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مقدمة 
إن حلول األلفية اجلديدة يشكل حلظة مناسـبة فريـدة  - ١
ـــات  ننظـر فيـها إىل التقـدم الـذي أحرزتـه البشـرية وإىل التحدي
اليت تواجهها. وقد قدمت يف تقريـري إىل مؤمتـر قمـة األلفيـة، 
�حنـــن الشـــعوب، دور األمـــم املتحـــدة يف القـــرن احلـــــادي 
والعشـرين�، تقييمـي اخلـــاص واقــترحت ســبال يســتطيع ــا 
اتمع الدويل بأكمله أن يعمـل معـا لتحسـني حيـاة الشـعوب 

اليت ال تزال متأخرة عن الركب. 
وقد ذكَّرنا العام املاضي بأن اتمع الدويل مل يقـترب  - ٢
بعد مبا فيه الكفاية من حتقيق هذا اهلدف. فمنذ أيلول/ســبتمرب 
املاضي، اندلعت حـروب جديـدة يف عـدة أمـاكن مـن العـامل، 
وظلت صراعات كثرية من اليت طال أمدهـا تتحـدي قصـارى 
اجلـهود الـيت بذهلـا الوسـطاء حللـها. وظـل الدمـار الـذي حتدثــه 
الكوارث الطبيعية يـتزايد، حبيـث أفسـد اجلفـاف والفيضانـات 
والــزالزل حيــاه املاليــني. وجتــاوزت طلبــات املســاعدة الـــيت 
تلقتــها الوكــاالت اإلنســانية التابعــــة لألمـــم املتحـــدة أســـوأ 

التنبؤات إىل حد بعيد. 
ويف حـني أن مسـتويات املعيشـة يف كثـــري مــن بلــدان  - ٣
العامل النامي قد استمرت يف التحسن، فإـا ظلـت تـتراجع يف 
عدد كبري من أقـل البلـدان منـوا. ويصـدق ذلـك بوجـه خـاص 
علـى أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، حيـــث تقــع خســائر 
كبـرية يف األرواح بسـبب داء اإليـدز (متالزمـة نقـــص املناعــة 
ـــيت  املكتسـب)، والصراعـات العنيفـة، والتصرفـات الوحشـية ال
تصدر عن احلكومات والفصائل السياسة يف بعـض احلـاالت، 
هذا يف الوقت الذي قل فيه بدرجة كبـرية جـدا نصيـب الفـرد 

من املساعدة االقتصادية اآلتية من العامل األغىن. 
ويف أفريقيـا، يقتـل اإليـدز كـل عـام حاليـا مـا ال يقــل  - ٤
عـن أربعـة أضعـاف مـن يلقـون حتفـهم مـن جـراء الصراعــات 
املسلحة العديدة اليت تشـهدها القـارة. وال يـزال الوبـاء ينتشـر 

بسـرعة خميفـة يف أحنـاء أخـرى مـن العـــامل. وقــد يعــترف اآلن 
على نطاق واسع بفداحة اخلطـر الـذي يشـكله فـريوس نقـص 
املناعــة البشــرية/اإليــدز، بيــد أن هــذا االعــتراف ليــــس فيـــه 
السـلوان متامـا. فـاملطلوب هـو أن يكـــون هنــاك الــتزام أقــوى 

باختاذ إجراءات. 
وقـد أدى إنشـاء ثـــالث بعثــات جديــدة للســالم، يف  - ٥
أثنـاء العـام، إىل ازديـاد عـدد املـأذون ـم مـن حفظـــة الســالم 
التـابعني لألمـم املتحـدة مبقـــدار ثالثــة أضعــاف حيــث وصــل 
عددهـم إىل ٠٠٠ ٤٥ فـرد، األمـر الـــذي أرهــق مــوارد مقــر 
األمم املتحدة إىل أبعد احلدود. وتشكل عمليتا األمــم املتحـدة 
يف تيمور الشرقية وكوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة، 
أشــد العمليــات تعقيــدا ، وأكثرهــــا مطـــالب - مـــن بعـــض 
الوجـوه- يف تـاريخ املنظمـة. فاملهمـة الـيت ألقيـت علـى عاتقنــا 
ليست أقل من املساعدة يف إعادة بنـاء جمتمعـات حمطمـة، مـن 

ال شيء تقريبا. 
ويف عام ١٩٩٩، دار جدل عنيف يف أعقاب احلرب  - ٦
يف كوسوفو حول الكيفية الـيت يتعـني علـى اتمـع الـدويل أن 
يواجه ا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان. وهـي مسـألة 
تعتربها املنظمة مسألة حيويـة منـذ حـني، ألسـباب ليـس أقلـها 
أن ضمرينـا ظـل يؤرقـه عجـز اتمـع الـدويل عـن املسـاعدة يف 
منع اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف روانـدا يف عـام ١٩٩٤ أو 
املذابـح الـيت وقعـت لـآلالف مـن الرجـــال والصبيــة العــزل يف 
�املنطقـة اآلمنـة� التابعـة لألمـم املتحـدة يف سريربينيتسـا عـــام 

 .١٩٩٥
وقـد أجـرت األمـم املتحـدة دراسـتني يف عــام ١٩٩٩  - ٧
لتحديد األسباب اليت أدت إىل هذه اإلخفاقات، ومهـا دراسـة 
أجرــا األمانــة العامــة بشــأن سريربينيتســا ودراســة مســـتقلة 
للتحقيق فيما جرى يف روانـدا. وكشـفت الدراسـتان كلتامهـا 
عــن أن انعــدام اإلرادة السياســــية وعـــدم مالءمـــة الواليـــات 
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ـــل  الصـادرة عـن جملـس األمـن وعـدم كفايـة املـوارد هـي عوام
أسهمت يف حدوث اإلخفاق، هـذا إىل جـانب مـا صـدر عـن 
األمـم املتحـدة ذاـا مـن سـوء تقديـــر وقصــور علــى الصعيــد 

املؤسسي ومن حيث املبادئ. 
ورغـم أن الدراسـتني كلتيـهما وفرتـا توصيـات قيمــة،  - ٨
فقـد كـان مـن الواضـح أن هنـاك حاجـــة إىل تشــخيص أمشــل 
ـــري جــدا مــن بعثاتنــا،  للمشـاكل الدفينـة الـيت عاناهـا عـدد كب
وفـوق كـل شـــيء إىل حتديــد طريقــة لتفــادي هــذا اإلخفــاق 
مستقبال. وهلذا أنشـأُت، يف آذار/مـارس ٢٠٠٠، فريقـا رفيـع 
املسـتوى، برئاســـة األخضــر اإلبراهيمــي، إلجــراء اســتعراض 
ـــات الســالم  رئيسـي والتوصيـة بسـبل لضمـان أن تكـون عملي

املقبلة أكثر فعالية. 
وقد صدر تقرير الفريق للتو. وهو حيتوي على حتليـل  - ٩
صريح وثاقب النظر للمشاكل اليت ال نزال نواجهها يف تنفيـذ 
عمليـات سـالم فعالـة. وتتســـم توصيــات الفريــق الداعيــة إىل 
التغيري بالواقعية واحلجة الدامغة. فهي تغـوص يف عمـق املـآزق 
اليت نواجهها يف سعينا إىل الوفـاء بـالتزام يفرضـه علينـا امليثـاق 
وهو �أن ننقذ األجيال املقبلـة مـن ويـالت احلـرب�. وكلـي 
ثقة يف أن الدول األعضاء سـتنظر يف هـذه التوصيـات بـأقصى 
قدر من اجلدية، وستنضم إيلَّ يف وضعــها موضـع التنفيـذ علـى 

وجه السرعة. 
ــــب موضوعـــي واحـــد شـــك يف أن  وال يوجــد مراق - ١٠
الدعم الذي تقدمه األمانة العامـة لعمليـات السـالم حاليـا هـو 
دعم غري كاف. فـاألفراد الــ ٠٠٠ ١٢ الذيـن خيدمـون حاليـا 
يف بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون، مثــال، ال يقــوم علــــى 
خدمتهم يف املقر إال مخسة أشـخاص. ولـن حتلـم أي حكومـة 
ـــة عســكرية ذات حجــم ممــاثل يف اخلــارج  بإمكانيـة نشـر بعث
اعتمـادا علـى هـذا القـدر الضئيـل جـدا مـن الدعـم املقـدم مـــن 

املقر. 

وهلـذا ليـس مـن املسـتغرب أن حتتـاج بعـض توصيـات  - ١١
الفريـق إىل مـوارد إضافيـة لتنفيذهـا. وجيـب أن يســـلم اتمــع 
الدويل بأن هذه املـوارد اإلضافيـة ال غـىن عنـها حقـا إذا أردنـا 
الوفـاء مبـا علينـا مـن التزامـات جتـاه السـالم واألمـن الدوليـــني. 
والتكلفة املقدرة جلميع عمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم 
ـــل مــن نصــف ١ يف املائــة ممــا تنفقــه  يف عـام ٢٠٠٠ تبلـغ أق
الـدول األعضـاء علـى متطلبـات الدفـاع الوطـين وقــدره ٨٠٠ 
بليون دوالر تقريبا. واملوارد اإلضافية الالزمة لتنفيذ توصيات 

الفريق متواضعة جدا إذا قورنت ذا املبلغ. 
ومل يكن األمن هو املسألة الوحيدة اليت أثارت جـدال  - ١٢
يف العام املاضي. فقد دلـت االحتجاجـات الـيت جـرت خـارج 
اجتماع منظمة التجارة العاملية يف سياتل علـى أن هنـاك ثـورة 
متنامية حمتملة على العوملـة. والقلـق ليـس مقصـورا بـأي حـال 
ـــو  علـى متظـاهري الشـوارع يف البلـدان املتقدمـة النمـو؛ بـل ه
واضـح أيضـا يف عواصـم كثـري مـن البلـــدان الناميــة وإن كــان 

يرجع فيها بقدر كبري إىل أسباب خمتلفة. 
والعوملة تبشر خبـري كبـري، يف رأي البعـض؛ وتبـدو يف  - ١٣
نظر البعض اآلخـر منطويـة علـى أخطـار دامهـة. وقليلـون هـم 
الذين ينكرون أن القوى االقتصادية والتكنولوجيـة الـيت حتـرك 
العوملـة حتمـل يف طياـا احتمـال ختفيـف أعبـاء الفقـر واملـــرض 
الفادحـة الـيت ال يـزال ينـوء ـــا نصــف ســكان العــامل. إال أن 
استحكام الفقر وازدياد عدم املساواة وعدم استقرار األسواق 
العامليـة والتدفقـات املاليـة هـــي عوامــل حتمــل الكثــريين علــى 
ـــــذا االحتمــــال إىل واقــــع.  التشـــكيك يف إمكانيـــة حتـــول ه
ويتخـوف آخـرون مـن أن ـدد األسـواق املفتوحـة كـــال مــن 

اهلوية الثقافية وسيادة الدول. 
وليـــس مـــن املســـتغرب أن يوجـــد هـــذا اخلــــالف.  - ١٤
فالعوملـة، كغريهـا مـــن التغــريات الكــربى يف التــاريخ، توجِــد 

اخلاسرين والفائزين. 
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ومن الواضح أنه ال يوجد بلد حقق جناحـا يف التنميـة  - ١٥
برفضــه الفــرص الــيت تتيحــها التجــــارة الدوليـــة واالســـتثمار 
األجنـيب املباشـر. فـالبلدان الناميـة الـيت اندجمـت بصـــورة أكــثر 
فعالية يف االقتصاد العاملي، وأبرزها بلدان شــرق آسـيا، مل تنـم 
مبعـدل أسـرع مـن سـائر البلـدان فحسـب، بـل حققـت جناحــا 
أكرب بكثري يف تقليل مسـتويات الفقـر. ويف الوقـت ذاتـه، فـإن 
التفـاعل مـــع االقتصــاد العــاملي وحــده ليــس كفيــال بتحقيــق 
التنمية السريعة، بل تلـزم مـوارد إضافيـة، حمليـة ودوليـة، لكـي 

يستفيد اجلميع من العوملة. 
ولـدي اعتقـاد راسـخ بـأن ازدهـــار األســواق واألمــن  - ١٦
البشـري أمـران متالزمـان. ولكــن اســتمرار الدعــم لألســواق 
املفتوحة ولتخفيف القيود املالية أمر يتوقف على جعل العوملـة 
أكثر مشوال وعلـى نشـر فوائدهـا علـى حنـو أكـثر إنصافـا. وال 
سبيل إىل حتقيق هذه األهداف يف غيبة مؤسسات عاملية أكـثر 

فعالية. 
ويواجه اتمع الدويل مشكلة كـربى يف هـذا اـال.  - ١٧
فاملؤسسات االقتصادية الدولية اليت جرى إنشاؤها يف أعقـاب 
احلـرب العامليـــة الثانيــة كــان املقصــود ــا أن تعــاجل جمموعــة 
مسائل أقل تعقيدا وأكثر ثباتا بكثري. بل األهـم مـن ذلـك أنـه 
ــة.  كـان املقصـود ـا أن تعـاجل تدفـق معـامالت اقتصاديـة دولي

ولكننا انتقلنا اآلن إىل عصر املعامالت االقتصادية العاملية. 
وقد أطلق التحرير االقتصادي العنان لتحقيق منو غـري  - ١٨
معهود، ولكنه أدى أيضا، كمـا ذكَّرتنـا أزمـة شـرقي آسـيا يف 
ـــدرة احلكومــات علــى  الفـترة ١٩٩٧-١٩٩٨، إىل تقليـص ق
مقاومة نفوذ البيئة االقتصادية العامليـة. ومثـة حاجـة إىل طريقـة 
ــك إدارة  أجنـع إلدارة احلكـم علـى الصعيـد العـاملي، وأعـين بذل

الشؤون العاملية بصورة تعاونية. 
ـــريات  ويسـتدعي ذلـك يف بعـض احلـاالت إدخـال تغي - ١٩
مؤسســية بعيــدة املــدى، بيــد أن إدارة احلكــم املشــــار إليـــها 

ال يتعـني أن تشـــمل مؤسســات رمسيــة أو قواعــد تنظيميــة أو 
آليات إنفاذ رمسية. فمـن املمكـن أن تتحقـق أيضـا عـن طريـق 
احلوار والتعاون غري الرمسيني. وميكـن أن تشـمل اتفاقـات مـع 
أطراف فاعلة غري رمسيـة فضـال عـن اتفاقـات بـني احلكومـات 

فرادى أو جمتمعة. 
بـل إن كثـريا مـن أشـكال االئتـالف غـري الرمسيـــة قــد  - ٢٠
انبثقت خالل العقد املاضي اللتماس حلول تعاونية للمشـاكل 
ـــــني  املشـــتركة. ومل تكـــن أشـــكال االئتـــالف هـــذه فيمـــا ب
احلكومــات فحســب، بــل مشلـــت أيضـــا مؤسســـات دوليـــة 
ومنظمــات مــن اتمــع املــدين، وأحيانــــا القطـــاع اخلـــاص. 
وال ينطـوي هـذا التفـاعل علـى ديـد للحكومـات. بـــل هــو، 
على النقيض من ذلك، يزيـد مـن قدرـا ألنـه يـأيت هلـا حبلفـاء 
قادرين ينضمون إليها عن طيب خـاطر. ويف هـذه االئتالفـات 
بإمكان مجيع الشركاء االستفادة ، ألن كـال منـهم حيقـق عـن 

طريق التعاون ما ال يستطيع أن حيققه مبفرده. 
ـــة املعنيــة بالسياســات، الــيت يطلــق  والشـبكات العاملي - ٢١
عليـها أحيانـا �ائتالفـات مـن أجـل التغيـري�، يتجـاوز نطاقـــها 
احلدود اجلغرافية والسياسية على السواء. وهـي تركـز االنتبـاه 
علـى مسـائل حمـددة، وتنشـر املعرفـة، وتضـع جـــداول أعمــال 
ـــري. ومــن أمثلــة هــذه االئتالفــات  عامليـة، وحتشـد النـاس للتغي
ـــن االحــترار  مـا جـرى القيـام بـه مؤخـرا مـن محـالت للحـد م
العـاملي، ورد املالريـا علـى أعقاـا، وحظـر األلغـــام األرضيــة، 
وإنشـاء حمكمـة جنائيـة دوليـة، وختفيـف عـبء ديــون البلــدان 

النامية. 
واألمم املتحدة، ملا تتسم به من عاملية ومشروعية وملا  - ٢٢
هلا من واليــات عامـة، تسـتطيع يف هـذه االئتالفـات مـن أجـل 
التغيري أن تؤدي دورا فريدا يف مجـع البلـدان معـا وبنـاء توافـق 

اآلراء. 
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ويتحقـق الكثـري فعـال يف الوقـت الراهــن. ففــي العــام  - ٢٣
املاضي كونت األمم املتحدة شراكات عامليـة مل يكـن يتصـور 
أحـد منـذ عقـد واحـد فقـط أـا سـتتحقق. وقـد اقـــترحت يف 
املنتدى االقتصادي العاملي الذي عقد يف دافوس العـام املـاضي 
ميثاقا عامليا تلتزم شركات القطاع اخلاص مبوجبه بأن تنتـهج، 
وهي تزاول عملها، ممارسات رشـيدة - وفـق تعريـف اتمـع 
الدويل األوسع -يف جماالت حقوق اإلنسـان والعمـل والبيئـة. 
ويف متـــوز/يوليـــه ٢٠٠٠، عقـــدُت يف نيويـــورك االجتمـــــاع 
االفتتــاحي للشـــركاء يف امليثـــاق، وحضـــر االجتمـــاع ممثلـــو 
ـــات منظمــات اتمــع املــدين،  احلركـة النقابيـة الدوليـة وكربي

فضال عن رؤساء حنو ٥٠ شركة متعددة اجلنسية. 
وال يقصــد بامليثــاق العــــاملي أن يكـــون بديـــال عـــن  - ٢٤
ـــــة الــــيت تتخذهــــا  االتفاقـــات الدوليـــة أو اإلجـــراءات الفعال
احلكومـات، ولكـــن يقصــد بــه أن يكــون مكمــال هلــا. وقــد 
انضمـت الشـركات إليـه ألن القيـم الـيت يسـعى إىل ترســـيخها 
ستساعد يف يئة البيئة املستقرة واآلمنة اليت حيتاج إليها قطـاع 
ــــت  األعمـــال لكـــي ينتعـــش علـــى املـــدى الطويـــل. وانضم
املنظمات العمالية ومنظمات اتمـع املـدين إىل امليثـاق العـاملي 
ألن القيم اليت يدافع عنها هي أيضا قيمها، وألا تدرك أمهيـة 

محل الشركات على تقدمي الدعم هلا. 
ــــــات األعمـــــال  وحنــــن نعمــــل أيضــــا مــــع مؤسس - ٢٥
واملؤسســـات اخلرييـــة ومنظمـــات اتمـــع املـــدين يف طائفـــة 
ال تنفك تتزايد من مشـاريع الشـراكة علـى الصعيـد القطـري. 
وسيوفر أحد هذه املشاريع معلومات طبية للبلدان النامية عـرب 
اإلنــترنت، وســيوفر آخــر معــــدات اتصـــاالت وخـــربة فنيـــة 
تسـتخدم يف الكـوارث وحـــاالت الطــوارئ اإلنســانية، بينمــا 
يســعى مشــروع ثــالث إىل حتقيــق زيــادة كبــــرية يف التغطيـــة 

باللقاحات بني أطفال العامل. 

ويرد يف منت التقريـر وصـف ألنشـطة تعاونيـة أخـرى  - ٢٦
تقوم ا األمم املتحدة مع املنظمات الدوليـة والقطـاع اخلـاص 
ومنظمات اتمع املدين، وأيضا مع فرادى الدول األعضاء. 

ويف تقريـري "حنـن الشـــعوب"، أتنــاول باالســتعراض  - ٢٧
بعض التحديات الرئيسية اليت تواجه اتمـع الـدويل يف القـرن 
احلــــادي والعشــــرين، وأقــــترح جمموعــــــة مـــــن األهـــــداف 
واإلجـراءات ملؤمتـر قمـة األلفيـة ومجعيـة األلفيـــة للنظــر فيــها، 
وأدعو الدول األعضاء إىل جتديد التزامها حنو األمم املتحدة. 

ومن دواعي ســروري أن اقتراحـايت قـد نـالت ترحيبـا  - ٢٨
كبـريا جـــدا. وآمــل بكــل صــدق أن تغتنــم الــدول األعضــاء 
ـــة لكــي  الفـرص الـيت يتيحـها مؤمتـر قمـة األلفيـة ومجعيـة األلفي
تقوم مبا هو أكثر من جمرد مشاعر التأييد، فتلتزم التزاما أكيدا 

باختاذ إجراءات.  
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 الفصل األول 
إرساء السالم واألمن 

مقدمة 
ــدان  مـا زال هـدف إرسـاء السـالم واألمـن جلميـع البل - ٢٩
والشـعوب علـى حنـو مسـتدام حيتـل، مـــع بــزوغ فجــر القــرن 
احلادي والعشرين، نفس املكانة البارزة اليت كان حيتلـها لـدى 
األمم املتحدة وقت إنشائها منذ ما يربو على نصف قـرن مـن 
الزمان. فال توجد مسألة حتظـى بقـدر مـن اهتمامنـا ومواردنـا 
أكـرب ممـا حيظـى بـه ذلـك اهلـدف، كمـا تبـني مـرة أخـرى مـــن 
حدة السرعة اليت كانت أعمال جملس األمن تسري ا يف العــام 
ـــاول اتمــع الــدويل أن يســتجيب ألزمــات  املـاضي. فقـد ح
معقـدة نشـأت يف ظـل ظـروف تبـاينت مـا بـني الظـروف الــيت 
مـرت ـا إريتريـا وإثيوبيـا، وتلـك الـيت مـرت ـا أفغانســـتان، 
وبوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وتيمور الشرقية، 

وسرياليون، وكوسوفو. 
وتكشـف املطـالب الـيت واجهتـها األمـم املتحـدة عـــن  - ٣٠
ظهور حتول يف طابع التهديدات املوجهة للســالم واألمـن منـذ 
اية احلرب البـاردة: فبـدال مـن نشـوب الصراعـات فيمـا بـني 
الدول أصبح الصراع يندلع داخل الدولة الواحدة، وبـدال مـن 
ــــهاك  انتــهاك احلــدود ازداد التركــيز بصــورة كبــرية علــى انت
البشر. ويف حني كانت الصراعات تقف وراءهـا يف وقـت مـا 
ـــامل ذي قطبــني،  االنقسـامات األيديولوجيـة الـيت سـادت يف ع
أصبح اآلن ما يضرم هليبها التعصب العرقي والديين والطموح 
والطمع السياسيان، وكثريا مـا يفاقمـها االجتـار غـري املشـروع 

باألسلحة واألحجار الكرمية واملخدرات. 
وتظهر املطالب الـيت نواجهـها أيضـا اتفاقـا متناميـا يف  - ٣١
اآلراء علـى أنـه مل يعـد يف اإلمكـان االلـتزام بـالتعريف الضيـــق 
لألمن اجلماعي علـى أنـه غيـاب الصـراع املسـلح، سـواء فيمـا 
بـــني الـــدول أو داخلـــها. فاالنتـــهاكات اجلســـــيمة حلقــــوق 

ـــــكان املدنيــــني،  اإلنســـان، والتشـــريد الواســـع النطـــاق للس
ــــدويل، ووبـــاء اإليـــدز، واالجتـــار بـــاملخدرات  واإلرهــاب ال
واألسلحة، والكوارث البيئية، هي أمـور تشـكل كلـها ديـدا 
مباشرا ألمن اإلنسانية، وجتربنـا علـى اتبـاع ـج أكـثر تنسـيقا 
بكثري إزاء طائفة من املسائل. وهذا النهج، كما أوضحـت يف 
ـــج يدفعنــا إىل   تقريـري الـذي قدمتـه إىل مجعيـة األلفيـة، هـو
التفكري اخلالق. فهو يقتضي منا يف املقـام األول أن نفـهم أنـه 
ال بد من معاجلة شاملة للعناصر املختلفة اليت تســهم يف حتقيـق 
األمن لإلنسانية إذا ما أردنا احلفاظ على وجود سالم دائم يف 

املستقبل. 
وممـا يـربهن علـى أننـا نســـري بــالفعل يف هــذا الســبيل  - ٣٢
التغيـريات الـيت طـرأت علـى الطريقـة الـيت نديـــر ــا عمليــات 
السالم العديدة الواسعة االنتشار اليت نضطلع ا، واليت يــتزايد 
فيها االستعداد لتجاوز احلـدود اإلداريـة واملؤسسـية يف العمـل 

سعيا إىل إجياد حلول دائمة للمشاكل املعقدة. 
وقد بدأ القائمون يف األمم املتحدة على صنع السـالم  - ٣٣
وحفـظ السـالم وبنـاء السـالم يف أحنـاء العـامل يف التعـاون علــى 
حنـو أوثـق مـن أي وقـت مضـى مـع احلكومـــات وغريهــا مــن 
اجلـهات الفاعلـة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، ومـع اهليئــات 
اإلقليميـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، والقطـاع اخلـاص، مـــن 
أجـــل املســـاعدة يف وضـــع أســـاس للحكـــم الرشـــيد وحــــل 
اخلالفــات بــني األطــراف بصــــورة ســـلمية. وقـــد أصبحـــت 
األنشطة اجلارية اآلن أوسـع بكثـري مـن أنشـطة حفـظ السـالم 
ـــــة يف حــــاالت  التقليديـــة. إذ تشـــمل هـــذه األنشـــطة اإلغاث
الطــوارئ؛ وتســريح املقــاتلني الســابقني وإعــــادة إدماجـــهم؛ 
واملساعدة يف تطهري األلغام وتدمريها؛ واإلصـالح الدسـتوري 
والقـانوين؛ وإسـداء املشــورة بشــأن تعزيــز حقــوق اإلنســان؛ 
وإنشــاء مؤسســات الدولــــة وإصالحـــها؛ وتقـــدمي املســـاعدة 
ـــة، مــن قبيــل مراقبــة  االنتخابيـة. ومـا زالـت األنشـطة التقليدي
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وقف إطالق النار، تؤدي دورا بالغ األمهية يف عمليات حفظ 
السالم. 

ــرية،  ولقـد واجـهنا يف أثنـاء العـام املـاضي حتديـات كب - ٣٤
ومـن الواضـــح أنــه ال يوجــد جمــال لإلحســاس بــالرضى عــن 
النفــس. فمــا زال هنــاك الكثــري ممــا يتعــني أن تتعلمــه األمـــم 
ـــة  املتحـدة وتتعلمـه الـدول األعضـاء الـيت تقـرر واليـات املنظم

وتأذن باملوارد الالزمة لتنفيذها.  
وقد صدرت يف العام املاضي ثالث دراسات رئيسـية  - ٣٥
ـــهم احتياجــات عمليــات األمــم املتحــدة  سـعت إىل حتسـني ف
للسالم وإمكانياــا. وكنـت آمـل، بـالتكليف بوضـع تقريريـن 
عـن مأسـايت سريربينتشـا وروانـــدا، أن أوضــح األخطــاء الــيت 
وقعــت، مبــا يف ذلــك داخــل األمــم املتحــــدة، حـــىت أقـــترح 
التغيريات اليت ميكن أن جنريها يف املستقبل. وقد متخضت عـن 
هذين التقريرين دروس واضحة معينـة، أكدـا التجـارب الـيت 
وقعت منذ ذلك احلني، وال سيما جتربة بعثة األمم املتحـدة يف 
سرياليون. ومن هذه الدروس أمهية اضطالع الـدول األعضـاء 
واألمانة العامة بإجراء مشـترك لتعزيـز وسـائل حفـظ السـالم؛ 
وضـرورة أن يفـهم بوضـــوح مــا إذا كــان املطلــوب يف حالــة 
معينة هو حفظ السالم أو إنفاذ السـالم؛ وأمهيـة توفـري املـوارد 
الكافية للوفاء باحتياجـات البعثـات وأمهيـة وجـود قـدرة ردع 
هلـا مصداقيتـها، حـىت ضمـن عمليـات حفـظ الســـالم؛ وأمهيــة 
التــأهب ألســــوأ االحتمـــاالت؛ وضـــرورة حتســـني تدفقـــات 
املعلومات، سواء بني الدول األعضاء واألمانة العامة أو داخل 
األمانـة نفسـها؛ وضـرورة توخـي مزيـد مـن الفعاليـة يف حتليـــل 
املعلومات الواردة مـن امليـدان وحتسـني توقيـت هـذا التحليـل. 
ومــن األمهيــة مبكــان أن يوجــد احــترام متبــادل بــني الـــدول 
األعضاء واألمانة العامـة إزاء أدوار ومسـؤوليات كـل منـهما، 
مبـا يف ذلـك ترتيبــات القيــادة والتحكــم يف امليــدان، كمــا أن 
احلاجة ماسة إىل وجود التزام سياسي ببدء العمليات واإلبقـاء 

عليها. 

وقـد سـاعدنا هـذان التقريـران علـــى التفكــري مليــا يف  - ٣٦
األسئلة الصعبة اليت تكتنـف مـا أمسيتـه يف تقريـر األلفيـة الـذي 
قدمته �معضلة التدخل�. وبطبيعة احلـال، مـن السـهل نسـبيا 
علـى اتمـع الـدويل أن يؤكـد أنـه ال ينبغـي الســـماح بتكــرار 
مأسايت رواندا وسريربينتشا. ولكن إذا كان لـرد الفعـل الـذي 
لقيـه اخلطـاب الـذي أدليـت بـه أمـام اجلمعيــة العامــة يف العــام 
املاضي أي داللة، فإنين أخشى أن يكون قد ثبت عجزنـا عـن 
إعطاء إجابة هلا مصداقيتـها علـى السـؤال املتعلـق مبـا ميكـن أن 
حيــدث عندمــا تواجــهنا مــرة أخــــرى جرميـــة موجهـــة ضـــد 

اإلنسانية على نطاق مماثل. 
واالعـتراف بـأن الكثـري مـن الـدول تسـاورها شــواغل  - ٣٧
ــذي  خطـرية ومشـروعة إزاء التدخـل ال جييـب علـى السـؤال ال
ــل  أثرتـه يف تقريـري، أال وهـو �إذا كـان التدخـل اإلنسـاين ميث
حقا تعديا غري مقبول على السيادة، فعلى أي حنو ينبغي علينا 
أن نســــتجيب حلــــاالت شــــبيهة بروانــــدا، وبسريربينتشـــــا، 
ـــيت متثــل  ولالنتـهاكات اجلسـيمة واملنتظمـة حلقـوق اإلنسـان ال
تعديا على كل مبدأ مـن مبـادئ إنسـانيتنا املشـتركة فاملشـكلة 
يف جوهرهـا تتعلـق باملسـؤولية: فنحـــن مســؤولون عــن اختــاذ 
إجراء يف احلاالت الـيت تتعـرض فيـها حقـوق اإلنسـان املقبولـة 

دوليا لالنتهاك على نطاق واسع. 
واعترافـا بـتزايد درجـــة تعقيــد املهمــة الــيت تواجهــها  - ٣٨
األمم املتحدة يف سعيها حنو اتقاء نشوب الصراعـات وحلـها، 
وحفظ وبناء السالم، طلبت إىل فريق من اخلرباء يقـوده وزيـر 
اخلارجيــة اجلزائــري األســبق األخضــر اإلبراهيمــي أن يضــــع 
تقريرا يقدم فيـه عرضـا عامـا لعمليـات السـالم ويقـترح سـبال 
ميكن ا تعزيـز هـذه العمليـات يف املسـتقبل. وقـد صـدر لتـوه 
تقريـر الفريـق املعـين بعمليـات السـالم الـيت تضطلـع ـا األمـــم 
املتحـدة. ويسـرين أن جـاءت توصيـات الفريـق، الـــيت أتعــرض 
لبعضـها باملناقشـة يف مقدمـة هـذا التقريـر، موازيــة لكثــري مــن 

مقترحايت الواردة أدناه. 
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وإن مل نلــتزم ــذه االصالحــات اهلامــة فثمــة خطـــر  - ٣٩
حقيقـي أن نسـتمر يف الفشـل يف مواجهـة التحـدي املتمثــل يف 
إنقــاذ األبريــاء مــــن ويـــالت احلـــرب. وإين ألحـــث الـــدول 
األعضاء على أن تتكاتف معي يف العمل بناء علــى التوصيـات 

الرئيسية الصادرة عن الفريق. 
 

اتقاء نشوب الصراعات وصنع السالم 
اتفـق اتمـع الـــدويل يف الســنوات األخــرية علــى أن  - ٤٠
اتقـاء نشـوب الصـراع املسـلح لـه أمهيـة بالغـة بالنســـبة إلقــرار 
األمن الدائم للبشرية. فاتقاء نشوب الصراعات، كما ذكرت 
ـــق  يف تقريـر األلفيـة الـذي قدمتـه، هـو بدايـة كـل شـيء. وحيق
التحـول مـن ثقافـة تقـوم علـى رد الفعـل إىل ثقافـة تقـوم علــى 
الوقايـة قـدرا كبـريا مـــن فعاليــة التكلفــة، ســواء مــن الوجهــة 
اإلنسـانية أو املاليـة. ففـي املراحـل األوىل مـن الصـراع، تكــون 
األطراف أقل نزوعا إىل االسـتقطاب وأكـثر ميـال إىل املرونـة، 
ومن مث تكون أميــل إىل تسـوية نزاعاـا بصـورة سـلمية، بـدال 
من االنتظار حىت حيتدم الصـراع املسـلح. وتتيـح الوقايـة أيضـا 
ـــة ملعاجلــة األســباب اجلذريــة للصــراع،  أفضـل الفـرص املمكن
ـــر فرصــة حقيقيــة  وليـس جمـرد العواقـب املترتبـة عليـه، ممـا يوف

لغرس بذور السالم الدائم. 
ويف مواجهة احلاالت اجلديدة الندالع صراع عنيـف  - ٤١
يف أحنــاء العــامل، واعترافــا بأمهيــة اختــاذ إجــراءات اســــتباقية، 
واصلت تعزيز قدراتنـا يف جمـال اإلنـذار املبكـر واتقـاء نشـوب 
ـــذار املبكــر  الصراعـات. وكـان هـديف الرئيسـي هـو جعـل اإلن
واتقاء نشوب الصراعات أحد الشواغل اليومية ملوظفي األمــم 

املتحدة، سواء يف املقر أو يف امليدان. 
وضمن هذا السياق، قامت إدارة الشؤون السياسـية،  - ٤٢
اليت تعمل كمركز تنسيق داخل منظومـة األمـم املتحـدة، ملنـع 
نشوب الصراعات بتشكيل فريـق وقـائي جيتمـع بصفـة دوريـة 
لتحديــد حــاالت الصــراع الــيت حيتمــل أن حتتــــاج إىل اختـــاذ 
ــــــض اإلدارات  إجــــراءات وقائيــــة. وقــــد قــــامت أيضــــا بع

والوكاالت األخرى بتعزيز قدرا يف هذا اـال؛ فبمجـرد أن 
تتبـني إحـدى إدارات أو وكـاالت األمـم املتحـدة أن مثـة أزمــة 
آخــذة يف التطــور، تعقــد مشــاورات ضمــن اإلطــار اجلديــــد 
ــة  للتنسـيق فيمـا بـني االدارات. ويف الوقـت نفسـه، بـدأت كلي
موظفي األمم املتحدة يف تورينو، إيطاليا، بالتعاون الوثيـق مـع 
األمانة العامة، دورة للتدريب على اتقـاء نشـوب الصراعـات، 
حضرها حىت اآلن ما يزيد علـى ٤٠٠ موظـف مـن ٢٢ إدارة 

ووكالة ومكتب وبرنامج.  
وتظـهر التجربـة أن جنـاح األمـم املتحـدة يف املســاعدة  - ٤٣
علـى منـع نشـوب الصراعـات سـيتوقف علـــى وجــود تعــاون 
وثيـق مـع الـدول األعضـاء وعـدد كبـري مــن اجلــهات الفاعلــة 
األخرى، من بينها أطراف الترتيبات اإلقليمية واملنظمات غــري 
احلكوميـة، وجـهات أخـرى. وعقـب اجتمـاع رفيـع املســتوى 
ــوز/يوليـه ١٩٩٨، قمنـا بإنشـاء برنـامج  عقد يف نيويورك يف مت
للتنسـيق مـع املنظمـات اإلقليميـة فيمـــا يتعلــق باتقــاء نشــوب 
ـــا حتســني اتصاالتنــا مــع طائفــة مــن  الصراعـات، كمـا حاولن
اجلهات الفاعلة غري احلكومية. بيد أن هـذه اجلـهود ينبغـي أال 
ختفـــي حقيقـــة أن املســـؤولية الرئيســـية عـــن اتقـــاء نشــــوب 
الصراعــات تقــع علــى عــاتق الــدول األعضـــاء. ففـــي ايـــة 
املطـاف، يتطلـب إحـراز النجـاح يف اتقـاء نشـوب الصراعــات 
حتـت رعايـة األمـم املتحـدة توافـر اإلرادة السياسـية مـــن أجــل 

يئة القيادة واملوارد الالزمة للعمل. 
ــه  ومـن مث فـإنين أرحـب باالهتمـام املتنـامي الـذي أبدت - ٤٤
الدول األعضاء إزاء مسألة اتقاء نشوب الصراعات. وقد بـرز 
هـذا االهتمـام يف أوضـح صـــوره خــالل املناقشــة العامــة الــيت 
جرت يف الدورة الرابعة واخلمسني للجمعيـة العامـة، وكذلـك 
يف املناقشـات املفتوحـة الرائـدة الـــيت عقدهــا جملــس األمــن يف 
تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ ومتـوز/يوليـه ٢٠٠٠ بشـأن اتقـاء 
نشوب الصراعات، وخطة العمل الشاملة اليت اعتمدهـا فريـق 
الثمانية يف متوز/يوليه. كما أظهرت البيانات الرئاسـية البعيـدة 



800-60942

A/55/1

ـــن االلــتزام العــام مــن جــانب  األثـر الـيت اعتمدهـا جملـس األم
الـدول األعضـــاء بتحســني قــدرة األمــم املتحــدة علــى اختــاذ 
إجراءات وقائية فعالة. ومن املهم هلذا الزخم أن يسـتمر، وإين 
ألتطلـع إىل التعـامل مباشـرة مـع الـدول األعضـاء بشـــأن هــذه 

املسألة يف األشهر املقبلة. 
ـــاء نشــوب الصراعــات، فضــال عــن  واحلاجـة إىل اتق - ٤٥
التكاليف اليت يسببها الفشل يف ذلك، ال تتضحان يف أي مـن 
منــاطق العــامل أكــــثر ممـــا تتضحـــان يف أفريقيـــا. فالتكـــاليف 
ـــة الــيت جنمــت عــن الصراعــات يف إثيوبيــا –  اإلنسـانية املخيف
وإريتريا وأنغوال، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، والسـودان، 
وسرياليون، وأماكن أخرى، تتحدث عن نفسها. ومن احملـزن 
بشـدة أنـه رغـم اجلـهود اجلماعيـــة الــيت بذهلــا اتمــع الــدويل 
للحيلولة دون جتدد أعمال القتال بـني إريتريـا وإثيوبيـا، مبـا يف 
ذلك قيام وفد من جملس األمن بزيارة كـل مـن البلديـن، فقـد 
اسـتؤنف القتـال بشراسـة يف أيــار/مــايو ٢٠٠٠، ممــا أحــدث 

خسائر هائلة وتدمريا واسع النطاق. 
ـــى قــدر كبــري مــن  ومـن املسـائل الـيت اسـتحوذت عل - ٤٦
االهتمام يف أثناء العــام املـاضي مسـاعدة إريتريـا وإثيوبيـا علـى 
حل الصراع الدائر بينـهما، عـن طريـق دعـم جـهود الوسـاطة 
اليت تقوم ا منظمة الوحدة األفريقيـة. وقـد قمـت حبـث قـادة 
الطرفـني علـى السـعي حنـو إجيـــاد تســوية ســلمية وطلبــت إىل 
مبعوثي اخلاص املعين بأفريقيا، أن يقـدم يـد العـون إىل منظمـة 
الوحـدة األفريقيـة يف هـذا الشـأن. ويف ١٨ حزيـران/يونيــه، مت 
توقيــع اتفــاق لوقــف إطــالق النــار، األمــر الــذي ميثــــل أوىل 
ـــق تســوية ســلمية  اخلطـوات الالزمـة إلعـادة السـالم عـن طري
شاملة. وسوف جيري قريبا نشر بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـا 
وإريتريا على احلدود بني البلدين، كما سنقوم بتنفيذ االتفـاق 
وتقـدمي الدعـم جلـهود الوســـاطة الــيت تبذهلــا منظمــة الوحــدة 

األفريقية. 

ــدة  ويف بورونـدي اكتسـبت عمليـة أروشـا دفعـة جدي - ٤٧
بتسمية الرئيس السابق نيلسون مــانديال ميسـرا جديـدا لعمليـة 
السالم، عقب وفاة الرئيس التـرتاين السـابق جوليـوس نـرييري 
يف تشرين األول/اكتوبر ١٩٩٩. وقد ازدادت املسـاعدة الـيت 
تقدمها األمم املتحدة لعمليــة السـالم عـن طريـق تقـدمي الدعـم 
فيما يتعلق باملسائل الفنيـة وخدمـات املؤمتـرات، باإلضافـة إىل 
تزويد امليسر مبستشار سياسي خمضرم. وقد قمت أيضا بـإبراز 
ــــن طريـــق تســـمية ممثـــل خـــاص يل يف منطقـــة  مشــاركتنا ع
البحريات الكربى، مع التركيز بصفة خاصة على بوروندي. 

ويف ســياق الســعي حنــــو الســـالم يف الصومـــال الح  - ٤٨
الكثري من اآلمال الزائفة. ولذا فإن مبادرة السالم املقدمـة مـن 
حكومـة جيبـويت خبصـوص الصومـال تلقـى ترحيبـا حـــارا مــن 
جانيب. وقد شهد مؤمتر السالم الوطين الصومـايل الـذي افتتـح 
يف شهر أيار/مايو يف أرطا، جيبـويت قـدرا كبـريا مـن النجـاح، 
وشاركت فيه طائفة واسعة مـن الصومـاليني. إال أن مشـاركة 
ـــراد الصومــاليني مــا زالــت  عـدد مـن الفئـات الصوماليـة واألف
متفاوتــة املــدى، ومــا زالــت �صومــاليالند� بصفــة خاصـــة 
متشبثة بالبقاء خارج عمليـة السـالم. وسـيظل إحـراز النجـاح 
متوقفـا علـى مـدى الوحـدة الـيت ميكـن أن يبديـها الصومـاليون 
ـــق بــالتوصل إىل اتفــاق بشــأن الترتيبــات السياســية  فيمـا يتعل

املقبلة لبلدهم. 
هذا بينما ال تـزال احلـرب يف أنغـوال، الـيت اسـتؤنفت  - ٤٩
يف تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٨، مصــدر معانــاة هائلـــة. إذ 
يوجد حنو ٣.٧ ماليني شخص من املشردين داخليا، يف حني 
أجرب مئات اآلالف غريهم على الفرار مـن بلدهـم. ورغـم أن 
حكومـة أنغـوال قـد أضعفـت مـن القـدرات العسـكرية القائمــة 
ــهي  لـدى االحتـاد الوطـين لالسـتقالل التـام ألنغـوال (يونيتـا)، ف
تـدرك أن القـوة العسـكرية وحدهـا لـن جتلـب الســـالم للبلــد، 
وقــد كــررت اإلعــراب عــن التزامــها بــربوتوكول لوســـاكا. 
واألمـم املتحـدة ملتزمـة بـالعمل علـى حنـو وثيـق مـــع حكومــة 
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أنغوال ومجيع األطراف املعنية األخرى للمسـاعدة علـى وضـع 
اية هلذه احلرب وإعادة السالم يف البلد. وحتقيقا هلذه الغايــة، 
طلبــت إىل مستشــاري للمــهام اخلاصــة يف أفريقيــا، أن يـــويل 

اهتماما خاصا ألنغوال. 
ومـن البـوادر املشـجعة مـا لوحـظ مـن تزايـــد تصميــم  - ٥٠
الدول األفريقية على العمل معا للحـد دون انـدالع صراعـات 
جديدة ولتشجيع السالم يف املنطقة. وقـد ظـهر هـذا التصميـم 
عندمـا تغـري احلكـم يف كـوت ديفـوار فجــأة وعلــى حنــو غــري 
دسـتوري يف كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ فأمســكت دول 
املنطقـة بزمـام املبـــادرة، بدعــم مــن األمــم املتحــدة، لتســاعد 

كوت ديفوار على إعادة النظام الدستوري فيها. 
ويف العـام املـاضي كـان الشـرق األوسـط مـن املنــاطق  - ٥١
اليت جتددت فيها جهود املشاركة مـن جـانب األمـم املتحـدة، 
وُأحـرز فيـها قـدر كبـري مـن التقـدم. فقـد عمـــل أفــراد حفــظ 
السالم التابعون لألمم املتحدة ملدة ٢٢ سـنة يف جنـوب لبنـان 
ـــها حبفــظ  يف إطـار واحـدة مـن أقـدم العمليـات الـيت التزمنـا في
الســالم يف أي مكــان يف العــامل. ويف أعقــاب قيــــام مبعوثـــي 
اخلاص بعدة زيارات للمنطقـة يف مـهام، أبلغـت جملـس األمـن 
يف ١٦ حزيران/يونيه أن القوات اإلسرائيلية قد انسحبت مـن 
لبنان إذعانا لقرار جملـس األمـن ٤٢٥ (١٩٧٨). وبعـد ذلـك 
بفترة وجيزة، قمـت بزيـارة لبلـدان املنطقـة مـن أجـل تشـجيع 
الطرفـني والقـادة اآلخريـن باملنطقـة علـى دعـم اجلـهود الراميــة 
إىل تعزيـز عمليـة إعـادة السـالم واالسـتقرار إىل لبنـان. ورغـــم 
التحفظـات الـيت أبدـا حكومتـا لبنـان وإسـرائيل بشـــأن خــط 
االنسحاب، فقد أكدت كلتامها أمـا سـتحترمان هـذا اخلـط 
ــــد ســـحب  علــى النحــو الــذي حددتــه األمــم املتحــدة. وبع
إسرائيل لقواا، بدأت حكومة لبنان من جديد يف دعم مـهام 

احلفاظ على القانون والنظام يف مجيع أحناء املنطقة. 
ــا  وقـد مت تعزيـز قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان مب - ٥٢
يكفل هلا من مباشـرة املسـؤوليات املوكلـة إليـها مبوجـب هـذا 

القرار. وإين لعلى ثقـة مـن أن اتمـع الـدويل أيضـا سيسـارع 
إىل مسـاعدة لبنـان يف مهمـة إعـادة بنـاء االقتصـاد يف اجلنـــوب 
وربطـه مـن جديـــد ببقيــة البلــد. ويف آب/أغســطس ٢٠٠٠، 
قمـت بتعيــني ممثــال شــخصيا يل يف جنــوب لبنــان مــن أجــل 
ـــم املتحــدة واملســاعدة يف إحــالل الســالم  تنسـيق جـهود األم

واالستقرار يف املنطقة. 
وممــا شـــجعين أيضـــا أن اجلـــهود الثنائيـــة واملتعـــددة  - ٥٣
األطراف قد جتـددت سـعيا للتوصـل إىل سـالم عـادل وشـامل 
ـــيت اســتضافها  يف الشـرق األوسـط. ويف قمـة كـامب ديفيـد ال
الرئيس كلينتون، بلغ السعي حنـو السـالم الدائـم بـني إسـرائيل 
والفلســطينني مرحلــة حامســة. وحيــدوين األمــــل يف أن تثـــابر 
األطراف على بذل اجلـهود مـن أجـل إحـراز النجـاح يف إمتـام 
املفاوضــات اإلســرائيلية – الفلســطينية بشــأن اتفــاق الوضـــع 

النهائي. 
ومـا زال عـدم امتثـال العـراق لقـرارات جملـس األمـــن  - ٥٤
املختلفة موضع قلق عميـق. وبعـد مفاوضـات مطولـة، أصـدر 
جملــــس األمــــــن القـــــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) يف ١٧ كـــــانون 
األول/ديسـمرب ١٩٩٩ الـذي أحـل فيـه وكالـة تفتيـش خــاص 
للعراق هي جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش حمـل 
جلنة األمم املتحدة اخلاصــة. وقـد عينـت رئيسـا تنفيذيـا للجنـة 
ـــها هيئــة  اجلديـدة باإلضافـة إىل جمموعـة مفتشـني تعمـل بوصف

استشارية. إال أن العراق مل يقبل القرار. 
ومنذ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ مل يكن مثة وجود  - ٥٥
لألمــم املتحــدة يف العــراق لضمــان امتثــال العــراق لقـــرارات 
جملس األمن املتعلقة بربامج أسلحة التدمــري الشـامل. ويف قـرار 
جملــس األمــن ١٢٨٤ (١٩٩٩) كــرر الــس تــأكيد الـــتزام 
العـراق، وفـاء بتعـهده بتيسـري إعـادة مجيـــع الكويتيــني ورعايــا 
البلـدان الثالثـة املفقوديـن، وإعـادة مجيـع املمتلكـات الكويتيـــة. 
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هذا ومل يوافق العراق على التعاون مع املنسق الرفيع املسـتوى 
الذي عينته ملعاجلة هذه القضايا. وما زالت املسألة بغري حل. 
ـــيت تشــهد أحــد  أمـا إحـالل السـالم يف أفغانسـتان، ال - ٥٦
الصراعات األخرى املستعصية يف العـامل، فمـا زال ميثـل حتديـا 
رهيبا. ومل يشهد العام املاضي سوى قـدر ضئيـل مـن التقـدم، 
إذ مل تبد الفصائل املتحاربة محاسـا يذكـر للتوصـل إىل تسـوية 
عن طريق املفاوضات. ويف الوقت نفسه، استمر تدفـق العتـاد 
احلـريب إىل داخـل أفغانســـتان مــن قــوى خارجيــة، وذلــك يف 
انتــهاك واضــح لقــــرارات اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس األمـــن، 
وإلعـالن طشـقند الـذي وقَّعتـه جمموعـة بلـدان �الســـتة زائــدا 
اثنني� يف متوز/يوليه ١٩٩٩. وأقـام ممثلـي الشـخصي، رئيـس 
بعثـة األمـــم املتحــدة اخلاصــة يف أفغانســتان يف شــباط/فــرباير 
٢٠٠٠، حوارا متصال مع القادة األفغان، مبـن فيـهم الطالبـان 
واجلبهة املتحدة، وكذلـك مـع البلـدان األخـرى الـيت سـيكون 
ـــدر  مـن الضـروري احلصـول علـى مسـاعدا إذا كـان مـن املق

التوصل إىل تسوية شاملة. 
وما زال الضعف الذي تتسم به هذه املنطقة باديـا يف  - ٥٧
استمرار التوترات بني اهلند وباكستان. ومـن دواعـي األسـف 
أنه قد تعذر علـى هذيـن البلديـن، اللذيـن قـام كالمهـا بتجربـة 
أجهزة نووية منـذ عـامني، أن يسـتأنفا احلـوار الثنـائي بينـهما. 
ويف كشمري، ما زالت احلالة القائمـة علـى طـول خـط املراقبـة 
مزعزعة، كما تصاعد مستوى العنف وانعدام األمن وهو أمـر 
غــري مقبــول. وينبغــي يف هــذا الســياق تشــــجيع املقترحـــات 
اجلاري مناقشتها يف الوقت احلـايل ـدف حـل هـذا الصـراع. 
هذا بينما زاد تفاقم الصراع الداخلي يف سري النكا مــن قلـق 
اتمع الدويل، الذي عرض على النرويج مسـاندا يف جـهود 

الوساطة اليت تبذهلا. 
وقد حرصت على إيالء االهتمام للتطورات اإلجيابيـة  - ٥٨
الـيت نشـأت يف شـبه اجلزيـرة الكوريـة، الـيت تتيـح فيـها أعمــال 
متابعة مؤمتر القمة التارخيي الذي عقد مؤخـرا بـني الكوريتـني 

فرصة إلقامة الثقة بني الطرفني وحل الصراع املريـر الـذي دام 
بينهما ملدة نصف قرن. كما أولي أمهية خاصة لتعزيز اجلـهود 
اإلنسانية واإلمنائية لألمم املتحدة يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية 

الدميقراطية. 
وخيتلف عن ذلك متاما حجم التطـورات الـيت نشـأت  - ٥٩
يف بوغينفيل، بابوا غينيا اجلديدة، حيـث تشـهد األعمـال الـيت 
يضطلع ا مكتب األمم املتحدة السياسي على مـدى الفعاليـة 
اليت ميكن ا لوجود صغري أن يساعد يف احلفاظ علـى سـالمة 
إحـدى عمليـات الســـالم. فقــد كــان هــذا املكتــب فعــاال يف 
مساعدة حكومة بابوا غينيــا اجلديـدة واألطـراف يف بوغينفيـل 
على التوصل إىل تفاهم لولواتـا يف آذار/مـارس ٢٠٠٠ وبيـان 
غيتواي يف حزيران/يونيه ٢٠٠٠، األمر الذي أرسى األسـاس 
إلجراء مزيد من احملادثات بشـأن التوصـل إىل تسـوية سياسـية 

لألزمة يف بوغينفيل. 
ويف نيســان/أبريـــل ٢٠٠٠، عينـــت مبعوثـــا خاصـــا  - ٦٠
جديدا يل يف ميامنار. ولئن كـان ال يسـعين أن أفيـد أنـه قـد مت 
إحراز تقدم ملموس يف جهودنا، فمما يبعـث علـى تفـاؤيل أن 
أشري إىل شروع جلنة الصليب األمحر الدولية يف عـام ١٩٩٩، 
مبوافقة حكومة ميامنار، يف االضطـالع باألعمـال اإلنسـانية يف 

هذا البلد. 
ويف فيجي، واستجابة لألزمة اليت جنمت عـن اعتقـال  - ٦١
رئيس الوزراء مهاندرا شودري وآخرين غـريه، أوفـدت فـورا 
مبعوثــي الشــخصي والــذي نقــل إىل قــادة األطـــراف القلـــق 
العميـق الـذي يســـاورين إزاء اســتعمال العنــف ضــد حكومــة 
انتخبت انتخابا دميقراطيا. ولئن كنت أرحب بـإطالق سـراح 
الرهائن، فال يزال هناك الكثـري الـذي يتعـني القيـام بـه إلعـادة 
البلد إىل احلالة الطبيعيـة. وال ميكـن ضمـان االسـتدامة للسـالم 
واالستقرار والرخاء يف فيجي إال إذا روعيت طموحات مجيع 
الطوائف داخل اتمع الفيجي، ومتكَّن مجيع مواطنيه من أداء 
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دور مؤثـر يف احليـاة السياسـية واالقتصاديـة للبلـــد. وإين لعلــى 
اسـتعداد للعمـل مـع الكومنولـث واتمـع الـدويل لبلـوغ هــذه 
الغاية. ومن دواعي القلق العميـق أيضـا النكسـات الـيت منيـت 
ا مؤخرا العملية الدميقراطية يف جزر سليمان، وهو بلد آخـر 

يف منطقة احمليط اهلادئ. 
ويف أوروبــا، كــان اســتمرار حتســن العالقــــات بـــني  - ٦٢
اليونان وتركيا من األمور الـيت أثـارت تفـاؤيل. فـهذا التطـور، 
الذي عززه القرار الـذي اختـذه االحتـاد األورويب يف هلسـنكي 
خبصوص تركيا، من شأنه أن يساعد يف دعم اجلهود املوجهـة 
حنو إجياد تسوية شاملة ملشـكلة قـربص. وجتـري حتـت رعـاييت 
عملية مستمرة من احملادثات غري املباشـرة يشـترك فيـها السـيد 
غالفكـوس كلـرييديس والسـيد رؤوف دنكتـاش. ومـــا زالــت 
تبذل املساعي، مبساعدة مستشـاري اخلـاص، مـن أجـل وضـع 

إطار مفاهيمي إلحراز تقدم يف املستقبل. 
وبـذل ممثلـي اخلـاص يف جورجيـا، جـهدا كبـريا لبــث  - ٦٣
احلياة من جديد يف عمليـة سـالم جورجيـا/أخبازيـا، وال سـيما 
عن طريق عقد جملس للتنسيق، واالجتماع بصفة منتظمـة مـع 
االحتـاد الروسـي، بصفتـه القـائم بـدور امليســـر، ومــع جمموعــة 
أصدقـاء األمـني العـام، ومنظمـــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا. 
وحــول ممثلــي اخلــاص االنتبــاه مــرة أخــرى إىل املســألة الـــيت 
تشــكل جوهــر الصــراع، وهــي املركــز السياســي ألخبازيــــا، 
جورجيا، مع االستمرار يف التفاوض مـع كـال اجلـانبني بشـأن 
قضايا من قبيل عودة الالجئـني واملشـردين داخليـا واإلصـالح 
االقتصادي. ورغم إحراز قدر من التقدم، ما زالــت األطـراف 
تفتقـر إىل اإلرادة السياسـية الالزمـة للمضـي قدمـــا حنــو إجيــاد 

تسوية سياسية شاملة. 
ويف أمريكا الالتينية، ويف ضوء ازديـاد مشـاعر القلـق  - ٦٤
ـــة األمــن وحقــوق اإلنســان يف كولومبيــا،  الـدويل بشـأن حال
عينت يف كانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، مستشـارا خاصـا يل 

لشؤون املساعدة الدولية لكولومبيا. وقـد قـام السـيد إيغيالنـد 
باالتصـــال بطائفـــة مـــن العنـــاصر الفاعلـــة يف داخـــل البلـــــد 
وخارجها على حد سواء، كما سـاعد يف رفـع درجـة الوعـي 

الدويل باحلاجة إىل إجياد تسوية للصراع الدائر يف البلد. 
 

حفظ السالم وبناء السالم 
إن اجلهود الرامية إىل زيادة تفهم احتياجات عمليات  - ٦٥
السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة والـيت ُأمجلـت يف مقدمـة 
هـذا الفصـل بذلـت يف إطـار تطـورات متالحقـــة بســرعة غــري 
عادية على أرض الواقع. فقد شهد العام املنصـرم زيـادة هائلـة 
يف أنشـطة حفـظ الســـالم، كمــا أن اإلقــرار باألمهيــة احلامســة 
للصـالت بـني حفـظ السـالم وبنـــاء الســالم ينعكــس بدرجــة 
مــتزايدة يف املمارســة امليدانيــة. وكمــا الحــظ الفريــق املعـــين 
بعمليـات السـالم الـيت تضطلـع ـا األمـم املتحـــدة، يف تقريــره 
الصادر مؤخرا، فإن حفظة السالم وبناة السالم هم �شـركاء 
ال انفصـام بينـهم�، واملخـــرج الوحيــد املتــاح لقــوات حفــظ 

السالم هو السالم الدائم. 
وقــد اســــتقرت متامـــا عمليـــة كوســـوفو، مجهوريـــة  - ٦٦
يوغوســالفيا االحتاديــة، كمــا نفــذت عمليتــان جديدتــــان يف 
تيمـور الشـرقية ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة خـالل العـــام، 
ومن املزمع تنفيذ عملية أخرى يف إريتريـا وإثيوبيـا. وشـهدت 
عمليتــا ســرياليون واجلنــوب اللبنــاين تغــريات كبــرية أو مــــن 
املتوخـى إحـداث تغيـــريات كبــرية فيــهما. وبالنســبة لعمليــيت 
حفظ السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى وطاجيكستان فقـد 
اختتمتـا بنجــاح وحــلّ حملــهما مكتبــان أصغــر حجمــا لبنــاء 

السالم. 
ويبلغ قـوام قـوات األمــــم املتحـــــدة املـأذون بنشـرها  - ٦٧
مـا يقـرب مـن ٠٠٠ ٤٥ فـرد نظـــامي (مــن جنــود ومراقبــني 
ـــة) و ٠٠٠ ١٣ موظــف دويل وموظــف مــدين  وشـرطة مدني
حملـي لعمليـات حفـظ السـالم الصـادر ـا تكليـف مـن جملــس 
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ـــاظرة فكــانت أقــل مــن  األمــن. أمــا أرقــــام العـام املـاضي املن
٠٠٠ ١٧ فرد نظامي وأقل من ٠٠٠ ١٠ مـدين. والعمليـات 
ـــون  الـيت يطلـق عليـها عمومـا اسـم عمليـات بنـاء السـالم وتك
خاضعة لسلطة اجلمعية العامة تتـألف مـن ٣٤١ موظفـا دوليـا 
ميدانيـا يدعمـهم ٤٥٥ موظفـــا حمليــا، وذلــك بزيــادة قدرهــا 
٢٠٣ موظفــني و ٢٤٤ موظفــا، علــى التــــوايل، عـــن العـــام 
املاضي. بيد أن هذه األرقام يف حد ذاـا ال تـدل علـى حجـم 
التحديات اليت تواجه عمليات حفظ السالم بصورة مـتزايدة. 
ـــات الــيت يــرد  وقـد حـددت فيمـا يلـي مثانيـة مـن هـذه التحدي
ـــها يف تقريــر الفريــق املعــين بعمليــات الســالم الــيت  الكثـري من

تضطلع ا األمم املتحدة. 
 

األنواع اجلديدة من املهام 
أصبـح حفـظ السـالم أكـــثر تعقــدا ألن علــى حفظــة  - ٦٨
السالم اآلن القيام بعدد مـن املـهام أكـرب كثـريا مـن ذي قبـل. 
فإىل جانب القوات الوسيطة والعمليات املتعددة التخصصـات 
الالزمة ملساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقات، حتمل حفظـة 
ــــة يف  الســـالم خـــالل العـــام املـــاضي مســـؤولية اإلدارة املؤقت
ـــهام  كوســوفو ويف تيمــور الشــرقية، حمققــني التــوازن بــني امل
ـــن  املتنافســة، بــل واملتعارضــة أحيانــا، املتمثلــة يف حكــم هذي
اإلقليمـني وتدعيـم إنشـاء املؤسسـات احملليـــة وحفــظ القــانون 

والنظام. 
 

األنواع اجلديدة من األفراد 
تطلَّـب حتمـــل هــذه املســؤوليات اجلديــدة أن توســع  - ٦٩
األمـم املتحـدة وتطـوع مواصفـات حفظـة السـالم يف امليــدان. 
ففي خالل ما يزيـد قليـال علـى سـنة واحـدة قفـز قـوام قـوات 
الشرطة املأذون بنشرها من حوايل ٥٠٠ ٢ فرد إىل أكـثر مـن 
٦٠٠ ٨ فرد، وهي زيادة تعادل أكثر مـن ثالثـة أمثـال العـدد 
األصلـي. وقـد انعكـس هـذا بصفـة خاصـة يف نشـر بعثــة إدارة 
ــــة يف كوســـوفو وإدارة األمـــم املتحـــدة  األمــم املتحــدة املؤقت

االنتقاليـة يف تيمـور الشـــرقية. وفضــال عــن ذلــك، اســتلزمت 
هاتـان البعثتـان اجلديدتـان مـن األمـم املتحـدة أن تعيـن حمــامني 
وقضاة؛ ومديري مدن؛ وخرباء يف اجلمـارك، وإدارة الشـؤون 
املاليـــة، واملرافـــق العامـــة، والصحـــة، والتعليـــــم، والصــــرف 

الصحي، والزراعة. 
 

القدرة على الردع 
توفر خالل العـام املـاضي دليـل جديـد، وال سـيما يف  - ٧٠
سرياليون، علــى خطـورة األوضـاع الـيت جيـري يف ظلـها اليـوم 
تنفيذ العمليات، وهي أوضاع ميكن أن دد فعاليـة العمليـات 
وأمـن حفظـة السـالم. وكمـا يالحـظ الفريـق املعـين بعمليـــات 
السـالم الـيت تضطلـع ـا األمـم املتحـدة، فـإن هـــذه التجــارب 
التنفيذية قد أبرزت أمهيـة ممارسـة األمـم املتحـدة قـدرة رادعـة 
هلا مصداقيتها، مصحوبة بـ �قواعد اشتباك صارمة�. وهنـاك 
حاجـة واضحـة أيضـا إىل بـذل مزيـد مـن اجلـــهود يف جمــاالت 
ثالثـة هـي: حنـن حباجـة إىل قـوات أكـثر عـددا وأفضـل جتــهيزا 
وتدريبا؛ واجلهود املستمرة لبنـاء القـدرات يف البلـدان الناميـة، 
اسـتنادا إىل شـــراكات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف، مــن أجــل 
زيادة جمموعة حفظة السالم احملتمل االستعانة م؛ واسـتخدام 
ــــدمي  قــدرات األمــم املتحــدة االحتياطيــة اســتخداما أجنــع لتق

املعدات إىل قوات حفظ السالم يف امليدان. 
 

التأهب/النشر السريع 
أثبتــت األحــداث الــيت شــهدها العــام املــاضي، مــرة  - ٧١
أخــرى، مــدى األمهيــة احلامســة للقــدرة علــــى ســـرعة نشـــر 
القــوات، كمــا كشــفت عــــن املعوقـــات يف جمـــاالت النقـــل 
ـــوازم معــدات  واإلمـداد والشـؤون املاليـة واملـوارد البشـرية. فل
البعثات املوجودة يف قاعدة األمـم املتحـدة للنقـل واإلمـداد يف 
برينديزي، إيطاليا، قد نضب معظمـها. إال أنـه نتيجـة للمـهام 
اإلضافيــة واألكــثر تعقيــــدا، فإننـــا نواجـــه مطـــالب مـــتزايدة 
للحصول على نفس هذه املوارد أو ما هو أقل منها. ويف هذا 
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ـــه ممــا يثلــج صــدري أن الفريــق املعــين بعمليــات  الصـدد، فإن
السالم يوصي بـأن يسـمح لألمـني العـام مببـالغ ماليـة للبـدء يف 

التخطيط لبعثة ما قبل موافقة جملس األمن عليها. 
 

تقدمي الدعم املايل يف حينه وعلى حنــو ميكــن التنبــؤ 
به يف إطار عمليات السالم 

تعترب فعالية نـزع سالح املقاتلني السابقني وتسـرحيهم  - ٧٢
وإعادة دجمهم ذات أمهية حامسة بالنسبة لنجاح أي عملية مـن 
عمليات السالم. ولكن بغري وجود قـدر مـا مـن القـدرة علـى 
ـــات، مــن احملتمــل أن تفشــل تلــك  التنبـؤ بتمويـل هـذه العملي
املهمـة بأكملـها. ولتجنـب نتيجـــة كــهذه، حضضــت الــدول 
األعضـاء علـى النظـر يف اتبـاع ـج أكـثر مرونـــة فيمــا يتعلــق 

بتطبيق تقاسم التمويل يف هذا اال. 
 

دور احلوافز االقتصادية يف إطالة أمد الرتاعات 
كشـفت جتـارب األمـم املتحـدة يف أنغـوال ومجهوريـــة  - ٧٣
الكونغو الدميقراطية وسرياليون وغريهـا عمـا ميكـن أن يلحقـه 
الصـراع علـى السـيطرة علـى املــاس واألخشــاب واملخــدرات 
واألسـلحة وسـواها مـن املـوارد مـن ضـرر بعمليـة الســـالم. إذ 
برزت أمهية هذه القضية خالل العام يف املناقشات الـيت دارت 
ـــاجلزاءات  يف جملــس األمــن ويف تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين ب
املفروضة على �يونيتـا� يف أنغـوال. فقـد كشـف التقريـر عـن 
ــــزاءات، يف  شـــكل  املــدى الــذي بلغتــه حــاالت انتــهاك اجل
صـادرات املـاس املسـتخرج بصـورة غـــري مشــروعة، يف إطالــة 

أمد احلرب يف أنغوال. 
 

التعاون مع املنظمات اإلقليمية 
ثبـت خـالل العـام املـاضي أن التعـاون مـــع املنظمــات  - ٧٤
اإلقليميـة وغريهـا مـن املنظمـــات يف جمــال بنــاء الســالم كــان 
مثمـرا يف مناسـبات عـدة، إال أن املشـاكل العمليـة والسياســـية 
والتنظيمية ال تزال جتعله مهمة معقـدة. وعلـى املسـؤولني عـن 
تنفيذ اتفاق مـا للسـالم أن يتواجـدوا خـالل مرحلـة التفـاوض 

لكفالــة أن تكــون العمليــة مســــتندة إىل افتراضـــات واقعيـــة. 
وعالوة على ذلك، جيب أن يكون تسلسل القيادات وتقسـيم 
العمل واضحني قدر اإلمكـان. وعالقـات املنظمـة مـع منظمـة 
األمن والتعاون يف أوروبا واالحتاد األورويب يف كوسوفو متثـل 
خطــوة هامــة يف هــذا االجتــاه. وستســــتمر اجلـــهود املبذولـــة 
لتحسني ترتيبات العمل فيما يتعلق حبفـظ السـالم، وسـيكرس 
االجتماع املقبل الرفيع املستوى بني األمم املتحدة واملنظمـات 

اإلقليمية ملسألة تعاوننا يف بناء السالم. 
 

تدبري املوظفني يف املقر 
أبرزت أحداث العام املاضي أمهية تدبري العدد الكـايف  - ٧٥
ـــة تناوهلــا بقــدر مــن التعمــق  مـن املوظفـني بـاملقر، وهـي قضي
الفريق املعين بعمليات السالم اليت تضطلع ـا األمـم املتحـدة. 
وأنا متفق متاما مـع رأي الفريـق القـائل بـأن دعـم املقـر حلفـظ 
ــــة لألمـــم  الســالم جيــب أن ميــول أساســا مــن امليزانيــة العادي
املتحدة، ال من حساب الدعم احلايل، الذي يتعين تربيره كـل 

عام على أساس كل وظيفة على حدة. 
وقـد رحبـت بـالقرار الـذي اختذتـه اجلمعيـة العامـــة يف  - ٧٦
تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ ويقضي مبوافقتها علـى عـدد مـن 
الوظـائف يف إدارة عمليـات حفـظ الســـالم. غــري أن اخلســائر 
اجلسيمة يف األفراد واخلربات، اليت منينا ا من قبل من خالل 
مغـادرة األفـراد املقدمـني دون مقـابل، قـد حـــدت كثــريا مــن 
ــــن عمليـــات النشـــر  جــهود األمانــة العامــة لدعــم اجلديــد م
ـــات املنجــزة.  والتوسـع وتغيـري املـهام، فضـال عـن تصفيـة البعث
ومن الواجب االعتراف بأن املنظمة قد حققت الكثـري مبـوارد 
قليلــة، وأن ذلــك ميثــل إجنــازا كبــريا يحســب هلــا. وإدراكـــا 
للمعوقـات غـري العاديـة الــيت اقتضــى األمــر أن تعمــل األمانــة 
العامة يف ظلها، وملا كان هلذه املعوقات مـن أثـر علـى ختطيـط 
وتنفيذ البعثات، أوصى الفريق املعين بعمليـات السـالم بزيـادة 
عاجلة يف التمويل. وبصفة خاصـة، حـث الفريـق علـى إنشـاء 
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وحـدة جديـدة للمعلومـات والتحليــل خلدمــة مجيــع اإلدارات 
املسندة إليها مسؤوليات عن السلم واألمن. 

 *    *    *
ومل تبين أي عملية حجم التحديات املذكـورة أعـاله  - ٧٧
مثلما بينته عمليتـا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وسـرياليون. 
فالصراع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية – وهي ثـالث أكـرب 
بلد يف أفريقيا – يشمل عددا من دول املنطقة وال يـزال يـهدد 
استقرار املنطقة ككـل. ووفقـا لتوصيـايت املؤرخـة ١٧ كـانون 
الثــاين/ينــاير ٢٠٠٠ بشــأن بعثــة منظمــة األمــــم املتحـــدة يف 
ــــر  مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، أذَن جملـــس األمـــن بنش
ما جمموعه ٥٣٧ ٥ ضابطا ورجال. وقد عهد إىل هـذه القـوة 
مبهمـة تـأمني قواعـد النقـل واإلمـداد للعمليـات الـيت يقـــوم ــا 
ـــذ  مـا يزيـد علـى ٥٠٠ مراقـب عسـكري مكلفـني برصـد تنفي

اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار. 
وقد واجهت البعثة مشاكل خطرية منذ البداية، منـها  - ٧٨
اســتمرار القيــــود املفروضـــة مـــن جـــانب احلكومـــة وســـائر 
األطراف على حريـــة تنقُّلها؛ وتكـرر انـدالع أعمـال القتـال، 
مبـا تضمـن عمليـات هجـوم عسـكري كـربى، انتـهاكا لوقــف 
إطـالق النـار؛ وحتديـات تـأمني النقـل واإلمـــداد، الناشــئة عــن 
ــــو الدميقراطيـــة  ســوء حالــة البنيــة التحتيــة جلمهوريــة الكونغ
وضخامــة حجــم البلــد. وعمليــات البعثــــة ال تـــزال تعوقـــها 
الشـكوك البالغـة القائمـة فيمـا بـني األطـراف، وكذلـك نتيجــة 
لروح العداء الـيت تتجلـى مـن حـني آلخـر جتـاه األمـم املتحـدة 

ذاا. 
وال تزال احلالة العامـة يف سـرياليون متوتـرة وحرجـة.  - ٧٩
ــــى أفـــراد األمـــم املتحـــدة  فاهلجمــات املتواليــة بــال مــربر عل
واحتجـازهم علـى يـد مقـــاتلي اجلبهــة املتحــدة الثوريــة، الــيت 
بدأت يف أيار/مايو ٢٠٠٠، قد قوضت احتماالت السـالم يف 

ذلك البلد تقويضا خطريا، وما زالت تشكِّل حتديـات خطـرية 
بالنسبة لعمليات بعثة األمم املتحدة يف سرياليون. 

وعلــى الرغــم مــن مصــاعب التنفيــذ، فــإنين أشـــاطر  - ٨٠
اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا وجملـس األمـن الـرأي 
الـذي أكـداه جمـددا وهـــو أن الشــروط العامــة التفــاق لومــي 
للسالم الذي مت التوصل إليـه يف متـوز/يوليـه ١٩٩٩ مـا زالـت 
حتتفظ بأمهيتها كأسـاس للتحـرك حنـو السـالم الدائـم. بيـد أن 
تقــدمي الدعــم بعــزم ومتاســك مــــن جـــانب الـــدول اـــاورة 
واملنظمــات دون اإلقليميــة، وال ســيما اجلماعــــة االقتصاديـــة 
لـدول غـرب أفريقيـا، ومـن جـانب الـــدول املســامهة بقــوات، 
فضال عن اتمع الدويل، ال يزال أمـرا حيويـا إذا كـان للبعثـة 
أن تؤمـن القـــوة العســكرية ذات املصداقيــة الــيت تلــزم لتنفيــذ 

األهداف العريضة التفاق السالم. 
أمـا يف الصحـراء الغربيـة، وبعـد مـرور تســع ســنوات  - ٨١
مـن تـاريخ االتفـاق علـى خطـة تسـوية الصـــراع بــني املغــرب 
واجلبهــة الشــعبية لتحريــــر الســـاقية احلمـــراء ووادي الذهـــب 
(البوليساريو)، فإن خطة التسوية مل تنفذ بعد، كمـا أن احلالـة 
ـــس األمــن  ال تـزال دقيقـة. ويف تقريـري األخـري املقـدم إىل جمل
ــــة األمـــم املتحـــدة لالســـتفتاء يف الصحـــراء الغربيـــة  عــن بعث
(مينورســو)، تقدمــت باقتراحــــات قـــد تســـاعد علـــى حـــل 
املشاكل املتعددة املتصلة بتنفيـذ خطـة التسـوية. ووجـود هـذه 

البعثة ال يزال حاسم األمهية ملنع أي تفاقم للصراع. 
وهناك حتديات من نوع خمتلف تواجه األمـم املتحـدة  - ٨٢
يف كوسـوفو وتيمـور الشـرقية. ففـي كوسـوفو، واصلـت بعثــة 
إدارة األمم املتحدة االنتقاليـة يف كوسـوفو تعاوـا الوثيـق مـع 
الوجـود األمـين الـدويل (قـوة كوسـوفو) مـن أجـــل يئــة بيئــة 

ساملة ومأمونة جلميع املقيمني يف ذلك اإلقليم. 
ومن التحديات الكربى إقامة وتطبيق سـيادة القـانون  - ٨٣
يف كوسوفو. فبالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، 
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تنتـهج البعثـة اسـتراتيجية شـاملة إلعـادة بنـاء وإصـالح اجلــهاز 
القضـائي وجـهاز الشـرطة ونظـــام العقوبــات. كمــا أحــرزت 
البعثة تقدما يف كفالة  املشـاركة املباشـرة للسـكان احملليـني يف 
ــات  إدارة اإلقليـم. وسـوف تعـزز هـذه املشـاركة بعـد االنتخاب
البلديــة املقــرر إجراؤهــا يف وقــت الحــــق مـــن هـــذا العـــام. 
ومبساعدة االحتاد األورويب، أحرز تقـدم ال بـأس بـه يف إرسـاء 
إطار لالقتصاد الكلـي يف كوسـوفو. وعلـى اجلبهـة اإلنسـانية، 
ــــني  جنحــت مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئ
وموظفوها يف كوسوفو، باالشتراك مع الشركاء الرئيسيني يف 
منظومـة األمـم املتحــدة واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الصليــب 
األمحـر واهلـالل األمحـر واملنظمـات غـري احلكوميـــة، يف جماــة 
حتديات احتياجات اإلغاثة الطارئـة يف كوسـوفو طـوال فصـل 
الشـتاء. ونتيجـــة لذلــك، أيــت أعمــال �عنصــر� الشــؤون 
اإلنسانية بالبعثة يف ايـة شـهر حزيـران/يونيـه، حيـث ينصـب 

اهتمام البعثة حاليا على التعمري والتنمية. 
ووجود األمم املتحدة يف كوسوفو يستكمل تدخلـها  - ٨٤
الذي طال يف املنطقة، السيما مـن خـالل بعثـة األمـم املتحـدة 
يف البوسـنة واهلرسـك الـيت مـا زالـت تسـاعد يف إرسـاء ســيادة 
القانون كجزء من تنفيذ اتفاق دايتــون/بـاريس للسـالم. وبعـد 
جـهود مطولـة للتغلـب علـى العقبـة السياســـية، افتتحــت بعثــة 
البوســنة واهلرســك أخــريا يف شــــهر حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠ 
الوحدة األوىل التابعة لدائرة حرس احلدود احلكوميـة املتعـددة 
األعـراق. وهـذا هـو اجلـهاز التنفيـذي األول واألوحـد إلنفـــاذ 
القـانون الـذي خيضـع للمؤسسـات املشـــتركة التابعــة للدولــة، 
بـدال مـن كياناـا العرقيـة الطـابع. غـري أن اجلـهود الراميـــة إىل 

معاجلة اخللل العرقي يف قوات الشرطة تسري ببطء شديد. 
وشـهد العـام املـاضي تطـورات غـري عاديـــة يف تيمــور  - ٨٥
الشرقية. إذ أن االستطالع الشعيب الـذي جـرى يف اإلقليـم يف 
٣٠ آب/أغســطس ١٩٩٩ قــد أســفر عــن رفـــض ٧٨,٥ يف 
املائة خيار االستقالل الـذايت الـذي طرحتـه إندونيسـيا، حيـث 

أعربـوا بذلـك عـن تفضيلـهم لالنتقـال حنـــو االســتقالل حتــت 
ـــد  إشـراف األمـم املتحـدة. وممـا يؤسـف لـه أن هـذا النجـاح ق
شـابه مـا تـال ذلـك مـن أعمـال عنـف ودمـار وتشـريد قســري 
ملئات اآلالف من أبناء تيمور الشرقية، وهـو مـا جـاء كنتيجـة 
مباشرة لعدم وفـاء السـلطات اإلندونيسـية مبسـؤولياا األمنيـة 

مبوجب اتفاقات ٥ أيار/مايو ١٩٩٩. 
ــس  كمـا أن اإلجـراء السـريع احلاسـم الـذي اختـذه جمل - ٨٦
األمـن بـاإلذن بنشـر القـوة الدوليـة يف تيمـــور الشــرقية بقيــادة 
اسـتراليا، مث مـــا تلـــى ذلــك مــن إنشــاء إدارة األمــم املتحــدة 
االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية، سـاعد علـى إـــاء فصــل طويــل 
وحمـزن مـن تـاريخ تيمـور الشـرقية. واملهمـة الصعبـــة واملعقــدة 
املتمثلة يف إعادة بناء تيمور الشرقية وإعدادها لالستقالل التام 
تأخذ جمراها حاليا، وإن كانت تواجه حتديات هائلة. فاملهارة 
السياسية والصرب والتعاون والتنسيق علــى مسـتوى رفيـع علـى 
الصعيديــن الــدويل واحمللــي هــي الشــروط الالزمــة للنجـــاح، 
ـــاء تيمــور الشــرقية يســري  والتعـاون بـني اإلدارة االنتقاليـة وأبن
حثيثـا وحبسـن نيـة. فـاإلدارة االنتقاليـة تعـتزم أن تزيـد تدرجييــا 
من مشاركة أبنـاء تيمـور الشـرقية يف اإلدارة مـن أجـل كفالـة 
االنتقـال السـلس حنــو االســتقالل. كمــا أن املوقــف اإلجيــايب 
لرئيس إندونيسيا عبـد الرمحـن واحـد وقيـادة تيمـور الشـرقية، 
وال سيما السيد زانانـا غومسـاو، يبشـر بوجـود عالقـات طيبـة 

يف املستقبل. 
ومع أننا واجهنا مصاعب مجـة ومعوقـات مـن حيـث  - ٨٧
املوارد لدى تنفيذ هذه العمليـات، يسـعدين أن أقـول إن العـام 
املاضي قد شهد أيضا اخنفاضا كبريا يف مستوى تدخـل األمـم 

املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وطاجيكستان. 
أما بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،  - ٨٨
اليت انتهت مـن أعماهلـا يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٠، فقـد قـامت 
بدور حاسم يف إعادة السـالم واألمـن لذلـك البلـد. كمـا أـا 
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ـــة إىل إجــراء انتخابــات  سـاعدت علـى يئـة األوضـاع املفضي
وطنية، وإعادة تشكيل قوات األمن، وتدريب قـوات الشـرطة 
وأفـراد شـرطة الـدرك الوطنيـة، فضـال عـن إجـــراء إصالحــات 
اقتصاديــة واجتماعيــة كــربى. ومنــذ ذلــك احلــــني أنشـــأُت، 
مبوافقة جملس األمن، مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السـالم. 
وســـوف يســـاعد هـــذا املكتـــب اجلديـــد مجهوريـــة أفريقيــــا 
الوســطى، حكومــة وشــعبا، يف عمليــــة الســـالم، ويف تعزيـــز 
املؤسســــات الدميقراطيــــة، وحتقيــــق االنتعــــاش االجتمـــــاعي 
ــــانون،  واالقتصــادي، واحــترام حقــوق اإلنســان وســيادة الق
مبا يربهن علـى كـم العمـل الـذي ميكـن إجنـازه لتعزيـز السـالم 
واملصاحلـة الوطنيـة عندمـا تنفـذ مـهام البعثـات بواليـة واضحــة 
وموارد كافية، مع التزام األطراف، وتوافر الدعم املستمر مـن 

اتمع الدويل. 
وكمـا هـو احلـال يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، فــإن  - ٨٩
هدفنا يف غينيا - بيساو وليبرييـا - اللتـني يوجـد بكـل منـهما 
ـــاء الســالم - ليــس جمــرد مواجهــة  مكتـب لألمـم املتحـدة لبن
ـــد انتــهاء  التحديـات املباشـرة الـيت تواجـه حتقيـق االسـتقرار بع
الصــراع، وإمنــا كذلــك تعزيــز الســالم الدائــم علــــى املـــدى 
الطويل. وهنا ويف كل مكـان، تعمـل األمـم املتحـدة بالتعـاون 
مـع العنـاصر الفاعلـــة احملليــة علــى معاجلــة األســباب اجلذريــة 

للصراع، وبالتايل حتـد من فرص تكرار أعمال العنف. 
ــــاء الســـالم يف  أمــا مكتــب األمــم املتحــدة لدعــم بن - ٩٠
طاجيكســتان، الــذي أنشــئ يف أيــار/مــايو ٢٠٠٠، فســـوف 
يكون مبثابة اإلطار السياسـي والقيـادة السياسـية ألنشـطة بنـاء 
ـــد.  السـالم الـيت تقـوم ـا منظومـة األمـم املتحـدة يف ذلـك البل
فهو يستند إىل مـا يزيـد علـى سـبع سـنوات مـن جنـاح جـهود 
األمــــم املتحــــــدة يف صنـــــع الســـــالم وحفـــــظ الســـــالم يف 
طاجيكســـتان. كمــــا أن بعثــــة مراقــــيب األمــــم املتحــــدة يف 
طاجيكستان، اليت تعمـل علـى حنـو وثيـق مـع الـدول الضامنـة 
باملنطقة واملنظمات الدولية، ساعدت الطرفني الطـاجيكيني يف 

التغلــب علــى الكثــري مــن العقبــات الــيت اعــــترضت الســـالم 
ـــة والتنميــة. غــري أن الصــراع يف أفغانســتان  واملصاحلـة الوطني
ااورة وتعقدات السياسـة الداخليـة يعنيـان أن جتـدد القالقـل 
ـــى ذلــك، فــإن اســتمرار دعــم  ليـس أمـرا مسـتبعدا. وبنـاء عل
اتمـع الـــدويل يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الصــراع ســيكون 
ذا أمهيـة بالنسـبة لقـدرة طاجيكسـتان علـى مواصلـة منجـــزات 

عملية السالم وحتقيق إجنازات إضافية. 
ـــم  وتعــد هـاييت مثـاال آخـر لبلـد تغـري فيـه وجـود األم - ٩١
املتحدة مؤخرا. ففي هـذه احلالـة، حـدث التحـول بعـد انتـهاء 
ـــام  سلســلة مــن بعثــات حفــظ الســالم الــيت أوفــدت منــذ ع
١٩٩٥، مبـا يف ذلـك البعثـة املدنيـــة الدوليــة املشــتركة لألمــم 
املتحـدة ومنظمـة الـدول األمريكيـة يف هـاييت. فـــهذه البعثــات 
املتعددة األبعاد مل تكن مكلَّفة بإعادة السالم أو صون السالم 
يف أعقـاب صـراع مسـلح، وإمنـا بتسـوية أزمـة داخليـة خطــرية 
ـــادة احــترام حقــوق  مـن خـالل إعـادة إرسـاء الدميقراطيـة وزي

اإلنسان وإصالح مؤسسات الدولة، وال سيما الشرطة. 
وتوطيدا ملنجزات البعثة، أوصيت اجلمعية العامة بـأن  - ٩٢
تنشـئ البعثـة الدوليـة للدعـــم املــدين يف هــاييت، الــيت تســلمت 
مهمـة املسـاعدة يف االنتقـال اجلـاري حنـــو احلكــم الدســتوري 
الدميقراطـي. وهلـذه البعثـة عنـاصر فنيـــة ثالثــة لألنشــطة، هــي 

حقوق اإلنسان، والشرطة، والعدالة. 
أمـــا بعثـــة األمـــم املتحـــــدة للتحقــــق يف غواتيمــــاال  - ٩٣
فمـا زالـت أكـرب بعثــات األمــم املتحــدة لبنــاء الســالم. فــهي 
ال تـزال تبـذل املســـاعي احلميــدة وتــؤدي املــهام االستشــارية 
واإلعالميـة لدعـم تنفيـذ اتفاقـات السـالم. غـري أن الكثـري مــن 
اإلصالحات اجلوهرية مل يكتمل بعد. فعلى الرغم من أن عام 
٢٠٠٠ هو السنة النهائية يف جدول التنفيذ الرمسـي، اقـترحت 
أطراف االتفاقات متديد اجلـدول الزمـين للتنفيـذ. وبنـاء عليـه، 
أقوم حاليا بإجراء مشاورات حول وسائل توطيـد عمليـة بنـاء 
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السـالم كــي أمتكـن مـــن التقــدم إىل اجلمعيــة العامــة بتوصيــة 
مناسبة. 

ـــى  وبنــاء الســالم ينطــوي، يف املمارســة العمليــة، عل - ٩٤
مبـادرات ترمـي إىل تعزيـز املصاحلـة الوطنيـة والعدالـة واحــترام 
حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون وتنظيــم انتخابــات حــــرة 
ـــة  ونزيهــة. كمــا أنــه يشــمل تدابــري لتهيئــة األوضــاع الالزم
لتحقيق النمو االقتصادي املستدام، وهو ما يعد شرطا أساسيا 
للتعمري. ويف سعيها حنو حتقيـق هـذه األهـداف، تقيـم مكاتبنـا 
اتصاالت منتظمة مع البلدان املاحنـة املعنيـة وممثلـي املؤسسـات 

املالية الدولية. 
وقد تعززت أنشطة األمم املتحدة لبناء السالم بتوثيق  - ٩٥
عالقـة العمــل بـني عمليـات السـالم واملكـاتب امليدانيـة التابعـة 
ملفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان. وهــذه املكــــاتب 
امليدانيــة موجــودة حاليــا يف بورونــدي والبوســنة ومجهوريـــة 
ــــــة  الكونغــــو الدميقراطيــــة ومجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتادي

وكمبوديا وكرواتيا وكولومبيا. 
ـــال بنــاء  ومـن اجلوانـب األخـرى البعيـدة املـدى ألعم - ٩٦
الســالم الــيت نقــوم ــا املســاعدة يف إزالــــة األلغـــام. فدائـــرة 
ــــام، التابعـــة إلدارة عمليـــات حفـــظ  األعمــال املتعلقــة باأللغ
السالم، تعمل مع شركائها يف البعثات املنتشرة يف مجيع أحنـاء 
العامل على حتديد مواقـع األلغـام وإزالتـها، وهـي مهمـة يـتزايد 
منوها مع استمرار تزايد عـدد البلـدان املنكوبـة باأللغـام وزرع 
ألغــام جديــدة يف البلــدان الــيت ســبق أن أزيلــت منــها. وقـــد 
اسـترتفت هـــذه التطــورات املــوارد احملــدودة املتاحــة. بيــد أن 
احلصول على املـوارد ليـس إال جـزءا مـن املشـكلة. وأود مـرة 
ــــع  أخـــرى أن أؤكـــد علـــى احلاجـــة إىل إدانـــة إنتـــاج وتوزي

واستخدام هذه األسلحة العشوائية األثر. 

املساعدة االنتخابية 
تقدم األمم املتحدة املساعدة إىل املؤسسات االنتخابيــة  - ٩٧
لسـببني: لتعزيـز القـدرة اإلداريـة مـــن أجــل إجــراء انتخابــات 
تتمـيز باملصداقيـــة والشــفافية والرتاهــة وللمســاعدة يف عمليــة 
ـــام ــا خــالل الفــترة  توطيـد دعـائم املؤسسـات املطلـوب القي
الالحقــة لالنتخابــات. وترمــي هــــذه املســـاعدة يف األجلـــني 
املتوســـط والطويـــل إىل احليلولـــة دون إخفـــــاق الدميقراطيــــة 
وايارها، وهو ما قد حيدث أحيانا عقـب إجـراء االنتخابـات 
األوىل يف اتمعــات الــيت متــر مبرحلـــة انتقاليـــة، وإىل حتقيـــق 

استقرار املؤسسات االنتخابية نفسها. 
وتقـدمي املسـاعدة االنتخابيـة عنصـر بـالغ األمهيـــة مــن  - ٩٨
عنـاصر اسـتراتيجيات منظومـــة األمــم املتحــدة الشــاملة لبنــاء 
السالم وإقامة الدميقراطية. وقد شهدت األمـم املتحـدة خـالل 
ــــة زيـــادة كبـــرية يف عـــدد طلبـــات  الثمــاين ســنوات املنصرم
املسـاعدة االنتخابيـة ويف تعقُّـد هـذه الطلبـات. وقـامت شـــعبة 
املســاعدة االنتخابيــة منــــذ إنشـــائها يف عـــام ١٩٩٢ بتقـــدمي 
املساعدة يف ١٥٠ عملية انتخابية، من تنظيـم االنتخابـات إىل 
تقدمي الدعم التقين. ومن اجلدير بالتنويه بوجه خـاص اشـتراك 
األمم املتحدة خالل العام املاضي يف العمليتني االنتخـابيتني يف 

املكسيك ونيجرييا. 
 

اجلزاءات 
كـان سـجل جنـاح اجلـزاءات حـــىت اآلن يف التشــجيع  - ٩٩
علـى االمتثـال لقـرارات جملـس األمـــن غــري ثــابت، وشــهدت 
السـنوات األخـرية تشـــككا مــتزايدا يف جدواهــا. ففــي حالــة 
ـــا  اجلـزاءات االقتصاديـة الشـاملة، ُأعـرب عـن القلـق مـن آثاره
السـلبية علـى املدنيـني والـدول اـــاورة الــيت تتضــرر عالقاــا 
التجارية من جراء اجلزاءات ولكنها ال تتلقى أي تعويض عـن 
األضرار اليت تلحـق ـا. ويف أحيـان كثـرية جـدا كـانت عامـة 
الشـــعب هـــي الـــيت دفعـــت مثـــن اجلـــزاءات ال احلكومـــــات 
االستبدادية املقصودة ا. ومن املفارقات أن طـاقم السياسـيني 
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ـــا  أنفسـهم الذيـن يتـألف منـهم نظـام احلكـم اسـتفادوا اقتصادي
أحيانا كثرية من األسـواق السـوداء الـيت نشـأت للتغلـب علـى 

اجلزاءات املقصود ا ممارسة الضغط عليهم. 
١٠٠ -لذا، فإنين مع الرأي الذي أصبح حيظــى بالتـأييد لـدى 
الدول األعضاء على أساس التوافق، وهو أن تصميم جـزاءات 
جملس األمن وتنفيذها حيتاجـان إىل حتسـني وأن إدارـا حتتـاج 
ـــع يف  إىل تعزيـز لكـي تتسـىن االسـتجابة علـى حنـو أسـرع وأجن
حاالت تعرض السالم واألمـن الدوليـني للخطـر يف املسـتقبل. 
وينبغي أن تصمم نظم اجلزاءات يف املستقبل على حنو يعطيـها 
أكرب فرصة إلقناع اجلهة املسـتهدفة باالمتثـال لقـرارات جملـس 
األمن فيما خيفف إىل أدىن حد من اآلثـار السـلبية النامجـة عـن 
اجلزاءات على السـكان املدنيـني والـدول اـاورة وغريهـا مـن 

الدول املتضررة من جرائها. 
ــــيت جـــرت يف جملـــس األمـــن يف  ١٠١ -وأثبتــت املناقشــة ال
نيسان/أبريل حول اجلزاءات، وما حدث يف أعقاا من إنشاء 
فريق عامل غري رمسي تابع للمجلس مكلـف بوضـع توصيـات 
عامة بشأن كيفية حتسني فعالية اجلـزاءات، أن الـس مسـتعد 
للنظر يف اختاذ خطوات عملية لتحسني نظم اجلـزاءات. وهـذا 
تطور حممود ويتوقع له أن يساعد الس على اإلشراف علـى 
تطور اجلزاءات وصريورا أداة أقوى للـردع والتقـاء نشـوب 

الصراعات. 
 

نزع السالح 
١٠٢ -نـزع السـالح عنصـــر حاســم األمهيــة يف اســتراتيجية 
األمـم املتحـدة للسـالم واألمـــن. وخطــوات احلــد مــن كميــة 
األسـلحة وكبـح انتشـارها ال جتعـل العـــامل مكانــا أكــثر أمانــا 
فحسـب بـالتخفيف مـن الـرتوع إىل الصـراع بـل ختفـف أيضــا 
مــن إغــراء الـــدول االخنـــراط يف ســـباقات التســـلح الباهظـــة 
التكلفـة. وتشـــري أحــدث األرقــام إىل أن النفقــات العســكرية 
العامليــة زادت يف عــام ١٩٩٩ ألول مــرة يف الفــترة الالحقـــة 

ـــــون دوالر  للحـــرب البـــاردة ليصـــل جمموعـــها إىل ٧٨٠ بلي
تقريبا، أي ما يشكل ٢,٦ يف املائة من الناتج الوطين اإلمجايل 

يف العامل. 
١٠٣ -وعلى الرغم من إحـراز قـدر مـن التقـدم يف احلـد مـن 
ـــاد  األسـلحة النوويـة – ويشـار بوجـه خـاص إىل تصديـق االحت
ــــلحة اهلجوميـــة  الروســي علــى معــاهدة زيــادة ختفيــض األس
ـــاط  االسـتراتيجية واحلـد منـها (سـتارت – ٢)، يوجـد يف أوس
ـــترن ــذه  اتمـع الـدويل قلـق عميـق إزاء اسـتمرار اخلطـر املق
األسلحة. وهذا ما يعطي أمهية بالغـة للنتـائج الـيت أسـفر عنـها 
املؤمتـــر االســـتعراضي لألطـــراف يف معـــاهدة عـــدم انتشـــــار 
األســـلحة النوويـــة لعـــــام ٢٠٠٠. ومــــن دواعــــي التفــــاؤل 
ما تعهدت به بكل وضوح البلدان احلائزة ألسلحة نوويــة مـن 
إجنــاز عمليــة القضــاء التــام علــى ترســاناا النوويــة، وجتـــدد 
اجلـهود الراميـة إىل وقـف االنتشـار العـاملي لألسـلحة النوويـــة، 
ــراض  وتعزيـز املعايـري الـيت تنظـم اسـتخدام الطاقـة النوويـة لألغ
ـــن شــعوب األمــم  السـلمية – فـهذه قضايـا حامسـة األمهيـة ألم
املتحدة. ولكن ال يزال هناك الكثري ممـا جيـب القيـام بـه. وإين 
ألحـث بشـدة علـى الســـعي إىل حتقيــق هــديف تصديــق مجيــع 
الـدول علـى اتفاقيـة األســـلحة الكيميائيــة والتفــاوض العــاجل 
ـــلحة البيولوجيــة، ومهــا  علـى بروتوكـول لتدعيـم اتفاقيـة األس

هدفان ليس من املتعذر حتقيقهما. 
١٠٤ -وبينمــا زاد عــدد التصديقــات علــى معــاهدة احلظـــر 
الشــامل للتجــارب النوويــة خــالل العــــام املـــاضي، ال تـــزال 
التحديـــــات اليت تعترض طريـــــق دخوهلـا حـيز النفـاذ قائمـة، 
ال ســيما بعــد أن رفــض جملــــس شـــيوخ الواليـــات املتحـــدة 
التصديق عليها يف تشرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩. وال بـد مـن 
تنفيــذ اإلعــالن اخلتــامي للمؤمتــر املعــين بتســهيل بــــدء نفـــاذ 
املعـاهدة املذكـورة املعقـود يف تشـرين األول/أكتوبـــر ١٩٩٩. 
ـــرر دعــويت إىل مجيــع الــدول أن تصــدق علــى هــذه  لـذا، أك
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املعاهدة، ال سيما الدول اليت ال بد من أن تصدق عليها لكـي 
تدخل حيز النفاذ. 

١٠٥ -ويف العــام املنصــرم، وجــــهت االنتبـــاه إىل األخطـــار 
املقترنة بتطوير القذائف الطويلة املدى وجتريبها. ولئـن كـانت 
هـذه األخطـار ال تـزال قائمـة فـهناك خطـر مـن جهـة أخــرى، 
ـــة علــى  وهـو الضغـط املـتزايد إلقامـة نظـم دفاعيـة وطنيـة قائم
القذائـف. ويوجـد لـــدى الوســط العلمــي شــك عــارم يف أن 
تتمكــن هــذه النظــم مــن العمــل بفعاليــــة يف أي وقـــت مـــن 
األوقات وقلق عميـق مـن أن تـؤدي إقامتـها إىل سـباق تسـلح 
جديـد إىل انتكـــاس سياســات نــزع الســالح النــووي وعــدم 
انتشـار األسـلحة النوويـة، وإىل إجيـاد حوافـز جديـدة النتشـــار 
القذائف. وإين أرجو أن تزن تلـك الـدول هـذه العوامـل بتـأن 
شـديد قبـــل املضــي يف مســار قــد يعــرض معــاهدة القذائــف 
املضادة للقذائف التسيارية للخطر وقد يضعـف األمـن العـاملي 

بدال من أن يعززه. 
١٠٦ -وفيمـــا يتعلـــق باألســـلحة التقليديـــة، جيـــري حاليــــا 
التحضـري ملؤمتـر األمـم املتحـدة املعـــين باالجتــار غــري املشــروع 
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه، املقـرر 
ــر  عقـده يف عـام ٢٠٠١. وللنتـائج الـيت يسـفر عنـها هـذا املؤمت
أمهية حامسة ألن هذه األسلحة هي اليت تقتـل معظـم النـاس يف 
معظـم احلـروب. ولزامـا علينـا أن حنـد مـن املخـاطر الـيت حتيــق 
بأكثر الناس تعرضا خلطـر هـذه األسـلحة، مبـن فيـهم األطفـال 
الذيــن جينــدون أحيانــا كثــرية ويــزودون ــــا الســـتخدامها. 
ـــها  وجيـري اآلن إحـراز قـدر مـن التقـدم بتشـديد الـدول قوانين
املتعلقــة بتصديــر األســلحة وقيامــها جبمــع فــائض األســــلحة 
وتدمريه. وأخذت النهج املبتكرة، كربناجمي �األسلحة مقابل 
التنميــة� و �األســلحة مقــابل الغــذاء�، تســفر عــــن نتـــائج 
ملموسة، بوصفها تدابـري عمليـة لـرتع السـالح علـى مسـتوى 
اتمعـات احملليـة. ويرجـــع الفضــل يف هــذا التقــدم احملــرز إىل 

التعـاون الوثيـق بـني الـدول وقطـاع األعمـــال واموعــات يف 
اتمع املدين واتمع الدويل. 

١٠٧ -وعلـى الرغـم مـن كـون األمـم املتحـدة منظمـة عامليــة 
ـــة للحــد مــن األســلحة  فإـا تسـلم بـأن النـهج اإلقليميـة املتبع
ولـرتع السـالح ميكـن أيضـا أن تـــؤدي دورا حامســا يف تعزيــز 
األمن. وقد أعيد تنشيط مراكز األمم املتحدة اإلقليمية الثالثــة 
املعنية بالسالم ونزع السالح ولكن االفتقار املزمن إىل املــوارد 

ال يزال، مع األسف، حيد من فعاليتها. 
١٠٨ -وخــالل مؤمتــــر عـــام ٢٠٠٠ االســـتعراضي للـــدول 
األطـراف يف معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة، أتيحــت 
للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال نزع السـالح فرصـة 
مل يسبق هلا مثيل لإلعـراب عـن آرائـها أمـام الـدول األطـراف 
يف االتفاقيــة يف اجتمــاع نظِّــم هلــذا الغــــرض. وظلـــت هـــذه 
املنظمـات تـؤدي يف إطـار اتفاقيـة أوتـاوا بشـأن حظـر األلغـــام 
املضــادة لألفــراد دورا غــري رمســـي ولكنـــه حيـــوي يف جمـــال 
الرصـد. وكلـي ثقـة يف أن تضـع الـدول األعضـاء يف اعتبارهـــا 
املسـامهة البنـاءة الـــيت يقدمــها اتمــع املــدين مــن أجــل نــزع 
السالح عندما تقرر كيف ستشترك املنظمـات غـري احلكوميـة 

يف املؤمتر املعين باألسلحة الصغرية يف عام ٢٠٠١. 
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الفصل الثاين 
الوفاء بااللتزامات اإلنسانية 

١٠٩ -اتسـم العـام املـاضي حبـدوث طـــوارئ إنســانية فــاقت 
بكثـري أسـوأ التوقعـات. فقـد اسـتمرت بـال هـوادة الصراعــات 
املتطاولــــة يف أفغانســــتان، وأنغــــوال، ومجهوريــــة الكونغــــــو 
الدميقراطيــــة، وســــري النكــــــا، والســـــودان، والصومـــــال، 
وكولومبيــا. وتصــاعدت األزمــــات أو تفجـــرت أزمـــات يف 
مجهوريـة الكونغـو وكوســـوفو وتيمــور الشــرقية، وشيشــانيا، 
وبني إثيوبيا وإريتريا. وتدهـورت احلالـة يف بورونـدي بسـبب 
برامـج النقـل القسـري اجلمـاعي الـيت قادـا احلكومـة، وكـــان 
النــدالع أعمــال العنــف يف ســرياليون يف أيــار/مـــايو ٢٠٠٠ 
نتائج خطرية يف اال اإلنساين. وال يـزال املدنيـون يتحملـون 
وطأة هذه الصراعات العنيفـة، كضحايـا للـهجمات املباشـرة، 
والقصف العشوائي بالقنـابل واالغتصـاب والتعذيـب اجلنسـي 
والنقل القسري واحلرمان من الوصول إىل املساعدة اإلنسـانية 
أو تقييـده، وأشـكال أخـــرى عديــدة مــن انتــهاكات حقــوق 

اإلنسان. 
١١٠ -وإىل جـــانب حـــاالت الطـــوارئ املعقـــــدة، وقعــــت 
كوارث طبيعية جلبت الدمار إىل العديـد مـن البلـدان الناميـة. 
وكـــانت منغوليـــا، وتركيـــا، واهلنـــد، وفـــرتويال، واجلنــــوب 
األفريقي من بني البلدان اليت تأثرت تأثرا شديـــدا مبا نتــج مـن 
ـــة  آثـار عـن العواصـف الثلجيـة والـزالزل، واألعاصـري احللزوني
وانزالقـات الكتـل الطينيـة والفيضانـات، بينمـا انتشـر اجلفــاف 
يف القرن األفريقي وازداد شدة يف وسط آســيا. ويتنـامى عـدد 
ونطـاق الكـوارث الطبيعيـــة بســرعة، ممــا يتطلــب مزيــدا مــن 

التعاون الدويل لتوفري املساعدة للسكان املنكوبني. 
 

تنسيق األعمال اإلنسانية 
١١١ -يف العام الذي انقضى اتسم التنسيق احملسـن لألعمـال 
اإلنسـانية الدوليـة بتطبيـق نـهج مبتكـرة يف حـــاالت الطــوارئ 

الكبـرية يف كوسـوفو وتيمـور الشـرقية، وبنشـــوء مصــاعب يف 
توفري احلماية لألشخاص املشردين داخليـا وللمدنيـني يف أثنـاء 
الصراعات املسلحة. واسـتجابة لألزمـة اإلنسـانية الـيت وقعـت 
يف البلقان، انتدب مكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية موظفـني 
للقيام بوظائف التنسيق دعما للدور القيـادي الـيت تضطلـع بـه 
ـــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. وســاعد هــؤالء  مفوضيـة األم
املوظفون يف إنشاء فريق إدارة الطوارئ يف ألبانيا، وأنشأوا يف 
وقـت الحـق وحـدة تنسـيق مشـتركة بـني الوكـاالت ومركــزا 

حمليا للمعلومات اإلنسانية يف كوسوفو. 
١١٢ -واسـتجابة ألزمـة تيمـور الشـرقية، قـام مكتـب تنسـيق 
ـــار منســقي الشــؤون  الشـؤون اإلنسـانية فـورا بإيفـاد أحـد كب
اإلنســـانية لقيـــادة فريـــق مـــن االختصـــاصيني مشـــترك بــــني 
الوكاالت. وتوفرت بإيفاد هذا املنسق خدمات تنسيق حيوية 
ريثمــا أمكــن إنشــاء عنصــر إنســاين يف إدارة األمــم املتحـــدة 
االنتقالية يف تيمور الشرقية. كذلـك قـام املكتـب بدعـم ممثلـي 
اخلـاص لتيمـور الشـرقية يف تصميـم العنصـــر اإلنســاين وتوفــري 

املوظفني له وتقدمي التمويل األويل. 
١١٣ -وأنشـئت اسـتجابة مشـــتركة بــني الوكــاالت ملعاجلــة 
مشكلة التزايد السريع يف األشخاص املشردين داخليا يف عدد 
مـــن البلـــدان، مـــن بينـــها أفغانســـتان وأنغـــوال وبورونــــدي 
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكولومبيــا. وقـام أيضـا منسـق 
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وأعضاء اللجنة الدائمـة املشـتركة 
بـني الوكـــاالت بتكثيــف جــهودهم لتحســني تنســيق وإجنــاز 

الربامج لصاحل األشخاص املشردين داخليا. 
١١٤ -ومبـــا أن األشـــخاص املشـــردين داخليـــا ال يزالــــون، 
ــــــد صممـــــت  بــــالتعريف، مواطنــــني تــــابعني لبلداــــم، فق
االسـتجابات الدوليـة حلـاالت معينـة بالتعـاون مـع احلكومــات 
ـــد كــان واضحــا  والسـلطات يف كـل مـن البلـدان املتـأثرة. وق
لفترة ما أن آليـات االسـتجابة الدوليـة تقتضـي مراجعـة، وأنـه 
ال بد من االتفاق على خطوط واضحة للمسؤولية واملسـاءلة. 
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وأجريـت سلسـلة مـن االسـتعراضات ومت إنتـاج ورقـة سياســة 
تتعلـق حبمايـة األشـخاص املشـردين داخليـا. وكـان االفـــتراض 
األساسـي يف تلـك السياسـة هـو أن املسـؤولية عـن األشــخاص 
املشــردين داخليــا تقــع أوال وآخــرا علــى عــــاتق حكومـــام 
الوطنية، ولكن من املسلم به أن قـدرة السـلطات واسـتعدادها 
للوفــاء مبســؤولياا قــد ال يكونــان كــافيني أو قــــد يكونـــان 
معدومني متاما يف بعـض حـاالت الصـراع. وبنـاء علـى ذلـك، 
حتث السياسة الوكاالت اإلنسانية على التعاون مع السـلطات 
ـــة ذات الصلــة يف  الوطنيـة واحملليـة وغريهـا مـن اجلـهات الفاعل
دعـم واسـتكمال جـهودها لصـاحل املشـردين. وكـانت اللجنـــة 
الدائمـة املشـــتركة بــني الوكــاالت، باعتمادهــا هــذه املبــادئ 
التوجيهيـة، تسـعى إىل حـل بعـض أوجـه الغمـوض الـــيت تعيــق 

األعمال اإلنسانية الفعالة يف أوقات األزمات. 
١١٥ -وتدعــو اللجنــة أيضــــا إىل تعزيـــز احلمايـــة القانونيـــة 
ـــني يف حــاالت الصــراع املســلح. ويف أيلــول/  واملاديـة للمدني
سـبتمرب ١٩٩٩، قدمـت إىل جملـس األمـن تقريـري عـن محايــة 
ـــذي أوردت فيــه ٤٠  املدنيـني يف حـاالت الصـراع املسـلح، ال
توصيـة ـدف إىل احلـد مـــن األخطــار الــيت ــدد املدنيــني يف 
حاالت الصراع املسلح. وأحيل التقرير إىل اجلمعيـة العامـة يف 
تشرين الثاين/نوفمرب. واختذ جملس األمـن عـدة قـرارات تـأييدا 
للتوصيـات الـيت قدمتـها، وأويل اهتمامـا خاصـــا ملســألة محايــة 
حقـوق األطفـال يف حـاالت الصـراع املسـلح. وتشـــكل هــذه 
القـرارات معلمـا هامـا يف اجلـهود الـيت يضطلـع ـا منـــذ زمــن 
طويـل العـاملون يف اـال اإلنسـاين لضمـان التصـدي سياســـيا 

ألسباب األزمات اإلنسانية على أعلى املستويات الدولية. 
١١٦ -وفيما يتعلق باالسـتجابة للنـداءات املوحـدة املشـتركة 
بــني الوكــاالت لعــام ٢٠٠٠ فقــد كــانت حــــىت اآلن خميبـــة 
لآلمال. ففي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، وهـو منتصـف مـدة 
دورة النداء، مل يكن قد توفر من جممـوع االحتياجـات سـوى 
٣٤ يف املائة. وهذا الرقم، من حيـث النسـبة املئويـة، أدىن مـن 
التربعـات الـيت أعلنـــت اســتجابة للنــداء املوحــد عــام ١٩٩٩ 

حبلــول التــاريخ ذاتــه مــن العــام املــاضي، علــــى الرغـــم مـــن 
التحسينات املعترف ا يف نوعية النداءات. وجيري اآلن بـذل 
ـــة النــداءات املوحــدة يف العــام  مزيـد مـن اجلـهود لتعزيـز عملي
القــادم، كمــا جيــري النظــــر يف مزيـــد مـــن الُنـــهج املبتكـــرة 

للمساعدة على تعبئة املوارد هلذه �الطوارئ املنسية�. 
ـــداءات املوحــدة لعــام  ١١٧ -وقـد أدرجـت ألول مـرة يف الن
٢٠٠٠ طلبات للتمويل من أجـل تلبيـة االحتياجـات األمنيـة، 
التمس فيها تقدمي ٨,٥ ماليني دوالر مـن دوالرات الواليـات 
املتحــدة ألنشــــطة تتصـــل بـــاألمن يف ١٠ بلـــدان أو منـــاطق 
إقليمية. وسوف تتضمن النداءات املوحـدة كلـها يف املسـتقبل 

استعراضا شامال لالحتياجات املتعلقة باألمن. 
ـــة إىل حتســني اســتجابة  ١١٨ -وكـان مـن بـني اجلـهود الرامي
األمـم املتحـدة لتصـاعد عـدد الكـوارث الطبيعيـة والبيئيـة قيـــام 
مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية بتعيـني مستشـارين يف جمـال 
االســتجابة للكــوارث الطبيعيــة يف آســــيا وأمريكـــا الالتينيـــة 
ومنطقــة احمليــط اهلــادئ. ويقــوم هــؤالء املستشــارين بتقــــدمي 
ـــة ومســاعدا يف  املشـورة إىل احلكومـات والشـبكات اإلقليمي
ــة  التـأهب للكـوارث الطبيعيـة. ويسـاعدون أيضـا يف نشـر أفرق
تابعــة لربنــامج األمــم املتحــدة للتقييــم والتنســيق يف حـــاالت 
الكـوارث الطبيعيـة، مـن داخـل املنطقـة املنكوبـــة وغريهــا مــن 

أحناء العامل. 
١١٩ -ويف عــــام ١٩٩٩، أوفــــدت هــــذه األفرقـــــة يف ١٢ 
مناسبة. وساعد أيضا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أعضاء 
الفريـق االستشـاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ يف التنسـيق بـــني 
األفرقة الدولية للبحث واإلنقاذ اليت أوفدت استجابة للـزالزل 

اليت وقعت يف ثالث قارات. 
١٢٠ -واعـترفت الـــدول األعضــاء مبنجــزات العقــد الــدويل 
للحد من الكـوارث الطبيعيـة وبضـرورة مواصلـة أنشـطة احلـد 
من الكوارث بقيـادة منظومـة األمـم املتحـدة، يف قـرار الـس 
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ـــرار اجلمعيــة العامــة  االقتصـادي واالجتمـاعي ٦٣/١٩٩٩ وق
٢١٩/٥٤ املتعلقـني بالترتيبـات املقبلـة للحـــد مــن الكــوارث. 
وتساعد االستراتيجية اجلديـدة اتمعـات احملليـة علـى مقاومـة 
آثــار األخطــار الطبيعيــة والتكنولوجيــة والبيئيــة واحلــــد مـــن 
تكاليفـها االجتماعيـة واالقتصاديـة. وتسـعى املبـادرة أيضــا إىل 
إدمـاج اسـتراتيجيات الوقايـة مـن األخطـار يف أنشـــطة التنميــة 
املستدامة. وخالل العام املـاضي كـان مثـة تركـيز مـتزايد علـى 
ـــوارث. وتعطــى  النـهج املتعـددة التخصصـات للوقايـة مـن الك
ــــة ذات  األولويــة الســتخدام املبتكــرات العلميــة والتكنولوجي
الصلة باحلد مـن الكـوارث، وإلشـراك صـانعي القـرار احملليـني 
ومجاعـات املواطنـني احملليـة يف وضـــع اســتراتيجيات مســتدامة 
طويلـة األجـل للحـد مـن الكـوارث علـى الصعيديـن اإلقليمــي 
ـــد املتعــدد  والوطـين. وأنشـئت فرقـة عمـل لتيسـري النـهج اجلدي
التخصصـات. ويـرأس برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي فريقــا 
عـامال لوضـع مقـاييس إلجـراء قيـاس كمـي ملؤشـــرات اخلطــر 
والتـأثر والتأثـري. ويـرأس برنـامج األمـــم املتحــدة للبيئــة فريقــا 
عـامال لنظـم اإلنـذار املبكـر؛ وتـرأس املنظمـة العامليـة لألرصــاد 
ـــــا بــــالتنبؤ باآلثــــار االجتماعيــــة  اجلويـــة فريقـــا عـــامال معني
واالقتصادية هلبوب اإلعصار املســمى النينيـو مـرات أخـرى يف 

املستقبل، وتغري املناخ واختالفه. 
 

تقدمي اخلدمات اإلنسانية 
ـــاطق الــيت تلقــت  ١٢١ -يف العـام املـاضي، كـان مـن بـني املن
املســاعدة اإلنســانية مــن األمــــم املتحـــدة االحتـــاد الروســـي، 
وأفغانستان، وأنغوال، وأوغندا، وبوروندي، وتركيا، وتيمـور 
الشرقية، ومجهورية الكونغو، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، 
وروانـدا، والسـودان، وسـرياليون، والصومـال، وطاجيكســتان 
وفنـزويال، وكولومبيا، وكوسوفو، ومنطقة البحريات الكــربى 

يف أفريقيا، ومنغوليا، وموزامبيق. 
١٢٢ -ويف عام ١٩٩٩ قدم برنـامج األغذيـة العـاملي املعونـة 
الغذائية إىل ما يقرب من ٨٩ مليون شـخص يف خمتلـف أحنـاء 
العامل، وكان جـزء كبـري مـن هـذه املعونـة يف شـكل عمليـات 

للطوارئ واإلنعاش. ويتمثل عدد الناس الذين تلقـوا املسـاعدة 
زيادة قدرها ١٧ يف املائة عن اموع يف عام ١٩٩٨. وكـان 
٤١ مليونـا ممـن تلقـوا املسـاعدة ضحايـــا للكــوارث الطبيعيــة. 
وتلقى املساعدة أيضـا مـا يقـرب مـن ١٨ مليونـا مـن املدنيـني 
ـــــهم األشــــخاص  الضعفـــاء يف حـــاالت صـــراع مســـلح ومن

املشردين داخليا والالجئني. 
١٢٣ -وكـان النسـاء واألطفـال يشـكلون ٧٥ يف املائـــة مــن 
النـاس الذيـن وصـل إليـهم برنـــامج األغذيــة العــاملي بأنشــطته 
اإلنسانية عام ١٩٩٩. ويف مجيـع العمليـات اإلنسـانية تقريبـا، 
يقـوم برنـامج األغذيـة العـاملي وشـركاؤه، التزامـا منـــه ومنــهم 
بسياسـات اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـــاالت وسياســة 
ــــات إزاء املـــرأة�، بتركـــيز  الربنــامج نفســه، وهــي �االلتزام
اجلهود ملعاجلة اجلوانب اجلنسانية واألبعاد االجتماعية النعــدام 
األمن الغذائي؛ وإدماج الشواغل اجلنسانية يف برامج املساعدة 

اإلنسانية. 
١٢٤ -وأثبتـت اسـتجابة برنـامج األغذيـــة العــاملي لألزمــات 
املباغتة، كأزميت البلقان وتيمور الشرقية، قـدرة الربنـامج علـى 
تيسري سبل التنسيق الفعال للمعونـة الغذائيـة وتوفـري الدعـم يف 
جمــال النقـــل واإلمـــداد واالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية 
ـــذه األزمــات.  للشـركاء يف املسـاعدة اإلنسـانية فـور ظـهور ه
ويتمتــع الربنــامج وشــركاؤه اآلن بــالقدرة علــى الســــرعة يف 
وضع استراتيجيات ألنشطة التدخل املنسقة املوجهـة إىل تلبيـة 

احتياجات أضعف الفئات. 
١٢٥ -وكــان الربنــامج، نتيجــة لتحســن قدراتــــه التحليليـــة 
ـــة  والتنبـؤ بـه، مـن أوائـل الوكـاالت الـيت اكتشـفت بـوادر أزم
غذائية إقليمية وشـيكة بسـبب اجلفـاف يف القـرن األفريقـي يف 
أواخـر عـام ١٩٩٩، وأنـذر اتمـــع الــدويل خبطــورة احلالــة. 
واسـتجابة هلـذه األزمـة، قمـت يف آذار/مـارس ٢٠٠٠ بتعيـــني 
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املديرة التنفيذية للربنامج، ممثال خاصا يل فيما يتعلق باجلفـاف 
يف القرن األفريقي. 

١٢٦ -وال يـزال أمـن املوظفـــني مصــدر قلــق كبــري لربنــامج 
األغذية العاملي. فقد لقي سبعة مـن موظفـي الربنـامج حتفـهم 
يف امليدان عام ١٩٩٩. ويواصل الربنامج جهوده لتعزيز قدرة 
ـــى محايــة موظفيــها يف امليــدان، وقــد تلقــى مجيــع  املنظمـة عل

املوظفني تقريبا تدريبا فيما يتعلق باألمن. 
١٢٧ -وتوفر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة اإلنـذار 
ــات  املبكـر حبـاالت الطـوارئ الغذائيـة الوشـيكة، وتتيـح معلوم
عن احملاصيل وإمدادات األغذية وتقيم االحتياجـات للطـوارئ 
يف القطاع الزراعي، وتقـدم مدخـالت زراعيـة كيمـا يسـتطيع 
الناس أن يزرعوا أغذيتهم وحيدوا مـن اعتمـادهم علـى املعونـة 
الغذائيــة، وتســاعد احلكومــات يف التغلــب علــــى األزمـــات، 
وتقـدم املشـورة التقنيـة للمنظمـات غـري احلكوميـة الناشــطة يف 

جمال الزراعة. 
١٢٨ -وبفضل التمويل من املـاحنني وشـركاء منظومـة األمـم 
ـــة العــاملي ومفوضيــة األمــم املتحــدة  املتحـدة كربنـامج األغذي
لشـؤون الالجئـني وبرنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي، متكَّنــت 
منظمـة األغذيـة والزراعـة، مـع شـركائها مـــن املنظمــات غــري 
احلكومية، من القيام حبمالت كبرية لتوفري املدخالت الزراعية 
لألشـــــخاص املشـــــردين داخليـــــا والعـــــائدين والالجئــــــني، 
ـــأهيل. وواصلــت  واسـتطاعت تنفيـذ برامـج مبكـرة إلعـادة الت
منظمـة األغذيـة والزراعـة أيضـــا العمــل بالتعــاون الوثيــق مــع 
برنــامج األغذيــة العــاملي ومفوضيــة األمــم املتحــدة لشــــؤون 
ـــائدين  الالجئـني يف مسـاعدة الالجئـني واملشـردين داخليـا والع
والسـكان املضيفـني علـى حتسـني حالـة أمنـــهم الغذائــي. وقــد 
قامت منظمة األغذية والزراعة بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة لرسـم 
خريطة للكوارث وإنشاء نظم متكاملـة إلدارة املعلومـات مـن 

أجل إدارة الكوارث. 

١٢٩ -وال تزال األولويات لدى منظمة الصحـة العامليـة هـي 
عمليــات التحصــني والتغذيــة واملــواد الصيدالنيــة ومكافحــــة 
األوبئة والصحة العقلية. فقد وجهت املنظمة االنتباه، يف هـذا 
العام املنصرم، إىل خماطر صحية عاملية حرجة كاملالريــا وشـلل 
األطفال وفريوس نقص املناعة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة 
ـــدز) والوفيــات النفاســية. وممــا عقَّــد اجلــهود  املكتسـب (اإلي
املبذولـة للتغلـب علـى هـذه التحديـات ازديـاد عـدد الكــوارث 
الطبيعية وظهور حاالت طوارئ إنسـانية معقـدة. وقـد بذلـت 
جهود مكثفة، بدعم من اهليئـات اإلداريـة املركزيـة للمنظمـة، 
لزيادة تأهب املكاتب القطرية للمنظمة، ولتقييم االحتياجـات 
الصحية للمتأثرين بالكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي مـن 

صنع اإلنسان وتلبية تلك االحتياجات يف الوقت املناسب. 
١٣٠ -ويف امليــدان، وبدعــم معــزز مــن املكــاتب اإلقليميــــة 
ـــة  واملقـر، ركـزت منظمـة الصحـة العامليـة علـى املراقبـة الصحي
والتغذويــة، فقدمــت البيانــات اجلوهريــــة لتنســـيق التخطيـــط 
للمساعدة وتنفيذها، يف حاالت الطوارئ ويف حـاالت إعـادة 

البناء يف أعقاب األزمات. 
١٣١ -ويف الفــترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، بذلــت جــهود خاصـــة 
للقضــاء علــــى شـــلل األطفـــال ومكافحـــة املالريـــا وحتديـــد 
ـــــة  اســــتراتيجيات جديــــدة ملكافحــــة فــــريوس نقــــص املناع
البشرية/اإليدز وكفالـة األمومـة املأمونـة يف حـاالت الطـوارئ 
املعقدة. وواصلت املنظمة أيضـا رصـد التوزيـع العـادل للسـلع 
األساسـية املسـتوردة إىل العـراق مبوجـــب قــرار جملــس األمــن 
٩٨٦ (١٩٩٥). واســتمر العمــل يف منــاطق احلكــــم الـــذايت 
الفلسـطيين إلصـالح نظـم الرعايـة الصحيـة. وال تـــزال مســألة 
تعزيز احلوار والتنسيق بـني اجلـهات الفاعلـة الوطنيـة والدوليـة 
يف اـال الصحـي وسـد الثغـرة بـني االنتعـاش وإعـادة التــأهيل 
والتطوير الصحي، من القضايا اليت تتسـم بأولويـة عاليـة لـدى 

املنظمة. 
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١٣٢ -وقدمت منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسـيف)، 
مـع شـركائها مـن األمـم املتحـدة واملنظمـات غـــري احلكوميــة، 
ـــة ملــا يزيــد علــى ٢٤ مليــون طفــل  املعونـة اإلنسـانية واحلماي
وامــرأة مـمـــن تضــرروا يف العــام املــاضي بكــــوارث طبيعيـــة 
وأخـرى مـن صنـع اإلنســان. واســتجابة للقــرار الــذي اختــذه 
جملــس األمــن يف آب/أغســطس ١٩٩٩ ويشــــدد فيـــه علـــى 
احلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود بفعالية أكرب حلماية األطفـال 
يف حــاالت الصــراع املســلح، وضعــت اليونيســيف جمموعـــة 
شــاملة مــن الــربامج وأنشــطة التدخــل مــــن أجـــل األطفـــال 
واألمـهات يف حـاالت الطـوارئ، مبـا يف ذلـك رعايـة الرضــع، 
والتعلـم يف مرحلتـي احلضانـــة والتعليــم االبتدائــي، واألنشــطة 
التروحييـــة والتثقيـــــف يف جمــــال الصحــــة والتغذيــــة. وزادت 
اليونيسيف أيضا دعمـها لـربامج التسـريح واإلدمـاج لألطفـال 
يف ســـرياليون ومجهوريـــة الكونغـــــو الدميقراطيــــة، وعــــززت 
ووسـعت يف أنغـوال ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة وتنـــزانيا 
وكوسوفو وتيمور الشرقية الربامج اليت تدعم لــم مشـل األسـر 
الـيت تشـتت مشلـها بسـبب الصـراع. وقُـــدم الدعــم النفســي – 
االجتمـاعي لألطفـال املتـأثرين بالصراعـات والتشـرد يف ألبانيــا 
وتركيـا ومجهوريـة مقدونيـــا اليوغوســالفية الســابقة. وســاعد 
دعـم اليونيســـيف للتعليــم األساســي واملدرســي يف كوســوفو 
وتيمـور الشـرقية ويف حـــاالت طــوارئ عديــدة أخــرى علــى 
استعادة قدر من الشعور لدى األطفال بعودة احلياة إىل احلالـة 

الطبيعية. 
١٣٣ -وكان جيري تنفيذ أيام التحصني الوطنية طـوال العـام 
يف حماولة للقضاء على شلل األطفـال يف أفغانسـتان، وأنغـوال، 
ـــا  وبورونــدي، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، ومجهوريــة كوري
الشعبية الدميقراطية ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان. 
ـــذه احلمــالت يف البلــدان  وكـانت اليونيسـيف، يف متابعتـها هل
املتورطة يف صراع عنيف، تعمل مع منظمة الصحة العامليـة يف 

التفــاوض علــى �أيــام هــدوء� كــي يتمكــن األطفــال مــــن 
احلصول على التحصني بأمان. 

١٣٤ -ويف عــام ١٩٩٩، شــــرعت اليونيســـيف يف برنـــامج 
عاملي للسالم واألمــن للمسـاعدة علـى توجيـه اجلـهود الدوليـة 
لصـاحل األطفـــال والنســاء الذيــن يعيشــون يف ظــل صراعــات 
مسلحة. وجمموعة األهداف الـيت قدمتـها املديـرة التنفيذيـة إىل 
جملــس األمــن تدعــــو إىل وضـــع ايـــة الســـتخدام األطفـــال 
كجنود، ومحاية األطفال من آثـار اجلـزاءات، وإدراج أحكـام 
حمددة بشأن األطفال يف إطار عملية بناء السالم، ووضع اية 
إلفالت مرتكيب جرائم احلرب من العقوبة – ال سـيما اجلرائـم 
الـيت ترتكـب ضـد األطفـال؛ وتدعـو أيضـا إىل اإلنـــذار املبكــر 
واختـاذ تدابـري وقائيـة لصـاحل األطفـال، وإدخـــال حتســينات يف 

توفري السالمة للعاملني يف اال اإلنساين. 
ـــة  ١٣٥ -وخـالل العـام املـاضي، ركَّـزت ممثلـيت اخلاصـة املعني
باألطفال يف حاالت الصـراع املسـلح علـى اشـتراك املنظمـات 
اإلقليميــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة ومنظمــات اتمــــع 
املـدين يف معاجلـة حمنـة األطفـال يف حـاالت الصـــراع املســلح، 
والدعوة إىل تطبيق املبـادئ واملعايـري ذات الصلـة، ورفـع احلـد 
األدىن لســـن التجنيــد للشــباب وملشــــاركتهم يف الصراعـــات 
املسـلحة؛ والتصـدي للمشـاكل العـابرة للحـدود الـيت تؤثـــر يف 
األطفال مع التركيز بوجه خاص علـى منطقـة غـرب أفريقيـا؛ 
الســعي إىل تقــدمي مـــن انتــهكوا حقــوق اإلنســان والقــــانون 
ــــان محايـــة  اإلنســاين الــدويل إىل العدالــة؛ والعمــل علــى ضم
حقـوق الطفـل يف إطـار قواعـــد اإلثبــات والقواعــد اإلجرائيــة 
للمحكمــة اجلنائيــــة الدوليـــة؛ وتشـــجيع مشـــاركة األطفـــال 

والفتيان يف جهود صنع السالم وبناء السالم. 
١٣٦ -ويسـرين أن جملـس األمـن اختـذ هـذا العـام، بنـاء علـــى 
قـــراره ذي الطـــــابع العــــام ١٢٦١ (١٩٩٩)، قــــرارا آخــــر 
(١٣١٤ (٢٠٠٠)) بشـــأن األطفـــال املتـــأثرين بالصراعــــات 
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ــال  املسـلحة. ضمنـه عـددا مـن األحكـام العمليـة حلمايـة األطف
املتـأثرين بـاحلرب. ويسـرين أيضـا أن أعلـن أن هـذه املبــادرات 
قــد أفضــت إىل صـــدور التزامـــات مـــن جـــانب حكومـــات 
بوروندي ورواندا والسودان وسرياليون وكولومبيا بـأن توفـر 

احلماية لألطفال. 
١٣٧ -وجتمع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئـني 
الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونـروا) بـني االسـتراتيجيات 
اإلنسانية واإلمنائية يف توفري خدمات التعليم والصحة واإلغاثة 
واخلدمـات االجتماعيـة ملـا يقـرب مـن ٣,٧ ماليـني الجــئ يف 
ميادين عملها اخلمسة، وهـي: األردن ولبنـان والضفـة الغربيـة 
ـــزة واجلمهوريــة العربيــة الســورية. ويف أيــار/مــايو  وقطـاع غ
٢٠٠٠، احتفلــت الوكالــة مبــرور ٥٠ عامــا علــــى خدمتـــها 
امليدانية. وظل عمل األونروا، الذي يقوم به عموما أكـثر مـن 
٠٠٠ ٢٠ مــن املوظفــني احملليــني املتفــانني يف العمــل، حيقــــق 
ــــها  منجــزات بــاهرة، يف ظــروف صعبــة يف الغــالب، مــن بين
حاالت طوارئ وحاالت صـراع. ولكـن كـان ال منـاص مـن 
ـــة الوكــاالت  أن تؤثـر أوجـه القصـور اخلطـرية يف متويـل ميزاني
ـــها. وال بــد مــن  تأثـريا سـلبيا علـى مسـتوى اخلدمـات ونوعيت
ضمان املسامهات الطوعية اليت تعتمد عليـها الوكالـة وزيادـا 
إذا ما أريد للوكالة أن تتغلب على التحديات اليت سـتواجهها 

حتما يف السنوات املقبلة. 
ـــم  ١٣٨ -واعترافـا بـالدور الفريـد الـذي يؤديـه صنـدوق األم
املتحدة للسكان يف تعزيز الصحة اإلجنابية والوقاية من العنـف 
اجلنسي يف حاالت الطوارئ، أصبـح الصنـدوق عضـوا كـامل 
العضوية يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف نيسان/ 
ــــم ُأجـــري  أبريــل ٢٠٠٠. وقــام الصنــدوق، يف أعقــاب تقيي
حلـــاالت العنـــف اجلنســـي الـــذي تعرضـــت لـــــه النســــاء يف 
كوسوفو، بإنشاء مكتب يف كوسوفو إلعادة توفري الرعاية يف 
ـــه واملشــورة إىل النســاء  جمـال الصحـة اإلجنابيـة ولتقـدم التوجي
وأسـرهن. وجـرى حتديـــث املبــادئ التوجيهيــة الــيت تضمنــها 

الدليل امليداين املشترك بني الوكـاالت بشـأن الصحـة اإلجنابيـة 
ـــى اســتخدام هــذه  يف حـاالت الالجئـني، وتلقَّـى التدريـب عل
ــــدوق األمـــم املتحـــدة  املبــادئ التوجيهيــة موظفــون مــن صن
للسكان ومن هيئات األمم املتحدة األخرى، واملنظمـات غـري 
احلكوميـة والوكـاالت الوطنيـة، وكـان اهلـدف أيضـا توعيتـهم 
باحتياجات الالجئني يف جمال الصحة اإلجنابية. كذلك شـارك 
صندوق األمم املتحدة للسـكان يف املناقشـات الـيت دارت مـع 
إدارة عمليات حفظ السـالم حـول الوقايـة مـن فـريوس نقـص 
املناعـة البشـــرية داخــل بعثــات حفــظ الســالم. وأقــر الــس 
ــــدوق األمـــم  التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي/صن
املتحدة للسكان، يف دورته السنوية املنعقدة يف حزيـران/يونيـه 
ـــاديق  ٢٠٠٠، اســتخدام مبلــغ أقصــاه مليــون دوالر مــن صن
الـربامج األقاليميـة اخلاصـــة الــيت يضطلــع ــا صنــدوق األمــم 
ـــداءات مــن  املتحـدة للسـكان كقـاعدة انطـالق قويـة لوضـع ن
أجل التماس موارد خارجة عن امليزانية ملعاجلة هذه املشكلة. 
١٣٩ -ومـن املكونـات األساســـية لإلطــار التخطيطــي العــام 
ـــري  لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي احلـــد مــن حــدوث وتأث
– الطبيعية والبيئيـة والتكنولوجيـة  الطوارئ املعقدة والكوارث 
– وتعجيــل عمليــة االنتعــاش ســعيا إىل حتقيــق تنميــة بشــــرية 
مسـتدامة. واألهـداف الرئيسـية يف عمليـة احلـد مـن الكــوارث 
ــــاطر  وتعجيـــل االنتعـــاش هـــي حتقيـــق اخنفـــاض دائـــم يف خم
الكـوارث، ومحايـة مكاسـب التنميـة، واحلـد مـــن اخلســائر يف 
األرواح ويف سبـُل الرزق بسبب الكوارث، وكفالة أن يؤدي 
االنتعاش من الكـوارث إىل توطيـد التنميـة البشـرية املسـتدامة. 
وحتقيقا هلذه األهداف، يعمـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
من خالل نظامه املتمثل يف وجود ممثلني مقيمني تـابعني لـه يف 
البلدان املعنية، ومكاتب إقليمية وبرامج متخصصـة، مـن قبيـل 
شـعبة البيئـة املسـتدامة والطاقـة، والرعايـة املشـــتركة لصنــدوق 
البيئة العاملي، ومكتب مكافحـة التصحـر واجلفـاف. وبرنـامج 
احلـد مـن الكـوارث الـذي يضطلـع بـه برنـامج األمـم املتحـــدة 
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اإلمنائي، والذي هو أحد مكونات شعبة االسـتجابة للطـوارئ 
التابعة له، هو مركز التنسيق من أجل ضمان إدماج الشـواغل 
املتعلقــة بــاحلد مــن الكــــوارث يف االســـتراتيجيات اإلمنائيـــة. 
واهلدف احملوري للشعبة هو تعزيز قدرة املؤسسـات، يف مجيـع 
املســتويات، علــى إدارة الكــوارث بصــورة أكفــــأ وتشـــجيع 

ووضع االستراتيجيات للحد من الكوارث. 
١٤٠ -وواصلـت اليونيسـيف تأييدهـا النشـط التفاقيـة حظـــر 
اســتخدام وتكديــس وإنتــاج ونقــل األلغــام املضــادة لألفـــراد 
وتدمريهــا، والدعــوة إىل التصديــق عليــها مــن جــانب مجيـــع 
الدول. ويف ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ كان قد وقع االتفاقيـة 
١٣٣ بلــدا وصــدق عليــها ١٠١. وبرنــامج األمـــم املتحـــدة 
اإلمنـائي، بالتعـاون الوثيـق مـع دائـرة األعمـال املتعلقـة باأللغـام 
التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم، مسؤول عن دعم عملية 
بنـاء القـدرات علـى الصعيديـن الوطـين واحمللـي، وعـن معاجلـــة 
اآلثـار االجتماعيـة واالقتصاديــة لأللغــام األرضيــة. أمــا فريــق 
العمل املتعلق باأللغـام التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، 
وهـــو عنصـــر استشـــاري يف شـــعبة االســـتجابة يف حــــاالت 
الطـوارئ فـهو مسـؤول، مـع وجـود ١٢ برناجمـا عـــامال تابعــا 
لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و ٥ مبـــادرات جديــدة، عــن 
وضــع السياســات والتوجيــه يف هــــذا اـــال، وعـــن الدعـــم 
ـــربامج األعمــال املتعلقــة باأللغــام التابعــة لربنــامج  التشـغيلي ل

األمم املتحدة اإلمنائي. 
ـــأهيل  ١٤١ -ونظـرا ألن مراحـل عمليـات اإلغاثـة وإعـادة الت
والتعمري والتنمية كثريا مـا تتداخـل يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء 
الصراعـات، فقـد اعتمـد برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي جــا 
شــامال ومتكــامال إزاء البلــدان الــيت متــــر بأزمـــات والبلـــدان 
اخلارجـة مـن األزمـات. فاالسـتراتيجيات اإلنســـانية واإلمنائيــة 
اليت تركِّز على اتقاء حدوث األزمات والتخفيـف مـن آثارهـا 
وحتقيق انتعاش مستدام ال بد، لكي تكـون فعالـة، مـن تضـافر 
ـــج  اجلـهود يف تنفيذهـا. ولتحقيـق هـذا اهلـدف، أصبحـت برام

بنــاء القــدرات وإصــالح اهليــاكل األساســية وتعزيــز ســــيادة 
القــانون، وإعــادة اإلدمــاج، وهــــي برامـــج تقـــدم املســـاعدة 
للمشـردين وللمجتمعـات احملليـة، جـزءا ال يتجـزأ مـن أنشـــطة 
ـــهاء  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف حــاالت مــا بعــد انت

الصراع. 
١٤٢ -ويعمــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــــائي، يف مجيـــع 
البلـدان، مـن خـالل شـبكة املنســـقني املقيمــني، مشــددا علــى 
التخطيط املشترك، وعلى إجراء عمليات تقييم لالحتياجـات، 
بداعـي االقتضـاء ال بإيعـاز مـــن الوكــاالت، وعلــى القــدرات 
احمللية، وعلى أمهية التوصل إىل اتفاق واضح يف تقسيم العمـل 
مـن خـالل التعـاون فيمـا بـني الوكـــاالت، وعلــى احلاجــة إىل 
ـــات الربجمــة يف  وجـود نظـم ماليـة أكـثر مرونـة ألغـراض عملي
املراحل االنتقالية. وتبذل قصارى اجلهود لدعم ما تضطلع بـه 
السـلطات الوطنيـة مـن دور حمـــوري يف إدارة هــذه العمليــات 
وإلشراك مجيع اجلـهات الفاعلـة علـى الصعيـد الـدويل يف ـج 

عام وشامل يقوم على املشاركة. 
١٤٣ -ومنذ اية عام ١٩٩٦، أصبح بإمكان العراق بفضل 
برنـامج �النفـط مقـــابل الغــذاء� الــذي أنشــأه جملــس األمــن 
ويديره مكتب برنامج العراق، أن يبيع نفطـه ويسـتخدم ثلثـي 
حصيلة البيع لكي يشتري، مبوافقـة جلنـة اجلـزاءات، إمـدادات 
إنسانية. وأضيف إىل هذه اإلمدادات يف اآلونـة األخـرية قطـع 
الغيار واملعدات الالزمة للبنيـة األساسـية، مبـا يف ذلـك صناعـة 
النفط. وتستخدم جلنـة األمـم املتحـدة للتعويضـات يف جنيـف 
٣٠ يف املائـة لصـرف التعويضـات املتعلقـة بـاحلرب. وخففــت 
يف عـام ١٩٩٨ القيـود الصارمـة املفروضـة علـــى قيمــة النفــط 
الـذي يبـاع يف كـــل مرحلــة مــن مراحــل الـــ ١٨٠ يومــا، مث 
رفعت متاما يف عام ١٩٩٩. وحـىت ايـة متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، 
بـاع العـراق مـــا قيمتــه ٣٢ بليــون دوالر مــن النفــط وتلقــى 
مـا قيمتـه ٨ باليـني دوالر مـن اإلمــدادات، وحظــي باملوافقــة 
علـى تلقـي إمـدادات أخـرى قيمتـها ٥ باليـني دوالر وهــي يف 
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الطريق إليه. ومع ذلك ال يزال شـعب العـراق يعـاين مـن آثـار 
اجلزاءات. 

محاية الالجئني ومساعدم 
١٤٤ -على الرغم مــن أنـه مل حيـدث بـني بدايـة عـام ١٩٩٩ 
وايته سوى تغري طفيف نسبيا يف عدد الالجئني واألشخاص 
الذيـن تعـــىن ــم مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني 
(٢١,٥ مليــون مقــابل ٢٢,٣ مليــون)، فقــد اتســمت هـــذه 
السنة، مع ذلك، بتحديات كبرية. فقـد طغـت الصراعـات يف 
كوسـوفو وتيمـور الشـرقية وشيشـانيا، االحتـاد الروسـي، علــى 
اهتمامات وسائط اإلعالم، واستأثرت بقسط كبري من موارد 
املفوضية، ولكن كانت هنـاك أزمـات إنسـانية أخـرى عديـدة 
يف أرجاء العامل، وخاصة يف أفريقيا، مل حتظ بنفـس القـدر مـن 
اهتمــام وســائط اإلعــالم. وقــد أثــارت هــذه احلــاالت غــــري 
املتكافئة معضالت، وتطلبـت اختـاذ قـرارات صعبـة ال بالنسـبة 
لوكالـة األمـم املتحـدة لالجئـني فحسـب ولكـن أيضـا بالنســبة 

للمجتمع اإلنساين األوسع. 
١٤٥ -ويف كوسوفو، وبعد ١٠ أسـابيع مـن حالـة الطـوارئ 
اهلائلـة الـيت اندلعـت يف أواخـر آذار/مـــارس ١٩٩٩ وأدت إىل 
رحيل ما يربو على ٠٠٠ ٨٠٠ شخص حدثت إحدى أكـثر 
حركات العودة السكانية إثارة للدهشـة يف التـاريخ احلديـث، 
حيـث اضطـرت الوكـاالت اإلنسـانية إىل تغيـري اجتـاه نشــاطها 
ـــة واســعة النطــاق يف حــاالت الطــوارئ إىل عمليــة  مـن عملي
تقدمي الدعم لالجئـني العـائدين وإعـادة ادماجـهم. وكـان مـن 
شأن استمرار العنف العرقـي يف كوسـوفو، علـى يـد مجاعـات 
ـــط أحــد  ألبانيـة عرقيـة ضـد أقليـات الصـرب والرومـا، أن أحب
األهـداف املعلنـة للعمـل الـدويل، وهـو: احملافظـــة علــى جمتمــع 
ـــة املضطربــة،  متعـدد األعـراق يف كوسـوفو. وإزاء هـذه اخللفي
تسـعى املفوضيـة إىل كفالـــة حتقيــق انتقــال ســلس إىل مرحلــة 
تعمـري علـى املـدى الطويــل، وســلَّمت املســؤولية املنوطــة ــا 
ــإلدارة  بوصفـها رأس الدعامـة اإلنسـانية لبعثـة األمـم املتحـدة ل

االنتقاليــة يف كوســوفو إىل دعــاميت اإلدارة املدنيــة واإلنعـــاش 
االقتصادي. ويف نواح أخرى يف املنطقة، شهد النصف األول 
ــــف  مــن عــام ٢٠٠٠ بــوادر مشــجعة تتمثــل يف عــودة طوائ

األقليات إىل ديارها يف كرواتيا والبوسنة واهلرسك. 
١٤٦ -وأفضـى الصـراع املريـر يف تيمـور الشـرقية إىل تشــريد 
مـا يربـو علـى ٧٥ يف املائـة مـن الســـكان ، عــبر كثــري منــهم 
احلدود إىل تيمور الغربية. وبعد نشر القوة املتعـددة القوميـات 
يف تشرين األول/أكتوبر حتت القيـادة االسـترالية، بـدأ اآلالف 
مــن الالجئــــني يف العـــودة إىل ديـــارهم. وقدمـــت املفوضيـــة 
وشــركاؤها احلمايــة واملســاعدة لنحــــو ٠٠٠ ١٦٠ الجـــئ، 
ــــاكن يف تيمـــور  ومشــل ذلــك عمليــات تشــييد مكثفــة للمس
الشرقية. وقد استدعت عمليات التخويـف املسـتمرة لالجئـني 
ممـن يقطنـون املخيمـات يف تيمـور الشـرقية تقـــدمي مســاعدات 

إنسانية متواصلة يف املنطقة. 
١٤٧ -وتدهورت احلالة حـول شيشـانيا، تدهـورا شـديدا يف 
النصف الثاين من عام ١٩٩٩، وأدت إىل نزوح ما يربو علـى 
٠٠٠ ٢٠٠ شـخص إىل اجلمـهوريات اـــاورة، ونــزح عــدة 
آالف آخرون إىل جورجيا بينما نزح آخرون أبعـد مـن ذلـك 
إىل كازاخستان. ويف عمل املفوضيـة الوثيـق مـع شـركائها يف 
منظومــة األمــم املتحـــدة، وهـــي االحتـــاد الـــدويل جلمعيـــات 
الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر واملنظمـــات غــري احلكوميــة، 
واصلـــت تقـــــدمي املســــاعدة إىل هــــؤالء املشــــردين داخليــــا 
والالجئـني، علـى الرغـم مـن الضغـوط القاسـية الـــيت اكتنفــت 
العمل. وتقدم حاليا أيضا معونـات حمـدودة الؤلئـك العـائدين 

إىل شيشانيا مبحض إرادم. 
ـــا  ١٤٨ -وكــان مــن جــراء اســتعار أوار احلــرب بــني إثيوبي
وإريتريـــا فـــي األشـهر األولــــى مـــن عـام ٢٠٠٠ أن اضطُـر 
ـــن إريتريــا إىل  مـا يقـرب مـن ٠٠٠ ١٠٠ الجـئ إىل الفـرار م
السودان بينما شرد داخليا مئات اآلالف من اآلخرين. وتـرك 
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ما يزيد على مليون شخص ديارهم يف كال البلدين منذ بدايــة 
هذا الصراع قبل ما يزيد على العـامني. وبوقـف إطـالق النـار 
الذي أبرم يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، بفضـل مسـاعي منظمـة 
الوحدة األفريقية، تولـدت اآلمـال يف التوصـل إىل سـالم دائـم 
وحلول دائمة بالنسـبة للضحايـا. ووجـهت املفوضيـة نـداء يف 
متـوز/يوليـه ٢٠٠٠ يدعـو إىل تلبيـة احتياجـات العــائدين. ويف 
الوقـت نفسـه، هنـاك خطـط قيـد اإلعـداد السـتئناف عمليـات 
ــــن ظلـــوا يقيمـــون يف  إعــادة توطــني الجئــني إريــتريني آخري
السودان لسنوات عديدة. وكان هــذا الربنـامج قـد علِّـق نظـرا 

لتجدد الصراع. 
١٤٩ -وقد حدثت تنقالت أخرى لالجئني بعيدا عن أضواء 
وسـائط اإلعـالم وكـانت االسـتجابة الدوليـة، وبوجـــه خــاص 
فيما يتعلق بدعم السالم، بطيئة ومترددة وجمـزأة. ففـي منطقـة 
البحريات الكربى، أدى استمرار القتال بني احلكومـة وقـوات 
املتمرديــن يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــــة، رغـــم اتفـــاق 
لوساكا لوقف إطالق النار الذي أبرم يف متـوز/يوليـه ١٩٩٩، 
إىل فــرار مــــا يزيـــد علـــى ٠٠٠ ١٣٦ شـــخص إىل البلـــدان 
اـاورة حيـــث وصــل إىل زامبيــا ومجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة 
اآلالف من القادمني اجلدد. وأدى اشتداد نشاط املتمردين يف 
ـــدة إىل مجهوريــة تنـــزانيا  بورونـدي إىل دخـول موجـات جدي
املتحدة، ليبلغ عــدد الالجئـني القـادمني مـن بورونـدي هنــــاك 
مـا يقـرب مـن نصـف مليـون الجـــئ. وبــالرغم مــن حــدوث 
 ـــة الكونغــو، فقــد فــر حتسـن طفيـف فـــي احلالـــــة يف مجهوري
٠٠٠ ٤٩ كونغويل آخرين إىل مجهورية الكونغــو الدميقراطيـة 
ااورة. وواجهت غابون أيضا، فجأة، وصول ما يزيـد علـى 
٠٠٠ ١٢ الجـــئ مـــن مجهوريـــة الكونغـــو. وقائمـــة هـــــذه 
األوضاع وغريها من أوضاع الالجئني املستمرة، وكثـري منـها 
قـد طـال أمدهـا، قائمـة طويلـة علـى حنـو يبعـث علـى األســى. 
ـــا يزيــــد علــى ٠٠٠ ١٥ مــن أبنــاء  ففـي غـرب أفريقيـا فـر م
ـــن أبنــاء ليربيــا إىل غينيــا خــالل عــام  سـرياليون و ٠٠٠ ٨ م

ـــا  ١٩٩٩، ليصـل جممـوع عـدد الالجئـني يف ذلـك البلـد إىل م
يزيــد كثــريا علــــى ٠٠٠ ٤٦٠ الجـــئ. وقـــد أدى هـــذا إىل 
اشـــتداد الطلـــب علـــى املســـاعدات اإلنســـانية مـــع ضعــــف 
احتماالت العودة الطوعيـة إىل الوطـن علـى الرغـم مـن اتفـاق 

لومي للسالم الذي أبرم يف أيار/مايو ١٩٩٩. 
١٥٠ -وكـان مـن جـراء تصعيـد الصـــراع املســلح يف ســرى 
ــــع عـــدد املشـــردين  النكــا منــذ آذار/مــارس ٢٠٠٠ أن ارتف
داخليـا يف شـبه جزيـرة جفنـا إىل ٠٠٠ ١٧٠ شـخص، األمـــر 
الــذي أدى إىل اشــتداد القلــق بشــأن مصــري املدنيــني الذيــــن 
ـــــد واصلــــت املفوضيــــة  حوصـــروا يف منـــاطق الصـــراع. وق
وشـركاؤها، إىل جـانب جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة، تقــدمي 

معونات غوثية طارئة إىل احملتاجني منهم. 
١٥١ -وقد تعرضت منطقة جنوب غريب أفغانستان واملناطق 
ــــاف  احملاذيــة هلــا يف باكســتان وإيــران إىل أعنــف موجــة جف
حدثت منذ ٣٠ عاما، األمر الـذي جعـل تقـدمي املسـاعدة إىل 
أعداد الالجئني أشد تعقيدا، وقد ظل العديـد مـن هـؤالء منـذ 
ـــارهم. ويف  ســنوات طويلــة ينتظــرون الفرصــة للعــودة إىل دي
جـانب آخـر أكـثر تفـاؤال، بـدئ تنفيـــذ برنــامج مشــترك مــع 
حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية لتســـهيل العــودة الطوعيــة 
لالجئني األفغــان، وأتـاح ذلـك عـودة حنـو ٠٠٠ ٢٩ شـخص 
منـذ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠. وقـد علِّـق هـذا الربنـامج مؤخـــرا، 

ويرجع ذلك إىل حد بعيد لظروف تتصل باجلفاف. 
ــــة املقبلــــة قامتــة.  ١٥٢ -وال تـزال التحديــــات بالنسـبة للسن
ومـا برحـت حمنـة املشـردين داخليـا مـن أخطـر مـا يواجـه مـــن 
هــذه التحديــات. فاالجتــاه املتصــــاعد حنـــو منـــع الوكـــاالت 
اإلنســانية مــن الوصــول إىل املنــاطق الــيت أثخنتــها احلــــروب 
لفترات طويلة، ومن شأنه زيادة معاناة الضحايا مـن املدنيـني، 
مسـألة تبعـث علـى القلـق بوجـه خـاص. وتثـري مســـألة األمــن 
ـــــة الالجئــــني  مزيـــدا مـــن التحديـــات الكثـــرية، منـــها: محاي
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ـــــالالجئني؛ وأمــــن املنــــاطق املأهولــــة  والعمليـــات املتعلقـــة ب
بـالالجئني؛ وسـالمة الـدول املـهددة بنــزوح أعـداد كبـرية مــن 
البشــر إليــها؛ وســالمة املوظفــني العــاملني يف جمــال الشـــؤون 
اإلنسـانية. وقـــد وضعــت املفوضيــة جمموعــة مــن املقترحــات 
ملواجهــة هــــذه املســـائل مـــن مجيـــع النواحـــي، ومـــن ذلـــك 
اســتراتيجية ــدف إىل حتســــني حالـــة األمـــن يف املنـــاطق أو 
املخيمـــات أو املســـتوطنات املأهولـــة بـــــالالجئني. وينصــــب 
ـــى الوقايــة. وهلــذا الغــرض، فــإن  التركـيز بصـورة مـتزايدة عل
املفوضيــة بصــدد وضــع ترتيبــات احتياطيــــة مـــع عـــدد مـــن 
ـــق بتوفــري خــرباء يف جمــال األمــن لكــي  احلكومـات فيمـا يتعل
يوفدوا يف بداية أي أزمة تتعلق بالالجئني كعنصر أساسي مـن 
أفرقـة االسـتجابة للطـــوارئ التابعــة للمفوضيــة. عــالوة علــى 
ـــدت إدارة عمليــات حفــظ الســالم اســتعدادها ألن  ذلـك، أب
تقوم، يف نطاق املـوارد املتاحـة، بتقييـم حـاالت انعـدام األمـن 
الــيت تشــكل ديــدا للســلم واألمــن اإلقليميــني وأن توصــــي 

بالطرق املالئمة ملواجهة ذلك. 
ـــة  ١٥٣ -ومثـة مهمـة كبـرية أخـرى فيمـا يتعلـق بتوفـري احلماي
الدوليـة لالجئـني وهـي التـأكيد مـن جديـد علــى اتفاقيــة عــام 
١٩٥١ املتعلقـة مبركـز الالجئـني، باعتبارهـــا األســاس العــاملي 
ـــة الذكــرى اخلمســني  حلمايـة الالجئـني. وتوافـق السـنة القادم
لالتفاقيــة، تاليــة للذكــرى اخلمســــني للمفوضيـــة يف كـــانون 
ـــز السياســات املتعلقــة حبمايــة  األول/ديسـمرب ٢٠٠٠. ولتعزي
الالجئـني، سـتبدأ املفوضيـة قريبـا عمليـة مشـاورات عامليـة مــع 
ـــني.  كبــار ممثلــي احلكومــات وخــرباء يف جمــال محايــة الالجئ
ـــداف الرئيســية يف توضيــح البنــود املتعلقــة  ويتمثـل أحـد األه
حبمايـة الالجئـني يف احلـاالت الـيت ال تشـملها االتفاقيـة مشـــوال 

كامال.  
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 الفصل الثالث 
التعاون من أجل التنمية   

التنمية يف عصر العوملة 
١٥٤ -يف الوقت الذي نواجه فيه التغريات املعقـدة والعميقـة 
النامجـة عـن العوملـة، يتعـني أن يظـل أهـم هـدف إمنـائي لألمـــم 
املتحـدة هـو القضـاء علـى الفقـر يف العـامل كلـه. وأهـم وســـيلة 
لتحقيق ذلك هي العمـل علـى حتقيـق النمـو الرشـيد والعـادل، 
وهـو أمـر حيتـاج بـدوره إىل أسـواق مفتوحـة وإىل املؤسســـات 
القانونيـة والتنظيميـة املسـتقرة الالزمـة لألسـواق لكـي تزدهــر. 
ــــة مـــن التمويـــل  وال غــىن أيضــا عــن توافــر مســتويات كافي
اإلمنـائي، وبالنسـبة للبلـدان األشـــد فقــرا الــيت يصعــب عليــها 
اجتذاب رأس املال اخلاص سيكون معىن ذلك أن تظل تعتمـد 
علـى املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة. وعمليـة النمـو يدعمـها أيضــا 
ــــة يف  العمــل علــى وضــع سياســات فعالــة للتنميــة االجتماعي
ـــا أهــداف  جمـاالت الصحـة والتعليـم والرعايـة، وهـي حبـد ذا

مهمة لألمم املتحدة. 
١٥٥ -ويف الوقـت الـذي ندخـل فيـه األلفيـة اجلديـدة، تشــتد 
حدة اجلدل حول تكاليف العوملة وفوائدها. وقـد عـربت عـن 
هـذا اجلـدل االحتجاجـــات العنيفــة الــيت جــرت خــارج مقــر 
اجتماع منظمة التجارة العاملية يف سياتل يف اية عـام ١٩٩٩ 
وما أعقبها من مظاهرات ضد البنـك الـدويل وصنـدوق النقـد 
الـــدويل يف واشـــنطن. ولكـــن االنزعـــاج ليـــس واضحـــــا يف 
الشوارع فحسب. فمشاعر القلق إزاء نتائج العوملة تعم كثــريا 
مـن العـــامل النــامي. وقــد عــرب مؤمتــر األمــم املتحــدة العاشــر 
للتجارة والتنمية (األونكتاد) الذي عقـد يف شـباط/فـرباير عـن 
كثري من مشاعر القلق هذه. فقـد حبـث املؤمتـر، الـذي يشـكل 
ــــدويل يف  التجمـــع االقتصـــادي الرئيســـي األول للمجتمـــع ال
األلفية اجلديدة، طائفة من املسائل اليت حتتل موقعا مركزيـا يف 

اجلـدل الدائـر حـول العوملـة وحـث علـى تقاسـم فوائـد العوملــة 
على نطاق أوسع سواء داخل البلدان أو فيما بينها. 

١٥٦ -وقـد اشـتركت خـالل العـام املـاضي يف عمليـــة تــأمل 
مكثفــة بشــــأن النتـــائج املترتبـــة علـــى العوملـــة علـــى صعيـــد 
املؤسســات والسياســات. ففــي اجتمــاع عقــد مــع الرؤســـاء 
التنفيذيني لوكــاالت األمـم املتحـدة الرئيسـية يف نيسـان/أبريـل 
املـاضي، بـرز حتديـان بشـكل واضـــح. أوهلمــا، كيــف ميكننــا 
ضمـان مشـــاركة مجيــع البلــدان بفعاليــة يف النظــام التجــاري 
العـاملي؟ والثـاين، كيـف جنعـل النــهوض بأهدافنــا االجتماعيــة 

والبيئية جزءا ال يتجزأ من استراتيجياتنا االقتصادية واملالية؟ 
١٥٧ -وقد حظي هذان التحديان احلامسـان يف العـام املـاضي 
باهتمـام كبـري علـى نطـاق منظومـة األمـــم املتحــدة بأكملــها. 
فمثـال، كـرس الـس االقتصـادي واالجتمـاعي اهتمامـا علـــى 
سبيل األولوية للعالقة بني العوملة والقضاء على الفقـر. وركـز 
االجتماع االستثنائي الرفيع املسـتوى الـذي عقـده الـس مـع 
مؤسسات بريتون وودز يف نيســان/أبريـل ٢٠٠٠ علـى تعزيـز 
الترتيبات املالية والقضاء على الفقـر. وأتـاح انفـراج األزمـات 
االقتصادية واملالية يف أواخر التسعينات فرصة للنظر يف إجـراء 
إصالحات، منها إصالح بعـض عنـاصر البنيـان املـايل الـدويل. 

وال تزال مناقشة هذه املسائل مستمرة على نطاق املنظومة. 
١٥٨ -ويف ســياق دورة متــوز/يوليــة للمجلــس االقتصــــادي 
واالجتمــاعي كــان هنــاك تشــديد علـــى احلاجـــة إىل حتقيـــق 
ــة  التكـامل بصـورة أكـثر فعاليـة بـني السياسـات اإلمنائيـة واملالي
والتجارية واالجتماعية، فضال عن احلاجة إىل حتسني التنسـيق 
بني منظومة األمم املتحدة ومؤسسات بريتـون وودز ومنظمـة 
ـــن الــترابط واالتســاق  التجـارة العامليـة. إال أن حتقيـق املزيـد م
على صعيد السياسات يف القرارات الـيت تتخذهـا شـىت احملـافل 

احلكومية الدولية ال يزال مهمة عسرية للغاية. 
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١٥٩ -وقد جرت مناقشات الس االقتصادي واالجتماعي 
ــــة الـــيت  يف ســياق االنتعــاش العــاملي مــن األزمــات االقتصادي
حدثـــت يف العـــامني الســـابقني، كمـــا أن �دراســـــة احلالــــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة يف العـــامل لســـــنة �٢٠٠٠، الــــيت 
أصدرــا إدارة الشــــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، تســـلط 
الضوء على احتمال أن يستمر منو اقتصادي عاملي متـني بضـع 
سـنوات مقبلـة. بيـد أن النظـام املـــايل العــاملي ال يــزال عرضــة 
لالضطراب وال يزال كثري من املشاكل اليت تسببت يف األزمة 
اآلسـيوية لعـام ١٩٩٧ أو أدت إىل تفاقمـها بغـري حـل. وليــس 
هنـاك أي جمـال للرضـــا بــالوضع الراهــن، بــل مثــة حاجــة إىل 

اإلصالح. 
 

متويل التنمية 
١٦٠ -سيتيح االجتماع الرفيع املستوى املعين بتمويل التنمية 
املقـرر عقـده يف عـام ٢٠٠١ فرصـــة للنــهوض مبجموعــة مــن 
السياسات الرامية إىل تعزيز االسـتقرار املـايل ومنـع األزمـات. 
وإين أويل أمهية كبرية للعمل الذي تقوم به اللجنـة التحضرييـة 
هلـذا االجتمـاع الـذي سيشـكل أول اجتمـاع يضـم املنظمــات 
املاليـة والتجاريـة واإلمنائيـة يف العـامل ملناقشـة املسـائل الـيت هــي 
موضــع اهتمــام مشــترك. ومــن األمــور املشــجعة أن اللجنــــة 
التحضريية قد وافقت بالفعل على جدول أعمال عام يتضمـن 
تعبئـة املـوارد احملليـة والدوليـــة للتنميــة، والتجــارة، واملســاعدة 

اإلمنائية، وختفيف عبء الديون. 
 

احلاجة إىل إحصاءات يعول عليها 
١٦١ -حتتاج السياسات اإلمنائية الفعالة إىل بيانات إحصائيـة 
يعــول عليــها، إال أن مــا لــدى خمتلــف البلــدان مــن قـــدرات 
إحصائية متباينة، وغري كافية يف كثري من األحيـان، جيعـل مـن 
ـــة. وتلبيــةً  وضـع مؤشـرات إحصائيـة موحـدة أمـرا صعبـا للغاي
هلذه احلاجة، دعـا الـس االقتصـادي واالجتمـاعي املنظمـات 
الدوليـــة إىل حتســـني تنســـيق إعـــداد املؤشـــرات اإلحصائيـــــة 

ونشــرها. كمــــا حـــث علـــى ضـــرورة زيـــادة بنـــاء القـــدرة 
اإلحصائيــة علــى الصعيــد الوطــين. وقــد خلــــص االجتمـــاع 
اخلـامس عشـر لفريـــق اخلــرباء املعــين بربنــامج األمــم املتحــدة 
لإلدارة العامة واملالية العامة الـذي عقـد يف أيـار/مـايو ٢٠٠٠ 
إىل أن االرتقـاء بنوعيـة املعلومـات املتاحـة ملقـرري السياســات 

شرط مسبق ال غىن عنه للتصدي لتحديات العوملة. 
١٦٢ -واسـتجابةً هلـذه الطلبـات، تدعـم األمـم املتحـــدة بنــاء 
القــدرة يف املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة، وخاصــــة يف جمـــال 
إجراء تعدادات السكان. كما نقدم املساعدة يف تعزيز القدرة 
ــــة، منـــها منـــاطق يف  اإلحصائيــة يف عــدة منــاطق دون إقليمي

اجلماعة الكاريبية ويف رابطة أمم جنوب شرقي آسيا. 
 

العمل مع العناصر الفاعلة األخرى 
١٦٣ -خـالل السـنوات األخـرية، دخلـت األمـم املتحـــدة يف 
حوار منتظم مع جمموعة متنوعة من العناصر الفاعلة املشـتركة 
يف عملية التنمية، وخاصـة منظمـات اتمـع املـدين، وبصـورة 
متزايدة، القطاع اخلاص. وقد قمنـا مـع هـذا القطـاع يف العـام 
ــارزان  املـاضي بعـدد مـن املبـادرات الرئيسـية. وهنـاك مثـاالن ب
علـى هـذه املبـادرات مهـــا التحــالف العــاملي مــن أجــل توفــري 
اللقاحات والتحصني، الذي حيصـل علـى الدعـم مـن مؤسسـة 
 Bill and Melinda Gates Foundation بيل آند ميليندا غيتس
واالتفـاق مـــع شــركات أدويــة كــربى لتوفــري أدويــة لعــالج 
ـــدان  فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز بتكلفـة خمفضـة للبل
النامية. وامليثاق العاملي، الـذي اجتمـع شـركاؤه ألول مـرة يف 
أواخر متوز/يوليه، ما هو إال أحدث دليل علـى زيـادة التعـاون 

بني األمم املتحدة والقطاع اخلاص واتمع املدين. 
 

حتسني األداء التنفيذي 
ــــامج  ١٦٤ -حتــرز منظومــة األمــم املتحــدة، اســتنادا إىل برن
اإلصالح الذي أعلنت بدءه يف عام ١٩٩٧، تقدما مطـردا يف 
حتســني تســاوق وفعاليــة عملياــا، وخاصــــة علـــى الصعيـــد 
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القطـري. ومنـذ أيـار/مـايو ١٩٩٩، انضـم ١٧ بلـدا إىل إطــار 
عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـــة. وســينضم إليــه ٣٨ 
بلدا آخر قبـل ايـة هـذا العـام. وحـىت اآلن، مت وضـع الصيغـة 
النهائية لـ ٣٧ مــن التقييمـات القطريـة املشـتركة لالحتياجـات 
اإلمنائيـة الوطنيـة وجيـري حاليـا إعـداد ٥٥ تقييمـا آخـــر. ومــا 

زال ١٩ تقييما آخر يف مرحلة التخطيط. 
 

القضاء على الفقر 
١٦٥ -بينمـا ُأحـرز تقـدم كبـري يف التصـدي لتحديـات الفقــر 
خالل العقد املاضي، وحتقق آسيا جناحا خاصا يف هذا اـال، 
ــاء  فـإن نصـف سـكان العـامل ال يـزال يتعـني عليـهم حماولـة البق
علـى قيـد احليـاة بـأقل مـــن دوالريــن يف اليــوم. ويعيــش ١,٢ 
بليون شخص عيشـة الكفـاف علـى أقـل مـن دوالر واحـد يف 
اليـوم. وقـد فـرض اسـتعراض السـنوات اخلمـس لنتـائج مؤمتـــر 
القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة علـى اتمـع الـدويل التزامـــا 
بتقليـل نسـبة السـكان الذيـــن يعيشــون علــى دوالر واحــد يف 
اليوم إىل النصف حبلول عام ٢٠١٥. ويتعني اآلن ترمجـة هـذا 
االلـتزام إىل إجـــراءات فعليــة. فــهدف عــام ٢٠١٥ جيــب أن 
حيتل موقعا مركزيا يف جهودنا اإلمنائية املشتركة وأدعو مجعية 

األلفية إىل إقراره وختصيص املوارد الالزمة لتحقيقه. 
١٦٦ -ويف متــوز/يوليــه ٢٠٠٠، قُــدم تقريــر حيمــل عنــــوان 
�عـامل أفضـل للجميـع: التقـدم حنـو أهـداف التنميـة الدوليـــة� 
ــــة يف مؤمتـــر قمتـــها يف  إىل جمموعــة البلــدان الصناعيــة الثماني
أوكيناوا. وقد ُأعد التقريـر بنـاء علـى طلـب جمموعـة الثمـاين، 
وهـو مثـرة تعـاون غـري مســـبوق بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة 
ـــــدويل  التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي والبنـــك ال
وصندوق النقد الـدويل. ويعـرض التقريـر للتقـدم الـذي ُأحـرز 
يف سـبيل حتقيـق سـبعة أهـداف إمنائيـة دوليـة مترابطـة وضعتــها 

املؤمترات اليت عقدا األمم املتحدة يف التسعينات. 

١٦٧ -ويظهر التقرير أنه بينما أحرز بعض البلـدان واملنـاطق 
تقدما، فإن هناك بلدانا ومنـاطق أخـرى ال تـزال متخلفـة عـن 
الركـب. وقـــد دعــوت يف رســاليت إىل جمموعــة الثمــاين الــيت 
أحلت ا التقرير، إىل االلـتزام بضمـان االسـتقرار املـايل؛ وإىل 
وضع سياسات تعمل علـى حتقيـق النمـو االقتصـادي املسـتدام 
الذي خيدم الفقراء؛ وإىل زيادة االســتثمار يف الصحـة والتعليـم 
ــــاح أمـــام  وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة؛ وإىل زيــادة االنفت
التجــارة؛ وإىل حتســني إمكانيــة الوصــول إىل األســـواق، وإىل 
ـــا، واملعرفــة ــا والقــدرة علــى  زيـادة فعاليـة نشـر التكنولوجي

استعماهلا. 
١٦٨ -وزيـــادة إمكانيـــة احلصـــول علـــى املـــوارد واقتراـــا 
بسياسات مالئمة تضمن اسـتخدام تلـك املـوارد بـأقصى قـدر 
ـــة يتســمان بأمهيــة قصــوى لتعزيــز التنميــة. وحنــن  مـن الفعالي
ـــد مــن جــانب  حباجـة، أوال وقبـل كـل شـيء، إىل الـتزام جدي
البلدان النامية والبلدان الصناعية لتحويل األهـداف املخطوطـة 

على الورق إىل منجزات ملموسة. 
١٦٩ -وستظل املساعدة اخلارجية تؤدي دورا مهما يف دعم 
ـــيت مل تنجــح بعــد يف اجتــذاب  التنميـة، وخاصـة يف البلـدان ال
ـــى  رأس املـال اخلـاص. وقـد حثثـت بلـدان جمموعـة الثمـاين عل
االلتزام من جديد بأن تعكس اجتـاه املعونـة إىل التنـاقص وبـأن 
تفي دف الـ ٠,٧ يف املائة من الناتج الوطـين اإلمجـايل املتفـق 
ـــب نســبة ٠,١٥ يف املائــة إىل أقــل  عليـه عامليـا، علـى أن تذه
البلـدان منـوا. كمـا حثثـت علـى بـذل املزيـد مـن اجلـهود علــى 
مجيع اجلوانب لكي تتخذ التزامات ختفيف عبء الديـون الـيت 

مت التعهد ا فعال صورة قانون. 
ـــر مهمــة معقــدة وشــاقة.  ١٧٠ -ويشـكل القضـاء علـى الفق
وللمسـاعدة يف توضيـح الشـكل الـذي ينبغـي أن تكـــون عليــه 
أولوياتنــا، أعــد فريــق عــامل تــابع موعــــة األمـــم املتحـــدة 
اإلمنائيــة، يرأســه برنــامج األمــم املتحــــدة اإلمنـــائي، اقتراحـــا 
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السـتراتيجية علـى نطـاق املنظومـة للحـد مـــن الفقــر. وجيــري 
حاليا إعداد خيارات عملية إلنشـاء أفرقـة قطريـة تتـوىل تنفيـذ 

هذه االستراتيجية. 
 

التعليم 
١٧١ -يشكل تعليم البنات عامال حيويا للقضاء على الفقـر، 
وهو أمر أكدته يف تقرير األلفية. وقـد أنشـأْت جمموعـة األمـم 
املتحدة اإلمنائية، بناء على طليب، فرقة عمل غري رمسية برئاسـة 
اليونيسيف لتصميم مبادرة لتعليم البنات تستمر ١٠ سنوات. 
وقد أعلنت بدء هذه املبادرة يف املنتـدى العـاملي للتعليـم الـذي 

عقد يف داكار، السنغال، يف نيسان/أبريل. 
١٧٢ -وحتــــدد املبــــادرة جمموعــــة مــــن مخســــــة أهـــــداف 
استراتيجية، وستؤدي إىل زيادة تساوق اجلهود املبذولة داخل 
منظومـة األمـم املتحـدة لتشـجيع تعليـم البنـات. واهلـــدف مــن 
املبـادرة يف املقـام األول هـو دعـــم احلكومــات امللتزمــة بإزالــة 

الفجوة بني اجلنسني يف النظام املدرسي. 
 

الصحة 
١٧٣ -تشـكل محايـة وحتســـني املســتوى الصحــي، وخاصــة 
لدى الفئات الفقرية والضعيفة، أمرا حيويا للتنمية االجتماعيـة 
واالقتصاديـة. إذ ال ميكـن للمجتمعـات أن تزدهـر مـا مل يكـــن 
سكاا يتمتعون بصحة جيدة. وال ميكن لألطفال أن يتعلمـوا 
أو للكبـار أن يعملـوا لكسـب أرزاقـهم إذا هـم وقعـــوا ضحيــة 
ـــرض عائلوهــا أو ميوتــون قبــل األوان  املـرض. واألسـر الـيت مي
يلحق ا الدمـار. وهلـذا فـإن محايـة الصحـة وحتسـينها تشـكل 
مســـألة إمنائيـــة، وينظـــر إليـــها علـــى هـــــذا النحــــو اإلطــــار 
االستراتيجي ملنظمة الصحة العاملية املتعلق بالصحة واحلـد مـن 
الفقـر، الـذي يتمحـور حـــول جــهود تعاونيــة يتــم بذهلــا مــع 

وكاالت شريكة. 
١٧٤ -وجيري حاليا االضطالع بعدد من املبادرات الصحيـة 
اهلامة، اليت تقوم على شـراكات بـني وكـاالت األمـم املتحـدة 

والقطـاع اخلـــاص واتمــع املــدين. وتشــمل هــذه املبــادرات 
محليت �رد املالريا على أعقاا� و �وقف السـل�، وبرناجمـا 
لتقليـل الوفيـات النفاسـية عـن طريـق زيـــادة توافــر واســتعمال 
ــــدان الناميـــة،  خدمــات التوليــد يف حــاالت الطــوارئ يف البل

والتحالف العاملي من أجل توفري اللقاحات والتحصني. 
 

التحول احلضري 
ـــن  ١٧٥ -سـيتضاعف سـكان احلضـر يف العـامل خـالل العقدي
ـــني  املقبلـني حيـث سـيقفز عددهـم مـن ٢,٥ بليـون إىل ٥ بالي
شــخص. وســتكون الزيــادة يف معظمــها يف البلــدان الناميـــة. 
وفــهم ديناميــات التحضــر وإدارــا ومعاجلــة مســألة ضمـــان 
حيـازة األرض هـي أيضـا عنـاصر حيويــة ألي سياســة شــاملة 
للحد من الفقر. وقد بـدأ مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات 
البشــرية (املوئــل) مبــادرتني مهــــا �احلملـــة العامليـــة للحكـــم 
احلضـــري الرشـــيد� و �احلملـــــة العامليــــة لضمــــان حيــــازة 
األرض�، للتصدي هلذه املسائل. ويقيم البنك الدويل واملوئل 
يف الوقت الراهن حتالفا عامليا للمـدن يتضمـن برناجمـه اإلمنـائي 
خطـة عمـل بعنـوان �مـدن بـدون عشـــوائيات�. ويســتهدف 
ــــس نلســـون مـــانديال، حتســـني  الربنــامج، الــذي يرعــاه الرئي
الظروف املعيشية لــ ١٠٠ مليـون مـن سـكان العشـوائيات يف 

البلدان النامية حبلول عام ٢٠٢٠. 
 

العمل معا مبزيد من الفعالية 
١٧٦ -بعـد أن قـدم البنـك الـدويل وصنـــدوق النقــد الــدويل 
ورقيت استراتيجية احلد من الفقر، تزيد منظومة األمـم املتحـدة 
ـــا املســاعدة الــيت تقدمــها إىل احلكومــات امللتزمــة  كلـها حالي
بتعزيز استراتيجيات احلـد مـن الفقـر اخلاصـة ـا. وباالعتمـاد 
على وجود وخربة األمم املتحدة وباستخدام أدوات من قبيـل 
التقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمسـاعدة 
اإلمنائيـة، ميكننـا أن نسـاعد حكومـــات البلــدان علــى حتســني 
فعالية املساعدة اإلمنائيـة. وقـد وافقـت األمـم املتحـدة والبنـك 
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الدويل وصندوق النقد الـدويل علـى القيـام معـا برصـد التقـدم 
احملـرز يف هـذا اـال يف ١٤ بلـدا. وينتظـر أن يزيـد العـــدد إىل 

أكثر من ٢٠ بلدا يف املستقبل القريب. 
 

التنمية املستدامة 
١٧٧ -يتألف اهلدف األساسي للتنمية املستدامة مـن شـقني، 
مها تلبية االحتياجات االقتصادية للجيـل احلـايل دون إضعـاف 
قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاا أيضا؛ ومحايـة البيئـة 
يف إطار هذا املسعى. ومما يؤسـف لـه أننـا بعيـدون كـل البعـد 

عن حتقيق هذين اهلدفني. 
١٧٨ -فتحديات حتقيق االستدامة معقــدة ومتعـددة األوجـه. 
ففي الوقت الذي كافحت فيه البلدان للخروج مـن األزمـات 
ــــو وزيـــادة الدخـــل، أصبحـــت  املاليــة، وملعــاودة حتقيــق النم
الشواغل البيئية أقل أمهية. وقد حتطمت جهودنا علـى صخـرة 
ما تشهده البيئة مـن تدهـور، وتلـوث، وتلكـؤ يف التقليـل مـن 
تزايد انبعاثات غازات االحتباس احلـراري، ونضـوب املـوارد، 
واألخطـار الـيت ـدد التنـوع البيولوجـي، والـيت تتفـــاقم بفعــل 
مستويات االستهالك يف العامل املتقـدم النمـو الـيت ال ميكـن أن 
تسـتمر، وبفعـل مظـاهر اإلجـهاد البيئـي النامجـة عـن الفقـــر يف 

العامل النامي. 
١٧٩ -ويضاعف هذه التحديات العبء الـذي مـازال النمـو 
السكاين يرهق به كاهل مـوارد كوكبنـا الطبيعيـة. فالسـيناريو 
األوسط – وهو إسقاط عدد سكان العامل على املدى الطويـل 
الصــادر عــن شــعبة الســــكان يف إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة 
واالجتماعية يف كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ – يبـني أن مـن 
املرجح أن يزداد تعداد السكان من ٦ باليـني يف عـام ١٩٩٩ 
إىل ٩,٧ باليـني يف عـام ٢١٥٠، وذلـك قبـــل أن يثبــت عنــد 
زهـاء ١٠ باليـني نسـمة. والواقـع أن إمجـــايل النمــو الســكاين 
العـاملي بـني اآلن وعـــام ٢٠٣٠ ستســتوعبه املنــاطق احلضريــة 

الكائنة يف املناطق اإلقليمية األقل منوا. 

١٨٠ -ويف األمم املتحدة، تعد جلنة التنمية املستدامة املنتــدى 
احلكومــــي الــــدويل الرفيــــع املســــتوى الرئيســــي لتشــــــجيع 
االقتراحــات املتكاملــة والشــاملة لتحقيــق التنميــة املســـتدامة. 
فمنذ إنشائها، ومن خالل ما أجرته مؤخرا من مناقشـات مـع 
األطــراف املعنيــة حــــول السياســـات، كـــانت جلنـــة التنميـــة 
املستدامة مبثابة حمفل رئيسي لتعزيز احلوار يف جمال السياسـات 

ورصد مدى التقدم احملرز يف حتقيق التنمية املستدامة. 
١٨١ -ومـن األنشـطة الربناجميـة املختلفــة الــيت نفــذت حتــت 
رعاية جلنة التنمية املستدامة، جتدر اإلشارة إىل أعمال املنتـدى 
احلكومي الدويل املعين بالغابات. فـهذا املنتـدى، الـذي اختتـم 
ــــه الرابعـــة يف شـــباط/فـــرباير ٢٠٠٠، ينصـــب  بنجــاح دورت
اهتمامـه علـى قضايـــا الغابــات مــن منظــور اإلدارة املســتدامة 
للغابات، متحريا ليس فقط األسباب الدفينـة إلزالـة الغابـات، 
ــــدى اســـتخدام  وإمنــا كذلــك االجتــار مبنتجــات الغابــات وم
األدوات االقتصادية حلفظ الغابات. وقد اقترح هـذا املنتـدى، 
مستشـرفا املســـتقبل، وضــع ترتيبــات دوليــة، تشــمل منتــدى 
األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات، لتعزيــز تنفيــــذ االجـــراءات 
ـــا بشــأن الغابــات، وإقامــة إطــار عــاملي  املتعـارف عليـها دولي
لإلدارة املستدامة للغابات يتسـم بالتماسـك والشـفافية ويقـوم 

على املشاركة. 
١٨٢ -ويف دورا الثامنة، املعقودة يف شـهري نيسـان/أبريـل 
وأيـار/مـايو ٢٠٠٠، نظـرت جلنـة التنميـة املسـتدامة يف طائفـــة 
من القضايا الزراعية ويف مسـألة التخطيـط واإلدارة املتكـاملني 
ملــوارد األرض. ويف االجتماعــات الرفيعــة املســتوى، أجـــرى 
وزراء الزراعـة والبيئـة والتجـارة واالقتصـاد والتعـاون اإلمنـــائي 
حـــوارا صرحيـــا ومتعمقـــا بشـــأن مشـــاكل مـــــوارد األرض، 
والزراعة املستدامة، والتجـارة، والنمـو االقتصـادي، والعوملـة. 
ــن  ومـن شـأن حـوارات األطـراف املتعـددة املعنيـة هـذه أن متكِّ
أيضا منظمات اتمـع املـدين املمثلـة والشـركات اخلاصـة مـن 
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إطـالع املســـؤولني احلكوميــني علــى وجــهات نظرهــا حــول 
املشاكل واحللول املمكنة هلا. 

ــــل  ١٨٣ -كمــا ناقشــت اللجنــة االســتعراض العشــري املقب
حملصلـة مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـــة (ريــو دي 
جانريو، ١٩٩٢)، وشددت على ضرورة أن تكـون األعمـال 
التحضريية مبكرة وفعالة. وأوصت اللجنـة بـأن تنظـر اجلمعيـة 
العامة يف أمر عقـــــد مؤمتــــر اسـتعراضي علـى مسـتوى القمـة 
ـــــد يف أحـــد البلـــدان  فــــــي عــام ٢٠٠٢، ويفضـــــل أن يعقــ
النامية. واالستعراض العشري يعـد فرصـة هامـة إلعـادة تقييـم 
مـا أحـرز – أو مـا مل حيـرز - مـن تقـدم حنـو حتقيـق األهــداف 
الطموحة اليت وضعها املؤمتر ومن الضروري أن يغتنـم اتمـع 
الدويل فرصة هذا احلدث لتنشـيط الشـراكات العامليـة الالزمـة 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 
١٨٤ -ويف أيــار/مــايو ٢٠٠٠، عقــــد بالســـويد االجتمـــاع 
االفتتـاحي للمنتـــدى البيئــي الــوزاري العــاملي األول يف إطــار 
الدورة االستثنائية السادسة لس إدارة برنامج األمم املتحـدة 
للبيئة. وقد متخض املنتـدى عـن إعـالن مـاملو الـوزاري، الـذي 
ـــات البيئيــة الرئيســية خــالل القــرن احلــادي  أشـار إىل التحدي
ــــاص واتمـــع  والعشــرين، وإىل دور ومســؤولية القطــاع اخل

املدين يف جماة تلك التحديات يف عامل يتزايد عوملة. 
١٨٥ -وفيمـا يتعلـــق بالترتيبــات البيئيــة املتعــددة األطــراف، 
كـان مـن املعـامل الرئيسـية التفـاوض النـاجح علـــى بروتوكــول 
ـــــة امللحــــق باتفاقيــــة التنــــوع  كرتاخينـــا للســـالمة البيولوجي
البيولوجي، اليت اعتمدها ما يربو على ١٣٠ بلدا يف مونتريال 
يف شـهر كـانون الثـاين/ينـاير. وهـذه هـي أول معـــاهدة عامليــة 
تؤكد جمددا وتورد وتعمل املبدأ التحوطـي املنصـوص عليـه يف 
ـــهي تجمــل  إعـالن ريـو لعـام ١٩٩٢ بشـأن البيئـة والتنميـة. ف
ـــائل الناشــئة عــن نقــل الكائنــات احليــة  إجـراءات تنـاول املس
املعدلــة وراثيــــا عـــرب احلـــدود الوطنيـــة وعبورهـــا ومناولتـــها 

واستخدامها، تلك الكائنـات الـيت قـد تؤثـر تأثـريا ضـارا علـى 
حفــظ التنــوع البيولوجــي واســتخدامه املســتدام، أو تشـــكل 
ـــى  ديـدا لصحـة اإلنسـان والبيئـة. وقـد فُتـح بـاب التوقيـع عل
الــربوتوكول يف االجتمــاع اخلــامس ملؤمتــــر أطـــراف اتفاقيـــة 
التنـوع البيولوجـي، املعقـود يف نـريويب يف أيـــار/مــايو ٢٠٠٠، 

حيث وقِّعت عليه ٦٨ حكومة. 
١٨٦ -كما أحرز تقدم حنـو إجيـاد معـاهدة عامليـة للحـد مـن 
استخدام بعض امللوثات العضوية الثابتة، والقضـاء علـى ذلـك 
االسـتخدام. ففـي كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩، مت اعتمــاد 
الربوتوكول املتعلق باملسؤولية والتعويض امللحق باتفاقية بازل 
بشأن مراقبة حركـة النفايـات اخلطـرة عـرب احلـدود والتخلـص 
منـها. واختـذت خطـوات أخـرى بشـأن تنفيـذ برنــامج العمــل 
ـــة مــن األنشــطة الربيــة، والتقييــم  العـاملي حلمايـة البيئـة البحري
العــاملي للميــاه الدوليــة. وبالنســبة لربنــامج العمــل، أعلـــن يف 
الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املخصصـة للـدول اجلزريــة 
الصغـرية الناميـة، املعقـــودة يف أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٩، إنشــاء 
مركز لتبادل املعلومات سـيتيح إمكانيـة الوصـول بسـهولة إىل 
املعلومات املتعلقة ــذه املسـألة. وبالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة 
الصحــة العامليــة، واملوئــل، والــس التعــاوين لإلمــداد بامليــاه 
والصـرف الصحـي، وضعـت خطـــة عمــل اســتراتيجية بشــأن 

املياه العادمة يف البلديات. 
١٨٧ -وال تزال اجلهود تبذل لتحسني تفهم الدول األعضـاء 
ألوجـه الـترابط والتكـــامل فيمــا بــني قضايــا البيئــة والتجــارة 
والتنمية. فعلى سبيل املثال، شكَّل برنامج األمم املتحدة للبيئة 
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) فرقـة عمـل 
ـــة  لزيـادة القـدرات الوطنيـة علـى وضـع سياسـات بيئيـة وجتاري

متعاضدة. 
ـــامج األمــم املتحــدة للبيئــة دورا قياديــا يف  ١٨٨ -وتـوىل برن
تطوير العناصر البيئيـة للميثـاق العـاملي، اسـتنادا إىل مـا لـه مـن 
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عالقـة طويلـة العـهد مـع القطـاع اخلـاص. وبفضـل منحـة مـــن 
مؤسسـة األمـم املتحـدة، دخـل برنـــامج األمــم املتحــدة للبيئــة 
شريكا مع ائتالف االقتصادات املسؤولة بيئيا، وجملـس قطـاع 
األعمال العاملي للتنمية املستدامة، ورابطة احملاسـبني القـانونيني، 
ومعهد استكهومل للبيئة، والكلية االمرباطوريـة بلنـدن، وذلـك 
للــــترويج لـــــ �املبــــادئ التوجيهيــــة لإلبــــالغ عــــن مـــــدى 
االستدامة�، اليت أعدت يف إطار �مبادرة اإلبالغ العاملية�. 

١٨٩ -وعلى الصعيد اإلقليمي، جرى بنجاح تنفيذ عدد من 
املبـادرات. فاللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا، علـــى ســبيل املثــال، 
ــــة جمـــاالت رئيســـية لألنشـــطة: التفـــاوض علـــى  لديــها أربع
الصكوك القانونية الدولية واعتمادها علـى الصعيـد اإلقليمـي؛ 
واملؤمتــر الــوزاري، �البيئــة يف أوروبــا�؛ وتشــــجيع النوعيـــة 
املستدامة للحياة يف املسـتوطنات البشـرية؛ وبرامـج اسـتعراض 

األداء البيئي. 
١٩٠ -أما الصكوك اليت اعتمـدت فتشـمل بروتوكـول احلـد 
من التحمض وإختام املياه باملغذيات وطبقـة األوزون األرضيـة 
التفاقية تلوث اهلـواء يف األجـل الطويـل عـرب احلـدود (تشـرين 
ـــة ألوروبــا  الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٩)؛ واتفاقيـة اللجنـة االقتصادي
املتعلقة باآلثار عرب احلدودية للحوادث الصناعية، اليت دخلـت 
حـيز النفـاذ يف نيســـان/أبريــل ٢٠٠٠؛ والــربوتوكول املتعلــق 
ـــة ألوروبــا  بامليـاه والصحـة، امللحـق باتفاقيـة اللجنـة االقتصادي
ــــدود  املتعلقــة حبمايــة واســتخدام اــاري املائيــة العــابرة للح

والبحريات الدولية. 
١٩١ -وبرامـج اسـتعراض األداء البيئـي تســـاعد علــى زيــادة 
ـــا  فعاليـة سياسـات اإلدارة البيئيـة يف البلـدان الـيت متـر اقتصادا
مبرحلـة انتقاليـة. وخـالل العـام، قـــام فريــق برامــج اســتعراض 
األداء البيئي بإجراء استعراضات أولية يف أرمينيا وقريغيزستان 
ـــتعراض  وكازاخســتان، مث باســتعراض ثــان يف بلغاريــا، وباس
ـــا وليتوانيــا.  متابعـة يف مجهوريـة مولدوفـا ويف سـلوفينيا والتفي

ومـــن املقـــرر القيـــــام كذلــــك باســــتعراض يف أوزبكســــتان 
ورومانيا. 

١٩٢ -ويف أمريكا الالتينية، تقوم اللجنة االقتصادية ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب – باالشتراك مع برنامج األمم 
املتحدة للبيئة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل 
ومصـرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة – بتوفـري الدعـم ألعمـــال 
ــــى تنفيـــذ  منتــدى وزراء البيئــة، الــذي أنشــئ للمســاعدة عل

األولويات البيئية اإلقليمية. 
١٩٣ -ومثـة مبـادرة جديـدة مشـتركة لربنـامج األمـم املتحــدة 
اإلمنائي واللجنة األوروبية املعنية بـالفقر والبيئـة حتـدد جمموعـة 
مـن اخليـارات امللموســـة علــى صعيــد السياســات للحــد مــن 
الفقر، يف الوقت الذي حتمـي فيـه قـاعدة املـوارد الطبيعيـة الـيت 

يعتمد عليها الفقراء يف كسب عيشهم. 
ـــة املســتدامة حباجــة إىل الــتزام،  ١٩٤ -وسـيظل حتقيـق التنمي
ـــة  وتعزيـز احلـوار يف جمـال السياسـات، وإىل تعـاون أكـثر فعالي
داخل منظومة األمم املتحدة، فضال عـن إجيـاد حلـول مبتكـرة 

وعملية يف امليدان. 
 

التنمية االجتماعية والنهوض باملرأة 
ـــة  ١٩٥ -يف حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، كــررت دورتــا اجلمعي
العامـة املعقودتـان يف جنيـف ونيويـورك مـــن أجــل اســتعراض 
السـنوات اخلمـس ملؤمتـر القمـة العامليـة للتنميـة االجتماعيـــة يف 
كوبنــــهاغن (آذار/مــــارس ١٩٩٥) واســــتعراض الســـــنوات 
اخلمـــس للمؤمتـــر العـــاملي الرابـــع املعـــــين بــــاملرأة (بيجــــني، 
أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٥) تــأكيد االلــتزام جبعــل النــاس حمــــور 

اجلهود اإلمنائية. 
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اســتعراض الســنوات اخلمــس ملؤمتــر القمــة املعقــود 
يف كوبنهاغن 

١٩٦ -أظــهرت نتــائج الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامـــة 
املعقودة يف جنيف الستعراض السـنوات اخلمـس ملؤمتـر القمـة 
العاملي للتنمية االجتماعية أن من املمكن التوصل إىل اتفاقـات 
بشأن مسائل حساسة يف جمال التنمية االجتماعية. وقد أيدت 
اجلمعية العامــة جمموعـة كبـرية ومتنوعـة مـن املبـادرات الراميـة 
إىل احلـد مـن الفقـر، وحفـز منـو فـرص العمـل، وتعزيـــز زيــادة 
ـــدورة اتفــاق  املشـاركة يف عمليـة صنـع القـرار، وصـدر عـن ال

ينص بوضوح على أهداف واسترتيجيات حمددة. 
١٩٧ -ومن أبرز اإلجنازات الـيت حققتـها الـدورة االسـتثنائية 
التزامـات مبـا يلـي: شـن محلـة عامليـة ملكافحـــة الفقــر؛ وتنفيــذ 
ــق  ترتيبـات لتخفيـف عـبء الديـون؛ ومتكـني الفقـراء عـن طري
إتاحة إمكانية االستفادة من نظم االئتمانــات املتناهيـة الصغـر؛ 
وضمان إمكانية احلصول علـى اخلدمـات االجتماعيـة حـىت يف 
أوقات األزمات املالية؛ والتماس عن مصادر جديدة ومبتكـرة 
لتمويـل التنميـة؛ وتشـجيع املسـؤولية االجتماعيـة للشـــركات، 
ومكافحــة الفســاد والرشــوة وغســل األمــــوال والنقـــل غـــري 
املشروع لألموال؛ ومناهضة استعمال الوقاءات الضريبيـة الـيت 
تقوض النظم الضريبية الوطنية؛ وتشجيع احلوار بـني احلكومـة 
وفئات العمال وأصحاب العمل لتحقيق تقدم اجتمــاعي يقـوم 
علـى قـاعدة عريضـة، والعمـل علـى وضـــع اســتراتيجية دوليــة 

لزيادة إمكانية احلصول على فرص العمل. 
١٩٨ -وللتصــدي مبزيــد مــن الفعاليــــة ملشـــاكل االســـتبعاد 
االجتماعي واحلرمان، من املهم للغاية أن جتــري علـى الصعيـد 
القطري متابعة القرارات الــيت أصدرـا املؤمتـرات الدوليـة الـيت 
عقدا األمم املتحدة. وجيب أن تستفيد السياسة الوطنيـة مـن 
توافــق اآلراء الــدويل الناشــئ بشــأن الســبل األفضــل لتعزيـــز 
التنمية البشرية. وإين أدرك أمهية تقدمي الدعم للدول األعضـاء 
يف عملية املتابعة، وأتطلع إىل أن أرى، مثال، كيف سـتتصدى 

فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بتوفـري اخلدمــات 
االجتماعية األساسية للجميع والتابعة للجنة التنسيق اإلداريـة، 
واليت يرأسها صندوق األمـم املتحـدة للسـكان، هلـذا التحـدي 

يف مبادئها التوجيهية اجلديدة املتعلقة باألفرقة القطرية. 
 

استعراض السنوات اخلمس ملؤمتر بيجني 
١٩٩ -يف الــدورة االســتثنائية املعقــــودة يف نيويـــورك حتـــت 
ـــني اجلنســني والتنميــة  عنـوان �املـرأة عـام ٢٠٠٠: املسـاواة ب
والسـالم يف القـــرن احلــادي والعشــرين�، اعتمــدت اجلمعيــة 
العامة بتوافق اآلراء الوثيقة الـيت انتـهى إليـها اسـتعراض املؤمتـر 
العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة. ومـن دواعـي سـرورنا أن منـــهاج 
عمل بيجني قد جرى تعزيـزه مـن خـالل زيـادة تركـيزه علـى 
بعض ااالت، وتضمينه مسـائل جديـدة طـرأت أو أصبحـت 
أكـثر بـروزا يف السـنوات اخلمـس املاضيـة. وقـــد أحــرز تقــدم 
ملحـوظ يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان اخلاصـة بـاملرأة ويف مســألة 
العنف ضد املرأة، فضال عن مسألة االجتار بالنساء والفتيـات. 
وجيـري حاليـا تنـاول مجيـــع هــذه املســائل بصــورة أقــرب إىل 
الطـابع الكلـي. وتطلـب الوثيقـة الـيت انتـهى إليـها االســتعراض 
تعديل التشريعات حلذف أي أحكام تنطوي على متييز حبلـول 
عـام ٢٠٠٥، ولسـد الثغـرات التشـريعية الـيت حتـول دون متتـــع 
ــــهما  املـــرأة والفتـــاة باحلمايـــة القانونيـــة الفعالـــة أو دون متتع
بإمكانيــة التمــاس ســبل انتصــاف مــن التميــيز علــى أســــاس 
اجلنس. كما حتث الوثيقة الـدول األعضـاء علـى التوقيـع علـى 
بروتوكول عام ١٩٩٩ االختياري التفاقية القضاء على مجيـع 
أشكال التمييز ضد املرأة، اليت تشـكل أحـد أعظـم اإلجنـازات 

التشريعية اليت حتققت يف جمال حقوق املرأة. 
٢٠٠ -وتبــذل يف منظومــة األمــم املتحــدة بأكملــها جـــهود 
ـــة  متسـاوقة لتعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف األعمـال الفني
للمنظمة، وال سيما عن طريق اللجنة املشتركة بني الوكاالت 
املعنية باملرأة واملســاواة بـني اجلنسـني. وعلـى الصعيـد الوطـين، 
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تواصل أفرقة تابعة لألمم املتحـدة بقيـادة املنسـق املقيـم العمـل 
ـــن  مـع الشـركاء الوطنيـني ملعاجلـة القضايـا اجلنسـانية، بدعـم م
ــــار  صنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة. وجيــري يف إط
مبـادرات يف أكـثر مـن ١٠٠ بلـد العمـل علـى دعـم التمكـــني 
االقتصــادي للمــرأة والقيــادات النســائية ومشــاركة املـــرأة يف 
وضــع السياســات، وكذلــك علــى تعزيــز حقــــوق اإلنســـان 
اخلاصـة بـاملرأة والقضـاء علــى العنــف املرتكــب علــى أســاس 
اجلنس. ويعمل أكثر من نصف األفرقة القطريـة التابعـة لألمـم 
املتحـدة يف خمتلـف أحنـاء العـامل يف برامـج ومشـــاريع مشــتركة 
بشأن نوع اجلنـس. وأفـاد حنـو ٣٠ بلـدا عـن القيـام مببـادرات 
للدعوة يف اال اجلنساين. وفضال عن ذلـك، أفـاد ١٧ فريقـا 
قطريا أنه مت إعداد مبادرات يف اال اجلنساين داخـل منظومـة 

األمم املتحدة ذاا. 
 

التعامل مع الشيخوخة واإلعاقة 
٢٠١ -مـن مشـاكل التنميـة االجتماعيـة األشـــد تعقيــدا الــيت 
تواجهها أعداد متزايدة من الدول مشكلة شيخوخة السكان. 
وقد ساعد االحتفال بالسـنة الدوليـة للمسـنني (١٩٩٩) علـى 
رفع مستوى فهمنا للشيخوخة، كما أن موضوع السـنة وهـو 
�جمتمع لكل األعمار� قـد جسـدته طائفـة مـن األنشـطة الـيت 
ركزت على حالة املسنني، والعالقات بـني األجيـال املتعـددة، 
والتفـاعل بـني الشـــيخوخة والتنميــة. وخــالل اجللســة العامــة 
ـــن متابعــة الســنة يف  االسـتثنائية الـيت عقدـا اجلمعيـة العامـة ع
ــــن الـــدول  إطــار دورــا الرابعــة واخلمســني الحــظ كثــري م
األعضاء أن االحتفال بالسنة يهيئ فرصـة فريـدة سـواء لتقييـم 
أثــــر الثــــورة الدميغرافيــــة يف جمتمعــــات خمتلفــــة أو لوضــــــع 
استراتيجيات مناسبة ملواجهة التحديـات الـيت تنجـم عـن هـذه 

الثورة. 
٢٠٢ -وال يزال العمل علـى يئـة فـرص متسـاوية للمعوقـني 
يشـكل أولويـة عليـا. وقـد كــانت شــواغلنا الرئيســية يف هــذا 

اال خالل العام املاضي تتمثل يف: تيسـري إمكانيـة الوصـول؛ 
والعمالــة ومصــــادر كســـب الـــرزق املســـتدامة؛ واخلدمـــات 
االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي. وجرى تنظيـم عـدد 
مـن األنشـطة الستكشـاف دور التقـدم التكنولوجـي يف تيســري 
الوصول، وخاصة إىل املعلومات، باعتباره مـوردا يعتمـد عليـه 

املعوقون. 
 

مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية 
٢٠٣ -يقـوم مكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة، الــذي 
يتألف من برنامج األمم املتحدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات 
ومركـز منـع اجلرميـة علـى الصعيــد الــدويل، بــدور القيــادة يف 
اجلـهود الـيت تبذهلـا املنظمـة ملكافحـة انتشـار اسـتزراع وإنتـــاج 
املخــدرات بصــــورة غـــري مشـــروعة، واالجتـــار ـــا وإســـاءة 
اسـتعماهلا، واجلرميـة املنظمـــة عــرب احلــدود الوطنيــة، واالجتــار 

بالبشر، والفساد، وغسل األموال. 
ــــذ اســـتراتيجيات  ٢٠٤ -وســاعد املكتــب يف تصميــم وتنفي
مبتكرة للحد مـن اسـتزراع املخـدرات بصـورة غـري مشـروعة 
وإسـاءة اسـتعماهلا، مبـا يف ذلـك وضـع أول اتفاقيـة مـن نوعــها 
ــادرات  ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة وبـدء مب

ملكافحة غسل األموال، والفساد، واالجتار بالبشر. 
٢٠٥ -ويســاعد برنــامج األمــم املتحــــدة للمراقبـــة الدوليـــة 
للمخدرات عدة بلـدان مـن منطقـة األنديـز حاليـا علـى تنفيـذ 
جمموعة من اخلطط الوطنيـة لتقليـل إنتـاج املخـدرات واالجتـار 
ا، مبا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدة املباشـرة لفقـراء املزارعـني يف 
صـورة بدائـل جمديـة اقتصاديـا تغنيـهم عـن اسـتزراع احملـــاصيل 
غري املشروعة. ويعمل الربنامج بصورة متزايدة باالشــتراك مـع 
البنك الدويل واملـاحنني الثنـائيني يف هـذه املشـاريع. ويف آسـيا، 
سـاعد الربنـامج يف وضـع خطـــة عمــل إقليميــة لتقليــل إنتــاج 
املخــدرات، ويف القيــام مببــادرات علــى الصعيــد القطـــري يف 

أفغانستان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار. 
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٢٠٦ -وخــالل العــام املــاضي، مشلــت أنشــطة مركــز منــــع 
اجلرميـة الدوليـة دعـم عمليـة التفـــاوض علــى مشــروع اتفاقيــة 
مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة وبروتوكوالـــا 
الثالثــة املتعلقـــة باالجتـــار بالبشـــر، واملـــهاجرين، واألســـلحة 
ـــى  الناريــة. ومــن املنتظــر أن يعــرض نــص هــذه االتفاقيــة عل
اجلمعيــة العامــة خــالل دورة األلفيــة لكــــي تعتمدهـــا. وقـــد 
وجهت الدعوة إىل رؤساء الـدول ملشـاركة األمـم املتحـدة يف 
االحتفـال يف شـهر كـانون األول/ديسـمرب بـالتوقيع علـــى أول 
اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وذلك يف احتفـال 
خـاص تسـتضيفه حكومـة إيطاليـا يف بالـريمو. كذلـك، تعـاون 
ـــا وثيقــا، مــع معــهد األمــم املتحــدة األقــاليمي  املركـز، تعاون
لبحـوث اجلرميـة والعدالـة، ومـع سـواه مـن املنظمـات الدوليــة، 
إلنتـاج بيانـات ومعلومـات حمســـنة عــن اجلرميــة املنظمــة عــرب 
احلـدود الوطنيـة، وعـن االجتـار بالبشـــر، والفســاد، ولتشــجيع 
اتمع الدويل على إجيـاد حلـول مناسـبة هلـذه املشـاكل. ففـي 
آذار/مــارس ٢٠٠٠، بــدأت أعمــال منتــدى األمــم املتحــــدة 
للمنـاطق اخلارجيـة. وهـذا املنتـدى يســـعى إىل احلصــول علــى 
التزامات عاملية مبعايري مكافحة غسل األموال املتعـارف عليـها 
دوليا، ولتوفري املساعدة الفنية جلـهات االختصـاص القضـائي، 

حيثما لزم األمر، يف استيفائها. 
فـــريوس نقـــص املناعـــة البشــــرية/متالزمــــة نقــــص املناعــــة 

 املكتسب (اإليدز) 
٢٠٧ -أصبـح وبـاء فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/متالزمــة 
نقص املناعة املكتسب (اإليدز) إحدى األزمات اخلطـرية الـيت 
تواجه التنمية. فـهذا الوبـاء املتفشـي يـؤدي إىل تدمـري النسـيج 
االقتصادي واالجتماعي يف معظم البلدان املنكوبة به، بـل إنـه 
أحـدث ردة عـن سـنوات اخنفضـت فيـها معـــدالت الوفيــات، 
فضـال عمـا يسـببه مـن زيـادات فادحـــة يف معــدل الوفــاة بــني 
صغـــار البـــالغني. ويقـــدر أن ٣٤,٣ مليـــــون مــــن البــــالغني 
واألطفـال يف شـىت أحنـاء العـامل كـانوا يعيشـــون يف ايــة عــام 

١٩٩٩ وهم مصابون بوباء اإليدز، وأن ١٨,٨ مليون نسـمة 
لقوا حتفــهم منـذ بدايـة تفشـي الوبـاء. وطبقـا ألحـدث تقريـر 
بشـأن وبـاء فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/اإليــدز يف العــامل، 
ـــــن برنــــامج األمــــم املتحــــدة املعــــين بــــاإليدز يف  صـــادر ع
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، بلغ عدد اإلصابات اجلديدة بالوباء يف 
عـام ١٩٩٩ ٥,٤ ماليـني نســـمة، بينمــا بلــغ عــدد األطفــال 

الذين تسبب اإليدز يف تيتمهم ١٣,٢ مليونا. 
٢٠٨ -وتعـد أفريقيـا جنـوب الصحـراء أكـثر املنـاطق تضــررا 
حيـث بلـغ عـدد األشـــخاص الذيــن يعيشــون وهــم مصــابون 
بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب 
(اإليــدز) ٢٤,٥ مليــون نســمة. ويف تلــــك املنطقـــة، أصبـــح 
اإليدز حاليا هو السبب الرئيسي للوفاة، بينما بلغت معدالت 
تفشي فريوس نقص املناعة البشرية بني من يندرجون يف الفئـة 
العمريـة ١٥-٤٩ سـنة نسـبة ١٠ يف املائـــة أو جتــاوزت تلــك 
النسبة يف ١٦ بلدا تقـع مجيعـها يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء. 
ومن دواعي القلق العميـق مـا طـرأ مـن زيـادة سـريعة يف عـدد 
اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف شـرق أوروبـا ويف 
جنوب وشرق آسيا. ويف منطقة البحر الكارييب شـهد العديـد 
مـن الـدول اجلزريـة حـاالت إصابـة بالوبـــاء كــانت أســوأ ممــا 

شهده أي بلد آخر خارج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. 
٢٠٩ -وقـد بذلـت األمـم املتحـــدة يف العــام املــاضي جــهودا 
كبرية ملساعدة البلدان على التصدي هلذه التحديات اخلطـرية. 
ففي خطوة مل يسبق هلا مثيل، تطـرق جملـس األمـن إىل تنـاول 
ـــهر كــانون الثــاين/ينــاير  مسـألة أثـر الوبـاء علـى أفريقيـا يف ش
ـــيت أجراهــا الــس، أنشــئت  ٢٠٠٠. ويف أعقـاب املناقشـة ال
جمموعة مرجعية من جانب الفريق العامل التابع للجنة الدائمـة 
املشـتركة بــني الوكــاالت لتتــوىل حبــث العالقــة بــني احلــرب 
والصـــراع األهلـــي وبـــني انتشـــــار فــــريوس نقــــص املناعــــة 

البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز). 
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٢١٠ -ويف حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، تصـــدى اتمــع الــدويل 
للوبـاء املذكـور بوضـــع هــدف إمنــائي جديــد، حيــث دعــت 
اجلمعية العامة، يف استعراضها الذي جيري كل مخس سـنوات 
ـــة، إىل احلــد مــن  لتنفيـذ نتـائج املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنمي
تفشي اإلصابات اجلديدة بنسبة ٢٥ يف املائة بني صفوف مـن 
يندرجــون يف الفئــة العمريــة ١٥-٢٤ ســنة يف أشــد البلـــدان 
ابتــالء بالوبــاء حبلــول عــــام ٢٠٠٥. وتضـــم أفريقيـــا أربعـــة 
وعشرين من تلك البلدان. وأنين أهيب مبؤمتـر قمـة األلفيـة أن 
يعتمـد ذلـك بوصفـه هدفـا، وأن يـــويل دعمــه للــهدف الــذي 
يكفــل لنســبة ٩٠ يف املائــة علــى األقــل مــن الشــباب ســــبل 
احلصـول علـى املعلومـات الالزمـة وعلـى التثقيـف واخلدمـــات 
ـــة  األخــرى الــيت حتميــهم مــن اإلصابــة بفــريوس نقــص املناع
ـــول عــام ٢٠٠٥، مث يكفــل ذلــك لنســبة ٩٥ يف  البشـرية حبل

املائة من هؤالء الشباب على األقل حبلول عام ٢٠١٠. 
٢١١ -وبذلت جهود علـى نطـاق املنظومـة بأسـرها للتعـامل 
مع اجلانبني املتعلقـني بنـوع اجلنـس وبـاملخدرات مـن جوانـب 
ـــة البشــرية/اإليــدز. ويف حماولــة  اإلصابـة بفـريوس نقـص املناع
لدمـج الوعـي اجلنسـاين يف صلـــب السياســة املتعلقــة بفــريوس 
نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز وتوجيــــه البحـــوث والدعـــوة 
واالستجابات اليت تركز على اجلانب اجلنسـاين املذكـور علـى 
الصعيديـن الوطـين واحمللـي، مت تنفيـذ برامـج منوذجيـة يف تســعة 
من البلدان النامية علـى أسـاس شـراكة قـامت بـني الوكـاالت 
ومجعت بني كل من صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، 
وبرنامج األمم املتحدة املعين باإليدز، وصندوق األمم املتحدة 
للسكان. كما زادت أنشطة الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة 
ــة  البشـرية/اإليـدز الـيت يقـوم ـا برنـامج األمـم املتحـدة للمراقب
الدولية للمخدرات يف إطار براجمه الـيت ترمـي إىل منـع تعـاطي 

املخدرات يف مجيع أحناء العامل. 
٢١٢ -وبالتعــاون مــع أمانــة برنــامج األمــم املتحــدة املعـــين 
باإليدز وغريها مـن اجلـهات الراعيـة، تعكـف منظمـة الصحـة 

العامليـة علـى وضـع اسـتراتيجية عامليـة للقطـاع الصحـي ترمــي 
إىل حتسني استجابة النظـم الصحيـة إزاء فـريوس نقـص املناعـة 
البشـرية/اإليـدز. وقـد تولـت قـوة عمـل تابعـة لألمـــم املتحــدة 
ومشتركة بني الوكاالت ترأسها منظمة الصحة العامليـة وضـع 
استراتيجية لتحسني سبل حصول ضحايا اإليدز على العقاقـري 

الطبية املضادة لإليدز. 
٢١٣ -وأقـام برنـامج األمـــم املتحــدة املعــين بــاإليدز وســائر 
ـــه حــوارا وثيقــا مــع شــركات  اجلـهات الـيت تشـترك يف رعايت
املسـتحضرات الصيدالنيـة. وأدى ذلـك إىل موافقـة مخـس مــن 
تلـك الشـركات علـى حبـــث خفــض أســعار األدويــة اخلاصــة 
باإليدز لصاحل أفريقيـا وسـائر املنـاطق الفقـرية. وهـذه اخلطـوة 
ــــن زيـــادة  حممــودة للغايــة إال أــا ليســت كافيــة. ففضــال ع
اإلمـدادات مـن األدويـة إمجـاال إىل املنـاطق املنكوبـــــة بالوبـاء، 
مثة حاجــــــة عاجلة لدعم قدرة نظم الرعاية الصحية الضعيفـة 
أو املثقلة باألعباء يف البلــدان الناميـة. وللمسـاعدة علـى حتقيـق 
هــذا اهلــدف، تعكــف منظمــة الصحــة العامليــة علــــى وضـــع 
اسـتراتيجية للرعايـة والدعـم الشـاملني لألفـراد الذيـن يعيشــون 

وهم مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
٢١٤ -وما زالت مثـة حتديـات كـربى تنطـوي عليـها احلـرب 
ضد اإليدز. فـهناك حاجـة ماسـة إىل املزيـد مـن املـوارد املاليـة 
واملســاعدة اإلمنائيــة. ويقــدر برنــامج األمـــم املتحـــدة املعـــين 
بـاإليدز أنـــه مــن أجــل املكافحــة الفعالــة للوبــاء املذكــور يف 
ــــني دوالر  أفريقيــا وحدهــا، تلــزم مبــالغ ال تقــل عــن ٣ بالي
سنويا. واألموال ليست على اإلطالق املشـكلة الوحيـدة ففـي 
كثري من البلـدان، مـا زال التقـاعس الرمسـي عـن التحذيـر مـن 
املخاطر اليت يشكلها فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز سببا 

يف وفيات ومعاناة ال مربر هلما. 
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جتسري الفجوة الرقمية 
٢١٥ -تتيح تكنولوجيات املعلومات واالتصال فرصـا فريـدة 
للمساعدة على حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة 
وعلى احلد مـن الفقـر. ومـع ذلـك، فبمـا أن ٥ يف املائـة فقـط 
مـن سـكان العـامل هـم الذيـــن يــأت هلــم ســبل الوصــول إىل 
شـبكة اإلنـــترنت، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن شــعوب العــامل 
ما زالت حمرومة من املزايا االقتصادية واالجتماعية الـيت ميكـن 
أن تتيحها ثورة تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـال. ومـن مث 
فـإن جتسـري �الفجـوة الرقميـة� بـــني األغنيــاء والفقــراء صــار 

هدفا إمنائيا متزايد األمهية. 
٢١٦ -واإلعالن الــوزاري الـذي أصـدره الـس االقتصـادي 
واالجتماعي يف اجتماعه يف متوز/يوليه، يدعـو بقـوة إىل اختـاذ 
إجـراءات متضـافرة علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين واإلقليمـــي 
والدويل من أجل سد الفجوة الرقميـة وتسـخري تكنولوجيـات 
اإلعالم واالتصال خلدمة التنمية للجميع. وهـو يؤكـد احلاجـة 
إىل إشراك مجيع األطراف املعنية يف حشد التكنولوجيا خلدمـة 
األغــراض اإلمنائيــة. وقــد مجعــت دورة الــس بــني الـــوزراء 
وممثلـي اتمـع املـــدين وعــدد مل يســبق لــه مثيــل مــن كــربى 
شـركات القطـاع اخلـــاص يف جمــال تكنولوجيــات املعلومــات 
واالتصاالت ملناقشة السبل اليت ميكن ا سد الفجوة الرقمية. 
ـــح الــربامج الوطنيــة لتشــجيع تكنولوجيــات  وينبغـي أن تصب - ٢١٧
اإلعالم واالتصال جـزءا ال يتجـزأ مـن االسـتراتيجيات اإلمنائيـة. فمـن 
شـأن توصيـل اتمعـــات الفقــرية بشــبكة اإلنــترنت أن يتيــح 
للناس سبل االنتفاع بإمكانات العالج عـن بعـد والتعليـم عـن 
بعــد وبكثــري مــن املــوارد القيمــة األخــرى يف جمــــال التنميـــة 
ـــة ســوف يقتضــي  االجتماعيـة. علـى أن حتقيـق هـذه املوصولي
توظيف استثمارات ضخمة يف جمال تكنولوجيـات املعلومـات 
واالتصال من حيث اهلياكل األساسية والتعليم وبناء القدرات. 

٢١٨ -غــــري أن تقــــدمي املعــــدات املتعلقــــة بتكنولوجيـــــات 
املعلومـات واالتصـال يظـل أمـــرا قليــل اجلــدوى إذا مل تتوافــر 
املــوارد البشــرية الالزمــة لــتركيب تلــك املعــدات وصيانتـــها 
وإصالحـها. وكثـريا مـا تفتقـــر البلــدان الناميــة إىل مثــل هــذه 
ـــن جــانيب يف تقريــري  اخلـربات. وهلـذا السـبب فقـد أعلنـت م
الـذي قدمتـه بشـأن األلفيـة عـن إنشـاء خدمـــة األمــم املتحــدة 
 U NIT eS لتكنولوجيا املعلومات. وهذه اخلدمـة الـيت تسـمى
هي هيئــة متطوعـني يف جمـال التكنولوجيـات الرفيعـة ستسـاعد 
على تدريب األفراد يف جمتمعات العامل النـامي علـى اسـتخدام 
تكنولوجيات املعلومات. كمـا أن املضمـون ميثـل بـدوره أمـرا 
جوهريا باعتبار أن ٨٠ يف املائـة مـن حمتـوى شـبكة اإلنـترنت 
موضـوع  باالنكليزيـة وهـي لغـة يتكلـم ـــا أقــل مــن ٣٠ يف 

املائة من سكان العامل. 
ــــى  ٢١٩ -وااللــتزام ببنــاء اجلســور الرقميــة أمــر واضــح عل
مسـتوى منظومـة األمـم املتحـدة بأســـرها. ففــي عــام ١٩٩٩ 
اعتمد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي استراتيجية شاملة لتوجيه 
دعمـه إىل الشـركاء الوطنيـني. أمـا العنـاصر الرئيسـية يف تلـــك 
االستراتيجية فهي: نشر الوعي بشـأن ثـورة املعرفـة، والدعـوة 
ــــــات املعلومـــــات  ووضــــع السياســــات يف جمــــال تكنولوجي
واالتصـال واملسـاعدة علـى بنـــاء املوصوليــة لتــأمني إمكانــات 
عامليــة وميكــن حتمــل نفقاــــا تكفـــل الوصـــول إىل اهليـــاكل 
األساسـية يف جمـال االتصـاالت السـلكية والالسـلكية؛ وتعزيـــز 
املضمـون باللغـات الوطنيـة، وتبـين حلـول مبتكـــرة للمشــاكل 

املصادفة يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال. 
ــــترنت  ٢٢٠ -وعلــى الصعيــد اإلقليمــي، تركــز مبــادرة اإلن
ألفريقيا على مساعدة ١٥ من بلدان أفريقيا جنوب الصحـراء 
علـى أن تصبـح موصولـة بـاإلنترنت وعلـى أن تبــين القــدرات 
الالزمـة لتشـغيل تلـــك املوصوليــة. ويف آســيا ومنطقــة احمليــط 
اهلـادئ، ســاعد برنــامج معلومــات التنميــة يف آســيا ومنطقــة 
احمليط اهلادئ على إقامة الوصالت بالنسبة لبلدان عديدة، مـن 
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بينـــها بوتـــان وتيمـــور الشـــرقية وتوفـــالو ومجهوريــــة الوس 
الدميقراطية الشعبية. وقام برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مـن 
خــالل برناجمــه للربــط الشــبكي ألغــراض التنميــة املســـتدامة 
وشراكاته مع القطاع اخلاص، بالترويج الستخدام الرباجميـات 
ـــة، وأتــاح املعلومــات املتعلقــة بالتنميــة  املتاحـة املصـدر والعام

املستدامة بلغات شىت. 
٢٢١ -ويتوىل برنامج املـدن املسـتدامة، الـذي يديـره املوئـل، 
رصـد املـوارد الالزمـــة ملعــدات وبراجميــات احلاســوب ضمــن 
ميزانية كل مشروع منوذجـي للمـدن يضطلـع بـه. وقـد وضـع 
املوئل نظاما للتواصـل االلكـتروين باسـتخدام شـبكة اإلنـترنت 
بــني مــا يزيــد علــى ٠٠٠ ١ مــن البلديــات و ٥٠٠ ١ مــــن 

املنظمات اتمعية يف أمريكا الالتينية. 
٢٢٢ -أما مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميــة (األونكتـاد)، 
فقد حرص يف أعماله املتعلقة بالسياسات والدعوة، اليت تتم من 
ـــترويج  خـالل عمليـات التدريـب واحللقـات الدراسـية، علـى ال
بقـوة للتجـارة اإللكترونيـة بوصفـــها أداة مــن أدوات التنميــة. 
ــــبيل املثـــال اســـتحدثت اخلدمـــة املرجعيـــة التابعـــة  وعلــى س
لألونكتـاد �رفـا إلكترونيـا� بشـــأن قضايــا التجــارة والتنميــة 
حيوي مواد مستقاة من عدد كبــري مـن املصـادر علـى مسـتوى 
العامل، وتقوم حاليا باستحداث مكتبــة إلكترونيـة تضـم وثـائق 

األونكتاد ومنشوراته. 
٢٢٣ -وواصـل األونكتـاد أيضـا تنفيـذ نظامـه اآليل للبيانـــات 
اجلمركيـة الـذي يسـتخدم تكنولوجيـات املعلومـات لتحديـــث 
ـــادة إيــرادات احلكومــات  وتبسـيط اإلجـراءات اجلمركيـة وزي
ــــام الـــذي  وحتســني شــفافية اإلدارات اجلمركيــة. وهــذا النظ
يستخدمه أكثر من ٨٠ بلدا أصبح بـالفعل هـو املعيـار الـدويل 
لتحديث اجلمارك، وهو متاح للبلدان النامية والبلدان اليت متـر 
اقتصاداا مبرحلة انتقالية لقـاء جـزء يسـري مـن تكـاليف النظـم 

البديلة. 

٢٢٤ -ويف عـام ١٩٩٩، عملـت اللجـــان اإلقليميــة بصــورة 
فعالة على تشـجيع تكنولوجيـات اإلعـالم واالتصـال، كـل يف 
منطقتـها. فاللجنـة االقتصاديـة ألوروبـــا تعــاونت مــع الرابطــة 
األوروبيـة للرسـائل االلكترونيـة علـــى عقــد منتــدى اســتغرق 
يومـني بشـأن التجـارة االلكترونيـة لالقتصـادات املـارة مبرحلـــة 
انتقاليـة يف العصـر الرقمـي، يف جنيـف يف شـهر حزيـران/يونيـه 
ـــة املعنيــة بالتجــارة والصناعــة وإقامــة  ٢٠٠٠. كمـا أن اللجن
املشاريع التابعة للجنة االقتصاديـة ألوروبـا ستنشـئ فريقـا مـن 
االختصـاصيني يف إقامـة مشـاريع علـى اإلنـترنت لكـــي يعمــل 
علـى حتقيـــق التدفــق احلــر للمعلومــات واســتغالل إمكانيــات 
التكنولوجيات اجلديدة يف عـامل التجـارة واألعمـال. وتتعـاون 
ــــة ألوروبـــا واألونكتـــاد يف إطـــار برنـــامج  اللجنــة االقتصادي
لتشجيع التجارة اإللكترونية لصاحل االقتصادات املـارة مبرحلـة 

انتقالية. 
٢٢٥ -وأجـــرت اللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة آلســـــيا 
واحمليــط اهلــادئ حتليــالت ألحـــدث االجتاهـــات الســـائدة يف 
تطوير واستخدام تكنولوجيـا املعلومـات وأثرمهـا علـى التنميـة 

االجتماعية واالقتصادية لبلدان املنطقة. 
٢٢٦ -وكــان موضــوع املنتــدى اإلمنــائي األفريقــــي األول، 
الذي نظمته اللجنة االقتصادية ألفريقيـا وعقـد يف أديـس أبابـا 
ــــر ١٩٩٩، �التحـــدي الـــذي متثلـــه  يف تشــرين األول/أكتوب
العوملة وعصر املعلومات بالنسـبة ألفريقيـا�. وتشـمل الـربامج 
اليت شرع يف مناقشتها املشاركون يف املؤمتـر شـبكة املنظمـات 
غـري احلكوميـــة ألفريقيــا (NGONET) (وهــي جمموعــة عمــل 
ترمي إىل إشراك اتمع املدين يف تشـجيع تسـخري تكنولوجيـا 
املعلومـات واالتصـال لصـاحل التنميـة األفريقيـة)، باإلضافـــة إىل 
شـبكة مراكـز اتصـال عــن بعــد، وبرنــامج لتســخري اخلــربات 
ـــا  الرقميـة ملغـتريب أفريقيـا يف الشـتات لصـاحل تطويـر تكنولوجي
املعلومـــات يف أفريقيـــا، وتشـــكيل حتـــالف دوائـــر األعمــــال 
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األفريقيـة الـذي يرمـــي إىل تشــجيع تنميــة اهليــاكل األساســية 
للمعلومات واالتصاالت يف أفريقيا. 

٢٢٧ -وميكــن لتكنولوجيــات املعلومــات أن تســاعد األمـــم 
املتحـدة أيضـا يف أنشـطتها يف جمـال الدعـوة مـن أجـل التنميــة. 
وقـد كـان حفـل ��NetAid املوسـيقي يف عـام ١٩٩٩ أكـــرب 
حــدث علــى اإلطــالق ُأذيــع يف مواقــع متعــددة عــرب شـــبكة 
اإلنترنت. فقد تلقى موقع NetAid على الشبكة العامليـة أكـثر 
مـن ٤٠ مليـون زيـارة وسـاعد علـى زيـادة الدعـــم لعــدد مــن 
مشاريع احلد من الفقر. فقد بلغت قيمة املنـح األوليـة املقدمـة 

لصاحل أفريقيا وكوسوفو ١,٧ مليون دوالر. 
 

أفريقيا 
ــــت أفريقيـــا تواجـــه طائفـــة مـــن التحديـــات  ٢٢٨ -مــا زال
االقتصادية والصحية واألمنية املعقدة والبالغة الصعوبة. وهـذه 
التحديات قيد النظر حاليا، علـى سـبيل األولويـة، مـن جـانب 
ـــك مــن جــانب برامــج  جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة، وكذل

األمم املتحدة ووكاالا. 
٢٢٩ -وقــــد أوردُت التحديــــات السياســــية واالقتصاديــــــة 
واالجتماعيـة الـيت تواجـه أفريقيـــا بــالتفصيل يف تقريــري لعــام 
١٩٩٨ املتعلـق بأسـباب الصـراع يف أفريقيـــا وحتقيــق الســالم 
الدائم والتنمية املستدامة فيها. وسلِّـم، على نطاق واسع، بـأن 
اعتماد التوصيات الواردة يف ذلك التقريـر يعــد أمـرا ضروريـا 
ـــب علــى  إذا كـان ألفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى أن تتغل
التحديات اليت تواجهها وأن تفجــر طاقاـا غـري العاديـة. ويف 
كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨، أنشـأت اجلمعيـة العامـة فريقـا 
عامال خمصصا مفتوح باب العضوية لرصـد تنفيـذ التوصيـات. 
ويف شباط/فرباير ٢٠٠٠، تغريت والية الفريق العامل، حبيـث 
أصبــح ســريكز أعمالــه اآلن علــى عــدد مــــن اـــاالت ذات 
ـــيت تشــمل القضــاء علــى الفقــر، ومتويــل التنميــة،  األولويـة ال
وختفيف عبء املديونية، والوقاية من اإلصابـة بفـريوس نقـص 

املناعـة البشـــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)، 
ومحايـة ومسـاعدة الالجئـــني واألشــخاص املشــردين داخليــا، 

وتقدمي الدعم للبلدان يف حاالت ما بعد انتهاء الصراعات. 
٢٣٠ -وكشـــف اســـتعراض أجـــراه الفريـــق العـــامل، عــــن 
استمرار وجود العقبات الرئيسـية الـيت تعـترض سـبيل التقـدم، 
أال وهـي االفتقـار إىل اإلرادة السياسـية، وختـاذل نظـام احلكــم 
يف عـدد مـن البلـدان، والصراعـات املسـلحة، وصعوبـة حشـــد 
املوارد املالية، وقلــة املـوارد البشـرية، وقضايـا الصحـة العامـة، 
وال سـيما فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/(اإليــدز) واملالريــا، 
وعـدم مالءمـة البنيـة اهليكليـة لبعـض االقتصـادات، وحمدوديـــة 

فرص احلصول على التكنولوجيا. 
ـــا  ٢٣١ -والتدخـل األفقـي والرأسـي لألمـم املتحـدة يف أفريقي
غري عادي. فهو يشمل الدبلوماسية الوقائية، وحفـظ السـالم، 
واملســـاعدة االنتخابيـــــة، واإلغاثــــة اإلنســــانية ويف حــــاالت 
الطـوارئ، والتعمـري يف فـترة مـا بعـد انتـهاء حـاالت الصــراع، 
وإســداء املشــورة البيئيــة، ودعــم إمكانيــة االتصــــال بشـــبكة 
ــــدمي املســـاعدة يف جمـــال التنميـــة االقتصاديـــة  اإلنــترنِت، وتق

واالجتماعية. 
٢٣٢ -وخـالل العـام املـاضي، قـدم برنـامج األغذيـــة العــاملي 
املساعدة لـ ٢٢ مليون نسمة يف أفريقيـا، منـهم ١٥,٧ مليونـا 
مــن الالجئــني واألشــخاص املشــردين داخليــا وغــريهم مــــن 
املتضرريــن مــــن الكـــوارث الطبيعيـــة يف حوالــــي ٢٦ بلـــدا. 
واسـتفاد مـن املسـاعدة اإلمنائيـة املقدمـة مـــن الربنــامج حــوايل 
٦,٣ مليــون نســمة. وشكَّلـــت نفقــات الربنــــامج التشـــغيلية 
املخصصة ألفريقيا جنوب الصحـراء الكـربى مـا جمموعـه ٤٤ 
يف املائــة. كمــــا قـــدم الربنـــامج حـــوايل ٣٧,١ مليونـــا مـــن 
ـــن  دوالرات الواليـات املتحـدة لدعـم تنميـة املـوارد البشـرية م
خـالل التعليـم األساسـي (التنميـة يف مرحلـة الطفولـة املبكـــرة، 
والتعليـــم االبتدائـــي، وحمـــو األميـــة)، والتغذيـــة، والصحــــة، 
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والتدريــب. وباالشــتراك مــع البنــك الــدويل ومنظمــة األمـــم 
املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)، يقـــدم الربنــامج 
املساعدة لـ ١٥ بلدا يف أفريقيا كانت قد وقَّعـت علـى خطـط 
ـــد يف املــدارس  عمـل لبلـدان حمـددة مـن أجـل زيـادة نسـبة القي

االبتدائية. 
٢٣٣ -ومن بني التحديات الكربى اليت تواجه أفريقيـا محايـة 
أطفاهلا ورعايتهم. إال أن الفجوة بني ما جيري عمله وما يلـزم 
عملـه تـزداد اتسـاعا. كمـا أن تنـوع أشـــكال التدخــل الــالزم 
ـــي البلــدان الــيت مزقتــها احلــرب، مثــل بورونــدي  يـتزايد. فف
ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وسـرياليون والســـودان، علــى 
سبيل املثال، انصبت أنشطة الدعوة اليت قامت ا اليونيسـيف 
علـى تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة لألطفـال يف تقـدمي املســـاعدة 
ـــق،  اإلنسـانية. ويف الكـوارث الطبيعيـة، يف مدغشـقر وموزامبي
متكنت اليونيسيف من اجلمع بني اإلغاثة الفورية وإعـادة فتـح 
املـدارس علـى املـدى البعيـــد، لتهيئــة األوضــاع الطبيعيــة الــيت 
ـــــك  يكــــون األطفــــال يف أمــــس احلاجــــة إليــــها لطــــرح تل

االضطرابات املفاجئة وراء ظهرهم. 
٢٣٤ -وُأعطـيت أولوية عليا ملسـألة بقـاء األطفـال، وإدخـال 
حتسينات على صحة األم والطفل تتمحور حول تنشـيط نظـم 
ـــت اجلــهود تبــذل لتحســني فــرص  الرعايـة الصحيـة. ومـا زال
حصـول األطفـال، وال سـيما البنـات، علـى نوعيـة جيـدة مـــن 

التعليم األساسي. 
٢٣٥ -فمبـادرة منظمـة الصحـة العامليـة املسـماة �رد املالريــا 
علــى أعقاــا�، الــيت بــدأت يف أفريقيــا، تســتهدف خفــــض 
ــــول عـــام  الوفيــات النامجــة عــن املالريــا مبقــدار النصــف حبل
٢٠١٠. ويف نيسان/أبريل ٢٠٠٠، انعقـد يف أبوجـا بنيجرييـا 
مؤمتر قمة ضـم ٥٠ من رؤساء الدول األفريقية ورؤسـاء دول 
جمموعـة الثمانيـة، وممثلـي الوكـاالت اإلمنائيـة، ووزراء الصحـة 
ببلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصــــادي. 

وانصــب اهتمـام هـذا املؤمتـر علـى وســـائل مكافحــة مشــكلة 
املالريا يف أفريقيا. وهذه املبادرة مشروع مشترك بـني منظمـة 
الصحـة العامليـة واليونيسـيف وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي 
ــــاالت اخلاصـــة  والبنــك الــدويل واموعــات اإلمنائيــة والوك
ـــة  واحلكومـات. أمــا احلملـة الـيت تشـنها منظمـة الصحـة العاملي
ـــال مــن أفريقيــا�، بدعــم  حتـت شـعار �أخرجـوا شـلل األطف
سياسـي أفريقـي، فتسـتهدف القضـاء علـى شـلل األطفـال مــن 

أفريقيا خالل هذا العام. 
٢٣٦ -ومـن املناقشـــة الســابقة لوبــاء فــريوس نقــص املناعــة 
البشرية/اإليدز، تبيـن حجم اخلطر اهلائل الـذي يشـكله، ليـس 
فقـط بالنسـبة لألفـراد يف أفريقيـا، وإمنـا أيضـا بالنسـبة ملســتقبل 
التنميـة يف القـارة بأسـرها. فأفريقيـا جنـوب الصحـراء الكــربى 
ال يقطنها سوى عشـر سكــــــان العـامل، إال أـا حتمـل عــبء 
ما يزيد على ٨٠ يف املائة من الوفيات النامجة عن اإليدز على 
نطاق العامل. وبالنظر إىل هذا الوضع املأساوي، قررت اللجنة 
ـــــة  االقتصاديـــة ألفريقيـــا أن يكـــون موضـــوع منتـــدى التنمي
األفريقية، لسنة ٢٠٠٠ هو �اإليدز: التحدي األكـرب للقيـادة 
يف أفريقيـا�. وجيـري تنظيـم املنتـدى، الـذي سـيعقد يف أديــس 
أبابـا يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، بالتعـاون مـع برنـــامج 
األمـم املتحـدة املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـــة 
نقــــص املناعــــة املكتســــب (اإليــــــدز)، والبنـــــك الـــــدويل، 

واليونيسيف، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
ــــة ملكافحـــة اإليـــدز يف  ٢٣٧ -أمــا برنــامج الشــراكة الدولي
أفريقيـا – وهـو مسعــى ضخـم تشـترك فيـــه وكــاالت عــدة – 
ـــة  فمهمتــه مضاعفــة اجلــهود وتعبئــة املــوارد اإلضافيــة الالزم
ملكافحـة اإليـدز. وقـد وقـع االختيـار علـى بلـدان سـتة للعمــل 
املكثــف مــن قـــبل الربنــامج، هــي إثيوبيــا، بوركينــا فاســــو، 

مجهورية ترتانيا املتحدة، غانا، مالوي، موزامبيق. 
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٢٣٨ -والوقايـــة حامســـة األمهيـــة يف احتـــــواء اإليــــدز. ويف 
أفريقيـا، يوفـر صنـدوق األمـم املتحـــدة للســكان فرصــا أكــرب 
للمراهقــني للحصــول علــى معلومــات ومشــــورة وخدمـــات 
مفيدة للشباب يف جمال الصحة اإلجنابية. كمـا أن اليونيسـيف 
ـــة، ال ســيما يف شــرق  قـد وجـهت الكثـري مـن براجمـها القطري
أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي، ملنــح األولويــة العليــا ملكافحــــة 

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
٢٣٩ -ويتعاون برنامج األمم املتحـدة للبيئـة مـع احلكومـات 
األفريقية لدعم السياسات وبناء القدرات يف جمال املفاوضـات 
الدوليـة. ويتمثـل أحـد األهـــداف الرئيســية يف تنشــيط املؤمتــر 
ـــة، باعتبــاره حمفــل السياســات  الـوزاري األفريقـي املعـين بالبيئ
األفريقي الرئيسي يف جمال البيئة. كما استضاف برنامج األمم 
املتحدة للبيئة مشاورات على صعيدي اخلرباء والوزراء لتيسري 
ــــا التصحـــر،  التوصــل إىل موقــف أفريقــي مشــترك إزاء قضاي

وتغيـر املناخ، والسالمة البيولوجية، ومحاية الغابات. 
٢٤٠ -ومـا زال برنـامج األمـم املتحـــدة للبيئــة يدعــم تعزيــز 
القـــدرات البشـــرية واإلداريـــة واملؤسســـية ألفريقيـــــا اــــة 
التحديـات البيئيـة اهلائلـة الـيت تواجـه القـارة، فضـال عـن اختـــاذ 
عــدد مــــن املبـــادرات الربناجميـــة حلمايـــة أراضيـــها ومياهـــها 
ومواردها البيولوجية. والربنامج يتعاون مع املوئل، على سبيل 
املثال، لتنفيذ الربنامج اجلديد عن إدارة املياه للمدن األفريقية، 
الـذي سيسـاعد املـدن الكـــربى علــى حتســني إمــدادات امليــاه 

وإدارا. 
٢٤١ -والتجارة بالغة األمهية بالنسـبة ملسـتقبل أفريقيـا. ففـي 
عـام ١٩٩٩، واصـل األونكتـــاد تعاونــه مــع منظمــة التجــارة 
ــــة  العامليــة ومركــز التجــارة الدوليــة، وذلــك باعتبــاره الوكال
الرائدة يف يئة الفرص التجارية للبلدان األفريقيـة. كمـا عمـل 
األونكتـاد علـى تعزيـز برناجمــه للمســاعدة التقنيــة واخلدمــات 
االستشارية للسيطرة والتفاوض علـى الديـون بالنسـبة للبلـدان 

األفريقيـة خـالل العـام املـاضي، حيـث قـدم املســـاعدة إىل ١٨ 
بلـدا أفريقيـــا. ففــي ايــة عــام ١٩٩٨، بلــغ إمجــايل الديــون 
اخلارجية الطويلة األجل املستحقة على هذه البلـدان األفريقيـة 

الـ ١٨ ما قيمته ٩٥ بليون دوالر. 
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 الفصل الرابع 
النظام القانوين الدويل وحقوق اإلنسان   

تطور حقوق اإلنسان 
٢٤٢ -لقد كان العـام املـاضي عـام توطيـد وتقـدم وحتديـات 
يف جمـال حقـوق اإلنسـان، سـواء داخـل نطـاق منظومـة األمــم 
ـــى  املتحــدة أو علــى صعيــد الــدول. ومــا برحــت قدرتنــا عل
ترسـيخ دعـائم مدونـة قانونيـة حلقـــوق اإلنســان تتطــور علــى 
ـــذا التقــدم  الصعيديـن الـدويل والوطـين. وكـانت مـن أسـس ه
االسـتراتيجيات الـيت وضعتـها مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقــوق 
اإلنسان لتعزيز التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
ومع املؤسسات املالية الدولية. فقد وطدت املفوضيـة عالقاـا 
مع إدارة عمليات حفظ السـالم، ممـا زاد مـن فعاليـة عمليـات 
األمم املتحدة امليدانية، وذلك بإدماج الدعوة حلقوق اإلنسـان 
ـــاء  ومحايتــها يف مبــادرات صنــع الســالم وحفــظ الســالم وبن
السالم. وضت منظمـات أخـرى أيضـا فــي عامــــي ١٩٩٩ 
ــــهج  و ٢٠٠٠ بـــربامج حمورهـــا حقـــوق اإلنســـان. فقـــد انت
صندوق األمم املتحـدة للسـكان جـا قوامـه هـذه احلقـوق يف 
ـــاة،  دعوتــه حلمايــة احلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة للمــرأة والفت
وكـرس برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي تقريــره عــن التنميــة 
البشــرية لعــام ٢٠٠٠ ملوضــــوع حقـــوق اإلنســـان والتنميـــة 

البشرية. 
 

التطورات اجلديدة 
ــــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، يف دورتـــه  ٢٤٣ -قــرر ال
ـــه، أوصــت جلنــة  املوضوعيـة لعـام ٢٠٠٠، وبنـاء علـى توصيت
حقــوق اإلنســان إنشــاء حمفــل دائــم يعــىن بقضايــا الســــكان 
األصليـني ويكـــون جــهازا فرعيــا تابعــا للمجلــس. وســيعمل 
احملفل الدائم كهيئة استشارية للمجلس فيما يتعلق بطائفة مـن 

القضايا ذات األمهية للسكان األصليني. 

٢٤٤ -ويف نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠، اختـــذت جلنـــة حقـــوق 
اإلنسان قرارين رائدين فيما يتعلق باحلكم الرشيد وحبق املـرأة 
ـــاصر الرئيســية  يف متلـك األرض. ويف أوهلمـا حتـدد اللجنـة العن
للحكم الرشيد بأا الشفافية واملسؤولية واملسـاءلة واملشـاركة 
واالستجابة الحتياجات وطموحات الشـعب. وتربـط احلكـم 
الرشيد ببيئة تفضي إىل التمتـع حبقـوق اإلنسـان وتعزيـز النمـو 
والتنمية البشرية املستدامة. ويف القرار الثاين تؤكـد أن التميـيز 
ـــاء  الـذي تواجهـه املـرأة مـن الناحيـة القانونيـة فيمـا يتعلـق باقتن
األراضي والعقارات والسكن ومتويلها، مما يشكل انتـهاكا ملـا 

للمرأة من حقوق اإلنسان. 
٢٤٥ -كمـا قـررت جلنـة حقـوق اإلنسـان أيضـا تعيـني ثالثــة 
مقريـن خـاصني جديديـن وخبـريا مسـتقال وطلبـت إىل األمــني 
العـام تعيـني ممثـل خـاص لـه. وسـيعمل املقـرران اخلاصـان ملـدة 
ثالثــة ســنوات. وســريكز أحدهــــم علـــى اإلســـكان املالئـــم 
باعتباره مكونا من مكونات احلق يف التمتـع مبسـتوى معيشـي 
الئــق، بينمــا ســيتصدى اآلخــــران ملســـألة احلـــق يف الغـــذاء. 
ـــريا مســتقال  ومجعـت اللجنـة بـني واليتـني قدميتـني بتعيينـها خب
ليـدرس آثـار سياسـات التكيـــف اهليكلــي والديــون اخلارجيــة 
علــى التمتــع الكــــامل حبقـــوق اإلنســـان، وخباصـــة احلقـــوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. كما أوصت اللجنـة بتعيـني 
ممثل خاص لألمني العام ليقدم تقارير عـن حالـة املدافعـني عـن 
حقــوق اإلنســــان. وأقـــر الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 

الواليات اجلديدة يف ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
٢٤٦ -ويف نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠، أجـــرت جلنـــة حقــــوق 
اإلنسـان أيضـــا مناقشــة خاصــة عــن الفقــر وعالقتــه بــالتمتع 
حبقـوق اإلنسـان. وافتتحـــت هــذه املناقشــة اخلاصــة املفوضــة 
السامية حلقوق اإلنسان وممثلون عـن املنظمـات التابعـة لألمـم 
املتحـدة وخرباؤهـا بإلقـاء بيانـات عـن املسـائل املتعلقـة بـــالفقر 
وحقـوق اإلنسـان. وأيـدت اللجنـة األخـــذ بنــهج يقــوم علــى 
حقوق اإلنسان يف التخفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية. 
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٢٤٧ -ومبناسبة انعقاد املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة 
العاملية، حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 
والثقافيــة تلــك املنظمــة علــى إجــــراء اســـتعراض لسياســـات 
وقواعد التجارة واالسـتثمار الدوليـني لضمـان أن تكـون هـذه 
السياســات والقواعــد متوافقــة مــع تعزيــز حقــــوق اإلنســـان 
ومحايتـها. وســـلمت اللجنــة مبــا تنطــوي عليــه عمليــة حتريــر 
التجـارة مـــن إمكانــات إلدرار الــثروة، ولكنــها الحظــت أن 
التجـارة واالسـتثمار والتمويـل هـي أمـور ال تـؤدي بــالضرورة 
إىل يئة بيئة مواتية إلعمــال احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 
والثقافية. وأشارت اللجنة إىل أن عملية حترير التجارة ليسـت 
غاية يف حد ذاا، بل ينبغي أن تسهم يف زيادة خري البشـر يف 

إطار الصكوك الدولية القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان. 
٢٤٨ -ويف تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩، اعتمدت اجلمعيـة 
ـــاري التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع  العامـة الـربوتوكول االختي
أشـكال التميـــيز ضــد املــرأة. وهــذا الــربوتوكول االختيــاري 
يرسي، مبجرد تصديـق عشـر مـن الـدول األعضـاء عليـه، آليـة 
ــة  تتيـح لألفـراد أو جمموعـات األفـراد تقـدمي بالغـات إىل اللجن
املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فيما يتعلق 
مبـا يدعونـه مـن كوـم ضحايـا النتــهاكات حقوقــهم احملميــة 
مبوجـــب االتفاقيـــة ويف آب/أغســـطس ٢٠٠٠، بلـــغ عـــــدد 
األطــراف املوقعــة علــى الــربوتوكول ٤٣ إىل جــانب مخســـة 
ـــار/مــايو  تصديقـات، ولكـن مل يصـدق أي منـها عليـه. ويف أي
٢٠٠٠، أقـرت اجلمعيـة العامـة أيضـا بروتوكولـــني اختيــاريني 
التفاقيـة حقـوق الطفـل. ويتعلـق الـربوتوكول األول باشـــتراك 
ـــى احلكومــات أو  األطفـال يف الصراعـات املسـلحة وحيظـر عل
اموعـــات املســـلحة غـــري احلكوميـــة التجنيـــــد اإلجبــــاري 
لألشخاص الذين مل يبلغوا ١٨ سنة من العمر أو اسـتخدامهم 
ـــاين فــهو  يف األعمـال احلربيـة. أمـا الـربوتوكول االختيـاري الث
ـــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد  يتعلـق ببيـع األطف

ـــة العامــة إزاء تزايــد االجتــار  اإلباحيـة، ويعـرب عـن قلـق اجلمعي
باألطفال على نطاق واسع وإزاء استمرار السياحة اجلنسية. 

 
التحديات املقبلة 

٢٤٩ -علـى الرغـم مـن التطـورات اإلجيابيـة الــيت حتققــت يف 
ــــى مـــدى العـــام  جمــال تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها عل
املنصـرم، مـــا زالــت االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان 
شديدة االنتشار. فاالجتـار بالنسـاء واألطفـال مثـار قلـق بـالغ. 
كذلــك، كثــــريا مـــا تكـــون حقـــوق املـــهاجرين واألقليـــات 
ومجاعــات الســــكان األصليـــني عرضـــة لالنتـــهاك، يف حـــني 
ـــة وكــره األجــانب يشــكالن خطــرا يتــهدد  ال تـزال العنصري
كرامـــة الكثـــريين وســـالمهم وأمنـــهم. ويف أيلـــول/ســــبتمرب 
٢٠٠١، سـيتناول املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـــة والتميــيز 
العنصري وكراهية األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن التعصـب 
الذي سيعقد يف جنوب أفريقيا، املسائل املتعلقة بـالتمييز علـى 

أساس العنصر أو اللون أو األصل العرقي. 
٢٥٠ -ويـؤذن عـام ٢٠٠٠ بانتصـــاف عقــد األمــم املتحــدة 
للتثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنســـان، وهــو عمليــة ذات أمهيــة 
حامسة بالنسبة لكفالة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيع 
أحنـاء العـامل. ومـن األمـور احليويـة خـــالل الفــترة املتبقيــة مــن 
العقد تأمني وزيـادة مـا حتقـق خـالل األعـوام اخلمسـة املاضيـة 
من زخم وتقدم صوب احـترام حقـوق اإلنسـان وتعزيـز خـري 

البشرية. 
 

احملكمة اجلنائية الدولية 
٢٥١ -لقد عقدت اللجنة التحضريية املعنية باحملكمة اجلنائيـة 
الدوليـــة دورـــا الرابعـــــة يف آذار/مــــارس ٢٠٠٠ ودورــــا 
اخلامسة يف حزيران/يونيه ٢٠٠٠. وسـتعقد دورة سادسـة يف 

– كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠.  تشرين الثاين/نوفمرب 
ــــة التحضرييـــة  ويف حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، اعتمــدت اللجن - ٢٥٢
الصيغــة النهائيــة ملشـــروعي نصـــني لصكـــني أساســـيني ألداء 
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احملكمــة أعماهلــا مهــا: القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــــات 
وأركـان اجلرائـم. ومشـــروعا الصكــني املذكوريــن مهــا نتــاج 
مفاوضــات مســتفيضة جــرت يف غضــون الــدورات اخلمــس 
ـــــــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠.  األوىل للجنــــــة التحضرييــــــة يف ع
وما زال يتعني اعتمادمها من قبل اجتماع الدول األطـراف يف 

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 
ـــة وقواعــد اإلثبــات تكويــن  ٢٥٣ -وتنظـم القواعـد اإلجرائي
ــــن  احملكمــة وإدارــا، واختصاصــها، واملقبوليــة والكشــف ع
األدلة، وإجراءات احملاكمة، واألدلة، وغري ذلك مـن اجلوانـب 
اهلامــة لنظــام رومــا األساســي. وقــد وجــهت عنايــة خاصـــة 

للقواعد املتعلقة حبماية اين عليهم والشهود. 
٢٥٤ -أمـا أركـان اجلرائـم فـــهي تســاعد احملكمــة يف تفســري 
وتطبيــق تعــاريف جرميــــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واجلرائـــم ضـــد 
اإلنسـانية وجرائـم احلـرب الـواردة يف املـواد ٦ و ٧ و ٨ مـــن 
نظـام رومـا األساسـي. وهـذه املـواد تتضمـــن وصفــا تفصيليــا 
لألعمال اليت تشكل أبشع اجلرائـم، ومتثـل مسـامهة رئيسـية يف 

ميدان القانون اجلنائي الدويل. 
٢٥٥ -وســتواصل اللجنــة التحضرييــة يف دورــــا القادمـــة، 
ــــة  النظــر يف تعريــف جرميــة العــدوان وكيفيــة ممارســة احملكم
اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية. وستبدأ اللجنة التحضريية 
ـــها هــي:  أيضـا النظـر يف ثالثـة مـن البنـود املتبقيـة ضمـن واليت
مشروع اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم املتحـدة؛ ومشـروع 
النظامني األساسي واإلداري املـاليني؛ ومشـروع اتفـاق بشـأن 

امتيازات احملكمة وحصاناا. 
٢٥٦ -ويف ٢٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ كـانت ٩٨ دولـة قــد 
وقعت على نظام روما، بينما صدقت عليـه ١٥ دولـة. وهـذه 
األرقـام مشـجعة. بيـد أـــا تقــل كثــريا عــن الـــ ٦٠ تصديقــا 
الالزمــة لوضــع النظــــام األساســـي املذكـــور موضـــع النفـــاذ 

ولتمكني احملكمة من ممارسة عملها. 

٢٥٧ -وقـد اختـذت الـدول باعتمادهـا نظـام رومـا األساســي 
خطـوة حامسـة، تظـهر تصميمـها علـــى اختــاذ تدابــري ملموســة 
إلنفاذ قواعد القانون اإلنساين الدويل اليت وضعت على مـدى 
األعوام املائة األخرية. كما أظهرت تصميمها علـى أال يفلـت 
مـن العقـاب مـن تـهني أفعـاهلم ضمـري البشـرية. وأعلنـــت عــن 
اقتناعها بضرورة أن يسود حكـم القـانون وتكـون لـه الكلمـة 
النهائيـة يف شـؤون رجـال ونســـاء مجيــع األمــم. وإين، بنفــس 
تلك الروح، أشـجع الـدول علـى أن تؤكـد بأسـرع مـا ميكـن 
قبوهلــا االلــتزام بنظــام رومــــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة 

الدولية. 
 

احملكمتان الدوليتان 
٢٥٨ -يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٩، قـدم فريـــق اخلــرباء 
ــــة العامـــة،  املســتقلني الــذي عينتــه، بنــاء علــى طلــب اجلمعي
الســتعراض مجيــــع جوانـــب أداء حمكمـــيت وتشـــغيل روانـــدا 
ويوغوسالفيا السابقة أعماهلما، تقريره. وخلص فريـق اخلـرباء 
إىل أن العمليات اليت تضطلـع ـا احملكمتـان وأداءمهـا يتسـمان 
بقدر معقول من الفعالية، ولكنه قـدم حنـو ٤٦ توصيـة ـدف 
اإلسـراع بتحسـينها. ومـع ذلـك فقـد نبـه اخلـرباء إىل أن تلــك 
اإلجراءات سوف تظل طويلـة بـالنظر إىل املعوقـات األساسـية 
ـــا احملكمتــني. وأفــادت احملكمتــان يف آذار/  الـيت تواجهـها كلت
مارس ونيسان/أبريل ٢٠٠٠ بأما قد نفذتا الغالبيـة العظمـى 

من توصيات فريق اخلرباء أو كانتا عاكفتني على تنفيذها. 
 

احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
٢٥٩ -وقعت خالل العام املاضي عدة أحداث تارخييـة، مـن 
بينها القبض على مومتشيلو كرايزنك، الرئيس السابق جلمعية 
صرب البوسنة وأرفع الشخصيات السياسية املعتقلة حىت اآلن 
مرتبــة. ومــن األحــداث التارخييــة األخــرى حماكمــة اجلـــنرال 
رادوسـالف كرسـتتش، الـــيت بــدأت يف آذار/مــارس ٢٠٠٠. 
ويدعـى بـــأن اجلــنرال كرســتتش مســؤول عــن أســوأ مذحبــة 
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للمدنيـني عرفتـها أوروبـا منـذ احلـــرب العامليــة الثانيــة، عقــب 
سقوط سريربينيتشا. 

٢٦٠ -وقد شهدت احملكمة زيـادة كبـرية يف معـدل حـاالت 
القبض على األشخاص املشــتبه يف ارتكـام جرائـم؛ حيـث مت 
القبض على عشرة أفراد ونقلـهم إىل وحـدة االحتجـاز التابعـة 
للمحكمـة يف العـام املـاضي. ويف آب/أغسـطس ٢٠٠٠ كــان 
هناك ٣٧ حمتجزا يف وحدة االحتجاز. وباإلضافة إىل ذلـك مت 

اإلفراج مؤقتا عن ثالثة متهمني، إىل حني بدء حماكمتهم.  
٢٦١ -وقـد بـدأت إجـراءات سـري الدعـــوى أو اســتمرت يف 
ـــا قبــل احملاكمــة أو احملاكمــة أو االســتئناف يف ٢٠  مراحـل م
قضيــة تشــمل مــا جمموعــه ٣٩ متــهما. وأصــدرت احملكمــــة 
أحكاما يف أربع قضايـا تشـمل مثانيـة متـهمني. وأدانـت سـبعة 
من هؤالء املتهمني فـأصدرت أحكامـا بالسـجن مبـدد تـتراوح 
بني ست سنوات و٤٥ سنة، حيث كان احلكم األخري أطول 
عقوبـة قضـت ـا احملكمـــة حــىت اآلن. كمــا وجــدت أن مثــة 
متهما واحدا غري مذنب يف التهمـة الـيت وجـهت إليـه فـأمرت 

باإلفراج عنه. 
٢٦٢ -وأصــدرت دائــرة االســــتئناف حكمـــني يف قضيتـــني 
فرفضـت اسـتئناف املتـــهمني يف كلتيــهما. ويف قضيــة واحــدة 
ـــا  أخـرى وجـدت أن املتـهم مذنـب يف تسـع ـم إضافيـة. كم
عدلت األحكام اليت كانت قد أصدرـا احملكمـة االبتدائيـة يف 
كلتا احلالتني. واملفاوضات جارية لنقـل املتـهمني إىل الدولتـني 
ـــهما. وقــد زاد  اللتـني سـتقومان بإنفـاذ األحكـام الصـادرة علي
العـدد اإلمجـايل للـدول الـيت أبرمـــت اتفاقــات إلنفــاذ أحكــام 
احملكمـــة إىل ســـبع دول بعـــد أن وقعـــــت فرنســــا وإســــبانيا 
االتفاقـات ذات الصلـة يف شـباط/فـرباير وآذار/مــارس ٢٠٠٠ 

على التوايل. 
٢٦٣ -ويف أعقاب توقف احلملـة اجلويـة الـيت شـنتها منظمـة 
حلــف مشــال األطلســي (نــاتو)، تــوىل املدعــي العــام إجــــراء 

حتقيقـات مكثفـة يف كوسـوفو علـى نطـــاق وبوتــرية مل يســبق 
هلمـا مثيـل. ومبســـاعدة أفرقــة متخصصــة يف الطــب الشــرعي 
ومعارة من ١٤ من الدول األعضاء، قدم املدعي العـام تقريـرا 
إىل جملس األمن يفيد فيه بأن العمـل قـد مت إجنـازه بالنسـبة إىل 
١٥٩ من بني ٥٢٩ من مواقع املدافن اليت مت حتديدها وأنـه مت 
اســـتخراج ١٠٨ ٢ جثـــث حبلـــول تشـــرين الثـــاين/نوفمـــــرب 
١٩٩٩. وقد بدأ برنامج ثان للطب الشرعي يف نيســان/أبريـل 
٢٠٠٠ وسوف يستمر حىت اية السنة. كما يواصل مكتـب 
ـــن ٢٤ حالــة أخــرى  املدعـي العـام التحقيقـات فيمـا يقـرب م
تشــمل جرائــم مرتكبــة يف البوســنة واهلرســــك ويف كرواتيـــا 

وكوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية. 
٢٦٤ -كمـا أنشـأت احملكمـة مكتبـني إقليميـــني لالتصــال يف 
زغـــرب وبانيالوكـــا يقدمـــان معلومـــات دقيقـــة ويف حينــــها 
ــــة  باللغــات احملليــة بشــأن أعمــال احملكمــة مبــا يكفــل مواجه

التضليل اإلعالمي ويعزز فهم أعمال احملكمة يف املنطقة. 
 

احملكمة الدولية لرواندا 
٢٦٥ -واصلـت احملكمـة تعزيـز وتوسـيع إجنازاـا. فـأصدرت 
الدائـرة االبتدائيـة أحكامـها يف ثـــالث قضايــا كمــا أصــدرت 
دائــرة االســتئناف حكمــها يف قضيــة واحــدة. وقــــد أدانـــت 
احملكمة يف سبعة أحكام أصدرا حـىت اآلن مـا جمموعـه مثانيـة 
أفـراد. وهـذه األحكـام مـازالت أول أحكـام تصدرهـا حمكمــة 
دولية بشأن جرمية اإلبادة اجلماعية، وهي ترسي سوابق مهمة 

بالنسبة إىل الواليات القضائية األخرى. 
٢٦٦ -ويف كانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ أصـدرت احملكمـة 
ـــام علــى  االبتدائيـة حكمـها يف القضيـة الـيت أقامـها املدعـي الع
جــورج روتــاغندا فوجــدت أن املتــهم، وهــو رجــل أعمـــال 
ونائب رئيس وطـين مليليشـيا االنتراهـاموي، مذنـب يف جرميـة 
اإلبادة اجلماعية ويف جرائم مرتكبـة ضـد اإلنسـانية وحكمـت 
ـــــاة. ويف كــــانون الثــــاين/ينــــاير  عليـــه بالســـجن مـــدى احلي
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ـــن بتهمــة  وحزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ أدانـت احملكمـة إثنـني آخري
اإلبادة اجلماعية وبارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وبـالتحريض 
ـــوايل. ومشلــت حماكمــة  علـى جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة علـى الت

حزيران/يونيه أول شخص غري رواندي أدانته احملكمة. 
٢٦٧ -ويف حماكمـة أخـرى حوكـم فيـها عمـدة ســـابق كــان 
متـهما أيضـا جبرميـة اإلبـادة اجلماعيـة وبارتكـاب جرائـــم ضــد 
اإلنسـانية، قـام القضـــاة بزيــارة وتفقــد مواقــع بعــض املذابــح 
املرتكبة اليت يدعى أن املتـهم شـارك فيـها. وكـانت تلـك هـي 
الزيارة األوىل إىل رواندا الـيت قـام ـا القضـاة وهـم يتصرفـون 
بصفتهم القضائية. ومن املقـرر إجـراء عـدة حماكمـات أخـرى 

تبدأ يف النصف الثاين من عام ٢٠٠٠. 
٢٦٨ -ويف أول األحكـام الـيت أصدرـا دائـرة االســتئناف يف 
شـباط/فـــرباير ٢٠٠٠ بشــأن اســتئناف يف قضيــة كــانت قــد 
نظرا الدائرة االبتدائيـة، رفضـت دائـرة االسـتئناف االلتمـاس 
الـذي تقـدم بـه قـائد حملـي مليليشـــيا االنتراهــاموي الســتئناف 
احلكم الصادر عليه بعد أن كان قد أقـر بأنـه مذنـب يف التـهم 
املوجهة إليه، وأقرت احلكـم بالسـجن ١٥ سـنة الـذي كـانت 

قد قضت به الدائرة االبتدائية األوىل. 
٢٦٩ -ويف آب/أغســطس ٢٠٠٠ كــــان مرفـــق االحتجـــاز 
التابع للمحكمة يف أروشا حيتجز ما جمموعه ٤٣ فردا. وعلـى 
مدار السنة املاضية ألقي القبض على عدة أفراد مبقتضى أوامـر 
قبض صادرة من احملكمة. وتبادلت بلجيكـا ومجهوريـة ترتانيـا 
املتحدة وفرنسا والواليات املتحدة األمريكيـة فيمـا بينـها نقـل 

مخسة متهمني إىل أروشا. 
٢٧٠ -وتنفذ احملكمة برنامج اتصال فعال يف روانـدا يـهدف 
إىل إطالع الشعب الرواندي على أعماهلا بصورة وثيقـة ومـن 
مث تيسـري املصاحلـة يف األجـل الطويـل. وقـد حتســـنت إىل حــد 
ـــني حكومــة روانــدا وشــعبها  كبـري العالقـات بـني احملكمـة وب
بفضـل التسـليم املـــتزايد بفعاليتــها يف تقــدمي كبــار املســؤولني 

الذيــن خططــوا وارتكبــوا جرميــة اإلبـــادة اجلماعيـــة يف عـــام 
١٩٩٤ إىل العدالة. 

احملاكم األخرى 
٢٧١ -أدى مكتــــب الشــــؤون القانونيــــة دورا رئيســـــيا يف 
املناقشـات الـيت دارت بـني األمـم املتحـدة وحكومـة كمبوديـــا 
بشـأن إنشـاء وتشـــغيل حمكمــة خاصــة حملاكمــة قــادة اخلمــري 
احلمـر. وأسـدى مشـــورته بوجــه خــاص إىل احلكومــة بشــأن 
وضـع التشـريعات الوطنيـة الالزمـة كمـا قـاد املفاوضـات الـــيت 
جرت حول عقد اتفاق يوضح االلتزامات املتبادلة للطرفني. 

٢٧٢ -وفضــال عــن ذلــك، أســــندت إىل مكتـــب الشـــؤون 
القانونية مسؤولية تنفيذ قـرار جملـس األمـن ١٣١٥ (٢٠٠٠) 
املؤرخ ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ بشأن إنشاء حمكمة خاصـة 
مستقلة يف سرياليون حبيث يشمل اختصاصها بالذات اجلرائـم 
املرتكبـــة ضـــد اإلنســـانية، وجرائـــم احلـــرب وغريهـــــا مــــن 
االنتـهاكات اجلســـيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل، إضافــة إىل 
اجلرائم اخلاضعة لقانون سرياليون ذي الصلـة واملرتكبـة ضمـن 
أراضـي ســـرياليون. ولســوف يكــون للمحكمــة االختصــاص 
الشخصي يشمل األشـخاص الذيـن يتحملـون القسـط األكـرب 
من مسؤولية تلك اجلرائم. ويعكف مكتب الشؤون القانونيـة 
على إعداد الصكوك القانونية الالزمة لتنفيذ القرار فيما تـدور 
ـــع  املناقشـات مـع ممثلـي حكومـة سـرياليون يف هـذا الصـدد وم

الدول األعضاء من أجل متويل احملكمة. 
 

تعزيز سيادة القانون 
٢٧٣ -تتيـح األلفيـة اجلديـدة فرصـة مالئمـة إلعـــادة التــأكيد 
والتركـيز جمـددا علـــى األهــداف األساســية الــيت تضطلــع ــا 
منظمتنـا. وميثـــل إرســاء ســيادة القــانون يف الشــؤون الدوليــة 

أولوية حمورية يف الوقت احلايل. 
٢٧٤ -وملا كانت املعاهدات هـي أحـد املصدريـن الرئيسـيني 
للقانون الدويل، فقد قررت مــن جـانيب شـن محلـة خـالل قمـة 
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األلفية للدعوة إىل توقيع املعاهدات اليت أقوم بدور الوديـع هلـا 
ـــها. ويف أيــار/مــايو ٢٠٠٠،  وللتصديـق عليـها واالنضمـام إلي
كتبــت إىل مجيــع رؤســاء الــدول واحلكومـــات أدعوهـــم إىل 
اغتنام فرصة قمة األلفية حبيث يقومون بتوقيع هذه املعـاهدات 
أو التصديق عليها أو االنضمام إليها. وعمدت إىل تشـجيعهم 
علـى إيـالء اهتمـام خـــاص موعــة أساســية تتــألف مــن ٢٥ 
معاهدة متعددة األطـراف تتجسـد فيـها أهـداف ميثـاق األمـم 
املتحدة وتعكس القيـم الرئيسـية للمنظمـة. ومثـة كتيـب متـاح 
ـــار املعــاهدات املتعــددة األطــراف:  بعنـوان �قمـة األلفيـة: إط
دعوة إىل املشاركة العاملية� وهو يضم هذه الرسـالة باإلضافـة 
إىل قائمــة باملعــاهدات �األساســية� الــيت متثــــل حمـــور هـــذه 
احلملـة. ويسـرين أن أفيـد بأنـه يف ٢٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، 
كانت قد استجابت ٦٩ دولـة إىل طلـيب التصديـق علـى هـذه 

املعاهدات األساسية. 
٢٧٥ -ويف آب/أغســطس ٢٠٠٠ أمســيت الوديــع بالنســـبة 
إىل ٥١٧ معاهدة. وللكثري منها أثر عميق علـى حيـاة األفـراد 
وســبل رزقــهم ونظــرا لعالقتــها بقضايــا مــــن قبيـــل حقـــوق 
اإلنسـان، والالجئـني واألشـخاص عدميـي اجلنســـية، والقــانون 
ــزع  اجلنـائي الـدويل، والسـلع والتجـارة، والنقـل، والبحـار، ون
السالح، والبيئة. وبالنسـبة لبعـض هـذه املعـاهدات، فقـد ظـل 
البـاب مفتوحـا عـدة ســـنوات للتوقيــع أو التصديــق عليــها أو 
ـــها مل تنجــح بعــد يف جــذب املشــاركة  لالنضمـام إليـها ولكن

العاملية. 
٢٧٦ -وأود تذكري الدول األعضاء بأن اهلدف الثالث املعلن 
يف ديباجـة ميثـاق األمـم املتحـدة يقضـي �بـأن يـئ األحــوال 
اليت ميكن يف ظلها حتقيـق العدالـة واحـترام االلتزامـات الناشـئة 
عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل�. ومن بني 
أهم الواجبات اليت ال بد وأن نؤديها دعم تطبيق القواعد الـيت 
حتتويها تلك املعاهدات مع املساعدة على تثبيت وتعزيز القيـم 

اليت تنطلق منها. 

٢٧٧ -على أنه ال يكفي أن تعمد الدول ببسـاطة إىل إعـالن 
موافقتها كي تصبح ملتزمة باملعاهدات. ولكـي تتـاح الفرصـة 
ـــانوين  أمــام شــعوب مجيــع الــدول ألن تشــارك يف النظــام الق
العاملي الناشئ وأن تنعم بفوائـده يتعـني علـى الـدول أن حتـترم 
وتنفذ االلتزامات اليت جتسدها املعاهدات ذات الصلة. ويتســم 
أيضا بأمهية جوهرية حتقيق اآلمال الــيت يعـد ـا إطـار القواعـد 
العامليـة الـذي وضعـه اتمـــع الــدويل. فبغــري الــتزام مــن هــذا 
القبيل، ستظل سيادة القانون يف الشـؤون الدوليـة ال تعـدو أن 

تكون شيئا جمردا بعيد املنال. 
ــــراد  ٢٧٨ -ومــا زال األمــر يتطلــب الكثــري. فمــا بــرح األف
واملؤسسـات جيـدون أنفسـهم يف الغـالب األعـم حمرومـني مـــن 
ـــها القــانون الــدويل وتنــص عليــها  احلقـوق واملزايـا الـيت يكفل
ــــة  املعــاهدات. ويف بعــض األحيــان ترفــض الســلطات الوطني
ـــدويل واحــترام تلــك  االعـتراف بالتزاماـا مبوجـب القـانون ال
االلتزامات حىت عندما تكـون الدولـة قـد انضمـت عـن طيـب 
ــــــذه  خــــاطر إىل املعــــاهدات ذات الصلــــة. واحلــــاصل أن ه
الســلطات تفتقــر ببســاطة يف غــالب األحيــــان إىل اخلـــربة أو 
املوارد اليت تتطلبـها لكفالـة تنفيـذ وتطبيـق التزاماـا علـى حنـو 
ســـليم ولصياغـــــة واعتمــــاد التشــــريعات الالزمــــة ووضــــع 
اإلجراءات والترتيبات اإلداريـة الـيت يتطلبـها األمـر، وتدريـب 
املشـاركني يف عمليـــة تطبيــق تلــك التشــريعات واإلجــراءات 
والترتيبــات وتعريفــهم بــالقواعد الدوليــة الــيت يعــــهد إليـــهم 
بتنفيذهـــا. ودعمـــــا للجــــهود يف جمــــال تنفيــــذ االلتزامــــات 
باملعـاهدات الدوليـة حنـن نـزود احلكومـات بـالفعل، بنـاء علــى 
ــج  طلبـها، باملسـاعدة يف صياغـة القوانـني الوطنيـة وتنظيـم برام
التدريب يف جوانب بعينها من القانون الدويل للمشـاركني يف 
التطبيــق، ومنــهم مثــال مســؤولو إنفــــاذ القوانـــني، وموظفـــو 
ــــؤون  الســـجون، واألخصـــائيون االجتمـــاعيون وموظفـــو ش

اهلجرة. 
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ــــذ  ٢٧٩ -ومــن أجــل بنــاء القــدرات الوطنيــة الالزمــة لتنفي
املعــاهدات بصـــورة أجنـــع، طلبـــت إىل كـــل مكتـــب وإدارة 
وبرنـامج ووكالـة وصنـــدوق تــابع لألمــم املتحــدة اســتعراض 
األنشطة اليت تقوم ا هذه اهليئـات والنظـر فيمـا ميكـن عملـه، 
يف إطار والياا القائمـة ويف ضـوء املـوارد املتاحـة هلـا، لتعزيـز 
تطبيــق القــانون الــدويل وتقــدمي املســــاعدة الفنيـــة مبـــا يعـــني 
احلكومات على الوفاء بالتزاماا مبوجب املعـاهدات الـيت هـي 

طرف فيها أو قد ترغب يف أن تكون طرفا فيها. 
٢٨٠ -وبصورة أعم، طلبـت أيضـا إىل مجيـع كيانـات األمـم 
املتحدة، دون االقتصار على الكيانات اليت تتعامل مباشرة مـع 
املسائل القانونية، أن تبني األسلوب الذي ميكن أن تساعد بـه 
علــى زيــادة الوعــي بالقــانون الـــدويل ســـواء بـــني صفـــوف 
اجلمـهور بشـكل عـام أو بـــني صفــوف الذيــن يعملــون علــى 
تطبيق القانون وال سيما العـاملني يف سـلك احملامـاة والقضـاء. 
كمـــا أشـــجع علـــى التوســـع يف تدريـــس القـــــانون الــــدويل 
ــة  باجلامعـات ويف سـائر مؤسسـات التعليـم العـايل. وهلـذه الغاي
كتب املستشار القـانوين إىل عمـداء كليـات احلقـوق يف مجيـع 
ـــانونيني األكــادمييني  أحنـاء العـامل واسـتعان بفريـق مـن أبـرز الق
لتزويد اجلامعات باملساعدة يف وضع املناهج الدراسية املالئمـة 

وحتديد مواد التدريس ذات الصلة. 
٢٨١ -ومع تطور القانون الدويل وتأثريه على جماالت أوسع 
باستمرار من احليـاة اليوميـة ويف دوائـر األعمـال، فإنـه سـيؤثر 
ايضـا تأثـريا مـتزايدا علـى قوانـــني كــل دولــة. وهــذه احلقيقــة 
تفرض مسؤولية خاصة على املشـتغلني بالقـانون وعلـى الذيـن 
يقومـون بتعليمـهم وتدريبـهم. وال سـبيل إىل أن يظـل القـانون 
الـدويل - علـى فـــرض حــدوث ذلــك – مبثابــة مــادة إضافيــة 
اختيارية جيوز أو ال جيـوز تدريـب املشـتغلني بالقـانون عليـها. 
ولتلبيــة متطلبــات ســيادة القــانون، فــإن املشــتغلني بالقـــانون 
حيتــاجون إىل االطــالع الوثيــق علــى القــانون الــدويل وعلـــى 

دراسة طرائقه كيما يعرفوا أساليب البحث فيه عندما تقتضـي 
الظروف ذلك. 
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 الفصل اخلامس 
إدارة التغيري   

تعزيز االتصال 
٢٨٢ -يتوقف التأييد العاملي العريض القاعدة لألمـم املتحـدة 
على االتصال يف الوقت املناسب وبفعاليـة. ويف عـام ٢٠٠٠، 
نفَّــذت إدارة شــؤون اإلعــالم طائفــة مــن االبتكـــارات الـــيت 
ستعزز االتصال عرضا وعمقا للتعريف مبـن حنـن ومـاذا نفعـل 
وملـاذا. ومـن املبـادرات املتخـذة يف هـذا اـــال محلــة �األمــم 
املتحدة تعمل� املضطلع ا على نطاق املنظومة والـيت تشـرح 
كيف تواجه املنظومة حتديات القـرن احلــــادي والعشريـــــــن، 
ال سيما التحديات املتصلـة بالتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة. 
ويدفع عجلة هذه اجلهود التزام باألخذ بالتكنولوجيا اجلديـدة 

لالتصاالت كوسيلة لتعزيز أثر أنشطتنا وإنتاجية موظفينا. 
٢٨٣ -ومـا زال اسـتخدام موقـع األمـم املتحـــدة عــل شــبكة 
اإلنترنت آخذا يف االزدياد بسرعة غري عادية، إذ أصبـح عـدد 
�الزيارات� إىل هذا املوقـع يفـوق حاليـا ٤٠٠ مليـون زيـارة 
يف السنة. وُأدخلت حتسـينات ملحوظـة علـى حمتويـات املوقـع 
وتصميمه يف العام املـاضي وأضيفـت إليـه معـامل جديـدة بكـل 
اللغـات الرمسيـة الســـت، ومــن بــني هــذه املعــامل برامــج بــث 
إلكـتروين حـي علـى الشـبكة لنقـل األحـداث اهلامـة. وســوف 
ــــن  تســـفر عمليـــة إعـــادة تصميـــم املوقـــع اجلاريـــة حاليـــا ع
توفري�شكل وملمس� واحد جلميع املستعملني بكـل اللغـات 
الرمسية. وكان الوفاء مبا طلبته اجلمعية العامة مـن تشـغيل هـذا 
املوقع بكل اللغات الرمسية السـت حتديـا حقيقيـا نظـرا للزيـادة 

املتواضعة يف املوارد املخصصة لتطوير املواقع اإللكترونية. 
٢٨٤ -وتتيــح قمــة األلفيــة ومجعيــة األلفيــة فرصــة عظمــــى 
لإلدارة لتعبئة اهتمام اجلمـهور باملنظمـة وبدورهـا العـاملي مـن 
خالل محلة تروجييـة يف كـل أحنـاء العـامل. وقـد حتققـت تغطيـة 
إعالميـة هلـذه القمـة مل يسـبق هلـا مثيـــل، وذلــك بنشــر تقريــر 

األلفية الذي أعدته وبفضل سلسلة اإلحاطات اليت نقلت عـن 
طريــق الفيديــو إىل الصحفيــني املروِّجــني هلــا يف مجيــع أحنـــاء 
العامل. وروجت اإلدارة أيضا على نطاق واسع ملبادرة األمـني 
العـام للتوقيـع علـــى معــاهدة متعــددة األطــراف تتصــل بقمــة 
األلفيـة. ويف أيـار/مـايو، قـدم منتـدى األلفيـة التـــابع ملنظمــات 
ــــى شاشـــات  اتمــع املــدين تغطيــة أذيعــت يف آن واحــد عل
تليفزيـون األمـم املتحـدة وعـــن طريــق الفيديــو وبــالبث علــى 

شبكة اإلنترنت. 
٢٨٥ -ومـع ازديـاد عـدد عمليـات السـالم الـيت تضطلـــع ــا 
األمم املتحدة واتساع نطاقها بصورة متواصلة، زادت احلاجة 
إىل اإلعالم والوصول إىل اجلمهور يف امليدان. وكـان لإلعـالم 
دور حاسم يف كوسوفو وتيمور الشـرقية، واضطلعـت اإلدارة 
بــدور كــامل منــذ البدايــة يف البعثــات اجلديــدة، كالبعثــــات 
ـــا ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  املوجـودة يف إثيوبيـا/إريتري
وســرياليون. وســوف يــؤدي إنشــاء أفرقــة اإلعــالم الســـريعة 
االنتشار املعنية ببعثات السالم اجلديدة إىل زيـادة تعزيـز قـدرة 

اإلدارة على حتقيق أهدافها يف امليدان. 
٢٨٦ -وما فتئت مبادرات بناء شراكات مع كيانات أخرى 
ــــري احلكوميـــة  يف منظومــة األمــم املتحــدة ومــع املنظمــات غ
واملؤسسات التعليمية ودوائر قطاع األعمال تتطور من خالل 
الرعايــــة املشــــتركة للمؤمتــــــرات واإلحاطـــــات واملعـــــارض 
ــــال، منتـــدى  واألحــداث الــيت يذكــر منــها، علــى ســبيل املث
التليفزيـون العـاملي ويـوم �اإليـدز� العـاملي. وحتسـن االتصــال 
ـــالغ عددهــا  باملنظمـات غـري احلكوميـة املتعاونـة مـع اإلدارة الب
٦٠٠ ١ منظمة حتسنا كبريا بفضـل اسـتخدام وسـيلة التـداول 

عن بعد عن طريق الفيديو والبث احلي على الشبكة. 
٢٨٧ -وال يـزال الربنـامج اخلـاص بـاملذيعني والصحفيـني مــن 
البلـدان الناميـة، الـذي دخـل اآلن عامـه العشـــرين، والربنــامج 
اخلـاص بـالصحفيني الفلسـطينيني، يوفـران التدريـب ويعمـــالن 
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يف الوقـت نفسـه علـى التوعيـة مبـا تقـوم بـه األمـــم املتحــدة يف 
العامل النامي. وجاءت برامج إعالمية أخرى بــ ١٢ مـن كبـار 
احملررين واملذيعني من البلدان النامية إىل جنيف لالسـتماع إىل 
ــــت يف كـــانون  إحاطــات مكثفــة عــن حقــوق اإلنســان قدم
األول/ديسمرب ١٩٩٩، كما جاءت بـ ١٥ من كبار احملرريـن 
واملذيعـني األفريقيـني إىل املقـر يف حزيـران/يونيـه ملـدة أســـبوع 
لتعريفهم بدور األمم املتحـدة وأنشـطتها يف أفريقيـا. وتشـكل 
إقامـة صـالت بريـد إلكـتروين مباشـرة مـع الصحفيـني يف كـــل 
أحناء العامل جزءا من مشروع ابتكاري آخر إلرسال تنبيـهات 
إلكترونية من منظومة األمم املتحدة عن أنباء آخـر التطـورات 

فيها مبجرد حدوثها تقريبا. 
٢٨٨ -وأدى اسـتهالل دورة إخباريـــة شــاملة مســتمرة ليــال 
ارا إىل اختاذ عدد من املبادرات اجلديدة لزيـادة اإلبـالغ عـن 
أنشطة األمم املتحدة. وتتاح اآلن معلومات ومـواد أخـرى يف 
حينها لوسائط اإلعالم اإلقليمية عن طريق مركـز أنبـاء األمـم 
املتحـدة علـى الشـبكة. ويقـدم هـذا املركـز الـذي أنشـيء منــذ 
عـام تقريبـا آخـر أنبـاء األمـــم املتحــدة طيلــة اليــوم. واهلــدف 
النــهائي لــإلدارة هــو إجيــاد خدمــة متكاملــة متامــا ومتعــــددة 
الوسائط تنقل أنباء األمم املتحدة مباشرة إىل وسـائط اإلعـالم 

يف مجيع أحناء العامل. 
٢٨٩ -وجيري حاليا إعداد مشـروع ريـادي سـتتمكن إذاعـة 
األمم املتحدة بفضله من إخراج وبث نشرات إخباريـة يوميـة 
بكـل اللغـات الرمسيـة السـت، مدـا ١٥ دقيقـة، توجهـــها إىل 
حمطــات اإلذاعــة يف مجيــع أحنــــاء العـــامل. وتتوقـــع اإلدارة أن 
تتمكن قبل ايـة هـذا العـام مـن إتاحـة مجيـع مـا تنتجـه إذاعـة 
األمم املتحدة يف موقـع األمـم املتحـدة علـى الشـبكة، ومتكـني 
املذيعـني مـن مجيـع أحنـــاء العــامل، بالتــايل، املتمتعــني بإمكانيــة 
الوصول إىل شبكة اإلنترنت، من استخدام هـذه املـواد يف أي 
وقــت. وســتحذو اخلدمــة التليفزيونيــة حــذو هــــذه املبـــادرة 
اإلذاعية فتبدأ يف عام ٢٠٠١ ببث برامج إخبارية يومية تلقـي 

الضـوء علـى التطـورات يف كـل منظومـة األمـم املتحـدة لكـــي 
يستخدمها مذيعو التليفزيون. 

٢٩٠ -وهذه تطورات عظيمة الشأن ولكـن جناحـها يتوقـف 
متاما على متكن األمانة العامة من مواجهة التحـدي املتمثـل يف 
التكيف مع الثورة الرقمية. واهلدف هو إنشاء هيكـل أساسـي 
لتكنولوجيـا املعلومـات قـادر علـى نقـل الرســـائل علــى الفــور 
سواء بالنص أو الصورة أو الصوت من املنظمة إىل أي مكـان 
يف العامل تقريبا. ويلزم قدر كبري من االسـتثمار، ومـن جـانب 
إدارات أخـرى أيضـا، إذا مـا أريـد لألمـــم املتحــدة أال تصبــح 
مهمشـة يف هـذه البيئـة اإلعالميـة اجلديـــدة. ويلــزم االســتثمار 
أيضا لالستعاضة عن البنية األساسية لالتصاالت يف املقر، اليت 
بـدأت تتـهاوى ببلـوغ عمـر الكثـري مـن عناصرهـــا ٥٠ عامــا. 
وهنـاك احتمـال حقيقـي يف أن ينـهار نظـــام االتصــاالت هــذا 
الذي ينقل املـواد التليفزيونيـة واإلذاعيـة مـن املقـر إىل وسـائط 

اإلعالم يف العامل ايارا تاما. 
ـــم املتحــدة لإلعــالم علــى نقــل  ٢٩١ -وتسـاعد مراكـز األم
رسائل األمم املتحدة واهتماماـا إىل اتمعـات يف كـل أحنـاء 
العـامل. وهـي حلقـة الوصـل املباشـرة للمنظمـة مبمثلـي وســائط 
اإلعـالم وباملنظمـات غـــري احلكوميــة واجلمــهور بوجــه عــام، 
وتلفت انتباه اتمعات احمللية إىل العمل الذي تقـوم بـه األمـم 
املتحدة. ويضطلع موظفو مراكز األمم املتحدة لإلعالم بـدور 
قيــادي يف وضــع االســتراتيجيات اإلعالميــة الوطنيــة ألفرقــــة 
األمـم املتحـدة القطريـة، ويســاعدون بذلــك علــى ضمــان أن 
تتحدث املنظمة بصوت واحـد. ولـدى ٣٤ مـن هـذه املراكـز 
اآلن مواقعـها املسـتقلة علـى شـبكة اإلنـترنت، وال يـزال عـــدد 

آخر يف طور اإلعداد إلنشاء مواقع مماثلة. 
٢٩٢ -وتواصـل مكتبـة داغ مهرشـــولد التركــيز علــى تقــدمي 
معلومـــات إلكترونيـــة، والوصـــــول إىل مكتبــــات اإليــــداع، 
وتدريـب موظفـي البعثـات واألمانـــــة العامـة واملنظمـات غـــري 



00-6094255

A/55/1

احلكومية على استخـــدام الوثائــــق وشـبكة اإلنـترنت، ودعـم 
التعدديــة اللغويــة. وســجلت صفحــات املكتبــة علــى شـــبكة 
اإلنـترنت ١,٥ مليـون زيـارة فــــــي عــام ١٩٩٩، وأصبحــت 
ـــبكية  قواعــد بياناــا الرئيســية موجــودة اآلن علــى منصــة ش
تعــــرف باســــم UNBISNET. وال يــــزال برنــــامج الرقمنـــــة 
اإللكترونيــة لوثــائق مجيــع هيئــات األمــم املتحــــدة الرئيســـية 
املأخوذة من جمموعة املكتبـة املسـجلة علـى البطاقـات اهريـة 
ـــن البيانــات علــى القــرص الضوئــي  وإضافتـها إىل جـهاز ختزي

يسري على قدم وساق. 
٢٩٣ -وأدى التغـري التكنولوجـــي إىل حتســني نطــاق ومــدى 
واحــد مــن أهــــم جمــاالت النشــاط التقليديــة، وهــو إصـــدار 
املنشـورات وتقـدمي مـا يتصـــل ــا مــن خدمــات موجهــة إىل 
قرائها. وسوف توضع اخلمسون سنة األوىل من حولية األمـم 
املتحـدة عمـا قريـب يف شـكل إلكـتروين لتكـــون مرجعــا عــن 
تـاريخ املنظمـة ميكـن الوصـول إليـــه بســهولة. وأجريــت لــة 
�أعمال التنمية� Development Business، الـيت تركِّـز علـى 
فــرص الشــراء التجــاري يف البلــــدان الناميـــة، عمليـــة إعـــادة 
تنشيط، بالتعاون البناء بـني املنظمـة والبنـك الـدويل، أدت إىل 
بدء إصدار نسـخة إلكترونيـة تفاعليـة مـدرة للدخـل مـن هـذه 
الـة. وأعيـد تنشـيط النسـختني املطبوعـــة والــيت تظــهر علــى 
الشبكة من نشرة �وقائع األمـم املتحـدة�، بينمـا ظلـت كلتـا 
النسختني جتتذب مسـامهني بـارزين. وتشـهد نشـرة �انتعـاش 
ـــة وحتقيــق  أفريقيـا� وهـي جملـة تسـعى إىل توسـيع آفـاق التنمي
السالم واألمن يف هذه القارة، رواجا لدى طائفة عريضـة مـن 
القراء، وحظيت خالل العام املاضي بتقدير متزايد يف وسـائط 
اإلعالم واألوساط احلكوميـة يف أفريقيـا. وقـد زادت مبيعـات 
منشــورات األمــم املتحــدة، ويوفــر موقــع منشــورات األمـــم 
املتحـدة علـى الشـــبكة منصــة متينــة لتوســيع نطــاق املبيعــات 

العاملية. 

٢٩٤ -ويقـوم قسـم إعـداد اخلرائـط بـدور حاسـم األمهيــة يف 
دعـم األنشـطة املوضوعيـة للمنظمـــة. ويســتفيد جملــس األمــن 
يوميا تقريبا من اخلدمات التقنية اليت يقدمـها رسـامو اخلرائـط 
العاملون لدينا، وتوفر هذه اخلدمات معلومات حامسـة األمهيـة 
ألنشـطة صنـع السـالم وحفظـه. وأنشـئ رمسيـا يف آذار/مــارس 
ـــات اجلغرافيــة، ويلتقــي يف  ٢٠٠٠ فريـق عـامل معـين باملعلوم
ـــى أســاس دوري مجيــع اإلخصــائيني يف  إطـار هـذا الفريـق عل
رسـم اخلرائـط ويف علـم اجلغرافيـا مـن منظومـة األمـم املتحــدة 

برمتها. 
 

مد يد العون 
٢٩٥ -من أهم التحديات اليت تواجهها األمم املتحدة حتــدي 
التغلب على زيادة عبء العمل دون زيادة مقابلـة يف املـوارد. 
ويسـعى برنــامج اإلصــالح الــذي ننفــذه حاليــا إىل التصــدي 
ملعضلــة املــوارد بزيــادة الكفــاءة بوســائل ليــس أقلــها زيــــادة 

االعتماد على تكنولوجيات املعلومات. 
٢٩٦ -وقـد أحرزنـا خـالل السـنوات الثـالث املاضيـة تقدمـــا 
كبريا يف هذا الصدد، ولكن التزاماتنا ال تزال أكرب من املـوارد 
املتاحة للوفاء ا، وتزداد صعوباتنـا املاليـة تفاقمـا بعـدم سـداد 
ـــذل جمــهود أكــرب  املبـالغ املسـتحقة لنـا. وحنـن قـادرون علـى ب
مبوارد أقل، ولكن إىل حد معني. وهذا مـا جيعـل سـخاء عـدد 
من الدول األعضاء والقطاع اخلاص واملؤسسات اخلرييـة أمـرا 

بالغ األمهية. 
٢٩٧ -وقـد متكنـت هيئـات األمـــم املتحــدة عــرب الســنوات، 
بفضـل املسـاعدة السـخية الـيت قدمـها عـدد معـني مـــن الــدول 
األعضاء، من االضطـالع بـربامج مبتكـرة يف جمـاالت نشـوب 
الصراعات وبناء السـلم والتنميـة، وهـي برامـج مل تكـن هنـاك 

أي وسيلة أخرى لتمويلها. 
٢٩٨ -وشـهدت اآلونـة األخـرية تعاونـا مـــتزايدا بــني األمــم 
املتحدة والقطاع اخلاص، وهذا ما تناولتـه مبزيـد مـن التفصيـل 
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يف موضـع سـابق مـن هـــذا التقريــر. فــاألمم املتحــدة تســتفيد 
بصــورة مــتزايدة مــن األفكــار واخلــربة الفنيــة واملــوارد الــــيت 
يسـتطيع القطـاع اخلـاص تقدميـها. ويســـتفيد القطــاع اخلــاص 
بـدوره مـــن أمــم متحــدة أقــوى تعمــل علــى تعزيــز القواعــد 
واملعايــري الدوليــة – �البنيــة األساســية غــري املاديــــة� – الـــيت 

أصبحت التجارة العاملية تستند إليها أكثر فأكثر. 
٢٩٩ -ولكـــي أكفـــل أن يكـــون تعـــاون القطـــاعني العــــام 
واخلاص متفقا مع أولويات األمـم املتحـدة وممتثـال لقواعدهـا، 
أصـدرت مبـادئ توجيهيـة عـن شـراكات األمـــم املتحــدة مــع 
دوائـر األعمـال. وميكـن إعـادة النظــر يف هــذه املبــادئ كلمــا 

زادت خربتنا يف هذا اال. 
٣٠٠ -ومـع أن املؤسسـات اخلرييـة كـــانت ســخية دائمــا يف 
دعمـها ألنشـطتنا، مل تسـتفد األمـم املتحـــدة مــن شــراكة هلــا 
قدرهـا إال يف السـنوات الثـالث املاضيــة، وذلــك بفضــل هبــة 
سـخية مـن تيـد ترنـر. فقـــد دعمــت هــذه اهلبــة عمــل األمــم 
املتحدة يف مشاريع متباينة كل التبـاين، كمنـع انتقـال عـدوى 
ـــل،  فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز مــن األم إىل الطف
وتوليد الكهرباء من الكتلة اإلحيائية يف اهلند، وحفـظ التنـوع 
البيولوجـي يف جـزر غاالبـاغوس. وقـد أوجـــدت هــذه املنحــة 
ســابقة شــجعت آخريــن علــى مســــاعدة األمـــم املتحـــدة يف 

معاجلتها للمشاكل العاملية امللحة. 
٣٠١ -وقـــد دخـــل صنـــدوق األمـــم املتحـــدة للشــــراكات 
الدولية، الذي أنشئ ليكـون القنـاة املوزعـة ملنحـة السـيد ترنـر 
ولكـي يـروج إلقامـة شـراكات جديـدة أخـرى، العـام الثـــالث 
لقيامه بعملياته. ومول هذا الصندوق حىت اآلن برامج مبــا بلـغ 
جمموعـه ٣١٠ ماليـني دوالر يف ١١٢ بلـدا، وذلـك يف أربعـــة 
جماالت حمددة هـي: صحـة الطفـل، واملـرأة والسـكان، والبيئـة 
ــــه يف  والســـالم، واألمـــن وحقـــوق اإلنســـان. وســـيظل عمل

السنوات القادمة يركز علـى هـذه اـاالت وعلـى األولويـات 
اليت بينتها يف تقرير األلفية. 

٣٠٢ -وتصــدر الشــبكة البحثيــة الداخليـــة ملنظومـــة األمـــم 
املتحدة، اليت يشكل جانب كبري منها جزءا من جامعـة األمـم 
املتحـدة، أحباثـا متصلـة بالسياسـات تغطـي طائفـة عريضـة مــن 
التخصصـات واملواضيـع. ففـــي معــهد اجلامعــة يف هلســنكي، 
علـى سـبيل املثـال، يقـوم بـاحثو األمـم املتحـدة حاليـا بدارســة 
العالقة بني تكنولوجيا املعلومات والفقـر والنمـو االقتصـادي؛ 
ويف هـاملتون بواليـة أونتـاريو يف كنـدا، ينصـب التركـيز علــى 
أمن إمدادات املياه يف البلدان النامية؛ وينصب يف جنيف علــى 
ـــى  احلـد مـن انتشـار األسـلحة الصغـرية؛ ويف ليغـون، غانـا، عل
إدارة املوارد الطبيعية يف أفريقيا؛ ويف ريكيـافيك، علـى الطاقـة 
احلرارية األرضية؛ ويف طوكيو، علـى التنميـة املسـتدامة وعلـى 

التدخل اإلنساين. 
٣٠٣ -وكنت قد أكدت يف خطيت اإلصالحية لعـام ١٩٩٧ 
على ضرورة قيام املنظمة بأحبـاث واالسـتفادة مـن نتـائج هـذه 
األحباث مبزيد من الفعاليـة. ومنـذ ذلـك احلـني، بذلـت جـهود 
ملحوظـة لزيـادة االتصـال بـني مـن جيـرون األحبـاث يف جامعــة 
األمـم املتحـدة وغـريهم مـن املؤسسـات البحثيـة، مـــن ناحيــة، 
ومــن يســتخدمون هــذه األحبــاث يف األمانــــة العامـــة لألمـــم 
املتحــدة وبرامـــج األمـــم املتحـــدة ووكاالـــا، مـــن الناحيـــة 
األخرى. فمن األمهية مبكان أن يصبح البحث أكـثر اسـتجابة 
وفــائدة لواضعــي السياســات ومنفذيــها وأن يصبــح واضعـــو 
السياسـات أكـثر درايـة مبـا تسـتطيع الدوائـر البحثيـة يف األمــم 
املتحدة تقدميه. وتعزيز هـذا احلـوار أسـاس منطقـي ال بـد منـه 
حلـوار جنيـف السـنوي املتعلـق بـــالبحوث والسياســات الــذي 

استهل يف عام ٢٠٠٠. 
وقــد اضطلعــت منظمــات اتمــع املــــدين يف العقـــد  -٣٠٤
املاضي بدور مـتزايد األمهيـة يف املسـاعدة علـى صياغـة برامـج 
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األمـم املتحـدة وتنفيذهـا ويف الدعـــوة إىل التغيــري. وأصبحــت 
هذه املنظمات اآلن، بفضل شبكة اإلنترنت الـيت يطـال باعـها 
كل أرجــاء املعمـورة وأصبحـت أداة جبـارة للدعـوة ومصـدرا 
غـري عـادي للمعلومـات والتحليـل، أكـثر قـدرة مـن أي وقــت 
مضى على تكوين ائتالفات وعلى التنظيم والتعبئة على نطاق 

عاملي. 
٣٠٥ -وقامت منظمات اتمـع املـدين خـالل العـام املنصـرم 
بدور بالغ األمهية يف جلسات االسـتماع اإلقليميـة التحضرييـة 
جلمعية األلفية. وكان منتدى األلفية الذي عقد يف مقر األمـم 
املتحدة يف أيار/مايو ملتقى ملمثلني توافدوا عليه مما يزيــد علـى 
٠٠٠ ١ منظمة من منظمات اتمع املدين، من ١٠٠ بلـد أو 
أكـثر، لبحـث ســـبل تعزيــز قــدرات األمــم املتحــدة ملواجهــة 
حتديات القرن احلادي والعشرين. بـل وحضـرت أعـداد أكـرب 
ــــا يف  الدورتـــني االســـتثنائيتني للجمعيـــة العامـــة اللتـــني عقدت
حزيران/يونيه، إحدامها يف نيويـورك السـتعراض التقـدم احملـرز 
ـــاملرأة واألخــرى يف جنيــف  منـذ املؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين ب
ـــدم احملــرز منــذ مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة  السـتعراض التق

االجتماعية. 
٣٠٦ -إن مصطلـح اتمـع املـدين مصطلـح عريـض ويشـــمل 
أكثر من جمرد مجاعات الناشـطني ومجاعـات الدعـوة. وجيـري 
اآلن عقد بعض االجتماعات غـري العاديـة للمجتمـع املـدين يف 
سـياق التحضـري لقمـة األلفيـة. ومـــن بــني هــذه االجتماعــات 
اجتمــاع املــائدة املســتديرة الســتهالل ســــنة األمـــم املتحـــدة 
للحـوار بـني احلضـارات الـذي عقدتـه منظمـــة األمــم املتحــدة 
ــــران  للتربيــة والعلــم والثقافــة بدعــم مــن رئيــس مجهوريــة إي
اإلسالمية، س. م. خامتي؛ واملؤمتر السنوي املشترك بـني إدارة 
شؤون اإلعالم واملنظمات غري احلكومية؛ ومؤمتـر مدتـه ثالثـة 
أيام ينظمه االحتاد الربملـاين الـدويل وسـيأيت برؤسـاء الربملانـات 
من مجيع أحناء العامل إىل األمـم املتحـدة؛ ومؤمتـر قمـة للزعمـاء 

الدينيني والروحيني الذين ميثلون حنو ٧٥ عقيدة. 

 
اإلدارة والتنظيم 

٣٠٧ -يسرين مالحظة التقدم الكبري الذي أحرز خالل العام 
املـاضي حنـو حتقيـــق هــديف املتمثــل يف إجيــاد �ثقافــة تنظيميــة 
تكـون مسـتجيبة وموجهـة حنـــو حتقيــق نتــائج�. وقــد متثلــت 
التطورات اهلامة اليت شهدها هذا اال يف إعداد جمموعـة مـن 
اإلصالحـــات املتعلقـــة بـــاملوارد البشـــــرية وبوضــــع سياســــة 
لتكنولوجيا املعلومات وخطة رئيسية لالسـتثمار. وإين أوصـي 
الـدول األعضـاء باملوافقـة علـى هـذه املقترحـــات ألن تنفيذهــا 

يعزز فعالية املنظمة إىل حد بعيد. 
 

اإلصالح يف جمال املوارد البشرية 
٣٠٨ -مع تطور األمم املتحدة من منظمـة موجـودة يف املقـر 
إىل منظمـة ذات وجـود ميـــداين أقــوى مــن ذي قبــل، أصبــح 
ـــتزايدة يف  لزامـا علـى األمانـة العامـة أن تكـون مرنـة بصـورة م
استخدام املوارد البشرية. واهلـدف مـن اإلصالحـات املقترحـة 
هــو حتديــث إدارة املــوارد البشــرية ليكــــون هنـــاك مديـــرون 
متمكنون ومسؤولون وخـاضعون للمسـاءلة وموظفـون مـهرة 

ذوو كفاءة ولديهم إقبال على العمل. 
٣٠٩ -وجمموعــة اإلصالحــات تتــألف مــن تســــعة عنـــاصر 
أساسية تستند إىل مبادئ الشفافية والبساطة ومراعاة التوقيـت 
املناســب. وهــي تقــترح إجــراء تغيــريات أساســــية يف أربعـــة 
جماالت رئيسية هي: املساءلة، والتنقل، والتوظيـف والتنسـيب 
والترقيـة، واآلليـات التعاقديـة. وسـتتضمن إصالحـات أخـــرى 
ـــى اســتخدام التخطيــط املتعلــق بــاملوارد  إدخـال حتسـينات عل
البشرية وإدارة األداء، وتبسيط القواعد واإلجـراءات، وتعزيـز 
املهارات وتطوير الكفاءات، وحتسني شروط اخلدمة، وتدعيم 

إقامة العدل. 
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سياسة تكنولوجيا املعلومات 
٣١٠ -لضمـــان مواكبـــة املنظمـــة للتطـــــورات الســــريعة يف 
ــــــة  تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت، وضعــــت سياس
لتكنولوجيا املعلومات لتسري عليها األمـم املتحـدة. وتسـتخدم 
هـذه السياسـة اخلـربة الفنيـة املوجـودة داخـل املنظمـة وســـوف 
ــــات  تعـــاجل تطبيـــق وإدارة التكنولوجيـــات اجلديـــدة للمعلوم
واسـتخدام هـذه التكنولوجيـات كوســـائل لتوزيــع املعلومــات 

وإدارا. 
٣١١ -ومـىت نفـذت السياسـة سيسـتفيد كبـــار املديريــن مــن 
إمكانية احلصول على املعلومات الشـاملة املتعلقـة بالسياسـات 
والشؤون اإلدارية والتنفيذية يف الوقت املناسب، ومما سـيولده 

ذلك من زيادة عامة يف اإلنتاجية. 
٣١٢ -وسـتتوخى سياسـة تكنولوجيـا املعلومـات أيضـا نشـــر 
كميات أكرب من املعلومات داخل األمم املتحدة بصورة أكثر 
فعالية. وسوف يسـتفيد شـركاؤنا اخلـارجيون أيضـا مـن هـذه 
ـــى االســتفادة مــن  التغيـريات. وزيـادة قـدرة األمانـة العامـة عل
ثـورة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال سييسـر حتقيـق هـــدف 
األمم املتحدة األعم، وهـو �إزالـة الفجـوة الرقميـة بـني العـامل 

املتقدم والعامل النامي�. 
٣١٣ -ويف هــذا الســياق يــؤدي نظــام املعلومــات اإلداريــــة 
ـــة املركزيــة  املتكـامل دورا مـتزايد األمهيـة يف العمليـات اإلداري
للمنظمـة، ويثبـت أنـه أداة إداريـة قويـــة. وســوف ينشــر هــذا 
النظام يف سائر مقار العمل الرئيسية اعتبارا من أيلـول/سـبتمرب 

 .٢٠٠٠
٣١٤ -وقـد أتـاح نظـام املعلومـات اإلداريـة املتكـــامل إعــادة 
تشـكيل العمليـات اإلداريـة وتنميطـها يف مجيـع أحنـاء املنظمــة. 
وأعاد النظام بقوة، بضوابطـه الداخليـة وقدراتـه علـى الرصـد، 
زمــام إدارة الــربامج إىل قبضــــة مديــري الــربامج. وتســـتعمل 

النظام حاليا سبع مؤسسات يف املنظومـة، وهـو يعمـل يف ١١ 
موقعا خمتلفا حول العامل. 

 

اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية 
٣١٥ -إن جممع مقر األمم املتحـدة القـائم يف نيويـورك علـى 
ــــه وبنائـــه املمتـــازين يشـــيخ وحيتـــاج إىل  الرغــم مــن تصميم
إصالحات وترميمات. والنهج املتبع حاليا يف صيانته واملتمثل 
يف إجـراء إصالحـــات جزئيــة وترميــم مــا يتلــف ال ميكــن أن 
حيـافظ علـى مبانينـا يف املـدى الطويـل، وقـــد يســبب مشــاكل 
مالية خطرية إن تصاعدت تكاليف اإلصالح والصيانـة. ولقـد 
طرحت يف اخلطة الرأمسالية الرئيسية الطويلة األجل عـددا مـن 
احللـول املمكنـة، واقـــترحت عــدة خيــارات للتمويــل. وتبــني 
اخلطة مبنتهى الوضوح أنـه علـى الرغـم مـن ارتفـاع التكـاليف 
الـيت ينطـوي عليـها إجـــراء عمليــة حتســني واســعة النطــاق يف 
امـع فإـا أقـل كثـريا مـن املـوارد الـيت ســـيتعني إنفاقــها – ال 
– إذا واصلنـا اتبـاع سياسـة الصيانـة احلاليـة  سيما على الطاقـة 

القائمة على االكتفاء برد الفعل. 
 

حتديات أخرى 
ـــــادة إنتاجيــــة املنظمــــة – أي  ٣١٦ -مـــا زلـــت ملتزمـــا بزي
ــــا  بالتحســني املســتمر لنوعيــة برامــج األمــم املتحــدة وتأثريه
وفعاليتها من ناحية التكاليف. وجعل كــل مدير مسؤوال عن 

إنتاجية موظفيه أمرا ضروريا لتحقيق هذا اهلدف. 
٣١٧ -وقـد ازدادت الكفـاءة والشــفافية يف عمليــة االشــتراء 
ـــترنت الــيت تتيــح اآلن وضــع جمموعــة  بفضـل تكنولوجيـا اإلن
ـــى صفحــة  متنوعـة مـن معلومـات االشـتراء يف اـال العـام عل

شعبة املشتريات يف اإلنترنت. 
٣١٨ -واستمرت طوال العام املاضي عمليـة إضفـاء البسـاطة 
والسالسـة علـى قواعـــد وإجــراءات املنظمــة. وســوف تنجــز 
ــــول ايـــة العـــام، وســـوف حتســـن األداء  املرحلــة األوىل حبل
اإلداري واملســاءلة يف مجيــع أجــزاء األمــم املتحــدة. ونتوقــــع 
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تطبيق القواعد واإلجراءات علـى حنـو أكـثر انتظامـا حيـث أن 
املعلومات املتعلقة ا تنقل بصورة أكفأ بالوسائل االلكترونية. 
٣١٩ -واالسـتعدادات مسـتمرة للتحـــول إىل امليزنــة القائمــة 
على النتائج، مع استخدام مؤشرات األداء على نطاق واسـع. 
وقـد بـدأت تلـــك العمليــة مبــيزانييت الربناجميــة لفــترة الســنتني 
٢٠٠٠-٢٠٠١، وتضمنـت تلـك امليزانيـة بيانـات بــاملنجزات 
ـــيكون هــذا املفــهوم  املتوقعـة جلميـع اـاالت املوضوعيـة. وس
اجلديد للميزانية آخر عنصر لربط خمتلف العناصر الـيت تتـألف 

منها خطيت إلنشاء نظام إداري أكثر استهدافا للنتائج. 
٣٢٠ -ومـا برحـت األزمـة املاليـة متثـل، علـى مـدى الفــترات 
الثــــالث األخــــرية للميزانيــــة أكــــرب حتــــد لتحســـــني اإلدارة 
واإلنتاجيـة. ففـي حـني أصبـح التمويـل املتـاح للمنظمـــة أكــثر 
ـــري املســددة، ال ســيما  اسـتقرارا ظـل مسـتوى االشـتراكات غ
بالنسبة إىل أنشطة حفظ السالم، مرتفعا بصورة غري مقبولة. 

 

الشؤون القانونية 
ـــام املــاضي منجــزات حتققــت يف هــدوء يف  ٣٢١ -شـهد الع
جمـال الشـؤون القانونيـة. فقـــد أحــرزت جلنــة األمــم املتحــدة 
للقانون التجاري الدويل (األونسيترال) تقدما كبـريا يف وضـع 
الصيغـة النهائيـة ملشـــروع اتفاقيــة بشــأن اإلحالــة يف التمويــل 
ـــــل املســــتند إىل  باملســـتحقات. وهـــذا ســـوف ييســـر التموي
املستحقات، ويتيح للكيانات التجارية احلصـول علـى قـروض 
بأسـعار فـائدة أقـــل. كمــا حققــت اللجنــة تقدمــا يف توحيــد 
القواعد املتعلقة بالتوقيعات اإللكترونية. ويف شــهر متـوز/يوليـه 
ـــة الدليــل التشــريعي املتعلــق مبشــاريع  ٢٠٠٠ اعتمـدت اللجن
اهلياكل األساسية ذات التمويـل اخلـاص، ويرمـي إىل مسـاعدة 
احلكومات على وضع التشريعات املناســبة جلـذب االسـتثمار، 
حبيــث يقــوم يف إطارهــا أطــراف مــن القطــاع اخلــاص ببنـــاء 
وتشغيل مرافق عامة من اهلياكل األساسية مبوجـب نظـام عـام 

ملنح التراخيص. 

٣٢٢ -وواصلت جلنة القانون الـدويل عملـها اخلـاص بوضـع 
جمموعة مشاريع مواد متعلقة مبسؤولية الـدول، ـدف اعتمـاد 
صيغتــها النهائيــة يف عــام ٢٠٠١. كمــا اســتعرضت مســــألة 
احلصانــات القضائيــة للــدول وممتلكاــا، وعــــاودت معاجلـــة 
املسـائل الناشـئة عـن عملـــها الســابق املتعلــق ــذا املوضــوع. 
ورحبــت الــدول األعضــاء مبشــاريع املــــواد املتعلقـــة جبنســـية 
األشخاص الطبيعيني فيما يتعلق خبالفـة الـدول، الـيت اعتمدـا 
اللجنة يف شهر متوز/يوليــه ١٩٩٩. ومشـاريع املـواد معروضـة 
حاليا على اللجنـة السادسـة، الـيت تنظـر يف اعتمادهـا بوصفـها 

إعالنا صادرا عن اجلمعية العامة. 
٣٢٣ -ويف كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ اعتمـدت اجلمعيـة 
العامة االتفاقية الدولية لقمع متويـل اإلرهـاب – وهـي أحـدث 
حلقــة يف سلســلة اتفاقيــات مترابطــة يف هــذا اــال. وحــــىت 
ـــيت  آب/أغسـطس ٢٠٠٠ وقّعـت ٢٢ دولـة علـى االتفاقيـة، ال
سيبدأ سرياا مىت صدقت عليها ٢٢ دولة. وإين أدعو الـدول 
ـــع والتصديــق علــى هــذا الصــك القــانوين  األعضـاء إىل التوقي
ـــاد هــذه االتفاقيــة ركــزت اللجنــة  البـالغ األمهيـة. ومنـذ اعتم
اخلاصة واللجنة السادسة على صك مـهم آخـر يف هـذا اـال 

وهو اتفاقية ترمي إىل قمع أعمال اإلرهاب النووية. 
٣٢٤ -وأنشــأت اجلمعيــة العامــة يف كــانون األول/ديســــمرب 
١٩٩٩ عملية استشارية لتيسري استعراضها السنوي للتطــورات 
املتعلقـة باحمليطـات وبقـانون البحـار. وأتـاح االجتمـــاع األول، 
الـذي عقـد يف أوائـل حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٠، فرصــة لبحــث 
هذه املسألة بقدر من التعمق والتماس حلول عملية للمشاكل 
املتبقيــة. وســوف تنظــر اجلمعيــة العامــة يف دورــا اخلامســـة 

واخلمسني يف التوصيات املتخذة يف هذه املشاورات. 
٣٢٥ -وكـان مكتـب الشـؤون القانونيـة مسـؤوال أيضـا عـــن 
وضـع اآلليـات القانونيـة لبعثـة إدارة األمـم املتحـــدة املؤقتــة يف 
كوسـوفو وإدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـــرقية، 
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وهــي أول بعثــة للمنظمــة حلفــــظ الســـالم متـــارس ســـلطات 
تشريعية وتنفيذية. كما وضـع املكتـب صيغـة اإلطـار القـانوين 
ـــران  األساسـي الـذي تعمـل فيـه هاتـان البعثتـان اإلقليميـة وتدي
اإلقليمني اخلاضعني لواليتهما. وقـدم املكتـب دعمـا ومشـورة 
ـــك  يف اـال القـانوين إىل هـاتني البعثتـني منـذ إنشـائهما وكذل
إىل بعثات أخرى لألمم املتحدة حلفظ السـالم. كمـا قـدم إىل 
منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط 
مسـاعدة قيمـة للغايـــة علــى تنفيــذ قــرار جملــس األمــن ٤٢٥ 

(١٩٧٨) وسحب إسرائيل لقواا من لبنان. 
٣٢٦ -ودافع مكتب الشـؤون القانونيـة بنجـاح عـن املنظمـة 
يف قضية حتكيم معقدة تتعلق مبطالبـة مببلـغ ٥٠ مليـون دوالر؛ 
وساعد على وضع مبادئ توجيهية شاملة لتعـاون املنظمـة مـع 
أوسـاط املؤسسـات التجاريـة؛ وســـاعد علــى التفــاوض علــى 
ـــات؛  اتفاقـات مـع القطـاع اخلـاص وعلـى صياغـة هـذه االتفاق
ودعـم املقاضـاة الناجحـــة ملوظفــني ســابقني بســبب عمليــات 
احتيـال علـى املنظمـة؛ وسـاعد علـــى اســترداد أمواهلــا؛ ومنــع 
حماولـة قـام ـا كيـان خـــاص أمــام حمــاكم الواليــات املتحــدة 
للحجـز علـى األرصـدة املوجـــودة يف حســاب ضمــان لألمــم 
املتحـدة خـاص بربنـامج �النفـط يف مقـابل الغـذاء�؛ وســـاعد 
ــــدة  علــى صياغــة النظــام املــايل اجلديــد لربنــامج األمــم املتح
اإلمنائي. كما واصل املكتب بذل مسـاعيه لكـي متتثـل ماليزيـا 
للفتــــوى الــــيت أصدرــــا حمكمــــة العــــدل الدوليــــــة يف ٢٩ 
نيسان/أبريل ١٩٩٩، اليت أكدت فيها حصانــة املقـرر اخلـاص 

للجنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية. 
خدمات املشاريع 

٣٢٧ -الكيان الوحيد املمول ذاتيا بالكامل يف املنظمة، وهـو 
مكتب خدمات املشاريع بـاألمم املتحـدة، يعمـل علـى أسـاس 
تقدمي خدماته إىل هيئـات األمـم املتحـدة واملنظمـات األخـرى 
مقابل تقاضي أتعاب. وحيث أن خدمات املكتب قـد تطلـب 
علــى أســاس طوعــي يتعــني علــى املكتــب أن يتنــافس علـــى 

طلبات العمالء يف سوق اخلدمات املفتوحة. ويف عام ١٩٩٩ 
ـــو  حصـل املكتـب علـى عمليـات جديـدة تقـدر قيمتـها مبـا يرب
علـى ١,٢ بليـون دوالر، وقـدم حجمـا قياسـيا مـــن خدمــات 
ــــذه  املشــاريع تبلــغ قيمتــه ٥٦٠ مليــون دوالر. وتضمنــت ه
اخلدمات شراء سلع ومعدات، واسـتئجار خـرباء استشـاريني، 
والتعاقد على تقدمي خدمات وأعمال تشييد، وتقدمي تدريـب. 
وعـالوة علـى ذلـك ُأذن بصـرف قـــروض مببلــغ ١٩٦ مليــون 
دوالر ملشـاريع يشـرف عليـها املكتـب بالنيابـة عـن الصنـــدوق 

الدويل للتنمية الزراعية. 
٣٢٨ -يف حني استمرت نسبة املشاريع اجلديـدة املمولـة مـن 
املوارد العادية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف التناقص ازداد 
كثريا مقدار اخلدمات الـيت تطلبـها كيانـات يف منظومـة األمـم 
املتحــدة ال تســتهدف التنميــة. أمــا إدارة الشــؤون السياســـية 
وإدارة عمليات حفظ السالم ومفوضية حقوق اإلنسان، الـيت 
استعانت مجيعها خبدمات املكتب ألول مـرة يف عـام ١٩٩٨، 
فقـد توسـعت يف االسـتعانة ـا يف عـام ١٩٩٩ بنســـبة ٢٢ يف 
املائة. وازداد الطلب على خدمات املكتب من عمالئه األكثر 
اعتيـــادا، مثـــل برنـــامج األمــــم املتحــــدة للمراقبــــة الدوليــــة 
للمخدرات ومنظمات األمـم املتحـدة املتصلـة بـه والقائمـة يف 

فيينا، إىل ثالثة أمثال تقريبا خالل العام. 
٣٢٩ -واستجابة هلذه الطلبات اجلديدة وسع املكتـب نطـاق 
درايته اإلدارية يف ميادين خارج جمال التنميـة. ففـي كوسـوفو 
مثـال قدمـت خدمـات املكتـب املتعلقـة باأللغـام دعمـــا ســريعا 
لعمليـة إزالـة األلغـام ومـا يتصـل ـا مـن خدمـات، بنــاء علــى 
طلــب مــن إدارة عمليــات حفــظ الســالم، وســوف يتعـــاون 
املكتـب مـع الربنـامج اإلمنـائي علـى توفـــري املســاكن وإدخــال 
الكـهرباء يف اإلقليـم. واسـتجابة ملبـادرة مـن منظمـة عضـــو يف 
فريق األمم املتحدة اإلمنائي وضـع املكتـب أيضـا برناجمـا لبعثـة 
اإلدارة املؤقتة يف كوسوفو لبناء القدرات اإلداريــة احملليـة علـى 

املستويني العام واخلاص. 
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٣٣٠ -ويف إطـار اتفـاق مـع معـهد األمـم املتحـــدة للتدريــب 
والبحث أتيح للمكتـب مسـاعدة السـلطات احملليـة يف البلـدان 
النامية والبلدان املاحنة على السواء على دعم قدراا؛ وسـوف 
يقــدم املكتــب خدمــات متخصصــة يف جمــال املشـــتروات إىل 
إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية مبوجب اتفـاق 

تشغيلي جترى مباحثات بشأنه. 
٣٣١ -كمــا يقــوم املكتــب حاليــا بــإعداد خدمــات إداريــة 
متخصصـة لدعـم عمليـات التحـول إىل الدميقراطيـة، ولــه اآلن 
خربة فيما يربو على عشرة بلدان يف هذا اال. وقام املكتـب 
باسم إدارة الشؤون السياســية وبتمويـل مـن اللجنـة األوروبيـة 
بتشـكيل فريـق ملراقبـة االنتخابـات يف نيجرييـا يف عــام ١٩٩٣ 
ـــة االقــتراع يف  يف أقـل مـن أربعـة أسـابيع. وتـوىل الفريـق مراقب

مواقع شىت من البلد. 
٣٣٢ -ولدعم موظفي املشـاريع يف املنـاطق الـيت يـتركّز فيـها 
الطلـب جيـري إنشـاء وحـدات فنيـــة للدعــم اإلداري. وتعمــل 
وحدة من هذا النوع من خالل مكتب جنيف، وتركّـز حاليـا 
على تصميم ورصـد وتقييـم برامـج تدعـم التنميـة االجتماعيـة 
واالقتصادية على املستوى احمللي، مـع االهتمـام بصفـة خاصـة 
بإنعاش اتمعات عقب انتهاء الصـراع. وجيـري حاليـا إعـداد 

وحدة فنية مماثلة تركِّز على إصالح القطاع العام. 
٣٣٣ -وتتمثل مبادرة جديـدة للمكتـب يف السـعي إىل إقامـة 
شراكات تنفيذية مع القطاع اخلاص. ففي ربيـع سـنة ٢٠٠٠ 
بدأت ١٢ شراكة من هــذا النـوع بـني األمـم املتحـدة وقطـاع 
املؤسسـات التجاريـة. وتـتراوح هـذه املشـاريع املشـــتركة بــني 
تصميم تنمية اقتصادية حملية يف غواتيماال وموزامبيق والقضـاء 
علـى انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز يف آســيا، 
وجعـل الصـور الرفيعـة التقنيـة امللتقطـــة باألقمــار االصطناعيــة 
ـــاالت األمــم  أقـرب منـاال مـن حيـث التكلفـة واإلمكانيـة لوك

املتحدة وغريها مـن اجلـهات العاملـة يف جمـايل اإلنعـاش عقـب 
انتهاء الصراعات واتقاء الكوارث الطبيعية. 

٣٣٤ -ويف مســعى آخــر للجمــــع بـــني ممارســـات القطـــاع 
ـــب آليــات تعــاقد  اخلـاص وأهـداف األمـم املتحـدة أنشـأ املكت
جديـدة لشـــراء الســلع واخلدمــات، فوضــع اتفاقــات شــراكة 
مبتكرة مع منظمـات غـري حكوميـة، وأعـد أدوات وصكوكـا 
جديـدة لشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص ســـتزيد مــن 

مدى تأثري األعمال اليت تقوم ا األمم املتحدة. 
 

املساءلة والرقابة 
٣٣٥ -يـزود مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـــة إىل كيانــات 
األمـــم املتحـــدة باســـتعراضات ألدائـــها وتوجيـــهات بشــــأن 
أسـاليب عملـها. وقـد أصبـح املكتـب عـامال مـهما للتغيـــري يف 
املنظمة وخاصة فيما يتعلق بدعـم الضوابـط الداخليـة وحتسـني 
األداء اإلداري. ويطلب عدد متزايد مـن املديريـن يف املنظومـة 
مشـــورة مكتـــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة. وممـــا يكفـــل 
اسـتقاللية املكتـــب حقيقــة أن وكيــل األمــني العــام خلدمــات 
الرقابة الداخلية يعمل لفترة واحـدة مدـا مخـس سـنوات غـري 

قابلة للتجديد. 
٣٣٦ -وكان لعمل املكتب أثر إجيايب علــى املنظمـة بأسـرها، 
وتقـوم هيئـات الرقابـة الداخليـة يف الوكـاالت املتخصصــة ويف 
الربامج والصناديق املدارة بصورة مسـتقلة، فضـال عـن األمانـة 
العامة، بصورة متزايدة بالتعاون وتقاسم اخلـربات واالسـتفادة 

من الدروس املكتسبة يف هذا اال. 
مراجعة احلسابات وتقدمي املشورة اإلدارية 

ـــعبة مراجعــة احلســابات وتقــدمي املشــورة  ٣٣٧ -ركـزت ش
ـــظ  اإلداريـة بصفـة خاصـة يف العـام املـاضي علـى عمليـات حف
السالم واألنشطة اإلنسانية ومـا يتصـل ـا مـن أنشـطة وإدارة 
املوارد البشرية واملشتروات  واملشاكل املتصلة بإنشاء اهليئـات 
اجلديــــدة وإدارة تكنولوجيــــا املعلومــــات. وعــــــالوة علـــــى 
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الوفـورات النقديـة أسـفرت عمليـات مراجعـة احلسـابات عـــن 
حتسـينات يف شـــؤون التنظيــم واإلدارة العامــة لألمانــة العامــة 

لألمم املتحدة فضال عن تعزيز بيئة الرقابة الداخلية. 
٣٣٨ -وأجريـت عمليـات مراجعـة حسـابات أيضـــا يف إدارة 
عمليات حفظ السـالم يف نيويـورك ويف معظـم بعثـات حفـظ 
السالم يف امليدان. وركّزت هذه العمليات على تزويد بعثـات 
حفظ الســالم بـاملوارد البشـرية وإدارة العمليـات اجلويـة وغـري 
ذلـك مـن مـهام الدعـم بـالنقل والتمويـن والتخطيـط لعمليــات 

تصفية البعثات وتنفيذ هذه العمليات. 
٣٣٩ -وتلبيـة لطلـــب مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق 
اإلنســان قــام مكتــب خدمــات الرقابــــة الداخليـــة بعمليـــات 
مراجعة شاملة حلسابات عمليات حقوق اإلنسـان امليدانيـة يف 
بوروندي ورواندا، وأعقبها بعمليات مراجعـة حلسـابات مقـر 
املفوضية. وطرحت توصيات ترمي إىل حتسني إدارة املفوضيـة 

للعمليات امليدانية وتعزيز نظم رقابتها الداخلية. 
٣٤٠ -وتعــاون قســم مراجعــة احلســابات مبفوضيــــة األمـــم 
املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف جنيـف مـع مراجعـي احلســابات 
املقيمـني يف نـريويب وأبيدجـان مبراجعـــة احلســابات للعمليــات 
ـــات  امليدانيـة للمفوضيـة يف ٢٢ بلـدا. مـع التركـيز علـى العملي
ـــة  املنفـذة يف أفريقيـا. وراجـع مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
ـــات الدعــم يف مقــر املفوضيــة. كمــا أســدى  حسـابات خدم

املشورة إىل شركاء املفوضية يف التنفيذ. 
التحقيقات 

٣٤١ -اســـتمر العمـــل لكفالـــة اســـتخدام مـــوارد املنظمـــــة 
وموظفيها على حنو سليم. وعلى سبيل املثال، جرى البـت يف 
ـــت فيــها دون وجــه حــق اشــتراكات دول  قضيـة مهمـة حول
أعضاء إىل برنــامج األمـم املتحـدة للبيئـة، واسـتعيدت األمـوال 
املختلسة اليت يربو جمموعها علـى ٧٠٠ ٠٠٠ دوالر، وتتخـذ 

حاليــا اإلجــراءات اجلنائيــة يف حــق الشــخص املســؤول عـــن 
ذلك. 

٣٤٢ -كمـا تعـاون مكتـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة مــع 
اهليئـات املكلفـة بإنفـاذ القـــانون يف احملاكمــة اجلنائيــة ملوظــف 
سـابق متـهم بـاختالس ٠٠٠ ٨٠٠ دوالر مـن أمـوال املنظمـــة 
عـن طريـق الغـش والتدليـس. وحوكـم ذلـك الشـخص وأديــن 
وحكم عليه بالسجن ملدة ٤١ شهرا لكـن مل يـرد إىل املنظمـة 
حـىت اآلن سـوى ٠٠٠ ١١٠ دوالر مـــن األمــوال املختلســة. 

وينتظر رد مبالغ أخرى تنفيذا ألمر احملكمة. 
 

وحدة الرصد والتفتيش املركزيني 
٣٤٣ -قـامت وحـدة الرصـد والتفتيـش بـإعداد تقريـري عـــن 
األداء الربنـــاجمي لألمـــم املتحـــــدة لفــــترة الســــنتني ١٩٩٨-
١٩٩٩، الـذي حبثتـه جلنـــة الربنــامج والتنســيق يف ربيــع ســنة 
٢٠٠٠. وخلـص تقييـم نوعـي لـألداء الربنـاجمي إىل أن معــدل 
تنفيذ الربامج يبلـغ ٨٨ يف املائـة، وهـو أعلـى معـدل أحـرز يف 
هـذا العقـــد، ويرجــع ذلــك إىل تصميــم املنظمــة علــى زيــادة 
الكفـاءة اإلداريـة واملسـاءلة. واتضـح علـــى وجــه التحديــد أن 
اسـتخدام نظـم اإلبـالغ والرصـد اإللكترونيـــة يقلــل االعتمــاد 
علــى التقــارير الورقيــة، ويزيــد التقيــــد برصـــد األداء داخـــل 

اإلدارات، وييسر تدفق املعلومات اإلدارية. 
٣٤٤ -وخلص فحص ملكتــب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية إىل 
أن عمليــات التبســــيط وإعـــادة التنظيـــم قـــد زادت قـــدرات 
املكتب على االستجابة لألزمات اإلنسـانية الناشـئة، وعـززت 
دوره التنســيقي. ونفــذت عمليــات متابعــة لفحــــص أجـــري 
للجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا وبرنــامج األمــم املتحــــدة للبيئـــة 
ومركز األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل). وأفـاد 
املكتب يف تقريره بأن اللجنة االقتصادية ألفريقيا قـد تعرضـت 
لعمليـة تغيـري بعيـــدة املــدى أســفرت عــن حتســن ملحــوظ يف 
نوعية نواجتها وزيـادة جدواهـا لدوهلـا ولشـركائها ( ال سـيما 
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منظمـة الوحـدة األفريقيـة) والبلـد املضيـــف. وخلــص مكتــب 
خدمـات الرقابـة الداخليـة إىل أن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئــة 
ــــامج املذكـــور  قــد نفّــذ توصيــات فرقــة العمــل املعنيــة بالربن
وبــاملوئل، الــــيت شـــكّلتها ســـنة ١٩٩٨، وأنـــه اســـتعاد ثقـــة 
ــــح. ويف  املســتفيدين مــن أنشــطته، ويســري يف االجتــاه الصحي
املوئل وجد مكتب خدمات الرقابة ثقافة جديدة ناشئة تعطـي 
األولويــــة للمبــــادرة واالبتكــــار واملرونــــة، ولكــــــن تنفيـــــذ 
اإلصالحات اإلدارية تأخر بسبب تراكم مشاكل مل حتل بعـد 

يف جمال اإلدارة املالية وإدارة املوظفني. 
 

وحدة التقييم املركزي 
٣٤٥ -أجنـزت وحـدة التقييـــم املركــزي تقييمــني متعمقــني. 
فحصـت يف األول إدارة شـؤون نــــزع الســالح ووجــدت أن 
الدول األعضاء راضية عموما عما تقدمه اإلدارة من دعـم إىل 
هيئــات نـــزع الســالح املتعــددة األطــراف. وأوضــــح تقييـــم 
برنامج املساعدة االنتخابية أنه مت تقدمي مساعدة انتخابية قيمة 
ــــة عضـــوا خـــالل الفـــترة ١٩٩٢- إىل مــا جمموعــه ٦٨ دول
١٩٩٨. كما أجــرت الوحـدة اسـتعراضات، كـل منـها لفـترة 
ـــامج  ثـالث سـنوات، لتنفيـذ التوصيـات الـيت اختذـا جلنـة الربن
والتنسيق يف عام ١٩٩٦ بشأن إدارة شؤون اإلعـالم ومرحلـة 

إاء عمليات حفظ السالم. 
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