أنشــأ جملــس األمــن جلــنيت جــزاءات جديــدتني، إحــدامها بشــأن     - ٨٢

ــالقرار    ــوار، عمــال ب ــالقرار    ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢كــوت ديف واألخــرى بشــأن الســودان، عمــال ب
وكان اهلـدف مـن التـدابري الـيت يفرضـها هـذان القـراران هـو تـوفري حـوافز                     ). ٢٠٠٥ (١٥٩١
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للســالم، وذلــك بتطبيــق عمليــات حظــر األســلحة علــى الفــور يف كامــل إقلــيم كــوت ديفــوار   
األفـراد والكيانـات    ومنطقة دارفور يف السـودان، بينمـا ال يبـدأ نفـاذ اجلـزاءات املفروضـة علـى                   

 يومــا علــى اختــاذ ٣٠إال بعــد مضــي ) يف شــكل حظــر للســفر وجتميــد لألصــول (ذات الصــلة 
وأتاحت مهلة الشـهر هـذه حـافزا لألطـراف ملعـاودة االشـتراك سـريعا يف                 . القرارين املذكورين 

ــرى    ــة أخـ ــدابري جزائيـ ــق تـ ــادي تطبيـ ــة تفـ ــالم بغيـ ــة السـ ــنيت  . عمليـ ــن أن جلـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ
ــذلك     ديفــوار كــوت ــام ب ــة القي ــات، ُتعتــرب إمكاني ــراد أو كيان  والســودان مل تســميا بعــد أي أف
 .مستمرا حافزا
وقــد أعــدت جلنــة اجلــزاءات املعنيــة بتنظــيم القاعــدة وحركــة الطالبــان وجلنــة جــزاءات  - ٨٣

واملعنيـة بـاألفراد والكيانـات      ) ٢٠٠٣ (١٥١٨املنشـأة عمـال بـالقرار        األمـن    جملسليربيا وجلنة   
 إىل النظام العراقي السـابق قـوائم اجلـزاءات املسـتهدفة، ومـا زالـت هـذه القـوائم تـؤدي                      املنتمية

، كـان جيـري إعـداد مبـادئ توجيهيـة           ٢٠٠٤ويف هنايـة عـام      . دورا هاما يف عمل تلك اللجـان      
جديدة أو منقحة يف جلـان اجلـزاءات املعنيـة بتنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان وليربيـا وكـوت                      

اعتماد املبادئ التوجيهية املنقحة اللجان املعنيـة علـى إدارة قـوائم اجلـزاءات              وسيساعد  . ديفوار
 .املستهدفة بطريقة موحدة وشفافة

، إنشـاء   )٢٠٠٤ (١٥٦٦ويف تطور ذي صلة باملوضوع، قرر جملس األمن، يف قـراره             - ٨٤
كيانـات  فريق عامل لدراسة التـدابري العمليـة الواجـب فرضـها علـى األفـراد أو اجملموعـات أو ال                

الضالعني يف األنشطة اإلرهابية أو املرتبطني هبا، عدا التدابري اليت وضعتها جلنة اجلـزاءات املعنيـة           
كمــا أثــار القــرار إمكانيــة إنشــاء صــندوق دويل لتعــويض   . بتنظــيم القاعــدة وحركــة الطالبــان 
 .ضحايا األعمال اإلرهابية وأسرهم

بشـأن نظـم جزاءاتـه مـن أفرقـة اخلـرباء       وواصل جملس األمـن تلقـي معلومـات تفصـيلية       - ٨٥
ــة للجــزاءات     ــهاكات املزعوم ــق يف االنت ــدول والتحقي ــال ال ــة برصــد امتث ومشلــت هــذه  . املكلف

األفرقة فريق اخلرباء املعـين بالصـومال، وفريـق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات بشـأن تنظـيم             
اخلـرباء املعـين جبمهوريـة الكونغـو        القاعدة وحركة الطالبان، وفريق اخلرباء املعين بليربيا، وفريق         

وينبغـي إيـالء    . الدميقراطية، وفريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار، وفريق اخلرباء املعـين بالسـودان           
 .اهتمام أكرب لتنفيذ التوصيات القّيمة املقدمة من أفرقة اخلرباء هذه
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 الفصل الثاين
 التعاون من أجل التنمية  
 أللفيةحتقيق األهداف اإلمنائية ل  

وفــر إعــالن األلفيــة واألهــداف اإلمنائيــة الثمانيــة لأللفيــة إطــارا لألنشــطة اإلمنائيــة الــيت   - ٨٦
تضطلع هبا األمم املتحدة، وحتقَّق هلذا اإلطار مزيد من التركيز واكتسب زمخا إضـافيا بإصـدار                

ــون     ــة املعن ــم املتحــدة لأللفي ــر مشــروع األم ــة �تقري ــة : االســتثمار يف التنمي ــوغ خطــة عملي  لبل
ــة  ــة لأللفي ــع املســتوى     �األهــداف اإلمنائي ــام الرفي ــدم إىل االجتمــاع الع ــري املق ، وكــذلك تقري

� صوب حتقيق التنميـة واألمـن وحقـوق اإلنسـان للجميـع     : يف جو من احلرية أفسح    �واملعنون  
)A/59/2005 و Corr.1 و Add.1-3 .(    وقــد قــدم تقريــر مشــروع األلفيــة حتلــيال شــامال وطــرح

املقترحـات بشـأن كيفيـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى الصـعيد القطـري                    جمموعة مـن    
ــدول األعضــاء     . واإلقليمــي والعــاملي ــُت مــن جــانيب هبــذه املقترحــات وطرحــُت علــى ال ورحب

 .جمموعة من األولويات للسري خبطة التنمية قدما إىل األمام
ــم املتحــدة   وخــالل األشــهر املاضــية، واصــلت الوكــاالت األعضــاء يف      - ٨٧ ــة األم جمموع

وتتمثـل  . اإلمنائية تنفيذ استراتيجيتها ذات الركائز األربع لدعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة  
إدماج األهداف يف مجيع جوانب عمل منظومة األمم املتحدة علـى           ) أ: (هذه الركائز فيما يلي   
 املرحليـــة بشـــأن تنفيـــذ مســـاعدة البلـــدان الناميـــة يف إعـــداد التقـــارير) ب(الصـــعيد القطـــري؛ 

العمل مع مشروع األلفية ومحلة األلفية من أجل حشـد التأييـد            ) ج(األهداف اإلمنائية لأللفية؛    
دعـــم جهـــود الـــدعوة والتوعيـــة بنـــاء علـــى االســـتراتيجيات الوطنيـــة  ) د(العـــاملي لألهـــداف؛ 
 .واالحتياجات الوطنية

اندة السياسـية إلعـالن األلفيـة عـن         وتواصل محلة األلفية سعيها إىل حشد وتعزيـز املسـ          - ٨٨
ــة ووســائط اإلعــالم واملنظمــات ذات       ــة والســلطات احمللي طريــق العمــل مــع الشــبكات الربملاني
املنطلق الديين ومنظمـات الشـباب وقطـاع األعمـال التجاريـة واملنظمـات غـري احلكوميـة وغـري            

املـدين يف حتقيـق     ، سـامهت احلملـة وشـركاؤها يف اجملتمـع           ٢٠٠٤ويف عام   . ذلك من الكيانات  
إجنــاز ضــخم متثــل يف إطــالق النــداء العــاملي للعمــل علــى مكافحــة الفقــر، الــذي يشــكل أكــرب   

ويف حــني أن محلــة األلفيــة . حتــالف مت حشــده يف الســنوات األخــرية حلمــالت مكافحــة الفقــر  
كانت شريكا ضمن عدة شركاء جعلوا هذا اإلجناز ممكنا، فـإن الـدور الـذي اضـطلعت بـه يف                   

 .الدعوة والتيسري أسهم مسامهة كبرية حقا يف عملية بناء هذا التحالفجمايل 
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وبغية تتبع مسار التقدم على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين، أقيمت أيضا منظومـة              - ٨٩
ويشمل رصـد التقـدم احملـرز صـوب حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة        . واسعة النطاق للرصد واإلبالغ 

، التعاون بني الوكاالت الدوليـة واللجـان اإلقليميـة والتشـاور علـى              لأللفية على الصعيد العاملي   
ويتوىل فريق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين            . حنو وثيق مع اخلرباء اإلحصائيني الوطنيني     

مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية تنسيق جهـود كيانـات األمـم املتحـدة والـدوائر اإلحصـائية                 
. ات اإلحصــائية اإلقليميــة والدوليـة مــن خــارج منظومــة األمــم املتحــدة الوطنيـة، وكــذلك اهليئــ 

ويقوم بتنسيق جتميع املؤشرات وحتليلها، واستعراض املنهجيات، ودعم البلدان يف أعمال مجـع             
وتـنعكس نتـائج    . البيانات وحتليلها واإلبالغ هبا فيما يتعلق مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة          

إعــداده مــن إحصــاءات وحتلــيالت الختــاذه أساســا لتقــاريري الســنوية  هــذا العمــل فيمــا جيــري 
املقدمة إىل اجلمعية العامة عن تنفيذ إعـالن األلفيـة، ويف السلسـلة القطريـة ملؤشـرات األهـداف          
اإلمنائية لأللفية، وهي قاعدة بيانات جيري تنقيحها سنويا وتشـمل أحـدث سلسـلة مقدمـة مـن                  

تقريـر األهـداف   �يونيـه، أصـدرُت   / حزيـران ٩ويف . مؤشر قيد النظرالوكالة الرائدة الـُمعيَّنة لل  
، الذي يضم أكثـر اإلحصـاءات مشـوال وحداثـة بشـأن األهـداف               �٢٠٠٥اإلمنائية لأللفية لعام    

واملؤشرات املرتبطة باألهداف اإلمنائية لأللفية، والذي أُعد عن طريـق جهـد تعـاوين تشـاركت             
 .نظمات العاملية من وكاالت األمم املتحدة وامل٢٥فيه 
وُيعد توافر البيانات اإلحصائية بنوعية ممتازة وتوافر القدرة لدى احلكومات واجلهـات             - ٩٠

املاحنــة واملنظمــات الدوليــة علــى القيــام بصــورة منهجيــة بقيــاس املؤشــرات املوثوقــة ورصــدها     
ومـن  . يـة لأللفيـة   واإلبالغ هبا من األمور اجلوهرية للسياسـة اإلمنائيـة ولتحقيـق األهـداف اإلمنائ             

املسامهات املهمة يف بناء القدرات اإلحصائية الوطنية ما تضطلع به املنظمة من أعمال يف جمـال                
تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة وتــدريب اإلحصــائيني الــوطنيني علــى  

ــتعماهلا   ــرات واس ــاج املؤش ــا   . إنت ــة امسه ــاك أداة براجمي ــات اإلمن�وهن � )DevInfo(ائيــة املعلوم
استحدثتها منظومة األمم املتحدة جلمع وحتليـل املؤشـرات بشـكلها املعيـاري وشـكلها اخلـاص                 

فقــد أخــذت . حاليــا قبــوال متزايــدا علــى صــعيد التطبيــقاألداة الـذي حيــدده املســتعمل، وتلقــى  
تعمل احلكومــات واألفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة واملؤسســات األكادمييــة وغريهــا تســ 

هذه األداة بصورة متزايدة لتوفري متطلبات اإلبالغ بشـأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى حنـو                   
وتواصــل اللجــان اإلقليميــة هــي األخــرى تقــدمي الــدعم جلهــود بنــاء    . موحــد وقابــل للمقارنــة 

القدرات الوطنية يف جمايل الرصد واإلبالغ بشأن األهـداف، عـن طريـق عقـد حلقـات تدريبيـة                 
مؤشـرات  � أدوات مثل النسخة العربية من دليل جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة بشـأن                 وتوفري

وعمـال علـى بنـاء القـدرات الوطنيـة علـى رصـد األهـداف                . �ةرصد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـ      
وحتسني استعمال املنهجيات املدعومة باألدلة ألغراض إدارة السياسـات اإلمنائيـة، أعـد برنـامج          
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 مشروعا بشأن بناء القدرات وتوفري املعرفة اإلحصائية ألغـراض رصـد األهـداف        األمم املتحدة 
 .اإلمنائية لأللفية على الصعيد القطري، يسري حاليا سريا مطردا يف مرحلة التنفيذ

ــة الرائــدة يف جمــال الرصــد علــى الصــعيد      - ٩١ وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي هــو الوكال
ويف . ومات واألفرقة القطريـة يف إعـداد تقاريرهـا ونشـرها    وهو يواصل مساعدة احلك  . القطري
 مـن البلـدان واألقـاليم،    ٩٣ مـن هـذه التقـارير عـن     ١٠٤، كـان قـد صـدر     ٢٠٠٥مارس  /آذار

تراوح نطاقها من البلدان املتوسطة الدخل إىل بعض من أدىن البلدان دخال يف فئة أقـل البلـدان                  
أرمينيـا وألبانيـا وبوليفيـا والسـنغال وكمبوديـا          (ثانيـة   وأمتت مثانية بلدان إصدار تقاريرها ال     . منوا

، وأصــدر بلــدان آخــران، مهــا فييــت نــام والكــامريون التقريــر   )وليتوانيــا ومصــر وموريشــيوس 
وُنشرت ثالثة تقارير إقليميـة بشـأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف              . السنوي الثالث لكل منهما   

ألمم املتحدة ُتكمِّل التقـارير الوطنيـة بالبيانـات          بالتعاون مع كيانات أخرى تابعة ل      ٢٠٠٤عام  
والتحليالت بشـأن األوضـاع واالجتاهـات يف الـدول العربيـة، ووسـط أوروبـا، ومنطقـة البحـر                    

 .الكارييب، وبذلك بلغ العدد الكلي لتقارير اإلقليمية اليت أُعدت حىت اآلن ستة تقارير
إلمنــائي يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة  ومــن املســامهات الكــربى جلهــاز األمــم املتحــدة ا  - ٩٢

فمــن بــاب . لأللفيــة العــدد املتزايــد مــن املبــادرات اجلاريــة واجلديــدة املشــتركة بــني الوكــاالت  
التصدي للتحدي املتمثل يف مكافحـة اجلـوع وحتقيـق األمـن الغـذائي، عـززت وكـاالت األمـم               

 هـذه الوكـاالت بصـورة مشـتركة     وتتبـع . املتحدة املعنية باألغذية والزراعـة التعـاون فيمـا بينـها        
هنجــا ذا مســارين، يســعى إىل تقــدمي املســاعدة املباشــرة للجيــاع لتلبيــة احتياجــاهتم الغذائيــة          
والتغذوية الفورية، مع االهتمام يف الوقت ذاته مبعاجلة مسائل التنمية الزراعية والريفيـة األطـول    

 ذلــك حتســني البنيــة األساســية، أجــال عــن طريــق تقــدمي الــدعم لتحقيــق النمــو املســتدام، مبــا يف 
ــاه       ــي وامليـ ــى األراضـ ــول علـ ــات احلصـ ــادة إمكانيـ ــة، وزيـ ــوارد الطبيعيـ ــليمة للمـ واإلدارة السـ

 .واالئتمانات واخلدمات االجتماعية
ــاعهم،          - ٩٣ ــة أرب ــاهز ثالث ــا ين ــاال، أو م ــامل نســاء ورجــاال وأطف ــراء الع ــة فق ــيش أغلبي ويع

ــة  ــاطق الريفي ــون يف املن ــة أن تركــز    ومــن الضــرور . ويعمل ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ي لتحقي
مبادرات احلد من الفقر على فقراء الريـف وأن توضـع اسـتثمارات ُيعتـد هبـا يف ميـادين التنميـة         

وتسعى بعـض قطاعـات منظومـة األمـم املتحـدة إىل حتقيـق هـذا اهلـدف عـن                . الريفية والزراعية 
مكانية احلصول على حنو منصـف علـى   طريق تعزيز قدرات فقراء الريف ومنظماهتم، وحتسني إ  

املــوارد الطبيعيــة اإلنتاجيــة والتكنولوجيــا، وزيــادة إمكانيــة احلصــول علــى اخلــدمات املاليــة          
وتعمد قطاعات أخرى إىل استثمار األغلبية العظمـى مـن مواردهـا يف             . والوصول إىل األسواق  

حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة    البلدان اليت تفيد األمم املتحـدة بأهنـا تناضـل بأقصـى جهـد مـن أجـل              
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لأللفية، ويف البلدان اليت يـدل انعـدام البيانـات عنـها علـى وجـود مشـاكل كـربى علـى صـعيد                        
 .القدرات

ومن املمكن تنمية القدرة على االبتكـار مـن أجـل اإلسـهام يف بلـوغ املقاصـد املتعلقـة                     - ٩٤
ويعكـــف معهـــد . لفيـــةباحلـــد مـــن الفقـــر وحتقيـــق االســـتدامة يف إطـــار األهـــداف اإلمنائيـــة لأل

التكنولوجيات اجلديدة التابع جلامعة األمم املتحدة يف ماسترخيت هبولندا، على دراسـة الكيفيـة              
اليت ميكن هبا إجناز ذلـك، عـن طريـق دراسـة األمثلـة الناجحـة، مثـل حـاالت إنتـاج الزهـور يف                         

 وكلـها قطاعـات     كولومبيا وكينيـا، وإنتـاج األربيـان يف بـنغالديش، وأنشـطة البسـتنة يف غانـا،                
بدأت من نقطة تقارب الصفر منذ عشرين عاما وأصبحت حاليا ضمن أكـرب مصـادر حصـائل        

 .الصادرات يف بلداهنا
وهناك على وجه اليقني حاجة إىل معاجلة الفقر يف املنـاطق احلضـرية عـن طريـق تعزيـز            - ٩٥

 مؤسسـات مـن   وتعكـف عـدة  . دور املدن بوصفها حمركات مولدة للنمـو والتنميـة االجتماعيـة      
منظومة األمم املتحدة على العمـل سـويا هبـدف املسـاعدة علـى القضـاء علـى الفقـر يف املنـاطق                       

 .احلضرية، وتشجيع احلاالت املستدامة للتوسع احلضري، وتعزيز التنمية الصناعية
وهناك حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود لكفالة التقدم يف حتقيق ما يتصـل بـالتعليم مـن                 - ٩٦

 اإلمنائية لأللفية، أي تعميم التعليم االبتدائي وإزالة التفاوت بـني اجلنسـني يف مـرحليت                األهداف
وقد تكاتفت مؤسسـات شـىت مـن منظومـة األمـم املتحـدة يف إطـار                 . التعليم االبتدائية والثانوية  

وبـدأ تنفيـذ عـدد مـن املبـادرات          . أنشطة مشتركة تستهدف املسامهة يف حتقيـق هـذه األهـداف          
لتزام والدعم العامليني على حنو مطرد للجهود املبذولة على الصـعيد القطـري يف تنفيـذ         لتوفري اال 

مبادرة توفري التعليم للجميع، اليت تتوىل تنسيقها منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            
ذي وتشمل هذه املبادرات تقرير الرصد العاملي ملبادرة تـوفري التعلـيم للجميـع، الـ              ). اليونسكو(

أصبح وثيقة مرجعية معيارية جلميع الشركاء يف حقل التعليم؛ واملشـاورة اجلماعيـة للمنظمـات               
غري احلكومية بشأن توفري التعليم للجميع؛ واملنتـديات الوطنيـة واإلقليميـة املعنيـة مببـادرة تـوفري                  

 التعلــيم التعلــيم للجميــع؛ واالجتماعــات الســنوية للفريــق الرفيــع املســتوى املعــين مببــادرة تــوفري  
ومـن املبـادرات األخـرى يف هـذا         . للجميع؛ والفريق العامل املعين مببادرة توفري التعليم للجميـع        

اجملال مبادرة املسـار السـريع املشـمولة يف إطـار مبـادرة تـوفري التعلـيم للجميـع، الـيت هتـدف إىل                  
 املنظــومي، حتســني الكفــاءة يف ختصــيص املــوارد إلجنــاز خــدمات التعلــيم االبتــدائي، والتوســع   

والتمويل واإلنفاق املنظوميني ألغراض التعلـيم االبتـدائي؛ وتـدعيم مبـادرة املسـار السـريع عـن                  
طريق التغذية املدرسية؛ واستعمال مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة املتصـلة بـالتعليم لكفالـة               

لة جديـدة مـن     توافر التعلـيم االبتـدائي املدرسـي جلميـع األطفـال يف خميمـات الالجـئني؛ وسلسـ                 
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، وهـي   �التقـدم لصـاحل األطفـال     �عنواهنـا   ) اليونيسـيف (تقارير منظمة األمم املتحـدة للطفولـة        
 .مبثابة تقارير لألداء بشأن مسائل الطفل املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية

وحققت مؤسسات املنظومة على مدى السنوات جناحـات كـبرية يف حتصـني األطفـال        - ٩٧
، أنشـــئ فريـــق عامـــل مشـــترك بـــني  ٢٠٠٤ويف عـــام . يـــات األطفـــالوخفـــض معـــدالت وف

أما الشـراكة مـن أجـل بقـاء الطفـل، فهـي             . الوكاالت بشأن املعاجلة املتكاملة ألمراض الطفولة     
مبادرة أخرى من املبادرات املشتركة بني الوكاالت هتدف إىل تـوفري منتـدى لتنسـيق األعمـال                 

ــة إىل معاجلــة األحــوال الرئيســية ا   ــل   الرامي ــى صــحة الطف ــؤثر عل ــيت ت ــيح هــذه الشــراكة   . ل وتت
للحكومات وغريها من األطراف املعنية أن تتفق على اتبـاع ُنهـج متسـقة، وحتفـز علـى تضـافر                    

 .اجلهود من أجل إعمال هذه الُنهج
وقد أدركت مؤسسات املنظومـة أيضـا منـذ عهـد بعيـد أن القضـاء علـى الفقـر املـدقع                       - ٩٨

وال بـد   . ا مل تعاجل مسائل السكان والصحة اإلجنابية معاجلة فعالـة         واجلوع ال ميكن أن ينجح إذ     
من جعل خـدمات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة متاحـة للجميـع لكـي تتحقـق األهـداف املتصـلة               

متالزمــة نقــص املناعــة  /مبعــدالت وفيــات األطفــال واألمهــات وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية  
ــدز(املكتســب  ــني اجلنســني، ) اإلي ــع النســاء    واملســاواة ب ــة حــق مجي ــة بكفال  واألهــداف املتعلق

 .والرجال واألطفال يف التمتع بأعلى مستويات الصحة املمكنة
وحتتــاج األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة قــدرا أكــرب مــن االهتمــام يف البلــدان اخلارجــة مــن    - ٩٩

ففـــي ســـياق العمليـــات املشـــتركة بـــني األمـــم املتحـــدة والبنـــك الـــدويل لتقيـــيم   . الصـــراعات
الحتياجات وختطيط أنشطة اإلنعاش، توفر األهـداف اإلمنائيـة أيضـا أهـدافا ومؤشـرات مهمـة                 ا

ومـن ذلـك علـى سـبيل املثـال أن           . لعملية التخطيط ملرحلة االنتقال التالية للخروج من الصراع       
األهـــداف واملؤشـــرات ذات الصـــلة املشـــمولة يف األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة ُتســـتعمل حاليـــا 

ويف حالـة البلـدان     . إيصـال اإلغاثـة اإلنسـانية إىل الالجـئني وغريهـم مـن املشـردين              يتعلـق ب   فيما
اخلارجة من الصراعات، جيب أن تسهم اإلغاثة اإلنسانية القصرية األمد الـيت تقـدم بعـد انتـهاء                  

 .الصراع يف إرساء األساس الالزم للجهود اإلمنائية األطول أمدا الرامية إىل حتقيق األهداف
 

 مم املتحدة للتنميةخطة األ  
يف حني أن األهداف اإلمنائية لأللفية توفر منهاجا مقنعا لتعبئـة جهـود اجملتمـع الـدويل،             - ١٠٠

ــا تشــمل أيضــا        ــة أوســع نطاق فــإن الســعي إىل حتقيقهــا جيــب أن يكــون جــزءا مــن خطــة إمنائي
ملساواة اآلخـذة يف    احتياجات البلدان النامية املتوسطة الدخل، واملسائل املتعلقة بظاهرة انعدام ا         

وجيب باملثل معاجلـة مسـألة التكامـل االجتمـاعي          . التزايد، وأبعاد التنمية البشرية األوسع نطاقا     
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واملسائل اليت تتطلب اتباع ُنُهج طويلـة األجـل، مثـل التـأثري املتفـاوت لظـاهرة العوملـة، وزيـادة                     
 .مشاركة البلدان النامية يف اإلدارة االقتصادية العاملية

وقد عاجلت املؤمترات واجتماعـات القمـة الـيت عقـدهتا األمـم املتحـدة معاجلـة متعمقـة                    - ١٠١
ــذكر، وعاجلهــا كــذلك اهلــدف األساســي املتمثــل يف حتقيــق التكامــل بــني       املســائل الســالفة ال

وتوفر نتائج هذه املؤمترات واالجتماعات توافقـا يف        . األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية   
د إىل قاعــدة عريضــة مــؤداه أن تعمــل منظومــة األمــم املتحــدة بشــىت قطاعاهتــا علــى اآلراء يســتن

وتقـوم  . تنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية بكامل نطاقها، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة              
اللجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي كل سـنة باسـتعراض التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق                

دة على هذا النحو استعراضا تفصيليا، بينما يعمد اجمللس نفسـه إىل تنـاول األمـر                األهداف احملد 
 .بنظرة متكاملة شاملة جلميع القطاعات

 وقامت جلنة التنمية االجتماعية، يف دورهتا الثالثـة واألربعـني املعقـودة يف نيويـورك يف                 - ١٠٢
رز علــى مــدى الســنوات  ، باســتعراض التقــدم احملــ ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٨ إىل ٩الفتــرة مــن 

ــة املعقــودة يف عــام        ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــذ التزامــات مــؤمتر القمــة الع العشــر املاضــية يف تنفي
ــة واملنتجــة       ١٩٩٥ ــة الكامل ــق العمال ــى حتقي ــل عل ــاملي يف جمــال العم ــك األداء الع ــا يف ذل . ، مب

دف مـثال جعـل   وتضطلع حاليا كيانات شىت يف منظومة األمم املتحدة مبشـاريع منـها مـا يسـته               
العمالة جزءا مـن عمليـات الربجمـة القطريـة الـيت تضـطلع هبـا األمـم املتحـدة يف البلـدان الناميـة،                       

ــارات      ــة امله ــة، واإلســهام يف تنمي ــاطق الريفي ــة يف املن ــوم شــبكة تشــغيل   . ومكافحــة البطال وتق
العمــل  باالشــتراك مــع رئيســي البنــك الــدويل ومنظمــة  ٢٠٠١الشــباب، الــيت أَنَشــأُتها يف عــام 

 .الدولية، بالتشجيع على إعداد خطط عمل وطنية لتشغيل الشباب يف عدد متزايد من البلدان
 وشكَّل تعزيز التكامل االجتماعي إحدى القضايا األساسـية الـيت عاجلهـا مـؤمتر القمـة              - ١٠٣

ويتضــمن إعــالن كوبنــهاغن، وهــو أحــد  . ١٩٩٥العــاملي للتنميــة االجتماعيــة املعقــود يف عــام  
ــوات ــة       الن ــق إقام ــز التكامــل االجتمــاعي عــن طري ــا حمــددا بتعزي ــؤمتر القمــة، التزام ج الرئيســية مل

ويضـع إعـالن األلفيـة      . جمتمعات تـنعم باالسـتقرار واألمـان والعدالـة والتسـامح وحتتـرم التنـوع              
ــوق          ــة وحق ــن والتنمي ــن الســالم واألم ــة م ــه املؤلف ــاعي ضــمن كوكبت ــل االجتم ــدوره التكام ب

ه قد حتقق بعض التقدم يف جماالت مثـل االنضـمام إىل الصـكوك القانونيـة     ويف حني أن . اإلنسان
ــز، فــإن مفهــوم       ــة والقضــاء علــى التميي ــة والثقافي ــاول احلقــوق االقتصــادية واالجتماعي الــيت تتن

والتحـدي املاثـل هنـا      . التكامل االجتماعي مل ُيستوعب بعد متاما داخل اخلطاب اإلمنـائي العـام           
 التكامل االجتماعي مندرجا يف صـميم السياسـات مجيعهـا، وإجيـاد     هو كفالة أن يصبح مفهوم 

 .�جمتمع للجميع�السبل والوسائل العملية املؤدية إىل إقامة 
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 وقد شددت جلنة التنمية االجتماعيـة علـى ضـرورة بـذل املزيـد مـن اجلهـود املتكاملـة                     - ١٠٤
وال يــزال . وســع نطاقــا لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتنفيــذ التزامــات كوبنــهاغن األ      

االحتيــاج قائمــا إىل اخلطــط الوطنيــة الشــاملة واملنهجيــة الــيت تعــاجل الشــواغل اخلاصــة للشــباب   
. والفئات الضعيفة، مبا يف ذلك الشـعوب األصـلية وكبـار السـن واملعوقـون واملشـردون داخليـا                  

ــة مراعــاة احتياجــات هــذه الفئــات الضــعيفة وشــواغل      ــه مــن الضــروري كفال ها يف ومــن مث فإن
املبادرات املتخذة على صعيد السياسات لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت تسـتلزم ختفـيض     

وتــداوم إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة علــى دعــم . نســبة الفقــر واجلــوع إىل النصــف
األنشــطة الراميــة إىل تعزيــز التكامــل االجتمــاعي ودحــر اإلقصــاء وزيــادة مشــاركة الفئــات         

وإسـهاما يف تنفيـذ خطـة عمـل     . ماعية يف التنمية ويف صنع القرارات على الصعيد الـوطين   االجت
-٨(مدريد بشأن الشيخوخة، اليت مثلت النـاتج الرئيسـي للجمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة           

، ساعدت اإلدارة احلكومات على كفالة إدماج الفقراء كبار السـن           )٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٢
 .لعمليات اإلمنائية، مبا يف ذلك برامج حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةإدماجا جليا يف ا

 مــذكرة ٢٠٠٤أكتــوبر / واعتمـدت جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيـة يف تشــرين األول  - ١٠٥
وبــذلك اعُتمــدت للمــرة األوىل سياســة مشــتركة  . إرشــادية بشــأن احللــول الدائمــة للمشــردين

علــة يف األمــم املتحــدة بشــأن أمهيــة التوصــل إىل حلــول دائمــة    بــني العناصــر اإلمنائيــة الفا  فيمــا
. للمشردين وبشـأن كيفيـة إدمـاج هـذه احللـول يف اسـتراتيجيات التخطـيط والتنفيـذ املشـتركة                   

وقد أُدرجت املذكرة اإلرشـادية يف املبـادئ التوجيهيـة القائمـة جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة             
 .إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةبشأن التقييم القطري املشترك ويف 

 وقامت جلنة وضع املرأة، يف دورهتا التاسعة واألربعني املعقـودة يف نيويـورك يف الفتـرة           - ١٠٦
، باسـتعراض التقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ إعـالن            ٢٠٠٥مارس  / آذار ١١إىل  فرباير  /شباط ٢٨من  

االســتثنائية الثالثــة والعشــرين  العامــة اجلمعيــة ونتــائج دورة ١٩٩٥ومنــهاج عمــل بــيجني لعــام 
وبعد انقضاء عشر سنوات على انعقاد مؤمتر بـيجني، ال يـزال التقـدم          . ٢٠٠٠املعقودة يف عام    

ومن ذلك مـثال أن معـدالت العنـف ضـد املـرأة ال تـزال مرتفعـة يف                   . منعدما يف جماالت عديدة   
هناك تزايد يف معدالت إصابة املـرأة       و. مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك مناطق يف الصراع املسلح         

، وانعـدام املسـاواة بـني       )اإليـدز (متالزمة نقص املناعـة املكتسـب       /بفريوس نقص املناعة البشرية   
اجلنســني يف حقــل العمالــة، وافتقــار إىل حقــوق الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة، ونقــص يف تكــافؤ  

وشـدد  . نب نقـائص أخـرى  فرص احلصول مبوجب القانون على األراضي واملمتلكات، إىل جا      
اإلعالن اخلتامي الصـادر عـن اللجنـة علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعـال إلعـالن ومنـهاج عمـل                       
بيجني أمر ضروري لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيهـا األهـداف املنصـوص                

 .عليها يف إعالن األلفية
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، ٢٠١٥وفري التعليم للجميع حبلـول عـام         ولكي تتحقق مجيع األهداف الستة ملبادرة ت       - ١٠٧
يستحيل الفصل بني قضييت إتاحة فرص التعليم ومسـتوى جودتـه، وال بـد مـن معاجلتـهما معـا                    

وقـد ركـز    . يف آن واحد، وحتقيق حتسينات يف كل منهما عـن طريـق مبـادرات وطنيـة ودوليـة                 
نعقـد يف برازيليـا يف تشـرين        الفريق الرفيع املستوى املعين مببـادرة تـوفري التعلـيم للجميـع الـذي ا              

ويسهم عقد األمم املتحـدة للتعلـيم مـن أجـل التنميـة             .  على جودة التعليم   ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
، يف ســياق املتابعــة ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، علــى   )٢٠١٤-٢٠٠٥(املســتدامة 

 .حتسني التعليم من حيث نوعيته ودرجة مالءمته
، يف مـؤمتر    ٢٠٠٢التقـدم حنـو حتقيـق األهـداف الـيت ُحـددت يف عـام                 ويستمر إحـراز     - ١٠٨

القمة العاملي للتنمية املستدامة، يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيا، وذلك عـن طريـق اجلهـود الـيت                 
وحضـر الـدورة    . وتنفيذ شىت االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف          املتحدة   األممتبذهلا منظومة   

ــة التنميــ  ــة عشــرة للجن ــرة مــن   الثالث  ٢٢إىل  ١١ة املســتدامة، الــيت عقــدت يف نيويــورك يف الفت
ــل /نيســان ــر مــن  ٢٠٠٥أبري ــة    ٢٥ أكث ــا ذوي اختصاصــات تنوعــت بــني املالي ــرا حكومي  وزي

ــة       ــة والتخطــيط والتجــارة واإلســكان وامليــاه والصــحة والبيئ وركــزت الــدورة علــى   . والتنمي
 املسـتوطنات املياه واملرافـق الصـحية، و     مسألتني من املسائل الشاملة لعدة ختصصات مها مسألتا         

 مــن منظمــات الفئــات الرئيســية األخــرى  ١٥٠وشــارك يف الــدورة أيضــا أكثــر مــن  . البشــرية
ــة علــى صــعيد      . صــاحبة املصــلحة  ــارات العملي ومت التوصــل إىل اتفــاق علــى جمموعــة مــن اخلي

وهانسـربغ الـيت تقضـي    السياسات ُيقصد هبا تعزيز اجلهود العاملية الرامية إىل تنفيـذ التزامـات ج        
 .بتوفري املياه النظيفة واملرافق الصحية األساسية واإلسكان الالئق

 اهلدف املتعهد به يف إعالن األلفية بشـأن كفالـة           ٢٠٠٥فرباير  /شباط وحتقق أخريا يف     - ١٠٩
اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ، وذلـك           املتحـدة    األمـم أن يبدأ نفاذ بروتوكـول كيوتـو التفافيـة          

. ب تصــديق االحتــاد الروســي عليــه، ممــا يكفــل اســتمرار جهــود التخفيــف يف العقــد املقبــل عقــ
 ٦وسجل انعقاد الدورة العاشـرة ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة يف بـوينس أيـرس يف الفتـرة مـن                       

 ســـنوات مـــن العمـــل يف ظـــل االتفاقيـــة  ١٠ انقضـــاء ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول١٧إىل 
د جمموعة من التدابري الراميـة إىل مسـاعدة البلـدان علـى التأهـب لـتغري                 اإلطارية، ومت فيها اعتما   

وُعقد املـؤمتر األول لألطـراف يف اتفاقيـة اسـتكهومل بشـأن امللوثـات العضـوية الثابتـة يف                . املناخ
، مســجال بدايــة جهــد ٢٠٠٥مــايو / أيــار٦ إىل ٢بونتــا دل إســيت، أوروغــواي، يف الفتــرة مــن 

 العامل مـن املركبـات الثنائيـة الفينيـل املتعـدد الكلـور، ومركبـات             دويل طموح يرمي إىل ختليص    
الديوكسني والفيوران، فضال عن تسعة أصناف شديدة اخلطورة من مبيدات اآلفات، مبـا فيهـا         

 .ت. د. مادة الـ د
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املعقــودة يف  ، األمــم املتحــدة للبيئــةبرنــامج ويف الــدورة الثالثــة والعشــرين جمللــس إدارة - ١١٠
، أعطى اجمللس واملنتدى البيئـي الـوزاري   ٢٠٠٥فرباير /شباط ٢٥ إىل   ٢١ الفترة من    نريويب يف 

واعتمــدت . العـاملي زمخــا جديــدا لتنفيــذ جــدول األعمــال البيئـي علــى جبــهات واســعة التنــوع  
احلكومات أيضا بصفة رمسية خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القـدرات، الـيت              

، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم للبلـدان           األمـم املتحـدة للبيئـة      برنـامج مـال   ستساعد علـى تركيـز أع     
النامية، مما يفيد يف حتقيـق اهلـدف العـام للربنـامج املتمثـل يف مكافحـة الفقـر عـن طريـق تـرويج                         

 .�البيئة من أجل التنمية�مفهوم 
ــذي هــو النتيجــة الرئيســية للمــؤمتر ا     - ١١١ ــونتريي، ال ــق آراء م ــذ تواف ــزال تنفي ــدويل  وال ي ل

، ميثل أمرا بالغ األمهيـة لتعزيـز خطـة التنميـة العامليـة، مبـا       ٢٠٠٢لتمويل التنمية، املعقود يف عام   
وأقـر توافـق آراء مـونتريي بـأن سياسـات االقتصـاد الكلـي               . يف ذلك األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      

 . املتحدةاألممات الفعالة اقتصاديا واملراعية لالعتبارات االجتماعية الزمة لتحقيق نتائج مؤمتر
اجتماعـــه  االقتصـــادي واالجتمـــاعي اجمللـــس، استضـــاف ٢٠٠٥أبريـــل /نيســـان ويف - ١١٢

 مـؤمتر السنوي اخلاص الرفيع املستوى مـع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العامليـة و                 
ــة    ــاد(األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــذلك االجتمــاع هــو    .  )األونكت وكــان املوضــوع العــام ل

حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة      : توافـق آراء مـونتريي    اوق والتنسيق والتعـاون يف سـياق تنفيـذ          التس�
ويف رأيـي أن هـذا االجتمـاع        . �املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفيـة          

عمـا  السنوي ميثل منربا فريدا لتعزيز التساوق داخل املنظومة بشأن القضايا االقتصادية واملالية د            
كمــا أن احلــوار الرفيــع . للتنميــة، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  املتحــدة األمــمخلطــة 

يونيــه /حزيــران ٢٨ و ٢٧املســتوى بشــأن متويــل التنميــة، الــذي انعقــد يف نيويــورك يف يــومي   
، أســهم بقــدر إضــايف يف حتديــد املهــام املقبلــة يف جمــال التنفيــذ الشــامل لتوافــق آراء          ٢٠٠٥
ي، الـيت تتسـم بأمهيـة خاصـة يف سـياق التأهـب لالجتمـاع العـام الرفيـع املسـتوى الـذي                        مونتري

 .سبتمرب/أيلولسُيعقد يف 
 وأقــر توافــق آراء مــونتريي بــأن التجــارة حمــرك قــوي مــن حمركــات النمــو االقتصــادي  - ١١٣

لـى  تتعاون فيمـا بينـها ع      املتحدة   األمموما برحت مؤسسات شىت يف منظومة       . واحلد من الفقر  
بناء القدرات املتصلة بالتجارة، وال سيما يف أقل البلدان منـوا، إلدمـاج هـذه البلـدان علـى حنـو                     

ومـن األمثلـة    . أفضل يف االقتصاد العاملي، ومتكينها من جين مزيد من الفوائد الناجتة عن العوملة            
ي تتوحــد فيــه البــارزة هلــذا التعــاون اإلطــار املتكامــل للمســاعدة التقنيــة املتصــلة بالتجــارة، الــذ 

جهود صندوق النقد الدويل، ومركز التجارة الدولية املشترك بـني األونكتـاد ومنظمـة التجـارة          
، والبنك الدويل، ومنظمة التجـارة العامليـة،      األمم املتحدة اإلمنائي   برنامجالعاملية، واألونكتاد، و  
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طـار املتكامـل خطـط      ويـدعم هـذا اإل    . يف شراكة مـع مقـدمي املـنح الثنائيـة والبلـدان املسـتفيدة             
التنميــة الوطنيــة بدراســات تشخيصــية هتــدف إىل حتديــد االحتياجــات يف جمــال تنميــة التجــارة   

وتظهر التجربـة أن إصـالح السياسـات التجاريـة الرمسيـة لـيس كافيـا                . وتلبية هذه االحتياجات  
ت وهناك حاجة إىل معاجلة جمموعة متنوعة من العقبات تشمل ضـعف املؤسسـا            . لتحفيز النمو 

 .ونقائص البنية األساسية واحلواجز التجارية يف بعض األسواق الرئيسية
.  ويرى توافق آراء مونتريي أن االئتمانـات الصـغرية مصـدر ابتكـاري لتمويـل التنميـة                 - ١١٤

يف تشـرين    العامـة    اجلمعيـة ، الـيت أعلنتـها      ٢٠٠٥وقد مجعت السنة الدولية لالئتمانات الصغرية       
ــاين ــوفمرب /الث ــا٢٠٠٤ن ــم بــني وكــاالت  ، م ــدين    املتحــدة األم ــة ومنظمــات اجملتمــع امل املختلف

والقطاع اخلاص من أجل تشجيع وسائل التمويل واالئتمان الصغرية بوصـفها أداة رئيسـية مـن        
 .أدوات احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

للتنمية تعزيز احلكـم   دة   املتح األمم ومن األبعاد املهمة الشاملة لعدة قطاعات يف خطة          - ١١٥
 األمم املتحـدة    برنامجوميثل التركيز القوي الذي يوليه      . الرشيد على الصعيدين العاملي والوطين    

للحكــم الــدميقراطي اســتجابة للطلــب املتزايــد للحصــول علــى الــدعم والــذي يــرد مــن اإلمنــائي 
عالة وخاضـعة للمسـاءلة     العديد من البلدان النامية، إدراكا ألمهية جعل املؤسسات والعمليات ف         

وشاملة للجميع من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها مـن األهـداف اإلمنائيـة املتفـق          
 .عليها دوليا

ــة  - ١١٦ ــم وأكــدت جلن ــودة يف     املتحــدة األم ــة املعق ــا الرابع ــة، يف دورهت خلــرباء اإلدارة العام
ــرة مــن   ــورك يف الفت ــل /نيســان ٨ إىل ٤نيوي ــى٢٠٠٥أبري ــوافر الرتاهــة   ، عل ــة ت  ضــرورة كفال

وتــوفر االســتراتيجيات الوطنيــة . والشــفافية واملســاءلة يف السياســات الــيت ختــدم مصــاحل الفقــراء
للحـد مـن الفقــر جمـاال لالضـطالع بعمليــة تشـاركية خاضـعة للمســاءلة متوائمـة مـع األهــداف         

 وهـي، حتقيـق بيئـة مسـتقرة      اإلمنائية لألمم املتحدة، مبا فيها األهداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة            
على صعيد االقتصاد الكلي، وإسناد دور قوي للقطاع اخلاص متوافـق مـع األهـداف اإلمنائيـة،                 

 .واحلوار مع اجملتمع املدين بغية تعميم مراعاة شواغل الفقراء يف سياق السياسات العامة
 مـونتريي إقـرارا    ويقر كل من إعالن حوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة وتوافق آراء        - ١١٧

صرحيا بأن الفساد خطر من األخطار اجلسيمة اليت هتـدد التنميـة املسـتدامة ويـدعوان إىل القيـام          
وقـد بلـغ عـدد البلـدان     . على سبيل األولوية باختاذ تدابري على مجيع املستويات ملكافحة الفساد     

سـاد، الـيت اعتمــدهتا   الـيت وقّعـت حـىت اآلن علــى أول معاهـدة عامليـة ملزمـة قانونــا ملكافحـة الف       
 بلدا، وبلغ عـدد البلـدان الـيت         ١١٨ ما جمموعه    ٢٠٠٣أكتوبر  /يف تشرين األول   العامة   اجلمعية

وستدخل االتفاقية حيز النفـاذ لـدى إيـداع الصـك الـثالثني للتصـديق               .  بلدا ١٥صدقت عليها   
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سـتخدام  وسيمكّن التصديق علـى املعاهـدة ودخوهلـا حيـز النفـاذ الـدول األطـراف مـن ا         . عليها
الصك، وبالتايل منع الفسـاد واكتشـافه ومكافحتـه مبزيـد مـن الفعاليـة علـى الصـعيدين الـوطين                     

 .والدويل معا
 برناجمـا  ١٩٩٩فربايـر  /شـباط املعين باملخدرات واجلرمية يف  املتحدة األمم وبدأ مكتب    - ١١٨

والغـرض مـن    . عضـاء عامليا ملكافحة الفساد ليكون وسيلة لتقدمي املساعدة التقنية إىل الـدول األ           
الربنامج هو تقوية األطر القانونية واملؤسسية وصوغ توجيهـات بشـأن السياسـات، إىل جانـب           
تعزيــز التعــاون فيمــا بــني الوكــاالت العاملــة يف شــؤون السياســات والــدعوة واإلنفــاذ يف جمــال  

تقنيـة دعمـا    مشروعا لتقدمي املسـاعدة ال ١٥ويتوىل الربنامج حىت تارخيه إدارة     . مكافحة الفساد 
وتركـز هـذه املشـاريع تركيـزا رئيسـيا علـى       . للدول األعضـاء يف جمـال منـع الفسـاد ومكافحتـه      
ــائي    ــة القضــاء اجلن ــز الرتاهــة القضــائية وتقوي ــدا،    . تعزي وُيعــد هــذا اجملــال جمــاال اســتراتيجيا فري

 خصوصا يف الدول اخلارجة من الصراعات، حيث ُيرجح أن تؤثر اإلجـراءات املتخـذة إلعـادة               
ويعـاون املكتـب    . توطيد سيادة القـانون تـأثريا كـبريا، وتسـهم بوجـه عـام يف حتقيـق االسـتقرار                  

الدول األعضاء أيضا على إعمال املعايري الدولية ملكافحة غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب عـن               
 .طريق تقدمي املساعدة التقنية املباشرة

تشـكل عقبـة كـأداء أمـام التنميـة           وال تزال زراعـة حماصـيل املخـدرات غـري املشـروعة              - ١١٩
واحلكومـات املضـيفة     املتحـدة    األمـم وُيضـطلع بتـدابري مشـتركة بـني         . املستدامة لـبعض البلـدان    

وتـوفر هـذه العمليـات للمجتمـع     . إلجراء عمليات مسـح سـنوية للمحاصـيل يف البلـدان املعنيـة           
ضـا معلومـات موثوقـة      وهي تتـيح أي   . الدويل حتليالت الجتاهات إنتاج املخدرات غري املشروعة      

ميكن أن تعتمد عليها االستراتيجيات اإلمنائية لتوفري مصـادر بديلـة مسـتدامة الكتسـاب الـرزق        
 .للزراع الذين يعتمدون على هذه الزراعة غري املشروعة

 
 االحتياجات اخلاصة ألفريقيا  

ام الفريـق   وقـد قـ   . تقدمي الـدعم مـن أجـل تنميـة أفريقيـا           املتحدة   األمم تواصل منظومة    - ١٢٠
املستقل املؤلف من شخصيات بارزة الذي أنشأُته يف العام املاضي للتوصية بالطرق الـيت ينبغـي                
اتباعها لتعبئة الدعم الدويل لصاحل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا بتقدمي تقريـره األول               

 .٢٠٠٥أبريل /نيسانيف 
اص يف تنفيـذ الشـراكة اجلديـدة،         وسعيا إىل تشجيع املشاركة من جانـب القطـاع اخلـ           - ١٢١

وحشد املوارد من القطاع اخلاص هلذا الغـرض، قـام مكتـب املستشـار اخلـاص لشـؤون أفريقيـا                    
بتنظيم اجتماعني، أحدمها حلقة نقاشية بشأن تعزيز القطـاع اخلـاص احمللـي ُعقـدت يف تشـرين                  

مـع أمانـة الشـراكة      ، واآلخر اجتماع لفريق مـن اخلـرباء ُعقـد باالشـتراك             ٢٠٠٤أكتوبر  /األول
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.  بشــأن مســامهة القطــاع اخلــاص يف تنفيــذ الشــراكة اجلديــدة  ٢٠٠٥مــارس /اجلديــدة يف آذار
وتناولــت الدراســات الــيت قُــدمت يف هــذا االجتمــاع األخــري تنــاوال تفصــيليا طبيعــة مشــاركة     
ــني         ــال، وتشــكيل الشــراكات ب ــك املشــاركة يف رأس امل ــا يف ذل ــا، مب القطــاع اخلــاص ونطاقه

 . العام واخلاص، وتشجيع أنواع أخرى من املشاريع املشتركةالقطاعني
 األمـم املتحـدة   برنـامج  وشارك املوظفون التقنيون التابعون للجنة االقتصادية ألفريقيا و - ١٢٢

مشـاركة فعليـة يف بعثـات الـدعم املوفـدة يف إطـار اآلليـة األفريقيـة السـتعراض األقـران               اإلمنائي  
ــدة إىل   ــة للشــراكة اجلدي ــا     التابع ــها غان ــدان، من ــن البل ــدد م ــار( ع ــايو /أي ــدا )٢٠٠٤م ، وروان

، )٢٠٠٤يوليـه   /متوز(، وكينيا   )٢٠٠٤يونيه  /حزيران(، وموريشيوس   )٢٠٠٤يونيه  /حزيران(
ومن املقرر إيفاد بعثات يف وقـت الحـق إىل مـايل وموزامبيـق             ). ٢٠٠٤فرباير  /شباط(وأوغندا  

اإلمنــائي مــن دعــم مؤسســي، شــارك الربنــامج ويف إطــار مــا يقدمــه الربنــامج . وجنــوب أفريقيــا
مشاركة فعلية يف أعمال التخطيط وقدم دعمـا تقنيـا وإداريـا مباشـرا إىل فريـق اآلليـة األفريقيـة                     

ويدعم الربنـامج مجيـع األعمـال التحضـريية القطريـة الـيت تضـطلع         . الستعراض األقران وأمانتها  
ي ملراكــز تنســيق اآلليــة األفريقيــة    هبــا الــدول األعضــاء، مبــا يف ذلــك تقــدمي الــدعم املؤسســ       

ــة     ــة الالزمــة لإلشــراف علــى العملي مثــل اللجــان (الســتعراض األقــران، وإقامــة اهلياكــل الوطني
ــة الســتعراض األقــران   ــة األفريقي ــة لآللي ــة ألغــراض   )الوطني ، فضــال عــن تنظــيم حلقــات تدريبي

 .التوعية
 جمموعـة واسـعة النطـاق مـن          وما برحت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية تقـدم        - ١٢٣

اخلدمات التقنية واالستشارية دعما للمهام املستهدفة بشأن اإلدارة يف إطار الشراكة اجلديـدة،             
ــاء   : مبــا يف ذلــك تقــدمي الــدعم ملــا يلــي   تصــميم بــرامج الشــراكة اجلديــدة يف جمــايل اإلدارة وبن

داء القطــاع العــام، ومعاجلــة القــدرات فيمــا يتعلــق مبواضــيع اإلدارة العامــة، والقيــادة املفيــدة أل  
املنازعــات؛ واســتراتيجيات بــث الطــابع املهــين واملبــادئ األخالقيــة يف عمــوم قطاعــات اخلدمــة  
العامــة األفريقيــة؛ وتعزيــز برملانــات أفريقيــا؛ والبوابــة الشــبكية للمــوارد اإلداريــة األفريقيــة الــيت  

ــا أن اإلدارة هــي املــ      ــت، كم ــى شــبكة اإلنترن ــدان   أنشــأهتا اإلدارة عل ــؤمتر البل نظم الرئيســي مل
األفريقية لوزراء اخلدمات العامة، وهو اجتماع ُيعقد كل سنتني باالشتراك مـع أمانـة الشـراكة                

 .اجلديدة
 املتحـدة   األمـم لشؤون الالجـئني هـي اجلهـة املنظمـة جملموعـة             املتحدة   األمم ومفوضية   - ١٢٤

انتهاء الصراع، اليت تسـتهدف العمـل علـى         الفرعية املتعلقة باالستجابة اإلنسانية واإلنعاش بعد       
إقامة وتنفيذ برامج متكاملة يف البلدان اخلارجة من الصراعات لإلسهام يف إعـادة البنـاء وإدامـة          

 حالــة انتقاليــة يف أفريقيــا بغيــة  ١٤وتعكــف املفوضــية حاليــا علــى حتليــل  . الســالم واالســتقرار
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 هبـا فعاليـة مـا تبذلـه مـن جهـود يف هـذا              حتديد الثغرات احلرجـة والكيفيـة الـيت ميكـن أن حتسـن            
وسيكون هذا التحليل هاديا للمبادرات الربناجمية املقبلـة، وسيسـهم يف أعمـال الشـراكة          . اجملال

 . املتحدةاألمماجلديدة واألعمال اليت تضطلع هبا كيانات 
رأة اإلمنـائي للمـرأة الـدعم للمـؤمتر اإلقليمـي األول للمـ             املتحـدة    األمـم  وقدم صـندوق     - ١٢٥

، استعدادا للمـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة     ٢٠٠٤أكتوبر  /الذي ُعقد يف كيغايل يف تشرين األول      
وتنــاول املــؤمتر . ٢٠٠٤نــوفمرب /الــبحريات الكــربى، املعقــود يف دار الســالم يف تشــرين الثــاين  

ــلة بالســـالم واألمـــن، والدميقراطيـــة واحلكـــم،     ــرأة يف األمـــور املتصـ االحتياجـــات احملـــددة للمـ
وأســفر االجتمــاع عــن  . لتكامــل االقتصــادي واإلقليمــي، والشــؤون اإلنســانية واالجتماعيــة  وا

إصدار إعالن كيغايل، الذي أُدمج فيما بعد يف وثيقة دار السالم اخلتامية اليت اعتمـدها رؤسـاء                 
 .الدول واحلكومات يف املؤمتر الدويل

خلـدمات االستشـارية ورعايـة       وقامت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة بتقـدمي ا         - ١٢٦
برامج التعاون التقين دعما للحكومات األفريقيـة يف جمـال الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب االتفاقـات          
واملعاهدات الدولية، مبا يف ذلك منهاج عمل بيجني واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز               

ات الوطنيـة علـى تنفيـذ       واستهدفت هذه اجلهود على وجـه اخلصـوص تعزيـز القـدر           . ضد املرأة 
االتفاقية وبناء القدرات لدى القضاة لتمكينهم من تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان علـى              

وعملـت اإلدارة أيضـا مـع األجهـزة الوطنيـة املختصـة بالنـهوض بـاملرأة هبـدف          . الصـعيد احمللـي  
 .تفاقيةمساعدة البلدان اخلارجة من الصراعات على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اال

 واضطلع برنامج األغذية العاملي باالشتراك مع الشراكة اجلديدة بإجراء دراسـة بشـأن              - ١٢٧
منظومات االحتياطيـات الغذائيـة الوطنيـة يف أفريقيـا وكيفيـة حتسـني هـذه املنظومـات لإلسـهام                    

 وقـدمت . على حنو أفضل يف حتسني حالة األمن الغذائي وقدرات التعامل مع األزمات الغذائية            
الـدعم يف صـوغ املبـادرة اخلاصـة بالقـدرات           ) اليونيـدو (للتنمية الصـناعية     املتحدة   األمممنظمة  

 ٢٠٠٤يوليــه /متـوز اإلنتاجيـة األفريقيـة، الــيت اعتمـدها مـؤمتر قمــة االحتـاد األفريقـي املعقــود يف       
  املتحــدةاألمــموقامــت منظمــة . بوصــفها إطــار السياســات املعتمــد للتنميــة الصــناعية ألفريقيــا 

بإعــداد مبــادرة حمــو األميــة ألغــراض الــتمكني ســُتنفذ يف   ) اليونســكو(للتربيــة والعلــم والثقافــة 
 ماليــني ١٠ يف املائــة أو يبلــغ عــدد األمــيني فيهــا ٥٠البلــدان الــيت تزيــد نســبة األميــة فيهــا عــن 

ؤمتر ، يف إطار شراكة مع أمانـة الشـراكة اجلديـدة واملـ     األمم املتحدة للبيئةبرنامجويقوم  . نسمة
الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، مبساعدة البلدان األفريقيـة يف إعـداد خطـط العمـل البيئـي دون                  

للمسـتوطنات البشـرية     املتحـدة    األمـم وقـام مركـز     . اإلقليمية اخلمس يف إطار الشراكة اجلديدة     
ب مكاسـ �بصوغ برنامج املدن املشمول يف الشراكة اجلديدة بوصفه وسـيلة لتحقيـق             ) املوئل(
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وتــدعيما هلــذا الربنــامج، وافــق املــؤمتر الــوزاري األفريقــي املعــين باإلســكان والتنميــة  . �ســريعة
ينـــاير إىل / كـــانون الثـــاين٣١احلضـــرية، املعقـــود يف ديربـــان جبنـــوب أفريقيـــا، يف الفتـــرة مـــن  

، علـى إطـار معـزز للتنفيـذ مـن أجـل تـذليل التحـديات املتعلقـة بتـوفري                     ٢٠٠٥فربايـر   /شباط ٤
 .والتوسع احلضرياملأوى 
وهنــاك جمموعــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وكياناهتــا تقــدم الــدعم أيضــا للشــراكة     - ١٢٨

اجلديدة يف جماالت الزراعة والتجارة وتوفري إمكانية الوصول إىل األسواق، عـن طريـق أنشـطة                
ومـــن التحـــديات الرئيســـية املســـتمرة الـــيت جتابـــه  . إدارة املعـــارف والـــدعوة وبنـــاء القـــدرات 

ــداخل،       ــادي مواضــع االزدواج والت ــة، وتف ــادة الفعالي ــا زي مؤسســات األمــم املتحــدة يف أفريقي
وخفض التكاليف، وبوجه أعم حتسني درجة التسـاوق علـى صـعيدي السياسـات والعمليـات،       

 .وتعزيز آلية التنسيق اإلقليمي دعما لتنفيذ أولويات الشراكة اجلديدة
 

ن الناميـــة غـــري الســـاحلية والـــدول اجلزريـــة     احتياجـــات أقـــل البلـــدان منـــوا والبلـــدا      
 النامية الصغرية
 يواصل اجملتمع الدويل التركيز على االحتياجات والتحـديات اإلمنائيـة الـيت جتابـه أشـد                - ١٢٩

ويف حني أن املؤشرات اإلمجالية ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري السـاحلية             . البلدان ضعفا 
نامية تدل على حدوث حتسن يف جوانب عديدة، فإن التقـدم احملـرز             والدول اجلزرية الصغرية ال   

وباملعـدل الـراهن الـذي تسـري بـه التنميـة، لـن يكـون مبقـدور كـثري مـن هـذه              . مل يكن متسـاويا   
وقد واصـل مكتـب املمثـل السـامي لشـؤون           . البلدان أن يبلغ مستوى األهداف اإلمنائية لأللفية      

غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة معــاونيت يف أقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة 
حشــد جهــود منظومــة األمــم املتحــدة جبميــع قطاعاهتــا مــن أجــل كفالــة املتابعــة املنســقة لنتــائج 

 .املؤمترات واجتماعات القمة املتصلة هبذه الفئات من البلدان
 أقـل البلـدان منـوا،     ولكي تـؤدي التجـارة الـدور اجلـدير هبـا يف ختفيـف حـدة الفقـر يف          - ١٣٠
بد من نشـوء طبقـة حمليـة مـن املشـتغلني باألعمـال احلـرة، وتعزيـز قـدرات اإلنتـاج والتبـادل                     ال

وقــد أســهم مــؤمتر األمــم املتحــدة . التجــاري، وتــوفري وســائل مســتدمية لتخفيــف أعبــاء الــديون
ر األونكتــاد فبعــد أن نشــ. بطــرق متنوعــة يف إجنــاز هــذه املهمــة ) األونكتــاد(للتجــارة والتنميــة 

، بشــأن الصــالت القائمــة بــني التجــارة وهــدف ٢٠٠٤تقريــره املتعلــق بأقــل البلــدان منــوا لعــام 
التخفيف من حدة الفقر، واصل حتليل مـا أجنـزه اجملتمـع الـدويل مـن أجـل أقـل البلـدان منـوا يف                  

تـوفري  ويواصـل األونكتـاد أيضـا       . جماالت السياسـات التجاريـة ومتويـل التنميـة والتعـاون الـتقين            
خــدمات التــدريب وبنــاء القــدرات علــى نطــاق واســع ألقــل البلــدان منــوا يف جمــايل املفاوضــات 
التجاريــة والدبلوماســية التجاريــة، مبــا يف ذلــك بشــأن املســائل املتصــلة باالنضــمام إىل منظمــة     
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بنـك  وقام األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق النقد الـدويل وال          . التجارة العاملية 
الدويل ومنظمة التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية بصفة مشـتركة مبسـاعدة عـدد مـن أقـل               
البلدان منوا فيما تبذله من جهـود إلدراج التجـارة يف صـميم االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة،                  

 .مستخدمة يف ذلك إطارها املتكامل للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة
 املسـاعدة الربناجميــة امليدانيــة الـيت تقــدمها منظمــة األمـم املتحــدة لألغذيــة     وعـن طريــق - ١٣١

والزراعة إىل أقل البلدان منوا، لبت املنظمة جمموعة واسـعة النطـاق مـن االحتياجـات تراوحـت                  
ــاجمي واملســاعدة بشــأن السياســات      ــة واإلنعــاش الزراعــي إىل الــدعم الربن مــن املســاعدة الطارئ

أمـا أنشـطة اليونيـدو لصـاحل        .  والنمو الزراعي املسـتدام والتنميـة الريفيـة        ألغراض األمن الغذائي  
أقل البلدان منوا فقد ركزت على بناء القـدرات اإلنتاجيـة لـتمكني هـذه البلـدان مـن االنـدماج                     

ــاملي  ــيت      . يف االقتصــاد الع ــة، ال ــة األفريقي ــادرة اخلاصــة بالقــدرات اإلنتاجي ومــن ذلــك مــثال املب
 واحلكومات األفارقة بوصفها عنصـر الشـراكة اجلديـدة املتعلـق بالتنميـة            اعتمدها رؤساء الدول  

 .الصناعية املستدامة
 وواصل صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية تعزيز وصـقل براجمـه لتقـدمي مزيـد                - ١٣٢

من الدعم الحتياجات أقل البلدان منوا يف جمـال حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وذلـك عـن                     
ــق  ويف جمــال التمويــل الصــغري وحــده، اعتمــد     . براجمــه احملليــة للتنميــة والتمويــل الصــغري    طري

ــها     ــدة مــدهتا ســبع ســنوات وكلفت ــادرة جدي ــات  ٤٢الصــندوق مب ــون دوالر ملعاجلــة العقب  ملي
ــة يف       ــق القطاعــات املالي ــل  ٢٠واســتغالل الفــرص املتاحــة لتنشــيط االقتصــادات وتعمي  مــن أق

قدمت املنظمة العاملية للملكية الفكريـة املسـاعدة إىل أقـل البلـدان منـوا               و. البلدان منوا يف أفريقيا   
يف بنــاء القــدرات التكنولوجيــة ويف جمــاالت املشــورة التشــريعية، واإلدارة اجلماعيــة حلقــوق        

ويقـدم صـندوق    . التأليف والنشر واحلقـوق املتصـلة هبـا، وتنظـيم املشـاريع الصـغرية واملتوسـطة               
 ملرفق البيئة العاملية أمواال ختصص لتعزيز قدرة هذه البلدان علـى التكيـف              أقل البلدان منوا التابع   

 .وتنفيذ خطط عملها الوطنية بشأن التكيف، ويقدم منحا ملشاريعها البيئية
ــة آلســيا واحملــيط      - ١٣٣ ــة االقتصــادية واالجتماعي  وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، واصــلت اللجن

طريـق جمموعـة متنوعـة مـن األنشـطة، منـها مـثال              اهلادئ تقدمي الدعم ألشد البلدان ضـعفا عـن          
الربنامج اإلقليمي للتخفيف من حدة الفقر، ومشروع اللجنة لتعزيز القدرات الوطنية يف جمـايل              
التخفيــف مــن حــدة الفقــر ومهــارات التفــاوض يف حــاالت الــرتاع، ومشــروع دعــوى بشــأن    

متالزمـة نقـص    /اعـة البشـرية   االستجابات املتعددة القطاعات يف جمال مكافحة فريوس نقص املن        
ــة املكتســب   ــدز(املناع ــام      ) اإلي ــة يف النظ ــة للمشــاركة الفعال ــدرات الالزم ــاء الق ــيا، وبن يف آس

 .التجاري املتعدد األطراف، وإدارة الديون اخلارجية
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 ونتيجة ملا تتصف به البلدان اجلزرية الصغرية النامية مـن صـغر عـدد السـكان، وطـول       - ١٣٤
اجلوية املؤدية إليهـا يف كـثري مـن احلـاالت، فضـال عـن زراعاهتـا األحاديـة                   طرق النقل البحرية و   

احملصول، تتعـرض هـذه الـدول بقـدر زائـد لتـأثري االجتاهـات االقتصـادية يف بقيـة العـامل وآلثـار                        
/ وقــــد أســــهمت كارثــــة التســــونامي، الــــيت وقعــــت يف كــــانون األول  . الظــــواهر الطبيعيــــة

البلــدان، يف إبــراز مــدى انكشــاف هــذه الــدول ضــرت بفئــات عديــدة مــن أ و٢٠٠٤ ديســمرب
وأظهــرت هــذه . بوجــه خــاص أمــام األخطــار، مبــا أصــاهبا مــن خســائر بشــرية وماديــة فادحــة   

الكارثة أمهية االكتراث بعالمـات اإلنـذار والتكـاتف قبـل وقـوع الكارثـة واملداومـة علـى بـذل            
. دة للســالم والتنميــةجهــد مجــاعي إلهنــاء مــا يعانيــه البشــر مــن البــؤس وإرســاء األســس الوطيــ 

ولذلك َدعوُت إىل إقامة نظام عاملي لإلنذار ال يغطـي كارثـة التسـونامي فحسـب، بـل يشـمل                     
 .أيضا الكوارث الطبيعية األخرى، مثل العواصف العاتية واألعاصري احللزونية

 ويف أعقاب كارثة التسونامي، قامـت األمـم املتحـدة ووكاالهتـا وصـناديقها وبراجمهـا                 - ١٣٥
ــة      املخ ــوفري اإلغاث ــة جهودهــا علــى وجــه الســرعة حلشــد اســتجابة منســقة، تشــمل ت تلفــة بتعبئ

 شاملة املعونة الغذائية؛ وجمموعات أدوات تنقيـة امليـاه وجمموعـات اللـوازم              -اإلنسانية الفورية   
ــة يف حــاالت       ــوازم الرعاي ــت؛ ول ــواء املؤق الصــحية واإلصــحاحية يف حــاالت الطــوارئ؛ واإلي

 وتنســيق جهــود اإلنعــاش -لــوازم النقــل املــأمون للــدم ولقاحــات التحصــني  الــوالدة الطارئــة و
 .وإعادة البناء الطويلة األجل يف املناطق املنكوبة

 وانعقد يف أعقاب هذه الفاجعة االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل مـن              - ١٣٦
، الــذي ٢٠٠٥ينــاير /ثــاينأجــل التنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف كــانون ال

استضـافته حكومـة موريشـيوس بــدعم مـن مكتـب املمثـل الســامي ألقـل البلـدان منـوا والبلــدان          
النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، وإدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة              

ائي، فــوفر للمجتمــع واألونكتــاد واللجــان االقتصــادية اإلقليميــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــ   
والقـى  . الدويل يف التوقيت املناسب حمفال للتكاتف سويا من أجـل جتديـد الـدعم هلـذه البلـدان          

هذا االجتماع اهتماما دوليا كبريا وشهد مشاركة نشـطة مـن اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص                   
ومت التأكيـــد مـــن جديـــد علـــى مـــواطن الضـــعف . وغريمهـــا مـــن األطـــراف صـــاحبة املصـــلحة

الجتماعية واالقتصادية والبيئيـة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، والـُتمس الـدعم مـن املـاحنني                    ا
ويـوفر إعـالن واسـتراتيجية    . ملواصلة تنفيذ الربامج الدوليـة املتفـق عليهـا مـن أجـل هـذه الـدول               

موريشيوس خريطة مالحية واضحة للجهود الدوليـة والوطنيـة املبذولـة مـن أجـل تنميـة الـدول         
وتعكف مؤسسات األمم املتحدة والدول اجلزرية الصغرية النامية حاليا علـى           . زرية الصغرية اجل

 .إعداد خرائط الطريق اليت ستتبعها من أجل تنفيذ االستراتيجية
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 أمـــا االجتمـــاع الرفيـــع املســـتوى املعـــين بـــدور املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون  - ١٣٧
 مــن أجــل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية، الــذي انعقــد  اإلقليميــة يف تنفيــذ برنــامج عمــل أملــايت

بــدعوة مــن مكتــب املمثــل الســامي ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والــدول  
 فقــد اعتمــد بيانـــا   ٢٠٠٥مــارس  /اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف أملــايت، كازاخســتان، يف آذار     

 تـدابري إضـافية ملسـاعدة البلـدان الناميـة غـري       مشتركا، حدد فيه الشركاء الدوليون واإلقليميـون  
 .الساحلية عن طريق استراتيجيات منسقة

 وتتكبد البلدان النامية غري الساحلية قدرا كبريا من التكاليف اإلضافية لنقل صـادراهتا              - ١٣٨
ووارداهتا، نتيجة لعدم كفاءة ترتيبات النقل الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بوضـعها اجلغـرايف غـري                

ــوايتا ــة األمــم املتحــدة الشــراكة القائمــة      . مل وخــالل الســنة املاضــية، عــززت وكــاالت منظوم
معاجلة احتياجـات البلـدان الناميـة غـري السـاحلية يف إطـار              : بينها لتنفيذ برنامج عمل أملايت     فيما

عمل عاملي جديد للتعـاون يف جمـال النقـل العـابر للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور                        
ويتبني مـن البحـوث الـيت أجراهـا األونكتـاد أن تكـاليف النقـل الـدويل لـواردات          . لعابر النامية ا

 يف املائــة مــن قيمــة هــذه الــواردات،  ٢٠,٧البلــدان األفريقيــة غــري الســاحلية تبلــغ يف املتوســط  
 يف  ١٢,٧ يف املائة، واملتوسط العـام للبلـدان األفريقيـة البـالغ             ٥,١مقابل املتوسط العاملي البالغ     

، قــام عــدد مــن البلــدان الناميــة غــري الســاحلية، بــدعم استشــاري مــن    ٢٠٠٤ويف عــام . املائــة
اللجان اإلقليمية وغريها من كيانات األمم املتحدة، بتنفيذ بعض التدابري الـيت تسـتهدف زيـادة                

 .كفاءة عمليات النقل العابر
 )اإليدز(كتسب متالزمة نقص املناعة امل/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  

اإليـدز حالـة مـن حـاالت الطـوارئ وُيعـد يف             /ُيعترب وباء فريوس نقـص املناعـة البشـرية         - ١٣٩
ويهدد هذا الوباء مبحو نتـائج مـا سـبق          . الوقت نفسه قضية من القضايا اإلمنائية الطويلة األجل       

ــا     ــا مــن اجلهــود لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دولي ــه ومــا يبــذل حالي ، مبــا فيهــا بذل
 .األهداف اإلمنائية لأللفية، ومن مث يتعني جعله أولوية ثابتة من أولويات العمل

 وقد ركزت جلنة السكان والتنمية، يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني املعقـودة يف نيويـورك                  - ١٤٠
اإليـدز وصـلته   /، تركيزا خاصا على وباء فريوس نقـص املناعـة البشـرية        ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسان 

وشـــددت اللجنـــة علـــى ضـــرورة تعزيـــز الصـــالت وأعمـــال التنســـيق علـــى صـــعيدي . فقربـــال
اإليــدز مــن ناحيــة والصــحة اجلنســية  /السياســات والــربامج بــني فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  

ــا         ــا فيهـ ــة، مبـ ــة الوطنيـ ــط اإلمنائيـ ــا يف اخلطـ ــع إدراجهمـ ــرى، مـ ــة األخـ ــن الناحيـ ــة مـ واإلجنابيـ
وأظهــر . ذلــك خطــوة ضــرورية للتصــدي هلــذا الوبــاء اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، بوصــف  

التقرير املقدم إىل اللجنة بشأن تأثري اإليدز أنه منذ أن مت تشـخيص أول حالـة لإلصـابة باإليـدز      
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، ٢٠٠٤وحبلــول عــام .  مليــون نســمة٢٠، أودى هــذا الوبــاء حبيــاة أكثــر مــن ١٩٨١يف عــام 
ويتســبب وبــاء . مليــون شــخص ٣٩,٤قــارب عــدد املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية   

 يف املائـة    ٥٧اإليدز يف خسائر فادحة يف األرواح بني النسـاء واملراهقـات، إذ تقـارب نسـبتهن                 
 يف املائـة مـن املتوسـط        ٥٠من جممـوع املصـابني باإليـدز يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء وحـوايل                 

املـرأة ومـا ميـارس      ويتفشى وباء اإليدز حاليا نتيجة ألسـباب أساسـية منـها استضـعاف              . العاملي
ويضاف إىل ذلـك أن األغلبيـة       . من الوصم والتمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        

الساحقة من األشخاص احملتاجني إىل العالج ليس هلم من سـبيل إىل احلصـول بتكلفـة ميسـورة            
 .على العقاقري املضادة للفريوسات الرجعية

ُنُهـج مشـتركة وشـاملة فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص           وتدأب األمم املتحدة على صـوغ        - ١٤١
اإليــدز، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت الوقايــة والعــالج والرعايــة ومكافحــة التمييــز   /املناعــة البشــرية

وقد حتقق تقدم ملموس يف توسيع نطاق تـوافر العـالج عـن طريـق               . والتخفيف من حدة اآلثار   
ة الصحة العامليـة لتزويـد ثالثـة ماليـني          اليت تقودها منظم  � ٢٠٠٥ة   ماليني قبل هناي   ٣مبادرة  �

اإليـدز يف البلـدان الناميـة واملتوسـطة الـدخل، حبلـول هنايـة عـام               /شخص من املصابني بالفريوس   
وقـد  . ، بالعالج املضاد للفريوسات الرجعيـة الـذي يطيـل أمـد حيـاة هـؤالء األشـخاص             ٢٠٠٥

/  يف كـانون األول    ٤٠٠ ٠٠٠زاد عدد األشخاص املتلقني هلذا العالج مبا يفوق الضعف، من           
ويف الوقت نفسه، يعمـل برنـامج       . ٢٠٠٥يونيه  / إىل حوايل املليون يف حزيران     ٢٠٠٣ديسمرب  

اإليـدز علـى كفالـة أن تظـل الوقايـة           /األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية       
ة هلـا تقودهـا     أولوية من األولويـات، عـن طريـق مبـادرة واسـعة النطـاق ومبـادرة أخـرى مكملـ                   

، هـي املبـادرة العامليـة بشـأن التعلـيم           )اليونسـكو (منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           
اإليـدز الـيت تسـتهدف تعزيـز التـدابري املتخـذة يف قطـاع التعلـيم                 /وفريوس نقص املناعـة البشـرية     

 عشــر الســابعجتمــاع ومت إقــرار سياســات جديــدة بشــأن الوقايــة يف اال . للتصــدي هلــذا الوبــاء
، بغيـة رأب    )يونيـه / حزيـران  ٢٩-٢٧(اإليـدز   /جمللس تنسيق الربنامج املشـترك املعـين بـالفريوس        

 .الفجوة الراهنة يف جمال الوقاية من الفريوس، خصوصا بالنسبة للنساء وصغار السن
 وتعمــل األمــم املتحــدة حاليــا يف إطــار شــراكة وثيقــة مــع الصــندوق العــاملي ملكافحــة  - ١٤٢

واحتفـاء  . تعزيـز القـدرات ذات الصـلة علـى الصـعيد القطـري            من أجل   والسل واملالريا   اإليدز  
 على أن أرأس اجتماع جتديد موارد الصـندوق العـاملي الـذي سـيعقد يف     هبذه الشراكة، وافقتُ 

سبتمرب يف لندن هبدف زيادة إمكانية التنبـؤ جبهـود تعبئـة املـوارد مـن أجـل        / أيلول ٦  و ٥يومي  
 .الصندوق
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وتغطــي اجلهــود املشــتركة املبذولــة مــن أجــل التصــدي للتحــديات املتعــددة اجلوانــب    - ١٤٣
اإليدز جمموعة واسـعة النطـاق مـن األنشـطة، متتـد مـن       /النامجة عن فريوس نقص املناعة البشرية   

وقد قدمت منظمـة    . التوعية والدعوة إىل تعبئة املوارد وبناء القدرات وتقدمي اخلدمات الصحية         
وبرنـامج األغذيـة    ) اليونيسيف(ألغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       األمم املتحدة ل  

العاملي الدعم ألنشطة حتسني األمن الغذائي والتغذوي، فضـال عـن رعايـة األيتـام وغريهـم مـن                   
وعن طريـق مبـادرة بنـاء القـدرات يف          . اإليدز يف اجلنوب األفريقي   /األطفال املصابني بالفريوس  

، عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع وكاالت األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك    اجلنوب األفريقي 
برنامج متطوعي األمم املتحدة ومنظمة الصـحة العامليـة، علـى التصـدي ملـا حلـق بالقـدرات                   مع  

اإليدز يف مجيع قطاعات احلكومـة واجملتمـع املـدين والقطـاع            /من خسائر فادحة نتيجة للفريوس    
اإليــدز /العمــل الدوليــة بتعزيــز وتيســري جهــود التعامــل مــع الفــريوس  وقامــت منظمــة . اخلــاص

والتخفيف من حدة آثارمها يف أماكن العمل، بالتعاون مـع اجلهـات الـثالث الـيت تتعامـل معهـا          
 .املنظمة على الصعيد الوطين، وهي احلكومات وأرباب األعمال ومنظمات العاملني

تحـدة لشـؤون الالجـئني عاشـر منظمـة          ، أصـبحت مفوضـية األمـم امل       ٢٠٠٤ ويف عام    - ١٤٤
تنضم إىل املنظمـات املشـاركة يف رعايـة برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص                       

ــة البشــرية  ــدز، واعتمــدت /املناع ــارس / يف آذاراإلي ــالث   ٢٠٠٥م ــدهتا ث ، خطــة اســتراتيجية م
 .من املشرديناإليدز يف أوساط العائدين والالجئني وغريهم /سنوات ملكافحة الفريوس

ــران٢ويف  - ١٤٥ ــع املســتوى بشــأن      / حزي ــا الرفي ــة يف اجتماعه ــة العام ــه، قامــت اجلمعي يوني
اإليدز، باستعراض التقدم احملـرز بشـأن إعـالن االلتـزام املعتمـد يف              /فريوس نقص املناعة البشرية   

 األمـن،   يوليه، ركـز جملـس    / متوز ١٨ويف  . ٢٠٠١يونيه  /الدورة االستثنائية املعقودة يف حزيران    
اإليــدز، علــى التعــاون القــوي بــني  /يف اجتماعــه املعقــود بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  

اإليدز وإدارة عمليات حفظ السالم فيما يتعلـق        /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بالفريوس     
 جهود الوقاية من الفريوس جزءا متضمنا يف مجيـع عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ            جعل  بكفالة  
 .السالم
، أصــبحت احلملــة العامليــة ملكافحــة اإليــدز، الــيت قادهــا برنــامج  ٢٠٠٥ وحبلــول عــام - ١٤٦

، حركـة  ١٩٩٧اإليـدز منـذ عـام    /األمم املتحدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية        
/ عاملية علـى صـعيد اجملتمـع املـدين ترمـي إىل التـرويج إلعـالن االلتـزام الصـادر بشـأن الفـريوس                       

سـيتوىل قيـادة هـذه احلملـة فريـق تـوجيهي عـاملي يف إطـار اجملتمـع             ويف الوقـت احلاضـر      . إليدزا
رحـب  أوإين  . املدين، يشارك الربنـامج املشـترك يف عضـويته دون أن يكـون لـه حـق التصـويت                  

 .هبذا احلدث الفارق يف جمال إشراك اجملتمع املدين يف اإلدارة العاملية للقضايا اإلمنائية
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 يتبقى بعد ذلـك سـوى حتـد واحـد هـو إجيـاد هنـج مبسـط إلتاحـة االسـتفادة مـن                          وال - ١٤٧
، ٢٠٠٤ديســمرب /ويف كــانون األول. آليــات الــدعم واملســاعدة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة

ــالفريوس      ــامج املشــترك املعــين ب ــة الربن ــة وأمان ــدز /أصــدرت جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي اإلي
 األمم املتحدة لدعم تنفيـذ التـدابري الوطنيـة للتصـدي لفـريوس              خطط�توجيهات إضافية بشأن    

ــة البشــرية   ــدز/نقــص املناع ــارس /ويف آذار. �اإلي ــن    ٢٠٠٥م ــادات م ــني قي ــاق ب ــد االتف ، انعق
حكومات البلدان املاحنة والبلدان النامية، واجملتمع املدين، ووكاالت األمم املتحدة وغريها مـن              

اف علــى تشــكيل فريــق عمــل عــاملي لصــوغ جمموعــة مــن املؤسســات الدوليــة واملتعــددة األطــر
اإليدز بغية ختفيـف العـبء      /التوصيات بشأن حتسني البنيان املؤسسي املكرس للتصدي لفريوس       

وقــد أُقــرت توصــيات الفريــق مــن جانــب جملــس تنســيق الربنــامج . الواقــع علــى كاهــل البلــدان
 .٢٠٠٥يونيه /املشترك يف حزيران

ــنة املاضــية    -١٤٨ ــة      وخــالل الس ــريوس نقــص املناع ــون بف ــون اخلاصــون املعني واصــل املبعوث
اإليدز الذين أوفدهتم إىل أربع مناطق من العامل هي أفريقيا، وآسيا، ومنطقة الكـارييب،              /البشرية

العنايــة باملســائل الرئيســية والــدعوة إىل توســيع جهــود بــذل املســاعدة يل يف وأوروبــا الشــرقية، 
 . ملناطقاإليدز يف تلك ا/التصدي للفريوس
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 الفصل الثالث
 

 الوفاء بااللتزامات اإلنسانية  
بسـبب  واجلاريـة   بسـبب عـدد مـن األزمـات         علـى نطـاق واسـع       تتواصل معانـاة البشـر       -١٤٩

ة الكونغـو   حدوث حاالت طوارئ إنسانية يف أحناء العامل، مثلما حيدث يف كولومبيـا ومجهوريـ             
ويف الوقت نفسه يعاين عدد متزايد من الناس يف نيبال ومنطقـة دارفـور بالسـودان                . الدميقراطية
وحــدثت أيضــا عــدة كــوارث طبيعيــة مــدمرة خــالل العــام  . وانعــدام األمــنالصــراع مــن آثــار 

 املاضي، مبا يف ذلك األعاصري يف منطقة الكارييب، واجلراد يف منطقـة السـاحل، والتسـونامي يف              
 .احمليط اهلندي

كارثـة  ها  توتدفق الدعم الدويل ملؤازرة عمليات اإلغاثة واإلنعاش يف البلدان اليت أصـاب            -١٥٠
 أن العديـد مـن األزمـات األخـرى        بيـد . التسونامي تدفقا سـخيا علـى نطـاق مل يسـبق لـه مثيـل              

نة ، أي بعـد سـ     ٢٠٠٤ديسـمرب   /وحبلـول كـانون األول    . تزال مع األسف تعاين مـن اإلمهـال        ال
 يف املائـة مـن    ١١من حدوث الزلزال املدمر يف بام جبمهورية إيران اإلسـالمية، مل ُيـدفع سـوى                

ــا قيمــة  ــوال املتعهــد هب ــو الدميق . األم ــة الكونغ ــوار والصــومال،   ويف مجهوري ــة وكــوت ديف راطي
يزال التمويل أقل مما ينبغي أن يكون عليه، حـىت بعـد اجلهـود الكـبرية الـيت بذلتـها وكـاالت                      ال
ومـرة أخـرى أناشـد      .  األنشطة مم املتحدة وشركاؤها يف حتسني التقديرات ووضع أولويات       األ

علـى  جمتمع املاحنني كفالة تقدمي التمويل بشكل أكثر تناسقا بني حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية و               
 . أقدر على تلبية احتياجات مجيع القطاعات، مبا يف ذلك يف جمال توفري احلمايةحنو 

 
 املشردين ومساعدهتموني محاية الالجئ  

ــد الســالم يف عــدد مــن الصــراعات خــالل عــام    شــجع  -١٥١  عــودة الالجــئني  ٢٠٠٤توطي
 مليـون الجـئ علـى العـودة طوعـا        ١,٥وقُدمت املساعدة إىل أكثر من      . واملشردين إىل ديارهم  

. ٢٠٠٣ يف املائـة عّمـا ُسـجل يف عـام        ٣٥بنسـبة   إىل أوطاهنم خالل العـام املاضـي، أي بزيـادة           
 شـهد اخنفـاض عـدد الالجـئني         ٢٠٠٤وتقدر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن عـام          

بيــد أن ذلــك . ١٩٨٠الجــئ وهــو أدىن مســتوى ُيســُجل منــذ عــام  ماليــني ٩,٢يف العــامل إىل 
الجئ فلسطيين ال يزالون يتلقون املسـاعدة واخلـدمات مـن    ماليني   ٤,٢ الرقم ال يشمل حوايل   
، مـن  )ونـروا األ (الفلسـطينيني يف الشـرق األدىن    وتشـغيل الالجـئني  إلغاثـة  وكالة األمم املتحدة
ــّدر    ــدد يق ــهم ع ــاءبين ــة   ١,٦ بزه ــون يعيشــون يف األرض الفلســطينية احملتل ــن  .  ملي ــالرغم م وب

 ١٧اخنفاض عدد الالجئني، ارتفع جمموع عدد السكان الذين تـثري حالتـهم قلـق املفوضـية مـن       
ويتضـمن  . ٢٠٠٤نسـمة يف هنايـة عـام         ماليـني    ١٩,٢إىل   ٢٠٠٣مليون نسمة يف أواخر عـام       
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عـددهم يف   جممـوع   من املشردين داخليا، وهـو جـزء صـغري مـن            ماليني   ٤,٨هذا الرقم األخري    
 مليـون ُشـّردوا     ٢٥بزهـاء   وُيقّدر عـدد األشـخاص املشـردين يف مجيـع أحنـاء العـامل               . أحناء العامل 

 .انداخليا بسبب الصراعات أو انتهاكات حقوق اإلنس
فغانستان أكـرب عـدد مـن العائـدين، إذ عـاد إليهـا أكثـر مـن         أسّجلت  يف العام املاضي    و -١٥٢
وعززت أوجه التحسن االقتصادي وجناح االنتخابـات التـدخالت الراميـة           .  الجئ ٩٤٠ ٠٠٠

ــر مــن    ــذي عــادوا إىل   ومــن الالجــئني  ماليــني  ٤,١إىل إعــادة إدمــاج أكث ــا ال املشــردين داخلي
ــذ أواخــر   ــارهم من ــام دي ــرامج  . ٢٠٠١ ع ــزال ب ــال وال ت ــودة    األعم ــر ع ــام تيّس ــة باأللغ املتعلق

ــتح املمــرات      ــة الالجــئني واملشــردين وإيصــال املســاعدات هلــم بف ــة للوصــول إىل  احليوي الالزم
وتســـتخدم منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة يف ســـعيها إىل تلبيـــة . اجملتمعـــات احملليـــة املهـــددة

وقـد  .  لكفالـة تقـدمي الـدعم حمليـا        اد العائـدين، هنجـا جمتمعيـ      االحتياجات اخلاصة لألطفال اجلنو   
وأعيـدوا إىل جمتمعـاهتم األصـلية عـن طريـق بـرامج             القّصـر    مـن اجلنـود      ٤ ٠٠٠ُسّرح أكثر من    

ــيم   ــدعم النفســي   غــري جتمــع بــني التعل . االجتمــاعي - النظــامي والتــدريب علــى املهــارات وال
ــدد      ــاك ع ــزال هن ــدم احملــرز، ال ي ــن التق ــالرغم م ــّدر وب ــاء  يق ــن األشــخاص  ١٦٠ ٠٠٠بزه  م

ويقـّدر عـدد مـن      . مشردين يف أفغانستان بسبب اجلفاف أو انعدام األمن يف منـاطقهم األصـلية            
 آخــرون يف ٩٦٠ ٦٠٠ال يزالــون يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية مبليــون أفغــاين يف حــني يقــيم   

 ١,٩ أن هنــاك ٢٠٠٥فربايــر /ويقــّدر تعــداد أجرتــه احلكومــة يف شــباط. خميمــات يف باكســتان
 .قد يكون من الالجئنيبعضهم  يعيشون يف مناطق حضرية يف باكستان، وخرمليون أفغاين آ

ويف برنـامج العـودة الـذي       . وتتواصل عودة الالجئني واألشخاص املشـردين يف أفريقيـا         -١٥٣
 أنغـويل إىل ديـارهم يف   ٩٠ ٠٠٠، عـاد قرابـة     األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني        تنظمه مفوضية 

، وبـذلك يتجــاوز  )٤٣ ٠٠٠ (٢٠٠٣، وهـو عــدد يفـوق عــدد العائـدين يف عــام    ٢٠٠٤عـام  
ويف . ٢٠٠٢يف الربـع األول مـن عـام         هنـاك    منذ انتـهاء الصـراع       ٣٣٨ ٠٠٠جمموع العائدين   

 يف إطـار بـرامج املفوضـية        ٢٠٠٤ الجـئ إىل ديـارهم يف عـام          ٩٠ ٠٠٠بوروندي عاد حـوايل     
 ٢٢٦ ٠٠٠وبذلك يبلغ جمموع من تلقوا مسـاعدة للعـودة          للمساعدة على العودة إىل الوطن،      

ــربام  ــة ال ــذ بداي ــغ جممــوع  ويف ليرب.  ٢٠٠٢أبريــل /ج يف نيســانمن ــا، بل  الالجــئني واملشــردين ي
ويف . ٢٠٠٤أكتــــوبر / منــــذ تشــــرين األول٢٦٩ ٠٠٠داخليــــا الــــذين عــــادوا إىل ديــــارهم 

 الجـئ إىل ديـارهم    ٢٧٠ ٠٠٠عاد حوايل   حيث  سرياليون، انتهت عودة الالجئني إىل وطنهم       
 .  منهم مساعدة من املفوضية١٧٩ ٠٠٠وتلقى حوايل .  الصراعمنذ انتهاء

احلركــة الشــعبية ، فــتح إبــرام اتفــاق ســالم بــني حكومــة الســودان و شــرق أفريقيــاويف  -١٥٤
مـارس  /وحبلـول منتصـف آذار    . السـكان  البـاب أمـام عـودة أعـداد كـبرية مـن              لتحرير السـودان  
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ــدد اكــان ، ٢٠٠٥ ــارهم    ع ــادوا إىل دي ــذي ع ــاء  لســودانيني ال ــدر بزه ــهم ٦٠٠ ٠٠٠يق ، من
ــدان جمــاورة و    ٢٠٠ ٠٠٠ ــا مــن بل ــاطق   ٤٠٠ ٠٠٠ عــادوا تلقائي ــارهم مــن من  عــادوا إىل دي

 إعـادة تـوطني     األلغـام وإزالتـها يف منطقـة النوبـة        ويّسـرت أنشـطة التوعيـة ب      . أخرى يف السودان  
 مــن الالجــئني خــالل الشــهور ٥٥٠ ٠٠٠ ويتوقــع عــودة عــدد قــد يصــل إىل. العائــدين هنــاك

وقـد  . القادمة من البلدان اجملاورة حيث تقوم املفوضية بتسجيلهم متهيدا لعودهتم بشـكل مـنظّم             
السـودان بغيـة مواصـلة تقـدمي احلمايـة واملسـاعدة بشـكل          جنوب  وّسعت املفوضية وجودها يف     

 .فّعال
اسـتمرار  تضـاءل بسـبب     سـودان   بيد أن التفاؤل الذي ولّده حل الصراع يف جنـوب ال           -١٥٥

الصــراع  مليــون شــخص ديــارهم منــذ بدايــة  ١,٦العنــف يف دارفــور، حيــث غــادر أكثــر مــن  
ــى     . املســلح ــد عل ــا يزي ــدمي املســاعدة إىل م  الجــئ ســوداين  ٢٠٠ ٠٠٠وتواصــل املفوضــية تق

 مـن  ٨١ ٠٠٠حتصـني  ومت عـن طريـق محلـة قادهتـا اليونيسـيف           .  خميما يف تشاد   ١٢يقيمون يف   
 .ل الالجئني واحملليني ضد احلصبةاألطفا
أكثـر مـن    فـر    يف كولومبيا يتسبب يف تشرد املزيد من السكان، وقد           الصراعوال يزال    -١٥٦
ومـع  . ديـارهم خـالل السـنة املاضـية حبثـا عـن أمـاكن آمنـة يف البلـد          مـن    كولوميب   ١٣٨ ٠٠٠

رجح التوصـل   املـ غـري   مـن   تسوية للصراع عن طريـق املفاوضـات،        استمرار صعوبة التوصل إىل     
 مـن   ٤٠ ٠٠٠ إىل حلول دائمة حلوايل مليونني من املشردين داخليا وأكثر مـن             ٢٠٠٥يف عام   

حكومـة مـن حكومـات أمريكـا         ٢٠إجيابية قيام   األكثر  ومن التطورات   . الالجئني الكولومبيني 
الــذكرى الســنوية العشــرين إلعــالن    باالحتفــال ب ٢٠٠٤نــوفمرب /الالتينيــة يف تشــرين الثــاين  

 . من معايري شاملة تتعلق حبماية الالجئنينا والتزامها باحترام ما ورد فيهاخيرتاك
وتعزيــزا للتصــدي ملشــكلة التشــرد الــداخلي، أصــدرت اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني    -١٥٧

 عن تنفيذ إجراءات التعـاون يف       ة جمموعة من وثائق السياس    ٢٠٠٤سبتمرب  /الوكاالت يف أيلول  
ــه إىل منســق   . داخليالتصــدي حلــاالت التشــرد الــ    ــائق التوجي ــة الوث ــدم جمموع  الشــؤون يوتق

ىل أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة وتضـع خارطـة طريـق لتنفيـذ                إ و ني املقـيم  ني واملنسـق  ،اإلنسانية
وواصــل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أيضــا، عــن طريــق شــعبته . إجــراءات التعــاون تلــك

اخلي، جهــوده الراميــة إىل دعــم التنفيــذ الفعــال املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة بالتشــرد الــد 
 .إلجراءات التصدي التعاونية

 متثـل حاجـة حيويـة ملحـة، مثلمـا اتضـح مـن               الالجئني واملشردين وال تزال كفالة أمن      -١٥٨
، واسـتمرار   ٢٠٠٤أغسـطس   / يف خميم غاتومبا يف بورونـدي يف آب        ا كونغولي ا الجئ ١٥٦قتل  

ن مثــل دارفــور واجلــزء الشــرقي مــن مجهوريــة الكونغــو العنــف اجلنســي كــأداة حــرب يف أمــاك
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األمــم املتحــدة لشــؤون  الــيت اختــذهتا مفوضــية �تكملــة االتفاقيــة�وأدت مبــادرة . الدميقراطيــة
 املتعلقة مبركـز الالجـئني إىل القيـام يف عـام     ١٩٥١ لتكملة اتفاقية عام   ٢٠٠٣يف عام   الالجئني  
. تراكها يف حتمــل عــبء محايــة الالجــئني  بوضــع أدوات لتعزيــز مســؤولية الــدول واشــ ٢٠٠٤

اإلطــار املتعــدد األطــراف للتفــاهم بشــأن إعــادة التــوطني مــثال، وســيلة كهــذه األدوات، متثــل و
 .جتعل التعاون الدويل يف مواجهة التحديات املتعقلة بالالجئني أمنت وأجنع

كة بــني اعتمــدت اللجنــة الدائمــة املشــتر القــائم علــى نــوع اجلــنس،  وملوجهــة العنــف  -١٥٩
القــائم علــى نــوع   بيــان التــزام بالعمــل ملنــع العنــف  ٢٠٠٥ينــاير /الوكــاالت يف كــانون الثــاين 

وتقـوم املفوضـية    . ، وكفالة تقدمي الرعاية املناسبة لضحاياه، والسعي إىل مقاضاة مقترفيه         اجلنس
نـوع  القـائم علـى    بزيادة عدد النساء يف مناصب القيادة داخل جلان املخيمات بغية منع العنـف              

وهي تعمل أيضا مـن أجـل تكثيـف اشـتراك املـرأة يف تقيـيم براجمهـا الراميـة إىل حتسـني           . اجلنس
القـائم  وتعزيزا للمساعدة املقدمة إىل ضحايا العنف       . تدابري احلماية اليت تركز على نوع اجلنس      

يـة  مجهور، بدأت املفوضية وصندوق األمم املتحدة للسكان برناجما جتريبيـا يف         على نوع اجلنس  
صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان        ووضـع   .  التعـرض للعنـف    لتقـدمي الرعايـة بعـد     املتحـدة   ترتانيا  

 .بضحايا االغتصابالسريرية أيضا برناجما تدريبيا عن العناية 
 منتشـران انتشـارا خميفـا يف مجهوريـة          القائم على نوع اجلـنس    والعنف اجلنسي والعنف     -١٦٠

ب تلــك احلــوادث وتقــدمي العــالج إىل ضــحاياها، بــدأت وســعيا إىل جتنــ. الكونغــو الدميقراطيــة
حكومــة بلجيكــا ومنظومــة األمــم املتحــدة أول برنــامج شــامل مــن نوعــه يركّــز علــى الصــحة    

املشـروع  وسيسـتفيد مـن هـذا       . واإلصالح القضائي واملساعدة النفسانية ودعم أسـباب الـرزق        
 يف ثـالث مقاطعـات،       مـن النسـاء والشـباب واألطفـال        ٢٥ ٠٠٠أربع سـنوات    يستغرق  الذي  
إضافة إىل اجليش والشرطة الكونغـوليني، ومنظمـات     وزارات كونغولية رئيسية،    شترك فيه   توس

أنشـطتها  ووّسـعت اليونيسـيف أيضـا       . غري حكوميـة حمليـة هلـا خـربة يف عـالج العنـف اجلنسـي               
 مـن   ١٥ ٠٠٠الرامية إىل منع العنف اجلنسي والتصدي له، وقّدمت مسـاعدات إىل أكثـر مـن                

بيـد  .  تعرضوا إىل ذلك العنـف يف أكثـر املنـاطق تضـررا يف شـرق الـبالد         نألطفال والنساء الذي  ا
القيــام باملزيــد مــن أجــل منــع  وينبغــي . األنشــطة تركــز أساســا علــى التصــدي للعنــف تلــك أن 

 .ووضع حد لإلفالت من العقاب، وتعزيز املساءلةالعنف، 
 

 املساعدة اإلنسانية  
بالنسبة ملقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية،     تعج باالضطرابث املاضية كانت السنوات الثال  -١٦١

فقــد كانــت الصــراعات الــدائرة يف أفغانســتان والعــراق ودارفــور، إضــافة إىل الكارثــة الــيت          
احمليط اهلندي، اختبارا لقدراهتم على كفالة التصدي لتلك األزمات بفعاليـة وبشـكل             اجتاحت  
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أفضـل  نوعيـة   إىل  وأكـرب   قـدرات   إىل  كبرية  الزمات  ألاحتياج ا توقع استمرار   يتطلب  و. مناسب
ها مـن  ديلـ  تـدرس األمـم املتحـدة مـا    املساءلة يف جمـال االسـتجابة اإلنسـانية، أن         وقدر أكرب من    

الشـؤون  منسـق   مكتـب   وحتقيقـا لـذلك طلـب       .  وأن تقوم بتعزيزهـا    شبكات وأدوات وقدرات  
 .إلنسانيةاإلنسانية القيام باستعراض الشبكة الدولية لالستجابة ا

 مليـون شـخص     ١,٦يف دارفـور إىل تشـرد أكثـر مـن           الدائر  ويف أفريقيا، أدى الصراع      -١٦٢
ــبالد  ــور احلــدود إىل تشــاد  ٢٠٠ ٠٠٠واضــطر . داخــل ال ــدم وكــاالت  .  آخــرون إىل عب وتق

ــة     ــا قراب ــم املتحــدة حالي ــة األم ــة شــهريا إىل   ٢٨ ٠٠٠منظوم ــوين حــوايل  طــن مــن األغذي ملي
مـن  املشـردين داخليـا      مـن    ٨٥٠ ٠٠٠أنشـطة متكـن     الت أيضـا    ودعمت تلـك الوكـا    . شخص

 للشـرب، وقـدمت املسـاعدة إىل محلـة حتصـني حكوميـة كـبرية يف        ةالصـاحل احلصول على امليـاه    
وأقيمـت يف أحنـاء دارفـور شـبكة        . أكثر من مليـوين طفـل ضـد احلصـبة         حتصني  فيها  مت  دارفور،  

املبكـر  سـتئناف  لالوُيقـدم الـدعم    لمـرض،   لإلنذار بأي تفشي حمتمـل ل     التصدي  ولإلنذار املبكر   
ة احليوانــات، وإصــالح سياســة حيــازة للعنايــة بصــحلمبــادرات اجملتمعيــة لألنشــطة الزراعيــة، ول

ــة  ــوارد الطبيعي ــور مكتــب  . األراضــي، وإدارة امل ــام  لوأُنشــئ يف دارف ــة باأللغ لمعلومــات املتعلق
 . يف أمانبعملياهتاملساعدة وكاالت املساعدة اإلنسانية على القيام 

ــران و -١٦٣ ــىت حزيـ ــه /حـ ــدا  ٢٠٠٥يونيـ ــان يف أوغنـ ــون يف  ٢,١، كـ ــردين يعيشـ ــن املشـ  مـ
وقـدمت اليونيسـيف   . مستوطنات ويعتمدون على املساعدة اليت يقدمها برنامج األغذية العاملي   

 مــن املعلمــني املشــردين ٨٠٠ مدرســة مؤقتــة يف خميمــات املشــردين، ودّربــت ٢٧الــدعم لبنــاء 
 مركــزا لنمــاء  ١٨النفســية، وأنشــأت   -رة يف جمــال الرعايــة االجتماعيــة   تقــدمي املشــو علــى 

االت حلـ رتليـة  امللـوازم  الوتقـدم اليونيسـيف أيضـا املـآوى و    . األوىلالطفولة األطفال يف سنوات   
 ١٢ ٠٠٠ة لقرابـــة رافـــق الصـــحيامل للشـــرب وةالصـــاحلامليـــاه وتيســـر الوصـــول إىل الطـــوارئ 

أكثـر  بلـدات    ينتقلون كل مساء من مناطق ريفية مهددة إىل           من األطفال الذين   �متنقال ليليا �
 .جيش الرب للمقاومةجانب أمنا جتنبا الختطافهم من 

لتفشى محى ماربورغ الرتفية يف مقاطعـة إجيـي         معروفة حىت اآلن    وحدثت أخطر حالة     -١٦٤
 وسـارعت منظمـة الصـحة العامليـة وشـركاء آخـرون إىل دعـم              . مـارس /يف مشال أنغـوال يف آذار     

ــة إىل   ــة يف جهودهــا الرامي ــواء الفــريوس اخلطــري وزارة الصــحة األنغولي ــا قامــت  ويف ليرب.  احت ي
اليونيسيف بدور أساسي يف نزع سالح األطفال املرتبطني بالقوات املقاتلـة وتسـرحيهم وإعـادة           

ومكّنـت محلـة   . مـن بـرامج التسـريح   طفـال   ١١ ٧٨٠اآلن أكثـر مـن      حـىت   واستفاد  . إدماجهم
مــن العــودة إىل  تلميــذ  ٦٠٠ ٠٠٠ملــدارس الــيت نظمتــها اليونســيف أكثــر مــن      العــودة إىل ا

االســتقرار واألمــل يف العديــد مــن اجملتمعــات احملليــة احلضــرية   اإلحســاس باملــدارس، ممــا بعــث  
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ويف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، تـدعم الـربامج الـيت تقـوم هبـا حاليـا                 . البلدأحناء  والريفية يف   
 مـن أسـر املـزارعني       ٥٠٠ ٠٠٠اعة األمن الغذائي وأسباب الرزق حلوايل       منظمة األغذية والزر  

املنظمة أيضا بإصـالح    وسعيا إىل فتح األسواق لسكان األرياف، تقوم        .  من الصراع  يناملتضرر
غذائيـة لقـوة    يقـدم برنـامج األغذيـة العـاملي حصصـا           ومئات الكيلومترات من الطرق الصغرية،      

 .باملشروعالعمل 
ــم املتحــدة مــع وزارة الصــحة      ويف الشــر -١٦٥ ــة األم ــاون وكــاالت منظوم ق األوســط، تتع

ــادة         ــية وإع ــق األساس ــد، بإصــالح املراف ــة لتنشــيط الشــبكات الصــحية يف البل ــا العراقي جتهيزه
ــد   ــن جدي ــراقيني، ووضــع السياســات      .  وتشــغيلها م ــوظفني الصــحيني الع ــدريب امل وجيــري ت

ــتكمال ن     ــاه، واس ــة املي ــة بنوعي ــة املتعلق ــا واألنظم ــم اختباره ــاريع    . ظ ــذ مش وجيــري أيضــا تنفي
 مليــون دوالر يف جمــاالت الــري واخلــدمات البيطريــة، وانتــاج املاشــية، والصــناعات  ٦٠قيمتــها
 .املرتلية
الفلسـطينيني    وتشغيل الالجئنيإلغاثةوكالة األمم املتحدة ويف املنطقة نفسها، تواصل  -١٦٦

الجــئ ماليــني  ٤,٢العــادي الــذي تقدمــه إىل  برنــامج املســاعدة ) ونــروااأل (يف الشــرق األدىن
فلســطيين مســجل، يف األردن ولبنــان واجلمهوريــة العربيــة الســورية، والضــفة الغربيــة، وقطــاع  

 مدرســة، وهــي تشــّغل ٦٥٢يف تلميــذ  ٥٠٠ ٠٠٠وتشــرف الوكالــة علــى قيــد حــوايل . غــزة
ــوايل    ١٢٥ ــدعم إىل ح ــدم ال ــا   مــن ا٢٥٠ ٠٠٠ مصــحة، وتق ــراء، وتتع ون مــع لالجــئني الفق
وتواصـل الوكالـة    . ةالصـغري واسـع النطـاق للقـروض        امن املراكز اجملتمعيـة وتـدير برناجمـ        ١٠٢

ــة إىل الفلســطينيني يف     ــة حيــث تصــل   األرض أيضــا تقــدمي املســاعدات الطارئ الفلســطينية احملتل
، مثال، قـدمت الوكالـة مسـاعدة غذائيـة إىل           ٢٠٠٤ففي عام   .  يف املائة  ٧٠معدالت الفقر إىل    

ــر  ــون فلســطيين يف  ١,١مــن أكث ــةالفلســطينية احملتاألرض  ملي ــة أيضــا حــوايل   . ل وبنــت الوكال
مـأوى جديــد يف جنـوب غــزة، حيـث كانــت القــوات اإلسـرائيلية قــد دمـرت أكثــر مــن       ٣٠٠
ــأوى٧٣٠ ــا     .  مـ ــا خاصـ ــا برناجمـ ــرية أيضـ ــتوطنات البشـ ــدة للمسـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــدأ برنـ وبـ

ــ. للمســتوطنات البشــرية للشــعب الفلســطيين  الرغم مــن تلــك اجلهــود، أدت تطــورات مثــل  وب
االقتصـادية   -متديد احلاجز اإلسـرائيلي يف الضـفة الغربيـة إىل زيـادة تـدهور احلالـة االجتماعيـة                   

 .للسكان الفلسطينيني
 حالـة   ٢٧ويف  املـذكورة   اإلنسانية يف حـاالت الطـوارئ       الشؤون  ويقدم مكتب منسق     -١٦٧

لقطرية عـن طريـق املنسـقني املقـيمني ومنسـقي املسـاعدة       أخرى الدعم إىل أفرقة األمم املتحدة ا  
، يّســر املكتــب إعــداد وإصــدار نــداءات موحــدة لتقــدمي املســاعدة  ٢٠٠٤ويف عــام . اإلنســانية

ــداءات   .  أزمــة١٨مــن أجــل اإلنســانية  ــوفري وطلبــت األمــم املتحــدة وشــركاؤها يف هــذه الن ت
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 مليـــون ٣٥ت العاجلـــة حلـــوايل دوالر لتغطيـــة احتياجـــات اإلغاثـــة واالحتياجـــا باليـــني  ٤,٤
 يف املائـة مـن تلـك       ٣٨ُيلـّب سـوى     بيد أنه بعد سـتة شـهور مـن صـدور النـداءات مل               . شخص

التسـونامي،  كارثـة   وباستثناء الدعم السخي الذي قدم إىل املناطق املتضـررة مـن            . االحتياجات
 ومــن بــني . يف املائــة مــن االحتياجــات الــيت صــدرت بشــأهنا بقيــة النــداءات٢٤لــب ســوى ُيمل 

مــايو /أيــارحــىت ثمانيــة منــها،  نــداء، ورد ل١٤ وعــددها صــدرت بشــأن أفريقيــاالنــداءات الــيت 
 . يف املائة من احتياجاهتا٢٠أقل من ، ٢٠٠٥
ــل   -١٦٨ ــة متوي ــؤثر طريق ــى    التصــدي لألزمــات اإلنســانية  وت ــم املتحــدة عل ــدرة األم ــى ق عل

ــة وبشــكل    ــادئ هلــذه االســتجابة بســرعة وبفعالي ومثلمــا اتضــح مــن  .  األزمــاتيســتند إىل مب
األحداث اليت جدت يف الفترة املشمولة بالتقرير، يوجد العديد مـن احلـاالت الـيت تتطـور فيهـا                   

ــة، أو  نشــرا األزمــات أو تتصــاعد بســرعة، أو الــيت تتطلــب    ســريعا لألفــراد يف قطاعــات حيوي
بلــغ عنــها بشــكل الــيت ال يحــاالت الطــوارئ أو القطاعــات فيهــا إىل االحتياجــات يف ُينتبــه  ال

التمويل يف الوقت املناسـب وبالقـدر املناسـب         توفري  و. كاف، ولكنها تظل تتطلب دعما كبريا     
وبشـكل ميكــن التنبـؤ بــه يعـزز قــدرة األمــم املتحـدة علــى زيـادة تطــوير ومواصـلة قــدرهتا علــى       

 .االستجابة بشكل يتناسب مع االحتياجات يف امليدان
سـيما   اعـات الـيت كـثريا مـا ال تتلقـى متـويال كافيـا، ال               واإلنعاش املبكـر هـو أحـد القط        -١٦٩

بيـد أن االنتقـال مـن الصـراع إىل          . عندما يتعلق األمـر بـدعم ببنـاء قـدرات املؤسسـات الوطنيـة             
الســالم انتقــاال مســتداما يتوقــف علــى ســرعة اســتعادة القــدرات الوطنيــة الــيت تآكلــت بســبب   

- ففـي غينيـا  . نشـطة تركـز علـى هـذا اجملـال     ولربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـدة أ      . الصراع
بيساو، مثال، سـاعد الربنـامج اإلمنـائي احلكومـة علـى إقامـة صـندوق إلدارة حـاالت الطـوارئ             
االقتصادية للمساعدة يف جمال دفع مرتبات موظفي اخلدمة املدنيـة، وقـد مسـح ذلـك للحكومـة                  

ــة يف اإلدارة العا    ــتقرار يف اجملــاالت ذات األولوي ــق االس ــدمي اخلــدمات    بتحقي ــتئناف تق ــة واس م
 .االجتماعية

 
 إدارة الكوارث الطبيعية  

فقد أفـاد   .  من حيث معدل وقوعها وشدهتا     تزايد الكوارث املرتبطة باملخاطر الطبيعية    ت -١٧٠
يف  شــخص هلكــوا ٢٤٦ ٠٠٠مركــز حبــوث انتشــار األوبئــة بســبب الكــوارث أن أكثــر مــن  

وأصــيب .  نتيجــة الكــوارث الطبيعيــة٢٠٠٥ل أبريــ/ ونيســان٢٠٠٤أبريــل /بــني نيســانالفتــرة 
وحلقــت باملمتلكــات .  مليــون شــخص آخــرون أو ُشــّردوا أو تضــرروا بشــكل أو بــآخر  ١٥٧

ــها    ــّدرت قيمت ــاءأضــرار قُ ــدان يف زوال     ١٠٠ بزه ــن البل ــد م ــون دوالر، تســببت يف العدي  بلي
تـواتر الكـوارث    ومن العوامل اليت يرجح أهنـا تتسـبب يف تزايـد            . مكاسب إمنائية حتققت مبشقة   
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وحدهتا، استمرار تغري املناخ، وتدهور البيئـة، والتحضـر العشـوائي، ونظـم التخفيـف مـن آثـار                   
 .الكوارث، اليت ال تعاجل تلك العوامل كما ينبغي

أمـواج  بعيـد، زلـزال و  إىل حـد  يف العام املاضي،  حدثت  الكوارث اليت   كان من أكرب    و -١٧١
كارثـة  وعلـى أثـر حـدوث       . ٢٠٠٤ديسمرب  /انون األول  ك ٢٦التسونامي يف احمليط اهلندي يف      
اإلنسانية بتيسري إعداد وصدور نداء سريع مشترك بـني         الشؤون  التسونامي، قام مكتب تنسيق     

ومـن  . شـهور  ملـدة سـتة  الوكاالت لتغطية االحتياجات العاجلـة حلـوايل مخسـة ماليـني شـخص        
 يف املائـة    ٩٠  عـن التـربع حبـوايل      ٢٠٠٥مـايو   /لـول أيـار   مبلغ البليون دوالر املطلوب، أٌعلـن حب      

ونتيجة للدعم السخي السريع الذي قدمته احلكومـات واملواطنـون يف مجيـع أحنـاء العـامل،                 . منه
ومل حتـدث حـاالت خطـرية       . استقرار احلالة اإلنسانية يف املنـاطق املتضـررة       حتقيق  أمكن بسرعة   

ة األغذيـة الالزمـة وغريهـا مـن         من تفشي األمـراض املعديـة، وتلقـت اجملتمعـات احملليـة املتضـرر             
أشـد  اليت حلقت باهلياكل األساسية يف تأخري       الواسعة النطاق   وتسببت األضرار   . أشكال الدعم 
ضخمة وفرت هلـا أصـول      بيد أنه أمكن القيام بسرعة بعملية لوجستية        .  استعجاال االستجابات

إلنسـانية مـن مسـاعدة     بلدا، مما مكّن السـلطات احملليـة واملنظمـات ا     ١٧أكثر من   عسكرية من   
شـهده تـاريخ برنـامج األغذيـة العـاملي           وكانت العملية مـن أعقـد مـا       .  املنكوبة اجملتمعات احمللية 

لوجســتية نيابــة عــن منظومــة األمــم املتحــدة، عــن طريــق مركــز  لالــذي قــاد تنســيق العمليــات ا
ــتي ــتركاتاللوجس ــائرات اهلل   .  املش ــت ط ــام كان ــة  يكــوويف ظــرف أي ــل األغذي رة بصــوبتر تنق
 كــانون ٧وحبلــول .  بشــدةالتســوناميالــيت اجتاحهــا علــى طــول ســواحل ســومطرة  مســتمرة 
 شــخص يف ســري ٧٥٠ ٠٠٠يقــدم األغذيــة إىل ينــاير، كــان برنــامج األغذيــة العــاملي  /الثــاين

 مليـون نسـمة يف مجيـع أحنـاء املنطقـة،      ١,٩حنـو  العـدد  مـايو، بلـغ ذلـك    / أيار٣النكا، وحبلول   
مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجـئني        ووفرت  . طن من األغذية   ٩٠ ٠٠٠الربنامج  ووزع  
املرتليـة إىل أكثـر     السـلع   ، ولـوازم املطـبخ وغريهـا مـن          والبطاطنيبالستيكية،  املفارش ال ، و اخليام

 .النكا  شخص يف سري١٦٠ ٠٠٠شخص يف سومطرة و ١٠٠ ٠٠٠ن م
ييمـــا واســـعا متعـــدد وتصـــديا آلثـــار التســـونامي، نّســـقت منظمـــة الصـــحة العامليـــة تق -١٧٢

وأقيمــت بســرعة  .  آلتشــيهالوكــاالت لالحتياجــات الصــحية علــى طــول الســواحل الغربيــة      
ــذار بتفشــي       ــة لإلن ــاطق املتضــررة، واســُتخدمت الشــبكة العاملي ــذار املبكــر يف املن شــبكات لإلن

وأرقـام  أسـبوعية   تقـارير   وقدمت املصحات واملستشفيات واملختـربات      . األمراض والتصدي هلا  
حلـاالت الطـوارئ    ووزعت اليونيسيف لوازم صـحية      . رات يومية تتعلق باألمراض املعدية    وإنذا

ــى  ــار   ٨٠٠ ٠٠٠عل ــول منتصــف أي ــزود    / شــخص، وحبل ــة ت ــت املنظم ــايو كان  ٨٥٠ ٠٠٠م
وقامــت اليونيســيف وشــركاؤها أيضــا ببنــاء وتــرميم مرافــق  .  للشــربةالصــاحلبامليــاه شــخص 

طفـل ضـد احلصـبة     ٤٠٠ ٠٠٠وايل وُحصـن حـ  .  شـخص ٥٥٠ ٠٠٠ لزهاءالصرف الصحي   
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وقامت اليونيسيف وشركاؤها أيضـا بتيسـري تسـجيل وتعقـب األطفـال             .  ألف وُزودوا بفيتامني 
وأمكـن بفضـل   . أو األطفال غري املصـحوبني ومل مشلـهم مـع أسـرهم           الذين انفصلوا عن ذويهم     

 .اريقظة اجملتمع الدويل واحلكومات املتضررة محاية األطفال من االستغالل واالجت
ومبسـاعدة أوليـة مـن      . وبدأت العمليات تتحـول اآلن مـن جهـود اإلغاثـة إىل اإلنعـاش              -١٧٣

مفوضية األمم املتحدة لشوؤن الالجئني يف بعـض البلـدان، وبـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة                    
وتســاعد منظمــة األغذيــة والزراعــة .  املــآوىبنــاءإعــادة للمســتوطنات البشــرية، بــدأت بــرامج 

تضررة على ختطيط وتنسيق إصالح قطاعات الزارعة وصـيد السـمك واحلراجـة، مـع             البلدان امل 
وسـعيا  . املستدامة تعزيزا لألمن الغـذائي وللـدخل  جياد فرص كسب الرزق   على إعادة إ  التركيز  

علـى  عـاش مـن التسـونامي، يعمـل         تإىل تيسري االنتقـال إىل االنتعـاش، عّينـت مبعوثـا خاصـا لإلن             
التعـاون يف هـذا   األجـل و الطويـل  واإلعمـار   إىل مسـألة اإلنعـاش       يالعـامل نتبـاه   االتوجيه  مواصلة  
 .اجملال
 قبــل الكارثــة بتســعة شــهور، اجتاحــت  ات الكــثريةويف أفريقيــا وبــالرغم مــن اإلنــذار  -١٧٤

، وهـددت ماليـني     ٢٠٠٤بلدان مشال وغرب أفريقيا موجة مـن اجلـراد الصـحراوي يف صـيف               
ة األغذية والزراعة وحكومات البلدان املتضـررة بعمليـة         وقامت منظم . اهلكتارات من احملاصيل  

اجلـراد،  غزاهـا    مليـون هكتـار مـن األراضـي الـيت            ١٢أكثـر مـن     كـبرية، عاجلـت فيهـا       مكافحة  
 .حلماية حماصيلها

أكتــوبر /أغســطس وتشــرين األول/وعصــفت مبنطقــة الكــارييب عــدة أعاصــري بــني آب   -١٧٥
أعــىت إعصــار اجتــاح املنطقــة منــذ   فــان ير إعصــااإلوكــان .  متســببة يف أضــرار فادحــة ٢٠٠٤
، وتــرك حــوايل  يف املائــة مــن املنــازل يف غرينــادا ٩٠ حبــوايلســنوات، وأحــدث أضــرارا   عشــر
.  شـخص  ١ ٥٠٠عصار جان وقتل حـوايل      واجتاح هاييت اإل  .  شخص بدون مأوى   ٦٠ ٠٠٠

سـاعدة  وتقدم منظمة األغذية والزارعـة امل     .  آخرون أو تضررت ممتلكاهتم    ٣٠٠ ٠٠٠وأصيب  
، الـربامج استئناف إنتاج الزارعة وصيد السمك يف مجيع أحنـاء املنطقـة عـن طريـق خمتلـف                  على  

هياكــل الــري وإصــالح زوارق الصــيد، وتوزيــع األدوات والبــذور والســماد،  إصــالح ومنــها 
اإلنعــاش يف مخســة ويقــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أيضــا الــدعم إىل جهــود  . األساســية

املخـاطر  واإلعمـار   ب جهـود اإلنعـاش      يـ ويرمي هذا الدعم أساسا إىل كفالة جتن      . يةبلدان كاريب 
منـاطق معرضـة ملخـاطر      يف  بنـاء   الاليت قد تكون سـامهت أصـال يف حـدوث الكارثـة، مـن قبيـل                 

 .شديدة بسبب إتباع تقنيات بناء غري مناسبة
 للحـد الكـوارث   وينبغي أن يكون اهلدف الرئيسـي للمجتمـع الـدويل هـو تعزيـز إدارة                 - ١٧٦

وحتقيقا لذلك، نظمت األمم املتحدة وحكومة اليابان املـؤمتر العـاملي املعـين باحلـد     . من املخاطر 
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عمـل  وأسـفر املـؤمتر عـن وضـع إطـار      . ٢٠٠٥ينـاير   / يف كانون الثـاين    همن الكوارث، يف كوبي   
. ، بشأن بناء قدرة الـدول واجملتمعـات احملليـة علـى مواجهـة الكـوارث               ٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو  

ــائج ملموســة حتــديا كــبريا أمــام      منظومــة األمــم املتحــدة  وســتكون ترمجــة ذلــك اإلطــار إىل نت
ويدعو اإلطـار إىل حتقيـق زيـادات        .  والكيانات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية     واحلكومات

األساسـية  مستهدفة يف املساعدة اإلمنائية الرمسيـة وامليزانيـات الوطنيـة هبـدف احلـد مـن العوامـل                   
ــادئ      . مخــاطرلل ســببةامل ــة للحــد مــن الكــوارث بتنســيق املب ــة االســتراتيجية الدولي وتقــوم أمان

التوجيهيــة الســتراتيجية دعــم اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة عــن طريــق فرقــة عمــل مشــتركة بــني  
 .الوكاالت معنية باحلد من الكوارث

إدارة الكـوارث  ويواصل مكتب تنسيق الشـؤون اإلنسـانية جهـوده الراميـة إىل حتسـني        - ١٧٧
وتتضمن هـذه األفرقـة     . عن طريق توسيع املشاركة يف أفرقة تقييم الكوارث وتنسيق مواجهتها         

ويسـمح ذلـك لألمـم املتحـدة        . عرضـة للكـوارث   املبلـدان   الطوارئ من   البشكل متزايد مديري    
فخــالل . ببنــاء قــدرة حمليــة علــى االســتجابة وعلــى مواجهــة أســرع لعــدد أكــرب مــن الكــوارث  

، مـثال، نشـرت األمـم املتحـدة يف نفـس      ٢٠٠٤ري اليت عصفت مبنطقة الكارييب يف عـام   األعاص
الوقــت يف جامايكــا، وجــزر كاميــان، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، وغرينــادا، وهــاييت، أفرقــة مــن 

.  بلــدا ومنظمــة يعملــون بــثالث لغــات١٢ عضــوا مــن ٢٤ذلــك النــوع بلــغ جممــوع أعضــائها 
أفرقــة لتقيــيم وتنســيق  مخســة مي احملــيط اهلنــدي، ُنشــرت  وبعــد بضــعة أشــهر، وخــالل تســونا 

ندونيسيا، وتايلنـد، وسـري النكـا، والصـومال، وملـديف، وبلـغ عـدد أعضـائها                 إيف  الكوارث  
 مـن خماطرهـا     احلـد وتعـززت جهـود إدارة الكـوارث و       .  بلدا ومنظمة دولية   ١٦ عضوا من    ٤٤

إلنســـــانية  لر  خبدمـــــة اإلنـــــذار املبكـــــ   علـــــى اإلنترنـــــت خـــــاص  موقـــــعأيضـــــا بإنشـــــاء  
)www.hewsweb.org( برنامج األغذية العـاملي نيابـة       ٢٠٠٤ديسمرب  /نشأها يف كانون األول   ، أ 

وصـول اجلمهـور إىل   الشـبكي   املوقـع هـذا  تـيح  وي. لدائمة املشتركة بـني الوكـاالت  عن اللجنة ا 
 .اطر الطبيعيةبشىت املخوتنبؤات إلنذار املبكر لحتليالت 
ــها      - ١٧٨ ــة تنــتج عن أيضــا واتضــح مــن األحــداث الــيت جــدت مــؤخرا أن الكــوارث الطبيعي

 اآلن مبـا يسـتحقه      حـىت احتياجات حلماية السكان املتضـررين، وإن كـان ذلـك جمـاال ال حيظـى                
التسـونامي بشـأن االجتـار باألطفـال        كارثـة   إثـر   فعلـى سـبيل املثـال، نشـأت شـواغل           . من عناية 
قـوانني  ال تـدوين  ويسعى االحتاد الدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر إىل           .اليتامى

بيد أن إطـار    .  مشروع القانون الدويل ملواجهة الكوارث     ضمن بالكوارث الطبيعية    ذات الصلة 
 اآلن أقـل تطـورا مـن احلمايـة املقدمـة للمـدنيني              حـىت محاية ضحايا الكـوارث الطبيعيـة ال يـزال          

 . املسلحة الصراعاتمناملتضررين 
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  املسلحةلصراعاتمحاية املدنيني يف ا  
يتزايد االعتراف الدويل منذ بضع سنوات بأن املساعدة املادية املقدمـة إلنقـاذ األرواح               - ١٧٩

الــرزق يف العديــد مــن األزمــات اإلنســانية ليســت ســوى عنصــر واحــد مــن    كســب وأســباب 
اك عـدد مـن األزمـات، بعضـها إقليمـي الطـابع،             وهن. العناصر اليت حيتاجها السكان املتضررون    

 بأهنـا  صـنف بلـدان معّينـة، مثـل دارفـور، ت    ب خـاص مثلما هـو احلـال يف غـرب أفريقيـا، وبعضـها       
واجملتمـع  والـدول األعضـاء     ونتيجـة لـذلك يتزايـد وعـي منظومـة األمـم املتحـدة               . أزمات محايـة  

بشــكل أنســب حلــاالت الطــوارئ املــدين باحلاجــة إىل تعزيــز األطــر الدوليــة القائمــة لتســتجيب 
ولـذلك اختـذت اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي              . املعقّدة اليت نواجهها اليـوم    

 علـى االحتـرام     الصـراع وجملس األمن جمموعة من القرارات حتـث الـدول وغريهـا مـن أطـراف                
ــوانني امل       ــدويل والق ــانون اإلنســاين ال ــة مبوجــب الق ــا الدولي ــل اللتزاماهت ــالالجئني  الكام ــة ب تعلق

 .وحقوق اإلنسان
ويتمثل التحدي بشكل متزايد يف ترمجة اإلطار العام للقوانني والسياسـات إىل ممارسـة            - ١٨٠

 بــأن تقــدما كــبريا حتقــق يف هــذا الصــدد خــالل الفتــرة املشــمولة    اإلفــادةويســّرين . يف امليــدان
واليـات بعثـات حفـظ السـالم،        يضّمن جملس األمن بشكل متزايد      فعلى سبيل املثال،    . بالتقرير

 نيوظفمبــاآلن مــزودة  أن تلــك البعثــات ،واألهــم مــن ذلــك. الشــواغل املتعلقــة مبســائل احلمايــة
 اإلنسانية مـع عـدد      الشؤون مكتب تنسيق    قد عمل و. وهياكل أنسب لتلبية احتياجات احلماية    

ــا تضــررة املمــن البلــدان  ديــد ُنهــج بالصــراعات املســلحة، لتحمــن قبــل تضــررت الــيت أو حالي
ففـي أوغنـدا، مـثال، اتفقـت احلكومـة واملنظمـات            . مشتركة لتهيئـة بيئـات أكثـر أمنـا للمـدنيني          

، علـى هنـج مشـترك وعلـى         ااإلنسانية واألطراف املتضررة والعسـكريون واجملتمـع املـدين، مجيعـ          
وأحـدث ذلـك   . لتحسني محاية املدنينيمنها طرف كل قوم هبا  يلية  يتكمأو  إجراءات مشتركة   

 امليدان يف مشـال أوغنـدا، مبـا يف ذلـك حتسـني وصـول مقـدمي                  يفجناز تغيريات إجيابية حمددة     اإل
فيمــا بعــد وبــدأ يف مشــال القوقــاز حــوار مماثــل ملواجهــة حتــديات احلمايــة   . املســاعدة اإلنســانية

 .الصراع
أمهيـة التعـاون بشـأن مسـائل احلمايـة مـع املنظمـات           أيضـا   وأبرزت التطورات األخـرية      - ١٨١
ومـع تفـاقم   ، علـى سـبيل املثـال،     ففي دارفور . قليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية     اإل

الصراع، أصبحت النساء الالئي جيمعن حطبا خارج القرى عرضة بشـكل متزايـد لالغتصـاب               
ــداء اجلنســي  ــيألووضــع االحتــاد ا . واالعت ــب تنســيق     ،فريق ــاون مــع مكت  الشــؤون الــذي يتع

سـاهم  فنسـاء،   ال على طول الطرق اليت تسـلكها        قواته مراقبيه و  ،حلمايةاإلنسانية بشأن مسائل ا   
 . حاالت االغتصاب وغريه من أشكال االعتداءاخنفاض عددبذلك يف 



A/60/1
 

54 05-45323 
 

وميثل دعم احلكومات الوطنية يف جهودها الراميـة إىل تعزيـز هياكلـها القضـائية احملليـة                  - ١٨٢
كاسـب الـيت تتحقـق يف جمـال احلمايـة           وإصالح قطاع األمن لـديها عـامال حموريـا يف ترسـيخ امل            

 يف إطـار برنـامج      ،اإلمنـائي األمـم املتحـدة     وأقـام برنـامج     . خالل األزمات ويف كفالة استدامتها    
لطوارئ يف دارفور، شراكات مع املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة والدوليـة               االت ا استجابته حل 

الســلك بينــهم أعضــاء يف  مــن أصــحاب املصــلحة يف املنطقــة، مــن ١ ٤٠٠لتــدريب أكثــر مــن 
ــن    ئيالقضــا ــراد األم ــة ســودانية، وأف ــدريب  . ، ومنظمــات غــري حكومي ــفويتضــمن الت  التعري

ــة اجلنســانية،     باملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان، والقــانون اجلنــائي، وقــانون اإلنســان، والعدال
 .السلوكقواعد ومحاية الطفل، ومدونات 
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 الرابعالفصل 
 ويل وحقوق اإلنسانالنظام القانوين الد  
 تطورات يف جمال حقوق اإلنسانال  

: تعزيـز األمـم املتحـدة     � املعنـون    ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلـول الصـادر يف     لتقريري   متابعةيف   - ١٨٣
 الـيت   �اإلجراء الثاين �ويف مبادرة   ) Corr.1 و   A/57/387 (�برنامج إلجراء املزيد من التغيريات    

شـؤون الالجـئني أكثـر مـن ذي قبـل علـى تعزيـز               لاألمـم املتحـدة      مفوضية   ركزتنتجت عنه،   
وأدى ذلــك إىل تكثيــف األنشــطة علــى الصــعيد  . الشــبكات الوطنيــة حلمايــة حقــوق اإلنســان 

ــة      القطــري، وال ــة األمــم املتحــدة القطري ــاء القــدرات والتعــاون مــع أفرق . ســيما عــن طريــق بن
 ركيـز  العـامل، مـع الت  وتواصلت خـدمات التعـاون الـتقين واخلـدمات االستشـارية يف مجيـع أحنـاء           

يف جمـال  بوجه خـاص علـى وضـع خطـط العمـل الوطنيـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان، والتثقيـف            
 .تلك احلقوق، وتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

 على السماح ملؤسسـات حقـوق   ٢٠٠٥ووافقت جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا لعام    - ١٨٤
 مجيـع بنـود   حـدود  والياهتـا ومبخاطبـة اللجنـة يف    حـدود يف دث بالتحـ املعتمدة اإلنسان الوطنية   

وميثل ذلـك تطـورا هامـا يعـزز مركـز املؤسسـات الوطنيـة وفعاليتـها يف النظـام                    . جدول أعماهلا 
 .الدويل حلقوق اإلنسان

ويف جهد يرمـي إىل التصـدي النتـهاكات حقـوق اإلنسـان وتعزيـز محايتـها، واصـلت                    - ١٨٥
 اتفـاق  ومبوجـب . قوق اإلنسان إيفاد بعثات الرصـد وتقصـي احلقـائق   مفوضية األمم املتحدة حل 

أنشـئ   بني املفوض السامي حلقـوق اإلنسـان وحكومـة نيبـال            ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٠أُبرم يف   
محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، تشــمل القيــام  هــي مكتــب للمفوضــية يف نيبــال بواليــة عامــة  

فـوض السـامي تقـارير حتليليـة دوريـة عـن حالـة              وسـيقدم امل  . بأنشطة رصد يف مجيع أحناء البلـد      
 .ىل اجلمعية العامة، وإيلَّ البلد إىل جلنة حقوق اإلنسان، وإحقوق اإلنسان يف

 يومـا،  ٩٠ هتامـد بلغت اليت ويف السودان، ويف إطار خطة عمل األمم املتحدة الطارئة           - ١٨٦
وأذن . يف دارفـور  مـراقبني حلقـوق اإلنسـان        ٢٠٠٤أغسـطس   /نشرت املفوضية يف أواسط آب    

بإنشــاء جلنــة حتقيــق دوليــة لــدارفور، قــدمت هلــا       ) ٢٠٠٤ (١٥٦٤جملــس األمــن يف قــراره   
 كـانون   ٢٥يف  تقريرا عن استنتاجاهتا     يلَّإت اللجنة   وقدم. املفوضية فيما بعد دعما فنيا وإداريا     

 .٢٠٠٥يناير /الثاين
 املنشــأة عمــال باتفــاق  وقــدمت املفوضــية الــدعم إىل جلنــة التحقيــق يف كــوت ديفــوار   - ١٨٧
 هماركوسي، وذلك بناء علـى طلـب مـن حكومـة كـوت ديفـوار وجملـس األمـن يف بيانـ                    - لينا
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تقريرهـا يف    يلَّإوقـدمت اللجنـة     ). S/PRST/2004/17 (٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٢٥املـؤرخ   اسي  رئال
 تقضـــي احلقـــائقأكتـــوبر، قـــدمت جلنـــة /ويف تشـــرين األول. ٢٠٠٤ديســـمرب /كـــانون األول

ة يف سـرياليون، الـيت تتلقـى عملياهتـا دعمــا كـامال مـن املفوضـية، تقريريهـا إىل رئــيس         واملصـاحل 
 .وتتواصل أنشطة املفوضية الرامية إىل دعم تنفيذ توصيات اللجنة. سرياليون
وال تزال آليات اإلجـراءات اخلاصـة الـيت وضـعتها جلنـة حقـوق اإلنسـان متثـل إسـهاما                      - ١٨٨
 تقريــر قدمتــها اللجنــة بشــأن شــىت  ١٠٠مبــا يف ذلــك حــوايل  يف محايــة حقــوق اإلنســان، قيمــا

ــر مــن      ســري ُوّجهــت إىل حكومــات  بــالغ ١ ٠٠٠املســائل املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، وأكث
 زيـارة قطريـة قـام هبـا أشـخاص ُعهـد             ٤٠ ة، و عاجلـ  بلـدا بشـأن اختـاذ إجـراءات          ١٤٠حوايل  

 .هم بواليات يف أطار أنشطة تقصي احلقائقيلإ
جديـدة  خاصـة  نـة حقـوق اإلنسـان يف دورهتـا احلاديـة والسـتني إجـراءات              ووضعت جل  - ١٨٩

تتعلــق باســتخدام املرتزقــة، ومســائل األقليــات، وحقــوق اإلنســان والتضــامن الــدويل، وحقــوق 
اإلنسان والشركات عرب الوطنية، ومحايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية عنـد مكافحـة                  

اسـتغرق  واعتمـدت اللجنـة أيضـا بعـد إعـداد           . اناإلرهاب، وحالـة حقـوق اإلنسـان يف السـود         
ــة املتعلقــة حبــق ضــحايا االنتــهاكات اجلســيمة    األساســيةســنة، املبــادئ  ١٥  واملبــادئ التوجيهي

واســتكمل . لقــانون حقــوق اإلنســان الــدويل والقــانون اإلنســاين الــدويل يف االنتصــاف واجلــرب 
عينتـه جلنتـه حقـوق اإلنسـان، جمموعـة          اخلبري املستقل املعين مبسألة اإلفالت من العقاب، الـذي          

املبــادئ املتعلقــة حبمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان عــن طريــق إجــراءات مكافحــة اإلفــالت مــن   
 .العقاب
وال تــزال أعمــال هيئــات اخلــرباء املنشــأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان تكتســي  - ١٩٠

 نظرت اللجنـة املعنيـة      ،٢٠٠٥يوليه  /متوزإىل   ٢٠٠٤أغسطس  /آبيف الفترة من    و. أمهية بالغة 
حبقوق اإلنسان، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة القضاء علـى            
التمييز العنصري، وجلنة حقوق الطفل، و جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة، وجلنـة مناهضـة                 

دات مواءمــة أســاليب وتواصــل اهليئــات املنشــأة مبعاهــ .  دولــة طــرف٩٤التعــذيب، يف تقــارير 
ــة       عملــها والنظــر يف ســبل مســاعدة الــدول األعضــاء علــى الوفــاء مبــا عليهــا مــن التزامــات فني

أكثــر مــن أيضــا وخــالل العــام املاضــي، اختــذت اهليئــات املنشــأة مبعاهــدات . والتزامــات إبــالغ
 .فراديةإ مقرر ورأي بشأن حاالت ١٠٠
 ٣ ٠٠٠ للجنة حقوق اإلنسـان أكثـر مـن           ويف حني اجتذبت الدورة احلادية والستني      - ١٩١

 اجلــزء الرفيــع تكلمــوا يفمــن كبــار املســؤولني احلكــوميني  ٨٨بلــغ مشــترك، منــهم رقــم قيــاس 
 تسييس مناقشات اللجنـة وعـدم النظـر يف بعـض احلـاالت الـيت تنطـوي علـى             ال يزال املستوى،  
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تمــام العــايل واســتجابة ملســتوى االه. انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان مصــدر قلــق شــديد 
مبسألة اإلصالح، عقدت اللجنة اجتماعا غري رمسي بشأن الفروع املتعلقة حبقوق اإلنسـان مـن               

 اجملموعـات وأعربت الدول األعضـاء مـن خمتلـف         . �يف جو من احلرية أفسح    �تقريري املعنون   
املنظمـات غـري احلكوميـة عـن جمموعـة كـبرية مـن اآلراء بشـأن مقترحـايت،                   فضال عن   اإلقليمية  

 .إنشاء جملس جديد حلقوق اإلنسانما يتعلق بسيما  ال
 خطة عمـل،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠وقدمت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف         - ١٩٢

 ةداإثر صدور التقرير املشار إليه أعـاله، تتضـمن خطـة اسـتراتيجية لتعزيـز عمـل املفوضـية وزيـ                    
هيـز نفسـها للقيـام بربنـامج حـوار وتعـاون            وتقوم املفوضية، بتشديد على التنفيـذ، بتج      . تركيزه

، وبعمليـات نشـر    معـززة  خبـربة جغرافيـة ومواضـيعية      ، يف مجلة أمـور    ،فّعال مع البلدان، سُيدعم   
علــى الصــعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي وبعــدد أكــرب مــن املكاتــب داخــل للمــوظفني أوســع 
ألساسـني للمفوضـية وهـي     وستكون محاية حقوق اإلنسان ومتكني الشـعوب اهلـدفني ا         . البلدان

 .اخلطابة إىل التطبيقاالنتقال جبدول أعمال حقوق اإلنسان من تتوىل قيادة عملية 
 

 احملكمة اجلنائية الدولية  
 علــى اتفــاق العالقــة بــني األمــم املتحــدة  ٥٨/٣١٨وافقــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  - ١٩٣

طراف يف نظام روما األساسـي للمحكمـة        واحملكمة اجلنائية الدولية الذي أقرته مجعية الدول األ       
 تشـرين   ٤ يف   ه نفاذ بدأويضع اتفاق العالقة الذي     . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٧اجلنائية الدولية يف    

 اإلطار القانوين للتعاون بني األمم املتحدة واحملكمة بغية تيسري وفاء كـل             ٢٠٠٤أكتوبر  /األول
 .منهما بالتزاماته بفعالية

 اتفاق العالقة، بالتعاون مع احملكمـة مـع إيـالء االعتبـار             مبوجبتحدة،  وتتعهد األمم امل   - ١٩٤
ولألمـم املتحـدة أن   . الواجب ملسؤولياهتا واختصاصاهتا مبوجب امليثـاق، ومـع مراعـاة قواعـدها         

دعي العــام، معلومــات أو وثــائق هلــا صــلة بأعمــال  احملكمــة أو املــتقــدم، بنــاء علــى طلــب مــن  
ا أن توافق على تزويـد احملكمـة بـأي أشـكال أخـرى مـن التعـاون                  ولألمم املتحدة أيض  . احملكمة

. بــرام ترتيبــات تكميليــة تنفيــذا لبنــودهويــنص اتفــاق العالقــة أيضــا علــى إمكانيــة إ . واملســاعدة
وعلى أساس تلك الترتيبات، قدمت األمم املتحدة بالفعل مساعدة إىل مكتب املدعي العـام يف               

 .عدة مناسبات
 موافقتــها علــى اتفــاق العالقــة، أنــه جيــوز   مــن خــالللعامــة أيضــا، وقــررت اجلمعيــة ا - ١٩٥

.  مراقــبةللمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أن حتضــر أعمــال اجلمعيــة العامــة وأن تشــترك فيهــا بصــف
تتكبـدها األمـم املتحـدة نتيجـة تنفيـذ اتفـاق            قـد    الـيت    النفقاتمجيع   ُتدفع بالكامل إىل املنظمة   و

 .العالقة
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، متصـرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن           )٢٠٠٥ (١٥٩٣، يف قراره    وقرر جملس األمن   - ١٩٦
 إىل املــدعي ٢٠٠٢يوليـه  / متــوز١ميثـاق األمـم املتحــدة، إحالـة الوضــع القـائم يف دارفــور منـذ      

 إىل املـدعي العـام عـدة وثـائق،          وعمـال بـذلك القـرار، قـدمتُ       . العام للمحكمة اجلنائية الدوليـة    
 مـن رئـيس جلنـة التحقيـق         اتلقيتـه قـد    كنـت    ،به فـيهم  شـت باملف خمتوم يتضمن قائمة     وظرممنها  

 ).١٨٦انظر الفقرة (الدولية لدارفور 
 

 احملاكم اجلنائية الدولية  
 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة  

خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـلت احملكمـة تنفيـذ اإلجـراءات الراميـة إىل الوفـاء             - ١٩٧
 وبدأت احملكمـة عمليـة إعـادة نقـل القضـايا إىل دول يوغوسـالفيا                .٢٠١٠بواليتها حبلول عام    

وقــد عــزز إنشــاء دائــرة . جابــةإل متــهما تنتظــر ا١٨ تشــمل طلبــات ١٠اآلن وهنــاك . الســابقة
 قـدرة احملكمـة علـى النظـر يف جـرائم      ٢٠٠٥جرائم احلرب حملكمـة البوسـنة واهلرسـك يف عـام      

ــ ،باإلضــافة إىل ذلــكو. احلــرب يف املنطقــة ت ملفــات التحقيــق إىل املــدعي العــام للبوســنة   ُنقل
 مكـررا مـن القواعـد       ١١ويف ضوء إحالة القضايا إىل احملـاكم احملليـة، ُعـّدلت املـادة              . واهلرسك

 مـن   ١٢٤ مكـررا واملـادة      ٩٨وأُدخلت أيضا تعديالت علـى املـادة        . جرائية وقواعد اإلثبات  إلا
 .تلك القواعد

انت دوائر احملكمة تنظر يف ست قضايا بلـغ عـدد   ، ك٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣حىت  و - ١٩٨
 قضية أخرى بلغ جمموع املتـهمني فيهـا   ٣٠ويف ذلك التاريخ كانت هناك     . املتهمني فيها تسعة  

وأصـدرت دوائـر    . كمة ثالثة أحكـام   وأصدرت دوائر احمل  . لمحاكمةالسابقة ل رحلة  امل متر ب  ٥١
 بلـغ عـدد احملتجـزين يف مرافـق          ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣ويف  . االستئناف أربعـة أحكـام    

ونقلــت احملكمــة . ٢١ شخصــا، و عــدد املفــرج عنــهم مؤقتــا ٥٨لمحكمــة االحتجــاز التابعــة ل
وبلـغ عـدد    . ة عقوبتهم فترواململكة املتحدة لقضاء    والدامنرك  سبانيا  إثالثة أشخاص مدانني إىل     

ــة  تـــهمنيامل ــزين لـــدى احملكمـ ــدره  احملتجـ ــيا قـ ــا قياسـ ــهما م٢٣ رقمـ ــرين   يف اتـ ــرة مـــن تشـ لفتـ
ونتيجـة لـذلك، أخنفـض عـدد املتـهمني الـذين            . ٢٠٠٥أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

بيــد أنــه يوجــد مــن بينــهم مســؤولون كبــار مثــل رادوفــان   .  متــهمني١٠مل ُيقــبض علــيهم إىل 
ويف هذا الصـدد،    .  سنوات ١٠ منذ حوايل    مطلقا السراح كارادزيتش وراتكو مالديتش، ومها     

سـيما دول يوغوسـالفيا السـابقة، يكتسـي أمهيـة أساسـية يف                تعاون اجملتمـع الـدويل، ال      ال يزال 
 يف الوفـاء بواليتـها املتمثلـة    متضي قـدما  احملكمة ما زالتومع ذلك ف. تقدمي املتهمني إىل العدالة 

 .، إىل العدالة١٦٣يف تقدمي مجيع املتهمني، وعددهم 
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 احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  
كمـات  ا، وبلـغ عـدد احمل  ة مل تبلغها من قبـل قـط  بلغت أنشطة دوائر احملكمة حاليا ذرو      - ١٩٩

 ةاحملكمــة يف تزايــد بفضــل اســتخدام مجيــع القضــا واســتمر نتــاج نشــاط . اجلاريــة رقمــا قياســيا
املخصصني التسعة العاملني مع القضاة الـدائمني التسـعة، إضـافة إىل قاعـة حماكمـة رابعـة ممولـة                    

 متهما، وتتواصـل حماكمـة   ٢٥وصدرت أحكام بشأن  . لنرويج واململكة املتحدة  من حكوميت ا  
غ عـدد املتـهمني      يف اثنـتني مـن تلـك احملاكمـات، يبلـ           ويقوم الـدفاع بتقـدمي األدلـة      .  آخرين ٢٥

 ويف حماكمــة أخــرى تتعلــق بأربعــة متــهمني، دعــا املــدعي العــام مجيــع الشــهود إىل . ١٠فيهمــا 
 مبجـرد   النظـر يف قضـاياهم    بدأ  وسـي . جزا يف انتظار احملاكمـة    ت حم ١٦ويوجد  . اإلدالء بشهاداهتم 

 االسـتئناف   ةوخالل الفترة املشمولة بالتقرير أصدرت دائـر      . احملكمة من ذلك  دوائر  أن تتمكن   
 .تمهيديةالقرارات فضال عن العديد من الثالثة أحكام بشأن أربعة متهمني، 

بـــادة املشـــتبه يف ارتكـــاهبم جرميـــة اإل واختـــتم مكتـــب املـــدعي العـــام حتقيقاتـــه بشـــأن - ٢٠٠
وبـدأت  . ٢٠٠٥احملكمـة يف أواسـط عـام    دوائر  وُيتوقع تقدمي آخر االهتامات لتقرها      . ماعيةاجل

فربايـر  / القضائي الوطين، وقد سلم املدعي العـام يف شـباط          االختصاصعملية إحالة القضايا إىل     
اجلهـود  جيـري تكثيـف     و.  ملفا عن أشخاص هم موضع حتقيـق       ١٥ إىل حكومة رواندا     ٢٠٠٥
وأعيد تنظيم وتعزيز وحـدة التعقـب يف مكتـب املـدعي العـام،              . اهلاربني والقبض عليهم  لتعقب  

 تعن طريـق اتصـاال    بني الدول   ويوجد برنامج نشط لتحسني التعاون      . وُنقحت طريقة عملها  
 .ةختلف املالبلدانيف سلطات بالاملدعي العام 

 القضـائية مـن خـالل اخلـدمات         لإلجـراءات عمـه الثابـت     ويواصل قلم احملكمة تقـدمي د      - ٢٠١
أو /أيضـا مـن الـدول و      الدعم  وهو جيمع   . ىل الدفاع دمها إىل هيئات احملكمة األخرى وإ     اليت يق 

ــة لســري اإلجــراءات ســريا    وأُبرمــت اتفاقــات مــع دول ومؤسســات  . سلســااملؤسســات الدولي
ــة تنقــل الشــهود وســالمتهم،  ال تغطيهــا امليزانيــة العاديــة، وذلــ الــيت نشــطة األلتمويــل  ك لكفال
 .عقوبتهمفترات كن يقضي فيها املدانون اوإلجياد أم

 
 احملكمة اخلاصة لسرياليون  

جتـري اآلن   ،   لبـدء عملـها    عام الرابـع  القترب احملكمة اخلاصة لسرياليون من هناية       بينما ت  - ٢٠٢
 ُعـّين   ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاين   كـانون  ١٧ويف  .  املتهمني التسعة احملتجزين يف فريتاون     حماكمة مجيع 

مـارس النظـر يف قضـية اجمللـس الثـوري           / آذار ٧ثالثة قضاة للـدائرة الثانيـة للمحكمـة، وبـدأ يف            
 الــدائرة األوىل للمحكمــة النظــر، بالتنــاوب، يف تواصــل، نفــس الوقــتويف . للقــوات املســلحة

يونيـه  / حزيـران ٣يهـا يف    النظـر ف    بـدأ  يتقضايا قوات الدفاع املدين، واجلبهة املوحدة الثورية، الـ        
ــه / متــوز٥ و ــوايل ٢٠٠٤يولي ــى الت ــى احملكمــة     وال.  عل ــان معروضــتني عل ــزال قضــيتان أخري ت
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وال يــزال مــآل جــوين بــول كورومــا، رئــيس اجمللــس الثــوري للقــوات املســلحة، غــري  . اخلاصــة
، وهـو موجـود     ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١١يف  ليربيا  واستقال شارل تايلور من رئاسة      . معروف
 .ك التاريخ يف نيجرييامنذ ذل
 اعتمـدت احملكمـة اخلاصـة اسـتراتيجية اإلجنـاز الــيت      ٢٠٠٤أكتـوبر  /ويف تشـرين األول  - ٢٠٣

 مـع بلـدين     نيووقع قلم احملكمة اتفاق   . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤قدمها الرئيس إىل جملس األمن يف       
 احملكمـة   وستواصـل . بشأن إنفاذ األحكام، واملفاوضات جارية مـع عـدد مـن البلـدان األخـرى              

ك بعـد أن ينتـهي وجودهـا بشـكلها     ، وذلـ �األنشطة املتبقيـة �خالل فترة ما بعد اإلجناز بعض   
 .هتا احلاليةاراحلايل وقد

 دولـة،   ٣٣ مليـون دوالر مـن       ٥٤,٩ اآلن تربعات بلغـت حـوايل        حىتوتلقت احملكمة    - ٢٠٤
ــها    ــغ ميزانيت ــرةيف حــني تبل ــنوات  لفت ــع س ــني دوالر١٠٤ أرب ــة .  مالي ــري  ولتكمل ــات غ التربع

 مليـون دوالر لفتـرة السـنتني      ٤٠ إىل احلصول للمحكمة علـى إعانـة تصـل إىل            الكافية، سعيتُ 
ــة يف قرارهـــ  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ــة العامـ ــات  ٥٩/٢٧٦ا وأذنـــت يل اجلمعيـ ــدخول يف التزامـ  بالـ

ــون دوالر ٢٠تتجــاوز  ال ــال ملي ــة امل إلكم ــوارد املالي ــن     امل ــرة م ــة اخلاصــة للفت تاحــة للمحكم
أبريـل  / نيسـان ١٨ويف تقريـري املـؤرخ   . ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٣٠ينـاير إىل   /لثـاين كانون ا  ١

٢٠٠٥) A/59/534/Add.4( مليــون دوالر لتمويــل ١٣ ا قــدرهة إضــافيإعانــة، اقترحــت تقــدمي 
ديسـمرب  / احملكمـة يف عامهـا الرابـع، أي حـىت كـانون األول             يـات الشهور السـتة األوىل مـن عمل      

صـل إىل  ت ٢٠٠٦ للمحكمـة يف عـام   ح تقدمي إعانة إضافيةاراعتزامي أقت ، وأعربت عن    ٢٠٠٥
ــني دوالر٧ ــة يف   .  مالي ــة العام ــران٢٢واختــذت اجلمعي ــه / حزي ــرار ٢٠٠٥يوني  ٥٩/٢٩٤ الق

يوليـه إىل   / متـوز  ١ مليـون دوالر للفتـرة مـن         ١٣الذي وافقت فيه على االلتـزام مببلـغ يصـل إىل            
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١
 

 قانونتعزيز سيادة ال  
ــوبر / تشــرين األول٦يف  - ٢٠٥ ــة      ٢٠٠٤أكت ــا ملناقش ــا مفتوح ــن اجتماع ــس األم ــد جمل ، عق

تقريري عن سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات الصراع وجمتمعات مـا بعـد الصـراع                 
)S/2004/616 .( ســـيادة القـــانون يف اســـتعادة العدالـــة ووشـــدد اجمللـــس علـــى أمهيـــة وإحلاحيـــة

عد الصراع، ليس فقط ملساعدهتا علـى عـالج مـا سـبق مـن جتـاوزات وإمنـا أيضـا          جمتمعات ما ب  
وشــدد اجمللــس علــى أمهيــة مالءمــة احللــول  . لتعزيــز املصــاحلة الوطنيــة ومنــع اســتئناف الصــراع 

  اجمللـس ولـذلك شـدد  . احملليـة الفاعلـة  للظروف احمللية وأيضا، وهذا أهم، على إشـراك اجلهـات     
ــة، ولــيس احملــاكم وحــدها   كامــل نطــاق بعلــى احلاجــة إىل االهتمــام   ــة االنتقالي .  آليــات العدال
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وأخريا، ومن الناحية العملية، حث اجمللس األمانة العامـة علـى تقـدمي مقترحـات لتنفيـذ خمتلـف             
 .التوصيات العملية اليت تضمنها تقريري

اق نفـاذ االتفـ   بـدء   وواصلت خالل العام املاضي العمل على وضـع الترتيبـات الالزمـة ل             - ٢٠٦
ــام     ــا بشــأن القي ــة لكمبودي ــودي  ،بــني األمــم املتحــدة واحلكومــة امللكي  يف إطــار القــانون الكمب

ــةمب ــة   حاكمــ ــيا الدميقراطيــ ــرة كمبوتشــ ــة خــــالل فتــ ــرائم املرتكبــ ــريف اجلــ ــانون .  مقتــ ويف كــ
نوم بنه إلكمال أعمال حتديد املتطلبـات       ب، أوفدت بعثة ختطيط ثالثة إىل       ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

 . حتتاجها دوائر احملكمة االستثنائيةاليت يتوقع أن
 عقدت مؤمترا إلعالن التربعات بغيـة السـعي إىل احلصـول علـى              ،مارس/ آذار ٢٨ويف   - ٢٠٧
ــت تربعــات       ٤٣ ــاق، وتلقي ــم املتحــدة مبوجــب االتف ــزام األم ــل الت ــة لتموي ــون دوالر الزم  ملي

 تبعـا لـذلك، حكومـة       أبريل أبلغت، / نيسان ٢٨ويف  . كافية لتلبية احتياجات املنظمة   وتعهدات  
بـدأ نفـاذ    نفـاذ االتفـاق، وبـذلك       بـدء   كمبوديا بأن األمـم املتحـدة امتثلـت للشـروط القانونيـة ل            

 .االتفاق يف اليوم التايل
وبناء على طلب تقدمت به حكومة بورونـدي لكـي ُينشـئ جملـس األمـن جلنـة حتقيـق                     - ٢٠٨

بورونـدي، أوفـدت بعثـة تقيـيم          يفقضائية دولية، حسبما ينص اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة         
 تقــدمي احلقيقــة واستيضــاحلتنظــر يف استصــواب وجــدوى إنشــاء تلــك اللجنــة الدوليــة بغــرض  

بادة اجلماعية واجلرائم املرتكبـة يف حـق اإلنسـانية واجلـرائم املرتكبـة يف               إلاجرمية  املسؤولني عن   
آلية مسـاءلة   : ء آلية مزدوجة  وأوصت جلنة التقييم بإنشا   .  إىل احملاكمة  ،بوروندي منذ استقالهلا  

غري قضائية يف شكل جلنة لتقصى احلقائق، وآلية مساءلة قضائية يف شكل دائرة حمكمـة خاصـة          
 . تعمل يف إطار النظام القضائي البوروندي

، أنشـأت جلنـة     )٢٠٠٤ (١٥٦٤وفيما يتعلـق بالسـودان، وعمـال بقـرار جملـس األمـن               - ٢٠٩
الـدويل يف دارفـور    اإلنسـاين   لقـانون   لانتـهاكات    بوقـوع    ةملتعلقاحتقيق دولية للتحقيق يف األنباء      

 كانت قد حدثت فعال أعمال إبـادة مجاعيـة،          ذاإما   مجيع األطراف، وأيضا لتحديد      جانبمن  
 اللجنـة  خلصـت و. وحتديد مقتريف تلك االنتهاكات بغية كفالـة مسـاءلة مجيـع املسـؤولني عنـها      

ــا  ــرائم إىل ) S/2005/60(يف تقريرهـ ــة،   أن اجلـ ــادة مجاعيـ الـــيت ارُتكبـــت يف دارفـــور ال متثـــل إبـ
ــة يف   . ووصــفتها بأهنــا جــرائم يف حــق اإلنســانية   وأوصــت أيضــا بــأن حييــل جملــس األمــن احلال

 .دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية
 جلنـة خـرباء     ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١١ يف    ليشيت، أنشأتُ  - وفيما يتعلق بتيمور   - ٢١٠

 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املقترفـة       حماكمة املسؤولني عن  ض مسألة   مستقلة الستعرا 
ــور ــام - يف تيمـ ــة ا  ١٩٩٩ ليشـــيت يف عـ ــه احملكمـ ــدم الـــذي أحرزتـ ــيم التقـ ــية إل، وتقيـ ندونيسـ
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ــة ةفرقــألاملخصصــة حلقــوق اإلنســان يف جاكرتــا، ووحــدة اجلــرائم اجلســيمة، وا    اخلاصــة املعني
 ، مفوضـية حقـوق اإلنسـان      قـدمت هلـا الـدعم      اليت   ،ت اللجنة وقدم. باجلرائم اجلسيمة يف ديلي   

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٦تقريرها يف 
ومتشيا مع هدف تعزيز سيادة القـانون دوليـا، وتشـجيعا لالشـتراك علـى نطـاق أوسـع               - ٢١١

ــام      ــدأت يف ع ــدد األطــراف، ب ــق  تنظــيم حــدث ســنوي  ٢٠٠٠يف إطــار املعاهــدات املتع  يتعل
 دعوت احلكومات إىل االشـتراك يف حـدث املعاهـدات السـنوي             ،سمار/ويف آذار . باملعاهدات

، الــذي ســيعقد خــالل   �مواجهــة التحــديات العامليــة  : ٢٠٠٥حــدث  �هلــذا العــام املعنــون   
ــع املســتوى    ــة العامــة  للــدورة الســتني لاالجتمــاع العــام الرفي ــرة املشــمولة  . لجمعي وخــالل الفت

ــددة األطــر     ــدة متع ــالتقرير، أضــيفت ثــالث معاهــدات جدي  مودعــة ٥٠٦اف إىل معاهــدات ب
 . اتفاقية تتعلق بالبيئة، والصحة، واالتصاالت، والنقل١١وإضافة إىل ذلك، بدأ نفاذ . لديَّ
واســتنتج اجتمــاع خــرباء نظمتــه جامعــة األمــم املتحــدة بالتعــاون مــع مكتــب الشــؤون  - ٢١٢

ة التقــدم الــذي القانونيــة أن الضــغوط الــيت متثلــها مشــاكل العصــر ميكــن أن ختفــي أحيانــا حقيقــ
مـربر للخـوف     سـنة    ١٥، قبـل    زعيم أي   لدىإذ مل يكن    . حتقق يف جمال العدالة اجلنائية الدولية     

 أن يثـق يف قدرتـه علـى اإلفـالت     زعـيم أما اليوم، فلـيس بإمكـان أي   . من حماكمة جنائية دولية  
 . حتقق يف فترة قصرية جدا من تاريخ البشريةمذهلوهذا تطور . من العقاب

 
 ن القانونيةالشؤو  

، بتوافق اآلراء، اتفاقيـة األمـم       نياعتمدت اجلمعية العامة خالل دورهتا التاسعة واخلمس       - ٢١٣
، واالتفاقيـة الدوليـة     )٥٩/٣٨القـرار   (املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضـائية         

 األخـرية خطـوة    هذه االتفاقية عتمادوميثل ا ). ٥٩/٢٩٠القرار  (لقمع أعمال اإلرهاب النووي     
ووافقـت اجلمعيـة العامـة أيضـا        . هامة يف اجتاه تعزيز اإلطار القانوين الـدويل ملكافحـة اإلرهـاب           

، خمتتمـة  )٥٩/٢٨٠القـرار   (مارس على إعالن األمم املتحدة بشأن استنساخ البشر         / آذار ٨يف  
 .٢٠٠١بذلك مناقشة بند شديد التعقد كان مدرجا على جدول أعماهلا منذ عام 

وفيمــا يتعلــق بقــانون البحــار، ناقشــت عمليــة األمــم املتحــدة االستشــارية غــري الرمسيــة   - ٢١٤
ــانون البحــار، يف دورهتــا السادســة، مســألة مصــائد     املفتوحــة العضــوية املتعلقــة  باحمليطــات وق

وناقشـت شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات واملنـاطق            . األمساك وإسهامها يف التنميـة املسـتدامة      
 اآلليـة العامـة للتعـاون بـني الوكـاالت يف            ٢٠٠٥ينـاير   /جتماعها يف كانون الثـاين    الساحلية يف ا  

شؤون احمليطـات، وأنشـأت أربـع فـرق عمـل تعـىن مبواضـيع منـها كارثـة التسـونامي، والتنـوع                       
واُتخذت مبادرة هامة متثلت يف إنشـاء فريـق   . البيولوجي البحري خارج حدود الوالية الوطنية 
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 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون           ٧٦ املـادة    بشـأن ع كتّيب تدريب    جديد لبناء القدرات وض   
 .البحار، وكيفية تقدمي الطلبات إىل اللجنة املعنية حبدود اجلرف القاري

وخــالل الســنة املاضــية، واصــل مكتــب الشــؤون القانونيــة تقــدمي املشــورة واملســاعدة     - ٢١٥
وفيمـا يتعلـق بوجـود      . اليت تقـوم هبـا املنظمـة      القانونيتني إىل جمموعة كبرية من األنشطة املتنوعة        

مقـر  تفجـري    املشـورة بشـأن مسـائل نشـأت عـن            يلَّاملتحـدة يف العـراق، أسـدى املكتـب إ         األمم  
؛ واإلهناء التدرجيي لربنـامج الـنفط مقابـل    ٢٠٠٣أغسطس / آب١٩األمم املتحدة يف بغداد يف      

ستقلة؛ وأنشطة بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي    الغذاء؛ مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بلجنة التحقيق امل        
، بشـكل أعـم   وفيما يتعلق بعمليات حفـظ السـالم الـيت تقـوم هبـا املنظمـة                . املساعدة إىل العراق  

واصل املكتب تقدمي املشورة واملساعدة فيمـا يتصـل بتفسـري وتنفيـذ الواليـات، وإعـداد قواعـد          
 .ذها وتنفي القواتالتفاوض بشأن اتفاقات مركزاملشاركة، و

قـانون اإلعسـار،    لوساعدت شعبة القانون التجاري الدويل على اعتماد دليل تشريعي           - ٢١٦
. يرمي إىل مساعدة البلدان على إنشاء نظـم تتسـم بالرتاهـة والشـفافية ملعاجلـة العجـز التجـاري                   

وفيما يتعلق باملسائل الداخلية للمنظمة، قام املكتـب بتيسـري إجـراء اسـتعراض شـامل للشـروط                  
 وخــدمات ســلعامــة للعقــود يف األمــم املتحــدة؛ وســاعد علــى وضــع املبــادئ العامــة لقبــول   الع

ــة ــى ؛ وجماني ــل عل ــا       عم ــات تكنولوجي ــوارد وبيان ــق باســتخدام م ــة تتعل ــادئ توجيهي ــداد مب  إع
املعلومات واالتصاالت؛ وقام بتنقيح النظام املايل لبعض صـناديق األمـم املتحـدة؛ ومثَّـل األمـني       

 .دارية لألمم املتحدةإلمة االعام أمام احملك
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 الفصل اخلامس
 الشؤون اإلدارية  
 شؤون اإلدارة والتنظيم  

عنــد  املتعــاملني معهــاكيــد بقــوة علــى حتســني التوجــه حنــو إرضــاء أواصـلت املنظمــة الت  - ٢١٧
تقــدمي اخلــدمات، وقامــت بتنفيــذ تــدابري ترمــي إىل حتقيــق نتــائج أفضــل يف مجيــع اجملــاالت، مــع 

ومت ترشـيد املهـام     . لة من خالل قيـاس األداء وحتسـني تقـدمي التقـارير           ءتركيز على املسا  جتديد ال 
زيـادة فعاليـة    سعيا لتحسني املسـاءلة ب    ذلك  واليت تضطلع هبا إدارة الشؤون اإلدارية وتوحيدها،        

 القــرارات الــيت ليــل الرقابــة، وبتحاتعــن تنفيــذ التوصــيات الــيت تقــدمها هيئــ املقدمــة التقــارير 
 .لألمم املتحدةدارية إل احملكمة اتخذهات

 إىل إبـراز    ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران  امليثاق العاملي يف     قادةقمة  ؤمتر  وأدت رعاية املنظمة مل    - ٢١٨
هتا ا بإمكان األمانـة العامـة نفسـها أن تفعـل املزيـد لكفالـة انسـجام ممارسـ                  هاملفارقة املتمثلة يف أن   

بتشـكيل  داريـة   إلت إدارة الشؤون ا   اموعليه، ق . مليدارية انسجاما تاما مع مبادئ امليثاق العا      إلا
 ويف إدارة مـع املـوردين  فريق عامل قام باختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التغيريات يف العالقـات           

 وسياســات ،املرافــق، والبحــث يف اختــاذ تــدابري عمليــة تتعلــق باســتثمارات املعاشــات التقاعديــة 
 . ومبادئ امليثاق العاملي، وأنظمتنااالئتمانية،لية سؤوامل بني د البشرية اليت توائماملوار
وقامــت املنظمــة ببنــاء قــدرات جديــدة واختــذت تــدابري ملموســة لكفالــة أمــن وســالمة  - ٢١٩

وكان من األمور البالغـة األمهيـة علـى اجلانـب املؤسسـي أن              . موظفي األمم املتحدة وممتلكاهتم   
عـن  أسـفرت    اليت جرت مع الدول األعضاء       عملية االستعراض الداخلي واملناقشات املستفيضة    

ومت إجنـاز خطـة ألمـن       . توحيد املهام األمنية لألمم املتحدة ضمن إدارة جديدة للسالمة واألمن         
 لـدخول املـبىن يتعـذر    راخيص جمسـمة املوظفني وبـدأ العمـل هبـا يف جممـع املقـر، وبـدأ العمـل بتـ              

لصـقت رقـائق مانعـة       العمـل، و    خطـة إلدارة األزمـات يف مجيـع مراكـز          وضعتالتالعب هبا، و  
 . على مجيع نوافذ مبىن األمانة العامة ومجيع املباين امللحقة يف نيويوركللشظي
ــدريبات  و - ٢٢٠ ــار     أجريــت عــدة ت ــة إجــالء كامــل، الختب ــا يف ذلــك عملي ــة، مب طــة اخلأمني

شـهد السـنة   وست. دارة األزمات اليت مت استكماهلا وأعيد إقرار صالحيتها جملمع املقر    التنفيذية إل 
وينطـوي األمـن علـى      .  الـدنيا  يـة األمنالعمـل   اجلارية امتثال جممع األمـم املتحـدة الكامـل ملعـايري            

أكثـر مــن اختـاذ تــدابري وقائيــة ملموسـة، وهبــذه الـروح، قامــت املنظمـة بتمويــل وتنفيــذ      هــو  مـا 
األمـن   وأفرقة إدارة    ، عن األمن يف مراكز عملهم     ضباط األمن املسؤولني   من كبار    ٤٠تدريب  

 بتنفيـذ مهـام تدريبيـة يف جمـال السـيطرة            دوائر تقـدمي املشـورة    وباإلضافة إىل ذلك، قامت     . فيها
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 من املـوظفني   ٣ ٥٠٠ فردية يف جمال اإلجهاد إىل       مشورات بلدا وقدمت    ٣٤على اإلجهاد يف    
 .ومعاليهم

 
 خدمات الدعم املشتركة  

ــام الفــرص املتاحــة لتخفــيض ال   - ٢٢١ تكــاليف مــن خــالل خصــومات  واصــلت املنظمــة اغتن
وتعمــل شــبكة . تصــميم العمليــاتإعــادة كفــاءة اخلــدمات مــن خــالل حتقيــق احلجــم الكــبري و

 اتفــاق شــامل مــع إحــدى توقيــعالســفر املشــتركة بــني الوكــاالت املنشــأة حــديثا علــى تشــجيع 
شركات الطريان الدولية الكربى؛ ونتيجة لذلك، أمكن ألول مرة للمكاتب الصغرية احلصـول             

لكترونيـة  إلومتكنت إدارة بريـد األمـم املتحـدة، عـن طريـق العمـل بالتجـارة ا                . ى خصومات عل
ح ألول مــرة منــذ عــام اربــأملنتجــات الطوابــع التذكاريــة وغريهــا مــن االبتكــارات، مــن حتقيــق 

؛ ومن املتوقع حتقيق املزيد من اإليرادات عندما يـتم حتسـني إمكانيـات اإلدارة السـوقية                 ١٩٩٤
 .اجلديدة

 
 ستراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتا  

يف إطـــار الســـعي املســـتمر لتحســـني اهليكـــل األساســـي لشـــبكة املنطقـــة الواســـعة، مت   - ٢٢٢
عــدات الشــبكة يف مــبىن األمانــة العامــة إىل مســتوى جديــد، وإجنــاز تصــميم حتســني االرتفــاع مب

ملكاتـب الواقعـة خـارج نيويـورك        وكـان كـل مـن املقـر وا        . املرافق الكهربائية يف املبـاين امللحقـة      
، للعمـل هبـذا األسـلوب الـذي يتسـم بكفـاءة       ٢٠٠٥على استعداد حبلول الربع األول من عـام    

. التكاليف إىل حد كبري، األمر الذي جيعل املكاتب يف مجيع أحنـاء العـامل تتعـاون بشـكل أوثـق                   
داريـة، الـيت   إلهـام ا لمنظمـة الشـروع يف توحيـد امل    ل ميكـن وعندما يـتم إجنـاز هـذه التحسـينات،          

وبإنشـاء جلنـة اسـتعراض      . كرر يف مجيع املكاتب خارج املقـر      مركزي وتُ  تعمل حاليا بشكل ال   
املشاريع من أجل املبادرات يف جمال تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت، متتثـل مجيـع املكاتـب                 

وتـوىل  . ري التقنيـة لعملية تتطلب إعداد حالة عمل لتربير االستثمارات وكفالة االتساق مع املعاي 
لألمانـة  جديـدة  ) إنترانـت ( شـبكة داخليـة   تصـميم أخصائيو تكنولوجيا املعلومـات لـدينا إعـادة         

نتاجيــة املــوظفني وكفــاءهتم بــتمكني الوحــدات التنظيميــة مــن تبــادل   العامــة وتنفيــذها لزيــادة إ
 . معرفة تقنية متخصصةأن تتوافر لديهااملعلومات دون 

 
 ةإدارة املوارد البشري  

ظل التركيز الرئيسي منصبا على مواصلة إدماج مبـادئ إصـالح إدارة املـوارد البشـرية                - ٢٢٣
ومت إيالء مزيد من االهتمام إىل إحراز تقدم يف جمال التوزيـع            . وتوسيع نطاقها يف األمانة العامة    

 دان، املكلفـني بالعمـل يف امليـ   ملـوظفني ا خدمـة  شـروط اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، ومواءمة  
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املتصــلة املوجــودة وتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة،  وزيــادة كفــاءة نظــم تكنولوجيــا املعلومــات  
. )غاالكسـي (التوظيـف اإللكتـروين     لكتـروين لتقيـيم األداء ونظـام        إلالنظـام ا  كباملوارد البشـرية    

وقد أسـفر حتسـني التعـاون فيمـا بـني الوكـاالت بشـأن املسـائل املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة                         
عـن تصـميم وتنفيـذ دورات توجيهيـة بشـأن           ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسـب      /لبشريةا

باإلضـافة إىل    ملـوظفي األمانـة العامـة        �اإليـدز يف مكـان العمـل      /فريوس نقص املناعـة البشـرية     �
القيـادات  ومت تنفيذ برنامج جديد لتـدريب       . الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة   موظفي  

ذوي ي باملـديرين   جديدة للتطوير التنظيمـي تقتـد   ملناصب الكربى والعمل بأدوات    ا النسائية يف 
 . واإلدارات الفعالةالكفاءة
ملة اتصاالت شـاملة علـى نطـاق       جب القيام مبا يف ذلك     ،وما برح إعداد املوظفني للتنقل     - ٢٢٤

ــة للتنقــل    ــة، وإجــراء عملي ــة العام ــاة الوظ، واالهتمــام مبســائل احل الطــوعياألمان ــةي ــاة يفي  واحلي
ــوظيفي   ــدعم ال ــرامج لل ــة رئيســية  الشخصــية ووضــع ب ــز . يتســم بأولوي ــوارد رصــدومت تعزي  امل

دارات إل مــن ا٢٦ ملــا عــددهالبشــرية كمــا يتضــح مــن إنشــاء خطــط عمــل للمــوارد البشــرية     
 إدارات ٦ومت رصــد تفــويض الســلطة يف جمــال إدارة املــوارد البشــرية يف املوقــع يف  . واملكاتــب

 . بعثات حلفظ السالم٣ كمتني ومكاتب، وحمو
 

 ملخطط العام لتجديد مباين املقرا  
 تـها  وبرجمهابينما ميضي العمل التقين اهلام قدما بشأن تصميم األماكن وختطـيط تشـييد      - ٢٢٥

العديــد مــن جــرى التشــكيك يف لــدعم عمليــة جتديــد جممــع املقــر امللحــة والــيت ال غــىن عنــها،   
ــة و االفتراضــات الــيت تشــكل أســاس مشــ    اتتقــديريف روع اخلطــة الرئيســية لألصــول الرأمسالي

 ديناميـات سياسـية   وذلـك بسـبب  ،  ٢٠٠٣تكاليفها، اليت وافقت عليها اجلمعية العامـة يف عـام           
 - ة انتقاليـ  احلصـول علـى أمكنـة     ميكن الشروع يف جتديـد اجملمـع الرئيسـي إال بعـد              وال. ومالية

 مهـام األمانـة العامـة،       مبـا يف ذلـك    والعمليـات،    للموظفني   -� احليز البديل � أي ما يطلق عليه   
وجيــري . لــيس متاحــا علــى مــا يبــدو    الــذي اقتــرح أصــال   لمــؤمترات، إال أن املوقــع  لوحيــز 

 اجلمعيـة العامـة     أن تتخـذ   يف الوقـت نفسـه       ن املتوقـع  ومـ . استكشاف عدد من اخليارات البديلة    
الر، إىل جانب الطلب الـذي       بليون دو  ١,٢ بشأن عرض البلد املضيف تقدمي قرض مببلغ         اقرار

ر الكاملة لالقتراض وسـحب     بإبرام اتفاق يتيح لألمم املتحدة سلطة التقدي      لإلذن يل    به   تقدمُت
 .األموال
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 اإلدارة املالية  
 حيقــقمتضــي عمليــة ميزانيــة األمــم املتحــدة يف طريقهــا العتمــاد هيكــل أكثــر منطقيــة،   - ٢٢٦

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦مليزانيـة اجلديـدة لفتـرة السـنتني         بط ا وتـرت . لتخطيط االستراتيجي فوائد كبرية ل  
ــرة الســنتني  ارتباطــا واضــحا  ــدة لفت ــة اجلدي ــي ومتــت م.  باخلطــة الربناجمي  التخطــيط يتواءمــة عمل
ا من خالل استخدام اإلطار املنطقي نفسه للميزنة على أسـاس النتـائج لكـل               موامليزنة وتبسيطه 

 وفيما يتعلق مبديري الربامج، واصـل موقـع امليزانيـة           .امليزانية واخلطة الربناجمية لفترة السنتني    من  
ــو     ــة ت ــدور رئيســي يف كفال ــة  اعلــى شــبكة اإلنترنــت االضــطالع ب ــات الرئيســية املتعلق فر البيان

 .بالتخطيط وامليزانية
فر ا بتــو٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفتــرة املاليــة تتســماوفيمــا يتعلــق مبيزانيــات حفــظ الســالم،  - ٢٢٧

طـر  أتحسـني الصـالت بـني    بة قابلـة للقيـاس بدرجـة أكـرب، و    جنـاز والنـواتج بصـور   إلمؤشـرات ا 
 ميزانيــات عمليــات حفــظ بينــتو. النتــائج واالحتياجــات مــن املــواردامليزانيــة الــيت تســتند إىل 

 الـيت تشـكل يف       والشـرطة واملـوظفني املـدنيني      نيالعسكريمن  (فراد  ألعداد ا أالسالم ألول مرة،    
العناصـر  اليت ميكـن عزوهـا إىل كـل عنصـر مـن             ) وارد يف املائة من جمموع امل     ٦٩ املتوسط نسبة 

الـيت  امليزانيـة    أطرحالة إىل عناصر حمددة يف      إلومت تربير الفروق يف املوارد البشرية با      . على حدة 
 نواتج قابلـة للقيـاس لكـل مـن الفئـات الرئيسـية              حددتوعالوة على ذلك،    . تستند إىل النتائج  
ــاليف الت ــغيلية للتكـ ــل (شـ ــق والنقـ ــربيأي املرافـ ــات    الـ ــا املعلومـ ــوي وتكنولوجيـ ــل اجلـ  والنقـ

 .، من أجل عنصر الدعم مليزانيات حفظ السالم)تواالتصاال
 املرحلـة األوىل مـن      تفـذ لعمليات امليدانيـة، نُ   ل بالنسبةويف جمال آخر تترتب عليه آثار        - ٢٢٨

ــو     ــة، وهـ ــامل إلدارة النقديـ ــروع شـ ــغيل اآليلمشـ ــام مل التشـ ــرفهـ ــنظم  . الصـ ــني الـ ومت حتسـ
ستخدامها يف حسابات املقر يف املصـارف اخلارجيـة باسـتخدام شـبكة             اللكترونية وإدماجها   إلا

SWIFT) يـدان  ة االتصاالت السلكية والالسلكية بني املصارف على الصـعيد العـاملي يف امل            يعمج
 قامت اخلزانة بتنفيـذ جمموعـة مـن التـدابري ملسـاعدة بعثـات حفـظ                 وباإلضافة إىل ذلك،  ). املايل

 على ختفيض رسوم املصارف احمللية، وإجياد وسائل بديلـة لقيـام مـوظفي األمـم املتحـدة                السالم
 .بنقل األموال إىل مناطق البعثات وداخلها، وختفيض رسوم التأمني على املبالغ النقدية املنقولة

ــات وركــزت خــدمات احملاســبة و   - ٢٢٩ ــة، في  كشــوف املرتب ــة العام ــا داخــل األمان ــق م  يتعل
ــة ال    اخلــدمات املقدب ــه خلدم ــى التوج ــوظفني، عل ــة إىل امل ــالءم ــنة   . عم ــات حمس ــوير تقني ومت تط

الستعراض البيانات وتوحيدها، األمر الذي ساعد على إعداد البيانات املالية املوحـدة النهائيـة،    
 . سنوية املدفوعة مقدما الضرائب الربعومبالغ العمل بنظام جديد لرد الضرائب بدأو
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 احلالة املالية  
مـن  وبـالرغم مـن اخنفـاض املتـأخرات      . ال تزال احلالة املالية لألمم املتحدة هشـة للغايـة          - ٢٣٠

مبـالغ  هناك  ، ال تزال    ٢٠٠٤لميزانية العادية واحملكمتني الدوليتني يف عام       االشتراكات املقررة ل  
هامــة مــن االشــتراكات املقــررة، وهــي التــزام قــانوين يقــع علــى عــاتق الــدول األعضــاء، غــري      

 احتياطياتنـا بصـورة منتظمـة وتضـطر املنظمـة إىل تـأخري              نتيجة لذلك، جيري استنفاد   و. مسددة
.  بقــوات ومعــدات لعمليــات حفــظ الســالم ت املــدفوعات إىل الــدول األعضــاء الــيت ســامه رد
ضــطر املنظمــة إىل اللجــوء بصــورة دوريــة إىل االقتــراض مــن حســابات  تضــافة إىل ذلــك، إلوبا

أجـل امليزانيـة العاديــة، واحملكمـتني وبعـض عمليـات حفــظ      عمليـات حفـظ السـالم املغلقــة مـن     
غـري مرغوبـة فحسـب، ولكـن جممـوع األمـوال            يف ذاهتا    ليست وهذه املمارسة    ،السالم اجلارية 

ــوائ      ــرا ألن الف ــتقلص، نظ ــذه احلســابات حمــدود وآخــذ يف ال ــدول  ضاملتاحــة يف ه ــاد إىل ال  تع
 تعاين منها املنظمة يف وفاء الـدول األعضـاء          ويتمثل حل املشاكل املالية املستمرة اليت     . األعضاء

 .بالتزاماهتا املالية جتاه األمم املتحدة بصورة كاملة ويف الوقت املناسب
 

 أمن موظفي األمم املتحدة  
ال يزال موظفو األمم املتحدة يواجهون هتديدات خطرية وغالبا متصـاعدة أثنـاء القيـام                - ٢٣١

االغتيـال   وأ لالختطاف   هدفاان على سبيل املثال، ال يزالون       ففي أفغانست . بواجباهتم يف امليدان  
ــة   وأ ــة ارجتاليـ ــنوعة بطريقـ ــرة مصـ ــزة متفجـ ــاحو. ألجهـ ــهري اهنيـــت بنجـ ــرين خـــالل شـ  تشـ

املطولـة   الرهـائن    إحـدى حـاالت أخـذ     ،  ٢٠٠٤مـن عـام     نوفمرب  / الثاين تشرينو  أكتوبر  /األول
ور احلالة األمنية يف كوت ديفـوار يف        كما استلزم تده  . من موظفي األمم املتحدة يف أفغانستان     

، نقل املعالني وإجالء موظفي األمم املتحـدة الـذين يـؤدون مهامـا              ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرين
 مــن حفظــة الســالم التــابعني لألمــم املتحــدة  ٩، قتــل ٢٠٠٥فربايــر /شــباطويف . غــري أساســية

املســاعدة يف جمــال  ونلماعــالوكــان . بصــورة وحشــية يف بونيــا جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
 االسـتجابة لألزمـة يف      أثنـاء اإلنسانية يعملون خالل السنة املاضية يف بيئة تتسم خبطورة شديدة           

حبـوادث االحتجـاز وأخـذ      بشـكل متزايـد     ة هنـاك    يواتسمت األحوال األمن  . دارفور، بالسودان 
 .الرهائن والقتل وهنب إمدادات اإلغاثة

جتسـيد اجلهـود الـيت أبـذهلا منـذ وقـت طويـل لتعزيـز اهليكـل                ويف ظل هـذه اخللفيـة، مت         - ٢٣٢
ــن       ــر مـ ــالمة وأمـــن أكثـ ــن سـ ــؤولة عـ ــن، املسـ ــالمة واألمـ ــاء إدارة السـ ــة بإنشـ األمـــين للمنظمـ

 مركـز عمـل يف مجيـع أحنـاء          ١٥٠ يف أكثر مـن      يعملون من موظفي األمم املتحدة      ١٠٠ ٠٠٠
معيـة العامـة    ريـري املقـدم إىل اجل     وقد حظـي تق   .  من املعالني  ٣٠٠ ٠٠٠ بزهاء وما يقدر    العامل
 تحــدةملدارة األمــن يف األمــم امعــزز وموحــد إل نظــام إقامــة التاســعة واخلمســني عــن هتــادوريف 
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، الـذي نـص علـى إنشـاء إدارة السـالمة واألمـن، اعتبـارا                ٥٩/٢٧٦العامـة    بتأييد قرار اجلمعية  
 لألمـني العـام، بـني       وكيـل مـع اإلدارة اجلديـدة، برئاسـة        وجت. ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ١من  

األمـم املتحـدة، ودائـرة األمـن والسـالمة وعنصـر األمـن        شؤون األمن يف املكتب السابق ملنسق  
 .التابع إلدارة عمليات حفظ السالم

وتتحمل إدارة السالمة واألمـن مسـؤولية تـوفري القيـادة والـدعم التشـغيلي واإلشـراف                  - ٢٣٣
امج واألنشـطة الـيت تضـطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة                عمل الرب  سرييلتعلى نظام إدارة األمن     

دخر جهـد بقيـادة وكيـل األمـني العـام اجلديـد، الـذي         وال يُـ  . بأكرب قدر من السالمة والكفـاءة     
  العناصــر الرئيســية إلدارة الســالمة واألمــنلتــوفري، ٢٠٠٥فربايــر /تــوىل مهــام منصــبه يف شــباط

ويتمثــل اهلــدف األمســى يف كفالــة متتــع  . عامــةحبلــول الــدورة الســتني للجمعيــة ال وبــدء عملــها 
األمـم املتحـدة   حىت يتسىن اضطالعها بالوالية اليت أناطتها هبـا       اإلدارة بالقدرة التشغيلية الالزمة     

 . صعوبة وإحلاحااملعمورة مواقع يف أشد
مـن وسـالمة   أ لتعزيـز  الالزمـة تدابري  ال ٥٩/٢٧٦ حددت اجلمعية العامة يف قرارها    وقد   - ٢٣٤
 يف مجيـع مراكـز العمـل يف أحنـاء         يـة ترتيبات أمنية ميدان  اختاذ  تشمل  اليت  مة األمم املتحدة،    منظو

كليـة  وتشمل التغيريات اهلي  . إدارة السالمة واألمن  املستقلة ضمن   توحيد هياكل األمن    والعامل،  
؛ والتقيـــيم  واالمتثـــال متميـــزة للسياســـة العامـــة والتخطـــيط والتنســـيقاجلاريـــة إنشـــاء قـــدرات

 إضــافة إىل تعزيــز وحــدة الســيطرة علــى اإلجهــاد النــاجم عــن ،ب والتوحيــدريصــد، والتــدوالر
 أُنشـئت و. دارة بإنشـاء مكتـب تنفيـذي      اإل تعزيز القدرة اإلداريـة يف       موسيت. احلوادث اجلسيمة 

 بـاملقر لتقـدمي التوجيـه املتعلـق بالسياسـة العامـة والعمليـات إىل                ةشعبة خدمات األمـن والسـالم     
ــة املــوظفني    مراكــز العمــل   ــة وتنســيق مهــام محاي ــعبة  . الرئيســية واللجــان اإلقليمي وســتؤدي ُش

العمليات اإلقليمية اليت سُتعزز بقـدرة لتقيـيم التهديـدات واملخـاطر ومبركـز لالتصـاالت يعمـل                  
 .على مدار الساعة إىل تعزيز قدرة األمم املتحدة على كفالة أمنها اخلاص

 
 املساءلة والرقابة  

ستعراض اخلمسي الذي أجرته اجلمعية العامة لوالية مكتب خـدمات الرقابـة            نتيجة لال  - ٢٣٥
 تـــدابري جديـــدة ترمـــي إىل تعزيـــز ٥٩/٢٧٢الداخليـــة، اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا 

 عـن إنشـاء جلنـة       ويـوفر هـذا القـرار، باإلضـافة إىل إعـالين          . استقالل املكتب وآلية اإلبالغ فيـه     
ملبادرات لتعزيز السـالمة واملسـاءلة والرقابـة، أساسـا صـلبا لتحسـني              راقبة اإلدارة وغريها من ا    م

وباإلضافة إىل ذلك، سـاعد مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة             . إطار اإلدارة الداخلية للمنظمة   
 باملنظمة، اليت تنص على أمور منها إنشاء مكتـب          احلقائقعلى وضع أول سياسة حلماية إفشاء       
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قارير عـن أعمـال االنتقـام أو التهديـدات ضـد املشـتكني والشـهود               تاللتلقي  يات املهنية   لألخالق
 .الذين يتعاونون يف التحقيق

 
 التشاورالرصد والتقييم و  

واصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية االضـطالع بأنشـطته الراميـة إىل تعزيـز الرصـد                - ٢٣٦
تـاح  امللتـدريب والتقيـيم   ا النتائج، مبا يف ذلك تـوفري دليـل         أساسوالتقييم يف سياق اإلدارة على      
علـى  املعين بالرصد والتقييم    عامل  الفريق  الوقام املكتب بإنشاء    . يف موقعه على شبكة اإلنترنت    

قــدم مقترحــات إىل نائــب األمــني العــام بشــأن تعزيــز ورصــد أداء الــذي ، األمانــة العامــةنطــاق 
، الـذي   )A/60/73(ة العامـة    يف تقرير املكتب املقدم إىل اجلمعيـ      تضمنها أيضا   الربامج وتقييمها،   

 . بالتعاون مع وحدة التفتيش املشتركةُوضع
تركيــز زيــادة ، ب)E/AC.51/2005/3(وأوصــى املكتــب يف تقييمــه ملوئــل األمــم املتحــدة   - ٢٣٧

 املكتـب عمليـات تقيـيم       أجـرى كمـا   . الربنامج وحتسني إدارة بعـض األنشـطة الـيت يضـطلع هبـا            
 ا مواضــيعياوتقييمــ) E/CN.4/2005/55(حايا التعــذيب لصــندوق األمــم املتحــدة للتربعــات لضــ 

). E/AC.51/2(ختفيف حـدة الفقـر       يف جمال ، ركز على الروابط القائمة بني املقر وامليدان         ارائد
 يف جمـال إدارة التغـيري إىل جهـات منـها إدارة شـؤون               ملشـورة وواصل املكتـب تقـدمي خـدمات ا       

ومل يـتمكن   . فتـرة إعـداد الوثـائق     ة نظـام حتديـد       حتسـني فعاليـ    هبـدف اجلمعية العامة واملـؤمترات     
نظــام املعلومــات يف املكتــب بســبب مــوارده احملــدودة مــن إدخــال بعــض التحســينات الالزمــة   

 .املتكامل للرصد والوثائق وتقدمي التدريب للموظفني يف املكاتب الواقعة خارج املقر
 

 املراجعة الداخلية  
يـة مراجعـة وأصـدر سـبعة تقـارير قـدمت إىل              عمل ١٦٠أجرى املكتب مـا يقـرب مـن          - ٢٣٨

اجلمعية العامة تتناول طائفة واسعة من املسائل، مبا يف ذلك عمليات حفـظ السـالم، والسـالمة         
 الطعون يف نظام العدالة اإلداريـة؛ وشـراء خـدمات الطـريان لبعثـات حفـظ                 إجراءاتواألمن؛ و 

 املعلومـات؛ وأنشـطة مفوضـية األمـم         السالم؛ واخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية؛ وتكنولوجيا     
 .اتاملتحدة لشؤون الالجئني؛ ومكتبات األمم املتحدة؛ وبدل اإلقامة ألفراد البعث

، أجـرى املكتـب مراجعـة شـاملة         مكاتـب األمـم املتحـدة يف بغـداد        تفجـري   ويف أعقاب    - ٢٣٩
أجــرت دائــرة و). (A/59/702 بعثــة ميدانيــة ٢٠إلدارة األمــن يف املقــر ويف علــى صــعيد العــامل  

حفظ السالم عددا من املراجعات، مبا يف ذلك املشتريات ومعدالت الشغور وحالـة االنضـباط             
الطعــون يف املقــر وجنيــف إلجــراءات وخلصــت عمليــة اســتعراض إداري . يف خمتلــف البعثــات

إىل نتيجة مفادها أنه ميكـن حتسـني توقيـت تقـدمي الطعـون بتبسـيط                ) (A/59/408وفيينا ونريويب   
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متكنت عمليات املراجعة اليت أجريت لعمليـات الطـوارئ   و.  يف معظم مراكز العمل  اءاتاإلجر
اليت تضطلع هبا مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني يف بورونـدي وتشـاد والسـودان مـن                     

ة املـوارد املتاحـة للمراجعـة    قلـ  توحالـ . حتديد ضرورة حتسني إدارة املشـتريات واإلدارة العامـة   
ألنشــطة الـيت تضــطلع هبــا  ا كمراجعـة مبراجعــات أفقيـة لــألداء  ضــطالع املكتـب  دون االداخليـة  
متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب / األمــم املتحــدة بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــريةمنظومــة

 .والنهوض باملرأة) اإليدز(
 

 التحقيقات  
ا يف  تقريـرا بشـأن التحقيقـات، مبـ    ٩١ قضية وأصـدر  ٥٦٠تلقى املكتب ما يقرب من     - ٢٤٠
 يف بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة          ني قضية تتعلق باالستغالل واإليذاء اجلنسي     ٢٠ذلك  

وأكـدت اجلمعيـة العامـة ضـرورة وضـع اسـتراتيجية شـاملة للقضـاء علـى                  . الكونغو الدميقراطية 
يف و. االســتغالل واإليــذاء اجلنســيني يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف املســتقبل       

لتقريـر املكتـب عـن تعزيـز مهـام التحقيـق يف       به اجلمعية العامة    تالستعراض الذي قام  ا ابأعق
 ، عهدت اجلمعية العامة إىل املكتب مبسؤولية حمددة عن التحقيـق يف        )(A/58/708األمم املتحدة   

 القيـام   وطلبـت إيلَّ  ، الذي يشمل االستغالل واإليـذاء اجلنسـيني،         اجلسيم سوء السلوك    حوادث
 السـلوك   بالتبليغ اإللزامي عن ادعـاءات سـوء       الربامج   ومديريقوم من خالهلا    آلية إدارية   بإنشاء  

ــرار  (إىل املكتــب ــا . )٥٩/٢٨٧الق ــاكــر ذُوكم ــد ، آنف سياســة عــدم   بالفعــل بســن قمــت فق
 . جتاه هذه اجلرائمالتسامح مطلقا

االســتغالل معاجلــة قضــايا اســتخدم املكتــب املــوارد املتاحــة لــه إىل مــداها مــن أجــل   و - ٢٤١
ــوفري خــدمات       ــة؛ وت ــة الكونغــو الدميقراطي ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري اجلنســي يف بعث

عمليـات  املستقلة، برئاسة بول فـولكر؛ ومعاجلـة القضـايا املتراكمـة يف             التحقيق  االتصال للجنة   
 .حفظ السالم

 
 تعزيز املنظمة  

عناصــر اإلصــالح الــواردة يف   إجنــاز معظــم  اآلن ذكــرت يف العــام املاضــي، مت   كمــا  - ٢٤٢
. ٢٠٠٢عـام  ل� برنـامج إلجـراء املزيـد مـن التغـيريات     : تعزيـز األمـم املتحـدة    �تقريري املعنـون    

ميزانية برناجمية منقحـة بصـورة مستفيضـة لفتـرة          : وقد شهدنا بعض املنافع الواضحة جدا وهي      
 التقـارير   دورة ختطيط وميزنة أقصر وأكثـر كفـاءة، وختفـيض عـدد           و،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني  

.  وزيادة إدماج عناصر حقوق اإلنسـان يف عمـل أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة                 ،واالجتماعات
وهـذا سـبب مـن األسـباب        . ومع ذلك، كان التقدم احملرز يف عدد من اجملاالت األخـرى بطيئـا            
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ألمانـة العامـة يف عـام        مسـارين ل   تذا اتاليت حدت يب إىل الشروع يف تنفيـذ جمموعـة إصـالح           
مـن   و،حتـت سـلطيت الشخصـية   مبتابعة العمل يف أحد املسـارين هبمـة   من جانيب   أقوم  و :٢٠٠٥
 -تناول املسار اآلخر يف سياق االقتراحـات األوسـع الـواردة يف تقريـري عـن اإلصـالح                   املقرر  

 العـام الرفيـع املسـتوى املقـرر عقـده     جتمـاع  النظر فيه يف ا الذي سيُ � يف جو من احلرية أفسح    �
وتعزيزهـا  وإين آمل أن يظهر هذان املساران التزامي مبواصلة حتسـني املنظمـة       . سبتمرب/يف أيلول 

 .لتلبية احتياجات القرن احلادي والعشرين
فقـد  . وتأيت املرحلة الراهنة من اإلصالح يف وقت حاسم للغاية بالنسبة لألمـم املتحـدة              - ٢٤٣

 الـيت كشـفت عـن وجـود         واجهت األمانة العامة سلسلة ال سابق هلـا مـن التحـديات التنظيميـة             
 جمموعــة مــن التــدابري اختــاذوإين مــاض قــدما يف . ا أعماهلــاهبــف صــّرأخطــاء يف الطريقــة الــيت ُت

معظـم هـذه التـدابري تنفيـذا        نفـذ   ُتوآمـل أن    .  لتنفيـذها فـورا    -الصغرية واهلامة يف الوقت نفسـه       
 تـدابري سـبق ظهـور     مـن هـذه ال    أن اإلعداد للكثري    وعلى الرغم من    . سبتمرب/كامال حبلول أيلول  

اضـية، فـإن املبـادرات تلـتمس صـراحة كـذلك            املسـنة   المت الكشـف عنـها خـالل        الـيت   شاكل  امل
معاجلــة الشــواغل اخلطــرية الــيت أعــرب عنــها موظفــو األمــم املتحــدة يف الدراســة االستقصــائية    

رنـامج  يف ب تتـوىل التحقيـق     املسـتقلة الـيت     التحقيـق    وتوصـيات جلنـة      ،للتصورات املتعلقة بالرتاهة  
 : الفئات األربع التاليةضمن بوجه عام تندرجوهي . النفط مقابل الغذاء

 ؛وظفني اإلدارينيحتسني أداء كبار امل � 
 تعزيز الرقابة واملساءلة؛ � 
 ؛لقوميكفالة السلوك ا � 
 .زيادة الشفافية � 
ــار املــ   - ٢٤٤ ــة لت وظفني اإلداريــنيوقــد ثبــت أن فريــق كب ــارة عــن أداة داخلي ــادل ، وهــو عب ب

املعلومات والتنسيق قمت بإنشائه لدى تسلمي مهام منصيب، كبري للغايـة بصـورة يتعـذر معهـا                 
ونتيجـة لـذلك، مت إنشـاء جلنـتني أصـغر حجمـا لكبـار        . اختاذ قرارات فعالة يف الوقـت املناسـب    

 واحـــدة ملســـائل السياســـة العامـــة واألخـــرى لشـــؤون اإلدارة واملســـائل املتعلقـــة -املســـؤولني 
 الختيـار كبـار مـديري األمـم     شفافيةبقدر أكرب من الح، كما قمت بوضع نظام يتسم   باإلصال

كمـا أعمـل علـى    .  يف عمليـة اختيـار مفتوحـة تسـتند إىل معـايري مقـررة سـلفا       -املتحدة اجلـدد   
كبــار املــوظفني علمــا علــى النحــو املالئــم    إحاطــة نظــام للتوجيــه أكثــر تنظيمــا لكفالــة  تطبيــق

 قواعــد الســلوك ونظــم اتامني املــايل واإلداري لألمــم املتحــدة ومــدون للنظــباملنظومــة األوســع
 .اإلدارة
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قمــت بإنشــاء قــد و. حتســني األدوات الالزمــة لكفالــة املســاءلة احلاجــة إىل مت حتديــد و - ٢٤٥
 فـاديت  وإ ديرين سيقوم بصورة منتظمة بتقييم أداء كل مـن كبـار املـ            يإلدارا صغري لألداء جملس  

كما جيري إنشاء جلنة جديدة للرقابة لكفالة اختـاذ         . قترح عند االقتضاء  باإلجراء التصحيحي امل  
 .فيذ توصيات خمتلف هيئات الرقابةاإلجراء اإلداري املناسب لتن

ــار  أ٢٠٠٤للتصــورات املتعلقــة بالرتاهــة لعــام   ويف الدراســة االستقصــائية   - ٢٤٦ املوظفــون ث
اختــاذ سلســلة مــن التــدابري لتعزيــز  قــدما يف ونضــاوحنــن م. الرتاهــةتتعلــق باإلنصــاف وشــواغل 
ــوميالســلوك  ــأوال، إ. الق ــدة  ب األخــذين بصــدد ن ــون   صــارمةسياســة جدي ــذين يقوم ــة ال  حلماي

محايــة كافيــة للتقــدم اإلحســاس بتــوافر  نيلمــوظفلحــىت ميكــن املرتكبــة بــاإلبالغ عــن األخطــاء 
رك املنظمـة بسـرعة     ثانيـا، تتحـ   . السـلوك دون التعـرض لالنتقـام      ب املتعلقةباإلبالغ عن الشواغل    

ويف .  مجيع احلاالت اليت يثبت فيها سوء سـلوك جنسـي          إزاء ة املناسب ة التأديبي اتالختاذ اإلجراء 
الوقت نفسه، جيري اختاذ التدابري الالزمـة لتحسـني التـدريب، وفـرض معيـار موحـد للسـلوك،                   

الرعايـة  ن مـن    وإنشاء آليات موثوقة لتقدمي الشكاوى واستعراض احتياجات املوظفني يف امليـدا          
ــرويح ــا، جيــري  و. والت ــار التوســع يف اشــتراط الكشــف عــن الوضــع املــايل مــن جانــب     ثالث كب

 .مدونة قواعد السلوكمتطلبات املسؤولني وحتسني نشر 
وفيمــا يتعلــق بزيــادة الشــفافية، تقــوم املنظمــة بوضــع سياســة واضــحة ومتســقة لتبــادل   - ٢٤٧

كفـل يف   يزيـد مـن شـفافية عملنـا، و        علـى حنـو ي    حـدة   ألمـم املت  املتاحـة ل  علومات  املخمتلف أنواع   
كما جيري العمل على إقرار نظام املشـتريات لـدينا لكفالـة    . الوقت نفسه السرية عند الضرورة   

الســلع  وفري تتعلــق بالسياســة العامــة بشــأن تــوجيهــاتوضــع تواســتيفائه ألعلــى املعــايري العامليــة 
 .واخلدمات جمانا

سـبتمرب  /أيلـول  األمل يف أن ُتتيح نتائج القمة اليت سـتعقد يف             ويف الوقت ذاته، حيدوين    - ٢٤٨
مــارس /آذاروقــد اقترحــت يف تقريــري الــذي قدمتــه يف  . إمكانيــة زيــادة تعزيــز األمانــة العامــة 

٢٠٠٥ (A/59/2005)              ثالثة إصالحات رئيسـية مـن شـأهنا، إذا اعتمـدت، أن حتسـن كـثريا مـن 
ن تســتعرض الــدول األعضــاء مجيــع الواليــات الــيت  أوال، اقترحــت أ. كفــاءة املنظمــة وفعاليتــها

وثانيـا، وهـو أمـر يـرتبط ارتباطـا          . ظلت قائمـة ألكثـر مـن مخـس سـنوات وأن تنظـر يف إهنائهـا                
وثيقــا باســتعراض الواليــات، اقترحــت أن يــتم ملــرة واحــدة تنفيــذ برنــامج لتــرك اخلدمــة مقابــل 

اداهتم متوافقـة مـع االحتياجـات    عوض ملـوظفي األمـم املتحـدة الـذين مل تعـد مهـاراهتم واسـتعد              
وثالثا، طلبت من اجلمعية العامة أن توافق علـى إجـراء اسـتعراض دقيـق     . اجلديدة لألمانة العامة 

وإنين أعتقـد أن هـذه      . جلميع القواعد املتعلقة بامليزانية واملوارد البشرية اليت حتكم األمانة العامة         
ا ما أُجريـت كمـا ينبغـي، أن يكـون هلـا             اإلصالحات قد تأخرت كثريا عن موعدها وميكن، إذ       

 .أثر كبري على حتديث املنظمة وجعلها أقدر على االستجابة
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 الفصل السادس

 الشراكات  
 االتصاالت  

 مثلت السنة املنصرمة بالتأكيـد حتـديا ملسـؤويل االتصـاالت بـاألمم املتحـدة، وبـالرغم                  - ٢٤٩
بصـورة األمـم املتحـدة يف اإلدراك العـام يف           من أهنا مل تكن سنة جيدة بصفة خاصة فيما يتعلق           

بعــض الــدول األعضــاء، فــإنين أعتقــد أن مثــة مرونــة جديــدة جتلــت فيمــا قُمنــا بــه مــن عمليــات 
 .اتصال، وأن مسؤويل االتصاالت أظهروا قدرا كبريا من املهارة يف مواجهة تلك التحديات

ــاره عــام٢٠٠٣ ويف تقريــري الســابق، تكلمــت عــن عــام    - ٢٥٠ ــز إدارة شــؤون   باعتب  تعزي
فمما ال شك فيه أن التوجـه اجلديـد لـإلدارة والتغـيريات األخـرى الـيت أدخلتـها علـى                     . اإلعالم

وكانــت هنــاك حاجــة ماســة إىل بنــاء قــدرة . هيكلــها خضــعا للتمحــيص يف بوتقــة الــرأي العــام
ــة، وترســخت ت     ــة املــوارد بســرعة وكفــاءة ملعاجلــة القضــايا ذات األولوي لــك اإلدارة علــى تعبئ

ــا اآلن ــا    . القـــدرة متامـ ــورة ودعمـ ــام املنصـــرم مشـ وقـــدمت إدارة شـــؤون اإلعـــالم طـــوال العـ
ومعلومــات بشــأن العديــد مــن املشــاريع العاجلــة لضــمان إعــالم اجلمــاهري بــاجلهود الــيت نبــذهلا  

 .ملعاجلة املشاكل اإلدارية يف املقر ويف امليدان
ري العادل يف معظم األحيان، قامـت        ويف مواجهة عدد من األزمات والنقد الالذع وغ        - ٢٥١

وأُطلـق عـدد    . اإلدارة بتعزيز قدرهتا على رصد وسائط اإلعالم وتقوية قدرهتا علـى الـرد عليهـا              
من املبادرات اإلعالمية للتصدي ملا تُبثه وسائل اإلعالم من معلومات خاطئة، ومت حشـد فريـق           

مكتــب املتحــدث الرمســي، اتصــاالت يف حالــة األزمــات، ضــم قــدامى املــوظفني مــن مكــتيب، و 
فيمـا يتعلـق    ويقوم هذا الفريق حاليا بتحديد األولويـات اليوميـة الـيت ُيسترشـد هبـا ال          . واإلدارة

باســتجابة املنظمــة لشــواغل وســائط اإلعــالم فحســب، بــل أيضــا يف تروجيهــا للقضــايا الدوليــة   
 .اهلامة
لـرمسيني فيمـا يضـطلعون بـه         واسترشادا هبذه االسـتراتيجية، يسـتعني كبـار املتحـدثني ا           - ٢٥٢

من جهود لإلعالن عن وجهات نظر األمم املتحدة عن طريـق الظهـور يف الـربامج التليفزيونيـة                  
وجيـري  . واإلذاعية ونشر آراء ومقـابالت ورسـائل يف وسـائط اإلعـالم املطبوعـة البالغـة التـأثري                 

ون عن اهتمـامهم مبحـاورة      حاليا توفري املعلومات بسرعة لشركائنا يف اجملتمع املدين عندما يعرب         
وباإلضــافة إىل ذلــك، تســتخدم شــبكة مراكــز األمــم  . اجلمهــور بشــأن القضــايا ذات األولويــة 

املتحدة لإلعالم لضمان إبالغ رسالتنا جلميع أحناء العامل، من خالل املقابالت ونشـر املقـاالت               
 .يف وسائط اإلعالم احمللية يف املناطق اليت ختدمها
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تنعا أكثر بأنه يتعني على املنظمة أن تبـذل املزيـد مـن اجلهـد لضـمان                  وقد أصبحت مق   - ٢٥٣
ــرويج للقضــايا الرئيســية والتصــدي         ــه مــن جهــود للت ــا نبذل ــم مب ــى عل ــا عل أن يكــون موظفوه
ملنتقدينا، واضطلعت إدارة شؤون اإلعالم بدور هام يف حتسـني اتصـاالتنا الداخليـة، باسـتخدام              

 �، حقـائق بـاردة    قضايا ساخنة �بعنــــوان  ) اإلنترانــت(ــــة  موقع جديد على الشبكــــة الداخليـ    
 .وإعداد وتوزيع مواد إعالمية بشأن القضايا الرئيسية على املوظفني يف امليدان ويف املقر

 وطوال العام، اضطلعت إدارة شؤون اإلعـالم بسلسـلة مـن مبـادرات التوعيـة عـززت                 - ٢٥٤
التفاهم، وعلى األخص من خـالل ثـالث حلقـات      من جهود األمم املتحدة لتشجيع التسامح و      

وٌعقـدت احللقـة الدراسـية األوىل املعنونـة         . دراسية رئيسية تناولت مظـاهر معينـة مـن التعصـب          
، وركـزت علـى     ٢٠٠٤يونيـه   /، يف حزيران  بشأن معاداة السامية  � إزالة التعصب من العقول   �

، عنـدما استضـافت     ٢٠٠٥وائـل عـام     توجيه االنتباه إىل مشكلة هامة عاجلتها اإلدارة ثانية يف أ         
بـالتزامن  ) هيئة شهداء احملرقة وتذكر األبطـال     ( اإلسرائيلية   �ياد فاشيم �معرضا كبريا من هيئة     

. مــع انعقــاد الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لالحتفــال بــذكرى حتريــر معســكرات املــوت  
ت جمموعـة مـن اخلـرباء       وركزت احللقـة الدراسـية الثانيـة علـى اخلـوف مـن اإلسـالم، واسـتقطب                

 .ملهمة بنفس القدر من مجيع االنتماءات الدينية والسياسية
كما وضعت اإلدارة ضمن أولوياهتا ضمان اطالع اجملتمع املدين علـى العمليـة اجلاريـة                - ٢٥٥

وجــرى التــرويج . لتنشـيط وإصــالح األمـم املتحــدة، وحيثمـا أمكــن، إشـراكه يف تلــك العمليـة     
ــات املتع  ــوة للمعلوم ــدادها أو      بق ــت إع ــيت طلب ــارير ال ــواردة يف التق ــة مبختلــف املقترحــات ال لق

ــا يف ذلـــك تقريـــر الفريـــق الرفيـــع املســـتوى املعـــين بالتهديـــدات     شـــجعت علـــى إعـــدادها، مبـ
ومنــذ صــدور . �االســتثمار يف التنميــة�والتحــديات والتغــيري وتقريــر مشــروع األلفيــة املعنــون 

، حتـول التركيـز إىل تـوفري        ٢٠٠٥مـارس   /آذار يف   �يف جو من احلريـة أفسـح      �تقريري املعنون   
ــها مــن         ــة يف اجملتمــع املــدين لتمكين ــه لألطــراف الفاعل ــواردة في معلومــات بشــأن التوصــيات ال

 .املشاركة بفعالية يف عملية االستعراض
 وكما ذكرت يف موضع آخر، فإنين أعتقد أن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة هـي اإلطـار                   - ٢٥٦

وباإلضـافة إىل قيـام إدارة شـؤون    .  حوله أنشطة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة   الذي جيب أن تصطف   
اإلعالم بتوفري معلومات عن األحداث اهلامة ذات الصلة، مثل مؤمتر قمة قادة االتفاق العـاملي،               
واجتماع موريشيوس بشأن التنمية املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، عملـت اإلدارة                 

فيـة لشـن محلـة جديـدة لكسـب التأييـد لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، تتميـز                    مع مكتب محلـة األل    
 .�احفظوا العهد�بشعار صمم خصيصا لذلك الغرض والعبارة املثرية لالنتباه
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 وقد كانت األهداف اإلمنائية لأللفيـة، ودور اجملتمـع املـدين يف حتقيقهـا مهـا موضـوعا                   - ٢٥٧
 ممثلـي املنظمـات غــري احلكوميـة مــن مجيـع أحنــاء      مــن٢٠٠٠املناقشـة الرئيسـيني عنــدما اجتمـع    

العامل يف املؤمتر السنوي السابع واخلمسني إلدارة شؤون اإلعالم واملنظمـات غـري احلكوميـة يف                
، الـذي   ٢٠٠٥ومن املتوقع حضـور عـدد يتجـاوز ذلـك يف مـؤمتر عـام                . ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

 .ألمم املتحدة حمورهسريكز على ُسبل تنشيط هيكل النظام الدويل الذي ُتعد ا
وإدراكا منها لضرورة ضمان توافر دعم مجاهريي يف وقت تواجـه فيـه األمـم املتحـدة                  - ٢٥٨

ــات حفــظ الســالم، عملــت إدارة شــؤون        ــة غــري مســبوقة يف الطلــب علــى عملي ــادة مفاجئ زي
اإلعالم مـع إدارة عمليـات حفـظ السـالم علـى وضـع اسـتراتيجيات إلعـالم الـدول األعضـاء،                      

ومت إيفـاد خـرباء يف      . القـرارات، وعامـة اجلمهـور بشـأن مـا نضـطلع بـه مـن عمليـات                 وصانعي  
جمــال االتصــاالت مــن املقــر إىل بعثــات حفــظ الســالم الســتعراض براجمهــا اإلعالميــة، وتقيــيم    
احتياجاهتا من املوارد، وحتديد نوع الدعم الذي ميكن أن يقدم من املقر ملساعدهتا علـى أفضـل        

كمـا اضـطُلع حبمـالت إعالميـة هتـدف إىل إبـالغ             . فعال يف تنفيذ والياهتـا    وجه يف القيام بدور     
موظفي األمم املتحدة، والبلدان املسامهة بقـوات، وأفـراد حفـظ السـالم جبديـة تصـميمي علـى                   
منع أي سلوك غري مقبول من جانب أفراد حفظ السالم، وُوضـعت معـايري للسـلوك وُوزعـت                  

 .على مجيع البعثات
 لتـدريب مـوظفي اإلعـالم ببعثـات         ٢٠٠٤ جناح مشروع جتـرييب يف عـام          ويف أعقاب  - ٢٥٩

واهلـدف مـن هـذه املمارسـات        . ٢٠٠٥مايو  /أيارحفظ السالم، ُعقدت دورة تدريبية ثانية يف        
هو تعزيز قدرة األمم املتحدة على القيام حبمالت إعالمية فعالة عند بدء بعثات جديـدة حلفـظ                 

 التــدريب لضــمان أن يتــوفر لــدى األمــم املتحــدة قاعــدة وإنــين أعتــزم أن أواصــل هــذا. الســالم
صلبة من مـوظفي شـؤون اإلعـالم املتعـددي املهـارات واملـدربني تـدريبا جيـدا حبيـث يكونـون                      

 .متاحني عند الطلب
 وإنين أواصل دراسة مسألة شبكة مراكز األمم املتحدة لإلعالم بغرض حتسـني قـدرهتا          - ٢٦٠

شـأ عـدد مـن العقبـات اهلامـة تـبني أنـه سـيتعذر إنشـاء حمـاور           وقـد ن . علـى أداء مهامهـا بفعاليـة   
ومـن مث، أعـدُت     . إقليمية يف مناطق أخرى على غرار النموذج الـذي أنشـئ يف أوروبـا الغربيـة               

، وحــددُت أســلوبا جديــدا للعمــل يهــدف إىل ٢٠٠٤صــياغة املقترحــات الــيت قدمتــها يف عــام 
انظـر تقريـري املقـدم إىل    ( االسـتراتيجية   ترشيد شبكة املراكز على أساس متطلبات االتصـاالت       

 .وإنين يف انتظار رأي اجلمعية بشأن هذا النهج اجلديد). A/AC.198/2005/3جلنة اإلعالم، 
ومــا زالــت مصــاحل أفريقيــا حتتــل أولويــة عليــا بالنســبة إلدارة شــؤون اإلعــالم، حيــث     - ٢٦١

ــون    ــنقح املعنـ ــورها املـ ــل اآلن منشـ ــا�وصـ ــدةأفريقيـ ــون شـــخص   إىل أك�  اجلديـ ــن مليـ ــر مـ ثـ
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، وأضيف برناجمان إذاعيان جديـدان عـن أفريقيـا بالـذات إىل القائمـة               )باالنكليزية أو الفرنسية  (
 .العادية لإلدارة

وتضــطلع الشــراكات اجلديــدة بــني وســائط اإلعــالم واجملتمــع املــدين بــدور رئيســي يف   - ٢٦٢
ط ترتيب مت التفاوض بشـأنه      ووفقا لشرو . جهود اإلدارة لزيادة مدى وصول نواجتها اإلعالمية      

ــرامج األمــم        ــع ب ــة لرؤســاء اجلامعــات بتوزي خــالل العــام املاضــي، ســتقوم اآلن الرابطــة الدولي
 علـى نطـاق العـامل حبلـول هنايـة      ٧٠٠ من فروعها اليت يبلغ عـددها     ١٠٠املتحدة اإلذاعية على    

 .٢٠٠٥عام 
فزيونيـــة والكابليـــة  كمـــا أُنشـــئت شـــراكات جديـــدة مـــع الشـــبكات اإلذاعيـــة والتلي  - ٢٦٣

ونــتج عــن إحــدى هــذه الشــراكات بــث  . وشــركات اإلنتــاج اإلعالمــي يف مجيــع أحنــاء العــامل 
 ٥٠٠جمموعة من أخبار األمم املتحدة مسجلة بالفيديو يوميا عن طريـق السـاتل إىل أكثـر مـن                   

مبوجـب  واجلزء األكـرب مـن التسـجيالت اآلتيـة مـن امليـدان املوزعـة                . حمطة إذاعة يف أحناء العامل    
هذا الترتيب هو يف الوقت احلايل من إنتاج اليونيسيف والوكاالت األخرى، ولكين أتوقـع مـع                
التوسع يف القدرات التقنية لإلدارة أن يكون باإلمكان تعزيـز هـذه املـواد بتقـارير بالفيـديو مـن                    

ديـد  ويف الوقت ذاته، ُيتوقع أن يصبح بإمكان نظـام التخـزين الرقمـي اجل       . بعثات حفظ السالم  
الذي بدأ تشـغيله حاليـا أن يـوفر صـورا فوتوغرافيـة جيـدة النوعيـة وعاليـة التحليـل عـن طريـق                         

 .موقع األمم املتحدة على الشبكة
 ومواصــلة جلهودهــا لتوجيــه االنتبــاه إىل األنبــاء اهلامــة الــيت قــد ال تــدركها حاســة          - ٢٦٤

 أنبـاء ينبغـي     ١٠ة الـيت تضـم      استشعار وسائط اإلعالم، أصدرت اإلدارة قائمتها السـنوية الثانيـ         
ومشلـت القائمـة روايـات بشـأن حـاالت طـوارئ إنسـانية تبعـث          . للعامل أن يسـمع املزيـد عنـها       

على القلق، وحاالت لفترة ما بعـد انتـهاء الصـراع تتسـم باهلشاشـة، فضـال عـن أنبـاء مشـجعة                       
روع يف  ويدل مستوى االهتمام الـذي حظـي بـه املشـ          . بشأن حقوق اإلنسان والصحة والتنمية    

الصحافة، فضال عما ورد من الدول األعضاء وجهات أخرى من تعليقات إجيابيـة عليـه، علـى       
 أنباء أصبح وسـيلة قّيمـة السـترعاء انتبـاه وسـائط اإلعـالم والعـامل بأسـره                   ١٠أن مشروع أبرز    

 .إىل املسائل العاجلة اليت تشغل بال اجملتمع الدويل
الشبكة منوه، وحيتوي على حنو مليـون صـفحة مـن           على   املتحدة   األمم ويواصل موقع    - ٢٦٥

املعلومات، باللغـات الرمسيـة السـت مجيعهـا، ويـزوره مسـتعملون مـن مجيـع أحنـاء العـامل يوميـا                       
وحتققـت خطـوة هامـة حنـو بلـوغ التعدديـة            . ٢٠٠٢ يف املائة عن أرقـام عـام         ٥٠بزيادة قدرها   

اجلمهور إىل نظـام الوثـائق الرمسيـة    اللغوية على موقع الشبكة عن طريق إدخال إمكانية وصول        
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)ODS (  ويستطيع اآلن أي شخص لديه إمكانية الوصـول إىل اإلنترنـت أن            . من خالل الشبكة
 .يطلع على الوثائق الرمسية جبميع اللغات الرمسية الست إلكترونيا

 وقــد أصــبحت شــبكات اإلنترنــت حاليــا مصــدرا متزايــد األمهيــة للحصــول علـــى          - ٢٦٦
ــار، وتواصــ  ــاء الرئيســية علــى الشــبكة،    األخب ــة األنب ــز بواب ــاء األمــم �ل اإلدارة تعزي  مركــز أنب

وتــوفر إمكانيــة ميســرة   املتحــدة األمــم، الــيت تغطــي األخبــار املســتجدة عــن أنشــطة  �املتحــدة
وُيعد مركز األنبـاء هـذا مـن اجملـاالت الـيت      . للوصول إىل نطاق عريض من املصادر ذات الصلة    

، وكثريا ما ُيستشـهد بـه مـن جانـب            املتحدة األممائرين ملوقع شبكة    تشهد إقباال مكثفا من الز    
وتتنامى بصـورة مطـردة قائمـة     . املنافذ اإلعالمية الرئيسية بوصفه مصدرا من املصادر اإلخبارية       

املشتركني يف اخلدمة اإلخبارية بالربيد اإللكتروين امللحقـة بـاملوقع، وكـذا عـدد مواقـع وسـائط        
 . املتحدةاألمم أنشأت وصالت مباشرة مع مركز أنباء اإلعالم اإلخبارية اليت

علــى الشــبكة جــزءا ال يتجــزأ مــن العمــل    املتحــدة األمــم وأصــبح اآلن بــث أحــداث  - ٢٦٧
 جملـس و العامـة  اجلمعيـة وباإلضـافة إىل البـث الشـبكي اليـومي جللسـات            .  املتحدة ألمماليومي ل 
ي بـامسي، تقـوم إدارة شـؤون اإلعـالم     واإلحاطات الصحفية اليت يعقدها املتحـدث الرمسـ    األمن  

وباإلضــافة إىل . حاليــا ببــث شــبكي لألحــداث اجلاريــة بصــدد املــؤمترات املعقــودة خــارج املقــر
، فـإن    املتحـدة  ألمـم تزويد املاليني بإمكانية افتراضية للوصول إىل اهليئات التداولية والتشريعية ل         

ميكـن حاليـا الوصـول إىل أكثـر     مواد البث الشبكي توجد حاليا كمحفوظات علـى الشـبكة، و         
 . من مقتطفات الفيديو من هذه احملفوظات يوميا١٠ ٠٠٠من 
الترمجــة � The Interpreterيف الفــيلم الطويــل  املتحــدة األمــم وقــد توجــت مشــاركة  - ٢٦٨

واسـتنادا إىل العـدد الكـبري مـن طلبـات           . ٢٠٠٥أبريـل   /نيسـان بعرض ذلك الفيلم يف     �الشفوية
جابة وسائط اإلعالم بصفة عامـة، حتققـت بالتأكيـد النتيجـة املرجـوة مـن                إجراء مقابالت واست  

 .بني نطاق عريض من اجلماهري املتحدة األممهذا الفيلم، وهي زيادة الوعي ب
 واستمر طوال العام املاضي مد اجلسور مع املؤسسات التعليمية، مـع إقامـة شـراكات                - ٢٦٩

 نتـائج جهـود التواصـل تلـك عـودة أعـداد             وكان مـن  . جديدة مع اجلامعات واملدارس األخرى    
ــل       ــا قبــ ــتويات مــ ــاملقر إىل مســ ــدين بــ ــحوبة مبرشــ ــوالت املصــ ــتركني يف اجلــ ــرين املشــ الزائــ

. ٢٠٠٤ شــخص يف عــام ٣٦٠ ٠٠٠، حيــث وصــل عــددهم إىل ٢٠٠١ ســبتمرب/أيلــول ١١
وهـم اآلن يشـكلون نسـبة       . وحتققت أكرب زيادة يف عدد الطالب املشتركني يف جوالت اجملمع         

ولتسـليط الضـوء علـى العيـد السـتيين إلنشـاء املنظمـة،              . يف املائة من جمموع عدد الزائـرين       ٤٢
اضطلعت إدارة شؤون اإلعالم حبمالت تروجيية جديـدة لتشـجيع املـدارس علـى االشـتراك، يف                

 .اجلوالت والتفاعل مع املنظمة بسبل إبداعية أخرى
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موقــع احلافلــة �للطــالب املســمى الشــبكي اخلــاص  املتحــدة األمــم ومت اختيــار موقــع - ٢٧٠
.  موقـع ١٠١، بوصـفه أحـد أفضـل املواقـع للمدرسـني البـالغ عـددها              �املدرسية على اإلنترنت  

ويستضيف ذلك املوقع حاليا أكثر مواقع الشبكة مشوال فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفيـة،               
مج جديـد باسـم     كمـا أطلـق برنـا     . وهو املوقع الـذي أنشـئ خصيصـا للجمـاهري األحـدث سـنا             

، يــوفر معلومــات عــن أعمــال الــدورة التاســعة واخلمســني �أنبــاء ســريعة عــن اجلمعيــة العامــة�
وجيـري أيضـا توزيـع األفـالم الوثائقيـة ومـواد برنـامج              . للجمعية العامة للجمهور األحدث سنا    

 .الذي يبث على الشبكة واحلائز على جوائز على املدارس واملربني� تعمل املتحدة األمم�
 وسيشـــجع اإلصـــالح الـــداخلي ملكتبـــة داغ مهرشـــولد اجلـــاري حاليـــا، ثقافـــة إدارة  � ٢٧١

املعــارف يف مجيــع أحنــاء املنظمــة، وســيزيد مــن فعاليــة أنشــطة املكتبــة وخــدماهتا ونواجتهــا،          
 .وسيجعلها أكثر اتساقا مع غايات املنظمة وأهدافها

 
 صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية  

لشراكة الناجحة بـني صـندوق األمـم املتحـدة للشـراكات الدوليـة ومؤسسـة                 دخلت ا  - ٢٧٢
 ١٩٩٨ومنذ إنشاء تلك الشـراكة يف عـام         . ٢٠٠٥مارس  /آذاراألمم املتحدة عامها الثامن يف      

 مشـروعا هلـا     ٣٢٤ مليـون دوالر لتمويـل       ٦٣٧، مت ختصيص مـا جمموعـه        ٢٠٠٤إىل هناية عام    
ووصــل املبلــغ . ظمــة مــن منظمــات األمــم املتحــدة من٣٧ بلــدا وتشــترك فيهــا ١٢٢أنشــطة يف 

التراكمــي للتمويــل املشــترك مــن شــركاء التمويــل اآلخــرين، مثــل املــاحنني املتعــددي األطــراف  
وغطت املشاريع اجملاالت الربناجميـة     .  مليون دوالر، أو أكثر من ثلث اجملموع       ٢٣٧والثنائيني،  

بيولـوجي؛ والطاقـة املتجـددة وتغـري املنـاخ؛       صحة الطفل؛ والسـكان واملـرأة؛ والتنـوع ال        : التالية
 .والسالم واألمن وحقوق اإلنسان

 وواصلت الشراكة بني مؤسسـة األمـم املتحـدة وصـندوق األمـم املتحـدة للشـراكات                  - ٢٧٣
 الربامج واملشـاريع وأعمـال     رواية قصة الدولية تركيزها على مجع األموال ألغراض املنح وعلى         

واستمرت مؤسسة األمم املتحدة يف تـوفري منـرب هـام للـدعوة باسـم               . األمم املتحدة بصفة عامة   
ــات املتحــدة واألمــم املتحــدة      ــات بــني الوالي ــز العالق ــا يف ذلــك تعزي ومســامهات . املنظمــة، مب

 ممـا يفـتح جمـاالت       -املؤسسة متاحة لالستخدام بطرق ال تتاح هبا األموال األساسـية للمنظمـة             
املؤسسـة إىل تقـدمي مـنح منـاظرة ومـنح للتحـدي، تقـدم               واسـتجابة لـدعوة     . للتجديد واإلبداع 

شـركاء جــدد للتعـاون وعــزز الشـركاء احلــاليون مــن مسـامهاهتم يف قضــايا األمـم املتحــدة مثــل      
ــانية يف حــــاالت الطــــوارئ والوقايــــة مــــن فــــريوس نقــــص املناعــــة     تقــــدمي املســــاعدة اإلنســ

 .اإليدز/البشرية
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بداعيـة، استضـافت مؤسسـة األمـم املتحـدة،           وتأسيسا على سلسـلة مـن املبـادرات اإل         - ٢٧٤
والتحالف مـن أجـل اقتصـادات مسـؤولة بيئيـا، وصـندوق األمـم املتحـدة للشـراكات الدوليـة،                  

ومجـع  . ٢٠٠٥مـايو   /أيـار مؤمتر القمـة الثـاين ملؤسسـات االسـتثمار بشـأن املخـاطر املناخيـة يف                 
ــة،     ــة للمعاشــات التقاعدي  واملســؤولني احلكــوميني،  مــؤمتر القمــة بــني مــديري الصــناديق الدولي

واملــديرين التنفيــذيني لألعمــال التجاريــة، وأمنــاء اخلزانــة املســؤولني بصــورة مجاعيــة عــن إدارة   
 مـع املنظمــات غـري احلكوميــة وكبـار مــوظفي    - تريليونــات دوالر ٥أصـول قيمتـها أكثــر مـن    

واختتمـت القمـة    . ةاألمم املتحدة الستطالع الصـلة بـني املخـاطر املناخيـة واملسـؤولية االئتمانيـ              
 .أعماهلا بتوجيه نداء من أجل العمل على إدارة املخاطر املناخية واقتناص الفرص

 وأدى االهتمام املتزايد من جانب القطاع اخلاص واملؤسسات اخلاصـة بأعمـال األمـم            - ٢٧٥
املتحدة إىل حدوث زيادة كبرية يف االستفسارات عن الشـراكات مـع كيانـات منظومـة األمـم                  

ــا متوســـطه مخســـة    : دةاملتحـــ حيـــث يتلقـــى صـــندوق األمـــم املتحـــدة للشـــراكات الدوليـــة مـ
استفسارات موضوعية كل أسبوع من الشـركات واملؤسسـات وفـرادى اخلّيـرين واملؤسسـات               

ويعمــل مكتــب صــندوق الشــراكات الدوليــة حاليــا بوصــفه مركــز . األكادمييــة واجملتمــع املــدين
. مــن أجــل حتقيـق األهــداف اإلمنائيــة األلفيــة خـدمات جممعــة إلتاحــة فــرص لتكـوين شــراكات   

ــة مــع عــدد مــن املؤسســات والشــركات مبــا يف ذلــك      : وســاعد علــى إنشــاء حتالفــات ابتكاري
ويسـر صـندوق الشـراكات الدوليـة        . دوميين، وفودافون، والغرفة التجاريـة بالواليـات املتحـدة        

 األمــم املتحــدة، ، ومؤسســة�فنــدق روانــدا� Hotel Rwandaإقامــة شــراكة بــني منتجــي فــيلم 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وأنشـأ الصـندوق الـدويل لروانـدا، لتوجيـه األربـاح مـن الفـيلم                     

 .والصناعة الترفيهية إىل املساعدة يف حتقيق االنتعاش واملصاحلة يف البلد
، استضــاف صــندوق الشــراكات الدوليــة مناســبة ٢٠٠٤ديســمرب / األولكــانون ويف  - ٢٧٦

 املؤسسـة األوروبيـة لتشـجيع توثيـق التعـاون بـني املؤسسـات األوروبيـة واألمـم                   ألعضاء مركـز  
ــا املعلومــات      . املتحــدة ــادرة مســتعملي تكنولوجي ــة مب ــق صــندوق الشــراكات الدولي كمــا أطل

واالتصاالت النوابغ، بالتعاون مع مركز تطـوير التعلـيم، لتسـخري قـوة الشـباب املوهـوب تقنيـا                   
ــاملي  ــى النطــاق الع ــرت     واســتجا. عل ــدي، وف ــيت وقعــت يف احملــيط اهلن ــة التســونامي ال بة لكارث

 ماليني دوالر من أمواهلا األساسية، ومتكنت بدعم من صـندوق           ٥مبلغ  مؤسسة األمم املتحدة    
 مليـون دوالر مـن طائفـة مـن الشـركاء،            ٣٥الشراكات الدولية مـن حشـد مبلـغ إضـايف قـدره             

 .يف ذلك مجعية الصليب األمحر األمريكية مبا
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، فرصــة مفيــدة لصــندوق )٢٠٠٥( وأتاحــت الســنة الدوليــة للرياضــة والتربيــة البدنيــة - ٢٧٧
الشــراكات الدوليــة للتــرويج ملشــاريع تنفــذ علــى املســتوى امليــداين باســتخدام الرياضــة كــأداة    

 .للتنمية، كما تواصل تقدمي الدعم إىل ممثلي اخلاص املعين بالرياضة من أجل التنمية والسالم
 

 شاريعخدمات امل  
 عامــا ملواصــلة التحــول واالنتعــاش بالنســبة ملكتــب األمــم املتحــدة   ٢٠٠٤ كــان عــام - ٢٧٨

واســتمر العمــل يف إعــادة مواءمــة هيكــل املكتــب لتقريــب اخلــدمات إىل     . خلــدمات املشــاريع 
العمالء، وُبدئ يف االضطالع بربنامج شامل لتحسني األوضاع املاليـة وإطـار الرقابـة الداخليـة                

يـــات وتكنولوجيـــات األعمـــال التجاريـــة لتلبيـــة االحتياجـــات املـــتغرية للعمـــالء   وتنســـيق عمل
وشـهد املكتـب تزايـدا يف الطلـب علـى           . واألسواق بأسلوب يتسم بفعالية التكـاليف والكفـاءة       

ســيما خــدمات إدارة املشــاريع الداعمــة لألنشــطة الربناجميــة املعقــدة املنفــذة علــى  خدماتــه، وال
ــة  نطــاق واســع يف حــاالت مــا ب  ــه  . عــد انتــهاء الصــراع واحلــاالت االنتقالي وممــا جتــدر مالحظت

ــم املتحــدة          ــامج األم ــذي لربن ــب التنفي ــق املكت ــه، وواف ــدة عمالئ ــوع قاع ــادة يف تن حــدوث زي
صندوق األمم املتحدة للسكان على قرارات لتوسـيع نطـاق خـدمات املكتـب لتشـمل                /اإلمنائي

ضال عن احلكومات املضيفة، يف تقـدمي اخلـدمات         املصارف اإلمنائية اإلقليمية ودون اإلقليمية، ف     
 .إىل برامج اهلياكل األساسية واألشغال العمومية

 مليـون دوالر علـى   ٧٣٩، حصـل املكتـب علـى    ٢٠٠٤ وفيما يتعلـق بـاألداء يف عـام        - ٢٧٩
 ٢٠٠٤ويف عـام    . ١٩٩٨هيئة أعمال جديدة متثل أعلى مستوى الكتساب األعمال منذ عـام            

ــذ املشــاريع  بلغــت القيمــة الكليــ  ــرادات  ٤٩٥,٢٢ة لتنفي ــون دوالر وجممــوع اإلي  ٤٥,٢٧ ملي
وتغطــي النفقــات، باإلضــافة إىل التكــاليف    .  مليــون دوالر٥٧,٠٨مليــون دوالر والنفقــات  

اإلدارية اجلارية، االستثمارات غري املتكررة املتعلقـة بالنـهوض بربنـامج جديـد لتخطـيط مـوارد                 
صـندوق السـكان ومكتـب      /اك بـني الربنـامج اإلمنـائي      ينفـذ باالشـتر   ) أطلس(املؤسسات يسمى   

خدمات املشاريع، فضال عن املصروفات املتصلة مببادرات التغيري، إلعادة هيكلـة املكتـب كـي               
 .يصبح مؤسسة تركز على العمالء وقادرة على االستمرار من الوجهة املالية

 
 اجملتمع املدين والشراكات التجارية  

 ســنة ُيعــد شــريكا رئيســيا ٦٠دين منــذ إنشــاء األمــم املتحــدة قبــل  مــا بــرح اجملتمــع املــ - ٢٨٠
للمنظمة، سواء علـى الصـعيد القطـري بإيصـاله املسـاعدات اإلنسـانية أو علـى الصـعيد العـاملي                     

ومن الواضح أن وجود اجملتمع املدين ومشاركته قـد         . مبشاركته يف املناقشات احلكومية الدولية    
 .املتحدة ومساءلتها وشفافيتهاساعدا على تعزيز مشروعية األمم 
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 وقد حثين النمو اهلائل يف حجم وتأثري اجملتمع املدين علـى مـدى العقـدين املاضـيني أو        - ٢٨١
حنو ذلك على إنشاء فريـق الشخصـيات البـارزة املعـين بالعالقـات بـني األمـم املتحـدة واجملتمـع                      

اسـتخالص الـدروس منـه والتوصـية        املدين لتقيـيم التفاعـل بـني األمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين و               
 ).Corr.1 و A/58/817 (٢٠٠٤يونيه /حزيرانوقدم الفريق تقريره يف . ُبسبل حتسينه

 اســـتجابة لتقريـــر الفريـــق ٢٠٠٤ســـبتمرب /أيلـــوليف ) A/59/354( وأصـــدرُت تقريـــرا - ٢٨٢
أوصيت فيه بعرض تقرير الفريـق علـى اجلمعيـة العامـة وقـدمت توصـيات حمـددة بشـأن كيفيـة                      

وقـررت اجلمعيـة العامـة    . وُبدئ بالفعل يف اختاذ إجراءات متابعة يف عـدد مـن اجملـاالت      . نفيذهت
 مـع  ٢٠٠٥يونيـه  /حزيـران  ٢٤ و ٢٣عقد جلسات استماع غري رمسية لتبادل اآلراء يف يومي          

وحيدوين األمـل يف أن     . ممثلي املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص        
. ك اجتماعـا سـنويا ُيعقـد قبـل افتتـاح كـل دورة مـن دورات اجلمعيـة العامـة مباشـرة                      يصري ذلـ  

وتقوم جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة بتكثيـف جهودهـا لتعزيـز قـدرة نظـام املنسـقني التـابعني                      
لألمم املتحدة على التواصل مع اجملتمع املـدين وغـريه مـن األطـراف الفاعلـة احملليـة ذات الصـلة                     

وحتقيقا هلذه الغاية، شكلت اجملموعة اإلمنائية فريقا عامال معنيـا بـاجملتمع   .  القطري على الصعيد 
املدين لوضع اختصاصات ملركز التنسيق مع اجملتمع املدين يف نظام املنسـقني املقـيمني ولتحديـد                
جمموعة من األنشطة الربناجمية على الصـعيد القطـري متـول مـن صـندوق اسـتئماين يـتم إنشـاؤه           

وأقوم حاليا ببحث ُسبل ترسـيخ أقـدام دائـرة االتصـال باملنظمـات غـري احلكوميـة           . غرضهلذا ال 
وأخـريا  . من الوجهتني املؤسسية واملالية، ولكن سـيلزم بعـض الوقـت للتوصـل إىل حـل مقبـول             

أصــبحت إمكانيــة وصــول اجملتمــع املــدين إىل الوثــائق الرمسيــة أيســر كــثريا منــذ أن أصــبح نظــام 
 .٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ٣١احا للجمهور يف الوثائق الرمسية مت

ففــي .  ومــن ناحيــة أخــرى، قــررُت عــدم املضــي يف إنشــاء مكتــب الشــراكة املقتــرح    - ٢٨٣
الوقــت الــذي حصــلنا فيــه علــى موافقــة اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة إلنشــاء    

ربعـات كافيـة مـن املـاحنني     وظيفة لـرئيس املكتـب برتبـة أمـني عـام مسـاعد، تعـذر علينـا مجـع ت              
وعـالوة علـى ذلـك، مل تكـن بعـض اجلهـات       . لضمان قدرته على االستمرار يف األجل الطويل      

 .املتوقع تعاملها مع املكتب املقترح مؤيدة بالقدر الكايف
ــرين     - ٢٨٤ ــرار اســتجابة للتقري ــة أي ق ــة العام ــاجملتمع  وإىل اآلن، مل تتخــذ اجلمعي ــتعلقني ب  امل
 املسـتوى للجمعيـة     العـام الرفيـع   االجتمـاع   رت التأكيد يف تقريري املقـدم إىل        ركلذلك  . املدين

ــذي ســي  ــة ال ــولعقد يف العام ــة أن   )A/59/2005 (٢٠٠٥ســبتمرب /أيل ــه ينبغــي للجمعي ، علــى أن
 أن تتصـرف الـدول األعضـاء        وإين آمل بصـدق   .  بصورة أنشط كثريا مع اجملتمع املدين      واصلتت

 .وفقا هلذه التوصيات
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اختـذ يف الوقـت     و ،بصـورة مبـهرة   ينمـو    االتفـاق العـاملي   ، اسـتمر    مل العام املنصر  وخال - ٢٨٥
ــه خطــوات اســتراتيجية لتحســني    ــةإدارة الذات ــر مــن    . نوعي ــا أكث ــاملي حالي ــاق الع ويضــم االتف

ويف مــؤمتر قمــة قــادة االتفــاق العــاملي الــذي   .  بلــدا٨٠ شــركة مــن عــدد يربــو علــى  ٢ ٠٠٠
األعمــال واجملتمــع قطــاع أكـرب جتمــع ملمثلــي  كــان ، و٢٠٠٤يونيــه /حزيــرانعقــده يف دعـوت ل 

املدين ُيعقد يف األمـم املتحـدة، اتفـق املشـاركون مـن مجيـع القطاعـات علـى أن املبـادرة بلغـت                        
ــة وإدارة      ــى ضــمان النوعي ــز عل ــف التركي ــب تكثي ــة تتطل ــمرحل ــة و العالم التســيري ات التجاري

 . على الصعيدين العاملي واحمللياإلداري
سياسـته   تنفيـذ    ية، خـالل السـنة املاضـ      أمت مكتـب االتفـاق العـاملي       الغاية،   لتلكقيقا  وحت - ٢٨٦

 يــتعني مبوجبــها علــى الشــركات املشــاركة أن تقــدم ســنويا يت الــ، التقــدماملتعلقــة بــاإلبالغ عــن
ــزا ــذها للمبــادئ العشــرة وإال تعرضــت    بالغــا متمي ــه مــدى تنفي  موقــع علــىوصــفها ل حتــدد في

واهلدف العام من ذلك هـو زيـادة الشـفافية واملسـاءلة     . بأهنا خاملة الشبكةاالتفاق العاملي على    
التنفيـذيني  املسـؤولني   تصل مكتب االتفاق العاملي مباشـرة جبميـع         او. العامة فيما يتعلق باملبادرة   

 باالتصـال بالشـبكات القطريـة العديـدة حلشـد        كمـا قـام   شرط،  لاملشاركني بشأن هذا ا   األوائل  
وللمســاعدة يف هــذا اجلهــد، قـام مكتــب االتفــاق العــاملي،  . هبــذا اخلصـوص  املشـاركني احمللــيني 

ومـع اقتـراب    . بالتعاون مع الشركاء الرئيسيني، بنشر الدليل العملي لإلبالغ عـن التقـدم احملـرز             
 يف املائــة مــن ٨٠، كــان أكثــر مــن ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران ٣٠، وهــو لإلبــالغاملوعــد النــهائي 

ــة العديــد - االتفــاق العــاملي قــد قــدمت بالغاهتــا    املشــتركة يفالكــبريةالشــركات   منــها بنوعي
 - ومعظمهـم مـن العـامل النـامي          -بيد أنه يف الوقت ذاتـه مل تقـدم أغلبيـة املشـتركني              . منوذجية

تشجيع مزيـد مـن   هو لذلك فإن التحدي األكرب للتقدم إىل األمام سيكون . بالغاهتم حىت اآلن 
الفـات  تخاالوام وفهـم العراقيـل الـيت تشـمل قضـايا اللغـة       الشركات على إعداد هذا الـبالغ اهلـ       

الواضــح و. فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ مقابــل اإلبــالغ قطــاع األعمــال األساســية يف ثقافــة ومواقــف 
تحويــل ب فيمــا يتعلــقبــاهر هم ســجل ديأن الكــثري مــن املشــتركني يف االتفــاق العــاملي لــبالفعــل 

 االتفـاق العـاملي     سبب إيـالء  إدراك واضح ل  ديهم  لاملبادئ العشرة إىل ممارسة عملية، لكن ليس        
زيـادة توضـيح    ومـن مث، يـتعني علينـا        .  األنشـطة  تلكإلبالغ عن   لاآلن هذه الدرجة من األمهية      

 الشـركات بنمـوذج ُمبسـط لكـي تتبعـه عنـدما       تزويـد تلـك  ، فضال عـن    لذلك األساس املنطقي 
 .تبدأ هذه العملية

رات مهمة فيمـا يتعلـق بالشـبكات القطريـة لالتفـاق       وقد شهد العام املنصرم أيضا تطو      - ٢٨٧
وعقــدت حكومــة اململكــة املتحــدة يف كــانون .  شــبكة٤٠ عــددها اآلن تجــاوز الــيت ي،العــاملي
 اجتماعا رئيسيا للشـبكات القطريـة وافقـت فيـه بعـض الشـبكات علـى                 ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

واتفقــت .  إحكامــاتشــكيل هياكــل رمسيــة لــإلدارة يف حــني فضــل الــبعض اآلخــر هياكــل أقــل  
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التقـدم،  عـن   بالغـات عـداد  علـى إ تشـجيع  الالشبكات على العمل مع املشـتركني فيمـا يتصـل ب    
وعلــى أن ُتصــبح أكثــر قــوة وديناميــة فيمــا يتعلــق بــإدارة العالمــات التجاريــة، واســتقطاب          

وسـيتمثل  . مشاركني جدد، والدخول يف املزيـد مـن الـربامج واألنشـطة لتوسـيع نطـاق التنفيـذ                 
أن أن ختتـار بـني      علـى   � ةلـ اماخل�، يف تشـجيع الشـبكات       حقـا التحديات للمضي قـدما،     أحد  

وخـالل السـنة، كانـت هنـاك أمثلـة مضـيئة علـى نشـاط بعـض الشـبكات                . تنشط أو أن تذوي   
فقد عقدت مثال شـبكة مصـر لالتفـاق العـاملي سلسـلة مـن احللقـات الدراسـية بشـأن                  . القطرية

نــد لالتفــاق العــاملي علــى عقــد اجتمــاع إقليمــي لالتفــاق  التنفيــذ، يف حــني ســاعدت مجعيــة اهل
 مشترك وركـز علـى      ٢٠٠العاملي يف جنوب آسيا ملدة يومني يف جامشدبور، حضره أكثر من            

 .قضية األعمال التجارية والفقر
وفيما يتعلق بتحسني إدارة العالمات التجارية، قام مكتب االتفاق العاملي أيضـا بنشـر               - ٢٨٨

طـرح شـعارا ثانيـا معـدال     وثر مشوال بشأن استخدام شعار االتفـاق العـاملي،         سياسة جديدة وأك  
 .لكي يستخدمه املشتركون واملناصرون اآلخرون

، املرحلــة التاليــة مــن وخــالل الســنة، دخــل مكتــب االتفــاق العــاملي، بنــاء علــى طلــيب   - ٢٨٩
ا وتوزيعهـا    بـاإلدارة عمومـ    تتصـل استعراض أسلوب إدارته اليت مشلـت إعـداد ورقـات مناقشـة             

العمليـــة يف  أجنـــزتو.  التـــدابري املتعلقـــة بالرتاهـــةتنقـــيحعلـــى املشـــتركني، فضـــال عـــن زيـــادة 
ويف حــني سيســتمر توجيــه إدارة االتفــاق العــاملي مــن مكتــب االتفــاق . ٢٠٠٥أغســطس /آب

العاملي، فإن املشـتركني يف املبـادرة سيضـطلعون بقـدر أكـرب مـن امللكيـة مـن خـالل الشـبكات                       
وعلى الصعيد القطري، سريكز املشتركون على تعميـق وتوسـيع          . لعديدة اليت أنشئت  القطرية ا 

نطاق تنفيذ املبـادئ واسـتخدام آليـات ضـمان اجلـودة لكفالـة ترمجـة االلتزامـات إىل إجـراءات                     
 .ملموسة
مسـامهات قطـاع   � إعـداد منشـور  بدور رئيسـي يف    أيضا  قام مكتب االتفاق العاملي      و - ٢٩٠

دليـــل : اإلغاثـــة الـــيت تضـــطلع هبـــا األمـــم املتحـــدة يف حـــاالت الطـــوارئ األعمـــال يف جهـــود 
 املكتب باالشتراك مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف مؤمتر هـام            صدره، الذي أ  �توجيهي
وقـد ُصـمم    . نتـون ي الواليات املتحدة السابق بيـل كل      حضره رئيس وأبريل،  / نيسان ٢٥ُعقد يف   

يد السبل الفعالة لـدعم جهـود األمـم املتحـدة لإلغاثـة يف         الدليل ملساعدة قطاع األعمال يف حتد     
أن مبقـدورنا   أن  سـونامي،   التكارثـة   يف  وأظهرت االسـتجابة جلهـود اإلغاثـة        . حاالت الطوارئ 

 املسـاعدات السـخية اهلائلـة املقدمـة مـن           توجيـه يف املساعدة على    يف األمم املتحدة    حنسن أداءنا   
 .مليةاألزمات العاوقوع القطاع اخلاص أثناء 
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ــاملي يف          - ٢٩١ ــاق الع ــب االتف ــددة، أصــدر مكت ــق باجملــاالت املتصــلة بقضــايا حم ــا يتعل وفيم
السياسـة العامـة    : متكـني اقتصـادات السـالم     : أبريل منشورين متصلني ببعضهما مهـا     /نيسان ٢٨
وممارســات قطــاع ، الــذي نشــره االتفــاق العــاملي، ألعمــال املراعيــة لظــروف الصــراعقطــاع ال

الـذي نشـرته منظمـة       ،توجيهـات للصـناعات االسـتخراجية     : اعية لظروف الصراع  األعمال املر 
تفــي هبــذين املنشــورين، حيــث حيــث وإنــين أح. ، وهــي منظمــة غــري حكوميــةاإلشــعار الدوليــة

أحدمها احلكومات على تعزيز اجلهود ملساعدة قطاع األعمال علـى التـرويج للسـالم، يف حـني           
تجاريـة  المارسات  امل يف تطوير    فعاليةعلى أن تكون أكثر     يشجع اآلخر الصناعات القوية األثر      

 .راعية لظروف الصراعامل
وخالل العام أيضا، كثف االتفاق العـاملي جهـوده فيمـا يتعلـق بالتفاعـل مـع األسـواق                    - ٢٩٢
 يف مـؤمتر    ٢٠٠٤يونيـه   /الـيت أطلقـت يف حزيـران      � الفـوز ملـن يهـتم     �ففي إطار مبـادرة     . املالية

ت جمموعــة مــن الشــركات االســتثمارية الرئيســية يف أفرقــة عاملــة خــالل    قمــة القــادة، اجتمعــ 
 تقريرا وأداة ملساعدة احملللـني املـاليني علـى حتقيـق التكامـل بـني          ٢٠٠٥ وستنشر يف عام     ،السنة

ويف الوقـت ذاتـه، أطلـق    . ة واالجتماعية من أجل املساعدة على استدامة األسواق     يالعوامل البيئ 
 حبشـد  حاليا   قوم، اليت ت  �مبادئ االستثمار املسؤول  �امج اإلمنائي مبادرة    االتفاق العاملي والربن  

ناديق املعاشـات التقاعديـة يف العـامل مـن أجـل تشـجيع              األوائـل لصـ    التنفيذيني   سؤولنيجهود امل 
ويف كلتــا احلــالتني، ســيتمثل التحــدي يف أن تعتمــد . االســتثمار املســؤول علــى الصــعيد العــاملي

 . من األطراف الفاعلة يف القطاع املايلكتلة حرجةلتوجيهية هذه الُنهج واملبادئ ا
 رســالة ووهــ� �Compact Quarterlyكمــا شــهد العــام املنصــرم بــدء إصــدار منشــور   - ٢٩٣
 االتفـاق العـاملي وجمـاالت القضـايا الـيت يهـتم هبـا             بشأن   إلكترونية حتتوي على مقاالت      اريةبإخ

ة منــذ صــدورها، تتمتــع الرســالة اإلخباريــة  وخــالل الفتــرة القصــري. اهــوأحــدث التطــورات في
 مـن املشـتركني ومقـرري السياسـات وقـادة الفكـر مـن               ٣ ٠٠٠باهتمام قراء يتجـاوز عـددهم       

 .مجيع أحناء العامل
وأخريا، حاز مكتب االتفاق العاملي على دعم حكومة الصني فيما يتعلـق بعقـد مـؤمتر                 - ٢٩٤
. ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ١نـوفمرب و    /اين تشرين الث  ٣٠التفاق العاملي، يف    الصني ل قمة  

ــا، جيمــع بــني رؤســاء        ــأن يكــون حــدثا تارخيي ــؤمتر ب رؤســاء األعمــال وقطــاع ويبشــر هــذا امل
 شـجيع مـع قيـادات الشـركات األجنبيـة واملنظمـات األخـرى مـن أجـل ت                يف الصني   احلكومات  

 .املواطنة املسؤولة للشركات يف الصني وغريها
نقضــي أعمــاال حمــددة تتعلــق مبتابعــة تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقطــاع  كمــا شــهد العــام امل - ٢٩٥

 األعمـال التجاريـة لصـاحل    تسـخري :  مباشـرة األعمـال احلـرة   تشـجيع �اخلاص والتنمية، املعنـون   
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. اإلمنــائياألمــم املتحــدة  حتــت رعايــة برنــامج ٢٠٠٤مــارس /، الــذي عــرض يف آذار�الفقــراء
 بلــدا، حيــث حظــي باهتمــام رؤســاء الــدول،   ٣٠مــن التقريــر رمسيــا يف أكثــر  إصــدار  نلــعوأ

ومقرري السياسات الرئيسيني، واحلكومـات احملليـة، واألطـراف الفاعلـة مـن القطـاع اخلـاص،                 
وأعقب إصدار التقريـر عقـد سلسـلة مـن حلقـات            . على املستويني األجنيب واحمللي على السواء     

كمـا  . ات الـواردة يف التقريـر     مبادرات حمـددة ُتجسـد التوصـي      والعمل وإنشاء مشاريع جديدة،     
 التجاريـة املسـتدامة، وهـو برنـامج رئيسـي           النـهوض باملؤسسـات   شهد العام التوسع يف مبـادرة       

عنـد  قـدما    االسـتراتيجيات االبتكاريـة      حبافظـة يأخذ ما ورد يف تقرير اللجنـة مـن نتـائج ويـدفع              
ت الـذي أجـري يف عـام       حوار السياسـا  املستوحاة من    ،وهذه املبادرة .  األسواق والتنمية  ملتقى
 التجاريـة والتنميـة املسـتدامة، مـن شـأنه أن      املؤسسـات  يف إطار االتفـاق العـاملي بشـأن         ٢٠٠٢

كمــا قامــت . ييســر إجيــاد حلــول مشــاريعية بقيــادة قطــاع األعمــال تســتهدف احلــد مــن الفقــر 
  علــىســاعدت و، التجاريــة العامليــة الرائــدةملؤسســات مــن ا١٥املبــادرة بتجميــع حافظــة تضــم 

واسترشـادا بالتقـارير الـيت صـدرت        . مواصلة دفـع توسـعها يف أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة             
وجلنـة أفريقيـا    والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا،         االقتصادي العاملي،    فلمؤخرا عن احمل  

 هـا منو التجاريـة والتنميـة، أتطلـع إىل مواصـلة           املؤسسـات  يف العالقة بني     رائداباعتبارها إسهاما   
 .األهداف اإلمنائية لأللفيةب بتشجيع اتباع هنج ابتكارية للنهوض

 



A/60/1  
 

05-453287 
 

 خامتة  
تتصـل   يف هـذا التقريـر نطاقـا عريضـا مـن القضـايا الـيت هلـا           بياهناُتغطي األنشطة الوارد     - ٢٩٦

ويف . مباشرة بشعوب العامل، من السالم واألمن إىل التنمية وحقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون               
 الحتياجـات اجملتمـع الـدويل    ابتكـاري اجملـاالت، تسـتجيب األمـم املتحـدة بأسـلوب       مجيع هـذه    

املنظمة رمزا وأداة اللتزامنا املشترك بالعمل معـا مـن أجـل حتقيـق أهـداف                متثل  و. الدائمة التغري 
جتسد أمل البشرية يف حتقيق نظـام عـاملي         فإهنا  األمم املتحدة   من عدم كمال    وبالرغم  . مشتركة

 . م والعدليسوده السال
، أن نعتــرف الــذي يصــادف العيــد الســتيين لألمــم املتحــدة عــام هــذا اليف مــن املهــم، و - ٢٩٧

. ١٩٤٥اليت حققتـها املنظمـة منـذ تأسيسـها يف سـان فرانسيسـكو يف عـام                  العديدة  باإلجنازات  
تنـا  الكيفية اليت ميكننا هبـا حتسـني الوفـاء بواجبا         يف  فرصة للتأمل   أيضا  جيب أن يكون    العام  لكن  

التغــيري لــيس أمــرا جديــدا علــى املنظمــة، ومل يكــن التغــيري يف أي وقــت مــن    إن . ومســؤولياتنا
 الــذي ســيعقد يف   االجتمــاع العــام الرفيــع املســتوى   ويف . هــو اآلن عليــه األوقــات أهــم ممــا   

 الدول األعضاء الختاذ قرارات جريئـة جلعـل         زعماءسبتمرب، ستكون الفرصة متاحة أمام      /أيلول
إنـين علـى   و. ر عدال وأكثر حرية، أكثر ازدهـارا وأكثـر أمنـا، ولتعزيـز األمـم املتحـدة                عاملنا أكث 

 . من أجلنا حنن، ومن أجل األجيال املقبلةناسبة مستوى املثقة من أهنم سيكونون على
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