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  ٢٠٠۵فرصيت تارخيي در :  مقدمه-اول
 آن را دارمي مرياثي     توان پنج سال پس از شروع هزاره جديد         -١

درخشانرت از آنچه آه براي هر نسلي در گذشته به ارث گذاشته            
نـسبت    ما مـي تـوانيم     . براي آودآان خود به جا بگذارمي      ،شد

فقر جهاني را نصف و گسرتش بيماري هاي مهم شـناخته شـده را              
 گسرتش تا   توانايي آن را دارمي   .  سال آينده متوقف آنيم    ١٠در  

قـادرمي احـرتام بـه      . مناقشه خشن و تروريسم را آـاهش دهـيم        
به عـالوه مـي     . شرافت انساني را در هر سرزميين افزايش دهيم       

 اجياد آنيم   املللي  بنيوز شده   توانيم جمموعه اي از ادهاي به ر      
 اصـيل و بلنـد دسـت        هـاي   هدفتا به بشريت آمك آنند به اين        

 اقدام آنيم مي توانيم      -  و به اتفاق   -اگر شجاعانه   . يابد
 آامرواتر و توامنندتر آنـيم تـا        ،مردم را در مهه جا امن تر      

 .وق بشر بنيادي خود هبره مند شوندقاز ح
در عـصر   .  آارهـا فـراهم اسـت       مهه شرايط براي اجنام ايـن      -٢

 اگر تـصور درسـيت      ، منافع مشرتك  عامل ،وابستگي متقابل جهاني  
 بايد مهه آشورها را در اين آرمان با هم          ،از آن موجود باشد   

 مهچنان آه انگيزه هاي بشريت مشرتك ما بايد چـنني           ،پيوند دهد 
 دنيـاي مـا منـابع الزم بـراي          ،در عصر فراواني جهاني   . آند

 ، اختالف هاي شديد موجود بني غـين و فقـري را دارد            آاهش چشمگري 
پس . اگر فقط بتوان آن منابع را در خدمت مهه مردم قرار داد           

 در مقابله با هتديدهاي     ،املللي  بنياز دوره اي دشوار در امور       
 در بسياري از قـسمت هـاي جهـان          ،جديد و قدمي در ظاهر تازه     

م دسته مجعـي را     آرزويي براي امجاعي جديد وجود دارد آه اقدا       
بـه عـالوه متـايلي وجـود دارد آـه           . براساس آن استوار آنند   

فراگريترين اصالحات در تاريخ سازمان ملل اجنام شود تا آن را           
براي آمك به پيشربد اين دستور آار قرن بيست و يكـم جمهـز و               

 .منابع الزم را تامني آند
م مـي   نه در اين مست فراه    اع فرصيت براي حرآت قاط    ٢٠٠۵ سال   -٣

 تا  آنند  ميرهربان جهان در سپتامرب در نيويورك اجتماع        . سازد
 مصوب سال ،١پيشرفت حاصله از زمان اعالميه هزاره سازمان ملل    

آـشورهاي عـضو در     .  را بررسي آنند   ، متامي آشورهاي عضو   ٢٠٠٠
تدارك آن اجالس از من خواسته انـد دربـاره اجـراي اعالميـه              

آن گـزارش را امـروز بـا        .  دهـم  ارائـه  گزارشي جامع    ههزار
احرتام تسليم و دستور آاري پيشنهادي براي طرح و عمل به آن            

 .آنم ميدر اجالس را پيوست 
 در تدارك گزارش حاضر از هشت سال جتربه خـود بـه عنـوان               -۴

 و درك خود از منشور ملل       ، براساس وجدان و اعتقادات    ،دبريآل
 اسـتفاده   ،تمتحد آه محايت از اصول و مقاصد آن وظيفه من اس          

 –مهچنني از دو بررسي فراگري از چالش هاي جهاني ما           . آرده ام 
 چـالش هـا و      ،هتديـدها  نفري مربوط بـه      ١۶هيات عايل   يكي از   

 آه از آن خواسـتم پيـشنهادهايي بـراي تقويـت نظـام              ،تغيري
 و  ؛) نگاه آنيد  A/۵۶۵/۵٩به  (امنييت دسته مجعي ما ارائه دهد       

 آـه   ،ندرا اجنام داد  » رح هزاره ط«س آه    آارشنا ٢۵٠ديگري از   
 هاي  هدفآنان را ملزم مي ساخت طرح اقدامي براي دستيابي به           

 . اهلام گرفته ام، ارائه دهند٢٠١۵توسعه هزاره تا 

 ٣



 در گزارش حاضر در برابر وسوسه گنجاندن آليه حـوزه هـا             -۵
 خود را بـه     و مقاومت   ،آه پيشرفت در آا مهم يا مطلوب است       

قـدام دربـاره آـا      د آرده ام آه معتقـدم ا      موضوع هايي حمدو  
اين هـا اصـالحاتي     . هاي آينده قابل حتقق است     حياتي و در ماه   

 اگـر بتـوانيم اراده سياسـي الزم را          ، اصالحاتي آه  ،در دسرتس 
 بـا اسـتثناهايي     ،اين.  عملي و قابل حتقق هستند     ،پيدا آنيم 

 دستور آاري از عـايل تـرين اولويـت هـا بـراي              ،اندكبسيار  
طرح مسائل فراوان ديگري در سـاير جمـامع و در           . تامرب است سپ

 هـيچ آـدام از      ، البته ،و. مناسبت هاي ديگر الزم خواهد بود     
 نياز براي اقدام اضـطراري      ،اينجاي مطرح شده در     هاپيشنهاد

حل مناقـشات طـوالني     زمينه  در سال جاري را براي پيشرفت در        
آ .سازد  برطرف مني،آنند ميه ثبات منطقه اي و جهاني را هتديد 

 
  چالش هاي دنيايي در حال تغيري-الف
 رهربان جهان در اعالميه هزاره اطمينان داشتند آه بشر در           -۶

سال هاي آينده مي تواند به پيشرفت مشهود و قابل توجه بـه             
 دموآراسـي و حكومـت      ، حقـوق بـشر    ، خلع سالح  ، امنيت ،مست صلح 

ي براي توسعه به    آنان خواهان مشارآت جهان   . مطلوب دست يابد  
 شدند و قـول     ٢٠١۵ مورد توافق تا     هاي  هدفمنظور دستيابي به    

دادند از آسيب پذيران محايـت و نيازهـاي ويـژه آفريقـا را              
تامني آنند و موافقت آردند آه الزم است سازمان ملل فعاالنـه            

 . در شكل دادن به آينده مشرتك ما شرآت آند،تر
 جـزء دربـاره      جزء بـه   رش گزا ، پنج سال بعد   آنم  مياحساس   -٧

 ، نكتـه بـزرگرت    اجراي اعالميه هزاره ناقص خواهد بود اگر به       
 امجاع درباره چالش ها و      آند  مييعين اين آه شرايط جديد اجياب       

اولويت هاي اصلي را تقويت و اين امجاع را به اقـدام دسـته              
 .اشاره نشود ،مجعي تبديل آنيم

اي فراوانـي رخ     از زمان تصويب اعالميـه هـزاره رويـداده         -٨
شـبكه هـاي آوچـك      . داده تا اختاذ چنني نگرشي را اجباري آند       

 ١١ از زمان محالت وحشتناك      – يعين تروريست ها     –عوامل غريدوليت   
 آاري آرده انـد آـه حـيت نريومنـدترين آـشورها             ٢٠٠١سپتامرب  

 آشورهاي بـسياري    ،در عني حال  . احساس آنند آسيب پذير هستند    
ادل صرف قدرت در جهان منبعي براي بـي          عدم تع  آنند  مياحساس  

بزرگ درباره موضوع هـاي     اختالف ها بني قدرت هاي      . ثباتي است 
 و روش هـا را آشـكار آـرده          ها  هدف فقدان امجاع درباره     ،مهم
 آشور از مناقشه مسلحانه آسـيب       ۴٠در اين حال بيش از      . است

امروز تعداد افرادي آه در داخـل آـشورهاي خـود           . ديده اند 
 ميليون نفر است آه نزديـك بـه يـك           ٢۵ اند نزديك به     آواره

 و اين عـالوه بـر       ،سوم آنان از آمك سازمان ملل حمروم هستند       
ــا ١١ ــت١٢ ت ــاني اس ــون آواره جه ــان ، ميلي ــضي از آن  و بع

 .قربانيان جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت بوده اند
 آشورهاي بسياري با محله نوعي متفـاوت از خـشونت مواجـه             -٩

 بـيش   ، بالي دنياي معاصر   ،بيماري ايدز و ويروس آن    .  اند شده
 زن و آـودك را آـشته و تعـداد افـراد             ، ميليون مـرد   ٢٠از  

حتقق .  است فراتر رفته  ميليون نفر    ۴٠آلوده به ويروس آن از      

 ۴



 هزاره هنوز براي بـسياري از آـشورها و مـردم دسـت              هاي  هدف
 فقر شديد   بيش از يك ميليارد نفر هنوز زير خط       . نيافتين است 

 هزار نفـر هـر      ٢٠  و    ،آنند  مييك دالر در روز زندگي      با  يعين  
ثروت جهاني در جممـوع افـزايش يافتـه          .روز از فقر مي مريند    

 بني مناطق و در جهان به طور آلـي          ،اما توزيع آن بني آشورها    
درست است آه پيـشرفت واقعـي بـه مسـت           . به شدت نابرابر است   

 دولـت   ،ي از آشورها حاصل شده     هزاره در بعض   هاي  هدفبعضي از   
 - از دنياي توسعه يافته و در حال توسـعه           -هاي بسيار آمي    

 اجنـام   ٢٠١۵ تـا سـال      هـا   هدفاقدام آايف براي رسيدن به اين       
 مهـاجرت و    در زمينـه  و در حايل آه آارهاي مهمـي        . داده اند 

 مقياس چنني چالش هاي بلند مـدتي        ، اجنام شده  ،تغيري آب و هوا   
يار بزرگرت از اقدام دسته مجعي ما براي مقابلـه          تا امروز بس  
 .با آا است

 رويدادها در سال هاي اخري منجر به آاهش اعتماد عمـومي            -١٠
بـراي  .  شده است  ، داليل متضاد  به اگرچه   ،به خود سازمان ملل   

 از  - سازمان ملـل     آنند  مي هر دو طرف جنگ عراق احساس        ،مثال
 از  ،قطعنامه هـاي خـود     براي آوتاهي در اجراي      ،ديد يك طرف  

 عجوالنـه و    جنگي براي ناتواني در پيشگريي از       ،ديد طرف ديگر  
بـا ايـن حـال       . آا را تنها گذاشـت     -ناهبنگام يا غريضروري    

 دقيقا به ايـن     دارندبيشرت مردمي آه از سازمان ملل انتقاد        
 سازمان ملل براي جهان مـا امهيـت         آنند  مي آه تصور    استدليل  

 اعتماد به اين اد با اعتقاد روزافـزون         آاهش. حياتي دارد 
 . امهيت چند جانبه گرايي موثر مرتادف استبه
 مني خواهم بگومي در پنج سال گذشته هيچ خرب خـوبي نبـوده              -١١

برعكس موارد فراواني هست آه مي توانيم به آا اشاره          . است
 از وحدت چشمگري جهان     ، اقدام دسته مجعي   دهند  ميآنيم آه نشان    

 و  ، تا حل تعدادي از مناقـشات مـدني        ٢٠٠١ سپتامرب   ١١ پس از 
از افزايش حمسوس و قابل مالحظه منابع براي توسعه تا پيشرفت           
مداوم حاصله در برقراري صلح و دموآراسي در بعضي از سرزمني           

ما هرگز   . مي تواند نتايج مطلوب به بار آورد       ،هاي جنگ زده  
درت مـا بـراي حـل       قاز  مشكالت ما فراتر    . نبايد نااميد شومي  

 راضـي   انـدك ويل ما مني توانيم بـه موفقيـت هـاي           . آا نيست 
آـه  بـه نارسـايي هـايي        واآـنش    فقط به نشان دادن   باشيم و   

 وبلكه بايد دور هـم بيـاييم        .  قناعت آنيم  ،مي شوند آشكار  
ت .غيريات فراگري اجياد آنيم

 
  امنيت و حقوق بشر،توسعه:  آزادي بيشرت-ب 
 بايد راهنماي تالش    دهاي مردم مهه جاي جهان     نيازها و امي   -١٢

مـا  «مـن در گـزارش هـزاره خـود بـا عنـوان              .  باشد هاي ما 
از واژه هاي خنـست منـشور ملـل متحـد           ) A/٢٠٠٠/۵۴(» انمردم

 ، آه سازمان ملل متحد     استفاده آردم  براي اشاره به اين امر    
 بـراي   ،از آشورهاي مستقل است   متشكل  در عني حال آه سازماني      

 و در ايـت بايـد بـه         به وجود آمده  به نيازهاي مردم    خدمت  
 مهچنان آـه هـشت      ،براي اجنام اين آار   . اين نيازها خدمت آند   

 ۵



 گفتم  ، هنگامي آه خنستني بار به دبريآلي انتخاب شدم        ،سال پيش 
 ». آزادي و صلح باشد،تكميل آردن مثلث توسعه«هدف ما بايد 

 را بـه روشـين      منشور ملل متحد اين امـر       تدوين آنندگان  -١٣
آنان در تالش براي حمفوظ داشنت نسل هاي        . بسيار مشاهده آردند  

 بر پايـه     درك مي آردند آه اگر اين آار       ،نگآينده از بالي ج   
بنـابراين تـصميم    .  موفق خنواهد شد   ،هاي حمكمي استوار نباشد   

گرفتند سازماني اجياد آنند آه احرتام براي حقوق بشر بنيادي          
طي به وجود آورد آه براساس آن عـدالت و           شراي ،را تضمني آند  

و پيـشرفت اجتمـاعي و      « ،حكومت قانون را بتـوان حفـظ آـرد        
معيارهاي هبرت زندگي در آزادي بيشرت را ترويج و از آن محايـت             

 ».آند
ناميـده ام تـا بـر       » در آزادي بيـشرت   « گزارش حاضـر را      -١۴

ماندگاري و پايداري منشور ملل متحد و بر ايـن موضـوع آـه              
قق مقاصد آن بايد در زندگي تك تـك مـردان و زنـان حمـسوس                حت

در انديشه آزادي بيشرت مهچـنني ايـن نكتـه          .  تاآيد آنم  ،باشد
وق بشر در آنار يكديگر بـه        امنيت و حق   ، است آه توسعه   فته

 .روند پيش مي
 مرد جوان مبتال به ايدزي آه مني تواند خبواند يا بنويسد            -١۵

 حيت اگر بتواند براي انتخاب      آند  ميو در آستانه نيسيت زندگي      
به مهني  . رهربان خود راي بدهد از آزادي واقعي برخوردار نيست        

 و در   آنـد   مـي ترتيب زني آه در سايه خـشونت مهيـشگي زنـدگي            
اداره آشورش نقشي ندارد حيت اگر پول آايف بـراي زنـدگي بـه              

آزادي بيشرت به اين معنا است      . دست بياورد واقعا آزاد نيست    
 ، بـا رضـايت خـود      دارنـد  مردان و زنان مهه جاي جهان حق         آه

 ، در جامعه اي آه متـامي افـراد آن بتواننـد           ،براساس قانون 
 عبـادت آننـد و      ، سخن بگويند  ،بدون تبعيض يا ترس از جمازات     

.  بر آنان حكومت شود    ،آزادانه پيوند و ارتباط داشته باشند     
بـر   مـرگ    ي از نگرانآنان مهچنني بايد از فقر رها باشند يعين         

 فقر شديد و بيماري هاي عفوني و مسري از زنـدگي آنـان              اثر
زندگي آنند به گونه اي آه خشونت و         رها از ترس   و   ،حذف شود 

يت مهه مـردم    به راس . معاش آنان را از هم نپاشد     جنگ زندگي و    
 .حق دارند از امنيت و توسعه برخوردار باشند

ري هـستند بلكـه      امنيت و حقوق بشر ضـرو      ، نه فقط توسعه   -١۶
 بـا   ،اين رابطه در عـصر مـا      . آنند  مييكديگر را نيز تقويت     

 وابــستگي متقابــل اقتــصادي ،پيــشرفت هــاي ســريع فــن آوري
 جهاني سازي و تغيريات مهم جغرافياي سياسي تقويت         ،روزافزون
 در حايل آه شايد نتوان فقر و حمروميت از حقوق بشر          . شده است 

يا جرامي سازمان يافته دانست      تروريسم   ،جنگ داخلي » علت «را
اما مهه آا خطر بـي ثبـاتي و خـشونت را بـه شـدت افـزايش                  

به مهني ترتيب مني تـوان جنـگ و شـرارت و فجـايع را               . دهند  مي
تنها داليل گرفتار شدن آشورها در دام فقر دانست امـا آـا             

از طـرف ديگـر تروريـسم       . بي شك باعث تعويق توسعه مي شوند      
محله به مرآز مـايل معتـربي        مثال   ،ك سوي جهان  فاجعه آميز در ي   

در آشوري ثرومتند مي تواند بر دورمناي توسعه ميليون ها نفر           
جهان با اجيـاد رآـود اقتـصادي عمـده اي           ديگر  از مردم سوي    
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به عالوه  . تاثري بگذارد و ميليون ها نفر را گرفتار فقر آند         
بـشر  آشورهايي آه از حكومت مطلوب برخوردارند و بـه حقـوق            

شهروندان خود احـرتام مـي گذارنـد بـراي اجتنـاب از وحـشت               
 .مناقشه و غلبه بر موانع توسعه در شرايط هبرتي قرار دارند

 ، بنابراين بدون امنيت از توسعه برخوردار خنـواهيم شـد          -١٧
بدون توسعه داراي امنيت خنواهيم بود و بدون احرتام به حقوق           

تا وقيت آه مهه ايـن      . دبشر به هيچ يك از اين دو خنواهيم رسي        
 در  .آرمان ها به پيش برده نشوند موفقييت در آار خنواهد بود          

 آار سازمان ملل بايـد دنيـاي مـا را بـه             ،اين هزاره جديد  
روزي نزديكرت آند آه مهه مردم آزادي انتخاب نوع زندگي مورد           

 آزادي دسرتسي به منابعي آه اين انتخاب ها را با           ،عالقه خود 
اين آه در صلح از آا برخـوردار        امنيت   تضمني    و ،معنا سازد 

 .شوند را داشته باشند

 اقدام دسته مجعي نگيزه  ا-ج
در دنياي هتديدها و چالش هاي مرتبط به يكديگر به نفـع             -١٨

مهه آشورها است آه به مهه اين هتديدها و چالش ها به گونه اي              
قـط  به اين دليل آرمان آزادي بيـشرت را ف        . موثر رسيدگي شود  

 عميق و مداوم بني آشورها مـي تـوان          ،با مهكاري جهاني گسرتده   
چنني مهكاري فقط هنگامي ميسر اسـت       . به پيش برد و تقويت آرد     

آه هر آشوري در سياست هاي خود نه فقط نيازهـاي شـهروندان             
اين . مهچنني نيازهاي ديگران را نيز به حساب آورد        خود بلكه   

بـشريت   بلكه   آند  ميا تقويت   نوع مهكاري نه فقط منافع مهگان ر      
 .به رمسيت مي شناسدنيز  ما را مشرتك
 شـده در ايـن گـزارش تقويـت          ارائه هدف از پيشنهادهاي     -١٩

آشورها و قادر ساخنت آا به خدمت هبرت به مردم خود با مهكاري             
 يعين مهـان اصـل و علـت         -بر مبناي اصول و اولويت هاي مشرتك        

 و  اسـاس آـشورهاي مـستقل     .  اسـت  -تشكيل سازمان ملل متحـد      
 ،تـضمني حقـوق شـهروندان     .  هستند املللي  بنيعناصر حياتي نظام    

 شـالوده  خشونت و جتـاوز و تـامني         ،حمفوظ داشنت آنان از جنايت    
آزادي براساس قانون آه در آن افراد بتوانند موفق و شكوفا           

اگـر  .  وظيفـه آـا اسـت      ،شوند و جامعه رشد و توسعه يابـد       
 ، مـردم دنيـا از امنيـت       ،ي ثبات باشـند   آشورها شكننده و ب   

.  برخـوردار خنواهنـد شـد      ،توسعه و عداليت آه حق آنـان اسـت        
بنابراين يكي از چالش هاي بزرگ هزاره جديد حصول اطمينـان           
 از اين امر است آه مهه آشورها به قدر آايف نريومند باشند تا            

 با چالش هاي بسياري آه با آا مواجه اند مقابلـه            بتوانند
 .دآنن
 اما آشورها مني توانند اين آـار را بـه تنـهايي اجنـام               -٢٠

. ما به جامعه مدني فعال و خبش خصوصي پويا نياز دارمي          . دهند
جامعه مدني و خبش خصوصي سهمي بزرگ و مهم از فـضايي را مـي               

 و آشكار   ،دولت ها اختصاص داده مي شد     گريند آه پيشرت فقط به      
زارش بدون مـشارآت آامـل       مشخص شده در اين گ     هاي  هدفاست آه   

 .آا حمقق خنواهند شد
 ما مهچنني به ادهاي مـوثر و فعـال بـني دولـيت جهـاني و                 -٢١

منطقه اي نياز دارمي تا اقدام هـاي دسـته مجعـي را بـسيج و                
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سازمان ملل متحد به عنوان تنـها ـاد مهگـاني           . مهاهنگ آنند 
وق  توسـعه و حقـ     ،ي به مسايل امنيـت    گدنيا با ماموريت رسيد   

به تدريج آه جهاني سـازي      . ولييت ويژه به عهده دارد    بشر مسئ 
  جهان از بني مي بـرد و ايـن مـسايل           فاصله ها را در مهه جاي     

ارتباط و وابستگي بيشرتي مي يابند مزيت هـاي نـسيب سـازمان             
ملل مدام آشكارتر مي شوند اگرچه بعضي از ضعف هـاي واقعـي             

ازمان ملـل را از     ما بايـد سـ    . دهند  ميآن نيز خود را نشان      
 ،جتديدنظر در شيوه هاي بنيادي مديريت و اجياد نظام شفاف تر          

آارآتر و موثرتر آن گرفته تا اصالح ادهاي عمده بـني دولـيت             
آن به گونه اي آه جهان امروز را منعكس آنند و اولويت هاي             

 به گونـه اي آـه       ،تعيني شده در گزارش حاضر را به پيش بربند        
د و با جسارت و سرعيت آـه پيـشرت نـشان داده             پيشرت تصور مني ش   

 . تغيري دهيم،نشده
 جامعـه   ، هـا   ما در تالش براي افزايش مساعدت هاي دولـت         -٢٢

 بـراي پيـشربد ديـدگاه آزادي بيـشرت          املللي  بنيمدني و ادهاي    
وليت هاي  ن مسئ بايد اطمينان حاصل آنيم آه مهه دست اندرآارا       

. ه اعمال خوب اجنام دهند    خود را براي تبديل واژه هاي خوب ب       
 يعـين   ،آارهاي جديد براي تـضمني پاسـخگويي      به سازو بنابراين  

 پاسخگويي دولت ها بـه      ،پاسخگويي دولت ها به شهروندان خود     
 بــه اعــضاي خــود و املللــي بــني پاســخگويي ادهــاي ،يكــديگر

در هـر   . پاسخگويي نسل آنوني به نسل هاي آينده نيـاز دارمي         
 و هـر جـا      ، پيشرفت خواهيم آرد   باشدي  زمينه اي آه پاسخگوي   

 يوظيفه اجالس . آه پاسخگويي نباشد عملكرد خوبي خنواهيم داشت      
 بايد حصول اطمينان نـسبت بـه        شود  مي تشكيل   ٢٠٠۵آه سپتامرب   

ا .عمل شود وعده هاين امر باشد آه به 
 
  زمان تصميم گريي-د
  ما در اين زمان تعيني آننده در تاريخ بايد بلنـدپرواز           -٢٣

مقيـاس مـشابه    اقدام ما بايد به ضرورت نيـاز و در          . باشيم
. ما بايد با هتديدهاي آني به گونه آني برخورد آنـيم          . باشد

ما بايد از امتياز امجاع بي سابقه درباره چگونگي محايـت از            
توسعه اقتصادي و اجتماعي جهان استفاده آنيم و امجاع جديدي          

. د بـه وجـود آورمي     درباره چگونگي مقابله با هتديـدهاي جديـ       
اآنون فقط با اقدام قاطعانه مي توانيم با چالش هاي امنييت           

 ٢٠١۵فوري مقابله آنيم و در نربد جهاني عليه فقر تـا سـال              
 .به پريوزي قاطع دست يابيم

 در دنياي امروز مني تواند      ، هر قدر نريومند   ، هيچ آشوري  - ٢۴
 ضـعيف   ،ريمهچنان آه هيچ آـشو    . به تنهايي از خود حمافظت آند     

مـي  .  مني تواند در خأل به رفاه و آاميابي برسـد          ،يا نريومند 
 و  ،براي اجنام اين آـار    . توانيم و بايد به اتفاق آار آنيم      

اگـر  . توصيف چگونگي اجنام اين آار به يكديگر مديون هـستيم         
براساس اين تعهدات متقابل رفتار آنيم و بـه آـا وفـادار             

 . شايسته نام آن بسازميباشيم مي توانيم هزاره جديد را
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  رهايي از فقر و تنگدسيت-دوم
 بيشرتين آاهش در فقر شديدي      شاهد بيست و پنج سال گذشته       -٢۵

 زن  ،صدها ميليون مرد  . آه جهان تاآنون جتربه آرده بوده است      
 عمال توانـسته    ، از مجله در چني و هند      ،و آودك در سراسر جهان    

مـواد  به تـدريج بـه      د و   اند از فشارهاي فقر شديد خالص شون      
هبـرت دسـت     آموزش و پرورش و مسكن       ، مراقبت هاي هبداشيت   ،ييغذا

 .يابند
 حبـران هـاي ويرانگـر       ، در مهني حال چند آشور فقريتر شـده        -٢۶

وجـود   و   ،اقتصادي ميليون ها خانواده را دچـار فقـر آـرده          
نابرابري روزافزون در قسمت هاي بزرگي از جهان بـه معنـاي            

 مزايـاي رشـد اقتـصادي بـه گونـه اي برابـر              آن است آه از   
 يعين يـك    ،امروز بيش از يك ميليارد نفر     . استفاده نشده است  

 هنوز با آمـرت از يـك دالر در روز زنـدگي             ، بشر ۶نفر از هر    
گرسـنگي،   و فاقد امكانـات زنـده مانـدن در مقابـل             آنند  مي

به بيان ديگر اين فقري     . خطرهاي حميطي و بيماري مزمن هستند     
آـشد در     ريا يك آـودك را مـي      يك پشه ماال  نيش  . شدُآ   آه مي  است

تـوان    بند يا با صرف يك دالر هزينه درمان مـي           ه با پشه  حايل آ 
خشكسايل يا آفيت آه حمـصول و خـرمين را          . زندگي او را جنات داد    

دنيايي آه در   . سازد  آند زندگي را به مرگ تبديل مي        نابود مي 
 پنجمني سالگرد تولد خـود       ميليون آودك پيش از    ١١آن هر سال    

 ،دهنـد   مريند و سه ميليون نفر بر اثر بيماري ايدز جان مي            مي
 . آزادي بيشرت نيستبا دنياي 

انگيـز امـا      اي غم   ها به عنوان جنبه      اين نوع فقر را قرن     -٢٧
امروز ايـن   . اند  اجتناب ناپذير از زندگي بشر به مشار آورده       

مقيـاس و   . دفـاع اسـت    از نظر معنوي و اخالقي غريقابـل         تصور
ميزان پيشرفت آشورها در مهه مناطق جهان نشان داده است آـه            
فقر و مرگ و مري مادران و آودآان را در مدتي بسيار آوتـاه              

توان به شدت آاهش داد و آموزش و پرورش، برابري جنسييت و              مي
ترآيـب  . توان به شدت پيشرفت داد      هاي توسعه را مي     ساير جنبه 

 بـه   ، آه امروز در اختيار ما است      ،آوري  و فن سابقه منابع     بي
اين معنا است آه ما واقعا خنستني نسل داراي ابزار، دانـش و             

هـا در     منابع الزم براي اجنام تعهداتي هستيم آه متـامي دولـت          
تا حق برخـورداري از     «پذيرفتند  اجنام آا را    اعالميه هزاره   

ي نـوع بـشر     توسعه را به واقعييت براي مهگان و رها آردن متام         
ا » . فقر و تنگدسيت تبديل آنندز
 

  ديدگاهي مشرتك درباره توسعه -الف 
اي گـسرتده از مـسائل مـرتبط           جمموعه ، چالش چند وجهي توسعه    -٢٨

با هم، از برابري جنسييت و مـسائل هبداشـت و آمـوزش و پـرورش                
هـاي    هـا و اجـالس      آنفرانس. گريد  گرفته تا حميط زيست را در بر مي       

 تـشكيل شـدند بـراي       ١٩٩٠سازمان ملل آه در دهـه       خيي  تارسران  
هـاي مـشرتك      اي از اولويـت     خنستني بار با ترسـيم ديـدگاه گـسرتده        

درباره توسعه به اجياد چـارچوب جتـويزي جـامعي بـر حمـور ايـن                
ها زمينه را بـراي       ها و اجالس    اين آنفرانس . پيوندها آمك آردند  

يد به زماني خـاص از      اي مق   اجالس هزاره فراهم ساختند تا جمموعه     
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 از به نصف رسـاندن ميـزان فقـر          -ها    ها در متام اين زمينه      هدف
 - ٢٠١۵ مهه آودآان به مدرسـه ابتـدايي تـا سـال             رفنتشديد تا   
هـاي توسـعه هـزاره        بعدها اين اهداف به صورت هـدف      . تعيني آند 

عرضه شدند ). به آادر يك نگاه آنيد( 
 آادر يك 

 هاي توسعه هزاره هدف
 ١ايي   هدف

 حذف فقر و گرسنگي شديد
  ١هدف آوتاه مدت 

به نصف رساندن نسبت آساني آه در آمد آنان آمرت از يـك دالر              
  ٢٠١۵ و ١٩٩٠در روز است، بني 
  ٢هدف آوتاه مدت 

بـني   برنـد   به نصف رساندن نسبت افرادي آه از گرسنگي رنج مي         
  ٢٠١۵ و ١٩٩٠

 ٢هدف ايي 
 گانيدستيابي به آموزش ابتدايي مه

  ٣هدف آوتاه مدت 
 آودآان مهه جا، اعـم از دخـرت و پـسر،            ٢٠١۵تضمني اين آه تا     

آنند  ايي را متام  بتوانند دوره آامل ابتد
 ٣هدف ايي 

 ترويج و محايت از برابري جنسييت و توامنند سازي زنان
  ۴هدف آوتاه مدت 

برابري جنسييت در آموزش ابتدايي و متوسطه ترجيحـا تـا           ناحذف  
تا در و ٢٠٠۵ ش و پرورش   ٢٠١۵ متام سطوح آموز

 ۴هدف ايي 
 آاهش مرگ و مري آودآان

  ۵هدف آوتاه مدت 
 ساله تا دو سـوم بـني        ۵آاهش نسبت مرگ و مري آودآان آمرت از         

  ٢٠١۵ و ١٩٩٠
 ۵هدف ايي 

 هببود هبداشت مادران
  ۶هدف آوتاه مدت 

هارم بني  ران تا سه چ  ٢٠١۵ و ١٩٩٠آاهش نسبت مرگ و مري ماد
 ۶هدف ايي 

مبارزه با بيماري ايدز و ويروس آن، ماالريا و ساير 
 ها بيماري

  ٧هدف آوتاه مدت 
 و آغاز آاهش نسبت شيوع بيماري ايـدز         ٢٠١۵توقف پيشرفت تا    

 و ويروس آن 

 
  ٨هدف آوتاه مدت 

 و آغاز آـاهش بـروز ماالريـا و سـاير            ٢٠١۵توقف پيشرفت تا    
 هاي مهم  بيماري

 ٧يي هدف ا
 تضمني امكان تداوم حميط زيست

  ٩هدف آوتاه مدت 
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ــزو ــت داف ــدار در سياس ــعه پاي ــول توس ــق اص ــا و  ن و تلفي ه
 هاي آشوري و متوقف آردن خسارات به منابع حميط زيست برنامه

  ١٠هدف آوتاه مدت 
به نصف رسـاندن نـسبت افـراد فاقـد دسرتسـي مـداوم بـه آب                 

  ٢٠١۵ تا فاضالبع آشاميدني هبداشيت و تاسيسات بنيادي دف
  ١١هدف آوتاه مدت 

نشني تـا سـال        ميليون زاغه  ١٠٠هببود قابل توجه زندگي حداقل      
٢٠٢٠  

 ٨هدف ايي 
 اجياد مشارآيت جهاني براي توسعه

  ١٢هدف آوتاه مدت 
توسعه بيشرت نظام مايل و جتاري باز، مبتين بر  قـانون، قابـل              

قـراري حكومـت    شـامل تعهـد بـراي بر      (بيين و بدون تبعيض       پيش
 ) املللي مطلوب، توسعه و آاهش فقر در سطوح ملي و بني

  ١٣هدف آوتاه مدت 
شـامل  (رسيدگي به نيازهاي ويژه آشورهاي آمرت توسعه يافتـه          

دسرتسي بدون تعرفه و سهميه براي صادرات آشورهاي آمرت توسعه          
يافته؛ تقويت برنامه آاهش بدهي براي آشورهاي فقري به شـدت           

 توسعه رمسـي بـراي      آمكلغو بدهي دو جانبه رمسي؛ و       بدهكار و   
 ) آشورهاي متعهد به آاهش فقر

  ١۴هدف آوتاه مدت 
رسيدگي به نيازهاي ويژه آشورهاي فاقد دسرتسـي بـه دريـا و             

از طريـق برنامـه     (اي آوچـك در حـال توسـعه           آشورهاي جزيره 
اي آوچـك در حـال        اقدام براي توسعه پايدار آشورهاي جزيـره      

 ) ودومني اجالس ويژه جممع عمومي  نتيجه بيستتوسعه و
  ١۵هدف آوتاه مدت 

بـدهي آـشورهاي در حـال       مربـوط بـه     رسيدگي آامل به مسائل     
املللي به منظور قابل ادامـه        توسعه از طريق تدابري ملي و بني      

 آردن بدهي در مدت طوالني 
  ١۶هدف آوتاه مدت 

 

دانه و مولـد    تدوين و اجراي تدابريي براي اجياد آار شرافتمن       
 براي جوانان با مهكاري آشورهاي در حال توسعه 

  ١٧هدف آوتاه مدت 
اجياد امكان دسرتسي آشورهاي در حال توسعه به داروهاي ضروري          

  داروسازيهاي  با قيمت مناسب با مهكاري شرآت
  ١٨هدف آوتاه مدت 

هاي   آوري  هاي جديد، به ويژه فن      آوري  در دسرتس گذاشنت مزاياي فن    
 العاتي و ارتباطي با مهكاري خبش خصوصي اط

سـابقه بـراي      هاي بي   هاي توسعه هزاره باعث اجنام تالش        هدف -٢٩
هـاي جهـان، و بـه معيارهـاي           تامني نيازهـاي فقريتـرين ملـت      

ــر     ــورد نظ ــشرت م ــشرفت بي ــراي پي ــاني ب ــده جه ــه ش پذيرفت
آنندگان، آشورهاي در حال توسعه، جامعه مدني و ادهـاي            آمك

ها به اين     اين هدف . وط به توسعه تبديل گرديده است     عمده مرب 
هاي ضروري و مشرتك و مـورد تاييـد           اي از اولويت    ترتيب جمموعه 

 ٢٠٠۵آنند آه الزم است در اجـالس سـپتامرب            جهاني را منعكس مي   
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به لطف آار اجنام شده به وسـيله طـرح          . به آا رسيدگي آنيم   
: ي در توسـعه   گـذار   سـرمايه هزاره، آه گزارش آن بـا عنـوان         

 ٢٠٠۵ژانويـه   ٢هاي توسعه هزاره اي عملي براي حتقق هدف     برنامه
 اينك برنامه اقدامي براي حتقق آا       ، حتويل گرديد  اينجانببه  

اي موجـود اسـت آـه         هاي دلگرم آننده    مهچنني نشانه . وجود دارد 
. عنصر اساسي الزم يعين اراده سياسي در حال پديدار شدن اسـت           

 خواهد بود آه آيا از اقدامات گسرتده بـه          آزمايش واقعي اين  
وسيله آشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بـراي رسـيدگي            

 توسعه جهاني بـه بـيش از        آمكبه اين دستور آار با افزايش       
دو برابر در چند سال آينده محايت به عمل خواهد آمد يا نـه              

هـاي    حتقـق هـدف   آمك به   زيرا اين آاري است آه اجنام آن براي         
 . وسعه ضروري خواهد بودت
هاي توسعه هزاره به عنوان خبشي         در ضمن، الزم است به هدف      -٣٠

در حـايل آـه     . تر نگاه آنيم    از يك دستور آار توسعه حيت بزرگ      
هاي فراوان در داخل و خارج سـازمان          ها موضوع پيگريي    اين هدف 

اند، مسلم است آه آا به خودي خـود منايـشگر             ملل متحد بوده  
ور آار آامل توسعه نيستند، به صورت مستقيم بعضي از          يك دست 

 را در بـر     ١٩٩٠هاي دهه    تر مورد بررسي آنفرانس     مسائل گسرتده 
 مهچنان آه به نيازهاي ويژه آشورهاي در حـال توسـعه            گريند  مني

داراي درآمد متوسط يا به مسائل نابرابري فزاينده و ابعاد          
 مهگي اجـراي نتـايج      تر توسعه بشري و حكومت مطلوب، آه        گسرتده

 . پردازند آنند، مني آنفرانس را اجياب مي
هاي توسـعه      با وجود اين، درباره ضرورت دستيابي به هدف        -٣١

هـاي    با وجـود پيـشرفت در حـوزه       . توان مبالغه آرد    هزاره مني 
 الزم اسـت، بـه ويـژه در         ار، در جمموع جهان درباره آنچه     بسي

آوتـاهي  )  نگـاه آنيـد    ٢به آادر    ( اجنام شود  آشورهاي فقريتر 
آند دستور آـار      مهچنان آه گزارش طرح هزاره آشكار مي      . آند  مي

ما هنوز در سطح جهان و در بيشرت يا حـيت مهـه آـشورها قابـل                 
دسرتسي است البته به شرطي آه از شيوه مهيشگي دست بر دارمي و             

 ماه بعد سرعت و مقياس عمل را بـه شـدت            ١٢با شروع آار در     
 مـداوم و    اجنام اقـدامات  موفقيت  اي نيل به    بر. افزايش دهيم 

. ضروري است االجل    پايدار در سراسر دهه بني اآنون و زمان ضرب        
هاي توسعه دست يافـت       توان به هدف    علت اين است آه يك شبه مني      

هاي شديدي از نظـر ظرفيـت و          و آشورهاي بسياري دچار حمدوديت    
، سـاخنت   آموزش معلمان، پرستاران و مهندسان    . توانايي هستند 

ها، و اجياد آسب و آارهاي آوچـك          ها، مدارس و بيمارستان     جاده
و بزرگي آه قادر به اجياد شغل و درآمد مورد نيـاز باشـند،              

 . به زمان نياز دارد
 اجياد مشارآيت جهاني بـني آـشورهاي        ٢٠٠۵ الزم است در سال      -٣٢

 آه خود هشتمني هدف هزاره اسـت، و سـه سـال             -فقري و ثرومتند    
املللـي تـامني سـرمايه بـراي توسـعه در             ر آنفرانس بـني   پيش د 

مــونرتي، مكزيكــو، و اجــالس جهــاني توســعه پايــدار در      
 -ژوهانسبورگ، آفريقاي جنوبي دوباره تاييد و گـسرتش يافـت           

يـادآوري شـرايط انعقـاد ايـن توافـق          . به واقعيت بپيوندد  
هر آشور در حال توسعه بـراي توسـعه         . تارخيي شايان ذآر است   
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هـا و      تقويت حكومت، مبارزه با فساد و اجـراي سياسـت          -خود  
ها براي تشويق رشد به رهـربي خبـش خـصوصي و بـه                گذاري  سرمايه

حــداآثر رســاندن منــابع حملــي موجــود بــراي تــامني هزينــه  
آشورهاي توسعه  . مسئوليت اصلي دارد   -  هاي ملي توسعه    برنامه

در حـال   آنند آه به آـشورهاي        يافته، به نوبه خود، تعهد مي     
جـويي    هاي شفاف، معترب، و با صـرفه        اي آه اجراي برنامه     توسعه

در زمينه توسعه را در پيش بگريند محايت آامل مورد نياز آا            
را، به شكل افزايش آمك توسـعه، نظـام جتـاري داراي گـرايش              

 .هاي آنان ارائه دهنـد      بيشرت به مست توسعه، و حذف بيشرت بدهي       
در نتيجـه   .  اما حتقق نيافتـه اسـت      ها وعده داده شده     مهه اين 

شود و بـه      گريي مي   اين ناآامي در فهرست تعداد مردگان اندازه      
 . شود ها نام جديد افزوده مي اين فهرست هر سال ميليون

 
 هاي توسعه هزاره پيشرفت در زمينه هدف

 ٢ آادر 

هاي توسعه هـزاره در سراسـر         پيشرفت در امر دستيابي به هدف     
ها در آسـياي      بيشرتين پيشرفت . ت بوده است  جهان به شدت متفاو   

 ٢٠٠ بـيش از     ١٩٩٠شرقي و آسياي جنوبي حاصل شده آه فقط از          
با وجود اين نزديـك     . اند  ه  ميليون نفر از گرداب فقر خالص شد      

 ميليون نفر در آسيا هنوز با روزي آمـرت از يـك دالر              ٧٠٠به  
 را  آنند آه نزديك به دو سوم فقريترين مـردم دنيـا            زندگي مي 

دهنـد در حـايل آـه حـيت بعـضي از آـشورهاي داراي                 تشكيل مـي  
هاي غريدرآمدي، مانند حفاظـت از حمـيط          ترين رشد، در هدف     سريع

 ،انـد    آمرت از حد انتظار بوده     مادرانزيست و آاهش مرگ و مري       
آشورهاي جنوب صحراي آفريقا آانون اين حبـران هـستند و بـا             

ي، زيادي نگـران آننـده      ثباتي در تامني ذخاير غذاي      ادامه بي 
ميزان مرگ و مري آودآان و مادران، تعداد فراوان مردمي آـه            

آنند و افزايش آلي فقر مطلق بـا وجـود            ها زندگي مي    در زاغه 
هاي مهم در بعضي از آشورها، در زمينـه دسرتسـي             بعضي پيشرفت 
آمريكـاي التـني،    . ها به طـور جـدي عقـب هـستند           به بيشرت هدف  

، و خاورميانه و آفريقاي مشايل، آـه اغلـب          اقتصادهاي انتقايل 
تـري، بـا      انـد سـوابق نـامهگن       با نابرابري روز افزون مواجه    

هاي چشمگري در امر پيشرفت دارند اما از جهـت آلـي از               تفاوت
 .  الزم است، عقب هستند٢٠١۵االجل  آنچه آه براي رسيدن به ضرب
ده هاي گوناگون نيـز متفـاوت بـو         پيشرفت در دستيابي به هدف    

اگر چه منطقه جنـوب صـحراي آفريقـا و اقيانوسـيه در             . است
هـاي    ها عقب هستند، در جاهاي ديگر پيـشرفت         تقريبا مهه زمينه  

مهمي در آاهش گرسنگي، هببـود دسـتيابي بـه آب آشـاميدني و              
. افزايش تعداد آودآان در مدارس ابتدايي در حال حتقـق اسـت           

آاهش يافتـه امـا     هاي مرگ و مري آودآان نيز به طور آلي            نرخ
هـايي از      و در خبـش    آنـد شـده   پيشرفت در مناطق بسياري     سرعت  

در ايـن حـال، بـا وجـود         .  اسـت  شده معكوسآسياي مرآزي حيت    
پيشرفت چشمگري در بعضي از آشورها، در جممـوع امكانـات دفـع             
هبداشيت فاضالب، به ويژه در آفريقا و آسيا، جايي آـه تعـداد             

 حال افزايش است، بسيار ناآايف      نشينان نيز به سرعت در        زاغه
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نسبت مرگ و مري مادران و مهچنني بـروز و شـيوع بيمـاري              . است

ايدز و ويروس آن، سل و ماالريـا در سراسـر دنيـاي در حـال                
برابـري جنـسييت حتقـق      . توسعه به حد غريقابل قبويل زياد اسـت       

نيافته و هدف دستيابي به برابري در زمينه آموزش و پـرورش            
. ه اسـت   در آشورهاي بسياري بـه نتيجـه نرسـيد         ٢٠٠۵در سال   

زيست در مهـه منـاطق در حـال توسـعه عامـل               فساد و زوال حميط   
ن . گراني شديد است

 
 هاي ملي  ح  طر-ب 
 فقــر شــديد داليــل بــسياري دارد از شــرايط جغرافيــايي -٣٣

از مجلـه غفلـت از      (تا حكومت ضعيف يا فاسـد       گرفته  نامساعد  
از . ض بعدي آا  ها و عوار    ا لطمات جنگ  ت) اي شده   جوامع حاشيه 

هاي فقر هـستند آـه بـسياري از           تر دام انبارتر و زي    مهه مهلك 
هاي درستكار    فقريترين آشورها را حيت هنگامي آه از مزيت دولت        

نگه مـي    خودرمحانه     بي حلقهو مشروع و متعهد برخوردارند در       
 اين آـشورها، فاقـد تاسيـسات زيـر بنـايي اساسـي،              .دارند

رمايه انساني و مديريت عمومي، و حتت فشار بيماري، زوال و           س
ــي   ــدود، من ــي حم ــابع طبيع ــست و من ــيط زي ــابودي حم ــد  ن توانن

هاي اساسي مورد نياز براي حرآت در مسري جديـدي            گذاري  سرمايه
از خوشبخيت و رفاه تامني آنند مگر اين آه از محايت پايدار و             

 . هدفمند خارجي برخوردار شوند
 بـه   ،ها، به عنوان گامي خنست به مست حل اين مـسائل           آشور -٣۴

 سـال   ١٠گـرا بـراي       هاي سياسـي جـسورانه و هـدف         تصميماختاذ  
ها براي دسـتيابي بـه        گذاري  آينده، به منظور افزايش سرمايه    

به اين منظـور    . هاي آمي توسعه هزاره نياز دارند       حداقل هدف 
 يـك   ٢٠٠۶هر آشور در حال توسعه گرفتار فقر شديد بايد تـا            

هـاي توسـعه      برنامه توسعه ملي را آه براي رسـيدن بـه هـدف           
 تـصويب و    ، از جسارت الزم برخوردار باشد     ٢٠١۵هزاره تا سال    

هدف اين برنامه بايد افزايش عملـي       . اجراي آن را آغاز آند    
 سازي، بسيج منابع داخلـي و،        هاي عمومي، ظرفيت    گذاري  سرمايه

اين پيـشنهاد   . رمسي باشد  توسعه   آمك، جلب   استهر جا آه الزم     
ممكن است انقالبي نباشد اما با پيوند دادن مستقيم اقـدامات           

هاي بلند پروازانه و قابل نظـارت،         با نيازهاي ناشي از هدف    
اجراي آن نشانه حتول بنيادي به مست جسارت و پاسخگويي بيـشرت            

 . در مبارزه عليه فقر خواهد بود
ايـن آـار اجيـاد هـيچ         اين مهم است تاآيد شود آه براي         -٣۵

اختـاذ  تنها وسيله مورد نياز     . وسيله و سند جديدي الزم نيست     
آشورهايي آـه از    . نگرشي متفاوت در طراحي و اجراي آا است       

هاي بودجـه و       يعين چارچوب   برنامه آاهش فقر دارند    طرح و پيش  
ملي مورد توافق بانك    هاي سه ساله متعلق و تدوين شده          هزينه

 بايد آا را با چارچوب       توسعه املللي  بنيآاي  جهاني و ساير شر   
هاي سازگار با دستيابي بـه        گذاري  ها و سرمايه     ساله سياست  ١٠
ها در آشورهاي     دولت. هاي توسعه هزاره مهاهنگ و مهسو آنند        هدف

داراي درآمد متوسط و آشورهاي ديگري آـه در  آسـتانه حتقـق              
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هـاي      ر هـدف  عـالوه بـ   «هاي هزاره هستند بايد يك برنامـه          هدف
 . تر تدوين آنند هاي بلند پروازانه ، با هدف»توسعه هزاره

 چهارچوبي براي اقدام 
هـاي    هاي سرمايه گذاري بـراي دسـتيابي بـه هـدف             برنامه -٣۶

توسعه هزاره هر قدر خوب روي آاغذ نوشته شده باشند اگر با            
هاي حكومت شفاف و پاسـخگو، متكـي بـر حكومـت قـانون،                نظام

اجتماعي و اقتصادي و هچنني سياسي و مدني مهـراه          رعايت حقوق   
نباشند، و بر اساس مديريت عمومي پاسخگو و آارآمد اسـتوار           

بـسياري از آـشورهاي     . نباشد، در عمل موثر واقع خنواهند شد      
سازي بـه منظـور       هاي عمده براي ظرفيت     گذاري  فقريتر به سرمايه  

ارآنان بـا   اجياد و حفظ زيربناهاي الزم و آموزش و استخدام آ         
حكومـت مطلـوب،    وجـود   اما بـدون    . صالحيت نياز خواهند داشت   

آـن آـردن فـساد و          ريـشه  ن براي ادهاي نريومند و تعهدي روش    
مديريت نادرست، هر جا آه وجود داشته باشند، پيشرفت بيـشرت           

 . دور از دسرتس خواهد بود
هـاي اقتـصادي پويـا و          به مهني ترتيب، بدون وجود سياسـت       -٣٧

 در محايت از خبش خصوصي سامل قادر به اجياد شغل، درآمد            رشدگرا
و عايدات مالياتي در طول زمان، رشد اقتصادي پايـدار حتقـق            

گذاري در    اين آار به افزايش قابل توجه سرمايه      . خنواهد يافت 
گرا، مانند انرژي، محل و       سرمايه انساني و زير ساختار توسعه     

هـاي آوچـك و        شـرآت  بـه عـالوه،   . نقل و ارتباطات نياز دارد    
متوسط به حميط قانوني و نظارتي مساعد، از مجله قوانني مـوثر            
بازرگاني آه قراردادها و حقوق مالكيت را تعـيني و از آـا             
حفاظت آند، مديريت عمومي معقول و منطقي آه فساد را حمـدود            
و با آن مبارزه آند، و دسرتسي گسرتده بـه سـرمايه مـايل، از               

ايـن آـار، مهچنـان آـه دو         . رد نياز دارند  مجله منابع مايل خ   
آميسيون مهم يعين آميسيون جهاني درباره بعد اجتماعي جهاني         

، سال گذشته بـه     ۴ و آميسيون درباره خبش خصوصي و توسعه       ٣سازي
من گزارش دادند، براي اجياد مـشاغل مناسـب آـه هـم درآمـد               
فراهم سازند و هـم فقـريان، بـه ويـژه زنـان و جوانـان را                 

 . ، امري حياتي استآنندد توامنن
هاي جامعه مدني نقشي حياتي دارند تا در پيـشربد             سازمان -٣٨

. ايفا آنند »  فقر به تاريخ   سپردن«اين فرآيند اجرايي براي     
جامعه مدني نه فقط شريكي ضروري در ارائه خدمات به فقـريان            

هاي توسعه هزاره اسـت بلكـه مهچـنني           در چارچوب مورد نظر هدف    
ياجني اقدام در داخل آشورها درباره مسائل ضـروري         تواند م   مي

هاي فراگري و اجياد فـشار از ناحيـه تـوده             توسعه، بسيج جنبش  
مردم براي ملزم ساخنت رهربان به پاسـخگويي دربـاره تعهـدات            

املللي   هاي جامعه مدني در سطح بني       بعضي از سازمان  . باشدآنان  
هـاي جهـاني      رآتتوانند به اجياد يا به حرآت در آوردن مشا          مي

هاي مردمان بـومي و       درباره مسائل ويژه يا جلب توجه به رنج       
اي شــده، آمــك آننــد، در حــايل آــه  هــاي حاشــيه ســاير گــروه

توانند براي مشارآت در هبرتين       هاي ديگر جامعه مدني مي      سازمان
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ها در آشورها از طريق مبادالت اجتماعي و فـراهم سـاخنت              شيوه
 . ها آار آنند ولتمحايت و مشاوره فين به د

 هاي سياسي  سرمايه گذاري ملي و اولويت
ــت   -٣٩ ــاز دارد هف ــي ني ــه مل ــر برنام ــروه« ه ــسرتده » گ گ

 عمومي را آـه بـه طـور  مـستقيم بـه               گذاري و سياست    سرمايه
 شـالوده    و پردازند به حساب بيـاورد      هاي توسعه هزاره مي     هدف

ر طـرح   مهچنـان آـه د    . رشد به رهربي خبش خصوصي را فراهم آنـد        
هاي هزاره و مهچـنني       ها براي حتقق هدف     هزاره گفته شده، مهه اين    

 . تر توسعه ضروري هستند نيازهاي گسرتده

 غلبه بر تعصبات جنسييت رايج : برابري جنسييت
توانند بعضي از آارآمدترين گردانندگان        زنان توامنند مي   -۴٠

 بـري جنـسييت   مداخالت مستقيم بـراي پيـشربد برا      . توسعه باشند 
دوره ابتــدايي و دسرتســي بــه دوره شــامل تكميــل روزافــزون 

متوسطه براي دخرتان، تضمني تفويض امن مالكيت به زنان، تضمني          
، محايـت از دسرتسـي      بـاروري و جنـسي    دسرتسي به خدمات هبداشـت      

برابر به بازار آار، فراهم آردن  فرصت براي حضور بيشرت در            
 . زنان از خشونت استگريي دوليت و حفاظت از  ادهاي تصميم

  مديريت هبرت منابع  زمينهگذاري در سرمايه: زيست حميط
زيست، بـه     االجل براي حميط    هاي داراي ضرب     آشورها بايد هدف   -۴١

هـا،    هايي مانند درختكاري دوباره در جنگل       ويژه براي اولويت  
) اآوسيستم( نظام زيست    ازمديريت يكپارچه منابع آب، حمافظت      

هـا    بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف         .  اختاذ آنند  و مهار آلودگي  
زيست الزم است بـا       مديريت حميط زمينه  گذاري در     افزايش سرمايه 

پيـشرفت مهچـنني بـه      . ها مهراه باشـد     اصالحات گسرتده در خط مشي    
هايي براي آشاورزي، تاسيسات      هاي خبشي، از مجله برنامه      برنامه

 بـستگي دارد    زيربنايي، جنگلباني، شيالت، انرژي و محل و نقل       
به عالوه دسرتسي   . آنند   زيست را اجياب مي     آه مهگي حفاظت از حميط    

  هبرت به خدمات انرژي مدرن براي آاهش فقـر و حفاظـت از حمـيط              
مهچنني الزم اسـت اطمينـان حاصـل آنـيم آـه            . زيست حياتي است  

افزايش دسرتسي به آب آشاميدني سامل و امكانـات دفـع هبداشـيت             
 . دهند هاي توسعه را تشكيل  نامه از برفاضالب خبشي

 افزايش درآمدها و حمصول غذايي : توسعه روستايي
 آشاورزان خرده مالك و ساير آساني آـه در منـاطق فقـري              -۴٢

آنند به مواد مغذي براي خاك، انـواع هبـرت            روستايي زندگي مي  
هاي مدرن آشاورزي آه از       گياهان، مديريت هبرت آب و آموزش روش      

محل امكانات  ت پايدار باشند، در آنار دسرتسي به        نظر حميط زيس  
نيـاز  و نقل، آب، دفع هبداشيت فاضالب و خـدمات مـدرن انـرژي              

 آفريقا در قرن بيـست و يكـم از           براي شروع انقالب سبز   . دارند
 در جنوب صحراي آفريقا بايد مهه اين عناصـر را گـرد             ٢٠٠۵سال  

 . هم آورد
هـا و     رت آردن وضع زاغه   محايت از مشاغل، هب   : توسعه روستايي 

 هاي جديد  هاي جايگزين براي تشكيل زاغه اجياد شيوه
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 براي تعداد زياد و در حـال ازديـاد فقـريان روسـتايي،              -۴٣
خدمات اساسي زير بنايي، مانند انـرژي، محـل و نقـل، آـنرتل              

، در آنـار امنيـت هبـرت زنـدگي و           مواد زائد آلودگي و ادام    
ي اجيـاد مـسكن مناسـب و محايـت از           ها به رهربي جامعه برا      تالش

 است مسئوالن   ضروريبه اين منظور    . ريزي شهري الزم است     برنامه
هاي مربوط به فقـريان       حملي تقويت شوند و از نزديك با سازمان       

 . شهري مهكاري آنند
 تضمني دسرتسي مهگان به خدمات ضروري : هاي هبداشيت نظام

 دسرتسـي مهگـاني بـه       هاي هبداشيت نريومند بـراي تـضمني         نظام -۴۴
خدمات هبداشيت اساسي، از مجله خـدمات بـراي محايـت از هبداشـت              

هـاي    مادر و آودك، محايت از هبداشت توليد مثل و آنرتل بيماري          
)  نگـاه آنيـد    ٣به آادر   (آشنده، مانند ايدز، سل و ماالريا       

هـاي آـايف، تعـداد        گـذاري   اين آار مستلزم سـرمايه    . الزم است 
داشيت آه داراي انگيزه و حقوق آايف باشند،        فراوان آارآنان هب  

هـاي مـديريت نريومنـد و حـذف           زير بنا و ذخاير قـوي، نظـام       
 .  از مصرف آنندگان است خدمات هبداشيتدريافت هزينه

تضمني آمـوزش مهگـاني ابتـدايي، گـسرتش         : آموزش و پرورش    
 .  و عايلهحتصيالت متوسط

متام سطوح بايـد     والدين و جوامع براي پيشرفت آموزش در         -۴۵
 بداننـد و    اري آنند آـه مـدارس خـود را پاسـخگو          د آ نبتوان
 تدريس را هبـرت       و شيوه  هاي درسي، آيفيت آموزش     ها برنامه  دولت

آنند؛ هر جا آه الزم است منابع انساني و ظرفيت زيربناسازي           
 پـذير بـه مدرسـه       اجياد آنند؛ و بـراي آوردن آودآـان آسـيب         

هـا از والـدين بـه         دريافت هزينـه  ، از مجله عدم     هايي  انگيزه
 . وجود آورند

 سازي ملي ظرفيت: آوري و نوآوري علوم، فن

 

ها به منظور افزايش ظرفيت بومي آشورها براي دانش            دولت -۴۶
آوري اطالعاتي و ارتباطي، بايد ادهاي        آوري، از مجله فن     و فن 

مشورتي علمي اجياد آنند، از تاسيسات زيربنـايي بـه عنـوان            
هـاي علمـي و       آوري محايت آنند، دانـشكده      براي آموزش فن  فرصيت  

مهندسي را گسرتش دهند، و بر آاربردهـاي جتـارت و توسـعه در              
 . آوري تاآيد آنند  درسي علمي و فنهاي برنامه

  ٣آادر 
 فاجعه بيماري ايدز و ويروس آن 

 بـيش از سـه ميليـون        بيماري ايدز و ويروس آن اينك هر سال       
سابقه براي توسعه و امنيـت انـسان          طري بي  خ آشد و   نفر را مي  
هـا خـانواده را از هـم          اين بيماري ميليـون   . رود  به مشار مي  

ايـدز، خطرنـاآرت    . گذارد  ها هزار يتيم به جا مي       پاشد و ده    مي
هاي هبداشت، آموزش     از فقط يك حبران عمومي هبداشيت است آه نظام        

ايـن  . آنـد   اورزي و رفـاه اجتمـاعي را نـابود          و پرورش، آش  
بيماري عالوه بر اين آه مانعي عظيم بر سر راه رشد اقتصادي            

آند و خطـري      است ساختارهاي امنييت و حكوميت را نيز تضعيف مي        
 . آورد بيشرت به وجود مي
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در شرايطي آه   . آند  اين بيماري واآنشي استثنايي را اجياب مي      
هـاي    درماني براي ايدز وجود ندارد، فقط با بسيج متـامي خبـش           

اي آه تاآنون در تاريخ هبداشت مهگاني شنيده           به گونه  -عه  جام
اين آار نيازمنـد    . توان جلوي پيشروي آن را گرفت        مي -شده  ن

هاي آاهش تاثري است آه       پيشگريي، آموزش، درمان جامع و برنامه     
ها براي محايـت و رهـربي         بدون تعهد شخصي سران آشورها و دولت      

 . موفق خنواهد شدبه ايدز نسبت هاي چند خبشي  واآنش

 

هـايي در      شروع بـه دسـتيابي بـه موفقيـت         ٢٠٠٠جهان از سال    
ها ايـن مبـارزه را        بيشرت دولت . مبارزه عليه ايدز آرده است    

داده و ساختارهاي اداري يكپارچـه       قرارخود   راهربدي    اولويت
. انـد   دهآور بـه وجـود   براي رهربي و مهاهنگ آردن اين مبارزه        

ايدز، سـل و ماالريـا، آـه در سـال           صندوق جهاني مبارزه با     
 خواهان تشكيل آن شدم، اينك نقشي برجسته در اين تـالش            ٢٠٠١

آند و در عـني حـال توجـه خـود را بـر سـاير                  جهاني ايفا مي  
در . هاي آشنده و مبارزه با آـا معطـوف آـرده اسـت              بيماري

حـال   هفتـصد هـزار نفـر در دنيـاي در            ٢٠٠۴جمموع تا دسامرب    
فقـط  مدت   قرار داشتند آه در      ريرتوويروس ضد   توسعه حتت درمان  

ايـن امـر    .  درصـد افـزايش يافتـه بـود        ۶٠  به  ماه نزديك  ۵
ا ملللي اينك براي درمان       دهد آه جامعه بني     اولوييت را نشان مي   

دهـد آـه در       به سرعت در حال گسرتش ايدز قائل است و نشان مي          
  .توان به وجود آورد مدتي بسيار آوتاه تفاوتي واقعي مي

 ايـدز و    با اين حال، اگر قرار باشد براي آاهش شيوع ويروس         
 به مهه آـساني آـه بـه آن          ريرتوويروسارائه درمان مناسب ضد     

داشته باشـيم، هنـوز     اميد واقعي   نياز دارند در دهه آينده      
 . آارهاي زيادي بايد اجنام داد

هاي بسياري هنوز به صورت علين به اين بيماري نپرداخته            دولت
انـد    آبرويي مبتاليان به آن تالش نكرده       ي از بني بردن بي    و برا 

يا به قدر آايف خود را به اجنام آن نوع اقـدام و حبـث صـريح                 
منـابع  . اند  درباره برابري جنسييت آه الزم است، متعهد نكرده       

براي ايدز، به ويژه، بسيار آمرت از نياز براي تدارك واآنش           
 مهچنني آمك دهندگان چنـد      هاي ملي، و    دولت. آامل است و  فراگري  

هـايي بـراي تـامني ايـن          جانبه و دو جانبه اينك بايـد گـام        
 . ها بر دارند هزينه

 ١٠ تـا    ٧املللـي خواسـتم سـاالنه         چهار سال پيش از جامعه بني     
بيين شده براي مبـارزه       ميليارد دالر براي  تامني نيازهاي پيش      

 فراهم  با بيماري ايدز و ويروس آن در دنياي در حال توسعه            
در ايـن حـال     . اين مبلغ به طور آامل تامني نشده است       . سازد

آنچـه الزم   در نتيجه مهيشه بـني      . اين بيماري گسرتش يافته است    
اين . فراهم شده شكايف پيوسته در حال گسرتش دارمي       است و آنچه    

تر   اي بلند پروازانه    ما به برنامه  . تواند ادامه يابد    وضع مني 
بنـابراين از   . ريي و درمان نياز دارمي    تر براي پيشگ    و متعادل 
خواهم به صورتي اضـطراري و فـوري منـابع            املللي مي   جامعه بني 

الزم را براي واآنشي گسرتده و فراگري نسبت به بيماري ايدز و            
دفـرت مبـارزه    ويروس آن، آن گونه آه به وسيله برنامه مشرتك          

راهم  و شرآاي آن شناسايي شده، فـ       (UNAIDS) با ايدز ملل متحد   
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سازند و بودجه آامل را براي صندوق جهاني مبارزه با ايدز،           
  .سل و ماالريا تامني آنند

 جتارت و تامني منابع مايل براي توسعه  : ٨ عملي آردن هدف -ج 
 براي بسياري از آشورهاي با درآمـد متوسـط و آـشورهاي             -۴٧

هـا را     اين برنامه هزينه  فقريتر، بيشرت منابع الزم براي تامني       
توان و بايد در داخل از درآمدهاي دوباره اختصاص يافتـه             مي

، تامنيگذاري خبش خصوصي      ها و سرمايه    هاي خانواده   دولت، مساعدت 
 درآمـد    اما در بيشرت آشورهاي آم    . و با گرفنت وام تكميل آرد     

و در تقريبا مهه آشورهاي آمرت توسعه يافته، حداآثر منـابعي           
ايي مجع آوري آرد بسيار آمـرت از        با چنني تالش ه   توان    را آه مي  

بـر  . هاي توسـعه هـزاره اسـت        هدفمنابع الزم براي رسيدن به      
گـذاري بـراي ايـن        هـاي سـرمايه     اساس طرح هزاره، فقط هزينه    

 دالر سـرانه در     ٧۵ درآمد معمويل حـدود       ها در يك آشور آم      هدف
در شـرايط    (٢٠١۵ دالر در    ١۴٠ خواهد بود آه بـه حـدود         ٢٠٠۶

اين مبالغ اندك، معـادل     . افزايش خواهد يافت  ) ريكنواخت دال 
آا بسيار فراتـر    ساالنه  يك سوم تا يك دوم درآمدهاي سرانه        

بـه منظـور اجيـاد      . از منابع بيشرت آشورهاي آم درآمـد اسـت        
از » تدبري خـروج  «صي و   گذاري بيشرت خبش خصو     شرايط براي سرمايه  

وانـي در   براي اين آـشورها، افـزايش فرا      طوالني  مدت  آمك در   
 . آمك توسعه الزم است

 آمك 
هاي اخري افزايش       ترين تغيريها در سال      يكي از دلگرم آننده    -۴٨

مقدار آمك توسعه رمسي، پس از يك دهه آـاهش مـداوم در دهـه               
نـوان   بوده است و مقدار آمك توسعه رمسي جهاني آه به ع           ١٩٩٠

 آشورهاي توسعه يافتـه توصـيف       درصدي از، درآمد ناخالص ملي    
 ٣٣/٠ درصد است آه هنوز آامال آمرت از         ٢۵/٠ده در حال حاضر     ش

شد، چه رسد بـه هـدف          پرداخت مي  ١٩٨٠درصد است آه در اواخر      
 ۵. تاييد شد٢٠٠٢ در مونرتي درصدي آه در امجاع   ٧/٠طوالني مدت   

 ،ها  بر مبناي تعهدات آنوني چند آمك دهنده براي افزايش آمك         
 ١٠٠ي ساالنه بايد به حدود      هاي توسعه رمس    در آينده مقدار آمك   

، يعين نزديك به دو برابر ميزان آن در         ٢٠١٠ميليارد دالر تا    
اما قسمت قابل توجهي از     .  افزايش يابد  مونرتيزمان آنفرانس   

دهد تـا     ها و آاهش ارزش دالر را نشان مي         اين منابع لغو بدهي   
تامني منابع مايل خالص طوالني مدت، و در هر صورت جممـوع ايـن              

هـاي     ميليارد دالر آمـرت از مقـدار آمـك         ۵٠م باز هم حدود     رق
آند فقط براي     توسعه رمسي خواهد بود آه طرح هزاره برآورد مي        

هاي توسعه هزاره الزم خواهد بود تا چه رسد به            رسيدن به هدف  
 . هاي توسعه بيشرت اولويت

گروه . هايي از پيشرفت بيشرت وجود دارد        خوشبختانه نشانه  -۴٩
 آمك دهندگان، از مجله اعضاي جديد احتاديه اروپا و          جديدي از 

بعضي از آشورهاي در حال توسعه ثرومتندتر، مانند برزيل، چني          
  هـاي  اي روزافزون ختصص    اند آه مهگي به گونه      و هند پديدار شده   

خود را از طريق مهكاري فين به ساير آشورهاي در حـال توسـعه              
 ٧/٠نون بـه هـدف      پنج آشور آمك آننـده تـاآ      . دهند  ارائه مي 
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هـاي زمـاني بـراي        درصد رسيده و شش آشور ديگر اخـريا جـدول         
اي آـه     آـشورهاي توسـعه يافتـه      :اند  رسيدن به آن تعيني آرده    

اند بايد زمان معيين را بـراي رسـيدن بـه             ه  تاآنون چنني نكرد  
 آمك توسـعه    خود به  ملي     درصد درآمد ناخالص   ٧/٠هدف اختصاص   

آن  آار را با افزايش قابـل توجـه           تعيني و اين   ٢٠١۵رمسي تا   
 .  درصد برسانند۵/٠ به ٢٠٠٩ شروع آنند و تا ٢٠٠۶پيش از 

ــعه  -۵٠ ــال توس ــشورهاي در ح ــسياري از آ ــه در ب ــايل آ  در ح
هاي ظـرفييت آشـكاري وجـود دارد، بايـد تـضمني آنـيم                حمدوديت

اي بيـشرتي     هـاي توسـعه      بالفاصله آمـك   ،اند  آشورهايي آه آماده  
هـاي ملـي      اي آه برنامه    آشورهاي در حال توسعه   . دريافت آنند 

درست، شفاف و پاسخگو آمـاده و ارائـه دهنـد و بـراي آمـك                
هـاي     آمـك  ٢٠٠۵توسعه رمسي بيشرت تقاضا بدهند بايـد از سـال           

 با سرعت آايف دريافـت آننـد تـا          خوب و بيشرت آايف، با آيفيت     
 . هاي توسعه هزاره دست يابند بتوانند به هدف

رين راه براي افزايش ميـزان آمـك توسـعه رمسـي            ت   مستقيم -۵١
شورهاي آمـك   هاي ملي آـ     هاي بيشرتي از بودجه     اختصاص دادن سهم  

هاي توسعه هـزاره       اما چون حتقق هدف     است  آننده به آمك توسعه   
هاي توسـعه رمسـي در        هاي آلي آمك    نياز به افزايش شديد هزينه    

ي تامني مايل   هاي جديد برا     يافنت راه  ،طول چند سال آينده دارد    
 بـسيار ارزمشنـد     مـدت   ميانهاي آوتاه و      افزايش شديد در دوره   

چند ايده براي منابع نوآورانه منابع مايل براي تكميل         . است
پيشنهاد شده، و يك ابتكـار      مدت   طوالنيدر  هاي توسعه رمسي      آمك

مهم به رهربي برزيل، شيلي، فرانسه، آملان و اسپانيا در حال           
امـا آنچـه اينـك الزم       . بعضي از آا است   حاضر مشغول بررسي    

 سازوآاري براي تضمني افزايش فـوري تـامني منـابع مـايل             ،است
پيـشنهادي، امكـان    » املللي  تسهيالت تامني منابع مايل بني    «. است

ها يا منافع در      مترآز هزينه  از راه  ام اين آار را   بالقوه اجن 
، در حـايل     دارد هاي توسعه رمسي    هاي آتي آمك    جرياندوره نزديك   

. شـود   هـاي موجـود اسـتفاده مـي         هاي هزينه   آه هنوز از آانال   
تـسهيالت  «برنامـه   اجـراي    ٢٠٠۵املللي بايد در سال       جامعه بني 

مترآـز  را شروع آند تا از اختصاص       » املللي  منابع مايل بني  تامني  
به آه  هاي توسعه رمسي،       آمك ها يا منافع در دوره نزديك       هزينه

 ٧/٠براي رسيدن به هدف آمك توسعه رمسـي         وسيله تعهدات بيشرت    
سـاير منـابع    . ، محايـت آنـد     حتكـيم شـده    ٢٠١۵درصد قبـل از     

تـر    نوآورانه تامني منابع مايل براي توسعه نيز در مدت طوالني         
  .مورد بررسي قرار گريند» تسهيالت«بايد براي تكميل 

توان و بايد با اقدام آني براي محايت          ها را  مي      اين گام  -۵٢
، يعــين ابتكارهــاي نــسبتا »بردهــاي ســريع«اي از  جمموعــهاز 

ارزان، پر تاثري با امكان بالقوه توليد دسـتاوردهاي عمـده           
ايـن   .ها نفـر را جنـات داد        آوتاه مدت، تكميل آرد و ميليون     

نـد و   انـد از توزيـع انبـوه رايگـان پـشه ب           تو  ها مـي    اقدام
 غـذاهاي   هاي توليد   داروهاي موثر ضد ماالريا تا گسرتش برنامه      

خانگي براي مدارس با استفاده از مواد غذايي توليدي حملي و           
هاي مربوط به آموزش و پـرورش ابتـدايي و            عدم دريافت هزينه  

برداشـنت چـنني    . هـا را شـامل شـود        خدمات هبداشيت از خـانواده    
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هاي توسـعه     هاي ملي هدف    هاي سريعي محايت حياتي از برنامه       گام
هـا انگيـزه سـريع و          اقـدام  ايـن . هزاره فراهم خواهد آـرد    

 وهاي اوليـه بـه وجـود خواهـد آورد              موفقيت براي الگوهايي
هـاي توسـعه هـزاره        باعث افزايش تعهدات نسبت به حتقـق هـدف        

تر   هاي طوالني مدت    گذاري  خواهد شد اگر چه جانشيين براي سرمايه      
 . و پايدار خنواهند بود

اسـخگويي   در عني حال، براي افزايش آيفيـت، شـفافيت و پ           -۵٣
آمـك  . هاي اضـطراري الزم اسـت       هاي توسعه رمسي اجنام اقدام      آمك

هاي ملي آشورها و      بايد با نيازهاي حملي مشخص شده در برنامه       
هاي توسعه هـزاره ارتبـاط و پيونـد داشـته             دستيابي به هدف  

. باشد نه به منافع عرضه آنندگان در آـشورهاي آمـك دهنـده            
حال توسعه اسـت امـا خـود        اين مسلما براي سود آشورهاي در       

تواننـد بـه    جهت آه مي     از اين    -آشورهاي توسعه يافته نيز     
 آن  ازماليات دهندگان خود نشان دهند آه آمـك مـوثر اسـت،             

جممع عايل براي   « دهنده به پريوي از       آشورهاي آمك  .برند  مي سود
 در پاريس تشكيل    ٢٠٠۵آه مارس   » ها  رسيدگي به موثر بودن آمك    

هـاي قابـل       جـداول زمـاني و هـدف       ٢٠٠۵پتامرب  شد، بايد تا س   
نظارتي براي مهسو آردن ساز و آارهاي خـود در زمينـه حتويـل              

هاي توسـعه     هاي آشورهاي شريك آه بر اساس هدف        آمك با برنامه  
ها   اين جداول زماني و هدف    . هزاره استوار باشند، تعيني آنند    

ي توسعه  ها  گذاري بر اساس هدف     هاي سرمايه   شامل تعهدات به طرح   
، تـامني سـرمايه چنـد سـاله قابـل           ٢٠١۵هزاره، ا فق زماني     

اي   هاي به شدت ساده شده و محايت مـستقيم بودجـه            بيين، روش   پيش
از آــشورهايي اســت آــه ســاز و آارهــاي مناســب را آمــاده  

 . اند آرده

 بدهي 
هـاي توسـعه      آمـك دريافت   بدهي خارجي ارتباط نزديكي با       -۵۴

كار آشورهاي فقـري بـه شـدت بـدهكار          بر اساس ابت  . رمسي دارد 
 آشوري تعهد شده    ٢٧ ميليارد دالر براي آاهش بدهي       ۵۴تاآنون  

اما اگر چـه شـواهد      . اند  آه به نقطه تصميم يا تكميل رسيده      
هـاي    متقاعد آننده است آه اين امر منابعي را آه براي هـدف           

آند، اما هنوز بسيار آمـرت        توسعه هزاره حياتي است، آزاد مي     
ما براي حرآـت بـه پـيش، بايـد          . ابع مورد نياز است     از من 

امكان تداوم بدهي را به عنوان ميزان بدهي آه به يك آـشور             
  سـال  هاي توسعه هزاره دست يابـد و بـه          دهد به هدف    اجازه مي 

. هاي بدهي برسد، دوباره تعريف آنيم        بدون افزايش نسبت   ٢٠١۵
 مـستلزم   براي بيشرت آشورهاي فقري به شدت بدهكار، ايـن امـر          

 ١٠٠تامني سرمايه به صورت احنصاري بر اساس آمك بالعوض و لغو            
ها استوار خواهد بود، در حايل آه براي بسياري از            درصد بدهي 

آشورهاي به شدت بدهكار آه به شـدت فقـري نيـستند و درآمـد               
متوسط دارند اين امر مستلزم آاهش آامال بيشرت بـدهي، بيـشرت            

لغو بيشرت بدهي بايـد     . واهد بود از آنچه آه پيشنهاد شده، خ     
بدون آاهش منابع قابل دسرتسي ساير آشورهاي در حال توسـعه،           
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آيي مايل طوالني مدت ادهاي تـامني         و بدون به خطر انداخنت آار     
 .  شوداجناماملللي  منابع مايل بني

 جتارت 
هـاي در مقيـاس       گـذاري    در حايل آه جتارت نياز به سـرمايه        -۵۵

برد، يـك      محايت آمك توسعه رمسي را از بني مني        بزرگ توسعه مورد  
تواند حمرك نريومند رشد اقتـصادي        نظام جتاري باز و عادالنه مي     

آاهش فقر باشد به ويژه هنگامي آه بـا آمـك آـايف ترآيـب               و  
بنابراين توسعه به درسيت در قلب مـذاآرات جتـاري چنـد            . شود

 در حـال    .گـريد   جانبه دور دوحه سازمان جتارت جهاني قرار مـي        
 بـراي   شـرايط مناسـب   حاضر از آشورهاي در حال توسعه غالبا        

شود چون آـشورهاي ثرومتنـد از         رقابت در جتارت جهاني دريغ مي     
هاي گوناگوني براي حمـدود آـردن         ها و يارانه    ها، سهميه   تعرفه

آننـد و از توليـد        دسرتسي بـه بازارهـاي خـود اسـتفاده مـي          
اجـالس وزيـران سـازمان      . آورند  آنندگان خود محايت به عمل مي     

 فرصيت، آه نبايـد آن را از دسـت          ٢٠٠۵جتارت جهاني در دسامرب     
ــي ــراهم م ــراردادي   داد ، ف ــا ق ــازد ت ــرايس ــن ب ــالح اي  اص

 تعيني جدول زماني    ،يك اولويت فوري  . ها تدوين آنند    ناهنجاري
براي آشورهاي توسعه يافته است تا موانع دسرتسي بـه بـازار            

هـاي داخلـي      از بني بردن تدرجيي يارانه    را بر طرف و شروع به       
براي رسـيدگي   . منحرف آننده جتارت به ويژه در آشاورزي آنند       

بايـد  دور دوحـه     مذاآرات جتـاري چندجانبـه    به اين اولويت،    
 ٢٠٠۶اجرا و پـيش از پايـان         ،توسعهخود را در زمينه     وعده  

آشورهاي عضو به عنـوان گـام خنـست بايـد           . آندتكميل  آن را   
رتسي بدون گمرآي و بدون سهميه به بـازار را بـراي            امكان دس 

 . آليه صادرات آشورهاي آمرت توسعه يافته فراهم سازند
، تاآيد آرد آه بـراي بـسياري از آـشورهاي در            مونرتي امجاع   -۵۶

حال توسعه، به ويژه فقريترين آا، آه به توليد چند آاال متكـي             
ه خـود را در     هستند، مشكلي نيز در زمينه عرضـه وجـود دارد آـ           

 باعـث دهد آـه ايـن        فقدان ظرفيت اجياد تنوع در صادرات نشان مي       
آسيب پذيري در برابر نوسانات قيمت وافول مداوم شـرايط جتـارت            

هاي توسعه هزاره براي اجيـاد        هاي ملي مربوط به هدف      برنامه. است
هـا در توليـد آـشاورزي،         گـذاري   رقابت جتاري الزم است بر سرمايه     

بوط به جتارت، و صنايع صادراتي رقابيت، بـه ويـژه           زيربناهاي مر 
براي آشورهاي آمرت توسعه يافته، آشورهاي در حال توسـعه فاقـد            

اي تاآيـد     دسرتسي به دريا و  آشورهاي در حال توسعه آوچك جزيره          
ابتكارهايي براي رسيدگي به اين مشكالت، تشويق به        اگرچه  . آنند

انات قيمـت آاالهـا وجـود       پذيري به نوسـ     اجياد تنوع و آاهش آسيب    
محايت از اين ابتكارها آمـرت از ميـزان مـورد لـزوم             اما  دارد،  

ب . وده است
 
  تضمني قابليت تداوم حميط زيست -د 
 ما به صورت بنيادي براي حفظ موجوديت و توسعه خود به            - ۵٧

هاي ما براي غلبه بـر        تالش. امي  ها و منابع طبيعي وابسته      نظام
 توسعه پايدار بيهوده خواهد بـود اگـر         فقر و برخورداري از   
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زوال و نابودي حميط زيست و آاهش و امتام منـابع طبيعـي بـه               
هـاي ملـي در سـطح         برنامـه . صورت افسار گسيخته ادامه يابد    

ها در زمينه مديريت هبـرت حمـيط          گذاري  آشوري بايد شامل سرمايه   
هاي ساختاري را براي تداوم حمـيط         زيست باشد و اجنام دگرگوني    

هاي مربوط به حمـيط       براي بسياري از اولويت   . آند  ميزيست الزا 
ها، ماهيگريي و تنوع زيـسيت        هاي مشرتك، جنگل    زيست مانند آبراه  

مـا  . اي و جهاني بايـد تقويـت شـوند          هاي منطقه   درياها، تالش 
دهـد چگونـه راه       اآنون يك منونه اميد خبش دارمي آه نـشان مـي          

كرانه پروتكـل مـونرتال     بـه شـ   . تـوان يافـت     هاي جهاني مي    حل
، بـه نظـر   ۶شـوند  درباره موادي آه باعث آاهش اليه اوزون مـي     

رسد خطر تشعـشات زيانبـار در حـال تقليـل باشـد و ايـن                  مي
هـاي    دهد وقيت مهه آشورها براي اجراي چـارچوب         آشكارا نشان مي  
هاي قاطعانه به عمل آورنـد مـسائل          املللي تالش   مورد توافق بني  

امـروز بـراي    . توان حل آرد    يط زيست را مي   جهاني مربوط به حم   
املللي اقدام به ويـژه اضـطراري،         حل سه چالش عمده جامعه بني     

اي آه د به گونه . ر زير توصيف شده، الزم است
 بيابان زايي

 زوال و نابودي بيش از يك ميليارد هكتـار زمـني تـاثريي              -۵٨
. ويرانگر بر توسعه در بسياري از خبش هاي جهان داشـته اسـت            

بــه تــدريج آــه آــشاورزي و روش هــاي زنــدگي ايــل نــشيين و 
چادرنشيين غريقابل دوام و غريقابل حتمل شده ميليـون هـا نفـر             

صدها ميليون نفـر    . جمبور شده اند زمني هاي خود را رها آنند        
ديگر در معرض خطر تبديل شدن به آوارگان حمـيط زيـست قـرار              

ابان زايـي بايـد      براي مبارزه با بي    املللي  بنيجامعه  . دارند
از آنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با بيابان زايـي در           

 بـه ويـژه در      ،آشورهايي آه خشكسايل شديد و يا بيابان زايي       
 . محايت و آن را اجرا آند،آنند مي را جتربه ،آفريقا

 تنوع زيسيت
 نگراني جدي ديگر از دست رفنت تنوع زيـسيت اسـت آـه بـا                -۵٩

ايـن رونـد    . هان در حـال رخ دادن اسـت       سرعيت بي سابقه در ج    
توليـد مـواد غـذايي و آب         ، معاش ،نگران آننده مهچنني هبداشت   

سامل را به شدت به خطر مي اندازد و آسيب پذيري مجعيت ها را              
 طبيعي و تغـيريات آب و هـوايي افـزايش مـي             باليايدر مقابل   

متام دولت ها براي تغـيري ايـن رونـد بايـد بـه صـورت                . دهد
 آنوانـسيون تنـوع      و دسته مجعي گام هايي بردارند و       ديانفرا
 و تعهد ژوهانسبورگ را براي آاسنت قابل توجه نسبت از            ٨زيسيت

دست رفنت تنوع زيسيت تا  ٩. اجرا آنند٢٠١٠
 تغيريات آب و هوايي

 يكي از بزرگرتين چالش ها در زمينه حميط زيـست و توسـعه              -۶٠
 بـا تغـيريات آب و       در قرن بيست و يكم چالش آنرتل و برخـورد         

اآثريت عظيم دانشمندان اينك قبـول دارنـد آـه          . هوايي است 
. فعاليت هاي بشري تاثريي قابل توجه بر آب و هواي زمني دارد           

غلظـت گازهـاي     ،جـدهم از شروع عصر صـنعت در اواسـط قـرن ه          
 زمني  ،گلخانه اي جو زمني به ميزان قابل توجهي افزايش يافته         
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 . باال رفته است   اسطح درياها آشكار  به شكل حمسوسي گرم شده و       
هه ثبت شده بود آه طـي آن خيچـال هـاي             گرم ترين د   ١٩٩٠دهه  

با توجه به پيش بـيين افـزايش        . طبيعي و يخ قطب ها آب شدند      
 ي افزايش ،)جاري(بيشرت گازهاي گلخانه اي در طول قرن آينده         

مشابه در آب و هواي جهان به معين اين است آه احتمـال دارد              
 سطح زمني باعث افزايش بي ثباتي آب و هـوا و بـروز و               حرارت

شدت بيشرت رويدادهاي شديد هوايي مانند توفان ها و خشكـسايل           
آشورهاي آسيب پذير در برابـر چـنني تغيرياتـي يعـين            . ها شود 

 آـشورهاي سـاحلي     ،آشورهاي در حال توسـعه آوچـك جزيـره اي         
ه خـشك و     و آشورهاي منطق   ،داراي مجعيت زياد ساآن نواحي پست     

نيمه خشك استوايي و نيمه استوايي آمرت مي تواننـد از خـود             
 يآـا مهچـنني آمرتيـن نقـش را در توليـد جهـان             . حمافظت آنند 

 آـا   ،اگر دست روي دسـت بگـذارمي      . گازهاي گلخانه اي دارند   
 .هبايي سنگني و تلخ براي اقدامات ديگران خواهند پرداخت

نسيون مربوط  چارچوب آنوا در  ١٠ ١٩٩٧ اجراي پروتكل آيوتو     -۶١
 گامي مهم   ٢٠٠۵ سازمان ملل از فوريه      ييبه تغيريات آب و هوا    

 امـا ايـن آنوانـسيون       ،به مست برخورد با گرم شدن جهان است       
 بايـد دربـاره     املللي  بنيجامعه  .  ادامه مي يابد   ٢٠١٢فقط تا   

 مربوط به تثبيت غلظت گازهاي گلخانـه اي پـس از آن             هاي  هدف
پيشرفت هاي علمي و نوآوري در زمينه فـن         . دتاريخ توافق آن  

آوري نقشي مهم بـراي ايفـا در زمينـه آـاهش تغـيريات آب و                
. هوايي و اجياد تسهيالت براي تطبيق با شـرايط جديـد دارنـد            

اگر قرار است ابزارهاي الزم را به موقع در اختيـار داشـته             
الزم است به ويژه بودجه حتقيق      .  بايد اينك بسيج شوند    ،باشيم

ن و   مـديريت آـرب    ،ابع انـرژي قابـل جتديـد      و توسعه براي من   
. بـازدهي انـرژي بـه طـور اساسـي افـزايش يابـد             و  آارآيي  

 ، مانند بازارهاي جتارت آـربن     ،سازوآارهاي مربوط به خط مشي    
 ،ن آه در ژوهانسبورگ توافق شـد      مهچنا. نيز بايد گسرتش يابند   

گوهـاي  وليت اصلي آاهش تغـيريات آب و هـوايي و سـاير ال            مسئ
غريقابل دوام توليد و مصرف بايد متوجه آشورهايي باشـد آـه            

 املللي  بنيما بايد چارچوب    . عوامل اصلي اجياد اين مشكل هستند     
 بـا مـشارآت گـسرتده تـر مهـه           ،٢٠١٢فراگريتري بـراي پـس از       

توليدآنندگان اصلي گازهـاي گلخانـه اي و آـشورهاي توسـعه            
 مهاهنگي  اجنام اقدامات وسعه تدوين آنيم تا     يافته و در حال ت    

ق  از مجلـه از طريـ      ،را آه در سطح جهاني تعريف شـده باشـند         
 ،وليت هاي مشرتك اما متمايز     با توجه به اصل مسئ     ،نوآوري فين 

 .براي آاهش تغيريات آب و هوايي تضمني آنيم
 
  اولويت هاي ديگر براي اقدام جهاني-ه 
دي از   براي رسيدگي به نيازهـاي بيـشرت توسـعه در تعـدا            -۶٢

 نيز  ، به گونه اي آه در زير توضيح داده شده         ،ساير حوزه ها  
 .اقدام ضرورت دارد

 فوني مسرينظارت و رسيدگي به بيماري هاي ع
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 به بيماري هاي مهه گري در حـال حتـول           املللي  بني واآنش آلي    -۶٣
به حد حريت آوري آند بـوده و منـابع اختـصاص يافتـه بـراي                

 با اين   ،ماالريا. ري ناچيز است  مقابله با آا به حد شرم آو      
 ،پيشگريي و درمان آن وجود دارد     آه تدابري بسيار موثري براي      

 و قربـاني مـي      آند  ميدنياي استوايي بيداد    مهچنان در سراسر    
بسياري از بيماري هاي عفوني آـه امـروز آـشورهاي در            . گريد

 به ويژه بيماري ايـدز و ويـروس         ،حال توسعه را در برگرفته    
 ،داروهـا  خمصوصا با توجه به مقاومت آا در برابر          ،آن و سل  

برخـورد بـا    . خطرهاي جدي براي سراسر جهان به مشار مي روند        
بيماري هاي عفـوني قـدميي و جديـد بـه واآـنش مهاهنـگ شـده                 

در ) سارس(ريوي  حاد شديد   شيوع بيماري   .  نياز دارد  املللي  بني
آـه حـيت     توجه جهانيان را به اين حقيقت جلب آـرد           ٢٠٠٣سال  

زمان هاي پروازهاي راه دور آوتاه تر از دوره هـاي فتگـي             
 از بيماري هاي عفوني هستند به گونه اي آه هر           بسياريبراي  

مسافري آـه هـر سـال اقـدام بـه پـرواز              ميليون   ٧٠٠يك از   
 مي توانند حامل ناخواسته اين بيمـاري هـا          آنند  مي املللي  بني

 .باشند
ني نشان داد آـه گـسرتش بيمـاري          واآنش سريع به سارس مهچن     -۶۴

هاي عفوني را هنگامي آه ادهاي جهاني موثر مانند سـازمان           
جهاني هبداشت با مشارآت نزديك با آـارگزاري هـاي عمليـاتي            

. آنند مي توان مهار آـرد     آار  هبداشت ملي و ادهاي فين ختصصي       
هيچ آشوري به تنـهايي منـي توانـست بـه ايـن حـد از قـدرت                  

براي تقويت سـازوآارهاي    . ن بيماري دست يابد   مهارآنندگي اي 
 از آشورهاي   املللي  بنيموجود به منظور مهكاري به موقع و موثر         

 هبداشت در جممع    املللي  بنيعضو مي خواهم با جتديدنظر در مقررات        
بـراي مهـار خطـر      .  موافقت آنند  ،٢٠٠۵ در مه    ،جهاني هبداشت 

بايد به شـبكه     منابع بيشرتي نيز     ،شيوع بيماري ها در آينده    
هشدار و واآنش جهاني سازمان جهاني هبداشت به شيوع بيمـاري           

مـشارآت  مربـوط بـه     ها اختصاص داد تا بتواند واآـنش هـاي          
 را در زمينه محايـت از نظـام هـاي واآـنش و              املللي  بنيگسرتده  

 .نظارت هبداشت ملي مهاهنگ آند

 سوانح طبيعي
پـذيري زنـدگي     تاثري مرگبار سونامي اقيانوس هند آسـيب         -۶۵

 و مهچنني تاثري بيش از حدي آه        ،بشر در برابر ساحنه هاي طبيعي     
در صورتي  . بر زندگي مردم فقري دارند را به ما يادآوري آرد         

آه تالش هاي قاطعانه تري براي جلوگريي از تلفـات انـساني و             
خسارات وارده بر وسايل امرار معاش و زيرساختارها به عمـل           

 هـاي   هدفه موانعي جدي بر سر راه حتقق         سوانح طبيعي ب   ،نيايد
آنفرانس جهاني بـراي آـاهش      . توسعه هزاره تبديل خواهند شد    

براي  (Hyogo) چارچوب هيوگو ، برگزار شد٢٠٠۵ آه اوايل    ،سوانح
 و حـوزه هـاي      هـا   هـدف  را تصويب آـرد آـه        ٢٠٠۵-٢٠١۵اقدام  

 سـال آينـده معـني       ١٠اولويت را براي آاهش خطـر سـوانح در          
 .بايد اجراي آن را شروع آنيم. آند مي
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 بـا آمـك سـازمان ملـل و          ، آشورهاي منطقه اقيانوس هند    -۶۶
قدام هـايي بـراي اجيـاد نظـام          اينك در حال اجنام ا     ،سايرين
اما اجـازه بدهيـد     . اي هشدار زودهنگام سونامي هستند     منطقه

ساير خطرهايي را آه مردم در مهه مناطق جهان در معـرض آـا              
 امواج  ، رانش زمني  ، خشكسايل ، سيل ،مجله توفان  از   ،قرار دارند 

بـراي  .  فرامـوش نكنـيم    ،سرريز آوه هـاي آتشفـشاني     گرما و   
تكميل آمادگي بيشرت در برابـر سـوانح طبيعـي و ابتكارهـاي             

 با اسـتفاده از توانـايي هـاي ملـي و            ،آامربوط به آاهش    
 اجياد نظامي براي هشدار زودهنگـام جهـاني         ،منطقه اي موجود  

بـراي آمـك بـه      . آـنم   ميآليه خطرهاي ملي را پيشنهاد      براي  
 براي آاهش آثار    املللي  بنياجياد اين نظام از دبريخانه برنامه       

سوانح طبيعي مي خواهم با مهكاري مهه ادهـاي مربوطـه نظـام             
ملل متحد رسيدگي درباره ظرفيت هـا و آمبودهـاي موجـود را             

پيشنهادهاي آن   و در انتظار دريافت يافته ها و         ،مهاهنگ آند 
 ما مهچنني به ترتيبات واآنش      دهند  ميرخ  وقيت اين سوانح    . هستم

 آـه در خبـش      ، آمك هاي فوري بشردوستانه    ارائهسريع هبرت براي    
 . نياز دارمي،پنجم به آا اشاره شد

 علم و فن آوري براي توسعه
 براي آمـك بـه هـدايت توسـعه اقتـصادي و قـادر سـاخنت                 -۶٧

عه به يافنت راه حل هـايي بـراي مـشكالت           آشورهاي در حال توس   
 تالش آامال شديد جهاني الزم است تـا از حتقيـق و توسـعه               ،خود

 ،وزه هـاي هبداشـت    براي تـامني نيازهـاي ويـژه فقـريان در حـ           
 انـرژي و آب و      ، منابع طبيعي و حميط زيـست       مديريت ،آشاورزي

 دو اولويـت ويـژه بايـد تـدارك يـك            .هوا محايت به عمل آيد    
هم جهاني براي حتقيق درباره بيماري هاي استوايي و         ابتكار م 

فراهم آردن محايت بيـشرت از گـروه مـشورتي دربـاره حتقيقـات              
منـاطق   براي حتقيق درباره آـشاورزي       (CGIAR) آشاورزي   املللي  بني

 .استوايي باشد
ي  فن آوري هاي اطالعاتي و ارتباطي مي توانند آمك چشمگري          -۶٨

براي هبره بـرداري آامـل      . آنندره   توسعه هزا  هاي  هدفبه حتقق   
از امكانات بالقوه فن آوري اطالعاتي و ارتبـاطي نيـاز بـه             

 از مجله از طريق سـازوآارهاي       ،رسيدگي به تفاوت هاي دجييتايل    
 ماننـد صـندوق مهبـستگي       ،داوطلبانه براي تامني منـابع مـايل      
 . دارمي،دجييتايل آه اخريا آغاز به آار آرده

 ربنايي منطقه ايادها و تاسيسات زي
 تاسيسات زيربنايي منطقه اي و مهكاري در زمينه خط مـشي            -۶٩

ايـن امـر بـه      . براي محايت از توسعه اقتصادي ضروري هـستند       
ويژه هنگامي الزم است آه آشورهاي در حال توسعه فاقد دسرتسي           

 آه هر دو گروه به محايـت        ،به دريا يا از جزاير آوچك باشند      
آشورهاي ديگر آه ممكن است آـم مجعيـت         اما  . ويژه نياز دارند  

 آب يـا انـرژي بـه        ، مواد غـذايي   ،باشند يا براي محل و نقل     
آمـك  . مهسايگان خود وابسته باشند نيز به آمك نيـاز دارنـد          

 بايد از مهكاري منطقه اي محايت آنند تا با          املللي  بنيدهندگان  
 و آشورهاي در حال توسعه بايد چنني        ،اين مشكالت برخورد آنند   
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 ملـي خـود قـرار       هاي  برنامهمهكاري را خبشي تفكيك ناپذير از       
اين امر بايد شامل نه فقط مهكاري اقتصادي بلكه مهچنني          . دهند

 ،سازوآارهايي براي گفت وگوي سياسي منطقه اي و اجياد وفـاق          
مانند سازوآار بررسي دقيق آفريقـا و مـشارآت جديـد بـراي             

 . باشد(NEPAD)توسعه آفريقا 

 انيادهاي جه
 براي تضمني توسعه در سراسر جهان و        املللي  بني ادهاي مايل    -٧٠

آـا  .  توسعه هزاره ضروري هستند    هاي  هدفاجراي موفقيت آميز    
 آشوري آه   هاي  برنامه اطمينان حاصل آنند آه      آنم  ميرا تشويق   

 توسعه هزاره به    هاي  هدف براي رسيدن به     آنند  مياز آا محايت    
 ايـن ادهـا و      ،بـه عـالوه   . نـه باشـند   قدر آايف بلندپروازا  

سهامداران آا بايد بررسي آنند چه تغيرياتي ممكن است اجنـام           
 را هبـرت    ١٩۴۵دهند تا تغيريات در اقتصاد سياسي جهان از سال          

 مـونرتي اين آار بايد در چارچوب قرارداد امجاع        . منعكس آنند 
بــراي گــسرتش و تقويــت مــشارآت آــشورهاي در حــال توســعه و 

رهاي در حــال انتقــال در تــصميم گــريي و تعــيني ضــوابط آــشو
ادهـاي بـرتن وودز تـاآنون       .  اجنـام شـود    املللي  بنياقتصادي  

اقدام هايي براي تقويـت نقـش و مـشارآت آـشورهاي در حـال               
اما براي غلبه بر اين تـصور گـسرتده         . توسعه اجنام داده اند   

ضور آـايف    ح بني آشورهاي در حال توسعه آه آا در اين دو اد          
 تصوري آه به نوبه خود مشروعيت آا را زيـر سـوال             ،ندارند
 . اقدام هاي چشمگريتري بايد اجنام شود،مي برد

 مهاجرت
 امروز تعداد آساني آه خـارج از آـشورهاي خـود زنـدگي              -٧١
 بيشرت از هر زماني در تاريخ است و انتظـار مـي رود              آنند  مي

جرت فرصـت هـاي     مهـا . ابـد تعداد آنان در آينـده افـزايش ي       
 بـه آـشورهايي آـه       ،به خود مهاجران  : ه مي دهد  بسياري ارائ 

 به ويـژه بـا ارسـال        ،نريوي آار جوان را مي پذيرند و مهچنني       
 آه در سال هـاي اخـري بـه حـد قابـل              ،پول به آشورهاي مبدأ   

هـاي پيچيـده     ويل مهـاجرت دشـواري    . يش يافته است  توجهي افزا 
مي توانـد مهزمـان بـه       ت  مهاجر. بسياري نيز به بار مي آورد     

مبودآـارگر و   بيكاري در يك منطقه يا خبش منجر شـود و بـه آ            
 اگر به دقت    ،مهاجرت. اي ديگر آمك آند    فرار مغزها در منطقه   

هاي حاد اجتمـاعي و سياسـي        تنش مي تواند باعث     ،اداره نشود 
 ،نـشده تاثري اين گرايش ها هنـوز بـه خـوبي درك            . نيز بشود 

ش آميـسيون جهـاني دربـاره مهـاجرت         بلكه عقيده دارم گـزار    
هـاي    راهنمـايي  ، آـه امـسال دريافـت خـواهم آـرد          ،املللي  بني

گفت وگوي سطح باال دربـاره ايـن        . ارزمشندي ارائه خواهد داد   
 در جممع عمومي اجنام خواهد شـد فرصـيت          ٢٠٠۶موضوع آه در سال     

مهم براي رسيدگي به سوال هاي بسيار در اين موضـوع فـراهم             
 .خواهد آرد

  چالش اجرا-و 
 اجراي آامل تعهـدات پيـشني و عمـل          ٢٠٠۵ وظيفه فوري در     -٧٢

وليت اصـول مـسئ   . ارچوب از پيش موجـود اسـت      آردن درست به چ   

 ٢٩



 بـود حمكـم و      مـونرتي مشرتك و پاسخگويي مشرتك آه اسـاس امجـاع          
اجـالس سـپتامرب بايـد      . منطقي است و الزم است به اجرا درآيد       

حه هـا بـر آن صـ        آه مهـه ملـت     ارائه دهد پيماني براي اقدام    
 هـاي   هدف.  و براساس آن بتوان درباره مهه قضاوت آرد        بگذارند

گـاه    ه گـاه  ي شناور باشند آ   هاي  هدفتوسعه هزاره ديگر نبايد     
 بايـد بـر     بلكه. گريي پيشرفت به آا اشاره شود      براي اندازه 

 بـه طـور     املللـي   بني ملي و آمك     هاي  برنامهمبنايي روزانه بر    
بـدون اقـدامي    . دهنـد  شـكل    ثري بگذارند و آـا را     يكسان تا 

 آه زمينه را بـراي پيـشرفيت سـريع در           ٢٠٠۵جسورانه در سال    
.  دسـت خنـواهيم يافـت      هـا   هدفسال هاي آينده فراهم سازد به       

اجازه بدهيد درباره هزينه هاي از دست دادن اين فرصت صريح           
از  ،زندگي ميليون ها نفر آه مي توانست جنـات يابـد          : باشيم

 از آزادي هاي بسياري آه مي توانـست تـضمني           ،دست خواهد رفت  
 و مـا سـاآن دنيـايي        ؛شود و حتقق يابـد اثـري خنواهـد بـود          

 .خطرناآرت و بي ثبات تر خواهيم بود
 در دنيايي سرشار از مناقشات خشن يا غـرق          ، بر مهني اساس   -٧٣

 آشتار مجعي يا در دنيايي آـه در         هاي  سالحدر وحشت تروريسم و     
 حكومـت قـانون مـورد بـي اعتنـايي و            ،حقوق بشر لگدآوب   آن

و نيازهاي شهروندان به وسيله دولت هاي بي اعتنـا و           عقايد  
 مسري توسعه در هبرتين حالت سـد و         ،غريمردمي ناديده گرفته شود   

رفت در   پيـش  ،بنـابراين . در بدترين حالت معكوس خواهـد شـد       
براي حتقـق   ) زير(چهارم  سوم و   هاي   زمينه مسايل مربوط به خبش    

ست درست مهـانطور آـه خـود         تعيني شده در فوق ضروري ا      هاي  هدف
 حقـوق بـشر و      ،وده اي ضروري بـراي تـضمني امنيـت        توسعه شال 

 .حكومت قانون در مدت طوالني است

 ۴آادر  
 نيازهاي ويژه آفريقا

مسائل مورد حبث در اين گزارش داراي ماهيت جهاني است و راه            
با اين حال تقريبا متامي آـا       . شدحل ها نيز بايد جهاني با     

اگر خبواهيم بـه راه     .  بر آفريقا تاثري مي گذارند     بيش از حد  
حل هاي واقعا جهاني دست يابيم بايد نيازهاي ويژه آفريقـا           
را بشناسيم مهچنان آه رهربان آشورهاي جهان در اعالميه هزاره          

 از اقدام براي دستيابي به      ،ويژه آفريقا نيازهاي  . شناختند
 توسعه هزاره تا ظرفيت دسته مجعي هبرت بـراي برقـراري            هاي  هدف

 .  در قلب هر خبش اين گزارش فته است،صلح و تقويت آشورها
. در پنج سال گذشـته حتـوالت مثـبيت در آفريقـا رخ داده اسـت               

امروز آشورهاي آفريقا بيش از هر زماني دولت منتخب مردمـي           
ين قاره به حد قابل     دارند و از تعداد آودتاهاي نظامي در ا       

بعضي از مناقشات قـدميي ماننـد جنـگ         . توجهي آاسته شده است   
بـسياري از آـشورها از      . هاي آنگوال و سريالئون حل شده انـد       
 اجتمـاعي و    هببود وضـعيت  اوگاندا تا موزامبيك در حال جتربه       

بـه عـالوه مـردم عـادي در         .  هـستند  اقتصادي سريع و پايدار   
زمان دادن خود هستند و عقايـد و        سراسر اين قاره در حال سا     
 .آنند ميديدگاه هاي خود را بيان 
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 مهچنـان از    - به ويژه جنوب صحرا      -با اين حال بيشرت آفريقا      
 بيمـاري و فقـر شـديد        ،عوارض غم انگيز مناقشات خشن مداوم     

 و نيمـي از آـل       - پناهنـده  ميليـون    ٨/٢حدود  . رنج مي برد  
 آشورهاي خـود آواره      ميليون نفري آه در جهان در داخل       ٢۴/۶

آفريقـا  .  قربانيان مناقشه و قيام در آفريقا هـستند        -اند  
 توسعه هزاره مهچنـان از بقيـه        هاي  هدفدر زمينه دستيابي به     

حدود سه چهارم مرگ هاي ناشي      . دنياي در حال توسعه عقب است     
از بيماري ايدز هر سال در آفريقـا رخ مـي دهـد آـه بيـشرت                 

بروز فراوان بيماري ايدز    . دهند  ميقربانيان را زنان تشكيل     
و ويروس آن در بسياري از آشورهاي آفريقا يك فاجعه انساني           

 درصد يك ميليون    ٩٠تقريبا  . و مانعي جدي در مسري توسعه است      
 آه هر سال بر اثـر ماالريـا مـي مرينـد در              - يا بيشرت    -نفر  

 سـال   ۵جنوب صحراي آفريقا است آه بيشرت آنان آودآـان زيـر            
بيشرت منطقه جنوب صحرا در آفريقا مهچنان بـا تـرآييب           . هستند

 توليد اندك   ،از هزينه هاي سنگني محل و نقل و بازارهاي آوچك         
 فشار بسيار زياد بيماري ها و دريافت آنـد          ،حمصوالت آشاورزي 

مهه اين عوامل آن را به ويـژه        . فن آوري از خارج مواجه است     
 .آند ميدر برابر فقر مداوم آسيب پذير 

امروز آشورهاي آفريقا با نريو و اراده تازه در حال رسيدگي           
 توسـعه   هـاي   هـدف آا براي رسيدن بـه      . به اين مسائل هستند   

 جدي تر و قاطع تري را دنبال        هاي  برنامه ٢٠١۵هزاره تا سال    
 از  ،آفريقا در حال اجياد جمموعه اي جديد از ادهـا         . آنند  مي

آفريقا اسـت   د براي توسعه    مجله احتاديه آفريقا و مشارآت جدي     
 و آـا را     ،آه از طريق آا از مناقشات خشونت آميز پيشگريي        

 حكومت مطلوب و دموآراسي را ترويج و از آن          ،حل آند آنرتل و   
 و شرايط مناسب را براي رشد و شـكوفايي اقتـصاد            ،محايت آند 

 .خود به روشي پايدار اجياد آند
 ،له انگليس تشكيل شـد     آه به وسي   ،مهچنان آه آميسيون آفريقا   

براي موفقيت   گزارش داد رهربان و مردم آفريقا        ٢٠٠۵در مارس   
در اين تالش هاي پيشگامانه به محايـت ويـژه از بقيـه جهـان               

 بايد به اين نياز پاسـخ       املللي  بنيجامعه  . نياز خواهند داشت  
دهد و با روحيه مشارآت و مهبستگي از آشورها و سازمان هـاي             

نطقه اي آفريقا محايت حمسوس و مداوم به عمل         منطقه اي و زيرم   
اين يعين حصول اطمينان از وفا آردن به تعهدات موجود          . آورد

 گشودن بازارها و تـامني      ،بدهي ها و مورد نياز درباره آاهش      
اين امر مهچنني به معين     . آمك توسعه رمسي به مقدار بسيار زياد      

و تقويـت    صـلح    حفـظ مساعدت براي تامني سرباز براي عمليـات        
توانايي آشورهاي آفريقايي در زمينه تامني امنيت شـهروندان         

 .خود و برآوردن نيازهاي آنان است
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  رهايي از ترس-وم س
 
 ، در حايل آه در حوزه توسعه از اجراي ضعيف رنج مي بـرمي             -٧۴

 با وجود احساس شديد خطر در ميان آـشورهاي          ،در حوزه امنيت  
 هر جا آه اجنـام      ،ي هستيم و اجرا    فاقد حيت امجاع اساس    ،بسيار

 . اغلب اوقات مورد اختالف است،شود مي
 تا وقيت آه نتـوانيم دربـاره ارزيـابي مـشرتآي از ايـن               -٧۵

 و درآي مشرتك از تعهدات خود در زمينـه رسـيدگي بـه              هتديدها
 سازمان ملل بـراي تـامني امنيـت متـام           ،آا به توافق برسيم   

درآن . ت الزم را خنواهد داشـت     اعضاي خود و مهه مردم جهان سرع      
صورت توانايي ما براي آمك بـه آـساني آـه در جـست و جـوي                 

ر .هايي از وحشت هستند در هبرتين شرايط حمدود خواهد بود
 

  ديدگاه امنيت دسته مجعي-الف 
 نگــران از عــدم توافــق آــشورهاي عــضو ٢٠٠٣ در نــوامرب -٧۶

 يا  ،ته مجعي درباره نقش مناسب سازمان ملل در تامني امنيت دس        
حيت درباره ماهيت جدي ترين هتديـدهايي آـه بـا آـا مواجـه               

 چالش هـا و تغـيري را تـشكيل          ، هيات عالريتبه هتديدها   ،هستيم
را حتـت عنـوان      گـزارش خـود      ٢٠٠۴اين هيات در دسامرب     . دادم

ــر « ــن ت ــايي ام ــسئ: دني ــام ــشرتك م ــرد» وليت م ــسليم آ . ت
)۵۶۵/۵٩/A.( 

 و بـه    آنـد   مـي  اين گزارش بيان      ديدگاه گسرتده اي را آه     -٧٧
داليل آن براي مفهومي جامع تر از امنيـت دسـته مجعـي بـاور               

به هتديدهاي جديد و قدمي مي پردازد و بـه           ديدگاهي آه : دارم
معتقـدم ايـن    . آنـد   مينگراني هاي امنييت مهه آشورها رسيدگي       

مفهوم مي تواند تفاوت بني ديدگاه هاي خمتلف دربـاره امنيـت            
آند و راهنمايي مورد نياز را براي مواجه شدن با          را برطرف   

 .تنگناهاي امروز به ما بدهد
آه در قرن بيست و يكم صلح و امنيت را هتديـد             ي هتديدهاي -٧٨
 ، بلكه جنگ داخلي   املللي  بنيشامل نه فقط جنگ و مناقشه        آند  مي

اين .  آشتار مجعي است   هاي  سالح تروريسم و    ،جرامي سازمان يافته  
 بيماري هاي عفوني آشنده و نـابودي حمـيط          ،امل فقر هتديدها ش 

زيست نيز هست زيرا اين عوامل مي توانند پيامـدهاي فاجعـه            
متامي اين هتديدها مي توانند باعث      . آميز مشابه داشته باشند   

مهـه  . مرگ شوند يا از احتمال زندگي به مقياس زياد بكاهنـد          
حد اساسـي   آا مي توانند آشورها و دولت ها را به عنوان وا          

 . تضعيف آننداملللي بنينظام 
 ، موقعيـت جغرافيـايي و قـدرت       ، ما با توجـه بـه ثـروت        -٧٩

. هتديدهاي خمتلف را به عنوان جدي ترين خطر به حساب مي آورمي           
امروز امنيت  . اما حقيقت اين است آه توانايي انتخاب ندارمي       

ي به پذيرفنت اين امر بستگي دارد آه هتديـدهايي آـه            دسته مجع 
هر منطقه از جهان آا را جدي ترين خطر به مشار مي آورد در              

 .واقع براي مهه به يك اندازه خطرناك است
 هتديدهايي آه بـا آـا مواجـه         ، در دنياي جهاني شده ما     -٨٠

 ثرومتندان در برابرهتديدهايي آـه      .هستيم به هم بستگي دارند    
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سيب پذير   و قدرمتندان در برابر ضعف آ      ،آنند  ميبه فقريان محله    
 تروريسيت به اياالت متحـده      اي  هستهمحله  . هستند و مهچنني برعكس   

مهچنان آه  .  اروپا آثاري مرگبار بر متام جهان خواهد داشت        يا
 يك آشور فقـري فاقـد نظـام         درشيوع يك بيماري ويروسي جديد      

 .مراقبت هبداشيت آارآمد بر مهه جهان تاثري خواهد گذاشت
و وابـستگي هتديـدها بايـد امجـاع          در اين در هـم تنيـدگي         -٨١

 آه خنـستني مـاده آن ايـن باشـد آـه مهـه               ،امنييت جديدي بيابيم  
 و هر چه يك نفـر را هتديـد آنـد            ،سزاوار رهايي از ترس هستند    

را درك آنيم چـاره اي جـز        موضوع  وقيت اين   . آند  ميمهه را هتديد    
 بايد به بيمـاري   . برخورد با انواع خمتلف هتديدها خنواهيم داشت      

ايدز و ويروس آن بـا مهـان شـدت واآـنش نـشان دهـيم آـه بـه                    
 و با فقر با مهان آارآيي و قاطعييت روبه رو شومي آـه              ،تروريسم

ما به مهان شدتي آـه بـراي حـذف خطـر            . با مساله تكثري سالح ها    
 هـاي   سـالح  آشتار مجعي تالش مي آنيم بايد براي حذف خطـر            هاي  سالح

 عـالوه بايـد بـا مهـه ايـن           بـه . آوچك و اسلحه سبك آوشش آنيم     
هتديدها به صورت پيشگريانه برخورد و با اسـتفاده از وسـايل و             

 .امكانات موجود و به گونه اي آامال زودهنگام اقدام آنيم
 الزم است اطمينان حاصل آنيم آشورها از معاهدات امنـييت           -٨٢

آه امضا آرده اند پريوي آنند تا مهه بتوانند به هبره برداري            
اگـر قـرار باشـد آـشورها بـه          . دهندي آا ادامه    از مزايا 

سازوآارهاي چندجانبه اطمينان داشته باشند و از آا بـراي          
 اجـراي   ،تـر  مناقشه استفاده آنند نظـارت منـسجم      اجتناب از   

 اجـراي قاطعانـه تـر ضـروري         ،موثرتر و هر جا آه الزم باشد      
 .است
 ييل نظري نيـستند بلكـه بـه شـدت ضـرور           مسافقط   اينها   -٨٣

اگر امسال درباره آا به امجاع نرسـيم و شـروع بـه             . هستند
 ممكن است فرصت ديگري نداشته      ،اقدام درباره اين امجاع نكنيم    

بايد سازمان ملل را با اقدام به چند         ، قطعا ،امسال. باشيم
اولويت اساسي در زمينه خط مشي و ادي به وسـيله اي مـوثر              

 ،ود آـه مهيـشه باشـد      براي پيشگريي از مناقشات آه هدف آن بـ        
 .تبديل آنيم

 بايد براي تضمني اين امر اقدام آنيم آه تروريسم فاجعه           -٨۴
اجنام اين آار نيازمند برنامـه      . آميز هرگز يك واقعيت نشود    

بـا توافـق آـشورهاي عـضو دربـاره          بايـد   اي جهاني است آه     
تعريفي از تروريسم و گنجاندن آن در يك آنوانـسيون فـراگري            

ام اين آار مهچنني نيازمند آن خواهد بود آه مهه          اجن. آغاز شود 
آشورها آنوانسيون مقابله با جرامي و فساد سازمان يافته را          

بـه عـالوه اجنـام      .  اجرا و از آن متابعت آنند      ، تصويب ،امضا
اين آار نياز به تعهدي از آا دارد آـه براسـاس آن بـراي               

ميكروبـي بـه     شيميايي و    ،اي  هسته هاي  سالحپيشگريي از افتادن    
 .دست گروه هاي تروريسيت اقدامات اساسي اجنام دهند

 بايد معيارهـاي چندجانبـه خـود را بـراي برخـورد بـا               -٨۵
.  ميكروبي و شيميايي تقويـت آنـيم       ،اي  هسته هاي  سالحهتديدهاي  

هتديد ناشي از اين سالح ها به استفاده تروريسيت از آا حمدود            
محايـت از خلـع سـالح و        وجود اسـناد چندجانبـه بـراي        . نيست
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پيشگريي از تكثري بني آـشورها در زمينـه حفـظ صـلح و امنيـت                
 از زمان توافق درباره آن اسناد امري اساسي بـوده           املللي  بني

بـراي  . اما اينك آن اسناد در خطر تضعيف قرار دارنـد         . است
اطمينان از ادامه پيشرفت در زمينه خلع سالح و برخـورد بـا             

 بايد آا   ،اي  هسته به ويژه در حوزه      ،ريخطر فزاينده موج تكث   
 .را تقويت آرد

اين امر  .  بايد به آاسنت از بروز و خطر جنگ ادامه دهيم          -٨۶
 محايت نظـامي و     ارائهنيازمند تاآيد بر اجياد ابزارها براي       

غرينظامي الزم به منظور پيشگريي و خامته دادن بـه جنـگ هـا و               
دوم ي آـه پيـشرت در خبـش          به گونه ا   ،مهچنني اجياد صلحي پايدار   

 زمينه  درسرمايه گذاري   . گفته شد و تقويت اين ابزارها است      
 حفظ و ادامه صلح مـي توانـد زنـدگي           ، برقراري صلح  ،پيشگريي

اگر فقط دو قـرارداد صـلح بـا         . ميليون ها نفر را جنات دهد     
 در  (Bicesse) يعين توافق بي سه سـه        ،١٩٩٠دهه  موفقيت در اوايل    

 به اجرا درمي آمدنـد مـي        ، در روآندا  (Arusha) آنگوال و اروشا  
ت .وانستيم از مرگ تقريبا سه ميليون انسان جلوگريي آنيم

 
 پيشگريي از ت-ب  روريسم فاجعه آميز

 تروريسم فراملي
 تروريسم هتديدي براي متام اصويل است آه سـازمان ملـل از             -٨٧

اظـت   حف ، حكومت قانون  ، احرتام به حقوق بشر    :آند  ميآا محايت   
 و حل مساملت آميـز      ، تسامح بني مردم و ملت ها      ،از غرينظاميان 

 تروريسم هتديدي است آه در پنج سال گذشته شـديدتر           ،مناقشات
شبكه هاي فراملي گروه هاي تروريسيت دسرتسي و بـرد          . شده است 

 آرمـاني مـشرتك     ،جهاني دارند و مقابله با اين هتديد مهگـاني        
 هـاي   سـالح  بـه دسرتسـي بـه        اين گروه ها متايـل خـود را       . است

 ميكروبي و شيميايي و وارد آردن تلفات مجعي ابـراز           ،اي  هسته
حيت يك مورد از چنني محالتي و زجنريه رويـدادهاي بعـدي            . آنند  مي
 . مي تواند دنياي ما را براي مهيشه تغيري دهد،آن
 برنامه ما عليه تروريسم بايد فراگري و بـر پـنج سـتون              -٨٨

آن بايـد بازداشـنت افـراد از توسـل بـه            هدف  : استوار باشد 
 اين برنامه بايد جلوي دسرتسي      ؛تروريسم يا محايت از آن باشد     

 بايد آـشورها را     ؛تروريست ها را به پول و وسايل الزم بگريد        
 بايد دولت ها را براي شكـست        ؛از محايت از تروريسم بازدارد    

.  و بايد از حقوق بشر دفـاع آنـد         ؛دادن تروريسم توانا آند   
 بـه   آـنم   مـي ه آشورهاي عضو و جامعه مدني در مهه جا تاآيد           ب

 .اين برنامه بپيوندند
 . به شرح زير ضروري است، اجنام چند اقدام فوري-٨٩
 بايد مهه افرادي را آه ممكن است وسوسه شوند از تروريسم            -٩٠

محايت آنند قانع آنيم آه اين آار راهي قابل قبـول و مـوثر              
اما ناتواني آـشورهاي عـضو       .نيستبراي پيشرفت اهداف آنان     

براي توافق درباره آنوانـسيوني فـراگري آـه شـامل تعريفـي             
 اقتدار اخالقي سـازمان ملـل متحـد و          ،درباره تروريسم باشد  

 . را حمدود آرده است آن در زمينه حمكوم آردن تروريسمقدرت
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تروريـسم  « زمان آن است آه حبث هـا دربـاره بـه اصـطالح               -٩١
استفاده از زور به وسيله دولت هـا        . بگذارميرا آنار   » دوليت

و .  حتت نظـارت قـرار دارد      املللي  بنياينك آامال براساس قوانني     
حق مقاومت در برابر اشغالگري بايد در معـين واقعـي آن درك             

اين حق مني تواند شامل حق آشنت يـا نـاقص آـردن عمـدي               . شود
 رائـه اآامال از تقاضاي هيـات عـايل بـراي          . غرينظاميان باشد 

 عالوه بر اقـداماتي     ، تعريفي آه  ،تعريفي از تروريسم موافقم   
 روشـن   ،آه تاآنون به وسيله آنوانسيون هاي موجود ممنوع شده        

آند هر اقدامي تروريسيت به حساب مي آيد آه هدف از آن آـشنت              
يا وارد آردن لطمات جدي جـسمي بـه غرينظاميـان يـا افـراد               

 وادار آردن يك دولت يا      غريجنگي به منظور ارعاب يك مجعيت يا      
 به اجنام يا خودداري از اجنام هر اقدامي         املللي  بنييك سازمان   

 و  ،به عقيده من اين پيشنهاد قدرت اخالقي آشكار دارد        . باشد
من اآيدا از رهربان جهان مي خواهم بر حمور آن متحد شـوند و              
پيش از پايان شصتمني اجـالس جممـع عمـومي آنوانـسيوني جـامع              

 .روريسم منعقد آننددرباره ت
آـاري  اي    دسرتسي تروريست هـا بـه مـواد هـسته           از ممانعت -٩٢

 داشـنت و حفاظـت از        مـصون   به معنـاي   اقداماين  . حياتي است 
 و اجـراي آـنرتل      نابودي آا  ، در صورت امكان   مواد خطرناك و  

در حايل آه گـروه هـشت آـشور صـنعيت           . هاي موثر صادراتي است   
گام هاي مهم براي اجنام ايـن آـار   و شوراي امنيت  ) G8(اصلي  

برداشته اند الزم است اطمينان حاصل آنيم آه اين تدابري بـه            
به آـشورهاي   . طور آامل اجرا شوند و يكديگر را تقويت آنند        

 را براي   املللي  بني آنوانسيوني   ، بدون تاخري  ،آنم  ميعضو تاآيد   
 . تكميل آننداي هستهت تروريسم اجلوگريي از اقدام

 تفـاوت   اي  هسته روريسم ميكروبي با هتديد تروريسم    د ت  هتدي -٩٣
به زودي هزاران آزمايشگاه در سراسر جهان قـادر بـه           . دارد

توليد ميكروب هايي با قدرت فراوان آشنده بـالقوه خواهنـد           
هبرتين دفاع ما در برابر اين خطر تقويـت هبداشـت عمـومي             . شد

 مزايـاي   است و توصيه هايي به اين منظور در خبـش دوم پيـشني            
اين توصيه ها هم براي برخورد با بـالي بـروز           : مضاعف دارند 

طبيعي مفيد هستند و هم به اميـين        بيماري هاي عفوني و مهه گري       
ما در مقابل ميكروب ها و ويروس هاي ساخت بشر آمك خواهنـد             

در حايل آه خود را به تقويـت نظـام هـاي هبداشـيت حملـي                . آرد
اجنام آن يك نـسل طـول خواهـد         اي آه     وظيفه –متعهد مي آنيم    

 مهچنني بايد اطمينان حاصل آنيم آه واآنش جهاني آنوني          -آشيد
شبكه واآنش و هشدار به شيوع جهـاني بيمـاري          . باشدما آايف   

ها در سازمان جهاني هبداشت آار مـوثري در زمينـه نظـارت و              
 اعم از طبيعي يا     ،واآنش به شيوع بيماري هاي مهه گري مرگبار       

اما اين آار را با بودجه اي ناچيز        . ام داده است   اجن ،مشكوك
 منـابع مـورد     آنم  ميبه آشورهاي عضو تاآيد     . اجنام داده است  

 در  ،آه به نفع مهه ما است     را  نياز براي اجنام آامل اين آار       
 .اختيار آن بگذارند

ويل مـا   .  ها در مقابل هـيچكس پاسـخگو نيـستند          تروريست -٩۴
ر برابر شـهروندان متـام جهـان        نبايد پاسخگو بودن خود را د     
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در مبارزه با تروريسم هرگز نبايد حقوق بـشر         . فراموش آنيم 
 هـاي   هـدف هنگامي آه چنني آنـيم حتقـق يكـي از           . را فدا آنيم  

ارزش هاي  ما بادست برداشنت از   . ريست ها را آسان آرده امي     ترو
  هـا   بني دقيقا خبش هـايي از مجعيـت آـه تروريـست            ،عايل اخالقي 

 نسبت به دولت    ،آنند  مينظر خود را بني آنان پيدا       افراد مورد 
به آـشورهاي   .  نفرت و بي اعتمادي به وجود مي آورمي        ،ها تنش 

 مناينده اي ويژه منصوب آننـد آـه دربـاره           آنم  ميعضو تاآيد   
 حقوق بـشر بـه      املللي  بنيسازگاري تدابري ضدتروريسم با قوانني      

 .آميسيون حقوق بشر گزارش بدهد

 يافتهجرامي سازمان 
 ، هتديد تروريسم از نزديك با هتديد جرامي سـازمان يافتـه           -٩۵

آه در حال افزايش است و بر امنيـت مهـه آـشورها تـاثري مـي                 
جرامي سازمان يافته به ضعف دولـت هـا         .  ارتباط دارد  ،گذارد
 به جنگ هاي داخلي     ،شود  مي مانع از رشد اقتصادي      ،آند  ميآمك  

برقـراري  در زمينـه    ل را   سازمان ملـ   تالش هاي    ،دامن مي زند  
 و براي گروه هاي تروريسيت امكانـات        آند  ميصلح مرتبا تضعيف    

گروه هـاي سـازمان يافتـه خالفكـار در          . مايل فراهم مي سازد   
 . هستندفعال گرم نيز به شدت هاي سالحقاچاق مهاجران و 

سازمان ملل در سال هاي اخري بـا تـصويب و اجـراي چنـد                -٩۶
ده در اجياد چـارچوبي از معيارهـا و         آنوانسيون و پروتكل عم   

 براي مبارزه با فساد و جرامي سازمان يافتـه          املللي  بنيضوابط  
اما بسياري از آـشورهاي عـضو       . پيشرفت هاي مهمي داشته است    

 گاهي به دليل اين آـه واقعـا فاقـد تـوان و              ،اين معاهدات 
 آا را به درسـيت اجـرا نكـرده          ،ظرفيت اجنام اين آار هستند    

 تقويـت نظـام هـاي عـدالت         حايل آه براي  ه آشورها در    مه. اند
 بايد اين   ،آنند  ميآيفري و حكومت قانون خود به يكديگر آمك         

به عالوه آشورهاي عضو    . آنوانسيون ها را تصويب و اجرا آنند      
بايد منابع آايف در اختيار دفرت مقابله با مواد خمدر و جـرم             

ت بر اجراي اين    سازمان ملل براي نقش مهم آن در زمينه نظار        
آ . قرار دهند،ها نوانسيون

 
  ميكروبي و شيميايي،اي هسته هاي سالح -ج 
 تالش هاي چندجانبه براي مهـار خطرهـاي فـن آوري            سابقه -٩٧

 ، مهزمان بـا جلـوگريي از تـالش بـراي اسـتفاده از آن              اي  هسته
ضرورت معاهـده    .عمر خود سازمان ملل است    تقريبا برابر با      

 ثابـت شـده     ، سـاله  ٣۵ با سـابقه     ،١٢اي  هسته هاي سالحريعدم تكث 
 را آـاهش داده بلكـه       اي  هـسته اين معاهده نه فقط خطر      : است

چندجانبـه را در حفاظـت از صـلح و          مهچنني ارزش قراردادهـاي     
اما امروز ايـن پيمـان بـا        .  نشان داده است   املللي  بنيامنيت  

تماد خنستني مورد خروج يك عضو از آن مواجه شده و با حبران اع            
و پريوي روبه رو است آه ناشي از فشار روزافزون براي تصويب            

 نيز بـه نوبـه خـود بـا           آنفرانس خلع سالح   .و اجراي آن است   
هاي حبراني مواجه است آه علت خبشي از آن آارآرد نادرست روند          

 .تصميم گريي و عدم حترك آا است
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يچ خلع سالح و عدم تكثري ضروري است و ه        زمينه   پيشرفت در    -٩٨
اقدام هاي اخري به مسـت خلـع        . يك نبايد در گروي ديگري باشد     
 را بايـد بـه      اي  هـسته  هاي  سالحسالح به وسيله آشورهاي داراي      

 از مجلـه معاهـده آـاهش        ،قراردادهاي دوجانبـه  . رمسيت شناخت 
 با امضاي اياالت متحده و فدراسـيون        ، هتامجي اسرتاتژيك  هاي  سالح

 و تعهداتي براي آاهش     ،اي هسته هزاران سالح    ادام به   ،روسيه
 موقعيـت منحـصر     ،اما.  منجر شده است   ،شديدتر در ذخاير آا   

ولييت منحصر بـه     مهچنني مسئ  اي  هستهاي داراي سالح    به فرد آشوره  
 ،فرد به وجود مي آورد و آا بايد آارهاي بيشرتي اجنام دهند           

  براي آاهش بيشرت زرادخانه هـاي      - اما نه حمدود به      -از مجله   
 غرياسرتاتژيك خود و پيگريي قراردادهـاي آـنرتل         اي  هسته هاي  سالح

 توليد  تسليحاتي آه نه فقط بر چيدن بلكه غريقابل برگشت شدن         
 آـا مهچـنني     .، تالش به عمـل آورنـد      اين سالح ها را اجياب آند     

بايد بار ديگر تعهد خود را به تضمني هاي امنييت منفي تاييد            
درباره معاهده آنار گذاشنت مـواد      اجنام مذاآرات سريع    . آنند

تعليـق موقـت انفجارهـاي آزمـايش        . شكاف پذير ضـروري اسـت     
 بـه اجـراي معاهـده       موفـق  نيز بايد تا هنگامي آـه        اي  هسته

آـشورهاي  .  ادامه يابد  شومي اي  هستهممنوعيت آامل آزمايش هاي     
 تـشويق    را بـه شـدت     اي  هـسته  هـاي   سالحتكثري  طرف معاهده عدم    

 . محايت آنند٢٠٠۵تدابري در آنفرانس بازبيين  از اين آنم مي
 اي  هـسته  تنش طوالني موجود در رژمي       اي  هسته گسرتش فن آوري     -٩٩
 آه ناشي از اين حقيقت ساده اسـت آـه از فـن آوري الزم                ،را

 نيـز   اي  هـسته  هاي  سالح براي ساخت    اي  هستهبراي سوخت غرينظامي    
 الزم بـراي    تـدابري .  تشديد آرده اسـت    ،مي توان استفاده آرد   

 مقابله آند اما    اي  هستهآاهش اين تنش بايد با خطرهاي تكثري        
اي را در زمينه حميط       آوري هسته   فن مهچنني بايد آاربردهاي مهم     

. زيست، انرژي، اقتصادي و حتقيقاتي نيـز بـه حـساب بيـاورد            
بايـد از    (IAEA)املللي انـرژي امتـي         بني آژانساوال، اد تاييد    

ثانيا در  . تقويت شود منونه احلاقي    پروتكل   طريق تصويب جهاني  
آوري   اي به مزاياي فـن       هسته  حايل آه دسرتسي آشورهاي فاقد سالح     

هايي بـراي     نبايد حمدود آرد بايد بر اجياد انگيزه      را  اي    هسته
هاي خـود     آشورها مترآز آنيم تا داوطلبانه از توسعه توانايي       

ونيـوم دسـت    سـازي اورانيـوم و جداسـازي پلوت         در زمينه غـين   
بردارند و در مهان حال عرضه سوخت الزم براي استفاده آا در            

 توافقي اسـت آـه بـر        ، يك انتخاب  .شودآميز تضمني     مصارف صلح 
را پـذير     املللي انرژي امتي عرضه مواد شكاف        بني آژانساساس آن   

 تـضمني اي به نـرخ بـازار         به استفاده آنندگان غرينظامي هسته    
 . آند
اي مهچنـان     هـاي هـسته     ه معاهده عدم تكثري سـالح      در حايل آ   -١٠٠

هاي اخري براي تكميـل       اساس نظام عدم تكثري است، بايد از تالش       
سـال   (١۵۴٠هـا قطعنامـه       اين تالش از مجله   . آن استقبال آنيم  

شوراي امنيت است، آه بـه منظـور جلـوگريي از دسرتسـي             ) ٢٠٠۴
اي، شـيميايي     هاي هسته   آوري و سالح    عوامل غريدوليت به مواد، فن    

و ميكروبي، و وسايل استفاده از آا، طراحي شده؛ و ابتكار           
داوطلبانه امنيت تكثري، آـه بـر اسـاس آن آـشورهاي بيـشرتي              
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اي،   هـاي هـسته      قاچـاق سـالح    از مهكـاري بـراي جلـوگريي        درحال
 . ميكروبي و شيميايي هستند

هـاي باليـستيك دور بـرد و دقيـق،             در دسرتس بودن موشك    -١٠١
شـوند و ممكـن       هايي آه از روي شانه شليك مـي         ون گسرتش موشك  مهچ

هـا قـرار گرينـد، مايـه نگرانـي            است مورد استفاده تروريست   
آشورهاي عضو بايـد مقرراتـي      . فزاينده آشورهاي بسياري است   
ها و ساير وسـايل اسـتفاده از          براي آنرتل موثر صادرات موشك    

ي آه  هاي  ها و موشك   اي، ميكروبي و شيميايي، راآت      هاي هسته   سالح
، و مهچنني ممنوعيت انتقال هر يك از        شوند  از روي شانه شليك مي    

 شوراي امنيـت نيـز      .ها به عوامل غريدوليت، وضع آنند       اين سالح 
اي را بررسي آند تا دسرتسـي و اسـتفاده            بايد تصويب قطعنامه  

شـوند دشـوارتر      ه از شانه شليك مي    هايي آ   ها از موشك    تروريست
 . شود
. در هر زمينه آه پيشرفيت حاصل شده، بايـد حتكـيم شـود             -١٠٢

سازي    درباره ممنوعيت ساخت، توليد، ذخريه     ١٩٩٧آنوانسيون سال   
، حـذف و    ١٣هاي شيميايي و نابود سازي آـا        و استفاده از سالح   
هاي شيميايي ر ا به وسيله مهه آشورهاي طرف           نابودي آامل سالح  

 تـارخيي بـراي تكميـل       ، و به اين ترتيـب فرصـيت        اجياب معاهده
. سازد آه بيش از يك قـرن پـيش شـروع شـد              اي فراهم مي    وظيفه

هاي شيميايي بايد بار ديگر خود        آشورهاي طرف آنوانسيون سالح   
هـاي    هاي اعالم شـده سـالح       ريزي شده ذخريه    را به نابودي برنامه   
خواهم بالفاصـله بـه       از مهه آشورها مي   . شيميايي متعهد سازند  

 .  ملحق شونداين آنوانسيون
ــسيون -١٠٣ ــد و   ١٩٧۵ آنوان ــاخت، تولي ــت س ــاره ممنوعي  درب
 از محايت   ١۴هاي ميكروبي و مسي و نابود آردن آا         سازي سالح   ذخريه

هـاي سـاليانه    در اجالس   و پريوي قابل توجهي برخوردار شده و        
 بررسـي آشورهاي طرف در آنفـرانس      . اخري بيشرت تقويت شده است    

 را حتكيم آنند و خـود را بـه          جالس ها ا بايد نتايج اين     ٢٠٠۶
هاي ميكروبـي و      اجنام تدابري بيشرت براي تقويت آنوانسيون سالح      

خـواهم بالفاصـله بـه        ميمهچنني از مهه آشورها     . مسي متعهد سازند  
-bioهاي دفاع زيـسيت       اين آنوانسيون بپيوندند و شفافيت برنامه     

defenceرا افزايش دهند  . 
هـاي بيـشرت الزم       تالشاجنام  امنيت زيسيت    براي تقويت نظام     -١٠۴
توانايي دبريآل براي حتقيق درباره اسـتفاده مـشكوك از          . است

 جممـع عمـومي     ٣٧/۴٢اي آه در قطعنامـه        عناصر زيسيت، به گونه   
آوري و ختـصص در آن        تـرين فـن     جماز شده، بايد تقويـت و تـازه       

 گنجانده شود؛ و شوراي امنيت بايد از اين توانايي بر اساس          
 . استفاده آند) ١٩٨٨سال  (۶٢٠قطعنامه 

 شوراي امنيت در واقـع بايـد اطالعـات بيـشرتي دربـاره              -١٠۵
اي، شيميايي و ميكروبي داشته       مطالب مربوط به هتديدهاي هسته    

 آژانسآنم مرتبا از مديرآل       به شوراي امنيت توصيه مي    . باشد
ي هـا   املللي انـرژي امتـي و مـديرآل سـازمان ممنوعيـت سـالح               بني

شيميايي دعوت آند تا شورا را در جريان موقعيت تدابري اميـين            
ام،   به عالوه خود مـن آمـاده      . دنو فرآيندهاي تصويب قرار ده    

 هبداشت، از اختيارات خود بر      يبا مشورت مديرآل سازمان جهان    
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 منشور ملل متحد براي جلب توجه شوراي امنيـت          ٩٩اساس ماده   
هـاي عفـوني آـه صـلح و           به هر مورد بروز قابل توجه بيماري      

ا . املللي را هتديد آند، استفاده آنم منيت بني
 
  و وقوع جنگ خطر آاهش -د 

تر از جلوگريي از      اي براي سازمان ملل بنيادي       هيچ وظيفه  -١٠۶
هـاي مـا از       در متـام تـالش    . مناقشات مرگبار و حل آا نيـست      

مبارزه با فقر و محايت از توسعه پايـدار؛ از طريـق تقويـت              
هاي ملي براي اداره مناقشات، محايت از دموآراسـي و            توانايي

هاي آوچك و اسلحه سبك؛ تـا         حكومت قانون، و مهار جريان سالح     
هاي عمليـاتي پيـشگريانه، ماننـد اسـتفاده از            هدايت فعاليت 

هاي شوراي امنيت و اسـتقرارهاي پيـشگريانه،          مياجنيگري، هيات 
 . هاي ما باشد شبايد پيشگريي، به ويژه، حمور مهه تال

 آشورهاي عضو بايد تضمني آنند آه سازمان ملـل سـاختار            -١٠٧
 . درست و منابع آايف براي اجنام اين وظايف حياتي داشته باشد

 مياجنيگري 
هـاي بـسياري بـا        جنگوقوع   سازمان ملل به طور قطع از        -١٠٨

حسن نيـت و ميـاجنيگري دبريآـل بـراي حـل            دفاتر  استفاده از   
 آرده است اگر چه نشان دادن اين        جلوگرييمناقشات  آميز    مساملت

هـاي     سال گذشته تعداد جنگ    ١۵به عالوه طي    . موارد دشوار است  
داخلي آه از طريق مياجنيگري خامته يافته، بيش از مـوارد دو            
قرن گذشته بوده است آه خبشي از آن بـه ايـن علـت بـود آـه                  

امكانـات  گرفـت،     ها را به عهده مـي       سازمان ملل رهربي فعاليت   
هـاي مهـم و منـابع الزم بـراي اجـراي              براي مذاآره، مهاهنگي  

ويل اگـر توانـايي و نفـرات        . ساخت  قراردادهاي صلح فراهم مي   
هاي بـسيار بيـشرتي را        توانستيم زندگي   شك مي   بيشرتي داشتيم بي  

خواهم منابع بيشرتي براي اجنام       از آشورهاي عضو مي   . جنات دهيم 
 . ر اختيار وي قرار دهندوظيفه مياجنيگري دبريآل د

 ها  حمدوديت
اي اساسـي بـراي برخـورد پيـشگريانه بـا             ها وسـيله     حترمي -١٠٩

املللي در اختيـار شـوراي امنيـت          هتديدها به صلح و امنيت بني     
. دهنـد   هستند و حد وسط ضروري بني جنگ و آلمات را تشكيل مـي            

  قراردادهـا آمـك    حتقـق توانند بـه      ها مي   در بعضي موارد، حترمي   
تـوان بـا فـشار نظـامي          ها را مي    در مواردي ديگر حترمي   . آنند

هـايي    هـاي شورشـي يـا دولـت         براي تضعيف و منزوي آردن گروه     
را آشـكارا نقـض     ترآيب آرد آه قطعنامه هاي شـوراي امنيـت          

 . آنند مي
هـاي مـايل، ديپلماتيـك، تـسليحاتي،           به آـاربردن حتـرمي     -١١٠

ازات جنگ افـروزان، بـه      هوانوردي، مسافرتي و آااليي براي جم     
هاي سزاوار    ها در سياست    ترين مسئوليت   ويژه افرادي با مستقيم   

مالمت، مهچنان ابزاري حياتي در اختيار سـازمان ملـل خواهـد            
 اعمـال هاي شوراي امنيت بايد بـه حنـوي مـوثر             متام حترمي . بود

ها، اجيـاد      براي اجراي حترمي   سازمانشوند و با تقويت توانايي      
ي نظارتي با منابع مايل خوب و آاهش عـوارض بـشري            سازوآارها
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هاي غالبا دشواري آـه در         با توجه به حميط    .به اجرا در آيند   
ه شـده در    هـاي آموختـ     شـود و درس     ها استفاده مـي     آا از حترمي  

 حتـرمي آتـي بايـد مهچـنني داراي چنـان            هـاي   هاي اخري، نظام    سال
گنـاه     ثالث بي  هاي حتميلي به طرف     ساختار دقيقي باشند آه رنج    

 به حداقل برسد و     - از مجله مردم غرينظامي آشورهاي حتت حترمي         -
 . ها و ادهاي درگري محايت به عمل آيد از يكپارچگي برنامه

 حفظ صلح 
ها براي تثبيت اوضـاع منطقـه هـاي            سازمان ملل طي دهه    -١١١

 آمك   به منظور  ، سال گذشته  ١۵دچار مناقشه، و مهچنني در حدود       
رها براي خالص شدن از مناقشه، بـا اسـتقرار نريوهـاي            به آشو 

از زمان صدور گزارش    . حفظ صلح آارهاي زيادي اجنام داده است      
آـه بـه    ) ، پيوسـت  ٣٠۵/۵۵/A /٢٠٠٠S /٨٠٩(هيات عمليات صلح    

اصالحات مهم در مديريت عمليات حفظ صلح ما منجر شد، اعتماد           
افـزايش  دوباره آشورهاي عضو به حفظ صلح سـازمان ملـل بـه             

تقاضا در اين زمينه منتهي شد، به طـوري آـه سـازمان ملـل               
در هاي حفـظ صـلح        اينك بيش از هر زمان ديگر در گذشته هيات        

هـا در آفريقـا        ايـن هيـات    اآثـر . مناطق خمتلـف جهـان دارد     
 متايـل آـشورهاي توسـعه       - متاسفم بگومي    -، جايي آه    مستقرند

در نتيجـه   . شود  يآمرت م مدام  يافته براي اعزام سرباز به آن       
 . براي تامني نريو به شدت حتت فشار هستيم

آنم براي تضمني ايـن آـه          از متام آشورهاي عضو تقاضا مي      -١١٢
هاي موثري براي حفـظ صـلح داشـته باشـد،             سازمان ملل ظرفيت  

متناسب با تقاضاهايي آه از آن دارند، آارهاي بيشرتي اجنـام           
اد ذخـاير اساسـي آـه       خواهم با اجي    به ويژه از آا مي    . دهند

هاي مـا را بـراي         انتخاب ،بتوان با سرعت آا را مستقر آرد      
. اســتقرار در چــارچوب ترتيبــات ســازمان ملــل هببــود خبــشند

هاي قابـل حتـسني        رقابت با تالش   برايسازمان ملل نبايد     ظرفيت
 مهكاري با آـا     براي بلكه   ،اي بسيار   هاي منطقه   آنوني سازمان 

ثـال تـصميم احتاديـه اروپـا بـراي اجيـاد            براي م . اجياد شود 
هاي جنگي آماده، و تصميم احتاديه آفريقـا بـراي اجيـاد              گروه

 براي تكميـل    هايي بسيار ارزمشند    آفريقا، تالش هاي ذخريه     ظرفيت
 مناسـب به عقيده من در واقع زمان اينك        . هاي ما است    فعاليت

اجيـاد نظـام بـه هـم پيوسـته          : حرآيت قاطعانه به جلـو اسـت      
هاي حفظ صـلح آـه سـازمان ملـل را قـادر سـازد در                  اناييتو

اي   هـاي منطقـه     بيين و مطمئن بـا سـازمان        هاي قابل پيش    مشارآت
 . مربوطه آار آند

 چون حكومت قانون عنصر اساسي صـلح پايـدار اسـت خـود              -١١٣
آنندگان صلح سازمان ملل مسئولييت خطـري       برقرارحافظان صلح و    

يژه احـرتام بـه حقـوق آـساني         براي احرتام به قانون، و به و      
نظـام سـازمان    . دارند آه ماموريت آنان آمك به ايشان اسـت        

هاي اخري دربـاره بـدرفتاري مـديران و           ملل با توجه به اهتام    
حافظان صلح سازمان ملل، بايد بار ديگر تعهد خود را بـراي            

املللــي، حقــوق بــشر بنيــادي و   قــوانني بــنيو رعايــتاحــرتام 
براي تقويت ظرفيت   . ار درست تاييد آنند   معيارهاي اساسي رفت  
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بر عوامـل عمليـات حفـظ        نظارت   به منظور داخلي سازمان ملل    
 و تعهد آشورهاي عضو را دربـاره تعقيـب          صلح آار خواهم آرد   

ي آه مرتكب جرم يا خاليف در آـشورها       هاي ملي آا      هر عضو هيات  
مـن بـه    . آـنم   اند، به آا يادآوري مـي       استقرار خود شده  حمل  

يژه از مواردي آه در آا حافظـان صـلح سـازمان ملـل بـه                و
پـذير    سوءاستفاده جنسي از افراد صغري و سـاير افـراد آسـيب           

را بـراي   » شـكيبايي صـفر   «اند، ناراحتم، و سياست       متهم شده 
ام تا در مورد متامي پرسنل        هايي وضع آرده    برخورد با چنني خالف   

قويـا  . دشرآت آننـده در عمليـات سـازمان ملـل اعمـال شـو             
عزامـي  هاي ملـي ا     آنم درباره هيات     ترغيب مي  راآشورهاي عضو   

  .گريندخود مهني رفتار را در پيش 

 برقراري صلح 
ــراي   -١١۴ ــاجنيگري و اج ــه مي ــا در زمين ــت م ــابقه موفقي  س

انگيـزي    قراردادهاي صلح با چند ناآامي ويرانگر به حنـو غـم          
 و تــرين در واقــع چنــد مــورد از خــشن. دار شــده اســت لكــه

 پس از مذاآره قراردادهاي     ١٩٩٠هاي دهه     انگيزترين رويداد       غم
 -١٩٩۴ و در روآنـدا در       ١٩٩٣ براي مثال در آنگوال در       -صلح  

تقريبا نيمي از مهه آـشورهايي آـه از جنـگ رهـايي             . رخ داد 
ايـن  . شوند  يابند در مدت پنج سال بار ديگر اسري خشونت مي           مي

خـواهيم مـانع بـروز        ر مـي  اگ: دو نكته گوياي اين پيام است     
مناقشه شومي بايد اطمينان پيدا آنيم آه قراردادهاي صلح به          

با اين حال در مهني مورد      .  و پايدار اجرا شوند    دائمياي    شيوه
هـيچ  : ايرادي آشكار در تشكيالت ادي سازمان ملل وجود دارد        

قسميت از نظام سازمان ملل مسئول آمك به آشورهايي نيست آـه            
. انتقال از جنـگ بـه صـلح پايـدار قـرار دارنـد             در مرحله   

آنم بـراي رسـيدن بـه         بنابراين به آشورهاي عضو پيشنهاد مي     
اين هدف آميسيون برقراري صلح بني دوليت، و مهچنني دفـرت محايـت             

  .از برقراري صلح در داخل دبريخانه سازمان ملل اجياد آنند
جنـام  توانـد وظـايف زيـر را ا          آميسيون برقراري صلح مي    -١١۵
ريـزي سـازمان ملـل را         بالفاصله در پايان جنگ، برنامه    : دهد

هاي اوليه براي اجياد      براي بازپروري مداوم، با مترآز بر تالش      
 تـامني منـابع مـايل قابـل         تضمنيادهاي ضروري هببود خبشد؛ به      

اي   هاي زود هنگام بازپروري، تا انـدازه        بيين براي فعاليت    پيش
ســازو آارهــاي ارزيــابي شــده، بــا ارائــه شــرح خمتــصري از 

 تامني اعتبار آمك آند؛ مهـاهنگي بـسياري         دائميداوطلبانه و   
هـاي سـازمان      ها و آـارگزاري     ها، برنامه   هاي صندوق   از فعاليت 

اي فـراهم سـازد آـه         ملل را پس از مناقشه هببود خبشد؛ زمينه       
آنندگان دو جانبـه عمـده، آـشورهايي آـه          سازمان ملل، آمك    

هاي   گذارند، عوامل و سازمان     سرباز در اختيار سازمان ملل مي     
املللـي و دولـت ملـي يـا           اي مربوطه، ادهاي مـايل بـني        منطقه

هـاي    انتقايل آشور مربوطه بتوانند در اطالعات درباره برنامه       
ريك  انسجام بيشرت، ش   بابازپروري پس از مناقشه مربوطه خود،       

هاي ميان مدت بازپروري را مرتبـا         شوند؛ پيشرفت به سوي هدف    
بررسي آند؛ و دوره توجه سياسي به بازپروري پس از مناقـشه            
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عقيده ندارم آه چنني ادي بايد وظيفه هـشدار         . را متديد آند  
زود هنگام يا نظارتي داشته باشد، اما اگـر آـشورهاي عـضو             

ون برقـراري صـلح     بتوانند در هـر مرحلـه از مـشورت آميـسي          
 براي برقراري صـلح بـه       دائمياستفاده آنند و از يك صندوق       

منظور ساخنت ادهاي حملي خود براي آاهش مناقشه، از مجلـه از            
طريق تقويت ادهاي حكومت قانون آمك خبواهند، سودمند و بـا           

 . ارزش خواهد بود
چنني ادي بسته به مرحله مناقشه، به       اگر   به عقيده من     -١١۶

ترتيب به شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتمـاعي گـزارش            
ترآيـب  بـه هبرتيـن شـكل       تواند آارآيي و مشروعيت را        بدهد مي 

از خطوط گزارش دهي مهزمان بايد اجتناب شود زيرا باعث          . آند
 . شود دوباره آاري و سردرگمي مي

 آميسيون برقراري صلح آارآيي بيشرتي خواهد داشـت اگـر           -١١٧
لي آن از زير جمموعه اعضاي شـوراي امنيـت، تعـداد            اعضاي اص 

مشاهبي از اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي، آـشورهاي اصـلي           
 دائمـي تامني آننده سرباز و آمك دهندگان اصـلي بـه صـندوق             

آميسيون برقراري صـلح    . براي برقراري صلح تشكيل شده باشند     
، هـاي ملـي و فراملـي        در عمليات ويژه آشوري خود بايد مقام      

اي مربوطه، آشورهاي تـامني آننـده         هاي منطقه   عوامل و سازمان  
سرباز، هر جا آه عملي باشد، و آمك دهنـدگان اصـلي بـه آن               

 . آشور خاص را شرآت دهد
حبث بـا آنـان     . املللي ضروري است     مشارآت ادهاي مايل بني    -١١٨

 بـا   ،توان آنـان را     ام تا معلوم شود چگونه مي       آردهرا شروع   
ها و ترتيبـات مـديرييت آنـان، بـه            زم براي ماموريت  احرتام ال 

 . هبرتين شكل شرآت داد
، پيشنهاد  ٢٠٠۵ها، پيش از سپتامرب        پس از تكميل اين حبث     -١١٩

تري را براي رسيدگي آشورهاي عضو به آنان ارائه خواهم            آامل
 . داد

 هاي زميين  هاي سبك و مني اسلحه آوچك، سالح
هاي سبك مهچنان هتديدي      آوچك و سالح   انباشت و تكثري اسلحه      -١٢٠

از زمـان تـصويب     . جدي براي صلح، ثبات و توسعه پايدار است       
آـن آـردن جتـارت        برنامه اقدام براي پيشگريي، مبارزه و ريشه      

 در  ١۵هـاي آن    هاي سبك در مهه جنبه      سالحغريقانوني اسلحه آوچك و     
، آگـاهي نـسبت بـه ايـن مـشكل افـزايش يافتـه و                ٢٠٠١سال  

مـا اينـك    . هاي گوناگوني براي حل آن ارائه شده است       ابتكار
هـا    هاي تسليحاتي، تقويت برنامه     بايد با تضمني اجراي هبرت حترمي     

براي خلع سالح جنگجويان سـابق و مـذاآره دربـاره يـك سـند               
 گذاري   آور براي نظارت بر عالمت      املللي از نظر حقوقي الزام      بني

و مهچـنني سـندي بـراي       هاي سـبك،      و رديابي اسلحه آوچك و سالح     
آن آـردن واسـطگي  غريقـانوني اجيـاد            ريشهو  پيشگريي، مبارزه   

خـواهم تـا      از آشورهاي عضو مي   . تفاوتي واقعي را شروع آنيم    
 آنفرانس بازبيين برنامه اقـدام سـال آينـده،          تشكيلپيش از   

درباره سندي براي نظارت بر عالمت گـذاري و رديـابي توافـق             
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ه هتيــه ســندي دربــاره واســطگي آننــد و مــذاآرات مربــوط بــ
 .را به سرعت به اجنام برسانندغريقانوني 

هاي زميين، آـه       ما مهچنان بايد به آار براي حذف بالي مني         -١٢١
هـا هنـوز افـراد        با ساير مواد منفجـره بازمانـده از جنـگ         

آشند و ناقص     گناه را در تقريبا نيمي از آشورهاي جهان مي          بي
از تالش براي خـروج از فقـر بـاز          آنند، و جوامع آامل را        مي
آنوانـسيون پيـشگريي از اسـتفاده،       . دارند، ادامـه دهـيم      مي

هاي ضـد نفـر و نـابود آـردن              سازي، توليد و انتقال مني      ذخريه
ها يا   به آنوانسيون ممنوعيت١٧، آه با پروتكل احلاقي دوم    ١۶آا

دت هاي سنيت آه ممكن است به ش        هاي استفاده از بعضي سالح      حمدوديت
 تكميـل شـد،     ١٨ گسرتده داشته باشـند    يضر يا عوا  بودهآور    زيان

 آشور طرف دارد و در ايـن زمينـه تفـاوتي واقعـي              ١۴۴اينك  
انتقال مني عمال متوقـف شـده، قطعـات بـزرگ           . اجياد آرده است  

 ميليـون مـني     ٣١ گذاري شـده پاآـسازي و بـيش از            هاي مني   منيز
ه آـشورهاي طـرف     اما هنوز مهـ   .  است گرديدهانبار شده نابود    

انـد و در      دهاين آنوانسيون به طور آامـل آن را اجـرا نكـر           
، مقدار زيـادي مـني وجـود        خارج از آن  ي  هاي آشورها   زرادخانه

خواهم تعهدات خود را به       بنابراين از آشورهاي طرف مي    . دارد
انـد    طور آامل اجرا آنند، و از آـشورهايي آـه چـنني نكـرده             

ممكن به اين آنوانسيون و پروتكل      ترين زمان     خواهم در سريع    مي
ب . پيوندند

 
  استفاده از زور -ه

 در ايت اين آه خبشي ضروري از امجاعي آه ما در جـست و               -١٢٢
جوي آن هستيم بايد توافق درباره ايـن امـر باشـد آـه چـه                

تـوان    املللي مي   زماني و چگونه براي دفاع از صلح و امنيت بني         
هاي اخري باعث اختالف       در سال  اين موضوع . از زور استفاده آرد   

آـا در ايـن مـوارد اخـتالف         . شديد آشورهاي عضو بوده اسـت     
دارند از قدرت نظامي به صـورت       اند آه آيا آشورها حق        داشته
الوقوع   ستانه براي دفاع از خود در برابر هتديدهاي قريب        پيشد

استفاده آنند؛ آيا حق دارنـد از زور بـه صـورت پيـشگريانه              
ز خود عليه هتديـدهاي بـالقوه و ـاني يـا غـري              براي دفاع ا  

 يـا شـايد     -الوقوع استفاده آنند؛ و اين آه آيـا حـق             قريب
 دارند از زور به صورت محـاييت يعـين بـه منظـور جنـات                -تعهد  

شهروندان آشورهاي ديگـر از نـسل آـشي يـا جنايـات مـشابه               
 . استفاده آنند

 صـرف بـراي     اي   اگر قرار باشد سازمان ملل به جاي صحنه        -١٢٣
 مهچنان  -ها باشد     ها، جممعي براي حل اختالف      تظاهر به حل اختالف   

به .  درباره اين مسائل بايد توافق حاصل شود       -آه قرار بود    
عالوه من هنوز معتقدم منشور سازمان ما، در اوضـاع آنـوني،            

 . دهد مبنايي خوب براي تفامهي آه نياز دارمي، ارائه مي
ذاتي آشورهاي مستقل براي دفاع از      ، آه از حق     ۵١ ماده   -١٢۴

آنـد، بـه هتديـدهاي        خود در برابر محله مـسلحانه حمافظـت مـي         
 از  حقوقـدانان . الوقوع به طور آامـل پوشـش داده اسـت           قريب
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الوقوع و مهچنني     اند آه اين ماده محله قريب       ا پيش پذيرفته  ه  مدت
 . دهد اي را آه اجنام شده، پوشش مي محله
الوقوع بلكـه بـالقوه اسـت،         ها نه قريب   هر جا آه هتديد    -١٢۵

دهد از نريوي نظـامي،       منشور به شوراي امنيت اختيار آامل مي      
املللـي      از مجله به صورت پيشگريي، براي حفظ صلح و امنيـت بـني            

آيا نسل آشي، پاآسازي قومي و ساير اين گونه         . استفاده آند 
ملللـي  ا  جنايات عليه بشريت، نيز هتديدي براي صلح و امنيت بني         

تـدابري  اجنـام   نيستند آه بشريت در برابر آا نتواند بـراي          
  به شوراي امنيت چشم بدوزد؟ اميين
 يافنت جانشني بـراي شـوراي امنيـت بـه           آاراين  هدف از    -١٢۶

عنوان منبع اختيار نيست بلكـه اجيـاد آـارآيي بيـشرت در آن              
 اين امر آه آيا با استفاده از        رسيدگي به شورا هنگام   . است
درت نظامي موافقت يا از آن محايت آند بايد به نظر مـشرتآي             ق

 جدي بودن هتديـد؛ هـدف واقعـي         :در اين باره برسد آه چگونه     
اقدام نظامي پيشنهادي؛ چه تدابريي غري از استفاده از قـدرت           
نظامي ممكن است به طور قابل قبويل موفق به دفـع خطـر شـود؛               

است؛ و اين آه آيا     آيا اقدام نظامي با هتديد موجود متناسب        
شورا با  . احتمال معقول موفقيت وجود دارد، را ارزيابي آند       

هـا و      اجنام عمليات نظامي به اين ترتيب، شفافيت تصميم        تعهد
هـاي    هاي خود را بيشرت و احتمال حمرتم مشرده شـدن تـصميم             بررسي

هـا و افكـار عمـومي جهـاني را افـزايش              خود به وسيله دولت   
آنم شوراي امنيت بـا تـصويب         ن توصيه مي  بنابراي. خواهد داد 
اي ايــن اصــول را تعــيني و اعــالم آنــد آــه هنگــام  قطعنامــه

گريي درباره موافقـت بـا اسـتفاده از زور يـا تفـويض                تصميم
 . اختيار استفاده از زور، اين اصول راهنماي آن خواهد بود
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  آزادي برخورداري از زندگي شرافتمندانه - چهارم
 

 عضو در اعالميه هزاره اظهار داشـتند از هـيچ            آشورهاي -١٢٧
تالشي براي محايت از دموآراسي و تقويت حكومت قانون، و مهچنني           

هـاي    املللـي و آزادي     احرتام به آليه حقوق بشر شناخته شده بني       
 اجنـام ايـن آـار       به منظور آا  . بنيادي آوتاهي خنواهند آرد   

 و تـرس ضـروري       رهايي از فقر و تنگدسيت     آهدر حايل   پذيرفتند  
مهه ابنا بشر حق دارند آه با آنان بـا          . نيست، اما آايف    است

 . متانت و احرتام رفتار شود
هـاي جهـاني حكومـت قـانون،           پشتيباني و محايت از ارزش     -١٢٨

هـا    ايـن ارزش  . اسـت حقوق بشر و دموآراسي به خودي خود هدف         
وري ها و ثبات ضر     مهچنني براي جهاني برخوردار از عدالت، فرصت      

هيچ دستور آاري براي برقراري امنيت، و هيچ حـرآيت در           . است
جهت توسعه موفق خنواهد شد مگر اين آـه بـر مبنـاي شـالوده               

 . مطمئن احرتام به حيثيت و شرافت انساني استوار باشد
ها هيچ نسلي ثروتي را آه         از حيث قوانني موجود در آتاب      -١٢٩

املللي حقوق     قانون بني   ما از نعمت  . ما دارمي به ارث نربده است     
بشر برخوردار هستيم آه از مجله مقررات آن معيارهاي موثر و           

ترين افراد در ميان مـا، از مجلـه           چشمگري براي محايت از ضعيف    
ــت  ــكنجه و آزار اس ــشات و ش ــان مناق ــنني از . قرباني ــا مهچ م

املللي درباره مهـه چيـز از جتـارت تـا             اي از مقررات بني     جمموعه
هاي آوچـك     ا، از تروريسم تا حميط زيست و از سالح        قانون درياه 

نـسبت  ما را   هاي سخت     جتربه. هاي آشتار مجعي برخوردارمي     تا سالح 
به نياز براي تبديل مفاد حقوق بشر و حكومت قانون به صورت            

تـر     آگـاه  ،قراردادهاي صلح و حصول اطمينان از اجـراي آـا         
است اين حقيقت را    تر باعث شده      هاي سخت   و حيت جتربه  . آرده است 

 نه حـيت  -حقوقيبپذيرمي آه هرگز نبايد اجازه داد آه هيچ اصل      
هـاي    آشي، جنايت عليه بـشريت و رنـج           توجيهي براي نسل   -حاآميت

 . دسته مجعي بشري شود
هاي مـا اگـر اجـرا نـشوند پـوچ و توخـايل                 اما اعالميه  -١٣٠

. ندمعـين هـست     هاي ما اگر به آا عمل نشود، بـي          وعده. هستند
هاي دوليت يا حـضور شـبه         روستايياني آه با صداي محالت مبباران     

هـاي     بـا واژه   ،لرزنـد   نظاميان جنايتكار در افق به خود مـي       
هـاي    بـه جنايـت   آساني آه   هاي ژنو، يا      اجرا نشده آنوانسيون  

هاي خـشك جامعـه       آنند از وعده    روآندا در يك دهه پيش فكر مي      
تسكني خنواهند  » گز آن جنايات  تكرار نشدن هر  «املللي درباره     بني

هاي ممنوع آننده شكنجه براي زنـدانيان شـكنجه           معاهده. يافت
املللي مسئوالن شـكنجه      شده، به ويژه اگر تشكيالت حقوق بشر بني       

را قادر سازند پشت سر دوستان عايل مقام خود پنـهان شـوند،             
مردمي خسته از جنگ آـه      . اي براي فريب خنواهند بود      جز وسيله 

 هـستند ز امضاي قرارداد صلح سرشار از اميـدهاي جديـد           پس ا 
اگر به جاي مشاهده پيشرفت حمسوس بـه مسـت تـشكيل دولـيت حتـت                

د آه آتش افروزان جنگ و رهـربان        ن شاهد آن باش   ،حكومت قانون 
باندهاي جنايتكار قدرت را به دست گرينـد و خـود بـر مـصدر               

و .  شـد  چار ياس خواهند  قانون بنشينند، به سرعت بار ديگر د      
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هـا در     ، آـه متـام دولـت      تعهدات خشك براي تقويـت دموآراسـي      
اعالميه هزاره نسبت به آن متعهد شدند، در نظـر آـساني آـه              

اند و هيچ نشاني از تغـيري         هرگز براي حاآمان خود راي نداده     
 . بينند، مهچنان آلماتي پوچ است اوضاع مني

دگاه هاي عـضو آن بـراي پيـشربد ديـ            سازمان ملل و دولت    -١٣١
آزادي بيشرت، بايد معيارهايي را آه در طول شش دهـه گذشـته             

مهمرت از اين بايد براي     . در اين مورد اجياد شده تقويت آنند      
آاربردگزينشي، اجراي خودسـرانه و نقـض بـدون عـوارض ايـن             

تعهـدات  ها به     اين گام .  و مشخص بردارمي   هاي عيين   معيارها گام 
 . داداعالميه هزاره زندگي تازه خواهند 

هايي بـراي      بايد تصميم  ٢٠٠۵ بنابراين، معتقدم در سال      -١٣٢
املللي و ملـي، اعـتالي        آمك به تقويت حكومت قانون در سطح بني       

اعتبار و ساختار نظام حقوق بـشر سـازمان ملـل اختـاذ و از               
ها براي اجياد و تعميق دموآراسي در آشورهاي سراسر جهان            تالش

نني بايد به مسـت پـذيرفنت و عمـل          ما مهچ . تر محايت آنيم    مستقيم
قربانيان بالقوه يا عملي    » مسئوليت محايت آردن از   «آردن به   

هـا    زمان آن رسيده است تـا دولـت       . هاي مجعي حرآت آنيم     رمحي  بي
فقـط  براي احرتام به حيثيت افـراد، آـه اغلـب در مـورد آن               

. آنند، به شهروندان و به يكـديگر پاسـخگو باشـند            لفاظي مي 
م شده و منـافع مـشرتك مـا بـيش از ايـن را اجيـاب                 اصول اعال 

م . آند ي
 

  حكومت قانون -الف 
 اعتقاد راسخ دارم هر مليت آه در داخـل حكومـت قـانون              -١٣٣

آند بايد در خارج به آن احرتام بگذارد و هر مليت آه              اعالم مي 
. در خارج بر آن اصرار دارد بايد در داخل آن را اجرا آنـد             

هـا را بـه       اقع بار ديگر تعهد مهـه  ملـت        اعالميه هزاره در و   
ايت مهـم بـراي افـزايش         حكومت قانون به عنوان چارچوبي بي     

هـاي    بـا ايـن حـال در حمـل        . امنيت و خوشبخيت بشر تاييد آرد     
ها و افراد مهچنان حكومت قانون را، غالبا بدون           بسياري دولت 

پيامدهايي براي آا اما با عوارض مرگبار براي افراد ضعيف          
 ديگـر، عـواملي آـه       از طرف . گذارند   زير پا مي   ،پذير  و آسيب 

آنند هيچ الزامي به حكومت قانون ندارنـد، ماننـد            وامنود مي 
ها، قادرند آن را حتقـري آننـد چـون            هاي مسلح و تروريست     گروه

ادهاي حفظ صلح و ساز و آارهاي ما در زمينه تبعيـت ضـعيف              
. صـرف آـايف نيـست     حكومت قانون به عنوان يك مفهـوم        . هستند

قوانني جديدي بايد وضع شوند، قوانني قدميي بايد به اجـرا در            
آيند و ادهاي ما بايد براي تقويـت حكومـت قـانون جمهزتـر              

 . شوند
 -هـا و اعمـال         بني اعالميه  - تفاوت بني لفاظي و واقعيت       -١٣۴

تـر از حـوزه قـوانني بـشردوستانه           هيچ جا آشكارتر و مرگبار    
املللي با نـسل آـشي يـا          هنگامي آه جامعه بني   . تاملللي نيس   بني

د توانـ   نقض شديد حقوق بشر مواجه است، براي سازمان ملل منـي          
دهد اين اقدامات بـا عواقـب       درست باشد ساآت مباند و اجازه       

گنـاه تـا پايـان ادامـه          آميز براي هزاران انسان بـي       فاجعه
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وع ها به ايـن موضـ       توجه آشورهاي عضو را در طول سال      . يابند
به مناسبت دمهني سـالگرد نـسل آـشي در روآنـدا            . ام  جلب آرده 

اي براي پيشگريي از نسل آـشي ارائـه           برنامه اقدام پنج ماده   
در اين برنامه بر نياز براي اقدام به منظور پيشگريي          . دادم

از مناقشه مسلحانه، تدابري موثر براي حفاظت از غرينظاميان،         
ونيت از جمازات، هشدار زود     هاي قضايي براي مبارزه با مص       گام

از نـسل   هنگام از طريق يك مشاور ويـژه در زمينـه پيـشگريي             
نسل آـشي يـا در      انه هنگام وقوع    آشي، و اقدام سريع و قاطع     

امـا بـراي پيـشگريي از       . تاآيد شـده اسـت    آستانه اجنام آن،    
املللي   ها و حصول اطمينان از اين آه جامعه بني          فجايع و شرارت  

ا ختلفات شديد به سرعت اقدام آنـد، آارهـاي          هنگام مواجهه ب  
 . بسيار بيشرتي بايد اجنام شود

املللي درباره مداخله و حاآميت آـشورها، و           آميسيون بني  -١٣۵
 ١۶ها و تغيري، با       اخريا هيات عايل رتبه درباره هتديدها، چالش      

معيـار در   «عضو خود از سراسر جهان، آنچه را آه به عنـوان            
توصـيف  » لييت دسته مجعـي بـراي محايـت اسـت         حال ظهور آه مسئو   

 نگـاه   ٢٠٣ پـاراگراف    A/۵۶۵/۵٩بـه    (نـد ، تـصويب آرد   منودند
هـاي مربـوط بـه ايـن          در حايل آه به خوبي از حساسيت      ). آنيد

مـن معتقـدم    . موضوع آگاهم به شدت با اين نگرش موافق هستم        
آه بايد مسئوليت محايت آردن را بپذيرمي و، هنگام ضرورت، به           

 تـك تـك     ه اين مـسئوليت، پـيش از مهـه، متوجـ          .ل آنيم آن عم 
آشورها است آه هدف ايي و وظيفه اصلي آا حفاظت از مـردم             

خواهند از    اما اگر مسئوالن ملي قادر نيستند يا مني       . آا است 
شهروندان خود حفاظت آنند، آنگاه اين مـسئوليت بـه جامعـه            

 از حقوق بـشر و      شود تا براي آمك به محايت        مي منتقلاملللي    بني
بـشردوستانه و غـريه     هـاي ديپلماتيـك،        از شـيوه   ،رفاه مردم 

هايي ناآايف به نظر برسد شـوراي         قيت چنني شيوه  و. استفاده آند 
امنيت ممكن است از روي ضرورت تصميم بگريد بـر اسـاس منـشور              

 در صـورت لـزوم بـه اقـدام          مجلـه ملل متحد بـه اقـدام، از        
ن صورت، مهچون مـوارد ديگـر،       شورا در اي  . بزنددست  اجباري،  

 .بايد از اصول تعيني  شده در خبش سوم فوق پريوي آند
 مـشارآت جهـاني در      بـا  محايت از حكومـت قـانون بايـد          -١٣۶

در حال حاضر، بـسياري     . هاي چند جانبه تقويت شود      آنوانسيون
از آشورها هنوز خارج از نظام چند جانبه سنيت هستند آه اين            

هاي مهـم     انع از اجرايي شدن آنوانسيون    امر در بعضي موارد م    
اي بـراي آـشورها فـراهم         پنج سال پيش تسهيالت ويـژه     . شود  مي

 امانت است امضا يا     اينجانبهايي را آه نزد       آردم تا معاهده  
اين آار موفقيت بزرگي از آب در آمـد و از آن            . تصويب آنند 

ها هـر سـال برگـزار شـده           زمان رويدادهاي مربوط به معاهده    
 معاهده چند جانبه متمرآز خواهـد       ٣١ رويداد امسال بر     .است

هاي جهاني، بـا تاآيـد بـر          بود تا به ما آمك آنند به چالش       
حقوق بشر، آوارگان، تروريسم، جرامي سازمان يافته و قـانون          

خواهم به ويـژه مهـه        از رهربان مي  .  نشان دهيم     درياها واآنش 
صويب و اجـرا    هاي مربوط به حفاظـت غرينظاميـان را تـ           معاهده

 . آنند

 ۵١



هاي ما در زمينه آمـك بـه جوامـع             براي موفقيت مهه تالش    -١٣٧
 وجود ادهاي قضايي و     ،آميز  اي خشونت   براي رها شدن از گذشته    

با اين حال سازمان ملل، سـاير       . حقوقي موثر ملي ضروري است    
هاي عضو هنوز براي محايت از چـنني          املللي و دولت    هاي بني   سازمان

مهچنان آه در گزارش خود درباره حكومت       . جمهز نيستند ادهايي  
قانون و دادگسرتي موقـت در جوامـع دچـار مناقـشه و پـس از                

هـاي مناسـب      مشخص آردم فاقد توانايي    ) s/ ۶١۶/٢٠٠۴(مناقشه  
ريزي در مقر سـازمان ملـل و مراآـز            براي ارزيابي و برنامه   

ايي غالبا  ها براي رسيدن به هدف        در نتيجه آمك  . حملي هستيم 
براي آمك به سـازمان ملـل بـه         . ناچيز، آند و نامناسب است    

منظور عملي آردن توانايي بالقوه خود در ايـن زمينـه قـصد             
دارم با استفاده آامل از آارآنان فعلي نظام سـازمان ملـل            
متحد يك واحد آمك متعهـد و دلـسوز بـراي آمـك بـه حكومـت                 

 صـلح اجيـاد آـنم       قانون، در دفرت پيشنهادي محايت از برقراري      
 ). به خبش پنجم، در صفحات بعد نگاه آنيد(

با تاسـيس   .  دادگسرتي عنصري اساسي در حكومت قانون است       -١٣٨
املللي، ادامه آار دو دادگـاه ويـژه بـراي            دادگاه آيفري بني  

يوگسالوي سابق و روآندا و اجياد دادگاهي خمتلط در سريالئون و           
ــنني ــه زودي  مهچ ــاه د ب ــشكيل دادگ ــا ت ــامبوج، ب ــري در آ يگ
سـاير  . هاي عظيمـي در ايـن زمينـه حاصـل شـده اسـت               پيشرفت

هاي آارشناسان و حتقيـق،       ابتكارهاي مهم شامل تشكيل آميسيون    
مورلسته و ساحل     هايي است آه براي دارفور، تي       مانند آميسيون 

با اين حال مـصونيت در برابـر جمـازات          . عاج تشكيل شده است   
املللـي را     ر قوانني بشردوستانه بـني    هاي حاصله د    مهچنان پيشرفت 
انگيز در شكل نقض شديد و گسرتده حقوق بـشر آـه              با عوارض غم  

بـه منظـور    . الشعاع قرار داده است     تا امروز ادامه دارد حتت    
هـا و     افزايش ميزان خسارات و غرامت قربانيـان ايـن خـشونت          

آـنم بـا      جلوگريي از تكرار آا، آشورهاي عضو را تـشويق مـي          
 املللي يا خمـتلط     هاي بني   املللي و ساير دادگاه      آيفري بني  دادگاه

، و به حمض درخواسـت افـراد        جنايات جنگي به طور آامل مهكاري     
 . متهم را تسليم آنند

املللـي بـراي      املللي در مرآز نظام بني       ديوان دادگسرتي بني   -١٣٩
فهرست دعـاوي   . ها بني آشورها قرار دارد      داوري درباره اختالف  

هاي اخـري بـه شـدت افـزايش           ده به اين ديوان در سال     ارجاع ش 
يافته و تعدادي از دعاوي حل شده است امـا منـابع مـايل آن               

هايي براي تقويت آـار       الزم است در فكر راه    . مهچنان اندك است  
 مـن بـه آـشورهايي آـه تـاآنون چـنني             . اين ديـوان باشـيم    

 -يوان  آنم به شناخنت صالحيت الزامي اين د        اند تاآيد مي    نكرده
اگر ممكن است به طور آلي و اگر نه حـداقل در شـرايط خـاص،                

خـواهم اختيـارات مـشورتي        ها مي   مهچنني از مهه طرف   . توجه آنند 
بـراي  . مند شوند   ديوان را به خاطر داشته و بيشرت از آن هبره         

هاي آار ديوان و آاهش مدت رسيدگي به دعاوي نيـز             ه  هببود شيو 
ب . آي تدابريي به عمل آيدايد با مهكاري آشورهاي شا

 
 حقوق بشر  -ب 
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 حقوق بشر مهانقدر براي فقـرا بنيـادي اسـت آـه بـراي               -١۴٠
ثرومتندان و محايت از حقوق بشر مهانقـدر آـه بـراي امنيـت و               
سعادت جهان توسعه يافته مهم است براي امنيت و سعادت جهان           

اشتباه است اگر با موضـوع حقـوق        . در حال توسعه امهيت دارد    
 بـني حقـوق بـشر و        بايـد  چنان برخورد آنـيم آـه گـويي          بشر
.  بـستان باشـد    و بده هايي مانند امنيت يا توسعه مصاحله         هدف

هـاي خـود در مبـارزه بـا باليـاي فقـر شـديد و                  اگر در تالش  
 آن  از حقوق بشري را آه اين عوامـل شـهروندان را            ،تروريسم
زه با  آنند از آنان دريغ آنيم، فقط خود را در مبار           حمروم مي 

هـايي بـر مبنـاي        برنامهاجراي  . اين باليا ضعيف خواهيم آرد    
محايت از حقوق بشر براي جايگاه اخالقي و تاثري عملي اقدامات           

 . ما حياتي است
 سازمان ملل متحد از زمان تاسيس خود را به تالش بـراي             -١۴١

تامني جهاني سرشار از صلح و عدالت بر اساس احرتام مهگاني به            
تعهد ساخته است و اين مامورييت است آه پنج سـال           حقوق بشر م  

امـا ايـن    . پيش اعالميه هزاره بار ديگر آن را تاييـد آـرد          
املللـي حتـت      نظام امروز براي محايت از حقوق بشر در سـطح بـني           

اگر قرار باشد سازمان ملل به      . فشار قابل توجهي قرار دارد    
ال ادامه  شرآت در مسائل حقوق بشر در مدت طوالني و در سطح با           

 . دهد اجياد تغيري در حمدوده آار سازمان الزم است
نظـام حقـوق بـشر      .  تغيري مهم از پيش در حال اجنام است        -١۴٢

ه هزاره آـار خـود را در زمينـه          سازمان ملل از زمان اعالمي    
 آمك و پشتيباني فين از ادهاي حقوق بشر ملـي توسـعه             ،تمحاي

املللـي حقـوق بـشر در         اي آه اينك معيارهاي بني      داده به گونه  
سـال گذشـته اجـراي      . شـوند   بسياري از آشورها هبرت اجـرا مـي       

اي جهاني اسـت      اين برنامه . را آغاز آردم  » ٢اقدام  «برنامه  
هاي بني آارگزاري آـشوري بـراي آـار بـا             آه براي جتهيز گروه   

هـاي    آشورهاي عضو، به تقاضاي آا، به منظـور تقويـت نظـام           
ايـن  . بشر ملي آا طراحي شـده اسـت       ترويج و محايت از حقوق      

برنامه به شدت به منابع و آارآنان بيشرت، از مجله توانـايي            
هاي آشوري در داخل  دفـرت آميـسارياي           بيشرت براي آموزش گروه   

 . عايل سازمان ملل براي حقوق بشر نياز دارد
 فعاالنه زير پا اده     ، اما در جايي آه اصل اساسي محايت       -١۴٣
فين و ادسازي طوالني مدت آارهايي آـم ارزش يـا           شود، آمك     مي

حضور بيشرت عناصر ناظر حقوق بشر در صحنه        . فاقد ارزش هستند  
هاي حبران، باعث  فراهم شدن اطالعات به موقـع بـراي               زمان در

ادهاي سازمان ملل و هنگام ضـرورت، جلـب توجـه فـوري بـه               
 . هاي نيازمند اقدام خواهد شد موقعيت

ي شـوراي امنيـت از آميـسارياي        ها  زاينده دعوت  تكرار ف  -١۴۴
هـاي ويـژه نـشان        عايل براي قراردادن آن در جريـان موقعيـت        

رعايـت  بـه   دهد آه اينك آگاهي بيشرتي درباره ضرورت توجه           مي
. هاي مربوط به صلح و امنيت وجود دارد         حقوق بشر در قطعنامه   

منيـت  هاي شوراي ا    آميسارياي عايل بايد نقشي فعالرت در مشورت      
هاي پيشنهادي برقراري صلح، با تاآيد بر اجراي مفاد           و هيات 

در واقـع   . هاي شوراي امنيت، ايفـا آنـد        مربوطه در قطعنامه  
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هـا در سراسـر آـار         گريي و حبث     تصميم جريانحقوق بشر بايد در     
هـاي اخـري       در سال  آليمفهوم حقوق بشر    . سازمان گنجانده شود  

هنـوز بـه قـدرآايف در       بيشرت مورد توجـه قـرار گرفتـه امـا           
مشي و اختصاص منابع منعكس نشده        هاي اصلي مربوط به خط      تصميم
 . است
 مهه اين اظهار نظرها بر ضرورت تقويت دفـرت آميـسارياي            -١۴۵

در حايل آه نقش رئـيس آميـساريا        . عايل حقوق بشر اشاره دارد    
سازي در زمينه حقوق بـشر        هاي واآنش به حبران، ظرفيت      در حوزه 
هاي توسـعه هـزاره و پيـشگريي از مناقـشه             ايت از هدف  ملي، مح 

هاي   گسرتش يافته، دفرت او براي پاسخ دادن به طيف گسرتده چالش          
 ،املللي با آا مواجـه اسـت        مربوط به حقوق بشر آه جامعه بني      

تعهد اعالم شده آشورهاي عـضو بـه حقـوق          . به شدت ناجمهز است   
توانايي اين دفرت   بشر بايد با منابع مورد لزوم براي تقويت         

من از آميـسرعايل    . براي اجنام ماموريت حياتي آن برابر باشد      
 روز هتيه   ۶٠ام تا طرح اقدامي را طي         حقوق بشر درخواست منوده   

 .و ارائه دهد
 رئيس آميسارياي عايل و دفرت او الزم است در طيـف آامـل              -١۴۶

امـا ايـن آـار      . هاي سازمان ملل شرآت داشته باشـند        فعاليت
 در صورتي ميسر است آه بنيادهاي بني دوليت نظـام حقـوق             تنها

بنابراين در خبش پنجم براي تغيري اين       . ند باشند مبشر ما نريو  
اد، آه بايد ستون مرآزي نظام حقوق بشر سازمان ملل، يعـين            

 . آميسيون حقوق بشر باشد، پيشنهادي ارائه خواهم داد
 اسـت نـسبت بـه        اما ادهاي معاهده حقوق بشر نيز الزم       -١۴٧

نقض حقوقي آه ماموريت دارنـد از آـا محايـت آننـد بـسيار               
نظام ـاد مربـوط بـه       . تر باشند   موثرتر اقدام آنند و حساس    

اين معاهده هنوز چندان شناخته شده نيست؛ از قصور بـسياري           
از آشورها در زمينه دادن گزارش يـا دادن بـه موقـع آن، و               

هي لطمـه ديـده اسـت؛ و از         ش د ر گزا سازوآارهايمهچنني تكرار   
دربــاره . تــر شــده اســت في پيــشنهادها ضــعنادرســتاجــراي 

رهنمودهاي مهاهنگ شده درباره گـزارش دهـي بـه مهـه ادهـاي              
ميم ايي گرفتـه و بـه اجـرا         مربوط به اين معاهده بايد تص     

د تا اين ادها بتوانند به عنوان يك نظام متحد اجنـام            درآي
و . ظيفه آنند

 
 سي  دموآرا-ج 

 بـه تـصويب جممـع       ١٩۴٨ آه در    ١٩ اعالميه جهاني حقوق بشر    -١۴٨
ايـن  .  و اصول دموآراسـي را اعـالم آـرد           مبانيعمومي رسيد   

تدوين قانون اساسي در    در   تصويب مايه اهلام     از زمان اعالميه  
هر گوشه جهان بوده و به پذيرش ايي دموآراسـي بـه عنـوان              

حق انتخـاب   . رده است ارزشي جهاني در دنيا به شدت مساعدت آ       
نوع حكومت و حاآمان بايد حق مـادرزادي مهـه مـردم، و حتقـق               
جهاني آن هدف اصلي سازماني متعهد بـه آرمـان آزادي بيـشرت             

 . باشد
 متعهد شدند توانـايي خـود را         مهه اعضا در اعالميه هزاره     -١۴٩

جممـع  . هـاي دموآراسـي تقويـت آننـد         براي اجراي اصول و شـيوه     
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ــان  ــومي در مه ــهعم ــال قطعنام ــيم  ا س ــرويج و حتك ــاره ت ي درب
بيش از صد آشور تاآنون اعالميه جامعه       .  تصويب آرد  ٢٠دموآراسي
 پيوسـت يـك     A/٣٢٨/۵۵به  (اند    هاي ورشو را امضا آرده      دموآراسي

بـه  ( برنامه اقدام سئول     ٢٠٠٢اين جامعه در سال     ). نگاه آنيد 
۶١٨/۵٧/A      ر را تـصويب آـرد آـه عناصـ        )  پيوست يك نگـاه آنيـد

ضروري دموآراسي انتخابي را فهرست و تدابريي بـراي تـرويج آن            
هـاي جهـان      اي در بسياري از قـسمت       هاي منطقه   سازمان. تعيني آرد 

انـد، و     ترويج دموآراسي را عنصري اساسـي از آـار خـود آـرده            
اي   هاي مـدني جهـاني و منطقـه         اي نريومند از سازمان     ظهور جامعه 

. آنند نيز دلگرم آننده اسـت       يآه حكومت دموآراتيك را ترويج م     
د آـه دموآراسـي بـه هـيچ         نـ آن  ها اين اصل را تقويت مي       مهه اين 

 . اي تعلق ندارد بلكه حقي مهگاني است آشور يا منطقه
كرد متناسـب باشـد و       با اين حال، تعهدات بايد با عمل       -١۵٠

از هتديـدها عليـه     . محايت از دموآراسي نيازمند هشياري است       
مهچنـان آـه بارهـا      .  وجه آاسته نشده اسـت     دموآراسي به هيچ  

امي انتقال به دموآراسـي آـاري دقيـق و دشـوار اسـت و                 ديده
 سازمان ملل با محايت     .هاي جدي مهراه باشد     تواند با ناآامي    مي

هاي در حال ظهور از طريق ياري و مشورت حقـوقي             از دموآراسي 
بـراي مثـال،    . آنـد   و  فين و مايل به آشورهاي عـضو آمـك مـي            

 اجنام انتخابات در آشورهاي  فراواني، غالبا        ازازمان ملل   س
در حلظات تعيني آننده در تاريخ آـا، محايـت بـه عمـل آورده               

ــت ــيش از . اس ــه   ٢٠ب ــته، از مجل ــال گذش ــط در س ــشور فق  آ
افغانستان، فلسطني، عراق و بروندي از اين محايـت برخـوردار           

 شيوه حكومـت    به مهني ترتيب آار سازمان ملل براي هببود       . شدند
در سراسر دنياي در حال توسـعه و بازسـازي ادهـاي حكومـت              
قانون و دولت در آشورهاي جنگ زده براي تضمني اساس و ادامه            

 . دموآراسي امري حياتي است
 سازمان ملل بيش از هر سازمان ديگـري بـراي تـرويج و              -١۵١

هـاي دموآراتيـك در سراسـر جهـان تـالش             تقويت ادها و شيوه   
شيوه ما در   . خته شده نيست  د، اما اين حقيقت چندان شنا     آن  مي

ــدن ــسمت  پراآن ــني ق ــا ب ــي     آاره ــاگون بوروآراس ــاي گون ه
زمـان حـذف    . آاهـد    مي آن از تاثري آار     سازمان) ديوانساالري(

هـاي    امـا تفـاوت   . ها و يك آاسه آردن آارها اسـت         آاغذ بازي 
مان ساز. چشمگريي در توانايي ما در چند حوزه مهم وجود دارد         

به طور آلي نياز به مهاهنگي هبرت دارد و منابع را بايـد بـه               
 . اي موثرتر بسيج آرد گونه

سازمان ملل نبايد نقش خود را به تعـيني معيـار حمـدود آنـد               
بلكه بايد به اعضاي خود براي گسرتش بيشرت و تعميق گرايـشات            

به اين منظور از اجيـاد      . دموآراتيك در سراسر جهان آمك آند     
دموآراســي در ســازمان ملــل بــراي ارائــه آمــك بــه صــندوق 

آشورهايي آه خواهان آمك براي اجيـاد يـا تقويـت دموآراسـي             
بـه عـالوه قـصد دارم تـضمني آـنم آـه             . آنـد   هستند، محايت مي  

هاي ما در اين حوزه با اجياد پيوندي آشكارتر بني آار             فعاليت
برنامه عمران ملل متحد در زمينه حكومـت دموآراتيـك و خبـش             

 . تر شود آمك انتخاباتي اداره امور سياسي مهاهنگ
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هاي مرتبط به هـم مربـوط         هاي دوم تا چهارم چالش       در خبش  -١۵٢
. ام  به پيشربد آرمان آزادي بيشرت در قرن جديد را مشخص آـرده           

مهچنني آنچه را آه معتقدم بايد عناصر اساسي واآنش دسته مجعي           
قيـده دارم سـازمان     هاي بسياري آه ع     ما باشند، از مجله حوزه    

ملل بايد در آا جمهزتر باشد تا بتواند مـساعدت مناسـب را             
ر خبش پنجم، بـه صـورت تـا حـدي           د. ام  اجنام دهد، ابراز آرده   

ام آه معتقدم بايـد اجنـام         اي پرداخته    به اصالحات ويژه   مشروح
شود تا سازمان ملل بتواند وظيفـه مناسـب خـود را در شـكل               

ته مجعي در حمدوده آامل مسائل جهـاني        دادن و اجنام واآنشي دس    
 . اجنام دهد
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  تقويت سازمان ملل متحد-پنجم
  

ام اصول و مقاصـد سـازمان ملـل،            در گزارش آنوني گفته    -١۵٣
چنان آه در منشور تعيني شده، امروز مهانقدر معترب و متناسـب            

 بودند، و حلظه آنوني فرصيت گرانبها بـراي         ١٩۴۵هستند آه در    
اما در حايل آه مقاصد بايـد ثابـت و اصـول             . ا است اجراي آ 

بايد ماندگار باشند، شيوه و تشكيالت نياز بـه مهـاهنگي بـا             
اي مفيـد بـراي       اگر سازمان ملل خبواهـد وسـيله      . زمان دارند 

هايي آـه     آشورهاي عضو و مردم جهان باشد، در واآنش به چالش         
ا آامال بـا    هاي دوم و چهارم شرح داده شد، بايد خود ر           در خبش 

سـازمان بايـد    . نيازها و شرايط قرن بيست و يكم تطبيق دهد        
پذيراي نظرات نه  فقط آشورها بلكه مهچنني جامعه مدني باشـد            

املللي در امور جهان نقشي پيوسته مهمرت         آه در سطوح ملي و بني     
هاي آن و     قدرت سازمان بايد از فراواني مشارآت     . آند  ايفا مي 

هاي مـوثر بـراي       دن آن شرآا به ائتالف    از توانايي آن به آور    
 ناشي شود آـه بـراي پيـشربد         ياجياد تغيري در طيف آامل مسائل     

 . ها است آرمان آزادي بيشرت، نياز به اقدام در آن زمينه
 مسلم است آه سازمان ما، به عنوان يك سـازمان، بـراي             -١۵۴

هـاي    عصري متفاوت اجياد شد و باز هم مسلم است آه مهـه شـيوه             
به اين دليل است    . ي ما با نيازهاي امروز سازگار نيست      آنون

ها در اعالميه هـزاره ضـرورت تقويـت           آه سران آشورها و دولت    
اي مـوثرتر بـراي       سازمان ملل را براي تبديل آن بـه وسـيله         

 . هاي خود به رمسيت شناختند پيگريي اولويت
 انتخاب شـدم يكـي      ي آه به دبريآل   ١٩٩٧ در واقع از سال      -١۵۵

هاي اصلي من اصالح ساختارها و بافت داخلي سازمان           ولويتاز ا 
ملل بوده تا براي آشورهاي عضو و مردم جهان مفيدتر شود آه            

امروز ساختارهاي  . هاي زيادي به دست آمده است       البته موفقيت 
هـاي    هـاي آـار آن مـوثرتر، و برنامـه           سازمان روانرت، شـيوه   

اي بـسياري بـا     هـ   تر اسـت و در حـوزه        گوناگون آن مهاهنگ شده   
. هاي آاري اجيـاد آـرده اسـت         جامعه مدني و خبش خصوصي مشارآت     

هاي اقتصادي و اجتماعي اينـك        هاي توسعه هزاره در حمدوده      هدف
به عنوان چارچوب و مالك سياست مشرتك براي آل نظـام سـازمان             

املللـي خـدمت      تـر توسـعه بـني       ملل، و در واقع جامعـه گـسرتده       
ظ صلح سازمان ملل امروز خيلي هبرت از        هاي حف   ماموريت. آنند  مي

تـري از وظـايف متفـاوت         شـوند و درك درسـت       گذشته طراحي مـي   
بسياري دارند آه به پيشگريي از تكرار جنگ و بنا ادن صـلح             

هاي مهمي با طيفـي       به عالوه ما مشارآت   . شود  پايدار مربوط مي  
راي امي آه مساعدتي مهم بـ       گسرتده از عوامل غريدوليت اجياد آرده     

 . پيشربد امنيت، سعادت و آزادي جهان دارند
در شـرايط آنـوني،     .  اما تغيريهاي خيلي بيشرت الزم اسـت       -١۵۶

هـاي نظـام      خبـش بـسياري از     متفـاوت بـراي      حكوميتساختارهاي  
 آه به جاي    وظايفي و   آه وظايف آا تداخل دارند    سازمان ملل   

س هـاي گذشـته را مـنعك        هـاي آنـوني اولويـت       انعكاس اولويـت  
دادن اختيـار   .  مهگي مانع از آارآيي بيشرت ما هستند       ،آنند  مي

هاي نظـام را بـه طـور          واقعي به مديران آه بتوانند فعاليت     
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 آـه اميـدوارم     -هاي مورد تاييد آشورهاي عـضو         آامل با هدف  
 مهاهنـگ آننـد،     -هايي باشد آه در گزارش آنوني ذآر شده           مهان

اي آـردن     اي حرفـه  ما بايـد آارهـاي بيـشرتي بـر        . ضروري است 
دبريخانه و پاسخگوتر آردن آارآنان و مديريت آن بـراي عمـل            

به عالوه الزم است انـسجام بيـشرتي بـني          . آرد خود، اجنام دهيم   
هاي گوناگون سازمان ملل در هر آشور، و          منايندگان و  فعاليت   

هاي اقتصادي    تر سازمان ملل، به ويژه در حوزه        در نظام گسرتده  
 . جود آورميو اجتماعي به و

توانـد بـه       موثر باشد، منـي    است اما اصالحات، اگر قرار      -١۵٧
هاي   اينك زمان آن است آه در ارگان      . گرددشاخه اجرايي حمدود    

ب . اي دميده شود ني دوليت سازمان ملل نيز زندگي تازه
 

  جممع عمومي -الف 
 جممع عمومي مهچنان آه اعالميه هزاره تاآيد آرد مـوقعييت           -١۵٨
 به عنوان ارگان مشورتي، سياستگذاري و انتخابي اصـلي          يحمور

جممـع، بـه ويـژه، اختيـار دارد بودجـه           . سازمان ملـل دارد   
را بررسـي و تـصويب و اعـضاي سـاير ادهـاي             ) سازمان ملل (

بنـابراين  . آنـد   مشورتي، از مجله شوراي امنيـت را انتخـاب          
ر آشورهاي عضو به حق نگران افول اعتبـار جممـع و مـساعدت د             

جريـان ايـن    . هاي سازمان ملل هستند     حال آاهش آن به فعاليت    
آاهش را بايد معكوس آرد و اين امـر تنـها در صـورتي حمقـق                

 . شود آه آارآيي جممع بيشرت شود مي
 امجـاع بـه تـصويب       باهاي جممع عمومي آه        تعداد قطعنامه  -١۵٩

ايـن  . هاي اخري مدام افزايش يافته اسـت        رسيده باشند در سال   
هـا بـني آـشورهاي عـضو          اگر نشان دهنده وحدت واقعي هدف     امر  

امـا  . هاي جهاني باشـد، خـوب اسـت         براي پاسخ دادن به چالش    
آه غالبا به عنوان رسيدن به اتفاق آرا و         (متاسفانه، امجاع   

. خود به يـك هـدف تبـديل شـده اسـت           ) شود  وحدت نظر تعبري مي   
در سـطح   اي و سـپس       رسيدن به امجاع خنست در سطح گـروه منطقـه         

شيوه مـوثري بـراي آشـيت دادن        آار  اين  . شود  مهگاني دنبال مي  
آنـد بـا      منافع آشورهاي عضو نبوده بلكه جممـع را وادار مـي          

.  به آليات رو بيـاورد     ،آنار گذاشنت هر تالش جدي براي اقدام      
هايي به جاي حمتـوا بـه ظـاهر آـار گـرايش دارنـد و                  چنني حبث 

ا فقط آمرتين وجـه مـشرتك از        ه  بسياري از چنني به اصطالح تصميم     
    .  دهند هاي به شدت متفاوت را نشان مي ديدگاه

اند،   ها داشته    آشورهاي عضو توافق دارند، مهچنان آه سال       -١۶٠
هـاي آـار خـود        آه جممع نياز به روان آردن ساختارها و شيوه        

هـاي سـاده      اقدام. دارد تا روش مشورتي را هبرت و موثرتر آند        
اي از    اينك طيف گـسرتده   . مينه اجنام شده است   بسياري در اين ز   

در » دميدن جـان تـازه    «آشورهاي عضو پيشنهادهاي تازه براي      
جممـع عمـومي بـراي هببـود آـار و           . اند  جممع عمومي مطرح آرده   

ريع روند مشورتي خود، اينك بايـد تـدابري جـسورانه، بـه             تس
اي و    تر آردن دستور آار خـود، سـاختار آميتـه           ويژه با ساده  

ها، و    هاي عمومي خود و خواسنت گزارش       هاي آن براي اجنام حبث      وشر
 . با تقويت نقش و اقتدار رئيس خود، اجنام دهد
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اي شـامل      جممع عمومي در حال حاضر به دستور آار گـسرتده          -١۶١
جممع بايد  . آند  طيفي وسيع از مسائل غالبا متداخل رسيدگي مي       
دگي بـه مـسائل     به دستور آار بنيادي خود با مترآز بـر رسـي          
ــني  ــاجرت ب ــد مه ــده روز، مانن ــادي عم ــي و  بني ــدوين امللل ت
ها است دربـاره آن       آنوانسيون جامعي درباره تروريسم آه مدت     

 . حبث شده، توجه آند
جامعـه   جممع عمومي مهچنني، با توجه به ايـن حقيقـت آـه              -١۶٢

پس از يك دهه تعامل به سرعت در حال افزايش، اينك در            مدني  
هــاي ســازمان ملــل شــرآت دارد، بايــد خيلــي  يــتبيــشرت فعال

هـاي    در واقع، به هـدف    . تر با جامعه مدني مهكاري آند       فعاالنه
جامعه مـدني   آه  توان دست يافت      سازمان ملل فقط در صورتي مي     

هيـات افـراد    . ها آامال در آا مشارآت داشته باشـند         و دولت 
  جامعـه مـدني، آـه در       -سرشناس درباره روابط سازمان ملـل       

 انتخاب آردم پيشنهادهاي مفيد بسياري براي هبـرت آـردن           ٢٠٠٣
مهكاري با جامعه مدني ارائه داد و من گزارش آن را مهراه با             

اصالحيه مشاره   و   A/٨١٧/۵٨به  (نظرات خود به جممع عمومي دادم       
ها عمـل     جممع عمومي بايد به اين پيشنهاد     ).  نگاه آنيد  يك آن 

ورد آه آن را قادر سازد به       آند و ساز و آارهايي به وجود آ       
  .مند با جامعه مدني مهكاري آند طور آامل و نظام

 خـود، شـيوه     اي   جممع مهچنني نياز دارد در ساختار آميتـه        -١۶٣
هـا، نظـارت بـر آـار و حاصـل آـار آـا                 اجنام وظيفه آميته  

جممع عمومي نياز به سـازوآاري بـراي بـازبيين          . بازنگري آند 
 سـنگني   اختيـارات د دارد تا از تفويض      هاي خو   هاي آميته   تصميم

بدون بودجه و ادامه مـشكل آنـوني در زمينـه مـديريت خـرد               
اگر . هايي در داخل دبريخانه اجتناب شود       بودجه و اختصاص پست   

 را   مسائل را حل آند مترآز و انعطـايف        جممع عمومي نتواند اين   
 . آه براي خدمت موثر به اعضاي خود نياز دارد خنواهد داشت

 مشخص است آه اگر آشورهاي عضو در عاليرتين سطح به جممع            -١۶۴
عالقه نشان ندهند و خنواهند آه منايندگان آا بـا نظـري بـه              

هـاي آن شـرآت آننـد         دستيابي به نتايج واقعي و مثبت در حبث       
اگر آا چنني نكنند عملكرد     . ها رخ خنواهد داد     هيچ يك از اين   

 . آرد و نبايد تعجب آنندجممع مهچنان آا را نااميد خواهد 

  شوراها -ب 
 بنيانگذاران سازمان ملل سه شورا در آن تشكيل دادنـد           -١۶۵

شـوراي  : هـايي عمـده در حـوزه خـود دارد           آه هر يك مسئوليت   
تقـسيم  . امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومـت        

: تـر شـده اسـت       ها بني آا با گذشت زمـان نامتعـادل          مسئوليت
نيت به گونه روزافزوني اقتدار خود را، بـه ويـژه           شوراي ام 

از زمان پايان جنگ سرد، اعمال آرده، از وحدت هدف بيشرت بني            
 خود برخوردار بوده اما شاهد ترديد درباره آن         دائمياعضاي  

اقتدار در زمينه منسوخ يا به حـد آـايف انتخـابي و فـراگري               
بارها به  نبودن ترآيب خود بوده؛ شوراي اقتصادي و اجتماعي         

هاي مديريت اقتصادي و اجتماعي جهان نزول داده شـده؛            حاشيه
آميز وظايف خود، اينك بـه        و شوراي قيمومت، با اجنام موفقيت     
 . تشكيالتي صرفا رمسي تبديل شده است
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 به عقيده من الزم است اين تعـادل را بـه سـه شـورايي                -١۶۶
ح و  صـل ) الـف (آه به ترتيب به مسائل مربوط به        بازگردانيم  

حقوق ) ج(مسائل اقتصادي و اجتماعي، و      ) ب(املللي،    امنيت بني 
هاي سازمان از شروع آار آن        بشر، آه محايت از آن يكي از هدف       

بوده، اما اينك به طور قطع به ساختارهاي عملياتي موثرتري          
 اين شـوراها بـه اتفـاق بايـد          .آنند  نياز دارد، رسيدگي مي   

آه در اجالس   داشته باشند   ا  وظيفه به پيش بردن دستور آاري ر      
شـود و بايـد       هاي آشورهاي عضو هتيه مـي       سران و ساير آنفرانس   

 ، به مسائل امنيـت     ها بتوان   جهاني باشند آه در آن     ادهايي
دو شـوراي خنـست،     . توسعه و دادگسرتي به درسـيت رسـيدگي آـرد         

البته، از پيش وجود داشتند امـا الزم اسـت آـا را تقويـت               
 به جتديد نظر آامل و هببود آار تشكيالت حقوق          شوراي سوم . آرد

بشر موجود ما ني  . از دارد
 شوراي امنيت 

 مهه آـشورهاي عـضو بـا متابعـت از منـشور ملـل متحـد                 -١۶٧
پذيرند آه شوراي امنيت مسئول اصـلي حفـظ صـلح و امنيـت                مي
هـاي آن     آنند موظف به اجـراي تـصميم        املللي است و قبول مي      بني

، اين موضوع آه شورا بايد براي اجنام ايـن          بنابراين. باشند
د، رد احرتام جهاني باش    آن مو  تصميم هاي مسئوليت جمهز بوده و     

سازمان بلكه براي جهان داراي امهيت حياتي       خود  نه فقط براي    
 . است
هـاي     متام آشورها در اعالميه هزاره تصميم گرفتنـد تـالش          -١۶٨

هـاي    ت در مهه جنبه   براي حتقق اصالح فراگري شوراي امني     «خود را   
 جممع عمـومي    ٣٠ پاراگراف   ٢/۵۵به قطعنامه   (تشديد آنند   » آن

آرد آـه     اين امر نظر قدميي اآثريت را منعكس مي       ). نگاه آنيد 
تغيريي در ترآيب شورا الزم است تا آن را هر چه بيشرت منتخـب              
آل جامعه جهاني، و مهچنني منعكس آننـده واقعيـات جغرافيـاي            

تـر      شروعمـ ه و در نتيجه در چشم جهانيـان         سياسي امروز ساخت  
. تـر شـود     هاي آار آن نيز الزم است موثرتر و شفاف          شيوه. آند

تر بلكه مهچـنني توانـاتر باشـد و           شورا نه فقط بايد انتخابي    
اجيـاد سـازش بـني      . هنگام نياز به عمل مشتاق به اقدام باشد       

نهاد اصـالحات   اين دو انگيزه آزمون دشواري است آه هـر پيـش          
  .بايد آن را بگذراند و به آن توجه آند

 دو سال پيش اعالم آردم به نظر من هـيچ اصـالح سـازمان               -١۶٩
هنـوز مهـني    . ملل بدون اصالح شوراي امنيت آامـل خنواهـد بـود          

شوراي امنيت بايد بيـانگر آامـل واقعيـات         . عقيده را دارم  
بنابراين از موضع تعيني شـده در       . قدرت در جهان امروز باشد    

هـا و تغـيري        رتبه مربـوط بـه هتديـدها،چالش        رش هيات عايل  گزا
)۵۶۵/۵٩/A (      آنم يعين   مربوط به اصالحات شوراي امنيت محايت مي :
 منـشور ملـل متحـد مـشارآت         ٢٣بايد به  احرتام ماده      ) الف(

آساني را آه از نظر مايل،نظامي و ديپلماتيك بيش از مهه بـه             
هـا بـه      ث مـساعدت  آنند، به ويـژه از حيـ        سازمان ملل آمك مي   

هاي ارزيابي شده سازمان ملل، مشارآت در عمليات صـلح            بودجه
هاي داوطلبانه سـازمان ملـل        ها به فعاليت    تعيني شده، مساعدت  

هـاي ديپلماتيـك در       هاي امنيت و توسـعه، و فعاليـت         در حوزه 
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هـا    گـريي   هاي سازمان ملل در تـصميم       ها و ماموريت    محايت از هدف  
 درصـد   ٧/٠رهاي توسعه يافته دستيابي به      بني آشو . بيشرت آنيم 

توليد ناخالص ملي براي آمك توسـعه رمسـي يـا دسـتيابي بـه               
املللـي    پيشرفت چشمگري به مست اين هدف  آـه رمسـا در سـطح بـني               

درباره آن توافق شده، بايد معياري مهم بـراي مـساعدت بـه             
 حساب آورده شود؛ 

ژه آـشورهاي   تـر، بـه ويـ        عضويت گـسرتده   منايندههاي    آشور) ب(
گـريي    ه داخـل فرآينـد تـصميم      ببايد  دنياي در حال توسعه را      

 ؛ بياورمي
 ؛ لطمه بزنيمنبايد به آارآيي شوراي امنيت ) ج(
اضـافه  بايـد   ماهيت دموآراتيك و پاسخگويي اين اد را        ) د(

 . آنيم
هاي الف   منونهآنم دو انتخاب،       به آشورهاي عضو تاآيد مي     -١٧٠

، يا هر   ) نگاه آنيد  ۵به آادر   (ر گزارش   و ب، پيشنهاد شده د    
پيشنهاد قابل قبول ديگر از حيث اندازه و تعادل را آه بـر             

آشورهاي عـضو بايـد     .  بررسي آنند   شده منونه ارائه مبناي هر   
 درباره اين   ٢٠٠۵افقت آنند قبل از اجالس سران در سپتامرب         مو

اهد تر خو   ارجحبراي آشورهاي عضو    . گريي آنند   موضوع مهم تصميم  
بود اين تصميم مهم را به صورت امجاع اختاذ آنند، امـا اگـر              

اي بـراي     قادر نيستند به امجاع برسند اين امر نبايـد هبانـه          
 .  شوداقدامتعويق 

 ۵آادر  
 هاي الف و ب  منونه: اجنام اصالحات در شوراي امنيت

، بدون اجياد حق وتو، و سه دوره        دائمي الف شش آرسي      منونهدر  
اي   هـاي منطقـه     ، آه بني حـوزه    دائمياله بدون آرسي    جديد دو س  

 : بيين شده است عمده به شرح زير تقسيم شده، پيش
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بـيين نـشده امـا گـروه          جديد پيش  دائمي ب هيچ آرسي     منونهدر  
 ساله و يك آرسـي جديـد دو         ۴جديدي از هشت آرسي قابل جتديد       

اي   هـاي منطقـه     ، آه بـني حـوزه     )و جتديد نشدني   (دائميساله غري 
 : شود  اجياد مي،به شرح زير تقسيم گرددعمده 
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مج ع منونه
 ٢۴ ١١ ٨ ۵ ١٩١ ب

 شوراي اقتصادي و اجتماعي 
اي از وظايف مهم را بـه          منشور سازمان ملل متحد جمموعه     -١٧١

آند آـه شـامل مهـاهنگي،         شوراي اقتصادي و اجتماعي تفويض مي     
بيـشرت  . ها اسـت    وگو درباره سياست    گفتو  ها،    رسيدگي به سياست  

 آـه در آن دسـتور آـار         اين وظايف در اين عصر جهاني سازي،      
 ١٩٩٠هاي دهه      و آنفرانس  ها  ه فراگري سازمان ملل از اجالس     توسع

سـازمان  . آينـد   تر از هر زمان به نظر مـي         پديدار شده حياتي  
ملل بيش از هـر زمـان الزم اسـت بتوانـد بـه روشـي منـسجم                  

وظايف ايـن   . هايي را در اين زمينه تدوين و اجرا آند          سياست
ها مربـوط     شود منحصرا به اين چالش      ر مي شورا به طور آلي تصو    

هـا بـه جـا        باشد، اما تاآنون حق مطلـب را در ايـن زمينـه           
 . نياورده است

 به شوراي اقتـصادي     ١٩۴۵ تنظيم آنندگان منشور در سال       -١٧٢
آنـان بـا توافـق در       . و اجتماعي اختيارات اجرايي ندادنـد     

يل  در سـال پـيش از اجيـاد ادهـاي نريومنـد مـا              »ودزبرتن و «
املللي و با انتظار اين آه اين ادها بـا سـازمان جتـارت                بني

هاي ختصـصي گونـاگون تكميـل خواهنـد شـد،             جهاني و آارگزاري  
املللـي    هاي اقتصادي بني    گريي  آشكارا در نظر داشتند روند تصميم     

اما اين فقط بـه نقـش بـالقوه ايـن           . غري متمرآز خواهد بود   
 وگـو   ننده، جممعي براي گفت   ه، گردا شورا به عنوان مهاهنگ آنند    

. امجاع امهيت بيشرتي مـي دهـد      ها، و اجياد آننده       درباره سياست 
ملل است آه منـشور صـراحتا بـه آن          اين تنها ارگان سازمان     
هاي ختصصي را مهاهنگ و       هاي آارگزاري   ماموريت داده است فعاليت   

اي   اين شورا به عالوه شبكه    . هاي غريدوليت مشورت آند     با سازمان 
  اي دارد آه حتت نظارت آن فعاليت        هاي آارآي منطقه    آميسيون از
هـاي توسـعه      اي بـر اجـراي هـدف        آنند آه به طرز فزاينـده       مي

 . متمرآز هستند
هاي اخـري، بـا اجيـاد          شوراي اقتصادي و اجتماعي در سال      -١٧٣
هايي از طريق يك اجالس سطح باالي ويژه ساالنه بـا ادهـاي               پل

آوري   مثال، و اجيـاد يـك نـريوي ضـربت فـن           جتاري و مايل، براي     
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 را در مـسري     سـرمايه اطالعاتي و ارتباطي منحصر به فرد ايـن         
 . استفاده درست قرار داده است

يـشرت بـني     اين ابتكار به محايت از انـسجام و مهـاهنگي ب           -١٧۴
هـاي آشـكاري وجـود        ، اما هنوز تفـاوت     عوامل آوچك آمك آرده   

 . شوددارند آه بايد به آا رسيدگي 
 اول، نيــازي فزاينــده بــراي تكميــل، مهاهنــگ آــردن و -١٧۵

رسيدگي به اجراي دسـتور آـار توسـعه سـازمان ملـل آـه در                
هاي سران جهان سازمان ملـل پديـدار شـده            ها و اجالس    آنفرانس

شوراي اقتصادي و اجتماعي به اين منظـور بايـد          . وجود دارد 
وط بـه توسـعه،     هاي مورد توافق مرب     ها در مسري هدف     از پيشرفت 

 ارزيـابي سـاالنه در سـطح        ،هـاي توسـعه هـزاره       به ويژه هدف  
تواننـد بـر مبنـاي         مي ها  اين ارزيابي . وزيران به عمل آورد   

هاي مربوط به پيشرفت باشند آه با         هاي مهانند از گزارش     بررسي
اي سـازمان ملـل بـه         هاي منطقـه    ها و آميسيون    محايت آارگزاري 

 . اند دهوسيله آشورهاي عضو آماده ش
املللي بررسي    ها در مهكاري توسعه بني       دوم، الزم است گرايش    -١٧۶

هاي مربوط به توسعه عوامـل        شود، از انسجام بيشرت بني فعاليت     
 و  عـادي هـا بـني آـار         گوناگون محايت به عمـل آيـد و پيونـد         

براي رسيدگي به   . عملياتي نظام سازمان ملل متحد تقويت شود      
مع سطح  ي و اجتماعي به عنوان يك جم      اين تفاوت، شوراي اقتصاد   

تـوان بـا      چنني جممعي را مي   . ه خدمت آند  باال براي مهكاري توسع   
 . تغيري خبش سطح باالي شورا هر دو سال يك بار تشكيل داد

هاي اقتـصادي     ها، هتديدها و حبران      سوم، الزم است به چالش     -١٧٧
ورا ش. دهند رسيدگي آرد    و اجتماعي هنگامي و هرگاه آه رخ مي       

به اين منظور، در صورت لزوم، براي ارزيابي هتديـدها نـسبت            
هـاي    گـري، و فاجعـه      هاي مهـه    ها، بيماري   به توسعه، مانند قحطي   

هاي به موقع تشكيل دهد، و از نشان          طبيعي بزرگ ، بايد اجالس    
 . هاي مهاهنگ به آا محايت به عمل آورد دادن واآنش

مند بر ابعاد اقتصادي و       چهارم، الزم است به صورت نظام      -١٧٨
شـوراي  . اجتماعي مناقشات نظـارت و بـه آـا رسـيدگي شـود            

هـاي ويـژه      اقتصادي و اجتماعي سعي آرده است با اجياد گـروه         
اما با توجـه بـه      . آورده سازد   خمصوص آشورها اين نياز را بر     

، بازسازي و سازش طوالني مدت، ترتيبـات        هببوديمقياس و چالش    
راي اقتصادي و اجتماعي بايد بـا مهكـاري         شو. ويژه آايف نيست  

با آميسيون پيشنهادي برقراري صلح آـار خـود را در زمينـه             
 مهچـنني بـه منظـور محايـت از          و پس از مناقشه ادينه       مديريت

هاي خود را با شوراي امنيـت تقويـت            پيوند ،پيشگريي ساختاري 
 . آند
اعي در   در ايت، در حايل آه نقش شوراي اقتصادي و اجتم          -١٧٩

زمينه امور و تعيني برنامه آشكارا بـا نقـش ادهـاي حـاآم              
گـريي    املللـي در زمينـه مـديريت و تـصميم           موسسات گوناگون بني  

متفاوت است، اميدوارم در شرايطي آه شورا اعمـال رهـربي در            
آند بتواند بـراي      پيشربد دستور آار توسعه جهاني را شروع مي       

ليت در اين حوزه در سراسر نظام       دو  هاي ادهاي گوناگون بني     تالش
 . سازمان ملل دستورالعمل ارائه دهد
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آند شـوراي اقتـصادي و        ها اجياب مي     اجراي مهه اين توصيه    -١٨٠
اجتماعي با ساختاري جديد و انعطـاف پـذيرتر، نـه ضـرورتا             

، اجنام  »  بنيادي  اجالس«و  » ها  خبش«مي ساالنه آنوني    تقوحمدود به   
شورا به يك سازوآار بني دولـيت مـوثر،         به عالوه،   . وظيفه آند 

 مهتايـان خـود در       آارآمد و مبتين بر منايندگي بـراي مـشارآت        
بـه  .  نيـاز دارد   امور مايل و جتاري   ادهاي مسئول رسيدگي به     

هاي دفرت آن يا با تاسـيس         توان با گسرتش فعاليت     اين موضوع مي  
دل اي داراي تـرآييب متعـا       يك آميته اجرايي آه از نظر منطقه      

 . باشد، دست يافت

 شوراي حقوق بشر پيشنهادي 
املللي يك چارچوب جهاني       جامعه بني  به آميسيون حقوق بشر     -١٨١

در زمينه حقوق بشر، متشكل از اعالميه جهاني حقوق بـشر، دو            
.  و ساير معاهدات اصلي حقوق بشر داده اسـت         ٢١املللي  پيمان بني 

جه مهگـاني را بـه      اين آميسيون در جريان اجالس ساالنه خود تو       
آند، براي توسـعه      هاي مربوط به حقوق بشر جلب مي        مسائل و حبث  

آنـد، و نظـام        ملل زمينه فراهم مـي      سياست حقوق بشر سازمان   
ها و تشريفات ويـژه مـستقل و ختصـصي            منحصر به فردي از رويه    

براي نظارت و بررسي رعايت حقوق بشر از نظر موضـوعي و بـه              
مهكاري نزديـك آميـسيون بـا       . آورد  يوسيله آشورها به وجود م    

صدها سازمان جامعه مدني فرصيت براي آـار بـا جامعـه مـدني              
 . آند آه در جاي ديگري وجود ندارد فراهم مي

آميسيون براي اجـراي وظـايف      اين   با اين حال توانايي      -١٨٢
گري آن تـضعيف شـده        اي  خود مدام بر اثر آاهش اعتبار و حرفه       

 مباني حقوق بشر بلكـه        براي تقويت  آشورها به ويژه نه   . است
براي حفاظت از خود در برابر انتقاد يـا بـراي انتقـاد از              

در نتيجـه   . انـد   آميسيون بـوده  اين  ديگران درصدد عضويت در     
اي بـر اعتبـار       سايهدر جمموع    شكل گرفته، آه     يآمبود اعتبار 

 . اندازد نظام سازمان ملل مي
هاي مردان و زنان مهه      اگر بنا باشد سازمان ملل انتظار      -١٨٣

دنيا را بر آورده سازد و در واقع اگر بنـا باشـد سـازمان               
آرمان حقوق بشر را مهانقدر جدي بگريد آه مـسائل مربـوط بـه              

گـريد، در آن صـورت آـشورهاي عـضو            امنيت و توسعه را جدي مي     
بايد براي جايگزين آردن آميسيون حقوق بشر بـا يـك شـوراي             

آـشورهاي عـضو اگـر      . افقـت آننـد    آوچكرت حقوق بشر مو    دائمي
خواهند شوراي حقوق بشر ارگاني اصلي از سازمان ملـل يـا              مي

 تصميم بگريند، اما در     استيك اد آمكي جممع عمومي باشد الزم        
هر حال اعضاي آن بايد مستقيما به وسـيله جممـع عمـومي بـا               

اجياد . گريي انتخاب شوند    اآثريت دو سوم اعضاي حاضر و با راي       
تر خواهـد  داد آـه         را به حقوق بشر موقعييت مقتدرانه     اين شو 

با موقعيت ممتاز حقوق بشر در منشور ملل متحد سازگار خواهد           
آشورهاي عضو بايد ترآيب شورا و مدت ماموريـت اعـضاي           . بود

شـوند    آساني آه به عضويت شورا انتخاب مي      . آن را تعيني آنند   
شر پـريوي   بايد تعهد آننـد از عـاليرتين معيارهـاي حقـوق بـ            

 . منايند
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  دبريخانه - ج

دبريخانه توانا و موثر بـراي آـار سـازمان ملـل            وجود   -١٨۴
 نيازهاي سازمان ملل دبريخانه     با تغيري به تدريج   . ضروري است 

اي    جمموعـه  ١٩٩٧به اين دليل است آه در       . نيز بايد تغيري آند   
از اصالحات سـاختاري را بـراي دبريخانـه آغـاز و آن را بـا                

 دنبـال آـردم     ٢٠٠٢ه ديگري از اصالحات مديرييت و فين در         جمموع
 برنامه آار متمرآز ترو نظام بودجه بنـدي و          ،تا به سازمان  

تري بدهم و دبريخانه را قادر سـازم خـدمات            ريزي ساده   برنامه
 . هبرت ارائه دهد

 خوشحامل آه جممع عمومي از اين تغيريات محايت گـسرتده بـه             -١٨۵
آا توانايي ما را براي اجنام آاري آه        عمل آورده و معتقدم     
بـه شـكرانه اجيـاد      . دارد هبرت آرده انـد    جهان از ما انتظار     

منـابع مـديريت     ، هتيـه و تـدارك     ،تغيريات در تنظـيم بودجـه     
اينك آارهـا   ،  هاي حفظ صلح    انساني، و شيوه محايت از ماموريت     

ت اما اين اصالحا  . دهيم  اي جديد و متفاوت اجنام مي       را به شيوه  
 سـازمان ملـل واقعـا       اسـت اگر قرار   . در حدي آه بايد نيست    

 . موثر باشد دبريخانه بايد آامال تغيري آند
به ويژه جممع عمومي و      -گريي   ادهاي داراي اختيار تصميم    -١٨۶

 بايد دقت آنند، هنگامي آه اجراي مامورييت را         -شوراي امنيت 
 آن را نيـز     آنند منابع آايف بـراي اجنـام        به دبريخانه حمول مي   

تر شود و     مديريت نيز به نوبه خود بايد پاسخگو      . ارائه دهند 
توانايي ادهاي بني دوليت براي نظـارت بـر آن بايـد تقويـت              

به دبريآل و مديران او بايد اختيار، وسايل، اقتدار و          . شود
آمك ختصصي الزم براي اداره يك سازمان داده شود، سازماني آه           

عملياتي به سرعت در حال تغيري را در        رود نيازهاي     انتظار مي 
بـه مهـني ترتيـب      . هاي متفاوت جهان تامني آند      بسياري از قسمت  

آشورهاي عضو بايد ابزارهاي نظارتي مورد نياز براي خواسـنت          
مسئوليت واقعي از دبريآل براي برنامه و رهربي او را داشـته            

 . باشند
 تضمني ايـن     آشورهاي عضو مهچنني نقشي مرآزي دارند تا در        -١٨٧

 .هـاي سـازمان بـه روز باشـند          امر ايفا آنند آـه ماموريـت      
تر از    هاي قدميي   خواهم متام ماموريت    ن از جممع عمومي مي    بنابراي

هـاي    فعاليـت بـه   پنج سال را بازبيين آند تا معلوم شود آيا          
 هنوز واقعا نياز است يـا ايـن آـه منـابع              ها مربوط به آن  

هاي جديد و در حال       ان به چالش  تو  اختصاص يافته به آا را مي     
 . ظهور اختصاص داد

نـسبت بـه    ) الـف : ( آارآنان آنوني سازمان ملـل بايـد       -١٨٨
هاي بنيادي جديد قرن بيست و يكم متعهد و مهسو باشـند؛              چالش

) ج(براي اداره عمليات پيچيده جهاني توامننـد باشـند؛          ) ب(
 . پاسخگو باشند

اي جهت دادن دوباره به     در حال اجنام اقداماتي بر    .  اول -١٨٩
هـاي مـشخص شـده در گـزارش           ساختار دبريخانه هستم تا اولويت    

اين آار مستلزم اجياد دفرت محايت      . آنوني را با آن تطبيق دهم     
ــاجنيگري   ــت از مي ــزايش محاي ــلح و اف ــراري ص ــه (از برق وظيف
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از دموآراسـي و حكومـت قـانون        محايت  و  ) من» دفاترحسن نيت «
رم يك مشاور علمي براي دبريآـل منـصوب         به عالوه قصد دا   . است

آوري در داخـل       با بسيج ختصص علمي و مربـوط بـه فـن           تاآنم،  
 مـشورت   ، جامعه بزرگرت علمي و دانشگاهي     درنظام ملل متحد و     
نگرانه درباره مسائل سياسـي مربـوط بـه           علمي راهربدي آينده  

 . دهدمشي، ارائه  خط
ي جديـد نيازمنـد     ها   دستيابي به پيشرفت واقعي در حوزه      -١٩٠

هاي جديد    آارآنان داراي مهارت و جتربه براي رسيدگي به چالش        
عاليرتين «اين آار مهچنني مستلزم تالش دوباره براي تضمني         . است

 آن گونه آـه در مـاده        ،»معيارهاي آارآيي، صالحيت و انسجام    
اسـتخدام  « منشور ملل متحد خواسته شده، و در عني حال           ٣/١٠١

و ،  » ترين حمـدوده جغرافيـايي ممكـن        ي گسرتده آارآنان بر مبنا  
بايد امروز اين نكته را اضافه آنيم آه تضمني تعادل عادالنه           

در حـايل آـه آارآنـان آنـوني بايـد           . بني مردان و زنان است    
هاي معقول براي رشد در داخل سازمان داشته باشـند مـا              فرصت
 بـه   توانيم به اتكا به گروهي واحد و يكسان براي رسيدگي           مني

بنابراين از جممع عمـومي     . مهه نيازهاي جديد خود ادامه دهيم     
آنم به من يك بار اختيـار و منـابع بـراي تعقيـب                تقاضا مي 

سياسيت جديد درباره آارآنان را بدهد تا آنـان نـريوي تـازه             
 . بگريند و براي رسيدگي به نيازهاي آنوني آماده شوند

. دخود توامننـد شـو    م، دبريخانه بايد براي اجنام آار        دو -١٩١
هيات عالريتبه پيشنهاد آرد آه قائم مقام ديگري براي دبريآل          

گريي درباره صلح و امنيـت هببـود          منصوب آنم تا فرآيند تصميم    
ام يـك سـاز و آـار بـه سـبك              من در عوض تصميم گرفته    . يابد

با اختيارات اجرايي بيشرت از گـروه       (گريي    آابينه براي تصميم  
 اجياد آنم تـا سياسـت و مـديريت هببـود            )مديريت ارشد آنوني  

اين سازو آار به وسيله يـك دبريخانـه آوچـك آابينـه             . يابد
بـه  . گريي تضمني شـود     محايت خواهد شد تا تدارك و پيگريي تصميم       

تر،   گريي متمرآزتر، منظم    اين ترتيب انتظار دارم بتوامن تصميم     
ر اين آار به تـضمني مـديريت مـوث        . و پاسخگوتر را تضمني آنم    

اي آمك خواهد آرد اما بـه         عمليات جهاني چنني سازمان پيچيده    
به دبريآل، به عنوان عامل     . خودي خود و تنها آايف خنواهد بود      

پـذيري مـديرييت      اجرايي اصلي سازمان بايد اقتدار و انعطـاف       
 او نياز دارد اين توانايي را داشته باشد       . بيشرتي داده شود  

هـاي    رورت و بـدون حمـدوديت      جدول آارآنان را به اندازه ض      آه
 ما بـه طـور       به عالوه الزم است نظام اداري     . جا تعديل آند    بي

 براي  خواهم    بنابراين از آشورهاي عضو مي    . آامل مدرنيزه شود  
ه بودجـه و منـابع انـساني آـه          بررسي آامل مقررات مربوط ب    

 . آنيم با من آار آنند اساس آا فعاليت ميبر
 شفافيت و پاسخگويي دبريخانه ادامه       سوم، بايد به هببود    -١٩٢
هاي داخلي در اختيار      جممع عمومي با قراردادن حسابرسي    . دهيم

آشورهاي عضو به تقاضاي آا، اقدام مهمـي در جهـت شـفافيت             
هـاي اطالعـات را       آنم ساير گروه    تالش مي . بيشرت اجنام داده است   

ر  در اختيـا   مرتبمشخص آنم آه بتوان آا را به طور عادي و           
عملكـرد  نظـارت بـر     من در حال اجياد هيـات       . مهگان قرار داد  
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مديريت هستم تا تضمني شود مسئوالن ارشد براي اعمـال خـود و             
هببودهاي ديگري در زمينه    . نتايج واحدهاي خود پاسخگو باشند    

هدف از اين اقـدامات مهاهنـگ       . امور داخلي در دست اجرا است     
وط به منـابع انـساني      هاي مرب   هاي مديريت و سياست     آردن شيوه 

هـاي عمـومي و بازرگـاني         هاي ساير سـازمان     ما با هبرتين شيوه   
به منظور هببود بيشرت پاسخگويي و نظارت پيشنهاد        . جهاني است 

ام جممع عمومي بررسي آاملي از آار دفـرت خـدمات نظـارت               ه  آرد
، با نظري به تقويت استقالل و اقتدار و مهچـنني ختـصص و              داخلي

اميدوارم جممع با سـرعت بـه ايـن         . ه عمل آورد  توانايي آن ب  
پ . يشنهاد عمل آند

 
  انسجام نظام -د 

هاي ختصصي سـازمان      ها و آارگزاري    ها، برنامه    نظام صندوق  -١٩٣
ثروت منحصر به فردي از ختصص و منابع          دبريخانه، عالوه بر ملل  

آورد آه طيفي آامل از مسائل جهاني را در بـر             را گرد هم مي   
هاي    و آنچه براي سازمان ملل صادق است براي ساير خبش          .گريد  مي

 خود  ييتمهه بايد آشكارا به ادهاي مدير     . نظام نيز معترب است   
 . آنند پاسخگو باشند  آنان خدمت مي و مردمي آه به

در طول چند دهـه گذشـته در پاسـخ بـه            متحد   ملل    نظام -١٩۴
عـضا و    ا مطلـوب تقاضاي پيوسته در حال افزايش، شاهد گـسرتش         

يـك عارضـه    . هاي خود بوده اسـت      مهچنني مقياس و دامنه فعاليت    
جانيب ناخوشايند اين وضع ايـن بـوده اسـت آـه اينـك اغلـب                

هـا و اقـدامات بـني         دوباره آاري قابـل تـوجهي در ماموريـت        
عارضـه ديگـر    . ادهاي گوناگون در داخـل نظـام وجـود دارد         

 . استهاي قابل توجه در اعتبارهاي ضروري بوده  آسري
 در تالش براي رسيدگي به بعضي از اين مسائل، دو جمموعه            -١٩۵

اصالحات مهم را در طول دوره آارم به عنـوان دبريآـل، آغـاز              
سازمان نوسازي  « خود با عنوان     ١٩٩٧اول، در گزارش    . ام  آرده
ترمجه ايـن سـند     () A/٩۵٠/۵١(» بازسازياي براي     برنامه: ملل

) تحـد در هتـران موجـود اسـت        در مرآز اطالعات سازمان ملـل م      
هاي اجرايي، بـراي      تدابريي چند، از مجله به ويژه اجياد آميته       

هاي   تقويت توانايي رهربي دبريخانه و تامني مهاهنگي هبرت در حوزه         
 در گـزارش    ٢٠٠٢سـپس در    . بشردوستانه و توسعه ارائـه دادم     

دستور آاري بـراي تغـيري      : تقويت سازمان ملل  «دوم با عنوان    
هاي بيشرتي را به منظور       گام) اصالحيه يك و  ) A/٣٨٧/۵٧ (»بيشرت

، به ويژه بـا تقويـت       هاتر آار ما در سطح آشور       هببود مستقيم 
ي بـه   مهچنني اختيار بيـشرت   . نظام مهاهنگ آننده مقيم شرح دادم     

 و نظام عمليـات يكپارچـه صـلح را           منايندگان ويژه خود داده   
 . ام اجياد آرده

هاي گونـاگون بـراي       ادر آردن آارگزاري  ها با ق     اين تالش  -١٩۶
آارآردن نزديكرت با هم در سطح آشوري، با يكديگر و با ساير            

با وجود  . شرآا، مانند بانك جهاني فوايد چشمگريي داشته است       
  اي اين، نظام سازمان ملل به عنوان يك جمموعه هنوز به شيوه          

منسجم و موثر آه شهروندان جهان نياز دارنـد و شايـسته آن             
 . دهد هستند خدمات ارائه مني
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  هاي ساختاري آه با      خبشي از اين مساله مسلما به حمدوديت       -١٩٧
 بـراي   ميـان و بلندمـدت     در   .شود  آا مواجه هستيم مربوط مي    

ها نياز به پرداخنت به اصالحات  خيلـي           رسيدگي به اين حمدوديت   
تواند شامل گـروه بنـدي        چنني اصالحاتي مي  .  خواهيم داشت  بيشرت

هاي بـه     هاي گوناگون در واحد     ها و برنامه    ها، صندوق   آارگزاري
شدت حتت آنرتل باشد آه به ترتيب به مسائل مربوط به توسـعه،             

و ايـن گـروه     . حميط زيست و اقدام بشردوستانه رسيدگي آننـد       
هـا،    توانـد شـامل حـذف يـا ادغـام صـندوق             بندي دوباره مـي   

هاي تكميلـي     و ختصص  وظايفهايي باشد آه      ها و آارگزاري    برنامه
 . يا متداخل دارند

توانيم   تري وجود دارند آه مي       در اين حال، اقدامات آني     -١٩٨
خواهم اصالحات بيـشرت در       به ويژه مي  . و بايد اينك اجنام دهيم    

زمينه مهاهنگي حضور و عملكرد نظام سازمان ملل متحـد را در            
ه در هـر مرحلـ    : سطح آشوري، بر مبناي اصلي ساده بيان آـنم        

 حاضر سازمان ملل در هـر        هاي سازمان ملل، مقام ارشد      فعاليت
 مناينده ويژه، مهاهنگ آننده مقـيم يـا مهاهنـگ           -آشور مفروضي 

 بايد اختيـار و منـابع الزم بـراي          -آننده امور بشردوستانه  
را » حـضور آـشوري   «يـا   متحـد    ملل   از يكپارچه   ياداره هيات 

ه عنوان يك ـاد     داشته باشد تا سازمان ملل بتواند واقعا ب       
 . يكپارچه اجنام وظيفه آند

 سازمان ملل در سطح آشوري 
هاي توسعه     در هر آشور آه سازمان ملل در زمينه فعاليت         -١٩٩

هاي سازمان    ها و برنامه    ها، صندوق   در آن حضور دارد،آارگزاري   
اي سازمان دهند تا بـه        هاي فين خود را به گونه       ملل بايد تالش  

هاي ملي در زمينه آاهش فقر مبـتين          برنامهآن آشور آمك آنند     
تعيني ) اين گزارش (هاي توسعه هزاره را آه در خبش دوم           بر هدف 

در حـايل آـه مـديريت نظـام مهاهنـگ           . شده تدوين و اجرا آند    
آننده مقيم مهچنان بايد متناسب با برنامه عمران ملل متحد،          
 آه اد اصلي ما در زمينه توسعه اسـت، باشـد گـروه بـزرگرت              

هاي آشوري مقيم سـازمان       عمران سازمان ملل متحد، بايد گروه     
هاي مقيم آـه داراي منـابع و          ملل را، به رهربي مهاهنگ آننده     

 آمكچارچوب  . اختيارات مناسب هستند، هدايت و راهنمايي آند      
هـاي حـساس را       توسعه سازمان ملل بايد جمموعه مشخصي از هـدف        

سازمان ملل بايـد ارائـه      اي را آه هر اد        تعيني و آمك ويژه   
هاي توسعه هزاره دسـت       دهد تا آمك آند شرآاي ملي ما به هدف        

تر مربوط بـه توسـعه خـود را تـامني             يابند و نيازهاي گسرتده   
هـا و خـود سـازمان ملـل آنگـاه             دولـت .  تعريـف آنـد    ،آنند
بر عملكرد نظام   » جدول نتايج «توانند با استفاده از اين        مي

 نظارت و آن را ارزيابي آننـد و از          در سطح آشوري  متحد  ملل  
 . منايندگان آن پاسخ و مسئوليت خبواهند

  تقويت نظام مهاهنگ آننده مقيم
هاي مقيم     براي پيشربد اين جريان بايد نقش مهاهنگ آننده        -٢٠٠

دهم تـا   خود را بيشرت تقويت آنم و اختيار بيشرتي به آنان بـ           
هـاي    ره آـارگزاري  هاي مدي    اما هيات  .بتوانند هبرت مهاهنگ آنند   
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گوناگون نيز الزم است راهنمـايي ارائـه دهنـد تـا از ايـن               
خواهم منايندگان خود را        از آشورهاي عضو مي   . جريان محايت شود  

ها مهاهنگ آنند تا مطمئن شوند آه سياسـيت           در اين هيات مديره   
 و اختصاص منابع در سراسـر نظـام         وظايفمنسجم را در تفويض     

آـنم     مهچنني به آشورهاي عضو تاآيد مـي       .دنبال آنند متحد  ملل  
بيين شده     اعتبارهاي پيش  اعتبارهاي اصلي را اضافه و از نسبت      

مهچنان آـه   .  به افزايش انسجام در نظام آمك شود       آم آنند تا  
پيشرت اشاره آردم اميدوارم شوراي اقتصادي و اجتماعي پس از          

 رهنمودهاي آلي درباره ايـن انـسجام جديـد ارائـه            ،اصالحات
 .دهد
از متحـد   هاي اخري از مزايـايي آـه نظـام ملـل               در سال  -٢٠١

مهكاري نزديك با دانشمندان، سياسـتگذاران و رهـربان سياسـي           
. ام  مستقل در سراسر جهان به دست آورده خوشحال و راضي بوده          

آند آـه نيـاز بـه         اين امر به ويژه در زمينه توسعه صدق مي        
آوري در     علـم و فـن     ها در زمينـه     تلفيق مداوم آخرين پيشرفت   

بـراي حتكـيم    . هـاي خـود دارمي      ها و برنامـه     شيوه آار سازمان  
هاي سازمان ملل در زمينه توسـعه و مغزهـاي            ها بني تالش    پيوند

 ٢٠٠۵هـاي مربوطـه قـصد دارم در سـال             برجسته جهان در حوزه   
اين شورا آه با مهكاري     . شوراي مشاوران توسعه را تشكيل دهم     

 دبريآل آه در باال اشـاره آـردم، آـار           نزديك با مشاور علمي   
 نفر تشكيل خواهـد شـد، آـه بايـد           ١٢خواهد آرد، از حدود       

گريي، رهربان سياسي و دانشمندان       مناينده خبشي از مقامات تصميم    
آنان به من و گروه توسعه سازمان ملـل         . برجسته جهان باشند  

نظـر  هاي توسعه هزاره      هاي محايت از حتقق هدف      درباره هبرتين راه  
هـا و تفـسريهايي ادواري منتـشر          مشورتي خواهند داد، گـزارش    

آـه  د آرد، و با ادهاي علمـي، جامعـه مـدني و غـريه               نخواه
آنـان بـه    . مهكاري خواهند آـرد    ،هستندهاي مناسب     داراي ختصص 

خواهنـد  ارائـه   شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز نظر مـشورتي         
 . داد

 نظام واآنش بشردوستانه 
هاي دارفور و شرق مجهوري        تا حبران  ، اقيانوس هند   سونامي -٢٠٢

هاي اخري شـواهدي روشـن و گويـا از              دموآراتيك آنگو، در ماه   
تقاضاهاي با مقياس و دامنه پيوسته در حال افزايش بر نظام           

نظـامي آـه جامعـه       ،انـد   املللـي بـوده     واآنش بشردوستانه بني  
شردوستانه را  وليت ب هاي غريد   ها و سازمان    بشردوستانه آارگزاري 

 با رهربي و مهاهنگي سازمان ملل حتت شرايط خاص          دهد و   تشكيل مي 
اينـك در عـرض چنـد روز        . به طرز معقويل خوب عمل آرده اسـت       

آارآنان متخصص در زمينه امور بشردوستانه در هر جاي جهـان           
شوند و مقادير فراوان مواد غذايي و ساير وسايل و            مستقر مي 

هاي طبيعي فراهم     هبانيان جنگ و ساحن   امكانات امدادي براي قر   
هـا و مهـاهنگي       تداخل آمـرتي در آارهـاي آـارگزاري       . سازند  مي

ها وجـود     موثرتري بني عوامل غريدوليت و بني دوليت در اين زمينه         
 . دارد
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 نظام ملل متحد توانست با وجود مهه مشكالت در مدت چنـد             -٢٠٣
امكانـات  ي زده اقيـانوس هنـد       مهفته براي متام جوامع سـونا     

 اما آمك بـه آوارگـان دارفـور         .مدادي فراواني ارائه دهد   ا
 و منـابع مـايل بـراي        ميزان وعـده داده شـده بـوده       آمرت از   

اي مانند حبران مجهوري دموآراتيك آنگو، آـه از           هاي عمده   حبران
 ميليـون آواره    ٣/٢ ميليـون نفـر آـشته و         ٨/٣ بيش از    ١٩٩٧

 الزم اسـت واآـنش      .داشته به حد اسفباري نـاچيز بـوده اسـت         
قابـل  از گذشـته    بشردوستانه در مهه مـوارد اضـطراري بيـشرت          

براي رسيدن به اين هدف الزم است در سـه جبهـه            . بيين شود   پيش
 . پيشرفت سريع داشته باشيم

 آـه اينـك     ي اول، نظام بشردوستانه الزم است در منـاطق        -٢٠۴
  آمبودهايي در زمينه تـامني     ،غالبا با آمبودهايي مواجه است    

آب و امكانات دفـع هبداشـيت فاضـالب تـا پناهگـاه و مـديريت                
ضمن . تر داشته باشد    بيين  ها، توانايي واآنش قابل پيش      اردوگاه

گريي هستند الزم اسـت بـا سـرعت و            ها در حال شكل      آه حبران  اين
ايـن امـر بـه ويـژه در مـوارد           . انعطاف پذيري عمـل آنـيم     

اي بشردوستانه بـا    اضطراري پيچيده، آه در جريان آا نيازه      
تواند به سرعت     سازوآارهاي مناقشه ارتباط دارند و شرايط مي      

به طـور آلـي، ايـن گـروه  آـشوري            . آند  تغيري يابد، صدق مي   
 ي مهاهنگ آننده امور بشردوستانه    مربوطه سازمان ملل، حتت رهرب    

هـا    ها و حمـدوديت     است آه در هبرتين موقعيت براي شناسايي فرصت       
ين حال، بـراي تقويـت سـاختارهاي مهـاهنگي          با ا . قرار دارد 

هاي آـشوري سـازمان       حملي، به ويژه با تدارك و جتهيز هبرت گروه        
ملل، تقويت رهربي مهاهنگ آننـده امـور بـشردوستانه و حـصول             

پذير بـراي محايـت       اطمينان از وجود آني منابع آايف و انعطاف       
 . از اين ساختارهاي حملي نياز آشكاري وجود دارد

بـيين بـراي تـامني        وم، ما بـه اعتبارهـاي قابـل پـيش          د -٢٠۵
مـا نيـاز بـه حـصول        . پذير نيـاز دارمي     نيازهاي جوامع آسيب  

يت جهاني   سخاومتندانه محا  ارائهاطمينان از اين امر دارمي آه       
اين امر به   .  نه استثنا  به شكل رويه درآيد   از حبران سونامي    

 ودوستانه  معين اميد بسنت و اعتماد آردن به آار جامعـه بـشر           
منـدتر بـا      جامعه آمك دهنده و مهكاري آردن بـه صـورت نظـام           

حصول اطمينان به   . هاي آمك دهنده جديد و خبش خصوصي است         دولت
هـا    هاي مداوم و به موقـع نـسبت بـه حبـران             نشان دادن واآنش  

ها به سرعت به منابع مـادي مـشخص           مستلزم اين است  آه وعده     
تر و انعطـاف پـذيرتر        بيين  شتبديل شوند و اعتبارهاي قابل پي     

بـروز  براي عمليات بشردوستانه، به ويژه در مراحـل اوليـه           
 . موارد اضطراري، در دسرتس قرار گريند

بـيين و امنيـت        قابل پيش  ي  سوم، نياز به داشنت حق دسرتس       -٢٠۶
 بـشردوستانه خـود در حمـل        عملياتتضمني شده براي آارآنان و      

ه معموال از ارائه آمـك بـاز         بشردوستان ادهايپرسنل  . دارمي
هاي مسلح مـانع از       شوند زيرا نريوهاي دوليت يا گروه       داشته مي 

 بر  ،ها  در بعضي جاها نيز تروريست    . شوند  اجنام وظيفه آنان مي   
 به امدادگران غريمسلح ما محله و       ،املللي بنيادي   خالف قوانني بني  

 . آنند عمليات را فلج مي
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 آننده امدادهاي اضطراري خود      من در حال آار با مهاهنگ      -٢٠٧
هستم تا به اين مسائل رسيدگي آنـيم و پيـشنهادهاي مشخـصي             

بررسـي جـامعي دربـاره      . تـر ارائـه دهـيم       براي اقدام قـوي   
هاي بشردوستانه اينك در حال اجنـام اسـت و نتـايج آن               واآنش
انتظار دارم ايـن بررسـي شـامل        .  اعالم خواهد شد   ٢٠٠۵ژوئن  
 ترتيبات محـاييت جديـد      به منظور اجياد  ها  اي از پيشنهاد    جمموعه

ظرفيـت بـراي    افـزايش   براي پرسنل و جتهيزات به منظور تضمني        
مدهاي غريمرتقبه، در    آ واآنش سريع به سوانح عمده و ساير پيش       

بايـد بـا    . صورت ضرورت در چند ناحيه در يـك زمـان، باشـد           
ها آار آنم تا اطمينان حاصـل شـود           آشورهاي عضو و آارگزاري   

 . اين پيشنهادها، پس از قطعي شدن، بدون تاخري اجرا شوندآه 
 براي اين آه بتوانيم بالفاصله به سوانح ناگهـاني يـا            -٢٠٨

نيازهاي بزرگ بر آورده نشده در حوادث غري منتظره غفلت شده           
واآنش نشان دهيم، الزم است به آايف بودن ابزارهاي مـايل آـه             

رسـي آنـيم آـه آيـا        بايد بر . در اختيار دارمي رسيدگي آنيم    
بودجه و اعتبار در گردش اصلي موجود براي حوادث غريمنتظـره           

اي براي تامني بودجـه آن        بايد افزايش يابد يا سازوآار تازه     
 در مورد دوم، پيشنهاد مطرح شده به وسـيله          .بايد اجياد شود  

آمك دهندگان براي تشكيل صندوق داوطلبانه يك ميليارد دالري         
 . ستشايسته بررسي جدي ا

 آواره در   افـراد  بذل توجه ويژه بـه مـشكل روزافـزون           -٢٠٩
افرادي آه بر اثـر خـشونت و جنـگ در           . آشور خود ضروري است   

اند بر خالف پناهندگان، آه از مرز         داخل آشور خود آواره شده    
اند، حتت محايت حداقل معيارهاي تثبيت شده         املللي عبور آرده    بني

 . قرار ندارند
پذير اينك به     تعداد اين گروه به شدت آسيب      با اين حال     -٢١٠
رسد آه بيش از دو برابـر تعـداد بـرآورد              ميليون نفر مي   ٢۵

آـنم اصـول      به آشورهاي عضو تاآيـد مـي      . شده پناهندگان است  
آـه  ) ۴.E/CN/٢Add./۵٣/١٩٩٨(راهنما درباره آوارگي داخلي را      

ي املللـي اساسـ      بني به عنوان معيار  به وسيله مناينده ويژه من      
براي حفاظت از چنني اشخاصي آماده شـده بپذيرنـد و خـود را              
متعهد سازند از تصويب اين اصول از طريق قانونگـذاري ملـي            

 بر خالف پناهنـدگان، آـه حتـت مراقبـت دفـرت             .پشتيباني آنند 
آميسارياي عايل سـازمان ملـل در امـور پناهنـدگان هـستند،             

 غلب در آـش   رسيدگي به افراد آواره داخلي و نيازهاي آنان ا        
اخـريا  . آنـد   س بـني ادهـاي خمتلـف بـشردوستانه گـري مـي            و قو 

ها به    اقداماتي به عمل آمده تا اطمينان حاصل شود آارگزاري        
هاي صالحيت مربوط به خود، بـر مبنـاي           هايي در حوزه    چنني گروه 

اما مهچنان آه بـه تـازگي در دارفـور          . دسته مجعي، آمك آنند   
قــصد دارم واآــنش بــني . زم اســتامي، آارهــاي بيــشرتي ال ديــده

آارگزاري به نيازهاي اشـخاص آواره در داخـل را حتـت رهـربي              
جهاني مهاهنگ آننده امداد اضطراري خود، و در سطح آشوري از           

.  بيـشرت تقويـت آـنم      ،طريق نظام مهاهنگ آننـده بـشردوستانه      
اطمينان دارم آشورهاي عضو در ايـن تـالش از مـن پـشتيباني              

 . خواهند آرد
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 از آشورهاي   ،تر   ايتا، قصد دارم به صورتي نظام يافته       -٢١١
عضو به طور اعم و شوراي امنيت به طور اخص خبواهم به موضوع             

 آه اغلب   ،دوستانهر بشر غريقابل قبول سد آردن راه عوامل امو      
به منظور جلوگريي از رنج     .  رسيدگي آنند  ، مواجه هستيم  با آن 

هـاي بـشردوستانه      عاليـت و درد غريضروري، الزم است از فضاي ف       
محايت و اطمينان حاصل آنيم آه عوامل امور بـشردوستانه بـه            

پذير به صورتي امن و آزادانـه دسرتسـي داشـته             هاي آسيب   مجعيت
من مهچنني بايد، از طريق اداره جديد التاسيس اميـين و           . باشند

مان سازامنيت دبريخانه تدابريي بيانديشم تا نظام مديريت خطر       
تر آنيم تا آارآنان امور بـشردوستانه         تر و مقاوم   را مستحكم 

بتوانند عمليات زندگي خبش خود را در نواحي پرخطر بدون بـه            
 . مورد زندگي خود اجنام دهند خطرانداخنت بي

 مديريت و اداره حميط زيست جهاني 
 قراردادهـا و      حميط زيست، با توجه به تعداد و پيچيدگي        -٢١٢

هـاي    آننـد، چـالش     ه از آن دفـاع مـي      املللي آ   هاي بني   آارگزاري
. آورد  ها به وجـود مـي       اي در برابر انسجام و وحدت رويه        ويژه

اي و جهاني چند جانبه مربوط         معاهده منطقه  ۴٠٠اينك بيش از    
به حميط زيست در دست اجرا است آـه طيفـي گـسرتده از مـسائل                

 تغـيري آب و هـوا و        مربوط به حميط زيست، از مجله تنوع زيسيت،       
ويژگـي خبـشي ايـن      . گـريد   ايي را در بر مي    ز  بيابانرزه با   مبا

 شده براي نظـارت بـر       ءجزءاسناد حقوقي و تشكيالت و نظام جز      
هاي موثر مهگاني و فراگري       اجراي آا، امكان نشان دادن واآنش     

هاي خـود     نياز آشكاري وجود دارد تا تالش     . آند  را دشوارتر مي  
.  و حتكـيم آنـيم     مهگـرا  را براي پيگريي و اجراي اين معاهدات      

 سران درباره توسعه پايدار آـه در ژوهانـسبورگ          ياجالس جهان 
 بر ضرورت وجود سـاختار و شـالوده         ٢٠٠٢ در   پيشرتتشكيل شد،   
املللي امور مربوط به حمـيط        تر مديريت و اداره بني      ادي منجسم 
اينك زمان مناسـب    . مهاهنگي و نظارت هبرت تاآيد آرد     زيست، با   
معيـار، حبـث    تر در زمينه تعيني        ساختاري يكپارچه  براي بررسي 

 از معاهدات مربوط بـه حمـيط زيـست          ابعتعلمي و نظارت بر مت    
اين آار بايد بر مبناي ادهاي موجود، مانند برنامـه          . است

حميط زيست سازمان ملل، و مهچنني ادهاي مربوط به معاهـدات و            
هاي مربـوط     ليتدر اين حال فعا   . هاي ختصصي اجنام شود     آارگزاري

هـاي مجعـي اصـالح        به حميط زيست در سطح آشوري بايد از اقـدام         
هـاي    شده، درهر دو جنبه جتـويزي و عمليـاتي، بـني آـارگزاري            

هـاي    مند شوند و هبرتين اسـتفاده را از مزيـت           سازمان ملل هبره  
نگرشـي يكپارچـه بـه توسـعه        بـه    آورند تا     نسيب آا به عمل   

 به هر دو نيمه اين جنبه امهيـت         ن آه در آ   دست يابيم پايدار  
ال . داده شودزم
 
 اي  هاي منطقه  سازمان- ه

ــازمان   -٢١٣ ــوجهي از س ــل ت ــداد قاب ــه   تع ــاي منطق اي و  ه
ــه ــد و     زيرمنطق ــان  فعالن ــار جه ــه و آن ــك در گوش اي اين

هاي مهمي به ثبات و سعادت اعضاي خود و مهچـنني نظـام               مساعدت
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اي   هـاي منطقـه     ملل و سازمان  سازمان  . آنند  املللي مي   بزرگرت بني 
املللـي بايـد      ها در برابر صلح و ثبات بني        در مقابله با چالش   

در اين ارتبـاط، آـشورهاي آمـك        . هاي تكميلي ايفا آنند     نقش
 بـه منظـور    سـاله    ١٠طرحي  تدوين  دهنده بايد به نياز براي      

قـصد  . ظرفيت سازي با احتاديه آفريقا توجه ويژه مبذول آنند        
هـاي    ود مهـاهنگي بـني سـازمان ملـل و سـازمان           دارم براي هببـ   

هاي تفاهم بني     اي، در چارچوب منشور ملل متحد، يادداشت        منطقه
هاي انفرادي، در ارتباط با شريك شـدن          سازمان ملل و سازمان   

اي مناسب در هـر مـورد،         در اطالعات، ختصص  و منابع، به گونه       
اي آه در    هاي منطقه    براي سازمان   ها اين يادداشت . ارائه دهم 

زمينه پيشگريي از مناقـشه يـا حفـظ صـلح توانـايي دارنـد،               
ها را در چارچوب نظـام ترتيبـات محـاييت            تواند آن توانايي    مي

 . سازمان ملل قرار دهد
 دعـوت بـه عمـل       اي  منطقههاي     مهچنني قصد دارم از سازمان     -٢١۴

اهنـگ آننـده نظـام ملـل متحـد،          هاي ادهاي مه    آورم در اجالس  
 درباره مسائلي آه در آن منافع ويژه دارند، شرآت           حبث هنگام
 . آنند
 قواعد مربوط به بودجه حفظ صلح سازمان ملل بايد اصالح           -٢١۵

در شرايط خيلي اسـتثنايي، اختيـار       شود تا به سازمان ملل،      
اي   هاي تعيني شده براي تامني مايل عمليات منطقه         دهد از مساعدت  

ه شـده، يـا مـشارآت       آه به وسيله شـوراي امنيـت جمـاز مشـرد          
اي در عمليات صلح چند قطـيب زيـر چـرت آلـي               هاي منطقه   سازمان

س . ازمان ملل استفاده آند
 
  به روز آردن منشور ملل متحد -و 

 مهچنان آه در ابتداي خبش پنجم اشاره آردم اصول منـشور            -٢١۶
ملل متحد مهچنان آامال معترب است و خود منشور به طـور آلـي،              

توار براي مهه آارهاي ما است و اساسـا مهـان           هنوز بنيادي اس  
. كو هتيه شد  س است آه شش دهه پيش در آنفرانس سانفرانسي        سندي

ها، بدون نياز بـه اصـالح مـنت آن،            با اجياد تغيرياتي در شيوه    
منشور در تاريخ سـازمان     . هاي فراواني حاصل شده است      موفقيت

اعـضاي   به منظور افزايش تعـداد       ،ملل در حقيقت فقط دو بار     
 .  اصالح شده است،شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي

 با وجود اين، سازمان ملل اينـك در دنيـايي بـه شـدت               -٢١٧
 و منـشور بايـد      آنـد    فعاليت مـي   ١٩۴۵  سال متفاوت از دنياي  

اينك به ويژه زمان مناسـب      . هاي امروز را منعكس آند      واقعيت
 و  ۵٣هـاي     در مـاده  » دمشـن «براي حذف مطالب منسوخ مربوط به       

 .  منشور است١٠٧
 شوراي قيمومت نقشي حياتي در ارتقاي معيارهـاي اداره          -٢١٨

ها پيش    اما آار آن مدت   . امور در اراضي حتت قيمومت ايفا آرد      
بايـد  » شوراي قيمومـت  «فصل سيزدهم، مربوط به     . پايان يافت 

 . از منشور حذف شود
آميتـه سـتاد    ط بـه    بنا به داليل مشابه، مطالـب مربـو        -٢١٩

ها بـه      بايد حذف شود، مهچنان آه مهه اشاره       ۴٧  نظامي در ماده  
  . بايد حذف شود۴۶ و ۴۵، ٢۶هاي  اين آميته در ماده
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 ما  ما و چالش فرصت: گريي  نتيجه-ششم 
 

 در هيچ زماني در تاريخ بشر، سرنوشت مهه زنان، مـردان            -٢٢٠
 نياميختـه   و آودآان در سراسر جهان تا اين حـد بـه هـم در             

مـا  . هاي اخالقي و منافع عيين متحد هستيم        ما با انگيزه  . بود
 آزادي بيشرت بسازمي اما براي اجنام ايـن         باتوانيم دنيايي     مي

 مجعـي    آار بايد زمينه مشرتك پيدا آنـيم و بـه اقـدام دسـته             
آور بـه نظـر آيـد، و          تواند دهلره   اين وظيفه مي  . ادامه دهيم 

هـاي بـسيار      هـاي خمالفـت      در حوزه  وطسقفرو رفنت در آليات يا      
شـود، آسـان      ها به جاي حل آا مي       شديد آه باعث تشديد اختالف    

 . است
 اما اين به عهده ما است تصميم بگـريمي آيـا ايـن حلظـه                -٢٢١
عـداليت و تـضعيف       اطميناني منجر به مناقشه بيشرت، گسرتش بي        بي

مـشرتك   ادهـاي    ادامه آار حكومت قانون شود، يا از آن براي        
اينك . ما براي صلح، سعادت و حقوق بشر استفاده به عمل آيد          

مـن در   : بيان آلمات و نيات خوب آايف اسـت       . زمان اقدام است  
ام آـه     هايي حمدود آـرده        خود را بيشرت به تصميم     ،گزارش آنوني 

چند در ضميمه   .  هستند ٢٠٠۵به عقيده من الزم و قابل حتقق در         
هـا فهرسـت      هربان آشورها و دولت    ويژه را براي بررسي ر     موضوع
 . ام آرده
ولـت   روز  فـرانكلني  ان براي انتخاب درست به آن چـه        رهرب -٢٢٢

، آه نظر و ديدگاه او براي تاسيس سازمان         ارئيس مجهور آمريك  
هـا در دنيـايي       شهامت اجنـام مـسئوليت    «ملل بسيار مهم بود،     

ه  آنـان مهچـنني بـ      ٢٢. نياز خواهند داشت   ،ناميد» قطعا غريآامل 
. هاي خود نياز خواهند داشـت       خرد الزم براي آنار ادن اختالف     

با توجه به وجود رهربي قاطع و بصري در آـشورها و بـني آـا،                
مهچنني مطمـئن هـستم     . توانند چنني آنند    اطمينان دارم آنان مي   

پذير و در دسرتس مـا       امكان   خواسته ام آنچه  . بايد چنني آنند  
اند باعـث تغـيري ژرف و رويـايي         تو   عملگرايانه مي   شروع. است

 . اين فرصت ما و چالش ما است. مسري در دنياي ما شود
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 پيوست
 ها  براي تصميم سران آشورها و دولت

اين اجالس فرصيت منحصر به فرد براي رهـربان جهـان خواهـد              -١
اي گـسرتده از مـسائل بپردازنـد و           بود تا به بررسـي جمموعـه      

مردم سراسر جهان را بـه ميـزان        گي  هايي بگريند آه زند       تصميم
اي در    اي مهم اسـت وظيفـه       اين وظيفه . گريي هبرت خواهند آرد   چشم

هـم    خور و شايسته رهربان جهان آه به صـورت دسـته مجعـي گـرد              
 . اند آمده

در قرن بيست ويكم مهه آشورها و ادهاي مشرتك آـا بايـد              -٢
داشـنت  و   تـرس با تضمني رهايي از فقر و تنگدسـيت، رهـايي از            

 آرمان آزادي بيـشرت را بـه        ،آزادي براي زندگي شرافتمندانه   
 در دنيايي آه پيوسته به ميزان در هم تنيدگي آن           .پيش بربند 

هـاي توسـعه، امنيـت و حقـوق           شود پيشرفت در حوزه     افزوده مي 
توسعه بدون امنيت، و امنيت     . بشر، بايد پا به پاي هم باشد      
توسـعه و امنيـت نيـز بـه         و  . بدون توسعه ميسر خنواهد بـود     

 . احرتام براي حقوق بشر و حكومت قانون بستگي دارند
تواند آامال بـه تنـهايي در دنيـاي امـروز             هيچ آشوري مني   -٣

مهه ما براي توسعه و امنيت يكـديگر        . ايستادگي و زندگي آند   
هاي دسته مجعي، ادهـاي       تدابري و برنامه  . مسئوليت مشرتك دارمي  
 .  دسته مجعي ضروري هستنددسته مجعي و اقدام

هـا بايـد دربـاره ماهيـت          بنابراين سران آشورها و دولت     -۴
هايي آه در برابر ما هـستند توافـق آننـد و              هتديدها و فرصت  

 . اقدامات قاطعانه اجنام دهند
  رهايي از فقر و تنگدسيت -اول 

به منظور آاهش فقر و محايت از سعادت جهاني براي مهه، به             -۵
 : آنم ها تاآيد مي ها و دولتسران آشور

 و پاسـخگويي     امجاع درباره توسعه بر مبنـاي مـسئوليت       ) الف(
املللي تـامني سـرمايه بـراي          در آنفرانس بني   ٢٠٠٢مشرتك آه در    

 مكزيك و اجالس جهاني سران در مـورد توسـعه           مونرتيتوسعه در   
 دوبـاره   ، را  شد حاصلبورگ آفريقاي جنوبي    سن  پايدار در ژوها  

. و خود را به اجراي آن متعهد آننـد        قرار دهند   ييد  تامورد  
 : هاي توسعه هزاره در راستاي آن توافق تارخيي و بر حمور هدف

آشورهاي در حال توسعه بايد بار ديگر متعهد شوند بـا           ) يك(
هـا و     تقويت مباني حكومت، مبارزه با فساد، و اجراي سياسـت         

ن رشد به رهـربي      و پيش برد   اجياد انگيزه ها براي     گذاري  سرمايه
خبش خصوصي و به حداآثر رساندن منابع حملي براي تامني هزينـه            

 مسئوليت اصلي را براي توسعه خود به        ،هاي توسعه ملي    برنامه
 عهده بگريند؛ 

آشورهاي توسـعه يافتـه بايـد متعهـد شـوند از طريـق              ) دو(
نظام جتـاري توسـعه گراتـر و حـذف          اجياد   توسعه،   آمكافزايش  

 ها محايت آنند؛  ها از اين تالش تر بدهيبيشرت و شديد
نيازهاي ويژه آفريقا را به رمسيت بشناسند و بار ديگـر           ) ب(

تعهدات جدي به عمل آمده براي بر طرف آردن آن نيازهـا بـر              
 مبنايي ضروري و فوري را تاييد آنند؛ 
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تصميم بگريند آه هر آشور در حال توسعه دچار فقر شـديد            ) ج(
ك برنامه فراگري ملي جـسورانه را بـراي          ي ٢٠٠۶بايد تا سال    
 تـصويب آـرده و      ٢٠١۵هاي توسعه هزاره تا سال        رسيدن به هدف  
   آن آند؛شروع به اجراي

اي آه تـاآنون چـنني        تضمني آنند آه آشورهاي توسعه يافته     ) د(
 درصـد   ٧/٠اند جداول زماني براي رسيدن به هدف اختصاص           آرده

رمسي تـا پـيش از پايـان        درآمد ناخالص ملي براي آمك توسعه       
ها تـا      تعيني آنند، و اين آار را با افزايش چشمگري آمك          ٢٠١۵

 درصـد   ۵/٠ بـه حـداقل      ٢٠٠٩ شروع و تـا      ٢٠٠۶پيش از پايان    
 . برسانند

از نو تعريـف     بگريند آه قابليت تداوم بدهي بايد         تصميم) ه(
هاي توسعه هـزاره       به هدف  داده شود  اجازه   به آشورها شود تا   
هـاي بـدهي       بدون افزايشي در نسبت    ٢٠١۵  سال د و به  نبدست يا 
 ند؛خود برس
 براي بيشرت آشورهاي فقري بـه شـدت بـدهكار،            بگريند آه   تصميم

ها بر مبناي آمك بالعـوض        اين آار مستلزم تامني احنصاري هزينه     
و لغو صد درصد بدهي خواهد بود، در حايل آه براي بسياري از             

ورهاي فقري بـه شـدت بـدهكار و         آشورهاي به شدت بدهكار غريآش    
ها به ميزان بيشرت      آشورهاي داراي درآمد متوسط به آاهش بدهي      

؛ و  بـود از آنچه آه تاآنون پيشنهاد شـده، احتيـاج خواهـد            
ها بايد بدون آاهش منابع در         بگريند آه لغو بيشرت بدهي      تصميم

دسرتس ساير آشورهاي در حال توسعه و بدون بـه خطـر انـداخنت              
 املللي حتقق يابد؛  ايل ادهاي مايل بنيآارآيي م

مذاآرات مربوط به جتارت چنـد جانبـه دور قطـر سـازمان             ) و(
، با تعهـد آامـل بـه        ٢٠٠۶جتارت جهاني را تا قبل از پايان        

 تكميل آنند و به عنـوان گـام         ، توسعه برآگاهي از مترآز آن     
به اي    خنست بالفاصله امكان دسرتسي بدون حمدوديت گمرآي و سهميه        

بازار را براي مهه صادرات از آـشورهاي آمـرت توسـعه يافتـه              
 فراهم سازند؛ 

املللـي را بـراي        تصميم بگريند يك برنامه تسهيالت مايل بني       )ز(
، با حفظ   ٢٠٠۵محايت از پرداخت سريع آمك توسعه رمسي، در سال          

تعهدات در زمينه حتقق هدف رساندن ميزان آمك توسعه رمسي خود           
 آغـاز آننـد؛ و سـاير        ٢٠١۵ از پايـان     پيشا   درصد ت  ٧/٠به  

 مـايل بـراي توسـعه را، بـراي           منـابع  منابع نوآورانه تامني  
 . املللي در دراز مدت رسيدگي آنند تكميل تسهيالت مايل بني

پـريوزي  «اي از ابتكارهـاي       تصميم بگرينـد اجـراي جمموعـه      ) ح(
براي تدابريي مانند توزيع رايگان پشه بند و داروهاي         » سريع

هاي تامني غذاهاي خانگي بـراي        موثر ضد ماالريا، گسرتش برنامه    
مدارس با استفاده از مواد غذايي توليد حملي و رايگان آردن           

 آموزش ابتدايي و خدمات هبداشيت آغاز آنند؛ 
املللي به صورت اضطراري منـابع الزم          آنند جامعه بني   تضمني) ت(

يـدز و ويـروس     براي دادن پاسخي آامل و فراگري به بيمـاري ا         
اي آه به وسيله دفرت مبارزه با ايدز ملل متحـد             آن، به گونه  

و شرآاي آن تعريف شده، و بودجه آامل صـندوق جهـاني بـراي              
 مبارزه با ايدز، سل و ماالريا را فراهم سازد؛ 
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را برابري جنسييت و ضرورت غلبه بر تعصبات گسرتده جنسييت          ) ي(
دايي و دسرتسي دخرتان بـه       ابت  با افزايش امكانات تكميل دوره    

حق مالكيـت زنـان را بـر امـالك،          . دوره متوسطه تاييد آنند   
 تـضمني آننـد، از      بـاروري را به خـدمات هبداشـت       دسرتسي آنان   

دسرتسي برابر زنان به بازار آار محايت آننـد، امكـان حـضور             
گريي دوليت فراهم سازند، و از        هاي تصميم   در اد را  بيشرت زنان   

 برابـر تكارهاي مستقيم براي حفاظت از زنان در        مداخالت و اب  
 خشونت محايت به عمل آورند؛ 

املللي براي حتقيقـات و       ضرورت افزايش قابل توجه محايت بني     ) ك(
توسعه علمي به منظور رسيدگي به نيازهـاي ويـژه فقـريان در             

هاي مديريت هبداشـت، آـشاورزي، منـابع طبيعـي و حمـيط               زمينه
 ا را به رمسيت بشناسند؛ زيست، انرژي و آب و هو

اقدام مشخص جهاني را براي آـاهش تغـيري آب و هـوا، از              ) ل(
آوري تـضمني آننـد و        هاي مربـوط بـه فـن        مجله از طريق نوآوري   

املللـي بـراي      بنابراين تصميم بگريند يك چارچوب فراگريتر بـني       
تر مهه توليد     ، با مشارآت گسرتده   ٢٠١٢تغيريات آب و هوا پس از       

اي و آشورهاي توسـعه يافتـه و          مده گازهاي گلخانه  آنندگان ع 
هاي مـشرتك امـا       در حال توسعه، با در نظر داشنت اصل مسئوليت        

 متمايز تدوين آنند؛ 
براي اجياد سيستم هشدار زود هنگام جهـاني بـراي آليـه            ) م(

اي   هاي ملـي و منطقـه       خطرهاي طبيعي، با استفاده از توانايي     
 موجود، تصميم بگريند؛ 

اي   ، آشورهاي توسعه يافته   ٢٠٠۵صميم بگريند آه، از سال      ت) ن(
دهنـد    هاي ملي اصويل، شفاف و پاسخگويانه ارائه مي         آه برنامه 

و به آمك توسعه رمسي بيشرت نياز دارند ميزان آمـك آـا بـه               
قدر آايف از نظر مقدار و آيفيت افزايش يابد و با سرعت آايف             

هـاي توسـعه      د به هـدف    گذاشته شود تا بتوانن     آا در اختيار 
ه . زاره دست يابند

 
  ترس رهايي از -دو 
ر ن بيـست و     به منظور اجياد امنيت دسته مجعي مـوثر در قـ           -۶

آـنم بـراي اجنـام        ها تاآيـد مـي      دولتيكم به سران آشورها و      
اقدامات مشخص عليه جمموعه آامـل هتديـدها نـسبت بـه صـلح و               

 : املللي متعهد شوند به ويژه بنيامنيت 
ضرورت امجاع امنييت جديدي بر مبناي شناسايي اين امـر          ) لفا(

آه هتديدها با هـم مـرتبط هـستند، توسـعه،            تاييد آنند    را  
اند، هيچ آشوري به تنهايي       امنيت و حقوق بشر متقابال وابسته     

تواند خود را حفظ آند و مهه آشورها به يـك نظـام امنيـت                 مني
 دارنـد و خـود را       دسته مجعي منصفانه، آار آمد و موثر نياز       

به اجراي آن متعهد سازند؛ و بنابراين متعهد شوند دربـاره           
هاي فراگري براي مقابله با طيف آامـل          تدوين و اجراي برنامه   

هاي آشتار مهگاني، تروريسم،      املللي تا سالح    هتديدها، از جنگ بني   
هـاي عفـوني      فروپاشي آشورها و مناقشات داخلـي تـا بيمـاري         

  نابودي حميط زيست توافق آنند؛ آشنده، فقر شديد و

 ٨۵



هـاي    متعهد شوند از متام مفاد معاهـده عـدم تكـثري سـالح            ) ب(
هـاي ميكروبـي و مسـي، و آنوانـسيون            اي، آنوانسيون سالح    هسته
هاي شيميايي به منظور تقويت بيشرت چار چوب چنـد جانبـه              سالح

براي عدم تكثري و خلع سالح، و به ويژه در موارد زير متابعت             
 : دآنن

 بگريند مذاآرات مربوط به معاهده قطع شكافنت مواد          تصميم) ١(
 را هر چه زودتر به نتيجه برسانند؛ 

اي   بر تعهد خود نسبت به تعليق انفجارهاي آزمايشي هسته        ) ٢(
هـاي    و نسبت به هدف اجـراي معاهـده ممنوعيـت آامـل آزمـايش             

 اي تاآيد آنند؛  هسته
ه عنـوان معيـاري بـراي        بـ  احلاقيدرباره تصويب پروتكل    ) ٣(

گريي     اي تصميم   هاي هسته   تاييد متابعت از معاهده عدم تكثري سالح      
 آنند؛ 

هاي ديگـر، مهـسو       خود را به تسريع توافق درباره انتخاب      ) ۴(
آميز براي    هاي مساملت   با اصول مربوط به حق و تعهدات استفاده       

نـسبت  اي،    هاي هسته   عدم تكثري مربوط به معاهده عدم تكثري سالح       
دستيابي به جتهيـزات حملـي جـدا آـردن پلوتونيـوم و             عدم  به  
 سازي اورانيوم متعهد سازند؛  غين
هاي مسي و شيميايي      خود را به تقويت بيشرت آنوانسيون سالح      ) ۵(

 متعهد سازند؛ 
آـنم در     هاي شيميايي تاآيد مي     به مهه آشورهاي داراي سالح    ) ۶(

 ي شيميايي تسريع آنند؛ ها ريزي شده ذخاير سالح نابودي برنامه
گذاري، رديابي و معامله غريقـانوني        براي نظارت بر عالمت   ) ج(

املللـي از نظـر حقـوقي         هاي سبك اسناد بـني      اسلحه آوچك و سالح   
هـاي    آور تدوين آننـد؛ و نظـارت و اجـراي مـوثر حتـرمي               الزام

 تسليحاتي سازمان ملل را تضمني آنند؛ 
ييت، صـرفنظر از ميـزان      تاآيد آنند آه هيچ علـت و شـكا        ) د(

 و آـشنت عمـدي غرينظاميـان و         دسـتگري آـردن   مشروعيت آن، هدف    
آنـد؛ و اعـالم آننـد آـه هـر             افراد غري جنگجو را توجيه منـي      

اقدامي آه هدف آن آشنت يا وارد آردن لطمات جسماني جدي بـه             
 هنگـامي آـه هـدف چـنني         ،غرينظاميان و افراد غريجنگجو باشـد     

وب آردن مجعـييت    هيت يا حمتواي آن، مرع     توجه به ما   اقدامي، با 
املللـي بـه اجنـام يـا          يا وادار آردن دولت يا يك سازمان بني       

خودداري از اجنام آـاري باشـد، اقـدامي تروريـسيت بـه مشـار               
 آيد؛  مي
تصميم به اجراي برنامه فراگري ضد تروريسم سازمان ملـل          ) ه(

ل بـه   وس را ارائه داد تا افراد را از ت        بگريند آه دبريآل آن   
ها را از دسرتسـي        يا محايت از آن باز دارد؛ تروريست       تروريسم

به پول و وسـائل بـاز دارنـد؛ مـانع از محايـت آـشورها از                 
تروريسم شوند؛ براي شكست تروريسم آشورها را توانا سازند؛         

 . و از حقوق بشر دفاع آنند
املللـي عليـه       آنوانـسيون بـني    ١٢تصميم به پيوسنت به هر      ) و(

هاي زير به منايندگان خـود      م بگريند؛ و براي اجنام آار     تروريس
 دهند؛ دستور 
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اي به عنـوان موضـوعي         درباره تروريسم هسته   يآنوانسيون) ١(
 اضطراري منعقد آنند؛ 

 فـراگري دربـاره تروريـسم، پـيش از پايـان            يآنوانسيون) ٢(
  اجالس جممع عمومي منعقد سازند؛ شصتمني

هـاي    سريعرت، به مهه آنوانـسيون    خود را به پيوسنت، هر چه       ) ز(
املللي درباره فساد و جرامي سازمان يافتـه           مناسب بني  ومربوط  

هاي ضروري را براي اجـراي مـوثر          متعهد سازند ، و مهه اقدام     
هـا در قـوانني       آا، از مجله با گنجاندن مفاد آن آنوانـسيون        

 هاي عدالت آيفري اجنام دهند؛  م ملي و تقويت نظا
اي درباره اسـتفاده از       ي امنيت خبواهند قطعنامه   از شورا ) ج(

زور تصويب آند آه اصويل را براي استفاده از تـرور تعـيني و              
 يا جتويز استفاده از     گريي درباره موافقت    تاآيد آند آه تصميم   

تاييـد  : اساس اين اصول باشد؛ چنني اصويل بايـد شـامل         زور بر 
ه از زور،   اسـتفاد دوباره مفاد منشور ملل متحد با توجه به         

؛ تاييد دوباره نقش حموري شـوراي امنيـت در          ۵١از مجله ماده    
 بـراي حوزه صلح و امنيت؛ تاييد دوباره حـق شـوراي امنيـت             

استفاده از نريوي نظامي از مجله اسـتفاده پيـشگريانه، بـراي            
املللـي، از مجلـه در مـوارد نـسل آـشي،              حفظ صلح و امنيت بني    

؛ و   باشـد  ه عليـه بـشريت    پاآسازي قومي و ساير جنايات مشاب     
تفاده از زور بـر     هنگام رسيدگي به جماز مشردن يا تـصويب اسـ         

جدي بودن هتديد، مقـصود واقعـي اقـدام نظـامي           ضرورت بررسي   
با چه وسايلي غـري از اسـتفاده از زور          و اين آه    پيشنهادي،  

اي معقول بتوان در متوقف آردن هتديد موفـق           ممكن است به گونه   
مي متناسب با هتديـد مـورد نظـر هـست و            شد، آيا انتخاب نظا   

 ؛  تاآيد آنداحتمال معقول موفقيت وجود دارد
بــا اجيــاد آميــسيون برقــراري صــلح در راســتاي خطــوط  ) ت(

 دائمـي پيشنهادي در گزارش آنوني، و اجياد و محايت از صندوق           
 ؛  موافقت آنندداوطلبانه براي برقراري صلح

 اجيـاد   ح سـازمان ملـل    ذخاير اساسي راهربدي براي حفظ صل     ) ي(
هاي احتاديه اروپا، احتاديه آفريقا و غريه براي          ؛ از تالش  آنند

نظام وابسته به   يك  خبشي از   هاي محاييت به عنوان       اجياد توانايي 
 و پليس   ؛پشتيباني آنند  در زمينه حفظ صلح      ها  هم از توانايي  

 ؛غرينظامي محاييت آماده سازمان ملل را به وجود آورند
اي مـوثر اجـرا       هاي شوراي امنيت به گونه       حترمي آنندتضمني  ) ك(

شود، از مجله با تقويت توانايي آشورهاي عـضو بـراي اجـراي             
ها، اجياد سازوآارهاي نظارتي داراي منابع مـايل خـوب، و             حترمي

تــضمني ســاز وآارهــاي مــوثر و پاســخگو بــراي آــاهش عــوارض 
ب . ها شردوستانه حترمي

 
 ندگي شرافتمندانه  آزادي برخورداري از ز-سوم 

آنم خود را به محايت       ها تاآيد مي    به رهربان آشورها و دولت     -٧
از حكومت قانون، حقوق بشر و دموآراسـي، يعـين اصـول اصـلي              

. منشور ملل متحد و اعالميه جهاني حقوق بـشر متعهـد سـازند            
 : آنان به اين منظور بايد
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يـت  تعهد خود را به شرافت انساني با اقـدام بـه تقو           ) الف(
هاي بنيـادي     حكومت قانون، تضمني احرتام به حقوق بشر و آزادي        

بار ديگر تاييد و از دموآراسي محايت آنند تا اصول به رمسيت            
شناخته شده در سطح جهان در متام آشورها بـه اجـرا گذاشـته              

 شوند؛ 
به عنوان مبنايي براي اقـدام      » مسئوليت محايت آردن  «از  ) ب(

پاآـسازي نـژادي و جنايـات عليـه         دسته مجعي عليه قوم آشي،      
بشريت استقبال، و موافقت آنند به اين مسئوليت، با پذيرفنت          
اين امر آه اجنام اين مسئوليت قبل از هر چيز به عهـده تـك               
تك آشورها است، آشورهايي آه وظيفه آا حفاظت از شهروندان          

املللـي    پس اين مسئوليت به جامعـه بـني       س. خود است، عمل آنند   
هــاي ديپلماتيــك،  شــود تــا بــا اســتفاده از روش يمنتقــل مــ

 حفاظت از مردم آمك آنـد، و ايـن          در امر بشردوستانه و غريه    
هايي ناآـايف بـه نظـر آينـد شـوراي امنيـت               آه اگر چنني روش   

 به علت ضرورت براساس منشور، از مجله در صورت لزوم،           بتواند
 ؛ بگريداقدام اجباري تصميم به 

 معاهـده چنـد     ٣١، با توجه بـه      ٢٠٠۵از رويداد معاهده    ) ج(
جانبه محايت آنند، هر دوليت را آه چنني نكرده تشويق آنند مهه            

نظاميـان را تـصويب و اجـرا           غـري  معاهدات مربوط به محايت از    
 د؛ آن
خود را به محايت از دموآراسي در آشورهاي خـود، منـاطق            ) د(

خود و جهان متعهـد سـازند، و تـصميم بـه تقويـت توانـايي                
هاي در حال ظهور بگرينـد،        ان ملل براي آمك به دموآراسي     سازم

و به اين منظور از اجياد صندوق دموآراسـي در سـازمان ملـل              
 ري يا براي دادن اعتبار و آمك فين به آشورهاي خواهان برقرا         

 تقويت دموآراسي خود استقبال آنند؛ 
ها بـني     املللي دادگسرتي را در حل اختالف       نقش مهم ديوان بني   ) ه(

هاي تقويت آار اين      آشورها به رمسيت بشناسند و با بررسي راه       
 . ديوان موافقت آنند

 تقويت سازمان ملل متحد:  ضرورت اقدام دسته مجعي-چهارم 
 موثرتر و آارآمدتر بـراي      ادي براي اين آه سازمان ملل       -٨

 بـه   و نيازهاي مـشرتك باشـد       هتديدها دادن پاسخي يكپارچه به   
 :آنم ميت ها تاآيد سران آشورها و دول

 بلند بنيانگـذاران سـازمان ملـل         بار ديگر ديدگاه   -) الف(
 به گونه اي آه در منشور ملل متحـد مـشخص شـده تاييـد                ،را

 منابع مايل آن تامني و جمهز شود تا به          ،آنيم تا سازمان يابد   
طيف آامل چالش هايي آه مـردم جهـان در حـوزه هـاي گـسرتده                

 و حقـوق بـشر بـا آـا          ،جتمـاعي  اقتصادي و ا   ،مسائل امنييت 
 و با اين روحيه خود را به اجنام         ، رسيدگي آند  ،مواجه هستند 

ان هـاي اصـلي آن       بازسازي و تقويـت ادهـا و ارگـ         ،اتاصالح
متعهد سازند و هر جا آه الزم باشد آا را قادر سـازند بـه               

 نيازها و شرايط متغري قرن بيست و        ،گونه اي موثر به هتديدها    
 ؛ نشان دهنديكم واآنش

 جممع عمومي
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 :را با اجنام اقدامات زير تقويت آنندجممع عمومي ) ب(
 ، در شـصتمني اجـالس آن      دسـتور بدهنـد   به منايندگان خود    ) يك(

 از  ،براي تقويـت جممـع عمـومي      را  جمموعه اي جامع از اصالحات      
 ،مجله با هبينه سازي و هببود آار و تسريع فرآيند مـشورتي آن            

 سـاختار آميتـه و روال       ، دستور آار آن   دنآارآمد و ساده آر   
 و تقويت نقش    ،آار آن براي حبث هاي عمومي و خواسنت گزارش ها         

 ؛ تصويب آنندو اقتدار رئيس آن
 دستور آار اساسي جممع عمومي با مترآز بـر          به بگريندتصميم  ) دو(

 و  املللـي   بـني  مانند مهـاجرت     ،رسيدگي به مسائل اساسي عمده روز     
مربوط به تروريسم آه مدت هـا دربـاره آن حبـث            آنوانسيون جامع   

  ؛ توجه آنندشده
آه جممع عمومي را قادر سـازد بـه         اجياد آنند   سازوآارهايي  ) سه(

 ؛طور آامل و فراگري با جامعه مدني مشارآت آند

 شوراي امنيت
به حنو گسرتده تـري معـرف       را اصالح آنند تا     شوراي امنيت   ) ج(

 و  ،رافيايي سياسي امروز باشـد     و واقعيات جغ   املللي  بنيجامعه  
آن را افزايش دهند تا با اجنام اقدامات زير به ايـن            اعضاي  

 : دست يابدها هدف
 گزينـه محايت از اصول الزم براي اصالح شورا و بررسي دو           ) يك(

 و  ، پيـشنهاد شـده در گـزارش آنـوني         ،يعين مدل هاي الف و ب     
عادل آه بر   مهچنني هر پيشنهاد عملي ديگري از حلاظ اندازه و ت         

 ؛دو مدل ارائه شدهاين مبناي هر يك از 
توافق براي اخذ تصميم درباره اين موضوع مهم پـيش از           ) دو(

براي آشورهاي عـضو بـسيار هبـرت        . ٢٠٠۵اجالس سران در سپتامرب     
. خواهد بود اگر اين تصميم حياتي را به امجـاع اختـاذ آننـد             

ايد تـوجيهي   اما اگر قادر به رسيدن به امجاع نيستند اين نب         
 ؛براي تعويق اقدام باشد

 شوراي اقتصادي و اجتماعي
شوراي اقتصادي و اجتماعي را بـا اجنـام اقـدامات زيـر             ) د(

 :اصالح آنند
ماموريت به شوراي اقتصادي و اجتماعي براي اجنام        دادن  ) يك(

ري پيـشرفت در مـس    در سـطح وزيـران از       ارزيابي هـاي سـاالنه      
 ؛ توسعه هزارههاي هدفه ويژه  ب،عه مورد توافق توسهاي هدف

گرفنت تصميم درباره اين آه اين شورا بايد بـه عنـوان            ) دو(
 گـرايش هـا در زمينـه        ،جممع عالريتبه مهكاري توسعه خدمت آند     

 از انسجام بيشرت بـني      ،منايدتوسعه را بررسي      املللي  بنيمهكاري  
 و پيوندها بني    به عمل آورد  فعاليت هاي عوامل گوناگون محايت      

 ؛ار جتويزي و عملياتي سازمان ملل را تقويت آندآ
 در صـورت    ،تشويق آن به انعقاد اجـالس هـاي بـه موقـع           ) سه(

 ، مانند قحطي  ، براي رسيدگي به هتديدها نسبت به توسعه       ،لزوم
 و محايـت از     ،بيماري هاي مهه گري و فاجعه هـاي طبيعـي عمـده           

  ؛ به آا نسبتواآنش هاي مهاهنگ شده
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 بايـد آـار خـود را در         رباره اين آه شـورا    تصميم د ) چهار(
 بــا مهكــاري بــا آميــسيون ،زمينــه مــديريت پــس از مناقــشه
 ؛پيشنهادي برقراري صلح تنظيم آند

 شوراي پيشنهادي حقوق بشر
 توافق آنند آميسيون حقـوق بـشر را بـا شـوراي آـوچكرت               -ه 

 به عنوان ارآان اصلي سازمان ملل متحد يا         ، حقوق بشر  دائمي
 آه اعضاي آن به طـور       ،ته جممع عمومي جايگزين آنند    اد وابس 

مستقيم به وسيله جممع عمومي با اآثريت دوسوم اعضاي حاضر و           
 ؛راي گريي انتخاب خواهند شد

 دبريخانه
 :دبريخانه را اصالح آنند) و(
با تاييد درخواست دبريآل داير بر اين آه جممـع عمـومي            ) يك(

ل را بررسـي آنـد تـا        مهه ماموريت هاي قدميي تر از پـنج سـا         
 يـا مـي     ،معلوم شود آيا هنوز اجنام اين فعاليت ها الزم است         

به چالش هاي جديـد     منابع اختصاص داده شده به آا را        توان  
 ؛و در حال ظهور اختصاص داد

 دبريآـل بـه     بـه  و منـابع     دادن اجازه با موافقت براي    ) دو(
 فنتبه خـدمت گـر     براي   بازخريد آارآنان منظور اجراي برنامه    

نريوي تازه و مهاهنگي جمدد آارآنان به منظور تـامني نيازهـاي            
 ؛آنوني

 تصميم درباره اين آه آشورهاي عضو بايـد بـا           اختاذبا  ) سه(
دبريآل آار آنند تا بررسي آاملي از مقررات بودجه و منـابع            

 ؛ به عمل آورندآند مي آا فعاليت براساسسازمان انساني آه 
 اصالحات مـديريت آـه دبريآـل مـشغول          با تصويب جمموعه  ) چهار(

 شفافيت و آـارآيي دبريخانـه را        ،اجنام آا است تا پاسخگويي    
 ؛هببود خبشد

با رسيدگي آامل به امور دفرت خدمات نظارت داخلي بـا           ) پنج(
 ؛نظري به تقويت استقالل و اقتدار و مهچنني ختصص و توانايي آن

 انسجام در سطح آل نظام
نگ آردن منايندگان خـود در هيـات هـاي          با تصميم به مهاه   ) ز(

 هاي گوناگون توسعه و بـشردوستانه انـسجام         مديره آارگزاري 
را تضمني آنند تا مطمئن شوند آه آـا         بيشرت در سطح آل نظام      

سياسيت منسجم را در ختصيص ماموريت هـا و اختـصاص منـابع در              
 ؛سراسر نظام دنبال آنند

امـر  انه و تضمني ايـن      به محايت از فضاي بشردوست    را  خود  ) ح(
آه عوامل بشردوستانه به مجعيت هاي آسيب پذير دسرتسي امـن و            

 دربـاره   بگرينـد تـصميم    ؛ متعهد آننـد   آزادانه داشته باشند  
پيشنهادها براي تسريع واآنش بشردوستانه با اجياد ترتيبـات         

له در  اصـ جديد مايل براي تضمني اين آه اعتبارات اضطراري بالف        
 از تالش دبريآل براي تقويت واآنش        و ؛م آنند  اقدا ،باشددسرتس  

آه در   يهاي بني آارگزاري و در سطح آشوري به نيازهاي افراد         
 ؛آشور خود آواره اند محايت به عمل آورند
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به منظـور   را   ساختاري يكپارچه تر     ضرورت برخورداري از  ) ت(
 و  ، حبـث و نظـارت عملـي       ،تعيني معيارهاي مربوط به حميط زيست     

 ماننـد   ،معاهـداتي آـه براسـاس ادهـاي موجـود         ابعت از   مت
برنامه حميط زيست سازمان ملـل و مهچـنني ادهـاي مربـوط بـه               
معاهده و آارگزاري هاي ختصصي اسـتوار اسـت و سـاختاري آـه              
فعاليت هاي مربوط به حمـيط زيـست را در سـطح عمليـاتي بـه                

تا از  به رمسيت بشناسند    آارگزاري هاي توسعه اختصاص مي دهد       
دن به رويكردي يكپارچه نسبت به توسعه پايدار اطمينـان          رسي

 ؛حاصل شود

 اي  سازمان هاي منطقه
از رابطه قوي تر بني سازمان ملل و سازمان هـاي منطقـه             ) ي(

اي   تدوين و اجـراي برنامـه      ، به عنوان گام خنست    ، از مجله  ،اي
 و  ، محايت آننـد   ده ساله براي ظرفيت سازي با احتاديه آفريقا       

اي آه در زمينـه پيـشگريي         اين آه سازمان هاي منطقه     ا تضمني ب
 قـرار دادن    گزينـه  ،از مناقشه يا حفظ صلح توانايي دارنـد       

در چارچوب نظام ترتيبات محاييت سـازمان       را  هايي   چنني توانايي 
 ؛ملل مورد بررسي قرار دهند

 منشور ملل متحد
 و  ۵٣در مـواد    » آشورهاي دمشن «تصميم به حذف اشارات به      ) ك(

 مربوط به آميته سـتاد      ۴٧ ماده   ؛ منشور ملل متحد بگريند    ١٠٧
 را  ۴۶ و   ۴۵ ،٢۶نظامي و اشاره ها به آميته در مـاده هـاي            

 . مربوط به شوراي قيمومت را بردارند١٣ و فصل ؛حذف آنند
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