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 الفصل األول
 مقدمة  

قصدت يف هذا التقرير، الـذي هـو تقريـري الـسنوي العاشـر واألخـري، أن أقـدم نظـرة                      - ١
ه املنظمـة مـن إجنـازات ومـا واجهتـه مـن حتـديات خـالل االثـين عـشر           عامة على أهم مـا حققتـ    

شهرا املاضية، على ضوء ما حدث من تطورات بالغة األمهية على مـدى عقـد مـن الـزمن منـذ                     
كما أنين ضممت يف هـذا التقريـر املفـرد، إىل جانـب             . ١٩٩٧أن توليت منصيب يف مطلع عام       

قـدم احملـرز يف تنفيـذ إعـالن األلفيـة، الـذي كـان يف                اإلفادة عن عمل املنظمة كاملعتـاد، بيـان الت        
 . األعوام السابقة موضوعا لتقرير مستقل

ومضمون هذا التقرير مرتب حتت أربعة عنـاوين، سـريى القـراء أـا منـاظرة لألبـواب                   - ٢
ســبتمرب / املعقــود يف أيلــول٢٠٠٥األربعــة الرئيــسية للوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  

ــون      ٢٠٠٥ ــري املعن ــها هيكــل تقري ــع هــي األخــرى يف تكوين ــيت تتب ــة   ”، ال ــن احلري يف جــو م
التنميــة؛ والــسالم واألمــن؛ وحقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون والــشؤون اإلنــسانية؛  : “أفــسح

الــدوائر ”وقــد أضــفت إىل هــذه األبــواب األربعــة بابــا خامــسا بعنــوان . وتعزيــز األمــم املتحــدة
دت به تغطية جمال مل يكن يـصنف فيمـا سـبق علـى أنـه جمـال حمـوري         ، قص “اجلماهريية العاملية 

 بــل وسيكتــسب، فيمــا أعتقــد، -بالنــسبة لعمــل املنظمــة ولكنــه أصــبح مهمــا بــصورة متزايــدة 
 . مزيدا من األمهية مع تقدم مسرية يف القرن اجلديد

املقـام  وقد اعترى التغـيري األمـم املتحـدة علـى مـدى تارخيهـا، فتحولـت مـن كوـا يف                       - ٣
األول منظمة خلدمة املؤمترات لتصبح كيانا عامليـا حبـق لتقـدمي اخلـدمات، يعمـل علـى مـستوى                    
ــاة مــن هــم حباجــة إىل          ــا مــن أجــل حتــسني حي ــدان يف كــل ركــن مــن أركــان العــامل عملي املي

 ٧٠فقد أصـبح أكثـر مـن    . وقد اختذ هذا التحول منحى دراميا خالل العقد املنصرم  . املساعدة
 باليـني دوالر يتعلـق حبفـظ الـسالم وغـريه مـن              ١٠اليا مـن ميزانيتنـا الـسنوية البالغـة          يف املائة ح  

 يف  ٥٠العمليات امليدانية، مقابل ما كانت عليـه هـذه النـسبة منـذ عـشر سـنوات وهـو حـوايل                      
 يف املائة من موظفينـا املـدنيني البـالغ          ٥٠وأكثر من   . املائة من ميزانية تقل عن نصف هذا املبلغ       

وزاد عدد مكاتب الشؤون اإلنسانية مـن       .  موظف خيدمون حاليا يف امليدان     ٣٠ ٠٠٠عددهم  
 يعمـل   ٢٠٠٥ مكتبـا يف عـام       ٤٣ موظفـا إىل     ١١٤ كـان يعمـل ـا        ١٩٩٧ مكتبا يف عام     ١٢
وازدادت األعمــال املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان علــى الــصعيد القطــري ازديــادا .  موظفــا٨١٥ــا 

وضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان منحـصرا يف             ، كان وجود مف   ١٩٩٦ملموسا؛ ففي عام    
 بلــدا، بينمــا ينتــشر العــاملون يف جمــال حقــوق اإلنــسان املــدعومون مــن املفوضــية حاليــا يف ١٤

 مـن عمليـات االنتخابـات    ١٠٠وقد دعينـا إىل تقـدمي الـدعم إىل أكثـر مـن      .  بلدا ٤٠أكثر من   
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أللفيــة منوذجــا عمليــا تقتــدي بــه  وعــالوة علــى ذلــك، أصــبحت األهــداف اإلمنائيــة ل . الوطنيــة
ويقـود برنـامج األمـم    . احلكومات والشعوب يف شىت أحناء العامل مـن أجـل تعزيـز رفـاه اجلميـع          

) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      
اإليـدز، وذلـك عـن    /ريةمحلة الكفاح ضد أخطار وجودية من قبيـل فـريوس نقـص املناعـة البـش         

طريق حشد جهود ومـوارد عـشر مـن مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة يف إطـار واحـد معـا                        
لصاحل االسـتجابة العامليـة لوبـاء اإليـدز، وتعمـل أمانـة الربنـامج حاليـا علـى الـصعيد امليـداين يف                 

 .  بلدا٧٥أكثر من 
لعقـد الـذي قـضيناه لتونـا،        وإذا جاز القول بأن أي ظاهرة ما قد سادت مبفردها هذا ا            - ٤

وقد عرف هذا املصطلح علـى أوجـه        . العوملةلتعني على وجه اليقني أن تكون هذه هي ظاهرة          
شىت، ولكنه لدي يعين أوال وقبل كل شيء العصر الذي مل يعـد فيـه مفهـوم العالقـات الدوليـة           

ــشم       ــة، بــل ي ــدول القومي ــشكل يكــاد يكــون حــصريا علــى العالقــات بــني ال ــضا قاصــرا ب ل أي
العالقات بني البشر من خمتلف القوميات، حيث يتفاعل كـل منـهم مـع اآلخـر بكـم غفـري مـن                    
ــا، عــرب احلــدود الوطنيــة، بــل عــرب       الطــرق بوصــفهم أفــرادا أو أعــضاء يف مجاعــات مؤلفــة ذاتي

. القارات واحمليطات، بدون حاجة يف كثري من األحيان إىل الرجوع إىل الدولـة علـى اإلطـالق                
“ األطـراف مـن غـري الـدول       ”ن األمم املتحـدة مكونـة مـن دول أعـضاء، فـإن هـذه                ويف حني أ  

األمـم املتحـدة   مطلوبـا مـن    أصـبح  جديـدة على الساحة الدوليـة تـشكل دوائـر مجاهرييـة عامليـة             
 . بشكل متزايد أن تتفاعل معها

 ويتعني على األمم املتحدة أن تتعلم كيف تعمـل مـع قطـاع األعمـال التجاريـة العـاملي                  - ٥
وجيـــب أن تـــشجع املنظمـــة علـــى إقامـــة . واتمـــع املـــدين العـــاملي جبميـــع أشـــكاهلما املختلفـــة

الشراكات مع هذه األطراف الفاعلة احليوية مـن أجـل حفـز التغـيريات املتوخـاة وحتقيـق النمـو               
 . واألمن وإجناز اخلدمات، وال سيما يف امليدان

ألطــراف الفاعلــة الوحيــدة يف حقــل بيــد أنــه يف حــني أن الــدول القوميــة مل تعــد هــي ا  - ٦
وتواجـه هـذه الـدول حتـديات مجاعيـة          . العالقات الدولية، فإا ال تزال هي أهم هذه األطراف        

 .ال قبل ألي دولة مبفردها أن تذللها
بـل إنـه علـى      . واألمر املتـيقن هـو أن الدولـة مل تـضمحل أو تـصبح زائـدة عـن احلاجـة                    - ٧

     تمع تعقدا، تتعاظم أمهيـة دور الدولـة بوصـفها الكيـان املـنظِّم          النقيض من ذلك، كلما ازداد ا
ــدير  ( ــان امل ــصاحل     ) وإن مل يكــن الكي ــني مجاعــات امل ــصادي وبوصــفها وســيطا ب ــشاط االقت للن

. وكلما زاد انتـشار األسـلحة املميتـة، تـزداد ضـرورة احتكـار الدولـة لوسـائل القـسر                   . املختلفة
ن ينظر إىل تلك البلـدان املنكوبـة بـسبب أن الدولـة فيهـا              ولكي يقتنع املرء بذلك، ما عليه إال أ       
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وكثري من هـذه البلـدان معـروف لـدى األمـم املتحـدة              . ضعيفة أو أصيبت، كما يقال، بالفشل     
حق املعرفة، حيث أننا غالبـا مـا نـستدعى إىل تقـدمي املـساعدة حيثمـا تكـون الـدول ضـعيفة أو             

 . انتاا الفشل
فقـد كـان تـصور منظمتنـا لـدى مؤسـسيها        . لـتغريات املهمـة   وهذا هو اآلخر تغري من ا      - ٨

بل إم حظروا علـى املنظمـة، يف املـادة          . أا ستعمل أساسا على صون السالم فيما بني الدول        
يف ” من ميثاقها، الذي هو وثيقة حية ال تزال حىت اليوم مهمة أبلـغ األمهيـة، أن تتـدخل                    ٧-٢

ــداخ     ــسلطان ال ــيت تكــون مــن صــميم ال ــشؤون ال ــةال ــفع   “لي ألي دول ــد ش ، وإن كــان هــذا ق
بالتحفظ املنطقي الذي مؤداه أن هـذا املبـدأ ال خيـل بتطبيـق تـدابري اإلنفـاذ املنـصوص عليهـا يف                   
الفصل السابع حينما يتخذ جملس األمـن إجـراءات إزاء حـاالت ديـد الـسالم أو اإلخـالل بـه            

 .أو أعمال العدوان
٩ -     لس هذا التحفظ مـرات عديـدة، ملـا وجـده مـن أن           ويف السنوات األخرية، استعمل ا

ــها ســرعان          ــدول، ولكن ــدأ داخــل ال ــا تب ــا م ــدوان غالب ــسالم وأعمــال الع أعمــال اإلخــالل بال
ومـن مث أصـبحت     . تتطور إىل ديدات للسالم يف منطقة بأسرها، إن مل يكن يف العامل كلـه              ما

لـى أنـه ال ميكـن أن ينفـصم عـن           األمم املتحدة تنظر بصورة متزايـدة إىل أمـن دوهلـا األعـضاء ع             
وهـــذا مـــا جعـــل رؤســـاء دول . أمــن الـــسكان الـــذين يقطنوـــا والـــذين متثلـــهم هــذه الـــدول  

وحكومــات العــامل يــرون لزامــا علــيهم، يف مــؤمتر القمــة التــارخيي املعقــود يف العــام املاضــي، أن 
ماعيـة  دة مـسؤولة عـن محايـة سـكاا مـن اإلبـادة اجل      حكل دولة على ”يؤكدوا من جديد أن     

، وأن يؤكـدوا أن اتمـع       “وجرائم احلرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية             
الدويل مسؤول أيضا عن أن يتخذ يف الوقـت املناسـب إجـراء حامسـا هلـذا الغـرض، عـن طريـق            
جملس األمن، يف حال ثبوت قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البـين عن محايـة               

 .اسكا
ومبجــرد أن . والــدول، بإجيــاز، هــي مبثابــة خــدم للبــشر وأدوات هلــم، ولــيس العكــس   - ١٠

يصبح هذا املبدأ األساسي مفهوما ومقبوال، يصبح مـن الـسهل إدراك الـسبب يف أن األهـداف          
 مترابطـة هكـذا علـى حنـو         - وهي التنمية واألمن وحقوق اإلنـسان        -الرئيسية الثالثة للمنظمة    

 .فصمال ميكن أن ين
ولكي ينعم البشر بالنماء والرخاء، يـتعني أن يكـون مبقـدورهم أن يتطلعـوا إىل الدولـة                   - ١١

 ال املدنية والـسياسية منـها   -طلبا لألمن واحلماية وأن يكون بإمكام ممارسة حقوقهم الفردية          
 . يف ظل سيادة القانون-فحسب، بل واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضا 
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 فــإن البــشر ال ميكــن أن يــشعروا بــاألمن حقــا إال إذا كــانوا متمــتعني بــاألمن    كــذلك - ١٢
ــسياسي أو العــسكري    ــصادي فــضال عــن األمــن ال ــوقهم    ، االقت ــة مــن أن حق ــى ثق وكــانوا عل

 . األساسية وكرامتهم اإلنسانية لن تنتهك
عتـاق مـن    وال ميكن للبشر أن يتمتعـوا حبقـوق اإلنـسان متتعـا جمـديا إال إذا أمكنـهم االن                   - ١٣

 تمثـل   -ربقة الفقر املضنية واملهينة، وإال إذا كان بإمكـام االعتمـاد علـى دولـة قويـة وعادلـة                    
 . حلمايتهم من العنف واجلرمية-فيها آراؤهم ومصاحلهم متثيال حقيقيا 

ومن أعظـم األصـول الـيت تتمتـع ـا املنظمـة يف اضـطالعها برسـالتها علـى مجيـع هـذه                 - ١٤
موظفوهـا البواسـل ذوو املثـل العليـا، الـذين خيـدم كـثريون منـهم يف أوضـاع                   اجلبهات الثالث،   

وخـالل العقـد املنـصرم، تزايـد اسـتهداف مـوظفي األمـم              . حافلة باملشقات وحمفوفة باألخطـار    
والرسـالة الـيت ننـهض ـا لبنـاء عـامل            . املتحدة يف األماكن اليت تكتنفها املنازعـات والـصراعات        

وقـد عانـت األمـم املتحـدة     . مجيـع البـشر مل تعـد ضـمانة للحمايـة     أفضل وأكثـر أمنـا مـن أجـل          
ولـذا تعـني علينـا أن نـتعلم كيـف ميكـن أن ننـهض                . فقدانا حقيقيا للرباءة يف السنوات األخـرية      

 .برسالتنا على أفضل وجه يف مساعدة اآلخرين دون إفراط يف تعريض أنفسنا للخطر
 أن تظـل األمـم املتحـدة، الـيت أُسـست علـى             وجيـب . ولكن التزامنا جيب أال يتغري أبـدا       - ١٥
، قادرة على النهوض على الوجه الفعال مبصاحل هذه الـشعوب يف مجيـع              “بوحنن الشع ”شعار

ويف الواقــع أن تقريــري املقــدم مبناســبة  .  التنميــة واألمــن وحقــوق اإلنــسان -اــاالت الثالثــة 
يف جـو مـن احلريـة       ” بعنـوان    ٢٠٠٥وتقريري املقدم يف عام     “ حنن الشعوب ”األلفية واملعنون   

تتجلى فيهما رؤييت هلذه املسؤولية العاملية، اليت كانت هي السند الذي اعتمدت عليـه               “ أفسح
وهـذا التقريـر يـبني كيـف سـعت املنظمـة إىل             . والييت طـوال فتـرة شـغلي ملنـصب األمـني العـام            

ــه الكــثري وأعتقــد. حتقيــق ذلــك يف الــسنة املاضــية وعلــى ضــوء الــسنوات العــشر املاضــية      أن ب
ولكين على وعي تام أيضا مبدى القصور الباعث علـى اجلـزع            . ميكننا أن نكون فخورين به     مما

وهـذا مـا جيعلـين    . يف قدراتنا على مجيع اجلبهات الثالث، على التصدي ملا جيانـا مـن حتـديات    
ل هـي  على اقتناع بأن مهمة تعزيز األمم املتحـدة ليـست عمليـة حمـصورة يف مـسك الـدفاتر، بـ          

ضرورة حتمية تتعلق تعلقا مباشرا مبصاحل مجيـع الـدول األعـضاء، وينبغـي أن حتظـى باالهتمـام                   
 .العاجل من هذه الدول بقدر أكرب كثريا مما يبدو أا حتظى به حاليا
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 ثاينالفصل ال
 التنمية  

 
 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا واألهداف اإلمنائية لأللفية  
 ل األلفيةامآ:  أي جهددخاراعدم   

، طـرح زعمـاء   )٥٥/٢قـرار اجلمعيـة العامـة     (٢٠٠٠يف إعالن األلفية الصادر يف عام   - ١٦
وإذ تعهـد الزعمـاء بتوجيـه مثـار     . العامل رؤية جديدة جسورة وجامعة من أجل صاحل اإلنـسانية    

ل ختلـيص بـين      يف سـبي   جهـد أي  ”بـأال يـدخروا     العوملة حنو إفادة مجيـع البـشر، أعلنـوا التـزامهم            
ومنـذ عـام    .“إنـسانية املهينـة والال الفقـر املـدقع   ظـروف  رجـاال ونـساء وأطفـاال، مـن     اإلنسان،  
بت األمـم املتحـدة، متـضامنة مـع أصـوات مرموقـة يف قطاعـات احلكومـة واتمـع                    دأ،  ٢٠٠٠

ل املدين واألعمال التجارية والعلوم، على بث الروح يف هذا االلتزام على حنو كان كـثريون قبـ              
وكانت نتيجة ذلك حدوث زيـادة هائلـة يف       . بضع سنوات فقط سيعتربونه يف حكم املستحيل      

أفـدح  يعـيش بكاملـه حتـت وطـأة         ال يـزال    قدر االهتمام العاملي ذا السدس من البشرية الـذي          
 .يقل عن دوالر واحد يومياأي بدخل الفقر املدقع، شكل من أشكال 

 لالعتمـاد علـى النجاحـات اإلمنائيـة الكـبرية الـيت             وهذا الـزخم الـسياسي يتـيح الفرصـة         - ١٧
يف الفتــرة املمتــدة مــن عــام وكمــا يــربز املرفــق اإلحــصائي هلــذا التقريــر  . حققهــا العــامل مــؤخرا

، اخنفضت النسبة اليت تعيش يف فقر مدقع من سكان العامل النامي مـن              ٢٠٠٢ إىل عام    ١٩٩٠
افعــة لــذلك يف معظمهــا مــن املكاســب الــيت   يف املائــة، وجــاءت القــوة الد١٩إىل يف املائــة  ٢٨

وفيــات األطفــال يف البلــدان  لوهبطــت املعــدالت املتوســطة . حتققــت يف شــرقي وجنــويب آســيا 
 حالـة يف عـام   ٧٩ إىل ١٩٩٠ مـن املواليـد األحيـاء يف عـام     ١ ٠٠٠ حالة لكـل     ٩٥النامية من   
لبــشر إمكانيــة  بليــون مــن ا١,٢وعلــى مــدى تلــك الفتــرة ذاــا، تــوافرت ألكثــر مــن . ٢٠٠٤

ــتعمال مرافــق صــحية حمــسنة    ــن عــام  . اس ــام ١٩٩١وم متوســط صــايف ، ازداد ٢٠٠٤ إىل ع
 . يف املائة٨٦ يف املائة إىل ٧٩من يف املناطق النامية النسب لاللتحاق بالتعليم االبتدائي 

ــدم   - ١٨ ــد أن هــذا التق ــا،  بي ــساين مــستمرا مبــستويات    كــان متفاوت ــان اإلن ــزال احلرم وال ي
 ماليني طفل قبل أن يبلغـوا عـامهم اخلـامس، بفعـل             ١٠في كل عام، ميوت أكثر من       ف. مذهلة

   واحتمال وفاة املرأة يف العامل النامي خـالل فتـرة احلمـل والـوالدة              . هأسباب معظمها ميكن توقي
وال يـزال  .  مـرة ٤٥يفوق يف املتوسـط مثيلـه يف حالـة املـرأة يف العـامل املتقـدم النمـو بـأكثر مـن                 

يـزال نـصف    وال.  مليـون مـن البـشر يعـانون مـن نقـص التغذيـة بـصورة مزمنـة          ٨٠٠أكثر مـن    
مسه مفتقرا إىل املياه املأمونة، بينمـا تتزايـد     وال يزال خ   ،العامل النامي مفتقرا إىل املرافق الصحية     
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كمـا أن البيئـة الـيت يعتمـد عليهـا النـاس يف اكتـساب        . بـاطراد أعـداد املقـيمني يف منـاطق فقـرية     
ف الـدويل   دوقـد أخفـق العـامل يف بلـوغ اهلـ          . عاين من التدهور يف مجيع املناطق النامية      أرزاقهم ت 

يـزال وبـاء العنـف        وال ،٢٠٠٥املتمثل يف حتقيـق التكـافؤ بـني اجلنـسني يف التعلـيم حبلـول عـام                  
 .ضد املرأة ميثل وصمة على جبني اإلنسانية

لتـصدي هلـذه التحـديات عـن        وقبل أن يصدر إعالن األلفية، عززت األسس الالزمـة ل          - ١٩
ؤمتر املـ ويف . طريق املؤمترات الرئيـسية واجتماعـات القمـة الـيت عقـدت خـالل فتـرة التـسعينات                

 يف مــونتريي يف املكــسيك، التــزم زعمــاء العــامل ٢٠٠٢تمويــل التنميــة املعقــود يف عــام الــدويل ل
 مبـا فيهـا     ،يهـا دوليـا   بإقامة شـراكة عامليـة جديـدة مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عل                   

ل كـل بلـد مـن البلـدان         وأكـد توافـق آراء مـونتريي مـن جديـد حتمـ            . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   
انتـهاج  للمسؤولية األساسـية عـن تنميتـه االقتـصادية واالجتماعيـة عـن طريـق احلكـم الرشـيد و                   

ــام لشد ااحلــكفــل تسياســات  ــة لت ــة علــى أن تكــون هــذه اجلهــود  اتفــق و. لمــوارد احمللي  الوطني
البلدان املتقدمـة النمـو بتحـسني إمكانيـات الوصـول إىل األسـواق              جانب  مدعومة بااللتزام من    

زيـادة مطـردة يف فعاليـة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وتـدفقات رؤوس األمـوال         حتقيـق  الدوليـة، و 
لدوليــة اخلاصــة ويف اســتقرار هــذه املــساعدة والتــدفقات وإمكانيــة التنبــؤ ــا، وحتــسني البنيــة ا   

 تعهـدت   ، مـسامهة جوهريـة يف هـذه العمليـة         وبغية تقدمي . دف منع األزمات املالية ومعاجلتها    
مـن أجـل حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف ختـصيص             ددة  بـذل جهـود حمـ     بالبلدان املتقدمـة النمـو أيـضا        

ادر  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية والسعي إىل تـدبري مـص   ٠,٧
يـز  زتعأيضا علـى أن تكـون زيـادة املـسؤولية الوطنيـة مـصحوبة ب              اتفق  و. مبتكرة لتمويل التنمية  

ويف تلـك   . متثيلـها يف عمليـة صـنع القـرارات االقتـصادية الدوليـة            زيـادة   صوت البلدان الناميـة و    
، أفريقيـا  جبنـوب    جوهانـسربغ العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف      قمة  الالسنة نفسها، يف مؤمتر     

ركــزت الــدول األعــضاء علــى تنفيــذ أهــداف التنميــة املــستدامة، وأضــافت عنــصر الــشراكات  
 وعزز مؤمتر القمة األهداف اإلمنائيـة      . األهدافتلك  عدا رئيسيا جديدا يف جمال حتقيق       بوصفه ب
صـة  على غايات معينة وحمددة زمنيا للتنمية املـستدامة، مبـا يف ذلـك غايـات خا               ملوافقة  لأللفية با 
 .أفريقيامن أجل 

وهناك عديد من البلدان النامية واملتقدمة النمو يـضرب أمثلـة ملهمـة يف قيـادة املـسرية                   - ٢٠
بيــد أن كــثريا منــها، وإن كــان يبــذل  . حنــو حتقيــق هــذه الرؤيــة القائمــة علــى الــشراكة العامليــة  

. بـراثن الفقـر املـدقع     قصاراه، ال يزال فقره يعجزه عن تدبري االستثمارات الالزمة لالنعتاق من            
وهذه هي البلدان اليت حتتاج إىل الدعم الدويل بأقـصى قـدر مـن االسـتعجال إذا أردنـا أن نفـي                 

 .باآلمال املعرب عنها يف إعالن األلفية
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وقد حولت النقاشـات الـسياسية العامليـة الـيت دارت يف اآلونـة األخـرية منـاط التركيـز                     - ٢١
ــادئ إىل التــ    ــن املب ــةحتــويال صــائبا، م ــاين . دابري العملي ــاير /ويف كــانون الث ــدم إيلّ ٢٠٠٥ين ، قَ

خطـة عمليـة لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة          : االسـتثمار يف التنميـة    ”مشروع األلفية تقريره املعنـون      
، وأكــد فيــه علــى احلاجــة إىل التــدابري العمليــة وعلــى اإلمكانيــة العمليــة إلجنــاز جنــاح  “لأللفيــة
ويف . لتحليالت والتوصيات اليت خلـص إليهـا مـشروع األلفيـة          وقد تلقيت بالترحيب ا   . رئيسي
يف جـو مـن احلريــة   ”مـارس مـن ذلـك العـام، قـدمت إىل اجلمعيــة العامـة تقريـري املعنـون         /آذار

، الـــذي يعـــرض رؤيـــة “صـــوب حتقيـــق التنميـــة واألمـــن وحقـــوق اإلنـــسان للجميـــع: أفـــسح
فاقــة، إىل جانــب التحــرر مــن اســتراتيجية للعمــل اجلمــاعي مــن أجــل أن يتحــرر اجلميــع مــن ال 

وقد أكد هذان التقريران كالمهـا علـى ضـرورة حتقيـق طفـرة              . اخلوف وحتقيق الكرامة للجميع   
يف العمل على مجيع املستويات إذا أريد للتنفيذ أن يسري قدما مبعدل يتناسـب مـع االحتياجـات         

تقريـر احلالـة االجتماعيـة    وهناك تقارير أخرى من إعـداد األمانـة العامـة، مثـل     . اإلمنائية للبلدان 
، ركـزت  ٢٠٠٦ ودراسة احلالـة االقتـصادية واالجتماعيـة يف العـامل لعـام      ٢٠٠٥يف العامل لعام  

على أوجه التفـاوت املتناميـة الـيت أخـذت تـربز داخـل البلـدان وفيمـا بينـها، والـيت جتعـل بلـوغ                  
 .أيضا ضرورة ال بد منهااألهداف اإلمنائية لأللفية أمرا حمفوفا بالتحديات، ولكنها جتعل منه 

 
  عام االلتزامات- ٢٠٠٥  

 هو أول حمطة رئيسية لعملية املراجعـة منـذ انعقـاد مـؤمتر قمـة                ٢٠٠٥نظرا إىل أن عام      - ٢٢
األلفية، فإنه قد شـهد عـدداً مـن االلتزامـات املهمـة جتـاه خطـة عامليـة للتنميـة، مث تـوج بانعقـاد                          

مجيـع الـدول األعـضاء علـى الـدور احليـوي الـذي              وأكـدت   . ٢٠٠٥مؤمتر القمـة العـاملي لعـام        
تؤديه املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف تـشكيل رؤيـة إمنائيـة                      
واسـعة النطــاق ويف حتديــد أهـداف متفــق عليهــا بـصفة مــشتركة، وأكــدت مـن جديــد تأكيــدا     

ا متكــامال وحمــددا حتديــدا زمنيــا  قويــا علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بوصــفها إطــارا مــشترك 
وبالنـسبة ملنظومـة األمـم املتحـدة، كـان مـن املـشجع              . وقابال للقياس يف جمـال التعـاون اإلمنـائي        

وتتـواىل حبـق    . للغاية رؤية هذه األهداف وهي تكتسب يف كـل عـام ميـر زمخـا سياسـيا جديـدا                  
زيـد مـن اجلـسارة الـسعي إىل       مطالبات املواطنني يف مجيع أحناء العامل حلكومـام بـأن تواصـل مب            

ونتيجة لـذلك، اسـتعادت اجلهـود اإلمنائيـة الدوليـة طموحهـا والتحمـت               . حتقيق هذه األهداف  
 .يف إطارها إمكانية النجاح مع شعور زائد بضرورة االستعجال

ــام    - ٢٣ ــة العامــة    (٢٠٠٥ويف مــؤمتر القمــة العــاملي لع ــرار اجلمعي ، اتفقــت )٦٠/١انظــر ق
سيـضطلع بـه مـن أعمـال علـى مـدى عقـد كامـل، حيـث                    إطار عملي ملـا    الدول األعضاء على  

التزمت بإدماج األهداف العاملية يف العمليات املضطلع ا على املـستوى القطـري الـذي تتخـذ                 
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وعلـى وجـه التحديـد، اتفقـت الـدول األعـضاء علـى              . فيه القرارات التنفيذية واملتعلقة بامليزانية    
، اسـتراتيجيات وطنيـة شـاملة لتحقيـق األهـداف والغايـات             ٢٠٠٦أن تعتمد، حبلول اية عـام       

اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، على أن تدعمها الـشراكة العامليـة       
مبـادرات  ”والتزمـت الـدول األعـضاء أيـضا بتنفيـذ           . مونترييمن أجل التنمية، املتفق عليها يف       

ختاذ خطوات فورية ميكن أن تنقـذ حيـاة املاليـني مـن البـشر وأن حتـسن                  ، مبعىن ا  “ثريأسريعة الت 
ــشتهم يف غــضون بــضع ســنوات فقــط   ــع    . معي ــادرات اختــاذ إجــراءات لتوزي ــشمل هــذه املب وت

الناموســيات الواقيــة مــن املالريــا جمانــا، وإلغــاء الرســوم الــيت يــدفعها املــستفيدون مــن خــدمات   
توسـع يف بـرامج الوجبـات املدرسـية باسـتخدام أغذيـة             التعليم األساسي والصحة األساسية، وال    

 .منتجة حمليا
واتفق زعماء العامل كذلك على عدة غايات مهمة أخرى يف مؤمتر القمة العـاملي لعـام                 - ٢٤

ولــذا فــإين أوصــي بــإدراج هــذه االلتزامــات يف جمموعــة الغايــات املــستعملة يف متابعــة . ٢٠٠٥
ــة  ــدة التال إ: ويــشمل هــذا مــا يلــي  . إعــالن األلفي ــة اجلدي ــة   دراج الغاي ــة يف إطــار هــدف األلفي ي

جعـل أهــداف تـوفري العمالـة املنتجــة والعمـل الالئـق للجميــع، مبـا يف ذلـك النــساء        : ١ اإلمنـائي 
؛  الوطنيـة  اإلمنائيةوالشباب، غاية رئيسية لسياساتنا الوطنية والدولية ذات الصلة واستراتيجياتنا          

 حبلـول   خدمات الصحة اإلجنابيـة   تاحة  تعميم إ : ٥ إطار اهلدف    وإدراج الغاية اجلديدة التالية يف    
االقتــراب قــدر اإلمكــان مــن : ٦دف اهلــيف إطــار التاليــة ديــدة اجلغايــة إدراج ال؛ و٢٠١٥عــام 

متالزمــة نقــص املناعــة  /إجنــاز هــدف تعمــيم إتاحــة العــالج مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
يف التاليـة   ديـدة   اجلغايـة   إدراج ال ؛ و حيتاجونـه  جلميـع مـن      ٢٠١٠حبلول عام   ) اإليدز(املكتسب  

. ٢٠١٠احلــد بقــدر ملمــوس مــن معــدل فقــدان التنــوع احليــوي حبلــول عــام : ٧دف اهلــإطــار 
تــوفري عمــل الئــق ومنــتج  بــشأن ٨الغايــة املدرجــة حاليــا يف إطــار هــدف األلفيــة اإلمنــائي   أمــا

وسيـضطلع فريـق اخلـرباء      . )١يف إطـار اهلـدف      (، فستصبح مشمولة يف الغاية اجلديـدة        للشباب
املــشترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة باألعمــال الفنيــة الالزمــة    

ــار املؤشــرات املناســبة   ــى      . الختي ــد عل ــة أن تعتم ــال، ســيمكن للمنظوم ــذه األعم ــار ه ويف إط
الـس االقتـصادي   اإلعالن الوزاري بشأن توفري العمالة والعمل الالئق، الذي اعتمـد يف دورة     

 سـنوات، ويـسند     ١٠، والذي يدعو إىل وضـع خطـط للعمـل مـدا             ٢٠٠٦لعام   واالجتماعي
 .إىل الس دورا واضحا يف رصد التقدم احملرز يف تنفيذها

ووفقا ملا مت التأكيد عليه يف مونتريي، ال ميكن هلذه االلتزامات أن تنفّـذ إال إذا كانـت                  - ٢٥
 الكايف، وهـو جمـال آخـر مـن اـاالت الـيت حـدثت فيهـا طفـرات يف                     مدعومة بالتمويل الدويل  

ــديون      . ٢٠٠٥عــام  ــاء ال ــديون إلغ ــادرة املتعــددة األطــراف لتخفيــف عــبء ال فقــد أيــدت املب
املستحقة ملصرف التنميـة األفريقـي وصـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل علـى البلـدان الـيت                      



A/61/1 
 

9 06-46192 
 

ويتوقع من هذا اإلجـراء لتخفيـف       . ن الفقرية املثقلة بالديون   تنجز املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدا    
 بليــون دوالر، أن يــوفر علــى البلــدان املؤهلــة ٥٠عــبء الــديون، الــذي تقــارب قيمتــه االمسيــة 

. لالنتفاع به أكثر من بليون دوالر سنويا من مدفوعات خدمة الديون على مدى العقد املقبـل               
 ويـربز احلاجـة إىل ختفيـف هـذا العـبء أيـضا عـن كاهـل         وميثل هذا االتفاق تقدما ال لبس فيه،   

 .البلدان األخرى املستحقة
 بلـداً مـن   ١٦واألهم مـن ذلـك بكـثري مـن الناحيـة الكميـة بالنـسبة لتمويـل التنميـة أن            - ٢٦

البلدان االثنني والعشرين األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف                 
 يف  ٠,٧االقتصادي، إمـا بلغـت حاليـا الغايـة احملـددة للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة بنـسبة                    امليدان  

. ٢٠١٥املائة من الدخل القومي اإلمجايل، أو وضعت جداول زمنية لتحقيق ذلك حبلـول عـام     
، وافق كل بلد من بلدان جلنة املساعدة اإلمنائيـة اخلمـسة عـشر الـيت هـي        ٢٠٠٥مايو  /ويف أيار 

 يف املائـة مـن الـدخل القـومي     ٠,٥١حتـاد األورويب علـى بلـوغ غايـة دنيـا نـسبتها       أعضاء يف اال 
ومـن اجلـدير   . ٢٠١٥ يف املائة حبلـول عـام   ٠,٧، وصوالً إىل نسبة ٢٠١٠اإلمجايل حبلول عام  

 جعلــت ٢٠٠٢باإلعجــاب أن الــدول األعــضاء الــيت انــضمت إىل االحتــاد األورويب بعــد عــام   
 يف املائــة مــن الــدخل القــومي  ٠,٣٣ائيــة هــي الوصــول إىل نــسبة  غايتــها بــشأن املــساعدة اإلمن

 اململكـة وعزز مؤمتر قمة جمموعة الثمانية املعقـود يف غلـني إيغلـز ب            . ٢٠١٥اإلمجايل حبلول عام    
هذا الـزخم باالتفـاق علـى زيـادة جممـوع املـساعدة             املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      

، مــع توجيــه نــصف هــذه الزيــادة ٢٠١٠ بليــون دوالر حبلــول عــام ٥٠اإلمنائيــة الــسنوية مببلــغ 
ويتزايد حاليا عدد البلدان اليت بلغت الغاية املتمثلـة يف ختـصيص نـسبة تتـراوح مـن                  . أفريقيا إىل

 يف املائة على األقل من دخلها القـومي اإلمجـايل ملـساعدة أقـل البلـدان منـوا،                   ٠,٢٠  إىل ٠,١٥
 زيـادة حــادة يف املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل أقــل      ومـن مثّ شـهدت الـسنوات األخـرية    

وما برحت تستكشف أيضا مصادر مبتكرة للتمويل، وتنفّذ حاليا مبـادرات شـىت              .البلدان منوا 
 .الصدد يف هذا

 
  ترمجة االلتزامات إىل أعمال- ٢٠٠٦عام   

 مـن آمـال، فـإن        على أسـاس مـا طُـرح فيـه         ٢٠٠٥إذا كان التاريخ سيحكم على عام        - ٢٧
فهـل حنـن   .  ال بد أن يستند إىل ما شهده هذا العام على صعيد التنفيذ٢٠٠٦حكمه على عام   

، ونقــول إنــه مل يــدخر ٢٠١٥علــى املــسار الــذي جيعــل بوســعنا أن ننظــر إىل الــوراء، يف عــام   
فالكلمـات الـيت انطلقـت      . جهد؟ ويف الواقع أن الـسجل احملقـق حـىت اآلن سـجل متفـاوت               أي
 مل تـؤثر بعـد تـأثريا مباشـرا علـى حيـاة الفقـراء الـذين قُـصد ـذه الكلمــات أن           ٢٠٠٥عـام  يف 

كما أا مل تثمر على صعيد التنفيذ الطفـرات الالزمـة لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة                 . يأتيهم العون 
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وال تــزال التحــديات ضــاغطة بــأكرب قــدر يف أفريقيــا، وخــصوصا يف أفريقيــا جنــوب    . لأللفيــة
 علـى نـسبة الـسكان الـذين يعيـشون      ١٩٩٠ث مل يطرأ أي تغيري تقريبا منذ عـام      الصحراء، حي 

 .يف فقر مدقع، بينما ازداد عددهم املطلق ازديادا هائال
فعلـى سـبيل املثـال، تقيـدت املبـادرة املتعـددة            . بيد أن هناك قدرا من التقـدم قـد حتقـق           - ٢٨

 صـوب االكتمـال؛ وتتـسارع       األطراف لتخفيف عبء الديون جبـدول زمـين دقيـق يف مـسريا            
حاليا خطى اجلهود الدولية الراميـة إىل مكافحـة املالريـا، مدعومـة بزيـادة يف املـساعدة املقدمـة               
من اجلهـات املاحنـة؛ ويتجمـع الـزخم يف الوقـت الـراهن لـشن الثـورة اخلـضراء األفريقيـة املتفـق               

ــة املتعهــد ــا مــؤخرا  ؛ كمــا أن االلتزامــات ال٢٠٠٥عليهــا يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    عاملي
ساعدت علـى ظهـور مفـاهيم جديـدة ملـضاعفة االسـتثمارات مـن أجـل معاجلـة األولويـات               قد

وضماناً ألن يكون مبقدور الدول األعضاء أن تلـيب األولويـات اإلمنائيـة             . اإلمنائية األوسع نطاقا  
ــة شخــصيا يف العــام املاضــي إىل مجيــع رؤســاء الــ     دول واحلكومــات لبلــداا، توجهــت بالكتاب

ويـسعدين أن أنـوه إىل أن األفرقـة          . املتحـدة  األمـم عارضاً عليهم املساعدة والـدعم مـن جانـب          
القطرية التابعة لألمم املتحدة تقدم يــد املساعدة حاليا إىل عديـد مـن البلـدان يف إعـداد وتنفيـذ               

 .استراتيجيات إمنائية وطنية مستندة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية
مـع   املتحـدة    األمـم ويف سياق وضع األهداف اإلمنائية لأللفية موضع التطبيـق، تتعـاون             - ٢٩

قـرى  ”احلكومات وغريهـا مـن األطـراف صـاحبة املـصلحة مـن أجـل مـساندة القـرى املـسماة                      
وقـد بـدأ هـذا املـشروع بقريـة واحـدة يف سـاوري، كينيـا، يف                  . يف مجيع أحنـاء أفريقيـا     “ األلفية
 موقعــاً يف إثيوبيــا وأوغنــدا ومجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة  ١٢امتــد إىل ، مث ٢٠٠٤أغــسطس /آب

ــا      ــالوي ونيجريي ــايل وم ــا وم ــا وكيني ــسنغال وغان ــدا وال ــة أخــرى مــن    . وروان وضــمن جمموع
النجاحات، تواصل هذه القرى حاليا حتويل نفسها من حالة اجلوع املزمن الـيت كانـت تعانيهـا              

وبفـضل اسـتعمال    . الثـة أمثـال يف غـضون فتـرة قـصرية          إىل مضاعفة إنتاجها من احملاصـيل إىل ث       
 الزراعيـة يف هـذه املنـاطق، أصـبح بإمكـان         -التكنولوجيا العلمية وفهم النطاقات اإليكولوجيـة       

 .أهايل هذه القرى حاليا بيع منتجام يف األسواق القريبة
للطفولــة   املتحــدةاألمــمومنظمــة  الــصحة العامليــة منظمــةوبفــضل اجلهــود الــيت تبــذهلا   - ٣٠

وغريمهــا، جيــري حاليــا إحــراز تقــدم يف إبطــاء انتــشار األمــراض املعديــة وتقــدمي   ) اليونيــسيف(
وتتزايـد املعونـات املقدمـة يف مجيـع أحنـاء أفريقيـا واملنـاطق األخـرى                . املساعدة ملن يعانون منـها    

يف  ٢٠إىل لتوفري الناموسيات املعاجلَة مببيدات احلـشرات، الـيت ميكـن أن تنقـذ أرواح مـا يـصل              
وتوجـد قيـد التنفيـذ حاليـا سياسـات      . املائة من األطفال الذين ميكـن أن تقـضي علـيهم املالريـا         

بشأن عالج املالريا املركّـب القـائم علـى مـادة األرتيميـسينني، ممـا يـساعد علـى كـبح مـشكلة                
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ت وكـاد . املقاومة للعالجات السابقة للمالريا ويعني الكـثريين علـى التغلـب علـى هـذا املـرض                
 تكتمل محلـة كـبرية اسـتهدفت القـضاء علـى شـلل األطفـال علـى مـدى العقـد املاضـي، حيـث                   

. يتجاوز عدد البلدان اليت ال يزال يوجد فيها هذا املرض علـى مـستوى وبـائي أربعـة بلـدان                    ال
 مـع   ٢٠٠٦ ويرجح أن ميكن إيقاف انتقال هذا املـرض يف مجيـع أحنـاء العـامل حبلـول ايـة عـام                    

 .٢٠١٠ خلو العامل من شلل األطفال حبلول اية عام إمكانية إعالن
 تنفيـذ الـسياسات علـى نطـاق ميتـد مـن األعمـال الـيت                 على مسار ويتضح التقدم احملرز     - ٣١

الراميـة إىل   الـسياسات   ب الوصـول  املعين بقضايا الشعوب األصلية لكفالـة         الدائم ينجزها املنتدى 
تم هذا العام مـن إبـرام   يرجح أن يب األصلية، إىل ما  األهداف اإلمنائية لأللفية إىل الشعو حتقيق

وسـيتناول احلـوار    .  وكرامتـهم  املعـوقني تعزيـز ومحايـة حقـوق       أول اتفاقية على اإلطالق بـشأن       
رفيع املستوى املقبـل يف إطـار اجلمعيـة العامـة قـضية أخـرى مـن القـضايا الرئيـسية املنبثقـة مـن                 ال

ة اليت تنطوي عليهـا اهلجـرة       كبري ال طاقاتة إطالق ال  ، هي كيفي  ٢٠٠٥ لعام    العاملي مؤمتر القمة 
 دفــعوهــذا يــوفر للمنظمــة فرصــة فريــدة تتــيح هلــا  . لتعزيــز التنميــة علــى مــستوى العــامل بأســره 

بلــدان لــصاحل الــسياسات صــوب حتقيــق التقــدم االقتــصادي واالجتمــاعي لــصاحل املهــاجرين و   
 .ليها اليت يذهبون إ وبلدان املقصد اليت جييئون منهااملنشأ
٣٢ -     لس االقتصادي واالجتمـاعي أن يـضطلع بـه يف            وهناك دور بالغ األمهية يتوخى من ا

وميكـن لالستعراضـات الوزاريـة الـسنوية        . والرصد املنهجيني لسري الربامج املختلفة    جمال املتابعة   
داف اإلمنائيـة  أن تصبح اآللية الرئيسية لتعزيز املساءلة فيما يتعلق بااللتزامـات الدوليـة إزاء األهـ              

لتعـاون  ل  الرفيـع املـستوى    نتـدى املوسـيوفر   . لأللفية وغريها من األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا          
اإلمنائي الذي ينعقد يف إطار الس حمفال عامليا ميكن للجميـع أن يناقـشوا علـى سـاحته قـضايا                    

 على ثقة مـن أن الـس   وأنا. السياسات الرئيسية اليت تؤثر على التعاون اإلمنائي جبميع أشكاله      
 .سينهض ملواجهة هذا التحدي اجلسيم

 هـم أمـن   و. ا إىل حـد كـبري     منقوصـ وعلى الـرغم مـن هـذه املنجـزات، ال يـزال التقـدم                - ٣٣
 يف هذا الصدد أن االلتزامات املالية الدوليـة ال تـزال قاصـرة مـن حيـث التوقيـت والكـم                  موراأل

هــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا   والنــوع عــن بلــوغ املــستوى الكــايف لتحقيــق األ 
وكثري من الوعود اجلديدة يف هذا اال سيستغرق حتقيقـه سـنوات،            . األهداف اإلمنائية لأللفية  

ــة     ومــــن مث يــــصعب علــــى البلــــدان املنخفــــضة الــــدخل أن تــــشرع يف أي مــــضاعفة حقيقيــ
 قـدره  ٢٠٠٥ا قياسـيا يف عـام   وقد حقق إمجـايل املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة رقمـ          . لالستثمارات

، ولكـن نـسبة ضـئيلة فقـط     ٢٠٠٣ بليون دوالر يف عـام  ٦٩ باليني دوالر، بعد أن كان     ١٠٦
مسية هي اليت مثلت بالفعل متويال إضـافيا لـدعم االسـتثمارات احلقيقيـة علـى      إلمن هذه الزيادة ا   
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       ري املتعـددة األطـراف   وحـىت التـداب  .  احلاجـة إليهـا  مستوى القاعدة يف البلدان الـيت هـي يف أمـس
 إال بقـدر ضـئيل،   ة فوريـ نفعـة تخفيف عبء الديون ال حتقق للبلدان املؤهلـة لالسـتفادة منـها م       ل

حيث أن املنافع الناجتة عن هذه التدابري تأيت بعد حني، ويلزم من مث تدبري متويل إضـايف لكفالـة                   
ل بـــرامج مـــضاعفة لتمويـــاملتعـــددة األطـــراف تـــوافر مـــوارد كافيـــة لـــدى املـــصارف اإلمنائيـــة 

 للغايـة بالنـسبة للبلـدان املتقدمـة النمـو الـيت مل تـضع بعـد                  ايـزال مهمـ    لذا فإنه ال  . االستثمارات
 يف املائـة، أن تنجـز ذلـك يف أقـرب            ٠,٧جدوال زمنيا لبلوغ املستوى املستهدف للمعونة، أي        

بنـاء علـى     حتـسني ضـخم آلليـات إيـصال املعونـة،      وعالوة على ذلك، يلزم إجـراء     . وقت ممكن 
 .٢٠٠٥إعالن باريس بشأن فعالية املعونة لعام 

اوضـات جولـة الدوحـة اإلمنائيـة      القلـق تعليـق مف     لـى ومن التطورات األخرى الباعثـة ع      - ٣٤
فالبلــدان الناميــة حباجــة إىل قــدر أكــرب مــن إمكانيــة  . ة يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــةاملعقــود

بنـاء القـدرات كـي تكتـسب مـا يكفـي مـن القـدرة                الوصول إىل األسواق ومن الدعم يف جمال        
 الــوزاري املعقــود يف هونــغ املــؤمتروبعــد . التنافــسية الطويلــة األجــل إلدامــة تنميتــها االقتــصادية

، الـذي مل يتحقـق فيـه االتفـاق إال يف جمـاالت              ٢٠٠٥ديـسمرب   / األول كانونبالصني يف   كونغ  
شـهر  ويف األ . ٢٠٠٦يوليه  /متوزادثات يف   ، توقفت احمل  بقدر ضئيل  إال    زخم قليلة ومل ينتج عنه   

املقبلة، ستشتد احلاجة إىل التحلي بروح القيادة مـن جانـب مجيـع األطـراف وال سـيما البلـدان               
مبـادرة املعونـة مقابـل      ومن املهـم أيـضا متابعـة        . املتقدمة النمو، إذا أريد إنقاذ هذه  املفاوضات       

 .ة اليت مت إقرارها يف هونغ كونغالتجار
 تقتــصر وطــأة التكــاليف الناجتــة عــن التــأخري وانعــدام الفعــل علــى املــستوى احمللــي  وال - ٣٥

 إال أن ينظـر إىل التحـديات الـيت    ءوال يلـزم للمـر  . وحده، بل متتد لتشمل املستوى العاملي أيضا 
ــشتركة         ــة امل ــصلحة العاملي ــدرك امل ــور لكــي ي ــونزا الطي ــل أنفل ــستجدة مث ــراض امل ــا األم تطرحه

وال بـد لنـا مـن أن نعـي طبيعـة            . اخلطـوات اإلمنائيـة العمليـة يف مجيـع البلـدان          والعاجلة يف دعـم     
 آمـال البلـدان الناميـة بـال رجعـة إذا            تبـدد  بـصددها واخلطـر املتمثـل يف         ناألمانة العاملية الـيت حنـ     

العمــل ” أســلوب ا لإلقــالع عــنفيــمل يكــن كاأكــرب حتــرك يف التــاريخ ملكافحــة الفقــر ثبــت أن 
  أيـضا  ومـا يليـه أال نـدخر   ٢٠٠٦لينا وحنن نتقدم يف مسرية التنفيذ يف عام وجيب ع . “كاملعتاد

 .أي جهد يف هذا الصدد
 

 ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية  
يف اخلمسة والعشرين عاما الـيت مـضت منـذ ظهـور احلـاالت األوىل لإلصـابة مبتالزمـة                    - ٣٦

 مليـون نـسمة،   ٢٥، أودى هذا املرض حبيـاة أكثـر مـن      )اإليدز(ملكتسب  نقص املناعة البشرية ا   
وأصــبح اإليــدز هــو .  مليــون طفــل، وأدى إىل تفــاقم وطــأة اجلــوع والفقــر١٥وأصــاب بــاليتم 
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 ســـنة، ٥٩ إىل ١٥ن مـــالـــسبب الرئيـــسي لوفـــاة الرجـــال والنـــساء الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم 
وبعـد  . فريوس علـى مـستوى العـامل      الصابني بـ   يف املائة مـن املـ      ٥٠وأصبحت النساء ميثلن حاليا     

يـة تـستجمع قوـا      ، بـدأت االسـتجابة العامل     يبعـث علـى األسـى     بداية متأخرة وبطيئـة علـى حنـو         
ــشيئا  ــ. شــيئا ف ــشرية     ومثّ ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشأن ف ــزام ب ــاد إعــالن االلت ــدز يف /ل اعتم اإلي

 الــذي ميثلــه مــرض اإليــدز، أدرك العــامل التحــديحيــث ، ا تارخييــحتــوال ٢٠٠١يونيــه /حزيــران
 .وتعهد باختاذ إجراءات بشأنه

فقــد أنــشئ الــصندوق العــاملي  . وقــد حتقــق منــذ ذلــك الوقــت قــدر كــبري مــن التقــدم    - ٣٧
 لتوفري متويـل إضـايف للبلـدان املنخفـضة الـدخل            ٢٠٠٢ملكافحة اإليدز والسل واملالريا يف عام       

وخفــضت بقــدر كــبري . ليــة والدوليــةوجــرى حــشد املزيــد مــن املــوارد احمل. واملتوســطة الــدخل
ها برنـامج األمـم املتحـدة    أالـيت بـد   “  ٥ يف   ٣رة  دمبـا ”أسعار بعض أدويـة اإليـدز، وسـاعدت         

اإليدز ومنظمة الصحة العاملية على إحـداث زيـادة         /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     
تـزال   يد أن وترية هـذا الوبـاء ال  ب. ضخمة يف أعداد املتلقني للعالج املضاد للفريوسات الرجعية    

 مليـون   ٣٨,٦ر عدد املـصابني بـالفريوس حبـوايل          قد ،٢٠٠٥ففي عام   . تتجاوز اجلهود الراهنة  
 ماليـني شـخص وعـدد الـذين         ٤,١  بنحـو   بـالفريوس  حوا مصابني ر عدد من أصب   دوقُ. شخص

ن اإليـدز  وقـد بلـغ األثـر املـدمر املتخلـف عـ      .  مليـون شـخص  ٢,٨ ايلتوفوا بسبب اإليـدز حبـو    
 ٢٠٠٥ مــن الــضخامة جعــل تقريــر التنميــة البــشرية لعــام اعلــى مــستوى العــامل حــىت اآلن قــدر

وبــاء فــريوس نقــص املناعــة الــصادر عــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ينتــهي إىل القــول بــأن 
 . التنمية البشريةنكسة يف مسرية أفدح قد سبب مبفردهاإليدز /البشرية
، التزم زعماء العامل بتحقيق زيـادة       ٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام     امية مل الوثيقة اخلت ويف   - ٣٨

فــريوس وعــالج املــصابني بــه ورعايتــهم، ــدف االقتــراب قــدر  الهائلــة يف جهــود الوقايــة مــن 
. ٢٠١٠اإلمكان من بلوغ هدف تعمـيم إتاحـة العـالج جلميـع مـن حيتـاجون إليـه حبلـول عـام              

نـاطق، حيـث ظهـرت مـؤخرا بـوادر للـهبوط يف اجتاهـات        وقد بدأ يتضح أثر ذلـك يف بعـض امل      
معدالت انتشار اإلصابة على الصعيد الوطين يف اثنني من بلدان أفريقيا جنـوب الـصحراء، مهـا                 
زمبابوي وكينيـا، ويف املنـاطق احلـضرية يف بوركينـا فاسـو وهـاييت، وعلـى املـستوى الـوطين يف              

، كــان ٢٠٠٥ديــسمرب /حبلــول كــانون األولو.  ويف أربــع واليــات يف اهلنــد،تايلنــد وكمبوديــا
 مليون شخص يف البلـدان املنخفـضة الـدخل واملتوسـطة الـدخل يتلقـون العـالج                  ١,٣أكثر من   

عية، وزاد عدد من يتلقـون العـالج يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء بنـسبة        رجاملضاد للفريوسات ال  
، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ فيمــا بــني عــامي ٨١٠ ٠٠٠إىل  ١٠٠ ٠٠٠مــن (تزيــد عــن مثانيــة أمثــال 

أما يف آسـيا فقـد زاد عـدد مـن يتلقـون             .  وحده ٢٠٠٥وجاوزت هذه الزيادة الضعف يف عام       
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، حيــث بلــغ ٢٠٠٥يف عــام العــالج املــضاد للفريوســات الرجعيــة بنــسبة قاربــت ثالثــة أمثــال   
 . شخص١٨٠ ٠٠٠
ــوارد يف قرار    - ٣٩ ــة ال ــة العام ــب اجلمعي ــا واســتجابة لطل ــم   ٦٠/٢٢٤ه ــامج األم ــام برن ، ق
اإليـدز مـع اجلهـات املـشتركة يف رعايتـه      /تحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية      امل

سرية قطريــا لوضــع اســتراتيجيات عمليــة طالع بعمليــات شــاملة مــضــباملــساعدة يف تــسهيل اال
حنـو تـأمني سـبل      ” املعنـون    تقريـر تـضمن ال  يو.  العـالج للجميـع    احـة تإللسري حنـو حتقيـق هـدف        

ــول  ــعالوصـ ــة     : للجميـ ــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ ــدة املـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــيم برنـ تقيـ
اإليــدز لرفــع مــستوى الوقايــة والعــالج والرعايــة والــدعم فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص   /البــشرية

رة قطريـا، وحيتـوى علـى توصـيات عمليـة بـشأن             موجزا هلذه العمليـات املـسي     ،  “املناعة البشرية 
وكفالـة التمويـل املـستدام والقابـل للتنبـؤ؛ وتعزيـز املـوارد               ؛حتديد األولويـات الوطنيـة ودعمهـا      

ــة       ــوافر الــسلع األساســية امليــسورة التكلفــة؛ ومحاي ــة ت ــة احلــواجز لكفال ــنظم؛ وإزال البــشرية وال
ــدز لألشــخاص املــصابني بــ    ــسان املتعلقــة باإلي ــراد  الحقــوق اإلن ــساء واألطفــال وأف فريوس والن

 .وآليات املساءلةالفئات املعرضة للخطر؛ وحتديد األهداف 
 واالستعراض الشامل للتقدم احملـرز بـشأن فـريوس نقـص            أما االجتماع الرفيع املستوى    - ٤٠

ــ الاإليــــدز،/املناعــــة البــــشرية مــــايو إىل /ار أيــــ٣١يف الفتــــرة مــــن يف نيويــــورك  ا عقــــدانذلــ
ــران ٢ ــه /حزي ــيم التقــدم احملــرز    ا، فقــد أتاحــ ٢٠٠٦يوني  حتقيــق حنــو لزعمــاء العــامل فرصــة تقي
اإليـــدز وتعزيـــز /هـــداف احملـــددة يف إعـــالن االلتـــزام بـــشأن فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشريةاأل

إعــالن االلتــزام بــشأن فــريوس ”وورد يف الوثيقــة املعنونــة . االســتجابة العامليــة ضــد هــذا الوبــاء
تلتـزم باختـاذ   ) أ(:  أن الـدول األعـضاء  “الـسنوات اخلمـس األوىل   : اإليـدز /نقص املناعة البشرية  

مبـا يف    - رة وطنيـا بـشأن اإليـدز      سي االستجابات املـستدامة والـشاملة املُـ       تعزيزحمددة ل إجراءات  
 مــن أجــل الوصــول إىل هــدف -تمــع املــدين مــن جانــب اذلــك املــشاركة الكاملــة والنــشطة 

فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        تعميم إتاحة خـدمات الوقايـة والعـالج والرعايـة والـدعم بـشأن               
ير الــصادر عــن برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين ر بــالتقتقــر) ب( و ،٢٠١٠حبلــول عــام 

إىل  ٢٠ن مــمـا يتــراوح  ســنويا اإليــدز الـذي مــؤداه أنـه ســيلزم   /بفـريوس نقــص املناعـة البــشرية  
 لتمويــل االســتجابات املعــززة ٢٠١٠ مــن دوالرات الواليــات املتحــدة حبلــول عــام ابليونــ ٢٣

 أهداف وطنية طموحة وخطـط وطنيـة حمـددة التكـاليف؛            تلتزم بتحديد ) ج (بالقدر الكايف؛ و  
تركيز على العوامل الرئيسية املنشطة للوباء، وخباصة التفاوت بني اجلنـسني           التوافق على   ) د( و

 .والتحديات اليت تواجه الشباب والوصم والتمييز
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ومـــن . اإليـــدز يتطلـــب اســـتجابة غـــري عاديـــة/وبـــاء فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشريةو - ٤١
ديات الرئيسية املاثلة مستقبال يف هذا اال ضرورة العمل علـى حنـو أوثـق وأكثـر انفتاحـا                   التح

ل الــذين ميارســون اجلــنس مــع  اإليــدز، مثــل الرجــا وفــريوسالمــع الفئــات األشــد تــضررا مــن  
 ومـــستعملي املخـــدرات بطريـــق احلقـــن؛ واالنتقـــال مـــن منـــط  الرجـــال واملـــشتغالت بـــاجلنس

ة األجل إىل االستجابة األطـول أجـال الـيت تـسلم بالطـابع االسـتثنائي                االستجابة الطارئة القصري  
وحنـن حباجـة إىل     . لإليدز وتتكامل مع جهود التخطيط والتنفيـذ اإلمنائيـة علـى الـصعيد الـوطين              

. اســتراتيجية طموحــة ومتوازنــة للوقايــة والعــالج معــا وإىل قــدر كــاف وعاجــل مــن التمويــل   
 . أثر حقيقي يف هذا اال يف غضون فترة قصرية جداوباإلمكان إذا ما توافر ذلك إحداث

 
 االحتياجات اخلاصة ألفريقيا  

أخــذ زعمــاء العــامل علــى عــاتقهم التزامــا غــري مــسبوق يف إعــالن األلفيــة بــاإلقرار            - ٤٢
ــاء ــذه االحتياجــات    ــا وبالوف ــع احلاجــة . باالحتياجــات اخلاصــة ألفريقي  إىل اختــاذ  امللحــةوتنب

 من أن أفريقيا ال تـزال تعـاين بقـدر غـري متناسـب مـن        يف هذا اال  تضافرةإجراءات عاجلة وم  
 .الصعاب الشديدة النامجة عن الصراعات العنيفة وعن الفقر واملرض

ــه  - ٤٣ تطــورات ال بعــضاإلقــرار بــأن الــسنوات العــشر املاضــية شــهدت   ال بــد مــن بيــد أن
لوطنيـة املنتخبـة انتخابـا دميقراطيـا        فقد زاد بقدر ملموس عدد احلكومات ا      . شجعة يف أفريقيا  امل

يف أفريقيــا، كمــا أن النمــو االقتــصادي يف بعــض البلــدان األفريقيــة أصــبح يتــسم نــسبيا بــالقوة   
ومت . ويبدي الزعماء األفارقة تصميما ملحوظـا علـى أخـذ مـصري قـارم يف أيـديهم                 . دطراواال

 هـذا االحتـاد تعزيـز قدراتـه يف          حتويل منظمـة الوحـدة األفريقيـة إىل االحتـاد األفريقـي، ويواصـل             
ميـضي قـدما تنفيـذ      و. اسـتعراض األقـران   ب اصـة جمايل حفـظ الـسالم والوسـاطة وتقويـة آليتـه اخل           

 .الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
فهنــاك أوال ختلــف . الكــربى يف هــذا اــالتحــديات البيــد أنــه ال تــزال توجــد بعــض   - ٤٤

.  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   عامل النامي يف املسرية حنو حتقيق   أفريقيا جنوب الصحراء عن بقية ال     
أن ما يقارب نصف الصراعات املسلحة يف العامل حادث يف أفريقيا وتوجـد علـى أرضـها                  كما

جـد يف كـثري مـن بلـدان القـارة      ويو.  التابعني لألمـم املتحـدة   السالم ةاألغلبية العظمى من حفظ   
 .اإليدز/ املناعة البشريةصس نقفريوب مرتفع النتشار اإلصابة معدل
. وقد أصبح توفري الدعم لتنمية أفريقيا أولوية من األولويات العليا لدى األمـم املتحـدة    - ٤٥

ويتواصــل بفعــل التــدابري اإلقليميــة واملبــادرات الدوليــة تعزيــز زخــم التقــدم يف جمــاالت تــسوية    
  مــن أجــلفيــذ الــشراكة اجلديــدة الدميقراطيــة وتنديــطاملنازعــات وحتقيــق النمــو االقتــصادي وتو
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 مت وقــد متكنــت املبــادرة املتعــددة األطــراف لتخفيــف عــبء الــديون، إثــر اتفــاق. تنميــة أفريقيــا
 مـا يقـارب بليـون دوالر سـنويا مـن             اسـتخدام   مؤخرا، من مساعدة نيجرييا علـى حتويـل        إبرامه

را شـراكة تـستهدف     وأقامت غانا وهولندا مؤخ   . خدمة الديون إىل متويل برامج احلد من الفقر       
دعم برنامج الوجبات املدرسية الذي تنفذه غانا على الصعيد الـوطين باسـتخدام أغذيـة منتجـة                 

وتعكـف بلـدان أفريقيـة عديـدة حاليـا علـى إعـداد خطـط للتعلـيم مـدا عـشر سـنوات،                        . حمليا
يف ققـة    وكينيـا ومـالوي اتـضاح الفوائـد احمل          املتحـدة  ترتانيـا مجهوريـة   بينما يتواصل يف أوغندا و    

.  االلتحاق بالتعليم االبتدائي نتيجة إللغاء رسوم التعليم اليت كـان يـدفعها املـستفيدون        معدالت
ويف وقــت ســابق مــن هــذا العــام ألغــت زامبيــا رســوم اخلــدمات الــصحية األساســية يف املنــاطق  

 . لألمهات واألطفالاتوفري الرعاية الطبية جمانيف الريفية، وبدأت بوروندي 
بوجـا  أ يف ٢٠٠٦يونيـه  / يف حزيـران مؤمتر القمة األفريقي املعين باألمسدة، املعقـود  وأمت   - ٤٦

بنيجرييا، صوغ استراتيجية مشتركة للقارة تستهدف حتقيق االكتفاء الذايت مـن األغذيـة وبـدء            
وحـدد الزعمـاء    . عملية التحول االقتصادي الالزم يف املناطق الريفية للقضاء على الفقـر املـدقع            

 ملــساعدة ٢٠١٥ يف إطــار خطــة عمــل متتــد إىل عــام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧أهــدافا لعــامي األفارقــة 
الزراع على التحـول إىل املمارسـات املرتفعـة العائـد يف اسـتخدام األراضـي، عـن طريـق زيـادة                      

 .استخدام البذور واألمسدة وأساليب الري احملسنة
لـيت ـدف إىل التوصـل    يـة، ا ويف الوقت نفسه، أطلق مشروع األلفية مبادرة قرى األلف     - ٤٧
 كيفيــة ترمجــة االلتزامــات العامليــة املتعهــد ــا مــؤخرا إىل جهــود إمنائيــة تقودهــا احلكومــات  إىل

 مــع برنــامج األمــم  وقــد تــشاركت.  حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حنــوواتمعــات احملليــة 
 . يف إطار هذه املبادرة حىت اآلن عشرة بلداناملتحدة اإلمنائي

ــ - ٤٨ ــوع مــن      وق ــة األمــم املتحــدة مــساعدات أخــرى يف جمموعــة واســعة التن دمت منظوم
 املوضـوع   بـشأن وقدم فريق اخلـرباء املـستقل الـذي أنـشأته منـذ عـامني تقريـره الثـاين                   . ااالت
املـضي قـدما يف تنفيـذ الـشراكة اجلديـدة مـن            : اللتزامـات إىل حتقيـق النتـائج      من قطع ا  ”املعنون  

تــضمن التقريــر عــددا مــن املقترحــات للمــضي قــدما يف تنفيــذ خطــة    وي. “أجــل تنميــة أفريقيــا 
 .الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

ــام  - ٤٩ ــا       ٢٠٠٥ويف ع ــرا معنون ــا تقري ــشؤون أفريقي ــشار اخلــاص ل ــب املست ، أصــدر مكت
توصــل و. “اهــات اإلحــصائيةمعلومــات مــستكملة بــشأن االجت: فريقيــاأتــدفقات املــوارد إىل ”

 أنه يف حني أن املساعدة اإلمنائية الرمسيـة ال تـزال هـي املـصدر الرئيـسي لتـدفق              ىل إ  التقرير ذلك
املوارد اخلارجية إىل أفريقيا، فـإن التحـويالت املاليـة مـن األفـريقيني العـاملني يف اخلـارج فاقـت                     

ومن مث ينبغي للـسياسات العامـة أن        . ٢٠٠٣-٢٠٠٠االستثمارات األجنبية املباشرة يف الفترة      
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 عمـال   ، تيسري زيادة هذه التحويالت، ال سـيما بتخفـيض تكلفـة إجـراءات التحويـل               دف إىل 
 .على حتقيق اهلدف األساسي املتمثل يف زيادة تدفقات املوارد إىل األسر املعيشية يف أفريقيا

وتشمل اإلسهامات األخرى ملكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا مؤمترا مت تنظيمـه             - ٥٠
 ســرياليون بــشأن نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وحتقيــق        بالتعــاون مــع حكومــة  

ــا، وذلــك يف فريتــاون يف حزيــران   ــه /االســتقرار يف أفريقي ومجــع هــذا املــؤمتر بــني  . ٢٠٠٥يوني
هم الـدوليني ليتبــادلوا اخلـربات واألفكـار بـشأن الـسبل املؤديــة إىل      ئاملمارسـني األفارقـة وشـركا   

 وإعـــادة اإلدمــاج مـــن حيــث تـــصميمها وتـــشغيلها   حتــسني بـــرامج نــزع الـــسالح والتــسريح   
قـد  وع.  الـسالم املـستدام يف ربـوع القـارة        حاللوتنفيذها، دف التمكن على حنو أفضل من إ       
 بــشأن، ٢٠٠٦يونيــه / يف القــاهرة يف حزيــرانةاجتمــاع مماثــل للخــرباء بنــسق املائــدة املــستدير 

 علـى الـسالم إىل      ءعـب حتويـل مـا هـو       : املوارد الطبيعية والصراع يف أفريقيا    ”املوضوع املعنون   
 يف  ا وسـليم اقتـصادي    ا، سعيا إىل تعزيز إدارة املوارد على حنو مـسؤول اجتماعيـ           “رصيد للسالم 

 .البلدان اخلارجة من صراعات يف أفريقيا
ــل      - ٥١ ــدة أن تواصـ ــم املتحـ ــى األمـ ــتعني علـ ــة يـ ــسنوات املقبلـ ــسني ويف الـ ــتجابة حتـ االسـ

، هـذه املنظمـة   الـيت تـدين ـا       املثـل العليـا     قتـضيه   هـذا هـو مـا ت      ف. الحتياجات أفريقيـا وتطلعاـا    
 . أهل أفريقياه أقل ما جيب عمله من أجلأن كما

 
 كفالة االستدامة البيئية  

 يف ريـو دي جـانريو        مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة            ، عقد ١٩٩٢يف عام    - ٥٢
.  االقتــصادية- االجتماعيــة  حبمايــة البيئــة وبالتنميــة ، ملعاجلــة القــضايا امللحــة املتعلقــة بالربازيــل

تغري املنـاخ   بـ  املتعلقـة األمم املتحدة اإلطارية      من زعماء العامل على اتفاقية     ١٠٠ع أكثر من    ووقّ
 إعــالن ريــو دي جــانريو، واعتمــدوا خطــة     واالتنوع البيولــوجي، وأقــر بــ  املتعلقــة تفاقيــةاالو

 يف القـرن احلـادي والعـشرين، أطلـق          ةيـق االسـتدامة البيئيـ     استراتيجية ملنـع التـدهور البيئـي وحتق       
طالع مبهمــة الرصــد ضــوأنــشئت جلنــة التنميــة املــستدامة لال. ٢١عليهــا جــدول أعمــال القــرن 

سنوات علـى   مخس  وبعد انقضاء   . قمة األرض مؤمتر  واإلبالغ بشأن تنفيذ االتفاقات املربمة يف       
إطــار دورة اســتثنائية يف نيويــورك إلعــادة   يف ١٩٩٧ذلــك، اجتمعــت اجلمعيــة العامــة يف عــام  

ربم يف مؤمتر قمة األرض واستعراض تنفيذ البلدان واملنظمـات الدوليـة واتمـع              املامليثاق  تأكيد  
 . ٢١ جلدول أعمال القرن يندامل

وخــالل فتــرة واليــيت، ملــست لــدى احلكومــات مزيــدا مــن اإلدراك لواقــع أن التــدهور  - ٥٣
 البيئي يويتضح التنامي يف التزام البلدان مبعاجلة القضايا البيئيـة         .  البشرية للخطر  ض أيضا أمن  عر
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العامليـــة يف التزايـــد املـــستمر يف عـــدد التـــصديقات علـــى االتفاقـــات البيئيـــة الرئيـــسية املتعـــددة  
وتشكل كفالة االستدامة البيئية إحـدى الـدعائم الرئيـسية للمكافحـة العامليـة للفقـر،           . األطراف

وتداوم األمـم املتحـدة علـى تلمـس الـسبل           .  لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    وعنصرا ضروريا 
 .املؤدية إىل حتسني البيئة وتدعيمها

، ٢٠٠١ه يف عـام     أللفية، الذي أنـشأت   وقد أسهم برنامج تقييم النظم اإليكولوجية يف ا        - ٥٤
ىل إحـراز مزيـد     ، يف إبـراز احلاجـة العاجلـة إ        ٢٠٠٥مـارس   / يف آذار   حولـه  الذي صدر التقرير  و

 يف املائـة مـن      ٦٠وقـد توصـل هـذا التقيـيم إىل أن           . من التقـدم صـوب حتقيـق االسـتدامة البيئيـة          
 مثل األراضي اجلافة والغابات ومصائد األمساك بل واهلـواء الـذي            ،النظم اإليكولوجية يف العامل   

       ا آخذة يف التدهور أو تمـن أن تواصـل     وال بـد    . ستعمل علـى حنـو غـري مـستدام        نتنفسه، إما أ
 فعـاال يف أطـر الـسياسات        ا البيئيـة إدماجـ    لاألمم املتحدة مساعدة البلـدان علـى إدمـاج الـشواغ          

وـدف خطـة بـايل االسـتراتيجية لـدعم التكنولوجيـا       . الوطنية املتعلقة بالتنمية واحلد مـن الفقـر     
ــدرات، الــ   ــاء الق ــة    يتوبن ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــدرة   إىل ت، اعتمــدها جملــس إدارة برن ــز ق عزي

 مرحلــة انتقاليــة علــى بلــوغ غاياــا   اقتــصادااحكومــات البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت جتتــاز  
ــزا       ــا، تعزي ــة واملتفــق عليهــا دولي ــة املتــصلة بالبيئ ــة، فــضال عــن األهــداف اإلمنائي وأهــدافها البيئي

ــداا   ــة يف بل ــة للتنمي ــة   . لالســتدامة البيئي ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــامج األمــم  ويعكــف برن وبرن
املتحــدة اإلمنــائي واجلهــات الــشريكة هلمــا يف هــذا اــال علــى تكثيــف أنــشطتها علــى النحــو     

 .املتوخى يف خطة بايل االستراتيجية
، اختــذ زعمــاء العــامل قــرارهم بــشأن عــدد مــن   ٢٠٠٥ويف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   - ٥٥

ذلـك إطـالق الـدعوة إىل وضـع إطـار مؤسـسي             التدابري الرامية إىل محاية بيئتنا املشتركة، مبا يف         
وبينما شرعت اجلمعية العامة يف النظـر يف هـذه        . أكثر اتساقا للتصدي للتحديات البيئية الراهنة     

 األمـم    إىل إنشاء الفريق الرفيـع املـستوى املعـين باالتـساق علـى نطـاق منظومـة                 املسائل، بادرت 
ة تنـسيق أنـشطة األمـم املتحـدة يف جمـاالت            ، الذي سيتقدم مبقترحاته بشأن كيفية كفالـ       املتحدة

 عمـد برنـامج     ،ويف الوقت نفـسه   .  وكيفية تعزيز هذا التنسيق    التنمية والشؤون اإلنسانية والبيئة   
األمم املتحدة للبيئة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومهـا مـن الوكـاالت املنفـذة الرئيـسية يف             

يع كـل منـهما بـشأن الفقـر والبيئـة يف املبـادرة املعنيـة                إطار مرفق البيئة العاملية، إىل إدماج مشار      
 البيئـة مـن أجـل األهـداف      ” ونعلنت خـالل احلـدث الرفيـع املـستوى املعنـ          بالفقر والبيئة، اليت أُ   

 .سبتمرب/، املعقود خالل مؤمتر القمة يف أيلول“اإلمنائية لأللفية
ملناخ، ومـن مث فـإن تنفيـذ        واحلاجة عاجلة بصفة خاصة إىل اختاذ إجراءات بشأن تغري ا          - ٥٦

وكان بدء نفـاذ برتوكـول      . استجابة عاملية هلذا األمر يشكل أولوية من أولويات األمم املتحدة         
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بيـد أن   .  يف سياق االسـتجابة الدوليـة لـتغري املنـاخ          ا تارخيي حدثا ٢٠٠٥فرباير  /كيوتو يف شباط  
اء توافـق آراء دويل     فهنـاك حاجـة إىل بنـ      . هذا ال ميثل سـوى خطـوة واحـدة علـى هـذا الطريـق              

أكثر قوة للتمكن من صوغ األهداف املتوخاة ملا بعد فترة التزام كيوتو األول املمتدة مـن عـام           
، بلــغ عــدد البلــدان الــيت صــدقت علــى   ٢٠٠٦يوليــه /وحبلــول متــوز. ٢٠١٢ إىل عــام ٢٠٠٨

ن  يف املائــة مــن االنبعاثــات الــصادرة مــ ٦٠ بلــدا، وهــو مــا ميثــل أكثــر مــن  ١٦٤الربوتوكــول 
وال تزال االتفاقية األوسع نطاقا يف هـذا اـال، وهـي اتفاقيـة األمـم املتحـدة                  . البلدان الصناعية 

 .اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، تشكل إطار العمل على الصعيد املتعدد األطراف
ومــن التحــديات الرئيــسية أمــام مجيــع البلــدان يف الــسنوات املقبلــة اســتحداث مــصادر   - ٥٧

ــدة ومــس  ــةجدي ــى احلكومــات ومؤســسات األعمــال     . تدامة للطاق ــتعني عل ــام ي ــاك دور ه وهن
التجارية واتمعات احمللية أن تنهض به يف إجناز هـذا املـسعى ويف اجلهـد األوسـع نطاقـا الـذي                  
يرمي، حسبما جاء يف إعالن األلفية، إىل محاية البشرية مجعاء من خطـر العـيش علـى كوكـب                   

 حنـو ال رجعـة فيـه، ومل تعـد مـوارده تكفـي إلشـباع احتياجـات          أفسدته األنشطة البشرية علـى    
 .البشر
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  الفصل الثالث
 السالم واألمن  

 
 منع نشوب الصراعات وصنع السالم  

تعزيــز وســائل تــسوية  بعلــى االلتــزام مبنــع نــشوب احلــروب و األمــم املتحــدة أُســست  - ٥٨
ات املميتة ومحايـة البـشر مـن        الصراعنشوب  وأكد إعالن األلفية من جديد أن منع        . املنازعات

رنا بأمهيــة صــنع الــسالم  وال تــزال الوقــائع تــذكِّ . العنــف ميــثالن أولويــة مــن أولويــات املنظمــة  
فاإلقدام املبكّر على معاجلة األسـباب األساسـية        . ينشأالصراع قبل أن    نشوب  والسعي إىل منع    

املبـادرات الدبلوماسـية    االضطالع ب للمنازعات اليت تنطوي على احتماالت العنف، إىل جانب         
الرامية إىل مجع األطراف سويا لرأب اخلالفات القائمـة بينـها، أقـل تكلفـة مـن االنتظـار إىل أن                    

 . تنشب الصراعات أو تأخذ جمراها املدمر
وقـد  .  مـن اجلديـة    تم مبسألة الوقايـة بقـدر أكـرب       وخالل العقد املاضي، بدأت املنظمة       - ٥٩
يثـاق وإعـالن األلفيـة حتـسينات يف األوضـاع      للوفـاء مبتطلبـات امل   ة  اجلهود املبذول بفضل  ققت  حت

ففــي أفريقيــا، أســهمت األمــم املتحــدة إســهاما مفيــدا يف جمــال صــنع    . يف خمتلــف أحنــاء العــامل 
 يف سرياليون وليربيا وأنغـوال وموزامبيـق        ،السالم، وكذلك يف جمايل حفظ السالم وبناء السالم       

ــا وغريهــا  ــات     و. والكــامريون ونيجريي ــا بوســاطة األمــم املتحــدة حمادث ــا، جتــري حالي يف أوروب
الوضع النهائي بشأن كوسوفو، بينما دف جهود األمم املتحدة يف قربص إىل التـشجيع علـى                

ويف آسـيا، تواصـل األمـم املتحـدة         . استئناف املفاوضـات مـن أجـل التوصـل إىل تـسوية شـاملة             
ويف وسـط آسـيا، قمـت    . ات الـسالم يف نيبـال  هود املصاحلة يف العـراق وعمليـ   جلإيالء املساندة   

باستهالل عملية إنشاء مركز إقليمي لألمم املتحدة جلهـود الدبلوماسـية الوقائيـة، وحتظـى هـذه               
ألمـــريكتني، أوقفـــت اجلمعيـــة العامـــة بالنـــسبة لو. املبـــادرة بتأييـــد مخـــسة مـــن بلـــدان املنطقـــة

، مـسجلة بـذلك اختتـام أكثـر      ٢٠٠٥مريكـا الوسـطى يف عـام        للحالـة يف أ   استعراضها السنوي   
ويف الوقـت   .  سنة من اجلهود الناجحة لألمم املتحدة يف حفظ السالم يف تلـك املنطقـة              ٢٠من  

ويف حـاالت  . نـديز ويف غيانـا  ألالـصراع يف منطقـة ا  نـشوب  نفسه، تتواصل حاليـا أنـشطة منـع       
وبـذل املـساعي    أخرى ال حصر هلا، ينهض مسؤولو األمم املتحدة، عن طريـق الربجمـة اإلمنائيـة                

احلميدة وغري ذلك مـن الوسـائل، بتـدعيم األوضـاع اهلـشة ومـساعدة نظـرائهم الـوطنيني علـى                     
 . تفادي نكبات احلروب

وشــهدت املنظمــة علــى مــدى العقــد املاضــي تقــدما علــى الــصعيد املؤســسي يف جمــال    - ٦٠
لعــاملي لعــام  ترحيبــا حــارا بــالقرارات الــيت اختــذها مــؤمتر القمــة ا  وقــد رحبــت. حفــظ الــسالم
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 بشأن منع نشوب الصراعات والوسـاطة، وبوسـعي أن أفيـد حاليـا عـن عـدة خطـوات                  ٢٠٠٥
ففي الوقت الراهن، جيـري إنـشاء قـدرة مكرسـة لـدعم جهـود       . تستهدف تنفيذ هذه القرارات 

الوســـاطة يف إطـــار إدارة الـــشؤون الـــسياسية، ســـتكون مبثابـــة مـــستودع للـــدروس املـــستفادة   
 وستوفر الدعم على حنـو أكثـر منهجيـة لوسـطاء األمـم املتحـدة والـشركاء             واخلربات املكتسبة، 

وأُحرز أيضا قدر مهم مـن التقـدم علـى املـستوى            . يف جهود الوساطة من خارج األمم املتحدة      
ــه  . املعيــاري والــسياسي واملؤســسي يف جمــال منــع نــشوب الــصراعات   بيــد أن مــن املؤســف أن

ىل كفالــة اختــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الفعالــة لــدى يــزال أمامنــا شــوط طويــل قبــل أن نــصل إ ال
ة، فيذيـ أن يتوافر على املـستويات املنظوميـة واهليكليـة والتن         يلزم  و. نشوء الفرصة اليت تتيح ذلك    

قــدر أكــرب مــن التفــاهم واملــوارد والتعــاون واإلرادة جلعــل الــصراع املــسلح أقــل جــدوى وأقــل  
 . احتماال

 
 حفظ السالم  

ملاضي، استمر تذكرينا بأن حفظ السالم الذي تضطلع به األمـم املتحـدة            طوال العقد ا   - ٦١
وشـغلت بعـض البعثـات،      . يؤدي دورا بالغ األمهية يف تأمني الدول واحلريات السياسية لألفراد         

 ليــشيت ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومنطقــة -مثــل البعثــات العاملــة يف ســرياليون وتيمــور 
وعنــدما توليــت منــصب األمــني العــام، كــان عــدد   .  واليــيتإطــار يف موضــعا رئيــسياالبلقــان، 

 فـرد،  ١٣ ٠٠٠األفراد العـسكريني التـابعني لألمـم املتحـدة املنتـشرين يف أحنـاء العـامل أقـل مـن             
. وكانــت املنظمــة مــا زالــت يف طــور التعــايف مــن النكــسات الــيت حــدثت يف أوائــل التــسعينات

 مــن أفــراد الــشرطة  ٧ ٥٠٠قبني العــسكريني و واملــراجلنــود  مــن ا٦٥ ٥٠٠اآلن، فهنــاك  أمــا
 عمليـة حلفـظ     ١٥ مـن املـوظفني املـدنيني الـدوليني واحمللـيني، خيـدمون يف               ١٥ ٠٠٠وأكثر من   

 -السالم وثالث من البعثـات الـسياسية اخلاصـة أو بعثـات بنـاء الـسالم يف أفغانـستان وتيمـور                   
حلفـظ الـسالم مـن حـوايل         املتحـدة    ألنـشطة األمـم   وزادت امليزانيـة الـسنوية      . ليشيت وسـرياليون  

 يف املائـة    ٠,٥مـا يكـافئ     أي   ،اليـني دوالر حاليـا    ب ة إىل حنو مخـس    ١٩٩٧بليون دوالر يف عام     
، كــان األفــراد العــسكريون وأفــراد الــشرطة ١٩٩٧ويف عــام . مــن اإلنفــاق العــسكري العــاملي

 ،١٩٩٨ويف عـام  .  بلـد يف الوقـت الـراهن   ١٠٠ بلدا، مقابل أكثـر مـن       ٧٠ينتمون إىل حوايل    
 مـن البلـدان الناميـة، بينمـا     أربعـة كانـت قائمـة البلـدان العـشرة األكـرب مـسامهة بـالقوات تـضم         

 . حاليا من البلدان الناميةت البلدان العشرة كلهاأصبح
وشهد العـام املاضـي جنـاح االنتقـال مـن حفـظ الـسالم إىل بنـاء الـسالم يف سـرياليون،                       - ٦٢

 انتخابات نزيهة جـرت ـدوء يف معظمهـا يف مجهوريـة الكونغـو         وتقدمي الدعم لعمليات تنظيم   
أسـهمت عمليـات حفـظ الـسالم يف تيـسري عمليـات            و .الدميقراطية وليربيـا وبورونـدي وهـاييت      
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 يف بيئة حافلة بالتحديات بوجه خاص يف كـل مـن أفغانـستان ومجهوريـة       انتقال سياسية معقدة  
 .الكونغو الدميقراطية

ففـي كـانون    . الفشل مـا زال قويـا     احتمال  لعام ذكرتنا بغلظة بأن     ولكن أحداث هذا ا    - ٦٣
بيـد أنـه    .، أمتمنا سحب أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم من سـرياليون   ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

يف غـضون سـنة     لـزم   ،  ٢٠٠٥مـايو   /يف أيـار   ليـشيت  - سـحبنا آخـر جنودنـا مـن تيمـور         بعد أن   
ويف . بعـد انزالقـه مـرة أخـرى إىل وهـدة العنـف            لـد   إىل هذا الب  قوة دولية   أن تعود   واحدة فقط   

التقـدم احملـرز يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وقـوع بعـض حـوادث                 حـد مـن     الوقت نفسه،   
عنف يف اجلزء الشرقي من ذلك البلد، مما أبرز إىل األنظار طبيعة البيئة احلافلة بالتحـديات بـل      ال

 . ا عملياتنا حلفظ السالموالعدائية يف كثري من األحيان اليت جتري فيه
بـه األمـم املتحـدة حتـوال     الذي تـضطلع  ومل يكن التحول الذي طرأ على حفظ السالم     - ٦٤

 ففي حني أن دورنا التقليدي يف مراقبة ترتيبات وقف إطالق النار ال يـزال عظـيم                 . فقط عدديا
ة اليت تتيح للبلـدان     األمهية، فإننا قد أصبحنا نشارك مشاركة أصيلة يف تيسري العمليات السياسي          

واتـسم هـذا بأمهيـة خاصـة يف         . واألقاليم اخلارجة من صراعات فرصة التمتع حبكومات شرعية       
طلعت األمم املتحـدة بـدور اإلدارة املؤقتـة وتتـوىل           ض على سبيل املثال، حيث ا     ،حالة كوسوفو 

ضـافة إىل ذلـك،     وباإل. كوسـوفو لحاليا قيادة العملية السياسية الرامية إىل حتديد الوضـع املقبـل            
 مليـون مـن النـاخبني املـسجلني فرصـة املـشاركة       ٥٠ ألكثر مـن  ه وحد٢٠٠٥توافرت يف عام    

وانطالقـا مـن أننـا      . يف انتخابات واستفتاءات أشرفت عليها بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم         
 أن التصويت ال يقيم وحـده حيـاة سياسـية مـستقرة، أصـبحنا نـشارك مـشاركة متزايـدة                     دركن

ــة      حا ــوفري اخلــدمات االجتماعي ــة وت ــا يف مــساعدة احلكومــات علــى إصــالح قطاعاــا األمني لي
طريقة اليت جيري ا تـوفري      أيضا لل ، تويل بعثتانا هناك اهتماما خاصا       يتويف ليربيا وهاي  . للجميع

اخلدمات احلكومية، وتساعدان السلطات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء، علـى تعزيـز املـساءلة           
 .يتعلق باملاليات احلكوميةفيما 
وكـان مـن دواعـي امتنـاين لـس          . وبناء هذه القدرات يتطلب قدرا كبريا مـن املـوارد          - ٦٥

ــا يف بورونــدي ومجهوريــة   إىل ه مبادرتــاألمــن علــى مــدار الــسنة املاضــية    تعزيــز واليــات بعثاتن
ار ومـن بورونـدي     ليربيـا إىل كـوت ديفـو      مـن   الكونغو الدميقراطية وهاييت والسماح بنقل أفراد       

تــه يف بيانــات ســابقة يل مــن أن ذكروأود أن أشــري إىل مــا . كونغــو الدميقراطيــةالإىل مجهوريــة 
  مـن املقـدرة والكفـاءة يـؤتى       ىجناز الواليات املعقدة يستلزم موظفني مدنيني على أرفع مـستو         إ

 والـدول   م من مجيع قطاعات منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات األخـرى املتعـددة األطـراف               
وقد أحرزنا تقدما مهما هذه السنة يف تدبري املوافقة على إنشاء قـدرة تـشغيلية أوليـة                 . األعضاء
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وجيب أن نواصل العمـل مـن       . متهيدا إلنشاء قدرة شرطية دائمة، ويف تدبري األفراد الالزمني هلا         
ون أقـصر   أجل أن نستحضر إىل امليدان أفضل نوعيات الفنـيني، املـدنيني والعـسكريني، يف غـض               

 .فترة ممكنة من نشوء احلاجة إىل ذلك
 يـتعني أيـضا إعطـاؤه     بـل    ،بيد أن بناء السالم ال يلزمه فحسب مالك قوي مـن األفـراد             - ٦٦

رنا بأنـه يف  ليـشيت يـذكِّ   -  والنظر إىل االنتكاسـة الـيت شـهدناها يف تيمـور     .ما يكفي من الوقت   
 جيـب دائمـا أن تؤخـذ يف    ملنظمـة اد يف إطـار ا  حني أن شواغل املـسامهني بـاملوارد املاليـة وبـاألفر          

 اتمع الدويل يف التعجل يف االنسحاب مـن البلـدان املنكوبـة    طاحلسبان، فإن من املهم أال يفر    
وضــعت بورونــدي  الــيت  ونا األمــل يف أن اللجنــة اجلديــدة لبنــاء الــسالم،     دوحيــ. بــصراعات

بـدور هـام    ذين البلـدين، سـتقوم      بتأييـد مـن حكـوميت هـ       وذلك  وسرياليون على قائمة االهتمام     
 .الصراعاتاخلارجة من يف تنسيق عمليات إعادة بناء اتمعات 

وقد واصلنا طوال هذه السنة تنميـة عالقاتنـا مـع           . وحنن حباجة أيضا إىل شركاء أقوياء      - ٦٧
حتــاد األورويب تــوفري قــوة  البقــرار ايف هــذا الــصدد أرحــب إين و. املنظمــات الدوليــة األخــرى 

ــرة         احتياط ــة خــالل فت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــدعم بعث ــة ل ي
، كمــا أنــين أشــعر باالمتنــان ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي ذلــك البلــداالنتخابــات الوطنيــة يف 

بذلـه مـن    علـى   هـذه املنظمـات     تـدأب   واالحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ملـا          
ويف الوقت نفـسه، أحـرزت األمـم        . االستقرار والتقدم السياسي يف كوسوفو    التعاون يف كفالة    

بعثــة التقيــيم يف التعــاون مــع االحتــاد األفريقــي، يتــضح جبــالء جمــال املتحــدة تقــدما ملحوظــا يف 
ــي     ــاد األفريقـ ــدة واالحتـ ــم املتحـ ــشتركة بـــني األمـ ــيت املـ ــور  الـ ــدت إىل دارفـ ــسودان أوفـ يف بالـ

حتـاد  ال البعثة للمنظمتني أن تـضعا خطـة موحـدة لتعزيـز بعثـة ا              وقد أتاحت هذه  . يونيه/حزيران
بعثة إىل عمليـة تابعـة لألمـم        تلك ال األفريقي احلالية يف السودان، وأن تتقدما بتوصيات لتحويل         

 . املتحدة حلفظ السالم يف املنطقة
رية  أيـضا بأنـه رغمـا عـن هـذا التعـاون وهـذه اجلهـود الكـب         قربيد أنه ال بد لنا من أن ن   - ٦٨

عمليـة لألمـم   قيـام  اتمع الدويل، فإن حكومة السودان مل توافق بعـد علـى   جانب املبذولة من  
إىل جانب القيود املفروضة مـن جانـب حكومـة    وهذا األمر، . املتحدة حلفظ السالم يف دارفور   

ــة األمــم املتحــدة يف    إ ــا علــى عمليــات بعث ــا وإريتري ــة حكومــة بورونــدي   إثيوبي ــا، ومطالب ريتري
حاب عملية األمم املتحدة يف بوروندي، يلفت انتباهنا بقوة إىل أنه ليس بإمكاننـا أن نـبين       بانس

الــسالم واالســتقرار إال حيثمــا حيظــى ذلــك بتأييــد سياســي حملــي مطــرد، ويــثري أســئلة شــديدة   
أحيانا يف اكتساب هذا التأييد مـن األطـراف يف وقـت حنـن فيـه        بشأن أسباب إخفاقنا    الصعوبة  

ــهجــة إليف أمــس احلا ــام األول   . ي . واإلجابــات علــى هــذه األســئلة ذات طبيعــة سياســية يف املق
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عمليـة فعالـة حلفـظ الـسالم علـى أنـه يف             القيـام ب  فاألطراف يف أي صراع قد ال تنظـر دائمـا إىل            
تصورات خاطئـة بـشأن مقاصـد عمليـات حفـظ الـسالم             أيضا  وكثريا ما تكون هناك     . صاحلها

بـه األمـم   الـذي تـضطلع   األطـراف أن حفـظ الـسالم    تـدرك   د أن   بيد أنه مبجـر   . طلع ا تضاليت  
املتحـدة لــيس لــه مــن هــدف ســوى تعزيـز الــسالم واألمــن الــدوليني، جيــب علينــا أن نكفــل أن   

ــا العــاملون يف حفــظ الــسالم مــستوفني    ــوافر املــوارد نكفــل رفــع املعــايري وأن أليكــون أفرادن ت
 .الالزمة هلذه املهمة

لتقــصري مــن اقــد التأييــد احمللــي يف بعــض األحيــان بــسبب حــاالت وقــد أقررنــا بأننــا نف - ٦٩
عملنـا  وقـد   ،جانبنا على الصعيد التشغيلي، من أوضحها حاالت االستغالل واإليذاء اجلنـسيني        

نفقـد مـصداقيتنا   بأننـا  وحنـن نقـر أيـضا       . بكل جهد يف السنوات األخرية على استئصال شأفتها       
 مثـل العنـف احمللـي       ،الالزمة للتصدي لتحـديات متعـددة     ما نفتقر إىل كامل جمموعة املوارد       ثحي

ويف . من جانب الساعني بدوافع سياسية إىل ختريب جهود الـسالم وعـصابات اجلرميـة املنظمـة               
 جتة عـن الـبطء الـذي كـثريا مـا يـشوب            األمل النا حاالت كثرية تضعف مكانتنا من جراء خيبة        

ــاء املؤســسات   ــة أو بن ــات التنمي ــا وهــذه الظــروف تــض . عملي ــضا إضــعافا  حنــن عف معنوياتن أي
 .شديدا
حتـت  أن نـشر أفـراد حفـظ الـسالم،          أوال وقبل كـل شـيء       أن ندرك   علينا  ولكن جيب    - ٧٠

القيــادة املباشــرة لألمــم املتحــدة أو خــالف ذلــك، لــن جيلــب ســالما حقيقيــا إال حيثمــا يــداوم   
ألطراف الفاعلـة احملليـة ويف      احللول السياسية مع ا   إجياد   على املشاركة الوثيقة يف      دويلاتمع ال 

الـذي تتجـاوز    ويف هذا الوقـت     . يئة األحوال املناسبة إلعادة البناء والتنمية على الوجه الفعال        
يف فيـه هـذه القـوات       طاقتـها، وختـوض     حدود  واتنا حلفظ السالم    فيه األعباء امللقاة على عاتق ق     

األذهان أن وجود هـذه القـوات        نحاالت كثرية غمار خماطر ال يستهان ا، جيب أال يغيب ع          
حيثمــا تكـون هنــاك إرادة سياسـية، وأنــه ال ميكــن أن   إال حلـوار وأن يــنجح  ييــسر اأن ميكـن  ال 

 .هذه اإلرادةيغين عن ألجل طويل بديال سهال يف ايكون 
ــسوية لألزمــات       - ٧١ ــرة واليــيت ونواصــل البحــث عــن ت ــة فت واآلن وحنــن نقتــرب مــن اي

 مثــل أزمــيت الــشرق األوســط والــسودان، يتحــتم علينــا أن نواصــل ،نا بعــصرقالكــبرية الــيت حتيــ
استجماع اإلرادة السياسية الـيت ميكـن أن تتـرجم مـا نـستثمره مـن املـوارد املاليـة والبـشرية إىل                       

 .سالم حمقق
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 بناء السالم  
على مدار العقد املاضي، انصب التركيز أكثـر مـن أي وقـت مـضى يف األمـم املتحـدة                 - ٧٢

 الــسالم بعــد انتــهاء الــصراعات، مبعــىن القيــام، يف أعقــاب انتــهاء الــصراع، باســتعادة علــى بنــاء
اتمـع املـدين وإعـادة بنـاء        تنـشيط   سلطة الدولة وإعادة إحياء العالقات بـني الدولـة واتمـع و           

 .القواعد املؤسسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
فـــبعض . لــسالم ســجل متفــاوت قطعــا    املــا أجنزتــه جهــود بنـــاء    والــسجل التــارخيي    - ٧٣

التقديرات تفيد بأن نسبة تتراوح بني الثلث والنـصف مـن البلـدان اخلارجـة مـن حـروب تعـود                 
وقـد اتـضحت هـذه الظـاهرة يف الـسنوات           . سـنوات  مخـس    إىل السقوط يف وهـدا يف غـضون       

 - وراألخرية يف االنتكاس إىل العنف مرة أخـرى يف هـاييت ونـشوب التـوتر مـن جديـد يف تيمـ                     
ويف هــاتني . إليهمــاالــدوليني الــسالم حفظــة اســتلزم يف كلتــا هــاتني احلــالتني عــودة  ليــشيت، ممــا
حبيـث  إلعادة ترسـيخ األحـوال املؤسـسية واالقتـصادية          مل يفعل ما يكفي      ،مياثلهما احلالتني وما 

 .ميكن أن تتحمل وطأة التنافس السياسي داخل إطار من النظام الدستوري والقانون
ــاء الــسالم أمــر ال يبعــث علــى الدهــشة    - ٧٤ فــاحلروب تــؤدي إىل . وكثــرة اإلخفــاق يف بن

ــاقم، ال ــصادي      تفـ ــاعي واالقتـ ــاوت االجتمـ ــه التفـ ــسياسية وأوجـ ــصدعات الـ ــاقص، التـ إىل تنـ
وجمــرد التوقيــع علــى . ومـشاكل نــدرة املــوارد وغــري ذلــك مــن التـوترات الــيت تولِّــد الــصراعات  

هاء مــصادر الــصراع تلــك؛ فاتفاقــات الــسالم ال تعــدو يف  اتفــاق للــسالم لــيس داللــة علــى انتــ 
واجلــزء . علــى هــذه املــصادرللتغلــب أفــضل الظــروف أن تكــون خريطــة طريــق طويلــة األمــد  

العمليـة األوسـع نطاقـا الراميـة      إجنـاز   األكثر صعوبة من هذا النضال هو تنفيذ تلك االتفاقـات و          
 .إىل ترميم العالقات السياسية واالقتصادية

.  قطعـا  أمر يبعث على بـالغ القلـق  ه؟ ال؛ ولكننما يبعث على الدهشة إذ اإلخفاق  يف  أ - ٧٥
 فحـسب اسـتثمارات وطنيـة ودوليـة يف صـنع            يبـدد ذلك أن االنتكاس إىل احلرب من جديد ال         

للـسالم يكـون أحيانـا        بل إن القتال الذي ينشب بعد ايار اتفاق مـا          ،السالم وحتقيق االنتعاش  
من اجلوالت السابقة، نظرا العتقاد األطـراف بـأن احتمـاالت املـصاحلة قـد               بكثري  أشد إهالكا   

أقل احتمـاال، ومـن مث تـسود عقليـة مؤداهـا أن             تبدو  ت، وأن إمكانية التشارك يف السلطة       تبدد
طريـق احلـرب الـشاملة     غالبا  ويف ظل هذه الظروف تلتزم األطراف       . املنتصر سيفوز بكل شيء   

 .للبشروما تؤدي إليه من قتل مجاعي 
وكــثريا مــا تكــون األطــراف ذاــا علــى وعــي ــذا اخلطــر، ومــن مث تتخــذ يف بعــض       - ٧٦

ــاء         ــضرورية، وبن ــة ال ــسياسية التوفيقي ــول ال ــصوغ احلل ــرارات صــعبة ل ــزم مــن ق ــا يل ــان م األحي
ة السـتعادة ثقـة الـسكان يف احتمـاالت          لالزمـ الضوابط املؤسـسية الالزمـة، وبـذل التـضحيات ا         
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وحيثما حيالف النجاح بناء السالم، تكـون       . جلمهور بعيدا عن وهدة احلرب    االنتعاش، وقيادة ا  
. القيــادة الــيت متارســها األطــراف الفاعلــة احملليــة هــي دائمــا العنــصر اجلــوهري يف هــذا النجــاح  

ميكن ألي قدر من املشاركة الدولية أن يكون بديال الضـطالع القيـادات الـسياسية احملليـة                  وال
 .جلمهورها حنو السالم والتنميةمبسؤولياا وقيادا 

 احملليــة شــرط ضــروري لبنــاء الــسالم، ولكنــها نــادرا مــا تكــون شــرطا كافيــا   ةوالقيــاد - ٧٧
.  يف هـذا الـصدد     ا حامسـ  اوافـر القـدر أثـر     عنـدما يكـون     لدعم الدويل   يحدث ا فكثريا ما   . لذلك

علـى  املقدمـة   وليـة   ويف الواقع أنه مع التسليم حبدوث حاالت إخفاق مهمـة، فـإن املـساعدة الد              
مــدار العقــد املاضــي يف تنفيــذ اتفاقــات الــسالم ويف العمليــات األوســع نطاقــا لبنــاء الــسالم قــد  

تنـاقص عـام يف مـستوى احلـروب األهليـة يف العـامل،              إحـداث   أسهمت إسهاما بـالغ األمهيـة يف        
 .األمر الذي ميثل إجنازا ذا قيمة تارخيية

 مـاال وموزامبيـق   كمـا حـدث يف الـسلفادور وغواتي       وعندما تنجح جهود بناء الـسالم،        - ٧٨
ــدا و  ــا وروان ــشرقية، و وكمبودي ــا ســالفونيا ال ــا   كم ــرجح متام ــو م ــدي وســرياليون  ه يف بورون

ا تا، وتربز مجيع جوانبها املتحدة األممظهر منظومة وليربيا، فإى حااليف أ. 
وبنـاء  . ة علـى العـضوية    أوال وقبل كل شيء منظمة قائمـ      هي، بالطبع،    املتحدة   األممو - ٧٩

 الـذي ال ميكـن التقليـل     من واقع دور القيادات الوطنية يس فحسب ربز هذه احلقيقة، ل   السالم ي 
، بل أيضا من حيث أن املسامهات الرئيـسية يف جهـود حفـظ الـسالم تقـدمها الـدول                   من أمهيته 

ــة الــيت ميكــن أن تقــدم مــساعدة ح     ــة يف األعــضاء، ســواء يف ذلــك حكومــات املنطقــة املعني يوي
ترسيخ وضع السلطات الوطنيـة الناشـئة، واحلكومـات املاحنـة الـيت تـسهم مبعظـم املـوارد املاليـة                      

 . املساندة السياسيةتالالزمة لعملية إعادة البناء وتوفر طبقة إضافية من طبقا
. هــي أيــضا شــبكة مترابطــة تــضم جهــات ذات قــدرات اختــصاصية    املتحــدة األمــمو - ٨٠

 األمــم املتحــدة برنــامجو النقــد الــدويل صــندوقل البنــك الــدويل ووبعــض هــذه اجلهــات، مثــ 
، تؤدي أدوارا رئيسية يف عمليـات إعـادة البنـاء االقتـصادي واملؤسـسي، بينمـا تـضطلع                   اإلمنائي

حلقـوق   األمـم املتحـدة      يةمفوضـ لشؤون الالجئني و   األمم املتحدة    يةمفوضجهات أخرى، مثل    
ــاملي و   ــة الع ــامج األغذي ــسان وبرن ــسيفالياإلن ــى    وني ــاش عل ــات اإلنع ــة يف عملي ــأدوار حيوي ، ب

 .الصعيدين االجتماعي واإلنساين
وقــد ثبــت أن نــشر هــذه  . كــذلك مــصدرا للقــدرة التنفيذيــة  املتحــدة األمــموتــشكل  - ٨١

 وال سيما على شكل عمليات حلفظ السالم، أصـبح مـن املعتـاد يف تكوينـها حاليـا         -القدرات  
 لـه   - املتحـدة    األمـم ختلفة للنشاط التنفيذي الذي تـسهم بـه         أن تضم داخلها مجيع اجلوانب امل     

هلـا  أمهية حيوية يف مـساعدة األطـراف علـى جتـاوز مـا بينـها مـن انقـسامات وتـوفري حيـز آمـن                          
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ه مبثابـة قنـاة لتـدفق املـوارد املوجهـة           أنـ  إىل جانب    ،تستطيع داخله أن تزيل ما بينها من توترات       
 .ومية واالجتماعيةإىل إصالح اهلياكل األساسية احلك

ــني هــذه األدوار     - ٨٢ ــد كــان اجلمــع ب ــها وق ــا كل ــد   أحــمع ــسية يف العق د التحــديات الرئي
. ولكن هذا هو على وجه الدقة الدور الذي أُنشئت جلنـة بنـاء الـسالم لالضـطالع بـه              . املاضي

 جملــسو االقتــصادي واالجتمــاعي الــسو العامــة اجلمعيــةفعــن طريــق إنــشاء حمفــل يــربط بــني 
وأكـرب الـدول   الفاعلة ؛ وإشراك جمموعة أوسع نطاقا من الدول، وخباصة الدول اإلقليمية           مناأل

ــالقوات، يف مــداوالت    ــة وب ــاملوارد املالي ــة حمــور اهتمامهــا    األمــنجملــسإســهاما ب ؛ وإجيــاد هيئ
املشاركة املطردة الطويلـة األجـل الـيت تتجـاوز الفتـرة املعتـادة لعمليـات حفـظ الـسالم؛ وإجيـاد                      

بأسـرها، مبـا يف ذلـك املؤسـسات          املتحـدة    األمـم ى ميكن أن تلتقـي علـى سـاحته منظومـة            منتد
؛ واألهـم مـن ذلـك       املعنيـة بـأكرب درجـة     املالية الدولية، مع جمموعة أساسية من الدول األعضاء         

 عن طريق إجياد سـاحة تتـيح للـسلطات الوطنيـة أن تطـرح رؤيتـها وأولوياـا اخلاصـة ـا                ،كله
إنـشاء جلنـة بنـاء    أن يـؤدي  علـى  األمـل  مجيعهـا، ينعقـد   ـذه الـسبل    -ادة البنـاء  فيما يتعلق بإع 

 .إحراز نتائج أكثر فعالية وأكثر موثوقية يف جمال بناء السالم إىل السالم
جلنــة بنــاء الــسالم شــاا الــبطء، كمــا أــا مل تــف بعــد بكامــل اآلمــال  علــى أن بدايــة  - ٨٣

 يف عزمنـا أن هـذه اهليئـة         ة تـستغرق وقتـا، وينبغـي أال يفـلّ         ولكن األشياء اجليـد   . املعقودة عليها 
   اجلديدة ال تزال تلهد يف ت  جل الفعالة لعملها   مبوسينتج عـن إنـشاء مكتـب لـدعم بنـاء           . س الس

السالم وإنشاء صندوق لبناء السالم إضافة أداتـني يف غايـة األمهيـة إىل رصـيد هـذه اللجنـة مـن                  
ألعمـال الـيت    حمـورا رئيـسيا ل    بناء الـسالم خـالل العقـد املقبـل          وأتوقع أن تصبح جلنة     . القدرات

اعتـربه    وهـو مـا    -ويضطلع ـا اتمـع الـدويل يف جمـال بنـاء الـسالم                املتحدة   األممتضطلع ا   
 . من أدوار املنظمةدورا حيوياحبق  ٢٠٠٥لعام مؤمتر القمة العاملي 

 
 مكافحة اإلرهاب  

رهـاب علـى الـسالم واألمـن والتنميـة علـى الـصعيد              اكتسب التهديد الـذي يفرضـه اإل       - ٨٤
ونتيجة لـذلك، اختـذ اتمـع الـدويل عـددا      . الدويل أمهية جديدة خالل السنوات العشر املاضية   

من اخلطوات اهلامة لتوفري أساس قانوين متني الختاذ إجراءات مشتركة ملكافحة اإلرهاب، مـن              
أحدثها االتفاقية الدوليـة لقمـع أعمـال         ديالا، صكا عامليا وبروتوكوالا وتع    ١٣بينها اعتماد   

ــة العـــاملي املعقـــود يف      ــاء مـــؤمتر القمـ ــا أثنـ اإلرهـــاب النـــووي، الـــيت فُـــتح بـــاب التوقيـــع عليهـ
ــول ــبتمرب /أيل ــاذ       ٢٠٠٥س ــى اخت ــة عــن إصــرارهم عل ــامل يف إعــالن األلفي ــاء الع  وأعــرب زعم

ي، أدان الزعمـاء بـشدة، للمـرة      ويف مؤمتر القمة العـامل    . خطوات متضافرة ضد اإلرهاب الدويل    
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األوىل، اإلرهاب جبميع أشكاله ومظـاهره، أيـا كـان مرتكبـوه، وحيثمـا ارتكـب، وأيـا كانـت                    
 .وإنين واثق من أن إبرام اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدويل أصبح أمرا وشيكا. أغراضه

 مــن أجــل وقــد اتــسع نطــاق أنــشطة األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب اتــساعا كــبريا   - ٨٥
 ١٢٦٧وأدت قـــرارات جملـــس األمـــن . التـــصدي للتحـــدي املتزايـــد الـــذي يفرضـــه اإلرهـــاب

، الــــيت تعــــد معــــامل   )٢٠٠٥ (١٦٢٤و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣و ) ١٩٩٩(
رئيــسية علــى درب مكافحــة اإلرهــاب، ومــا تقدمــه أفرقــة اخلــرباء مــن دعــم للــهيئات الفرعيــة   

مـسؤولية الـدول عـن اختـاذ خطـوات عمليـة يف جمـاالت               الثالث ملكافحة اإلرهاب، إىل تعظـيم       
ــع         ــشامل، فــضال عــن من ــدمار ال ــى أســلحة ال ــل اإلرهــابيني وســفرهم وحــصوهلم عل ــع متوي من

وتــشارك بنــشاط يف خمتلــف جوانــب مكافحــة اإلرهــاب جمموعــة   . التحــريض علــى اإلرهــاب 
ة، مـن بينـها الوكالـة    كبرية للغاية من املنظمات واإلدارات والوكاالت يف منظومة األمم املتحد    

ــة      ــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واملنظمــة الدولي ــة للطاقــة الذري الدولي
للشرطة اجلنائية ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل                   

 .ثريةواملنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العاملية ومنظمات أخرى ك
ــى       - ٨٦ ــدول األعــضاء عل ــد الطلــب مــن جانــب ال ــد أن تزاي ــبي ــذ  الساعدة امل ــة يف تنفي تقني

الصكوك العاملية وما قابل ذلك من ازدياد احلاجة إىل التنـسيق بـني العـدد املتزايـد مـن كيانـات                   
األمــم املتحــدة املــشاركة يف مكافحــة اإلرهــاب، أظهــرا بوضــوح ضــرورة وجــود اســتراتيجية    

 .بطة ومتسقة ملكافحة اإلرهابشاملة ومترا
، رحــب زعمــاء العــامل بقيــامي بتحديــد مخــسة  ٢٠٠٥ويف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   - ٨٧

ــاب     ــة ملكافحــة اإلره ــتراتيجية عاملي ــا عناصــر الس ــد يف طرحته ــارس /آذاريف مدري ، ٢٠٠٥م
ــة اعتمــاد اســتراتيجية تقــوي اتمــع ا      ــدويل ووافقــوا علــى مواصــلة تطــوير هــذه العناصــر بغي ل

وعالوة على ذلـك، طلبـوا إيلّ أن أقـدم مقترحـات لتعزيـز قـدرة منظومـة                  . وتضعف اإلرهابيني 
األمم املتحدة على مساعدة الدول يف مكافحة اإلرهاب وتعزيـز تنـسيق أنـشطة األمـم املتحـدة                  

 .يف هذا الصدد
 :االحتــاد يف مواجهــة اإلرهــاب”، قــدمت تقريــري املعنــون ٢٠٠٦أبريــل /ويف نيــسان - ٨٨
ة وتنبع مقترحايت مـن اقتنـاع أساسـي بـأن أيـ           . “صيات الستراتيجية عاملية ملكافحة اإلرهاب    تو

وترتكـز هـذه املقترحـات إىل       . كون ذريعـة لإلرهـاب    ت، ال ميكن أن     ا مهما كانت عدالته   قضية
إقنـاع اجلماعـات بعـدم اللجـوء إىل اإلرهـاب أو دعمـه؛ وحرمـان                :مخسة عناصر أساسـية هـي     

ســائل القيــام جــوم؛ وردع الــدول عــن دعــم اجلماعــات اإلرهابيــة؛ وتنميــة   اإلرهــابيني مــن و
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قدرات الدول على منع اإلرهاب؛ والدفاع عن حقوق اإلنسان يف سياق اإلرهـاب ومكافحـة               
 .اإلرهاب

ــة الــيت متكــن        - ٨٩ ــضوء علــى اإلجــراءات العملي ــر، ألقيــت ال ويف مواضــع شــىت مــن التقري
ملنظمات الدولية واتمع املدين والقطـاع اخلـاص، مبـا لكـل            احلكومات واألمم املتحدة وسائر ا    

من هذه اجلهات من ميزات نسبية، من التعاون سويا يف مكافحة اإلرهاب، مع احتـرام سـيادة                 
ومع مـرور األعـوام، أدرك اتمـع الـدويل أن اختـاذ              .القانون وحقوق اإلنسان يف الوقت نفسه     

حقـوق اإلنـسان ليـسا هـدفني متـضاربني، بـل متكـاملني              تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب ومحاية      
ــهما اآلخــر   ــة الــسالم، وأن     . ويعــزز كــل من ــة ثقاف ــد أمهي كمــا وعــت األذهــان بوضــوح متزاي

اإلرهاب ليس نابعا من منطقة أو أيدولوجيـة أو ديانـة معينـة ، ولـيس موجهـا ضـد جمموعـات                      
 فائـدة اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز          ويف هذا الـصدد، تتزايـد بـاطراد       . بعينها من البلدان والشعوب   

 .احلوار بني احلضارات
وإنين على ثقة من أن منظومة األمـم املتحـدة بإمكاـا أن تـسهم مـسامهات حيويـة يف                 - ٩٠

كــثري مــن جوانــب مكافحــة اإلرهــاب، بــدءا مــن تعزيــز ســيادة القــانون ونظــم العدالــة اجلنائيــة  
اإلرهــاب للبلــدان، وتعزيــز قــدرا علــى منــع الفعالــة إىل ضــمان تــوفري وســائل مكافحــة متويــل 

ــة أو إشــعاعية      ــة أو كيميائي ــة أو بيولوجي ــواد نووي ــى م ــابيني مــن احلــصول عل ويفــرض  .اإلره
اإلرهاب البيولوجي على وجه اخلصوص حتديا هـائال ويتطلـب بـشكل ملـح نوعـا جديـدا مـن                    

ورة إجـراء حـوار     وهلـذا الـسبب، اقترحـت يف تقريـري ضـر          . التفكري من جانب اتمع الـدويل     
بــني أصــحاب املــصلحة املتعــددين لــضمان عــدم اســتخدام أوجــه التقــدم يف جمــال التكنولوجيــا  

وعلينا أيضا أال ننسى على اإلطالق أن الضحايا هم الوجـه احلقيقـي             . احليوية يف أغراض شائنة   
ــودم إىل         ــسري ع ــساعدة لتي ــدمي امل ــوقهم وضــمان مســاع أصــوام وتق ــة حق لإلرهــاب؛ ومحاي

وبينمـا تقـع املـسؤولية األساسـية عـن هـذا       . ندماج يف اتمع، كلـها أمـور هلـا أمهيـة قـصوى        اال
 .على عاتق فرادى الدول، فإن كيانات األمم املتحدة ميكن أن تقدم املساعدة يف هذا الصدد

ولبلوغ هذه األهداف أقوم حاليا باختاذ خطوات إلضفاء الطابع املؤسـسي علـى فرقـة                - ٩١
 ٢٣ة بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب اليت أنـشأا منـذ عـام مـضى، والـيت تـضم               العمل املعني 

كيانا من كيانات منظومة األمم املتحدة تتـصدى ملختلـف جوانـب اإلرهـاب، وذلـك لـضمان                  
ــذهلا منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال مكافحــة        ــا يف اجلهــود الــيت تب ــسيق واالتــساق عموم التن

لـة  بإنشاء مركز تنـسيق يف األمانـة العامـة للمـساعدة يف تنـسيق مح              وأقوم حاليا أيضا    . اإلرهاب
ــشاء فريــق غــري رمســي يــضم مقــدمي        ــشنها اتمــع املــدين ملكافحــة اإلرهــاب، واقترحــت إن ي

 .املساعدات التقنية من األمم املتحدة واملاحنني واملستفيدين لتبادل املعلومات وتنسيق اجلهود
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ســـتعانت بتوصـــيايت لتعزيـــز املناقـــشات بـــشأن وضـــع  ويـــسعدين أن اجلمعيـــة العامـــة ا - ٩٢
ــة ملكافحــة اإلرهــاب   ــدابري    . اســتراتيجية عاملي وســيعزز اعتمــاد اســتراتيجية مــن هــذا القبيــل الت

التنفيذية ملكافحـة اإلرهـاب وسـيمثل خطـوة تارخييـة، جتمـع معـاً مجيـع الـدول األعـضاء البـالغ                       
وإنـين  .  التغلـب علـى هـذه الكارثـة         علـى  - وقدرا   - دولة لكي تظهر إصرارها      ١٩٢عددها  

فجميـع  . واثق مـن أن التوصـل إىل اتفـاق بـشأن هـذه االسـتراتيجية وشـيك وقـادم دون تـأخري                     
وستـستفيد مجيعهـا    .  عرضة لإلرهاب وعواقبه   - كبريها وصغريها، وقويها وضعيفها      -الدول  

 . من وجود استراتيجية ملكافحته
 

  الشاملنزع السالح وعدم انتشار أسلحة الدمار  
“ اليت ميكـن حتويلـها إىل أسـلحة للـدمار الـشامل      ”ظل موضوع القضاء على األسلحة       - ٩٣

وشهدنا على مـدى العقـد املاضـي        . ١٩٤٦مدرجا على جدول أعمال األمم املتحدة منذ عام         
، وافقـت   ١٩٩٥ففـي عـام     . بزوغ اآلمـال مث اضـمحالهلا فيمـا يتعلـق بأسـلحة الـدمار الـشامل               

. ة عدم انتشار األسلحة النووية علـى متديـد املعاهـدة إىل أجـل غـري مـسمى                 األطراف يف معاهد  
، اعتمـد   ٢٠٠٠ويف عام   . وبعد عام من ذلك، وقعت معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية         

ــة التزامــات سياســية       ــشار األســلحة النووي املــؤمتر االستعراضــي لألطــراف يف معاهــدة عــدم انت
، سـنحت للـدول األعـضاء فرصـتان لتعزيـز           ٢٠٠٥يف عـام    و. جديدة لتعزيـز أهـداف املعاهـدة      

مــايو، والثانيــة يف مــؤمتر / األوىل يف املــؤمتر االستعراضــي املعقــود يف أيــار ،أســس تلــك املعاهــدة
ويف كلتا املناسبتني، بعث الفشل يف التوصـل إىل توافـق           . سبتمرب/القمة العاملي املعقود يف أيلول    

الــسالح إشــارة مرعبــة تــشري إىل تزايــد االنقــسام الــدويل يف اآلراء بــشأن عــدم االنتــشار ونــزع 
ويف الوقـت نفـسه، أحـرز       . بشأن ما ميكـن أن يـشكّل أخطـر ديـد للـسالم والرخـاء الـدوليني                

ومنـذ دخــول اتفاقيــة  . العـامل تقــدما ملحوظــا يف فـرض حظــر شــامل علـى األســلحة الكيميائيــة   
.  دولــة١٧٨د أعــضائها ووصــل إىل ، منــا عــد١٩٩٧األســلحة الكيميائيــة حيــز النفــاذ يف عــام 

وتعد املعاهدة أول معاهدة تكفـل وجـود نظـام دويل قـوي للتحقـق مـن تـدمري فئـة كاملـة مـن                         
، ازداد عــدد الــدول املنــضمة إىل اتفاقيــة األســلحة ١٩٩٥ومنــذ عــام . أســلحة الــدمار الــشامل

تـزال مـستمرة    بيد أن شواغل القلـق ال       .  دولة ١٥٥ طرفا، إىل    ٢١البيولوجية ووصل، بإضافة    
 .إزاء عدم وجود سبل للتحقق من االمتثال وضرورة مواصلة توسيع نطاق العضوية

وتواصل األمم املتحدة يف الوقت احلـايل أداء دور نـشط ومـؤثر يف اجلهـود الراميـة إىل                    - ٩٤
يف عــدد مــن الكلمــات الرئيــسية الــيت  وجهــت األنظــار وقــد . وقــف انتــشار األســلحة الفتاكــة

. العام إىل قلقي البالغ مـن أن اتمـع الـدويل يواجـه حاليـا مـسارين خمـتلفني للغايـة                    ألقيتها هذا   
أحدمها ميكن أن تقودنا فيه املشاركة الفعالة من جانب مجيع الدول األعـضاء إىل عـامل يفـرض                  
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قيــودا علــى انتــشار األســلحة النوويــة ويعكــس اجتــاه هــذا االنتــشار عــن طريــق الثقــة واحلــوار     
أمـا املـسار اآلخـر األكثـر خطـورة فـيمكن أن يـؤدي               . فاق عن طريق التفـاوض    والتوصل إىل ات  

إىل عامل يسوده عدم استقرار خميف تكون فيه هذه األسلحة هي العملـة املتداولـة يف العالقـات                  
الدوليـة، وحتـوز فيـه جهــات مـن غـري الــدول وسـائل الرتكـاب أعمـال إرهابيــة مبـا لـذلك مــن           

 .عواقب كارثية حمتملة
ين اعتقــد أن اللحظــة احلاليــة هــي أنــسب حلظــة علــى اإلطــالق لكــسر اجلمــود يف   وإنــ - ٩٥

ــسالح يف جــدول        ــزع ال ــى ن ــرة أخــرى عل ــضوء م ــسليط ال ــددة األطــراف وت املفاوضــات املتع
ويف هذه اللحظة، ينبغي أن نتذكر مـا حققتـه معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة               . األعمال الدويل 

ام إليهـا نطاقـا يكـاد يكـون عامليـا، رسـخت املعاهـدة            فمـع بلـوغ االنـضم     . النووية من إجنازات  
لكن ال يلتفت يف األغلـب األعـم إىل قيمـة مـا أحرزتـه املعاهـدة               . مبدأً مضادا لالنتشار النووي   

 .من جناح وما حتظى به من دعم عاملي وما تتسم به من مرونة
تني مــثريتني أيــضا إىل ضــرورة التوصــل إىل حــل ملــسألتني حمــدد وجهــت األنظــار وقــد  - ٩٦

 يف احملادثــات  ٢٠٠٥ســبتمرب /ففــي ضــوء االتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه يف أيلــول      . للقلــق
جمموعة من املبادئ لرتع الـسالح النـووي مـن شـبه اجلزيـرة        والذي تضمن   السداسية األطراف   

الكورية على حنو ميكن التحقق منه، يعد استمرار الطريق املسدود بشأن شبه اجلزيـرة الكوريـة                
ــا لآلمــال علــى وجــه اخلــصوص  أمــ ــران    . را خميب ــة إي ــتعني علــى مجهوري ــة أخــرى، ي ومــن ناحي

اإلسالمية أن متكِّن الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة مـن أن تطمـئن العـامل إىل أن طـابع أنـشطتها                      
ويف كلتــا احلــالتني، يلــزم إجيــاد حلــول ليــست ســلمية . النوويــة قاصــر علــى األغــراض الــسلمية

 . أيضا مصداقية معاهدة منع انتشار األسلحة النوويةفحسب، ولكن تدعم
ورغم إحراز قدر من التقدم حنو نزع السالح، فال تزال األسلحة النووية موجـودة يف                - ٩٧

وعالوة على ذلك، فإن إجـراء جتـارب      . أرجاء العامل باآلالف، والكثري منها ينتظر ضغطة زناد       
عدم وجـود صـك متعـدد األطـراف يـنظم           ة   أبرز مسأل  ،٢٠٠٦الختبار قذائف جديدة يف عام      

وإذا أردنــا تفــادي حــدوث انتــشار نــووي متالحــق، فيجــب بــذل مزيــد مــن   . أمــور القــذائف
وإنـين  . اجلهود الدوليـة املتـضافرة لبنـاء تفـاهم مـشترك بـشأن أكثـر التهديـدات النوويـة إحلاحـا                    

ن تــدابري عــدم أرى أن اجلــدل القــائم بــني مــن يــصرون علــى نــزع الــسالح قبــل اختــاذ مزيــد مــ 
االنتشار ومن يطالبون بعكس ذلك، حيمل يف طياته بـذور فـشله، فـاألمران ضـروريان كالمهـا                  

 .لألمن
، كان من دواعي سـروري أن وجـدت         ٢٠٠٦يونيه  /وأثناء زياريت جلنيف يف حزيران     - ٩٨

ا أن مؤمتر نزع السالح يبدو أكثر استعدادا بكثري ممـا كـان يف الـسنوات األخـرية للمـضي قـدم                    
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فللمرة األوىل يف عقد من الزمن، يعمل املؤمتر علـى أسـاس جـدول زمـين                . وفقا لربنامج للعمل  
ويف جنيــف، . متفــق عليــه، مــع بــذل جهــود خاصــة لتجــسيد الــشواغل األمنيــة جلميــع الــدول   

أقــررت بأمهيــة املقترحــات املقدمــة مــن االحتــاد الروســي والــصني بــشأن منــع تــسليح الفــضاء      
اقترحتـــه الواليـــات املتحـــدة  إىل عناصـــر صـــك غــري مـــسبوق، نظـــار ووجهـــت األاخلــارجي،  

ــشطارية ألغــراض صــنع األســلحة      ــواد االن ــاج امل ــة، لوقــف إنت ــل هــذه   . األمريكي وآمــل أن متث
 .اخلطوات بداية حلقبة جديدة مثمرة

وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها املمتاز يف التحقـق والتأكـد مـن االمتثـال              - ٩٩
ويعــد مــنح جــائزة نوبــل  . ب العمليــة يف تنفيــذ معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة للجوانــ

للـسالم لألمــني العــام للوكالـة، حممــد الربادعــي، بالنيابـة عــن الوكالــة، دلـيال آخــر علــى الــدور     
 .الذي ال غىن عنه الذي يؤديه هو واملنظمة حاليا

مطلبــه  ٢٠٠٦أبريــل / يف نيــسانويــسعدين أيــضا أن أُشــري إىل أن جملــس األمــن جــدد   - ١٠٠
بأن تقوم مجيع الدول بـسن وإنفـاذ تـدابري قانونيـة وتنظيميـة              ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠الوارد يف قراره    

 .وطنية فعالة حتظر، يف مجلة أمور، على أي جهة من غري الدول حيازة أسلحة الدمار الشامل
ــون ٢٠٠٦أبريــــل /ويف تقريــــري الــــصادر يف نيــــسان  - ١٠١ ــاد ” املعنــ ــةيفاالحتــ   مواجهــ

، أكدت على التأثري احملتمل املدمر الـذي ميكـن أن خيلّفـه أي هجـوم إرهـايب نـووي                    “اإلرهاب
 -ويف ذلـك التقريـر أشـرت إىل أن اإلرهـاب البيولـوجي            . أو بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي     

 يعـد واحـدا   -أي إساءة استعمال جهات من غـري الـدول للعناصـر واملـواد الـسمية البيولوجيـة            
واقترحـت لـذلك إقامـة      . تعـاجل معاجلـة كافيـة     ال  هم األخطار املتصلة بالسالم واألمن الـيت        من أ 

منتدى يضم معا األطـراف املعنيـة الرئيـسية يف جمـال التكنولوجيـا احليويـة لتـوفري الـزخم الـالزم                     
 .ملبادرة عاملية لتقليل أخطار إساءة استعمال التكنولوجيا احليوية

لـسالم واألمـن يف كـثري مـن     لديدا خطريا يشكل سلحة الصغرية وال يزال انتشار األ   - ١٠٢
ــامل  ــاطق الع ــار كــبري      . من ــسبب يف دم ــم صــغرها، ميكــن أن تت ــذه األســلحة، رغ ــام . فه ويف ع

، التزمت الـدول األعـضاء بـأن تتـصدى علـى وجـه االسـتعجال لالجتـار غـري املـشروع                      ٢٠٠١
عتمــاد اجلمعيــة العامــة يف كــانون وقــد أثلــج صــدري ا. باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة

 لصك دويل ميكّن الدول من التعرف على األسلحة الصغرية واألسـلحة            ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
ومـع ذلـك، فقـد شـعرت خبيبـة أمـل ألن مـؤمتر األمـم املتحـدة                   . اخلفيفة غري املشروعة وتعقبـها    

ملتعلــق باألســلحة  الســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ برنــامج العمــل ا  ٢٠٠٦املعقــود يف عــام 
وعلـى الـرغم مـن      . الصغرية انتـهى دون االتفـاق علـى اختـاذ مزيـد مـن التـدابري يف هـذا الـصدد                    

ذلك، فإن املؤمتر جنح يف جعل هذه القضية حمـط اهتمـام اتمـع الـدويل الـذي ال يـزال ملتزمـا                       
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ار غري املـشروع    بوضوح بربنامج العمل باعتباره اإلطار األساسي للتدابري الرامية إىل كبح االجت          
 .ذه األسلحة

والتحديات املختلفة اليت نواجهها اليـوم هـي أعظـم مـا صـادفناه منـها علـى اإلطـالق              - ١٠٣
وسـوف تـستلزم هـذه التحـديات مـستوى          . وأكثرها تنوعا بل وأشدها خطرا من نـواح كـثرية         

 الــدول مــن االلتــزام املــشترك ونوعــا مــن الــتفكري املبتكــر وإجــراءات عمليــة مــن جانــب مجيــع  
ــا للتــصدي لتلــك التحــديات    ورؤيــيت لألمــم املتحــدة يف القــرن  . األعــضاء لكــي نثبــت كفاءتن

احلادي والعشرين هي رؤية يتضح فيها إصرارنا املتزايد على التحرك على ثـالث جبـهات هـي                 
فهـذه القـضايا مترابطـة بـشكل ال تنفـصم           . األمن والتنمية وحقوق اإلنسان، يف آن واحـد معـا         

والفـشل هنـا احتمـال غـري     . كال منـها متوقـف علـى اآلخـر ومعـزز لـه يف آن واحـد       عراه، ألن   
 .مطروح ألن عواقبه وخيمة
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 الفصل الرابع
 حقوق اإلنسان وسيادة القانون والشؤون اإلنسانية  
 سيادة القانون  

العالقـات  أن تصبح   من أجل ضمان    مروعة  نشئت األمم املتحدة يف أعقاب حرب       أُ - ١٠٤
الشخــصية القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك حقــوق اإلنــسان وكرامــة  ؤســسة علــى مالــدول بــني 

وتنطبـق   .عمـل املنظمـة ورسـالتها   هـو القـوام األساسـي ل    “سـيادة القـانون  ”ومفهوم . اإلنسانية
وبالفعـل، أكـد إعـالن األلفيـة     . هذه املبادئ على الـصعيد الـدويل وداخـل الـدول سـواء بـسواء            

األمــن أهــم إطــار علــى اإلطــالق لتعزيــز   ة القــانون بوصــفها بــسيادالــدول جمــددا التــزام مجيــع  
 .اإلنسانينياالزدهار و

تطـور علـى مـدى العقـد املاضـي يف جمـال العدالـة        كـان أبـرز     وعلى الصعيد الدويل،     - ١٠٥
مثلت احملكمتان اجلنائيتان الدوليتان ليوغوسـالفيا الـسابقة وروانـدا اللتـان            فقد  . اجلنائية الدولية 
احملـاكم  هـذه  ، على التـوايل، اجليـل األول مـن        ١٩٩٤  و ١٩٩٣األمن يف عامي    أنشأمها جملس   

اإلرادة اتــضحت مــن هــاتني احملكمــتني  و. نــورنربغيف منــذ إنــشاء احملكمــة العــسكرية الدوليــة  
ب الـدويل بـأن متـر دون عقـا     للقانون  اجلسيمة  عدم السماح لالنتهاكات    العازمة على   اجلماعية  

. كـي تنجـزا مهامهمـا      يف كفالة عمل احملكمتني بفعاليـة وكفـاءة          وسيكون من املهم االستمرار   
 .لدى طلبهموتسليمهما املتهمني هلما التعاون بذل كامل أشجع الدول األعضاء على إين و

 بكـل   ومن أهم إجنازات هاتني احملكمتني ورمبـا أبقاهـا هـو جعـل املالحقـة القـضائية                 - ١٠٦
إنـشاء  علـى    بالفعـل  هذه اجلهود الرائدة     عدتوقد سا  .هذه اجلرائم ممارسة مقبولة   ملرتكيب   قوة

عمليـة تكـوين هـاتني      ففـي    .يف حمـاكم كمبوديـا     احملكمة اخلاصة لسرياليون والدوائر االستثنائية    
طبقــت املنظمــة دروســا هامــة مــستفادة مــن خــربات احملكمــتني اهليئــتني القــضائيتني اجلديــدتني، 

ومـدعين  مـشاركة قـضاة     كلتامهـا   يـل الثـاين     اجلكفلـت حمكمتـا     وخبـالف سـابقتيهما،     . األوليني
 .والدويلإىل جانب القانون القانون الوطين تطبيق  و،نيوطني
البـدء يف  ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤، طلب إيلّ جملس األمن يف قـراره    ٢٠٠٥عام  مع اية   و - ١٠٧

ان نتيجـــة للـــتفجري الـــذي حـــدث يف ويل للبنـــدعمليـــة ـــدف إىل إنـــشاء حمكمـــة ذات طـــابع 
 والذي أسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناين الـسابق رفيـق احلريـري              ٢٠٠٥اير  فرب/شباط ١٤

إنشاء هذه احملكمة، ستكفل األمانة العامة تطبيقها أعلى معـايري           ويف سياق سرينا حنو      .وآخرين
بورونـدي، وعمـال بقـرار جملـس        بـشأن   باإلضـافة إىل ذلـك،       و .عملهاأدائها ل العدالة الدولية يف    

ــن  ــة جــا    )٢٠٠٥ (١٦٠٦األم ــة العام ــع األمان ــضم ، تتب ــات ي ــضائية وغــري   لآلي ــساءلة الق لم
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إلنـشاء كيـانني   اإلطـار القـانوين   بـشأن  القضائية من خالل مناقشات مع الـسلطات البورونديـة      
األمانـة العامـة    سـتحرص    ،ويف سياق هـذه اجلهـود      .حمكمةوجلنة للحقيقة واملصاحلة،    اثنني مها   

 .احملاكم السابقةجتارب من تخلصة املسالدروس االستفادة من على 
 مـن   ال جتسيدا جلهد استمر طوي    ٢٠٠٢عام  يف  كان إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية      و - ١٠٨
مـن خـالل سـيادة القـانون بـأن مـن            االلتـزام    و ،إلفـالت مـن العقـاب     القضاء على ظاهرة ا   أجل  

يـد  لـن يفلـت مـن       جـرائم حـرب      وأجـرائم ضـد اإلنـسانية        وأيرتكب جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       
ة عامليـ وأظهرت هذه اخلطوة اهلامة التـزام اتمـع الـدويل بوضـع آليـة دائمـة و       .العدالة بعد اآلن

قـد   و.طـورة البالغـة اخل هـذه اجلـرائم   علـى ارتكـاب    ةبـ وباإلفالت من العق  تضمن عدم السماح    
اجلوانـب   ومـن    . للمحكمة اجلنائية الدوليـة     دولة أطرافا يف نظام روما األساسي      ١٠٠أصبحت  

اختــاذ الــسلطات القانونيــة الوطنيــة إجــراءات قبــل ممارســة الواليــة النظــام يــنص علــى ن أاملهمــة 
أوغنــدا يف حتقيقــات يف حــاالت إجــراء احملكمــة بــدأت ، ٢٠٠٤ومنــذ عــام  .القــضائية الدوليــة

جملــس األمــن إىل وهــذه احلالــة األخــرية حمالــة مــن   ؛ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ودارفــور 
 ،جـرائم حـرب  يـدعى أنـه ارتكـب    مـواطن كونغـويل   اعتقل ، ٢٠٠٦مارس /ويف آذار .كمةاحمل
محكمــة االبتدائيــة للدائرة الــ، قامــت ٢٠٠٥أكتــوبر /ويف تــشرين األول. ل إىل احملكمــةيــحأو

جـرائم ضـد   ارتكـاب  بـشأن  مسة من كبار قادة جيش الرب للمقاومة    اعتقال خل أوامر  بإصدار  
وسـيمثل توسـيع نطـاق مـشاركة        . ٢٠٠٢يوليـه   /وغندا منـذ متـوز    أاإلنسانية وجرائم حرب يف     

 .الدول األعضاء يف احملكمة اجلنائية الدولية حتديا آخر يف جمال العدالة الدولية
 ةســيما العدالــة االنتقاليــة يف اتمعــات الــيت متــر بــصراع أو مبرحلــ وتعــد العدالــة، ال - ١٠٩
عكــس املؤديــة إىل ويف مواجهــة الــضغوط . مالــسالمــن لبنــات لبنــة أساســية  ،بعــد الــصراع مــا

 ،واقـع الففـي  . كاملني مت اعتبار العدالة والسالم مطلبني   أن يكفل   لمجتمع الدويل   ينبغي ل ذلك،  
إىل سعي   الـ  كنـا ممالـسالم، حـىت وإن مل يكـن          وأأبـدا مـا بـني العدالـة         أال يكـون اختيارنـا      جيب  
الراسـخ سـيظل    ألن موقفنـا    فة خاصـة    هذا أمر مهم بـص    و. يف آن واحد معا   اهلدفني  كال  حتقيق  

 .جلرائم الدوليةادوما أنه ال عفو عن ارتكاب 
ىل جملــس املقــدم إ ٢٠٠٤أغــسطس / آب٢٣يف تقريــري املــؤرخ وضــحت وكمــا أ - ١١٠

االنتقاليـــة يف اتمعـــات الـــيت متـــر بـــصراع أو      مـــن خبـــصوص ســـيادة القـــانون والعدالـــة    ألا
 تشري إىل مبدأ للحكـم خيـضع فيـه          ، يف هذا السياق   ،نبعد الصراع، فإن سيادة القانو     ما ةمبرحل

 للمـساءلة  ، مبـا يف ذلـك الدولـة ذاـا     ، العامة واخلاصـة   ،تناايكل األشخاص واملؤسسات والك   
قطاعـات  عديـد مـن   هنـاك  و .مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان     متسقة  قوانني  طبقا ل 

توسيع نطاق سـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك           ينة ب بامتبدرجات  يتعلق عمله   منظومة األمم املتحدة    
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فعاليـة  التـساق و  الكفالـة ا  إىل  يف جمال بناء السالم علـى األقـل،          وحنن نسعى،    .العدالة االنتقالية 
الـيت ستـساعد     ،جلنـة بنـاء الـسالم     إنـشاء    مـؤخرا من مث يشجعين أنـه مت       و .جهودفيما نبذله من    

 .ضطربة من العاملناطق املسيادة القانون يف املكفالة إعالء الدول على 
ويـسرين قيـام    .األمـم املتحـدة   هيئـات   سـيادة القـانون يف عمـل        تطبـق   ينبغي أن   كما   - ١١١

جملس األمن مؤخرا بتجديـد التزامـه بكفالـة وجـود إجـراءات عادلـة وواضـحة إلدراج األفـراد                    
 .نسانيةاإل يف احلاالتستثناءات االنح مل و، منهاهمرفعلوالكيانات على قوائم اجلزاءات، و

ــام  - ١١٢ ــدثت٢٠٠٤ويف ع ــتعادة ســيادة       ، حت ــن احلاجــة إىل اس ــة العامــة ع  أمــام اجلمعي
القـوة  سـبيال إىل    احلـق   جيعـل   ا إطـار    أووصفتها ب  .نطاقها يف مجيع أحناء العامل    وتوسيع  القانون  

وحذرت من أن سيادة القانون تتعرض للخطـر         .احلقتكون القوة هي اليت تفرض      من أن    البد
ن تلتـزم األمـم     أ وجيـب    .ةعديـد أمـاكن   أحناء العامل، حيث جيري جتاهـل القـوانني يف          خمتلف    يف

 ـذه   نتمـسك أن  كفالـة   فرديـة، ب  بـصفتها ال  فيهـا   كـل دولـة عـضو       وبصفتها اجلماعيـة،    املتحدة  
 .د ويف مجيع احلاالتععلى كل الص ا وأن نعززهتنااملبادئ القانونية اليت تشكل عماد منظم

 
 إلنسانحقوق ا  

ألمهيـة حقـوق اإلنـسان يف       وحممـودا   كـبريا    إعـالًء     علـى مـدى العقـد املاضـي        شهدنا - ١١٣
جمـددا   ٢٠٠٥لعـام  ؤمتر القمـة العـاملي   والوثيقـة اخلتاميـة ملـ   وأكـد إعـالن األلفيـة     .عمل املنظمـة  

ومــسؤولية مــشتركة ركيــزة حموريــة تــشكل اإلنــسان الــذي مــؤداه أن حقــوق  يساســاألاملبــدأ 
 .ألمم املتحدة ككلملنظومة ا
حمـورا   احلـق يف التنميـة،       هـا مجيـع حقـوق اإلنـسان، مبـا في        مراعاة  تعميم  ظل هدف   و - ١١٤

وهـو هـدف مـن األهـداف     . ١٩٩٧عـام  منذ  ها  بدأت اليت   األمم املتحدة إصالح  جهود  لسلسلة  
األعمـال  تعزيـز الـروابط بـني    جمـال  مفوضـية حقـوق اإلنـسان يف      عمـل   املهمة اليت يركـز عليهـا       

وقـد حتقـق تقـدم يف هـذا      .نظومـة األمـم املتحـدة   الـيت تـضطلع ـا م    ةالتنفيذياألعمال  وةملعياريا
 ي التقـدم، دعـوت يف تقريـر       اوبناء على هـذ    .املنظومة يف عديد من ااالت    الصدد على نطاق    

أكثـر  على حنـو  هتمام الاضرورة إيالء ، إىل ٢٠٠٥  و٢٠٠٢عامي لمم املتحدة عن إصالح األ 
تعزيـز حقـوق    لبناء نظم وطنيـة أكثـر قـوة         اهلادفة إىل   دعم الدول األعضاء يف جهودها      ل تركيزا
سياسـيا غـري مـسبوق لتعزيـز        تأييـدا    ٢٠٠٥لعـام    القمـة العـاملي      رمؤمتأوىل  و .تهاومحاي اإلنسان

تعزيز حقـوق اإلنـسان     على العمل على إدماج     مكتبها  حلقوق اإلنسان و  قدرة املفوضة السامية    
 . السياسات الوطنيةيفومحايتها 
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 ترســيخالــذي مــؤداه أن ويف مــؤمتر القمــة العــاملي، قبلــت الــدول األعــضاء اقتراحــي  - ١١٥
 حلقـوق  اجملـس يقتضي منـها أن تنـشئ   مة، وداخل املنظا الالئق ى ستوعلى امل حقوق اإلنسان   

من والـس   يعمل جنبا إىل جنب مع جملس األ      ل،  امباشرانتخابا  اإلنسان، تنتخبه اجلمعية العامة     
 ، اختذت اجلمعية العامة قرارا بإنـشاء الـس        ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار . االقتصادي واالجتماعي 

هي أنـه سـيقوم، بـصفة       لمجلس  الرئيسية ل صائص  اخلوإحدى  . ليحل حمل جلنة حقوق اإلنسان    
 فيما خيـص حقـوق اإلنـسان، وذلـك مـن            اوفاء مجيع البلدان بالتزاما   مدى  باستعراض  دورية،  
خــب أعــضاء الــس ، انت٢٠٠٦مــايو / أيــار٩ويف . الــشامل دوريالــســتعراض لال آليــة خــالل
والتمـسك  مـع الـس     بالتعـاون علـى أكمـل وجـه         ، وأعلنوا التـزامهم      عضوا ٤٧عددهم  البالغ  

كبــار عديــد مــن شــاركت ضــمن و .تــهاتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايجمــال  املعــايري يف رفعبــأ
وكـان مـن    . ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٩لـدورة األوىل يف     تـاح ا  بإلقاء كلمـة يف افت    الشخصيات  

الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن          تفاقية  االبني اإلجراءات اهلامة اليت اختذت اعتماد الس        
الـس   كمـا قـرر      .الـشعوب األصـلية   وإعالن األمـم املتحـدة املتعلـق حبقـوق          االختفاء القسري   

لـصوغ  أحـدمها    :بـني الـدورات   ملـا   فتـوحي العـضوية     إنشاء فريقني عاملني حكـوميني دولـيني م       
ن أبــشحمــددة توصــيات لــصوغ ، واآلخــر الــشاملالســتعراض الــدوري الطرائــق اخلاصــة بآليــة ا

ــام، عنــد الــضرورة،  مــسألة اســتعراض مجيــع الواليــات واآلليــات واملهــام واملــسؤوليات   ، والقي
الفنيــة وإجــراءات شورة املــنظــام لإلجــراءات اخلاصــة وإقامــة مــن أجــل بتحــسينها وترشــيدها، 

 .تقدمي الشكاوى
مـن مجيـع     قبـوال واضـحا ال لـبس فيـه    ٢٠٠٥لعام  نتائج مؤمتر القمة العاملي     مثلت  و - ١١٦

ن من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب       امحاية السك عن  باملسؤولية اجلماعية الدولية     احلكومات
 وأعربت الـدول األعـضاء للمـرة األوىل علـى           .ضد اإلنسانية املرتكبة  والتطهري العرقي واجلرائم    

ذا يف الوقـت املناسـب وبطريقـة حامسـة حتقيقـا هلـ            الختاذ إجـراء مجـاعي      اإلطالق عن االستعداد    
الـسلطات  وعجـز   الوسـائل الـسلمية     يف حـال ثبـوت قـصور        جملـس األمـن،     عن طريـق    الغرض،  
ال تكرار لـذلك    ” هبأنم املتحدة   يدا لوعد األم  دوميثل القرار جت  . البين عن محاية سكاا   الوطنية  

 .باستعداد حقيقي الختاذ إجراءاتأقوالنا  جيب أن نقرن ناإال أن، “أبدا
ــريتقــدمي وعقــب    - ١١٧ ــونتقري ــة أفــسح  ”  املعن  أصــدرت املفوضــة  ،“يف جــو مــن احلري

لة الجتـاه   ماليت تعـرض فيهـا رؤيـة شـا        ) ٢٠٠٥مايو  /أيار(السامية حلقوق اإلنسان خطة عملها      
لـإلدارة   أول خطـة الـسامية  املفوضـة  صـدرت   أ،  ٢٠٠٦ويف أوائـل عـام       .ضية يف املـستقبل   املفو
الرؤيــة حتقيــق اخلطــة كيــف ــدف املفوضــية إىل  هــذه وتوضــح . ســتراتيجية لفتــرة الــسنتني الا

عمل، وتقدم استعراضـا شـامال ـاالت العمـل الـيت سـتركز عليهـا املفوضـية                  الالواردة يف خطة    
ذ اخلطـة   يـ اجلمعيـة العامـة تنف    سـاندت   ،  ٢٠٠٥عـام   ويف خريـف     .واردمن مـ  لذلك  وما سيلزم   
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 وهـذا مـؤداه     .امليزانية العادية للمفوضية على مدى مخس سـنوات       بأن قررت مضاعفة    اجلديدة  
 هقـدر إضـايف  وإتاحـة متويـل    وظيفـة إضـافية   ٩١ ريتـوف ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة الـسنتني  بالنسبة ل 

 . مليون دوالر٢٠
مــن ثغــرات التنفيــذ علــى موعــة متنوعــة هتمــام الإىل إيــالء اوتــدعو خطــة العمــل  - ١١٨

مـم  اختاذ إجراءات متضافرة من قبـل املفوضـية ومنظومـة األ    تشري إىل ضرورة     و ،الصعيد امليداين 
محايـة حقـوق    للفعاليـة يف     االعمل مع البلدان علـى سـد تلـك الثغـرات حتقيقـ            تستهدف  املتحدة  
ــسان ــااإلن ــود املفوضــية  .  وإعماهل ــامج ب”وتق ــشأت  “٢اإلجــراء رن ــذي أن ــة يف ســياق امله ال تابع
برنـامج إلجـراء املزيـد مـن        : تعزيـز األمـم املتحـدة     ”املعنـون   ، و ٢٠٠٢الصادر يف عام    لتقريري  
اللجنـة  جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة و        الوكـاالت األعـضاء يف       وذلك مبـشاركة  ،  “التغيريات

 إيـالء يلزم  ى الـصعيد القطـري، سـ       علـ  ٢ذ اإلجـراء    تنفيـ مع تزايد   و. التنفيذية للشؤون اإلنسانية  
 اجلهود األوسع نطاقا اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة على الـصعيد            لتوجيهاملزيد من االهتمام    

محايــة علــى  الوطنيــة اتلقــدراتنميــة مواصــلة يف لكفالــة أن تــسهم علــى حنــو فعــال  القطــري، 
 .نسان بشكل أكثر فعالية واستدامةحقوق اإل

أسـاليب عملـها ويف   مواءمـة  معاهـدات تقـدما يف   مبوجـب  وحققت اهليئـات املنـشأة      - ١١٩
واجباـا املتعلقـة    الفنيـة وإجنـاز     وسائل مساعدة الدول األطـراف علـى الوفـاء بالتزاماـا            دراسة  
، وهي متاحـة السـتخدام   وثيقة أساسية موحدةلصوغ حاليا مبادئ توجيهية  تتوافر  و .باإلبالغ

، أعــدت املفوضــة الــسامية ورقــة مفاهيميــة تــشرح  ٢٠٠٦مــارس /يف آذارو .الــدول األطــراف
مبوجــب هيئــة موحـدة دائمـة   إنـشاء  عمــل بـشأن  الاملقتــرح الـوارد يف خطـة   مبزيـد مـن التفـصيل    

 .إلصالحاارات يخاالعتماد عليه يف استطالع ساسا ميكن أتوفر هي و. معاهدة
فـي الفتـرة    ف .ايـة حقـوق اإلنـسان     يف مح دورا هاما    آليات اإلجراءات اخلاصة  أدت  و - ١٢٠

ببعثــات هــذه اآلليــات ، قامــت ٢٠٠٦يونيــه / إىل حزيــران٢٠٠٥ســبتمرب /مــن أيلــولاملمتــدة 
  رسـالة ٩٠٠وخالل الفتـرة نفـسها، أرسـلت أكثـر مـن        . بلدا ٤٠لتقصي احلقائق يف أكثر من      

كمــا أجــرت  . شــخص٢ ٥٠٠مــا يقــرب مــن  بلــدا يف مجيــع منــاطق العــامل، مشلــت ١٢٥إىل 
 .يف ااالت املواضيعية املتعلقة بواليااالرائدة دا من الدراسات عد

املفوضــة الــيت وضــعتها  عمــل الإلصــالح وخطــة  له ربنــامج الــذي وضــعت  وفقــا للو - ١٢١
ــسامية،  ــا   تعكــف ال ــز جهوده ــى تعزي ــشاركة  املفوضــية عل ــيف جمــال امل ــى وة، القطري ــادة عل زي

ــة  ــا امليداني ــام   .عمليا ــي ع ــدا    ، افتتحــت ٢٠٠٥فف ــدة يف أوغن ــب جدي ــة مكات املفوضــية ثالث
 .وغواتيماال ونيبال
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مكتب املفوضـية يف نيبـال بواليـة واسـعة النطـاق حلمايـة حقـوق اإلنـسان                  يضطلع  و - ١٢٢
وخـالل املظـاهرات    .رصد يف مجيع أحناء البلـد للأنشطة االضطالع بوتعزيزها، بطرق من بينها 

 الرصــد التابعــة للمفوضــية ةفرقــأ قامــت ،٢٠٠٦أبريــل /يف نيــسانالــيت جــرت واالحتجاجــات 
  أكثـر  زيـارة العنـف، و  ردع  املـساعدة علـى      و أحناء البلد بتوثيـق األحـداث،     خمتلف  يف  واملنتشرة  

وجـود مكاتـب إقليميـة يف أحنـاء البلـد،            وبفـضل    .نوا رهـن االحتجـاز    ا شخص كـ   ١ ٠٠٠من  
يف ن املـسامهة    مكنـها مـ   الشارع، حظيـت املفوضـية بوضـع فريـد          وممارسة الرصد على مستوى     

 .على املستوى امليداينمحاية حقوق اإلنسان 
مــايو /أبريــل وأيــار/ليــشيت يف نيــسان -  يف تيمــورجــرتأحــداث العنــف الــيت إزاء و - ١٢٣

تلـك  ليشيت إىل األمم املتحدة إنشاء جلنة مستقلة الستعراض          - ، طلبت حكومة تيمور   ٢٠٠٦
ستقلة املـ اصـة  التحقيـق اخل إنـشاء جلنـة     تتـوىل   أن  ىل املفوضة السامية    إ طلبتعندئذ  و .األحداث

ــاليــشيت - تيمــورل ــ.  ودعمه ــة   أدوب ــهم يف تيمــور أعــضاء اللجن ــ/ليــشيت يف متــوز  - عمل  هيولي
 .٢٠٠٦أكتوبر /حبلول تشرين األولتقريرهم  وسيقدمون إيلّ ،٢٠٠٦
 أن حقـوق اإلنـسان    بينـت كيـف     ،  “يف جو من احلرية أفـسح     ”املعنون  ويف تقريري    - ١٢٤
دخلـت قـضية حقـوق     وقـد  . لعمـل املنظمـة  ةالثالثـ الركيـزة  ، إىل جانب التنمية واألمـن،    تشكل

العـام املاضـي،   فيمـا اعتمـد يف   هـذا التطـور   يتـضح   و .عهـد التنفيـذ   هـو   جديـدا،    اإلنسان عهـدا  
باآلمـال  أفـضل للوفـاء   على حنو ستؤهل األمم املتحدة   فيما ال يزال قيد النظر، من إصالحات        و

 .امليثاقاملعرب عنها يف 
 

 الدميقراطية واحلكم الرشيد  
واليـوم، أصـبحت    .احلكـم الـدميقراطي  حنـو حتقيـق     تقـدما كـبريا     املاضـي   شهد العقد    - ١٢٥

عــن طريــق انتخابــات تنافــسية أكثــر عــددا ممــا كانــت عليــه يف أي فتــرة    املختــارة احلكومــات 
ممارسـة  ق اإلنـسان و وهذا يدل على املكاسب املهمة اليت حتققت يف جمال حقو          .تارخيية مضت 

واالنتخابــات التنافــسية املتعــددة األحــزاب  اجلامعــة املــشاركة العامــة تعــد و. احلريــة واالختيــار
يف تني  غـري كـافي   وإن كانتـا    وحتقيـق تـسويات سـلمية دائمـة،          لـتمكني الفقـراء   ضرورة جوهرية   

امحد ذا. 
دان خارجــة مــن وقــد شــهدت الــسنة املاضــية إجــراء عــدة انتخابــات تارخييــة يف بلــ   - ١٢٦
 إجـراء االنتخابـات يف    يف  واضطلعت األمم املتحدة بدور رئيسي يف تقدمي املساعدة          .اتصراع

ــستان  ــديأفغان ــوار     وبورون ــسطني وكــوت ديف ــراق وفل ــة والع ــو الدميقراطي ــة الكونغ  ومجهوري
ــا وهــاييت  ــسري   شــاركت يف حيــث ، وليربي ــراع وتي ــاخبني وإدارة مراكــز االقت ــسجيل الن ســن  ت
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 هاومـن النتـائج املهمـة الـيت متخـضت عنـ            .نتخابية وتعزيز اللجان االنتخابية املستقلة    االقوانني  ال
 ٢٠٠٥ســـبتمرب /يف أيلـــولللمـــرة األوىل يف أفغانـــستان االنتخابـــات التـــشريعية الـــيت أجريـــت 

وقـد   . امـرأة  ٦٨انتخـاب     مقعـدا،  ٢٤٩، الذي يضم    )ووليسي جريغا (الشعب  الختيار جملس   
ــدما ســاعدت     اضــطلعت األمــم املتحــدة  ــى اإلطــالق عن ــا طموحــا عل ــأكثر براجمه إجــراء يف  ب

.  مليــون دوالر٤٣٢بنحــو بتكلفــة قُــدرت  ،  الدميقراطيــةيف مجهوريــة الكونغــو  االنتخابــات
ولـدى   ،١٩٦٥عـام   انتخابات متعـددة األحـزاب منـذ        مل تجر   جمهورية الكونغو الدميقراطية    ف

ــات كــان    ــذه االنتخاب ــد إجــراء ه ــة خارجــا البل ــن أزم ــد  م ــة األم ــا . طويل ــسياسية  أم ــة ال احلال
الـدعم االنتخـايب    أشكال   شكال جديدا من  فقد استلزمت   واالنتخابية املعقدة يف كوت ديفوار      

املقدم من األمم املتحدة متثل يف تعيني ممثل سام لشؤون االنتخابات دف تيـسري إجيـاد حلـول                  
 .للخالفات االنتخابية

شرات مـن البلـدان الـيت طلبـت املـشورة أو الـدعم          وساعدت األمم املتحدة أيـضا عـ       - ١٢٧
الفنــيني،  مــوظفي االنتخابــات  مثــل تــدريب   ،االنتخابــاتإلدارة العمليــات الروتينيــة  بــشأن 

 النظـام االنتخـايب،   بـشأن تـصميم     واملساعدة يف تسوية املنازعـات االنتخابيـة، وإسـداء املـشورة            
تغطيـــة الـــصحفية للحمـــالت ودعـــم بـــرامج تثقيـــف النـــاخبني، وتـــدريب الـــصحفيني علـــى ال 

 .تكاليف التسجيل واالقتراعتقدير و االنتخابية،
ــو - ١٢٨ ــزال هنــاك كــثري مــن التحــديات    مــن رغم علــى ال ــة، ال ي هــذه التطــورات اإلجيابي
واحــدة، وإن كانــت ضــرورية، فتنظــيم انتخابــات جامعــة وتنافــسية مــا هــو إال خطــوة . املهمــة
املؤسسات والعمليـات   أن  اآلمال يف   مزيدا من   تخابات  االنوتبعث   .طريق بناء الدميقراطية  على  

ــة  ــواطنني ســتكون ســريعة االســتجابة  احلكومي ــراء  هموشــواغل الحتياجــات امل ــيهم الفق ، مبــن ف
املاضـي  ولتحقيق هذه اآلمال، حتول العمل يف األمم املتحدة تدرجييا خالل العقـد              .نوشهمواملُ

حافلـة بالتحـديات   إىل التـصدي لقـضايا جديـدة     اإلدارة العامة حقل  من التركيز التقليدي على     
 .يف جمال احلكم الدميقراطي

تعزيز اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـات واتمـع املـدين واألطـراف الفاعلـة غـري           بغية  و - ١٢٩
احلكومية واملنظمات اإلقليمية والدولية الساعية إىل إرساء دعـائم الدميقراطيـة وتوطيـدها، قـرر                

وبلغـت   . إنشاء صندوق األمم املتحدة للدميقراطية     ٢٠٠٥سبتمرب  /يف أيلول  يمؤمتر القمة العامل  
وســيمول الــصندوق  . مليــون دوالر٤٩ذا الــصندوق التربعــات الــيت قُــدمت أو أُعلــن عنــها هلــ 

مشاريع تتوخى متكني اتمع املدين وتعزيـز سـيادة القـانون وزيـادة املـشاركة الـشعبية وكفالـة                   
 .وقهم الدميقراطيةعلى ممارسة حقالناس قدرة 
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وصـدق  ربملانـات  فعاليـة ال وتعمل األمم املتحـدة حاليـا مـع البلـدان مـن أجـل كفالـة              - ١٣٠
ومتتــع وســائط  وحتلــي القــضاة بالعــدل والرتاهــة، واحتــرام حقــوق اإلنــسان،متثيلــها للجمهــور، 

ب أن  وجيـ  .استجابة عمليـة صـنع القـرار للـشواغل احملليـة          سرعة  اإلعالم باالستقالل واحلرية، و   
ــة   ــاء مــع تــسري املــشاركة الدميقراطي ــةقــدرات احلكومالبن ــا إىل جنــب ي وإذا كــان النــاس  .  جنب

قــد يف االنتخابــات ولكنــهم ال يــشعرون بتحــسن حقيقــي يف حيــام اليوميــة، فــإم  يــصوتون 
 للمـساءلة   خاضـعة ولكـن بـدون أن تكـون        احلكومات  عززت قدرات   وإذا  . يصابون خبيبة أمل  
هذا التحدي املـزدوج    وميثل  . وليس األغلبية  هذه العملية ميكن أن تفيد القلة        أمام الشعب، فإن  

 .تعزيز احلكم الدميقراطييف جمال عمل األمم املتحدة جوهر الطويل األجل 
التنـوع مـن املـساعدات    واسـعة  جمموعـة  ولبلوغ هذه األهداف، تقدم األمم املتحدة      - ١٣١

 إىل تعزيـز نظـم العدالـة      وترمـي    ،ملـساعدة التقنيـة   السياسات وا بشأن  اخلدمات واملشورة   تشمل  
وإصــالح اإلدارة  وحقــوق اإلنــسان، والتمثيــل الربملــاين، واحلكــم احمللــي وحتقيــق الالمركزيــة،   

إتاحـة  مكافحة الفساد، وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني، واإلدارة اإللكترونيـة، و             جهود  العامة و 
تعاونـا وثيقـا يف     وتتعـاون األمـم املتحـدة       . أي العـام  واتمع املدين والر   الوصول إىل املعلومات،  

ربملانيـة،  الشبكات  الـ وكـذلك مـع      هذه الربامج مع كثري من الشركاء واملنظمـات املاحنـة،         إطار  
 .ومنظمات اتمع املدين، وكيانات أخرى

ربط بـني املـواطنني والدولـة،       الـ  عـن طريـق      ا حامسـ  ادورتـؤدي   أن  للربملانـات   وميكن   - ١٣٢
ــ وكــذلك ــق ع ــل املنازعــات ن طري ــم املتحــدة تعمــل    . تقلي ــت األم ــا فتئ ــى وم ــذه  عل ــز ه تعزي

كمـا أن حتقيـق     .  وال سيما يف غرب أفريقيـا والـدول العربيـة          ،بلدا ٥٠أكثر من   املؤسسات يف   
لـزم لتحـسني    وي .اخلدمات وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    إليصال  المركزية احلكم أمر مهم     

وسـرعة  كفـاءة   بالمتسمة  إدارة القطاع العام    أن تكون    واحلد من الفقر     أحوال اتمعات احمللية  
 .القضاء على الفساداالستجابة، وأن يتم 

مـع  عـن طريـق العمـل      ويشكل املـؤمتر الـدويل للـدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة،              - ١٣٣
ن  بلــدا مــ١٢٠خــاص لــدعم الدميقراطيــة فيمــا ينــاهز  بــشكل منتــدى مناســبا  األمــم املتحــدة،

أكتـوبر  /عقد املـؤمتر الـسادس يف الدوحـة يف تـشرين األول           وسـي  . النمـو  البلدان النامية واملتقدمـة   
ــريب وذلـــك ، ٢٠٠٦ ــامل العـ ــرة يف العـ ــؤمتر،   .ألول مـ ــذا املـ ــاون وإىل جانـــب هـ ــع ”يتعـ جمتمـ

يف حلكــم الــدميقراطي ا أيــضا مــع األمـم املتحــدة مــن أجـل توســيع نطــاق قبـول    “الـدميقراطيات 
 . الدويلاتمعإطار 
مهمــة يف جمــال بنــاء مؤســسات دميقراطيــة فعالــة يف  املاضــي إجنــازات وشــهد العقــد  - ١٣٤

وقـد أسـهمت األمـم املتحـدة      .الدول يف العـامل من أفقر كثري من البلدان، مبا يف ذلك يف بعض         
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احلكـم الـدميقراطي يف كـثري       نوعية   ال تزال    ،ومع ذلك  .التطوراتتلك  إسهاما كبريا يف حتقيق     
ــن  يف حــني تعثــرت خطــى التقــدم الــدميقراطي بــل       حباجــة إىل مزيــد مــن التعزيــز،    املنــاطقم

بعـد يـوم االقتـراع بفتـرة     إىل مـا    وما مل يستمر االلتزام والـدعم الـدوليان         . وتقهقرت يف بعضها  
احلكـم  ميكن احلفاظ على مقومـات      ال  قد   تسفر عن وعود جوفاء و     قدفإن االنتخابات    طويلة،

 .ية البشريةالدميقراطي والتنم
 

 الشؤون اإلنسانية  
األرواح بإنقــاذ  متثــل املــساعدة اإلنــسانية دلــيال ملموســا علــى التــزام األمــم املتحــدة  - ١٣٥

يلحــق ــا  عــن طريــق تقــدمي املــساعدة الــضرورية والعاجلــة للمجتمعــات الــيت ةعانــااملوختفيــف 
أوىل عونـة الغوثيـة الطارئـة       املوتعـد   . طبيعيـة الدمار من جراء الـصراعات العنيفـة أو الكـوارث ال          

علــى النجــاة مــن املعرضــني لألخطــار الــسكان أــا تــساعد الــدرجات يف ســلَّم التنميــة، حيــث 
وخـالل  . االعتمـاد علـى الـذات     وتعينهم على مواصلة الـسعي حنـو حتقيـق املزيـد مـن              الكوارث  

عشرات املاليـني مـن   السنوات العشر املاضية، قدم جمتمع األنشطة اإلنسانية املساعدة واحلماية ل       
الـضحايا الرئيـسيني للـصراعات والقالقـل     مفجـع   الذين ال يزالون يـشكلون علـى حنـو      ،املدنيني
، حبيـث أصـبح      املختلفـة  وحتدث حاليا أزمات متعددة بـصورة متزامنـة يف أرجـاء العـامل             .املدنية

 الـدول اهلـشة     ، وال سـيما يف    ناميـا املساعدات اإلنسانية وانعدام األمن يشكالن حتـديا مت       إيصال  
 ١,٨بلــغ جمموعهــا  نــداء موحــدا ١٣، أصــدرت األمــم املتحــدة ١٩٩٦ويف عــام . أو املنــهارة

.  املختلفــةزمــات يف أرجــاء العــامل أحاقــت ــم األ مليــون شــخص ١٧ساعدة ملــبليــون دوالر 
تلـتمس تـدبري مـا جمموعـه        صـدرت نـداءات موحـدة       فقـد   عـشر سـنوات،     اآلن، بعد مـرور      أما

 . بلدا٢٦ مليون شخص يف ٣١خلدمة  اإنسانيبرناجما  ١٨ر لتمويل دوالاليني  ب٤,٧
، أعيـــد تنظـــيم إدارة ١٩٩٨يف إطـــار برنـــامج اإلصـــالح الـــذي طرحتـــه يف عـــام  و - ١٣٦

تـرابط األنـشطة    سـعيا إىل تعزيـز       الشؤون اإلنسانية لتـصبح مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،           
 املكتـب لتـشمل تنـسيق االسـتجابة اإلنـسانية،         نطـاق واليـة     ووسـع    . العامـة  ا وفعاليتـه  ةاإلنساني

وخــالل العقــد املاضــي، قامــت   .الــسياسات، والــدعوة إىل تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية وصــوغ 
  وحتـسني التنـسيق علـى املـستوى امليـداين،          ،بـني الوكـاالت   فيما  تنسيق  الاألمم املتحدة بتكثيف    

 .جهود تعبئة املواردوتدعيم 
، لـيس بإمكـان أي      “يف جـو مـن احلريـة أفـسح        ”املعنـون   وكما ذكرت يف تقريـري       - ١٣٧

الناشــئة بفعــل اإلنــسان أو األخطــار بلــد، ضــعيفا كــان أو قويــا، أن يظــل مبعــزل أو مبــأمن مــن  
تحـدة  املمـم   أن تكـون األ   وحنن حباجة اليوم أكثـر مـن ذي قبـل إىل             .لحدودواملتخطية ل  الطبيعة

ــة وخاضــعة للمــساءلة وقــادرة علــى    ــة أمامي لالتــصدنــشيطة وفعال ــالتحــديات املاثل  يف جمــال ن
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ــساعدة ــسانيةامل ــا هلــ  . اإلن ــام    وحتقيق ــم املتحــدة يف ع ــة، شــرعت األم  يف إجنــاز ٢٠٠٥ذه الغاي
بالفعـل عـن نتـائج منقـذة للحيـاة يف           بـدأ يـسفر     إصالح شامل لنظام األنشطة اإلنـسانية العـاملي         

 .فاقة يف العاملالومكابدة للبؤس بعض من أشد اتمعات 
 

 نسانيةإلجنازات يف جمال األنشطة اإلا  
ــة إىل     ٢٠٠٥يف عــام  - ١٣٨ ــسلة مــن اإلصــالحات الرامي ، شــرعت األمــم املتحــدة يف سل

أكثـر تنـسيقا    يف هـذا اـال      سـتجابة   أن تكـون اال   تعزيز نظام األنشطة اإلنسانية العاملي لكفالـة        
ــاءة وفعاليــة   الــصندوق املركــزي  نــشأت، أ٢٠٠٦َمــارس / ويف آذار. وقابليــة للتنبــؤ ــا  وكف

الـيت أعلـن عنـها يف       املقترحـة   اإلصـالحية   من أوائـل التـدابري      وهو  الطوارئ،  لالستجابة حلاالت   
ــام    ــاملي لع ــل حتــسنا  ،٢٠٠٥مــؤمتر القمــة الع ــة   وميث ــالغ األمهي ــى   ب ــدرة األمــم املتحــدة عل يف ق

قـدرها  ات  عـ رب جهـة ماحنـة ت     ٤٠ت أكثـر مـن      وحىت اآلن، أعلن   .االستجابة للحاالت اإلنسانية  
 الـصندوق الـسابق، وهـو      لـصندوق ل ميثـل تطـويرا   الـذي     مليون دوالر للصندوق اجلديد،    ٢٦٤

 مليــون ٤٥٠ مرفــق لتقــدمي املــنح بقيمــة تــصل إىل، وذلــك بإضــافة املركـزي املتجــدد للطــوارئ 
 . مليون دوالر٥٠وقدره عنصر القروض املوجود حاليا إىل جانب دوالر 
ن لوكـاالت األمـم املتحـدة حاليـا بـدء عمليـات اإلغاثـة              وباستخدام الصندوق، ميكـ    - ١٣٩

للخطر وتـشتد احلاجـة     معرضة  رواح  حيث تكون معظم األ   أزمة  أي  دوث  حلمنذ األيام األوىل    
أيـضا بعـض أوجـه التفـاوت احلاليـة يف متويـل             ويعاجل الـصندوق    . بصفة عاجلة إىل توفري املوارد    

ــوارده لأل    ــسانية، وذلــك بتخــصيص ثلــث م ــشطة اإلن ــشطة األن ــاذ املوجهــة األساســية ن إىل إنق
خـالل األشـهر اخلمـسة      وقد قدم الصندوق    . املزمنألزمات اليت تعاين من اإلمهال      األرواح يف ا  

مــن أكثــر  مليــون دوالر لعــشر منظمــات لتنفيــذ ١٠٠مــا يربــو علــى الــيت مــضت علــى إنــشائه 
أن الــصندوق و وأهــم مــا يف هــذا األمــر هــ .  بلــدا، معظمهــا يف أفريقيــا٢٠ مــشروعا يف ١٥٠

 .املعاناة عن كاهل املاليني من البشررواح وختفيف األيف إنقاذ يواصل املساعدة 
قابليـة  الاإلصـالح فيتعلـق بـضرورة حتـسني املـساءلة و          عناصـر   أما العنـصر الثـاين مـن         - ١٤٠

يقـل عـن    ،اإلنـسانية األنـشطة  مـوارد  أن حجم وبالنظر إىل  .االستجابة اإلنسانيةيف جمال لتنبؤ  ل
يف عــدة قــارات، وتزايــد جهــات تقــدمي  بــشكل متــزامن وقــوع أزمــات متعــددة حلاجــة، وإىل ا

تـيح  يو.  فإن تنسيق االستجابة ليس نوعا مـن التـرف بـل هـو ضـرورة          ،املعونة العاملة يف امليدان   
عـن طريـق    منهجيـة   حديثا إمكانيـة التنبـؤ بـصورة أكثـر          أُخذ به   الذي  “ قيادة اموعات ”ج  
ألدوار واملسؤوليات داخل وكاالت األمم املتحدة يف تسعة جمـاالت رئيـسية            لالواضح  تحديد  ال

تلبيـة  الثغـرات يف    سـد   عمـال علـى     ، بدءاً من اإلغاثة إىل اإلنعاش املبكر،        االستجابةمن جماالت   
 .االحتياجات من املساعدة
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ضــرورة فريكــز علــى  ةاإلنــسانيعناصــر إصــالح األنــشطة العنــصر الثالــث مــن وأمــا  - ١٤١
الـس االقتـصادي واالجتمـاعي    وفقا ملا أقـره   يز متثيل األمم املتحدة على الصعيد القطري،        تعز
 .٢٠٠٥لعام العاملي ؤمتر القمة مل اخلتامية ةالوثيقيف ه دتأكييد وأع
 

 النتائج احملققة: االستجابة اإلنسانية  
يف  اشـــتدادوتــرية الكـــوارث الطبيعيــة وا  ازديـــادا يف ، شـــهد العــامل  ٢٠٠٥يف عــام   - ١٤٢
اليت أصابت منطقة احملـيط     ) تسوناميال(األمواج السنامية   كارثة  فعلى جبهة امتدت من      .حدا

أكتـوبر،  /جنوب آسيا يف تـشرين األول     أصاب  الزلزال الذي   إىل   ٢٠٠٤اهلندي يف أواخر عام     
كــادت وكــاالت األمــم املتحــدة لألنــشطة اإلنــسانية تتجــاوز احلــدود القــصوى لطاقتــها علــى    

 . املساعدة الطارئة جلميع احملتاجنيتقدمي
، ٢٠٠٦وسعيا إىل تلبية احتياجات اإلغاثـة واحلمايـة علـى الـصعيد العـاملي يف عـام                   - ١٤٣

تمويــل لدوالر اليــني  ب٤,٧قــدره نــداء إنــسانيا موحــدا جلمــع مبلــغ    أصــدرت األمــم املتحــدة 
هــذه  منتــصف وحبلــول.  بلــدا٢٦شــخص يف  مليــون ٣١حلــوايل برناجمــا تــوفر اخلــدمات  ١٨

ــسنة، مت متويــل   ــة مــن املبلــغ  ٣٥ال ــداءاملطلــوب يف  يف املائ ــداء املوحــد  . الن لعــام وطُلــب يف الن
 ومت متويــل ، بلــدا٢٩ مليــون شــخص يف ٣٠دوالر ملــساعدة باليــني  ٦يقــارب مبلــغٌ  ٢٠٠٥

 .حبلول اية السنةيف املائة من هذا املبلغ  ٦٧
ــدمت وكــاالت    - ١٤٤ ــام املاضــي، ق ــسانية  مــم املتحــدة  ألاويف الع ــشطة اإلن ــلألن  اتمعون

ــة  ــون شــخص يف ٩٧حلــوايل غذائي ــهم  ٨٢  ملي ــدا، من ــني  ٦,٥ بل ــسودان؛  مالي شــخص يف ال
 وقـدمت الـدعم ملئـات       ؛حاالت الطوارئ سياق  طفل يف     مليون ٣٠بتحصني أكثر من    وقامت  

الـشرب   يـاه ؛ وأتاحت سبل احلصول على املـأوى واألرض املناسـبة وم       العامة من مرافق الصحة  
ئــات مــن املرافــق التعليميــة يف امل ملئــات اآلالف مــن البــشر؛ وأنــشأت ةالــصحيواملرافــق  ةاملأمونــ

 مــن الالجــئني واملــشردين؛  ا مليونــ٢٠حــاالت الطــوارئ؛ ووفــرت احلمايــة واملــساعدة لنحــو   
 . بلدا١٥٠وقدمت الدعم ألنشطة محاية األطفال يف حنو 

 
 الكوارث الطبيعية  

جهــود خبطــى ســريعة تتواصــل األمــواج الــسنامية ور التعــايف مــن مأســاة بينمــا يــستم - ١٤٥
يف جماـة الزيـادة الـيت       اجلهـات الفاعلـة يف اـال اإلنـساين          جتاهد  “ إعادة البناء بطريقة أفضل   ”

وتـضرر   ،٢٠٠٥يف عـام    الـضخمة الـيت وقعـت       لكوارث الطبيعيـة     يف املائة يف عدد ا     ١٨بلغت  
وكما هـو احلـال دائمـا،       . شخص ٩٢ ٠٠٠ع  ن مصر أسفرت ع و مليون شخص،    ١٥٧ هامن
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التدمرييـة  واألقـل قـدرة علـى حتمـل الطاقـة           خطـر   هي األكثر تعرضا لل   كانت اتمعات الفقرية    
 .للطبيعة
 يف ٩٦اجلفــاف والعواصــف حــاالت نــسبة املتــضررين مــن الفيــضانات ووجــاوزت  - ١٤٦

عاصـفة مداريــة   ٢٧اجتاحـت   فقــد .٢٠٠٥بــالكوارث الطبيعيـة يف عـام   املتـضررين  املائـة مـن   
مـا يزيـد     أعاصـري، وأسـفرت عـن مـصرع       حتولـت إىل    عاصـفة    ١٣ بلـدا، منـها      ١٢السكان يف   

 .شخص وتشريد مئات اآلالف ١ ٠٠٠على 
أشد األخطار الطبيعية فتكـا يف الـسنة     السنامية  مواج  األوكانت الزالزل والرباكني و    - ١٤٧
ضـخم  زلـزال  وقـع   عندما ٢٠٠٥أكتوبر / األولوأسوأ هذه املآسي حدثت يف تشرين   .املاضية

شـخص   ٦٩ ٤٠٠ة وإصـاب  شخـصا  ٧٣ ٠٠٠ى  جنوب آسيا وأسفر عن مقتل ما يزيد علـ        يف  
 مــن حتــديات هــاكنــت جهــود اإلغاثــة، رغــم مــا واجه متوقــد  .شــخصاليــني  م٣,٣وتــشريد 

ثــة لوجــستية غــري مــسبوقة وقــسوة املنــاخ يف منطقــة اهليمااليــا، مــن مــساعدة مــا يزيــد علــى ثال 
 .ةالصحيواملرافق اإليواء املعدة للشتاء والرعاية الطبية واألغذية واملياه بوسائل ماليني شخص 

األمـن  نقـص   اجلفـاف املتكـررة إىل تفـاقم        حاالت  القرن األفريقي، أدت    منطقة  ويف   - ١٤٨
مـن   نداء إقليميا    درتص، أَ ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان .  مليون شخص  ١٥الغذائي وتضرر منها    

 ماليــني شــخص، ٨االحتياجــات العاجلــة ملــا يزيــد علــى يتنــاول القــرن األفريقــي منطقــة أجــل 
الطـارئ  لنـداء  هلـذا ا سـتجابة  االغـري أن  . لشدة التأثر ذه الظـاهرة   األساسية  وكذلك األسباب   
 . مليون دوالر٨٥٥ يف املائة من املبلغ املطلوب، وهو ٤٠عن مل تف إال مبا يقل 

 
 الالجئون واملشردون  

، شهد العامل اخنفاضا يف عدد الالجـئني للـسنة اخلامـسة علـى              ٢٠٠٥اية عام   قبيل   - ١٤٩
وعلـى   . عامـا  ٣٠على مدى حـوايل     يف حني بلغ عدد الالجئني اجلدد أدىن مستوى له           التوايل،

 ئ مليـون الجـ  ١٢,٧األمـم املتحـدة   لـدى  حاليـا  املـسجلني  العامل، يبلغ عدد الالجـئني      مستوى  
واجلمهوريـة  فلـسطيين يف األرض الفلـسطينية احملتلـة واألردن ولبنـان             الجئ   ماليني ٤,٣منهم  (

ــ ــة ال ــا و). ةسوريالعربي  متكــن مئــات اآلالف مــن األشــخاص  ،يف أفغانــستان وبورونــدي وليربي
 . أرغموا على اخلروج من ديارهم من العودة إىل بلدامنالذي

وال يـزال يوجـد     . ليااملشردين داخ أعداد  غري أن من احملزن أن هناك زيادة كبرية يف           - ١٥٠
. أو الــصراعات املــسلحة/العنــف و  مليــون مــن املــشردين نتيجــة٢٣حنــو علــى مــستوى العــامل 

 .الكوارث الطبيعيةالبشر شردوا بفعل ماليني أخرى من هناك و



A/61/1
 

06-46192 46 
 

 حاالت الطوارئ املعقدة  
ــسو      - ١٥١ ــة وال ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدائرة يف مجهوري ــصراعات ال ــزال ال دان ومشــال ال ت

ــاطق تــ   ــدا وغريهــا مــن املن ــاة مئــات اآلالف مــن األشــخاص،  يدوأوغن وحتــرم النــاس مــن    حبي
ــرزق،   أراضــيهم وممتلكــام،   ــوارد ال ــدمر م ــدام  وت ــشيع انع ــات  . االســتقراروت وتواجــه العملي

ــسانية حتــديات   ــداد  اإلن ــدا   مــن جــراء امت ــشاد ومشــال أوغن ــة يف ت ــصعيد إىل الــصراعات احمللي ال
 .الوصول واألمناملتعلقة بإمكانيات سائل بسبب املكذلك اإلقليمي، و

 ١٣ ٠٠٠و حنـ يناضـل  ويف دارفور، حيث جتري حاليا أكرب عملية إغاثـة يف العـامل،         - ١٥٢
تقــدمي املــساعدة لثالثــة ماليــني مــن للــتمكن مــن مــن العــاملني يف جمــال تقــدمي املعونــة اإلنــسانية 

وميـا مـن أعمـال العنـف        حيـدث ي   رغـم مـا      السكان املعوزين، أي نصف عـدد سـكان دارفـور،         
ســبل قيــود حتــد مــن دارفــور ومشــايل  يف غــريبكــبرية يف قطاعــات توجــد و. الــشنيعةوالتحــرش 
كمـا أن التمويـل     . مئات اآلالف من املدنيني   عن  ملعونة اإلنسانية   شريان ا قطع  ودد ب الوصول  

 .قةاملنطلتلك لتلبية االحتياجات اإلنسانية اهلائلة الكلي غري كاف 
يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، شــديدة احلــدة وهنــاك أيــضا احتياجــات إنــسانية  - ١٥٣
احلـرب األهليـة الـيت عـصفت     فتـرة  خـالل   ماليـني إنـسان      ٣,٩من اجلوع واملرض    هلك  حيث  
، وهـو معـدل للـضحايا يكـافئ حـدوث           شـخص  ١ ٢٠٠و  حنـ كل يوم   وال يزال ميوت    . بالبلد

مل يمـول يف عـام      ورغم هـذه اإلحـصاءات القامتـة،        . ة أشهر  كل ست  “كارثة تسونامي صامتة  ”
اخلــاص ــذا البلــد، وهــو  اإلنــساين  يف املائــة مــن املبلــغ املطلــوب يف النــداء  ٥١ ســوى ٢٠٠٥
 . مليون دوالر٢١٢
يف دارفــور، ال ميكــن أن تكــون املعونــة بــديال للحلــول   بــالغ بوضــوح نــرى وكمــا  - ١٥٤

أن نعــاجل أعــراض األزمــات وال بــد لنــا مــن .  الــسياسيلتقــاعسذريعــة لتظــل أن الــسياسية أو 
 .وأسباا معا إذا أردنا إيقاف نزيف املعاناة اإلنسانية يف العامل

 
 التحديات اإلنسانية: نظرة إىل املستقبل  

بيــد أنــه يلــزم لنــا أن . أُحــرز تقــدم كــبري يف تعزيــز نظامنــا العــاملي لألنــشطة اإلنــسانية - ١٥٥
ــة   نوجــه مزيــدا مــن االه  . للحــصول علــى اللجــوء تمــام إىل محايــة املــدنيني وإقــرار ســبل مأمون

، كمـا يتواصـل قتـل       معتادا بشكل بات    النتهاكتعرضن لالغتصاب وا  يزالت آالف النساء     وما
وســاطة لتــسوية الــصراعات، وإىل  البــذل جهــود التــبكري يف وحنــن حباجــة إىل . لاملــدنيني العــز

، إىل حفظـة    كـل شـيء   اال اإلنساين، وحنتاج، أهم مـن       العاملني يف   تيسري سبل الوصول أمام     
 .ماية املدنينيحلواليات قوية متويال كافيا ومزودين بوممولني تدريبا جيدا سالم مدربني 
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؛ ذلـك أن بعـض األزمـات    وال تزال فوارق التمويل مستحكمة بقدر ما هـي متفـشية         - ١٥٦
حتــسني وحنــن حباجــة أيــضا إىل .  هلــاالزمــة يف املائــة مــن األمــوال ال٢٠املهملــة ال تكــاد تتلقــى 

. النتـائج األنشطة اإلنسانية، كيما تصل األموال يف الوقت املناسب لتحقيق أفضل           سرعة متويل   
 األمــم املتحــدة يف حــاالت صدرها الــيت تــ“النــداءات العاجلــة”لقــى ويف الوقــت الــراهن، ال تت

ألول احلــرج شهر الــخــالل اة، املطلوبــ يف املائــة مــن األمــوال ١٦الطــوارئ ســوى مــا متوســطه 
 . أزمةأي لنشوب 
جــسيم بــشكل ن ومعرضــمنــهم ،  شــديدا باألطفــالىوتلحــق األزمــات اإلنــسانية أذ - ١٥٧

مئــات القــي وي. قاتلــة والتجنيــد يف صــفوف القــوات امل اإليــذاءالعنــف واالســتغالل وألخطــار 
 .توقِّيهاكن ميض اليت سوء التغذية واجلوع واألمراحتفهم سنويا بفعل اآلالف من األطفال 

أمثـال  يف العقد املاضي، كان عدد األشخاص املتضررين من الكوارث أعلـى بثالثـة           و - ١٥٨
مناخنــا، يلــزم أن نعــزز تــدابرينا ومــع الــتغري الــذي يعتــري . ممــا كــان عليــه يف فتــرة الــسبعينات

ــة إىل ا ــا، م   الرامي ــى  حلــد مــن خطــر الكــوارث والتأهــب هل ــني شتركاجلهــود املــ عتمــدين عل ة ب
 .املبكر والتخطيط حلاالت الطوارئالوكاالت يف جمايل اإلنذار 

١٥٩ -     ــز ــاملي مجــدد ومع ــام ع ــسانية  ز ومل تكــن احلاجــة إىل نظ ــشطة اإلن ــر جــالء  لألن أكث
 ســخاء العــامل وقوتــه وجيــه مــن أجــل تاأن نعمــل ســويويلــزم . اآلنعليــه ضــرورة ممــا هــي  وال

ــسانية إحلاحــا يف التحــديات اإلشــد جماــة أإىل واهتمامــه  ــة متثــل و. عــصرنان األهــداف اإلمنائي
مـن  وليس لدى جيلنا هدف أغلـى      . التحدياتهذه  معاجلة بعض   كيفية  مشتركة ل رؤية  لأللفية  

، ألن هنـاك أناسـا تتوقـف         فلنغتـنم هـذه الفرصـة      .املطمـح أهم من هـذا     مطمح  وال  هذا اهلدف   
 .حيام عليها
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 الفصل اخلامس
 تعزيز األمم املتحدة  

 
 اآللية احلكومية الدولية  

عمليـة التجـدد    جيب على األمـم املتحـدة، كمـا قلـت يف عـدة مناسـبات، أن تواصـل                    - ١٦٠
واجلهود املبذولـة جلعـل األمـم املتحـدة أداة أكثـر      . العاملمسايرة للتغري الذي يشهده والتكيف،  

ن يتطلعـون إىل املنظمـة مـن        بالنـسبة ملـ   أمهية حيويـة    هلا   ألعضائها   جلماعيةلية خلدمة اإلرادة ا   افع
م والتخفيـف مـن وطـأة       الهلـم يف دحـر الفقـر وصـون الـس          أمال يف مساعدا    مجيع أرجاء العامل    

وقـد أقـرت الـدول األعـضاء بوضـوح، يف      . حاالت الطوارئ اإلنسانية ومحاية حقوق اإلنـسان      
يـسية حباجـة إىل     بأن مجيع أجهـزة األمـم املتحـدة الرئ        ،  ٢٠٠٠املعقود يف عام    مؤمتر قمة األلفية    

، أكــدت الــدول األعــضاء مــن جديــد التزامهــا ٢٠٠٥لعــام ويف مــؤمتر القمــة العــاملي . إصــالح
 . احلكومية الدوليةجبعل األمم املتحدة أكثر كفاءة وفعالية، ومشل ذلك الدعوة إىل تعزيز اآللية 

 
 جملس األمن  

دون إصـالح   تمال  ون مكـ  إصـالح لألمـم املتحـدة لـن يكـ         ظللت أؤكـد دائمـا أن أي         - ١٦١
 الــسياسية القائمــة -ينبغــي أن يكــون الــس أصــدق متثــيال للحقــائق اجلغرافيــة ف. جملــس األمــن

ف الـدول   تكثِّـ أن  وقـد دعـا إعـالن األلفيـة إىل          . أكثر كفاءة وشفافية يف أساليب عمله     اليوم، و 
وأعلــن . “إجــراء إصــالح شــامل لــس األمــن جبميــع جوانبــه  ”مــن أجــل جهودهــا األعــضاء 

عنـصر أساسـي يف     ” أن إصـالح جملـس األمـن         ٢٠٠٥العامل يف مؤمتر القمة العاملي لعام       زعماء  
ومن شأن تعزيز شرعية الس عن طريـق        . “اجلهد الشامل الذي نبذله إلصالح األمم املتحدة      

م ال صـون الـس    ساسـية عـن   علـى حنـو أفـضل مـسؤوليته األ        ينجـز    من أن    هنهذا اإلصالح أن ميكِّ   
 .ملواألمن يف العا

وقــد اقتــرح الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين بالتهديــدات والتحــديات والتغــيري، الــذي   - ١٦٢
اسـتجابات مجاعيـة فعالـة للتحـديات        تقدمي توصيات بالتدابري العملية اليت تكفـل حتقيـق          كلفته ب 

ــامل، منــوذجني     ــى نطــاق الع ــة عل ــون  . نــصف لــس األمــن امللتوســيع لاألمني ــري املعن ويف تقري
الدول األعضاء علـى النظـر يف هـذين اخليـارين، وكـررت             حثثت  ،  “ من احلرية أفسح   جو يف”

األعـضاء لـذلك    وقـد اسـتجابت الـدول       . إصـالح أسـاليب عمـل الـس       التأكيد علـى ضـرورة      
ي توسـيع عـضوية     موضـوع مناقـشات بـشأن     وأجـرت   استجابة فعلية، فاختذت بعض املبـادرات       
 . عمل السالس والطرق املمكنة لتحسني أساليب 
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إصــالح جملــس بــشأن احلاجــة إىل يف صــفوف األعــضاء النطــاق هنــاك تأييــد واســع و - ١٦٣
ومــن املهــم إجيــاد أرضــية مــشتركة الختــاذ إجــراءات بــشأن هــذا اجلــزء األساســي مــن    . األمــن

بـشأن هـذا   عـاجال ال آجـال،    ،اختـاذ قـرارات  يف الواقـع أن  و. لألمـم املتحـدة  شامل اإلصالح الـ  
صـوما أن تظـل جمديـة    م واألمـن و   اللية األمـم املتحـدة تعزيـز إحـالل الـس          آلفل  سيك اإلصالح

 .حتديات اليوم والغدومتمتعة باملصداقية مبا يؤهلها اة 
 

 اجلمعية العامة  
 تأكيـد املكانـة     ٢٠٠٥ؤمتر القمـة العـاملي لعـام        الوثيقة اخلتاميـة ملـ    أعاد إعالن األلفية و    - ١٦٤

ــة العامــ   ــة للجمعي ــاز  املركزي ــصفتها جه ــداويل   ة ب ــم املتحــدة الت ــسي ل األم ــي الرئي ــر التمثيل تقري
وقــد حتقــق الكــثري خــالل الــسنوات األخــرية علــى صــعيد حتــسني أســاليب عمــل    . الــسياسات

فعلــى ســبيل املثــال، جيــرى حاليــا انتخــاب رؤســاء اجلمعيــة العامــة قبــل موعــد  . اجلمعيــة العامــة
ــدورة ــها، ممــا يــ  رؤســاء اللوكــذلك ،  بعــدة أشــهرافتتــاح ال وفر جــان الرئيــسية وأعــضاء مكاتب

متريـر الـذاكرة املؤسـسية     السالسة يف تدابري االنتقال بـني الـدورات، ويكفـل بـأكرب قـدر ممكـن                 
إضـفاء  بـشأن   تقلـيص جـدول األعمـال، و      بـشأن   ويتواصل إحراز التقدم أيـضا      . عليهافاظ  حلوا

فتــرات  و باألمانــة العامــة   الطــابع املؤســسي علــى املناقــشات التفاعليــة مــع كبــار املــسؤولني       
بـشأن العمـل علـى كفالـة أكـرب      ، واحملـددة نشطة األواليات والربامج والبشأن منهم االستفسار  

اهليئــات املواضــيع واــاالت الــيت تغطيهــا    قــدر مــن التنــسيق وأدىن درجــة مــن االزدواج يف     
 .املختلفة
ة العامـة وإسـهامها يف أنـشطة        اجلمعيـ ال يزال يتعني فعـل الكـثري لزيـادة فعاليـة            بيد أنه    - ١٦٥
املخـصص املعـين بتنـشيط    يف هذا الصدد ما أراه من أن الفريق العامل   ومن املشجع يل    . املنظمة

  خـالل  س عددا من املناقشات العامة واالجتماعـات املواضـيعية هلـذه املـسائل         اجلمعية العامة كر
 .الدورة احلالية

فإن التعارض بـني اآلراء      اجلمعية العامة،    تنشيطضرورة  ومع أن اجلميع متفقون على       - ١٦٦
فـبعض الـدول األعـضاء تركـز        . حتقيق هذا اهلدف على أحسن وجـه      ال يزال قائما بشأن طرق      

ــا       ــة، بينم ــة العام ــى ترشــيد أســاليب عمــل اجلمعي ــادي عل ــز   دول أخــرى تن ــن التعزي ــد م باملزي
عديـدة مـن هـذين      ر  وإين مـا زلـت أعتقـد أن عناصـ         . لدور اجلمعيـة العامـة وسـلطتها      اجلوهري  

أن تساهم يف حتقيق ما يصبو إليه الكثري مـن الـدول األعـضاء مـن رؤيـة       النهجني وغريمها ميكن    
 .تكتسب من جديد مزيدا من الفعالية والكفاءةاجلمعية العامة وهي 
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 الس االقتصادي واالجتماعي  
دور املنــوط تنــشيط الــ إىل “يف جــو مــن احلريــة أفــسح”املعنــون  يدعــوت يف تقريــر - ١٦٧

وقـد بـدأ الـس،      . خطة التنمية وتنفيذها وتنـسيقها    لس االقتصادي واالجتماعي يف صوغ      با
، بيـد أن باإلمكـان القيـام بـأكثر     يف سياق عمله، مبادرات مناسبة شىت لتعزيز التناسق والتـواؤم  

ض التنــسيق واســتعرااملهــام املقــررة للمجلــس مبوجــب امليثــاق يف جمــاالت   مــن ذلــك لتحــسني  
 .االقتصادي واالجتماعيمليدانني السياسات والتحاور بشأن السياسات يف ا

باحلاجـة إىل أن يـصبح الـس    ، أقر زعماء العامل ٢٠٠٥ويف مؤمتر القمة العاملي لعام    - ١٦٨
واسـتجابة للمقترحـات الـيت قدمتـها مـن أجـل            . ليـة وكفـاءة   ااالقتصادي واالجتمـاعي أكثـر فع     

، وافقوا على تعزيز الس عـن طريـق إعـادة صـوغ             ليت يضطلع ا الس   املهام الفريدة ا  جتديد  
ــه  ــه مهمتـ ــة يف كونـ ــاحة املتمثلـ ــع املـــستوى خبـــصوص الـــشؤون االقتـــصادية   سـ ــوار الرفيـ للحـ

وعلى وجه التحديـد، قـررت      . ولكنهم كلّفوه أيضا ببعض املهام اجلديدة     واالجتماعية العاملية،   
كــل ســنتني، ــدف  ، ينعقــد ستوى للتعــاون اإلمنــائيإنــشاء منتــدى رفيــع املــ الــدول األعــضاء 

، والعمل علـى زيـادة التناسـق يف خمتلـف           التعاون اإلمنائي السائدة يف جمال    جتاهات  الاستعراض ا 
املبــادرات اإلمنائيــة، والــربط علــى حنــو أفــضل بــني األعمــال املعياريــة واألعمــال التنفيذيــة الــيت    

علـى املـستوى   أن تجري كـل سـنة،    ء كذلك على    ووافقت الدول األعضا  . تضطلع ا املنظمة  
ألهـداف  هـا  احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا في         ، تقييما للتقدم    الوزاري

دور األمـم   هام ستعزز جهودنا الراميـة إىل تـدعيم         أن هذه امل  من  وإين على ثقة    . اإلمنائية لأللفية 
زعمـاء  ليـة وكفـاءة، وافـق       ا متكني الس من االستجابة بفع     وسعيا إىل . املتحدة يف جمال التنمية   

 .ومن مث مواءمتها هأيضا على استعراض أساليب عملالعامل 
رئيس اجلمعية العامـة عمليـة تفاوضـية        بدأ  مؤمتر القمة العاملي،    نتائج  ويف إطار متابعة     - ١٦٩

مـشروع  ئيـسان املـشاركان     قـدم الر  وقـد   . العـامل زعمـاء   لتحديد تفاصيل القرارات اليت اختـذها       
وستـستأنف الـدول األعـضاء املـشاورات يف ايـة           .  بشأنه مشاورات غري رمسية  أٌجريت  قرار، و 

وقـد بـرزت احلاجـة    . التوصل سريعا إىل اتفاق ـائي     إمكانية  ثقة من   أغسطس، وإين على    /آب
لـس بـصيغته    وإين آمل أن يتمكن ا    . طويلأمد  إىل تعزيز الس االقتصادي واالجتماعي منذ       

الـيت  تسيري خطة عاملية للتنميـة ويف تـوفري التوجيـه للجهـود     املعززة من تأكيد موقعه القيادي يف  
 . امليداناالعاملة يف هذالتابعة للمنظمة وتبذهلا اهليئات احلكومية الدولية 
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 األمانة العامة  
. ١٩٩٧سـنة   ظل إصالح األمم املتحدة إحدى أولويايت منذ أن تقلدت منـصيب يف              - ١٧٠

وعلى مدى السنوات العشر املاضية، اقترحت ونفذت العديد من األفكار والتغيريات لالرتقـاء             
ومشـل هـذا إجـراء تغـيريات يف بـرامج           . باألمم املتحدة إىل أفضل مستوى للممارسـات الدوليـة        

 وقد نفذ كثري مـن خطـة اإلصـالح الـيت          . العمل وهياكله ونظمه، على صعيد املقار ويف امليدان       
وانطالقــا مــن إدراكــي . اقترحتــها، بيــد أن الــدول األعــضاء مل توافــق علــى كــل اإلصــالحات  

، جمموعــة أخــرية مــن   ٢٠٠٦مــارس /لــضرورة مواصــلة حتــسني املنظمــة، أصــدرت، يف آذار    
ــون   ــري املعن ــى    ماثاالســت”اإلصــالحات يف تقري ــصبح منظمــة أقــوى عل ر يف األمــم املتحــدة لت

فـي علـى    لَبري مـن اخلطـة الـواردة يف تقريـري كـي ينفـذه خ              وسيتبقى قـدر كـ    . “الصعيد العاملي 
وإين آمــل أن تواصــل املنظمــة مــسريا حنــو حتقيــق املزيــد مــن الكفــاءة . مــدى الــسنوات املقبلــة

 .والفعالية
يف  عـددا مـن التغـيريات        ١٩٩٧وقد تضمنت جمموعة اإلصالحات املقترحة يف عام         - ١٧١

داث إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية عن طريـق        هيكل األمانة العامة، كان أبرزها استح     
ضم ثالث من اإلدارات القائمة، ودمج برناجمني معا ليـشكال مكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع                   

وأدمــج أيــضا مركــز حقــوق اإلنــسان يف ). حاليــا املكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة(اجلرميــة 
ثالثــة هياكــل جديـدة مهمــة مــن أجــل  حدثت واســت. مفوضـية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنـسان  

ئت هيئـة إداريـة   فقد أنشئ منصب نائـب األمـني العـام، وأنـش        : حتسني اإلدارة يف األمم املتحدة    
كلت أربع جلـان قطاعيـة مـن أجـل حتقيـق التناسـق يف أعمـال           إلدارة العليا، وش  ايف شكل فريق    

لتنميـة، والـشؤون االقتـصادية       وا ،األمم املتحدة يف جماالت السالم واألمن، والشؤون اإلنـسانية        
، اقترحــت جمموعــة ثانيــة مــن اإلصــالحات الكــربى، تــضمنت ٢٠٠٢ويف عــام . واالجتماعيــة

ــة     ــة العامـ ــامل إلدارة شـــؤون اإلعـــالم وإدارة شـــؤون اجلمعيـ ــراء إصـــالح شـ مقترحـــات إلجـ
 ، أنـشئت  ٢٠٠٥ويف عام   ). حاليا إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات     (وخدمات املؤمترات   

جلنتان لإلدارة العليا لتحـسني عمليـة صـنع القـرارات التنفيذيـة، وأنـشئ جملـس لـألداء اإلداري                    
 .لتحسني املساءلة على مستوى اإلدارة العليا

ونشطت أيضا اجلهود الرامية إىل حتسني الكفاءة العامة للمنظمة على عدة جبـهات              - ١٧٢
. ١٩٩٩-١٩٩٨زانيــة الفتــرة يف مي وظيفــة ١ ٠٠٠حــوايل فقــد ألغــي بــصفة دائمــة  . أخــرى

ــرة   ــة للفت  مــن ١ ٠٠٠، جــرى دمــج أو إيقــاف حــوايل   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخــالل دورة امليزاني
وملـا طُلـب   . التقارير واألنشطة ونقلت املوارد ذات الصلة إىل جماالت عمـل ذات أولويـة أعلـى     
نمـو احلقيقـي    من املنظمة أن تنجز املزيد مبوارد أقل، أصبحت ميزانيتها العادية ال تتضمن من ال             
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ويــستثمر قــدر كــبري مــن املــوارد يف تكنولوجيــا املعلومــات منــذ أواخــر . إال قــدرا حمــدودا جــدا
 الرمسيـة ميكـن     اومنشورااألمم املتحدة   ومن املنافع الظاهرة لذلك أن مجيع تقارير        . التسعينات

وتتـوافر  . ترنـت اآلن احلصول عليها جمانا عن طريق نظام الوثائق الرمسية املتاح علـى شـبكة اإلن              
على موقع األمم املتحدة على اإلنترنت مواد غزيرة بلغات متعددة جتعل مـن املمكـن احلـصول                 

املناقــشات وجيــري حاليــا بــث . علــى معلومــات وصــور حديثــة مــن املــصادر املتعــددة الوســائط
 .لس األمن واجتماعات مهمة أخرى عن طريق اإلنترنتالعلنية 
ا، ويف إطــار متابعــة نتــائج استقــصاء داخلــي للمــوظفني،  وعلــى صــعيد أوســع نطاقــ  - ١٧٣

وتصديا ألوجه القصور املُبلَّغ عنها يف إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء، اختـذت يف مطلـع عـام          
وعلـى وجـه   .  سلسلة من التدابري ترمي إىل تعزيـز املـساءلة وحتـسني الـسلوك األخالقـي          ٢٠٠٥

 مكتب األخالقيات الذي يـسهر حاليـا علـى          ٢٠٠٥ديسمرب  /التحديد، أنشئ يف كانون األول    
تنفيــذ سياســات جديــدة للحمايــة يف حــاالت اإلبــالغ عــن ســوء الــسلوك ولتقــدمي اإلقــرارات    

، فيتوىل تيـسري التـسوية غـري الرمسيـة          ٢٠٠٢أما أمني املظامل، الذي أنشئ منصبه يف عام         . املالية
ى طلب اجلمعية العامة، كلفـت أيـضا        وبناء عل . للمنازعات بني موظفي األمم املتحدة واإلدارة     

ــه       ــع جوانب ــائم جبمي ــداخلي الق ــة ال ــة نظــام العدال ــل ومراجع ــا متعــدد التخصــصات بتحلي . فريق
 .وسيقدم الفريق تقريره إىل اجلمعية العامة يف دورا احلادية والستني

، وشـهدت األمـم املتحـدة       ١٩٩٩وبدأت اإلصالحات املتعلقة باملـشتريات يف عـام          - ١٧٤
ولكفالة مزيد من الفعالية، أصـبحت خطـط املـشتريات الـسنوية            .  كبريا منذ ذلك الوقت    حتوال

تنشر حاليا على املوقع الشبكي لألمم املتحدة، مما يـوفر املعلومـات بـصورة مـسبقة إىل جانـب                   
وعـالوة  . أنه يتـيح للبـائعني غـري املـسجلني لـدى شـعبة املـشتريات فرصـة التـسجيل واملـشاركة                    

ــك، أصــب   ــى ذل ــشبكي، وأصــبح       عل ــع ال ــى املوق ــا عل ــشر حالي ــشراء تن ــات ال ــع متطلب حت مجي
ــار       ــرارات اختي ــة مــن املعــامالت، إىل جانــب نــشر تفاصــيل ق باإلمكــان تتبــع مــسار أي معامل

وقد صادق على سالمة هذه اجلهـود وغريهـا يف جمـال إصـالح              . املوردين وفقا للمعايري الدولية   
لواليـات املتحـدة الـوطين للمـشتريات احلكوميـة يف           املشتريات استعراض مستقل أجراه معهـد ا      

ــائي تتعلــق مبوظــف مــن     . ٢٠٠٥منتــصف عــام  ــة ســوء ســلوك جن وعقــب الكــشف عــن حال
موظفي مشتريات األمم املتحدة، أمـرت، يف وقـت الحـق مـن ذلـك العـام، بـإجراء اسـتعراض                     

يوليـه  / متـوز  ووافقـت اجلمعيـة العامـة علـى متويـل طـارئ يف            . شامل للـضوابط الداخليـة واملاليـة      
وستناقش الـدول األعـضاء مزيـدا مـن اإلصـالحات           .  لزيادة القدرة الفنية يف هذا اال      ٢٠٠٦

 .يف دورة اجلمعية العامة احلادية والستني
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ــى الوصــف املفــصل للمــدخالت        - ١٧٥ ــة مــن نظــام يركــز عل ــل نظــام امليزن وجــرى حتوي
ومت تقلـيص دورة    . از القابلـة للقيـاس    واملوارد إىل نظام حيـدد النتـائج املتوخـاة ومؤشـرات اإلجنـ            

التخطيط الطويل األجل مـن أربـع سـنوات إىل سـنتني، وإلغـاء اسـتعراض حكـومي دويل كـان                     
وعالوة على ذلك، جرى حتـديث وتعزيـز النظـامني األساسـي واإلداري             . ينطوي على التكرار  

يرين أكثــر املــاليني لألمــم املتحــدة ــدف تفــويض مزيــد مــن الــسلطات، ولكــن مــع جعــل املــد 
االسـتثمار يف   ”واقترحت يف جمموعة اإلصالحات الواردة يف التقرير املعنـون          . تعرضا للمساءلة 
 .تعزيز اإلدارة املالية وعمليات امليزانية على حنو أكثر مشوال“ األمم املتحدة

ــسلم  - ١٧٦ ــه مــن مقترحــات    وي ــا قدمت ــة   بإلصــالح اآخــر م ــة عاملي ــوة عامل احلاجــة إىل ق
ة علــى التنقــل، تــستفيد مــن اخلــربات واملواهــب املتــوافرة يف املقــر ويف امليــدان    متكاملــة وقــادر

وطُبقت يف السنوات األخـرية جمموعـة كـبرية مـن التحـسينات             . وتنمي هذه اخلربات واملواهب   
 نظام جديـد للتوظيـف يعتمـد        ٢٠٠٢فأوال، نفذ يف عام     . لنظام األمم املتحدة إلدارة موظفيها    

وترقيتهم، من أجـل كفالـة املزيـد        نقلهم  ، وذلك للتعاقد مع املوظفني و     على استخدام اإلنترنت  
وأعطيـت للمــديرين حاليــا صــالحية اختيــار املــوظفني  . مـن الــشفافية يف اإلعــالن عــن الــشواغر 

وثانيـا، وضـعت حـوافز للتـشجيع علـى          . التابعني هلم، رهنا بتطبيق الضوابط واملـوازين املناسـبة        
وأصـبحت بـرامج التـدريب والـتعلم املناسـبة          . مل واملهام املختلفـة   تنقل املوظفني بني مراكز الع    

وثالثـا، بـدأ تطبيـق نظـام جديـد      . جلميع املوظفني متاحة حاليا علـى نطـاق أوسـع مـن ذي قبـل             
جلعــل األمــم املتحــدة “ فنيظواملرحيــة للمــ”وأخــريا، بــدأ تطبيــق عــدد مــن املزايــا . لتقيــيم األداء

 مماثلــة، مبــا يف ذلـــك تطبيــق نظــام مــرن للـــدوام،      مــسايرة للمؤســسات الــيت تعـــرض حــوافز    
بيد أن هنـاك املزيـد ممـا ميكـن، بـل            . وإمكانيات العمل من بعد، واستحقاقات اإلجازة الوالدية      

وينبغي، القيام به يف هذا اال، وقد ناشدت الدول األعـضاء أن تبـادر إىل ضـخ املـوارد بقـدر                    
 .ملموس هلذا الغرض

حلـاد يف التهديـدات املوجهـة ضـد مـوظفي األمـم املتحـدة، جـرى                 وجماة للتصاعد ا   - ١٧٧
 بعـد   ٢٠٠٣، مث مـرة أخـرى يف عـام          ٢٠٠٠استعراض إجـراءات أمـن املـوظفني، أوال يف عـام            

، ٢٠٠٤ويف أواخــر عــام .  مــن مــوظفي األمــم املتحــدة يف بغــداد٢٢الفقــدان املفجــع ألرواح 
ومشـل ذلـك طلـب زيـادة كـبرية          . تحـدة أوصيت بإجراء إصالح شامل لنظام األمن يف األمم امل        

. ملـــوارد املخصـــصة حلمايـــة املـــوظفني ومقترحـــات لتعزيـــز التسلـــسل القيـــادي وتوضـــيحه يف ا
وأنشئت إثر ذلك إدارة جديدة هي إدارة شؤون السالمة واألمـن، ووحـدت يف إطارهـا مهـام                  

املناســب الوقــت وهــي حاليــا تقــدم املــشورة الفنيــة يف . كانــت تؤديهــا ســابقا مكاتــب منفــصلة
 أكثـر   لتهديـدات واملخـاطر   لبشأن املسائل املتعلقة باألمن، مبا يف ذلك عـن طريـق إجـراء تقيـيم                

 من مـوظفي األمـم املتحـدة        ١٠٠ ٠٠٠وهذه اإلدارة اجلديدة مسؤولة عن أمن حوايل        . مشوال
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 مركز عمل يف مجيع أحناء منظومة األمـم املتحـدة، يوجـد             ١٥٠ من معاليهم يف     ٣٠٠ ٠٠٠ و
 .أو يف مرحلة ما بعد انتهاء الصراعمتأزمة يف أوضاع منها كثري 

 
 واليات املنظمة  

، أجــرى داغ مهرشــولد أول اســتعراض للواليــات بنــاء علــى طلــب  ١٩٥٤يف ســنة  - ١٧٨
ــدول األعــضاء  ــات      . ال ــة أخــرى الســتعراض الوالي ــة حماول ــاريخ أي ــذ ذلــك الت ــيت ومل جتــر من ال

يف جـو مـن     ”ولذا اقترحت يف تقريري املعنـون       . ملنظمةالدول األعضاء لتوجيه عمل ا    اعتمدا  
 مضى علـى إصـدارها      أن تجري الدول األعضاء استعراضا جلميع الواليات اليت       “ احلرية أفسح 

أكثر من مخس سنوات ملعرفة ما إن كانت األنشطة املعنية ال تـزال الزمـة حقـا أو مـا إن كـان           
ــاد    ــن املمكــن أن يع ــصدي للتحــديات اجلديــدة    هلــا توزيــع املــوارد املخصــصة   م ألغــراض الت

وميكنـها أن   “ مقتـدرة وفعالـة   ”وقد شـددت علـى ضـرورة أن تكـون األمانـة العامـة               . والناشئة
ــة    ــتغرية للمنظم ــتغري اســتجابة لالحتياجــات امل ــا دور    . ت ــدول األعــضاء هل ــى أن ال وأكــدت عل

 .ماجوهري عليها أن تؤديه يف كفالة إبقاء واليات املنظمة مسايرة للحاضر دائ
، استجاب زعماء العامل يف مؤمتر القمـة العـاملي لـذلك بـأن          ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلول  - ١٧٩

طلبوا إىل اجلمعية العامة وغريها من األجهزة املختـصة أن تقـوم باسـتعراض مجيـع الواليـات الـيت                    
أسندت قبل أكثر من مخس سنوات مبوجب قـرارات اجلمعيـة العامـة واألجهـزة األخـرى وذلـك                 

وطلبوا إيلَّ كذلك أن أقوم بتيـسري هـذه العمليـة           . زيز وحتديث برنامج عمل األمم املتحدة     بغية تع 
واستجابة هلذا الطلب، قدمت إطارا حتليليا السـتعراض        . عن طريق التحليالت وتقدمي التوصيات    
ــون    ــري املعن ــة يف تقري ــات املنظم ــذها  ”والي ــات وتنفي ــسري   : إصــدار الوالي ــل وتوصــيات لتي حتلي

وقـــد عـــاجل هـــذا التقريـــر التحـــديات الرئيـــسية املاثلـــة يف دورة إصـــدار . “واليـــاتاســـتعراض ال
الواليــات، مبــا يف ذلــك نقــص املعلومــات التقييميــة عــن مــدى فعاليــة الواليــات؛ والعــبء املرهــق 

وتضمن . ملتطلبات اإلبالغ، والتداخل بني األجهزة ويف داخلها، والفجوة بني الواليات واملوارد          
ودعـم التقريـر حبـصر      . صيات بشأن كل أولوية من األولويات الربناجمية للمنظمـة        التقرير أيضا تو  

 .االستعراضبالدول األعضاء قيام إلكتروين للواليات، استهدف تيسري 
وبـدأت اجلمعيــة العامــة اســتعراض والياــا عـن طريــق سلــسلة مــن املــشاورات غــري    - ١٨٠

واسـتجابت الـدول األعـضاء للتوصـيات      . الرمسية، شهدت أيضا مشاركة كبار مديري الربامج      
ــامج عمــل       ــز برن ــدها مقترحــات إضــافية ترمــي إىل تعزي ــري، وقــدمت مــن عن ــواردة يف تقري ال

ــة األوىل مــن     . املنظمــة ــأن يــستعرض يف املرحل ــة أيــضا لفريــق عامــل خمــصص ب وأذنــت اجلمعي
مـل جـار    والع. العملية الواليات اليت مضى على إصدارها أكثـر مـن مخـس سـنوات ومل تجـدد                

 . األمانة العامة دعم وتيسري هذه العملية طيلة سريهالحاليا ذا الصدد، وستواص
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وبــالتزامن مــع املــشاورات اجلاريــة يف اجلمعيــة العامــة، شــرع الــس االقتــصادي           - ١٨١
ويتبـع الـس االقتـصادي    . واالجتماعي وجملس األمن يف عملية استعراض كل منـهما لوالياتـه         

ويركــز جملــس .  استعراضــه جــا ممــاثال للنــهج املتبــع يف حالــة اجلمعيــة العامــة  واالجتمــاعي يف
وكمـا ذكـرت يف عـدة       . األمن، يف مرحلة استعراضه األوىل، على جمموعة أولية مـن الواليـات           

وينبغـي  . مناسبات، فإن استعراض الواليات يتيح فرصة تارخيية لتجديد عمـل املنظمـة وتعزيـزه            
 هذه الفرصـة لتكفـل ملنظمتنـا أن تكـون قـادرة علـى االسـتجابة علـى                   للدول األعضاء أن تغتنم   

 .الوجه الفعال لالحتياجات الراهنة
 

 التعاون مع املنظمات اإلقليمية  
حــدثت علــى مــدى العقــد املنــصرم زيــادة كــبرية يف الــشراكات القائمــة بــني األمــم      - ١٨٢

صـنع الـسالم وتعزيـز احلكـم        حفـظ الـسالم و    يف جمـاالت مـن قبيـل        املتحدة ومنظمات إقليمية،    
تعزيـــز احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان واالســـتجابة حلـــاالت الطـــوارئ   والرشـــيد وســـيادة القـــانون

تـستفيد مـن مـوارد ومـشروعية     وقد شددت على أمهية رؤيـة جديـدة لألمـن العـاملي        . اإلنسانية
ــةإقليممؤســسات  ــي ــة والقــدرة علــى  ة وعاملي  الــيت االســتجابة للتحــديات املعقــدة  تتــسم باملرون

 .يشهدها العامل اليوم
١٨٣ -   تبــادل منــتظم يف  رؤســاء املنظمــات اإلقليميــة   بإشــراكودعمــا هلــذه اجلهــود، قمــت

 رفيعــة املــستوىالجتماعــات وقــد أصــبحت اال. ذات االهتمــام املــشترك لــآلراء بــشأن املــسائل
 حـدثا سـنويا      وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة          قليميـة اإلنظمات  امل مع رؤساء    املعقودة

حىت نتمكن من التركيز على التعـاون العملـي بـشأن املـسائل الرئيـسية وإجـراء املتابعـة بـصورة                     
يوليــه /متــوزويف االجتمــاع الرفيــع املــستوى الــسادس الــذي دعــوت إىل عقــده يف . أكثــر فعاليــة

ا بـني  تقـدمي التوجيـه العـام لعمليـة إنـشاء عالقـة أكثـر تنظيمـ              ل، قمنا بإنـشاء جلنـة دائمـة         ٢٠٠٥
قليميــة بغــرض التوصــل إىل اتفــاق حقيقــي اســتنادا إىل مــا متتلكــه اإلنظمــات املاألمــم املتحــدة و
 .تلك املنظمات من مزايا نسبيةاألمم املتحدة و

ســبتمرب املاضــي، أعــرب قــادة العــامل عــن /ويف مــؤمتر القمــة العــاملي املعقــود يف أيلــول  - ١٨٤
نظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، علــى النحــو  دعمهــم لعالقــة أقــوى بــني األمــم املتحــدة وامل 

ــاق، وعقــدوا العــزم علــى      ــامن مــن امليث ــوارد يف الفــصل الث  مــع هــذه التعــاون  توســيع نطــاق ال
وسـيقدم تقريـر   . اتفاقات رمسيـة بـني أمانـات كـل منـها         إبرام   بوسائل عملية من قبيل   املنظمات  

ــسابع       ــستوى الـ ــع املـ ــاع الرفيـ ــذ إىل االجتمـ ــة التنفيـ ــن عمليـ ــده يف   عـ ــأدعو إىل عقـ ــذي سـ الـ
كــذلك جيــري تقــدمي تقريــر يعــرض تطــور عملنــا املــشترك يف املاضــي   . ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول
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برئاســة ســبتمرب /أيلــول ٢٠واحلاضــر واملــستقبل إىل جملــس األمــن اســتعدادا جللــسته املقــررة يف 
 .اليونان، وهي فرصة هامة لتوطيد العالقات املؤسسية والتطلع إىل املستقبل

ــضا التمــاس دعــم       - ١٨٥ ــشتركة أي ــة امل ــا العامل ــررت أفرقتن ــة  وق ــامج الدراســات املقارن برن
ة من أجل دراسة ما متلكه املنظمات الـشريكة مـن           للتكامل اإلقليمي التابع جلامعة األمم املتحد     

ويف هـذه األثنـاء، بـادرت إىل    . قدرات تنظيمية وتشغيلية وموارد يف جمال صون السالم واألمن 
راءات الالزمة لضمان تـوفري املـوارد الكافيـة لألمانـة العامـة نفـسها مـن أجـل خدمـة                     اختاذ اإلج 

 .تعزيز الشراكات
 

 االتساق على نطاق املنظومة   
ن جتــزؤ منظومــة األمــم املتحــدة  ظلــت الــدول األعــضاء لــسنوات عديــدة قلقــة بــشأ    - ١٨٦
يـق أقـصى أثـر ممكـن        حتقالدعم الذي تقدمه األمـم املتحـدة عـن          يترتب عن ذلك من عجز       وما

 .على املستوى القطري
طرحـت عـدة مبـادرات هامـة أحـدثت جمتمعـةً فرقـا كـبريا يف          القلـق،    اوردا على هذ    - ١٨٧

أربـع  أُنـشئت   ،  ١٩٩٧ويف عـام    . سيما على املستوى القطـري     طريقة عمل األمم املتحدة، وال    
ــسانية، والــسالم واألمــ    ــة، والــشؤون اإلن ــة بالتنمي ــة معني ن، والــشؤون االقتــصادية  جلــان تنفيذي

تكون مبثابة منتدى ميكن من خالله إلدارات األمم املتحـدة وبراجمهـا أن تنـاقش               لواالجتماعية،  
حتقـق  ومـع بـدء   .  على أساس منتظم، وختطط لنهج أكثر اتساقا لكل مسألة     ، مسائل حمددة  امع

ليهـا، ممـا أدى     املتخصـصة االنـضمام إ    الوكـاالت   أعمال هذه اللجان، طلبت معظـم       الفعالية يف   
 .إىل زيادة التواصل والتفاهم بني خمتلف الكيانات املعنية ذه املسائل

ويف الوقت نفسه، وكما ذكـرت سـابقا، قمـت بإنـشاء هيكـل حكـومي، هـو فريـق                      - ١٨٨
اإلدارة العليــا، حيــث ميكــن لرؤســاء اإلدارات الرئيــسية التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة    

وذلـك بتوجيـه    . أُتيحت صلة وصل مع منظومـة األمـم املتحـدة عامـة           نهم، كما   فيما بي التفاعل  
ــشاركة    ــع إىل امل ــة األرب ــدعوة إىل رؤســاء اللجــان التنفيذي ــة  اوتعمــل جلنتــ . ال ــسياسات العام  ال
 .واإلدارة على حتسني عملية صنع القرار على أعلى مستوى

ى مـستوى املقـر عمـل جملـس         وتكمل هذه اآلليات اخلاصة بالتنسيق وصنع القرار عل         - ١٨٩
املوجود سلفا، والـذي أتـوىل رئاسـته مـرتني     التنسيقي ملنظومة األمم املتحدة   الرؤساء التنفيذيني   

األمـم املتحـدة مـن أجـل تعزيـز التعـاون يف             كيانـات   اللقاء بـني رؤسـاء كافـة        مما يتيح   يف العام،   
 .طائفة من املسائل الفنية واإلدارية
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للحاجة إىل حتسني التنسيق يف املقر، قمت أيضا بتركيـز معظـم          إىل جانب التصدي  و  - ١٩٠
إذ مت حتـسني نظـام املنـسقني املقـيمني بوسـائل           . جهودي علـى التنـسيق علـى املـستوى القطـري          

وإجــراءات منــها توســيع جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، وجمموعــة أدوات تــشمل أدوات        
تــيح قــدرا أكــرب بكــثري مــن التنــسيق علــى   ي، ممــا تــشغيلية متفــق عليهــا بــني الوكــاالت اإلمنائيــة 

عالوة على ذلك، يستفيد منسق الشؤون اإلنـسانية مـن دعـم تقـين وتوجيـه                . املستوى القطري 
علـى أدائهـا    أدوار قياديـة متفـق      ومـن    ومن صـندوق للطـوارئ موضـوع رهـن إشـارته،             ،قويني

ة التآزر واالتساق بـني أنـشطة       كما أُحرز تقدم يف كفال    . لكفالة استجابة إنسانية سريعة وفعالة    
عمليات حفظ السالم واألفرقة القطرية، سـواء أثنـاء فتـرة البعثـة أو بعـدها، وذلـك عـن طريـق                      
استحداث وظيفة حتت إشراف املمثـل اخلـاص لألمـني العـام تنـاط ـا مهمـة سـد الفجـوة بـني                        

 .ى القطريوقيادة التخطيط املشترك على املستوامليداين، األمم املتحدة وجهي تواجد 
، دعا القادة إىل مزيـد مـن االتـساق علـى نطـاق             ٢٠٠٥ويف مؤمتر القمة العاملي لعام        - ١٩١

مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالــا ”ســيما علــى نطــاق  منظومــة األمــم املتحــدة وال
متر ملــؤوحتقيقــا هلــذه الغايــة، تــضمنت الوثيقــة اخلتاميــة . “وصــناديقها وبراجمهــا املتــصلة بالتنميــة

الشروع يف األعمال الراميـة إىل مواصـلة تعزيـز إدارة وتنـسيق         ”دعوة حمددة يل من أجل      القمة  
إدارة املنظمـة وتنظيمهـا   ، مع مواصلة اجلهـود اجلاريـة لتعزيـز    “ةاملتحد األنشطة التنفيذية لألمم

 .وتنسيقها
التـساق علـى     بتحقيـق ا   معنيـا  رفيع املستوى    افريق، أنشأت   ٢٠٠٦فرباير  /شباطويف    - ١٩٢

 عــضوا بــارزا يتمتعــون خبــربة ومعــارف اســتثنائية تــضاهي  ١٥ويــضم الفريــق . ةنطــاق املنظومــ
األمهية لعمل الفريق وتعكـس رغبـة مجيـع الـدول األعـضاء يف إجيـاد منظمـة تتـسم                    أوليه من    ما

 .مبزيد من االتساق والفعالية
ط منظومـة األمـم املتحـدة       ويهدف الفريق إىل اقتراح توصيات تفضي إىل إعادة تنشي          - ١٩٣

لتكون جمهزة بصورة أفضل للمساعدة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف             
علــى خلــق وبــصورة خاصــة، يهــدف الفريــق إىل املــساعدة  . ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

لـى املـستوى    منظومة لألمم املتحـدة تـدعم بـصورة أكثـر فعاليـة اخلطـط واألولويـات احملـددة ع                  
القطري من أجل التـصدي للتحـديات احلامسـة يف جمـاالت التنميـة واملـساعدة اإلنـسانية والبيئـة                    

ويتوقـع أن يـوافيين     .  وحقوق اإلنسان والتنمية املـستدامة     ةاجلنسانياملسائل  وغريها، مبا يف ذلك     
ــولالفريــق بتوصــياته حبلــول   ــا علــى الــدورة ا  ٢٠٠٦ســبتمرب /أيل ــة  إلتاحــة عرضــها رمسي حلادي

 .٢٠٠٧والستني للجمعية العامة وتنفيذها إن أمكن يف عام 
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ومن أجل كفالة مـشاركة والتـزام مجيـع أصـحاب املـصلحة، اضـطلع الفريـق بعمليـة                  - ١٩٤
تشاور واسعة مشلت إجراء مشاورات قطرية وإقليمية ومواضيعية، فضال عـن عقـد اجتماعـات          

. سات استماع مـع منظمـات اتمـع املـدين    مع الدول األعضاء ومؤسسات األمم املتحدة وجل     
عالوة على ذلك، يستفيد عمـل الفريـق مـن البحـوث والتحاليـل واألفكـار الـواردة مـن داخـل                  

 .وخارجها، ويأخذ بعني االعتبار باقي اجلهود التكميلية إلصالح األمم املتحدةاملنظمة 
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 الفصل السادس
 العامليةاجلماهريية الدوائر   
  مع اتمع املدينتعزيز الروابط  

منذ أوائل التسعينات، وخباصة خالل فترة والييت كأمني عام، توطدت عالقـة األمـم                - ١٩٥
أن األمــم املتحــدة مــع وقــد حــدث ذلــك . املتحــدة مــع اتمــع املــدين واتــسعت بدرجــة كــبرية

 .كانت وستظل منظمة حكومية دولية تتخذ فيهـا القـرارات مـن جانـب الـدول األعـضاء فيهـا        
وسامهت هذه العملية املتمثلة يف زيادة التشارك مع اتمع املدين وبـاقي األطـراف الفاعلـة مـن                 
غري الدول يف تعزيز املؤسسة والنقاش احلكومي الدويل، وشكلت جـزءا مـن العمليـة املتواصـلة                 

وكمــا كتبــت يف . للتحــديث والتغــيري املؤســسي الــيت مــرت ــا املنظمــة خــالل العقــد املاضــي  
صــوب حتقيــق التنميــة واألمــن وحقــوق اإلنــسان : يف جــو مــن احلريــة أفــسح”ر املعنــون التقريــ
ال ميكــن حتقيــق أهــداف األمــم املتحــدة إال مبــشاركة كاملــة مــن احلكومــات    ، فإنــه “عللجميــ

 .واتمع املدين
علـى  سـواء   لقد كان اتمع املدين شريكا رئيسيا لألمم املتحدة منذ حلظـة إنـشائها،                - ١٩٦
وى القطري بتقدمي املساعدة اإلنسانية، أو على املـستوى العـاملي باملـشاركة يف املناقـشات                املست

لكن يف العقدين املنـصرمني أو حنـو ذلـك،          . اليت جتري يف إطار الس االقتصادي واالجتماعي      
حــدث حتــول كــبري يف طبيعــة دور اتمــع املــدين وأمهيتــه علــى املــستويات الوطنيــة ويف احلقــل   

إذ شـهد اتمـع املـدين منـوا علـى املـستوى الـدويل مبـوازاة                .  ال سيما يف األمـم املتحـدة       الدويل،
وقد أدت العوملـة والتكنولوجيـات الـيت سـامهت جزئيـا يف حتريكهـا، إىل توسـيع            . عملية العوملة 

اآلفاق وتكاثر املسائل العاملية وتوسيع نطـاق االهتمامـات وزيـادة الفـرص مـن أجـل دميقراطيـة           
 .تشاركية
ويف حــني كانــت الدميقراطيــة التمثيليــة يومــا يف صــلب أشــكال احلكــم الــدميقراطي،     - ١٩٧

إذ أصبحت الدميقراطيـة التمثيليـة تتعـرض لـضغوط يف       . تتزايد اليوم أمهية الدميقراطية التشاركية    
وتتعـزز  . العديد من البلدان من جـراء اخنفـاض املـشاركة يف االنتخابـات وخيبـة أمـل املـواطنني                  

عية املثل الدميقراطية يف ضوء قدرة منظمـات اتمـع املـدين علـى متثيـل مـصاحل املـواطنني                    مشرو
والتفاعل مباشرة مع احلكومات واملشاركة بـصورة مباشـرة يف النقاشـات املتعلقـة بالـسياسات                

 .العامة على املستويني الوطين والدويل
حكـرا  يف املاضـي    يـة الواسـعة     وبينما كانت االجتماعات واملـؤمترات احلكوميـة الدول         - ١٩٨

على احلكومات بصفة أساسية، ال ميكن اليـوم تـصور تنظـيم مثـل هـذه األحـداث دون مراعـاة          
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منظورات اتمع املدين بشأن السياسات العامة، وأعمال الدعوة الفريدة والتعبئـة الـيت يـضطلع     
 عمليـة صـنع القـرار       فمن الواضح أن إشراك اتمع املـدين قـد سـاهم يف حتـسني مـشروعية               . ا

علـى ذلـك التعبئـة      مـن األمثلـة احلديثـة       و. على املستوى احلكومي الدويل   ومساءلتها وشفافيتها   
العامليــة للمجتمــع املــدين بــشأن مــسائل الــدين والتجــارة واملعونــة واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة     

 .٢٠٠٥بواسطة توجيه النداء العاملي للعمل على مكافحة الفقر يف عام 
ول األعمـال، أصـبح اتمـع    اهي اليت حتـدد جـد     يف املاضي   وبينما كانت احلكومات      - ١٩٩

املدين اليوم يطرح مسائل جديدة على مائـدة املناقـشات، وقـد كـان لـه دور فعـال علـى سـبيل                 
حظر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل       املثال يف إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية واعتماد اتفاقية         

 .األلغام دة لألفراد وتدمري تلكاأللغام املضا
ويف حني كانت احلكومات تـستأثر مبقاليـد احلكـم، أصـبحت اليـوم أطـراف عديـدة                    - ٢٠٠

أحـدث  جنـد  و. من غري الدول، مبـا يف ذلـك اتمـع املـدين، جـزءا مـن هياكـل احلكـم املختلفـة          
ترك املعـين بفـريوس     جملـس تنـسيق الربنـامج التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة املـش               يف  األمثلة عهـدا    

، ومنتدى إدارة اإلنترنت، الذي سيعقد أول اجتماع لـه يف الفتـرة   اإليدز/ املناعة البشرية نقص
 . يف أثينا٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرين ٢إىل أكتوبر / األولتشرين ٣٠من 
إىل احلكومــات، أصــبح اتمــع املــدين لني وبينمــا كــان الرصــد واإلنفــاذ يومــا موكــو  - ٢٠١
 يضطلع بدور هام يف ضمان تنفيذ االلتزامات املتعهد ا مثال يف جمـال التـراخيص املتعلقـة       اليوم

 .باألخشاب ومناهضة عمل الطفل واملسؤولية االجتماعية للشركات وحقوق اإلنسان
ــصاص         - ٢٠٢ ــن اخت ــة م ــات الدميقراطي ــوازين يف اتمع ــضوابط وامل ــد ال ــا كــان حتدي وبينم

 .حد بعيد، أصبح للمجتمع املدين اليوم دور فيهاالربملانات الوطنية إىل 
ويف ضوء تزايد أمهية اتمع املـدين، أوجـدت األمـم املتحـدة سـبال عديـدة للتـشارك                     - ٢٠٣
العديد من كيانـات األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك صـناديقها وبراجمهـا ووكاالـا                   يتشاور  و. معه

ســطة آليــات خمتلفــة، مــن قبيــل املنتــديات  املتخصــصة ، مــع اتمــع املــدين بــصورة منتظمــة بوا 
طبعــا أمهيــة وهلــذا . ومــا شــابه ذلــكوجلــسات االســتماع واملــشاورات واللجــان االستــشارية  

حامسة بالنظر إىل أن اتمع املـدين أصـبح شـريكا أساسـيا يف أنـواع خمتلفـة مـن العمليـات الـيت                        
وقـد ازداد عـدد   . نمية وبناء السالمتضطلع ا األمم املتحدة يف جماالت املساعدة اإلنسانية والت      

األنشطة التنفيذية لألمم املتحدة اليت يقوم اتمع املدين بـدور متزايـد األمهيـة فيهـا، وأصـبحت                  
 .تشمل اآلن جماالت من قبيل دعم االنتخابات ومنع الصراعات
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 نطـاق  باالتساق علـى  الفريق الرفيع املستوى املعين     يوليه، قام كل من     /  ويف شهر متوز    - ٢٠٤
ــة واملــساعدة      ــة األمــم املتحــدة يف جمــاالت التنمي والــذي عينتــه يف  ة، اإلنــسانية والبيئــ  منظوم

بعقـد جلـسات اسـتماع مـع        فرباير، والفريق الرفيع املستوى املعين بتحالف احلـضارات،         /شباط
 .اتمع املدين يف جنيف

ة بـني األمـم املتحـدة    وطوال والييت كأمني عام وأنا أشجع دائمـا علـى تعميـق العالقـ       - ٢٠٥
سـيما يف   ال، وقد شاركت بنفسي بنشاط مع اتمع املـدين يف عـدة مناسـبات       . واتمع املدين 

يف  وأخـالل أسـفاري     سـواء   قـدها األمـم املتحـدة،       عاملؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت ت        
 دارفــور يف ومثــال حــديث العهــد علــى ذلــك الزيــارة الــيت قمــت ــا إىل  . مقــر األمــم املتحــدة

منظمـات غـري حكوميـة تعمـل يف دارفـور يف            مبمـثلني عـن     ، حيـث التقيـت      ٢٠٠٥مارس  /آذار
ظروف حمفوفة باملخاطر، من أجل إبـراز الـدور احلاسـم للمنظمـات غـري احلكوميـة يف اجلهـود                    

 .اليت يبذهلا اتمع الدويل هناك
 إنـشاء فريـق الشخـصيات       إىل اوتـأثري حجمـا   لمجتمع املدين   ل النمو اهلائل    دفعينوقد    - ٢٠٦

، برئاسـة الـرئيس الـسابق للربازيـل،     واتمـع املـدين   البارزة املعين بالعالقات بـني األمـم املتحـدة   
ــن أجــل     ــدو هنريكــي كاردوســو، م ــدين     فرنان ــم املتحــدة واتمــع امل ــني األم ــيم التفاعــل ب تقي

يونيــه /حزيــرانيف وقــدم الفريــق تقريــره . منــه والتوصــية بــسبل حتــسينه  واســتخالص الــدروس
 .من العام نفسهسبتمرب /أيلوليف استجابيت له  وقدمت ٢٠٠٤
تـصبح منظمـة   الفريق بـصورة جـد مقنعـة علـى أن األمـم املتحـدة جيـب أن                    وقد دلل     - ٢٠٧

 خمتلـــف الـــدوائر إىل الوصـــولوذلـــك يعـــين اســـتخدام قـــدرا الفريـــدة علـــى . أكثـــر انفتاحـــا
. بعينـها  ربة أو مـوارد كـبرية تتعلـق بقـضية    خبـ األطـراف  تلـك  تتمتـع  وخاصة حينما  ،اجلماهريية

أمهيـة عامليـة   وذات  ذات صلةيف مناقشات خمتلف أصحاب املصلحة    مشاركة  يسري  ومن شأن ت  
ميكــن  والتوصــل إىل نتــائجالعامــة وعمقهــا الــسياسات حتلــيالت  إىل حتــسني نوعيــة يأن يــؤد
، ي وتأثريها العـامل   نطاقهااملتحدة  األمم  وبذلك، ستوسع   .  يف شكل شراكات   ، ال سيما  تنفيذها

كسبها تأييد مجهور واسع ومتنوعامما يكفل فهما أفضل لقراراوي . 
ولألسف، مل تتخذ الدول األعضاء أي إجراءات رمسية بشأن التوصيات الـيت قـدمها                - ٢٠٨

فعلــى ســبيل . ومــع ذلــك، اُختــذ عــدد مــن التــدابري . اقدمتــهواالســتجابة الــيت فريــق كاردوســو 
املقـيمني  ألمـم املتحـدة     منـسقي ا  ثال، تعكف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية على تعزيز قـدرة           امل

وقـام عـدد مـن املكاتـب القطريـة بتعـيني            . على العمل مع اتمع املدين على املـستوى القطـري         
مـن أجـل تعزيـز تـشارك        القطـري   ألمـم املتحـدة     افريـق   يف إطـار    مركز تنسيق للمجتمـع املـدين       
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وجيري العمل أيـضا إلنـشاء صـندوق    . ألمم املتحدة مع اتمع املدين، عمال بتوصيايت   منظومة ا 
 . من أجل دعم األفرقة القطرية يف تعاوا مع اتمع املديناستئماين
وعلــى املــستوى احلكــومي الــدويل، عقــدت اجلمعيــة العامــة أربــع جلــسات اســتماع    - ٢٠٩

ري حكوميـة ومنظمـات اتمـع املـدين والقطـاع           تفاعلية غري رمسيـة مـع ممـثلني عـن منظمـات غـ             
، وعقـدت  ٢٠٠٥فترة التحضري ملؤمتر القمة العـاملي لعـام   أثناء وعقدت اجللسة األوىل  . اخلاص

ثالث جلسات إضافية هذا العام كإسهام يف االجتماعات الرفيعة املستوى من أجل اسـتعراض              
، )اإليـدز (زمـة نقـص املناعـة املكتـسب         متال/بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية       إعالن االلتزام   

 للعقـد   استعراض منتصف املدة العاملي الشامل لتنفيـذ برنـامج العمـل لـصاحل أقـل البلـدان منـوا                  و
ابتكــارا االســتماع هــذه وقــد شــكلت جلــسات . اهلجــرة الدوليــة والتنميــة، و٢٠١٠-٢٠٠١

 .هاما للتفاعل بني اتمع املدين واجلمعية العامة
، قــام رئــيس الــدورة الــستني للجمعيــة العامــة بتعــيني املمــثلني  ٢٠٠٦مــايو /رأيــاويف   - ٢١٠

ــدائمني  ــدول     إلال ــة بــني ال ــشاريه الشخــصيني بــشأن العالق ــرويج بوصــفهما مست ــسيا والن ندوني
وعقـد املستـشاران سلـسلة مـن        . األعضاء واتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غـري احلكوميـة          

ــة ودول أعــضاء ومــوظفني يف األمــم املتحــدة  املــشاورات مــع منظمــات غــري حكو   ووجــه . مي
 . ٢٠٠٦يوليه /متوز ٧الرئيس تقريرمها إىل كافة الدول األعضاء يف 

ويعترف التقرير بوجود اختالفات واضـحة بـني توقعـات الـدول األعـضاء وتوقعـات              - ٢١١
شاف ســبل إال أنــه يــشري إىل وجــود جمــال كــاف الستكــ. اتمــع املــدين بــشأن العالقــة بينــهما

حتــسني التفاعــل وحتقيــق مشوليــة أكثــر جــدوى، مــثال عــن طريــق عقــد اجتماعــات بــني رئــيس   
اجلمعية العامة واتمع املـدين يف مـستهل واليتـه، أو يف حلظـات أخـرى حامسـة، وبـني رؤسـاء                      

 .اللجان الرئيسية للجمعية العامة واتمع املدين
عامل اليوم، مما سيحتم علـى األمـم املتحـدة          وقد أصبح للمجتمع املدين وزن كبري يف          - ٢١٢

وإذ نتقـدم معـاً إىل األمـام يف هـذا           . مواصلة استكشاف آليات وأشكال جديـدة للتـشارك معـه         
 لـدى بعـض الـدول األعـضاء         من املهم أن نعاجل بـصورة مجاعيـة الـشواغل املتبقيـة           فإن  املسعى،  

أن شــركائنا يف اتمــع املــدين عني علــى ويــت. ، بــل وأحيانــا انعــدام الثقــة فيــهاتمــع املــدينإزاء 
 امتثاال دقيقا للمسؤوليات وااللتزامات الـيت تقتـرن حبقـوقهم يف األمـم املتحـدة،          مامتثاهليكفلوا  

وأنـا أدرك أن    . وذلك عن طريق حتسني أساليبهم العامة من حيث الشفافية واملساءلة إزاء الغري           
بكاته وهيئاتـه تواجـه هـذه التحـديات بطـرق         العديد من منظمـات اتمـع املـدين ومجعياتـه وشـ           

 .ابتكارية شىت مما يبشر باخلري يف املستقبل
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أن نــسبة متثيــل جمتمــع  يف اــاالت األخــرى الــيت تــستدعي االهتمــام،    ويتمثــل أحــد - ٢١٣
ومـن أجـل حتقيـق    . كـثريا مـا تكـون ناقـصة يف اجتماعـات األمـم املتحـدة        البلدان النامية املـدين     

أفــضل، ال بــد مــن إجــراء تغــيريات داخــل اتمــع املــدين ومــن جانــب الــدول     تــوازن إقليمــي 
إذ ميكن ملنظمات اتمع املدين الدولية على سبيل املثال أن تبذل مزيـدا مـن اجلهـود                 . األعضاء

لضم منظمات من بلـدان ناميـة إىل شـبكاا، واختيـار مـواطنني مـن بلـدان ناميـة ممـثلني هلـا يف                         
وميكـن للـدول األعـضاء تقـدمي املـساعدة          . ة عـدد مقارهـا يف بلـدان ناميـة         األمم املتحدة، وزياد  

بواسطة دعم سخي لنفقات السفر وما يتصل به من املـصروفات الـيت حيتاجهـا مـشاركون مـن        
ــدان ال ــا األمــم املتحــدة   البل ــيت تنظمه ــة يف األحــداث ال ــا أن   . نامي ويف الوقــت نفــسه، ينبغــي لن

صاالت بغيــة استكــشاف الطــرق الــيت ميكــن مــن خالهلــا نــستخدم التكنولوجيــات احلديثــة لالتــ
ملنظمات اتمع املدين من خمتلف املناطق أن تقدم إسهامات يف النقاشات واملناقـشات املتعلقـة                

 .بالسياسات العامة العاملية دون أن يستدعي ذلك حضورها املادي
 

 إشراك دوائر قطاع األعمال  
مــن تــاريخ األمــم املتحــدة، أصــبحنا نعمــل مــع   عامــا ٦٠مــن كثــر ألول مــرة منــذ أ  - ٢١٤

عناصر من دوائر قطاع األعمال وعناصر أخرى فاعلة يف اتمع كشركاء حيـويني يف مـسعانا                
 .وقد كان هلذه العالقة اجلديدة تأثريان أساسيان يف عمل املنظمة. لتحقيق أهدافنا

 لأللفيــة، مبــا يفــضي يف أوال، ســامهت يف إحــراز تقــدم حنــو بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة  - ٢١٥
الدعم يف جماالت حامسة تتـدرج مـن جمـرد الـدعوة        بتيسري  اية املطاف إىل حتسني حياة الفقراء       

ألهـداف األمــم املتحـدة إىل تقــدمي املــساعدة اإلنـسانية وإقامــة الـشراكات يف جمــال تكنولوجيــا     
ئــات املــشاريع وقــد أســفر هــذا التــشارك عــن م.  والــصحة،املعلومــات، واالئتمانــات الــصغرى

ــادرة      ــشأة يف إطــار مب ــها تلــك املن ــة، من ــة لأللفي األعمــال النــهوض بالداعمــة لألهــداف اإلمنائي
، اليت ترمي إىل تشجيع االستثمار األجين املُـربح يف           للحد من الفقر   التجارية املتنامية واملستدامة  

 .اقعأفقر بلدان العامل بغية تعزيز الفرص االقتصادية املستدامة على أرض الو
ثانيا، تساهم أشكال جديدة للتشارك مع دوائر قطاع األعمال أيـضا يف دفـع عجلـة                  - ٢١٦

 املنظمة من ممارسات إدارية حمسنة ووسائل أفضل لتعزيـز          ةإصالح األمم املتحدة بتيسري استفاد    
يف سلطتها املعنويـة وحـشد القـوة، ممـا جيعـل تلـك الـشراكات حـافزا قويـا لالبتكـار املؤسـسي                        

 .ة األمم املتحدة بأسرهامنظوم
يوليـه  /متوز يف   هيف صميم هذه اجلهود االتفاق العاملي لألمم املتحدة الذي أعلنت           ويقع    - ٢١٧

 ٣ ٠٠٠كات يف العامل، حيث يـضم أكثـر مـن           الشروهو اليوم أوسع مبادرة ملواطنة ا     . ٢٠٠٠
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ل مـشاريع الـتعلّم     ومـن خـال   . من مائة بلد، أكثر من نصفها من العامل النامي        أكثر  مشارك من   
كمـا أدى تكييـف   . ن االتفاق العاملي من إحداث تغـيريات بعيـدة األثـر     واحلوار والشراكة، متكِّ  

أنشطة الشركات التجاريـة مـع أهـداف األمـم املتحـدة األوسـع إىل إدخـال حتـسينات هامـة يف                    
 عـن   ومـن خـالل الـدفاع     . الـصغرية واملؤسـسات   جمال احلكم وبناء القدرات من أجل املوردين        

مبادئ عاملية كجـزء ال يتجـزء مـن اسـتراتيجيات وعمليـات قطـاع دوائـر األعمـال، أصـبحت                     
 .األسواق العاملية أكثر قوة ومشولية

مكتب االتفاق العاملي، وجد الكثري من مؤسسات األمـم املتحـدة منفـذا      ومن خالل     - ٢١٨
. ل مـع القطـاع اخلـاص      جديدا إلشراك دوائر قطاع األعمال وحتسني قدراا اخلاصة على العم         

ــة ملــوظفي األمــم    وتعكــف املنظمــة نفــسها، بواســطة    ــصندوق املــشترك للمعاشــات التقاعدي ال
ئ االتفاق العاملي، ممـا يكـسبها مـصداقية وقـوة           استيعاب مباد املشتريات، على   عملية  ة و املتحد
ريـة لزيـادة    وبصفة عامة، تساهم هذه التغيريات يف زيادة الكفـاءة وإجيـاد وسـائل ابتكا             . معنوية

 .فعالية املزايا املؤسسية على نطاق املنظمة بكاملها
أهـداف  ألن  شراكتنا مع دوائر قطاع األعمال علـى أسـاس فهـم راسـخ                وبينما تقوم     - ٢١٩

 الدوائر قطاع األعمـال ختتلـف اختالفـا كـبريا عـن أهـدف األمـم املتحـدة، إال أن هنـاك تـداخ                       
دعي هـذا التعـاون وضـع قواعـد واضـحة للتـشارك             ومع ذلك، يست  .  بني تلك األهداف   امتزايد

وقـد أصـبح اليـوم لـدى     . من أجل محاية األمم املتحدة عند إقامة شراكات تعزز التنفيذ العملي         
وكـان  . للتشارك تتضمن تدابري خاصـة بالرتاهـة وأطـرا للـسياسات العامـة            حمددة  املنظمة قواعد   

لتطـورات، وأنـا علـى ثقـة بأنـه سيواصـل       التفاق العاملي دور رائد يف العديد مـن هـذه ا      املكتب  
وآمـل أن تواصـل الـدول األعـضاء دعـم هـذه       . قيادة هذا اإلصـالح الواعـد مـن داخـل املنظمـة           

اجلهود وأن يستمر تطور التشارك مع دوائر قطاع األعمال وباقي العناصر الفاعلـة يف اتمـع،                
حـدة قـادرة علـى مواكبـة         مـن التغـيري التنظيمـي لكـي تـصبح األمـم املت             أوذلك كجـزء ال يتجـز     
 .القرن احلادي والعشرين
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 الفصل السابع
 خامتة  

اخليــوط الذهبيــة يف نــسيج هــذا  مــسرى يــسري موضــوعا احلكــم الرشــيد واملــساءلة    - ٢٢٠
وأن تـنعم   لـديها   التنمية االقتصادية واالجتماعية    ولكي ميكن للدول األعضاء أن تثري       . التقرير

، يلزم أن تكون متمتعة بـاحلكم       اإلنسان يف ظل سيادة القانون    باألمن الدائم وأن حتمي حقوق      
أما املنظمة، فإا ال ميكن أن تصبح أكثـر قـوة وأشـد             . اجليد وأن تكون مسؤولة أمام مواطنيها     

 .فعالية إال إذا حسنت إدارا وأصبحت مسؤوليتها أمام الدول األعضاء أكثر وضوحا
. ذه املبــادئ صــحيحة أيــضا بالنــسبة للنظــام العــامليأن هــبالتنويــه إىل وأود أن أخــتم   - ٢٢١

فاألمم املتحدة ليست حكومة عاملية، ومن مث فإن كفالة احلكم الرشيد واملساءلة علـى الـصعيد     
تـستلزم  فهـي   . مبجـرد حتـسني كفـاءة األمـم املتحـدة، بـل تتجـاوز ذلـك بكـثري                 تتـأتى   العاملي ال   

 وأن تكـون القـوى العامليـة واعيـة مبـسؤوليتها        كفالة أن يكون احلكام مسؤولني أمام احملكـومني       
جتاه الذين ميكن أن يتحـول مـسار حيـام، إىل األفـضل أو إىل األسـوأ، بفعـل مـا تتخـذه هـذه                    

 .القوى من قرارات
املــساءلة والــشفافية، وإىل أن يكــون التمثيــل أكثــر      زيــادة  اجــة إىل  احلوهــذا يعــين     - ٢٢٢
ذلـك أن مجيـع املؤسـسات الدوليـة     عـالوة علـى   وهو يعين .  يف مجيع املؤسسات العاملية ،إنصافا

مؤســس علــى قــيم مــشتركة، صــاعد، يلــزم أن تتحــول لتــصبح تعــبريا فعــاال عــن جمتمــع عــاملي  
وبنيانــه مــتالحم بأواصــر التــضامن اإلنــساين، ويــستمد طاقتــه مــن االحتــرام املتبــادل والتفــاهم    

إذا اسـتمر تقـدمنا يف هـذا االجتـاه، فـإن            و. املشترك بني البشر على اختالف ثقافام وتقاليدهم      
. باالزدهــار فعــالجــرد البقــاء علــى هــذا الكوكــب الــصغري، بــل   ســينعم ال مباجلــنس البــشري 

ان هـذا العـامل جمـرد واقـع         مصائر مجيـع سـك    وعندئذ لن يصبح الترابط الوثيق الذي نشهده بني         
 .لألملمصدرا فياضا صبح بالفعل يس فقط، بل
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  مرفق إحصائي

      رابطة الدول املستقلة  آسيا  ريقياأف   
 

 العامل
ــاطق  املنـــ
 مشال النامية

جنــــــــــــوب 
 الصحراء

أمريكـــــــــــا 
ــة  الالتينيـــــــ
ــة  ومنطقـــــــ
ــر  البحـــــــــــ
 جنوب شرق الكارييب

ــوب  جنــــــــ
 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

ــاطق  املنــــــــ
املتقدمـــــــــة 

 النمو

بلـــدان متـــر  
ــة  مبرحلـــــــــ
انتقالية فــي   
ــوب  جنــــــــ
شـــــــــــــرق  

 أوروبا

ــل  أقــــــــــ
البلـــــدان  

 منوا

البلـــــدان  
ــري  غــــــــــ
الساحلية 
 النامبة

زريــة اجلالــدول 
الصغرية النامية

 القضاء على الفقر املدقع واجلوع:١اهلدف
 ٢٠١٥و١٩٩٠بني  النصف يف الفترة ماإىلختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد:١الغاية

)١()يف اليوم للسكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحداملئويةالنسبة(احد يوميا نسبة من تقل قدرم الشرائية عن دوالر و:١املؤشر

٠,٤   ١٩,٦٠,٤)٢(١١,٣٣٣,٠٣٩,٤١٩,٦٢,٢ ٤٤,٦)٢( ٢٠٢ ١٩٩٠٢٧,٩    
١,٨   ٧,٣٢,٥)٢(١٤,١١٤,١٣١,٢٧,٣٢,٤ ٤٤,٠)٢( ٢,٤ ٢٠٠٢١٩,٤    

٢٠١٥ و١٩٩٠انون من اجلوع إىل النصف يف الفترة ما بنيختفيض نسبة السكان الذين يع:٢الغاية
) الوزن دون اخلامسةيألطفال ناقصلاملئويةالنسبة (مدى انتشار نقص الوزن بني األطفال دون اخلامسة:٤املؤشر

١١١٩٥٣٣٩١١ ٣٢ ١٩٩٠٣٣١٠       
٧٨٤٧٢٨٨ ٣٠ ٢٠٠٤٢٨٩       

) لناقصي التغذية من جمموع السكاناملئويةالنسبة ( الذين ال حيصلون على احلد األدىن الستهالك الطاقة الغذائيةنسبة السكان:٥املؤشر
١٩٩٠-
١٩٩٢

٢٣ ٣٨ ٢٢ )١(٢,٥<)١( ١٦ )١( ٤)١(١٣١٦٢٥١٨٦١٥٧ ٣٣ ٢٠٤ 
٢٠٠١-
١٩ ٣٦ ١٩  ٢,٥< ٢٠ ٣ ٧ ١٢ ٩ ١٢ ٢١ ١٢ ١٠ ٣١ ٤ ١٧  ٢٠٠٣ 

 عميم التعليم االبتدائيحتقيق ت:٢اهلدف
٢٠١٥سنةيف كل مكان من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي حبلولا إناثو اكفالة متكن األطفال ذكور:٣الغاية
)١()املدرسةسنيف طفل١٠٠املدارس االبتدائية من بني كليفن قيديعدد امل ( يف التعليم االبتدائيقيدصايف نسبة ال:٦املؤشر

٦٦,٥ ٥١,٧ ٥٢,١  ٨٤,١٩٦,٤ ٨٥,٨٩٧,٧٧٢,٢٩٢,٣٧٩,٧٧٤,٤٨٨,٨٩١,٠ ٥٣,٠ ٨٠,٦ ١٩٩١٨١,٢٧٨,٨ 
٨٢,٨ ٦٩,٤ ٦٩,٠  ٩١,٨٩٥,٦ ٩٤,٩٩٤,١٨٩,٣٩٢,٩٨٢,٩٧٩,٦٩٠,٩٩٠,١ ٦٤,٢ ٤٩,٠ ٢٠٠٤٨٧,٠٨٥,٨ 
)النسبة املئوية ( عاما٢٤ و١٥معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الذين تتراوح أعمارهم بني:٨املؤشر
٨٤,٨ ٦٥,٠ ٥٦,٣  ٩٧,٧٩٩,٧ ٦٧,٤٩٢,٧٩٥,٥٦١,٥٩٤,٣٨٠,١٧٣,٥٩٩,٢٩٩,٨ ٦٦,٣ ١٩٩٠٨٤,٣٨٠,٩ 
٢٠٠٠- 
١(٢٠٠٤( 

٨٥,٣ ٧٠,٣ ٦٣,٧  ٩٩,٨٩٩,٣ ٩٩,٧٩٩,٧ ٩١,٣٧٢,٨ ٩٦,٢ ٩٨,٩٧٢,٢ ٩٦,٠ ٧٣,١ ٨٤,٣ ٨٧,٢٨٥,٠ 

  املرأةتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني:٣اهلدف
 ٢٠١٥سنة ل التعليم يف موعد ال يتجاوز ، وبالنسبة جلميع مراح٢٠٠٥ إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك حبلول عام:٤الغاية
)ة معدالت القيد اإلمجايل للصبييات إىلنسبة معدالت القيد اإلمجايل للفت (نسبة الفتيات إىل الصبيان يف التعليم االبتدائي:أ٩املؤشر
٠,٩٦ ٠,٨٢ ٠,٧٩  ٠,٩٩٠,٩٩ ٠,٩٧٠,٩٣٠,٧٦٠,٩٦٠,٨٣٠,٩٢٠,٩٩١,٠٠ ٠,٨٤ ٠,٨٢ ١٩٩١٠,٨٩٠,٨٧ 
٠,٩٥ ٠,٨٦ ٠,٨٨  ٠,٩٨٠,٩٩ ٠,٩٧١,٠٠٠,٩١٠,٩٧٠,٨٩٠,٩١٠,٩٩٠,٩٩ ٠,٨٩ ٠,٩٤ ٢٠٠٤٠,٩٤٠,٩٤ 
)ة معدالت القيد اإلمجايل للصبينسبة معدالت القيد اإلمجايل للفتيات إىل(ثانوي يان يف التعليم النسبة الفتيات إىل الصب:ب٩املؤشر
١,٠٥ ٠,٨١ ٠,٧٧  ٠,٩٦١,٠١ ٠,٨٢١,٠٧٠,٩٥٠,٧٤٠,٩٧٠,٧٩٠,٩٣١,٠٣١٠,٥ ٠,٩٣ ١٩٩٩٠,٩٢٠,٨٨ 
١,٠٤ ٠,٨١ ٠,٨١  ٠,٩٦١,٠١ ٠,٧٩١,٠٨١,٠٠٠,٨٣١,٠٠٠,٨٠٠,٩٣٠,٩٨٠,٩٩ ٠,٩٧ ٢٠٠٤٠,٩٤٠,٩٢ 
)ة معدالت القيد اإلمجايل للصبينسبة معدالت القيد اإلمجايل للفتيات إىل(عايل فتيات إىل الصبيان يف التعليم النسبة ال:ج٩املؤشر
١,١٥ ٠,٧٣ ٠,٥٧  ٠,٨٩١,١٩ ١,١٢٠,٥٥٠,٦٣٠,٩٩٠,٨٢٠,٦٧١,٢٠١,٢٧ ٠,٦٩ ٠,٦٩ ١٩٩٩٠,٩٧٠,٧٨ 
١,٢٥ ٠,٨٣ ٠,٦٣  ١,٠٢١,٢٧ ١,١٧٠,٨١٠,٧٠١,٠٤٠,٨٩٠,٩٠١,٢٨١,٣٢ ٠,٦٣ ٠,٩٣ ٢٠٠٤١,٠٣٠,٨٧ 
 )ممن يلمون بالقراءة والكتابةشباب إىل الشاباتنسبة ال ( عاما٢٤ و١٥نسبة النساء إىل الرجال ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بني سن:١٠املؤشر
٠,٩٧ ٠,٨٠ ٠,٧٢  ١,٠٠١,٠٠ ١,٠٠٠,٩٦٠,٧٢٠,٩٧٠,٨١٠,٨٧١,٠٠١,٠٠ ٠,٨٠ ٠,٧٣ ١٩٩٠٠,٩١٠,٨٨ 
١,٠٠ ٠,٨٦ ٠,٨٠  ١,٠٠١,٠٠ ١,٠٠١,٠٠ ٠,٩٢٠,٩٤ ٠,٩٩ ٠,٩٩٠,٧٩ ١,٠١ ٠,٨٨ ٠,٨٧ ٠,٩٣٠,٩١-٢٠٠٠ 
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      رابطة الدول املستقلة  آسيا  ريقياأف   
 

 العامل
ــاطق  املنـــ
 مشال النامية

جنــــــــــــوب 
 الصحراء

أمريكـــــــــــا 
ــة  الالتينيـــــــ
ــة  ومنطقـــــــ
ــر  البحـــــــــــ
 جنوب شرق الكارييب

ــوب  جنــــــــ
 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

ــاطق  املنــــــــ
املتقدمـــــــــة 

 النمو

بلـــدان متـــر  
ــة  مبرحلـــــــــ
انتقالية فــي   
ــوب  جنــــــــ
شـــــــــــــرق  

 أوروبا

ــل  أقــــــــــ
البلـــــدان  

 منوا

البلـــــدان  
ــري  غــــــــــ
الساحلية 
 النامبة

زريــة اجلالــدول 
الصغرية النامية

١(٢٠٠٤( 

)ة غري الزراعياتلقطاع يف اأجورةة املحصة النساء من العمال(ة غري الزراعياتحصة النساء من العمالة املأجورة يف القطاع:١١املؤشر
٤٣,٤  ٣٨,٣٣٧,٩١٣,١٣٧,٣١٦,٦٢٨,٤٤٨,٥ ٣٢,٤ ١٩٩٠٣٥,٩٢٠,١     
٤٦,٤  ٤٣,٢٤١,٢١٧,٣٣٨,٣٢٠,١٣٧,٣٥١,١ ٣٥,٠ ٢٠٠٤٣٩,١٢٠,٣     
)، النسبة املئويةواب فقطأو جمالس النذات الغرفة الواحدة(نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية:١٢املؤشر
١٤,٤ ١٤,٠ ٧,٣  ١٥,٤  ١١,٩٢٠,٢٥,٧١٠,٤٤,٦١٢ ٧,٢ ٢,٦ ١٩٩٠١٢,٤١٠,٤ 
١٧,٨ ١٦,٣ ١٥,٦  ١٠,٦٢١,١ ٢٠,٤١٩,٥١٢,٨١٥,٨٧,٦٣,٢١٠,٨١١,٠ ١٦,٢ ٧,٠ ١٦,٦١٥,٣)١(٢٠٠٦ 
  ختفيض معدل وفيات األطفال:٤اهلدف
٢٠١٥ و١٩٩٠طفال دون اخلامسة مبقدار الثلثني يف الفترة ما بني ختفيض معدل وفيات األ:٥الغاية
) من املواليد األحياء٠٠٠١عدد الوفيات لكل(معدل وفيات األطفال دون اخلامسة :١٣املؤشر
٢٩ ١٢ ٨٣ ١٨٥٥٤٤٨١٢٦٧٨٦٩٨٧٥٠٢٨ ٨٨ ١٩٩٠٩٥١٠٦    
١٧ ٧ ٧٨ ١٦٨٣١٣١٩٠٤٣٥٨٨٠٤٤٢٠ ٢٠٠٤٧٩٨٧٣٧    
 ) شهرا الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح املضاد للحصبة٢٣ و١٢ لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بنياملئويةالنسبة(نسبة األطفال البالغني سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة:١٥املؤشر
٩٣ ٨٤  ٧٦٩٨٥٨٧١٨٠٧٠٨٥ ٥٦ ١٩٩٠٧٣٧١٨٥    
٩٦ ٩٢  ٩٢٨٥٦٢٨١٨٨٤٨٩٨ ٦٥ ٢٠٠٤٧٦٧٣٩٤    
  حتسني الصحة النفاسية:٥اهلدف
٢٠١٥ و١٩٩٠ ختفيض نسبة الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع يف الفترة ما بني:٦الغاية
نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف موظفي صحة من ذوي املهارة:١٧املؤشر
٩٦  ٩٧ ٧٢٥١٣٠٣٨٦٠٩٩٩٩ ٤٢ ١٩٩٠٤٧٤٣٤٠    
٩٦  ٩٩ ٨٨٧٩٣٦٦٨٦٦٩٩٩٩ ٤٦ ٢٠٠٤٥٨٥٦٧١    
اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية:٦اهلدف
 وبدء احنساره اعتبارا من ذلك التاريخ٢٠١٥سنةاإليدز حبلول/وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية:٧الغاية
 ) سنة٤٩-١٥، البالغتني بني اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةالنسبة املئوية املقدرة النتشار ( سنة٢٤ و١٥انتشار فريوس نقص املناعة البشرية لدى احلوامل الالئي تتراوح أعمارهن بني:أ١٨املؤشر
٠,١٠,٢< ٠,١<٠,١<٠,١<٠,١٠,١٠,١<٠,٣ ٢,٧ ٠,١< ١٩٩٠٠,٣٧     
٠,٢٠,٥ ٠,١١,٥١,١<٠,٦٠,١٠,٧٠,٥ ٥,٨ ٠,١ ٢٠٠٥١,١     
 ) من النساءفريوس نقص املناعة البشريةالنسبة املئوية للمصابني ب ( سنة٢٤ و١٥انتشار فريوس نقص املناعة البشرية لدى احلوامل الالئي تتراوح أعمارهن بني:ب١٨املؤشر
٢٠<٢٠< ٢٠<٢٠<٢٠<٢٠<٢٠<٢٠<٣٣ ٥٤ ٢٠<١٩٩٠     
٢٨ ٢٧ ٢٠٥٩٣١<٣٤٢٧٢٨٣٣ ٥٩ ٢٠٠٥٢٢     
١٩٩٨/٢٠٠٤، )١(راسـتخدموا الرفـاالت أثنـاء آخـر عمليـة اتـصال جنـسي حمفوفـة باملخـاط         الـذين   عامـا  ٢٤ و ١٥لذين تتـراوح أعمـارهم بـني    للسكان ا  املئويةنسبةال (استعمال الرفاالت أثناء آخر عملية اتصال جنسي حمفوفة باملخاطر : أ١٩املؤشر  

 )بني قوسنيتها الدراسات االستقصائية مشلاليت عدد البلدان يرد و

 ٢٧    النساء
)٢٦( 

  ٥١ 
) ١( 

           
 ٤٣    الرجال

)٢٥( 
  ٥٩ 

)١( 
     ٥٤ 

)٣( 
     

ها الدراسـاتتـ مشلالـيت  عـدد البلـدان   يـرد   و١٩٩٨/٢٠٠٤النـسبة املئويـة للفتـرة     (اإليـدز / عـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية     )١(لة وصـحيحة  عامـا امللمـني مبعلومـات شـام    ٢٤ و ١٥النسبة املئوية لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بـني    : ب١٩املؤشر  
 )االستقصائية بني قوسني

  ٢٤    النساء
)٣٤( 

  ٢١ 
) ١( 

١٨  
)٣( 

    ٦ 
)٥( 

     

 ٣١    الرجال
)١٨( 

  ١٧ 
) ١( 

           

 )ها الدراسات االستقصائية بني قوسنيتمشلاليتعدد البلدانيردو()١( عاما باملدارس١٤ و١٠حاق اليتامى إىل غري اليتامى الذين تتراوح أعمارهم بنينسبة الت:٢٠املؤشر
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      رابطة الدول املستقلة  آسيا  ريقياأف   
 

 العامل
ــاطق  املنـــ
 مشال النامية

جنــــــــــــوب 
 الصحراء

أمريكـــــــــــا 
ــة  الالتينيـــــــ
ــة  ومنطقـــــــ
ــر  البحـــــــــــ
 جنوب شرق الكارييب

ــوب  جنــــــــ
 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

ــاطق  املنــــــــ
املتقدمـــــــــة 

 النمو

بلـــدان متـــر  
ــة  مبرحلـــــــــ
انتقالية فــي   
ــوب  جنــــــــ
شـــــــــــــرق  

 أوروبا

ــل  أقــــــــــ
البلـــــدان  

 منوا

البلـــــدان  
ــري  غــــــــــ
الساحلية 
 النامبة

زريــة اجلالــدول 
الصغرية النامية

٠,٨٥   ١٩٩٨/٢٠٠٤ 
)٣٩( 

               

احنساره اعتبارا من ذلك التاريخ وبدء٢٠١٥سنةها من األمراض الرئيسية حبلولوقف انتشار املالريا وغري:٨الغاية
 )يةاحلشرباملبيدات ألطفال دون اخلامسة الذين ينامون حتت ناموسيات معاجلة النسبة املئوية ل(السكان املقيمون يف املناطق املعرضة خلطر املالريا الذين يتخذون تدابري فعالة للوقاية من املالريا:أ٢٢املؤشر
٤ ١٩٩٩/٢٠٠٤        
 ) حبمى الذين يعاجلون بشكل سليمنياخلامسة املصابألطفال دونالنسبة املئوية ل(املالرياعالجالسكان املقيمون يف املناطق املعرضة خلطر املالريا الذين يتخذون تدابري فعالة ل:ب٢٢املؤشر
٣ ٣٧ ١٩٩٩/٢٠٠٤       
 )باستثناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، من السكان٠٠٠١٠٠عدد احلاالت لكل ()السل( بالتدرن الرئويالوفيات املرتبطة اإلصابة ومعدالت:أ٢٣املؤشر
٢٨ ٦٠ ٩٨١١٦١٧٣٢٧٢٦٨٢٠٣٥١٤٨ ١٤٨ ٥٩ ١٩٩٠١٢٢١٤٩     
١٦ ١١٧ ١٠٤ ٥٩١٠٢١٦٦٢١٧٥٠١٦٦١٠٨ ٢٨١ ٤٩ ٢٠٠٤١٢٨١٥١     
 )باستثناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، من السكان٠٠٠١٠٠كلالوفيات يفعدد ()السل(الوفيات املرتبطة بالتدرن الرئويمعدالت االنتشار و:ب٢٣املؤشر
٣ ٩ ١٤٢٥٤٥٦٧١١٥٣٩٩ ٣٨ ٥ ١٩٩٠٢٨٣٥     
٢ ١٧ ٨١٦٣١٣٦٨٢٩١٧١٧ ٥٦ ٤ ٢٠٠٤٢٣٢٧     
 )استراتيجية الدورة العالجية القصرية األجلالنسبة املئوية للحاالت اجلديدة اليت اكتشفت يف إطار  ( اخلاضعة للمراقبة املباشرة يف إطار استراتيجية الدورة العالجية القصرية األجلوعوجلت اليت اكتشفت  التدرن الرئوي حاالتنسبة : أ٢٤املؤشر 

٢٢ ٣٦ ٤٣٣٠١٥٣٩٢٧١٣١١٣ ٣٦ ٨٢ ٢٠٠٠٢٨٢٩     
٤٤ ٤٦ ٥٨٦٣٥١٦٥٢٦٢٦٢٢١٣ ٤٧ ٨٣ ٢٠٠٤٥٣٥٤     
 )جلاستراتيجية الدورة العالجية القصرية األالنسبة املئوية للمرضى الذين عوجلوا بنجاح يف إطار  (اخلاضعة للمراقبة املباشرة يف إطار استراتيجية الدورة العالجية القصرية األجلوعوجلت اليت اكتشفت التدرن الرئوي حاالت نسبة :  ب٢٤املؤشر 

٧٧ ٧٨ ٨١٩٤٨٣٨٦٨١٧٦٧٦٦٨ ٧٢ ٨٨ ٢٠٠٠٨٢٨٢     
٧٦ ٧٦ ٨٣٩٣٨٦٨٦٨٣٦٧٧٢٦٢ ٧٢ ٨٦ ٢٠٠٣٨٢٨٣     
 كفالة االستدامة البيئية:٧اهلدف
 إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطرية واحنسار فقدان املوارد البيئية:٩الغاية
)النسبة املئوية(سبة مساحة األراضي املغطاة بالغابات ن:٢٥املؤشر
٣٠,٤ ٣,٩ ٤٦,٦ ٤٩,٩١٦,٥١٤,٠٥٦,٣٣,٣٦٨,٣٣٨,٦ ٢٩,٢ ١٩٩٠,٣١,٣     
٣٠,٨ ٣,٩ ٤٦,٧ ٤٦,٠١٩,٨١٤,٢٤٦,٨٣,٥٦٣,٤٣٨,٦ ٢٦,٥ ٢٠٠٥٣٠,٣١,٥     
)الربية والبحريةا يف ذلكمب،ناطق احملمية إىل املساحة الكليةنسبة امل (لوجياملناطق احملمية لغرض احملافظة على التنوع البيو:٢٦املؤشر
٢,٠ ٩,٠ ٨,٥  ١٢,٤ ٣,٠ ١,٢٦,٥٧,٣)١(١٢,٨١٠,٤٤,٨٦,١٤,٠ ١٠,٥ ٣,٥ ١٩٩٠٨,٧٩,٠ 
٣,٤ ١١,٦ ٩,٥  ١٦,٣ ٣,٩ ١,٦٧,٧٨,٦)١(١٧,٧١٤,٤٦,٠٩,٥١٨,٧ ١١,٢ ٤,٧ ٢٠٠٥١١,٦١٢,٢ 
)معادل استهالك كلغ من النفط(دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل ١ ٠٠٠لطاقة املستخدمة لكل ا:٢٧املؤشر
٤١٥٢٥٨ ٢١٦)٢(٩٨٥ )٢(٦٢٥)٢(١٦٧٤١٩٢٤٥٢٠٣٢٥٠٦٥٨ ٣٦٠ ١٦٤ ١٩٩٠٢٣٥٢٦٦   
٢٦١٢٦٠ ١٨٩ ٦٢٧ ٥١٩ ١٦٢٢١٩٢٠١٢١١٢٨٧٥٣١ ٣٦٣ ١٦٥ ٢٠٠٣٢١٢٢١٨   
)١()حصة الفرد، باألطنان املترية (از ثاين أكسيد الكربونانبعاثات غ:٢٨املؤشر

٢(١٢,٦ )٤(٧,٢ )٤(١٢,٦)٣(١٣,٢)٣(١,٤)٣(٤,٧)٣(١,٠)٣(٠,٨)٣(٢,٤)٣(٢,٤ )٣(٠,٨ )٣(١,٩ )٣(١٩٩٠٤,٠١,٦(    
٢(١٢,٩ )٤(٥,١ )٤(٩,١ )٣(٨,١)٣(١,٤)٣(٥,٨)٣(١,٧)٣(١,٢)٣(٣,٤)٣(٢,٤ )٣(٠,٧ )٣(٢,٨ )٣(٢٠٠٣٤,٠٢,٢(    
) مباليني أطنان طاقة استنفاذ األوزونالكلوروفلورو كربونغازات (ة لطبقة األوزون ذ املستنفاملواداستهالك:ب٢٨املؤشر
١,٥ ٥١٤,٧٣,٥١,٠ ٣٢,٦٤١,٨٢,٥١٦,١٦,١٠,٠٤١٠٥,٩١٠٤,٥١,٤ ٨,٩ ١٩٩٠١١٣,٤٩,١  
٠,٩ ٠,٦٢,٧ ١,٩ ٠,٢ ١٣,٦٢٢,٩٧,١٨,٢٤,٢٠,٠٢٠,٧٠,٥ ٣,٩ ٤,٣ ٢٠٠٤٦٣,٤  
٢٠١٥سنةخفض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول على مياه الشرب املأمونة واملرافق الصحية األساسية إىل النصف حبلول:١٠الغاية 
)النسبة املئوية (ية والريفيةاألشخاص الذين ميكنهم احلصول بصورة مستدامة على مصدر حمسن للمياه يف املناطق احلضرنسبة:٣٠املؤشر
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      رابطة الدول املستقلة  آسيا  ريقياأف   
 

 العامل
ــاطق  املنـــ
 مشال النامية

جنــــــــــــوب 
 الصحراء

أمريكـــــــــــا 
ــة  الالتينيـــــــ
ــة  ومنطقـــــــ
ــر  البحـــــــــــ
 جنوب شرق الكارييب

ــوب  جنــــــــ
 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

ــاطق  املنــــــــ
املتقدمـــــــــة 

 النمو

بلـــدان متـــر  
ــة  مبرحلـــــــــ
انتقالية فــي   
ــوب  جنــــــــ
شـــــــــــــرق  

 أوروبا

ــل  أقــــــــــ
البلـــــدان  

 منوا

البلـــــدان  
ــري  غــــــــــ
الساحلية 
 النامبة

زريــة اجلالــدول 
الصغرية النامية

ــوع  جممــــــــــ
١٠٠   ٩٢ ٥١ ٨٥ ٧٦ ٧٢ ٧١ ٨٣ ٤٩ ٨٩ ٧١ ٧٨ ١٩٩٠  

   

     ١٠٠  ٩٣٩٩٩٠٩٣٩٤٩٢٩٧ ٨٢ ٩٥ ٩٥٩٣احلضر
     ٩٩  ٦٠٥٩٦٦٦٨٧٠٣٩٨٤ ٣٦ ٨٢ ٦٤٦٠الريف

ــوع  جممــــــــــ
٩٩   ٩٢ ٥١ ٩١ ٨٢ ٨٥ ٧٨ ٩١ ٥٦ ٩١ ٨٠ ٨٣ ٢٠٠٤     

     ١٠٠  ٩٦٩٣٩٤٩٩٩٧٨٠٩٩ ٨٠ ٩٦ ٩٥٩٢احلضر
     ٩٥  ٧٣٦٧٨١٧٧٧٩٤٠٨٠ ٤٢ ٨٦ ٧٣٧٠الريف
)النسبة املئوية (نسبة السكان الذين ميكنهم احلصول على املرافق الصحية احملسنة يف املناطق احلضرية والريفية:٣١املؤشر

جممــــــــــــوع 
١٠٠   ٨٢ ٥٤ ٤٩٨١ ٢٠ ٢٤ ٦٨ ٣٢ ٦٥ ٣٥ ٤٩ ١٩٩٠     

     ١٠٠   ٩٢ ٨٠ ٧٠٩٧ ٥٤ ٦٤ ٨١ ٥٢ ٨٤ ٦٨ ٧٩ ضراحل

     ٩٩   ٦٣ ٤٦ ٤٠٥٥ ٨ ٧ ٣٦ ٢٤ ٤٧ ١٧ ٢٦ الريف

جممــــــــــــوع 
٩٩   ٨٣ ٥٣ ٦٧٨٤ ٣٨ ٤٥ ٧٧ ٣٧ ٧٧ ٥٠ ٥٩ ٢٠٠٤     

     ١٠٠  ٨٦٦٩٦٣٨١٩٦٨٠٩٢ ٥٣ ٨٠٧٣٩١احلضر
     ٩٨  ٤٩٢٨٢٧٥٦٥٩٤٣٦٧ ٢٨ ٣٩٣٣٦٢الريف
 مليون من قاطين األحياء الفقرية١٠٠ يف معيشة ما ال يقل عن٢٠٢٠حتقيق حتسن كبري حبلول عام :١١الغاية
) باملالينيسكان األحياء الفقرية (نسبة األسر املعيشية اليت حققت احليازة اآلمنة:أ٣٢املؤشر
٥,٧ ٤٦,٥ ٨١,٩  ٤١,٨ ٩,٧ ١٠١,٠١١٠,٨١٥٠,٨١٩٨,٧٤٩,٠٢٨,٦٠,٤٩,٢ ١٩٩٠٧٢١,٦٦٦٠,٩٢١,٧ 
٧,٣ ١٤٠,١٤٧,٣  ٤٥,٢ ٩,٨ ١٦٦,٢١٢٧,٦١٩٣,٨٢٥٣,١٥٦,٨٤٠,٧٠,٥٨,٩ ٢٠٠١٩٢٤,٠٨٦٠,١٢١,٤ 
)الذين يعيشون يف األحياء الفقريةالنسبة املئوية لسكان املناطق احلضرية (نسبة األسر املعيشية اليت حققت احليازة اآلمنة:ب٣٢املؤشر
٢٤,٠ ٤٨,٤ ٧٦,٣  ٦,٠ ٣٠,٣ ٦,٠ ٧٢,٣٣٥,٤٤١,١٦٣,٧٣٦,٨٣٤,٤٢٤,٥ ٣٧,٧ ١٩٩٠٣١,٦٤٧,٠ 
٢٤,٤ ٥٦,٥ ٧٨,٢  ٦,٠ ٢٩,٤ ٦,٠ ٧١,٩٣١,٩٣٦,٤٥٩,٠٢٨,٠٣٥,٣٢٤,١ ٢٨,٢ ٢٠٠١٣١,٦٤٣,٣ 
  إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية:٨اهلدف
والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز  املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم باالنفتاح :١٢الغاية
  منوا معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان:١٣الغاية
اجلزرية الصغرية النامية معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان غري الساحلية والدول:١٤الغاية
اذ تدابري على املستويني الوطين والدويل جلعل حتمل ديوا ممكنا يف املدى الطويلاملعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية باخت:١٥الغاية
 )اموع السنوي للمساعدات بباليني دوالرات الواليات املتحدة(صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل مجيع البلدان النامية وإىل أقل البلدان منوا:أ٣٣املؤشر
١٥,٢       ١٩٩٠٥٢,٧   
٢٣,٥       )١(٢٠٠٤١٠٦,٥   
 ) القومي اإلمجايلهمدخل من االقتصادينظمة التعاون والتنمية يف امليدان  التابعة ملجلنة املساعدة اإلمنائية يماحنملقدمة من  احصةالنسبة املئوية لل(صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل مجيع البلدان النامية وإىل أقل البلدان منوا : ب٣٣املؤشر 

٠,٠٩       ١٩٩٠٠,٣٣   
٠,٠٨       )١(٢٠٠٤٠,٣٣   
التعلـيم األساسـي والرعايـة الـصحية األوليـة - املخصصة للخـدمات االجتماعيـة األساسـية    االقتصادينظمة التعاون والتنمية يف امليدان التابعة ملنسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية واملوزعة قطاعيا املقدمة من ماحني جلنة املساعدة اإلمنائية:٣٤املؤشر

 )النسبة املئوية (والتغذية واملياه املأمونة واملرافق الصحية
١٩٩٥-
١٩٩٦

٨,١         
٢٠٠٣-
٢٠٠٤

١٦,٠                  
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      رابطة الدول املستقلة  آسيا  ريقياأف   
 

 العامل
ــاطق  املنـــ
 مشال النامية

جنــــــــــــوب 
 الصحراء

أمريكـــــــــــا 
ــة  الالتينيـــــــ
ــة  ومنطقـــــــ
ــر  البحـــــــــــ
 جنوب شرق الكارييب

ــوب  جنــــــــ
 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

ــاطق  املنــــــــ
املتقدمـــــــــة 

 النمو

بلـــدان متـــر  
ــة  مبرحلـــــــــ
انتقالية فــي   
ــوب  جنــــــــ
شـــــــــــــرق  

 أوروبا

ــل  أقــــــــــ
البلـــــدان  

 منوا

البلـــــدان  
ــري  غــــــــــ
الساحلية 
 النامبة

زريــة اجلالــدول 
الصغرية النامية

 )النسبة املئوية ()١(نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التابعة ملالثنائية غري املقيدة املقدمة من ماحني جلنة املساعدة اإلمنائيةنسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية :٣٥املؤشر
١٩٩٠٦٧,٦         
٢٠٠٤٩١,٣         
  )النسبة املئوية( اإلمجايل القوميهادخلإىلة غري الساحلية نسبةاملساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلدان النامي:٣٦املؤشر
٦,٥       ١٩٩٠  
٧,٣       ٢٠٠٤  
)النسبة املئوية( اإلمجايل القوميهادخلإىلاملساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها الدول اجلزرية الصغرية النامية نسبة:٣٧املؤشر
٢,٨        ١٩٩٠ 
١,١        ٢٠٠٤ 
 )النسبة املئوية(املسموح بدخوهلا دون رسوم مجركية )حسب القيمة وباستثناء األسلحة( واردات البلدان املتقدمة من البلدان النامية وأقل البلدان منواجمموعنسبة:أ٣٨املؤشر
٦٧      ١٩٩٦٥٢   
٨١      ٢٠٠٤٧٥   
 )النسبة املئوية(املسموح بدخوهلا دون رسوم مجركية ) والبترولحسب القيمة وباستثناء األسلحة( واردات البلدان املتقدمة من البلدان النامية وأقل البلدان منواجمموعنسبة:ب٣٨املؤشر
٧٧      ١٩٩٦٥٣   
٧٩      ٢٠٠٤٧٥   
)النسبة املئوية(وسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة على املنتجات الزراعية الواردة من البلدان النامية مت:أ٣٩املؤشر
٤,٣       ١٩٩٦٩,٨   
٣,٤       ٢٠٠٤٨,٤   
)النسبة املئوية(املنسوجات الواردة من البلدان النامية متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة النمو على:ب٣٩املؤشر
٥,٧       ١٩٩٦٨,١   
١,٥       ٢٠٠٤٥,٧   
)النسبة املئوية(امللبوسات الواردة من البلدان النامية دمة النمو علىمتوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتق:ج٣٩املؤشر
١١,٤       ١٩٩٦١٤,٥   
٢,٥       ٢٠٠٤١٠,٤   
لدعم الزراعي لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من ناجتها احمللي اإلمجايل النسبة املئوية لتقدير:٤٠املؤشر
١,٩٠    ١٩٩٦     
١,١٦    )١(٢٠٠٤     
 ) بناء القدرات املتصلة بالتجارة املقدمة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية القابلة للتخصيص/النسبة املئوية للمساعدة التقنية(ساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لبناء القدرات التجاريةنسبة امل:٤١املؤشر
٢٠٠١٤,٠         
٢٠٠٤٣,٦         
بشأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون كلي للبلدان اليت بلغت مرحلة االستيفاءالعدد ال:أ٤٢املؤشر
١ ٢٠٠٠١        
٤ ١٤ ٢٠٠٦١٨       
)لة االستيفاءمرحلكن مل تصل(العدد الكلي للبلدان اليت بلغت مرحلة اختاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون:ب٤٢املؤشر
٤ ١٧ ٢٠٠٠٢١       
١١ ٢٠٠٦١١        
 مرحلة اختاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديونجها يفدراال زال ينبغي النظر يف إالعدد الكلي للبلدان اليت :ج٤٢املؤشر
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      رابطة الدول املستقلة  آسيا  ريقياأف   
 

 العامل
ــاطق  املنـــ
 مشال النامية

جنــــــــــــوب 
 الصحراء

أمريكـــــــــــا 
ــة  الالتينيـــــــ
ــة  ومنطقـــــــ
ــر  البحـــــــــــ
 جنوب شرق الكارييب

ــوب  جنــــــــ
 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

ــاطق  املنــــــــ
املتقدمـــــــــة 

 النمو

بلـــدان متـــر  
ــة  مبرحلـــــــــ
انتقالية فــي   
ــوب  جنــــــــ
شـــــــــــــرق  

 أوروبا

ــل  أقــــــــــ
البلـــــدان  

 منوا

البلـــــدان  
ــري  غــــــــــ
الساحلية 
 النامبة

زريــة اجلالــدول 
الصغرية النامية

٢٠٠٠١٦         
٢ ٧ ٢٠٠٦٩       
بادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديوناملؤهلة ملالعدد الكلي للبلدان:د٤٢املؤشر
٢٠٠٠٣٨         
٢٠٠٦٣٨         
 )راكمي، تبباليني دوالرات الواليات املتحدةمرحلة االستيفاء، أواختاذ قرارللبلدان اليت بلغت مرحلة (ختفيف عبء الدين املتعهد به مبوجب مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون:٤٣املؤشر
٢٠٠٠٣٤         
٥٩)١(٢٠٠٦         
)نسبة خدمة الديون إىل الصادرات (دمة الديون من صادرات السلع واخلدماتالنسبة املئوية خل:٤٤املؤشر
١٦,٨ ٩,٤  )١(٣,٥ )١(٣,٩)١(٢٠,٥٤,٧١٧,٧١٦,٧١٤٣,٩ ١١,٥ ١٩٩٠١٦,٤٣٩,٨   
٨,٢ ٨,٩  ٤,٤ ٥,٥٥,٦)٢(١٤,٦٠,٩١٤,٧٩,٢١,٢ ٥,٨ ٢٠٠٤٧١٠,٩   
تتيح للشباب عمال الئقا ومنتجا،تعاون مع البلدان النامية، بوضع وتنفيذ استراتيجيات:١٦الغاية
 سنة٢٤ و١٥معدل البطالة بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني:٤٥املؤشر
١٥,٨    ١٤,٢٧,٢٩,٤٩,٧٢٠,٨٧,٩١٩,٤ ١٨,٠ ١٩٩٥١٢,١٣٣,٩    
١٣,٨    ١٥,٢٧,٨١١,٣١٧,٠٢٣,٦٦,٦١٨,١ ١٨,٣ ٢٠٠٥١٣,٧٣٤,٥    
ية إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان الناميةحضرات الصيدلالتعاون مع شركات املست:١٧الغاية
 املعلومات واالتصاالتالتعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة، وخباصة تكنولوجيا:١٨ةالغاي

)نسمة١٠٠عدد مشتركي اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية لكل (مشتركو اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية:٤٧املؤشر
٧,٣ ٢,٣ ٠,٣ ١٣,٨ ٤٥,٤   ٦,٤٢,٤٠,٧١,٤١٠,٠٣,٤١٢,٥ ١,٠ ٢,٩ ١٩٩٠١٠,١٢,٣ 
٣٧,٨ ٧,٤ ٣,٢ ١٣٠,١٧٣,٨   ٥٠,٠٥٤,١٨,٤٢٧,٤٥٢,٥١٠,١٥٧,١ ٨,٢ ٢٧,٦ ٢٠٠٤٤٦,٤٣١,٧ 
)نسمة١٠٠عدد احلواسيب الشخصية لكل(مستعملو احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنترنت :أ٤٨املؤشر
٣,٩ ٠,٠ ٠,١ ٠,٢ ١١,١   ٠,٦٠,٣٠,٠٠,٣١,٢٠,٠٠,٣ ٠,٣ ٠,١ ١٩٩٠٢,٥٠,٣ 
١٣,٣ ١,٣ ٠,٨ ٨,١ ٥٥,٩   ٩,٠٦,٩١,٧٣,٥١٠,٨٦,٥٩,٦ ١,٦ ٢,٦ ٢٠٠٤١٣,٠٤,٩ 
)نسمة١٠٠ لكلمستخدمي اإلنترنتعدد(مستعملو احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنترنت :ب٤٨املؤشر
٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٣ ٠,٠ ٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ١٩٩٠٠,٣٠,٠ 
١٢,٩ ١,٤ ٠,٧ ١٦,٥ ٥١,٤   ١١,٩١٠,٣٣,٤٧,٤١٠,٥٤,٧٨,٩ ١,٨ ٦,٣ ٢٠٠٤١٣,٧٧,٠ 
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 املصدر
فريق اخلرباء املشترك بني وكاالت األمم املتحدة املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وبقاعـدة               

 )http://mdgs.un.org(بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية 
 حواشي

بالنظر إىل ضـيق املـساحة، مل تقـدم املؤشـرات الـيت ال تتـوفر بيانـات جديـدة بـشأا يف هـذا املرفـق،                  
، وهـو املؤشـر الوحيـد لرصـد         نسبة األسر املعيشية الـيت حققـت احليـازة اآلمنـة          ،  ٣٢باستثناء املؤشر   

 األطفـال، مل يقـدم ألنـه ال ميكـن تقيـيم االجتاهـات مـن              ، معـدل وفيـات    ١٤كمـا أن املؤشـر      . الغاية
وميكن االطالع على املرفق اإلحصائي الكامل، مبا يف ذلك مجيع     .  مؤشر عن وفيات األطفال    لخال

املؤشرات املـستخدمة يف رصـد التقـدم احملـرز حنـو األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، يف املوقـع اإللكتـروين                       
http://mdgs.un.org. 

وباستثناء احلاالت املشار فيهـا إىل خـالف ذلـك، تـستند التجمعـات اإلقليميـة إىل املنـاطق اجلغرافيـة                    
لألمم املتحدة مع بعض التغيريات الالزمة إلجياد جمموعات متناغمة إىل أقصى حد ممكن من البلدان              

 لإلبـالغ   ٢٠٠٦كيلة اإلقليميـة املعتمـدة سـنة        وميكن االطالع على التش   . ألغراض التحليل والعرض  
 حتـــت بـــاب http://mdgs.un.orgعـــن مؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة يف املوقـــع اإللكتـــروين 

 . “بيانات”
وبـا،  رابطـة الـدول املـستقلة االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا وبـيالروس ومجهوريـة مولـدوفا يف أور         ضم  ت  

ــا وطاج    ــستان وجورجيــ ــستان وتركمانــ ــا وأوزبكــ ــان وأرمينيــ ــستان وقيوأذربيجــ ــتان ريكــ غيزســ
 . وكازاخستان يف آسيا

وكنـدا  ) باسـتثناء بلـدان رابطـة الـدول املـستقلة         (أوروبـا   ‘‘ املنـاطق املتقدمـة    ’’ضمت، تـ  وردوحيثما    
 يفتقدمـة دومـا البلـدان الـيت متـر      وتشمل املنـاطق امل   . والواليات املتحدة وأستراليا واليابان ونيوزيلندا    

مرحلة انتقالية يف أوروبـا إال إذا كانـت هـذه األخـرية مقدمـة بـشكل منفـصل يف اجلـداول بوصـفها                        
 . ‘‘البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا’’

 ١املؤشر 
 املرتفــع، كمــا اســتبعدت االقتــصادات ذات الــدخل. ٢٠٠٦مــايو /تقــديرات البنــك الــدويل يف أيــار  ) ١(

 . يعرفها البنك الدويل
 .التقديرات امعة لشمال أفريقيا وغرب آسيا  ) ٢(

 ٥املؤشر 
 .١٩٩٥-١٩٩٣تشري البيانات إىل الفترة   ) ١(

 ٦املؤشر 
 .يعادل صايف معدالت القيد يف التعليم االبتدائي سنوات الدراسة يف السنوات املشار إليها  ) ١(

 ١٠ و ٨املؤشران 
سكو إلسـقاطات الـيت أعلنـها معهـد اليونـ      شري البيانات إىل آخر تقديرات اإلملام بالقراءة والكتابة وا        ت  ) ١(

 .٢٠٠٤-٢٠٠٠لإلحصاء فيما يتعلق بالفترة 
 ١٢املؤشر 

 . ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١حىت   ) ١(

http://mdgs.un.org/
http://mdgs.un.org/
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 أ ١٩املؤشر 
الــذين بلغــوا عــن  عامــا ٢٤ و ١٥لــذين تتــراوح أعمــارهم بــني شابات والــشباب اللــئويــة  املنــسبةال  ) ١(

 عشر األخرية، من اإلثين مع شريك غري منتظم يف الشهور نسياجلتصال االم الرفاالت أثناء   استخدا
 .ثين عشر األخريةإلبني من كان لديهم مثل هذا الشريك يف الشهور ا

 ب ١٩املؤشر 
ذين حيددون بـشكل    ما ال  عا ٢٤ و   ١٥ الذين تتراوح أعمارهم بني      شابات والشباب للاملئوية  النسبة    ) ١(

ــس  ــشرية  ني لنقــل يصــحيح ســببني رئي ــريوس نقــص املناعــة الب ــاالت ويقــصرون   (ف ــستخدمون الرف ي
، والذين يرفـضون تـصورين خـاطئني حملـيني          )االتصال اجلنسي على شريك واحد ويفِِّ وغري مصاب       

 .شريةفريوس نقص املناعة البشائعني والذين يعرفون أن شخصا ذا مظهر سليم يستطيع نقل 
 ٢٠املؤشر 

 الـذين تـويف      عامـا  ١٤ و   ١٠ الذين تتـراوح أعمـارهم بـني         لألطفالباملدارس  الفعلي  لتحاق  النسبة ا   ) ١(
 الذين   عاما ١٤ و   ١٠ الذين تتراوح أعمارهم بني      الفعلي لألطفال لتحاق  الاأبوامها البيولوجيان إىل    

 .  واحد من أبويهما البيولوجينيال يزال أبوامها على قيد احلياة والذي يعيشون حاليا يف كنف
 ٢٦املؤشر 

 إىل إنشاء منطقة حمميـة كـبرية جديـدة يف اململكـة العربيـة      ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٥تعزى أرقام الفترة من      ) ١(
 . السعودية

 ٢٧املؤشر 
البيانات غري قابلة للمقارنة بشكل مباشر مع اموعات السابقة ألن الناتج احمللي اإلمجايل باألسـعار            ) ١(

 . ٢٠٠٠الدولية للدوالر سنة ) عادل القدرة الشرائيةم(  أُعيد إدراجه بـبتةالثا
 . األرقام تتعلق بسنوات غري اليت حددت  ) ٢(

 ٢٨املؤشر 
معربا عنها مباليني األطنان    ( من الوقود األحفوري     انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون    يشمل جمموع     ) ١(

استهالك الوقـود الـصلب،     :  انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من     )املترية من غاز ثاين أكسيد الكربون     
ــت،      ــاج اإلمسن ــود الغــازي، وإنت ــسائل، واســتهالك الوق ــود ال ــاز  واســتهالك الوق مركــز (وحــرق الغ

 .)الواليات املتحدة لتحليل معلومات غاز ثاين أكسيد الكربون
باستثناء االحتاد الروسي وأوكرانيـا  (ول  استنادا إىل جرد االنبعاثات الوطنية السنوي لبلدان املرفق األ          ) ٢(

الــيت ترفــع تقاريرهــا إىل اجتماعــات اتفاقيــة األمــم   ) وبــيالروس املدرجــة يف رابطــة الــدول املــستقلة 
املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ؛ وال توجد أي التزامات إبالغ سنوية علـى البلـدان املدرجـة يف       

ملتعلقة ببلدان املرفق األول كمجموعـة، تتـضمن األرقـام اإلمجاليـة            ولتقييم االجتاهات ا  . املرفق األول 
 ٢٠٠٢ بيانات تشري إىل السنة السابقة فيما يتعلـق بالبلـدان الـيت مل تكـن بيانـات سـنة                    ٢٠٠٢لسنة  

 ٢٠٠٢بليختنــشتاين، وإىل ســنة   فيمــا يتعلــق  ١٩٩٩وتــشري البيانــات إىل ســنة   . متــوافرة بــشأا 
 . عوامل التبديد النامجة عن تغري استخدام األراضي/مع استبعاد االنبعاثاتوذلك . يتعلق ببولندا فيما

 .استنادا إىل البيانات اليت قدمها مركز الواليات املتحدة لتحليل معلومات غاز ثاين أكسيد الكربون  ) ٣(
.  الكربون استنادا إىل البيانات اليت قدمها مركز الواليات املتحدة لتحليل معلومات غاز ثاين أكسيد              ) ٤(

 . فيما يتعلق برابطة الدول املستقلة١٩٩٢ بيانات سنة ١٩٩٠تظهر خانات سنة 
 



A/61/1
 

06-46192 74 
 

 ب ٣٣أ و  ٣٣املؤشران 
 . ٢٠٠٥بيانات أولية تتعلق بسنة   ) ١(

 ٣٥املؤشر 
 يف املائة فقط من االلتزامـات املتعلقـة بتقـدمي املـساعدات اإلمنائيـة املباشـرة                 ٤٠استنادا إىل أن حوايل       ) ١(

 امليــدان االقتــصادي، مبــا أــا دان جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف مــن بلــ
تشمل التعاون التقين والتكاليف اإلدارية، فضال عن أن املساعدات اإلمنائيـة املباشـرة املقدمـة مـن                  ال

رير عن تقييد مساعداا    لكسمربغ والنمسا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية اليت ال ترفع تقا         
 . اإلمنائية املباشرة

 ٤٠املؤشر 
 .بيانات أولية  ) ١(

 ٤٣املؤشر 
 .٢٠٠٦مارس /حىت آذار  ) ١(

 ٤٤املؤشر 
 .١٩٩٤بيانات متعلقة بسنة   ) ١(
 .٢٠٠٣بيانات متعلقة بسنة  ) ٢(
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