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 الدورة التاسعة والستون
مــ   995و  19 و 54و  24و  42و  91البنــو  

 جدول األعمال املؤقت*
 التنمية املستدامة

 األنشطة التنفيذية م  أجل التنمية
 حالة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف هاييت

 ومحايتها تعزيز حقوق الطفل
 نـزع السالح العام الكامل

    متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
موجهة إىل األمني العام م  البعثـة   4192متوز/يوليه  91مذكرة شفوية مؤرخة   

 الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة
 

هتــدا البعثــة الدائمــة للمملكــة املغربيــة لــدى األمــم املتحــدة مياهتــا إىل مكتــ  األمــني  
لعام لألمم املتحدة، وتتشرف، بصفتها رئيسة جملـ  إ ارة احتمـا  الاملـال الـدوأ، بـلن ميـل       ا

نكليزيـة والفرنسـيةن نصـول الوقـائل والقـرارات والتقـارير       إىل اجلمعية العامة )بـاللغتني اإل طيه 
و ة يف جنيـ  يف  التالية اليت اعتمدهتا اجلمعية الثالقون بعد املائـة لالمـا  الاملـال الـدوأ، املعقـ     

 .  4192نيسان/أبريل 
وتــر  ميمــا يلــة قائمــة أوليــة بالوقــائل املقــرر إ راجهــا يف إطــار بنــو  جــدول األعمــال   

)األنشـطة   42)التنميـة املسـتدامةن و    91املؤقت لدورة اجلمعية العامة العا ية التاسعة والستني 
 اإلنســــان يف هــــاييتن، )حالــــة الدميقراطيــــة وحقــــوق  24التنفيذيــــة مــــ  أجــــل التنميــــةن، و 

ــهان، و    54و  ــل ومحايتـــ ــوق الطفـــ ــز حقـــ ــلن،    19)تعزيـــ ــام الكامـــ ــالح العـــ ــزع الســـ  )نـــ
 
 

 * A/69/150. 
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 )متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفيةن: 995و 
 حنو عامل خال م  األسلحة النووية: إسهام الاملانات )قرارن )انظر املرمل األولن • 
ــع التكيــ  مــ  امل ــاطر: م     •  ــا رة عل ــة ق ــل تنمي ــة  حنــو مقي راعــاة احتهاهــات الدميغرامي

 والقيو  الطبيعية )قرارن )انظر املرمل الثالن
ــ         •  ــاجرون  ـ ــال املهـ ــيما األطفـ ــال، وحت سـ ــوق األطفـ ــة حقـ ــات يف محايـ  ور الاملانـ

ــرارن      ــل  )قــ ــ اع املســ ــاحتت الــ ــتغالام يف حــ ــ  اســ ــذويهم، ويف منــ ــحوبني بــ  املصــ
 الثالثن )انظر املرمل

ــتعا ة   •  ــع اس ــة أمريقيــا      املســاعدة عل ــة يف فهوري ــد الدميقراطي ــ ، وتوطي الســالم واألم
 الوسطع: مسامهة احتما  الاملال الدوأ )قرارن )انظر املرمل الراب ن

ــد    •  ــدوأ بعـ ــال الـ ــا  الاملـ ــالم     944احتمـ ــا بالسـ ــد التزامنـ ــائه: هديـ ــع إنشـ ــا علـ عامـ
 والدميقراطية )موجز م  إعدا  الرئي ن )انظر املرمل اخلام ن

 تقريـــر الل نـــة الدائمـــة لالمـــا  الاملـــال الـــدوأ املعنيـــة بشـــؤون األمـــم املتحـــدة           • 
 )انظر املرمل السا سن

التقريــر املتعلــل ببعثــة الفريــل احتستشــارا التــاب  لل نــة احتمــا  الاملــال الــدوأ املعنيــة   • 
ــ     ــرة مــ ــاييت، الفتــ ــدة، هــ ــم املتحــ ــباا/مااير  49إىل  42بشــــؤون األمــ   4192شــ

 ر املرمل الساب ن)انظ
وترجو البعثة الدائمة للمملكة املغربيـة لـدى األمـم املتحـدة مـ  مكتـ  األمـني تعمـيم          

 هذه املذكرة الشفوية ومرمقاهتا بوصفها م  وقائل  ورة اجلمعية العامة التاسعة والستني.
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ــفوية املؤرخــة       ــذكرة الش ــل األول للم ــه  91املرم ــة إىل  4192متوز/يولي املوجه
 العام م  البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدةاألمني 

 ]األصل: باإلنكليزية والفرنسية[
 حنو عامل خال م  األسلحة النووية: مسامهة الاملانات  
)جنيرر   الررحتل  الررة    جلمعيررا  الثونرر د فعررة  الحتاررا الو ررحت   ال    *قررر ا  ته ررو فق  آلررء   ا     

 (0202آذ ا/محتاس  02
 إن اجلمعية الثالقني بعد املائة لالما  الاملال الدوأ، 
 بضرورة إقامة وصون عامٍل خاٍل م  األسلحة النووية،    ققنحتعحت منهحت 
الدور الرئيسة للاملانات والاملانيني يف التصدا للم اطر النووية، ووضـ    إذ  ؤكة  

 ة والسياسة الالزم إلقامة عامل خال م  األسلحة النووية،اإلطار التشريع
قرارات احتما  الاملال الدوأ السابقة املتعلقة بنـزع السـالح وعـدم انتشـار     إذ  شري  

األسلحة النووية، وحت سيما القرار الذا اعتمدته اجلمعيـة العشـرون بعـد املائـة لالمـا  الاملـال       
 ن،  4111بريل الدوأ )أ ي  أبابا، نيسان/أ

أل  سالح نووا يف فيـ  أحنـا     99وجو  ما يزيد علع   إذ  وحظ مع فحتالغ  القلء 
العامل، مما يشكل هتديدا خط ا للسـلم واألمـ  الـدوليني، وأن أا اسـتعمال لألسـلحة النوويـة،       
ــانية      ــه عواقـــ  إنسـ ــتكون لـ ــو  التقـــدير أو عـــ  عمـــد، سـ ــل الصـــدمة أو سـ ــوا  عـــ  طريـ سـ

 مدمرة، وبيئية
ــيت عقــدت يف     إذ  رحرر     ــة ال ــار اإلنســانية لألســلحة النووي ــة با ق ــاملؤمترات املتعلق ب

، واملـــؤمتر الـــذا 4192، ويف نارايـــت، باملكســـيا يف شـــباا/مااير 4192أوســـلو يف عـــام 
 ،4192سيعقد يف ميينا يف عام 

 الطاب  املتعاضد لنـزع السالح النووا وعدم انتشار األسلحة النووية، إذ  ؤكة  
بشلن عدم انتشار األسلحة النووية، الـيت هسـد    9151بلمهية معاهدة عام ذ  سلم  إ 

التوامــل الــدوأ بشــلن ضــرورة احتســتمرار يف تنفيــذ الركــائز املترابطــة املتمثلــة يف نــزع الســالح 
 
 

 9و  5. وأبدى ومد ااند مفظـات علـع الفقـرات    4و  9أبدى ومد احتما  الروسة مفظات علع الفقرتني  * 
ــة إ  99و  ــد فهوري ــدى وم ــرتني    . وأب ــع الفق ــران اإلســالمية مفظــات عل ــع    49و  99ي ــ  الديباجــة وعل م

مــ  الديباجــة  41و  91و  9. وأبــدى ومــد باكســتان مفظــات علــع الفقــرات  94 و 94و  99الفقــرات 
 .91و  99و  95و  94و  91و  1و  5وعلع الفقرات 
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   وعدم احتنتشار واست دام الطاقة النووية يف األ راض السلمية،
تكفل احتمتثال حتلتزاماهتا بـ ع السـالح    أن علع في  الدول أن من جةية  إذ  ؤكة 

 وعدم احتنتشار النوويني، وحت سيما التزاماهتا يف إطار معاهدة عدم انتشار،
التزامـات الـدول ائـائزة لألسـلحة النوويـة بـ ع السـالح          إذ  ؤكة من جةية أيضرحت  

اوضــات النــووا جوجــ  املــا ة السا ســة مــ  معاهــدة عــدم احتنتشــار، وحت ســيما مواصــلة املف  
ـــزع       ــالوق  العاجــل لســباق التســل  النــووا، وبن ــة املتعلقــة ب ــة بشــلن التــداب  الفعال حبســ  ني
ــدول األطــراف يف معاهــدة عــدم احتنتشــار جواصــلة إجــرا        ــ  ال ــزام في ــووا، والت الســالح الن

 مفاوضات بشلن نزع السالح العام الكامل،
لـــيت اعتمـــدها مـــؤمتر نقطـــة ا 52خطـــة العمـــل املكونـــة مـــ    إذ  ضرررع ع  عقهحتا رررحت 

ــة حتســتعراض املعاهــدة عــام     ، الــيت 4191األطــراف يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النووي
تدعو، يف فلـة أمـور، فيـ  الـدول ائـائزة لألسـلحة النوويـة إىل بـذل جهـو  ملموسـة لنــزع            
الســالح، وتؤكــد أنــه  ــ  علــع فيــ  الــدول أن تبــذل جهــو ا خاصــة لوضــ  اإلطــار الــالزم  

 ا  عامل خال م  األسلحة النووية وائفاظ عليه خاليا منها،إل 
إىل تلييدها القوا للعمل األساسة الذا تضطل  به الوكالـة الدوليـة للطاقـة      إذ  شري 

الذرية، وللتنفيذ العاملة لنظامها اخلال باتفاقات الضمانات والاوتوكوحتت اإلضـامية امللحقـة   
 يف تعزيز نظام عدم احتنتشار،هبا، باعتبارها أ وات حت  ىن عنها 

إىل تلييــدها القــوا لعمــل الل نــة التحضــ ية ملنظمــة معاهــدة ائظــر    إذ  شررري أيضررحت 
 الشامل للت ارب النووية، ونظام الرصد اخلال هبا،  

ــة،       إذ  شررري كررهال    ــة والثنائي ــزع الســالح األحا ي ــا رات ن ــة ملب إىل اإلســهام اجلزئ
األطــر واإلجــرا ات املتعــد ة األطــراف، وتشــد  علــع   وتعيــد تلكيــد اســتمرار أمهيــة وجــدوى 

 ائاجة املاسة إىل إحراز تقدم،
باقتراح األمني العـام لألمـم املتحـدة اا النقـاا اخلمـ  املتعلـل بـ ع          إذ  يط علمحت 

السالح النووا، وخطابه املتعلل ب ع السالح النووا الذا ألقاه يف اجللسـة العامـة احتمتتاحيـة    
 ،  4192كانون الثال/يناير  49سالح، املعقو  يف ملؤمتر نزع ال
باملعاهــدة اجلديــدة لت فــيح األســلحة اا وميــة احتســتراتي ية    إذ  رريط علمررحت أيضررحت 

وائد منها )معاهدة ستارت الثانيةن واجلهـو  الـيت يبـذاا كـل مـ  احتمـا  الروسـة والوحتيـات         
 املتحدة األمريكية لتنفيذها،
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ة ملــؤمتر نــزع الســالح يف التفــاوض بشــلن اتفاقــات متعــد ة  الــدور الرئيســ  إذ  ؤكررة 
 األطراف م  أجل إقامة عامل خال م  األسلحة النووية،

باإلسهامات القيمـة لعـد  مـ  البلـدان يف سـبيل مقيـل هـدف نـزع السـالح            إذ  نّ ه 
ــرامج       ــة مــ  األســلحة النوويــة والت لــة طوعــا عــ  ب النــووا، عــ  طريــل إنشــا  منــاطل خالي

 ة النووية، أو سح  في  األسلحة النووية م  أراضيها،األسلح
أن علع في  الدول أن تكفل احتحترام  ـ  املشـروا اـذه املنـاطل اخلاليـة        إذ  ؤكة 

 م  األسلحة النووية،
ــة العامــة لألمــم        إذ  رحرر   ــه اجلمعي ــ  املســتوى عقدت ــلول اجتمــاع مــ  نوعــه رمي ب

 ،4192أيلول/سبتما  45املتحدة بشلن نزع السالح النووا، يف 
ظهــور مبــا رات أخــرى متعــد ة األطــراف، جــا يف الــا قــرار اجلمعيــة     إذ يشررّععهحت 

العامـة لألمـم املتحـدة املتعلـل بتشـكيل مريـل مـ  اخلـاا  ائكـوميني للبـد  يف مناقشـة العناصـر             
ة العامـل  املمكنة الالزمة ملعاهدة لوقـ  إنتـاا املـوا  احتنشـطارية، وبءنشـا  مريـل األمـم املتحـد        

املفتوح باب العضوية املعين بوض  مقترحـات للمضـة قـدماف جفاوضـات نـزع السـالح النـووا        
 املتعد ة األطراف، هبدف إقامة وصون عامل خاٍل م  األسلحة النووية،

 تشــري  الثـــال/  42باتفــاق جنيـــ  املؤقــت الـــذا ل التوصــل إليـــه يف      إذ  رحرر   
مية، مـ  جهـة، وبـني األعضـا  اخلمسـة الـدائمني يف       بني فهورية إيران اإلسـال  4192نومما 

جمل  األم  التاب  لألمم املتحدة، وأملانيا، م  جهة أخـرى، ممـا يهي ـل الظـروف الالزمـة للرمـ        
التدر ة لل زا ات احتقتصـا ية املفروضـة علـع اجلمهوريـة اإلسـالمية يف مقابـل إجـرا  تفتـي          

ــ  أطـــ     ــووا، وإا تـــدعو فيـ ــا النـ ــل لاناجمهـ ــ  أحكامـــه    مع مـ ــل فيـ ــاق إىل تطبيـ راف احتتفـ
 وإخالل، بسرعة
علع العمل م  ائكومات واجملتمـ  املـدل علـع خلـل وحشـد اإلرا ة        إذ  عقة  العزم 

 السياسية الالزمة إلقامة عامل خال م  األسلحة النووية،
فيــ  الاملانــات والاملــانيني إىل تشــ ي  نــزع الســالح النــووا وعــدم    ررةع  - 9 
 النووا باعتبارمها هدمني َاَوا أولوية قصوى وملحة؛ احتنتشار
الاملانيني علع الشـروع يف حـوار وإقامـة شـبكات ومالفـات متعـد ة         شّعع - 4 

 األطراف علع في  املستويات سعيا إىل نزع السالح وعدم احتنتشار النوويني؛  



 A/69/215 

 

6/45 14-58614 

 

رة لألســـلحة الاملــانيني تثقيــ  املــواطنني والتوعيــة بامل ــاطر املســتم        نحتشررة  - 2 
 النووية وضرورة إزالتها متاماف وبفوائد الا؛

ــة لألســلحة       ررةع  - 2  ــة الكامل ــدوأ لمزال ــوم ال ــرويج للي ــانيني إىل الت ــ  الامل في
ــام يف      ــل ع ــه ك ــال ب ــة واحتحتف ــة لألمــم      45النووي ــة العام ــرار اجلمعي ــا لق ــبتما، ومق أيلول/س

 ؛51/24 املتحدة
الاملانــات إىل تشــ ي  حكوماهتــا علــع املضــة قفــداما يف تنفيــذ ااــدف     ررةع  - 4 

املتمثــل يف إ ــا  عــامل مســتدام خــال مــ  األســلحة النوويــة يف فيــ  اتامــل الدوليــة وهيئــات     
 املعاهدات املناسبة، واختاا ما يلزم م  خطوات ملموسة لتلا الغاية؛

ــدم احتنتشــار النــووا، وتناشــد       إىل تعمــي  ررةع  - 5  م الطــاب  العــاملة ملعاهــدة ع
ــدا بتوقيعهــا أو           ــ  املعاهــدة أو تصــدق عليهــا بع ــدول الــيت مل توق ــل قيــام ال ــات أن تكف الاملان

 التصديل عليها  ون مزيد م  التلخ  أو  ون أا شروا؛  
ث  أمهية ضمان بد  نفاا معاهدة ائظر الشامل للت ارب النوويـة، ومـ    ؤكة - 9 

للمعاهدة، وحت سيما الدول ائائزة لألسلحة النووية، الـيت مل تفعـل    4الدول املدرجة يف املرمل 
الا بعدا، علع تسري  عملية توقيعها أو التصديل عليها، علع سبيل األولويـة، وكمؤشـر علـع    

ا بـالوق   إرا هتا السياسية والتزامها بالسالم واألم  الدوليني، ويف الوقت نفسه، احترام قراراهتـ 
 احتختيارا للت ارب النووية؛  

فيــ  الــدول إىل احتمتنــاع عــ  إجــرا  أا نــوع مــ  أنــواع هــارب           ررةع  - 1 
 النووية؛ األسلحة
ضرورة أن يعمل الاملـانيون مـ  حكومـاهتم علـع كفالـة احتمتثـال التـام          ؤكة -1 

يف مـؤمتر األطـراف   جلمي  أحكام معاهدة عـدم احتنتشـار، وفيـ  احتلتزامـات املنصـول عليهـا       
ن 92)اخلطــوات العمليــة الـــ  4111حتســتعراض معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة لعــام   

 )خطة العملن؛   4191ومؤمتر استعراض معاهدة عدم احتنتشار لعام 
الاملانـات إىل العمـل ميمـا بينـها ومـ  ائكومـات واجملتمـ  املـدل علـع            ةع  - 91 

 ؛4194ا  حتستعراض معاهدة عدم احتنتشار يف عام إ ا  زخم م  أجل مؤمتر بن 
الاملانــات علــع تعزيــز ســالمة فيــ  املــوا  النوويــة، جــا يف الــا املــوا      ررّ  - 99 

امل صصة لالست دام أل راض عسـكرية، وخاصـة عـ  طريـل رصـد تنفيـذ قـرار جملـ  األمـ           
، وع  طريـل كفالـة التصـديل علـع املعاهـدات املتعـد ة       ن4112) 9421التاب  لألمم املتحدة 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/32
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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األطــراف اات الصــلة، مــ  قبيــل احتتفاقيــة الدوليــة لقمــ  أعمــال اإلرهــاب النــووا، واتفاقيــة    
 ؛  4114ائماية املا ية للموا  النووية وتعديلها الصا ر عام 

بعـدا بءنفـاا اتفـاق للضـمانات الشـاملة       الاملانات، يف الدول اليت مل تقم  ةع  - 94 
يف أقــرب وقــت ممكــ ، مهمــا يشــكالن معــا، عنصــري     إضــايف، إىل القيــام بــذلا وبروتوكــول 

 أساسيني م  عناصر نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
بالاملانيني احتسـتفا ة مـ  فيـ  الوسـائل املتاحـة، جـا يف الـا الل ـان،          هتي  - 92 
ــا ــها متحــي       للقي ــوار ة أعــاله، بوســائل من ــوطين لاللتزامــات ال ــذ ال م عــ  كثــ  برصــد التنفي

 التشريعات وامليزانيات والتقارير املرحلية؛  
بــلن مــث  الاملانــات حكوماهتــا علــع بــد  مفاوضــات بشــلن اتفاقيــة      صرر  - 92 

  األسـلحة  لألسلحة النوويـة أو بشـلن رزمـة مـ  احتتفاقـات للمسـاعدة يف إقامـة عـامٍل خـال مـ          
النووية، املبني يف مقترح األمـني العـام لألمـم املتحـدة املكـون مـ  طـ  نقـاا واملشـار إليـه يف           

 ؛  4191خطة العمل ملؤمتر استعراض املعاهدة لعام 
ــلن مــث  الاملانــات حكوماهتــا علــع الشــروع يف مفاوضــات      صرر  أيضررحت   - 94  ب

ية أل راض صـن  األسـلحة النوويـة أو األجهـزة     بشلن إبرام معاهدٍة ئظر إنتاا املوا  احتنشطار
ــة      ــراف، وقابلـ ــد ة األطـ ــة، ومتعـ ــ  متييزيـ ــة، و ـ ــون ماحكمـ ــرى، تكـ ــة األخـ ــرة النوويـ املتف ـ

 منها؛   للتحقل
الاملانات يف الدول ائائزة لألسلحة النوويـة علـع مطالبـة حكوماهتـا،       شّعع - 95 

سـلحة النوويـة، باختـاا إجـرا ات أقــوى     متشـيا مـ  املـا ة السا سـة مـ  معاهـدة عــدم انتشـار األ       
وأســرع لــ ع الســالح، وزيــا ة الشــفامية ميمــا يتعلــل بترســانات األســلحة النوويــة و زونــات  

 املوا  احتنشطارية وبتقدمي معلومات جا يتصل بذلا م  برامج وإنفاق؛
ــوا         رررةع  - 99  ــاا املـ ــ  إنتـ ــدة لوقـ ــل إىل معاهـ ــتم التوصـ ــا يـ ــات، ريثمـ الاملانـ
ية، إىل تش ي  حكوماهتا الـيت مل تقـم بعـد بفـرض وقـ  اختيـارا علـع إنتـاا املـوا           احتنشطار

ــام مــ  جانــ  واحــد بوقــ  إنتــاا هــذه املــوا        ــل القي ــام بــذلا عــ  طري احتنشــطارية إىل القي
 وتفكيا مرامل إنتاجها؛

الاملانات علع العمل مـ  حكوماهتـا سـعيا لتحقيـل تـداب  بنـا  الثقـة،          شّعع - 91 
 نها إلغا   ور األسلحة النووية يف عقائد وسياسات األم ؛بوسائل م
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برملانات الدول ائائزة لألسلحة النوويـة علـع أن تطالـ ، ومقـا       شّعع أيضحت - 91 
عــدم انتشـار األسـلحة النوويــة   )هــن مــ  الوقيقـة اخلتاميـة ملــؤمتر اسـتعراض معاهـدة       4لمجـرا   

 وية؛، خبفح الوض  التشغيلة لألسلحة النو4191 لعام
الاملانـات علـع توطيـد القـائمل بالفعـل مـ  املنـاطل اخلاليـة مـ             شّعع كهال  - 41 

 األسلحة النووية وعلع تلييد توسيعها وإنشا  مناطل جديدة؛  
خـاٍل   ىل عقـد مـؤمتٍر مـ  أجـل شـرٍق أوسـطة      الاملانيني تلييد الـدعوة إ   نحتشة - 49 

 ، وحيضره في   ول املنطقـة اسـتنا ا إىل   م  أسلحة الدمار الشامل، ياعقد يف أقرب وقت ممك
 ترتيبات يتم التوصل إليها حبرية؛  

الاملانــات علــع املطالبــة بــالعو ة إىل العمــل الفــين ملــؤمتر األمــم املتحــدة     ررّ  - 44 
 املعين بنـزع السالح؛

ضرورة التوصل يف وقت مبكر إىل اتفاق يف مؤمتر نـزع السـالح     كرا  أكية - 42 
صا عاملة مع ال    مشروا وملزم قانونا مـ  أجـل تقـدمي ضـمانات للـدول  ـ        بشلن إبرام 

 ائائزة لألسلحة النووية بعدم استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعمااا؛
الاملانيني إىل اختاا احتما  الاملال الدوأ منتدًى عامليا لتركيـز احتهتمـام     ةع  - 42 

سالح النـووا بطريقـة معالـة حت رجعـة ميهـا وتتـي  التحقـل منـه،         السياسة علع ضرورة نزع ال
 وعلع اإلجرا ات امللموسة والعملية اليت ميك  اختااها يف املستقبل القري  لبلوغ هذا اادف.
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ــل الثـــال للمـــذكرة الشـــفوية املؤرخـــة        املوجهـــة  4192متوز/يوليـــه  91املرمـ
 األمم املتحدة األمني العام م  البعثة الدائمة للمغرب لدى إىل

 
 ]األصل: باإلنكليزية والفرنسية[

 
حنــو تنميــة قــا رة علــع التكيــ  مــ  امل ــاطر: مراعــاة احتهاهــات الدميغراميــة            

 والقيو  الطبيعية
 

قرررر ا  ته رررو فحتجلمرررحتا  جلمعيرررا  الثونررر د فعرررة  الحتارررا الو رررحت   ال الرررحتل  الرررة   )جنيررر         
 (0202آذ ا/محتاس  02
 

 قون بعد املائة لالما  الاملال الدوأ،  إن اجلمعية الثال 
إزا  اسـتمرار تصـاعد اقـار و ـاطر الكـوار  علـع الصـعيد         إذ  عرب عن فحتالغ  القلرء  

ــة        ــة احتجتماعي ــي ، وختــرا التنمي ــاس وســبل الع ــاة الن ــيت هتــد  حي ــاملة، وال احتقتصــا ية  - الع
 مسارها، وتضر بالبيئة، ع 

ـــ   إذ  وحرررظ  ــة، ج ــاا اإلمنائيـ ــال   أن األمنـ ــي  واإل ارة يف جمـ ــو  الت طـ ــا سـ ا يف الـ
التحضــر، والنمــو الســكال يف املنــاطل عاليــة اخلطــورة، وتفشــة الفقــر، وضــع  ائوكمــة          

 واملؤسسات، والتدهور البيئة، تشكل فيعها قوى  امعة هامة ألخطار الكوار ،
فـاقم  أن الكوار ، وحت سيما تلـا النافـة عـ  تغـ  املنـال، والـيت ي        إذ  وحظ أيضحت 

منها منو السكان وتوزيعهم إىل جان  عوامل أخرى مـ  قبيـل سـو  اسـت دام وإ ارة املـوار ،      
ل مديدها م  قبل اجملتم  الـدوأ، علـع سـبيل املثـال يف الوقيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة          

ســبيل   ، باعتبارهــا تشــكل مــديات تعتــرض   4194ن يف عــام 41 للتنميــة املســتدامة )ريــو   
 املستدامة، يةالتنم

ــرة     إذ  ؤكرررة مرررن جةيرررة   ــو للفتـ ــل هيو ـ ــار عمـ ــدرة  4194-4114إطـ ــا  قـ : بنـ
واجملتمعــات علـع مواجهــة الكـوار ، وإا تؤكــد علـع ائاجــة إىل تسـري  وتــ ة تنفيــذه      األمـم 

 علع كل م  الصعيد الدوأ واإلقليمة والوطين، وخصوصا علع الصُّعد اتلية،
 مــاا وبنــا  روابــ  أقــوى بــني السياســات والــاامج   بائاجــة امللحــة إىل إ  إذ  سررلم 

املتعلقة بائد م  أخطار الكوار  والتعـايف مـ  الكـوار ، وتغـ  املنـال، والتنميـة احتقتصـا ية        
واحتجتماعيــة الطويلــة األجــل، والت طــي  ائضــرا، والــديناميات الدميغراميــة، ومحايــة البيئــة،   

 رية ألخطار الكوار ،والا م  أجل التمك  م  معاجلة األسباب اجلذ



 A/69/215 

 

10/45 14-58614 

 

بلن النمو السكال يف العامل، الذا م  املتوق  أن يسـتمر لعـدة عقـو       إذ  سلم أيضحت 
أخرى، والتوزي  الدميغرايف، وخباصة زيا ة الكثامة السكانية والتوس  ائضـرا، يضـاعفان مـ     

ة واحتكتفـا   خطر التعرض للكوار ، وأن العامل الدميغرايف له تـلق  مباشـر علـع األمـ  الغـذائ     
الــــذا  مــــ  األ ذيــــة يف املنــــاطل املعرضــــة ئــــدو  جماعــــات أو اإلصــــابة بســــو  التغذيــــة  

 لل فاف، نتي ة
ــال          إذ  شررة   ــ  املن ــام يســهم يف تغ ــة عنصــر ه ــة ه ــديناميات الدميغرامي ــع أن ال عل

والتعرض مل اطر الكوار  بقدر ما يض  ضغوطا إضامية علع املوار  الطبيعية، ويضـاع  مـ    
ــة،      تعــرض اجملتمعــات لألخطــار الطبيعيــة، ويزيــد مــ  التــلق  البشــرا علــع الــنظم اإليكولوجي

ــة،        ــاه العذبــ ــة، وامليــ ــع األ ذيــ ــ  علــ ــا ة الطلــ ــالل زيــ ــ  خــ ــام األول، مــ ــا، يف املقــ والــ
 والوقو ، واخلش ،
أن جلمي  النسا  ائل يف أن خيطط  ئياهت ، جا يف الا مـا إاا كـ ي يـر ن      إذ  ؤكة 

، واا تشد  علع أن ائمل    املقصو  هو أحد عوامل استمرار النمـو السـكال   اإلجناب ومىت
 األكثر قابلية إلجرا  تدخالت بشلنه علع صعيد السياسات،

بــلن ائكومـات هــة إحــدى اجلهــات ائااـة صــاحبة املصــلحة عنــدما      ققنحتعرحت منررهحت  
سـياق التنميـة املسـتدامة،     يتعلل األمر بالتكي  م  أخطار الكـوار  والـديناميات السـكانية يف   

اليت هة مسللة تتعلل باملسؤولية السياسية، وبلن للاملـانيني  ورا حااـا يقومـون بـه يف ضـمان      
ــة السياســات       ــل التشــريعات ومراقب ــائج عــ  طري ــل النت ــوامر اإلرا ة السياســية مــ  أجــل مقي ت

 وختصي  املوار ،
اجلسـدية والنفسـية يف حـاحتت    أن النسا  واألطفال أكثـر عرضـة للمعانـاة      إذ  وحظ 

 الكوار ، وأقنا  مرحلة اإلنعاش يف أعقاب الكوار ، ويف مرحلة إعا ة اإلعمار،
بلن النسا     أن يك ي جز ا م  إ ارة الكوار ، بد ا م  العمل علـع منـ      إذ  قر 

 نشوهبا إىل مرحلة إعا ة التلهيل،
ــع فيــ  املســت       إذ  شررة   ويات، وعلــع أمهيــة كســ    علــع ائاجــة إىل التعلــيم عل

األطراف الفاعلة اتلية م  أجل زيا ة الوعة بالقدرة علع التكي  م  امل اطر ومـا يتصـل هبـا    
مــ  مســائل  ميغراميــة، وحشــد  عــم اجلمهــور بشــلن التــداب  الالزمــة مــ  أجــل بنــا  القــدرة      

 التكي ، علع
ــع املعلومــات واملعــارف ب    هتيرر  - 9  ــانيني ائصــول عل ــ  الامل شــلن املســائل  جبمي

املتصلة باهاهات الكوار  وامل ـاطر بغيـة مسـني  ورهـم الرقـاا ميمـا يتعلـل بائـد مـ  اقـار           
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ــة      الكــوار  و اطرهــا، وبنــا  القــدرة علــع التكيــ ، ومحايــة النــاس، وتــلمني مكاســ  التنمي
 الكوار  واقار تغ  املنال، م  ضمان جعل الا إحدى املسائل ااامـة املدرجـة يف اخلطـة    م 

 الوطنية واختاا التداب  اات الصلة؛
جبميـــ  الاملـــانيني اختـــاا إجـــرا ات موريـــة مـــ  أجـــل مراجعـــة   أيضرررحت هتيررر  - 4 

التشريعات القائمة اات الصلة بائد م  أخطار الكوار  يف ضو  الواق  اتلـة، ومـ  مراعـاة    
ــوار  الرئيســية لت       ــاس، باعتبــارهم يشــكلون امل ــة، واملوئــل الطبيعــة، والن طــوير العمليــات  البيئ

الصلة، والبت يف مسللة ما إاا كان يكفة أن تلقع املسؤولية علع عاتل اجلهـات الفاعلـة    اات
ــة       ــل بسياســات التنمي الرئيســية، جــا يف الــا واضــعو السياســات والقطــاع اخلــال، ميمــا يتعل

 احتستثمارات كثيفة امل اطر؛ أو
ــاب  الراــة علــ      ررةع  - 2  ــم املتحــدة إىل إضــفا  الط ــدأ اجلــا لضــحايا   األم ع مب

ــدول اات احتســتراتي يات       ــيت تتســب  ميهــا ال ــة والتعــويح عــ  األضــرار ال الكــوار  الطبيعي
 ؛9114لعام  للبيئة والتنميةاإلمنائية اليت تتعارض م  التوصيات الصا رة ع  مؤمتر األمم 

ــة حتســتعراض السياســات      نحتشررة - 2  ــ  ائكومــات أن تت ــذ إجــرا ات موري في
احتقتصـا ية وضـرورة ائـد     - لوطنية جا يكفل التوازن بني مقيل التنمية احتجتماعيـة واألنظمة ا

م   اطر الكوار  علع السكان واحتقتصا  علع املدى الطويل، حيث حيتـاا األمـر إىل املزيـد    
م  املشاركة ملواصلة اتساق ومال مة السياسات واملمارسات اإلمنائيـة مـ  تلـا املتعلقـة بائـد      

 الكوار ، ومحاية البيئة، والتكي  م  تغ  املنال؛  م  أخطار 
في  ائكومات مسني وتعزيز الياهتا اخلاصـة بائـد مـ  أخطـار      أيضحت  نحتشة - 4 

الكـــوار  وضـــمان أن تـــؤ ا السياســـة واحتســـتراتي يات اإلمنائيـــة إىل تعزيـــز قـــدرة ســـكا ا  
لمنــاطل املعرضــة واقتصــا ها علــع التكيــ  مــ  أخطــار الكــوار  مــ  خــالل وضــ  خريطــة ل  

ــذار املبكــر، وضــمان الســالمة          ــل إنشــا  نظــم لمن ــ  طري ــة اخلطــر، وع لل طــر حســ  طبيع
تشييد املبال، وم  خالل مسـني التشـريعات، واألطـر املؤسسـية، والسياسـات، واملسـا لة،        يف

وزيا ة احتعتما ات امل صصة يف امليزانية لتطوير القدرة علع التكي  مـ  الكـوار ، مـ  إيـال      
حتعتبــار الواجــ  لالحتياجــات اخلاصــة للنســا  وكــذلا إيــال  اهتمــام خــال لألشــ ال          ا

 اإلعاقة؛ اوا
الاملانات وائكومات علع القضا  علع في  أشكال التمييز ضد املـرأة      - 5 

عندما يتعلل األمر جلكية األراضة والثروة ائيوانيـة، وعلـع أن تيسـر للمـرأة إمكانيـة ائصـول       
 ن كوسيلة لتعزيز قدرة املرأة علع التكي ؛علع احتئتما
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ــات إ مــاا كــل مــ  املنظــور اجلنســال واملنظــور     هتيرر  - 9  بائكومــات والاملان
 العمرا يف تصميم وتنفيذ في  املراحل املتعلقة بء ارة امل اطر؛

ــدرة     شررررعع - 1  ــز القــ ــاطر وتعزيــ ــيم امل ــ ــات علــــع تقيــ ائكومــــات والاملانــ
مــ  خــالل احتســتثمار يف ااياكــل األساســية املقاومــة للصــدمات  التكيــ  مــ  الكــوار   علــع

 ونظم ائماية احتجتماعية الشاملة، وحت سيما للشرائ  الضعيفة واجملتمعات املعرضة لل طر؛
بائكومات والاملانات النهوض باألم  الغذائة وتعزيز التنمية الزراعيـة   هتي  - 1 

تراتي يات الــيت تعطــة األولويــة حتحتياجــات املســتدامة، مــ  التركيــز بشــكل خــال علــع احتســ
ــا رة        ــة الق ــات اتلي ــا تشــكل عناصــر رئيســية للم تمع ــة، باعتباره ــات الريفي وظــروف اجملتمع

 التكي ؛ علع
ائكومات والاملانـات علـع احتسـتثمار يف نظـم اإلنـذار املبكـر وضـمان            - 91 

ــنظم يف اســتراتي يات ائــد مــ  أخطــار الكــوار ،    ــة  إ مــاا هــذه ال ويف السياســات ائكومي
 وعمليات صن  القرار ونظم إ ارة الطوارئ اات الصلة؛

منظومة األمم املتحدة و  ها م  املنظمات الدوليـة وائكوميـة الدوليـة        - 99 
علــع تشــ ي  زيــا ة القــدرة علــع التكيــ  يف مواجهــة الكــوار  والصــدمات بوصــفها جانبــا   

كـد مـ  إ مـاا تقييمـات التكيـ  وامل ـاطر يف اجلهـو         أساسيا م  جوان  التنمية، وعلـع التل 
الدولية الرامية إىل ائد م  الفقر ومقيل التنمية املسـتدامة، وعلـع أن تكـون قـدوة يضـرب هبـا       
املثل يف مسني إ ارة ائد م   اطر الكوار ، والا م  خـالل الـدعوة إىل املبـا ئ الرئيسـية     

شــفامية واملســا لة عــ  عواقــ  القــرارات املتعلقــة  املتعلقــة بــذلا، والعمــل علــع حنــو يتســم بال 
 بالاامج واحتستثمارات املضطل  هبا علع الصعيد القطرا؛

ــة        أيضررحت  رر  - 94  ــدان النامي ــدعم إىل البل ــدمي ال ــع تق ــم املتحــدة عل ــة األم منظوم
يكفــل تنفيــذ النتــائج الــيت تتوصــل إليهــا التقــارير اات الصــلة وإ ــا  ائلــول لتيســ  متويــل    جــا
 عمال الت في  املضطل  هبا يف تلا البلدان؛أ

ائكومـــات علـــع إ مـــاا عوامـــل النمـــو الســـكال، وتنظـــيم األســـرة،   ررر  - 92 
والديناميات الدميغرامية يف تداب  السياسة العامة م  أجل مقيل التنمية املسـتدامة، والـيت ينبغـة    

 ل؛اا أيضا أن تعزز القدرة علع التكي  م  الكوار  وتغ  املنا
بالاملانــات العمــل علــع كــل مــ  الصــعيد الــوطين واإلقليمــة والــدوأ،  هتيرر  - 92 

 4194أجــل إ راا مؤشــر للصــحة اإلجنابيــة ك ــز  مــ  األهــداف اإلمنائيــة ملــا بعــد عــام    مــ 
جمــاحتت الصــحة، واملســاواة، ومتكــني املــرأة، وتعزيــز  ــج قــائم علــع ائقــوق إزا  الصــحة      يف
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ب  املالئمة، م  خالل س   التشـريعات واعتمـا ات امليزانيـات، مـ  أجـل      اإلجنابية، واختاا التدا
 إتاحة وصول اجلمي  إىل اخلدمات الطوعية لتنظيم األسرة؛  

ائكومــات علــع املشــاركة بنشــاا يف املشــاورات اجلاريــة بشــلن خطــة   رر  - 94 
بغــرض  4194وإطــار للحــد مــ  أخطــار الكــوار  ملــا بعــد عــام  4194التنميــة ملــا بعــد عــام 

ائصول علع املعلومات، واملعارف، والدعم التقين علع الصعيد الوطين مـ  أجـل وضـ  خطـة     
للتكي  م  أخطـار الكـوار ، إا أن اخلطـة واإلطـار ملـا بعـد        4194إمنائية وطنية ملا بعد عام 

حت ميك  مصـلهما عـ  اجلهـو  الراميـة إىل ائـد مـ  الفقـر ومقيـل التنميـة بصـورة            4194عام 
 ة وقا رة علع التكي  م  امل اطر؛مستدام
ائكومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة علـع ضـمان التعزيـز املتبـا ل          أيضحت    - 95 

 ، وإطار ائد م  أخطار الكوار ؛  4194بني كل م  خطة التنمية ملا بعد عام 
جبميـ  الاملانـات  عـم اجلهـو  الـيت تبـذاا ائكومـات مـ  أجـل وضـ             هتي  - 99 

راتي يات التنمية القا رة علع التكي  م  الكوار  واليت توأ احتعتبـار بصـورة   سياسات واست
جديــة لتقيــيم  ــاطر الكــوار ، جــا يف الــا العوامــل الســكانية، والــا يف مراحــل الت طــي    
وإعـــدا  الـــاامج، بـــالنظر إىل أن التنميـــة لـــ  تكـــون مســـتدامة بـــدون القـــدرة علـــع التكيـــ  

 الكوار ؛ م 
ــة     بائك هتيرر  - 91  ــدى وضــ  التشــريعات والسياســات واخلطــ  املتعلق ومــات، ل

بائد مـ   ـاطر الكـوار ، أن تضـ  يف احتعتبـار مـا تقـوم بـه املـرأة، وحت سـيما النسـا  الـال              
يشغل  مناص  يف ائكومـات واجملـال  اتليـة ومنظمـات القواعـد الشـعبية، مـ  أ وار  ـد ة         

ــة يف جمــاحتت ائــد مــ  امل   ــة   يف اجلهــو  املبذول  ــاطر، والت طــي ، والنقــل، واإلســكان، وتنمي
 ااياكل األساسية؛

ــاس يشــكالن       أكيررة  كرررا - 91  ــاة الن ــة حي أن ائــد مــ   ــاطر الكــوار  ومحاي
مسؤولية قانونية تق  علع عاتل في  املمثلني املنت ـبني، ومـ   ت تشـ   فيـ  الاملانـات علـع       

طر الكـوار  والتنميـة القـا رة علـع التكيـ       إنشا  منتدى وطين للمشرعني بشلن ائد م   ا
 م  امل اطر؛
إىل إشراك اجملتمـ  املـدل، والقطـاع اخلـال، واألوسـاا العلميـة، جنبـا          ةع  - 41 

ــداب       ــز الت إىل جنــ  مــ  ائكومــات والاملانــات، هبــدف ائــد مــ  أخطــار الكــوار ، وتعزي
 الرامية إىل مكامحة املشاكل النافة ع  تغ  املنال؛
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بالاملانـات التـدقيل يف السياسـات واإلجـرا ات الـيت تتبعهـا ائكومـات         هتي  - 49 
بشلن ائد م  أخطار الكوار ، وتغ  املنـال، والتنميـة املسـتدامة، واسـت دام فيـ  األ وات      
املتاحــة، جــا يف الــا ســ  التشــريعات، وحت ســيما إجــرا   راســات عــ  ا قــار البيئيــة وا قــار    

اسات العامـة، جـا يكفـل إ مـاا التـداب  املتعلقـة بائـد مـ  أخطـار الكـوار            املترتبة علع السي
 والتكي  م  تغ  املنال يف العمليات الوطنية للت طي  وإعدا  امليزانيات؛

إىل إنشا  جلان  صصة لدراسة تغ  املنـال يف الاملانـات الـيت حت توجـد       ةع  - 44 
الاملانات بء راك ومليل فيـ  املشـاكل اات الصـلة    ميها مثل هذه الل ان، جا يكفل قيام هذه 

 بالتنمية املستدامة م  أجل تعزيـز التـداب  واحتسـتراتي يات الراميـة إىل منـ  نشـوهبا والت فيـ        
 اقارها؛ م 

ــهٍج يتســم       رر  - 42  ــة علــع األخــذ بن ــة الدولي ــدان املاحنــة والوكــاحتت اإلمنائي البل
مـاا تـداب  ائـد مـ  أخطـار الكـوار  والصـحة اإلجنابيـة،         باملسؤولية والقيام بدور رائد يف إ 

سيما النظر يف حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية لكل مـر ، يف الت طـي  اإلمنـائة والـاامج      وحت
اإلمنائية، جا يكفـل مسـامهة األنشـطة اإلمنائيـة الـيت تـدعمها املعونـات يف مقيـل التنميـة القـا رة           

 علع ممل أخطار الكوار ؛
جبمي  الاملانيني جعل مكامحة الفسا  والتـدمقات املاليـة  ـ  املشـروعة      هتي  - 42 

م  األولويات، ملا اما م  تـلق  كـب  علـع تعبئـة وختصـي  املـوار  علـع حنـو يضـر بالعناصـر           
 البيئية يف برامج التنمية املستدامة؛

تزايـدة علـع   اجلهات املاحنة والبلـدان املسـتفيدة علـع أن تركـز بصـورة م         - 44 
تعزيز إ ارة املوار  الوطنية، وحت سيما إ ارة واست دام إمدا ات موار  املياه والطاقة، مـ  أجـل   
اتقا  الكوار  عالية اخلطورة والت في  مـ  أقرهـا، وتعزيـز القـدرة علـع التكيـ ، واإلسـهام        

 يف  اية املطاف يف مقيل التنمية املستدامة؛
ت واملنظمـات الدوليـة علـع تعزيـز التعـاون الـدوأ       ائكومـات والاملانـا      - 45 

يف  عــم التعــرف علــع مــواط  اخلطــر وإ ارهتــا، ومقيــل التنميــة القــا رة علــع ممــل امل ــاطر،  
 والا م  خالل توم  املساعدة التقنية وبنا  القدرات، حس  احتقتضا ، يف البلدان النامية؛

ك زمـام القيـا ة واإلرا ة السياسـيتني    جبمي  الاملانات الدم  قـدما بـامتال   هتي  - 49 
ــة        ــائج ملموســة علــع صــعيد التنمي ــل نت ــة علــع املســتوى ائكــومة مــ  أجــل مقي اــذه العملي
املستدامة، واحتـوا  التغـي ات البيئيـة الـيت يسـببها اإلنسـان والـيت تسـهم يف حـدو  الكـوار            

و، علــع وجــه اخلصــول،  الطبيعيــة أو يف زيــا ة حــدهتا، وحت ســيما نتي ــة لــتغ  املنــال؛ وتــدع  
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ــام    إىل ــول ع ــها  حبل ــة        4194احتنت ــانول جوجــ  اتفاقي ــر ق ــوح اا أق ــاملة طم ــاق ع ــ  اتف م
 املتحدة اإلطارية بشلن تغ  املنال، ويسرا تطبيقه علع في  األطراف يف احتتفاقية؛ األمم

ا ات في  الاملانات األعضا  يف احتمـا  الاملـال الـدوأ إىل اختـاا إجـر       ةع  - 41 
 .عاجلة ملتابعة التوصيات املقدمة يف هذا القرار يف البلدان واملناطل اليت خت  كال منها
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متوز/يوليه املوجهة إىل األمـني العـام    91املرمل الثالث للمذكرة الشفوية املؤرخة   
 م  البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

 [األصل: باإلنكليزية والفرنسية]
نــــات يف محايــــة حقــــوق األطفــــال، وحت ســــيما األطفــــال املهــــاجرون   ور الاملا  

 املصحوبني بذويهم، ويف من  استغالام يف حاحتت ال اع املسل    
 

 آذ ا/ 02قر ا  ته و فحتجلمحتا  جلمعيا  الثون د فعة  الحتاا الو رحت   ال الرحتل  الرة   )جنير         
 (  0202محتاس 

 
 الما  الاملال الدوأ،  إن اجلمعية الثالقني بعد املائة ل 
كـل  ”م  اتفاقيـة حقـوق الطفـل تعـر ف الطفـل بلنـه        9أن املا ة  إذ  ضع ع  عقهحتا حت 

 ،  “إنسان مل يت اوز الثامنة عشرة
بــلن جهــو ا قــد بــذلت علــع الصــعيد العــاملة لتعزيــز محايــة واحتــرام حقــوق     إذ  قررر 

يهم واألطفـال املنفصـلني عـ  اويهـم     اإلنسان اخلاصة باألطفال املهاجري     املصحوبني بـذو 
 واألطفال الذي  شاركوا يف نزاعات مسلحة، عمال بلحكام اتفاقية حقوق الطفل،

باملبا ئ وائقوق األساسية اليت    أن تاكفل جلمي  األطفـال، وحت سـيما     إذ  سلم 
يـات، ومقـا   األطفال    املصحوبني بذويهم أو املنفصلون ع  اويهم، سوا  كـانوا متيانـا أو مت  

ــرا         ــ  العمــال املهــاجري  وأم ــة حقــوق في ــة ئماي ــة الدولي ــة حقــوق الطفــل، واحتتفاقي حتتفاقي
أسرهم، و  ها م  احتلتزامـات املنوطـة بالـدول جوجـ  القـانون الـدوأ، جـا يف الـا مصـا           
الطفــل الفضــلع؛ وعــدم التمييــز؛ وعــدم املعاقبــة؛ وعــدم احتحت ــاز؛ وعــدم اإلعــا ة القســرية؛     

دة األسرة؛ وائل يف ائماية املا ية والقانونية؛ وائـل يف ااويـة؛ وائـل يف ائيـاة والبقـا       ووح
والنمو؛ وائل يف اإل حت  بالرأا واملشاركة يف اختـاا القـرارات الـيت متس ـهم؛ وائـل يف ائمايـة       

سـتفا ة مـ    م  العن ؛ وائل يف التعليم؛ وائل يف الضمانات اإلجرائية الواجبة؛ وائـل يف احت 
 الرعاية الصحية والدعم النفسة واملساعدة علع إعا ة اإل ماا واملساعدة القانونية،

ن بشـلن معاملـة األطفـال    4114) 5م  التعليل العـام رقـم    9إىل أن الفقرة   إذ  شري 
ــة حقــوق        ــ  املصــحوبني واملنفصــلني عــ  اويهــم خــارا بلــدهم األصــلة، الصــا ر عــ  جلن

األطفال املنفصلون عـ  كـال األبـوي  وعـ      ”بل م  “فال    املصحوبنياألط”الطفل، تاعر ف 
أقربائهم ا خري ، والذي  حت يقوم علع رعايتهم راشد مسـؤول حبكـم القـانون أو العـرف عـ       

األطفــال ”بــل م  “األطفــال املنفصــلني عــ  اويهــم ” 1، بينمــا تاعــر ف الفقــرة  “القيــام بــذلا
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الش   الذا كان مسؤوحتف م  قبل ع  رعايتـهم األوليـة   املنفصلون ع  كال األبوي ، أو ع  
وا بالضــــرورة منفصــــلني عــــ  ســــوا  جوجــــ  القــــانون أو العــــرف، ولكــــ   ون أن يكونــــ 

 ،  “ا خري  أقربائهم
ن بشــلن حــل 4199) 92مــ  التعليــل العــام رقــم  92إىل أن الفقــرة   إذ  شررري أيضررحت 

ــ  جل      ــ ، الصــا ر ع ــ  أشــكال العن ــ  في ــل يف التحــرر م ــذكر أن   الطف ــل، ي ــوق الطف ــة حق ن
التصــدا لالنتشــار الواســ  للعنــ  ضــد األطفــال والقضــا  عليــه التــزام مــ  التزامــات الــدول  ”

ــه      ــة. وضــمان وتعزيــز حقــوق الطفــل األساســية يف أن متــرم كرامت األطــراف جوجــ  احتتفاقي
منــه اإلنســانية وســالمته البدنيــة والنفســية، مــ  خــالل منــ  أشــكال العنــ  كامــة، أمــر حت بــد    

 ،  “للنهوض جبمي  حقوق الطفل الوار ة يف احتتفاقية
بلمهية اتفاقية القضا  علـع فيـ  أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، والتوصـيات        عقرف  إذ   

الصـا ر عـ     ن4111) 9244العامة لل نـة املعنيـة بالقضـا  علـع التمييـز ضـد املـرأة، والقـرار         
 الـيت تـدعو  ألمم املتحدة، والقرارات الالحقة بشلن املـرأة والسـالم واألمـ     التاب  لجمل  األم  

إىل اختــاا تــداب  خاصــة ئمايــة الفتيــات مــ  احتهــار والعنــ  اجلنســة واجلنســال واحتســتغالل  
الـزواا  اجلنسة والعديد م  أشكال املمارسات الضارة، مثل زواا األطفـال والـزواا املبكـر و   

القسرا وتشـويه األعضـا  التناسـلية لمنـا ، الـيت تشـي  يف حـاحتت الـ اع وحـاحتت مـا بعـد            
 انتها  ال اع،  

ــ اع املســل       إذ  ضررع ع  عقهحتا ررحت   ــال وال ــدوأ املعــين باألطف ــانول ال أن اإلطــار الق
ــة      ــ  املؤرخـ ــات جنيـ ــال حتتفاقيـ ــايف الثـ ــول اإلضـ ــل الاوتوكـ ــكوكا مثـ ــمل صـ  اب/ 94يشـ

ن؛ واتفاقيــة 9199، املتعلــل حبمايـة ضــحايا ال اعـات املســلحة  ـ  الدوليــة )   9121  أ سـط 
ــل )  ــوق الطف ــم    9111حق ــة )رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ن بشــلن حظــر أســوأ   914ن؛ واتفاقي

ن والاوتوكـول احتختيـارا   9111أشكال عمل األطفال واإلجرا ات الفوريـة للقضـا  عليهـا )   
 ن،  4111ك األطفال يف ال اعات املسلحة )حتتفاقية حقوق الطفل بشلن اشترا

ــة       إذ  ضررع ع  عقهحتا ررحت أيضررحت    ــال واجلرمي ــين باألطف ــدوأ املع ــانول ال ــار الق أن اإلط
املنظمــة عــا الوطنيــة يشــمل صــكوكا مثــل اتفاقيــة مكامحــة اجلرميــة املنظمــة عــا الوطنيــة            

نســا  واألطفــال ن، وبروتوكــول منــ  وقمــ  ومعاقبــة احتهــار باألشــ ال، وخباصــة ال  4111)
ن، 4112ن، وبروتوكول مكامحـة هتريـ  املهـاجري  عـ  طريـل الـا والبحـر واجلـو )        4112)

والاوتوكول احتختيـارا امللحل باتفاقية حقوق الطفل بشلن بي  األطفـال واسـتغالل األطفـال    
 ن،  4114يف البغا  ويف املوا  اإلباحية )

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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ــوة مســلحة أو فا    إذ  ررةا   ــرتب  بق ــا للقواعــد   أن الطفــل امل عــة مســلحة هــو، ومق
واملبا ئ التوجيهية بشلن األطفال املـرتبطني بـالقوات املسـلحة أو اجلماعـات املسـلحة )مبـا ئ       

عامـا  نـد أو يسـت دم أو كـان قـد جان ـد        91أا ش   يقل عمره ع  ”ن، 4119 باري ،
املثـال  ، جا يف الـا علـع سـبيل    أو استا دم م  طرف قوة مسلحة أو فاعة مسلحة بلا صفة

ائصر، األطفال م  الفتيان أو الفتيات الذي  يسـت دمون كمقـاتلني أو طبـاخني أو محـالني      حت
 ،  “أو سعاة أو جواسي  أو أل راض جنسية

ــا تني     إذ  شررري  ــدات      49 و 45إىل أنــه، ومقــا للم ــا لقــانون املعاه مــ  اتفاقيــة ميين
أن تكفـل أن تا س ـد ائقـوق    ن، يتعني علع أية  ولة طـرف يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل     9151)

واملبا ئ املكرسة يف احتتفاقية هسيدا تاما يف التشـريعات اتليـة اات الصـلة وأن تصـب  سـارية      
 قانونا جوج  هذه التشريعات،  

ــع الصــكوك        إذ  سررلم   ــة يف التصــديل عل ــالا األمهي ــدور ب ــات تضــطل  ب ــلن الاملان ب
 ويف تنفيذ التشريعات اتلية بنا  علع الا،القانونية الدولية املتعلقة حبماية األطفال، 

ــال      إذ  شررة    ــال، وحت ســيما األطف ــوق األطف ــة حق ــات يف محاي ــع أن  ور الاملان عل
املهاجرون    املصحوبني بذويهم واألطفال يف حاحتت ال اع املسـل  أو األطفـال املتضـررون    

ن يســـتند إىل مصـــا  لـــدوأ وأمـــ  اجلرميـــة املنظمـــة،  ـــ  أن يكـــون متســـقا مـــ  القـــانون ا 
 الفضلع، الطفل

أن السياســـات الـــيت هـــر م األطفـــال املهـــاجري  تضـــر بتمتـــ    إذ  ضرررع ع  عقهحتا رررحت 
 األطفال حبقوقهم األساسية،

برملانات الدول اليت مل توق   بعد علع الاوتوكوحتت احتختياريـة الثالقـة     ةع  - 9 
ــع امل    ــا عل ــل إىل أن مــث حكوماهت ــوق الطف ــة حق ــا واحتنضــمام  ضــة قــ حتتفاقي دما حنــو توقيعه

 إليها؛ التام
الاملانات علع حظر في  أشكال العن  والتمييز حبل األطفال، وإقـرار      - 4 

 تشريعات  لية متك   م  كفالة التنفيذ التام حتتفاقية حقوق الطفل؛  
 الاملانــات، وحت ســيما برملانــات البلــدان الــيت تعــال مــ  حــاحتت الــ اع  ررةع  - 2 

ــَد         ــ  هني ــث متن ــة حبي ــد ل تشــريعاهتا ائالي ــداخلة أو احتحــتالل، إىل أن تع ــ اع ال املســل  أو ال
األطفال لغرض املشاركة املباشرة يف األعمال العدائية، واألشكاَل األخرى حتسـتغالل األطفـال   
يف مثــل هــذه ائــاحتت، وتعاقــ  علــع الــا؛ وتــدعو أيضــا الاملانــات إىل منــ  وقمــ  ومعاقبــة  
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ــتغ ــيا   اسـ ــال، متشـ ــة لألطفـ ــة املنظمـ ــات اإلجراميـ ــ    الل اجلماعـ ــلة مـ ــام اات الصـ ــ  األحكـ مـ
 الدوأ؛   القانون
الاملانــات إىل أن تضــ  أ وات تشــريعية معالــة لتــوم  ائمايــة      أيضررحت   ررةع  - 2 

القانونية للقصير، وتنشل بذلا إطارا قانونيا يكفل بشكل معـال إعمـال حقـوق األطفـال، وأن     
دف إىل إنشــا  ناظــم شــاملة ومعالــة لتــوم  ائمايــة ياتــاح اــا مــا يكفــة مــ   تســ   تشــريعات هتــ

املــوار  ويتــوىل تنســيقها مســؤول حكــومة رميــ  املســتوى كــة يتســىن ضــمان مقيــل املصــا    
 الفضلع للطفل؛  

ــات      ررر  - 4  ــة الفتيـ ــدف إىل محايـ ــد ة هتـ ــريعات  ـ ــ   تشـ ــع سـ ــات علـ الاملانـ
الفتيــات يف حــاحتت الــ اع املســل  وحــاحتت مــا بعــد  املهــاجرات  ــ  املصــحوبات بــذويه  و

انتــها  الــ اع مــ  احتهــار واحتســتغالل اجلنســة والعنــ  اجلنســة واجلنســال، جــا يف الــا           
ــزواا املبكــر        ــال وال ــل زواا األطف ــ  أشــكال املمارســات الضــارة، مث ــد م احت تصــاب والعدي

 والزواا القسرا وتشويه األعضا  التناسلية لمنا ؛
الاملانات علـع سـ   تشـريعات هتـدف إىل تلبيـة احتحتياجـات اخلاصـة         ع شع - 5 

لألطفــال املنفصــلني عــ  اويهــم واألطفــال  ــ  املصــحوبني بــذويهم واألطفــال املشــاركني يف   
 نزاعات مسلحة، وتن  يف حدها األ ىن علع إجرا ات  د ة جا يتفل م  سيا ة القانون؛

تكفـل لألطفـال املنفصـلني عـ  اويهـم      ائكومات علع اختـاا إجـرا ات       - 9 
واألطفال    املصحوبني بذويهم الفـاري  مـ  الت نيـد  ـ  القـانول يف القـوات أو اجلماعـات        
املســلحة عبــور ائــدو  وممارســة حقهــم يف طلــ  الل ــو ، كمــا تكفــل عــدم إعــا ة أا طفــل   

   يندرا يف هذه الفئة إىل حدو   ولة تكون ميها حياته عرضة لل طر معليا؛
برملانات البلدان اليت تطبل نظام اخلدمة العسـكرية اإلجباريـة علـع        أيضحت - 1 

سنة وأن مظر الت نيد الطـوعة لألطفـال  ون    91أن ترم  الس  األ ىن أل ا  هذه اخلدمة إىل 
عاما؛ ومث كذلا الاملانات علع اختـاا اخلطـوات املناسـبة إل خـال تعـديالت علـع        91س  
وتوكول احتختيارا حتتفاقية حقوق الطفل بشلن اشتراك األطفـال يف ال اعـات   م  الا 4املا ة 

ــات جنيــ  املؤرخــة     99املســلحة، واملــا ة   اب/ 94مــ  الاوتوكــول اإلضــايف األول حتتفاقي
مـ  الاوتوكـول    2، املتعلل حبماية ضحايا ال اعات املسلحة الدولية، واملا ة 9121أ سط  

، املتعلـل حبمايـة ضــحايا   9121اب/أ سـط    94جنيـ  املؤرخــة  اإلضـايف الثـال حتتفاقيـات    
ال اعات املسلحة  ـ  الدوليـة، والـا هبـدف حظـر الت نيـد الطـوعة لألشـ ال الـذي  يقـل           

 عاما؛   91سنهم ع  
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الاملانات علع التلكيد علـع أمهيـة العمـل بالتضـامر مـ  هيئـات األمـم          شعع - 1 
انات األخرى م  أجل ف  بيانات  قيقـة وموقـوق هبـا    املتحدة واملنظمات    ائكومية والكي

ــذويهم واألطفــال       عــ  عــد  األطفــال املهــاجري  املنفصــلني عــ  اويهــم أو  ــ  املصــحوبني ب
 املشاركني يف ال اعات املسلحة وال اعات الداخلية وحاحتت اجلرمية املنظمة يف بلدا م؛  

عمـــال حقـــوق األطفـــال الاملانـــات علـــع احتـــرام ومحايـــة وإ   شرررعع أيضرررحت - 91 
املشاركني يف املظـاهرات والت معـات السياسـية، جـا يف الـا حقهـم يف محايتـهم مـ  العنـ ،          

 وحقهم يف حرية تكوي  اجلمعيات وحرية التعب ؛  
ال املتعمــــــد لألطفــــــال يف الاملانــــــات علــــــع أن تثــــــب  احتســــــتعم  رررررر  - 99 
 العنيفة؛   املظاهرات
الـــيت تشـــارك يف نزاعـــات مســـلحة أن مـــث  مـــ  برملانـــات البلـــدان  طلررر   - 94 

ــل اخلــال لألمــني العــام املعــين       ــل مــ  مكتــ  األمــم املتحــدة للممث حكوماهتــا، بالتعــاون الوقي
باألطفال وال اع املسـل ، علـع أن ختلـة سـبيل األطفـال مـ  املقـاتلني أو أسـرى ائـرب، وأن          

بتوقيـ  خطـ  عمـل مناسـبة     تسعع إل ا  حلول  ائمة، م  قبيل مل  مشل األسر، حيثما أمك ، 
 مقيقا اذه الغاية؛  

ــة األطفــال مــ       ررةع  - 92  ــا ل أمضــل املمارســات يف جمــال محاي ــات إىل تب الاملان
منظور العدالة التصائية م  ائكومات والاملانات ومنظمات حقـوق اإلنسـان يف البلـدان الـيت     

 نظمة؛  تشهد اندحتع نزاع مسل  وبروز حاحتت اا عالقة باجلرمية امل
ــال       طلرر  - 92  ــة األطف ــة ئماي ــاي  الدولي ــال للمع ــل احتمتث ــات أن تكف إىل الاملان

املهاجري  املنفصلني ع  اويهم أو  ـ  املصـحوبني بـذويهم، جـا يف الـا مبـا ئ عـدم التمييـز         
وعدم املعاقبة، وحظر احتحت از    السليم للطفل، ومصا  الطفل الفضـلع، وحـل الطفـل يف    

 نمو، وحل األطفال يف املشاركة يف اختاا القرارات اليت متس هم؛  ائياة وال
إىل الاملانات أن تضم  ختصـي  املـوار  الكاميـة مـ  امليزانيـات        طل  أيضحت - 94 

ــذ السياســات ومســني املمارســ      ــاا القــوانني وتنفي ــة إلنف ات املتعلقــة حبمايــة األطفــال،   الوطني
  اويهـم أو  ـ  املصـحوبني بـذويهم واألطفـال يف      سيما األطفال املهاجرون املنفصلون عـ  وحت

 حاحتت ال اع املسل ، وأن تكفل مراعاة هذه امليزانيات للمنظور اجلنسال؛  
الاملانـات إىل عقـد جلسـات اسـتماع ومشـاورات لتقيـيم مـدى معاليـة           ةع  - 95 

فـال املهـاجرون   القوانني والسياسات واملمارسات السارية بشلن محاية األطفال، وحت سيما األط
املنفصلون ع  اويهم أو    املصحوبني بـذويهم واألطفـال يف حـاحتت الـ اع املسـل ، وفـ        
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ملشـــكلة ومديـــد التـــداب  البيانـــات املصـــنفة حســـ  العمـــر وحســـ  اجلـــن  بشـــلن نطـــاق ا 
 ملكامحتها؛   املالئمة
ــات إىل أن تشــ  ، بالتعــاون مــ  منظمــة األمــم املت   أيضررحت   ررةع  - 99  حــدة الاملان

ــع إعــدا  ســ ل  وأ شــامل         ــة، عل ــة للشــرطة اجلنائي ــة الدولي ــ  املنظم ــة وبالتشــاور م للطفول
ومستكمل للقصر األجان  املنفصلني ع  اويهم أو    املصحوبني بذويهم ليكـون أ اة معالـة   

ســـيل هـــذه البيانـــات إىل هيئـــة     لصـــون حقـــوق هـــؤحت  األطفـــال، وأن تعهـــد جســـؤولية تن     
 وحيدة؛   وطنية

الاملانــات علــع مســا لة ائكومــات عــ  الومــا  بواجبــها اإلنســال بــلن     رر - 91 
ــ  املصــحوبني         ــم أو   ــ  اويه ــاجرون املنفصــلون ع ــال امله ــيما األطف ــال، وحت س ــدم لألطف تق
بذويهم واألطفال يف حـاحتت الـ اع املسـل ، مـا يلـزم مـ  خـدمات، لكفالـة حقـوق اإلنسـان           

الطــو واملشــورة والتلهيــل وإعــا ة اإل مــاا ورعايــة    األساســية مثــل ائــل يف التعلــيم والعــالا 
الطفل والسك  واملساعدة القانونية، علع أن توض  يف احتعتبار احتحتياجات اخلاصـة للفتيـات؛   

 ومثها أيضا علع  عم إنشا  اليات وطنية لمحالة مقيقا اذه الغاية؛  
سـنة،   91رهم عـ   ائكومات إىل كفالة اعتبار القصر الذي  تقل أعمـا   ةع  - 91 

ــهمون بارتكــاب جــرائم جوجــ         ــوات املســلحة واملت ــدون بصــورة  ــ  مشــروعة يف الق واجملن
القــانون الــدوأ، ضــحايا يف املقــام األول حتنتــهاكات القــانون الــدوأ بــدحت مــ  اعتبــارهم مــ    

 مرتكو هذه احتنتهاكات؛  
سيما ع  طريـل العمـل   الاملانات إىل  عم اجلهو  املبذولة للتوعية، وحت   ةع  - 41 

ــال، وحت ســيما         ــوق األطف ــهاكات حق ــ  وانت ــة األجان ــالم للتصــدا لكراهي ــ  وســائ  اإلع م
األطفال املهاجرون املنفصلون ع  اويهـم أو  ـ  املصـحوبني بـذويهم أو األطفـال يف حـاحتت       

 تشـري  الثـال/نومما،   41ال اع املسل ، وتشـ  إىل أن اليـوم العـاملة للطفـل، الـذا يصـا ف       
 يتي  إطارا مالئما لتعبئة الرأا العام وتوعيته بشلن محاية القصير؛  

الاملانات إىل  عم اجلهـو  الراميـة إىل التوعيـة بشـلن التمييـز حبـل       أيضحت   ةع  - 49 
األطفــال الــذي  اســتاغلوا يف ال اعــات املســلحة، وبشــلن أمهيــة عمليــة نــزع الســالح والتســري   

 وإعا ة اإل ماا؛  
الاملانات إىل  عم املبا رات اليت هتدف إىل التـدري  والتثقيـ     كهال  ةع   - 44 

واحتستمرار يف تنمية قدرات املهنيني العاملني يف جمال محاية الطفل، وباألخ  تقـدمي التـدري    
يف جمــال القــانون الــدوأ ئقــوق اإلنســان إىل فيــ  أمــرا  القــوات املســلحة، ومســؤوأ إنفــاا   
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وحـرس ائـدو  و  هـم مـ  األمـرا  والوكـاحتت العـاملني يف جمـال          القوانني ومـوظفة اا ـرة  
محاية حقوق األطفال، وحت سيما األطفال املهاجرون املنفصلون ع  اويهم أو  ـ  املصـحوبني   

 بذويهم واألطفال يف حاحتت ال اع املسل  واألطفال املتضررون م  اجلرمية املنظمة؛  
املعــاي  الــدنيا ئمايــة األطفــال يف إطــار  الاملانــات علــع  عــم تنفيــذ    شررعع - 42 

ســـات الرايـــة ئمايـــة األطفـــال، األعمـــال اإلنســـانية وضـــمان إ مـــاا هـــذه املعـــاي  يف السيا
سيما األطفال املهاجرون املنفصلون عـ  اويهـم أو  ـ  املصـحوبني بـذويهم واألطفـال يف        وحت

ملعنيــة، جــا ميهــا املســؤولون  حــاحتت الــ اع املســل ، حــىت يتســىن أن تعلــم هبــا فيــ  اجلهــات ا  
 ائكوميون ومندوبو األمم املتحدة وممثلو اجملتم  املدل؛  

إىل الاملانات أن تش   العمل علع من  ه ـرة القصيـر املنفصـلني عـ        طل  - 42 
اويهــم أو  ــ  املصــحوبني بــذويهم مــ  بلــدا م األصــلية، عــ  طريــل توطيــد التعــاون وتعزيــز   

 م  البلدان األصلية؛  احتتفاقيات الثنائية 
الاملانات إىل إقرار ما يلزم م  صكوك قانونية، مثل مـذكرات التفـاهم     ةع  - 44 

واحتتفاقات الثنائية واملتعد ة األطراف بشـلن التعـاون مـ  املنظمـات الدوليـة واملسـاعدة التقنيـة        
صـلني عـ  اويهـم    واملالية، م  أجل تعزيز التعاون الـدوأ يف جمـال محايـة حقـوق األطفـال املنف     

 و   املصحوبني بذويهم، وحت سيما األطفال املهاجرون واألطفال يف حاحتت ال اع املسل ؛  
الاملانــات إىل تشــ ي  إنشــا  إطــار قــانول  وأ يضــم  مســا لة  أيضررحت  ررةع  - 45 

الدول والشركات واجلماعات    ائكومية واألمـرا  الـذي  يسـتغلون األطفـال يف املظـاهرات      
اعات املسلحة، يف أوقات ائرب أو السالم، ع  أعمـاام وتعـويح ضـحايا هـذه اجلـرائم      وال 

 اليت حت تسق  بالتقا م وكذلا أسرهم؛  
إىل استعراض اتفاقيات القانون الدوأ والقانون الدوأ اإلنسال هبـدف    ةع  - 49 

 سنة؛   91رهم ع  موا مة األحكام املتعلقة بالوصاية اخلاصة علع القصير الذي  تقل أعما
الاملانات علع اختاا التداب  املناسبة لضمان وجو  نظـام معـال لتسـ يل        - 41 

املواليــد يشــمل فيــ  األطفــال، جــ  مــيهم األطفــال املهــاجرون املنفصــلون عــ  اويهــم أو  ــ   
 املصحوبني بذويهم واألطفال يف حاحتت ال اع املسل ؛  

   علـع إنشـا  بروتوكـول  وأ متعلـل بالقصيـر      إىل الاملانات أن تشـ   طل  - 41 
   املصحوبني بـذويهم، يضـ  خطـوا عمـل أساسـية موحـدة تلخـذ بعـني احتعتبـار الشـوا ل           
ــ          ــ  مــ  تنســيل أعمــال في ــد حيــث يوجــد القاصــر، وميك  اجلنســانية، بغــح النظــر عــ  البل

املعرضـني لل طـر،    املؤسسات واإل ارات اات الصلة، وأن تيس ر التعرف املبكـر علـع األطفـال   



A/69/215 
 

 

14-58614 23/45 

 

ســوا  كــانوا متيانــا أو متيــات، وحت ســيما األطفــال املهــاجرون املنفصــلون عــ  اويهــم أو  ــ     
املصحوبني بذويهم واألطفال يف حـاحتت الـ اع املسـل ، حبيـث ميكـ  رعايتـهم وإ مـاجهم يف        

 بنية شاملة لتوم  ائماية تكفل متتعهم جبمي  حقوقهم وتيس ر مل  مشلهم م  أسرهم؛  
الاملانات وائكومات إىل التوعية حبقوق الطفل يف اجملتمعات املسـتقبلة    ةع  - 21 

والعمل بنشاا لتحقيل تنسيل أكثر معالية ميما بني الوكاحتت املسـؤولة عـ  اسـتقبال األطفـال     
   املصحوبني بذويهم، إقرارا بارتفاع عد  حاحتت اإلصابة باضطرابات نفسية بعـد التعـرض   

صفوف األطفـال  ـ  املصـحوبني بـذويهم، وسـعيا حتختـاا فيـ  التـداب  املمكنـة          لصدمات يف 
 ملساعدهتم؛  
م  الاملانات وائكومات أن تفت  ائدو  علـع حنـو يسـتند بقـوة إىل      طل   - 29 

ــرام حقــوق ا     ــة واحت ــانون والدميقراطي ــل ســيا ة الق ــيٍم مــ  قبي ــة،  ق ــات الدولي إلنســان واحتتفاقي
الكـث  مـ  الضـحايا مـ  األطفـال، وأن هـد وسـيلة همـ  بـني مراعـاة            سيما عندما يكـون  وحت

 محاية ائدو  وائل يف التماس الل و ؛  
م  الاملانات أن تضم  إجناز تقييم سـليم ومناسـ  ملـا إاا كـان      أيضحت  طل  - 24 

ينبغة أن يعو  القصير    املصحوبني بـذويهم إىل بلـدهم األصـلة، وأن هـد سـبال لضـمان أن       
هرا عو ة م  يتعي   عو هتم يف ظروف إنسـانية وامنـة بعـد تلقـيهم للـرمح النـهائة لطلبـاهتم        
لل و ، والا حىت حت يعـو  أا قاصـر إىل موطنـه  ون أن يكـون اسـتقبالفه امنـا ومالئمـا، مـ          
التسليم بلن إحدى اخلطوات ااامة يف هذه العملية هة التلكـد مـ  فـ  مشـل القصـر بمبـائهم،       

 ة منظور الطفل يف كل حالة م  ائاحتت وكفالة حقوق كل طفل بعينه؛  وم  مراعا
الاملانــات و  هــا مــ  املؤسســات األخــرى إىل أن تتبــا ل مــ  احتمــا     ررةع  - 22 

ــال          ــوق األطف ــل، وخباصــة حق ــوق الطف ــة حق ــدوأ أمضــل ممارســاهتا يف جمــال محاي ــال ال الامل
 بذويهم واألطفال يف حاحتت الـ اع املسـل ،   املهاجري  املنفصلني ع  اويهم و   املصحوبني
 والا هبدف وض  قانون منواجة مناس ؛  

الاملانات إىل العمل ع  كث  م  احتما  الاملـال الـدوأ، وعلـع      ةع  أيضحت - 22 
األخ  جمموعاته اجلغرامية السياسية، لتعزيز تنظيم املنتديات اإلقليمية لتنـاول ائـاحتت اتـد ة    

 حلوحت حس  ائالة، وم    التش ي  علع إنشا  نظم شاملة لتوم  ائماية؛   اليت تتطل 
بائكومـــات والاملانـــات أن تضـــطل  جســـؤوليتها إزا  محايـــة حقـــوق  هتيررر  - 24 

األطفــال، وحت ســيما األطفــال املهــاجرون املنفصــلون عــ  اويهــم أو  ــ  املصــحوبني بــذويهم   
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حتالل واألطفال املتضررون م  اجلرمية املنظمـة، وأن  واألطفال يف حاحتت ال اع املسل  أو احت
 تفة جا يق  عليها م  التزامات حبماية األطفال م  الالجئني وملتمسة الل و ؛  

الاملانات وائكومات علع إ ماا منظـور القصيـر وزيـا ة التركيـز علـع          - 25 
مان إاـاع ارا  الشـباب   األطفال يف التشريعات وامليزانيات ويف وض  السياسـات، والـا لضـ   

 واألطفال بشكل أمضل؛  
إىل الاملانــات وائكومــات اعتمــا  فيــ  األحكــام الــوار ة يف اتفاقيــة   طلرر  - 29 

 حقوق الطفل يف التشريعات الوطنية حىت يتسىن ضمان املساواة يف ائقوق جلمي  األطفال.
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ــ  للمــذكرة الشــفوية املؤرخــة      ــه  91املرمــل الراب املوجهــة إىل  4192متوز/يولي
 األمني العام م  البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

 ]األصل: باإلنكليزية والفرنسية[
 
املساعدة علع استعا ة السالم واألم ، وتوطيـد الدميقراطيـة يف فهوريـة أمريقيـا       

 الوسطع: مسامهة احتما  الاملال الدوأ
 

  الحتاا الو حت   ال الحتل  الة  ن د فعة قر ا  ته و فحتجلمحتا  جلمعيا  الثو  

 (0202آذ ا/محتاس  02)جني     
  

 إن اجلمعية الثالقني بعد املائة لالما  الاملال الدوأ، 

إزا  ائالة األمنية يف فهوريـة أمريقيـا الوسـطع، الـيت حت تـزال       إذ يسحت ا حت فحتالغ  القلء 
يف ســيا ة القــانون، وزيــا ة يف التــوترات    تتــدهور ويعتريهــا خلــل يف النظــام العــام، وتــر ا      

 بني األ يان والطوائ ، ميما

ــهاكات القــانون اإلنســال     إذ يسررحت ا حت فررحتالغ  القلررء أيضررحت   إزا  انتشــار وتكثيــ  انت
جــا يف الــا عمليــات   - الــدوأ واحتنتــهاكات واإلســا ات الواســعة النطــاق ئقــوق اإلنســان  

  القسـرا، واحتعتقـال واحتحت ـاز التعسـفيني،     اإلعدام خارا نطاق القضا ، وحاحتت احتختفا
 -وعمليات التعـذي ، والعنـ  اجلنسـة ضـد النسـا  واألطفـال، وهنيـد األطفـال واسـتغالام          

اليت ارتكبتها عناصر سابقة مـ  قـوات سـيليكا وفاعـات امليليشـيات علـع السـوا ، وحت سـيما         
 مة،  وجي  الرب للمقاو “أنيت باحتكا”تلا اليت يشار إليها باسم 

أن بعـح هـذه األمعـال قـد تشـكل جـرائم جوجـ  نظـام رومـا            إذ  ؤكة من جةيرة  
بـد مـ     األساسة للمحكمة اجلنائية الدولية، وفهوريـة أمريقيـا الوسـطع طـرف ميهـا، وأنـه حت      

  اسبة مرتكبيها،

أن  اطر التوترات بني األ يان والطوائ  يف البلد قد تتر ى إىل نـزاع  يـين     إذ  رى 
علع نطاق البلد، وهتـد  الوحـدة الوطنيـة والسـالمة اإلقليميـة، جـا حيتمـل أن تكـون لـه           وعرقة

 م  تداعيات خط ة يف في  أحنا  منطقة وس  أمريقيا،

علع أن ائالة املث ة لل زع يف البلد هتد  بتهيئة منال يفضـة إىل األنشـطة    إذ  شة   
ــار باأل   ــا يف الــــا احتهــ ــة، جــ ــا الوطنيــ ــة عــ ــروع  اإلجراميــ ــ  املشــ ــتغالل  ــ ســــلحة واحتســ

 الطبيعية، للموار 
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أن ائالة يف فهورية أمريقيا الوسطع تشكل خطـرا علـع احتسـتقرار الـوطين       إذ  رى 
 واإلقليمة، وعلع السلم واألم  الدوليني،

أن احتمــا  األوروا أعــرب عــ  اعتزامــه، يف اجتمــاع اجمللــ  املــؤرل         إذ  وحررظ 
ــاير   41 ــدعم     4192كــانون الثال/ين ــة ال ــت لبعث ــدعم املؤق ــة لتقــدمي ال ، النظــر يف إنشــا  عملي

ــة       ــة يف فهوري ــا الوســطع، وأن الســلطات احتنتقالي ــة أمريقي ــة يف فهوري ــا ة أمريقي ــة بقي الدولي
 أمريقيا الوسطع قد وامقت علع تلا العملية،

كـانون الثال/ينـاير    41املـؤرل   ن4192) 4922إىل قرارات جمل  األمـ     إذ  شري 
 ن4192) 4949، و 4192كــانون األول/ يســما  4املــؤرل  ن4192) 4949، و 4192
 ،  4192كتوبر تشري  األول/أ 91املؤرل 

ــل املؤرخــة      ؤكررة - 9  ــات ليامي ــا حتتفاق ــاير   99 عمه ــانون الثال/ين ، 4192ك
، 4192أيار/مـايو   2، وندا  برازاميل املـؤرل  4192نيسان/أبريل  91وإعالن إجنمينا املؤرل 

واإلعـالن الــذا اعتمــده مريــل احتتصــال الــدوأ بشــلن فهوريــة أمريقيــا الوســطع يف اجتماعــه  
 ؛  4192تشري  الثال/نومما  1قو  يف بانغة يف الثالث املع

ــديات       رررةين فشرررة   - 4  ــدوأ والتعـ ــال الـ ــانون اإلنسـ ــهاكات القـ ــتمرار انتـ اسـ
واحتنتهاكات الواسـعة النطـاق ئقـوق اإلنسـان الـيت ترتكبـها اجلماعـات املسـلحة يف فهوريـة          

ار إليهــا باســم   أمريقيــا الوســطع، وحت ســيما عناصــر قــوات ســيليكا الســابقة والقــوات املشــ        
وجـي  الـرب للمقاومـة، الـيت تعـرض السـكان لل طـر؛ وتشـد  علـع ضـرورة           ‘‘ باحتكا أنيت”

  اسبة مرتكبيها ع  أمعاام؛  

تصـعيد العنـ  ميمـا بـني األ يـان والطوائـ  يف فهوريـة أمريقيـا           ةين أيضرحت  - 2 
 وامعهـا،  الوسطع، وتطالـ  األطـراف بـالوق  الفـورا جلميـ  أعمـال العنـ ، مهمـا كانـت          

 وخاصة األعمال اليت يشار إىل أن ورا ها أسبابا  ينية وعرقية وجنسانية؛

فيـ  األطـراف يف الـ اع بتيسـ  إمكانيـة وصـول املنظمـات          طحتال  كرهال   - 2 
ــاا ســكا ا إىل         ــيت حيت ــاطل ال ــلخ ، إىل املن ــ  وحــر و ون ت ــا، بشــكل ام اإلنســانية وموظفيه

اعدة اإلنسـانية الالزمـة بسـرعة ومقـا للمبـا ئ التوجيهيـة       املساعدة لكة تتمك  م  تقـدمي املسـ  
 لألمم املتحدة بشلن تقدمي املساعدة اإلنسانية؛

إىل الاملانــات األعضـا  يف احتمــا  الاملـال الــدوأ تشـ ي  حكوماهتــا      طلر   - 4 
 علـع احتسـت ابة بسـرعة للنـدا ات احتنسـانية العاجلـة واحتحتياجـات امللحـة واملتزايـدة للسـكان          
ــو        ــة الكونغـ ــا فهوريـ ــا يف الـ ــاورة، جـ ــدان اجملـ ــروا إىل البلـ ــذي  مـ ــئني الـ ــرري  ولالجـ املتضـ

http://undocs.org/ar/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)


A/69/215 
 

 

14-58614 27/45 

 

ــة وشــركا ها علــع      ــة، وتشــا ، والكــام ون، والســو ان؛ وتشــ   املنظمــات الدولي الدميقراطي
 تنفيذ مشاريعها اإلنسانية  ون إبطا ؛  

بلــد علــع للــدور الــذا تقــوم بــه الســلطات الدينيــة يف ال    عرررب عررن  أييررة حت  - 5 
الصعيد الوطين يف  اولة لتهدئة العالقات، ومن  العن  بني الطوائ  الدينية، وتعتقد بضـرورة  

 نقل رسالتها بقوة علع الصعيد اتلة؛

بعمل بعثة الـدعم الدوليـة بقيـا ة أمريقيـة يف فهوريـة أمريقيـا الوسـطع          شية - 9 
نســية، الــيت عملــت، منــذ اختــاا قــرار  والبلــدان املســامهة بوحــدات ميهــا والقــوات املســلحة الفر 

، علـع محايـة املـدنيني، ومقيـل اسـتقرار ائالـة األمنيـة، وتتقـدم         ن4192) 4949جمل  األم  
 بالشكر إىل الشركا  الذي  ومروا األصول اجلوية للتع يل بنشر القوات يف املنطقة؛  

، 4192كـانون الثال/ينــاير   41بتعـيني اجمللـ  الــوطين احتنتقـاأ، يف      رحر   - 1 
لكل مـ  رئـي  الدولـة ورئـي  الـوزرا  يف املرحلـة احتنتقاليـة، وتعـرب عـ   عمهـا للحكومـة            
احتنتقالية؛ وتؤكد علع أن السلطات احتنتقالية يف فهوريـة أمريقيـا الوسـطع تتحمـل املسـؤولية      

 مان أم  البلد ووحدته الوطنية واإلقليمية؛  األساسية ع  محاية السكان وض

، بءنشــا  جلنــة 4192كــانون الثال/ينــاير  44للقيــام، يف   عرررب عررن  عمهررحت - 1 
 ولية للتحقيـل يف انتـهاكات القـانون الـدوأ اإلنسـال والقـانون الـدوأ ئقـوق اإلنسـان الـيت           

 كـانون الثـال/   9منـذ   وقعت يف فهورية أمريقيا الوسـطع، أيـا كـان الطـرف الـذا ارتكبـها،      
 ؛4192يناير 

ــا الوســطع،      طحتالرر  - 91  ــة أمريقي ــ اع املســل  ائــاأ يف فهوري فيــ  أطــراف ال
‘‘ أنــيت باحتكــا’’والعناصــر الســابقة يف قــوات ســيليكا وكــذلا اجلماعــات املشــار إليهــا باســم   

لنسـا   وجي  الرب للمقاومة، بوض  حد مورا لالنتهاكات واحتعتدا ات الـيت ترتكـ  ضـد ا   
واألطفال، وأعمال العن  اجلنسة، وأعمال التطرف والعن  الطائفة؛ وتطلـ  إىل السـلطات   
احتنتقالية أن تلتزم التزاما قابتا وواضـحا بالتلكـد مـ  إجـرا  التحقيقـات يف أقـرب وقـت ممكـ          
عندما يازعم بارتكاب أعمال عن  ضد النسـا  أو األطفـال، و اكمـة اجلنـاة و اسـبتهم علـع       

 م، وأن تفة هبذا احتلتزام؛أمعاا

بالقرار الذا اختذه جمل  األمـ  التـاب  لألمـم املتحـدة إلعـدا  خطـ          رح  - 99 
لفرض جزا ات  د ة اادف، جا يف الـا حظـر سـفر األمـرا  الـذي  تصـرموا جـا ميـه تقـويح          
ــهكوا حقــوق       ــذي  انت ــد أصــوام، وحت ســيما األشــ ال ال للســالم واحتســتقرار واألمــ  وهمي

إلنســـان والقـــانون الـــدوأ اإلنســـال، وجنـــدوا األطفـــال ونشـــروهم يف ال اعـــات املســـلحة،  ا

http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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ــ  املشــروعة         ــات املســلحة   ــدعم إىل اجلماع ــدموا ال ــ  اجلنســة، أو ق ــال العن ــوا أعم وارتكب
ــة      أو ــة يف فهوري ــة الضــالعة يف احتســتغالل  ــ  املشــروع للمــوار  الطبيعي الشــبكات اإلجرامي

 أمريقيا الوسطع؛

السلطات احتنتقالية علع وضـ  بـرامج لـ ع السـالح والتسـري  وإعـا ة           - 94 
اإل ماا أو اإلعا ة إىل الوط ، وتنفيذها؛ وتشد  علع أمهية تعزيز القدرات املؤسسـية للشـرطة   

 والقضا  ونظام الس ون م  أجل النهوض بسيا ة القانون؛

ــة علــع إقامــة حــوار وطــ    رر  أيضررحت - 92  ــ   الســلطات احتنتقالي ين شــامل بــني في
هبـدف اسـتعا ة    -علـع الصـعيد السياسـة واحتجتمـاعة والـديين       -أصحاب املصلحة يف البلـد  

سلطة الدولة وإضفا  الطاب  املؤسسة علـع عمليـة مصـائة وطنيـة تتسـم باملصـداقية وال اهـة،        
 يف املستقبل القري ؛

ملنظمـات  بءنشا  صندوق خال ميك  مـ  خاللـه أن تسـهم الـدول وا      رح  - 92 
الدولية واإلقليميـة و ون اإلقليميـة يف بعثـة الـدعم الدوليـة، وتعـرب عـ   عمهـا لتنظـيم مـؤمتر           

 املاحنني الدوليني بلسرع ما ميك  لطل  املسامهات، حت سيما م  خالل هذا الصندوق؛

مـ  إنشـا     4192كانون األول/ يسـما   95جا ل القيام به يف   رح  أيضحت - 94 
وطنية ، وتؤكد علع مـدى أمهيـة الـا بالنسـبة للسـلطات احتنتقاليـة، بـدعم مـ          هيئة انت ابية 

مكتــ  األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــا  الســالم يف فهوريــة أمريقيــا الوســطع، مــ  أجــل تنظــيم   
انت ابات حرة ونظامية، تضم  بوجـه خـال مشـاركة املـرأة و ون تـلخ  )يف النصـ  الثـال        

   ؛علع أقصع تقديرن 4194شباا/مااير ، إن أمك ، وحبلول 4192م  عام 

جمل  األم  بنشر بعثة حفظ سـالم تابعـة لألمـم املتحـدة يف فهوريـة         ص  - 95 
أمريقيا الوسطع، يف أقرب وقت ممك ، م  توسي  نطاق وحتيتها لتشـمل تقـدمي الـدعم للعمليـة     

نظــيم احتنت ابــات، احتنتقاليــة السياســية، وإعــا ة بســ  ســلطة الدولــة يف فيــ  أحنــا  البلــد، وت  
وتـــوم  ائمايـــة مـــ  أجـــل توصـــيل املســـاعدات اإلنســـانية وعـــو ة الالجـــئني واملشـــر ي          

 العن ؛ بسب 

بلن احتما  الاملال الدوأ قد أجرى بالفعل تقييمـا لالحتياجـات،     يط علمحت - 99 
منـها تقـدمي   وتطل  إليه اختاا إجرا ات متابعة عاجلة م  اجمللـ  الـوطين احتنتقـاأ، بعـدة سـبل      

 اخلاات احتستشارية يف عملية اإلصالح الدستورا اليت انطلقت مؤخرا؛  

إىل األمــني العــام جهمــة عــرض هــذا القــرار علــع فيــ  أعضــا  احتمــا      عهررة - 91 
 الاملال الدوأ، واألعضا  املنتسبني واملراقبني، وسائر املنظمات الدولية.
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املوجهــة إىل  4192متوز/يوليـه   91ؤرخـة  املرمـل اخلـام  للمـذكرة الشــفوية امل     
 األمني العام م  البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

 ]األصل: باإلنكليزية والفرنسية[
  
عامــا علــع إنشــائه: هديــد التزامنــا بالســالم    944احتمــا  الاملــال الــدوأ بعــد    

 والدميقراطية
 

 م جز من إعة    الرايس  

 (  0202اس آذ ا/محت 02)جني     
 

مبنحتسرها  ععقررحت   جلمعيررا  الثونرر د فعررة  الحتاررا الو ررحت   ال الررحتل  الررة   ) ررو   ال قررر  مررن  
فرالحتعررحت  ينيررحت ع   072فرالحتعيررحت مررن   107(   جقمررع 0202آذ ا/مررحتاس  02إىل  01

   أعرفر   عرن   0881جني .  حبث    العمر   الرهق قرحتم فرو    رحت  منره إعشرحتاو ع عرحتم         
 حتالسوم   الةميقر ييا. القز مهم  ال يية ف

  
شـهد العــامل، علــع مـدى متــرة الـــمائة وطـ  عشــري  عامــا املاضـية، حــربني عــامليتني      

ــال       ــورات وأعمــال متــر  وإرهــاب. وقــد عمــل احتمــا  الامل ــة، وق ــة ونووي وه مــات كيميائي
الدوأ، خالل تلا الفتـرة، بـال كلـل، مـ  أجـل تعزيـز السـالم واحتسـتقرار عـ  طريـل ائـوار            

 التفاوض، و عم الدميقراطيات ائديثة.و

برملانـا مـ  فيــ     952وارتفعـت عضـوية احتمـا  الاملـال الــدوأ، طـوال تارخيـه، إىل        
أحنا  العامل؛ واتس  نطاق نشاطه إىل حد كب . ومنذ بدايات احتمـا ، بوصـفه أول مثـال علـع     

 -ل علــع الصــعيد العــاملة التعــاون املؤسســة املتعــد  األطــراف، أصــب  مركــزا للحــوار الاملــا  
ومنتدى حت  ىن عنـه للاملـانيني حـول العـامل للتفاعـل وتبـا ل األمكـار واخلـاات، وبـد  العمـل           

للدعوة إىل السالم والتعاون ميما بـني الشـعوب، والسـعة مـ  أجـل ترسـيد قواعـد         -املشترك 
 الدميقراطية النيابية.  

مة العاملية للاملانات الوطنية، بعـدا برملانيـا   ويضفة احتما  الاملال الدوأ، بوصفه املنظ 
علع أعمال األمم املتحـدة. ويـومر منتـدى مريـدا للاملـانيني مـ  أجـل مناقشـة القضـايا العامليـة،           
وإااع صـوت أعضـا  الاملـان يف هيئـات صـن  القـرار بـاألمم املتحـدة. وتضـ  هـذه الشـراكة            

أساس ائـوار وتبـا ل ا را ، أساسـا قابتـا للسـالم       الثنائية القوية واحتستراتي ية، اليت تقوم علع
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ــرة     ــا  للفتـ ــتراتي ية احتمـ ــة يف اسـ ــذه الراليـ ــد هـ ــامل. وتت سـ ــا  العـ ــ  أحنـ ــة يف فيـ  والدميقراطيـ
 .“برملانات أمضل م  أجل  ميقراطيات أقوى”: 4194-4199

 ويف عامل متزايد العوملـة، حت ميكـ  ألا إنسـان أن يكـون جزيـرة منعزلـة. وتعـين أوجـه         
التقدم السري  يف تكنولوجيا املعلومات واحتتصاحتت أن النـاس يف فيـ  أحنـا  العـامل يتواصـلون      
علع حنو متزايد. ويطال  املواطنون باسـت ابات أكثـر وأمضـل مـ  جانـ  املمـثلني املنت ـبني.        
معندما تانتها حقوق األش ال وتانتزع حرياهتم، يفقدون ققتهم يف هياكل ائكم، ويضـعون  

م علع أكفهـم احت اجـا. واحتنتفاضـات الشـعبية األخـ ة هـة خـ  إيضـاح ملـدى قـوة           أرواحه
. مفة في  أحنا  العامل، تريد الشعوب حكومات مسـؤولة، وقـا ة خاضـعني    “سلطة الشع ”

للمســا لة، وتريــد احتســتقرار والســالم. و ــ  أن تواجــه الاملانــات الــا التحــدا. الــا أن    
بالن اح هو أن تكون نابعة م  الداخل، وأن تتكي  مـ  واقـ    يكفل للدميقراطية أن تتكلل  ما

 ائال الوطين.

عاما: ماجلرميـة املنظمـة عـا الوطنيـة،      944إن العامل لي  أكثر أمانا مما كان عليه قبل  
ــدمار الشــامل ليســت ســوى بعــٍح مــ        واجلــرائم الســياانية، واإلرهــاب، وانتشــار أســلحة ال

الم واألمــ  وائقــوق األساســية. مالســالم لــي  جمــر   يــاب األخطــار اجلســيمة الــيت هتــد  الســ
لل اعات والعن ؛ لكنه ضماٌن ئـل فيـ  املـواطنني يف املشـاركة يف تنميـة اجملتمـ  مـ  خـالل         
ــ  يف         ــة إىل اســتعا ة الســالم واألم ــات الرامي ــة العملي ــءن  البي ــ   ت، م ــة. وم ــة النيابي الدميقراطي

تشارك يف السعة إىل مقيـل هـدمني رئيسـيني، ومهـا: انت ـاب      حاحتت ما بعد انتها  ال اع إمنا 
برملان يكفل حكم الشع  بواسطة الشع  ولصا  الشع ، وبنا  السالم علـع أسـاس ائـوار    

 والتعاون والتفاهم.  
وميثل نزع السالح ح ر الزاوية يف إقامة عامل ام ، ويضطل  الاملانيون بدور رئيسـة   

امل اطر، وسـ  تشـريعات للت فيـ  مـ  حـدة هـذه امل ـاطر،         يف مقيل الا ع  طريل تقدير
ورصــد امتثــال ائكومــة للقــانون اتلــة واحتلتزامــات الدوليــة. وميكــ  للاملــانيني بنــا  اإلطــار     
التشريعة الالزم إلقامة عامل خـال مـ  األسـلحة. وحت ميكـ  مقيـل السـالم واألمـ  مـ  خـالل          

ترســي هما بعنايـة مــ  خـالل ائــوار والتفــاهم    التهديـدات وإســا ة اسـتعمال الســلطة؛ وينبغـة   
 واحتحترام املتبا ل والدميقراطية.  

وتشكل انتـهاكات ائريـات األساسـية، مثـل حريـة التعـب  وحريـة تكـوي  اجلمعيـات           
وحرية السفر، انتهاكات للدميقراطية. مائرية ليسـت جمانيـة، بـل تـل  علـع حسـاب احتحتـرام        

قر واجلوع والتهمي  إىل احتستيا  وعدم احتستقرار، ويتـرك النـاس   والثقة واملساواة. ويؤ ا الف
 عرضة لالستغالل مت ستار الوعد حبياة أمضل.
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ــة واحتســتغالل اجلنســة        ــد العامل ومــ  املؤســ  أن احتهــار باألشــ ال واســتغالل الي
كا والوحشية يف التعامل هة كلها أمـور واسـعة احتنتشـار. ومتثـل أشـكال الـراق املعاصـرة انتـها        

خط ا للحقوق وائريات األساسية املنصول عليها يف اإلعالن العاملة ئقوق اإلنسـان. ولـذا   
يتعني أن تقو  الاملانات عملية تعزيز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها علـع الصـعيد الـوطين بوصـ         
الــا مبــدأ أساســيا للدميقراطيــة. وميكــ  للاملــانيني وضــ  تشــريعات مــ  أجــل محايــة حقــوق    

ئريات األساسية، ورصد امتثال السلطة التنفيذيـة لاللتزامـات الدوليـة، وعلـيهم أن     اإلنسان وا
 ــاهروا بالتحــد  نيابــة عــ  أشــد الفئــات ضــعفا يف اجملتمــ . ويعهــد الشــع  إىل الاملــانيني،    
ــا         ــيهم الوم بوصــفهم صــوت الشــع ، الســعة مــ  أجــل إقامــة جمتمــ  عــا ل ومنصــ ، وعل

 املسؤولية.   بتلا

ع األسع أن حقوق اإلنسان للاملانيني أنفسـهم حت متـرم يف بعـح البلـدان. مهـم      ومما يبعث عل
حيرمون م  حريتهم يف التعب ، ويتعرضون لميذا ، أو الس  ، أو حىت القتـل أل ـم يتكلمـون    
باســم الشــع . ويــؤ ا احتمــا  الاملــال الــدوأ  ورا بــالا األمهيــة، مــ  خــالل العمــل الــذا     

عنية حبقـوق اإلنسـان للاملـانيني، يف وضـ   ايـة اـذه املظـامل. ومـ  خـالل          تضطل  به الل نة امل
ــلمني اإلمــراا عــ        ــائج ملحوظــة، مــ  حيــث ت ائــوار والتفــاوض الســلميني، حيقــل احتمــا  نت

 الس نا  السياسيني وإنصاف ضحايا احتنتهاكات.  

ملسـاواة  ا إن القضية، ببساطة، هة أنه حت ميكـ  أن توجـد  ميقراطيـة حقيقيـة يف  يـاب      
واحتحترام املتبـا ل. ومـ  الضـرورا مشـاركة املـرأة يف ائيـاة السياسـية. ولألسـ ، مـا زالـت           
املرأة ممثلة متثيال ناقصا إىل حد كـب  يف ائيـاة السياسـية يف العديـد مـ  البلـدان. واجلهـو  الـيت         

ن حت تقـدر بـثم ،   يبذاا احتما  الاملـال الـدوأ بغـرض التشـ ي  علـع إ مـاا النسـا  يف الاملـا        
بد أن تستمر. وعلع نف  املنـوال،  ـ  أن متـرم حقـوق الشـعوب األصـلية. إا تتعـرض         وحت

لل طر سبل كس  العي  للعديد م  هذه الشعوب. وعلع الاملانيني احتضـطالع جسـؤوليتهم   
يف التعــب  عــ  صــوت فيــ  النــاس، وحت ســيما األقليــات الناقصــة التمثيــل. ويعــد إ راا فيــ    

فئــات يف اجملتمــ ، أا الشــعوب األصــلية والنســا  والشــباب، يف العمليــات السياســية وصــن     ال
 القرار السبيل الوحيد لكفالة املساواة ائقيقية وتعزيز األم  واحتستقرار والسالم.  

إن ائكم الرشيد والدميقراطية أمران أساسيان م  أجل مقيل التقدم يف فيـ  جمـاحتت    
 ور بــالا األمهيــة عليهــا أن تقــوم بــه يف التشــ ي  علــع إقامــة عــامل أمضــل    ائيــاة، وللاملانــات

ــة، نظــرا إىل أن      ــر مــ  أا وقــت مضــع حاجــة إىل املســامهة الاملاني لل ميــ . وهنــاك ا ن أكث
اجملتم  الدوأ يشرع يف إنشا  إطار جديد متفل عليه  وليا م  أجـل التنميـة. وعلـع الاملـانيني     

ع بـدور مركـزا يف تلـا العمليـة. و ـ  أن يوجهـوا اجلهـو  الراميـة         أحت يتر  وا يف احتضطال



 A/69/215 

 

32/45 14-58614 

 

إىل مقيل أهداف التنمية املستدامة، بوصفها أساسا للمساواة ومحاية ائقـوق األساسـية املدنيـة    
 والسياسية واحتجتماعية واحتقتصا ية، والسالم واألم  يف  اية املطاف.  

احتلتــزام بــائكم   4194بعــد عــام   و ــ  أن تكفــل أهــداف التنميــة املســتدامة ملــا      
الدميقراطة بشكل رئيسة. وتعد الشفامية واملسا لة والدميقراطية النيابية واحتحترام مـ  عناصـر   
اخلطة اإلمنائية اجلديدة، و   ربطها بالاملانات حول العامل م  أجـل ضـمان جناحهـا بالنسـبة     

 جلمي  الشعوب.  

، ويعـو  الـا إىل حـد    9111كب ا منـذ عـام   وقد تطورت الدميقراطية الدولية تطورا  
كب  إىل الدور املركزا الذا يقوم به احتما  يف  عـم إنشـا  أشـكال ائكـم الـدميقراطة علـع       
الصــعيدي  الــوطين والــدوأ علــع الســوا . مقــد أظهــر احتمــا  الاملــال الــدوأ، طــوال تارخيــه،   

 التنمية املستدامة.  التزامه الثابت بتعزيز السالم واألم  وحقوق اإلنسان و

ــدوأ، حت    944وبعــد مــرور    ــال ال ــع إنشــا  احتمــا  الامل ــا عل ــه   عام ــة ابائ ــت رالي زال
املؤسسني صحيحة وحقيقية كما هـة، يف عـامل مـتغ . وقـد استا لصـت  روس هامـة كـث ة،        
ــي  أقلــها أن الســالم واألمــ  الــدائمني حت ميكــ  أن يتحققــا إحت مــ  خــالل عمليــات شــاملة      ل

 ية،  سدها برملان نياا ومنت  .  وتشارك

إن الاملانات هة صوت الشع . وا ن حان الوقـت حتسـت الل الـدروس املسـتفا ة      
عاما م  تاريد احتما  الاملـال الـدوأ، واسـت دامها يف  مـ  ع لـة اجليـل التـاأ         944خالل 

الـدوأ التزامهـا بالسـالم يف    م  التغي . وبالتـاأ، هـد  الاملانـات األعضـا  يف احتمـا  الاملـال       
 العامل استنا ا إىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيا ة القانون.
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املوجهـة إىل   4192متوز/يوليـه   91املرمل السا س للمـذكرة الشـفوية املؤرخـة      
 األمني العام م  البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

 والفرنسية[ باإلنكليزية]األصل: 
 

 الل نة الدائمة لالما  الاملال الدوأ املعنية بشؤون األمم املتحدةتقرير   
 أححتيت فو علمحًت  جلمعيا  الثون د فعة  الحتاا الو حت   ال الحتل  الة    

 ( 0202آذ ا/محتاس  02)جني   
عقــدت الل نــة الدائمــة لالمــا  الاملــال الــدوأ املعنيــة بشــؤون األمــم املتحــدة  ورهتــا   
ــذاهتا. وبعــد انت ــاب أعضــا      4192ااار/مــارس  91األوىل يف  ــة  ائمــة قائمــة ب بصــفتها جلن

املكت ، أجرت الل نة مناقشة موضوعية بشلن التطورات األخ ة يف تعزيز التعاون بـني األمـم   
 املتحدة والاملانات واحتما  الاملال الدوأ.  

ــام بالنيابــة مل       ــة ألقاهــا املــدير الع ــتمعت الل نــة إىل كلم ــ  األمــم املتحــدة يف   واس كت
جنيــ ، مايكــل مــولر، رحــ  ميهــا جبهــو  احتمــا  الاملــال الــدوأ إلضــفا  بعــد برملــال علــع   
أعمــال األمــم املتحــدة، علــع الصــعيدي  الــوطين والــدوأ. وأشــار إىل حاجــة الاملانــات للقيــام   

ماإلسـهامات  وتنفيـذها؛   4194بدور أساسة يف وض  خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
ــة         ــداف التنميــ ــة ألهــ ــة القويــ ــة الوطنيــ ــة امللكيــ ــبيل إىل كفالــ ــة الســ ــتكون هــ ــة ســ الاملانيــ

 اجلديدة.   املستدامة
ويف املناقشة اليت تلت الا، سل  املشاركون الضو  علع األهداف الرئيسـية وطرائـل    

لـذا يقـوم بـه    التفاعل بني األمم املتحدة والاملانات الوطنيـة، وشـد وا علـع الـدور التيسـ ا ا     
احتما  الاملال الدوأ يف هذا الصد . ممـ  جهـة، تضـطل  الاملانـات بـدورها ومسـؤوليتها يف       
كفالة أن تترجم احتلتزامات الدولية إىل واق  علـع الصـعيد الـوطين. ومـ  جهـة أخـرى، ينبغـة        

لكــة تعكــ  اــا أيضــا أن تقــدم منظــوراف برملانيــاف يف املناقشــات اجلاريــة علــع الصــعيد العــاملة،   
توقعــات املــواطنني وتعــزز امللكيــة الوطنيــة لتلــا احتلتزامــات. ومــ  تطــور التفاعــل بــني األمــم    
املتحدة والاملانات، سيكتس  الناس مهماف أمضل للعمل الذا تقوم به األمـم املتحـدة وسـيزيد    

 تقديرهم له.  
ملانـات كـان   واتفقت الل نة علع أن جـز ا هامـا مـ  التفاعـل بـني األمـم املتحـدة والا        

 را علع الصعيد الوطين، إا حت يزال هناك جمال كب  لوض   ج أكثر تنظيماف وتكـامالف. وقـد   
أرسل الفريل احتستشارا لل نـة احتمـا  الاملـال الـدوأ املعنيـة بشـؤون األمـم املتحـدة مـؤخراف          

هـا اإلنسـانية يف   بعثة ميدانية إىل هاييت لدراسة جهو  األمم املتحـدة لتحقيـل احتسـتقرار وجهو    
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البلد، خصوصاف ما يتعلل جا يلة: مدى تلبية اجلهو  املبذولة علع الصعيد القطرا حتحتياجـات  
الســكان اتلــيني؛ والكيفيــة الــيت ياشــرك هبــا شــركا  األمــم املتحــدة يف امليــدان يف عمــل الاملــان 

علـع كفالـة السـالم     كمؤسسة؛ وعلع حنو أكثر مديدا، الدور الـذا أ اه الاملـان يف املسـاعدة   
الدائم وسيا ة القانون والتنمية املستدامة. وقـد م رئـي  جملـ  الشـيول ااـاييت، السـيد سـيمون        
 يسراس، وصفاف للتحديات القائمة يف هاييت، وحت سيما تلا اليت يواجهها الاملـان، يف أعقـاب   

السياسـة وضـع     ، ويف جمتم  يتسـم بعـدم احتسـتقرار   4191الزلزال املدمر الذا وق  يف عام 
مؤسسات ائكم. وستشارك البعثة اسـتنتاجاهتا، الـيت عرضـتها علـع الل نـة، بصـفة رايـة مـ          
الاملان وائكومة يف هـاييت، وكـذلا مـ  األمـم املتحـدة، كنـوع مـ  تقـدمي الـدعم إىل ائـوار           
السياســـة املســـت د يف هـــاييت، وللمســـاعدة يف كفالـــة وضـــ  الاملـــان ااـــاييت يف الســــاحة         

 الوطنية.   ياسيةالس
وستتلقع الدورة الثامنة والستون لل معية العامة لألمم املتحدة تقريرا م  األمني العـام   

لألمم املتحدة بشلن التعاون بـني األمـم املتحـدة والاملانـات الوطنيـة واحتمـا  الاملـال الـدوأ.         
نـة نـ  مشـروع    وستادعع أيضـا إىل اختـاا قـرار جديـد بشـلن هـذه املسـللة. واستعرضـت الل         

قرار أوأ واقترحت بعح التعديالت. وينبغة للاملانات أن تكفل أكا قـدر ممكـ  مـ  الـدعم     
م  وزارات اخلارجية التابعة لبلدا ا م  أجل اخلروا بقرار قوا م  اجلمعية العامة يقوم علـع  

 ن.  55/459)القرار  4194أساس القرار الذا اختذته اجلمعية العامة بتوامل ا را  يف عام 
كــوا ورن، واألونرابــل  يفيــد مــاك  يــنيت )كنــدان،  وعــرض األونرابــل بوســتامانيت )احت 

ــامج األمــم       ــاب  لان ــدميقراطة الت ــل ائكــم ال والســيد تشــارلز شــوميل، املستشــار الاملــال لفري
اليت ميكـ  هبـا للاملانـات والاملـانيني التـلق  علـع سـ          املتحدة اإلمنائة، أمكارهم بشلن الكيفية

العملية اجلارية يف األمم املتحدة لصـيا ة اجليـل التـاأ مـ  أهـداف التنميـة املسـتدامة. وسـتتميز         
هذه األهداف اجلديدة بكو ا عاملية النطاق، وتشترك ميها البلدان النامية واملتقدمـة النمـو علـع    

ا  علــع الفقــر مــ  منظــور احتســتدامة. وســتكون هنــاك حاجــة إىل  الســوا ، وتركــز علــع القضــ
شراكة عاملية جديدة لدعم نقل التكنولوجيا ومصا ر التمويل إىل البلـدان الناميـة، الـيت هـة يف     

 أم  ائاجة إىل هذا النوع م  الدعم.  
ويف املناقشــة الــيت تلــت الــا، أشــار املشــاركون إىل أن أهــداف التنميــة املســتدامة           
  مؤسسات حكم قوية وجمهزة لـدعم التكامـل بـني الركـائز الـثال  للتنميـة املسـتدامة        ستتطل

)احتقتصا ية واحتجتماعيـة والبيئيـةن. وشـد  العديـد منـهم علـع أمهيـة إ راا مسـللة تغـ  املنـال           
اات النطاق األوس ، واليت تشكل خطرا كـب ا علـع الكوكـ  بلسـره، يف املناقشـات املتعلقـة       

املسـتدامة. وأشـاروا إىل أن األمـم املتحـدة مل مـرز سـوى تقـدم طفيـ  بشـلن           بلهداف التنمية
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ــا ا يف هــذا الشــلن.           ــات أن تضــطل  بــدور قي ــذه املســللة ائااــة، وبالتــاأ ينبغــة للاملان ه
وسيكون مـؤمتر القمـة املعـين باملنـال، الـذا سـيدعو األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل عقـده يف            

 جثابة مرصة هامة للقيام بذلا.  ، 4192وقت حتحل م  عام 
واتفل األعضا  علع ائاجة إىل وجو  إطار شامل ألهـداف التنميـة املسـتدامة، يكـون      

ــوا      ــانيني أن يكون ــة للامل ــة. وينبغ ــة معال ــذ بطريق ــابالف للتنفي ــي  “صــانعني للسياســات ”ق ، ول
، سـيكفلون  : مم  خالل مشـاركتهم يف املراحـل األوىل مـ  املفاوضـات    “متلقني للسياسات”

 أن تكون أهداف التنمية املستدامة اجلديدة انعكاساف ملنظور برملال.  
وم  بني ا را  السائدة، كان هناك رأا بلن أهداف التنمية املستدامة  ـ  أن تتميـز    

باملرونــة الــيت هعلــها مظــع باألمهيــة يف  تلــ  الســياقات الوطنيــة. وهــذا هــو الســبيل الوحيــد   
، وميكــ  ترفتــها إىل  “نابعــة مــ  الواقــ  اتلــة   ”ة التنميــة اجلديــدة  لكفالــة أن تصــب  خطــ  

توجيهات للسياسة العامة ميك  التحكم ميهـا علـع الصـعيد القطـرا. وينبغـة أن تتسـ  الراليـة        
اجلديدة للتنمية لتعك  رماه البشر جبمي  أبعا ه، جا يف الا قياسات جديدة للنوعيـة يف مـدى   

 ئقيقة للسياسات العامة علع حياة الناس.  إحراز التقدم، تتحرى األقر ا
 “النـهج احتنعـزاأ  ”وم  أجـل التنفيـذ الفعـال ألهـداف التنميـة املسـتدامة، يلـزم تغـي           

ــد احتســتعانة هبياكــل تنســيل       ــاف علــع السياســات العامــة. وســيكون مــ  املفي الــذا يطغــع حالي
ية الـيت أنشـلها برملـان إندونيسـيا.     جديدة، علع  رار مرقة العمل املعنية باألهداف اإلمنائية لأللف

وســيكون أيضــاف مــ  املمارســات اجليــدة كفالــة أن تكــون فيــ  اقتراحــات التــداب  التشــريعية     
مصــحوبة بتقيــيم ل قــار علــع احتســتدامة. وبشــكل أعــم، ينبغــة للاملانــات أن تشــارك بصــورة 

لضـرورا بـذل املزيـد    أوقل يف وض  احتستراتي يات الوطنية للتنمية املسـتدامة. وسـيكون مـ  ا   
 م  اجلهو  لتعزيز قدرة الاملانات علع أ ا  مهامها األساسية.  

ووامقت الل نة علـع مواصـلة مشـاركتها يف عمليـة األمـم املتحـدة املؤ يـة إىل اعتمـا           
. وأوصـت بـلن تواصـل الاملانـات املناقشـات يف هـذا الصـد         4194خطة التنمية ملا بعـد عـام   
مت صصة علع الصـعيد الـوطين، وتقـدم تقـارير بشـلن املسـت دات إىل        م  خالل جلان برملانية
 احتما  الاملال الدوأ.  
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املوجهــة إىل  4192متوز/يوليــه  91املرمــل الســاب  للمــذكرة الشــفوية املؤرخــة    
 األمني العام م  البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة

 ]األصل: باإلنكليزية والفرنسية[
 ستشارا لل نة احتما  الاملال الدوأ املعنية بشؤون األمم املتحدةالفريل احت  
تقرير ع  بعثـة الفريـل احتستشـارا لل نـة احتمـا  الاملـال الـدوأ املعنيـة بشـؤون األمـم             

   4192شباا/مااير  49إىل  42هاييت، م   املتحدة
  قرير عن  الهعثا  ال آلة  إىل  حتييت  

 (0202)جني   آذ ا/محتاس 
أومد الفريل احتستشـارا لل نـة احتمـا  الاملـال الـدوأ املعنيـة بشـؤون األمـم املتحـدة           

. ومتثلـت وحتيـة البعثـة يف    4192شباا/مااير  49إىل  42بعثة ميدانية إىل هاييت يف الفترة م  
 راسة جهو  األمم املتحدة لتحقيـل احتسـتقرار يف البلـد وجهو هـا اإلنسـانية هنـاك، والطريقـة        

 تلــو هبــا اجلهــو  املبذولــة علــع الصــعيد القطــرا احتياجــات الســكان اتلــيني وتوقعــاهتم،   الــيت
باإلضامة إىل  راسة مدى معالية هذه العمليات. و رست البعثة أيضـا الكيفيـة الـيت يتفاعـل هبـا      
ة شركا  األمم املتحدة يف امليدان م  الاملان، وحت سيما الـدور الـذا يؤ يـه الاملـان يف املسـاعد     

 علع كفالة سيا ة القانون، باإلضامة إىل كفالة السالم والتنمية املستدامة يف البلد.  
وشكلت الزيارة جز اف م  سلسـلة مـ  البعثـات الـيت اضـطل  هبـا الفريـل احتستشـارا،          

، وكانت هتدف إىل تقييم  رجة وعـة الاملانـات الوطنيـة جبـا رات     4111منذ إنشائه يف عام 
ــا رة      األمــم املتحــدة الر ــها ومــدى ااراطهــا ميهــا، مــ  قبيــل إصــالح مب ئيســية يف بلــد كــل من

ملوا مة الدعم الدوأ مـ  األولويـات الـيت مـد ها السـلطات       “وحدة العمل يف األمم املتحدة”
، 4111الوطنيـــة. ويشـــمل الـــا زيـــارات إىل كـــل مـــ : فهوريـــة ت انيـــا املتحـــدة يف عـــام 

ــت ــام يف عــام   وميي ــا وســ الي 4111ن ــام ، و ان ــل األســو  يف   4199ون يف ع ــا واجلب ، وألباني
. وكانـت البعثـة املومـدة إىل هـاييت هتـدف إىل  راسـة       4192، وكوت  يفـوار يف عـام   4194

اجلهو  املبذولة لتحقيل احتستقرار يف البلد و راسة العمليات اإلنسانية الـيت تقو هـا بعثـة األمـم     
 املتحدة لتحقيل احتستقرار يف هاييت.  

ــة احتمــا      ورأس الومــ  ــا ماســون، رئــي  جلن ــراورا )بوركين د الاملــال الســيد ميليغــة ت
الاملــال الــدوأ املعنيــة بشــؤون األمــم املتحــدة، وضــم الومــد كــال مــ  الســيدة كــاترا كــومة  

حتلونــد )مرنسـان، وعضــو جملــ  الشــيول  نــي   اوســ    - )منلنـدان، والســيد بــارتي  مارتــان 
ا  ـوميز  ل كـامبو  ـورزا )املكسـيان. ورامـل الومـد       )كندان، وعضوة جملـ  الشـيول ماريانـ   
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لتقدمي الدعم له كل م  السيدة أندا ميلي ، مديرة الشؤون اخلارجيـة والعالقـات مـ  األعضـا      
يف احتمــا  الاملــال الــدوأ، والســيد أليســاندرو مــوت ، كــب  املستشــاري  يف مكتــ  املراقــ      

 مم املتحدة يف نيويورك.  الدائم ع  احتما  الاملال الدوأ لدى األ
وخـــالل البعثـــة إىل هـــاييت، أجـــرى الومـــد عـــد اف مـــ  احتجتماعـــات مـــ  األشـــ ال   
 أااالهم: التالية
رئي  جمل  الشيول اااييت، السـيد سـيمون  يسـراس، والقيـا ات الاملانيـة لكـل مـ          • 

 جمل  الشيول وجمل  النواب
ير املكلـ  بالعالقـات مـ  الاملـان،     رئي  وزرا  هـاييت، السـيد لـوران حتمـوت، والـوز      • 

السيد رال  تيانو، ومدير  يوان وزارة الشـؤون اخلارجيـة، السـيد ا. س. بـارتيلمة،     
 ومسؤولون حكوميون اخرون

السـيدة ســاندرا أونوريـه، املمثلــة اخلاصــة لألمـني العــام لألمــم املتحـدة اــاييت، والســيد      • 
األمـم املتحـدة لتحقيـل احتسـتقرار يف     لوك كو ، منسل شؤون سيا ة القانون يف بعثـة  

هــاييت، والســيد بــي  إميانويــل أوبــالي ورو، رئــي  وحــدة الــدعم واحتتصــال الاملــال،   
والســيدة صــويف  ا كــاي ، كــب ة مــديرا املكتــ  القطــرا لانــامج األمــم املتحــدة   

 اإلمنائة، و  هم م  موظفة األمم املتحدة يف امليدان
بران ، واملونسينيور باتريا أريـ    - أو - رئي  أساقفة بور املونسينيور    بوحتر، • 

 م  جمل  الوساطة األسقفة  
 ممثلو اجملتم  املدل واملنظمات    ائكومية اليت هة أعضا  يف مبا رة اجملتم  املدل • 
السيدة ج الدي  بيلزر سالندرا، رئيسة برنامج الدعم الاملال يف هاييت التابعة لوكالـة   • 

   .تنمية الدولية التابعة للوحتيات املتحدةال
وتعتا هاييت بلداف مريداف م  نوعـه يف جوانـ  عـدة، ويواجـه مـديات ينفـر  هبـا بوجـه          

خال. وهة أيضا بلد  م  العديد م  التناقضات. مم  ناحية، مءن هـاييت هـة أول فهوريـة    
تقالاا. ولكـ  علـع الـر م    حتسـ  491م  أصول أمريقية يف العامل، وقد أحيت مؤخراف الذكرى 

م  الا، مءن البلد قد واجه علع مر السنني إرقاف مظيعـاف يف مرحلـة مـا بعـد احتسـتعمار، يتمثـل       
 ميما يلة:  

تعويضات مالية هائلة، مرضـتها عليهـا مرنسـا، وزا هـا تفاقمـاف القـروض الـيت تعاقـدت          • 
 بشل ا لتسديد هذا الدي   
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ــم     •  ــة وائكـ ــرب األهليـ ــ  ائـ ــو  مـ ــه    عقـ ــم  ومالييـ ــا حكـ ــا يف الـ ــتبدا ا )جـ احتسـ
عاماف، والذا ياعتا مـ  أحلـا الفصـول يف تـاريد هـاييت،       21الديكتاتورا الذا  ام 

 إا شهد عشرات ا حتف م  القتلع واملنفينين  
ـــ  41انعــدام احتســتقرار السياســة )  •  ــاريد  44 حكومــة خــالل األعــوام ال املاضــيةن، وت

 التشري  والقضا   حامل بتدخل ائكومات يف شؤون 
سـو  إ ارة املـوار  الطبيعيـة واقـتالع رقعـة واسـعة مـ  الغابـات، األمـر الـذا أ ى إىل            • 

 ِتحات التربة علع نطاق واس   
يف املائـة مـ  السـكان يعيشـون مـت خـ  الفقـرن،         11مقر مستوط  )ما يقدر بنحـو   • 

 ومعدحتت مرتفعة جداف لألمية  
ـــبيعية متكــــــررة، •  جــا يف الــا الزلــزال املــدمر الــــــذا وقـــــــ  يف كــانون    كــوار  طــ

شــ   وأقــر علــع أكثــر  441 111وأو ى حبـــــــــياة أكثــر مــ   4191الثال/ينــاير 
مليــون شــ  . وقــد تســب  يف مقتــل أكثــر مــ  ربــ  املــوظفني املــدنيني يف   2.4مــ  
ــور ــر أو أئــل أضــراراف بنســبة    - أو - ب ــران ، و م ــة مــ  مبــ  51ب ال اإل ارة يف املائ

يف املائة مـ    11العامة )جا يف الا مبىن الاملان وكاتدرائية الثالو  املقدسن وبـنسبة 
   .املدارس يف عاصمة البلد اات الكثامة السكانية العالية

وعلع الر م م  أن هاييت ليست يف حالة حرب وحت يف حالة نزاع، مقـد ظلـت األمـم     
ــنو    ــد خــالل الس ــات     املتحــدة حاضــرة يف البل ــ  عملي ــ  خــالل  تل ات العشــري  املاضــية، م

الســالم الــيت اضــطلعت بوحتياهتــا الواحــدة تلــو األخــرى: بعثــة األمــم املتحــدة يف هــاييت     حفــظ
ن، وبعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف هــاييت وبعثــة األمــم املتحــدة احتنتقاليــة يف    9112-9115)

ن. 4112-4111ة يف هــاييت )ن، وبعثــة األمـم املتحــدة للشـرطة املدنيــ  9119-9115هـاييت ) 
، أنشل جمل  األم  التاب  لألمـم املتحـدة بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـل       4112ويف نيسان/أبريل 

احتســتقرار يف هــاييت، الــيت كفلفــت بوحتيــة تقــدمي الــدعم للحكومــة احتنتقاليــة لكفالــة بيئــة امنــة    
تها وإصالحها؛ واملسـاعدة  ومستقرة؛ ومساعدهتا يف رصد الشرطة الوطنية ااايتية وإعا ة هيكل

يف بــرامج شــاملة ومســتدامة لــ ع الســالح والتســري  وإعــا ة اإل مــاا؛ واملســاعدة يف إعــا ة    
بس  وصون سـيا ة القـانون والسـالمة العامـة والنظـام العـام يف هـاييت؛ ومحايـة مـوظفة األمـم           

التعـرض الوشـيا   املتحدة ومرامقها ومنشمهتا ومعداهتا، ومحايـة املـدنيني الـذي  يتهـد هم خطـر      
للعنــ  البــدل؛ وتقــدمي الــدعم للعمليــتني الدســتورية والسياســية؛ واملســاعدة يف تنظــيم ورصــد  
وإجرا  انت ابـات بلديـة وبرملانيـة ورئاسـية حـرة ونزيهـة؛ وتقـدمي الـدعم للحكومـة احتنتقاليـة،           
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عزيـز  باإلضامة إىل مؤسسات وجمموعـات حقـوق اإلنسـان يف هـاييت، يف جهو هـا الراميـة إىل ت      
 حقوق اإلنسان ومحايتها؛ ورصد حالة حقوق اإلنسان يف البلد وتقدمي تقارير عنها.

مثــة برهــان واضــ  علــع أن وجــو  األمــم املتحــدة يف هــاييت كــان لــه  ور أساســة يف     
اتامظــة علــع القــانون والنظــام يف الــا البلــد ويف احتســت ابة لالحتياجــات اإلنســانية الكــاى   

ــد   ــلوى للعدي ــوم  امل ــة      )ت ــ  األ ذي ــ  األنقــاض، وتوزي ــزال، ورم ــ  جــرا  الزل مــ  املشــر ي  م
يف املائـة مـ     51واأل وية، وتوم  اللقاحات والعالا، وم  الـا، علـع سـبيل املثـال، عـالا      

مرضــع الســل، وتــوم  مرامــل امليــاه والصــرف الصــحةن. وقــد قــدمت األمــم املتحــدة الــدعم     
ــا  قــدراهتا علــع جعــل ا    ــة يف بن ــها.   للســلطات الوطني ملؤسســات تعــو  إىل العمــل بكامــل طاقت

مــ  املهنــيني يف  4 911وســاعد برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائة وحــده يف تــدري  أكثــر مــ   
مـ  اخلـاا  الـدوليني     91هاييت )م  بينـهم قضـاة وضـباا شـرطةن، وقـام بنشـر مـا يزيـد علـع          

ة مــ  قبيــل اإلصــالح  ملســاعدة املؤسســات يف تشــكيل السياســات العامــة يف اجملــاحتت الرئيســي  
القضائة، والبيئة، واملالية، والصحة، والتعليم. وبالنظر إىل أن هاييت لـي  لـديها جـي  وطـين،     
مقد كان تعزيز الشرطة الوطنية عامال أساسيا م  عوامل متكني البلد م  توم  األم  لسـكانه،  

خلطـة اخلمسـية لتطـوير    واإل ا  التدر ة للوجو  العسـكرا التـاب  لألمـم املتحـدة، متشـيا مـ  ا      
ــة إىل      الشــرطة الوطنيــة. ويــتعني بلــوغ ااــدف املتمثــل يف أن يصــل قــوام أمــرا  الشــرطة الوطني

 .  4195مر  علع األقل حبلول عام  94 111
وقــد شــهد الوجــو  العســكرا التــاب  لألمــم املتحــدة يف هــاييت تناقصــا مســتمرا، مــ      
، ومــ  املقــدر أن يصــل 4192يف عــام مــر   5 411مــر  بعــد الزلــزال مباشــرة إىل  94 111

. وياتوقــ  أن حيــد  تقريــر األمــني العــام  4192مــر  حبلــول  ايــة عــام   4 111هــذا العــد  إىل 
بعثــة األمــم  “بءعــا ة توجيــه”لألمــم املتحــدة الــذا أوشــا علــع الصــدور اخليــارات املتعلقــة   

ألمـم املتحـدة   املتحدة يف هاييت. وإن كان هناك طل  قوا بشكل عام علع انسـحاب قـوات ا  
بشــكل كامــل وســري . األمــر الــذا ياعــزى إىل حــد كــب  إىل  واعــة الكرامــة الوطنيــة، وإىل     
الدعايــة الــيت أحاطــت حبــاحتت متفرقــة مــ  ســو  املعاملــة مــ  جانــ  أصــحاب اخلــوا الــزرق     

البلـد   التابعني لألمم املتحدة، وإىل احتحت اا العـام علـع تفشـة وبـا  الكـول ا الـذا جلبـه إىل       
ة السالم التابعون لألمم املتحدة. وقـد زا  املوقـ  املتضـارب لألمـم املتحـدة إزا  السـب        حفظ

ورا  تفشة الوبا  مـ  إاـاب الشـعور العـام: مـبغح النظـر عـ  املطالبـات بـالتعويح، يصـع            
التشكيا يف األ لة العلمية، وينبغة لألمم املتحـدة علـع النحـو الـذا اقترحـه املفـوض السـامة        

 ان، أن تتحمل مسؤوليتها األخالقية هبذا اخلصول.  ئقوق اإلنس
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وبالنظر إىل وقـوع البلـد يف شـرك أزمـة سياسـية معقـدة، وتركيـز األمـم املتحـدة علـع            
أولويــات البلــد األكثــر إئاحــا، اتســمت عالقتــها مــ  اجلمعيــة الوطنيــة بانعــدام الثقــة والتعــاون  

اراعــا ”  األمــم املتحــدة باعتبــاره اتــدو  للغايــة. حيــث ينظــر قــا ة جملــ  الشــيول إىل وجــو 
. لـذا، مقـد اختـذ جملـ  الشـيول قـرارات تـدعو إىل        “لتدخل القوى العاملية يف الشـلن الـداخلة  

احتنسحاب الفورا لبعثة األمم املتحدة لتحقيل احتستقرار م  هاييت. وش   عد  م  أعضـا   
أا يف شــروا ووحتيــة الاملــان الــوطين علــع نطــاق واســ  أحت يكــون للاملــان علــع اإلطــالق ر   

عمليات األمم املتحدة يف هاييت. لك  يف ضو  حالة اجلمو  السائدة بـني األحـزاب السياسـية،    
مل هــر أا مناقشــة شــاملة  اخــل الاملــان بشــلن وحتيــة وجــو  األمــم املتحــدة أو مســتقبل هــذا  

بدو تصـور خـاطل   الوجو  يف هاييت. ويشي  يف الدوائر ائكومية والاملانية علع السوا ، ميما ي
بـلن املــوار  املاليــة الــيت اســتاثمرت حــىت ا ن يف عمليـة األمــم املتحــدة ئفــظ الســالم ســتتحول   

مــــول املــــدام  إىل ” تلقائيــــا إىل اســــتثمارات إمنائيــــة تابعــــة لألمــــم املتحــــدة )مــــ  منطلــــل  
 ن.“للمحاريث نصال

طـاب  راـة يف املقـام    وميما يتعلل باألمم املتحدة، يتسم تفاعلها م  اجلمعيـة الوطنيـة ب   
األول. ويستثمر برنامج األمم املتحدة اإلمنائة، الذا ينشـغل عـا ة بـلمور ائكـم الـدميقراطة،      
جلت طاقته يف مبا رات تطرح علـع الصـعيد اتلـة. أمـا عمليـة بنـا  القـدرات  عمـا للاملانـات          

تـائج. وحـىت هـذا الـدعم     متتكفل هبا الوكالة األمريكية للتنميـة الدوليـة، وإن كانـت  ـدو ة الن    
بدأ يتقل  تدر يا م  اقتراب مشروع الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة مـ   ايتـه. ويضـطل      
منسل شؤون سيا ة القانون يف بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـل احتسـتقرار يف هـاييت بعمـل هـام يف        

السـلطة القضـائية،   عد  م  اجملاحتت، جا يف الـا إصـالح قـانون العقوبـات، وتعزيـز اسـتقالل       
ــا رات  ــد ة بشــلن       ــه مل يطــرح مب ومكامحــة احتحت ــاز املطــول الســابل للمحاكمــات، لكن
مؤسسة الاملان. واختذت الوحدة املعنية بتقدمي الدعم إىل الاملان التابعة للبعثة بعح املبـا رات  

اتلـة،   القيمة، م  قبيل تنظيم جوحتت للدراسة، والت في  م  حـدة ال اعـات علـع الصـعيد    
واملساعدة يف إنشا  مكت  للمساواة بني اجلنسني يف الاملان، و عم تنظيم املناقشـات، وتعزيـز   
التشريعات الرامية إىل مكامحة الفسا . لك  يف ظل عدم وجو  ميزانية سنوية ميكـ  التنبـؤ هبـا    

ملتحـدة، يظـل تـلق     ويف أجوا  تتسم بانعدام الثقة الشديد بني القيا ات الاملانية، وبعثـة األمـم ا  
 العمل الذا تضطل  به الوحدة أقل بكث  م  إمكاناهتا.  

ويتعلــل أحــد التحــديات الضــ مة الــيت تواجــه الاملــان يف أ ا  مهامــه علــع حنــو معــال    
بطبيعة العالقة ااهتا اليت تـرب  الاملـانيني بالنـاخبني. ملعضـا  الاملـان يشـعرون        بوصفه مؤسسة

جـز  كـب  مـ  وقتـهم وجهـدهم للعمـل كلخصـائيني اجتمـاعيني          بل م مضطرون إىل ختصي 
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ملواطنيهم، ع  طريل تزويدهم باخلدمات األساسية اليت مل تا هيـز اإل ارة العامـة بعـد لتقـدميها:     
م  قبيل سدا  الرسوم املدرسية لألطفال يف اجملتمعات اتلية، وإ ا  مرل عمل للعـاطلني عـ    

األمـر الـذا مـ  شـلنه أن يفضـة هبـم إىل حلقـة مفر ـة تـؤقر           العمل، و م  تكالي  اجلنازات،
 علع عملهم األساسة يف الاملان:  

ــان أصــوات          نأ)  ــد أعضــا  الامل ــة، يفق ــو  احتنت ابي ــل الوع ــدم مق ــة ع ــة حال مف
الناخبني، ويصب  م  الصع  جدا، م  التغي  السري  يف األعضا  أقنا  احتنت ابات )أكثـر مـ    

استمرارية العمل الاملال. كمـا أن احتمـاحتت اسـتمرار مـوظفة الاملـان       يف املائةن، ضمان 11
 الفنيني واتايدي  سياسيا م  عملية انت ابية إىل أخرى ضعيفة أيضا؛  

وبـــالنظر إىل الوقـــت  ـــ  املتناســـ  الـــذا يقضـــيه أعضـــا  الاملـــان يف تلبيـــة  )بن 
ــا تتع    ــرهم، كــث ا م ــاخبني يف  وائ ــا   احتحتياجــات الش صــية للن ــة، و الب طــل األنشــطة الاملاني

 تعقد الل ان اجتماعات  صصة بسب   ياب أعضا  الاملان؛ ما
وعالوة علع الـا، مـءن أجـوا  احتسـتقطاب الشـديد يف الاملانـات هعـل مـ           )ان 

الصــع  علــع األعضــا  التوصــل إىل اتفــاق بشــلن املســائل شــديدة األمهيــة للمصــلحة الوطنيــة، 
 ملان بالشلل لفترات طويلة.  ونتي ة لذلا يصاب الا

مم  جهة، هناك مؤشـرات علـع أن السياسـات ائكوميـة تقـو  هـاييت بشـكل مؤكـد          
كيلــومتر مــ  الطــرق اجلديــدة، ومعــدل منــو اقتصــا ا بلــا    211حنــو إعــا ة اإلعمــار )إنشــا   

يف املائـــة، وزيـــا ة ائاصـــالت  5، وزيـــا ة الصـــا رات بنســـبة 4192يف املائـــة يف عـــام  2.2
يف املائــةن. ومــ   2يف املائــة إىل  1يف املائــة، واافــاض معــدل التضــ م مــ   4يــة بنســبة الزراع

ــدة عــدم وجــو  إرا ة سياســية ملعاجلــة بعــح التحــديات         ــدعة أصــوات عدي ــة أخــرى، ت جه
 األساسية اليت تواجه اجملتم  اااييت، م  قبيل ما يلة:  

ت اخلاصة، تبدو امـاق  نظرا إلضعاف أو تدم  العديد م  الشركات واملبا را نأ) 
 التنمية املستدامة قامتة؛

بدحت م  األحيـا  السـكنية املناسـبة، ممـا ياـدخل       “العشوائيات ائديثة”انتشار  )بن 
 املواطنني يف حلقة مفر ة م  ائرمان والفقر؛  

تشــييد املبــال اجلديــدة الــيت حت تتقيــد جعــاي  الســالمة وحت تت ــذ احتحتياطــات    )ان 
مل ـــاطر، ممـــا ميهـــد الســـبيل أمـــام كارقـــة إنســـانية أخـــرى مـــ  وقـــوع زلـــزال األساســية مـــ  ا 

 جديد؛ إعصار أو
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تفشــة الفســا  واتســوبية، ممــا حيــول  ون وصــول القــيم واملواهــ  اجلديــدة    ) ن 
 الصدارة؛ إىل

املواطنــة حبــل الــدم ولــي  حبــل  - اســتمرار املســائل العالقــة املرتبطــة باجلنســية نـ)ه 
ة بني السكان واألرض اليت ولدوا عليها. وميما يتعلل حبقـوق امللكيـة،   يف إضعاف الصل األرض

 حيول عدم وجو  س ل لألراضة إلقبات امللكية  ون تدمل احتستثمارات األجنبية؛  
مـ  خـالل التحـول مـ  اإلحسـاس باملظلوميـة إىل       ‘‘ إصالح اإلنسان اااييت’’ )ون 

 ةثــ  يف التعلــيم والقيــا ة املدنيــة، وهــاختــاا موقــ  إ ــاا، والــا مــ  خــالل احتســتثمار املك 
 وجهة نظر أصبحت سائدة علع نطاق واس  يف هاييت.  

وسـوا  اتسـمت هـذه األمــور بالدقـة أم حت، مهـة متــاا إىل نقـاش عـام جــا ، وإىل أن         
يؤ ا الاملان الـدور الرئيسـة يف الـا. وممـا يزيـد هـذه التحـديات تعقيـدا اتـاوحتت الظـاهرة           

مــ  صــالحيات الاملــان. وبــالنظر إىل تــاريد طويــل مــ  ائكــم احتســتبدا ا    الراميــة إىل ائــد
ــلن الســلطة الفعليــة الوحيــدة يف    والاملانــات الضــعيفة يف هــاييت، مثــة إحســاس حت  يــزال قائمــا ب

الدولــة متارســها ائكومــة. ومثــة ا عــا ات بــلن الســلطة التنفيذيــة تت ــذ إجــرا ات متكــررة           
ورية للاملان: م  قبيل تـلخ  نشـر قـرارات الاملـان أو رمـح      لاللتفاف علع املسؤوليات الدست

التعيينات اليت خت  أعضا  الوكالة الوطنيـة   ةوه - املصا قة علع التعيينات اليت  ريها الاملان
بغـــح النظـــر عـــ  أحكـــام  - ملراجعـــة ائســـابات، و كمـــة احتســـتئناف علـــع ســـبيل املثـــال 

 األساسة.   القانون
ــا اكــره أعضــ    ــات    وومقــا مل ــا طلب ــة أحيان ــوزرا  بصــورة منه ي ــان، يت اهــل ال ا  الامل

، عنـدما أرجـلت السـلطة    4192احتستماع يف الاملان. وقد برزت أزمة سياسية كاى يف عام 
التنفيذية تنظـيم احتنت ابـات الاملانيـة، وبـات جملـ  الشـيول مهـد ا بفقـدان الثلـث الثـال مـ             

سيحول  ون اكتمال نصابه القانول، وبالتاأ، يصـب    أعضائه بعد أن تنتهة مترة وحتيتهم. مما
ماقد الفعالية. ومل يتس   ر  هذا اخلطر اجلسيم الذا واجه ائكم الدميقراطة وسيا ة القـانون  

، بــدعم مــ  4192إحت باعتمـا  وإصــدار قــانون جديــد لالنت ابـات يف كــانون األول/ يســما   
 اجملتم  املدل واجملتم  الدوأ.  

ز تقدم كب  باعتما  التعديل الدستورا الذا يـن  علـع ختصـي  حصـة     ور م إحرا 
يف املائة للنسـا  يف املناصـ  املنت بـة واإل ارة العامـة، حت يـزال الطريـل طـويال أمـام          21قدرها 

مقيل هذا اادف. ويعك  مكت  مقيل املسـاواة بـني اجلنسـني يف الاملـان، بـدعم مـ  األمـم        
ذه األحكام الدستورية، وكذلا علع مشـروع قـانون مكامحـة    املتحدة، علع س  تشريعات ا

العن  ضد املرأة، حيث ميثـل العنـ  ضـد املـرأة مشـكلة واسـعة النطـاق يف هـاييت. وحت يوجـد          
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يف املائــة مقــ  مــ   2حاليــا نســا  بــني أعضــا  جملــ  الشــيول يف هــاييت، بينمــا تشــغل النســا    
ة إىل التغل  علع حواجز ققامية واجتماعيـة  مقاعد جمل  النواب. باإلضامة إىل الا، مثة حاج

ض مة لضمان متكني املرأة سياسيا واقتصا يا. وتعمل ا ليات اليت واضعت يف ا ونـة األخـ ة   
سوا  علع الصعيد ائكومة أو الاملال، مضال ع  جمموعة نشطة م  منظمات اجملتمـ  املـدل،   

 علع التصدا اذا التحدا.  
ال، يف الوقــت الــراه ، علــع مرصــة إحيــا  ائــوار السياســة   وتنعقــد الكــث  مــ  ا مــ  

الوطين، بعد املبا رة اليت اختذها مؤخرا املؤمتر األسقفة اااييت برئاسة الكار ينال شبلة حتنغلـوا  
حزبا سياسيا والاملان وائكومة ومنظمـات اجملتمـ  املـدل،     41لل م  بني ممثلة ما يزيد علع 
ات برملانيـة وبلديـة شـاملة لل ميـ  حبلـول  ايـة هـذا العـام. وميثـل          ملناقشة شروا إجرا  انت اب

، 4192القـانون اجلديــد املتعلــل بـاألحزاب السياســية، الــذا اعتمـده الاملــان يف نيســان/أبريل    
ــاير     ــانون الثال/ين ــة يف ك ــرا     4192وأصــدرته الســلطة التنفيذي ــة أيضــا حنــو إج ، خطــوة هام

ال الكار ينــال حتنغلــوا، الــذا شــهد قبــل بضــعة أيــام انت ابــات ســلمية وحــرة ونزيهــة. وقــد قــ
وقوف املتنامسني العتيدي  الرئي  مارتيلة ورئـي  جملـ  الشـيول  يسـراس     ‘‘ مع زة’’مق ، 

حت ميك  ألحد أن حيل  لنـا يف إجـرا  هـذا    ’’جنبا إىل جن  خالل حفل تنصيبه يف الفاتيكان، 
 ‘‘.  املقبلة بلدا مزقته احتنقسامات ائوار بني أطراف هايتية. و   أحت نسلم األجيال

وقد أعطع اجتماع ومد احتمـا  الاملـال الـدوأ مـ  ممثلـة اجملتمـ  املـدل مؤشـرا قويـا           
علع أن هناك جمموعة نابضة بائياة وموهوبة م  املهنـيني والنشـطا  الـذي  لـديهم مهـم عميـل       

انون، والتنميــة املســتدامة. حتحتياجـات هــاييت متضـة قــدما علــع طريـل الدميقراطيــة وســيا ة القـ    
كمـا أفحـرز تقـدم هائـل يف جمـال حريـة الصـحامة، وضـ  البلـد ضـم  الثلـث األول بـني بلــدان             
العــامل يف هــذا اجملــال. وميثــل التــوتر ائــاأ بــني الســلطتني التنفيذيــة والتشــريعية يف العديــد مــ    

لذات، وحيتـاا إىل الـدعم   اجلوان  مؤشرا يف الواق  علع أن الاملان  خل أخ ا مرحلة تلكيد ا
يف هذه العملية. ومثة إمكانية علع أن تشهد هاييت انتعاشا حقيقيـا ر ـم الظـروف الصـعبة الـيت      
تواجه املؤسسات. وينبغة اذا البلد أن يصب  مرة أخرى أمة مستقرة ومز هـرة . ومـا ينقصـه    

 مق  هو الثقة وتومر اإلرا ة إلطالق العنان اذه اإلمكانية.
 

 ات:التوصي  
سيكون م  املفيد لو اسـتطاع الاملـان، باحتشـتراك مـ  األمـم املتحـدة، وضـ          نأ) 

تصـور مشـترك ملســتقبل التعـاون ميمـا بينــهما. ور ـم تعــد  حـاحتت الطـوارئ الــيت كـان علــع         
األمم املتحدة التصدا اا يف أعقاب الزلزال املـدمر الـذا وقـ  قبـل أربـ  سـنوات، مثـة حاجـة         
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ئقيقة مفا ها أن السـالم الـدائم والتنميـة املسـتدامة حت ميكـ  مقيقهمـا       إىل وجو  مهم مشترك 
  ون وجو  مؤسسات قوية للحكم الدميقراطة، جا يف الا برملان مستقل ومعال؛

م   ت ينبغة أن يصب  لتعزيز الاملان األولوية يف برنـامج عمـل األمـم املتحـدة      )بن 
الانامج، وتطويره بالتعاون الوقيل م  الاملـان نفسـه.    يف هاييت. وينبغة توم  موار  كامية اذا

وكمالحظــة عامــة، واســتنا ا إىل نتــائج مماقلــة مققــت يف بعثــات ميدانيــة ســابقة، ســيكون مــ  
املفيد وض  جمموعة مبا ئ توجيهية متكاملة بشلن الكيفية اليت ميك /ينبغة هبا لعمليات األمـم  

   الاملانات علع الصعيد الوطين؛  املتحدة واألمرقة القطرية أن تتفاعل م
ــة املرتبطــة       )ان  ــات الراي ــدر يا ضــم  العملي ــان ت ينبغــة إ راا احتياجــات الامل

باحتســتراتي يات الوطنيــة الكــاى. وينبغــة إ راا الاملــان بشــكل أو بــمخر يف إطــار معاليــة         
مشـاورات   ، والـذا يـن  علـع إجـرا     4194يف عـام   لاملعونة، علع سبيل املثال، الـذا أفنشـ  

منتظمـة ميمــا بـني أصــحاب املصـلحة فيعــا )ائكومـة، اجلهــات املاحنـة و  مهــا مـ  الشــركا        
اإلمنـــائيني واملنظمــــات  ــــ  ائكوميـــة والســــلطات اتليــــةن. وإحت ســـتظل امللكيــــة الوطنيــــة    

 للتقويح؛   عرضة
ت مثة حاجة إىل إطالع الاملان بصورة منتظمة علع فيـ  القـرارات واملبـا را    ) ن 

الرئيسية اليت تت ذها كل م  ائكومة واألمـم املتحـدة، مـ  حيـث صـلتها بـاألم  والتنميـة يف        
 البلد، وإىل إشراكه يف املشاورات اجلارية بشل ا؛  

ــة العامــة      نـ)ه  ــة، ينبغــة أن تشــرح محــالت التوعي ــراب احتنت ابــات الاملاني مــ  اقت
ــان وأعضــا     ــام واملســؤوليات الرئيســية للامل ــات  ــ     بوضــوح امله ــور توقع ــ  ظه ــان، ملن   الامل

صحيحة أو    واقعية. وينبغة للمرشحني، أيضا، وضـ  هـذا يف اعتبـارهم وإجـرا  ائمـالت      
 بنا  عليه؛  
ينبغة للاملان نفسـه أن يتبـ  إجـرا ات هتـدف إىل تعزيـز مصـداقيته ومسـا لته         )ون 

دنيني الاملــانيني، هبــدف ومعاليتــه. وميكــ  أن يكــون اعتمــا  قــانون بشــلن وضــ  املــوظفني املــ   
 مديث وإضفا  طاب  مهين علع مؤسسة الاملان، خطوة هامة يف هذا احتهاه؛  

تشـ  القالقــل احتجتماعيــة و  هــا مــ  مظــاهر الســ   العــام الــيت وقعــت يف   )زن 
ــر اإلصـــالحات     ــه أزمـــة أخـــرى مـــامل تا ـ الســـنوات األخـــ ة إىل أن البلـــد مهـــد  بـــلن يواجـ

انية واتلية اليت تلخرت كـث ا قبـل  ايـة هـذا العـام. ويبـدو أن وعيـا جديـدا         واحتنت ابات الامل
ظهر بني الفرقـا  السياسـيني واحتجتمـاعيني بـلن ائـوار أمـر حت  ـىن عنـه لتقـدم هـاييت. وينبغـة            
جلمي  األحزاب السياسـية أن تضـطل  جسـؤولياهتا، وتت ـاوز مرحلـة إلقـا  اللـوم، وتن ـرا يف         
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السياســية يف هــاييت هبــدف التوصــل إىل اتفــاق بشــلن شــروا إجــرا          حــوار بــني األطــراف    
 ؛  4192انت ابات حرة وشفامة وشاملة يف عام 

مثة حاجة إىل أن يسو  منـال مـ  احتحتـرام وائـوار والتعـاون بـني السـلطات         )حن 
الــثال  للدولــة. وينبغــة للحكومــة أن تبــذل جهــدا واعيــا لقبــول الــدور الرقــاا للاملــان علــع   

 املنصول عليه يف الدستور؛   النحو
ينبغة للقا ة الاملانيني ا تنـام الفرصـة السـاحنة حاليـا، ووضـ  ح ـر األسـاس         )ان 

 ملستقبل التنمية يف هاييت.  
واحتما  الاملال الدوأ، الذا يعد مستو عا لل ـاات والت ـارب الاملانيـة مـ  فيـ        

ــا     ــ  إشـ ــارب رهـ ــاات والت ـ ــذه اخلـ ــ  هـ ــامل، يضـ ــا  العـ ــاعدة يف  أحنـ ــاييت للمسـ ــان هـ رة برملـ
 العملية.   هذه

وتو  بعثة احتمـا  الاملـال الـدوأ أن تعـرب عـ  امتنا ـا للحكومـة وجملسـة الشـيول           
ــم         ــة األم ــدل، وبعث ــ  امل ــات اجملتم ــة، وملنظم ــة والديني ــاييت، وللســلطات اإل اري ــواب يف ه والن

تعدا ها ملقابلـة أعضـا  البعثـة أقنـا      املتحدة، وجلمي  وكاحتت األمم املتحدة اليت أعربت ع  اسـ 
 بران . - أو - مترة إقامتهم يف بورت

 
 
 


