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 والسبعون الرابعة الدورة
 األعمال جدول من 71 البند
 الغوثية واملساعدة اإلنسانية املساعدة تنسيق تعزيز
 الكوارث، حدددا   يف املتحددددة األمم تقددددم دددا اليت
 اخلاصة ا قتصادية املساعدة ذلك يف مبا

   
 املتحدة األمم موظفي ومحاية اإلنسانية املساعدة تقدمي يف العاملني وأمن سالمة  

  
 العام األمني تقرير  

 

 موجز 
 ســــياســـية - مرتابطة رئيســــية اجتاهات بف   دائم بشــــ   ال املي الصــــ يد على األمنية البيئة تتغري 
 تشـــــــــغيلية بيئة   ال املي الصـــــــــ يد على حاليا القائمة األمنية التحدايت عن و رتتب واجتماعية. واقتصـــــــــاد ة

 املتحدة. األمم وملوظفي اإلنسانية املساعدة تقدمي يف لل املني عصيبة
 اإلنســـــــا   حقوق عن والدفاع الســـــــ    على واحلفاظ اإلنســـــــانية  اإلغاثة خدمات تقدمي وعند 
 املســــــــــــــــاعــدة تقــدمي يف وال ــاملو  املتحــدة األمم موظفو  واجــ  واالقتصــــــــــــــــاد   االجتمــاعي التقــد  وت ز ز

 إىل وصــــــــوالو  املدنية  واالضــــــــطراابت واجلرائم املســــــــلحة لنزاعاتاب بدءا  التهد دات من طائفة اإلنســــــــانية
 املســـــاعدة  د ملد ال م  عن  توانو  ال وهم الطبي ية. وال وارث امل د ة األمراض وتفشـــــي ال نيف التطرف

 خطورًة. تتزا د مناطق يف حيتاجوهنا ملن
 وأمن ســــــــــــ مة على وأثرها ال املي  الصــــــــــــ يد على األمنية البيئة عن عامة حملة التقر ر هذا و قد  
 نظا   بذهلا اليت واجلهود املنظمة  واستجابة املتحدة  األمم وموظفي اإلنسانية املساعدة تقدمي يف ال املني
 وتلبية للتحدايت التصـــــــــد  أج  من واألمن  الســـــــــ مة شـــــــــ و  إدارة بقيادة األمن  إلدارة املتحدة األمم

 و تضــــــــــــــمن ال امل. أحناء مجيع يف لهاعم أداء من املتحدة األمم تتم ن حىت األمن إدارة جمال يف الطلبات
 .ال امة اجلم ية فيها تنظر ل ي وتوصيات م حظات التقر ر
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 مقدمة - أو  
 دورهتــــا يف إليهــــا  قــــد  أ  ال ــــا  األمني إىل  73/137 قرارهــــا يف ال ــــامــــة  اجلم يــــة طلبــــ  - 1

 املســــــاعدة تقدمي يف ال املني وأمن ســــــ مةب املت لقة املســــــتجدات آخر عن شــــــام ً  تقر راً  والســــــب ني الراب ة
 تقر ره ُ ضــــــم ن أ  ال ا  األمني إىل اجلم ية وطلب  القرار. تنفيذوب املتحدة األمم موظفي ومحا ة اإلنســــــانية

 املتحدة األمم منظومة ســـــــــياســـــــــات لوضـــــــــعو   املوظفني ه الء وأمن بســـــــــ مة احملدقة املخاطر آلاثر تقييماً 
 بادراتوامل واالســــرتاتيجيات الســــياســــات تلك تنفيذلو  واألمن الســــ مة ميدا  يف ومبادراهتا واســــرتاتيجياهتا

 .عنها تسفر اليت نتائجالو 
ـــــــــــــ األشهر فرتة التقر ر هذا و غطي - 2  حز را / وني  إىل 2018 الثاين/ نا ر كانو   من املمتدة 18 الـ

 أمنية وخماطر هتد دات من هبا  رتبط وما ال املي  الصـــ يد على األمنية البيئة عن عامة حملة و قد  .2019
 التهــد ــدات تلــكل للتصـــــــــــــــــد  املتحــدة األمم اختــذهتــا اليت اإلجراءاتو   (1)املتحــدة األمم موظفي تواجــ 

 فيها تنظر ل ي وتوصــــــــــيات مب حظات التقر ر وخيتتم املنظمة. تواجهها اليت األمنية والتحدايت واملخاطر 
 .ال امة اجلم ية

  
 املتحدة األمم موظفو هلا يتعّرض اليت األمنية الت ديدا  - اثنيا 
 العاملي الصعيد على األمنية البيئة - ألف 

 الفجوات ت ميق هي:  مرتابطة رئيســـــــــية اجتاهات بف   ال املي الصـــــــــ يد على األمنية البيئة تتغري - 3
 األجانب  وكراهية والشـ بو ة القومية النزعة وتزا د واالجتماعية  االقتصـاد ة والفوارق والسـياسـية  اإلقليمية
  اإلل رتوين الفضاء وأمن امل د ة  األمراض وتفشي الغذائي  األمن وان دا  املناخ  وتغري اجلماعية  واهلجرة

 ال نف. إىل واالجتماعي السياسي االستب اد   د  ال امل  أحناء مجيع ويف اجلد دة. والت نولوجيا
 آفاق يف حتســــن بوادر أ  تظهر مل  2019 عا  من األوىل الســــتة واألشــــهر 2018 عا  وخ ل - 4

 والنزاعات الســــــــياســــــــية  األزمات أمد طول من مســــــــتمرة خماطر وتنبع ال املي. الصــــــــ يد على األمنية البيئة
 القانو  احرتا  وعد  اإلنســــــــــا   حقوق وانتهاكات ال نيف  والتطرف املدنية  واالضــــــــــطراابت املســــــــــلحة 
 زايدة يف ذلك تســـــبب و  الطبي ية. ال وارث تواتر وزايدة النطاق  الواســـــ ة ال امة الصـــــحة وطوارئ الدويل 
 وق  أ  من أكثر الدعم إىلو  االســـــــتقرار  وإىل اإلنســـــــانية  املســـــــاعدة إىل حيتاجو  الذ ن الســـــــ ا  عدد
 املستدامة. التنمية أهداف حتقيق إىل الرامية ال املية ابجلهود قدماً  املضي أج  من  مضى
 من املســــــــلحة الفاعلة اجلهات وهي: حتد دا  ال املي األمن على ت ثر مرتابطة عناصــــــــر ث ثة ومثة - 5
 الدول  غري من املسلحة الفاعلة اجلهات أثبت  أواًل ف الت نولوجية. واالبت ارات املناخ  وتغري الدول  غري
 اخل اي أو واجلماعات اإلجرامية  واملنظمات للحدود  ال ابرة املســـلحة واجلماعات احمللية  امليليشـــيات مث 

 األمنية التهد دات طبي ة على أثراً  حُيدث دائم عنصـــــــــــــر أهنا احمللية  أو ال املية منها ســـــــــــــواء ال نيفة املتطرفة
__________ 

املشــــــــــمولني بنظا  األمم املتحدة إلدارة  املوظفنيإىل مجيع “ األمم املتحدة موظفو”مصــــــــــطل  ألغراض هذا التقر ر   شــــــــــري  (1) 
منظومة األمم املتحدة  ومتطوعو األمم املتحدة  واألفراد ال ســــــــــــ ر و  وأفراد الشــــــــــــرطة الذ ن  ر   موظفواألمن  مبن فيهم 

نشرهم على أساس فرد  يف ب ثات حفظ الس   أو الب ثات السياسية اخلاصة  واخلرباء االستشار و   وفرادى املت اقد ن  
تفاق ت اقد  مباشر مع إحدى م سسات منظومة األمم املتحدة. واخلرباء امل لفو  مبها   وسائر املس ولني امل ينني مبوجب ا

 وال  شري املصطل  إىل األفراد ال س ر ني يف الوحدات الوطنية أو أفراد وحدات الشرطة املش لة عند نشرهم مع وحداهتم.

https://undocs.org/ar/A/RES/73/137
https://undocs.org/ar/A/RES/73/137
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  ســتمد اليت الدولية ال نيفة املتطرفة املنظمات إىل إضــافة  احمللي ال نيف التطرف أصــب  واليو   ومســتواها.
 ضد عشوائية هجمات من  نفذه ملا  ال امل أحناء مجيع يف شد دة أمنية شواغ  مصدر   أحياانً  اإلهلا  منها

 من وغريهـــا القوميـــة النزعـــة ذات للجمـــاعـــات منـــابر اإلل رتوين الفضـــــــــــــــــاء وفر و  واألقليـــات. التجم ـــات
 هجمات تنفيذ اســــــــتمر  2018 عا  فيف تقر باً. م ا  ك   يف ال نف على للتشــــــــجيع املتطرفة املنظمات
 والتطرف اإلرهاب من خطري بشــــــــ   متضــــــــررة أفر قيا تزال وال أورواب. أحناء مجيع يف متفرقة عنيفة متطرفة
 التهد دات يف زايدة أفر قيا مناطق ب ض وشهدت ب   والصومال الساح  منطقة بلدا  سيما ال ال نيف 
 شـــــنتها اليت االعتداءات أســـــوأ من واحدا اهلادئ واحمليط آســـــيا منطقة شـــــهدت  2019 عا  ويف .األمنية
 الدول. غري من املسلحة الفاعلة اجلهات

 على امل د ة األمراض وتفشـــــــــــي الطبي ية وال وارث القســـــــــــوة البالغة املناخية الظروف أثرت اثنياً  - 6
 وخ ل الســـــــ ا . تشـــــــر د ذلك يف مبا وخيمة  إنســـــــانية عواقب إىل ذلك وأدى خمتلفة  مناطق من بلدا 
 للزالزل إندونيســـــيا وت رضـــــ  وموزامبيق. وم و  زمبابو  إدا  إعصـــــار ضـــــرب ابلتقر ر  املشـــــمولة الفرتة
 م  ني 4 من أبكثر األحداث هذه وأضـــــــــــرت شـــــــــــد دة. فياضـــــــــــات من اهلند وعان  .ةســـــــــــنامي ألمواجو 

 تغري بســــــــبب 2030 عا  حبلول املدقع الفقر براثن يف إضــــــــايف شــــــــخ  مليو  100  قع وقد شــــــــخ .
جل  قدو  .واالقتصـــاد ة الســـياســـية التوترات حدة زايدة إىل ذلك   د  أ  احملتم  ومن  (2)املناخ  أكثر ســـُ
 مناطق يف وفاة حالة 1 800 من أكثر ذلك يف مبا إ بوال  فريوس رضمب م كدة إصــــــابة حالة 2 600 من
 احتياجات األحداث هذه عن وجنم الدميقراطية. ال ونغو مجهور ة يف الشـــــمالية وكيفو إ تور  مقاط يت من

 املتحـدة األمم تقـدمهـا اليت اإلنســــــــــــــــانيـة واالســـــــــــــــتجـابـة الطوارئ حـاالت يف اإلغـاثـة عمليـات من جـد ـدة
 املتضرر ن. للس ا 

 الصــ يد على اإلل رتوين االتصــال نطاق توســيع تتي  الرائدة الت نولوجيا أ  من الرغم على اثلثاً  - 7
ن ال املي   قتصــــــــــــــر ال أدوات توفر فهي جد دة. أمنية بتهد دات أ ضــــــــــــــا أت  فقد األفراد  حياة وحتســــــــــــــ  

 على أ ضـــــــا ت ثر هيو  اجلرائم. الرت اب أ ضـــــــا ميتد وإمنا املتطرفة  األ د ولوجيات ت ز ز على اســـــــتخدامها
 واالقتصاد ة. االجتماعية التوترات حدة تفاقم إىل ت د  وقد التقليد ة ال م  أسواق

 .(3)2018 عا  يف نزاعاً  69 إىل 2016 عا  يف نزاعاً  48 من املســــــــــلحة النزاعات عدد وارتفع - 8
 إىل حباجة ال امل حول بلداً  42 يف تقر باً  شخ  مليو  132 صب أ  2019 عا  من األول النصف ويف

ـــــــــــــــ فرتة أبرقا  مقارنة كبرية  زايدة وهذه اإلنسانية. املساعدة  ذلك بلغ إذ السابقة  السنوات يف شهراً  12 الـ
 مليو  74 و  2017 عا  يف شـــــــــــــــخ  مليو  128 و  2018 عا  يف شـــــــــــــــخ  مليو  133 ال دد

 يف قســــــراً  املشــــــرد ن األشــــــخا  عدد ارتفع  2018 عا  يف و .(4)التوايل على  2010 عا  يف شــــــخ 
 .(5)2017 عا  يف شخ  مليو  68 مقاب  شخ   مليو  70.8 إىل ليص  ال امل أحناء مجيع

__________ 

 (2) Hallegatte, Stephane, Mook Bangalore, Laura Bonzanigo, Marianne Fay, Tamaro Kane, Ulf Narloch, Julie 

Rozenberg, David Treguer and Adrien Vogt-Schilb. Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change 

on Poverty. Climate Change and Development Series. Washington, D.C., World Bank Group, 2016. 
 (3) Annyssa Bellal, ed., The War Report: Armed Conflicts in 2018, Geneva, Geneva Academy of International 

Humanitarian Law and Norwegian centre for Human Rights, 2018. 
 (4) Development Initiatives, “Global humanitarian assistance report 2012”. 
 .2018  “2019  ل ا  ال م  اإلنساين ال املي حملة عامة عن”م تب تنسيق الش و  اإلنسانية   (5) 
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 على خطورة تزداد تشـــــغيلية بيئة   ال املي الصـــــ يد على اليو  القائمة األمنية التحدايت عن و نشـــــأ - 9
 ســج   2018 عا  يف املثال  ســبي   لىف املتحدة. األمم وموظفي اإلنســانية املســاعدة تقدمي يف ل املنيا

  2017 عا  يف سج  الذ  الرقم عن ارتفاعا ميث  ما وهو  (6)الصحية ابلرعا ة  ت لق فيما هجوماً  388
 ســـــياق يف اإلنســـــانية املســـــاعدة تقدمي يف وال املني املدنيني ضـــــد اهلجمات وتشـــــري .(7)هجوما 322 وهو

 ال املو   زال وال اإلنســـا . حقوق وقانو  اإلنســـاين الدويل للقانو  منهجي جتاه  إىل املســـلحة النزاعات
 اإلجرامية واألعمال والتخو ف املضــــــا قة فيها مبا كبرية   هتد دات  واجهو  اإلنســــــانية املســــــاعدة تقدمي يف

 املباشرة. وغري املباشرة واهلجمات
 أج  من األمن دارةإل الدعم لتوفري متزا دة دعوات هناك كان   امل قد  ال املي الســــــياق هذا ويف - 10
 الشــــد دة املناطق يف هبا ُكلف   اليت ألنشــــطةاب  ت لق فيما عملها وأداء االســــتمرار من املتحدة األمم مت ني

 الســـــــــــــــنوات خ ل  تزا د اخلطورة الشـــــــــــــــد دة البيئات يف املتحدة األمم عمليات عدد انفك وما اخلطورة.
 2017 عا  يف منطقة 125 من اخلطورة شــــد دة أهنا على املصــــنفة املناطق عدد وارتفع املاضــــية. اخلمس
 اإلنســـــــــانية املســـــــــاعدة تقدمي يف  و وال امل املتحدة األمم موظفو وخياطر .2018 عا  يف منطقة 136 إىل

 اإلنسا . وحقوق والتنمية  ابلس  ت لقامل وال م  نسايناإل ابل م  ل ضط ع  و  ك   حبياهتم
 

 (8)األمن إلدارة املتحدة األمم نظام على تؤثر اليت األمنية احلوادث - ابء 
 املتحدة األمم موظفي على وآاثرها احلوادث أنواع - 1 

 موظفي من موظفا 1 533 على واألمن ابلســــــــ مة املتصــــــــلة احلوادث أثرت اإلمجال  وج  على - 11
 زايدة من الرغم وعلى .2017 عا  يف موظفا 1 473 جمموع  مبا مقارنة  2018 عا  يف املتحدة األمم
 الذ ن املوظفني عدد متوسط من أق  ال دد هذا فإ  السابقة  ابلسنة مقارنة 2018 عا  يف احلوادث عدد

 األول(. الش   )انظر (موظفا 1 588) 2018 و 2011 عامي بني املمتدة الفرتة يف سنواي تضرروا
 

  

__________ 

ك  عنف لفظي أو بدين أو إعاقة أو هتد د ابل نف ”أبن   “اهلجو  يف جمال الرعا ة الصحية”ت ر ف منظمة الصحة ال املية  (6) 
هذه اخلدمات   رتض توافر خدمات الرعا ة الصـــــــــحية ال  جية و/أو الوقائية يف حاالت الطوارئ وإم انية احلصـــــــــول على 

 .“وتقدميها
 (7) World Health Organization (WHO), “Attacks on Health Care 2018 Dashboard”   املنشــــــــــــــور متا  على الرابط

 .www.who.int/hac/techguidance/attacks_on_health_care_q_a/enالتايل: 
 شـــم  نظا  األمم املتحدة إلدارة األمن مجيع م ســـســـات منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت وق    على  (8) 

 .مذكرة تفاهم مع األمم املتحدة ألغراض األمن

http://www.who.int/hac/techguidance/attacks_on_health_care_q_a/en
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 األول الش  
 واألمن ابلسالمة متعّلقة حوادث من املتضررون املتحدة األمم موظفو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 بســـــــبب حتفهم املدنيني املتحدة األمم موظفي من موظفا 11 جمموع  ما لقي  2018 عا  ويف - 12

 الســـــــتة األشــــــــهر ويف الثاين(. الشــــــــ   )انظر 2017 عا  يف قتلوا موظفني بتســــــــ ة مقارنة ال نف  أعمال
 نفســــــ  ال دد وهو ال نف  بســــــبب حتفهم املتحدة األمم موظفي من مخســــــة لقي  2019 عا  من األوىل

 وأفغانســتا   إثيوبيا  يف البشــر ة اخلســائر هذه ووق   .2018 عا  من األوىل الســتة األشــهر يف املســج 
 و لقى وها يت. وليســــــــوتو  والصــــــــومال  والســــــــودا   وجيبويت  الدميقراطية  ال ونغو ومجهور ة وبنغ د ش 

 الصـــــــــــومال. يف ال نف أعمال بســـــــــــبب 2015 عا  منذ ســـــــــــنوايً  حتفهم املتحدة األمم موظفي من ب ض
 إىل حال  على إمجاال ظ  عنف أعمال يف حتفهم لقوا الذ ن املتحدة األمم موظفي عدد أ  غري وإمجااًل 

 الثاين(  الشــــ   )انظر 2011 عا  منذ تنازلياً  اجتاهاً   شــــهد هوو  املاضــــية  الث ث الســــنوات يف كبري  حد
 عا  ويف مت ددة. م قدة أمنية بيئات لتشــــــــــــــم  عملياهتا نطاق وســــــــــــــ   املتحدة األمم أ  من الرغم على

 املسج  ال دد من أق  وهو ال نف  ألعمال نتيجة جبرو  املتحدة األمم موظفي من 67 أصيب  2018
 .موظفا 111 والبالغ 2017 عا  يف
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 الثاين الش  
 العنف بسبب حتف م لقوا الذين املتحدة األمم موظفو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 إجرامية أعمال إىل حاالت 8 تُ زى  2018 عا  يف ال نف عن انمجة وفاة حالة 11 بني منو  - 13
 كانو   من املمتدة الفرتة ويف الثالث(. واملرفق الثالث الشـــــــــــــ   )انظر مســـــــــــــلحة نزاعات إىل حاالت 3 و

 ابإلجرا  متصـــــــــــــــلــة حوادث يف حتفهم ن آخر  موظفني أرب ــة لقي  2019 حز را / ونيــ  إىل الثــاين/ نــا ر
 الســـــــبب ابإلجرا  املتصـــــــلة احلوادث كان    2012 عا  ومنذ إرهايب. هجو  يف حتف  لقي آخر وموظف

 من أكثر ميث  ما وهو املتحدة  األمم موظفي صـــــــــــــــفوف يف نفال  عن النامجة لوفاةا االتحل الرئيســـــــــــــــي
 تســـــــــــــــ ة مقت  متوســـــــــــــــط  ما أو  2018 و 2011 عامي بني املمتدة الفرتة يف الوفيات من املائة يف 54

 سنوايً. موظفني
 

 الثالث الش  
 الت ديد فئة حسب مصرع م لقوا الذين املتحدة األمم موظفو
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 املســج  نفســ  ال دد وهو  2018 عا  يف املتحدة األمم منشــ ت على مباشــراً  هجوماً  23 وقع - 14
 عـــا  يف هجومـــاً  89 إىل املتحـــدة لألمم الرمسيـــة املركبـــات على اهلجمـــات عـــدد وارتفع .2017 عـــا  يف

 قُت   2019 أاير/ما و ويف الثاين(. املرفق )انظر 2017 عا  يف هجوماً  51 جمموع  مبا مقارنة  2018
 جبهاز املتحدة لألمم اتب ة مركبة اســـــــــــــــتهدف الطر ق جانب على هجو  يف واحد وصـــــــــــــــحفي جنود أرب ة
 تشاد. حبرية حوض منطقة يف الصنع  دو  متفجر
 يف ضــــخمة اســــتثمارات األمن إلدارة املتحدة األمم نظا  اســــتثمر املاضــــية  القليلة الســــنوات ويف - 15

 اإلطار وحتســـني املدرعة  واملركبات اآلمنة  والقاعات احملصـــنة  املرافق قبي  من األمن إدارة وتدابري امل دات
 ت اليف يف كبرية  زايدة إىل التدابري هذه وأدت املضــــيفة. احل ومات مع والتنســــيق  والتدر ب الســــياســــايت 

 خطرية. بيئة يف عملهم أثناء املتحدة األمم موظفي وأمن س مة حتسني يف وأسهم  األمن
 

 اجلرائم  
 2018 عا  يف واألمن ابلســــــــ مة مت لقة حوادث من املتضــــــــرر ن املتحدة األمم موظفي بني من - 16
 أعمال ذلك ومش  جرائم  ضــحية املائة( يف 54 )حوايل موظفا 834 وقع  موظفا 1 533 عددهم البالغ

 واملرفق الرابع الش   )انظر اجلنسي واالعتداء شدد امل واالعتداء السطو  وأعمال املنازل  واقتحا  السرقة 
 األمم موظفي بني منو  .2017 عا  يف حاداثً  883 جمموع  مبا مقارنة اخنفاضــاً  الرقم هذا و بني الثالث(.
 املــائــة( يف 45 )حنو حمليــا موظفــا 378 هنــاك كــا    2018 عــا  خ ل اجلرائم من املتضـــــــــــــــرر ن املتحــدة

 دوليا. اموظف 456 و
 

 الرابع الش  
 اجلرائم فئا  حسب اجلرائم، من تضرروا الذين املتحدة األمم موظفو
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 اإلرهاب  
 يف وفــاة حــالــة أ  2018 عــا  يف حتــدث مل  2010 عــا  منــذ األوىل للمرة أنــ   ابلــذكر جــد ر - 17

 ملحوظاً  اجتاهاً  شـــــهدت طو لة فرتة عقب ذلك وأييت اإلرهاب. إىل تُ زى املتحدة األمم موظفي صـــــفوف
 أ  غري اخلامس(. الش   )انظر 2011 عا  يف أبوجا يف وقع الذ  اهلجو  أعقاب يف بدأ االخنفاض حنو
 الثاين/ نا ر كانو   2 ويف .2019 أاير/ما و 31 يف حمليا اموظف قتل  الصــــــــــــومال يف رهابيةاإل  ناصــــــــــــرال

 املتحدة األمم م تب جممع على هاو  قذائف ســـبع عن  ق  ال ما الشـــباب حركة أعضـــاء أطلق  2019
 واحد. ومت اقد املتحدة األمم موظفي من اثنني إصابة عن ذلك وأسفر الصومال  يف الدعم لتقدمي
 

 اخلامس الش  
 اإلرهاب نتيجة مصرع م لقوا الذين املتحدة األمم موظفو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 االختطاف عمليات  
 وامرأات ( رجــــــال )تســـــــــــــــ ــــــة املتحــــــدة األمم موظفي من 11 اخُتطف  2018 عــــــا  خ ل - 18
 غرار وعلى .2017 عا  يف موظفني 8 ابختطاف مقارنة الثالث(  واملرفق الســـــــــــــــادس الشـــــــــــــــ   )انظر
 حوادث م ظم ووق ـــ  .احملليني املوظفني من )مثـــانيـــة( املختطفني ةأغلبيـــ كـــا   املـــاضـــــــــــــــي  يف حـــدث مـــا

 دواعي ومن )أرب ة(. الدميقراطية ال ونغو ومجهور ة )مخســـة( أفغانســـتا  مها  بلد ن يف )تســـ ة( االختطاف
 موظفي ابقي على اإلفراج مت حني يف املختط فني  املوظفني أحد قتلوا أفغانســـــتا  يف املختط فني أ  األســـــى
 رهائن  أخذ حوادث إىل االختطاف حاالت من حاالت ســ  وحتول  ســاملني. املختط فني املتحدة األمم
 املوظفني عـــدد أ  من الرغم وعلى األمن. إلدارة املتحـــدة األمم نظـــا  من م ثفـــة جهوداً  ذلـــك بوتطلـــ  

 فقد خمتط فاً  15 وهو  ســــــــنوات مثا  خ ل املســــــــج  املتوســــــــط من أدىن ظ  2018 عا  يف املختط فني
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 اخُتطف  2019 عا  من األوىل الستة األشهر ويف االرتفاع. حنو اجتاهاً  املاضية الث ث السنوات شهدت
 املتحدة. األمم موظفي من مخسة
 حوادث إدارة على التدر ب حمتوى است راض أج  من املتحدة األمم منظومة م سسات وتت او  - 19
 بذل و ر  احلوادث. من النوع هلذا ةد داجل والتحلي ت املســـــتفادة الدروس إدماج أج  من الرهائن أخذ

 األمن جمال يف لل املني موجهة الرهائن أخذ حوادث عن حمدَّثة دراســـــية دورة يف الشـــــروع أج  من اجلهود
 .2019 عا  هنا ة حبلول املتحدة األمم يف

 
 السادس الش  
 املتحدة األمم موظفي اختطاف حوادث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الطرق على املرور وحوادث ابلس مة املتصلة احلوادث  
 ابلســــــــــــــ مة  مت لقة حوادث نتيجة حتفهم املتحدة األمم موظفي من 20 لقي  2018 عا  يف - 20

 وخ ل .2017 عــا  يف حــالــة 13 بلغ الــذ  اةالوفــ حــاالت عــدد يف ملحوظــة زايدة إىل ذلــك و شـــــــــــــــري
 مت لقة حوادث يف حتفهم املتحدة األمم موظفي من 29 لقي  2019 عا  من األوىل الســــــــــــتة األشــــــــــــهر

 اإلثيوبية اجلو ة للخطوط اتب ة طائرة حتطم يف آذار/مارس 10 يف قُتلوا موظفا 21 فيهم مبن ابلســـــــــــــــ مة 
 ذلك  إىل وابإلضافة مرور. حوادث يف اآلخرو  الثمانية وقُت  أاباب  أد س من إق عها من وجيزة فرتة ب د

 جمموع  مبا مقارنة ابلســـــــــــــــ مة  مت لقة حوادث نتيجة جبرو  موظفا 114 إصـــــــــــــــابة 2018 عا  شـــــــــــــــهد
 اإلصـــاابت م ظم وتُ زى األول(. املرفق )انظر 2016 عا  يف إصـــابة 93 و 2017 عا  يف إصـــابة 111
 السابع(. والش   الثالث املرفق )انظر مرور حوادث إىل ابلس مة تت لق حوادث سياق يف وق   اليت
 قتلوا الــذ ن املتحــدة األمم موظفي عــدد جتــاوز  2018 عــا  يف  التوايل على الثــانيــة وللســـــــــــــــنــة - 21
 )قت  لل نف نتيجة املسـجلة احلاالت عدد   (112 وجر  17 )قت  املرور حوادث بسـبب جبرو  أصـيبوا أو
ــــــة (.67 وجر  11 ــــــك  إىل وابإلضــــــــــــــــــــاف ــــــدة الفرتة يف ذل ــــــا ر كــــــانو   1 بني املمت ــــــاين/ ن  2018 الث
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 مصـــــرعهم لقوا املتحدة ابألمم مرتبطني غري شـــــخصـــــاً  37 أب  تقار ر أفادت  2019 حز را / وني  30 و
 وعلى فيها. طرفاً  املتحدة لألمم اتب ة مركبات كان   مرور حوادث نتيجة جبرو  آخرو  260 وأصـــــــــــــــيب

 منذ االخنفاض يف آخذ ال نف أعمال نتيجة حتفهم لقوا الذ ن املتحدة األمم موظفي عدد أ  من الرغم
 منحى الطرق على اةالوف حاالت شـــــــهدت ســـــــنوايً(  قتي ً  16 حنو املتوســـــــط يف بلغ )حيث 2011 عا 

 من 17 لقي  2018 عا  ويف .ســــــــــنوايً  املتوســــــــــط يف حالة 12 تتجاوز ف الفرتة  تلك خ ل تصــــــــــاعدايً 
 الطرق. على حتفهم املتحدة األمم موظفي
 نيو ورك يف  الطرق على للســ مة اســرتاتيجيتها املتحدة األمم أطلق   2019 شــباط/فربا ر ويف - 22

 أول واألمن الس مة ش و  إدارة أنشأت ذلك  إىل وابإلضافة امليدانية. املواقع يف هبا ال م  وبدأ وجنيف 
 املتاحة. املوارد حدود يف  2019 عا  يف الطرق على للس مة وحدة
 

  السابع الش  
 املوظفني بعدد مقارنة الطرق على ابلسالمة تتعلق حوادث يف قتلوا الذين املتحدة األمم موظفي عدد
 عنف أعمال بسبب قتلوا الذين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واملضا قة التخو ف  
 عا  يف املتحدة األمم أفراد هلا ت رض واليت عنها املبلغ واملضـــــــــــــــا قة التخو ف حوادث عدد ارتفع - 23

 أعلى من بذلك ليقرتب الســـــــــــــابقة  الســـــــــــــنة يف حاداثً  316 جمموع  مبا مقارنة حاداثً  391 إىل 2018
 بذلك وهو حوادث(  405) 2015 عا  يف ُسج  الذ  املستوى وهو  احلوادث من النوع ذاهل مستوى
 األول(. املرفق )انظر حاداثً  278  بلغ الذ  سنوات 10 الـ متوسط من ب ثري أعلى
 

 واحتجازهم املتحدة األمم موظفي اعتقال  
 مقارنة املتحدة  األمم موظفي من 85 احتجزت أو الوطنية الســـلطات اعتقل   2018 عا  يف - 24
 حوايل قـــدرهـــا ملحوظـــة زايدة ذلـــك وميثـــ  األول(. املرفق )انظر 2017 عـــا  يف موظفـــا 63 جمموعـــ  مبـــا
 ألقي عا   وبوج  (.11) والســــــودا  (19) الســــــودا  جنوب يف االعتقاالت م ظم ووق   املائة. يف 35
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 والغش الطرق على املرور حوادث ذلك يف مبا  وطنية قوانني ابنتهاك تت لق بتهم فراداأل ه الء على القبض
 الســــــــتة األشــــــــهر ويف ل عتقال. ســــــــبب أ  الوطنية الســــــــلطات تقد  مل حاالت  10 ويف املنزيل. وال نف
 املتحــدة األمم موظفي من 20 زال مــا وحــاليــاً  .موظفــا 36 احتجز أو اعُتقــ   2019 عــا  من األوىل

 ال املي. الص يد على حمتجز ن
 

 اجلنس بنوع املرتبطة األمنية احلوادث  
 عا  ويف امليدا . يف ال املني املتحدة األمم موظفي مجيع من تقر باً  املائة يف 40 املوظفات متث  - 25

 مت لقة حوادث من املتضــــرر ن مجيع من املائة يف 31 نســــبت  ما املتحدة األمم موظفات شــــ ل   2018
 املبلغ اجلنســــــــية االعتداءات عدد يف ملحوظ اخنفاض هناك وكا  الثالث(. املرفق )انظر واألمن ابلســــــــ مة

 حاالت 10) 2017 ب ا  مقارنة 2018 عا  يف ورجاالً  نساء املتحدة األمم موظفو منها تضرر اليت عنها
ــــــــــــــــــ مقارنة  عامي بني ما الفرتة يف ســــنوايً  عنها املبلغ احلاالت متوســــط من قر ب ال دد هذاو  حالة(. 28 بـ
 مخس عن اإلب غ مت  2019 عا  من األوىل الســـــتة األشـــــهر ويف حاالت. 10 وهو  2016 و 2013
 املائة(. يف 80) 2018 عا  يف اجلنسي االعتداء من املتضرر ن املوظفني أغلبية النساء ومثل  حاالت.

 هلا والتصـــــــــد  اجلنســـــــــي االعتداء حوادث من الوقا ة لتحســـــــــني ةهداج املتحدة األمم وتســـــــــ ى - 26
 وتوفري الداخلية للســــــياســــــة إطار وضــــــع عن فضــــــ ً  والتوعية  التدر ب   اجلهودُ  هذه شــــــم تو  منها. والت ايف
 اجلنس. نوعب املرتبطة األمنية للحوادث حمليا للتصد  تنفيذ ة إجراءات وضع إلاتحة توجيهية مبادئ

 
 نيلياحمل املتحدة األمم موظفي أمن - 2 

 املتضــــــرر ن املتحدة األمم موظفي من املائة يف 53 ميثلو  يو لاحمل املوظفو  كا    2018 عا  يف - 27
 وت زى ال نف. أعمال جراء من قتلوا الذ ن املوظفني من املائة يف 56 و  واألمن الســـــــــــــــ مة حوادث من
 .نيدوليال ابملوظفني مقارنة امليدا   يف منهم أكرب عدد وجود إىل منها تضـــــــــــــــرروا اليت احلوادث عدد زايدة
 ويف التوايل(. على املائة يف 67 و 65 )من الســــــــــــــابق ال ا  عن كبريا  اخنفاضــــــــــــــا  بني ال دد ن ك   أ  غري
 اجلنســـــــــــــي  واالعتداء ابلســـــــــــــ مة  متصـــــــــــــلة حلوادث لينياحمل املوظفني من أكرب عدد ت رض  2018 عا 

 من أكرب بقدر الدوليو  املوظفو  وتضـــــــــــــــرر .نيدوليال ابلزم ء مقارنة  واالختطاف  املشـــــــــــــــدد واالعتداء
  2019 الثاين/ نا ر كانو   1 ويف والتخو ف/املضــــــــا قة. والســــــــرقة يهاعل والســــــــطو املنازل اقتحا  حوادث
 والنهج ملبادئا مجيع حتدد نيلياحمل املوظفني أمن بشــأ  املنظومة نطاق على ســياســة املتحدة األمم أصــدرت
  وأمنهم. املوظفني ه الء بس مة املت لقة

 
  املتحدة األمم برامج على العاملية األمنية البيئة أتثري - 3 

 إمنــائيــة برامج تنفيــذ األمن إلدارة املتحــدة األمم نظــا  أات  ابلتقر ر  املشـــــــــــــــمولــة الفرتة أثنــاء يف - 28
 من أكثر يف الســــ   حلفظ وعمليات بلدا  77 يف اإلنســــا  حبقوق مت لقة وبرامج وإقليما  بلدا 170 يف
 الدعم على املتزا دة للطلبات وتلبية وإقليما. بلدا 30 من أكثر يف إنســـــــــــــــانية وعمليات وإقليما  بلدا 35

 مقاب   2018 عا  يف عملية 89 إىل األمن الختصــــــاصــــــيي املفاجئ النشــــــر عمليات عدد ارتفع األمين 
  وما 8 780 جمموع  ملا احتياطيني أمن موظفي نشــــــــــــر ومت .2016 عا  يف 50 و  2017 عا  يف 74

 أوائــ  وحبلول بلــدا. 30 يف املوظفو  ه الء وعمــ  ب ثــة  ل ــ   ومــا 99 مبتوســـــــــــــــط  2018 عــا  خ ل
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 تلك عدد أ  إىل  شــــــــــــــري مما املفاجئ  النشــــــــــــــر عمليات من عملية 88 نفذت  2019 أ لول/ســــــــــــــبتمرب
  .2018 عا  يف املسج  ال دد سيتجاوز ال ا  هذا يف  ملياتال

 بتقدمي األمن  إلدارة املتحدة األمم نظا  مع ابلت او   واألمن الســـــــــــــــ مة شـــــــــــــــ و  إدارة وقام  - 29
 بيئات يف املتحدة األمم برامج تنفيذ وأاتح  األمنية اإلدارة لطلبات تلبية واســــــــع نطاق على األمين الدعم
 أفغانســـــــتا   منها بلدا  يف ال مليات  تنفيذ هتدد عالية خطر مســــــــتوايت على تنطو  للغا ة م قدة أمنية

 عام  األمن كا   ذلك  إىل وإضـــــــــافة واليمن. ونيجرياي  وليبيا  والصـــــــــومال  الســـــــــور ة  ال ربية واجلمهور ة
 مجهور ة شـــــــرق يف إ بوال فريوس من املتضـــــــررة املناطق يف هابراجم تنفيذ من املتحدة األمم مت ني يف رئيســـــــيا
 وم و   وزمبــابو   إنــدونيســـــــــــــــيــا  يف الطبي يــة ال وارث من املتضـــــــــــــــررة املنــاطق ويف الــدميقراطيــة ال ونغو

 على احلفــاظ إىل الراميــة املتحــدة األمم جلهود األمين الــدعم اإلدارة قــدمــ  ذلــك  على وع وة وموزامبيق.
  أخرى. مناطق بني من تشاد  حبرية حوض ومنطقة وكولومبيا  فاسو  بوركينا يف الس  
 األزمات ومواجهة الطلب يف الزايدة تلبية يف اآل   حىت  واألمن الس مة ش و  إدارة جنا  ورغم - 30
 وابلتايل القائمة  القدرات ب ثري  فوق املوارد على املتزا د الطلب فإ  واملرونة  ال فاءة توخي خ ل من
 الطو  . املدى على احلايل الوضع  ستمر أ  مي ن ال

 
 تقدمي جمال يف العاملون احلكومية غري املنظما  موظفو من ا تضرر اليت األمنية احلوادث - جيم 

 املوظفني من هم وغري اإلنسانية املساعدة
 تقدمي جمال يف ال املو  احل ومية غري املنظمات موظفو   م  امل قدة  األمنية البيئات م ظم يف - 31

 الفلسطينيني ال جئني وتشغي  إلغاثة املتحدة األمم وكالةل التاب و  احملليو   وظفو املو  اإلنسانية  املساعدة
  املتحدة. األمم أفراد مع جنب إىل جنبا  الس   وحفظة ونروا( األ) األدىن الشرق يف

 
 أثر الت ديدا  األمنية على موظفي املنظما  غري احلكومية العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية  - 1 

من موظفي املنظمـــات غري احل وميـــة  32  أفـــادت تقـــار ر واردة إىل اإلدارة أب  2018يف عـــا   - 32
جبرو  نتيجة  موظفا 69 يبوأصــال نف   ألعمال نتيجة قتلوا قدال املني يف ت او  وثيق مع األمم املتحدة 

)انظر الشــــــــ   الثامن واملرفق الرابع(. وميث  هذا ال دد اخنفاضــــــــا عن  موظفا 61عمال  واختطف األ تلكل
منهم وأصـــــــــــــــيـــب  42  عنـــدمـــا قتـــ  2017عـــدد موظفي املنظمـــات غري احل وميـــة املتضـــــــــــــــرر ن يف عـــا  

ن موظفي الشــركاء املنفذ ن من م 20  لقي 2019. ويف األشــهر الســتة األوىل من عا  84واخُتطف  62
  اخنفض عدد اهلجمات 2018. ويف عا  43واخُتطف  50املنظمات غري احل ومية مصــــــرعهم وأصــــــيب 

 . 2017 يف عا  114هجوما مقاب   72مركبات املنظمات غري احل ومية إىل  هلا ت رض  اليتاملبلغ عنها 
 إدارة إبط ع املنفذو  والشركاء احل ومية غري املنظمات طوعا قام  السابقة  السنوات يف وكما - 33

 م تملة غري البياانت ت و  أ  املرج  ومن األمنية. حلوادثاب املت لقة تقار رال على واألمن الس مة ش و 
 خمتلفة مصــــــــــطلحات إىل تســــــــــتند اليت القائمة األخرى البياانت بقواعد مقارنتها أو منها التحقق مي ن وال

  البياانت. جلمع خمتلفة منهجية وإىل والس مة ابألمن املت لقة احلوادث خبصو 
 

  



A/74/464 
 

 

19-16709 13/27 

 

 الثامن الش  
 شددددددددددؤون إدارة إىل الواردة للتقارير وفقا احلكوميني، غري املنفذين الشددددددددددر اء موظفو من ا تضددددددددددرر اليت األمنية احلوادث
 واألمن السالمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 وتشددددددغي  إلغاثة املتحدة األمم لو الة التابعون احملليون املوظفون من ا تضددددددرر اليت األمنية احلوادث - 2 
  األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني

 طائفة ميتقدب لل مليات  مياد ن مخســـــــــة يف موظف 31 000 وايلحب ابالســـــــــت انة األونروا  تقو  - 34
 موظف لقى  2018 عا  ويف .(9)فلســــــطيين الجئ م  ني مخســــــة حوايل إىل اإلنســــــانية املســــــاعدات من
 زايدة ذلك وميث  ال نف  جراء من جبرو  موظفني ســـــــــتة وأصـــــــــيب حتف   األونروا موظفي من واحد حملي
 مخس اإلصــــــــــابة حاالت عدد في  وبلغ احملليني املوظفني من أ  وفاة  شــــــــــهد مل الذ  2017 ب ا  مقارنة
 يف ابلســـــــــ مة متصـــــــــلة حوادث يف احملليني األونروا موظفي من اثنا  وتويف اخلامس(. املرفق )انظر حاالت
 قدرهتا حتســـــــــــــني على األونروا وت م  .2017 عا  يف القبي  هذا من وفاة أ  ســـــــــــــج ت ومل  2018 عا 

 ونتيجة وأمنهم. احملليني موظفيها س مة متس اليت احلوادث بتسجي   ت لق فيما هتااوعملي وممارساهتا التقنية
 واقتحا  والتخر ب لسرقةاب  ت لق فيما األونروا تهاسجل يتال األمنية احلوادث يف كبرية  زايدة حدث  لذلك 
 واحدة حادثة وســـــــجل  وفاة أ  تســـــــج  مل  2019 عا  من األوىل الســـــــتة األشـــــــهر ويف األونروا. مباين
  ال نف. أعمال نتيجة احملليني األونروا موظفي أحد فيها أصيب

 

__________ 

ونروا إلدارة امل لومات األمنية. وال  شـــم  نظا  تســـتند بياانت األونروا إىل احلوادث األمنية املبلغ عنها واملســـجلة يف نظا  األ (9) 
 األمم املتحدة إلدارة األمن موظفي األونروا احملليني.
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 (10)السالم حفظة مع مقارنة - 3 
ال ال نف يف صــــفوف حفظة الســــ   ال ســــ ر ني أبكثر من ماخنفض عدد الوفيات النامجة عن أع - 35

. وأتيت التهــد ــدات األمنيــة 2018يف عــا   حــالــة 27إىل  2017وفــاة يف عــا   حــالــة 59من   النصــــــــــــــف
ل صــــــــاابت اإلجرامية املنظمة. ففي الرئيســــــــية يف بيئات حفظ الســــــــ   من اجلماعات املســــــــلحة واملتطرفني وا

عملية حلفظ الس    ت رض حفظة الس   ال س ر و  هلجمات استخدم  فيها نريا  املدف ية ومدافع  14
اهلاو  والصــوار و واألســلحة الصــغرية  وخمتلف أنواع األجهزة املتفجرة اليدو ة الصــنع واهلجمات امل قدة. ويف 

ســــ   من تشــــاد عندما ضــــرب مقاتلو  يف مشال مايل الحفظة  من 10  قت  2019كانو  الثاين/ نا ر   20
 تشــــــــــــــر ن الثاين/ 15 قاعدة لب ثة األمم املتحدة املت املة املت ددة األب اد لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف مايل. ويف

ســــــ   من م و  وآخر من مجهور ة تنزانيا املتحدة خ ل ال مليات الحفظة  من  قت  ســــــتة 2018نوفمرب 
 الدميقراطية.  نفذت ضد مجاعة مسلحة يف مقاط ة كيفو الشمالية جبمهور ة ال ونغو اليت
  

 األمن إدارة نظام تعزيز - اثلثا 
 ابستمرار  تصدى واألمن  الس مة ش و  إدارة تقوده الذ  األمن  إلدارة املتحدة األمم نظا  إ  - 36
 األمن  شـــــــــــــــ و  إدارة أج  من الدعم تقدميبو  الت قيد شـــــــــــــــد دة أمنية بيئة يف ل م اب املت لقة تحدايتلل

 املقررة وأنشــطتها املتحدة األمم برامج تنفيذ تتي  أدانه  املبني النحو على شــىت  مبادرات خ ل من وذلك
  وكفاءة. أبما 
 

  األمنية املخاطر إدارة على ابألمن املتعلقة القرارا  صانعي قدرة تعزيز - ألف 
  املكلفني للمسؤولني املقدم الدعم تعزيز - 1 

 وقـام  األزمـات إدارة جمـال يف إقليميـة عمـ  حلقـات ســــــــــــــــ  اإلدارة نظمـ   2019 عـا  يف - 37
 م ينة  مناطق يف األمن عن املســـــــــــــ ولني املتحدة األمم موظفي أكرب من م لفا  مســـــــــــــ وال 113 بتدر ب

 للطفولة  املتحـدة األمم ومنظمـة اإلمنـائي  املتحـدة األمم وبرانمج للهجرة  الـدوليـة املنظمـة من مبشــــــــــــــــاركـة
 حتســني خ ل من القيا   إىل اإلدارة تبذهلا اليت هوداجل وهتدف ال جئني. لشـــ و  املتحدة األمم ومفوضـــية

 املســـــ ولني قدرة بت ز ز  املشـــــرتكة التنفيذ ة التحدايت بشـــــأ  املســـــتفادة والدروس األمنية الســـــياســـــات فهم
  ألمن.اب املت لقة قراراتال صنع عن املس ولني ابعتبارهم امل لفني

 األمنيني املتحدة األمم مســــــــــتشــــــــــار  بتم ني اإلدارة قام  التدر ب  هذا اســــــــــتدامة ولضــــــــــما  - 38
 ك   موقع يف امل لفني للمســــــــــــــ ولني املســــــــــــــتقب  يف األزمات إدارة على التدر ب تنظيم أج  من وتوجيههم
 عملية مشـــــورة  تي  الذ  امل لفني  املســـــ ولني دلي  واســـــت مال تنقي  على أ ضـــــا اإلدارة وت  ف منهم.
 مس ويل كبار  من 825 جمموع  ما أ ضا أكم   2018 عا  ويف القرار. واختاذ األمن إدارة بشأ  وشاملة
 األمن. إدارة لفر ق اإلل رتونية الدورة القرارات اختاذ املخولني املتحدة األمم

__________ 

ليســـوا مشـــمولني بنظا  هم ألغراض هذا التقر ر  حفظة الســـ   هم أفراد الوحدات ال ســـ ر ة ووحدات الشـــرطة املشـــ لة. و  (10) 
 األمم املتحدة إلدارة األمن.
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  األمنية القرارا  اختاذ تعزيز - 2 

 ال امة للســــــــــــياســــــــــــة ف ال هنج إ اد يف املنظومة نطاق على للربامج احليو ة األمهية إطار ســــــــــــاهم - 39
 املتحـدة األمم برامج تنفيـذ من مي ن املقبولـة املخـاطر بشــــــــــــــــأ  مســـــــــــــــتنرية قرارات اختـاذ أجـ  من والتنفيـذ
 البالغة املتحدة األمم أنشـــــــــــطة تنفيذ يف اإلطار و ســـــــــــهم املخاطر. وشـــــــــــد دة امل قدة البيئات يف وعملياهتا
 تقييمات إلجراء اجملاالت حتد د يف املشـــــــــــــــورة اإلدارة وتقد  النزاع  ب د وما النزاع مناطق يف املقررة األمهية
 احليو ة لألمهية تقييما 31 املتحدة األمم أجرت ابلتقر ر  املشـــــــــــــــمولة الفرتة وخ ل للربامج. احليو ة األمهية
  بلدا. 23 يف للربامج

 
  العناية واجب - 3 

 تســـــ ى املســـــتوى  الرفي ة اإلدار ة اللجنة إطار يف ال نا ة بواجب امل نية ال م  فرقة إنشـــــاء عقب - 40
 واعتمدت املتحدة. األمم مبوظفي ال نا ة واجب ت ز ز يف التقد  من مز د إحراز إىل املتحدة األمم منظومة
 املخــاطر  شــــــــــــــــد ــدة بيئــات يف نشـــــــــــــــرهم  تم الــذ ن املوظفني وعيش عمــ  بظروف مت لقــة م ــا ري اللجنــة
 الصـــــــــــحية  الرعا ة توافر مدى وتقييم االنتشـــــــــــار  قب  والتدر ب التأهب لتحســـــــــــني مبادرات اختذت كما

 ال نا ة بواجب املت لقة املنظومة جهود يف أ ضــا ســامه  اليت التدابري ومن .احملليني للموظفني تدابري ووضــع
 أمنية مبادرات وضـــــــــــــعو  اخلطرية  احلوادث من املتضـــــــــــــرر ن للموظفني واالجتماعي النفســـــــــــــي الدعم تقدمي

 ابلسفر. املت لقة التحذ رات على االط ع وتيسري األمنية  االتصاالت حتسني مث  جد دة 
 

  األمنية املخاطر إدارة اسرتاتيجيا  تعزيز - ابء 
  واألمن السالمة سياسا  إطار استكمال - 1 

 دارةإل ادعم التنظيمي اإلطار بت ز ز األمنية املســائ  إلدارة الوكاالت بني املشــرتكة الشــب ة قام  - 41
 األمن دلي  الشـــــب ة ألغ   2018 حز را / وني  ويف القرارات. واختاذ الســـــياســـــات ووضـــــع األمن شـــــ و 
 املوثوق املصـــــدر ابعتباره األمنية الســـــياســـــات دلي  وأقرت  2006 عا  يف الصـــــادر املتحدة لألمم امليداين

 رصـــــد بشـــــأ  جد دة ســـــياســـــة الشـــــب ة وأقرت األمن. إلدارة املتحدة األمم نظا  وتوجيهات لســـــياســـــات
 واإلشـــــــــ اعية والبيولوجية ال يميائية واهلجمات ابلتهد دات تت لق املمارســـــــــات  وأفضـــــــــ  والتقييم االمتثال
 توجيهيــةال بــادئاملو  واألمن  الســـــــــــــــ مــة أزمــات دارةإب املت لقــة توجيهيــةال بــادئامل بتنقي  قــامــ و  والنوو ــة 
 يف القبول إببداء املت لقة توجيهاتالو  امليدانية  البيئات يف والســـــــــــــــ مة األمن هنج على لتدر باب املت لقة
 وجاهة اســـــــتمرار على وحرصـــــــا التجار . اجلو  الســـــــفر لســـــــ مة وســـــــياســـــــة األمنية  املخاطر إدارة إطار

 لتوجيهات متجددا تقنيا اســت راضــا الشــب ة جتر  للمســتجدات  ومواكبتها التوجيهية واملبادئ الســياســات
  األولو ة. ذات ال امة السياسة لتوجيهات موضوعيا است راضا وبدأت األمن  إلدارة املتحدة األمم نظا 
 

 واملخاطر الت ديدا  وحتلي  السائدة ابحلالة اإلملام تعزيز - 2 
 الوقائية والقدرة الســـــــائدة ابحلالة لإلملا  األمنية واملخاطر التهد دات حتلي  الضـــــــرور  من  زال ال - 42

 التحلي  جمال يف املتحدة األمم يف األمن اختصــــاصــــيي خربة ت ز ز وملواصــــلة املتحدة. األمم موظفي حلما ة
 األمين التحليــ  ب مليــة املت لقــة التوجيهــات ونشـــــــــــــــر بتحــد ــث اإلدارة قــامــ  االتســــــــــــــــاق  ولت ز ز األمين
 على الرتكيز في   نصــــــــب اإلنذار  لتقنيات االســــــــرتاتيجي التحلي  على شــــــــام  تدر با وبدأت   اتوممارســــــــ
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 اإلدارة وابدرت القرار. اختاذ عن املســ ولني كبار  لدعم املســتقرة غري للبيئات األمين والتحلي  املب ر اإلنذار
 مصــــادر من مســــتمدة بياانت تســــتخد  اليت  GeoHub منصــــة عرب الرقمية  اخلرائط رســــم مبشــــروع أ ضــــا
 حمدود   مســـــــــــــــت ملي عددو  التجر ب مرحلة يف املشـــــــــــــــروع  زال وال األمنية. البيئة حتلي ت لت ز ز مفتوحة
 إضافية. استثمارات نطاق  توسيع مواصلة وتتطلب

 
  املخاطر إدارة لتدابري الفعال ا ستخدام - 3 

 إلدارة املتحدة األمم نظا  كياانت  مع ابلت او   ت  ف واألمن الســــــــــــ مة شــــــــــــ و  إدارة تزال ال - 43
 نشــــــــــــر أات  فقد ال امل. أحناء مجيع يف اخلاصــــــــــــة ومناســــــــــــباهتا املتحدة األمم مباين محا ة ت ز ز على األمن 
 تنظيم املتخصـــــــ  األمين الدعم تنســـــــيق أج  من لإلدارة التاب ة والســـــــ مة األمن دوائر من مناأل موظفي
 املوجودة امل اتب يف املتحدة األمم كياانت  رعا ة حت  عقدت أخرى وم مترات خاصــــا خارجيا حداث 24
 تنفيذ من تم نيال أج  من احتياطية كقدرة  فردا 180 بتوفري اإلدارة قام و  بلدا . 108 يف املقر خارج

  املتحدة. األمم جمم ات محا ة خ ل من امليدانية ال مليات
 ذلك يف )مبا ومبانيها املتحدة األمم مل اتب املاد ة احلما ة بشــــــــــأ  التقين التوجي  اإلدارة وقدم  - 44

 االنفجار  عصــف من واحلما ة الطوارئ  حاالت مراقبة مراكز ومنشــ ت الدخول  ومراقبة الواقية  اجلدرا 
 اإلدارة قــدمــ  ذلــك  على وع وة أخرى(. خــدمــات بني من اآلمنــة  والغرف ال لو ــة  احلمــا ــة هيــاكــ و 

 التجد د أو ابلتشـــــــــــييد مت لقة جد دة أعمال فيها جتر  اليت للمشـــــــــــار ع موق ا 28 يف التقنية املســـــــــــاعدة
 واجلزائر  وأوغندا  أفغانســـــــــــــــتا   )يف القائمة واإلجراءات امل دات وحتســـــــــــــــني األمنية  النظم حتســـــــــــــــني أو

 واســـــتحدث  واليمن(. وليبيا  ولبنا   والصـــــومال  وســـــو ســـــرا  الن ا  وســـــر  الســـــور ة  ال ربية واجلمهور ة
 األمن اختصــــــــــاصــــــــــيي مت ني أج  من احملمولة األجهزة على ســــــــــتخد   املاد  األمن لتقييم تطبيقا اإلدارة
 إلدارة املناســـــــبة التدابري بشـــــــأ  توصـــــــيات وتقدمي املواقع يف  ينةامل ضـــــــ فال واطنامل حتد د من هلا التاب ني
  األمنية. املخاطر
 شــد دة بيئات يف م قدة محا ة عملية 375 بتنســيق شــخصــيةال ما ةاحل خدمات اإلدارة وقدم  - 45

 املشــــمولة الفرتة )يف الســــفر أثناء املســــتوى رفي يال للمســــ ولني شــــخصــــية محا ة عملية 4 202 و اخلطورة
 ضما  على أ ضا اإلدارة وعمل  التوايل(. على  2 209 و 369 املقابلة األرقا  كان   السابق  ابلتقر ر

 طر ق عن  ملياتال مواقع يف ونشـــــــــــــــرهم وتدر بهم احلما ة خدمات موظفي ت يني من عالية مســـــــــــــــتوايت
  الشخصية. احلما ة موظفي من 42 عدده ملا شهادات عقبها منح  دراسية دورات
 ال املي التجار  الطريا  شـــركات اختيار يف الدولية الســـ مة م ا ري ألعلى االمتثال على وحرصـــاً  - 46

 مع ابلســــــ مة املت لقة م لوماهتا اإلدارة تنســــــق رمسية  مها  يف املتحدة األمم موظفي لســــــفر واســــــتخدامها
 دعما اإلدارة وقدم  املتحدة. األمم كياانت  مجيع يف عم  مركز 24 و اجلو  السفر لش و  منسقا 130
 شركة 5 140 بشأ  استفسار 40 000 من أكثر على ابلرد املتحدة األمم يف امل نية اجلهات إىل مباشرا
 الغرض. هلذا امل رسة املساعدة وم اتب االتصال قنوات عرب طريا 
 بدأت املتحدة  األمم شـــــــــركاء وســـــــــائر واالتصـــــــــاالت امل لومات ت نولوجيا م تب مع وابلت او  - 47

 تطبيق وهو لســـفر اب اخلاصـــة اتللتحذ ر  اإلل رتوين النظا  تشـــغي  ال ا   هذا من ســـابق وق  يف اإلدارة 
 الطوارئ  حاالت يف ابألمن مت لقة رســــــــــــائ  وتلقي إرســــــــــــال املتحدة األمم ملوظفي  تي  احملمولة لألجهزة
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 من أكثر احلايل الوق  يف التطبيق و ســــــــــــــت م  لســــــــــــــفر.اب املت لقة األمنية تصــــــــــــــارحيهم حالة من والتحقق
  موظف. 21 000
 

  التدريب - 4 
 منع أج  من األمنية املخاطر إلدارة الرئيســـــــــــــــية التدابري أحد  شـــــــــــــــ   األمين التدر ب  زال ال - 48

 لت ز ز اتســــاقا أكثر ت ليمية مســــارات إ اد على اإلدارة وت م  املوظفو . هلا  ت رض اليت املخاطر وختفيف
 ويف التشــغيلية. الســياقات مجيع يف املســائ  لتلك وت لمهم املوظفني فرادى دىل األمن مبســائ  ال ا  الوعي
 موظفي مجيع لتوعية جد دة إلزامية إل رتونية دراســـــــــية دورة اإلدارة أطلق   2018 الثاين/نوفمرب تشـــــــــر ن
 حبلول إكماهلا  ب ( BSAFE) األســـاســـي األمين التدر ب دورة اســـم حت   األمن ســـائ مب املتحدة األمم
 على حمتواها و شــــــــــــــتم  امليدا  يف ابألمن املت لقة الدورة حم  الدورة هذه وحت  .2019 حز را / وني  30
 احل ومية غري واملنظمات األعضــــــــــاء الدول ذلك يف مبا للشــــــــــركاء اآل  متاحة اجلد دة والدروة .حمد ثة مواد

 والشــــــــركاء املتحدة األمم موظفي من 170 000 كا    2019 حز را / وني  ويف امل نية. اجلهات وســــــــائر
  الدورة. تلك واأكمل قد
 اإلحاطة جلســـات نوعية يف االتســـاق ضـــما  على م ا املتحدة األمم منظومة م ســـســـات وت م  - 49

 دورة عليها تشــــــــتم  اليت الت لم مواد مع هات امل ضــــــــما و  احمللي  الصــــــــ يد على املقدمة األمنية والدورات
 ت  ف لذلك  ونتيجة .املتاحة األمين التدر ب ســــــلســــــلة يف للتواصــــــ  توخيا  األســــــاســــــي األمين التدر ب
 وهو األمن  جمال يف التمهيد  التدر ب برانمج بشأ  جد دة توجيهات وضع على املتحدة األمم منظومة
 جد د موقع إىل  ســــافرو  عندما حضــــورها املتحدة األمم موظفي مجيع على  لز  إحاطة جلســــة عن عبارة
 إىل رامية جهود جتر  شــــــــد دة  ملخاطر امل رضــــــــة ال م  ملراكز وابلنســــــــبة .جد د موقع يف ت يينهم عند أو

 على الرتكيز زايدة مع  امليدانية البيئات يف واألمن الســــــــــــ مة هُنج على التدر ب برانمج حمتوى اســــــــــــت مال
 املخاطر إلدارة الرئيســـــــــــــــية التدابري أحد  شـــــــــــــــ   ذلك التدر ب برانمج  زال وال ال ملية. والتمار ن الوقا ة
  2018 عا  ففي إليها. املســـــــافر ن أو اخلطورة الشـــــــد دة املواقع يف املقيمني املتحدة األمم ملوظفي األمنية
 يف واألمن الســـــــــــــ مة هُنج دورات من دورة 571 وشـــــــــــــركائها املتحدة األمم موظفي من 13 464 أكم 
 خمتلفا. بلدا 44 يف امليدانية البيئات

 
 اخلطرية للحوادث ا ستجابة - 5 

 احلوادث من املتضـــــرر ن املتحدة األمم ملوظفي االجتماعي النفســـــي الدعم على الطلب تزا د لقد - 50
 اخلطرية  احلوادث عن الناتج اإلجهاد  اجلةمب وامل نية لإلدارة التاب ة وحدةال  فقام متسارعا. تزا دا اخلطرية

 يف والتثقيف املشـــــــورة لتقدمي جلســـــــة 10 329  قدب املتحدة  األمم منظومة م ســـــــســـــــات مع شـــــــراكة يف
 واالجتمــاعي النفســـــــــــــــي الــدعم تقــدمي ذلــك ومشــ  .2017 ا عــ يف دورة 8 519 مقــابــ   2018 عــا 

 يف وق   اليت اإلرهابية واهلجمات اإلثيوبية  اجلو ة اخلطوط طائرة حتطم حادث من املتضـــــــــرر ن للموظفني
 الذ  واهلجو  اخلرطو   شــهدهتا اليت املدنية واالضــطراابت موزامبيق  ضــرب الذ  واإلعصــار الن ا  ســر 
 عن الناتج اإلجهاد م اجلة لوحدة اتب ني مســــــــتشــــــــار ن اإلدارة وأوفدت نريويب. يف Dusit فندق ل  ت رض
 الصـــــــمود. على املوظفني قدرة وبناء االحتياجات لتقييم الســـــــ   حفظ ب ثات من 8 إىل اخلطرية احلوادث
 األمم موظفي من 6 298 لصاحل مسائ  من ب   تص  وما اإلجهاد م اجلة على التدر ب اإلدارة وقدم 
 إىل االجتماعي النفســــــــــــي الدعم تقدمي  زال وال املناطق. خمتلف يف لألقرا  مســــــــــــاعدا 183 منهم املتحدة
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 واجب عناصر من رئيسيا عنصرا  ش   اخلطرية احلوادث وعقب الشاقة ال م  مراكز يف املنتشر ن األفراد
 ابملوظفني. املنظمة عنا ة
 

 تبذهلا إدارة شؤون السالمة واألمنصالح اليت اإلج ود  - جيم 
الســتجابة بف الية للبيئة األمنية من أج  اتســ ى املنظمة جاهدة للت يف والتأقلم بشــ   مســتمر  - 51

تركيز إ  ء جرت هذا ال ا  عملية إعادة تنظيم داخلية  يف حدود املوارد احلالية  مع وقد ال املية املتغرية. 
ا لســـياســـة واالســـرتالأكرب ليس فقط  دمات األمن املتخصـــصـــة لدعم ال مليات خلتيجية والرقابة  ول ن أ ضـــً

امليدانية. و هدف االســـــت راض الداخلي لإلدارة إىل املضـــــي يف ت ز ز عمليات ســـــري ال م  وكذلك شـــــفافية 
 املساءلة داخ  اإلدارات.

يف املنظمة   ويف إطار دعم دور املنســـــــقني املقيمني  ومتشـــــــيا مع خطة إصـــــــ   الشـــــــ و  اإلمنائية - 52
 م لفنيأصـــدرت اإلدارة توجيهات لتوضـــي  ســـلطة املنســـقني املقيمني ودورهم القياد  بوصـــفهم مســـ ولني 

 .م لفني ابلنيابةألمن ومس ولني ش و  ال
  2017السرتاتيجيتها للموارد البشر ة اليت بدأت يف عا   ايف إطار إعماهل  شج   اإلدارةقد و  - 53

 7 000 املرونة وال فاءة يف إدارة املوارد البشر ة لقوهتا ال املة األمنية املت املة اليت تضم حوايلعلى حتقيق 
  نفذت 2019مركز عم . ويف عا   120من أفراد الســـــــ مة واألمن التاب ني لألمم املتحدة يف أكثر من 

للقوة ال املة األمنية املت املة  وقام  بتبســـــــــــــــيط عمليات املنظم رة برانجمها إلدارة إعادة االنتداب اإلدا
 التوظيف واستحدث  ترتيبات عم  مرنة لدعم التواز  بني ال م  واحلياة.

وتتطلب االســـــــــــتجابة الف الة للبيئة األمنية املتزا دة الت قيد وجود قوة عم  أمنية مت املة تتســـــــــــم  - 54
عززت اإلدارة وجود املز د من املهارات املت ددة التخصــــــصــــــات والتواز  بني اجلنســـــني قد ملرونة والتنوع. و اب

  جنســـــــــية 90والتمثي  اجلغرايف يف القوة ال املة األمنية املت املة ابألمانة ال امة. وتضـــــــــم اإلدارة أفرادا من 
ضـابطات أمن  لل ثور علىر سـ ي اإلدارة بذل جهود مسـتمرة لتحسـني توسـيع التمثي  اجلغرايف. ويف إطاوت

الرابطات املهنية يف مجيع أحناء  من  طلب  اإلدارة الدعم من مجيع الدول األعضـــــــــــــــاء و هنوت يين م ه ت
التقد  احملرز م خرًا  زاد متثي  النســــاء يف الفئة الفنية  دل على مرشــــحات م ه ت. ومما  لل ثور علىال امل 

  قدم  اإلدارة تدر باً 2018. وخ ل عا  2019و  2017املائة بني عامي يف  2والفئات ال ليا بنسبة 
 موظفاً من الرتب املتوسطة. 250يف الش و  اجلنسانية لـ 

 
 بناء سب  التعاون - دال 

 حتسني التعاون األمين بني األمم املتحدة واحلكوما  املضيفة - 1 
الرئيســـــية عن محا ة أفراد األمم املتحدة ومبانيها وأصـــــوهلا. تتحم  احل ومات املضـــــيفة املســـــ ولية  - 55
مع احل ومات املضيفة  ش    عنصرا رئيسيا يف إدارة األمن يف  على حنو ف ال زال الت او  واملشاركة  وال

األمم املتحدة. و لتقى وكي  األمني ال ا  لشــ و  الســ مة واألمن ابنتظا  مع ســلطات احل ومات املضــيفة 
والتهد دات واملخاطر  وتنســـيق  ةلت او  الوثيق من خ ل تبادل التحلي ت املت لقة ابإلملا  ابحلاللضـــما  ا

تدابري الوقا ة والتخفيف من املخاطر  وإدارة األزمات األمنية. وخ ل الفرتة املشــمولة ابلتقر ر  التقى وكي  
دولة عضـــــــــوا ملناقشـــــــــة  17 لســـــــــ مة واألمن مع ســـــــــلطات احل ومات املضـــــــــيفة يفشـــــــــ و  ااألمني ال ا  ل

 األمنية. املسائ 
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ولضــــما  أمن مقر األمم املتحدة وامل اتب املوجودة خارج املقر واللجا  اإلقليمية واحملاكم  تقو   - 56
اإلدارة ابلتنســيق الوثيق مع ســلطات البلدا  املضــيفة امل نية لتوفري احلما ة هلذه األماكن. واســتمرت اإلدارة 

الوثيق مع احل ومات املضيفة لضما  محا ة مرافق األمم املتحدة واحلفاظ على الس مة يف ال م  ابلتنسيق 
 يف تنظيم املناسبات اليت  تمع فيها اآلالف من املندوبني واملشاركني من اجملتمع املدين.

 
ملوظفي األمم املتحدة واألفراد الواجبة مكافحة اإلفال  من العقاب وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان  - 2 

 املرتبطني هبا وامتيازاهتم وحصاانهتم
عن تت او  األمم املتحدة بشــــــ   وثيق مع احل ومات املضــــــيفة اليت تتحم  املســــــ ولية الرئيســــــية  - 57

يف أراضــــيها وكفالة احرتا  امتيازات موظفي األمم املتحدة  مالذ ن  ر  نشــــرهاألمم املتحدة  موظفيمحا ة 
وحصــــــاانهتم. وتشــــــجع املنظمة الدول األعضــــــاء على التقيد ابلصــــــ وك الدولية ذات الصــــــلة. وحىت اآل   

طراف يف اتفاقية ســـــــــــــ مة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا األ إىل دولة 95 نضـــــــــــــم ســـــــــــــوى  مل
 .2005طراف يف الربوتوكول االختيار  امللحق هبا ل ا  األ إىل دولة 33 و  1994 ل ا 
 الذ  تقي د في  حاالت وعقب إصـــــدار اإلجراء التشـــــغيلي املوحد بشـــــأ  ســـــج  ضـــــحااي ال نف - 58
  ت اون  اإلدارة مع إدارات وم اتب األمانة ال امة 2018يف كانو  الثاين/ نا ر   اخلدمةأثناء يف  اةلوفا

ات حلفظ الســـــــ    حت  قيادة إدارة عمليات الســـــــ    إلنشـــــــاء آليات متخصـــــــصـــــــة األخرى وث ث ب ث
 لضما  املساءلة عن اجلرائم اخلطرية املرت بة ضد حفظة الس  .

 
 تعزيز الشرا ا  مع املنظما  غري احلكومية - 3 

ذ ني لألمم الت او  األمين مع الشــــــــــركاء املنفذ ن والتنفي “م ا من أج  إنقاذ األروا ”  زز إطار  - 59
يف   ززاملتحدة. وجرى حالًيا رفع مســــــتوى الت او  ضــــــمن إطار إىل م ا من أج  إنقاذ األروا  مســــــتوى م

يف مناطق خمتلفة يف مجيع أحناء ال امل. وخ ل الفرتة املشـــــــــــــــمولة ابلتقر ر  ركزت اإلدارة على  (11)بلدا 16
طار. وقد مش  ذلك عقد م مترات منتظمة عن ب د مع ذلك اإل  قات مع الشـــــــركاء ضـــــــمن الت ز ز زايدة 
برامج منظمة شـــــــــر  ة  ومشـــــــــاركة مد ر  أمن املنظمات غري احل ومية يف  150تصـــــــــال يف مقر االنقاط 

 امل لفنيإطار م ا من أج  إنقاذ األروا  يف تدر ب املســـــــــــــــ ولني  التأهي  األمين يف األمم املتحدة  وإدراج
 على إدارة األزمات.

ر الت ـاو  ضـــــــــــــــمن إطـار م ـا من أجـ  إنقـاذ األروا  تقـدمي الـدعم إىل املنظمـات غري قـد و  - 60  ســـــــــــــــَّ
ونق  املوظفني واإلج ء الطيب هلم  عندما   و   احل ومية  مبا يف ذلك املســـــــــــــــاعدة يف حاالت األزمات 

اجلد ر ابلذكر أن  قد أجر  اســــــــت راض داخلي للت او  ضــــــــمن إطار م ا من أج  إنقاذ من ذلك مم ًنا. و 
أوســــــاط املنظمات غري احل ومية  يف يف األمم املتحدة و أجر   األروا  من خ ل دراســــــات اســــــتقصــــــائية 

 مز د من املوارد وزايدة املشــــــاركة وحتســــــني تبادل امل رفة لضــــــما  وجود وأبرز االســــــت راض احلاجة إىل توفري
اتســــــــــاق أكرب يف تنفيذ اإلطار يف امليدا . و وصــــــــــى بتوفري قدرات إضــــــــــافية من أج  ت ز ز القيادة وحتقيق 

 الدرجة ال زمة من املشاركة.
__________ 

تشــــــم  تلك البلدا  أفغانســــــتا  وابكســــــتا  يف منطقة آســــــيا واحمليط اهلادئ  ومجهور ة أفر قيا الوســــــطى  ومجهور ة ال ونغو  (11) 
الدميقراطية  وجنوب الســــــــودا   والســــــــودا   والصــــــــومال  وال امريو   ومايل  ونيجرياي يف أفر قيا  وكولومبيا يف األمر  تني  

 فر قيا.أي   واجلمهور ة ال ربية السور ة  وال راق  وليبيا  واليمن يف الشرق األوسط ومشال واألراضي الفلسطينية احملتلة  وإسرائ
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 التحداي  ا سرتاتيجية - رابعا 

األمم املتحدة وعملياهتا. وعلى مدار الســــــنوات ال شــــــر إ  األمن شــــــرط أســــــاســــــي لتنفيذ برامج  - 61
املــاضـــــــــــــــيــة  واجهــ  اإلدارة التحــد  املســـــــــــــــتمر املتمثــ  يف تلبيــة الطلبــات األمنيــة املتزا ــدة والت يف مع 
التهد دات األمنية املتصـــــاعدة. وجنبا إىل جنب مع م ســـــســـــات نظا  األمم املتحدة إلدارة األمن  اختذت 

يف كثري و برامج األمم املتحدة يف الســـياق األمين املتزا د الصـــ وبة. من تنفيذ م ني تلاإلدارة خطوات كبرية ل
ا  ووفود الدول األعضـــــــــاء واملنظمات غري  األخرى للجهات الشـــــــــر  ةمن األحيا   مس  هذا ال م  أ ضـــــــــً

على الدعم ا د املتز الطلب و . وجماهبة البيئة املتســـــــــارعة واملتغرية اتنفيذ براجمهباحل ومية واحل ومات ابل م  و 
 األمين هو أمر ل  ت لفت . ومع ذلك  مل حتدث زايدة مقابلة يف التمو   األمين.

عنصر التم ني الرئيسي ل مليات األمم املتحدة  فإ  متو ل  هو   الدعم األمين أوعلى الرغم من  - 62
مات املت لقة ابل مليات مل حيظ ب د مب انة أعلى يف ت بئة املوارد. ومن أج  تلبية احتياجات الدعم واخلد

ـــ 2018األمنية املتخصصة  أنشأت اإلدارة يف عا   محا ة أفرادكم ” موضوعالصندوق االستئماين اخلا  بـ
ومع ذلك  فإ  إنشــــــــــاء الصــــــــــندوق االســــــــــتئماين مل   د ب د إىل تلقي . “واســــــــــتثمارات م يف األمم املتحدة

يف البيئة  وال م  البقاءأدى ال م  على مت ني األمم املتحدة من  قدمســـــــــــــامهات من الدول األعضـــــــــــــاء. و 
وأظهر القيود اليت   ضـــــغط على املوارد األمنية لإلدارةال درجات أقصـــــى فرض إىلاألمنية املتزا دة الصـــــ وبة 

م آلية متو لها.حتُ   ج  
مم  يف أوائ - 63   ال قد األول من ومُتول اإلدارة من خ ل آلية متو   م قدة ومت ددة الطبقات صــــــــُ

م الت اليف املت لقة ابمليدا  واليت  تم ت بدها يف امليدا  أو املرتبطة مباشـــــــرة بتوفري  القر  ال شـــــــر ن. وتُقســـــــَّ
الدعم التشــــــغيلي من قب  املقر للم اتب امليدانية على املنظمات املشــــــاركة  يف حني تتحم  األمم املتحدة 

وتوجيهها يف إطار امليزانية ال اد ة وحســـــــــــــــاب دعم عمليات حفظ  يةامل نالت اليف املركز ة إلدارة ال ملية 
وتقو  اإلدارة  إىل جانب املنظمات املشمولة بنظا  إدارة األمن يف األمم املتحدة  ابست راض آلية  الس  .

ات التمو   احلالية لألمن لضما  أ  ت و  اآللية مستدامة ومرنة  مع تزو دها مبوارد كافية تتوافق مع الطلب
 املتزا دة لتم ني عمليات األمم املتحدة.

  
 املالحظا  والتوصيا  - خامسا 

يف الوقت الذي يزداد فيه تعقيد املشدددددددددد د األمين العاملي، أصددددددددددبى عزم ا تمع الدو  على  - 64
في إطار فاألمم املتحدة والعاملني يف ا ال اإلنسدددددار أ ثر أنية من أي وقت مضدددددى   موظفيمحاية 

 موظفيعم  تزايد تقدمي اإلغاثة إىل املتضدددددددررين من العواقب اإلنسدددددددانية الوخيمة لعدم ا سدددددددتقرار، ي
حبيدداهتم ورفدداه م وهم خيدداطرون  طرة اخلندداطق امل يف ا ددال اإلنسدددددددددددددار يف نياألمم املتحدددة والعددامل

لالضطالع بو اي  األمم املتحدة املتعددة األوجه، عاملني على تقدمي اإلغاثة ودعم الدول األعضاء 
 يف ج ودها الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

من  32األمم املتحدة وأ ثر من  موظفيمن  16ويف األشددد ر الثمانية عشدددر املاضدددية، لقي  - 65
ا  غري احلكومية العاملني يف جمال تقدمي املسددددداعدة اإلنسدددددانية حتف م أثناء أداء واجب م أفراد املنظم

شدددددددعر بعميق احلزن هلذا الوفيا  وأعرب عن خالّ تعازّي ألسدددددددرهم ألوإنين  نتيجة ألعمال العنف 
   وأدين أبشددددد العبارا  أيع أشددددكال العنفتقبله ميكنمما أمر   فقدان روح واحدة هو فاملكلومة  



A/74/464 
 

 

19-16709 21/27 

 

األمم املتحدة والعاملني يف جمال تقدمي املسددددددددداعدة اإلنسدددددددددانية  ولن يردع  موظفيضدددددددددد  تُرتكباليت 
اإلرث الذي تر ه هؤ ء فاملنظمة رادع عن سددددعي ا إىل إعالء القيم املكّرسددددة يف ميثاق األمم املتحدة  

ة، والعم  يف أما ن الرجال والنساء الشجعان الذين سقطوا، هو حاضر يف التزامنا ابملضي قدماً جبرأ
 وخلق مستقب  أفض  للجميع  ،خطرة ملساعدة من يعانون

و  تزال الزايدة املستمرة  ويظ  ضمان سالمة وأمن أفراد األمم املتحدة على رأس أولواييت  - 66
األمم  موظفواليت يتعرض هلا  وا حتجازيف عدد عمليا  ا ختطاف والتخويف واملضايقة وا عتقال 

األمم املتحدة،  موظفيمن  11، تعرض لالختطاف 2018شدددددددددك  مبعثا للقلق  ففي عام املتحدة ت
وتعكس الزايدة امللحوظة يف   2017يف عام  موظفنيومعظم م من املوظفني احملليني، مقارنة بثمانية 

عدد األفراد املتأثرين حبوادث السدددددددددددالمة وجود الاا مثري للقلق  فخالل الفرتة املشدددددددددددمولة ابلتقرير، 
من موظفي األمم املتحدة حتف م نتيجة للحوادث ذا  الصدددددددددددلة ابلسدددددددددددالمة، مبا يف ذلك  49 قيل

  2019لقوا حتف م يف حادث حتطم طائرة يف آذار/مارس موظفا  21
دارة األمم املتحدة إلمنظمة شدددددريكة يف نظام  50أ ثر من من جانب وميث  ا لتزام الثابت  - 67

مع إدارة شدددؤون السدددالمة واألمن، أسددد مت هذا املنظما  يف التحسدددن  األمن إجنازًا  بريًا  وابلتعاون
  وأسدددفر  السدددياسدددا  والتدابري األمنية املعززة والدعم األمين الفعال عن املوظفنياملسدددتمر يف محاية 

 اخنفاض يف الاها  حوادث األمن والسالمة اليت تؤثر على موظفي األمم املتحدة 
العامة إىل أن احلوادث األمنية أق  من املتوسددددددددا على مدار السددددددددنوا  وتشددددددددري ا لاها   - 68

، اخلمس املاضدددددية، ومع ذلك، ف ناة زايدة مطردة يف احلوادث األمنية يف السدددددنوا  الثالث املاضدددددية
حدداداث يف  1 473، مقددارنددة بددددددددددددددددددددددد 2018يف عددام حدداداث  1 533إأددا  عدددد احلوادث  بلغ إذ
 رد الكافية واليت ميكن التنبؤ هبا لألمن   يزال أمرا   غىن عنه   وهلذا فإن توفر املوا2017 عام
إدارة األمن هبا  ومتشدددددددديا مع ر ييت عمليا  وتقوم األمم املتحدة ابسددددددددتمرار طعادة ضددددددددبا  - 69

السدددالمة واألمن طعادة تنظيم مواردها  واهلدف من ذلك هو تقدمي شدددؤون اإلصدددالحية، قامت إدارة 
لية والكفاءة، جنبا إىل جنب مع شدددددر اء األمم املتحدة، من أج  التمكني من دعم أمين يتسدددددم ابلفعا

هذا اجل د ميث  حتداًي مسدددتمًرا  بيد أنيف الوقت نفسددده   املوظفنيتنفيذ برامج األمم املتحدة مع محاية 
يتطلب توفري ما يكفي من املوارد واملرونة ويتطلب إجراء اسدددددددتعراض تلية التموي  اليت وصدددددددلت إىل 

ودها القصددددوع  وعالوة على ذلك، فإنين أدعو الدول األعضدددداء إىل تقدمي الدعم إىل الصددددندوق حد
 ةلاأانشددددددد الدول األعضدددددداء  ف ذلكا سددددددتئمار إلدارة شددددددؤون السددددددالمة واألمن ابألمم املتحدة   

تكون تكدداليف األمن جزءًا   يتجزأ من عمليددا  النظر يف الو اي  والتخطيا هلددا من البدددايددة،  أن
 األمم املتحدة  موظفيأج   فالة محاية  من
وإىل جانب التعاون الوثيق مع احلكوما  املضدديفة، يشددك  توسدديع الشددرا ا  ا سددرتاتيجية  - 70

مع املنظما  اإلقليمية واجل ا  الفاعلة غري احلكومية جزءا أسددددددددددداسددددددددددديا من اإلدارة األمنية الفعالة  
 إاتحةمن أج   اأسددددددداسدددددددي احة من غري الدول أمر التعاون مع اجل ا  الفاعلة املسدددددددل يشدددددددك  ذلك 

محاية العاملني يف ا ال اإلنسار  سألةإمكانية وصول املساعدة اإلنسانية وزايدة وعي هذا اجل ا  مب
 األمم املتحدة  وموظفي
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بادئ وقواعد القانون الدو ، والقانون الدو  مل العام ا زدراءويسدددددددددددداورر ابلغ القلق إزاء  - 71
حلكوما  املضدديفة وأيع األطراف ا على تقع اليتوأود أن أ  د على املسددؤولية األسدداسددية  اإلنسددار 
ا عتداء املتعمد فاألمم املتحدة والعاملني يف ا ال اإلنسددددددددددددار   موظفيماية حب يتعلق مااملتنازعة في

احلكوما  املضدددديفة  وأحث األمم املتحدة قد يشددددك  انت ا اً للقانون الدو  اإلنسددددار  موظفيعلى 
األمم املتحدة والعاملني يف جمال تقدمي املسددددداعدة اإلنسدددددانية  موظفيعلى تقدمي مرتكيب اجلرائم ضدددددد 

 العدالة  إىل
األمم املتحدة وأمن م قيد  موظفيوأود أن أوصددددددي اجلمعية العامة أبن تبقي مسددددددألة سددددددالمة  - 72

 ملتحدة إلدارة األمن نظرها، وأن تواص  تقدمي الدعم الكام  لنظام األمم ا
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 املرفق األول
 األمم املتحدة الذين تضرروا من حوادث متعّلقة ابلسالمة واألمن موظفو  

 عدد املوظفني املتضرر ن 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 فئة احلوادث املت لقة ابلس مة واألمن

2019 
)األشـــــــــــــــــــهـــــر 
 الستة األوىل(

 5 11 9 10 23 15 18 الوفيات النامجة عن أعمال عنف         

 29 20 13 11 16 15 10 الوفيات النامجة عن حوادث مت لقة ابلس مة 

 42 67 70 70 99 65 82 اإلصاابت النامجة عن أعمال عنف

اإلصــــــــــــــــــاابت النــــامجــــة عن حوادث مت لقـــة 
 69 114 111 93 130 101 144 ابلس مة 

 5 11 8 7 21 6 17 االختطاف 

 203 401 402 375 511 530 314 السرقة 

 150 382 406 421 452 467 345 اقتحا  املنازل والسطو عليها

 19 41 47 44 81 104 35 االعتداء املشدَّد 

 5 10 28 17 12 8 4 االعتداء اجلنسي 

 170 391 316 231 405 295 108 التخو ف واملضا قة

 36 85 63 102 69 128 138 االعتقال واالحتجاز 

 733 533 1 473 1 381 1 819 1 734 1 215 1 ا موع  
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 املرفق الثار
 اهلجما  اليت تعرضت هلا منشآ  األمم املتحدة وَمر باهتا الرمسية  

 2018 2017 2016 2015 فئة احلوادث األمنية
2019 

 )األشهر الستة األوىل(
 17 23 23 56 35 اهلجمات اليت ت رض  هلا منش ت األمم املتحدة      

 49 89 51 146 155 اهلجمات اليت ت رض  هلا مركبات األمم املتحدة

 28 51 150 90 109 اقتحا  منش ت األمم املتحدة

 94 163 224 292 299 ا موع 
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 املرفق الثالث
 2018تضّرروا من حوادث أمنية يف عام األمم املتحدة املدنيون الذين  موظفو  

 فئة احلوادث األمنية
عـــدد املوظفني 

 املتضرر ن
املـــوظـــفـــو  
 الدوليو 

املـــوظـــفـــو  
 اإلانث الذكور احملليو 

عــــــــــــــــــــــــــــــدد 
 ظروف احلوادث األمنية البلدا 

 (8(  اجلرمية )3النزاع املسل  ) 9 2 9 6 5 11 الوفيات النامجة عن أعمال عنف         
الوفيــــات النــــامجــــة عن حوادث مت لقــــة 

 ابلس مة 
  مبا يف ذلك حادثتا  17حوادث مرور ة ) 14 3 17 16 4 20

تشــــــــــــــم   مركبات اتب ة لألمم املتحدة(  
( احلوادث األخرى املت لقــــــــة 1الطريا  )
 (2ابلس مة )

(  اجلرمية 3اإلرهاب )(  4النزاع املســـل  ) 18 9 58 54 13 67 اإلصاابت النامجة عن أعمال عنف
(60 ) 

اإلصـــــــــاابت النامجة عن حوادث مت لقة 
 ابلس مة 

 27  مبــا يف ذلــك 112حوادث مرور ــة ) 31 42 72 89 25 114
حـــــاداث  شـــــــــــــــمـــــ  مركبـــــات اتب ـــــة لألمم 
املــتــحــــــــدة(  احلــوادث األخــرى املــتــ ــلــقــــــــة 

 (2ابلس مة )
ــــــ  أحــــــد موظفي األمم  7 2 9 8 3 11 )أ(االختطاف املتحــــــدة على قُت

أ د  حمتجز  الرهائن  ومت إط ق ســـــرا  
 مجيع املوظفني اآلخر ن.

  70 133 268 195 206 401 )ب(السلب
  76 127 255 145 237 382 )د(والسطو عليها )ج(اقتحا  املنازل

  19 7 34 30 11 41 )ه(االعتداء املشدَّد
  9 8 2 8 2 10 االعتداء اجلنسي

  72 151 240 174 217 391 )ز(واملضا قة )و(التخو ف
  27 2 83 81 4 85 ) (االعتقال واالحتجاز

   480 1 053 806 727 1 533 ا موع 
 

واشرتاط ائن عم  مقيد للحر ة تقو  ب  جهات من غري الدول من خ ل است مال القوة أو التهد د ابست ماهلا أو من خ ل التغر ر  مبا يف ذلك أخذ الره )أ( 
 حتقيق مطالب م ينة إلخ ء سبيلهم.

 ف   أو حالة استي ء على ممتل ات بصورة غري مشروعة عن طر ق است مال ال نف أو التهد د ابست مال ال نف. )ب( 
 االعتداء اجلسد . شدد درجة خطورهتا است مال القوة أو  الدخول إىل املنازل عنوًة ب  إذ  بنيَّة ارت اب جنا ة أو جرمية )ج( 
 الدخول إىل املنازل عنوًة ب  إذ  بنيَّة ارت اب جنا ة أو جرمية. )د( 
 عم  غري مشروع  ضع املوظفني  بدو  موافقتهم  يف حالة خوف من ت رضهم لألذى اجلسد  أو الضرب بش   فور . )ه( 
 ف   الرتهيب أو التخو ف أو ف   الردع عن طر ق التهد د. )و( 
 لقيا  بتصرفات منتظمة و/أو مستمرة وغري مرغوبة ومزعجة ال حتقق أ  غرض مشروع وتسبب أملا نفسيا شد دا.اف    )ز( 
 ف   تقو  ب  أطراف من الدول. ) ( 
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 املرفق الرابع
 ألمم املتحدةاشددددددر اء  املوظفون لدعاليت تضددددددّرر من ا  اخلطريةاحلوادث األمنية   

 إدارة شؤون السالمة واألمناملنفذين، وفقا ملا أُبلغت به 
 عدد املوظفني املتضرر ن 

 2018 2017 فئة احلوادث األمنية
2019 

 )األشهر الستة األوىل(
 20 32 42 املوظفو  الذ ن لقوا حتفهم نتيجة أعمال عنف    

 50 69 62 الذ ن أصيبوا نتيجة أعمال عنف املوظفو 

 43 61 84 الذ ن اختطفوا املوظفو 

 16 21 11 اهلجمات املسلحة على املنش ت

 24 59 68 اقتحا  املنش ت

 37 72 114 اهلجمات املسلحة على املركبات

 190 314 381 ا موع 
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 املرفق اخلامس
احلوادث األمنية اليت تعّرض هلا املوظفون احملليون يف و الة األمم املتحدة إلغاثة   

 الفلسطينيني يف الشرق األدىنوتشغي  الالجئني 
 عدد املوظفني احملليني املتضرر ن 

 2019منتصف عا   2018 2017 فئة احلوادث األمنية
 صفر 1 صفر الوفيات النامجة عن أعمال عنف    

 صفر 2 صفر الوفيات النامجة عن حوادث مت لقة ابلس مة

 1 6 5 اإلصاابت النامجة عن أعمال عنف

 صفر 4 3 اإلصاابت النامجة عن حوادث مت لقة ابلس مة

 صفر صفر صفر االختطاف

 صفر 9 10 السرقة

 صفر 1 صفر اقتحا  املنازل

 10 49 56 االعتداء املشدَّد

 1 صفر صفر االعتداء اجلنسي

 صفر صفر صفر السطو على املنازل

 38 123 102 التخو ف

 صفر 5 7 املضا قة

 1 3 21 واالحتجازاالعتقال 

 صفر 2 صفر األفراد املفقودو 

 189 404 3 النهب

 1 4 1 احلر ق املت مد

 6 16 صفر احلرائق

 5 12 13 النزاع املسل  

 صفر 3 1 املتفجرات من خملفات احلرب

 121 304 2 التخر ب

 7 32 2 حوادث املرور على الطرق

 10 59 صفر اقتحا  منش ت األمم املتحدة

 32 135 13 غري ذلك 

 422 174 1 239 ا موع 

 

 


