التزام طويل األمد للتعاون متعدد األطراف

مساهمة ملموسة في أهداف و مبادئ املنظمة

فبهذا ،تكون لوكسمبورغ حاليا املساهمة الرابعة و اخلمسون ،باملعنى املطلق ،و من بني األوائل حسب كل فرد فيما يخص
ميزانية املنظمة و ميزانية عمليات حفظ السالم ملنظمة األمم املتحدة.

هي أيضا الواهبة رقم عشرون في املفوضية السامية حلقوق االنسان ،والعشرون في املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني.
في امليدان االنساني ،لم تكتف لوكسمبورغ بالعمل الفعال في نطاق مكتب تنسيق الشؤون االنسانيةو بأن تكون املساهمة
الثالثة عشرة في الصندوق املركزي لالستجابة حلالت الطوارئ؛ لقد كلفت أيضا برئاسة الفريق العامل لالتصال االنساني
من سنة  2000الى سنة  .2002إنها أيضا مدعوة منذ سنوات من طرف رئاسة اجلمعية العامة لتنسيق القرارات االنسانية
ضمن اجلمعية بهدف تبنيها.
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و انها بصفة خاصة املساهمة احلادية و العشرون ،باملعنى املطلق ،فيما يخص برنامج األمم املتحدة االمنائي ،و السادسة عشرة
فيما يخص صندوق األمم املتحدة للسكان ،والثامنة عشرة فيما يخص صندوق األمم املتحدة الغاثة األطفال ،و احلادية عشرة
فيما يخص صندوق تنمية األمم املتحدة للمرأة ،و احلادية عشرة فيما يخص منظمة الصحة العاملية ،و السادسة عشرة فيما
يخص برنامج األمم املتحدة للبيئة ،و السادسة عشرة فيما يخص الوكالة الدولية الغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في
الشرق األدنى ،و اخلامسة و العشرون لبرنامج األ غذية العاملي.

مسؤولية
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تشهد لوكسمبورغ بالتزامها ملنظمة األمم املتحدة ،أهدافها و مبادئها ليس فقط بالوفاء بالتزاماتها املالية مبقتضى امليثاق،
لكن باملساهمة كذلك في التمويل االرادي لصندوق األمم املتحدة وبرامجها ،وذلك باملشاركة في عمليات حفظ السالم،
ومتابعة سياسة تعاون فعالة في التنمية.
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مقنعة بضرورة التقرب املبني على هيمنة القانون الدولي و على التعاون متعدد األطراف بني دول ذات سيادة و متساوية
من أجل العمل جماعيا حلفظ السالم و التنمية ،احترام حقوق األنسان و حل املسائل الدولية سواء كانت اقتصادية،
اجتماعية ،ثقافية أو إنسانية ،فبصفة طبيعية ،أصبحت لوكسمبورغ عضوا مؤسسا ملنظمة األمم املتحدة.
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دولة متعددة الثقافات و اللغات بتاريخها ،مبركزها اجلغرافي و بتشكيل سكانها ،دوقية لكسمبورغ الكبرى اعتمدت في
سياستها اخلارجية دوماعلى املشاركة الفعالة في التعاون متعدد األطراف ،وذلك على الصعيدين األقليمي و الدولي على
السواء .فأصبحت عضوا مأسسا لالحتاد األوروبي ،للمجلس األوروبي ،ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (،)OECD
و ملنظمة األمن و التعاون في أوروبا (.)OSCE
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مرشح ملجلس أمن األمم املتحدة للفترة 2014-2013
لوكسمبورغ و األمم املتحدة

من جهة أخرى ،تشارك لوكسمبورغ بانتظام و بنشاط في عمليات حفظ السالم .خالل السنوات األخيرة ،ساهمت فرق
لوكسمبورغية على اخلصوص في اجلهود التي تبذلها منظمة األمم املتحدة في يوغسالفيا السابقة (KFOR , FORPRONU
،)IFOR, SFORفي لبنان( )FINULو في أفغانستان (.)FIAS
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ان لوكسمبورغ اليوم حتتل املرتبة الثالثة عامليا للبلدان التي تتجاوز هدف األمم املتحدةبأن تخصص  0،7في املائة من الدخل
القومي االجمالي للمساعدة االمنائية الرسمية .هكذا ،في سنة  ،2009مثلت املساعدة االمنائية الرسمية  1،04في املائة من
الدخل القومي االجمالي للوكسمبورغ .ان السلطات اللوكسمبورغية مصممت على متابعة هذا املجهود ،و باخلصوص في
هذه األوقات من األزمة.
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حتت حث لكسمبورغ ،التي تكلفت للمرة احلادية عشرة برئاسة مجلس االحتاد األوروبي في النصف األول من سنة ، 2005
و لالجابة على الضرورة امللحة لعمل كل ما في االستطاعة للوصول الى أهداف الذكرى األلفية للتنمية ،أخذت الدول
األعضاء في االحتاد األوروبي قرار االلتزام باستعمال تقاومي دقيقة ،للرفع من املساعدة االمنائية الرسمية من أجل الوصول
جماعيا الى هدف أن تكون نسبة الدخل القومي االجمالي و املساعدة االمنائية الرسمية  0،7في املئة من اليوم الى سنة .2015

في نطاق سياسة االحتاد األوروبي في مجاالت األمن و الدفاع و االدارة املدنية و العسكرية لألزمات ،قد أخذت لوكسمبورغ
حصتها في املسؤولية مبشاركتها في البعثات في يوغسالفيا السابقة ،في جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،في التشاد ،وفي
قطاع غزة .حاليا ،تساهم لكسمبورغ كذلك في العملية البحرية لالحتاد األوروبي من أجل دعم تطبيق قرارات مجلس األمن
ضد القرصنة في املياه الصومالية.
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وهكذا ،فقد أيدت لوكسمبورغ بفعالية حتول جلنة حقوق االنسان إلى مجلس حقوق االنسان ،ترقية مفهوم مسؤولية
احلماية ،تأسيس جلنة توطيد السالم ،و كذلك املجهودات في اعداد العمليات التي تقوم بها األمم املتحدة ضدة االرهاب
و تكاثر أسلحة الدمار الشامل.
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و ان االلتزام لصالح الدميوقراطية و احلكم اجليد ،سيادة القانون ،حقوق االنسان و احلريات األساسية ،هو عزم آخر من بني
ثوابت الديبلوماسية اللوكسمبورغية.

تعطي لوكسمبورغ أهمية كبيرة للعمل الذي تقوم به األمم املتحدة في ميدان اصالح مجلس األمن ،نزع السالح و احلد من
التسلح .و باالضافة ،كانت لوكسمبورغ من أول الدول التي وقعت اتفاقية الذخائر العنقودية و صادقت عليها.

تتعهد لوكسمبورغ بتجديد العالقات بني الدول خاصة باصالح األمم املتحدة ،مبا في ذلك اصالح مجلس األمن بهدف
تأسيس مجلس أكثر متثيال ،شفافية و تفتحا.
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ان السالم و األمن ،التنمية و حقوق االنسان هي القواعد الثالث األساسية التي ترتكز عليها األمم املتحدة .هذه القيم
األساسية ال ميكن أن تتحقق اال بوجود نظام متعدد األطراف ،فعال و موثوق به.

أكثر من اجلهود املبذولة في ميدان التنمية و حفظ السالم ،تسعى لوكسمبورغ أن تشارك بطريقة فعالة في حياة منظمة األمم
املتحدة و حتمل املسؤوليات في مختلف هيئات املنظمة،كما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة.

منذ تبني بروتوكول كيوتو في عام  ،1997لم تكف لوكسمبورغ عن العمل لصالح مكافحة التغير املناخي على املستوى
الوطني ،االقليمي و الدولي .انها تنوي مواصلة هذا اجلهد في املستقبل بهدف احلصول ،في ،اطار األمم املتحدة ،على اتفاق
دولي قانوني ملزم.
الترشح ملجلس أمن األمم املتحدة للفترة 2014-2013

في تقرير عنوانه " في جو من احلرية أفسح " ،استلفت األمني العام السابق السيد كوفي عنان النظر أنه " ال ميكن أن يكون
هناك أمن دون تنمية ،وال تنمية دون أمن ،وكالهما يتعلق باحترام حقوق االنسان".
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وفي هذه الروح ،تسعى لوكسمبورغ ،اذا أتيحت شرف و فرصة اخلدمة كعضو غير قار ،الى منح مساهمة مفيدة ملجهودات
مجلس أمن األمم املتحدة خالل الفترة .2014-2013
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بينما تعرف لوكسمبورغ كيف تثبت تضامنها و التزامها ،لم تكن لها حتى اآلن الشرف لتحل مكانا في مجلس األمن .ان
لوكسمبورغ مستعدة أن تقسم احلمل املخول ملجلس األمن كما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة  ،وهو حفظ السالم و األمن
الدوليني ،بكل شفافية و باحترام مساواة سيادة الدول.
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تنتمي لوكسمبورغ كذلك الى "أصدقاء حتالف احلضارات" و كذلك الى "أصدقاء املمثل اخلاص لألطفال و الصراعات
املسلحة" و "أصدقاء جتنب الصراعات" و "أصدقاء محكمة اجلنائات الدولية" و "أصدقاء ضد التغيير املناخي".
أخيرا ،التزمت لوكسمبورغ بصفتها مسهلة لرئاسة اجلمعية العامة بتعجيل ملف متاسك منظومة األمم املتحدة.
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وهكذا ،فقد كانت لوكسمبورغ عضوا في املجلس االقتصادي واالجتماعي ثالث مرات و كان لها شرف رئاسة هذه الهيئة
الرئيسية لسنة  .2009و كانت لكسمبورغ كذلك عضوا في جلنة حقوق االنسان ،و في جلنة توطيد السالم بني سنتي 2007
و  .2009في عام  ،2008كانت لوكسمبورغ للمرة الثانية في مجلس تنسيق األمم املتحدة املشترك حملاربة االيدز
و هذا لوكالة مدتها سنة .و لقد قامت مبهمات في مجلس ادارة برنامج األمم املتحدة االمنائي ،صندوق األمم املتحدة للسكان
و كذلك في اليونيسيف ،أين هي عضو حالي ،و تنوي على أكثر مشاركة في املستقبل .كانت لوكسمبورغ أيضا عضوا في
املجلس التنفيذي لليونسكو بني سنتي  2005و .2009
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االرادة لتحمل مسؤولياتها

