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 الدورة التاسعة واخلمسون 
  من جدول األعمال٥٥  و٤٥ البندان

ــائج    التنفيــذ واملتابعــة املتكــامالن واملنســقان لنت
املـــؤمترات الرئيســـية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت     

االقتصـادي  يـدانني   تعقدها األمـم املتحـدة يف امل      
 وامليادين املتصلة هبمـا واالجتماعي 

 متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
  

 موجهة إىل األمني العام من البعثة       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٣مذكرة شفوية مؤرخة      
  ملاليزيا لدى األمم املتحدةةالدائم

 
يهدي املمثل الدائم ملاليزيا لدى األمم املتحدة، بصـفته رئيسـا ملكتـب التنسـيق حلركـة                  

طـي هـذه املـذكرة نـص        حييـل   عدم االحنياز، حتياته إىل األمني العام لألمم املتحـدة، ويشـرفه أن             
اخلـاص املعقـود يف   اإلعـالن الـذي اعتمـده وزراء خارجيـة حركـة عـدم االحنيـاز يف اجتمـاعهم         

 .)انظر املرفق (٢٠٠٥يونيه / حزيران١٣ يف الدوحة،
وسيغدو املمثل الدائم ملاليزيا لـدى األمـم املتحـدة ممتنـا لـو تفضـل األمـني العـام لألمـم                       

شـفوية ومرفقهـا باعتبارمهـا مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة يف إطـار                 املتحدة بتعميم هـذه املـذكرة ال      
 . من جدول أعمال٥٥  و٤٥البندين 
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 املوجهة إىل األمـني العـام       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٣مرفق املذكرة الشفوية املؤرخة       
 من البعثة الدائمة ملاليزيا لدى األمم املتحدة

 إعالن
رئاسة األونرابـل سـيد حامـد البـار،         بحنياز  عدم اال بلدان  اجتمع وزراء خارجية حركة      - ١

 علــى هــامش ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران١٣وزيــر خارجيــة ماليزيــا، يف الدوحــة، دولــة قطــر، يف  
عـدم  بلـدان    ملشـاركة حركـة      يةعمـال التحضـري   األواستعرضوا  . مؤمتر قمة بلدان اجلنوب الثاين    

 اجلمعيـة العامـة يف نيويـورك يف        االحنياز يف االجتماع العام الرفيع املستوى املقبل الذي سـتعقده         
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٤الفترة من 

وزراء جمـددا أن القـرارات الصـادرة عـن املـؤمتر الثالـث عشـر لرؤسـاء دول أو                    الوأكد   - ٢
فربايــر / شـباط ٢٥  و٢٤ملبــور يف عـدم االحنيــاز الـذي عقـد يف كواال   بلــدان حكومـات حركـة   

ــوزراء خ  ٢٠٠٣ ــة حركــة  ، واالجتمــاع الســنوي ل ــدان ارجي ــد يف   بل ــذي عق ــاز ال ــدم االحني ع
ــورك يف  ــول٢٦نيوي ــع عشــر حلركــة   ٢٠٠٣ســبتمرب / أيل ــوزاري الراب ــدان ، واملــؤمتر ال عــدم بل

، واالجتمـــاع الســـنوي ٢٠٠٤أغســـطس / آب١٩  و١٨االحنيـــاز الـــذي عقـــد يف دربـــان يف 
ســبتمرب /ول أيلــ٢٩عــدم االحنيــاز الــذي عقــد يف نيويــورك يف  بلــدان لــوزراء خارجيــة حركــة  

عدم االحنياز بشـأن النـهوض بـاملرأة الـذي عقـد يف       بلدان  ، واالجتماع الوزاري حلركة     ٢٠٠٤
 .زالت سارية  ما٢٠٠٥مايو / أيار١٠  و٩بوتراجايا يف 

 ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٧ املــؤرخ ٥٨/٢٩١وأشــار الــوزراء إىل قــراري اجلمعيــة العامــة   - ٣
 اللذين حـددا اهلـدف مـن عقـد االجتمـاع            ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٣ املؤرخ   ٥٩/١٤٥ و

العــام الرفيــع املســتوى بأنــه إجــراء اســتعراض شــامل للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ مجيــع االلتزامــات    
بشــأن األلفيــة، والتقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ املتكامــل  األمــم املتحــدة الــواردة يف إعــالن 

ؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف            واملنسق لنتائج والتزامـات املـؤمترات الرئيسـية ومـ         
وأكـدوا جمـددا يف هـذا السـياق أمهيـة           . امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصـلة هبمـا       

مجيـــع نتـــائج املـــؤمترات الرئيســـية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت عقـــدهتا األمـــم املتحـــدة يف امليـــدانني 
يذ الكامل لكافة األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا          االقتصادي واالجتماعي، وأشاروا إىل أن التنف     

خطوة هامة ملعاجلة االحتياجـات     إمنا هو   دوليا، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية،          
 .للبلدان الناميةامللحة 

ورأى الوزراء أن االجتماع العام الرفيع املستوى حدثا له أمهية تارخييـة وشـددوا علـى                 - ٤
ــة املســائل، و   ضــرورة أن حتقــق  ــا صــحيحا يف معاجلــة كاف ــوازن بــني  ال ســيما نتائجــه توازن  الت

ــانون وحقــوق        ــن، وســيادة الق ــدم االجتمــاعي، والســالم واألم ــة والتق املســائل املتصــلة بالتنمي
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تبـت فيهـا   وأكدوا أن أيـة تـدابري جديـدة بشـأن األمـم املتحـدة وإصـالحها ينبغـي أن                  . اإلنسان
وأوضـحوا أنـه علـى الـرغم مـن أن إصـالح             .  حكوميـة دوليـة    الدول األعضاء من خالل عمليـة     

األمم املتحدة عملية مستمرة، فإن االجتماع العام الرفيع املسـتوى سـوف يهيـئ فرصـة للـدول                  
األعضاء إلصالح األمـم املتحـدة حـىت تـتمكن مـن التصـدي للتهديـدات والتحـديات اآلتيـة يف            

 .ركاب القرن احلادي والعشرين
عـدم  بلـدان   هبا حركـة    اضطلعت  عن تقديرهم للجهود واألعمال اليت      وأعرب الوزراء    - ٥

االحنياز من خالل مكتب التنسيق واألفرقة العاملـة املخصصـة والفرعيـة يف نيويـورك يف عـرض                  
وجتســيد مواقــف احلركــة وتعليقاهتــا وأفكارهــا بصــورة شــاملة وذلــك فيمــا يتعلــق باملالحظــات 

صـوب حتقيـق   : يف جـو مـن احلريـة أفسـح       �م املعنـون    اوالتوصيات الواردة يف تقريـر األمـني العـ        
وتقرير الفريـق الرفيـع املسـتوى املعـين         ) A/59/2005 (�التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع    
). A/59/565 (�مسـؤوليتنا املشـتركة   : عامل أكثر أمنا  �بالتهديدات والتحديات والتغيري املعنون     

 يقاهتــا وأفكارهــا بشــأن مســائل شــىت، از وتعلعــدم االحنيــبلــدان وأيــد الــوزراء مواقــف حركــة  
 للجمعيــة ٥٩وأكـدوا جمــددا هــذه املواقــف والتعليقـات واألفكــار الــيت أُبلــغ هبـا رئــيس الــدورة    

العامة وطلبوا إىل مكتب التنسيق مواصلة العمل علـى إعـالء مصـاحل احلركـة وأولوياهتـا خـالل                   
 .ىعقد االجتماع العام الرفيع املستواملؤدية إىل الفترة 

التقدير األعمال التحضـريية لالجتمـاع العـام الرفيـع املسـتوى الـيت              مع  والحظ الوزراء    - ٦
وحثـوا  .  للجمعيـة العامـة  ٥٩ العمل جـار فيهـا حتـت قيـادة رئـيس الـدورة             ما زال أُجنزت واليت   

رئيس اجلمعيـة العامـة علـى مواصـلة هنجـه املتبـع والتزامـه بضـمان أن تظـل العمليـة التحضـريية                        
 ومفتوحة بـاب العضـوية ومتصـفة بالشـفافية          ،اع العام الرفيع املستوى متسمة بالشمول     لالجتم

 .حىت يتأتى ملصاحل الدول األعضاء وأولوياهتا أن تؤخذ يف االعتبار
 وأمهيـــة تعزيـــز العمـــل املتعـــدد األطـــراف ،وأكــد الـــوزراء جمـــددا التـــزامهم بالتعدديـــة  - ٧

ل الدولية بااللتزام الصارم مبيثاق األمـم املتحـدة         وترسيخه، وضرورة معاجلة التحديات واملشاك    
كما أكدوا األمهية احملورية لألمم املتحدة ودورهـا املركـزي يف صـون             . ومبادئ القانون الدويل  

السالم واألمن الـدوليني وتعزيـز التعـاون الـدويل علـى حنـو مـا أكدتـه اجلمعيـة العامـة جمـددا يف                        
وأعربــوا عــن رفضــهم للعمــل األحــادي  . ٢٠٠٤أغســطس / آب٥ خ املــؤر٥٨/٣١٧قرارهــا 

القــانون الــدويل وانتــهاك أحكامــه، والســتخدام القــوة   اضــمحالل الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل  
ــا       ــد باســتخدامها، وملمارســة أســاليب الضــغط والقســر، مب ــرض اجلــزاءات   والتهدي ــك ف يف ذل

 .، من جانب بعض البلدان كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسيةاألحادية
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ــة العامــة     وإذ أ - ٨ ــرار اجلمعي ــه يف ق ــة املعــرب عن ــز التعددي ــزام بتعزي ــوزراء إىل االلت شــار ال
، دعوا إىل وضع تصورات مشتركة واالتفاق على هنج ملعاجلـة كـال مـن التهديـدات               ٥٨/٣١٧

ضـرورة أن  علـى  وأكـدوا يف هـذا الصـدد     . اجلديدة والقائمة اليت جتابه السالم واألمن الـدوليني       
كمـا أكـدوا أن     . مم املتحدة وفقا ملقاصد ميثاق األمـم املتحـدة ومبادئـه          تسري عملية إصالح األ   

ــع اإلصــالحات الــيت ســتجري داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك اإلصــالحات       مجي
 .الدميقراطية والفعالية والكفاءة والشفافية واملساءلةتعزيز املؤسسية، ينبغي أن تزيد من 

اق األمــم املتحــدة يــوفر توازنــا بــني مقاصــد األمــم   أن ميثــمــن جديــد الــوزراء كــرر و - ٩
املتحــدة ومبادئهــا الــيت تغطــي مجيــع املســائل ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك التنميــة االقتصــادية           
واالجتماعية، والسالم واألمن، وكذلك سيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان، وأن إعـالن األلفيـة              

أشـــاروا إىل التـــرابط القـــائم بـــني و. يقـــدم منظـــور القـــرن احلـــادي والعشـــرين لـــذلك التـــوازن
البلـدان وإمكانيـة التغلـب علـى هـذه التهديـدات بالتصـدي هلـا يف                 اليت جتاهبها مجيع    التهديدات  

وأكــدوا أن علــى . الســلمية املتاحــةالطــرق مرحلــة مبكــرة علــى حنــو كــاف باالســتعانة بكافــة  
ختلف التهديـدات الـيت     لتصدي مل باختاذ إجراءات متضافرة ل   زعماء الدول األعضاء أن يتعهدوا      

جتابه السالم واألمن الدوليني بكافة أنواعها، مبا يف ذلـك األخطـار املسـتجدة، مـن أجـل تـوفري                    
 .فعال يف القرن احلادي والعشرينالماعي اجلمن األ
الترابط بني إحالل السالم واألمن وبـني حتقيـق التنميـة،           إىل  الوزراء   ةيف معرض إشار  و - ١٠

حويــل األمــم املتحــدة إىل أداة فعالــة ملنــع الصــراعات ينبغــي أن يراعــي  أكــدوا أن أي مســعى لت
ضرورة حتقيق التوازن والشمول، وفقا ملقاصد ميثاق األمم املتحـدة ومبادئـه والقـانون الـدويل،      

دف هبـ الصـراع   بعـد انتـهاء حـاالت       ابتغاء تعزيـز اسـتراتيجيات حـل الصـراعات وبنـاء السـالم              
وا أن من املهم للدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة وضـع تصـورات      ورأ. حتقيق التنمية املستدامة  

مشتركة واالتفاق على هنج بشأن معاجلـة التهديـدات القائمـة واجلديـدة واملسـتجدة الـيت جتابـه                   
ويف هـذا السـياق، أعربـوا       . السالم واألمـن الـدوليني إىل جانـب األسـباب اجلذريـة للصـراعات             

 اجلمعية العامـة وجملـس األمـن واجمللـس     -ملتحدة الرئيسية  عن اقتناعهم بأن مجيع أجهزة األمم ا      
نظــام أمــين مجــاعي أشــد فعاليــة تطــوير  لــديها دور يف العمــل علــى -االقتصــادي واالجتمــاعي 

املتعلقـة بـاألمن اجلمـاعي لـن تكتـب         املشتركة  وتسيري هذا النظام، وأن هذه التصورات والنهج        
مليثــاق ومبادئــه ومــا مل تتعــاون يف وضــعها مجيــع هلــا الشــرعية مــا مل تــأت متوافقــة مــع مقاصــد ا

يف بنشــاط ورأوا الضــرورة احلامســة ألن تشــارك مجيــع أجهــزة األمــم املتحــدة . الــدول األعضــاء
لــه الــيت حــددها هــذا الشــأن، كــل يف إطــار ممارســة واليتــه املختلفــة ويف حــدود اختصاصــاته    

 .امليثاقاملقرر يف خالل بتوازن القوى اإلن وامليثاق، ود
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أن علـى   ولكنهم أكـدوا جمـددا      .  ورحب الوزراء بفكرة إنشاء جلنة معنية ببناء السالم        - ١١
ــة ببنــاء الســالم وحتديــد      اجلمعيــة العامــة جيــب أن تنــهض بالــدور األول يف إنشــاء اللجنــة املعني

الصـراع، وذلـك   حـاالت  واليتها ويف وضع وتنفيذ سياسات وأنشـطة بنـاء السـالم بعـد انتـهاء       
باختصاصات األجهزة الرئيسية األخرى لألمم املتحدة ودور كل منها يف أنشـطة            ساس  املدون  

 .الصراعبعد انتهاء حاالت بناء السالم 
ــوزراء علــى   - ١٢ وفقــا مليثــاق األمــم  ينبغــي أن متضــي قــدما  الــدول األعضــاء، أن وأكــد ال

نازعــات املتحـدة نصــا وروحــا، يف العمــل علـى إعــالء مبــادئ عــدم اسـتخدام القــوة وتســوية امل   
بــني فيمــا حلــوار االتــرويج لثقافــة الســالم و  يف وعــالوة علــى ذلــك، رأوا   . بــالطرق الســلمية 

من التدابري والنهج اهلامة اليت ميكـن أن تسـهم       بعضا  لتعاون املشترك بني الديانات     ااحلضارات و 
 وشددوا أيضا على عدم جـواز اعتبـار       . يف التقدم صوب إشاعة السالم واألمن والتوافق الدويل       

ــتخدام  ــواز        اس ــدم ج ــدوليني وصــوهنما، وع ــن ال ــق الســالم واألم ــدة لتحقي ــوة األداة الوحي الق
 .استخدام القوة، إذا ما اقتضى األمر استخدامها، إال كمالذ أخري وفقا ملا يقضي به امليثاق

أن ميثـاق األمـم املتحـدة يتضـمن أحكامـا كافيـة بشـأن اسـتخدام              علـى   وأكد الـوزراء     - ١٣
الم واألمن الدوليني، وشددوا على ضرورة أال جيري العمـل علـى حتقيـق هـذا                صون الس لالقوة  

وأعربـوا  . اهلدف، مبا يف ذلك من خالل جملس األمن، إال وفقا لألحكام ذات الصلة يف امليثـاق         
عــن قلقهــم إزاء توســع جملــس األمــن يف اســتخدام الفصــل الســابع مــن امليثــاق كمظلــة ملعاجلــة   

ديدا للسالم واألمـن الـدوليني، وأوضـحوا أن علـى جملـس األمـن       مسائل ال تشكل بالضرورة هت   
عنــد أن يســتفيد اســتفادة كاملــة مــن األحكــام الــواردة يف الفصــول األخــرى ذات الصــلة،         

 . السادس والثامن من امليثاقاالقتضاء، مبا يف ذلك الفصالن
د مبـادئ  بـأن جملـس األمـن يف غـىن عـن إصـدار قـرار حيـد              الـرأي القائـل     وأكد الوزراء    - ١٤

الستخدام القوة، وبأنه ال جيـوز جمللـس األمـن أن يعـرب مـن خـالل قـرار مـن هـذا القبيـل عـن                           
يصـدر تكليفـا    عزمه علـى االسترشـاد هبـذه املبـادئ حينمـا يقـرر التصـريح باسـتخدام القـوة أو                     

 .باستخدامها
قـانون  إعـالن مبـادئ ال  ، وأكـدوا أن    ٥٨/٣١٧وأشار الوزراء إىل قرار اجلمعية العامـة         - ١٥

، املرفـق بقـرار   مليثـاق األمـم املتحـدة    الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الـدول وفقـا  
زال ســاريا   مــا١٩٧٠أكتــوبر / تشــرين األول٢٤املــؤرخ ) ٢٥ -د  (٢٦٢٥اجلمعيــة العامــة 
 .وواجب التطبيق

احلــق �  بـــ مــن امليثــاق تنطــوي علــى قيــود وأهنــا تعتــرف ٥١وأكــد الــوزراء أن املــادة  - ١٦
أحـد   فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة علـى الطبيعي للدول، 
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وأشـاروا إىل أن هـذا      . ، وأنه ال جيوز إعادة صياغة هذه املادة أو تأويلها         �دةأعضاء األمم املتح  
الـدويل الـيت    القـانون   أحكـام    يف األمم املتحدة وأنه متفق مع        ااملعمول هب املمارسة  دعمه  تالرأي  

هـي اجلهـاز القضـائي الرئيسـي يف األمـم املتحـدة بشـأن هـذه                 وأعلنتها حمكمـة العـدل الدوليـة،        
 .املسألة
وأكد الوزراء قلق احلركة العميق بشأن نية جمموعة من الدول القيام من طرف واحـد                - ١٧

ا أن علــى  وفقــا آلرائهــا ومصــاحلها، وأكــدوا جمــدد ،بإعــادة تأويــل الصــكوك القانونيــة القائمــة 
 .الدول األعضاء أن حتافظ على سالمة الصكوك القانونية الدولية

عـدم االحنيـاز مبيثـاق األمـم املتحـدة          بلـدان   متسـك حركـة     التأكيد علـى    الوزراء  جدد  و - ١٨
 سـيادة احتـرام  وأكدوا ضرورة احملافظـة علـى مبادئـه ومقاصـده وتعزيزهـا، مبـا يف ذلـك مبـادئ                

ويف هـذا الشـأن، أكـدوا جمـددا     .  الداخليةاعدم التدخل يف شؤوهن   اإلقليمية، و لدول وسالمتها   ا
 الــذي ال ســند لــه يف امليثــاق وال يف ،التــدخل اإلنســاين� حــق�بـــ رفــض احلركــة ملــا يوصــف 

هـذه املسـألة إىل   النظـر يف   مكتـب التنسـيق يف نيويـورك أن يواصـل           من  القانون الدويل، وطلبوا    
والحظـوا أيضـا   . وقـف احلركـة النـابع مـن مبادئهـا      جانب املسائل األخـرى ذات الصـلة وفقـا مل         

التـدخل ألغـراض    � اجلديـد وتعـبري      �املسـؤولية عـن احلمايـة     �أوجه التماثل القائمـة بـني تعـبري         
 �احلمايــةعــن ســؤولية امل�ســة دقيقــة لتعــبري امكتــب التنســيق إجــراء درمــن  وطلبــوا �إنســانية

احتـرام السـالمة    بشـىت أنواعـه و    تـدخل   والنظر يف مغزاها وتداعياهتا علـى أسـاس مبـادئ عـدم ال            
، مـع مراعـاة أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل                 للدول وسـيادهتا الوطنيـة    اإلقليمية  

 .والقانون اإلنساين الدويل
مجيـع أسـلحة الـدمار الشـامل يف         حتقيـق القضـاء املـربم علـى         وأكد الوزراء جمددا أمهيـة       - ١٩

وويــة، الــيت متثــل اخلطــر األكــرب الــذي يهــدد البشــرية وبقــاء         ســيما األســلحة الن  العــامل، وال
 من إعالن األلفيـة الـيت أعـرب فيهـا زعمـاء الـدول األعضـاء         ٩وأشاروا إىل الفقرة    . احلضارات

ســلحة الــدمار الشــامل، بشــدة إىل القضــاء علــى أيف األمــم املتحــدة عــن عــزمهم علــى الســعي  
خليارات مفتوحة للتوصل إىل هذا اهلـدف، مبـا يف          إبقاء مجيع ا  وإىل  سيما األسلحة النووية،     وال

ــة    ــة األخطــار النووي ــة عقــد مــؤمتر دويل لتحديــد ســبل إزال علــى وأكــدوا جمــددا . ذلــك إمكاني
الدول األعضاء بالتزاماهتا املتصلة بتحديد األسلحة ونـزع السـالح ومنـع            ضرورة أن تفي مجيع     

أن اهلـدف  أيضـا  اهلا، وأكـدوا جمـددا      انتشار أسلحة الدمار الشامل جبميع جوانبه ووسـائل إيصـ         
ويف هـذا الشـأن،   . النهائي ملساعي الدول يف عملية نزع السالح هو نزع السالح العام الكامل 

أســلحة الــدمار الشــامل ن مــدعــوا مــن جديــد إىل إنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة و 
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 الســالم يف الشــرق األخــرى يف الشــرق األوســط، ممــا يســهم يف حتقيــق مــا تصــبوا إليــه عمليــة   
 .األوسط من أهداف ومرام

وسلم وزراء خارجية دول عـدم االحنيـاز األطـراف يف معاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة                  - ٢٠
النووية باملساعي واجلهود اليت بذلتها جمموعة دول عـدم االحنيـاز األطـراف يف املعاهـدة خـالل                   

ــورك قــد يفاملــؤمتر االستعراضــي الســابع ألطــراف املعاهــدة الــذي عُ   ــرة مــن   نيوي  إىل ٢يف الفت
ومـرن   بأسـلوب بنـاء   ، وأشاروا إىل أن اجملموعة قد عملـت بنيـة حسـنة و            ٢٠٠٥مايو  /أيار ٢٧

إىل تعزيــز نظــام هتــدف مــن أجــل تعزيــز مواقفهــا الراســخة القائمــة علــى املبــادئ الــيت   وثابــت 
ؤمتر االستعراضـي   وأعربوا عن خيبة أملـهم إزاء عجـز املـ         . اهدة عدم انتشار األسلحة النووية    مع

املسـائل اجلوهريـة الـيت تكتنـف األركـان الثالثـة ملعاهـدة        اآلراء بشأن  عن التوصل إىل توافق يف      
والحظوا يف هذا السياق عزوف بعض الدول، ومن بينها بعـض           . عدم انتشار األسلحة النووية   

 ميداين نزع السـالح     النووية، عن الوفاء بتعهداهتا والتزاماهتا السابقة يف      احلائزة لألسلحة   الدول  
سـيما التعهـدات وااللتزامـات املتفـق عليهـا بتوافـق             النووي وعدم االنتشار جبميـع جوانبـه، وال       

ولكنـهم أعربـوا   . ٢٠٠٠  و١٩٩٥اآلراء يف املؤمترين االستعراضيني ألطـراف املعاهـدة لعـامي       
 يف إطـار العمـل      ت متثـل حجـز زاويـة هـام        ما زال عن استمرار التزامهم باملعاهدة وأوضحوا أهنا       

وا علـى إميـاهنم بنظـام معاهـدة عـدم          ما زال وأوضحوا أهنم   . رتع السالح وعدم االنتشار   لالعاملي  
مـن خـالل املـؤمترات االستعراضـية،        اليت ُتجرى   انتشار األسلحة النووية وعمليتها االستعراضية      

 حتديـد مـا يلـزم    إىل املستقبل، أن على الدول األطـراف أن تبـدأ النظـر يف       يتطلعون  ورأوا، وهم   
وسـلموا عمومـا بـأن      . ٢٠١٠وإجنازه منذ اآلن وحىت املؤمتر االستعراضـي التـايل يف عـام             عمله  

ــدة ســوف تُ    ــدول     املســائل املتصــلة باملعاه ــتعقدها ال ــيت س ــات ال ــؤمترات واالجتماع ــاجل يف امل ع
 .األطراف فيها

ب غـري املشـروعة     وأعرب الوزراء عن استمرار إحساسـهم بـالقلق العميـق إزاء الضـرو             - ٢١
لعمليــات نقــل وتصــنيع وتــداول األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة واإلفــراط يف تكديســها 

وأكدوا يف هـذا    . سيما يف أفريقيا   ضوابط يف كثري من أحناء العامل، وال      اخلاضع ل وانتشارها غري   
 الشــأن أنــه مــن الضــروري ضــمان قصــر إمــدادات األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة علــى 

، وإخضــاع حســب األصــولذلــك احلكومــات هلــا ختــول احلكومــات أو علــى الكيانــات الــيت  
. عمليات االجتار باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وحيازهتـا غـري املقيـدة لضـوابط قانونيـة                 

كما أكدوا أمهية التبكري باإلنفاذ الكامل لربنامج عمل األمم املتحـدة بشـأن األسـلحة الصـغرية                 
سـتخدام األلغـام املضـادة لألفـراد        اسـتنكارهم ال  اسـتمرار   وأعربوا أيضا عن    . فيفةواألسلحة اخل 

األبريـاء  يف حاالت الصراع، علـى حنـو خمـالف للقـانون اإلنسـاين الـدويل، السـتهداف املـدنيني                  
 .بالتشويه والقتل والترويع
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الوثـائق  يف   املبينةوأكد الوزراء جمددا مواقف حركة عدم االحنياز من اإلرهاب الدويل            - ٢٢
عدم االحنيـاز الـذي عقـد    بلدان اخلتامية للمؤمتر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات حركة  

عـدم االحنيـاز    بلدان   واملؤمتر الوزاري الرابع عشر حلركة       ٢٠٠٣فرباير  /ملبور يف شباط  يف كواال 
، وهــي املواقــف املفصــح عنــها خــالل عمليــة   ٢٠٠٤أغســطس /الــذي عقــد يف دربــان يف آب 

يف ســـياق التحضـــري إىل إجرائهـــا  للجمعيــة العامـــة  ٥٩رئـــيس الـــدورة دعـــا اورات الـــيت املشــ 
 .لالجتماع العام الرفيع املستوى

 لألمـــني العـــام يف املســـاعدة علـــى حســـم �املســـاعي احلميـــدة�وأقـــر الـــوزراء بـــدور  - ٢٣
 الفقـرة   ورأوا أن على اجلمعية العامة أن تدرس االقتراح الوارد يف         . الصراعات بالطرق السلمية  

مـوارد  ختصـيص   بشـأن حاجـة الـدول األعضـاء إىل          ) A/59/2005( من تقرير األمني العام      ١٠٨
مـع مراعـاة القـدرة املاليـة احملـدودة          املوكلـة إليـه     هـام املسـاعي احلميـدة       القيام مب إضافية من أجل    

 .للبلدان النامية، ويفضل أن جيري ذلك يف حدود املوارد احلالية لألمم املتحدة
ــدائب لتنظــيم       - ٢٤ ــام لألمــم املتحــدة لســعيه ال ــوزراء عــن تقــديرهم لألمــني الع وأعــرب ال

ــالتزامن مــع احلــدث الســنوي املتعــدد األطــراف املتعلــق باملعاهــدات    . دورات اجلمعيــة العامــةب
وأحاطوا علمـا مبحـور احلـدث هلـذا العـام الـذي سـوف يـدور حـول معاهـدات محايـة املـدنيني                         

ــالغ عــ   ــددة األطــراف الب ــأوا و.  معاهــدة٣٢ددها املتع ــوغ اهلــدف املنشــود مــن هــذه    ارت أن بل
تصديق الدول األعضاء على املعاهـدات      يشمل السعي إىل    األحداث املتعلقة باملعاهدات، الذي     

ــدول األعضــاء     ــة لل ــا، مرهــون باملصــلحة الوطني ــا هل ــدراهتا فضــال عــن   ،وإنفاذه ــا وق  وأولوياهت
 .مقتضياهتا الدستورية والتشريعية

عهــد بصــون مبــادئ ميثــاق األمــم  تد الــوزراء أن علــى اجملتمــع الــدويل أن جيــدد ال وأكــ - ٢٥
املتحدة والقانون الدويل والـزود عنـها، وكـذلك األمـر بالنسـبة للسـبل املتوخـاة يف امليثـاق مـن                      

جمللـس األمـن    وأعربـوا يف هـذا الشـأن عـن تشـجيعهم            . أجل تسوية املنازعات بالطرق السـلمية     
انة مبحكمـة العـدل الدوليـة، الـيت هـي اجلهـاز القضـائي الرئيسـي لألمـم                   لتوسع يف االسـتع   على ا 

وأكـدوا جمـددا   . وى وتفسري قواعد القانون الـدويل ذات الصـلة  ااملتحدة، باعتبارها مصدرا للفت  
االحتــرام الكامــل للقــانون الــدويل وحملكمــة العــدل   لتحقيــق املزيــد مــن التقــدم الزم  إحــراز أن 

يد حركة عدم االحنياز لفتوى حمكمة العـدل الدوليـة بشـأن مسـألتني              وأكدوا جمددا تأي  . الدولية
 ١٩٩٦يف عـام    أو استخدامها   األسلحة النووية   بمشروعية التهديد   الفتوى بشأن   مها  وهامتني،  

اآلثار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد جـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة يف عـام                    الفتوى بشأن   و
٢٠٠٤. 
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ددا أن الدميقراطية والتنمية واحترام مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات             وأكد الوزراء جم   - ٢٦
 عـن عـزمهم   ةاألفـراد حبريـ  األساسية إمنا هي جوانب متالمحة متضافرة، وأهنا قائمـة علـى تعـبري          

على حتديد نظمهـم السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة وعلـى املشـاركة الكاملـة يف                   
ــاهتم   ــب حي ــع جوان ــع   وأكــدوا .تســيري مجي ــى أن مجي ــا مالمــح   عل ــة جتمعه األنظمــة الدميقراطي

وأشار الـوزراء إىل تعهـد الـدول األعضـاء          . مشتركة، إال أنه ال يوجد منوذج واحد للدميقراطية       
ــادئ       ــذ املبـ ــى تنفيـ ــداهنم علـ ــدرة بلـ ــز قـ ــة بتعزيـ ــالن األلفيـ ــمن يف إعـ ــدة املتضـ ــم املتحـ يف األمـ

اهلام الذي تنهض بـه األمـم املتحـدة يف تعزيـز وتوطيـد              وأقروا بالدور   . واملمارسات الدميقراطية 
قانونيــة املمارســات الدميقراطيــة يف الــدول األعضــاء الــيت ســعت إىل احلصــول علــى مســاعدات  

وبينمـا أقـروا    . تقنية ومالية من أجل تشديد قدرهتا على تنفيذ مبادئ واملمارسات الدميقراطيـة           و
أعربـوا عـن عـزم احلركـة علـى أن           فقـد    الـوطين،    بأن تعزيز الدميقراطية مقوم هام علـى الصـعيد        

نظــام اإلدارة الدوليــة مــن أجــل توســيع يف الدميقراطيــة لتشــجيع إرســاء تبــذل قصــارى جهــدها 
 .صنع القرار الدوليةعمليات دائرة مشاركة البلدان النامية يف 

سـان  وأكد الوزراء جمددا األمهية الكـربى الـيت تعلقهـا احلركـة علـى تعزيـز حقـوق اإلن                   - ٢٧
حقـــوق اإلنســـان مجيـــع تشـــجيع احتـــرام املعقـــودة لت اتعهـــدبال بالوفـــاء اللتـــزامومحايتـــها، وا

  ومحايتها وفقا مليثاق األمـم املتحـدة  بشر كافة على نطاق العامل ومراعاهتا    واحلريات األساسية لل  
مجيــع كمــا أكــدوا جمــددا أن . والصــكوك األخــرى املتصــلة حبقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل 

ــة   احلــق ال ســيمااإلنســان، وحقــوق  ــا هــي حقــوق عاملي ــة، إمن ــة للتصــرف   يف التنمي ، غــري قابل
وشــددوا كــذلك جمــددا علــى ضــرورة معاجلــة  . متالمحــة ومترابطــةهــي حقــوق  وللتجزئــة وال

 ،هنـج بنـاءة قائمـة علـى احلـوار         اتباع  املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف سياق عاملي من خالل          
ــروح اإلنصــاف والعــدل  ــة والســالمة   ،ويف إطــار مــن املوضــوعية  ،وب ــرام للســيادة الوطني  واحت

والبعــد عــن االنتقائيــة عــدم التحيــز،  وعــدم التــدخل يف الشــؤون الداخليــة للــدول، و،اإلقليميــة
والتحلــي بالشــفافية كمبــادئ هاديــة، مــع مراعــاة اخلصــائص السياســية والتارخييــة واالجتماعيــة 

 . والدينية والثقافية لكل بلد
. زيادة موارد مفوضية حقوق اإلنسـان يتطلـب دراسـة متأنيـة           اقتراح  أكد الوزراء أن    و - ٢٨

وأعربوا يف هذا الصدد عن قلقهم بشأن عدم متثيـل بعـض الـدول األعضـاء أو ضـعف مسـتوى                     
سيما البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، يف مـالك مـوظفي                  متثيلها، وال 

ضرورة أن يقدم املفـوض السـامي تقـاريره         أكدوا  و. أمانة املفوضية ككل  يف  لك  املفوضية وكذ 
إىل اجلمعية العامة، اليت هي اهليئة العاملية لألمم املتحدة، عـن املسـائل املتصـلة حبقـوق اإلنسـان،        

السالم واألمـن الـدوليني، الـيت تـؤدي إىل وقـوع انتـهاكات جسـيمة                اإلخالل ب يف حاالت   أنه  و
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ــة اإلنســان، مثــل اجلــرائم  وخطــرية حلقــوق  ــادة  ،ضــد اإلنســانيةاملرتكب ــتطهري العرقــي واإلب  وال
 .االنتهاكاتبتلك وز أن يدعو جملس األمن املفوض السامي إلبالغه جياجلماعية، 

وقد أكد الوزراء جمددا املبادئ واملواقف العامة للحركة بشـأن إصـالح األمـم املتحـدة          - ٢٩
 :على النحو التايل

 .متوازنا، وأن يسـري خبطـى فعالـة       وصالح األمم املتحدة شامال جامعا      إيكون  أن   جيب •
الطبيعـة السياسـية للمنظمـة وكـذلك طابعهـا احلكـومي            بالكامـل   أن حيتـرم    ينبغي لـه    و

 .الدميقراطيوالدويل العاملي 

أن يستهدف إصالح األمم املتحدة تعزيز دورهـا باعتبارهـا حمفـال بـارزا ال غـىن                 ينبغي   •
حــل املنازعــات بــالطرق يف ذلــك العامليــة احلامســة واملعقــدة، مبــا  ايا القضــعنــه ملعاجلــة 

 .الدولبني اآلراء  والتعاون وبناء توافق ،السلمية، على أساس من احلوار

أن يركز إصالح األمـم املتحـدة علـى تعزيـز دورهـا يف تشـجيع التعـاون الـدويل                    ينبغي   •
يها دوليا، مبا يف ذلك األهـداف       من أجل التنمية ويف تنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق عل        

، ومــوارد كافيــة، وأنشــطة متابعــة فعالــة،  معــززةاإلمنائيــة لأللفيــة، مــن خــالل آليــات  
وكذلك يف صون السالم واألمن الدوليني، مع مراعاة أن امليثاق يـنص بوضـوح علـى           

 .دور لكل جهاز من األجهزة الرئيسية

ط جهازيها الرئيسيني، أي اجلمعيـة      أن يشمل إصالح األمم املتحدة تعزيز وتنشي      ينبغي   •
العامــة واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وكــذلك إصــالح جملــس األمــن، واهليئــات 

 .األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة

 من عملية اإلصالح الشـامل للمنظمـة، الـيت    اتنشيط أعمال اجلمعية العامة جزء    يشكل   •
اجلمعيـة  توطيـد    أيـة عمليـة إصـالح إىل         أن تـؤدي  ينبغي  و. هي عملية دينامية مستمرة   

وصـــنع السياســـات والتمثيـــل يف األمـــم للتـــداول العامـــة باعتبارهـــا اجلهـــاز الرئيســـي 
املتحدة، واستعادة دورها وتعزيزه، مبا يشمل صون السالم واألمـن الـدوليني وفـق مـا           

ــاق، مــن خــالل    ــه امليث ــها وبــني     نــص علي ــوات التنســيق بين ــق جســور الصــلة وقن توثي
 .سيما جملس األمن ، والزة األخرىاألجه

لألمــم املتحــدة املســائل واملتطلبــات مقترحــة أن تعــاجل أيضــا أيــة عمليــة إصــالح ينبغــي  •
 .املنهجية املتعلقة باملوارد البشرية واملالية اإلضافية اليت قد تترتب على ذلك
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ليـة جملـس    والحظ الوزراء اجتاه البعض إىل مساواة إصالح األمـم املتحـدة بتشـديد فعا              - ٣٠
وأكـدوا ضـرورة احلفـاظ علـى التـوازن بـني وظـائف األجهـزة الرئيسـية لألمـم املتحـدة                      . األمن

 .واختصاصاهتا ومسؤولياهتا
ا ة إىل تعزيـز األمـم املتحـدة وأكـدو         وأيد الوزراء مواقـف احلركـة بشـأن اجلهـود الراميـ            - ٣١

وإصــالح جملــس األمــن،  جمــددا هــذه املواقــف الــيت مــن بينــها تنشــيط أعمــال اجلمعيــة العامــة،    
ــراح إنشــاء جملــس      ــة العامــة، واقت وإصــالح اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وإصــالح األمان

خـالل  عنـها   حقوق اإلنسان واللجنـة املعنيـة ببنـاء السـالم، وهـي املواقـف الـيت جـرى اإلبـالغ                     
  للجمعيـة العامـة يف سـياق أعمـال التحضـري     ٥٩عمليـة املشـاورات الـيت عقـدها رئـيس الـدورة       

 .لالجتماع العام الرفيع املستوى
ــة التحضــري     - ٣٢ ــاءة يف عملي املتواصــلة وأكــد الــوزراء جمــددا التــزام احلركــة باملشــاركة البن

هبمـة  باملشـاركة  لوفودهم لالجتماع العام الرفيع املستوى، وأصدروا توجيهات يف هذا السياق         
اخلتاميــة لالجتمــاع العــام ط يف املشــاورات واملفاوضــات القادمــة حــول مشــروع الوثيقــة انشــو

 . للجمعية العامة٥٩الرفيع املستوى املقدم من رئيس الدورة 
والعرفان لسمو الشـيخ محـد بـن خليفـة آل     التقدير وأعرب الوزراء عن صادق مشاعر      - ٣٣

ثاين، أمري دولة قطر، وسعادة الشيخ محـد بـن جاسـم بـن جـرب آل ثـاين، النائـب األول لـرئيس                        
، هتم وحفـاو  كرم ضيافتهم  ودولة قطر حكومة وشعبا، على       ،ية دولة قطر  الوزراء ووزير خارج  

سـامهت أبلـغ مسـامهة يف جنـاح االجتمـاع           ممتـازة   وكذلك ملا وفروه مـن تسـهيالت وخـدمات          
ــة قطــر الشــديد مبســاعي حركــة عــ    . اخلــاص ــالتزام دول ــروا ب ــة إىل بلــوغ  وأق ــاز الرامي دم االحني

روح الوحدة والتضامن الـيت تعـم احلركـة والرغبـة       تصبو إليه من أهداف ومرام حفاظا على         ما
 .اجلماعية يف دعم عملية تنشيط احلركة

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٣الدوحة، 
 


