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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة اخلامسة والستون    الدورة اخلامسة والستون

)هــ (و  )د(و ) ج(و ) ب(و  ) أ (١٢٢بند جدول األعمال    
)م(و  ) ل(و   )ك(و  ) ي(و   )ط(و  ) ح(و  ) ز(و  ) و(و  
)ر(و    ) ق(و     )ص(و    ) ف(و    ) ع(و    ) س(و    ) ن( و
  )ث(و ) ت(و ) ش( و

    

مـــم املتحــــــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة  التعــــــــاون بـــني األ
  :واملنظمات األخرى

  األفريقيالتعاون بني األمم املتحدة واالحتاد 
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة االستـشارية القانونيـة         

  ةاألفريقي -اآلسيوية 
  ملتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسياالتعاون بني األمم ا

االقتصادي يف ة التعاون التعاون بني األمم املتحدة ومنظم
  األسود منطقة البحر
  ألمم املتحدة واجلماعة الكاريبيةالتعاون بني ا

ــم املتحـــ  ــاون بـــني األمـ ــن  التعـ ــدة األمـ ــة معاهـ دة ومنظمـ
  اجلماعي

بلـدان الناطقـة باللغـة      التعاون بني األمم املتحدة ومجاعة ال     
  الربتغالية
   بني األمم املتحدة وجملس أوروباالتعاون

ني األمــم املتحــدة واجلماعــة االقتــصادية لــدول التعــاون بــ
  أفريقياوسط 

  ملتحدة ومنظمة التعاون االقتصاديالتعاون بني األمم ا
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ادية للمنطقـة   التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة االقتـص      
  اآلسيوية األوروبية

  ة واملنظمة الدولية للفرنكوفونيةالتعاون بني األمم املتحد
وطنيـة واالحتـاد    حـدة والربملانـات ال    التعاون بـني األمـم املت     

  الدويل الربملاين
مة االقتـصادية ألمريكـا     التعاون بني األمم املتحدة واملنظو    

  الالتينية
  مم املتحدة وجامعة الدول العربيةالتعاون بني األ

ة ومنظمـــة حظـــر األســـلحة التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــد
  الكيميائية

 والتعــاون يف ومنظمــة األمــنالتعــاون بــني األمــم املتحــدة 
  أوروبا

   املتحدة ومنظمة الدول األمريكيةالتعاون بني األمم
  املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالميالتعاون بني األمم 
  ملتحدة ومنتدى جزر احمليط اهلادئالتعاون بني األمم ا

التعــاون بــني األمــم املتحــدة واللجنــة التحــضريية ملنظمــة   
  لشامل للتجارب النوويةمعاهدة احلظر ا
   املتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاونالتعاون بني األمم

التعــاون بــني األمــم املتحــدة واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب 
        األفريقي
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  *التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى    
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
الحظــت اجلمعيــة العامــة بارتيــاح يف عــدد مــن قراراهتــا املــشاركة النــشطة للمنظمــات   

عــد هــذا التقريــر بنــاء علــى أحــدث وأُ. اإلقليميــة واملنظمــات األخــرى يف عمــل األمــم املتحــدة
طلبات اجلمعية العامة بأن يقدم األمني العام إليها يف دورهتا اخلامسة والستني تقريرا عن تنفيـذ                

  .تلك القرارات
، ُيقـدم   ٥٨/٣١٦مـن مرفـق قرارهـا       ) ل (٤وحسبما طلبت اجلمعية العامة يف الفقـرة          

  .واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرىهذا التقرير املوحد عن التعاون بني األمم املتحدة 
ويغطــي هــذا التقريــر الفتــرة املمتــدة مــن تــاريخ آخــر تقريــر موحــد لألمــني العــام عــن     

ــم  ــاون بــــني األمــ ــصادر يف     التعــ ــرى، الــ ــات األخــ ــة واملنظمــ ــات اإلقليميــ ــدة واملنظمــ املتحــ
  ).A/63/228-S/2008/531 (٢٠٠٨أغسطس /آب ٨

إىل األمــني العــام أن يــدرج يف  ) ٢٠٠٨ (١٨٠٩وقــد طلــب جملــس األمــن يف قــراره     
التقارير اليت يقدمها بانتظام إىل جملس األمن تقييما للتقدم احملرز يف التعاون بني األمـم املتحـدة                 

  .ولذلك فإن هذا التقرير مقدم إىل جملس األمن أيضا. واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة
  

 
  

عـديالت الـيت أُدخلـت علـى الـنص      أيـام عمـل للـسماح بـإدراج الت     ُيقدم هذا التقرير بعد املوعد النهائي بستة   *  
 .بعد تقدمي مشروع التقرير إىل املكتب التنفيذي لألمني العام للموافقة عليه
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  مقدمة  -أوال   
 قـرارا طلبـت فيهـا اجلمعيـة العامـة          ١٦أُعد الفرع الثاين من هذا التقرير عمال بأحدث           - ١
ة اإلقليميــ املتحــدة وعــدد مــن املنظمــات األمــم األمــني العــام تقــدمي تقريــر عــن التعــاون بــني إىل

  .وغريها من املنظمات احلكومية الدولية
ــراره     - ٢ ــن يف قـ ــس األمـ ــب جملـ ــدرج يف   إىل) ٢٠٠٨ (١٨٠٩وطلـ ــام أن يـ ــني العـ  األمـ

 املتحـدة   األمـم  اجمللـس تقييمـات للتقـدم احملـرز يف التعـاون بـني               إىلاليت يقدمها بانتظـام      التقارير
ــواملنظمــات  ــصلةاإلقليمي ــذلك     . ة ذات ال ــضا جــزءا مــن االســتجابة ل ــر أي ــشكل هــذا التقري وي

  .الطلب
  

  ة واملنظمات األخرىاإلقليميات  املتحدة واملنظماألممالتعاون بني   -ثانيا   
  األفريقياالحتاد     

 اجتماعيهمـا   األفريقـي الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد          وجملس عقد أعضاء جملس األمن     - ٣
 يف ٢٠١٠ يف أديــس أبابــا، ويف عــام ٢٠٠٩الثالــث والرابــع االستــشاريني املــشتركني يف عــام  

دت شــعبة الــشؤون الــسياسية التابعــة  ، أوفــاألفريقــيوبنــاء علــى طلــب مــن االحتــاد  . نيويــورك
  . ، لدعم تعزيز أمانة جملس األمن والسالم٢٠٠٩ أديس أبابا يف عام إىللألمانة العامة بعثة 

، األفريقـي  فريـق حكمـاء االحتـاد    إىلوواصلت شـعبة الـشؤون الـسياسية تقـدمي الـدعم           - ٤
 األفريقـي  االحتـاد    إىل املقـدم    وشـدد الـدعم   . األفريقي أجهزة تقرير السياسة التابعة لالحتاد       إىلو

، األفريقـي أساسا على جماالت دعم الوساطة، واملساعدة االنتخابيـة، وبرنـامج احلـدود لالحتـاد               
قاعــدة بيانــات لوحــدة   نظــام  الــدعم يف إنــشاء  اإلدارةوقــدمت . وتعمــيم املنظــور اجلنــساين  

ــة لالحتــاد    ــة التابع ــة واملــساعدة االنتخابي ــراقبني   ووضــع قاألفريقــيالدميقراطي ــاخلرباء وامل ائمــة ب
وانطالقا من توصيات حلقـة العمـل       . األفريقي الوساطة لالحتاد    استراتيجية االنتخابني، وتطوير 

 عن الدروس املكتسبة من شـراكات الوسـاطة الـيت      األفريقي املتحدة واالحتاد    األمماليت نظمتها   
، جيـري حاليـا وضـع مبـادئ     ٢٠٠٩ يف عـام    األفريقـي أقامتها إدارة الشؤون السياسية واالحتـاد       

 أيـضا  اإلدارةوتقـدم  . األفريقـي توجيهية مشتركة عن شراكة الوساطة لألمـم املتحـدة واالحتـاد       
 املتحـدة   األمـم وقامـت كـل مـن       .  بالوسـطاء األفارقـة    األفريقياملساعدة يف وضع قائمة لالحتاد      

ال الدبلوماسـية الوقائيـة     ة بأنشطة مـشتركة يف جمـ      اإلقليمي واللجان االقتصادية    األفريقيواالحتاد  
ــعيا    ــسالم، س ــا،       إىلوصــنع ال ــساو، وكيني ــا بي ــا، وغيني ــر، وغيني ــات يف جــزر القم  حــل األزم

  . ومدغشقر، والنيجر، والصومال، والسودان، وغريها
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وتتعـاون إدارة عمليــات حفـظ الــسالم وإدارة الـدعم امليــداين يف األمانـة العامــة تعاونــا       - ٥
ــا مــع االحتــاد   ــوثيق ــة املختلطــة لالحتــاد  إطــار يف ياألفريق ــم واألفريقــي العملي  املتحــدة يف األم

وشــرعت إدارة الــدعم امليــداين يف مفاوضــات ثالثيــة مــع حكومــة الــسودان واالحتــاد   . دارفــور
ويقـدم  . ، لتـأمني مـرور مـوظفي العمليـة ومعـداهتا يف ظـروف آمنـة وبـشكل متواصـل                   األفريقي
 يف  األفريقـي  يف إدارة بعثـة االحتـاد        األفريقيية االحتاد    مفوض إىل املتحدة املساعدة    األممخمططو  
ويف .  املتحـدة لـدعم البعثـة   األمـم ونشرها، ويقوم بتقدمي الدعم اللوجسيت هلا مكتـب   الصومال

 جمموعة الدعم اللوجسيت اليت أقرها جملـس األمـن، قـدمت إدارة الـدعم امليـداين املـساعدة                   إطار
 يف األفريقــي دعمــا لبعثــة االحتــاد   مقديــشومباســا ويف فــتح طريــق للــدعم املتواصــل بــني مو    

  .الصومال
 مـسألة التعـاون ودعـم تطـوير القـدرات املـستدامة علـى تنـاول مـسائل الـسلم                     توكان  - ٦

 فريــق مــشترك بــني االحتــاد ٢٠٠٨واألمــن يف األجــل الطويــل موضــوع تقريــر وضــعه يف عــام  
انظـر  ( حلفـظ الـسالم      األفريقيالحتاد   املتحدة للنظر يف أساليب دعم عمليات ا       األمم و األفريقي

ِA/63/666–S/2008/813 (       ٢٠٠٩وتقرير أعده األمني العام يف عام) A/64/359–S/2009/470 .(
 تعزيــز إىلومــن بــني التوصــيات الــيت أوردهــا هــذا التقريــر األخــري عــدد مــن اخلطــوات الراميــة   

 ذلـك إنـشاء فرقـة العمـل املـشتركة           التعاون وتبادل املعلومات بني األمانة العامة واللجنة، مبا يف        
ــسالم واألمــن وإدمــاج حــضور    ــة بال ــماملعني ــة  األم ــشطة املتعلق ــا يف األن   املتحــدة يف أديــس أباب
وتقـدم إدارة  . األفريقـي  املتحـدة لـدى االحتـاد     األمـم بالسالم واألمن من خالل تشكيل مكتب       

 األفريقـي  مبـادرة االحتـاد      إىلم  الدعم امليداين، بالتنسيق مع إدارة الشؤون السياسية، أيضا الـدع         
، منذ انعقاد املؤمتر األول للـوزراء       األفريقي، وبرنامج احلدود لالحتاد     أفريقيااملتعلقة باحلدود يف    

  .٢٠٠٧األفارقة املكلفني مبسائل احلدود، يف عام 
 تعزيـز جهودهـا لتركيـز االهتمـام العـاملي علـى املـسائل               اإلعـالم وتواصل إدارة شـؤون       - ٧

وكالــة االحتــاد األفريقــي ، بوســائل منــها النــهوض بأهــداف أفريقيــا بالنــسبة للتنميــة يف احلرجــة
ة اجلديدة والتعريف بإجنازاهتا من خالل نـشر اجمللـة          األفريقية  اإلمنائيالشراكة   وتنسيق   تلسياسا

ــة االحتــاد  . Africa Renewalالفــصلية   يف الــصومال يف االجتمــاع األفريقــيواشــترك ممثلــو بعث
ي السنوي ويف حلقة العمل املعنية حبفظ السالم اللذين نظمتهما يف أنتـييب إدارة شـؤون     ماإلعال
 للـسنة الثانيـة يف   األفريقـي وشـارك االحتـاد   .  بالتعاون مـع إدارة عمليـات حفـظ الـسالم     اإلعالم

  .حلقة العمل تلك
ــاء        - ٨ ــدعم بن ــائي ي ــة مــشروع حــساب إمن ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت وتنفــذ إدارة ال

ة، مهــا حمطــة الطاقــة يف األفريقيــللطاقــة الكهربائيــة يف املنطقــة اجلديــدتني طــتني احملالقــدرات يف 
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ــاشــرق  ــة يف وســط   أفريقي ــا، وحمطــة الطاق ــاون  . أفريقي ــة   اإلدارةوتتع ــة العام ــع األمان ــضا م  أي
ــة مـــن      ــة مؤلفـ ــة، وهـــي منظمـ ــدان الثمانيـ ــة البلـ ــة جملموعـ ــاء التابعـ ــركات الكهربـ ملؤســـسة شـ

 بنــاء إىللطاقــة الكهربائيــة رائــدة، يف تنفيــذ سلــسلة مــن حلقــات العمــل الراميــة شــركات ل ١٠
قدرات البلدان النامية والبلدان اليت مير اقتصادها مبرحلة انتقالية يف جمال متويـل اإلمـداد بالطاقـة                

  . خدمات الطاقةإىلالكهربائية بشكل مستدام وكفالة الوصول 
 سـتراتيجية اال بـصياغة  األفريقـي  واالحتـاد    فريقياادية أل وتعزز التعاون بني اللجنة االقتص      - ٩

 يف جماالت التجارة، واملـساواة بـني اجلنـسني،    سيما الاملتوسطة األجل ملفوضية االحتاد مؤخرا،    
. ، وإدارة األراضــي، وتغــري املنــاخ اإلدارةمــة، وكوتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، واحلو 

ات لـدعم توليـد املعرفـة وتعميمهـا، واشـتركا يف تنظـيم         واضطلع كل من املنظمتني بعدة مبـادر      
الــذي عقدتــه مفوضــية  املــؤمتر الثالــث لــوزراء املاليــة والتخطــيط والتنميــة االقتــصادية األفارقــة، 

 بنـشاط  ٢٠٠٨ منـذ عـام   األفريقـي وتشترك مفوضـية االحتـاد     . ٢٠١٠ يف عام    األفريقياالحتاد  
 سـنويا  فريقيـا اور الـيت تعقـدها اللجنـة االقتـصادية أل        ة للتـش  اإلقليمي املتحدة   األمميف اجتماعات   

  .أفريقيالدعم أولويات الشراكة اجلديدة من أجل تنمية 
 مكتـب   ٢٠٠٨، التابع لألمانـة العامـة، يف عـام          اإلنسانيةوأنشأ مكتب منسق الشؤون       - ١٠

اسـات  ، وواصـل التعـاون الوثيـق مـع مفوضـية االحتـاد يف تطـوير سي                األفريقياتصال مع االحتاد    
 املـــسلحة؛ وتعزيـــز تنـــسيق الرتاعـــات؛ وتوســـيع محايـــة املـــدنيني يف اإلنـــسانيةتنـــسيق أنـــشطته 

وأسـفر الـدعم الـذي     .االستجابات حلاالت الطوارئ؛ وحتسني إدارة املعلومات وحشد املـوارد     
 عــن ٢٠٠٩ مفوضـية االحتـاد يف جمـال العنايـة باألشـخاص املـشردين يف عـام        إىلقدمـه املكتـب   

.  وتقـدمي املـساعدة هلـم   أفريقيـا اقية االحتـاد األورويب حلمايـة األشـخاص املـشردين يف      اعتماد اتف 
ــادئ        ــتقين يف وضــع املب ــدعم ال ــدم املكتــب ال ــابع لالحتــاد، ق ــسالم واألمــن الت ودعمــا هليكــل ال

، ونظـم   األفريقـي التوجيهية حلماية املدنيني خالل عمليات حفظ السالم الـيت يقـوم هبـا االحتـاد                
  .األفريقيالعسكري لعدد من الكيانات املرتبطة باالحتاد -ة عن التنسيق املدينحلقات دراسي

 يف شـرق    اإلقليمي، من خالل مكتبها     اإلنسان املتحدة حلقوق    األمممفوضية  وتتعاون    - ١١
، بنــشاط مــع مفوضــية األفريقــي الــذي يقــوم أيــضا بــدور مكتــب االتــصال مــع االحتــاد  أفريقيــا

 اســتراتيجية  ويف وضــع يف بــرامج االحتــاداإلنــسان مــسائل حقــوق  يف إدراجاألفريقــياالحتــاد 
 وهيئـات   اإلنـسان ، نظمت مفوضـية حقـوق       ٢٠٠٩ويف عام   . اإلنسانلالحتاد يف جمال حقوق     

تعزيـز التعـاون بـني      ”ة يف أديس أبابا حتضريا حللقة العمل الدولية املعنونـة           إقليميأخرى مشاورة   
  .“اإلنسانحبقوق ة املعنية اإلقليمياآلليات الدولية و



A/65/382
S/2010/490

 

8 10-54242 
 

 كشريك طبيعي للجنة بناء السالم اليت هلا علـى جـدول أعماهلـا              األفريقيوبرز االحتاد     - ١٢
ــة بلـــدان أف  ــا أربعـ ــابورونـــدي، ومجهوريـــة  (ريقيـــةحاليـ ــاأفريقيـ بيـــساو،  -  الوســـطى، وغينيـ

وفـد مؤلـف مـن رئـيس اللجنـة ونائـب رئيـسها ورؤسـاء                ا، أدى   مـ وتعزيزا لتعاوهن ). وسرياليون
ــدان  ا ــة لتلــك البل ــشكيالت القطري ــارة لت ــر االحتــاد  إىل زي ــا يف عــام  األفريقــي مق  يف أديــس أباب

. ، ووافق على التنسيق والتعاون بنشاط مع البلدان املدرجة على جدول أعمـال اللجنـة              ٢٠٠٩
، وانعقــد ٢٠١٠ يف عــام “شــراكة لبنــاء الــسالم ” عقــد إىل األفريقــيودعــت اللجنــة االحتــاد  

املشترك بني جملس السالم واألمن التابع لالحتاد واللجنة يف أواخر ذلـك العـام              االجتماع األول   
وجتسيدا لاللتـزام الـذي قطعـه االحتـاد بتكثيـف أنـشطته يف البلـدان املدرجـة علـى                    . يف نيويورك 

  . الوسطىأفريقياية ح االحتاد مؤخرا مكتب اتصال يف مجهورأعمال اللجنة، فتجدول 
 األفريقـي  مع االحتاد    اإلرهاب التقت املديرية التنفيذية للجنة مكافحة       ٢٠٠٩ويف عام     - ١٣

 للدراســات والبحــوث املتعلقــة األفريقــياملركــز ملناقــشة جمــاالت التعــاون واحلــوار اجلــاري مــع 
 الدول األعـضاء يف     إىل املركز و  إىلويسرت املديرية التنفيذية تقدمي املساعدة التقنية       . اإلرهابب

  . بتشجيع املاحنني على رعاية أنشطة املركزاألفريقياالحتاد 
 تــسخري العلــم إىل جهودهــا الراميــة إطــارووقعــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، يف   - ١٤

ة اليت تؤثر على الصحة، واملياه العذبة، والزراعـة وغريهـا           اإلمنائيوالتكنولوجيا ألغراض املسائل    
وجتمــل املــذكرة . ٢٠٠٩ يف عــام األفريقــياالت، مــذكرة تفــاهم مــع مفوضــية االحتــاد مــن اجملــ

الستئـصال ذبابـة     أفريقيـا أشكال توثيق التعاون يف دعـم احلملـة الـيت يقـوم هبـا االحتـاد يف أحنـاء                    
  .، وجهود الدول األعضاء يف مواجهة مشكلة ذلك الداءتسي تسي وداء املثقبيات

 األمـم مكتـب   واألفريقـي شروع املـشترك بـني مفوضـية االحتـاد      امل ٢٠٠٩وبدأ يف عام      - ١٥
ــة مبكافحــة املخــدرات         ــدعم خطــة عمــل االحتــاد املتعلق ــة ل املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي

 مفوضـية   إىل تقـدمي الـدعم      إىلويرمـي املـشروع أساسـا       ). ٢٠١٢-٢٠٠٧(والتصدي للجرمية   
ة اإلقليميـ يـذ خطـة عمـل االحتـاد وخطـط العمـل             ة يف تنف  اإلقليمياالحتاد واجلماعات االقتصادية    

ة ويف االسـتراتيجيات القطريـة القائمـة علـى األهـداف       اإلمنائيـ ذات الصلة وإدراجها يف اخلطـط       
  .ة لأللفيةاإلمنائي
 إدارة الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني الـذي       اإلمنائي املتحدة   األمموواصل برنامج     - ١٦

ة السـتعراض األقـران، وواصـل تقـدمي املـساعدة يف تعزيـز القـدرات                يـ األفريقأُنشئ لدعم اآلليـة     
األساسية إلدارة السالم واألمن التابعة ملفوضية االحتاد علـى كفالـة حـسن سـري عمليـات فريـق                   

ويتعــاون برنــامج احلوكمــة . ةاألفريقيــاحلكمــاء، وجملــس الــسالم واألمــن، و القــوة االحتياطيــة 
 مـع االحتـاد     ، يف جوهانـسربغ   اإلقليمـي  والـذي يـديره املركـز        ائياإلمنـ ة التـابع للربنـامج      اإلقليمي
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ة يف جمــال احلوكمــة، ودعــم  اإلقليميــتعزيــز قــدرات االحتــاد واللجــان االقتــصادية  يف  األفريقــي
ة الســتعراض األفريقيــ اإلليــة إىل العامــة، وتقــدمي الــدعم اإلدارة للحوكمــة واألفريقــيالربنــامج 
  . األقران
 مـن خـالل     األفريقـي  املتحدة للبيئة واالحتاد     األممالتعاون بني برنامج    ويتواصل حتسني     - ١٧

ويقـوم برنـامج البيئـة باتـصاالت منتظمـة مـع            . مكتب االتصال مع برنامج البيئة يف أديـس أبابـا         
، اشـترك برنـامج     ٢٠٠٩ويف عـام    . االحتاد من خالل مكتب مفوض االقتصاد الريفي والزراعة       

جتماعات التحضريية للمفاوضني األفارقة يف موضوع تغري املنـاخ         البيئة يف تنظيم سلسلة من اال     
. يـة لـتغري املنـاخ   طار املتحدة اإلاألممقبل عقد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية      
  . وجيري تعاون مماثل حتضريا للدورة السادسة عشرة للمؤمتر

لة التعجيل باحلد مـن الوفيـات        مح ٢٠٠٩ املتحدة للسكان يف عام      األمموبدأ صندوق     - ١٨
ويـدعم الـصندوق    .  تلـك احلملـة    أفريقيـا  بلـدا    ١٥ومنذ ذلك التاريخ، بـدأ      . أفريقياالنفاسية يف   

 حـد   إىل، ووقّـع أو صـّدق عليـه         األفريقـي  الـذي وضـعه االحتـاد        األفريقـي تنفيذ ميثاق الـشباب     
 يف  “ء العنـف ضـد املـرأة      متحدون من أجـل إهنـا     ” محلة   األفريقيوأطلق االحتاد   .  بلدا ١٩اآلن  

 املتحـدة للـسكان وصـندوق       األمـم ويـشترك يف تنظيمهـا صـندوق        . ٢٠١٠أديس أبابا يف عـام      
  . للمرأةاإلمنائياملتحدة  األمم
، األفريقــي للمــرأة مكتــب اتــصال مــع االحتــاد اإلمنــائي املتحــدة األمــموأنــشأ صــندوق   - ١٩

الــصندوق علــى تعزيــز القــدرات  ويعمــل .  ســنوات٣اتفــاق تعــاون يــدوم يــرتبط معــه بالــذي 
ــز املنظــور اجلنــساين داخــل االحتــاد   إىلاألساســية للجهــات الــساعية   .  وخارجــهاألفريقــي تعزي

ة العاملة من أجـل تعزيـز   اإلقليمية ودون اإلقليميويقوم الصندوق أيضا بإجراء مسح للشبكات      
  .حقوق املرأة، وشراكاهتا مع االحتاد

، والــشراكة األفريقــيمفوضــية االحتــاد كــل مــن عــاملي مــع ويتعــاون برنــامج األغذيــة ال  - ٢٠
، يف التنــسيق اجلمــاعي إلجــراء فريقيــا، واللجنــة االقتــصادية ألأفريقيــااجلديــدة مــن أجــل تنميــة 

، وبنـاء توافـق   أفريقيـا  تعميق الوعي بضرورة احلد من نقص تغذية األطفـال يف       إىلدراسة ترمي   
  .  حتقيقهلآلراء حول هذا اهلدف، وتنشيط العمل صوب

مكتـب اتـصال    ) اليونيـسيف ( املتحدة للطفولـة     األمم، أنشأت منظمة    ٢٠٠٩ويف عام     - ٢١
 يف اجملــاالت الــيت تــؤثر علــى بقــاء  فريقيــا واللجنــة االقتــصادية ألاألفريقــيللتعــاون مــع االحتــاد 

األطفــال والــشباب األفارقــة، وتعلــيمهم، ومحايتــهم، واشــتراكهم علــى صــعيد القــارة يف تعزيــز 
وقــدمت ). ٢٠١٢-٢٠٠٨( املالئمــة لألطفــال  أفريقيــانــداء للتعجيــل بتنفيــذ خطــة عمــل     ال
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 إدارة الشؤون االجتماعيـة     إىل جانب دورها التجميعي، دعما ماليا وتقنيا قويا         إىلاليونيسيف،  
  .التابعة ملفوضية االحتاد

رة التفـاهم  ، متـشيا مـع مـذك   )اليونيـدو ( املتحدة للتنمية الـصناعية   األمموقدمت منظمة     - ٢٢
 املـؤمتر الثـامن عـشر لـوزراء الـصناعة      إىل، الدعم املـايل والـتقين      األفريقياليت أبرمتها مع االحتاد     

 إىل جانــب مــسامهتها التقنيــة الرئيــسية يف املــؤمتر، دعمــا ماليــا   إىلوقــدمت املنظمــة، . األفارقــة
 واشـتركت اليونيـدو   .الدول األعضاء لتكفل مشاركة ومتثيال مناسـبني جلميـع األطـراف املعنيـة           

  .٢٠١٠ و ٢٠٠٩مع االحتاد يف تنظيم اجتماعات لفريق خرباء يف عامي 
 الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل       إىل املتحدة لألغذيـة والزراعـة الـدعم         األمموتقدم منظمة     - ٢٣

ــة  ــاتنمي ــيما ال، أفريقي ــي  س ــا الزراع ــذ برناجمه ــام    .  يف تنفي ــود يف ع ــؤمتر الكــويال املعق ــذ م ومن
ن املنظمة مع وكالـة التخطـيط والتنـسيق التابعـة للـشراكة تعاونـا وثيقـا يف دعـم                    ، تتعاو ٢٠٠٩

ــة يف       ــة الزراع ــشامل لتنمي ــامج ال ــة بالربن ــة املتعلق ــات القطري ــة  العملي ــة والالحق ــا اجلاري . أفريقي
  .وأسهمت املنظمة أيضا كثريا يف تطوير الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي

 يف إعــداد األفريقــيل الدوليــة خــبريا استــشاريا ملــساعدة االحتــاد وقــدمت منظمــة العمــ  - ٢٤
 ٢٠٠٤تقريره الشامل األول عن حالة تنفيذ إعالن وخطة عمـل مـؤمتر القمـة االسـتثنائي لعـام              

. ٢٠٠٩ مؤمتر وزراء العمـل والـشؤون االجتماعيـة يف عـام             إىلوقدم التقرير   . وخطته التنفيذية 
 ٢٠٠٩ ومنظمـة العمـل الدوليـة يف عـام          األفريقـي ني االحتاد   ووضعت الفرقة العاملة املشتركة ب    

الربنـامج  خططا ألنشطة مـشتركة ممولـة مـن املنظمـة ونفـذهتا، وتوجـت تلـك األنـشطة بوضـع                     
حتــسني االقتــصاد غــري النظــامي  رمــي إىل  لإلنتاجيــة، وهــو برنــامج وجــدول أعمــال ي األفريقــي

  .غادوغووإجراءات قياس التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل وا
 يف  األفريقـي  االحتـاد    إىل الـدعم    أفريقيا للسالم ونزع السالح يف      اإلقليميوقدم املركز     - ٢٥

وشـارك  ). معاهـدة بلينـدابا    (أفريقيـا تنفيذ معاهدة إنشاء منطقة خالية مـن األسـلحة النوويـة يف             
اد ة يف إعــداألفريقيــ ملــساعدة الــدول ٢٠١٠ و ٢٠٠٩املركــز يف استــضافة اجتمــاعني يف عــام 

مؤمتر الـدول األطـراف يف معاهـدة منـع انتـشار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعاهـدة يف عـام                       
ــدابا ٢٠١٠ ــذ معاهــدة بلين ــة عمــل   . ، وتنفي ــواشــترك االحتــاد األورويب يف حلق ــا إقليمي ة نظمه

 ١٥٤٠، عـن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن            ٢٠٠٩مكتب شـؤون نـزع الـسالح يف مـصر يف عـام              
)٢٠٠٤.(  

اإليــدز / املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  األمــمرنــامج ويقــدم ب  - ٢٦
 اإلنـــسان املؤســـسات القـــضائية املعنيـــة حبقـــوق إىل الـــدعم اإلمنـــائي املتحـــدة األمـــموبرنـــامج 
 إشراك اهليئـات القـضائية يف التـصدي        إىل اجلهود الرامية    إطارويف  . أفريقيا يف   اإليدز/والفريوس
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ــريوس ــدزاإل/للف ــام       ، عي ــسربغ يف ع ــة يف جوهان ــضاة واحملــامني األفارق ــار الق ــاع لكب ــد اجتم ق
  . ملناقشة املسألة والقوانني املتصلة هبا يف القرن احلادي والعشرين٢٠٠٩

 مفوضـية  إىلالـدعم  ) اليونـسكو ( املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة   األمموقدمت منظمة     - ٢٧
ة، والـدول األعـضاء يف تنفيـذ خطـة العمـل            إلقليميـ ا اللجـان االقتـصادية      إىل، و األفريقـي االحتاد  
ــيم يف    األفريقيـــ ــة العمـــل للعقـــد الثـــاين للتعلـ ــا، وخطـ ــوم والتكنولوجيـ ــدة للعلـ ــاة املوحـ   أفريقيـ

، واخلطط والصكوك الـيت اعتمـدها مـؤمتر قمـة االحتـاد يف اخلرطـوم يف عـام                   )٢٠١٥-٢٠٠٦(
، وخطــة عمـل الــصناعات  أفريقيـا  يف  يف جمـال الثقافـة، وامليثــاق املـنقح للنهــضة الثقافيـة    ٢٠٠٦

، والـصندوق   فريقيـا ة للغـات، وخطـة العمـل اللغويـة أل         األفريقيـ ، واألكادمييـة    أفريقيـا الثقافية يف   
  .ة بشأن اقتصاديات املعرفةاألفريقية اإلقليمي للتراث العاملي، وخطة العمل األفريقي

  
  ةاألفريقي -املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية     

 - املتحدة واملنظمة االستشارية القانونيـة اآلسـيوية         األمم التعاون املربم بني     طاروفقا إل   - ٢٨
ة، جتـــري بانتظـــام بـــني املستـــشار القـــانوين لألمـــم املتحـــدة واألمـــني العـــام للمنظمـــة  األفريقيـــ

ــشارية ــسائل ذات االهتمــام املــشترك    االست ــشأن امل ــاون مــع  . مــشاورات ب ــشمل التع ــموي  األم
ــدويل،        املتحــدة يف  ــانون التجــاري ال ــانون البحــار، والق ــها ق ــسائل من ــدويل م ــانون ال جمــال الق

، اإلنـساين ، والقـانون    اإلنسانوالقانون البيئي الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، وقانون حقوق         
  .  بالوسائل السلميةالرتاعاتوتسوية 

والــستني والرابعــة والــستني وُمثّلــت املنظمــة االستــشارية القانونيــة يف الــدورتني الثالثــة    - ٢٩
للجمعية العامة، وُمثّلـت أيـضا يف الـدورتني الـستني واحلاديـة والـستني للجنـة القـانون الـدويل،                     

وقـد شـارك ممثلـون    . اجلنائيـة الدوليـة   املؤمتر االستعراضي لنظام رومـا األساسـي للمحكمـة   ويف 
 الـسابعة واألربعـني والثامنـة    عـن خمتلـف اهليئـات التابعـة لألمـم املتحـدة يف الـدورتني الـسنويتني        

  .واألربعني للمنظمة االستشارية القانونية
وشــدد االجتماعــان الــسنويان للمستــشارين القــانونيني للــدول األعــضاء يف املنظمــة يف   - ٣٠

ــامي  ــة، و   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ع ــة الدولي ــة اجلنائي ــى احملكم ــى  عل ــشارية  عل ــات االست دور املنظم
  . هامها يف أعمال اللجنة السادسة للجمعية العامةوأنشطتها يف السنوات املقبلة، وإس

  
  رابطة أمم جنوب شرق آسيا    

 املتحــدة ورابطــة أمــم جنــوب شــرق  األمــممبناســبة االجتمــاع الــوزاري الــسنوي بــني    - ٣١
، صدر بيان مشترك يؤكد أمهية تطوير شـراكة فعالـة           ٢٠٠٩آسيا، املعقود يف نيويورك يف عام       

ة، تــساعد املنظمــتني يف التــصدي بفعاليــة للتحــديات الــيت تــؤثر يف   املتحــداألمــمبــني الرابطــة و
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 األمــم مــذكرة التفــاهم بــشأن التعــاون بــني الرابطــة و  إىلوأشــري . جنــوب شــرق آســيا والعــامل 
 العمـل   إىلودعـا االجتمـاع أمـانيت املنظمـتني         . ا متينـا لتحـسني التعـاون      إطـار املتحدة، اليت متثـل     

وُعقـد مــؤمتر القمـة الثالــث بـني الرابطــة    . ز التعـاون بينــهما  لزيـادة تعزيــ اســتراتيجية علـى وضـع  
  .٢٠١٠ املتحدة يف فييت نام يف عام األممو

 من ميثاق الرابطة، ُدشنت اللجنـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة حبقـوق               ١٤ووفقا للمادة      - ٣٢
وكانــت . ٢٠٠٩، التابعــة للرابطــة، يف املــؤمتر اخلــامس عــشر للرابطــة املعقــود يف عــام اإلنــسان
 قـط نظمـت قبـل ذلـك اجتماعـا للخـرباء يف جنيـف يف                اإلنـسان  املتحدة حلقوق    األمممفوضية  

  . للمساعدة يف صياغة صالحيات اللجنة٢٠٠٩عام 
 املتحدة على نطاق املنظومة مع الرابطة يف عـدة جمـاالت حمـددة،             األمموتواصل تعاون     - ٣٣
نرجس، من خالل الفريق الثالثي الرئيـسي        يف مساعدة ميامنار على التعايف من إعصار         سيما ال

وبعــد مــرحليت اإلغاثــة  . وبالتعــاون مــع حكومــة ميامنــار وبــدعم مــن اجملتمــع الــدويل للمــاحنني   
 مؤمتر دعـم اإلنعـاش بعـد إعـصار نـرجس، الـذي              ٢٠٠٩واإلنعاش، استضافت الرابطة يف عام      

االحتياجـات يف املنـاطق      أحل مليـون دوالر لتلبيـة       ٩٠أسفر عن التعهد بتقـدمي تربعـات تتجـاوز          
  . احلكومةإىل ضرورة نقل دور تنسيق املساعدة إىلاملتضررة باإلعصار، وأشار 

، استــضافت اندونيــسيا وســلوفينيا حلقــة عمــل عــن الرابطــة وحفــظ   ٢٠١٠ويف عــام   - ٣٤
 أنــه ينبغــي للــدول األعــضاء يف الرابطــة أن تعــزز   إىلوخلــصت احللقــة . الــسالم وبنــاء الــسالم 

 املتحدة لزيادة دعم النهج اليت تعزز عمليات حفظ السالم املتعـددة اجلوانـب           األمممع  عالقاهتا  
  .الرتاعاتوبناء السالم بعد 

 عــن األمــن  ٢٠٠٨ املتحــدة والرابطــة يف عــام   األمــموإثــر االجتمــاع املــشترك بــني      - ٣٥
الزراعـة يف عـام      املشترك بني الرابطة ومنظمة األغذية و      اإلقليميالغذائي، ومؤمتر األمن الغذائي     

  .٢٠١٣-٢٠٠٩ لألمن الغذائي للفترة استراتيجية ، اُتفق على خطة عمل٢٠٠٩
ة يف إقليميــوتعــاون مكتــب شــؤون نــزع الــسالح مــع الرابطــة يف تنظــيم حلقــة عمــل      - ٣٦

ــام   ــسيا يف ع ــصغرية واألســلحة      ٢٠١٠اندوني ــق باألســلحة ال ــامج العمــل املتعل ــذ برن  عــن تنفي
  .اخلفيفة

  
   األسود للتعاون االقتصاديمنظمة البحر    

جتــري بانتظــام اتــصاالت رفيعــة املــستوى بــني األمانــة الدوليــة الدائمــة ملنظمــة البحــر       - ٣٧
واجتمع األمينان العامان للمنظمـتني     . األسود للتعاون االقتصادي واألمانة العامة لألمم املتحدة      



A/65/382 
S/2010/490  
 

10-54242 13 
 

 صـديقا  ٢٠٠٩ألسـود يف عـام   وقُبلـت منظمـة البحـر ا    . ملناقشة التعاون اجلاري واملقبـل بينـهما      
  . لتحالف احلضارات

وشـــدد التعـــاون بـــني اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا ومنظمـــة البحـــر األســـود للتعـــاون   - ٣٨
وتنـاول التعـاون أيـضا تعزيـز العالقـات          . االقتصادي بشكل خاص على املسائل املتـصلة بالنقـل        

الطريـق الـسريع    ى تنفيـذ خطـط      وسيشدد التعاون يف املستقبل علـ     . بني القطاعني العام واخلاص   
الــدائري حــول البحــر األســود، والطــرق الرئيــسي للبحــر األســود، مــن خــالل حلقــات عمــل    

  .مشتركة لبناء القدرات واالستثمار والتخطيط
 األمـم ويرمي الربنامج املشترك بني منظمة البحر األسود للتعاون االقتـصادي وبرنـامج               - ٣٩

 دعـم النمـو والتنميـة       إىل سـود واالسـتثمار يف منطقـة البحـر األ        لتعزيـز التجـارة      اإلمنـائي املتحدة  
 بـني الـدول     اإلقليمي من خالل تعزي التكامل االقتصادي       القتصاديني يف منطقة البحر األسود    ا

  . األعضاء يف منظمة البحر األسود
 ومنظمـة البحـر     )اليونيـدو ( املتحـدة للتنميـة الـصناعية        األمـم منظمـة   وتعزز التعاون بني      - ٤٠

  . يف أنقرةاإلقليمياألسود للتعاون االقتصادي من خالل مركز اليونيدو للتعاون 
  

  اجلماعة الكاريبية    
ــثالثني ملــؤمتر رؤســاء حكومــات اجلماعــة       - ٤١ حــضر األمــني العــام االجتمــاع احلــادي وال

، نظمــت إدارة الــشؤون الــسياسية   ٢٠٠٩ويف عــام . ٢٠١٠الكاريبيــة يف جامايكــا يف عــام   
ــة   ــؤمتر قمـ ــر      مـ ــة، يف مقـ ــة الكاريبيـ ــضاء يف اجلماعـ ــدول األعـ ــام والـ ــني العـ ــني األمـ ــصغر بـ مـ

  .املتحدة األمم
 املتحــدة، املعقــود يف عــام األمــمويف االجتمــاع العــام الرابــع بــني اجلماعــة الكاريبيــة و   - ٤٢

ووضـعت وفقـا لـذلك    . ، أُوصي بوضع آلية لتحديد أولويـات التعـاون ورصـد تنفيـذها         ٢٠٠٧
ــسودة  ــارم ــتراإط ــام      اس ــام اخلــامس يف ع ــاع الع ــت . ٢٠٠٩تيجي اعتمــدت يف االجتم واتفق

أن تقـــوم إدارة الـــشؤون الـــسياسية ومديريـــة العالقـــات اخلارجيـــة واجملتمعيـــة علـــى املنظمتـــان 
ومتشيا مع ذلك القـرار،     . اإلقليمي االستراتيجي   طارللجماعة الكاريبية بدور جهيت التنسيق لإل     

  . االستراتيجيطارقدم احملرز يف تنفيذ اإل عملية الستعراض التاإلدارةبدأت 
وتعاونـــت إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة مـــع اجلماعـــة الكاريبيـــة لتفعيـــل     - ٤٣

ــذ  ــسية لتنفي ــسيق   اســتراتيجية األدوات الرئي ــة التن ــشيوس، وهــي آلي ــ موري ــة . ةاإلقليمي واجلماع
ــذي       ــني الوكــاالت، ال ــشترك ب ــاون امل ــق التع ــة عــضو يف فري ــام باســتعراض   الكاريبي ــزم القي يعت
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أجـل    موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج عمـل بربـادوس مـن        اسـتراتيجية السنوات اخلمـس ل 
  .التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 مـع فريـق تـوجيهي مكـون مـن ممـثلني             اإلعالم، تعاونت إدارة شؤون     ٢٠١٠ويف عام     - ٤٤
 يف اجلماعـة الكاريبيـة لتنظـيم سلـسلة مـن األنـشطة الـيت                 والدول األعـضاء   األفريقيعن االحتاد   

تواصلت أسبوعا لالحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لليوم الدويل إلحيـاء ذكـرى ضـحايا الـرق                
 حلقة عمـل    اإلعالم، نظمت إدارة شؤون     ٢٠٠٩ويف عام   . وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي    

لني يف جمـال القـضاء مـن الـدول األعـضاء يف         مـن العـام    ٩٠عن موضوع سيادة القانون حلـوايل       
  .اجلماعة الكاريبية، من خالل مركز األنباء على اإلنترنت

 يف بنمــا مــع أمانــة اجلماعــة اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج اإلقليمــيويتعــاون املركــز   - ٤٥
 دارةاإل يف بورت أو سباين، لتطوير القدرات علـى          اإلقليميالكاريبية، من خالل املكتب دون      

ــة    ــة املعون ــائج وفعالي ــى النت ــذ مــشروع  . القائمــة عل ــدعم إقليمــيوجيــري تنفي ــشاء  ل ــسوق إن ال
الكاريبية املشتركة واالقتصاد املوحد الكارييب، وتعزيز قـدرات املنطقـة علـى تقويـة املؤسـسات         
ــة       ــاول املــسائل املتعلق ــز القــدرات علــى تن ــة ضــمانا ألمــن املــواطن، وتعزي واآلليــات الدميقراطي

  .املناخ غريبت
 بلـدان اجلماعـة   ا حثيثـا إىل   املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية دعم     األممويقدم مكتب     - ٤٦

الكاريبيــة يف تنفيــذ ميثــاق ســانتو دومينغــو، الــذي أقــره وزراء األمــن العــام والعدالــة للجماعــة   
ء  شــارك املكتــب يف استــضافة حلقــة عمــل اخلــربا ٢٠١٠ويف عــام . ٢٠٠٩الكاريبيــة يف عــام 

ويقـوم املكتـب بتعـيني خـبري استـشاري      . التحضريية األوىل آللية ماناغوا لدول أمريكا الوسطى      
 وسـيبدأ عمليـة     ٢٠١٠ومستشار يف جمال منع اجلرمية ليعمل يف أمانة اجلماعة الكاريبية يف عام             

  .التشاور بشأن خطة عمل اجلماعة االجتماعية واملتعلقة مبنع اجلرمية
 الــدعم يف تنظــيم مــؤمتر قمــة خــاص لرؤســاء حكومــات اجلماعــة  وقــدمت اليونيــسيف  - ٤٧

وقـدمت اليونيــسيف  . ٢٠١٠الكاريبيـة حـول موضـوع الـشباب والتنميــة يف سـورينام يف عـام       
ــدعم   ــضا ال ــف      إىلأي ــصحة والتثقي ــق بال ــا الدراســي املتعل ــيم مقرره ــة يف تعم ــة الكاريبي  اجلماع

ة املعنيـة  اإلقليميـ  تعاونا وثيقا مع فرقة العمـل   وتعاونت اليونيسيف . باملسائل العائلية يف املدارس   
واعتمــد بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء يف اجلماعــة . حبمايــة وحقــوق الطفــل، التابعــة للجماعــة

اهلجـرة علـى أطفـال      أثـر   ” كارييب وتوصيات الختاذ إجراءات دعت إليهـا دراسـة معنونـة             إطار
ة عمـوم منطقـة الكـارييب ملكافحـة         وتقوم اليونيـسيف بـدور نـشط يف شـراك          .“منطقة الكارييب 

  .يدزاإل/فريوس نقص املناعة البشرية
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ــشروع         - ٤٨ ــة يف م ــة الكاريبي ــضاء باجلماع ــدول األع ــن ال ــون م ــات ”وأُشــرك مهني معلوم
 اســـتخدام التكنولوجيـــا ونـــشرها ملـــساعدة البلـــدان علـــى تنظـــيم إىل، الـــذي يرمـــي “التعـــداد

 ٢٠١٠ الـسكانية يف املنطقـة الكاريبيـة يف عـامي            جلولة التعدادات حتضريا  التعدادات السكانية،   
 املتحدة للسكان جممعا للموارد لكفالـة جـودة املعلومـات الـيت             األمموأقام صندوق   . ٢٠١١و  

  .ُتجمع، وصلتها باملوضوع وموثوقيتها، وقابليتها للتحليل والتعميم يف الوقت املناسب
رفيع املستوى الستكشاف فـرص  ، عقد مركز التجارة الدولية حوارا       ٢٠٠٩ويف عام     - ٤٩

ــة املقدمــة   ــا مــع وكــاالت   .  برنــامج التجــارةإىلالتعــاون يف ســياق املعون ويتعــاون املركــز حالي
الــصادرات الكاريبيــة، وهــي الوكالــة الوحيــدة يف املنطقــة الكاريبيــة الــيت تعــىن بتعزيــز التجــارة   

ــصعيد   ــى ال ــدان  اإلقليمــيواالســتثمار عل ــ يف جمموعــة البل ــدان احملــيط  ة وااألفريقي ــة وبل لكاريبي
  .  النهوض بالصناعات االبتكارية يف املنطقةإىلاهلادئ، إلقامة مشروع يرمي 

 تقرير تقييم تقين أقرته فرقة العمـل التحـضريية          ٢٠٠٨وأعد اليونيدو وآخرون يف عام        - ٥٠
البحـر  ة للمنطقة الكاريبية، بوصفه أحد أهم املبادرات اليت سُتعرض علـى حمفـل منطقـة     اإلقليمي

  . ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، واالحتاد األورويبأفريقياالكارييب لدول 
وبنــاء علــى طلــب مــن احملفــل، أعــدت منظمــة األغذيــة والزراعــة، بالتعــاون مــع أمانــة     - ٥١

جملـس وزراء التجـارة والتنميـة االقتـصادية          ا لألمن الغذائي، أقره فيما بعـد      إقليمياحملفل، برناجما   
وتقوم منظمـة األغذيـة والزراعـة حاليـا بتنفيـذ املرحلـة الثانيـة مـن الربنـامج                   . جماعة الكاريبية لل
 الــنظم إىلمــن خــالل تعزيــز الــسياسات الغذائيــة ودعــم اخلــدمات املقدمــة   ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(

  . الغذائية املستدامة
 إىلوتقــدم منظمــة العمــل الدوليــة عــن طريــق مكتبــها يف بــورت أو ســباين الــدعم            - ٥٢

وهــي تــشترك بنــشاط يف شــبكة البلــدان . اجتماعــات وزراء العمــل يف دول اجلماعــة الكاريبيــة
 تعزيـز القـدرات البـشرية واملؤسـسية لـوزارات العمـل، مـن               إىلاألمريكية إلدارة العمل، الرامية     

  .خالل التعاون الدويل
ق املتعلـــ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ لقـــرار جملـــس األمـــن اجلماعيـــة اإلقليمـــيواشـــترك منـــسق   - ٥٣

ة نظمهـا مكتـب شـؤون    إقليميـ بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا، يف عدة حلقات عمـل      
  .نزع السالح وشدد فيها على إجراءات مراقبة احلدود والصادرات

اإليـدز الـدعم   / املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية  األمم برنامج   موقد  - ٥٤
والربنـامج شـريك    . اإليـدز /فحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         شراكة البلدان الكاريبية ملكا    إىل

 اإلقليمـي  االسـتراتيجي    طـار تقين رئيسي يف وضـع اخلطـط العمليـة الـيت تـدوم سـنتني لتنفيـذ اإل                 
، وباملبــادرة الــيت اختــذهتا الــشراكة لوضــع منــوذج تــشريعي وسياســات   يــدزاإل/املعــين بــالفريوس
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 للمـرأة   اإلمنـائي  املتحـدة    األمموقدم صندوق   . وستتصدى للوصم والتمييز ضد املصابني بالفري     
 اجلماعــة الكاريبيــة يف عمليــة تعزيــز مؤســسي مشلــت مــسحا للمــسائل اجلنــسانية يف  إىلالــدعم 
  . املنظمة

  
  منظمة معاهدة األمن اجلماعي    

ُمنحت منظمة معاهدة األمن اجلماعي مركـز املراقـب لـدى اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                    - ٥٥
وجتري بـني املنظمـة وبـني األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة اتـصاالت منتظمـة            . خلمسنيالتاسعة وا 

والتقى األمينان العامان للمنظمتني على هـامش اجتمـاع جمللـس األمـن يف عـام                . رفيعة املستوى 
ــة ملناقــشة ســبل      ٢٠١٠ ــة ودون اإلقليمي  عــن التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي

  .نهماحتسني التعاون بي
، وقع األمينـان العامـان يف موسـكو إعالنـا مـشتركا عـن التعـاون بـني         ٢٠١٠ويف عام    -٥٦

ويرمي اإلعالن يف مجلة أمور إىل زيـادة تطـوير          . األمم املتحدة ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي     
التعاون يف جمال االتصاالت وتبادل املعلومـات وبنـاء القـدرات يف جمـاالت مثـل حـل الرتاعـات                  

 نشوهبا، ومكافحة اإلرهاب، واجلرمية عـرب الوطنيـة، والتجـارة غـري املـشروعة باألسـلحة،                 ومنع
 .واتقاء من الطوارئ والتصدي هلا

  
  مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية    

  .لجنة بناء السالمل بيساو -مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية عضو يف تشكيلة غينيا   - ٥٧
م املتحدة لألغذية والزراعة يف السنوات األخرية باطراد مـساعدهتا          ورفّعت منظمة األم    - ٥٨

ــاون، ال       ــات تع ــن خــالل اتفاق ــة م ــة بالربتغالي ــدان الناطق ــة البل ــازة    جلماع ــدان حي ــيما يف مي س
  .واكتمل مؤخرا برناجمان للتعاون التقين وبرنامج للتعاون احلكومي. األراضي وإدارهتا

ــار(ريب والبحــث ووقــع معهــد األمــم املتحــدة للتــد    - ٥٩ ــدان الناطقــة  ) اليونيت ومجاعــة البل
 بــشأن إجــراءات تطــوير القــدرات يف جمــال حقــوق   ٢٠٠٩بالربتغاليــة مــذكرة تفــاهم يف عــام  

اإلنـسان، واملــشاريع البيئيــة، وبــرامج تعزيــز القــدرات املؤســسية علــى حتــسني اإلدارة العامــة يف  
تعـاون بـني برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك             أخـذ ال   ٢٠١٠ويف عـام    . البلدان الناطقة بالربتغالية  

 يف بلــدان اجلماعــة لإليــدزاإليــدز واجلماعــة يف التــصدي /املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
  . طابعا رمسيا بتوقيع مذكرة تفاهم

  .وُيحتفل سنويا يف مقر اليونسكو باليوم الدويل للغة الربتغالية  - ٦٠
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  جملس أوروبا    
 االجتمــاع الــسنوي الثالثــي بــني األمــم املتحــدة وجملــس ٢٠١٠ عــام ُعقــد يف فيينــا يف  - ٦١

ــا و ــا  أوروب ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــف    . منظم ــات تكثي ــى إمكاني ــشات عل وشــددت املناق
  .املتعلق باملرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠ (١٣٢٥التعاون لتنفيذ قرار جملس األمن 

لتنـسيقي الثالـث بـني جملـس أوروبـا       ، ُعقد يف ستراسبورغ االجتماع ا     ٢٠٠٩ويف عام     - ٦٢
وكان اهلدف من االجتماع هو تعزيـز العالقـات بـني      . ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    

املنظمتني على املستوى التنفيذي واالسـتفادة مـن أفـضل املمارسـات لزيـادة فعاليـة عملـهما يف                   
ا، بالتعـاون مـع اجمللـس    ونظمت املفوضية فيما بعد خـالل الـسنة نفـسه   . ميدان حقوق اإلنسان 

و شبكة املؤسسات الوطنية األوروبية حلقوق اإلنسان، مشاورة إقليمية يف ستراسـبورغ أيـضا،              
قــرار جملــس حقــوق (اســتعدادا حللقــة العمــل الدوليــة عــن اآلليــات اإلقليميــة حلقــوق اإلنــسان   

  ).١٢/١٥اإلنسان 
متر اخلـامس للتنـوع البيولـوجي يف       ونظم برنامج األمم املتحدة للبيئة وجملس أوروبا املؤ         - ٦٣

 األوروبيـة للتنـوع البيولـوجي واملنـاظر         سـتراتيجية  يف لياج، يف إطـار اال      ٢٠٠٩عام   أوروبا، يف 
 ممـثال عـن احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة             ١٢٠الطبيعية، الذي مجـع بـني أكثـر مـن           

ا، لتبـادل اآلراء واخلـربة      واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلـاص والعلمـاء مـن كامـل أوروبـ             
ــسامهة يف ، يف إطــار اتفاقيــة التنــوع   ٢٠١٠ التنــوع البيولــوجي ملــا بعــد عــام     اســتراتيجية وامل
  .البيولوجي

وواصلت اليونيسيف تعزيز تعاوهنا مع جملس أوروبا يف إطـار اإلعـالن املـشترك لتعزيـز             - ٦٤
. واألمـني العـام جمللـس أوروبـا        املـدير التنفيـذي لليونيـسيف        ٢٠٠٧التعاون الذي وقعه يف عـام       

بنــاء أوروبــا مــن أجــل األطفــال  ”وممــا يــذكر يف هــذا التعــاون، تنفيــذ برنــامج اجمللــس املعنــون   
   للربنــــــامج للفتــــــرةاســــــتراتيجية ووضــــــعت. ٢٠٠٨-٢٠٠٦ يف الفتــــــرة “ومبــــــشاركتهم

، علـى أسـاس املنجـزات والـدروس املكتـسبة      ٢٠٠٨، وبدأت تنفيذها يف عام      ٢٠١١-٢٠٠٩
  .حلة األوىليف املر
وال يزال جملس أوروبا شريكا رئيسيا ملنظمة الصحة العامليـة الـيت تـشترك كمراقـب يف           - ٦٥

وحيـضر اجمللـس اجتماعـات اللجنـة اإلقليميـة األوروبيـة            . أعمال جلنة الصحة السنوية للمجلـس     
ية، املـواد الـصيدالن   /وشدد التعاون بني اجلانبني مـؤخرا علـى التكنولوجيـات الـصحية           . للمنظمة

  .والصحة يف السجون، وصحة الطفل، واحلوكمة واالستبعاد االجتماعي، والتفاوت الصحي
ويتعاون حتالف احلضارات عـن كثـب مـع جملـس أوروبـا يف عـدد مـن اجملـاالت، منـها             - ٦٦

 التحـالف يف جمـال      اسـتراتيجية  واشترك اجمللس يف مشاورات ترمي إىل تطـوير       . الشاب والتعليم 
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وتعـاون اجمللـس والتحـالف    .  التحالف يف إنـشاء احلركـة العامليـة للـشباب    الشباب، وهو يساعد  
ــني           ــاهم ب ــز التف ــاريخ يف تعزي ــدريس الت ــدور ت ــة ب ــالبحوث املتعلق ــهوض ب ــيم للن ــال التعل يف جم

  .الثقافات
  

  اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا    
ــز قـــ     - ٦٧ ــامج يرمـــي إىل تعزيـ ــذ برنـ ــسياسية بتنفيـ ــوم إدارة الـــشؤون الـ ــة تقـ درات اجلماعـ

االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا يف جمـاالت حتـسني اإلنـذار املبكـر، والوسـاطة، ومنـع نــشوب           
ويف هذا اإلطار سيوفد أحد كبار موظفي الشؤون السياسية قريبـا إىل مقـر اجلماعـة                . الرتاعات

يــدان املتحــدة يف م يف ليربفيــل لإلســهام يف تعزيــز أشــكال التــآزر بــني اجلماعــة ومنظومــة األمــم
  .السالم واألمن

وأبلغ األمني العام أعضاء جملس األمن باعتزامه إنشاء مكتب إقليمي لألمم املتحـدة يف                - ٦٨
وأشــار األمــني العــام إىل أن رؤســاء دول وحكومــات املنطقــة دون  . وســط أفريقيــا يف ليربفيــل

  . اإلقليمية لوسط أفريقيا ناشدوه يف مناسبات عدة إنشاء ذلك املكتب
قعت بني مكتب شؤون نزع الـسالح واجلماعـة مـذكرة تفـاهم تتعلـق بالتعـاون يف                  وُو  - ٦٩

املسائل املتصلة بالسالم ونزع السالح، صيغ يف إطارها صك ملزم قانونـا للحـد مـن األسـلحة                   
 اعتمــد ذلــك الــصك يف املــؤمتر الــوزاري الــثالثني ٢٠١٠ويف عــام . الــصغرية يف وســط أفريقيــا

 دولـة  ١١لألمـم املتحـدة املعنيـة مبـسائل وسـط أفريقيـا، املؤلفـة مـن             للجنة االستـشارية الدائمـة      
أفريقيــا حاليــا بــصياغة خطــة عمــل للــسالم ونــزع الــسالح يف ويقــوم املركــز اإلقليمــي . عــضوا

  .تستخدمها اجلماعة يف تنفيذ االتفاقية
  

  منظمة التعاون االقتصادي    
ادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط تعاونــت اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا واللجنــة االقتــص  - ٧٠

اهلــادئ ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية مــع  
ــدد          ــل املتع ــة، والنق ــدرات التجاري ــسري التجــارة، والق ــال تي ــصادي يف جم ــاون االقت ــة التع منظم

.  بالنقل وتطوير اهلياكـل األساسـية      الوسائط مبا يف ذلك املواءمة بني التشريعات الوطنية املتعلقة        
، وقعت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ مـذكرة تفـاهم               ٢٠٠٩ويف عام   

مع منظمة التعاون االقتصادي ومصرف التنمية اإلسالمي بشأن تطوير شـبكة الطـرق الـسريعة               
إلطـاري للنقـل العــابر يف   شـبكة الـسكك احلديديـة العـابرة آلسـيا، وتنفيـذ االتفـاق ا       اآلسـيوية و 

ــة  ــة املنظم ــاالت اإلحــصاء       . منطق ــة يف جم ــدريب إىل املنظم ــضا اخلــربة والت ــة أي ــدمت اللجن وق
ــة     ــصادي وإحــصائيات القطــاع غــري النظــامي واحلــسابات القومي ــع   . االقت ــة م وتعاونــت اللجن
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يف منطقـة   املنظمة يف تنفيذ إعالين بوسان وبانكوك، ويف برنامج العمل اإلقليمي لتطـوير النقـل               
وقدم األونكتاد املساعدة إىل املنظمة يف تنفيذ األحكام املتعلقـة باجلمـارك      . آسيا واحمليط اهلادئ  

والتجارة العابرة من االتفاق اإلطاري للنقل العابر يف منطقة املنظمة، واألحكام املتعلقـة مبرافـق               
ماعــات برنــامج األمــم واشــتركت املنظمــة أيــضا يف اجت. املــرور العــابر للبلــدان غــري الــساحلية 

  .املتحدة اخلاص القتصادات آسيا الوسطى
ــدريب،        - ٧١ ــها الت ــة، بوســائل من ــاء القــدرات التجاري ــدو مــع املنظمــة يف بن وتعــاون اليوني

ــاس       ــق باملعــايري والقي ــة تتعل ــيم، ومــن خــالل مــشاريع أقاليمي والدراســات االستقــصائية، والتقي
قاعدة بيانات عن االستثمار املباشـر األجـنيب وغـريه          ووضع اليونيدو   . واالختبار وكفالة اجلودة  

ــادرات أخــرى تتعلــق بتطــوير املؤســسات      مــن أشــكال االســتثمار، وتعــاون مــع املنظمــة يف مب
  .الصغرية واملتوسطة احلجم، والقطاع اخلاص

ــذ         - ٧٢ ــداد وتنفي ــصادي يف إع ــاون االقت ــة التع ــة منظم ــة والزراع ــة األغذي وســاعدت منظم
وهــو برنــامج إقليمــي يعــىن بــاألمن الغــذائي لكــل مــن دول .  لألمــن الغــذائيالربنــامج اإلقليمــي

بيـد أن احلالـة اخلاصـة الـسائدة يف أفغانـستان جعلـت             . وسط آسيا العشرة األعـضاء يف املنظمـة       
وقــدمت . املنظمــة تــضيف عنــصرا قطريــا إلنتــاج األغذيــة علــى الــصعيد اجملتمعــي يف أفغانــستان

عدة يف إنــشاء رابطــة البــذور بــني الــدول األعــضاء العــشرة يف   منظمــة األغذيــة والزراعــة املــسا 
  .منطقة منظمة التعاون االقتصادي

وقدمت اليونيسيف الدعم إىل املنظمة وإىل املعهد الوطين للبحـوث الـصحية يف إعـداد                 - ٧٣
. تقرير حتليلي عن التقدم احملـرز يف حتقيـق ثالثـة أهـداف صـحية مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                      

وواصـل برنـامج   .  برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل املنظمـة تـدريبا علـى إدارة املـشاريع         وقدم
 يف جمـاالت    ٢٠٠٥األمم املتحـدة للبيئـة تقـدمي الـدعم للمنظمـة يف إطـار مـذكرة التفـاهم لعـام                     

. القــانون البيئــي والتعلــيم والــسياحة األيكولوجيــة وخــدمات الطاقــة املتجــددة والتقيــيم البيئــي   
مكتب منسق الشؤون اإلنسانية عدة حلقات عمـل مـشتركة مـع املنظمـة، عـن مواضـيع                 ونظم  

  .منها اإلطار القانوين للمساعدة اإلنسانية
  

  اجلماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية    
امليــاه اشــتركت اجلماعــة االقتــصادية للمنطقــة األوروبيــة اآلســيوية بنــشاط يف مــشروع   - ٧٤

 اللجنــة االقتــصادية تــديرهفريــق العامــل املعــين بامليــاه ومــصادر الطاقــة الــذي لومــصادر الطاقــة ل
  . املتحدة اخلاص املعين باقتصادات وسط آسيااألممألوروبا داخل برنامج 
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ونظمت اللجنة االقتصادية ألوروبا واجلماعة االقتـصادية للمنطقـة األوروبيـة اآلسـيوية         - ٧٥
ــدة، ومواءمــة البيانــات حلقــات عمــل عــن تيــسري التجــارة، ومفهــوم    ويف عــام . النافــذة الوحي

ــذة         ٢٠٠٨ ــوم الناف ــن مفه ــية ع ــة دراس ــة حلق ــة للجماع ــة الدولي ــة الربملاني ــضافت اجلمعي ، است
الوحيــدة، الــذي يــسمح بتقــدمي مجيــع املعلومــات املتــصلة بالتجــارة مــرة واحــدة للوفــاء جبميــع   

وشددت احللقات الدراسـية    .  املتصلة متطلبات التصدير والتوريد وأنظمة املرور العابر واملسائل      
 علــى تطــوير التجــارة ومواءمــة التــشريعات يف االقتــصادات املــارة ٢٠٠٩الــيت نظمــت يف عــام 

  .لكترونية وأنظمة النافذة الوحيدةبناء القدرات يف جمال التجارة اإلمبرحلة انتقالية، وعلى 
ــام   - ٧٦ ــذكر   ٢٠٠٨ويف ع ــى م ــسكو عل ــع اجلما ، وقعــت اليون ــاهم م ــصادية  ة تف ــة االقت ع

ويف الـسنة املواليـة، وقعـت اليونيـدو مـذكرة تفـاهم مـع اجلماعـة                 . للمنطقة األوروبيـة اآلسـيوية    
ــاء         ــة وبن ــصلة بالزراع ــصناعات املت ــاه وال ــاخ وإدارة املي ــة وتغــري املن ــسائل مشلــت الطاق ــشأن م ب

تطــوير ا لإقليميــوبــدأت اليونيــدو أيــضا مــشروعا . القــدرات التجاريــة وتطــوير القطــاع اخلــاص
  .االستثمار والتكنولوجيا يف بلدان اجلماعة

  
  املنظمة الدولية للفرنكوفونية    

 املتحـدة واملنظمـة الدوليـة       األمـم ، مجعت إدارة الـشؤون الـسياسية بـني          ٢٠٠٨يف عام     - ٧٧
واشـتركت  . حتقيـق الدميقراطيـة   مـسألة   للفرنكوفونية وعـدة جهـات أخـرى يف بامـاكو ملناقـشة             

 ومنـع نـشوهبا وتعزيـز       الرتاعـات  حل   إىلفرنكوفونية يف اجلهود الدولية الرامية      املنظمة الدولية لل  
  .السالم يف امليدان يف غينيا ومدغشقر وموريتانيا والنيجر

واشترك املراقب الدائم عن املنظمة الدولية الفرنكوفونية يف الزيارة اليت أدهتا جلنـة بنـاء                 - ٧٨
ــسالم  ــة إىلال ــا الوســطى يف عــ  مجهوري واشــتركت األمــم املتحــدة واملنظمــة   . ٢٠٠٩ام أفريقي

ــا الوســطى يف عــام       ــة أفريقي ــشامل يف مجهوري ــسياسي ال ــدعم إىل احلــوار ال ــشاط يف تقــدمي ال بن
واشترك املمثل الدائم للمنظمة يف غابون أيضا يف زيارة اللجنـة إىل بورونـدي يف عـام                 . ٢٠٠٨
٢٠١٠.  

قـات دراسـية ومـشاورات مـشتركة        وعقدت املنظمة وإدارة عمليات حفظ السالم حل        - ٧٩
يف جمال عمليات حفظ السالم ومحاية املدنيني، إلعداد البلدان الفرنكوفونية للمناقشات بـشأن             

 الـذي   “األفـق اجلديـد   ”واشتركت املنظمـة أيـضا يف املـشاورات املتـصلة مببـادرة             . هذه املسائل 
نظمة ملتابعة تنفيـذ التوصـيات      وضعته اإلدارة، وأُنشئ فريق عامل مشترك بني األمم املتحدة وامل         

ــات         ــة وإدارة عملي ــدهتا املنظم ــيت عق ــشتركة ال ــف االجتماعــات امل ــصادرة عــن خمتل احلرجــة ال
  .السالم حفظ
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 ويف إطار األيام اللغوية يف األمم املتحدة اليت تنظمها إدارة شـؤون اإلعـالم، احُتفـل يف        - ٨٠
 ونظمــت اإلدارة معرضــا عــن اللغــة . بيــوم اللغــة الفرنــسية٢٠١٠مقــر األمــم املتحــدة يف عــام 

وعقـــدت يف جنيـــف مائـــدة مـــستديرة ملناقـــشة  . والوســـائط الفرنـــسية بالتعـــاون مـــع املنظمـــة 
ــة   ” ــات الدوليـ ــة يف املنظمـ ــة اللغويـ ــوع : التعدديـ ــديات والتنـ ــدويل   “التحـ ــاليوم الـ ــاال بـ  احتفـ

  .للفرنكفونية
ة األمــم املتحــدة حلقــوق وســيقوم التعــاون بــني املنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة ومفوضــي  - ٨١

تنفيـذ آليـات حقـوق اإلنـسان؛ وتعزيـز          :  على ثـالث قـوائم     ٢٠١١-٢٠١٠اإلنسان يف الفترة    
اجلوانب املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان يف منـع نـشوب الرتاعـات وحلـها و توطيـد الـسالم؛ وتعزيـز                   

  .التنوع ومكافحة مجيع أشكال التمييز
ألمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص    ، وقعت املنظمة وبرنامج ا٢٠٠٩ويف عام     - ٨٢

  .اإليدز إطارا لتعزيز التعاون يف البلدان الفرنكوفونية/املناعة البشرية
  

  املنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية    
 اشـــتركت اليونيـــدو يف عــدد مـــن املناســـبات الــيت نظمتـــها املنظومـــة   ٢٠٠٩يف عــام    - ٨٣

  . انضمت إىل شركاء شبكة املعلومات الصناعية لليونيدواالقتصادية ألمريكا الالتينية اليت
اإلقليمــي للتجــارة واالســتثمار واملــسائل اإلمنائيــة يف أمريكــا   واكتمــل وضــع الربنــامج  - ٨٤

املشترك بني برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    ) ٢٠١٢-٢٠١٠(الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
كا الالتينية، وهو يرمي إىل تعزيز قـدرات بلـدان أمريكـا            واألونكتاد واملنظومة االقتصادية ألمري   

الالتينية والكارييب على اختـاذ االسـتجابات املناسـبة يف سياسـات التجـارة واالسـتثمار والتنميـة                  
  .البشرية

  
  جامعة الدول العربية    

ة شددت املشاورات املتواترة بني األمينني العامني لألمم املتحدة وجامعـة الـدول العربيـ        - ٨٥
  . على منع نشوب الرتاعات، وحفظ السالم، وبناء السالم، ومكافحة اإلرهاب

ــل        - ٨٦ ــضرورة امللحــة للتعجي ــسودان ال ــشامل يف ال ــاق ال ــة ألطــراف االتف وأكــدت اجلامع
باالستعداد لالستفتاءين القـادمني، ومعاجلـة املـسائل الـيت ال تـزال قائمـة فيمـا يتـصل باالتفـاق،                     

واستــضافت اجلامعــة أيــضا عــدة اجتماعــات لفريــق . ة لالســتفتاءينوإكمــال الترتيبــات الالحقــ
  .االتصال الدويل املعين بالصومال، الذي ترأسه األمم املتحدة



A/65/382
S/2010/490

 

22 10-54242 
 

ودعمت اجلامعة أيضا احملادثات غري املباشرة بني الفلـسطينيني واإلسـرائيليني، و تبنـت                - ٨٧
مـساعدة لبنـان يف جهـوده لتأكيـد     وتعاونت األمم املتحـدة واجلامعـة يف        . مبادرة السالم العربية  

وشـددت اجلهـود الـيت تواصـل اجلامعـة          . سيادته وصون سـالمته اإلقليميـة واسـتقالله الـسياسي         
  .بذهلا فيما يتصل بالعراق على العملية االنتخابية وتعزيز احلوار السياسي واملصاحلة الوطنية

 يف تـشجيع واعتمـاد      وقامت اجلامعة، بتعاون وثيق مع حتالف احلضارات، بدور نـشط           - ٨٨
واجلامعــة شــريك رئيــسي يف برنــامج . خطــط وطنيــة للحــوار بــني الثقافــات يف دوهلــا األعــضاء 

ــة للتحــالف   ــاالت الدولي ــر      . الزم ــارة إىل مق ــة زي ــة للجامع ــسان التابع ــوق اإلن ــة حق وأدت جلن
ــسان يف عــامي     ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــني  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩مفوضــية األم ــات ب ــز العالق  لتعزي

  .تنياملنظم
و أعدت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا وجامعـة الـدول العربيـة اتفاقيـة                      - ٨٩

  تتعلــق بالنقــل املتعــدد الوســائط، ووضــعتا مــسودة تقريــر إقليمــي عــن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة
 عـن اإلدارة الفعالـة      ٢٠١٠لأللفية يف املنطقة العربية، وعقدتا حلقات عمل يف بريوت يف عـام             

  .لمشاريع اإلمنائيةل
مكتـب تنـسيق الـشؤون        وضـع مـذكرة تفـاهم بـني اجلامعـة و           ٢٠٠٩واكتمل يف عام      - ٩٠

 األمـم املتحـدة الدوليـة للحـّد مـن الكـوارث إىل اجلامعـة دعمـا                  اسـتراتيجية  وقـدمت . اإلنسانية
تقنيــا وتوجيهــا ومــشورة علــى صــعيد الــسياسات، إلنــشاء املركــز اإلقليمــي للحــد مــن خمــاطر    

وتعــاون برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة مــع اجلامعــة العتمــاد    . ارث، والتــدريب والبحــثالكــو
، من طرف الـدورة     ٢٠١٠ يف خطة العمل اإلقليمية البيئية لعام        “االقتصاد األخضر ”موضوع  

  .الثانية للمجلس التنفيذي للوزراء العرب املكلفني باملسائل البيئية
ــم      - ٩١ ــامج األم ــني برن ــاون ب ــة   ومشــل التع ــة رعاي ــائي واجلامع ــة  املتحــدة اإلمن ــارير التنمي تق

وأُجريت دارسة مشتركة بني الربنامج اإلمنائي واجلامعـة عـن الفقـر والـسيادة              .  العربية اإلنسانية
ويقـوم  . ة الـيت يقـدمها الربنـامج يف املنطقـ     سـتراتيجية الغذائية مثّلت أرضية لتحسني املساعدة اال     

مركـــز ”بـــدعم إنـــشاء  الربنـــامج، بتمويـــل تعهـــدت بتقدميـــه اجلامعـــة واملفوضـــية األوروبيـــة، 
وتقـوم اليونيـدو   . ع نـشوب األزمـات وتـدابري التـصدي هلـا           داخل اجلامعة لتنسيق من    “لألزمات

بتعاون وتنـسيق وثـيقني مـع املنظمـة العربيـة للتنميـة الـصناعية والتعـدين بوضـع برنـامج إقليمـي                
  .عريب لتطوير الصناعات الصغرية واملتوسطة احلجم

حة، واتفق صندوق األمم املتحدة للسكان واجلامعة علـى إطـالق مبـادرة إقليميـة للـص                 - ٩٢
  .٢٠١٠أيدها جملس وزراء الصحة للدول العربية يف عام 

http://www.arab-hdr.org/�
http://www.arab-hdr.org/�


A/65/382 
S/2010/490  
 

10-54242 23 
 

وأقام الربنامج اإلقليمي ملكافحة املخدرات ومنـع اجلرميـة وإصـالح العدالـة اجلنائيـة يف                  - ٩٣
، الــذي وضــعه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات       )٢٠١٥-٢٠١١(الــدول العربيــة  

وترمــي . ز التنميــة املــستدامة وســيادة القــانونواجلرميــة شــراكة مــع جامعــة الــدول العربيــة لتعزيــ
ــى         ــة عل ــة العربي ــة يف املنطق ــدرات الوطني ــاء الق ــشر إىل بن ــة ملكافحــة االجتــار بالب ــادرة العربي املب

ــشر   ــة لالجتــار بالب ــصدي بفعالي ــذ يف جمــال      . الت ــة بالتنفي ــة العمــل املعني ــة، وفرق ــاون اجلامع وتتع
  مكافحـة اإلرهـاب يف املبـادرات الراميـة إىل تنفيـذ            مكافحة اإلرهاب، واملديرية التنفيذية للجنة    

  . األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاباستراتيجية
، نظم مكتب شؤون نزع السالح حلقة عمـل إقليميـة يف قطـر حـول                ٢٠٠٩ويف عام     - ٩٤

  ).٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيذ قرار جملس األمن 
  

  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    
 ٢٠١٠مة األمن والتعاون يف أوروبا باإلنابـة إىل جملـس األمـن يف عـام                قدم رئيس منظ    - ٩٥

إحاطة إىل جملس األمن وخاطب األمني العام جملس املنظمة الـدائم يف فيينـا بعـد ذلـك يف العـام                    
 أيضا، ناقش االجتمـاع الـسنوي الـذي تعقـده األمـم املتحـدة ومنظمـة                 ٢٠١٠ويف عام   . نفسه

وى املوظفني خيارات توثيـق التعـاون بينـهما يف جمـال الوسـاطة       األمن والتعاون سنويا على مست    
وكانـت  . ونزع السالح ومنع نشوب الرتاعات وعددا من جماالت االهتمام القطرية واإلقليمية          

، أوروبــااألمــم املتحــدة ممثلــة أيــضا يف االجتمــاع الــوزاري الرمســي ملنظمــة األمــن والتعــاون يف  
  .٢٠١٠املعقود يف أملايت يف عام 

 بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة األمــن   ٢٠١٠وشــدد االجتمــاع الثالثــي الــسنوي لعــام     - ٩٦
 ١٣٢٥والتعاون يف أوروبـا وجملـس أوروبـا علـى املـسائل اجلنـسانية وعلـى قـرار جملـس األمـن                       

)٢٠٠٠.(  
 اشــترك موظفــون مــن األمــم املتحــدة ومــن املنظمــة يف تــدريب علــى  ٢٠١٠ويف عــام   - ٩٧

وتعاونـت بعثـات املنظمـتني تعاونـا وثيقـا يف      . لـك برنـادويت يف الـسويد   الوساطة يف أكادمييـة فو    
وأثبتــت األحــداث الــيت جــدت مــؤخرا يف   . جنــوب شــرقي أوروبــا، والقوقــاز، ووســط آســيا  

قريغيزيــستان أمهيــة وقيمــة النــهج املنــسق القــائم علــى تــصميم جيــد يف تعــاون اجلهــات الدوليــة 
  .األمن والتعاون يف أوروباالفاعلة، مبا فيها األمم املتحدة ومنظمة 

وإثر القرار الذي اختذه اجمللس الدائم للمنظمة باختيار موضـوع النقـل حمـورا جلهودهـا         - ٩٨
، شـددت اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا علـى مـساعدة          ٢٠١٠يف البعد االقتصادي والبيئـي لعـام        

. ملنظمــة بــشأن النقــلاملنظمــة يف تنفيــذ قــرار جملــسها الــوزاري املتعلــق مبــستقبل احلــوار داخــل ا 
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وأصبحت دورات االسـتعراض الفـين الـيت تنظمهـا اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا مسـة منتظمـة يف           
وقامــت اللجنــة  . املنتــديات االقتــصادية والبيئيــة الــسنوية ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا       

ــشة اســتعراض لتنفيــذ التزامــات امل        ــصادية ألوروبــا أيــضا بإعــداد وتقــدمي ومناق نظمــة يف االقت
  .النقل جمال
وجتمع مبادرة البيئة واألمن بني اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، ومنظمـة األمـن والتعـاون           - ٩٩

يف أوروبا، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، واملركـز اإلقليمـي                    
 احلـد مـن املخـاطر    لوسط وشرق أوروبا، ومنظمة حلف مشال األطلسي، يف شـراكة ترمـي إىل           

ــدان املنطقــة األوروبيــة        ــز التعــاون داخــل بل ــة املترابطــة، وذلــك مــن خــالل تعزي ــة واألمني البيئي
 نشاطا مبيزانيـة بلـغ     ١٧ مشروعا و  ٤٤ونفذ الشركاء يف املبادرة، بشكل مشترك،       . بينها وفيما

  . مليون من دوالرات الواليات املتحدة٢٦جمموعها 
  

  األمريكيةدول منظمة ال    
 ٢٠٠٨تبادل األمينان العامـان لألمـم املتحـدة ومنظمـة الـدول األمريكيـة خـالل عـام                - ١٠٠

رســائل تناولــت التعــاون يف املــسائل الــسياسية واتفقــا علــى تعميــق التعــاون بــني املنظمــتني مــن  
خالل التشاور بني املكاتب، وفرص التدريب املشترك، والتعاون علـى االسـتفادة مـن الـدروس         

وأجريـت  . لتعاون االنتخايب، والتعاون يف املشاورات اإلقليمية املتعلقة بالدميقراطية       املكتسبة، وا 
ــة   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩حــوارات بــني املكاتــب يف عــامي    ــصادية واألمان ــشؤون االقت  بــني إدارة ال

، كانت االتـصاالت وثيقـة      ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩وخالل عامي   . السياسية ملنظمة الدول األمريكية   
واألمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكيـة      .  مثل االنقالب يف هندوراس    بني األمانتني يف مسائل   

عــضوان نــشطان يف فرقــة العمــل الرفيعــة املــستوى املعنيــة باالنتخابــات يف هــاييت لــدعم تنظــيم   
  .٢٠١٠انتخابات رئاسية وتشريعية يف عام 

ــة إلدارة ا       - ١٠١ ــدول األمريكي ــشاط يف شــبكة ال ــة بن ــشترك منظمــة العمــل الدولي لعمــل وت
  .الرامية إىل تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية لوزارات العمل من خالل التعاون الدويل

وتعــاون مكتــب شــؤون نــزع الــسالح مــع منظمــة الــدول األمريكيــة يف تنظــيم حلقــة   - ١٠٢
عمل إقليمية عن تنفيذ برنامج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، يف ليمـا يف                 

، تعاون مركز األمم املتحدة اإلقليمي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة            ٢٠٠٨ويف عام   . ٢٠١٠عام  
ــدمري        ــل ألفــضل املمارســات يف ت ــة يف وضــع دلي ــدول األمريكي البحــر الكــارييب مــع منظمــة ال

  .أو القدمية/األسلحة الفائضة و
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 يف  ، نظمت مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان مـشاورة إقليميـة             ٢٠٠٩ويف عام    -١٠٣
واشـنطن العاصــمة، اســتعدادا حللقـة العمــل الدوليــة حــول اآلليـات اإلقليميــة حلقــوق اإلنــسان،    
مجعت بني ممثلني عن احلكومات، وجلنة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان، وحمكمـة البلـدان                  

 اشتركت املفوضية يف اجتماع خـرباء نظمتـه جلنـة       ٢٠١٠ويف عام   . األمريكية حلقوق اإلنسان  
  .ن األمريكية حلقوق اإلنسانالبلدا
ــام   - ١٠٤ ــائي       ٢٠٠٩ويف ع ــامج اإلمن ــني الربن ــشترك ب ــر امل ــة للتقري ــصيغ األولي ، ُوضــعت ال

ومنظمة الدول األمريكية عن املواطن والدميقراطية يف أمريكـا الالتينيـة ونوقـشت خـالل جولـة                 
 للتشاور املنـتظم والعمـل    وأنشأ الربنامج اإلمنائي واملنظمة أيضا هيكال     . يف خمتلف بلدان املنطقة   

، دعـي الربنـامج اإلمنـائي لالنـضمام إىل          ٢٠٠٩ويف عـام    . املشترك ف جمال احلكم الـدميقراطي     
الفريــق العامــل املعــين بالقمــة املــشتركة املكلــف باإلعــداد ملــؤمتر القمــة الــسادس لألمــريكتني يف 

  .٢٠١٢كولومبيا عام 
  

  منظمة املؤمتر اإلسالمي    
نان العام لألمم املتحدة وملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي بانتظـام ملناقـشة مـسائل             اجتمع األمي  - ١٠٥

منع نشوب الرتاعـات، وحفـظ الـسالم، وبنـاء الـسالم، ومكافحـة اإلرهـاب، وأنـشطة حتـالف                    
ــية       . احلــضارات ــات الدراس ــتراك يف احللق ــة إىل االش ــسؤوويل املنظم ــم املتحــدة م ودعــت األم

 جماالت منع نشوب الرتاعـات، واملفاوضـات، والوسـاطة،          وغريها من فرص التدريب املقدم يف     
  . واالنتخابات

وانعقد االجتماع السنوي للتعاون بني األمم املتحـدة ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي لعـام               - ١٠٦
واسـتعرض  .  يف اسطنبول بدعوة من مركز حبوث التـاريخ والفنـون والثقافـة اإلسـالمية              ٢٠١٠

، وأمجل آليات املتابعـة، ووافـق علـى         ٢٠٠٨ضطلع هبا منذ عام     االجتماع األنشطة املشتركة امل   
ــيم       ــى تنظـ ــدرات علـ ــاء القـ ــات، وبنـ ــشوب الرتاعـ ــع نـ ــى منـ ــستقبل علـ ــاون يف املـ ــز التعـ تركيـ

  .االنتخابات، ومكافحة اإلرهاب، وشدد على أمهية حشد املوارد لتحقيق تلك األغراض
ملـؤمتر اإلسـالمي يف اجلهـود الراميـة         املتحدة تعاونا وثيقـا مـع منظمـة ا         وتعاونت األمم   - ١٠٧

واستـضافت املنظمـة اجتمـاع فريـق االتـصال الـدويل            . إىل استعادة السالم واألمن يف الـصومال      
وأعلنــت املنظمــة خــالل االجتمــاع اعتزامهــا فــتح  . ٢٠٠٩املعــين بالــصومال يف جــدة يف عــام  

 يف  إنـسانية مـشاريع   مكتب يف مقديشو للمساعدة على إعادة تعمري الصومال من خالل تنفيـذ             
  .جمايل اإلغاثة والتخفيف من الفقر
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وتوثقــت الــروابط بــني منظمــة املــؤمتر اإلســالمي وحتــالف احلــضارات بتوقيــع مــذكرة     -١٠٨
وجتمــل املــذكرة إطــار عمــل مــشترك لــسد   . ٢٠٠٩تفــاهم خــالل منتــدى اســطنبول يف عــام   

منتـدى ريـو دي جـانريو يف    وُوقعـت خـالل    . الفجوات الثقافية وتعميـق التفـاهم بـني الثقافـات         
  . خطة عمل تدوم سنتني وتتناول التعاون والتفاعل بني املنظمتني٢٠١٠عام 
وتشترك منظمة املؤمتر اإلسالمي يف االجتماعات اخلاصـة الـيت تعقـدها جلنـة مكافحـة                - ١٠٩

جنـة  واشـتركت املـديرة التنفيذيـة لل   . اإلرهاب مع املنظمات الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة        
يف حلقة عمل إقليمية عن األشكال القانونية للتصدي لإلرهاب الـدويل، نظمهـا مكتـب األمـم      

  .٢٠١٠املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي يف جدة يف عام 
وبناء على طلب من منظمة املؤمتر اإلسالمي، يقوم مكتـب منـسق الـشؤون اإلنـسانية                 - ١١٠

لتقين إىل تقرير تعده املنظمة لتقيـيم أثـر املخـاطر الطبيعيـة الـيت تتعـرض هلـا دوهلـا                     بتقدمي الدعم ا  
  .وصاغ املكتب أيضا مذكرة تفاهم مع املنظمة. األعضاء
، عقــدت بعثــة مــن األمانــة العامــة للمنظمــة اجتماعــات مــع   ٢٠٠٩ويف عــام    - ١١١

ة الدائمـة املـستقلة املعنيـة       مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جنيـف بـشأن إنـشاء اللجنـ             
وتقوم املفوضية بتنظـيم أربـع حلقـات عمـل خلـرباء تنـاقش مـسائل التحـريض                  . حبقوق اإلنسان 

 ١٩علــى الكراهيــة الوطنيــة أو العرقيــة أو الدينيــة، متابعــةً حللقــة اخلــرباء الدراســية عــن املــادتني 
ة حبريـة التعـبري والتحـريض        من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية املتعلقـ              ٢٠ و

  . وترمي حلقات العمل هذه إىل اإلسهام يف مكافحة كراهية اإلسالم. على الكراهية
ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي عــضو يف جلنــة بنــاء الــسالم، وهــي نــشطة بــشكل خــاص     - ١١٢
ــة يف ســرياليون، ال   فيمــا ــه اللجن ــوم ب ــوارد    تق ــة امل ــق بتعبئ ــا يتعل وللمنظمــة صــندوق  . ســيما م

 مليون دوالر خمصص لسرياليون اسـُتخدم ملـشاريع حمـددة الغـرض يف جمـاالت               ١,١ستئماين بـ   ا
  .االنتعاش اجملتمعي، وتأهيل املدارس، وجتهيز األغذية

املتحـد للبيئـة مـع املنظمـة اإلسـالمية للتربيـة والعلـم والثقافـة يف                  وتعاون برنامج األمم    - ١١٣
، اشـترك الربنـامج     ٢٠٠٩ويف عـام    . الـسياحة املـستدامة   القيام بأنشطة لبنـاء القـدرات يف جمـال          

  .يف الدورة العاشرة للمؤمتر العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة
وبذلت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي أنـشطة                - ١١٤

ورتبـت أمانـة   . التنمية، والنقـل والتجـارة    مشتركة، خاصة يف جماالت التنمية املستدامة، ومتويل        
املنظمة إيصال كميات كبرية من األغذيـة واألدويـة إىل الالجـئني الفلـسطينيني يف غـزة، تولـت                  

ختزينـها  ) األونـروا (وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن  
  .وتوزيعها
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مـة املـؤمتر اإلسـالمي عـن طريـق هيئاهتـا املتخصـصة             وجيري تعاون اليونـسكو مـع منظ        - ١١٥
سيما املنظمـة اإلسـالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة ومركـز حبـوث التـاريخ والفنـون                    والفرعية ال 

ووقعت اليونـسكو مـع املنظمـة اإلسـالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة يف عـام                 . والثقافة اإلسالمية 
  .٢٠١٠ اتفاقا رمسيا ُنقح يف عام ١٩٨٤

  منتدى جزر احمليط اهلادئ    
ــرة      - ١١٦ ــادئ للفتـ ــيط اهلـ ــة يف احملـ ــساعدة اإلمنائيـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــل األمـ ــار عمـ ــمم إطـ   ُصـ
ــة       ٢٠١٢-٢٠٠٨ ــصادي والتنمي ــادئ للنمــو االقت ــدى جــزر احملــيط اهل ــق مــع خطــة منت  ليتواف

سية الـيت  وتويل األمم املتحدة اهتماما خاصا للتحديات الرئيـ      . املستدامة واحلكم الرشيد واألمن   
وكــان األمــني العــام ممــثال يف اجتماعــات قــادة   . تواجههــا الــدول اجلزريــة الــصغرية يف املنطقــة 

  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨املنتدى عامي 
، مؤمتر احمليط اهلادي املعين بالوجـه اإلنـساين لألزمـة           ٢٠١٠وُعقد يف فيانتيان يف عام        - ١١٧

مم املتحـدة اإلمنـائي وأمانـة منتـدى جـزر احملـيط       وقد نظم املؤمتَر برنامجُ  األ . االقتصادية العاملية 
ويف جمـال تغـري املنـاخ، قـام الربنـامج اإلمنـائي وأمانـة املنتـدى بـدور نـشط يف                      . اهلادئ وآخرون 

اجتماعات املائدة املستديرة لشركاء التنمية اليت عقدت يف سوفا حول تغري املناخ، ودعـت إىل               
ر نـشوب الرتاعـات، وهـو مـا اعترفـت بـه رمسيـا               ربط الصلة بني تغري املنـاخ والكـوارث وخمـاط         

  .٢٠٠٩جلنة األمن اإلقليمية للمنتدى يف عام 
واشترك الربنامج اإلمنائي وأمانة املنتدى يف إجراء تقييم للقطاع األمين يف عـدة بلـدان                - ١١٨

ا جزرية يف احمليط اهلادئ، و اشتركا يف تنظيم مؤمتر إقليمي عن ترشيد القطاع األمين، يف تونغـ                
ــر عــن ذلــك املوضــوع  ٢٠٠٩يف عــام  ــشرا أول تقري ــامج اإلمنــائي ومــصرف   . ، ون وقــدم الربن

التنمية اآلسيوي املساعدة يف تنظيم حلقات عمل يف فيجي، وبابوا غينيـا اجلديـدة، وتونغـا، يف                  
  . بشأن فعالية املعونة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٢٠١٠ و ٢٠٠٩عامي 
رة الــشؤون الــسياسية واالجتماعيـــة، بالتعــاون مــع املنتــدى وجملـــس      واشــتركت إدا   - ١١٩

املنظمات اإلقليمية لوكاالت احمليط اهلادئ، يف االجتماع التحضريي اإلقليمي الرفيـع املـستوى             
 موريشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج عمـل بربـادوس             استراتيجية السنوات اخلمس ل  ستعراض  ال
ونظــم مــصرف . ٢٠١٠زريــة الــصغرية الناميــة يف عــام أجــل التنميــة املــستدامة للــدول اجل مــن

اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، والربنـامج اإلمنـائي،              التنمية اآلسيوي، و  
ــة يف فيجــي يف عــام       ــة لأللفي ــة املنتــدى حلقــة عمــل احملــيط اهلــادئ عــن األهــداف اإلمنائي وأمان

 االقتصادية واالجتماعية أيضا مـع أمانـة املنتـدى    ويتعاون املكتب دون اإلقليمي للجنة    . ٢٠٠٩
  .يف وضع سياسة تتعلق حبقوق املعوقني، وتنفيذ جدول األعمال احلضري يف املنطقة
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 اإلبـالغ ويتعاون صندوق األمم املتحدة للسكان عن كثب مع أمانة املنتدى يف جمـال              - ١٢٠
كاء التنميـة يف إطـار اتفـاق كـرين،      عن مدى تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، واإلبالغ من شـر         

 اشـتركت منظمـة     ٢٠١٠ويف عـام    . والدارسة اإلقليمية عن القياس اإلحصائي وخطـة تنفيـذها        
األغذية والزراعة واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وهيئات أخـرى مـع أمانـة املنتـدى لـدعم             

ــة  مــؤمتر القمــة الغــذائي يف منطقــة احملــيط اهلــادئ املعقــود يف فــانواتو     ــة األغذي الســتعراض حال
ويف . والتغذية يف املنطقة واقتراح إجـراءات لتحـسني سـد االحتياجـات منـهما بـشكل مـستدام                 

السياق العام التفاقات الـشراكة االقتـصادية الـيت أبرمهـا املنتـدى مـع االحتـاد األورويب، أعـدت           
 وجـزر سـليمان،     اليونيدو مشروعا مع املنتـدى بـشأن فيجـي، وبـابوا غينيـا اجلديـدة، وسـاموا،                

  .وتوفالو
، تعاونـــت إدارة الـــشؤون الـــسياسية والربنـــامج اإلمنـــائي يف تقـــدمي  ٢٠١٠ويف عـــام   - ١٢١

ــة يف احملــيط اهلــادئ، مبــا يف ذلــك تنــسيق أنــشطة مــراقيب       ــة إىل البلــدان اجلزري مــساعدة انتخابي
 يف جـزر    االنتخابات الدوليني مـن املنتـدى وغـريه مـن اجلهـات خـالل االنتخابـات الـيت جـرت                   

أغسطس، ويف نشر فرقة من خرباء األمم املتحدة االنتخابيني خالل انتخابـات            /سليمان يف آب  
ويواصـل موظفـو اإلدارة اتـصاالهتم مـع مـسؤويل أمانـة املنتـدى بـشأن                 . مايو يف بوغانفيـل   /أيار

ــام          املــسائل الــسياسية واألمنيــة املــسائل املتــصلة باحلوكمــة وغريهــا مــن املــسائل ذات االهتم
  .ملشتركا

ــانواتو  - ١٢٢ ــد يف ف ــوفري    ٢٠١٠يف عــام  وُعق ــستوى املعــين بت ــع امل ــي الرفي  االجتمــاع الثالث
العمل الالئق مـن أجـل التنميـة املـستدامة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ، وأسـفر عـن اعتمـاد إعـالن                     

  .بورت فيال بشأن العمل الالئق، وخطة عمل احمليط اهلادئ لتوفري العمل الالئق
اون مكتــب شــؤون نــزع الــسالح مــع املنتــدى يف تنظــيم حلقــة عمــل إقليميــة يف  وتعــ  - ١٢٣

  . عن تنفيذ برنامج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة٢٠٠٩سيدين يف عام 
  

  منظمة شانغهاي للتعاون    
ــن خــالل           - ١٢٤ ــاون م ــانغهاي للتع ــة ش ــم املتحــدة ومنظم ــني األم ــصاالت ب تواصــلت االت

، ٢٠٠٩مـارس   /ويف آذار . القائمة املشتركة بني الوكـاالت يف األشـكال املتبعـة فيهـا           املنتديات  
  .حضر األمني العام املؤمتر اخلاص الذي عقدته املنظمة يف أفغانستان

ــع إعــالن          - ١٢٥ ــاون بتوقي ــة شــانغهاي للتع ــم املتحــدة ومنظم ــني األم ــشراكة ب ــززت ال وتع
وحيــدد اإلعــالن بالتفــصيل جمــاالت  . ٢٠١٠مــشترك عــن التعــاون بينــهما يف طــشقند يف عــام   

التعاون املمكن بني أمانيت املنظمـتني، مثـل حـل الرتاعـات ومنـع نـشوهبا، ومكافحـة اإلرهـاب؛            
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ومنع انتشار أسـلحة الـدمار الـشامل ووسـائل إيـصاهلا؛ ومكافحـة اجلرميـة عـرب الوطنيـة، مبـا يف                       
ــشرو     ــري املـ ــار غـ ــشروعة واالجتـ ــري املـ ــدرات غـ ــار باملخـ ــصدي  ذلـــك االجتـ ــلحة؛ والتـ ع باألسـ

  .البيئة ملشاكل
 ويقــوم مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للدبلوماســية الوقائيــة آلســيا الوســطى وأمانــة     - ١٢٦

 بتبادل منتظم للمعلومات عن أنشطة كل منهما وعن التطورات الـيت            منظمة شانغهاي للتعاون  
لعمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال ومــن املتوقــع أن يعقــد املركــز اإلقليمــي وفرقــة ا. جتــد يف املنطقــة

مكافحة اإلرهاب، و حكومات وسط آسيا اخلمس، إضـافة إىل شـركاء إقليمـيني مثـل منظمـة                  
  حــــول تنفيــــذ٢٠١١ و ٢٠١٠شــــانغهاي للتعــــاون سلــــسلة مــــن االجتماعــــات يف عــــامي 

  . األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاباستراتيجية
االجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ التعـاون الوثيـق مـع              وواصلت اللجنـة االقتـصادية و       - ١٢٧

املنظمة يف سياق تنفيذ إعـالن بوسـان واخلطـة اإلقليميـة لتطـوير النقـل يف منطقـة آسـيا واحملـيط                     
  .اهلادئ، وكذلك إعالن بانكوك املتعلقة بتطوير النقل يف آسيا

يت ميكـن اتقاؤهـا     ، قدمت اليونيسيف مدخالت تقنية عن األمراض ال       ٢٠٠٨ويف عام     - ١٢٨
بــالتلقيح، يف اجتمــاع رفيــع املــستوى عقدتــه منظمــة شــانغهاي عــن التعــاون يف جمــال الــصحة    

 قــدمت اليونيــسيف دعمــا ومــدخالت تقنيــة إىل االجتمــاع الرفيــع  ٢٠٠٩ويف عــام . واألوبئــة
  .املستوى عن قضاء األحداث، الذي عقدته رئاسة احملكمة العليا للمنظمة يف قريغيزستان

  
  األفريقية للجنوب اإلمنائيماعة اجل    

 فريـق اتـصال لـدى اجلماعـة اإلمنائيـة         ٢٠١٠أوفدت إدارة الشؤون الـسياسية يف عـام          - ١٢٩
للجنــوب األفريقــي يف غابــارون لــدعم منــع نــشوب الرتاعــات وأنــشطة الوســاطة، مبــا يف ذلــك  

 جمال املـساعدة    إنشاء وتعزيز مكتب منع نشوب املنازعات يف منطقة اجلماعة وتقدمي الدعم يف           
  .االنتخابية

وساعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي علـى وضـع               - ١٣٠
سياســات متوائمــة علــى صــعيدي القطاعــات واالقتــصاد الكلــي، وأداة إقليميــة لرصــد املــسائل  

ة سياسـات التعـدين     اجلنسانية، وإطار للتكامل املايل على الصعيد اإلقليمي، وخطة عمل ملواءمـ          
و أُطلقـت أيـضا املبـادرة االلكترونيـة جلماعـة       . ومعايريه وأطـره التنظيميـة يف اجلنـوب األفريقـي         

االقتـصادية ألفريقيـا، واجلماعـة،       اجلنوب األفريقـي الـيت اشـتركت يف وضـعها كـل مـن اللجنـة               
 االتـــصال ومبــادرة اجملتمـــع املفتـــوح للجنـــوب األفريقـــي، والراميـــة إىل مواءمـــة تكنولوجيـــات 

  .واملعلومات ألغراض التكامل االقتصادي
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ــام   - ١٣١ ــي     ٢٠٠٩ويف ع ــز اإلقليم ــة، واملرك ــسياسية، واجلماع ــشؤون ال ، نظمــت إدارة ال
برنــامج العمــل املتعلــق باألســلحة الــصغرية  لألســلحة الــصغرية حلقــة عمــل إقليميــة عــن تنفيــذ   

  .ت الكربى، واجلنوب األفريقي يف دول القرن األفريقي، ومنطقة البحرياواألسلحة اخلفيفة
ــهاء مــن وضــع        - ١٣٢ ــها اجلماعــة لالنت ــيت نظمت ــاد يف حلقــات العمــل ال وأســهمت األونكت

بروتوكول حترير التجارة واخلدمات يف املنطقة، وقدمت مـشورة تقنيـة إىل اجتماعـات منتـدى                
  .اجلماعة للمفاوضات التجارية

ة العمـل الدوليــة واجلماعـة لوضــع    مـذكرة تفــاهم بـني منظمــ  ٢٠٠٨ووقعـت يف عــام   - ١٣٣
وقــدمت املنظمــة مــساعدة ومــشورة تقنيــتني، . برنــامج إقليمــي لتــوفري العمــل الالئــق يف املنطقــة

وقدمت أيـضا دعمـا ماليـا وتقنيـا إىل دراسـة عـن أثـر                . واعُتمدت فيما بعد النواتج واملدخالت    
دمت املنظمـة أيـضا تـدريبا    وقـ .  بلـدان مـن أعـضاء اجلماعـة        ١٠األزمة االقتصادية العاملية علـى      

  .عن احلوار االجتماعي وصياغة قوانني العمل تقنيا
ــة          - ١٣٤ وتعاونــت منظمــة العمــل الدوليــة مــع جمموعــة أربــاب العمــل يف اجلماعــة اإلمنائي

للجنــوب األفريقــي وقــدمت هلــا دعمــا ماليــا وتقنيــا للقيــام بدارســة عــن أثــر األزمــة االقتــصادية 
وقــدمت املنظمــة أيــضا مــشورة تقنيــة إىل أمانــة .  يف منطقــة اجلماعــةالعامليــة علــى بلــدان خمتــارة

اجلماعـــة لتنـــسيق ورصـــد سياســـات االنتـــداب والعمـــل يف املنطقـــة، وأوفـــدت ثالثـــة خـــرباء   
استشاريني إلجراء تقييمات شاملة ملراكز اإلنتاجية يف بوتسوانا وموريشيوس وجنـوب أفريقيـا             

ستضيف منظمة اإلنتاجية للجماعة اإلمنائية للجنـوب       لتحديد أنسب مركز إنتاجية يف املنطقة لي      
  .األفريقي

  
  يل املتحدة، والربملانات الوطنية، واالحتاد الربملاين الدواألممالتعاون بني   -ثالثا   
   املتحدةاألمم إىلالدعم العام الذي تقدمه الربملانات   -لف أ  

مكتب األمـم املتحـدة يف جنيـف عـام          ُعقد املؤمتر العاملي الثالث لرؤساء الربملانات يف          - ١٣٥
 رئـيس برملـان، اعتمـد املـؤمتر إعالنـا يتعلـق بكفالـة               ١٥٠ويف حضور األمـني العـام و        . ٢٠١٠

ويؤكـد اإلعـالن التـزام الربملانـات الوطنيـة      . املـساءلة الدميقراطيـة يف العـامل خدمـة للـصاحل العـام      
ــدة ومبوا   ــاد الربملـــاين الـــدويل بـــدعم عمـــل األمـــم املتحـ ــلة اجلهـــود لـــسد  واالحتـ ــوة ”صـ الفجـ

  . يف العالقات الدولية“الدميقراطية
وأكد القادة الربملانيون من جديد أن االحتاد هو أنسب هيئة دوليـة تـساعد علـى بنـاء                    - ١٣٦

وشـجعوا االحتـاد واألمـم املتحـدة علـى توسـيع تعاوهنمـا              . عالقة بني الربملانات واألمـم املتحـدة      
  .وتعزيزه
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ؤساء الربملانات االجتماُع السنوي السادس لرئيـسات الربملانـات الـذي           وسبق مؤمتَر ر    - ١٣٧
 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املـتعلقني بوفيـات األطفـال والـصحة                 ٥ و   ٤شدد على اهلـدفني     

ــية ــد        . النفاس ــصحة األم والولي ــة ب ــام املتعلق ــني الع ــادرات األم ــات مب ــسات الربملان ــدت رئي وأي
 وباستخدام قيادهتن وصالحياهتن التشريعية للتأثري يف امليزانيـات         وتعهدن بتقدمي الدعم  . والطفل

  .والقوانني والسياسات الوطنية لتخدم صحة األم والوليد والطفل
وأصدر االحتاد الربملاين الدويل أثناء انعقاد مؤمتر رؤسـاء الربملانـات دارسـة استقـصائية              - ١٣٨

ــة مــع األمــم امل    ــة عــن تعــاون الربملانــات الوطني ــة برملــان  . تحــدةعاملي . واشــترك يف الدراســة مائ
ــدد          ــسنوات، فع ــرور ال ــد مب ــم املتحــدة يتزاي ــع األم ــات م ــاون الربملان ــة أن تع وأظهــرت الدراس
الربملانيني الذي حيـضرون االجتماعـات الدوليـة يف ارتفـاع، وعـدد الربملانـات الـيت تنـشئ جلانـا                     

لـك فـإن إمكانيـات التفاعـل بـني          ومـع ذ  . خمصصة ملتابعة شـؤون األمـم املتحـدة يف تزايـد أيـضا            
وهـذا يـصح بـشكل    . الربملانات واألمم املتحدة ال تزال إىل حـد بعيـد غـري مـستخدمة بالكامـل               

خاص على املستوى القطري، حيث يتسم اتصال الربملـانيني بوكـاالت وبـرامج األمـم املتحـدة                 
العالقات بـني األمـم   وأظهرت الدراسة أيضا أن العديد من الربملانات ترغب يف تعزيز  . بالضآلة

  .املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل
 ٢٠٠٩اجلمعيتان النظاميتان اللتان عقدمها االحتاد الربملـاين الـدويل يف عـامي             واختذت   - ١٣٩

 قرارات بشأن مـسائل عامليـة منـها التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب، واألهـداف اإلمنائيـة            ٢٠١٠ و
. طاقة املتجددة، واألمن الغذائي، واألزمـة املاليـة الدوليـة         لأللفية، واشتراك الشباب، وأشكال ال    

ونظمت اليونيـسيف زيـارات ميدانيـة       . واشترك يف املناقشات ممثلون عن منظومة األمم املتحدة       
ــها         ــاين من ــيت يع ــة ال ــصحية والتعليمي ــالفجوات ال ــانيني ب ــق وعــي الربمل ــد لتعمي ــا وتايلن إىل أثيوبي

  .البلدين أطفال
ة االحتــاد الربملــاين الــدويل املعنيــة بــشؤون األمــم املتحــدة أعماهلــا خــالل وواصــلت جلنــ - ١٤٠

وتــابع الفريــق االستــشاري للجنــة عــن  . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨اجلمعيــات الثانيــة لالحتــاد يف عــامي 
كثب عملية اإلصالح لتحقيق وحدة العمل يف األمم املتحدة وقام ببعثـات ميدانيـة إىل البلـدين                 

للتعــرف علــى العمليــة   ) ٢٠٠٩(وفييــت نــام  ) ٢٠٠٨( املتحــدة الرائــدين، مجهوريــة ترتانيــا  
ونوقـــشت . واملـــساعدة يف تيـــسري اشـــتراك الربملـــانيني يف االســـتراتيجيات اإلمنائيـــة الوطنيـــة      

استنتاجات البعثة األوىل إىل مجهورية ترتانيا املتحـدة يف اجتمـاع لفريـق أنـشئ هلـذا الغـرض يف                    
 اللجنـة أيـضا منتـدى جللـسات ومناقـشات برملانيـة             ووفرت. ٢٠٠٨مقر األمم املتحدة يف عام      

ويف العمليـة الـيت أدت إىل عقـد    . عن مسائل حرجة مدرجة على جدول أعمال األمـم املتحـدة         
، التقــت اللجنــة باملــدير العــام ملنظمــة األغذيــة ٢٠٠٩مــؤمترات رئيــسية لألمــم املتحــدة يف عــام 
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ن نائب األمـني التنفيـذي ألمانـة االتفاقيـة     والزراعة ملناقشة أزمة الغذاء، واستمعت إىل إحاطة م   
  .اإلطارية لتغري املناخ عن حالة املفاوضات للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية

ــام   - ١٤١ ــاهم      ٢٠١٠ويف ع ــذكرة تف ــائي م ــامج اإلمن ــدويل والربن ــاين ال ــع االحتــاد الربمل ، وق
ومشلــت جمــاالت التعــاون بنــاء . ركةاســتندت إىل اتفــاق ســابق ووســعت نطــاق األنــشطة املــشت

ــشريعي، ال     ــى ممارســة دورهــا اإلشــرايف والت ــات عل ــدرات الربملان ــة    ق ــق بفعالي ســيما فيمــا يتعل
املعونة، واحلوكمة االقتصادية والتخفيـف مـن الفقـر؛ وتطـوير املعـايري، واملقـاييس واملمارسـات         

ــانيني يف     ــة؛ ودعــم اشــتراك الربمل ــات الدميقراطي ــدة للربملان ــات األمــم املتحــدة؛   اجلي ــذ اتفاقي تنفي
سـيما بتيـسري اشـتراكها يف الـسياسة وتوليهـا املناصـب املنتخبـة؛ وتعزيـز            وزيادة متكني املـرأة ال    

  .دور الربملانات يف عمليات السالم واملصاحلة
  

   إسهام البرلمانات في المناسبات الكبرى لألمم المتحدة  -باء   
 بتعبئـة الربملانـات للمـشاركة يف االجتمـاع الرفيـع املـستوى            قام االحتاد الربملاين الدويل     - ١٤٢

وأعـاد رؤسـاء    .  ملناقـشة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ٢٠١٠الذي عقدته اجلمعية العامـة يف عـام         
الربملانات الذين حضروا املـؤمتر العـاملي الثالـث لرؤسـاء الربملانـات، تأكيـد التـزامهم باألهـداف                   

  .اإلسهام يف إدراجها يف أنشطة برملاناهتماإلمنائية لأللفية وتعهدوا ب
ــة، وتبــادلوا          - ١٤٣ ــضم الربملــانيون إىل وفــود بلــداهنم يف قمــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفي وان

وخاطب رئـيس االحتـاد الربملـاين الـدويل         . أفكارهم وخربهتم، وأسهموا يف خمتلف أنشطة القمة      
عـد االحتـاد دراسـات وتقـارير عـن كيفيـة           وأ .القمة برسالة موجهة من مؤمتر رؤساء الربملانـات       

  .إشراك الربملانات يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أعماهلم اليومية
. ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨وُعقدت جلستان علنيتان بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد، يف عـامي          - ١٤٤

 جتمعـات   واشترك رئيس اجلمعية العامـة مباشـرة يف إعـداد هـذه املناسـبات الـيت أصـبحت أكـرب                   
 مـسؤولية احلمايـة، والعنـف       ٢٠٠٨وتناولـت جلـسة عـام       . برملانية تعقد يف مقر األمم املتحـدة      

اجلنسي ضد املرأة، واألطفال يف حـاالت الـصراع، والتحـديات الـيت تواجههـا عمليـات حفـظ             
  . االستجابات الفعالة لألزمة االقتصادية العاملية٢٠٠٩وناقشت جلسة عام . السالم
ــام  - ١٤٥ ــشأن      وق ــرام اتفــاق عــاملي ب ــة إىل إب ــدعم اجلهــود الرامي ــات ل ــة الربملان  االحتــاد بتعبئ

وعقـد  . ٢٠٠٩السياسات املناخية يف مـؤمتر األمـم املتحـدة لـتغري املنـاخ يف كوبنـهاغن يف عـام              
  . نائب برملاين٣٠٠اجتماعا برملانيا موازيا يف الربملان الدامنركي حضره حوايل 

ملانات على تناول املسائل األمنية، واختـذت اجلمعيـة الثانيـة لالحتـاد       وشجع االحتاد الرب    - ١٤٦
ودعـا الربملـانيني إىل االنـضمام إىل        . قرارا بشأن العمل الربملاين الرامي إىل حتقيق األمـن الغـذائي          
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، وعقـــد اجتماعـــا برملانيـــا ٢٠٠٩وفـــود بلـــداهنم يف مـــؤمتر القمـــة املعقـــود يف رومـــا يف عـــام  
  .له موازيا
 ملناقـشة اختـاذ إجـراءات    ٢٠٠٩عقد االحتاد مؤمترا برملانيا رئيسيا يف جنيـف يف عـام        و - ١٤٧

ــة    ــة العاملي ــصادية واملالي ــة للتــصدي لألزمــة االقت ــة   . برملاني واشــترك مــديرا منظمــة العمــل الدولي
واألونكتاد يف ذلك االجتماع الذي قـدم مـدخالت إىل مـؤمتر اجلمعيـة العامـة الرفيـع املـستوى                    

. ٢٠٠٩زمــة االقتــصادية واملاليــة وأثرهــا علــى التنميــة، املعقــود يف نيويــورك يف عــام  املعــين باأل
واستضاف االحتاد أيضا اجتماعا للجنة اخلـرباء التابعـة لـرئيس اجلمعيـة العامـة، املعنيـة بإصـالح                   

واشــترك االحتــاد يف مــؤمتر األمــم املتحــدة، وشــجعت الوثيقــة   . النظــام النقــدي واملــايل الــدويل 
مواصــلة املــسامهة يف تطــوير اإلجــراءات املتخــذة علــى الــصعيد العــاملي  ” االحتــاد علــى اخلتاميــة

  ). من املرفق٥٩، الفقرة ٦٣/٣٠٣قرار اجلمعية العامة  (“ملواجهة األزمة
وميثــل الربنــامج األوســع لتمويــل التنميــة جمــاال مــن اجملــاالت احملوريــة يف التعــاون بــني     - ١٤٨

أسهم االحتاد يف متابعـة املـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة السـتعراض               وقد  . االحتاد واألمم املتحدة  
وعقد جلسة برملانيـة يف املـؤمتر       . ٢٠٠٨تنفيذ توافق آراء مونتوري، املعقود يف الدوحة يف عام          
ويف الفـرع املتعلـق باملـساعدة اإلمنائيـة         . واشترك أعضاء برملانيون يف عدة موائد مستديرة رمسية       

ن الدوحة بشأن متويل التنمية بضرورة إشراك الربملـانيني يف عمليـة التنميـة              الرمسية، اعترف إعال  
 مــن ٤٦، الفقــرة ٦٣/٢٣٩انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة (ســعيا إىل كفالــة حتقيــق نتــائج أحــسن 

وقـد زاد ذلـك مـن تأكيـد صـالحية األحكـام املتعلقـة بالربملانـات، الـواردة يف جـدول                      ). املرفق
  .٢٠٠٨املعونة، لعام  أكرا بشأن فعالية عمالأ

ــهم    - ١٤٩ ــا يف عــام   ١٢٠واختــذ أعــضاء االحتــاد، يف مجعيت  ،٢٠٠٩ املعقــودة يف أديــس أباب
معاهـدة احلظـر   قرارا بشأن املضي قدما يف منع االنتشار النووي ونزع السالح، وكفالة سريان    

عـل العـامل   وأيد القرار خطة األمني العام املكونـة مـن مخـس نقـاط جل            . الشامل للتجارب النووية  
ــدول علــى       ــع ال ــصديق مجي ــا إىل ت ــة، ودع ــا مــن األســلحة النووي ــشامل  خالي معاهــدة احلظــر ال

. ، وأرسـى األسـس الشـتراك برملـاين أقـوى يف املـسائل املتعلقـة بـرتع الـسالح             للتجارب النووية 
 يف جلـسة    ٢٠٠٩وقدم الربملـانيون تقـارير عـن إجـراءات متابعتـهم للقـرار، واشـتركوا يف عـام                   

  .نية خاصة عقدت يف سياق مؤمتر األطراف يف املعاهدة الستعراضهابرملا
واالحتــاد الربملــاين الــدويل عــضو يف أصــدقاء حتــالف احلــضارات لألمــم املتحــدة، وقــد    - ١٥٠

ونظـم اجتماعـا برملانيـا اسـتهالليا        . أسهم يف تعميق وعي الربملانات بأهداف التحالف وأنشطته       
وشـارك أيـضا يف تنظـيم      . ٢٠١٠ ريـو دي جـانريو يف عـام          مبناسبة انعقـاد منتـدى التحـالف يف       

  .جلسة عمل رمسية عن الدميقراطية واحلوكمة الدميقراطية والتنوع الثقايف
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  السالم واألمن  -جيم   
واصــل االحتــاد الربملــاين الــدويل، يف دعمــه للجنــة بنــاء الــسالم، أنــشطته يف بورونــدي   - ١٥١

 ٢٠٠٩ونظم يف عـام     . طي، واحلوار واملصاحلة الوطنيني   وسرياليون هبدف تعزيز احلكم الدميقرا    
اعتكافا ثانيا يف بوروندي لرؤساء الربملانات شـدد علـى القـانون االنتخـايب وإجـراءات اشـتراك                  

ويف سـرياليون، قـدم االحتـاد الـدعم         . مجيع األحزاب السياسية اشتراكا فعاال يف أعمـال الربملـان         
 تقييمــا ٢٠٠٩وأجــرى االحتــاد يف عــام . ة الوطنيــةإىل الربملــان يف وضــع خطــة عمــل للمــصاحل 

واشـترك يف عـام   . الحتياجات الربملان يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى مـن وسـائل بنـاء القـدرات              
 أيــضا يف تنظــيم حلقــة دراســية للربملــانيني يف منطقــة الــبحريات الكــربى يف أفريقيــا عــن  ٢٠٠٩

  .ع األميناحلاجة إىل املزيد من اإلشراف الربملاين على القطا
 ببعثـتني دبلوماسـيتني إىل منطقـة الـشرق األوسـط            ٢٠٠٩وقام رئيس االحتـاد يف عـام         - ١٥٢

ــوتر        ــة للتخفيــف مــن الت ــسطينيني واإلســرائيليني يف حماول ــسياسيني الفل ــادة ال حيــث التقــى بالق
  .واستئناف احلوار الربملاين بني الطرفني

مــشاركة برملانيــة قويــة يف عمليــات  وبــشكل أعــم، واصــل االحتــاد الــسعي إىل حتقيــق   - ١٥٣
وهــو يتعــاون تعاونــا وثيقــا مــع إدارة الــشؤون   . املــصاحلة يف البلــدان اخلارجــة مــن الــصراعات 

  .السياسية لوضع آلية سريعة لتيسري احلوار بني اجملموعات السياسية الرئيسية يف الربملان
ة حتــديات املــصاحلة مــن ويقــدم االحتــاد الــدعم إىل الربملانــات ملــساعدهتا علــى مواجهــ  - ١٥٤

خــالل اعتمــاد القــوانني املناســبة، ودعــم ســري آليــات احلقيقــة واملــصاحلة، والتفاعــل املنــتظم مــع 
أفراد الـشعب، وتعزيـز احلـوار والتماسـك االجتمـاعي، وتعزيـز دور الربملـان كحـارس حلقـوق                    

وروانـدا،   بأنـشطة يف كينيـا،    ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩واضطُلع يف عامي    . اإلنسان وحرياته األساسية  
ــدعم اإلصــالحات الالزمــة      ــدا، أدت إىل اعتمــاد الربملانــات خلطــط عمــل ت وســرياليون، وأوغن

  .ويقدم االحتاد املساعدة يف تنفيذ تلك اخلطط. لتوطيد السالم
ويـسعى الربنــامج اإلمنــائي واالحتـاد إىل حتــسني متثيــل األقليـات والــشعوب األصــلية يف     - ١٥٥

ىل تعميـق املعرفـة باملـستويات الفعليـة لتمثيـل تلـك اجملموعـات،               وترمـي أنـشطتهما إ    . الربملانات
وحتديــد وتــوفري األدوات لكــي حتــسن الربملانــات وغريهــا مــن اجلهــات التمثيــل الــسياسي فيهــا   
لألقليات والشعوب األصلية، والقيام يف هناية املطاف ببناء القدرات علـى إجيـاد برملانـات أكثـر                 

  . مشوال ومتثيال
 املتحــدة األمــممكتــب يــل مكافحــة االجتــار بالبــشر، الــذي نــشره االحتــاد و ويعمــق دل - ١٥٦

 الوعي هبذه املـسألة ويطلـع الربملـانيني علـى مـا ميكـن               ٢٠٠٩ يف عام    املعين باملخدرات واجلرمية  
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 ٢٠١٠ يف عـام    ١٢٢واختـذت مجعيـة االحتـاد       . للبلدان أن تقوم به يف مكافحـة االجتـار بالبـشر          
  .سم املسؤولية يف املكافحة العاملية للجرمية املنظمةقرارا بشأن التعاون وتقا

  
  التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية  -دال   

واحدة علـى أسـاس     : ٢٠١٠ أجرى االحتاد الربملاين الدويل دراستني رئيسيتني يف عام          - ١٥٧
ة لأللفيـة؛   استجواب نواب الربملانات وترمي إىل تعميق فهم انطباعـاهتم علـى األهـداف اإلمنائيـ              

والثانيــة تركــز علــى كيفيــة إدراج تلــك األهــداف يف املمارســات املؤســسية وجــداول األعمــال 
وأُعـدت الدراســة الثانيـة بالتعــاون مـع محلـة األمــم املتحـدة لأللفيــة وصـدرت خــالل       . الربملانيـة 

د خاللـه   اجتماع األمم املتحدة الرفيع املستوى عن األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي نظـم االحتـا             
  .أيضا مناسبة برملانية

وتعاون االحتاد مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف تقدمي مـدخالت برملانيـة               - ١٥٨
وأوفد االحتاد برملـانيني   . ٢٠١٠إىل الدورة الثانية ملنتدى التعاون اإلمنائي لألمم املتحدة يف عام           

وقـدم أيـضا تقريـرا    . نيـة يف فيينـا وهلـسنكي   إىل منتديني رفيعي املستوى عقـدهتما األطـراف املع        
واختذ قرارا بشأن دور الربملانات يف تطوير التعاون بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي، بغيـة                   

وقـدم االحتـاد مـساعدة يف تـصميم وتنفيـذ دارسـة             . التعجيل بتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       
  .استقصائية رائدة عن املساءلة املتبادلة

املرفق اجلديد لتطوير القدرات من أجل فعالية التنمية، عند إطالقـه           وانضم االحتاد إىل      - ١٥٩
 العامليـة ملـساعدة البلـدان علـى     اإلمنـائي وهو جزء من خطـة الربنـامج   . ٢٠٠٩يف مانيال يف عام     

 أيـضا وساعد االحتاد   .  الذي تبعها  رنامج عمل أكرا  بتنفيذ إعالن باريس بشأن فعالية املعونة، و      
  . وضع مذكرات توجيهية للربملانينييف

وتعاون االحتاد تعاونـا وثيقـا مـع مكتـب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان منـوا، والبلـدان                       - ١٦٠
النامية الساحلية، والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف إشـراك برملانـات هـذه البلـدان يف إعـداد                      

وأســهم يف إشــراك الربملــانيني يف العمليــة . امــؤمتر األمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــو
ــسيق         ــة، ويف تن ــشاورات الوطني ــسيق للم ــات تن ــيني جه ــات يف تع ــاعد الربملان التحــضريية، وس

لجنـة االقتــصادية واالجتماعيـة آلســيا   لااملـدخالت الربملانيــة يف املـشاورة اإلقليميــة الـيت نظمتــها    
  واحمليط اهلادئ

 الربملـاين داخـل منظمـة ا لتجـارة العامليـة، بوصـفها هيئـة          وواصل االحتـاد بنـاء التفاعـل        - ١٦١
ــشفافية        ــز ال ــسعي يف الوقــت نفــسه إىل تعزي ــسوية الرتاعــات، مــع ال ــدة لوضــع القواعــد وت فري

وال يـزال تيـسري جنـاح جولـة الدوحـة مـن خـالل اشـتراك برملـاين أنـشط                     . الدميقراطية واملساءلة 
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والربملـان األورويب اجتماعـات ألفرقـة برملانيـة خـالل       ونظم االحتاد   . هدفا إمنائيا مركزيا لالحتاد   
ــة العــام   ــع  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩يف عــامي  منتــدى منظمــة التجــارة العاملي واستــضاف االحتــاد أرب

ــة يف عــامي       ــة للمــؤمتر الربملــاين املعــين مبنظمــة التجــارة العاملي ــة التوجيهي  ٢٠٠٩جلــسات للجن
  .٢٠١٠ و

ــشاري املعــين    - ١٦٢ ــق االست ــاون الفري ــشرية  ويتع ــابع  اإل/ بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدز، الت ي
 املتحـــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة  األمـــمبرنـــامج لالحتـــاد، تعاونـــا وثيقـــا مـــع 

ويهتـدي الفريـق يف عملـه باألهـداف الـوارد يف إعـالن              . ، ومع الربنامج اإلمنـائي    اإليدز/البشرية
 ونظـم االحتـاد عـدة حلقـات         .اإليـدز /لبـشرية لاللتزام بشأن فريوس نقص املناعة ا     األمم املتحدة   

دراســية وحلقــات عمــل للربملــانيني لتبــادل أفــضل املمارســات التــشريعية الــيت ميكــن أن تتبعهــا    
واشترك االحتاد أيضا يف أعمال فرقة العمل الدوليـة         . الربملانات يف حتقيق هدف مشولية الوصول     

ــسفر ألســباب تتعلــق        ــة بــالقيود املفروضــة علــى ال ــدزباملعني ــاد جمموعــة مــن    . اإلي وأيــد االحت
التوصيات وضعتها فرقة العمل تدعو إىل القـضاء علـى القيـود املفروضـة علـى الـدخول والبقـاء             

ونظـم االحتـاد والربملـان االسـترايل اجتماعـا برملانيـا يف فيينـا               . باإليـدز واإلقامة، ألسـباب تتعلـق      
د املـشتركون فيـه النـداء الـدويل للقـضاء،           ، أيـ  االيدزمبناسبة املؤمتر الدويل الثامن والعشرين عن       

  .، على العدوى العمودية للفريوس٢٠١٥حبلول عام 
شراكة صحة األم والوليد والطفل من خالل مبـادرة         ويتعاون االحتاد بشكل وثيق مع       - ١٦٣

ــازيل حنــو عــام     ــد التن ــل     ٢٠١٥الع ــد والطف ــاء األم والولي ــز بق ــدم احملــرز يف تعزي .  لتعقــب التق
 ٢٠٠٩رات العــد التنــازيل بتــزامن مــع مجعيــات االحتــاد يف أديــس أبابــا يف عــام   وُعقــدت مــؤمت

  .٢٠١٠وبانكوك يف عام 
ــه مــع    - ١٦٤ ــا املعلومــات واالتــصاالت يف    وواصــل االحتــاد تعاون املركــز العــاملي لتكنولوجي
ها هتا يف جمـال تلـك التكنولوجيـا، وتعزيـز متابعتـ          ا، ملـساعدة الربملانـات علـى تطـوير قـدر          الربملان

ــرة        ــات، يف الفت ــين مبجتمــع املعلوم ــاملي املع ــة الع ــؤمتر القم ــودة يف م ــات املعق -٢٠٠٣لاللتزام
ومشل ذلك العمل االشتراك يف نشر التقرير العـاملي عـن الربملـان اإللكتـروين يف عـامي                  . ٢٠٠٥
 علـى أحـث     ٢٠٠٩وشدد املؤمتر العاملي الثالث للربملان االلكتروين يف عام         . ٢٠١٠ و   ٢٠٠٨
اهــات والتطــورات املؤســسية الــيت ميكــن أن تــساهم يف تقريــب املؤســسة الربملانيــة وفتحهــا االجت

 اشـترك االحتـاد     ٢٠١٠ويف عـام    . أمام املـواطن باسـتخدام تكنولوجيـا االتـصاالت واملعلومـات          
املنتـدى الربملـاين الثالــث عـن جمتمــع     يف تنظــيم االحتـاد الـدويل لالتــصاالت  مـع األمـم املتحــدة و  

  .املعلومات
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  اإلنسانالدميقراطية وحقوق   -هاء   
واصــل االحتــاد تقــدمي الــدعم إىل برملانــات بورونــدي، وكمبوديــا، ومجهوريــة أفريقيــا   - ١٦٥

الوسطى، ومجهورية الكونغو، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وغينيـا االسـتوائية، وملـديف،               
ــس    ــرياليون، والـ ــسطيين، وسـ ــشريعي الفلـ ــة اجمللـــس التـ ــستان، وأمانـ ــام،  وباكـ ودان، وفييـــت نـ

والربنامج اإلمنـائي شـريك هـام يف تعزيـز قـدرات الربملانـات وموظفيهـا، وحتـديث                 . وزمبابوي،
إجراءاهتا وخدماهتا، وتقدمي املساعدة إىل اللجان الربملانيـة، وحتـسني خـدمات االتـصاالت فيهـا                

  .والنهوض باألنشطة اجلنسانية
، بتنظــيم أنــشطة ركــزت ٢٠٠٩راطيــة يف عــام  واحتفــل االحتــاد بــاليوم الــدويل للدميق - ١٦٦

ــسياسي    ــسامح ال ــى موضــوع الت ــسامح      . عل ــن الت ــة ع ــصائية عاملي ــة استق ــراء دراس ــب إج وطل
وعقـد االحتـاد    . السياسي صدرت يف مقر األمم املتحـدة بالتعـاون مـع إدارة الـشؤون الـسياسية               

حسن السبل لتعزيز الدميقراطيـة     مؤمترا برملانيا يف غابارون ملناقشة حالة الدميقراطية يف أفريقيا وأ         
وسعى االحتاد إىل زيادة التعريـف بـاليوم الـدويل للدميقراطيـة يف األوسـاط               . يف البلدان األفريقية  

الربملانية وشجعها على اغتنام فرصـة ذلـك اليـوم لتنـاول موضـوع املـساءلة الـسياسية وضـرورة                    
رملانـــا مناســـبات احتفـــاال  ب٧٠ونظـــم أكثـــر مـــن . اســـتعادة الثقـــة بـــني الربملانـــات والـــشعوب

  .اليوم بذلك
 وبــدأ العمــل يف إعــداد دليــل مــشترك بــني االحتــاد واألمــم املتحــدة والربنــامج اإلمنــائي   - ١٦٧

 املتعلق حبقوق الـشعوب األصـلية، بغيـة تعميـق           ٢٠٠٧موجه إىل الربملانيني ويتناول إعالن عام       
  . اإلنسانية األساسيةوعي الربملانيني باملسائل اليت هتم تلك الشعوب وحقوقها

 لالحتـاد يف جنيـف      ١٢١وعقد االحتاد مناقشة لفريق مـن الربملـانيني حـضروا اجلمعيـة               - ١٦٨
وشـدد  .  عن اآللية العاملية لالسـتعراض الـدوري التابعـة جمللـس حقـوق اإلنـسان               ٢٠٠٩يف عام   

وطنيـة املوجهـة    املشتركون يف املناقشة على ضرورة اسـتعراض الربملانـات ومناقـشتها للتقـارير ال             
ــذها      ــسريا لتنفي ــى التوصــيات تي ــانيني عل ــس، وإطــالع الربمل وأجــرى االحتــاد دراســة   . إىل اجملل

ونظم أيضا بالتعاون مع مفوضـية األمـم     . استقصائية عن مدى إسهام الربملانات يف هذه العملية       
 اللـتني   املتحدة حلقوق اإلنسان حلقـة دراسـية إلطـالع نـواب الربملانـات علـى أعمـال اللجنـتني                  

ــدويل اخلــاص         ــسياسية، والعهــد ال ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــذ العهــد ال ترصــدان تنفي
  .باحلقوق االجتماعية والثقافية

 حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــةوواصــل االحتــاد تعميــق الــوعي باالتفاقيــة اجلديــدة    - ١٦٩
، ٢٠٠٩ يف لنـدن يف عـام        وعقد حلقة دراسـية للربملـانيني األوروبـيني       . وبروتوكوهلا االختياري 
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 بتعـاون مـع إدارة الـشؤون االقتـصادية     ٢٠٠٨استخدم فيها دليل اإلعاقات الذي أنتج يف عـام        
  .واالجتماعية ومفوضية حقوق اإلنسان

، أجنـــزت حلقـــة عمـــل عقـــدها برملـــانيو البلـــدان األفريقيـــة الناطقـــة ٢٠٠٩ويف عـــام  - ١٧٠
اد ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان دام         بالفرنسية يف غابون مشروعا مشتركا بني االحت      

عامني، موله صندوق األمم املتحدة للدميقراطية، ويرمي إىل تعزيز اشتراك الربملـانيني يف أعمـال               
  .هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات واملعنية حبقوق اإلنسان

ــام    - ١٧١ الحتـــاد  حلقـــة دراســـية مـــشتركة بـــني ا   ٢٠٠٩وُنظمـــت يف كوســـتاريكا يف عـ
وناقـشت  . واليونيسيف لربملانيي منطقة أمريكا الالتينية لدراسـة املـسائل املتـصلة حبمايـة الطفـل              

احللقة سـبل التـصدي للعنـف ضـد األطفـال وأسـفرت عـن وضـع مبـادئ توجيهيـة عـن كيفيـة                         
وضع قوانني متنع وجتّرم أعمال العنف وختصص يف امليزانية املوارد الالزمـة للتـصدي هلـا، وعـن                  

عــاون مــع اجملتمــع املــدين وغــريه مــن الــشركاء يف إنــشاء حركــة تتــصدى هلــذه اآلفــة داخــل     الت
  .اجملتمع

  
  املسائل اجلنسانية  -واو   

واصل االحتاد، بالتعاون مـع إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، تنظـيم اجتمـاع                 - ١٧٢
وأوضــح االجتمــاع . برملــاين يــدوم يومــا واحــدا خــالل الــدورات الــسنوية للجنــة وضــع املــرأة  

 دور الربملانــات يف تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق  ٢٠١٠الربملــاين الــذي ُعقــد يف عــام 
 دور الربملانـات يف تعزيـز املـساواة بـني الرجـل             ٢٠٠٩املرأة، يف حني استكـشف اجتمـاع عـام          

  .املسؤولياتواملرأة يف تقاسم 
ــامال       - ١٧٣ ت يف ميــدان الــسياسة نــشاطها   وواصــلت شــبكة املعــارف الدوليــة للنــساء الع

ويف عـام   .  دعم دور املرأة يفُ احليـاة الـسياسية        إىل ومحلة تدعو    ، للخربة العملية  ابوصفها مصدر 
ــؤمتر       ٢٠٠٩ ــت يف األردن خــالل امل ــى االنترن ــشبكة عل ــع ال ــن موق ــة م ــسخة عربي ، أُطلقــت ن
ــة اإلقليمــي ــا ماإلعــالوكــان املوضــوع الرئيــسي هــو دور وســائط   .  للبلــدان العربي  وتكنولوجي

  .ي وزيادة فعاليتهناإلعالم يف اجملال التاملعلومات يف زيادة عدد النساء العام
. وواصل االحتاد إمداد األمـم املتحـدة باإلحـصائيات عـن اشـتراك املـرأة يف الربملانـات                   - ١٧٤

 مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، املتعلــق ٣وتــساعد تلــك املعلومــات علــى رصــد تنفيــذ اهلــدف 
 عن املرأة يف السياسة، وهـي منـتج مـشترك    ٢٠١٠وصدرت خارطة العامل لعام     . مكني املرأة بت

وتـربز اخلارطـة اإلحـصائيات عـن دور         . بني االحتاد واألمم املتحدة، مبناسبة اليوم العاملي للمرأة       
  .املرأة يف السلطتني التشريعية والتنفيذية
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 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ق اإلنــسان يف عــام وعقــد االحتــاد ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــو   - ١٧٥
حلقة العمل السنوية اليت ينظماهنا للربملانيني عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز               

وواصل االحتاد أيضا تقدمي تقارير كتابية وشـفوية عـن خمتلـف الـدول إىل               . العنصري ضد املرأة  
  . جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

ــل يف - ١٧٦ ــام واكتمــ ــدي   ٢٠٠٩ عــ ــات يف بورونــ ــن الربملانيــ ــامني عــ ــشروع دام عــ .  مــ
ــاعد ــن      وسـ ــل مـ ــدي وبتمويـ ــان بورونـ ــاد وبرملـ ــادة االحتـ ــذ بقيـ ــشروع الـــذي ُنفـ ــندوق املـ صـ
ــم ــة األمــ ــدة للدميقراطيــ ــاذ   املتحــ ــّسر اختــ ــة، ويــ ــات التمييزيــ ــوانني واملمارســ ــد القــ ، يف حتديــ

ة بـــشأن خطـــة عمـــل الربملـــان واختـــتم املـــشروع مبناقـــش. إجـــراءات للتـــصدي هلـــا الربملانـــات
  .املستقبل يف

وعقــد اجتماعــا يف . وبــدأ االحتــاد مــشروعا لــدعم النــساء أعــضاء الربملــان يف روانــدا    - ١٧٧
 الســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   ٢٠٠٩برملــان روانــدا يف عــام  

ى دور الربملـان يف تنفيـذ قـراري         وشدد االجتماع أيضا عل   . أشكال التمييز ضد املرأة يف رواندا     
  ).٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن 

ووقع االحتـاد الربملـاين الـدويل واملكتـب القطـري للربنـامج اإلمنـائي يف األردن مـذكرة              - ١٧٨
 لدعم جملـس النـواب يف األردن يف تعزيـز دور املـرأة يف الربملـان واحتـرام                   ٢٠٠٩تفاهم يف عام    

ــاء القــدرات للربملانيــات     ويف إطــار ب. حقوقهــا ــامج التعــاون املــشترك ُعقــدت جلــسة عــن بن رن
وُعقـدت بعـد ذلـك اجتماعـات عـززت          . األردنيات تناولت كيفية صياغة اخلطابات الـسياسية      

  .التعاون بني الربملانيات والوزراء وممثلي اجملتمع املدين يف املسائل اجلنسانية
احتــدوا إلهنــاء العنــف ضــد ”ة األمــني العــام ، انــضم االحتــاد إىل محلــ٢٠٠٨ويف عــام   - ١٧٩
وحدد مؤمتر عقده االحتاد يف جنيف ستة إجراءات ذات أولوية يـتعني علـى الربملانـات                . “املرأة

القيام هبا يف هذا اجملال، وتابع االحتاد املسألة بتنظيم محلة برملانية لوضع حـد للعنـف ضـد املـرأة               
ة وإنتـاج منـشورات ومـواد إعالميـة الحتفـال           وختصيص جانب من موقعه الشبكي هلـذه املـسأل        

ونظم االحتـاد   . الربملانات بالذكرى السنوية العاشرة لليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة          
أيضا اجتماعات برملانية إقليمية يف أوروبا وأمريكا الالتينية واملنطقة العربية لتعبئة الربملانـات يف              

رأة واسـتعراض التـشريعات الراميـة إىل ذلـك، ومعاجلـة            دعم إجراءات التصدي للعنـف ضـد املـ        
  .املشاكل اليت تنشأ قد عند التنفيذ
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  األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل  -زاي   
 املنظمـــات الدوليـــة للقـــضاء علـــى إىل اســـتجابة للـــدعوة الـــيت وجههـــا األمـــني العـــام - ١٨٠

وإدراج  يف حتديـد أثـر الكربـون الـذي خيلّفـه،         املمارسات التبذيرية، بدأ االحتاد الربملـاين الـدويل       
. الــضرر البيئــي النــاجم عـن الــسفر جــوا يف مهــام رمسيــة لحــد مـن  يف ميزانيتــه التــشغيلية لمبـالغ  

 املتحــدة املــشترك للمعاشــات التقاعديــة    األمــمواالحتــاد الربملــاين الــدويل عــضو يف صــندوق     
مـن  االحتـاد  ويـستفيد  . تـه  إداراجتماعـات جملـس  حيـضر بانتظـام   و. ٢٠٠٥للموظفني منـذ عـام      

خـــدمات جلنـــة اخلدمـــة املدنيـــة الدوليـــة، واحملكمـــة اإلداريـــة لألمـــم املتحـــدة وإدارة الـــضمان  
  .االجتماعي مبنظمة العمل الدولية

 اســتراتيجية وقــد نفــذ. ويــويل االحتــاد أمهيــة خاصــة إىل وضــع املــرأة يف األمانــة العامــة - ١٨١
 يف املائـة مـن      ٥٠وتـشغل املـرأة حاليـا       .  يف عدد موظفيه   توظيف لتحقيق التساوي بني اجلنسني    

  . باملائة من الوظائف املهنية٦٠مناصب اإلدارة العليا وأكثر من 
  

  االستنتاجات  -حاء   
ــة الوثيقــة الــيت تــربط بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين       - ١٨٢ ــا مــن العالقــة الفني انطالق

  . بني املنظمتنياتيجيةاستر الدويل، ُتبذل جهود إلقامة شراكة
وأصبحت ممارسة إيفـاد نـواب برملـانيني ضـمن الوفـود الوطنيـة حلـضور االجتماعـات                   - ١٨٣

الرئيسية اليت تعقدها األمم املتحدة أكثـر شـيوعا، مثلمـا دأب عليـه االحتـاد مـن عقـد جلـسات                      
زايــد بــني وهنــاك أيــضا تقــارب مت. برملانيــة خــالل تلــك املناســبات الــيت تنظمهــا األمــم املتحــدة

فعـدد قـرارات واجتماعـات االحتـاد املخصـصة ملواضـيع            . جداول األعمال السياسية للمنظمتني   
وأصبح االجتماع الربملـاين الـسنوي املـشترك بـني االحتـاد            . توليها األمم املتحدة أولوية يف تزايد     

 وممثلــي واألمـم املتحــدة أرضـية قّيمــة للتفاعـل بــني أعــضاء الربملانـات ومــسؤويل األمـم املتحــدة     
  .احلكومات

وتتزايـد  . ويزداد التعاون بني املنظمتني أيضا وثوقا على الـصعيدين التنفيـذي وامليـداين             - ١٨٤
ــة يف جمــال          ــداف هام ــهض بأه ــات وتن ــدان والربملان ــيت ختــدم البل ــشتركة ال ــشطة امل ــهما األن بين

  .الدميقراطية والتنمية
لتنفيـذيني املعـين بالتنـسيق يف منظومـة         جملـس الرؤسـاء ا    والتعاون الـسنوي املنـتظم بـني          - ١٨٥
املتحدة وبني كبار مسؤويل االحتاد هـو أحـد الـسبل لتطـوير هنـج أكثـر اتـساقا يف حتديـد                       األمم
  .املتحدة بالربملانات الوطنية األممصلة 
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وميكن زيادة التعاون بني االحتاد والربملانات الوطنية واألمم املتحدة يف سـياق العمليـة                - ١٨٦
ومبكـن لتعميـق وعـي الربملـانيني وتكثيـف اشـتراكهم يف ذلـك               .  إلصالح األمم املتحـدة    اجلارية

  .التعاون أن يؤدي إىل املزيد من الشفافية واملساءلة يف عمليات األمم املتحدة
وقــد كانــت جتربــة هيئــات األمــم املتحــدة اجلديــدة، مثــل جلنــة بنــاء الــسالم، وجملــس    - ١٨٧

ــاون    ــدى التع ــسان، ومنت ــة، يف وضــع هنــج    حقــوق اإلن ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــائي للجن اإلمن
املعـين  ويتيح كيان األمم املتحدة اجلديـد      . متكامل للتعاون بني الربملانات واالحتاد، جتربة إجيابية      

باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة نطاقا واسعا لتحقيق جنـاح مماثـل يف جمـاالت تـشمل متكـني                   
 الربملانــات يف تعزيــز إىلوتعمــيم املنظــور اجلنــساين، وتقــدمي الــدعم  املــرأة يف العمــل الــسياسي، 

 وغـريه مـن قـرارات       ١٣٢٥التشريعات املراعية للمنظور اجلنـساين، وتنفيـذ قـرار جملـس األمـن              
  .املتحدة ذات الصلة األمم
وهناك جمال للمزيد مـن التعـاون املـنظم بـني الربملانـات ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى                  - ١٨٨
، ‘ املتحــدةاألمــمالعمــل يف وحــدة ’ املتمثلــة يف صــالحويف إمكــان عمليــة اإل. د الــوطينالــصعي

وبإمكـان التعـاون أن يرمـي، بـشكل أوضـح،           . بشكل خاص، أن تساعد يف تيسري هذه العالقة       
 وتوثيق العالقة بني الربملانات واألمـم     . وبطريقة أكثر تنسيقا، إىل بناء قدرات الربملانات الوطنية       

لــى هــذا املــستوى لــن يــؤدي إال إىل اإلســهام يف حتــسني أثــر جهــود األمــم املتحــدة    املتحــدة ع
ولـذلك، قـد تـود اجلمعيـة العامـة          . وزيادة فعاليتها عموما يف دعم السالم والتنمية والدميقراطية       

أن تواصــل استكــشاف مــسألة إســهام الربملانــات واالحتــاد يف عمــل األمــم املتحــدة، بإدراجهــا، 
  .دول أعمال دورهتا القادمةكبند منفصل، يف ج

وعـي الربملـانيني    ميـق    املتحـدة يف تع    األمـم وأسهم التعاون بني االحتاد الربملاين الدويل و       - ١٨٩
وقـد  . ةالتكلفـ بطريقة تتسم بالفعالية مـن حيـث       املتحدة،   اليت هتم األمم  يف كل مكان بالقضايا     

الـسياسيني، وتعزيـز امللكيـة      أّمن ذلـك عوائـد قّيمـة للمنظمـة مـن حيـث تعزيـز الـوعي والـدعم                    
  .الوطنية، وزيادة احتمال اختاذ إجراءات فّعالة للمتابعة

  
التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة؛ والتعـاون                -رابعا   

املتحــدة واللجنــة التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل    بــني األمــم
  للتجارب النووية

مــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بــشأن تنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســتحداث   قُــّدم تقريــر منظ- ١٩٠
ــام       ــدمري تلــك األســلحة لع ــة وت ــاج وتكــديس واســتخدام األســلحة الكيميائي  إىل، ٢٠٠٧وإنت
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 املتحـدة   األمـم  من املـادة الرابعـة مـن اتفـاق العالقـة بـني               ١اجلمعية العامة عمال بأحكام الفقرة      
  . )A/64/156 ()، املرفق٥٥/٢٨٣ر اجلمعية العامة قرا(ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

 وقُـــّدم تقريـــر األمـــني التنفيـــذي للجنـــة التحـــضريية ملنظمـــة معاهـــدة احلظـــر الـــشامل  - ١٩١
 مـن املـادة الرابعـة       ١ اجلمعية العامة عمال بأحكام الفقرة       إىل ٢٠٠٨ عن عام    للتجارب النووية 

نـة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل             املتحـدة واللج   األمممن اتفاق تنظيم العالقة بني      
  .)A/64/155 ()، املرفق٥٤/٢٨٠قرار اجلمعية العامة (للتجارب النووية 

  


