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خطط تحويلية مختارة*
تدور األهداف الطويلة األجل التي تنشدها األمم المتحدة حول الخطط التحويلية التي أقرتها الدول األعضاء أو رحبت بها.

*   ُيظهر الرسم البياني مجموعة مختارة من البرامج والخطط التي ولّدت تحوالت منذ عام 1995، والقائمة ليست شاملة.

يسترشد برنامج عمل األمم المتحدة أيضًا بعدة واليات تشريعية أخرى.

إعالن بيجين
المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 

ومنهاج العمل

إعالن موريشيوس
مواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة 

للدول الجزرية الصغيرة النامية

خطة عمل عام 2030 وخطة عمل عام 2063
إطار الشراكة المتجددة بين األمم المتحدة واالتحاد 

األفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية للفترة 
2017-2027، دعمًا لخطة االتحاد األفريقي لعام 2063 : 

أ فريقيا التي نصبو إليها

الشباب والسالم واألمن
 قرارا مجلس األمن 2419 )2018( 

و 2250 )2015( 

مبادرة العمل من 
أجل حفظ السالم

إعالن االلتزامات 
المشتركة بشأن 

عمليات األمم المتحدة 
لحفظ السالم

الهجرة 
االتفاق العالمي من 
أجل الهجرة اآلمنة 

والمنظمة والنظامية

متحدون من أجل 
اإلصالح 

تنفيذ خطة األمين العام 
إلصالح األمم المتحدة 

في ميادين التنمية 
واإلدارة والسالم واألمن

عقد العمل
من أجل تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

حقوق اإلنسان
دعوة األمين العام إلى 
العمل من أجل حقوق 

اإلنسان

التضامن ووقف إطالق النار 
على الصعيد العالمي من أجل 

التصدي لجائحة كوفيد-19
قرار الجمعية العامة 270/74 وقرار 

مجلس األمن 2532 )2020(

وقف متواصل للنزاعات إلفساح 
المجال أمام عملية التلقيح ضد 

كوفيد-19 
دعوة األطراف إلى المشاركة في هدنة 

إنسانية متواصلة للسماح إلفساح 
المجال أمام عمليات التلقيح ضد 

 كوفيد-19. قرار مجلس 
األمن 2565 )2021(

معاهدة حظر األسلحة النووية
دخول معاهدة حظر األسلحة 

النووية حيز النفاذ

الالجئون
االتفاق العالمي بشأن 

الالجئين

إعالن الدوحة
مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع 

الجريمة والعدالة الجنائية

خطة عمل أديس أبابا
المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية

إعالن فيينا
برنامج العمل لصالح البلدان النامية غير 

الساحلية للعقد 2024-2014

الحفاظ على السالم
اعتماد إطار جديد للحفاظ على السالم بموجب 

قرار الجمعية العامة 262/70 وقرار مجلس 
األمن المطابق له 2282 )2016(

مكافحة المخدرات
االلتزام المشترك للتصدي 

لمشكلة المخدرات العالمية 
ومواجهتها على نحو فعال 

)قرار الجمعية العامة د إ-1/30( 

الخطة الحضرية 
الجديدة

مؤتمر األمم المتحدة 
المعني باإلسكان والتنمية 

الحضرية المستدامة 
)الموئل الثالث( 

إعالن المحيطات
محيطاتنا، مستقبلنا: 

نداء للعمل

إطار سنداي
إطار ِسنداي للحد من مخـاطــر الكوارث للفترة  

2030-2015

خطة عام 2030 
خطة التنمية المستدامة لعام 
2030: تحويل عالمنا: هي خطة 

مشتركة لتحقيق السالم 
واالزدهار لصالح الناس وكوكب 
األرض في الحاضر والمستقبل. 
وتتمحور الخطة حول 17 هدفا 
من أهداف التنمية المستدامة

اتفاق باريس
اتفاق األطراف في اتفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

إعالن مؤتمر القمة العالمي
التنمية والسالم واألمن الجماعي وحقوق اإلنسان 

وسيادة القانون وتعزيز األمم المتحدة

إعالن الدوحة
مؤتمر متابعة تمويل التنمية

إعالن اسطنبول
برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 

2020-2011

المرأة والسالم واألمن
قرار مجلس األمن 1325 )2000(

إعالن األلفية
مؤتمر القمة واألهداف اإلنمائية لأللفية

إعالن ديربان بشأن 
العنصرية

إعالن وبرنامج عمل ديربان 
والوثيقة الختامية لمؤتمر 

استعراض ديربان لعام 2009

توافق آراء مونتيري
المؤتمر الدولي 
لتمويل التنمية

1995200020012002200520082011201220142015

2016
2017 2018

201920202021

الوثيقة الختامية لمؤتمر 
ريو+20: المستقبل الذي 

نصبو إليه   
مؤتمر التنمية المستدامة

مسار ساموا
ل  إجراءات العمل المعجَّ
للدول الجزرية الصغيرة 

النامية )مسار ساموا(



منظر لألعالم خارج مبنى الجمعية العامة خالل املناقشة العامة 
 لدورة الجمعية العامة الخامسة والسبعني. 

)نيويورك؛ 23 أيلول/سبتمرب 2020(

© صور األمم املتحدة/ريك بايورناس
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مقدمة

عىل  )كوفيد-19(  كورونا  فريوس  مرض  جائحة  هيمنت 

املتحدة.  األمم  العالم ويف  أنحاء  املايض يف جميع  العام  مجريات 

ُفقدوا وهم  أرواح من  عىل  بفرتة حداد حزناً  العالم حاليا  ويمر 

مشرتك  تحد  أعظم  الجائحة  هذه  وتمثل  باملاليني.  يُعّدون 

األلم  ذاق مرارة  بلد  تأسيس منظمتنا؛ فكل  العالم منذ  يواجهه 

وواجه عدم اليقني وعاين مظاهر الهشاشة. وقد أكدت األزمات 

الصحية  املجاالت  يف  الجائحة  فيها  تسببت  التي  العاملية 

واالجتماعية واالقتصادية ومجال حقوق اإلنسان أهمية التعاون 

املتعدد األطراف ووضعته أمام تحديات كبرية.

وقد اضطلعت األمم املتحدة بدور مركزي يف التصدي للجائحة، 

بمساعدة  أم  العمل  وفرص  الناس  بحماية  األمر  تعلق  سواء 

مستدامة  أسس  عىل  التعايف  تحقيق  ضمان  يف  الحكومات 

أجل  من  بلدا   160 من  لنحو  الدعم  أسدينا  فقد  ومنصفة. 

واالقتصادية  واالجتماعية  واإلنسانية  الصحية  لآلثار  التصدي 

يف  طفل  مليون   260 من  أكثر  وساعدنا  كوفيد-19،  لجائحة 

الحصول عىل التعليم عن بعد. ويف الوقت ذاته، ساهمنا يف وضع 

وتفعيل مبادرة ترسيع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 واآللية 

التابعة لها وهي مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفيد-19 عىل 

هو  الجائحة  عىل  القضاء  إىل  الوحيد  فالسبيل  العاملي.  الصعيد 

تمكني كل بلد من الحصول عىل اللقاحات. 

األمن  قضايا  بشأن  نطاقا  األوسع  املحادثات  نقود  أيضا  ونحن 

بالهشاشة  الوليد  واالعرتاف  العاملي  املايل  واالستقرار  الصحي 

تلك  وتتجىل  فعالة.  مساهمة  فيها  ونساهم  للعالم،  العميقة 

الهشاشة يف ارتفاع معدالت الفقر والجوع؛ وطول أمد النزاعات 

داخل  التفاوت  مظاهر  واستفحال  اإلنسان؛  حقوق  وأزمات 

للتكنولوجيات  الفوضوي  والتطور  بينها؛  وفيما  املجتمعات 

الكوكبية  واألزمة  النووي؛  السالح  نزع  نظام  وتآكل  الجديدة؛ 

البيولوجي  التنوع  وفقدان  املناخ  تغري  يف  املتمثلة  الثالثية 

أي  من  أجىل  غدا  لقد  واملياه.  الهواء  تلوث  مستويات  وارتفاع 

املشاكل  حل  عن  عجزنا  وأن  مرتابطة  مصائرنا  أن  مىض  وقت 

غ لها.  املشرتكة يضعنا أمام مخاطر ال مسوِّ

يكون  أن  ينبغي  الصمود  عىل  وأقدر  أقوى  مجتمعات  وإلقامة 

 2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  يف  متجذرا  التحول  مسار 

واتفاق باريس. ولقد عملنا يف خالل العام املايض بصورة وثيقة 

مع الحكومات يف جميع أنحاء العالم إلعالن عقد العمل من أجل 

التعايف  جهود  بدعم  وذلك  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق 

الرامية إىل التصدي ألزمة املناخ، واالستثمار يف الطاقة املتجددة 

وتعزيز  واالستبعاد،  التفاوت  مظاهر  من  والحد  واالستدامة، 

النطاق  الواسعة  للجهود  الدعم  وأسدينا  الجنسني.  بني  املساواة 

وتعزيز  االجتماعية  للحماية  متينة  نظم  توفري  أجل  من  املبذولة 

الذي  النداء  وعقب  الشاملة.  الصحية  والتغطية  الصحية  النظم 

وجهته يف نيسان/أبريل 2020 من أجل أن يسود السالم داخل 

مراعاة  أهمية  عىل  املنظومة  نطاق  عىل  الرتكيز  جرى  البيوت، 

بما  األزمات،  لتلك  التصدي  سياسات  يف  الجنسانية  االعتبارات 

يشمل الحماية من العنف الجنساني.

أسلوب  إيجاد  يف  التنمية  تمويل  ملوضوع  مناقشاتنا  وساهمت 

جديد يف العمل، بالتعاون مع املؤسسات املالية الدولية، وفتحت 

املنخفضة  البلدان  ملساعدة  املبتكرة  األفكار  أمام  املجال 

 إن األزمات العالمية التي تسببت فيها 
جائحة كوفيد-19 في المجاالت الصحية 

واالجتماعية واالقتصادية وفي مجال حقوق 
اإلنسان قد أكدت أهمية التعاون المتعدد 

األطراف، ووضعته أمام تحديات كبيرة. 
أنطونيو غوتيريش، األمين العام

إحياء للذكرى السنوية الخامسة والسبعني لتأسيس األمم املتحدة، دعا فولكان بوزكري، رئيس الدورة الخامسة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
جميع الدول األعضاء والدول التي لها مركزاملراقب إىل التوقيع عىل ديباجة ميثاق األمم املتحدة كدليل عىل إعادة االلتزام بمبادئه. )نيويورك؛ 23 ترشين 

األول/أكتوبر 2020( © صور األمم املتحدة/ مانويل إلياس
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أكثر من

36 000
موظف من 

موظفي األمانة 
العامة لألمم 

المتحدة يعملون 
من أجل تحقيق 

نتائج في 8 ميادين 
ذات أولوية

التنمية المستدامة
حصول أكثر من 240 مليون شخص على الخدمات األساسية 

بدعم من أفرقة األمم المتحدة القطرية ومنسقي األمم المتحدة 
المقيمين؛ واستفادة ما يقرب من 120 مليون شخص من خطط 

الحماية االجتماعية.

السالم واألمن
نشر أكثر من 40 من عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية 

الخاصة والمكاتب لمنع نشوب النزاعات ودعم جهود بناء السالم.

التنمية في أفريقيا
دعم 38 بلدا و 3 جماعات اقتصادية إقليمية في وضع استراتيجيات 

وطنية لالستفادة من فوائد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية 
األفريقية.

حقوق اإلنسان
إعالن مبادرة زيادة القدرات، وإسداء الدعم إلى أكثر من 59 دولة عضوا 

لجعل حقوق اإلنسان محورا لخطط التصدي آلثار جائحة كوفيد-19 
على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.

المساعدة اإلنسانية
تقديم المساعدة في حشد 19,1 بليون دوالر لمساعدة 264,2 

مليون شخص في 64 بلدا وإقليما.

العدالة والقانون الدولي
بلغت المعاهدات المتعددة األطراف المودعة لدى األمين العام حتى 

عام 2020 ما عدده 632 معاهدة تتناول قضايا ذات أهمية عالمية.

نزع السالح
دعم معاهدة حظر األسلحة النووية التي دخلت حيز النفاذ في 22 

كانون الثاني/يناير 2021، بعد بلوغ عدد التصديقات عليها 50 تصديقا.

المخدرات، الجريمة، اإلرهاب
المساهمة في التأهب لمواجهة جائحة كوفيد-19 في مراكز االحتجاز 

في أكثر من 50 دولة عضوا، مما أدى إلى تحسين ظروف المحتجزين 
في السجون وتحّسن الخدمات األساسية المقدمة لهم.

 إن الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة سيساعدنا على التصدي لجائحة 

كوفيد-19 والتعافي من آثارها بوتيرة 
أسرع وضمان استعداد البشرية والكوكب 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح 

كل إنسان في كل مكان. 
أمينة ج. محمد، نائبة األمين العام

 لقد كانت جائحة كوفيد-19 أحد أكبر 
التحديات التي واجهت األمم المتحدة على 
اإلطالق، وأنا فخورة بقدرة المنظمة على 

االستمرار في تسيير شؤونها والعمل 
لصالح الناس الذين نحن مكلفون 

بخدمتهم. 
ماريا  لويزا  ريبيرو  فيوتي، رئيسة ديوان األمين العام

الدخل عىل االستثمار يف احتياجات شعوبها وتجنب  واملتوسطة 

مناقشات  من  سلسلٌة  وساهمت  الديون.  سداد  عن  التخلف 

يف  االقتصاديات،  الخبريات  عىل  ركزت  التي  املستديرة،  املائدة 

أسس  عىل  التعايف  تحقيق  تضمن  جديدة  اسرتاتيجياٍت  بلورة 

االستدامة ومراعاة البيئة وشمول الجميع. 

الصعيد  املناخي عىل  للعمل  التعبئة  أجل  وساهمت جهودنا من 

الدعوة  إىل  العلمية  الحقائق  عىل  القائمة  التقارير  من  العاملي، 

أجل  من  متنام  تحالف  إنشاء  يف  الخاص،  والتفاوض  العامة 

الوصول باالنبعاثات إىل مستوى الصفر بحلول منتصف القرن 

وإذكاء وعي أوساط املستثمرين بأن الوقود األحفوري أشد من 

قمة  مؤتمر  وكان  ثمنا.  منها  وأغىل  خطرا  املتجددة  الطاقة 

 ،2020 األول/ديسمرب  كانون  يف  عقد  الذي  املناخي،  الطموح 

التجارية  املؤسسات  من  والعديد  بلدا   75 فيها  قدم  مناسبة 

اتخاذها  تعتزم  التي  الخطوات  بشأن  وتعهدات  خططا  واملدن 

عام  بحلول  املائة  يف   45 بنسبة  العاملية  االنبعاثات  لخفض 

التفاق  وفقا  وذلك   ،2010 عام  بمستويات  مقارنة   2030

يف  النقص  لسد  الدويل  املجتمع  بتعبئة  أيضا  وقمنا  باريس. 

وأبرزنا  الصمود،  عىل  القدرة  وبناء  التكيف  تدابري  تمويل 

االهتمام  قدر  عىل  التدابري  بهذه  االهتمام  يكون  أن  رضورة 

بالجهود الرامية إىل خفض االنبعاثات. وإذ نتطلع إىل املناسبات 

بقضايا  واملتعلقة   2021 عام  يف  إقامتها  املزمع  األهمية  البالغة 

املناخ والتنوع البيولوجي، سنرتكز عىل حصيلتها سعيا إىل خلق 

زخم ال رجعة فيه من أجل عملية انتقالية عادلة وتعاٍف يراعي 

االعتبارات البيئية. 
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 إن عملنا في مجال الوقاية من األزمات 
والتصدي لها وإعادة البناء بعد انتهائها 

يجب دائما أن يسترشد بمبدأي المساواة 
وشمول الجميع. ويجب أن نسعى بشكل 
خاص إلى تحقيق المساواة بين الجنسين 

وإدماج منظور اإلعاقة. 

آنا ماريا مينينديز، مستشارة أقدم في شؤون السياسات

 التكامل ال يعني العمل المشترك في 
كل نشاط؛ بل إنه يستدعي تقسيم العمل 

بطريقة استراتيجية بحيث يستفيد من 
مختلف الفرص السانحة ويصب في اتباع 

نهج مشترك. 

فولكر تورك، األمين العام المساعد للتنسيق االستراتيجي  األمني العام أنطونيو غوترييش يلقي محارضة يف جامعة كولومبيا بعنوان “حالة الكوكب”. )نيويورك، 2 كانون األول/ديسمرب 2020( 
© صور األمم املتحدة/إسكندر ديبيبي

الدول  داخل  والترشذم  الكربى  الدول  بني  االنقسامات  وخلقت 

ظروفا صعبة بالنسبة لجهود السالم واألمن خالل العام املايض. 

أنحاء  جميع  يف  الخاصون  ومبعوثي  أنا  قمت  فقد  ذلك،  ومع 

العالم باغتنام عدد من الفرص يف حاالت النزاع للنهوض بقضية 

السالم. وأيدت 180 دولة عضوا ومجلس األمن دعوتي إىل وقف 

لجائحة  التصدي  أجل  من  العاملي  الصعيد  عىل  النار  إطالق 

قرار  إليه  استند  الذي  األساس  الدعوة  تلك  كوفيد-19، وشكلت 

عمليات  أمام  املجال  إلفساح  النار  إطالق  وقف  إىل  يدعو  ثان 

التلقيح ضد كوفيد-19. 

وعىل الرغم من التحديات التي أثارتها الجائحة، واصل ما يفوق 

الخاصة  السياسية  والبعثات  السالم  حفظ  عمليات  من   40

املدنيني  لحماية  األهمية  البالغ  عملها  املتحدة  لألمم  التابعة 

بتوفري  للجائحة  منها  العديد  وتصدى  السالم.  بعجلة  والدفع 

إىل  والدعوة  املضللة  املعلومات  ومناهضة  األساسية  املعدات 

العامة. وكثفنا جهودنا يف سبيل  اتخاذ تدابري يف مجال الصحة 

تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، وزدنا من عدد 

السالم  وحافظات  السالم  عمليات  رئيسات  ونائبات  رئيسات 

احتفالنا  سياق  يف  وذلك  الوساطة،  بأدوار  القائمات  والنساء 

بالذكرى السنوية العرشين التخاذ قرار مجلس األمن التاريخي 

عملية   19 عدده  ملا  املساعدة  أيضا  وقدمنا   .)2000(  1325

يف  قدراتها  لتطوير  بلدا   60 ودعمنا   2020 عام  يف  انتخابية 

مجال االنتخابات. ولم ننفك يف األمم املتحدة برمتها عن إفساح 

سياق  يف  حقوقهم  وتعزيز  آرائهم  عن  للتعبري  للشباب  املجال 

عمليات اتخاذ القرارات بشأن قضايا السالم واألمن. 

جائحة  تطلق  أن  قبل  بالفعل  مهددة  اإلنسان  حقوق  كانت  وقد 

كوفيد-19 العنان لجائحة خفية من االنتهاكات. وأتاحت مجاالت 

العمل السبعة التي تنطوي عليها دعوتي إىل العمل من أجل حقوق 

اإلنسان  حقوق  ثقافة  يف  تراجع  أي  لصد  قويا  إطارا  اإلنسان 

 90 يقرب من  ما  وتَشارَك  املتحدة.  األمم  داخل  مراعاتها  ولتعميم 

بلدا مع األمم املتحدة يف عام 2020 إلصالح القوانني التمييزية، بما 

وتلزم  الجنسني.  بني  املساواة  عدم  ترسخ  التي  القوانني  ذلك  يف 

التي  وتعزيزه،  املدني  الحيز  لحماية  الجديدة  التوجيهية  املذكرة 

باتخاذ  بأرسها  املتحدة  األمم   ،2020 أيلول/سبتمرب  يف  اعتمدت 

التي  األساسية  القاعدة  هذه  وتعزيز  لحماية  ملموسة  خطوات 

تستند إليها الحوكمة املفتوحة والشاملة للجميع. ومضينا يف تنفيذ 

الكراهية،  خطاب  بشأن  املتحدة  األمم  عمل  وخطة  اسرتاتيجية 

وزاري  مؤتمر  لعقد  التحضريية  األعمال  الراهن  الوقت  يف  وتجري 

بشأن هذه املسألة يف وقت الحق من عام 2021. 

بني  املساواة  بوضع  الجائحة  انتشار  فرتة  امتداد  عىل  وقمنا 

الضوء  سلطنا  حيث  جهودنا،  صميم  يف  املرأة  وحقوق  الجنسني 

مجال  يف  خطط  اعتماد  إىل  ودعونا  النسوية  القيادة  فعالية  عىل 

التصدي للجائحة والتعايف من آثارها تركز عىل تلبية االحتياجات 

برامجنا  الرعاية. وساعدت  اقتصاد  يف  وتستثمر  للمرأة  الخاصة 

مليون حمل   14 من  أكثر  وقوع  من  الوقاية  األرسة عىل  لتنظيم 

عارض، وقرابة 000 40 حالة وفاة يف مرحلة األمومة، وأكثر من 

فرتة  وهي   ،2020 عام  يف  مأمون  غري  إجهاض  حالة  ماليني   4

تعرضت فيها الخدمات الصحية لضغط شديد. 

األخرية  اإلصالحات  قيمة  عىل  كوفيد-19  جائحة  برهنت  وقد 

واألمن  والسالم  بالتنمية  املعنية  هياكلنا  يف  أدخلناها  التي 

عملنا  أساليب  تعديل  من  مكنتنا  إصالحات  وهي  واإلدارة، 

واالستجابة برسعة الحتياجات الدول األعضاء. ويف األشهر التي 

القطرية  املتحدة  األمم  أفرقة  نفذت  الجائحة،  تفيش  بدء  تلت 

121 خطة لالستجابة االجتماعية واالقتصادية غطت 139 بلدا 

3 باليني دوالر ألغراض جديدة،  وإقليما. وأعيد توجيه أكثر من 

وجرى حشد بليوني دوالر إضافيني لتوفري الدعم العاجل. 

وقد أتاحت لنا اإلصالحات اإلدارية تعديل السياسات واإلجراءات 

يف  وتمكنّا  الواقع.  أرض  عىل  الجديدة  الظروف  ملواجهة  برسعة 

مجاالت  عىل  للرتكيز  مخصصة  قدرات  نرش  من  نفسه  الوقت 

اإلمداد.  سالسل  وإدارة  الصحة  فيها  بما  الرئيسية،  االهتمام 

إدراج  الجديد  السنوية  الربنامجية  امليزانية  نظام  لنا  وأتاح 

ميزانية  ضمن  الجائحة  مواجهة  تدابري  من  املستفادة  الدروس 

عام 2022 بدال من عام 2024، كما كان عليه الحال سابقا. 

أزمة  مع  الجائحة  ملواجهة  اتخذناها  التي  التدابري  وتزامنت 

أنماط  تقلبات  بفعل  وتفاقمت  قياسية  مستويات  بلغت  سيولة 

نفقاتنا  عىل  مارسناها  التي  الدقيقة  املراقبة  وبفضل  السداد. 

املالية، استطعنا أن نقلص من حجم الرضر الذي لحق بقدرتنا 

عىل تنفيذ برامجنا. 
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األمم المتحدة في
ة جديدة: ُحلَّ

اإلسراع بتنفيذ خمسة تحوالت عبر 
المنظومة لضمان حفاظ األمم 
المتحدة على جدواها في غضون 
السنوات الـ 25 المقبلة وما بعدها

تحسين استخدام 
البيانات والتحليالت 

واالتصاالت

زيادة االبتكار
والتحول الرقمي

االنخراط في الرؤية 
االستراتيجية

والعمل االستباقي 
والتأهب

التركيز على التنفيذ 
واألداء

الحد من البيروقراطية 
وتشجيع ثقافة تقوم على 

التعاون في العمل

جدار من كلمات الشكر املسداة إىل العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف مركز جافيتس، وهو موقع للتلقيح يف مدينة نيويورك. )نيويورك؛ 25 شباط/فرباير 2021( 
© صور األمم املتحدة/إيفان شنايدر

محمود يعلم ابنه البالغ من العمر عرش سنوات غسل يديه جيدا. وقد قامت األمم املتحدة بتوسيع نطاق برامج التأهب للجائحة والتصدي لها يف جميع أنحاء اليمن، 
 وتمكنت من الوصول إىل أكثر من نصف مليون شخص بفضل زيارات املنازل واحدا تلو اآلخر. )حي املخا، اليمن؛ 9 حزيران/يونيه 2020( 

© مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

بذلنا جهودا  فقد  األهم،  موردنا  هم  املتحدة  األمم  موظفي  وألن 

مضنية خالل العام املايض لحمايتهم من آثار الجائحة. فيرّسنا 

عمليات اإلجالء الطبي يف حاالت الطوارئ ملا يفوق 200 موظف 

النصف  إىل  العمليات  لتلك  االستجابة  وقت  وتقلص  ورشيك، 

طيلة عام 2020 وحتى آذار/مارس 2021. واستفاد موظفونا 

ملواصلة  بعد  عن  والعمل  البُعدية  الرتتيبات  من  كاملة  استفادة 

عملهم الحيوي دون انقطاع. 

كل  يف  والتنوع  الشمول  تحقيق  سبيل  يف  جهودنا  زالت  وما 

نتقدم  فتئنا  ما  حيث  ثمارها،  تؤتي  عملنا  جوانب  من  جانب 

الجنسني عىل جميع املستويات. ولم  التكافؤ بني  صوب تحقيق 

أعظُم.  التحديات  حيُث  السالم  عمليات  تحسني  عىل  نركز  نزل 

اتخاذ  وشهدنا  الجغرايف  للتنوع  جديدة  اسرتاتيجية  عن  وأعلنّا 

مراعاة  مسألة  بشأن  شامل  نطاق  عىل  اإلجراءات  من  املزيد 

من  األوىل  كانت  اسرتاتيجية  وضع  بعد  وذلك  اإلعاقة،  منظور 

يف  أيضا  ورشعنا  اثنني.  عامني  قبل  املسألة  هذه  ملعالجة  نوعها 

ونحن  والتمييز،  العنرصية  بشأن  مهمة  داخلية  مناقشة  إجراء 

بصدد االنتهاء من وضع أول خطة عمل اسرتاتيجية عىل اإلطالق 

للتصدي ملسألة العنرصية داخل األمم املتحدة. 

مستقبل  يف  عميق  تفكري  عملية  انطالق  املايض  العام  وشهد 

يتضمن  تقرير  إعداد  عىل  اآلن  ونعكف  األطراف.  تعددية 

توصيات بشأن النهوض بجدول أعمالنا املشرتك لشهر أيلول/

العاملية  االستماع  جلسات  إىل  باالستناد  وذلك   ،2021 سبتمرب 

الخامسة  السنوية  بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  أجريناها  التي 

األعضاء  الدول  مع  تواصلنا  وإىل  املنظمة  إلنشاء  والسبعني 

وبذلك  العامة.  واملشاورات  الشباب  واملفكرين  الفكر  وقادة 

األمم  لتأسيس  والسبعني  الخامسة  السنوية  الذكرى  تصبح 

نسيجها  وتقوية  األطراف  تعددية  لتنشيط  منطلقا  املتحدة 

الوفاء  عىل  القدرة  يمنحها  بما  عليها  الشمول  طابع  وإضفاء 

بمتطلبات املستقبل. 
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وصول طائرة محملة بما قدره 90 طنا من املياه واملواد الطبية والصحية ولوازم النظافة الصحية يف سياق استجابة األمم املتحدة ألزمة كوفيد-19. 
)جمهورية فنزويال البوليفارية؛ 19 حزيران/يونيه 2020( © اليونيسف

جرى تسليم أو شحن ما عدده 1,6 بليون 
من معدات الوقاية الشخصية إلى 195 بلدا 
وإقليما، وهي تشمل لوازم الطب الحيوي 

ووسائل التشخيص.

تأمين 3,86 باليين جرعة من اللقاحات 
واختيارها عن طريق مرفق كوفاكس في 

غضون 4 أشهر.

توفير لوازم النظافة وخدمات المياه 
والصرف الصحي لما عدده 106 ماليين 

شخص.

تقديم المساعدة من أجل وضع   •
مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة 

كوفيد-19، حيث جرى التعهد بمبلغ 
قدره 14,1 بليون دوالر لتوفير وسائل 

تشخيص كوفيد-19 وعالجه والتلقيح 
ضده.

تقديم المساعدة في إنشاء مرفق   •
كوفاكس، وهو أداة المبادرة لتوفير 

اللقاحات، حيث جرى تسليم 175 
مليون جرعة لفائدة 131 بلدا حتى 

منتصف حزيران/يونيه 2021.

إنشاء صندوق التصدي لجائحة   •
كوفيد-19 والتعافي من آثارها، الذي 
حشد 70 مليون دوالر لتنفيذ خطط 

األمم المتحدة للتصدي للجائحة 
والتعافي من آثارها على الصعيدين 

االجتماعي واالقتصادي وبلغ عدد البرامج 
ذات األولوية غير الممولة 206 برامج.

التعجيل بإصدار 23 موجزا سياساتيا   •
بشأن مواضيع ذات صلة بكوفيد-19، 

وشكلت تلك الموجزات أطرا إرشادية 
إلعداد الخطط الوطنية لمكافحة 

الجائحة.

عقد مؤتمر تمويل التنمية في فترة   •
جائحة كوفيد-19 وما بعدها لتحفيز 

 العمل من أجل تحقيق التعافي على 
نحو أفضل.

المشاركة في استضافة سلسلة   •
حوارات أفريقيا لعام 2020 حول جائحة 

كوفيد-19 وإسكات البنادق في 
أفريقيا.

جرى تسليم أو شحن ما عدده 175 مليون 
جرعة لقاح إلى 131 بلدا وإقليما عبر مرفق 

كوفاكس في غضون 4 أشهر.

االتصال بما عدده 3 باليين شخص عن 
طريق الرسائل النصية منذ آذار/مارس 

2020 لتوعيتهم بمسائل الوقاية وسبل 
الحصول على الخدمات الصحية.

توفير الدعم النفسي االجتماعي لما عدده 
78 مليون شخص من ضمنهم أطفال.

إرسال أكثر من 300 حمولة طائرة من 
البضائع، أو 148 ألف متر مكعب من خالل 8 

محاور جوية عالمية إلى 173 بلدا.

تقديم المساعدة لما عدده 301 مليون 
طفل منذ آذار/مارس 2020 في ميدان 

التعلم عن بعد أو التعلم في المنزل.

حصول 47 مليون أسرة على مساعدة 
اجتماعية إضافية، ومن ذلك الحصول 

على منح نقدية بمعونة منظومة األمم 
المتحدة.

التدابير التي اتخذتها األمم المتحدة لمواجهة جائحة كوفيد-19 تبرهن على اتساع نطاق 
عمل المنظمة على الصعيد العالمي وقابلية توّسعه والتنسيق فيما بين ركائزه

قابلية التوسع
الخبرة في مجال إيصال اإلمدادات الحيوية وتنفيذ البرامج الحاسمة بسرعة لصالح السكان المعرضين للخطر على نطاق عالمي

مبادرات رئيسية
تضطلع بها األمم المتحدة لتنسيق تدخالت متعددة المانحين

1,6
بليون من معدات

3,86
بليون جرعة

106
ماليين شخص

175
مليون جرعة

3
باليين شخص

78
مليون شخص

 أكثر من300
حمولة

301
مليون طفل

47
مليون أسرة

اتساع نطاق العمل على الصعيد العالمي
والمناطق  لقيود  الخاضعة  والمناطق  النائية  المناطق  إلى  الوصول  إمكانية  بفضل  العالمي  الصعيد  على  المنظمة  وجود  نطاق  توسيع 

باألزمات المنكوبة 

*  حتى حزيران/يونيه 2021
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حزيران/يونيه  2021 كانون الثاني/يناير 2020

0 يف املائة

التنبؤ اآلني

 توزيع اللقاحات عن طريق مرفق كوفاكس

أكثر من 70 يف املائة

ما بني 60 و70 يف املائة

ما بني 50 و60 يف املائة

ما بني 40 و50 يف املائة

ما بني 30 و40 يف املائة

ما بني 20 و30 يف املائة

ما بني 10 و20 يف املائة

ما بني 5 و10 يف املائة

ما بني صفر و5 يف املائة

ما زالت جائحة كوفيد-19 تشكل خطرا كبيرا على الماليين من البشر في 
جميع أنحاء العالم، بالرغم من استمرار ارتفاع العدد اإلجمالي لألفراد الذين 
تلقوا اللقاح ضد المرض. وما فتئت النسبة المئوية لألشخاص المتوفين 
مرفق  مبادرة  وتهدف  بلدا.   50 من  أكثر  في  تزداد  كوفيد-19  بسبب 
كوفاكس إلى تسريع تطوير وتصنيع لقاحات كوفيد-19، وضمان حصول 
كل بلد وكل إقليم على نحو عادل ومنصف على اللقاحات، إذ ال أمان ألحد إذا 

لم ينعم الجميع باألمان.

مرفق كوفاكس: ضمان العدل في إتاحة 
لقاحات كوفيد-19

نسبة األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من لقاح كوفيد-19
1 حزيران/يونيه 2021

غرب المحيط الهادئ

جنوب شرق آسيا

أوروبا

شرق البحر األبيض المتوسط

األمريكتان

أفريقيا

٪ 70+

٪ 40 — ٪ 30

٪ 5 — ٪ 0

عدد الجرعات الموزعة عن طريق مرفق كوفاكس

توزيع اللقاحات عن طريق مرفق كوفاكس

العدد التراكمي للوفيات المؤكدة بسبب كوفيد-19، حسب 
المنطقة

٪ 30 — ٪ 20

٪ 70 — ٪ 60

٪0 

٪ 60 — ٪ 50

٪ 20 — ٪ 10

٪ 50 — ٪ 40

٪ 10 — ٪ 5

ال توجد بيانات

شحن 78 مليون جرعة إلى 124 بلدا

تأمين 3,866 باليين جرعة من اللقاحات واختيارها عن طريق مرفق كوفاكس

تجهيز بليوني جرعة من اللقاحات لتسليمها بحلول نهاية عام 2021
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األمانة  العامة  هي  جزء من منظومة  األمم  المتحدة التي تشمل في جملة ما تشمل الوكاالت  والصناديق  والبرامج والهيئات  الفرعية 
التدريب. ومعاهد  واإلقليمية  الفنية  واللجان 

وترد أدناه عينة من عمل منظومة األمم المتحدة في نطاقها األوسع.

منظومة األمم المتحدة: عملنا

العمل المناخي

حماية أو تحسين
و ترميم 344 مليون هكتار من 

المناطق الطبيعية والموائل البحرية

توفير الطاقة النظيفة والميسورة 
التكلفة والمستدامة لزهاء 000 800 

أسرة معيشية تعولها نساء في 16 بلدا

األمن الغذائي

تسليم 24 بليون وجبة لما عدده 138 
مليون شخص في أكثر من 80 بلدا

تزويد 16 مليون طفل بوجبات 
مدرسية يومية

السالم واألمن

اإلنفاق على 12 عملية من عمليات 
حفظ السالم تضم 000 90 من أفراد 

حفظ السالم، من ضمنهم 333 4 من 
حافظات السالم

تقديم دعم الوساطة في 95 مناسبة 
في أكثر من 24 سياقا مختلفا

تقديم مساعدة مباشرة في إجراء 22 
عملية انتخاب وتقديم دعم تطوير 

القدرات إلى 53 دولة عضوا في العمليات 
والمؤسسات االنتخابية المرأة

دعم 45 دولة عضوا لزيادة مشاركة 
المرأة في العمليات االنتخابية، بما في 

ذلك من خالل الدعوة واستخدام التدابير 
الخاصة المؤقتة

مساعدة مليوني امرأة شهريا في 
التغلب على مضاعفات الحمل والوالدة

مساعدة 000 337 فتاة وامرأة في 
منع تشويه أعضائهن التناسيلية أو 

التصدي له

حقوق اإلنسان

دعم 594 8 ضحية من
 ضحايا أشكال الرق المعاصرة في

23 بلدا

إقامة شراكات مع 89 بلدا إلصالح 
القوانين التمييزية

مساعدة 000 40 من ضحايا التعذيب 
في 78 بلدا

النزوح

مساعدة 000 81 شخص من عديمي 
الجنسية في الحصول على بطائق 

الهوية أو تأكيد هويتهم

دعم 82,5 مليون شخص فروا من 
الحروب والمجاعة واالضطهاد

تدعم األمم املتحدة السلطات يف جاوة الوسطى بإندونيسيا لضمان استمرار حصول النساء واألطفال عىل الخدمات األساسية يف مجال الصحة والتغذية والتحصني، 
فضال عن املعلومات الرئيسية املتعلقة بكوفيد-19. )جاوة الوسطى، إندونيسيا؛ 2020( © اليونيسف/فوزان إيجازه

األطفال

دعم أكثر من 301 مليون طفل، من 
بينهم 147 مليون فتاة، في ميدان 

التعلم عن بعد

مساعدة 244 مليون طفل عن طريق 
وقايتهم من التقزم وغيره من أشكال 

سوء التغذية

تمكين أكثر من 2,2 مليون طفل 
من ذوي اإلعاقة في 144 بلدا من 
االستفادة من البرامج اإلنمائية 

المراعية لمنظور اإلعاقة وبرامج 
المساعدة اإلنسانية

تزويد 47,2 مليون من األطفال 
ومقدمي الرعاية بخدمات الصحة 

العقلية والدعم النفسي - االجتماعي 
بمشاركة المجتمعات المحلية في 

الحاالت اإلنسانية

توفير المياه المأمونة 
وخدمات الصرف الصحي

تزويد 106 ماليين شخصن من بينهم 
58 مليون طفل، بالخدمات واإلمدادات 

األساسية بالمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية.

تمكين 18,3 مليون شخص من التزود 
بمياه الشرب المأمونة

سبل العيش

مساعدة 5 ماليين شخص في الحصول 
على عمل أو كسب عيش أفضل في 28 

بلدا من البلدان التي تمر بأزمات

تقديم المساعدة لزهاء 1,2 مليون 
شخص من الفئات الضعيفة في 13 

بلدا في األمور المتعلقة بضمان الحيازة 
وحل النزاعات على األراضي

مساعدة 24 مليون شخص في 
االستفادة من الخدمات المالية في 

22 بلدا

العمل مع 30 حكومة من أجل وضع 
مؤشرات للفقر المتعدد األبعاد 

لتحسين اإلدماج االجتماعي

الوقاية من األمراض

شحن 71 مليون جرعة من لقاحات 
كوفيد-19 عن طريق مرفق كوفاكس 
في 125 بلدا، عالوة على 1,1 بليون من 

معدات الوقاية الشخصية

إدارة مخزون من لقاحات اإليبوال يبلغ 
عدد جرعاته 000 500 جرعة مهيأة 

لمواجهة تفشي المرض

موظف يف منظمة الصحة العاملية يتحدث إىل أم خالل حملة تحصني جماعية ضد الحصبة وشلل األطفال، استفاد منها ما يقرب من نصف مليون طفل يف مقديشو 
ومنطقة بنادر )مقديشو، الصومال؛ 1 أيلول/سبتمرب 2020( © إسماعيل تاكستا



مجموعة من الشباب يحملون بطاقات تمثل أهداف التنمية املستدامة. 
)كوبا؛ 2020(

 تشجيع النمو 
 االقتصادي المطرد 

والتنمية المستدامة

دعم  األجهزة  العاملية  لتقرير السياسات  •

التعاون  الدويل  ألغراض التنمية  •

التعاون  اإلقليمي  ألغراض التنمية  •

الربامج الرئيسية

 •  تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030، 

قرار  الجمعية العامة 1/70 

•  اإلعالن السيايس لالستعراض الرفيع املستوى ملنتصف املدة بشأن تنفيذ 

برنامج عمل فيينا، قرار الجمعية العامة 15/74 

•  اإلعالن السيايس لالجتماع الرفيع املستوى الستعراض التقدم املحرز يف 

معالجة أولويات الدول الجزرية الصغرية النامية من خالل تنفيذ 

إجراءات العمل املعجل للدول الجزرية الصغرية النامية )مسار ساموا(، 

قرار الجمعية العامة 3/74

ل للدول الجزرية الصغرية النامية  •  متابعة  وتنفيذ إجراءات العمل املعجَّ

)مسار ساموا( واسرتاتيجية  موريشيوس، قرار الجمعية العامة 

 217/74

•  إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلنمائية يف سياق االستعراض الشامل 

الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها 

منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، قرار الجمعية  العامة  279/72 

•  االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة 

التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، قرار 

الجمعية العامة 233/75 

•  إعالن شالالت فيكتوريا بشأن عقد األمم املتحدة للعمل واإلنجاز من أجل 

ECA/RFSD/2020/16 ،التنمية املستدامة يف أفريقيا

واليات مختارة

1,6  بليون دوالر
493 مليون دوالر أنصبة مقررة يف امليزانية

1,1 بليون دوالر تربعات

موارد إرشادية

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  •

مكتب التنسيق اإلنمائي   •

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  •

•  مكتب املمثل السامي ألقل البلدان نمواً والبلدان النامية غري الساحلية  

والدول الجزرية الصغرية النامية

اللجان اإلقليمية  •

موئل  األمم املتحدة  •

برنامج األمم املتحدة للبيئة  •

هيئة األمم املتحدة للمرأة  •

كيانات مختارة
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جدارية جيل املساواة يف مكسيكو للفنانة أدري ديل روسيو. وتهدف الجدارية إىل أن تكون معلما بارزا يطرح مسألة املساواة يف العالم. مكسيكو، املكسيك؛ 
)29 آذار/مارس 2021( © هيئة األمم املتحدة للمرأة/دزيالم منديز

 كانت الجائحة العالمية اختبارا لمدى 
فعالية إصالح منظومة األمم المتحدة 

اإلنمائية؛ ولحسن الحظ، فقد أثبتت 
الترتيبات الجديدة التي اتخذناها جدواها، 
حيث أسفرت عن تقوية القيادة وتعزيز 
فعالية أفرقة األمم المتحدة القطرية  

التي تدعم السلطات في استجابتها وفي 
التعافي بشكل أفضل من أجل تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة. 
روبرت بايبر، األمين العام المساعد للتنسيق اإلنمائي

 يجب أن نواصل تعزيز السياسات القائمة 
على األدلة التي تدعم الدول األعضاء في 
جهودها الرامية إلى تحقيق التعافي على 

نحو أفضل والمضي بالعالم على الطريق 
المفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة 

لصالح الجميع. 
لييو زنمين، وكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية

المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

السياق 

املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  سبيل  يف  جهودنا  زالت  ما 

من  عقد  إىل  دعوتي  عىل  عام  مرور  بعد  هائلة  تحديات  تواجه 

كوفيد-19  جائحة  أحدثت  وقد  األهداف.  تلك  لتحقيق  العمل 

التقدم  انتكاس  إىل  الحاالت  من  العديد  يف  أدت  مدمرة  آثارا 

املحرز يف مجال التنمية عىل مدى سنوات وتعميق أوجه التفاوت 

أكثر  اآلن  األهداف  تحقيق  وأصبح  قبل.  من  قائمة  كانت  التي 

أهمية من أي وقت مىض. َفَقْد َفَقَد أكثر من 3,4 ماليني شخص 

وأصبح  الجياع،  عدد  وازداد  كوفيد-19،  بسبب  أرواحهم 

120 مليون شخص يعيشون يف فاقة. ولم يسبق  ما يقرب من 

من  الدويل  وللتضامن  األطراف  املتعددة  لالستجابة  كان  أن 

األهمية ما أضحيا يتسمان به يف الوقت الراهن. 

األهداف الرئيسية

والرشاكات  الدويل  التعاون  تعزيز  أجل  من  املنظمة  تعمل 

خطة  ضمنها  ومن  العاملية،  التحويلية  الخطط  يف تنفيذ 

مخاطر  من  للحد  ِسنداي  وإطار  باريس،  واتفاق  عام  2030، 

وخطة  بيجني،  عمل  ومنهاج   ،2030-2015 للفرتة  الكوارث 

لتمويل  الثالث  الدويل  املؤتمر  عن  الصادرة  أبابا  أديس  عمل 

ألقل  العمل  وبرنامج  الجديدة،  الحرضية  والخطة  التنمية، 

فيينا،  عمل  وبرنامج   ،2020-2011 للعقد  نموا  البلدان 

النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  ل  املعجَّ العمل  وإجراءات 

يف  يعملون  الذين  املقيمون،  املنسقون  ويتوىل  ساموا(.  )مسار 

162 بلدا وإقليما، قيادة أفرقة األمم املتحدة القطرية، ويعبئون 

أطر  أهداف  لتحقيق  اإلنمائية  املتحدة  األمم  منظومة  كيانات 

يف  قدما  للميض  املضيفة  الحكومات  مع  عليها  املتفق  التعاون 

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عىل الصعيدين الوطني واملحيل. 
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عاملة يف سوق تجاري ترتدي معدات الحماية الشخصية تقوم بالرتويج لحملة “لنتحد”، التي جرى خاللها توزيع تلك املعدات بمناسبة اليوم 
الدويل للقضاء عىل العنف ضد املرأة. )كيتو، إكوادور؛ 25 ترشين الثاني/نوفمرب 2020( © هيئة األمم املتحدة للمرأة/جوهيس أالركون

النتائج الرئيسية 

تنفيذ خطة عام 2030 يف فرتة تفيش 
جائحة كوفيد-19

لقد قمت بتعبئة مجموعة شاملة من التدابري الصحية واإلنسانية 

وكان  كوفيد-19،  جائحة  أعقاب  يف  االقتصادية   - واالجتماعية 

من بني تلك التدابري إصدار سلسلة من 23 موجزا سياساتيا عن 

واستُكملت  أفضل.  نحو  عىل  آثارها  من  والتعايف  األزمة  عواقب 

ومقرتحات  سياساتية  وتوصيات  واقعي  بتحليل  الجهود  هذه 

قدمتها منظومة األمم املتحدة برمتها. 

الفورية  بالتدابري  املتعلق  املتحدة  األمم  بإطار  واسرتشادا 

إعداد  أول إطار من نوعه، جرى  آثار كوفيد-19، وهو  ملواجهة 

تغطي  واقتصادية  اجتماعية  تدابري  عىل  تنطوي  خطة   121

وقمنا  للبيئة.  واملراعي  الشامل  التعايف  لدعم  وإقليما  بلدا   139

مغايرة  تمويلية  ألغراض  دوالر  باليني   3 بتخصيص  أيضا 

جهود  لدعم  دوالر  بليون   2,18 قدره  إضافيا  مبلغا  وحشدنا 

هي  جديدة  تحفيزية  أداة  من  االستفادة  خالل  من  التعايف، 

ومن  آثارها،  من  والتعايف  كوفيد-19  جائحة  مواجهة  صندوق 

غري ذلك من املوارد. 

أدوات  إتاحة  ترسيع  مبادرة  ساعدت  الصحي،  الصعيد  وعىل 

التطوير  دعم  يف  لها  التابع  كوفاكس  ومرفق  كوفيد-19  مكافحة 

الرسيع لالختبارات والعالجات واللقاحات، وهي اآلن تعمل لتسليم 

ما ال يقل عن بليوني جرعة من لقاح كوفيد-19 يف عام 2021. 

2020، شارك قادة العالم يف املنتدى السيايس  ويف تموز/يوليه 

أكثر من  تمكن  الذي  املستدامة  بالتنمية  املعني  املستوى  الرفيع 

000 125 شخص من مشاهدة وقائعه واملشاركة فيها بفضل 

عملية  يف  بلدا   47 مجموعه  ما  وشارك  افرتاضيا.  انعقاده 

التي قدمت  البلدان  26 من  الطوعي، منها  الوطني  االستعراض 

عام  بخطة  العميق  التزامها  بذلك  لتبدي  مرة،  ألول  عروضا 

2030 عىل الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة. 

وشكلت الوقفة االفتتاحية الخاصة بأهداف التنمية املستدامة يف 

العام  املبذولة عىل مدار  الجهود  2020 ذروة يف  أيلول/سبتمرب 

من أجل تعزيز مكانة إطار خطة عام 2030 وما بعده باعتباره 

د جهود التصدي للجائحة والتعايف من  إطارا ذا أهمية كبرية يوحِّ

آثارها ويضمن مستقبال يتحقق فيه االزدهار ويقوم عىل دعائم 

االستدامة وشمول الجميع. 

تقييم حصيلة العمل في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

... من المشاهدين بفضل انعقاده افتراضيا...
أكثر من 000 125

وتابعه

من كبار المسؤولين الحكوميين في عام 2020...

أكثر من 135

عقد اجتماع حضره 

 مشارك، من ضمنهم ممثلو القطاع الخاص
والمجتمع المدني ...

أكثر من 100 1

وبلغ عدد المشاركين المسجلين فيه

 بلدا...
47

 ... وكان هدفه هو بحث أوجه التقدم المحرز في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في

بلدا بحلول عام 2021
177

... وسوف يستكمل االجتماع العملية االستعراضية في

ممرضة تقيس درجة حرارة فتاة يف مركز للرعاية الصحية األولية. )بريوت، لبنان؛ 3 نيسان/أبريل 2020( © اليونيسف
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تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030

مواءمة السياسات االقتصادية 
والنظم المالية والضريبية وتدفقات 

التمويل مع خطة عام 2030

تعزيز استراتيجيات التمويل المستدام 
واالستثمارات على المستويين اإلقليمي 

والقطري

اغتنام إمكانات االبتكارات المالية 
والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة 

لتحقيق العدل في إمكانية الحصول 
على التمويل

 يساورنا القلق من تفاقم أوجه عدم 
المساواة القائمة سلفا ومن تفاوت مظاهر 

التعافي من آثار الجائحة على الصعيد 
العالمي. وقد عززنا الدعم المقدم إلى 
الدول األعضاء لضمان إسهام التجارة 
واالستثمار والتكنولوجيات في تحقيق 
تعاٍف مرن شامل للجميع يراعي البيئة 

واالعتبارات الجنسانية. 
إيزابيل دورانت، األمينة العامة بالنيابة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

والتنمية

 ِلَنَضْع خطة مشتركة للتعافي بشكل 
كامل من آثار جائحة كوفيد-19 والنهوض 

بالتنمية المستدامة عن طريق التعاون 
اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ. 

أرميدا أليسجابانا، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
والمحيط الهادئ

أقيم معرض عام 2021 لالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة افرتاضيا يف 13 و14 نيسان/أبريل، وتميز بعروض قدمتها غانا وباكستان وكينيا وجامايكا.

زيادة تمويل التنمية 

يف أيار/مايو 2020، تشاركُت مع كندا وجامايكا إلعالن مبادرة 

وذلك  بعدها،  وما  كوفيد-19  جائحة  فرتة  يف  التنمية  تمويل 

فيها  تسببت  التي  لألزمة  محددة  تمويلية  لحلول  بالرتويج 

أن  أجل  ومن  املالية.  الشؤون  ووزراء  القادة  لفائدة  الجائحة 

إىل  ُدِعيْت  والشمول،  االستدامة  أسس  عىل  االنتعاش  يقوم 

اقتصاديات  خبرياٌت  املستديرة  املائدة  اجتماعات  يف  املشاركة 

من  طموحة  قائمة  إعداد  جرى  ذلك  وبفضل  مرموقات، 

السياسات القصرية واملتوسطة والطويلة األجل، جرى تصميمها 

املصلحة.  ذات  الجهات  مختلف  احتياجات  تراعي  بطريقة 

سداد  لتعليق  العرشين  مجموعة  مبادرة  يف  كبري  تقدم  وأُحرز 

خدمة الدين، التي قدمت أكثر من 5 باليني دوالر لتخفيف عبء 

ملبادرة   2021 عام  تنفيذها. وساهم منتدى  بدأ  أن  منذ  الديون 

إعطاء  يف  بعدها  وما  كوفيد-19  جائحة  فرتة  يف  التنمية  تمويل 

تمويل  بحلول  املتعلق  املنحى  العميل  للحوار  الدفع  من  املزيد 

جهود التعايف من جائحة كوفيد-19 وتحقيق خطة عام 2030؛ 

منذ  األكثر طموحا   2021 عام  ملنتدى  الختامية  الوثيقة  وكانت 

إنشاء املنتدى، إذ رفعت مستوى التزام املجتمع الدويل يف سياق 

أزمة كوفيد-19. 

التجارية  األعمال  منتدى  َضّم  التنمية،  أنشطة  تمويل  ولزيادة 

السنوي املعني بأهداف التنمية املستدامة أكثر من 000 10 من 

الجيدة  والحلول  املمارسات  بشأن  تحاوروا  الذين  املشاركني 

منصة  إنشاء  أيضا  وأعلنّا  املستدامة.  التنمية  أهداف  لتنفيذ 

التحالف  مع  بالرشاكة  املستدامة  التنمية  أهداف  يف  املستثمرين 

وفر  مما  املستدامة،  التنمية  أجل  من  للمستثمرين  العاملي 

ملستثمري القطاع الخاص أدوات لالرتقاء إىل مستويات جديدة 

من رأس املال املوجه صوب تحقيق األهداف. 
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 خطة التنمية المستدامة لعام 2030:
لمحة عامة

 أوجه التفاوت في وتيرة جمع البيانات المتعلقة بجميع األهداف تؤدي إلى تباين المواعيد النهائية في الرسوم البيانية أدناه.
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طاقة نظيفة وبأسعار 
معقولة

نسبة السكان الذين يحصلون على 
الكهرباء )النسبة المئوية(

العلم الالئق ونمو االقتصاد 
معدل البطالة )النسبة المئوية(

الصناعة واالبتكار والهياكل 
األساسية

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )النسبة المئوية(

السالم والعدل 
والمؤسسات القوية

نسبة البلدان التي لديها مؤسسات وطنية 
مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ 

باريس )النسبة المئوية(

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
 صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية

)النسبة المئوية لاللتزامات بالمساعدة 
اإلنمائية من الدخل الوطني اإلجمالي(

أصبحت الكهرباء حاليا في متناول األغلبية 
الساحقة من سكان العالم.

زادت نسبة البطالة في العالم بسبب جائحة 
كوفيد-19 فاندرس من جراء ذلك التقدم المحرز على 

مدى العقدين الماضيين.

أصبحت أنشطة البحث والتطوير تحظى باألولوية في 
العالم قاطبة

ال تبلغ نسبة البلدان التي لديها مؤسسات لحقوق 
اإلنسان وفقا لمبادئ باريس 50 في المائة. 

لم تتحقق بعد على الصعيد الجماعي حصة المعونة 
البالغة 0,7 في المائة المنشود تخصيصها من الدخل 

القومي اإلجمالي في سياق المعونة الدولية. 
المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي

اإلسراع بإحراز التقدم
الذي  المسار  المستدامة على  التنمية  أهداف  ال توجد 
2030، على الرغم من  يفضي إلى بلوغها بحلول عام 
التقدم المحرز في بعض المجاالت. وعالوة على ذلك، 
تباطأ التقدم المحرز في جميع األهداف السبعة عشر 

في  تراجع  حصل  قد  بل  كوفيد-19  جائحة  بسبب 
إلحاحا،  أكثر  العمل  عقد  يجعل  وهذا  الحاالت.  بعض 
األعضاء  الدول  من  الدعم  يتطلب  تنفيذه  إن  بحيث 

والجهات الشريكة األخرى.

لالطالع على تقرير مرحلي مفصل عن أهداف التنمية 
www.un.org/sustain- زيار  يرجى  ةالمستدامة، 

.abledevelopment/progress-report/

أدت جائحة كوفيد-19 إلى انتكاسات في مجال 
الحد من الفقر. 

حصول انخفاض في نقص التغذية في العالم منذ عام 
2000. وتستند التقديرات إلى القيم المتوقعة.

شهد عدد السكان الذين يعيشون في المستوطنات تراجعت حصة الدخل الوطني المخصص للعمالة. شهد معدل وفيات المواليد انخفاضا مطردا.
الحضرية العشوائية انخفاضا منذ عام 2000. 

ازدادت البصمة المادية للفرد الواحد على الصعيد 
العالمي. 

لم يتحقق بعد تعميم التعليم االبتدائي على 
الجميع واالستفادة منه بشكل منصف.

 إحراز تقدم كبير صوب معالجة مشكلة نقص
التمثيل في البرلمانات الوطنية.

ازدياد عدد األشخاص الذين يستفيدون من خدمات 
الصرف الصحي المدارة بطريقة مأمونة في الوقت 
الراهن مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2000.

قدم جميع األطراف الـ191 طرفا في اتفاق باريس 
وإريتريا بالغها الوطني األول.

شهدت نسبة المناطق الرئيسية المشمولة بتدابير 
الحفظ زيادة منذ عام 2000.

ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على 
غابات العالم وإصالحها.

القضاء على الفقر
نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخط 
الدولي للفقر، المجموع )النسبة المئوية(

القضاء التام على الجوع
 انتشار نقص التغذية

)النسبة المئوية من السكان( 

الصحة الجيدة والرفاه
 معدل وفيات المواليد )عدد الوفيات في كل 

000 1 مولود حي( 

الحد من أوجه عدم 
المساواة

حصة العمالة من الناتج المحلي اإلجمالي 
)النسبة المئوية(

مدن ومجتمعات محلية 
مستدامة

نسبة سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون 
في األحياء الفقيرة )النسبة المئوية(

االستهالك واإلنتاج 
المسؤوالن

البصمة المادية للفرد الواحد، حسب نوع 
المادة الخام )أطنان(

التعليم الجيد
معدل إتمام طور الدراسة االبتدائية

المساواة بين الجنسين 
نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في 

البرلمانات الوطنية )النسبة المئوية 
إلجمالي عدد المقاعد( 

المياه النظيفة والنظافة 
الصحية

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات 
الصرف الصحي المدارة بطريقة مأمونة،  

)النسبة المئوية(

العمل المناخي
عدد البلدان التي قدمت أول بالغ وطني 

بشأن المساهمات المحددة وطنيا، 
األطراف غير المدرجة في المرفق األول

الحياة تحت الماء
متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي 

الرئيسية التي تغطيها المناطق المحمية 
وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة القائمة على 

المناطق )حيثما كانت موجودة( )النسبة 
المئوية(

الحياة في البر
مناطق الغابات )آالف الكيلومترات المربعة(
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 التفاوت هو من سمات أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي. ويجب أن ترتكز 

اإلجراءات التحويلية والمستدامة لتحقيق 
التعافي على العمل المناخي، والقضاء على 

جميع أشكال التفاوت، وإنهاء الفقر، ووضع 
مواثيق اجتماعية ومالية شاملة للجميع 

تهدف إلى تحقيق استفادة الجميع من 
الحماية االجتماعية. 

أليسيا بارسينا، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

 من أجل تسخير القوى التحويلية 
للتوسع العمراني والوفاء بوعد تحقيق 

التنمية المستدامة، تحتاج المدن إلى 
إضفاء الفعالية على عمليات التخطيط 

واإلدارة والحوكمة. 
ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة

 أصبحت الدول األكثر هشاشة تحتاج 
اآلن أكثر من أي وقت مضى إلى اهتمامنا 

ودعمنا الخاصين للتغلب على اآلثار 
 المتضافرة ألزمة المناخ

وجائحة كوفيد-19. 
فيكيتامولوا كاتوا أتواكامانو، الممثلة السامية السابقة ألقل البلدان نمواً  

والبلدان  النامية غير الساحلية  والدول  الجزرية  الصغيرة النامية

 تزيد الجائحة من حدة أوجه عدم املساواة التي يعاني منها ذوو اإلعاقة يف العالم وعددهم بليون شخص. )بنغالديش؛ 5 نيسان/أبريل 2020( 
© برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بنغالديش/فهد قيرص

عدم ترك أحد خلف الركب 

النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  دعمنا  تعزيز  عىل  منا  حرصاً 

التي فاقمت جائحة كوفيد-19 مظاهر الضعف التي تتفرد بها، 

اقرتحنا، بناء عىل طلب الجمعية العامة، توصيات لوضع مؤرش 

النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  األبعاد  متعدد  ضعف 

واستخدامه يف توجيه الدعم الربنامجي. 

باليني   3,6 دعم  إىل  االجتماعية  التنمية  لجنة  من  وسعيا 

سياسات  اللجنة  اعتمدت  باإلنرتنت،  موصولني  غري  شخص 

لتعزيز اإلدماج الرقمي ألفراد الفئات املحرومة، ومنهم النساء 

األصلية  الشعوب  وأهايل  والشباب  اإلعاقة  وذوو  والفتيات 

وكبار السن. وأسدينا الدعم أيضا ألكثر من 300 مليون طفل 

اإلنرتنت  عرب  تعليمهم  ملواصلة  العالم  أنحاء  جميع  يف  وشاب 

خالل الجائحة. 

وسعيا إىل مكافحة انعدام األمن الغذائي واألنظمة الغذائية غري 

2021 بتوافق  الصحية، اعتمدت لجنة السكان والتنمية يف عام 

اآلراء قرارا بشأن السكان واألمن الغذائي والتغذية والتنمية، من 

واملنتديات  االجتماعات  به  تسرتشد  مرجعا  يشكل  أن  شأنه 

الدولية املقبلة. 

وتتسارع عجلة تنفيذ مبادرة “الشباب عام 2030: اسرتاتيجية 

األمم املتحدة للشباب” يف جميع مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

القطرية  املتحدة  األمم  أفرقة  أداء  إعداد سجل  استكمال  بفضل 

األوىل  التقارير  أشارت   ،2020 عام  ويف  املحرز.  التقدم  لقياس 

املتحدة  تابعا لألمم  130 فريقا قطريا  33 كيانا و  التي قدمها 

كوفيد-19  أزمة  خالل  الشباب  الحتياجات  استجابتنا  أن  إىل 

كانت رسيعة ومتينة. 

ضد  التمييز  عن  عاملي  تقرير  أول  أصدرنا   ،2021 عام  ويف 

مواقف  عىل  الضوء  تسليط  زيادة  إىل  التقرير  ويهدف  املسنني. 

التمييز املوجه ضد فئات عمرية بعينها والتي تتصف بتكريس 

اتخاذ  ل  التمييز ضدهم، ويُسهِّ أو  السن  كبار  صور نمطية عن 

تدابري سياساتية شاملة تؤازر كل مرحلة من مراحل الحياة. 
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 املدافعة عن الحياة تحت املاء شهيكا إيركومن غطست يف مياه البوسفور لجلب االنتباه لزيادة تلوث البحار خالل جائحة كوفيد-19. 
)إسطنبول؛ تركيا؛ 27 حزيران/يونيه 2020( © شيبنيم كوشكون - وكالة األناضول/برنامج األمم املتحدة اإلنمائي تركيا

 علمتنا سنة 2020 أن المجتمع 
العالمي قادر على إحداث تغيير سريع 

وتحويلي. وإذ نسعى إلى التعافي من جائحة 
كوفيد-19، نحتاج إلى اتباع نهج مشترك 

تحويلي لمعالجة األزمات الكوكبية الثالث 
المتمثلة في تغير المناخ وفقدان الطبيعة 

والتلوث. 

إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

   العمل املناخي

املناخي يف ظرف حاسم مطبوع باستمرار  للعمل  تأتي قيادتنا 

ارتفاع درجات الحرارة العاملية يف عام 2020، وهو ما ساهم يف 

والفيضانات  الجفاف  موجات  وانتشار  الغابات  حرائق  اندالع 

وترية  وارتفاع  الجراد  أرساب  وتفيش  املرجان  وابيضاض 

الظواهر الجوية القصوى وشل حركة املجتمعات املحلية وإعاقة 

يف  املستدامة  غري  واإلنتاج  االستهالك  أنماط  وتتسبب  التنمية. 

وقوع أزمات املناخ والتنوع البيولوجي والتلوث. 

وقد التزم تحالف عاملي يضم جهات ذات مصلحة ملتزمة ببلوغ 

هدف الوصول باالنبعاثات إىل الصفر بحلول عام 2050، وقام 

إىل  للتوصل  املؤقتة  الغايات  برفع  الحكومات  من  كبري  عدد 

 .2030 عام  بحلول  املائة  يف   45 بنسبة  االنبعاثات  خفض 

يف  الطاقة  مجال  يف  التحول  دعم  عىل  البلدان  تشجيع  وواصلُت 

البلدان النامية وضمان بلوغ أو تجاوز هدف تعبئة 100بليون 

املناخي  العمل  لتمويل  الجديدة  السنوية  التعهدات  من  دوالر 

للفرتة 2025-2021. 

وعىل مدار عام 2020، قدمنا دعما كبريا للدول األعضاء لتعزيز 

باملناخ  املتعلقة  األولويات  وتنفيذ  وطنيا  املحددة  املساهمات 

التنمية  أجل  من  للتعاون  املتحدة  األمم  إطار  وشكل  والبيئة، 

املستدامة الهيكل التوجيهي لعملنا عىل الصعيد القطري.

البيولوجي  للتنوع  املتحدة  األمم  عقد  اختتام   ومع 

)2011-2020(، عقدت األمم املتحدة أول مؤتمر قمة لها بشأن 

مؤتمر  وساعد   .2020 أيلول/سبتمرب  يف  البيولوجي  التنوع 

72 رئيس دولة وحكومة، عىل ضمان بقاء  القمة، الذي حرضه 

صدارة  يف  البيولوجي  والتنوع  باملناخ  املتعلقة  الطوارئ  حالتي 

الخطة العاملية للتنمية املستدامة. 

تقييمي بشأن خطة  تقرير  أول  2021، صدر  نيسان/أبريل  ويف 

وعىل   .2030-2017 للفرتة  للغابات  االسرتاتيجية  املتحدة  األمم 

عىل  الغابات  مساحة  زيادة  صوب  أحرز  الذي  التقدم  من  الرغم 

الصعيد العاملي، وال سيما يف آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا، فإن اآلثار 

االجتماعية - االقتصادية املرتتبة عىل الجائحة وتفاقم أزمتي املناخ 

والتنوع البيولوجي كل منهما يهدد بتقويض تلك املكاسب. 

الحد  املبكر دور حاسم يف  املبكر والعمل  اإلنذار  وكان لربامج 

من الوفيات، حيث تضاعف عدد الظواهر الجوية القصوى يف 

الفرتة بني عامي 2000 و 2019. وبفضل الرشاكة مع الهيئة 

العاملية التحادات املؤسسات اإلذاعية يف إطار مرشوع “وسائل 

صحفي   500 من  أكثر  تدريب  جرى  األرواح”،  تنقذ  اإلعالم 

عند  الضعف  مظاهر  من  للحد  املواطنني  مع  التواصل  عىل 

وقوع الكوارث. 
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 لقد طال أمد النقص العالمي والكارثي 
في تمثيل مصالح المرأة. واستبعاد المرأة 

في هيئات صنع القرار يحرم المرأة من 
إيجاد حلول مجدية لمشاكلهن. وال يمكن 

ترك التصدي لجائحة كوفيد-19 وأزمة 
المناخ للرجال وحدهم. 

فومزيلي غلوريا مالمبو - نغكوكا، هيئة األمم المتحدة للمرأة

شارك خمسة وسبعون أبا وأطفالهم يف مجموعة من األنشطة ترمي إىل تعزيز نماذج إيجابية للذكورة وتسليط الضوء عىل دور الرجل يف مكافحة العنف والتمييز 
القائمني عىل نوع الجنس. )كفر نعمة، الضفة الغربية/دولة فلسطني؛ 15 آب/أغسطس 2020( © هيئة األمم املتحدة للمرأة/سند أبو لطيفة

 أضيئت “سحابة” سو فوجيموتو باللون الربتقايل كجزء من الحملة العاملية التطلعية إىل إنهاء العنف ضد املرأة. )تريانا، ألبانيا؛ 25 ترشين الثاني/نوفمرب 2020( 
© هيئة األمم املتحدة للمرأة/إدوارد باغريا

املساواة بني الجنسني

بني  املساواة  عدم  مظاهر  تفاقم  إىل  كوفيد-19  جائحة  أدت 

من  أكرب  بعدد  وألقت  املجتمعات،  من  مجتمع  كل  يف  الجنسني 

من  املزيد  تحمل  إىل  ودفعتهن  والبطالة  الفقر  أتون  يف  النساء 

النساء  ضد  العنف  أعمال  استفحال  إىل  وأدت  الرعاية،  أعباء 

املتحدة  األمم  منظومة  اتخذت  األزمة،  بداية  ومنذ  والفتيات. 

بداية  االعتبار يف  الجنسني بعني  املساواة بني  أخذ  تدابري تضمن 

التخطيط إلجراءات مواجهة الجائحة والتعايف من آثارها. وتناول 

عىل  الجائحة  أثر  أصدرتُها  التي  السياساتية  املوجزات  أول  أحد 

النساء  ضد  العنف  مظاهر  الزدياد  وتحسبا  والفتيات.  النساء 

والفتيات، وجهُت، إضافة إىل ذلك، نداًء من أجل أن يسود السالم 

داخل البيوت، وهو نداء انخرط فيه أكثر من 140 دولة عضوا. 

املتخذة  التدابري  يف  الجنسانية  االعتبارات  مراعاة  ولتعزيز 

البيانات  من  متوافر  هو  ما  بزيادة  قمنا  الجائحة،  ملواجهة 

الجنسانية ووسعنا نطاقها بإصدار تقرير املرأة يف العالم لعام 

ونرشنا  املساواة.  لعدم  املتداخلة  للمظاهر  يتطرق  الذي   2020

بيانات  مركز  يف  الجنسانية  للمؤرشات  متابعة  لوحة  أيضا 

برنامج Women Count وأنشأنا مرقب االستجابات الجنسانية 

االعتبارات  يقيّم مدى مراعاة  الذي  العاملية لجائحة كوفيد-19، 

الجنسانية يف 100 3 من التدابري السياساتية الوطنية. وأبرزت 

 Women( الجميع”  نهوض  أجل  من  املرأة  “نهوض  سلسلة 

القرار  صنع  وعمليات  النسوية  القيادة  فعالية   )Rise for All

املتسمة بالتوازن بني الجنسني، لتعزز التزام املنظمة باالستمرار 

يف الدعوة إىل اتخاذ تدابري خاصة مؤقتة يف سياق تنفيذ دعوتي 

تخصيص  يشمل  بما  اإلنسان،  حقوق  أجل  من  العمل  إىل 

االحتفاالت  تأخري  من  الرغم  وعىل  للمرأة.  معينة  حصص 

عمل  ومنهاج  إلعالن  والعرشين  الخامسة  السنوية  بالذكرى 

بنتائج  الخروج  لضمان  التعبئة  يف  العام  أُنفق  فقد  بيجني، 

ملموسة من املنتدى العاملي لجيل املساواة. 

على الرغم من الزيادة التي شهدها العنف الجنساني في العالم 
خالل جائحة كوفيد-19، واصلت مبادرة تسليط الضوء إحراز 
تقدم كبير في سبيل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ففي 

عام 2020:

مبادرة تسليط الضوء

من الرجال
والفتيان حول قيم الذكورة اإليجابية والعالقات 

األسرية القائمة على االحترام وحل المنازعات 
دون اللجوء إلى العنف ومبادئ التربية

تثقيف

880 000

امرأة وفتاة بخدمات تتعلق 
بقضايا العنف الجنساني

أكثر من

650 000
تم تزويد

 قانونا وسياسة عامة 
في 17 بلدا

84
 تم توقيع

 أو تعزيز

شاب إلى برامج منفذة 
داخل المدرسة وأخرى 

منفذة خارجها

1
مليون

انضم

في عدد اإلدانات الصادرة بحق 
مرتكبي أعمال العنف مقارنة 

بعام 2019

٪22
زيادة بنسبة

إلى منظمات المجتمع 
المدني حتى اآلن

146
مليون دوالر

تقديم

      مبادرة
         تسليط الضوء

        من أجل القضاء على العنف
          ضد النساء والفتيات
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يف إطار مبادرة UN4Beirut، قام أكثر من 250 موظفا من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا واألمم املتحدة بتنظيف املناطق املترضرة يف بريوت. 
)بريوت، لبنان؛ 8 آب/أغسطس 2020( © اإلسكوا

 التضامن هو ما نحتاج إليه لتصبح آمالنا 
حقيقة واقعة. ومع تقدمنا في عقد العمل، 

ينبغي أن التغيير اإليجابي واالبتكار هما 
القوة التي تحرك جهودنا الجماعية. 

روال دشتي، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 يجب أن نتخلى عن نموذج "ُخْذ واصنْع 
ثم اطرْح" لتبني نهج االقتصاد الدائري 

كوسيلة لمعالجة مشكلة تغير المناخ 
وخلق فرص عمل خضراء. 

أولغا ألغاييروفا، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألوروبا

الدعم اإلقليمي

كان من بني األسس التي استند إليها إصالح منظومتنا اإلنمائية 

الصعيد  عىل  التقنية  وقدراتها  املتحدة  األمم  خربات  تسخريُ 

املستدامة.  التنمية  أهداف  لتنفيذ  املقدم  الدعم  لتعزيز  اإلقليمي 

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  قرار  متابعة  سياق  ويف 

اللجان  تضم  إقليمية  تعاونية  منابر  أنشئت   ،23/2020

املتحدة  األمم  منظومة  لكيانات  اإلقليمية  واملكاتب  اإلقليمية 

الالتينية  وأمريكا  الهادئ  واملحيط  وآسيا  أفريقيا  يف  اإلنمائية 

والدول  الوسطى  وآسيا  وأوروبا  الكاريبي  البحر  ومنطقة 

األمم  وأفرقة  املقيمني  للمنسقني  منسق  دعم  لتقديم  العربية 

األولويات  بشأن  االسرتاتيجي  التوجيه  وتوفري  القطرية  املتحدة 

تلك  وأنشأت  اإلقليمي.  ودون  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  املشرتكة 

وعززت  معرفة،  مراكز  واستحدثت  مواضيعية،  ائتالفات  املنابر 

مت الجهود املبذولة من أجل تحقيق الكفاءة.  نظم البيانات، ودعَّ

السنوية  اإلقليمية  تقاريرها  اإلقليمية  التعاونية  املنابر  ونرشت 

األوىل عن نتائج كيانات منظومة األمم املتحدة اإلنمائية. وقدمت 

بشأن  إرشادات  املستدامة  بالتنمية  املعنية  اإلقليمية  املنتديات 

املجاالت ذات األولوية يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

التحفيزية  الخطط  تتبع  آلية  اإلقليمية  اللجان  واستحدثت 

ملواجهة آثار كوفيد-19، وهي منصة تفاعلية تحتوي عىل أكثر 

قاعدة  ينشئ  مما  بلدا،   194 من  سياساتي  إجراء   6  600 من 

جائحة  من  التعايف  مجال  يف  الجيدة  املمارسات  بشأن  معرفية 

كوفيد-19 وتنفيذ خطة عام 2030. 

اإلصالحات  األعضاء  الدول  اعتمدت  سنوات،  ثالث  قبل 

لضمان  املنظمة  تاريخ  يف  اإلنمائية  للمنظومة  نطاقا  األوسع 

املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  لدعم  مجهزين  نكون  أن 

وخطة عام 2030. 



النتائج الرئيسية

أشار 91 في المائة من حكومات البلدان المستفيدة من 
البرامج إلى أن األمم المتحدة أصبحت أكثر جدوى في تلبية 

االحتياجات اإلنمائية لبلدانها مقارنة بما كانت عليه منذ 
ثالث سنوات.

وذكر 92 في المائة من المنسقين المقيمين أنهم 
كفلوا اتساق التدابير التي اتخذتها األمم المتحدة لمواجهة 

جائحة كوفيد-19.

وأفاد أكثر من 85 في المائة من حكومات البلدان 
المستفيدة من البرامج بأن المنسقين المقيمين وأفرقة 

األمم المتحدة القطرية لديهم المواصفات التي يحتاجونها 
لدعم تنمية بلدانها ويمتلكون المهارات والقدرات الالزمة 

للقيام بذلك.

 )2020 أيار/مايو  ة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لشؤون املجتمع املحيل تانزيما أكرت توزع الصابون املضاد للبكترييا عىل أرسة يف دكا. )دكا، بنغالديش؛   ُميرَسِّ
© هيئة األمم املتحدة للمرأة/فهد عبد الله قيرص

 - االجتماعية  وآثارها  كوفيد-19  لجائحة  التصدي  وكان 

االقتصادية أول اختبار حاسم لتلك املنظومة. وقد أثبت كل من 

والحياد  باالستقاللية  واملتسم  املعزَّز  املقيمني  املنسقني  نظام 

عىل  قادر  أنه  القطرية  املتحدة  األمم  أفرقة  من  الجديد  والجيِل 

النهوض بالتحديات املاثلة أمامه. فقد جرى دعم أكثر من 240 

مليون شخص بالخدمات األساسية، وحصل 36 مليون شخص 

واستفاد  الحيوية،  الصحي  الرصف  ولوازم  املياه  إمدادات  عىل 

120 مليون شخص من خطط الحماية االجتماعية. 

العامة  الجمعية  اعتمدت   ،2020 األول/ديسمرب  كانون  ويف 

كل  يجري  الذي  الشامل  االستعراض  بشأن   233/75 القرار 

بها  تضطلع  التي  التنفيذية  األنشطة  لسياسة  سنوات  أربع 

منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، فشكل ذلك إشارة قوية 

الستمرار دعم اإلصالحات يف سياق تحول املنظومة إىل االهتمام 

عىل  يتعني  التي  املوضوعية  املجاالت  تحديد  مع  بالنتائج، 

حتى  بشأنها  إجراءات  اتخاذ  اإلنمائية  املتحدة  األمم  منظومة 

عام 2025. 

والتنمية  اإلنساني  العمل  ركائز  عرب  التعاون  تعزيز  وبغية 

يف  لالستثمار  جديدة  آلية  ذلك،  إىل  إضافة  ُوضعت،  والسالم، 

املشرتكة  املتحدة  األمم  استجابة  نطاق  لتوسيع  الساحل  منطقة 

بشأن  جديد  توجيه  تنفيذ  حاليا  ويجري  املنطقة؛  تلك  يف 

فاسو؛  ببوركينا  ومتعلق  العام  األمني  عن  صادر  التخطيط 

يف  بالتعاون  للنهوض  املشرتكة  التوجيهية  اللجنة  ويرست 

القيادات  مع  التعاون  توثيق  واإلنمائي  اإلنساني  املجالني 

القطرية، مع الرتكيز عىل السودان.

منظومة األمم املتحدة اإلنمائية 

تشجيع النمو االقتصادي المطرد والتنمية المستدامة تشجيع النمو االقتصادي المطرد والتنمية المستدامة

 ُخصصت 
 لخدمة أغراض 

مختلفة

بلدا وإقليما في التصدي 
لآلثار الصحية واإلنسانية 

واالجتماعية واالقتصادية 
لجائحة كوفيد-19

تسهيل
د أكثر من تزوُّ

دعم

1,3 مليون
عامل في القطاع 

الرسمي

و 000 580
عامل في القطاع غير 

الرسمي وقرابة

375 000
شركة

تغطية
139 بلدا
وإقليما

* حتى نيسان/أبريل 2021

53 في المائة من المنسقين 
المقيمين نساء

مواجهة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد-19
االجتماعية  لآلثار  التصدي  على  وإقليما  بلدا   139 لمساعدة  فورية  تدابير  اتخاذ  تشمل  خطة   121 القطرية  المتحدة  األمم  أفرقة  وضعت 

واالقتصادية لجائحة كوفيد-19.
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نساء
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2,18 بليون دوالر

3 باليين
دوالر

162

رصدت 
أفرقة األمم 

المتحدة القطرية

    أكثر من 5 باليين دوالر
للتدابير الرامية إلى مكافحة 
آثار جائحة كوفيد-19 على 

الصعيدين االجتماعي 
واالقتصادي

1 3 9

دعم

شخص من الحصول على خدمات 
منقذة للحياة غيِر الخدمات المتصلة 

بجائحة كوفيد-19

امرأة على خدمات الرعاية 
الصحية في فترة األمومة

طفل من الحصول على التغذية

شخص على
مساعدة نقدية

طفل من تلقي التحصين األساسي

تمكين

ضمان حصول
تمكين

تمكين تسهيل 
حصول

240 مليون

142 مليون

73 مليون
36

مليون

48
مليون

44
مليون

حشد مبلغ إضافي قدره
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 263 
مليون

تسهيل استفادة

طفل من إمكانية 
التعلم عن بعد

شخص بما هم في
أمس الحاجة إليه

من إمدادات المياه
وخدمات الصرف

الصحي
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يف قربص، ساعدت الحوارات واملبادرات الطائفية التي تقودها النساء 
عىل بناء الثقة بني الطائفتني. )قربص؛ شباط/فرباير 2020( 

© قوة األمم املتحدة لحفظ السالم يف قربص

صون السالم 
واألمن الدوليين

دعم  األجهزة  العاملية  لتقرير السياسات  •

منع نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها  •

دعم بناء السالم  •

السياسات والتقييم والتدريب  •

حماية املدنيني  •

سيادة القانون واملؤسسات األمنية  •

املساعدة االنتخابية  •

إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم  •

إدارة عمليات السالم  •

عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة ومكاتب الدعم  •

•  إعادة هيكلة ركيزة السالم واألمن التابعة لألمم املتحدة، قرارا الجمعية العامة 

199/72 و 262/72 جيم 

 •  بناء السالم والحفاظ عليه، قرار الجمعية العامة 276/72 وقرار مجلس األمن 

2282 )2016(، وقرار الجمعية العامة 201/75، وقرار مجلس األمن 2558 )2020( 

•  املرأة والسالم واألمن، قرارا مجلس األمن 1325 )2000( و2493 )2019( 

•  األطفال يف النزاع املسلح، قرارا مجلس األمن 1612 )2005( و2427 )2018( 

•  العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة، قرارا مجلس األمن 1820 )2008( 

و2467 )2019( 

 •  الشباب والسالم واألمن، قرارات مجلس األمن 2250 )2015( 

و2419 )2018( و2535 )2020( 

سالمة حفظة السالم وأمنهم، قرار مجلس األمن 2518 )2020(   •

•  قرار مجلس األمن 2532 )2020( بشأن وقف األعمال العدائية يف سياق 

جائحة كوفيد-19 

•  استعراض شامل للبعثات السياسية الخاصة، قرار الجمعية العامة 100/75

7,6 باليني دوالر
895 مليون دوالر أنصبة مقررة يف امليزانية العادية )بما يف ذلك $711 

مليون دوالر للبعثات السياسية الخاصة(

6,4 باليني دوالر أنصبة مقررة يف ميزانية حفظ السالم )2020/2019(

318 مليون دوالر تربعات

الربامج الرئيسية

كيانات مختارة

واليات مختارة

موارد إرشادية
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روزماري ديكارلو، وكيلة األمين العام للشؤون السياسية وبناء السالم

 كانت الجائحة اختبارا للجهد السياسي، 
حيث اعتبر البعض أن األزمة الحادة 

كعنصر داعم في المعركة أو على طاولة 
المفاوضات. ولكنها أكدت أيضا أن اإلرادة 

السياسية لصنع السالم والحفاظ عليه 
يمكن أن تحطم جميع الحواجز، وال سيما 
إذا كان هناك دعم من المجتمع العالمي. 

 لن تكون بعثاتنا أقوى وأكثر أمانا وجدوى 
إال بتفانينا الجماعي في تعزيز حفظ السالم. 

 فالبعثات التي نخدمها والتي تعتمد علينا 
ال تتوقع أقل من ذلك. 

جان - بيير الكروا، وكيل األمين العام لعمليات السالم

المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

السياق

لقد واجهت قدرتنا عىل التصدي لألزمات والنزاعات الناشئة أو 

له يف أي وقت  لم تشهد نظريا  املايض ضغطا  العام  املحتملة يف 

مىض. ومع أن الجائحة لم تؤثر يف الجزء األعظم من الديناميات 

األساسية التي تحرك النزاعات املسلحة، إال أنها قوضت الثقة يف 

املؤسسات وفاقمت عدم املساواة وأنشأت بؤر توتر جديدة. وألن 

العمل  عرقلت  كوفيد-19  جائحة  بسبب  املفروضة  القيود 

الشخيص، حرص  الحضور  الذي يجري عن طريق  الدبلومايس 

ملنع  التكنولوجيا  من  االستفادة  عىل  الخاصون  ومبعوثّي  ممثيلّ 

قدما  والدفع  األزمات،  حدة  من  والتخفيف  النزاعات،  نشوب 

شهدت  التي  النزاعات  بعض  يف  ذلك  يف  بما  السالم،  بعمليات 

اتخاذ  إىل  السالم واألمن  تصعيدا خطريا. وأفىض إصالح ركيزة 

تدابري أكثر تماسكا.

وأيد 180 دولة عضوا ودولة مراقبة واحدة غري عضو وأطراُف 

وممثلون  املدني  املجتمع  عن  وممثلون  إقليمية  ومنظماٌت  نزاع 

دينيون دعوتي إىل وقف إطالق النار عىل الصعيد العاملي لوقف 

إيصال  وتيسري  الدبلومايس  العمل  أمام  املجال  وإفساح  العنف 

األمن  مجلس  بقراري  الدعوة  تلك  وتعززت  اإلنسانية.  املعونة 

وقف  بعمليات  وأرحب   .)2021(  2565 و   )2020(  2532

النار التي حصلت منذ أن وجهت الدعوة، بما يف ذلك يف  إطالق 

ليبيا والسودان.

 قدمت بعثة األمم املتحدة للتحقق يف كولومبيا الدعم لقافلة إنسانية لتيسري نقل اإلمدادات الطبية األساسية. )كاوكا، كولومبيا؛ 7 أيار/مايو 2020( 
© بعثة األمم املتحدة للتحقق يف كولومبيا
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عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة ومكاتب الدعم

إضافة إلى البعثات المذكورة هنا، يقوم مبعوث شخصي لألمين العام بدعم جهود صنع السالم في موزامبيق.

مكتب الدعمبعثة سياسية خاصةبعثة حفظ السالم

العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم 
المتحدة في دارفور / دارفور، السودان

قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك / الجوالن

مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم 
في الشرق األوسط / الشرق األوسط

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد 
لتحقيق االستقرار في مالي/ مالي

بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية/ 
الصحراء الغربية

المبعوث الشخصي/ الصحراء الغربية

مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل/ 
بنن، بوركينا فاسو، تشاد، توغو، السنغال، سيراليون، غامبيا، 

غانا، غينيا، غينيا - بيساو، كابو فيردي، كوت ديفوار، ليبريا، 
مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا

 مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا/
 أنغوال، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية 

الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، سان تومي 
وبرينسيبي، غابون، غينيا االستوائية، الكاميرون

بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة 
في كوسوفو / كوسوفو*

ممثل األمم المتحدة في مباحثات 
جنيف الدولية  / جنيف

 بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا / ليبيا

لجنة الكاميرون ونيجيريا 
المختلطة / الكاميرون، نيجيريا

بعثة التحقق/ كولومبيا

مكتب األمم المتحدة المتكامل 
في هايتي/ هايتي

قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص / قبرص

قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان / لبنان

المستشار الخاص / قبرص

المبعوث الخاص / تنفيذ القرار 1559

مكتب منسقة األمم المتحدة الخاصة لشؤون لبنان / لبنان

بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق / العراق
فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز 

المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام / العراق

هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة / األردن، إسرائيل، 
الجمهورية العربية السورية، مصر، لبنان

قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي / أبيي

بعثة األمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خالل 
الفترة االنتقالية في السودان / السودان

مكتب األمم المتحدة لدى االتحاد األفريقي / إثيوبيا

المبعوث الخاص / القرن األفريقي، إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، جنوب 
السودان، جيبوتي، السودان، الصومال، كينيا

بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال / الصومال

مكتب األمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال/ الصومال

بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان / جنوب السودان

المبعوث الخاص / منطقة البحيرات العظمى، أنغوال، أوغندا، بوروندي، 
تنزانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، كينيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، رواندا، زامبيا، السودان

بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية / جمهورية الكونغو الديمقراطية

مركز األمم المتحدة اإلقليمي 
للدبلوماسية الوقائية لمنطقة 

وسط آسيا / أوزبكستان، تركمانستان، 
طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان

بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة 
إلى أفغانستان / أفغانستان

المبعوث الخاص/الجمهورية العربية السورية

فريق مراقبي األمم المتحدة العسكريين 
في الهند وباكستان / الهند وباكستان

المبعوثة الخاصة / ميانمار

بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة / اليمن

المبعوث الخاص / اليمن

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار 
في جمهورية أفريقيا الوسطى / جمهورية أفريقيا الوسطى

الخريطة  هذه  في  الواردة  التوضيحية  الموقعية  المؤشرات  من  الغاية 
واليات  أو  مسؤوليات  عليها  تنسحب  التي  الجغرافية  المناطق  بيان  هي 
عمليات السالم. وهي ال تبين بالضرورة مكان وجود هذه الكيانات. وال تبين 
هذه الصورة البيانية أفرقة الجزاءات وأفرقة الخبراء المدعومة من األمم 

المتحدة أو البعثات السياسية الخاصة التي يوجد مقرها في نيويورك.

الحدود  وليس هناك ما يضمن عدم وجود أخطاء في تصوير واستخدام 
بيانات، كما  بها من  الخريطة وما يتصل  الواردة في  الجغرافية  واألسماء 

أنهما ال يعنيان بالضرورة أن األمم المتحدة تقرهما أو تقبلهما رسميا.

* جميع اإلشارات الواردة إلى كوسوفو في هذه الوثيقة ينبغي أن تفهم في 
سياق قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 1244 )1999(.
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دعم جهود الوساطة

أفريقيا 23 في المائة

 األمريكتان 
22 في المائة

الشرق األوسط 17 في المائة

آسيا والمحيط الهادئ 16 في المائة

أوروبا 3 في المائة

جرى تقديم الدعم العملياتي في أكثر من 

95
مناسبة...

في أكثر من

24
سياقا مختلفا.

وقدم الدعم في مجاالت تصميم 
وإدارة جهود الوساطة وتيسير الحوار؛ 

وقضايا الجنسين واإلدماج؛ وصياغة 
الدساتير؛ وعمليات وقف إطالق النار/

الترتيبات األمنية.

المناطق التي قدمنا فيها الدعم:

األهداف الرئيسية

تدعم األمم املتحدة الدول األعضاء بواسطة مجموعة واسعة من 

مبادئ  عىل  ترتكز  الدوليني،  واألمن  السالم  مجال  يف  األنشطة 

األمن.  ومجلس  العامة  الجمعية  وواليات  املتحدة  األمم  ميثاق 

وبفضل ما تبذله املنظمة من جهود يف املجال السيايس ومجايل 

نشوب  منع  عىل  تساعد  فهي  السالم،  وحفظ  السالم  بناء 

بالوسائل  وتسويتها  وإداراتها  حدتها  من  والتخفيف  النزاعات 

السلمية. وتكرس املنظمة أيضا قدرات لتعزيز مشاركة املرأة يف 

عمليات السالم والتصدي للعنف ضد األطفال، والعنف الجنيس 

االستغالل  ومنع  املسلح،  والنزاع  واألطفال  النزاع،  حاالت  يف 

واالنتهاك الجنسيني، ومنع جرائم اإلبادة الجماعية. 

النتائج الرئيسية

منع نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها 

النزاعات  نشوب  منع  لتعزيز  عملنا  أساليب  بتعديل  قمنا  لقد 

التي فرضتها  اإلضافية  التحديات  الرغم من  السالم عىل  وصنع 

الجائحة. وتواصل ممثيلَّ ومبعوثيَّ الخاصون مع أطراف النزاع 

من أجل التقدم صوب وقف إطالق النار والتوصل إىل تسويات 

للعملية  دعمنا  تقديم  واصلنا  السودان،  ففي  دائمة.  سياسية 

لتقديم  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  بإنشاء  فقمنا  االنتقالية 

إىل  البعثة  ودعت  السودان.  يف  االنتقالية  الفرتة  خالل  املساعدة 

تنفيذ اتفاق جوبا للسالم يف السودان وعملت لتشجيع الجماعات 

السالم  عملية  املشاركة يف  االتفاق عىل  املوقعة عىل  املسلحة غري 

من أجل تحقيق سالم شامل يعود بالنفع عىل الجميع. وتحقيقا 

الحكومة  بني  السالم  محادثات  البعثة  دعمت  الغاية،  لهذه 

االنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال/

القوميات،  املتعددة  بوليفيا  الحلو. ويف دولة  العزيز  فصيل عبد 

املتحدة  األمم  مبادرة  وتنفيذ  الحميدة  املساعي  عملية  ساهمت 

لتوطيد السالم يف إجراء االنتخابات يف أجواء سلمية بوجه عام. 

ويف ليبيا، أفضت الحوارات بني الليبيني التي يرستها بعثة األمم 

املتحدة للدعم يف ليبيا إىل توقيع اتفاق لوقف إطالق النار يف 23 

سياسية،  طريق  خريطة  ووضع   ،2020 األول/أكتوبر  ترشين 

االنتخابات  نحو  البلد  لقيادة  مؤقتة  تنفيذية  سلطة  واختيار 

ممثالت من الربملان والحكومة ولجنة االنتخابات الوطنية يف الصومال يشاركن يف مناقشات تهدف إىل زيادة املشاركة السياسية للمرأة يف الصومال. املقرر إجراؤها يف 24 كانون األول/ديسمرب 2021. ويف جنوب 
)مقديشو، الصومال؛ 7 كانون الثاني/يناير 2020( © إلياس أحمد
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يقوم أحد حفظة السالم التابعني لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان برصد الخط األزرق أثناء دورية يف محيط بسطرة. وتضطلع القوة بحوايل 450 نشاطا يوميا، 
عىل الرغم من جائحة كوفيد-19. )جنوب لبنان؛ 21 أيار/مايو 2020( © قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان/باسكوال غوريز

يف  الثقة  لتعزيز  والوساطة  الحميدة  باملساعي  قمنا  السودان، 

ط لتسوية النزاع يف جمهورية جنوب السودان. االتفاق املنشَّ

فتيل  نزع  للمساعدة يف  أيضا  الخاصون  وعمل مبعوثّي وممثيلّ 

ممثيل  ساعد  مالوي،  ففي  االنتخابية.  العمليات  حول  التوترات 

التي  للتحديات  التصدي  يف  األفريقي  االتحاد  لدى  الخاص 

خفض  ذلك  يف  بما  متطاولة،  رئاسية  انتخابية  عملية  تطرحها 

املعنية  الوطنية  املؤسسات  الثقة يف  التوتر وتعزيز  حدة مظاهر 

لجمهورية  الخاص  ممثيل  وبذل  واحرتامها.  الطعون  يف  بالبت 

التقيد  عىل  للمساعدة  الحميدة  مساعيه  الوسطى  أفريقيا 

باملواعيد املقررة لالنتخابات الرئاسية والترشيعية عىل الرغم من 

صعوبة الظروف. 

أساسية  اإلقليمية  املنظمات  مع  الوثيقة  رشاكتنا  زالت  وما 

لعملنا. فقد ساهم التعاون بني الجماعة االقتصادية لدول غرب 

أفريقيا  لغرب  املتحدة  األمم  ومكتب  األفريقي  واالتحاد  أفريقيا 

ومنطقة الساحل، فضال عن رشكاء آخرين، يف منع ونزع فتيل 

أفريقيا  غرب  يف  باالنتخابات  املتصلني  والعنف  التوتر  مظاهر 

التي  الرئاسية  االنتخابات  الساحل، وال سيما يف سياق  ومنطقة 

ويف   .2020 األول/أكتوبر  ترشين   31 يف  ديفوار  بكوت  جرت 

شباط/  1 يف  الطوارئ  حالة  عن  الجيش  إعالن  عقب  ميانمار، 

بميانمار  املعني  الخاص  ومبعوثي  أنا  قمت   ،2021 فرباير 

لشعب  الديمقراطية  التطلعات  لدعم  دولية  دعوات  بتوجيه 

األمم  تتبع  أن  كفالة  عىل  ذاته  الوقت  يف  العمل  مع  ميانمار، 

ميانمار  لشعب  املساعدة  تقديم  ملواصلة  متسقا  نهجا  املتحدة 

ويف تعزيز رشاكة األمم املتحدة مع رابطة أمم جنوب رشق آسيا.

السياسية  البعثات  من  بعثة   40 من  أكثر  املتحدة  ولألمم 

عدد  يفوق  السالم  حفظ  عمليات  من  عملية   12 و  الخاصة 

عمليات  وتحرص  فرد.   90  000 والنظاميني  املدنيني  أفرادها 

أساليب  وتكيف  املعقدة  الحاالت  يف  أهدافها  بلوغ  عىل  السالم 

عملها لكي تتمكن بشكل أفضل من دعم الجهود الوطنية لبناء 

السالم والحفاظ عليه. وجرى التخطيط للمسار االنتقايل لألمم 

الديمقراطية والسودان وغينيا -  الكونغو  املتحدة يف جمهورية 

املتحدة  األمم  وأفرقة  البعثات  مع  الوثيق  بالتعاون  بيساو 

التحول  املتحدة  األمم  راعت  السودان،  ففي  القطرية. 

الديمقراطي للبلد بتكييف هيكلها الخاص، حيث قامت بإغالق 

دارفور  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة  العملية 

خالل  املساعدة  لتقديم  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  وتعزيز 

وعملية  السيايس  االنتقال  لدعم  السودان  يف  االنتقالية  الفرتة 

السالم واملساهمة يف بناء السالم يف البلد. 

أيدتها  التي  السالم،  حفظ  أجل  من  للعمل  مبادرتي  وواصلت 

154 دولة عضوا وأربع منظمات رشيكة، حشد الدعم الجماعي 

حفظة  وأمن  سالمة  تعزيز  ذلك  يف  بما  السالم،  حفظ  لعمليات 

وضع  وكفالة  ومساءلتها،  البعثات  أداء  وتعزيز  السالم، 

ويف  السياسية.  األهداف  تحقيق  تدعم  متكاملة  اسرتاتيجيات 

29 آذار/مارس 2021، قدمُت الصيغة املعزَّزة من خطة العمل 

من أجل حفظ السالم ملواصلة تقوية االلتزامات وتوطيد النتائج 

يف ميدان العمل من أجل حفظ السالم.

تتطور  وحلها  وإدارتها  النزاعات  نشوب  ملنع  آلياتنا  فتئت  وما 

فقد  املستجدة.  واالتجاهات  والتهديدات  املخاطر  ضوء  عىل 

أصبحت بعثاتنا تستعمل األدوات الرقمية لرصد وسائط اإلعالم 

املضللة  املعلومات  ذلك  يف  بما  اإلنرتنت،  عىل  املنشور  واملحتوى 

خالل  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  ففي  الكراهية.  وخطاب 

مع  عملنا  السودان،  جنوب  ويف  األخرية  الرئاسية  االنتخابات 

الكراهية  أجل مواجهة خطاب  االجتماعي من  التواصل  رشكات 

اإلذاعي  الربنامج  يحارب  مايل،  ويف  املضللة.  واملعلومات 

من  )الصواب   Le vrai du faux البعثة  تبثه  الذي  األسبوعي 

الخطأ( املعلومات املضللة. وساعدت الوسائل الرقمية أيضا عىل 

تواصلت  ليبيا، حيث  يف  الحوار  عمليات  يف  أوسع  مشاركة  دعم 

بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا مع مجموعات كبرية من النساء 

عرب  األوسع  الليبي  والجمهور  املحليني  واملمثلني  والشباب 

واستجابة  نظرهم.  وجهات  الستقاء  الرقمية  املنصات 

سلوك حفظة العمل السيايسالسالم واألمن
السالم وعمليات 

حفظ السالم

بناء السالم
والحفاظ عليه

املرأة والسالم الحماية
واألمن

األداء واملساءلةالرشاكات

الرتكيز عىل االتصاالت 
االسرتاتيجية

ضمان تزويد بعثات 
حفظ السالم بالقدرات 

املناسبة واألطر 
التوجيهية املالئمة

تعزيز التكامل 
االسرتاتيجي 

والعملياتي

ضمان االتساق 
الجماعي كأساس 
لالسرتاتيجيات 

السياسية

تحقيق املساءلة لصالح 
حفظة السالم التابعني 

لألمم املتحدة عندما 
ترتكب هجمات ضدهم

دعم مساءلة جميع 
حفظة السالم

اإلبقاء عىل التواصل 
البناء والتعاون مع 

البلدان املضيفة

خطتنا األساسية يف ميدان حفظ السالم

تهدف املبادرة املعززة للعمل من أجل حفظ السالم إىل ترسيع التقدم املحرز يف تنفيذ املبادرة األصلية بالرتكيز عىل سبع أولويات رئيسية. ويجري مراعاة خطة املرأة 
والسالم واألمن ومبادئ االبتكار واالعتماد عىل البيانات واالستعانة بالتكنولوجيا يف عمليات حفظ السالم يف األولويات السبع جميعا. وقد أقرت هذه املبادرَة حتى اآلن 

154 دولة عضوا وأربُع منظمات رشيكة.

من أجل حفظ السالم

املبادرة املعززة لـ
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الكراهية  خطاب  بشأن  املتحدة  األمم  عمل  وخطة  السرتاتيجية 

أداة  وضعنا  مؤخرا،  أعلنتُها  التي  البيانات  واسرتاتيجية 

إلكرتونية لتيسري اإلبالغ عىل وسائط التواصل االجتماعي، ونحن 

عىل  البعثات  ملساعدة  أخرى  رقمية  أدوات  استحداث  بصدد 

نطاق  وعىل  الكراهية.  وخطاب  املضللة  للمعلومات  التصدي 

شبكة  طريق  عن  والياتنا  تنفيذ  تعزيز  عىل  نعمل  فإننا  أوسع، 

استخدام  إمكانية  ببحث  املتحدة، وذلك  لألمم  التابعة  املبتكرين 

التكنولوجيات  ذلك  يف  بما  قطاعات،  لعدة  الشاملة  املنهجيات 

الغامرة،  التجربة  بتقنية  واملشاهدة  السلوكية  والرؤى  الجديدة 

وتجريب تلك املنهجيات واالستفادة منها.

والسالم  الشباب  عن  يل  تقرير  أول  أصدرُت   ،2020 عام  ويف 

القرار  األمن  مجلس  اتخذ  أن  منذ   )S/2020/167( واألمن 

2250 )2015( الذي اعرتف فيه بما للشباب من دور أسايس يف 

منع نشوب النزاعات وحلها ويف الحفاظ عىل السالم. 

حماية املدنيني 

الخاصة  السياسية  والبعثات  السالم  حفظ  عمليات  واصلت 

للمسؤولية  دعما  املدنيني،  حماية  يف  مهم  بدور  االضطالع 

السيايس  العمل  خالل  من  ذلك  يف  بما  املضيفة،  للدول  الرئيسية 

حقوق  تعزيز  ودعم  وحلها،  النزاعات  نشوب  منع  إىل  الرامي 

املساعدة  وتيسري  القانون  سيادة  وتوطيد  وحمايتها  اإلنسان 

فرضتها  التي  التنفيذية  القيود  ضغط  من  وللتخفيف  اإلنسانية. 

مشاركة  بتكييف  السالم  حفظ  عمليات  قامت  الجائحة، 

املجتمعات املحلية، وتسيري الدوريات، وبناء القدرات. ففي جنوب 

السودان، عىل سبيل املثال، ُقطع شوط رئييس عندما أعيد تصميم 

تتوىل  للنازحني  كمواقع  الستخدامها  املدنيني  حماية  مواقع 

السلطات الوطنية توفري األمن لها. ويف السودان، تقدم بعثة األمم 

يف  االنتقالية  الفرتة  خالل  املساعدة  لتقديم  املتكاملة  املتحدة 

املدنيني. ويف  الدعم يف تنفيذ اسرتاتيجية وطنية لحماية  السودان 

املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  قامت  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 

املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية أفريقيا الوسطى 

االنتخابية،  التوترات  بتحقيق االستقرار يف عدة مناطق يف خضم 

مما خفف من ترضر املدنيني ومّكن من املشاركة الشعبية. 

عملنا في مجال حفظ السالم

أكثر من

90 000
من حفظة السالم...

... من ضمنهم

4 333
من حافظات السالم...

في

12
عملية...

في

12
بلدا...

األمن المناخي

وسعت آلية األمن المناخي جهودها لدعم بعثات 
القطرية  وأفرقتها  الميدانية  المتحدة  األمم 
والشركاء اآلخرين في المناطق المتأثرة تأثرا كبيرا 
بالصالت القائمة بين تغير المناخ والسالم واألمن. 
بمشاركة  مشاريع  تنفيذ  في  اآللية  شرعت  وقد 
جهات متعددة في األمريكيتين والشرق األوسط 
تعزيز  إلى  الكبرى تهدف  الصحراء  وأفريقيا جنوب 
النهج المتكاملة المراعية لالعتبارات الجنسانية 
اآللية  في تحليل المخاطر والتصدي لها. وتسعى 
في جميع األعمال التي تضطلع إلى االستفادة من 
المناخي  والعمل  السالم  بناء  لتعزيز  الشراكات 

من أجل إيجاد حلول مستدامة.

بعد املكوث يف موقع الحماية التابع لبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان يف جوبا لعدة سنوات، عاد 13 نازحا طوعا إىل مسقط رأسهم. )ملكال، جنوب 
السودان؛ 25 شباط/فرباير 2020( © األمم املتحدة/إسحاق بييل
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٪18

٪5,3

٪12,3

٪3,9

٪30,3

٪18

٪22,3

٪9

٪36

٪25

الوحدات
المشكلة

وحدات 
الشرطة 

المشكلة

ضابطات 
األركان 

والمراقبات 
العسكريات

فرادى 
ضابطات 
الشرطة

عند بداية تنفيذ استراتيجية التكافؤ 
بين الجنسين )2018(

2021

ازداد عدد الموظفات العامالت 
والمراقبات العسكريات بقرابة 50 

في المائة منذ بدء تنفيذ استراتيجية 
التكافؤ بين الجنسين في صفوف 

األفراد النظاميين

بلوغ غاية 25 في المائة على األقل 
في وظائف أفراد الشرطة المهنيين 

المعارين في مقر األمم المتحدة و 21 
في المائة في البعثات الميدانية فيما 

بين عام 2019 وعام 2020

تجاوز عدد النساء العامالت في مجال 
العدالة والسجون هدف استراتيجية 

التكافؤ بين الجنسين في صفوف األفراد 
النظاميين بنسبة 3 في المائة في عام 

2019 و 2,6 في المائة في عام 2020

تحقيق التكافؤ بين الجنسين ضمن 
صفوف األفراد النظاميين

األفراد العسكريون

الشرطة

العدالة والسجون

بلفيا دي بونور روامال هي واحدة من 258 امرأة التحقن مؤخرا بقوة الدرك الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى من خالل حملة تجنيد بدأتها بعثة األمم املتحدة 
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد عرضت هذه الصورة يف معرض صور “Women Wage Peace” يف األمم املتحدة يف 
املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة   © )2019 الوسطى؛  أفريقيا  )جمهورية  السالم.  السالم يف سياقات حفظ  تحويل جهود  يف  يساهمن  نساء  الذي عرض   ،2020 عام 

املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية أفريقيا الوسطى/هرييف سريفيو

املرأة والسالم واألمن 

رؤساء  من  املائة  يف   48 النساء  مثلت   ،2021 يف شباط/فرباير 

أجل  من  املبذولة  الجهود  قيادة  وتولني  البعثات  رؤساء  ونواب 

إيجاد حلول سياسية لألزمات. واستطعنا أيضا أن نحرز تقدما 

يف زيادة عدد النساء يف صفوف األفراد النظاميني، فتجاوزنا يف 

بني  التكافؤ  اسرتاتيجية  يف  املحددة  األهداف  2021 جميع  عام 

 ،2028-2018 للفرتة  النظاميني  األفراد  صفوف  يف  الجنسني 

األفراد  بني  من  النساء  عدد  زاد  وقد  واحد.  هدف  باستثناء 

ونحن  املاضية،  الثالثة  العقود  يف  أضعاف  بخمسة  النظاميني 

نعمل من أجل تحقيق التكافؤ الكامل بني الجنسني استنادا إىل 

األفراد  صفوف  يف  الجنسني  بني  للتكافؤ  اسرتاتيجيتنا 

لتحسني  تدابري  اتخاذ  نواصل  الغاية،  هذه  ولبلوغ  النظاميني. 

بيئة العمل والتخفيف من الحواجز التي تعرتض مساهمة املرأة 

بطريقة مجدية يف حفظ السالم.

األمن  مجلس  قرار  اتخاذ  عىل  عاما  عرشين  مرور  بعد  أنه  غري 

املسار  يف  للمرأة  املبارشة  املشاركة  تزال  ال   ،)2000(  1325

ويف عام 2020، واصل صندوق بناء السالم تركيزه عىل أنشطة 

40 يف  نحو  وُرصد  الجنسانية.  لالعتبارات  املراعية  السالم  بناء 

بني  املساواة  أنشطة  لدعم  الصندوق  استثمارات  من  املائة 

يف  املحدد  السنوي  بذلك هدفه  فتجاوز  املرأة،  وتمكني  الجنسني 

هدف  التوايل  عىل  السادس  للعام  تجاوز  مثلما  املائة،  يف   30

النقاط  ذات  العمل  خطة  وهي  خطتي،  يف  املحدد  املائة  15 يف 

السبع بشأن بناء السالم املراعي للمنظور الجنساني. ويف إطار 

الجنسانية، قدمت  القضايا  اسرتاتيجية لجنة بناء السالم بشأن 

عمليات  يف  املشاركات  النساء  من  للعديد  ملموسا  دعما  اللجنة 

بناء السالم. وزادت اللجنة أيضا من عدد مقدمات اإلحاطات من 

6 نساء يف عام 2019 إىل 25 امرأة يف عام 2020.

املرأة  خطة  يف  تنفيذا  األقل  األهداف  أحَد  السالم  عمليات  1 من 

والسالم واألمن. ويف عام 2021، دعوت الدول األعضاء إىل تنفيذ 

معينة،  حصص  تخصيص  ذلك  يف  بما  مؤقتة،  خاصة  تدابري 

عمليات  يف  الرجل  مع  املساواة  قدم  عىل  املرأة  مشاركة  لتعزيز 

السالم وغريها من عمليات صنع القرار. 

اإلنساني  والعمل  للسالم  املرأة  صندوق  عزَّز   ،2020 عام  ويف 

الالئي يساهمن يف منع نشوب  للنساء  بدرجة كبرية من دعمه 

السالم  تدابري  إنجاز  وترسيع  لألزمات  والتصدي  النزاعات 

منظمة   293 الصندوق  دعم  فقد  املحلية.  مجتمعاتهن  داخل 

محلية يف مناطق تشهد نزاعات أو تمر بأوضاع إنسانية، ليبلغ 

عدد املستفيدين من ذلك الدعم 6,4 ماليني شخص يف 22 بلدا. 

ووفر الصندوق أيضا تمويال ملا عدده 62 منظمة من منظمات 

لجائحة  التصدي  أنشطة  يف  املنخرطة  املدني  املجتمع 

كوفيد-19 يف 18 بلدا. 

عملنا من أجل تحقيق المساواة في 
التمثيل

في عام 2020...

 40 في المائة 
من مبعوثي األمين العام وممثليه 

ومستشاريه كنَّ نساء.

50 في المائة
من أعضاء المجلس االستشاري الرفيع 

المستوى المعني بالوساطة التابع لألمين 
العام كنَّ نساء.

40 في المائة
من الموظفين العاملين ضمن أفرقة 

الوساطة التابعة لألمم المتحدة كنَّ نساء.

23 في المائة
من المفاوضين والمندوبين في عمليات 

السالم التي قادتها األمم المتحدة أو 
شاركت في قيادتها ُكنَّ نساء.
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 التنمية المستدامة الشاملة للجميع، 
ومنع نشوب النزاعات وبناء السالم وجهان 

لعملة واحدة. 
أوسكار فرنانديز- تارانكو، األمين العام المساعد لدعم بناء السالم

دعم بناء السالم 

العامة  الجمعية  اختتمت   ،2020 األول/ديسمرب  كانون   21 يف 

التابع  السالم  بناء  لهيكل  الثالث  االستعراض  األمن  ومجلس 

 201/75 التوأمني  القرارين  باإلجماع  واعتمدا  املتحدة،  لألمم 

و 2558 )2020(. 

وإقليميا  قطريا  15 سياقا  يف  أنشطة  السالم  بناء  لجنة  ونفذت 

الرشكاء  متعدد  دعم  تقديم  بينها  من   ،2020 عام  يف  منفصال 

لبناء السالم يف بوركينا فاسو، والتواصل مع املقاتالت السابقات 

الوطنية  التنمية  لخطة  الدعم  وحشد  كولومبيا،  يف  والناجيات 

وإطار املصالحة الوطنية يف الصومال. 

دوالر  مليون   174 حوايل  السالم  بناء  صندوق  وقدم 

كاستثمارات يف 39 بلدا يف عام 2020، وُرصد 97 يف املائة من 

التنمية  أهداف  إطار  يف  مندرجة  غايات  لتحقيق  املبلغ  ذلك 

إليها  تلجأ  التي  األوىل  األداة  الصندوق  وباعتبار  املستدامة. 

النزاعات  نشوب  منع  مجال  يف  املتكاملة  الربامج  لدعم  املنظمة 

لتنفيذ  استثماراته  من  املائة  يف   83 فقد خصص  السالم،  وبناء 

الربامج املشرتكة. وكان من بني األولويات الرئيسية دعم التدابري 

ثمانية  يف  االنتقال  عمليات  لتيسري  املنظومة  نطاق  عىل  املتخذة 

والسودان؛  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  ضمنها  من  بلدان، 

العابرة  والنُهج  بلدا؛   20 يف  والشباب  النساء  إدماج  وأنشطة 

للحدود والنهج اإلقليمية التي تشمل 20 بلدا، بما يف ذلك أمريكا 

الوسطى ومنطقة الساحل. 

سياقا   47 يف  فتعاوننا  الدويل،  البنك  مع  رشاكتنا  أيضا  وعززنا 

الوقاية  وهي  األولوية  ذات  املجاالت  يف  أنشطة  لتنفيذ  قطريا 

وتدابري  القرسي  النزوح  مسألة  ومعالجة  الغذائي  األمن  ودعم 

مكافحة جائحة كوفيد-19.

منع  مجال  في  الوطنية  القدرات  بناء  أجل  من  يعملون  والتنمية  السالم  شؤون  مستشارو 
نشوب النزاعات

* لم تكتمل بعد الدراسة االستقصائية، ولذلك فإن بعض األرقام قد تختلف بسبب إدراج الردود اإلضافية. ويجري نشر مستشاري شؤون السالم والتنمية في إطار البرنامج 
المشترك بين إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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 مستشارو شؤون 
 السالم والتنمية  

على الصعيد الدولي

 مستشارو شؤون 
 السالم والتنمية  

على الصعيد الوطني

 متطوعو 
األمم المتحدة

 المستشارون
المعارون

108
وجود 

من وظائف  مستشاري شؤون السالم  
والتنمية  في 65 بلداً في عام 2021

المبالغ التي حظيت 
بالموافقة في عام 2020

بلدان أخرى يجري فيها حاليا 
تنفيذ برامج صندوق بناء السالم

جرت الموافقة على 174 مليون دوالر 
لتنفيذ المشاريع ووردت 180 مليون دوالر 

في شكل التزامات جديدة

صندوق األمين العام لبناء السالم 2020

استفادة المزيد من البلدان من الصندوق 
بفضل وجود عدد مستقر من المانحين

ر بعد الحدود النهائية بين السودان وجمهورية جنوب السودان. الحدود واألسماء المبينة في هذه الخريطة، والعالمات المستخدمة فيها، ال تعني أن األمم المتحدة تقرها  لم تقرَّ
أو تقبلها رسميا.

الفلبني/
3 ماليني دوالر

ميانمار/ 2,5 مليون دوالر

بابوا غينيا الجديدة/
5 ماليني دوالر

جزر سليمان /
 1,5 مليون دوالر

رسيالنكا /
3 ماليني دوالر

الكامريون /
  3,6 ماليني دوالر

جمهورية أفريقيا الوسطى/
 10 ماليني دوالر

الصومال / 662 ألف دوالر

موريتانيا / 6,3 ماليني دوالر

توغو / 3 ماليني دوالر

النيجر / 3,3 ماليني دوالر

بوركينا فاسو / 11 مليون دوالر

مايل / 9 ماليني دوالر

غينيا / 5 ماليني دوالر

غينيا - بيساو /
2,3 مليون دوالر

سرياليون / 4,4 ماليني دوالر

ليربيا / 1,8 مليون دوالر

كوت ديفوار / 6,6 ماليني دوالر

دولة بوليفيا 
املتعددة 
القوميات/
3 ماليني دوالر

هندوراس /
6,9 ماليني دوالر

السلفادور /
7,9 ماليني دوالر

كولومبيا /
4,6 ماليني دوالر

هايتي /
10 ماليني دوالر

غواتيماال /
1,3 مليون دوالر

3

الجمهورية الدومينيكية /
1 مليون دوالر

بنن / 1,4 مليون دوالر

مدغشقر / 5,1 ماليني دوالر

ليسوتو / 1,5 مليون دوالر

رواندا /
1,3 مليون دوالر

غابون / 1,6 مليون دوالر

كرييباس /
1 مليون دوالر

جزر مارشال/ 
1,2 مليون دوالر

توفالو/
1 مليون دوالر

أوكرانيا / 2 مليون دوالر

تشاد / 5,4 ماليني دوالر

السودان / 6,8 ماليني دوالر

جمهورية الكونغو الديمقراطية/
13,9 ماليني دوالر

جنوب السودان /
4,5 ماليني دوالر

 

غامبيا / 5 ماليني دوالر

20072020

6

33

املوافقة
عىل استفادة 

39
 بلدا من 
التمويل

التزام
24

بلدا مانحا 
بتقديم
أموال

20072020

4

79

اعتماد ميزانية 
بمبلغ 174 
مليون دوالر

 بلغت 
التزامات
املانحني 

180
مليون دوالر مليون دوالر

مليون
دوالر
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دعمنا في مجال سيادة القانون 
والمؤسسات األمنية

قيام أكثر من

9 000
من أفراد شرطة األمم المتحدة بتنمية القدرات 

الوطنية في الدول المضيفة.

توعية

1,7مليون شخص
بمخاطر الذخائر وتدريب أكثر من 000 24 

ي أخطار األجهزة المتفجرة  شخص على توقِّ
وسبل التصدي لها.

استفادة

700 38 شخص من برامج 
األمم المتحدة لنزع السالح والتسريح وإعادة 

اإلدماج وبرامجها للحد من العنف في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا 

الوسطى ودارفور.

بلغت نسبة النساء العامالت في 8 من عمليات 
األمم المتحدة للسالم

34 في المائة من بين موظفي العدالة 
والسجون الذين توفرهم الحكومات.

المساعدة االنتخابية التي نقدمها

تقديم دعم تنمية القدرات لصالح

54
دولة عضوا في العمليات والمؤسسات االنتخابية...

... وإجراء ما عدده

13
تقييما لالحتياجات، افتراضيا وبالحضور

الشخصي على السواء.

وتقديم مساعدة مباشرة في إجراء

 22
عملية انتخابية، مع االعتناء في العديد منها 

 بدعم التدابير الصحية وتدابير السالمة
الرامية إلى الحد مخاطر كوفيد-19.

إجراء حملة عالمية أفضت إلى زيادة عدد 
المدرجين في قوائم المرشحين من موظفات 

 األمم المتحدة الخبيرات في الشؤون
االنتخابية بنسبة

25 في المائة.
)1(     يشار إلى كوسوفو في سياق مدلول قرار مجلس األمن 1244 )1999(.

عىل الرغم من هشاشة الحالة األمنية يف جمهورية أفريقيا الوسطى، فقد حشدت النساء قواهن للدعوة إىل إجراء انتخابات سلمية. وشكلت النساء نسبة 46 يف املائة 
يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة   ©  )2020 األول/ديسمرب  كانون   27 الوسطى؛  أفريقيا  )جمهورية  املسجلني.  الناخبني  من 

جمهورية أفريقيا الوسطى/هرييف سريفيو

املساعدة االنتخابية

لالنتخابات.  بالنسبة  بالتحديات  حافال  عاما   2020 عام  كان 

قرارات  التخاذ  مضطرة  نفسها  األعضاء  الدول  وجدت  فقد 

صعبة بشأن االنتخابات إما بتأجيلها وإما بتنظيمها، وكان قرار 

قانوني  اعتبارات معقدة بعضها  التنظيم منطويا عىل  امليض يف 

صلة  ذات  مسائل  يطرح  اآلخر  وبعضها  سيايس  وبعضها 

بحقوق اإلنسان والصحة العامة.

وقدمنا املساعدة االنتخابية يف 54 دولة وإقليما وكانت 9 منها 

مساعدة  وقدمنا  األمن.  مجلس  عن  صادرة  بوالية  مشمولة 

مبارشة يف إجراء 22 عملية انتخابية واستفتاء يف عام 2020، 

وجمهورية  القوميات  املتعددة  بوليفيا  دولة  يف  ذلك  يف  بما 

أفريقيا الوسطى وجمهورية مولدوفا وفانواتو وقريغيزستان 

كاليدونيا  يف  وكذلك  والنيجر،  ومالوي  ومايل  ديفوار  وكوت 

إما  لالحتياجات  تقييما   13 وأجرينا  )فرنسا(.  الجديدة 

 12 عدده  بما  وقمنا  افرتاضيا،  وإما  املكان  عني  إىل  بالتوجه 

بعثة استشارية. 

االنتخابية،  للمساعدة  إطار  وضع  يف  األفريقي  االتحاد  ودعمنا 

بياناتها  قاعدة  تعزيز  يف  العربية  الدول  جامعة  ودعمنا 

االنتخابية وذاكرتها املؤسسية. 

ويعد تعزيز مشاركة املرأة مبدأ موجها يف دعمنا االنتخابي. وقد 

االحتياجات  تقييمات  جميع  يف  الجنسانية  االعتبارات  روعيت 

االنتخابية. وقدمت األمم املتحدة الدعم ملا عدده 45 دولة عضوا 

العمليات  يف  املرأة  مشاركة  زيادة  أجل  من  جهودها  سياق  يف 

إىل  الدعوة  ذلك  وشمل  الرجل،  مع  املساواة  قدم  عىل  االنتخابية 

بوليفيا  دولة  ففي  واعتمادها.  مؤقتة  خاصة  تدابري  اتخاذ 

السياسية  املشاركة  املثال، دعمنا  القوميات، عىل سبيل  املتعددة 

يف  الجنساني  العنف  مكافحة  إىل  ترمي  تدابري  واتخاذ  للمرأة 

العمل السيايس، وأفضت الجهود الوطنية، ألول مرة، إىل تحقيق 

التي  الحملة  وتُوجت  املرشحني.  قوائم  يف  الجنسني  بني  التكافؤ 

شؤون  يف  خربائنا  قائمة  لتنويع  العاملي  الصعيد  عىل  أجريناها 

االنتخابات بزيادة بنسبة 25 يف املائة يف عدد الخبريات. 

سيادة القانون واملؤسسات األمنية 

األمن  الحوكمة يف قطاع  القانون وتعزيز  يزال توطيد سيادة  ال 

والسالم  االستقرار  تحقيق  ركائز  من  أساسية  ركيزة  يمثالن 

مجلس  عن  الصادرة  الواليات  عىل  بناء  واصلنا،  فقد  الدائم. 

بعثات  بها  توجد  التي  واملناطق  البلدان  قدرات  دعم  األمن، 

ميدانية لألمم املتحدة، بما يف ذلك أفغانستان وجمهورية أفريقيا 

السودان  وجنوب  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  الوسطى 

وهايتي  ومايل  وليبيا  بيساو   - وغينيا  والصومال  والسودان 

عن  املساءلة  تعزيز  طريق  عن  كوسوفو)1(،  وكذلك  واليمن، 

وتحسني  السجون،  أمن  وتعزيز  للنزاعات،  املؤججة  الجرائم 

ينسجم  بما  مساءلتها  وزيادة  واألمن  الدفاع  قوات  قدرات 

وحقوق اإلنسان الدولية والقانون الدويل اإلنساني، ونزع سالح 

الحياة  يف  إدماجهم  وإعادة  وترسيحهم  السابقني  املقاتلني 

املدنية، والتخفيف من أخطار املتفجرات.

ومشورة  وأدوات  مساعدة  من  يلزم  ما  األعضاء  للدول  وقدمنا 

الصلة  ذات  املحتملة  النزاع  ألسباب  تصديها  طريقة  لتحسني 

الوقاية مما  األمن، وسبل  وإدارة قطاع  القانون  بمسائل سيادة 

ينجم عن جائحة كوفيد-19 من مخاطر تتصل بقطاعي سيادة 

القانون واألمن عىل الصعيد الوطني.

القيام  يف  السالم  عمليات  من   16 عدده  ملا  املساعدة  وقدمنا 

العتبارات  مراٍع  نحو  عىل  العمليات  وتنفيذ  التخطيط  بأنشطة 

وتوفري  التوجيه  إسداء  خالل  من  وذلك  اإلنسان،  حقوق 

دعم  من  تقدمه  ما  لتحسني  السياسات  مجال  يف  التدريب 

الذخائر  بمخاطر  للتوعية  أنشطة  ونظمنا  الوطنية.  للسلطات 
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غير مسجلةمسجلة

األجسام التي أطلقت في الفضاء الخارجي مع مرور الزمن

األجسام  من  قياسي  عدد  إطالق 
 ،2020 عام  في  جسم   1  300 يقارب 
بثالثة   2019 عام  مستوى  يفوق  بما 
المائة  في   10 يعادل  ما  وهو  أضعاف. 
من جميع األجسام المسجلة في تاريخ 

استكشاف الفضاء.

 ال يمكن إنكار المساهمة التي يقدمها 
الفضاء في حياتنا اليومية. ولذلك، من 
الضروري المحافظة على استدامته في 

المدى الطويل مع العمل في الوقت نفسه 
من أجل توسيع نطاق االستفادة من 

الفضاء. ألننا عندما نفكر في المستقبل، 
يجب أن نفكر في الفضاء. 

سيمونيتا دي بيبو، مديرة مكتب شؤون الفضاء الخارجي

املتفجرة لفائدة أكثر من 1,7 مليون شخص، ووفرنا التدريب 

يفوق  ملا  لها  والتصدي  املتفجرة  األجهزة  أخطار  توقي  عىل 

تدابري  سياق  ويف  السالم.  وحفظة  النجدة  أفراد  من   24  000

الصحية  التوجيهات  مكنت  كوفيد-19،  جائحة  مكافحة 

برامج  تنفيذ  مواصلة  من  أصدرناها  التي  السالمة  وإرشادات 

يف  ذلك  يف  بما  املحلية،  املجتمعات  داخل  العنف  من  الحد 

تلك  من  املستفيدين  عدد  وبلغ  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 

الربامج 000 4 شخص يف عام 2020. 

شؤون مجلس األمن 

جلسة   79 إىل  الدعم  تقديم  من  الجائحة  خضم  يف  تمكنّا  لقد 

التي  الرسمية  غري  املشاورات  من   46 و  األمن  ملجلس  عامة 

الفيديو  143 إحاطة إعالمية عن طريق  عقدها، ودعمنا تنظيم 

أيضا  وقدمنا  كذلك.  الفيديو  طريق  عن  مشاورة   126 و 

بيانا   13 وإصدار  قرارا   57 املجلس  اتخاذ  تيسري  يف  املساعدة 

قد  والبيانات  القرارات  تلك  من  العديد  صدور  وكان  رئاسيا، 

فتئت  وما  بعد.  عن  للعمل  الجديدة  األساليب  بواسطة  حصل 

للمجلس  التابعة  الفرعية  للهيئات  الدعم  تقدم  العامة  األمانة 

ومنها لجان الجزاءات واألفرقة العاملة. 

العنف ضد األطفال، واألطفال والجماعات 
املسلحة، والعنف الجنيس يف حاالت النزاع 

وحقوق الضحايا 

األطفال  منه  يعاني  ما  تعميق  إىل  كوفيد-19  جائحة  أدت 

لتصاعد  وكان  الضعف،  مواطن  من  النزاعات  من  املترضرون 

حدة النزاعات وتجاهل أحكام القانون الدويل اإلنساني والقانون 

األطفال  ويتعرض  عليهم.  بالغ  وقع  اإلنسان  لحقوق  الدويل 

ضحية  ويقعون  املتحاربة  الفصائل  أيدي  عىل  والتشويه  للقتل 

التجنيد يف جبهات القتال أو يستخدمون يف أداء أدوار الدعم من 

قرابة  من  التحقق  جرى   ،2020 عام  ويف  النزاع.  أطراف  قبل 

الحكومية  القوات  أيدي  عىل  األطفال  ضد  انتهاك   24  000

التي  الجماعات  فيها  بما  الحكومية،  غري  املسلحة  والجماعات 

تصنفها األمم املتحدة ضمن قائمة الجماعات اإلرهابية.

العنف  وأعمال  الحدود  عرب  النزاعات  آثار  امتداد  ويعترب 

منطقتي  يف  سيما  وال  القلق،  عىل  الباعثة  األمور  من  الطائفي 

الساحل وحوض بحرية تشاد.

ويختلف وقع االنتهاكات الجسيمة عىل الفتيان والفتيات. فبينما 

ذكورا،  واستخدموا  جندوا  الذين  األطفال  من  املائة  يف   89 كان 

الجنيس  العنف  أعمال  من  الفتيات  بحق  اقرُتف  ما  نسبة  بلغت 

97 يف املائة. وتبقى أعمال العنف الجنيس املبلَّغ عنها أقل بكثري 

من األعمال املرتكبة بالفعل ويرجع ذلك إىل الخوف من الوصم 

عىل  الضحايا  وخشية  الخدمات  وانعدام  الثقافية  األعراف  وإىل 

من  املتحدة  األمم  تحققت   ،2020-2019 الفرتة  ويف  سالمتهم. 

األمم  وقعت   ،2020 آذار/مارس  ويف  حالة.   2  500 وقوع 

املتحدة إطارا للتعاون مع حكومة السودان للتصدي لإلفالت من 

بالنزاع.  املتصل  الجنيس  العنف  بأعمال  يتصل  فيما  العقاب 

يف  الجنيس  العنف  ملكافحة  املتحدة  األمم  مبادرة  شبكة  وأنهت 

حاالت النزاع عمل صندوقها االستئماني املتعدد املشاريع، الذي 

16 بلدا منكوبا بالنزاع، وأعلنت عن إنشاء  52 مرشوعا يف  دعم 

صندوق يخلفه لدعم تنفيذ قرار مجلس األمن 2467 )2019(.

برامج  وتوفري  األطفال  ضد  املرتكبة  االنتهاكات  إنهاء  ويعد 

األساسية  األمور  من  إدماجهم  إلعادة  ومستدامة  األجل  طويلة 

للحفاظ عىل السالم وتحقيق التنمية. وقد ركزت املنظمة بشكل 

يف  االنخراط  طريق  عن  ومنعها  االنتهاكات  إنهاء  عىل  متزايد 

املنظمات  مع  تعاونها  بتعميق  أيضا  وقامت  السالم،  عمليات 

اإلقليمية لحماية األطفال.

الفضاء الخارجي

التي  والسواتل  األجسام  من  قياسيا  عددا   2020 عام  شهد 

ملستقبل  فرصا  يخلق  الرسيع  التطور  وهذا  الفضاء.  يف  أطلقت 

أفضل ولكنه يطرح أيضا تحديات فيما يتصل بالسالمة واألمن 

واالستدامة يف الفضاء الخارجي. ومن أجل ذلك قمنا باالشرتاك 

بالحطام  للتوعية  حملة  بتنظيم  األوروبية  الفضاء  وكالة  مع 

املتحدة  اململكة  حكومة  مع  رشاكة  أيضا  وأقمنا  الفضائي. 

توسيع  هو  منها  الهدُف  الشمالية  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا 

نطاق الوعي باملبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء 

2019، ورشعنا  التي اعتمدت يف عام  البعيد،  الخارجي يف األمد 

يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الفضاء  وكالة  من  بدعم 

بشأن  املصلحة  صاحبة  املعنية  الجهات  مع  املوسع  التواصل 

موضوع استدامة الفضاء.



 أطفال يحرضون الصف يف املدرسة االبتدائية بأكاديمية ج. ن. كامباراج. 
الدولية/ العمل  منظمة   ©  )2020 آذار/مارس   30 كينيا؛  )سوبا، 

مارسيل كروزيت

التنمية في 
أفريقيا

•  إطار لرشاكة متجددة بني األمم املتحدة واالتحاد األفريقي بشأن خطة 

أفريقيا للتكامل والتنمية 2017-2027، قرار الجمعية العامة 254/71 

•  آلية رصد الستعراض تنفيذ االلتزامات املتعلقة بتنمية أفريقيا، قرار 

الجمعية العامة 293/66

•  اإلعالن السيايس بشأن احتياجات أفريقيا اإلنمائية، قرار الجمعية العامة 1/63

إنهاء النزاعات يف أفريقيا، قرار مجلس األمن 2457 )2019(  •

الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، قرار الجمعية العامة 335/73  •

•  إعالن األمم املتحدة بشأن الرشاكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا، قرار 

الجمعية العامة 7/57

•  التوصيات املتعلقة بأسباب النزاع يف أفريقيا وتحقيق السالم الدائم 

والتنمية املستدامة فيها، قرار الجمعية العامة 336/73

•  تعزيز األمم املتحدة: برنامج إلجراء املزيد من التغيريات، قرار الجمعية 

العامة 300/57

واليات مختارة

111 مليون دوالر

101 مليون دوالر أنصبة مقررة يف امليزانية العادية

10 ماليني دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية )بما يف ذلك اللجنة 

االقتصادية ألفريقيا(

موارد إرشادية

•  تنسيق جهود الدعوة والدعم عىل الصعيد العاملي من أجل مبادرات 

االتحاد األفريقي يف مجال التنمية

•  تنسيق مبادرات االتحاد األفريقي يف مجال التنمية ودعمها عىل 

الصعيد اإلقليمي

•  األنشطة اإلعالمية والتوعية من أجل مبادرات االتحاد األفريقي يف 

مجال التنمية

التعاون اإلقليمي من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا  •

الربامج الرئيسية

مكتب املستشار الخاص لشؤون أفريقيا  •

اللجنة االقتصادية ألفريقيا  •

إدارة التواصل العاملي  •

كيانات مختارة
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استفادت ليمليم وابنتها مريم من مساعدة أخصائيي اإلرشاد الصحي الذين أسعفوا مريم عندما ُشخصت إصابتها بااللتهاب الرئوي يف األسبوع األول من عمرها. 
)إثيوبيا؛ 29 آذار/مارس 2021( © اليونيسف

 تتيح االضطرابات الناجمة عن جائحة 
كوفيد-19 فرصة للبلدان األفريقية 
لتشجيع التحول في النموذج الفكري 

واإلمساك بزمام األمور في طريقها نحو 
التنمية. 

كريستينا إيزابيل لوبيز دا سيلفا مونتيرو دوارتي، مستشارة خاصة لشؤون 
أفريقيا

 تتمثل أولوياتنا الرئيسية بالنسبة 
ألفريقيا في ضمان الحصول السريع 

على اللقاحات والحصول على السيولة 
بأسعار في المتناول من أجل تحقيق 

تعاف بمساعدة القطاع الخاص يتسم 
باالستدامة وشمول الجميع واالعتماد على 

التكنولوجيا الرقمية، مع الدعوة إلى وضع 
سياسات تحمي الفقراء. 

فيرا سونغوي، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا

المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

السياق 

أفريقيا  يف  كوفيد-19  جائحة  مواجهة  إلجراءات  دعمنا  كان 

الجائحة،  ظهور  عقب  ومتكامال  رسيعا  آثارها  من  والتعايف 

الدعم  وعىل  واإلنسانية  الصحية  اإلجراءات  عىل  الرتكيز  وجرى 

االجتماعي - االقتصادي لحماية الفئات املستضعفة من السكان. 

االتحاد  مع  رشاكتنا  عليها  تنبني  التي  املبادئ  مع  وانسجاما 

األفريقي، قدمنا أيضا الدعم للتدابري املتخذة عىل صعيد املنطقة 

واستكملناها بواسطة إجراءات تنفيذية وسياساتية ودعوية. 

األهداف الرئيسية 

يف  والسالم  املستدامة  التنمية  بتشجيع  املتحدة  األمم  تقوم 

لخطة  املتكامل  التنفيذ  ترسيع  يف  املساهمة  خالل  من  أفريقيا 

بذلك  ونقوم   .2063 لعام  األفريقي  االتحاد  2030 وخطة  عام 

والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  لألبعاد  التصدي  خالل  من 

اإلنسان  وحقوق  واألمن  السالم  بني  القائمة  وللروابط  للتنمية 

القارة  بلدان  بني  التكامل  تعزيز  عىل  أيضا  ونساعد  والتنمية. 

والتعاون الدويل فيها. 
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األمم المتحدة تولي قدرا كبيرا من 
االهتمام ألفريقيا

رصد

أكثر من 40 في المائة
من نفقات األمانة العامة ألفريقيا.

2
 يعمل موظفان اثنان من بين كل 5 موظفين 

في القارة األفريقية.

يقيم

22 كيانا تابعا لألمم المتحدة
مكاتب اتصال لدى االتحاد األفريقي.

أكثر من

37 في المائة  من موظفي األمانة 
العامة لألمم المتحدة هم من أفريقيا.

يقوم رشكاء األمم املتحدة من املنظمات غري الحكومية بتدريب املزارعني عىل الحد من فقدان األغذية بعد الحصاد وغري ذلك من املمارسات لتحسني اإلنتاجية وتوسيع 
نطاق الوصول إىل األسواق. )نامالو، أوغندا؛ 9 تموز/يوليه 2020( © برنامج األغذية العاملي/هيو روثرفورد

النتائج الرئيسية 

بتوفري  أفريقيا  يف  الجائحة  مواجهة  إلجراءات  دعمنا  يف  قمنا 

من  كان  الجائحة،  انتشار  مستهل  يف  سياساتية  توجيهات 

جائحة  تأثري  بشأن  أصدرته  الذي  السياساتي  املوجز  ضمنها 

كوفيد-19 يف أفريقيا. وأجرت أفرقتنا القطرية تقييمات تتناول 

أبعادها  يف  كوفيد-19  لجائحة  االقتصادية   - االجتماعية  اآلثار 

االستناد  جرى  أساسا  نتائجها  وشكلت  واملواضيعية،  القطرية 

التي  االقتصادية   - االجتماعية  الخطط  من   47 وضع  يف  إليه 

التدابري  يف  الجميع  وشمول  البيئية  االعتبارات  مراعاة  تضمن 

املتخذة للتعايف من آثار الجائحة. ومن أجل منع نرش املعلومات 

املضللة يف أثناء تفيش الجائحة، عملنا مع االتحاد األفريقي عىل 

تنظيم حمالت توعية ملكافحة الخرافات الرائجة حول الفريوس 

يف  الجهود  هذه  وساهمت  الشأن.  بهذا  الوعي  وإذكاء  وتفشيه 

املؤكدة  املوثوقة  املعلومات  لنرش  املتحدة  األمم  مبادرة  تعزيز 

املؤسسات  من   275 عىل  مجانا  الجائحة وجرى عرضها  بشأن 

واملنابر اإلعالمية. 

القضاء على الفقر  1

القضاء التام على الجوع  2

الصحة الجيدة والرفاه  3

التعليم الجيد  4

المساواة بين الجنسين  5

المياه النظيفة والنظافة الصحية  6

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة  7

العمل الالئق ونمو االقتصاد  8

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية  9

10 الحد من أوجه عدم المساواة

11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة

12 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

13 العمل المناخي

الحياة تحت الماء  14

الحياة في البر  15

16 السالم والعدل والمؤسسات القوية

17  عقد الشراكات لتحقيق األهداف

قوة األدلةبيانات غير كافيةتراجعتقدم بطيء / جمودإحراز تقدم جيد

أفريقيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الغاية 200020202030

حتى كانون األول/أكتوبر 2019
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منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

1 

39 36 

بلد واحد لم يوقع على االتفاق

بلدا )67 في المائة من 
البلدان( أودعت صكوك 

تصديقها على االتفاق
بلدا لمقتضياتها المحلية 
المتعلقة بتصديق االتفاق

امتثال

54 
توقيع

54 بلدا على االتفاق

حتى أيار/مايو 2021

 جرى توظيف أكثر من 200 امرأة محلية يف أشغال بناء الطرق يف غامبيا حيث فاقت نسبة النساء 60 يف املائة من الفريق املعني بأشغال البناء. 
)غامبيا؛ 14 كانون الثاني/يناير 2020( © مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع/ريتيش رشيوك

بكوفيد-19  املتعلقة  املعارف  إلدارة  أفريقيا  مركز  وأنشأنا 

ولوحة تتبع حاالت كوفيد-19 يف أفريقيا كمحطة رقمية وحيدة 

أيضا  ودعمنا  املوضوع.  بهذا  املتعلقة  والبيانات  للمعلومات 

للفرتة  أفريقيا  يف  الرقمي  للتحول  األفريقي  االتحاد  اسرتاتيجية 

مركز  إطار  يف  املحرز  التقدم  أوجه  ووطدنا   2030-2020

االمتياز لنظم الهوية الرقمية والتجارة واالقتصاد. 

وضع  يف  إقليمية  اقتصادية  جماعات  وثالث  بلدا   38 ودعمنا 

اسرتاتيجيات وطنية لجني فوائد منطقة التجارة الحرة القارية 

دوالر  تريليون   2,3 قيمتها  تبلغ  سوقا  تغطي  التي  األفريقية، 

و 1,3 بليون شخص. وكان للدعم الذي قدمناه يف إنشاء املنصة 

بما  اإلقليميني،  الرشكاء  بتعاون مع  الطبية  األفريقية لإلمدادات 

األفريقية  البلدان  مساعدة  يف  فضٌل  األفريقي،  االتحاد  ذلك  يف 

لرشاء معدات طبية معتمدة، تشمل 670 مليون جرعة من لقاح 

الالزمة إلقامة  األموال  الدعم يف تعبئة  أيضا  كوفيد-19. وقدمنا 

من  أكثر  بتقديم  التعهد  جرى  حيث  العظيم،  األخرض  الحائط 

14 بليون دوالر دعما للمبادرة. 

وخطة  الساحل  ملنطقة  املتكاملة  املتحدة  األمم  السرتاتيجية  ودعما 

دعم تنفيذها، أنشأنا آلية جديدة لدعم االستثمار يف منطقة الساحل 

الساحل  منطقة  يف  بالتنمية  معني  خاص  منسق  بتعيني  وقمنا 

لتعبئة املوارد وتعزيز االنخراط الجماعي يف جميع أنحاء املنطقة. 

ويف ترشين الثاني/نوفمرب 2020، توجهت نائبة األمني العام إىل 

غرب أفريقيا، حيث قامت بزيارة خمسة بلدان سعيا إىل تعزيز 

إليه،  املاسة  الحاجة  ذات  األماكن  الدويل يف  التضامن  إىل  الدعوة 

وتِعُد  األمل  عىل  تبعث  خطة  عن  املستويات،  أعىل  يف  واإلعالن، 

بمستقبل أفضل ألفريقيا.

لتشمل  أفريقيا  حوارات  سلسلة  وسعنا   ،2021 أيار/مايو  ويف 

االتحاد  مع  بالرشاكة  نظمت  التي  األنشطة  من  واحدا  شهرا 

إعادة  وامللكية:  الثقافية  “الهوية  موضوع  بشأن  األفريقي 

هو   2021 عام  حوار  من  الهدف  وكان  العقليات”.  تشكيل 

وبالتايل  وإنجازاتها،  وهويتها  القارة  تاريخ  من  االستفادة 

بنظرة  املستقبل  بناء  إىل  يؤدي  جديد  لخطاب  الرتويج 

استرشافية وأسلوب أفضل وتنفيذ خطة أفريقيا التحويلية. 
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غرب أفريقيا / 20,1 مليونا

رشق أفريقيا / 11,4 مليونا

الجنوب األفريقي/ 19,7 مليونا

وسط أفريقيا / 1,3 مليون

شمال أفريقيا / 12,8 مليونا

عدد األطفال الذين يتلقون
وجبات مدرسية

أكثر من 1 مليون
0,5 مليون - 1 مليون
0,1 مليون - 0,5 مليون
أكثر من 0,1 مليون
0,1 مليون - 0,5 مليون (عدد تقديري)
ال توجد بيانات

األمراض المعدية وسوء 
التغذية في صفوف األطفال 
المتراوحة أعمارهم بين 5 
و9 سنوات هي معوقات 

رئيسية للتنمية

التلقيح ضد الكزاز والتيفود وفيروس الورم الحليمي البشري

التربية على اتباع أساليب حياة صحية

التثقيف الجنسي الشامل

توفير الخدمات الصحية المالئمة للمراهقين داخل المدارس

التوعية التغذوية

التثقيف والمشورة في مجال الصحة النفسية

إدارة النظافة الصحية في فترة الحيض

المصدر: الشراكة العالمية من أجل التعليم، استنادا إلى "بوندي وآخرون"، 2018.

تعزيز العناية بصحة الفم

فحص البصر وعالج أمراض العيون

الترويج للناموسيات المعالجة بالمبيدات واستخدامها

العالج من الديدان

زة بالمغذيات  الوجبات المدرسية والتغذية المدرسية المعزَّ
الدقيقة

التغييرات الفسيولوجية 
والسلوكية الكبيرة التي 

يعيشها األطفال المتراوحة 
أعمارهم بين 10 أعوام 

و14 عاما مرتبطة 
بوصولهم سن البلوغ

عملية إعادة هيكلة الدماغ 
وبداية السلوكات لدى 

األطفال المتراوحة أعمارهم 
بين 15 و20 عاما هما من 

العوامل المحددة للحالة 
الصحية مدى الحياة

بالمدرسة،  الملتحقين  األطفال  عدد  زيادة  في  حاسمة  أداة  وهي 
الفردية  اإلمكانات  وتطوير  الصحة  تحسين  في  أيضا  تسهم  وهي 

البشري، الرأسمال  وتعزيز 

توفير  في  مباشر  بشكل  المدارس  مساهمة  على  عالوة 
التعليم الجيد، بإمكانها أيضا أن تؤدي دورا حاسما في القضاء 
المساواة  وزيادة  والتغذية،  الصحة  وتحسين  الفقر،  على 
االقتصادي  والنمو  العمل  نوعية  وتعزيز  الجنسين،  بين 
واالبتكار، والحد من أوجه التفاوت، وتشجيع قيام مجتمعات 

االستدامة. بمبادئ  مؤمنة  للسالم  محبة  متماسكة 

غير أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تسجل أعلى معدالت 
اإلقصاء من التعليم، حيث تتجلى النسب المئوية للشباب 

غير الملتحقين بالمدرسة كما يلي:

-    20 في المائة لدى األطفال المتراوحة أعمارهم بين 

       6 أعوام و 11 عاما

-    30 في المائة لدى األطفال المتراوحة أعمارهم بين

       12 و 14 عاما

-   60 في المائة لدى األطفال المتراوحة أعمارهم بين

        15 و 17 عاما

الترويج لمفهوم المدارس كمراكز للتنمية في أفريقيا
تنفيذ أنشطة صحية وتغذوية أساسية في خالل السنوات الدراسية

برامج التغذية المدرسية

حيث استفاد منها

                                       مليون طفل، 
وهو عدد يفوق بشكل كبير عدد األطفال المستفيدين 

منها في عام 2013 وهو 38,4 مليون طفل

65,4 

 فنانات وفنانون يرسمون جداريات يف مستوطنة غري رسمية إلذكاء الوعي بشأن الوقاية من جائحة كوفيد-19. )نريوبي، كينيا؛ حزيران/يونيه 2020( 
© موئل األمم املتحدة/جوليوس مويلو



مدرسة  يف  املتحدة  األمم  برامج  من  واملستفيدون  الطالب 
مالوي؛ )مانغوتيش،  مالوي.  مانغوتيش،  يف  االبتدائية   مبابا 

5 ترشين الثاني/نوفمرب 2020(.

© صندوق األمم املتحدة للسكان

تعزيز حقوق 
اإلنسان وحمايتها

دعم هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  •

دعم مجلس حقوق اإلنسان وهيئاته الفرعية وآلياته  •

الخدمات االستشارية والتعاون التقني واألنشطة امليدانية  •

تعميم مراعاة حقوق اإلنسان، والحق يف التنمية، والبحث والتحليل  •

الربامج الرئيسية

مفّوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان  •

كيانات مختارة

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، قرار الجمعية العامة 217 )د – 3(  •

إعالن الحق يف التنمية، قرار الجمعية العامة 128/41  •

•  املفوض السامي لتعزيز جميع حقوق اإلنسان وحمايتها، قرار 

الجمعية العامة 141/48

•  تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، قرار 

الجمعية العامة 268/68

•  مجلس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل، قرارا الجمعية 

العامة 251/60 و 281/65

واليات مختارة

309 ماليني دوالر

120 مليون دوالر أنصبة مقررة يف امليزانية العادية

2 مليون دوالر أنصبة مقررة يف ميزانية حفظ السالم

187 مليون دوالر تربعات

موارد إرشادية
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مشهد لرتكيب “فصل درايس يف ظروف الجائحة” بمقر األمم املتحدة يهدف إىل لفت انتباه الحكومات إىل رضورة إعطاء األولوية إلعادة فتح املدارس. 
وقد أغلقت املدارس تماما يف وجه أكثر من 168 مليون طفل عىل الصعيد العاملي خالل عام كامل تقريبا بسبب إجراءات اإلغالق العام املرتتبة عىل جائحة 

كوفيد-19. )نيويورك؛ 2 آذار/مارس 2021( © صور األمم املتحدة/إسكندر ديبيبي

 سنخرج جميعا من هذه األزمة الرهيبة 
بفهم أعمق لألثر الوقائي والحمائي 

لقوانين وأدوات حقوق اإلنسان بوصفها 
عوامل إلحالل السالم واألمن واالستقرار 

االجتماعي والنهوض بالصحة العامة 
وتعزيز سالمة البيئة وتحريك االقتصاد 

وتحقيق التنمية المستدامة. 

ميشيل باشليت، مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

السياق 

املتحدة،  األمم  عمل  يف  مركزية  مكانة  اإلنسان  حقوق  تشغل 

لجائحة  التصدي  سياق  يف  اتخذتها  التي  التدابري  ذلك  ويشمل 

كوفيد-19. وعىل ضوء مظاهر التفاوت العام التي كشفت عنها 

إىل  اإلنسان  حقوق  أجل  من  العمل  إىل  دعوتي  سعت  الجائحة، 

يف  اإلنسان  حقوق  اعتبارات  إدراج  لضمان  املتحدة  األمم  تعبئة 

جهود التعايف، مع الرتكيز بوجه خاص عىل الفئات الضعيفة. 

األهداف الرئيسية

يشمل عملنا من أجل النهوض بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها 

املجاالت  يف  ذلك  يف  بما  املتحدة،  األمم  لعمل  الثالث  الركائز 

اإلنسان؛  لحقوق  الدولية  اآلليات  دعم  التالية:  املواضيعية 

وتعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف إطار الجهود املبذولة من أجل 

األساسية  باملبادئ  والنهوض  واألمن؛  والسالم  التنمية  تحقيق 

املتمثلة يف عدم التمييز واملشاركة واملساءلة. 

 1إعداد موجز سياساتي شامل على نطاق األمم المتحدة بشأن
           جائحة كوفيد-19 وحقوق اإلنسان.

إرشادات منظومة األمم المتحدة

إصدار 12
زة تحوي توصيات موجهة للحكومات وهيئات   مذكرة توجيهية مركَّ

األمم المتحدة وغيرها.

إرشادات األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان

وضع 10
مؤشرات محددة لتقييم آثار جائحة 

كوفيد-19 على التمتع بحقوق اإلنسان.

البيانات وتحليلها

إصدار األمم المتحدة 18
موجزا سياساتيا ووثيقة تقنية مركزة على آثار جائحة كوفيد-19 على 

الفئات الضعيفة والقضايا المواضيعية والجغرافية.

ساهمت مبادرة زيادة القدرات في تقديم المشورة التنفيذية إلى 59 
بلدا بشأن إدماج الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأهداف التنمية 

المستدامة وتحليالت االقتصاد الكلي القائمة على حقوق اإلنسان في التدابير 
المتخذة لمواجهة الجائحة. 

 

اآلثار االجتماعية - االقتصادية لجائحة كوفيد-19

 استفاد ما ال يقل عن 

 267 500 
ل أو من بدائل االحتجاز. شخص من اإلفراج المعجَّ

المحتجزون

 1استحداث أداة إدارة المعلومات المتعلقة
             بجائجة كوفيد-19.

االتجاهات والممارسات الجيدة في مجال حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان في صميم التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19
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عمل األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان عبر العالم في عام 2020

*    ينبغي أن تفهم اإلشارة إلى كوسوفو طبقا لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 1244 )1999( ودون اإلخالل بوضع كوسوفو.

**    بوالية صادرة عن مجلس حقوق اإلنسان بموجب القرار 25/25. 

***    ينبغي أن تفهم اإلشارة إلى دولة فلسطين طبقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 67/19. 

****    مشروع إطار االمتثال للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل )بوركينا-فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر(. 

الحدود واألسماء المبينة في هذه الخريطة، والعالمات المستخدمة فيها، ال تعني أن األمم المتحدة تقرها أو تقبلها رسميا.

+92                                     2
في مواقع المقار          وجودا ميدانيا

7

2

18

12

12

43

أنواع أخرى من الوجود الميداني

في مواقع المقار

مكتبا قطريا/مكتبا قائما بذاته/
بعثة لحقوق اإلنسان

مكتبا/مركزا إقليميا

عنصرا معنيا بحقوق اإلنسان في 
بعثات األمم المتحدة للسالم/

البعثات السياسية

إيفاد 43 مستشارا لشؤون حقوق 
اإلنسان في إطار مجموعة األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة
الجمهورية الدومينيكية

هايتي )مكتب األمم املتحدة املتكامل 
يف هايتي(

بليز

غواتيماال

هندوراس

السلفادور

جامايكا

كوستاريكا

أمريكا الوسطى )بنما سيتي(
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بريو

بوليفيا

بوليفيا

باراغواي

الربازيل

أمريكا الجنوبية )سانتياغو  
دي شييل(

األوروغواي

األرجنتني

العراق )بعثة األمم املتحدة لتقديم 
املساعدة إىل العراق(
سوريا -  وجود املكتب يف بريوت

الرشق األوسط وشمال أفريقيا 
)بريوت(

دولة فلسطني *** )غزة 
ورام الله(

تونس

ليبيا )بعثة األمم املتحدة للدعم 
يف ليبيا(

األردن

اململكة  العربية  السعودية

موريتانيا

املجموعة  الخماسية  ملنطقة الساحل 
-  موريتانيا ****

غرب  أفريقيا )داكار(

غينيا  -  بيساو

غينيا

املجموعة  الخماسية  ملنطقة  الساحل- مايل ****

ليربيا

املجموعة  الخماسية  ملنطقة الساحل-
بوركينا فاسو ****

بوركينا فاسو

املجموعة  الخماسية  ملنطقة الساحل -  
النيجر ****
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اإلنسان والديمقراطية يف وسط أفريقيا 

)ياوندي(

النيجر

النيجر

نيجرييا

مايل )بعثة األمم  املتحدة  املتكاملة  املتعددة األبعاد  
لتحقيق  االستقرار  يف مايل(

غينيا - بيساو )مكتب األمم  املتحدة املتكامل لبناء 
السالم  يف غينيا  -  بيساو(

املكسيك نيويورك أوروبا 
)بروكسل(

جنيف البوسنة 
والهرسك

الجبل األسود بيالروس رصبيا االتحاد 
الرويس

أوكرانيا جمهورية مولدوفا جمهورية مقدونيا 
الشمالية

كوسوفو* 
)بعثة األمم 
املتحدة لإلدارة 
املؤقتة يف 
كوسوفو(

تشاد

املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل- 
تشاد ****

جمهورية أفريقيا الوسطى )بعثة 
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
لتحقيق االستقرار يف جمهورية أفريقيا 
الوسطى(

جمهورية الكونغو الديمقراطية )بعثة 
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار 
يف جمهورية الكونغو الديمقراطية(

السودان )العملية املختلطة لالتحاد 
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور/ بعثة 
األمم املتحدة املتكاملة لتقديم املساعدة 
خالل الفرتة االنتقالية يف السودان(
السودان

رشق أفريقيا )أديس أبابا(

الصومال )بعثة األمم املتحدة لتقديم 
املساعدة إىل الصومال(

جنوب السودان  )بعثة األمم املتحدة يف 
جنوب السودان(

كينيا

مدغشقر

أوغندا

رواندا

مالوي

بوروندي

زمبابوي

موزامبيق

الجنوب األفريقي
 )بريتوريا(

ليسوتو

جنوب رشق آسيا 
)بانكوك(

ميانمار- يوجد املكتب يف 
بانكوك

ميانمار- يوجد املقر يف 
كوكس بزار

بنغالديش

نيبال

رسي النكا

ملديف

املحيط الهادئ )سوفا(

جنوب القوقاز )تبيلييس(

وسط آسيا )بيشكيك(

منغوليا

هيكل ميداني تابع ملفوضية األمم املتحدة لحقوق 
اإلنسان** )سول، جمهورية كوريا(

اليمن

الفلبني

كمبوديا

ماليزيا

بابوا غينيا الجديدة

تيمور- ليشتي

أفغانستان )بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة 
إىل أفغانستان(

مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال 
حقوق االنسان لجنوب غرب آسيا واملنطقة 
العربية )الدوحة(
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المؤشر العالمي لحقوق اإلنسان: توزيع التوصيات عبر أهداف التنمية المستدامة

االستعراض الدوري الشاملآليات اإلجراءات الخاصةهيئات المعاهدات

 يتيح الفهرس العالمي لحقوق اإلنسان للجهات المعنية إمكانية الحصول على معلومات قطرية مستقاة من اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان. ويبلغ عدد مستخدميه
 000 50 مستخدم سنويا.

استفادة أكثر من

40 000
شخص من ضحايا التعذيب في 78 بلدا من الدعم 

المخصص إلعادة التأهيل.

إمداد أكثر من 

15 000
شخص من ضحايا أشكال الرق المعاصرة في 33 

بلدا بالمساعدة.

وجود

12
عنصرا معنيا بحقوق اإلنسان في بعثات األمم 

المتحدة للسالم، يعمل بها 573 موظفا.

نشر

43
مستشارا في شؤون حقوق اإلنسان ضمن أفرقة 

األمم المتحدة القطرية.

عملنا في مجال حقوق اإلنسان

االعتداء  لخطر  املعرضني  للشباب  مأمونة  أماكن  أجل خلق  من  املتحدة  األمم  وتعمل  األخرى.  النازحة  الروهينغيا  عائالت  آالف  مع  بازار  تعيش طاهرة يف كوكس 
الجنيس واملشاكل الصحية يف مخيم الالجئني. )كوكس بازار، بنغالديش؛ 22 كانون الثاني/يناير 2021( © صندوق األمم املتحدة للسكان/كاريل لريسون

نشطاء وخرباء محليون يف مجال إدماج منظور اإلعاقة يف سياق املناقشات املتعلقة باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف منطقة املحيط الهادئ. )فيجي؛ 2020(

النتائج الرئيسية

دعم اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 

الدعم  2021، استخدمنا طرائق مبتكرة ملواصلة تقديم  يف عام 

لهيئات املعاهدات والهيئات الحكومية الدولية واهتدينا إىل طرق 

جديدة إلقامة التواصل بني املجتمع املدني والضحايا وبني آليات 

اإلجراءات الخاصة باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وقمنا أيضا 

الذي  اإلنسان،  لحقوق  الجديد  العاملي  الفهرس  عن  باإلعالن 

األمم  آليات  عن  صادرة  توصية   180  000 من  أكثر  يتضمن 

املتحدة لحقوق اإلنسان. 
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لجنة القضاء على التمييز العنصري

  اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  

 لجنة مناهضة التعذيب  

 لجنة حقوق الطفل 

اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين

اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري

مجلس حقوق اإلنسان

الهيئات الحكومية الدولية

اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
المهينة

توفير الخبرة والدعم لهيئات حقوق اإلنسان

هيئات 
المعاهدات

فريق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يزور نساجني من سكان املايا يف سانتياغو ساكاتيبيكيز، غواتيماال. وقامت املفوضية برشاء وتوزيع 000 3 قناع نسجت 
عليها رسوم تقليدية لدعم التنمية االقتصادية املحلية. )سانتياغو ساكاتيبيكيز، غواتيماال؛ ترشين الثاني/نوفمرب 2020( © مفوضية حقوق اإلنسان
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حقوق اإلنسان يف إطار جهود التنمية 

من  العمل،  إىل  دعوتي  إطار  يف  ذلك  يف  بما  كبرية،  جهود  بُذلت 

عىل  اإلنمائية  األنشطة  يف  اإلنسان  حقوق  إدماج  تعزيز  أجل 

امليدانية  للبعثات  الجديدة  التوجيهات  وتتيح  القطري.  الصعيد 

التوصيات  مع  أفضل  بشكل  عملها  توائم  أن  املتحدة  لألمم 

جهود  وتبذل  الشاملة،  الدورية  االستعراضات  عن  املنبثقة 

مماثلة لتعزيز التواصل مع هيئات املعاهدات.

زيادة  مبادرة  عن  أعلنّا  التفاوت،  مظاهر  تفاقم  وملكافحة 

االقتصادية  بالحقوق  النهوض  إىل  ترمي  التي  القدرات 

خالل  فمن  املستدامة.  التنمية  وأهداف  والثقافية  واالجتماعية 

متجدد،  اجتماعي  عقد  إىل  دعوتي  مع  وانسجاما  املبادرة،  هذه 

يف  القطرية  واألفرقة  املقيمني  املتحدة  األمم  منسقي  مع  عملنا 

صميم  يف  اإلنسان  حقوق  إدراج  لضمان  بلدا   59 من  أكثر 

كوفيد-19  جائحة  ملواجهة  االقتصادية   - االجتماعية  الخطط 

عىل الصعيد الوطني. 

السالم واألمن 

يف عام 2020، عقد مجلس األمن أول مناقشة مفتوحة له بشأن 

حقوق اإلنسان يف عمليات األمم املتحدة للسالم، وأصدرنا دراسة 

تبني أن عنارص حقوق اإلنسان هي عوامل تمكني مهمة يف تنفيذ 

لالستجابة  أفرقة  ثالثة  أيضا  وأنشأنا  السالم.  عمليات  واليات 

بحقوق  املتصلة  املخاطر  تحليل  لتعزيز  الطوارئ  لحاالت 

اإلنسان، انسجاما مع دعوتي إىل العمل من أجل حقوق اإلنسان. 

العنف  عن   )S/2021/312( السنوي  تقريري  أدَرج  وقد 

الجنيس املتصل بالنزاع 52 طرفاً توجد معلومات موثوقة بشأن 

مدرجة  حاالت  يف  الجنيس  العنف  ممارسات  يف  تورطها  اشتباه 

عىل جدول أعمال مجلس األمن. وشجعُت أيضا جميع األطراف 

التابعة للدول واألطراف غري التابعة للدول عىل اعتماد التزامات 

بالنزاع  املتصل  الجنيس  العنف  ممارسات  عىل  للقضاء  محددة 

وتنفيذ تلك االلتزامات. 

عدم التمييز

يف عام 2021، كان التمييز العنرصي محورا رئيسيا ركزنا عليه 

وهما  التمييز،  ومكافحة  املساواة  عدم  مسألة  ملعالجة  عملنا  يف 

ظاهرتان كثريا ما تسببتا يف مظالم استمرت عىل امتداد األجيال. 

ويف حزيران/يونيه 2020، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان القرار 

ضد  القانون  إنفاذ  يف  النظمية  العنرصية  بشأن   1/43

مذكرة  وأصدرنا  أفريقي،  أصل  من  واملنحدرين  األفريقيني 

العنرصي يف سياق جائحة كوفيد-19.  التمييز  توجيهية بشأن 

وقمنا أيضا بإعادة تنشيط شبكة األمم املتحدة املعنية بالتمييز 

لألفرقة  توجيهات  وأصدرنا  األقليات،  وحماية  العنرصي 

األقليات،  وحماية  العنرصي  التمييز  مكافحة  بشأن  القطرية 

أجل  من  للعمل  القطرية  لألفرقة  مرجعية  قائمة  ووضعنا 

القضاء عىل القوانني التمييزية ضد النساء والفتيات. 

املرأة  ضد  العنف  بمسألة  املعنية  الخاصة  املقررة  وجمعت 

يف  املرأة  ضد  العنف  تزايد  عن  تقريرا   270 وعواقبه  وأسبابه 

الجمعية  إىل  تقريرها  يف  وأوردتها  كوفيد-19  جائحة  سياق 

)انظر  املنزيل  والعنف  كوفيد-19  جائحة  أثر  عن  العامة 

عىل  األعضاء  الدول  الخاصة  املقررة  وشجعت   .)A/75/144

يف  محددة  حماية  تدابري  واعتماد  الخدمات  تقديم  عىل  الحفاظ 

املتعلقة  بااللتزامات  الوفاء  يف  واملساهمة  الجائحة  انتشار  أثناء 

إىل  ناديُت  التي  والفتيات  النساء  ضد  العنف  عىل  بالقضاء 

تنفيذها يف دعوتي إىل العمل من أجل حقوق اإلنسان. 

ويف أيار/مايو 2020، أسفر اجتماع للزعماء الدينيني عن تعهد 

عاملي للجهات الفاعلة واملنظمات الدينية بشأن التصدي لجائحة 

عىل  التعهد  ذلك  ويركز  املتحدة،  األمم  مع  بالتعاون  كوفيد-19 

مجاالت ذات أولوية من ضمنها مكافحة خطاب الكراهية. 

املشاركة 

يف أيلول/سبتمرب 2020، أصدرت األمم املتحدة مذكرة توجيهية 

الفعال  التنفيذ  لدعم  وحمايته،  املدني  الفضاء  تعزيز  بشأن 

يبحث  ذلك،  عىل  وبناء  جميعا.  الثالث  املتحدة  األمم  لركائز 

املجتمع  مشاركة  لتعزيز  اسرتاتيجيات  املتحدة  األمم  موظفو 

عىل  املدني  الحيز  عىل  وللمحافظة  أشمل  نطاق  عىل  املدني 

اإلنرتنت وتوسيع نطاقه. 

يف عام 2020، عقدت لجنة حقوق الطفل دورتها األوىل خارج جنيف، يف دورة إقليمية أدارها أطفال. وكانت هذه أيضا هي املرة األوىل التي يستخدم فيها 
تفسري لغة اإلشارة يف جميع الجلسات. )ساموا؛ آذار/مارس 2020( © مفوضية حقوق اإلنسان
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املساءلة 

يف  املعنية  الجهات  من  وغريها  للدول  دعمنا  تقديم  واصلنا 

االنتقالية  والعدالة  املساءلة  لتحقيق  عمليات  وتنفيذ  تصميم 

الضحايا  احتياجات  عىل  وتركز  السياق  خصوصيات  تراعي 

دراسة  نرشنا   ،2020 عام  ويف  اإلنسان.  حقوق  إىل  وتستند 

عىل  باملخدرات  املتعلقة  السياسات  أثر  بشأن  توصيات  تتضمن 

مع  أيضا  وعملنا  آسيا.  رشق  جنوب  يف  السجون  اكتظاظ 

املنازعات  تكاليف  لتمويل  الشعبية  والهيئات  الكينية  السلطات 

مستوطنة  لسكان  تعويضات  رصف  عن  أسفر  مما  القضائية، 

عشوائية مترضرة من التدهور البيئي والتسمم بالرصاص. 

 12
إجراًء تعاهديًا: توقيعان، و5 تصديقات، و18 

انضماما.

 12
حكومة استضافت 13 زيارة قام بها المكلفون 

بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة.

 39
تقريرا صادرا عن الدول األطراف جرى استعراضها 

من قبل هيئات المعاهدات.

 2 818 
مت الجتماعات آليات حقوق  وثيقة رسمية ُقدِّ

اإلنسان والجمعية  العامة والمجلس االقتصادي 
واالجتماعي باألمم المتحدة.

دعمنا لتعاون الدول األعضاء

المساءلة عن العنف الجنسي

العقاب  أحرز تقدم مهم في مكافحة اإلفالت من 
األمم  قدمت  حيث  الجنسي،  العنف  جرائم  على 
جمهورية  في  جرت  لمحاكمة  الدعم  المتحدة 
الحكم  عن  وأسفرت  الديمقراطية  الكونغو 
لجماعات  سابقين  قائدين  على  المؤبد  بالسجن 
اليمن،  وفي  حرب.  جرائم  بارتكاب  أدينا  مسلحة 
الترهيب  أنماطا من أعمال  المتحدة  وثقت األمم 
مناضالت  حق  في  ارتكبت  الجنسي  والعنف 
األمن  مجلس  فرض  إلى  أدى  مما  سياسيات، 

عقوبات على الضالعين في تلك األعمال.

يف أوكرانيا، مدني من قرية قريبة من خط التماس يحكي ألحد موظفي حقوق اإلنسان تابع لألمم املتحدة عن منزله الذي فقده بسبب الحرائق وعن تأثري 
الجائحة يف مجتمعه املحيل. )بوباسنا، منطقة لوهانسك، أوكرانيا؛ ترشين الثاني/نوفمرب 2020( © زينيا بيدين



أدت فيضانات نهر روزيزي إىل نزوح آالف العائالت وتعطيل تعليم ما يقرب 
من 000 10 طفل. وأصبحت املدرسة مكانا يعيش فيه األشخاص الذين 
بوروندي؛  الريفية،  بوجومبورا  )مقاطعة  الفيضانات.   رشدتهم 

20 نيسان/أبريل 2020( 

© مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/لوريان وولف

التنسيق الفعال 
للمساعدة اإلنسانية

تنسيق العمل اإلنساني واالستجابة يف حاالت الطوارئ  •

خدمات الدعم يف حاالت الطوارئ  •

املعلومات وأنشطة الدعوة فيما يتصل بالحاالت اإلنسانية  •

تخفيف أثر الكوارث الطبيعية  •

السياسة العامة والتحليل  •

الربامج الرئيسية

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  •

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث  •

كيانات مختارة

•  تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت 

الطوارئ، قرارا الجمعية العامة 182/46 و 127/75 

•  التعاون الدويل يف تقديم املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، 

قرار الجمعية العامة 124/75 

•  سالمُة وأمن العاملني يف مجال تقديم املساعدة اإلنسانية وحمايُة موظفي 

األمم املتحدة، قرار الجمعية العامة 125/75 

•  توفري الحماية واملساعدة للمرشدين داخليا، قرار الجمعية العامة 160/74 

•  إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة 2015-2030، قرار 

الجمعية العامة 283/69 

•  تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030، قرار الجمعية العامة 1/70

واليات مختارة

2,1 بليون دوالر

104 ماليني دوالر أنصبة مقررة يف امليزانية العادية )بما يف ذلك مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ووكالة 

األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى(

2 بليون دوالر تربعات )بما يف ذلك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 

والصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، والصناديق القطرية املشرتكة

موارد إرشادية
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يعيش عبد الله، البالغ من العمر 7 سنوات، يف بناية كانت مدرسة سابقا مع 700 عائلة أخرى نزحت بسبب الحرب يف اليمن. واشرتى والده 12 طائرا عندما 
غادروا الحديدة يف عام 2018، وهم اآلن يربون الحمام. “أحب الطيور فهي تجلب إيل السعادة. وأنا أتعلم من والدي كيف أعتني بها”. )مستوطنة النازحني يف 

دار سعد، عدن، اليمن؛ 23 ترشين الثاني/نوفمرب 2020( © مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/جايلز كالرك

 أظهرت المنظمات اإلنسانية شجاعة 
حقيقية في هذه السنة العصيبة. ورسالتي 

إليهم: الرجاء أن تواصلوا السير على هذا 
النهج. فبدون شجاعتكم والتزامكم، 

ستكون األمور أسوأ بكثير.
مارك لوكوك، وكيل األمين العام السابق للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة 

في حاالت الطوارئ

المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

السياق

بلغت  حيث  هائلة،  بتحديات  املايض  العام  اصطبغ  لقد 

النزاعات  وأدت  قياسية.  مستويات  اإلنسانية  االحتياجات 

مالمح  تغيري  إىل  كوفيد-19  وجائحة  املناخ  وأزمة  املسلحة 

التفاوت.  مظاهر  واستفحال  املخاطر  وتفاقم  اإلنساني  الوضع 

وغدت الكوارث أكثر تواترا وأشد تدمريا. وبرزت اتجاهات مثرية 

للقلق من ضمنها جائحة العنف الجنساني الخفية وازدياد عدد 

تلك  وملواجهة  الغذائي.  األمن  انعدام  وتنامي  النازحني 

املساعدة  تقديم  تنسيق  املتحدة  األمم  واصلت  االتجاهات، 

 264 إىل  املساعدة  توصل  أن  واستطاعت  ودعمه،  اإلنسانية 

مليون شخص ونيف. 

األهداف الرئيسية 

إنسانية  تدابري  اتخاذ  ضمان  أجل  من  املتحدة  األمم  تعمل 

إنقاذ  بطريقة منسقة ومتسقة وفعالة ويف الوقت املناسب بغية 

الكوارث  يف  البرشية  املعاناة  شدة  من  والتخفيف  األرواح 

الطوارئ  حاالت  من  ذلك  وغري  النزاع  وحاالت  الطبيعية 

اإلنسانية  باملبادئ  التمسك  إىل  بالدعوة  ونقوم  اإلنسانية. 

الالزمة  املوارد  اإلنساني وحشد  الدويل  القانون  وبتعزيز احرتام 

الرشكاء.  مع  بتعاون  لها  والتصدي  اإلنسانية  لألزمات   تأهباً 

رسيعة،  تدابري  ووضع  مبكرة  إجراءات  اتخاذ  تيسري  يزال  وال 

التنسيق  يف  حاسما  أمرا  استباقية،  نهج  اتباع  بينها  من  بسبل 

من  الحد  إىل  املتحدة  األمم  تدعو  ذُكر  ما  إىل  وإضافة  الفعال. 

من  للوقاية  املبكر  واإلنذار  الوقاية  نظم  عرب  الكوارث  مخاطر 

الكوارث والتخفيف من آثارها السلبية عند حدوثها.
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دعمنا لتنسيق المساعدة اإلنسانية

 64
بلدا متضررا وبحاجة إلى المساعدة اإلنسانية.

قدمنا المساعدة في تنسيق  

 39
من خطط االستجابة والخطط اإلقليمية 

والنداءات...

إلعانة  

246,2 مليون 
من المحتاجين ...

... وقمنا بتعبئة   

19,1 بليون دوالر 
للمساعدة اإلنسانية.

20142020

 76
مليون 

مليون 
102

439,2
 مليون شخص 

بحاجة إىل 
املساعدة

مليون 
شخص 

حصل عىل 
املساعدة

264,2

20092020

7

9
بليون
دوالر

بليون
دوالر

تنفيذ الخطط والنداءات 
اإلنسانية يتطلب توفري

 38,5
بليون دوالر

تعبئة

 19,1
بليون دوالر
لخطط 
االستجابة

0

22

44

66

88

110

احتياجات التمويل ودعم المانحين بلغا 
مستويات قياسية في عام 2020

أكثر من 439 مليون شخص كانوا بحاجة إلى 
المساعدة اإلنسانية في عام 2020

محاسن خطاب تعمل كأخصائية يف املساعدة النفسية - االجتماعية يف مؤسسة مرام بعد نزوحها من منزلها يف كفر زيتا. وهدفها هو الحد من الرضر وتخفيف اإلجهاد 
النفيس الذي يعاني منه املترضرون يف مخيم أطمة. )أطمة، سوريا؛ 17 ترشين الثاني/نوفمرب 2020( © مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

الالجئ السوري عبد الله البالغ من العمر 13 عاما يودع والدته أم عبد الله، التي فقدت برصها نتيجة للتأثري النفيس للنزاع، قبل أن يغادرا شقتهما يف رشق عمان، 
 األردن. وهما يعيشان يف األردن منذ ثماني سنوات بعد فرارهما من منزلهما يف حمص، سوريا. )رشق عمان، األردن؛ 10 آذار/مارس 2020( 

© مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني/جوردن هواري

النتائج الرئيسية 

مبلغ  لحشد  الرشكاء  مع  املتحدة  األمم  عملت   ،2020 عام  يف 

قيايس قدره 19,1 بليون دوالر ملساعدة 264 مليون شخص يف 

اإلنسانية  التدابري  بتنسيق  املتحدة  األمم  وقامت  بلدا.   64

أنحاء  اجتاحت  التي  والكوارث  األمد  والطويلة  الحادة  لألزمات 

لبنان  يف  وقع  الذي  املدمر  املرفأ  انفجار  ذلك  يف  بما  العالم، 

وتفيش الجراد الصحراوي يف منطقة القرن األفريقي الكربى. 

أُعلن  كوفيد-19،  جائحة  خلفتها  التي  املحددة  اآلثار  وملواجهة 

عن خطة االستجابة اإلنسانية العاملية ملواجهة كوفيد-19 لتلبية 

الدعم  وبفضل  بلدا.   63 يف  عليها  املرتتبة  اإلنسانية  االحتياجات 

دوالر  باليني   3,7 تعبئة  جرت  املانحون،  قدمه  الذي  السخي 

استطعنا بواسطتها تقديم املساعدة املنقذة للحياة وتوفري الدعم 

والخدمات  الشخصية  الحماية  معدات  مجموعات  وكذلك 

األساسية يف مجال الصحة والحماية والتعليم. وساهمت الخطة 

املجالني  يف  املتحدة  األمم  قادتها  التي  االستجابات  استكمال  يف 

وكانت  الجائحة،  ملواجهة  االقتصادي   - واالجتماعي  الصحي 

التنسيق واالتساق بني جميع مؤسسات منظومة  مثاال عىل قوة 

األمم املتحدة ورشكائها ونموذجا يف التكيف الرسيع. 
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بوركينا فاسو 250,4 مليون دوالر/ 59 يف املائة

نيجرييا 625,8 مليون دوالر/ 57,9 يف املائة

جمهورية الكونغو الديمقراطية 824,5 مليون دوالر/ 40 يف املائة

جمهورية الكونغو الديمقراطية- من الخطة اإلقليمية 40,7 مليون دوالر/ 6,9 يف املائة

الكامريون 192,4 مليون دوالر/ 49,2 يف املائة

جمهورية أفريقيا الوسطى 383,1 مليون دوالر/ 69,2 يف املائة

بوروندي 88,1 مليون دوالر/ 44,5 يف املائة

األرض الفلسطينية املحتلة 295,3 مليون دوالر/ 70,2 يف املائة

أوكرانيا 124,1 مليون دوالر/ 60,6 يف املائة

بنن (كوفيد) 3,3 ماليني دوالر/ 18,7 يف املائة

جيبوتي (كوفيد) 5 ماليني دوالر/ 16,5 يف املائة

النداء العاجل من أجل جيبوتي
 3,9 ماليني دوالر/ 27,1 يف املائة

النداء العاجل من أجل ليسوتو 13,7 مليون دوالر/ 40,7 يف املائة

ليبيا 120 مليون دوالر/ 92,4 يف املائة

تشاد 290 مليون دوالر/ 43,6 يف املائة

النيجر 381,9 مليون دوالر/ 73,3 يف املائة

مايل 228,6 مليون دوالر/ 48,6 يف املائة

سرياليون (كوفيد) 20,1 مليون دوالر/ 31,9 يف املائة

زمبابوي 209,3 ماليني دوالر/ 26 يف املائة

جمهورية الكونغو (كوفيد) 1,7 مليون دوالر/ 14 يف املائة

السودان 868,9 مليون دوالر/ 53,1 يف املائة

زامبيا (كوفيد) 13,2 مليون دوالر/ 10,5 يف املائة

زامبيا 27,9 مليون دوالر/ 31,2 يف املائة

بوروندي - من الخطة اإلقليمية 46,7 مليون دوالر/ 17,5 يف املائة

إيران (كوفيد) 74 مليون دوالر/ 63,1 يف املائة

سوريا- من الخطة اإلقليمية 336,3 2 مليون دوالر/ 38,9 يف املائة

سوريا 226 2 مليون دوالر/ 58,3 يف املائة

لبنان (كوفيد) 111,5 مليون دوالر/ 85 يف املائة

النداء العاجل من أجل لبنان 164,8 مليون دوالر/ 85,2 يف املائة

إثيوبيا 731,3 مليون دوالر/ 58,5 يف املائة

إثيوبيا - مبادرة الوقاية من املجاعة (كوفيد) 37 مليون دوالر/ 7,4 يف املائة

إثيوبيا - برنامج الدعم التنفيذي العاملي (كوفيد) 289 مليون دوالر/ 76,9 يف املائة

كينيا (كوفيد) 62,4 مليون دوالر/ 24,5 يف املائة

أفغانستان 583,3 مليون دوالر/ 52,3 يف املائة

اليمن 998,7 1 مليون دوالر/ 59,1 يف املائة

الصومال 797,3 مليون دوالر/ 78,9 يف املائة

األردن (كوفيد) 18,6 مليون دوالر/ 35,2 يف املائة

تنزانيا (كوفيد) 19 مليون دوالر/ 12 يف املائة

موزامبيق (كوفيد) 61,7 مليون دوالر/ 90,6 يف املائة

كابو ديلغادو (موزامبيق) 45,6 مليون دوالر/ 128,6 يف املائة

ليربيا (كوفيد) 7,5 ماليني دوالر/ 13,2 يف املائة

توغو (كوفيد) 5,2 ماليني دوالر/ 26,3 يف املائة

أوغندا (كوفيد) 30 مليون دوالر/ 16,3 يف املائة

جنوب السودان - من الخطة اإلقليمية 103,4 ماليني دوالر/ 10,1 يف املائة

جنوب السودان 228,6 1 مليون دوالر/ 64,7 يف املائة

بنغالديش (كوفيد) 58,5 مليون دوالر/ 28,4 يف املائة

خطة االستجابة املشرتكة لبنغالديش
625,3 مليون دوالر/ 59 يف املائة

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
31,6 مليون دوالر/ 29,5 يف املائة

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوفيد)
3,5 ماليني دوالر/ 8,8 يف املائة

ميانمار 186,1 مليون دوالر/ 67,6 يف املائة

باكستان (كوفيد) 89,8 مليون دوالر/ 61,6 يف املائة

الفلبني (كوفيد) 20,6 مليون دوالر/16,9 يف املائة

العراق 614,8 مليون دوالر/ 92,4 يف املائة

فنزويال- من الخطة اإلقليمية 659,4 مليون دوالر/ 47,2 يف املائة

إكوادور (كوفيد) 19,9 مليون دوالر/ 42,8 يف املائة

كولومبيا (كوفيد) 34,8 مليون دوالر/ 12,2 يف املائة

كولومبيا 30,3 مليون دوالر/ 15,3 يف املائة

فنزويال 176,4 مليون دوالر/ 23,1 يف املائة

هايتي 155,9 مليون دوالر/ 33 يف املائة

القرن األفريقي واليمن (خطة االستجابة الحتياجات
املهاجرين) 14,9 مليون دوالر/ 34,3 يف املائة

مبالغ تكميلية للمنظمات غري الحكومية غري مخصصة بمبلغ 5,9 ماليني دوالر/ 2 يف املائة

الوقاية من املجاعة (كوفيد) 37 مليون دوالر/ 7,4 يف املائة

الدعم التنفيذي العاملي (كوفيد) 288,9 مليون دوالر/ 76,9 يف املائة

ساعدت األمم المتحدة في تعبئة 19,2 بليون دوالر من أصل 38,5 بليون دوالر المطلوبة 
لمساعدة 264,2 مليون شخص في 64 بلدا وإقليما في إطار 39 من خطط االستجابة 

والنداءات اإلنسانية

المبالغ الواردة لتمويل األنشطة اإلنسانية

المئوية لالحتياجات النسبة 

الحدود واألسماء المبينة في هذه الخريطة، والعالمات المستخدمة فيها، ال تعني أن األمم المتحدة تقرها أو تقبلها رسميا.      تاريخ التمويل في 24 حزيران/يونيه
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الصناديق القطرية المشتركة والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

في عام 2020، جرى تخصيص 1,8 بليون دوالر في 66 بلدا وإقليما* 

بفضل التمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في عام 2020، حصل * 

41,7 مليون شخص على الرعاية الصحية

خصص الصندوق أكثر من 60 مليون دوالر للبرامج التي تركز على العنف * 

390 مليون دوالر  الجنساني. خصصت الصناديق القطرية المشتركة 

للمشاريع الرامية إلى المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين.

 خصص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ألول مرة على اإلطالق،* 

 25 مليون دوالر للمنظمات غير الحكومية العاملة في الخطوط األمامية 

لتقديم الخدمات المنقذة للحياة في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19.

امرأة تحاول منع رسب من الجراد الصحراوي من التهام املحاصيل. وتهدد أرساب الجراد املفرتسة منطقة رشق أفريقيا دون اإلقليمية بأكملها. )قرية كاتيتيكا، 
مقاطعة كيتوي، كينيا؛ 24 كانون الثاني/يناير 2020( © منظمة األغذية والزراعة/سفني تورفني

يف 4 آب/أغسطس 2020، انفجر مستودع يف ميناء بريوت، مما تسبب يف وقوع ضحايا عىل نطاق واسع وتدمري أجزاء كبرية من املدينة. وفور وقوع االنفجارات، 
 بدأت الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني يف دعم االحتياجات األساسية آلالف األشخاص املترضرين. )بريوت، لبنان؛ 4 آب/أغسطس 2020( 

© مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/فريد عساف

وبرصف النظر عن تدابري مواجهة جائحة كوفيد-19، كان ال بد 

من االستعانة بصناديق التمويل الجماعي لالحتياجات اإلنسانية 

فجرى  الناشئة،  االحتياجات  من  املسبوق  غري  الحجم  لتلبية 

مبلغا  شملت   ،2020 عام  يف  للرشكاء  دوالر  بليون   1,8 رصد 

848 مليون دوالر مستمدا من الصندوق املركزي  قياسيا قدره 

الصناديق  من  مستقاة  دوالر  ماليني   909 و  الطوارئ  ملواجهة 

القطرية املشرتكة. وُخصص من هذا املبلغ ما قدره 492 مليون 

مليون   20 من  أكثر  عىل  الجائحة  أثر  من  للتخفيف  دوالر 

شخص يف 49 بلدا. ودعمت صناديق التمويل الجماعي أيضا ما 

يف  اإليبوال  فريوس  النتشار  للتصدي  مبكرة  إجراءات  من  اتخذ 

الجراد  اجتياِح  خطورة  من  والحد  الكربى  البحريات  منطقة 

ذلك  بفضل  فتأتى  الكربى،  األفريقي  القرن  ملنطقَة  الصحراوي 

مليون شخص.   13 لفائدة  الغذائي  واألمن  العيش  حماية سبل 

التي  املستوى  الرفيعة  التربعات  إعالن  مناسبات  أسفرت  كذلك 

أقيمت عن تعبئة موارد لتمويل تدابري مواجهة الجائحة يف بلدان 

والبلدان  واليمن  السورية  العربية  الجمهورية  ضمنها  من 

الواقعة يف وسط منطقة الساحل. 

املساعدة  تقديم  يف  الرشيكة  الجهات  عززت   ،2020 عام  ويف 

وخصص  بلدا،   60 من  أكثر  يف  االستباقية  اإلجراءات  اإلنسانية 

140 مليون دوالر ملشاريع  الصندوُق املركزي ملواجهة الطوارئ 

نموذجية إضافية. وألول مرة، رصف الصندوق أمواال عىل أساس 

وقوعها.  قبل  الكوارث  مواجهة  لتدابري  التنبؤية  التحليالت  أطر 

جرى  الذي  سلفا  عليه  املتفق  التمويل  ساعد  بنغالديش،  ففي 

توفري  عىل  الفيضانات  يف  الذروة  فرتة  حلول  قبل  رصفه 

واللوازم  الصحية  النظافة  ومستلزمات  النقدية  املساعدات 

سبل  وحماية  السكان  من  الحال  لضعاف  النسائية  الصحية 

التمويل  مبلغ  عىل  سلفا  االتفاق  ساهم  الصومال،  ويف  عيشهم. 

برسعة  األموال  تخصيص  عملية  إنجاز  يف  املتخذة  واإلجراءات 

لفائدة  الدعم  ُقدم  حيث  سابقا،  رسعتها  أضعاف  بثالثة  تفوق 

الغذائي  األمن  انعدام  معدل  تفاقم  قبل  شخص  مليون   1,3

واآلثار املجتمعة لتفيش الجراد والفيضانات وجائحة كوفيد-19.

مجاعات  لوقوع  الوشيك  للخطر  التصدي  عىل  مني  وحرصا 

السودان  جنوب  ضمنها  من  بلدان  يف  حدته  ومواجهة  متعددة 

أنشأُت فرقة عمل رفيعة  واليمن ومنطقة شمال رشق نيجرييا، 

املستوى معنية بالوقاية من وقوع املجاعة، مما سهل بذل جهود 

ومواجهة  املجاعة  حدوث  لتجنب  املنظومة  نطاق  عىل  رسيعة 

تعبئة  إىل  املبادرة  هذه  وتهدف  الحاد.  الغذائي  األمن  انعدام 

األشخاص  إىل  الوصول  فرص  تحسني  إىل  والدعوة  املوارد، 

وتبادل  البيانات  وتعزيز  للخطر،  واملعرضني  املترضرين 

املعلومات يف الحني. 



97تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة 2021 تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة 2021 96

التنسيق الفعال للمساعدة اإلنسانيةالتنسيق الفعال للمساعدة اإلنسانية

2011201220132014201520162017201820192020
0

5

10

15

20

25

30

حاالت النزوح الجديدة التي تسببت فيها الكوارث أو نجمت عنها )من عام 2011 إلى عام 2020(

المصدر: مركز رصد التشرد الداخلي

221,3 مليون 
حالة نزوح جديدة بسبب الكوارث 
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المصدر: مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين/ 18 حزيران/يونيه 2021

اضطرار 82,4 مليون شخص إلى النزوح بسبب النزاعات أو أعمال العنف في نهاية عام 2020

من الالجئين

من النازحين

من طالبي اللجوء

من الفنزويليين النازحين إلى الخارج

المصدر: مركز رصد التشرد الداخلي

  26,4 مليونا

48 مليونا
4,1 ماليين
3,9 ماليين

بالماليين

البلدان األشد تعرضا للكوارث وعدد األشخاص المتضررين )2020(

إعصار أمفان   18 مليونا الهند  

فيضانات   10 ماليين الصين  

6,8 ماليين الجفاف    مالي   

فيضانات   5,4 ماليين  بنغالديش   

4,9 ماليين تيفون "أوليسيس"   الفلبين  
)فامكو( 

4,6 ماليين إعصار إيتا   هندوراس  

4,2 ماليين فيضانات   الصين  

3,7 ماليين الجفاف   النيجر  

3,4 ماليين تيفون رولي )غوني(  الفلبين  

2,9 مليون الجفاف   بوركينا فاسو 

فيضانات

عواصف

زالزل

حرائق الغابات

جفاف

كوارث أخرى

أغرقت األمطار املوسمية الغزيرة املناطق الشمالية والشمالية الرشقية من بنغالديش. وقدم الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ التابع لألمم املتحدة الدعم للمجتمعات املحلية 
يف بنغالديش للتأهب ملواجهة الفيضانات املوسمية الكربى التالية وحماية نفسها من آثارها. )بنغالديش؛ 1 تموز/يوليه 2020( © برنامج األغذية العاملي/املهدي رحمان



التنسيق الفعال للمساعدة اإلنسانيةالتنسيق الفعال للمساعدة اإلنسانية

تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة    2021 99تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة   982021

 )2020 آب/أغسطس  )السودان؛  يشء.  كل  منهم  اآلالف  فقد  شخص،   000  900 من  يقرب  ما  ترضر  حيث  قياسية،  فيضانات  السودان  شهد   ،2020 عام   يف 
© مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/فايز أبو بكر

دعمنا في مجال الحد من مخاطر الكوارث
تدريب أكثر من 

 5 000
من المسؤولين الحكوميين واألفراد المعنيين 

بمخاطر الكوارث في عام 2020، وكانت النساء 
تشكل 48 في المائة منهم.

انخراط أكثر من  

 55
مليون شخص من سكان المدن في مبادرة 

إكساب المدن القدرة على الصمود.

حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2020، قدمت   

 143
من الدول األعضاء والدول التي لها مركز المراقب 

تقاريرها من خالل مرصد إطار سنداي.

 أثبتت جائحة كوفيد-19 العواقب 
الناجمة عن تجاهلنا للمخاطر. 

فاالحتياجات اإلنسانية آخذة في االرتفاع 
وهي تتجاوز التعهدات بتقديم التمويل. 

وليس بوسعنا أن نستمر في العمل بدورة 
االستجابة للكوارث والتعافي من آثارها 

ثم إعادة الكرة من جديد. فيجب أن نضع 
الوقاية في المقام األول لبناء مستقبل 

يوفر للناس السالمة واألمان.
مامي ميزوتوري، األمينة العامة المساعدة والممثلة الخاصة لألمين العام 

للحد من مخاطر الكوارث

الكوارث  مخاطر  من  الحد  بتعزيز  أيضا  املتحدة  األمم  وقامت 

وتحليل املخاطر يف دورة الربامج اإلنسانية. ففي باكستان، عىل 

يف  حدتها  من  والتخفيف  املخاطر  تحليل  أُدمج  املثال،  سبيل 

تخطيط تدابري االستجابة، وساهمت خارطة الطريق األفريقية 

الكوارث والوصول  املتعلقة بمخاطر  لتحسني توافر املعلومات 

إليها واستخدامها ألغراض اإلنذار املبكر والعمل املبكر، بما يف 

نظم  تعزيز  يف  للحدود،  العابرة  املخاطر  إدارة  سياق  يف  ذلك 

إصالح  وبفضل  للحدود.  العابرة  باملخاطر  املبكر  اإلنذار 

منظومة األمم املتحدة اإلنمائية، جرى أيضا تعميم مراعاة الحد 

أطر  من  جديدا  إطارا   24 يف  وإدراجه  الكوارث  مخاطر  من 

جرى  التي  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعاون  املتحدة  األمم 

توقيعها يف عام 2020. 

أوروبا ووسط آسيا
45

آسيا والمحيط الهادئ
29

أفريقيا
26

ا��مريكتان

� ومنطقة البحر الكاري��
27

الدول العربية
16

أوروبا ووسط آسيا 
31

الدول العربية
13

ا��مريكتان

� ومنطقة البحر الكاري��
18

آسيا والمحيط الهادئ
21

أفريقيا
18

البلدان التي قدمت تقارير وطنية عن 
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث 

حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2020

البلدان التي استخدمت مرصد إطار 
سنداي حتى 31 كانون األول/ديسمبر 

2020

التي  المراقب  مركز  ذات  والدول  الدول  من   143 اليوم  هناك 
تقدم تقارير ضمن إطار مرصد سنداي. وبحلول كانون األول/

استراتيجيات  وضعت  التي  البلدان  عدد  كان   ،2020 ديسمبر 
البلدان، مما  101 من  الكوارث قد بلغ  وطنية للحد من مخاطر 
فعلى  فعال.  نحو  على  الكوارث  مخاطر  من  الحد  من  مكن 
وقع  الذي  البركاني  االنفجار  في  أحٌد  يَهلك  لم  المثال،  سبيل 
 ،2021 نيسان/أبريل  في  غرينادين  وجزر  فنسنت  سانت  في 

وفق  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  بفضل  وذلك 
وكانت  الكوارث.  مخاطر  من  للحد  الوطنية  استراتيجيتها 
التمويل  تخصيص  شملت  التي  المتحدة،  األمم  استجابة 
على وجه السرعة وإيفاد فريق مشترك لالضطالع بمهام 
اإلنسانية  االستجابة  جهود  بين  التكامل  على  مثاال  بيئية، 

وجهود تحقيق االنتعاش.



 منظر لقاعة العدل الكربى
)الهاي، هولندا؛ 8 شباط/فرباير 2021( 

© صور األمم املتحدة/محكمة العدل الدولية/فرانك فان بيك

تعزيز العدالة 
والقانون الدولي

تقديم الخدمات القانونية إىل األمم املتحدة ككل  •

•  الخدمات القانونية املقدمة إىل أجهزة األمم املتحدة وصناديقها وبرامجها

اآلليات االستثنائية األخرى للمساءلة الدولية  •

إيداع املعاهدات وتسجيلها ونرشها  •

التطوير التدريجي للقانون الدويل وتدوينه  •

قانون البحار وشؤون املحيطات  •

التجارة الدولية  •

الربامج الرئيسية

مكتب الشؤون القانونية  •

محكمة العدل الدولية  •

آليات املساءلة الدولية  •

كيانات مختارة

ميثاق األمم املتحدة   •

 •  التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدويل: قرارا الجمعية العامة 

94 )د - 1( و 135/75 

•  تدريس القانون الدويل ودراسته ونرشه وزيادة تفهمه: قرارا الجمعية 

العامة 2099 )د - 20( و 134/75 

 •  تعزيز اإلطار التعاهدي الدويل وتدعيمه، قرارات الجمعية العامة

 97 )د - 1( و 210/73 و 144/75 

•  التنسيق والتوحيد التدريجيان للقانون التجاري الدويل: قرارا الجمعية 

العامة 2205 )د - 21( و 133/75 

 •  اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، قرارات الجمعية العامة 26/52

و 89/75 و 239/75 

 •  تعزيز العدالة الدولية وتوطيدها: قرارا الجمعية العامة 228/57 باء 

 و 248/71؛ قرارات مجلس األمن 1315 )2000( و 1966 )2010( 

و 1757 )2007( و 2379 )2017(؛ وقرار مجلس حقوق اإلنسان 2/39

واليات مختارة

198 مليون دوالر

92 مليون دوالر أنصبة مقررة يف امليزانية العادية

4 ماليني دوالر أنصبة مقررة يف ميزانية حفظ السالم )2020/2019(

84 مليون دوالر موارد أخرى مقررة يف امليزانية العادية

14 مليون دوالر تربعات

موارد إرشادية
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برهانودين غافور )صورته عىل الشاشتني(، املمثل الدائم لجمهورية سنغافورة لدى األمم املتحدة، يرتأس االجتماع الثالثني للدول األطراف يف اتفاقية األمم 
املتحدة لقانون البحار. )نيويورك؛ 24 آب/أغسطس 2020( © صور األمم املتحدة/مانويل إلياس

 التعاون الدولي والقانون الدولي أمران 
ال غنى عنهما، ويتطلبان بطبيعة الحال 

االرتكاز على تعددية األطراف كإطار يقوم 
على الترابط وشمول الجميع.

ميغيل دي سيربا سواريس، وكيل األمين العام للشؤون القانونية 
والمستشار القانوني لألمم المتحدة

المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

السياق

صياغة  يف  مركزية  مكانة  إنشائها  منذ  املتحدة  األمم  تشغل 

القانون الدويل، حيث تفردت بما تقدمه من إسهامات يف تطوير 

ذلك القانون وتدوينه وتنفيذه. 

األهداف الرئيسية 

تقوم األمم املتحدة بتعزيز العدالة والقانون الدويل عرب إجراءات 

البحار،  وقانون  باملحيطات  املتعلقة  كتلك  مختلفة،  وواليات 

وعمليات  الدولية،  واالتفاقات  واملعاهدات  الدولية،  والتجارة 

فإن  ذلك،  إىل  وإضافة  والجزاءات.  الدولية،  واملحاكم  السالم، 

لألمم  الرئييس  القضائي  الجهاز  وهي  الدولية،  العدل  محكمة 

عليها  التي تعرضها  القانونية  املنازعات  بتسوية  تقوم  املتحدة، 

الدول وتقدم فتاوى بشأن املسائل القانونية. 
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الفصل التاسع عرش
� المائة

السلع ا��ساسية 15,78 ��

الفصل السابع والعرشون
� المائة

البيئة 11,30 ��

� المائة)
فصول أخرى   (22 ��

الفصل العارش
التجارة الدولية والتنمية

� المائة
�� 6,40

الفصل الرابع
نسان حقوق ا�

� المائة
�� 5,76

الفصل السابع عرش
المسائل الجنائية

� المائة
�� 5,54

الفصل السادس
المخدرات والمؤثرات العقلية

� المائة
�� 4,69

الفصل الثاني عرش
� المائة

الم�حة 3,41 ��

الفصل التاسع: الصحة

الفصل السادس والعرشون: نزع الس�ح

الفصل السابع: ا�تجار با��شخاص

الفصل الرابع عرش: المسائل التعليمية والثقافية

الفصل الحادي والعرشون: قانون البحار

الفصل الخامس والعرشون: ا�تصا�ت

الفصل الثامن: المنشورات الفاحشة

الفصل الخامس: ال�جئون وعديمو الجنسية

الفصل الثالث عرش: ا�حصاءات ا�قتصادية

الفصل الثاني والعرشون: التحكيم التجاري والوساطة

الفصل الخامس عرش: إع�ن وفاة المفقودين

الفصل السادس عرش: وضع المرأة

الفصل الثالث والعرشون: قانون المعاهدات

الفصل الرابع والعرشون: الفضاء الخارجي

الفصل الثامن والعرشون: المسائل المالية

الفصل الثاني: تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية

ع�م الفصل السابع عرش: حرية ا�

امات النفقة � الفصل العرشون: ال±°

الفصل التاسع والعرشون: مسائل متنوعة

الفصل الثالث
ا�متيازات والحصانات والع�قات الدبلوماسية

� المائة
والقنصلية، الخ 8,10  ��

الفصل الحادي عرش
� المائة

النقل وا�تصا�ت 17,27 ��

المعاهدات المتعددة األطراف المودعة لدى األمين العام تعالج القضايا ذات األهمية 
العالمية

)المعاهدات المتعددة األطراف، النسبة حسب الفصل )حتى آذار/مارس 2020 (

يف قضية املدعي العام ضد راتكو مالديتش، أكدت دائرة االستئناف التابعة لآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني اإلدانات الصادرة بحق 
راتكو مالديتش )يف الصورة( ورفضت طعونه برمتها. )الهاي؛ 9 حزيران/يونيه 2021( © اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني/ليزيل 

هونديربينك - هريمر

النتائج الرئيسية

األمم  منسقي  لنظام  القانوني  اإلطار  إنشاء  يف  عملنا  أسهم 

تنفيذ  يف  العاملي  الصعيد  عىل  املتحدة  لألمم  املقيمني  املتحدة 

ألهداف  دعما  اإلنمائية  للمنظومة  نطاقا  األوسع  اإلصالحات 

2021، قمنا أيضا بمعالجة املسائل  التنمية املستدامة. ويف عام 

املتحدة  باألمم  يتعلق  فيما  الجائحة  عن  نجمت  التي  القانونية 

وسري عملها وقدمنا الدعم الستمرارية ترصيف األعمال. 

ويف عام 2021، واصلت محكمة العدل الدولية النظر يف العديد 

من القضايا البارزة، مثل القضية املتعلقة بقرار التحكيم املؤرخ 

التي  فنزويال(،  ضد  )غيانا   1899 األول/أكتوبر  ترشين   3

 .2020 املحكمة حكمها يف كانون األول/ديسمرب  أصدرت فيها 

والسبعني  الخامسة  السنوية  بالذكرى  أيضا  املحكمة  واحتفلت 

النعقاد دورتها االفتتاحية يف 18 نيسان/أبريل 1946. 

املتحدة  األمم  محاكم  بها  اضطلعت  التي  األنشطة  أبرز  ومن 

الفرتة  خالل  املتحدة  األمم  من  املدعومة  املحاكم  أو  األخرى 

أدانت   ،2020 آب/أغسطس   18 يف  ييل:  ما  بالتقرير  املشمولة 

الدائرة االبتدائية للمحكمة الخاصة بلبنان سليم جميل عياش يف 

2005 وُقتل  14 شباط/فرباير  الذي وقع يف بريوت يف  الهجوم 

شخصا   21 و  الحريري  رفيق  السابق  لبنان  وزراء  رئيس  فيه 

الثالثة  املتهمون  أما  غريهم.  شخصا   226 وأصيب  آخرين 

وأسد  عنييس  حسن  وحسني  مرعي  حبيب  حسن  وهم  اآلخرون 

الدرجة  غرفة  وحكمت  بحقهم.  إدانة  تصدر  فلم  صربا  حسن 

األوىل عىل السيد عياش بخمسة أحكام متزامنة بالسجن املؤبد. 

كابوغا ألول  فيليسيان  2020، مثل  الثاني/نوفمرب  ويف ترشين 

للمحكمتني  املتبقية  األعمال  لترصيف  الدولية  اآللية  أمام  مرة 

إبادة  جرائم  بارتكاب  تهم  سبع  إليه  وجهت  حيث  الجنائيتني، 

يف  برواندا  ارتكبت  أنها  يُزعم  اإلنسانية  ضد  وجرائم  جماعية 

عام 1994.

ويف 8 حزيران/يونيه 2021، أصدرت دائرة االستئناف التابعة 

الجنائيتني  للمحكمتني  املتبقية  األعمال  لترصيف  الدولية  لآللية 

قدمها  التي  بالطعون  يتعلق  فيما  مالديتش  قضية  يف  حكمها 

الدائرة  عن  الصادر  الحكم  العام ضد  واملدعي  راتكو مالديتش 

22 ترشين  السابقة يف  ليوغوسالفيا  الدولية  للمحكمة  االبتدائية 

الثاني/نوفمرب 2017. ورفضت دائرة االستئناف الطعون جملة 

اإلبادة  بارتكاب جريمة  السيد مالديتش  إدانة  وتفصيال وأكدت 

أو  الحرب  قوانني  وانتهاكات  اإلنسانية  والجرائم ضد  الجماعية 

أعرافها. وأكدت أيضا الحكم بالسجن املؤبد الذي أصدرته بحقه 

الدائرة االبتدائية.



منظر لجرس السالم الياباني يف مقر األمم املتحدة. 
)نيويورك؛ آب/أغسطس 2019( 

© صور األمم املتحدة/مانويل إلياس

نزع السالح

املفاوضات واملداوالت املتعددة األطراف  •

أسلحة الدمار الشامل  •

األسلحة التقليدية  •

اإلعالم والتوعية  •

نزع السالح اإلقليمي  •

الربامج الرئيسية

مكتب شؤون نزع السالح  •

كيانات مختارة

نزع السالح، قرار الجمعية العامة دإ- 2/10  •

•  االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع 

جوانبه، قرار الجمعية العامة 241/75

•  دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح، قرار 

الجمعية العامة 38/75 

•  املرأة ونزع السالح وعدم االنتشار وتحديد األسلحة، قرار الجمعية العامة 

 48/75

نزع السالح اإلقليمي، قرار الجمعية العامة 49/75  •

•  التثقيف يف مجال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة، قرار الجمعية 

العامة 61/75

الشباب ونزع السالح وعدم االنتشار، قرار الجمعية 64/74  •

واليات مختارة

31  مليون دوالر

15 مليون دوالر أنصبة مقررة يف امليزانية العادية

16 مليون دوالر تربعات

موارد إرشادية
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20002020

تزايد اإلنفاق العسكري على الصعيد العالمي

1,114 تريليون دوالر

المصدر: معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم. المبالغ بباليين دوالرات الواليات المتحدة باألسعار وأسعار الصرف الثابتة لعام 2018.

1,98 تريليون دوالر

أجرى مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي دورة متخصصة عن التحقيقات يف األسلحة 
النارية من منظور جنساني يف الفرتة من 18 إىل 31 آب/أغسطس 2020. )األرجنتني؛ آب/أغسطس 2020( © مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع 

السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 يمكن للجائحة أن توحد المجتمعات 
والمؤسسات واألفراد، تماما كما أرست 
الدروس الصعبة المستفادة من الحرب 

العالمية الثانية األساس لتعاون دولي 
أعمق ومؤسسات أقوى لدعم أمننا 

المشترك.
إيزومي ناكاميتسو، وكيلة األمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع 

السالح

المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

السياق

يف  املتمثل  األسايس  عملها   2021 عام  يف  املتحدة  األمم  واصلت 

وغريها  النووية  األسلحة  استخدام  مناهضة  قاعدة  تعزيز 

النهوض  ويف  إزالتها،  إىل  والسعي  الشامل  الدمار  من أسلحة 

املتحدة  األمم  وتصدت  منها.  والحد  التقليدية  األسلحة  بتنظيم 

ويف  الجديدة  التكنولوجيات  عن  الناشئة  للتحديات  أيضا 

إىل  العسكرية  النفقات  ارتفاع  ومع  اإللكرتوني.  مجال الفضاء 

بلغته  أعىل مستوى  2020، وهو  1,98  تريليون دوالر يف عام 

منذ نهاية الحرب الباردة، ال يزال نزع السالح عنرصا محوريا 

يف عمل األمم املتحدة. 



نزع السالحنزع السالح
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اتفاقية األسلحة البيولوجية في ذكراها السنوية الـ 45

الذكرى
 السنوية 

45
التفاقية األسلحة

البيولوجية

إقامة 4 برامج فيما بين الدورات في 
أثناء الفترة التي تخللت المؤتمرات 
االستعراضية منذ عام 2003 لتعزيز 
تنفيذ االتفاقية

عقد 8 مؤتمرات استعراضية 
منذ عام 1980 الستعراض 
عمل االتفاقية

عقد 70 اجتماعا ومؤتمرا رسميا 
منذ عام 1980 في جنيف

إنشاء 132 جهة اتصال وطنية منذ 
عام 2006 لتنسيق جهود التنفيذ 

الوطنية

183 دولة طرفا في االتفاقية

801 1 من التقارير المتعلقة بتدابير بناء 
الثقة حظيت بدعم الدول األطراف منذ عام 

1987

يف ترشين الثاني/نوفمرب 2020، عملنا مع الرشكاء إلبراز دور نزع السالح وتحديد األسلحة يف القضاء عىل العنف الجنساني.

األهداف الرئيسية

التي  األطراف  املتعددة  والجهود  املفاوضات  املتحدة  األمم  تدعم 

ترمي إىل نزع السالح العام الشامل، من خالل الرتكيز عىل إزالة 

الشامل  الدمار  أسلحة  بحظر  والتمسك  النووية،  األسلحة 

للتحديات  والتصدي  التقليدية،  األسلحة  وتنظيم  األخرى، 

نزع  جهود  وتعزيز  الناشئة  األسلحة  تكنولوجيات  عن  الناجمة 

السالح عىل الصعيد اإلقليمي والتوعية بأهميته. 

النتائج الرئيسية

 2020 عام  يف  رئيسية  اجتماعات  عدة  تأجيل  من  الرغم  عىل 

يف  األعضاء  الدول  دعم  املتحدة  األمم  واصلت  الجائحة،  بسبب 

املشورة  أسدينا  املثال،  سبيل  فعىل  السالح.  نزع  مجال 

السياسية واإلجرائية والتقنية إىل الرئيس املعني ملؤتمر األطراف 

املعاهدة  الستعراض  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف 

الدول  وساعدنا  موسعة.  افرتاضية  مشاورات  يف   2020 عام 

املتصلة  واملحتملة  القائمة  للتهديدات  التصدي  يف  األعضاء 

وأيدنا  واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيات  الدول  باستخدام 

من  الحد  ومبادئ  وقواعد  بمعايري  املتعلق  الجديد  التصور 

األخطار العسكرية التي تتهدد املنظومات الفضائية الخارجية. 

بإدارة  املتعلقة  الطوعية  التوجيهات  بتحديث  أيضا  وقمنا 

منظومة  بشأن  الخرباء  مناقشات  ودعمنا  الذخرية  مخزونات 

األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل. 

التي  لآللية  التنفيذية  الجاهزية  تعززت   ،2021 عام  ويف 

الكيميائية  األسلحة  باستخدام  االدعاء  يف  للتحقيق  أنشأتُها 

ومختربات  الخرباء  قوائم  استيفاء  طريق  عن  والبيولوجية 

من  أخرى  أجزاء  مع  التنسيق  بتحسني  أيضا  وقمنا  التحليل. 

بيولوجي  حدث  لوقوع  التأهب  لتعزيز  املتحدة  األمم  منظومة 

والعلماء  العاملات  عدد  فيها  يتكافئ  شبكة  إقامة  ودعمنا 

دور  مبادرة  بفضل  الجنوب  بلدان  من  الشباب  البيولوجيني 

الشباب يف تحقيق األمن البيولوجي. 

عملنا في مجال نزع السالح

في عام 2020، إقامة شراكة مع

 7
بلدان أفريقية في جنوب الصحراء 

الكبرى لتشجيع المدنيين الذين 
يمتلكون أسلحة صغيرة بطرق غير 

قانونية على تسليم تلك األسلحة 
طواعية، وذلك في مبادرة شهر العفو 

التي أعلنها االتحاد األفريقي.

إضافة

 525
من الخبراء األكفياء إلى آلية األمين 

العام للتحقق من االستخدام 
المزعوم لألسلحة الكيميائية 

والبيولوجية، بحلول كانون األول/
ديسمبر 2020.

توجيه أموال إلى 

 94
مشروعا ذا صلة بمراقبة األسلحة 

استفادت منها 144 دولة عضوا في 
جميع المناطق.

زيادة بنسبة

500 في المائة
في مشاركة الشباب في فعاليات نزع 
السالح وعدم االنتشار من خالل تعزيز 

جهود التوعية.
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2010

2012

2014

2016

2018

2020

2013

عشر سنوات من القرارات المتعلقة بالمرأة ونزع السالح وعدم االنتشار وتحديد األسلحة

69/65
تمثيل المرأة في عمليات صنع 
القرار والمنظمات تمثيال فعاال 
وعلى قدم المساواة مع الرجل

48/67
تكافؤ فرص المشاركة في 
عمليات صنع القرار؛ تمكين 

المرأة من خالل التدريب؛ تعزيز 
دور المرأة في مكافحة االتجار 
باألسلحة الصغيرة واألسلحة 

الخفيفة

61/69
فهم آثار العنف المسلح واالتجار 

غير المشروع باألسلحة الصغيرة 
واألسلحة الخفيفة على النساء 

والفتيات

56/71
فهم آثار العنف المسلح واالتجار 

غير المشروع باألسلحة على 
النساء والفتيات من خالل وضع 

خطط عمل وطنية بشأن المرأة 
والسالم واألمن

46/73
االعتراف بدور المجتمع 

المدني

156/75
االعتراف بمساهمة الشباب؛ 

التأثير السلبي لجائحة 
كوفيد-19 على المساواة بين 

الجنسين والعنف الجنساني؛ 
 دور النساء كأطراف مؤثرة 

ال مجرد ضحايا

33/68
تمثيل المرأة في عمليات صنع 

القرار؛ تمكين المرأة من خالل 
بناء القدرات

التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال نزع السالح

9 نساء و 9 رجال
فريق الخبراء الحكوميين المعني بالمشاكل الناشئة عن تكديس 

فائض مخزونات الذخيرة التقليدية

٪50
نساٌء

٪40
نساٌء

٪50
نساٌء

٪96
نساٌء

137 امرأة و 15 رجال8 نساء و 8 رجال
المنُح موجهٌة للفئات الناقصة التمثيل 

في ميدان نزع السالح

10 نساء و 15 رجال
فريق الخبراء الحكوميين المعني 

باالرتقاء بسلوك الدول المسؤول في 
الفضاء اإللكتروني

الذخيرة فريق الخبراء 
الحكوميين

الفضاء اإللكتروني فريق 
الخبراء الحكوميين

المنح الدراسية في ميدان 
السالم واألمن

المجلس االستشاري 
لمسائل نزع السالح

تماشيا مع خطة األمني العام لنزع السالح لعام 2018، ما انفكت األمم املتحدة تحرز التقدم يف مسألة مشاركة املرأة يف جميع عمليات صنع القرار املتعلقة بنزع 
السالح واألمن الدويل مشاركة تامة وعىل قدم املساواة مع الرجل.

الطريق  خارطة  تنفيذ  يف  الدعم  قدمنا  اإلقليمي،  الصعيد  وعىل 

غري  االنتشار  بشأن  األولوية  ذات  الكاريبية  اإلجراءات  لتنفيذ 

الكاريبي  البحر  منطقة  يف  والذخائر  النارية  لألسلحة  املرشوع 

بطريقة مستدامة بحلول عام 2030، والتي وضعت بهدف منع 

ومكافحته.  والذخائر  النارية  باألسلحة  املرشوع  غري  االتجار 

من  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  يف  الوطنية  السلطات  مع  وعملنا 

ومنع  الصغرية  األسلحة  من  الحد  دمج  عىل  قدرتها  بناء  أجل 

التي وضعها  البنادق  إسكات  ملبادرة  ودعما  الجنساني.  العنف 

باآلثار  الوعي  إلذكاء  بلدان   10 مع  تعاونّا  األفريقي،  االتحاد 

املناطق  يف  الصغرية  لألسلحة  املرشوع  غري  لالنتشار  السلبية 

الحرضية وداخل املجتمعات املحلية. 

آلية األمم املتحدة للضمانات املعززة للتحرك الرسيع،  ويف إطار 

االنفجارات  أعقاب  االستوائية يف  غينيا  إىل  بعثة مساعدة  أوفدنا 

يف  الحكومة  البعثة  وساعدت  عسكري.  معسكر  يف  وقعت  التي 

إدارة  بشأن  التقنية  املشورة  وقدمت  االنفجار  سبب  تقييم 

الذخرية للحد من املخاطر يف املستقبل. 

األسلحة  معاهدة حظر  دخلت   ،2021 الثاني/يناير  كانون   22 يف 

النووية حيز النفاذ بعد أن بلغ عدد التصديقات عليها 50 تصديقا. 

وهذه هي أول معاهدة متعددة األطراف لنزع السالح النووي جرى 

العديد  تجسد شواغل  وهي  ونيٍف،  الزمن  من  عقدين  منذ  وضعها 

النووية.  األسلحة  تثريها  التي  املتنامية  األخطار  بشأن  الدول  من 

للدول  األول  االجتماع  نجاح  ضمان  أجل  من  املتحدة  األمم  وتعمل 

األطراف الذي سيسهم يف تحقيق أهداف املعاهدة.



تقيم األمم املتحدة رشاكة مع Cafes Malongo يف مرشوع إليجاد سبل 
عيش مستدامة يف جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، بهدف تمكني 

 املزارعني من تصدير 200 طن من البن بحلول عام 2025. 
)فانماي، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية؛ نيسان/أبريل 2020( 

© مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة/إكسايسافاث 
كيودوانغويتشيث

مراقبة المخدرات 
ومنع الجريمة 

ومكافحة اإلرهاب

مكافحة مشكلة املخدرات العاملية  •

مكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية  •

مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف  •

مكافحة الفساد  •

العدالة  •

البحوث وتحليل االتجاهات واالستدالل الجنائي  •

دعم السياسات  •

املساعدة التقنية  •

الربامج الرئيسية

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة  •

مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب  •

كيانات مختارة

360 مليون دوالر

27 مليون دوالر أنصبة مقررة يف امليزانية العادية

333 مليون دوالر تربعات

موارد إرشادية

واليات مختارة

•  اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، قرار الجمعية العامة 

284/72

•  تعزيز قدرة منظومة األمم املتحدة عىل مساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ 

اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، قرار الجمعية العامة 

 291/71

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  •

•  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

•  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 

امللحقة بها

•  التعاون الدويل عىل التصدي ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها، قرار 

الجمعية العامة 198/75

•  تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة الجنائية، وال سيما 

قدراته يف مجال التعاون التقني، قرار الجمعية العامة 196/75
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 علينا أن نحافظ على يقظتنا ووحدتنا 
وأن نستبق التهديد المتطور والمعقد الذي 

يشكله اإلرهابيون.
فالديمير فورونكوف، وكيل األمين العام، مكتب مكافحة اإلرهاب

 أدت الهشاشة وعدم المساواة إلى 
زيادة ضعف العالم أمام الجريمة والفساد 

والمخدرات واإلرهاب. ونحن بحاجة إلى 
مزيد من اإلدماج والتمكين من اللجوء إلى 

العدالة حتى ال يترك أحد خلف الركب.

غادة فتحي والي، المديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة

المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

السياق 

اإلجرام  ألعمال  تعرضنا  زيادة  إىل  كوفيد-19  جائحة  أدت 

املنزيل  العنف  مخاطر  العزل  إجراءات  مع  واشتدت  والعنف. 

حاالت  إجراءات  وزادت  اإلنرتنت.  عىل  الجنيس  واالستغالل 

الطوارئ والتدابري االقتصادية التي اتخذت ملواجهة الجائحة من 

بتزوير  املنظمة  اإلجرامية  العصابات  وقامت  الفساد،  مخاطر 

أشد  بني  من  السجناء  وكان  األرباح.  لزيادة  الطبية  املنتجات 

عىل  الجميع  قدرة  ضمان  وشّكل  الجائحة،  من  ترضرا  الفئات 

اللجوء إىل العدالة تحديا كبريا. 

 - واالجتماعية  السياسية  التداعيات  اإلرهابيون  استغل  وقد 

املناطق  أو  بالنزاعات  املنكوبة  املناطق  يف  للجائحة  االقتصادية 

داعش  تنظيم  يشكله  الذي  العاملي  الخطر  واقرتن  الهشة. 

من  القلق  بازدياد  إليهما  املنتسبة  والجماعات  القاعدة  وتنظيم 

ذات  الجماعات  من  وغريها  الجدد  النازيني  جماعات  لجوء 

الدوافع العنرصية أو العرقية إىل العنف اإلرهابي. 

األهداف الرئيسية

املتصلة  للقضايا  التصدي  الدول األعضاء يف  املتحدة  األمم  تدعم 

االمتثال  تعزيز  خالل  من  واإلرهاب  والجريمة  باملخدرات 

الجنائية  والعدالة  الجريمة  بمنع  املتعلقة  والقواعد  للمعايري 

الدولية  الصكوك  يف  عليها  املنصوص  واملعايري  املبادئ  وتنفيذ 

األمم  واسرتاتيجية  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  مثل 

املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. 

يف سجن سيمارانج لإلناث يف إندونيسيا، بدأ تنفيذ مرشوع بشأن التقنية القديمة لتلوين األقمشة لتدريب السجينات عىل مهارات مجدية تجاريا. 
)سيمارانج، إندونيسيا؛ شباط/فرباير 2020( © مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
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٪51

٪20
٪13 ٪10 ٪10 ٪9 ٪6 ٪3 

2019

106

103

99 
حالة اعتداء
جنيس

89 
عملية
اغتصاب

2020ترشين األول/أكتوبر 2020نيسان/أبريل آب/أغسطس 

INVALID

غالبا ما يستغل المتاجرون بالبشر نقاط الضعف القائمة سلفا

انخفاض إبالغ السلطات بممارسات االغتصاب واالعتداء الجنسي في فترة تنفيذ تدابير 
اإلغالق العام

النسبة المئوية للحاالت حسب العوامل القائمة سلفا

الحاجة 
االقتصادية

طفل يعيش في 
عائلة مختلة

العشير الذي 
يعمل مهربا

الحالة العقلية 
أو السلوكية أو 

العصبية

الوضع من حيث 
الهجرة

أبلغ في بعض الحاالت عن أكثر من عامل واحد. وأثرت جائحة كوفيد-19 في عدة حاالت لضعاف ضحايا االتجار بالبشر. وأبلغ عن حالة الضعف التي تعاني منها الضحية قبل 
تعرضها لالتجار في 233 قضية معروضة على المحاكم من بين 489 قضية قام مكتب المخدرات والجريمة بجمعها.

يلزم توفر مزيد من المعلومات لتفسير نمط هذه الممارسات، بما في ذلك انخفاض إمكانية االتصال بالمؤسسات لإلبالغ عن الحوادث واحتمال حدوث تراجع في 
الحوادث خارج رقعة البيت.

المصدر: التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص لعام 2020

المصدر: تم جمع البيانات القطرية ضمن نطاق المبادرة العالمية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتحسين معرفة أثر جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بالجريمة 
والمخدرات.

مالحظة: اغتصاب = 21 بلداً، اعتداء جنسي = 15 بلداً.

الطفل المحروم 
من الرعاية 

الوالدية

نقص التعليم أو 
المعرفة باللغة 

األجنبية

األشخاص ذوو 
اإلعاقة الجسدية

دعمنا في ميدان منع الجريمة ومكافحة 
المخدرات ومكافحة الفساد

 299
مختبرا في 87 بلدا متخصصة في 

كشف المخدرات لديها قدرات معززة  
في ميدان االستدالل الجنائي.

أكثر من 

61 000
من الطلبة والمربين واألكاديميين 
شاركوا في أنشطة مبادرة التعليم 

من أجل العدالة، التي تهدف إلى تعزيز 
سيادة القانون من خالل التعليم.

تعزيز قدرات

50
دولة عضوا في مجال التأهب لجائحة 

كوفيد-19 والتصدي آلثارها في السجون.

دعم إنتاج 

144
طنا من البن الكامل من خالل أنشطة 

التنمية البديلة في ميانمار، لصالح األسر 
التي كانت تعمل سابقا في زراعة األفيون.

مشاركة 

600 000
أسرة في 45 بلدا في برنامج األمم المتحدة 

للوقاية من تعاطي المخدرات.

جرى تدريب أكثر من 

5 100
معلم في هندوراس في قضايا االنتهاك 

واالستغالل الجنسيين لألطفال على اإلنترنت. 
ونتيجة لذلك، تعرف المعلمون على 13 فتاة 

تتراوح أعمارهن بين 9 سنوات و 12 سنة ممن 
وقعن ضحايا لتلك الممارسات.

النتائج الرئيسية

منع اإلجرام ومكافحة الجريمة املنظمة 
عرب الوطنية 

ساهمت األمم املتحدة يف تأهب مراكز االحتجاز ملواجهة جائحة 

تحسني  إىل  أدى  مما  عضوا،  دولة   50 من  أكثر  يف  كوفيد-19 

للمحتجزين.  املقدمة  األساسية  والخدمات  السجن  ظروف 

وقدمنا معدات الحماية الشخصية واألدوات الصحية إىل سلطات 

مجال  يف  جيدة  بخدمات  السجناء  تزويد  ودعمنا  السجون 

الرعاية الصحية. 

مخاطر  بتحليل  قمنا  الجنوبية،  وأمريكا  آسيا  رشق  جنوب  ويف 

يف  املتخذة  االقتصاد  إنقاذ  بتدابري  املتصلة  والفساد  االحتيال 

املبلِّغني  حماية  يف  وساهمنا  كوفيد-19،  جائحة  مواجهة  سياق 

عن املخالفات يف كينيا واملكسيك. وبفضل ذلك، استطاعت الدول 

واملالحقات  التحقيقات  إجراء  استمرار  تضمن  أن  األعضاء 

التي  التحديات  من  الرغم  عىل  الدويل  والتعاون  القضائية 

طرحتها جائحة كوفيد-19. 

نطاق  وسعنا  الجائحة،  خالل  اإلنرتنت  استعمال  تزايد  ومع 

اإللكرتونية  الجرائم  بشأن  األعضاء  الدول  إىل  املقدم  الدعم 

التدريب  قدمنا  املثال،  سبيل  فعىل  اإلنرتنت.  استخدام  وإساءة 

وكشفها  اإللكرتونية  الجرائم  منع  عىل  والسلطات  للمعلمني 

ممارسات  عىل  الرتكيز  مع  ومواجهتها،  طبيعتها  وتحديد 

االنتهاك واالستغالل الجنسيني لألطفال عىل اإلنرتنت. 
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عملنا في مجال مكافحة اإلرهاب 
انخراط

175
 دولة 

عضوا في أنشطة بناء القدرات في 
مجال مكافحة اإلرهاب.

إشراك أكثر من 

 9 000
 مشارك في أنشطتنا لبناء القدرات.

انضمام  

 43
 جهة شريكة إلى اتفاق األمم المتحدة 

العالمي لتنسيق مكافحة اإلرهاب 
وهي على اتصال بما عدده 127 دولة 

عضوا من خالل منصتنا اإللكترونية 
الخاصة بالتنسيق.

تنظيم   

 120
 مناسبة للتوعية لصالح أكثر من 
600 6 مشارك من جميع الدول 

األعضاء الـ 193.

تنفيذ  

 68
 برنامجا ومشروعا عمليا لبناء القدرات 

بميزانية إجمالية قدرها 63 مليون 
دوالر لدعم الدول األعضاء في تنفيذها 

لالستراتيجية العالمية لمكافحة 
اإلرهاب.

ركز تدريب عىل مهارات الرتبية األرسية يف مخيم كوكس بازار لالجئني عىل منع تعاطي املخدرات والعنف والجريمة. )كوكس بازار، بنغالديش؛ أيار/مايو 2020( 
© مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

التصدي ملشكلة املخدرات العاملية 

الدولية  التعاونية  العمليات  برنامج  واصلنا   ،2021 عام  يف 

تحديد  عن  مستكملة  بمعلومات  الجنائية  املختربات  بتزويد 

عمليات  نوعية  ذلك  بفضل  وتعززت  واختبارها.  العقاقري 

التحري الجنائي واالختبار يف 299 مختربا يف 87 بلدا. 

وقدمنا الدعم ألنشطة التنمية البديلة يف مناطق شتى إسهاما يف 

تحقيق التحول من زراعة املحاصيل غري املرشوعة إىل املحاصيل 

املرشوعة. ففي كولومبيا، استطاع أكثر من 600 8 أرسة زراعية 

تطوير  بفضل  ودخلها  إنتاجيتها  رفع  ريفية  منظمة   90 و 

منتجات تنافسية بجودة قياسية. 

أكثر  املخدرات  الوقاية من تعاطي  واستفاد من عملنا يف مجال 

من  االستفادة  نطاق  واتسع  بلدا.   45 يف  أرسة   600  000 من 

كالالجئني  السكان  من  الضعيفة  الفئات  أيضا  ليشمل  الربامج 

والية  يف  نازحة  أرسة   100  000 هؤالء  بني  ومن  والنازحني، 

كاشني بميانمار. 

منع اإلرهاب 

مكافحة  مجال  يف  األطراف  املتعدد  التعاون  لتعزيز  مسعى  يف 

لتنسيق  العاملية  املتحدة  األمم  منصة  بإنشاء  قمنا  اإلرهاب، 

شؤون مكافحة اإلرهاب، التي تربط بني 43 كيانا و 131 دولة 

عضوا. وقمنا أيضا بتنظيم األسبوع االفرتايض ملكافحة اإلرهاب 

اإلرهاب  ملكافحة  الثاني  واألسبوع   2020 تموز/يوليه  يف شهر 

بنيويورك يف حزيران/يونيه 2021. 

 40 عدده  ملا  املساعدة  قدمنا  األعضاء،  للدول  دعمنا  سياق  ويف 

اإلرهابيني  سفر  ملكافحة  الركاب  بيانات  استخدام  يف  بلدا 

نرش  يف  ورشعنا  الخطرية،  الجرائم  يف  الضالعني  واألشخاص 

برنامج goTravel. وبدأنا بتنفيذ برنامج عاملي ملكافحة تمويل 

بلدا   20 من  مسؤول   400 من  أكثر  بتدريب  فقمنا  اإلرهاب، 

وحدات  لفائدة  جديدة  حاسوبية  برامج  تطوير  يف  وساهمنا 

يف  عضو  دولة   100 من  أكثر  ودعمنا  املالية.  االستخبارات 

بني  القائمة  وللروابط  البيولوجي  اإلرهاب  لخطر  التصدي 

اإلرهاب وبني االتجار غري املرشوع باألسلحة والجريمة املنظمة. 

ويوفر اإلطار العاملي الجديد الذي وضعناه نهجا يف دعم الدول 

الرعايا  لحماية  برمتها  املتحدة  األمم  فيه  تشارك  األعضاء 

والعراق  السورية  العربية  الجمهورية  من  العائدين  األجانب 

بجماعات  مزعومة  أو  حقيقية  صالت  لهم  تكون  قد  الذين 

روابط  لهم  تكون  قد  أو  الجزاءات  قوائم  يف  مدرجة  إرهابية 

ومحاكمتهم  أوطانهم  إىل  الرعايا  أولئك  وإعادة  بها،  أرسية 

وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم. 

املفيض  العنيف  التطرف  القدرة عىل مجابهة  بناء  وشجعنا عىل 

املمارسات  واتباع  الرياضية  األنشطة  خالل  من  اإلرهاب  إىل 

الهجمات  من  الكربى  الرياضية  امللتقيات  لحماية  الجيدة 

السلوكية  الرؤى  لتطبيق  الدويل  املركز  بإنشاء  وقمنا  اإلرهابية. 

األعضاء  والدول  املتحدة  األمم  لتزويد  اإلرهاب  ملكافحة 

منع  أجل  من  جهود  من  تبذله  فيما  أفضل  ودعم  بمعلومات 

بمحنة  الوعي  نذكي  أيضا  نزل  ولم  واإلرهاب.  العنيف  التطرف 

منع  يف  دورهم  ونعزز  حقوقهم  عن  وندافع  اإلرهاب  ضحايا 

ضحايا  لدعم  برنامجنا  سلط  املثال،  سبيل  فعىل  اإلرهاب. 

اإلرهاب الضوء عىل كربة الضحايا وما عاشوه من عزلة يف أثناء 

الجائحة، وأتاح لهم منربا للدفاع عن حقوقهم. 
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اإلطار العالمي للدعم المقدم من األمم المتحدة للدول األعضاء بشأن األفراد العائدين من 
سوريا والعراق* 

دعم "األمم المتحدة قاطبًة" القائم 
على مراعاة حقوق اإلنسان واعتبارات 

العمر ونوع الجنس

المساعدة والحماية

عمليات 
المسح 

المشترك

الدعم قبل 
اإلعادة إلى 

الوطن

الدعم القانوني

االستقبال 
وتقييم فرادى 

الحاالت

الرصد إعادة التأهيل
والمتابعة

إعادة اإلدماج بتسخير 
إمكانات المجتمع 

المحلي والقدرة على 
التكيف

الدعم بعد 
العودة إلى 

الوطن

نهج مراعية الحتياجات 
البالغين واألطفال

اقتفاء أثر أفراد األسرة 
ولم شملهم

إنصاف الطفل

إعادة اإلدماج بتسخير 
إمكانات المجتمع 

المحلي

التحقيق والمقاضاة

آليات الرقابة في السجون

إعادة التأهيل القائمة 
على العدالة الجنائية

نهج مراعية الحتياجات 
البالغين

األمن والمساءلة

* يشارك في قيادة اإلطار العالمي مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب واليونيسف

مكنت األمم املتحدة قياديني شبابا من خلق “فضاء الحوار” مع أقرانهم وناقشت الحلول املمكنة ملنع التطرف العنيف ومكافحته يف املناطق الهشة واملناطق التي 
يصعب الوصول إليها بمشاركة 600 شاب وشابة. سيدني، أسرتاليا؛ ترشين الثاني/نوفمرب 2020( © مكتب مكافحة اإلرهاب

 2020 عام  في  بالعدالة  النهوض  تسريع  مبادرة  ُجربت 
تنافس  حيث  وقيرغيزستان،  أرمينيا  من  كل  في 
حلول  استحداث  ميدان  في  الثانوية  المدارس  طالب 
داخل  القانون  بسيادة  المتصلة  للتحديات  تكنولوجية 
برامج  الفائزة  الفرق  ووضعت  المحلية.  مجتمعاتهم 
ف  للتعرُّ االصطناعي  الذكاء  تقنية  على  تعتمد  حاسوبية 

في  العنيفة  المتطرفة  واللغة  الكراهية  خطاب  على 
المواقع اإللكترونية، كما استحدثت منبرا إلكترونيا يربط 
في  بأسعار  أو  بالمجان  القانونية  المعونة  مقدمي  بين 

المتناول وبين األشخاص المحتاجين إلى تلك الخدمات.



معرض للصور خارج مقر األمم املتحدة يضم 75 صورة فائزة يف 
املسابقة العاملية TheWorldWeWant# التي نظمت بمناسبة االحتفال 

بالذكرى السنوية الخامسة والسبعني لتأسيس األمم املتحدة. 
)نيويورك؛ 17 أيلول/سبتمرب 2020( 

© صور األمم املتحدة/ريك بايورناس

فعالية أداء 
المنظمة

شؤون الجمعية العامة وإدارة املؤتمرات  •

التواصل العاملي  •

الرقابة  •

االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال  •

املكاتب املوجودة خارج املقر  •

الدعم التشغييل  •

السالمة واألمن  •

الربامج الرئيسية

إدارة شؤون الجمعية العامة واملؤتمرات  •

إدارة التواصل العاملي   •

إدارة االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال  •

إدارة الدعم العملياتي  •

إدارة شؤون السالمة واألمن  •

مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  •

مكاتب األمم املتحدة يف جنيف ونريوبي وفيينا  •

مكتب األمم املتحدة لألخالقيات  •

كيانات مختارة

•  تغيري النموذج اإلداري يف األمم املتحدة، قرارات الجمعية العامة 266/72 

و 266/72 باء و 281/73

•  إنشاء نظام للمساءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة، قرار الجمعية العامة 

289/73 و 271/74

إدارة املوارد البرشية، قرار الجمعية العامة 254/72  •

املشرتيات، قرار الجمعية العامة 273/69  •

تعدد اللغات، قرار الجمعية العامة 328/71  •

خطة املؤتمرات، قرار الجمعية العامة 270/73  •

•  املسائل املتعلقة بامليزانية الربنامجية املقرتحة لعام 2021، قرار الجمعية 

العامة 252/75

واليات مختارة

1,6 بليون دوالر

1,2 بليون دوالر أنصبة مقررة يف امليزانية العادية

343 مليون دوالر أنصبة مقررة يف ميزانية حفظ السالم )2020/2019(

50 مليون دوالر تربعات

موارد إرشادية
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 أظهر العام الماضي، ربما أكثر من أي 
وقت مضى، مدى ضرورة أن تكون األمم 

المتحدة رشيقة وسريعة االستجابة. وقد 
مكن األساس الذي وضعناه عملياتنا من 

التكيف الفوري مع الديناميات المتغيرة 
لعالمنا. 

أتول كهاري، وكيل األمين العام للدعم العملياتي

 عندما ُنعزُز ُنظَمنا لتصبح أقدر على 
الصمود، فإننا نسهل تنفيذ الواليات 

بقدر أكبر من الفعالية والمساءلة، من 
خالل وضع استراتيجيات وسياسات إدارية 
 مبتكرة على الصعيد العالمي لقوة عاملة 

ال ُيستثنى منها أحد. 
كاثرين بوالرد، وكيلة األمين العام لالستراتيجيات والسياسات اإلدارية 

ومسائل االمتثال

المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

مسارات العمل الرئيسية 

من  أكثر  تضم  التي  املتحدة،  لألمم  العامة  األمانة  عمل  يقوم 

000 36 موظف يف 463 مركز عمل، عىل أسس اإلدارة الفعالة 

املعلومات  وتكنولوجيا  البرشية،  واملوارد  املالية،  للشؤون 

املؤتمرات،  وخدمات  واملرافق،  اإلمداد،  وسالسل  واالتصاالت، 

يف  املنظمة  بأنشطة  التعريف  وكذلك  والسالمة،  األمن  وعمليات 

أوساط الجماهري العاملية. 

النتائج الرئيسية 

ومكنتنا  إلصالحاتنا.  مبكرا  اختبارا  كوفيد-19  جائحة  شكلت 

تلبية  ومن  عملنا  أساليب  تعديل  من  أجريناها  التي  اإلصالحات 

احتياجات الدول األعضاء برسعة. وخالفا الستجابات األمم املتحدة 

املنظمة  تكن  لم  اإليبوال،  أزمة  مثل  السابقة،  الطوارئ  لحاالت 

بحاجة إىل إقامة هياكل جديدة إلدارة ما اتخذته من تدابري ملواجهة 

جائحة كوفيد-19. فقد سهلت هياكل اإلصالح الجديدة يف مجاالت 

ورسيعة  موحدة  تدابري  تنفيذ  واإلدارة  واألمن  والسالم  التنمية 

ملواجهة الجائحة، مما ساهم يف توفري الوقت واملال. 

عن  الشفوية  والرتجمة  االفرتاضية  االجتماعات  منصات  ومكنت 

بعد املندوبني واملوظفني من مواصلة عملهم يف أكثر من 200 1 

املادية ونظم  الحواجز  املكان، فقد ساعدت  أما يف عني  اجتماع. 

تنقية الهواء وتدابري النظافة الصحية املعززة عىل تعزيز ظروف 

منظر لعلم األمم املتحدة ُمنكَّساً تكريما ملن فقدوا أرواحهم خالل جائحة كوفيد-19. )نيويورك؛ 13 نيسان/أبريل 2020( © صور األمم املتحدة/إيفان شنايدر
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عمل أكثر من 000 36 موظف لصالح األمانة العامة لألمم المتحدة 
على الصعيد العالمي في عام 2020

توزيع موظفي األمانة العامة من حيث الفئات 
العمرية في عام 2020

موظفو األمانة العامة حسب الموقعزيادة تمثيل المرأة بين موظفي األمانة العامة
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مراكز العمل فييناجوبانيروبيجنيفنيويورك
األخرى

موظفو األمانة العامة حسب المجموعة اإلقليمية*

إناثذكور
أفريقيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا الشرقية

لت المجموعات اإلقليمية الخمس لتسهيل التوزيع الجغرافي العادل في المقاعد بين  * ُشكِّ
الدول األعضاء في هيئات األمم المتحدة المختلفة

أوروبا الغربية وبلدان أخرى

تمثل عدد الموظفين

وما  الخريطة  في  الواردة  الجغرافية  واألسماء  الحدود  واستخدام  تصوير  في  أخطاء  وجود  عدم  يضمن  ما  هناك  ليس 
تقبلهما رسميا. أو  المتحدة تقرهما  األمم  أن  بالضرورة  أنهما ال يعنيان  بيانات، كما  يتصل بها من 

 
اإلخالل  ودون   )1999(1244 المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  لقرار  طبقا  كوسوفو  إلى  اإلشارة  تفهم  أن  ينبغي   *

كوسوفو. بوضع 

كندا

المكسيك
جامايكا
غواتيماال
السلفادور
هندوراس
بنما
إكوادور
كولومبيا

بيرو
بوليفيا
البرازيل
شيلي
األرجنتين

الواليات المتحدة األمريكية

هايتي
الجمهورية 
الدومينيكية
جمهورية فنزويال 
البوليفارية
ترينيداد وتوباغو

غيانا

النمسا
إيطاليا
ألمانيا
الدانمرك
هولندا
بلجيكا
فرنسا
سويسرا
إسبانيا

الجزائر
المغرب
تونس
ليبيا
الصحراء الغربية
موريتانيا
السنغال
غينيا - بيساو
غينيا
سيراليون
ليبريا
مالي
كوت ديفوار
بوركينا فاسو
غانا
توغو
النيجر
نيجيريا
غينيا االستوائية
غابون
الكاميرون
أنغوال
تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية أفريقيا الوسطى

دولة فلسطين
إسرائيل

األردن
العراق

البوسنة والهرسك

اليونان
جمهورية مولدوفا
أوكرانيا
تركيا
قبرص
لبنان

جورجيا

صربيا
كوسوفو*
مقدونيا الشمالية

البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
الكويت
المملكة  العربية  السعودية
اليمن
إريتريا

إثيوبيا
الصومال
كينيا
جمهورية تنزانيا المتحدة
مصر
السودان
مدغشقر
مالوي
أوغندا
موزامبيق
جنوب السودان
بوروندي
رواندا
زمبابوي

زامبيا
جنوب أفريقيا

طاجيكستان
كازاخستان
أوزبكستان
تركمانستان
قيرغيزستان
أذربيجان

الجمهورية العربية السورية

أفغانستان
باكستان

نيبال

الهند

سري النكا

ماليزيا

تيمور -  ليشتي

إيران جمهورية 
 اإلسالمية

االتحاد الروسي

الصين
جمهورية كوريا
اليابان

بنغالديش
ميانمار
فييت نام
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
تايلند
الفلبين
كمبوديا
إندونيسيا

بابوا غينيا الجديدة

فيجي

ساموا
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فريق اإلجالء الطبي يستكمل آخر تفاصيل إحدى عمليات اإلجالء. )العراق؛ آب/أغسطس 2020(

األمم  تصور  “إعادة  مسابقة  خالل  ومن  مبانينا.  داخل  األمان 

85 فريقا حلوال مبتكرة  املتحدة معا” التي نظمناها، قدم نحو 

إليجاد طرائق جديدة وأفضل ألداء العمل. 

ولتمكيننا من مواصلة عملنا املنقذ للحياة يف جميع أنحاء العالم، 

اإلجالء  بعمليات  معنية  املنظومة  نطاق  عىل  عمل  فرقة  أنشأنا 

117 عملية إجالء طبي، وأنشأت  الطبي، وقامت الفرقة بتعبئة 

يف  املستشفيات  مع  ترتيبات  واتخذت  ونريوبي،  أكرا  يف  مراكز 

العمل  2021، كانت فرقة  عدة مواقع. وبحلول حزيران/يونيه 

إىل  لقاح   222  500 سلمت  قد  لنا  التابعة  باللقاحات  املعنية 

موظفي األمم املتحدة وأعضاء املنظمات الرشيكة لنا يف 47 بلدا. 

 400 000 و  000 180 فرد  لنحو  األمن  أيضا توفري  وواصلنا 

من ُمعاليهم يف أكثر من 125 بلدا. 

ويرست الهياكل اإلدارية الجديدة يف املقر التدابري التي اتخذتها 

توضيح  بفضل  وذلك  كوفيد-19  جائحة  ملواجهة  املتحدة  األمم 

أن  مقدورنا  يف  وكان  استجابتها.  وتعزيز  اإلدارات  مسؤوليات 

َلها.  ونعدِّ العملياتية  لالحتياجات  االستجابة  سياسات  نستكمل 

املتحدة  األمم  تمكنت  اإلمداد،  لسالسل  املتكامل  النظام  وبفضل 

بأسعار  الحيوية  والخدمات  السلع  عىل  برسعة  الحصول  من 

الشخصية  الحماية  معدات  توريد  بنجاح  وتم  جدا.  جيدة 

إليها.  تحتاج  التي  العمل  مراكز  بها  وأُمّدت  الطبية  واملعدات 

وصمدت سالسل اإلمداد التابعة للمنظمة، وال سيما تلك املتعلقة 

بالسلع والخدمات االسرتاتيجية، حتى يف هذه الظروف الصعبة، 

حيث لم تنقطع عملياتها عىل الرغم من القيود الوطنية املختلفة 

التي فرضت يف مجال السفر وشحن البضائع. 

وساهم إطار تعزيز تفويض السلطة ليس يف مواءمة املسؤولية 

من  املديرين  تمكني  يف  أيضا  ساهم  وإنما  وحسب،  السلطة  مع 

االستجابة برسعة ومرونة أكرب للحاالت التي كانوا يواجهونها يف 

أثناء الجائحة. وأنشئت آلية جديدة للحوكمة هي املجلس املعني 

العمليات. وألول  اإلدارة والعمالء لضمان فعالية  بالعالقات بني 

سيما  وال  العامة،  األمانة  كيانات  أنواع  جميع  شاركت  مرة، 

بإسهامات  مقار،  بها  التي  العمل  مراكز  خارج  منها  الواقعة 

قدمت يف سياق تطوير السياسات اإلدارية عىل أساس مستمر. 

 تكون التكنولوجيات أكثر فعالية عندما 
تستخدم كعناصر تمكين للتحوالت 

الجارية في أساليب العمل. 
موفسيس أبليان، وكيل األمين العام إلدارة شؤون الجمعية العامة 

والمؤتمرات

 إن أهم شيء في نهاية المطاف هو ثقة 
أصحاب المصلحة في قدرتنا على أن نحقق 
دائما النتائج التي ينشدونها. ووضع نظام 
متين وسريع االستجابة في مجال الرقابة 

الداخلية يبرهن على التزامنا بالمساءلة 
عن تحقيق النتائج والشفافية، ويزيد على 

الدوام من تعزيز تلك الثقة. 
فاتوماتا ندياي، وكيلة األمين العام لخدمات الرقابة الداخلية

جهودنا من أجل فعالية أداء المنظمة
أكثر من 

75
مليون شخص زاروا موقع األمم المتحدة على 

un.org اإلنترنت

27,5
مليون مستخدم دخلوا إلى موقع األمم المتحدة 

المخصص ألهداف التنمية المستدامة

وفرنا األمن لما عدده  

180 000 
فرد و 000 400 من ُمعاليهم في 125 بلدا

قة بشأن  نشرت حملتنا حول المعلومات المحقَّ
كوفيد-19 أكثر من 

1 000
من المحتويات الرقمية التي أُعّدت بما ال يقل عن 

50 لغة لمكافحة المعلومات المضللة.

شوهدت مقاطع الفيديو التي أنتجتها حملُة 
قة   المعلومات المحقَّ

660
مليون مرة واستطاع 25 مليون شخص أن 

يتابعوها مباشرة على هواتفهم.



فعالية أداء المنظمةفعالية أداء المنظمة

تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة    2021 133تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة   1322021

رؤساء ونواب
رؤساء البعثات

المنسقون
المقيمون

القيادة العليا
� المقر

��

50%51%
48%

التزامنا بتحقيق التكافؤ بين الجنسين 
في المقر وفي الميدان )النسبة المئوية 

للنساء حتى عام 2020(

التواصل مع الجماهير العالمية

إنتاج المعلومات ونشرها وترجمتها بـ 

126
لغة.

تقديم الدعم في مجال االتصاالت في 

180
بلدا.

بثت الهيئات اإلذاعية برامج قسم الفيديو 
في األمم المتحدة أكثر من 

80 000
مرة.

تسجيل أكثر من 

92
مليون مشاهدة للتغطية المباشرة والبث 

حسب الطلب الجتماعات األمم المتحدة 
وفعالياتها عبر منصات األمم المتحدة المتعددة 

الوسائط.

 في األمم المتحدة، نهتم بمعاناة 
اآلخرين ونتعاطف معهم ونرأف لحالهم 

للتغلب على الالمباالة وإعادة التمكين 
وتحقيق التعافي بطريقة أفضل مما كنا 

عليه من قبل. 
مليسا فليمينغ، وكيلة األمين العام للتواصل العالمي

 نعمل من أجل تهيئة
الظروف الالزمة لتنفيذ

برامج األمم المتحدة في
بيئات أمنية صعبة.

جيل ميشو، وكيل األمين العام لشؤون السالمة واألمن

املعلومات  تكنولوجيا  يف  املركزية  االستثمارات  وَزودت 

دون  عملهم  ملواصلة  حديثة  بأدوات  املوظفني  واالتصاالت 

من  العمل،  مراكز  مختلف  يف  املوظفون،  تمكن  وقد  توقف. 

مواصلة العمل عن بعد واالتصال بزمالئهم والتعاون معهم عىل 

الصعيد العاملي.

وساعدت اإلصالحات أيضا عىل تعزيز املساءلة والشفافية. وتم 

بشكل  التحليلية  القدرات  وتعزيز  جديدة،  تقييم  قدرة  تشكيل 

كبري، واعتماد سجل للمخاطر عىل نطاق األمانة العامة يتضمن 

املؤسيس،  املستوى  عىل  لها  والتصدي  املخاطر  ملعالجة  خططا 

واألخذ بنهج إدارة املخاطر. 

ودخل تنفيذ امليزانية السنوية عامه الثاني حاليا. وقد َحّسن 

وافرتاضات  املوارد  تقديرات  دقة  السنوي  النظام  اعتماد 

التخطيط، مما أدى إىل تحسني تنفيذ الواليات واملساءلة عن 

الربامج  تخطيط  تعديل  عىل  اآلن  قادرين  وأصبحنا  النتائج. 

جائحة  مواجهة  تدابري  من  املستفادة  الدروس  وإدراج 

أما يف إطار ميزانية فرتة   .2022 كوفيد-19 يف ميزانية عام 

السنتني  فرتة  حتى  االنتظار  يتعني  كان  فقد  السنتني، 

2024-2025 التخاذ تلك الخطوات. 

يف  رئيسية  أولوية  العاملة  القوة  يف  املساواة  تحقيق  يزال  وال 

يف  الجنسني  بني  التكافؤ  عىل  حافظنا   ،2021 عام  ففي  عملنا. 

مناصب وكالء األمني العام واألمناء العامني املساعدين، الذي تم 

لتعزيز  اسرتاتيجية  ووضعنا   .2020 عام  يف  مرة  ألول  بلوغه 

استقدام  إجراءات  بتقييم  وقمنا  العادل  الجغرايف  التمثيل 

وجه  يف  املنتصبة  األخرى  والحواجز  التحيز  من  للحد  املوظفني 

التوظيف الشامل للجميع. ووضعنا أيضا مبادرة َمجَمع املواهب 

املوحد  النظام  داخل  النسائية  املواهب  من  االستفادة  لتحسني 

لألمم املتحدة. 

أدائنا  د  لتفقُّ اإلدارية  للمتابعة  لوحات  أنشأنا  املساءلة،  ولتعزيز 

يف مجاالت مثل التكافؤ بني الجنسني والتمثيل الجغرايف، وأنشأنا 

وقمنا  األعضاء.  الدول  لفائدة  اإلطالق  عىل  لنا  نتائج  بوابة  أول 

ووسعنا  واالنضباط  بالسلوك  املعنيني  املنسقني  بتدريب  أيضا 

نطاق نظام تتبع حاالت سوء السلوك. 

لألمانة  الداخلية  للرقابة  بيان  أول  عىل  وقعُت   ،2021 عام  ويف 

املقررة  األنشطة  بتنفيذ  األعضاء  للدول  ضمانات  يقدم  العامة، 

التقارير  وبموثوقية  وكفاءة؛  بفعالية  العامة  األمانة  نطاق  عىل 

املالية وامتثالها للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام؛ وتقيد 

اللوائح والقواعد واإلجراءات باإلطار التنظيمي.

missing text

Review of UN Integration
Final Report

2020، أعلن األمين العام عن إجراء استعراض  في أيار/مايو 

للتكامل في األمم المتحدة لزيادة التعاون عبر الركائز من أجل 

توطيد السالم واإلسراع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

ويقوم الزمالء والزميالت في المنظومة قاطبة بمتابعة نتائج 

الوسائل  واستحداث  السياسات  بوضع  وذلك  االستعراض 

العملية وإدماج الرؤى السلوكية من أجل دعم تنفيذ التوصيات 

المنبثقة من االستعراض. 

المتحدة األمم  في  التكامل 
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 تحلي موظفي األمم المتحدة بمبادئ 
السلوك األخالقي الرفيع ذو أهمية حيوية 

لمواصلة تعزيز ثقة الجمهور في 
األمم المتحدة. 

إيليا يي آرمسترونغ، مديرة مكتب األخالقيات

أما يف مجال حفظ السالم، فقد بلغ مجموع االشرتاكات املقررة 

1,7 بليون دوالر بنهاية الفرتة املالية يف حزيران/ غري املسددة 

باتخاذ  العامة  الجمعية  أذنت   ،2019 عام  ويف   .2020 يونيه 

ذلك  يف  بما  السيولة،  مشكلة  من  كبري  بشكل  تخفف  تدابري 

وقد  رشطة.  وأفراد  بقوات  املساهمة  للبلدان  املدفوعات  تسوية 

التشغيلية  االحتياجات  تلبية  عىل  قدرتنا  التدابري  هذه  يرست 

كفالة  من  بد  فال  ذلك،  ومع  البلدان.  لتلك  املدفوعات  ورصف 

يف  عملياتنا  نجاح  لضمان  به  التنبؤ  وإمكانية  التمويل  اطراد 

التي  األعضاء  الدول  جهود  أقدر  وإنني  السالم.  حفظ  مجال 

الدول  وأحث  املحدد،  الوقت  ويف  بالكامل  اشرتاكاتها  سددت 

األخرى عىل الوفاء بالتزاماتها املالية.

وال تزال حقوق الضحايا وكرامتهم يف صميم عملنا للقضاء عىل 

أيار/مايو  ففي  الجنسيني.  واالنتهاك  االستغالل  ممارسات 

2020، انتهت املدافعة عن حقوق الضحايا من إعداد جرد أويل 

بلداً   13 يف  بالضحايا  املتعلقة  والنهج  والقدرات  للخدمات 

تتواجد األمم املتحدة فيها. ومنذ عام 2019، ضاعفنا أيضا أربع 

ملنع  عمل  خطط  تقدم  التي  املتحدة  األمم  كيانات  عدد  مرات 

ممارسات االستغالل واالنتهاك الجنسيني والتصدي لهما.

ويف آذار/مارس 2021، وافقت اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى 

يف  الجنيس  التحرش  شكاوى  يف  التحقيق  املحققني:  دليل  عىل 

األمم املتحدة، الذي يضع مبادئ عامة مشرتكة لعمليات تحقيق 

عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة.

ويف أيلول/سبتمرب 2020، أنشأُت فرقة العمل املعنية بالتصدي 

والغرض  املتحدة.  األمم  يف  للجميع  الكرامة  وتعزيز  للعنرصية 

ممارسات  انتشار  مدى  تحديد  هو  الفرقة  هذه  إنشاء  من 

وعىل  واملؤسيس  والهيكيل  الشخيص  املستوى  عىل  العنرصية 

تلك  وأثر  املنظمة  داخل  األشخاص  بني  العالقات  مستوى 

العمل خطة  الواليات. وسوف تضع فرقة  تنفيذ  املمارسات عىل 

العنرصية  إنهاء  كيفية  بشأن  األجل  طويلة  اسرتاتيجية  عمل 

لتعزيز  تدابري  وتقرتح  املتحدة،  األمم  يف  العنرصي  والتمييز 

مأمونة  بيئة  لخلق  وأدوات  سياسات  ووضع  واإلدماج  التنوع 

عىل  لها  والتصدي  العنرصية  ممارسات  عن  اإلبالغ  فيها  يمكن 

وجه الرسعة دون خوف من االنتقام.

فقد   .2020 عام  يؤثر عىل عملنا يف  النقدية  العجز يف  يزل  ولم 

يف  دوالر  مليون   711 قدرها  قياسية  بمتأخرات  العام  بدأ 

ميزانيتنا العادية، وواجهنا فجوة يف تحصيل االشرتاكات قدرها 

للعجز يف  آذار/مارس. ونظرا  نهاية  بحلول  مليون دوالر   173

إطار  يف  التوظيف  عمليات  بتعليق  مؤقتا  قمنا  النقدي،  التدفق 

من  وظل  النفقات.  جميع  وقلصنا  العادية  امليزانية  عمليات 

املتأخرات يف  النقدية، وارتفعت  التدفقات  التنبؤ بحجم  الصعب 

نهاية العام إىل 808 ماليني دوالر. وال يمكن للتدخالت الطارئة 

أن تعالج هذه املشاكل الهيكلية، وسوف تمتد تداعيات املشكلة 

إىل سنوات امليزانية الالحقة. 
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الحد من بصمتنا البيئية في البعثات الميدانية

البيئية  البصمة  من  الحد  إلى  الرامية  جهودنا  إطار  في 
األمنية  المتحدة  األمم  قوة  قامت  الميدانية،  لعملياتنا 
الهواء  لتكييف  هجينا  جهازا   50 بتركيب  ألبيي  المؤقتة 
للطاقة  استهالكها  ويقل  الشمسية  بالطاقة  تعمل 
بنحو  الوقود  استهالك  وتخفض  المائة  في   29 بنسبة 

لمراقبة  المتحدة  األمم  قوة  وشرعت  سنويا.  لتر   400
فلطاضوئية،  نظم  ثالثة  استخدام  في  االشتباك  فض 
مما خفض البصمة الكربونية للبعثة بنحو 250 طنا من 

ثاني أكسيد الكربون سنويا.
أحد موظفي دائرة إدارة املرافق أثناء قيامه بتنظيف السجاد يف قاعة الجمعية العامة استعدادا لعودة املوظفني إىل العمل خالل جائحة كوفيد-19. 
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استعمال الموارد عبر المجاالت ذات األولوية في عام 2020
االشتراكات المقررة في عمليات حفظ السالم والمحكمتين الدوليتين

تشجيع النمو االقتصادي 
رد والتنمية المستدامة  المطَّ

1,6 بليون دوالر 

صون السالم واألمن 
 الدوليين

7,6 باليين دوالر

 التنمية في أفريقيا
  111 ماليين دوالر، 
بما في ذلك اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا 

تعزيز حقوق اإلنسان 
 وحمايتها

309 مليون دوالر

التنسيق الفعال لجهود 
المساعدة اإلنسانية، بما في 

ذلك الصناديق المشتركة 
2,1 بليون دوالر

تعزيز العدالة والقانون الدولي 
198 مليون دوالر

 نزع السالح
31 مليون دوالر

مراقبة المخدرات ومنع 
الجريمة ومكافحة اإلرهاب 

360 مليون دوالر

فعالية األداء في التصدي 
 لجميع األولويات

 1,6 بليون دوالر

حوالي56 
بليون دوالر*

 13,8 
بليون  دوالر

 6,8 
بليون  دوالر

 4,0 
بليون  دوالر

 3,0 
بليون  دوالر

م المتحدة 
ظومة األم

من
متحدة 

م ال
ج واألمانة العامة لألم

ق والبرام
صنادي

صة وال
ص

متخ
ت ال

ك الوكاال
ما في ذل

ب

م المتحدة 
ألم

األمانة العامة ل
التبرعات

االشتراكات المقررة في الميزانية العادية  

عام  في  المتحدة  األمم  نفقات  عن  إرشادية  لمحة  البياني  الرسم  يقدم 
وهو  دوالر،  بليون   13,8 اإلنفاق  بلغ  وقد  الثماني.  أولوياتها  في   2020
 .2019 عام  في  المسجل  اإلنفاق  مبلغ  عن  طفيفا  انخفاضا  منخفض 
العامة  األمانة  كيانات  نفقات  بين  المقارنة  على  أيضا  الرسم  ويعين 
لألمم المتحدة وبين نفقات منظومة األمم المتحدة برمتها )بما فيها 
دوالر  بليون   56 تبلغ  التي  والبرامج(  والصناديق  المتخصصة  الوكاالت 
تقريبا. انظر الرسم البياني في الصفحة التالية بالنسبة إلى جميع كيانات 

المتحدة.  األمم  منظومة 

* يشير الرقم إلى عام 2019

يرجى مالحظة أن إيراد هذا الرسم البياني إنما هو لغرض التوضيح ال غير. وتختلف السنة المالية للميزانية العادية )2020( والسنة المالية لعمليات حفظ السالم )2020/2019(. ويرتكز توزيع الموارد على 
األولويات على الميزانية البرنامجية لألمم المتحدة لعام 2022. وترتكز البيانات المتعلقة بمنظومة األمم المتحدة على التقارير اإلرشادية ألمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في األمم المتحدة ولالطالع 

على المعلومات المفصلة، يرجى العودة إلى البيانات المالية المراجعة.
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