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 األول الفصل
 مقدمة  

 أهم هيو  ،املتحدة لألمم والسأأأأأبعني اخلامسأأأأأة السأأأأأنوية ال كرى إننا إذ نق  اليو  على مشأأأأأارف - 1
ظى بنفس القدر من ال تزال حت املشأأ كة ومبادئنا مقاصأأدنا فإن ،املشأأ ك لتقد ا تحقيقل العامل ميتلكها أداة

 عظيمأأة فوائأأأد حتقيق من الأأأدويل، التعأأأاون روح على جوهرهأأأا يف القأأأائمأأأة   املنظمأأأة، متكنأأأ  وقأأأد  األمهيأأأة
 على وسأأأأأاعدت اإلنسأأأأأان، حقوق ودعم  الفقر، براثن من املاليني فانتشأأأأأل  للبشأأأأأرية، النطاق وواسأأأأأعة

 الدائم واجبنا فإن سأأأأأأأأأأأريع، تغري من اليو  عامل يشأأأأأأأأأأأهد  ما ظل ويف مضأأأأأأأأأأأطربة  مناطق يف السأأأأأأأأأأأال  إقامة
 والكرامة  والرخاء بالسأأأأأأأأأأالمة الناس مجيع متّتع وكفالة اإلجنازات ه   على البناء هو امليثاق من واملسأأأأأأأأأأتمد

 ولكين ،عاملنا حالة إزاء القلق يسأأأأأأأأأأأأأأأاورين املنظمة، أعمال عن الثالث تقريري أقد    إذ فإنين الروح، وهب  
 خندمهم  ال ين للناس إجناز  نستطيع أننا أعلم مبا أيضا متفائل

 
 لحدودل عابرةعاظمة مت تحديات  

 أن املنظمات أو األعضأأأأاء الدول من أي مبقدور ليس خطرية عاملية حتديات يواجه العامل يزال ال - 2
 إحلاحا  املخاطر ه   أكثر املناخ تغري يطرحه ال ي الوجودي التهديد ويشأأأأأأأأأأأأأأأكل  منفردا هلا تصأأأأأأأأأأأأأأأدىي

 العاملي االح ار ويسهم سنة، كل  شخص مليون 350على املتوسط يف تؤثر املناخ بتغري املرتبطة فالكوارث
 التنوع ويتأأدهور الفقر  يفأأاقم كمأأا  األنفس، بشأأأأأأأأأأأأأأأق حتققأأ  اليت اإلمنأأائيأأة املكأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأ  قلأأ  يف يو  كأأل

 باخلطر  ين ر مبعدل البيولوجي
 النزاعات تزال وال اإلنسأأانية  املسأأاعدة إىل شأأخص مليون 142 حنو سأأيحتا  ،2019 عا  ويف - 3

 تعقيدا أكثر النزاعات وأضأأأأأأح  احمللية  واجملتمعات الناس حياة تدمري إىل تؤدي العن  أعمالو  املسأأأأأألحة
  ب كملها  ومناطق بلدان استقرار يزعزعان واإلرهاب العني  التطرفيزال  الو  قبل  ذي من وترابطا

 ،داخلها أو البلدان بني فيما سأأأأأواء ،التفاوت أوجه وازدياد الفقر تفشأأأأأي الشأأأأأديد لقلقا ريثومما ي - 4
 على تؤثر مأأا غأأالبأأا اليت املأأدين،و  الأأدميقراطي ينيزّ احل تقلصحنو  املقلقأأة االجتأأاهأأات وكأأ لأأ  األخطر، وهو

 العن  يزال وال األول  املقا  يف والصأأأأأأأحفيني الصأأأأأأأحي اجملال يف والعاملني اإلنسأأأأأأأان حقوق عن املدافعني
 مجيع يف ينمنتشأأأأر   اجلنسأأأأني بني واملسأأأأاواة املرأة حقوق عمالإل ةاملتجدد عارضأأأأةوامل والفتيات النسأأأأاء ضأأأأد
  العامل  أحناء

 الفئات ضيعرّ  مما التشأأأأأأأأرد، معدالت زيادة يف أخرى، عوامل مجلة مع العوامل، ه   أسأأأأأأأأهم و  - 5
 العبور بلدان يف معقدة حتديات ويطرح اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان حقوق نتهاكاتال املرحتلني السأأأأأأأأأأأأأأأكان من الضأأأأأأأأأأأأأأأعيفة
 ثقة يقّوضل واإلحباط والريبة اخلوف تناميشأأهد ن ،تكاثروت تسأأتمر وغريها املشأأاكل ه   وبينما واملقصأأد 

 كراهيةلو  الكراهية خلطاب خصأأبة أرضأأا يوفر كما  السأأياسأأية، املؤسأأسأأات ويف عموما املؤسأأسأأات يف الناس
  واخلطري  االنقسامي اخلطاب أشكال من ذل  وغري األجان 

 بأأأالكراهيأأأة املأأأدفوع العن  ذلأأأ  يف مبأأأا - املقلق املسأأأأأأأأأأأأأأأأأار هأأأ ا إزاء العميق قلقي دفعين دوقأأأ - 6
 واستكشاف الكراهية خطاب ملكافحة اس اتيجية إطالق إىل - العبادة أماكن على الوحشية واالعتداءات

  العامل  أحناء مجيع يف املقدسة األماكن محاية تدعم أن املتحدة لألمم هبا ميكن اليت السبل
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 األطراف تعددية أهمية  
 مأأا بّينأأ و  ،معأأا عمأألإجنأأاز  بأأال ميكن املأأ مثأأاال املتحأأدة األمم منظومأأة قأأدمأأ  ،2018 عأأا  يف - 7

  التقد   من زيدامل حرازإل به القيا  علينا يتعني
السأأأبعة  املسأأأتدامة التنمية أهداف يف تتجسأأأد اليت ،2030 لعا  املسأأأتدامة التنمية خطة تزال الو  - 8

على حنو  واجملتمعات االقتصأأأأأأأادات وحتويل عادلة عوملة لبناء وشأأأأأأأاملة واضأأأأأأأحة طريق طةار خ توفر ،عشأأأأأأأر
 بقينا لو أهأدافنأا بلوغ من نتمكن لن أننأا غري ،كبري  تقأد  حرزأ   وقأد الركأ   عن أحأد ختل  يكفأل عأد 

 وذل  والطموح،ثابرة امل من بكثري أكرب قدرا ناعمل على نضفي أن إىل حباجة فنحن  احلالية بالوترية نعمل
 واحللول الكايف التمويل وتوفري والعا ، اخلاص القطاعني بني والشأأأأأأأأأأراكات الدويل، التعاون تعزيز خالل من

 يف املتوخى النحو على وقأادة، شأأأأأأأأأأأأأأأركأاء بصأأأأأأأأأأأأأأأفتهم الشأأأأأأأأأأأأأأأبأاب متكني إىل أيضأأأأأأأأأأأأأأأأا حبأاجأة وحنن املبتكرة 
 “ للشباب املتحدة األمم اس اتيجية :2030 شباب”
 يف األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب كأأأانون  يف عقأأأد الأأأ ي ،املنأأأاخ تغري مؤمتر وافق العقبأأأات، من الرغم وعلى - 9

 يشأأأأأأأأأأكل مما ،2015 لعا  املناخ تغري بشأأأأأأأأأأ ن باريس اتفاق لتنفي  عمل برنامج على ،ببولندا كاتوفيتسأأأأأأأأأأه
 فرصأأة 2019 أيلول/سأأبتمرب يف عقدسأأي   ال ي باملناخ املعين القمة مؤمتر شأأكليوسأأ األما   إىل بارزة خطوة
 مئوية درجة 1.5د عن احلرارة درجات ارتفاع احلد من يف املتمثل اهلدف حقيقلت العاملية االستجابة لتسريع
 بعد   وما 2020 لعا  األخرى املناخية األهداف وحتقيق

 من العاملي االتفاق هو تارخييا اتفاقا األعضأأأأاء الدول أبرم  ،2018 األول/ديسأأأأمرب كانون  يفو  - 10
 والعبور املنش  لبلدان الطوعي العمل منها ينطلق منصة لشكّ  ال ي ،والنظامية واملنظمة اآلمنة اهلجرة أجل

 بش ن العاملي االتفاق جان  وإىل هبا  املرتبطة للتحديات والتصدي اهلجرة فوائد تعظيم أجل من واملقصد
تكفل اسأأأأتفادة  املدى بعيدة مسأأأأارات اآلن العامل ميتل  نفسأأأأه، الشأأأأهر يف ت كيد  جرى ال ي الالجئني،
 البشري  لتنقلامزايا  اجلميع من

 حفظ أجل من العمل مبادرة خالل فمن حيوية  أمهية ذات السأأأأأأأأأأأأأأأال  حلفظ عملياتنا تزال الو  - 11
 األمن جملس أعضأأأأأأأاء ومع شأأأأأأأرطة وب فراد عسأأأأأأأكرية بقوات املسأأأأأأأامهة البلدان مع شأأأأأأأراكتنا عززنا السأأأأأأأال ،
 الأأدول من 150 من أكثر أيأأد ،2018 آذار/مأأارس يف اجلهود هأأ   إطالق ومنأأ  املضأأأأأأأأأأأأأأأيفأأة  والبلأأدان

 املتحدة األمم عمليات بشأأأأأ ن املشأأأأأ كة االلتزامات إعالن واإلقليمية الدولية املنظمات من 4 و األعضأأأأأاء
  السال   حلفظ
 تنفي  حتسأأأأأأني هبا ميكننا اليت الكيفية تقييم أجل من لعملياتنا مسأأأأأأتقلة اسأأأأأأتعراضأأأأأأات أجرينا قدو  - 12

 أيضأأأأا ونقو  النظاميني  األفراد صأأأأفوف يف اإلناث عدد زيادة إىل الرامية لجهودل األولوية وأعطينا والياتنا،
 إىل يؤدي اإلدما  ه ا نأ لتجربةا بعد أن أظهرت السأأأأأأأأأأأأأأأال  عمليات يف جمد   حنو   على املرأة إدما  بتعزيز
 واستدامة  متانة أكثر اتفاقات إبرا 
 واألسأأألحة الشأأأامل الدمار ألسأأألحة التصأأأدي أجل من السأأأالح لنزع جديدة خطة اق ح    وقد - 13

 مروّع تسأأأأل  سأأأأباق شأأأأرارة إطالق إىل التكنولوجية االبتكارات عجائ  تؤدي أن دون لحيلولةول التقليدية
 السالح ونزع األرواح، إلنقاذ السالح ونزع البشرية، إلنقاذ السالح نزع هي: جوان  ثالثة هلدفناو   دجدي

 مستقبلنا  حلماية
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 السأأأأال ، عمليات وتعزيز لألرواح املنق ة اإلنسأأأأانية املسأأأأاعدة تقدمي املتحدة األمم تواصأأأأل بينماو  - 14
 األجل والطويل احلقيقي الوحيد احلل هو العن  أعمالو  احلروب إهناء أن اإلدراك متا  مجيعا ندرك فإننا

 الوقاية على منصيب مها  تولي  أن من  رّكزت   فقد السب ، وهل ا إنسانية  ومعاناة دمار من به تتسب  ملا
  الدبلوماسية  اجلهودو  السال  صنع االرتقاء جبهود وعلى والوساطة

 إىل األمل وإعادة النزاعات وحل املضأأأطربة ألوضأأأاعا معاجلة يف تقدما األخرية األشأأأهر وشأأأهدت - 15
 انتخابات إجراء ضأأأأأأأمان خالل منوذل   االسأأأأأأأتقرار، وعد  والعن  احلرب من سأأأأأأأنوات من املتضأأأأأأأررين

ل ،2019 شأأأأباط/فرباير ويف  املثال، سأأأأبيل على مدغشأأأأقر يف ودميقراطية سأأأألمية  ومقدونيا اليونان  توصأأأأّ
 واإلرادة احلوار أن يبنّي  امم ،“سأأأماال” بشأأأ ن طويل أمد من  بينهما قائمةال  منازعةلل تسأأأوية إىل الشأأأمالية

 مع الوثيق التعاون شأأأأأكلو  احلل  على مسأأأأأتعصأأأأأية تبدو اليت املسأأأأأائل تسأأأأأوية على حىت قادران السأأأأأياسأأأأأية
 مواجهة يف ومثابرة صأأأأأأربا ويتطل  صأأأأأأعبا يصأأأأأأب  العمل ه ا أن غري أسأأأأأأاسأأأأأأيا عامال  اإلقليمية املنظمات

 السأأأأأودان  وجنوب السأأأأأورية العربية واجلمهورية الوسأأأأأطى أفريقيا مجهورية يف شأأأأأهدنا كما  املعقدة، اتنزاعال
 األول/ كانون  يف املتحدة األمم من بوسأأأأأأأأأاطة إليه التوصأأأأأأأأأل مت ال ي سأأأأأأأأأتكهومل اتفاق شأأأأأأأأأكل اليمن، ويف

 زيداملب القيا  ضأأرورةو  العقبات من العديد وجود اسأأتمرار رغم ،مثريا لالسأأتحسأأان تقدما ،2018 ديسأأمرب
 هناية يف السأأأأأأأال  حتقيق إىل تؤدي حقيقية سأأأأأأأياسأأأأأأأية مليةبع االضأأأأأأأطالعو  بالتزاماهتا األطراف وفاء لكفالة

 ميكن ماحيث شأأخصأأي بشأأكل واملشأأاركة احلميدة مسأأاعيّ  ب ل أواصأأل وغريها، احلاالت ه   ويف املطاف 
 املتحدة األمم جتربة من سأأتفيدام اخلاصأأني، وممثليّ  مبعوثيّ  إيفاد جان  إىل ،مضأأافة قيمة ل ل  يكون أن

 نطاقا  األوسع الوساطة جمتمع يف والعاملني
 من لتحدياتل للتصأأأأدي املنظومة نطاق على مجاعي هنجباتباع  ملتزمون حنن نفسأأأأه، الوق  ويف - 16
 يطغى بيئة ظل يف يتكشأأأأأ  زال ما حتد   وهو الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف اإليبوال فريوس تفشأأأأأي قبيل

 حصأأأأأأأأأأأأولأن تكفل  على الشأأأأأأأأأأأأريكة واملنظمات األعضأأأأأأأأأأأأاء الدولهنا  وأحث   األمن  وانعدا  النزاع عليها
  يف مهمتها لنجاحل موارد من حتتاجه ما على التصدي جهود يف املشاركة الوكاالت

 
 ةالمنشود ضاغر في تحقيق األ المنظمة نجاعة تعزيز  

 صعيد على رئيسية إصالحات تنفي  يف شرعنا والناشئة، الراهنة العاملية التحديات ملواجهةسعيا  - 17
 القطرية األفرقة من جديد جيل بنشأأأأأأأأأأأأأأأرقمنا و  اإلمنائية املتحدة األمم منظومةف جرينا حتوالت يف  املنظمة

 وصأأأنع الوقايةأعمال  إدما  لتحسأأأني واألمن السأأأال  هيكل وتبسأأأيط بتعزيز قمنا كما  ،املقيمني واملنسأأأقني
 السأأأأياسأأأأات جمال يف أفضأأأأل مشأأأأورة لتقدمي املقر يف جديدة إدارية هياكل وأنشأأأأ نا وبنائه  وحفظه السأأأأال 
 اختاذ سأأأأأألطة يف الالمركزية وحققنا امليدان  يف سأأأأأأيما وال العامة، األمانة كيانات  بقية إىل العمليايت والدعم

 الوق  يف مسأأأأأاءلتهم كفالة  مع براجمهم، لتنفي  الالزمة الوسأأأأأائل املديرين لدى يكون أن لضأأأأأمان القرارات
  جديدة  قدرات وطّورنا جديدة إدارية ممارسات واعتمدنا كياناهتم   وأداء مواردهم استخدا  عن ذاته
 الناس - الناس خدمة على األقد ر نكون أن كفالة  يف أسأأأاسأأأا   إلصأأأالحاهلدف النهائي ل ويكمن - 18

 الناس من الينياملو  وكرامتهم، حقوقهم وت سأأأل  النزاع، ضأأأحايا ويقعون االسأأأتبعاد، أو الفقر يعانون ال ين
   تعينهم يد إىل وحيتاجون حتقيقها إىل يطمحون وأحال  أفكار لديهم ال ين
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 على أعمأأالنأأا ترتكز أن جيأأ  وفعأأاليأأة، كفأأاءة  أكثر حنو على بواليأأاتنأأا الضأأأأأأأأأأأأأأأطالعا أجأأل منو  - 19
على حنو يكفل  عملنا ركائز بني والتقري  التقوقع على القضأأأاء علينا وجي  واملسأأأاءلة  والتنسأأأيق الشأأأفافية
 اإلنسان  وحقوق املستدامة والتنمية السال  تعزيز أجل من املب ولة اجلهود تعاضد

 املنظمة، تاريخ يف األوىل فللمرة اجلنسني: بني املساواة حتقيق حنو كبري  تقد  إحرازأيضا  نواصلو  - 20
 يف التكافؤ حنقق ونكاد املقيمني، املنسأأأقني صأأأفوف ويف العليا اإلدارة فريق يف اجلنسأأأني بني التكافؤ حققنا

 يخر التا وهو 2021 عا  حلول من طويل وق  قبل وذل  املنظمة، نطاق على العليا القيادة صأأأأأأأأأأأأأأأفوف
  مشولية عاملة قوة إنشاء نا ليس جمرد إجناز رقمي، بل عملية هتدف إىلهواألمر  حددت ه  ال ي املستهدف

 الوقاية على ينصأأأأأأأأأأأ  تركيزنا يزال ال اجلنسأأأأأأأأأأأيني، واالعتداء واالسأأأأأأأأأأأتغالل اجلنسأأأأأأأأأأأي بالتحرش يتعلق وفيما
 لتل  وحتقيقا املسأأأأاءلة  وضأأأأمان ة،الصأأأأدم مراحل عرب الضأأأأحايا ودعم لالدعاءات، بسأأأأرعة واالسأأأأتجابة

 ملنع بيانات قاعدة وإنشأأأأأأاء التحقيق قدرات بتعزيز وقمنا املوظفني، ملسأأأأأأاعدة اتصأأأأأأال خط أنشأأأأأأ نا الغاية،
 ه   وتتسأأأأأأم عنهم  الكشأأأأأأ  يتم أن دون املتحدة األمم منظومة يف آخر إىل جزء من االنتقال من اجلناة

 االسأأأأتغالل ومنع اجلنسأأأأي، التحرش ومنع اجلنسأأأأني، بني املسأأأأاواة حتقيق وهي أال - معا الثالثة التحديات
 باملنظمة  قدما وللمضي الشامل لإلصالح مبادرايت إطار يف حامسة ب مهية - اجلنسيني واالعتداء

 
 الميزانية أزمة معالجة  

 الدول من هبا التنبؤ ميكن وكافية مالية مسأأأأأأامهات فراتو  على أيضأأأأأأا اإلصأأأأأأالح يف النجاح يعتمد - 21
 حتدث بات  النقدية يف شأأأأأأأديدين عجزو  نقص حاالت تواجه العادية امليزانية عمليات أن غري األعضأأأأأأأاء 

 الضع  أوجه فإن ذل ، إىل وباإلضافة أطول  وقتا وتستمر أعمق، ت ثريا وختّل  ،عما قبل بكرأ وق  يف
 وحتصأأأأأيل امليزانية يف املعتمد املسأأأأأتوى تفوق نفقات تكّبد يف تتسأأأأأب  أن ميكن امليزانية منهجية يف اهليكلي

 إىل فتقري السأأال  حلفظ بعثاتنا ثلث من ف كثر مماثلة  مشأأاكل السأأال  حفظ ميزانية وتواجه االشأأ اكات 
 املسامهة للبلدان املستحقة املدفوعات سداد يف ت خري حاالت إىل يؤدي مما تكاليفه، لتغطية النقدية املوارد
 احملدد، الوق  يف بالدفع احلكومات إلقناع جهدي قصأأأأأأأارى ب ل    وقد شأأأأأأأرطة  وب فراد عسأأأأأأأكرية بقوات

 اهلدف عن البعد أشأأأأأأأأأأأأأأأدّ  بعيدين نزال ال اولكنن األغلبية  وهي ب ل ، قام  اليت احلكومات وأشأأأأأأأأأأأأأأأكر
  سأأأأأأأينعكس أثرها لسأأأأأأأنوات قادمة التالية خطواتنا أن يعين مما ل،حتوّ  نقطة إىل اآلن وصأأأأأأألنا قدو  املنشأأأأأأأود 

 املالية لحالةل مباشأأأأأأأأأأر حلّ  إجياد إىل الرامية العملية البديهية املق حات من جمموعة قدم    السأأأأأأأأأأب ، وهل ا
 عملنا يسأأ شأأد أن وكفالة ألنشأأطتنا تعطيل أي منع إىل املق حات ه   وهتدف املسأأتدامة  وغري املتدهورة

   باألولوية  حتظى اليت بالواليات
 ه   كان   لئنو  متوز/يوليه  يف  املق حات بعضعلى  العامة جمعيةلل الرد اإلجيايب رأقدّ  إنينو  - 22

 للبلدان السأأأأأأأأأأداد توقي  حتسأأأأأأأأأأني من األقل على سأأأأأأأأأأتمكننا فإهنا ،بالكامل املشأأأأأأأأأأكلة حتلّ  لن اإلجراءات
 عمليات تواجه اليت األزمة اآلن حىت حنل مل أننا املؤسأأأأأأ  ومن شأأأأأأرطة  وب فراد عسأأأأأأكرية بقوات املسأأأأأأامهة

ّل  مل إذا املعتمد العمل وبرنامج الواليات تنفي  على قدرتنا تقويض إىل سأأأأأأأأأأأأتؤدي اليتو  العادية، امليزانية  حت 
 متني مايل أسأأأاس وتوفري األزمة، هل   التصأأأدي أجل من مشأأأ كة أرضأأأية إجياد على كوماتاحل أحثّ  وإين

  للمنظمة
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 الجديدة التكنولوجيات تسخير  
 يفوق الوترية سأأأأأريع تغيري إحداث يف العلمية التطورات  و  للتحّول دثةاحمل التكنولوجيات تسأأأأأتمرسأأأأأ - 23
 الدويل التعاون وي عد مالئم  بشأأأأأأأأأكل االسأأأأأأأأأتجابة على األطراف املتعددة واملؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات احلكومات قدرة

 بالغي أمرين املعنيني، املصأأأألحة أصأأأأحاب مجيع أما  مفتوحة شأأأأاملة بعمليات االضأأأأطالع   وك ل  القوي،
 املناخ، تغري وعكس الفقر، من للحد اجلديدة التكنولوجيات تتيحها اليت الفرص اغتنا  أردنا ما إذا األمهية

 امللحة العاملية للتحديات والتصأأأأأدي للشأأأأأباب، املتاحة الفرص نطاق وتوسأأأأأيع الكراهية، خطاب ومكافحة
 املعين املسأأتوى الرفيع املسأأتقل الفريق تقرير عن انبثق  اليت املناقشأأة   املقبلة األشأأهر يف وسأأتسأأتمر األخرى 
 ه   تسأأأأأأأأأأأأأأأخري كيفية  بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن للمناقشأأأأأأأأأأأأأأأة منربا لتكون على أهبة املتحدة األممتق  و  الرقمي  بالتعاون

 املستدامة  التنمية أهداف حتقيق على ولتساعد اخلري أجل من قوة لتكون اجلديدة التكنولوجيات
 

 المستقبل استشراف  
 إىل واسأأأأأأأأتمع  وحضأأأأأأأأرت   والييت، من األول النصأأأأأأأأ  يف حتصأأأأأأأأى ال بارزة لقاءات أجري    لقد - 24

 ت غمر أن ختشأأأأأأأى اهلادئ احمليط منطقة يف أسأأأأأأأر من - لإلجناز علينا يعّولون أشأأأأأأأخاص من حية شأأأأأأأهادات
 ونشطاء قوقهم،حب يطالبون الروهينغيا طائفة من الجئني إىل البحر، سط  مستويات ارتفاع بسب  بلداهنا

 وراء جهودهم حيشأأأأأأأأأأأأأأأأأأدون االجتمأأأأاعأأأأات وقأأأأاعأأأأات احملليأأأأة اجملتمعأأأأات أوسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاط يف املأأأأدين اجملتمع من
   املش ك  عملنا
 ال ين بانغاسأأأأأأأأأأو يف السأأأأأأأأأأال  حفظة أرواح على وترمّح    الوسأأأأأأأأأأطى أفريقيا مجهورية بزيارة وقم  - 25

 ويف كولومبيا  يف اإلنسأأأان حقوق عن شأأأجعان مبدافعني واجتمع    السأأأال   قضأأأية أجل من حبياهتم جادوا
 املتحدة األمم وكالة تديرها اليت املدارس يف تلقي العلمب الشغوفون الشباب الطالب وأهلمين أخرى  أماكن
 القادة إىل واسأأأأأتمع    مايل وسأأأأأط إىل وذهب  األدىن  الشأأأأأرق يف الفلسأأأأأطينيني الالجئني وتشأأأأأغيل إلغاثة
 خطوط إىل وسافرت   واملصاحلة  السال  أجل من الكفاح على الشديد تصميمهم عن يعرّبون وهم احملليني

 الشأأأأأأأأأأأأأأأدة، البالغة اجلوية الكوارث عن الناجم الدمار ورأي    العامل يف املناخية الطوارئ مناطق يف املواجهة
 إحداث يف يكن هلا أي باع ي كر مل مناطق وهي - الكارييب البحر ومنطقة موزامبيق اليت شأأأأأأأهدهتا كتل 

  ضحاياها  أوىل لكنها غالبا ما تكون املناخ أزمة
 إميانيتجسأأأأأأأد يف  اجلميع بني مشأأأأأأأ كا قامسا رأي  الكثري، وغريها املتنوعة الظروف ه   ظل ويف - 26

 ه اأمحل  وإين العليا  م ثلها مسأأتوى إىل ترقى أن املتحدة األممعلى   نب قاطبة العامل عوبشأأ لدى عميق
 أنا، دوريب أقو  بينما بدورها القيا  على األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء الدول حبثّ  قويا التزاما لتز أو  حممل اجلد الواج 

 للجميع  التقد  حتقيق أجل من االستجابة على وقادرة فّعالة أداة بناء وهو أال
 تعددية بفضأأأأأأأأأأائلاإلشأأأأأأأأأأادة  ولكن اجلماعي  بالعمل إال العاملية للتحديات التصأأأأأأأأأأدي ميكن الو  - 27

ما جتلبه من  نثب  أن علينا جي  بل  اليو  ليسأأ  كافية يف ظل السأأياق العصأأي  ال ي نشأأهد األطراف 
 هو املتحدة األمم ميثاق يظل للمنظمة، والسأأأأأأأبعني اخلامسأأأأأأأة السأأأأأأأنوية ال كرى عشأأأأأأأيةيف و   مضأأأأأأأافةقيمة 

 إطار يف معا والبلدان الناس فيه يعيش مستقبل يف أمل من عليه ينطوي مبا الطريق، إىل هتدينا اليت البوصلة
 االلتزا قد بات و  املشأأأأأأأأأ ك  مسأأأأأأأأأتقبلنا رمسون معاملوي العاملية القيم عن ويدافعون اجلوار، حسأأأأأأأأأن عالقات
  مضى  وق  أي من أكثر اآلن اضروري الرؤية ه   بتحقيق
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 الثاني الفصل
 المنظمة أعمال  

 المستدامة والتنمية المطَّرد االقتصادي النمو تشجيع - ألف 
 السياق  

 وعد  أمدها، طال اليت النزاعات ذل  يف مبا ،متنامية حتديات العامل فيه يواجه ال ي الوق  يف - 28
 عد  أجل من أساسي الدويل التعاون فإن لمناخ،ل السريع تغريالو  واجلوع، الفقر جيوب واستمرار املساواة،

 متكامل هجبن األخ  علىو  الوقاية على متزايد بشأأأكل املتحدة األمم عمل وي كز الرك   خل  أحد ترك
 األعضأأاء الدول جهود دعم املتحدة األمم منظومة وتواصأأل اإلنسأأان  وحقوق واألمن والسأأال  التنمية إزاء

 املسأأأتدامة، التنمية أهداف إطار يف طع ق   اليت بالوعود وفاءوال التحّول إىل املؤدية ططاخل تنفي  إىل الرامية
 من واالسأأأأأأأتفادة للحدود العابرة واملسأأأأأأأائل قطاعات لعدة الشأأأأأأأاملة املسأأأأأأأائل معاجلة طريق عن ذل  يف مبا

 املتعددين  املصلحة أصحاب بني املبتكرة الشراكات
 ومجيع األعضأأأأأأأأأأأأأاء الدول إليه تسأأأأأأأأأأأأأتند عمل خمطط 2030 لعا  املسأأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة ّثلومت - 29

 اآلن  حىت كبري  تقد  أ حرز وقد لبشأأأأأأأرية ل بالنسأأأأأأأبة يويةاحل األمهية ذات اجملاالت يفاملصأأأأأأألحة  أصأأأأأأأحاب
 انتشأأأار معدالت تناقصأأأ  كما  ،تسأأأتمر يف االخنفاض واألطفال األمهات ووفيات املدقع الفقر فمعدالت

 للمرأة، السأأأأياسأأأأي التمثيلب النهوض يف كبرية  مكاسأأأأ  بلدان عدة وحقق  البشأأأأرية  املناعة نقص فريوس
 من أعداد شهدت ،فقرا البلدان أشد يفو  للتمييز  التصدي إىل الرامية والسياسات القوانني تعزيز وواصل 
 إىل البطالة نسأأأأ  وعادت العمالة إنتاجية زادت العاملي، الصأأأأعيد وعلى باملاليني  زيادة الكهرباء تصأأأألهم

  املالية  األزمة قبل عليها كان   اليت املستويات
 قأأأد العأأأامل يف الفقر معأأأدالت أن حني ففي اجلهود  من الكثري بأأأ ل يتعني زال مأأأا ذلأأأ ، ومع - 30

 يشأأأأكل ما أي - شأأأأخص مليون 731 من أكثر يزال ال ،2000 عا  من  النصأأأأ  من ب كثر اخنفضأأأأ 
 احتياجاهتم أبسط تلبية أجل من ويكافحون مدقع فقر يف يعيشون - العامل سكان من املائة يف 10 نسبة

 العاملني، الفقراء السأأأأكان عدد وازداد الصأأأأحي  والصأأأأرف وامليا  والتعليم يةلصأأأأحا لرعايةا مثل األسأأأأاسأأأأية
 عا  من  العامل يف البطالة مسأأأتويات واخنفضأأأ  للصأأأدمات  عرضأأأة أكثر ظروفهم هشأأأاشأأأة جتعلهم ال ين

 من املأأائأأة يف 13 و الشأأأأأأأأأأأأأأأأابأأات من املأأائأأة يف 30 حنو وهنأأاك مكأأانأأه  راوح األجور منو أن غري ،2015
 يف اجلوع معدالت أن القلق يثري ومما التدري   يف أو العمل سأأأوق يف أو التعليم يف منخرطني غري الشأأأبان

 املسأأأأأأأأأأأاواة بعد بلد أي حيقق ومل األمد  طويل اخنفاض بعد وذل  2018 عا  يف ارتفاعا شأأأأأأأأأأأهدت العامل
  اجلنسني  بني
 أن املتوقع من نسأأبة وهي حضأأرية، مناطق يف العامل سأأكان من املائة يف 55 نسأأبة تعيش واليو ، - 31
 اإلدارة على متزايد بشأأأأأأأأأأأكل املسأأأأأأأأأأأتدامة التنمية وسأأأأأأأأأأأتعتمد  (1)2050 عا  حبلول املائة يف 68 إىل تزداد

 املنخفض، املتوسأأط الدخل ذات والبلدان الدخل املنخفضأأة البلدان يف سأأيما ال احلضأأري، للنمو الناجحة
 واستمرار املدن يف السريع السكاين النمو ومع  األسرع هي فيها احلضري لتوسعا وترية تكون أن ي توقع اليت

 واملناخية اجلوية بالظروف مباشأأأأأأر حنو على شأأأأأأخص مليون 60 حنو ت ثر فقد الريفية، املناطق يف الضأأأأأأع 
__________ 

 (1) World Urbanization Prospects 2018: Highlights (United Nations publication, Sales No. E.19.XIII.6)  
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 آالف الرباكنيو  التسأأأأأأأأأأأأونامي وأموا  الزالزل وحصأأأأأأأأأأأأدت  2018 عا  يف العامل أحناء مجيع يف الشأأأأأأأأأأأأديدة
رد األرواح،  فإن األحيان، من كثري  ويف والعواصأأأأأأأأأأ   واجلفاف الفيضأأأأأأأأأأانات جراء من غريهم املاليني وشأأأأأأأأأأ 

 على قدرة األقلو  املناخية للصأأأأأأأأدمات تعرضأأأأأأأأا كثراأل يكونون مدقع فقر يف يعيشأأأأأأأأون ال ين األشأأأأأأأأخاص
 مسأأأأأأأبوق غري حنو على واالجتماعي االقتصأأأأأأأادي االسأأأأأأأتقرار زعزعة إىل العاملي االح ار وسأأأأأأأيؤدي إدارهتا 

    خطر   من للحد ج رية إجراءات ت تخ  مل ما
 املعاناة من احلد يف 2030 خطة إطار ضأأأأأأأمن املسأأأأأأأاواة وعد  الضأأأأأأأع و  لفقرا معاجلة سأأأأأأأهمتو  - 32
 اإلنساين الصعيد على م دية حاالت إىل فيها النزاع أدى اليت البلدان ويف السال   على واحلفاظ نسانيةاإل

 تقد  إحراز أن غري املستدامة، التنمية على يتوق  السال  على احلفاظ فإن اإلنسان، حقوق صعيد وعلى
 دائم  سال  حتقيق بدور  يستلز  املستدامة التنمية أهداف حتقيق صعيد على
 سواء ،اإلمنائي والعمل اإلنساين العمل يف االتساق زيادة تشجيع أجل من املتحدة األمم وتعمل - 33
 احملليأة اجملتمعأأات قأأدرة بنأأاء أجأأل من كأأ لأأ و  املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة، التنميأأة إىل االنتقأأال إطأأار يف وأ األزمأأات يف

 مجيع بالفعل ميّكن - الشأأأأأراكات من جديد جيل إقامة على املنظمة وتعمل الصأأأأأمود  على واملؤسأأأأأسأأأأأات
 والشبكات األفكار من اس اتيجي بشكل ويستفيد على حنو جمد   املشاركة من املعنينياملصلحة  أصحاب

 حتقيق ميكن وال ل التحوّ  إىل مؤدية خطط تنفي  أجل من - العاملي للمجتمع اجلماعية والقدرات واملوارد
 اجلماعي العمل خالل من إال للجميع صأأأحي كوك   كفالةو  الرك  خل  أحد ترك عد ب املتمثل طموحال

 العاملي  الصعيد على والتحرك
 

 الرئيسية هدافاأل  
 إطار يف والشأأأأأأأراكات الدويل التعاون تعزيز يف للمسأأأأأأأاعدة احللول من جمموعة املتحدة األمم توفر - 34

 وإطار باريس، واتفاق ،2030 لعا  املسأأتدامة التنمية خطة ذل  يف مبا ،التحول إىل ةؤديامل اخلطط متابعة
 األعضأأأأاء فالدول اجلديدة  احلضأأأأرية واخلطة أبابا، أديس عمل وخطة الكوارث، خماطر من للحد سأأأأينداي

 للعقد منوا   البلأدان أقأل لصأأأأأأأأأأأأأأأأاح اسأأأأأأأأأأأأأأأطنبول عمأل لربنأامج وفقأا   الأدعم تتلقى احملأددة االحتيأاجأات ذات
 وإجراءات ،2024-2014 للعقد السأأأأأأأأأأأأأأأاحلية غري النامية للبلدان فيينا عمل وبرنامج ،2011-2020
 بتقدمي املنظمة ضأمن وحداتال خمتل  وتقو  سأاموا(  )مسأار النامية الصأغرية اجلزرية للدول املعجَّل العمل
 األبعاد املتعدد الفقر ذل  يف مبا املسأأأأأائل، من العديد بشأأأأأ ن والعمليايت والسأأأأأياسأأأأأايت االسأأأأأ اتيجي الدعم
 ،نااالقتصأأأأأأأأأادي والتخطيط واحلوكمة ،الدميوغرافية واخلصأأأأأأأأأائص ،االجتماعي والتماسأأأأأأأأأ  ،املسأأأأأأأأأاواة وعد 

 عد  حاالت من واالنتقال ،ليالك االقتصأأاد مسأأتوى على واالسأأتدامة املالية واالسأأتدامة ،الدولية والتجارة
  األجل  الطويلة املستدامة التنمية إىل االستقرار

 وأمريكا اهلادئ، واحمليط وآسأأأيا أفريقيا، يف اإلقليمية اللجان بقيادة للمنظمة اإلقليمية املشأأأاركة وتتم - 35
 وكأ لأ  والتحليلي املعيأاري الأدعم اللجأان وتوفر آسأأأأأأأأأأأأأأيأا  وغرب وأوروبأا، الكأارييب، البحر ومنطقأة الالتينيأة
 مع األخرى، املعنية واجلهات اإلقليمية واملنظمات الوطنية احلكومات إىل والقدرات التخطيط جمال يف الدعم
 اإلقليميني وال ابط والتكامل  االجتماعية والسأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأأات  التنمية ومتويل  الكلي االقتصأأأأأأأأأأأأأأأاد على ال كيز

 خمأأأاطر من حلأأأدوا الطبيعيأأأة  املوارد وإدارة  والتكنولوجيأأأا  واالبتكأأأار  والطأأأاقأأأة والنقأأأل التجأأأارة ذلأأأ  يف مبأأأا
 التنمية  وسياسات املؤسسات  وبناء التنمية  يف املرأة ودور اجلنسانية والشؤون واإلحصاءات  الكوارث 
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 الرئيسية العالمية النتائج  
 بتنفي ها والتعجيل املستدامة التنمية أهداف صعيد على احملرز التقد  تقييم  

 من عاملية حركة البلدان أنش ت املستدامة، التنمية أهداف تنفي  بدء على سنوات أربع مرور بعد - 36
 الرفيع السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأي املنتدى وجيتمع  الشأأأأأأأأأ ن هب ا والتبادل للتعلم ومنربا هدافاأل   هب املتعلق العمل أجل

 عا  خطة صأأأأأأأعيد على احملرز التقد  لتقييم الرئيسأأأأأأأي املنتدى بوصأأأأأأأفه املسأأأأأأأتدامة، بالتنمية املعين املسأأأأأأأتوى
 سنوات أربع وكل واالجتماعي االقتصادي اجمللس رعاية حت  سنة كل  املستدامة، التنمية وأهداف 2030

 من 125 من أكثر 2018 متوز/يوليه يف اجتمع ،املتحدة األمم من وبدعم العامة  اجلمعية رعاية حت 
 املسأأأأأأأتوى على املسأأأأأأأؤولني من وغريهم الوزراء، ونواب والوزراء واحلكومات، الدول رؤسأأأأأأأاء ونواب رؤسأأأأأأأاء
 اخلأاص، القطأاعو  املأدين واجملتمع الأدوليأة املنظمأاتو  احلكومأات ممثلي من 2 000 على يزيأد ومأا الوزاري

  الصمود  على وقادرة مستدامة جمتمعات حنو لالتحوّ  مناقشة أجل من
 اجلهود تبنّي  اليت الطوعية الوطنية استعراضاهتا البلدان من 46 عرض  ،2018 عا  اجتماع ويف - 37
 عدد  مبا مقارنة زيادة يشأأأأأأأأأأأأأأأكل مما ،املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية أهداف حتقيق إىل سأأأأأأأأأأأأأأأعيا منها كل  يب هلا اليت
 اسأأأأتعراضأأأأا 47 حنو عرض املقرر ومن  2016 عا  يف اسأأأأتعراضأأأأا 22 و 2017 عا  يف اسأأأأتعراضأأأأا 43

 عنوان حتأأ  األوىل االسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض دورة 2019 عأأا  منتأأدى سأأأأأأأأأأأأأأأيختتمو   2019 عأأا  يف طوعيأأا وطنيأأا
 قدم  قد البلدان من 142 سأأأأتكون الوق ، ذل  وحبلول “ واملسأأأأاواة الشأأأأمول وضأأأأمان الناس متكني”
 هدفا  17 عددها البالغ املستدامة التنمية أهداف مجيع عن املرحلية هاتقارير  من األوىل موعةاجمل
 

 العاملي املناخي العمل  
 باريس اتفاق تنفي  كيفية  بشأأأ ن “قواعد الئحة” اعت مدت األطراف، املتعددة اجلهود خالل من - 38
 يف املعقودة املناخ تغري بشأأأأأأأ ن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ؤمترمل والعشأأأأأأأرين الرابعة الدورة يف

 اخلأأاص القطأأاع أطلقهأأا مبأأادرات مع ترافقأأ  ببولنأأدا، كأأاتوفيتسأأأأأأأأأأأأأأأتأأه  يف 2018 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب كأأانون
 العاملية احلرارة ارتفاع متوسأأأأأأأأط على اإلبقاء إىل باريس اتفاق ويهدف احمللية  الفاعلة واجلهات احلكوماتو 

 فوق مئويأأأة درجأأأة 1.5 احلرارة درجأأأات ارتفأأأاع يتجأأأاوز أال كفأأأالأأأة  وإىل القرن هأأأ ا مئويتني درجتني دون
   الصناعي  العصر قبل ما مستويات

 لتغري كاتوفيتسأأأأأأأأه  مبجموعة ع رف  قواعد، الئحة و ضأأأأأأأأع  املناخ، تغريب املعنية مانةاأل من وبدعم - 39
 كيفية  ذل  يف مبا ،وطنيا احملددة امسأأأأأامهاهت عن املعلومات بتقدمي األعضأأأأأاء لدولا قيا  كيفية  حتدد ،املناخ
 إطار   الرئيسأأأأأأأية عناصأأأأأأأرها منو  منها  والتحقق عنها واإلبالغ االنبعاثات خفض مسأأأأأأأتويات بقياس قيامها

ل  التصأأأأأأدي جمال يف تتخ ها اليت اإلجراءات بشأأأأأأ ن الدول بني فيما الثقة تعزيز أجل من للشأأأأأأفافية مفصأأأأأأّ
 املناخ  لتغري
 ،اإلن ن  شأأأأبكة على سأأأأنداي إطار مرصأأأأد أيضأأأأا املتحدة األمم اسأأأأتحدث  ،2018 عا  ويف - 40

 الكوارث  أخطار من لحدل سنداي إطار أهداف حتقيق حنو احملرز التقد  تتبع األعضاء للدول يتي  ال ي
 خماطر من لحدل اسأأأ اتيجيات ضأأأعت لكي البلدان من لعديدل الدعم ب سأأأرها املتحدة األمم منظومة تقد و 

   املناخ تغري مع للتكي  الوطنية هاخطط مع يتماشى مبا الكوارث
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 بارزة أخرى نتائج  
 التنمية متويل زيادة  

 التنميأأة خطأأة متويأأل بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن التقأأد  عجلأأة دفع يف املتحأأدة األمم اسأأأأأأأأأأأأأأأتمرت ،2018 عأأا  يف - 41
رت ( E/FFDF/2018/3 )انظر املسأأأأأأتدامة  بوضأأأأأأع 2018 لعا  اإلمنائي التعاون منتدى قيا  املنظمة ويسأأأأأأّ
 عا  طةخ أهداف حتقيق يف اإلمنائي للتعاون االسأأأأأأأأأأأ اتيجي الدور بشأأأأأأأأأأأ ن عملية سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأاتية توجيهات
 ،(2)“2018 واآلفاق، التقد  التنمية: متويل” املعنون التقرير يف الواردة التوصأأأأأيات إىل واسأأأأأتنادا  2030
  العاملي  للعمل خطة تصميم يف أيضا املتحدة األمم شارك 

 ،2030 لعا  املستدامة التنمية خطة تمويلل تهاس اتيجي العا  األمني طلقأ ذل ، إىل وباإلضافة - 42
 وتعزيز املالية والنظم العاملية االقتصأأأأأأادية السأأأأأأياسأأأأأأات مواءمة حتسأأأأأأني إىل الرامية اإلجراءات فيها ددحي يتال

 األمم سأأتسأأاعد ،للمسأأتقبل واسأأتشأأرافا  لوطينوا اإلقليمي الصأأعيدين على املسأأتدا  التمويل اسأأ اتيجيات
  أثر   وقياس املستدا  االستثمار عري ت بش ن اآلراء يف توافق اءبن على املتحدة

 للشأأراكة إطارا فوّقع  ،2018 عا  يف الدويل البن  جمموعة مع شأأراكتها املتحدة األمم كثّف و  - 43
 أربعة يف التعاون بشأأأأأأأأأأأأ ن املشأأأأأأأأأأأأ كة االلتزامات وطيدت هبدف ،2030 عا  خطة أجل من االسأأأأأأأأأأأأ اتيجية

 احلاسأأأأأأأأأم العاملي والعمل املسأأأأأأأأأتدامة  التنمية أهداف لتحقيق التنفي  ودعم التمويل هي: رئيسأأأأأأأأأية جماالت
 وتسأأأأأأخري اإلنسأأأأأأاين  العمل وسأأأأأأياقات األزمات بعد ما سأأأأأأياقات يف املشأأأأأأ ك والعمل املناخ  تغري بشأأأأأأ ن

 التنمية  نتائج حتسني أجل من البيانات
 

  السال  على واحلفاظ املستدامة التنمية حتقيق  
 أجل من اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم بإعادة تارخيي قرار على األعضأأأأأأأأأأأاء الدول وافق  - 44
 لمسأأاءلةل خضأأوعها وتعزيز القطرية فرقةاأل فعالية زيادة طريق عن ،2030 عا  خلطة املقد  دعمال سأأنيحت

 من بيد يدا اإلمنائية املتحدة األمم منظومة كيانات  وعمل  قيمني امل نسأأأأأقنيامل متكني ك ل و  ومتاسأأأأأكها،
 مكت  وإنشأأأأأأاء املقيمني املنسأأأأأأقني لنظا  الناج  االنتقال لضأأأأأأمان 2018 عا  يف األسأأأأأأاس وضأأأأأأع أجل

 للشأأأأأأأأأأأأأأراكات األولوية إعطاء ومت  املتحدة لألمم العامة األمانة داخل اإلمنائي للتنسأأأأأأأأأأأأأأأيق ب اته قائم جديد
 لشأأأأراكةل أطر إنشأأأأاء خالل من وذل  األعضأأأأاء، لدولا ودعم 2030 عا  خطة تنفي  أجل من املؤسأأأأسأأأأية

   وغريمها ةاألوروبي ملفوضيةوا األفريقي االحتاد ذل  يف مبا الرئيسية، اإلمنائية الفاعلة اجلهات مع االس اتيجية
 يف املتحدة األمم منظومة اسأأأأأأتجابة يف التجزؤ تقليل إىل اإلمنائية نظومةامل تنظيم إعادة ؤديوسأأأأأأت - 45

 صأأعيد على معّينة بسأأياقات املرتبط تنسأأيقال حتسأأني أن كما   االتسأأاق شأأجعوت املسأأاءلة وسأأتعزز امليدان 
 املخاطر من تخفي لا تحسأأأأأأأأنيل رصأأأأأأأأاف يتي  اإلنسأأأأأأأأاين والعمل والتنمية السأأأأأأأأال  ببناء املتعلقة اإلجراءات

  الرك   خل  أحد ترك عد  وكفالة املستدامة النتائج من املزيد إىل التوصل وتعزيز
 على عملوت املتقوقعة الكيانات صأأأعيد على اجلهود تب لف العقلية، يف لحتوّ  عملية املنظمة وتقود - 46
 بطريقة بالسأأأأال  وروابطها واإلمنائية اإلنسأأأأانية الشأأأأؤون بني الصأأأألة معاجلة أجل من بينها فيما العزلة سأأأأرك

 للنهوض املش كة التوجيهية اللجنة وأ نشئ  ب سرها  للمنظومة شامل تسقم بنهج األخ  طريق عن تآزرية

__________ 

  A.18.I.5 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات (2) 

https://undocs.org/ar/E/FFDF/2018/3
https://undocs.org/ar/E/FFDF/2018/3
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 منو  امليدانية للجهود دعما احلرجة املشأأأأأأاكل حلل آلية مبثابة لتكون واإلمنائي اإلنسأأأأأأاين اجملالني يف بالتعاون
 السال   أنشطةو  منائيةواإل اإلنسانية األنشطة صعيد على سيقالتن تعزيز أجل

 
 املستدامة التنمية ب هداف املتعلقة البيانات توافر ضمان  

 اخلاص، والقطاع اإلقليمية اإلمنائية واملصأأأأأارف التنمية يف الشأأأأأركاء مع الوثيق التعاون من إطار يف - 47
 وتكنولوجيات للبيانات جديدة مصأأأادر اسأأأتخدا  أجل من الدعوة جمال يف جهودها املتحدة األمم عززت
 صأأأأأأأأأنع يف هبا ي سأأأأأأأأأ شأأأأأأأأأد وأدلة مكانية جغرافية وبيانات اجلودة عالية إحصأأأأأأأأأاءات توافر لتحسأأأأأأأأأني مبتكرة

 يأأانأأاتلب العأأامليأأة تأأاون كيأأ   عمأأل خلطأأة وفقأأا النتأأائج حتقيق عن اجلمأأاعيأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأأاءلأأة ولتعزيز ،القرارات
 املستدامة  التنمية

 أجل من للجميع القانونية اهلويات كفالةل ومتماسأأأأأأأأأأكا منسأأأأأأأأأأقا هنجا أيضأأأأأأأأأأا املنظمة وأنشأأأأأأأأأأ ت - 48
 النهج  اه اتباع خالل منو  شخص  بليون حنو على تؤثر اليت اهلوية يف العاملية الفجوة سدّ  على املساعدة

 للتسأأأأأأأجيل مسأأأأأأأتدامةو  للبلدان ومملوكة شأأأأأأأاملة نظم بناء يف األعضأأأأأأأاء الدول املتحدة ألمما تدعم ،املوّحد
 لتعزيز الالزمة والبيانات املعلومات توّفر أن أيضأأأأأأأأأأأأأأأا هاوميكن اهلوية، وإدارة احليوية واإلحصأأأأأأأأأأأأأأأاءات املدين

 وحتسأأأأأأأأأني اإلمنائي الدعم طختطي وتعزيز العامة، اإلدارة وحتسأأأأأأأأأني االقتصأأأأأأأأأادية، - االجتماعية املكاسأأأأأأأأأ 
  وأثر   هتقدم ورصد أهدافه حنو توجيهه

 وتعزيز بناء على اهلجرة بإحصأأأأاءات املعين املتحدة األمم خرباء فريق يعمل ذل ، إىل وباإلضأأأأافة - 49
 تنفيأأ  إىل الراميأأة البلأأدان هودجل ادعمأأ ونشأأأأأأأأأأأأأأأرهأأا وحتليلهأأا اهلجرة بيأأانأأات مجع جمأأال يف الوطنيأأة القأأدرات
  والنظامية  واملنظمة اآلمنة اهلجرة أجل من العاملي االتفاق

 
 املتحدة األمم من بدعم املناخ لتغري لتصديا  

 عا  خطة وإعمال املسأأأأأأتدامة التنمية لتحقيق ةأسأأأأأأاسأأأأأأي خطوة املناخ تغري مشأأأأأأكلة حلّ  يشأأأأأأكل - 50
 يف ارتفاع هنو يتجه إذ باريس، اتفاق أهداف لتحقيق الصأحي  املسأار عن يكون ما أبعد فالعامل  2030

 قد مما الصأأأأأناعية، الثورة قبل ما مبسأأأأأتويات مقارنة مئوية درجات 5 و 3 بني ي اوح العاملية رارةاحل اتدرج
 اآلن  حىت حتقق  إمنائية  مكاس أي على كارثيا  أثرا خيّل 
 على الضوء تسليط أجل من واحدا صفا املتحدة األمم منظومة وقف  ،2018 عا  مدار وعلى - 51
 بشأأأأأأأأ ن املتحدة لألمم التابعة املناخ بتغري املعنية الدولية احلكومية اهليئة مع وتعاون  الوشأأأأأأأأيكة  املناخ أزمة

 ةدرج 1.5 العاملية احلرارة درجة ارتفاع يتجاوز أال كفالة  إىل املؤدية السأأأأأأأأأبل حيدد رائد، خاص تقرير إعداد
 وضأأأأأأأأع يف األعضأأأأأأأأأاء لدولل الدعم تقدميل األولوية املتحدة األمم منظومة أول  ل ل ، واسأأأأأأأأأتجابة  مئوية

 األمم كيانات  واسأأأأأأأأتجاب  الكربون  انبعاثات خلفض األجل طويلة اسأأأأأأأأ اتيجياتو  طموحة وطنية خطط
 زيزتع على للمسأأأأأأأاعدة 2019 أيلول/سأأأأأأأبتمرب يف باملناخمعين  قمة مؤمتر عقد العا  األمني لطل  املتحدة

 التحوالت إبراز مع التكي ، تأدابري دعمو  الأدفيئأة غأازات انبعأاثأات من بأاحلأد املتعلقأة الوطنيأة االلتزامأات
 االنبعاثات  العالية الصناعات معظم شهدهتا اليت
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  والتمكني واإلدما  الرك  خل  أحد ترك عد   
 املضطلع العمل فإن ،“الرك  خل  أحد ترك عد ” جمال يف األعضاء الدول ساعدةم أجل من - 52
 الفقر على للقضأأأأأأأأأأأاء الثالث املتحدة األمم لعقد املتحدة األمم منظومة نطاق على عمل طةخ لوضأأأأأأأأأأأع به
 الفقر  من خال   عامل إىل التوصأأأأأأأأأأأأأل أجل من عاملية إجراءات باختاذ التعجيل على رّكز (2018-2027)

 يف ،وقام  اجلنسأأأأأأاين، للمنظور املراعيني وامليزنة والتخطيط القانونية اإلصأأأأأأالحات املتحدة األمم ودعم 
 والفتيات  النسأأأأاء ضأأأأد العن  إلهناء مسأأأأبوقة غري مبادرة بإطالق األورويب، االحتاد مع الشأأأأراكة من إطار

م  و   والوطنية واإلقليمية العاملية اإلجراءات نطاق توسأأيع أجل من للشأأباب املتحدة األمم اسأأ اتيجية م صأأ 
 باعتبارهم إمكاناهتم من واالسأأأتفادة العامل أحناء مجيع يف الشأأأباب من بليون 1.8 حقوق إلعمال املتخ ة
 اإلعأأأأاقأأأأة تقرير” هو ،والتنميأأأأة اإلعأأأأاقأأأأة عن اإلطالق على رئيسأأأأأأأأأأأأأأأي تقرير أول وتنأأأأاول تغيري  عوامأأأأل
 القيا  يتعني يزال ال أنه إىل وخلص ،2030 عا  خطة سياق يف اإلعاقة بش ن احملرز التقد  ،(3)“والتنمية

  العامل  يف اإلعاقة ذوي من شخص بليون لتمكني الكثريب
 

 النامية الصغرية اجلزرية الدول دعم  
 اسأأأأأتعراض إعداد يف النامية الصأأأأأغرية اجلزرية لدولل الدعم املتحدة األمم قدم  ،2018 عا  يف - 53

 كما   2019 أيلول/سأأبتمرب يف العامة اجلمعية سأأتعقد  ال ي ،سأأاموا ملسأأار املسأأتوى الرفيع املدة منتصأأ 
 باريس، اتفاق مبوج  التزاماهتا تلبية كيفية  بشأأأ ن النامية الصأأأغرية اجلزرية الدول إىل املشأأأورة املنظمة قدم 

 القدرات وبناء الدفيئة، غازات انبعاثات خفض أجل من االسأأأأأأأ اتيجيات تصأأأأأأأميم خالل من ذل  يف مبا
 الصمود  على القدرة وتعزيز باملناخ، املتعلق التمويل على واحلصول التكي ، أجل من
 

 والبيانات التكنولوجيا وتسخري املستدامة التنمية اجتاهات تقييم  
 مع 2018 عا  يف العملب املتحدة األمم شرع  والسياسات، العلو  بني ال ابط تعزيز أجل من - 54
 وسأأأأأأأيتضأأأأأأأمن املسأأأأأأأتدامة  التنمية عن األول عامليال تقريرال بإعداد يقو  سأأأأأأأوف العلماء من مسأأأأأأأتقل فريق

 يف املسأأأأأأأأأأتدامة بالتنمية املعين املسأأأأأأأأأأتوى الرفيع السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأي املنتدى إطار يف إطالقه سأأأأأأأأأأيتم ال ي التقرير،
 الرئيسية اجملاالت وسيحدد املستدامة التنمية أهداف حتقيق حنو احملرز للتقد  حتليال ،2019 أيلول/سبتمرب

  استدامة  أكثر مسار على العامل تضع أن السياساتية للتدخالت فيها ميكن اليت
 خطة على احملتملة وآثارها الرقمية التكنولوجيات محلته ال ي املسأأأأأأأأأأأأأأبوق غري للتغيري واسأأأأأأأأأأأأأأتجابة - 55
  2018 عا  يف الرقمي بالتعاون معين املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى رفيع فريق إنشأأأأأأأأأأأأأأأاء إىل العا  منياأل دعا ،2030 عا 

 تعزيز وسأأأأأيكون الرقمي  الفضأأأأأاء يف التعاون تعزيز كيفية  بشأأأأأ ن عملية مق حات (4)الفريق تقرير ويتضأأأأأمن
 والتخفي  إمكانات، من الرقمية جياتلو التكنو  عليه تنطوي ما مجيع إلعمال األمهية بالغ العاملي التعاون

 املقصودة  غري هاآثار  من واحلد خماطر، من حتمله امم
 بالتنمية املتعلقة التكنولوجية املبادرات من واسأأأأأأأأأأعة طائفة املنظمة أطلق  ذل ، إىل وباإلضأأأأأأأأأأافة - 56

 والتكنولوجيا لعلمبا املعين املصأأأأأأأأألحة أصأأأأأأأأأحاب املتعدد السأأأأأأأأأنوي املنتدى تيسأأأأأأأأأري ذل  ومشل املسأأأأأأأأأتدامة 
__________ 

 (3) Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with Persons 

with Disabilities (United Nations publication, Sales No. E.19.IV.4)  
 (4) United Nations, “The age of digital interdependence”, 2019  
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 بشأأأأأأ ن واخلاص العا  القطاعني بني شأأأأأأراكة وإقامة الفضأأأأأأاء  إىل اجلميع وصأأأأأأول إتاحة ومبادرة واالبتكار 
 الفريق إطار يف املنف ة التعاونية البيانات ومشاريع املستدامة  التنمية ب هداف املتعلق املفتوح البيانات مركز

   الرمسية اإلحصاءات ألغراض الضخمة بالبيانات املعين العاملي العامل
 

 المستقبل آفاق  
 هأأادعم تعزيز ملواصأأأأأأأأأأأأأأألأأة 2018 عأأا  يف أعمأأال من بأأه اضأأأأأأأأأأأأأأأطلعأأ  مأأا على املنظمأأة تبينسأأأأأأأأأأأأأأأ - 57

 لقطريةا املتحدة ألمما أفرقة من اجلديد وللجيل تنشأأأيطه املعاد املقيمني املنسأأأقني لنظا  والفين االسأأأ اتيجي
   امليدان  يف أثر من ل ل  ما لتعظيم وذل 

 وزيادة النتائج حتقيق عن املسأأاءلة تعزيز إىل اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعادة تؤديوسأأ - 58
 عمليات ومرافقة السأأأأأأأأال ، على احلفاظ يف املسأأأأأأأأاعدة أجل ومن املتحدة  األمم منظومة داخل تسأأأأأأأأاقاال

 املتحدة األمم سأأأأأأتواصأأأأأأل املسأأأأأأتدامة، تنميةلل تفضأأأأأأي بيئات هتيئةو  االسأأأأأأتقرار، عد  حاالت من االنتقال
 على جديد ضأأوء تسأأليطب ملتزمة واملنظمة  للضأأع  اجل رية األسأأباب على وال كيز للوقاية األولوية إعطاء

 املسأأأأأأأأأتدامة، التنمية أجل من الرقمي التقد  فوائد يسأأأأأأأأأّخر بنهج األخ و  والناشأأأأأأأأأئة، املسأأأأأأأأأتجدة املواضأأأأأأأأأيع
 عثرات  من يع ضها قد ما نفسه الوق  يف ويتفادى
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 الدوليين واألمن السالم صون - باء 
 السياق  

 اختاذ ضأأأرورة على حتديات، من عليه انطوت مبا ،العاملية االجتاهات أكدت ،2018 عا  خالل - 59
 النزاع جتدد اسأأتمر فقد وإدامته  السأأال  وحفظ النزاعات نشأأوب منع أجل من األطراف متعددة إجراءات

 طالو  شأأأأأأخص  مليون 71 حنو هتجري يف واالضأأأأأأطهاد والعن  احلروب وتسأأأأأأبب  ال اجع  من عقود بعد
 املأدنيني  على وخيمأة عواقأ  خّل  ممأا النزاعأات، أطراف عأدد ازداد كمأا  نأاطقامل من أكرب اعأدد العن 

   التقد  بعض إحراز رغم العني  والتطرف اإلرهاب استمرو  الطابع، إقليمية النزاعات كان   ما غالباو 
 يف السأأأأأأأخط يغ يان الفرص إىل الوصأأأأأأأول يف املسأأأأأأأاواة وعد  احلوكمة سأأأأأأأوء ظل أعم، وبصأأأأأأأورة - 60

 املتاح زاحليّ  أن كما  ،للخطر بات  عرضأأأأأأأأأأأأأة األنفس بشأأأأأأأأأأأأأق حتقق  اليت احلوكمة مكاسأأأأأأأأأأأأأ ف اجملتمعات 
 أحيانا االنتخابات شأأأأأأكل  كما  قالقل  دوثقد ين ر حب مما التقلص، يف يسأأأأأأتمرّ  الشأأأأأأاملة للسأأأأأأياسأأأأأأات

 اليت املزايا من الرغم وعلى السأأأأأأأأألمية و  الشأأأأأأأأأمول إىل فيها افتقرت اليت احلاالت يف وذل  للعن ، اأسأأأأأأأأأباب
   تعطيالت حدوث إىل أيضا أدى فإنه التكنولوجي، التقد  محلها
 السأأأال   حلفظ املتحدة األمم عمليات إلنشأأأاء السأأأبعني السأأأنوية ال كرى أيضأأأا عا ال ه ا وشأأأهد - 61
 من العديدف  1948 عا  من  هائال تغريا اليو  السأأأأأال  حفظ عمليات فيه جتري اليت السأأأأأياق شأأأأأهد وقد

 األمد طويلة أزمات تواجه سأأأال  حفظ بعثات بإنشأأأاء تكليفا اآلن األمن جملس فيها يصأأأدر اليت األماكن
 املتطرفني من وهجمات منظمة، وجرمية متعثرة، سأأأأأأأال  وعمليات ،متعددة متخاصأأأأأأأمة أطراف فيها دخلت

 اإلرهابيني  أو العنيفني
 سأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأية عمليات إىل العامل حيتا  املعقدة، االجتاهات هل   التصأأأأأأأأأأأأدي يف النجاح أجل ومن - 62

  بالفعالية  تتسم األطراف متعددة ومؤسسات منسقة، عاملية واستجابات شاملة،
 تقأأد   إحراز من أيضأأأأأأأأأأأأأأأأا العأأاملي اجملتمع متكن ،التحأأديأأات اكتنفتهأأا اليت 2018 عأأا  بيئأأة يفو  - 63

 النار إطالق وق  واتفاق األفريقي  القرن يف السأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأية الديناميات حّول وإثيوبيا إري يا بني فالتقارب
 إىل متجددا أمال سأأأأأال  اتفاق إبرا  ومحل اليمن  يف زمةاأل إلهناء جديدا زمخا أعطى احلديدة مبيناء املتعلق
 يف اإلسالمية الدولة تنظيم ضد عمليات وشركاؤ  العراق وأجنز الوسطى  أفريقيا ومجهورية السودان جنوب
 نقل عمليات عن ملدي ، إىل مدغشأأأأأأأأأقر من االنتخابية، العمليات من العديد وأسأأأأأأأأأفر والشأأأأأأأأأا   العراق
 النزاعات حل إمكانيةب التفاؤل ت كيد أعاد الشمالية ومقدونيا اليونان بني االتفاق أن كما  للسلطة  سلمية

  أمدها  طال وإن واملنازعات
 واألمن السأأال  ركيزة إصأأالح على أيضأأا األعضأأاء الدول وافق  األطراف، املتعدد للعمل ودعما - 64

 األمم عمليات بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن املشأأأأأأأأأأأأأأأ كة االلتزامات إعالن دولة 150 من أكثر وأيّد  (5)العامة ألمانةل التابعة
 املتعددة املبادرة ه   وتشأأأأأأأأكل  (6)السأأأأأأأأال  حفظ أجل من العمل مبادرة إطار يف السأأأأأأأأال  حلفظ املتحدة

 األدوات إحدى باعتبار  السأأأأأأأال  حفظ لتعزيز املتحدة لألمم األسأأأأأأأاسأأأأأأأي األعمال جدول اآلن السأأأأأأأنوات
 الدوليني  واألمن لسال ا فظحل فعالية األكثر

__________ 

  reform.un.org/content/peace-and-security-reform انظر (5) 
  www.un.org/a4p انظر (6) 
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 الرئيسية هدافاأل  
 تدعم العامة، واجلمعية األمن مبجلس املنوطة والواليات املتحدة األمم ميثاق مبادئ إىل اسأأأأأأأتنادا - 65

 ،املتحدة األمم وتساعد الدوليني  واألمن للسال  رئيسيةال الربامج خالل من األعضاء الدول املتحدة األمم
 وتسأأأأويتها وإداراهتا النزاعات نشأأأأوب منع يف ،وحفظه السأأأأال  ولبناء السأأأأياسأأأأية للشأأأأؤون براجمها خالل من

 من ميّكنها مما الربامج تل  بني التكامل عرى توثّق  ،األخرية اتاإلصأأأأأأالح وعق  السأأأأأألمية  بالوسأأأأأأائل
 واملنظمات املصأأأأأألحة صأأأأأأاحبة الوطنية اجلهات مع شأأأأأأراكةبالو   لفعا حنو على “ككل  الركيزة” هنج تطبيق

 السأأأأأأأال  تعزيز يف للمسأأأأأأأاعدة األخرى احللول من طائفة أيضأأأأأأأا املنظمة توفر ،املسأأأأأأأامهة واجلهات اإلقليمية
 الدوليني  واألمن

 لعن ول األطفال ضأأد لعن ل صأأديللت خمصأأصأأة برامج املتحدة األمم تنف  ذل ، إىل وباإلضأأافة - 66
 يف اجلنسأأيني واالنتهاك االسأأتغالل ومنع املسأألحة، النزاعات يف األطفال ومحاية النزاع، حاالت يف اجلنسأأي
  اجلماعية  اإلبادة منع بش ن برنامج أيضا يهاولد  املنظمة

 
 الرئيسية والنتائج النواتج  
 وتسويتها وإدارهتا النزاعات نشوب منع  

 سأأأأأأأأأأأأأاعدت ،عا ال خالل حاالت عدة يف - 67
 فتيل نزع أو النزاعات نشأأوب منع يف املتحدة األمم

 عمل  املثال، سأأبيل على مدغشأأقر ففي التوترات 
 اآلخرين والشأأأأأأأأأأأركاء األفريقي االحتاد مع بالتنسأأأأأأأأأأأيق

 االنتخابات قبل اخلالفات حل على للمسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة
 تشأأأأأأأأأأأكيل يف اجلماعي العمل وسأأأأأأأأأأأاهم الرئاسأأأأأأأأأأأية 

 كأأانأ   رئأأاسأأأأأأأأأأأأأأأيأأة انتخأأابأأات وعقأأد توافقيأأة حكومأأة
 ويف السأأأألطة  تسأأأأليم مث ومن ،كبري  حد إىل سأأأألمية

 احلكومية واهليئة املتحدة األمم عمل  الصأأأأأأأأأأأأأأومال،
 بني التوترات احتواء أجل من بالتنمية املعنية الدولية

 كأأانأأ   مأأايل، ويف “ صأأأأأأأأأأأأأأأومأأاليالنأأد” و بونتالنأأد
 - املتحأأدة األمم بأأ لتهأأا اليت احلميأأدة املسأأأأأأأأأأأأأأأأأاعي

 االقتصأأأأأأأأأادية واجلماعة األفريقي االحتاد مع بالتعاون
 التصأأأأعيد منع يف األمهية بالغة - أفريقيا غرب لدول
 اتفاق توقيع من  جتري رئاسية انتخابات أول خالل

 األمم سأأأأاعدت الغربية، الصأأأأحراء يف أمدها طال اليت احلالة تسأأأأوية يف وللمسأأأأاعدة  2015 لعا  السأأأأال 
 بعثةل كان  الدميقراطية، الكونغو مجهورية ويف سنوات  س  من  لألطراف األول االجتماع عقد يف املتحدة
 إىل أدت اليت الرئاسأأية االنتخابات إجراء يف أسأأهم االسأأتقرار حتقيق صأأعيد على إجيايب ت ثري املتحدة األمم
  للسلطة سلمي نقل عملية أول

 واألمم األفريقي االتحاد بين التعاون :إضاااااءة
 واألمن السالم مجال في المتحدة

 االحتاد عوقّ  ،2018 األول/ديسأأأأأأأأأأأمرب كانون  يف
 حيدد )أ(مشأأأأأأأأأأ كا إعالنا املتحدة واألمم األفريقي
 االسأأأأأأأأأأأأأأأتجأأأابأأأة يف لتعأأأاوهنمأأأا التوجيهيأأأة املبأأأادئ
 ذل  يف مبا أفريقيا، يف واألزمات النزاع حلاالت

لأأأأأدعم  األفريقي الحتأأأأأادا عمليأأأأأاتالتعأأأأأاون مع 
 التعاون من جزءا االتفاق ويشأأأأأأأأأأأأأكل  السأأأأأأأأأأأأأال 

 املنظمتني  بني املتنامي
____________ 

 االحتأأأأاد مفوضأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأة لرئيس املشأأأأأأأأأأأأأأأ ك اإلعالن )أ( 
 املؤرخ املتحأأأأأأأدة لألمم العأأأأأأأا  واألمني األفريقي

  2018 األول/ديسمرب كانون 6



 A/74/1 

 

19-11216 18/37 

 

 إىل التوصأأأأل يف املتحدة األمم وسأأأأاعدت - 68
 فيف السأأأأأأأأال   تعزيز أجل من أخرى اتفاقات عدة

 األمم بقيادة جرت اليت ادثاتاحمل أسأأأأأأأأفرت اليمن،
 بشأأأأأأأأ ن النار إطالق لوق  اتفاق إبرا  عن املتحدة
 حأأدة من بأأالتخفي  أمال ولأّأد ممأأا احلأأديأأدة، مينأأاء
 أعقاب ويف العامل  يف األسأأأأأأأأأأأأأوأ اإلنسأأأأأأأأأأأأأانية األزمة
 األمم هاتب ل اليت األمد الطويلة الوسأأأأأأأأأأأأأأأاطة جهود

 مقأأأأأأأدونيأأأأأأأا ومجهوريأأأأأأأة اليونأأأأأأأان وقعأأأأأأأ  ،املتحأأأأأأأدة
 منازعة لتسأأأأأأوية تارخييا اتفاقا سأأأأأأابقا   اليوغوسأأأأأأالفية

 اآلن عرفي   بات ال ي ألخري،ا البلد اسأأأأأأأم بشأأأأأأأ ن
 الوسأأأأأأأطى، أفريقيا مجهورية ويف الشأأأأأأأمالية  مبقدونيا
 من املقأأد  والأأدعم األفريقي االحتأأاد قيأأادة كأأانأأ 

 وفّرت السودان، جنوب ويف املسلحة  اجلماعات مع سال  اتفاق إىل للتوصل ضروريني املتحدة األمم بعثة
 اجلمهورية ويف األطراف  بني منشأأأأأأأأأط سأأأأأأأأأال  اتفاق إبرا  أجل من األمهية بالغ دعما السأأأأأأأأأال  حفظ بعثة
 2018 أيلول/سأأأأأبتمرب يف املوّقعة التفاهم م كرة تنفي  إىل الدعوة املتحدة األمم واصأأأأأل  ،ةسأأأأأوريال ةالعربي
 مصداقية  ذات سياسية عملية انطالق وتيسري املدنيني حلماية إدل  بش ن
 أسأأأأاسأأأأياعامال  امليدان يف املتحدة ألممالسأأأأياسأأأأي ل شأأأأكل احلضأأأأور السأأأأياقات، تل  مجيع ويف - 69

 اخلاصة السياسية البعثات من 30 من أكثر املنظمة ونشرت  جهيد جهد بعد إال يتحقق مل تقد  إلحراز
 سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأية بعثات ذل  يف مبا العا ، خالل قلق موضأأأأأأأأأع كان   ومناطق بلدان يف املبعوثني أو املكات  أو

 األوسط  والشرق واليمن وليبيا وكولومبيا والعراق والصومال السورية العربية واجلمهورية أفغانستان يف كبرية
 املبكر اإلنأأأ ار تقأأأدمي طريق عن وذلأأأ  حأأأالأأأة، 90 من أكثر يف دور املتحأأأدة لألمم كأأأان  اجملموع، ويف

 النزاعات نشأأأأأأأأأوب منع يف األعضأأأأأأأأأاء الدول لدعم الوسأأأأأأأأأاطة وخدمات احلميدة املسأأأأأأأأأاعي وب ل والتحليل
  السال   وتوطيد

 على أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأا املتحأأدة األمم أبقأأ  األمن، جملس من تكلي  هبأأا الصأأأأأأأأأأأأأأأأأادر للواليأأات ودعمأأا - 70
 الصأأأأومال  يف هلا التابع الدعم مكت  إىل باإلضأأأأافة ،2018/2019 الف ة يف السأأأأال  حلفظ عملية 14
 األفراد من 118 000 دعم أو بنشأأأأأأأأأأأأر تقو  أن املتحدة األمم إىل األعضأأأأأأأأأأأأاء الدول طلب  اجملموع، ويف

 عن املائة يف 10 بنسأأأأأأأأأأأأأأبة اخنفاضأأأأأأأأأأأأأأا ميّثل مما (،A/73/776) املدنيني املوظفني من 17 000 و النظاميني
 منطقة يف جديدة تشأأأأأأأأكيالت إىل واالنتقال ليربيا يف البعثة إجناز عق  2017/2018 الف ة مسأأأأأأأأتويات

  هاييت  يفو  السودانب دارفور
 الف ة فيف  للمنظمأأأأة بأأأأالنسأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأة املوارد يف اسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأأأار أكرب ميثأأأأل السأأأأأأأأأأأأأأأال  حفظ يزال وال - 71

 نفقات جمموع نصأأ  حنو أو) دوالر باليني 7 السأأال  حفظ عمليات على اإلنفاق بلغ ،2018/2019
  2016/2017 الف ة مسأأأأأأأأأأأأأأأتويأأات من دوالر بليون 1 حبوايل أقأأل وهو املتحأأدة(، لألمم العأأامأأة ألمأأانأأةا
 بعض يشأمل مبا السأال ، فظح عمليات يف نياملدني املوظفني من اثنني كل  أصأل من واحد موظ  عملو 

 من 100 حنو وجاد ومايل  السأأأأأأأأأأأأأأودان وجنوب الدميقراطية الكونغو مجهورية قبيل من ،البيئات أصأأأأأأأأأأأأأأع 
  2018 عا  يف واجبهم أداء أثناء ب رواحهم السال  حفظة

 في الجهود طفرةحدوث و  االبتكار إضاااااااااءة:
 الدبلوماسية

 مركز مع املتحأأأأدة األمم تعأأأأاونأأأأ  ،2018 يف
 جمموعة وضع أجل من اإلنساين اجملال يف احلوار
 والوسأأأاطة الرقمية لتكنولوجياتيف جمال ا أدوات

، مما يسأأأأأأأأأاعد أفرقة األمم املسأأأأأأأأألحة النزاعات يف
املتحأأأأدة على اسأأأأأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأأأأأأأأاف خمأأأأاطر وفوائأأأد 
التكنولوجيأأأأأأات الرقميأأأأأأة يف حتليأأأأأأل النزاعأأأأأأات، 

 ،جلميعاسأأأأأأأأأأأأأأأتيعأأأأأأاب او  ،األطراف مع والعمأأأأأأل
 االس اتيجية  واالتصاالت

https://undocs.org/ar/A/73/776
https://undocs.org/ar/A/73/776
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 السال  بناء دعم  
 بشأأأأأأأأأأأأأأأكأل األمم خأدمأة على املتحأأدة األمم زتركّ  ،2016 عأا  يف تأارخييني قرارين اختأاذ عقأأ  - 72

 وتدير السأأأأأال  بناء جلنة   تسأأأأأاعد فإهنا السأأأأأياق، ه ا ويف السأأأأأال   على احلفاظ هبدف يتعلق فيما أفضأأأأأل
 نطاق على الشأأأأأأأأأأأراكات وتعزيز لوطنيةا للجهود املقد  الدعم تشأأأأأأأأأأأجيع أجل من السأأأأأأأأأأأال  بناء صأأأأأأأأأأأندوق  

  الدولية  املالية املؤسسات من وغري  الدويل البن  مع ذل  يف مبا نظومة،امل
 املتحدة األمم عمل  املثال، سبيل فعلى - 73
 اسأأأأأأ اتيجية وضأأأأأأع أجل من السأأأأأأال  بناء جلنة مع
 منطقة ألزمة اجل رية لألسأأأأأأأباب للتصأأأأأأأدي حةمنقّ 

 العني  والتطرف اإلرهاب صّع  حيث الساحل،
 األسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأية عواملال على الدويل االهتما  تركيز

 مؤشأأأأأأأأأأأأأرات ضأأأأأأأأأأأأأع  قبيل من للنزاعات املسأأأأأأأأأأأأأببة
 املنأأأأأاخ  وتغري ،األراضأأأأأأأأأأأأأأأي على والنزاع التنميأأأأأة،
 مليون 60 من أكثر السال  بناء صندوق واستثمر

 اجملموع، ويف االس اتيجية  تنفي  يف للشروع دوالر
 عا  يف دوالر مليون 183 على الصأأأأأأأأأأأأأندوق وافق

 أجأأل من بلأأدا 40 يف مشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع لتنفيأأ  2018
 السال   على واحلفاظ االستقرار تعزيز

 
 املدنيني محاية
 كان   ،2018/2019 الف ة ويف املتحدة  األمم واليات من العديد صأميم يف املدنيني محاية تقع - 74
 األفراد تعاون الغاية، هل   وحتقيقا املدنيني  محاية جمال يف حمددة مبهمة مكّلفة السأأأأأال  حفظ بعثات من مثان  

 سأأبيل على السأأودان جنوب فيف املتكاملة  السأأ اتيجياتا إىل اسأأتنادا ،الشأأرطة وأفراد والعسأأكريون املدنيون
 التابعة احلماية مواقع يف والرجال واألطفال النسأأأأأأأأأأأأأأأاء من 190 000 عدد  ملا املادية احلماية وفّروا املثال،
 مبا أخرى، أماكن يف الناس من للعديد محاية بيئات إنشأأاء على أيضأأا السأأال  حفظة وسأأاعد املتحدة  لألمم

 الكونغو مجهورية من الشأأأأأأأأأأأأأأرقية املنطقة ويف مايل  يف سأأأأأأأأأأأأأألطاتال إىل املسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة توفري طريق عن ذل  يف
 املدنيني  تسأأأأأأأأأأتهدف اليت التهديدات يف طّردم اخنفاض إىل املتحدة األمم من املقد  الدعم أدى الدميقراطية،

 من 287 وإخضأأأأاع املسأأأألحة، اجلماعات قادة من 57 على القبض إلقاء يف السأأأأال  حفظة سأأأأاعد وهناك،
 ودعم  اإلنسأأأأأان  حقوق انتهاكات من 5 400 من أكثر وقوع وإثبات للمسأأأأأاءلة، العن  أعمال مرتكيب

  إيبوال  فريوس انتشار احتواء يف الصحي اجملال يف العاملني املتحدة أيضا األمم بعثة
 العسأأكرية عداتاملو  العسأأكريني األفراد جمموعة لزيادة األعضأأاء الدول مع املتحدة األمم عمل و  - 75

  بعثاهتا خمتل  يف احلماية جمال يف الثغرات سأأأأأد على املسأأأأأاعدة أجل من وذل  ،النشأأأأأر لعمليات املتاحة
 من القدرات ه   من نوعا 20 من أكثر بتوفري تعهدا 270 تسأأأأأأأأأأأأأأأجيل مت قد كان  ،2018 عا  وبنهاية

 إىل ةمسأأأأأامِه  بلدان مخسأأأأأة من عسأأأأأكرية وحدات تسأأأأأع وصأأأأأل  األوىل، وللمرة األعضأأأأأاء  الدول من 86
 يوما  60 غضون يف للنشر اآلن متاح قواهتا من 2 300إىل يصل عدد ومثة السريع  للنشر مستوى أعلى

 

 واألمن والسالم الشباب :إضاءة
: دراسأأأة مرحلية املفقود السأأأال ”شأأأكل إصأأأدار 

 “مسأأأأأأأأأأأأأتقلة حول الشأأأأأأأأأأأأأباب والسأأأأأأأأأأأأأال  واألمن
حمطأأأأأة بأأأأأارزة  ،(A/72/761-S/2018/86 )انظر

أّدت و  واألمن  والسأأأأأأأأأأأأأأأال  الشأأأأأأأأأأأأأأأبأأاب خطأأةيف 
 اإلجيايب اإلسأأأأأأأها  على شأأأأأأأددت اليت الدراسأأأأأأأة،
 اختاذ إىل السأأأأأأأأأأأأأال ، على احلفاظ يف للشأأأأأأأأأأأأأباب

 وسأأأيقو (  2018) 2419 قرارلجملس األمن ل
 الشأأباب إشأأراك بتنسأأيق الغاية هل   مكرس فريق
 منظومة نطاق على والربامج السأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأات يف

 املتحدة  األمم



 A/74/1 

 

19-11216 20/37 

 

 االنتخابية املساعدة  
 وقدم  العامل  نطاق على وطنية واسأأأأتفتاء انتخاب عملية 70 حوايل إجراء 2018 عا  شأأأأهد - 76

 إقليمية منظمات 5 و األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء الدول من 50 من ألكثر القدرات تنمية جمال يف الدعم املتحدة األمم
 تقييم بعثات من 90 من ب كثر املتحدة األمم أفرقة واضأأأطلع  االنتخابية  واملؤسأأأسأأأات العمليات بشأأأ ن

 انتخاب  عملية 18 إجراء يف مباشأرة مسأاعدة أيضأا املنظمة وقدم  االسأتشأارية  والبعثات االحتياجات
 فرز إعادة بشأأأأأأأأ ن املشأأأأأأأأورة أسأأأأأأأأدتو  لالنتخابات، التحضأأأأأأأأريية عماللأل الدعم قدم  مثال، العراق ففي

 املؤسأأأسأأأات دعم يف أسأأأاسأأأية الدولية واملنظمات املتحدة األمم مشأأأاركة كان   مدغشأأأقر، ويف األصأأأوات 
 دعم و  ،الرئاسأأية االنتخابات تنظيم يف الوطنية املؤسأأسأأات املنظمة سأأاعدت الكامريون، ويف االنتخابية 

  أرمينيا يف الربملانية االنتخابات إجراء
 

 األمن وقطاع القانون بسيادة املعنية املؤسسات  
 جزءا األمن وقطاع القانون بسأأأأأأأأأأيادة ةنياملع للمؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأات املتحدة األمم من املقد  الدعم كان - 77
 مرتبطة غري سأأأأأأأأأأأياقات ويف السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأية البعثات وأ السأأأأأأأأأأأال  حفظ بعثات من 20 واليات من يتجزأ ال

 يف الكونغو مجهورية يف اإلدما  وإعادة والتسري  السالح لنزع برنامج أسهم املثال، سبيل فعلى بالبعثات 
 املشأأأأأأأأورة بإسأأأأأأأأداء املتحدة األمم قام  غامبيا،و  فاسأأأأأأأأو بوركينا ويف النار  إطالق لوق  اتفاق تنفي  جناح

 األمم من املقد  الدعم سأأاعد واألقاليم، البلدان من 18 ويف الوطين  األمن سأأياسأأات وضأأع كيفية  بشأأ ن
 جهود وتيسري السالمة تعزيز على املتفجرات عن النامجة األخطار من وغريها األلغا  إزالة جمال يف املتحدة
 دعم أيضأأأأأأأأأا املتحدة األمم واصأأأأأأأأأل  الدميقراطية، الكونغو ومجهورية الوسأأأأأأأأأطى أفريقيا مجهورية ويف املعونة 

 امليدانية، البعثات مجيع ويف ومقاضأأأأأأأأأاهتم  اخلطرية اجلرائم مرتكيب مع التحقيق جمال يف الوطنية السأأأأأأأأألطات
 وبناء اجلرمية، ومنع املدنيني، محاية على املتحدة األمم شأأأأأأأأأأأرطة عناصأأأأأأأأأأأر من 10 000 من أكثر سأأأأأأأأأأأاعد
ج باتباع احمللية الشرطة قدرات  احمللية  اجملتمعات حنو موجهة هن 

 
 والتدري  والتقييم السياسات  

 والتدري   والتقييم السأأأياسأأأات وضأأأع جمال يف كبريا  جهدا املاضأأأي العا  يف املتحدة األمم ب ل  - 78
 أشأأأأرف  السأأأأال  حفظ لبعثات مسأأأأتقلة اسأأأأتعراضأأأأات مثانية املنظمة أجنزت ،مثال 2017 عا  أواخر من ف

 امليدانية العمليات القمة إىل القاعدة من جرت اليت االسأأتعراضأأات ه   وفحصأأ  خارجية  جهات عليها
 كارلوس  )املتقاعد( الفريق تقرير مع وباالق ان الواليات  تنفي  حتسأأأني طرق على وركزت جوانبها مجيع من

 عن النامجة واإلصأأابات وفياتبال يتعلق فيما التفتيش مهمة إليه أ سأأندت ال ي كروز  سأأانتوس دوس ألربتو
 سبيل فعلى  جراءاتباإل النهوض على االستعراضات ساعدت ،السال  حفظة صفوف يف العن  أعمال
 كامل  بشكل تنفي   يبدأ سوف األداء لتقييم شامل نظا  وجتري  بوضع املتحدة األمم أفرقة قام  املثال،
   2020 عا  حبلول
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 األمن جملس شؤون  
 واخت  وثيقة، 1 200 يف ونظر واملشأأأأأأأأأأاورات، اجللسأأأأأأأأأأات من 400 من أكثر األمن جملس عقد - 79
 للمجلس، األمانة خدمات املتحدة األمم أفرقة وقدم   2018 عا  يف مقرر 200 من وأكثر قرارا 54

 بدأتو  والتدري   البحث يف م هسأأأأأأأأأأأأأأأأو  اجلزاءات( جلان من 14 ذل  يف )مبا الفرعية هيئاته ودعم 
 عملية يف املرأة صأأوت إمساع زيادة يف للمسأأاعدة اجمللس اجتماعات يف املرأة مشأأاركة تتبع يف أيضأأا املنظمة

 العاملية  القرارات صنع
 

 الضحايا وحقوق النزاع حاالت يف اجلنسي والعن  املسل ، والنزاع واألطفال األطفال، ضد العن   
 لألمم فإن بالنزاع، غالبا املرتبطة اإلنسأأأأأان حقوق انتهاكات بشأأأأأ ن العاملي العمل حتفيز أجل من - 80

 وتوفري الوعي إذكاء ،2018 عا  يف واصأألوا، ال ين املسأأتوى الرفيعي ناصأأرينوامل املمثلني من ثالثة املتحدة
 ،مثال ديفوار كوت  ففي العمل  لتيسأري الشأركاء مع والتعاون البيانات ومجع الدعوة جهود ومواصألة القيادة
 تقضي سياسة تطبيق بش ن السلطات مع النزاع حاالت يف اجلنسي بالعن  املعنية اخلاصة املمثلة عمل 
 من أكثر تسأأأري  مت السأأأودان، جنوب ويف املسأأألحة  القوات يف اجلنسأأأي العن  مع مطلقا التسأأأام  بعد 
 اخلاصأأأأة املمثلة ب لتها اليت الدعوة جهود أعقاب يف وذل  املسأأأألحة، اجلماعات صأأأأفوف من طفل 900
 املمثلة قام  األطفأال، حلقوق ودعمأا املنظومة  نطأاق على والتعأاون ،املسأأأأأأأأأأأأأأأل  والنزاع باألطفأال املعنيأة

 منرب مبثابة ليكون رالتنمّ  من األطفال محاية بش ن جديد تقرير بإعداد األطفال دض بالعن  املعنية اخلاصة
 لكي الضأأأأأأحايا حقوق عن املدافعون اعدسأأأأأأ ذل ، إىل باإلضأأأأأأافةو  األطفال  أصأأأأأأوات إلمساع فريد عاملي
 الرامية التدابري ت كيد إعادة على واحلكومات املتحدة األمم منظومة كيانات  من 70 من أكثر قادة جيتمع

  املنظمة  يف اجلنسيني واالنتهاك االستغالل مكافحة إىل
 

  المستقبل آفاق  
  2020يف عا   الثاين عامه واألمن السأأال  ركيزة إلصأأالح الطموح املتحدة األمم برنامج سأأيدخل - 81

 الداخلي التعاون حتسني أجل من املقر يف واحد إقليمي هيكل إنشاء من املرجوة الثمار بالفعل تظهر وبدأت
 املقبلة، السأأأأنة ويف السأأأأال   حفظ أجل من لعملا مبادرة طةخ من وك ل  والعمليات، االسأأأأ اتيجية بشأأأأ ن
 النزاعات نشأأوب منع من واألمن، بالسأأال  املتعلقة املسأأائل من الكاملة طائفةلا عاجلت أن املتحدة األمم تتوقع

 وفعالية  متاسكاو  تنسيقا أكثر بطريقة السال ، بناء إىل السال  حفظ ومن ،النزاعات حل إىل
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 أفريقيا تنمية - جيم 
 السياق  

 مثل الشأأأأامل، النمو تواجه حتديات هناك تزال ال التعايف، يف أفريقيا اقتصأأأأادات تسأأأأتمر حني يف - 82
 بدعم ثابتا التزاما ملتزمة املتحدة واألمم واحلقوق  األساسية اخلدمات على احلصول إمكانية وعد  البطالة
 إىل املؤدي العمل ومواصأأأأأألة والشأأأأأأباب، النسأأأأأأاء مشأأأأأأاركة وزيادة الناس، ومتكني الفقر، من احلد يف أفريقيا

 للجميع  الشاملة التنمية وتعزيز املناخ، تغري آثار من التخفي  يف واالستثمار التحّول،
 

 الرئيسية األهداف  
 أفريقيا  لتنمية املقد  الدعميف إطار  يندرجان هامان برناجمان املتحدة لألمم العامة األمانة لدى - 83
 اليت باملسأأائل الدويل الوعي زيادة على املتحدة األمم تسأأاعد ب فريقيا، املعين اخلاص املسأأتشأأار خالل فمن
 ومن والتنمية  واألمن السأأأأأال  بني الصأأأأألة صأأأأأعيد على املنظمة عمل يف االتسأأأأأاق وتعزز أفريقيا، على تؤثر

 القارة، يف واالجتماعية االقتصأأأأأأأأأأأادية التنمية املتحدة األمم تعزز ألفريقيا، االقتصأأأأأأأأأأأادية اللجنة عمل خالل
 الدويل  للتعاون وترو ّ  املنطقة داخل التكامل تعزيز على وتساعد

 
 الرئيسية والنتائج النواتج  

 بينهما  القائمة الشأأأأأأأأأأراكة تعميق األفريقي واالحتاد املتحدة األمم واصأأأأأأأأأأل  ،2018 عا  خالل - 84
 كانون  يف توقيعه مت املنظمتني، بني املسأأأأأأأأتدامة للتنمية جديد إطار وضأأأأأأأأع من أمهها مظاهر ى ذل  يفوجتل

 االحتاد وخطة 2030 لعا  املسأأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة تعميم لضأأأأأأأأأأأمان التنسأأأأأأأأأأأيق تعزيز يتوخى الثاين/يناير،
 حتقيق يف إجيايب بشأأأأأأأأأكل إسأأأأأأأأأهامهما ولكفالة الوطنية التنمية خطط يف وإدماجهما 2063 لعا  األفريقي

 أفريقيا  يف للكوك  ومراع   الناس حمور  هيكلي حتول
 املثال، سأأأأبيل على ألفريقيا، االقتصأأأأادية اللجنة أنشأأأأ ت واإلقليمية، العاملية التنمية خلطط ودعما - 85

ر أدوات جمموعة طني واإلبالغ التخطيط تيسأأأأأأأأأأأأّ  عا  خطة بشأأأأأأأأأأأأ ن األفريقية احلكومات جان  من املبسأأأأأأأأأأأأّ
 ووكالة املتحدة األمم تعاون  اإلقليمي، بالتكامل النهوض يف وللمسأأأأأأأأأأأأأأاعدة  2063 عا  وخطة 2030
 املتحدة األمم وواصأأأأأأأأأأأأأأأل  األفريقية  القارية احلرة التجارة منطقة دعم يف للتنمية اجلديدة األفريقي االحتاد
 الصأأأأمود على القدرة وبناء الت ه  تعزيز أجل من األفريقي االحتاد مفوضأأأأية تب هلا اليت اجلهود دعم أيضأأأأا

 الكوارث  خماطر من احلد أطر خالل من
 القارة على إجيايب أثر من للهجرة ما تعظيم أجل من األفريقي االحتاد مع املتحدة األمم وعمل  - 86

 أجل من العاملي االتفاق على املتحدة األمم دعم ت ركَّز السأأأأأأأأأأأأأأأياق، ه ا ويف حتديات  من هلا ما ومعاجلة
 الالجئني  بش ن العاملي واالتفاق والنظامية، واملنظمة اآلمنة اهلجرة

 
 المستقبل آفاق  

 األفريقية املسائل بش ن العاملي الصعيد على املستمرة الدعوة جهود ب ل املتحدة األمم ستواصل - 87
 يف املشورة توفري على نفسه الوق  يف احلرص مع الرئيسية، األولويات بش ن رائدة سياساتية حبوث وإجراء
 ودعم مبناصأأأأأرة املنظمة سأأأأأتقو  السأأأأأياق، ه ا ويف والقطري  اإلقليمي الصأأأأأعيدين على السأأأأأياسأأأأأات جمال

 وضوالنه ،2020 عا  حبلول “البنادق إسأأأأأأأأأأأأأأأكات” على املسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة إىل الرامية األفريقي االحتاد جهود
 واتفأأاق املرفق(، ،69/313 )القرار أبأأابأأا أديس عمأأل خطأأة وتنفيأأ  األفريقيأأة القأأاريأأة احلرة التجأأارة مبنطقأأة
 الدعمبوتقة  يف اجلهود ه   وستص  املرفق(  ،21-أ  /1 املقرر ،FCCC/CP/2015/10/Add.1) باريس
  2063 عا  وخطة 2030 عا  خلطة املتحدة األمم من املقد  نطاقا األوسع

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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 وحمايتها اإلنسان حقوق تعزيز - دال 
 لسياقا  

 217 هاقرار  يف اإلنسأأأأأأأان حلقوق العاملي لإلعالن العامة اجلمعية اعتماد معو  عاما، سأأأأأأأبعني قبل - 88
 الشأأعوب جلميع بالنسأأبة لإلجناز املشأأ ك املعيار تشأأكل اإلعالن مواد أن األعضأأاء الدول أعلن  (،3-)د

 ومراعاهتا  واحلريات احلقوق هب   والفعال الشامل االع اف ضمان إىل بالسعي والتزم  واألمم 
 حقوق مجيع ومحاية تعزيز مهمة يف مشأأأأأجعة مكاسأأأأأ  حتقق  املاضأأأأأية، السأأأأأبعة العقود وخالل - 89

 خل  الناس من الكثري ترك  قد احلقوق يف املسأأأأأأاواة أجل من العاملية املسأأأأأأرية أن غري  للجميع اإلنسأأأأأأان
 السأأأأأأأأكان تشأأأأأأأأريد إىل تؤدي اليت النزاعات يف واملعاناة االضأأأأأأأأطراب وط ة يتحملون ناسال يزال وال الرك  

 ريتغ يف يتمّثل ودامها اوجودي اخطر  مجعاء اإلنسأأأأأأأانية فيه تواجه ال ي الوق  يف ،مسأأأأأأأبوق غري نطاق على
 االستياء ت جيج إىل يؤدي حتلّ  مل اليت واملظامل املساواة عد  أوجه تزايد فإن النزاعات، إطار وخار  املناخ 

 خالل من هلأأا وال ويج عأأاملي نطأأاق على حتقيقهأأا مت اليت التقأأد  وأوجأأه القيم أن كمأأا  والعن   والكراهيأأة
  احمل   على أصبح  قد فااألطر  املتعدد النظا 

 
 الرئيسية هدافاأل  

 وتشجيع بتعزيز الصلة ذات الفرعية وهيئاهتا املتحدة األمم تقو  التحديات، هل   التصدي إطار يف - 90
 املنظمة، وتركز الدين  أو اللغة أو اجلنس أو العرق أسأأأأاس على متييز دون للجميع األسأأأأاسأأأأية احلريات اح ا 
 والتحليل، بالبحث واالضأأأأأأطالع التنمية، يف احلق وتعزيز اإلنسأأأأأأان، حقوق مراعاة تعميم على لواليتها، وفقا

 وأنشأأأأأأأطتها، وبراجمها املتحدة األمم منظومة أعمال يف اإلنسأأأأأأأان حقوق مجيع إدما  مواصأأأأأأألة هبدف وب ل 
 حقوق معاهدات مبوج  املنشأأأأأأ ة اهليئات املنظمة وتدعم األعضأأأأأأاء  للدول الوطنية القدرة تعزيز عن فضأأأأأأال

 املصلحة وأصحاب األعضاء الدول قدرة لتعزيز استشارية خدمات وتقد  اإلنسان، حقوق وجملس اإلنسان
 األزمات  حاالت يف ذل  يف مبا للجميع، اإلنسان حبقوق هوضالن على امليدان يف والشركاء

 
 الرئيسية والنتائج النواتج  
 اإلنسان حلقوق الدولية اآلليات نتائج تنفي  زيادة  

 تدعمها اليت اإلنسأأأأأأأان حقوق جمللس اخلاصأأأأأأأة اإلجراءات وّلدت السأأأأأأأابقة، السأأأأأأأنوات غرار على - 91
 الدول ملسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة معلومات احلقائق تقصأأأأأأأأأأأأأأأي وبعثات التحقيق وجلان املعاهدات وهيئات املتحدة األمم

 من املتحدة، األمم قام  كما  املناسأأ   الوق  يف الشأأواغل ومعاجلة مسأأتنرية قرارات اختاذ على األعضأأاء
  2018 عا  يف األعضاء الدول من 50 من أكثر قدرات بتعزيز التقين، لتعاونل هامشاريع خالل

 
 اإلنسان حقوق انتهاكات عن واملساءلة القانون سيادة تعزيز  

 على بناء القانون سأأأأأأأأأيادة جمال يف األعضأأأأأأأأأاء لدولا قدرات تعزيز على املتحدة األمم سأأأأأأأأأاعدت - 92
 ،سأأابقةال واملظامل النزاعات تسأأويةل أسأأاسأأية ملسأأاءلةاو   وتعزيزها ملسأأاءلةا آليات إنشأأاء يف ودعمتها ،طلبها
 آليات إلنشأأأأأأأأأأأأاء الالزمة ةاخلرب  املتحدة األمم ووفرت عتداءات االو  نتهاكاتاال منع يف تسأأأأأأأأأأأأاهم أهنا كما

 اجلهات الفاعلة منو  القضأأأأأأأأأأأأأأأائية اجلهات عمل كما دعم و  اليومي، عملها ودعم  االنتقالية، للعدالة
 وإشراكهم  الضحايا محاية يف املسامهة طريق عن ذل  يف مبا املدين، اجملتمع
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 اإلنسان حقوق محاية وتعزيز االنتهاكات منع  
قد و  اإلنسأأأأأأان  حلقوق انتهاكات حدوث ملنع رئيسأأأأأأية أداة اإلنسأأأأأأان حقوق خطة تعزيز يشأأأأأأكل - 93

 األشأأأأأأأأأأخاص حقوق محاية كفالة  أجل من املنازعات لتسأأأأأأأأأأوية بديلة تدابري تطبيق املتحدة األمم واصأأأأأأأأأأل 
 داخليا املشأأأأأأأأردين بني توترات على تنطوي اليت احلاالت يفو  األراضأأأأأأأأي على املنازعات يف كما  الضأأأأأأأأعفاء،
 حقوق على تقو  املبكر لإلن ار أدوات املنظمة ووضأأأأأع  أفريقيا  غرب يف املضأأأأأيفة واجملتمعات والالجئني
 املصأأأألحة أصأأأأحاب متكني خالل من جديدة توترات ظهور ومنع املدنيني محاية على سأأأأاعد مما اإلنسأأأأان،

   أبكر وق  يف والتدخل استعدادا أفضل يكونوا أن من
 

 التمييز ومكافحة املساواة تعزيز  
 ويعّمق وجودية هتديدات على نطويي إذ اهلجرة، تدفقات من متزايد عدد وراء املناخ تغري يكمن - 94
 للمهاجرين اإلنسأأان حقوق ومحاية املناخ تغري بشأأ ن متعمقة حبوث إجراء خالل ومن املسأأاواة  عد  أوجه
 على قائم هنج وضأأأأأأع يف املتحدة األمم سأأأأأأامه  (،A/HRC/37/35 و A/HRC/38/21 انظر) احلدود عرب

  باملناخ  املتصلة اهلجرة إزاء احلقوق
 

 اإلعاقة ذوي األشخاص إدما   
 وعد  باملساواة املتصلة اإلنسان حقوق مبادئ “الرك  خل  أحد ترك عد ” بأأأأأأأأأأأأأأ التعهد يضع - 95

 تحقيقل املتحدة األمم منظومة وكاالت مع العامة األمانة وعمل   2030 عا  خطة صأأأأأأأأأأأأأأميم يف التمييز
 االنتقال يف تقد  أ حرز وقد اإلعاقة  إزاء اإلنسأأأأأأأأأأأأان حقوق على قائم نهجب باألخ  املتعلق فهمال يف تغيري
 اإلعاقة إزاء اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان حقوق على قائم هنج إىل مث ومن اجتماعي نهجب األخ  إىل طيب نهجب ألخ ا من
 اإلنسان  حقوق ومعايري مبادئ أفضل بصورة اآلن يعكس مما املتحدة، ألمما منظومة سياسات يف
 

 املدين احليز ومحاية املشاركة تعزيز  
 احليز أن إىل (7)“2017 العامل يف التنمية تقرير” املعنون تقرير  يف الدويل البن  تقديرات تشأأأأأأأري - 96

عا شأأأهد ال ي املدين،  أزمة خضأأأم ويف العاملي  الصأأأعيد على يتقلص املاضأأأية، العقود خالل مسأأأتمرا توسأأأّ
 لالسأأأأأتغالل فيتعّرضأأأأأون اجملتمع، يف الفئات أضأأأأأع  إحدى الشأأأأأباب يصأأأأأب  وهتميشأأأأأهم، الشأأأأأباب بطالة

 مسأأأأأأ لة املتحدة األمم عمل إطار يف واألطفال الشأأأأأأباب أصأأأأأأوات إمساع ويشأأأأأأكل األمن  وانعدا  والعن 
ت ى مثاال الطفل حقوق جلنة كان   ،2018 عا  ويف قصوى  أولوية ذات  املمارسات عن ختل  إذ به حي 

  امفاوضاهت يف والشباب األطفال بإشراك فقام  السابقة
 

  المستقبل فاقآ  
 حقوق جمال يف التزاماهتا تنفي  على األعضأأأأأأأأأأأاء الدول مسأأأأأأأأأأأاعدة يف املتحدة األمم سأأأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأأأتمر - 97

 للتغيري حافزا وسأأتظل بنزاهة، الضأأرر جبرب واملطالبة الضأأحايا أصأأوات إمساع يف املنظمة مرتوسأأتسأأ اإلنسأأان 
 توصأأيات بشأأ ن الدعوة جهود ب ل ه ا وسأأيشأأمل والتجاوزات  االنتهاكات من مزيد نشأأوء منع أجل من

 حتقق وسوف األرواح  وإنقاذ التشريعات وحتسني املؤسسات تعزيز على للمساعدة اإلنسان حقوق آليات
 التطبيق لضأأأأمان التقين والتعاون الدعوة جهود وب ل احلوار تيسأأأأريو  األدوات إتاحة خالل من ه ا املنظمة
   اإلنسان  حلقوق الدولية للمعايري الفعال

__________ 

 (7) World Bank, World Development Report 2017: Governance and the Law (Washington, D.C., 2017)  

https://undocs.org/ar/A/HRC/38/21
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/21
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/35
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 التنسيق الفعال لجهود المساعدة اإلنسانية - هاء 
 

 السياق  
 وق  ب ي مقارنة الناس من أكرب عدد على وتؤثر أطول لف ات اليو  اإلنسأأأانية األزمات تسأأأتمر - 98

 املناخ، لتغري السأأأأأأأأأأأأألبية واآلثار املسأأأأأأأأأأأأألحة، النزاعات فيها مبا - املعقدة امل ابطة التحديات وتزيد مضأأأأأأأأأأأأأى 
 والضأأأأأأأأأأأأأأأغوط امليا ، وندرة الطاقة، وأمن الغ ائي األمن وانعدا  واألوبئة، البيئة، وتدهور الطبيعية، واملخاطر

 من أكثر احتا  عا ،ال خاللو  الت قلم  على قدرهتم من حتد كما  الناس ضأأأأأأع  من - واملالية االقتصأأأأأأادية
 نسأأأأأمة مليون 71 حنو وظل واحلماية  اإلنسأأأأأانية املعونة إىل (8)واألطفال والرجال النسأأأأأاء من مليون 213

 على يسأأأجل رقم أعلى وهو - اإلنسأأأان حقوق وانتهاكات والعن  النزاعات بسأأأب  قسأأأرا مشأأأردين تقريبا
 مليون 17 فيهم مبن الطبيعية، الكوارث من مباشر بشكل شخص مليون 60 من أكثر وتضرر اإلطالق 
 ل ل   نتيجة شردوا شخص

 
 الرئيسية هدافاأل  

 أجل من اإلنساين املتحدة األمم برنامج ص مم األعضاء، الدولاملسندة من  والياتال إىل استنادا - 99
 ألمما تقو و  الطوارئ  وحاالت للكوارث الدويل اجملتمع جان  من وآنية وفعالة متسأأأأأأأأأقة اسأأأأأأأأأتجابة كفالة

 يف تسأأأأأأاعدو  األزمات، يف املعارف تبادل وتعزز اإلنسأأأأأأانية، املبادئ اح ا  إىل الدعوة جهود بب ل املتحدة
 أصأأأحاب مجيع مع أيضأأأا وتعمل االتسأأأاق  زيادة أجل من السأأأياسأأأات ضأأأعوت ،املسأأأاعدة بتقدمي التعجيل
 وأثرها  الطبيعية لكوارثا هتديدات من احلد أجل من املصلحة

 اجل رية األسأأأأأأأباب معاجلة يف األعضأأأأأأأاء الدول دعم إىل الطويل األجل يف املتحدة األمم هتدفو  - 100
 وال  2030 عا  خطة لتحقيق “الرك  خل  أحد ترك عد ” ضأأأرورة على تشأأأددو  والضأأأع  للمخاطر

 على املتحدة األمم تركز السأأأأب ، وهل ا واإلمنائية  السأأأأياسأأأأية احللول حمل حتل أن اإلنسأأأأانية للمعونة ميكن
 التنمية، وتعزيز األزمات للمسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة على إهناء االبتكار على قدرتهو  ومهاراته العاملي اجملتمع إرادة تعبئة
 بها جتنّ  ميكن ال اليت الكوارث وجه يف صمودقدرة على ال أكثر الناس يصب  لكي

 
  

__________ 

 .“2019 اإلنساين العمل عن عامة حملة”املتحدة، مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  األمم (8) 
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 الرئيسية والنتائج النواتج  
 تنسأأأيق على الدويل اجملتمع ملسأأأاعدةسأأأعيا  - 101

 عملأأأ  الطوارئ، وحأأأاالت للكوارث االسأأأأأأأأأأأأأأأتجأأأابأأأة
 على الشأأأأأأأأأأأأأأأركأأأاء مع 2018 عأأأا  يف املتحأأأدة األمم

 االسأأأأأأأأأأأأأأأتجأأأابأأأة ونأأأداءات خطط من 30 صأأأأأأأأأأأأأأأيأأأاغأأأة
 مليون 98 لأأأأأ املعونة توفري إىل هدف  اليت ،اإلنسانية
 املثال، سأأأبيل على اليمن ففي بلدا  41 يف شأأأخص
 يف الشأأأأأأأأأأأأأأأركأأاء من 254 مع املتحأأدة األمم تعأأاونأأ 

 وضع وعلى األولويات على لالتفاق اإلنساين العمل
 مليون 13 احتياجات لتلبية متسأأأأأأأأأأأأأأأقة اسأأأأأأأأأأأأأأأ اتيجية

 خطط سأأأأأأأأأأأاعدت العامل، أحناء مجيع ويف شأأأأأأأأأأأخص 
 على اإلنسأأأأأأأأانية لالسأأأأأأأأتجابة ونداءاهتا املتحدة األمم
 مليون 25 جمموعهأأا يتجأأاوز مأأاليأأة احتيأأاجأأات دمج
 من قيأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأي مسأأأأأأأأأأأأأأأتوى تعبئأأأأة يف وجنحأأأأ  دوالر

  (9)دوالر بليون 15 بلغ املاحنة اجلهات مسامهات
 ،الطوارئ ملواجهة املركزي صأأأأأأأأأأأندوقال وقا  - 102
 وحلأأاالت األزمأأات انأأدالع عنأأد التمويأأل يوفر الأأ ي

 بتخصيص ،التمويل يف نقص من تعاين اليت الطوارئ
 بلدا/إقليما 48 لفائدة دوالر مليون 500 من أكثر

 مليون 180 مبلغ ذلأ  ومشأل  (10)2018 عأا  يف
 نقص من تعأأأأاين طوارئ حأأأالأأأة 18 ملواجهأأأأة دوالر
 اإلطالق على مبلغ أكرب وهو ،التمويأأأأأأل يف مزمن

 املنسأأأأأأأأأأية  األزمات ملواجهة الصأأأأأأأأأأندوق خيصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأه
 لألمم التابعة املشأأأأأأأأأ كة القطرية قيالصأأأأأأأأأناد ووجه 
 إىل دوالر مليون 836 قدر  قياسأأأأأأأأأأأأأأأيا مبلغا املتحدة
 يف اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاين اجملأأأأأأال يف الشأأأأأأأأأأأأأأأركأأأأأأاء من 686
 املنظمات وحصأأأأأأأأأأأأأأل  العا ، خالل إقليما/بلدا 20

  (11)األموال تل  ربع على واحمللية الوطنية
 املثال، سبيل فعلى الدعوة  وجهود املعارف تبادل فعالية تعزيز على أيضا املتحدة األمم وعمل  - 103

 يف اإلنسأأانية للمعلومات موقع أكرب وهو ،reliefweb.org الشأأبكي املوقع شأأخص ماليني 9 من أكثر زار

__________ 

  www.hpc.tools/home/2018 انظر (9) 
  cerf.un.org/what-we-do/allocation-by-country التايل: الرابط على املتاحة 2018 عا  بيانات انظر (10) 
  gms.unocha.org/content/cbpf-allocations التايل: الرابط على املتاحة 2018 عا  بيانات انظر (11) 

  والهجرة الالجئين بشأنان اتفاق إضاءة:
بعأأد عأأامني من املشأأأأأأأأأأأأأأأأاورات، أكأأدت اجلمعيأأة 
العامة يف كانون األول/ديسأأأأأأأأمرب االتفاق العاملي 
بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن الالجئني، ال ي يوفر التوجيه بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن 
التدابري الرامية إىل حتسأأأأأأأأأأني مسأأأأأأأأأأاعدة الالجئني 

أكثر من كمأا اعتمأد ودعم البلأدان املضأأأأأأأأأأأأأأأيفأة   
االتفأأاق العأأاملي من أجأأل اهلجرة  حكومأأة 160

واملنظمأأأة والنظأأأاميأأأة، الأأأ ي يهأأأدف إىل اآلمنأأأة 
تعزيز التعأأأأاون يف إدارة اهلجرة الأأأأدوليأأأأة، مبأأأأا يف 
ذل  يف سياق الكوارث الطبيعية واآلثار السلبية 

 لتغري املناخ والتدهور البيئي 

 درءمن أجل  الوصااول ساابل تحسااين إضاااءة:
  في اليمن المجاعة خطر
 يزال ال سأأأنوات، أربع من أكثر اسأأأتمر نزاع بعد

 األشأأأأأد اإلنسأأأأأانية األزمة يشأأأأأهد ال ي - اليمن
 الأأأتأأأأأأأأدهأأور عأأأأأأأأاين مأأأنيأأأ - الأأأعأأأأأأأأامل يف خأأأطأأأورة

 والتشأأأأأأأأأأأريد املؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأي واالهنيار االقتصأأأأأأأأأأأادي
 الغأأأأأأأ ائي  األمن وانعأأأأأأأدا  والكولريا اجلمأأأأأأأاعي

 الأأدعوة ا يف جمأأالجهود املتحأأدة األمم بأأ لأأ و 
 اإلنسأأأأانية املسأأأأاعدات وصأأأأول حتسأأأأني أجل من
 بنهأأأايأأأة لأأأ لأأأ ، ونتيجأأأة البلأأأد  أحنأأأاء مجيع إىل

 اطقمن 107 أصأأأأأأأأأأأل من منطقة 45 فإن العا ،
 األمن يف حأأأأادا انعأأأأدامأأأأا تواجأأأأه كأأأأانأأأأ   حمليأأأأة

  للمجاعة السابقة املرحلة يف تعد مل الغ ائي
 

http://www.hpc.tools/home/2018
http://www.hpc.tools/home/2018
https://cerf.un.org/what-we-do/allocation-by-country
https://cerf.un.org/what-we-do/allocation-by-country
https://gms.unocha.org/content/cbpf-allocations
https://gms.unocha.org/content/cbpf-allocations
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 أصأأأأأأحاب من مليون 16 زار اجملموع، ويف  2017 بعا  مقارنة املائة يف 31 بنسأأأأأأبة زيادة ميثل مما العامل،
 املتحدة  لألمم التابعة اإلنسانية الشبكية املنابر املصلحة

 السياسات  بش ن حلواربا النهوض على املتحدة األمم عمل  املسائل، من بالعديد يتعلق وفيما - 104
 (،S/2018/462) املسأأأأأأأألحة النزاعات يف املدنيني محاية عن تقرير  يف العا  األمني أوىل املثال، سأأأأأأأأبيل فعلى
 األطفأأال من املأأائأأة يف 80 حوايل ويعيش النزاع  عن النأأاجم الغأأ ائي األمن النعأأدا  االهتمأأا  من مزيأأدا
 الحقا (2018) 2417  قرار  يف األمن جملس وسأأأأأأأأأّلم بالنزاعات  مت ثرة بلدان يف اآلن العامل يف منياملتقزّ 

  اجملاعة  وخطر ،النزاع عن الناجم الغ ائي األمن وانعدا  ،والعن  املسل  النزاع بني ةبالصل
 مسأأأأأأأاعدة املتحدة األمم واصأأأأأأأل  الطبيعية، األخطار جتا  الضأأأأأأأع  من احلد على وللمسأأأأأأأاعدة - 105
 آذار/مارس يفو   2030-2015 للف ة الكوارث خماطر من للحد سنداي إطار تنفي  يف األعضاء الدول

  اإلطار ه ا تنفي  رصأأأدعاملية ت إلك ونية أداة وهو سأأأنداي، إطار مرصأأأد املتحدة األمم أطلق  ،2018
 للمسأأأأأأأأأأأأأأأاءلة، وال ويج املعرفة وتعزيز احملرز التقد  لتتبع بيانات تقد  البلدان من 88 كان   العا ، وبنهاية
 من بدعم الكوارث خماطر من للحد وطنية اسأأأأأأأأأأأأأأ اتيجيات وضأأأأأأأأأأأأأأع أجنزت قد إما البلدان من 87 وكان 
 القبيل  ه ا من اس اتيجيات وضع بصدد كان   أو املتحدة األمم

 
 المستقبل آفاق  

 ،واحلماية اإلنسأأأأأأأأأانية املسأأأأأأأأأاعدة إىل (12)شأأأأأأأأأخص مليون 214 حنو سأأأأأأأأأيحتا  ،2019 عا  يف - 106
 املناخ بتغري املرتبط البيئي والتدهور املؤسأأأأسأأأأات ضأأأأع و  النمو ختّل  يؤديو  النزاع  آثار بسأأأأب  معظمهم

 املنظمة فعالية لزيادة فريدة فرصأأأأأأأأأأأة صأأأأأأأأأأأالحاإل مبادرات تنفي  وسأأأأأأأأأأأيتي   األزمات ه   معظم مفاقمة إىل
 وشأأأأأأركاؤها املتحدة األمم وسأأأأأأتسأأأأأأعى األزمات  وراء الكامنة سأأأأأأباباأل من حلدقدرة على ا  أكثر وجعلها
 التنمية  يف الشركاء مع التعاون وتعزيز اإلنسانية االحتياجات تلبية إىل ،تهلوالي وفقا كل  متزايد، بشكل

 
  

__________ 

  www.hpc.tools التايل: الرابط على املتاحة 2019 عا  بيانات انظر (12) 

https://undocs.org/ar/S/2018/462
http://www.hpc.tools/
http://www.hpc.tools/
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 الدولي والقانون العدالة تعزيز - واو 
 ملز  دويل صأأ  لوضأأع الدويل احلكومي لمؤمترل األوىل املوضأأوعية ةدور ال 2018 عا  يف تقدع   - 107
 املنأأاطق يف البحري البيولوجي التنوع حفظ بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن البحأأار لقأأانون املتحأأدة األمم اتفأأاقيأأة إطأأار يف قأأانونأأا  
 فيها اسأأأأأت عني اليت املداوالت، شأأأأأكّل و  مسأأأأأتدا   حنو على واسأأأأأتغالله الوطنية الوالية نطاق خار  الواقعة

 أساسا ،النص أساس على واملفاوضات املركزة املناقشات لتيسري أ عّدت املفاوضات يف الرئيسة من سامهةمب
  للمؤمتر املقبلة عماللأل جيدا
 عن املسأأأأأأأأأأأأاءلة لتعزيز املتحدة لألمم تابعال تحقيقال فريق أنشأأأأأأأأأأأأ  األمن، جملس طل  على وبناء - 108
آلية فريدة من  يشأأأّكل ال ي ،والشأأأا  العراق يف اإلسأأأالمية الدولة داعش/تنظيم جان  من املرتكبة اجلرائم

 تاختصأأأأأأاصأأأأأأا إعداد يف املتحدة لألمم التابع القانوين الفريق وسأأأأأأاعد الدولية  املسأأأأأأاءلة آلياتنوعها من 
 الرامية احمللية اجلهود التحقيق فريق وسيدعم  2018 شباط/فرباير يف لساجمل عليها وافق اليت التحقيق فريق
 ارتكبه ما على األدلة وختزين وحفظ مجع طريق عن والشأأأا  العراق يف اإلسأأأالمية الدولة تنظيم مسأأأاءلة إىل
 جرائم أو اإلنسأأأأأأأأانية ضأأأأأأأأد اجلرائم أو احلرب جرائم ضأأأأأأأأمن صأأأأأأأأّن ت   قد أعمال من العراق يف التنظيم ه ا

  اجلماعية  اإلبادة
 وحفظ وتوحيد جلمع مسأأأأأأأتقلة آلية بإنشأأأأأأأاء 2018 عا  يف اإلنسأأأأأأأان حقوق جملس قرار وعق  - 109
 اختاذو  ميامنار، جان  من املرتبكة الدويل القانون وانتهاكات الدولية اجلرائم ب خطر املتعلقة األدلة وحتليل
 القانونية األفرقة ساعدت اآللية، عمل ببدء التعجيل إىل فيه  دع ال ي 73/264 لقرارها العامة اجلمعية
 و زع  اليت االختصأاصأات إعداد خالل من ذل  يف مبا ها،وتفعيل اآللية إنشأاء على املتحدة لألمم التابعة
  2019 الثاين/يناير كانون  يف اجلمعية على

 من طل  فيها مبا ،2018 عا  يف البارزة القضأأأأأأأأأأايا من العديد يف الدولية العدل حمكمة ونظرت - 110
  1965 عا  يف موريشيوس عن شاغوس أرخبيل لفصل القانونية اآلثار بش ن فتوى إصدار العامة اجلمعية

 عملية أن ، منهاأمور مجلة إىل هافي خلصأأأأ  اليت فتواها احملكمة أصأأأأدرت ،2019 شأأأأباط/فرباير 25 ويف
 يف االسأأتقالل على البلد ه ا حصأأل عندما قانونية بصأأورة  تملن قد اكتك مل موريشأأيوس اسأأتعمار إهناء
 شاغوس  أرخبيل فصل بعد ،1968 عا 

 كمبوديا  حماكم يف االسأأتثنائية للدوائر التابعة االبتدائية الدائرة أصأأدرت الثاين/نوفمرب، تشأأرين ويف - 111
 احلمر اخلمري قادة كبار  من ومها سأأأأأأأأأأأأأأأامفان وخيو تشأأأأأأأأأأأأأأأيا نون ف دان  ،002/02 القضأأأأأأأأأأأأأأأية يف حكمها

 جني   التفاقيات خطرية وانتهاكات اإلنسأأأأانية ضأأأأد جرائم بارتكابو  اجلماعية اإلبادةتهمة ب السأأأأابقني،
  ب ل  قيامهم على عقود مرور بعد حىت مساءلتهم، ميكن اجلرائم أشنع مرتكيب أن على احلكم ويدلّ 

 
  



A/74/1 
 

 

29/37 19-11216 

 

 السالح نزع - زاي 
 السياق  

 البيئة تدهورمعها  يسأأأأأأأتمرل النطاق، واسأأأأأأأعة إنسأأأأأأأانية مبعاناة أمدها طال اليت النزاعات سأأأأأأأب تت - 112
 اإلنفاق أن كما  األسلحة  من واسعة بطائفةجة مدجّ  ،تتكاثر املسلحة فاجلماعات  باطّراد الدولية األمنية

 إىل الباردة احلرب توتراتعادت و  العاملي، الصعيد علىفتئا يتزايدان  ما األسلحة على والتنافس العسكري
 املقبلة، األجيال حياة على بشأأأأأأأأأأأأأأأدة تؤثر بدأت جديدة هتديدات ومثة تعقيدا  أكثر بات عامل يف الظهور

  ك سأأأأأأأأألحة  اخلارجي والفضأأأأأأأأأاء اإللك وين والفضأأأأأأأأأاء االصأأأأأأأأأطناعي ال كاء اسأأأأأأأأأتخدا  إمكانية ذل  يف مبا
، األقطاب املتعددة احلالية البيئة يفتدهور مزيدا من ال العظمى القوى بني واحلوارالتواصأأل  آلياتشأأهدت و 

 وعد  السأأأأأأالح نزع وضأأأأأأع  واقع  جديد  يسأأأأأأتلز  إنه   بعد أن سأأأأأأاعدت يف املاضأأأأأأي على نزع فتيل التوترات
 املتحدة  األمم عمل صميم يف االنتشار

 
 الرئيسية األهداف  

 املواق  بني التوفيق على األعضأأأأأأاء الدول مسأأأأأأاعدة إىل املتحدة األمم تسأأأأأأعى السأأأأأأياق، ه ا يف - 113
 لنزع املنظمة برنامج ويركز احللول  وإجياد للحوار، حّيز وهتيئة اخلربات، وتبادل السأأالح، نزع بشأأ ن املتباينة

 من وغريها النووية األسأأأأأأألحة انتشأأأأأأأار وعد  األطراف، املتعددة للمفاوضأأأأأأأات الدعم تقدمي على السأأأأأأأالح
  العامة  التوعية وجهود اإلقليمي، السالح نزع وجهود التقليدية، واألسلحة الشامل، الدمار أسلحة

 
 الرئيسية والنتائج النواتج  

 املتحأأأأدة األمم دعمأأأأ  ،2018 عأأأأا  يف - 114
 عد  معاهدة يف األطراف ملؤمتر اجلارية التحضأأأأأأريات

 عا  املعاهدة السأأأأأأأتعراض النووية األسأأأأأأألحة انتشأأأأأأأار
 تزايد ضأأوء يف أمهية أكثر أصأأب  إطار وهو ،2020
 وتآكل النووية لألسأأأأألحة احلائزة الدول بني املنافسأأأأأة

 .النووية األسلحة حتديد نظا 
 الفين الدعم أيضأأأأأأأأأا املتحدة األمم وقدم  - 115

 من الرغم وعلى  السأأأأأأأأأأأالح نزع مؤمتر إىل واإلجرائي
 املؤمتر نمتكّ  الدويل، الصأأأأأأأأعيد على املتزايدة التوترات

 ميعجب ت عىن فرعيأأأأأأأأة هيئأأأأأأأأات مخس إنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء من
 وأصأأأأأأأأأأأأأأأأدر األعمأأال جأأدول يف املوضأأأأأأأأأأأأأأأوعيأأة البنود
  تقارير أربعة
 سياسي إعالن وضعل األعضاء الدول دعم املتحدة األمم واصل  التقليدية، األسلحة جمال ويف - 116

 املناطق يف املتفجرة األسأألحة اسأأتخدا  عن الناجم والدمار اإلنسأأانية األضأأرار من للتخفي  عملية وتدابري
 املتحدة األمم ؤمترم عن املنبثقة الناجحة اخلتامية الوثيقة إعداد يف أيضأأأأأأأأأا وسأأأأأأأأأاعدت بالسأأأأأأأأأكان  امل هولة
 الصأأغرية باألسأألحة املشأأروع غري االجتار مبنع املتعلق العمل برنامج تنفي  يف احملرز التقد  السأأتعراض الثالث

 خطة األمم المتحدة لنزع السالح :إضاءة
، أطلق األمني العأأأأأأأا  خطأأأأأأأة 2018يف عأأأأأأأا  

“ مستقبلنا املش ك: خطة لنزع السالح ت مني”
(Securing Our Common Future: An 

Agenda for Disarmament))من أجأأأأأأل  )أ
 أولوياتضأأأأأأأأأأمن حتسأأأأأأأأأأني إدما  نزع السأأأأأأأأأأالح 

منظومة األمم املتحدة، وبناء شأأأأأأأأراكات أفضأأأأأأأأل 
وخطة عا  لدعم نزع السأأأالح والسأأأال  واألمن، 

تحسأأأأأأأأأأأأأأني لتدابري أكثر عملية   تقدمي، و 2030
 الدعم املقد  إىل الدول األعضاء 

____________ 
  E.18.IX.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )أ( 
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 إىل األعضأأاء الدول توصأأل  األوىل، وللمرة عليه  والقضأأاء ومكافحته جوانبه مجيع من اخلفيفة واألسأألحة
 التحدي  من جزءا ال خائر اعتبار بش ن اآلراء يف توافق
 األثر بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن باحلوار النهوض أجل ومن - 117
 على اجلأأأديأأأدة والتكنولوجيأأأات العلو  ختّلفأأأه الأأأ ي
 التطورات عن تقريرا املتحدة األمم تأصأأدر  األمن،
 احملتمل وأثرها والتكنولوجيا  و العل ميدان يف الراهنة
 ذلأأأ  يف مبأأأا ،السأأأأأأأأأأأأأأأالح ونزع الأأأدويل األمن على

 األحيأأأأأائيأأأأة والتكنولوجيأأأأأا االصأأأأأأأأأأأأأأأطنأأأأأاعي الأأأأأ كأأأأأاء
 والتكنولوجيأأأأأأأات الفضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائيأأأأأأأأة والتكنولوجيأأأأأأأأات

 كفالة  أجل ومن  (A/73/177) الكهرومغناطيسأأأأأأأأية
 قدم  القوة، اسأأأأأأأأأأتخدا  على البشأأأأأأأأأأرية السأأأأأأأأأأيطرة

 جمموعة اعتمد خرباء فريقل املسأأاعدة أيضأأا املنظمة
   ق حةامل التوجيهية املبادئ من

 عا  ويف الشأأأأأركاء  مع عملها وترية بتسأأأأأريع املتحدة األمم قام  اإلقليمي، السأأأأأالح لنزع ودعما - 118
 بلدان املنظمة سأأأأاعدت املثال، سأأأأبيل فعلى  التنفي  قيد التعاون مشأأأأاريع من 25 من أكثر كان  ،2018
 ونتيجة وال خرية  اخلفيفة واألسأأأأألحة الصأأأأأغرية األسأأأأألحة مسأأأأأار حتويل خطر من احلد يف السأأأأأاحل منطقة
 املخزونات  وإدارة األسلحة ب من تتعلق تشريعية معايري اآلن املنطقة يف بلدان ستة لدى بات ل ل ،
 السأأأأأالح  نزع بشأأأأأ ن رفااملع تراكم أيضأأأأأا املتحدة األمم عززت السأأأأأابقة، السأأأأأنوات غرار وعلى - 119
 سياق يف وال خرية لألسلحة الفعالة اإلدارة” معنونا جديدا دليال املتحدة األمم نشرت املثال، سبيل فعلى
 Effective Weapons and Ammunition Management) “اإلدما  وإعادة والتسري  السالح لنزع متغري

Context Reintegration and Demobilization Disarmament, Changing a in)(13)   اعتمدت  ل ك 
 املستدامة  التنمية أهداف مع أنشطتها مواءمة حتسني أجل من داخلية عمل خطة املنظمة

 
 المستقبل آفاق  

 األهداف من العديد بتحقيق النهوض على يسأأأاعد أن السأأأالح نزع بشأأأ ن احلوار لتنشأأأيط ميكن - 120
 اجلنسأأأأأأأأني، بني واملسأأأأأأأأاواة اإلنسأأأأأأأأان، وحقوق اإلنسأأأأأأأأاين، والعمل املسأأأأأأأأتدامة، التنمية ذل  يف مبا العاملية،

 حتظى السأأأأأأالح نزعل حلول إجياد األرج  على الصأأأأأأع  من يظلسأأأأأأ املقبلة، السأأأأأأنة ويف واألمن  والسأأأأأأال 
 سأأأأأأأيجعل جديدة وأسأأأأأأألحة هتديدات ظهور أن غري اآلراء  يف توافق موضأأأأأأأع وتكون النطاق واسأأأأأأأع بدعم
 مضى  وق  أي من إحلاحا أكثر السالح نزع بش ن احلوار

 

__________ 

  2018 السالح، نزع شؤون ومكت  السال  حفظ عمليات إدارة املتحدة، األمم (13) 

 التواصل مع الشباب  إضاءة:
املتحأأدة جهودهأأا ، كثفأأ  األمم 2018يف عأأا  

يف جمال التوعية بشأأأأأأأأ ن كيفية ت ثري نزع السأأأأأأأأالح 
على املواطنني العاديني، ال سأأأأأأأأأأأأأأيما الشأأأأأأأأأأأأأأباب  

، ووّجهأأ  السأأأأأأأأأأأأأأأأاميأأة الطالب   وخأأاطبأأ  املمثلأأة  
دعاة نزع السأأالح من الشأأباب، إىل  مرئية رسأأائل

وكتبأأأ  مقأأأاالت رأي يف عأأأدد من املنشأأأأأأأأأأأأأأورات 
لنزع  البأأارزة دعأأ  فيهأأا إىل إعطأأاء دفعأأة جأأديأأدة

  السالح وعد  االنتشار وحتديد األسلحة

https://undocs.org/ar/A/73/177
https://undocs.org/ar/A/73/177
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 اإلرهاب ومكافحة الجريمة ومنع المخدرات مراقبة - حاء 
  السياق  

 والتنمية األمن هتدد رئيسأأية أخطارا تشأأكل واإلرهاب والفسأأاد الوطنية عرب املنظمة اجلرميةال تزال  - 121
 إىل وتؤدي الناس، ملاليني بالنسأأأأأأأأأأبة خماطر على املخدرات نطويوت العامل  أحناء مجيع يف الرشأأأأأأأأأأيد واحلكم
 العاملي املخدرات تقريرل وفقاو   االجتماعيني املال ورأس للتماسأأ  خطري اسأأتنفاد   وإىل األرواح يف خسأأائر

 سأأأأببها اضأأأأطرابات من شأأأأخص مليون 31 من أكثر يعاين املتحدة، األمم أصأأأأدرته ال ي (14)2018 لعا 
  املخدرات  تعاطي
 واجلرمية املهاجرين وهتري  باألشأأأأخاص واالجتار السأأأأيربانية اجلرائم فيها مبا املنظمة، اجلرمية وتؤدي - 122
 حنو تبلغ إيرادات توّلد السأأأأأأأأأأأأيربانية اجلرمية أن إىل التقديرات وتشأأأأأأأأأأأأري القانون  سأأأأأأأأأأأأيادة تقويض إىل البيئية،
 على العاملة املهاجرين هتري  شأأأأأأأأأأأأأأأبكات حتققها اليت األرباح جمموع ويبلغ سأأأأأأأأأأأأأأأنويا  دوالر تريليون 1.5

 من وغريها القتل جرائم تزال ال ذل ، إىل وباإلضأأأأأأأأأأأأأأأافة األقل  على دوالر باليني 5.5 العاملي الصأأأأأأأأأأأأأأأعيد
 تقويض إىل الفساد ؤديوي العامل  مناطق من العديد يف أيضا مرتفعة املنظمة باجلرمية املرتبطة العن  أعمال
 الكافية  والفرص اخلدمات لىع صولاحل من كثريال حرمان إىل يؤديكما   واحلوكمة، واألمن القانون سيادة

 
  الرئيسية هدافاأل  

 االتفاقيات :هي الدولية الصأأأكوك من سأأألسأأألة إىل املتحدة األمم عمل يسأأأتند السأأأياق، ه ا يف - 123
 املتحدة األمم واتفاقية الفساد، ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية للمخدرات، الدولية باملراقبة املتعلقة الثالث

 التسأأأأأأأأأأعة الدولية والربوتوكوالت واالتفاقيات هبا، امللحقة والربوتوكوالت الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة
 وتعمل اجلنائية  والعدالة اجلرمية منع جمال يف وقواعدها املتحدة األمم ومعايري اإلرهاب، ملكافحة عشأأأأأأأأأأأأأأأر

 املخأأدرات من مأأ من يف العأأامل جعأأل إىل الراميأأة جهودهأأا يف األعضأأأأأأأأأأأأأأأأاء دولالأأ دعم على املتحأأدة األمم
 يف التقنية واملسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة املشأأأأأأأأأأأأأأأورة تقد كما   يف آن معا، للجميع والعدالة األمن عزيزتو  ،واإلرهاب واجلرمية
 من والعال  املخدرات منع ومن ،املشأأأأأأأأأأأأأأأروع غري االجتار إىل الوطنية عرب املنظمة اجلرمية من عدة، جماالت
 ومن ،اإلرهاب منع إىل اجلنائية العدالة إصأأأأأأأأأأأأأأأالح ومن ،الفسأأأأأأأأأأأأأأأاد مكافحة إىل عنها بدائل وإجياد اإدماهن

  السياسات  دعم إىل األحباث
 

 الرئيسية والنتائج النواتج  
 املخدرات مراقبة  

 العملية والتوصيات املخدرات ملراقبة الدولية املعاهدات تنفي  على األعضاء الدول ساعدةمل سعيا - 124
 اضأأأأأطلع  ،العاملية املخدرات مشأأأأأكلة بشأأأأأ ن 2016 لعا  العامة للجمعية االسأأأأأتثنائية الدورة عن املنبثقة
 للوقاية برامج وضأأع يف املنظمة سأأاعدت املثال، سأأبيل فعلى  2018 عا  يف مبادرات بعدة املتحدة األمم

 38 000 من كثرأل الدعم وّفر مما االجتماعية، واهلياكل األسأأأأأأأأأأأأأأأر تعزيز على كزتر  املخدرات تعاطي من
 الالتينية وأمريكا الشأأأأأأأأأرقية، وأوروبا الوسأأأأأأأأأطى، وآسأأأأأأأأأيا أفريقيا، شأأأأأأأأأرق يف بلدا 23 يف واألطفال اآلباء من

 وتنفي  وضأأأأأأأأأأأأأأأعل العالية األولوية ذات البلدان من 58 إىل الدعم ضأأأأأأأأأأأأأأأاأي قدم و  الكارييب  البحر ومنطقة
__________ 
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 من الوقاية بشأأأأأأ ن ،والسأأأأأأن اجلنس بنوع املتعلقة لالعتبارات ومراعية األدلة على قائمة شأأأأأأاملة سأأأأأأياسأأأأأأات
  باحلقن  املخدرات ملتعاطي والرعاية العال  وتوفري البشرية املناعة نقص فريوس
 ملراقبة مسأأأأأأأأأتدامة سأأأأأأأأأ اتيجياتال هاتنفي  يف األعضأأأأأأأأأاء الدول إىل الدعم املتحدة األمم وقدم  - 125

 وأسفرت القانون  إنفاذ على القدرة تعزيز يف ك ل و  البديلة العيش سأبل تشأجيعو  املشأروعة غري احملاصأيل
 غري املواد من وغريهأأا واألفيون اهلريوين من كميأأات  ضأأأأأأأأأأأأأأأبط عن املتحأأدة األمم من املقأأدمأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأدة

 هب   االجتار فيها يغ يو  القدرات كفاية  عد  من تعاين إذ حتديات جتابه مناطق يف ذل  يف مبا املشأأروعة،
 بدعم املتنقلة، الكشأأأ  أفرقة نف ت ،التحديد وجه على أفغانسأأأتان ويف اإلقليمي  االسأأأتقرار عد  السأأألع

 وغريها واألفيون اهلريوين من كبرية  كميات  ضبط عن أسفرت عملية 3 500 من أكثر املتحدة، األمم من
 القضايا  ه   يف هبم املشتبه من 1 000 حوايل على القبض إلقاء عن فضال املشروعة، غري املواد من
 

 اجلرمية نعم  
 األمم رّوج  اجلرمية، منع أجل من سأأأأأياسأأأأأات صأأأأأياغة على األعضأأأأأاء الدول مسأأأأأاعدة إطار يف - 126

 املتكامل الرصأأأأد ونظم اإلحصأأأأائية لألغراض للجرمية الدويل التصأأأأني  قبيل من أدوات السأأأأتخدا  املتحدة
 مثل مواضأأأأأأأأيع بشأأأأأأأأ ن اجلودة عالية بيانات وإنتا  املعلومات مجع على البلدان تسأأأأأأأأاعد اليت املتخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة

 واإلي اء  الناشئة اجلرمية وديناميات املشروعة غري احملاصيل
 وأمريكا أفريقيا يف انونالق إنفاذ جهزةأل قدراتال بناء جمال يف املسأأأأأأأأأأاعدة املتحدة األمم م دوق - 127

 للجرمية فعال بشكل التصدي أجل من بلدا 30 من أكثر قدرات وعززت اهلادئ، واحمليط آسياو  الالتينية،
 يف دعما األعضأأأاء الدول تلق  بالبشأأأر، االجتار جمال يفو  األمساك  ومصأأأائد والغابات الربية األحياء ضأأأد

 املتحدة األمم منهجية نمت ك  و  باألشأأأأأأأخاص  باالجتار يتعلق فيما “السأأأأأأأوداء لألرقا ” أفضأأأأأأأل فهم تكوين
 املناطق عن أوضأأأ  فكرة يعطي مما ،املصأأأنفة و العامة اإلي اء معدالت حسأأأاب من املتعددة النظم لتقدير

 العاملي التقرير” وّفر ذل ، إىل وباإلضأافة الضأحايا  عن للكشأ  الوطنية اجلهود تعزيز فيها ينبغي قد اليت
 يف مباشأأأأر بشأأأأكل املسأأأألحة النزاعات إسأأأأها  مدى على أدلة (15)“2018 لعا  باألشأأأأخاص االجتار عن

 إلجرامي ا للنشاط أكرب فرصا وفرتو  هبم لالجتار املشردين تعّرض إمكانية من زيدإذ ت باألشخاص، االجتار
 اتفأأاقيأأة يف األطراف مؤمتر اعتمأأاد   2018 عأأا  يف اجلرميأأة منع جمأأال يف التأأارخييأأة اإلجنأأازات ومن - 128
 ،تفاقيةاال تنفي  سأأأأأأأأأأأأأتعراضال آلية   التاسأأأأأأأأأأأأأعة، دورته يف الوطنية، عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم

 املتحدة األمم وسأأأأأأتدعم املسأأأأأأتفادة  والدروس اخلربات تبادل على األعضأأأأأأاء الدول تشأأأأأأجيع إطارها يف مت
 ذل ، إىل وباإلضأأأأأأأأأأافة اجلرمية  مبنع املتعلقة ائلاملسأأأأأأأأأأ يف املتخصأأأأأأأأأأص الدعم وسأأأأأأأأأأتوفر جهود التبادل ه  

 مكافحة على األعضأأأأاء الدول سأأأأاعدةمب املسأأأأتدامة التنمية أهداف من 4-16 الغاية يف املنظمة سأأأأامه 
ج باسأأأأأأأأأأأأأأأتخدا  واألسأأأأأأأأأأأأأأألحة لألموال املشأأأأأأأأأأأأأأأروعة غري التدفقات  املعلومات قبيل من األدلة على قائمة هن 

 بشأأأ ن احلدود عرب والتعاون اخلاصأأأة، التحري أسأأأالي  اسأأأتخدا و  النمطي والتحديد اجلنائية، االسأأأتخبارية
 النارية  باألسلحة املشروع غري االجتار ورصد وحتديد املالية، واالستخبارات القضائية املسائل
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 اإلرهاب مكافحة  
 اليت ميثلها الناشأأأأأأأأأأأأأأأئة التحديات جرّاء من تفاقم قدو  ،اكبريا  اإلرهاب ميثله ال ي التهديد يزال ال - 129
 اإلرهاب بني الصأأأأأأأأأأأأأأأالت تزايد ك ل و  املنتقلون، أو العائدون مهب املشأأأأأأأأأأأأأأأتبه األجان  نو اإلرهابي نو املقاتل

 الوطنية  عرب املنظمة واجلرمية
 مكافحة وكاالت لرؤسأأاء نوعه من األول املسأأتوى الرفيع املؤمتر عقد يف املتحدة األمم سأأاعدتو  - 130

 وتعزيزها  اإلرهاب ملكافحة جديدة دولية شأأأأأأأأأأأأراكة إلقامة ال ويج أجل من األعضأأأأأأأأأأأأاء الدول يف اإلرهاب
 إىل املوجه السنوات املتعدد املوحد األول ونداءها اإلرهاب مكافحة لتنسيق العاملي االتفاق أيضا وأطلق 
 اجلهود ه   وعززت املسأأأاعدة  وتقدمي املوارد وتعبئة نظومةامل نطاق على التنسأأأيق حتسأأأني أجل من املاحنني
 لساجمل قرار مع متشأأأأأأأأأأأأأيا األمن جملس من تكلي  هبا الصأأأأأأأأأأأأأادر واهليئات العامة األمانة بني العملي التعاون  
2395 (2017 ) 
 اإلرهاب مكافحة اس اتيجيات تنفي  يف األعضاء الدول إىل أيضا الدعم املتحدة األمم وقدم  - 131

 هودهاجل الدعم بلدا 90على يزيد ما وتلقى أفريقيا  وغرب األفريقي نوباجلو  أفريقيا وشرق آسيا وسط يف
   اإلرهاب  إىل يؤدي أن ميكن ماحيث العني  التطرف ومكافحة منع إىل الرامية
 مع الصأأأأأأأأأأأأأأالت ذوي واألطفال النسأأأأأأأأأأأأأأأاء حالة معاجلة إىل الرامية هاجهود بتعزيز املنظمة وقام  - 132

 باملالحقة يتعلق فيما األعضاء الدول إىل التوجيه وتقدمي املتحدة، األمم قوائم يف املدرجة اإلرهابية اجلماعات
 األمم عززت ذل ، إىل وباإلضافة إدماجهم  وإعادة ت هيلهم وإعادة األجان  اإلرهابيني للمقاتلني القضائية
 اإلرهاب، لضأأأأأأأأحايا ومسأأأأأأأأاعدهتا اإلرهاب متويل مكافحة أنشأأأأأأأأطة بشأأأأأأأأ ن األعضأأأأأأأأاء للدول دعمها املتحدة

  وإجالهلم  اإلرهاب ضحايا ذكرى إلحياء الدويل باليو  األوىل للمرة االحتفال طريق عن ذل  يف مبا
 

 آفاق المستقبل  
 لدعوات تسأأأتجي  من خالهلا األبعاد متعددة مسأأأاعدة قدميت مسأأأتقبال املتحدة األمم سأأأتواصأأأل - 133

 أيضأأا املنظمة وسأأتسأأعى اإلرهاب  مكافحة جمال يف الدويل التعاون وثيقت إىل األمن وجملس العامة اجلمعية
 حياة تغيري إىل الرامية جهودها إطار يف وذل  واجلرمية، باملخدرات املتعلقة وبراجمها مشأأأأأأأأأأأأأأأاريعها تعزيز إىل

 االقتصأأادات منخلرو  ا إىل السأأاعني املزارعني ىلإ املقد  الدعم تعزيز ذل  وسأأيشأأمل األفضأأل  حنو الناس
 اجلهود ودعم ،والتهري  املشروع غري األمساك وصيد القرصنة مكافحة يف البلدان مساعدةو  ،املشروعة غري

 السأأأأأأأأأأالمة حتسأأأأأأأأأأني دعمو  ،الثمينة واحليوانات النباتات ومحاية الربية األحياء ضأأأأأأأأأأد اجلرمية ملكافحة املب ولة
 اجلرمية ملنع املتحدة األمم ملؤمتر عشأأأأأأرة الرابعة الدورة فإن السأأأأأأياق، ه ا ويف احلضأأأأأأرية  املناطق يف واحلوكمة
 املقرر الفسأأأأأأأأاد بشأأأأأأأأ ن العامة للجمعية االسأأأأأأأأتثنائية والدورة ،2020 عا  يف سأأأأأأأأت عقد اليت اجلنائية والعدالة
   األعضاء  والدول املتحدة األمم عمل تعزيز على ستساعدان ،2021 عا  يف عقدها
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 الثالث الفصل
 للمنظمة الفعال ألداءا  
 الرئيسية العمل مسارات  

 التشأأأأأأأأأأأأأغيلية العمليات من العديد شأأأأأأأأأأأأأكلي - 134
 لألمم العامة األمانة عملاألسأأأاس ال ي يسأأأتند إليه 

 بليون 13 حنو السأأأأأأأأأأأأأأأنوية مواردها بلغت اليت املتحدة،
 مدين موظ  37 000 من أكثر فيها ويعمل دوالر

 هأأأأ   من العأأأأديأأأأد وخيضأأأأأأأأأأأأأأأع عمأأأأل  مركز 450 يف
 الأأأأأفأأأأأ ة يف كأأأأأبأأأأأرية  إلصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالحأأأأأأأأات الأأأأأعأأأأأمأأأأألأأأأأيأأأأأأأأات

 اليت اإلداري اإلصأأالح ملبادرة نتيجة 2018/2019
 الشأأأأأأأأأأأأأأأؤون إدارة تشأأأأأأأأأأأأأأأمل وهي  العا  األمني أطلقها
 املعلومأأأأات وتكنولوجيأأأأا البشأأأأأأأأأأأأأأأريأأأأة، واملوارد املأأأأاليأأأأة،

 خدماتو  واملرافق، اإلمداد، سأأالسأألو  ،واالتصأأاالت
 وكأأأأأ لأأأأ  ،والسأأأأأأأأأأأأأأأالمأأأأأة األمن وعمليأأأأأات ،املؤمترات
 األجهزة مع العالقأات توثيقو  املنظمأة بعمأل التعري 
 وأصأأأأحاب األعضأأأأاء والدول املتحدة لألمم الرئيسأأأأية
  اآلخرين املصلحة

 
 الرئيسية والنتائج النواتج  

 املتحدة األمم رسأأأأأأأأأأأأأأأ أ ،2018 عا يف   - 135
 دارياإل صأأأأأالحاإل جمال يف طموحة ملبادرة األسأأأأأاس

 حتويأأأل معو   2019 عأأأا  يف دخلأأأ  حيز التطبيق
 ج لّ  ملنظمةا تص ّ  املتحدة، لألمم اإلداري ذ نمو ال

 تنفي  وحتسأأأأأأأأأأأني واملسأأأأأأأأأأأاءلة الشأأأأأأأأأأأفافية على تركيزها
 إطأأأأارا العأأأأا  األمني مكتأأأأ  طلقأقأأأأد و  الواليأأأأات 

 أكثر إىل اإلدارية لسأأأألطةا فويضلت داومرشأأأأّ  امبسأأأأط
 اعتبارا ،املتحدة األمم كيانات  رؤسأأأاء من 200 من
 هبأأأدف وذلأأأ  ،2019ينأأأاير الثأأأاين/ كأأأانون 1 من
 القرار صنع عمليات وتقري  البريوقراطية من تقليلال

 تبسأأأأأأأأأأأأأأأيط يف املنظمأأأأة بأأأأدأتو  اإلجنأأأأاز  نقطأأأأة إىل
 للمسأأأأأأأأأأأأأاءلة إطارها وعززت اإلدارية السأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأات

 املديرين وافاةمل نظما أيضأأأأأأأأأأأأأأأا وأنشأأأأأأأأأأأأأأأ ت الداخلية 
 توقيتأأا أنسأأأأأأأأأأأأأأأأ  حنو   على واالمتثأأال األداء بيأأانأأاتب

 إىل باإلضأأأأأأأأافةو  اسأأأأأأأأتخداما  يسأأأأأأأأروأ موثوقية وأكثر
 املتعلقأأة الرمسيأأأة وثأأأائقهأأأا املنظمأأأة حسأأأأأأأأأأأأأأأنأأأ  ذلأأأ ،

 النتائج عن أفضأأأأأأأأأأأل عامة حملة لتقد  واألداء بالربامج

 إضاءة: االستدامة البيئية
 يتعلق فيما “أفعال إىل األقوال ترمجة” تشأأأأأأأأأأكل

 عمليات يف رئيسأأأأأأأأأأأية أولوية البيئية باالسأأأأأأأأأأأتدامة
 املتحأأدة، األمم أنشأأأأأأأأأأأأأأأأ تفقأأد  املتحأأدة  األمم

 ألداءل إطارا البيئية، اسأأأأأ اتيجيتها إىل باالسأأأأأتناد
 البيئي األثر عن املسأأأأأأأأأأأأأأأأأاءلأأة من يزيأأد واملخأأاطر
 اليت - البعثأأات هأأ   قأأامأأ و  امليأأدانيأأة  لبعثأأاهتأأا
 بيئات يف شأأأأخص 100 000 من أكثر تنشأأأأر
 أدائها سجل عن العامة اجلمعية بإبالغ - هشة
 امليزانية أداء تقارير سأأأأأأياق يف األوىل للمرة البيئي
   2017/2018 للف ة

 محاربة التحرش واالستغالل إضاءة: 
 واصل  األمم املتحدة النهوض بنهجها املتمحور
حول الضحايا والقائم على عد  التسام  إطالقا 

سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة وأقرت إزاء سأأأأأأأأوء السأأأأأأأألوك اجلنسأأأأأأأأي  
نظومأأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن التحرش املمنوذجيأأأة على نطأأأاق 

شأأأأد فيها بالدراسأأأأة االسأأأأتقصأأأأائية  اجلنسأأأأي، اسأأأأ  
األوىل من نوعها اليت شأأأأأأأأأأأأأأارك فيها موظفو األمم 

، 2018عا   يفاملتحدة بشأأأأأأأأ ن ه   املسأأأأأأأأ لة  و 
 Speak Upمس  ي  ل للمسأأأأاعدةخط اتصأأأأا  نشأأأأأ  

اعدة بيانات مثة قو  ،يعمل على مدار السأأأأأأأأأأأأأأأاعة
فرز ت تي  اآلن  Clear Check قاعدةجديدة هي 

يف مجيع كيانات منظومة األمم املرشأأأأأأأحني للعمل 
دون إعادة توظي  مرتكيب سوء  يلولةلحاملتحدة ل

أيضأأأأأأأا  املنظمةالسأأأأأأألوك اجلنسأأأأأأأي  واسأأأأأأأتحدث  
قاعدة بيانات من أجل حتسأأأأأأني تقدمي املسأأأأأأاعدة 
لضأأأأأأأحايا االسأأأأأأأتغالل واالنتهاك اجلنسأأأأأأأيني  وبدأ 
نشأأأأأأأأأأأر مدافعني للدفاع عن حقوق الضأأأأأأأأأأأحايا يف 

فريق جديد من احملققني ، كما مت تشأأأأأأأكيل امليدان
  يف حاالت سوء السلوك اجلنسي
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 يف األوىل للمرة املتحأأدة األمم وحققأأ   املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة التنميأأة أهأأداف مع يتوافق مبأأا العأأامأأة، اجلمعيأأة إىل
 العليا  إدارهتا صفوف يف اجلنسني بني التكافؤ تارخيها
 األطراف املتعدد احلوار تيسأأأأأأأأري أجل ومن - 136

 األعضأأأاء، الدول جان  من القرار صأأأنع اتعمليو 
 مع املؤمترات، خدمات توفري العامة األمانة واصأل 

 تكلي  صأأأأأأأأأأأأأأأأدر كلمأأا  اللغأأات متعأأدد دعم تقأأدمي
 من ألكثر خأأأأدمأأأأات املنظمأأأأة قأأأأدمأأأأ و  بأأأأ لأأأأ  

 الأأأأأدوليأأأأة احلكوميأأأأأة االجتمأأأأأاعأأأأأات من 35 000
 ونريويب وفيينأأأأأأأأا وجني  نيويورك يف املؤمترات أو

 واملأأواد الأأوثأأأأأأأأائأأق مأأن 4 500 مأأن أكأأثأأر ووفأأرت
 قأام  اللغويأة، التعأدديأة تعزيز أجأل ومن  األخرى
 شأأأأأأأأأأأأأأأفوينيال امل مجني بزيادة أعداد أيضأأأأأأأأأأأأأأأا املنظمة

 اليت املنأأأأأأأأاطق من حريرينيالت  مجنياملو  للمؤمترات
  ناقصا  متثيال ممثلة تكون ما عادة
 والزوار، املوظفني أمن لىع وحفأأأأأأأأاظأأأأأأأأا - 137

 من 1 400 من أكثر مع املتحأأأدة األمم عملأأأ 
 الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأة امليأأدانيأأة غري هأأامواقع يف األمن موظفي
 العأأامل، أحنأأاء مجيع ويف  موقعأأا 11 عأأددهأأا البأأالغ

 يف املتحأأدة لألمم التأأابعون األمن موظفو سأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأد
 أمن على أيضأأأأأأا حافظواو  ومعاليهم، وظفنيامل محاية

 وممثلي الأأأأأأأأدول رؤسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاءو  الزوار من ماليني 3
  العامة  األمانة مرافق يف تواجدهم أثناء احلكومات

 العامة األمانة سأأأأأأأأأأأأأأع  ،2018 عا  ويف - 138
 سأأأأأأأأبيل على العا  هنايةفي ف عمل  من به تقو  مبا مجاهري العامل تعري  حتسأأأأأأأأني إىل أيضأأأأأأأأا املتحدة لألمم
 يف اإلعال  وسائط كيانات  من 1 100 معوادها م لبث شراكات أنش ت قد املتحدة األمم كان   املثال،
 كان و  ،un.org الشأأأأأأأبكي املوقع خمتل  مسأأأأأأأتخد  مليون 46 من أكثر وزار واألقاليم  البلدان من 153
 املوقع مسأأأأتخد  مليون 16 حنو وزار عاما  34-18 العمرية الشأأأأرحية إىل تنتمي منهم املائة يف 60 نسأأأأبة

 ،املتحدة لألمم تطلقها اليت العاملية احلمالت إحدى يفو  املسأأأأتدامة  التنمية ألهداف املخصأأأأص الشأأأأبكي
 من مادة يقرأون وهم هلم فيديو مقاطع بلدا 120 من أكثر من شخص 2 000 حنو تشاطر أكثرها، وما

  لغة 80 عددها البالغ األصلية اللغات إحدىب اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن
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 إضاءة: األخالقيات والنزاهة
عدد ل، اسأأأتجاب  األمم املتحدة 2018يف عا  

، يف إطار الطلبات الداخلية للحصأأأأأأولأكرب من 
على مشأأأأأأأأأأأأأأأورة وتوجيأأه يف جمأأال  من السأأأأأأأأأأأأأأأريأأة،

بشأأأأأأأأأ ن محاية املبلغني عن ، وحتديدا األخالقيات
املخالفات  وحتسأأأأأأأأأأأأأأأن معدل االسأأأأأأأأأأأأأأأتجابة، إذ 
اخنفض متوسأأأأأأأأأأأأأأأط عدد األيا  اليت اسأأأأأأأأأأأأأأأتغرقتها 

يف املائة  50سأأأأأأأأأأأأبة االسأأأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأأأات األولية بن
يومأأأأأا  وشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارك أكثر من  13إىل  ليصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل

موظ  يف حوارات القيادة بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن  31 000
اإلبالغ عن املخالفات وتعزيز سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة محاية 

ملبلغني عن املخالفات من االنتقا   وازداد عدد ا
، املخالفات احملتملةاملقدمة بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن  البالغات

يأأأأأدل على زيأأأأأادة الوعي اليأأأأأارات اإلبالغ  ممأأأأأا
وزيادة الثقة يف النظا   وللمسأأاعدة على حتسأأني 
بيئأأة العمأأل، أطلقأأ  أمينأأة املظأأامل التأأابعأأة لألمم 
املتحدة محلة لتشأأجيع الكياسأأة وسأأاعدت أكثر 

من املوظفني، فأأأأأأأأأأأ تاح  هلم احليز  2 700من 
اآلمن والسأأأأأأأأأأأأأرية واملشأأأأأأأأأأأأأورة املسأأأأأأأأأأأأأتقلة بشأأأأأأأأأأأأأ ن 

  همكن عملا ميواجهوهنا يف أ اليتالتحديات 


