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 السنة الثالثة والستون  الدورة الثالثة والستون
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) ق( و) ص( و) س(و  ) ن(و  ) ل(و  ) ك(و  ) ي(و  ) ط( و
 *من جدول األعمال املؤقت) ش(و ) ر( و

ملتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات  التعــاون بــني األمــم ا
 التعـاون   التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي؛        : األخرى

ــة اآلســيوية    بــني األمــم  املتحــدة واملنظمــة االستــشارية القانوني
جنوب شـرق   املتحدة ورابطة أمم     األفريقية؛ التعاون بني األمم   

االقتــصادي ون  التعــاآســيا؛ التعــاون بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة
للبحر األسـود؛ التعـاون بـني األمـم املتحـدة واجلماعـة الكاريبيـة؛               
ــة       ــة باللغـ ــدان الناطقـ ــة البلـ ــدة ومجاعـ ــم املتحـ ــني األمـ ــاون بـ التعـ
الربتغالية؛ التعاون بني األمم املتحدة وجملس أوروبا؛ التعـاون بـني           

  االقتـصادي؛ التعـاون بـني األمـم        األمم املتحدة ومنظمة التعاون   
دة واجلماعــة االقتــصادية للمنطقــة األوروبيــة اآلســيوية؛  ملتحــا

املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة؛  التعــاون بــني األمــم
املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل؛ التعـاون           التعاون بني األمـم   

 املتحدة وجامعة الـدول العربيـة؛ التعـاون بـني األمـم        بني األمم 
 لكيميائية؛ التعاون بـني األمـم     املتحدة ومنظمة حظر األسلحة ا    

املتحـدة   املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ التعـاون بـني األمـم        
األمم املتحدة واللجنة ومنتدى جزر احمليط اهلادئ؛ التعاون بني  

 الــشامل للتجــارب النوويــة؛ التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر 
  فريقي األالتعاون بني األمم املتحدة واجلماعة اإلمنائية للجنوب

 *  A/63/150 و Corr.1. 
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 **مات اإلقليمية واملنظمات األخرىالتعاون بني األمم املتحدة واملنظ  
 

 مني العامتقرير األ  
 

 موجز 
لمنظمــات ل ة املــشاركة النــشطاقراراهتــمــن ارتيــاح يف عــدد الحظــت اجلمعيــة العامــة ب 

حــدث بنــاء علــى أعــد هــذا التقريــر أُو. مــم املتحــدةخــرى يف عمــل األقليميــة واملنظمــات األاإل
تقريـرا عـن تنفيـذ       يف دورهتـا الثالثـة والـستني      إليها  لعام   األمني ا  بأن يقدم  اجلمعية العامة    اتطلب

 .القراراتتلك 
ُيقـدم  ،  ٥٨/٣١٦ هـا مـن مرفـق قرار    ) ل( ٤ ةما طلبت اجلمعية العامة يف الفقـر      وحسب 

 .خرىقليمية واملنظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلوحد عن التعاون بني األهذا التقرير امل
ن يــدرج يف أمــني العــام ىل األإ) ٢٠٠٨ (١٨٠٩ مــن يف قــرارهجملــس األوقــد طلــب  

مــم التعــاون بــني األيف تقييمــات للتقــدم احملــرز األمــن إىل جملــس بانتظــام  الــيت يقــدمها تقــاريرال
 . أيضاىل جملس األمنمقدم إهذا التقرير ولذلك ف. قليمية ذات الصلةاملتحدة واملنظمات اإل

 
 
 

 

ديالت الــيت أُدخلــت علــى الــنص ُيقــدم هــذا التقريــر بعــد املوعــد النــهائي بثالثــة أيــام للــسماح بــإدراج التعــ   ** 
قدمته هيئات األمم املتحدة بعد أن كان مـشروع التقريـر قـد قُـدم إىل املكتـب التنفيـذي لألمـني العـام            الذي

 .للموافقة عليه
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 مقدمة - أوال 
عامـة  اجلمعيـة ال  فيهـا   طلبت  قرارا   ١٤عمال بأحدث    من هذا التقرير      الفصل الثاين  أُعد - ١
قليميــة مــم املتحــدة وعــدد مــن املنظمــات اإلالتعــاون بــني األعــن  تقريــر ميقــدتىل األمــني العــام إ

 . الدوليةةوغريها من املنظمات احلكومي
 ٢٠٠٧مـــــارس  /ذارآ ٢٨املـــــؤرخ بيانـــــه الرئاســـــي  يف جملـــــس األمـــــن  وطلـــــب  - ٢
)S/PRST/2007/7 (قليميــة ذات ات اإلمــع املنظمــبالتــشاور ن يقــدم تقريــرا، أمــني العــام إىل األ

املتحـدة  األمـم   ن  كّـ مت الـيت حـول الـسبل     ة  عينـ  مقترحات م  عنفريقي،   االحتاد األ  خاصةالصلة، و 
الفـصل  الـواردة يف    ترتيبـات   بـشأن ال  قليميـة   التعـاون والتنـسيق مـع املنظمـات اإل        زيـادة   دعم  من  
ىل إ ةلأهـذه املـس    عـن    هاألمني العام تقرير  وقدم  .  من ميثاق األمم املتحدة على حنو أفضل       الثامن

 ).S/2008/186 (٢٠٠٨بريل أ/اجمللس يف نيسان
ــب  - ٣ ــس األوطلـ ــراره  جملـ ــن يف قـ ــام  ىل األإ) ٢٠٠٨ (١٨٠٩مـ ــني العـ ــدرج يف أمـ ن يـ
مــم التعــاون بــني األيف تقييمــات للتقــدم احملــرز األمــن إىل جملــس   بانتظــامالــيت يقــدمها تقــاريرال

ســتجابة االيــضا جــزءا مــن أهــذا التقريــر ل ويــشك. قليميــة ذات الــصلةاملتحــدة واملنظمــات اإل
 . الطلبلكلذ
 

 ةقليميــة واملنظمــات احلكوميــ مــم املتحــدة واملنظمــات اإل التعــاون بــني األ - ثانيا 
 خرىالدولية األ

 فريقياالحتاد األ - ألف 
 ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٨جلـــستني يف مـــم املتحـــدة  التـــابع لألمـــن جملـــس األعقـــد  - ٤
خاصـة  قليميـة، و  مـم املتحـدة واملنظمـات اإل      ن العالقـة بـني األ     بـشأ  ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١٦ و

 هيونيــ/ حزيــران١١يف ُعقــد و. مــن الــدولينيصون الــسلم واألمــا يتعلــق بــفريقــي، فياالحتــاد األ
 بــني انمــشتركاجتماعــان  يف نيويــورك ٢٠٠٨بريــل أ/ نيــسان١٧يف بابــا وأديــس أ يف ٢٠٠٧

بريـل  أ/مـارس ونيـسان   /ذارآيف  و. يفريقـ د األ األمـن التـابع لالحتـا     وجملـس الـسالم      و منجملس األ 
األمانــة العامــة بإلدارة الــشؤون الــسياسية التابعــة شــعبة شــؤون جملــس األمــن نظمــت ، ٢٠٠٧
سـاليب عمـل جملـس      أعـن   ي  فريقـ األمن التابع لالحتـاد األ    و ملوظفي جملس السالم     ا تدريبي ابرناجم

 .األمن ووظائف الشعبة
لبنـاء قـدرات   العشري ربنامج  الن تنفيذ   أ ىفريقي عل د األ مم املتحدة واالحتا  األواتفقت   - ٥

ــي أن    ــدأ ياالحتــاد األفريقــي ينبغ ــالب ــسال ب ــى ال ــنم واألتركيز عل ــاين و. م ــشرين الث ــوفمرب /يف ت ن
م واألمـن   لـسال لقليمية التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة جمموعـة           اإلالتشاور  آلية  أنشأت   ،٢٠٠٧
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ــسياسية    ــشؤون ال ــا إدارة ال ــن خــال تقوده ــبم ــم ل مكت ــصال ل املتحــدة األم ــدى الت الحتــاد ال
نــوفمرب /بابــا يف تــشرين الثــاينأديــس أ يف لآلليــةن الــسابع والثــامن ااالجتماعــوُعقــد . يفريقــاأل

فريـق  نـشاء   الـدعم إل  تقـدم   دارة الـشؤون الـسياسية      وما فتئت إ  .  على التوايل  ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦
، واملــساعدة ة مثــل دعــم الوســاط ، األخــرىمــن اجملــاالت ويف عــدد فريقــيالحتــاد األاحكمــاء 

تعمــيم مراعــاة فريقــي، والحتــاد األات يف االــسياساملعنيــة بألجهــزة لاالنتخابيــة، وتقــدمي الــدعم 
دارة الـشؤون الـسياسية     وقـررت إ  . احلدود ب اخلاص يفريقالحتاد األ املنظور اجلنساين، وبرنامج ا   

 ىل تعزيـز التعـاون يف     إتظمة هتـدف    جراء مشاورات من  إ يفريق االحتاد األ   يف ة هلا رينظاجلهات ال و
ــصراع   ــع ال ــه من ــصدي ل ــشاورات يف    ، والت ــك امل ــت أوىل تل ــد أُجري ــري داروق ــا بإ،هب  يف ،ثيوبي

 .٢٠٠٨ هيولي/متوز
دعم عالقتــهما القائمــة علــى التعــاون والــ  يفريقــمــم املتحــدة واالحتــاد األ األوعمقــت  - ٦
 والتخطـيط لبعثـة   ،يف دارفـور  األمـم املتحـدة  نشاء العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي و  بإتبادل  امل

 دارة عمليات حفـظ الـسالم     أنشأت إ ،  ٢٠٠٧ عام   يفو. ها الصومال ودعم   يف يفريقاالحتاد األ 
ــ  يف أفريقيـــا دعـــم حفـــظ الـــسالمباألمانـــة العامـــة جمموعـــة دنيني املـــخـــرباء مـــن  مـــن ةاملكونـ

  مفوضـية  ددهاحتـ  ولويـة الـيت   أل اجملاالت ذات ا   نية يف تق ال ة املشور يسدونشرطة  الوعسكريني  الو
 أحــد العناصــر ا بوصــفهةفريقيــأقــوة احتياطيــة تــدعم عمليــة تــشكيل هــي و. يفريقــاالحتــاد األ
عـات واحلفـاظ علـى سـالم     رتا واجلهود املبذولة ملنع ال ،فريقيمن األ يكل السالم واأل  هلاألساسية  
تخطـيط  فيمـا يتعلـق ب    يقـي   فرالحتـاد األ  تطوير القـدرات املؤسـسية ل     ساعد يف   ت و ،فريقياأدائم يف   
 .متكامل وطويل املدىالسياق العام لنهج دارة املوارد اللوجستية ضمن إوهتا دارإالبعثات و

 يفريقـ الحتـاد األ  ل  باألمانـة العامـة الـدعم      دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة     إ وفروت - ٧
بابـا  أديـس   أيف  ألفريقيـا   ونظمت اإلدارة واللجنة االقتـصادية      . فريقي تنفيذ ميثاق الشباب األ    يف

املتعلقـة  وطنيـة   السياسات  الـ  تقيـيم     بـشأن  ة عمل تدريبيـة   حلق ٢٠٠٧ديسمرب  /وليف كانون األ  
ــون عــن   با ــشباب شــارك فيهــا ممثل ــا إل ــداوأثيوبي ــا  وغن ــا ونيجريي ــا وكيني دارة وقامــت اإل. وغان
 لـسكان ل املتحـدة  مـم منـائي وصـندوق األ   مم املتحـدة اإل   برنامج األ  و فريقيااللجنة االقتصادية أل  و

وعـززت  . الشباب والربامج ذات الصلة   املتعلقة ب سياسات  بتوصيف وتقييم ال  فريقي  واالحتاد األ 
 ةعلـق بـسن   ت ت ةنـشط بأ شـجعت علـى القيـام     واألفريقي  يثاق الشباب   مبحلقة العمل التزام البلدان     

دعم الـ  ةفريقيـ وحركـة الـشباب األ    حتالف احلضارات   ويقدم  . ٢٠٠٨فريقي يف عام    لشباب األ ا
 عطيسـي الـذي    و ة جتريبيـ  ةرحلـ مبحاليـا    رميـ ي  ذلـشباب الـ   لصندوق التـضامن    لـ بصورة مشتركة   

جلنــة وتــسدي . احلوار بــني الثقافــاتُتعــىن بــيقودهــا الــشباب وملــشاريع متميــزة  صــغرية امنحــ
ــشاري ــشبابةاست ــديات   لل ــها منت ــة املــشور إشــبابية  تعين ــشأن لتحــالف ل ةقليمي ــشاريعب ــيت امل  ال

 .يلتستحق التمو
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برنـامج  طـار   يف إ  يفريقـ االحتـاد األ  وتدعم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية أيضا        - ٨
ا طـار إالربنـامج   ويـشكل   . فريقيـا أتنمية  من أجل    اجلديدة   ةلشراكالتابع ل دارة العامة   احلكم واإل 

ئـة  ىل تعبإهـدف  يدارة العامـة،  اإل احلكـم و ا برمتـها يف جمـال  صـعيد أفريقيـ  عمل اجلماعي علـى     لل
ة  والقيــادة الفكريــ  ة امللكيــ رســيت  لوضــع خطــة  الــشركاء علــى الــصعيدين العــاملي والقــاري    

الربملانــات بالتعــاون مــع برملــان تعزيــز نظــم معلومــات  الرئيــسية ةنــشط األتــشملو. تنيفــريقياأل
 بنـاء   دعـم وزراء احلكـم احمللـي يف        ؛فريقياأ دعم تنفيذ ميثاق اخلدمة العامة يف        ة؛فريقياألالبلدان  

 ببنـاء الـسالم    خـاص    مـم املتحـدة   لألمـدخل شـبكي      إنـشاء  ؛ للحـد مـن الفقـر      ةلقدرات القياديـ  ا
العاملـة يف    ة املنظمـات غـري احلكوميـ      على اإلنترنـت تـشارك فيـه      موقع تفاعلي   عبارة عن   يكون  
دعــم  ؛فريقيـا جنــوب الـصحراء الكـربى   أ  منطقـة عــات يفرتا بنـاء الــسالم ومنـع نـشوب ال   جمـال 

 .ل شؤون احلكم يف أفريقيااملدخل الشبكي لدلي
 يفريقـ  االحتـاد األ   لتـرويج لـسياسات   قنـاة ل  ألمانـة العامـة     باعـالم   دارة شؤون اإل  وتوفر إ  - ٩
مـن أجـل     اجلديـدة    ةلـشراك لقليميـة و   االقتـصادية اإل   هللجانـ ما يعود منها    ه، مبا يف ذلك     تنشطأو

خمتارات أفريقيـا اجلديـدة   عنونة املاصة اخلطبعة  وال،  أفريقيا اجلديدة   فريقيا من خالل جملة   أتنمية  
 طوسـائ املنـشورة يف      القـصرية   اخلاصـة  ، واملقـاالت  فريقيـا أتنمية  من أجل    اجلديدة   ةالشراكعن  
ــالم الرئيــسية يف  اإل ــيا أع  ةاملــشوراإلدارة ، قــدمت ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف عــامي و. فريقيــا وآس

تـصاالت والـدعوة، مبـا يف       واالبشأن االستراتيجية اجلديدة لالحتاد األفريقي يف جماالت اإلعالم         
 ة يف كمـا قـدمت مـسامه     . ٢٠١١-٢٠٠٨ للفتـرة   اإلعالميـة  ولوياتاأل و هدافاأل  وضع ذلك

 يفريقـ وعملت بـشكل وثيـق مـع االحتـاد األ         ،   اجلديدة ةالشراك االتصاالت اخلاصة ب   ستراتيجيةا
فريقـي  حتـاد األ  االنتقال من بعثة اال   اليت سبقت    نشر املعلومات العامة بشأن دارفور يف الفترة         يف

 يف كـــانون العمليـــة املختلطـــة لالحتـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة يف دارفـــورىل إيف الـــسودان 
لألنبــاء بتغطيــة مــم املتحــدة ألمــم املتحــدة ومركــز ا ألذاعــة اوقامــت إ. ٢٠٠٧ديــسمرب /ولاأل

ــ بــاإلبالغ املنــتظم عــن أعمــال دفــع عجلــة  فريقيــاأل الرتاعــات يف اجلهــود املــشتركة حلــ  ة  عملي
 .مامحنو األالسالم يف دارفور 

لفريــق التــوجيهي املعــين  لاالتــصاالت إدارة شــؤون اإلعــالم الــدعم يف جمــال  وقــدمت  - ١٠
يف  مـــني العـــام األقـــد اجتماعـــا بـــدعوة مـــن لأللفيـــة يف أفريقيـــا الـــذي ع باألهـــداف اإلمنائيـــة

. وروبيــةاأل فوضــية وامليفريقــ مــسؤويل االحتــاد األريــضم كبــاالــذي ، و٢٠٠٧ســبتمرب /يلــولأ
 الـدعم   تقـدم  و ،فريق التـوجيهي  من اجتماعات ال  جتماعني  ال ةدارة مؤمترات صحفي  إلنظمت ا و

عـالم يف  مـم املتحـدة لإل  مراكـز األ وشـاركت   . ٢٠٠٨مـايو   /يـار أتوصـيات الفريـق يف      إلصدار  
اخلاصــة  اتترتيبــ التــوىلواإلعالمــي  الــدعم ،كــراأعــالم يف  مركــز اإلفــرو: ةنــشطعــدد مــن األ

رئيس مجهوريــة غانــا بــصفته ت بــ اجتمعــيت لبعثــة جملــس األمــن الــة الــصحفيةحاطــإللــسات اجب
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نظــم ، ٢٠٠٦كتــوبر أ/وليف تــشرين األو. ٢٠٠٧ هيونيــ/فريقــي يف حزيــرانرئــيس االحتــاد األ
 رئـيس   ألقاهـا  ،ملانيـا بأ ،حماضرة يف بون   الغربية مركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم يف أوروبا      

قامــت يف نيويــورك، و. ةكــبرية عالميــإ ةتغطيــوحظيــت احملاضــرة ب ي،ريقــف االحتــاد األمفوضــية
 .فريقي يف دارفورظة السالم التابعني لالحتاد األ حلفَمكرس معرض صور ةرعاياإلدارة ب

 العمـل علـى حنـو وثيـق مـع           ألمانـة العامـة   باة  نـساني الـشؤون اإل  تنـسيق   مكتـب   وواصل   - ١١
العديــد مــن ُبــذلت و. هــاوتعزيزه  وعملياتــه سياســات املــدنيني يفة لــدمج محايــيفريقــاالحتــاد األ

تنـسيق  عمليـة   وتعزيـز  ةاعات املـسلح رتالأثناء  املدنيني ةىل حتسني محاي  ة إ اجلهود املشتركة الرامي  
والعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي  يف الــسودان ةفريقيــبعثــة األوتعمــل ال. ةنــسانيساعدة اإلاملــ

جــل احلــد مــن أبــشكل وثيــق مــن معــا ونــساين الــدويل تمــع اإلواجملواألمــم املتحــدة يف دارفــور 
يف اجملتمعـات   وضـع آليـات حلفـظ األمـن          من الـسكان و    ةالتهديدات اليت تواجه الفئات الضعيف    

 ةجمتمعيـ ُوضعت آليـات  وباملثل، . مشتركة حلراسة احملتطباتدوريات تسيري احمللية، مبا يف ذلك     
 ةيــلوتر بــني الــسكان املــشردين واجملتمعــات احمل  ختفيــف حــدة التــهبــدف يف الرتاعــاتوســاطة لل

ــضيفة ــىصولاحلــ وحتــسني املست ــساني اإلة املــساعد عل ــة عمــل وُنظمــت . ةن ــشأنحلق ــ ب  ة محاي
 بـــأن تـــضع املنظمـــات يةوصـــصـــدرت عنـــها ت، ٢٠٠٧بريـــل أ/املـــدنيني يف داكـــار يف نيـــسان

  املــدنيني يفة حلمايــ العامــةةلــسياسل اطــرأمــم املتحــدة، اســتراتيجيات واألمــن دعم بــقليميــة، اإل
. نــشطتهاأل وء تلــك املنظمــاتعــضاألتوجيــه تقــدمي اللاســتخدامها ، ميكــن ةاعــات املــسلحرتال

قـد  وة على املستويني القطـري واإلقليمـي،   نسانيزمات اإلتحسني االستجابة لأل بكتب  ويقوم امل 
 .باباأديس أ  يفيفريق مكتب اتصال لالحتاد األأقام
 سائلاملـ جمموعـة   حـول   الـيت أجريـت      املناقـشات    ةنسانيون اإل مكتب تنسيق الشؤ  وقاد   - ١٢
 قــدم الــدعمو، نطقــة الـبحريات الكــربى املعــين مبملـؤمتر الــدويل  ا  يف إطــار واالجتماعيــةةنـساني اإل

أســفر ، ٢٠٠٦ديــسمرب /وليف كــانون األو.  بطريقــة مــشتركةلوضــع مــشاريع وبروتوكــوالت
األمـن  مـم املتحـدة عـن توقيـع ميثـاق       واأليفريقاألاالحتاد   شارك يف رئاسته املؤمتر الدويل الذي  

وتتنـاول  .  يف نـريويب    رئـيس دولـة    ١١من قبل   يف منطقة البحريات الكربى     االستقرار والتنمية   و
 والعـالج للـسكان املـشردين ومنـع         ةرعايـ تقـدمي ال   و ةقـوق امللكيـ   ة ح امليثاق الثالثـ   تبروتوكوال

 .ا يف بوجومبور أمانتهئتشأنلتنفيذ و مرحلة ا املؤمتروقد دخل. هوقمع العنف اجلنسي
 ة التقنيـ ةاملشور يف أفريقيا مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالحوأسدى  - ١٣
 مـن    ذلـك  وغـري تابعـة لـه     سـلحة الـصغرية     أللنـشاء وتـشغيل وحـدة       بشأن إ فريقي  ىل االحتاد األ  إ
ــ ــة بــ سائل امل ــسالحاملتعلق ــام و. رتع ال ــامج   املركــز، ســاهم ٢٠٠٧يف ع ــشاء برن ــاد ايف إن الحت
سـلحة  سـلحة الـصغرية واأل    راقبـة تـدفق األ    مب مـا يتعلـق منـه        ال سيما واحلدود،   ب اخلاصفريقي  األ
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 شـارك و.  تتـسم بالفعاليـة    رتع الـسالح   لـ  برامجوصدار تشريعات وطنية    إ و ،احلدودة عرب   اخلفيف
ديـس  أ الربنـامج يف      تنفيـذ  حـول  يفريقـ  االحتاد األ  الخرباء نظمه ل يف ثالث حلقات عمل      املركز

بالتعـاون مـع    ألمانـة العامـة،     باوقام مكتب شؤون نزع الـسالح التـابع         . باماكو وجيبويت  و باباأ
 حلقـة   بتنظـيم فريقـي،   واالحتـاد األ  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠قـرار   ال مبوجـب    أةاملنـش جملـس األمـن     جلنة  
 .يف غابورون) ٢٠٠٤ (١٥٤٠قرار ال تنفيذ  بشأنةفريقيأ ةقليميإعمل 
لـسالم واألمـن وشـعبة      الـدعم إلدارة ا   فريقيـا   أكتـب املستـشار اخلـاص لـشؤون         موقدم   - ١٤
 االجتمــاع  يفةنــشطمــشاركة  وكانــت للمكتــب.  التــابعتني لالحتــاد األفريقــي اعــاترتدارة الإ
السياسة العامة لالحتاد األفريقـي يف جمـال الـتعمري والتنميـة بعـد انتـهاء               ب املعين   الثاين يتشارساال

وســاعد الفريــق العامــل املخــصص املعــين مبنــع ، ٢٠٠٧ هيوليــ/ زامبيــا يف متــوزالــرتاع املعقــود يف
ــها الرتاعــاتنــشوب  ــا وحل ــابع جمل يف أفريقي   يف تنظــيم احللقــة الدراســية املتعلقــة  مــنأللــس ا الت

اجمللـس   ة الدراسـي  ةاحللقوبينما دعت   . اعاترتنذار املبكر ملنع نشوب ال    استخدام معلومات اإل  ب
مهيـة اعتمـاد   بأ الفريق العامل سلّم، نشوب الرتاعاتنع مل اوطموحبتكارا إىل بذل جهود أكثر ا  

علــى االســتقرار يف هلــا تــأثر  الــيت ة لألزمــات اخلطــريمــدهنــج شــامل لتحقيــق حلــول طويلــة األ 
 لمـن أجـ   اجلديـدة  ة الـشراك  مـع فريقيـا لـشؤون أ كما تعاون مكتـب املستـشار اخلـاص     . فريقياأ

سـيما   منظومة األمم املتحـدة، وال    التابعة لوكاالت    ةقليميشاور اإل طار آلية الت  إ فريقيا يف أتنمية  
كتـب   استـضاف امل ،٢٠٠٧نـوفمرب  /يف تـشرين الثـاين  و. الدعوة واالتصال مبجموعة  فيما يتعلق   

اآلليـة  املـسمى   فريقـي   الحتـاد األ  الربنـامج الفرعـي ل     للخـرباء اسـتعرض التقـدم احملـرز يف           ااجتماع
 .األفريقية الستعراض األقران

ــدم  - ١٥ ــة   وق ــاداأل(مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــ) ونكت  لالحتــاد اي موضــوعادعم
 ، االقتــصاديةةاتفاقــات الــشراكاملتعلقــة بوزاري بــشأن املفاوضــات ه الــجتماعــعقــد ا ليفريقــاأل
 االتفاقـات يف ضـوء مفاوضـات    بتلـك  ذات الـصلة  سائلذكرة فنية بشأن التطورات وامل عد م أو

االسـتثمارات واملنافـسة    ب  مـسائل تتـصل    فريقي يف حلقة عمل حول    االحتاد األ  وشارك. الدوحة
 هيوليـــ/ االقتـــصادية يف بروكـــسل يف متـــوزةاتفاقـــات الـــشراكإطـــار  يف ةواملـــشتريات احلكوميـــ

املعقـود  وزراء التجارة   لفريقي  االحتاد األ مؤمتر  يف  أيضا مسامهة فنية    ونكتاد  األوساهم  . ٢٠٠٧
  التقين للجهود املبذولة لتطوير وسـائل جديـدة        ، وقدم الدعمَ  ٢٠٠٦ريل  بأ/ نيسان  نريويب يف  يف

للبورصـــة األفريقيـــة للـــسلع األساســـية ومـــشتقاهتا  ا ووضـــع تـــصور، الـــسلع األساســـيةلتبـــادل
 .هاتنفيذل وخطة
مـا  تنقـيح وحتـديث اتفـاق تعاوهن      بفريقـي   مـم املتحـدة للبيئـة واالحتـاد األ        برنامج األ وقام   - ١٦
مكتـب   بإنـشاء وقد تعزز التعاون    ). السابقة ةفريقيت عليه منظمة الوحدة األ    عوقّ( ١٩٩١ لعام
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 ويـشارك  .قنـاة لتبـادل املعلومـات    يقـوم مقـام     بابا  أديس  أمم املتحدة للبيئة يف     ربنامج األ اتصال ل 
 الـيت يعقـدها   النظاميـة جتماعـات  اال يف يفريقـ مـم املتحـدة للبيئـة واالحتـاد األ    برنامج األكل من   
 ةقليميـ وعمليـات إ  ، ومـشاريع    ةبـصورة مـشتركة لـدعم املنتـديات الوزاريـ         عمـالن   يو،  كل منها 
تركـزت اجلهـود علـى تنفيـذ خطـة          و. ئـة  بالبي  املعـين  يفريق األ ياملؤمتر الوزار وخصوصا  حمددة،  
 ياملـؤمتر الـوزار   قيـام    مـع     من أجل تنمية أفريقيـا      للشراكة اجلديدة  ئية البي ةملبادراملتعلقة با العمل  

مم املتحدة للبيئة العمل علـى الـصعيد        برنامج األ ويواصل  . توجيه العملية ب ئة بالبي عين امل يفريقاأل
ويقـوم  . ها وتنفيـذ هـا واعتماد طـط عمـل مماثلـة   خلقليمي لضمان وضـع الـصيغة النهائيـة        دون اإل 

ــامج األ ــوزار  برن ــؤمتر ال ــة وامل ــ األيمــم املتحــدة للبيئ ــة بالبي املعــينيفريق ــر عــداد إ بئ شــامل تقري
البيئيـة  للمعلومـات  األفريقية شبكة  التوقعات  وتشمل ال . لتوقعات البيئية األفريقية  عن ا  ومتكامل

ذات  نتـديات أخـرى  مـع م أيـضا  مـم املتحـدة للبيئـة    برنـامج األ  وتعـاون   . نذار املبكـر  اإلأنشطة  و
ه  املعـين بامليـا  يقـ يفر األريلـس الـوزا  اجملين واملـايل، مبـا يف ذلـك       تقالدعم الـ  هلا   وقدم   يئةصلة بالب 

 . يف أفريقياالطاقةومنتدى وزراء 
ــام و - ١٧ ــدأ االحتــاد األ ،٢٠٠٦يف ع ــي وضــع   ب ــم ل  إفريق ــانوين مالئ ــار ق ــة  ط ــدمي احلماي تق

ــساعدة  ــشردين ألإىل اوامل ــه مفوضــية األمــم املتحــدة     شــخاص امل ــدم ل ــشؤون ، وهــو إطــار تق ل
جـرد  ة اجلديـدة، مب   سـتكون هـذه االتفاقيـ     و. نيالتقنية  الالجئني يف الوقت الراهن الدعم واملشور     

شؤون لـ األمـم املتحـدة   مفوضـية  وتقـوم  . املشردين داخليـا تتعلق بول معاهدة دولية    أ ها،اعتماد
 وحــشد املــوارد ةقــضيال بالــدفاع عــن هــذهفريقــي معــا وبــصورة متزايــدة الالجــئني واالحتــاد األ

يف لالجـئني  شـؤون ا  لـربامج مفوضـية   ةفريقـي مـن اجلهـات املاحنـ    االحتـاد األ  وأصبح  .  هلا الدولية
كـوت ديفـوار   و وىف سرياليون وغينيـا  ٢٠٠٦ للعمليات يف تشاد يف عام     إذ قدم أمواال  فريقيا،  أ

ــا يف  لرؤســاء ئي ملــؤمتر قمــة اســتثنا ةعمــال التحــضرييتــدعم املفوضــية األو. ٢٠٠٧ عــام وليربي
 ٢٠٠٨نــوفمرب / يف تــشرين الثــاين مــن املقــرر أن يعقــده االحتــاد األفريقــي الــدول واحلكومــات

عـالن  اإل  عقـدها ىلإ القمـة دعـا   وهـذه . فريقيـا أ القـسري يف   تـشريد  ال  مسائل ىل معاجلة إهدف  ي
 بـشأن الالجـئني والعائـدين واملـشردين داخليـا           يفريقالحتاد األ لاالجتماع الوزاري   الصادر عن   

 .٢٠٠٦ هيوني/واغادوغو يف حزيرانالذي اعُتمد يف فريقيا أ يف
ــة  منظمــة األتقدمــه أمــا الــدعم االســتراتيجي الــذي   - ١٨ ) اليونيــسيف(مــم املتحــدة للطفول

لتــسريع  الرئيــسية ةتنميــة قــدرات اجلهــات الفاعلــفيتمحــور حــول الــدعوة و ،فريقــيلالحتــاد األ
، قـدمت اليونيـسيف     ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ويف عـامي    . ومنائهبقاء الطفل   اجلهود الرامية إىل حتقيق     

الطفـل  ب املعـين الثـاين   فريقـي   األنتـدى   باب وامل قيـادات الـش   عين ب ملااألفريقي  الدعم ملنتدى التنمية    
وقـد  . ٢٠٠١لعـام  تنفيـذ إعـالن وخطـة عمـل أفريقيـا املالئمـة لألطفـال            قـام باسـتعراض      الذي
 املنتدى األفريقـي الثـاين نـداء جديـدا مـن أجـل العمـل املعجـل لتنفيـذ خطـة عمـل أفريقيـا                  وجه
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ــال   ــة لألطفـ ــاه و) ٢٠١٢-٢٠٠٨(املالئمـ ــه انتبـ ــة الع وجـ ــةاجلمعيـ ــهامـ ــام  يف إليـ . ٢٠٠٧ عـ
 تعزيـز فـرص احليـاة، والتغلـب       :ا، وهـي  على مخسة التزامـات ال غـىن عنـه        النداء اجلديد    ركزوي

ــدز/ة البــشريةعلــى فــريوس نقــص املناعــ  ــا، واإلي ــ،لتعليمالنــهوض ب  ومــشاركة ، الطفــلة ومحاي
 .طفال والشباباأل
 علــى يفريقــاالحتــاد األية وويقــوم التعــاون بــني منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناع   - ١٩
 مـسؤولية تنظـيم     ت املنظمة نقل،  ٢٠٠٦ هيوني/في حزيران ف. ةارياالتفاقات اإلطارية الس  ساس  أ

فريقـي  ويف وقـت الحـق، نظـم االحتـاد األ         . فريقـي ىل االحتـاد األ   إ ةرقـ امؤمتر وزراء الـصناعة األف    
. نظمــةدعم تقــين مــن امل بــ٢٠٠٧ســبتمرب /يلــولأ ملــؤمتر وزراء الــصناعة يف ئيةاالســتثناالــدورة 

وخـالل فـصل    . مـن يف جمـال الطاقـة      األفريقي ورقة مشتركة بـشأن      واالحتاد األ وقدمت املنظمة   
مهيـة  أذات  مـسائل بـشأن   اخلـرباء   ةفرقـ أ من اجتماعات    اعدد نظما معا    ،٢٠٠٧  من عام  ربيعال

 ؛د هنـر مـانو    العمل الالئـق واملنـتج للـشباب مـع التركيـز علـى احتـا              توفري   :، وهي خاصة ألفريقيا 
مــايو /يــارأيف و. حيــائي أنــواع الوقــود اإل؛نتاجيــةاإلفريقيــا قــدرة أتعزيــز مــن أجــل االســتثمار 

.  يف داكــارة املتجــددةلطاقــلتنظــيم املــؤمتر الــدويل بفريقــي واالحتــاد األ، قامــت املنظمــة ٢٠٠٨
صــحاب  أ جامعــة لعــدة أطـراف مــن بــرامج ومـشاريع  وضــع عـن وأسـفرت هــذه االجتماعــات  

 .ي تنفيذهافريقاالحتاد األيتوىل  ةاملصلح
فريقـي يف   الحتـاد األ  ارؤسـاء دول وحكومـات      ملـؤمتر    العاشـرة    ةالدورة العاديـ  وُعقدت   - ٢٠

 عمـل لإلسـراع بالتنميـة الـصناعية         خطـة املـؤمتر    وأقر. ٢٠٠٨يناير  / يف كانون الثاين   باأديس أبا 
د جوانــب مــن خطــة العمــل  لترشــي خطــوات يفريقــواالحتــاد األواختــذت املنظمــة . يف أفريقيــا

 مهــا الزراعيــة، وة يف جمــال املكننــاتعاونــو. هبــدف وضــع اســتراتيجية للتنفيــذ ا ولوياهتــأحتديــد و
الجتمــاع عرضــها علــى ابــصدد وضــع اللمــسات األخــرية علــى ورقــة بــشأن هــذا املوضــوع ل    

 .فريقيالوزاري املقبل لالحتاد األ
بنـاء علـى طلـب      دة للتنمية الـصناعية،     دعت منظمة األمم املتح   ،  ٢٠٠٧مايو  /يارأيف  و - ٢١

مــم املتحــدة العاملــة يف جمــال  األ  لكيانــاتىل عقــد اجتمــاعإفريقيــا، مــن اللجنــة االقتــصادية أل 
 تقـدمي دعـم منــسق   ياهلـدف الرئيـس   وكــان .سـواق ىل األإالـصناعة والتجـارة وفـرص الوصـول     

قليميـة،  عات االقتـصادية اإل وم واجمل ،فريقياأتنمية  من أجل    اجلديدة   ةالشراكو،  يفريقلالحتاد األ 
خطـة عمـل لعـام    وقـد ُوضـعت   . تنفيـذ الـربامج  علـى  قدراهتا أو تعزيز  جل بناء   أمبا يف ذلك من     

. ٢٠٠٨يف عـام     أصـحاب املـصلحة       جتمـع بـني عـدة أطـراف مـن           عمل  حلقة سُتنظم و ٢٠٠٨
يف  يف تنــسيق مــدخالهتا ةنــشطمــشاركة وغريهــا مــن هيئــات األمــم املتحــدة وتــشارك املنظمــة 

ــوجييلتطــوير العلمــ ا ــا أل والتكنول ــدرة االحتــاد األ ةونظــرا حملدوديــ . فريقي ــشراك  ق  ةفريقــي وال
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لوضـع  دعم تقـدمي الـ  مـم املتحـدة   منظومة األتواصل ، ينيشركاء خارجب على استقطااجلديدة  
 ،م والتكنولوجيـا  ولعلـ ل جممعـات    إنـشاء العلم والتكنولوجيـا، و   املتعلقة ب لمؤشرات  نظام أفريقي ل  

 اجلديـدة املـساعدة يف     ةالـشراك وقـد طلبـت     . اجلهود يف جماالت الطاقـة وامليـاه والتـصحر        بذل  و
 .ةدل قائمة على األةمشورتقدمي ىل  إ ترميوضع دراسات

ــاون  - ٢٢ ــامج األويتع ــبرن ــاد األ ةغذي ــاملي واالحت ــ الع ــاق  إ  يفيفريق ــار اتف ــمط ــام وقّ ع يف ع
 جمـاال، مبـا يف    ١٣ ربنـامج الـدعم يف    الالنحو املنـصوص عليـه يف االتفـاق، يقـدم           وعلى  . ٢٠٠٧
التعلـيم  و، رتاعنعـاش بعـد انتـهاء الـ     واإل،، والتأهـب حلـاالت الطـوارئ      ةنـساني الـشؤون اإل  ذلك  

مــن   واألة، والتغذيــاإليــدز/ة البــشري ة، وفــريوس نقــص املناعــ  ة والــصحة والنظافــ ،والتــدريب
 . ومكافحة اجلوع والفقر،سرة الطفل واألة والتنمية، ومحاياجلنسانيةالغذائي، والزراعة، و

 
  األفريقية-املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  -باء  

 األفريقيـة   -واملنظمـة االستـشارية القانونيـة اآلسـيوية          املتحـدة    األممتطور التعاون بني     - ٢٣
ــات والوثــائق         ــادل املعلوم ــتني، وتب ــن املنظم ــات كــل م ــادل يف اجتماع ــل املتب ــار التمثي . يف إط

ر املنظمتان فيما بينهما على حنو منتظم بشأن مسائل ذات اهتمام مشترك، مبا يف ذلـك                وتتشاو
للمنظمـة االستـشارية القانونيـة       العـام    األمـني املشاورات بني املستشار القانوين لألمـم املتحـدة و        

ويشمل التعاون يف جمال القانون الدويل مسائل شـىت، مـن بينـها املـسائل               .  األفريقية -اآلسيوية  
ــائي،       امل ــانون اجلن ــدويل، والق ــة ال ــانون البيئ ــة وق ــانون التجــارة الدولي ــصلة بقــانون البحــار، وق ت

وقانون حقوق اإلنسان، وقانون الالجـئني، والقـانون اإلنـساين، واإلرهـاب، واالجتـار بالبـشر،                
 .وتسوية املنازعات بطرق سلمية

ــدورتني احل      - ٢٤ ــل يف ال ــة متثي ــشارية القانوني ــة االست ــان للمنظم ــة   وك ــستني والثاني ــة وال ادي
العامــة ويف الــدورة التاســعة واخلمــسني للجنــة القــانون الــدويل؛ ويف املــؤمتر   والــستني للجمعيــة 

الــوزاري املــشترك بــني اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واجلماعــة االقتــصادية لــدول   
د بأبوجــا يف وســط أفريقيــا بــشأن االجتــار بالبــشر الــذي حظــي بــدعم مــن اليونيــسيف، واملعقــو

؛ ويف االحتفـال بالـذكرى الـسنوية العاشـرة إلنـشاء احملكمـة الدوليـة لقـانون            ٢٠٠٦يوليه  /متوز
ــانون     ٢٠٠٦البحــار هبــامبورغ يف عــام   ــة لق ــدور احملكمــة الدولي ؛ ويف حلقــة العمــل املتعلقــة ب

رين يف البحــار يف تــسوية املنازعــات املتــصلة بقــانون البحــار يف منطقــة اخللــيج، املعقــودة بــالبح  
؛ ويف االحتفــال بالــذكرى الــسنوية الــستني إلنــشاء جلنــة القــانون الــدويل  ٢٠٠٨فربايــر /شــباط

 ألمـم وقـد شـارك ممثلـون عـن خمتلـف اهليئـات التابعـة ل              . ٢٠٠٨مايو  /الذي أُقيم حبنيف يف أيار    
ب يف الدورة السادسة واألربعني للمنظمة االستشارية القانونية الـيت ُعقـدت مبدينـة كيـ              املتحدة  
 .٢٠٠٧يوليه /متوزتاون يف 
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وعمال باملمارسة السارية، أعدت املنظمة االستـشارية القانونيـة مالحظـات وتعليقـات              - ٢٥
، خاصـة البنـود الـيت تنظـر فيهـا            العامـة  لجمعيةعلى الدورتني احلادية والستني والثانية والستني ل      

ان الـسنويان للمستـشارين   وُعقـد االجتماعـ  . اللجنة السادسة، لكي تنظر فيهـا الـدول األعـضاء    
 األفريقية مبدينة نيويـورك     -القانونيني للدول األعضاء يف املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية         

وركـز  .  علـى التـوايل  ٢٠٠٧نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٥و   ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين األول  ٣٠يف  
ار غــري املــشروع   علــى اهلجــرة الدوليــة والتنميــة، واالجتــ    ٢٠٠٦االجتمــاع املعقــود يف عــام   

وتنـاول االجتمـاع املعقـود يف عـام         . باألسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، ومكافحـة الفـساد          
لقــانون البحــار ومــسامهة  املتحــدة األمــم عامــا مــن عمــر اتفاقيــة  ٢٥ مــا حتقــق خــالل ٢٠٠٧

 األفريقيـــة، ومـــسؤولية الـــدول عـــن األفعـــال غـــري -املنظمـــة االستـــشارية القانونيـــة اآلســـيوية 
وتبـع كـل مـن هـذين االجتمـاعني اجتمـاع مـشترك              . املشروعة دوليا، واحملكمة اجلنائية الدولية    

 .ملنظمة االستشارية القانونية وجلنة القانون الدويلابني 
ــة واحملكمــة اجل  ا ووقّعــت - ٢٦ ــشارية القانوني ــة االست ــاهم يف   ملنظم ــذكرة تف ــة م ــة الدولي نائي
ى مواضـيع شـىت، مـن بينـها تعزيـز الـوعي بالقـانون                اتفقتـا مبوجبـها علـ      ٢٠٠٨فربايـر   /شباط ٥

وُتجرى حاليا مفاوضات على اتفاقات تعاون مـع منظمـة التعـاون االقتـصادي              . اجلنائي الدويل 
 .واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية

 املتحـدة  األمـم ُعقد اجتماع خرباء بني الدورات بشأن املسائل الناشئة املتعلقة باتفاقيـة            - ٢٧
وقـدم أحـد قـضاة احملكمـة     . ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٥البحـار مبدينـة نيـودهلي يف        لقانون  

 املتحــدة األمــمالدوليــة لقــانون البحــار عرضــا خــالل االجتمــاع انطــوى علــى مناقــشة التفاقيــة 
لقــانون البحــار، ونظــام احمليطــات ومــسامهات الــدول اآلســيوية واألفريقيــة فيــه، واحلفــاظ علــى 

 .ايتها، واملناطق البحرية وكيفية حتديدهاالبيئة البحرية ومح
تــشارية القانونيــة حاليــا يف   وينــشط مركــز البحــث والتــدريب التــابع للمنظمــة االس      - ٢٨

ــدان ــدان        مي ــة يف مي ــشاريع حبثي ــن خــالل قيامــه مب ــدرات م ــاء الق ــانونبن ــدويلالق ، ويعمــل  ال
أن املــسائل املتعلقــة وضــع بــرامج تدريبيــة للمــسؤولني يف الــدول األعــضاء يف املنظمــة بــش  علــى

 .بالقانون الدويل
وسـعيا لتعزيـز التحكـيم الــدويل، وبالتعـاون الوثيـق مــع احلكومـات األعـضاء، أنــشأت         - ٢٩

املنظمة االستـشارية القانونيـة أربعـة مراكـز إقليميـة للتحكـيم يف طهـران والقـاهرة وكواالملبـور                    
ة واملــدعي العــام يف كينيــا اتفاقــا  للمنظمــة االستــشارية القانونيــ العــام األمــنيووقّــع . والغــوس

 .إلنشاء املركز اإلقليمي اخلامس للتحكيم يف نريويب
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 رابطة أمم جنوب شرق آسيا -جيم  
 حلظة تارخيية بالنسبة لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا، إذ اختـذت فيـه    ٢٠٠٧شهد عام   - ٣٠

لعـام  فينتيـان   امج عمـل    يف برنـ  املتوخـاة   الرابطـة   مجاعـة   الرابطة أول خطوة حمددة يف اجتاه جعل        
ويف مؤمتر القمة الثالث عشر للرابطـة الـذي ُعقـد يف سـنغافورة، وقّـع        .  حقيقة ملموسة  ٢٠٠٤
. ات احملليـة  عتـرب اإلطـار الدسـتوري لبنـاء اجملتمعـ          رؤساء دول على ميثاق الرابطـة الـذي يُ         ةعشر

كجهـاز  ق اإلنـسان    وامليثاق جيسد مبادئ دميقراطية قوية ويشمل نصا يتعلق بإنشاء هيئـة حلقـو            
ورابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا          . وقد صّدقت ست دول أعضاء علـى امليثـاق        . جديد للرابطة 

م إليهــا مــن جانــب ختطــط إلنــشاء جلنــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة والطفــل، وهــي جلنــة تقــّد
 ورحبـت . صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة مشورة اخلرباء          

 .رابطة أمم جنوب شرق آسياميثاق األمم املتحدة باعتماد 
مركز املراقب لرابطة أمم جنوب شـرق آسـيا        اجلمعية العامة   حت  ، منَ ٢٠٠٦ويف عام    - ٣١

. حوار كامل مع رابطة أمم جنوب شرق آسـيا        يف  وبالتايل ُمنحت األمم املتحدة مركز شريك       
ترك بني رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا واألمـم         املشالسنوي  ومبناسبة انعقاد االجتماع الوزاري     

ر األسـاس إلقامـة     فِّــ ، وقّع األمينان العامان مذكرة تفاهم تو      ٢٠٠٧املتحدة يف نيويورك يف عام      
الــسياسي واالقتــصادي   الت تعــاون وثيــق بــشأن مــسائل مــصلحة متبادلــة، مبــا يــشمل اجملــا        

ي يتـألف مـن ممـثلني عـن حكومـة           وإنشاء الفريق األساسي الثالثي الـذ     .  الثقايف -االجتماعي  و
ميامنار ورابطة أمم جنوب شرق آسيا واألمـم املتحـدة لـدعم جهـود اإلغاثـة اإلنـسانية الدوليـة                    

اجلديـدة الـيت   للـشراكة   كان أحد األمثلة امللموسـة  جسعصار نرإعقاب أمة إىل ميامنار يف   املقدَّ
 .تعود باملنفعة املتبادلة

نظومــة مــع رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا وتطــور  واســتمر التعــاون علــى مــستوى امل - ٣٢
وقد دعم مرفق شـراكات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي التحليـل              . نة جماالت معيَّ  ةبالنسبة لعد 

وبعد ذلـك عِمـل برنـامج األمـم         . واحلوار بشأن املسائل اليت هلا صلة بترسيخ التكامل اإلقليمي        
مهوريــة الو جلابطــة مــع إيــالء اهتمــام خــاص املتحــدة اإلمنــائي علــى حنــو مباشــر مــع أعــضاء الر

 مـن برنـامج األغذيـة العـاملي        وعـزز كـلِّ   . الدميقراطية الشعبية، وفييت نام، وكمبوديا، وميامنـار      
ورابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا أيـضا شـراكتهما، وخاصـة يف أعقـاب تعاوهنمـا بعـد حـدوث                       

 بالتعهــدات اإلنــسانية وقــد ركّــزت الــشراكة علــى الوفــاء . ٢٠٠٥تــسونامي يف عــام الكارثــة 
 . والتعاون من أجل التنمية وحتسني التأهب للكوارث والتصدي هلا
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 منظمة البحر األسود للتعاون االقتصادي -دال  
ــ - ٣٣ ق التعـــاون بـــني اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا ومنظمـــة البحـــر األســـود للتعـــاون   حقَّـ

همت اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا       وقد أس . االقتصادي نتائج مثمرة يف جمال النقل بصفة خاصة       
ومرافقــه يف منطقــة منظمــة البحــر األســود للتعــاون األساســية لنقــل اكــل اق هلييف التطــوير املنــسَّ

د املـشروع   وقـد حـدَّ   . االقتصادي من خالل وضع مشروع وصالت النقـل بـني أوروبـا وآسـيا             
بلـدان   ١٠، مـن بينـها       بلـدا  ١٨الرئيسية اليت تربط بـني أوروبـا وآسـيا يف           الداخلي  طرق النقل   

لعقبـات املاديـة وغـري    تـضمن حتلـيال ل  من أعـضاء منظمـة البحـر األسـود للتعـاون االقتـصادي، و             
األساسـية للنقـل ووضـع      النقـل   املادية املوجودة على امتداد تلك الطرق، وقّيم مشاريع هياكـل           

البحر األسـود للتعـاون     وبتعاون وثيق مع الفريق العامل املعين بالنقل التابع ملنظمة          . أولويات هلا 
 جرى مجع قدر كبري من البيانـات عـن املـوانئ الرئيـسية يف البحـر األسـود والبحـر              ،االقتصادي

يف مواصلة تطـوير املـشروع للفتـرة        على  األبيض املتوسط وجتهيز تلك البيانات، وهو ما ساعد         
ــشاورات امل    . ٢٠١١-٢٠٠٨ ــشاركتها يف امل ــا م ــصادية ألوروب ــة االقت ــة وواصــلت اللجن نتظم

الرفيعة املستوى ويف اجتماعـات منظمـة البحـر األسـود للتعـاون االقتـصادي، مبـا يـشمل مـؤمتر                  
وســوف . ٢٠٠٧يونيــه /يف حزيــرانتنبول قمــة رؤســاء الــدول واحلكومــات الــذي ُعقــد يف اســ

وطريـق  حـول البحـر األسـود    يتركز التعـاون يف املـستقبل علـى تنفيـذ الطريـق الـسريع الـدائري                
مـن خـالل حلقـات عمـل مـشتركة لبنـاء القـدرات وختطـيط         األسـود  يسي للبحر السيارات الرئ 
ــات   . االســتثمار ــشتركة يف جمــال التجــارة   الســتحداث وجيــري استكــشاف اإلمكان ــشطة م أن

وحتريــر نظــام احلــصص املتعــدد األطــراف داخــل منظمــة البحــر األســود للتعــاون االقتــصادي،    
، وخاصـة مـصرف التجـارة والتنميـة         رتبطة هبـا   امل التعاون مع املؤسسات  لتوسيع نطاق   وبالنسبة  

 . البحر األسودملنطقة 
فـذ برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـع منظمـة              ، ينِّ ٢٠٠٦نـوفمرب   /ومنذ تـشرين الثـاين     - ٣٤

تعزيــز التجــارة  املــشترك لربنــامج الالبحــر األســود للتعــاون االقتــصادي والــذي حيمــل اســم       
يستكـشفان  ومهـا  ، لـذي يـستغرق تنفيـذه ثـالث سـنوات        ا واالستثمار يف منطقة البحـر األسـود      

ــدة للتعــاون يف املــستقبل   ــة جدي ــامج األمــم    . جمــاالت حمتمل وقــد استــضافت املنظمــة ممــثال لربن
املتحدة اإلمنائي، وهو يشارك بانتظام يف اجتماعـات األفرقـة العاملـة وصـندوق تنميـة املـشاريع                

اتفـاق تعـاون بـني برنـامج األمـم املتحـدة       ع وقّ ،٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٨ويف . التابع للمنظمة 
أغــسطس /مــايو إىل آب/ووفقــا للتقريــر املرحلــي األول عــن الفتــرة مــن أيــار. اإلمنــائي واملنظمــة

م برنـامج األمـم املتحـدة    ، قـدَّ ٢٠٠٨فربايـر   /ويف شـباط  . ق املشروع نتائج ملموسة    حقَّ ٢٠٠٧
املـساعدة اإلمنائيـة    السـتقطاب   ملـشاريع   اإلمنائي اقتراحـا إىل اللجنـة التوجيهيـة لـصندوق تنميـة ا            

 .الرمسية من اجلهات املاحنة
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وشارك املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة، نيابة عن األمني العام، يف مـؤمتر          - ٣٥
ى اجتمـاع  وأدَّ. ٢٠٠٧القمة الذي عقدته منظمة البحـر األسـود للتعـاون االقتـصادي يف عـام             

 العـام ملنظمـة البحـر األسـود للتعـاون االقتـصادي واملـدير اإلقليمـي          ُعقد بعـد ذلـك بـني األمـني        
إىل ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ملنطقــة وســط وشــرق أوروبــا وكومنولــث الــدول املــستقلة  

 فرص جديدة إلقامة تعاون أوثق يف جماالت مثل مكافحة االجتار باألطفال ورصـد حالـة                ةتاحإ
وقواعــد ) Devinfo(ملتعلقــة باملعلومــات اإلمنائيــة للتنميــة ت ااألطفــال مــن خــالل قواعــد البيانــا 

يقـوم   ،٢٠٠٦نـوفمرب   /ومنذ تشرين الثاين  . األهداف اإلمنائية لأللفية  البيانات اإلقليمية املتعلقة ب   
األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومنظمـة البحـر األسـود للتعـاون االقتـصادي                   مكتب  

نظم العدالة اجلنائية لالجتـار باألشـخاص يف منطقـة          تصدي  يز  تنفيذ مشروع مشترك بشأن تعز    ب
ــود  ــر األسـ ــشرين األول. البحـ ــوبر / ويف تـ ــين   ٢٠٠٧أكتـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــم مكتـــب األمـ ، نظّـ

 ومنظمـة البحـر األسـود للتعـاون          اهلجـرة  اتباملخدرات واجلرمية، واملركز الدويل لتطوير سياس     
 .بشر يف منطقة البحر األسودمؤمترا مشتركا بشأن االجتار بالو، االقتصادي

قـت منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية ومنظمـة              بالنظر إىل نقـص األمـوال، حقَّ      و - ٣٦
البحر األسود للتعاون االقتصادي جناحا جزئيا فقط يف إنـشاء شـبكة ملكاتـب تعزيـز االسـتثمار                

تطـور التعـاون بـشأن      وقـد   . والتكنولوجيا يف منطقة منظمة البحر األسـود للتعـاون االقتـصادي          
ملركـز  ون عـن ا وشـارك ممثلـ  . الطاقة والبيئة مع املركز الدويل لتكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية 

. يف اجتماعـات األفرقــة العاملـة ذات الــصلة التابعـة ملنظمــة البحـر األســود للتعـاون االقتــصادي     
 .وقرر املركز أيضا أن يشارك يف متويل مشروع بشأن إنتاج اهليدروجني

 األمني العام ملنظمة البحـر األسـود للتعـاون       ٢٠٠٧فرباير  /واجتمع يف جنيف يف شباط     - ٣٧
االقتصادي ونائب املدير العام ملنظمة الصحة العاملية الستكشاف إمكانات تطوير التعـاون بـني              

واستكشف مدير البنك الدويل ملنطقة جنوب شـرق أوروبـا، الـذي حـضر اجتمـاع                . املنظمتني
، احتمــاالت ٢٠٠٧دتــه منظمــة البحــر األســود للتعــاون االقتــصادي يف عــام    القمــة الــذي عق

 .ومنظمة البحر األسود للتعاون االقتصاديالدويل مواصلة التعاون بني البنك 
 

 اجلماعة الكاريبية -هاء  
هــة إىل االجتمــاع الثــامن والعــشرين ملــؤمتر رؤســاء حكومــات اجلماعــة يف رســالة موجَّ - ٣٨

ــذي عُ  ــة ال ــدجتاون قــد الكاريبي ــه /يف متــوزيف بري ــام  ، ٢٠٠٧يولي ــات رحَّــب األمــني الع بعملي
ط األمـني العـام الـضوء       وسـلَّ . التكامل اإلقليمي كقوة دفع للتنمية املستدامة والنمو االقتـصادي        

ــذي حتقــق يف     ــدم ال ــى التق ــضا عل ــود اجلأي ــني   ه ــشتركة ب ــة امل ــم املتحــدة املبذول ــة  واألم اجلماع
مبجموعـة  تتـصل  ف إىل تعزيـز الـسالم والتنميـة وحقـوق اإلنـسان و     الكاريببية، وهي جهود هتد 
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من املـسائل الـيت حتظـى باهتمـام خـاص يف املنطقـة، مثـل خطـر اجلرميـة املنظمـة، وآثـار االجتـار                          
ع األمني العام التكامـل اإلقليمـي كوسـيلة ملـساعدة بلـدان             وشجَّ. باملخدرات واالحترار العاملي  

 .د هلابالكامل ويف الوقت احملدَّلأللفية  األهداف اإلمنائية منطقة البحر الكارييب يف حتقيق
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية تعمل علـى دعـم اجلماعـة الكاريبيـة يف              وتعمل إ  - ٣٩

وس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن           يإطار برنـامج مـشترك لتعزيـز تنفيـذ اسـتراتيجية موريـش            
دارة بالتعـاون مـع حكـوميت       اإلونظمـت   . ة الصغرية الناميـة   أجل التنمية املستدامة للدول اجلزري    

يسلندا وبربـادوس، اجتمـاع مائـدة مـستديرة رفيـع املـستوى بـشأن التعـاون الـدويل مـن أجـل                       أ
يف يـدجتاون   التنمية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة البحر الكارييب، يف بر            

ــارس /آذار ــد استكــشف االجتمــ  . ٢٠٠٨م ــدة،    وق ــة جدي ــة شــراكات دولي ــات إقام اع إمكان
عـت شـعبة    ، وقَّ ٢٠٠٧ويف عـام    . وخاصة يف جمايل الطاقة املتجددة ومصائد األمسـاك املـستدامة         

ــة بــشأن جتميــع إحــصاءات      اإلحــصاءات التابعــة لــإلدارة مــذكرة تفــاهم مــع اجلماعــة الكاريبي
 .احلسابات القومية وتبادهلا

ال يف إعـداد وتنظـيم مـشاركة منظومـة األمـم      ة دور فعَّـ   دارة الشؤون الـسياسي   كان إل و - ٤٠
املتحدة يف االجتماع العام الرابع ملمثلي األمم املتحدة واجلماعة الكاريبية واملؤسسات املرتبطـة             

وقــد شــاركت يف الوفــد . ٢٠٠٧ينــاير /يف كــانون الثــاينغيانــا، هبــا الــذي عقــد يف توركــاين، 
ي  هيئة مـن هيئـات األمـم املتحـدة، وهـ     ٢٠ية االقتصادية الذي رأسه األمني العام املساعد للتنم  

ــا مــشتركا صــدر كوثيقــة   . مــشاركة مثلــت رقمــا قياســيا  ــائق واعتمــد املــشاركون بيان مــن وث
مـت اجلماعـة الكاريبيـة      ، وعمَّ )، املرفـق  A/61/A33-S/2007/179(جلمعية العامة وجملـس األمـن       ا

اســتعدادا لعقــد االجتمــاع جاريــة ت وهنــاك مــشاورا. تقريــر االجتمــاع علــى مجيــع املــشاركني
 .٢٠٠٩يناير /العام اخلامس يف نيويورك يف كانون الثاين

وبدأت إدارة الشؤون السياسية عـددا مـن املـشاورات الـيت هتـدف إىل حتـسني التعـاون                - ٤١
ــدفق املعلومــات بــني مــسؤوليها ومكتــب األمــني العــام املــساعد لــشؤون العالقــات       ــائي وت الثن

، اجتمــع وكيــل ٢٠٠٨مــارس / آذار١٣ويف . قــات داخــل اجلماعــة الكاريبيــةاخلارجيــة والعال
األمني العام للشؤون الـسياسية يف األمـم املتحـدة مبمـثلني دائمـني ومـسؤولني آخـرين يف جتمـع                     

وتتعـــاون . مها األمـــني العـــام لتعزيـــز اإلدارةاجلماعـــة الكاريبيـــة ملناقـــشة املقترحـــات الـــيت قـــدَّ 
الـشرطة الـيت   مرفـق  املتحـدة األخـرى يف جهـود بنـاء الثقـة وِإصـالح          مع كيانات األمـم      اإلدارة

وشارك وفـد مـشترك بـني مكتـب األمـم املتحـدة املعـين               . غوا وبربودا، وغيانا  ينتأضطلع هبا يف    ُي
: اجلرميـة والعنـف والتنميـة   عـن  باملخدرات واجلرمية وإدارة الشؤون السياسية يف عـرض التقريـر          

االجتمـاع  خـالل  يف منطقـة البحـر الكـارييب    العامـة   السياسة  االجتاهات والتكاليف وخيارات  
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ــاذ القـــ    ــومي وإنفـ ــن القـ ــامس جمللـــس األمـ ــذي ُعوانني اخلـ ــبني يف  الـ ــورت أوف سـ ــد يف بـ قـ
 .٢٠٠٨ أبريل/نيسان
شؤون اإلعالم واجلماعة الكاريبيـة سلـسلة مـن         إدرة  مت  ، نظَّ ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار  - ٤٢

إلحيـاء ذكـرى    قـضاء علـى التمييـز العنـصري واليـوم الـدويل             املناسبات احتفاال باليوم الدويل لل    
وهـذه املناسـبات مشلـت اجتماعـا تـذكاريا،      . الرق وجتارة الرقيـق عـرب احملـيط األطلـسي         ضحايا  

س الثانويـة يف سـبعة بلـدان، وجلـسة          رالفيـديو لطـالب املـدا     ، وجلـسة تـداول ب     ومؤمترا صـحفيا  
 .وثائقي وعقد حلقة نقاشإحاطة ملنظمات غري حكومية، وأعقبها عرض فيلم 

ويعمــل مكتــب شــؤون نــزع الــسالح التــابع لألمانــة العامــة واجلماعــة الكاريبيــة علــى    - ٤٣
تعزيز إضفاء الطابع العاملي علـى اتفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن                       

ــا، وتنفيــذها       ــا مفرطــة الــضرر أو عــشوائية األثــر وبروتوكوالهت  ممثلــون وقــد شــارك . اعتباره
للجماعة الكاريبية يف عدد مـن حلقـات دراسـية وحلقـات العمـل بـشأن نـزع الـسالح نظمهـا                      
املكتب، مبا يشمل حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل بـشأن تنفيـذ برنـامج عمـل األمـم املتحـدة                 

 ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه                 ٢٠٠١لعام  
ــه وا ــار  ومكافحت ــه، يف غواتيمــاال يف أي ــضاء علي ــايو /لق ــن   ٢٠٠٦م ــرار جملــس األم ــشأن ق ؛ وب

ــاين    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ ــشرين الث ــريو يف ت ــشامل يف ب ــدمار ال ــشار أســلحة ال ــق بانت ــوفمرب /املتعل ن
، وبشأن اتفاقيـة األسـلحة التقليديـة وبروتوكوالهتـا          ٢٠٠٧مايو  /، ويف جامايكا يف أيار    ٢٠٠٦

 .٢٠٠٨مارس /آذاريف اجلمهورية الدومينيكية يف 
ــاين   - ٤٤ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ســانت لوســيا، يف ت ــم املتحــدة   ٢٠٠٦ن ــؤمتر األم ، شــارك م

للتجـــارة والتنميـــة يف حلقـــة عمـــل إقليميـــة للجماعـــة الكاريبيـــة بـــشأن التحقيـــق يف شـــكاوى 
وقـدم املـؤمتر املـساعدة إىل عـدد مـن دول شـرق البحـر الكـارييب يف تنفيـذ قواعـد                       . املستهلكني

وقُـدمت املـساعدة املتعلقـة باسـتعراض تلـك القواعـد       . فسة اليت وضـعتها اجلماعـة الكاريبيـة     املنا
 .ووضعها يف صيغتها النهائية خالل اجتماع إقليمي ملنظمة دول شرق البحر الكارييب

ــستدامة          - ٤٥ ــة امل ــة والتنمي ــق بالبيئ ــرامج تتعل ــذ ب ــة تنفي ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــم برن ودع
ونظــم الربنــامج . ة، وخاصــة جملــس التجــارة والتنميــة االقتــصادية التــابع هلــا  للجماعــة الكاريبيــ

مشاورة مع الدول اجلزرية الكاريبية الـصغرية الناميـة إلجـراء مناقـشات بـشأن الـسياسة العامـة                   
على املستوى الوزاري كجزء من حمفل وزراء البيئة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب          

وعلى املستويني التقين والتشغيلي، عمـل برنـامج األمـم املتحـدة            . ٢٠٠٨ناير  ي/يف كانون الثاين  
للبيئة على حنـو وثيـق للغايـة مـع وحـدة التنميـة املـستدامة للجماعـة الكاريبيـة، ومعهـد الـصحة                        
البيئية ملنطقة البحر الكارييب يف سانت لوسيا؛ ومركـز اجلماعـة الكاريبيـة لـتغري املنـاخ يف بليـز،                   
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ــة الك ــة يف     والوكال ــة يف حــاالت الكــوارث، وحمكمــة العــدل الكاريبي ــة لالســتجابة الطارئ اريبي
 .ترينيداد وتوباغو

وكــان لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة دور فعــال يف إقامــة روابــط بــني الــدول اجلزريــة    - ٤٦
وتعاون الربنامج على حنو وثيـق مـع اجلماعـة          . الصغرية النامية يف منطقة جنوب البحر الكارييب      

كاريبية يف تقييم آثار التكيف مع تغري املناخ يف تلك الدول، وهو ما سيـسترشد بـه يف وضـع              ال
وقـدم برنـامج األمـم      . الربنامج املقبل لربنامج األمم املتحدة للبيئـة بـشأن تغـري املنـاخ يف املنطقـة               

ندوق املتحدة للبيئة دعمـا تقنيـا إىل دراسـة اجلـدوى الـيت أجرهتـا اجلماعـة الكاريبيـة إلنـشاء صـ                   
إقليمي لالستدامة، ونسق اإلجراءات املتعلقة باملسائل ذات الصلة بالـسياسة العامـة فيمـا يتعلـق          

ويقـوم  . بتنفيذ اتفاقات متعددة األطراف بشأن البيئة بني الدول األعضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة             
جماعـة الكاريبيـة،   برنامج األمم املتحدة للبيئة، باالشتراك مع وحدة التنمية املـستدامة التابعـة لل        

بتنفيــذ العنــصر الكــارييب مــن مــشروع يتعلــق ببنــاء القــدرات ميولــه االحتــاد األورويب ولــه صــلة   
ــة أيــضا يف صــياغة   . باالتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف  ويعمــل برنــامج األمــم املتحــدة للبيئ

 صــندوق دائــر برنــامج يهــدف إىل تعزيــز إمكانيــة حتقيــق العدالــة البيئيــة ومقتــرح يتعلــق بإنــشاء 
 .ملنطقة البحر الكارييب إلدارة مياه الفضالت

دعمهـا إىل اجلماعـة الكاريبيـة يف        ) اليونيـسيف (وقدمت منظمة األمم املتحدة للطفولة       - ٤٧
ــا يف آذار        ــد يف غيان ــذي ُعق ــال ال ــشأن األطف ــاين ب ــتثنائي الث ــوزاري االس ــاع ال / تنظــيم االجتم

 الــذي أُحــرز بالنــسبة لتحقيــق أهــداف إطــار وقــد اســتعرض االجتمــاع التقــدم. ٢٠٠٨ مــارس
إقامـة منطقـة    واعتمـد الـوزراء إعـالن جورجتـاون املتعلـق ب          . العمل اإلقليمي من أجـل األطفـال      

. حتقيــق التنميــة واحلمايــة واملــشاركة الكليــة لألطفــال      إىليهــدف الــذي مالئمــة لألطفــال،  
 الدراسـة، نظمـت اليونيـسيف       ولتحقيق فهم أفضل للزيادة يف أعداد البنني الذين ينقطعون عـن          

ــنني يف منطقــة البحــر الكــارييب       ــيم الب ــشأن تعل ــة ب ــة حلقــة عمــل إقليمي ــة الكاريبي . مــع اجلماعي
وشاركت اليونيسيف أيضا يف إجراء حتليل للحالـة بالنـسبة للمـراهقني والـشباب، مـع التركيـز                  

ــذين تتــراوح أعمــارهم بــني     ك  ســنة وذلــ١٤ ســنوات و ١٠بــشكل خــاص علــى األطفــال ال
وقـد تواصـل التعـاون يف جمـال النمـاء           . ينظر فيه مؤمتر رؤساء حكومات اجلماعة الكاريبية       كي

يف مرحلة الطفولة املبكرة، مع التركيز على األطر التنظيمية وإجراءات اعتمـاد مقـدمي الرعايـة             
 .ومحاية األطفال، وال سيما اإلصالح التشريعي واألطفال احملرومني من رعاية األبوين

وبدأت منظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية حـوارا مـشتركا مـع اجلماعـة الكاريبيـة                   - ٤٨
بشأن برامج بناء القدرة التجارية اليت هلا صلة بتحسني النوعية وإنـشاء سـوق واحـدة واقتـصاد                  
واحــد مــع حتــسني الــصناعات الزراعيــة، وذلــك يف إطــار برناجمهــا اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة    
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وقد ظلت املقترحـات املتعلقـة بالتعـاون الـتقين جـزءا مـن اجلهـود الـيت         .  الكارييب ومنطقة البحر 
ــة         ــرامج للمــساعدة التقني ــذ ب ــصميم وتنفي ــق مــن أجــل ت ــة أوث ــق مــشاركة عام هتــدف إىل حتقي

ــشتركة    ــز م ــصناعية يف جمــاالت تركي ــة     . ال ــصناعية واجلماع ــة ال ــم املتحــدة للتنمي ــة األم ومنظم
 لوضـع برنـامج     ٢٠٠٨عمـل مـشتركة يف وقـت الحـق مـن عـام              الكاريبية ختططان لعقد حلقة     
وطلبــت اجلماعــة الكاريبيــة مــن منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة . دون إقليمــي يف تلــك اجملــاالت

الصناعية أن تضع برناجما إقليميا لدعم تنمية صناعات إبداعيـة، وخاصـة بنـاء القـدرة املؤسـسية             
ــا      ــيت هل ــة ال ــشاريع التجاري ــم امل ــسويق    يف خــدمات دع ــة، والت صــلة بتطــوير املنتجــات، والتعبئ

 .واملعلومات املتعلقة بالسوق، ودعم إنشاء احتادات لألعمال التجارية
ــة الــصناعية وضــع       - ٤٩ ــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتنمي وفــرع تطــوير القطــاع اخلــاص الت

ات اإلبداعيـة   مشروع مقترح يتعلق ببناء القدرة املؤسسية وإنشاء شبكة إقليمية لتعزيـز الـصناع            
وسوف يعاجل املشروع املشاكل اليت تـؤثر علـى املؤسـسات املتناهيـة             . يف منطقة البحر الكارييب   

الصغر واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت هلا صلة مباشرة حبجم تلك املؤسـسات وبانعزاهلـا              
 أن  ومـن شـأن جتميـع املؤسـسات وإقامـة الـشبكات           . عن املؤسسات األخرى وبيئتها املؤسسية    

ــها         ــى معاجلت ــادرة عل ــن تكــون تلــك املؤســسات ق ــيت ل ــشتركة ال ــساعدا يف حــل املــشاكل امل ي
ومنظمــة . وحــدها، مثــل املــشاكل املتعلقــة بــالتغليف والتوســيم والوصــول إىل أســواق التــصدير

 .األمم املتحدة للتنمية الصناعية تسعى بنشاط من أجل توفري التمويل للمشروع
دوق األمم املتحدة للسكان مع اجلماعة الكاريبيـة علـى بنـاء            ، اتفق صن  ٢٠٠٦يف عام    - ٥٠

وقـد  . قدرة للتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، وخاصـة فيمـا بـني الـدول األعـضاء يف اجلماعـة                      
دعــم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وضــع إطــار عــام للتعــاون، مبــا يــشمل أنــشطة دعــوة       

يــة فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، وإعــداد  تــستهدف الــدول األعــضاء ملناقــشة واعتمــاد رؤيــة تعاون 
وإصدار قائمة خبرباء منطقة البحر الكارييب والقيـام جبولـة دراسـية يف إطـار رابطـة أمـم جنـوب                     

، أصبحت املبادرة املشتركة فيما بني بلدان اجلنـوب اإلطـار العـام          ٢٠٠٧ويف عام   . شرق آسيا 
اجلماعـة الكاريبيـة بالنـسبة      الذي يتعامل يف حدوده كل من صندوق األمـم املتحـدة للـسكان و             

لتعاوهنمــا، مبــا يــشمل رئاســة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان للجنــة الفرعيــة املعنيــة بالــصحة  
واحليــاة األســرية التابعــة الحتــاد الــشباب غــري امللــتحقني باملــدارس واملــوارد، الــذي متولــه إدارة    

 الشمالية والذي أنشئ لدعم جولـة   التنمية الدولية يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا       
 .٢٠١٠التعدادات لعام 

ودعم صندوق األمم املتحـدة للـسكان تقـدمي التـدريب علـى الـدعوة لـسفراء اجلماعـة             - ٥١
ــدعوة يف وســائط        ــسية وال ــة واجلن ــصحة اإلجنابي ــوق يف جمــال ال ــشأن احلق ــشباب ب ــة ال الكاريبي
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متالزمـة نقـص    /ص املناعـة البـشرية    اإلعالم مبا يـشمل حقـوق األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـ             
، وبـشأن تقيـيم االحتياجـات وبنـاء القـدرة علـى االتـصال مـن أجـل           )اإليـدز (املناعة املكتـسب    

تغــيري الــسلوك بالنــسبة جلهــات التنــسيق احلكوميــة الرئيــسية الــيت تقــع علــى عاتقهــا مــسؤولية     
ة إىل جملــس التنميــة وقــدم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان املــساعدة التقنيــ. التعريــف بــاألمور

البشرية واالجتماعية التابع للجماعة الكاريبيـة مـن أجـل تـسهيل اختـاذ دول اجلماعـة الكاريبيـة                   
يتعلـق بإتاحـة الفرصـة للجميـع للحـصول علـى خـدمات               موقفا بشأن حتديد هدف جديد فيما     

وهـو  ،  ٥الصحة اإلجنابية كشرط ضروري لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخاصـة اهلـدف             
 . األم اهلدف املتعلق بتحسني صحة

ويواصل كل من املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة واجلماعـة الكاريبيـة تنفيـذ مـشروع                    - ٥٢
 الـذي يركـز علـى حتـسني         ٢٠٠٠الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة البحر الكارييب لعام          

ــوطين و    ــسلكية والالســلكية علــى املــستويني ال اإلقليمــي؛ وإصــالح شــبكة  نظــم االتــصاالت ال
الرصــد وحتــسينها؛ وجتديــد املختــرب اإلقليمــي للمعــايرة وصــيانة األدوات؛ وحتــسني نظــم إدارة    

. قواعــد البيانــات؛ وتنفيــذ بــرامج إلنقــاذ البيانــات؛ وتنظــيم أنــشطة تدريبيــة ومحــالت للتوعيــة   
مـن بلـدان   بلـدا   ١٢ حمطـة آليـة للرصـد اجلـوي يف      ٢٩وجرى يف إطار املشروع إنـشاء حـوايل         

وقُـدِّم للمـديرين تـدريب      . منطقة البحر الكارييب وذلك بغية إصالح شبكات الرصد وحتـسينها         
 .متخصص يف جمال براجميات نظام إدارة بيانات املناخ

 
 جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية -واو  

ي اجلهـود   ، يتصدر كل مـن حكومـة الربازيـل وبرنـامج األغذيـة العـامل              ٢٠٠٦منذ عام    - ٥٣
الـيت هتــدف إىل تقـدمي املــساعدة بالنـسبة لتنميــة القـدرات لــربامج التغذيـة يف املــدارس يف بلــدان      

والتقــى مــسؤولون كبــار مــن وزارة التعلــيم يف الربازيــل ومــن  . أفريقيــة ناطقــة باللغــة الربتغاليــة
برنـــامج األغذيـــة العـــاملي عـــدة مـــرات مبـــسؤولني حكـــوميني رفيعـــي املـــستوى يف أنغـــوال          

األخــضر وموزامبيــق مــن أجــل حتديــد االحتياجــات والفــرص بالنــسبة لتلــك املــساعدة   والــرأس
ــدة يف      ــات املتحـ ــن دوالرات الواليـ ــون دوالر مـ ــدره مليـ ــا قـ ــل مبلغـ ــدمت الربازيـ ــة، وقـ التقنيـ

ــز األنــشطة      ٢٠٠٧ عــام ــة العــاملي مــن أجــل تعزي ــامج األغذي ــابع لربن  إىل صــندوق اســتئماين ت
 . بادرةامل اجلارية وتوسيع نطاق

، قام مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، بالتعاون مع الـسلطة           ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار  - ٥٤
املعنية باملنافسة يف جمال اللغة الربتغالية يف لـشبونة مبـشاركة مـن ممـثلني عـن مثانيـة بلـدان ناطقـة                       

وكـان االجتمـاع مبثابـة      . اليـة باللغة الربتغاليـة بتنظـيم املـؤمتر الثـاين للبلـدان الناطقـة باللغـة الربتغ               
متابعة إلعالن ريو دي جانريو الذي اعُتمد يف املؤمتر األول للبلدان الناطقة باللغـة الربتغاليـة يف                 
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واستعرض االجتماع التقدم الـذي أحـرز يف جمـال سياسـة التنـافس مـن                . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
قطاعـات اقتـصادية معينـة واإلطـار        جانب البلدان الناطقة باللغة الربتغالية وناقش التطـورات يف          

 .املؤسسي لتنفيذ قانون التنافس، وكذلك دراسات حاالت ذات صلة
ووضعت وحـدة اإلذاعـة الربتغاليـة ترتيبـا للتعـاون مـع جمموعـة البلـدان الناطقـة باللغـة                      - ٥٥

وتبث اإلذاعـة يف الوقـت احلـايل نـشرات إخباريـة يوميـة وبـرامج حتقيقـات أسـبوعية                    . الربتغالية
 مليـون شـخص مـن النـاطقني         ٢٣٠صل إىل مستمعني يف مجيع أحناء العامل يزيـد عـددهم عـن              ت

 .  حمطة إذاعية١ ٥٠٠ شبكة جتمع بني حوايل ٢١باللغة الربتغالية، وذلك عن طريق 
 

 جملس أوروبا -زاي  
إن التعاون بني منظومة األمـم املتحـدة وجملـس أوروبـا يـشمل اتـصاالت مباشـرة علـى               - ٥٦

وعقــدت األمــم املتحــدة، مــع اجمللــس ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا،   . ستوياتمجيــع املــ
اجتماعا ثالثيا رفيـع املـستوى برئاسـة األمـني العـام جمللـس أوروبـا يف ستراسـبورغ، فرنـسا، يف                      

وقــد ُنظــم االجتمــاع . ، وتنــاول االجتمــاع موضــوع احلــوار بــني الثقافــات٢٠٠٨يوليــه /متــوز
وهناك مفاوضـات جاريـة بـني التحـالف واجمللـس لتحديـد             .  احلضارات بتعاون وثيق مع حتالف   

ورّشح اجمللس ممثلني أوروبيني من الـشباب للمنتـدى األول          . جماالت معينة للتعاون يف املستقبل    
 . ٢٠٠٨يناير /لتحالف احلضارات الذي ُعقد يف مدريد يف كانون الثاين

لتنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة          ، وقّـع األمـني ا     ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين   - ٥٧
واألمني العام للمجلس إعالنا بشأن تعزيز الدعم يف جمال محاية الطفل، وهو إعالن يـوفر إطـار          

وخاطـب  . للتعزيز املـشترك حلقـوق األطفـال ومحايـة مجيـع األطفـال الـذين يعيـشون يف أوروبـا                   
القـضاء علـى    : سألة األطفـال الـضحايا    املدير التنفيذي أيضا اجلمعية الربملانية للمجلس بـشأن مـ         

مجيع أشكال العنف واالستغالل وإساءة املعاملة، وهي مسألة تشكل جزءا من برنـامج اجمللـس               
وأطلعــت . بنــاء أوروبــا مــن أجــل األطفــال ومعهــم الــذي تبلــغ مدتــه ثــالث ســنوات واملعنــون  

ى نتـائج واسـتنتاجات    أيـضا املـؤمتر الثـامن والعـشرين لـوزراء العـدل األوروبـيني علـ             اليونيسيف
 . هامة بشأن قضاء األحداث

وتعاونــت إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة مــع اجمللــس بــصفة خاصــة يف جمــال   - ٥٨
وقــد حــضرت اإلدارة إطــالق محلــة اجمللــس ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة،    . العنــف ضــد املــرأة 

، وحلقـــة دراســـية ٢٠٠٦نـــوفمرب /يـــشمل العنـــف العـــائلي، يف مدريـــد يف تـــشرين الثـــاين  مبـــا
املـــشاركة النـــشطة للرجـــال يف مكافحـــة العنـــف العـــائلي الـــيت ُعقـــدت يف زغـــرب يف   بـــشأن
وشارك ممثلون عن اجمللس يف اجتمـاع لفريـق خـرباء بـشأن مؤشـرات قيـاس         . ٢٠٠٧ مايو/أيار
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وحـضر ممثلـو عـن اجمللـس،        . ٢٠٠٧أكتـوبر   /العنف ضد املرأة ُعقد يف جنيف يف تشرين األول        
 .  دورات جلنة وضع املرأةبانتظام،

 جرى، يف إطار برنـامج املـساعدة املـشترك بـني مفوضـية              ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ويف عامي    - ٥٩
األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وجملــس أوروبــا، عقــد حلقــات دراســية وحلقــات عمــل يف     

ــا       ــل األســود، وجورجي ــنة واهلرســك، واجلب ــا، والبوس ــاد الروســي، وأوكراني وواصــلت . االحت
األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني تنفيــذ مــذكرة التفــاهم مــع مــصرف التنميــة التــابع     مفوضــية 

 ماليني يورو من أجل مشاريع هتـدف إىل إجيـاد           ٣للمجلس، الذي أتاح للمفوضية مبلغا قدره       
حلــول دائمــة لالجــئني واألشــخاص املــشردين داخليــا األشــد ضــعفا يف البوســنة واهلرســك ويف 

 بـشأن  ٢٠٠٦ديـسمرب  /ان يف تنظيم حلقة دراسية يف كانون األول   وقد تعاونت املنظمت  . صربيا
؛ ٢٠٠٨فربايـر   /وضع الالجئني الشباب يف أوروبا اليوم، باإلضـافة إىل تنظـيم متابعـة يف شـباط               

ومؤمتر النـزارويت لـوزراء العـدل األوروبـيني إلتاحـة فـرص الوصـول إىل العدالـة للمجموعـات                    
جــوء واألطفــال؛ ومــؤمتر بلغــراد املعــين بإجيــاد حلــول  الــضعيفة، وخاصــة املهــاجرين وطــاليب الل

وُعقـد هـذان    . دائمة لالجئني من طائفة الروما والسكان املشردين داخليا والعائدين إىل البلقان          
 . ٢٠٠٧أكتوبر /املؤمتران يف تشرين األول

وتتعاون مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان مـع جملـس أوروبـا وجهـات أخـرى                      - ٦٠
لتثقيف حبقوق اإلنـسان يف نظـم املـدارس االبتدائيـة والثانويـة، مبـا يتماشـى مـع خطـة                     لتشجيع ا 

. للربنامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان           ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(العمل للمرحلة األوىل    
وتقوم مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان، مـع جهـات منـاظرة يف اجمللـس ومنظمـة األمـن               

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، بإعداد خالصة للممارسـات          والتعاون يف أوروبا و   
وكجزء من تلك املبادرة، ُنظم يف ستراسبورغ يف تـشرين          . السليمة من أوروبا وآسيا الوسطى    

ــوفمرب /الثـــاين ــا يزيـــد عـــن     ٢٠٠٧نـ ــاملي مجـــع بـــني مـ ــامج العـ  اجتمـــاع إقليمـــي بـــشأن الربنـ
ــيم ومؤســ   ١٠٠ ــشارك مــن وزارات التعل ــة    م ــدريب املعلمــني ومنظمــات غــري حكومي سات ت

 . ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وجهات فاعلة أخرى ذات صلة
 

 منظمة التعاون االقتصادي -ء اح 
ىل إبنــاء القــدرات  يف جمــال دارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة املــساعدة إقــدمت  - ٦١
 تصميم وتنفيذ اسـتراتيجيات     إىل لراميةا ا  جهوده يف هتامانة منظمة التعاون االقتصادي ملساعد    أ

دارة واللجنـة االقتـصادية   اإلنظمـت  يف طهـران،  و. عـضاء وطنية للتنمية املستدامة يف البلـدان األ    
 ،٢٠٠٧ نـوفمرب /يف تـشرين الثـاين    ،  يـران حـصائي إل  واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ واملركـز اإل       
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ــ ــشأة عمــلحلق ــصادية املتكاملــ ن اإل ب ــدة االقطــاع غــري الرمســي ل  وةحــصاءات االقت ــدان فائ لبل
 . بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي وذلكعضاء،األ
مـؤمتر األمـم املتحـدة      اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ و         وال تزال    - ٦٢

النقـل املتعـدد    ب مـع منظمـة التعـاون االقتـصادي للنـهوض            نعمـال ي )ونكتاداأل(للتجارة والتنمية   
شــبكة الطــرق   ذلــك منطقــة منظمــة التعــاون االقتــصادي، مبــا يف لوســائط وتيــسري التجــارة يفا

طــاري للنقــل ، وتنفيــذ االتفــاق اإلشــبكة الــسكك احلديديــة العــابرة آلســيا والرئيــسية اآلســيوية
 للمـشاريع الـيت تنفـذها       ة املساعدة التقني  اوقدمت. منظمة التعاون االقتصادي   الذي وضعته    العابر
شــاركت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة و. ســالمي للتنميــة البنــك اإلا ماليــهادعمويــ ةاملنظمــ

ــه منظمــة  ةيئحــصاآلســيا واحملــيط اهلــادئ يف أول اجتمــاع لرؤســاء املكاتــب اإل    ــة نظمت  الوطني
طـار التعـاون وخطـة العمـل يف     إاعتمـد   الـذي   يـران،   حـصائي إل  التعاون االقتـصادي واملركـز اإل     

ــصادي  نظ ملحــصاءاتجمــال اإل ــاون االقت ــة التع ــ. م ــاون،   اجملــاالت ذات األانددوحي ــة للتع ولوي
 الوطنيـة   ةيئحـصا  شـبكة مـن املكاتـب اإل       ينـشئان  و يةللمبادرات املستقبل طريق  ة  طري خ انقدميو

 .عضاءيف البلدان األ
 النقـل املتعـدد الوسـائط يف    مـسائل مخـس دراسـات وطنيـة بـشأن     يف ونكتاد ساهم األ و - ٦٣
عد تقرير موحـد عـن      أُو. كازاخستانو اإلسالميةيران  ومجهورية إ ن وتركيا   وباكستا ذربيجانأ

يف لنقـل املتعـدد الوسـائط        ا ل من أجـ    توصيات نميتضوطنية،  اللدراسات  ذه ا النتائج الرئيسية هل  
 خـالل ونكتـاد ومنظمـة التعـاون االقتـصادي         جمـاالت العمـل املـشترك بـني األ        وُحددت  . ملنطقةا

 عنـوان   الـيت ُنظمـت حتـت   النقل املتعـدد الوسـائط وتيـسري التجـارة،      ب لقةتعملاحلقة العمل الثانية    
ــ هــذهوركــزت حلقــة العمــل . “ تيــسري التجــارة والنقــل ألغــراض التنميــة أدواتقيــاس ”  يت ال
ل ملـساعدة بلـدان منظمـة       عمـ عـداد خطـة     إ علـى    ٢٠٠٧ هيونيـ / يف طهران يف حزيـران     تعقدان

ــصادي  ــاون االقت ــى تــ  التع ــلقرالعال يلذعل ــ املاي ــق  وغــري املاديــ ةدي ــيت تعي ــ التجــارة اإلة ال ة قليمي
يف ني ُنظمـا    ونكتـاد يف اجتمـاع    ، شـارك األ   ٢٠٠٧سبتمرب  /يلولأ و هيوني/ حزيران يفو. والدولية

 وعمليات النقـل الـدويل املتعـدد         العابر  النقل مسائل بشأنذربيجان  أ و اإلسالميةيران  مجهورية إ 
رتبطـة  امل التحـديات    جـه خـاص   وب  منـهما  خـري أل االجتماع ا   وتناول .الوسائط يف آسيا الوسطى   

 . منظمة التعاون االقتصاديةرعايب متت صياغتهي ذطاري للنقل العابر البتنفيذ االتفاق اإل
مـن الغـذائي     لأل اع موسَّ  إقليميا  والزراعة برناجما  ةغذيألألمم املتحدة ل  وضعت منظمة ا  و - ٦٤

مـدادات  إتعزيـز   إىل   إلقليمي الرامي  ا هاوعلى مشر عا  دامتعلبلدان منظمة التعاون االقتصادي، ا    
 خصـصت   يالـذ ،  قليمـي  الربنامج اإل   ويشمل هذا  .يالبذور يف منطقة منظمة التعاون االقتصاد     

 ةبراعــال ةمــراض احليوانيــ  مليــون دوالر، عناصــر مثــل مكافحــة األ   ٦٤,٨ ة قــدرها ميزانيــلــه
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دارة خمـاطر  إ، وتها وصـيان  املراعـى  نميـة القمـح، وت  أنـواع   تحـسني   ب لقـة عاملتث  وحدود، والبحـ  لل
قـد   ُعة املاحنـ   للجهـات   يف اجتمـاع   إلقليمـي لربنامج ا إنشاء ا اقتراح  وُنظر يف   . ةالكوارث الطبيعي 

 .٢٠٠٨مايو /يارأ  تركيا يفيف
مــم املتحــدة للبيئــة مــساعدة بلــدان منظمــة التعــاون االقتــصادي يف  واصــل برنــامج األو - ٦٥

. ة املستدامة، والشراكات والدراسـات، وبنـاء القـدرات         والتنمي ةيئتعزيز السياسات البي  جماالت  
ــامج الويــدعم  كازاخــستان عــن ووزبكــستان وتركمانــستان وطاجيكــستان وقريغيزســتان  أربن

 البيئـة مـن     فظ بشأن ح  ةطاريإ ةع اتفاقي ض يف و   بني الدول  نة التنمية املستدامة املشتركة   جلطريق  
 وتشجيع اجملتمـع    ؛ للجبال إقليمينشاء مركز   إو؛  يف آسيا الوسطى   التنمية املستدامة     حتقيق جلأ

جنـة التنميـة    لل، وال سيما من خالل اجمللـس العـام       ةيئالبيمعاجلة املسائل    املشاركة يف     على املدين
ربنــامج ال  كمــا يقــدم.ســطىلوا آســياالــشبكة البيئيــة لــشباب  بــني الــدول واملــستدامة املــشتركة

سـتراتيجيات الوطنيـة   وضـع اال ، وغبالزيعها، واإلاملساعدة يف بناء القدرات جلمع البيانات وتو   
 .ة للتنمية املستدامةقليمياإلو

نظمــت منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية  ، ٢٠٠٧ديــسمرب /ولأليف كــانون او - ٦٦
. رباء بـشأن بنـاء القـدرات التجاريـة        اخلـ  لفريـق    ا ومنظمة التعاون االقتصادي اجتماع    )اليونيدو(

املعـايري  ب  معنيـة   حكومـات ومؤسـسات حبـوث وهيئـات        ميثلـون ركا   مـشا  ٥٠ثـر مـن     وناقش أك 
وكانـت الغايـة مـن    . معـايري  لل التجـارة واالمتثـال  موضـوع ة ووكـاالت دوليـة      إقليميومنظمات  

ــد االحتياجــات      تلــك  ــاون وحتدي ــادل املعــارف، ووضــع اســتراتيجية للتع ــز وتب املناقــشات تعزي
ونـاقش  . اليونيـدو تـضطلع هبـا    الـيت   ةة التقنيـ  جل مشاريع املساعد  أولويات، مبا يف ذلك من      واأل

سـواق العامليـة يف      األ اج يف منـد ىل منظمة التجـارة العامليـة، واال      إالنضمام  ايضا أطر   أاملشاركون  
عـضاء يف منظمـة التعـاون       جراء تقييم الحتياجـات الـدول األ      إ وااقترحومعايري   لل سياق االمتثال 

اليونيــدو تتعــاون و. س واالختبــار والبنيــة التحتيــة القيــاعلــم االقتــصادي فيمــا يتعلــق باملعــايري و 
ــشروع    املو ــذا امل ــذ ه ــوارد وتنفي ــة امل ــصف و. نظمــة يف جمــال تعبئ ــاميف منت ، نظمــت ٢٠٠٨ ع

مجهوريـة  نظمـة يف    املبلـدان   فائدة  ها ل ئ نقل التكنولوجيا واقتنا   بشأنة  إقليمية عمل   حلقاليونيدو  
 .اإلسالميةيران إ

 
 لمنطقة األوروبية اآلسيويةلاجلماعة االقتصادية  -ء اط 

اللجنـة  و مـذكرة تفـاهم بـني اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا        ت، وقعـ  ٢٠٠٧مايو  /يارأيف   - ٦٧
 للمنطقة األوروبية اآلسـيوية   سيا واحمليط اهلادئ واجلماعة االقتصادية       آل واالجتماعيةاالقتصادية  

برنـامج  طـار   إ يف   ةنـشط فيـة واأل  ل لأل ةيـ ئمناىل تعزيز التفاعل الفعال، وحتقيق األهداف اإل      إهتدف  
  وقعـت ،٢٠٠٧ينـاير  /يف كـانون الثـاين  و. األمم املتحدة اخلاص املعين باقتـصادات وسـط آسـيا         
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للمنطقـة األوروبيـة    لجماعـة االقتـصادية      ل دوليـة ة ال  واجلمعيـة الربملانيـ    وروبااللجنة االقتصادية أل  
صلة تـ املو اجلمعيـة    ةرعايـ ب تضـع  و يت الـ  اتع التـشريع  يرا مش واءمةاتفاق تعاون مل  على   اآلسيوية

ــة للجب ــاه   وركــزت أنــشطة . ةماعــالــصكوك القانوني ــتقين علــى التجــارة ومــوارد املي التعــاون ال
اللجنـة  و اللجنة االقتصادية ألوروبا      نظمت ،٢٠٠٦كتوبر  أ/وليف تشرين األ  و. والطاقة والنقل 

 للمنطقة األوروبية اآلسـيوية   واجلماعة االقتصادية    سيا واحمليط اهلادئ   آل واالجتماعيةاالقتصادية  
ــ ــسري التجــارة  اًاجتماع ــشأن تي ــصدير  ب ــات واة، ومواءمــورخــص االســترياد والت ــال البيان  ةتفاقي
ــة  ــصادية أل الدولي ــة االقت ــاللجن ــسيق  وروب ــشأن تن ــسلع   ب ــة ال ــات رقاب ــى احلــدود عملي يف و. عل
تكاملــة املنــهج الن بــشأ ة حلقــة دراســي ُنظمــت،٢٠٠٧كتــوبر أ/ولأل وتــشرين اهيونيــ/حزيــران

 إقليمـي مؤمتر  قدلتيسري التجارة والشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف آسيا الوسطى  وعُ           
 .بشأن تيسري التجارة

ســيا واحملــيط  آلواالجتماعيــةاللجنــة االقتــصادية و وروبــااللجنــة االقتــصادية ألوعملـت   - ٦٨
 يف جمــال األوروبيــة اآلســيويةللمنطقــة لجماعــة االقتــصادية لعــة باتاهلــادئ مــع جلنــة التكامــل ال 

تـدابري  ال وكذلكاملياه والطاقة لتنفيذ التوصيات الواردة يف استراتيجية التعاون اإلقليمي،           موارد
اللجنــة االقتــصادية واملــشروع املــشترك بــني اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا إطــار  يف  وضــعتالــيت

لرشيد والفعال ملوارد الطاقـة وامليـاه يف        االستخدام ا ب قعلواملتسيا واحمليط اهلادئ     آل واالجتماعية
 دعــت أمانــة، ٢٠٠٨يف عــام و. حــساب التنميــة لألمــم املتحــدةاملمــول مــن وآســيا الوســطى، 

اللجنـة االقتـصادية   و وروبـا اللجنة االقتصادية أل للمنطقة األوروبية اآلسيويةجلماعة االقتصادية   ا
ع مفهوم لالستخدام الفعـال ملـوارد امليـاه    سهام يف وض  ىل اإل إسيا واحمليط اهلادئ     آل واالجتماعية
 تاكمـا نفـذ   .  العمـل  ذلكلـ  ا آسيا الوسطى واملساعدة يف تعبئة اخلرباء الدوليني دعمـ         والطاقة يف 

.  ســالمة الــسدود يف آســيا الوســطىيف جمــالجــل التعــاون أمــشروعا بــشأن بنــاء القــدرات مــن 
للمنطقـة   االقتـصادية    بع للجماعـة  اتة وال الطاقو  املياه سائل مب  املعين رفيع املستوى الفريق  ووضع ال 

 سـالمة الـسدود يف   ي مـن أجـل  قليمـ لتعاون اإل ل واتفاقاا منوذجيا وطني اقانون األوروبية اآلسيوية 
ــرت.آســيا الوســطى  ــة الربملانيــ  وأق ــةة ال اجلمعي ــصادية   لدولي ــة االقت ــة  لجماع ــة األوروبي للمنطق

دارة الـشؤون االقتـصادية     إ  ودعمـت  .٢٠٠٨بريل  أ/ القانون النموذجي يف نيسان    هذا اآلسيوية
 احلـد مـن خمـاطر       بـشأن واالجتماعية مشاركة خـرباء مـن بلـدان آسـيا الوسـطى يف مـؤمتر دويل                 

 .٢٠٠٨ هيوني/ يف طاجيكستان يف حزيران ُعقداملياه،بالكوارث ذات الصلة 
ــسانو - ٦٩ ــل أ/يف ني ــ٢٠٠٨بري ــيالروس ت، طلب ــن ب ــي    م ــشروع إقليم ــدو وضــع م  اليوني

ــ واجلماعـــة ؤســـسة اإلمنائيـــة الدوليـــة  امل ووقعـــت.بكة موحـــدة لنقـــل التكنولوجيـــاإلنـــشاء شـ
ىل مكافحـة فـريوس نقـص    إ ة الرامي ةنشط اتفاقا لدعم األ   للمنطقة األوروبية اآلسيوية  االقتصادية  

 كـس عوي. ٢٠٠٧غـسطس   أ/ آسيا الوسطى، دخل حيز النفـاذ يف آب        يدز يف اإل/ة البشري ةاملناع
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  وشـاركت  .ي للجماعـة  عيـار املطـار   إل ا يف ةالـسابق  اون آلسيا الوسطى  منظمة التع  وثائق   اجمإد
برنـامج األمـم املتحـدة     يف إطـار  عمال الفريق العامـل املعـين بالنقـل وعبـور احلـدود        أاجلماعة يف   

 الـدول التـابع     لـس املـشترك بـني     اجمل ه، اعتمد ينبايف دوش و. اخلاص املعين باقتصادات وسط آسيا    
 قرارا يوصـي    ٢٠٠٧كتوبر  أ/وليف تشرين األ   قة األوروبية اآلسيوية  للمنطلجماعة االقتصادية   ل

 الدوليــة اللجنــة االقتــصادية ألوروبــاواتفاقيــات ىل اتفاقــات إ مجيــع بلــدان اجلماعــة  تنــضمبــأن
 .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ يف عامي ةالنقل املربماملتعلقة ب ٢٥الـ

واجلماعـة االقتـصادية     وقع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ،  ٢٠٠٦سبتمرب  /يلولأيف  و - ٧٠
 والتجـارة   ةاهلجـر صفحة شبكية عن مـسائل       شأنوأ.  مذكرة تفاهم  للمنطقة األوروبية اآلسيوية  

. يمنــائربنــامج اإلالتابعــة للســيا الوســطى آل) Gateway(غيتــوي  بوابــة علــىوالنقــل واالســتثمار 
 التـصدي   علـى ادية   اجلماعـة االقتـص     الكفيلة مبساعدة بلدان   هجُني ال منائربنامج اإل الستكشف  يو

قريغيزسـتان وطاجيكـستان، مبـا يف ذلـك مـن خـالل حـشد الـدعم مـن               يف  ملخلفات اليورانيـوم    
 لالسـتخدام   تـصور ساعدة يف وضـع      املـ  ىلإمنـائي   ربنـامج اإل  ال يعـ وُد. املؤسسات املاليـة الدوليـة    

ربنـامج  ال، دعـا  ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول يف  و.  آسيا الوسطى  الفعال ملوارد املياه والطاقة يف    
 مـة اإق علـى  ت وافقـ والـيت لمنظمات اإلقليمية العاملة يف آسـيا الوسـطى   ل ةعقد حلقة دراسي  ىلإ

  املـشاركة سرييـ ت وملشاركة يف اجتماعات كل منها بصفة مراقـب،  وا،معلوماتتبادل منتظم لل 
 .ةربناجمي ال العاملة ذات الصلة، واستكشاف سبل التعاون يف اجملاالتةفرق يف األاملتبادلة

 
 ة الدولية للفرانكوفونيةاملنظم -ء اـي 

 يف ةنكوفونيـ ا الدوليـة للفر   ة العـامني لألمـم املتحـدة واملنظمـ        نينيعقب اجتماع بني األم    - ٧١
 سلسلة من املشاورات على مـستوى العمـل         نا أجرت املنظمت  ،٢٠٠٨مارس  /ذارآنيويورك يف   

عـضاء  أدول   ٤  دوليـة و   ة ومؤسـس  ة منظم ٤٠  ممثلو حوايل   وتبادل .بريلأ/ نيسان  باريس يف  يف
 وا التقــدم احملــرز واستكــشفوا وجهــات النظــر واخلــربات، واستعرضــتني غــري حكــومينيومنظمــت

ــادة تعزيــز الــشراكات الدوليــة يف جمــال اإل   اعــات، مــع رتنــذار املبكــر ومنــع نــشوب ال ســبل زي
 يف اجلهــود ةنيــنكوفوا الدوليــة للفرةســامهت املنظمــو. يةشغيلتــالعمليــة والنــهج الالتركيــز علــى 
 اجلهـود  تزر القمـر وأيـد  جلـ   جزيرة أجنوان التابعة  ىل تسوية األزمة السياسية يف    إ ةالدولية الرامي 

 .بيساو - وغينيا فريقيا الوسطىأوروندي ومجهورية ببذات الصلة واملبذولة لبناء السالم 
ال حفظ الـسالم،    كثريا يف جم  الفرانكوفونية   منظمةمم املتحدة و   األ  التعاون بني  نحتّسو - ٧٢

دارة إ  فقــد عــززت .بــشأن تــشاد ) ٢٠٠٧( ١٧٧٨مــن وال ســيما يف تنفيــذ قــرار جملــس األ   
لــى املــشاركة ع ء هــذه املنظمــةعــضاأ قــدراتالفرانكوفونيــة  منظمــةعمليــات حفــظ الــسالم و

مـم املتحـدة     األ التعاون القـائم بـني      كما ساهم  .مم املتحدة  يف عمليات حفظ السالم لأل     ةبفعالي
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فريقيــا الوســطى أ توقيــع اتفــاق ســالم شــامل بــني حكومــة مجهوريــة  يفالفرانكوفونيــة منظمــةو
 / حزيـران  ٢١ليربفيـل يف     البلـد يف  يف  الرئيـسية     من اجملموعات السياسية والعسكرية    جمموعتنيو

 منـذ ذلـك احلـني       ان املنظمتـ   وبدأت .يةالغابوناجلمهورية   رئيس   ويّسر هذا األمر  ،  ٢٠٠٨ هيوني
دخلــت شــعبة و. مــن خــالل إجــراء حــوار سياســي شــامل يــة مــصاحلة وطنيــة عملل جيروتــال يف

  طرائــقبــشأن املنظمــةدارة الـشؤون الــسياسية يف مــشاورات مـع   إل  التابعــةاملـساعدة االنتخابيــة 
 . كوت ديفوارالعملية االنتخابية يفب يما يتعلق ف ممكن تعاونإقامة
دارة إفريقيـــا، نظمـــت صادية ألواللجنـــة االقتـــالفرانكوفونيـــة  منظمـــةبالتعـــاون مـــع و - ٧٣

بابـا  أديـس   أمـة يف    عا ال ةلسياسا عنإقليمية    تدريبية  عمل ةحلقالشؤون االقتصادية واالجتماعية    
. فريقيــاأ الــشباب يفللنـهوض ب  االهتمامــات ذات األولويــة ت، تناولـ ٢٠٠٦ هيونيــ/يف حزيـران 

جيات الوطنيــة للتنميــة دارة تعزيــز وضــع وتنفيــذ االســتراتياإل والفرانكوفونيــةمنظمــة واصــلت و
  جلـسات الفرانكوفونيـة  ةمنظمـ ورصـدت   . ة بالفرنـسي  ة الناطق ةاملستدامة فيما بني البلدان النامي    

م يف  ركـز تعلُّـ   مدراسـية يف     ن ضـمنها دورة   ، مـ  موازيـة ونظمت مناسبات   جلنة التنمية املستدامة    
. تراتيجيات تلـك االسـ  الـذي تتـسم بـه   اسـتعراض األقـران    هنـج    علـى    ت ركـز  ٢٠٠٨مايو  /يارأ

ــة وواصــلت ــة  منظم ــدوالفرانكوفوني ــن املــ     واليوني ــات ع ــادل املعلوم ــة تب ــصورة منتظم  سائل ب
 .والربامج ذات االهتمام املشترك

ــولأيف و - ٧٤ ــة   منظمــة، وقعــت٢٠٠٧ســبتمرب /يل ومفوضــية األمــم املتحــدة  الفرانكوفوني
لى تنفيذ صكوك حقـوق     ز ع ركِّي ثالث سنوات،    تها للتعاون مد   مشترك حلقوق اإلنسان برناجما  

. اعات وتسويتها، ومكافحة التمييـز وتعزيـز التنـوع   رتنسان الدولية الرئيسية، ومنع نشوب ال     اإل
 اجملـاالت، وفقـا جلـدول زمـين          تلـك   يف كـل جمـال مـن       ةنشطأتمويل تنفيذ   ب انت املنظمت عهدتو

عمــل  الحلقـات  العديـد مــن  أيــضانظمــت املفوضـية  و. ة بينـهما مــشتركخريطــة طريـق  ه تتـضمن 
حلقـات العمـل متابعـة      خـالل   ت  متـ و. الفرانكوفونيـة منظمـة   دعم مـايل وخـربة مـن        ب ةنشطواأل

نـسان يف    دور املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإل         بشأن التوصيات الصادرة عن جلنة حقوق الطفل     
، ةشـخاص عـدميي اجلنـسي    الالجـئني واملـشردين داخليـا واأل   ةمحايـ جمـال  فريقيا يف أمنطقة غرب  

ــهاكات حقــوق اإلوتقنيــات رصــد ا ــوبر/تــشرين األول ١٧  ويف.هــانــسان والتحقيــق في نت  أكت
ــسامية حلقــوق اإلنــسان و  املتحــدة األمــممفوضــة  تصــدر أ،٢٠٠٧  للمنظمــة األمــني العــامال

يف تــشرين و.  للقــضاء علــى الفقــر بــشأن اليــوم الــدويلا مــشتركاعالنــإ الدوليــة للفرانكوفونيــة
ومفوضـية  قامت املنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة        ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /ولنوفمرب وكانون األ  /الثاين

 ةلناطقـ ة للبلـدان ا   مـ ئلبعثـات الدا  ل عالميـة إات  جلـس نسان بتنظيم عـدة      حلقوق اإل  األمم املتحدة 
نـــسان ر العـــاملي حلقـــوق اإلؤشـــ املبـــشأنيف جنيـــف لـــدى مكتـــب األمـــم املتحـــدة بالفرنــسية  

 .استخدامه كيفيةو
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 جامعة الدول العربية -كاف  
جمـاالت    يف ولويـة لتعزيـز قـدرة جامعـة الـدول العربيـة            األ يعطتمم املتحدة   ت األ  فتئ ام - ٧٥

نــذار املبكــر، واملــساعدة االنتخابيــة، ونــزع الــسالح وبنــاء الرتاعــات وحلــها، واإلنــشوب منــع 
قـد  مـم املتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة            منظومـة األ   ي اجتماع عام بني ممثل     وكان آخر  .السالم
وناقش عدد مـن القـضايا الـسياسية        .  يف جنيف  ٢٠٠٨ يوليه/ متوز ٣ىل  إ ١رة من    يف الفت  انعقد

ــئووضــع مــشاريع مــشتركة يف اجملــاالت االقتــصادية والبي   ــة واإلةي ــةنــساني واالجتماعي  ة والثقافي
نشاء آليـة ملتابعـة قـرارات    إواتفق املشاركون على .  وبناء القدرات وغريها من اجملاالت     ةوالتقني
. همـا مانتيأ بـني   ة القائمـة  سـسي ؤجامعة الدول العربية، ومن مث تعزيـز الـروابط امل         ومم املتحدة   األ

 خلـصة  املستوسرد تبـادل اخلـربات والـ   ةآلية املتابعة واالتصاالت املنتظمـ ومن املرتقب أن تيسِّر   
 .اعاترتاملشتركة ملنع نشوب الالنهوض باجلهود و

زمـة  حـل األ    ىلإ ا الرامية لعربية ومقترحاهت  جامعة الدول ا    بقوة مبادرة  مني العام األوأيد   - ٧٦
  وتفعيـل شاءإنـ وىل علـى   األةالعراق بالدرجـ يف مـا يتعلـق بـ     التعـاون     وتركـز  .السياسية يف لبنـان   

 هـذا   واصـل تو. ٢٠٠٧مـايو   /يـار أاحلوار اإلقليمي املوسع اليت بدأت يف شـرم الـشيخ يف            عملية  
انعقـد   و ،األمن والالجـئني والطاقـة    بـ  ىن تعـ  يتالـ األفرقة العاملة الثالثـة      ةنشطأ من خالل    التعاون

بـشكل وثيـق مـع     األمـم املتحـدة   عملـت و. نبول والكويـت ت يف اسـ ان عاديـ ان وزاريـ ناجتماعـا 
 .  هوتنفيذ العهد الدويل مع العراقطالق إلى عجامعة الدول العربية 

 ،رة يف جمـاالت التجـا     يعرشامـ نها   ضـم   مـن  شتركةاملـ شاريع  املـ عاون عددا من    ومشل الت  - ٧٧
 والبيئــة والتنميــة املــستدامة، والــصناعة والتكنولوجيــا، ، والزراعــة وامليــاه،واالســتثمار والتمويــل

 والــصحة، ة ومتكــني الــشباب، واملــستوطنات البــشريةوالتعلــيم والثقافــة، والــسياسات الــسكاني
 ةظمــاليونيــدو بنــشاط مــع املنتعاونــت علــى ســبيل املثــال، و. األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةوتنفيــذ 

 العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم يف مـــساعدة ةالعربيـــة للتنميـــة الـــصناعية والتعـــدين واملنظمـــ
شاريع املـ يف اجملال البيئي، تـشمل  و. لتنمية الصناعيةمن ا حتقيق مستوى مستدام  علىا  مهأعضائ

 الـصادرة   تنفيـذ القـرارات  ىلإ هتـدف  ةنـشط أ التنمية املـستدامة يف املنطقـة العربيـة و      ةتنفيذ مبادر 
املنظمـة  عملـت  و. املنتدى البيئي الـوزاري العـاملي    مم املتحدة للبيئة و   دارة برنامج األ  إعن جملس   

ة راضـي اجلافـ   واألةبشكل وثيق مع املركز العريب لدراسة املناطق القاحل    العاملية لألرصاد اجلوية  
ت اسـتراتيجية    سياسـا  بـشأن  وليـة أ ة رؤيـة إقليميـ    غوصـ  مـن أجـل   التابع جلامعـة الـدول العربيـة        

 .تغري املناخملواجهة عمل ال
دارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة مـع جامعـة الـدول العربيـة يف تنفيـذ                  وتعاونت إ  - ٧٨

 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     تقييم اسـتراتيجيات التنميـة لتحقيـق        ” املعنون   مشروع بناء القدرات  
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ــة  ــة العربي ــصا إســامهت و. “يف املنطق ــشؤون االقت ــةدارة ال ــة  اىل جإ ،دية واالجتماعي ــب جامع ن
 تنظــيم  يفمــم املتحــدة للبيئــة،ربنــامج األالتــابع لالـدول العربيــة واملكتــب اإلقليمــي لغــرب آســيا  

 .٢٠٠٨مارس /ذارآبو ظيب يف أنتاج املستدامة يف مناط االستهالك واإلأ بشأناجتماع إقليمي 
ضـية األمـم املتحـدة لـشؤون        امعـة ومفو   اجل اضـطلعت ،  ٢٠٠٨ينـاير   /يف كانون الثاين  و - ٧٩

ومشلـت مـسامهات    . أجلهم نموال م األمجع  و لالجئني العراقيني ا ية بقضايا وعتمحلة لل  الالجئني
  وعلـى الـصعيد    .ةالبـصري  - ةالـسمعي بالوسـائل     والـدعم  ينتقالـ  الـدعم     احلملـة   يف هذه  املفوضية

 ة صــحبـشأن ت جـراء الدراسـا  إ التـدريب و يـضا بـدور نـشط يف   أقليمـي، قامـت اليونيـسيف    اإل
 حتــديثىل إ تدأ يف تــسعة بلــدان دراســات استقــصائية جمموعــة تجنــزوأُ.  ورفــاههمطفــالاأل
ــصادية اإل ــة واالقت ــةحــصاءات االجتماعي ــد املناقــش توجــدو.  احليوي ــرح دراســة إقليميــ ة  قي ة ُيقت

 .طفال عن فقر األإجراؤها
ثيقـا مـع جامعـة الـدول     وتعاونت اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا تعاونـا و      - ٨٠

ــة ا  ــة ملواجه ــسيق   يفاإلمنائيــة حتياجــات الالعربي ــشجيع احلــوار والتن ــة وت ــى الــصعيد   املنطق  عل
نـوفمرب  /يف تـشرين الثـاين  و. ولويـة للجنـة   معظـم جمـاالت العمـل ذات األ     ذلـك  ومشـل . اإلقليمي
لـدول العربيـة    منـائي وجامعـة ا    إلربنـامج ا  لل  التـابع  املكتب اإلقليمي للدول العربيـة    نظم   ،٢٠٠٧

 اًحمليـــاعتمادهـــا  وتـــهايؤر: األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــةالـــشباب و”موضـــوع منتـــدى بـــشأن 
تقريـر التنميـة     ن إقليمياً عن نشر   ال، مناسبة اإلع  ٢٠٠٧ديسمرب  /ول ويف كانون األ   ،“هاحتقيقو

 .التضامن اإلنساين يف عامل منقسم: ، مكافحة تغري املناخ٢٠٠٨-٢٠٠٧البشرية 
إشـراك الـدول العربيـة    ى لـ ع العـاملي  ةغذيـ برنـامج األ   جامعـة الـدول العربيـة   تسـاعد و - ٨١

عالمـي   الـدعم اإل اخرمؤربنامج ال  وقدم . املنطقة  من خالل تأييد ودعم أنشطته يف      ة ماحن كدول
. مـوال للعـراقيني املـشردين يف البلـدان العربيـة اجملـاورة       ل مجـع األ   من أجـ  جلامعة  ا  نظمتها ناسبةمل
ن مـ و جمـاالت التعـاون،      حتـدد ضارات مع جامعة الدول العربية مـذكرة تفـاهم          وقع حتالف احل  و

نــسان والتــسامح، وتبــادل املمارســات اجليــدة يف  ذات الــصلة حبقــوق اإل الــدعم مبــادراتبينــها
دبلوماسـية   و ة الفرص للحوار بني الثقافات يف املنـاطق احلـضري         إجيادو السياحة، و  أ ةطار اهلجر إ

 . التبادل بني الشبابتنظيم لقاءاتالت ل، ووضع برامج ومحاملدن
 

 سالميمنظمة املؤمتر اإل -الم  
 ي تعزيـز التعـاون العملـ      الن علـى  مـ عسـالمي ت  مم املتحدة ومنظمـة املـؤمتر اإل      ألال تزال ا   - ٨٢

شـارك  الـيت   شاورات  املـ   وأدت  بانتظـام   للمنظمـتني  نا العامـ  نناي األم فقد اجتمع . وبناء التكامل 
ــا  ــشار اخلــاص فيه ــع    ملا املست ــدويل م ــد ال ــين بالعه ــضايا الــسياسية يف     ع ــن الق ــريه م ــراق وغ الع

ــارس /ذارآ ــدان األ    ٢٠٠٧م ــا البل ــودة الكــويتيني ورعاي ــستوى لع ــع امل ــسق الرفي  يف خــرى واملن
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  على أمـور مـن بينـها     وركزت املشاورات . التعاونهذا   زيادة تعزيز    إىل ،٢٠٠٨ هيوني/حزيران
 ةىل تـسوية سـلمي    إلتوصـل   االعـراق، وسـبل     والصومال  ووسط  الشرق األ وفغانستان  أالوضع يف   
 .رهاباعات وبناء السالم ومكافحة اإلرت فضال عن منع نشوب ال،السودان/يف دارفور

ن تـضطلع بـه املنظمـات اإلقليميـة         أاالستفادة الكاملة من الدور الذي ميكن       ومن أجل    - ٨٣
سـالمية للتربيـة والعلـم     اإلةنظمـ دارة الشؤون السياسية واملإ  نظمترهاب،يف جمال مكافحة اإل  

بعــاد األ: رهــاباإل” موضــوعبــشأن  ا دوليــا، مــؤمترةوالثقافــة، بالتعــاون مــع احلكومــة التونــسي
ــلوآ طراخــوامل ــةاي ــاين “ت املعاجل ــشرين الث ــوفمرب / يف ت ــر  إضــافة وباإل. ٢٠٠٧ن ــادل مثم ىل تب

ستغلها يـ   الـضعف الـيت    ت جمـاال  واحـدد وسـالم    عـن اإل    اخلاطئة ميهافن امل و املشارك بدَّدلآلراء،  
 يتاحللول الـ  أوصـوا بـ    و ،واإليديولوجيـة  ةخالقي واأل ة اجملاالت االجتماعية والثقافي   ن يف ورهابياإل

 . املتطرفنيأيدي ىلع هذه اجملاالت  دون استغالللون حتأهنا أمن ش
 اســالمي ومؤســساهتمــم املتحــدة ومنظمــة املــؤمتر اإل  منظومــة األن عــنممثلــوواجتمــع  - ٨٤

اسـتعراض وتقيـيم   با مواوقـ . ٢٠٠٨ هيوليـ / متـوز ١٠ىل إ ٨ يف جنيف يف الفتـرة مـن      ةصاملتخص
األهـداف اإلمنائيـة    مستوى التعاون يف جماالت العلـم والتكنولوجيـا والتجـارة والتنميـة، وتنفيـذ               

 ،، واألمـن الغـذائي والزراعـة    ة واملساعدة لالجئني، وتنمية املوارد البشري     ة، وتوفري احلماي  لأللفية
واتفــق املــشاركون علــى . النــهوض بـالتراث  و، والفنـون واحلــرف ، والــصحة والــسكان،يئـة والب

 وتبـادل قـوائم املـسؤولني    نينتامـ األ داخـل  جهـات التنـسيق  حتسني آلية املتابعة من خالل حتديد       
ــينيعامل ــب نـ ــؤمتر  إ  واتفقـــت. الـــيت هتـــم املنظمـــتني سائلاملـ ــة املـ دارة الـــشؤون الـــسياسية ومنظمـ
  نتـــائجســـالمية للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة علـــى التعـــاون بـــشأن متابعـــة اإلةمـــواملنظ ســـالمياإل

ا  اقتراحهــعلــىســالمي دارة الــشؤون الــسياسية منظمــة املــؤمتر اإل   إطلعــت وأ. تــونس مــؤمتر
وثــق مــع أتعــاون وإمكاناهتــا علــى حتقيــق  ااهتن قــدريحــسِّ، وهــو مــا سدارةتعزيــز اإل ىلإ الرامــي

ئها، وتوسـيع نطـاق العالقـات وتنفيـذ توصـيات االجتماعـات             عـضا أسـالمي و  منظمة املـؤمتر اإل   
 .العامة والقطاعية

ستكــشف ســبل مواصــلة تطــوير شــراكتها مــع منظمــة املــؤمتر    ت اليونيــسيف زالتــال و - ٨٥
 ةبطـ ترم مبـادرات حمـددة      ةوتـشمل املناقـشات اجلاريـ     . يهـا  عل يضفاء الطـابع الرمسـ    إو سالمياإل

برنامج العمـل العـشري ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي         من اجزءارها  باألهداف اإلمنائية لأللفية باعتب   
 .ملواجهة التحديات اليت جتابه األمة اإلسالمية يف القرن احلادي والعشرين

 مـع  اتحـصاء  يف جمـال اإل اوواصلت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا تعاوهن       - ٨٦
، وهـي هيئـة     والتدريب للبلـدان اإلسـالمية    اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية     مركز البحوث   

يف سـالمي، مـن خـالل تنظـيم حلقـات عمـل مـشتركة، وال سـيما         فرعية تابعة ملنظمة املؤمتر اإل 
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، ويف التحليــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تنميــة قــدرات البلــدان علــى االمتثــال ملؤشــرات جمــال
ة سامهول مـ  بـأ  العـاملي    ةغذيـ ، رحـب برنـامج األ     ٢٠٠٧نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    و. حصائياإل

 .الصومال واليمن وربنامج يف بننالعمل ل اسالمي دعم منظمة املؤمتر اإلتقدمها
 مع منظمـة املـؤمتر      ام حوار يقي األمانة العامة بة  نسانيمكتب تنسيق الشؤون اإل   وما فتئ    - ٨٧

جلهــات  وغريهــا مــن اة املنظمــات غــري احلكوميــد جــسور التواصــل مــعاإلســالمي يف حماولــة ملــ
 مــن دورهكتــب عــزز امل، ٢٠٠٧فــي عــام ف. ســالميةنــساين يف البلــدان اإل يف اجملــال اإلةالفاعلــ

تقــدمي   و،ثــل مــؤمتر الغــذاء يف النيجــر   م املــشتركة  ة واملناســباتنــشط خــالل املــشاركة يف األ 
سـالمي   مـع املـسؤولني يف منظمـة املـؤمتر اإل          عـن عملـه    ة بصفة منتظمـة   متعمقإحاطات إعالمية   

 .املعلوماتوتبادل 
سـالمية للتربيـة والعلـم والثقافـة،      اإلةوقع حتالف احلضارات مذكرة تفاهم مع املنظمـ       و - ٨٨
 مناذج للتبـادل الثقـايف، وحتديـد جامعـات يف الـدول العربيـة       ميقد على تن سويا مبوجبها عمالسي

شباب الـ مـن   للتحـالف، وتـدريب قـادة       من أجل االنضمام إىل شبكة اجلامعـات العامليـة التابعـة            
، مـن خمتلـف الثقافـات     م  نسان والـتعلُّ  حقوق اإل على التثقيف يف جمال      ةواملنظمات غري احلكومي  

ويتعـاون التحـالف    . آليـة التحـالف اإلعالميـة لالسـتجابة الـسريعة          عو مشر على إجناز والتعاون  
 عرضـها  املـراد    سـالمية للتربيـة والعلـم والثقافـة يف تنظـيم وتطـوير املواضـيع               اإل ةحاليا مع املنظم  

 ن يفغكوبنـها يف  مـن املقـرر عقـده    ،ن التعليم من أجـل التفـاهم بـني الثقافـات    بشأمؤمتر  خالل  
 .٢٠٠٨كتوبر أ/ولتشرين األ

ــة لألة املنظمــتركاشــو - ٨٩ ــة   العاملي  تنظــيم ســالمي يفمنظمــة املــؤمتر اإل مــع رصــاد اجلوي
الكـوارث، وخاصـة   ه ذ هبـ ة والتوعيـ ةثـار الكـوارث الطبيعيـ    آ ختفيف   ندورات تدريبية قصرية ع   
يف  وُنظمـت    .يف بـنغالديش   رصاد اجلويـة  دارة األ إسالمية للتكنولوجيا و  بالتعاون مع اجلامعة اإل   

ــدي يف  ــارأياون ــايو /ي ــة عمــل ٢٠٠٨م ــشترك حلق ــني  ة م ــم   اإلةاملنظمــب ــة والعل ســالمية للتربي
 يف نـسان حقـوق اإل بـشأن التثقيـف يف جمـال        ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان         والثقافة  

 .ة والثانويةيئاملدارس االبتدا
 

 اهلادئ احمليط جزر منتدى - ميم 
 كــــانون يف اهلــــادئ احملــــيط منتــــدى لــــدى مراقــــب مبركــــز املتحــــدة األمــــم قبلــــت - ٩٠

 الوكــاالت مــن وغــريه املنتــدى مــع شــراكتها املتحــدة األمــم وتواصــل .٢٠٠٦ ديــسمرب/األول
 عليهـا  تقـوم  الـيت  األساسـية  اجملـاالت  مجيـع  يف ماتاخلـد  مـن  جمموعة لتقدمي اإلقليمية احلكومية
 الرشــيدة، واحلوكمــة املــستدامة، والتنميــة االقتــصادي، النمــو :وهــي أال اهلــادئ، احملــيط خطــة
 .واألمن القانون، وسيادة
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 احملـيط  خطـة  مكتـب  مـساعدة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج واصل ،٢٠٠٧ عام ويف - ٩١
 بالـشبكة  موصـولة  بيانـات  قاعـدة  فيهـا  تـستخدم  والتقيـيم  لرصـد ل اسـتراتيجية  وضـع  يف اهلادئ
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  واللجنـة  اهلـادئ  احملـيط  جـزر  منتدى مع أيضا الربنامج وعمل .العاملية
 اإلمنائيـة  األهـداف  إدمـاج  دعـم  إىل يهـدف  مـشترك  عمـل  برنـامج  لوضـع  اهلادئ واحمليط آلسيا
 مـن  اهلادئ احمليط منطقة يف الشراكة شبكة وبرعاية .الوطنية اإلمنائية االستراتيجيات يف لأللفية
 للعلـوم  اهلـادئ  احملـيط  جنـوب  للجنـة  الدعم اإلمنائي الربنامج قدم الكوارث، أخطار إدارة أجل

 أخطـار  إلدارة وطنيـة  عمـل  خطـط  تطـوير  يف اهلـادئ  احمليط جزر وملنتدى التطبيقية اجليولوجية
 بـشأن  توصـيات  واعتمـاد  لـصياغة  األعـضاء  للحكومـات  اأيض الدعم الربنامج ووفر .الكوارث
ــشري األمــن ــشري لألمــن إطــار وضــع ومت .الب ــة يف الب ــسان يف اهلــادئ احملــيط منطق ــل/ني  أبري
 يف واألمــــن والــــسالماجلنــــسانية  بــــشأن املــــدين للمجتمــــع عمــــل منــــهاج ووضــــع .٢٠٠٧

  .٢٠٠٧ مايو/أيار

 اهلــادئ احملــيط جــزر منتــدى مــع اأيــض اإلمنــائي الربنــامج تعــاون ،٢٠٠٧ عــام ويف - ٩٢
 هتـدف  عمل خطة لوضع سترالياأل كمنولثال مظامل وأمني الدولية، للتنمية ستراليةألا والوكالة

ــادرات التقــدم إىل  .املظــامل أمــني ووظــائف الفــساد مبكافحــة املتعلقــة اهلــادئ احملــيط خطــة مبب
 تأسـيس  يف اهلـادئ  طاحملـي  جـزر  ومنتـدى  اإلمنـائي  الربنـامج  شـارك  ،٢٠٠٧ أغسطس/آب ويف

 احلـوار  تعزيـز  إىل ترمـي  اسـتراتيجية  مـن  جزءا باعتباره ، التجارية لألعمال اهلادئ احمليط منتدى
 منظمـة   إىل الدعم الربنامج وقدم .والوطين اإلقليمي املستويني على واخلاص العام القطاعني بني

للعمـل   قائـدة  كوكالة قدامهاأ تثبيت الوليدة للهيئة متيحا اهلادئ احمليط جزر يف اخلاص القطاع
 شـارك  ،٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ويف .اهلـادئ  احملـيط  منطقة أحناء مجيع يف اخلاص القطاع تنميةعلى  
 احملـيط  يف لـه  التـابع  واملركـز  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  الـسياسية  الـشؤون  إدارة من كل

 اجتمــاع استــضافة يف ، وجامعــة جنــوب احملــيط اهلــادئ اهلــادئ احملــيط جــزر ومنتــدى اهلــادئ،
 بـور  يف العمـل  حلقـة  وعقـدت  .للـرتاع  البّنـاءة  واإلدارة اخلـربات  تبـادل  موضوعه كان للخرباء
 املـدين  اجملتمع منوجهات فاعلة    املستوى، رفيعو حكوميون ممثلون فيها وشارك بفانواتو، فيال

ــادة ــون وق ــن روحي ــابوا م ــا ب ــدة غيني ــا، وجــزر ســليمان، وفيجــي،   اجلدي ــا، وتونغ ــك يف مب  ذل
ــل، ــن بوغينفي ــانواتو وم ــصت .ف ــة واستخل ــا العمــل حلق ــن دروس ــات م ــ إدارة عملي  اتالرتاع
 وعمليـات  مبادرات وتنشيط املعلومات من مزيد لتوفري سعيا إقليمية، حاالت يف ءاالبنَّ واحلوار
  .اخلمسة البلدان من كل يف السالم

 احملـيط  جـزر  ومنتـدى  اهلـادئ  يطواحمل آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة اشتركتو - ٩٣
ــادئ ــاين االستــشاري االجتمــاع تنظــيم يف اهل  دون للمنظمــات التنفيــذيني للرؤســاء عــشر الث

 دون التعـــاون علـــى وركّـــز ،٢٠٠٨ مـــارس/آذار شـــهر يف نوميـــا يف عقـــد الـــذي اإلقليميـــة،
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علـى االتـصال    القـدرة    وتعزيـز  الطاقـة، يف جمال    مناألو املناخ وتغري الغذائي، واألمن اإلقليمي،
 جـدول  لتنفيـذ  إقليمـي  عمـل  إطـار  إنشاء يف املنتدى اللجنة وساعدت .اهلادئ احمليط منطقة يف

 ربنـامج املتعلقـة ب   العمل حلقة إبان اعتمد الذي اهلادئ، احمليط منطقة يفالتنمية احلضرية    أعمال
 أكتـوبر /األول ينتشر شهر يف بربيزبان املعقودة اهلادئ، احمليط منطقة يف احلضري التنظيم دعم

ــالترويج يتعلــق وفيمــا .٢٠٠٧  ،األشــخاص ذوي اإلعاقــة حقــوقاحتــرام  علــى قــائم جملتمــع ب
 بـشأن  اخلـرباء  مـن  لفريـق  ااجتماع اهلادئ واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة نظمت
 جـزر  دىومنتـ  اهلادئ احمليط ملنطقة اإلعاقة منتدى مع بالتعاون ،٢٠٠٧ مارس/آذار يف اإلعاقة
  .اهلادئ احمليط

 منـها  يتعلـق  مـا  خاصـة  اهلـادئ،  احملـيط  خطـة  تنفيـذ  للبيئة املتحدة األمم برنامج ويدعم - ٩٤
 احملــيط منطقــة يف للبيئــة اإلقليمــي الربنــامج أمانــة أنــشطة الربنــامج ويــدعم .املــستدامة بالتنميــة
 البيولوجيــة، والــسالمة ،البحريــة والبيئــة املنــاخ، وتغــري األوزون، جمــاالت تــشمل الــيت اهلــادئ
ــة، واملــوارد ــة واملــشاريع واألنــشطة الطبيعي ــدان يف التعليمي ــة مي ــامج قــدم وقــد .البيئ  األمــم برن
 احملــيط منطقــة يف املــستدامة التنميــة أجــل مــن التعلــيم إطــار لتطــوير أيــضا الــدعم للبيئــة املتحــدة
 .٢٠٠٧م عا يف التعليم وزراء اعتمده الذي اهلادئ

 اسـتراتيجية  تنفيـذ  يف اهلـادئ  احملـيط  جـزر  منتـدى  مـع  وثيقا تعاونا ليونيسيفا تتعاونو - ٩٥
 علــى اآلن وتعمــل والعــائالت، األطفــال تغذيــة زيــادةيف  منــها اهلــدفيتمثــل  األغذيــة لتــدعيم
 اإلقليميــة التقــارير صــياغة يف اهلــادئ احملــيط جــزر ملنتــدى الــدعم خاللــه مــن تقــدم إطــار وضــع
 مـن  امليزنـة  وسـالمة  الطفـل،  علـى  تركـز  الـيت  البيانـات  ونوعيـة  لطفـل، ا حقـوق  باتفاقية املتعلقة
 اآلثـار  علـى  أيـضا  اهلـادئ  احملـيط  جـزر  ومنتـدى  اليونيسيف بني التعاون ويتركز .األطفال أجل

 احملـيط  جـزر  ومنتـدى  واالجتماعيـة  االقتـصادية  الـشؤون  إدارة امـت وق .املنـاخ  تغري عن النامجة
ــذ بوضــع اهلــادئ ــشطة وتنفي ــدول ةخاصــ أن ــة بال ــصغرية اجلزري ــادئ، احملــيط يف ال  وخباصــة اهل

 .املستدامة للتنمية وطنية استراتيجيات

 الربنـامج  تنفيـذ  يف اهلـادئ  احمليط جزر ملنتدى املساعدة والزراعة األغذية منظمة تقدمو - ٩٦
 مةسـال و والتخطيط والتجارة العامة السياسةقدرته على إدارة     وتعزيز الغذائي، لألمن اإلقليمي
 أسـواق  لتكـوين  الدعم تقدمي ذلك يف مبا والتجارية، الزراعية السياسات بني واملواءمة األغذية،
  .الغذائية للمنتجات مشتركة

 بــنيالــصغرية  اجلزريــة الــدول قــادة اجتمــاع دعــا ،٢٠٠٧ أكتــوبر/األول تــشرين يفو - ٩٧
 الوطنيـة  اجلويـة  رصـاد األ خـدمات  مـن  كـل  ونوعيـة  اسـتدامة  عـن  تقرير تقدمي إىل املنتدى دول

 إقليمـي  كمركـز  أيـضا  اخـتريت  الـيت  فيجـي،  يف اجلوية األرصادمصلحة   توفرها اليت واإلقليمية
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 علــى ُعرضــت الطلــب، هلــذا واســتجابة .االســتوائية لألعاصــري مركــزو اجلويــة لألرصــاد خمــتص
 ةعامـ  سياسـة  ورقـة  ٢٠٠٨ أغـسطس /آب يف املعقـود  اهلـادئ  احمليط جزر منتدى قادة اجتماع
 .اجلوية األرصاد خدمات لتعزيز عملية واقتراحات خيارات تتضمن

 
 األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة - نون 

 الــذي االستــشاري لالجتمــاع الــدعم واالجتماعيــة االقتــصادية الــشؤون إدارة قــدمت - ٩٨
ــه ــة عقدتـ ــة اجلماعـ ــوب اإلمنائيـ ــي للجنـ ــسربغ، األفريقـ ــوب جبوهانـ ــا، جنـ ــشرين يف أفريقيـ  تـ

ــ ــوفمرب/اينالث ــشأن ،٢٠٠٦ ن ــشراكة ب ــدة ال ــة أجــل مــن اجلدي ــا تنمي ــة أفريقي ــسياسات وتنمي  ال
 القـــدرات بنـــاء لتعزيـــز مـــشروع لتنفيـــذ اإلمنائيـــة اجلماعـــة مـــع اإلدارة وتعمـــل .االجتماعيـــة
ــة اإلمنائيــة ألهــدافل ادعمــ اإلحــصائية -٢٠٠٦ الفتــرة خــالل اإلدارة تعمــل وســوف .لأللفي
 ألمانــة اإلحــصائية القــدرة وتعزيــز املنطقــة، يف الوطنيــة حــصائيةاإل الــنظم تعزيــز علــى ٢٠٠٩
 .اإلقليمي اإلحصائي التنسيق تعزيز بغرض األفريقي، للجنوب اإلمنائية اجملموعة

 الغـذائي  لألمـن  إقليمي برنامج وتنفيذ لصياغة الدعم والزراعة األغذية منظمة قدمتو - ٩٩
ا يف ذلــك تعزيــز القــدرة علــى إدارة الــسياسة  مبــ األفريقــي، للجنــوب اإلمنائيــة للمجموعــة تــابع

 يف اإلمنائيــة اجلماعــة مــع املنظمــة وتتعــاون .الغذائيــة الــسالمةو والتخطــيط، والتجــارة، العامــة،
 مــــشتركة أســــواق تكــــوين ذلــــك يف مبــــا والتجاريــــة، الزراعيــــة الــــسياسات بــــني املواءمــــة
  .الغذائية للمنتجات

ــدمتو - ١٠٠  اإلمنائيــة للمجموعــة الــدعم الكــوارث مــن دللحــ الدوليــة االســتراتيجية ق
أخطــار  مــن للحــد إقليميــة ودون إقليميــة وبــرامج اســتراتيجيات وضــع يف األفريقــي للجنــوب
ــوارث ــارك .الك ــون ممثلــون وش ــة دورات يف حكومي ــب نظمهــا تدريبي ــسيق مكت  الــشؤون تن
 العـسكري،  - املـدين  والتنـسيق  الكـوارث،  وقـوع  عنـد  والتنسيق املساعدة ميادين يف اإلنسانية

 علــــى اإلقليميــــة القــــدرات تعزيــــز يف سيــــسهم ممــــا الدوليــــة، واإلنقــــاذ البحــــث وعمليــــات
  .الكوارث إدارة

ــاونو - ١٠١ ــادواأل تع ــع نكت ــة م ــة اجلماع ــوب اإلمنائي ــي للجن ــسائل يف األفريق ــل م  التكام
 اخلـدمات  متقيـي  جمـايل  يف القـدرات  بنـاء  ذلـك  يف مبا األطراف، املتعدد التجارة ونظام اإلقليمي

 وجتـرى  .الوطنيـة  العمـل  حلقـات  مـن  عـدد  تنظـيم  جـرى  اهلدف،لذلك   وحتقيقا .واملفاوضات
 اإلمنائيــة اجلماعــة يف األعــضاء الــدول مجيــع يف اخلــدمات لتجــارة وطنيــة تقيــيم ات دراســحاليــا

ــاد ســاعد ،٢٠٠٧ عــام ويف .األفريقــي للجنــوب ــدياتعــدة  تنظــيم يف األونكت  لتفــاوضل منت
 التجـارة  بشأن األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة برتوكول اعتماد عن ذلك فروأس التجاري،
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ــاد واشــترك .واخلــدمات ــة واجلماعــة األونكت ــة  شــبكية أداة تكــوين يف اإلمنائي ــستخدمتفاعلي  ت
  .املنطقة يف بالتجارة املتعلقة للمعلومات إلكتروين كمصدر

 لـضمان  اإلمنائيـة  اجلماعـة  مـع  كثـب  نعـ  العمل للبيئة املتحدة األمم برنامج واصلو - ١٠٢
 تنميـة  أجـل  من اجلديدة للشراكة البيئية املبادرة بشأن اإلقليمية دون العمل خطة وتنفيذ اعتماد
  .للبيئة األفريقي الوزاري املؤمتر بقيادة أفريقيا،

 للجماعـة  التقنيـة  املـساعدة  تـوفري  الـصناعية  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  واصلتو - ١٠٣
 مبــستوى االرتقــاء علــى تركــز بــرامج لوضــع العــون يــد وقــدمت .األفريقــي للجنــوب منائيــةاإل

 الــصغرية الــشركات مــن خمتــارة جمموعــة وحتــديث قــدراهتا، وبنــاء الــصناعي الــدعم مؤســسات
 املنظمــة مــن شــهادات علــى حــصوهلا ذلــك ويــشمل حمــددة، صــناعية قطاعــات يف واملتوســطة

 .والتكنولوجيا االستثمار جمايل يف لشراكاتا وتعزيز املقاييس لتوحيد الدولية

 أوجـه  تقييم يف الوطنية للجان التقنية املساعدة تقدمي العاملي األغذية برنامج وواصل - ١٠٤
 اإلمنائيـــة اجلماعــة  لــدى  الــربامج  إدارة وحــدة  إنـــشاء يف أيــضا  وســاعد  ، يف املنطقــة الــضعف 
 األمـم كيانـات    مـن  املكونـة  والوطنيـة  اإلقليميـة  للجـان  الـدعم  تقـدمي  تتـوىل  األفريقي، للجنوب
 الربنـامج  يـزال  وما .اخلاص والقطاع احلكومية، واإلدارات احلكومية، غري واملنظمات املتحدة،
 إدارة أيـضا  ويواصـل  أفريقيـا،  جنـوب  حكومـة  مـن  األمـوال  بتـدبري  يتعلـق  فيمـا  الرائدة الوكالة
  .األفريقي للجنوب اإلمنائية اعةللجم التابعة الضعف أوجه لتقييم اإلقليمية اللجنة أموال

 
 التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل -ثالثا  
 الدعم املقدم عموما من الربملانات إىل األمم املتحدة -ألف  

 ٢٠٠٧  خالل اجلمعيتني النظـاميتني اللـتني عقـدمها االحتـاد الربملـاين الـدويل يف عـامي         - ١٠٥
ــة يف     ، عاجلــت الربمل٢٠٠٨ و ــة عالي ــة حتتــل أيــضا مكان انــات األعــضاء يف االحتــاد قــضايا عاملي

ــداعم      جــدول أعمــال األمــم املتحــدة، واعتمــدت قــرارات تــستهدف تعزيــز العمــل الربملــاين ال
وغطـت هـذه القـرارات مجلـة قـضايا مـن بينـها تغـري املنـاخ،                  . لعمليات األمم املتحـدة الرئيـسية     

ر، واهلجـــرة، والعمالـــة، واملـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة، والقـــضاء علـــى الفقـــر، واالجتـــار بالبـــش
وقـد عممـت هـذه القـرارات باعتبارهـا      . والتعايش السلمي بني األديان والثقافـات، واإلرهـاب   

وقـد حـضر   . ٥٧/٤٧ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة         ٣وثيقة من وثائق اجلمعية العامة وفقـا للفقـرة          
ونظمت اليونيـسيف زيـارات ميدانيـة يف        . ملتحدةاجلمعيتني عدد كبري من ممثلي منظومة األمم ا       

إلطـالع الربملـانيني علـى    ) إندونيـسيا وجنـوب أفريقيـا   (البلد الذي استضاف كل من اجلمعيتني    
وأفــادت املناقــشات املواضــيعية الــيت أجرهتــا   . عمليــات األمــم املتحــدة املتعلقــة حبقــوق الطفــل   
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ت املتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     ، مثل املناقـشا ٢٠٠٨ و  ٢٠٠٧اجلمعية العامة يف عامي     
وتغــري املنــاخ واالجتــار بالبــشر، مــن اإلســهام اجلــوهري لربملــانيني بــارزين عرضــوا يف تلــك           

 . املناقشات أيضا ما يضطلعون به من أنشطة يف إطار االحتاد الربملاين الدويل
األمم املتحدة اجتمعـت      وأنشأ االحتاد الربملاين الدويل هيئة عامة جديدة تعىن بشؤون            - ١٠٦

وستصوغ هذه اهليئة مقترحات لتطـوير العالقـة        . ٢٠٠٧أكتوبر  /للمرة األوىل يف تشرين األول    
بــني االحتــاد واألمــم املتحــدة وسترصــد تنفيــذها، وســتبحث القــضايا الرئيــسية الــيت هتــم األمــم    

ما اسـتراتيجية   وستمحص اهليئة جهود اإلصالح، وال سي     . املتحدة ومن بينها التمويل واملساءلة    
، وتنشيط اجلمعية العامة، وتعزيـز اجمللـس        )A/61/583انظر الوثيقة   (العمل كأمم متحدة واحدة     

، وقـع   ٢٠٠٧نـوفمرب   /ويف تـشرين الثـاين    . االقتصادي واالجتماعي، واملسائل املتصلة بالتمويـل     
طــاراً لألنــشطة االحتــاد الربملــاين الــدويل وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــذكرة تفــاهم تــوفر إ 

املـــشتركة يف جمـــاالت مثـــل احلكـــم الـــدميقراطي، واحلـــد مـــن الفقـــر، والتعـــاون اإلمنـــائي،          
 . املرأة ومتكني
  وشارك االحتاد الربملاين الدويل يف وضـع اسـتراتيجيات علـى نطـاق املنظومـة بأسـرها                   - ١٠٧

. تحـدة املعـين بالتنـسيق     لتنظر فيها منظومة األمم املتحدة وجملس الرؤساء التنفيذيني يف األمـم امل           
، اقتــرح األمــني العــام لالحتــاد الربملــاين الــدويل علــى اللجنــة الرفيعــة  ٢٠٠٦ســبتمرب /ويف أيلــول

. املستوى املعنية بالربامج التابعة للمجلس التشاور والتنسيق بني املنظمتني بطريقـة أكثـر تنظيمـاً    
يــة ومنظمــة التجــارة العامليــة اللــذين وتــابع املــسألة مــع الرئيــسني التنفيــذيني ملنظمــة العمــل الدول

 . أجريا يف أعقاب ذلك استعراضا يسر عمل اجمللس
 

 إسهام الربملانات يف املناسبات الكربى لألمم املتحدة -باء  
 عقدت اجللسة الربملانية األوىل املشتركة بني االحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحـدة يف              - ١٠٨

وقوبلت رسائل الدعوة اليت وجهـت إىل مجيـع الربملانـات، والـيت          . ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 
إذ شـارك يف اجللـسة      . وقعها كل مـن رئـيس اجلمعيـة العامـة ورئـيس االحتـاد، باسـتجابة حـادة                 

 برملـاين ركـزوا علـى تـدعيم سـيادة القـانون يف العالقـات الدوليـة، وأتـاح                    ٢٠٠هذه أكثر مـن     
اء بني املشرعني والدبلوماسـيني ومـوظفي األمـم         وجودهم فرصة إلجراء تبادل جوهري يف اآلر      

وكان السعي يف اجللسة املساعدة على سـد الفجـوة        . املتحدة وممثلي اجملتمع املدين واألكادمييني    
يف التنفيــذ الــيت تــؤثر علــى االلتزامــات الدوليــة يف جمــاالت نــزع الــسالح ومكافحــة اإلرهــاب    

 . وإقامة العدالة اجلنائية الدولية
ــة          واع- ١٠٩ ــريوس نقــص املناع ــصدي لف ــات يف الت ــدور الربملان ــة ب ــة العام ــن اجلمعي ــا م تراف
 تـشرك   ، الـدول األعـضاء علـى أن       ٦٢/١٧٨اإليدز، شـجعت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا           /البشرية
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برملانيني يف وفودها الوطنية إىل االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعـين بفـريوس نقـص                
ويف عشية اجللسة قدم االحتـاد الربملـاين الـدويل      . ٢٠٠٨يونيه  /إليدز يف حزيران  ا/املناعة البشرية 

إحاطة إىل الربملـانيني ملـساعدهتم علـى استكـشاف بعـض املـسائل احليويـة املطروحـة للمناقـشة،                    
وتضمنت هذه اإلحاطـة عروضـا قـدمها برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص                      

ــشرية  ــة الب ــدز/املناع ــذ       اإلي ــصادفة يف تنفي ــائي عــن التحــديات امل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  وبرن
ونظمت مناسبة عن العمل الربملـاين املتعلـق باإليـدز شـاركت فيهـا              . االستجابات الفعالة للوباء  

خنبة من الربملانيني واملمثلني الدائمني وموظفي األمـم املتحـدة ورؤسـاء منظمـات اجملتمـع املـدين        
ات تكفــــل املــــضي قــــدماً يف مكافحــــة فــــريوس نقــــص املناعــــة   قــــاموا باستكــــشاف خيــــار 

 . اإليدز/البشرية
  كما شارك االحتاد الربملاين الدويل يف املنتدى الذي عقدتـه منظمـة العمـل الدوليـة يف                 - ١١٠

. “عمـل الئـق مـن أجـل عوملـة منـصفة           ” حتـت عنـوان      ٢٠٠٧نـوفمرب   /لشبونة يف تشرين الثاين   
 حلقة نقاش عن دور الربملـانيني يف تعزيـز املـساءلة واالتـساق فيمـا           وعقد االحتاد الربملاين الدويل   

وأثنـاء املنتـدى العـاملي      . خيص السياسات العامة الرامية إىل كفالة العمل الالئق والعوملة املنـصفة          
، نظــم االحتــاد الربملــاين ٢٠٠٨فربايــر /ملكافحــة االجتــار بالبــشر، الــذي عقــد يف فيينــا يف شــباط 

األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة منتـدى برملانيـا لتبـادل اخلـربات          بالتعاون مع مكتـب   
وأفضل املمارسات إىل جانب دراسة السبل اليت يـستطيع هبـا الربملـانيون والربملانيـات املـشاركة                

ويف الـدورة الثانيـة عـشرة ملـؤمتر األمـم           . مبزيد مـن احليويـة يف املكافحـة العامليـة لالجتـار بالبـشر             
، عمـم االحتـاد الربملـاين    ٢٠٠٨أبريـل  /للتجارة والتنمية، اليت عقدت يف أكرا يف نيـسان        املتحدة  

 لالحتـاد، أكـدت فيهـا اجلمعيـة جمـددا دعمهـا             ١١٨الدويل رسالة برملانية اعتمـدهتا اجلمعيـة الــ          
ويف املــؤمتر الرفيــع املــستوى . للمــؤمتر وضــمنتها آراء الربملــانيني يف املخــاطر االقتــصادية للعوملــة 
، ســلط االحتــاد ٢٠٠٨يونيــه /املعــين بــاألمن الغــذائي العــاملي، الــذي ُعقــد يف رومــا يف حزيــران 

ــة ترتكــز علــى قــيم        ــة جديــدة بــشأن األغذي الربملــاين الــضوء علــى ضــرورة اتبــاع سياســة عاملي
 . دميقراطية

 
 السالم واألمن -جيم  

بوليفيـا،  (مريكـا اجلنوبيـة      عقد االحتاد الربملاين الدويل حلقات عمل إقليمية لكـل مـن أ            - ١١١
ــران ــه /حزيـ ــطى  )٢٠٠٧يونيـ ــا الوسـ ــار (، وأمريكـ ــسلفادور، أيـ ــايو /الـ ــا )٢٠٠٨مـ ، وأفريقيـ

، تـستهدف مـساعدة الربملـانيني يف حـاالت مـا بعـد الـرتاع                )٢٠٠٨يونيـه   /سرياليون، حزيران (
تــداء واق. علــى االضــطالع مبــسؤولياهتم يف مــداواة جــراح املاضــي وبنــاء جمتمعــات قابلــة للبقــاء

بعمل جلنة بناء السالم، كثف االحتاد الربملاين الدويل اجلهود اليت يبـذهلا لـدعم الربملـانيني اجلـدد                  
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وركزت أنشطة على وضع وتنفيذ إجـراءات برملانيـة شـاملة، وتعزيـز            . يف بوروندي وسرياليون  
شاركة يف  احلوار بـني األحـزاب الـسياسية لألغلبيـة واألقليـة، وتـدعيم قـدرة الربملانـات علـى املـ                    

ونظم االحتاد الربملاين الدويل حلقـة نقـاش مواضـيعية يف نيويـورك يف        . عمليات املصاحلة الوطنية  
 عن الربملانات وبناء السالم واملصاحلة مـن أجـل تبـادل اخلـربات الربملانيـة               ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 . املكتسبة من هذه العمليات
 جهود فريق أصدقاء حتـالف احلـضارات مـن         وضم االحتاد الربملاين الدويل جهوده إىل       - ١١٢

أجل اإلسهام يف أجل تبديد التصورات اخلاطئة الشائعة عن الثقافات واألديان واملساعدة علـى              
واعتمد االحتاد الربملاين الدويل، خالل مجعيتـه       . إجياد مقصد جتمع عليه الشعوب وقيم مشتركة      

ـــ ــوان  ١١٦ ال ــرارا بعن ــرام مجيــع الطوائــف ا  ”، ق ــة ومعتقــداهتا يف عــامل معــومل   ضــمان احت لديني
كمــا تــابع االحتــاد الربملــاين الــدويل عــن كثــب عمليــة  . “التعــايش الــسلمي فيمــا بينــهاكفالــة و

السالم الراميـة إىل حـل الـرتاع اإلسـرائيلي الفلـسطيين علـى أسـاس إقامـة دولـتني وفقـا خلريطـة                        
ــيت وضــعتها األمــم املتحــدة   ــق ال ـــ  . الطري ــة ال ــرارا عــن هــذا    ١١٨واعتمــدت اجلمعي لالحتــاد ق

كما أوفـد االحتـاد الربملـاين الـدويل بعثـة ميدانيـة إىل املنطقـة                . ٢٠٠٨أبريل  /املوضوع يف نيسان  
 . يف وقت سابق من هذا العام

 عـن دور كـل مـن        ٢٠٠٨فربايـر   / وعقدت حلقة دراسـية إقليميـة يف لوانـدا يف شـباط            - ١١٣
 اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي يف تعزيــز األمــن يف الربملانــات الوطنيــة واملنتــدى الربملــاين للجماعــة

وأتاحــت هـذه احللقـة، الــيت نظمهـا كــل مـن مركـز القيــادة الربملانيـة التــابع       . اجلنـوب األفريقـي  
للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي واالحتاد الربملاين الـدويل بـدعم مـن مركـز جنيـف للمراقبـة           

ــة للقــوات املــسلحة ومعهــد الدراســا   ــة، فرصــة ألعــضاء ومــوظفي اللجــان   الدميقراطي ت األمني
ــة للجنــوب األفريقــي ويف بورونــدي وروانــدا     الربملانيــة يف الــدول األعــضاء يف اجلماعــة اإلمنائي

وقـد سـبق هـذه      . لتبادل اخلربات ووضع التوصيات لتحسني الرقابة الربملانيـة يف القطـاع األمـين            
 عـن إصـالح    ٢٠٠٦سـبتمرب   / يف أيلـول   املبادرة عقـد حلقـة دراسـية إقليميـة يف بوكيـت بتايلنـد             

 . القطاع األمين يف جنوب شرق آسيا ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ األوسع نطاقاً
 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية -دال  
  شــارك االحتــاد الربملــاين الــدويل يف صــياغة جــدول أعمــال وإجــراءات عمــل منتــدى   - ١١٤

وكـان األمـني العـام    . النشأة، التابع للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي  التعاون اإلمنائي احلديث    
لالحتاد الربملاين الدويل عضوا يف الفريق االستـشاري لوكيـل األمـني العـام للـشؤون االقتـصادية                  

وشــارك االحتــاد الربملــاين الــدويل يف املناســبات التحــضريية  . واالجتماعيــة بــشأن عمــل املنتــدى 
، واليت كان من بينها عقد ندوتني إحدامها يف فيينـا واألخـرى   ٢٠٠٨الجتماع املنتدى يف عام   
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وشـارك  . ٢٠٠٧يوليـه   /يف القاهرة، وتدشني منتدى التعاون اإلمنـائي رمسيـا يف جنيـف يف متـوز              
االحتاد الربملـاين الـدويل يف تنظـيم اجلـزء الربملـاين مـن منتـدى أصـحاب املـصلحة الـذي عقـد يف             

نـاول دور أصـحاب املـصلحة الـوطنيني واحمللـيني يف اإلسـهام               وت ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانروما يف   
وقـد عـرض تقريـر االحتـاد علـى منتـدى التعـاون اإلمنـائي يف دورتـه          . يف نوعية املعونة وفعاليتـها    

 . يوليه/املوضوعية األوىل اليت ُعقدت يف نيويورك يف متوز
 كـان موضـوعها العـام هـو      لالحتاد الربملاين الدويل، اليت   ١١٧  ويف أعقاب اجلمعية الـ       - ١١٥

، شنت محلة برملانية للمساعدة على احلفاظ علـى         “ سنوات بعد كيوتو   ١٠: االحترار العاملي ”
ــتنادا إىل          ــو، اس ــد كيوت ــا بع ــشأن نظــام م ــدة يف املفاوضــات ب ــة اجلدي ــسياسي للجول ــزخم ال ال

ين الـدويل، يف  واسـتعرض االحتـاد الربملـا   . توصيات الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ       
إطــار محلتــه هــذه، كــل الربملانــات حلــضها علــى التقيــيم الــذايت للعمــل وتــشجيعها علــى القيــام   

وقـد زود األمـني العـام بإحاطـة عـن احلملـة أثنـاء الزيـارة الرمسيـة الـيت قـام هبـا                         . بأعمال إضافية 
 .٢٠٠٧يوليه /االحتاد الربملاين الدويل يف جنيف يف متوز

رة مشتركة بني االحتاد الربملاين الدويل ومعهد األمم املتحـدة للتـدريب            ويف إطار مباد    - ١١٦
ــدويل          ــاين ال ــد االحتــاد الربمل ــستدامة، عق ــة امل ــانيني يف جمــال التنمي ــدرات الربمل ــاء ق والبحــث لبن

. وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واجلمعية الوطنية جلمهورية الو الدميقراطية الـشعبية، يف فيينتيـا             
، حلقة دراسية إقليميـة عـن التنميـة املـستدامة لفائـدة الربملـانيني               ٢٠٠٧نوفمرب  / الثاين يف تشرين 

وركــزت احللقــة الدراســية علــى احلــد مــن الفقــر، والطاقــة،   . يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ 
واختتمت احللقة باعتماد توصيات موجهة إىل الربملانـات باختـاذ إجـراءات         . والتنوع البيولوجي 

ليم والتوعية؛ واملوارد املالية واستخدامها بكفاءة؛ والتعاون الفعـال علـى املـستويات             تتصل بالتع 
 . العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي واحمللي؛ وبرنامج حبثي عن استخدام التكنولوجيات املناسبة

  ويف إطار شراكة مع مكتـب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري                       - ١١٧
حلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، دأب االحتاد الربملاين الـدويل علـى التـرويج ملـشاركة                السا

.  لصاحل أقل البلـدان منـوا      ٢٠١٠-٢٠٠١الربملانات بصورة أنشط يف تنفيذ برنامج عمل العقد         
 تنفيـذ مـشروع     ٢٠٠٧ديـسمرب   /وبدأ يف باغامويو، جبمهورية ترتانيا املتحدة، يف كـانون األول         

 برملانات وضـم برملـانيني ومنـسقني مقـيمني تـابعني لألمـم املتحـدة        ١٠ شارك فيه حوايل     جترييب
وسيجري توسيع نطاق املشروع لتشارك فيه مجيع برملانـات أقـل البلـدان             . ومنسقني حكوميني 

وانضم االحتاد الربملاين الدويل إىل الفريق االستـشاري املـشترك بـني            . منوا يف فترة السنتني املقبلة    
كاالت الذي يرأسه املمثل السامي والذي سيقود األعمـال التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة             الو

 . الرابع املعين بأقل البلدان منواً
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  وسـعى االحتـاد الربملـاين الـدويل إىل تـوفري دعـم سياسـي جلولـة الدوحـة للمفاوضـات           - ١١٨
لربملـانيني األعـضاء يف اللجـان       وسـاعد علـى توعيـة مئـات ا        . التجارية وإىل إجياد بعد برملـاين هلـا       

التجارية واالقتـصادية الربملانيـة بطائفـة عريـضة مـن مـسائل التجـارة الدوليـة، مـن بينـها مـسألة                       
وعقدت دورتان سـنويتان للمـؤمتر الربملـاين        . زيادة الشفافية واملساءلة يف منظمة التجارة العاملية      

ســبتمرب / وأيلــول٢٠٠٦ديــسمرب /لبــشأن منظمــة التجــارة العامليــة، يف جنيــف يف كــانون األو 
 على التوايل، مما يدل على فائدة هذا املؤمتر كمحفل للحوار بني املتفاوضني يف منظمـة             ٢٠٠٨

وتواصل احلوار يف إطار اللجنة التوجيهية للمـؤمتر الـيت شـارك فيهـا              . التجارة العاملية والربملانيني  
رؤسـاء أفرقـة املفاوضـات الرئيـسية ملنظمـة        بصفة منتظمة املـدير العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة و            

ويف إطار املنتدى العام السنوي ملنظمة التجارة العامليـة، الـذي ُعقـد يف تـشرين                . التجارة العاملية 
، نظم االحتاد الربملاين الدويل حلقـة نقـاش برملانيـة عـن موضـوع التجـارة                 ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

  هل تقوم التجارة بقتل كوكبنا؟: وتغري املناخ
ــريوس نقــص املناعــة         - ١١٩ ــشاري املعــين بف ــق االست ــاين الــدويل الفري ــاد الربمل ــشأ االحت   وأن
ويعمـل هـذا الفريـق بتعـاون        . اإليدز ليحشد كل قوى برملانـات العـامل ملكافحـة الوبـاء           /البشرية

اإليـدز وبرنـامج   /وثيق مع برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
، قـام الفريـق بزيـارة ميدانيـة للربازيـل والتقـى بطائفـة               ٢٠٠٧ويف عـام    . مم املتحـدة اإلمنـائي    األ

واسعة من املشاركني يف الربنامج الوطين الربازيلي، كان من بينهم رئيس جملس النواب ووزيـر               
الصحة وممثلون عن األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية وأشخاص مـصابون بفـريوس نقـص             

ويف هنايـة العـام، ُعقـد االجتمـاع الربملـاين العـاملي األول املعـين بفـريوس                  . اإليـدز /ريةاملناعة البش 
ونـاقش املـشاركون يف هـذا       . اإليدز يف مانيال عـشية اليـوم العـاملي لإليـدز          /نقص املناعة البشرية  

االجتماع مسائل الوصمة والتمييز، والقدرة علـى شـراء األدويـة، والفئـات الـضعيفة، ومـسائل            
وكــان مــن بــني األحــداث البــارزة عــرض أول لــدليل للربملــانيني    . ع والتجــرمي، وامليزنــةالتــشري
أعــده الفريــق االستــشاري وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين “ التــصدي لإليــدز”عنوانــه 

ويعـد هـذا الـدليل مرجعـا     . اإليدز وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي/بفريوس نقص املناعة البشرية   
 أن يــستعني بــه املــشروعون ومعــاونوهم الســتقاء املعلومــات والتوجيهــات بــشأن  شــامال ميكــن

 . طائفة واسعة من املسائل املتعلقة بالوباء
، قــام االحتــاد الربملــاين الــدويل بتعبئــة اجلهــود لــصاحل تنفيــذ ٢٠٠٨أبريــل /  ويف نيــسان- ١٢٠

العـد التنـازيل   ” أثناء مـؤمتر  األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك يف جلسة خاصة ُعقدت للربملانيني      
ــا، وقــد ركــزت هــذه اجللــسة علــى العمــل     “ ٢٠١٥حــىت عــام  الــذي ُنظــم يف جنــوب أفريقي

الربملاين الرامي إىل احلـد مـن الوفيـات النفاسـية ووفيـات حـديثي الـوالدة واألطفـال الـيت ميكـن                       
لدويل، بدعم مـن الـشركاء      واُتفق على أن يقوم االحتاد الربملاين ا      . الوقاية منها يف البلدان النامية    
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، بتعبئة ومساعدة الربملانـات يف البلـدان املعنيـة علـى          “٢٠١٥العد التنازيل حىت عام     ”يف مؤمتر   
اختاذ تدابري للحد من وفيات األطفـال واألمهـات وتقـدمي تقريـر عـن التقـدم احملـرز إىل اجلمعيـة                  

ونظــم االحتــاد . ٢٠٠٩ عــام  لالحتــاد الربملــاين الــدويل الــيت ســتعقد يف أديــس أبابــا يف ١٢٠ الـــ
 لالحتـاد حلقـة نقـاش عـن بقـاء األم والطفـل              ١١٨ الربملاين الدويل واليونيسيف أثناء اجلمعية الـ     

 وتقرير اليونيسيف عـن حالـة األطفـال         ٢٠١٥عرضت فيها نتائج تقرير العد التنازيل حىت عام         
ــام   ــامل لع ــام . ٢٠٠٨يف الع ــاطق جغرافيــ   ٢٢وق ــون إىل من ــا ينتم ــارة ثالثــة    برملاني ــة بزي ة خمتلف

مــشاريع تــدعمها اليونيــسيف ترعــى األمهــات واألطفــال الــضعفاء، وعــرض هــؤالء الربملــانيون  
 . ١١٨خرباهتم يف اجللسة اخلتامية للجمعية الـ 

ــانون األول- ١٢١ ــا   ٢٠٠٦ديـــسمرب /  ويف كـ ــاملي لتكنولوجيـ ــز العـ ــا املركـ ــتح يف رومـ ، افتـ
يعـد هـذا املركـز مـشروعا مـشتركا بـني االحتـاد الربملـاين         و. املعلومـات واالتـصاالت يف الربملـان   

الدويل واألمم املتحدة، وهو حيظى بدعم مـن حكـوميت إيطاليـا وهولنـدا ومـن مـصرف التنميـة          
ــة  ــدان األمريكي ــدراهتا يف جمــال      . للبل ــة ق ــات يف تنمي ــة إىل الربملان ــساعدة عملي ــوفر املركــز م وي

تابعــة الربملانيــة لاللتزامــات الــيت مت التعهــد هبــا يف  تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت ويعــزز امل
ــات    ــع املعلوم ــاملي جملتم ــة الع ــؤمتر القم ــصادية     . م ــشؤون االقت ــام لل ــل األمــني الع ــشارك وكي وي

واالجتماعيــة يف جملــس املركــز إىل جانــب رئــيس االحتــاد الربملــاين الــدويل وعــدد مــن رؤســاء     
د الربملاين الدويل وإدارة الـشؤون االقتـصادية   ، أصدر االحتا٢٠٠٨فرباير /ويف شباط . الربملانات

 الذي ميثل جهدا يرمي إىل حتديـد        “ربملان اإللكتروين العاملي  ال”واالجتماعية التقرير األول عن     
ــات       ــا املعلومــ ــتخدام، تكنولوجيــ ــا الســ ــات، أو ختطيطهــ ــتخدام الربملانــ ــة اســ ــاس لكيفيــ أســ

ــة  واالتــصاالت، وذلــك ملــساعدهتا علــى االضــطالع مبــسؤولياهت    ــشريعية والرقابي ــة والت ا التمثيلي
كما يستهدف هذا التقرير بناء قاعدة معرفية مشتركة بـني          . وعلى االرتباط بالدوائر االنتخابية   

 . الربملانات وتيسري تبادل املعلومات فيما بينها
 

 الدميقراطية وحقوق اإلنسان -هاء  
واإلمــارات ، ل مــن أفغانــستانواصــل االحتــاد الربملــاين الــدويل دعــم الربملانــات يف كــ   - ١٢٢

وغينيــا ، النكــا وســري، ليــشيت -وتيمــور ، وتايلنــد، وبورونــدي، وباكــستان، العربيــة املتحــدة
 الربنـامج اإلمنـائي شـريكا       كانو .وملديف،  ومصر،  الكونغومجهورية  و،  وكمبوديا،  االستوائية

ظفيهم، وحتـــديث مهمــا يف العديـــد مـــن املـــشاريع الراميـــة إىل تعزيــز قـــدرات الربملـــانيني ومـــو  
لجــان الربملانيــة، وحتــسني خــدمات    إىل الملانــات وخــدماهتا، وتقــدمي املــساعدة    ربإجــراءات ال

ــشطة   ــز األن ــصاالت، وتعزي ــاة املنظــور   االت ــة إىل تعمــيم مراع ــسايناهلادف ومشــل مــشروع  . اجلن
 صـندوق األمـم املتحـدة       هـي أنـشطة مّوهلـا     بوروندي سلسلة من األنـشطة لـدعم املـشرِّعات، و         
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مجهوريــة الكونغــو  كــل مــن  تقيــيم االحتياجــات إىل برملــان   لوفــدت بعثــات  وأُ. دميقراطيــةلل
ا ضـمن بـرامج مـساعدة شـاملة         مـ  ُينظر حاليا يف إمكانيـة إدراجه      حيثالدميقراطية وسرياليون،   

 .لعدة سنوات
األمـم املتحـدة    الحتـاد الربملـاين الـدويل وبرنـامج         بـني ا  وتناولت حلقة دراسية مـشتركة       - ١٢٣
 باعتبارهـــا ركنـــا أساســـيا ، مـــسألة متثيـــل األقليـــات٢٠٠٧مـــارس /منـــائي، ُعقـــدت يف آذاراإل

انات واألوساط األكادمييـة    مل، وهي حلقة ضمت جمموعة من اخلرباء املنتمني إىل الرب         للدميقراطية
دت الطريـق إىل وضـع مزيـد مـن املعـايري وإجـراء دراسـة جديـدة                  وقـد مهّـ   . واملنظمات الدوليـة  

 عألقليــات يف الــسياسة، وهــي دراســة جيريهــا االحتــاد الربملــاين الــدويل بالتعــاون مــ بــشأن متثيــل ا
دعوة تعزز التمثيل الربملـاين     لل التوعية ولتكون أداة     هبدفاإلمنائي، وذلك   األمم املتحدة   برنامج  
ــران،  الربملــاين الــدويلدونظّــم االحتــا. لألقليــات ــا يف حزي ــا بــ /يف فيين ــه، منتــدى برملاني شأن يوني

واجتمـع الربملـانيون    . وسيلة السـتعادة الثقـة يف مؤسـسات احلكـم         باعتبارمها  فافية واملساءلة   الش
ألمــم املتحــدة املعــين بــالتغيري اجلــذري ملفهــوم احلكــم   العــاملي الــسابع لنتــدى املالــذين حــضروا 

للمشاركة يف مناقشة مستفيضة بشأن الشروط األساسية واآلليات الالزمة ملـساءلة احلكومـات             
وكانــت مــسألتا إعــداد امليزانيــة وممارســة الرقابــة الربملانيــة علــى   . قــرن احلــادي والعــشرينيف ال

 . القطاع األمين مدرجتني أيضا يف جدول األعمال
واضــطلع االحتــاد الربملــاين الــدويل بــدور أساســي يف تنفيــذ برنــامج األمــم املتحــدة           - ١٢٤

 املؤمتر الدويل السادس للـدميقراطيات      ففي أحد اجتماعات  . للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة   
، تعهــد برملــانيون مــن حنــو    ٢٠٠٦ نــوفمرب/اجلديــدة أو املــستعادة، املعقــود يف تــشرين الثــاين    

واعُتمـد بيـان    . دعم الدميقراطيـة يف خمتلـف أحنـاء العـامل         لـ بلداً باملساعدة يف تعبئة الربملانات       ٧٠
وُوضــعت آليــة . املــؤمترهــذا أعمــال ار مــشترك التــزم فيــه املــشاركون بتعزيــز الــشراكات يف إطــ

خاصة ملتابعة تنفيذ التوصـيات الـواردة يف خطـة العمـل للفتـرة الفاصـلة بـني املـؤمترين الـسادس                      
ــسابع ــة، يف   و .والـ ــدويل األول للدميقراطيـ ــاليوم الـ ــال بـ ــتعدادا لالحتفـ ــول١٥اسـ ــبتمرب / أيلـ سـ
ــة علــى   ٢٠٠٨ ــدويل الربملانــات الوطني ــام بسلــسلة مــن أنــشطة   ، شــجع االحتــاد الربملــاين ال  القي

 . التوعية بقيمة الدميقراطية باعتبارها ثقافة سياسية وجمموعة من املمارسات املؤسسية
 االحتــاد الربملــاين الــدويل وإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة ومفوضــية  اشــتركو - ١٢٥

ألشـخاص ذوي   ب للربملانيني بشأن اتفاقية حقـوق ا      كتّي، يف نشر    ٢٠٠٧ عام   ،حقوق اإلنسان 
 حقـوق األشـخاص     عمـال إ: من اإلقصاء إىل املـساواة    ” بعنوان   اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري  

والعربيـة والفرنـسية،     ليزيـة النكا و وهذا الكتيب متاح حاليا باللغـات اإلسـبانية       . “ذوي اإلعاقة 
. قيـة اجلديـدة  واهلدف منه حتسني فهم الربملانيني والعاملني يف هـذا القطـاع لكيفيـة تطبيـق االتفا            
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وقد أقر االحتاد الربملاين الدويل هذه االتفاقية، ويعمل حاليا على وضع سياسـة مؤسـسية لـدعم                 
 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

مبناقـشة   ،٢٠٠٨أبريـل   / املعقودة يف كيـب تـاون يف نيـسان         ،١١٨الـ   اجلمعية   قامتو - ١٢٦
ايــة العمــال املهــاجرين ومكافحــة مــشروع قــرار شــامل يــدعو إىل العمــل الربملــاين حلمواعتمــاد 

وسرعان ما تناول هذا املوضوع مـؤمتر       .  ودعم حقوق اإلنسان   ،االجتار بالبشر وكره األجانب   
يف الرباط، نظمه االحتاد الربملاين األفريقي واالحتاد الربملـاين الـدويل، بـدعم       انعقد  برملاين أفريقي   

قـوق اإلنـسان   األمـم املتحـدة حل  فوضـية  من منظمة العمل الدوليـة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة وم      
املـؤمتر التحـديات واملـشاكل املتـصلة        هـذا   ونـاقش   . ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        

، عقـد   ٢٠٠٧ أكتـوبر / تـشرين األول    مـن  ويف وقـت سـابق    . واحللول املمكنة األفريقية  باهلجرة  
قـوق اإلنـسان ومنظمـة العمـل        األمـم املتحـدة حل     بالتعـاون مـع مفوضـية        ،االحتاد الربملاين الدويل  

 حلقة دراسية يف جنيف ألعـضاء اللجـان الربملانيـة حلقـوق اإلنـسان واللجـان األخـرى                   ،الدولية
 .املعنية بقضايا اهلجرة ملناقشة موضوع اهلجرة من منظور حقوق اإلنسان

 قـوق اإلنـسان وثـائق     حل مفوضـية األمـم املتحـدة        وفّرت،   أيضا ١١٨الـ  وأثناء اجلمعية    - ١٢٧
ــصياغة          ــة ال ــدمت للجن ــاب، وق ــاب ومكافحــة اإلره ــسان واإلره ــوق اإلن ــشأن حق ــية ب أساس

قـرار  الويف  . األمن وحقـوق اإلنـسان    موضوعي  والوفود املهتمة املشورة التقنية واإلرشاد بشأن       
وازن بني األمن الوطين واألمن البشري واحلريـات الفرديـة          لتاحتقيق  دور الربملانات يف    ” املعنون

الربملانــات الوطنيــة علــى ســن تــشريعات فعالــة اجلمعيــة ، حثــت “ الدميقراطيــةعــن ودرء اخلطــر
ــا يف ذلــك         ــصلة، مب ــة ذات ال ــصكوك وااللتزامــات الدولي ــع ال ــا يتفــق م ملكافحــة اإلرهــاب، مب

ــة   ،اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب    وتقيــيم هــذه القــوانني بانتظــام لكفال
الربملانات إىل استعراض مـدى مالءمـة    دعت   و ؛الوطين واحلريات الفردية   التام مع األمن     متشيها

التــدابري القانونيــة املوضــوعة حلمايــة النــاس مــن اهلجمــات اإلرهابيــة، وتقــدمي مرتكبيهــا إىل          
 .ها ضرورية لتوفري احلماية الالزمةا واختاذ التدابري اليت تر،احملاكمة
كتيـــب بنـــشر ملـــاين الـــدويل واليونيـــسيف  االحتـــاد الربقـــام، ٢٠٠٧ عـــام أوائـــلويف  - ١٢٨

ويـبني هـذا الكتيـب التـدابري الـيت ميكـن       . “القضاء على العنف ضد األطفال  ”بعنوان  للربملانيني  
ويف إطـار   .للربملانات اختاذها ملنع حدوث العنف، وذلك من خـالل إجيـاد بيئـة حتمـي األطفـال                

االحتاد الربملـاين الـدويل     أصدر  ،  ٢٠٠٧يوليه  /حلقة دراسية إقليمية ُعقدت يف باكستان يف متوز       
، لربملانيي بلدان جنوب آسيا بشأن محاية األطفـال املخـالفني للقـانون           إقليميا   دليال واليونيسيف
شمل توصــيات عمليــة يــستند إىل نتــائج دراســة استقــصائية أجرهتــا اليونيــسيف، ووهــو دليــل يــ
 .للعمل الربملاين
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 تنفيذ مشروع مشترك مع مفوضـية       دويلالربملاين ال  أيضا، بدأ االحتاد     ٢٠٠٧ويف عام    - ١٢٩
دف وذلـك هبـ  قوق اإلنسان، بتمويل من صندوق األمـم املتحـدة للدميقراطيـة،            حلاألمم املتحدة   

تعزيز مشاركة الربملانات يف عمل األمم املتحدة وآليات حقـوق اإلنـسان اإلقليميـة، وال سـيما                 
بداية، كان املشروع يستهدف برملانـات البلـدان        ويف ال . عاهداتمبهيئات األمم املتحدة املنشأة     
فاســو يف تــشرين   حلقــة دراســية إقليميــة يف بوركينــا بعــد عقــدو. األفريقيــة الناطقــة بالفرنــسية

فربايـــر /، ُعقـــدت حلقـــات دراســـية وطنيـــة يف توغـــو ومـــايل يف شـــباط ٢٠٠٧أكتـــوبر /األول
مناسـبة   دراسـية وطنيـة      كـل حلقـة   سـتنظم بعـد     و. ٢٠٠٨مـايو   / ويف موريتانيا يف أيار    ،٢٠٠٨

تطبيق توصـيات اهليئـات املنـشأة       بشأن   لتقييم استراتيجيات الربملانيني     ٢٠٠٨  عام هنايةيف  ثانية  
ــدات ــع،   مبعاهــ ــى أرض الواقــ ــتراتيجيات  علــ ــي االســ ــات  وهــ ــالل احللقــ ــدوها خــ ــيت أعــ  الــ
 .األوىل الدراسية
مكتـب أمـني املظـامل      قـوق اإلنـسان، باالشـتراك مـع         حلوختطط مفوضية األمم املتحدة      - ١٣٠

قـوق اإلنـسان،    حل  الدوليـة  عـايري املبأذربيجان واالحتاد الربملاين الدويل، لعقد حلقـة عمـل بـشأن            
ســبتمرب /يف أيلــول لقــةهــذه احلوســُتعقد .  مــن أعــضاء برملــان أذربيجــان خمتــارةلفائــدة جمموعــة

سان بعنـوان   قـوق اإلنـ   حلىل الكتيب الذي أصدرته مفوضية األمـم املتحـدة          ستند إ ، وست ٢٠٠٨
إىل األذربيجانيـة بـدعم مــن   هـذا الكتيـب   ، وقـد ُتـرجم   “كتيـب للربملـانيني  : حقـوق اإلنـسان  ”

 عـرض قـوق اإلنـسان االحتـاد الربملـاين الـدويل إىل      حلودعـت مفوضـية األمـم املتحـدة        .املفوضية
أعضاء مؤسسات حقـوق اإلنـسان الوطنيـة واجملتمـع املـدين         على  عمله يف جمال حقوق اإلنسان      

ة بــشأن آليــات حقــوق اإلنــسان  احللقــات الدراســية املنظمــ خــالل ، وذلــك ســائط اإلعــالموو
 . املتحدة لألمم

 
 القضايا اجلنسانية –واو  

إعالميـة  اجتماعـات    ألمانة العامـة  با م االحتاد الربملاين الدويل وشعبة النهوض باملرأة      نظّ - ١٣١
 وذلـك هبـدف   مسني للجنة وضع املـرأة،      مشتركة أثناء الدورتني احلادية واخلمسني والثانية واخل      

وشارك االحتـاد الربملـاين   . إحاطة املشاركني بإسهامات الربملانيني يف املناقشات املواضيعية للجنة      
 .الدويل أيضا يف االحتفال باليوم الدويل للمرأة

 العـامل   برملانـات وخالل الدورة احلادية واخلمسني للجنة، التقـى حنـو نـصف رئيـسات               - ١٣٢
 اجليـل املقبـل مـن       نرعايـة الفتيـات الالئـي ميـثل       يف  ر يف الدور الـذي ميكـن أن يـضطلعن بـه             للنظ

دور  هــذا االجتمــاع بعــض أوجــه التعــصب إزاء الفتيــات، واتفــق علــى أمهيــة    حبــثو. النــساء
 لعـام  الربملانـات وتنـاول اجتمـاع رئيـسات    .  باعتبارهن قدوة لألجيال املقبلة  الربملاناترئيسات  
 االسـتثمار يف املـرأة، وهـو مـا أتـاح الفرصـة ملناقـشة                 مـن خـالل    افحـة الفقـر   مكمسألة   ٢٠٠٨
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 جلنـة التنـسيق     ة رئيـس  توأطلعـ .  الثانيـة واخلمـسني    هتـا دوراليت توصلت إليهـا اللجنـة يف        نتائج  ال
 . للربملانيات التابعة لالحتاد الربملاين الدويل جلنة وضع املرأة على نتائج االجتماعني

، بــدأ تنفيــذ مــشروع ٢٠٠٧عــام املعقــودة يف للجنــة اديــة واخلمــسني الــدورة احلويف  - ١٣٣
شبكة املعارف الدولية للنساء العامالت يف ميدان السياسة، وهو مـشروع مـشترك بـني االحتـاد           
الربملــاين الــدويل، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة،  

، واملعهــد الــدويل  بالواليــات املتحــدة األمريكيــةللــشؤون الدوليــةواملعهــد الــدميقراطي الــوطين 
وهتدف هذه الشبكة، اليت تعمـل أساسـا علـى اإلنترنـت، إىل        . للدميقراطية واملساعدة االنتخابية  

املنتخـــبني واملرشـــحني وقـــادة األحـــزاب الـــسياسية وأعـــضائها، والبـــاحثني  املـــسؤولني خدمـــة 
 . تمني بالنهوض بدور املرأة يف السياسة املهمارسنيوالطلبة، وغريهم من امل

وواصل االحتاد الربملاين الـدويل تـوفري إحـصاءات عـن النـساء يف الربملـان السـتخدامها                   - ١٣٤
ــستخدم يفيف تقــارير التنميــة البــشرية لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وقــّدم أيــضا بيانــات      ُت

ــدم ا   اتمؤشــر ــاس التق ــة لقي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــسني    األه ــني اجلن ــساواة ب . حملــرز يف جمــال امل
ملـرأة يف الـسياسة، وهـي       بـشأن ا  خريطة العـامل     من   ٢٠٠٨ة عام    طبع فرباير/وصدرت يف شباط  

وتربز هذه اخلريطة، الـيت تـستند إىل   . مشترك بني االحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة  منشور  
ــة ســنوية،     ــة استقــصائية عاملي ــام دراس ــة بالنــساء العــامالت يف    اإلحــصاءات بوضــوح ت املتعلق

 . ة التشريعية والتنفيذية للحكومالسلطتني
الحتــاد الربملــاين الــدويل بــني از مــؤمتر مــشترك ، ركّــ٢٠٠٧أكتــوبر /ويف تــشرين األول - ١٣٥

ومنظمة العمل الدولية بشأن املرأة والعمل على األسباب الكامنة وراء كون النساء، رغم أهنـن               
 يتلقاه الرجال لقـاء     ممائة من جمموع القوة العاملة، ما زلن يتلقني أجرا أقل            يف املا  ٤٠ميثلن حنو   

أكتـوبر أيــضا،  /ويف تــشرين األول. نفـس العمــل، وأهنـن أكثــر عرضـة للتمييــز واالسـتغالل    أداء 
 تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء       بـشأن نظّم االحتاد الربملاين الدويل وشـعبة النـهوض بـاملرأة حلقـة دراسـية               

ربملـاين الـدويل علـى      ، دأب االحتـاد ال    ٢٠٠٦ومنـذ عـام     . ل التمييـز ضـد املـرأة      على مجيع أشـكا   
 عن خمتلف الدول إىل اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز              بانتظام يةو مكتوبة وشف  تقدمي تقارير 
 . ضد املرأة

 ونظّــم االحتــاد الربملــاين الــدويل وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي حلقــتني دراســيتني يف - ١٣٦
اجلزائر لفائدة أعضاء الربملان واألحزاب السياسية بشأن تعزيز دور املرأة يف الـسياسة واآلليـات              

 االحتـاد الربملـاين الـدويل أيـضا أمـام اجلمعيـة              ممثـل  وحتـدث . الكفيلة بتيـسري وصـوهلا إىل الربملـان       
ل اخلـربات   العامة بشأن مسألة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على الصعيد املؤسـسي، مـع تبـاد              
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ــشأ      ــة بـ ــري الرمسيـ ــشاورات غـ ــار املـ ــال يف إطـ ــذا اجملـ ــة    يف هـ ــاق منظومـ ــى نطـ ــساق علـ ن االتـ
 .املتحدة األمم

 
 األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل -زاي  

اســـتجابة للـــدعوة الـــيت وجههـــا األمـــني العـــام إىل املنظمـــات الدوليـــة للقـــضاء علـــى  - ١٣٧
وإدراج  ،فـه الربملـاين الـدويل يف حتديـد أثـر الكربـون الـذي خيلّ          املمارسات التبذيرية، بدأ االحتاد     

مقابــل الــضرر البيئــي النــاجم عــن الدائنــة كربــون اليف ميزانيتــه التــشغيلية لــشراء أرصــدة مبــالغ 
واالحتاد الربملاين الـدويل عـضو يف صـندوق األمـم املتحـدة املـشترك               . السفر جوا يف مهام رمسية    

ويواضـب االحتـاد علـى حـضور اجتماعـات      . ٢٠٠٥عـام   منـذ  للمعاشات التقاعدية للموظفني  
 مـن خـدمات جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة، واحملكمـة اإلداريـة            يستفيد و ،جملس إدارة الصندوق  

 .وإدارة الضمان االجتماعي مبنظمة العمل الدوليةلألمم املتحدة 
 

 االستنتاجات -حاء  
 بـــني اجلوهريـــةة وطيـــدلـــدويل بالعالقـــة الوالحتـــاد الربملـــاين ا ليرّحـــب األمـــني العـــام - ١٣٨
يف  شـراكة اسـتراتيجية بـني املنظمـتني          ترسـيخ  ويـدعم اجلهـود املبذولـة ل        واالحتـاد  املتحـدة  األمم
ب أيـضا   ويرحّـ .  لتحقيق السالم واألمن والتنمية واملمارسـة الدميقراطيـة يف العـامل           هماسعيإطار  

نيــة املــشاركة يف االجتماعــات واملناســبات  الوفــود الوطإىل مــشرِّعني ضــم بالتوجــه املتمثــل يف 
 .ن يصبح ذلك ممارسة أكثر انتظاما ومنهجيةأاملهمة لألمم املتحدة، ويأمل 

وأســهم التعــاون بــني االحتــاد الربملــاين الــدويل واألمــم املتحــدة يف تعزيــز الــوعي لــدى      -١٣٩
الطــرق فعاليــة مــن بأفــضل  ، وذلــكألمــم املتحــدةالــيت هتــم االربملــانيني يف كــل مكــان بالقــضايا 

ــدعم         .حيــث التكــاليف  ــوعي وال ــز ال ــد قّيمــة للمنظمــة مــن حيــث تعزي ــن ذلــك عوائ ــد أّم وق
قـد  لـذلك،   و .الة للمتابعة السياسيني، وتعزيز امللكية الوطنية، وزيادة احتمال اختاذ إجراءات فعّ        

دة ترغــب اجلمعيــة العامــة االطــالع، علــى حنــو أكثــر تفــصيال، علــى العالقــة بــني األمــم املتحــ    
 بنـد حمـدد مـن بنـود         خـصيص والربملانات الوطنية، من خالل االحتاد الربملـاين الـدويل، وذلـك بت           

 .  العالقةلتلكجدول األعمال 
ألمـم املتحـدة واالحتـاد    لاجللـسة الربملانيـة الـسنوية املـشتركة     أمهيـة   ويقّدر األمني العـام      - ١٤٠

 .االجتمـاع املهـم   ذلـك   دول أعمـال    الربملاين الدويل، ويشّجع على تعزيـز التعـاون يف وضـع جـ            
. ويوصي بتعميم الوثيقة اخلتامية هلذه اجللسة باعتبارها وثيقة من الوثائق الرمسية لألمـم املتحـدة             
يف ويــشّجع أيــضا علــى أن يكــون هنــاك تبــادل ســنوي منــتظم بــني جملــس الرؤســاء التنفيــذيني   

اد الربملـاين الـدويل مـن أجـل تعزيـز         لتنـسيق والقيـادة العليـا لالحتـ       منظومة األمم املتحـدة املعـين با      
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ــصى     ــى أقـ ــصول علـ ــتني واحلـ ــل املنظمـ ــساق بـــني عمـ ــدراالتـ ــاين   قـ ــدعم الربملـ ــن الـ ــن مـ  ممكـ
 .املتحدة لألمم

 
ــني        -رابعا   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
 ب النوويةللتجار
قُــّدم تقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بــشأن تنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســتحداث    - ١٤١

ــام       ــدمري تلــك األســلحة لع ــة وت ــاج وتكــديس واســتخدام األســلحة الكيميائي  إىل ،٢٠٠٦وإنت
 من املـادة الرابعـة مـن اتفـاق العالقـة بـني األمـم املتحـدة                  ١اجلمعية العامة عمال بأحكام الفقرة      

 ). ، املرفق٥٥/٢٨٣قرار اجلمعية العامة (ظمة حظر األسلحة الكيميائية ومن
وقُـــّدم تقريـــر األمـــني التنفيـــذي للجنـــة التحـــضريية ملنظمـــة معاهـــدة احلظـــر الـــشامل   - ١٤٢

 مـن املـادة الرابعـة       ١ إىل اجلمعية العامة عمال بأحكام الفقرة        ٢٠٠٦ عن عام    للتجارب النووية 
 األمم املتحـدة واللجنـة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل                من اتفاق تنظيم العالقة بني    

 ). ، املرفق٥٤/٢٨٠قرار اجلمعية العامة (للتجارب النووية 
 كــان حمــدودا، فلــم يتــسن تعميمــه علــى   ينومبــا أن عــدد النــسخ املتاحــة مــن التقريــر   - ١٤٣
 . مناقشة هذا البند إليها عندحيلتولذلك، ُيرجى من الوفود إحضار النسخ اليت أُ. اجلميع

 


