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احملتويات 
  القرارات 

رقم القرار 
العنوان 

بنـد جــدول 
األعمال 

الصفحة تاريخ االختاذ 

تعديل اختصاصات اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ: ٤/٢٠٠٠ 
ـــــوا يف اللجنــــة  إدراج جورجيـــا يف اـــال اجلغـــرايف للجنـــة وقبوهلـــا عض

 (E/2000/10/Add.3)

٧ ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٠ 

عقــد التعـــاون مـــن أجل تنمية منطقة ر امليكونغ دون اإلقليميـة الكـربى، ٥/٢٠٠٠ 
 (E/2000/10/Add.3) ٢٠٠٠-٢٠٠٩

٧ ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٠ 

التعاون اإلقليمي يف جمال التطبيقات الفضائية ألغـراض التنميـة املسـتدامة يف ٦/٢٠٠٠ 
 (E/2000/10/Add.3) آسيا واحمليط اهلادئ

١٠ ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٠ 

إنشــاء املؤمتــر اإلحصــائي لألمريكتــني التــابع للجنــة االقتصاديــة ألمريكــــا ٧/٢٠٠٠ 
 (E/2000/10/Add.3) الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

١٣ ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٠ 

مكان وتاريخ انعقاد الــدورة التاسـعة والعشـرين للجنـة االقتصاديـة ألمريكـا ٨/٢٠٠٠ 
 (E/2000/10/Add.3) الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

١٧ ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٠ 

 ٩/٢٠٠٠ (E/2000/27) ١٨ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (أ) حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان
مواصلـة حتقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـني مـن جانبـهم ولفـائدم وبالتعـــاون ١٠/٢٠٠٠ 

 (E/2000/26 and Corr.1) معهم
٢٣ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ب) 

إعــالن فيينــا بشــأن اجلرميــة والعدالــة: مواجهــة حتديــــات القـــرن احلـــادي ١١/٢٠٠٠ 
 (E/2000/30 and E/2000/SR.43) والعشرين

٢٧ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ج) 

 ١٢/٢٠٠٠ (E/2000/30) رمني٣٤ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ج) متابعة مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة ا
 ١٣/٢٠٠٠ (E/2000/30) ٣٥ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ج) صك قانوين دويل فعال ملكافحة الفساد
 ١٤/٢٠٠٠ ( E/2000/30) ٣٩ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ج) املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية
تنفيذ إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقـة بضحايـا اإلجـرام والتعسـف يف ١٥/٢٠٠٠ 

 (E/2000/30) استعمال السلطة
٤٤ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ج) 

إدراج املراقبة الدولية للمخدرات كموضوع جلمعيـة األمـم املتحـدة لأللفيـة ١٦/٢٠٠٠ 
 (E/2000/28) ومؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية

٤٥ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (د) 

 ١٧/٢٠٠٠ ( E/2000/28) ج متعدد التخصصات ٤٧ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (د) تعزيز صوغ برامج وقائية وطنية وإقليمية باتباع
ـــة االحتياجــات الطبيــة ١٨/٢٠٠٠  الطلـب علـى املسـتحضرات األفيونيـة وعرضـها لتلبي

 (E/2000/28) والعلمية
٤٨ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (د) 

متويـل األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضطلـع ـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجــل ١٩/٢٠٠٠ 
 (E/2000/L.14)  التنمية

٥٠ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٣ (أ) 

ـــة ١٩٢/٥٣ بشــأن االســتعراض ٢٠/٢٠٠٠  التقـدم احملـرز يف تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العام
الـذي جيـرى كـل ثـالث سـنوات لسياسـات األنشـــطة التنفيذيــة مــن أجــل 

 (E/2000/L.15)  ا منظومة األمم املتحدة التنمية اليت تضطلع

٥٣ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٣ (أ) ��٣ 

العنصريـة، والتميـيز العنصـري، وكراهيـة األجـانب، ومـا يتصـل بذلـك مـــن ٢١/٢٠٠٠ 
 (E/2000/23 (Part I))  تعصب

٥٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

 ٢٢/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ٥٩ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) إنشاء حمفل دائم يعىن بقضايا السكان األصليني
 ٢٣/٢٠٠٠ (E/2000/27) ٦٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (أ) حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها
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رقم القرار 
العنوان 

بنـد جــدول 
األعمال 

الصفحة تاريخ االختاذ 

تنشيط وتعزيز املعـهد الـدويل للبحـث والتدريـب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة ٢٤/٢٠٠٠ 
 (E/2000/L.23)

٦٤ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (أ) 

 ٢٥/٢٠٠٠ (E/2000/L.12) ٦٦ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ب) السنة الدولية للمتطوعني
 ٢٦/٢٠٠٠ (E/2000/L.25) ا ٦٩ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٦ دور العمالة والعمل يف القضاء على الفقر: متكني املرأة والنهوض
املؤشرات األساسية للتنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني للمؤمترات الرئيسـية ٢٧/٢٠٠٠ 

 (E/2000/L.30) دعومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة على كافة الص
٧٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٦ 

احلاجـة إىل تنسـيق وحتسـني نظـــم املعلومــات يف األمــم املتحــدة مــن أجــل ٢٨/٢٠٠٠ 
ـــها مــن جــانب مجيــع  اسـتخدامها االسـتخدام األمثـل وسـهولة الوصـول إلي

 (E/2000/L.20) الدول

٧٤ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٧ (هـ) 

 ٢٩/٢٠٠٠ (E/2000/L.27) ٧٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٧(هـ) فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
ـــاألمم املتحــدة ٣٠/٢٠٠٠  تنفيـذ الوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات الدوليـة املرتبطـة ب

 (E/2000/L.17)إلعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
٧٩ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٩ 

االنعكاسات االقتصادية واالجتماعيـة لالحتـالل اإلسـرائيلي علـى األحـوال ٣١/٢٠٠٠ 
املعيشية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيـها القـدس، 

 (E/2000/L.16) وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل

٨٤ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١١ 

 ٣٢/٢٠٠٠ ( E/2000/L.26) ٨٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ تقدمي املساعدة إىل الدول الثالثة املتضررة من تطبيق اجلزاءات
 ٣٣/٢٠٠٠ (E/2000/L.28) ٨٩ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (أ) التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو
 ٣٤/٢٠٠٠ (E/2000/L.29 and E/2000/SR.45) ٩٠ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (أ) تقرير جلنة السياسات اإلمنائية

 
  املقررات 

العنوان رقم القرار 
بنـــد جــــدول

الصفحة تاريخ االختاذ األعمال 
٩٣ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١ االنتخابات لعضوية اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ٢٠١/٢٠٠٠ هاء
إقرار جدول أعمـال الـدورة املوضوعيـة لعـام ٢٠٠٠ ومسـائل تنظيميـة أخـرى٢٢٣/٢٠٠٠ 

 (E/2000/SR.11 and 15)
ـــــــــه١  ٥ و ٧ متـــــــوز/يولي

 ٢٠٠٠
 ٩٣

دورة اللجنـــة املعنيـــــة باملنظمــــات غــــري احلكوميــــة لعــــام ٢٠٠٠ املســــتأنفة٢٢٤/٢٠٠٠ ألف
 (E/2000/SR.33)

٩٣ ٢٠ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١ 

دورة اللجنـــة املعنيـــــة باملنظمــــات غــــري احلكوميــــة لعــــام ٢٠٠٠ املســــتأنفة٢٢٤/٢٠٠٠ باء 
 (E/2000/SR.39)

٩٣ ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١ 

تعليــق املــادة ٢٢ مــن النظــام الداخلــي للمجلــــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي٢٢٥/٢٠٠٠ 
 (E/2000/SR.34)

٩٤ ٢١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١ 

الوثائق اليت نظر فيها الس االقتصادي واالجتماعي فيما يتعلق مبسألة التعاون٢٢٦/٢٠٠٠ 
 (E/2000/SR.39) اإلقليمي

٩٤ ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٠ 

تقرير جلنة التنمية املستدامة عن أعمال دورا الثامنة وجدول األعمـال املؤقـت٢٢٧/٢٠٠٠ 
 (E/2000/29) للدورة التاسعة للجنة

٩٥ ٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٠  ١٣ (أ) 

تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورا احلادية والثالثني وجـدول األعمـال املؤقـت٢٢٨/٢٠٠٠ 
 (E/2000/24 and E/2000/SR.41) للدورة الثانية والثالثني للجنة

٩٦ ٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (و) 
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العنوان رقم القرار 
بنـــد جــــدول

الصفحة تاريخ االختاذ األعمال 
مؤمترا األمم املتحدة اإلقليميـان اخلـامس عشـر والسـادس عشـر لرسـم اخلرائـط٢٢٩/٢٠٠٠ 

 (E/2000/48) آلسيا واحمليط اهلادئ
٩٨ ٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (د) 

الدورتـان العشـرون واحلاديـــة والعشــرون لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين٢٣٠/٢٠٠٠ 
 (E/2000/49) باألمساء اجلغرافية

٩٩ ٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (د) 

توصيـات فريـق اخلـرباء املعـين بربنـــامج األمــم املتحــدة يف جمــايل اإلدارة العامــة٢٣١/٢٠٠٠ 
 (E/2000/66) واملالية العامة يف اجتماعه اخلامس عشر

١٠٠ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (ب) 

ــــة يف٢٣٢/٢٠٠٠  توصيــات فريــق اخلــرباء املخصــص للتعــاون الــدويل يف املســائل الضريبي
 (E/1999/84) اجتماعه التاسع

١٠١ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (ز) 

ـــة والثالثــني وجــدول األعمــال٢٣٣/٢٠٠٠  تقريـر جلنـة السـكان والتنميـة عـن دورـا الثالث
 (E/2000/25) املؤقت للدورة الرابعة والثالثني للجنة ووثائقها

١٠٢ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (هـ) 

الوثـائق الـيت نظـر فيـها الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي بشــأن اجلــزء املتعلــق٢٣٤/٢٠٠٠ 
 (E/2000/SR.43) بالتنسيق

١٠٤ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٤ 

 ٢٣٥/٢٠٠٠ (E/2000/L.18) ١٠٤ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٧ (ج) الربنامج الطويل األجل لتقدمي الدعم إىل هاييت
 ٢٣٦/٢٠٠٠ (E/2000/L.19) ١٠٥ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٧ (د) التبغ أو الصحة
تقرير جلنة وضع املرأة عن دورا الرابعـة واألربعـني وجـدول األعمـال املؤقـت٢٣٧/٢٠٠٠ 

 (E/2000/27) للدورة اخلامسة واألربعني للجنة ووثائقها
١٠٥ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٧ (د) 

تقريـر جلنـة التنميـة االجتماعيـة عـن دورـا الثامنـة والثالثـني وجـدول األعمــال٢٣٨/٢٠٠٠ 
 (E/2000/26 and Corr.1) املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة ووثائقها

١٠٧ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ب) 

تقريـر جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة عـن أعمـال دورـا التاسـعة وجــدول٢٣٩/٢٠٠٠ 
 (E/2000/30) األعمال املؤقت للدورة العاشرة للجنة ووثائقها

١٠٨ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ج) 

ــال٢٤٠/٢٠٠٠  تقريـر جلنـة املخـدرات عـن أعمـال دورـا الثالثـة واألربعـني وجـدول األعم
 (E/2000/28) املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة ووثائقها

١١٢ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (د) 

 ٢٤١/٢٠٠٠ (E/2000/28) ١١٦ ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (د) تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات
ـــها الــس االقتصــادي واالجتمــاعي فيمــا يتعلــق مبســألة٢٤٢/٢٠٠٠  الوثـائق الـيت نظـر في

األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضطلـع ـا األمـم املتحـدة مـن أجـــل التعــاون اإلمنــائي
 (E/2000/SR.44) الدويل

١١٦ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٣ 

 ٢٤٣/٢٠٠٠ (E/2000/SR.44) ١١٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٥ األنشطة املتصلة باجلزء املتعلق بالشؤون اإلنسانية
 ٢٤٤/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١١٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) تعزيز مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
اســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق اإلنســان وإعاقــة ممارســــة حـــق٢٤٥/٢٠٠٠ 

 (E/2000/23 (Part I)) الشعوب يف تقرير املصري
١١٨ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

 ٢٤٦/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١١٨ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) احلق يف التنمية
 ٢٤٧/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١١٨ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حقوق اإلنسان والفقر املدقع
 ٢٤٨/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٠ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٢٤٩/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I))  ١٢٠ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف جنوب لبنان والبقاع الغريب
 ٢٥٠/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢١ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف العراق
 ٢٥١/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢١ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان
حالة حقوق اإلنسان يف غينيا االستوائية واملسـاعدة يف ميـدان حقـوق اإلنسـان٢٥٢/٢٠٠٠ 

 (E/2000/23 (Part I))
١٢٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

 ٢٥٣/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي
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الصفحة تاريخ االختاذ األعمال 
 ٢٥٤/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٣ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف رواندا
 ٢٥٥/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٣ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار
 ٢٥٦/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٤ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف سرياليون
ــــا واجلبـــل٢٥٧/٢٠٠٠  حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة (صربي

 (E/2000/23 (Part I)) األسود)، ومجهورية كرواتيا، والبوسنة واهلرسك
١٢٥ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

 ٢٥٨/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٥ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف السودان
 ٢٥٩/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٥ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية
 ٢٦٠/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I))  ١٢٦ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حقوق اإلنسان واإلرهاب
تنفيذ إعـالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القـائمني علـى أسـاس٢٦١/٢٠٠ 

 (E/2000/23 (Part I)) الدين أو املعتقد
١٢٦ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

وضع مشروع بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب٢٦٢/٢٠٠٠ 
 (E/2000/23 (Part I)) املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

١٢٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

 ٢٦٣/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) مسألة االحتجاز التعسفي
اســتقالل ونزاهــة القضــاء واحمللفــني واخلــرباء القضــائيني واســــتقالل احملـــامني٢٦٤/٢٠٠٠ 

 (E/2000/23 (Part I))
١٢٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة٢٦٥/٢٠٠٠ 
 (E/2000/23 (Part I))

١٢٨ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

 ٢٦٦/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٨ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) القضاء على العنف ضد املرأة
 ٢٦٧/٢٠٠٠ ( E/2000/23 (Part I)) ١٢٨ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) إدماج حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة
 ٢٦٨/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٩ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حقوق اإلنسان للمعوقني
حقـوق األشـخاص املنتمـني إىل أقليـات قوميـة أو إثنيـة وأقليـات دينيـــة ولغويــة٢٦٩/٢٠٠٠ 

 (E/2000/23 (Part I))
١٢٩ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

 ٢٧٠/٢٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٢٩ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) املشردون داخليا
الفريــق العـامل املعـين بالسكــان األصليـني التـابع للجنـة الفرعيـة لتعزيــــز ومحايــة٢٧١/٢٠٠٠ 

(E/2000/23 (Part I)) حقوق اإلنسان والعقد الدويل للسكان األصليني يف العامل
١٣٠ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسـان املعـين بوضـع مشـروع إعـالن وفقـا٢٧٢/٢٠٠٠ 
للفقرة ٥ من قرار اجلمعية العامة ٢١٤/٤٩ املؤرخ ٢٣ كـانون األول/ديسـمرب

 (E/2000/23 (Part I)) ١٩٩٤

١٣٠ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

 ٢٧٣/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣٠ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) احلالة يف مجهورية الشيشان التابعة لالحتاد الروسي
 ٢٧٤/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣١ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) خطف األطفال من مشايل أوغندا
 ٢٧٥/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣١ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حنو ثقافة سالم
 ٢٧٦/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 ٢٧٧/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف هاييت
 ٢٧٨/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا
 ٢٧٩/٢٠٠٠ ( E/2000/23 (Part I)) ١٣٣ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان
 ٢٨٠/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣٣ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حقوق الطفل
 ٢٨١/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣٤ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حقوق اإلنسان واإلجراءات املواضيعية
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 ٢٨٢/٢٠٠٠( E/2000/23 (Part I)) ١٣٤ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان
 ٢٨٣/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣٥ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) حقوق غري املواطنني
 ٢٨٤/٢٠٠٠ (E/2000/23 (Part I)) ١٣٥ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) تعزيز فعالية آليات جلنة حقوق اإلنسان
 ٢٨٥/٢٠٠٠ ( E/2000/23 (Part I)) ١٣٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) تواريخ انعقاد الدورة السابعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان
 ٢٨٦/٢٠٠٠ ( E/2000/23 (Part I)) ١٣٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) تنظيم أعمال الدورة السابعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان
مســـألة توفـــري املـــوارد ملفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســــان٢٨٧/٢٠٠٠ 

 (E/2000/23 (Part I))
١٣٧ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) 

 ٢٨٨/٢٠٠٠ ( E/2000/L.24) ١٣٨ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ (ز) إعالن يوم ١٨ كانون األول/ديسمرب يوما دوليا للمهاجر
الوثـــائق اليت نظر فيها الس االقتصــــادي واالجتماعــي فيمـا يتعلـق باملسـائل٢٨٩/٢٠٠٠ 

 (E/2000/SR.45) االجتماعية ومسائل حقوق اإلنسان
١٣٨ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٤ 

الوثائـــق اليت نظــر فيـها الـس االقتصـــــادي واالجتمـاعي فيمـا يتعلـق مبسـألة٢٩٠/٢٠٠٠ 
التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني للمؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت

 (E/2000/SR.45) تعقدها األمم املتحدة

١٣٩ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٦ 

 ٢٩١/٢٠٠٠ ( E/2000/L.31) ١٤٠ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٧ (أ) التقرير االستعراضي السنوي للجنة التنسيق اإلدارية لعام ١٩٩٩
الوثـائق الـيت نظـر فيـها الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي فيمــا يتعلــق مبســائل٢٩٢/٢٠٠٠ 

 (E/2000/SR.45) التنسيق والربامج واملسائل األخرى
١٤٠ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ٧ 

ــــة٢٩٣/٢٠٠٠  مذكـــرة مـــن األمـــني العـــام بشـــأن االنعكاســـات االقتصاديـــة واالجتماعي
للمستوطنات اإلسرائيلية على الشــعب الفلسـطيين يف األرض الفلسـطينية احملتلـة
منذ عام ١٩٦٧، مبا فيها القدس، وعلى السـكان العـرب يف اجلـوالن السـوري

 (E/2000/SR.45) احملتل

١٤١ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١١ 

طلــب عقــد دورة موضوعيــة مســــتأنفة لعـــام ٢٠٠٠ للمجلـــس االقتصـــادي٢٩٤/٢٠٠٠ 
واالجتمـــاعي لالنتـــهاء مـــــن النظــــر يف البنــــد ١٢ مــــن جــــدول األعمــــال

 (E/2000/L.21 and E/2000/SR.45)

١٤١ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٢ 

نظر الدورة املستأنفة لعام ٢٠٠٠ للجنة املعنيـة باملنظمـات غـري احلكوميـة يف رد٢٩٥/٢٠٠٠ 
(E/2000/88 (Part (I)/Add.1 and E/2000/SR.45) احلزب الراديكايل عرب الوطين

١٤٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٢ 

 ٢٩٦/٢٠٠٠ (E/2000/SR.45) ١٤٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (أ) منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات
تقرير األمني العام عن أعمال فريق اخلرباء املعين بربنامج األمم املتحدة يف جمـايل٢٩٧/٢٠٠٠ 

 ( E/2000/SR.45) اإلدارة العامة واملالية العامة يف اجتماعه اخلامس عشر
١٤٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (ب) 

ـــها الــس االقتصــادي واالجتمــاعي فيمــا يتعلــق مبســألة٢٩٨/٢٠٠٠  الوثـائق الـيت نظـر في
 (E/2000/SR.45) إمدادات املياه واملرافق الصحية

١٤٢ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (ج) 

الوثائق اليت نظـــر فيها الس االقتصادي واالجتماعي فيما يتعلق مبسـألة رسـم٢٩٩/٢٠٠٠ 
 (E/2000/SR.45) اخلرائط اجلغرافية

١٤٣ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (د) 

ـــع لفريــق اخلــرباء املخصــص للتعــاون٣٠٠/٢٠٠٠  تقريـر األمـني العـام عـن االجتمـاع التاس
 (E/1999/84 and Corr.1 and E/2000/SR.45) الدويل يف املسائل الضريبية

١٤٣ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (ز) 

تقرير األمني العام عـن مقترحـات لتعزيـز تنسـيق آليـات اللجنـة املعنيـة بتسـخري٣٠١/٢٠٠٠ 
ـــار مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة يف إط

 (E/2000/SR.45) والتنمية

١٤٣ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ (ح) 

زيـادة عـدد أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة لربنـــامج مفــوض األمــم املتحــدة الســامي٣٠٢/٢٠٠٠ 
 (E/2000/L.11) لشؤون الالجئني

١٤٤ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١ 

 



00-61032A7

E/2000/INF/2/Add.2

 ٤/٢٠٠٠
تعديـل اختصاصــات اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ: 

إدراج جورجيا يف اال اجلغرايف للجنة وقبوهلا عضوا يف اللجنة   
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ حييط علما بتوصية اللجنــة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ بـإدراج 
جورجيا يف اال اجلغرايف للجنة وقبوهلا عضوا يف اللجنة، 

ـــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ  يوافـق علـى توصيـة اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعي - ١
بإدراج جورجيا يف اال اجلغرايف للجنة وقبوهلا عضوا يف اللجنة؛ 

ـــك، تعديــل الفقرتــني ٢ و ٣ مــن اختصاصــات اللجنــة  يقـرر، بنـاء علـى ذل - ٢
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ. 

اجللسة العامة ٣٩ 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
 ٥/٢٠٠٠

ـــة الكــربى،  عقـــد التعــــاون مــــن أجـل تنميـة منطقـة ـر امليكونـغ دون اإلقليمي
 ٢٠٠٠-٢٠٠٩  

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
إذ يشـري إىل مسـؤولية اللجنـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ عــن 
ــــري املتخـــذة لتســـهيل اإلجـــراءات املتضـــافرة إلعـــادة التعمـــري  الشــروع واملشــاركة يف التداب
االقتصادي والتنمية االقتصادية يف آسيا واحمليط اهلادئ، ولرفع مستوى النشـاط االقتصـادي يف 

آسيا واحمليط اهلادئ، 
وإذ حييط علما بالعضوية الكبرية واالحتياجـات املتنوعـة للمنطقـة، وإذ يعتـرب أنـه مـن 
األساسي أن تزيد أمانة اللجنة تركيز برنامج عملها بغية دعم املبادرات دون اإلقليميـة وتعزيـز 

فعالية وكفاءة الربامج املنشأة على الصعيد دون اإلقليمي، 
وإذ يقر بأمهية وجود استراتيجية متضافرة وتعاون وثيق فيما بـني الـدول األعضـاء يف 
منطقـة اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ ووكـاالت التنميـة ذات الصلــة، 
فضال عن األطر اإلمنائية املعنيـة، لتعزيـز التعـاون فيمـا بـني بلـدان منطقـة ـر امليكونـغ الكـربى 

دون اإلقليمية لتشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية وختفيف حدة الفقر يف املنطقة، 
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وإذ يسلم بضرورة تعزيز قدرة البلدان يف منطقة ــر امليكونـغ الكـربى دون اإلقليميـة 
كوسيلة للمساعدة على تضييق هوة التنمية الكبرية بني بلدان املنطقة، 

وإذ يالحظ مع التقدير مسـامهة األمانـة يف خمتلـف الـربامج اإلمنائيـة يف منطقـة اللجنـة 
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ، مبـا يف ذلـك منطقـة ـر امليكونـغ الكـربى دون 
اإلقليمية، واملستوى العايل للدعم املقدم إىل األمانـة يف تلـك اجلـهود الـيت تبذهلـا هيئـات األمـم 

املتحدة املعنية ووكاالا املتخصصة، 
وإذ يرحـب ببيـان املؤمتـر التاسـع لربنـامج التعـاون االقتصـادي يف منطقـة ـر امليكونـغ 
الكـربى دون اإلقليميـة، املعقـود يف مـانيال يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠، وال ســـيما تصميــم 
الوزراء على مضاعفة مبادرم لتعجيل وتعزيز وتوسيع نطاق التعـاون اإلقليمـي داخـل املنطقـة 

دون اإلقليمية، 
وإذ يالحـظ مـع التقديـر الدعـم املـايل املتواصـل الـذي تقدمـه هيئـات األمـــم املتحــدة 
والوكاالت املتخصصة ومصرف التنمية اآلسيوي لعدد من الربامج اإلمنائيـة للبلـدان يف املنطقـة 
دون اإلقليميـة مبوجـب إطـار منطقـة ـر امليكونـغ الكـربى دون اإلقليميـة، علمـا بأنـه مت القيــام 

ببعض هذه الربامج بالتعاون مع األمانة، 
وإذ يسلم بالدور اهلام الذي تؤديه جلنة ر امليكونغ اليت تنفذ اآلن من خـالل أمانتـها 
اتفاق عام ١٩٩٥ بشأن التعاون من أجل التنمية املستدامة يف حـوض ـر امليكونـغ، سـعيا إىل 

حتقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية والسالمة البيئية يف منطقة حوض ر امليكونغ، 
يطلب إىل األعضاء اإلقليميني املعنيني واألعضاء املنتسبني:  - ١

إعـادة تـأكيد التزامـهم بـربامج التنميـة يف منطقــة ــر امليكونــغ الكــربى دون  (أ)
اإلقليمية من خالل اهليئات القائمة، مبا يف ذلك جلنة ر امليكونغ؛ 

القيام على حنو مشترك باسـتعراض اسـتراتيجية التنميـة القائمـة ـدف تطويـر  (ب)
ج أكثر تضافرا وترشيدا ميكن أن يرد بشكل فعال على حتديـات العوملـة ويتجنـب يف الوقـت 

نفسه ازدواجية اجلهود املبذولة لتطوير منطقة ر امليكونغ الكربى دون اإلقليمية؛ 
مواصلة العمل على حنو وثيـق لضمـان أن التعـاون يف جمـال التنميـة يف منطقـة  (ج)

ر امليكونغ دون اإلقليمية الكربى يتم بطريقة متكاملة؛ 
صياغة برامج للتنمية بطريقة تشجع القطاع اخلاص على دعمها؛  (د)
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يعلن عقد التعاون من أجل تنمية منطقة ر امليكونغ الكـربى دون اإلقليميـة،  - ٢
٢٠٠٠-٢٠٠٩، بغية توجيه نظر اتمع الدويل حنو تكثيـف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة 

يف املنطقة دون اإلقليمية؛ 
يطلـب إىل اجلمعيـة العامـة أن تؤيـد هـــذا القــرار، وأن تشــجع الدعــم، علــى  - ٣

املستوى العاملي، من أجل تنفيذه؛ 
حيث البلدان األعضاء، واملنظمـات واملؤسسـات الدوليـة واحلكوميـة الدوليـة،  - ٤
على تعزيز التعاون مع برامج تنمية منطقة ر امليكونغ الكربى دون اإلقليمية وتقدمي املسـاعدة 

إليها؛ 
يشجع احلكومات والوكاالت املاحنة، واملؤسسات املالية اإلقليميـة والدوليـة،  - ٥
وهيئات األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص علـى 
مساعدة البلدان يف منطقة ر امليكونغ الكـربى دون اإلقليميـة علـى بنـاء قدراـا بغيـة متكينـها 

من االندماج بشكل فعال يف االقتصاد اإلقليمي والعاملي؛ 
ـــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط  يطلـب إىل األمـني التنفيـذي للجنـة االقتصادي - ٦

اهلادئ: 
املسـاعدة علـى تعبئـة املـوارد الالزمـة لتقـــدمي املســاعدة التقنيــة واملســاعدة يف  (أ)
ااالت األخرى اليت رمبا تكون ضرورية، بناء علـى طلـب خمتلـف أطـر التنميـة يف منطقـة ـر 
امليكونغ الكربى دون اإلقليميـة، ال سـيما يف القطاعـات الرئيسـية مثـل تنميـة املـوارد البشـرية، 

والتجارة واالستثمارات، والنقل، واالتصاالت، وختفيف حدة الفقر، والتنمية االجتماعية؛ 
الدعوة لعقد االجتماعـات الالزمـة فيمـا بـني األطـراف املعنيـة لوضـع برنـامج  (ب)
عمل يرمي إىل تطوير منطقة ر امليكونغ الكربى دون اإلقليميـة ـدف حتقيـق نتـائج ملموسـة 

يف فترة معينة؛ 
يطلب أيضا إىل األمني التنفيذي رصـد برامـج خمتلـف األنشـطة اإلطاريـة مـن  - ٧
أجل تقدمي تقريره إىل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف دوراـا السـنوية 

وإىل مجيع البلدان األعضاء املعنية، وتقييم تنفيذ الربامج كل ثالث سنوات حىت اية العقد. 
اجللسة العامة ٣٩ 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 
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 ٦/٢٠٠٠
ـــراض التنميــة املســتدامة يف  التعـاون اإلقليمـي يف جمـال التطبيقـات الفضائيـة ألغ

 آسيا واحمليط اهلادئ 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

ـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ ١١/٥١  إذ يشـري إىل قـرار اللجن
ـــراض  املـؤرخ ١ أيـار/مـايو ١٩٩٥(١) عـن التعـاون اإلقليمـي يف جمـال التطبيقـات الفضـائية ألغ
البيئـة والتنميـة املسـتدامة يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ، الـذي أيـدت فيـــه اللجنــة توصيــات املؤمتــر 
الوزاري األول املعين بالتطبيقات الفضائية ألغراض التنمية يف آسيا واحمليط اهلـادئ، املعقـود يف 
بيجــني، يف أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٤، وإعــالن بيجــني املتعلــق بتطبيقــات تكنولوجيــا الفضــــاء 

ألغراض التنمية السليمة واملستدامة بيئيا يف آسيا واحمليط اهلادئ، 
وإذ يشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامة ١٢٣/٥١ املؤرخ ١٣ كـانون األول/ديسـمرب 
١٩٩٦ عن التعاون الدويل من أجل اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، الـذي 
أكد يف مجلة أمور ضرورة زيادة فوائد تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا واملسـامهة يف حتقيـق منـو 

منتظم ألنشطة الفضاء ألغراض التنمية املستدامة، 
وإذ يشري كذلك إىل توصيات مؤمتر األمم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء 
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (يونيسـبيس الثـالث)، املعقـود يف فيينـا يف متـوز/يوليـه 

 ،(٢)١٩٩٩
وإذ يشري إىل املقرر الذي اختذته اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ 
املتخذ يف دورا اخلامسة واخلمسـني يف نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ بعقـد مؤمتـر وزاري ثـان بشـأن 
التطبيقات الفضائية ألغراض التنميـة املسـتدامة يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ يف نيودهلـي يف تشـرين 

الثاين/نوفمرب ١٩٩٩، 
وإذ يالحـظ مـع االرتيـاح جنـاح املؤمتـر الـوزاري الثـاين، الـــذي اعتمــد إعــالن دهلــي 
املتعلق بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ لتحسـني نوعيـة احليـاة يف األلفيـة 
اجلديـدة(٣)، واالسـتراتيجية وخطـة العمـل املتعلقتـني بتطبيقـــات تكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض 
التنمية املستدامة يف آسيا واحمليط اهلادئ يف األلفيــة اجلديـدة(٤)، وأعلـن بـدء املرحلـة الثانيـة مـن 

الربنامج اإلقليمي للتطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٥، امللحق رقم ١٧ (E/1995/37) الفصل الرابع.  (١)
 .A/CONF.184/6 انظر (٢)

E/ESCAP/1166، املرفق األول.  (٣)
املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٤)
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وإذ يكرر تأكيد اهتمـام األعضـاء واألعضـاء املنتسـبني الشـديد باملشـاركة يف أنشـطة 
التعاون اليت ستنشـأ عـن املرحلـة الثانيـة مـن الربنـامج اإلقليمـي للتطبيقـات الفضائيـة والتزامـهم 

باملسامهة يف هذه األنشطة، 
وإذ يسـلم بـالدور األساسـي لتكنولوجيـات الفضـــاء وتطبيقاــا يف جمــال إدارة البيئــة 
واملوارد الطبيعية واألمن الغذائي واملنظومـات الزراعيـة وبنـاء القـدرات وتنميـة املـوارد البشـرية 
والتعليم وختفيف حـدة الفقـر واحلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة والرعايـة الصحيـة واحملافظـة علـى 

الصحة والتخطيط للتنمية املستدامة من أجل حتسني نوعية احلياة، 
وإذ يشري إىل جهود اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ يف تعزيـز 
التطبيقات الفضائيــة ألغـراض التنميـة املسـتدامة يف املنطقـة والتزامـها مبواصلـة أداء دور حيـوي 

وحفاز يف هذا الصدد، 
يؤيـد توصيـات املؤمتـر الـوزاري الثـاين املتعلـق بالتطبيقـات الفضائيـة ألغــراض  - ١
ــــاين/نوفمـــرب  التنميــة املســتدامة يف آســيا واحمليــط اهلــادئ، املعقــود يف نيودهلــي يف تشــرين الث

١٩٩٩(٥)؛ 
يؤيد أيضا إعالن دهلي املتعلق بتطبيقات تكنولوجيا الفضـاء يف آسـيا واحمليـط  - ٢
اهلـادئ لتحسـني نوعيـة احليـاة يف األلفيـة اجلديـدة(٣)، واالسـتراتيجية وخطـــة العمــل املتعلقتــني 
بتطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض التنميـة املسـتدامة يف آسـيا واحمليـــط اهلــادئ يف األلفيــة 

اجلديدة(٤)؛ 
يدعـــو إىل التنفيـــذ املبكـــر إلعـــالن دهلـــي واالســـتراتيجية وخطـــة العمـــــل  - ٣

والتوصيات األخرى الصادرة عن املؤمتر الوزاري الثاين؛ 
يشجع مجيع األعضاء واألعضاء املنتسبني يف اللجنة االقتصاديـة واالجتماعيـة  - ٤
آلسيا واحمليط اهلادئ على املشاركة بنشاط يف املرحلة الثانية من الربنـامج اإلقليمـي للتطبيقـات 
الفضائية ألغراض التنميـة املسـتدامة والشـروع يف التنفيـذ الوطـين الفعـال لالسـتراتيجية وخطـة 

العمل؛ 
ـــأن تقــوم اللجنــة االستشــارية احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالربنــامج  يوصـي ب - ٥
اإلقليمي للتطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة، حتت رعاية جلنة البيئـة وتنميـة املـوارد 
البشرية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحمليـط اهلـادئ، بإسـداء املشـورة حسـب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/ESCAP/1166 انظر (٥)
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ما هو مالئم لتنفيذ الربنامج، ويدعو األعضاء واألعضاء املنتسبني إىل تعزيـز متثيلـهم يف اللجنـة 
االستشارية احلكومية الدولية؛ 

يدعو مجيع هيئات األمم املتحـدة ووكاالـا املعنيـة واجلـهات املاحنـة املتعـددة  - ٦
األطراف والوكاالت الدولية إىل تقـدمي الدعـم التقـين واملـايل لتنفيـذ توصيـات املؤمتـر الـوزاري 
ـــة الثانيــة مــن الربنــامج  الثـاين، وإعـالن دهلـي، واالسـتراتيجية وخطـة العمـل، املتوخـاة للمرحل

اإلقليمي للتطبيقات الفضائية؛ 
ـــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط  يطلـب إىل األمـني التنفيـذي للجنـة االقتصادي - ٧

اهلادئ: 
منــح األولويــة الواجبــة لألنشــطة املقترحــة يف االســتراتيجية وخطــة العمــــل  (أ)

وإدراج الربنامج اإلقليمي للتطبيقات الفضائية يف برامج العمل املوضوعة لفترة السنتني؛ 
ـــوارد، علــى دعــم شــبكة التعــاون  تعزيـز قـدرة أمانـة اللجنـة، رهنـا بتوافـر امل (ب)

اإلقليمي بغية تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل بنجاح؛ 
تعبئـة املـوارد مـن أجـــل أنشــطة التعــاون التقــين متشــيا مــع توصيــات املؤمتــر  (ج)

الوزاري الثاين، وإعالن دهلي، واالستراتيجية وخطة العمل؛ 
ـــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ يف  تقـدمي تقريـر إىل اللجنـة االقتصادي (د)

دورا التاسعة واخلمسني عن تنفيذ هذه التوصيات. 
اجللسة العامة ٣٩ 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 
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 ٧/٢٠٠٠  
إنشـاء املؤمتـر اإلحصـائي لألمريكتـني التـابع للجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة 

 ومنطقة البحر الكارييب 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يشري إىل خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقين فيمـا بـني البلـدان 
الناميـة(٦) الـيت أقرـا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف قرارهـا ١٣٤/٣٣ املـــؤرخ ١٩ كــانون 

األول/ديسمرب ١٩٧٨، 
وإذ يضع يف اعتباره املقررات اليت اختذا اللجنة الرفيعة املستوى الستعراض التعـاون 
التقين بني البلدان النامية يف اجتماعها العاشر املعقـود مبقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك مـن ٥ إىل 
٩ أيار/مايو ١٩٩٧، وال سيما املقرر ١/١٠ بـاء(٧) املتعلـق باسـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ 

استراتيجية االجتاهات اجلديدة يف جمال التعاون التقين بني البلدان النامية، 
وإذ يرى أن اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، فيمـا يتعلـق 
بالتعاون التقين يف ميدان اإلحصاءات، تتعاون بانتظام من أجل تيسـري التنسـيق بـني مؤسسـات 
البلدان املتقدمة النمو واملنظمات الدولية واملكاتب اإلحصائية الوطنية يف البلدان األعضـاء الـيت 

تضطلع مبشاريع التعاون التقين، 
وإذ يضع يف اعتباره �من جهة� أن منظمة الدول األمريكية تتعاون مـع اللجنـة منـذ 
عام ١٩٩٤ يف تنظيم االجتماع املشترك بني املنظمة واللجنة بشـأن املسـائل اإلحصائيـة، ومـن 
جهـة أخـرى، أن اللجنـة التنفيذيـة الدائمـة لـس البلـدان األمريكيـة للتكـــامل اإلمنــائي التابعــة 
ملنظمة الدول األمريكية قررت، يف قرارها ٣٤ املؤرخ ٨ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٨، إـاء 
وجود املؤمتر اإلحصائي للبلدان األمريكية داخل إطار منظمة الـدول األمريكيـة، الـذي كـانت 
جلنته التنفيذية الدائمـة نظـرية اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب يف 
ــة  إطـار اتفـاق التعـاون يف املسـائل اإلحصائيـة بـني منظمـة الـدول األمريكيـة واللجنـة االقتصادي
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، عالوة على أن منظمـة الـدول األمريكيـة طلبـت مـن 
بلداـا األعضـاء توحيـد جـهود التنسـيق يف املسـائل اإلحصائيـة يف كيـان واحـد داخـل اللجنـــة 

االقتصادية، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتعاون التقـين فيمـا بـني البلـدان الناميـة، بوينـس آيـرس، ٣٠ آب/أغسـطس –  (٦)
١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٧٨ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.78.II.A.11 والتصويب)، الفصل األول. 
انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم ٣٩ (A/52/39)، املرفق األول.  (٧)
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وإذ يضـع يف اعتبـاره أيضـا أن اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 
ـــني منظمــة البلــدان األمريكيــة واملعــين باملســائل  الكـارييب تـدرج االجتمـاع املشـترك بينـها وب
اإلحصائية يف برنامج عملها، ولذلك ميكن معاجلة اآلثار التقنية والتشغيلية واملالية املترتبة علـى 
إنشـاء مؤمتـر إحصـائي لألمريكتـني تـابع للجنـة االقتصاديـــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكارييب باعتباره هيئة من اهليئات الفرعيـة للجنـة، بإعـادة ختصيـص املـوارد املتاحـة يف امليزانيـة 

العادية، 
وإذ يـرى أن اللجنـة التنفيـذية الدائمـة لـس البلـدان األمريكيـة للتكـامل اإلمنـائي قـــد 
ـــدا واملكســيك وإىل أمانــة  عـهدت يف قرارهـا ٣٤ إىل ممثلـي املكـاتب اإلحصائيـة يف بـريو وكن
اللجنـة االقتصاديـة مبهمـة إعـداد اقـتراح بشـأن تنظيـم وتشـغيل املؤمتـر اإلحصـــائي لألمريكتــني 
التابع للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، وهـو اقـتراح ُأدخلـت عليـه 
حتسـينات واعتمـد باإلمجـاع يف اجتمـاع مديـري اإلدارات اإلحصائيـة يف األمريكتـــني. وعقــد 

مبقر اللجنة، يف سانتياغو، يف الفترة من ٢٤ إىل ٢٦ آذار/مارس ١٩٩٩، 
وإذ يشـري إىل القـرار ٤٨٩ (اجللسـة العامـة ١٩) الـذي اختذتـه اللجـنة اجلامعـة التابعــة 
للجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب بشـأن اهليكـل احلكومـــي الــدويل 
للجنة االقتصادية ومهامها، والذي أوصت فيـه اللجنـة باحلفـاظ علـى اهليكـل املؤسسـي احلـايل 
للجنة االقتصادية، وقرار اللجنة ٥٥٣ (د – ٢٦)(٨) املتعلق بإصالح األمم املتحـدة وأثـره علـى 
اللجنة، والذي أوصت فيه باالستمرار يف النمط الراهـن ملؤمتـرات منظومـة اللجنـة االقتصاديـة، 

– ٢٧)(٩) املتعلق بالتعاون التقين فيما بني البلدان واملناطق النامية،  وقرار اللجنة ٥٧٣ (د 
ـــة  وقــد درس اقــتراح إنشــاء املؤمتــر اإلحصــائي لألمريكتــني التــابع للجنــة االقتصادي

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الوارد يف مرفق هذا القرار، 
وإذ يضع يف اعتباره أخريا طابع وأهـداف االقـتراح املتعلـق بإنشـاء املؤمتـر اإلحصـائي 

لألمريكتني التابع للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(١٠)، 
يوافق على اقتراح إنشاء مؤمتـر إحصـائي لألمريكتـني تـابع للجنـة االقتصاديـة  - ١
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، باعتباره هيئة فرعية هلذه اللجنـة، بصيغتـه الـواردة يف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٦، امللحق رقم ١٧ (E/1996/37)، الفصل الثالث،  (٨)

الفرع واو. 
املرجع نفسه، ١٩٩٨، امللحق رقم ٢١ (E/1998/41)، الفصل الثالث، الفرع زاي.  (٩)

 .Informe Final de la Reunión de Directores de Estadistica de las Américas (LC/L.1199 (Sem.88/10)) (١٠)
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ــــدورة الثامنـــة  مرفــق هــذا القــرار مشــفوعا باملالحظــات واالقتراحــات املدرجــة يف تقريــر ال
والعشرين؛ 

ــــذي عـــرض املقترحـــات الالزمـــة إلنشـــاء املؤمتـــر  يطلــب إىل األمــني التنفي - ٢
اإلحصائي لألمريكتني التابع للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب علـى 

اهليئات ذات الصلة يف األمم املتحدة للنظر فيها؛ 
ـــدم يف الــدورة التاســعة والعشــرين للجنــة  يطلـب إىل األمـني التنفيـذي أن يق - ٣

تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
اجللسة العامة ٣٩ 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

 
املرفق   

إنشاء املؤمتر اإلحصـــائي لألمريكتــني التــابع للجنــة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة 
 البحر الكارييب 

املؤمتر اإلحصائي لألمريكتني التابع للجنة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة  أوال -
البحر الكارييب   
الطابع  - ١

يشكل املؤمتر اإلحصائي لألمريكتني التابع للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة 
البحر الكارييب هيئة من اهليئات الفرعية للجنة االقتصاديـة الـيت ستسـاهم يف تطويـر السياسـات 

واألنشطة اإلحصائية يف بلدان املنطقة. 
 

األهداف  - ٢
تعزيـز تطويـر اإلحصـاءات الوطنيـة وحتسـينها، والعمـل علـــى كفالــة قابليتــها  (أ)
للمقارنة على الصعيد الدويل، مع مراعـاة توصيـات اللجنـة اإلحصائيـة التابعـة لألمـم املتحـدة، 

والوكاالت املتخصصة، وغريها من املنظمات ذات الصلة؛ 
تعزيـز التعـاون الـدويل واإلقليمـي والثنـائي بـني املكـاتب الوطنيـة والوكـــاالت  (ب)

الدولية واإلقليمية؛ 
إعداد برنامج ألنشطة التعـاون اإلقليمـي والـدويل لفـترة سـنتني لتلبيـة طلبـات  (ج)

بلدان املنطقة رهنا بتوافر املوارد. 
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العضوية  - ٣
ـــة ومنطقــة  مجيـع البلـدان األعضـاء يف جلنـة األمـم املتحـدة االقتصاديـة ألمريكـا الالتيني

البحر الكارييب. 
 

جلسات املؤمتر  - ٤
يعقد املؤمتر اجتماعاته العادية مرة كل عامني. وجيـوز للمؤمتـر أن يقبـل دعـوة إحـدى 

حكومات البلدان األعضاء إىل عقد اجتماعه العادي يف بلدها. 
عضوية اللجنة التنفيذية  - ٥

ينتخب املؤمتر أعضاء اللجنة التنفيذية وفقا للنظام الذي تضعـه اللجنـة. ويتـوىل رئيـس 
اللجنة التنفيذية أيضا رئاسة اجتماعات املؤمتر. وجيوز للجنـة التنفيذيـة عقـد اجتمـاع اسـتثنائي 

فيما بني االجتماعات العادية. 
 

األمانة  - ٦
تقوم أمانة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب بأعمـال أمانـة 

املؤمتر. وتضع أمانة اللجنة حتت تصرف املؤمتر ما توافق عليه اللجنة من وثائق ومرافق. 
 

اللجنة التنفيذية للمؤمتر   ثانيا -
الطابع  - ١

ينشئ املؤمتر اإلحصائي لألمريكتني التابع للجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة 
البحر الكارييب جلنة تنفيذية لدعم املؤمتر حسب املنصوص عليه يف الفقرة ٤ أدناه. 

 
تكوين اللجنة التنفيذية  - ٢

تتـألف اللجنـة التنفيذيـة مـن رئيـس وسـتة أعضـــاء. وينتخــب أعضاؤهــا مــن البلــدان 
ـــي إيــالء عنايــة خاصــة لكفالــة متثيــل اموعــات دون  األعضـاء يف اللجنـة االقتصاديـة. وينبغ

اإلقليمية للبلدان يف اللجنة. 
 

انتخاب اللجنة التنفيذية وفترات العضوية  - ٣
يعد رئيس اللجنة التنفيذية يف بداية كل مؤمتر، بالتشـاور مـع أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة 

وأعضاء املؤمتر، اقتراحا بانتخاب جلنة جديدة. 
تباشر اللجنة التنفيذية املنتخبة حديثا مهامها مبجرد اختتــام االجتمـاع العـادي للمؤمتـر 

الذي انتخبت خالله، وتستمر فترة عملها حىت اية االجتماع العادي التايل. 
ـــادي  ينتخـب املؤمتـر أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة، مبـن فيـهم الرئيـس، خـالل اجتماعـه الع

لفترة عامني. 
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جيوز إعادة انتخـاب أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة لثـالث فـترات متتاليـة. وال جيـوز إعـادة 
انتخاب الرئيس لنفس املنصب لفترة ثانيـة تاليـة، لكـن جيـوز إعـادة انتخابـه عضـوا يف اللجنـة. 
وال جيوز إعادة انتخاب أي عضو من أعضاء اللجنة قضى ثالث فترات متتالية إال بعـد عـامني 

من انتهاء فترة عضويته األخرية. 
املهام  - ٤

تتمثل مهام اللجنة التنفيذية فيما يلي: 
االضطالع باملهام املسندة إليها من قبل املؤمتر؛  (أ)

القيام مرة كل سنتني بإعداد برنـامج لفـترة سـنتني ألنشـطة التعـاون اإلقليمـي  (ب)
والدويل يف الشؤون اإلحصائية يعرض على االجتماع العادي للمؤمتر؛ 

متابعة تنفيذ االتفاقات اليت يتم التوصـل إليـها يف املؤمتـر واملـهام املسـندة إليـها  (ج)
من قبـــل املؤمتر، وال سيما برنامج فتــــرة السـنتني ألنشـطة التعـــاون املشـار إليــــه فـــي الفقـرة 

أوال - ٢ (ج) أعاله؛ 
البت يف مسألة الوثائق الالزمـــة الجتماعاـــا. وتتبع قـاعدة عامــــة مؤداهــــا  (د)
هـو أنـه ال يشـــرع يف أي مناقشــة موضوعيــة مــا مل تتوافــر الوثــائق الالزمــة. وتتــوىل األمانــة 

مسؤولية تيسري االمتثال هلذه القاعدة. 
االجتماعات  - ٥

جتتمع اللجنة التنفيذية مرتني على األقـل خـالل الفـترة فيمـا بـني االجتماعـات العاديـة 
للمؤمتر. وتقر اللجنة، يف االجتماع الـذي يسـبق املؤمتـر، برنـامج أنشـطة املؤمتـر لفـترة السـنتني 

ويقدم هذا الربنامج يف االجتماع العادي للمؤمتر. 
وجيوز للجنة التنفيذية أن تدعو حلضور اجتماعاـا البلـدان أو اخلـرباء الذيـن بإمكـام 

اإلسهام يف تنفيذ مهامها. 
 

 ٨/٢٠٠٠ 
ـــدورة التاســعة والعشــرين للجنــة االقتصاديــة ألمريكــا  مكـان وتـاريخ انعقـاد ال

 الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يضع يف اعتباره الفقرة ١٥ من اختصاصـات اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة 
ومنطقة البحر الكارييب واملادتني ١ و ٢ من نظامها الداخلي، 
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وإذ يضـع يف اعتبـاره الدعـوة الـيت وجهتـها حكومـة الـــربازيل لعقــد الــدورة التاســعة 
والعشرين للجنة يف ذلك البلد، 

يعرب عن امتنانه حلكومة الربازيل لدعوا الكرمية؛  - ١
يقبل الدعوة بكل سرور؛  - ٢

يوافق على عقد الدورة التاسعة والعشـرين للجنـة يف النصـف الثـاين مـن عـام  - ٣
 .٢٠٠٢

 
اجللسة العامة ٣٩ 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

 
 ٩/٢٠٠٠

 حالة املرأة والفتاة يف أفغانستان 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يسترشد مبيثاق األمـم املتحـدة، واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان(١١)، والعـهدين 
الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان(١٢)، واتفاقيــة مناهضـة التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة 
أو العقوبة القاسيـــة أو الالإنسانيــة أو املهينة(١٣) ، واتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز 
ـــة حقــوق الطفــل(١٥)، وإعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة(١٦)،  ضـد املـرأة(١٤)، واتفاقي
وإعـالن(١٧) ومنـهاج(١٨) عمـل بيجـني املعتمديـن يف املؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، وســائر 

صكوك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قرار اجلمعية العامة ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١١)

قرار اجلمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، املرفق.  (١٢)
قرار اجلمعية العامة ٤٦/٣٩، املرفق.  (١٣)

قرار اجلمعية العامة ١٨٠/٣٤، املرفق.  (١٤)
قرار اجلمعية العامة ٢٥/٤٤، املرفق.  (١٥)

قرار اجلمعية العامة ١٠٤/٤٨.  (١٦)
تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (١٧)

املبيع A.96.IV.13)، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول. 
املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (١٨)
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وإذ يشري إىل أن أفغانستان طرف يف اتفاقية منع جرميــة اإلبـادة اجلماعيـة(١٩)، والعـهد 
الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية(١٢)، والعـهد الـدويل اخلـاص بـــاحلقوق االقتصاديــة 
واالجتماعيـة والثقافيـة(١٢)، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبــة 
ـــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة  القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، واتفاقي

املدنيني وقت احلرب(٢٠)، وأا وقعت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 
وإذ يقلقه بالغ القلق استمرار تدهور حالة املــرأة والفتـاة يف مجيـع منـاطق أفغانسـتان، 
وال سـيما يف مجيـع املنـاطق اخلاضعـة لسـيطرة حركـة طالبـان، حسـبما تثبتـه التقـارير املســتمرة 
املدعمـة باألسـانيد الـيت تتحـدث عـن انتـهاكات جسـيمة للحقـوق اإلنســـانية للمــرأة والفتــاة، 
مبا يف ذلك مجيع أشـكال التميـيز ضدمهـا، وهـي أشـكال مـن قبيـل تقييـد إمكانيـة التوصـل إىل 
الرعايـة الصحيـة، أو إىل التعليـم يف العديـد مـن مراحلـه وأنواعـه، أو إىل العمـل خـارج املــرتل، 
ـــك فضــال عــن القيــود  وعـدم إمكـان التوصـل، يف بعـض احلـاالت، إىل املعونـة اإلنسـانية، وذل

املفروضة على حرية تنقلهما، 
وإذ يرحـب بـالعمل اجلـاري الـذي يضطلـع بـه املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنســان 
املعين حبقوق اإلنسان يف أفغانسـتان، وال سـيما تركـيزه بوجـه خـاص علـى انتـهاكات حقـوق 

اإلنسان للمرأة والفتاة، وال سيما يف األراضي اخلاضعة لسيطرة فصيلة طالبان، 
وإذ يالحظ بقلق إضرار هذه الظروف املؤذية برفاه النساء األفغانيات ورفاه األطفـال 

الذين يف رعايتهن، 
وإذ يرحـب بإيفـــاد بعثــة األمــم املتحــدة املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بالقضايــا 
اجلنسانية إىل أفغانستان يف تشرين الثـاين/نوفمـرب عـام ١٩٩٧، والـيت اضطلعـت ـا املستشـارة 
ـــار التقريــر املتعلــق  اخلاصـة لألمـني العـام للقضايـا اجلنسـانية والنـهوض بـاملرأة، آخـذا يف االعتب
بالبعثة(٢١)، وآمال أن تكون تلك البعثة مبثابة منوذج للجهود اليت سيضطلع ا مسـتقبال ملعاجلـة 

البعد اجلنساين يف حاالت األزمات أو الصراعات،  
وإذ يعرب عن تقديره للدعم الذي يقدمه اتمع الدويل للمرأة والفتـاة يف أفغانسـتان 
وتضامنـه معـهما، وإذ ينـاصر املـرأة األفغانيـة الـيت حتتـج علـى االنتـهاكات الـــيت متــس حبقوقــها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قرار اجلمعية العامة ٢٦٠ ألف (د – ٣).  (١٩)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٧٥، الرقم ٧٩٣.  (٢٠)
لالطـالع علـى نـص التقريـر، انظــــر موقـــــــع Women Watch web site علــى الشبكــــــــة االلكترونيـــــــــة  (٢١)

 .(www.un.org/womenwatch/news/archive.htm)
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اإلنسانية، وإذ يشجع املرأة والرجل يف مجيع أحناء العامل علـى مواصلـة اجلـهود مـن أجـل لفـت 
االنتباه إىل حالتهما وتشجيع االستعادة الفورية لقدرما على التمتع حبقوقهما اإلنسانية، 

يدين استمرار االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان للمـرأة والفتـاة، مبـا فيـها  - ١
مجيع أشكال التمييز والعنف ضدمها، يف مجيـع منـاطق أفغانسـتان، وال سـيما املنـاطق اخلاضعـة 

لسيطرة الطالبان؛ 
يدين أيضا القيود املستمرة على إمكانية حصول املـرأة علـى الرعايـة الصحيـة  - ٢
واالنتهاك املنظم للحقـوق اإلنسـانية للمـرأة يف أفغانسـتان، مبـا يف ذلـك القيـود املفروضـة علـى 
الوصــول إىل التعليــم وإىل العمــل خــارج البيــت، وحريــة التنقــل، والتحــرر مــــن التخويـــف 
ـــن يف  واملضايقـة والعنـف، وهـو مـا يؤثـر سـلبا يف رفـاه النسـاء األفغانيـات ورفـاه األطفـال الذي

رعايتهن؛ 
حيـث طالبـان واألطـراف األفغانيـة األخـــرى علــى االعــتراف جبميــع حقــوق  - ٣
اإلنسان واحلريات األساسية وعلى محايتها وتعزيزها والتصـرف وفقـا هلـا، بصـرف النظـر عـن 
نوع اجلنس أو األصل اإلثين أو الديانة، وفقا للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وعلـى 

احترام القانون اإلنساين الدويل؛ 
حيـث مجيـع األطـراف األفغانيـة، وال سـيما طالبـان، علـــى القيــام دون تأخــري  - ٤
بوضع حد جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكـب ضـد النسـاء والفتيـات، وعلـى اختـاذ 

تدابري عاجلة لضمان ما يلي: 
إلغاء مجيع التدابري التشريعية وغريها من التدابــري الـيت تنطـوي علـى متيـيز ضـد  (أ)
النساء والفتيات، والتدابري اليت تعوق إعمال مجيع حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات؛ 

اشتراك املرأة بصورة فعالة يف احليـاة املدنيـة والثقافيـة واالقتصاديـة والسياسـية  (ب)
واالجتماعية يف مجيع أرجاء البلد؛ 

احترام حق املرأة املتكافئ يف العمل، وإعادة إدماجها يف سوق العمل؛  (ج)
حق املرأة والفتاة املتكافئ يف التعليم دون متييز، وإعـادة فتـح املـدارس وقبـول  (د)

املرأة والفتاة يف مجيع مراحل التعليم؛ 
احــترام حــق املــرأة يف األمــن الشــخصي، وضمــان تقــــدمي املســـؤولني عـــن  (هـ)

االعتداءات البدنية على املرأة إىل العدالة؛ 
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احترام حرية املرأة يف التنقل؛  (و)
احترام إمكانية وصول املرأة والفتاة بصورة فعلية وعلى قدم املسـاواة بغـريهن  (ز)
إىل املرافـق الالزمـة حلمايـة حقـهن يف نيـــل أعلــى مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة 

والعقلية؛ 
يشــجع اجلــهود املتواصلــة الــيت تبذهلــا األمــم املتحــدة واملنظمــــات الدوليـــة  - ٥
واملنظمات غري احلكومية واملاحنون لضمان صـوغ وتنسـيق مجيـع الـربامج الـيت تتلقـى مسـاعدة 
مـن األمـم املتحـدة يف أفغانسـتان بطريقـة مـن شـأا أن تشـجع وتكفـل اشـتراك املـرأة يف تلــك 

الربامج، وضمان استفادة املرأة من مثل هذه الربامج على قدم املساواة مع الرجل؛ 
يناشد مجيع الدول واتمع الدويل كفالة اسـتناد مجيـع املسـاعدات اإلنسـانية  - ٦
ـــتراتيجي ألفغانســتان، إىل مبــدأ عــدم  املقدمـة إىل شـعب أفغانسـتان، طبقـا إلطـار العمـل االس
التمييز، ومراعاا للمنظور اجلنساين، وسعيها الفعـال لتعزيـز اشـتراك كـل مـن املـرأة والرجـل، 

وتعزيزها للسالم، واحترامها حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ 
حيـث الـدول علـى أن تواصـــل إيــالء اهتمــام خــاص لتعزيــز ومحايــة حقــوق  - ٧
اإلنسان للمرأة يف أفغانستان وأن تعمم املنظور اجلنساين يف مجيع جوانب سياسـاا وإجراءاـا 

املتصلة بأفغانستان؛ 
يرحب بإنشاء وظيفة مستشار للقضايا اجلنسانية ومستشـار حلقـوق اإلنسـان  - ٨
يف مكتـب املنسـق املقيـم لألمـــم املتحــدة يف أفغانســتان ضمانــا لزيــادة فعاليــة حبــث ومعاجلــة 
الشـواغل املتعلقـة حبقـــوق اإلنســان والشــواغل اجلنســانية يف مجيــع برامــج األمــم املتحــدة يف 
أفغانسـتان، مـع مراعـاة التوصيـات الـواردة يف تقريـــر البعثــة املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة 
بالقضايا اجلنسانية اليت أوفدت إىل أفغانستان(٢١) واليت اضطلعت ا املستشارة اخلاصـة لألمـني 

العام للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧؛ 
حييط علما بتقرير املقررة اخلاصة للجنة حقـوق اإلنسـان املعنيـة بـالعنف ضـد  - ٩
املـرأة وأسـبابه وعواقبـه، عـن بعثتـها إىل أفغانســـتان، يف الفــترة مــن ١ إىل ١٣ أيلــول/ســبتمرب 

١٩٩٩(٢٢)؛ 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/CN.4/2000/68/Add.4 (٢٢)



2200-61032A

E/2000/INF/2/Add.2

حيث األمني العام على ضمان تنفيذ مجيع أنشطة األمم املتحـدة يف أفغانسـتان  - ١٠
وفقا ملبدأ عدم التمييز ضد املرأة والفتاة، وعلـى ضمـان احتـواء أعمـال وحـدة الشـؤون املدنيـة 
املنشأة يف بعثة األمم املتحدة اخلاصة لـدى أفغانسـتان، مبـا فيـها تدريـب املوظفـني واختيـارهم، 
على منظور جنساين وعلى اهتمام خاص حبقـوق اإلنسـان للمـرأة والفتـاة، وعلـى بـذل جـهود 

من أجل تعزيز دور املرأة يف الدبلوماسية الوقائية، وصنع السالم، وحفظ السالم؛ 
ـــوق اإلنســان املعــين حبالــة  يشـدد علـى أمهيـة إيـالء املقـرر اخلـاص للجنـة حق - ١١
حقـوق اإلنسـان يف أفغانسـتان اهتمامـا خاصـــا حلقــوق اإلنســان للمــرأة والفتــاة ودجمــه التــام 

للمنظور اجلنساين يف أعماله؛ 
يناشــد الــدول واتمــع الــدويل أن ينفــذوا توصيــات بعثــة األمــــم املتحـــدة  - ١٢
املشتركة بني الوكاالت املعنية بالقضايا اجلنسانية اليت أوفدت إىل أفغانستان برئاسة املستشـارة 

اخلاصة لألمني العام للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة؛ 
حيث مجيع الفصائل األفغانية، وال سيما طالبان، علـى ضمـان سـالمة ومحايـة  - ١٣
مجيع موظفي األمم املتحدة والعاملني بالشـؤون اإلنسـانية يف أفغانسـتان، وعلـى السـماح هلـم، 

بصرف النظر عن نوع اجلنس، بأداء أعماهلم دون عراقيل؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يواصل استعراض حالة املرأة والفتـاة يف أفغانسـتان  - ١٤
وأن يقدم إىل جلنة وضع املرأة يف دورا اخلامسة واألربعني تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ 

هذا القرار. 
اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 
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 ١٠/٢٠٠٠
 مواصلة حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني من جانبهم ولفائدم وبالتعاون معهم 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
ــــؤرخ ٣ كـــانون األول/ديســـمرب  إذ يشــري إىل قــرارات اجلمعيــة العامــة ٥٢/٣٧ امل
ــــة مبوجبـــه برنـــامج العمـــل العـــاملي املتعلـــق بـــاملعوقني(٢٣)،  ١٩٨٢، الــذي اعتمــدت اجلمعي
ــــدت مبوجبـــه القواعـــد  و ٩٦/٤٨ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٣، الــذي اعتم
املوحـــدة بشـــأن حتقيـــق تكافـــــــــؤ الفـــــرص للمعوقـــني، و ٨٢/٥٢ املــــــؤرخ ١٢ كــــانون 

األول/ديسمرب ١٩٩٧، و ١٢١/٥٤ املؤرخ ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، 
وإذ يشري أيضا إىل قراري الس االقتصادي واالجتماعي ١٩/١٩٩٧ بشـأن تكـافؤ 
الفرص للمعوقني، و ٢٠/١٩٩٧ بشأن األطفال املعوقـني، املؤرخـني ٢١ متـوز/يوليـه ١٩٩٧، 
وإىل قـرار جلنـــــــة حقـــــــوق اإلنسـان ٣١/١٩٩٨ املـؤرخ ١٧ نيســـان/أبريــل ١٩٩٨ بشــأن 
حقوق اإلنسان للمعوقني(٢٤)، وسائر القرارات ذات الصلة املتخذة من جـانب اجلمعيـة العامـة 

والس االقتصادي واالجتماعي وجلانه الفنية، 
وإذ يشري كذلك إىل مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، ويعيـد تـأكيد االلتزامـات 
الواردة يف صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال 

التمييز ضد املرأة(٢٥)، واتفاقية حقوق الطفل(٢٦)، 
وإذ يشري إىل إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعيـة وبرنـامج عمـل مؤمتـر القمـة 
العاملي للتنمية االجتماعية اللذين اعتمدمها مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة(٢٧)، واللذيـن 

طُلب فيهما إىل احلكومات أن تعزز القواعد املوحدة وتضع استراتيجيات لتنفيذها، 
وإذ يعيد تأكيد نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمتـرات القمـة الـيت عقدـا األمـم املتحـدة 
واستعراضات املتابعة اخلاصة بكل واحد منـها، وال سـيما فيمـا يتصـل بتعزيـز حقـوق املعوقـني 

ورفاههم على أساس مشاركتهم الكاملة وعلى قدم املساواة، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر A/37/351/Add.1 و Corr.1، املرفق، الفرع الثامن، التوصية األوىل ��٤.  (٢٣)
الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٨، امللحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصــل الثـاين، الفـرع  (٢٤)

ألف. 
قرار اجلمعية العامة ١٨٠/٣٤، املرفق.  (٢٥)
قرار اجلمعية العامة ٢٥/٤٤، املرفق.  (٢٦)

ـارس ١٩٩٥ (منشـورات األمـم املتحـدة،  تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميــــــــة االجتماعية، كوبنـهاغن، ٦-١٢ آذار/م (٢٧)
رقم املبيع A.96.IV.8)، الفصل األول، القرار ١، املرفقان األول والثاين. 
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وإدراكـا منـه لضـرورة اعتمـاد وتنفيـذ اسـتراتيجيات وسياسـات فعالـــة تعــزز حقــوق 
املعوقني ومشاركتهم الكاملة والفعلية يف احلياة االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية، 

على أساس من املساواة، بغية حتقيق جمتمع للجميع، 
وإذ يالحظ مع القلـــق الشـديد أن املعوقـني هـم يف بعـض احلـاالت مـن أفقـر الفقـراء 

وال يزالون مستبعدين من فوائد التنمية، مثل التعليم واحلصول على العمالة املرحبة، 
وإذ يالحظ مع االرتياح أن القواعد املوحدة تـؤدي دورا هامـا يف التأثـري علـى تعزيـز 
ووضـع وتقييـم السياسـات واخلطـط وبرامـج العمـل علـى الصعيـد الوطـين واإلقليمـي والـــدويل 

ملواصلة حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني، من جانبهم ولفائدم وبالتعاون معهم، 
وإذ يعترف بالدور النشط الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمـات 
املعوقني، بالتعاون مع احلكومات واهليئات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املعنيـة لزيـادة الوعـي 

بالقواعد املوحدة ودعم تنفيذها وتقييمها على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، 
وإذ يسلِّم بأن صندوق األمم املتحدة للتربعات حلاالت العجز يعتمد على عـدد قليـل 
من املاحنني، وبأنه من الضروري زيادة عدد هؤالء املاحنني ليكون له أساس مايل ثـابت وميكـن 

التنبؤ به وثابت من أجل تنفيذ برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني والقواعد املوحدة، 
حييط علما مع التقدير بالعمل القيم الـذي أجنـزه املقـرر اخلـاص لرصـد تنفيـذ  - ١
القواعـد املوحـدة بشـأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـــني، التــابع للجنــة التنميــة االجتماعيـــة، 

ويرحب بتقريره عن مهمته الثانية، ١٩٩٧-٢٠٠٠(٢٨)؛ 
حييط علما مع التقدير أيضا باجلهود اهلامة اليت بذلتها احلكومـات، وكذلـك  - ٢
املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية، خالل املهمتني األوىل والثانية للمقـرر اخلـاص 
من أجل بناء القدرات الالزمة لتنفيذ القواعـد املوحـدة بشـأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـني 

على الصعيد الوطين واإلقليمي واألقاليمي(٢٩)؛ 
يرحب باملبــادرات العديـدة الـيت اختذـا احلكومـات، وهيئـات األمـم املتحـدة  - ٣
ومؤسسـاا املعنيـة، مبـا فيـها مؤسســـات بريتــون وودز، وكذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة، 
ملواصلة حتقيق اهلدف املتمثل يف كفالـة املشـاركة الكاملـة وعلـى قـدم املسـاواة للمعوقـني وفقـا 

للقواعد املوحدة؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
E/CN.5/2000/3 و Corr.1، املرفق.  (٢٨)

 .Corr.1 و E/CN.5/2000/3 (٢٩)
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ـــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وكذلــك املنظمــات غــري  حيـث احلكوم - ٤
احلكومية، على اختاذ إجراءات عملية لزيادة الوعي بالقواعد املوحدة ودعـم مواصلـة تطبيقـها، 
والنظر يف القيام مببادرات جديدة، حسـب االقتضـاء، مـع التشـديد بصفـة خاصـة، كمـا أشـار 
املقـرر اخلـاص يف تقريـره(٣٠)، علـى حقـوق اإلنسـان للمعوقـني واألطفـــال املعوقــني وأســرهم، 
واجلوانب اجلنسانية، وخباصة مسألة التمييز ضد البنات والنسـاء املعوقـات، وحالـة األشـخاص 

ذوي اإلعاقات العقلية والنفسية، مع التركيز على إدماجهم يف اتمع؛ 
حيث اهليئات واملؤسسات املعنية يف منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيـها اهليئـات  - ٥
املنشـأة مبوجـب معـاهدات حقـوق اإلنسـان، يف حـدود والياـا، وكذلـك اللجـــان اإلقليميــة، 
واملنظمات احلكومية الدولية، وكذلك املنظمات غري احلكومية، علـى أن تعمـل بصـورة وثيقـة 
مـع برنـامج املعوقـني الـذي تضطلـع بـه شـعبة السياسـات االجتماعيـة والتنميـــة التابعــة لألمانــة 
العامة من أجل تعزيز حقوقهم، مبا يف ذلك األنشطة اليت يضطلع ا على الصعيد امليـداين، مـن 

خالل تقاسم املعارف واخلربات والنتائج والتوصيات املتعلقة باملعوقني؛ 
يشجع منظومة األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز واحلكومات على أن  - ٦
تعزز تعاوا، من خـالل اآلليـات املالئمـة، مـع منظمـات املعوقـني أو املنظمـات املعنيـة بقضايـا 

اإلعاقة مبا يسهم يف تنفيذ القواعد املوحدة على حنو فعال ومنسق؛ 
يقـرر جتديد والية املقرر اخلاص لفترة أخرى حىت سـنة ٢٠٠٢ حبيـث تكـون  - ٧
نتائج جهوده املستمرة يف جمال تعزيز ورصد تنفيـذ القواعـد املوحـدة، وفقـا للفـرع الرابـع مـن 
القواعد املوحدة، متوفرة أمام عملية االستعراض والتقييم الرابعة اليت جترى كل مخس سـنوات 
لربنامج العمل العـاملي املتعلـق بـاملعوقني(٢٣)، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة ٨٢/٥٢، وأن يطلـب 
إىل املقـرر اخلـاص، أن يعـد، مبسـاعدة مـن األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة وبالتشـاور مـــع فريــق 
اخلرباء التابع له، تقريرا لتقدميـه إىل جلنـة التنميـة االجتماعيـة يف دورـا األربعـني، يعـرض فيـه، 
ضمـن مجلـة أمـور، آراءه بشـــأن مواصلــة تطويــر املقترحــات الــواردة يف تقريــره عــن مهمتــه 
الثانيـة(٢٨)، وبشـأن إكمـال وتطويـر القواعـد املوحـدة، وبشـأن كيفيـة تعزيـز مشـاركة اهليئــات 
واملؤسسات املعنية يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية املعنيـة فيمـا 

يتعلق بتنفيذ القواعد املوحدة؛ 
يشجع الدول األطراف على أن تدرج يف تقاريرها املقدمة إىل اهليئات املعنيـة  - ٨
ـــرر اخلــاص  املنشـأة مبوجـب معـاهدات معلومـات عـن املعوقـني، ويكـرر توجيـه دعوتـه إىل املق
واهليئات املعنية املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، مبا فيها جلنة حقـوق الطفـل، القيـام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
E/CN.5/2000/3 و Corr.1، املرفق، الفقرات من ٩٢ إىل ١١٦.  (٣٠)



2600-61032A

E/2000/INF/2/Add.2

ـــا بينــهم لضمــان تنــاول حقــوق  يف حـدود واليـام، وحسـب االقتضـاء، بتعزيـز التعـاون فيم
املعوقني على النحو املناسب؛ 

يطلب إىل األمني العام أن يدعـو املنظمـات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة  - ٩
إىل أن تقدم، عندما يطلب منها ذلك، اخلدمات االستشارية إىل احلكومـات فيمـا يتعلـق بعـدة 
أمور منها وضع وتقييم السياسات والربامج اليت تراعي ظروف املعوقني، وتعزيـز البعـد املتعلـق 
باإلعاقـة يف األنشـطة الرئيسـية للتعـاون التقـين، وبنـاء القـدرات واملؤسســـات الوطنيــة الالزمــة 
لتحقيق املزيد من تكافؤ الفرص للمعوقني وفقا للقواعد املوحـدة، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك 

إىل اللجنة يف دورا األربعني؛ 
يطلب أيضا إىل األمني العام تعزيز وحتسني آليات التشاور وتبادل املعلومـات  - ١٠
والتنسيق، حسب االقتضاء، واملشـاركة النشـطة مـن جـانب هيئـات األمـم املتحـدة ووكاالـا 
املتخصصة ومؤسساا املعنية ملواصلة تنفيذ القواعد املوحدة، من خالل عدة أطر منـها اإلطـار 

الذي توفره جلنة التنسيق اإلدارية؛ 
حيث اهليئات واملؤسسات املعنية يف منظومة األمم املتحدة على أن حتدد سـبل  - ١١
ووسـائل حتسـني األوضـاع املعيشـية لألشـخاص ذوي اإلعاقـات العقليـة والنفســـية، وال ســيما 
النساء واألطفال، وأن تقوم من خالل براجمها القائمـة بتطويـر خدمـات الدعـم ومـا يتصـل ـا 

من مبادرات يف هذا اال؛ 
يشجع احلكومات واملنظمات غري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص علـى مواصلـة  - ١٢
اإلسهام يف صندوق األمم املتحـدة للتربعـات حلـاالت العجـز، حبيـث يصبـح مبقـدوره أن يوفـر 
الدعم على أساس ثابت وميكن التنبؤ به للمبادرات اجلديدة واملوسعة اليت تتخـذ علـى الصعيـد 
اإلقليمــي ودون اإلقليمــي والوطــين لتعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى حتقيــــق تكـــافؤ الفـــرص 
للمعوقني، من جانبـهم ولفـائدم وبالتعـاون معـهم، ولتعزيـز األنشـطة الـيت يضطلـع ـا املقـرر 

اخلاص يف فترة واليته اجلديدة؛ 
حيـث احلكومـات علـى االحتفـال بـاليوم الـدويل للمعوقـني، ٣ كـانون األول/  - ١٣
ديسمرب(٣١) باعتباره فرصة لتعزيز حقوق اإلنسان للمعوقني لرفـع مسـتوى الوعـي باحتياجـام 

اخلاصة، بغية حتقيق مشاركتهم الكاملة والفعالة يف اتمع؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قرار اجلمعية العامة ٣/٤٧.  (٣١)
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يشجع على تقدمي الدعم الـدويل للعقـد األفريقـي للمعوقـني خـالل السـنوات  - ١٤
٢٠٠٠-٢٠٠٩، لتعزيـز حتقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـني، مـن جانبـهم ولفـــائدم وبالتعــاون 

معهم، فضال عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املكفولة هلم. 
اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
 ١١/٢٠٠٠

 إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة: مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

يوصي بأن تعتمد اجلمعية العامة مشروع القرار التايل: 
�إن اجلمعية العامة، 

�إذ تستذكر أا طلبت إىل مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنـع اجلرميـة ومعاملـة 
ارمـني، يف قرارهـا ١٢٥/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، أن يقــدم 
إىل اجلمعية األلفية، عن طريق جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والـس االقتصـادي 
واالجتماعي، اإلعالن الصادر عنه، لكي تنظر فيه وتتخـذ إجـراء بشـأنه، وطلبـت إىل 
اللجنـة أن تـــويل يف دورــا التاســعة اهتمامــا ذا أولويــة الســتنتاجات املؤمتــر العاشــر 
وتوصياته، دف التوصية، عن طريق الس االقتصادي واالجتمـاعي، مبتابعتـها علـى 

النحو املناسب من جانب اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة واخلمسني، 
�تقـر إعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـة والعدالـة: مواجهـة حتديـات القـــرن احلــادي 
والعشرين، الذي اعتمدته الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول األخرى املشـتركة 
يف اجلزء الرفيع املستوى من مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملـة ارمـني، 
املعقود يف فيينا يف الفترة من ١٠ إىل ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٣٢) بصيغته الـواردة يف 

مرفق هذا القرار.� 
اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/CONF.187/15 انظر (٣٢)
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�املرفق 
�إعــالن فيينــا بشــأن اجلرميــة والعدالــة: مواجهــة حتديــات القــــرن احلـــادي 

والعشرين   
�حنن الدول األعضاء يف األمم املتحدة، 

�إذ يسـاورنا القلـق إزاء األثـر الـذي يتركـــه ارتكــاب جرائــم خطــرية ذات 
طبيعة عاملية على جمتمعاتنا، واقتناعا منـا بضـرورة التعـاون الثنـائي واإلقليمـي والـدويل 

يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
�وإذ يســاورنا القلــق بشــكل خــــاص إزاء اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة 

واالرتباطات بني خمتلف أشكاهلا، 
�واقتناعا منا بأن وجـود برامـج وافيـة للوقايـة وإعـادة التـأهيل ميثـل ضـرورة 
أساسية ألي استراتيجية فعالة ملكافحـة اجلرميـة، وبأنـه ينبغـي لتلـك الـربامج أن تراعـي 
العوامل االجتماعية واالقتصاديـة الـيت جتعـل النـاس أكـثر تعرضـا لالخنـراط يف السـلوك 

اإلجرامي وتزيد من احتمال اخنراطهم فيه، 
�وإذ نشـــدد علـــى أن وجـــود نظـــام عدالـــة جنائيـــة يتصـــف باإلنصــــاف 
واملســؤولية واألخالقيــة والفعاليــة ميثــل عــامال هامــــا يف تعزيـــز التنميـــة االقتصاديـــة 

واالجتماعية وأمن اإلنسان، 
�وإدراكا منا للوعود الـيت تبشـر ـا ـوج العدالـة التصاحليـة الـيت تسـتهدف 

احلد من اإلجرام وتساعد على إبراء الضحايا واجلناة واتمعات، 
�وقد اجتمعنا يف مؤمتر األمم املتحدة العاشـر ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ارمـني، 
املعقـود يف فيينـا يف الفـترة مـن ١٠ إىل ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، لكـــي نقــرر اختــاذ 

تدابري منسقة أكثر فاعلية، بروح من التعاون ملكافحة مشكلة اجلرمية العاملية، 
�نعلن ما يلي: 

ننوه مع التقدير بنتائج االجتماعات اإلقليمية التحضريية ملؤمتر األمـم  - ١�
املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني(٣٣)؛ 

ـــة والعدالــة  نؤكـد جمـددا غايـات األمـم املتحـدة يف ميـدان منـع اجلرمي - ٢�
اجلنائية، وخاصة احلد مـن اإلجـرام، وإنفـاذ القوانـني وإدارة شـؤون العدالـة مبزيـد مـن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/CONF.187/RPM.4/1 و A/CONF.187/RPM.3/1 و A/CONF.187/RPM.1/1 (٣٣)
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الكفاءة والفعالية، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسـية، وترويـج أعلـى معايـري 
اإلنصاف واإلنسانية والسلوك املهين؛ 

نشدد على مسؤولية كل دولة يف إقامة وصون نظــام للعدالـة اجلنائيـة  - ٣�
يتسم باإلنصاف واملسؤولية واألخالقية والكفاءة؛ 

نــدرك ضــرورة توثيــق التنســيق والتعــاون بــني الــدول يف مكافحـــة  - ٤�
مشكلة اجلرمية العاملية، واضعني يف اعتبارنا أن اختاذ تدابري ضدهـا هـو مسـؤولية عامـة 
ومشتركة. ويف هذا الشـأن، نسـلم باحلاجـة إىل تطويـر وتعزيـز أنشـطة التعـاون التقـين 
ـــة يف جمــال العدالــة  بغيـة مسـاعدة البلـدان فيمـا تبذلـه مـن جـهود لتدعيـم نظمـها احمللي

اجلنائية وقدرا على التعاون الدويل؛ 
سـوف نعطـــي أولويــة عاليــة إلمتــام التفــاوض بشــأن اتفاقيــة األمــم  - ٥�
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والـربوتوكوالت امللحقـة ـا، مـع مراعـاة 

شواغل مجيع الدول؛ 
نؤيد اجلهود الرامية إىل مساعدة الدول األعضاء على بناء القـدرات،  - ٦�
مبـا يف ذلـك احلصـول علـى التدريـب واملسـاعدة التقنيـة وصـوغ التشـريعات واللوائـــح 

التنظيمية وتنمية اخلربات الفنية، تيسريا لتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا؛ 
اتسـاقا مـع أهـداف االتفاقيـــة والــربوتوكوالت امللحقــة ــا، ســوف  - ٧�

نسعى إىل: 
إدراج عنصر خاص مبنـع اجلرميـة يف االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة  �(أ)

والدولية؛ 
تكثيف التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، مبا فيـه التعـاون التقـين، يف  �(ب)

ااالت اليت سوف تشملها االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا؛ 
تعزيز التعاون بني اجلـهات املاحنـة يف اـاالت الـيت هلـا جوانـب ذات  �(ج)

صلة مبنع اجلرمية؛ 
تدعيـم قـدرة املركـز املعـــين مبنــع اإلجــرام الــدويل، وكذلــك شــبكة  �(د)
برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، علـى مسـاعدة الـدول األعضـاء، 
ـــــملها االتفاقيــــة  عنـــد الطلـــب، علـــى بنـــاء قدراـــا يف اـــاالت الـــيت ســـوف تش

والربوتوكوالت امللحقة ا؛ 
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نرحب باجلهود اليت يبذهلا مركـز األمـم املتحـدة املعـين مبنـع اإلجـرام  - ٨�
الدويل، بالتعاون مع معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة، لتكويـن 
صورة عاملية شاملة عن اجلرمية املنظمة متثل أداة مرجعيـة، وملسـاعدة احلكومـات علـى 

صوغ السياسات والربامج؛ 
نؤكد جمددا استمرار تأييدنـا والتزامنـا جتـاه األمـم املتحـدة وبرناجمـها  - ٩�
املعين مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وخاصة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، ومركـز 
األمـم املتحـدة املعـين مبنـع اإلجـرام الـدويل ومعـهد األمـم املتحـــدة األقــاليمي ألحبــاث 
اجلرمية والعدالة، ومعاهد شبكة الربنامج، ونعقد العـزم علـى مواصلـة تدعيـم الربنـامج 

من خالل التمويل املستدمي، حسب االقتضاء؛ 
�١٠ -نتعهد بتدعيم التعاون الدويل على إجياد بيئـة مواتيـة ملكافحـة اجلرميـة 

املنظمة وتعزيز النمو والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر والبطالة؛ 
�١١ -نعلن التزامنا بأن نراعي ونعاجل، يف برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة 
ـــة بشــأن منــع اجلرميــة والعدالــة  والعدالـة اجلنائيـة، وكذلـك يف االسـتراتيجيات الوطني

اجلنائية، أي تباين يف تأثري الربامج والسياسات على النساء والرجال؛ 
�١٢ -نعلـن التزامنـا أيضـا بوضـــع توصيــات سياســاتية ذات توجــه عملــي 
تسـتند إىل االحتياجـات اخلاصـــة للمــرأة، ســواء كــانت إخصائيــة ممارســة يف ميــدان 

العدالة اجلنائية أو ضحية أو سجينة أو جانية؛ 
ـــة وحتقيــق العدالــة اجلنائيــة  �١٣ -نؤكـد أن العمـل الفعـال علـى منـع اجلرمي
يتطلــب إشــراك احلكومــات واملؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة واألقاليميــــة والدوليـــة 
– احلكومية وغري احلكومية وخمتلـف قطاعـات اتمـع األهلـي، مبـا  واملنظمات الدولية 
فيها وسائط اإلعالم اجلماهريية والقطاع اخلاص، وكذلك االعـتراف بـدور ومسـامهة 

كل منها، باعتبارها وجهات شريكة وفاعلة؛ 
�١٤ -نعلن التزامنا باستحداث سبل أجنع للتعاون فيما بيننـا بغيـة اسـتئصال 
بـالء االجتـار باألشـخاص، وال سـيما النسـاء واألطفـال، وريـب املـهاجرين. وســوف 
ننظر أيضا يف دعم الربنامج العاملي ملكافحة االجتـار باألشـخاص، الـذي وضعـه مركـز 
األمـم املتحـدة املعـين مبنـع اإلجـرام الـدويل ومعـهد األمـم املتحـــدة األقــاليمي ألحبــاث 
اجلرمية والعدالة، والذي خيضع لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من جـانب جلنـة منـع 
ـــة، ونقــرر أن يكــون عــام ٢٠٠٥ العــام املســتهدف لتحقيــق  اجلرميـة والعدالـة اجلنائي
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ـــم التنفيــذ الفعلــي  اخنفـاض ملحـوظ يف تواتـر تلـك اجلرائـم علـى نطـاق العـامل، ولتقيي
للتدابري املنادى ا إذا ما تعذر حتقيق ذلك اهلدف؛ 

�١٥ -نعلن التزامنا أيضا بتعزيز التعاون الدويل واملساعدة القانونيـة املتبادلـة 
مـن أجـل كبـح صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناــا والذخــرية واالجتــار ــا 
بصـورة غـري مشـروعة، ونقـرر أن يكـون عـام ٢٠٠٥ هـو العـــام املســتهدف لتحقيــق 

اخنفاض ملحوظ يف وقوع تلك اجلرائم على نطاق العامل؛ 
�١٦ -نعلـن التزامنـا كذلـك باختـاذ تدابـري دوليـة مشـددة ملكافحـة الفســـاد، 
تسـتند إىل إعـالن األمـم املتحـــدة ملكافحــة الفســاد والرشــوة يف املعــامالت التجاريــة 
ــــات  الدوليــة(٣٤) واملدونــة الدوليــة لقواعــد ســلوك املوظفــني العموميــني(٣٥) واالتفاقي
اإلقليمية ذات الصلة واحملافل اإلقليمية والدوليـة. ونشـدد علـى أن هنـاك حاجـة ماسـة 
إىل وضع صك قانوين دويل فعال ملكافحة الفسـاد، يكـون مسـتقال عـن اتفاقيـة األمـم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وندعو جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة 
ـــدول،  أن تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إليـها يف دورـا العاشـرة، بالتشـاور مـع ال
استعراضا وحتليال دقيقني لكل الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة وتوصيـات ـذا الشـأن، 
كجزء من األعمال التحضريية لوضـع ذلـك الصـك. وسـوف ننظـر يف دعـم الربنـامج 
العاملي ملكافحة الفساد، الذي وضعه مركز األمم املتحـدة املعـين مبنـع اإلجـرام الـدويل 
ومعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة، والـذي خيضـع لتشـاور وثيـق 

مع الدول ولدراسة من جانب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ 
�١٧ -نؤكد جمددا أن مكافحة غسل األموال واالقتصاد القائم على اجلرميـة 
تشكل عنصرا رئيسيا يف استراتيجيات مكافحة اجلرمية املنظمة، الـيت ُأقـرت كمبـدأ يف 
ـــة عــرب الوطنيــة  إعـالن نـابويل السياسـي وخطـة العمـل العامليـة ملكافحـة اجلرميـة املنظم
اللذين اعتمدمها املؤمتر الوزاري العاملي املعين باجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، املعقـود يف 
نـابويل، إيطاليـا، يف الفـترة مـن ٢١ إىل ٢٣ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٤(٣٦). وحنـــن 
مقتنعون بأن جناح هذا العمــل يقـوم علـى إنشـاء نظـم عامـة وتنسـيق اآلليـات املناسـبة 
ملكافحة غسل عائدات اجلرمية، مبا يف ذلك تقـدمي الدعـم للمبـادرات الـيت تركـز علـى 
الدول واألقاليم اليت تقدم خدمات مالية حرة تتيح غسل عائدات اجلرائم أيا كانت؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مرفق القرار ١٩١/٥١  (٣٤)
مرفق القرار ٥٩/٥١.  (٣٥)

A/49/748، املرفق، الفرع أوال – ألف.  (٣٦)
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�١٨ -نقــرر وضــع توصيــات سياســاتية ذات توجــــه عملـــي بشـــأن منـــع 
ومكافحة اجلرائم املتعلقة باحلواسـيب، وندعـو جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل 
االضطالع بعمل يف هذا الشأن، آخذة يف االعتبار األعمال اجلاريـة يف حمـافل أخـرى. 
ونعلن التزامنا أيضا بالعمل على تعزيز قدرتنا على منـع اجلرائـم املرتبطـة بالتكنولوجيـا 

الراقية واحلواسيب والتحري عن تلك اجلرائم ومالحقتها؛ 
�١٩ -نالحظ أن أفعال العنف واإلرهـاب ال تـزال مصـدر قلـق بـالغ. ومـع 
احلـرص علـى االمتثـال مليثـــاق األمــم املتحــدة ومراعــاة مجيــع القــرارات ذات الصلــة 
الصادرة عن اجلمعية العامة، سوف نقوم معا، إىل جانب جهودنا األخرى الراميـة إىل 
منع ومكافحة اإلرهـاب، باختـاذ تدابـري فعالـة وحازمـة وعاجلـة بشـأن منـع ومكافحـة 
األنشـطة اإلجراميـة املرتكبـة ـدف تشـجيع اإلرهـاب بكـل أشـكاله ومظـاهره. ومــن 
هـذا املنطلـق، نتعـهد ببـذل قصـارى جـهدنا لتعزيـز االمتثـال العـاملي للصكـوك الدوليــة 

املتعلقة مبكافحة اإلرهاب؛ 
�٢٠ -نالحظ أيضا استمرار ظـاهريت التميـيز العنصـري وكراهيـة األجـانب 
وأشكال التعصب املتصلة ما، وندرك أمهية اختـاذ خطـوات لتضمـني االسـتراتيجيات 
والقواعد الدولية ملنع اجلرمية تدابري ملنع ومكافحة اجلرائم املرتبطـة بالعنصريـة والتميـيز 

العنصري وكراهية األجانب وأشكال التعصب املتصلة ا؛ 
�٢١ -نؤكد عزمنا على مكافحة العنف الناشـئ عـن التعصـب القـائم علـى 
النعرة اإلثنية، ونعقد العزم علـى تقـدمي مسـامهة قويـة، يف ميـدان منـع اجلرميـة والعدالـة 
اجلنائية، إىل املؤمتر العاملي املزمع عقده ملكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكراهيـة 

األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب؛ 
�٢٢ -نــدرك أن معايــري األمــم املتحــدة وقواعدهــا يف جمــال منـــع اجلرميـــة 
والعدالـة اجلنائيـة تسـهم يف اجلـهود املبذولـــة ملعاجلــة اإلجــرام معاجلــة فعالــة. ونــدرك 
كذلك أمهية إصـالح السـجون واسـتقالل السـلطة القضائيـة وسـلطات النيابـة العامـة، 
واملدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني. وسنسـعى، حسـب االقتضـاء، إىل 
اســتعمال معايــري األمــم املتحــدة وقواعدهــا يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيـــة 
وتطبيقــها يف القوانــني واملمارســات الوطنيــة. ونتعــهد بإعــادة النظــر يف التشـــريعات 
واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة، حسب االقتضـاء، بغيـة تقـدمي مـا يلـزم مـن التوعيـة 
والتدريـب للموظفـني املعنيـني، وضمـان التدعيـم الـالزم للمؤسسـات الـيت تتــوىل إدارة 

شؤون العدالة اجلنائية؛ 
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�٢٣ -نـدرك أيضـــا مــدى فــائدة املعــاهدات النموذجيــة املتعلقــة بالتعــاون 
الدويل يف املسائل اجلنائية، كأدوات هامـة لتطويـر التعـاون الـدويل. وندعـو جلنـة منـع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل الطلب إىل مركز األمم املتحدة املعين مبنـع اإلجـرام الـدويل 
أن يقـوم بتحديـث �اخلالصـة الوافيـة ملعايـري األمـم املتحـــدة وقواعدهــا يف جمــال منــع 
اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة�(٣٧) مـن أجـــل توفــري أحــدث صيــغ املعــاهدات النموذجيــة 

للدول اليت تسعى إىل استعماهلا؛ 
ـــا  �٢٤ -نـدرك كذلـك مـع بـالغ القلـق أن األحـداث الذيـن يتقـامسون ظروف
صعبة كثريا ما يكونون عرضة للجنوح أو ألن يصبحـوا فريسـة سـهلة لتجنيدهـم مـن 
جـانب اجلماعـات اإلجراميـة، مبـــا فيــها اجلماعــات الضالعــة يف اجلرميــة املنظمــة عــرب 
الوطنيـة، ونعلـن التزامنـا باختـاذ تدابـري مضـادة ملنـع هـذه الظـاهرة املتناميـــة، وبتضمــني 
خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية الدوليـة أحكامـا بشـأن قضـاء األحـداث، 
حيثما تقتضي الضرورة، وكذلك بـإدراج إدارة شـؤون قضـاء األحـداث يف سياسـاتنا 

اخلاصة بتمويل التعاون اإلمنائي؛ 
�٢٥ -نسلم بأن االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرميـة علـى املسـتوى الـدويل 
والوطـين واإلقليمـي واحمللـي جيـب أن تعـاجل األســـباب اجلذريــة وعوامــل اخلطــر ذات 
الصلة باجلرمية واإليـذاء، مـن خـالل سياسـات اجتماعيـة واقتصاديـة وصحيـة وتربويـة 
وقضائية. وحنث على وضع مثل هذه االستراتيجيات، إدراكا منا ملا حققتـه مبـادرات 
املنع يف دول عديدة من جناح أكيد، وثقة منـا بأنـه ميكـن احلـد مـن اجلرميـة باسـتخدام 

خرباتنا اجلماعية وتقامسها؛ 
�٢٦ -نعلن التزامنا بإعطاء أولوية للحد من تزايد عـدد السـجناء واكتظـاظ 
السـجون بـاحملتجزين قبـل احملاكمـة وبعدهـا، مـن خـالل ترويـج بدائـل مأمونـة وفعالـــة 

للحبس، حسب االقتضاء؛ 
�٢٧ -نقـرر أن نسـتحدث، عنـد االقتضـاء، خطـــط عمــل وطنيــة وإقليميــة 
ودولية لدعم ضحايا اجلرمية، كآليات الوسـاطة والعدالـة التصاحليـة، ونقـرر أن يكـون 
عام ٢٠٠٢ هو املوعد املسـتهدف لكـي تراجـع فيـه الـدول ممارسـاا يف هـذا الشـأن، 
وتواصل تطوير خدمات دعم الضحايا وتنظيم محالت توعية حبقوق الضحايا، وتنظـر 
يف إنشاء صناديق لصاحل الضحايا، إضافة إىل وضع وتنفيذ سياسات حلماية الشهود؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.92.IV.1، والتصويب.  (٣٧)
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�٢٨ -نشـجع علـى صـوغ سياسـات وإجـراءات وبرامـج للعدالـة التصاحليــة 
حتــترم حقــوق واحتياجــات ومصــاحل الضحايــا واجلنــاة واتمعــــات احملليـــة وســـائر 

األطراف األخرى؛ 
�٢٩ -ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل صوغ تدابري حمددة لتنفيـذ 

ومتابعة االلتزامات اليت تعهدنا ا يف هذا اإلعالن.� 
 

 ١٢/٢٠٠٠
 متابعة مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
يوصي بأن تعتمد اجلمعية العامة مشروع القرار التايل: 

�إن اجلمعية العامة، 
�إذ تستذكر قرارها ١٢٥/٥٤ املؤرخ ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، 
�وإذ حتيط علما مع التقدير بنتائج مؤمتر األمم املتحـدة العاشـر ملنـع اجلرميـة 
ومعاملـة ارمـني(٣٨) الـــذي عقــد يف فيينــا يف الفــترة مــن ١٠ إىل ١٧ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٠، مبـا يف ذلـك إعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـــة والعدالــة: مواجهــة حتديــات القــرن 
احلادي والعشرين، الذي اعتمده املؤمتر العاشر أثناء انعقاد اجلزء الرفيع املسـتوى منـه، 
واليت نظرت فيه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا التاسعة، املعقـودة يف فيينـا 

يف الفترة من ١٨ إىل ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، 
حتث احلكومــات علـى أن تسترشـد بالنتـائج الـيت خلـص إليـها مؤمتـر  - ١�
ـــع اجلرميــة ومعاملــة ارمــني، يف جــهودها الراميــة إىل منــع  األمـم املتحـدة العاشـر ملن
ومكافحة اجلرمية، وخاصة اجلرميـة عـرب الوطنيـة، وإىل احلفـاظ علـى قيـام نظـم العدالـة 

اجلنائية بوظيفتها جيدا؛ 
تطلـب إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن تواصـــل النظــر، يف  - ٢�
دورا العاشرة، يف االستنتاجات والتوصيات اليت يتضمنها إعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـة 
والعدالـة: مواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعشـرين، الـذي اعتمـده املؤمتـر العاشـــر، 
وكذلـك يف تقريـر املؤمتـر العاشـر، حسـب االقتضـاء، وأن تتخـذ إجـراءات مناســبة يف 

هذا الصدد؛ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .A/CONF.187/15 انظر (٣٨)
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تطلب إىل األمني العام أن يعد، بالتشاور مـع الـدول األعضـاء، مشـاريع خطـط عمـل  - ٣�
تتضمن تدابري حمددة خبصوص تنفيذ ومتابعة االلتزامات اليت مت التعهد ا يف اإلعـالن، 

لكي تنظر فيها اللجنة وتتخذ إجراء بشأا يف دورا العاشرة�. 
اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

 
 ١٣/٢٠٠٠

 صك قانوين دويل فعال ملكافحة الفساد 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

يوصي بأن تعتمد اجلمعية العامة مشروع القرار التايل: 
�إن اجلمعية العامة، 

�إذ تالحظ ما للفساد من أثر ناخر يف الدميقراطيـة والتنميـة وسـيادة القـانون 
والنشاط االقتصادي، 

�وإذ تشري إىل قرارها ١١١/٥٣ املؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨، 
الـذي أنشـأت مبوجبـه اللجنـة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـــة عــرب 
الوطنية، وقرارها ١٢٦/٥٤ املؤرخ ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، الـذي طلبـت 

فيه إىل اللجنة املخصصة أن تنهي أعماهلا يف عام ٢٠٠٠، 
�وإذ تشـري أيضـا إىل قرارهـا ١٢٨/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديســـمرب 
١٩٩٩ الذي طلبت فيه إىل اللجنة املخصصـة أن تستكشـف مـدى اسـتصواب وضـع 
صك دويل ملكافحة الفساد، يكون إما مكمال التفاقية األمم املتحــدة ملكافحـة اجلرميـة 

املنظمة عرب الوطنية، وإما مستقال عنها، 
�وإذ حتيط علما بتقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورا السـابعة(٣٩) الـيت 

نظرت خالهلا يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة ١٢٨/٥٤، 
�وإذ تشـري إىل املناقشـات الـيت دارت، وخاصـة البيانـــات الــيت ُألقيــت أثنــاء 
اجلزء الرفيع املسـتوى مـن مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ارمـني 
املعقـــود يف فيينـــا يف الفـــترة مـــن ١٠ إىل ١٧ نيســـان/أبريـــــل ٢٠٠٠، وإىل نتــــائج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/AC.254/25 (٣٩)
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املؤمتـر(٤٠)، وخصوصـا إعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـة والعدالـة: مواجهـة حتديـــات القــرن 
احلادي والعشرين، 

�وإذ تضع يف اعتبارها ضرورة إعداد صك واسع النطاق يأخذ يف احلسـبان 
ما يوجد حاليا من اتفاقيات دولية ملكافحة الفساد، 

تسلم بــأن مـن املسـتصوب وضـع صـك قـانوين دويل فعـال ملكافحـة  - ١�
الفساد، يكون مستقال عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ 
تقـرر أن تبـدأ بوضـع صـك مـن هـذا القبيـل يف فيينـا، يف مقـر مركــز  - ٢�
األمم املتحدة املعين مبنع اإلجرام الدويل، التابع ملكتب األمم املتحدة ملراقبة املخـدرات 

ومنع اجلرمية؛ 
تطلـب إىل األمـــني العــام أن يعــد تقريــرا حيلــل فيــه كــل الصكــوك  - ٣�
ـــة مبعاجلــة الفســاد(٤١)،  القانونيـة الدوليـة، وغريهـا مـن الوثـائق والتوصيـات ذات الصل
ـــات فيمــا يتعلــق بتجــرمي كــل أشــكال الفســاد،  مراعيـا يف ذلـك أمـورا منـها االلتزام
والتعـاون الـدويل واجلوانـب الرقابيـة للفسـاد والعالقـة بـــني الفســاد وغســل األمــوال، 
لتقدميه إىل دورة تتخلل دوريت جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة حـىت يتسـىن للـدول 

األعضاء تقدمي تعليقات إىل اللجنة قبل انعقاد دورا العاشرة؛ 
تطلـب إىل اللجنـة أن تقـوم يف دورـــا العاشــرة باســتعراض وتقييــم  - ٤�
تقريـر األمـــني العــام، وأن تقــدم، علــى أســاس ذلــك، توصيــات وتوجيــهات بشــأن 

األعمال املقبلة يف جمال وضع صك قانوين ملكافحة الفساد؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يعمد، بعد إجناز املفاوضات بشأن اتفاقيـة  - ٥�
األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والـربوتوكوالت ذات الصلـة ـا، 
إىل دعوة فريق خرباء حكومي دويل مفتوح العضوية إىل االنعقاد لكي يتوىل، اسـتنادا 
إىل تقرير األمني العام وتوصيات اللجنة يف دورا العاشـرة، تـدارس وإعـداد مشـروع 

نطاق االختصاص ألجل التفاوض بشأن الصك القانوين املقبل ملكافحة الفساد؛ 
تطلب إىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتـوح العضويـة أن حييـل،  - ٦�
عـن طريـق جلنـة منـع اجلرميـــة والعدالــة اجلنائيــة، والــس االقتصــادي واالجتمــاعي، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/CONF.187/15 انظر (٤٠)

انظر مرفق هذا القرار لالطالع على قائمة إرشادية ذه الصكوك والوثائق والتوصيات.  (٤١)
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مشروع نطاق االختصاص ألجل التفاوض بشـأن الصـك القـانوين املقبـل إىل اجلمعيـة 
العامة يف دورا السادسة واخلمسني بغية اعتماده؛ 

تقـرر إنشـاء جلنـة خمصصـة للتفـاوض بشـأن هـذا الصـك، لكـي تبـــدأ  - ٧�
أعماهلا يف فيينا حاملا يعتمد مشروع نطاق االختصاص ألجل التفاوض بشأنه؛ 

تدعـو البلـدان املاحنـة إىل تقـدمي املسـاعدة إىل األمـم املتحـدة لضمـــان  - ٨�
مشاركة فعالة من جانب البلدان النامية، وخصوصا أقل البلـدان منـوا، يف أعمـال كـل 
من فريق اخلرباء احلكومـي الـدويل املفتـوح العضويـة واللجنـة املخصصـة، مبـا يف ذلـك 

تغطية تكاليف السفر والنفقات احمللية؛ 
تطلــب إىل األمــني العــام أن ميــد كــال مــن اللجنــة وفريــق اخلــــرباء  - ٩�

احلكومي الدويل املفتوح العضوية بالتسهيالت واملوارد الالزمة دعما ألعماهلما�. 
اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

 
�املرفق 

�قائمة إرشادية بالصكوك والوثائق القانونية الدولية والتوصيات املتعلقة 
مبكافحة الفساد   

املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني(٤٢)؛  �(أ)
إعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجاريـة  �(ب)

الدولية(٤٣)؛ 
قرار اجلمعية العامة ١٢٨/٥٤، الذي أيدت فيه اجلمعيـة اسـتنتاجات  �(ج)
وتوصيات اجتماع فريق اخلرباء املعين بالفساد وقنواتـه املاليـة، الـذي انعقـد يف بـاريس 

من ٣٠ آذار/مارس إىل ١ نيسان/أبريل ١٩٩٩(٤٤)؛ 
تقريـر مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـــر ملنــع اجلرميــة ومعاملــة ارمــني،  �(د)

املعقود يف فيينا يف الفترة من ١٠ إىل ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٤٥)؛ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قرار اجلمعية العامة ٥٩/٥١، املرفق.  (٤٢)
قرار اجلمعية العامة ١٩١/٥١، املرفق.  (٤٣)
E/CN.15/1999/10، الفقرات ١-١٤.  (٤٤)

 .A/CONF.187/15 (٤٥)
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اتفاقيـة البلـدان األمريكيـــة ملكافحــة الفســاد، الــيت اعتمدــا منظمــة  �(هـ)
الدول األمريكية يف ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٦(٤٦)؛ 

التوصية ٣٢ من توصيات فريق كبـار اخلـرباء املعـين باجلرميـة املنظمـة  �(و)
عرب الوطنية، اليت أقرا جمموعة الثمانيـة السياسـية يف ليـون، فرنسـا، يف ٢٩ حزيـران/ 

يونيه ١٩٩٦(٤٧)؛ 
املبادئ التوجيهية العشرون(٤٧) ملكافحة الفساد، اليت اعتمدا اللجنــة  �(ز)

الوزارية لس أوروبا يف ٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧؛ 
االتفاقيـة املعنيـــة مبكافحــة رشــوة املوظفــني العموميــني األجــانب يف  �(ح)
املعــامالت التجاريــة الدوليــة، الــيت اعتمدــــا منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان 

االقتصادي، يف باريس، يف ٢١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧(٤٨)؛ 
االتفاق املنشئ موعة الدول املناهضة للفساد، الـذي اعتمدتـه جلنـة  �(ط)
وزراء جملس أوروبا يف ٥ أيار/مايو ١٩٩٨، واتفاقية القـانون اجلنـائي بشـأن الفسـاد، 

الذي اعتمدته جلنة وزراء جملس أوروبا يف ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨(٤٩)؛ 
التدبـري املتعلـق مبكافحـة الفسـاد يف القطـاع اخلـــاص، الــذي اعتمــده  �(ي)

االحتاد األورويب يف ٢٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨؛ 
اإلعالنات الصادرة عن املنتدى العاملي األول ملكافحة الفساد، الذي  �(ك)
عقـد يف واشـنطن العاصمـة مـن ٢٤ إىل ٢٦ شـباط/فـرباير ١٩٩٩(٥٠)، وعـن املنتـــدى 

العاملي الثاين الذي سيعقد يف الهاي عام ٢٠٠١؛ 
اتفاقية القانون املدين بشأن الفساد، الـيت اعتمدـا جلنـة وزراء جملـس  �(ل)

أوروبا يف ٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩(٥١)؛ 
املدونة النموذجية لقواعد سلوك املوظفـني العموميـني، الـيت اعتمدـا  �(م)

جلنة وزراء جملس أوروبا يف ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠؛ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .E/1996/99 انظر (٤٦)
انظر القرار ٢٢/١٩٩٧، املرفق األول.  (٤٧)

 .(E.99.III.B.18 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) انظر الفساد ومبادرات حتسني الرتاهة يف البلدان النامية (٤٨)
 .Council of Europe, European Treaty Series, No. 173 (٤٩)

 .E/CN.15/1999/WP.1/Add.1 (٥٠)
 .Council of Europe, European Treaty Series, No. 174 (٥١)
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مبادئ مكافحة الفساد يف البلدان األفريقية التابعـة لالئتـالف العـاملي  �(ن)
من أجل أفريقيا؛ 

اتفاقيات االحتاد األورويب بشأن الفساد وبروتوكوالته ذات الصلة؛  �(س)
أفضل املمارسات، كاليت وضعتها جلنة بـازل املعنيـة باإلشـراف علـى  �(ع)
األعمـال املصرفيـة، وفرقـة العمـــل لإلجــراءات املاليــة عــن غســل األمــوال، واملنظمــة 

الدولية هليئات األوراق املالية�. 
 ١٤/٢٠٠٠

 املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يشــري إىل قــراره ٢٦/١٩٩٩ املــؤرخ ٢٨ متــوز/يوليــه ١٩٩٩ واملعنــون �وضـــع 
وتنفيذ تدابري للوساطة والعدالة التصاحلية يف ميدان العدالة اجلنائيـة�، الـذي طلـب فيـه الـس 
إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنظر يف مدى استصواب صوغ معايـري لألمـم املتحـدة 

يف ميدان الوساطة والعدالة التصاحلية، 
وإذ يـنوه باملناقشـات الـيت جـرت بشـأن العدالـة التصاحليـة أثنـاء مؤمتـر األمـم املتحـــدة 
ـــة ارمــني، الــذي عقــد يف فيينــا مــن ١٠ إىل ١٧ نيســان/أبريــل  العاشـر ملنـع اجلرميـة ومعامل
٢٠٠٠(٥٢)، فيما يتصل ببند جدول األعمال املعنون �اجلنـاة والضحايـا: املسـاءلة واإلنصـاف 

يف إجراءات العدالة اجلنائية�، 
ـــري العدالــة التصاحليــة ال ميــس حبــق الــدول يف املالحقــة  وإذ يـدرك أن اسـتخدام تداب

القضائية للجناة املزعومني، 
حييــط علمــا باملشــروع األويل لعنــاصر إعــالن خــــاص باملبـــادئ األساســـية  - ١

الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية، املرفق ذا القرار؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يلتمس مـن الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة  - ٢
ـــع  الدوليـة وغـري احلكوميـة ذات الصلـة، وكذلـك مـن معـاهد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملن
ـــة، تعليقــات علــى مــدى اســتصواب إرســاء مبــادئ مشــتركة بشــأن  اجلرميـة والعدالـة اجلنائي
استخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية ووسائـل إرساء تلك املبادئ، مبـا يف ذلـك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/CONF.187/15 (٥٢)



4000-61032A

E/2000/INF/2/Add.2

مدى استصواب وضـع صك، مثل مشاريع العناصر األولية إلعالن مرفـق ــذا القـرار، وعلـى 
حمتويات هذا املشروع؛ 

ـــذا الغــرض،  يطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يعقـد، رهنـا بتوفـر تربعـات هل - ٣
اجتماعـا خلـرباء يختـارون علـى أسـاس التمثيـل اجلغـرايف العـادل، لكـي يســـتعرضوا التعليقــات 
ـــة، مبــا يف ذلــك  الـواردة ويدرسـوا اقتراحـات بشـأن إجـراءات أخـرى تتعلـق بالعدالـة التصاحلي
الوساطة، وكذلك إمكانيـة وضـع صـك، مثـل اإلعـالن اخلـاص باملبـادئ األساسـية السـتخدام 
برامـج العدالـة التصاحليـة يف املسـائل اجلنائيـة، آخذيـن بعـني االعتبـار مشـاريع العنـاصر األوليـــة 

إلعالن مرفق ذا القرار؛ 
يطلب كذلك إىل األمني العام أن يقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة  - ٤

يف دورا احلادية عشرة تقريرا عن التعليقات الواردة ونتائج اجتماع اخلرباء؛ 
يدعو اللجنة أن تتخذ يف دورا احلاديـة عشـرة، إجـراء ـذا الشـأن، اسـتنادا  - ٥

إىل تقرير األمني العام؛ 
يهيب بالدول األعضـاء، اسـتنادا إىل نتـائج مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـع  - ٦
اجلرمية ومعاملة ارمني، املعقـود يف فيينـا مـن ١٠ إىل ١٧ نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٠، أن تواصـل 
تبادل املعلومات عن اخلربات املكتسبة يف تنفيذ وتقييـم برامـج العدالـة التصاحليـة، مبـا يف ذلـك 

الوساطة. 
اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
املرفق 

ــــج العدالـــة  املشـــروع األولـــي لعنــاصر إعــالن خـــاص باملبــادئ األساسيـــة الستخـــدام برام
التصاحلية يف املسائل اجلنائية   

أوال - التعاريف 
يقصـد بتعبـري �برنـامج عدالـة تصاحليـة� أي برنـامج يســـتخدم عمليــات تصاحليــة أو  - ١

يستهدف التوصل إىل نواتج تصاحلية. 
يقصد بتعبري �ناتج تصـاحلي� مـا يتوصـل إليـه مـن اتفـاق نتيجـة لإلجـراء التصـاحلي.  - ٢
ومن أمثلة النواتج التصاحلية رد احلقوق أو تعويض األضـرار، واخلدمـة اتمعيـة، وأي برنـامج 
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آخر أو استجابة أخرى تستهدف جرب األضرار اليت حلقت بالضحيـة واتمـع، وإعـادة إدمـاج 
الضحية و/أو اجلاين يف اتمع. 

ـــة تصاحليــة� أي عمليــة تتيــح للضحيــة واجلــاين، و/أو أي مــن  يقصـد بتعبـري �عملي - ٣
األفراد أو أعضاء اتمع احمللي اآلخرين املتأثرين باجلرمية، أن يشـاركوا معـا مشـاركة فعالـة يف 
ــالث  تسـوية املسـائل الناشـئة عـن تلـك اجلرميـة، وكثـريا مـا يكـون ذلـك مبسـاعدة مـن طـرف ث
منصف ونزيه. ومن أمثلـة العمليـات التصاحليـة الوسـاطة، واللقـاء اجلمـاعي، وجلسـات فـرض 

العقوبة. 
يقصد بتعبري �األطراف� الضحية واجلـاين وأي مـن األفـراد أو أعضـاء اتمـع احمللـي  - ٤

اآلخرين املتأثرين باجلرمية الذين ميكن أن يشملهم برنامج العدالة التصاحلية. 
يقصد بتعبري �املسهـل� طرف ثالث منصف ونزيـه يتمثـل دوره يف تسـهيل مشـاركة  - ٥

الضحايا واجلناة يف برنامج للمواجهة فيما بينهم. 
  

استخدام برامج العدالة التصاحلية  ثانيا -
ينبغي أن تكون برامج العدالة التصاحليـة، عموما، متاحــة يف مجيــع مراحـل إجــراءات  - ٦

العدالـة اجلنائيـة. 
ينبغـي أال تسـتخدم العمليـات التصاحليـة إال مبوافقـة األطـراف بصـورة حـرة وطوعيــة.  - ٧
وينبغي أن يكون مبقدور األطراف أن يسحبوا تلك املوافقة يف أي وقت أثناء العمليـة. وينبغـي 
التوصـل إىل االتفاقـــات طوعــا مــن جــانب األطــراف، وأال تتضمــن تلــك االتفاقــات ســوى 

التزامات معقولة ومتناسبة. 
ـــة، أن تــدرك احلقــائق األساســية للقضيــة  ينبغـي جلميـع األطـراف، يف األحـوال العادي - ٨
ـــى أـــا اعــتراف  كأسـاس للمشـاركة فــي العمليـة التصاحليـة. وينبغـي أال تــؤول املشـاركة عل

بالذنب فـي أي إجـراءات قانونيـة الحقة. 
ينبغي أن تؤخذ يف االعتبـار، لـدى إحالـة أي قضيـة إىل عمليـة تصاحليـة ولـدى تنظيـم  - ٩
تلك العملية، التفاوتات اجللية املتعلقة بعوامل مثـل اختـالل موازيـن القـوى وأعمـال األطـراف 
ومـدى نضجـهم أو قدرـم الفكريـة. وبـاملثل، ينبغـي أن تؤخـذ أيضــا بعـني االعتبـار يف ذلـــك 
السـياق األخطـار اجلليـة الـيت ــدد سالمــة األطـــراف. كمـــا ينبغــي أن تراعــى يف ذلــك آراء 

األطـراف أنفسهم بشـأن مدى مالءمـة العمليات أو النواتـج التصاحلية. 



4200-61032A

E/2000/INF/2/Add.2

ـــة مســتحيلة، ينبغــي ملســؤويل العدالــة  عندمـا تكـون العمليـات و/أو النواتـج التصاحلي - ١٠
اجلنائيـة أن يفعلـوا كـل مـا يف وسـعهم لتشـجيع اجلـــاين علــى حتمــل املســؤولية جتــاه الضحيــة 

واتمع املتضرر وإلعادة إدماج الضحية و/أو اجلاين يف اتمع. 
 

تسيري برامج العدالة التصاحلية  ثالثا -
ينبغـي أن ترســى بســـند تشــريعي عنــد اإلمكــان، مبــادئ توجيهيــة ومعايــري، حتكــم  - ١١

استخدام برامج العدالة التصاحلية. وينبغي لتلك املبادئ واملعايري أن تتناول ما يلي: 
شروط إحالة القضايا إىل برامج العدالة التصاحلية؛  (أ)

كيفية معاجلة القضايا بعد العملية التصاحلية؛  (ب)
مؤهالت �املسهـلني� وتدريبهم وتقييم قدرام؛  (ج)

إدارة برامج العدالة التصاحلية؛  (د)
مســتويات الكفــاءة والقواعــد األخالقيــة الــيت حتكــم تســيري برامــج العدالـــة  (هـ)

التصاحلية. 
ـــة،  ينبغــي أن تطبــق علــى برامــج العدالــة التصاحليــة، وخصوصــا العمليــات التصاحلي - ١٢

ضمانات إجرائية أساسية هي: 
ينبغـي أن يتمتـع األطـراف حبـق احلصـول علـى مشــورة قانونيــة قبــل العمليــة  (أ)
التصاحلية وبعدها، وكذلك على ترمجة حتريرية و/أو شـفوية حيثمـا اقتضـى األمـر. وباإلضافـة 

إىل ذلك، ينبغي أن يكون للقصـر حق االستعانة بآبائهم أو أمهام؛ 
قبل املشاركـة فـي العمليــة التصاحليـة، ينبغي إطالع األطـراف بصــورة وافيـة  (ب)

علـى حقوقهم وطبيعة العملية والعواقب احملتملـة لقرارهم؛ 
ال ينبغــي دفــع الضحيــة وال اجلــاين إىل املشــــاركة يف العمليـــات أو النواتـــج  (ج)

التصاحلية بوسائل جمحفة. 
ينبغي أن تكون املناقشات يف العمليات التصاحلية سرية، وينبغي عـدم إفشـائها الحقـا  - ١٣

إال مبوافقة األطراف. 
ينبغـي أن يكـون للمخالصـات القضائيـة املرتكـزة علـى االتفاقـات الناشـئة عـن برامـــج  - ١٤
العدالة التصاحلية وضعية مماثلة للقرارات أو األحكام القضائية، وينبغي هلا أن تسـتبعد املالحقـة 

القضائية على األفعال ذاا (مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص على اجلرم ذاته مرتني). 
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ـــراف، ينبغــي إعــادة القضيــة إىل ســلطات  عندمـا يتعـذر التوصـل إىل اتفـاق بـني األط - ١٥
ـــاق  العدالـة اجلنائيـة، وينبغـي البـت دون إبطـاء يف كيفيـة التصـرف. وال جيـوز اختـاذ عـدم االتف

مسوغا إلصدار حكم أشد يف إجراءات العدالة اجلنائية الالحقة. 
يف حال عدم تنفيذ االتفاق املتوصل إليه يف سياق عمليـة تصاحليـة، ينبغـي إحالـة هـذه  - ١٦
املسألة جمـددا إىل برنامج العدالة التصاحلية أو إىل سلطات العدالـة اجلنائيـة، وينبغـي البـت دون 
إبطاء يف كيفية التصرف. وال جيـوز اختاذ عـدم تنفيذ االتفـاق مسـوغا إلصـدار حكـم أشـد يف 

إجراءات العدالة اجلنائية الالحقة. 
 

رابعا -املسهـلون 
ينبغي تعيني املسهـلني من كل قطاعـات اتمـع، وينبغـي عـادة أن يكـون لديـهم فـهم  - ١٧
ـــي أن يكونــوا قــادرين علــى إظــهار حســن التقديــر  جيـد للثقافـات واتمعـات احملليـة. وينبغ

وامتالك مهارات التعامل الشخصي الالزمة لتسيري العمليات التصاحلية. 
وينبغــي للمسهـــلني أن يــؤدوا واجبــام برتاهــة، اســتنادا إىل وقـــائع القضيـــة وتبعـــا  - ١٨
ـــوا  الحتياجـات األطـراف ورغبـام. وينبغـي هلـم دائمـا أن يراعـوا كرامـة األطـراف وأن يكفل

معاملة األطراف بعضهم بعضا باحترام. 
ــــلون مســؤولني عــن توفــري أجـــواء آمنــة ومالئمـــة للعمليــة  وينبغــي أن يكـون املسه - ١٩

التصاحلية. وينبغي أن يكونوا حساسني جتـاه أي ضعـف لدى األطراف. 
وينبغـي للمسهــلني أن يتلقـوا تدريبـا أوليـا قبـل االضطـالع بواجبـات التسـهيل، كمـــا  - ٢٠
ينبغي أن يتلقوا تدريبـا أثنـاء العمـل. وينبغـي أن يرمـي التدريـب إىل توفـري مـهارات يف تسـوية 
الرتاعات، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للضحايا واجلناة، وإىل توفري املعرفة األساسية بنظـام 
العدالـة اجلنائيـة، وإىل توفـري معرفـة وافيــة بكيفيــة تسـيري الربنـامج التصـاحلي الـذي سيقومــــون 

بعملهـم يف إطاره. 
 

خامسا - التطوير املستمر لربامج العدالة التصاحلية 
ينبغي أن يكون هنـاك تشـاور منتظــم بيــن سلطــات العدالـة اجلنائيـة ومديـري برامـج  - ٢١
العدالـة التصاحليـة، مــن أجـل تطويــر فـهم مشتــرك للعمليــات والنواتــج التصاحليــة، وتوسيــع 
ــــل التـــي ميكـــن ــا إدمـــاج النهـــوج  نطــاق اسـتخدام الـربامج التصاحليـة، واستكشــاف السب

التصاحلية فـي ممارسـات العدالـة اجلنائيـة. 
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وينبغـي للـدول األعضـاء أن تعـزز البحـوث املتعلقـة بـربامج العدالـة التصاحليـة وتقييـــم  - ٢٢
تلك الربامج ملعرفـة مـدى إفضائـها إىل نواتـج تصاحليـة، ومـدى صالحيتـها كبديـل إلجـراءات 

العدالة اجلنائية، ومدى توفريها نواتج إجيابية جلميع األطراف. 
وقد يلزم إدخال تغيري على عمليات العدالة التصاحلية حبيث تتخذ شكال ملموسـا مـع  - ٢٣
مرور الزمن. ومن مث، ينبغـي للـدول األعضـاء أن تشـجع تقييـم تلـك الـربامج بصـورة منتظمـة 

ودقيقة وتعديلها على ضوء التعاريف الواردة أعاله. 
 

 ١٥/٢٠٠٠
تنفيـذ إعـالن مبـادئ العـدل األساســـية املتعلقــة بضحايــا اإلجــرام والتعســف يف 

 استعمال السلطة 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يسلم بأمهية إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقـة بضحايـا اإلجـرام والتعسـف يف 
استعمال السلطة، اليت اعتمدا اجلمعية العامـة يف قرارهـا ٣٤/٤٠ املـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاين/ 
نوفمرب ١٩٨٥، واعتماد اإلعالن بصفة ذلك نقطـة حتـول هامـة يف اجلـهود الدوليـة الراميـة إىل 

حتسني معاملة الضحايا، 
وإذ يضــع يف اعتبــاره أن اجلمعيــة العامــة طلبــت، يف قرارهــــا ٣٤/٤٠، إىل الـــدول 
األعضاء أن تتخذ اخلطوات الالزمـة إلنفـاذ أحكـام اإلعـالن، وحثـت كيانـات األمـم املتحـدة 
وسائر املنظمات الدوليـة - احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة علـى التعـاون يف تنفيـذ تلـك 

األحكام، 
وإذ يشري إىل قراره ٢١/١٩٩٨ املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٨، الـذي طلـب فيـه إىل 
األمني العام أن يلتمس آراء الدول األعضـاء حـول اسـتصواب وجـدوى إنشـاء صنـدوق دويل 
ـــاد فريــق خــرباء عــامل  لضحايـا اإلجـرام والتعسـف يف اسـتخدام السـلطة، وأن يدعـو إىل انعق

بشأن هذه املسألة يتألف من الدول األعضاء اليت تعرب عن اهتمامها ذا الصندوق، 
وإذ يشري أيضا إىل مشروع خطة العمل لتنفيذ إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقـة 

بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة، اليت هي مرفقة بقراره ٢١/١٩٩٨، 
وإذ يساوره بالغ القلق لتواصل اإليذاء الناجم عن اجلرمية، وال سيما اجلرمية املنظمـة، 
والعنف واإلرهاب والتعسف يف استعمال السلطة، الذي ميس بوجه خاص أفـرادا مسـتضعفني 
كالنساء واألطفال ويلحق بالبشـر ضـررا جسـيما وينـال مـن نوعيـة العيـش يف كثـري مـن أحنـاء 

العامل، 
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حييط علما مع التقدير بالعمل الذي قام به فريق اخلرباء العامل الـذي اجتمـع  - ١
يف كانون الثاين/ يناير ٢٠٠٠ عمال بالقرار ٢١/١٩٩٨؛ 

حييـط علمـا باسـتنتاج فريـق اخلـرباء العـامل الـذي مفـاده أن هنـاك حاجــة إىل  - ٢
توفري مساعدة وافية بالغرض للمبادرات املتخذة يف جمال رعاية الضحايا؛ 

ــري  يطلـب إىل األمـني العـام أن يعـد تقريـرا عـن السـبل والوسـائل املمكنـة لتوف - ٣
املساعدة الوافية بالغرض للمبادرات املتخذة يف جمال رعاية الضحايا، واضعـا يف اعتبـاره أمـورا 
منـها اآلليـات القائمـة الـيت توفـر هـذه املسـاعدة وتقريـر فريـق اخلـرباء العـامل، وأن يرفـع ذلــك 

التقرير إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا العاشرة؛ 
يناشد األمني العام والدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليــة واملنظمـات  - ٤
غـري احلكوميـة املضـي يف اختـاذ التدابـري الالزمـة إلنفـاذ أحكـام إعـالن مبـادئ العـدل األساسـية 
املتعلقة بضحايا اإلجــرام والتعسـف يف اسـتعمال السـلطة بالتعـاون مـع كيانـات األمـم املتحـدة 

وسائر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛ 
يدعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أن تنظـر، خـالل دورـا العاشـرة،  - ٥

يف تقرير فريق اخلرباء العامل وتقرير األمني العام. 
اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
 ١٦/٢٠٠٠

إدراج املراقبـة الدوليـة للمخـدرات كموضـــوع جلمعيــة األمــم املتحــدة لأللفيــة 
 ومؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
إذ يشـري إىل أن اجلمعيـــة العامــة، يف دورــا االســتثنائية العشــرين املكرســة ملواجهــة 
مشكلة املخدرات العاملية معا، أكدت جمددا عزمها والتزامها الصارمني بـالتغلب علـى مشـكلة 
املخــدرات العامليــة مــن خــالل اســتراتيجيات حمليــة ودوليــة لتقليــل العــرض غــــري املشـــروع 
للمخـدرات والطلـب غـري املشـروع عليـها، وأدركـت أن مكافحـة مشـكلة املخـدرات العامليـــة 
ـــوازن، مــع االحــترام الكــامل  هـي مسـؤولية عامـة ومشـتركة تتطلـب اتبـاع ـج متكـامل ومت

لسيادة الدول، 
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وإذ يشــري أيضــا إىل أن اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا ٢٠٢/٥٣ املــؤرخ ١٧ كـــانون 
األول/ديسـمرب ١٩٩٨، قـررت أن تسـمي دورـا اخلامسـة واخلمسـني �مجعيـة األمـم املتحــدة 

لأللفية� وأن تعقد مؤمتر قمة لألمم املتحدة لأللفية، 
وإذ يالحـظ أن األمـني العـام، اسـتجابة لضـرورة التصـدي بكفـاءة وفعاليـة للمشــاكل 
الدائمة فضال عن االسـتجابة لالجتاهـات الناشـئة وحتديـات املسـتقبل، حـدد مراقبـة املخـدرات 
بصفتها واحدا من األولويـات العامـة لعمـل األمـم املتحـدة يف خطتـها املتوسـطة األجـل للفـترة 

 ،(٥٣)١٩٩٨-٢٠٠١
وإذ يالحظ ببالغ القلق أن مشكلة املخدرات تطرح حتديا عامليــا، حيـث ان عشـرات 
املاليـني مـن الضحايـا يتعـاطون املخـدرات يف كـــامل أحنــاء العــامل، ممــا يتســبب يف صعوبــات 

اجتماعية وصحية هائلة، كما أنه يقوض االقتصادات، 
وإذ يـدرك أن االجتـار بـاملخدرات وتعاطيـها يؤثـران يف العديـد مـن اـاالت الرئيســية 

ألنشطة األمم املتحدة، 
وإذ يسـلِّم بضـرورة تنفيـذ احلكومـات تدابـري شـاملة ملتابعـة عمـل اجلمعيـــة العامــة يف 

دورا االستثنائية العشرين ورصد تنفيذها، 
وإذ يشدد علــى أمهيـة دور اتمـع الـدويل يف حشـد اجلـهود الراميـة إىل إنفـاذ التزامـه 

مبراقبة املخدرات كجزء أساسي من برنامج األمم املتحدة العام لأللفية اجلديدة، 
وإذ حييط علما بالتقرير العاملي اجلديد عن املخدرات الذي سيصدر قريبا، 

يدعو اجلمعية العامة إىل أن تدرج مشكلة املخدرات العاملية كبنـد يف جـدول  - ١
أعمال مجعية األمم املتحدة لأللفية ومؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية املقرر عقده يف الفـترة مـن 

٦ إىل ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، 
يطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمراقبة الدوليـة للمخـدرات  - ٢
أن يبلغ األمني العـام مبضمـون هـذا القـرار يف ضـوء األعمـال التحضرييـة الـيت جيـري القيـام ـا 

بشأن مجعية األمم املتحدة لأللفية ومؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية. 
اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(A/53/6/Rev.1) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم ٦ (٥٣)
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 ١٧/٢٠٠٠
 تعزيز صوغ برامج وقائية وطنية وإقليمية باتباع ج متعدد التخصصات 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
إذ يشــري إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــــدرات 

واملؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨(٥٤)، 
وإذ يضــع يف اعتبــاره اإلعــالن اخلــاص باملبــادئ التوجيهيــة خلفــض الطلــــب علـــى 
املخـدرات(٥٥)، وال سـيما خطـة العمـــل لتنفيــذ اإلعــالن اخلــاص باملبــادئ التوجيهيــة خلفــض 

الطلب على املخدرات(٥٦)، 
وإذ يشدد على احلاجـة إىل أفرقـة متعـددة التخصصـات لـترويج برامـج وقائيـة وطنيـة 
وإقليمية، مع مراعاة خصائص ومميزات كـل منطقـة وكـل بلـد، ـدف تعزيـز الصحـة والرفـاه 
الفردي واالجتماعي وإذكاء الوعي، من خالل رسائل إجيابية، مبا ميثلـه تعـاطي املخـدرات مـن 

عواقب على بلوغ ذلك اهلدف، 
وإذ ينوه بضرورة تبادل املعلومات عن اجلـهود املبذولـة يف هـذا اـال لضمـان فعاليـة 

التعاون والتضامن على الصعيد الدويل، 
وقد نظر يف تقرير اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات عـن عـام ١٩٩٩(٥٧)، الـذي يشـري 
إىل ضـرورة مواصلـة العمـل علـى وضـع سياسـات خلفـض الطلـب علـى املخـدرات واملؤثـــرات 

العقلية، 
ــــا بتوفـــر  حيـــث برنــامج األمــم املتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات، رهن - ١
التربعـات، علـى تقـدمي الدعـم للـدول واهليئـات اإلقليميـة بغيـة القيـام، مـن خـالل ـــج متعــدد 
التخصصات، بوضع برامج وقائية وطنية وإقليمية، مع مراعـاة خصـائص وممـيزات كـل منطقـة 
ـــاء الوعــي، مــن خــالل  وكـل بلـد، ـدف تعزيـز الصحـة والرفـاه الفـردي واالجتمـاعي وإذك

رسائل إجيابية، مبا لتعاطي املخدرات من عواقب فيما يتعلق ببلوغ ذلك اهلدف؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
انظر الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار غـري املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات  (٥٤)
ــاين/نوفمـرب – ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٨، الـد األول (منشـورات األمـم  العقلية، فيينا، ٢٥ تشرين الث

 .(A.94.XI.5 املتحدة، رقم املبيع
قرار اجلمعية العامة دإ-٣/٢٠، املرفق.  (٥٥)
قرار اجلمعية العامة ١٣٢/٥٤، املرفق.  (٥٦)

 A.00.XI.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٥٧)
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حيـث الدول األعضاء على الترويج إلقرار ـج متعـدد التخصصـات وكذلـك  - ٢
ـــداف املبينــة يف الفقــرة ١ أعــاله، يف  إنشـاء أفرقـة متعـددة التخصصـات، سـعيا إىل بلـوغ األه

سياق خفض الطلب؛ 
يدعـو إىل تعزيز الربامج اإلعالمية والتربوية الـيت مـن شـأا أن تذكـي الوعـي  - ٣
ـــة والتعليميــة بــني الفئــات  مبخـاطر تعـاطي املخـدرات، مـع مراعـاة الفـوارق اجلنسـانية والثقافي
املسـتهدفة، ومـع إيـالء األطفـال والشـباب اهتمامـا خاصـا، وأن جتسـد بيانـات سـليمة ودقيقـــة 

ومتوازنة؛ 
يطلـب إىل األمني العام أن حييل نص هذا القرار إىل كل احلكومات للنظر فيه.  - ٤

اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
 ١٨/٢٠٠٠

ــــة االحتياجـــات الطبيـــة  الطلــب علــى املســتحضرات األفيونيــة وعرضــها لتلبي
 والعلمية 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
إذ يشـري إىل قـراره ٣٣/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـــه ١٩٩٩ والقــرارات الســابقة 

ذات الصلة، 
وإذ يؤكـد علـى أن احلاجـة إىل تـوازن بـني العـرض العـاملي املشـــروع للمســتحضرات 
األفيونية والطلب املشروع عليها لألغـراض الطبيـة والعلميـة هـي أمـر حمـوري يف االسـتراتيجية 

والسياسات الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات، 
ـــة األساســية إىل التعــاون والتضــامن الدوليــني مــع البلــدان املــوردة  وإذ ينــوه باحلاج
التقليديــة يف جمــال مراقبــة املخــدرات ضمانــا للتطبيــق العــــاملي ألحكـــام االتفاقيـــة الوحيـــدة 

للمخدرات لسنة ١٩٦١(٥٨)، 
وقد نظر يف تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام ١٩٩٩(٥٩)، الـذي أشـارت 
فيه اهليئة إىل أن احلالة الراهنة ملخزونات املواد اخلام األفيونية واملستحضرات األفيونية الرئيسـية 
يف عام ١٩٩٨ قد حتسنت فيما يبدو، وأنه مت حتقيق توازن بني استهالك املـواد اخلـام األفيونيـة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٥٢٠، الرقم ٧٥١٥.  (٥٨)

 .A.00.XI.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٥٩)
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وإنتاجها بفضل جـهود البلديـن املورديـن التقليديـني، ومهـا تركيـا واهلنـد، جنبـا إىل جنـب مـع 
سائر البلدان املنتجة، 

وإذ ينوه بأمهية املستحضرات األفيونية يف العالج املسكِّــن لـآلالم، حسـبما تقـول بـه 
منظمة الصحة العاملية، 

حيـث مجيع احلكومات أن تواصل اإلسهام يف احلفاظ على توازٍن بني العـرض  - ١
املشروع للمواد اخلام األفيونيـة والطلـب املشـروع عليـها لتلبيـة االحتياجـات الطبيـة والعلميـة، 
وهو أمر ميكن تيسري بلوغه مبواصلة تقدمي الدعم إىل البلدان املوردة التقليدية، بقدر مـا تسـمح 
بذلك نظمها الدستورية والقانونيـة، وأن تتعـاون علـى منـع انتشـار مصـادر إنتـاج املـواد اخلـام 

األفيونية؛ 
حيـــث حكومــات مجيــع البلــدان املنتجــة أن متتثــل امتثــاال صارمــا ألحكــــام  - ٢
االتفاقية الوحيدة للمخدرت لسنة ١٩٦١، وأن تتخذ تدابري فعالـة ملنـع اإلنتـاج غـري املشـروع 
للمـواد اخلـام األفيونيـة أو تسـريبها إىل القنـوات غـري املشـروعة، خصوصـا عنـد زيـادة اإلنتـــاج 

املشروع؛ 
حيـــث البلــدان املســتهلكة أن تقيـــم احتياجاــا املشــروعة مــن املــواد اخلـــام  - ٣
ـــا  األفيونيـة تقييمـا واقعيـا، وأن تبلـغ اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات بتلـك االحتياجـات ضمان
لسهولة التوريد، كما حيث البلدان املنتجة املعنيـة واهليئـة علـى زيـادة اجلـهود الراميـة إىل رصـد 

اإلمدادات املتوفرة وعلى ضمان وجود خمزونات كافية من املواد اخلام األفيونية املشروعة؛ 
يطلــب إىل اهليئـة أن تواصـل جـهودها يف جمـال رصـد تنفيـذ قـــرارات الــس  - ٤
االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة مع االمتثال التـام ألحكـام االتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرات 

لسنة ١٩٦١؛ 
يثـين على اهليئة ملا تبذله من جهود يف رصد تنفيذ قرارات الس االقتصـادي  - ٥

واالجتماعي ذات الصلة، وخصوصا: 
يف حـث احلكومات املعنيـة علـى أن تكيـف حجـم اإلنتـاج العـاملي مـن املـواد  (أ)
اخلـام األفيونيـة حبيـث يكـون مكافئـا حلجـم االحتياجـات املشـروعة الفعليـــة، وأن تتفــادى أي 
ـــها  اختـالل غـري متوقـع بـني العـرض املشـروع للمسـتحضرات األفيونيـة والطلـب املشـروع علي

بسبب تصدير منتجات مصنوعة من املخدرات املضبوطة واملصادرة؛ 
يف دعــوة احلكومــات املعنيــة إىل ضمــان أال تكــون املســتحضرات األفيونيــة  (ب)
املستوردة إىل بلداا من أجل االستعمال الطيب والعلمي آتية أصال من بلدان حتـول املخـدرات 

املضبوطة واملصادرة إىل مستحضرات أفيونية مشروعة؛ 
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يف ترتيـب اجتماعـات غـري رمسيـة، أثنـاء دورات جلنـة املخـدرات، مـع الــدول  (ج)
املستوردة واملنتجة الرئيسية للمواد اخلام األفيونية؛ 

يطلـب إىل األمني العام أن حييل نص هــذا القـرار إىل مجيـع احلكومـات للنظـر  - ٦
فيه وتنفيذه. 

اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 
  

 ١٩/٢٠٠٠
 متويل األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
إذ يشــري إىل قــرار اجلمعيــة العامــــة ١٩٢/٥٣ املـــؤرخ ١٥ كـــانون األول/ديســـمرب 
١٩٩٨ بشأن االستعراض الذي جيري كـل ثـالث سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة الـيت 
تضطلع ا منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل التنميـة، وإىل قـرار الـس ٦/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٣ 

متوز/يوليه ١٩٩٩، 
حييط علما بتقرير األمني العام(٦٠)؛  - ١

يكـرر تـأكيده أن اخلصـائص األساسـية لألنشـطة التنفيذيـــة الــيت تضطلــع ــا  - ٢
منظومـة األمـم املتحـــدة ينبغــي أن تتمثــل، ضمــن مجلــة أمــور، يف طابعــها العــاملي والطوعــي 
وتقدميـها علـى شـكل منـح وحيادهـا وعـدم احنيازهـا وطابعـها املتعـدد األطـراف ، فضـــال عــن 
قدرا على االسـتجابة الحتياجـات البلـدان الناميـة بطريقـة مرنـة، وأن األنشـطة التنفيذيـة الـيت 
تضطلع ا منظومـة األمـم املتحـدة تنفـذ لفـائدة البلـدان املسـتفيدة بنـاء علـى طلـب حكوماـا 

ووفقا خلطها وسياساا وأولوياا اإلمنائية؛ 
يشــدد علــى املســؤولية األوليــة للحكومــات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بتنميتـــها  - ٣

القطرية، ويسلم بأمهية امللكية الوطنية للربامج اإلمنائية؛ 
يسـلم بـأن األنشـطة التنفيذيـة دعامـة مـن الدعـائم الرئيســـية لألمــم املتحــدة،  - ٤

وبأا تؤدي دورا جوهريا يف إقامة عامل أكثر وحدة وسالما وازدهارا؛ 
يؤكد من جديد بقوة جمددا أنه ال بـد مـن تعزيـز أثـر األنشـطة التنفيذيـة الـيت  - ٥
تضطلع ا منظومة األمم املتحدة مـن أجـل التنميـة مـن خـالل مجلـة أمـور، منـها حتقيـق زيـادة 
كبرية يف متويلها على أساس ميكن التنبؤ بـه ومسـتمر ومضمـون، مبـا يتمشـى مـع االحتياجـات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/46 (٦٠)
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ــــة  املـتزايدة للبلـدان الناميـــة، وكذلـك مـن خـــالل التنفيـــذ الكامـــل لقـــرارات اجلمعيـــة العامـ
١٩٩/٤٧ املـــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٢ و ١٦٢/٤٨ املـــــؤرخ ٢٠ كــــانون 
األول/ديســمرب ١٩٩٣ و١٢٠/٥٠ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٥ و١٩٢/٥٣ 
ــــل التنميــــة الــواردة يف قــرار اجلمعيــة العامــة  واألجـزاء املتصلـة باألنشطـــة التنفيذيـــة مـن أجـ

١٢/٥٢ باء املؤرخ ١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧؛ 
يؤكـد مـن جديـد ضـرورة إعطـاء األولويـة يف توزيـع مـوارد املنـح الشـــحيحة  - ٦
على الربامج واملشاريع اليت تنفذ يف البلدان ذات الدخل املنخفض، وال سيما أقل البلدان منـوا، 
ويعرب يف هذا السـياق عـن قلقـه إزاء أي تراجـع جديـد يف نفقـات الـربامج يف تلـك البلـدان، 

ويشجع على بذل مجيع اجلهود لعكس مسار هذا االجتاه؛ 
يشــدد علــى ضــرورة مواصلــة حتقيــق حتســن شــامل، يف حــدود الواليـــات  - ٧
القائمـة، يف فعاليـة وكفـاءة وآثـار مـا تضطلـع بـه منظومـــة األمــم املتحــدة مــن جــهود لتوفــري 

مساعداا اإلمنائية، وترحب مبا اختذ من خطوات حنو حتقيق تلك الغاية؛ 
يشدد أيضا يف هـذا الصـدد علـى أن تسـتمر الصنـاديق والـربامج والوكـاالت  - ٨
اإلمنائيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة يف تقـدمي تقـارير عـن مـا أجنـز مـن نتـائج عامـة إىل جمالســها 

التنفيذية أو جمالس إداراا وإىل الس؛ 
ـــدة، هــي  ـا مـوارد غـري مقييؤكـد مـن جديـد أن املـوارد األساسـية، حبكـم أ - ٩
القاعدة املتينة لألنشطة التنفيذيـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، ويالحـظ مـع القلـق الشـديد يف هـذا 
الصـدد الـتراجع العـام أو الركـود اللذيـن أصابـا املـوارد األساسـية املتاحـة للكثـري مـــن صنــاديق 

وبرامج األمم املتحدة، وخباصة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 
يالحــظ اجلــــهود الـــيت تبذهلـــا اـــالس التنفيذيـــة لربنـــامج األمـــم املتحـــدة  - ١٠
اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسـيف) وأماناـا 
لوضــع أطــر التمويــل املتعــدد الســنوات الــيت تدمــج أهــداف الــربامج ومواردهــا وميزانياـــا 
ونتائجها، دف زيادة املوارد األساسـية وتعزيـز إمكانيـة التنبـؤ ـا، ويدعوهـا يف هـذا الصـدد 

إىل مواصلة تطوير وتنقيح األطر كأداة استراتيجية إلدارة املوارد؛ 
ـــا البلــدان، مبــا فيــها البلــدان املاحنــة  يقـدر يف هـذا السـياق اجلـهود الـيت تبذهل - ١١
والبلدان املشمولة بالربامج، اليت زادت املستوى العايل ملسامهتها يف املـوارد األساسـية لصنـاديق 
وبرامج األمم املتحـدة، أو الـيت حـافظت علـى ذلـك املسـتوى، وكذلـك البلـدان الـيت تعـهدت 

بتقدمي مسامهات متعددة السنوات إىل املوارد األساسية؛ 
يشدد على أمهية جتنب اإلفـراط يف االعتمـاد علـى عـدد حمـدود مـن املـاحنني،  - ١٢
ويؤكـد علـى أمهيـة تقاسـم املســـؤولية، مــع مراعــاة األهــداف املوضوعــة للمســاعدة اإلمنائيــة 
الرمسية، مبا يف ذلك األهـداف احملـددة يف مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـاين املعـين بـأقل البلـدان منـوا، 
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ويدعـــو البلـــدان املاحنـــة وغريهـــا مـــن البلـــدان القـــــادرة إىل زيــــادة مســــامهاا يف املــــوارد 
األساسية/العادية لصناديق وبرامج األمم املتحدة؛ 

ــــك تقاســـم  يالحــظ الزيــادة يف املــوارد غــري األساســية وأمهيتــها، مبــا يف ذل - ١٣
التكاليف والصناديق االستئمانية وموارد التمويل غري التقليدية، باعتبارها آلية لتعزيز القـدرات 
وإلكمـال الوسـائل املتاحـة لألنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة، مبـــا يســهم يف زيــادة املــوارد 
العامة، حىت وإن كـانت هـذه الزيـادة ال تبعـث علـى الرضـا، حيـث أن الزيـادة يف املـوارد غـري 

األساسية ال ميكن أن تعوض التراجع يف مستوى املوارد األساسية؛ 
ــيت  يالحـظ أيضـا يف هـذا السـياق املسـامهات املقدمـة مـن املصـادر اخلاصـة، ال - ١٤
ميكن أن تكمل مسامهات احلكومات، وإن كانت ال ميكن أن تكون بديال عنها، يف متويـل أو 

توسيع نطاق الربامج املنفذة ضمن املبادئ التوجيهية القائمة لصناديق وبرامج األمم املتحدة؛ 
يؤكد من جديـد أن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، مبـا يف ذلـك التعـاون  - ١٥
التقين واالقتصادي فيما بني البلدان النامية، يتيح فرصا قابلة لالسـتمرار لتنميـة البلـدان الناميـة، 
ويكـرر يف هـذا السـياق طلبـه إىل اـالس التنفيذيـــة للصنــاديق والــربامج أن تســتعرض توزيــع 
املوارد على األنشطة اليت تتضمن تعاونا تقنيا فيما بني البلدان النامية، بغية زيادة تلك املوارد؛ 
يطلــب إىل األمــني العــام، يف ســياق االســتعراض الــذي جيــري كــل ثـــالث  - ١٦
سـنوات للسياسـات، أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السادسـة واخلمسـني، عـن طريـــق 
ـــدم احملــرز يف تنفيــذ أطــر التمويــل املتعــددة  الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، تقريـرا عـن التق
السـنوات، كجـزء مـن اجلـــهود املســتمرة لتعزيــز اإلدارة االســتراتيجية للمــوارد يف الصنــاديق 

والربامج، ولعكس مسار االجتاه إىل التراجع يف املوارد األساسية. 
اجللسة العامة ٤٤ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 
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 ٢٠/٢٠٠٠
التقدم احملرز يف تنفيذ قرار اجلمعيـة العامـة ١٩٢/٥٣ بشـأن االسـتعراض الـذي 
جيـرى كـل ثـالث سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـــة الــيت 

 تضطلع ا منظومة األمم املتحدة 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يشــري إىل قــرار اجلمعيــة العامــــة ١٩٢/٥٣ املـــؤرخ ١٥ كـــانون األول/ديســـمرب 
١٩٩٢ واملتعلق باالستعراض الذي جيرى كل ثالث سنوات لسياسات األنشطة التنفيذيـة مـن 
أجل التنمية، اليت تضطلع ا منظومـة األمـم املتحـدة وإىل قـراره ٦/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٣ متـوز/ 

يوليه ١٩٩٩،  
حييط علما بتقرير األمني العام عن األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضطلـع ـا األمـم  - ١
املتحـدة مـن أجـل التعـاون اإلمنـائي الـدويل(٦١) وبالقائمـــة املوحــدة املتضمنــة القضايــا املتصلــة 

بتنسيق األنشطة التنفيذية(٦٢)؛ 
يكـرر تـأكيد أن اخلصـائص األساســـية لألنشــطة التنفيذيــة الــيت تضطلــع ــا  - ٢
منظومة األمم املتحدة ينبغي أن تتمثل، ضمن مجلة أمور، يف اتسام تلك األنشطة بطـابع عـاملي 
وطوعي قوامه املنـح ويف اتصافـها باحليـاد والرتاهـة وتعـدد األطـراف والقـدرة علـى االسـتجابة 
بطريقة مرنة لالحتياجات اإلمنائية لدى البلدان النامية، كما جيب أن يكون صـاحل البلـدان هـو 
حمـرك مجيـع األنشـطة التنفيذيـة مبـا يتجـاوب ويتفـق مـــع خطــط احلكومــات املســتفيدة املعنيــة 

وسياساا وأولوياا اإلمنائية الوطنية؛ 
يالحظ التقدم احملرز يف تبسيط ومواءمة دورات وإجـراءات الربجمـة، ويطلـب  - ٣
إىل الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة املعنية بتنسيق اجلهود يف امليــدان أن تتخـذ مزيـدا 
مـن اخلطـوات لتعزيـز وكفالـة إمكانيـة اسـتدامة هـــذه العمليــة، وخباصــة يف جمــال الالمركزيــة 

واإلدارة املالية؛ 
ـــوم يف إطــار اإلعــداد الســتعراض السياســات  يطلـب إىل األمـني العـام أن يق - ٤
العامة القادم الذي حيني موعده يف عام ٢٠٠١، ويف ظل التعاون الكـامل والوثيـق مـع البلـدان 
القائمـة بالربجمـة، بتقييـم مـدى مـا عـادت بـه عمليـة املواءمـة والتبسـيط علـى البلـدان املشــمولة 
بالربامج من نفع من خالل عدة طرق من ضمنها زيـادة التنسـيق والتفـاعل يف تصميـم الـربامج 
وتنفيذها، فضال عن تقييم العقبات اليت صودفت وتقـدمي توصيـات مناسـبة للنظـر فيـها خـالل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .Add.2/Corr.1 و Add.1 و E/2000/46 (٦١)

 .E/2000/CRP.1 (٦٢)
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االسـتعراض الشـامل القـادم لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة املضطلـع ـا مـن أجـل التنميـة وهـــو 
االستعراض الذي جيرى كـل ثـالث سـنوات، وذلـك باالسـتعانة، ضمـن مجلـة أمـور، بالعمليـة 
التنظيمية اجلارية وبتقييم يتناول، فيما يتنـاول، جتـارب االسـتعراضات املشـتركة الـيت جتـرى يف 

منتصف املدة والتقييمات املشتركة والربامج املشتركة، حسب االقتضاء؛ 
يؤكــد أن إجــراءات التبســيط واملواءمــة، بصيغتــها الــــيت اعتمدـــا اـــالس  - ٥
التنفيذيـة لصنـاديق وبرامـج األمـم املتحـدة، يف سـياق إلغـاء مركزيـة العمليـات، ينبغـي أن تلــيب 
احتياجات البلدان الناميـة، علـى أال يغـرب عـن بـال أثـر تلـك اإلجـراءات علـى قـدرة البلـدان 

املستفيدة على إدماج برامج منظومة األمم املتحدة يف العملية اإلمنائية الوطنية؛ 
يشدد على أمهية كفالة مشاركة احلكومات بصورة كاملـة يف صـوغ وتنفيـذ  - ٦
التقييـم القطـري املشـترك وإطـار عمـل األمـم املتحـــدة للمســاعدة اإلمنائيــة، وحيــث الصنــاديق 
والربامج على أن تواصل، يف ظل التشـاور والتعـاون بصـورة كاملـة ووثيقـة، اسـتعراض هـاتني 
ـــد القطــري مســتهدفة الترشــيد والتبســيط مبــا خيفــف عــن احلكومــات  العمليتـني علـى الصعي

املستفيدة وأيضا عن منظومة األمم املتحدة التكاليف اإلدارية واملالية؛ 
يالحظ التقدم احملـرز والتحديـات املاثلـة فيمـا يتصـل بـالتقييم املشـترك وإطـار  - ٧
عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، علـى حنـو مـا أبـرزه تقريـر األمـني العـــام(٦١)، وحيــث 
الصناديق والربامج على كفالة أن حيقق إطـار املسـاعدة اإلمنائيـة اسـتجابة تعاونيـة ومتسـقة مـن 
جانب منظومة األمم املتحـدة حيركـها صـاحل البلـدان وـدف إىل إحـداث أثـر ذي شـأن علـى 

الصعيد القطري يتمشى متاما واألولويات الوطنية ويدعمها؛ 
يالحــظ أيضــا أن أنشــطة التنســيق تنطــوي، رغــم فائدــا، علــى تكــــاليف  - ٨
تتكبدها البلدان املستفيدة ومؤسسات منظومة األمـم املتحـدة علـى حـد سـواء يف سـبيل إجنـاز 
العملية ويؤكد ضرورة تقييم تلك األنشـطة بشـكل متواصـل وإجـراء حتليـل وتقييـم للتكـاليف 
مقارنة مبجموع النفقات الربناجمية لألنشطة التنفيذية املضطلع ا مـن أجـل التنميـة بغيـة كفالـة 

أقصى قدر من الفعالية واجلدوى؛ 
يعيـد تـأكيد أمهيـة إجـراء تقييمـات مشـتركة لألنشـطة التنفيذيـة املضطلـع ـــا  - ٩
علــى الصعيــد القطــري تتســم باالســتقالل والشــفافية واحليــدة وتتــوىل زمامــها احلكومــــات 
املسـتفيدة ويدعمـها نظـام املنسـقني املقيمـني، وذلـك تعزيـزا لكفـاءة تلـــك األنشــطة وفعاليتــها 

وأثرها؛ 
يالحظ األعمال التحضريية لتقييم أثر األنشطة التنفيذية، وخباصة إطـار عمـل  - ١٠
األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، علـى حنـو مـا ينـص عليـه قـرار اجلمعيـة العامـــة ١٩٢/٥٣، 
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وذلك كجزء من األعمال التحضريية لالستعراض القـادم للسياسـات العامـة وهـو االسـتعراض 
الذي جيرى كل ثالث سنوات؛ 

يدعو صناديق وبرامـج ووكاالت منظومـة األمـم املتحـدة إىل املشـاركة علـى  - ١١
حنو نشط يف الدراسة اليت تضطلع ا األمانة العامة حاليا ودعمها وذلـك مـع إشـراك احلكومـة 

املستفيدة املعنية يف ذلك التقييم؛ 
حيـث علـى زيـادة التعـاون بـــني البنــك الــدويل واملصــارف اإلقليميــة ومجيــع  - ١٢
الصناديق والربامج بغية زيادة التكامل وتقسيم العمـل بشـكل أفضـل وزيـادة متاسـك أنشـطتها 
القطاعية وذلك باالستناد إىل الترتيبات القائمة ومبا يتفق متامـا وأولويـات احلكومـة املسـتفيدة، 
ويؤكد، يف هذا الصدد، أمهية العمل، على كفالة مزيـد مـن االتسـاق بـني األطـر االسـتراتيجية 
اليت تنشئها صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالا ومؤسسات بريتون وودز على أن تتـوىل 

احلكومات الوطنية زمام ذلك العمل؛ 
يالحظ احلوار اجلاري بني أعضاء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ومؤسسـات  - ١٣
بريتون وودز، ويشجع على إجـراء مشـاورات مماثلـة مـع منظمـة التجـارة العامليـة، مـع اإلقـرار 
التـام بـالدور التنسـيقي الرئيسـي حلكومـات البلـدان املشـــمولة بالــربامج فضــال عــن الواليــات 
املسندة إىل تلك املؤسسات، ويطلب إليها أن تـوايف الـس بتقريـر عـن هـذا احلـوار يف دورتـه 
املوضوعيـة، وخباصـة يف سـياق األعمـال التحضرييـة السـتعراض السياسـات الـذي جيـــري كــل 

ثالث سنوات؛ 
يطلب إىل منظومة األمم املتحدة اختاذ تدابري إضافية لتحسني اإلدماج الفعلـي  - ١٤
للتعاون التقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة يف براجمـها ومشـاريعها، وأن تكثـف اجلـهود سـعيا إىل 
تعميـم أسـلوب التعـاون التقـين فيمـا بـني البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق دعـم أنشــطة 
الوحدة اخلاصة للتعاون التقين فيما بـني البلـدان الناميـة، ويشـجع املؤسسـات الدوليـة األخـرى 

ذات الصلة على اختاذ تدابري مماثلة؛ 
يالحـظ أن الربجمـة الـيت حيركـــها صــاحل البلــدان تتيــح فرصــا إضافيــة لزيــادة  - ١٥

استخدام البلدان املشمولة بالربامج لطرائق التعاون التقين فيما بني البلدان النامية؛ 
يطلــب إىل الــربامج والصنــاديق أن تقــدم إىل الــس عــــن طريـــق جمالســـها  - ١٦
التنفيذية معلومات وحتليـالت تتعلـق مبـدى االتسـاق يف إدمـاج املواضيـع واألهـداف املشـتركة 
بـني القطاعـات واملنبثقـة عـــن املؤمتــرات العامليــة يف أولويــات براجمــها، فضــال عــن معلومــات 
وحتليالت متعلقة باخلطوات احملـددة الـيت اختـذت لوضـع نـهج تكامليـة وتعاونيـة مـع منظمـات 
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أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة يف جمـال تعزيـز تنفيـذ األهـداف العامليـة ملسـاعدة األمـــني العــام يف 
إعداد تقريره الذي سيقدمه إىل اجلمعية العامة من خالل الس بشأن هذه املسألة؛ 

يالحظ التقدم الذي أحرزه نظام املنسقني املقيمني يف مساعدة احلكومات يف  - ١٧
جهودها من أجل حتقيق متابعة متكاملة ومنسقة للمؤمترات العاملية ويشجع األفرقـة املواضيعيـة 

القطرية على القيام بعمل إضايف لتناول ااالت اليت يركز عليها الس؛ 
ـــم  يشـجع جـهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى تعزيـز اجلـهود الراميـة إىل تعمي - ١٨
مراعـاة قضايـا املـرأة، ومتكـني املـرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني، خاصـة مـع مراعـاة نتـائج الــدورة 
االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم املتحـدة: �املـرأة عـام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني 
اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين� والدورة االسـتثنائية الرابعـة والعشـرين 
للجمعية العامة لألمم املتحدة بعنوان �مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية وما بعده: حتقيـق 

التنمية االجتماعية للجميع يف عامل آخذ يف العوملة�؛ 
يرحب يف هذا السياق �مببادرة السنوات العشر لتعليم البنات� اليت استهلها  - ١٩

األمني العام يف املنتدى العاملي للتعليم املعقود يف داكار يف ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠؛ 
يالحظ الدروس اليت استفادا الربامج والصناديق يف تنفيـذ سياسـتها لتحقيـق  - ٢٠
التـوازن بـني اجلنسـني ويدعـو إىل بـذل املزيـد مـن اجلـهود لإلبقـاء علــى النســاء الالئــي يبلغــن 

منتصف احلياة املهنية والعمل بنشاط على حتقيق تطورهن املهين؛ 
يقدر التقدم احملرز حىت اآلن يف توسـيع نطـاق جمموعـة املنسـقني املقيمـني ويف  - ٢١
زيادة التوازن بني اجلنسـني وسـط املنسـقني املقيمـني، ويدعـو صنـاديق منظومـة األمـم املتحـدة 
وبراجمـها ووكاالـا إىل بـذل جـهود إضافيـة لزيـادة ورصـد ترشـيحاا للمؤهـالت مـن النســاء 

لشغل الشواغر يف وظيفة املنسق املقيم؛ 
يوصي باالستمرار يف ممارسـة عقـد اجتماعـات مشـتركة للمجـالس التنفيذيـة  - ٢٢
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة 
(اليونيسيف) وبرنامج األغذية العاملي، بغيـة حتسـني أثـر تلـك االجتماعـات. ويطلـب، يف هـذا 
الصدد، إىل الصناديق والربامج أن تبحـث إمكانيـة قيـام أماناـا بـإعداد تقـارير مشـتركة لتلـك 
ـــرارات  االجتماعـات، تركـز علـى مسـائل ذات اهتمـام مشـترك حمـدد، لكفالـة متابعـة فعالـة لق
الـس واجلمعيـة العامـة املتعلقـة بتنسـيق األنشـطة التنفيذيـة املضطلـع ـا مـن أجـل التنميــة وأن 

تقدم تقريرا عن ذلك إىل الس يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠١؛ 
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يؤكد التقدم احملرز يف تنسيق األنشطة التنفيذية املضطلع ا من أجـل التنميـة،  - ٢٣
ويؤكد أمهية مواصلة اجلهود من أجل حتسني التنسيق استنادا إىل ج يتبع على نطاق املنظومـة 
ويرحب؛ يف هذا الصدد، باملبـادرات الـيت اختذـا مؤخـرا بعـض الوكـاالت املتخصصـة لتعزيـز 
مشــاركتها يف آليــات التنســيق الداخلــي، مثــــل جمموعـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة واللجنـــة 

االستشارية املعنية باملسائل الربناجمية والتنفيذية؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام، يف سـياق اسـتعراض السياسـات العامـة املقبـل وهـــو  - ٢٤
ـــالث ســنوات، أن يقــدم تقريــرا للجمعيــة العامــة يف دورــا  االسـتعراض الـذي جيـرى كـل ث
السادسـة واخلمسـني عـن أثـر إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة والتقـدم احملــرز يف 
ـــة إىل  تنفيـذ اإلطـار التمويلـي املتعـدد السـنوات بوصـف ذلـك جـزءا مـن اجلـهود اجلاريـة اهلادف
ــة  عكـس اجتـاه املـوارد األساسـية الـذي ينحـو إىل االخنفـاض، وأيضـا عـن حتسـني كفـاءة وفعالي
األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك تقـدمي توصيـات ـدف 

إىل تعزيز أثر تلك العمليات، وكفالة املتابعة املناسبة هلا. 
اجللسة العامة ٤٤ 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
 ٢١/٢٠٠٠

 العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب  
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ حييـط علمـا بقـرار جلنـة حقـــوق اإلنســان ١٤/٢٠٠٠ املــؤرخ ١٧ نيســان/أبريــل 
 ،(٦٣) ٢٠٠٠

يوافق على توصية اللجنـة بـأن تطلـب اجلمعيـة العامـة، إىل األمـني العـام، مـن  - ١
ــة  خـالل الـس، أن يـويل أولويـة عاليـة ألنشـطة برنـامج عمـل العقـد الثـالث ملكافحـة العنصري

والتمييز العنصري وأن خيصص ما يكفي من املوارد لتمويل أنشطة برنامج العمل؛ 
يؤيـد مقـرر اللجنـة تعيـني مكتـب قوامـه أحـــد عشــر عضــوًا لــدوريت اللجنــة  - ٢
التحضرييـة للمؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة، والتميـيز العنصـري، وكراهيـة األجـــانب، ومــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحـق رقـم ٣ (E/2000/23)، الفصـل الثـاين،  (٦٣)

الفرع ألف. 
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يتصل بذلك من تعصب يضم ممثلين لكل جمموعة إقليمية وممثالً للبلـد املضيـف بوصفـه عضـوًا 
حبكم املنصب وذلك بغية تأمني استمرارية وكفاية متثيل كافة الدول األعضاء؛ 

ـــوق  يوافــق علــى طلبــات اللجنــة مــن مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلق - ٣
اإلنسان: 

أن تواصـل، بصفتـها األمينـة العامـة للمؤمتـــر العــاملي، تكثيــف األنشــطة الــيت  (أ)
اضطلع ا بالفعل يف إطار احلملة اإلعالمية العاملية بشأن املؤمتر، وذلك لتعبئة مجيع القطاعـات 
السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة وغريهـا مـن القطاعـات املهتمـة وضمـان دعمــها 

ألهداف املؤمتر العاملي؛ 
(ب) أن جتـري املشـاورات املناسـبة مـــع املنظمــات غــري احلكوميــة حــول إمكــان 
عقدها حمفالً يسبق املؤمتر العاملي ويستمر يف جزء منـه، ومتدهـا، قـدر اإلمكـان، مبسـاعدة فنيـة 

هلذا الغرض؛  
يوافق أيضا على طلبات اللجنة: 

إىل األمني العام، ووكـاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة، واللجـان االقتصاديـة  (أ)
اإلقليميـة تقـدمي املسـاعدة املاليـة والفنيـة مـن أجـــل تنظيــم االجتماعــات التحضرييــة اإلقليميــة 

املخططة يف إطار املؤمتر العاملي؛ 
إىل العمليـات التحضرييـة اإلقليميـة حتديـد االجتاهـات واألولويـــات والعراقيــل  (ب)
على الصعيدين الوطين واإلقليمي، ووضع توصيات حمددة فيمـا يتعلـق بـالعمل الواجـب القيـام 
به مستقبالً يف ميدان مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصـل ذلـك 
من تعصب، وتقدمي استنتاجات هذه العمليـات التحضرييـة اإلقليميـة إىل اللجنـة التحضرييـة يف 

موعد ال يتجاوز دورة عام ٢٠٠١؛ 
إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة يف دورا السـابعة واخلمسـني تقريـرًا عـن  (ج)
ـــد جــدول األعمــال املعنــون �العنصريــة والتميــيز  تنفيـذ قـرار اللجنـة ١٤/٢٠٠٠ يف إطـار بن

العنصري وكراهية األجانب ومجيع أشكال التمييز�؛ 
يوافق كذلك على توصيات اللجنة:  - ٥

ـــددة  (أ) بـأن يعتمـد املؤمتـر العـاملي إعالنـا وبرنـامج عمـل يتضمنـان توصيـات حم
وعملية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
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(ب) بـأن تـوىل احلالـة اخلاصـة لألطفـال اهتمامـا خاصـا أثنـاء األعمـال التحضرييــة 
وأثناء املؤمتر العاملي نفسه، ال سيما يف نتائجه؛ 

(ج) بأن يتم التشديد على أمهية األخذ دائما مبنظور جنساين طوال فـترة اإلعـداد 
للمؤمتر ويف نتائجه. 

اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

 
 ٢٢/٢٠٠٠

 إنشاء حمفل دائم يعىن بقضايا السكان األصليني 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يشري إىل احلكم الوارد يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتـر العـاملي حلقـوق اإلنسـان املعقـود 
يف فيينـا يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٣، والـذي ينـص علـى النظـر يف إنشـــاء حمفــل دائــم للســكان 

األصليني داخل منظومة األمم املتحدة(٦٤)، 
وإذ يشري أيضاً إىل أن النظر يف إنشاء حمفل دائم يعتـرب أحـد األهـداف اهلامـة لربنـامج 

أنشطة العقد الدويل للسكان األصليني يف العامل (٦٥) ، 
وإذ يالحظ انعقاد حلقيت عمل حول هـذا املوضـوع برعايـة جلنـة حقـوق اإلنسـان يف 

كوبنهاغن يف عام ١٩٩٥ ويف سانتياغو يف عام ١٩٩٧(٦٦) ، 
وإذ يشري إىل تقرير األمـني العـام املعنـون �اسـتعراض اآلليـات واإلجـراءات والـربامج 
الراهنة داخل األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بالسـكان األصليـني�(٦٧) وإذ يالحـظ، بوجـه خـاص، 
الغيـاب الالفـت للنظـر آلليـة لضمـان التنسـيق وتبـادل املعلومـات املنتظـــم فيمــا بــني األطــراف 

املهتمة - احلكومات واألمم املتحدة والسكان األصليني - على حنو مستمر، 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
A/CONF.157/24 (اجلزء األول)، الفصل الثالث، الفرع ثانيا-باء، الفقرة ٣٢.  (٦٤)

قرار اجلمعية العامة ١٥٧/٥٠، املرفق.  (٦٥)
 .Add.1-3 و E/CN.4/1998/11و E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7 انظر (٦٦)

 .A/51/493 (٦٧)
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وإذ يـأخذ يف االعتبـار مـداوالت الفريـق العـامل املعـين بإنشـــاء حمفــل دائــم للســكان 
األصليني يف العامل(٦٨) ، املنشأ عمـالً بقـراري جلنـة حقـــــــــوق اإلنسـان ٢٠/١٩٩٨ املـــــؤرخ 
٩ نيســان/أبريــل ١٩٩٨(٦٩) و٥٢/١٩٩٩ املــؤرخ ٢٧ نيســان/أبريـــل ١٩٩٩(٧٠) للنظـــر يف 
إنشاء حمفل دائم وتقدمي مقترحات حمددة يف هـذا الشـأن ، وكذلـك دراسـة هـذا املوضـوع يف 

الدورة السادسة واخلمسني للجنة، 
وإذ يرغـب يف وضـع الصيغـة النهائيـة هلـذا املشـــروع خــالل العقــد الــدويل للســكان 
األصليني يف العامل، بوصفه وسيلة لتعزيـز أهـداف العقـد باملشـاركة بـني احلكومـات والسـكان 

األصليني، 
وإذ يشدد على أن إنشاء احملفل الدائـم ينبغـي أن يفضـي إىل النظـر بعنايـة يف مسـتقبل 

الفريق العامل املعين بالسكان األصليني التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 
وإذ يضع يف اعتباره التصميم املشترك على تعزيز السلم واالزدهار وفقاً مليثـاق األمـم 

املتحدة، وإذ يشري إىل وظائف وسلطات الس يف هذا الشأن كما هي واردة يف امليثاق، 
يقرر أن ينشئ، كجهاز فرعي من أجــهزة الـس، حمفـالً دائمـاً يعـىن بقضايـا  - ١
السكان األصليني، يتـألف مـن ١٦ عضـوًا، ٨ أعضـاء تعينـهم احلكومـــات وينتخبـهم الـس، 
و٨ أعضاء يعينهم رئيس الس بعد إجراء مشاورات رمسية مع املكتب واموعات اإلقليميـة 
عن طريق منسقيها، واستنادًا إىل مشاورات واسعة مع منظمات السكان األصليني مـع مراعـاة 
تنـوع السـكان األصليـني يف العـامل وتوزيعـهم اجلغـرايف، وكذلـك مبـادئ الشـفافية، والتمثيـــل، 
وتكافؤ الفرص جلميع السكان األصليـني، مبـا يف ذلـك العمليـات الداخليـة، حسـب االقتضـاء، 
ـــني؛ ويعمــل مجيــع األعضــاء بصفتــهم  وعمليـات املشـاورات احملليـة فيمـا بـني السـكان األصلي
الشخصية كخرباء مسـتقلني معنيـني بقضايـا السـكان األصليـني لفـترة ثـالث سـنوات، وميكـن 
إعادة انتخام أو إعادة تعيينـهم لفـترة إضافيـة أخـرى؛ وجيـوز للـدول وهليئـات األمـم املتحـدة 
وأجهزا، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز االستشـاري 
لدى الس، املشـاركة بصفـة مراقـب؛ وجيـوز كذلـك ملنظمـات السـكان األصليـني املشـاركة 
بصفة مراقب وفقاً لإلجراءات الـيت طبقـت يف الفريـق العـامل املعـين بالسـكان األصليـني التـابع 

للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ 
ـــني كهيئــة  يقـرر أيضـا أن يعمـل احملفـل الدائـم املعـين بقضايـا السـكان األصلي - ٢
ـــني يف إطــار واليــة  استشـارية للمجلـس وأن توكـل إليـه واليـة مناقشـة قضايـا السـكان األصلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (E/CN.4/2000/86 و E/CN.4/1999/83 انظر) (٦٨)

الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٨، امللحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثــاين، الفـرع  (٦٩)
ألف. 

املرجع نفسه، ١٩٩٩، امللحق رقم ٣ (E/1999/23)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (٧٠)
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الس املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقـوق 
اإلنسان؛ ويقوم احملفل الدائم، يف تنفيذ هذه الوالية، مبا يلي: 

يوفـر للمجلـس، وكذلـك لـربامج األمـم املتحـدة وصناديقـها ووكاالـــا عــن  (أ)
طريق الس، مشورة اخلرباء وتوصيات بشأن قضايا السكان األصليني؛ 

ينمي الوعي باألنشطة املتعلقة بقضايا السكان األصليني داخل منظومة األمـم  (ب)
املتحدة ويعمل على دمج هذه األنشطة وتنسيقها؛ 

يعد املعلومات عن قضايا السكان األصليني وينشرها؛  (ج)
يقـرر كذلـك أن يطبـق احملفـل الدائـم النظـام الداخلـي املنشـأ ألجـهزة الــس  - ٣
الفرعية، حسبما يكون مناسبا، ما مل يقرر الس غـري ذلـك؛ وحيكـم مبـدأ توافـق اآلراء عمـل 

احملفل الدائم؛ 
يقـرر أن يعقـد احملفـل الدائـم دورة سـنوية مدـا عشـرة أيـام عمـل يف مكتـب  - ٤
األمـم املتحـدة يف جنيـف، أو يف مقـر األمـم املتحـدة، أو يف أي مكـان آخـــر قــد يقــرر احملفــل 

الدائم عقدها فيه وفقاً للقواعد واألنظمة املالية القائمة يف األمم املتحدة؛ 
يقرر أيضا أن يقدم احملفل الدائم تقريرًا سنوياً إىل الس عن أنشـطته، مبـا يف  - ٥
ذلك أية توصيات إلقرارها؛ ويـوزع التقريـر علـى أجـهزة األمـم املتحـدة وصناديقـها وبراجمـها 
ووكاالا ذات الصلة، كوسيلة لتعزيز احلوار بشـأن قضايـا السـكان األصليـني داخـل منظومـة 

األمم املتحدة، بني أمور أخرى؛ 
يقرر كذلك أن يتم توفري متويل احملفل الدائـم مـن املـوارد القائمـة عـن طريـق  - ٦

امليزانية العادية لألمم املتحدة ووكاالا املتخصصة وعن طريق ما قد يقدم من تربعات؛ 
يقرر أن جيري، بعد مضـي مخـس سـنوات علـى إنشـاء احملفـل الدائـم، تقييـماً  - ٧

لسري عمل هذا احملفل، مبا يف ذلك طريقة اختيار أعضائه، وذلك يف ضوء اخلربة املكتسبة؛ 
يقرر أيضا أن يجري، بعد أن يتم إنشاء احملفل الدائم وبعـد أن يكـون احملفـل  - ٨
قد عقد دورته السنوية األوىل، وبدون حكم مسبق على أي نتيجة، استعراضاً جلميـع اآلليـات 
واإلجراءات والربامج القائمة داخل األمم املتحدة فيمــا يتعلـق بقضايـا السـكان األصليـني، مبـا 
يف ذلك الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، دف ترشيد األنشـطة، وتفـادي االزدواجيـة 

والتداخل، وتعزيز الفعالية. 
اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 
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 ٢٣/٢٠٠٠
 حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
وقد نظر مع التقدير يف الفرع املتعلق حبالة املـرأة الفلسـطينية واملسـاعدة الـيت تقدمـها 
إليها مؤسسات منظومة األمم املتحدة من تقرير األمني العام(٧١) عـن متابعـة وتنفيـذ إعـالن(٧٢) 

ومنهاج عمل بيجني(٧٣)، 
وإذ يشـري إلــــى استراتيجيـــــــات نريوبـــــي التطلعيــة للنــهوض بــاملرأة(٧٤)، وال ســيما 
الفقرة ٢٦٠ منها املتعلقة بالنساء واألطفال الفلسطينيني، وإىل منهاج عمـل بيجـني املعتمـد يف 

املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، 
وإذ يشري أيضا إىل قراره ١٥/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، وإىل قـرارات 

األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، 
وإذ يشـري كذلـك إىل إعـالن القضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة(٧٥) مـــن حيــث عالقتــه 

حبماية السكان املدنيني، 
وإذ يؤكد احلاجة إىل التنفيـذ الكـامل ملذكـرة شـرم الشـيخ املؤرخـة ٤ أيلـول/سـبتمرب 
١٩٩٩ واالمتثال التام لالتفاقات القائمة، فضال عـن احلاجـة إىل التوصـل إىل التسـوية النهائيـة 

حبلول املوعد املتفق عليه، وهو أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، 
وإذ يساوره القلق إزاء استمرار صعوبة حالة املرأة الفلسـطينية يف األرض الفلسـطينية 
احملتلة مبا فيها القدس، وإزاء العواقب الوخيمة الستمرار أنشـطة إقامـة املسـتوطنات اإلسـرائيلية 
غري املشروعة، وقسوة األحـوال االقتصاديـة والعواقـب األخـرى النامجـة عـن حـاالت اإلغـالق 

والعزل املتكررة لألرض احملتلة، بالنسبة إىل حالة الفلسطينيات وأسرهن، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

E/CN.6/1999/2، الفرع ثالثا، ألف.  (٧١)
تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (٧٢)

املبيع A.96.IV.13)، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول. 
املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٧٣)

تقرير املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمـرأة: املسـاواة والتنميـة والسـلم، نـريويب،  (٧٤)
١٥-٢٦ تـــموز/يوليـــه ١٩٨٥ (منشــــورات األمــم املتحـدة، رقـم املبيـع A.85.IV.10)، الفصـل األول، الفــرع 

ألف. 
انظر قرار اجلمعية العامة ١٠٤/٤٨.  (٧٥)
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يدعـو األطـراف املعنيـة، فضـال عـن اتمـــع الــدويل بأســره، إىل بــذل مجيــع  - ١
اجلـهود الالزمـة لكفالـة اسـتمرار عمليـة السـالم وجناحـها والتوصـــل إىل تســوية ائيــة حبلــول 
املوعـد املتفـق عليـه، وهـــو أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، وإحــراز تقــدم ملمــوس يف حتســني حالــة 

الفلسطينيات وُأسرهن؛ 
يؤكـد مـن جديـد أن االحتـالل اإلسـرائيلي ال يـزال ميثـل عقبـة رئيســـية أمــام  - ٢

تقدم املرأة الفلسطينية واعتمادها على نفسها وإدماجها يف التخطيط اإلمنائي تمعها؛ 
ـــاالحتالل، باالمتثــال علــى الوجــه التــام  يطـالب إسـرائيل، السـلطة القائمـة ب - ٣
ألحكـام ومبـادئ اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان(٧٦) والقواعـد املرفقـة باتفاقيـة الهـاي لعـــام 
١٩٠٧(٧٧)، واتفاقية جنيف املتعلقة حبمايـة املدنيـني وقـت احلـرب املؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس 

١٩٤٩(٧٨)، من أجل محاية حقوق الفلسطينيات وُأسرهن؛ 
يدعو إسرائيل إىل أن تيسر عودة مجيع الالجئني واملشـردين الفلسـطينيني مـن  - ٤

النساء واألطفال إىل ديارهم وممتلكام، امتثاال لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ 
حيـث الـدول األعضـاء، واملؤسسـات املاليـــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة،  - ٥
واملنظمـات غـري احلكوميـة، واملؤسسـات األخـرى ذات الصلـة علـى تكثيـف جـــهودها لتقــدمي 

املساعدة املالية والتقنية إىل الفلسطينيات، وال سيما خالل الفترة االنتقالية؛ 
يطلـب إىل جلنـة وضـع املـرأة أن تواصـــل رصــد تنفيــذ اســتراتيجيات نــريويب  - ٦
التطلعيـة للنـهوض بـاملرأة(٧٤)، وخصوصـا الفقـرة ٢٦٠ منـها املتعلقـة بالفلسـطينيني مـن النســاء 

واألطفال، ومنهاج عمل بيجني(٧٣)، واختاذ إجراءات بشأن ذلك التنفيذ؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يواصـل اسـتعراض احلالـة، وأن يقـدم املسـاعدة إىل  - ٧
املـرأة الفلسـطينية بكـل الوسـائل املتاحـة، وأن يقـدم إىل جلنـة وضـع املــرأة يف دورــا اخلامســة 

واألربعني تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار. 
 

اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قرار اجلمعية العامة ٢١٧ ألف (د-٣).  (٧٦)

انظر صندوق كارنيغي للسالم الدويل، اتفاقيات وإعالنات الهاي لعامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧ (نيويـورك، مطبعـة  (٧٧)
جامعة أكسفورد، ١٩١٥). 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٧٥، رقم ٩٧٣.  (٧٨)
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 ٢٤/٢٠٠٠

 تنشيط وتعزيز املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يشـري إىل قـراره ١١/١٩٧٩ املـؤرخ ٩ أيـار/مـايو ١٩٧٩ الـذي أوصـــى فيــه بــأن 
يكون موقع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث يف اجلمهورية الدومينيكية، وهي بلد نام، 

وإذ يشري أيضا إىل قــراره ٥٤/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٩ متـوز/يوليـه ١٩٩٩ الـذي يطـالب 
املعــهد باتبــاع ــج جديــد يف البحــث والتدريــب واالتصــال مــن خــــالل زيـــادة اســـتخدام 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة، 
وإذ يشري كذلك إىل تقرير األمني العام بشأن أنشطة املعـهد(٧٩)وقـرار اجلمعيـة العامـة 

١٤٠/٥٤ املؤرخ ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ بشأن تنشيط وتعزيز املعهد، 
وإذ يشري إىل أمهية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت فيما يتعلـق بالنـهوض بـاملرأة 
ودور نظام املعلومات والتواصـل الشـبكي للتوعيـة بنـوع اجلنـس يف جمـال البحـوث والتدريـب 
ـــس، وال ســيما بالنســبة للمــرأة يف  ونشـر املعلومـات وإقامـة الشـبكات فيمـا يتصـل بنـوع اجلن
البلـدان الناميـة، مـع القيـام يف الوقـت نفسـه بدعـم الطـرق التقليديـة لنشـر املعلومـات والبحــث 

والتدريب، 
وإذ حييــط علمــا بــالفقرة ٨٥ (ج) مــن الوثيقــة النهائيــة للــدورة االســتثنائية الثالثـــة 
والعشرين للجمعية العامة �املرأة يف عـام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف 
القرن احلادي والعشرين�(٨٠) واليت تطالب بدعم اجلهود الوطنية، وخاصـة يف البلـدان الناميـة، 
يف جمـال توسـيع نطـاق الوصـول لتكنولوجيـات املعلومـات اجلديـــدة باعتبــار ذلــك جــزءا مــن 
اجلهود الرامية إىل تطوير البحوث والتدريبات ونشر املعلومات على الصعيـد التعـاوين، وذلـك 
بطرق تتضمن نظام املعلومـات والتواصـل الشـبكي للتوعيـة بنـوع اجلنـس، الـذي يقـوم املعـهد 
باسـتحداثه، مـع القيـام يف ذات احلـني مبسـاندة الطـــرق التقليديــة لنشــر املعلومــات والبحــوث 

والتدريبات، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/54/352 (٧٩)

انظر الوثائق الرمسيـــــــــة للجمعيـــــــة العامــــــــة، الـــــدورة االستثنائيــــــــة الثالثــــــة والعشــــــرون، امللحـق رقـم  (٨٠)
٣ (A/S-23/10/Rev.1)، الفصل الثالث. 
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وإذ يشـدد علـى ضـرورة تصويـب حـــــــاالت اخلـروج عـن القيـاس بصفـة مســـتمرة، 
واليت لوحظت يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة بشأن تقييم املعهد(٨١)، 

حيـيط علمـا بتقريـر جملـس أمنـاء املعـهد يف دورتـه العشـــرين(٨٢) وبالتوصيــات  - ١
واملقررات الواردة فيه؛ 

حييط علما أيضا بتقرير مديرة املعهد(٨٣)؛  - ٢
يثـين علـى املعـهد إزاء اضطالعـه بتدابـري هامـــة مــن أجــل تنشــيطه، وخاصــة  - ٣
استحداث وإعالن النموذج األويل لنظام املعلومات والتواصـل الشـبكي للتوعيـة بنـوع اجلنـس 
يف الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة اليت عقـدت بنيويـورك يف حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠، وتقدميه ملعرض تكنولوجيا املعلومات الذي اضطلع به يف هذا الصدد يف اجلزء الرفيـع 

املستوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف متوز/يوليه ٢٠٠٠؛ 
يقـر بدعـم احلكومـات واملنظمـات الـــيت أســهمت يف جــهود تنشــيط املعــهد  - ٤
وإعـداد النمـوذج األويل لنظـام املعلومـات والتواصـل الشـبكي للتوعيـة بنـوع اجلنـــس، ويشــعر 

بالتقدير لتلك احلكومات واملنظمات؛ 
يعرب عن بالغ قلقه ألنه رغم هذه اجلهود فإن مستوى املسامهة مل يزد على  - ٥
حنو مالئم إلتاحة تنفيذ النظام على حنو كـامل أو لكفالـة السـالمة التشـغيلية للمعـهد بعـد ٣١ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠؛ 
حيث الدول األعضاء على إبالغ املعهد بأسرع ما ميكـن مبـا إذا كـانت هنـاك  - ٦

مسامهات وشيكة، وذلك لتمكينه من ختطيط عملياته بعد عام ٢٠٠٠؛ 
حيث املعهد على القيام، مـن أجـل حتسـني حالتـه املاليـة، مبواصلـة استكشـاف  - ٧
وسـائل جديـدة ومبتكـرة، ويقـرر يف هـذا الصـدد أن يعـدل الفقـرة ١ مـن املـادة السادسـة مـــن 

النظام األساسي للمعهد على النحو التايل  
�حتـول أنشـطة املعـهد عـن طريـق التربعـات املقدمـة مـــن الــدول واملنظمــات 
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة واملؤسسـات، مبـا يف ذلـك مؤسسـة األمـم 
املتحدة، واملصادر اخلاصة وسائر املصادر وفقا للمادة السابعة من النظام األساسي�؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/54/156-E/1999/102 (٨١)

 .E/2000/58 (٨٢)
 .E/2000/59 انظر (٨٣)
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حيث األمني العام على ما يلي:  - ٨
االسـتمرار يف دعـوة الـدول األعضـاء إىل املسـامهة يف صنـدوق األمـم املتحــدة  (أ)
االسـتئماين للمعـهد الـدويل للبحـث والتدريـب مـن أجـــل النــهوض بــاملرأة حــىت يتمكــن مــن 

مواصلة الوفاء بوالياته بعد عام ٢٠٠٠ ؛ 
تشـجيع مصـادر التمويـل ذات الصلـة األخـــرى داخــل األمــم املتحــدة، مثــل  (ب)

مؤسسة األمم املتحدة، على اإلسهام يف إعادة تشكيل املعهد؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يضمن تقريـره الـذي سـيقدمه إىل اجلمعيـة العامـة،  - ٩

يف دورا اخلامسة واخلمسني، معلومات بشأن:  
التقدم احملرز يف كفالة قـاعدة ماليــــة مناسـبة للسـالمة التشـغيلية للمعـهد بعـد  (أ)

عام ٢٠٠٠ ؛ 
التقـدم احملـرز يف تنـاول حـاالت اخلـروج عـن القيـاس علـى الصعيــد اإلداري،  (ب)

اليت لوحظت يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة(٨١)؛ 
يطلب إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي  - ١٠

يف عام ٢٠٠١ بشأن تنفيذ هذا القرار. 
اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
 ٢٥/٢٠٠٠

 السنة الدولية للمتطوعني 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

يوصي بأن تعتمد اجلمعية العامة مشروع القرار التايل: 
�إن اجلمعية العامة، 

�إذ تشـري إىل قرارهـا ١٧/٥٢ املـــؤرخ ٢٠ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٧، 
الـذي أعلنـت فيـه عـام ٢٠٠١ السـنة الدوليـة للمتطوعـني، وإذ تشـــري أيضــا إىل قــرار 

الس االقتصادي واالجتماعي ٤٤/١٩٩٧ املؤرخ ٢٢ متوز/يوليه ١٩٩٧، 
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ـــة والعشــرين  �وإذ تشـري أيضـا إىل الوثيقـة النهائيـة للـدورة االسـتثنائية الرابع
للجمعية العامة(٨٤) املعنونة �مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة ومـا بعـده: حتقيـق 
التنميــة االجتماعيــة للجميــع يف عــامل يتحــول إىل العوملــــة� املعقـــودة يف جنيـــف يف 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، واليت أوصت فيـها اجلمعيـة العامـة بتعزيـز مشـاركة املتطوعـني 
يف التنميــة االجتماعيــة، بعــدة طــرق مــن بينــها، تشــجيع احلكومــات علــــى وضـــع 
استراتيجيات وبرامج شاملة تراعى فيها وجهات نظر مجيـع العنـاصر الفاعلـة، وزيـادة 
الوعي العام بقيمة وفرص العمل التطوعي وتيسري يئة بيئة يتسىن فيها لألفـراد وسـائر 
العنـاصر الفاعلـة يف اتمـــع املــدين االخنــراط يف األنشــطة التطوعيــة وميكــن للقطــاع 

اخلاص دعمها،  
�وإذ ترحب مبا قررته جلنة التنمية االجتماعية يف دورا الثامنة والثالثني مـن 
إدراج موضـوع العمـل التطوعـي يف جـدول أعمـال دورـا التاسـعة والثالثـني يف عــام 

 ،٢٠٠١
�وإذ تأخذ يف اعتبارها ما ينطوي عليه العمل التطوعــي مـن إسـهام لـه قيمتـه 

يف التنمية االقتصادية واالجتماعية على حد سواء، 
�وإذ تضع يف اعتبارها أن العمل التطوعي هو أحد السبل اهلامة الـيت يشـارك 

ا الناس يف التنمية االجتماعية، 
ـــة  ترحــب باألنشــطة الــيت تضطلــع ــا الــدول واملنظمــات احلكومي - ١�
الدولية واملنظمات غري احلكومية واملنظمـات احملليـة ومنظومـة األمـم املتحـدة تشـجيعا 
للعمــل التطوعــي، واســــتعدادا، علـــى وجـــه التحديـــد، لالحتفـــال بالســـنة الدوليـــة 

للمتطوعني، وحتثها على مواصلة جهودها؛ 
ـــة  تطلــب إىل الــدول أن تعمــل بوجــه خــاص، خــالل الســنة الدولي - ٢�
للمتطوعني، على يئة بيئة تفضي على الصعيديـن الوطـين واحمللـي، إىل مناقشـة مسـات 
العمـل التطوعـي واجتاهاتـه يف جمتمعاـا، مبـا يف ذلـك التحديــات الكــربى الــيت ميكــن 
للسنة الدولية أن تساعد على التصدي هلـا، وإىل إدمـاج موضـوع العمـل التطوعـي يف 
أعمال االجتماعات الرفيعة املستوى وغريها من االجتماعات واملناسـبات خـالل عـام 

٢٠٠١؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ،(A/S-24/8/Rev.1) انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة االستثنائية الرابعـة والعشـرون، امللحـق رقـم ٣ (٨٤)

الفصل الثالث. 
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تدعـو الـدول إىل النظـر يف مجيـع السـبل املتاحـــة إلشــراك مزيــد مــن  - ٣�
الناس يف العمل التطوعــي مـع مراعـاة اجتـذاب قطاعـات عريضـة مـن اتمـع وخباصـة 
الفئـات الـيت تشـمل الشـباب واملسـنني واملعوقـني، نظـرا ملـا يعـود علـى املتطوعـني مـــن 

فوائد من خالل العمل التطوعي؛ 
ــــاع اخلـــاص  تشــجع احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة والقط - ٤�
والشخصيات البارزة وسائر العناصر الفاعلة املختصة على اختاذ مجيع التدابـري املمكنـة 
للنهوض بالعمل التطوعـي، وخباصـة خـالل السـنة الدوليـة وعلـى الصعيـد احمللـي علـى 
وجه اخلصوص، على أن يكون ذلك بالتعاون مع عدة جهات مـن ضمنـها السـلطات 

احمللية وقادة اتمعات احمللية ووسائط اإلعالم واملدارس؛ 
تشـجع مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة علـــى أن تــويل يف عملــها  - ٥�
العـادي ويف اجتماعاـا ذات الصلـة، عنايـة للسـنة الدوليـــة وأن تواصــل التعــاون مــع 
برنامج متطوعي األمم املتحدة بوصفه جهة تنسيق معنية بالسنة الدولية وذلك لكفالـة 

االعتراف التام بإسهامات املتطوعني يف جماالت اهتمام كل منها؛ 
تطلـب إىل جلنـة التنميـة االجتماعيـة أن تقـدم إىل اجلمعيـة العامـة مــن  - ٦�
خالل الس االقتصادي واالجتماعي اقتراحات وتوصيـات مناسـبة ـدف إىل تعزيـز 

إسهام العمل التطوعي يف التنمية االجتماعية؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم مذكرتـه(٨٥) الـيت حييـل ـا مســامهة  - ٧�
برنـامج متطوعـي األمـم املتحـدة يف األعمـــال التحضرييــة للــدورة االســتثنائية الرابعــة 
والعشرين للجمعية العامة، املعنونة �مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية وما بعـده: 
حتقيـق التنميـة االجتماعيـة للجميـع يف عـامل يتحـول إىل العوملـة� بوصفـــها وثيقــة مــن 
وثـائق الـدورة التاسـعة والثالثـني للجنـة التنميـة االجتماعيـة، وتطلـب إليـه، فضـال عــن 
ذلـك، أن ينشـرها علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـــدة، مبــا يف ذلــك إتاحتــها للجنــة 
ـــة  املسـتوطنات البشـرية بوصفـها اللجنـة التحضرييـة للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العام
املعنيــة بــإجراء اســتعراض وتقييــم شــاملني لتنفيــذ جــدول أعمــــال املوئـــل واللجنـــة 
التحضرييـة للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة ملتابعـة مؤمتـر القمـة العـــاملي مــن أجــل 
الطفـل، واللجنـة التحضرييـــة للمؤمتــر العــاملي ملناهضــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وجلنة وضع املرأة يف دورـا اخلامسـة 

واألربعني؛ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .A/AC.253/16/Add.7 (٨٥)
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تقــرر ختصيــص جلســتني عــامتني مــن جلســات الــدورة السادســــة  - ٨�
واخلمسني للجمعية العامة ملوضوع العمل التطوعي، حبيـث يوافـق ذلـك اختتـام السـنة 
الدوليـة للمتطوعـني يف ٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، وتطلـب، يف هـــذا الصــدد، 
إىل األمـني العـام إعـداد تقريـر عـن السـبل الـيت ميكـن ـا للحكومـات وملنظومـة األمــم 

املتحدة دعم العمل التطوعي ملناقشته يف تلك املناسبة؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السـابعة  - ٩�
واخلمســني يف عــام ٢٠٠٢ بتقريــر عــــن نتـــائج الســـنة الدوليـــة للمتطوعـــني وعـــن 

متابعتها.� 
اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
 ٢٦/٢٠٠٠

دور العمالة والعمل يف القضاء على الفقر: متكني املرأة والنهوض ا   
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يشــري إىل البيــان الــوزاري املعتمــد يف إطــار اجلــزء الرفيــع املســتوى مــــن دورتـــه 
املوضوعية لعام ١٩٩٩(٨٦)، 

وإذ يسـلم بأمهيـة نتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة املعنونــة 
�املرأة عــام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني اجلنسـني، والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـرين� 
والـدورة االسـتثنائية الرابعـة والعشـرين للجمعيـة العامـة املعنونـة �مؤمتـر القمـة العـــاملي للتنميــة 

االجتماعية وما بعده: حتقيق التنمية االجتماعية للجميع يف ظل عامل يتحول إىل العوملة�، 
وإذ يسلم بالتقدم احملرز يف وضع هدف القضاء على الفقر يف صدارة جـداول أعمـال 
السياسات الوطنية والدولية، وبالتقدم احملرز يف صياغة سياسـات واسـتراتيجيات للقضـاء علـى 

الفقر، 
وإذ يسـلم أيضـا بـالتقدم الكبـري احملـرز يف تزايـــد إدراك األبعــاد اجلنســانية للفقــر ويف 
اإلقرار بأن املساواة بني اجلنسني هي أحد العوامل اليت هلـا أمهيـة كبـرية يف القضـاء علـى الفقـر 

وخباصة فيما يتعلق بتأنيث الفقر، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم ٣ (A/54/3/Rev.1A/54/3)، الفصـل  (٨٦)
الثالث، الفقرة ٢٣. 
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وإذ يسلم كذلك بتزايد االهتمام دف حتقيـق العمالـة الكاملـة وبالسياسـات الراميـة 
إىل حتقيق النمو يف معدالت العمالة، 

وإذ يالحـظ مـع القلـق اســـتمرار املشــاكل الــيت تعــوق اجلــهود الراميــة إىل مواجهــة 
حتديات القضاء على الفقر، والفوارق بني اجلنسني، ومتكني املرأة والنهوض ا، وتوفـري فـرص 
العمل كما ورد ذكره يف الوثيقتني النهائيتني املنبثقتني عن استعراض تنفيذ نتائج املؤمتر العـاملي 
الرابع املعين باملرأة ومؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ومهـا االسـتعراضان اللـذان أجريـا 

مؤخرا بعد مرور مخس سنوات عن انعقاد املؤمترين آنفي الذكر، 
يؤكـد مـن جديـد االلتزامـات والتوصيـات الـواردة يف بيانـه الـوزاري الصــادر  - ١
عـام ١٩٩٩ بشـأن دور العمالـة والعمـل يف القضـاء علـــى الفقــر: التمكــني للمــرأة والنــهوض 
ــا(٨٦)، ويرحــب بــالوثيقتني النــهائيتني للدورتــني االســتثنائيتني الثالثــــة والعشـــرين والرابعـــة 

والعشرين للجمعية العامة؛ 
يشـجع بقـوة احلكومـات علـى مواصلــة وتعزيــز جــهودها مــن أجــل حتقيــق  - ٢
أهداف القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة واملنتجـة، والتمكـني للمـرأة والنـهوض ـا وذلـك 
بتنفيذ التوصيات الواردة يف البيان والوفاء بااللتزامـات الـيت أخذـا علـى عاتقـها خـالل مؤمتـر 
القمة العاملي للتنمية االجتماعية، واملؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، واملؤمتريـن االسـتعراضني 
لنتائجهما، املعقودين بعـد مخـس سـنوات مـن انعقادمهـا وسـائر املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات 

القمة املعقودة خالل التسعينات، وكذلك خالل انعقاد املنتدى العاملي للتعليم؛ 
يدعو من جديد مؤسسات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة واتمع املـدين  - ٣
إىل اختاذ إجراءات مشتركة ومنسقة ومتماسكة دعما للجهود الوطنية الرامية إىل القضـاء علـى 

الفقر مع إيالء اهتمام خاص خللق فرص للعمل ولتمكني املرأة والنهوض ا؛ 
يرحـب بـااللتزام الـذي أخذتـه اجلمعيـــة العامــة علــى عاتقــها خــالل دورــا  – ٤
ــــائج مؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنميـــة  االســتثنائية الرابعــة والعشــرين املخصصــة الســتعراض نت
االجتماعية بعد مرور مخس سـنوات مـن انعقـاده، بوضـع هـدف القضـاء علـى الفقـر يف بـؤرة 
ــة  االهتمـام يف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة وبنـاء توافـق يف اآلراء مـع مجيـع العنـاصر الفاعل
املختصة على مجيع املستويات بشأن السياسـات واالسـتراتيجيات الـيت ينبغـي اتباعـها لتقليـص 
نسـبة السـكان الذيـن يعـانون مـن الفقـر املدقـع إىل النصـف حبلـــول عــام ٢٠١٥، وصــوال إىل 

القضاء على الفقر؛ 
يؤكد من جديد ضرورة أن تتصدى احلكومات واتمع الـدويل، علـى وجـه  - ٥
االسـتعجال، يف إطـار جـهودمها الراميـة إىل متكـني املـرأة والنـهوض ـا، للتحديـني املتمثلــني يف 
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القضاء على الفقـر وخلـق فـرص العمـل وباتبـاع ـج كلـي يشـمل العمـل علـى التخفيـف مـن 
حـدة مـا تنطـوي عليـه برامـج التكييـف اهليكلـي وحتريـر التجـارة مـن آثـار سـلبية علـى النســـاء 
والتخفيف كذلك من األعباء غري املتناسبة اليت تنـوء ـا املـرأة الـيت تعيـش يف فقـر، فضـال عـن 
ـــق مبشــاكل الديــن  إجيـاد وتنفيـذ حلـول دائمـة إمنائيـة املنحـى تـأخذ مبنظـور جنسـاين فيمـا يتعل

اخلارجي وخدمة الدين اليت تعاين منها البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا؛ 
حيــث مجيــع الــدول األعضــاء علــى اختــاذ تدابــري، علــى الصعيديــن الوطـــين  - ٦
والـدويل، لتعبئـة املـوارد بصـورة فعالـة مـن أجـل تيسـري التنفيـذ الكـامل للتوصيـات الـــواردة يف 
البيان الوزاري الصادر عـام ١٩٩٩ ولنتـائج الدورتـني االسـتثنائيتني الثالثـة والعشـرين والرابعـة 
والعشرين للجمعية العامة، وحيث البلدان املاحنة على أن جتد يف الوفـاء بـاهلدف املنشـود املتفـق 
عليه دوليا وهو ختصيص ٠,٧ يف املائة من ناجتها القومـي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة 

عموما يف أقرب وقت ممكن، ويرحب جبهود املاحنني الذين بلغوا تلك األهداف وجتاوزوها؛ 
يـهيب جبمـيع الـدول، الـيت مل تصـدق بعـد علـى اتفاقيـــة القضــاء علــى مجيــع  - ٧
أشكال التمييز ضد املرأة(٨٧)، أو مل تنضم إليـها أن تفعـل ذلـك يف أقـرب وقـت ممكـن، وحيـث 
مجيع الدول األطراف على الوفاء بالتزاماا املنصوص عليها يف االتفاقيـة، ويدعـو مجيـع الـدول 
إىل تعزيز التصديق العاملي على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة بشـأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل 
األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها وتعزيز تنفيذها �االتفاقية رقم �١٨٢ وإىل النظـر 
يف التوقيـع أو التصديـق علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفــراد 

أسرهم أو االنضمام إليها(٨٨)؛ 
يدعو الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة  - ٨

أن تنظر يف التوقيع أو التصديق على الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه(٨٩)؛ 
يشجع احلكومات، واملنظمات الدولية واتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمـات  - ٩
غـري احلكوميـة، وال سـيما املنظمـات النسـائية، ووسـائل اإلعـالم والقطـاع اخلـاص علـى زيــادة 
التفاعل فيما بينها وعلى إقامة الشراكات داخل البلدان وفيما بينها دف املسـامهة يف القضـاء 

على الفقر ومتكني املرأة. 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قرار اجلمعية العامة ١٨٠/٣٤، املرفق.  (٨٧)
قرار اجلمعية العامة ١٥٨/٤٥، املرفق.  (٨٨)

قرار اجلمعية العامة ٤/٥٤، املرفق.  (٨٩)
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اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
 ٢٧/٢٠٠٠

املؤشـرات األساسـية للتنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني للمؤمتـرات الرئيسـية 
 ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة على كافة الصعد 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
ـــأن املؤشــرات  إذ يشـري إىل مقـرره ٢٩٠/١٩٩٨ املـؤرخ ٣١ متـوز/يوليـه ١٩٩٨ بش
ـــا ومؤمتــرات  األساسـية للتنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني للمؤمتـرات الرئيسـية الـيت تعقده
القمة الرئيسية لألمم املتحدة يف امليدانني االقتصـادي واالجتمـاعي وامليـادين املتصلـة مـا وإىل 
اجلـزء الثـاين مــن قــراره ٥٥/١٩٩٩ املــؤرخ ٣٠ متــوز/يوليــه ١٩٩٩بشــأن التنفيــذ واملتابعــة 

املتكاملني واملنسقني للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، 
ـــذ  حييـط علمـا بـالتقرير املرحلـي لألمـني العـام عـن املؤشـرات األساسـية للتنفي - ١
واملتابعة املتكاملني واملنسقني للمؤمترات الرئيسية ومؤمتــرات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم املتحـدة 

على كافة الصعد(٩٠)؛ 
يعيد تأكيد الـدور اهلـام الـذي تضطلـع بـه اللجـان الفنيـة يف املتابعـة املتكاملـة  - ٢
واملنسقة ويف تقييم تنفيذ نتائج أعمال املؤمترات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم 

املتحدة؛ 
يعيد أيضا تـأكيد التوصيـات الـواردة يف اجلـزء الثـاين مـن قـراره ٥٥/١٩٩٩  - ٣
وأمهية اجلهود الوطنية الرامية إىل بناء القدرات االحصائية يف مجيع البلدان، وذلك بعـدة طـرق 
من بينها التدريب يف اال االحصائي، كما يعيد تأكيد أمهيـة تقـدمي الدعـم الـدويل الفعـال يف 

هذا السياق للبلدان النامية؛ 
حيث البلدان، وبرامـج وصنـاديق األمـم املتحـدة، واألمانـة العامـة، ووكـاالت  - ٤
التمويـل الثنـائي، ومؤسسـات بريتـون وودز، ووكـاالت التمويـل اإلقليميـــة علــى العمــل معــا 
ـــة املــوارد الالزمــة وتنســيق جــهودها لدعــم بنــاء  بشـكل وثيـق لتنفيـذ هـذه التوصيـات ولتعبئ

القدرات االحصائية الوطنية يف البلدان النامية، ال سيما يف أقلها منوا؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/60 (٩٠)
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ـــم املتحــدة يف  يشـدد علـى أن املؤشـرات الـيت تسـتخدمها األمانـة العامـة لألم - ٥
سياق التنفيذ واملتابعة املنسقني واملتكاملني للمؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا 
ـــها اهليئــات  األمـم املتحـدة ينبغـي وضعـها مبشـاركة كاملـة مـن مجيـع البلـدان وأن تصـادق علي

احلكومية الدولية املختصة؛ 
يدعـــو صنـــاديق األمـــم املتحـــدة وبراجمـــها، واللجـــان الفنيــــة واإلقليميــــة،  - ٦
والوكاالت املتخصصة إىل أن تبقي قيد االستعراض الطائفة الكاملة مـن املؤشـرات املسـتخدمة 
يف تقاريرها وشبكات معلوماـا علـى أن تشـارك الـدول األعضـاء يف ذلـك ويكـون هلـا حريـة 
التصرف بصورة تامة جتنبا لالزدواجية، ولكفالة شفافية تلك املؤشرات واتساقها وموثوقيتها؛ 
يطـلب إىل اـالس التنفيذيـة لصنـاديق األمـم املتحـدة وبراجمـها أن تقـوم علــى  - ٧
وجه السرعة، بدعم من الشعبة االحصائية باألمانـة العامـة، باسـتعراض ُأطـر مؤشـرات التقييـم 

القطري املشترك وأن تقدم تقارير عنها للمجلس يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠١؛ 
يدعو اللجنة االحصائية ألن تعمل بوصفها مركـز التنسـيق احلكومـي الـدويل  - ٨
السـتعراض املؤشـــرات الــيت تســتخدمها منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنفيــذ واملتابعــة 
املتكاملني واملنسقني للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة على كافـة 
الصعـد، والسـتعراض املنـهجيات املسـتعملة يف وضعـها، مبـا يف ذلـــك عنــد وضعــها يف ســياق 

التقييم القطري املشترك، وأن تتقدم بتوصيات بغية تيسري نظر الس فيها مستقبال؛ 
يكـرر دعوتـه للجنـة االحصائيـة إىل القيـام، مبسـاعدة مـن الشـعبة االحصائيــة،  - ٩
ويف ظل التعاون الوثيق مع اهليئات األخـرى املختصـة يف منظومـة األمـم املتحـدة مبـا فيـها جلنـة 
ـــيت جيــري  التنسـيق اإلداريـة، وعنـد االقتضـاء، منظمـات دوليـة أخـرى، باسـتعراض األعمـال ال
القيـام ـا يف جمـايل تنسـيق وترشـيد املؤشـرات األساســـية يف إطــار متابعــة املؤمتــرات الرئيســية 
ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، بغية تيسري النظر فيها من قبل الس يف املسـتقبل، 
على أن تؤخذ يف االعتبار التام القرارات اليت اختـذت يف جلـان فنيـة وإقليميـة أخـرى، والقيـام، 
يف إطار تلك العمليــة، بتعيـني عـدد حمـدد مـن املؤشـرات املشـتركة مـن بـني املؤشـرات املقبولـة 
واملستخدمة على نطاق واسع حاليا من جانب الدول األعضاء يف األمم املتحدة، بغيـة ختفيـف 
ـــيت  عـبء تقـدمي البيانـات عـن كـاهل الـدول األعضـاء، علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار األعمـال ال

جرى القيام ا حىت اآلن يف هذا اال؛ 
يؤكـد احلاجـة إىل وضـع املزيـد مـن املؤشـرات بشـأن وســـائل التنفيــذ لتقييــم  - ١٠

التقدم احملرز يف حتقيق أهداف املؤمترات بإجياد بيئة مؤاتية للتنمية؛ 
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حيث األمانة العامة، وخباصة الشعبة االحصائية، أن تعجل، بدعـم مـن اللجنـة  - ١١
الفرعية املعنية باألنشطة االحصائية والتابعة للجنة التنسيق اإلدارية، بتعزيز الربط الشـبكي بـني 
املؤسسـات الوطنيـة والدوليـة يف جمـال االحصـاءات ويف جمـال وضـع وتطبيـق مؤشـــرات متفــق 
ـــة املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة الــيت  عليـها يف اهليئـات احلكوميـة الدوليـة املختصـة تتعلـق مبتابع
تعقدهـا األمـم املتحـدة يف سـياق دورهـا كمركـز تنســـيق يف منظومــة األمــم املتحــدة يف هــذا 
الصدد، وكذلك لتيسـري تبـادل املعلومـات والبيانـات املتقدمـة ذات الصلـة بـني منظومـة األمـم 

املتحدة والدول األعضاء؛ 
يطلب إىل األمني العام إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ اجلزء الثـاين مـن القـرار  - ١٢

٥٥/١٩٩٩، وعن تنفيذ هذا القرار، لينظر فيه الس يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٠. 
 

اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

  
 ٢٨/٢٠٠٠

احلاجة إىل تنسيق وحتسني نظم املعلومات يف األمم املتحدة من أجـل اسـتخدامها 
 االستخدام األمثل وسهولة الوصول إليها من جانب مجيع الدول 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
إذ يــدرك اهتمــام الــدول األعضــاء باالســتفادة اســتفادة كاملــة مــن تكنولوجيــــات 

املعلومات واالتصاالت من أجل التعجيل بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وإذ يشـري إىل قراراتـه السـابقة بشـأن احلاجـة إىل تنسـيق وحتسـني نظـــم املعلومــات يف 
األمم املتحدة من أجل استخدامها االستخدام األمثل والوصول السهل إليها مـن جـانب مجيـع 

الدول، مع إيالء االعتبار الواجب جلميع اللغات الرمسية، 
وإذ يرحب بالتقرير املقدم من رئيس الفريق العامل املفتـوح بـاب العضويـة املخصـص 

للمعلوماتية عن التقدم الذي أحرزه الفريق حىت اآلن يف االضطالع بواليته، 
 

يكرر مرة أخرى تأكيد األولوية العالية اليت يوليـها لوصـول الـدول األعضـاء  - ١
يف األمم املتحدة واملراقبــني، واملنظمـات غـري احلكوميـة املعتمـدة لـدى األمـم املتحـدة، وصـوال 
سهال، واقتصاديا، وساملا من التعقيد والعقبات إىل قواعد البيانات ونظم وخدمات املعلومـات 
احملوسـبة يف األمـم املتحـدة، شـريطة أال ميـس وصـول املنظمـات غـري احلكوميـة إليـــها بوصــول 
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الدول األعضاء، وأال يفرض وصول تلـك املنظمـات عبئـا ماليـا إضافيـا علـى اسـتخدام قواعـد 
البيانات وغريها من النظم؛ 

يطلب إىل رئيس الس االقتصادي واالجتماعي أن يدعو، يف حدود املـوارد  - ٢
القائمة، إىل انعقاد الفريق العامل املفتوح باب العضوية املخصص للمعلوماتية ملدة سـنة أخـرى 
لتمكينـه مـن أن يـؤدي، يف حـــدود املــوارد املتاحــة، عملــه املتمثــل يف تيســري التنفيــذ النــاجح 
ــذ  للمبـادرات الـيت يتخذهـا األمـني العـام بشـأن اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات ومواصلـة تنفي

التدابري املطلوبة لبلوغ أهدافه. ويف هذا الصدد يطلب إىل الفريق العامل مواصلة ما يلي: 
حتسـني الربـط االلكـتروين عـرب شـــبكة اإلنــترنت جلميــع الــدول األعضــاء يف  (أ)
عواصمها ويف األماكن الرئيسية لألمم املتحدة وذلك بطرق منها حتسني ربط البعثات الدائمـة 

باإلنترنت وبقواعد بيانات األمم املتحدة؛ 
حتسني وصول الدول األعضاء إىل جمموعة أوسـع نطاقـا مـن معلومـات األمـم  (ب)
املتحدة املتعلقة باملسائل االقتصادية واالجتماعية، والتنمية، واملسائل السياسية، وغري ذلك مـن 

جماالت الربجمة املوضوعية، وجعل مجيع الوثائق الرمسية متاحة على اإلنترنت؛ 
حتسـني وصـالت الـربيد اإللكـــتروين بــني الــدول األعضــاء واألمــم املتحــدة،  (ج)

والوكاالت املتخصصة وبني كل منها؛ 
توفري تدريب متخصص ملوظفي البعثات لتمكينهم من االسـتفادة مـن املرافـق  (د)
قيد اإلنشــاء يف الوقـت احلـاضر مـن أجـل الـدول األعضـاء، ال سـيما مرافـق الـربيد اإللكـتروين 

ومواقع شبكة اإلنترنت؛ 
تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوصول إىل بيانات األمـم املتحـدة مباشـرة،  (هـ)
مستخدمة يف ذلك وصـالت منخفضـة الكلفـة يف االتصـاالت السـلكية والالسـلكية، أو توفـري 
وسـائل أخـرى مثـل أقـراص اللـيزر (CD-ROM) حبيـث تسـتطيع الـدول األعضـاء الوصــول إىل 

قواعد البيانات املتخصصة غري املتوفرة على شبكة اإلنترننت؛ 
وضـع ترتيبـــات حبســب االقتضــاء لــتزويد البعثــات الدائمــة للبلــدان الناميــة  (و)

مبنصات معدات الستخدام تكنولوجيا اإلنترنت؛ 
استخدام وسيلة االجتماع عن طريـق الفيديـو لزيـادة االتصـال والتفـاعل بـني  (ز)

األمم املتحدة والبعثات الدائمة واملؤسسات األكادميية؛ 
تكثيف االتصاالت مع القطاع اخلاص كي يستفيد الفريـق العـامل يف أعمالـه  (ح)

مما لدى ذلك القطاع من ثروة من اخلربة والتجارب؛ 
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يالحظ مع التقدير أن جهود الفريـق العـامل الراميـة إىل جـذب انتبـاه الـدول  - ٣
األعضاء، إىل التهديد املاثل يف مشكلة العام ٢٠٠٠ قـد كللـت بالنجـاح ممـا كـان مـن نتيجتـه 

أن التعاون الدويل من أجل معاجلة تلك املشكلة تكلل أيضا بالنجاح؛ 
يؤيـد جـهود الفريـق العـامل الراميـة إىل احلفـاظ علـى شـبكة جـــهات الوصــل  - ٤
الوطنية اليت أنشئت يف ظل مبادرة التصدي ملشـكلة العـام ٢٠٠٠، وذلـك بوصفـها أداة لنشـر 
أفضـل املمارسـات والـدروس املسـتفادة، يسـتعان ـا بوجـه خـــاص يف تبــادل املعلومــات عــن 
احللـول املناسـبة علـى الصعيديـن احمللـي واإلقليمـي. ويف هـــذا الصــدد، يناشــد الــس البلــدان 
واملصـادر األخـرى توفـري الـالزم مـن املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة لالحتفـاظ بقائمـة العنـــاوين 

الربيدية جلهات الوصل الوطنية؛ 
يكرر الطلب املوجه يف اإلعالن الوزاري الصـادر عـن اجلـزء الرفيـع املسـتوى  - ٥
من دورته الراهنة(٩١) إىل الفريق العامل كـي يقـدم توصيـات بشـأن االقـتراح الـوارد يف الفقـرة 
١١ من تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(٩٢) الـذي 
اجتمع يف الفترة من ١٧ إىل ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، وهو االقـتراح الـذي مـؤداه أنـه ينبغـي 

لألمم املتحدة أن تنشئ فرقة عمل معنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 
يطلب إىل الفريق العامل أن يقدم توصيات إىل مكتب الـس بشـأن الكيفيـة  - ٦
اليت ميكن ا للمجلس أن يؤدي مهامه املبينة يف الفقرة ١٥ من اإلعالن الــوزاري الصـادر عـن 
اجلـزء الرفيـع املسـتوى(٩٣) تعزيـزا لـدور األمـم املتحـدة يف حتقيـق تـآزر ومتاسـك مجيـع اجلـــهود 

املوجهة حنو توسيع نطاق تأثري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على التنمية؛ 
ــويل  يطلـب إىل األمـني العـام أن يتعـاون بصـورة كاملـة مـع الفريـق العـامل وي - ٧

أولوية لتنفيذ توصياته؛ 
يطلب من األمني العام أن يقدم إىل الس يف دورته املوضوعيــة لعـام ٢٠٠١  - ٨
تقريرا عن إجراءات املتابعة املتخذة بشأن هذا القرار، مبا يف ذلـك النتـائج الـيت سـيخلص إليـها 

الفريق العامل 
اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
E/2000/L.9، الفقرة ١٨.  (٩١)

 .A/55/75-E/2000/55 انظر (٩٢)
 .E/2000/L.9 (٩٣)
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 ٢٩/٢٠٠٠
 فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
ـــادي  إذ يشــري إىل اإلعــالن الــوزاري بشــأن التنميــة والتعــاون الــدويل يف القــرن احل
ـــائم علــى املعرفــة(٩٤)، الــذي  والعشـرين: دور تكنولوجيـا املعلومـات يف إطـار اقتصـاد عـاملي ق

اعتمد يف ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ يف اجلزء الرفيع املستوى من دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٠، 
وإذ يالحــظ أن عــدة مبــادرات تتخــذ لــرأب االنقســــام الرقمـــي وإجيـــاد فـــرص يف 
التكنولوجيا الرقمية، مبا فيها قيام مؤمتر قمة جمموعـة الثمانيـة املعقـود يف أوكينـاوا، اليابـان، يف 
ـــه ٢٠٠٠، بإنشــاء فرقــة عمــل معنيــة بفــرص التكنولوجيــا  الفـترة مـن ٢١ إىل ٢٣ متـوز/يولي

 ،(dot force) الرقمية
يؤيـد توصيـات الفريـق العـامل املفتـوح بـاب العضويـة املخصـص للمعلوماتيــة  - ١

الواردة يف مرفق هذا القرار؛ 
يطلب إىل األمني العـام أن يقـدم إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي تقريـرا  - ٢

عن تنفيذ هذا القرار أثناء دورة موضوعية موجزة للمجلس لكي يقره. 
اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠  

 
 مرفق 

 توصيات الفريق العامل املفتوح باب العضوية املخصص للمعلوماتية 
يوصي الفريق العامل املفتوح باب العضوية املخصـص للمعلوماتيـة بإنشـاء فرقـة عمـل  - ١
دف القيام بــدور األمـم املتحـدة الريـادي يف املسـاعدة علـى وضـع االسـتراتيجيات مـن أجـل 
تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وجعل تلك التكنولوجيات يف خدمـة التنميـة والقيـام، 
علـى أســاس املشــاورات مــع مجيــع أصحــاب املصلحــة والــدول األعضــاء، بابتكــار شــراكة 
استراتيجية بني منظومة األمـم املتحـدة واالحتـادات واملؤسسـات الصناعيـة والتمويليـة اخلاصـة، 

واملاحنني، والربامج القطرية وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة. 
يوصي الفريق العامل بأن يقـوم األمـني العـام مبشـاورات مـع مجيـع أصحـاب املصلحـة  - ٢
ـــهما اإلداري  والــدول األعضــاء بشــأن تشــكيلة فرقــة العمــل والصنــدوق االســتئماين وهيكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/L.9 (٩٤)
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وواليتـهما واختصاصامـا ودعـم أمانتـهما وترتيبـات تنفيـــذ مشــاريعهما، علــى أن تؤخــذ يف 
االعتبار، يف مجلة أمور، العناصر التالية: 

 
الوالية 

ستقوم فرقة العمل مبا يلي: 
تكون مبثابة آلية لتيسري وتعزيز املبادرات التعاونية الـيت تضـم القطـاعني العـام واخلـاص  �
ـــج ومشــاريع  واملؤسسـات والصنـاديق، حسـب االقتضـاء، لتعبئـة املـوارد ولتعزيـز برام

تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومتويلها؛ 
حتدد وتعبئ املوارد اجلديدة، العام منها واخلاص؛  �

تشجع االستخدام الفعلي للموارد املتاحة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال مـن أجـل  �
التنمية؛ 

تعزز املبادرات التعاونية، بناء على طلب من الربامج القطرية وبالتشاور معـها، لفـائدة  �
برامج ومشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصال، مبا يف ذلـك علـى الصعيـد اإلقليمـي 
ودون اإلقليمـي والوطـين، آخـذة يف االعتبـار الفقـرات مـن ١٤ إىل ١٧ مـن اإلعـــالن 
الوزاري للجزء الرفيع املستوى من دورة الـس االقتصـادي واالجتمـاعي املوضوعيـة 

لعام ٢٠٠٠؛ 
ـــى حــد ســواء  تسـهل جتميـع اخلـربات ذات الصلـة للبلـدان املتقدمـة النمـو والناميـة عل �
والدروس املستفادة يف جمـال إدخـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال وتعزيزهـا، ويف 
ــــة  تطويــر مضموــا احمللــي ويف اســتخدام هــذه التكنولوجيــا لصــون املعرفــة التقليدي
ونشرها، وذلك بغية تعزيز مبادرات الربامج بني بلـدان الشـمال واجلنـوب وفيمـا بـني 

بلدان اجلنوب؛ 
تضع ترتيبات التواصل بالشبكات مع آليات ومؤسسـات أخـرى وخاصـة االضطـالع  �
بأنشـطة تطويـر تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال ـدف تعزيـز االتســـاق واالنســجام 

وحتديد مبادرات مشتركة للربامج؛ 
تيسر شؤون الصندوق االستئماين الذي سينشؤه وميولـه مجيـع الشـركاء املـهتمني عـن  �

طريق التربعات. 
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التشكيل واإلشراف واألمانة 
ينبغي أن يكون تشكيل فرقة العمل متوازنا من حيث متثيـل الشـركاء (منظومـة األمـم  �
املتحدة، والقطاعان العام واخلاص، واملؤسسـات، والصنـاديق، البلـدان املتقدمـة النمـو 
والبلدان النامية، والبلدان اليت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة)، مـع مراعـاة احلاجـة إىل 

التوازن اجلغرايف؛ 
ميكن دعم فرقة العمل عن طريـق أمانـة صغـرية علـى أسـاس االنتـداب مـن املشـاركني  �
والتمويل من خـالل تكـاليف الدعـم العامـة للـربامج واملشـاريع املمولـة مـن الصنـدوق 

االستئماين؛ 
سـيقدم األمـني العـام تقريـرا سـنويا عـن أنشـــطة فرقــة العمــل إىل الــس االقتصــادي  �

واالجتماعي للنظر فيه. 
 

طرائق التشغيل 
ينبغي أن تكون طرائق تشغيل فرقة العمل بسيطة وكافية ومتسمة بالشفافية واملساءلة  �

  
 ٣٠/٢٠٠٠

تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة باألمم املتحـدة إلعـالن 
 منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
وقد درس تقرير األمني العام(٩٥) واملعلومات اليت قدمتها الوكاالت املتخصصة 

وغريها من مؤسسات منظومة األمم املتحدة عن األنشطة اليت تضطلع ا بشأن تنفيذ إعالن 
منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة(٩٦)، 

وقد استمع إىل البيان الذي أدىل به ممثل اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـذ إعـالن منـح 
االستقالل للبلدان والشعب املستعمرة(٩٧)، 

وإذ يشــــري إىل قــــراري اجلمعيــــة العامــــة ١٥١٤ (د – ١٥) املــــؤرخ ١٤ كـــــانون 
األول/ديســـمرب ١٩٦٠و ١٥٤١ (د – ١٥) املـــــؤرخ ١٥ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٦٠، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .Corr.1 A/55/72 (٩٥)

 .E/2000/68 (٩٦)
انظـر E/2000/SR.42، لالطـالع علـى النـص النـهائي، انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمعــي،  (٩٧)

٢٠٠٠، اجللسات العامة، اجللسة ٤٢. 
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وقـرارات اللجنـة اخلاصـة، وسـائر القـــرارات واملقــررات ذات الصلــة، مبــا فيــها قــرار الــس 
االقتصادي واالجتماعي ٥٢/١٩٩٩ املؤرخ ٢٩ متوز/يوليه ١٩٩٩، 

وإذ يضــع يف اعتبــاره األحكــــام املتصلـــة بـــاملوضوع الـــواردة يف الوثـــائق اخلتاميـــة 
للمؤمترات املتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلـدان عـدم االحنيـاز ويف القـرارات الـيت اختذهـا 
مؤمتر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية وحمفل جنوب احمليط اهلادئ واجلماعـة 

الكاريبية، 
وإذ يدرك احلاجة إىل تيسري تنفيذ اإلعالن، 

وإذ يرحـب بقيـام األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الــذايت الــيت هــي أعضــاء منتســبة يف 
اللجان اإلقليمية باملشاركة حاليا بصفة مراقب يف مؤمتـرات األمـم املتحـدة العامليـة املعقـودة يف 
ـــرارات  اــالني االقتصــادي واالجتمــاعي رهنــا بالنظــام الداخلــي للجمعيــة العامــة ووفقــا لق
ومقررات األمم املتحدة ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك قـرارات ومقـررات اجلمعيـة العامـة واللجنـة 
ـــاليم حمــددة، وباملشــاركة يف دوريت اجلمعيــة العامــة االســتثنائيتني املعنونتــني  اخلاصـة بشـأن أق
�املرأة عــام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـرين�، 
املعقــودة يف مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك يف الفــترة مــن ٥ إىل ٩ حزيــران/يونيـــه ٢٠٠٠، 
و�مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية وما بعده: حتقيق التنمية االجتماعية للجميـع يف عـامل 

آخذ يف العوملة�، املعقودة يف جنيف يف الفترة من ٢٦ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، 
وإذ يالحظ أن الغالبية الكبرية من األقاليم اليت ال تزال غري متمتعة باحلكم الذايت هـي 

أقاليم جزرية صغرية، 
وإذ يرحـب باملسـاعدة املقدمـة إىل األقـاليم غـــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت مــن بعــض 
الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة، وال سيما برنـامج األمـم 

املتحدة اإلمنائي، 
وإذ يؤكد أن حمدودية خيارات التنمية املتاحـة لألقـاليم اجلزريـة الصغـرية غـري املتمتعـة 
باحلكم الذايت توجد حتديات خاصة أمام التخطيط مـن أجـل التنميـة املسـتدامة وتنفيذهـا، وأن 
تلك األقاليم ستواجه بقيود عند التصـدي لتلـك التحديـات، مـا مل يسـتمر التعـاون واملسـاعدة 

من الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة، 
وإذ يؤكد أيضا أمهية تأمني املوارد الالزمـة لتمويـل برامـج املسـاعدة املوسـعة الالزمـة 
ـــم يف هــذا الشــأن، مــن مجيــع مؤسســات التمويــل  للشـعوب املعنيـة، واحلاجـة إىل تعبئـة الدع

الرئيسية يف إطار منظومة األمم املتحدة، 
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وإذ يؤكد من جديد واليات الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخـرى يف منظومـة 
األمم املتحدة اليت تقتضي منها اختاذ مجيع التدابري الالزمة، كـل يف نطـاق اختصاصـها، لكفالـة 

التنفيذ التام لقرار اجلمعية العامة ١٥١٤ (د – ١٥) وقراراا األخرى ذات الصلة، 
وإذ يعـرب عـن تقديـره ملنظمـــة الوحــدة األفريقيــة ومنتــدى جنــوب احمليــط اهلــادئ 
واجلماعة الكاريبية واملنظمــات اإلقليميـة األخـرى، السـتمرارها يف مـد يـد التعـاون واملسـاعدة 

للوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد، 
وإذ يعرب عن اقتناعه بأن توثيق االتصاالت واملشاورات بــني الوكـاالت املتخصصـة 
واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة وفيمـا بينـها يسـاعد علـى 

تيسري وضع برامج بصورة فعلية لتقدمي املساعدة إىل الشعوب املعنية، 
وإذ يدرك احلاجة املاسة إىل إبقاء أنشطة الوكاالت املتخصصـة واملؤسسـات األخـرى 
يف منظومـة األمـم املتحـدة يف تنفيـذ خمتلـف مقـررات األمـم املتحـــدة املتعلقــة ــذا األمــر قيــد 

االستعراض املستمر، 
وإذ يضـع يف اعتبـاره أن اقتصـادات األقـاليم اجلزريـة الصغـــرية غــري املتمتعــة بــاحلكم 
الذايت هشة للغاية وأا تتسم بالضعف يف مواجهة الكـوارث الطبيعيـة، مثـل األعاصـري املداريـة 
واألعاصـري احللزونيـة وارتفـاع منسـوب سـطح البحـر، وإذ يشـري إىل قـرارات اجلمعيـــة العامــة 

األخرى ذات الصلة، 
وإذ يشري إىل قرار اجلمعيـة العامـة ٨٥/٥٤ املـؤرخ ٦ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩ 
ـــالن  واملعنـون �تنفيـذ الوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات الدوليـة املتصلـة بـاألمم املتحـدة إلع

منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة�، 
حييــط علمــا باملعلومــات الــيت قدمتــها الوكــاالت املتخصصــة وغريهــا مــــن  - ١
مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة عـن األنشـطة الـيت تضطلـــع ــا بشــأن تنفيــذ إعــالن منــح 

االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة(٩٦)، ويؤيد املالحظات واالقتراحات املنبثقة عنها؛ 
حييط علما أيضا بتقرير األمني العام(٩٥)؛  - ٢

ــا  يوصـي بـأن تكثـف مجيـع الـدول جـهودها يف الوكـاالت املتخصصـة وغريه - ٣
مـن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة لضمـان التنفيـذ التـام الفعـال لإلعـــالن الــوارد يف قــرار 

– ١٥)، وقرارات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة؛  اجلمعية العامة ١٥١٤ (د 
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يؤكـد مـن جديـد أنـه ينبغـي أن تواصـــل الوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات  - ٤
واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة االسترشاد بقرارات األمــم املتحـدة ذات الصلـة 

فيما تبذله من جهود للمسامهة يف تنفيذ اإلعالن وسائر قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛ 
يؤكد من جديد أيضا أن اعتراف اجلمعية العامة وجملــس األمـن وغريمهـا مـن  - ٥
هيئـات األمـم املتحـدة بشـرعية تطلـع شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت إىل ممارســة 
حقها يف تقرير املصري يستتبع كنتيجة طبيعية، تقدمي كل مـا يلـزم هلـذه الشـعوب مـن مسـاعدة 

مالئمة؛ 
يعرب عن تقديره للوكاالت واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحـدة  - ٦
الـيت تواصـل التعـاون مـع األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـــة يف تنفيــذ قــرار 
– ١٥) وغريه من قـرارات األمـم املتحـدة ذات الصلـة، ويطلـب إىل  اجلمعية العامة ١٥١٤ (د 
مجيـع الوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات األخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة تنفيـذ األحكـــام 

ذات الصلة من تلك القرارات؛ 
ـــم  يطلــب إىل الوكــاالت املتخصصــة وغريهــا مــن مؤسســات منظومــة األم  - ٧
ـــة اختــاذ  املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة دراسـة واسـتعراض األحـوال يف كـل إقليـم بغي

التدابري املالئمة لإلسراع بالتقدم يف القطاعني االقتصادي واالجتماعي لألقاليم؛ 
يطلب إىل الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة بـاألمم املتحـدة  - ٨
وإىل املنظمات اإلقليمية أن تقوم يف إطار والية كل منها، بتعزيز تدابري الدعم القائمــة وبوضـع 
برامج مناسبة لتقدمي املساعدة إىل األقاليم املتبقية غري املتمتعة باحلكم الذايت، لإلسـراع بـالتقدم 

يف القطاعني االقتصادي واالجتماعي لتلك األقاليم؛ 
يوصـي بـأن يقـوم الرؤســـاء التنفيذيــون للوكــاالت املتخصصــة واملؤسســات  - ٩
األخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة، يف ظـل التعـاون النشـط مـع املنظمـــات اإلقليميــة املعنيــة، 
بوضع مقترحات حمددة من أجل التنفيذ التام لقرارات األمم املتحدة ذات الصلـة، وأن يقدمـوا 

تلك املقترحات إىل هيئات اإلدارة واهليئات التشريعية بوكاالم ومؤسسام؛ 
يوصـي أيضـا بـأن تواصـــل الوكــاالت املتخصصــة واملؤسســات األخــرى يف  - ١٠
منظومة األمم املتحدة، يف االجتماعات العادية هليئـات إدارـا، اسـتعراض تنفيـذ قـرار اجلمعيـة 

العامة ١٥١٤ (د – ١٥) وغريه من قرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ 
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يرحب باستمرار املبـادرة الـيت يضطلـع ـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف  - ١١
اإلبقاء على االتصال الوثيق فيما بني الوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات األخـرى يف منظومـة 

األمم املتحدة، ويف تقدمي املساعدات إىل شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛ 
يشجع األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت علـى اختـاذ خطـوات إلقامـة و/أو  - ١٢

تعزيز املؤسسات والسياسات يف جمال التأهب للكوارث وإدارا؛ 
يطلب إىل الدول املعنية القائمـة بـاإلدارة أن تيسـر، عنـد االقتضـاء، مشـاركة  - ١٣
املمثلني املعينني واملنتخبني لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف االجتماعات واملؤمتـرات ذات 
الصلة اليت تعقدها الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحـدة، وفقـا 
لقـرارات ومقـررات األمـم املتحـدة ذات الصلـة ومـن بينـها قـرارات ومقـررات اجلمعيـة العامــة 
واللجنة اخلاصة بشأن أقـاليم حمـددة حبيـث يتسـىن هلـذه األقـاليم أن تسـتفيد مـن األنشـطة ذات 

الصلة اليت تضطلع ا الوكاالت املتخصصة واملنظمات األخرى؛ 
يوصــي بــأن تكثــف مجيــع احلكومــات جــهودها يف الوكــاالت املتخصصـــة  - ١٤
واملؤسسـات األخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة الـيت تكـون تلـــك احلكومــات أعضــاء فيــها، 

إلعطاء األولوية ملسألة تقدمي املساعدة لشعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛ 
يوجه نظر اللجنة اخلاصة إىل هذا القرار وإىل املناقشة الـيت جـرت بشـأن هـذا  - ١٥

املوضوع يف دورة الس االقتصادي واالجتماعي املوضوعية لعام ٢٠٠٠؛ 
ـــارييب  يرحـب باختـاذ اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الك - ١٦
للقـرار ٥٧٤ (د – ٢٧) املـؤرخ ١٦ أيـار/مـــايو (٩٨)١٩٩٨والــذي يدعــو إىل إنشــاء اآلليــات 
الالزمة لتمكني أعضائها املنتسبني، مبا يف ذلك األقـاليم اجلزريـة الصغـرية غـري املتمتعـة بـاحلكم 
الـذايت، مـن املشـاركة يف الـدورات االسـتثنائية للجمعيـة العامـة، مـــع مراعــاة النظــام الداخلــي 
للجمعية العامة، من أجل استعراض وتقييم تنفيذ خطط عمـل مؤمتـرات األمـم املتحـدة العامليـة 
ـــها يف األصــل بصفــة مراقــب، ويف أعمــال الــس  الـيت كـانت هـذه األقـاليم قـد شـاركت في

االقتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعية؛ 
يرحــب أيضــا باختــاذ اجلمعيــة العامــة قرارهــــا ٨٥/٥٤ املـــؤرخ ٦ كـــانون  - ١٧
ـــــه إىل قرارهــــا ١٨٩/٥٣ املــــؤرخ ١٥ كــــانون  األول/ديســـمرب ١٩٩٩ الـــذي أشـــارت في
األول/ديسمرب ١٩٩٨ الذي دعت فيه، ضمـن مجلـة أمـور، إىل اشـتراك األعضـاء املنتسـبني يف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٨، امللحق رقم ٢١ (E/1998/41)، افصل الثـالث،  (٩٨)

الفرع زاي. 
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اللجان االقتصادية اإلقليمية يف الدورة االستثنائية املعنيـة بـالدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة، مـع 
مراعاة النظام الداخلي للجمعية العامة، ويف العملية التحضريية اخلاصة بـالدورة بصفـة املراقـب 
اليت اشتركوا ا يف املؤمتر العاملي لعام ١٩٩٤ حول التنمية املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغـرية 

النامية؛ 
يطلب إىل رئيس الس االقتصادي واالجتماعي أن يظـل علـى اتصـال وثيـق  - ١٨

بشأن هذه املسائل مع رئيس اللجنة اخلاصة، وأن يقدم تقريرا ذا الشأن إىل الس؛ 
يطلب إىل األمني العـام أن يتـابع تنفيـذ هـذا القـرار، مـع إيـالء اهتمـام خـاص  - ١٩
لترتيبات التنسيق والتكامل لبلوغ أقصى حـد مـن الكفـاءة ألنشـطة املسـاعدة الـيت تضطلـع ـا 
شىت مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، وأن يقـدم تقريـرا ـذا الشـأن إىل الـس االقتصـادي 

واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠١؛ 
يقرر أن يبقي هذه املسائل قيد االستعراض املستمر.  - ٢٠

اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

 
 ٣١/٢٠٠٠

ــــوال  االنعكاســات االقتصاديــة واالجتماعيــة لالحتــالل اإلســرائيلي علــى األح
املعيشـية للشـعب الفلســـطيين يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيــها القــدس، 

 وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يشــري إىل قــرار اجلمعيــة العامــــة ٢٣٠/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســـمرب 
 ،١٩٩٩

وإذ يشري أيضا إىل قراره ٥٣/١٩٩٩ املؤرخ ٢٩ متوز/يوليه ١٩٩٩، 
وإذ يسترشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة الـيت تؤكـد عـدم جـواز اكتسـاب األراضـي 
بـالقوة، وإذ يشـري إىل قـرارات جملـس األمـن ذات الصلـة، مبـا فيـــها القــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) 
املؤرخ ٢٢ تشرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٦٧، و ٤٦٥ (١٩٨٠) املـؤرخ ١ آذار/مـارس ١٩٨٠، 

و ٤٩٧ (١٩٨١) املؤرخ ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٨١، 
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وإذ يؤكـد مـن جديـد انطبـاق اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة املدنيـني وقـت احلـــرب، 
املؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٩٩) على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيـها القـدس، وعلـى 

األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧، 
وإذ يشدد على أمهية إحيـاء عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط علـى أسـاس قـرارات 
جملس األمــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣) املـؤرخ ٢٢ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٧٣، 
و ٤٢٥ (١٩٧٨) املؤرخ ١٩ آذار/مارس ١٩٧٨، ومبـدأ األرض مقـابل السـالم، فضـال عـن 
تنفيذ االتفاقات املتوصل إليها بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثـل الشـعب 

الفلسطيين، تنفيذا تاما ويف املواعيد املقررة، 
وإذ يؤكد من جديد مبدأ السيادة الدائمـة للشـعوب الواقعـة حتـت االحتـالل األجنـيب 

على مواردها الطبيعية، 
ـــة  واقتناعــا منــه بــأن االحتــالل اإلســرائيلي يعــوق اجلــهود الراميــة إىل حتقيــق التنمي
املسـتدامة وإجيـاد بيئـة اقتصاديـة ســـليمة يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيــها القــدس، ويف 

اجلوالن السوري احملتل، 
وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء تدهور األحوال االقتصاديـة واملعيشـية للشـعب الفلسـطيين 
يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيـها القـدس، وللسـكان العـرب يف اجلـوالن السـوري احملتـل، 

وإزاء قيام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، باستغالل مواردهم الطبيعية، 
وإذ يدرك األعمال اهلامة اليت تقوم ا األمم املتحدة والوكـاالت املتخصصـة يف دعـم 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين، 
وإذ يدرك احلاجة امللحة إىل تطويــر البنيـة األساسـية االقتصاديـة واالجتماعيـة لـألرض 
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وإىل حتسني األحوال املعيشية للشـعب الفلسـطيين، بوصـف 

ذلك عنصرا رئيسيا يف حتقيق السالم واالستقرار الدائمني، 
يشدد على ضرورة احلفاظ على السالمة اإلقليمية لكامل األرض الفلسـطينية  - ١
ـــود  احملتلـة وضمـان حريـة انتقـال األشـخاص والبضـائع يف هـذه األرض، مبـا يف ذلـك إزالـة القي
املفروضة على الدخول إىل القدس الشرقية واخلروج منها، وحرية االنتقال إىل العامل اخلـارجي 

ومنه؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٧٥، رقم ٩٧٣.  (٩٩)
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يشدد أيضا على ما يتسم به تشييد وتشغيل امليناء يف غـزة واملمـر اآلمـن مـن  - ٢
أمهية حيوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين؛ 

يطـالب إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، بـأن تكـف عـــن التدابــري الــيت  - ٣
تتخذها ضد الشعب الفلسطيين، وخباصة إغـالق األرض الفلسـطينية احملتلـة، والعـزل املفـروض 

على املدن الفلسطينية، وهدم املنازل، وعزل القدس؛ 
يؤكـد مـن جديـد احلـق غـري القـابل للتصـرف للشـعب الفلسـطيين والســـكان  - ٤
العرب يف اجلوالن السوري احملتل يف مجيع مواردهم الطبيعية واالقتصاديـة، ويطـالب إسـرائيل، 
السـلطة القائمـة بـاالحتالل، بعـدم اسـتغالل هـذه املـوارد أو تعريضـــها للخطــر أو التســبب يف 

فقداا أو نفادها؛ 
يؤكـد مـن جديـد أيضـــا أن املســتوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلســطينية  - ٥
احملتلـة، مبـا فيـها القـدس، ويف اجلـوالن السـوري احملتـل، هـي غـري شـرعية وتشــكل عقبــة أمــام 

التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ 
يشدد على أمهية أعمال منظمـات األمـم املتحـدة ووكاالـا، واألعمـال الـيت  - ٦
يقوم ا املنسق اخلـاص لألمـم املتحـدة لعمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط واملمثـل الشـخصي 

لألمني العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ 
حيـث الـدول األعضـاء علـــى تشــجيع االســتثمار األجنــيب اخلــاص يف األرض  - ٧
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، يف جماالت البنية األساسية واملشاريع اهلادفة إىل إجيـاد فـرص 
العمل، والتنمية االجتماعية، وذلك من أجل التخفيف من معاناة الشـعب الفلسـطيين وحتسـني 

أحواله املعيشية؛ 
يطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا السادســـة  - ٨
واخلمسـني، عـن طريـق الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـــرار، وأن 
يواصل تضمني تقرير املنسق اخلاص لألمم املتحـدة بيانـا حمدثـا عـن األحـوال املعيشـية للشـعب 

الفلسطيين، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة؛ 
يقـــرر أن يـــدرج البنـــد املعنـــون �االنعكاســـات االقتصاديـــة واالجتماعيــــة  - ٩
لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال املعيشية للشـعب الفلسـطيين يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، 
مبـا فيـها القـدس، وللسـكان العـرب يف اجلـــوالن الســوري احملتــل� يف جــدول أعمــال دورتــه 

املوضوعية لعام ٢٠٠١. 
اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 
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 ٣٢/٢٠٠٠

تقدمي املساعدة إىل الدول الثالثة املتضررة من تطبيق اجلزاءات   
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

إذ يشري إىل قراره ٥٩/١٩٩٩ املؤرخ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٩، 
وإذ يشري أيضا إىل قـرار اجلمعيـة العامـة ١٠٧/٥٤ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب 
١٩٩٩ عن تنفيذ أحكام ميثاق األمم املتحدة املتصلة بتقـدمي املسـاعدة إىل دول ثالثـة متضـررة 

من تطبيق اجلزاءات،  
وإذ يعـي املقرر الذي اختـذه جملـس األمـن بتشـكيل فريـق عـامل غـري رمسـي للمجلـس 
على أساس مؤقت لوضع توصيات عامة بشأن كيفيـة حتسـني فعاليـة جـزاءات األمـم املتحـدة، 
ـــها اآلثــار غــري املقصــودة للجــزاءات واملســاعدة املقدمــة للــدول  مبـا يف ذلـك مسـائل يف مجلت
األعضاء يف جمال تنفيذ اجلزاءات، علــى النحـو الـوارد يف مذكـرة رئيـس جملـس األمـن املؤرخـة 

١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٠٠)، 
وإذ حييط علما مبذكرة األمانة العامة(١٠١)، 

وإذ حييـط علمـا أيضـــا بــالفرع الثــامن، املتعلــق باملســاعدة املقدمــة إىل البلــدان الــيت 
تستشهد باملادة ٥٠ من ميثاق األمم املتحدة، من تقرير العرض العـام السـنوي للجنـة التنسـيق 

اإلدارية لعام ١٩٩٩(١٠٢)، 
حييط علما بآخر تقرير لألمني العـام عـن تنفيـذ أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة  - ١
املتصلـة بتقـدمي املســـاعدة إىل الــدول الثالثــة املتضــررة مــن تطبيــق اجلــزاءات(١٠٣)، وال ســيما 

الفرعان الرابع واخلامس منه؛ 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .S/2000/319 (١٠٠)
 .E/2000/45 (١٠١)
 .E/2000/53 (١٠٢)

 .A/54/383 and Add.1 (١٠٣)
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يرحب بتقرير األمني العام(١٠٤) الذي يتضمن موجزا ملداوالت اجتماع فريـق  - ٢
اخلرباء املخصص واستنتاجاته الرئيسية بشـأن وضـع منهجيـة لتقييـم اآلثـار الـيت تلحـق بـالدول 
الثالثة من جــراء تنفيـذ التدابـري الوقائيـة أو تدابـري اإلنفـاذ والبحـث عـن تدابـري مبتكـرة وعمليـة 
لتقدمي املساعدة الدوليـة للـدول الثالثـة املتضـررة، ويدعـو الـدول واملنظمـات الدوليـة املعنيـة يف 
منظومـة األمـم املتحـدة وخارجـها الـيت مل تقـدم وجـهات نظرهـا بشـأن تقريـر اجتمـــاع فريــق 

اخلرباء املخصص أن تفعل ذلك؛ 
يؤكــد مــن جديــد الــدور اهلــام الــذي تقــوم بــه اجلمعيـــة العامـــة والـــس  - ٣
االقتصادي واالجتماعي وجلنة الربنامج والتنسيق، حسـب االقتضـاء، يف تعبئـة ورصـد اجلـهود 
اخلاصة بتقدمي املساعدة االقتصادية من اتمع الدويل ومنظومـة األمـم املتحـدة إىل الـدول الـيت 
تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناشـئة عـن قيـام جملـس األمـن بتطبيـق تدابـري وقائيـة أو إنفاذيـة 

والقيام كذلك، حسب االقتضاء، بتحديد حلول للمشاكل االقتصادية اخلاصة لتلك الدول؛ 
يقــرر أن يواصــل النظــر يف هــذه املســألة يف إطــار البنــد املعنــون �املســــائل  - ٤

االقتصادية والبيئية�، واضعا يف اعتباره مقررات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة. 
اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/53/312 (١٠٤)
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 ٣٣/٢٠٠٠
 التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو 

إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
ـــة ٢٠٠/٥٢ املــؤرخ ١٨ كــانون األول/ديســمرب  إذ يشـري إىل قـرارات اجلمعيـة العام
١٩٩٧، و ١٨٥/٥٣ املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، و ٢١٩/٥٤ و ٢٢٠/٥٤ 
املؤرخــني ٢٢ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، وقــــراري الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 

٤٦/١٩٩٩ املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٩، و ٦٣/١٩٩٩ املؤرخ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٩، 
ـــرار اجلمعيــة العامــة ٢٢٠/٥٤ املتعلــق  وقـد نظـر يف تقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ ق

بالتعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو(١٠٥)، 
وإذ يعيــد التــأكيد علــى أن مهمــة التنســيق الــيت يضطلــع ــــا الـــس االقتصـــادي 
ـــه الفنيــة بشــأن التخفيــف مــن حــدة الكــوارث  واالجتمـاعي تتمثـل يف إعطـاء التوجيـه للجان

الطبيعية يف اإلطار العام الستراتيجيات التنمية املستدامة، 
حييط علما مع التقدير بالنتائج والتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام عــن  - ١

التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو(١٠٥)، ويعرب عن استعداده لدراستها؛ 
ـــن  يرحـب بـاخلطوات املتخـذة لكفالـة اسـتمرار التعـاون  الـدويل للتخفيـف م - ٢

حدة أثر ظاهرة النينيو يف إطار االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 
يالحـظ مع االرتياح تشكيل فريق عامل معين بظاهرة النينيــو/النينيـا يف إطـار  - ٣

االستراتيجية الدولية لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بتخفيف حدة الكوارث؛ 
يسلم مبا قدمته املؤسسات القائمة من إسـهام يف حبـث ظـاهرة النينيـو، مبـا يف  - ٤
ـــدان األمريكيــة واالحتــاد  ذلـك مؤسسـة البحـوث الدوليـة للتنبـؤ باملنـاخ، ومنظمـة الصحـة للبل

الدويل جلمعييت الصليب األمحر واهلالل األمحر؛ 
يدعو اتمع الدويل إىل إقامـة تعـاون تقـين ومـايل وعلمـي بغيـة إنشـاء مركـز  - ٥
دويل للبحـوث املتعلقـة بظـاهرة النينيـو، يف غوايـاكيل، إكـــوادور، علــى وجــه الســرعة، وفقــا 
لطلـب اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٢٢٠/٥٤، كمـا يدعـو البلـد املضيـف لتيسـري عمليـــة إنشــاء 

املركز؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/55/99-E/2000/86 (١٠٥)
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ـــة  يطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل التنفيـذ الكـامل لقـرارات اجلمعيـة العام - ٦
٢٠٠/٥٢ و ١٨٥/٥٣ و ٢١٩/٥٤ و ٢٢٠/٥٤ وقـــــــــــــــراري الـــــــــــــــس ٤٦/١٩٩٩ 

و ٦٣/١٩٩٩. 
اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

 
 ٣٤/٢٠٠٠

 تقرير جلنة السياسات اإلمنائية 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

ـــه  إذ يشـري إىل املرفـق األول للجـزء بـاء مـن قـراره ٤٦/١٩٩٨ املـؤرخ ٣١ متـوز/يولي
١٩٩٨ الـذي قـرر فيـه الـس اختـــاذ قــرار بشــأن برنــامج عمــل مناســب للجنــة السياســات 

اإلمنائية، 
وإذ يشري أيضا إىل قراريـه ٣٩/١٩٩٨ املـؤرخ ٣٠ متـوز/يوليـه ١٩٩٨ بشـأن مركـز 
أقــل البلــدان منــوا، و ٦٧/١٩٩٩ املــؤرخ ١٦ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ بشــأن تقريـــر 
اللجنة، وإىل مقرره ٢٩٠/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٦ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩ بشـأن النظـر يف 

إخراج مجهورية ملديف من قائمة أقل البلدان منوا، 
ـــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب  وإذ يشـري إىل قـراري اجلمعيـة العامـة ٢٠٦/٤٦ امل

١٩٩١، و ٢١٠/٥٢ املؤرخ ١٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧، 
وإذ حييـط علمـا مـع التقديـر بـالعروض الـيت قدمـها رئيـس مكتـــب جلنــة السياســات 
اإلمنائية وغريه من أعضاء املكتب، وبتقرير اللجنة عن أعمـال دورـا الثانيـة(١٠٦)، مبـا يف ذلـك 
حتليلها لدور تكنولوجيا املعلومات والتنمية واقتراحاا املتعلقة بوضع اسـتراتيجية إمنائيـة دوليـة 

للعقد األول من األلفية اجلديدة، 
وإذ يالحظ أن التقريرين اللذيـن طُلـب مـن األمانـة العامـة ومـن مؤمتـر األمـم املتحـدة 
للتجارة والتنمية إعدادمها بشـأن االسـتفادة الفعليـة ألقـل البلـدان منـوا مـن إدراجـهما يف قائمـة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .(E/2000/33) الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ١٣ (١٠٦)
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أقـل البلـدان منـوا(١٠٧)، وبشـأن األثـر العملـي للتدابـري املتخـــذة لصــاحل أقــل البلــدان منــوا(١٠٨)، 
مل يقدما إىل اللجنة، 

ـــس مجهوريــة  وقـد نظـر يف الرسـالة املؤرخـة ١٤ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠ الـيت وجهـها رئي
ملديف إىل رئيس الس االقتصادي واالجتماعي(١٠٩)، 

وقد نظر أيضا يف املذكرة اليت قدمتها حكومة مجهورية ملديف(١١٠)، 
وإذ حييـط علمـا بـالفقرتني ٦٥ و ٦٦ مـــن تقريــر اجتمــاع فريــق اخلــرباء املخصــص 
الختبارات التشخيص وعمليات احملاكاة الالزمة للرقم القياسـي للضعـف االقتصـادي، املعقـود 
ــــترة مـــن ٢٩ شـــباط/فـــرباير إىل ٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٠، واملرفـــق بتقريـــر  يف بــاريس يف الف

اللجنة(١١١)، 
يوافـق علـى توصيـة جلنـة السياسـات اإلمنائيـة بإضافـة السـنغال إىل قائمـة أقــل  - ١

البلدان منوا، رهنا مبوافقة حكومة هذا البلد؛ 
يقرر إرجاء النظر يف توصيـة إخـراج ملديـف مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا إىل  - ٢
دورتـه املوضوعيـة املقبلـة، ويطلـب إىل اللجنـة إعـادة النظـر يف توصيتـها يف هـذا الصـدد خــالل 
دورا الثالثة، واضعة يف اعتبارها جمموعة من الوثائق منها التقارير املشار إليـها يف الفقرتـني ٣ 

و ٤ من هذا القرار واملذكرة اليت قدمتها حكومة مجهورية ملديف(١١٠)؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يعد، يف سياق توصية اللجنة بـإخراج ملديـف مـن  - ٣
القائمة، تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ أحكام الفقرة ٤ من قرار اجلمعيـة العامـة ٢٠٦/٤٦، 
وأن يقدم توصيات بشأن التدابـري اإلضافيـة الـيت ميكـن اختاذهـا لضمـان انتقـال البلـدان بشـكل 

سلس من مركز أقل البلدان منوا؛ 
يتطلع إىل تلقي التقرير الذي يعده مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة عـن  - ٤
االستفادة الفعلية ألقل البلدان منوا من إدراجـها يف قائمـة أقـل البلـدان منـوا وعـن األثـر العملـي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ،E/1997/35) انظــر الوثــــائق الرمسيـــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، ١٩٩٧، امللحـــق رقـــم ١٥ (١٠٧)

الفقرة ٢٣٩). 
املرجع نفسه، ١٩٩٨، امللحق رقم ١٤ (E/1998/34، الفقرة ١٧٥).  (١٠٨)

 .E/2000/97 انظر (١٠٩)
 .E/2000/104 انظر (١١٠)

الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ١٣ (E/2000/33)، املرفق األول.  (١١١)
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للتدابري املتخذة لصـاحل أقـل البلـدان منـوا، ويطلـب إىل املؤمتـر أن يـدرج يف هـذا التقريـر تقييمـا 
لآلثار اليت ميكن أن يتركها على ملديف إخراجها من قائمة أقل البلدان منوا؛ 

يؤكـد مـن جديـد أمهيـة التشـاور مـع الـدول األعضـاء املعنيـة لتحديـد مالمــح  - ٥
الضعف على الصعيد القطري واالستعانة ا، فضال عـن اسـتمرار احلاجـة إىل توخـي الشـفافية 

واملوضوعية والدقة يف هاتني العمليتني؛ 
يطلــب إىل مؤمتــر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة أن يضـــع يف اعتبـــاره  - ٦
التوصيات الصادرة عن فريق اخلرباء التـابع للجنـة بشـأن شـكل ومضمـون مالمـح الضعـف يف 

املستقبل(١١٢)؛ 
حييط علما مع التقدير باملعايري املنقحة الـيت قدمتـها جلنـة السياسـات اإلمنائيـة  - ٧
يف تقريرها لتحديد أقل البلدان منوا، ويطلب إىل اللجنة أن تواصل أعماهلا بشأن املنهجيـة الـيت 
ـــائر  ينبغـي اسـتخدامها لتحديـد أقـل البلـدان منـوا، وذلـك بالتشـارك، حسـب االقتضـاء، مـع س
املنظمـات الدوليـة املعنيـة بقضايـا الضعـف البيئـي واالقتصـادي، وأن تقـدم إىل الـــس يف عــام 
٢٠٠٢ تقريرا عن املعايري اليت تقترح اسـتخدامها خـالل االسـتعراض الـذي جيـري كـل ثـالث 

سنوات لقائمة أقل البلدان منوا، واملقرر له عام ٢٠٠٣؛ 
يطلـب إىل اللجنـة أن تنظـر، يف دورـا الثالثــة، يف املوضــوع املختــار للجــزء  - ٨
الرفيع املستوى مـن الـدورة املوضوعيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لعـام ٢٠٠١، وأن 

تقدم توصيات بشأنه؛ 
يرحب باالقتراحات اليت قدمتها اللجنة بشأن برنامج عملها يف املستقبل؛  - ٩
يدعو الرئيس وسائر أعضاء اللجنة، حسب االقتضاء، إىل مواصلة موافاة  - ١٠

الس بتقارير شفوية عن أعمال اللجنة. 
اجللسة العامة ٤٥ 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
املرجع نفسه، الفرع ٧.  (١١٢)
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املقررات  
٢٠١/٢٠٠٠ هاء 

االنتخابات لعضوية اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، انتخب الس االقتصـادي 

واالجتماعي إسبانيا لفترة عضوية مدا أربع سنوات تبدأ يف ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١. 
وأرجـأ الـس إىل دورة مقبلـة انتخـاب ثالثـة أعضـاء مـن دول أوروبـا الغربيـــة ودول 

أخرى لفترة عضوية مدا أربع سنوات تبدأ يف ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١. 
 ٢٢٣/٢٠٠٠

إقرار جدول أعمال الدورة املوضوعية لعام ٢٠٠٠ ومسائل تنظيمية أخرى 
ـــودة يف ٥ متــوز/يوليــه ٢٠٠٠، أقــر الــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ١١، املعق - ١
واالجتمـاعي جـدول أعمـال دورتـه املوضوعيـة لعـام ٢٠٠٠(١١٣)، ووافـق علـى تنظيـم أعمـــال 

الدورة (١١٤). 
ويف اجللسـة العامـة ١٥، املعقـودة يف ٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وافـق الـس، بنـاء علـــى  - ٢
توصية اللجنة املعنية باملنظمات غري احلكوميـة(١١٥)، علـى الطلبـات الـيت قدمتـها منظمـات غـري 

حكومية لكي يستمع إليها الس يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٠. 
٢٢٤/٢٠٠٠ ألف 

دورة اللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية لعام ٢٠٠٠ املستأنفة 
يف اجللسـة العامـة ٣٣، املعقـودة يف ٢٠ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـرر الـس االقتصـــادي 
واالجتماعي أن يأذن للجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية بعقـد دورة مسـتأنفة لعـام ٢٠٠٠ 
مدا نصف يوم، وتعقد يـوم اجلمعـة، ٢١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، للنظـر يف الـردود الـواردة مـن 

املنظمات غري احلكومية اليت صدرت توصيات بتعليق مركزها االستشاري. 
٢٢٤/٢٠٠٠ باء 

دورة اللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية لعام ٢٠٠٠ املستأنفة 
يف اجللسـة العامـة ٣٩، املعقـودة يف ٢٥ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـرر الـس االقتصـــادي 
واالجتماعي أن يأذن للجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية بعقـد دورة مسـتأنفة لعـام ٢٠٠٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/100 (١١٣)
 .E/2000/L.6 (١١٤)
 .E/2000/82 (١١٥)
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ملدة نصف يوم، وتعقد يـوم اخلميـس، ٢٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، للنظـر يف الـردود الـواردة مـن 
املنظمات غري احلكومية اليت صدرت توصيات بتعليق مركزها االستشاري. 

 
 ٢٢٥/٢٠٠٠

تعليق املادة ٢٢ من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
يف اجللسـة العامـة ٣٤، املعقـودة يف ٢١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـرر الـس االقتصـــادي 
واالجتماعي، بناء على توصيـة مـن املكتـب، ودون أن يشـكل ذلـك سـابقة، تعليـق املـادة ٢٢ 
من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وأن يطلـب مـن السـيد فيلكـس مبـايو، 
القـائم باألعمـال املؤقـت للبعثـة الدائمـة جلمهوريـة الكامـريون لـدى األمـم املتحـدة، أن يـــرأس 
اجلزء العام من اجتماع الس بدال مـن السـيد مـارتن بيلينغـا – إيبوتـو، نـائب رئيـس الـس، 

الذي مل يتمكن من تويل الرئاسة لظروف خارجة عن إرادته. 
 

 ٢٢٦/٢٠٠٠
الوثائق اليت نظر فيها الس االقتصادي واالجتماعي فيما يتعلق مبسألة التعـاون 

اإلقليمي 
ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٣٩، املعقـودة يف ٢٥ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـام ال

واالجتماعي مبا يلي: 
أحاط علما بالوثائق التالية:  (أ)

تقرير األمني العام عن التعاون اإلقليمي يف امليدانـني االقتصـادي واالجتمـاعي  �١�
وامليادين املتصلة ما(١١٦)؛ 

تقرير األمني العام عن التعاون اإلقليمي يف امليدانـني االقتصـادي واالجتمـاعي  �٢�
وامليادين املتصلة ما: التعاون مع اهليئات اإلقليمية(١١٧)؛ 

تقرير األمني العام عن التعاون اإلقليمي يف امليدانـني االقتصـادي واالجتمـاعي  �٣�
وامليادين املتصلة ما: االجتاهات واألنشطة(١١٨)؛ 

تقرير األمني العام عن التعاون اإلقليمي يف امليدانـني االقتصـادي واالجتمـاعي  �٤�
ــــة مـــا: املســـائل الـــيت تتطلـــب مـــن الـــس االقتصـــادي  وامليــادين املتصل

واالجتماعي اختاذ إجراءات بشأا أو اليت يوجه انتباهه إليها(١١٩)؛ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .E/2000/10 (١١٦)
 .E/2000/10/Add.1 (١١٧)
 .E/2000/10/Add.2 (١١٨)
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موجز دراسة احلالة االقتصادية يف أوروبا، ١٩٩٩(١٢٠)؛  �٥�
موجز دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا، ١٩٩٩(١٢١)؛  �٦�

موجــز دراســة احلالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف آســــيا واحمليـــط اهلـــادي،  �٧�
٢٠٠٠(١٢٢)؛ 

موجز دراسة احلالة االقتصاديـة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،  �٨�
١٩٩٩(١٢٣)؛ 

موجـز دراســـة تطــورات احلالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف منطقــة اللجنــة  �٩�
االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، ١٩٩٩-٢٠٠٠(١٢٤)؛ 

قرر أن يؤيد التوصيات الــواردة يف الفقـرة ٢٥٢ مـن تقريـر األمـني العـام عـن  (ب)
التعاون اإلقليمي يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما(١٢٥). 

 
 ٢٢٧/٢٠٠٠

تقرير جلنة التنمية املستدامة عن أعمال دورا الثامنة وجـدول األعمـال املؤقـت 
للدورة التاسعة للجنة 

يف اجللسة العامة ٤١، املعقودة يف ٢٦ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتماعي علما بتقرير جلنـة التنميـة املسـتدامة عـن أعمـال دورـا الثامنـة(١٢٥)، ووافـق علـى 

جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة للجنة بصيغته الواردة أدناه. 
 

جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة للجنة التنمية املستدامة 
انتخاب أعضاء املكتب.  - ١

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  - ٢
الطاقة.  - ٣

__________

 .E/2000/10/Add.3 (١١٩)
 .E/2000/11 (١٢٠)
 .E/2000/12 (١٢١)
 .E/2000/13 (١٢٢)
 .E/2000/14 (١٢٣)
 .E/2000/15 (١٢٤)

 .(E/2000/29) الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٩ (١٢٥)
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الغالف اجلوي.  - ٤
النقل.  - ٥

معلومات الختاذ القرارات واملشاركة.  - ٦
التعاون الدويل إلجياد بيئة متكينية.  - ٧

االجتماع الرفيع املستوى.  - ٨
مسائل أخرى.  - ٩

اعتماد تقرير اللجنة عن دورا التاسعة.  - ١٠
 

 ٢٢٨/٢٠٠٠
تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورا احلاديـة والثالثـني وجـدول األعمـال املؤقـت 

للدورة الثانية والثالثني للجنة 
ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٤١، املعقـودة يف ٢٦ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـام ال

واالجتماعي مبا يلي: 
ـــة عــن دورــا احلاديــة والثالثــني(١٢٦)،  أحـاط علمـا بتقريـر اللجنـة اإلحصائي (أ)
وطلبـت مـن اللجنـة تقـدمي إيضاحـات بشـأن املسـائل الـيت أثارهـا املراقـب عـن نيجرييـا (باســم 

جمموعة الـ ٧٧ والصني) على النحو والوارد يف احملضر املوجز للجلسة(١٢٧) 
قرر أن تعقد الدورة الثانية والثالثـني للجنـة يف نيويـورك يف الفـترة مـن ٦ إىل  (ب)

٩ آذار/مارس ٢٠١؛ 
أقـر جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الثانيـة والثالثـني للجنـة ووثائقـــها علــى  (ج)

النحو املبني أدناه. 
 
 

جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والثالثني للجنة اإلحصائية ووثائقها 
انتخاب أعضاء املكتب.  - ١

إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  - ٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(E/2000/24) املرجع نفسه، امللحق رقم ٤ (١٢٦)
انظر E/2000/SR.41. لالطالع على النص النهائي، انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصـادي واالجتمـاعي،  (١٢٧)

٢٠٠٠، اجللسات العامة، اجللسة العامة ٤١. 
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الوثائق 

جدول األعمال املؤقت والشروح 
مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة 

مذكرة من األمانة العامة عن حالة إعداد وثائق الدورة 
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية:  - ٣

القضايا اجلنسانية؛  (أ)
اإلحصاءات االجتماعية؛  (ب)

ملحق إحصاءات العمل امللحق حبساب السياحة الفرعي؛  (ج)
إحصاءات املستوطنات البشرية.  (د)

اإلحصاءات االقتصادية:  - ٤
احلسابات القومية؛  (أ)

إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛  (ب)
برنامج املقارنات الدولية؛  (ج)

اإلحصــاءات االقتصاديــة األخــرى (أفرقــــة املـــدن واألفرقـــة املشـــتركة بـــني  (د)
األمانات): 

إحصاءات أسهم رأس املال؛  �١�
إحصاءات األرقام القياسية لألسعار/إحصاءات األسعار.  �٢�

إحصاءات البيئة واحملاسبة البيئية.  - ٥
املؤشرات اإلمنائية.  - ٦

التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية.  - ٧
اسـتعراض التطـورات الرئيسـية األخـرى يف برنـامج عمـل شـــعبة اإلحصــاءات بــاألمم  - ٨

املتحدة. 
تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية الدولية.  - ٩
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الوثائق 
تقرير اللجنة الفرعية املعنية باألنشطة اإلحصائية والتابعـة للجنـة التنسـيق اإلداريـة عـن 

أعمال دورا الرابعة والثالثني (٢٠٠٠) 
متابعة االستنتاجات املتفـق عليـها الصـادرة عـن اجلـزء الرفيـع املسـتوى واجلـزء املتعلـق  - ١٠

بالتنسيق من الس االقتصادي واالجتماعي ومتابعة قراراته. 
املسائل الربناجمية واملسائل ذات الصلة.  - ١١

 
الوثائق 

مشـــــروع برنــامج عمــــــل شعبــــــة اإلحصـــــاءات بــاألمم املتحــدة لفــــترة الســـنتني 
 .٢٠٠٢-٢٠٠٣
التنمية املنهجية.  - ١٢

التحليل اإلحصائي.  - ١٣
تكنولوجيا املعلومات (التجارة االلكترونية) واإلحصاءات.  - ١٤

كُتيب التنظيم اإلحصائي.  - ١٥
التعاون التقين.  - ١٦

جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والثالثني للجنة.  - ١٧
تقرير اللجنة عن دورا الثانية والثالثني.  - ١٨

  
 ٢٢٩/٢٠٠٠

مؤمترا األمم املتحدة اإلقليميـان اخلـامس عشـر والسـادس عشـر لرسـم اخلرائـط 
آلسيا واحمليط اهلادئ 

ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٤١، املعقـودة يف ٢٦ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، أيـد ال
واالجتمـاعي التوصيتـني التـاليتني ملؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي اخلـامس عشـر لرسـم اخلرائــط 

آلسيا واحمليط اهلادئ: 
أن يعقد مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي السـادس عشـر لرسـم اخلرائـط آلسـيا  (أ)
واحمليط اهلادئ ملدة مخسة أيام عمل يف منتصف عام ٢٠٠٣، مع تركيز رئيسـي علـى مسـامهة 
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رسـم اخلرائـط واملعلومـات اجلغرافيـة املســـتمرة واملعــززة لدعــم تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 
٢١(١٢٨)؛ 

أن يطلب إىل األمني العام اختاذ التدابري، حسب االقتضـاء ويف حـدود املـوارد  (ب)
املتاحة، لتنفيذ سائر توصيات مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي اخلامس عشر لرسم اخلرائط آلسـيا 
واحمليط اهلادئ. وبصفـة خاصـة، ينبغـي لألمـم املتحـدة أن تواصـل دعـم أنشـطة املسـح ورسـم 
اخلرائـط واهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة يف منطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ وأن تواصــل يف 
مجلة أمور ويف حدود املوارد املتاحة تسهيل مشاركة أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغـرية 

النامية يف املنطقة. 
 

 ٢٣٠/٢٠٠٠
ـــة والعشــرون لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين  الدورتـان العشـرون واحلادي

باألمساء اجلغرافية 
ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٤١، املعقـودة يف ٢٦ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، أيـد ال
واالجتماعي التوصيتني التاليتني لفريق خرباء األمم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة يف دورتـه 

العشرين: 
أن ينعقــــــد فريــــــق اخلبـــــراء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة ملـــدة يومــي عمــل يف  (أ)
٢٦ آب/أغسطس و ٦ أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٢ يف برلـني، يف نفـس وقـت انعقـاد املؤمتـر الثـامن 

املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية لتسهيل ومتابعة أعمال ذلك املؤمتر؛ 
أن يطلـب إىل األمـني العـام اختـاذ تدابـري، حسـب االقتضـــاء، لتنفيــذ التوصيــة  (ب)

الواردة يف الفقرة (أ) أعاله. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــه ١٩٩٢ (منشــورات  تقريـر مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جانـريو، ٣-١٤ حزيـــران/يوني (١٢٨)
األمـــم املتحــــدة، رقــم املبيـع A.93.I.8 والتصويبـان، الـد األول: القـرارات الـيت اختذهـا املؤمتـر، القـرار ١، 

املرفق الثاين. 
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 ٢٣١/٢٠٠٠
 توصيـات فريـق اخلـرباء املعـين بربنـامج األمـــم املتحــدة يف جمــايل اإلدارة العامــة 

 واملالية العامة يف اجتماعه اخلامس عشر 
ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٤٢، املعقـودة يف ٢٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، أيـد ال
واالجتماعي التوصيات التالية اليت قدمـها فريـق اخلـرباء املعـين بربنـامج األمـم املتحـدة يف جمـايل 

اإلدارة العامة واملالية العامة يف اجتماعه اخلامس عشر: 
التوصية ١ 

يوصي فريق اخلرباء املعين بربنامج األمم املتحدة يف جمايل اإلدارة العامـة واملاليـة العامـة 
بـأن يعتمـد الربنـامج الفرعـي ٨ (اإلدارة العامـة واملاليـة والتنميـــة)، مــن الربنــامج ٧ (الشــؤون 
ـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، مــع  االقتصاديـة واالجتماعيـة) مـن اخلطـة املتوسـطة األجـل املقترحـة للف

إدخال التغيريات املبينة يف مرفق تقرير األمني العام عن أعمال فريق اخلرباء(١٢٩). 
التوصية ٢ 

ــام  يوصـي فريـق اخلـرباء بـأن يعقَـد اجتماعـه السـادس عشـر خـالل الربـع األول مـن ع
٢٠٠٢، وأن يشارك فيه أكرب عدد من اخلرباء، لتحقيق متثيل جغرايف أوسـع نطاقـا، وميكـن أن 

يتم ذلك عن طريق اختصار وقت االجتماع. 
التوصية ٣ 

يوصي فريق اخلـرباء بـإعالن يـوم األمـم املتحـدة للخدمـة العامـة بغيـة االحتفـال بقيمـة 
مزايـا تقـدمي اخلدمـات إىل اتمعـــات احملليــة علــى املســتويات احمللــي والوطــين والعــاملي، مــع 
ختصيص جوائز يقدمها األمني العـام للمسـامهني يف قضيـة تعزيـز دور اخلدمـة العامـة ومكانتـها 

وتسليط األضواء عليها. 
التوصية ٤ 

نظرا لألمهية احلامسة لقضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية املتعلقـة بالتنميـة املؤسسـية 
واإلدارية، يرى فريق اخلرباء ضرورة توثيق عالقاته وتفاعالته مع اهليئات األساسية والكيانـات 
احلكومية الدولية من قبيل الس االقتصـادي واالجتمـاعي، كمـا ميكـن أن تسـتفيد مـداوالت 
الس بشأن املسائل املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية إىل حـد كبـري مـن مسـامهة فريـق 
اخلرباء. ولزيادة فعالية هذا األمر، يوصي الفريق بأن يعيد الس النظـر يف وضـع فريـق اخلـرباء 

وترتيبات اإلبالغ اخلاصة به. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/66 (١٢٩)
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التوصية ٥ 
يوصي فريق اخلرباء بأن تنشئ األمـم املتحـدة آليـات مناسـبة مـن أجـل إتاحـة الفرصـة 
أمـام وزراء الـدول األعضـاء و/أو مسـؤوليها الرفيعـي املسـتوى املســـؤولني عــن اإلدارة العامــة 

لالجتماع بصورة دورية بغية مناقشة املواضيع ذات االهتمام املشترك وتبادل اخلربات.  
التوصية ٦ 

يوصي فريق اخلرباء بأن جيري الس، عن طريق هيئاتـه الفرعيـة، حتليـال مقارنـا لنظـم 
اإلدارة االقتصاديــة الوطنيــة ودراســة أفضــل املمارســات مــن أجــــل املســـاعدة علـــى وضـــع 

االستراتيجيات الوطنية لتحقيق اإلدارة االقتصادية الفعالة. 
التوصية ٧ 

يوصـي فريـق اخلـرباء بـأن يـدرج الـس يف جـــدول أعمالــه مناقشــة املســائل املتعلقــة 
بـاإلدارة االقتصاديـة ويقـدم مبـادئ توجيهيـة متعلقـــة بالسياســات ألنظمــة اإلدارة االقتصاديــة 

العاملية اليت أنشئت ملختلف ااالت الفنية وتتوىل إدارا الوكاالت املتخصصة. 
التوصية ٨ 

يوصي فريق اخلرباء الس بأن يويل اهتماما كبـريا لتوسـيع نطـاق العمـل الـذي أجنـزه 
فعال وزراء اخلدمة املدنية األفارقة، وأن ينظر يف وضع ميثاق األمم املتحدة النموذجي للخدمـة 

العامة. 
 

 ٢٣٢/٢٠٠٠
توصيــات فريــق اخلــرباء املخصــص للتعـــاون الـــدويل يف املســـائل الضريبيـــة يف 

 اجتماعه التاسع 
ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٤٢، املعقـودة يف ٢٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، أيـد ال
واالجتماعي التوصيات التالية الـيت قدمـها فريـق اخلـرباء املخصـص للتعـاون الـدويل يف املسـائل 

الضريبية يف اجتماعه التاسع: 
يوصي فريق اخلرباء املخصص للتعاون الدويل يف املسائل الضريبيـة بـأن تصـدر األمانـة  - ١
ـــدان  العامـة بأسـرع وقـت ممكـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة النموذجيـة لـالزدواج الضريـيب بـني البل
املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. ويقـرر فريـق اخلـرباء أيضـــا أن ختضــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة 

النموذجية لالزدواج الضرييب لعملية تنقيح كل سنتني. 
واقترح فريق اخلرباء البنود التالية الستعراضها خالل اجتماعاته املقبلة:  - ٢

التسعري التحويلي:  (أ)
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اتفاقات التسعري املسبق؛  �١�
التحكيم كوسيلة حلل اخلالفات؛  �٢�

الصكوك املالية االبتكارية؛  (ب)
اآلثـار الضريبيـة للتجـارة االلكترونيــة، مبــا يف ذلــك نطــاق مفــهوم املؤسســة  (ج)

الدائمة؛ 
تبادل املعلومات؛  (د)

تبادل املساعدة يف مجع الديون الضريبية؛  (هـ)
املنح احلكومية؛  (و)

اإلجراءات البديلة حلل اخلالفات؛  (ز)
ـــة النموذجيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  تتبـع التغيـريات يف االتفاقي (ح)

االقتصادي(١٣٠)؛ 
دراسة التنقيحات املدخلة على االتفاقيات النموذجية اإلقليمية.  (ط)

واسـتنادا إىل قـرار فريـق اخلـرباء(١٣١) قـد يـــود الــس أن حييــط علمــا باتفاقيــة األمــم  - ٣
املتحدة النموذجية املنقحة لالزدواج الضرييب بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة وأن 

يوافق على عقد اجتماع عاشر لفريق اخلرباء يف النصف األول من عام ٢٠٠١. 
 

 ٢٣٣/٢٠٠٠
تقريـر جلنـة السـكان والتنميـة عــن دورــا الثالثــة والثالثــني وجــدول األعمــال 

 املؤقت للدورة الرابعة والثالثني للجنة ووثائقها 
ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٤٢، املعقـودة يف ٢٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـام ال

واالجتماعي مبا يلي: 
أحــاط علمــا بتقريــر جلنــة الســكان والتنميــــة عـــن أعمـــال دورـــا الثالثـــة  (أ)

والثالثني(١٣٢)؛ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس، ١٩٩٧، االتفاقية الضريبية النموذجية بشأن الدخل  (١٣٠)
ورأس املال. 

انظر E/1999/84 و Corr.1، الفقرة ٤٠.  (١٣١)
 .(E/2000/25) الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٥ (١٣٢)



00-61032A103

E/2000/INF/2/Add.2

وافق على جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعـة والثالثـني للجنـة ووثائقـها،  (ب)
على النحو الوارد أدناه. 

 
جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والثالثني للجنة السكان والتنمية ووثائقها 

انتخاب أعضاء املكتب.  - ١
إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى:  - ٢

تقرير املكتب عن اجتماعه املعقود بني الدورات؛  (أ)
جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)

الوثائق 
جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والثالثني للجنة 

مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة 
تقرير مكتب جلنة السكان والتنمية عن اجتماعه املعقود بني الدورات 

إجراءات متابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.  - ٣
الوثائق 

تقرير األمني العام املوجز املعنون �رصد السـكان يف العـامل يف عـام ٢٠٠١: السـكان 
والبيئة والتنمية� 

تقريـر األمـني العـام عـن تدفـق املـوارد املاليـة للمسـاعدة يف تنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتــر 
الدويل للسكان والتنمية 

مناقشة عامة بشأن التجارب الوطنية فيمـا يتعلـق باملسـائل السـكانية: السـكان والبيئـة  - ٤
والتنمية. 

تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان.  - ٥
الوثائق 

تقرير األمني العام عن تنفيذ الربامج والتقدم احملرز يف ميدان السكان عام ٢٠٠٠ 
جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالثني للجنة.  - ٦
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الوثائق 
مذكرة من األمانة العامة تتضمـن مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة اخلامسـة 

والثالثني للجنة 
اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا الرابعة والثالثني.  - ٧

 
 ٢٣٤/٢٠٠٠

ـــس االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن اجلــزء املتعلــق  الوثـائق الـيت نظـر فيـها ال
 بالتنسيق 

يف اجللسة العامة ٤٣، املعقودة يف ٢٧ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتماعي علما بالوثيقتني التاليتني: 

تقرير األمني العام عن تنفيذ منظومة األمم املتحدة جلدول أعمال املوئل علـى  (أ)
حنو متسق(١٣٣)؛ 

تقرير األمني العام عن تقييم التقدم احملرز داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، مـن  (ب)
خالل عمليات استعراض املؤمتـرات، يف تشـجيع التنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج 
ـــة الــيت تعقدهــا األمــم املتحــدة يف امليدانــني  مؤمتـرات األمـم املتحـدة الرئيسـية ومؤمتـرات القم

االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما(١٣٤). 
 

 ٢٣٥/٢٠٠٠
 الربنامج الطويل األجل لتقدمي الدعم إىل هاييت 

يف اجللسـة العامـة ٤٣، املعقـودة يف ٢٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا مـع االرتيـاح بتقريـر األمـني العـام عـن وضـع وتنفيـذ الربنـــامج 
الطويل األجل لتقدمي الدعم إىل هاييت(١٣٥)، طلب إىل األمـني العـام تقـدمي تقريـر إىل الـس يف 
دورا املوضوعية املقبلة بشأن اخلطوات اليت اختذا حكومة هـاييت، ومنظومـة األمـم املتحـدة، 

واتمع الدويل جتاه وضع برنامج دعم طويل األجل هلاييت، وبشأن الطرائق العملية لتنفيذه. 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .A/55/83-E/2000/62(١٣٣)

 .E/2000/57(١٣٤)
 .E/2000/63(١٣٥)
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 ٢٣٦/٢٠٠٠
 التبغ أو الصحة 

يف اجللسـة العامـة ٤٣، املعقـــودة يف ٢٧ متــوز/يوليــه ٢٠٠٠، وبعــد أن نظــر الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي يف تقريـر األمـني العـام بشـأن فرقـة العمـل املخصصـــة املشــتركة بــني 
الوكـاالت واملعنيـة مبكافحـة التبـغ(١٣٦)، قـرر أن يطلـب إىل األمـــني العــام أن يقــدم تقريــرا إىل 

الس يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٢ عن العمل املستمر لفرقة العمل. 
 

 ٢٣٧/٢٠٠٠
تقرير جلنة وضع املرأة عـن دورـا الرابعـة واألربعـني وجـدول األعمـال املؤقـت 

 للدورة اخلامسة واألربعني للجنة ووثائقها 
يف اجللسة العامة ٤٣، املعقودة يف ٢٧ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
ـــى  واالجتمـاعي علمـا بتقريـر جلنـة وضـع املـرأة عـن دورـا الرابعـة واألربعـني(١٣٧)، ووافـق عل

جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة ووثائقها، على النحو الوارد أدناه. 
 

جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة وضع املرأة ووثائقها 
إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  - ١

متابعـة املؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين بـــاملرأة ودورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية املعنونــة  - ٢
�املــرأة عــام ٢٠٠٠: املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســالم يف القــرن احلــــادي 

والعشرين�. 
الوثائق 

تقرير األمني العام عــن التدابـري املتخـذة والتقـدم احملـرز يف متابعـة املؤمتـر العـاملي الرابـع 
املعـين بـاملرأة ودورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية املعنونـة �املـرأة عـام ٢٠٠٠: املســاواة 
ـــرن احلــادي والعشــرين�، ويف إدمــاج منظــور  بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف الق

جنساين يف األنشطة الرئيسية ملنظومة األمم املتحدة 
تقريـر األمـني العـام املتضمـن للخطـة املتوسـطة األجـل علـى نطـاق املنظومــة للنــهوض 

باملرأة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/21 (١٣٦)

 .(E/2000/27) الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٧ (١٣٧)
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تقرير األمني العام عن مقترحات خبصوص برنامج عمل متعدد السنوات للجنـة وضـع 
املرأة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ 

املسائل املواضيعية:  - ٣
املرأة والطفلة وفريوس نقص املناعة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب  (أ)

(اإليدز)؛ 
نـوع اجلنـس ومجيـع أشـكال التميـيز، ال سـيما العنصريــة والتميــيز العنصــري  (ب)

وكراهية األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب. 
الوثائق 

تقرير األمني العام عن املسائل املواضيعية 
متابعة قرارات الس االقتصادي واالجتماعي ومقرراته.  - ٤

الوثائق 
تقرير األمني العام عن التوجيه الذي يقدمـه الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف جمـال 

السياسات 
الرسائل املتعلقة بوضع املرأة.  - ٥

الوثائق 
تقرير األمني العام املشتمل على تقييم آلثار إصالح اآلليات يف جمـال حقـوق اإلنسـان 

(اإلجراء ١٥٠٣) على الرسائل املتعلقة بوضع املرأة 
قائمة بالرسائل السرية وغري السرية املتعلقة بوضع املرأة 

جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة.  - ٦
اعتماد تقرير اللجنة عن دورا اخلامسة واألربعني.  - ٧
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 ٢٣٨/٢٠٠٠
ـــال  تقريـر جلنـة التنميـة االجتماعيـة عـن دورـا الثامنـة والثالثـني وجـدول األعم

املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة ووثائقها 
ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٤٣، املعقـودة يف ٢٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـام ال

واالجتماعي مبا يلي: 
أحاط علما بتقرير جلنة التنميـة االجتماعيـة عـن دورـا الثامنـة والثالثـني(١٣٨)  (أ)

وأيد القرارات واملقررات اليت اختذا اللجنة؛ 
وافق على جدول األعمال املؤقت للدورة التاسـعة والثالثـني للجنـة ووثائقـها  (ب)

على النحو الوارد أدناه. 
 

جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة ووثائقها 
انتخاب أعضاء املكتب.  - ١

إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  - ٢
متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية:  - ٣

املوضوعان:  (أ)
ــــز احلمايـــة االجتماعيـــة واحلـــد مـــن حـــاالت  املوضــوع ذو األولويــة: تعزي �١�

االستضعاف يف عامل يتحول إىل العوملة؛ 
املوضوع الفرعي: دور التطوع يف تعزيز التنمية االجتماعية؛  �٢�

اسـتعراض خطـط وبرامـــج عمــل األمــم املتحــدة ذات الصلــة حبالــة الفئــات  (ب)
االجتماعية. 

برنامج عمـــل اللجنة املتعدد السنوات للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦.  - ٤
الوثائق 

تقرير األمني العام عن تعزيز احلمايـة االجتماعيـة واحلـد مـن حـاالت االسـتضعاف يف 
عامل يتحول إىل العوملة 

تقرير األمني العام عن دور التطوع يف تعزيز التنمية االجتماعية 
تقرير األمني العام عن متابعة السنة الدولية لكبار السن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .(Corr.1 و E/2000/26) املرجع نفسه، امللحق رقم ٦ والتصويب (١٣٨)
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تقرير األمني العام عن متابعـة السـنة الدوليـة لألسـرة واالحتفـال بذكـرى مـرور عشـر 
سنوات عليها 

املسائل الربناجمية واملسائل األخرى:  - ٥
أداء الربامج وتنفيذها؛  (أ)

برنامج العمل املقترح لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣؛  (ب)
معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية.  (ج)

الوثائق 
ـــني العــام عــن مشــروع امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفــترة الســنتني  مذكـرة مـن األم

 ٢٠٠٢-٢٠٠٣
مذكرة من األمني العام عن ترشيح أعضاء جملس معهد األمم املتحدة لبحـوث التنميـة 

االجتماعية 
جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني للجنة.  - ٦

اعتماد تقرير اللجنة عن دورا التاسعة والثالثني.  - ٧
 

 ٢٣٩/٢٠٠٠
تقريـر جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة عـن أعمـال دورـا التاسـعة وجـــدول 

األعمال املؤقت للدورة العاشرة للجنة ووثائقها 
ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٤٣، املعقـودة يف ٢٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـام ال

واالجتماعي مبا يلي: 
ـــة اجلنائيــة عــن أعمــال دورــا  أحـاط علمـا بتقريـر جلنـة منـع اجلرميـة والعدال (أ)

التاسعة(١٣٩)؛ 
ـــة ووثائقــها علــى  وافـق علـى جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة العاشـرة للجن (ب)

النحو الوارد أدناه. 
 

جدول األعمال املؤقت للدورة العاشرة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ووثائقها 
انتخاب أعضاء املكتب.  -١

(السـند التشـريعي: املـــادة ١٥ مــن النظــام الداخلــي للجــان الفنيــة التابعــة للمجلــس 
االقتصادي واالجتماعي ومقرر اللجنة ١٠١/١) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .(E/2000/30) املرجع نفسه، امللحق رقم ١٠ (١٣٩)
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اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢
الوثائق 

جدول األعمال املؤقت املشروح 
(الســـند التشـــريعي: قـــرار الـــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي ١/١٩٩٢ واملقــــرر 

٢٣٢/١٩٩٧ واملادتان ٥ و ٧ من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس) 
[مناقشة حول موضوع �التقدم احملرز يف االجراءات العاملية ملكافحة الفساد�.  -٣

(السند التشريعي: قرار اللجنة ١/٩)] 
التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية عرب الوطنية.  -٤

الوثائق 
تقرير األمني العام عن حتليل الصكوك الدولية اخلاصة مبكافحة الفساد 

(السند التشريعي: قرار الس االقتصـادي واالجتمـاعي ١٣/٢٠٠٠ املعنـون �صـك 
قانوين دويل فعال ملكافحة الفساد�). 

تقريـر األمـني العـام عـن التدابـــري الراميــة اىل تنظيــم تــداول األســلحة الناريــة بغــرض 
مكافحة االجتار غري املشروع ا 

(السند التشريعي: قرار الس االقتصادي واالجتماعي ١٨/١٩٩٨) 
تقرير األمني العام عـن نتـائج الدراسـة املتعلقـة بصنـع املتفجـرات واالجتـار ـا بصـورة 

غري مشروعة من جانب ارمني واستعماهلا يف أغراض اجرامية 
(الســـند التشـــريعي: قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ١٢٧/٥٤ وقـــرار الـــس االقتصــــادي 

واالجتماعي ١٧/١٩٩٨) 
تقريـر األمـني العـام عـن اسـتنتاجات الدراسـة اخلاصـة بالتدابـري الفعالـة ملنـع ومكافحــة 

اجلرائم املتصلة باحلواسيب 
(السند التشريعي: قرار الس االقتصادي واالجتماعي ٢٣/١٩٩٩) 

متابعة مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني.  -٥
الوثائق 

خطـة تنفيـذ اعـالن فيينـا بشـــأن اجلرميــة والعدالــة: مواجهــة حتديــات القــرن احلــادي 
والعشرين 
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ــــة ٩١/٥٢ و ١١٠/٥٣ و ١٢٥/٥٤،  (الســـند التشـــريعي: قـــرارات اجلمعيـــة العام
وقـرارا الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي ٢٣/١٩٩٣ و ٥٥/١٩٩٩ ومقــرر الــس 
٢٦١/١٩٩٩ وقرار الس ١١/٢٠٠٠ املعنون �إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالـة: 

مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين�) 
مذكرة من األمانـة عـن اسـتعراض دور مؤمتـرات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة ومعاملـة 

ارمني ووظائفها وتواترها ومدة انعقادها ونظامها الداخلي 
(السند التشريعي: قرار اجلمعية العامة ١٢٥/٥٤) 

أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل.  -٦
الوثائق 

تقريـر املديـر التنفيـذي عـن أعمـال املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل، وحيتـوي علـــى 
معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـــة ١٢٨/٥٤ وقــرار الــس 

االقتصادي واالجتماعي ٢٤/١٩٩٩ 
(السـند التشـــريعي: قــرارا اجلمعيــة العامــة ١١٤/٥٣ و ١٢٨/٥٤ وقــرارات الــس 
االقتصادي واالجتماعي ٢٢/١٩٩٢ و ٢٣/١٩٩٩ و ٢٤/١٩٩٩ و ٢٦/١٩٩٩) 

تقرير األمني العام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة 
اجلنائية 

(السند التشريعي: قرارا الس االقتصادي واالجتماعي ٢٢/١٩٩٢ و ٢٣/١٩٩٩) 
معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.  -٧

الوثائق 
تقرير األمني العام عن استخدام وتطبيق معايري األمم املتحـدة وقواعدهـا يف جمـال منـع 

اجلرمية والعدالة اجلنائية 
(السند التشريعي: قرارا الس االقتصادي واالجتماعي ١٦/١٩٩٦ و ٢١/١٩٩٨) 
تقريـر األمـني العـام عـن عقوبـة االعـدام وتنفيـذ الضمانـات الـيت تكفـل محايـة حقـــوق 

األشخاص الذيـن يواجهون تلـك العقوبـة، للفتـرة ١٩٩٤-١٩٩٨ 
(الســــند التشــــريعي: قــــرار الــــس االقتصــــــادي واالجتمـــــاعي ١٧٤٥ (د-٥٤) 

و ٥٧/١٩٩٥، وقرار جلنة حقوق االنسان ٦١/١٩٩٩) 
ضحايا االجرام والتعسف يف استعمال السلطة؛  (أ)
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الوثائق 
تقريـر األمـني العـام عـن خطـة العمـل لتنفيـذ اعـالن مبـادئ العـــدل األساســية املتعلقــة 

بضحايا االجرام والتعسف يف استعمال السلطة 
(الســــند التشريعـــــي: قـــــرارات اـــــــلس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي ١٤/١٩٩٦ 
و ٣١/١٩٩٧ و٢١/١٩٩٨ وقرار الس ١٥/٢٠٠٠ املعنون �تنفيذ اعالن مبـادئ 

العدل األساسية املتعلقة بضحايا االجرام والتعسف يف استعمال السلطة�) 
منع اجلرمية منعا فعاال.  (ب)

الوثائق 
تقرير األمني العام عن منع اجلرمية منعا فعاال 

(السند التشريعي: قرارا الس االقتصادي واالجتماعي ٣٣/١٩٩٧ و ٢٥/١٩٩٩) 
تقرير األمني العام عن القضاء على العنف ضد املرأة 

(السند التشريعي: قرار اجلمعية العامة ٨٦/٥٢ وقرار الس االقتصادي واالجتمـاعي 
 (١٢/١٩٩٦

االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية.  -٨
(السـند التشـريعي: قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٥٥/١٩٩٩ وقـرارا اللجنــة 

١/٦ و ١/٧) 
الوثائق 

مذكرة من األمانة عن برنامج العمل املقترح لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة للجنة.  -٩

ـــادة ٩ مــن النظـــام الداخلـــي للجــان الفنيـــة التابعــة للمجلــس  (السـند التشـريعي: امل
االقتصادي واالجتمـاعي ومقـرر الـس٢٣٢/١٩٩٧) 

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا العاشرة.  - ١٠
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 ٢٤٠/٢٠٠٠
تقريـر جلنـة املخـدرات عـن أعمـال دورـا الثالثـة واألربعـني وجـــدول األعمــال 

املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة ووثائقها 
يف اجللسة العامة ٤٣، املعقودة يف ٢٧ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتمـاعي علمـا بتقريـر  جلنـة املخـدرات عـن أعمـال دورـا الثالثـة واألربعـني(١٤٠)، ووافــق 
على جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة ووثائقها على النحو املبـني أدنـاه، 
ــا، دون أن  علـى أن يكـون معلومـا أن اجتماعـات غـري رمسيـة مـا بـني الـدورات سـتعقد يف فيين
تترتب عليها تكاليف إضافية، لوضع اللمسات األخرية علـى البنـود املـراد إدراجـها يف جـدول 

األعمال املؤقت واالحتياجات من الوثائق للدورة الرابعة واألربعني. 
 

جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة املخدرات ووثائقها 
انتخاب أعضاء املكتب.  - ١

إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  - ٢
الوثائق 

جدول األعمال املؤقت املشروح 
مناقشة مواضيعية: بناء عالقة شراكة ملعاجلة مشكلة املخدرات العاملية.  - ٣

الوثائق 
مذكرة من األمانة [حسب االقتضاء] 

البنود الفنية   ألف –
اجلزء املتعلق باملعايري 

الواليات املسندة من اجلمعية العامة 
متابعـة الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعيـة العامـة: النظـر يف التقريـــر املوحــد لفــترة  - ٤
السنتني الذي يقدمه املديـر التنفيـذي عـن التقـدم الـذي أحرزتـه احلكومـات يف حتقيـق 
ـــامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٨ واملبينــة يف اإلعــالن السياســي  األهـداف والغايـات املقـررة لع

الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية العشرين. 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .(E/2000/28) املرجع نفسه، امللحق رقم ٨ (١٤٠)
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الوثائق 
تقريـر املديـــر التنفيــذي عــن التقــدم الــذي أحرزتــه احلكومــات يف حتقيــق األهــداف 
والغايات املقررة لعامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٨ واملبينة يف اإلعالن السياسي الذي اعتمدتـه 

اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية العشرين 
املهام املنبثقة من املعاهدات واملتعلقة بوضع املعايري 

خفض الطلب على املخدرات:  - ٥
خطة العمل لتنفيذ اإلعـالن اخلـاص باملبـادئ التوجيهيـة خلفـض الطلـب علـى  (أ)

املخدرات؛ 
الوثائق 

مذكرة من األمانة 
الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات، خصوصا بني صفـوف األطفـال  (ب)

والشباب. 
الوثائق 

مذكرة من األمانة 
االجتار باملخدرات وعرضها بصورة غري مشروعة:  - ٦

الوضـع العـاملي فيمـا يتعلـــق باالجتــار بــاملخدرات، وتقــارير اهليئــات الفرعيــة  (أ)
التابعة للجنة؛ 

الوثائق 
مذكرة من األمانة 

متابعة الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة:  (ب)
التدابري الرامية إىل تعزيز التعاون القضائي (تسليم ارمني، املساعدة القانونيـة  �١�
املتبادلة، التسليم املراقب، مكافحة االجتار عن طريق البحر، التعـاون يف إنفـاذ 

القانون مبا يف ذلك التدريب)؛ 
مكافحة غسل األموال؛  �٢�

خطة العمل بشأن التعاون الدويل على إبادة احملاصيل املخـدرة غـري املشـروعة  �٣�
وبشأن التنمية البديلة. 

 



11400-61032A

E/2000/INF/2/Add.2

الوثائق 
مذكرة من األمانة [حسب االقتضاء] 

تنفيذ املعاهدات الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات:  - ٧
التغريات يف نطاق مراقبة مواد اإلدمان؛  (أ)

الوثائق 
مذكرة من األمانة [حسب االقتضاء] 

اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات؛  (ب)
الوثائق 

تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام ٢٠٠٠ 
ـــذ املــادة ١٢ مــن  تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات عـن عـام ٢٠٠٠ بشـأن تنفي
اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات العقليـة 

لعام ١٩٨٨ 
التعاون الدويل لضمـان توافـر املخـدرات واملؤثـرات العقليـة لألغـراض الطبيـة  (ج)

والعلمية؛ 
الوثائق 

مذكرة من األمانة [حسب االقتضاء] 
متابعة الدورة االستثنائية للجمعية العامة:  (د)

ـــع  التدابـري الراميـة إىل منـع الصنـع غـري املشـروع للسـالئف املسـتخدمة يف صن �١�
املخـدرات واملؤثـرات العقليـــة بصــورة غــري مشــروعة، ومنــع اســترياد تلــك 

السالئف وتصديرها واالجتار ا وتوزيعها وتسريبها؛ 
خطـة العمـل ملكافحـة صنـع املنشـطات األمغيتامينيـة وســـالئفها بصــورة غــري  �٢�

مشروعة ومكافحة االجتار ا وتعاطيها؛ 
الوثائق 

مذكرة من األمانة [حسب االقتضاء] 
املسائل األخرى الناشئة من املعاهدات الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات.  (هـ)

الوثائق 
مذكرة من األمانة [حسب االقتضاء] 
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اجلزء العملي 
تقـدمي التوجيـهات املتعلقـة بالسياســـات إىل برنــامج األمــم املتحــدة للمراقبــة الدوليــة  - ٨

للمخدرات. 
الوثائق 

تقرير املدير التنفيذي عن أنشطة برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات 
تدعيم آلية األمم املتحدة ملراقبة املخدرات.  - ٩

الوثائق 
مذكرة من األمانة [حسب االقتضاء] 

شؤون اإلدارة وامليزانية.  - ١٠
الوثائق 

تقرير املدير التنفيذي [حسب االقتضاء] 
 

املسائل التنظيمية واملسائل األخرى   باء -
مدة دورات جلنة املخدرات.  -١١

الوثائق 
مذكرة من األمانة [حسب االقتضاء] 

جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة املخدرات.  - ١٢
مسائل أخرى.  - ١٣

الوثائق 
مذكرة من األمانة [حسب االقتضاء] 

اعتماد تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورا الرابعة واألربعني.  - ١٤
افتتاح الدورة اخلامسة واألربعني للجنة املخدرات.  - ١٥
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 ٢٤١/٢٠٠٠
تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات 

يف اجللسة العامة ٤٣، املعقودة يف ٢٧ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتماعي علما بتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات(١٤١). 

 
 ٢٤٢/٢٠٠٠

الوثائق اليت نظر فيها الس االقتصادي واالجتماعي فيما يتعلق مبسألة األنشطة 
التنفيذية اليت تضطلع ا األمم املتحدة من أجل التعاون اإلمنائي الدويل 

يف اجللسة العامة ٤٤، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتماعي علما بالوثائق التالية: 

تقرير الس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة عن دورته العاديـة  (أ)
األوىل لعام ٢٠٠٠(١٤٢)؛ 

مقتطف من تقرير الس التنفيذي ملنظمة األمم املتحـدة لرعايـة الطفولـة عـن  (ب)
دورته السنوية لعام ٢٠٠٠(١٤٣)؛ 

تقرير الس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحـدة  (ج)
للسكان عن دورته العادية األوىل لعام ٢٠٠٠(١٤٤)؛ 

املقــررات الــيت اختذهــا الــس التنفيــذي لربنــامج األمــــم املتحـــدة اإلمنـــائي  (د)
وصندوق األمم املتحدة للسكان يف دورته العادية الثانية لعام ٢٠٠٠(١٤٥)؛ 

املقــررات الــيت اختذهــا الــس التنفيــذي لربنــامج األمــــم املتحـــدة اإلمنـــائي  (هـ)
وصندوق األمم املتحدة للسكان يف دورته السنوية لعام ٢٠٠٠(١٤٦)؛ 

التقريـر السـنوي للمديـرة التنفيذيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة املقـــدم إىل  (و)
الس االقتصادي واالجتماعي(١٤٧)؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E.00.XI.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (١٤١)

 .E/2000/34  (Part I) (١٤٢)
 .E/2000/L.8 (١٤٣)
 .DP/2000/9 (١٤٤)

 .DP/2000/19 (١٤٥)
 .DP/2000/28 (١٤٦)
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التقريران السنويان املقدمان من مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملديرة   (ز)
التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان إىل الس االقتصادي واالجتماعي(١٤٨)؛ 

التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي لعام ١٩٩٩(١٤٩)؛  (ح)
تقريـر الـس التنفيـذي لربنـامج األغذيـة العـاملي عـن أعمـــال دوراتــه العاديــة  (ط)

األوىل والثانية والثالثة ودورته السنوية لعام ١٩٩٩(١٥٠). 
 

 ٢٤٣/٢٠٠٠
األنشطة املتصلة باجلزء املتعلق بالشؤون اإلنسانية 

ـــس االقتصــادي  يف اجللسـة العامـة ٤٤، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـام ال
واالجتماعي مبا يلي: 

أحاط علما بتقرير األمني العام املعنون �تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية الـيت  (أ)
ـــرز يف تعزيــز تنســيق  تقدمـها األمـم املتحـدة يف حـاالت الطـوارئ�(١٥١)، ورحـب بـالتقدم احمل

املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة؛ 
ـــق  قـرر أن يطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس يف اجلـزء املتعل (ب)
بالشـؤون اإلنسـانية مـن دورتـه املقبلـة بشـأن زيـادة التقـــدم احملــرز يف تعزيــز تنســيق املســاعدة 

اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ. 
 

 ٢٤٤/٢٠٠٠
تعزيز مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصادي واالجتماعي علما بقرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ١/٢٠٠٠ املـؤرخ ٧ نيسـان/أبريـل 
ـــس واجلمعيــة العامــة بــتزويد مفوضيــة األمــم  ٢٠٠٠(١٥٢)، أيـد توصيـة اللجنـة بـأن يقـوم ال
املتحدة حلقوق اإلنسان بسبل ووسائل تتناسب مع  مهامها املـتزايدة، فضـالً عـن توفـري املزيـد 

من املوارد للمقررين اخلاصني. 
__________

 .E/2000/7 (١٤٧)
 .E/2000/20 (١٤٨)
 .E/2000/54 (١٤٩)

 .(E/2000/36) الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ١٦ (١٥٠)
 .A/55/82-E/2000/61 (١٥١)

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٣ (E/2000/23)، الفصل الثاين،  (١٥٢)
الفرع ألف. 
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 ٢٤٥/٢٠٠٠

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق الشـعوب 
يف تقرير املصري 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصادي واالجتماعي علما بقرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٣/٢٠٠٠ املـؤرخ ٧ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٠(١٥٢)، أيـد مقـرر اللجنـة، وفقـاً لطلـب اجلمعيـة العامـة، أن تعقـد قبـل الـــدورة اخلامســة 
واخلمسـني للجمعيـة العامـة حلقـة عمـل بشـأن األشـكال التقليديـة واجلديـدة ألنشـطة املرتزقـــة 
كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسـان وإعاقـة ممارسـة حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري، وطلبـها إىل 
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريرًا عن نتائج هذه احللقة إىل اللجنـة 

يف دورا السابعة واخلمسني. 
 

 ٢٤٦/٢٠٠٠
 احلق يف التنمية 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصادي واالجتماعي علما بقرار جلنة حقوق اإلنسان ٥/٢٠٠٠ املؤرخ ١٣ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٠(١٥٢)، أذن للفريق العامل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنميـة، واملنشـأ عمـال بقـرار 
اللجنــة ٧٢/١٩٩٨ املــؤرخ ٢٢ نيســان/أبريـــل ١٩٩٨(١٥٣) ومبقـــرر الـــس ٢٦٩/١٩٩٨، 
املؤرخ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٨، أن جيتمع يف دورتـني مـدة كـل منـهما مخسـة أيـام قبـل انعقـاد 

الدورة السابعة واخلمسني للجنة. 
ووافق الس على طلب اللجنة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا 
اخلامسـة واخلمسـني وإىل اللجنـة يف دورـا السـابعة واخلمسـني تقريـرا شـامال عـن تنفيـذ شــىت 

أحكام قرار اللجنة ٥/٢٠٠٠. 
 

 ٢٤٧/٢٠٠٠
 حقوق اإلنسان والفقر املدقع 

ـــه ٢٠٠٠، وبعــد أن أحــاط الــس  يف اجللسـة العامـة ٤٥ املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يولي
ــــــوق اإلنســـــان ١٢/٢٠٠٠ املـــــؤرخ  االقتصــــادي واالجتمــــاعي علمــــا بقــــرار جلنــــة حق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
املرجع نفسه، ١٩٩٨، امللحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (١٥٣)
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١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيـد قـرار اللجنـة جتديـد واليـة اخلبـرية املسـتقلة املعنيـة مبســـألة 
حقوق اإلنسان والفقر املدقع ملدة سنتني وذلك من أجل: 

تقييم الصلة بني تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان والقضـاء علـى الفقـر املدقـع،  (أ)
وال سيما بتحديد املمارسات الوطنية والدولية اجليدة؛ 

إجراء مشاورات، مبا فيها املشاورات يف أثناء الزيارات الـيت تقـوم ـا اخلبـرية  (ب)
نفسها، مع أشد الناس فقرا ومع أفراد اتمعات اليت يعيشون فيها حول سـبل تطويـر قدراـم 
على التعبري عن آرائهم وتنظيم أنفسـهم وإشـراك مؤسسـات حقـوق اإلنسـان الوطنيـة يف هـذه 

العملية التشاورية؛ 
النظر يف وضع استراتيجيات مكافحة الفقر املدقع ويف تأثريها على اتمع؛  (ج)

مواصلـة تعاوـا مـع املؤسســـات املاليــة الدوليــة بغيــة حتديــد أفضــل الــربامج  (د)
ملكافحة الفقر املدقع؛ 

املسامهة يف تقييم منتصف مدة عقد األمم املتحدة األول للقضاء علـى الفقـر،  (هـ)
املقرر إجراؤه يف عام ٢٠٠٢؛ 

تقـدمي تقريـــر عــن أنشــطتها إىل جلنــة حقــوق اإلنســان يف دورتيــها الســابعة  (و)
واخلمسني والثامنة واخلمسني، ووضع تقاريرهـا حتـت تصـرف جلنـة التنميـة االجتماعيـة وجلنـة 

وضع املرأة وذلك، عند االقتضاء، للدورات اليت تعقدها اللجنتان يف السنة نفسها. 
ووافق الس على طلب اللجنة إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسـان أن 
تنظم، قبل موعد الدورة السابعة واخلمسني للجنة، حلقة دراسـية للنظـر يف احلاجـة إىل صياغـة 

مشروع إعالن بشأن الفقر املدقع وحتديد عناصره األساسية، عند االقتضاء. 
كما وافق الس على توصية اللجنة بتوجيه دعوات حلضور هذه احللقة الدراسـية إىل 
ممثلي احلكومــات وخـرباء وكـاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة وصناديقـها وبراجمـها، واللجـان 
ــة،  الفنيـة املختصـة التابعـة للمجلـس، واللجـان االقتصاديـة اإلقليميـة، واملؤسسـات املاليـة الدولي
واللجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان، واملنظمــات غــري احلكوميــة املهتمــة وذلــك 

بالنظر إىل ضرورة مراعاة األعمال املضطلع ا يف أماكن أخرى. 
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 ٢٤٨/٢٠٠٠
 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ١٥/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيد مقررات اللجنة املتمثلة فيما يلي: 
أن متدد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو  (أ)
الدميقراطية لسنة أخرى، وأن تطلب منه أن يقدم تقريرًا مرحليـا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا 
اخلامسة واخلمسني وتقريرا إىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني عن حالـة حقـوق اإلنسـان 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وعن إمكانية قيام اتمــع الـدويل باملسـاعدة يف بنـاء القـدرات 
احمللية، وأن تطلب أيضا مـن املقـرر اخلـاص أن يـأخذ مبنظـور جنسـاين عنـد التمـاس املعلومـات 

وحتليلها؛ 
أن تطلب من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو  (ب)
الدميقراطيـة، واملقـررة اخلاصـة املعنيـــة حبــاالت اإلعــدام خــارج النطــاق القضــائي أو اإلعــدام 
بـإجراءات موجـــزة أو اإلعــدام التعســفي، وإىل أحــد أعضــاء الفريــق العــامل املعــين حبــاالت 
االختفاء القسري أو غـري الطوعـي االضطـالع ببعثـة مشـتركة، حاملـا تسـمح الظـروف األمنيـة 
بذلك، وبالتعاون، عند االقتضاء، مـع اللجنـة الوطنيـة للتحقيـق يف انتـهاكات حقـوق اإلنسـان 
والقانون اإلنساين الدويل اليت يزعم أا وقعت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (زائـري سـابقا) 
بني عامي ١٩٩٦ و١٩٩٧، للتحقيق يف مجيع املذابح اليت وقعـت يف إقليـم مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطية، مبا يف ذلك مقاطعة جنوب كيفو، وغري ذلك مـن الفظـائع املشـار إليـها يف تقـارير 
ـــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، بغيــة تقــدمي  املقـرر اخلـاص املعـين حبال
املسـؤولني عنـها إىل العدالـة، وتقـدمي تقريـر إىل كـل مـــن اجلمعيــة العامــة يف دورــا اخلامســة 

واخلمسني واللجنة يف دورا السابعة واخلمسني. 
 

 ٢٤٩/٢٠٠٠
 حالة حقوق اإلنسان يف جنوب لبنان والبقاع الغريب 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ١٦/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافق على طلب اللجنة إىل األمني العام: 
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أن يوجه نظر حكومة إسرائيل إىل قرار اللجنـة ١٦/٢٠٠٠ وأن يدعوهـا إىل  (أ)
تقدمي معلومات عن مدى تنفيذها له؛ 

أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورـا اخلامسـة واخلمسـني وإىل اللجنـة  (ب)
يف دورا السابعة واخلمسني عن نتائج جهوده يف هذا الصدد. 

 
 ٢٥٠/٢٠٠٠

 حالة حقوق اإلنسان يف العراق 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ١٧/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيد مقررات اللجنة املتمثلة فيما يلي: 
ـــراق، كمــا  أن متـدد واليـة املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف الع (أ)
وردت يف قرار اللجنـة ٧٤/١٩٩١ املؤرخ ٦ آذار/مارس ١٩٩١ (١٥٤) وما تاله مـن قـرارات، 
ملدة سنة أخرى، وأن تطلب إليه أن يقـدم تقريـرًا مؤقتـاً عـن حالـة حقـوق اإلنسـان يف العـراق 
ــــا الســـابعة  ــا اخلامســة واخلمســني وتقريــرًا إىل اللجنــة يف دورإىل اجلمعيــة العامــة يف دور

واخلمسني، على أن يضع يف اعتباره أيضاً منظورا جنسانيا عند التماس املعلومات وحتليلها؛ 
أن تطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل تقـدمي كـل مـا يلـزم مـــن مســاعدة إىل  (ب)
املقرر اخلاص لتمكينه من أداء واليته كاملـة، وأن يوافـق علـى ختصيـص مـوارد بشـرية وماديـة 
كافيـة مـن أجـل إيفـاد مراقبـني حلقـوق اإلنسـان إىل األمـاكن الـيت مـن شـأن إيفـادهم إليــها أن 
ييسر حتسني وتقييم تدفق املعلومات واملساعدة يف التحقـق املسـتقل مـن التقـارير املتعلقـة حبالـة 

حقوق اإلنسان يف العراق. 
 

 ٢٥١/٢٠٠٠
 حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ١٨/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠، وافق على طلبات اللجنة: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
املرجع نفسه، ١٩٩١، امللحق رقم ٢ (E/1991/22)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (١٥٤)
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إىل األمني العام أن يقدم كـل مـا يلـزم مـن مسـاعدة إىل املقـرر اخلـاص املعـين  (أ)
حبالة حقوق اإلنسان يف أفغانسـتان، وأن يـويل توصياتـه االعتبـار الواجـب عنـد حتديـد أنشـطة 

األمم املتحدة يف أفغانستان؛ 
إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تكفـل حلقـوق اإلنسـان  (ب)
مكانـاً يف أنشـطة األمـم املتحـدة يف أفغانسـتان، مـن أجـل تقـدمي املشـــورة وتوفــري التدريــب يف 
ميـدان حقـوق اإلنسـان جلميـع األطـــراف األفغانيــة، وكذلــك للمنظمــات احلكوميــة الدوليــة 

واملنظمات غري احلكومية العاملة يف امليدان. 
وأيد الس مقرر اللجنة متديد والية املقرر اخلاص عاماً واحدًا، وطلبها إليـه أن يقـدم 
تقريرًا عن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان إىل كـل مـن اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامسـة 

واخلمسني واللجنة يف دورا السابعة واخلمسني. 
 

 ٢٥٢/٢٠٠٠
 حالة حقوق اإلنسان يف غينيا االستوائية واملساعدة يف ميدان حقوق اإلنسان 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ١٩/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 
ـــين حبالــة  نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيـد مقـرر اللجنـة جتديـد واليـة املمثـل اخلـاص للجنـة املع
حقوق اإلنسان يف غينيا اإلستوائية ملدة سنة واحـدة وطلبـها إليـه رصـد حالـة حقـوق اإلنسـان 
يف هذا البلد وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسـني، واضعـاً يف اعتبـاره احلاجـة 

إىل األخذ مبنظور جنساين يف عملية تقدمي التقارير، ويف مجع املعلومات والتقدم بالتوصيات. 
 

 ٢٥٣/٢٠٠٠
 حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ٢٠/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيد مقـرر اللجنـة متديـد واليـة املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبالـة حقـوق 
اإلنسان يف بورونــدي لسـنة واحـدة، وطلبـها إىل املقـررة اخلاصـة أن تقـدم تقريـرًا مرحليـاً عـن 
حالة حقوق اإلنسان يف بورونـدي إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامسـة واخلمسـني وتقريـرًا 

إىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني، وأن تأخذ يف عملها مبنظور يراعي نوع اجلنس. 
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 ٢٥٤/٢٠٠٠
 حالة حقوق اإلنسان يف رواندا 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ٢١/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٢) أيد مقرر اللجنة متديد والية املمثل اخلاص للجنة املعين حبالة حقـوق 
اإلنسـان يف روانـدا سـنة أخـرى لتمكينـه مـن تقـدمي توصيـات بشـأن حالـة حقـوق اإلنســان يف 
روانـدا، وتيسـري عمـل اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف روانـدا علـى حنـــو فعــال ومســتقل، 
ووضـع توصيـات بشـأن احلـاالت الـيت قـد يكـون فيـها مـن املناسـب تقـدمي مسـاعدة تقنيـــة إىل 

حكومة رواندا يف ميدان حقوق اإلنسان. 
ووافق الس أيضاً على طلب اللجنة من املمثل اخلـاص أن يقـدم تقريـرًا إىل كـل مـن 
اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامسـة واخلمسـني واللجنـة يف دورـــا الســابعة واخلمســني، وفقــاً 
ـــر للممثــل  لواليتـه، وعلـى طلبـها مـن مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان أن توف

اخلاص ما قد حيتاجه من مساعدة مالية ألداء واليته. 
 

 ٢٥٥/٢٠٠٠
 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ٢٣/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيد مقررات اللجنة املتمثلة فيما يلي: 
أن متدد والية املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف ميامنـار، حسـبما  (أ)
هـي مبينـة يف قـرار اللجنـة ٥٨/١٩٩٢ املـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٢(١٥٥)، ملـدة سـنة أخــرى، 
وأن تطلب إليه أن يقدم تقريرًا مؤقتاً إىل اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة واخلمسـني وتقريـرًا 
إىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني، وأن يتوخى منظورًا جنسانيا عنـد التمـاس املعلومـات 

وحتليلها؛ 
أن ترجو من األمني العام مواصلة تقدمي كل مــا يلـزم مـن مسـاعدة إىل املقـرر  (ب)
اخلاص لتمكينه من االضطـالع بواليتـه اضطالعـا كـامال، وبـذل قصـارى اجلـهد مـن أجـل أن 

يؤذن للمقرر اخلاص بزيارة ميامنار؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
املرجع نفسه، ١٩٩٢، امللحق رقم ٢ (E/1992/22)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (١٥٥)
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أن ترجو أيضا من األمني العام أن يواصل مباحثاته مع حكومة ميامنـار بشـأن  (ج)
حالـة حقـوق اإلنسـان واسـتعادة الدميقراطيـة وكذلـك مـع أي شـخص قـد يـرى مـن املناســـب 
ـــة ١٨٦/٥٤ املــؤرخ ١٧  إجـراء مباحثـات معـه بغيـة املسـاعدة علـى تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العام

كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ وكذلك على تنفيذ قرار اللجنة ٢٣/٢٠٠٠. 
 

 ٢٥٦/٢٠٠٠
 حالة حقوق اإلنسان يف سرياليون 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ٢٤/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيد مقررات اللجنة املتمثلة فيما يلي: 
أن تطلـب إىل مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية حلقـــوق اإلنســان وإىل اتمــع  (أ)
الدويل أن يواصال مساعدة حكومة سرياليون على إنشـاء جلنـة حقيقـة ومصاحلـة وجلنـة وطنيـة 

حلقوق اإلنسان واإلبقاء على فعالية عملهما؛ 
أن تطلب إىل األمني العام واملفوضة السامية واتمـع الـدويل أن يقدمـوا كـل  (ب)
ما يلزم من مساعدة للقسم املعين حبقوق اإلنسان يف بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون لتمكينـه 
ـــن انتــهاكات ألحكــام القــانون  مـن النـهوض بالواليـة املسـندة إليـه يف اإلبـالغ عمـا حيـدث م
اإلنسـاين الـدويل وحلقـوق اإلنسـان يف سـرياليون، وأن يتشـاوروا مـع وكـاالت األمـم املتحـــدة 
ذات الصلـة مـن أجـل مسـاعدة حكومـــة ســرياليون يف مــا تبذلــه مــن جــهود يف ســبيل تلبيــة 

احتياجات البلد يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يلي: 
تعزيز مشاركتها يف برامج التعاون التقين واخلدمات االستشارية والدفاع عـن  �١�

حقوق اإلنسان؛ 
تعزيز دعمها للمنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان يف سـرياليون  �٢�

ومواصلة تعاوا معها وتوسيع نطاقه؛ 
ووافق الس على طلب اللجنة إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسـان أن 
تقـدم تقريـرًا إىل كـل مـن اجلمعيـة العامـة يف دورـــا اخلامســة واخلمســني واللجنــة يف دورــا 
السابعة واخلمسني عـن حالـة حقـوق اإلنسـان يف سـرياليون، مـع اإلشـارة إىل التقـارير الـواردة 

من بعثة األمم املتحدة يف سرياليون. 
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 ٢٥٧/٢٠٠٠
حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسـود)، 

 ومجهورية كرواتيا، والبوسنة واهلرسك 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ٢٦/٢٠٠٠ املــــؤرخ ١٨ 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيـد مقـرر اللجنـة جتديـد واليـة املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقــوق 
اإلنسـان يف مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـــة (صربيــا واجلبــل األســود)، ومجهوريــة كرواتيــا، 
والبوسـنة واهلرسـك لسـنة واحـدة، وطلبـها منـه أن يقـدم إليـها يف دورـا الســـابعة واخلمســني 
تقريـرًا عـن العمـل الـذي قـام بـه تنفيـذًا لواليتـه وتقريــرًا مؤقتــاً إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا 
اخلامسة واخلمسني، مولياً اهتماماً خاصاً للمجاالت اليت ما زالت تثري بالغ القلق، مبـا يف ذلـك 

حالة حقوق اإلنسان املتدهورة يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود). 
 

 ٢٥٨/٢٠٠٠
حالة حقوق اإلنسان يف السودان 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٢٧/٢٠٠٠ املـؤرخ ١٨ نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٠(١٥٢) أيد مقرر اللجنة متديد والية املقــرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف 
السودان سنة أخرى، وطلبها إليه أن يقدم تقريرًا مؤقتاً إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامسـة 
واخلمسـني وتقريـرا إىل اللجنـة يف دورـا السـابعة واخلمسـني بشـأن حالـة حقـوق اإلنســـان يف 

السودان، وأن يأخذ مبنظور جنساين يف عملية رفع التقارير. 
 

 ٢٥٩/٢٠٠٠
حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٢٨/٢٠٠٠ املـؤرخ ١٨ نيســـان/ 
أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢) أيـد مقـرر اللجنـة متديـد واليـة املمثـل اخلـــاص للجنــة املعــين حبالــة حقــوق 
اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، كما هي مبينة يف قـرار اللجنـة ٥٤/١٩٨٤ املـؤرخ ١٤ 
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آذار/مارس ١٩٨٤(١٥٦)، سنة أخرى، وطلبها إليه أن يقدم تقريرًا مؤقتاً إىل اجلمعيـة العامـة يف 
دورا اخلامسة واخلمسني وتقريرًا إىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني. 

ووافق الس أيضاً على طلب اللجنة إىل األمني العام مواصلة تقدمي كل مـا يلـزم مـن 
مساعدة إىل املمثل اخلاص لتمكينه من الوفاء بواليته على أمت وجه. 

 
 ٢٦٠/٢٠٠٠

حقوق اإلنسان واإلرهاب 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٣٠/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٠ نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافق على طلب اللجنة الفرعية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنسـان إىل األمـني 
العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة للجنة الفرعية املعنية باإلرهاب وحقوق اإلنسان كل ما يلـزم 
من مساعدة إلجراء مشاورات مع الدوائـر واهليئـات املختصـة يف منظومـة األمـم املتحـدة كـي 
تستكمل حبوثها األساسية وجتمع كل املعلومات والبيانات الضرورية الكاملـة إلعـداد تقريرهـا 

املرحلي. 
 

 ٢٦١/٢٠٠
تنفيذ إعـالن القضاء على مجيع أشكال التعصـب والتميـيز القـائمني علـى أسـاس 

الدين أو املعتقد 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٣٣/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٠ نيســـان/ 
ـــين  أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيـد مقـرر اللجنـة تغيـري تسـمية املقـرر اخلـاص مـن �املقـرر اخلـاص املع
مبسـألة التعصـب الديـين� إىل �املقـرر اخلـاص املعـين حبريـة الديـن أو املعتقـد�، وأن ينفـذ هـــذا 

التغيري لدى عملية التمديد القادمة لوالية املقرر اخلاص. 
ـــا إىل  ووافـق الـس أيضـا علـى طلـب اللجنـة إىل املقـرر اخلـاص أن يقـدم تقريـرا مؤقت
اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة واخلمسني وتقريرا إىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
املرجـع نفسـه، ١٩٨٤، امللحـق رقـم ٤ والتصويـــب (E/1984/14 و Corr.1)، الفصــل الــثاين، الفــرع  (١٥٦)

ألف. 
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 ٢٦٢/٢٠٠٠
ـــن  وضــع مشــروع بروتوكــول اختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه م

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٣٥/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٠ نيســـان/ 

أبريل ٢٠٠٠(١٥٢): 
أذن للفريــق العــامل املفتــوح العضويــة املعــين بوضــع مشــــروع بروتوكـــول  (أ)
ــــة أو العقوبـــة القاســـية أو  اختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعامل
الالإنسـانية أو املهينـة التـابع للجنـة بـــأن جيتمــع ملــدة أســبوعني، قبــل انعقــاد الــدورة الســابعة 
واخلمســني للجنــة، بغيــة مواصلــة أو إمتــام وضــع مشــروع بروتوكــول اختيــــاري لالتفاقيـــة 

املذكورة؛ 
شـجع رئيـس – مقـرر الفريـق العـامل علـى إجـراء مشـاورات غـري رمسيـة بــني  (ب)

الدورتني مع مجيع األطراف املهتمة باألمر بغية تيسري استكمال نص موحد. 
 

 ٢٦٣/٢٠٠٠
مسألة االحتجاز التعسفي 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٣٦/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٠ نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيد مقرر اللجنة أن جتـدد ملـدة ثـالث سـنوات واليـة الفريـق العـامل املعـين 
باالحتجـاز التعسـفي املؤلـف مـن مخسـة خـرباء مسـتقلني مكلفـني بـــالتحقيق يف احلــاالت الــيت 
تنطوي على احلرمان من احلرية املفروض تعسفاً، واليت مل تقم احملاكم احمللية باختـاذ قـرار ـائي 
ـــري الدوليــة ذات الصلــة املنصــوص عليــها يف  بشـأا مبـا يتمشـى مـع القـانون احمللـي ومـع املعاي
اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان(١٥٧) ومـع الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة الـــيت قبلتــها الــدول 

املعنية. 
 

 ٢٦٤/٢٠٠٠
استقالل ونزاهة القضاء واحمللفني واخلرباء القضائيني واستقالل احملامني 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٤٢/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٠ نيســـان/ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قرار اجلمعية العامة ٢١٧ ألف (د-٣).  (١٥٧)
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ـــد واليــة املقــرر اخلــاص املعــين باســتقالل القضــاة  أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيـد مقـرر اللجنـة متدي
واحملامني لفترة ثالث سنوات أخرى، وطلبها إليه أن يقدم تقريرًا عن األنشطة املتعلقـة بواليتـه 

إىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني. 
ووافق الس أيضا على طلب اللجنة من األمني العام أن يقـدم إىل املقـرر اخلـاص، يف 

حدود امليزانية العادية لألمم املتحدة، أي مساعدة حيتاج إليها يف أداء واليته. 
 

 ٢٦٥/٢٠٠٠
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٤٣/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٠ نيســـان/ 
أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافـق علـى توصيـة اللجنـة املقـرر اخلـاص املعـين مبسـألة التعذيـب أن يقــدم 
تقريـرا مؤقتـا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامســة واخلمســني عــن االجتاهــات والتطــورات 
العامـة املتعلقـة بواليتـه وتقريـرا كـامال إىل اللجنـة يف دورـا السـابعة واخلمسـني يشـــمل مجيــع 

الردود الواردة من احلكومات بأي من اللغات الرمسية لألمم املتحدة. 
 

 ٢٦٦/٢٠٠٠
القضاء على العنف ضد املرأة 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٤٥/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٠ نيســـان/ 
أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيـد مقـرر اللجنـة متديـد واليـة املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبسـألة العنـف ضـــد 

املرأة وأسبابه وعواقبه لفترة ثالث سنوات. 
ووافـق الـس علـى جتديـد اللجنـة طلبـها إىل األمـني العـــام أن يســتمر يف توفــري كــل 
ما يلزم مـن مسـاعدة للمقـررة اخلاصـة، وال سـيما مـا يلـزم مـن املوظفـني واملـوارد ألداء مجيـع 
املهام املكلفة ا، وخاصة القيام بالبعثـات ومتابعـة هـذه البعثـات الـيت تضطلـع ـا إمـا مبفردهـا 
وإمـا باالشـتراك مـع غريهـا مـن املقرريـن اخلـاصني واألفرقـة العاملـة، وتوفـري املسـاعدة الكافيـــة 
إلجـراء مشـاورات دوريـة مـع جلنـة القضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة ومجيـع اهليئـــات األخــرى 

املنشأة مبوجب معاهدات. 
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 ٢٦٧/٢٠٠٠
إدماج حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٤٦/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٠ نيســـان/ 

أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيد مقرر اللجنة إدماج منظور جنساين يف مجيع بنود جدول أعماهلا. 
 

 ٢٦٨/٢٠٠٠
حقوق اإلنسان للمعوقني 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٥١/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٥ نيســـان/ 
ـــة املعــين  أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافـق علـى دعـوة اللجنـة املقـرر اخلـاص للجنـة التنميـة االجتماعي
بالعجز إىل إلقاء كلمة أمام الدورة الثامنة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسـان، وعلـى طلبـها إىل 
األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة مـرة كـل عـامني تقريـرا عـن اجلـهود املبذولـة لضمـان 

االعتراف والتمتع الكاملني حبقوق اإلنسان للمعوقني. 
 

 ٢٦٩/٢٠٠٠
حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٥٢/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٥ نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافق على دعوة اللجنة مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان إىل النظـر 
بعني الرضا يف توصية الفريق العامل املعين باألقليات التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقـوق 
اإلنسان بتنظيم حلقة دراسية ملمثلي املنظمات الدولية واإلقليمية، واهليئات املنشــأة مبعـاهدات، 
والوكـاالت املتخصصـة، ملناقشـة القضايـا املتعلقـــة بعمــل كــل منــها بشــأن محايــة األقليــات، 
وحتسني التنسيق بغية تقليل االزدواجيـة واألنشـطة املوازيـة، وتبـادل املعلومـات، والبحـث عـن 

طرق لتحسني محاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات. 
 

 ٢٧٠/٢٠٠
املشردون داخليا 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٥٣/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٥ نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافق على طلب اللجنة من األمـني العـام أن يقـدم ملمثلـه املعـين باملشـردين 
ـــاعدة الالزمــة لتمكينــه مــن االضطــالع بواليتــه  داخليـا، يف حـدود املـوارد املتاحـة، كـل املس
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اضطالعـا فعـاال، وعلـى مناشـدا ممثـل األمـني العـام أن يواصـل التمـاس التربعـات مـن الـــدول 
واملنظمات واملؤسسات ذات الصلة كي يتسىن له ترسيخ أسس عمله. 

ووافق الس أيضا على طلب اللجنة من ممثل األمني العـام أن يواصـل تقـدمي التقـارير 
عن أنشطته إىل اجلمعية العامة وإىل اللجنة. 

 
 ٢٧١/٢٠٠٠

الفريــق العـامل املعـين بالسكــان األصليـني التـابع للجنـة الفرعيـة لتعزيــز ومحايـــة 
حقوق اإلنسان والعقد الدويل للسكان األصليني يف العامل 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٥٦/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٥ نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أذن للفريق العامل املعـين بالسـكان األصليـني التـابع للجنـة الفرعيـة لتعزيـز 
ومحاية حقوق اإلنسان باالجتماع ملدة مخسة أيـام عمـل قبـل الـدورة الثانيـة واخلمسـني للجنـة 
الفرعية، ووافق على طلب اللجنة من األمني العام تزويـد الفريـق العـامل مبـا يكفـي مـن مـوارد 
ومسـاعدة يف االضطـالع مبهامـه، مبـا يف ذلــك تقــدمي املعلومــات بشــكل واف حــول أنشــطة 
الفريـق العـامل إىل احلكومـات والوكـاالت املتخصصـة واملنظمـات غــري احلكوميــة ومنظمــات 

السكان األصليني من أجل تشجيع املشاركة يف أعماله على أوسع نطاق ممكن. 
 

 ٢٧٢/٢٠٠٠
الفريق العامل التابع للجنة حقـوق اإلنسـان املعـين بوضـع مشـروع إعـالن وفقـا 
للفقرة ٥ من قرار اجلمعية العامة ٢١٤/٤٩ املؤرخ ٢٣ كانون األول/ديسـمرب 

 ١٩٩٤
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٥٧/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٥ نيســـان/ 
ـــامل التــابع للجنــة املعــين بوضــع مشــروع إعــالن لألمــم  أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، أذن للفريـق الع
املتحدة بشأن حقوق السكان األصليني أن جيتمـع لفـترة عشـرة أيـام عمـل قبـل انعقـاد الـدورة 

السابعة واخلمسني للجنة، على أن تغطى تكلفة االجتماع من املوارد املوجودة. 
 

 ٢٧٣/٢٠٠٠
احلالة يف مجهورية الشيشان التابعة لالحتاد الروسي 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٥٨/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٥ نيســـان/ 
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أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافـق علـى طلـب اللجنـــة إىل مــن يعنيـــه األمـــر مـــن املقرريـــن اخلــاصني 
واألفرقة العاملة التابعة للجنة، أي املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقررة اخلاصـة املعنيـة 
حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقررة اخلاصـة املعنيـة مبسـألة 
العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، وممثل األمني العام املعين باملشردين داخليا، واملمثـل اخلـاص 
لألمـني العـام املعـــين باألطفــال أثنــاء الصراعــات املســلحة أن يقومــوا، دون إبطــاء، بزيــارات 
جلمهوريـة الشيشـــان وللجمــهوريات اــاورة، وأن يقدمــوا تقــارير إىل اللجنــة وإىل اجلمعيــة 

العامة يف أقرب وقت ممكن. 
 

 ٢٧٤/٢٠٠٠
خطف األطفال من مشايل أوغندا 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنســان ٦٠/٢٠٠٠ املــؤرخ ٢٦نيســان/ 
أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافـق علـى طلـب اللجنـة مـــن مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان 
االضطالع بتقييم للحالة على األرض يف املناطق املتضـررة، مبـا يف ذلـك احتياجـات الضحايـا، 
ـــدمي  بالتشـاور التـام مـع مؤسسـات األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات الصلـة، وتق

تقرير إىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني. 
 

 ٢٧٥/٢٠٠٠
حنو ثقافة سالم 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٦٦/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٦ نيســـان/ 
أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافـق علـى طلـب اللجنـة إىل مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنســان أن 
تعمل، يف غضون السنة الدولية لثقافة السالم، بالتنسيق مع مكتب اللجنـة يف دورـا السادسـة 
واخلمسـني، علـى تكويـن وتنسـيق أعمـال فريـق/حمفـل بشـأن ثقافـة الســـالم وتزويــده بــاملوارد 
الالزمة، مبا يف ذلك املوارد املالية، حبيث يكون االشتراك فيه مفتوحـاً للحكومـات واملنظمـات 
غـري احلكوميـة واملنظمـات األخـرى املعنيـة وحبيـث يركـز علـى إسـهام عمليـات تعزيـز ومحايـــة 

وإعمال مجيع حقوق اإلنسان يف زيادة تنمية ثقافة السالم. 
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 ٢٧٦/٢٠٠٠
املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنســان ٧٦/٢٠٠٠ املــؤرخ ٢٦نيســان/ 

أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافق على طلب اللجنة من األمني العام: 
(أ) أن يواصــل، يف حــدود املــــوارد املتاحـــة، تقـــدمي املســـاعدة الالزمـــة لعقـــد 
ـــة خــالل دورات اللجنــة ، حتــت رعايــة  اجتماعـات جلنـة التنسـيق التابعـة للمؤسسـات الوطني

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبالتعاون معها؛ 
أن يواصل، يف حدود املوارد املتاحـة ومـن صنـدوق األمـم املتحـدة للتربعـات  (ب)
بشأن التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسـان، توفـري املسـاعدة الالزمـة لالجتماعـات الدوليـة 

واإلقليمية للمؤسسات الوطنية. 
 

 ٢٧٧/٢٠٠٠
حالة حقوق اإلنسان يف هاييت 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٧٨/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٦ نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافق على طلب اللجنة إىل مفوضـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان توفـري 
مجيع املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ والية اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف 
هـاييت تنفيـذا فعـاال، وعلـى توصيتـها إيـاه بتقـدمي تقريـر إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامســة 
واخلمسني وإىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسـني عـن التطـورات يف حالـة حقـوق اإلنسـان 

يف هاييت. 
 

 ٢٧٨/٢٠٠٠
حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٧٩/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٦ نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافق على طلب اللجنة من األمني العــام أن يقـدم إليـها يف دورـا السـابعة 
واخلمسـني تقريـرًا عـن دور وإجنـازات مفوضيـة األمـم املتحـــدة حلقــوق اإلنســان يف مســاعدة 
حكومة كمبوديا وشـعبها علـى تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان، وعـن التوصيـات املقدمـة مـن 
املمثل اخلاص لألمـني العـام املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف كمبوديـا بشـأن املسـائل املشـمولة 

بواليته. 
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 ٢٧٩/٢٠٠٠

تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بقـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٨١/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٦ نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيد مقرر اللجنة متديد والية اخلبرية املسـتقلة املعنيـة حبالـة حقـوق اإلنسـان 
يف الصومـال سـنة أخـرى، وطلبـها مـن اخلبـرية املسـتقلة أن تقـدم تقريـرًا إىل اللجنـة يف دورـــا 

السابعة واخلمسني. 
ووافق الس على طلـب اللجنـة مـن األمـني العـام أن يواصـل تزويـد اخلبـرية املسـتقلة 
بكـل مـا يلزمـها مـن مسـاعدة يف أدائـها لواليتـها، وأن يقـدم مـوارد كافيـة، مـن مـوارد األمـــم 
املتحـدة اإلمجاليـة املوجـودة، لتمويـل أنشـطة اخلبـرية املسـتقلة ومفوضـة األمـم املتحـدة الســامية 

حلقوق اإلنسان عن طريق توفري اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية. 
ووافق الس أيضا على طلب اللجنة إىل املفوضة السامية أن ترصـد األمـوال املطلوبـة 
ــة  لترمجـة قـرار اللجنـة ٨١/٢٠٠٠، مشـفوعا مبذكـرة تفسـريية مناسـبة للغـرض، إىل اللغـة احمللي
ونشره على نطاق واسع داخل البلد وذلك عـن طريـق املوظـف املسـؤول عـن شـؤون حقـوق 

اإلنسان يف الصومال ومقره يف نريويب.  
 

 ٢٨٠/٢٠٠٠
 حقوق الطفل 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ٨٥/٢٠٠٠ املــــؤرخ ٢٧ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٢)، أيد مقررات اللجنة التالية: 
فيما يتعلق بلجنة حقوق الطفــل، أن تطلـب إىل األمـني العـام أن يكفـل توفـري  (أ)
القدر املناسب من املوظفني والتسهيالت من امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة حـىت تـؤدي هـذه 

اللجنة مهامها بفعالية وسرعة؛ 
فيمـا يتعلـق بـاملقررة اخلاصـة املعنيـة ببيـع األطفـــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف  (ب)
املواد اإلباحية، أن توصي بتقدمي كافة أشكال املساعدة البشرية واملالية هلا لتمكينها مـن القيـام 
بعملها واالضطالع بواليتها اضطالعا فعاال وتقدمي تقرير مؤقت إىل اجلمعية العامـة يف دورـا 

اخلامسة واخلمسني وتقرير إىل اللجنة يف دورا السابعة واخلمسني؛ 
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(ج) فيما يتعلق باملمثل اخلاص لألمني العـام املعـين باألطفـال يف حـاالت الصـراع 
املسـلح، أن توصـي بـأن يواصـل املمثـل اخلـاص ومجيـع األقسـام ذات الصلـة يف منظومـة األمــم 
املتحدة تطوير ج متفق عليه بشأن حقوق األطفال املتضررين مـن الصـراع املسـلح ومحايتـهم 
ـــة  وسـالمتهم، وأن تزيـد هـذه اجلـهات التعـاون يف إطـار والياـا ومـع املنظمـات غـري احلكومي
الوطنيـة والدوليـة، مبـا يف ذلـك، حســـب االقتضــاء، التعــاون يف التخطيــط للزيــارات امليدانيــة 

ومتابعة توصيات املمثل اخلاص. 
ووافق الس علـى توصيــــة اللجنـــــة إىل مجيـع آليـات حقـوق اإلنسـان ذات الصلـة، 
ـــة  وال سـيما املقـررون اخلـاصون واألفرقـة العاملـة، وسـائر اهليئـات واآلليـات ذات الصلـة التابع
ملنظومة األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصـة، أن تراعـي، يف إطـار واليـة كـل منـها، منظـور 
حقوق الطفل مراعـاة منتظمـة ومنهجيـة عنـد أدائـها لوالياـا، وال سـيما إيـالء اهتمـام خـاص 
حلـاالت معينـة يكـون فيـها األطفـال يف خطـر أو تتعـرض فيـها حقوقـهم لالنتـهاك، وأن تــأخذ 

بعني االعتبار عمل جلنة حقوق الطفل. 
 

 ٢٨١/٢٠٠٠
 حقوق اإلنسان واإلجراءات املواضيعية 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ٨٦/٢٠٠٠ املــــؤرخ ٢٧ 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، وافـــق علــى طلــب اللجنــة إىل األمــني العــام أن يتخــذ، يف ضــوء 
توصيات اجتماعات املقررين اخلاصني، واملمثلـني، واخلـرباء، ورؤسـاء األفرقـة العاملـة التـابعني 
للجنة، ورؤساء هيئات املعاهدات، ترتيبـات لعقـد املزيـد مـن هـذه االجتماعـات الدوريـة بغيـة 

متكينهم من مواصلة تبادل اآلراء، والتعاون والتنسيق على حنو أوثق، وتقدمي توصيات. 
ووافق الس أيضا على طلب اللجنة إىل األمـني العـام أن يكفـل، لـدى تنفيـذ ميزانيـة 
األمم املتحدة لفترة السنتني الراهنة، إتاحة مـا يلـزم مـن املـوارد للوفـاء جبميـع الواليـات املعنيـة 
مبواضيع حمددة وفاء فعاالً، مبا يف ذلك أية مهام إضافية يعهد ـا إىل األفرقـة العاملـة واملقرريـن 
اخلاصني، واملمثلني، واخلرباء املعنيني مبواضيع حمددة من جانب أجهزة األمم املتحدة املناسبة. 

 
 ٢٨٢/٢٠٠٠

 العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
ــــاً مبقـــرر جلنـــة حقـــوق اإلنســـان ١٠٢/٢٠٠٠ املـــؤرخ ١٧  االقتصــادي واالجتمــاعي علم
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نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٨) قرر املوافقة على تعيني السيد جوزيف أولوكا -  أونيـانغو والسـيدة 
ديبيكا أوداغاما مقررين خاصني إلجراء دراسة عن مسألة العوملـة وأثرهـا علـى التمتـع الكـامل 
ـــة الفرعيــة لتعزيــز  جبميـع حقـوق اإلنسـان، علـى أن يوليـا فيـها اهتمامـاً حمـددًا ملـا قدمتـه اللجن
ومحاية حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان من توصيات بغية زيادة تركيز الدراسة وحتسـني 

أساليبها. 
 

 ٢٨٣/٢٠٠٠
 حقوق غري املواطنني 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
ــــا مبقـــرر جلنـــة حقـــوق اإلنســـان ١٠٤/٢٠٠٠ املـــؤرخ ٢٥  االقتصــادي واالجتمــاعي علم
نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٨) قرر أن يـأذن للجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان بتعيـني 
ــني  أحـد أعضائـها مقـررا خاصـاً يكلـف مهمـة إعـداد دراسـة شـاملة بشـأن حقـوق غـري املواطن
اسـتنادًا إىل ورقـة العمـل الـيت أعدهـا الســـيد ديفيــد فايســربوت(١٥٩)، فضــالً عمــا أبــدي مــن 
تعليقـات وجـرى مـن مناقشـات خـالل الـــدورة احلاديــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة والــدورة 
السادسة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان، مع تقدمي تقرير أويل إىل اللجنة الفرعيـة يف دورـا 
الثالثة واخلمسني وتقرير مرحلي يف دورا الرابعة واخلمسني وتقرير ـائي يف دورـا اخلامسـة 
واخلمسـني. وطلـب الـس إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل املقـرر اخلـــاص، يف حــدود املــوارد 

املتاحة كل ما يلزم من مساعدة لتمكينه من إجناز مهمته. 
 

 ٢٨٤/٢٠٠٠
 تعزيز فعالية آليات جلنة حقوق اإلنسان 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
ــــا مبقـــرر جلنـــة حقـــوق اإلنســـان ١٠٩/٢٠٠٠ املـــؤرخ ٢٦  االقتصــادي واالجتمــاعي علم
نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٨)، الذي قررت فيه املوافقة على أن تؤيـد وتنفـذ متامـاً كـل مـا ورد يف 
تقرير الفريق املفتـوح العضويـة العـامل بـني الـدورات املعـين بتعزيـز فعاليـة آليـات جلنـة حقـوق 

اإلنسان(١٦٠)، أيد مقررات اللجنة التالية: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٠، امللحـق رقـم ٣ (E/2000/23)، الفصـل الثـاين،  (١٥٨)

الفرع باء. 
 .Add.1 و E/CN.4/Sub.2/1999/7 (١٥٩)

 .E/CN.4/2000/112 (١٦٠)
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دمـج واليـيت اخلبـري املسـتقل املعـــين بآثــار سياســات التكيــف اهليكلــي علــى  (أ)
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملقـرر اخلـاص املعـين بآثـار الديـون اخلارجيـة علـى 
ـــة، مســتحدثة بذلــك وظيفــة خبــري  التمتـع الكـامل بـاحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافي

مستقل معين بالتكيف اهليكلي والديون اخلارجية؛ 
تطبيق حد زمين قوامه فترتان من ثالث سنوات على عضويـة األفرقـة العاملـة  (ب)
املعنيـة بـاإلجراءات اخلاصـة، وكذلـك علـى املقرريـن اخلـاصني الذيـن ورد عـرض موقفـهم مــن 
احلدود الزمنية يف البيان الذي أدلت بـه رئيسـة اللجنـة يف ٢٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩(١٦١). ويف 
حالة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي والفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القسـري 
أو غري الطوعي، قرر الس أن يتم، كتدبري انتقايل، إجناز التغيري يف عضوية الفريقني خبطـوات 
تصاعدية خالل فترة مدا ثالث سنوات. وحتقيقاً لالستمرارية على النحو املناسب أثناء هـذه 
الفترة االنتقالية، يستبدل عضوان يف السنة األوىل وعضـوان يف السـنة الثانيـة وعضـو واحـد يف 

السنة الثالثة؛ 
تقصري مدة االجتماع السنوي للفريـق العـامل املعـين بأشـكال الـرق املعـاصرة  (ج)
التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان حبيث تصبح مخسة أيام عمل بدالً من املـدة 

احلالية وهي مثانية أيام؛ 
أن تطلـب إىل رئيسـها أن يدعوهـا إىل عقـد اجتمـــاع غــري رمســي مدتــه يــوم  (د)
واحد يف أواخر شهر أيلول/سبتمرب من كل عام تيسريًا لتبـادل املعلومـات قبـل انعقـاد اجلمعيـة 

العامة، على أن يعقد هذا االجتماع أول مرة يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠؛ 
أن تكون مدة الدورة السنوية للجنة الفرعية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنسـان،  (هـ)

اعتبارا من هذه السنة، ثالثة أسابيع؛ 
أن تتاح لرؤساء األفرقة العاملة املعنية بوضع املعايري املساعدات املالية الالزمـة  (و)
للقيام مبشاورات غري رمسية خالل الفترة ما بني الدورات، إذا رأى الفريـق العـامل املعـين ذلـك 
مالئمـا، وبعـد التشـاور مـع مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، بغيـة مواصلـة التقــدم يف 

تنفيذ والية الفريق العامل. 
 

 ٢٨٥/٢٠٠٠
 تواريخ انعقاد الدورة السابعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
انظــر الوثــائق الرمسيــة للمجــلس االقتصــادي واالجتمــاعي، ١٩٩٩، امللحــق رقــــم ٣ (E/1999/23)، الفصـــل  (١٦١)

العشرون، الفقرة ٥٥٢. 
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يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
ــــا مبقـــرر جلنـــة حقـــوق اإلنســـان ١١١/٢٠٠٠ املـــؤرخ ٢٦  االقتصــادي واالجتمــاعي علم
نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠(١٥٨)، وافـــق علـــى توصيـــات اللجنـــة، مـــع مراعـــاة مقـــرر الــــــس 
٢٩١/١٩٩٧ املؤرخ ٢٢ متوز/يوليه ١٩٩٧، حتديد موعد انعقاد الـدورة السـابعة واخلمسـني 

للجنة يف الفترة من ١٩ آذار/مارس إىل ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
 

 ٢٨٦/٢٠٠٠
 تنظيم أعمال الدورة السابعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
ــــا مبقـــرر جلنـــة حقـــوق اإلنســـان ١١٢/٢٠٠٠ املـــؤرخ ٢٦  االقتصــادي واالجتمــاعي علم
نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٨)، أذن بعقد ٣٠ جلسة إضافية، مـن املـوارد املاليـة القائمـة إن أمكـن، 
للدورة السابعة واخلمسني للجنة، مزودة بكامل اخلدمات، مبا يف ذلك احملـاضر املوجـزة، وفقـاً 
للمـادتني ٢٩ و٣١ مـن النظـام الداخلـــي للجــان الفنيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي. 
ووافـق الـس علـى طلـب اللجنـة إىل رئيســـها يف دورــا الســابعة واخلمســني بــذل قصــارى 
اجلهود لتنظيم أعمال الدورة يف حـدود الوقـت املخصـص هلـا عـادة حبيـث ال يسـتخدم مـا قـد 

يأذن به الس من جلسات إضافية إال إذا ثبت أن مثة ضرورة قصوى هلا. 
 

 ٢٨٧/٢٠٠٠
 مسألة توفري املوارد ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصادي واالجتماعي علما بالبيـان الـذي أدىل بـه رئيـس جلنـة حقـوق اإلنسـان بتـاريخ ٢٥ 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(١٦٢) والـذي اعتمدتـه اللجنـة بتوافـق اآلراء، وافـــق علــى توصيــة اللجنــة 
ـــوارد إضافيــة ملفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق  الـس االقتصـادي واالجتمـاعي بتخصيـص م
اإلنسان، كما سـبق أن أوصـت بـه اللجنـة يف قراراــا ٨٣/١٩٩٨ املـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٨(١٥٣)، و ٥٤/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٧ نيســـان/أبريــــــــل ١٩٩٩(١٦٣)، و١/٢٠٠٠ املــؤرخ 
٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(١٥٢)، لضمـان توفـري مجيـــع املــوارد املاليــة واملاديــة والبشــرية الالزمــة 

للمفوضية مبا يتناسب مع مهامها املتزايدة. 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
املرجع نفسه، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٣ (E/2000/23)، الفصل الثالث، الفقرة ٤٠.  (١٦٢)
املرجع نفسه، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٣ (E/1999/23)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (١٦٣)



13800-61032A

E/2000/INF/2/Add.2

 ٢٨٨/٢٠٠٠
 إعالن يوم ١٨ كانون األول/ديسمرب يوما دوليا للمهاجر 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وبعـد أن أحـــاط الــس 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي علمـــا بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـــان ٤٨/٢٠٠٠ املــــؤرخ ٢٥ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠، وإذ وضع يف اعتباره أن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان(١٦٤) يعلـن أن 
مجيـع النـاس يولـدون أحـرارا ومتسـاوين يف الكرامـة واحلقـوق، وأن لكـل إنسـان حـــق التمتــع 
جبميـع احلقـوق واحلريـات املذكـورة يف ذلـك اإلعـالن، دومنـا متيـــيز مــن أي نــوع، وال ســيما 
بسبب العنصر، أو اللون، أو األصل الوطين، وإذ أخذ يف اعتبـاره ذلـك العـدد الكبـري واملـتزايد 
للمهاجرين يف العامل، وإذ شجعه تزايد اهتمام اتمع الدويل باحلماية الفعالة والكاملـة حلقـوق 
ـــد مــن اجلــهود لكفالــة  اإلنسـان املتعلقـة جبميـع املـهاجرين، وإذ شـدد علـى ضـرورة بـذل املزي
احترام حقوق اإلنسان املتصلة بكافة املهاجرين وحريام األساسية، أوصى بأن تنظـر اجلمعيـة 

العامة يف إعالن يوم ١٨ كانون األول/ديسمرب يوما دوليا للمهاجر. 
 

 ٢٨٩/٢٠٠٠
الوثـــائق اليت نظر فيها الس االقتصـــــادي واالجتماعـــي فيمـا يتعلـق باملسـائل 

االجتماعية ومسائل حقوق اإلنسان   
يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 

واالجتماعي علما بالوثائق التالية: 
تقريـر األمـني العـام عـن عقوبـة اإلعـدام وتنفيـذ الضمانـات الـيت تكفـل محايــة  (أ)

حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام(١٦٥)؛ 
استعراض عام لتقرير احلالة االجتماعية يف العامل لعام ٢٠٠٠(١٦٦)؛  (ب)

تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني(١٦٧)؛  (ج)
تقرير اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة عـن دورتيـها العشـرين  (د)

واحلادية والعشرين(١٦٨)؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قرار اجلمعية العامة ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١٦٤)

 .Corr.1 و E/2000/3 (١٦٥)
 .E/2000/9 (١٦٦)

E/2000/18 و Corr.1 و 2.  (١٦٧)
 .(Corr.1 و E/2000/22) الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٢ والتصويب (١٦٨)
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تقرير جلنة حقوق اإلنسان عن دورا السادسة واخلمسني(١٦٩)؛  (هـ)
تقرير األمني العام عن تنفيذ برنـامج العمـل للعقـد الثـالث ملكافحـة العنصريـة  (و)
والتميـيز العنصـري والعمليـة التحضرييـة للمؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصــري 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب(١٧٠)؛ 
تقرير األمني العام عن متابعة وتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني(١٧١)؛  (ز)

مذكرة من األمني العام بشأن تقييم األنشطة الـيت تضطلـع ـا منظومـة األمـم  (ح)
املتحـدة يف إطـار اخلطـة املتوسـطة األجـــل علــى نطــاق املنظومــة مــن أجــل النــهوض بــاملرأة، 

(١٩٩٦-٢٠٠١)(١٧٢)؛ 
تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان(١٧٣).  (ط)

 
 ٢٩٠/٢٠٠٠

الوثائــــق الـيت نظـــر فيـها الـس االقتصـــــادي واالجتمـاعي فيمـا يتعلـق مبســألة 
التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني للمؤمترات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت 

 تعقدها األمم املتحدة 
يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 

واالجتماعي علما بالوثائق التالية: 
تقرير األمني العام عـن تنفيـذ االسـتنتاجات املتفـق عليـها ٢/١٩٩٩ الصـادرة  (أ)
عن اجلزء املتعلق بالتنسيق من الدورة املوضوعية للمجلس لعـام ١٩٩٩: تنفيـذ منظومـة األمـم 

املتحدة للمبادرات املتعلقة بالتنمية األفريقية واملتابعة املنسقة هلا(١٧٤)؛ 
تقرير مرحلي لألمني العام عن املؤشرات األساسية للتنفيذ واملتابعة املتكـاملني  (ب)
ــــع  واملنســقني للمؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت تعقدهــا األمــم املتحــدة علــى مجي

املستويات(١٧٥)؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/23 (Parts.I and II) (١٦٩)

 .E/2000/75 (١٧٠)
 .E/2000/77 (١٧١)
 .E/2000/78 (١٧٢)
 .E/2000/83 (١٧٣)
 .E/2000/69 (١٧٤)
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تقرير مرحلي لألمني العام عن تنفيذ البالغ الوزاري الصادر عن اجلزء الرفيع  (ج)
املسـتوى مـن الـدورة املوضوعيـة للمجلـس لعـام ١٩٩٩ عـن دور العمالـة والعمـــل يف القضــاء 

على الفقر: متكني املرأة والنهوض ا(١٧٦)؛ 
تقرير األمني العام عن تقييم التقدم احملرز داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، مـن  (د)
خالل عمليات استعراض املؤمتـرات، يف تشـجيع التنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج 
املؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت تعقدهــا األمــم املتحــدة يف امليدانــني االقتصــــادي 

واالجتماعي وامليادين املتصلة ما(١٧٧)؛ 
 

 ٢٩١/٢٠٠٠
التقرير االستعراضي السنوي للجنة التنسيق اإلدارية لعام ١٩٩٩ 

يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتمـاعي علمـا بـالتقرير االسـتعراضي السـنوي للجنـة التنسـيق اإلداريـة (١٧٨)، ورحــب مبــا 
أدخل عليه من حتسينات من حيـث املضمـون والشـكل، وأيـد النـهج املقـترح اتباعـه يف إعـداد 

التقارير القادمة ودعا إىل تدعيم احلوار بني الس وجلنة التنسيق اإلدارية. 
 

 ٢٩٢/٢٠٠٠
الوثـائق الـيت نظـــر فيــها الــس االقتصــادي واالجتمــاعي فيمــا يتعلــق مبســائل 

التنسيق والربامج واملسائل األخرى 
يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 

واالجتماعي علما بالوثيقتني التاليتني: 
 
 

تقريــر جلنــة الربنــــامج والتنســـيق عـــن اجلـــزء األول مـــن دورـــا األربعـــني  (أ)
(٥ حزيران/يونيه ـ ١ متوز/يوليه ٢٠٠٠)(١٧٩)؛ 

__________

 .E/2000/60 (١٧٥)
 .E/2000/64 (١٧٦)
 .E/2000/57 (١٧٧)
 .E/2000/53 (١٧٨)

A/55/16 (Part I)، و Corr.1 و 2.  (١٧٩)
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تقرير األمني العام عن التعاون الدويل يف ميدان املعلوماتية(١٨٠).  (ب)
 

 ٢٩٣/٢٠٠٠
مذكـــرة مـــن األمـــني العـــام بشـــــأن االنعكاســــات االقتصاديــــة واالجتماعيــــة 
للمســتوطنات اإلســــرائيلية علـــى الشـــعب الفلســـطيين يف األرض الفلســـطينية 
احملتلـة منـذ عـام ١٩٦٧، مبـا فيـها القـدس، وعلـى السـكان العـــرب يف اجلــوالن 

السوري احملتل 
يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتمــاعي علمــا مبذكــــرة األمـــني العـــام بشـــأن االنعكاســـات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
للمســتوطنات اإلســرائيلية علــى الشــعب الفلســطيين يف األرض الفلســطينية احملتلــة منــذ عـــام 

١٩٦٧، مبا فيها القدس، وعلى السكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل(١٨١). 
 

 ٢٩٤/٢٠٠٠
طلــب عقــد دورة موضوعيــــة مســـتأنفة لعـــام ٢٠٠٠ للمجلـــس االقتصـــادي 

واالجتماعي لالنتهاء من النظر يف البند ١٢ من جدول األعمال 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـرر الـس االقتصـــادي 

واالجتماعي: 
اختاذ إجراء بشأن مشـاريع املقـررات األربعـة الـواردة يف تقريـر اللجنـة املعنيـة  (أ)
باملنظمـات غـري احلكوميـة يف اجلزئـني األول والثـاين مــن دورــا لعــام ٢٠٠٠(١٨٢) يف دورــا 
املوضوعية املستأنفة، يف ١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠، على أسـاس عـدم عقـد أيـة جلسـة 
أخـرى تتطلـب حضـور اخلـرباء املعنيـني مبسـألة املنظمـات غـري احلكوميـة، ال سـيما اخلـرباء مــن 

اللجنة الثالثة للجمعية العامة، يف املوعد نفسه؛ 
علــى أســاس اســــتثنائي، وإىل حـــني اختاذهـــا ملقـــرر يف دورـــا املوضوعيـــة  (ب)
املسـتأنفة، تعلـق علـى حنـو مؤقـت املـيزات الـيت يتمتـع ـا الـس الـدويل لرابطـات الســـالم يف 

القارات. 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/94 (١٨٠)

 .A/55/84-E/2000/16 (١٨١)
 .E/2000/88 (Part I) (١٨٢)



14200-61032A

E/2000/INF/2/Add.2

 ٢٩٥/٢٠٠٠
نظر الدورة املستأنفة لعام ٢٠٠٠ للجنة املعنية باملنظمـات غـري احلكوميـة يف رد 

احلزب الراديكايل عرب الوطين 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـرر الـس االقتصـــادي 
واالجتماعي أن يأذن للجنـة املعنيـة باملنظمـات غـري احلكوميـة أن تعقـد دورة مسـتأنفة يف عـام 
٢٠٠٠ ملدة يوم واحد أثناء األسبوع من ٢٥ إىل ٢٩ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ مـن أجـل النظـر 

يف رد احلزب الراديكايل عرب الوطين. 
 

 ٢٩٦/٢٠٠٠
منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 

يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـرر الـس االقتصـــادي 
واالجتماعي أن يأذن لرئيس املشاورات بشأن اخليارات املتعلقة بإدراج منتـدى األمـم املتحـدة 
املعين بالغابات ضمن اجلـهاز احلكومـي الـدويل ملنظومـة األمـم املتحـدة بـأن يواصـل مشـاوراته 

بغرض تقدمي استنتاجات لكي ينظر فيها الس يف دورته املوضوعية املستأنفة. 
 

 ٢٩٧/٢٠٠٠
تقرير األمني العام عن أعمال فريق اخلرباء املعين بربنامج األمم املتحـدة يف جمـايل 

اإلدارة العامة واملالية العامة يف اجتماعه اخلامس عشر 
يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتماعي علما بتقرير األمني العام عن أعمال فريق اخلرباء املعـين بربنـامج األمـم املتحـدة يف 

جمايل اإلدارة العامة واملالية العامة يف اجتماعه اخلامس عشر(١٨٣). 
 

 ٢٩٨/٢٠٠٠
ـــيت نظــر فيــها الــس االقتصــادي واالجتمــاعي فيمــا يتعلــق مبســألة  الوثـائق ال

إمدادات املياه واملرافق الصحية 
يف اجللسة العامة  ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، أحاط الـس االقتصـادي 
ــري  واالجتمـاعي علمـا مبذكـرة األمـني العـام الـيت حييـل ـا التقريـر املتعلـق بـالتقدم احملـرز يف توف

إمدادات املياه املأمونة واملرافق الصحية للجميع خالل فترة التسعينات (١٨٤). 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/66 (١٨٣)
 .E/2000/19 (١٨٤)
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 ٢٩٩/٢٠٠٠
الوثائق اليت نظـــر فيها الس االقتصادي واالجتماعي فيمـا يتعلـق مبسـألة رسـم 

اخلرائط اجلغرافية 
يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتماعي علما بتقرير األمني العام عن مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي اخلـامس عشـر لرسـم 
اخلرائـط آلسـيا واحمليـط اهلـادئ(١٨٥)، وتقريـر األمـني العـام عـن الـدورة العشـرين لفريـق خــرباء 

األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية(١٨٦). 
 

 ٣٠٠/٢٠٠٠
تقرير األمني العام عن االجتماع التاسع لفريق اخلرباء املخصص للتعاون الـدويل 

يف املسائل الضريبية 
يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتماعي علما بتقرير األمني العام عن االجتمـاع التاسـع لفريـق اخلـرباء املخصـص للتعـاون 
الـدويل يف املسـائل الضريبيـة (١٨٧)، آخـذا يف االعتبـــار التصويــب الــذي ُأدخــل علــى التقريــر، 
والصياغة التالية الـيت يتعـني إدراجـها بعـد عبـارة �وبعـد ذلـك� الـواردة يف السـطر الثـاين مـن 
التصويب: �ومع املراعاة التامـة ألن بعـض الـدول األعضـاء أعربـت عـن رغبتـها يف أن يكـون 

التقرير دقيقا قدر اإلمكان�. 
 

 ٣٠١/٢٠٠٠
تقريــر األمــني العــــام عـــن مقترحـــات لتعزيـــز تنســـيق آليـــات اللجنـــة املعنيـــة 
بتسـخري العلـم والتكنولوجيـــا ألغــراض التنميــة يف إطــار مؤمتــر األمــم املتحــدة 

للتجارة والتنمية 
يف اجللسة العامة ٤٥، املعقودة يف ٢٨ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أحـاط الـس االقتصـادي 
واالجتمـاعي علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن مقترحـات لتعزيـــز تنســيق آليــات اللجنــة املعنيــة 
بتسـخري العلـــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة(١٨٨) يف إطــار مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة 

والتنمية دف تعزيز تكامل األنشطة يف إطار منظومة األمم املتحدة. 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .E/2000/48 (١٨٥)
 .E/2000/49 (١٨٦)

 .Corr.1 و ،E/1999/84 (١٨٧)
 .A/55/96-E/2000/84 (١٨٨)
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 ٣٠٢/٢٠٠٠
زيـادة عـدد أعضـاء اللجنـة التنفيذيـــة لربنــامج مفــوض األمــم املتحــدة الســامي 

لشؤون الالجئني 
يف اجللسـة العامـة ٤٥، املعقـودة يف ٢٨ متـوز/يوليـــه ٢٠٠٠، وبعــد أن أشــار الــس 
االقتصادي واالجتماعي إىل قرار اجلمعية العامة ١١٦٦ (د – ١٢) املؤرخ ٢٦ تشــرين الثـاين/ 
نوفمرب ١٩٥٧، الذي طلبت فيـه اجلمعيـة إنشـاء جلنـة تنفيذيـة لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة 
السـامي لشـؤون الالجئـني، وقـرارات اجلمعيـة العامـــة ١٩٥٨ (د – ١٨) املــؤرخ ١٢ كــانون 
األول/ديســمرب ١٩٦٣، و ٢٢٩٤ (د – ٢٢) املــــؤرخ ١١ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٦٧، 
و ١٢١/٣٦ دال املـؤرخ ١٠ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨١، و ١٣٠/٤٢ املـؤرخ ٧ كــانون 
األول/ديســــــمرب ١٩٨٧، و ١٣٨/٤٥ املــــــــؤرخ ١٤ كـــــــانون األول/ديســـــــمرب ١٩٩٠، 
و ١١٥/٤٨ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٣، و ١٧١/٤٩ املــؤرخ ٢٣ كـــانون 
ـــؤرخ ٧ حزيــران/يونيــه ١٩٩٦، و ٧٢/٥١ املــؤرخ  األول/ديسـمرب ١٩٩٤، و ٢٢٨/٥٠ امل
١٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨، و ١٤٣/٥٤ املؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، 
والـيت نصـت فيـها علـى إجـراء زيـادات الحقـة يف عـدد أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة، أحـاط علمــا 
بطلب زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية الـوارد يف الرسـالة املؤرخـة ١١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، 
املوجهة إىل األمني العـام مـن املمثـل الدائـم للمكسـيك لـدى األمـم املتحـدة(١٨٩) وأوصـى بـأن 
تتخـذ اجلمعيـة العامـة مقـررا يف دورـا اخلامسـة واخلمسـني بشـأن مسـألة زيـادة عـدد أعضـــاء 
اللجنة التنفيذية لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون الالجئـني مـن سـبع ومخسـني 

دولة إىل مثان ومخسني دولة. 
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