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 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال 27البند 

    النهوض باملرأة
ــرةرة وــ وؤة م ر ــة      ــن    2015وــبافرباياؤر  5م ــا  م ــع الع ــة  ا األم موجه

 البعثة لدائمة لبنغالدؤش لدى األمم املتحدة  
  

ــا  ل مــم          ــع الع ــا  ا األم ــنغالدؤش الاــعبية نيياهت ــة ب ــة جلمهورؤ ــة الدائم ــدا البعث  هت
املتحــدةو وشتاــرصو باــ تها رئيســة ة ــحت  دارة ايننيــاد اليملــاي الــدوىلو بــ ن نييــ   يــ   ا   
اجلمعيــة العامــة لبــال غتع اية  يلؤــة وال رةســيةق ةــت الو يلــة اةتاميــة ل منا اــة العامــة باــ ن  

 و الــا اعتمــدهتا اجلمعيــة‘‘نيليــا املســاواة بــع اجلنســعو و فــا  العنــ  ضــد املــرأة ’’موضــو  
ــة لالنيــاد اليملــاي الــدوىلو املعلــودة أل جنيــ  أل شاــرؤن األولرب     ــة والثال ــون بعــد املائ  احلادؤ

 .  2014أةتوبر 
وشرجو البعثة الدائمة جلمهورؤة بنغالدؤش الاعبية لدى األمم املتحدة من األمع العـا    

ســعة والســتع شعمــيم هــرذ املــرةرة الاــ وؤة ومرالهــا باعتبارنــا و يلــة مــن و ــائا الــدورة التا 
 من جدول األعمال.   27ل جمعية العامةو أل   ار البند 
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املوجهة  ا األمـع العـا     2015وبافرباياؤر  5مراا املرةرة الا وؤة امل ر ة   
 من البعثة الدائمة لبنغالدؤش لدى األمم املتحدة  

 ]األص : باية  يلؤة وال رةسية[
نيليـا املسـاواة بـع اجلنسـعو     ”موضـو    الو يلة اةتامية ل منا اـة العامـة باـ ن     

 “  و فا  العن  ضد املرأة
 الا أ رهتا اجلمعية احلادؤة والثال ون بعد املائة لالنياد اليملاي الدوىل   
 ق  2014شارؤن األولربأةتوبر  16لجني و   

 و اجتمعناو حنن النواب اليملاةيعو أل اجلمعيـة احلادؤـة  2014أل شارؤن األولربأةتوبر  
ــدوىل املعلــودة  ــول موضــو       ــة لالنيــاد اليملــاي ال ــثال ع بعــد املائ ــا املســاواة بــع  ”وال نيلي

 “.  اجلنسعو و فا  العن  ضد املرأة
ــلمع         ــا م ت ــ  ا ةن ــة. ا ــن صــميم التلــد  والســال  والتنمي ــع اجلنســع م  ن املســاواة ب

املســتدامةو اــ ن مــن واجبنــا   بتحليــا الســال  واألمــن أل العــاءو وب فــا  ال لــر ونيليــا التنميــة  
 ةعاجل هرذ املس لة بال شردد. أن

وليحت ألا ب د اليو  أن ؤلعم أة   لـا املسـاواة بـع اجلنسـع. اـاملرأة ةاـ  سـ ان         
أل املائـة أل ييـع أحنـا  العـاءو      21.8العاءو ومع  لـ  ين شتجـاون ةسـبة لثي ـها أل اليملاةـا       

ضى املـرأة أجـرا أدم مـن أجـر الرجـ  للـا  ة ـحت العمـ و         وما نالت اللاعدة العامة هي أن شتلا
م يون اتاة حمروما  من اينلتحاق بالتع يم اينبتدائي. وعـد  املسـاواة    31وؤعيش ما ؤلؤد ع ى 

بع اجلنسع عام  ؤاـد ب ـداةنا ييعـا  ا اة ـ و ولـرل  وجـك أن ؤ ـون ال  ـا  ل تغ ـك          
 وةسا .  ع ي  أولوؤتنا ييعاو أارادا وياعا و رجاين 

وُشعد اليو  آاـة العنـ  ضـد املـرأة معكـ ة ةـيى أل ةـ  ب ـد وع ـى الاـعيد الـدوىل.             
شوجد أمة مبن ى عن هرذ الظاهرة؛ اآ ر شلدؤرا  منظمـة الاـحة العامليـة ع ـى الاـعيدؤن       وين

العــاملي واي  يمــي شــبع أن وا ــدة مــن ةــ   ــال  ةســا  أل العــاء شعرضــت ل عنــ  ع ــى ؤــد   
 و ل عن  اجلنسي من غري العاري.  عاريها احلميم أ

ــاة        ــاة العامــة أو أل ةــال احلي ــاة أل ةــال احلي وســوا  ارُش ــك العنــ  ضــد املــرأة وال ت
اةاصةو اهو جبميع أو ال  ومظاهرذ ؤس بهن ةرامتهنو وؤنته   لو هن األساسـيةو وؤـ  ا   

ال امنـة اـيهن.   صحتهنو وحيد من  درهتن ع ى ايةتاجو وحيول بينهن وبع استغالل الطا ا  
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وهلرا العن  أؤكا عوا ك و يمة ع ى السال  واألمنو ةما ل  أ ر س يب ع ى التنميـة.   
 ولرل  انحن ةدؤن بادة ييع أو ال العن  ضد النسا  وال تيا .  

ــرى   ــدانا ع ــى            ــان شتغ ــرأة إاهرش ــ  ضــد امل ــع اجلنســع والعن ــد  املســاواة ب وع
واة بـع الرجـ  واملـرأة دون وضـع  ـد ل عنـ  ضـد        األ رى. امن جهةو ؤستحي  نيليا املسا

املرأة؛ ومن جهة أ رىو ؤـلداد شعـرض املـرأة ل عنـ   ـدة بسـبك ا ـتالل شـوانن اللـوى بـع           
الرج  واملرأة. وملعاجلة هرذ املا  ةو ؤتعع ع ينا أن ة  ـر أل احلسـبان السـياق األوسـع حليـاة      

 األساسية ةااة.   املرأة واحلاجة  ا ة الة اين ترا  الواجك حللو ها
والتادا ل عن  ضد املرأة مس لة معلدة شتط ك شغيريا عميلا.    ؤتط ك األمـر النظـر    

 ا مــوانؤن اللــوىو ومواجهــة ال  ــر األبــوا الــرا ؤتب ــ  ييــع جواةــك ةتمعاشنــاو وشغــيري    
ش ـ   العل يا و ومسـا لة األدوار اينجتماعيـة واللوالـك النمطيـة الـا شاـبعنا  ـاو مبـا أل  لـ           

املتع لة بالرجال. ةما ؤتط ك األمر ل ع املرأة من شلرؤر ما شرؤد حبياهتا وجسـدها وماـريهاو   
ــ  عرضــة        ــة اين تاــادؤةو ش ــون أ  ــا ل ــ  أمــر ة ســهاو مبــا أل  لــ  مــن النا ي ألن املــرأة ال

 املعام ة.   لسو 
عنـ   وين ؤوجد  ـ  وا ـد ؤوصـ   ا نيليـا املسـاواة بـع اجلنسـع واللكـا  ع ـى ال          

ضد املرأة؛ ب  ؤوجد من السب  ضروب وىت شع حت شنو  احلـاين  والتجـارب الو نيـة. ومـع     
 ل و مبلدور اليملاةـا  أن شكـع اسـتراشيجيا  و جـرا ا  أساسـية. اـ ن حنـن ني ينـا بـاينلتلا           

 وايرادةو ةان التلد  هداا مم ن التحلا.  
واللكـا  ع ـى العنـ  ضـد      وجيك أن ؤتجسـد اينلتـلا  بتحليـا املسـاواة بـع اجلنسـع       

املــرأة أوين و بــ  ةــ  وــي  أل ســن شاــرؤعا   وؤــة وــام ة غــري لييلؤــةو شــدعم ل ــع املــرأةو   
وشعاجل ييع أوـ ال التمييـل. وهـرا معنـاذ وضـع   ـار  ـاةوي ين شعترؤـ  الثغـرا و   ـار ؤـنت            

نظـور اجلنسـاي.   ع ى شن ير شدابري  اصة م  تة لتحليا التوانن وشيسري مهمـة شعمـيم مراعـاة امل   
ومعىن  ل  أؤكا وضع   ار ؤنسجم واينلتلاما  الوا عة ع ى ةاه  الدول مبوجـك الاـ و    
الدوليــة املتع لــة حبلــوق ايةســان واملســاواة بــع اجلنســع الــا هــي أ ــراص ايهــاو مثــ  اش ا يــة  

 اللكا  ع ى ييع أو ال التمييل ضد املرأة.  
لعنــ  ضــد املــرأة جبميــع أوــ ال و وشتكــمن وحنــن حباجــة  ا شاــرؤعا  وــام ة  ــر  ا 

أ  امـا شتع ــا مبنــع هــرا العنـ  وااؤــة الناجيــا  منــ  ودعمهـن وملاضــاة اجلنــاة ومعا بتــهم.    
وجيــك أن ش  ــر هــرذ التاــرؤعا  أل اينعتبــار أؤكــا ا تياجــا  ال  ــا  املبت  ــة مــن النســا     

هــاجرا  والالج ــا  مــن وش بيهــاو وين ســيما ال  ــا  األوــد ضــع او مبــا أل  لــ  ال تيــا  وامل 
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النسا . وُؤعد هرا من اجملاين  الا أ رن ايها بعـ  التلـد ؛ اع ـى سـبي  املثـالو ؤوجـد  اليـا        
 لدى   ثي الب دان أل العاء  واةع  ر  العن  العائ ي.  

وؤظــ   عمــال اللــواةع ع ــى صــعيد املمارســة هــو الاــعوبة الرئيســية. ولــرل  جيــك      
 و ةما جيك التد يا أل امليلاةيا و ل  الـة صاـيت مـا ؤ  ـي مـن      شكمع اللاةون احمل ي آليا

 املوارد املالية والبارؤة الالنمة لتن ير اللواةع ب عالية.  
ولت ون اللواةع م بيـة ين تياجـا  الناجيـا  مـن العنـ  اجلنسـايو ين بـد مـن شـواري           

 نسـا و ومراةـل    دما  ؤ ون احلاول ع يها أمرا ميسورا. ا لد أةا   عـدة دول مالجـل ل  
ــك املســاعدةو و     ــة لط  ــا     ’’اشاــال هاش ي ــة األنم ــة اةــدما  ملواجه ــل مت ام  ــوار “ مراة ش

ل ناجيا  من العنـ  اجلنسـاي اةـدما  اللاةوةيـة والطبيـة وشسـدا هلـن املاـورة. ومـن املهـم           
ؤـة  ل غاؤة اينستثمار أل منظومة ل عدالة  ائمة ع ى الو وص  ا جاةك الناجيا  من النسا  واا

 لو هن؛ ول محاةم املتبااة أل العن  العائ ي واجلـرائم اجلنسـية دور بـالأل األنيـة أل هـرا      
الادد. وبايضااة  ا  ل و جيـك شـدرؤك عناصـر أجهـلة  ة ـا  اللـواةع ع ـى العناؤـة حبماؤـة          
ــة ل ــي شاــعر النســا             ــ مع األدلــة اجلنائي ــى ش ــن ةرامتــهنو وع  ــن النســا  و   ــا  م الناجي

 ين  طر ع يهن من ايبالغ عن العن  و  ك ايةااص.  األ رؤا  ب 
ــو ى التاــدا ل عنــ         ــد مــن عمــ  ةتمعــي منســا ؤت ــر ةاجحــاو ين ب ولي ــون التن ي

وؤ ون اي  دور جلميع أصحاب املا حةو مـن   ومـا  وبرملاةـا  ووـر ة ومـدعع عـامع       
  دؤنــيع و كــاة وملــدمع ل رعاؤــة الاــحية ومروــدؤن اجتمــاعيع ومنظمــا  ةســائية ونعمــا  

 و ادة ةتمعيع.  
ومعراة اللواةع أمر أل غاؤة األنية أؤكا. ولـرل  جيـك ةاـر التاـرؤعا  وجع ـها أل       

متناول الناس وشلرؤبـها مـن أاهـامهمو ومـن  ـرق  لـ  شـدرؤحت اللـاةون وشريـة ةاوصـ   ا           
ال غا  احمل يـة وشناولـ  أل املنا اـا  العامـة. ول ـي ؤ ـون النجـا    يـ  السياسـا و حيتـاج           

دائمـة واعالـة. وجيـك أن ؤعـي املوا نـون ةااـةو رجـاين وةسـا و بـنع           األمر  ا اـال  شوعيـة  
وبنا و أن العن  ين ميت با ة  ا اةاوصيا  الا شلتكـي التسـترو وأةـ  ين سـبي   ا  طـع      
دابر العن  ما ء ؤع الناس أن التسامح مع  ب ا و   من األو ال أمر غـري ملبـول. ولتـنجح    

ــا أل    ــد هل ــة هــرذو ين ب ــاوفم      اــال  التوعي ــدؤع وشع ــا  التل ي ــد اللعم ــن ش ؤي ــدان م بعــ  الب 
 وش همهم.  
ومــن الكــرورا أن ؤ ــون شن يــر اللــواةع والسياســا  نيــت املرا بــة. االــدور الر ــا   

الرا ؤلو  ب  اليملاةيون دور أساسي وجيك شعلؤـلذو مبـا أل  لـ  عـن  رؤـا   امـة الاـراةا         
ي. ومن الكرورا أؤكا شواري املع ومـا  لاـياغة   ايما بع األ لاب ومع  رةا  اجملتمع املد
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وسن  واةع اعالة وشلييم أ رها. ونيليلـا هلـرذ الغاؤـةو ؤـتعع ع ينـاو باـ تنا ماـرععو أن ةـب          
 دراشنا اي اائية الو نية وجنمع البياةا  ماـن ة  سـك ةـو  اجلـنحت وةـوىل اهتمامـا  اصـا        

 ير استلاا ا  أل األسر املعياية.  لعدد  اين  العن  ضد املرأة املب أل عنها ولتن 
وؤنبغــي العناؤــة حبالــة ال  ــا  الكــعي ة ومعاجلتــها ع ــى ســبي  األولوؤــة. االنســا  أةثــر  

ش ن عرضـة لالعتـدا  والعنـ  أل أو ـا  األنمـا . والنسـا  وال تيـا  هـن أغ ـك ضـحاؤا            ما
يـة واةعـدا  األمـن    الزناعا  املس حةو  لـ  أن الزناعـا  املسـ حةو  ا جاةـك األعمـال ايرهاب     

والعن  املتا  باين ار باملبدرا و شلؤد من ضع هن و ع هن أةثـر عرضـة ل عنـ  اجلنسـاي     
وسو  املعام ة أل وـ   أعمـال اغتاـاب وا تطـاص وشـلوؤي  سـرا وشـلوؤي أل سـن مب ـرة          
 واستغالل واستعباد جنسي. واملـرأة مسـتهداة اسـتهدااا مباوـرا أل بـدفا  ـرذ اجلـرائم املروعـة        

 وبتنامي ال جو   ا استبدا  العن  اجلنسي ةسال  من أس حة احلرب.  
وأل ضو  التلارؤر امللعجة عما ُؤرش ك أل الو ت احلاضر من اةتهاةا  حللـوق املـرأة    

أل إروص الزنا و من واجبنا أن ةدؤن هرذ األعمال ع نا وةندد ب ا اسـتبدا  ل ـدؤن والثلااـة    
تحر  ع ى سبي  اينسـتعجال ع ـى الاـعيد الـو   واي  يمـي      لتيؤرها. وجيك ع ينا أؤكا أن ة

والــدوىل حلماؤــة النســا  وضــمان الــدعم ل ناجيــا  منــهنو ول ينــهن مــن الوصــول  ا العدالــة  
وايةااص وملاضاة اجلناة. وأل هرا السياقو جيك ع ى الدول أن شواصـ  الواـا  باينلتلامـا     

ق ايةسان  ا  الا ة باملوضـو و ةمـا جيـك    الدولية امل لاة ع ى عاشلها مبوجك ص و   لو
قو و ـرارا   2000ل 1325ع يها أن شن ـر بال امـ   ـرار ة ـحت األمـن التـابع ل مـم املتحـدة         

ل جنة املعنية باللكـا    30اجمل حت األ رى املتع لة باملرأة والسال  واألمنو والتوصية العامة ر م 
 ع ى التمييل ضد املرأة.  

عي ةو وهـن ؤـواجهن أوـ اين أ ـرى مـن العنـ و ةتاـوؤ         وال تيا  بـدورهن ا ـة ضـ    
األعكا  التناس ية لإلةـا  وغـريذ مـن املمارسـا  املسـي ةو والتـلوؤي أل سـن مب ـرة والتـلوؤي          

ا ي الب دان الناميةو ؤتلوج الث ـ  مـن ال تيـا   بـ      “. وراا”اللسرا واللت  باسم ما ؤسمى 
ضـا  ةطـر شاـوؤ  أعكـائهن التناسـ ية.      مالؤـع منـهن معر   3.3 ب وغهن سن الثامنة عارة و

ــة مــن احلــاين و شســتهدص اينعتــدا ا  اجلنســية ال تيــا  ممــن هــن أل ســن          50وأل  أل املائ
اةامسة عارة أو  ىت أصغر من  ل . ولرل  جيك وضع   ول شراعي ا تياجا  ال تيـا .  

ن   ولتـهن أل  ومن واجبناو حنن اليملاةيعو أن ةت  م ب سـافن وةـدااع عـن  لهـن أل أن ؤعاـ     
 م من من اةوص والعن .

والتغـيري ؤبـدأ منـر ويندة الاـبت. اـالتع يم عامـ   ـوا مـن عوامـ  نيليـا املسـاواة؛             
هو من السب  الرئيسية لتغيري العل يـا و والتاـدا ل لوالـك النمطيـة والتمييـلو وبنـا   لااـة           
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ــد أن ؤتح    ــا    ا أرؤ ــيم ال تي ــتم ع واألمــن   املســاواة والتســامح. وين غــىن عــن شع  لــا هلــن ال
اينجتماعيان واين تاادؤان. ومن و ن شثليـ  ال تيـان وال تيـا  أل  لـوق ايةسـان واملسـاواة       

ة ن ؤ ون  ل و ع ى سبي  املثـالو باينسـتعاةة باملناسـك مـن      -بع اجلنسع منر سن مب رة 
عال ـا   أن ؤساعد ع ى غـرس رو  ةبـر العنـ  واين تـرا  أل ال     -ال عك واأللعاب واللات 

بع اجلنسع. وجيك أؤكا  عادة النظـر أل مـواد التع ـيم والـتع م املسـتبدمة أل املـدارس  ـدص        
شنليتـها مـن اللوالـك النمطيـةو ةمـا جيـك  وـرا  األسـر  ـدص التوعيـة حبلـوق املـرأة وةسـ               
اللوالك النمطية اينجتماعية. ومـن الكـرورا أؤكـا شثليـ  ا بـا  واألمهـا  أل ةـال  لـوق         

 ة واملساواة بع اجلنسع.  املرأ
وبوسع وسائط ايعال و مبا أل  ل  وسـائط التواصـ  اينجتمـاعي الرئيسـيةو أن شلـد        

 سهاما ةبريا أل التثليـ  والتوعيـة. اهـرذ الوسـائط جيـك ع يهـا أن شت ـادى ش ـرؤحت اللوالـك          
غاضـي عـن   النمطية ومظاهر عد  املساواة بع اجلنسـعو ةمـا جيـك ع يهـا أين شظهـر مبظهـر املت      

العن  ضد املرأة. وب ك  ما شتنا    وسائط ايعال  اليو  مـن شلـارؤر عـن أعمـال العنـ  ضـد       
املرأة أل ييـع أحنـا  العـاءو أصـبحت أعـداد السـا طع ع ـى هـرذ اجلـرائم والـداعع  ا  فـا             

  الة اياال  من العلاب أل شلاؤد مطرد.  
ضد املـرأة مسـ ولية م لـاة ع ـى عـاشا ةـ        ونيليا املساواة بع اجلنسع و فا  العن   

من الرج  واملرأة. ا م اةا  التغيري موجودةو والرجال جل  ين ؤتجـلأ مـن احلـ ؛ وؤنبغـي هلـم      
أن ؤلوموا بدور اعال أل النلاش وؤهبوا ل داا  عن  لوق املـرأة. وع ـى األغ بيـة الاـامتة مـن      

   مس ولياهتا  ا جاةك النسا .  الرجال ممن ؤنبرون العن  أن  اهر مبو  ها ا ن وشتحم
وين بد من أن ؤ ون ل مرأة صو  مسـمو  أؤكـا. اـاملرأة الـا شتـوا مناصـك  يادؤـة         

 ادرة ع ى مساعدة النسا  األ رؤا  ال ـوا  لـيحت هلـن صـو  مسـمو  أو ين ُؤ  ـر بـرأؤهنو        
  الـا  و ل  للـدرهتا ع ـى اصـا  مـا ؤـتعع مـن  جـرا ا  ةدمـة ماـاحلهن ومعاجلـة التحـدؤا           

ؤواجهنها. ومع  ل و ين ؤلال لثي  املرأة ضعي ا أل املناصك الليادؤةو وؤـتعع نؤـادة لثي ـها أل    
 هي ا  صنع اللرارا ؛ ونيليلا هلرذ الغاؤةو ؤنبغي النظر أل اعتماد شدابري  اصة م  تة.  

ا  والتغــيري ال عــال ؤتط ــك   ــارًا م سســيًا  وؤــًا وهي ــا  و نيــة ل ــ  الاــال ية ينصــ 
ؤ ل  من  جرا ا . ولـرل  جيـك ع ينـا أن ةـلود برملاةاشنـا باللـدرة ع ـى وضـع  ـد ل عنـ             ما

ضد املرأة ونيليا املساواة بع اجلنسع. وؤنبغـي أن ُشتبـر  طـة عمـ  ايننيـاد اليملـاي الـدوىل        
ليملاةــا  شراعـــي اينعتبـــارا  اجلنســـاةية مرجعـــا ُؤهتــدى بـــ  أل شن يـــر ايصـــال ا  وشلوؤـــة   

 ا .  امل سس
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و ةطوا صـ حة األهـداص ايئائيـة ل ل يـة وحنت ـ  بالـرةرى السـنوؤة        2015أل عا   
هـي   2030 ا عـا    2015العارؤن ملنهاج عمـ  بـيجع. وجيـك أن ش ـون ال تـرة مـن عـا         

اتــرة املعرةــة احلا ــة أل مســرية ال  ــا  الطوؤ ــة أل ســبي  املســاواة بــع اجلنســعو وع ينــا          
ــا      ة ــون أل املوعــد ل ســك  أن ــى أة ســنا عهــداو باــ تنا ةواب هــرذ املعرةــة. وحنــن ةلطــع ع 

 .برملاةيعو جبع  هرا اهلدص  ليلة وا عة
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 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال 124 و 69البندان 

تعزيز تنسـي  املسـاعدة اساسـااية واملسـاعدة الةو يـة      
ــم املتحــدة    ــدمألا األم ت تم ــ ــوار     ال يف حــا ا الا

ــا الةــحة  ذلــا املســاعدة ا دتةــااية ا ا ــة    يف مب
    العاملية والسياسة ا ارجية

ــرة ة وــ وية م ر ــة      ــن    2015اي  وــبافب ر 5م ــا  م ــع الع ــة  ا األم موجأل
 البعثة الدائمة لبنةالايش لدى األمم املتحدة

 
تتمد  البعثة الدائمة جلمألورية بنةالايش الشعبية لـدى األمـم املتحـدة بتحيالـا ل مـع       

العا  ل مم املتحدة وتتشـ   بةـ تألا رئيسـة  إـا  اارة ا اـاا الرملـايل الـدوت  بـ ن تـوايف          
م اختـاذ تـدابع عاجإـة ودويـة     اور الرملااـاا يف اعـ  ”العامـة ييـب بـنل المـ ار املعنـون      اجلمعية 

ملواجألة وباء  يبو  ويف سن دـوااع تا ـا اختـاذ تـدابع  عالـة مـن تجـا التةـدب والت  ـ  لـب           
ااإيزية وال  اسية( الرب اعتمدتب اجلمعية احلااية والثال ـون  )باس “ولةعه من األم اض املعدية

 2014ملائـــة لالاـــاا الرملـــايل الــــدوت  املنعمـــدة لنيـــب يف تشـــ ين األولبتةتــــوب        بعـــد ا 
 (.امل    )ااظ 

ــا  تن ي    ــع العــ ــة مــــن األمــ ــة الدائمــ ــتما البعثــ ــ وية  وتإــ عمــــم  ــــره املــــرة ة الشــ
لإجمعيـــة العامـــة يف  يـــار  باعتبارمهـــا و يمـــة مـــن و ـــائ  الـــدورة التاســـعة والســـتع وم  مألـــا
 جدول األعمال.  من  124 و 69 البندين
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املوجألة  ا األمع العـا    2015وبافب راي   5م    املرة ة الش وية امل ر ة   
 من البعثة الدائمة لبنةالايش لدى األمم املتحدة

 
 ااإيزية وال  اسية[س]األ ا: با

 
م اختـاذ تـدابع عاجإـة ودويـة ملواجألـة وبـاء  يبـو  ويف سـن         اور الرملاااا يف اع  

ــوااع تا ــ  ــن      د ــب ولةــعه م ــة مــن تجــا التةــدب والت  ــ  ل ــدابع  عال ا اختــاذ ت
 األم اض املعدية

د ار اخترتب باسمجاع اجلمعية احلااية والثال ون بعد املائة لالااا الرملايل الدوت )جنيـب     
 (2014تش ين األولبتةتوب   16

     ن اجلمعية احلااية والثال ع بعد املائة لالااا الرملايل الدوت 
من ت شي  يبو  عإى اطاق غع مسبوق يف منطمة غـ   ت  يميـا    إذ تعرب عن القلق 

ارت اع تعداا حا ا الو ـاة النامجـة عـن الوبـاء  و ا ـة       وإذ يثري جزعهايف األوأل  املاضية  
تعدا ا بع ت  اا األسـ ة الواحـدة ولـدى ال  ـاا األوـد ع ضـة لـب  ةعمـال ال عايـة الةـحية           

 والنساء   
 من جسامة  ط  ااتشار ال عوس يف ترجاء العامل    ذ تعرب عن القلق أيضاوإ 
تن ت شي  يبو  يف منطمة غ   ت  يميـا دـد يتحـول  حسـ  تمـدي  األمـم        وإذ تدرك 

 املتحدة   ا ةار ة  اسااية ذاا عواد  تعز عن احلة  
غـ   ت  يميـا   تن منظمة الةحة العاملية اعترا ت شي  يبـو  يف منطمـة    وإذ تشري إىل 

حالة يارئة يف  ال الةحة العامة تثع دإما اوليا وتن  إا األمن باألمم املتحدة تعإنـب  طـ ا   
 عإى السال  واألمن الدوليع   

ت ـــدر يف  تن  إـــا الســـال  واألمـــن التـــابي لالاـــاا األ  يمـــي  ا وإذ تشريريريري أيضريريريا 
ــ  ا اــاا األ   2014آ بتغســطا  19 ــورب ل  ي ــب بالنشــ  ال  ــدعم يف     ذا ــدع ال   يمــي لتم

)و( بشـ ن العمـا    6مواجألة ت شي  يبو  يف منطمة غ   ت  يميا  مسـتندا يف ذلـا  ا املـااة    
اساسايل و اارة الاوار  من الروتوةول املتعإ  بإاشـاء  إـا السـال  واألمـن التـابي لالاـاا       

 األ  يمي   
تيإولبسـبتمر   18ختـرا يف  تن اجلمعيـة العامـة ل مـم املتحـدة ا      ا وإذ تشري كذلك 
الرب وا مت مبوجبـب عإـى  اشـاء بعثـة األمـم املتحـدة لإتةـدب العاجـا          1ب69الم ار  2014
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ل ــعوس  يبــو  مــن تجــا ودــب ت شــي الوبــاء ومعاجلــة املةــابع وة الــة ا ــدماا ال ــ ورية 
 واحملا ظة عإى ا ستم ار والوداية من اتساع ردعة ت شيب   

غع احلاومية الـت تتـوا الـدور الطإيعـي يف ماا حـة  يبـو          تن املنظماا وإذ تدرك 
من دبيا منظمة تيباء بال حـدوا وا اـاا الـدوت جلمعيـاا الةـإي  األهلـ  وامحـالل األهلـ           

 َتعدُّ التدابع الدولية املتخرة ملواجألة الوباء اادةة امةا  طعا   
زيــااة يف يويإــألا واعمألــا مــي ذلــا بــ ن بإــدااا عديــدة دامــت بال عــا بال وإذ تعتريرير  

املااب لإبإدان املناوبة يف منطمة غ   ت  يميا ووجألـت ت ـ ااا  ا امليـدان مـن تجـا املسـاعدة       
 عإى احتواء الوباء   

التدابع الـت اختـرلا الـدول املناوبـة ملواجألـة وبـاء  يبـو   و ذ تـدر  مـي           وإذ تالحظ 
عب تألا دد تاـون غـع ةا يـة وتن توجـب الـنمل      ذلا تن املوارا الت تستطيي احلاوماا املعنية ت

 الت ةشب عنألا وباء  يبو  الت عإى احلاجة املإحة لتمدع الدعم   
زالــت تعــايل مــن امــل يويــا اظمألــا الةــحية    تن بإــدااا عديــدة مــا وإذ يريريثري قلقهريريا 

يف عد  مالءمتألا  ومن عد  ة اية المـدرة   وضع ألا  ومن تماا  دوااينألا ولوائحألا الةحية تو
يبـرل مـن جألـوا وينيـة واوليـة مـن تجـا          يار الإوائح الةحية الدولية  وتن ذلا يموض مـا 

 التةدب  اتشار امل ض املعدب 
تن البإدان املعنية تعايل بال عـا مـن ضـ و  الـنمل يف األغريـة       وإذ تضع يف اعتبارها 

ــت يالــ       ــار بســب  ا  ــتال ا ال ــاه الشــ   وتن ادتةــااالا آ ــرة يف ا بي ــا ومي ت مباا ل
 التجارية ورحاللا التجارية وتاشطتألا الزراعية   

زال حيـول اون  اـاا    مـن تن امـل ا سـتثمار يف البحـو  مـا      وإذ تعرب عن القلريق  
 عالج  عال ضد  عوس  يبو     تب لماح تو

ــال       وإذ تضريريع يف اعتبارهريريا   ــدان األوــد ت ــ را يف   ــألا البإ ــت حممت تن اسجنــازاا ال
ــاء    توييــد الســال   ــة دــد تــر   تاراج ال يــاح بســب  وبــاء  يبــو   و ذ ت ةــد تن الوب والتنمي

 يموض استم ار تإا البإدان   
الــ تب ا ستشــارب ملنظمــة الةــحة العامليــة بشــ ن ا  ــار الســإبية لتــدابع    وإذ تالحريريظ 

مواجألة  يبـو   واملتمثإـة يف عـزل البإـدان واملنطمـة املناوبـة وو ـمألا  وبشـ ن ضـ ورة  بمـاء           
سيما الدول اجملاورة  عإى حدوا ا م توحة يف وجب الب ـائي واألوـخا      يي البإدان  و مج

واحل اظ عإـى املسـاراا اجلويـة  وتعزيـز الت  ـ  عإـى الةـعيدين الـويم واسدإيمـي  وتعزيـز           
 بينألا وتدعيم اظمألا الةحية    تباال املعإوماا  يما
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ــدوت       وإذ تؤكريريد  ــويم واسدإيمــي وال ــن الةــعيد ال ــى ةــا م ــاون عإ تن العمــا والتع
ضــ وريان لودــب ت شــي األمــ اض املعديــة ا طــعة  وبالتــات  ــإن اختــاذ تــدابع اوليــة منســمة    

 ملواجألة وباء  يبو  ض ورة حيوية ومإحة   
 عإى األرواح البش ية الت راحت ضحية الوباء؛ تأسى - 1 
لإحاومـاا وال  ـاا السـاااية املعنيـة يف منطمـة غـ         عـن م ازرلـا    تعرب - 2 

 ت  يميا ومجألورية الاواةو الدميم ايية  الت ت  را ت  را  طعا من وباء  يبو ؛
ب ن يعما مجيي األحزا  السياسية يف البإدان املعنية يدا يف يـد بـ وح    تطالب - 3 

ديـوا   مـن الو ـول اون تـ  ع تو   الوحدة والوئا  من تجا ياع املنظماا اساسااية وت  اا ا 
 وب مان  ا املناي  الت يوجد هبا من  م حباجة  ليألم من الساان   

ب ن ديااة البإدان املعنية لتدابع ماا حـة  يبـو  و مسـاةألا بزمـا  األمـ        تسلم - 4 
 زا  ميثالن املبدت التوجيألي لإـدعم الـدوت  اتسـادا مـي حمألـا يف تم يـ  املةـع مبوجـ           يألا ما

 ميثاق األمم املتحدة؛  
بـالتزا  و سـألا  مـن ياـا حون الوبـاء يف معادإـب  ويف ممدمتـألم عمـال          تشريدد  - 5 

 املساعدة اساسااية  وينيع واوليع؛  
مـن بـ ء تـدابع اجملتمـي الـدوت وعـد  ة ايتـألا بوجـب          البريال   باألسري   تشعر - 6 

و عالة  مي ا عتـ ا  بـ ن عـداا    خيل  عداا است اتيجية منسمة  عا   ومن الودت ال ائي  يما
 من الدول واملنظماا الدولية دد  بال عا مساعدة حامسة؛

ســيما منظمــة الةــحة العامليــة  الــت    ي ــاا األمــم املتحــدة املعنيــة  و   حتريري  - 7 
ا  تن ت طإي بدور رئيسي  عإى اختاذ مجيي التدابع العاجإة ال ـ ورية تعزيـزا ملسـامهتألا يف    

 والوينية واسدإيمية والدولية من تجا ودب ت شي  عوس  يبو ؛اجلألوا احملإية 
بإاشاء بعثة األمم املتحدة لإتةدب العاجا ل عوس  يبو   الـت اـ     ترحب - 8 

تن تعما بتنسي  و ي  مي املنظماا اسدإيمية من دبيـا ا اـاا األ  يمـي واجلماعـة ا دتةـااية      
 لدول غ   ت  يميا؛

ــدان تناشريريد - 9  ــة يف      البإ ــة العامإ ــاا الدولي ــدان املســتجيبة واملنظم ــة والبإ املناوب
بينــألا تعاواــا و يمــا وتن تتبــاال املعإومــاا مــن تجــا اســع التنســي     امليــدان تن تتعــاون  يمــا

 وة الة التحام يف اوبة الت شي احلالية الت يشألد ا الوباء؛
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وليـة املاةـة العمـا    الـدول الـت يإـا الوسـائا ال ـ ورية واجلألـاَا الد       تناشد - 10 
ــا الوســائا الطبيــة    يف اون تــ  ع عإــى حشــد املــوارا املاليــة والمــدراا األساســية  مبــا        ذل

والإوجستية الت ميان اش  ا  ورا )ت  ااا و مداااا ووسـائا امـا(  مـي ا  تمـا  عـن ةثـ        
 و ا؛حبماية النساء واألي ال وعمال ال عاية الةحية الرين يتةإون باملةابع اتةا  مبا

و ــم البإــدان املناوبــة ومواينيألــا ملــا دــد يــ اب  ليــب ذلــا مــن  تريريدين بشريريد  - 11 
 ت ادم يف معااالا اساسااية وت   سإيب عإى ادتةااالا؛

ســـيما مجيـــي اجلألـــاا املختةـــة يف املنطمـــة الـــت تمـــد    الـــدول  و  تناشريريريد - 12 
جـا  ذةـاء وعـي اجلمألـور      املساعدة الالزمة لإتةدب لوباء  يبو  تن ت اعب جألوا ـا مـن ت  

ي وج من وائعاا م إإة حـول ااتمـال املـ ض     وتن ير المواعد األمنية والةحية  وتةحيح ما
 واطاق ت شي الوباء؛

اا حــة وبــاء  يبــو    الرملااــاا  ا تشــجيي وضــي سياســاا  عالــة مل     تريريدع  - 13 
 واوليا؛ وينيا

لتحسـع الـنظم الةــحية   الرملااــاا  ا سـن التشـ يعاا الالزمــة    تريدع  أيضريا   - 14 
و ج اءاا الت    حلا ا الطوارئ  هبد  تعزيز المدرة عإى مواجألة تزماا الةـحة العامـة   

 واألزماا اساسااية ا طعة الت دد تنش  عن ت شي األم اض املعدية؛
م سســاا  ــناعة األاويــة والمطــاع ا ــا  وم سســاا البحـــو         حتريري   - 15 

ا ستثمار يف  ياراا العالج والإماحاا الناجعـة ملعاجلـة    واملنظماا ا عية واحلاوماا عإى
 يبو  والوداية منب  والعما عإى  تاحتألا بتاإ ة تاـون يف متنـاول ال  ـاا السـاااية املناوبـة       

 سيما تود ال حايا عوزا؛ و 
بوضي  ط  ملساعدة البإدان املناوبة عإى التعـايف السـ يي مـن ا  ـار      ت صي - 16 

  يبو  استنااا  ا الدروس الت ا ب استخال ألا حاليا؛ السإبية ألزمة
اجملتمــي الــدوت بإاشــاء وحــدة لالســتجابة الةــحية الســ يعة        ت صريريي أيضريريا  - 17 

سب  مـن األمـ اض    ملواجألة األزماا الةحية املما إة  واثب عإى استخال  العر من تدبع ما
 املت شية واألوب ة الارى؛

الدوت عإى تنظيم هلـالا لإتوعيـة عإـى النطـاق العـاملي       الدول واجملتمي حت  - 18 
 لإوداية من حدو  اوباا جديدة لت شي  يبو ؛
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 -يتعإــ  بالتعــاون اس ــائي الــدوت  تن ت ــا  الةــحة العامــة    يمــا، تقتريرير  - 19 
 باعتبار ا تولوية تساسية يف ب امج التعاون. -والوداية من األزماا الةحية 
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 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال 121 و 106 و 82 و 15البنود 

 دور األمم املتحدة يف إقامة نظام إنساين عاملي جديد
 سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

 املراقبة الدولية للمخدرات
    إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقترحات

ــرةرة وــ وية م ر ــة      ــن    2015ط/فرباير وــبا 5م ــام م ــع الع ــة إا األم موجه
 البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة  

هتدي البعثة الدائمة جلمهورية بنغالديش الشعبية لدى األمم املتحدة حتياهتـا إا األمـع    
يـ   العام لألمم املتحـدة  ويشـرهفها  بصـ تها رئيسـةس إلـر إدارة ااحتـاد الربملـاين الـدويل   ن حت        

ــة      ــر اللينــة الدائمــة املعني ــاللغتع ا ناليريــة وال رنســيةا  نــ  لقري ــة العامــة تب طيــإ إا اجلمعي
بشــ ون األمــم املتحــدة الــري اعتمدلــإ اجلمعيــة اواديــة والثاللــون بعــد املائــة لالحتــاد الربملــاين    

 يف جنيف تانظر املرفقا. 2014الدويل  املعقودة يف لشرين األول/ ةتوبر 
بعثـة الدائمــة جلمهوريـة بــنغالديش الشـعبية لــدى األمـم املتحــدة مـن ماتــ       ولرجـو ال  
لعميم هـر  املـرةرة الشـ وية ومرفقهـا باعتبارثـا وليقـة مـن ولـائق دورة اجلمعيـة           العام األمع

 من جدول األعمال. 121 و 106 و 82 و 15العامة التاسعة والستع  يف إطار البنود 
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املوجهة إا األمـع العـام    2015وباط/فرباير  5 ر ة مرفق املرةرة الش وية امل  
 من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة  

 ]األص : با ناليرية وال رنسية[
 لقرير اللينة الدائمة املعنية بش ون األمم املتحدة  
  حاطت بإ علماس اجلمعية اوادية والثاللون بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل  
 ا2014لشرين األول/ ةتوبر  16تجنيف    

لشـــرين  15و  14عقـــدت اللينـــة لـــالق حلقـــات نقـــا  علـــى مـــدى يـــومع  يف    
ــ تها      ــات بصـ ــ  املناقشـ ــانا فيـ ــو تاليونـ ــيدة د. ق.  فغريينوبولـ ــادت السـ ــوبر. وقـ األول/ ةتـ

 اللينة. رئيسة
ملسـتق  املعـين   وجرت املناقشة األوا يف وا  جلسة حتاورية م   بري األمم املتحـدة ا  

ــاس يف      ــاس. واســتند الســيد دي تاي بإقامــة نظــام دويل دطقراطــي ومنصــف  الســيد  . دي تاي
املناقشة إا لقارير  املقدمة إا جملر حقوق ا نسان التاب  لألمـم املتحـدة للـدفان عـن إرسـا       
 وا   عمق من  واال الدطقراطية  يقوم علـى قـدر  ةـرب مـن املشـارةة  سـوا  علـى الصـعيد        
الوطين  و الدويل. وقال إن الدطقراطية التمثيلية لعاين مـن قيـود مالتمـة عـا علـى الـدوام: فهـي        
ا لاون ُميدية إا يف حال  ضـون الربملـانيع ملسـا لة نـا بيهم. نـري  ن السياسـيع يف عـدد        
  ةبري من البلدان خيضعون لتألري فاعات الضـغ  واملصـاا املنظةمـة األ ـرى الـا لتعـار  مـ       

 ا رادة الشعبية.
وقــال إن هنــاع العديــد مــن األمثلــة علــى مللــن  ومنــها امليرانيــات املخصصــة للشــ ون  

العسارية والدفان الا ا ُياَشف عنها بالاام  للشعوب  إمنـا يـتم اعتمادهـا مـن دون إجـرا       
مناقشـات يف الربملانـات عـن رـرورة اوـد مــن ا ن ـاق العسـاري لصـاا تيـادة ااســتثمار يف          
قطاعــات التعلــيم  والرعايــة الصــحية  واملنــاف  العامــة األ ــرى. ور ى  ن مــن الســه    ــ    

يف املائة على وجـإ التقريـ  تمـن مسـتوا  اوـايل البـال         10ا ن اق العساري يف العامل بنسبة 
لريليــون دوار مــن دوارات الوايــات املتحــدةا  يف حــال موافقــة فيــ  البلــدان   1.3ســنوياس 

 برلن  وهو ما من وأنإ  ا يض   ي بلد يف ور  نري موات. على القيام
وملةــر الســيد دي تايــاس  ن التــدابري الراميــة إا لعريــر الدطقراطيــة التمثيليــة ينبغــي  ن  

لشـم  إلاحــة املريــد مــن اايــارات اوقيقيــة فيمــا يتعلــق بعــدد املروــحع اــو  اانتخابــات   
املنتَخــبع. و رــاق بــالقول إنــإ ينبغــي إجــرا     وإرــعاق قبضــة قــادة األحــراب علــى املمــث لع  

 است تا ات بتوالر  ةرب  لاحة جمال للناس لإلعراب عن ر يهم مباورةس يف و ون اوام.  
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و ردق قائالس إن العير الدطقراطي القـائم يف الاـثري مـن البلـدان  سـوا  ةانـت بلـداناس         
ات اووةمـة العامليـة   ـا فيهـا األمـم      متقدمة النمو  و بلداناس نامية  منتشر هو ن سـإ يف م سسـ  

املتحدة والبنن الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التيارة العاملية. واعترب  نـإ ينبغـي إعـادة    
لنظيم في  للن امل سسات حتت مظلة األمم املتحدة  ةما يـتعع علـى األمـم املتحـدة ن سـها      

تايــاس  ن مــن وــأن لاــوين فعيــة   ن ختضــ  بقــدر  ةــرب للمســا لة العامــة. ور ى الســيد دي 
برملانيــة عامليــة  م ل ــة مــن تــث لع منتَخــبع  ا ســهام يف جعــ  األمــم املتحــدة  ةثــر اســتيابةس     

مـن  حـد    للشوان  اوقيقيـة للنـاس يف فيـ    ـا  العـامل. ويف حـع اقـت هـر  ال اـرة قبـواس          
وفــد ر ــر. وملةةــرت رئيســة  الوفــود املشــارةة يف اجللســة  فإبــا قاوبفلــت بــالرف  مــن جانــ    

اللينة املشارةع بالواية األساسية املنوطة باللينة الدائمة املعنية بش ون األمم املتحدة التابعـة  
ــم املتحــدة  وإعــداد         ــ  مســ ويل األم ــد جلســات اســتمان م ــدويل   ي عق ــاين ال لالحتــاد الربمل

عمليـات األمـم املتحـدة  ـدق     ا سهامات الربملانية يف عمليات األمم املتحدة الرئيسية  وحبث 
 لعرير املسا لة.

وةان هناع وعور وارح يف املناقشة الا  اجريت بعـد مللـن مـ  األعضـا  بـأن الـر ي        
الري  عرب عنإ السيد دي تاياس اقى صدى من نواح عـدة. وطارحـت  سـ لة بشـأن العيـر      

طثـ  اإتمـ  الـدويل     الدطقراطي القائم علـى الصـعيد العـاملي   ـا يشـم  جملـر األمـن الـري ا        
بصورة منص ة  وعدم متثي  البلدان الناميـة يف عضـوية اعي ـات الدوليـة الرئيسـية  ولرايـد لـألري        
ة ٍّ من الشرةات عرب الوطنية نري ااارـعة للمسـا لة يف األمـم املتحـدة  وامل سسـات العامليـة       

انيون مل يتمانـوا مـن بنـا     األ رى. وقي  إنإ من املرجح  ا يتغري وي  مـن مللـن مـا دام الربملـ    
 قدرات  قوى يف جمال الرقابة  ومن لعب ة ا رادة السياسية حملاسبة اواومات.  

ولناولت حلقة النقا  الثانيـة الـا عقـدهتا اللينـة مسـألة لـألري الشـرةات يف عمليـات          
ب. بـاير  اختامل القرارات يف األمم املتحدة. وةان ال ريق املشارع يف النقا  يتألف مـن السـيدة   

تالنمساا  والسيد ج. ةاةونغي  املمث  الدائم لاينيا لـدى ماتـ  األمـم املتحـدة يف جنيـف       
والسيد ي. مارلزن  مدير منتدى السياسـات العـاملي. و دار حلقـة النقـا  السـيد  . مـولر  مـن        

  مانة ااحتاد الربملاين الدويل.
 ن لـويل اهتمامـاس  ةـرب للعالقـة      وةان ااسـتنتاج العـام للمناقشـة  نـإ بـدر بالربملانـات       

املتناميـة بــع األمــم املتحــدة والشــرةات. ولــ ن ةانـت اــة إماانيــة قائمــة لألمــم املتحــدة لبنــا    
ــإ مــن           ــدان  فإن ــاملي  و دا ــ  البل ــوا  علــى الصــعيد الع ــان الشــرةات  س ــ  قط وــراةات م

ولعمليــات  الضــروري  ن ختضــ  ةافــة ال اقــات الشــراةة ملبــادز لوجيهيــة إلراميــة صــارمة          
استعرا  منتظمة. وقي  إنإ ينبغي لوةاات األمـم املتحـدة وبراجمهـا  ن لعتمـد معيـاراس موحـداس       
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ــم املتحــدة          ــ  األم ــ  الشــرةات ملاال ــتعع  ن يتســم متوي ــ  قطــان الشــرةات. وي ــ  م للتعام
وعملياهتـا امليدانيــة بقـدر  ةــرب مـن الشــ افية عــن طريـق ا فصــاح ا لرامـي وااضــون لقواعــد      

 ب املصاا.لضار
ولير لدى األمم املتحدة نظام لدقيق مناس  للتأةد من  ن الايانـات امل سسـية الـا     

لعمــ  معهــا لــدعم  علــى املعــايري  بدرجــة يــتعع  ن لتيــاوت إا حــد بعيــد املبــادز األساســية    
العشرة املنصوص عليها يف اال ـاق العـاملي. فالشـرةات الـا لعمـ  مـ  األمـم املتحـدة لقـ  يف          

ق  عند الباعها املبادز األساسـية يف الوقـت ن سـإ الـري لاـون فيـإ ورا  لقـوي   هـداق         لنا
ــا  ويف       ــ لر يف لغــري املن ــة  ببحثهــا عــن املــالملات الضــريبية   و دفاعهــا عــن سياســات ل التنمي
اجلهود ا منائية تلقدمي ا عانـات لـدعم قطـاعي الـن   والغـات علـى سـبي  املثـالا. ولـرا ينبغـي           

املواطنـة الصـاوة للشـرةات مـن حيـث احترامهـا للقـوانع الضـريبية واألنظمـة           لعريف م هـوم 
 اواومية  وحقوق ا نسان واملناف  العامة.

واــة مشــالة  عمــق لتمثــ  يف اعتمــاد األمــم املتحــدة املترايــد علــى قطــان الشــرةات     
ااستشـارية   للمساعدة على ور  املعايري العاملية  ومللن من  الل رمه الشرةات إا اإـالر 

الرئيسية وهي ات اختامل القرارات. وهرا يترافق مـ  العـدد املتنـامي ملنتـديات  صـحاب املصـلحة       
املتعددين يف األمم املتحدة الا ُيدعى فيها الشرةا  إا املشـارةة يف مناقشـات مـ  اواومـات     

ايراس علـى  ـو   ةما لو  بم يق ون فيعاس على قدم املساواة. ويتعع علـى اواومـات  ن لقـيم متـ    
 فضــ  بــع الشــرةا   و ن لورــح  بــا ختضــ  هــي ن ســها  يف النهايــة  ملســا لة الشــعوب عــن  
طريــق املمــث لع املنتَخــبع. ومــن وــأن العالقــة امل سســية بــع األمــم املتحــدة وااحتــاد الربملــاين     

اعتبار  منظمـة برملانيـة   ن لسـاعد علـى لعريـر للـن الصـلة األساسـية بـع املسـتويع           الدويل  ب
العــاملي والــوطين للحاــم. ومــن الوارــح  ن األمــم املتحــدة لســتثمر قــدراس  ةــرب مــن املــوارد يف   
عالقتها م  قطان الشرةات تا لستثمر  يف عالقتها م  الربملانات. نري  نـإ ينبغـي  يف التصـور    

 ياون اوال على العار من مللن. األمث    ن
ويرلب  النمو املسيَّ  يف اآلونـة األ ـرية يف عـدد الشـراةات القائمـة مـ  الشـرةات          

الــري ا يــين يتســارن  ارلباطــاس وليقــاس بالتخ يضــات اواوميــة الــا اعُتمــدت يف ميرانيــة األمــم 
فعها إا التواصـ  مـ    املتحدة. ولعاين األمم املتحـدة مـن نقـ  وـديد يف املـوارد  وهـو مـا يـد        

ــرى الشــرةات يف مللــن      ــة. وعمومــاس  ل ــادرات ا منائي ــدعم للمب ــاس عــن ال  قطــان الشــرةات حبث
تارسة جيدة يف جمال العالقات العامة وطريقة لا الـة  ن يظـ  ا طـار التنظيمـي العـاملي مـائالس       

ي فيما يتعلق حبقـوق  لصاوها  ساساس. وهي لطاملا فضَّلت نظاماس قائماس على مبد  اامتثال الطوع
ا نسان واملعايري األ رى. ومن احملتم   يضاس  ن ياون بع  الشرةا  من الشـرةات رانبـاس يف   
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ة الة  ن يظ  النهج املستنفد إا السوق هو اايار امل ضَّـ  علـى صـعيد السياسـات  مـق لعلـق       
 األمر بضمان اوقوق األساسية ةاوصول على امليا   و الغرا .

عن جملـر حقـوق ا نسـان إا ورـ       2014فقد دعا قرار صادر يف عام  وم  مللن  
صن يف جمال حقوق ا نسان ياون ملرماس قانوناس للشرةات عرب الوطنية وم سسـات األعمـال   
األ رى  يف ما قد طث  حتـواس هامـاس مـن جانـ  األمـم املتحـدة. ويف حـال لن يـر القـرار لن يـراس           

ســد لغــرة يف الاــثري مــن اا تصاصــات القضــائية الوطنيــة  ســليماس  سيســاعد مللــن  يضــاس علــى 
حيــث لتســم التشــريعات املتعلقــة بســلوع الشــرةات بالتســاه . ويف النهايــة  ا بــد مــن اختــامل  
إجـرا ات علــى الصــعيد الـوطين لتعريــر األطــر القانونيـة املتعلقــة حُبســن سـلوع الشــرةات علــى     

مرة   رى  ينبغي للربملانـات  ن لضـطل    في  املستويات ويف في  اا تصاصات القضائية. و
 بدور مرةري يف هرا الصدد.

وحبثت حلقة النقا  الثالثة الا  جرهتـا اللينـة العمليـة امل ضـية إا الـدورة ااسـتثنائية        
  والـا ستسـتعر  التقـدم احملـرت     2016عقـدها يف عـام    لليمعية العامة لألمم املتحدة  املقـرر 

يف ا عالن السياسي و طة العم  بشأن التعـاون الـدويل صـوب     بشأن حتقيق األهداق احملددة
 ور  استرالييية متااملة ومتواتنة ملواجهة مشالة املخدرات العاملية.

ــاس        ــيدة ل. رو ــ ــويدا والســ ــان تالســ ــيد  .  فســ ــة الســ ــترع يف إدارة املناقشــ واوــ
سـ ري املاسـين   تاملاسينا. وةان ال ريق املشارع يف النقـا  م ل ـاس مـن السـيد ل. دي  لبـا       

لدى مات  األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرطـة  والسـيد ج. ل. لومـاهيو  مـدير حتليـ         
السياســات والشــ ون العامــة يف املاتــ  املــرةور  والصــحايف الســيد إ. دي ا ريغــويرا. وقــد   

 جرى حبث التولرات القائمة بع إن امل القانون وبج الوقاية وإعادة التأهي .
ــد   ــوطين       وملةــر م ــى الصــعيدين ال ــر  املســألة عل ــا   ن عــدم مناقشــة ه ــة النق يرا حلق

والدويل يعين  ن اة مشاة   طرية ا لتم معاجلتها  ومنها الوفيـات يف البلـدان املتقدمـة النمـو     
والبلــدان الناميــةل والسياســات ا قليميــة نــري املترابطــة الــا لــ لر لــألرياس نــري مقصــود يف الــدول 

ار التبعية الا لعاين منها املـر ة والط ـ  يف اإتمعـات ال قـريةل واتدهـار نسـ        اإاورةل واألرر
األمــوال  وال ســاد واجلرطــة املنظمــة. وُوصــ ت العصــابات ا جراميــة علــى  بــا  قــرب إا          
الشرةات املتعددة اجلنسيات من حيث نطاقها ولألريها. وي دي التقاعر عـن اختـامل إجـرا ات    

 يد من عدم املساواة دا   الدول وفيما بينها.يف هرا الصدد إا املر
ويف املناقشة الـا للـت مللـن   وـار املشـارةون إا  نـإ فيمـا ينـاقش عـدد مـن الـدول             

ــرادات      إرــ ا  الصــبغة الشــرعية علــى املخــدرات للحــد مــن الضــرر النــاجم عنــها وحتقيــق ا ي
 هـم بشـأن هـر  املسـألة     الضريبية  ُيبدي البع  اآل ر  س إ لعـدم إجـرا  نقـا  وعـدم إبـدا  ل     
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يف الربملانات ولدى عامة اجلمهور ويف وسائ  ا عالم. و وـار املشـارةون إا رـرورة إلاحـة     
الرعايــة الصــحية األساســية املناســبة  واملنتيــات الصــيدانية  والعــالج ووســائ  خت يــف األمل    

  وقائمـة علـى   ور وا  نإ ا بد من ور  سياسات جديـدة مبنيَّـة علـى حقـوق ا نسـان ال رديـة      
. وقالوا إنـإ بـ  مراعـاة املسـائ  ااقتصـادية      2015 سر وطيدة يف  طة التنمية ملا بعد عام 

 وااجتماعية  والبان ُنُهج إقليمية.
ــة        ــة يف األطــر الوطني ــة الالتم ــة باملخــدرات املرون ــة املتعلق ــات الدولي ــيح اال اقي وا لت

ي والتـاري  والتقاليـد السـائدة. وبا رـافة إا     ملعاجلة مسائ  املخدرات على رو  السياق احمللـ 
مللن  يتعع لعرير قدرات ُنظم الصحة العامـة علـى التعامـ  مـ  مسـألة لعـاطي املـواد األفيونيـة         

 وإدارة األمل.
و عرب املشارةون عن قلقهم بشأن بلدان املرور العابر الا لواجإ النتائج النافة عـن   

دان املسـتهلكاة والبلـدان املنتكيـة  علـى الـرنم مـن  ن التمييـر        التقاعر يف اختامل إجرا ات يف البل
بع ف ا البلدان فَقَد من  ثيتإ يف  عقاب التطورات اجلديـدة  ومنـها املخـدرات الترةيبيـة الـا      
طان إنتاجها يف  ي ماان. و عربوا عـن رنبتـهم يف  ن يتـوافر املريـد مـن املـد الت  واألطـر        

ــت   ــتم لشــاي  ائ ــة  و ن ي ــن  جــ   املرن ــرانبع يف العمــ  م ورــ  اســتراليييات متســقة   الق لل
ولن يرها. وينبغي لألمم املتحدة  ن لعم  علـى إوـراع املريـد مـن وةااهتـا  ةمنظمـة الصـحة        
العاملية  ملعاجلة هر  املشالة. ةما ينبغي لا  بلد  ن يعتمد بياس وامالس للحـد مـن ااسـتهالع    

يود على العر   ولوعية اإتمـ  املـدين  ولعريـر األمـن     من  الل التعليم  والعالج  وفر  الق
ملاافحة ال ساد  وحتسع األطر القانونية. ويتعع النظـر  يضـاس يف األلـر الناوـ  عـن السياسـات       

 الوطنية على مستوى القواعد الشعبية.
ــدورة          ــ  الشــباي لل ــاهتم يف املوق ــى نشــر لعليق ــانيع عل ــاهيو الربمل ووــي  الســيد لوم
ا  ور ى  نـإ ينبغـي  يضـاس  ن    www.ungass2016.orgية لليمعية العامـة لألمـم املتحـدة ت   ااستثنائ

ُينشر يف املوقـ  الشـباي التقريـر املقـدم مـن ااحتـاد الربملـاين الـدويل عـن حلقـة النقـا  املعنونـة             
إرــ ا  الصــبغة الشــرعية علــى املخــدرات: هــ  طاــن بــرلن املســاعدة علــى رــب  اجلرطــة      ”

 ُعقـدت يف إطـار  عمـال اجلمعيـة الثامنـة والعشـرين بعـد املائـة لالحتـاد الربملـاين             الا“املنظمة؟
ا. وملةـر السـيد دي  لبـا  ن حلقـة النقـا  اواليـة لشـا          2013الدويل تةيتو  رملار/مـارس  

علــــى حــــد علمــــإ   ول اجتمــــان عــــاملي يضــــم ررا  الربملــــانيع مــــن عينــــة متثيليــــة واســــعة  
 األعضا . للدول
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تإ إتا  ااجتا  املترايـد  ـو الت ـاو  بشـأن اال اقـات الدوليـة بتوافـق        و عرب عن  يب 
اآلرا  من  الل عمليات األمم املتحدة  ألن النتيية لتمثـ  يف التوصـ  إا ال اقـات لرمـي إا     

 حتقيق  دىن قاسم مشترع.
و اوصــَي بــأن يتــيح ااحتــاد الربملــاين الــدويل منتــدى لتحقيــق املريــد مــن املشــارةة قبــ     

نعقاد الدورة ااستثنائية لليمعية العامة لألمم املتحدة. و عـرب الربملـانيون عـن رنبتـهم يف  ن     ا
 بري إوراةهم  ويف  ن ُيشار إليهم صراحةس رمن ولائق األمم املتحدة ملات الصلة.
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