
 A/70/131  األمــم املتحـدة 

  
 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
2 July 2015 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

090715    070715    15-11158 (A) 
*1511158*  

 الدورة السبعون
 من القائمة األولية* 125و  20البندان 
 املستدامةالتنمية 

التعاون بني األمـم املتحـدة والاملاتـا     
    الوطنية واالحتاد الاملاين الدويل

موجهـة ىل  األمـني العـان مـن      2015حزيران/يوتيـ    2٦مذكرة شفوية مؤرخـة    
 البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

 
هتدي البعثة الدائمة جلمهورية بنغالديش الشعبية لدى األمم املتحدة حتياهتـا ىل  األمـني    

العان لألمم املتحـدة  ويشـرهاها  بتـفتها رئيسـةس إدـر ىلدارة االحتـاد الاملـاين الـدويل   ن حتيـ           
دتــ  طيــ  ىل  اجلمعيــة العامــة تبــالدغتني ا تاديزيــة والفرتســيةن تــل ىل ــالن  ــاتوي الــذي ا تم  

اجلمعيـــة الثاتيــــة والثال ـــون بعــــد املائـــة لالحتــــاد الاملـــاين الــــدويل  املعقـــودة    ــــاتوي        
 تاتظر املراقن. 2015آذار/مارس  31

وترجـو البعثـة الدائمــة جلمهوريـة بــنغالديش الشـعبية لــدى األمـم املتحــدة مـن ماتــ         
قـة مـن و ـائق الـدورة السـبعني      األمني العان تعميم  ذه املذكرة الشفوية ومراقها با تبارمها و ي

 من القائمة األولية. 125و  20لدجمعية العامة   ىلطار البندين 
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املوجهـة ىل  األمـني    2015حزيران/يوتيـ    2٦مراق املـذكرة الشـفوية املؤرخـة      
 العان من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

 ]األص : با تاديزية والفرتسية[
 

  اتويىل الن   
 حتوي  األقوال ىل   اعال   داف التنمية املستدامة:  
 تيســان/ 1ت ــاتوي    قرتــ  اجلمعيــة الثاتيــة والثال ــون بعــد املائــة لالحتــاد الاملــاين الــدويل  

 ن2015  بري 
 
ــن       ــر م ــن  كث ــاتيني م ــدا و  130حنــن  الامل ــة      23بد ــة وىلقديمي ــة دولي ــة برملاتي منظم

ضـنا األ ـداف اجلديـدة لدتنميـة املسـتدامة وتظرتـا         ان واستعر اتوي  اييت تـ  اجتمعنا  
 حتقيقها. دورتا  

 و ذا  و ىل التنا.  
  

 دـ  الـر م مــن التقـدن الـرا  دــ  التـعيد العـاملل   وــاال  التانولوجيـا والتــحة         
طويـ   و ـو   واملعراة والثروة املادية  تتزايد الفوارق االقتتادية واالجتما ية القائمـة منـذ  مـد    

ما يدحق الضرر بالاوك  بأكمد   مع استمرار  دن متان الاثريين من االسـتفادة مـن التقـدن    
 الرا   مجيع  حناء العامل.

وقد  ضح  لزاما  دينا  ن تعج    التتدي هلذه احلالـة املتـد ورة  الـز تـزداد سـوءا       
االضطراب االجتما ل و ـدن   من جراء اخلطر الدا م الذي يشاد  تغري املناخ وتزايد موجا 

ــها. و دــ   ــرار مــا كــان مــن شــأن        ــدان  و ايمــا بين ــخا  داخــ  البد االســتقرار السياســل وال
األ ــداف ا ئائيــة لأللفيــة  ال واــن الواــاء بااللتزامــا  الدوليــة ىلال بــا رادة السياســية ورو    

حنمــ   دــ   اتقنــا واجبــا   القيــادة واملدايــة الوطنيــة املتســمة بــالقوة. وحنــن  بتــفتنا برملــاتيني  
  خالقيا يدزمنا بالعم .

و  ـداف التنميـة املسـتدامة الـواردة      2015وسيتيح ا تماد خطة التنميـة ملـا بعـد  ـان      
ارصة اريـدة مـن تو هـا ملواجهـة التحـديا  العامليـة  باسـت دان         2015ايها    يدول/سبتما 

  د  الفقر بالتنمية املستدامة. هنج متاام  جامع ينطبق  د  مجيع البددان ويربط القضاء
 



A/70/131  
 

15-11158 3/6 
 

 الرؤية  
حنن  برملاتيل العامل  تؤكد وددا    ذه الدحظة احلامسة رؤيتنـا املتمثدـة   السـعل ىل      
تنميــة مســتدامة اور ــا ا تســان تقــون  دــ  ىل مــال مجيــع حقــوق ا تســان  مــن  جــ     حتقيــق

املساواة  مبا يـؤدي ىل  متاـني مجيـع األاـراد     القضاء  د  الفقر جبميع  شاال  وىلاالة  وج   دن 
مبا يتيح است دان قدراهتم الاامدة. ويتطد   ذا األمر هتيئة ظروف تافـ  السـالن واألمـن       

 ىلطار االحتران التان مليثاق األمم املتحدة والقاتون الدويل.
ا مجيعـا   ويشا  القضاء  د  الفقر والتنمية املستدامة التزاما مشتركا يقـع  دـ   اتقنـ    

وينبغل  ن تسع  مجيعا ىل  الوصول ىل  توايع متـواان و كثـر ىلتتـااا لدمـوارد. ومـن الواضـح       
 ن  ئاط ا تتاج واالسـتهال  الـز تعتمـد ا حاليـا  ـري مسـتدامة  ويـتعني  دـ  مجيـع البدـدان            
ن املتقدمة والنامية  د  حد سواء   ن تعم  معا  دـ   سـاس مبـد  املسـؤوليا  املشـتركة ولاـ      

املتباينة. وذلك  و السبي  الوحيد الذي واـن  ن تتقـدن ايـ  حنـو وضـع ئـوذج مشـتر  لدنمـو         
 الشام  واملستدان.

ويتطد  اتبا  هنج اـوره ا تسـان حتقيـق العدالـة البيئيـة   ي اـ  معامدـة الاوكـ           
ــة كأصــول مشــتركة تتمتــع عــا البشــرية مجعــاء ا ن و  املســتقب .      ومجيــع تظمــ  ا ياولوجي
واــ   ن يشــا  راــاه ا تســان اــر  مجيــع السياســا  الــز تنشــد حتقيــق التنميــة املســتدامة   
وا   ن يقاس التقدن الرا مبعايري تتجاوا ىل  حد كبري معيار الناتج الدـل ا مجـايل. االنـاس    
ليسوا ورد دااعل ضـرائ  ومسـتهدانيب بـ   ـم مواطنـون هلـم حقـوق و دـيهم مسـؤوليا            

اه ا خر. واـ   ن تسـتثمر اـيهم    صـحتهم وتغذيتـهم وتعدـيمهم ومهـاراهتم         ك  منهم جت
 بوصفهم   م مواردتا.

وا   ن تاون مجيع املؤسسا  احلاومية متثيدية و  متناول اجلميع. وينبغـل احتـران    
متاـني  االختالاا  الثقااية والدجوء ىل  الُنهج املوضو ة اديا لتحقيق التنمية املستدامة. واـ   

الناس كااة  بغض النظر  ن اجلنر والعـرق والثقااـة والـدين واحلالـة التـحية  ليعمدـوا بـرو         
 التعاون من  ج  حتقيق السالن واملتدحة العامة.

 
 االلتزان  

ىلذ تسدم بأن   ـداف التنميـة املسـتدامة ستشـا  تتيجـة لتوااـق دقيـق  تتطدـع ىل   ـذا           
 ان   وضع السياسا    مجيع البددان.ا طار التحويدل الذي سياون متدر ىلهل
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ويســرتا  ن تاــون اجلهــود الــز بــذلنا ا لدــداا   ــن ىلدراج األ ــداف املتعدقــة باحليــاة    
التحية والرااه  واملساواة بني اجلنسـني ومتاـني املـر ة  واحلـد مـن  وجـ   ـدن املسـاواة داخـ           

ن تقـدر توسـيع تطـاق التركيـز     البددان وايما بينها  وكـذلك باحلوكمـة  قـد آتـت اار ـا. وحنـ      
 د  التحة  و و ما سيتيح ارصة  هنـاء وبـاء ا يـدا والتتـدي   الوقـت تفسـ  لدتحـديا         

 الناشئة مث  األمراض  ري املعدية.
وترحــ  باهلــدف اجلديــد الــذي يتضــمن الــد وة ىل  التحــر  العاجــ  لدتتــدي لــتغري    

ــائ     ــق بوسـ ــدة املتعدـ ــريض القا ـ ــدف العـ ــدر اهلـ ــاخ وتقـ ــذ املنـ ــارة    - التنفيـ ــ   والتجـ التمويـ
ــة    ــدرا   وا صــالحا  البنيوي ــاء الق ــا  وبن ــار     - والتانولوجي ــا ل ط ــها د م ــز اــ  تعبئت ال

 اجلديد. وال بد  ن  ذا اهلدف سيمد الشراكة العاملية احلالية من  ج  التنمية بطاقة جديدة.
سـيما مـن    ف  الوتدتزن ببذل قتارى جهدتا من  جـ  تعزيـز املدايـة الوطنيـة لأل ـدا      

خالل ىلطال  من ئثدهم  ديها. وا   ن يفهم الناس مدى  مهيـة األ ـداف حليـاهتم. وبتـفتنا     
ممثدني لدناس  تتحم  املسؤولية  ن كفالة االستما  ىل  مجيع األصوا  بال اسـتثناء   العمديـة   

 السياسية دون متييز وبغض النظر  ن املركز االجتما ل.
ف ىل  قواتني و تظمة ادية وان ىلتفاذ ا  مبا   ذلك مـن خـالل   وتدتزن بترمجة األ دا 

 مديــة امليزاتيــة ذا  األمهيــة البالغــة. واــ   دــ  كــ  بدــد  ن يضــطدع بــدوره لضــمان حتقيــق   
 األ داف. مجيع
 

 العم   
بتفتنا برملـاتيني  اـ   ن تـد م اجلهـود الراميـة ىل  حتقيـق األ ـداف اجلديـدة بطـرق           

لوطنيــة لاــ  بدــد. ومســؤوليتنا واضــحة املعــامل  اهــل تتمثــ    مســاءلة   حتتــرن اخلتوصــيا  ا
احلاومــا   ــن األ ــداف الــز التزمــت بتحقيقهــا  والتأكــد مــن ىلقــرار القــواتني التماينيــة          

 امليزاتيا . وا تماد
واــ   ن تبــد   مدنــا بدراســة مؤسســاتنا و مديــا  ا ــاذ القــرارا  الــز تضــطدع عــا  

 غرض املنشود.لدتأكد من  هنا تفل بال
وبتفتنا ممثدني لدناس  ينتـ  ا تماتـا  دـ  الـداا   ـن املتـدحة العامـة والسـعل ىل           

حتقيق التاحل العان قب   ي ا تبار آخر. وا   ن حنول دون متان املتـاحل الفرديـة مـن التـأ ري     
 بشا  مفرط   مداوالتنا. وا   ن تركز  د  بناء توااق آراء  د  حدول  مدية.
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سع  ىل  التغد   د   قدية التقوقـع ضـمن برملاتاتنـا وىلداراتنـا الوطنيـة لبيـان       وسوف ت 
طابع  ذه األ داف املتمث     هنا مشتركة بني القطا ا . وحتقيقا هلـذه الغايـة  سـوف تبـذل     
ك  ما   وسعنا من  جـ  ىلضـفاء الطـابع املؤسسـل  دـ  األ ـداف   كـ  برملـان  مـع تـواري           

والرصد. وا   د  الدجان والعمديـا  الاملاتيـة  ن تسـع  ىل  حتقيـق     الوقت الاا  لدمناقشة 
 مجيع األ داف  د  حنو متسق.

وسوف تقدن املسا دة   بناء املداية الوطنية لأل ـداف مـن خـالل التأكـد مـن تـواار        
خطة تنمية مستدامة لا  بدد من بدـداتنا  تتـاب بطريقـة شـامدة وتشـاركية  مبـا   ذلـك مـن         

 استما   امة مع اإتمع املدين  ومبا يتسق وا طار الدويل حلقوق ا تسان. خالل جدسا 
وتتعهــد بوضــع القــواتني واتتــا  امليزاتيــة مبــا يتماشــ  مــع اخلطــة الوطنيــة لدتنميــة    

ــب  التمويـــ . وينبغـــل     ــة وسـ ــد الواضـــح لأل ـــداف والغايـــا  املنطبقـ ــع التحديـ ــتدامة  مـ املسـ
 الاملاتا  بشأن تنفيذ اخلطة الوطنية. وينبغل لداملاتـا   لدحاوما   ن تقدن تقارير سنوية ىل 

 ن جتمع باتتظان آراء الناس الـذين متثدـهم لدمسـا دة   تقيـيم التقـدن الـرا   امليـدان  حيـ          
 يتسم بأكا قدر من األمهية.

وتتعهد كذلك بقياس التقدن الرا لير اقط من حيـ  املعـدال  املتوسـطة الوطنيـة       
األ ــم مــن ذلــك مــن خــالل النظــر   مــدى النجــا  الــذي حتققــ   شــد الفئــا  ضــعفا   ولاــن 

وحرماتا   وتمعاتنا. وينبغل ىلشرا  اجلميع   التقـدن الـرا. وسـوف ياتسـل تـوااُر قـدرا        
وطنية قوية   وال مجع البياتا  وتتنيفها  مبا   ذلك حس  تو  اجلنر والعمـر واالتتمـاء   

 كبري من األمهية.   واحلالة التحية  قدراىل  مجا ة من األقديا
وىلذ تدر  دورتا   تعبئة الوسائ  لتحقيق األ داف  مبـا   ذلـك  ـن طريـق التمويـ        

من متادر القطا ني العان واخلاص   د  كال التعيدين الوطين والدويل  سـوف تـد م تنفيـذ    
املـوارد الديـة  مبـا       مجيع االلتزاما  الدولية. و د  وج  اخلتوص  سوف تسع  ىل  ايـادة 

ذلك  ن طريق ماااحة التداقا  املالية  ري املشرو ة. وسوف حنّسـن تو يـة وكميـة املعوتـة      
وتقدن آلية   ادة  يادة الـديون السـيادية بتـورة منظمـة  وتعـزا البيئـة الالامـة السـتثمارا          

اص  وتتدح النظـان  القطا  اخلاص  مبا   ذلك من خالل الشراكا  بني القطا ني العان واخل
 املايل والنقدي والتجاري العاملل بسب  تد م التنمية املستدامة بتورة مباشرة.

و خــريا  تتعهــد بــد م املســاءلة  ــن حتقيــق األ ــداف  دــ  التــعيد العــاملل. وســوف     
تســـع  ىل  االتضـــمان ىل  واودتـــا الوطنيـــة ىل  اجتما ـــا  اإدـــر االقتتـــادي واالجتمـــا ل  

حيــ  ســتناقش التقــارير املرحديــة العامليــة. وســوف تســا م   االستعراضــا   املتحــدة   لألمــم
الوطنية املقدمـة ىل  منتـدى األمـم املتحـدة السياسـل الرايـع املسـتوى املعـين بالتنميـة املسـتدامة.           
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ــا  ســوف تســع  ىل  املشــاركة   العمديــا  امليداتيــة الــز تقــون عــا      وحيثمــا كــان ذلــك ممان
تنا لتبــادل املعدومــا  واستاشــاف مجيــع ســب  التعــاون مــن  جــ  تعزيــز املتحــدة   بدــدا األمــم

 اخلطط الوطنية.
وتطد   ن تنعار الرسائ  الرئيسـية هلـذا ا  ـالن  وسـابق   بيـان كيتـو    الو يقـة         

اخلتامية لدمؤمتر العاملل الرابع لرؤساء الاملاتـا  الـذي سـيعقد   وقـت الحـق مـن  ـذا العـان          
ىلســهاما    مــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة ال تمــاد خطــة التنميــة ملــا بعــد   والــذي ســيقدن بــدوره

   .2015  ان
وحن  احلاوما   د  ىلجراء مفاوضا  مع مرا اة االحتياجـا  والتوقعـا  احلقيقيـة     

لدمــواطنني ومعاجلــة التــال  البالغــة األمهيــة بــني التنميــة املســتدامة واحلوكمــة الدوقراطيــة          
التزامـا ببنـاء    2015يتضـمن ىل ـالن األمـم املتحـدة ملـا بعـد  ـان         وحقوق ا تسان. وينبغـل  ن 

مؤسسا   امة قوية  مبا   ذلـك الاملاتـا   تتمتـع با مااتيـة والقـدرة  دـ  كفالـة املسـاءلة         
ــا          ــاط بالاملات ــدور احلاســم املن ــراف بال ــ  اال ت ــائج. وتشــجع واضــعل ا  ــالن  د  ــن النت

هـا   تنفيــذ خطـة التنميـة اجلديــدة ورصـد التقـدن الــرا       واملسـؤولية الاـبرية املدقــاة  دـ   اتق   
 و د  اال تراف باالحتاد الاملاين الدويل بوصف  املنظمة العاملية الز جتمعها.

و الوة  د  ذلك  تشـدد  دـ   ن التقـاطع بـني تتـائج املفاوضـا  الـز  جريـت  ـذا           
وتغـري املنـاخ  واحلـد مـن اـاطر         ومتويـ  التنميـة   2015العان بشأن خطة التنمية ملا بعد  ـان  

 الاوارث  ضروري لتيسري التنفيذ  د  التعيد الوطين.
وتشــعر بعميــق االمتنــان لالحتــاد الاملــاين الــدويل  منظمتنــا العامليــة  لتو يتنــا بأ ــداف    

التنمية املستدامة وىلمسا   صـواتنا   األمـم املتحـدة. وسـوف تواصـ   قـد آمالنـا  دـ  االحتـاد          
 الدويل لتدقل الد م   اجلهود الز تبذهلا سعيا ىل  حتقيق األ داف.الاملاين 
 وسويا  سوف تدر  النجا . 
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 الدورة السبعون
 من القائمة األولية* 93البند 

التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت 
    يف سياق األمن الدويل

موجهـة ىل  األمـا العـان مـن      ٢٠١٥ هحزيران/يونيـ  ٢٦مذكرة شفوية مؤرخـة    
 البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

  
ُتهــدا البعثــة الدائمــة جلمهوريــة اــنغالديش الاــعبية لــدى األمــم املتحــدة يف نيويــور    

حتياهتــا ىل  األمــا العــان لتمــم املتحــدةئ اصــفتها رئيســة دلــرب ىلدارة االحتــاد ال ملــا  الــدويلئ   
نكليزيـة والفرنسـيةا الـذا اهدتـه     وتتارف اأن حتيل طيه ىل  اجلمعيـة العامـة نـل القـرار  اا     

ة االحتـاد ال ملــا  الـدويل يف دورهتــا الثانيـة والـثالملا اعــد املائـةئ املعقــودة يف  ـانوا يــون       مجعيـ 
  انظر املرفقا. ٢٠١٥آذار/مارس  3١

وترجـو البعثـة الدائمـة جلمهوريـة اـنغالديش الاـعبية لـدى األمـم املتحـدة مـن مكتـ              
مهـا ومليقـة مـن وملـائق اجلمعيـة      األما العان ممتنـة تعمـيم  ـذمل املـذكرة الاـفوية ومرفقهـا اا تبار      

 من القائمة األولية. 93العامة يف دورهتا السبعا يف ىلطار البند 
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املوجهـة ىل  األمـا    ٢٠١٥ هحزيران/يونيـ  ٢٦مرفق املـذكرة الاـفوية املؤرخـة      
 العان من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

 
 اا نكليزية والفرنسية[ :]األصل

 
 الفضاء ا لكترو : هتديد خطري للسالن واألمن العامليحرب   
ماروع قرار ا تمدته مجعية االحتاد ال ملا  الدويل اا مجاع* يف دورهتـا الثانيـة والـثالملا      

 اعد املائة
 ا٢٠١٥نيسان/أاريل  ١  انوائ   

 املائةئىلن مجعية االحتاد ال ملا  الدويل يف دورهتا الثانية والثالملا اعد  
أن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت  ــي وســيلة لتحقيــق       إذ تضععيف ا تبارها ععه  

الامولية والتنميةئ وجيـ  أال تسـتمدمها الـدوو أو اجلهـات الفا لـة مـن وـري الـدوو النتـها           
ــاق األمــم املتحــدة املتعلقــة االســيادةئ و ــدن       ــادم ميث ــدويلئ وال ســيما أحكــان ومب القــانون ال

ــدووئ وتســوية املناو ــات االوســائل الســلميةئ وحظــر     التــدخلئ واملســا  ــا ال واة يف الســيادة ا
 التهديد ااستمدان القوة أو استمدامهائ

ــااا لتمــم املتحــدة املعــ        وإذ ُتقعع   ــق اوــ اء ااكــوميا الت ــذا أفــزمل فري االعمــل ال
 لدويلئاالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن ا

أن ىلتاحــة الفضــاء ا لكتــرو  للتمهــور تتطلــ  حتقيــق شــرو  منــها ىلقامــة   وإذ تعع   
ــ ام         ــاف البصــرية وال ــق الســواتل واأللي ــة واســعة النطــاق  ــن طري شــبكات اتصــاالت رقمي

البصـرية   - ا لكترونية املتطورةئ والتبادو املنهتي للمعلومات والبيانات التصـويرية والسـمعية  
واستمدان أدوات ومعـدات ذكيـة وارديـات ونظـم تاـغيل متطـورةئ وىلمكانيـة        وا لكترونيةئ 

 تسمري كل ذلك ألوراض املستمدمائ
اأن ىلساءة اسـتمدان التكنولوجيـا نكـن أن تترتـ   ليهـا آملـار لـارة  لـ           وإذ تسلم 

ــة      الصــعد الــوط  وا قليمــيئ وحــ، العــامليئ ولــذلك جيــ  ىلناــاء ســلطات وصــكو  تنظيمي
 ق  ل  املستوى الدويل فيما يتعلق اأوراض التكنولوجيا واستمدامها.قانونية تنطب

 
 

 ‘‘.حرب الفضاء ا لكترو ’’أ رب وفد فزنويال  ن حتفظه ااأن استمدان مصطلح  * 
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اأن ىلمكانية التنبؤ ااجملاو ا لكترو  وأمن املعلومات فيـه واسـتقرارمل  ـي     وقنهبة منهه 
االقتصادية اهلائلة اليت جيلبها الفضاء ا لكتـرو    - الجتما يةأمور ال وىن  نهائ نظرا للفوائد ا
 للمواطنا يف مجيا أحناء العامل.

كــانون  ١٠املــؤر   3١/7٢يف قــرارات اجلمعيــة العامــة لتمــم املتحــدة  وقععن رتعع   
 املتعلق اولا اتفاقية اظر استمدان تقنيات التغـيري يف البيةـة ألوـراض     ١97٦األوو/ديسم  

ــة أخـــرىائ و   ســـكرية  ــة أوـــراض  دائيـ ــم   4املـــؤر   ٥٥/٦3أو أليـ ــانون األوو/ديسـ كـ
 املتعلـــق فكافحـــة ىلســـاءة  ٢٠٠١كـــانون األوو/ديســـم   ١9املـــؤر   ٥٦/١٢١ئ و ٢٠٠٠

 كـــانون األوو/ ٢املـــؤر   ٦9/٢8اســـتعماو تكنولوجيـــا املعلومـــات ألوـــراض ىلجراميـــةائ و 
ومــات واالتصــاالت الســلكية والالســلكية  املتعلــق اــالتطورات يف ميــدان املعل ٢٠١4ديســم  

  املتعلق اإنااء ملقافة أمنية  املية للفضاء ا لكترو ائ ٥7/٢39يف سياق األمن الدويلائ و 
اأمهيــة االتفاقــات الدوليــة وا قليميــة ااــأن اجلــرائم ا لكترونيــة واجلرنــة     وإذ تسععلم 

 ١977ةئ فــا يف ذلـك اتفاقيــة  ــان  املنظمـة  ــ  الوطنيـة وتبــادو املعلومــات واملسـا دة ا داريــ   
اظــر اســتمدان تقنيــات التغــيري يف البيةــة ألوــراض  ســكرية أو أليــة أوــراض  دائيــة أخــرىئ   

ااـأن اجلرنـة ا لكترونيـة واروتوكوهلـا ا لـايف  املتعلـق        ٢٠٠١واتفاقية دلـرب أورواـا لعـان    
ــيت ترتكــ    ــة األجانــ  ال ــق أنظمــة  اتتــرا األفعــاو ذات الطبيعــة العنصــرية وكرا ي    ــن طري

املتعلقـة فكافحـة جـرائم تقنيـة املعلومـاتئ واتفـاق        ٢٠١٠الكمبيوترائ واالتفاقية العراية لعـان  
ااــأن التعــاون يف دــاو أمــن املعلومــات  لــ  الصــعيد   ٢٠١٠منظمــة شــنغهاا للتعــاون لعــان 

 ئاأمهية املعا دات الدولية يف منا حرب الفضاء ا لكترو  وإذ تسلم أيضهالدويل؛ 
ــه      وإذ ُتععناإ إاات ععه تهمععه    ــرو  وتعاريف ــا يم سياســات الفضــاء ا لكت ــم مف أن اع

ومعــايريملئ وال ســيما يف دــاو حــرب الفضــاء ا لكتــرو  ومــن حيــا صــلتها االســالن واألمــن 
الدوليائ ليست مفهومة  ل  نطـاق واسـائ وال تـزاو قيـد ا يضـا   لـ  املسـتويات الـوط          

  يف اآلراء يف اعم اجملاالتئوا قليمي والدويلئ وأنه ال يوجد ح، اآلن توافق دويل
االتقــدن ازــرو يف ازافــل الدوليــة حنــو تصــور ماــتر  ملــا ياــكل ســلوكا   وإذ ت حعع  

مقبــوال مـــن جانـــ  الـــدوو يف الفضـــاء ا لكتــرو ئ وال ســـيما التقـــدن الـــذا أحـــرومل فريـــق   
تصــاالت ااكــوميا التــااا لتمــم املتحــدة املعــ  اــالتطورات يف ميــدان املعلومــات واال  اوــ اء

ــة      ــة وا قليميـ ــادرات الثنائيـ ــن املبـ ــريمل مـ ــدويلئ ووـ ــن الـ ــياق األمـ ــلكية يف سـ ــلكية والالسـ السـ
 األطرافئ واملتعددة



 A/70/127 
 

4/11 15-11167 
 

اـأن اعـم مبـادم القـانون الـدويل العـانئ فـا يف ذلـك  لـ  وجـه اوصـو              وإذ تقع   
واروتوكوالهتــا  ١949املبــادم الــواردة يف ميثــاق األمــم املتحــدةئ ويف اتفاقيــات جنيــ  لعــان   

ــة      ــااقوق املدنيـ ــا  اـ ــدويل اوـ ــد الـ ــانئ والعهـ ــوق ا نسـ ــاملي اقـ ــالن العـ ــافيةئ وا  ـ ا لـ
يــا أشــكاو التمييــز لــد املــرأةئ  ــي مبــادم ذات صــلة   والسياســيةئ واتفاقيــة القضــاء  لــ  مج 

االفضـــاء ا لكتـــرو  وســـارية  ليـــهئ وأوـــا لـــرورية لصـــون الســـالن واالســـتقرار الـــدوليا    
والتاــتيا  لـــ  ىلجيـــاد ايةـــة لتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت تتســـم ااالنفتـــا  واألمـــن  

 والسالنئ وتكون يف متناوو املرأة والرجل  ل  حد سواءئ
ــتمدان    تضعععيف ا تبارها عععه وإذ  ــتئ وأن اسـ ــاوو ا نترنـ ــرو  يتتـ ــاء ا لكتـ أن الفضـ

املعدات وال ديات ا لكترونية ونظم البيانات واملعلومات نكن أن تترتـ   ليـه آملـار تتتـاوو     
الابكات واهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلوماتئ وأن الفضـاء ا لكتـرو  ُيعتـ  أداة للنمـو     

أوجه  ـدن املسـاواةئ فـا فيهـا  ـدن املسـاواة اـا اجلنسـائ موجـودة يف ايةـة            االقتصادائ وأن
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتئ

اأن خمتل  داالت سياسات الفضاء ا لكتـرو ئ وىلن كانـت متمـايزةئ     وإاات ه منهه 
ة االسـلم  فهي مترااطة ترااطا ومليقا وقد يكون هلا تأملري  ل  جوان  الفضاء ا لكتـرو  املتعلقـ  

 واألمن الدوليائ والعكرب االعكربئ
ــة    وإذ تضععيف ا تبارها ععه  أن اســتمدان األفــراد واملنظمــات والــدوو للــنظم ا لكتروني

للبلدان األجنبية استمداما مستترا ووري قانو  ملهامجة الـدان ملالثـة  ـي مثـار قلـق اـال  اسـب         
 تنطوا  ليه من ىلمكانية ىلشعاو فتيل الزنا ات الدوليةئ ما

ىلمكانيـة اســتغالو الفضـاء ا لكتـرو  كبعــد جديـد مــن      وإذ تضعيف ا تبارها عه أيضععه   
أاعاد الزناعئ وكبيةة  مليات جديدة يكون فيهـا لكـثري مـن املعـدات ا لكترونيـةئ ىلن مل يكـن       

 ملعظمهائ تطبيقات مدنية و سكرية  ل  حد سواءئ
ناـطة املز ز ـة السـتقرار    أن الفضاء ا لكتـرو  لـيرب حيـزا منعـزالئ وأن األ     وإذ تعي 

فيه نكن أن تتممم  ن آملار خطرية يف داالت ااياة االجتما ية العامليـة األخـرىئ وأن تـثري    
أشــكاال تقليديــة أخــرى مــن انعــدان األمــن أو الــزناعئ أو تســب  انــدالع أشــكاو جديــدة مــن   

دات النامجـة  ـن   اضـرورة التعـاون ا قليمـي والـدويل يف مواجهـة التهديـ       وتقانهبه منههالزناعئ 
 االستمدامات اوبيثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتئ
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اضرورة تاتيا الدوو للقطـاع اوـا  واجملتمـا املـد   لـ  أداء       وتقانهبه منهه أيضه 
دور مناس  يف حتسا أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستمدامهائ فـا يف ذلـك أمـن    

 ا املعلومات واالتصاالت وخدماهتائسلسلة ا مداد فنتتات تكنولوجي
أن نظـم تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت العسـكرية اواصـة اناـر القـوة          وإذ تعي 

ة مـن ا تـراض   ثـ واستمدامها معرلة أل ماو حرب الفضاء ا لكترو  اليت قد متكن أطرافا ملال
قـانو  ومـدمرئ    تلك النظم ونار ا للتسب  يف استمدان القوة استمداما وري مأذون اـه ووـري  

من كون النظم العسكرية التامـة االسـتقالو  الرواوتـات القاتلـةا معرلـة       وإذ يسهوا ه تلقلق
ااــكل خــا  ملثــل  ــذا الناــر وــري املــأذون اــهئ حيــا ال يوجــد  نصــر ااــرا يتحقــق مــن    

مـن أن اختـراق نظـم القيـادة      وإذ يسعهاو ه تلقلعق ورع اا ةه عة    قرارات التصوي  النهائيةئ 
ــتحكم  ــؤدا ىل    وال ــة نكــن أن ي ــك األســلحة وتفتري ــا    اواصــة ااألســلحة النووي ىلطــالق تل

 ىلذنئ مما سيولد كوارث مل يسبق هلا مثيلئ دون
أن اسـتمدان تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت أدى ىل  ىل ـادة تاـكيل        وإذ تالحظ 

وـراض خبيثـة ويف   البيةة األمنية الوطنية والدوليةئ وأن تلك التكنولوجيا نكن أن تسـتمدن يف أ 
أن خطر استمدان الدوو واجلهـات   وإذ تالحظ أيضهانتها  حقوق ا نسان وااقوق املدنيةئ 

من وـري الـدوو لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف ارتكـاب اجلـرائمئ فـا يف ذلـك العنـ            
 ريةئلد املرأة والفتاةئ وللقيان اأناطة  دامةئ قد اوداد اوديادا كبريا يف السنوات األخ

اآلملـار السـلبية الـيت نكـن أن يتركهـا االسـتمدان وـري القـانو           وإذ تضيف ا تبارها عه  
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف اهلياكــل األساســية للــدوو ويف األمــن الــوط  والتنميــة 

ــائ      وإذ تععناإ االقتصــاديةئ  ــدة والتصــدا هل ــذمل التحــديات اجلدي ــا   ــدة ملن أن الوســيلة الوحي
وانــ  ا جياايــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والوقايــة مــن آملار ــا الســلبية   وتوطيــد اجل

ازتملةئ وتعزيز استمدامها يف األوـراض السـلمية واملاـرو ةئ وكفالـة تسـمري التقـدن العلمـي        
لصون السـالن وتعزيـز رفـامل الاـعوب وتقـدمهائ  ـي التعـاون اـا الـدوو اطريقـة حت ـوو أيضـا             

  لكترو  ىل  مسر  للعمليات العسكريةئحتويل الفضاء ا دون
أن حــرب الفضــاء ا لكتــرو  نكــن أن تاــملئ  لــ  ســبيل    وإذ تضععيف ا تبارها ععه 

املثاو ال ااصرئ تنفيذ  مليات لـد حاسـوب أو نظـان ىللكتـرو  مـن خـالو تـدفق للبيانـاتئ         
السـتمدامها   اا تبار ذلك وسيلة وأسلواا لان حرب هتدف ىل  مجا املعلومات االسـتمباراتية 

يف و ز ة االستقرار االقتصادا أو السياسي أو االجتما يئ أو لاـن حـرب ُيتوقـا منطقيـا أن     
ضـــرر يف ســـياق الزنا ـــات املســـلحة     تســـب  املـــوت أو ا صـــااات أو الـــدمار أو ىلاـــاق ال    

 خارجهائ أو
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أن تدااري الدفاع  ن الفضـاء ا لكتـرو  ومكافحـة اجلرنـة ا لكترونيـة  ـي        وإذ تعي 
يف  ــذا الصــدد ىل  أن البــاب مفتــو  لالنضــمان ىل     وإذ تشععرتــدااري ُيكمــل اعضــها اعضــائ  

اتفاقيــة دلــرب أورواــا ااــأن اجلرنــة ا لكترونيــة  اتفاقيــة اودااســتائ و ــي املعا ــدة الدوليــة   
ملرتكبة  ن طريق شبكة ا نترنت ووري ـا مـن الاـبكات ا لكترونيـةئ     الوحيدة ااأن اجلرائم ا
 لبلدان الثالثةئلفا يف ذلك انضمان 

ــر االســتمدان العســكرا      وإذ تشععر  ىل   ــدن التوصــل حــ، اآلن ىل  فهــم كامــل ألمل
ىل  أن كـثريا مـن أناـطة     وإذ تشعر أيضعه  للفضاء ا لكترو  وأناـطة دـددة يف ذلـك اجملـاوئ     

 لكتـرو  قــد تـؤدا ىل  و ز ــة الولـا األمــ ئ حسـ  طبيعتــها ونطاقهـا و واقبــها      الفضـاء ا 
 ازتملة ووري ذلك من الظروفئ

ىلواء اقتـــرا  املمططـــا العســـكريا االحتفـــا  اقـــوى الـــردع  وإذ يسعععهاو ه تلقلعععق 
 النووا كميار ملواجهة اوطر الوجودا هلتمات الفضاء ا لكترو ئ

االت اسـتراتيتية اـا الـدووئ و ـدن ىلمكانيـة ا سـناد       اـأن  ـدن وجـود اتصـ     وإذ تق  
الفورا للمسؤوليةئ والفهم ازدود ألولويـات االفـاء واوصـونئ قـد تـؤدا ىل  سـوء التقـدير        
والتصورات اواطةة وسوء الفهم يف اجملاو ا لكترو ئ وأن من املهم االتـايل اهـاذ تـدااري لبنـاء     

  ل  التنبؤ والتعاون اا الدووئ الثقة تسمح اتحسا الافافية والقدرة
ــان     وإذ تضععيف ا تبارها ععه  تفــاقم اوطــر ازــدق االســالن واألمــن الــدوليا نتيتــة لقي

 الدوو واجلهات الفا لة من وري الدوو ااستحداث ونار أدوات وتقنيات خبيثة ومتطورةئ
ــدااري اقتصــادي     وإذ تعع     ــق ت ــرو  كوســيلة لتطبي ــدوو للفضــاء ا لكت ة اســتمدان ال

 تقييدية أو متييزية لد دولة أخرىئ هبدف  رقلة حصوهلا  ل  املعلومات أو اودماتئ أو
قـانون  للاستمدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اطرق تاكل انتـهاكا   وإذ تنين 

 الدويل وملبادم ومقاصد ميثاق األمم املتحدة والقوا د املعترف هبا دوليا للتعايش اا الدووئ
اســتمدان اجلما ــات ا جراميــة أو ا ر اايــة لتكنولوجيــا املعلومــات   يضععهوإذ تععنين أ 

واالتصــاالت للتواصــل ومجــا املعلومــات والتتنيــد والتنظــيم والتمطــيي للــهتمات وتنســيقها  
أن  ـذمل اجلما ـات  نـد     وإذ تضيف ا تبارها هوالتروي  ألفكار ا وأ ماهلا والتماس التمويلئ 

 وإذ تععنين  عع ل جــه لــع  اعــم الفةــات االجتما يــةئ  قيامهــا اــذلك كــثريا مــا تســتغل أو 
 استمدان الفضاء ا لكترو  لز ز ة وهتديد السالن واألمن الدوليائ
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ىل  لرورة السعي  اران اتفاقية دولية لإلنترنت للحيلولـة دون اسـتمدامها    وإذ تشر 
ــةئ ال ســيم    ا ألوــراض مجــا يف أناــطة وــري قانونيــة مــن قابــل ا ر ــاايا أو املنظمــات ا ر ااي
 األمواو أو جتنيد األ ضاء أو نار أفكار حترض الناس  ل  العن  والكرا يةئ

اأن أ ماو العن  اجلنسي يف أوقات اارب أو الزناع ُتعت  جرائم حـربئ   وإذ ُت  ِّ  
ــدف        ووععهلنت  ــات واالتصــاالت هب ــا املعلوم ــق تكنولوجي ــن طري ــاو   ــك األ م ــا تل ىل  أن ا

جملتمعات ازليـة أو البلـدان وهتديـد ا وىلر اهبـا وىلروامهـا  لـ  اوضـوعئ        هوي  املواطنا أو ا
 ياكل االتايل جرنة من جرائم حرب الفضاء ا لكترو ئ

اااجــة ىل  ىلقامــة تــواون اــا الرقااــة األمنيــة  لــ  الفضــاء         وإذ تضععيف ا تبارها ععه  
ــة        ــة ااكوم ــات تنمي ــة وأولوي ــة الفكري ــران اوصوصــية والســرية وامللكي ــا احت ــرو  وا ا لكت

 ا لكترونية والتتارة ا لكترونيةئ
ــة لبنــاء الثقــة يف دــاو        وإذ تضععيف ا تبارها ععه أيضععه    ــدااري  ملي ــة ىل  ولــا ت اااج

 علومات واالتصاالت  ل  املستويات الوط  وا قليمي والدويلئتكنولوجيا امل
ئ فــا يف ذلــك  لــ  ســبيل املثــاو أيــة ىلســاءة اســتمدان متعمــدة للتكنولوجيــا وإذ تععنين 

 ااصر أ ماو التتسرب اليت تر ا ا الدووئ ال
اـأن تـب  ال ملانـات قـدراهتا  لـ  فهـم الطبيعـة املعقـدة لتمـن الـوط             ت  ي - ١ 
ــدويل ــ          وال ــا خمتل ــروااي ا ــا ال ــا أفضــلئ وأن تأخــذ يف ا تبار  ــرو  فهم يف الفضــاء ا لكت

 داالت تطوير سياسات الفضاء ا لكترو ؛
ال ملانات  ل  العمـل مـا السـلطات ااكوميـة األخـرى ومـا اجملتمـا         تشجيف - ٢ 

ــ  الفضــاء          ــاد  ل ــن أجــل التوصــل ىل  فهــم شــامل ألوجــه اال تم ــد  والقطــاع اوــا  م امل
ــه  لـــ  الصـــعيد الـــوط ؛ وتاـــتا كـــذلك     ا لكتـــرو  واألخطـــار والتحـــديات الكامنـــة فيـ

ــلبية لال تمــاد        ــار الس ــل مــن اآلمل ــات  لــ  التقلي ــ  ااكوم الفضــاء ا لكتــرو ئ ال ســيما   ل
يتعلــق اتنميــة ااكومــة ا لكترونيــة واألمــن الــوط ئ وااــا  لــ  ا تمــاد اســتراتيتيات   فيمــا

 وطنية ألمن الفضاء ا لكترو ؛
مجيــا ال ملانــات ىل  اســتعراض ا طــار القــانو  لبلــداوا هبــدف دراســة   تععنب  - 3 

ــدات ا      ــ  ذلــك ا طــار للتهدي ــن اجلرنــة أو ا ر ــاب    زتملــة اأفضــل الســبل لتكيي لنامجــة  
 ااربئ اليت قد تناأ من الطااا املتغري للفضاء ا لكترو ؛ أو
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ال ملانات ىل  سن تاريعات ملكافحة أ ماو العن  اجلنسـي لـد    تنب  أيضه - 4 
النساء والفتيات يف أوقات ااـرب والـزناعئ الـيت تاـكل جـرائم حـربئ وملكافحـة اـا تلـك          

طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتئ األمر الـذا ياـكل جرنـة مـن جـرائم       األ ماو  ن
 الفضاء ا لكترو ؛

ال ملانــات  لــ  االلــطالع فســؤوليتها مــن خــالو ىلمعــان النظــر يف     يشععجيف - ٥ 
 املالية العامة هبدف كفالة هصيل ما يكفي من املوارد ألمن الفضاء ا لكترو ؛

 لـ  االسـتفادة مـن مجيـا أدوات الرقااـة املتاحـة هلـا         ال ملانـات  تشجيف أيضعه  - ٦ 
للتأكد من الرصد الصـارن لتناـطة املتصـلة االفضـاء ا لكتـرو ئ ولسـن قـوانا وطنيـة تـنل          
 ل   قواات أشد ملرتكيب  تمات الفضاء ا لكترو ئ مـا ىليـالء اال تبـار الواجـ  للدسـتور      

ملناسبة واهلياكـل القائمـة  لـ  حنـو يكفـل      يف كل الدئ ااستمدان الضمانات وآليات ااوكمة ا
محاية حرية التعبري و ـدن تعـريم قـدرة املـواطن  لـ  اسـتمدان أدوات تكنولوجيـا املعلومـات         

 واالتصاالت للمطر؛
ال ملانــات يف الــدوو الــيت مل تطلــ  اعــُد مــن حكوماهتــا ىلصــدار نــل   ت  ععي - 7 

ا ـات املسـلحةئ  لـ  حـرب الفضـاء      صريح اوجوب تطبيق القانون الدويلئ فا فيـه قـانون الزن  
ا لكتــرو ئ أن تفعــل ذلــك لكفالــة ولــا قيــود  لــ  اســتمدان  مليــات الفضــاء ا لكتــرو    
كوسيلة وأسلوب لان ااربئ ما التنويه يف نفرب الوقت اأن الطريقة ازددة لتطبيـق القـانون   

 الدويل يف ذلك اجملاو ال تزاو قيد املناقاة  ل  الصعيد الدويل؛
ال ملانات  ل  العمـل مـا السـلطات ااكوميـة األخـرى ومـا اجملتمـا         تشجيف - 8 

املد  لولا استراتيتية شاملة ألمن الفضاء ا لكترو  تامل الدفاع  ـن الفضـاء ا لكتـرو     
 واناء القدرات والعمل  ل  مكافحة ا ر اب يف الفضاء ا لكترو ؛

ت واملمارسات الرشيدة املتعلـق اـأمن   ال ملانات ىل  د م تعميم املعلوما تنب  - 9 
 الفضاء ا لكترو   ل  مجيا أصحاب املصلحة الوطنيا؛

مجيا ال ملانات ىل  لمان املااركة اجملديـة جلميـا أصـحاب املصـلحةئ      تنب  - ١٠ 
خصـائيا التقنـيا واجملتمـا املـد        واألوسا  األكادنية وأوسا  األفا يف ذلك القطاع اوا

واجلمعيـات النسـائيةئ يف اجلهـود الراميـة ىل  التصـدا ألخطـار الفضـاء ا لكتـرو          واملنظمات 
 املتعلقة ااستمدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
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ال ملانات يف الدوو ااائزة للسال  النـووا اـأن تـد و حكوماهتـا ىل       ت  ي - ١١ 
ىلاطاو سياسات ىلطالق السال  النووا فتـرد تلقـي ا نـذارئ وىل  ىللغـاء حالـة التأ ـ  العـايل        

ــرار ااــأن اســتمدامه      ــدة اهــاذ الق ــة م ــة وىلطال ــل والناــر   لتســلحة النووي ــا التفعي ائ ســعيا ملن
لنـووا  ـن طريـق اهلتمـات  ـ  الفضـاء ا لكتـرو ئ وذلـك         املقصـودين لـنظم السـال  ا    وري

  ق  التفاوض  ل  اتفاقات اظر استعماو تلك األسلحة وحتقيق ىلوالتها؛
مجيا ال ملانات ىل  كفالة  دن تغالـي قوانينـها وأنظمتـها الوطنيـة  ـن       تنب  - ١٢ 

اـا الـدوو أو لتـوفري     االستمدان ا جرامي لتكنولوجيا الفضاء ا لكترو  لغرض ىلملـارة الـزناع  
 ااصانة واملالذ اآلمن ملرتكيب اجلرائم؛

ال ملانــات الوطنيــة  لــ  الســعي  قامــة تعــاون ومليــق وشــراكات اــا  تشععجيف - ١3 
القطا ا العان واوا  من أجل حتسا فعالية استراتيتيات أمـن الفضـاء ا لكتـرو  والـدفاع     

  نه  ل  الصعيد الوط ؛
طــة اســتراتيتية للمعلوماتيــة تاــمل ماــاركة قطــاع التعلــيم اتنفيــذ خ ت  ععي - ١4 

وتنظيم اجملتمعات ازلية ومسامهة املواطنائ من أجل ويادة الو ي افوائد املااركة الناـطة يف  
 الفضاء ا لكترو  وجدوا ائ وااآلملار الضارة اليت نكن أن تترت   ل  ىلساءة استمدامه؛

ــا   ت  ععي أيضععه  - ١٥  ــاو الق ــدوو اامتث ــد    ال ــم املتحــدة  ن ــاق األم ــدويل وميث نون ال
ــ  املســتويا التاــريعي         اســتمدان تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالتئ واــإيالء اال تبــار  ل
والتنفيــذا الهــاذ تــدااري تعاونيــة مــن املــرجح أن تعــزو الســالن واالســتقرار واألمــن الــدوليا     

ة وما ُيستمد منها مـن معـايري   وتؤدا ىل  فهم ماتر  لتطبيق أحكان القانون الدويل ذات الصل
 وقوا د ومبادم يستند ىلليها السلو  املسؤوو للدوو؛

ال ملانــات  لــ  د ــم االنضــمان  لــ  أوســا نطــاق ممكــن ىل  اتفاقيــة   تشععجيف - ١٦ 
ــز        ــك وســيلة لتعزي ــار ذل ــة اودااســتائ اا تب ــة  اتفاقي ــة ا لكتروني ــا ااــأن اجلرن دلــرب أوروا

 ية التعاون الدويل  ل  مكافحة جرائم الفضاء ا لكترو ؛التاريعات الوطنية وحتسا فعال
اأن متارس ال ملانات الضغي من أجل صياوة وا تمـاد لـوائح تنظيميـة     ت  ي - ١7 

ورقاايـة مناســبة  لــ  الصـعيدين ا قليمــي والــدويل تكفـل التوافــق التــان اـا اســتمدان الفضــاء     
ي اقــوق ا نســان والعهــد الــدويل اوــا   ا لكتــرو  واــا القــانون الــدويل وا  ــالن العــامل  

اااقوق املدنية والسياسية وقوا د التعايش املعترف هبا دوليائ ىل  جان  التـدااري العمليـة لبنـاء    
الثقــةئ للمســا دة  لــ  ويــادة الاــفافية والقــدرة  لــ  التنبــؤ والتعــاونئ والتقليــل مــن املفــا يم   

 جملاو ا لكترو ؛اواطةةئ فا يدرأ خطر اشتعاو الزنا ات    ا



 A/70/127 
 

10/11 15-11167 
 

ــاء       تععنب  - ١8  ــراض ان ــة ألو ــوارد املعون ــتمدان أدوات وم ــم اس ــات ىل  د  ال ملان
 القدرات من أجل الوقاية من أخطار الفضاء ا لكترو  ومواجهتها؛

االحتاد ال ملا  الدويلئ ىل  جان  املنظمـات الدوليـة ذات الصـلةئ  لـ       حتث - ١9 
هبــدف التاــتيا  لــ  ولــا اتفاقــات دوليــة تكفــل اســتمدان    تقــدا الــد م للتعــاون ال ملــا  

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت اســتمداما أفضــل يف البلــدانئ وهبــدف اســتمدان الفضــاء    
ا لكتــرو  اطريقــة مالئمــة وآمنــةئ وتبــادو املمارســات الرشــيدة ااــأن تــدااري انــاء الثقــة الــيت  

ااـد مـن املمـاطر األمنيـة املالومـة السـتمدان       تفضي ىل  السالن واالستقرار واألمـن الـدوليا ا  
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتئ وىل  ىلقامة اآلليات التعاونية؛

ال ملانات  ل  القيان ادور ىلجيايب يف هتيةة ايةـة آمنـة لـد م االسـتمدان      تشجيف - ٢٠ 
ادو املعلومـات  السلمي للفضاء ا لكترو  وكفالة التوفيق اصورة مالئمة اا حرية التعـبري وتبـ  

 واا الاواول املتعلقة االسالمة واألمن العاما؛
ال ملانات أيضـا  لـ  العمـل مـا حكوماهتـا مـن أجـل ولـا اتفاقـات           تشجيف - ٢١ 

دولية ملنا حرب الفضاء ا لكترو ئ وتطبيق دمو ة القوانا الدولية املتعلقـة االسـالن واألمـن    
ــة   ــة  لــ     لــ  ذلــك الفضــاءئ وولــا املعــايري العاملي ــة والدولي ــردود الوطني ــة اتســاق ال ئ وكفال

 اهلتمات يف الفضاء ا لكترو  ما تلك االتفاقات واملعايري؛
ــاء القــدرات     تشععجيف أيضععه - ٢٢  ــة وان ــ  تــوفري املســا دة التقني التعــاون الــدويل  ل

للبلدان النامية من حيا الوقاية والتحقيـق ومقالـاة مـرتكيب اجلـرائم ومعاقبتـهمئ وتعزيـز أمـن        
 الابكات يف مواجهة حرب الفضاء ا لكترو ؛

االحتاد ال ملـا  الـدويل ىل  حـا األمـم املتحـدة  لـ  اهـاذ قـرار  ظـر           تنب  - ٢3 
الرصد وري املاروع واهلتمات    الفضاء ا لكتـرو   لـ  اهلياكـل األساسـية مثـل شـبكات       

 امليامل والكهرااء واملستافيات؛
األمم املتحـدة  لـ  تعزيـز أمـن الفضـاء ا لكتـرو   ـن طريـق ىلناـاء           شجيفت - ٢4 
 ي للهتمات    ذلك الفضاء؛ستل  امل
ااســـتعراض واســـتكماو الصـــكو  القانونيـــة واالتفاقـــات واتفاقـــات  ت  عععي - ٢٥ 

التعاون املتعلقة جبملة أمور منها الفضاء ا لكتـرو  وجـرائم الفضـاء ا لكتـرو  والتكنولوجيـا      
 واالتصاالت السلكية والالسلكية؛
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 لـ  اجلمعيـة العامـة لتمـم املتحـدةئ       أن يعرض االحتاد ال ملا  الدويل تقا ح - ٢٦ 
ضــاء ا لكتــرو ئ هبــدف اهــاذ    اســتنادا ىل   ــذا القــرارئ  قــد مــؤمتر معــ  فنــا حــرب الف       

ــرو   موقـــ  ــلةئ وىل ـــداد ماـ ــأن املســـائل ذات الصـ ــة ملنـــا حـــرب  موحـــد ااـ ع اتفاقيـــة دوليـ
 ا لكترو . الفضاء
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 الدورة السبعون
 *األوليةمن القائمة  26و  20البندان 

 التنمية املستدامة
    التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية

ــذة ة وــ وية م ر ــة     ــ   26م ــ    20١٥حزي ان/يوني ــة  ا األم موجه
 العام من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

 هتــدا البعثــة الدائمــة جلمهوريــة اــنغالديش الاــعبية لــدى األمــم املتحــدة   نيويــور    
وياـ فهها  افـ تها رئيسـة  إـا  دارة ا حتـاد       حتياهتا  ا مكتب األمـ  العـام لممـم املتحـدة     

الربملاين الدويل  أن حتيل طيـ   ا اجلمعيـة العامـة لاـالإغت  ا نكإيزيـة وال  نسـيةل نـر القـ ار         
امليـاه والفـ     ملاين ااـ ن  تعزيز العمل الرب تاكيل نظام جديد إلدارة و ون املياه:”املعنون: 
  الذا اعتمدت  اجلمعية الثانية والثالثون اعد املائـة لالحتـاد الربملـاين الـدويل  املعقـودة      “الفحي

 ل انظ  امل هقل. 20١٥آذار/مارس  3١  هانوا   

ــة مــن        ــدى األمــم املتحــدة  تن ــنغالديش الاــعبية ل ــة ا ــة الدائمــة جلمهوري وت جــو البعث
املذة ة الاـ وية وم هقهـا ااعتبار ـا وثيقـة مـن وثـائق الـدورة        مكتب األم  العام تعميم هذه 

 من القائمة األولية. 26و  20السبع  لإجمعية العامة    طار البندين 
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املوجهـة  ا   20١٥حزي ان/يونيـ    26م هق املـذة ة الاـ وية امل ر ـة      
 األم  العام من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة  

 ]األصل: ااإلنكإيزية وال  نسية[

ــاه           ــاين ااــ ن املي ــز العمــل الربمل ــاه: تعزي ــد إلدارة وــ ون املي ــام جدي تاــكيل نظ
 الفحي والف  

 ق ار اعتمدت  اجلمعية الثانية والثالثون اعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل اتواهق اآلراء*  

 ل20١٥نيسان/أا يل  ١لهانوا  

 والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل،إن اجلمعية الثانية  

ــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل لمو ــكو       إذ تشيير   ا القــ اراا الفــادرة عــن املــ    املائ
 اعـــد املائـــة لجنيـــ   آذار/ ل ومجعيـــة ا حتـــاد الربملـــاين الـــدويل الـــثالث  ١998أيإول/ ـــبتمرب 

ــارس ــة ا حتياجــاا اإلنســانية       20١4 م ــة ةــ ورية لتإبي ــاه العذا ــوارد املي ــ ن م ــ أا ا ــأ أق ل  ال
هظة عإى الفحة  و نتاج األغذية  واحل اظ عإـى الـنظم اإليكولوجيـة  وأاـ  ا     األ ا ية  واحملا

ة ورة تعزيز  دارة املوارد املائية من أجل اتقاء خماط  الكوارث الاديدة والتخ يـ  مـن أث هـا     
 التوايل  حتقيق التنمية املستدامة  عإى وتعزيز القدرة عإى التكي  واإل هام   هناية املطا   

ملانـاا الـدول    ا احلإقة الدرا ية اإلقإيمية لالحتاد الربملاين الدويل ل ائـدة ا   وإذ تشر 
  الـأ عقـدا   “تعزيز قدراا الربملاناا الع اية   جمال التنميـة املسـتدامة  ”الع اية حتت عنوان 
  200٥تا ين الثاين/نوهمرب  30و 29  اريوا يومي 

املـــ ر   64/292لممـــم املتحـــدة    قـــ ارا اجلمعيـــة العامـــة التااعـــة وقيييد ن ييي   
  و  قـــ ار 20١3ةـــانون األول/ديســـمرب  ١8املـــ ر   68/١٥7 و 20١0 و /يوليـــ   28

ــون اإلنســان   ــا حق ــ ن احلــق     20١4الفــادر   أيإول/ ــبتمرب   27/7جمإ ــ أا ا ــأ أق   ال
احلفول عإى مياه و ب م مونة ونقية والف   الفحي حق مـن حقـون اإلنسـان   اـد منـ       

 لإتمتع التام ااحلياة 

اـدء ن ـاذ ات اقيـة قـانون ا ـتخدام ا ـارا املائيـة الدوليـة            وإذ تضي  نبيع نيهي يا    
وتعمــيم ا ناــمام  ا ات اقيــة اايــة وا ــتخدام ا ــارا   ١997األغــ اغ غــري املالحيــة لعــام 

  ١992املائية العاا ة لإحدود والبحرياا الدولية لعام 

 
 

 .“ دارة و ون املياه”رية عن حت ظ اا ن ا تخدام مفطإح أع ب وهد مجهورية هزنويال البولي ا * 
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  اء تزايـد الاـغوا الـأ  ـارس عإـى املـوارد املائيـة اسـبب          قوإذ يساورها بالغ القلي  
عوامل مثل النمو السكاين  وتغـري املنـا   والتو ـع احلاـ ا السـ يع  وا حتياجـاا املتزايـدة        
لإزراعة احلديثـة  والتفـنيع  والكـوارث الطبيعيـة  والتفـح   و  الـة الغااـاا  وتزايـد الطإـب          

 الة عإى الطاقة  وانعدام احلوةمة ال ع

ألن نــدرة امليــاه تــ ث  اال عــل عإــى واحــد مــن ةــل ثالثــة   وإذ يسيياورها القلييق  يضييا 
أوـخا    ةـل قـارة وألن مـا يقـ ب مــن ثإثـي  ـكان العـا   و   ـيما النسـاء واألط ــال            

اب اإلدارة ال عالـــة  و ـــيواج      غيـــ202٥ ـــيعانون مـــن اإلجهـــاد املـــائي   إـــول عـــام  
 املطإقة  اإيون وخر ندرة املياه 8.١

مإيون وخر ي تقـ ون  ا مفـادر ميـاه     748ألن  وإذ يساورها بالغ القلق كذلك 
ــنة  وألن  ــوا غــري قــادرين عإــى الوصــول  ا م اهــق     2.٥الاــ ب احملسأ اإيــون وــخر مــا  ال

 الف   الفحي احملسأنة  وألن اإيون وخر ما  الوا ميار ون التغوُّا   الع اء 

حفاءاا العامليـة ف ـي هـوارن عميقـة ورا ـخة اـ  البإـدان        أن األرقام/اإل وإذ تدرك 
و  دا إــها  وأنــ    اــد مــن اعتمــاد تــدااري لــدأدة اجيــد  لإقاــاء تــدر يا عإــى أوجــ  عــدم   

 املساواة هذه  مع الت ةيز ااكل  ا  عإى املساواة ا  اجلنس  

ــا   وإذ تضيي  ا انارارهييا   ــ اا   ا ــتخدام املي ــاه  واإله ه  وا هتقــار  ا أن تإــوث املي
التعاون هيما يتعإق ا حواغ األهنار ومستودعاا املياه اجلوهية الوطنية والدوليـة  و عمـال حـق    

 اإلنسان   املياه والف   الفحي هي مسائل مت ااطة 

ــاه ميكــن أن تكــون عنفــ ا أ ا ــيا       وإذ تضيي  نبييع نيهي ييا   أن  دارة وــ ون املي
ــدول وأن احلكــم ال    وــيد ميكــن أن يعــز  التعــاون ونــول دون ناــوب    صــون الســالم اــ  ال

 الزناعاا املتفإة ااملياه 

أن القانون الدويل والنظم القانونية الوطنية املتفإة اإدارة موارد امليـاه غالبـا    وإذ تدرك 
 ما تكون جمزأة ومن ذة تن يذا  يئا   املمار ة العمإية 

 ة و  ةـثري مـن األحيـان اط يقـة     ا ن ال جال والنساء يسا ون اط ن خمتإ وإذ تسلِّم 
غــري متســاوية    دارة املــوارد املائيــة لم ــ  املعياــية وا تمعــاا احملإيــة  و   ــيما   البإــدان 
النامية و  املناطق ال ي ية  حيث تتـوا النسـاء وال تيـاا  حاـار  مـداداا األ ـ ة مـن امليـاه          

 مستق ة جتعإهن أةث  ع ةة لإعن  وةثريا ما  تزن مساهاا طويإة   ظ و  أمنية غري 
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اإلدارة املتكامإـة لإمـوارد    ا ن  ينبغي لإـدول أن تنتـهع عإـى مـو متزايـد      واقاهانا مه ا 
املائيــة مــع أ ــذ الفــإة اــ  امليــاه والطاقــة والــنظم اإليكولوجيــة واألمــن الغــذائي   احلســبان    

 واجلوهية و  ا  وحتس  معاجلة مياه الف   الفحي  ومنع تإوث املياه السطحية 

ــاد       وإذ تشيير  ــتند  ا املب ــة تس ــوارد املائي ــة لإم ــت اتيجياا اإلدارة املتكامإ  ا أن ا 
 2١الــواردة   ايــان داإــن ااــ ن امليــاه والتنميــة املســتدامة واملدرجــة   جــدول أعمــال القــ ن 

انريو  الربا يـل  الذا اعتمده م    األمم املتحدة املعـ  االبيئـة والتنميـة املعقـود   ريـو دا جـ      
  ١992عام 

ــها      وإذ تؤكييد  ــة وةميت ــة املــوارد املائي احلاجــة املا ــة واملطإقــة  ا احل ــاظ عإــى نوعي
 و دارهتا عإى مو مستدام ملن عة األجيال احلالية واملقبإة 

أن حسـن تـداري املـوارد املائيـة و دارهتـا ال وـيدة املتعـددة املسـتوياا          وإذ تؤكد  يضيا  
  غ ى عنها إلعمال حق اإلنسان   املياه والف   الفحي هي و وا مسبقة  

 ا الـدور ال ئيسـي الـذا ي ديـ  الربملـانيون   وةـع نظـم اإلدارة ال وـيدة          وإذ تشر 
لا ون املياه الأ تساعد عإى  عمال حق اإلنسان   املياه والف   الفحي  والـأ ينبغـي أن   

نع القـ ار وأن تكـون قـادرة عإـى التعـبري عـن       تكون امل أة ماارةة ناـطة ااـ هنا   عمإيـة صـ    
 احتياجاهتا وآرائها 

ا ن الربملاني  ياطإعون مبس ولية جسيمة تتمثـل   وةـع األطـ  القانونيـة      وإذ تسلِّم 
 الوطنية من أجل  نااء عا  ينعم ا من املياه ملن عة األجيال احلالية واملقبإة 

الربملاناا الوطنية  ا النهوغ هبـد  وـامل خمفأـر لإميـاه والفـ         تدنو - ١ 
  وذلـ  مـن أجـل ةـمان تـواه  امليـاه والفـ          20١٥الفحي    طة التنمية ملـا اعـد عـام    

  هـــذا اجيـــد   جـــ اءاا عمإيـــة  الفـــحي لإجميـــع و دارهتمـــا املســـتدامة  عإـــى أن تـــدرج 
 عاملية؛ يما وةع نظام رصد هعال يتامن م و اا  و 

الربملانــاا الوطنيــة  ا  ــنف قــوان  مــن أجــل التن يــذ املالئــم         تييدنو  يضييا  - 2 
لإمعاهداا الدولية  والقانون الع    والق اراا املتفإة اإدارة و ون امليـاه و ـقف اإلنسـان      
امليــاه والفــ   الفــحي  وتنظــيم دوراا لتــدريب املــوارد الباــ ية تــدريبا منا ــبا ومواصــإة    

ي  لتعزيز ههـم هـذه الفـكو   وتاـجيع تنظـيم اـالا توعيـة لإمـواطن  هبـد  تعزيـز           التثق
 ا  تخدام املس ول لإمياه؛

الربملاناا الوطنية عإى أن تك ل ماـارةة املـ أة   مجيـع هيئـاا صـنع       حتض - 3 
 الق ار احملإية والوطنية والدولية   جمال  دارة و ون املياه؛
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ة عإـى ففـير اعتمـاداا ةاهيـة   امليزانيـة لتحقيـق       الربملانـاا الوطنيـ   حتي   - 4 
اإلدارة ال عالــة واملتعــددة املســتوياا ولوةــع األطــ  التاــ يعية والتنظيميــة الــأ تاــجع احلــوار   
و قامة الا اةاا ا  القطاع  العام واخلا  من أجل ح ز ا  تثمار   قطاع امليـاه  وذلـ    

األجيـال احلاليـة واملقبإـة وةـمان تـوهري امليـاه ا  ـعار         هبد   نااء عا  ينعم ا من امليـاه ملن عـة  
 معقولة وتيسري احلفول عإيها و المتها لإجميع؛

الربملانــاا الوطنيــة عإــى اعتمــاد قــوان  وــامإة ومتكامإــة هبــد    حتيي   يضييا - ٥ 
تاجيع ح ظ املياه والطاقة  وحت يـز ا اتكـار   هـذا ا ـال  وةـمان ا ـتخدامهما عإـى مـو         

   اإداهنا؛مستدام 

الربملاناا الوطنية عإى تعزيز أمن املياه عـن ط يـق وةـع  طـ       حت  كذلك - 6 
ــو اراا        ــ  ال ــاون ا ــها  تاــمل التع ــذها    طــار و يت ــة وتن ي ــة لإمــوارد املائي اإلدارة املتكامإ
وماارةة أصحاب املفإحة هبد  حتقيق التوا ن اـ  احتياجـاا اإلنسـان املتباينـة مـع  عطـاء       

ة لتــوهري امليــاه لال ــتعمال الاخفــي واملــزنيل لإجميــع دون  ييــز ومــع الت ةيــز ااــكل  األولويــ
  ا  عإى املساواة ا  اجلنس  وعإى أةع  قطاعاا ا تمع؛

الـدول الــأ تتقا ـم املــوارد املائيـة عإــى التعـاون ااــ ن املسـائل املتعإقــة       حتي   - 7 
 ا األطـ  القانونيـة الدوليـة لإتعـاون   جمـال      اا ارا املائية الدولية وعإـى النظـ    ا ناـمام    

 املياه العاا ة لإحدود املذةورة   ال ق ة ال ااعة من الديباجة أعاله؛

االـدول واملنظمـاا الدوليـة تقدمي املـوارد املاليـة وانـاء القـدراا ونقــل   هتيع - 8 
إــدان الناميــة  هبـد  تعزيــز     التكنولوجيـا عن ط يق املساعدة والتعـاون الـدولي   وصاصــة لإب   

اجلهـود ال اميـة  ا تـوهري ميـاه وـ ب م مونـة ونقيـة يسهل احلفـول عإيهـا وميــسورة الكإ ــة     
 وتوهري الف   الفحي لإجميع؛

الربملانـاا الوطنيـة عإـى أن حتـثو حكوماهتـا عإـى الوهـاء اا لتزامـاا          تشج  - 9 
 ماية مفادر املياه العذاة وح ظها؛الأ تعهأدا هبا اإداهنا هيما يتعإق  

الربملـاني   ا دعـم وتعزيـز ماـارةة ا تمعـاا احملإيـة   حتسـ   دارة         تيدنو  - ١0 
 املياه والف   الفحي؛

ــز التعــاون ودعــم      تييدنو - ١١  ــدان املتقدمــة النمــو   ا تعزي ــدول  و   ــيما البإ ال
ل التخطـــي  املـــائي واحلمايـــة ال عالـــة جهـــود البإـــدان الناميـــة   جمـــال  دارة امليـــاه  مبـــا ياـــم

 واملستدامة لإمياه وا تخدامها ألغ اغ حتقيق التنمية املستدامة؛
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ــاا        تطلييع - ١2  ــن أهاــل املمار  ــة م ــداد جمموع ــدويل  ع ــاين ال ــاد الربمل  ا ا حت
ــاه القائمــة عإــى حقــون اإلنســان  دعمــا لعمــل       ــإدارة املي ــة والسيا ــاتية ذاا الفــإة ا القانوني

 ي  املهتم  ااملسائل املتفإة ااملياه؛الربملان

ــل الــذا تاــطإع اــ         تطلييع  يضييا  - ١3  ــاين الــدويل تيســري العم  ا ا حتــاد الربمل
 الربملاناا األعااء لإمتااعة اا ن التوصياا املقدمة   هذا الق ار   اإداهنا ومناطقها.
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 الدورة السبعون
 *من القائمة األولية 86و  73البندان 

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  
    والدويل الوطين سيادة القانون على الصعيدين

موجهـة ىل  األمـا العـان مـن      2015حزيران/يونيـ    26مذكرة شفوية مؤرخـة    
 البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

  
هتدي البعثة الدائمة جلمهورية بنغالديش الشعبية لدى األمم املتحدة حتياهتـا ىل  األمـا    

العان لألمم املتحدة، وتتشرف، بوصفها رئيسة جملس ىلدارة االحتاد الربملـا  الـدويل، بـحتن حتيـ      
 عالقـة القـانون الـدويل بالسـيادة الوطنيـة، وعـدن      ”طيا ىل  اجلمعيـة العامـة نـل القـرار املعنـون      

، (بــاللغتا اإلنيليزيــة والفرنســية)“ ، وحقــوق اإلنســانالتــدخ  ا الشــؤون الداخليــة للــدو  
ذلك القرار الذي اختذت  اجلمعية الثانية والثالثـون بعـد املائـة لالحتـاد الربملـا  الـدويل، املعقـودة        

 )انظر املرفق(.   2015آذار/مارس  31ا هانوي ا 
م املتحـدة مـن ميتـ     مـ غالديش الشـعبية لـدى األ  وترجـو البعثـة الدائمـة جلمهوريـة بـن      

الـدورة  األما العان التفض  بتعميم هذه املذكرة الشفوية ومرفقها باعتبارمها وثيقـة مـن وثـائق    
 من القائمة األولية.   86و  73ا ىلطار البندين السبعا للجمعية العامة، 
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واملوجهـة ىل  األمـا    2015حزيران/يونيـ    26مرفق املذكرة الشفوية املؤرخة   
 نغالديش لدى األمم املتحدةبالعان من البعثة الدائمة ل

 
 ]األص : اإلنيليزية والفرنسية[

 
ــة   نطالقــانون الــدويل بالســيادة الو عالقــة    ــة وعــدن التــدخ  ا الشــؤون الداخلي ي

 للدو ، وحقوق اإلنسان
 اجلمعية الثانية والثالثون بعد املائة لالحتاد الربملا  الدويل *قرار اختذت  بتوافق اآلراء  
 (2015نيسان/أبري   1)هانوي،   

   ىلن اجلمعية الثانية والثالثا بعد املائة لالحتاد الربملا  الدويل، 
 الــدويلىل  األحيــان ذاا الصــلة مــن القــراراا الســابقة لالحتــاد الربملــا         إذ تشيير 

حقــوق اإلنســان، والســيادة الوطنيــة وواجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بشــحتن القــانون الــدويل،  
ــامل         ــاق األمــم املتحــدة، واإلعــالن الع ــدو ، وىل  ميث ــة لل ــدخ  ا الشــؤون الداخلي وعــدن الت

رنامج عم  فيينا، وصيوك حقـوق اإلنسـان الدوليـة ذاا الصـلة،     حلقوق اإلنسان، وىلعالن وب
 واليت ه  مجيعها ذاا أمهية بالغة لتعزيز سيادة القانون با األمم،  

سـاس التعـاون الـدويل وهـو     أن تسـاوي الـدو  ا السـيادة هـو أ     وإذ تؤكد من جديد 
 عنصر أساس  لالستقرار،  

دد املسـؤولياا القانونيـة للـدو  ا ىلدارة    أن القـانون الـدويل  ـ    وإذ تأخذ يف االعتبار 
ــة  ــاه     ــة، ويقــرر التزامــاا كــ  دول ــراد املوجــودين داخــ  ىلقليم  عالقاهتــا الدولي هــا، كــ  األف

 واخلاضعا لواليتها.  
األمهيـة األساسـية لسـيادة القـانون مـن أجـ  التحـاور والتعـاون          وإذ تضع يف اعتبارها 

 ة القانون تسري على ك  الدو  بالتساوي،  با مجيع البلدان، وىلذ تشدد على أن سياد
أن سيادة القانون، والسلم واألمـن، وحقـوق اإلنسـان، والتنميـة املسـتدامة       وإذ تدرك 

 بينها روابط متينة ويعزز ك  منها اآلخر،  
ما حلقوق اإلنسان واحلرياا األساسية من طابع عـامل  وكواـا  ـ      وإذ تؤكد جمددا 

ومترابطة و   قابلة لالنفصان وييّم  ك  منها اآلخـر، والتـزان كـ     قابلة للتجزئة، ومتشابية 
 
 

أعربت وفود كوبا واهلند ومجهورية فزنويال البوليفارية عن حتفظاهتا على القـرار. أمـا وفـد السـودان فـحتعر        * 
 من منطوق القرار حتديدا، وبناء على ذلك عارض القرار بيامل .   18عن حتفظات  على الفقرة 
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الدو  باحتران وتعزيز ومحاية حقـوق اإلنسـان واحلريـاا األساسـية جلميـع األفـراد املوجـودين        
ا ىلقليمها واخلاضعا لواليتها، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا، على حنو يتسـم بالعـد    

أن ذلـك يتوافـق مامـا مـع مبـادد سـيادة الـدو  وعـدن التـدخ  ا           واملساواة، وىلذا تشدد على
 الشؤون الداخلية للدو ، وه  املبادد الواردة ا ميثاق األمم املتحدة،  

ــران حقــوق      وإذ تؤكييد  ــاق األمــم املتحــدة، عــن احت مســؤولية كــ  الــدو ، وفقــا مليث
ــز    ــا ميي ــع، دون م ــاا األساســية للجمي ــاس،    اإلنســان واحلري ــى أســاس األجن ــوى عل مــن أي ن

صــ  ، أو األاســ  أو  ــ هيالعـرق، أو اللــون، أو اجلــنس، أو اللغــة، أو الـدين، أو الــرأي الس   أو
 الوطين أو االجتماع ، أو املليية، أو املولد أو    ذلك من احلاالا،  

ــا      وإذ تشييدد  ــرأة واملســاواة ب ــدويل احلــايل حلقــوق امل ــة اإلطــار القــانو  ال  علــى أمهي
اجلنسا، وال سيما اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـيا  التمييـز ضـد املـرأة، والقـراراا القائمـة          

 و  ه(،   1325جمللس األمن التابع لألمم املتحدة بشحتن املرأة والسالن واألمن )القرار 
ــة       وإذ تؤكييد ميين جديييد   ــة واإلقليمي ــى حــا عــ  مراعــاة اخلصــائل الوطني ــ  عل أن

والثقافية والدينية، فإن  يتوج  على ك  الدو ، بغـ  النظـر عـن نظمهـا      والسياقاا التارخيية
 األساسية ومحايتها،   واحلريااالسياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز مجيع حقوق اإلنسان 

بحتن احتران حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها ه  شا   من شـوا   كـ     وإذ تسلم 
 أعضاء اجملتمع الدويل،  

لى الدور املركزي الذي يقـون بـ  جملـس األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان        ع وإذ تشدد 
 ا رصد سياساا الدو  فيما يتعلق بتعزيز احلقوق األساسية ومحايتها،  

أن الدو  مبصادقتها علـى صـيوك قـانون حقـوق اإلنسـان الدوليـة، فإاـا         وإذ تالحظ 
 تقب  بآلياا الرصد املتوخاة ا تلك الصيوك،  

 القرار الذي اختذت  اجلمعية الثامنة والعشرون بعـد املائـة لالحتـاد الربملـا      ىل  وإذ تشر 
ــو،   ــدويل )كيت ــة    ”( بشــحتن 2013ال ــان ا محاي ــة: دور الربمل ــدأ املســؤولية عــن احلماي ــاذ مب ىلنف
أن ترصـد  ”من منطوق القرار اليت تشـجع الربملانـاا علـى     6، وخباصة الفقرة “أرواح املدنيا
ــدا الســل  ــة حســبما تقتضــي    ة التنطتق ــارير القطري ــة للتق ــداا ذاا الصــلة،    فيذي ــاا املعاه هيئ

ســيما تلــك الــيت تتعلــق سقــوق اإلنســان، وأن تشــارك مشــاركة أكــرب مــع آليــاا حقــوق     وال
 ،  “اإلنسان اإلقليمية والدولية

علــى أن وجــود ســلطة قضــائية مســتقلة، ومؤسســاا يممثــ  فيهــا اجلميــع    وإذ تشييدد 
وختضــع للمســاءلة، ووجــود ىلدارة خاضــعة للمســاءلة، وجمتمــع مــد  نشــط، ووســائط ىلعــالن    
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ــوطين والــدويل،           ــانون علــى الصــعيدين ال ــة لســيادة الق ــ  عناصــر مهم مســتقلة ومســؤولة، ه
 ان وتعزيزها ومحايتها،  وضرورية لضمان الدميقراطية واحتران مجيع حقوق اإلنس

ىل  املسؤولية الدائمة ليـ  دولـة علـى حـدة عـن محايـة سـيااا مـن اإلبـادة           وإذ تشر 
 اجلماعية، وجرائم احلر ، والتطه  العرق  واجلرائم اليت ترتي  ضد اإلنسانية،  

أن العدالـة، وخباصـة العدالـة االنتقاليـة ا اجملتمعـاا الـيت تعـا          وإذ تضع يف اعتبارها 
 من نزاعاا وتلك اخلارجة من نزاعاا، ه  شرط أساس  مسبق لتحقيق سالن مستدان،  

على أن الدو  تتحم  املسؤولية الرئيسـية عـن التحقيـق ا اجلـرائم      وإذ تكرر التأكيد 
 الدولية واملالحقة القضائية ملرتيبيها،  

املــرأة هــ  الضــحية الرئيســية حلــاالا األزمــاا والزناعــاا، وأن  علــى أن  ذ تشييددوإ 
الزناعــاا املســلحة واألعمــا  اإلرهابيــة واال ــار بامل ــدراا تزيــد مــن هشاشــة وضــع املــرأة،   
وتعرضها ملزيد من خطر العنف القائم علـى أسـاس نـوى اجلـنس، واالعتـداء عليهـا با تصـا ا،        

 وا سن مبيرة، واستغالهلا واسترقاقها جنسيا،   واختطافها، وتزوعها قسرا
أنــ  ا مثــ  تلــك احلــاالا، فــإن فئــاا معينــة مــن النســاء، مثــ  الفتيــاا      وإذ تؤكييد 

أكثـــر عرضـــة لل طـــر، وأشـــد حاجـــة  الصـــغ اا، والالجئـــاا، واملشـــرداا داخليـــا، ييـــّن
 احلماية،   ىل 

ن حقـــوق اإلنســـان ىل  مســـؤولية الـــدو  القائمـــة بـــاالحتال  عـــن احتـــرا  وإذ تشييير 
 يعيشون ا األراض  احملتلة وتعزيز تلك احلقوق ومحايتها،   ملن

ــة     وإذ تأخييذ يف االعتبييار   ــ  املتعلق ــاا وردود الفع ــزدوب ا البيان ــار م أن األخــذ مبعي
ــة املطــاف أن       ــدويل حلقــوق اإلنســان أو تسييســها هلــذه األمــور، مــن شــحتن  ا ااي بالقــانون ال

 ذاهتا،  يقوض صالحية ذلك القانون 
خطورة التهديـداا الـيت يتعـرض هلـا القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان مـن           وإذ تدرك 

ــة باختاذهــا ىلجــراءاا عســيرية      ــة الــيت تســعى ىل  أن حتــ  ختــ  الدول جــراء احلركــاا اإلرهابي
 تستهدف السيطرة على األرض وقت  املدنيا على حنو ممنهج،  

ن التعـاون الـدويل وتسـوية املنازعـاا     ىل  حـدو  تطـوراا ىلعابيـة ا نظـا     وإذ تتطلع 
 الدولية من خال  احلوار والوسائ  السلمية األخرى، ا ىلطار نظان األمن اجلماع  الدويل،  

أن ىلجناز األهـداف اإلاائيـة لأللفيـة وأهـداف التنميـة املسـتدامة        وإذ تأخذ يف اعتبارها 
 ا املستقب  ميين أن يسهم كث ا ا حدو  تلك التطوراا،  
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أن القــانون الــدويل ميثــ  معيــار ســلوك الــدو  فيمــا يتعلــق   تؤكييد ميين جديييد - 1 
 بالعالقاا فيما بينها؛  

علــى التزامهــا بنظــان دويل دميقراطــ  ومنصــف قــائم  تؤكييد ميين جديييد  يضييا - 2 
على أساس سـيادة القـانون، وتشـدد علـى الـدور األساسـ  للربملانـاا ا دعـم سـيادة القـانون           

 على الصعيد الوطين من خال  وظائفها التشريعية والرقابية؛  

مبــادد تســاوي الــدو  ا الســيادة، وســيادة الــدو ، واحتــران    تكييرر تأكيييد - 3 
 اإلقليمية واستقالهلا السياس ؛   سالمتها

مبدأ عـدن التـدخ  ا الشـؤون الداخليـة للـدو ، كوسـيلة        تكرر  يضا تأكيد - 4 
 هذا املبدأ وتعزيزه؛ ميقراطية، وتشجع الدو  على احترانسان والدنلضمان احتران حقوق اإل

علــى أن للــدو  احلــق ا أن ختتــار، دون تــدخ  خــارج ، نظمهــا         تشييدد  - 5 
واالقتصادية واالجتماعية، وأن تنظم أمورها الداخلية على النحو الذي تـراه مالئمـة،    السياسية

 مع ىليالء االعتبار الواج  للقانون الدويل؛

الدو  على النظر ا املصادقة على املعاهداا الدوليـة األساسـية حلقـوق     حتث - 6 
ديــة بــاحتران حقــوق اإلنســان اإلنســان، وفقــا إلجراءاهتــا الدســتورية، والوفــاء بالتزاماهتــا التعاه 

 وتعزيزها ومحايتها، دون مييز؛

ة، بنــاء علــى املســاواة بــا اجلنســا، أعلــى أمهيــة كفالــة أن تتمتــع املــر تشييدد - 7 
واألقليــاا، متعــا كــامال بفوائــد ســيادة القــانون، وتيــرر اإلعــرا  عــن تصــميمها علــى دعــم    

شاركة كاملة وعلى قدن املسـاواة ا  هلذه الفئاا من حقوق متساوية، وكفالة مشاركتها م ما
 ن القضائ ؛  امؤسساا الدولة، مبا ا ذلك مؤسساا احليم والنظ

على حق األش اص ذوي اإلعاقة ا التمتع اليامـ  مبـا هلـم مـن      تشدد  يضا - 8 
ــاة، مبــا فيهــا السياســة       حقــوق اإلنســان، مبــا ا ذلــك احلــق ا املشــاركة ا كــ  جوانــ  احلي

 والشؤون العامة؛

الدو  على اختاذ مجيع التداب  التشـريعية واإلداريـة و  هـا مـن التـداب        حتث - 9 
ــة،       ــذ التزاماهتــا مبوجــ  القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وتفســ ها، سســن ني املالئمــة لتنفي

 وتطل  ىل  الربملاناا القيان بدور فعا  ا مراقبة تنفيذ تلك االلتزاماا؛    

طبيـــق مـــن جانـــ  واحـــد للقـــانون الـــدويل حلقـــوق  أي تفســـ  أو ت تييير   - 10 
اإلنسان، ال ييون متفقا مع القانون الدويل، مبا ا ذلـك التشـريعاا الوطنيـة، وتيـرر التحتكيـد      
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على أن  ال عوز تفس  حقوق اإلنسان تفسـ ا يـوح  ألي دولـة أو مجاعـة أو شـ ل بـاحلق       
أن مـن احلقـوق أو احلريـاا     ا املشاركة ا أي نشـاط أو القيـان بـحتي عمـ  يسـتهدف ىلبطـا       

سان، أو احلد من نطاقها مبا يتجاوز ما هو منصـوص  ناملعترف  ا ا القانون الدويل حلقوق اإل
 علي  ا أحيان ذلك القانون ذاا الصلة؛  

جمللـس األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان واآلليـاا املسـتقلة         عن دعمهيا  تعرب - 11 
ــيت    ــى معاهــداا، وال ــة القائمــة عل ــدويل حلقــوق    احلالي ــانون ال ــدو  للق ــا  ال ترصــد مــدى امتث

اإلنسان، وتدعو ىل  املزيد من تعزيز تلك اآللياا، وتطل  ىل  الربملاناا املشـاركة بفعاليـة ا   
 آلياا الرصد هذه؛

الربملاناا على تعزيز النظم الوطنية الحتران حقوق اإلنسان وتعزيزهـا   تشجع - 12 
حلقـوق اإلنسـان، وفقـا     مؤسسـاا وطنيـة مسـتقلة وفعالـة     ومحايتها، بوسائ  منـها دعـم ىلنشـاء   

اإلنسـان ومحايتـها    حقـوق واملتعلقة سالة املؤسساا الوطنيـة املعنيـة بتعزيـز     1993ادد عان ملب
)مبادد باريس(، وضمان محاية اجلميع محاية فعالة وعلـى قـدن املسـاواة، دون مييـز قـائم علـى       
املعتقد الـديين، أو نـوى اجلـنس، أو السـن، أو امليـ  اجلنسـ ، أو اللغـة، أو العـرق، أو األصـ ،          

    ذلك؛   أو

ا ضد السـالمة اإلقليميـة   الدو  االمتناى عن التهديد بالقوة أو استعماهل تناشد - 13 
ــران     أو االســتقال  السياســ  ألي دولــة، وحــ  املنازعــاا بالوســائ  الســلمية، مبــا يضــمن احت
السلم واألمن الدوليا، والعدالة، وحقوق اإلنسان واحلرياا األساسية، ومبا يتفق مع مقاصـد  

 ومبادد ميثاق األمم املتحدة؛  

ــا لعالقا  حتييث وةيي    - 14  ــى ضــمان أن ييــون     الــدو ، ا ىلدارهت هتــا األجنبيــة، عل
تت ذه من تداب  اقتصادية ومالية و ارية متفقا مع القانون الدويل ومقاصد ومبـادد ميثـاق    ما

 األمم املتحدة؛  

قيان اجملتمـع الـدويل بتقـدا معونـة ىلنسـانية واقتصـادية ا حـاالا         تدعم وة   - 15 
 اليوار  أو األزماا أو الزناى املسلح؛  

علـى أن جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة يتحمـ  املسـؤولية          رر التأكيدتك - 16 
 الرئيسية عن احلفاظ على السلم واألمن الدوليا مبوج  ميثاق األمم املتحدة؛  

ىل  الــدو  تعزيــز نظـان األمــن اجلمــاع  والفـردي، وحتقيــق مزيــد مــن    تطلي   - 17 
لـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة لضـمان       الدميقراطية للمجتمع الدويل، بوسائ  منها ىلصالح جم
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مزيد من الشرعية لقرارات ، وىلصـالح األمـم املتحـدة عامـة، وال سـيما اآلليـة املعنيـة بـاليوار          
 اإلنسانية اليربى؛  

الــدو  األعضــاء الــيت   تنضــم بعــد ىل  نظــان رومــا األساســ  واتفــاق   تييدع  - 18 
ــة وحصــاناهتا   ــة الدولي ــازاا احمليمــة اجلنائي ــز   امتي ــدو  تعزي ، أن تنضــم ىلليهمــا، وتطلــ  ىل  ال

ــا كــامال    ــة، والتعــاون تعاون ــة الوطني مــع احمليمــة، ضــمانا للتحقيــق ا اجلــرائم   نظمهــا القانوني
 رتيبيها، وذلك على النحو السليم؛الدولية واملالحقة القضائية مل

، الــيت 2015عــن كامــ  دعمهــا خلطــة التنميــة اجلديــدة ملــا بعــد عــان   تعييرب - 19 
من اتبــاى اــج قــائم علــى احلقــوق، وشــام  ليــ  حقــوق اإلنســان، وتعــا  قضــايا العدالــة تضــ

تمعــاا واملســاواة واإلنصــاف واحلوكمــة الرشــيدة، والدميقراطيــة وســيادة القــانون، وتعــزز اجمل   
 السلمية والتحرر من العنف؛

ويل مـن أجـ  مزيـد مـن التعـاون بـا الربملانـاا، واالحتـاد الربملـا  الـد           تنادي - 20 
واألمم املتحدة على احتران حقوق اإلنسـان وتعزيزهـا ومحايتـها، وتعزيـز سـيادة القـانون علـى        

بشـحتن   68/272العامـة لألمـم املتحـدة     ةاجلمعيـ  الصعيدين الوطين والدويل؛ وتدعم بقـوة قـرار  
  الـــدويل، الـــذي يوصـــ  التعـــاون بـــا األمـــم املتحـــدة والربملانـــاا الوطنيـــة واالحتـــاد الربملـــا 

ــدويل، مبــا عســد التقــدن احملــرز        بوضــع ــا  ال ــا األمــم املتحــدة واالحتــاد الربمل ــاون ب اتفــاق تع
املؤسسـية بـا املنظمـتا علـى     والتطوراا احلاصلة على مدى السنواا املاضية ووضع العالقـة  

 صل ؛ أساس
ىلنشــاء جلنــة داخــ  االحتــاد الربملــا  الــدويل إلعــداد ىلعــالن قــائم علــى   تةتيير  - 21 
 الدويل.القرار ا سبي  زيادة اإلسهان ا تعزيز السلم واألمن  أساس هذا
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 السبعونالدورة 
 األولية*من القائمة  125 و 124ان البند

   إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقترحات
ــات    ــدة وال ملا ـ ــم املتحـ ــ  األمـ ــني بـ التفاعـ

    الوطنية واالحتاد ال ملاين الدويل
وموجهـة إ  األمـ  العـان مـن      2015حزيران/يو يه  26مذكرة شفوية مؤرخة   

 البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة
الدائمــة جلمهوريــة بــنغالديش اللــعبية لــدى األمــم املتحــدة    يويــور    البعثــة هتــد   
ال ملــاين االحتــاد جملــإ إدارة  ةرئيســ الــرب بتــفتهتتإ  األمــ  العــان لامــم املتحــدة و احتياهتــ

ــدويل  ــال ــاللغ  حتأن ب ــة  ب ــة العام ــني إ  اجلمعي ــة والفر ســية   ــ   كاإل  ت ي ــة  ليزي ــة املعنو  الوثيق
الثا يـة والثالثـون   اجلمعيـة   ا اعتمـدهت يتالـ  “ئمة املعنية بلـؤون األمـم املتحـدة   تقرير اللجنة الدا”

ــة  ــد املائـ ــاين   بعـ ــاد ال ملـ ــدويل لالحتـ ــالـ ــديتالـ ــا و   ت عقـ ــار  آذار/ 31     هـ   2015مـ
  ا ظر املرفق .

البعثـة الدائمــة جلمهوريـة بــنغالديش اللـعبية لــدى األمـم املتحــدة مـن مكتــ       وترجـو   
للجمعيـة  السـبع   املذكرة اللفوية ومرفقها بوصفها من وثائق الدورة هذه يم األم  العان تعم

 .القائمة األوليةمن  125و  124 ينالعامة   إطار البند
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وجهـة إ  األمـ    املو 2015حزيران/يو يـه   26ؤرخة مرفق املذكرة اللفوية امل  
 العان من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

  اإل كليزية والفر سية[]األصني ب
 لؤون األمم املتحدةب تقرير اللجنة الدائمة املعنية

 م   السودان .األ  السيد حسن اعقدت اللجنة ثالث جلسات برئاسة  ائ  رئيسه
 

 مناقلة تفاعلية لالحتفال بالذكرى السنوية السبع  لامم املتحدة: اجللسة األو 
األمــ  العــان املســاعد إلدارة اللــؤون االقتتــادية  : الســيد ل. مو تيــني  املتحــدث الرئيســ 

 واالجتماعية باألمم املتحدة
توماسـويل  ن. سـتراليا  والسـيد   أب. بيلـوب  رئيسـة جملـإ النـواب       : السيدة املناقلون

 املراق  الدائم للمعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة اال تخابية لدى األمم املتحدة
  12:30إ  الساعة  9:30ر   من الساعة آذار/ما 29: األحد التاريخ

 
تـؤد  الغـرم مـن     اليـون  ال تـزال ركزت املناقلات على ما إذا كا ت األمـم املتحـدة    
وجـود  . وخلتت إ  أن هنا  حاجـة إ   1945وقت تأسيسها   عان كا ت  كماوجودها 

لتحـديات الـيت   يواجـه عـددا مـن ا     ظرا ألن العـا  األمم املتحدة اليون أكثر من أ  وقت مضى 
سـجني    يكـن  من  احية أخرى  وعلى حدة.  اعمني مبفردهتكني دولة أن تتتدى هلا ال ميكن 

ب  ويرجـ  ذلـج جزئيـا إ   قـ  املـوارد      وعيـ الكبري مـن اإلاـاتات ولـو مـن     الاألمم املتحدة 
ميكـن لامـم املتحـدة كمنظمـة     وال واجلمود السياس  ب  الدول األعضاء بلأن قضايا حمددة. 

 .هعلى استعداد لدعمت الدول األعضاء وكا تتفق عليه إال ما أن تنفذ 
لامــم املتحــدة الفضــني لكــثري مــن األمــور الــيت ســاعدت ا كومــات يعــزى ميكـن أن  و 

دائمـا: إ لـاء إطـار دويل  قـوق     تـتمكن مـن حتقيقهـا      واللعوب   مجي  أحناء العا  بطرق 
لعدالـة  لمؤسسات جديـدة كاملـة   إ لاء ة حديثا  ودعم حيو  للدول املستقلتقدمي اإل سان  و

املساعدة اإل سا ية وعمليـات حفـا السـالن    وتقدمي  احملاكم الدولية  احملكمة اجلنائية الدولية   
 إ قاذ أرواح ال تعد وال حتتى. علىاليت ساعدت 

أرضـية ملـتركة   التوصـني إ   على جبهة التنمية  كا ت األمـم املتحـدة مسـؤولة عـن     و 
مســـائني ا وكمـــة االقتتـــادية العامليـــة  مبـــا   ذلـــج التمويـــني والتجـــارة   بلـــأندول بــ  الـــ 

جـدول األعمـال الـدويل.      قضايا مثـني تغـري املنـاا والتنميـة املسـتدامة       على إدراجواملساعدة 
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ــة وكا ــت  ــيت عقــدت   تســعينات القــرن املاضــ   املــؤارات العاملي  األمــم املتحــدة   وإعــالنال
التنميـة  جمموعـة جديـدة مـن أهـداب     اللـذين تضـمنا     2015عان ا بعد ملمية التنخطة الفية ول

 مم املتحدة.قيادة األل اجيد ااملستدامة  توضيح
اعـات وا تلـار األسـلحة      زنن األمم املتحدة   تكن فعالة   من  الأ  ومما يؤسف له 

عـات اإلرهابيـة مـن  ـري     للتعامـني مـ  التهديـد املتزايـد للجما     ةكن جمهـز ت  ومجي  أحناء العا . 
كـثري مـن األحيـان      معظم قرارات األمم املتحدة تنفيذا كامال  وكان هنا  و  تنفذ الدول. 

أدت أوجـه  ر بات الفعليـة للنـا  علـى أرم الواقـ . و    الا فتال ب  قرارات الدول األعضاء و
ــت      ــيت حتققـ ــدن الـ ــائالتقـ ــني  طوسـ ــاع التواصـ ــإ   االجتمـ ــاب  يتغـ ــالي  ابطـ ــذ ري أسـ منـ

هـني  لـرعية:  تتعلـق بال يلـكني ملـكلة   الوضـ   إذا كان هـذا   عما . وتساءل البعض1955 عان
هنـا ااجـة إ  معاجلـة فعاليـة     إميثاقهـا    يوح  للعوب  كماباسم ااألمم املتحدة حقا  تتحدث

تتســم بال اعــة عنــدما اــإ  االتأكــد مــن أهنــإ    والعامــة ما ــةاألتكلفـة عملياهتــا  مبــا   ذلــج  
 .إ  االبتكار ا اجة

اختبارا لكفاءة األمـم   اإصالح جملإ األمن بوصفهمسألة وأبرت العديد من امللارك   
عـدد قليـني مـن أعضـاء اغلـإ  ـري       الذ  يتمت  به حق النقض يعت  لقيادة. وأهليتها لاملتحدة و

التوســ    عضــوية عــن بلــكني أفضــني   عــكــ  يلــإ لاغينبغــ  توســي  عضــوية ودميقراطــ . 
تـرن  أن حيلمجلـإ  ه ينبغـ  ل أ ـ إ  ملـاركون آخـرون   أشـار  عية العامة علـى مـر السـن . و   اجلم

 واضح.بلكني    إطار واليتهال تدخني القضايا اليت أن يتجن  معاجلة سلطة اجلمعية العامة و
 وثاقــة بــالغرم مــن وجودهــا جعــني األمــم املتحــدة أكثــر  يتطلــ    املطــاب   هنايــةو 

التنفيذيــة  تانالســلط -ن افرعــلــديها ا كومــات الوطنيــة فا ــات. شــراكة أوثــق مــ  عــا  ال مل 
  األمم املتحدة ممثلة من قبني السلطة التنفيذيـة فقـط.    “الدول”وم  ذلج  فإن  -والتلريعية 

كـني عضـو بتـوت واحـد فقـط  املمثـني         أن يـتكلم  من الواضح أن هنا  فائدة أن   ح  و
ذلـج التـوت وجهـات    مـن امللـح أن يلـمني    وتير أو رئـيإ الدولـة   فإ ـه أصـبح     أو الالدائم  

دور رئيسـ    مسـاءلة ا كومـات عــن    بـ   ن  مـن جا بــهم وال ملـا ي يضـطل    ظـر ال ملـا ي . و  
لــراكة بــ  األمــم املتحــدة واالحتــاد تعنيــه البالضــبط مــا هــو هــذا و  األمــم املتحــدة.  اقراراهتــ

 ال ملاين الدويل.
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ــة  ــ     : اجللســة الثا ي ــة لدراســة التفاعــني ب ــات امليدا ي ــأاســتعرام البعث األمــم املتحــدة   ةفرق
   القطرية وال ملا ات الوطنية

 : السيد د. داوسون  كندارئيإ اجللسة
ــة تزن املناقلــون ــ    : الســيدة  . ليمــو  مجهوري ــا املتحــدة  والســيد و. كي  -منســاه  -ا ي

ارة السياســات    فريــق العمليــات السياســية  بو ســو   ا ــا  والســيدة  . بيفــرت  مستلــ 
 اللاملة  ب  امج األمم املتحدة اإلمنائ 

  10:45إ  الساعة  9:00آذار/مار   من الساعة  31: الثالثاء التاريخ
 

األمــم املتحــدة  ةفرقــأالعالقــة بــ  ال ملا ــات الوطنيــة و   التغــيريات اجللســة   اثــت  
تعزيــز هــذه تيــادة كيفيـة الــيت ميكــن  ـا   الالقطريـة علــى مــر السـن  وقــدمت توجيهــات بلــأن   

عمني مـ  ال ملا ـات   أن توارد بالنسبة لامم املتحدة ال ري من علرين عاما  كان وقبني العالقة. 
ة الوطنيـة  دور ال ملا ـات   التنميـ  قـد اكتسـ    م  ا كومة وحـدها. و العمني الوطنية بدال من 

ال ملــان أن يلــتمإ ال ملــان أو بالقطريــة  ةفرقــألأن تتتــني ااالعتــراب  فقــد أصــبح مــن اللــائ  
 املساعدة من األمم املتحدة.

الحتاد ال ملاين الدويل   عدد مـن البلـدان لتلـف    التابعة لالبعثات امليدا ية أبرتت قد و 
ــ  ال ملا ــ   ــة ب ــ  العالق ــم املتحــدة.  وا اتجوا  ــا   كــانوألم ــم املتحــدة  أن اأمهه تنظــر إ  ألم

تقـون  لـركاء   التنميـة   كمن املساعدة  بنـاء القـدرات  و   ةال ملا ات من منظورين: كمستفيد
الـذ  يعتـ     -لمسـاعدة اإلمنائيـة   لألمم املتحدة اتوفري املدخالت للعمليات الرئيسية مثني إطار ب

 فريق قطر .د فيه يوجكني بلد يتم إعدادها لخطة تلغيلية فريدة من  وعها 
 كـان االفتـرام  فقد الرؤيت  من بلد إ  آخر. وم  ذلج   ماالتواتن ب  تلكووتلف  

أسـهني مـن   ال ملان باعتباره املسـتفيد مـن املسـاعدة    بلفريق القطر  اتتال ا أنالسليم يتمثني   
ائف مـن الوةـ  يـني إ  أن تكـون وةيفـة    وه  صفة اكلريج   التخطيط للتنمية  االتتال به 
ــ    ــيت ير  ــان ال ــاال مل ــ  توليه ــني   ولكن ــة أيضــا ها اث ــة ر ب ــا ي      إشــرا  ا كوم ال مل

هـدب  هنـا   أن يكـون  ينبغـ     عن ذلج بغض النظروم  األمم املتحدة. اليت جتر  ناقلات امل
باسـتمرار  ال ملا ـات  يتمثـني   إشـرا    واحد للتعاون ب  األمم املتحدة واالحتاد ال ملاين الدويل 

 كلما كان ذلج ممكنا. ات  اجتماعات املائدة املستديرة واملناقلات املنظمة م  ا كوم
ــو  لوجــود ا      ــديرهم الق ــن تق ــرب امللــاركون ع ــم املتحــدة ألوأع ــدان م ــد . و  املي ق
علـى   هاوموةفي ئهاتمك  أعضابحقيقيا على ال ملا ات  تأثريا مساعدة األمم املتحدة أحدثت 

ــة التقنيــة وامللــورة   جمــال السياســات. و تيجــة لــذلج  ذكــر العديــد مــن     املبحــد ســواء  عرف
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بوســائني إخضــا  جمهــزة لكوهنــا أصــبحت أفضــني بكــثري  أهنــا تلــعر بأهنــا   وضــ  ال ملا ــات 
 ريوفبتـ األمـم املتحـدة    ةفرقـ قيـان أ ناقلة أمثلـة علـى كيفيـة    املتضمنت وقد للمساءلة.  احكوماهت
لتعزيز قـدرات ال ملـا ي   وال سـيما النسـاء  وتيـادة      لقات الدراسية عقد ا و ةالعملياملساعدة 
 ا ـا  وأمثلة مـن البلـدان التاليـة: مجهوريـة تزنا يـا املتحـدة       وُقدمت واضع  السياسات. كثقتهم 

 مالو  وميامنار واهلند.ومد لقر وكينيا و الكامريونو وفييت  ان
تتـبح شـركاء   كـ   لمنـها    حماولـة    األمـم املتحـدة القطريـة    ةفرقأالعديد من ويعمني  

    املقــان األول عــن طريــق دمــج اهلينــات املكو ــة ابيتــه ترتيــ  التنميــة  علــى   أكثــر فعاليــة
توحيـد   فيمـا يععـرب مببـادرة    واحد  وميزا يـة واحـدة  ومكتـ  واحـد.    عمني   بر امج  ةلفرقل

  تائج جيدة.حققت ممارسة وه    األداء
 

   املستدامة اجلديدة أهداب التنمية لتعميم القدرات املؤسسية لل ملا ات: تقييم اجللسة الثالثة
 : السيد أ. موتر  مستلار أقدن  االحتاد ال ملاين الدويلرئيإ اجللسة

: السيدة كلوديا روث  أملا يا  والسيدة إيفيتا  ورسا يت  إ دو يسيا  والسـيدة لـورا   املناقلون
 روخا   املكسيج

  12:45إ  الساعة  10:45 من الساعةمار   آذار/ 31: الثالثاء التاريخ
 

مبا فيـه الكفايـة لتعمـيم أهـداب     جمهزة مسألة ما إذا كا ت ال ملا ات  ظرت اجللسة    
ألن ووجـودة جلعـني هـذه العمليـة فعالـة قـدر اإلمكـان.        املوابيـارات   املسـتدامة اجلديـدة   التنمية
  ىخربـأ درجـة أو  بتنطبق على مجيـ  البلـدان    املستدامة اجلديدة أهداب التنميةهدب من  كني

لـدعم تنفيـذها مـن خـالل العمليـات التلـريعية        ةكـون مجيـ  ال ملا ـات مسـتعد    ت فإ ه يـتع  أن 
للنـهوم  جياد وسيلة متماسكة ومستمرة   إل ملا ات الذ  يواجه االتحد  ويتمثني وامليزا ية. 

 تومعة التقليد  هليكني اللجنة.الاملستدامة  والتغل  على هنج  أهداب التنمية جبمي 
كا ــت أاــ  وســيلة   كمــا أوضــحت جتربــة برملا ــات أملا يــا وإ دو يســيا واملكســيج  و 

إ لـاء  بل ملـان  يقـون ا  هـ  أن  املسـتدامة اجلديـدة   إلضفاء الطاب  املؤسس  على أهـداب التنميـة  
هـذه  تكـون   ولكـ  جملإ استلار  أو فرقة عمـني.  أو فريق عامني أو   ةرمسي ري هينة لتتة 

تكــون ممثلــة جلميــ  أن فعالــة  ســوب حتتــاج إ  أن تتكــون مــن أعضــاء اللجــان الفنيــة و اهلينــة 
ــن   األطــراب السياســية.   ــا يكفــ  م ــوارد  وســتحتاج إ  م ــارير بإعــداد لتكليــف لســلطة وم تق

 بعثات ميدا ية وتوفري مدخالت للجان الفنية.القيان بعقد جلسات استما  وواب اء  
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جلنـة    لـاء إمـن  من وجهة النظـر القا و يـة    ةبوهينة  ري رمسية أقني صعء وسيكون إ لا 
الــروابط امللــتركة بــ  لتلــف فهــم  علــى وةيفتــها  باإلضــافة إ  املســاعدةوســتكون رمسيــة. 

جــدول أعمــال ال ملــان علــى رأ  املســتدامة  أهــداب التنميــةإبقــاء املســتدامة   أهــداب التنميــة
 علـى تـويل  كون وسـيلة ملسـاعدة ال ملا ـات    ت. وسـ 2030ان عـ حـ   تنفيـذ  الفتـرة  كامني خالل 
األمــم أعــدهتا  “يــةأجنب”أهنــا خطــة علــى ال ينظــر إليهــا  حــ املســتدامة  أهــداب التنميــة تمــان

املسـتدامة بـ     هـداب التنميـة  أل الترويجكون ست امهامإحدى املتحدة    يويور . والواق  أن 
 جهود التنمية املستدامة.طليعة على حنو متزايد   تعت  جمالإ املدن واغتمعات احمللية  اليت 

قـ  علـى عـاتق    ي  ههيكني جديـد  و وعـ  بلأن إ لاء اختاذ قرار أن واضح جدا  ومن ال 
هيكـني لتـ    وجـود  حاجـة ل تـرى  ال أهنـا  ذكـرت بعـض ال ملا ـات    و. ةحـد علـى  كني برملان 

املسـتدامة    التحليـني    نميـة أهـداب الت هدب مـن  أن كني  تاملستدامة. واعت  ألهداب التنمية
السياسـة  أو أكثر من اللجان الدائمـة الـيت تتنـاول قضـايا      جلنةق     طاق اختتاص يالنهائ   
 هـداب التنميـة  ألختتـة  املينة وقد تتبح اهلاجلوهرية  التحة  التعليم  وما إ  ذلج . العامة 

ــة   املســتدامة ــة أو  ــري رمسي ــة   رمسي ــة املطــاب   هنا لجهــودلاتدواج مبثاب ــإن   ومــ  ذلــج . ي ف
 يقـون هـو أن  املسـتدامة رمسيـا       عندما   يتم اعتماد أهداب التنميـة يتسم بأمهية أك  حاليا ما

 ونناسـب مهـني حنـن   ”  يتسـاءل   وبـه لعمليـات واهلياكـني اباصـة    اسـتعرام ل إجراء بكني برملان 
 “هلذا الغرم 

 



 A/70/130  األمــم املتحـدة 

  
 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
2 July 2015 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

090715    080715    15-11160 (A) 
*1511160*  

 الدورة السبعون
 *من القائمة األولية 109و  29البندان 

 النهوض باملرأة
    التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل

موجهـة إىل األمـا العـا      201٥حزةران/ةونيـ    2٦مذكرة شـووةة مررةـة     
 املتحدةمن البعثة الدائمة لبنغالدةش لدى األمم 

  
هتدي البعثة الدائمة جلمهورةة بنغالدةش الشعبية لدى األمم املتحدة حتياهتـا إىل األمـا    

العا  لألمم املتحـدة  وةشـرهاها  بتـوتها رئيسـةس إلـر إدارة ااحتـاد اللملـا، الـدويل  أن حتيـ           
دور اللملانـا     ”ون طي  إىل اجلمعية العامة )باللغتا اإلنكليزةة والورنسية( نص القـرار املعنـ  

مكااحـة ييــأل األعمــاه اإلرهابيــة الــ  نرنكبــها ننايمــا  مثــ  داعــش وبوكــو حــرا    حــ   
  الـذي اعتمدنـ  اجلمعيـة الثانيـة والثالبـون بعـد       ‘‘املدنيا األبرةاء  وا سـيما النسـاء والوتيـا    

 )انار املرا (. 201٥آذار/مارس  31املائة لالحتاد اللملا، الدويل املعقودة   هانوي   
ونرجـو البعثـة الدائمـة جلمهورةـة بـنغالدةش الشـعبية لـدى األمـم املتحـدة مـن مكتـ              

ــدورة الســبعا       ــائ  ال األمــا العــا  نعمــيم هــذ  املــذكرة الشــووةة ومراقهــا باعتباردــا مــن وب
 من القائمة األولية. 109و  29للجمعية العامة    إطار البندةن 
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املوجهـــة إىل  201٥حزةران/ةونيـــ   2٦ووةة املررةـــة مراـــ  املـــذكرة الشـــ  
 األما العا  من البعثة الدائمة لبنغالدةش لدى األمم املتحدة

 ]األص : باإلنكليزةة والورنسية[
 

دور اللملانــــا    مكااحــــة ييــــأل األعمــــاه اإلرهابيــــة الــــ  نرنكبــــها          
ــ  داعــش وبوكــو   ننايمــا  ــاء  وا ســيما     مث ــدنيا األبرة حــرا    حــ  امل

 النساء والوتيا 
 

  قـــرار اهذنـــ  باإليـــاا اجلمعيـــة الثانيـــة والثالبـــون بعـــد املائـــة لالحتـــاد اللملـــا، الـــدويل   
 (201٥آذار/مارس  31)هانوي  

 
 إن اجلمعية الثانية والثالبا بعد املائة لالحتاد اللملا، الدويل  
أن ييأل أشكاه ومااهر اإلرهاب هـ  أعمـاه إجراميـة وا مـلر مـا  مهمـا        إذ تعترب 

 كانت الدوااأل ال  نقف وراءها وأةًّا كانت هوةة مرنكبيها وأةًّا كان مكان ارنكاهبا 
أنــ  ا ةنبغــ  ربــا اإلرهــاب بــجي دةــن أو جنســية أو حضــارة  وإذ تؤكددم  ددي  م ددم 

 ياعة عرقية  أو
 مــرنكل األعمــاه اإلرهابيــة أو الــذةن ةــجمرون بتنويــذها  إىل ضــرورة نقــدم وإذ تشددر 

 ميّولوهنا أو ةدعموهنا إىل العدالة  أو
ــاء      وإذ تشدددم   ــيما النسـ ــدنيا  وا سـ ــتهدم املـ ــذ  نسـ ــف هـ ــاه العنـ ــى أن أعمـ علـ
 واملسنا  واألطواه
عن قلقها البالغ من اسـتمرار اطرـر الـذي ةشـكال  اإلرهـاب علـى السـال          وإذ تعرب 
 الدوليا واألمن 
أن الدولــة اإلسـالمية   العــراش والشــا  )املعرواـة أةضــا باســم    وإذ تضد    عتتارهاددر  

 داعش( ال  نتَّبت نوسها بنوسها قد قبلت مبباةعة ياعة بوكو حرا  
حجم وانتشار اانتهاكا  ال  نرنكبها ياعة بوكو حرا  ونناـيم الدولـة    وإذ ُتمهك 

ــة    اإلســالمية  الــ  نتســأل رقعتــها  بــاطراد لتشــم  أراضي جدةــدة   العــراش واجلمهورةــة العربي
 السورةة 
أن نيجريةـا  ونشـاد  والنيجـر  والكـامريون  وبـنن قـد قـرر          وإذ تض    عتتارهادر  
 رج    أوائ  شهر شباط/الاةر من أج  حماربة ياعة بوكو حرا   8 700نعبئة 
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ــة اإلســالمية    وإذ تددر   ــة نناــيم الدول ــة   أن أةدةولوجي ــا  اإلرهابي ــد أممــت امجم ق
وقعت   أحناء أةرى من العامل  مث  بروكس   وبارةر  وسـيد،  و  اوونـة األةـرية      ال 

  نونر العاصمة  وأن هذ  امجما  هتدم بوضوح إىل نقوةض الدميقراطيـة وعرقلـة ااـوار    
 والتباده با الثقااا  من ةاله زرا الرع  

من النه  املنهج  والدمار الثقا  الـذي نسـب  ايـ  نناـيم      وإذ  سروهار برلغ علقلق 
  “نرهري بقا ”الدولة اإلسالمية  والذي أسوت ل  اليونسكو ووصوت  بجن  

ــدويل        وإذ تشددر  ــانون ال ــدابري مكااحــة اإلرهــاب للق ــأل ن ــ  يي ــ   ــ  أن  تث إىل أن
  سيما قانون حقوش اإلنسان وقانون الالجئا والقانون اإلنسا، وا

إىل ييـأل قـرارا  األمـم املتحـدة ذا  التـلة  وا سـيما نلـخت الـ  اهـذها           وإذ تشر 
ــأل أشــكاه          ــدةن يي ــابرة للحــدود  وإذ ن ــة الع ــة املناام ــاب واجلرمي ــن بشــجن اإلره ــر األم جمل

 اإلرهاب   وة 
ــجن     وإذ تشدددر  ــا، الـــدويل بشـ ــاد اللملـ ــلة الـــ  اهـــذها ااحتـ ــرارا  ذا  التـ إىل القـ

 مبا   ذلخت اإلعالن الذي اعتمد  ااجتماا التاسأل لرئيسا  اللملانا  اإلرهاب  
ييـأل األعمـاه الالإنسـانية واألعمـاه اإلرهابيـة       تم ي بأشم علعارهعت عملمكنة - 1 

 والتتعيد املرارد ألعماه العنف؛
ــذ     تطلددد  - 2  ــادة   ننويـ ــرةعية للمسـ ــوا  التشـ ــتودا  القنـ ــا  اسـ ــن اللملانـ مـ

 لتلة التادرة عن جملر األمن التابأل لألمم املتحدة؛القرارا  ذا  ا
ييأل اللملانا  إىل إدانة األعماه ال  ةرنكبها نناـيم الدولـة اإلسـالمية     تمتو - 3 

 وياعة بوكو حرا  بشدة وباإلياا؛
إىل مـــد جســـور التعـــاون بـــا وكـــاا  أمـــن الدولـــة ووكـــاا          تدددمتو - ٤ 

 علوما  با الدوه؛ااستوبارا  من أج  نيسري نباده امل
اللملانـا  إىل الضـغا علـى حكومـا  كـ  منـها ملقاضـاة أي شـوص          تمتو - ٥ 

منامـة نسـاعد علــى  وةـ  نناــيم الدولـة اإلسـالمية أو ياعــة بوكـو حــرا   واقـا لقــراري         أو
 (؛201٤) 2170( و 201٤) 21٦1جملر األمن 

نقدم أي شوص ةساعد على ارنكاب جـرائم حـرب أو جـرائم ضـد      تطل  - ٦ 
 اإلنسانية باسم نلخت التنايما  إىل العدالة؛
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إةالء اهتما  ةاص للنساء واألطواه   البلدان الـ  ننشـا ايهـا     تطل  أ ضر - 7 
 ننايما  إرهابية مث  الدولة اإلسالمية   العراش والشا  وياعة بوكو حرا ؛

مري املتعّمد والنـه  املنـهج  للممتلكـا  الثقاايـة  ونرلـ  حماسـبة       التد ُتم ي - 8 
 املسرولا عن هذ  األعماه ونقدميهم إىل العدالة؛

اللملانا  إىل وضأل استرانيجية موحَّدة بشجن املواطنا الذةن ةلتحقـون   تمتو - 9 
 ا الغرض؛بتووم هذ  التنايما   ونقترح نروةر نقنيا  لتباده املعلوما  با الدوه مذ

اللملانا  أةضا إىل اعتماد استرانيجية موحَّدة للتتدي لتجنيد مقـانلا   تمتو - 10 
 عن ُبعد وللدعاةة على اإلنترنت  وا سيما على شبكا  التواص  ااجتماع ؛

هيئــا  األمــم املتحــدة املوتتــة علــى اعتمــاد التــدابري العاجلــة الالزمــة    حتدد  - 11 
 امليــدان بلــدان اجلماعــة ااقتتــادةة لــدوه وســا أارةقيــا وبلــدان  لــدعم اجلهــود الــ  نبــذما  

 اجلماعة ااقتتادةة لدوه غرب أارةقيا للتتدي جلماعة بوكو حرا ؛
املبادرا  ال  اهذهتا هيئة حوض حبرية نشاد وااحتاد األارةق  واإتمـأل   تؤ م - 12 

ة عمـــ  مشــــتركة  الـــدويل مـــن أجــــ  إ ـــاد حــــ  مـــذ  املشـــكلة  وا ســــيما إنشـــاء ارقــــ      
 اجلنسيا ؛ متعددة
أديـة ااــوار بـا ااكومـا  واللملانــا    ييـأل البلــدان      تؤكدم  دي  م ددم   - 13 

 املشاركة   مكااحة اإلرهاب.
 
 
 


