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 اجلمعة العامة
 الدورة احلادية والستون

) م( و) ك( و) ي( و) ط( و) ح( و) ز( و) و( و) هـــ( و) د( و) ج( و) أ (١٠٥البنــود 
 *من جدول األعمال املؤقت) ر( و) ق( و) ص( و) ف( و) ع( و) س( و) ن( و

 :رىالتعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخ
 التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي؛

 التعاون بني األمم املتحدة ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا؛
 لبحر األسود؛يف منطقة االتعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي 

 التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة الكاريبية؛
 لبلدان الناطقة باللغة الربتغالية؛عة ااالتعاون بني األمم املتحدة ومج

 ؛التعاون بني األمم املتحدة وجملس أوروبا
 التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا؛

 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي؛
 التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للفرانكفونية؛

 ني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل؛التعاون ب
 التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية؛

 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛
 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛

 ؛التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية
 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛

 التعاون بني األمم املتحدة ومنتدى جزر احمليط اهلادئ؛
 

 * A/61/150. 
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 التعاون بني األمم املتحدة واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛
    التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

   التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى  
     تقرير األمني العام  

 موجز 
  الـيت ، يف عـدد مـن قراراـا    الـواردة  اجلمعيـة العامـة  اتأُعـِـد هذا التقرير بناء على طلبـ    

ــا  ــة الحظــت فيه ــة العام ــاح  اجلمعي ــشاركة بارتي ــشطامل ــة وامل لمنظمــاتة ل الن نظمــات اإلقليمي
وطلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن يقــدم إليهــا يف  .األخــرى يف عمــل األمــم املتحــدة
فــي   العامـة   اجلمعيـة وحـسبما طلبـت   .تنفيذ تلـك القـرارات   دورا احلادية والستني تقريرا عن

تقـارير  يهـا   قـدم إل  ، ت ٢٠٠٤يوليـه   /متـوز  ١ املـؤرخ    ٥٨/٣١٦مـن مرفـق القـرار       ) ل (٤الفقرة  
واملنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات األخــرى مدجمــة يف   تلفــة عــن التعــاون بــني األمــم املتحــدة  خم

 .موحد تقرير
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

 اجلزء األول  
. احلكومية الدوليةاملنظماتغريها من التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية و   . . . . . .٥

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٥
.االحتاد األفريقي - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٥
.رابطة أمم جنوب شرقي آسيا -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٩
.اجلماعة الكاريبية -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٠

.جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
.جملس أوروبا -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٣

.اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥
.جامعة الدول العربية -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٧
.منظمة املؤمتر اإلسالمي -تاسعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٩
.منظمة الدول األمريكية -عاشرا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢١

.املنظمة الدولية للفرانكوفونية -حادي عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٣
.منتدى جزر احمليط اهلادئ  -ثاين عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٥
.للجنوب األفريقياإلمنائية اجلماعة   -ثالث عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٨

  
 اجلزء الثاين  
.تحدة واملنظمات يف امليدان االقتصاديالتعاون بني األمم امل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢

.منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود -رابع عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
.منظمة التعاون االقتصادي -خامس عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٥
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 اجلزء الثالث  
.التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤

  
 اجلزء الرابع  
املتحدة واللجنة التحضريية ني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية وبني األممالتعاون ب  

.النووية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩
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 اجلزء األول
 املنظمــاتغريهــا مــن التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة و  

 احلكومية الدولية
 

 مقدمة -أوال  
 طلبـت فيهـا اجلمعيـة العامـة     ،ثين عـشر قـرارا  إجلزء األول من هذا التقرير عمـال بـ  عد ا أُ - ١

ــن          ــا م ــة وغريه ــن املنظمــات اإلقليمي ــني عــدد م ــاون ب ــر عــن التع ــدمي تقري ــام تق إىل األمــني الع
 . من جهة أخرىمم املتحدة من جهة واألاملنظمات احلكومية الدولية

جتماعـات رفيعـة املـستوى مـع رؤسـاء           سـتة ا   ١٩٩٤وعقدت األمم املتحدة منذ عـام        - ٢
د االجتمـاع الـسابع مـن هـذا النـوع      قوسيع . أخرىنظمات إقليمية ومنظمات حكومية دوليةمل

 ٢٠٠٥كمــا دعــت الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام        . ٢٠٠٦ ســبتمرب/يف أيلــول
)A/60/1 (                   نظمـات اإلقليميـة    إىل عدد من التـدابري مـن أجـل تعزيـز تعـاون األمـم املتحـدة مـع امل

 املوضـوع الرئيـسي لالجتمـاع        أفريقيـا هـي    كونتوسـ  .وغريها من املنظمات احلكوميـة الدوليـة      
ــة أمــور،ســيناقشالــذي و ،٢٠٠٦ســبتمرب /رفيــع املــستوى الــسابع يف أيلــول   وســائل ، يف مجل

قمـة   مـؤمتر ال   املنبثقـة عـن نتـائج      ،وأساليب تنفيذ اخلطة العشرية لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي           
 .٢٠٠٥ لعام العاملي

 األمـني العـام إىل تقـدمي تقريـر بـشأن            ،)٢٠٠٥ (١٦٣١ يف قـراره     ،ودعا جملس األمـن    - ٣
 التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة يف صــون هــاواجهيالفــرص والتحــديات الــيت 
ه مــع وســيقدم تقريــر ــذا الــشأن إىل جملــس األمــن خــالل اجتماعــ   .الــسالم واألمــن الــدوليني

 األمـني  هوسـيقدم . االجتمـاع رفيـع املـستوى الـسابع    عقـد  املنظمات اإلقليمية املقرر عقده قبـل      
 ).٣٧ الفقرة ،املرفق (٥٧/٣٣٧ استجابة لقرارها ،العام أيضا إىل اجلمعية العامة

 
 االحتاد األفريقي - ثانيا 

، الـيت  د األفريقـي عالقاـا مـع االحتـا   علـق أمهيـة شـديدة علـى     ما فتئـت األمـم املتحـدة ت     - ٤
 ،٥٢/٢٢٠يف قرارهــا  وقــد أيــدت اجلمعيــة العامــة، .منظمــة الوحــدة األفريقيــةإىل عهــد تعــود 

لكـن منـذ    .نظمـة الوحـدة األفريقيـة   مبتوصية األمني العام بإنشاء مكتب األمم املتحدة لالتصال 
 أجـل تنميـة   إعالنات األمم املتحدة بشأن الشراكة اجلديدة مـن    صدور  نشوء االحتاد األفريقي و   

 .أفريقيا، أصبح التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يكتسي أمهية خاصة
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 األمــم املتحــدة علــى اإلســهام يف تعزيــز  ،٥٧/٤٨ يف قرارهــا ،حثــت اجلمعيــة العامــةو - ٥
كما أصدر األمني العام تقريرا عـن تعزيـز    .قدرة االحتاد األفريقي على نشر بعثات دعم السالم   

وإذ رحبت اجلمعية العامة بالتقرير، دعت األمـم         ).A/59/591(فريقيا على حفظ السالم     قدرة أ 
 علــى تعزيــز دعمهــا ، بالتعــاون مــع شــراكائها االســتراتيجيني الرئيــسيني  إىل أن تعمــل،املتحــدة

  تنميـة قدرتـه علـى االضـطالع بعمليـات حفـظ            مـن أجـل   الحتـاد األفريقـي     اليت يبـذهلا ا   جهود  لل
 .ايا وإدارالسالم يف أفريق

مفوضــية  ة صــغرية للمــساعدة يف مقــرخليــومنــذ ذلــك احلــني، أنــشأت األمــم املتحــدة  - ٦
 السودان، تتمثـل  دىل لسلطة املمثل اخلاص لألمني العام  ختضعيف أديس أبابا، االحتاد األفريقي

ي علـى   كما يعكف االحتاد األفريقـ     .مهمتها الرئيسية يف دعم بعثة االحتاد األفريقي يف السودان        
وتعمــل األمــم املتحــدة بــصورة وثيقــة مــع مفوضــية    . يف القــارةتطــوير هيكــل للــسالم واألمــن 

 املكونـة مـن   ،سـيما يف إنـشاء القـوة االحتياطيـة األفريقيـة         االحتاد األفريقي يف هذا املـسعى، وال      
وتعكــف إدارة األمــم املتحــدة لعمليــات حفــظ الــسالم علــى إنــشاء . مخــسة ألويــة دون أفريقيــة

تجــرى و . متكامــل لــدعم أهــداف بنــاء قــدرات االحتــاد األفريقــي يف جمــال حفــظ الــسالمفريـق 
 خطـة عمـل مـشتركة مـن أجـل الـدعم           إعـداد  بغـرض مشاورات مع مفوضية االحتـاد األفريقـي        

 .الذي تقدمه إدارة عمليات حفظ السالم ألهداف االحتاد األفريقي

جملـس األمـن بزيـارة إىل مفوضـية          مـن وخالل الفترة املشمولة باالسـتعراض، قـام وفـد           - ٧
،  وألول مــرة.االحتــاد األفريقــي مــن أجــل تبــادل اآلراء بــشأن املــسائل ذات االهتمــام املــشترك 

 يف جملس السالم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي مـن            ءأيضا أعضا  التقى أعضاء يف جملس األمن    
 .فريقيأجل إعطاء زخم جديد للتعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األ

 وضــع إىل ٢٠٠٥ لعــام ، دعــت الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي٢٠٠٥ويف عــام  - ٨
ــدرات االحتــاد األفريقــي      ــاء ق ــوام لبن ــه عــشرة أع ــامج مدت ــم املتحــدة،    .برن ــد واصــلت األم وق

مــسترشدة ــذا القــرار، إعطــاء األولويــة يف تعاوــا مــع االحتــاد األفريقــي إىل تعزيــز قدراتــه يف   
قــر األمــم مبإحلــاق مــوظفي مفوضــية االحتــاد األفريقــي /ومشــل التعــاون تــدريب . خمتلفــةجمــاالت

وأحـدث تعـاون يف هـذا الـصدد          .املتحدة يف مسائل تتعلق بنظم اإلنذار املبكر والسالم واألمن        
تدريب بعض موظفي االحتاد األفريقي يف حماولة لتعزيز قدرة أمانة جملس السالم واألمن التـابع               

 .فريقيلالحتاد األ

ويف ســياق التعــاون االقتــصادي واالجتمــاعي، قامــت األمــم املتحــدة بوضــع مــشروع    - ٩
تعزيــز نظــم املعلومــات اخلاصــة بالربملانــات يف  ” القــدرات عــن موضــوع مبــادرة إقليميــة لبنــاء  

وخــالل  . تعزيــز التعــاون مــع برملــان البلــدان األفريقيــة التــابع لالحتــاد األفريقــيهدفــه ،“أفريقيــا
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ائمــة منــذ أمــد بعيــد  قيــد االســتعراض، واصــلت اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا عالقتــها القالفتــرة
مع االحتاد األفريقي عن طريق تقدمي الدعم يف تطوير مؤسسات خمتلفـة تابعـة لالحتـاد                والشاملة  
 منــها تنفيــذ الــشراكة  ،ويــشمل التعــاون بــني املنظمــتني طائفــة واســعة مــن املــسائل    .األفريقــي

أجل تنمية أفريقيا، وتعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي وتقدمي الـدعم إىل البلـدان             اجلديدة من   
يف هــذه الــيت حتققــت  رئيــسيةومــن اإلجنــازات ال .األفريقيــة يف التحــضري ملــؤمترات عامليــة كــربى

 للمناقـشة وبنـاء توافـق    ليكون منربانشاء منتدى التنمية األفريقية إلالعالقات التوصل إىل تفاهم   
 .اء بشأن اإلجراءات الالزمة ملواجهة التحديات الناشئة أمام تنمية أفريقياآلرا

وفيما يتعلق مبسائل نزع السالح، يركز التعاون مع االحتاد األفريقي على عمـل اآلليـة                - ١٠
االستــشارية إلعــادة تنظــيم مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للــسالم ونــزع الــسالح يف أفريقيــا،  

ــة العامــة  عمــال بة العامــة الــذي أنــشأته األمانــ  ــاير/الثــاين كــانون ويف. A/60/86قــرار اجلمعي  ين
 واحلكومـات  الدول لرؤساء السادس مؤمتره يف األفريقي، لالحتاد التنفيذي الس قام ،٢٠٠٦
 يف األعـضاء  الـدول  يـدعو  واختـذ مقـررا    اإلقليمـي  املركـز  حالة باستعراض اخلرطوم، يف املعقود
 .تربعات تقدمي طريق عن املركز عمليات دعم إىل األفريقي االحتاد

ــا، مــع مفوضــية      - ١١ وتتعــاون وكــاالت األمــم املتحــدة، ومعظمهــا موجــود يف أديــس أباب
، افتــتح برنــامج األغذيــة ٢٠٠٤ويف عــام  .خمتلفــةتعاونيــة االحتــاد األفريقــي عــن طريــق بــرامج 

فريقيـا يف أديـس أبابـا مـن أجـل           االحتاد األفريقي واللجنـة االقتـصادية أل      بالعاملي مكتبا لالتصال    
 .تعزيز التعاون وبناء عالقة عمل أوثق مع املنظمتني

ويف سياق معاجلة املسائل املتعلقة باملستوطنات البشرية، استهل برنامج األمـم املتحـدة               - ١٢
ــشرية   ــم املتحــدة  (للمــستوطنات الب ــل األم ــع االحتــاد     ) موئ ــسار للعمــل م ــة امل اســتراتيجية ثنائي

الشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا ـدف وضـع التحـديات املرتبطـة بالتوسـع                   األفريقي و 
ــسريع   ــذي تــشهده احلــضري ال ــا   ال ــة أفريقي ــارة يف صــدارة جــدول أعمــال تنمي ويف إطــار  . الق

اإليــدز، يواصــل برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك /مكافحــة وبــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
اإليدز تقدمي الدعم إىل االحتاد األفريقي يف تطـوير وتـشغيل         /لبشريةاملعين بفريوس نقص املناعة ا    

اإليـدز، وذلـك عـن طريـق        /ةياستراتيجية االحتاد األفريقي املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشر            
ويـستند   . واملـساعدة التقنيـة واملاليـة    ،تنظيم محالت رفيعة املستوى للـدعوة، وتقـدمي املعلومـات         

لقاريــة القائمــة، مــن قبيـل الــشراكة اجلديــدة مـن أجــل تنميــة أفريقيــا،   هـذا العمــل علــى األطـر ا  
 .لويات املطروحة على مستوى القارة مع األوويتماشى

) األونكتــاد( ويف جمــال التجــارة والتنميــة، قــام مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة   - ١٣
 باألعمـال   املتعلقـة لقـدرات   بتوحيد صفوفه مع االحتـاد األفريقـي يف األنـشطة املوضـوعية لبنـاء ا              
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واصـل منظمـة األمـم املتحـدة        تو .التحضريية للمؤمتر الـوزاري الـسادس ملنظمـة التجـارة العامليـة           
 مـع األمانـة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد               تعاوـا ) اليونـسكو (للتربية والعلـم والثقافـة      

ــدويل املعــين بالــسالم واألمــن     ــة والدميقراطاألفريقــي للمــؤمتر ال ــة والتنمي ــبحريات  ي  يف منطقــة ال
لـــس إقليمـــي  إنـــشاء جم إمكانيـــةمـــن أجـــل  الكـــربى مـــن خـــالل تقـــدمي إســـهامات تقنيـــة      

 .واالتصاالت للمعلومات

 تواصــل منظومــة األمــم املتحــدة العمــل يف شــراكة وثيقــة مــع االحتــاد األفريقــي،      وإذ - ١٤
تطـورات اجلـديرة   لمن او .احلةسيتزايد االهتمام باستراتيجيات موجهة حنو توطيد السالم واملص   

 التأييد الذي حظـي بـه إطـار االحتـاد األفريقـي إلعـادة البنـاء والتنميـة                   بالترحيب يف هذا الصدد   
 جنول،ا العاديــة الــسابعة املعقــودة يف بــ ــاخــالل دورأعــضاء اجلمعيــة مــن مجيــع بعــد الــصراع 

 فرصــة لألمــم املتحــدة  ويتــيح إنــشاء جلنــة بنــاء الــسالم أيــضا   .٢٠٠٦يوليــه / يف متــوزغامبيــا،
 . صراعدان األفريقية اخلارجة منواالحتاد األفريقي للعمل معا من أجل مساعدة البل

ومن شأن ترسيخ ثقافة الدميقراطية يف أفريقيا أن يساهم أيضا مسامهة كبرية يف حتقيـق                - ١٥
 قمـة االحتـاد     ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل القرار الـصادر عـن مـؤمتر             . القارة يفاالستقرار  

األفريقي املعقود يف بـاجنول والـذي أقـر إنـشاء وحـدة للدميقراطيـة واملـساعدة االنتخابيـة وكـذا           
ساعد االحتــاد تــأن  وميكــن لألمــم املتحــدة. صــندوق خــاص للدميقراطيــة واملــساعدة االنتخابيــة

وذلـك    تنفيـذ قـرارات إنـشاء الوحـدة والـصندوق،          املفوضـية  يف الوقت الذي تبدأ فيه    األفريقي  
من خالل شعبة املساعدة االنتخابيـة       االستفادة مما حتقق حىت اآلن يف جمال املساعدة االنتخابية        ب

عــالوة علــى ذلــك، ميكــن لالحتــاد األفريقــي أيــضا االســتعانة . دارة الــشؤون الــسياسيةالتابعــة إل
 .بصندوق األمم املتحدة للدميقراطية

ا مع االحتاد األفريقي خطوة هامـة حنـو تعزيـز           وتعترب األمم املتحدة كأسرة تعزيز تعاو      - ١٦
لـى االحتـاد   عميكن زيادة أثر املساعدة اليت تقـدمها األمـم املتحـدة     بيد أنه   . قدرات اهليئة القارية  

بــني خمتلــف اجلهــات الفاعلــة التابعــة لألمــم املتحــدة   األفريقــي عــن طريــق تعزيــز التنــسيق فيمــا 
تعـاون وتنـسيق شـاملني لتجنـب     حتقيـق  ال بـد مـن     ،  ماملضي قـد  من أجل ا  و. والعاملة يف امليدان  

وهلــذا  .ازدواجيــة اجلهــود، مــع مراعــاة واليــة كــل وكالــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة املعنيــة  
السبب ينبغـي تـصميم اخلطـة العـشرية لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي كإطـار اسـتراتيجي عـام                       

 املختلفـة يف أفريقيـا وتعاوـا مـع االحتـاد      ميكن ملنظومة األمم املتحدة يف ظله أن تعـزز أنـشطتها    
 جوانب املساعدة اليت تقدمها األمـم املتحـدة         مجيعينبغي أن تشمل     وبناء على ذلك،   .األفريقي

 .إىل االحتاد األفريقي
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 رابطة أمم جنوب شرقي آسيا -ثالثا  
عزيـز  ، الذي شـجع املنظمـتني علـى املـضي يف زيـادة االتـصاالت وت              ٥٩/٥وفقا للقرار    - ١٧

جماالت التعاون، قامت األمم املتحدة ورابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا بعقـد ثـاين مـؤمتر قمـة                       
، وذلك على هـامش مـؤمتر القمـة العـاملي           ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٣هلما مبقر األمم املتحدة يف      

واشـترك يف رئاســة هـذا االجتمـاع األمــني العـام والـسيد عبــد اهللا أمحـد بــدوي،       . ٢٠٠٥لعـام  
راء ماليزيـــا والـــرئيس املنـــاوب للجنـــة الدائمـــة للرابطـــة، وحـــضره رؤســـاء دول        رئـــيس وز

وحكومات مجيع بلدان الرابطة العشرة، إىل جانب رؤساء خمتلف وكـاالت وصـناديق وبـرامج             
 .األمم املتحدة

وأعرب البالغ املشترك، الذي صدر عن مـؤمتر القمـة هـذا، عـن االرتيـاح إزاء املـسار                    - ١٨
وأبـدى  . ١٩٧٧قات القائمة بني الرابطة واألمم املتحدة منذ بدايتها يف عام           الذي سجلته العال  

زعمـاء الرابطـة تقـديرهم ملـساندة األمـم املتحــدة هلـدف الرابطـة، الـذي يتمثـل يف حتقيـق إقامــة           
مجاعــة الرابطــة، كمــا هــو متــوخى يف إطــار إعــالن اتفــاق بــايل الثــاين للرابطــة بــشأن مجاعــات   

ــة واالقتــ   ــة األمني ــة الرابط ــة    -صادية واالجتماعي ــة الثالث ــدة الرابط ــشكل أعم ــيت ت ــة، ال .  الثقافي
وترحب األمم املتحدة مبـا قررتـه الرابطـة مـن وضـع ميثـاق هلـا أثنـاء حتركهـا حنـو إقامـة مجاعـة                           

ورحبـت األمـم املتحــدة أيـضا بإمكانيـة سـعي الرابطــة للحـصول علـى مركـز مراقــب         . للرابطـة 
 .لدى األمم املتحدة

 يف البالغ، نظمت إدارة الشؤون السياسية وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي             وكما جاء  - ١٩
ووزارة خارجية ماليزيا وجامعـة مـارا التكنولوجيـة وأمانـة الرابطـة، احللقـة الدراسـية اإلقليميـة                   
اخلامسة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة والرابطـة بـشأن منـع الـصراعات وفـض النــزاعات وبنـاء              

، وقـدمت   ٢٠٠٦مـايو   /جنوب شرق آسيا، وذلـك يف سـوبانغ جايـا يف أيـار            السالم يف منطقة    
اقتراحات تتـصل مبجـاالت عديـدة خـالل احللقـات الدراسـية اإلقليميـة، الـيت عقـدت أيـضا يف                      

واختـذت توصـيتان حمـددتان يف هــذا    . ٢٠٠١بـانكوك ومـانيال وسـنغافورة وجاكرتـا منـذ عـام       
دى اإلقليمي للرابطة، الذي يشكل العملية اإلقليميـة      الصدد مها، مشاركة األمم املتحدة يف املنت      

الرئيسية اليت تنظمها الرابطة من أجل إدماج شركائها يف احلوار وغريهـم مبنطقـة آسـيا واحملـيط                  
 .اهلادئ يف أنشطة بناء الثقة والتعاون، وتبادل املوظفني بني األمم املتحدة وأمانة الرابطة

عن االجتماع الوزاري التاسع والثالثني للرابطـة، الـذي   وأشار البالغ املشترك الصادر   - ٢٠
ــه / متــوز٢٥عقــد يف كواالملبــور يف  ــه قــد اتفــق خــالل مــؤمتر القمــة الثــاين    ٢٠٠٦يولي ، إىل أن

للرابطة واألمم املتحدة على أنه يلزم زيادة توسـيع نطـاق التعـاون بـني الرابطـة واألمـم املتحـدة                     
دة املتخصـصة ليـشمل مجيـع اـاالت املتـصلة ببنـاء             مع مـشاركة خمتلـف وكـاالت األمـم املتحـ          
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ويتعلق هذا بالقضايا األساسية املتصلة بالتنميـة، وخاصـة القـضاء علـى الفقـر، وحتقيـق                  . اتمع
األهداف اإلمنائية لأللفية، وتوقي ومكافحة األمراض املعدية، وإدارة الكـوارث، والقـضايا عـرب          

 .ن السالم واألمنالوطنية، والتجارة واالستثمار، فضال ع
وحــضر اجتماعــات املنتــدى اإلقليمــي للرابطــة عــدد كــبري مــن مكاتــب األمــم املتحــدة  - ٢١

ووكاالا، مثـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، واملنظمـة                     
ها، بـدعم   وقد اضطلع الربنامج اإلمنائي، الذي شارك أمانة الرابطة منذ تشكيل         . البحرية الدولية 

وأعلنـت آخـر مبـادرة يف هـذا الـصدد، وهـي             . مخس دورات من دورات برنامج دعـم الرابطـة        
ــوزاري        ــؤمتر الالحــق لالجتمــاع ال ــاء امل ــائي، أثن ــامج اإلمن ــشراكة بــني الرابطــة والربن ــادرة ال مب

وتقدم وكاالت ومكاتب أخـرى تابعـة لألمـم        . ٢٠٠٣للرابطة، الذي عقد يف بنوم بنه يف عام         
 بالتعاون والتضامن، على حنو وثيق، مع الدول أعضاء الرابطة ومـع أمانتـها، وذلـك يف                  املتحدة

 .جماالت عمل كل منها
 

 اجلماعة الكاريبية -رابعا  
، شـرعت إدارة الـشؤون الـسياسية يف التــشاور    ٥٩/١٣٨عمـال بقـرار اجلمعيـة العامــة     - ٢٢

رابـع بـني ممثلـي اجلماعـة واملؤسـسات      مع أمانة اجلماعة الكاريبية بشأن عقد االجتمـاع العـام ال        
وسيتوىل املشاركون يف هـذا االجتمـاع اسـتعراض وتقـدير           . املرتبطة ا ومنظومة األمم املتحدة    

مــدى التقــدم احملــرز يف جمــال تنفيــذ التعــاون بــني اجلماعــة واألمــم املتحــدة، إىل جانــب إجــراء    
 وتعزيـز التعـاون فيمـا بـني       مشاورات بـشأن مـا قـد يلـزم مـن تـدابري وإجـراءات إضـافية لتيـسري                  

 .٢٠٠٦ومن املقرر أن يعقد هذا االجتماع مبنطقة البحر الكارييب يف عام . املنظمتني
وقام مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع الـسالح والتنميـة يف أمريكـا الالتينيـة               - ٢٣

سلـسلة مـن احللقـات      ومنطقة البحر الكارييب، بالتعاون مـع اجلماعـة وسـائر الـشركاء، بتنظـيم               
التدريبية دون اإلقليمية بشأن استرياد وتصدير األسـلحة الناريـة، إىل جانـب املـرور العـابر هلـذه        

وأجرى مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـشاورات غـري رمسيـة مـع              . األسلحة
نـشطة، باإلضـافة   أمانة اجلماعة فيما يتصل بتعزيز التعاون بـشأن تـشاطر املعلومـات وتنـسيق األ          

إىل تنظيم املؤمتر الوزاري املعين بالتعاون الدويل يف مكافحـة اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة، الـذي           
ويف وقــت مبكــر مــن هــذا العــام، قــام مكتــب األمــم    . ٢٠٠٦أغــسطس /يزمــع عقــده يف آب

 علـى   املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بتنظـيم حلقـة دراسـية رفيعـة املـستوى بـشأن التـصديق                 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد وتنفيـذها، وذلـك يف بربـادوس، كمـا وافـق علـى تقـدمي                      
املساعدة التقنية الالزمة للبلدان الواقعة يف شـرق البحـر الكـارييب فيمـا يتـصل بإدمـاج االتفاقيـة                  

 .يف تشريعاا الوطنية
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ــة ال    - ٢٤ ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــادة   وعملــت اللجن ــى زي بحــر الكــارييب عل
املشاركة الكاريبية يف مـؤمترات القمـة العامليـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة، مـع التركيـز بـصفة                       
. خاصــة علــى التنميــة املــستدامة واالجتماعيــة، واإلحــصاءات، والقــضايا اخلاصــة بنــوع اجلــنس

جية موريــشيوس وجيــري، يف الوقــت الــراهن، وضــع آليــة تنــسيق إقليميــة بــشأن تنفيــذ اســتراتي   
. )١(ملواصــلة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة  

وتتعاون اللجنة واجلماعة فيما يتصل باألعمال التحضريية لدورة التعـدادات الـيت سيـضطلع ـا          
بيـة، علـى حنـو      وتبـذل حاليـا جهـود إلشـراك البلـدان الكاري          . ٢٠١٠باملنطقة الكاريبية يف عـام      

ــة ومنطقــة البحــر        ــدان أمريكــا الالتيني ــة تمــع املعلومــات ببل كامــل، يف خطــة العمــل اإلقليمي
 .٢٠٠٧الكارييب لعام 

وقام برنامج األمم املتحدة للبيئة واجلماعة الكاريبية بإبرام عدد مـن مـذكرات التفـاهم           - ٢٥
يوس وتنظــيم حلقــات تــدريب  بــشأن اإلعــداد للمــؤمترات الدوليــة وتنفيــذ اســتراتيجية موريــش  

فقـد عمـل علـى تيـسري تطبيـق      ) األونكتـاد (أما مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة    . مشتركة
ونظمــت دورة تدريبيــة إقليميــة . معاهــدة اجلماعــة املتــصلة بــسياسة املنافــسة ومحايــة املــستهلك 

تحــدة لألغذيــة واضــطلعت منظمــة األمــم امل. ٢٠٠٥أبريــل /بــشأن هــاتني املــسألتني يف نيــسان 
ــة  ــاو(والزراع ــها       ) الف ــن أجل ــوارد م ــة امل ــة وتعبئ ــذائي اإلقليمي ــن الغ ــرامج األم ــدعم صــياغة ب ب

وتطبيقها أيضا، وذلك إىل جانب وضها بتنسيق الـسياسات الزراعيـة والتجاريـة، ممـا يتـضمن                 
 .توفري الدعم الالزم فيما يتعلق بتطوير سوق مشتركة للمنتجات الغذائية

إىل مـساندة تنميـة     ) اليونـسكو (منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          وعمدت   - ٢٦
وقد مشل هذا حتسني نوعيـة تعلـيم   . القدرات والربامج ذات الصلة لدى أمانة اجلماعة الكاريبية      

األطفال يف سن مبكرة من خالل وضع معايري إقليمية موحدة عن طريق استعراض الـسياسات               
؛ وحتـسني اسـتجابة     )اليونيـسيف (اكة مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة            الوطنية يف إطار الشر   

) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /نظــم التعلــيم لوبــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
بواســطة بنــاء الــوعي والقــدرات؛ وتــدعيم مجــع وحتليــل البيانــات التعليميــة؛ ويئــة قــدرة علــى   

ــات    ــن اجلامعــ ــد خبمــــس مــ ــن بعــ ــتعلم عــ ــادرة    الــ ــساندة مبــ ــة؛ ومــ ــاء املنطقــ ــع أحنــ  يف مجيــ
”CARISCIENCE “    بوصــفها آليــة إقليميــة تتعلــق بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــار، وكــذلك

وشــاركت . بوضــع سياســة إقليميــة لتــدريس العلــوم ميكــن تكييفهــا وفــق االحتياجــات الوطنيــة
تنمية الـشباب، وذلـك لـدى       اليونسكو جبامايكا يف عملية مراجعة األولويات اإلقليمية املتصلة ب        

 .أمانة اجلماعة
_________________ 

 )١( A/CONF.207/11املرفق الثاين ،. 
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اإليــدز فقــد عمــل، /أمــا برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة   - ٢٧
ــص          ــريوس نقـ ــة فـ ــة ملكافحـ ــة واجلماعـ ــدان الكاريبيـ ــني البلـ ــشراكة بـ ــع الـ ــق، مـ ــشكل وثيـ بـ

بنـك الـدويل والراميـة إىل    اإليدز، وذلك يف سياق تنفيذ املشاريع اإلقليميـة املمولـة مـن ال          /املناعة
وساعد هذا الربنامج البلدان على إجيـاد موقـف      . تعزيز نظم املعلومات وتدعيم الفئات الضعيفة     

 مـن خـالل التـشاور علـى الـصعد           ٢٠١٠مشترك بشأن قضية الوصول إىل اجلميع حبلـول عـام           
ــة  ــة واإلقليمي ــة ودون اإلقليمي ــة لتيــسري ٢٠٠٦مــارس /وصــيغت، يف آذار. الوطني  التعــاون ، آلي
 .اإليدز/اإلقليمي يف جمال فريوس نقص املناعة

 
 جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية -خامسا  

 تـشرين   ٢١يف أعقاب منح مركز مراقب موعة البلـدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة يف                 - ٢٨
األمـم املتحـدة   ، بشأن التعـاون بـني   ٥٩/١، اختذت اجلمعية العامة القرار ٢٠٠٥أكتوبر  /األول

واموعة، وذلك من أجل تشجيع التعاون بني أمانيت املنظمتني ومطالبة الوكاالت املتخصـصة             
وبغيـة تنفيـذ    . وسائر اهليئات والربامج لدى األمم املتحدة بالتعاون من أجـل حتقيـق هـذه الغايـة               

ين رمسـي بـني أمانـة       هذا القرار تنفيذا كامال، جيري النظر يف الوقت الراهن يف إبرام اتفاق تعـاو             
 .اموعة واألمم املتحدة

، قام األمني التنفيذي موعة البلدان الناطقة باللغة الربتغاليـة          ٢٠٠٥فرباير  /ويف شباط  - ٢٩
بزيــارة مقــر األمــم املتحــدة، حيــث أجريــت اتــصاالت مــع األمانــة العامــة والــس االقتــصادي  

 . بيساو-السائدة يف غينيا ومن املواضيع اليت نوقشت، احلالة . واالجتماعي
ــع املــستوى املعقــود بــني األمــم       - ٣٠ ــسادس رفي وشــارك األمــني التنفيــذي يف االجتمــاع ال

ويف هــذه املناســبة، ركــزت  . املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة اإلقليميــة وغــري اإلقليميــة  
تغاليــة يف حفــظ تــصرحيات األمــني التنفيــذي علــى مــسامهة جمموعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الرب  

وقــام األمــني التنفيــذي أيــضا مبتابعــة األعمــال التحــضريية لالجتمــاع  . الــسالم والتنميــة الدوليــة
السابع رفيع املستوى، كما أوفد مندوبا للمشاركة يف االجتمـاع األول للجنـة الدائمـة، الـذي                 

 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٤ و ٢٣عقد بنيويورك يف 
ــداين، يال  - ٣١ ــصعيد املي ــسالم يف     وعلــى ال ــاء ال حــظ أن مكتــب األمــم املتحــدة ملــساندة بن
 بيساو يعمل يف تعاون وثيق مع اموعة، اليت يوجد ممثل هلا يف هذا البلـد، وذلـك مـن       - غينيا

 .أجل وضع استراتيجيات مشتركة للمساعدة يف يئة االستقرار هناك
وعـة البلـدان الناطقـة      وبعد حتديد أولويات مشتركة للعمـل، مـا فتئـت اليونـسكو وجمم             - ٣٢

، بعيـد   ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٥واحتفل ألول مرة، يف     . باللغة الربتغالية تعقدان اجتماعات منتظمة    



A/61/256  
 

06-46347 13 
 

وهذا احتفال يثبت بوضوح مدى أمهية التنـوع الثقـايف والتعدديـة اللغويـة لـدى      . اللغة الربتغالية 
للغـة الربتغاليـة، مـن خـالل      وباإلضافة إىل ذلك، شاركت جمموعة البلـدان الناطقـة با         . املنظمتني

املعهد الدويل للغة الربتغالية، يف املؤمتر التقين املعين بالتعددية اللغويـة يف بامـاكو، والـذي انعقـد                  
 . برعاية اليونسكو٢٠٠٥مايو /يف أيار
، وقّع على مشروع للتعاون التقين فيما بني اموعـة ومنظمـة            ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار  - ٣٣

ويرمــي هــذا املــشروع إىل صــياغة برنــامج إقليمــي لبنــاء القــدرات يف جمــال  األغذيــة والزراعــة، 
امللكيــة اخلاصــة وإدارة األراضــي واجلوانــب القانونيـــة، ويــستهدف علــى حنــو حمــدد الـــدول         

 .اموعة أعضاء
وعلى صعيد التجارة والتنمية، تـضمن التعـاون مـع األونكتـاد برناجمـا للتـدريب الـتقين                   - ٣٤

وكانت مثـة صـعوبات يف   . ضافة إىل التفاوض إلبرام اتفاقات استثمارية دولية  بشأن املواين، باإل  
هذه العملية ترجع إىل االفتقار إىل معلّمني يتحدثون الربتغالية وعدم وجود مـواد تدريبيـة ـذه                 

وبغيـة تعزيـز مكانـة اللغـة الربتغاليـة يف املنظمـات الدوليـة، ينظـر اليـوم يف إمكانيـة تعـيني                        . اللغة
 من الشبان الذين ينتمون إىل الدول أعضاء جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغاليـة لـدى                خرباء

 .األونكتاد من أجل إقامة صلة وظيفية بني املنظمتني
وفيما يتصل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، شاركت األمانة التنفيذيـة للمجموعـة              - ٣٥

مكافحة اسـتغالل عمالـة الطفـل يف بلـدان اموعـة،            واحلكومة الربتغالية يف تنظيم مؤمتر بشأن       
 .٢٠٠٦أبريل /وذلك يف نيسان

 
 جملس أوروبا -سادسا  

ازداد تعزيــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة وجملــس أوروبــا مــن خــالل إجــراء اتــصاالت    - ٣٦
مـم  مباشرة بني أمانيت املنظمـتني وفيمـا بـني الوكـاالت املتخصـصة واهليئـات التابعـة ملنظومـة األ                   

 .املتحدة وجملس أوروبا
والتقــى األمينــان العامــان للمنظمــتني عــدة مــرات، حيــث ناقــشا القــضايا ذات األمهيــة   - ٣٧

وقام األمـني العـام لـس أوروبـا بإلقـاء خطـاب يف مـؤمتر القمـة العـاملي الـذي نظمتـه                      . املتبادلة
قـوق اإلنـسان جبنيـف    كما أنه حضر اجللسة االفتتاحية لس ح     . ٢٠٠٥األمم املتحدة يف عام     

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩يف 
ويــشارك . ، زار رئــيس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب جملــس أوروبــا٢٠٠٥مــايو /ويف أيــار - ٣٨

الس فيما يضطلع به فريق الرصـد التـابع للجنـة مـن زيـارات موقعيـة للـدول أعـضاء الـس،                       
. ٢٠٠٦مـارس   / أوائـل آذار   وقد بدأ ذلـك بزيـارة مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة يف              
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فيمــا بــني دولــه  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ويــشارك الــس أيــضا يف تيــسري تنفيــذ قــرار جملــس األمــن   
 .األعضاء

ويف جمال منع الرتاعات، عقدت املنظمتـان أول اجتمـاع فيمـا بـني مكاتبـهما املختـصة          - ٣٩
. ام مــشترك يف نيويــورك بــشأن عــدد مــن القــضايا الــيت حتظــى باهتمــ٢٠٠٥يونيــه /يف حزيــران

وفيما يتصل حبفظ السالم، تتعاون بعثـة إدارة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف كوسـوفو تعاونـا وثيقـا                     
، أُبـرم   ٢٠٠٤أغـسطس   /ويف آب . مع جملس أوروبا، وخاصة يف ميدان محاية حقـوق اإلنـسان          

حبمايــة ويتــصل االتفــاق األول بتطبيــق االتفاقيــة اإلطاريــة املتعلقــة . اتفاقــان بــني البعثــة والــس
األقليات القومية يف كوسوفو، أمـا االتفـاق الثـاين فهـو يرمـي إىل تيـسري قيـام اللجنـة األوروبيـة              
ملكافحة التعذيب بإجراء زيارات لألشخاص احملرومني مـن احلريـة يف كوسـوفو، وذلـك بقـرار                 
من البعثة، ويف إطار عملية التفاوض حـول مركـز كوسـوفو يف املـستقبل، يقـدم جملـس أوروبـا                     

ملشورة الالزمة ملكتب األمـم املتحـدة للمبعـوث اخلـاص بـشأن كوسـوفو، وذلـك فيمـا يتـصل                     ا
بعــدد مــن القــضايا، مــن قبيــل حتقيــق الالمركزيــة، وحقــوق اإلنــسان، ومحايــة املواقــع الثقافيــة     

 .والدينية
ــا،     - ٤٠ وتعقـــد األمـــم املتحـــدة، مـــع جملـــس أوروبـــا ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـ

وقـد عقـد آخـر اجتمـاع مـن هـذه       . ية رفيعة املستوى، وذلك علـى حنـو منـتظم         اجتماعات ثالث 
 جبنيـف برئاســة املـدير العــام ملكتـب األمــم    ٢٠٠٦يوليــه / متـوز ٥ و ٤االجتماعـات الثالثيــة يف  

 .املتحدة جبنيف
وتواصــل مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق   - ٤١

وقامـت مفوضـية شـؤون الالجـئني، يف الفتـرة مـن             . ومـا مـع جملـس أوروبـا       اإلنسان تعزيز تعا  
، بتنظـــيم مـــشاورة إقليميـــة عـــن أوروبـــا ووســـط آســـيا، وذلـــك ٢٠٠٥يوليـــه / متـــوز٧إىل  ٥

واشـتركت هاتــان  . يتـصل بدراسـة لألمــني العـام بـشأن العنـف ضــد األطفـال يف ليوبليانـا        فيمـا 
 .“ يوكوهاما ألوروبا ووسط آسيااستعراض”املنظمتان يف عقد مؤمتر عن موضوع 

ــة      - ٤٢ ــة األطفــال، حتــتفظ منظمــة األمــم املتحــدة للطفول ) اليونيــسيف(وعلــى صــعيد محاي
/ وجملس أوروبا بتعاون وثيق بشأن حقوق األطفال، والتعلـيم، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                

 . األطفال، واملخدرات، واجلرمية املنظمة ضد)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب 
ــا، يف تــشرين األول     - ٤٣ ــيم، وقّعــت اليونــسكو وجملــس أوروب ــوبر /وعلــى ســاحة التعل أكت

، إعالنا للنوايا دف صوغ برنامج مفتوح للتعـاون بـني املؤسـسات للحـوار فيمـا بـني                   ٢٠٠٥
 .الثقافات
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سلوك وشارك جملس أوروبا يف الدورة الرابعة للجنة احلكومية الدولية املعنية بقواعد الـ             - ٤٤
وتتعـاون اليونـسكو   . البيولوجية، وكذلك يف سائر اجتماعات اخلـرباء املختـصني ـذه القواعـد         

 .أيضا مع اليونيسيف يف إطار اللجنة الدولية املستقلة املعنية بالتراث الثقايف يف كوسوفو
وقــام مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة باإلســهام علــى حنــو نــشط يف  - ٤٥
.  بشأن مساعدة الضحايا ومنع اإليذاء إىل حـد بعيـد  R (87) 21ح واستكمال التوصية رقم تنقي

وباإلضــافة إىل هــذا، شــارك املكتــب يف صــوغ اتفاقيــة جملــس أوروبــا املتعلقــة مبكافحــة االجتــار  
واسـتمر التعـاون بـني املكتـب        . ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٣بالبشر، اليت اعتمـدا اللجنـة الوزاريـة يف          

وانضم جملس أوروبـا إىل املكتـب     . وخاصة وحدة مكافحة اإلرهاب التابعة للمجلس     والس،  
وحلقــــة تدريبيــــة أخــــرى يف هنغاريــــا ) ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤(يف حلقــــتني تــــدريبيتني بكرواتيــــا 

، اعتمـد إعـالن زغـرب بـشأن التعـاون الـدويل ملكافحـة اإلرهـاب                 ٢٠٠٥ويف عام   ). ٢٠٠٣(
 .والفساد واجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 
 اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا -سابعا  

ــا      - ٤٦ تــرى األمــم املتحــدة أن تعزيــز تعاوــا مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقي
يشكل خطوة هامة حنو زيـادة قـدرة هـذه اهليئـة دون اإلقليميـة علـى تـشجيع الـسالم، بـصورة                       

مـن مث، تـويل األمـم املتحـدة األولويـة           و. فعالة، بوصفه شرطا أساسـيا للتنميـة يف وسـط أفريقيـا           
الالزمة لقدرة اجلماعة على منـع الـصراعات، واإلنـذار املبكّـر، واملـساعدة االنتخابيـة، وحفـظ                  

 .السالم
ومــا برحــت األمــم املتحــدة واجلماعــة تــضطلعان، لفتــرة تزيــد عــن عقــد مــن الزمــان،    - ٤٧

ــاءة يف اــاالت احلــساسة الــيت تتعلــق بالــسالم     ــاء   بــشراكة بن واألمــن، وحقــوق اإلنــسان، وبن
، قامـت اجلماعـة، مبـساعدة اللجنـة االستـشارية          ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٧ و   ١٤ويف  . املؤسسات

الدائمــة املعنيــة مبــسائل األمــن يف وســط أفريقيــا، بتنظــيم منــاورة عــسكرية متعــددة اجلنــسيات،  
 مماثـل، حتـت   وكان من املقرر أن يضطلع بتمـرين . ، وذلك يف غابون  “٢٠٠٣و  نغبيو”تسمى  
، ولكنـه أُرجــى بـسبب احلالــة   ٢٠٠٦فربايــر /، يف تــشاد يف شـباط “٢٠٠٦حبــر الغـزال  ”اسـم  

ومــن األهــداف الرئيــسية هلــذه املنــاورات متعــددة اجلنــسيات،  . األمنيــة الــسائدة يف ذلــك البلــد
 .تعزيز القدرات دون اإلقليمية يف ميدان حفظ السالم وإيصال املساعدة اإلنسانية

 جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنيـة مبـسائل األمـن يف وسـط أفريقيـا           وتشكل - ٤٨
اإلطار الرئيـسي إلجـراء مناقـشات علـى املـستوى الـوزاري، لقـضايا الـسالم واألمـن يف وسـط             
أفريقيا، على الصعيد دون اإلقليمـي، وخاصـة فيمـا يتعلـق باحلـد مـن األسـلحة ونـزع الـسالح                      
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إىل  ١٤ يف برازافيــل يف الفتــرة مــن ٢٣ و ٢٢قــدت اللجنــة اجتماعيهــا وع. وتــدابري بنــاء الثقــة
ســـبتمرب / أيلـــول٢أغـــسطس إىل / آب٢٩، وكـــذلك يف الفتـــرة مـــن ٢٠٠٤مـــارس / آذار١٨

وتعمـل إدارة شـؤون نـزع الـسالح بوصـفها أمانـة للجنـة، وهـي تعمـل                   . ، على التـوايل   ٢٠٠٥
 وأيـضا مـع أمانـة اجلماعـة االقتـصادية      على حنو وثيق مع الدول أعـضاء املنطقـة دون اإلقليميـة،        

 .لدول وسط أفريقيا يف ليربفيل
وقد أسهم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف صـياغة خطـة العمـل                      - ٤٩

املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص، وهي خطة مشتركة بني اجلماعة االقتصادية لدول وسـط             
/  غـرب أفريقيـا، واعتمـدت هـذه اخلطـة يف نيجرييـا يف متـوز                أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول   

ــه  ــدة       . ٢٠٠٦يولي ــا يف اجتمــاع املائ ــدول وســط أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــل للجماع وشــارك ممث
املــستديرة الــوزاري لبلــدان غــرب ووســط أفريقيــا بــشأن اإلطــار القــانوين ملكافحــة اإلرهــاب،   

 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ و ٢٥وعقد املكتب هذا االجتماع مبدريد يف يومي 
ويف ميــدان األمــن الغــذائي، تعمــل منظمــة األغذيــة والزراعــة مــع اجلماعــة االقتــصادية   - ٥٠

لدول وسط أفريقيا فيما يتـصل بوضـع الـربامج اإلقليميـة لألمـن الغـذائي وتعبئـة املـوارد بـشأا                   
ة علـى   وتنفيذها، وتتـضمن هـذه الـربامج أنـشطة تتـصل بتعزيـز الـسياسات، والتجـارة، والقـدر                  

التخطــيط، ودورات التــدريب اإلقليميــة بــشأن األمــن الغــذائي، والتنظيمــات اخلاصــة بالتجــارة  
 .الدولية، وإعداد دراسات عن سالسل السلع األساسية

وواصلت أمانة اجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا ومركـز األمـم املتحـدة دون                    - ٥١
ــة يف وســط     ــسان والدميقراطي ــوق اإلن ــدي،    اإلقليمــي حلق ــره يف ياون ــذي يوجــد مق ــا، ال أفريقي

تعاومــا بــشأن عــدد مــن القــضايا ذات االهتمــام املــشترك، ممــا يتــضمن اإلنــذار املبكّــر ومنــع     
ــسان يف وســط        ــوق اإلن ــة وحق ــدين يف دعــم الدميقراطي ــصراعات ودور منظمــات اتمــع امل ال

قيـا يف حلقـات عمـل       ويف هذا السياق، شاركت اجلماعة االقتصادية لـدول وسـط أفري          . أفريقيا
وقد ركّزت هـذه احللقـات علـى القـضاء العـسكري، وحقـوق اإلنـسان                . عديدة نظمها املركز  

والدميقراطيــة، والعالقــات بــني املــدنيني والعــسكريني، ودور اتمــع املــدين يف منــع الــصراعات  
 .وبناء السالم يف وسط أفريقيا

منــائي، تــستفيد اجلماعــة االقتــصادية  ويف إطــار التعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإل   - ٥٢
لدول وسط أفريقيا حاليا من مشروع من مشاريع املساعدة يتضمن إقامة منطقة جتاريـة معفـاة                
من الرسوم اجلمركية فيما بني بلدان اجلماعة، وتنفيذ القرارات املتصلة حبريـة تنقـل األشـخاص     

القضائية فيمـا بـني الـدول األعـضاء يف         يف وسط أفريقيا، وإبرام اتفاق للتعاون وتقدمي املساعدة         
 .اجلماعة
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واســتمرت اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا يف مــساندة أعمــال اجلماعــة االقتــصادية لــدول  - ٥٣
غــرب أفريقيــا أثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض، مــن خــالل مكتــب اللجنــة دون اإلقليمــي املعــين    

 :بوسط أفريقيا، وذلك بالطرق التالية
جلماعة االقتصادية يف جمال تنسيق براجمها وأنشطتها يف قطاعـات          تعزيز قدرة ا   )أ( 

 وقد شكِّلت هيئة استشارية هلذا الغرض، مع عمل اللجنة بوصفها أمانة هلا؛. إمنائية خمتارة
ــة التجــارة         )ب(  ــن أجــل دعــم تنمي ــا م ــسية بوســط أفريقي ــل الرئي ــذ خطــة النق تنفي

ويف هــذا . تــشجيع التكامــل االقتــصادي لــديهابــني بلــدان هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة، و فيمــا
الصدد، تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتمويل دراسة بشأن حتديد أولويات املـشاريع الـواردة           

 يف اخلطة، كما أا ستساند اجلهود املبذولة حلشد املوارد الالزمة من أجل تنفيذها؛
ــصلة  تقــدمي املــساعدة للــدول أعــضاء اجلماعــة االقتــصادية    )ج(   بــشأن القــضايا املت

بالتجارة، واليت تتضمن توفري الدعم يف جمال بناء اسـتراتيجية متماسـكة يف املفاوضـات اجلاريـة                 
 بشأن اتفاقات الشراكة االقتصادية مع االحتاد األورويب؛

وضع استراتيجية إلكترونية لوسط أفريقيا بشأن تشجيع استخدام تكنولوجيـا            )د( 
 االقتصادية، مع تنميـة جمتمـع للمعلومـات يف    - األنشطة االجتماعية    املعلومات واالتصاالت يف  
 .هذه املنطقة دون اإلقليمية

 
 جامعة الدول العربية -ثامنا  

استمر التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الـدول العربيـة، مـن خـالل االتـصال املباشـر                  - ٥٤
ــة ملنظومــة األمــم   بــني أمــانيت املنظمــتني، وكــذلك بــني الوكــاالت املتخصــصة واهل     ــات التابع يئ

وعقــد األمينــان العامــان للمنظمــتني اجتماعــات بنــاءة، كمــا  . املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة
 .تبادال اتصاالت رمسية بشأن جمموعة من القضايا

وتركزت املشاورات بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية على الوضـع يف الـشرق               - ٥٥
. مال والــسودان، وكــذلك علــى منــع الــصراع ومكافحــة اإلرهــاب  األوســط والعــراق والــصو 

ومـن  . وأيدت األمم املتحدة، بصفة خاصة، عملية مؤمتر اجلامعة بشأن االتفاق الوطين العراقـي      
أجل حتقيق هذه الغاية، ما برح املمثل اخلاص لألمني العام للعراق وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي                   

ومت . ى حنو وثيق، مـع األمـني العـام للجامعـة وممثليـه يف بغـداد               املساعدة إىل العراق يعمالن، عل    
التعــاون باملثــل يف الــشهور الــسابقة علــى مــؤمتر اجلامعــة التحــضريي الــذي عقــد يف القــاهرة يف  

 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
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، اجتمــاع قطــاعي بــني ٢٠٠٥نــوفمرب /وقــد نظّــم أيــضا يف القــاهرة، يف تــشرين الثــاين - ٥٦
/ حدة وجامعة الدول العربية، كما عقد اجتماع عام بني املنظمتني يف غينيا يف نيـسان              األمم املت 

وركّز االجتماع القطاعي على قضية تنفيـذ ومتويـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،               . ٢٠٠٥أبريل  
وعمـد  . والتنمية املستدامة يف املنطقة العربية، إىل جانب إجـراء اسـتعراض للمـشاريع املـشتركة              

 يف امليـدانني االقتـصادي      ٢٠٠٤جتماع العام إىل تقييم األنـشطة املـضطلع ـا منـذ عـام               هذا اال 
ــشأن جهــود      . واالجتمــاعي ــة ب ــادل املعلومــات واآلراء بــني األمــم املتحــدة واجلامع وجــرى تب

وأعربت جامعة الـدول العربيـة عـن اهتمامهـا باالسـتفادة            . املنظمتني يف منع الصراعات وفضها    
تحدة يف جمايل الدبلوماسية الوقائيـة وفـض الـصراعات، وكـذلك عـن رغبتـها       من خربة األمم امل  

ــذا الـــصدد    ــا األمـــم املتحـــدة يف هـ ــية الـــيت تنظمهـ ووافـــق . يف املـــشاركة يف احللقـــات الدراسـ
املــشاركون يف االجتمــاع علــى أمهيــة إجيــاد آليــات فعالــة مــن أجــل متابعــة قــرارات وتوصــيات  

 .االجتماعات العامة والقطاعية
قامت برامج ووكاالت األمم املتحدة بعدة أنشطة مع املؤسـسات الـنظرية يف منظومـة                - ٥٧

، واصـل صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان           ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤ففي عامي   . جامعة الدول العربية  
ــائج املــشروعات املــشتركة يف جمــاالت مجــع البيانــات       ــة بناءمهــا علــى نت وجامعــة الــدول العربي

وتضافرت جهود صندوق األمم املتحـدة      . ض السياسات السكانية  وحتليلها، والدعوة، واستعرا  
للــسكان واجلامعــة العربيــة مــع اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا مــن أجــل تنظــيم    

وتطـور املـسح الـذي أجـراه        . ٢٠٠٤نـوفمرب   /املنتدى السكاين العريب اإلقليمي يف تشرين الثاين      
كــز إقليمــي مرجعــي يعطــي معلومــات تفــصيلية مــشروع الــدول العربيــة لــصحة األســرة إىل مر

ويف . موثوق ا ومتعمقة عن املسائل الـصحية واألوضـاع االجتماعيـة والبيئيـة لألسـرة العربيـة                
، تعــاون صـــندوق األمــم املتحـــدة للــسكان بـــصورة وثيقــة مـــع شــعبة الـــسكان      ٢٠٠٥عــام  

ذ املـشروع اإلقليمـي   والسياسات اليت أعيـد تـشكيلها مـؤخرا يف جامعـة الـدول العربيـة يف تنفيـ                 
متكـني الـشباب ومـشاركتهم يف اسـتراتيجيات الـسكان والتنميـة يف املنطقـة                ”بشأن موضـــوع    

 .“العربية
ويقــدم املكتــب اإلقليمــي لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة دعمــه يف جمــال البيئــة والتنميــة   - ٥٨

الـوزراء العـرب املـسؤولني      املستدامة إىل جامعة الدول العربيـة عـن طريـق األمانـة الفنيـة لـس                 
والوسيلة الرئيسية للدعم الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة للبيئـة إىل جامعـة    . عن شؤون البيئة  

الدول العربية يف الوقـت احلاضـر هـي مبـادرة التنميـة املـستدامة للمنطقـة العربيـة، الـيت وضـعها                       
دة للبيئـة، واللجنـة االقتـصادية       جملس الوزراء العرب املسؤول عـن البيئـة، وبرنـامج األمـم املتحـ             

 .واالجتماعية لغرب آسيا
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ــة         - ٥٩ ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــرب آســيا م ــة لغ ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــت اللجن وتعاون
الـسياسات الـسكانية، والبيئـة والتنميـة        : واملنظمات واملؤسسات املرتبطة ا يف اـاالت التاليـة        

ســرة واالتــصاالت، والنقــل، والتجــارة، واملــستوطنات املــستدامة، والزراعــة وامليــاه، وصــحة األ
 بالتعاون مع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان           -وقامت اللجنة   . البشرية، واحلرب ضد اجلوع   

 ١٩ بتنظيم املنتدى اإلقليمي العـريب للـسكان يف بـريوت يف املـدة مـن                 -وجامعة الدول العربية    
ور رائــد يف إعــداد دراســة شــاملة عــن  وكــان للجنــة د. ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١إىل 

، الـيت اعتمـدا اللجنـة املـشتركة         “إطـار للعمـل   : الطاقة مـن أجـل التنميـة املـستدامة        ”موضوع  
وبالتعــاون مــع اجلامعــة، ووزارة اإلســكان يف مــصر  . املعنيــة بالبيئــة والتنميــة يف املنطقــة العربيــة 

ة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب       وموئل األمـم املتحـدة ومنظمـة املـدن العربيـة، عقـدت اللجنـ              
آســيا اجتماعــا عربيــا رفيــع املــستوى حــول اســتدامة املــدن العربيــة، وضــمان احليــازة، واإلدارة  

وقـد عقـد هـذا االجتمـاع تنفيـذا جلـدول أعمـال املوئـل،                ). ٢٠٠٥القـاهرة،   (احلضرية اجليـدة    
يــدة، ويف األهــداف  واإلعــالن بــشأن املــدن واملــستوطنات البــشرية األخــرى يف األلفيــة اجلد      

 . اإلمنائية لأللفية
واستجاب الزعماء الدينيون يف املنطقة العربية، برعاية جامعة الدول العربية ومبـساعدة             - ٦٠

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة  
ــشرية ــال    /الب ــرض ب ــذا امل ــدعوة ملكافحــة ه ــدز إىل ال ــانون    اإلي ــاهرة يف ك ــالن الق ــى إع توقيع عل
وواصل برنامج اإليدز تعاونه مع جامعـة الـدول العربيـة يف تنفيـذ هـذا                . ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

ــة    . اإلعــالن ــدول العربي ــة ال ــوزاري جلامع ــؤمتر ال ــاهرة، كــانون األول (واعتمــد امل ــسمرب /الق دي
نسيق استراتيجياا اإلمنائيـة مـع      مبادئ احلمالت العاملية ملوئل األمم املتحدة، والتزم بت       ) ٢٠٠٥

ــشؤون احلكــم احلــضري، باإلضــافة إىل         ــة ل ــة العاملي ــازة واحلمل ــضمان احلي ــة ل احلمــالت العاملي
، عقدت اليونسكو، بالتعاون مـع      ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول  . األهداف اإلمنائية لأللفية  

ة العاملية للـدعوة اإلسـالمية مـؤمترا        منظمة التربية والثقافة والعلوم يف اجلامعة العربية ومع اجلمعي        
دوليا حول إدخـال تـاريخ العلـم يف التعلـيم العـايل يف البلـدان اإلسـالمية، وعقـد نـدوة لتبـسيط             

 ). ٢٠٠٦مارس /آذار(تاريخ العلم 
 

 منظمة املؤمتر اإلسالمي -تاسعا  
ســالمي تواصــلت املــشاورات املنتظمــة بــني مــوظفي األمــم املتحــدة ومنظمــة املــؤمتر اإل  - ٦١

. على خمتلـف املـستويات بـشأن املـسائل االقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة واإلنـسانية اهلامـة                  
ــؤمتر         ــة امل ــني منظم ــسيق ب ــستوى التن ــدم يف م ــا أدى إىل إحــراز تق ــاون مم ــرص التع ــدت ف وتزاي
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اإلسالمي واألمم املتحدة، ال سيما يف جماالت حقوق اإلنسان، وتنميـة قـدرات الـدول، وحـل         
 .عات يف الشرق األوسط وأفريقيا وآسياالصرا
، عقد يف الرباط اجتماع عـام بـشأن التعـاون بـني ممثلـي أمـانيت                 ٢٠٠٦يوليه  /ويف متوز  - ٦٢

وأتـــاح . منظومـــة األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي واملؤســـسات املتخصـــصة فيهـــا 
يع واألنــشطة كمــا اســتعرض املــشار. االجتمــاع فرصــة الستكــشاف جمــاالت جديــدة للتعــاون 

 يف بعــــض اــــاالت مثــــل ٢٠٠٤املــــشتركة الــــيت أجنــــزت منــــذ االجتمــــاع العــــام يف عــــام 
والتكنولوجيــا، والتجــارة والتنميــة، ومحايــة الالجــئني ومــساعدم، واألمــن الغــذائي         العلــوم

ــشر        ــون، ون ــسكان، واحلــرف والفن ــصحة وال ــة، وال ــشرية، والبيئ ــوارد الب ــة امل والزراعــة، وتنمي
 يف اجتمــاع الربــاط توقيــع مــذكرة تفــاهم بــشأن التعــاون الــتقين يف جمــال حقــوق   ومت. التــراث

 .اإلنسان بني مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومنظمة املؤمتر اإلسالمي
وشــرعت منظمــة املــؤمتر اإلســالمي مــؤخرا يف برنــامج جديــد لتوســيع جمــال رســالتها     - ٦٣

ــا      ــى األخــص يف جم ــام، وعل ــشكل ع ــها ب ــز عمل ــة  وتعزي ــة االجتماعي ــصادية -الت التنمي  االقت
ويتمـــشى هـــذا الربنـــامج مـــع  . وختفيـــف وطـــأة الفقـــر، ومواصـــلة حتـــديث أجهزـــا الفرعيـــة 

اإلصالحات العملية الواردة يف برنـامج عملـها لعـشر سـنوات ملواجهـة التحـديات الـيت                   إدخال
الــيت اعتمــدا تتعــرض هلــا األمــة اإلســالمية يف القــرن احلــادي والعــشرين، وهــي اإلصــالحات   

ديــسمرب /الــدورة االســتثنائية الثالثــة للمــؤمتر اإلســالمي الــيت عقــدت يف مكــة يف كــانون األول   
٢٠٠٥ . 

، أصـــدر األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة، ومنظمـــة املـــؤمتر   ٢٠٠٦فربايـــر /ويف شـــباط - ٦٤
عـوا فيـه إىل     اإلسالمي، وجامعة الدول العربية، مع ممثلي إسبانيا وتركيا وقطر، بيانا مـشتركا د            

. ضبط النفس والتزام اهلدوء بعد نشر الصور الكاريكاتورية للنيب حممـد الـيت أثـارت اخلالفـات                 
واحتــوى البيــان علــى االلتــزام بوضــع اســتراتيجية مــشتركة وتــدابري متفــق عليهــا مــن شــأا أن  

تبـادل  تساعد يف التغلب على هـذه األزمـة، وتـاليف تكرارهـا، والتـرويج للتـسامح واالحتـرام امل                  
 . بني مجيع األديان واتمعات احمللية يف أوروبا وغريها

واصــلت األمــم املتحــدة ومنظمــات املــؤمتر اإلســالمي ومؤســساته املتخصــصة تعاوــا     - ٦٥
الوثيق واملتعدد الوجوه مع أجهزة تعزيز قدرات املنظمتني يف مواجهـة التحـديات الـيت تعتـرض                 

نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي           وأجرى بر . التنمية والتقدم االجتماعي  
مناقــشات تفــصيلية بــشأن التنفيــذ الفعــال ملختلــف بنــود برنــامج العمــل لعــشر ســنوات ملنظمــة  

ــة    ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــا باألهـ ــالمي يف عالقاـ ــؤمتر اإلسـ ــصادية  . املـ ــة االقتـ ــت اللجنـ وتعاونـ
راعـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان مـع       واالجتماعية لغـرب آسـيا، ومنظمـة األغذيـة والز     
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مركز البحوث اإلحـصائية واالقتـصادية واالجتماعيـة والتـدريب للبلـدان اإلسـالمية، يف تنظـيم                 
 .حلقات عمل وحلقات دراسية واجتماعات أفرقة اخلرباء

ــؤمتر اإلســالمي،          - ٦٦ ــاركت منظمــة امل ــال التعــاون، ش ــات التقــدم يف جم ــن بــني عالم وم
المية للتربية والعلم والثقافة ومنظمة اليونيسيف، يف تنظيم املؤمتر الـوزاري األول            واملنظمة اإلس 

وعقـدت منظمـة اليونـسكو واملـؤمتر        . ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تشريناملعين بالطفل يف الرباط يف      
الــدويل لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت والتنميــة، ومنظمــة جامعــة الــدول العربيــة للتربيــة   

 تعزيـز ” حـول موضـوع      ٢٠٠٥يونيـه   /حزيرانالعلوم اجتماعا مشتركا يف الرباط يف       والثقافة و 
 .“ العمل امللموس املستمراحلوار بني الثقافات واحلضارات من خالل

وواصــلت األمــم املتحــدة تعاوــا مــع املــصرف اإلســالمي للتنميــة واملنظمــة اإلســالمية   - ٦٧
. و عــن طريــق مكاتبــها ومراكزهــا اإلقليميــة للتعلــيم والعلــم والثقافــة، ســواء بــصورة مباشــرة أ 

واستجابة للحاالت احلرجـة الـيت حتـدث نتيجـة الـصراع أو الكـوارث الطبيعيـة، قامـت منظمـة                    
. املؤمتر اإلسالمي واألمم املتحدة بتنسيق مواردمها بصورة فعالة يف جمـال املـساعدات اإلنـسانية              

ــؤمتر اإلســالمي يف اــ     ــد ملنظمــة امل ــدور املتزاي ــساين وجــاء ال  ال ســيما يف االســتجابة  -ال اإلن
 مكمـال لعمـل     - ولسلسلة الزالزل املدمرة يف آسيا       ٢٠٠٤لكارثة املوجات التسونامية يف عام      

، ٢٠٠٦مــايو /أيــارويف . األمــم املتحــدة يف جهودهــا لإلغاثــة مــن الكــوارث يف هــذه اــاالت 
وفـضال  . نيا والـصومال وإثيوبيـا    تعاونت املنظمتان معا للمساعدة يف ختفيف وطأة ااعة يف كي         

عن ذلك فإن التمويل املستمر مـن جانـب منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي ملـشاريع الـتعمري يف أجـزاء                      
ــدان        ــذه البلـ ــدة يف هـ ــم املتحـ ــل األمـ ــزز عمـ ــنة، عـ ــستان والبوسـ ــرياليون وأفغانـ ــن سـ ويف . مـ

منـوا والبلـدان    ، قام مكتب األمـم املتحـدة للممثـل الـسامي ألقـل البلـدان                ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول
ــة           ــع منظم ــاهم م ــذكرة تف ــع م ــة بتوقي ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــساحلية وال ــري ال ــة غ النامي

 .اإلسالمي املؤمتر
 

 منظمة الدول األمريكية -عاشرا  
قــام املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة العمــل الدوليــة لألمــريكتني بتــشجيع وتعزيــز احلــوار          - ٦٨

ووجـه جهـوده لتحـسني العالقـات بـني دوائـر املنظمـة              . زاالجتماعي، ال سيما يف منطقة اإلندي     
ويف . وأنـشأت جمـالس وطنيـة للعمـل يف إكـوادور والربازيـل وبـريو             . ومنع القالقـل االجتماعيـة    

إطــار جــدول أعمــال املنظمــة للعمــل الالئــق يف نــصف الكــرة، قامــت املنظمــة بتوعيــة ســكان    
ت منـع الـصراع، والتـشاور وبنـاء التوافـق يف            اإلقليم بالقضايا العمالية، وأولت االنتبـاه إىل آليـا        

وبالتعـاون مـع منظمـة الـدول        . اآلراء، وإجياد فرص عمل، وحماربة الفقـر، واحلكـم الـدميقراطي          
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ــشجيع       ــة، وت ــدريب وتقــدمي املــساعدات التقني ــات الت ــة، قامــت املنظمــة بتنظــيم عملي األمريكي
 .حقوق اإلنسان، وتطبيق املعايري الدولية للعمل

مركز األمم املتحدة اإلقليمـي للـسالم ونـزع الـسالح والتنميـة يف أمريكـا الالتينيـة          قام   - ٦٩
ومنطقــة البحــر الكــارييب، بالتعــاون مــع جلنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة إســاءة اســتعمال           
املخــدرات، وشــرطة اإلنتربــول، وجامعــة الــسالم، بتنظــيم دورات تدريبيــة علــى إنفــاذ القــانون 

ــة   ــق بالرقاب ــا يتعل ــة يف        فيم ــري قانوني ــصورة غ ــها ب ــع ريب ــشروعة ومن ــلحة امل ــارة األس ــى جت  عل
ويتـوىل املركـز   . وجيري اآلن اإلعـداد الثـنيت عـشرة دورة تدريبيـة جديـدة         . باراغواي والربازيل 

صــيانة النظــام املــشترك بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة الــدول األمريكيــة اخلــاص إلدارة األســلحة 
قام بالتعاون مع جلنـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة إسـاءة اسـتعمال               الصغرية واألسلحة اخلفيفة و   

املخدرات وغريها، بوضع نظام متكامل إلدارة األسلحة من أجل تـسجيل األسـلحة والـذخائر               
 .واملتفجرات، وإدارة مرافق األسلحة

ــدول         - ٧٠ ــة ال ــع منظم ــة م ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم ــاون مكت ــا تع كم
يــة عــن طريــق جلنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة إســاءة اســتعمال املخــدرات يف أربعــة     األمريك

ــة اخلطــط الرئيــسية     : جمــاالت رئيــسية ــة، وحتقيــق ال مركزي تنفيــذ نظــم قواعــد البيانــات الوطني
ملكافحة املخدرات، ودعم أماكن الرصد الوطنية ملراقبة املخدرات يف منطقـة اإلنـديز، وتنظـيم               

نفاذ القانون فيما يتعلق مبراقبة األسلحة، والتحقيقات املتعلقة بغسل األمـوال           دورات تدريبية إل  
ــة أن يــشتركا معــاً يف متويــل    . ومنــع التــهريب غــري القــانوين  ويعتــزم هــذا املكتــب وهــذه اللجن

كمـا أنـشأ املكتـب      . دراسات جديدة بـشأن البيانـات املقارنـة عـن إسـاءة اسـتعمال املخـدرات               
ع جلنة البلدان األمريكية ملناهضة اإلرهاب، يف الوقـت الـذي يقـدم فيـه               شراكة تشغيلية دائمة م   

مساعدة تقنية فيما يتعلق بقـضايا مكافحـة اإلرهـاب يف بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر             
ــدول        . الكــارييب ــة ال ــة ومنظم ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــد اشــترك مكت وق

ؤمترات الوزاريــة، وحلقــات العمــل، واحللقــات الدراســية     األمريكيــة يف تنظــيم عــدد مــن املــ    
 .التدريبية املتخصصة، وإيفاد بعثات للمساعدة التقنية

وعــززت اللجنــة االقتــصادية . وتواصــل التعــاون أيــضا يف جمــاالت االقتــصاد والتجــارة  - ٧١
ؤسـسية،  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب ومنظمـة الـدول األمريكيـة مـن روابطهمـا امل                

بالتنسيق فيما بينهما يف جماالت بناء القدرات املتعلقة بالتجارة، ومجع اإلحـصاءات، والتكامـل              
االقتصادي اإلقليمي، والتنمية االقتصادية واالجتماعية واملـستدامة، وجمتمـع املعلومـات، والـبىن             

يـة ومنطقـة البحـر      وواصلت اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتين     . التحتية للموانئ والنقل البحري   
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الكارييب ومنظمة الدول األمريكية تقدمي دعم مؤسسي وتقين هـام لتنفيـذ الواليـات الـيت أسـفر                
 .عنها مؤمتر القمة لعملية األمريكتني

ويتعاون برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مـع منظمـة الـدول األمريكيـة يف تنفيـذ مـشاريع                - ٧٢
ئل املتعلقة باملياه، وسيدعم عمليـة متابعـة أعمـال مـؤمتر     مرفق البيئة العاملية، وعلى األخص املسا 

كما يشارك برنامج األمم املتحدة للبيئـة يف احلـوار حـول سياسـات امليـاه يف                 . قمة سانتا كروز  
 .األمريكتني

 
  املنظمة الدولية للفرانكوفونية-حادي عشر 

ة األمـم املتحـدة يف عـام    واصلت املنظمة الدولية للفرانكوفونية تعزيز تعاوا مـع منظمـ        - ٧٣
ويف هذا الـصدد، شـارك األمـني العـام للمنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة يف مـشاورات                   . ٢٠٠٥

ــة الفرانكوفونيــ    ــدان منظم ــات بل ــم املتحــدة    رؤســاء دول وحكوم ــر األم ــدت يف مق ــيت عق ة ال
، حـــول موضـــوع ٢٠٠٥ســـبتمرب /بنيويـــورك، علـــى هـــامش مـــؤمتر القمـــة العـــاملي يف أيلـــول 

 وذلك حبـضور األمـني العـام لألمـم     “ الفرانكوفونيةنطقةراطية واحلقوق واحلريات يف امل    الدميق”
وكررت املنظمة الدولية للفرانكوفونيـة تأكيـد التزاماـا بتعزبـز الـشراكات مـع األمـم                 . املتحدة

 الـيت شـارك فيهـا ممثـل     ٢٠٠٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٨ إىل ٦املتحدة مبناسبة ندوة باماكو من     
 . العام لألمم املتحدةلألمني
ونظمــت العديــد مــن االجتماعــات املــشتركة يف نيويــورك، ترمــي إىل حتــسني مــسامهة   - ٧٤

ــسالم    ــات حفــظ ال ــة يف عملي ــدان الفرانكوفوني ــق عمــل مــشترك جيمــع إدارة    . البل ــشئ فري وأُن
، مـن أجـل إجـراء حـوار         ٢٠٠٦مارس  /عمليات حفظ السالم والبعثات الفرانكوفونية يف آذار      

 إدارة عمليات حفظ السالم واملنظمة الدولية للفرانكوفونية دف حتسني مـشاركة الـدول              بني
األعضاء واملراقبة يف منظمة الفرانكوفونيـة يف القـضايا املتـصلة بعمليـات حفـظ الـسالم وتيـسري                   

ومـن هـذا    . استخدام اللغة الفرنسية يف عمليات حفظ السالم اجلارية يف املنطقـة الفرانكوفونيـة            
ظــور، جتــسدت مــسامهة املنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة يف إرســال خــرباء فرانكوفــونيني يف   املن

 للمــشاركة يف املــشروع التجــرييب إلدارة عمليــات  ٢٠٠٦يونيــه /مــايو وحزيــران/شــهري أيــار
ــات حفــظ        ــونيني يف عملي ــراد شــرطة فرانكوف ــدريب وتوظيــف أف ــسالم الرامــي إىل ت حفــظ ال

 .ة يف داكار وياونديالسالم التابعة لألمم املتحد
وفيما يتعلق مبنع األزمـات والـصراعات، وكـذا أنظمـة اإلنـذار، جتـدر اإلشـارة إىل أن                    - ٧٥

املنظمة الدولية للفرانكوفونية شاركت، يف إطار متابعـة حلقـة العمـل املـشتركة لألمـم املتحـدة                  
نـذار املبكـر ومنـع       بشأن اإل  ٢٠٠٤أبريل  /واملنظمة الدولية للفرانكوفونية اليت نظمت يف نيسان      
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ــة      ــع املــستوى بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي الــصراعات، يف االجتمــاع الــسادس رفي
يف نيويـورك الـذي وضـع أسـس تعزيـز التعـاون، وال سـيما يف          ) ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٦و   ٢٥(

ركون وهلـذه الغايـة، أنـشأ املـشا       . جمال منع الصراعات، بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة        
يف االجتماع السادس رفيع املستوى جلنة دائمة مكلفـة بـالربط بـني االجتماعـات العامـة رفيعـة         

 ٢٠٠٦فربايـر   / شباط ٢٤ و   ٢٣وعقدت هذه اللجنة الدائمة اجتماعها األول يومي        . املستوى
ــة بــشأن منــع الــصراعات واألمــن    . يف نيويــورك كمــا عقــد مــؤمتر وزاري ملنظمــة الفرانكوفوني
بنـاء علـى توصـية مـن اجلمعيـة العامـة            ) كنـدا (يف سـان بونيفـاس       ٢٠٠٦مـايو   / أيار البشري يف 

 .لألمم املتحدة بتعميق مفهوم األمن البشري
وعالوة على ذلك، عززت املنظمة الدولية للفرانكوفونية تعاوا مع األمـم املتحـدة يف               - ٧٦

ــال  ــا   جمـ ــى إجرائهـ ــساعدة علـ ــات واملـ ــة االنتخابـ ــاركت امل . مراقبـ ــذا شـ ــة  وهكـ ــة الدوليـ نظمـ
للفرانكوفونيـة يف عمليـة اسـتعراض مـشروع نــص قـانوين يرمـي إىل مواءمـة قواعـد وممارســات         

ــدة يف       ــم املتحـ ــه األمـ ــذي اعتمدتـ ــات الـ ــة االنتخابـ ــة يف مراقبـ ــات الدوليـ ــشرين ٢٧املنظمـ  تـ
ــوبر /األول ــم املتحــدة يف      . ٢٠٠٥أكت ــع األم ــة م ــة للفرانكوفوني ــة الدولي ــت املنظم ــا تعاون كم

نتخابيـة خمتلفـة يف املنطقـة الفرانكوفونيـة، وال سـيما يف هـاييت، حيـث عملـت بتـشاور                     مراحل ا 
عن كثب مع بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت خالل بعثتها ملراقبـة اجلولـة األوىل                  

وتـوفري  ) ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٧(لالنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابـات جملـس الـشيوخ          
ــالم وا ــشيوخ        اإلع ــس ال ــات جمل ــشريعية وانتخاب ــات الت ــة لالنتخاب ــة الثاني ــة خــالل اجلول حلراس

 ).٢٠٠٦أبريل /نيسان ٢١(
ويف كوت ديفوار، تعاونت املنظمة الدولية للفرانكوفونيـة مـع األمـم املتحـدة يف إطـار            - ٧٧

راؤهـا  بعثة مشتركة لتحليل وتقييم االحتياجات االنتخابية لالنتخابات اليت كـان مـن املقـرر إج        
ويف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، شـاركت        . ٢٠٠٥أكتوبر  /يف بادئ األمر يف تشرين األول     

املنظمـــة الدوليـــة للفرانكوفونيـــة يف ترشـــيد االنتخابـــات الرئاســـية والتـــشريعية الـــيت جـــرت يف 
 مـن خـالل تـوفري خـرباء وتـدريب القـضاة الكونغـوليني يف جمـال املنازعـات                    ٢٠٠٦يوليـه   /متوز

ومت نــشر بعثــة مراقبــة . بيــة يف إطــار اتفــاق شــراكة مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  االنتخا
فرانكوفونيــة خــالل االقتــراع، بــدعم لوجيــسيت مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  

ويف الفتـرة   . الدميقراطية وبالتعاون مع مشروع بعثة األمم املتحـدة لـدعم التنـسيق بـني املـراقبني               
ــ٢٩مــن  ــايو إىل /ار أي ــران٦م ــه / حزي ــة،   ٢٠٠٦يوني ــة للفرانكوفوني ، ســارعت املنظمــة الدولي

، إىل إيفـاد بعثـة      مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى            مبساعدة  
 .إىل بانغي لإلعالم وتقييم احلالة بعد إنشاء املؤسسات املنصوص عليها يف الدستور
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ــدان األعــضاء يف منظمــة    وقــدمت املنظمــة الدو  - ٧٨ ــة للبل ــة مــساعدة تقني ــة للفرانكوفوني لي
الفرانكوفونيـــة يف حتريـــر التقـــارير الـــيت يـــتعني أن تقـــدمها إىل جلنـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة   

كتـب األمـم     التابعـة مل   دائرة منع اإلرهـاب   وتتعاون املنظمة الدولية للفرانكوفونية مع      . اإلرهاب
 .ة وفرع منع اإلرهابرمياملتحدة ملكافحة املخدرات واجل

. كما اخنرطت املنظمة الدولية للفرانكوفونيـة يف عمليـة إنـشاء جملـس حقـوق اإلنـسان                 - ٧٩
ويف هذا الصدد، نظمت ندوة فرانكوفونية للمعلومات والتبادل بـشأن جملـس حقـوق اإلنـسان                

كت وشــار. ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦ و ٢٥التــابع لألمــم املتحــدة يف جنيــف يــومي  
جلنـة متابعـة مـؤمتر اهليئـات        مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان يف اجتمـاع مكتـب              

 ).٢٠٠٥فرباير / شباط٤-٣ ( الفرانكفونية احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف املنطقة
ونظمت املنظمة الدولية للفرانكوفونيـة، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،              - ٨٠

منظـورات  :  بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١١ إىل   ٩دراسية من   حلقة  
وفيما يتعلق باألعمال الـيت تقـوم ـا املنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة يف                . للمنطقة الفرانكوفونية 

إطار مرحليت مـؤمتر القمـة العـاملي تمـع املعلومـات، رشـح األمـني العـام لألمـم املتحـدة مـدير                        
ــدريب  مع ــدة والت ــات املعلومــات اجلدي  لعــضوية الــس االســتراتيجي للتحــالف   هــد تكنولوجي

وجتــدر اإلشــارة إىل . العــاملي لتــسخري تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت مــن أجــل التنميــة 
البعثة الدائمة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية يف نيويورك تستقبل كل سنة، مبناسبة انعقـاد جلنـة          

 .لفرانكوفونيةلمنطقة امعهد الطاقة والبيئة لملستدامة، وفدا من التنمية ا
ــة يف جمــاالت      - ٨١ ــة للفرانكوفوني كمــا تبــدى التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــة الدولي

تعاونــت األمــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة يف  : الــشباب والنــهوض بوضــع املــرأة 
مع الشباب، يف إطار تقييم برنامج العمل العاملي للـشباب يف           إنشاء آليات متفق عليها للتشاور      

ــام  ــة       . ٢٠٠٥ع ــيم تنمي ــة وتقي ــن املؤشــرات ملراقب ــة م ــان لوضــع جمموع ــا تعاونــت املنظمت كم
ــشباب ــدورة التاســعة      . ال ــة يف ال ــة للفرانكوفوني ــك، شــاركت املنظمــة الدولي ــى ذل وعــالوة عل

دة وقـــدمت، يف هـــذا اإلطـــار، مـــسامهة واألربعـــني للجنـــة وضـــع املـــرأة التابعـــة لألمـــم املتحـــ 
 .للفرانكوفونية يف االستعراض الذي جيرى كل عشر سنوات لتنفيذ منهاج عمل بيجني

 
  منتدى جزر احمليط اهلادئ-ثاين عشر 

ووفــر وضــع . واصــلت شــراكة األمــم املتحــدة مــع منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ النمــو  - ٨٢
 إطارا فعاال لتركيز وتنسيق دعـم       ون والتكامل اإلقليميني  خطة احمليط اهلادئ لتعزيز التعا    وتنفيذ  

ويف ســياق خطــة احملــيط اهلــادئ، عقــدت األمــم  . سياســات وبــرامج األمــم املتحــدة يف املنطقــة 
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املتحدة شراكة مع أمانة املنظمة الدولية للفرانكوفونية وغريها من الوكاالت احلكومية الدوليـة              
عــة واســعة مــن األنــشطة علــى نطــاق الركــائز األربعــة   اإلقليميــة للمحــيط اهلــادئ لتقــدمي جممو 

 .النمو االقتصادي، والتنمية املستدامة، واحلكم الرشيد، واألمنللخطة، وهي 
ــذ     - ٨٣ ــسية يف تنفي ــة رئي ــة مرجعي ــوغ نقط ــسال  ومت بل ــل لل ــاق بوغانفي ــا  اتف ــابوا غيني م يف ب

 أن برنـامج  يف بوغانفيـل بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة        ، أعلنـت    ٢٠٠٥مـايو   /ففـي أيـار   . اجلديدة
. الــتخلص مــن األســلحة قــد أجنــز ومت التحقــق مــن أن الوضــع أصــبح مواتيــا إلجــراء انتخابــات

ــواب         ــس ن ــضاء جمل ــيس وأع ــة النتخــاب رئ ــات عام ــذلك، أدت أول انتخاب ــة ونتيجــة ل منطق
 ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ١٥مـايو إىل    / أيـار  ٢٠ اليت نظمت من     بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت   

وعملــت إدارة الــشؤون الــسياسية . بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم الــذايت إنــشاء أول حكومــة لإىل
 بـشكل وثيــق يف  بعثـة مـراقيب األمــم املتحـدة يف بوغانفيــل   وأمانـة منتـدى جــزر احملـيط اهلــادئ و   

كمـا أُبقـي علـى تعـاون جيـد بـني إدارة             . تصميم مفهوم املراقبة الدوليـة لالنتخابـات وتنـسيقها        
سياسية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأمانة منتدى جزر احمليط اهلـادئ يف اإلعـداد              الشؤون ال 

ــسان    ــا يف ني ــات يف جــزر ســليمان وخالهل ــل /لالنتخاب ــشؤون  . ٢٠٠٦أبري وستواصــل إدارة ال
ويف . الـسياسية تقــدمي املـساعدات يف مراقبــة االنتخابـات إىل أمانــة منتـدى جــزر احملـيط اهلــادئ     

ارة الـشؤون الـسياسية وبرنــامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي وأمانـة املنتــدى      غـضون ذلـك، تــضع إد  
بعثـة املـساعدة    مقترحات مـشروع مـشترك مـن شـأا تكملـة أنـشطة حكومـة جـزر سـليمان و                   

 . الرامية إىل التصدي للتحديات املقبلةاإلقليمية إىل جزر سليمان
ــام  - ٨٤ ــائي ع   ٢٠٠٥ويف عـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــاعد برنـ ــع  ، سـ ــصميم ووضـ ــى تـ لـ

وسترمي االستراتيجية إىل كفالة االرتبـاط الوثيـق        . استراتيجية رصد وتقييم خلطة احمليط اهلادئ     
باألهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من الصكوك الدولية وستـساعد يف تـصميم نظـام قـائم علـى                  

. اف اخلطــةشــبكة اإلنترنــت للمــاحنني الــذين يقــدمون تقــارير عــن األنــشطة املنفــذة وفقــا ألهــد
وواصــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي التركيــز علــى تعزيــز قــدرات حكومــات املنطقــة علــى  

ــضعيفة      ــصغرية وال ــصادات ال ــا االقت ــيت تواجهه ــة الكــبرية ال ويف . االســتجابة للتحــديات اإلمنائي
 .الوقت نفسه، أُويل اهتمام خاص للتصدي للفقر والتهميش وكفالة محاية حقوق اإلنسان

، اشتركت إدارة الـشؤون الـسياسية وبرنـامج األمـم املتحـدة             ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسان و - ٨٥
اإلمنائي، بالتعاون مع أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، ونظمت أول حلقة عمل إقليميـة بـشأن                

واستعرضـت حلقـة العمـل القـدرات املتـوافرة      .  يف نـادي بفيجـي  بناء الـسالم ومنـع الـصراعات    
والوطنية واإلقليمية وخرجـت بتوصـيات بـشأن كيفيـة تعزيـز الـشراكة يف               على األصعدة احمللية    

ونظمت حلقة عمـل إقليميـة أخـرى عـن املنظـور اجلنـساين والـصراعات والـسالم                  . هذا امليدان 
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 مببادرة من أمانة منتدى جزر احمليط اهلـادئ وعـدة منظمـات،             ٢٠٠٦يونيه  /واألمن يف حزيران  
ي والوكالة األسترالية للتنمية الدولية وصـندوق األمـم املتحـدة       منها برنامج األمم املتحدة اإلمنائ    

وقـــد ســـعت حلقـــة العمـــل إىل بنـــاء القـــدرات لتنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن   . اإلمنـــائي للمـــرأة
ويتعــاون برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     . بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

 سـيعد القيـادات املقبلـة للمحـيط اهلـادئ لتـبين            يف برنامج للقيـادة    جامعة جنوب احمليط اهلادئ   و
ــيد  ــم الرشـ ــادئ احلكـ ــائي و  . مبـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــرى برنـ ــي  وأجـ ــم احمللـ ــل احلكـ حمفـ

ــث ــيني املنتخــبني       للكمنول ــادة احملل ــدة الق ــا للمــدربني لفائ ــدريبا إقليمي ــل األمــم املتحــدة ت وموئ
م املتحدة اإلمنائي تنظيم حلقـة عمـل        ، ويعتزم برنامج األم   ٢٠٠٦أبريل  /مارس ونيسان /آذار يف

 .٢٠٠٦أغسطس /للتوعية بشأن القيم األخالقية العامة واملساءلة يف آب
استعراضــا لألقــران لتــشريع  واجلرميــة ملراقبــة املخــدرات  املتحــدة األمــمجيــري مكتــب  - ٨٦

كمـا  . احمليط اهلـادئ النمـوذجي ملكافحـة اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                جزر  منتدى  
السامية حلقوق اإلنسان تقييما للمعدالت املتدنيـة المتثـال البلـدان            املتحدة   األممجتري مفوضة   

. حقوق اإلنسان بغيـة اختـاذ تـدابري إصـالحية مالئمـة           تفاقيات  األعضاء يف املنتدى فيما يتعلق با     
ائي اإلمنــ املتحــدة األمــمبالتعــاون مــع صــندوق  إجــراء حبــوث إقليميــة  أمانــة املنتــدى، طلبــت و

يف  حلقة عمـل إقليميـة       تللمرأة، بشأن احلواجز اليت تعترض انتخاب املرأة يف الربملانات ونظم         
 .املرأة يف الربملان يف جزر كوكمتثيل لتشجيع  ٢٠٠٦أبريل /نيسان
 احملــيط رلألغذيــة والزراعــة جبمــع األمــوال ملنتــدى جــز  املتحــدة األمــموقامــت منظمــة  - ٨٧

وواصــلت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة  . يمــي لألمــن الغــذائياهلــادئ لــدعم الربنــامج اإلقل
العمل عن كثب مع الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية والطاقة اهليدرولوجيـة يف الـدول األعـضاء                
يف منتدى جزر احملـيط اهلـادئ يف جمـاالت الطقـس وامليـاه واملنـاخ والقـضايا البيئيـة ذات الـصلة                       

اإليـدز مـن   /املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية    ملتحدة  ااألمموقدم برنامج  . األخرى
خـــالل منتـــدى القيـــادات يف آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة  املـــساعدة 
تنفيــذ االســتراتيجية لوضــع خطــة يف اإليــدز والتنميــة إىل منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ  /البــشرية

مـؤمتر القمـة ملنتـدى جـزر احملـيط اهلـادئ املعقـود يف               اخلطة   وأيد. اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ   
يف وضـع اخلطـة، طُلـب     املنتـدى  واعترافا بدور. ٢٠٠٥أكتوبر  /غينيا اجلديدة يف تشرين األول    

ــشرية       ــادات يف آســيا واحملــيط اهلــادئ املعــين بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدى القي ــدز /إىل منت اإلي
 .اخلطةوالتنمية أخذ املبادرة يف دعم تنفيذ 

تعمـل عـن كثـب مـع     ) اليونـسكو (للتربيـة والعلـم والثقافـة      املتحدة   األممظلت منظمة    - ٨٨
اإليـدز والتنميـة يف   /منتدى القيادات يف آسيا واحمليط اهلادئ املعين بفريوس نقص املناعة البشرية       
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كمــا . “تطــوير وســائط اإلعــالم يف منــاطق الــصراعات”جــزر ســليمان لتنفيــذ برنــامج بعنــوان 
يف وضـع مبـادرات إقليميـة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ لتـوفري التعلـيم األساسـي                    مفيدا  دورا  ت  أد

وبناء على طلب وزراء التجـارة      . الذي قام بإدارته املنتدى ونفذته جامعة جنوب احمليط اهلادئ        
يف منطقــة احملــيط اهلــادئ، قامــت منظمــة اليونــسكو، بالتعــاون مــع مجاعــة    والتبــادل التجــاري 

يط اهلــادئ وأمانــة املنتــدى، بإكمــال مــشروع قــانون شــبه إقليمــي حلمايــة املعــارف جنــوب احملــ
 . الثقافةالتقليدية وسبل التعبري عن

، عقـدت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط             ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ١٠يف   - ٨٩
منطقـة احملـيط    لقادة  أول دورة خاصة    اهلادئ ومنتدى جزر احمليط اهلادئ ألول مرة يف جاكرتا          

اهلادئ واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ الـيت أتاحـت لقـادة منطقـة احملـيط                 
ومتابعـة للقـرارين   . اهلادئ الفرصة لتوضـيح احتياجـام اإلمنائيـة يف سـياق خطـة احملـيط اهلـادئ          

ئ، بالتعــاون ، شــرعت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــاد٦٢/١٢ و ٦٢/٩
، يف تنفيذ مـشروع لتعزيـز     األمم املتحدة اإلمنائي   برنامجالنشط مع منتدى جزر احمليط اهلادئ و      

ــة احملــيط اهلــادئ التواصــل  ــة عــن تطبيقــات     . يف منطق ــشمل املــشروع إجــراء دراســة متعمق وي
يط تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت، مبـا يف ذلـك اهلياكـل األساسـية الـساتلية يف منطقـة احملـ                    

وتعمل اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ أيـضا مـع منتـدى جـزر                    . اهلادئ
احمليط اهلادئ لتقييم تكـاليف التكيـف الـيت تتحملـها بلـدان احملـيط اهلـادئ نتيجـة لزيـادة فـرص                       

ــول ال ــشراكة      إىل وصـ ــاق الـ ــن اتفـ ــزء مـ ــاد األورويب كجـ ــضاء يف االحتـ ــدان األعـ ــواق البلـ أسـ
 .ةاالقتصادي

 
 للجنوب األفريقياإلمنائية  اجلماعة -ثالث عشر 

،  املتحـدة األمـم للجنوب األفريقي ومنظمة  اإلمنائية  بني اجلماعة   املتعمق  استمر التعاون    - ٩٠
 .املساعدة التقنيةتقدمي وال سيما يف جمال 

نــوب للجاإلمنائيــة واصــلت اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا تعاوــا الوثيــق مــع اجلماعــة   و - ٩١
ومشلـت جمـاالت التعـاون الرئيـسية      .  اإلقليمي ألفريقيا اجلنوبيـة    دوناألفريقي من خالل مكتبها     

وضع أطر عمل تتعلق بالسياسة يف جمال النقـل وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت والتعـدين                 
 ومـن املتوقـع   . اإليـدز /والطاقة وشؤون اجلنسني والعمل والزراعة وفريوس نقص املناعة البشرية        

تعزيـز وتوطيـد شـراكة اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا مـع              املتعلقة ب أن تشمل املشاورات املستمرة     
للجنوب األفريقي توقيع اتفاق للتعاون يشمل جماالت التكامل اإلقليمي وبنـاء           اإلمنائية  اجلماعة  

 .دة القطاعاتالقدرات وتنمية املوارد البشرية وتعبئة املوارد للربامج واملشاريع اإلقليمية املتعد
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اإلمنائيــة  مــع اجلماعــة  ) الفــاو(لألغذيــة والزراعــة   املتحــدة  األمــموتعاونــت منظمــة   - ٩٢
للجنوب األفريقي يف جمال األمن الغـذائي، وال سـيما يف وضـع برنـامج إقليمـي لألمـن الغـذائي             

 والتجــارة وقــدرات ةالــسياسجمــاالت أنــشطة لتعزيــز واشــتمل علــى وتعبئــة املــوارد لــه وتنفيــذه 
واكتمل مشروعان من مشاريع الفاو لألمـن الغـذائي أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                 . التخطيط

مهــا شــبكة ســالمة البــذور ومــشروع بنــاء القــدرات لــدعم وحــدة االستــشعار عــن بعــد التابعــة 
ــة للجماعــة  ــشأن األمــن الغــذائي    اإلمنائي ــذار املبكــر ب ــوفري اإلن وقُــدمت . للجنــوب األفريقــي لت

 ) الــذي مشــل ســتة بلــدان؛ــج أحــواض األــار(ضا يف جمــال إدارة امليــاه الزراعيــة املــساعدة أيــ
للجنوب األفريقي يف توحيد سياساا الزراعية والتجاريـة، مبـا يف           اإلمنائية  والتعاون مع اجلماعة    

 .ذلك تقدمي الدعم إلقامة أسواق مشتركة للمنتجات الغذائية
ــامج   - ٩٣ ــشرية  املــشتر املتحــدة األمــموقــدم برن ــدز /ك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة الب اإلي

املساعدة يف وضع ترتيب للتعاون التقين والتمويل املشترك مدته مخس سـنوات لوحـدة فـريوس                
شركاء الـ وسـيقدم   . للجنـوب األفريقـي   اإلمنائيـة   اإليـدز التابعـة للجماعـة       /نقص املناعـة البـشرية    

اإليـدز مـساعدة ماليـة عـن طريـق      / البـشرية الـدوليون املعنيـون بفـريوس نقـص املناعـة       املتعاونون  
ــتمكني اجلماعــة   ــة الترتيــب ل ــذ إطــار العمــل االســتراتيجي    اإلمنائي للجنــوب األفريقــي مــن تنفي

اإلمنائيـة  وسيتيح ذلك أيضا ألمانة اجلماعـة       . العملاإليدز وخطة   /لفريوس نقص املناعة البشرية   
اإليــدز علــى /نقــص املناعــة البــشريةتعامــل بفعاليــة أكــرب مــع وبــاء فــريوس الللجنــوب األفريقــي 

ــدى  ــدامل ــة    وأجــري. البعي ــة اجلماع ــه أمان ــاع نظمت ــة  اجتم ــي،  اإلمنائي ــوب األفريق ــيال للجن حتل
علـى  لألدلة  اإليدز،  /مبساعدة برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         

 علـى نقـل فـريوس نقـص املناعـة           مسببات الوباء يف شبه املنطقة من خالل التركيز بصفة خاصة         
وانتهى االجتماع إىل عدد مـن التوصـيات الرئيـسية لتقـدميها            . اإليدز عن طريق اجلنس   /البشرية

ــة     ــة اجلماع ــة وأمان ــة املعني ــة للمجــالس الوطني ــشركاء   اإلمنائي ــي وال ــوب األفريق ــاونني للجن املتع
وقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة         لايف الوقت احلايل تنقيحا خلطة       املتحدة   األمموجتري  . الدوليني
 .اإليدز واضعة يف االعتبار تلك التوصيات/البشرية
، طلــب وزراء التجــارة يف اجلماعــة  ٢٠٠٠وانــسجاما مــع خطــة عمــل ماســريو لعــام    - ٩٤

للجنوب األفريقي إجراء مفاوضات بشأن التجارة يف اخلدمات على الـصعيد اإلقليمـي             اإلمنائية  
وضع مشروع متولـه اجلماعـة األوروبيـة        ) األونكتاد(لتنمية  لتجارة وا ل املتحدة   األمموأيد مؤمتر   

ــة     ــة اجلماع ــضاء وأمان ــدول األع ــدعم ال ــة ل ــة    اإلمنائي ــي يف املفاوضــات املتعلق ــوب األفريق للجن
ــدمات ــاون جبنـــوب أفريقيـــا يف       . باخلـ ــل اإلقليميـــة األوىل يف كيـــب تـ وعقـــدت حلقـــة العمـ

اإلمنائيــة  التجاريــة التــابع للجماعــة   اتاوضــ حتــت رعايــة منتــدى املف  ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول
. دورا مهمـا يف بـدء أنـشطة املـشروع     أدت  للجنوب األفريقي واملعنيـة بالتجـارة يف اخلـدمات و         
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ــصادية للجنــوب األفريقــي واجتمــاع       ــار املــسؤولني يف اجلماعــة االقت وتــال ذلــك اجتمــاع لكب
ر الـوزاري الـسادس ملنظمـة التجـارة         للجنوب األفريقي للتحضري للمؤمت   اإلمنائية  لوزراء اجلماعة   

للجنــوب األفريقــي وضــع   اإلمنائيــة وأتــاح االجتمــاع للــدول األعــضاء يف اجلماعــة     . العامليــة
اإلمنائيـة  توصيات للمؤمتر الوزاري السادس ملنظمة التجارة العاملية ولوزراء التجارة يف اجلماعـة             

 .للجنوب األفريقي العتماد بيان
املي التــابع لليونــسكو يعمــل مــع البلــدان األعــضاء يف اجلماعــة  ظــل مركــز التــراث العــ - ٩٥

 للجنوب األفريقي للحفاظ على الفنون الـصخرية يف إطـار مـشروع اجلنـوب األفريقـي                 اإلمنائية
ومت حتديث أحد املواقع يف بوتسوانا، وجيري إعداد مواقع أخرى يف مـالوي             . للفنون الصخرية 
 .وجنوب أفريقيا

يقدم الدعم لوضع استراتيجية شـبه إقليميـة بـشأن          املتحدة للسكان    األمم   صندوقظل   - ٩٦
اإلمنائيــة الــصحة اإلجنابيــة ووضــع اســتراتيجية إلدمــاج الــسكان يف سياســات وبــرامج اجلماعــة  

 .للجنوب األفريقي
املعـين باملخـدرات واجلرميـة     املتحـدة   األمـم ويف جمال مكافحة اإلرهاب، دخـل مكتـب          - ٩٧

ــع    ــة م ــشات رمسي ــة يف مناق ــة اجلماع ــاون     اإلمنائي ــز التع ــه لتعزي ــد من ــي يف جه ــوب األفريق للجن
ــة اجلماعــة    ــة ومكافحــة اإلرهــاب يف منطق ــوب األفريقــي اإلمنائي ــذ  . للجن ــشروع يف تنفي ومت ال
للجنـوب األفريقـي مشلـت حلقـة عمـل شـبه            اإلمنائيـة   العديد من األنشطة املشتركة مع اجلماعة       

 اجلنائيـة تركـز علـى اجلوانـب القانونيـة ملكافحـة اإلرهـاب        إقليمية لكبار املسؤولني عـن العدالـة   
والتعاون الدويل ذي الـصلة يف املـسائل اجلنائيـة ومـؤمترا وزاريـا عـن تـصديق وتنفيـذ الـصكوك                      

ملـساعدة  مـن األنـشطة التدريبيـة واملتعلقـة بتقـدمي ا          القانونية الدولية ملكافحة اإلرهـاب وسلـسلة        
املكتب املعين باملخدرات واجلرميـة الـدعم للجهـود الراميـة إىل            ويقدم  . تعددة األطراف املالتقنية  

ــدول األعــضاء يف اجلماعــة     ــدرة ال ــز ق ــة تعزي ــذ    اإلمنائي ــصديق وتنفي ــى ت ــوب األفريقــي عل للجن
وتــستكمل . بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبــة االجتـار باألشـخاص، وال ســيما النـساء واألطفـال       

بروتوكــول االجتــار (ة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة ملكافحــ املتحــدة األمــمهـذه املبــادرة اتفاقيــة  
 ).باألشخاص

 املاضية مـساعدة تقنيـة للجـان        ة العاملي على مدى السنوات اخلمس     قدم برنامج األغذي   - ٩٨
واملنظمـات واإلدارات احلكوميـة والقطـاع        املتحـدة    األمـم الوطنية، واليت تتكون مـن وكـاالت        

 برنـامج األغذيـة العـاملي يقـدمون مـساعدة واسـعة             وظـل موظفـو   . لتقييم أوجه الضعف   اخلاص
للجان الوطنية لتقييم أوجه الضعف يف جماالت بناء القدرات والتوجيـه وحتليـل أوجـه الـضعف                 

ــيم أوجــه الــضعف يف    . يف املنطقــة ــة لتقي ــابوي وســوازيلند  وتنــشط اللجــان الوطني ــا وزمب زامبي
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 ا يف أنغـوال وجنـوب أفريقيـا       يـ  رمس سبيل اكتـساا طابعـا    بـ  وهـي    وليسوتو ومالوي وموزامبيق،  
 ٢٠٠٥للجنــوب األفريقــي يف عــام اإلمنائيــة ووافقــت جلنــة الــوزراء التابعــة للجماعــة . وناميبيــا

وضـع الـسياسات اإلقليميـة والوطنيـة والـربامج          يف جمال   قدرات  الاسي لتحسني   مخعلى برنامج   
طنيــة واإلقليميــة لتقيــيم اإلمنائيــة والتــدخالت يف حــاالت الطــوارئ مــن خــالل تعزيــز الــنظم الو 

تـشمل الـدول األعـضاء يف اجلماعـة         : وسيتم ذلك على ثالثة مستويات    . وحتليل أوجه الضعف  
ــة والــشركاء  اإلمنائيــة  ــدولينياملتعــاونني للجنــوب األفريقــي واألمان ــة  . ال ــامج األغذي وكــان برن

ام بـإدارة األمـوال   العاملي هو الوكالة الرائدة يف تأمني األموال حلكومة جنـوب أفريقيـا، كمـا قـ            
 . للجنوب األفريقياإلمنائيةاملخصصة للجنة اإلقليمية لتقييم أوجه الضعف التابعة للجماعة 

للجنـوب األفريقـي   اإلمنائية واصلت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تعاوا مع اجلماعة     - ٩٩
وجيــة يف املنطقــة رصــادية واهليدروليف وضــع وحتــديث اهلياكــل األساســية ومرافــق اخلــدمات اإل

وقـدمت املنظمـة    . ويف بناء القـدرات لتـأمني مـسامهة فعالـة يف التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة                
العاملية لألرصـاد اجلويـة املـساعدة يف هـذا الـصدد إىل العديـد مـن الـدول األعـضاء يف اجلماعـة                        

ئماين مـن برناجمهـا     ميزانيتـها العاديـة وملـشاريع صـندوقها االسـت         مـن   للجنـوب األفريقـي     اإلمنائية  
 دعما متواصال أيضا إىل مركز رصد اجلفـاف         تكما قدم . للتعاون الطوعي واملصادر األخرى   

للجنـوب األفريقـي يف هـراري بزمبـابوي يف جهـوده الراميـة إىل تـوفري                 اإلمنائيـة   التابع للجماعـة    
رصـد  ركـز   نظـم م  و. املنتجات ذات الصلة يف جمال الطقس واملناخ واستشارات اإلنـذار املبكـر           

 .بدعم من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية اجلفاف عددا من حلقات العمل التدريبية
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 اجلزء الثاين
 التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات يف امليدان االقتصادي  
 منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود -رابع عشر 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا -ألف  
ستمر التعاون بني اللجنة االقتصادية ألوروبـا ومنظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة                ا - ١

ــع يف اســطنبول يف        ــني املنظمــتني املوقّ ــاوين ب ــاق التع ــا لالتف ــوز٢البحــر األســود وفق ــه / مت يولي
ــر يف جمــايل النقــل والتجــارة    . ٢٠٠١ ــا مثمــرا أكث ــة   . وكــان اتفاق فــضمن إطــار صــندوق تنمي

عاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود جتري دراسة إمكانية تنفيذ أنـشطة            املشاريع ملنظمة الت  
 .مشتركة ذات مصلحة مشتركة

ففـــي جمـــال النقـــل قـــدمت اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا املـــساعدة يف عمليـــة توحيـــد  - ٢
تــشريعات النقــل الوطنيــة يف الــدول األعــضاء يف منظمــة التعــاون االقتــصادي يف منطقــة البحــر   

ــا      األســود ع ــصادية ألوروب ــة االقت ــسية للجن ــة الرئي ــصكوك القانوني ــضمامها إىل ال ــى أســاس ان ل
كمــا ســامهت اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا أيــضا يف التنميــة املنــسقة   . وتنفيــذها يف جمــال النقــل

للــهياكل األساســية للنقــل يف منطقــة منظمــة التعــاون االقتــصادي يف منطقــة البحــر األســود مــن 
يسية ملشروعي طريق الـسيارات الرئيـسي العـابر ألوروبـا وخـط الـسكة               خالل وضع اخلطة الرئ   

وســامهت اخلطــة الرئيــسية لطريــق الــسيارات الرئيــسي العــابر . احلديــد الرئيــسي العــابر ألوروبــا
ألوروبا وخط السكة احلديد الرئيسي العـابر ألوروبـا بـصفة خاصـة يف حتديـد العمـود الفقـري             

وحددت أولوية وقيمة عدد كبري من مـشاريع اهلياكـل          للطريق ولشبكة خطوط السكة احلديد      
 منـها   ٩ بلدا من بلدان وسط وشرق أوروبـا وجنـوب شـرق أوروبـا و                ٢١األساسية للنقل يف    

أعضاء يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود ووضـع اسـتراتيجية اسـتثمارية                
القتـصادية ألوروبـا املـساعدة أيـضا        وقدمت اللجنة ا  . واقعية للتطوير التدرجيي لشبكات الطرق    

يف تطوير روابط النقل بني أوروبا وآسيا مبا يف ذلك عرب منطقة منظمـة التعـاون االقتـصادي يف         
ــة البحــر األســود   ــاون       . منطق ــة التع ــابع ملنظم ــل الت ــل العام ــق النق ــع فري ــق م ــاون الوثي ومت بالتع

ت املتعلقـة بـاملواين الرئيـسية يف    االقتصادي يف منطقة البحر األسـود مجـع عـدد كـبري مـن البيانـا        
البحــر األســود والبحــر األبــيض املتوســط ذات األمهيــة لكــل مــن أوروبــا وآســيا الــيت خــدمت    
كعامــل لزيــادة تطــوير مــشروع روابــط النقــل املــشتركة بــني أوروبــا وآســيا للجنــة االقتــصادية   

 .ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
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 جمال التجارة تتواصل املفاوضات بني اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمـة التعـاون             ويف - ٣
االقتصادي يف منطقة البحر األسود لوضع استراتيجية لتيسري التجارة يف منطقة منظمة التعـاون              

كما جيري استكـشاف إمكانيـات تنفيـذ أنـشطة مـشتركة       . االقتصادي يف منطقة البحر األسود    
تجارة والنقل وفقا للمعايري الدوليـة فـضال عـن توحيـد املتطلبـات مـن البيانـات                  لتوحيد وثائق ال  

 .امتثاال لقوائم الرموز لدى األمم املتحدة
شـــاركت اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا يف االجتماعـــات شـــبه الـــسنوية لـــس وزراء  - ٤

قتــصادي يف اخلارجيــة ويف اجتماعــات وزراء النقــل يف الــدول األعــضاء يف منظمــة التعــاون اال  
وشارك األمني العام لألمانـة الدوليـة الدائمـة ملنظمـة التعـاون االقتـصادي         . منطقة البحر األسود  

ــا       ــصادية ألوروب ــة االقت ــسنوية األخــرية للجن ــدورات ال ــة البحــر األســود يف معظــم ال . يف منطق
ــاون         ــة التع ــسبة ملنظم ــع املؤســسات املنت ــاون م ــات توســيع التع ــا دراســة إلمكاني  وجتــري حالي
 .االقتصادي يف منطقة البحر األسود، وال سيما مصرف التجارة والتنمية ملنطقة البحر األسود

 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  -باء  

مع منظمة التعاون االقتـصادي     ) الفاو(تعاونت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        - ٥
وجيري العمـل حاليـا إلعـداد    .  مصلحة مشتركة  يف منطقة البحر األسود يف تنفيذ مشاريع ذات       

اتفاق تعاوين يف شكل مذكرة للتفاهم بني منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحـر األسـود                
حاليـا  ) الفـاو (واتفق الطرفان على القـضايا الرئيـسية ويعمـل خـرباء            . ومنظمة األغذية والزراعة  

عرضـها علـى منظمـة التعـاون االقتـصادي          على وضع الصيغة النهائية ملذكرة التفاهم مـن أجـل           
 .يف منطقة البحر األسود العتمادها وتوقيعها

 
 منظمة التجارة العاملية -جيم  

اشتركت األمانة الدولية الدائمة ملنظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود                  - ٦
ــشأن احلــواجز التق        ــة ب ــل إقليمي ــة عم ــيم حلق ــة يف تنظ ــة التجــارة العاملي ــاق  ومنظم ــة يف االتف ني

ــومي        ــاز ي ــة القوق ــا وآســيا الوســطى ومنطق ــة وســط وشــرق أوروب  ٢٤ و ٢٣التجــاري ملنطق
وحضر حلقة العمل خرباء من املنظمة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس وهيئـة              . ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

 .الدستور الغذائي التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 

 البنك الدويل -دال  
ــاون بــني املنظمــتني الــيت بــدأت إثــر            - ٧ كنتيجــة لعمليــة إبــرام اتفــاق رمســي بــشأن التع

، اكتملت العملية ذات الصلة بتوقيع رسـالة مـشتركة بعنـوان            ٢٠٠٣مشاورات جرت يف عام     
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إطـار العمـل   : التعاون بني منظمة التعاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود والبنـك الـدويل         
وسـتقوم  .  مما أدى إىل وضـع إطـار عمـل رمسـي للتعـاون       ٢٠٠٥يناير  /واهليكل يف كانون الثاين   

األمانــة الدوليــة الدائمــة ملنظمــة التعــاون االقتــصادي يف منطقــة البحــر األســود ومكتــب املمثــل  
ــا يف بروكــسل بتنــسيق أنــشطة التعــاون املتفــق      اخلــاص للبنــك الــدويل يف جنــوب شــرق أوروب

تعـاون املعـزز بـني منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة          وتتمثل املبادئ املوجهـة هلـذا ال      . عليها
عقـد االجتماعـات    ) أ(البحر األسود وشعبة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى يف البنك الـدويل يف             

 .جماالت التعاون) ج(التعاون االستراتيجي؛ ) ب(وتبادل املعلومات؛ 
 االقتصادي يف منطقـة     أكد االجتماع الثاين عشر لس وزراء خارجية منظمة التعاون         - ٨

ضرورة اختاذ املزيد من اخلطـوات العمليـة        ) ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٣كوموتيين  (البحر األسود   
لتحقيـــق املزيـــد مـــن التعـــاون بـــني املنظمـــتني يف تنفيـــذ املـــشاريع يف منطقـــة منظمـــة التعـــاون   

 .االقتصادي يف البحر األسود
نظمة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر      أرسل األمني العام لألمانة الدولية الدائمة مل       - ٩

األسود رسالة إىل شعبة منطقة أوروبـا ووسـط آسـيا يف البنـك الـدويل طالبـا الـدعم للمـشروع           
املمول من صندوق تنمية املشاريع التـابع ملنظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود                 

 .“ة النقل على الطرق الدوليةتنمية برجميات للتعليم عن بعد لصناع”واملتعلق مبوضوع 
 ١٥أجـــــــرى األمــني العــام لألمانـــــــة الدوليــة الدائمــة مــشاورات يف واشــنطن يــومي    - ١٠
 مع نائب البنـك الـدويل اإلقليمـي الـسيد شـيديو كاتـسو واملـسؤولني               ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٦ و

 .ة املتبادلةالتنفيذيني اآلخرين يف البنك الدويل بشأن خمتلف ااالت ذات املصلح
 

 منظمة السياحة العاملية -هاء  
ــة          - ١١ ــة البحــر األســود ومنظم ــصادي يف منطق ــاون االقت ــة التع ــني منظم ــة ب ــشهد العالق ت

فبعد تنفيذ األنـشطة ذات الـصلة للجنـة منظمـة الـسياحة العامليـة               . السياحة العاملية تقدما مطردا   
طـورات املـستمرة يف جمـال التنميـة املـستدامة           املعنية بالتنمية املـستدامة للـسياحة ومـع مراعـاة الت          

ــاون          ــة التع ــابع ملنظم ــل الت ــق العام ــق الفري ــدها واف ــا بع ــة البحــر األســود وم ــسياحة يف منطق لل
االقتــصادي يف منطقــة البحــر األســود واملعــين بالتعــاون يف جمــال الــسياحة يف اجتماعــه املعقــود   

ــومي  ــد يف ٢٠٠٥مــارس / آذار٣٠ و ٢٩ي ــى إدراج هــذا البن  جــدول أعمــال اجتماعــات   عل
 .الفريق العامل يف املستقبل
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وفضال عن ذلك اشترك املمثل اإلقليمي ملنظمة السياحة العاملية يف أوروبـا يف اجتمـاع                - ١٢
الفريق العامل التابع ملنظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود بـشأن التعـاون يف جمـال       

نظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود الـذي         السياحة ويف اجتماع وزراء السياحة مل     
 .٢٠٠٥مارس / آذار٣١عقد يف 

واصلت األمانـة الدوليـة الدائمـة ملنظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود                    - ١٣
تطوير التعاون مع مركز التدريب والتعليم التابع ملنظمة الـسياحة العامليـة جبامعـة بوغازيـسي يف              

لتــشجيع بــرامج التعلــيم والتــدريب كــأداة مهمــة لتحقيــق اجلــودة والكفــاءة يف جمــال  اســطنبول 
 .السياحة

 
 االستنتاج والتوصيات -واو  

 ٥٩/٢٥٩اختذ األمني العام املزيد من اخلطوات صوب تنفيذ قرار اجلمعية العامـة              - ١٤
تعزيز احلوار مع يتعلق مبنظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود مبا يف ذلك  فيما

املنظمة وتشجيع التعـاون والتنـسيق بـني األمـانتني وبـني الوكـاالت املتخصـصة واملنظمـات             
والــربامج األخــرى ملنظومــة األمــم املتحــدة ومنظمــة التعــاون االقتــصادي يف منطقــة البحــر  

 .األسود بشأن الربامج املشتركة ذات االهتمام املشترك للمنظمتني
مــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات والــربامج      يــتعني أن تواصــل األ  - ١٥

األخرى ملنظومة األمم املتحدة التعاون وإجراء مشاورات مـع منظمـة التعـاون االقتـصادي        
يف منطقة البحر األسود ووضع وتنفيذ برامج مشتركة يف جماالت االهتمام املـشترك مبـا يف         

 .ذلك تنفيذ االتفاقات التعاونية املذكورة آنفا
 
 منظمة التعاون االقتصادي -خامس عشر 

 معلومات أساسية -ألف  
 املتعلق بالتعاون بـني األمـم املتحـدة         ٥٩/٤يقدم هذا التقرر عمال بقرار اجلمعية العامة         - ١٦

وقد طلبت اجلمعية يف ذلـك القـرار أن يقـدم األمـني العـام تقريـرا              . ومنظمة التعاون االقتصادي  
هذا التقرير موجزا قـصريا حلالـة العالقـة التعاونيـة بـني منظمـة التعـاون                 ويقدم  . عن تنفيذ القرار  

 .االقتصادي وخمتلف مؤسسات األمم املتحدة
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حالــة العالقــة التعاونيــة بــني منظمــة التعــاون االقتــصادي وخمتلــف مؤســسات          -باء  
 املتحدة األمم

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
نظمة التعـاون االقتـصادي إىل مجهوريـة أفغانـستان اإلسـالمية            أثناء زيارة األمني العام مل     - ١٧
 استمع إىل إحاطة من املدير القطـري لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                ٢٠٠٥يونيه  /حزيرانيف  

يف أفغانــستان بــشأن االتفــاق املوقــع بــني حكومــة أفغانــستان وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   
 . واخلدمات واخلربة الفنية من أجل إعمار أفغانستانلتعزيز اإلمدادات اإلقليمية للسلع

وتعمل أمانـة منظمـة التعـاون االقتـصادي حاليـا الستكـشاف إطـار للتعـاون وإمكانيـة                    - ١٨
مسامهة أمانة منظمة التعاون االقتصادي يف تعزيز حمتوى ونطاق املنشور احلايل ملكتـب برنـامج               

 .ل املستقلةاألمم املتحدة اإلقليمي ألوروبا وكمنولث الدو
 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا  
بعد توقيع مذكرة التفاهم بني اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمـة التعـاون االقتـصادي         - ١٩

 وافقت املنظمتـان علـى التعـاون يف جمـاالت التجـارة والنقـل والـصناعة وتنظـيم                   ٢٠٠٣يف عام   
وبـالرغم مـن عـدم حتقيـق     . محايـة البيئـة  العمل وتنمية الطاقـة املـستدامة واالقتـصاد واإلحـصاء و         

تعاون مباشر بني املنظمتني أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، اضطلعت اللجنة االقتـصادية ألوروبـا       
 .بتنفيذ عدد من املشاريع يف عدد من البلدان األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  

اســتمرت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ يف تقــدمي املــساعدة     - ٢٠
. للـــدول األعـــضاء يف منظمـــة التعـــاون االقتـــصادي يف جهودهـــا الراميـــة إىل احلـــد مـــن الفقـــر

ــصدد يف تنفيــذ          ــادئ يف هــذا ال ــة آلســيا واحملــيط اهل ــة االقتــصادية واالجتماعي وشــرعت اللجن
د الـدخل والعمالـة للفئـات الـضعيفة مـن خـالل متويـل مقـدم مـن حكومـة                     مشروع لتعزيز توليـ   

 بغيــة جتميــع وتقيــيم ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ومت تنفيــذ أنــشطة يف إطــار املــشروع يف عــامي  . اليابــان
الــربامج احلاليــة لتوليــد الــدخل والعمالــة يف بلــدان آســيا الوســطى الــيت هــي أعــضاء يف منظمــة    

). كــستان وطاجيكــستان وقريغيزيــستان وكازاخــستان أذربيجــان وأوزبا(التعــاون االقتــصادي 
ومن املتوقع بعد توقيع املشروع أن تتوفر للبلدان املشاركة أُطـر لتعزيـز وتقيـيم ورصـد الـربامج                

 .والسياسات القائمة على االكتفاء الذايت للحد من الفقر
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ــصادية     - ٢١ ــة االقتـ ــاء علـــى طلـــب اللجنـ ــاون االقتـــصادي بنـ ــة التعـ ــة منظمـ  تعاونـــت أمانـ
واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ وعمــال مبــذكرة التفــاهم احلاليــة بــني املنظمــتني مــع اللجنــة  
االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ يف إعداد تقرير عن حالة البيئة يف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ                  

مية  لتغطية منطقة آسيا الوسطى دون اإلقليمية فضال عن مجهورية إيران اإلسـال            ٢٠٠٥يف عام   
ــا ــاون        . وتركي ــة التع ــة منظم ــة يف منطق ــة البيئ ــات عــن حال ــا بالبيان ــصدرا غني ــر م ــوفر التقري وي

 .االقتصادي
ــاون        - ٢٢ ــة التع ــادئ ومنظم ــة آلســيا واحملــيط اهل ــصادية واالجتماعي ــة االقت اشــتركت اللجن

علـى  االقتصادي يف وضع صالحيات الفريق العامل املعين بالتجارة يف الطاقـة الـذي مت االتفـاق      
ــة         ــذيني للمنظمــات شــبه اإلقليمي ــاء التنفي ــشاري العاشــر للرؤس ــاع االست ــاء االجتم ــشائه أثن إن

 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلولواللجنة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ املعقود يف كامتاندو يف 
 عملت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ          ٢٠٠٥يونيه  /حزيرانيف   - ٢٣

دل خربا يف تعزيز التعاون يف جمـال الطاقـة أثنـاء اجتمـاع يتعلـق بالتجـارة اإلقليميـة يف            على تبا 
 .الطاقة عقد يف مجهورية إيران اإلسالمية

، نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ         ٢٠٠٥أبريل  /نيسانيف   - ٢٤
 واالتفاقـات واملفاوضـات التجاريـة       حلقة دراسية يف طهران بشأن السياسات املتعلقـة بالتجـارة         

املتعــددة األطــراف واإلقليميــة والثنائيــة وتيــسري التجــارة وأفــضل املمارســات يف االنــضمام إىل    
منظمــة التجــارة العامليــة وقــدمت املــساعدة لــدورة لــتالقح األفكــار يف جمــال وضــع الــسياسات   

ني العــام ملنظمــة التعــاون  واالســتراتيجيات يف جمــال التجــارة واالســتثمار مبــشاركة نائــب األمــ   
 .االقتصادي وفريقه املسؤول عن التجارة واالستثمار

احتفظت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ بعالقـات تعـاون وثيقـة               - ٢٥
مع منظمة التعاون االقتصادي يف جمال النقل وبصورة خاصة فيما يتعلق بتطـوير الطريـق الـربي                

 .ة خطوط السكة احلديد العابرة آلسيا وتسهيل النقل الربيالعابر آلسيا وشبك
مشــل مــشروع حتديــد االحتياجــات االســتثمارية واألولويــات اإلمنائيــة لــشبكة الطريــق    - ٢٦

الربي العابر آلسـيا والوصـالت متعـددة الوسـائط وحمطـات الـشحن إعـداد حملـات دون إقليميـة             
ق آسـيا وعقـد ثالثـة اجتماعـات        وجنـوب وغـرب آسـيا وجنـوب وشـر          )٢(لوسط ومشـال آسـيا    

ــق اخلــرباء   ــة لفري ــشمال     . دون إقليمي ــق اخلــرباء دون اإلقليمــي املعــين ب ــد اجتمــاع لفري ومت عق

_________________ 
يتم الربط بني األنشطة املنفذة يف وسط آسيا بتلـك املنفـذة يف تلـك املنطقـة دون اإلقليميـة يف إطـار مـشروع                       )٢( 

 .بناء القدرات لتنمية روابط النقل األقاليمية الربية والبحرية
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 كــانونووســط وجنــوب غــرب آســيا بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون االقتــصادي يف طهــران يف  
 .٢٠٠٥يناير /الثاين
ــرانيف  - ٢٧ ــه /حزي ــستوى للخــ   ٢٠٠٥يوني ــع امل ــاع رفي ــد اجتم ــة يف   عق ــة املنظم رباء بأمان

ومت االتفـاق أثنـاء االجتمـاع    . طهران بشأن خريطـة شـبكة الطـرق ملنظمـة التعـاون االقتـصادي             
علــى اعتمــاد معــايري وتــصنيفات الطــرق لــدى اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط   

عـضاء يف   اهلادئ كأساس خلريطة شبكة طرق منظمـة التعـاون االقتـصادي نظـرا ألن الـدول األ                
منظمــة التعــاون االقتــصادي هــي دول أعــضاء أيــضا يف اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا 

 .واحمليط اهلادئ
واصــلت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ واللجنــة االقتــصادية    - ٢٨

ــصا        ــامج اخلــاص القت ــار الربن ــصادي تعاوــا يف إط ــاون االقت ــة التع ــا ومنظم دات آســيا ألوروب
الوسطى يف جمال النقل ومشل تعاون منظمة التعاون االقتصادي النشط يف الفريـق العامـل املعـين              

 يف ٢٠٠٦مــارس /آذاربالنقــل وعبــور احلــدود مبــا يف ذلــك دورتــه احلاديــة عــشرة املعقــودة يف  
 .أملآيت بكازاخستان

روابــط النقــل ضــمن إطــار مــشروع حــساب األمــم املتحــدة لبنــاء القــدرات يف تنميــة    - ٢٩
األقاليميــة الربيــة والبحريــة، مــن املتوقــع توســيع مــشاركة منظمــة التعــاون االقتــصادي يف تنفيــذ 

 .املشروع
بدأت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ أيضا مناقشات مـع منظمـة              - ٣٠

اري علـى الـسكة   التعاون االقتصادي تتعلق بتعزيز التعاون يف تنظيم جتريـب قطـار حاويـات جتـ              
 .احلديد املمتدة إىل البلدان األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي وداخلها

بدأت اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف تنفيـذ املـشاريع التاليـة           - ٣١
 .اليت تشمل التعاون مع منظمة التعاون االقتصادي

ــان األوىل (املتعــدد الوســائط مــشروع عــن التخطــيط اإلقليمــي للنقــل    )أ(  املرحلت
يركز على وضع منوذج ختطيطـي متكامـل للنقـل مـن خـالل توسـيع منـوذج التخطـيط                    ) والثانية

الذي وضعته اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ للـسياسة البحريـة ليـشمل                   
للنقــل واللوجيــستيات جوانــب متعــدد الوســائط ويــساهم بالتــايل يف حتــسني اهلياكــل األساســية 

وكفاءة عمليات النقل املتعدد الوسـائط مـع إيـالء اهتمـام خـاص للوصـالت املتعـددة الوسـائط          
 مع البلدان غري الساحلية وبلدان العبور يف املنطقة؛
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ــز دور الطريــق الــربي العــابر آلســيا وخــط الــسكة احلديــد العــابر آلســيا      )ب(  تعزي
كيز التنمية يهـدف إىل تعزيـز النقـل كقطـاع رئيـسي             والوصالت املتعددة الوسائط كمجال لتر    

يف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة وذلـك بتحـسني املرافـق واملمارسـات العمليـة يف الوصـالت                  
املتعددة الوسائط اليت تـشمل نقـاط عبـور احلـدود وبالتـايل تعزيـز الكفـاءة التـشغيلية لوصـالت                     

ة الـيت تـشكل الطريـق العـابر آلسـيا وشـبكة             الطرق وخطوط السكة احلديد ذات األمهية الدوليـ       
خطوط السكة احلديد العابرة آلسيا مثلمـا مت تعريفهـا علـى حنـو مـشترك مـن قبـل مـؤمتر األمـم               

 .املتحدة للتنمية والتجارة والبلدان األعضاء فيه
اشتركت منظمة التعاون االقتـصادي واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط                - ٣٢

ــادئ  ــران يف     اهلـ ــاون االقتـــصادي يف طهـ ــة التعـ ــة منظمـ ــة بأمانـ ــة عمـــل تدريبيـ ــيم حلقـ يف تنظـ
 اسـتنادا إىل النـهج اإلطـاري        “تصميم املشاريع باملـشاركة   ” عن موضوع    ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
ومت تــوفري التــدريب عــن اإلدارة القائمــة علــى النتــائج والنــهج اإلطــاري املنطقــي مــع   . املنطقــي

 .ائية لأللفية والبيئة والتنمية املستدامة والسياسة املتعلقة بالتجارةاإلشارة إىل األهداف اإلمن
 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  
، باالشـــتراك مـــع اللجنـــة )األونكتـــاد(قـــام مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة   - ٣٣

النقـل املتعـدد    االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، ببـدء مـشروع يـشمل كـال مـن                    
وجيـري تنفيـذ    . الوسائط وقضايا تيسري التجارة لدى البلدان أعضاء منظمة التعاون االقتـصادي          

هذا املشروع يف إطار مبـادرة تتعلـق بتعزيـز التعـاون بـني املنظمـة واألونكتـاد علـى صـعيد بنـاء                        
ة متويـل عنـصر   ويتوىل املصرف اإلسالمي للتنميـ . القدرات يف ميدان الكفاءة التجارية والتعاون   

 . تيسري التجارة
واستمر التنفيذ على حنو مشترك بني منظمة التعـاون االقتـصادي واملـصرف اإلسـالمي                - ٣٤

، ٢٠٠٥للتنميــة واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ واألونكتــاد، يف عــام 
 : فيما يتصل مبا يلي

 بــشأن قــضايا النقــل املتعــدد إكمــال واســتعراض أربــع دراســات قطريــة وطنيــة )أ( 
الوسائط، أعدها اخلرباء االستـشاريون الوطنيـون الـذين اضـطلعت منظمـة التعـاون االقتـصادي                 

 بتوظيفهم؛ 
حتضري تقرير موحد على يد خبري استـشاري دويل لـدى األونكتـاد، مـع بيـان                  )ب( 

لوطنيني، إىل جانـب تقدميـه      هذا التقرير للنتائج الرئيسية الواردة يف تقارير اخلرباء االستشاريني ا         
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لعدد من التوصيات ذات الصلة فيما يتصل بالدول أعضاء منظمة التعاون االقتـصادي يف جمـال                
 النقل املتعدد الوسائط؛

النقـل املتعـدد الوسـائط وتيـسري       ”عقد احللقة التدريبية الثانيـة بـشأن موضـوع           )ج( 
 والنقـل ألغـراض     ل تيـسري التجـارة    قيـاس وسـائ   : التجارة يف منطقة منظمـة التعـاون االقتـصادي        

وهــذه احللقــة تــستند إىل توصــيات احللقــة . ٢٠٠٦مــايو /، وذلــك يف طهــران يف أيــار“التنميــة
 يف سـياق املـشروع املـضطلع        ٢٠٠٦التدريبية األوىل بشأن تيسري التجارة، اليت نظمت يف عام          

 .به يف طهران
لوثائق املتعلقة بالدراسـات والتقـارير   وتنوي أمانة منظمة التعاون االقتصادي أن تعمم ا    - ٣٥

ــدول أعــضاء املنظمــة، باإلضــافة إىل         ــدى ال ــة ل ــى املؤســسات املعني ــة، وذلــك عل ــائج احللق ونت
األطراف احملركة ذات الصلة باللغات األصلية لتلك الدول، مـن أجـل احلـصول علـى مـا لـدى                    

 . هذه املؤسسات من تعليقات ومن إجراءات حمتملة أيضا
توقع من احللقة التدريبية أن تيسر املناقشات بـشأن إعـداد خطـة عمـل مقترحـة                 ومن امل  - ٣٦

ملساعدة الدول أعضاء منظمة التعاون االقتصادي يف التغلب على العقبـات املاديـة وغـري املاديـة                 
ومـن املتـوخى هلـذه احللقـة أيـضا أن حتـدد عـددا               . اليت تعترض سبيل التجارة اإلقليمية والدولية     

لسبل احملتملة الـيت مـن شـأا أن متكـن البلـدان أعـضاء األونكتـاد واملنظمـة مـن                   من اخليارات وا  
التعاون يف بذل جهـود مـشتركة مـن أجـل املـضي قـدما إىل األمـام فيمـا يتـصل بربنـامج تيـسري                          

 . التجارة والنقل يف املنطقة
 

 املركز التجاري الدويل املشترك بني األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية  
يواصل املركز التجاري الـدويل املـشترك بـني األونكتـاد ومنظمـة التجـارة العامليـة، هـو           - ٣٧

ومنظمة التعاون االقتصادي، مشاوراما بشأن تشجيع التوسع التجاري مبنطقة املنظمـة، علـى             
وحــضر املركــز االجتمــاع الــوزاري الــذي عقــد بأســتانا يف   . الــصعيدين األقــاليمي واخلــارجي 

 . ، وهو ما زال على اتصال وثيق بأمانة املنظمة٢٠٠٥ سبتمرب/أواخر أيلول
ومن بني الدروس املستفادة من املشروع التعاوين املشترك بني املركز واملنظمة، خـالل              - ٣٨

، أن مثــة أمهيــة لزيــادة تفاعــل القطــاع اخلــاص يف املنطقــة، مــن  ٢٠٠٤-٢٠٠١فتــرة الــسنوات 
ع بالتفاعـل الـالزم علـى صـعيد الـدوائر      خالل توفري فـرص هادفـة أمـام املؤسـسات حـىت تـضطل        

ويف غــضون هــذا، ينبغــي حتديــد العوائــق الــيت تواجههــا التجــارة، إىل جانــب الــسبل  . التجاريــة
الالزمة إلزالتها، وذلك بالتشاور مع جمتمـع رجـال األعمـال، فـضال عـن تعزيـز إطـار الـسياسة          

 . العامة
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اليــوم االضــطالع مبرحلــة جديــدة ومــن منطلــق متابعــة مــا حتقــق مــن إجنــازات، يقتــرح  - ٣٩
ويف سـياق اسـتهداف   . ٢٠٠٦لفترة ثالث سنوات، وذلك ابتداء مـن النـصف الثـاين مـن عـام        

تقــدمي املــساعدة يف جمــال صــوغ الــسياسات التجاريــة علــى صــعيد منظمــة التعــاون االقتــصادي 
مكانات التجاريـة   ودوهلا األعضاء، ينبغي للمشروع التعاوين أن يتوىل يف البداية إعادة تقييم اإل           

لــدى املنظمــة وســائر البلــدان، مــع إدمــاج أمانــة املنظمــة واملؤســسات الوطنيــة يف العمليــة ذات  
الـــصلة، باإلضـــافة إىل تعزيـــز قـــدرة أمانـــة املنظمـــة والـــدول األعـــضاء علـــى معاجلـــة القـــضايا   

لومـات  ويف هـذا الـسياق، سيتيـسر تبـادل املع         . االستراتيجية التجارية ومساندة تشجيع التجارة    
بني القطاع اخلاص واحلكومات ومـن شـأن هـذا املـشروع التعـاوين أن يقـوم أيـضا باسـتعراض                     
مؤسسات تشجيع التجارة يف منطقة منظمة التعاون االقتصادي، وأن يقترح التـدابري املـشتركة              
ــات          ــبكة للمعلوم ــة ش ــة إلقام ــد الظــروف املواتي ــاءة، وأن يع ــة والكف ــة لتحــسني الفعالي الالزم

 . التجارية
 ومـا بعـده، سـيتوىل املـشروع مباشـرة بعـد         ٢٠٠٧وبناء على هذا األساس، ومنذ عام        - ٤٠

ومـن أجـل حتقيـق      . ذلك معاجلة احتياجات التنميـة التجاريـة لـدى القطـاع اخلـاص ومؤسـساته              
هذه الغاية، سـوف يـستهدف املـشروع القيـام، عنـد االقتـضاء، بـتمكني أمانـة منظمـة التعـاون                      

التجارية التابعة للمنظمة ومؤسسات القطاع اخلاص يف املنطقة من التكفـل           االقتصادي والغرفة   
على حنو ناجح بـإجراء دراسـات للعـرض والطلـب، وتنظـيم اجتماعـات للمـشترين والبـائعني،                   
ومساعدة الشركات يف احلصول على أقصى فائدة ممكنة من مشاركتها، وتعزيز القـدرة احملليـة               

 . ية بشكل عامعلى توفري خدمات التنمية التجار
 

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   
 دوالر، مبساعدة مالية وتقنيـة مـن        ٣٢٧ ٠٠٠نفذ مشروع للتعاون التقين، تبلغ قيمته        - ٤١

ــة والزراعــة   وقــد أعــد مكتــب الفــاو اإلقليمــي يف الــشرق األدىن هــذا    ). الفــاو(منظمــة األغذي
التعاون االقتصادي، وذلـك بالتعـاون مـع أمانـة منظمـة         الربنامج اإلقليمي لألمن الغذائي ملنظمة      

 ١١التعاون االقتصادي ومراكز التنسيق بالبلدان أعـضاء هـذه املنظمـة ويتـضمن هـذا الربنـامج                  
 . مشروعا إقليميا وعددا كبريا من املشاريع الوطنية

 ، وقّـع برنـامج تعـاوين تقـين مـشترك بـني الفـاو ومنظمـة        ٢٠٠٦فربايـر  / شباط ٢٢ويف   - ٤٢
وسـوف  . التعاون االقتصادي، حيث يتعلـق هـذا الربنـامج بتعزيـز تـوفري البـذور مبنطقـة املنظمـة                  

، ٢٠٠٦مـايو  / دوالر يف أيـار    ٣٦٥ ٠٠٠يبدأ هذا املـشروع، الـذي يـصل مـستوى إنفاقـه إىل              
 دوالر  ٤٠ ٠٠٠ووافقت أمانة املنظمة كذلك على ختـصيص        . عند اجتماع اجلهات التنسيقية   

 . ندوقها املعين بدراسات اجلدوىهلذا املشروع من ص
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 صندوق األمم املتحدة للسكان   

، حــضر صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مــؤمتر القمــة لرؤســاء ٢٠٠٥يف أوائــل عــام  - ٤٣
 . الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي، الذي عقد يف دوشانيب

 
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   

شئت وحــدة لتنــسيق مكافحــة املخــدرات لــدى أمانــة منظمــة التعــاون االقتــصادي،  أنــ - ٤٤
وذلــك مبــساعدة تقنيــة وماليــة مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واليابــان   

 ٨٠٠ ٠٠٠ومت احلــصول أيــضا يف هــذا الــصدد علــى مــساعدة ماليــة تبلــغ  . واالحتــاد األورويب
وأجنـزت  . ل اليابان واالحتاد األورويب، وذلك عن طريق املكتب       دوالر من بلدان ماحنة، من قبي     

املرحلتــان األوىل والثانيــة مــن املــشروع كمــا قامــت أمانــة املنظمــة واملكتــب اليــوم، علــى حنــو    
ري مكافحـة املخـدرات     التمكني، وتداب ”مشترك، بإعداد مسودة فكرة مشروع بشأن موضوع        

وبعــد . “ يف إطــار منظمــة التعــاون االقتــصادي واجلرميــة وتــشجيع التعــاون اإلقليمــي والــدويل  
موافقة أمانة املنظمة على وثيقة فكرة املـشروع، مت إرسـال هـذه الوثيقـة إىل املكتـب بفيينـا مـن              

 . أجل احلصول على موافقته، وكذلك على مساعدة مالية دولية
 

 برنامج األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
ــة منظمــة التعــاون اال   - ٤٥ ــشأن موضــوع    قــدمت أمان قتــصادي مــسودة مــشروع مقتــرح ب
، وذلـك  “تعزيز القدرات لدى وكاالت تشجيع االستثمار التابعة ملنظمة التعاون االقتـصادي    ”

، مـن أجـل احلـصول علـى         )اليونيدو(إىل مكتب طهران لربنامج األمم املتحدة للتنمية الصناعية         
ليونيــدو مــسودة املــشروع هــذا وتــدرس ا. التمويــل الــالزم مــن الــصندوق االســتئماين لليونيــدو

 . بنشاط
، عقد اجتماع بني موظفي أمانة منظمـة التعـاون االقتـصادي        ٢٠٠٦فرباير  /ويف شباط  - ٤٦

ــابع لليونيــدو بــشأن النظــر يف التعــاون املــستقبلي بــني املنظمــتني،      ومكتــب طهــران الفرعــي الت
 . ت للجدوىوخاصة يف ميدان نقل التكنولوجيا، وتوحيد املعايري، وإعداد دراسا

 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة  

، وقّع علـى مـذكرة تفـاهم بـني برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                ٢٠٠٤أغسطس  /يف آب  - ٤٧
ــامج        ــشطة املقترحــة وبرن ــضمن األن ــتني وتت ــل هــاتني اهليئ ــصادي مــن قب ــاون االقت ومنظمــة التع

 : ما يلي التعاون
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 بالـــسالمة البيئيـــة وبالقابليـــة تعزيـــز األخـــذ خبـــدمات ومـــوارد للطاقـــة تتـــسم )أ( 
وحكومات املنطقة مهتمـة باسـتخدام مـوارد متجـددة مـن مـوارد الطاقـة، ومـع هـذا،                   . للتجدد

فإنه مل يضطلع يف هذا الشأن بأي مشروع حمدد أو برنامج للعمـل، وذلـك مـن جـراء االفتقـار                     
 ييمات للموارد؛ ومن اخلطوات املنطقية األوىل، إجراء تق. إىل موارد خارجة عن امليزانية

رهنـا  (توفري خدمات لبناء القدرات يف جماالت القانون البيئي والتثقيف البيئي            )ب( 
 والسياحة البيئية؛ ) بوجود املوارد الالزمة

 االضطالع خبدمات لتقييم البيئة؛ )ج( 
ــة      )د(  ــشاركة باالجتماعــات الوزاري ــة يف امل ــامج األمــم املتحــدة للبيئ اســتمرار برن
 . لبيئة اليت تعقدها منظمة التعاون االقتصادياملعنية با

 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  

ــسمرب /يف كــانون األول - ٤٨ ــة     ٢٠٠٤دي ــني املنظمــة العاملي ــاهم ب ــذكرة للتف ــى م ــع عل ، وقّ
وقد شارك ممثـل املنظمـة      . لألرصاد اجلوية ومنظمة التعاون االقتصادي من قبل هاتني املنظمتني        

صاد اجلوية يف االجتماع الوزاري الثاين املعـين بالبيئـة الـذي عقدتـه منظمـة التعـاون                  العاملية لألر 
 . ٢٠٠٤أكتوبر /االقتصادي يف تشرين األول

 
 االستنتاجات والتوصيات -جيم  

يوصى بالعمل على كفالة تضافر جهود الوكاالت املتخصصة املختلفة وغريها من            - ٤٩
األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية املختصة، مـن        املؤسسات والربامج التابعة ملنظومة     

أجل توفري املساعدة التقنية واملالية لتنفيذ بـرامج منظمـة التعـاون االقتـصادي، ومـشاريعها                
 . االقتصادية



A/61/256
 

44 06-46347 
 

 اجلزء الثالث
 التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل  

 
 مقدمة -أوال  

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٨ املؤرخ   ٥٩/١٩ بقرار اجلمعية العامة     هذا التقرير مقدم عمال    - ١
، الذي قررت فيه اجلمعية العامة أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لـدورا احلاديـة                 ٢٠٠٤

، وطلبـت  “التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل        ”والستني البند الفرعي املعنون     
قدم تقريرا إىل اجلمعية يف دورا احلادية والستني عـن خمتلـف جوانـب              فيه إىل األمني العام أن ي     

 .التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل
ويفصل التقرير التعاون املتنامي بني املنظمتني العامليتني يف إدخال بعـد برملـاين يف عمـل                 - ٢

التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة األمـــم املتحـــدة مبـــا يف ذلـــك يف جمـــاالت الـــسالم واألمـــن و
والشؤون اإلنسانية وإدارة األزمات والقانون الـدويل وحقـوق اإلنـسان والدميقراطيـة والقـضايا               

 . اجلنسانية
وقد كان املؤمتر العاملي الثاين لرؤساء الربملانات، الذي عقـد يف مقـر األمـم املتحـدة يف                   - ٣

ــول ــة يف دعــم العال ٢٠٠٥ســبتمرب /أيل ــاين    ، خطــوة هام ــة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربمل ق
فقد انعكس اإلعالن الذي اعتمده رؤساء الربملان، نصا وروحا، بعـد ذلـك يف الوثيقـة         . الدويل

توثيـق التعـاون بـني األمـم املتحـدة          ”، الـيت دعـت إىل       ٢٠٠٥اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي لعـام         
ل االحتـاد الربملـاين الـدويل، ـدف املـضي           والربملانات الوطنيـة واإلقليميـة، وخـصوصا مـن خـال          

قدما يف حتقيق مجيع جوانب اإلعالن بشأن األلفية يف مجيع ميادين عمل األمم املتحدة وكفالـة                
 .“التنفيذ الفعال إلصالح األمم املتحدة

ويتناول التقرير أيضا اجلهـود املؤسـسية الراميـة إىل تعزيـز الـشراكة بـني األمـم املتحـدة                    - ٤
 .٥٩/١٩ الربملاين الدويل، حسبما دعي إليه يف قرار اجلمعية العامة واالحتاد

 
 الدعم العام من الربملانيني لألمم املتحدة -ثانيا  

، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥خـــالل اجلمعيـــتني النظـــاميتني لالحتـــاد الربملـــاين الـــدويل يف عـــامي  - ٥
 أيـضا مكانـة عاليـة يف        ناقشت الربملانات األعضاء يف االحتاد بـصفة منهجيـة قـضايا عامليـة حتتـل              

ــدعم         ــاين ل ــز العمــل الربمل ــرارات ــدف إىل تعزي ــم املتحــدة واعتمــدت ق ــال األم جــداول أعم
وهـذه القـرارات تغطـي جمموعـة متنوعـة مـن القـضايا، ومـن              . عمليات األمـم املتحـدة الرئيـسية      

، واإلدارة بينها اهلجرة والتنمية، وتعزيز مكافحة االجتار باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة            
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البيئية ومكافحة التدهور العاملي للبيئة، واألشكال االبتكارية لتمويل التنميـة وحتقيـق األهـداف              
اإلمنائية لأللفية وكذلك كفالة حقوق اإلنسان يف استراتيجيات مواجهـة جائحـة نقـص املناعـة                

 مـن  ٣فقـرة  وقد عممت هذه القرارات بعـد ذلـك يف اجلمعيـة العامـة، طبقـا لل       . اإليدز/ةالبشري
 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ املؤرخ ٥٧/٤٧قرار اجلمعية العامة 

، وـدف بنـاء زخـم إلصـالح         ٢٠٠٥وباالسترشاد بقرارات مؤمتر القمة العـاملي لعـام          - ٦
ذي معىن لألمم املتحدة، مجع االحتاد الربملـاين الـدويل وفـدا برملانيـا رفيـع املـستوى يف نيويـورك                

 إلجراء مناقشات مع كبار مـوظفي األمـم املتحـدة وقـادة اموعـات               ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران 
وقـد عرضـت النتـائج الـيت توصـلت إليهـا هـذه              . اإلقليمية بشأن مـسألة إصـالح األمـم املتحـدة         

البعثة، واليت مشلت سلسلة من املقترحات للعمـل الربملـاين لـدعم نظـام متثيلـي متعـدد األطـراف                    
ملتحـدة املكـان املركـزي، علـى قيـادات مجيـع الربملانـات الوطنيـة         أكثـر فاعليـة حتتـل فيـه األمـم ا     

 .ذلك بعد
وخالل الفترة قيد االستعراض، تابع االحتاد الربملاين الدويل عن كثب مـداوالت فريـق                - ٧

األمــم املتحــدة العامــل املعــين بتنــشيط اجلمعيــة العامــة، وقــدم جمموعــة مقترحــات بــشأن كيفيــة  
 اهليئـتني لتوليـد مزيـد مـن التـضافر وتعزيـز التـأثري الـسياسي العـام                   املضي يف حتسني التعاون بـني     

 .للجمعية العامة
ــم املتحــدة          - ٨ ــسالم وصــندوق األم ــاء ال ــة بن ــسان وجلن ــوق اإلن ــس حق ــشاء جمل ــذ إن ومن

للدميقراطية، واليت أقيمت مجيعها على أساس أن االستثمار يف املؤسسات التمثيليـة الفعالـة الـيت               
 البقاء ال غـىن عنـه لتحقيـق الـسالم الـدائم والتنميـة املـستدامة، يتخـذ االحتـاد           تتوفر هلا مقومات  

 .الربملاين الدويل خطوات حنو تنمية عالقة عمل متينة مع تلك املؤسسات
 

 إسهام الربملانات يف املناسبات الكربى لألمم املتحدة -ثالثا  
 

ر الــصحة العامليــة لعــام عقــد املــؤمتر العــاملي الثــاين لرؤســاء الربملانــات وقــت مــؤمت   
٢٠٠٥ 

ــة مــن        - ٩ ــة العام ــات يف قاعــة اجلمعي ــاين لرؤســاء الربملان ــاملي الث ــؤمتر الع  ٩ إىل ٧عقــد امل
وقـد حـضر هـذا املـؤمتر، الـذي عقـد جنبـا إىل جنـب مـع مـؤمتر القمـة                       . ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلول

انــات، ودعــم  برملانــا وطنيــا ومئــات مــن أعــضاء الربمل ١٥٠، رؤســاء حنــو ٢٠٠٥العــاملي لعــام 
وألقـى املـدير العـام ملنظمـة        . املؤمتر العالقة املتنامية بـني االحتـاد الربملـاين الـدويل واألمـم املتحـدة              

العمل الدولية الكلمة الرئيسية ورأس فريق نقاش بشأن دور ومـسؤوليات الربملـانيني يف احتـرام            
 .عمل األمم املتحدة
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ا أكــد علـى دور الربملانــات باعتبارهــا جتــسيدا  ويف ايـة املــؤمتر، اعتمــد الرؤسـاء إعالنــ   - ١٠
ــة الــيت جيــري مــن خالهلــا التعــبري عــن إرادة الــشعوب       ــة وبوصــفها املؤســسة املركزي للدميقراطي

وأكــد رؤســاء الربملانــات أن األمــم املتحــدة ينبغــي أن . واعتمــاد القــوانني ومــساءلة احلكومــات
طنية مستعدة وراغبـة يف اإلسـهام يف بلـوغ          تظل حجر الزاوية للتعاون العاملي وأن الربملانات الو       

 .ذلك اهلدف
واقتــرح الرؤســاء أيــضا إقامــة شــراكة اســتراتيجية بــني االحتــاد الربملــاين الــدويل واألمــم   - ١١

املتحدة، داعني املنظمة إىل اإلفادة بشكل أكثر تـواترا مـن اخلـربة الـسياسية والتقنيـة الـيت ميكـن                     
ودعـوا أيـضا الربملـانيني إىل أن يكونـوا نـشطني يف الـشؤون       . أن يقدمها االحتاد الربملـاين الـدويل    

الدوليـــة باإلســـهام يف املفاوضـــات الدوليـــة ورصـــدها، وباإلشـــراف علـــى إنفـــاذ مـــا تعتمـــده   
ــة وســيادة القــانون وبتــوخي اليقظــة يف       ــوطين للمعــايري الدولي ــال ال ــة االمتث احلكومــات، وكفال

ــة   ــه ينبغــي   ولتحقيــق هــذه األ . تفحــص أمــور املنظمــات الدولي هــداف، خلــص الرؤســاء إىل أن
 .لالحتاد الربملاين الدويل أن يعمل كنظري برملاين عاملي فريد لألمم املتحدة

 
 جلسات االستماع الربملانية السنوية يف األمم املتحدة  

تطورت اجللسات الربملانية السنوية اليت عقـدت يف األمـم املتحـدة علـى مـدى العـامني                   - ١٢
منتدى فريدا يقدم فيه الربملانيون عرب العامل إسهاما لبعض بنـود جـدول أعمـال               املاضيني لتصبح   

مـن نـزع   ”:  وكـان موضـوعها  ٢٠٠٤ففـي جلـسة عـام       . األمم املتحدة األكثـر أمهيـة وإحلاحـا       
، حبثـت جمموعـة مـن القـضايا املتعلقـة بـرتع             “حتديد دور الربملانـات   :  السالم الدائم  السالح إىل 

ــسالم وبنــ   ــسالم الــسالح وحفــظ ال ــوان ٢٠٠٥وعقــدت جلــسة عــام  . اء دعــائم ال :  حتــت عن
 األمــم املتحــدة مــن أجــل مواجهــة حتــديات القــرن احلــادي    زيــمــسؤوليتنا املــشتركة عــن تعز ”

وقد ركزت اجللسة الرئيـسية علـى املقترحـات األخـرية إلصـالح األمـم املتحـدة،                 . “والعشرين
، وهـي حتديـدا إنـشاء       ٢٠٠٥ لعـام    وأعقبتها جلسات تناولت بعض نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي           

جلنة لبناء السالم، ومبادئ املسؤولية عن احلماية وتعهـد مجيـع الـدول جمـددا باملكافحـة العامليـة                   
وعمم تقرير جلسة االستماع كوثيقة رمسية من وثائق األمم املتحدة، عمال بـالفقرة             . لإلرهاب

 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ بتاريخ ٥٧/٤٧ من قرار اجلمعية العامة ٣
 

 مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات  
كــان مــن بــني املنــدوبني إىل املرحلــة الثانيــة مــن مــؤمتر القمــة العــاملي تمــع املعلومــات  - ١٣

 الـدويل وجملـس النـواب     بلدا حيضرون اجتماعا برملانيـا نظمـه االحتـاد الربملـاين           ٢٩برملانيون من   
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وركــز االجتمــاع علــى تــوفري فــرص احلــصول علــى . ظمــة اليونــسكوالتونــسي بالتعــاون مــع من
 .املعلومات

ــة اإلعــالم       - ١٤ ــوانني حري وتقاســم املــشتركون يف االجتمــاع الربملــاين خــربم يف إعــداد ق
وجـرى التأكيـد علـى أن قـوانني حريـة اإلعـالم تـوفر           . واملبادئ اليت يرتكز عليها ذلك التشريع     

وأشـري إىل أنـه مـع زيـادة الـشفافية احلكوميـة،             . اءلة احلكومـات  أداة هائلة لزيـادة شـفافية ومـس       
 يف  ٩٠وجد مفهوم احلكومة املنفتحة تعبريا عنه يف التشريع اجلديـد واملؤسـسات اجلديـدة وأن                

املائــة مــن بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي لــديها قــانون حلريــة اإلعــالم    
شتركون أيضا على إمكانـات شـبكة اإلنترنـت إلثـراء وجتديـد             وشدد امل . ومكتب ألمني املظامل  

الدميقراطيــة إذا واصــل الربملــانيون جهــودهم الســتخدامها لالتــصال بــني املــواطنني وممثلــيهم        
وقد أطلق مشروع مركـز عـاملي لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف الربملـان يف                  . املنتخبني

مبــــادرة مــــشتركة إلدارة الــــشؤون االقتــــصادية مــــؤمتر القمــــة العــــاملي تمــــع املعلومــــات ك
واالجتماعية واالحتـاد الربملـاين الـدويل لتـوفري دعـم مناسـب لقـدرة الربملانـات علـى االسـتخدام                    

 .الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 

 أحداث أخرى يف األمم املتحدة  
الــدويل إىل املــشاركة يف خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، دعــي ممثلــو االحتــاد الربملــاين    - ١٥

اجتماعات األمم املتحدة وثيقة الصلة خبربم يف قضايا املتعلقة بالدميقراطية أو حقوق اإلنـسان              
 :وتشمل هذه االجتماعات. أو حقوق املرأة

احلــدث الــذي دعــت إليــه شــعبة املــساعدة االنتخابيــة التابعــة إلدارة الــشؤون    )أ( 
اقبة الدولية لالنتخابات، الذي صادق عليـه االحتـاد الربملـاين          السياسية إلصدار إعالن مبادئ املر    

 ؛١١٣الدويل يف مجعيته الـ 
مــشاركة املــرأة يف : مناقــشة فريــق خــرباء بــشأن موضــوع املــرأة واالنتخابــات  )ب( 

انتخابات ما بعد الصراع، نظمتها إدارة الشؤون السياسية ومكتب املستشارة اخلاصة للقـضايا             
 اجلنسانية؛
ناقشة فريق خرباء بشأن اإلدارة يف أقل البلدان منوا دعا إليهـا مكتـب املمثـل                م )ج( 

 .السامي ألقل البلدان منوا التابع لألمم املتحدة
 دعي االحتـاد الربملـاين الـدويل أيـضا إللقـاء كلمـة يف       ٢٠٠٥أكتوبر /ويف تشرين األول   - ١٦

 .نقاش جملس األمن املفتوح بشأن املرأة والسالم واألمن
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 السالم واألمن -ابعا ر 
 الشرق األوسط  

أمضى رئيس جلنة االحتاد الربملاين الدويل لشؤون الشرق األوسـط أسـبوعا يف إسـرائيل                - ١٧
وأتاحـت هـذه    . ٢٠٠٦ينـاير   /وفلسطني مبناسبة انتخابات الرئاسة الفلسطينية يف كـانون الثـاين         

. سـتعدادات والتقيـيم بعـد االنتخابـات       الزيارة فرصة ملتابعة عملية االقتراع يوم االنتخابات واال       
واجتمع رئيس اللجنة مع عدد مـن القـادة الفلـسطينيني يف رام اهللا وغـزة ومـع مـسؤول وكالـة                      

ويف تلــك األثنــاء  . األمــم املتحــدة لغــوث وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن      
 .اإلسرائيليني والفلسطينينيواصلت اللجنة ذاا يئة املسرح حملادثات مباشرة بني املشرعني 

 
 العراق  

، جـرى التـصويت خـارج البلـد         ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ٣٠ إىل   ٢٨يف الفترة من     - ١٨
ــراق يف     ــة للع ــة االنتقالي ــة الوطني ــربني    ١٤النتخــاب اجلمعي ــضم أعــدادا كــبرية مــن املغت ــدا ت  بل

 االحتــاد الربملــاين الــدويل يف وبــدعوة مــن اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة للعــراق اشــترك . العــراقيني
: إذ أوفد االحتاد برملانيني للعمل كمراقبني يف سـبعة بلـدان          . رصد عملية التصويت خارج البلد    

األردن وأملانيــا ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية واجلمهوريــة العربيـــة الـــسورية والـــسويد وكنـــدا   
 .راقبني من عمان، األردنوقام موظفو االحتاد الربملاين الدويل بتنسيق عمل امل. وهولندا

وقـد أقـام االحتـاد اتـصاال      . وتعوق شواغل أمنية كربى مواصلة العمـل يف العـراق ذاـا            - ١٩
مــع الــسلطات العراقيــة وقــام، مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بتــصميم برنــامج مــساعدة    

وسـافر  . ان دائـم  ووضـع األسـاس لربنـامج أطـول أجـال إلقامـة برملـ             . للجمعية الوطنية االنتقاليـة   
األمــني العــام لالحتــاد إىل بغــداد ملناقــشة املــشروع وحــضر اجللــسة االفتتاحيــة للربملــان الــوطين     

ويعمل االحتاد الربملاين الدويل وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي معـا يف تعـاون                . االنتقايل للعراق 
 .وثيق إلعداد املشروع يف صيغته النهائية

 
 أفغانستان  

 مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي       ٢٠٠٤ االحتاد الربملاين الدويل منذ أواخر عام        يعمل - ٢٠
فبعــد بعثــة التقيــيم الــيت جــرت بقيــادة االحتــاد يف  . يف ســبيل إقامــة برملــان جديــد يف أفغانــستان 

، جرى تنفيذ برنـامج لـدعم إقامـة اهليئـة التـشريعية األفغانيـة حتـت                 ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين 
ويقــوم االحتــاد بتزويــد فريــق املــشروع املــشترك بــني  . نــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إشــراف بر

وقـد نظـم   . برنامج األمم املتحدة واالحتاد باملشورة بشأن األنصبة واملعـدات وشـؤون املـوظفني    
االحتاد أيضا زيارات دراسية ملـوظفي الربملـان األفغـاين إىل برملـاين إندونيـسيا واملغـرب، وحلقـة                   
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ودورات تدريبيــة يف كــابول . للعــاملني بــشأن العمليــات الربملانيــة وأحــسن املمارســاتدراســية 
، شـارك   ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول  . للعاملني الربملانيني بشأن تسجيل حماضر اجللسات     

االحتاد يف دورات عمل مع اجلهات املعنية املختلفة يف كابول قبل أن تنعقـد أول دورة للربملـان                  
 . عاما٣٠ بعد أكثر من يف أفغانستان

 
 الرقابة الربملانية على قطاع األمن  

، عقدت يف مونتفيديو حلقة دراسية عن الرقابـة الربملانيـة لقطـاع    ٢٠٠٥يوليه /يف متوز  - ٢١
وقــد نظــم هــذا احلــدث، الــذي يــشكل جــزءا مــن سلــسلة حلقــات . األمــن يف أمريكــا الالتينيــة

ــواردة    ــذ التوصــيات ال ــسعى إىل تنفي ــشأن نفــس     دراســية ت ــدويل ب ــاين ال ــل االحتــاد الربمل  يف دلي
املوضوع، بالتعاون مع برملاين األرجنتني وأوروغواي ومركـز جنيـف للرقابـة الدميقراطيـة علـى                

 .القوات املسلحة
 

 املصاحلة الوطنية  
نـوفمرب، يف بومجبـورا، حلقـة دراسـية إقليميـة عـن دور         /عقدت يف شـهر تـشرين الثـاين        - ٢٢

صاحلة الوطنية يف أفريقيا، بنـاء علـى دعـوة مـن برملـان بورونـدي، و بالتعـاون مـع                     الربملان يف امل  
نـدي هـو نقطـة االنطـالق     ووكـان تـاريخ بور   . املعهد الدويل للدميقراطيـة واملـساعدة االنتخابيـة       

واتفـق مجيـع املـشاركني    . ملناقشة عامة عن استعمال آليـات العدالـة االنتقاليـة لتحقيـق املـصاحلة            
 الربملان يف أي مكان من أفريقيـا هـم يف موقـف مثـايل خيـول هلـم املبـادرة بفـتح                       على أن أعضاء  

املناسبة من هـذه اآلليـات الـيت مـن شـأا أن ختـدم عمليـة                 اموعة  مناقشة وطنية عامة لتحديد     
 املصاحلة يف بلدام 

 واملـساعدة  يوليه، أصدر االحتـاد الربملـاين الـدويل واملعهـد الـدويل للدميقراطيـة       /ويف متوز  - ٢٣
 املبتكـرة   نمـاذج  يعـرض عـددا مـن ال       “دور الربملانـات  : إجناح املصاحلة ”االنتخابية كتيبا عنوانه    

 .ملصاحلةتؤيد اتجارب العدالة االنتقالية، واقتراحات ملموسة للربملانيني ل
 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية - خامسا 
 

 متويل التنمية  
ملتابعـة الـشاملة لتوافـق آراء مـونتريي، اشـترك االحتـاد الربملـاين الـدويل           يف إطار أعمال ا    - ٢٤

واملعهد الـدويل للدميقراطيـة واملـساعدة االنتخابيـة وإدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة يف                 
. ٢٠٠٥يونيــه /عقــد حلقــة نقــاش برملانيــة عــن األشــكال املبتكــرة لتمويــل التنميــة، يف حزيــران 

وة من الربملـانيني الـذين يتمتعـون بـاخلربة والتجربـة يف امليـدان، ومكّـن                 وشاركت يف احللقة صف   
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هـذا النـشاط مـن إعطـاء األمـم املتحـدة صـورة واضـحة عـن التأييـد الـسياسي الـذي حتظـى بــه              
وقــد قــدم التقريــر اخلتــامي حللقــة النقــاش . األشــكال املبتكــرة لتمويــل التنميــة داخــل الربملانــات

 .ستوى بشأن متويل التنميةكمسامهة يف احلوار رفيع امل
 

 التنمية املستدامة  
عقد االحتاد الربملاين الدويل ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث املـؤمتر االفتتـاحي               - ٢٥

وكـان ذلـك يف بـاريس،    . ملبادرما املـشتركة لبنـاء قـدرة الربملانـات يف جمـال التنميـة املـستدامة               
ربملــانيون ملناقــشة مواضــيع مثــل امليــاه وتغــري املنــاخ   واجتمــع ال. مبقــر جملــس الــشيوخ الفرنــسي 

ونظـم الـشريكان مناسـبة ثانيـة ضـمن      . والطاقة، فضال عن التجارة مـن أجـل التنميـة املـستدامة     
 يف بــريوت، بالتعــاون مــع االحتــاد الربملــاين العــريب،   ٢٠٠٥نــوفمرب /السلــسلة يف تــشرين الثــاين 

جتماع إدارة املياه بـصفتها عـامال جوهريـا يف حتقيـق     وتناول اال. وباستضافة من الربملان اللبناين 
 .التنمية املستدامة يف املنطقة العربية

 
 أقل البلدان منوا  

ما فتئ االحتاد الربملاين الدويل يؤيد االستعراض العاملي الـشامل ملنتـصف املـدة لربنـامج                 - ٢٦
ة إىل الربملانـات األعـضاء    فقـد وجـه الـدعو     . عمل بروكسيل لصاحل أقل البلدان منواً منذ إنـشائه        

ــاهم           ــة، وس ــارير الوطني ــدمي التق ــة تق ــشط يف عملي ــدور ن ــوا لالضــطالع ب ــدان من ــل البل ــن أق م
مبــدخالت مباشــرة يف دراســة كــربى أجراهــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم     

ل اجلزريــة املتحــدة للممثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدو    
كمـا عمـل عـن كثـب أيـضا مـع            . الصغرية النامية عن الدميقراطية والتنميـة يف أقـل البلـدان منـوا            

مكتب األمم املتحدة للممثل السامي ألقل البلدان منواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول               
يف منطقـة أقـل   اجلزرية الصغرية النامية من أجل تنظيم اجتماع برملاين مشترك عن إدارة احلكـم          

البلدان منوا، يف إطار برنامج املناسبات أثناء انعقـاد االجتمـاع رفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة،          
 .٢٠٠٦سبتمرب /يف أيلول

 
 التجارة والتنمية  

يضطلع االحتاد الربملـاين الـدويل بـدور ريـادي يف تعزيـز البعـد الربملـاين ملنظمـة التجـارة                      - ٢٧
وكانـت آخـر    . لنـهوض جبانبـها الـدميقراطي املتعلـق بالـشفافية واملـساءلة           العاملية، سعيا منـه إىل ا     

دورة للمــؤمتر الربملــاين بــشأن منظمــة التجــارة العامليــة، والــيت كــان هلــا دور جــوهري يف تقــدمي  
مسامهة برملانية مفيدة يف املفاوضات التجارية املتعددة األطراف اجلاريـة، قـد عقـدت بـاالقتران                
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ديـسمرب  / السادس ملنظمة التجارة العامليـة يف هونـغ كونـغ، يف كـانون األول              مع املؤمتر الوزاري  
٢٠٠٥. 

 
 االجتار باألطفال  

أصدر االحتاد الربملاين الدويل ومنظمة اليونيسيف كتيبـا عـن االجتـار باألطفـال موجهـا                 - ٢٨
ــة االحتــاد الربملــ     اين الــدويل، إىل الربملــانيني، صــدر أثنــاء الــدورة الثانيــة عــشرة بعــد املائــة جلمعي

 .حبضور املديرة التنفيذية لليونيسيف
 

 محاية األطفال  
ــة للربملانــات يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ حــول      - ٢٩ عقــدت احللقــة الدراســية اإلقليمي

، بـدعوة مـن     ٢٠٠٦فرباير  / يف هانوي، يف شباط    “وضع إطار يكفل محاية األطفال    ”موضوع  
ت احللقــة الدراســية، الـــيت نظمــت باالشــتراك مـــع     وقــد مجعـــ . اجلمعيــة الوطنيــة لفييـــت نــام   

وكانـت مناسـبة للتعمـق يف       .  بلدا من بلدان آسيا و احمليط اهلادئ       ١٣اليونيسيف، برملانيني من    
وتركـز االهتمـام    . فهم األدوات املتاحة للربملانات من أجـل يئـة بيئـة تكفـل احلمايـة لألطفـال                

وأبـرز التقريـر   . “العنـف ضـد األطفـال   ” و “االجتار باألطفـال ”: حول موضوعني بعينهما مها  
 .اخلتامي احلاجة إىل سن وإنفاذ تشريعات تنفيذية جيدة للصكوك الدولية املتعلقة باألطفال

ونظم االحتاد الربملاين الدويل واليونيسيف، أثناء انعقاد الدورة الثانيـة عـشرة بعـد املائـة                 - ٣٠
وأثنـاء انعقـاد   . طفال يف ظـل الـصراع املـسلح   للجمعية، حلقة نقاش عن العنف ضد النساء واأل 

الدورة الرابعة عشرة بعـد املائـة للجمعيـة، تعـاون االحتـاد، جمـددا، مـع اليونيـسيف لعقـد حلقـة                       
 .اإليدز/نقاش خمصصة هذه املرة لألطفال وفريوس نقص املناعة البشرية

 
 )اإليدز( متالزمة نقص املناعة املكتسب/فريوس نقص املناعة البشرية  

يعمل االحتاد الربملاين الدويل مع برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص                    - ٣١
اإليــدز وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن أجــل حــشد التأييــد علــى نطــاق    /املناعــة البــشرية

ويف إطـار   . ٢٠٠١اإليـدز لعـام     /الربملانات إلعالن االلتزام بشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
ــشتركة، أول م ــادرة مـ ــول أجريـــت بـ ــورك، يف أيلـ ــة يف نيويـ ــشة عامـ ــبتمرب /مناقـ  يف ٢٠٠٥سـ

واهلـدف مـن النـشاط    . “دور الربملانيني يف السياسة الوطنية العامة والتصدي لإليـدز    ”موضوع  
الذي توىل إدارته املدير التنفيذي لربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                    

و االستفادة بوجه أفضل مما للربملانات من إمكانات، سواء مـن حيـث األدوار      اإليدز ه /البشرية
اليت تضطلع ا كمقررة للسياسات، أو من حيث الصالت اليت تربطها بقواعـدها الـشعبية، يف                
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اإليدز، غداة القـرار الـشامل لالحتـاد الربملـاين الـدويل            /الكفاح ضد فريوس نقص املناعة البشرية     
 .  أثناء دورة اجلمعية الثانية عشرة بعد املائة يف مانيالاملتخذ يف املوضوع

يونيـه  / حزيران ١وتأسيسا على هذه املبادرة، انعقدت جمموعة برملانية يف نيويورك، يف            - ٣٢
، يف سـياق اجتمـاع األمـم املتحــدة االستعراضـي الرفيـع املــستوى بـشأن فـريوس نقــص        ٢٠٠٦

ــشرية  ــدز/املناعــة الب ــا االجتمــاع، ا . اإلي ــصة     ودع ــة املخت ــذي حــضره رؤســاء اللجــان الربملاني ل
وأعــــضاؤها، إىل زيــــادة التثقيــــف علــــى نطــــاق الربملانــــات مبــــسألة فــــريوس نقــــص املناعــــة   

اإليــدز، وإىل اســتجابة سياســية أقــوى، ومزيــد مــن احلــوار بــني الربملانــات واملنظمــات  /البــشرية
أسفر االجتماع عن إنـشاء فريـق       و. اإليدز/الشعبية العاملة يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية       

استــشاري لالحتــاد الربملــاين الــدويل يقــوم بتوجيــه عمــل أعــضاء االحتــاد خلدمــة االلتزامــات           
ــة املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    ــدز/والــسياسات الدولي وســيتعاون ممثلــون عــن  . اإلي

دز وبرنــامج األمــم اإليــ/برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
املتحدة اإلمنائي واليونيسيف مع الفريق االستشاري اجلديد للمساعدة على تنـسيق اإلجـراءات             

 .فيما بني االحتاد والربملانات الوطنية ومنظومة األمم املتحدة
 الدميقراطية وحقوق اإلنسان - سادسا 

 تعزيز الربملانات يف جمال إدارة مرحلة ما بعد الصراع  
، ٢٠٠٥ الدويل مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، خـالل عـام                 ل االحتاد الربملاين  عم - ٣٣

من أجل وضع مبادئ توجيهية مـصممة للنـهوض بقـدرات الربملانـات يف البلـدان الـيت تعـصف                    
وأجرت املنظمتـان دراسـات إقليميـة عديـدة عـن سـري عمـل الربملانـات يف ظـل                    . ا الصراعات 

. عد الصراع، ودور تلك الربملانات يف املساعدة على إقرار الـسالم          بيئات الصراع ومراحل ما ب    
 يف حلقــة عمــل إقليميــة يف نــريويب ٢٠٠٥يونيــه /وشــارك االحتــاد الربملــاين الــدويل، يف حزيــران
 .خمصصة الستخالص الدروس من الدراسات

 األمـم   ، بالتعـاون مـع برنـامج      ٢٠٠٥يوليه  /واستضاف االحتاد الربملاين الدويل، يف متوز      - ٣٤
املتحــدة اإلمنــائي اجتماعــا لفريــق عامــل يف جنيــف لبحــث نتــائج الدراســات ومناقــشة املبــادئ   

وقـد عرضـت املبـادئ      . التوجيهية اليت قد تكون مفيدة للمـاحنني ومقـدمي املـساعدة للربملانـات            
، وقــدمت إىل الربملانــات ٢٠٠٦أبريــل /التوجيهيــة يف مــؤمتر رئيــسي يف بروكــسيل، يف نيــسان 

 . مبناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشرة بعد املائة جلمعية االحتاد يف نريويبالوطنية
وواصل االحتاد ما دأب عليه من تقدمي املـساعدة التقنيـة واالستـشارية للربملانـات علـى                  - ٣٥

وتشمل أبرز األعمال املنفذة يف الفترة قيد االستعراض مـشاريع يف برملانـات كـل               . نطاق العامل 
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ــستان   ــن أفغان ــا    م ــا االســتوائية ونيجريي ــراق وغيني ــواي وباكــستان والع ــذه  . وأورغ ــدرج ه وتن
األنــشطة يف إطــار مــشاريع يترتــب عليهــا التعــاون مــع شــركاء آخــرين، أمههــم، برنــامج األمــم  

والوكالة السويدية للتعاون اإلمنـائي الـدويل مـساند قـوي           . املتحدة اإلمنائي واملفوضية األوروبية   
 . يف هذا املضمارآخر
وعقد االحتاد جمموعة أوىل مـن املـشاورات مـع رئـيس اللجنـة التنظيميـة التابعـة للجنـة                     - ٣٦

 .بناء السالم، الستكشاف سبل التعاون مستقبال يف بوروندي ويف غريها من البلدان
 

 إدارة الشؤون العاملية  
صادية واصل االحتـاد تعاونـه الوثيـق مـع إدارة الـشؤون الـسياسية وإدارة الـشؤون االقتـ                 - ٣٧

االجتماعية من أجـل تطـوير عنـصر برملـاين قـوي يف عمليـات األمـم املتحـدة الرئيـسية يف جمـال                        
ونتيجة لذلك، سيصبح املـؤمتر الـدويل الـسادس للـدميقراطيات اجلديـدة             .  إدارة الشؤون العاملية  

  الربملانـات  - احلكومـات (الـشكل   ثالثـي   ) ٢٠٠٦نوفمرب  /الدوحة، تشرين الثاين  (أو املستعادة   
ــدين - ــاول موضــوع    ) اتمــع امل ــا يتن ــدى برملاني ــضمن منت ــة   ”، وسيت ــسامح وحري احلــوار والت

ــبري ــائز الدميقراطيــة  :التع ــين بــالتغيري       . “رك ــدى العــاملي املع ــسعى املنت ــس املــضمار، سي ويف نف
 . من أجل استقطاب مشاركة برملانية قوية٢٠٠٧اجلذري ملفهوم احلكم لعام 

سـيكونان مناسـبة لتقيـيم منـشور االحتـاد الربملـاين الـدويل لعـام                وهذان احلدثان كالمها     - ٣٨
. “دليـــل املمارســـة العامليـــة: الربملانـــات والدميقراطيـــة يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين” ٢٠٠٦

والدليل، الذي يأخذ يف احلسبان املمارسات اجليدة والناجعة امللحوظة يف الكثري من الربملانـات              
جمموعة من التوصيات الراميـة إىل جعـل مؤسـسة الربملـان أكثـر              الوطنية، يقترح معايري ويعرض     

 .عاليةمتثيال وأسهل وصوال، وأكثر خضوعا للمساءلة، وأقوى ف
وتدعم أيضا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة تعزيـز نظـم املعلومـات للربملانـات                - ٣٩

تعزيـز  ”روع املعنـون  ويهـدف املـش  . يف أفريقيا عن طريق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
 إىل دعم اهليئات التـشريعية الثمـاين املـشتركة فيـه مـن أنغـوال                “نظم املعلومات لربملانات أفريقيا   

وموزامبيق وغانا وكينيـا والكـامريون وروانـدا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وأوغنـدا، فـضال عـن                    
لوصـول إىل املعلومـات مـن       برملان عموم أفريقيا التابع لالحتاد األفريقي، من أجل زيادة فـرص ا           

 .جانب املواطنني والربملانيني واملسؤولني الربملانيني
 

 حقوق اإلنسان  
، مـذكرة تفـاهم مـع    ١٩٩٩وقعت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، يف عـام         - ٤٠

ويف هــذا اإلطــار، اشــترك فــرع  .  االحتــاد الربملــاين الــدويل مشلــت طائفــة واســعة مــن املواضــيع  
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، يف جمموعـة مـن األنـشطة املـشتركة تركـزت            ٢٠٠٥احلق يف التنميـة، خـالل عـام         البحوث و   
على إصدار كتيب مـشترك عـن حقـوق اإلنـسان موجـه إىل الربملـانيني، وتنظـيم حلقـة دراسـية                      

 .تنفيذ التشريعات اليت متس الشعوب األصليةيواجهها عن التحديات اليت 
افتـتح  معية االحتاد الربملاين الدويل يف جنيـف،        وخالل الدورة الثالثة عشرة بعد املائة جل       - ٤١

 كتيـب  ،رئيس االحتـاد، باالشـتراك مـع نائـب مفـوض األمـم املتحـدة الـسامي حلقـوق اإلنـسان                    
والكتيب موجه إىل الربملانيني الـذين      . املفوضية عن حقوق اإلنسان املوجه إىل الربملانيني      /االحتاد

. م الـدويل حلقـوق اإلنـسان ومعـايريه وآلياتـه          يتطلعون إىل التعرف عن كثب على مبـادئ النظـا         
ويتضمن سردا مفصال اللتزامات الدول يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، كما يعـرض              

 .مقترحات عملية بشأن مسامهة الربملان يف احترام حقوق اإلنسان ومحايتها
 عـــن ٢٠٠٥يوليـــه /وعقـــد االحتـــاد واملفوضـــية حلقـــة دراســـية مبقـــر االحتـــاد يف متـــوز  - ٤٢

ــيت   ــشعوب األصــلية   يواجههــا التحــديات ال ــشريعات الــيت متــس ال ــذ الت ــة  . تنفي وســامهت احللق
الدراسية يف حتسني فهـم العوائـق الـيت تعتـرض تنفيـذ القـوانني الوطنيـة املُعـدة جللـب املنـافع إىل                        

نـتمني  كما هيأت أيضا مناسبة لتبادل التجارب بني العديـد مـن الربملـانيني امل           . الشعوب األصلية 
وســريفع تقريــر بنتــائج االجتمــاع إىل جملــس حقــوق اإلنــسان، عــن طريــق .  للــشعوب األصــلية

 .املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية
وتستكشف املفوضية حاليا إمكانية إشراك الربملانيني على حنو أكثر انتظامـا يف عناصـر         - ٤٣

اإليـدز، و االجتـار     /ا، مبا يف ذلـك الدميقراطيـة، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              خمتلفة من براجمه  
ــة للمــرأة، وحقــوق      بالبــشر، وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، وتــأمني حقــوق اإلنــسان املكفول

 .  األشخاص املعوقني، والعنصرية والتمييز العنصري
 التعـبري، باالشـتراك بـني        جبنيف، حلقة دراسية عن حرية     ٢٠٠٥مايو  /وعقدت يف أيار   - ٤٤

وشـكلت احلمايـة    .  وهـي منظمـة متخصـصة يف امليـدان         “١٩املـادة   ”االحتاد الربملـاين الـدويل و     
املناسبة حلرية التعبري لدى أعـضاء الربملـان والقيـود املـشروعة علـى هـذه احلريـة البنـود الرئيـسية                      

 . خلرباء اإلقليميني والدولينيللمناقشة اليت دارت بني أعضاء هيئات حقوق اإلنسان الربملانية وا
ــرة املــشمولة بــاإلبالغ، أصــدر االحتــاد الربملــاين الــدويل ومفوضــية األمــم      - ٤٥ وخــالل الفت

والكتيـب الـذي صـدر أثنـاء الـدورة الثالثـة            . املتحدة لشؤون الالجئني كتيبا عن انعدام اجلنسية      
 يربز املسائل املتعلقـة بانعـدام   ،٢٠٠٥أكتوبر /عشرة بعد املائة جلمعية االحتاد، يف تشرين األول     

اجلنــسية ويقتــرح حلــوال ممكنــة وإجــراءات يــستطيع الربملــانيون اختاذهــا مــن أجــل اتقــاء تلــك     
 .املسائل وحلها
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ويف أعقــاب إبــرام اتفــاق تعــاوين بــني االحتــاد الربملــاين الــدويل واليونــسكو يف عــام           - ٤٦
ديــد مراكــز تنــسيق لليونــسكو يف ، جيــري يف الوقــت الــراهن بــذل اجلهــود الالزمــة لتح١٩٩٧

 يف عـام    ةولقد نشرت املنظمتان علـى حنـو مـشترك دلـيال للممارسـة الربملانيـ              . الربملانات الوطنية 
ولقـــد وضـــع كيمــا تـــستخدمه أمانـــة  . ، وهــو دليـــل يتــضمن طـــرق عمـــل الربملانــات   ٢٠٠٣

، إصـدار منــشور  ومـن املزمـع أيـضا   . اليونـسكو، مبـا يف ذلـك مكاتبـها امليدانيـة وجلاـا الوطنيـة       
 .مشترك آخر يتعلق بتوفري التعليم للجميع

 
 القضايا اجلنسانية -سابعا  

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  
ــدويل      - ٤٧ انعقــدت آخــر احللقــات الدراســية يف هــذه اموعــة يف مقــر االحتــاد الربملــاين ال

ظمـت هـذه احللقـات بالتعـاون مـع          ولقـد ن  . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤أكتوبر  /جبنيف يف تشرين األول   
شــعبة األمــم املتحــدة للنــهوض بــاملرأة، وهــي تــستهدف أعــضاء برملانــات الــدول األطــراف يف   
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وجيري يف الوقـت الـراهن النظـر يف تقـارير                   

ويتمثـل الغـرض مـن هـذه        . هذه الدول من جانب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          
احللقات يف حتديد الفرص املتعلقة بتعزيز دور الربملانات يف عملية اإلبالغ، الـيت تتـضمن إعـداد                 
التقارير وعرضها، وكذلك يف عمليـة متابعـة املالحظـات اخلتاميـة للجنـة بـشأن الدولـة املقدمـة              

 .للتقرير
 

 جلنة وضع املرأة  
ني للجنة وضع املرأة من أجـل اسـتعراض وتقيـيم مـدى             عقدت الدورة التاسعة واألربع    - ٤٨

. تنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل بـيجني ونتـائج دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين              
ولقد نظم االحتاد الربملاين الدويل وشعبة األمم املتحدة للنـهوض بـاملرأة حـدثا برملانيـا ملـدة يـوم                     

، ركـز   “قيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف الـسياسات العامـة            حنـو حت  : ما بعد بيجني  ”واحد بشأن   
علــى األهــداف االســتراتيجية املتعلقــة بــاملرأة يف مراكــز الــسلطة ويف جمــال صــنع القــرار، ودور  

ويف هـذه املناسـبة، اشـترك االحتـاد الربملـاين الـدويل وشـعبة               . الربملانات يف الوفاء ذه األهـداف     
 .“٢٠٠٥املرأة يف جمال السياسات يف عام ”تقدمي خمطط األمم املتحدة للنهوض باملرأة يف 

وأثناء انعقاد الدورة اخلمسني للجنـة وضـع املـرأة، الـيت نظـرت يف موضـوع املـشاركة                    - ٤٩
املتساوية للنساء والرجـال يف عمليـات صـنع القـرار علـى مجيـع األصـعدة، قـام االحتـاد الربملـاين                      

االضـطالع  : املـساواة بـني اجلنـسني     ”رملـاين عـن     الدويل وشعبة النهوض باملرأة بتنظـيم حـدث ب        
ولقد وفر هـذا االجتمـاع مـسامهة يف مـداوالت الـدورة             . “ببعض اإلجنازات من خالل الربملان    
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وقــد . اخلمــسني للجنــة بــشأن تــساوي النــساء والرجــال يف املــشاركة يف عمليــات صــنع القــرار
اسات، كمـا أـم نظـروا يف آليـات     تقاسم الربملانيون التجارب ذات الصلة بدور املـرأة يف الـسي   

، )٢٠٠٦(تعزيز قدرة الربملانات، ولدى البت بشأن تنظيم اللجنـة يف املـستقبل وطـرق عملـها                 
الحظت اللجنة مع التقدير استمرار االجتماعات الربملانية السنوية اليت ينظمهـا االحتـاد الربملـاين      

 .الدويل
 

  ٢٠٠٦ة جلنة وضع املرأة لعام اجتماع النساء رئيسات الربملانات أثناء دور  
املـساواة بـني اجلنـسني فيمـا     ”عقد اجتماع للنساء رئيسات الربملانات بـشأن موضـوع     - ٥٠

، وذلك يف نفـس     “تادور النساء من رئيسات الربملان    : يتصل جبداول أعمال االس التشريعية    
ع يف سـياق متابعـة      وقـد عقـد هـذا االجتمـا       . وقت افتتاح الدورة اخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة          

ــات يف        ــسات الربملانـ ــاين لرئيـ ــاملي الثـ ــؤمتر العـ ــاء املـ ــات أثنـ ــسات الربملانـ ــساء رئيـ ــاع النـ اجتمـ
 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
وحبثت هـذه الـدورة اخلمـسني مـسألة وضـع املـرأة والرجـل فيمـا يتـصل بـصنع القـرار                        - ٥١

إىل تقـدمي اقتـراح بـأن يعقـد         وقد توصل املشاركون يف الـدورة       . وكيفية تغيري النساء للربملانات   
كل عام اجتماع للنساء رئيسات الربملانـات، وذلـك لـدى انعقـاد دورة جلنـة وضـع املـرأة، مـع          

وقـدمت الـسيدة نتلـهوى موتـساماي، رئيـسة اجلمعيـة       . حبث املواضيع اليت تناقشها هذه اللجنة  
ــني اال       ــشترك بـ ــاين املـ ــدث الربملـ ــاع إىل احلـ ــائج االجتمـ ــسوتو، نتـ ــة بليـ ــاين  الوطنيـ ــاد الربملـ حتـ

: املــساواة بــني اجلنــسني  ”وشــعبة األمــم املتحــدة للنــهوض بــاملرأة واملعــين مبوضــوع        العــاملي
ــان  االضـــطالع ــازات مـــن خـــالل الربملـ ــدة يف  “ بـــبعض اإلجنـ ــر األمـــم املتحـ ، والـــذي دار مبقـ

 .٢٠٠٦مارس /آذار ١
 

 الربملان وامليزانية ونوع اجلنس  
مــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، عقــد االحتــاد الربملــاين  يف ســياق التعــاون مــع صــندوق األ - ٥٢

الدويل حلقة دراسـية إقليميـة بـشأن الربملانـات وعمليـة امليزنـة، مـع النظـر يف ذلـك مـن منـاظري                         
وقـد استـضافت    . ٢٠٠٥سـبتمرب   /تتضمن منظور الربملانات بأمريكا الالتينية، وذلـك يف أيلـول         

لدراسـية، الـيت تـشكل سـادس حـدث إقليمـي يف هـذه        اجلمعية الوطنية بالسلفادور هذه احللقة ا   
وأتاحت احللقة للربملانيني من مثانية بلـدان بأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                 . اموعة

فرصة لتبادل آرائهم ومقارنة جتارم وتعميق تفهمهم لعمليـة امليزنـة وللوسـائل الـيت ميكـن هلـم                   
وقدمت أيضا يف حلقـة الـسلفادور   . الة يف هذا االأن يستخدموها من أجل تقدمي مسامهة فع    

، الـذي وضـعه     “الربملـان وامليزانيـة ونـوع اجلـنس       ”النسخة األسبانية من دليل الربملانيني املعنون       
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االحتاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة                
 .ومعهد البنك الدويل

 
 يه األعضاء التناسلية لإلناثتشو  

اضطلع االحتـاد الربملـاين الـدويل واليونيـسيف، يف سـياق أعماهلمـا املتـصلة بوضـع حـد                     - ٥٣
لعملية اخلتان، مبساندة مـؤمتر االحتـاد الربملـاين األفريقـي بـشأن العنـف ضـد املـرأة والكـف عـن                        

شــهد هــذا احلــدث، الــذي ولقــد . تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث ودور الربملانــات الوطنيــة
، برملـانيون مـن أكثـر مـن         ٢٠٠٥ديسمرب  /استضافته اجلمعية الوطنية بالسنغال يف كانون األول      

 جملسا نيابيا وزعماء تقليديون ودينيون وممثلون لوكاالت األمم املتحدة ومنظمات اتمـع             ٢٠
ــدويل ــا،       . ال ــضاء برملانــات أفريقي ــزام أع ــؤمتر كفالــة الت ــذا امل ــد اســتهدف ه ــى الــصعيد  وق  عل

ــلية لإلنــاث       ــن تــشويه األعــضاء التناس ــسياسي، بــاإلقالع ع ــة املناقــشات، اعتمــد   . ال ويف اي
 .الربملانيون باإلمجاع إعالنا يقضي بإاء عملية تشويه أو بتر األعضاء التناسلية لألنثى

 
 أمانة االحتاد الربملاين الدويل -ثامنا  

د الربملـاين الـدويل لـدى األمـم املتحـدة بنيويـورك             ما زال مكتب املراقـب الـدائم لالحتـا         - ٥٤
 .يضطلع بدور فعال فيما يتصل بتحديد وتنفيذ األنشطة املضطلع ا على صعيد املنظمتني

) ٥٧/٣٢القـرار   (ويف إطار مركز املراقب الذي حيظى به االحتاد لدى اجلمعيـة العامـة               - ٥٥
ــة    ــة للتعمــيم علــى اجلمعي ــائق االحتــاد الرمسي ــة وث ــة )٥٧/٤٧القــرار ( العامــة وأهلي ، أنــشئت آلي

خمصصة للتشاور والتنسيق فيما بني االحتاد وإدارات األمم املتحدة ذات الصلة ومكتـب رئـيس               
ويف ضـوء نطـاق     . اجلمعية العامة، مما أتاح بالتايل توفري مزيد من دعم الربملانات لألمم املتحـدة            

 .استشارية أكثر انتظاماهذا التعاون املتزايد، ميكن أن ينظر يف وضع آلية 
 

 استنتاجات -تاسعا  
يرحب األمني العام بالعالقة الوثيقة واملوضوعية بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين  - ٥٦

الدويل اليت تتسم باستمرار اتساع نطاقها، وخباصة بعد أن مـنح االحتـاد مركـز املراقـب يف      
 .اجلمعية العامة

ــات    ويعتــرف مبــسامهة الربمل  - ٥٧ ــة الغاي ــدويل يف تلبي ــاين ال ــة واالحتــاد الربمل ــات الوطني ان
 .واألهداف الرئيسية للمجتمع الدويل
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ويرحب األمني العام بنتائج املـؤمتر العـاملي لرؤسـاء الربملانـات، وهـو يؤيـد اجلهـود                   - ٥٨
املبذولة من أجل صـوغ شـراكة اسـتراتيجية بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل،                     

لك توخيا الستهداف حتقيق السالم واألمـن والتنميـة والتقـدم الـدميقراطي علـى صـعيد                 وذ
 .العامل بأسره

وهو يرحب كذلك جبلسة االستماع الربملانية السنوية، اليت تعقدها األمم املتحـدة             - ٥٩
واالجتماعات الربملانية املتخصصة يف سـياق مـؤمترات ومناسـبات األمـم املتحـدة الرئيـسية                

ىل زيــادة تطــوير هــذه األحــداث املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين     ويــدعو إ
 .الدويل
وهو يدعو االحتاد الربملاين الدويل إىل أن يعمل، على حنو وثيق، مع األمـم املتحـدة                 - ٦٠

فيما يتـصل بـالنظر يف تلـك الفـرص املتعلقـة بتـصميم آليـة دائمـة للتـشاور والتنـسيق، مـن             
ري تكميلي، بغية بناء مزيد من التماسـك يف أعمـال كـال املنظمـتني، مـع                 خالل ترتيب إدا  

القيام إىل أقـصى حـد بزيـادة املـساندة الربملانيـة ألعمـال املنظمـة، وذلـك يف الوقـت الـذي                       
وقـد يـضطلع أيـضا باستكـشاف        . يالحظ فيه أن هذا مـن شـأنه أن يتطلـب مـوارد إضـافية              

تظامـا مـن جانـب االحتـاد يف جمـال القيـام، علـى               الطرق اليت تكفل القيـام مبـشاركة أكثـر ان         
صــعيد املنظومــة بأســرها، بوضــع اســتراتيجيات مــن شــأا أن تعــرض علــى منظومــة األمــم  

 .املتحدة وجملس الرؤساء التنفيذيني
ويعتقد األمني العام أنه ميكن أيضا أن تستكشف فـرص إلقامـة تعـاون وثيـق، عنـد          - ٦١

ربملاين الدويل وهيئات األمم املتحدة اجلديدة، من قبيـل جملـس   االقتضاء، فيما بني االحتاد ال   
 .حقوق اإلنسان، وجلنة بناء السالم، وصندوق األمم املتحدة املعين بالدميقراطية

ويدعو األمني العام الس االقتصادي واالجتماعي كيما ينظر يف مشاركة االحتاد            - ٦٢
صاصات اجلديدة اليت أُعزيت إليه من جانـب  الربملاين الدويل على حنو نشط يف تنفيذ االخت     

، وهي االستعراضـات املوضـوعية الوزاريـة الـسنوية ملـدى            ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام     
التقدم احملرز يف تنفيذ املؤمترات، واملنتدى رفيع املستوى للتعاون اإلمنائي الـذي يعقـد كـل                

 أعمـال الـس، مـن خـالل إسـهام       وقد تتيسر مـشاركة االحتـاد الربملـاين الـدويل يف          . سنتني
 .عضوية االحتاد يف العملية التحضريية على الصعد القطرية واإلقليمية والعاملية
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 اجلزء الرابع
ــني          ــة وب ــة حظــر األســلحة الكيميائي ــم املتحــدة ومنظم ــني األم ــاون ب التع

ــم ــشامل     األمـ ــر الـ ــدة احلظـ ــة معاهـ ــة التحـــضريية ملنظمـ ــدة واللجنـ املتحـ
 النووية للتجارب

 
ــة حظــر اســتحداث وإنتــاج      - ١ ــة عــن تنفيــذ اتفاقي قُــدم تقريــر منظمــة األســلحة الكيميائي

، للجمعيـة العامـة     ٢٠٠٤وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلـك األسـلحة لعـام            
 مــن املــادة الرابعــة مــن االتفــاق اخلــاص بالعالقــة بــني األمــم املتحــدة    ١عمــال بأحكــام الفقــرة  
 ).، املرفق٥٥/٢٨٣قرار اجلمعية العامة (حة الكيميائية ومنظمة حظر األسل

وقُدم تقرير األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب             - ٢
 مــن املــادة ١، إىل اجلمعيــة العامــة، عمــال بأحكــام الفقــرة  ٢٠٠٥النوويــة، الــذي يغطــي عــام  

قـرار اجلمعيـة العامـة    (املتحـدة واللجنـة التحـضريية    الرابعة مـن اتفـاق تنظـيم العالقـة بـني األمـم           
 ).، املرفق٥٤/٢٨٠
ونظرا حملدودية عـدد النـسخ املتاحـة مـن التقريـر تعـذر توزيعـه علـى حنـو كامـل، لـذا،                         - ٣

يرجـى مــن املنــدوبني أن حيــضروا معهــم النــسخ احملالــة إلــيهم أثنــاء مناقــشة هــذا البنــد مــن بنــود  
 .جدول األعمال

 


