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 الدورة الخامسة والسبعون 
 األعمالمن جدول  73البند 

تعزيز تنسييييلم المسيييياادة اواسييييااية والمسيييياادة ال و ية ال   
تقييييدمألييييا احمة الم اييييدة ا  ،ييييافي الكوار    مييييا ا   ليييي  

 المساادة افق صادية الخاصة
    

سيييييأمة ولما العاميلا ا  مجاي تقدية المسييييياادة اواسيييييااية و،ماية مو      
 احمة الم ادة

  
 تقرير احملا العام  

  

 موجز 
لقــد لت ــب الباألــي األمناــي اليــالماــي تق بوت من التق ةــال المتزافــدة والماولــي  تقــد  اوتل الباألــي  

إلى الظ وف  2019( تق عـــا  19-األمناـــي الميقـــدةي من اـــــــــــــاـــاو مـــا يبـــ  م   تا و   وتو ـــا   وتاـــد
و زافدل مظاه   ي و زافدل أتاات ويوع يالي  مد ايي2020المســـــــــبويي التق اـــــــــببت ا ال ا حي تق عا   غا 

 عد  االاتق ات بشك  ما ل تق جماع أ حاء اليالم 

تق جماع الب دان والقاتالي  ســـيى األمم المتحدة واليام ون  19-وحتى تق ظ   فشـــق جا حي  وتاد 
تق م ال المســـــاعدة اي ســـــا اي إلى موااـــــ ي اليم  اي ســـــا ق واليم  تق م االل الســـــال  وحقوو اي ســـــان 

المســـــــــــــتدامي تق جماع أ حاء اليالم  وألواجا موظفو األمم المتحدة واليام ون تق م ال المســـــــــــــاعدة والتنماي 
اي ســـا اي أتااتام أمنايي ادءام من النزاعال المســـ حي وال  ألمي والقالي  المد اي والتا ف اليناالي واـــوالم إلى 

لمساعدة المحتاجان  ويد ااتم    اهاي األجا ب والتض ا   ومع ذلكي ت م فواا ون اليم  تق أما ن تا ة 
عم  م ع ى ال غم من التأثا  اليم ق واألمنق الســـــ بق ل  ا حي ع ى إمكا اي إالـــــال المســـــاعدال اي ســـــا اي 

  19-و نفاذ الب امجي بما تق ذلك التلدي ل ا حي  وتاد
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اليام ان تق وألقد  هذا التق أل  لمحي عامي عن الباألي األمناي اليالماي و أثا ها ع ى اـــــــــــــالمي وأمن  
م ال  قدام المســـاعدة اي ســـا اي وموظفق األمم المتحدة   ما فتناول التق أل  ااـــت ابي المنظمي ل مســـا   التق 
 دت  تق  ااو اتتلـــــار إلاتة اـــــ ون الســـــالمي واألمن و ظا  األمم المتحدة يلاتة األمني و ذلك ال  ول 

األمن و اســـــــــــــا  عم اال األمم المتحدة تق جماع أ حاء المبذولي لمواج ي التحداال والماالب المتي قي بإلاتة 
 اليالم  وألتضمن التق أل  مالحظال و وااال ُ قدَّ  لكق  نظ  تا ا ال معاي اليامي 
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 مقدمة - لوف 

ي إلى األمان اليا  أن اقد  إلا ا تق لوت  ا الخامســـــــــــــي 74/116ب بب ال معاي الياميي تق ي اتها  - 1
اـــــــامالم عن ست  المســـــــت دال المتي قي بســـــــالمي وأمن اليام ان تق م ال  قدام المســـــــاعدة والســـــــةيان  ق أل ام 

وب بب ال معاي إلى األمان اليا  أن ُاضـــــــمرن  ق أل    وحمااي أت ال األمم المتحدة وعن  نفاذ الق ات اي ســـــــا اي 
 قاامام آلثات المخاب  المحديي بســــــــالمي وأمن ه الء الموظفاني ولوتــــــــع اــــــــاااــــــــال منظومي األمم المتحدة 
واات ا ا اا  ا ومةالتا  ا تق مادان السالمي واألمن ولتنفاذ   ك الساااال واالات ا ا اال والمةالتال والنتا ج 

 عن ا  التق  سف 

 2019 ا ون اليا ق/فناف   1وألغاق هذا التق أل  تت ة األاــــ   اليما اي عشــــ  الماتــــاي الممتدة من  - 2
ي ومــا ف  ةب ا ــا من   ــدفــدال ي  وألقــد  لمحــي عــامــي عن الباألــي األمناــي اليــالماــ2020حزأل ان/فو اــا  30إلى 

ذ  ــا األمم المتحــدة ل تلــــــــــــــدي لت ــك وايج اءال التق ا خــي (1 ومخــاب  أمناــي  واجــا موظفق األمم المتحــدة
األمناي التق  واج  ا المنظمي  وألختتم التق أل  اتقدام مالحظال و واــاال  عباملــالت دفدال والمخاب ي وال

 لكق  نظ  تا ا ال معاي اليامي 
  

 احخطار احمنية ال   ي عّرض لألا مو  و احمة الم ادة -  اايا 

 العالميةالبلئة احمنية  -للف  

( تق 19- اوتل الباألي األمناي الميقدة بالفي ي من اـــــااو ما يب  م   تا و   وتو ا   وتاد لقد – 3
يالي   ويوع أتااتي و زافدل 2020إلى الظ وف غا  المســــــبويي التق اــــــببت ا ال ا حي تق عا   2019عا  

  ويد لت ب الباألي األمناي اليالماي عد  االاــتق ات بشــك  ما ل تق جماع أ حاء اليالم مظاه  لمد ايي و زافد
 تق بوت من التق ةال المتزافدة والماولي 

 بالتق ال غ افاا الســاااــايي و زاعال مســ حي  لب األاــ   اليما اي عشــ  الماتــاي تت ة  حوال ا و  - 4
ي وحاالل بواتئ الوااــــــــيي النااو تق م ال اللــــــــحي الياميي وتــــــــغو  االيتلــــــــالاي وأ مال لفوني أمدها

ال مناتايي و يمُّق مظاه  الظ م االجتماعق وااليتلــاليي وا يدا  األمن الغذا قي وال   ة ال ماةايي واــدم
 ي و نايص أمن الفضاء ايلكت و ق التض ا  أعمالالقوماي و  الوالشيبوألي و  اهاي األجا بي و نامق النزع

اســــاي تق مناقي الشــــ و الســــاااــــاي واالجتماةاي  شــــك    دفدال ت  القالي ي ظ ب 2019وتق عا   - 5
األواــــب واــــمال أت ألطاا  واــــاا ل النزاعال المســــ حي والتو  ال الســــاااــــاي ع ى مناقي الخ اج  و وااــــ ب 

  داا اا فقي والتشــــــ ألد القســــــ يي واــــــوء الالقالي  المد اي بســــــبب اال تخابالي والنزاعال المســــــ حيي والين  
ل ال  ال و وج ااــتم ال  ألمي المنظمي و  ااــتم لاالي و التا ف الين ســببالمواتل وا يدا  األمن عب  الحدول ب

الفاع ي المســـ حي غا  التابيي ل دولي ال اـــاما تق أجزاء من أت ألطاا جنور اللـــح اء الكب م  واـــ دل مناقي 
ساـــــــاا والمحاب ال الئ اليدفد من الحوالة األمناي المتي قي بالتا ف اليناال  و زافدل األعمال ايج اماي تق 

__________ 

إلى جماع الموظفان المشــمولان انظا  األمم المتحدة يلاتة األمني بمن “ موظفو األمم المتحدة”ألغ ا  هذا التق أل ي اشــا  ملــا    (1  
تا م موظفو منظومي األمم المتحدةي ومتاوعو األمم المتحدةي واألت ال اليسك ألون وأت ال الش بي الذفن ا  ي  ش هم ع ى أاا  ت لي 

وت الم المتيايدفني والخب اء المك فون بم ا ي واـــا   تق بييال حفظ الســـال  أو الةييال الســـاااـــاي الخااـــيي والخب اء االاـــتشـــاتألوني 
وال اشـــــــا  الملـــــــا   إلى األت ال المســـــــ ولان الميانان بموجب ا فاو  يايدي مةااـــــــ  مع إحدم م اـــــــســـــــال منظومي األمم المتحدة  

 اليسك ألان تق الوحدال الوبناي أو أت ال وحدال الش بي المشك ي عند  ش هم مع وحدا  م 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/116
https://undocs.org/ar/A/RES/74/116
https://undocs.org/ar/A/RES/74/116
https://undocs.org/ar/A/RES/74/116
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اـــاا   ا ايي اماي   لب المنظمال ايج اماي  فوذها و البســـاالال اناي والةح  الكاتألبقي حاث مناقي أم ألكا 
ــــات مزعزعــــي لالاـــــــــــــتق ات  تا ــــي ل  ــــي من سث ــــب المناق ــــ وعــــا  ــــي  قالي ــــي وال   ة ال مــــاةا ــــكالمــــد ا  و ــــذل

 االيتلالاي  الضا قي

فايم التحداال اليالماي القا ميي و شـــ  المزألد من األاـــةار  إلى  19-ويد ألم ظ وت جا حي  وتاد - 6
 الوالنزع يالي قا الاالجتماةاي وااليتلــــــــالاي التق  حم  أبيالام من التو    تو الكامني وتاء ا يدا  األمن والفوا

تـــــد  دااا  االحتواء إلى احت اجال المد اي من مظاه ال  قالي القوماي  وع ى اللـــــياد اليالمقي  اوتل ال
باآلثات االيتلـــــــالاي ل  ا حيي مما ألم إلى  فايم المظالم الســـــــاااـــــــاي واالجتماةاي   اـــــــ ي ل اأواـــــــع  اايام 

 وااتغ ب ال ماعال المتا تي الينافي واليلابال ايج اماي المنظمي هذ  ال ا حي تق ميظم المنابق 

يب ال ماعال ا - 7 يتهاااي وال ماعال المتا تي الينافي المتناتســـــــــــــي  ااو وتق غ ر أت ألطااي واـــــــــــــر
عم اا  ا لتمتد إلى منابق جدفدة  وألم  واــــع ال ماعال التابيي لتنظام الدولي اياــــالماي تق الي او والشــــا  

بحا ة  شــــال إلى أيلــــى الســــاح  الغ إق ألت ألطااي إلى  ألالة عد  االاــــتق ات تق  تــــفافو نظام القاعدةي من 
تق اـــــ و أت ألطااي ااـــــتم  تا  التا ف اليناالي حاث وااـــــ  المســـــ حون  تع األج زة المتف  ة المناقي  و 

 الادوألي اللنع وان ه مال عنافي 

األم  النداء الذي وج ا األمان اليا  تق سذات/مات  إلى  بالئ تقوتق جنور اــــ و ساــــااي أاــــف   - 8
أويفب بيض ال ماعال المســـــــــــــ حي  تقد ا ي  تق جماع أ حاء اليالم عن  تا ج إا اااي ي وي  يبالو النات

 19-التلـــــدي ل  ا حي  غا  أن ال ماعال المتا تي ااـــــتغ ب الخوف من  وتاد أعماللتاســـــا   يتال ا م يتام 
 ع ى التح ألض ع ى المزألد من عد  االاتق ات   التش اع أ ةاع

 لينافي  تا ي الحتواءتق ال  ا م ا واـــــــــــــ دل أم ألكا الال اناي ومناقي الةح  الكاتألبق ا خفاتــــــــــــــام  - 9
ل يلـــــــــــــابال ايج اماي المنظمي  وتق اليدفد من الب داني  شـــــــــــــك  تالعام  لم   حيا ال    إال أن هذ19- وتاد

يب هذ  اليلابال  ااو ااا   ا مستخدمي أاالاب  نم عن مزألد من ال  أة   وار

وال ماعال ايتهاااي  اع مو ال  نظام الدولي اياـــــــــــــالماي تق الي او والشـــــــــــــا  و نظام القاعدة وأ ةا - 10
المتا تي وال ماعال المتا تي الينافي األت م أ شــات ا تق ا دان من ا أتغا ســتان وال م وتألي الي إاي الســوتألي 
واللــومال والي او ومو امباقي و ذلك تق منابق  شــم  مناقي بحا ة  شــال ومناقي الســاح  ومناقي اــاناءي 

 حي  وأع إب بيض هذ  ال ماعال عن عزم ا م اجمي األمم مســتغ ان إعالة  شــ  يوال األمن ل تلــدي ل  ا
المتحدة  وأ احب القاول المتلــــــ ي بال ا حي أاضــــــام ت اــــــام لزألالة   ناد الفألال الضــــــعافي عب  اي ت  بي مي  

 الشةار والياب ان عن اليم  

السـ ع إلى ويوع وتق الب دان التق  سـول تا ا االيتلـالال غا  ال اـمايي ألم ات فاع الةاالي و قص  - 11
الممت كال  وأتــــــــــيفب ال ماعال ايج اماي من ااــــــــــت ابي الســــــــــ االي مما أعاو  بلباأعمال   ب وج ا م 

الم تميال المح اي تــــيفام  ومع  دهوت الوتــــع األمنقي أاــــةحب  اــــدواــــول المســــاعدال اي ســــا اي إلى أ
 لأل شاي ايج اماي  ال  ال الفاع ي تق م ال اليم  اي سا ق هدتام 

ي  زافد اعتمال النا  19-وإا خاذ التدااا  ال اماي إلى  قااد الســـــــف  والح  ي ل حد من ا تشـــــــات  وتاد - 12
اــــــتخد  الم  مون الب ام اال الخبايي وإ امج الفداي اع ى أاــــــالاب اــــــ اء الســــــ ع والخدمال عب  اي ت  ب  و 

  التوتألد والبنى التحتاي الضــــــــاتة الاــــــــت داف جماع القااعالي مما هدل أ ظمي ال عااي اللــــــــحاي واــــــــالاــــــــ
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والخدمال ال وجستاي واألعمال الت اتألي  وتق بيض الب داني يا  الم  مون بم اجمي النظم التشغا اي ل وظا   
 األاااايي مي  الماا  والك  إاء والم اتق اللحاي وإ فاذ القا ون 

اي والتضـــــــ ا  المزعزع ة األت م اال تشـــــــات الســـــــ ألع ل شـــــــياتال ومحا ا  مســـــــت دومن اال  اهال ال - 13
التق فتم  وجا  ا إلى حد  با  من تالل واــــا   التوااــــ   يلالاــــتق ات  وت زل حمالل التضــــ ا  ايعالمق

كاذبي ل نا  من اــدقاي المشــوتة اللــحاي  ووييب حمالل  ضــ ا اي ااــت دتب المي ومال الع ى  ياالجتماعق
األمم المتحدة واليام ان  تـــــدالت دفدال الموج ي  لد زاف و ذلكاألمم المتحدة لزألالة مشـــــاع  اليداء   اه اي 

 تق م ال  قدام المساعدة اي سا ايي بما تق ذلك ع ى واا ب التواا  االجتماعق 

مد أ بول بســــببوتق األاــــ   اليما اي عشــــ  الماتــــايي ااــــتم   دهوت الحالي اي ســــا اي اال هوالة  - 14
 2018م اون اـــــــخص تق   ااي عا   70,8 حاء اليالم من األ مال  وات فع عدل النا حان يســـــــ ام تق جماع أ

ت أن 2020وتق ادااي عا    (2 2019م اون اــــخص تق   ااي عا   79,5إلى  م اون اــــخص تق  168ي ُيد ر
وااــتم  ات فاع هذا اليدلي وهو األع ى منذ عقولي   (3 جماع أ حاء اليالم اــاحتاجون إلى المســاعدة اي ســا اي

ي ا غ عدل المحتاجان إلى المســـــــــاعدة اي ســـــــــا اي 2020منتلـــــــــ  عا   ح ولوإ  19- وتادبســـــــــبب جا حي 
  (4 م اون اخص 250

ويدمب إلاتة اـــــــ ون الســـــــالمي واألمن الدعم تق م ال الســـــــالمي واألمن إلى موظفق األمم المتحدة  - 15
ظ ب ال  مال ع ى وغا هم من اليام ان اللـــــــــــــحاان الدولاان تق جماع أ حاء اليالم  وتق هذا الســـــــــــــااوي 

ت ا منظمي و ي ر   -اليام ان تق الم ال اي ســــــــا ق وال  مال تق م ال ال عااي اللــــــــحاي ملــــــــدت ي ق  با  
   عم  من أعمال الين  ال فظق أو البد ق أو ايعايي أو الت دفد بالين  التق ”اللـــــــــــــحي اليالماي بأ  ا 

اي تق حاالل الاواتئ وإمكا اي الحلـــــــول ع ى  يت    وات  تدمال ال عااي اللـــــــحاي اليالجاي و/أو الويا 
إفبوال تق ال زء  وإاء فشـــــقتالاات ي ل أعمال التلـــــدي تي ى اـــــبا  الميالي  أث ل  (5 “هذ  الخدمال و قدام ا

ما  ي تــــــب  الشـــــــ يق من جم وتألي الكو غو الدامق اباي باألعمال ايج اماي وأ شـــــــاي المتم لفني حاث  يا ام 
التق  ــدف هــا األمم المتحــدة واـــــــــــــ  ــانهــا المنفــذون ل  مــال من جــا ــب ال مــاعــال  الاوايم الاباــي والم اتق

والت هاب وال  مال المةاا ة ع ى  يايج اماي واألت ال اال ت ا ألان  وواجا موظفو المساعدة اي سا اي المضااق
أما ن عم  م وم  ةا  م ومســـتولعا  م  ويدمب ايلاتة التح ا  والمشـــوتة والخب ة ل حد من تا  إلحاو األذم 

ال  مال تـــــــد اليام ان تق م ال األ شـــــــاي اي ســـــــا اي واليام ان تق  دل  الخدمال  و ااي بالموظفان أو 
ل قا ون الدولق  اام  ى   اه  عال المس حي وحاالل الين  األت م م ال ال عااي اللحاي تق اااو النزاع

اي ســـــا ق ويا ون حقوو اي ســـــان  وأا غ   ظا  تاـــــد ال  مال ع ى منظومي ال عااي اللـــــحاي التابع لمنظمي 

__________ 

اال  اهال اليالماي: النزوح ”  “Global Trends: Forced Displacement in 2019”مم المتحدة لشـــــــ ون الالجألاني مفوتـــــــاي األ (2  
 ( 2020  وإن اغني ( “2019القس ي تق عا  

 ( 2019 جناالي “ 2020ال محي اليامي عن اليم  اي سا ق اليالمق ”مكتب  نساق الش ون اي سا ايي  (3  

 متــــــاحــــــي ع ى ال ابب التــــــالق:  “2020ال محــــــي اليــــــامــــــي عن اليمــــــ  اي ســــــــــــــــــــا ق اليــــــالمق ”ي Humanitarian InSightاوابــــــي  (4  
https://hum-insight.info/  

  www.who.int/news-room/q-a-detail/attacks-on-health-careمتاح ع ى ال ابب التالق:  (5  

https://hum-insight.info/
https://hum-insight.info/
http://www.who.int/news-room/q-a-detail/attacks-on-health-care
http://www.who.int/news-room/q-a-detail/attacks-on-health-care


 A/75/246 

 

6/28 20-12270 

 

تالل الفت ة  وإي امام  ا دام  14تق م ال ال عااي اللـــــــــــــحاي تق  ه ومام  1 135اللـــــــــــــحي اليالماي عن ويوع 
  (6 حالي إاابي 779حالي وتاة و  290بالتق أل ي مما أاف  عن المشمولي 

 
 (7 نظام احمة الم ادة ودارة احماب مستالاواد  احمنية ال    -  اء 

 لاواع الاواد  وآ ارها ايى مو    احمة الم ادة - 1 

األمم المتحدة تق من موظفق  1 516أث ل الحوالة المتلـــــ ي بالســـــالمي واألمن بشـــــك  عا  ع ى  - 16
وعدلام أي  من متواب  بفافام  ي وهو ما امي  ا خفاتام 2018تق عا   موظفام  1 533ي مقات ي اــــــــــــ 2019عا  

 (  ا ظ  الشك  األول( ت لام  1 558  2019و  2012اان عامق  عدل الموظفان المتض تألن انوألام 

 
 الشك  األول  

 حمة الم ادة،واد  السأمة واحما ال   تضرر منألا مو  و ا  

 

 

 

 

 

 

 
  

من موظفق األمم المتحدة حتف م بســـــــبب أعمال الين ي وهو  ف  اليدل  11ي لقق 2019وتق عا   - 17
الحوالة تق أتغا ســــــــــتاني وجم وتألي الكو غو الدامق ابايي وجابو قي    ك   ووييب2018  تق عا  المســــــــــ َّ 

تق حوالة م  ةاي  ت لام  92والســـــولاني واللـــــومالي وفا قي ولابااي وهافتق  وإايتـــــاتي إلى ذلكي أاـــــاب 
ـــــ  ي لقق اثنان من 2020  وتق األا   الستي األولى من عا  2018تق عا   ت لام  67بأعمال عن ي مقات ي اـ

تق غا ا وماا مات  وإشـــــــــــــك  عا ي ظ  عدل   ماب وتا  ا بســـــــــــــبب الين   و  امم المتحدة حتف مموظفق األ
 2019إلى عا   2016تق الفت ة من عا    ســـــــــــــباام  موظفق األمم المتحدة الذفن يت وا  تا ي ل ين  مســـــــــــــتق ام 

 قدة متيدلة الشك  اليا ق(ي تغم أن األمم المتحدة وايب  ااو عم اا  ا لتشم  ااألال أمناي مي  ا ظ 
 

__________ 

  https://extranet.who.int/ssa/Index.aspxمتاح ع ى ال ابب التالق:  (6  

ومي األمم المتحدة والمنظمال الدولاي األت م التق ويريب ع ى مذ  ة اشـــــــم   ظا  األمم المتحدة يلاتة األمن جماع م اـــــــســـــــال منظ (7  
  فاهم مع األمم المتحدة ألغ ا  األمن 
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 الشك  اليا ق  

 مو  و احمة الم ادة الذيا لقوا ،  ألة  سبب العنف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

أعمـال إج اماـيي  إلى حـاالل 6 يزم ي  ُ 2019حـالـي وتـاة  ـاجمـي عن الين  تق عـا   11ومن اان  - 18
الســـــــني  تا ي أتيال تق الما ي من اياـــــــابال التق وييب   ك  95حاالل إلى ايتهار  و ا ب  ســـــــةي  5 و

ي 2020إج اماي  ا ظ  الشـــــــــك  اليالث والم تق اليالث(  وتق الفت ة من  ا ون اليا ق/فناف  إلى حزأل ان/فو اا 
ي  ا ب الحوالة المتلـــــــــــــ ي 2012 وتق اثنان من الموظفان  تا ي ل ين  المتلـــــــــــــ  بال  ألمي  ومنذ عا  

ين  تق اـــفوف موظفق األمم المتحدةي وهو ما امي  بايج ا  الســـبب ال  اســـق لحاالل الوتاة الناجمي عن ال
  2019و  2012تق الما ي من الوفاال تق الفت ة الممتدة اان عامق  60أ ي  من 

 
 الشك  اليالث  

 مو  و احمة الم ادة الذيا لقوا ،  ألة  سبب العنف   اسب ائة الخطر   
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ع ى م  ةال  ه ومام  89ع ى مةا ق األمم المتحدةي و  مةااــــــــــــ ام  ه ومام  53ي ويع 2019وتق عا   - 19
  وا لالل هذ  األ واع حالثام  296لمةا ق األمم المتحدةي وإ غ م موع الحوالة  ايتحامام  154األمم المتحدةي و 

تق الما ي تق ال  مال ع ى المةا قي مقات ي  40من ال  مال تق السنوال األتإع الماتايي مع  ألالة انسةي 
ع ى الم  ةـــالي ع ى التوالق(  ووييـــب ميظم   ـــك  ه ومـــام  89ع ى المةـــا ق و  ه ومـــام  23  2018بيـــا  

ال  مال تق أتغا ســـتاني وجم وتألي الكو غو الدامق ابايي وجنور الســـولاني والســـولان  لاتتوت(ي واللـــومالي 
 2019حدة تق عا  م  ةي تاـــماي  ابيي لألمم المت 61وهافتق  و شـــا  التقاتأل  إلى تقدان أو  ضـــ ت  يومالق
ع ى مةا ق األمم  مةااـــ ام  ه ومام  24ي ويع 2020ال  مال  وتق األاـــ   الســـتي األولى من عا   لت ك تا ي 

 مةا ق األمم المتحدة ل ايتحامام  85ع ى م  ةال األمم المتحدةي و  ه ومام  76المتحدةي و 

تق  ظا  األمم المتحدة يلاتة   استم  إلتالا تقوأل  د هذا اال  ا  الميا  ل ق ق جدوم التحسانال ال - 20
األمن ع ى  دااا  إلاتة األمني وإبات الســـاااـــال الياميي والتدتألب والتنســـاق مع الحكومال المضـــافي لتيزألز 

 حمااي موظفق األمم المتحدة وأاول ا ومةا ا ا 
 

 ال  ا م  

الةالغ  2019المي واألمن تق عا  من اان موظفق األمم المتحدة المتضـ تألن من حوالة متلـ ي بالسـ - 21
تق الما ي( تــــــحاي ج ا مي واــــــم  ذلك الســــــ بي وايتحا   57 حوالق  موظفام  861ي ويع موظفام  1 516عدلهم 

المنا لي وأعمال الســــــــاوي واالعتداء المشــــــــدلي واالعتداء ال نســــــــق  ا ظ  الشــــــــك  ال ابع والم تق اليالث(ي وهو 
(  ويد  م  وظاال ميظم موظفق األمم المتحدة المتضـــــــــــــ تألن من 834  2018امي   ألالة بفافي عن عا   ما

 تق الما ي(  55 حوالق  2018تق الما ي(ي ع ى غ ات ما  م تق عا   57لولاام  حوالق  2019ال  ألمي تق عا  
 

 الشك  ال ابع  

 مو  و احمة الم ادة الذيا تضرروا ما الجرائة   اسب ائاي الجرائة   
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 ايتهار  

 2019موظفق األمم المتحدة بســـــــــــــبب ايتهار تق عا   اـــــــــــــفوف تق ةحدثب تم  حاالل وتا - 22
مســـــ   اـــــنا متا تون عنافون تق مقت   اعتداءي  ســـــبب 2019أاات/مافو  31فق تالشـــــك  الخام (    ا ظ 

ي ُيت  ثالثي من 2019سر/أغسا   10اللومال  وتق باو يتق غالك أحد أت ال األمم المتحدة الميانان مح اام 
موظفق األمم المتحدة وُج ح ثالثي ست ون عندما ا ف  ل اااتة مفخخي بالق ر من م  ةي  ابيي لألمم المتحدة 

ع ع ى متن 2019 ألن اليا ق/ وتمب   شـــــ 24 اباا  وتق اتق انغا ي  ي ألم ج ا  متف   فدوي اللـــــنع ُوتـــــ 
وإاــــــــــــــابـي اثنان من الموظفان  م  ةـي  ـابيـي لألمم المتحـدة إلى وتـاة أحـد أت ال األمم المتحـدة الميانان لولاـام 

تق  اا   وإايتــــــــــاتي إلى ذلكي وييب عدة ه مال تــــــــــد األمم المتحدة لون ويوع وفاال   الميانان مح اام 
التا ف اليناالي وااــــــــ ب إلاتة اــــــــ ون الســــــــالمي واألمن  مكان ا امج األمم المتحدة  تا وع ى ال غم من 

ووالاا  ا الحااـــــمي األهماي تق أتغا ســـــتان ولاباا واللـــــومالي بما تق ذلك  نفاذ اال فايال الســـــاااـــــايي و قدام 
 الدعم ل م اسال الوبناي ال  اسايي وإالال المساعدة اي سا اي 

 
 شك  الخام ال  

 مو  و احمة الم ادة الذيا لقوا ،  ألة  سبب اورهاب  والوفياي الناجمة اا العنف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عم اال االتتااف  

 ا ظ  الشك  السال   2019اتُتا  اتي من موظفق األمم المتحدة  تجالن وأتإع  ساء( تق عا   - 23
  ت لام  11الةالغ  2018الموظفان الذفن اتتافوا تق عا  والم تق اليالث(ي وهو ما امي  ا خفاتــــــــــــام عن عدل 

تإع حاالل الى حاالل احت ا  تها ن عندما يد  محت زو أومن اان عم اال االتتااف الســـــــــــــبي  اوتل 
ت اج عن م  ووييب حالثتق احت ا  تها ن إتاتاتان تالل األا   الستي األولى ال ها ن ماالب م  ش و  لإل

اـــــــــ ون الســـــــــالمي واألمن حوالة أتذ ال ها ن و ظا   ا ا لالفيالي التق ألات   كافايو تا ي ل  2020من عا  
 2019األمم المتحـــدة يلاتة األمني ُأب ق اـــــــــــــ اح جماع موظفق األمم المتحـــدة الـــذفن اتتافوا تق عـــامق 

يب ع ى حوالة احت ا  ال ها ني وُوتــــــــــ 2019بأمان  وأج ي  دتألب محدرة تق أف ول/اــــــــــبتمب   2020 و
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ل حد من ويوع مي  هذ  األحداة التق  م  موظفق األمم المتحدة  و ان  ا امج لمنع حوالة احت ا  ال ها ن
  2018-2012تق الفت ة  ت لام  14أي  من المتواب الةالغ  2019عدل األت ال المختافان تق عا  

 
 الشك  السال   
 ،واد  اخ طاف مو    احمة الم ادة  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 المتل ي بالسالمي وحوالة الم وت ع ى الا و  الحوالة  

من موظفق األمم المتحدة حتف م  تا ي لحوالة  تي ق بالســـــــــــــالميي من  33ي لقق 2019تق عا   - 24
 سذات/ 10تق  302 ماال يضـــــــــــــوا تق حالة اـــــــــــــقو  با  ة تح ي الخاو  ال وألي ايثاوإاي تيم  21اان م 
  وا خفض عدل موظفق األمم المتحدة الذفن لقوا حتف م 2018تق عا   موظفام  20ي مقات ي اـــــــــــــ 2019مات  

  ويد 2019وفاال تق عا   8إلى  2018تق عا   17من   با ام   تا ي لحوالة الم وت ع ى الا و ا خفاتام 
ُيت  جماع تــــــحااا حوالة الم وت ع ى الا وي بااــــــتيناء حالي وتاة واحدة أثناء ااــــــتخدا  اــــــااتال تااــــــي 

ت ل ب  وح  تا ي لحوالة  تي ق بالســـــــالميي مقات ي  100ي أاـــــــاب 2019لنق  اليا   وتق عا  واـــــــا   ا أو
 ا ظ  الم تق األول(  وام ب ميظم اياابال الم  ةاي  2017تق عا   111و  2018تق عا   114 اـــــــــــــ

حوالة م وت ع ى الا و  2019و  2012تق الما ي اان عامق  95بالســــــــــالميي التق ا غ متواــــــــــا ا  حو 
ي وييب اــب وفاال  تا ي 2020 ظ  الشــك  الســابع والم تق اليالث(  وتق األاــ   الســتي األولى من عا   ا

ثالثي من حوالة الم وت ع ى الا وي  ما ُيت  أحد أت ال األمم المتحدة تق   الحوالة  تي ق بالسالميي بما تا
  السولان تق  ا ون اليا ق/فناف بحالة  حام با  ة   اتألي تق ال ناني 

من غا  موظفق  85من غا  موظفق األمم المتحدة حتف م وأاـــــــــــــاب  11ي لقق 2019وتق عا   - 25
األمم المتحــدة ب  وح  تا ــي لحوالة الم وت ع ى الا و التق  ي تــــــــــــــب ل ــا م  ةــال األمم المتحــدة  وتق 

 وح ست ون ب  59من غا  موظفق األمم المتحدة حتف م وأاـــــاب  16ي لقق 2020النلـــــ  األول من عا  
  تا ي لحوالة الم وت ع ى الا و التق  ي تب ل ا م  ةال األمم المتحدة 

ي تق 2019ويد اــــــــاهمب ااــــــــت ا ا اي األمم المتحدة ل ســــــــالمي ع ى الا وي التق ُأب قب تق عا   - 26
ال  ول ال اماي إلى الحد من عدل الوفاال واياــــــــــــــابال الخاا ة الناجمي عن حوالة الا و  وتق األما ي 

يي ا  ي اليم  ع ى  حدفث التي امال ايلاتألي المتي قي بالســـــــالمي ع ى الا و والطاالة بأمان لتحســـــــان اليام
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اياالغ عن هذ  الحوالة  وإايتـــــاتي إلى ذلكي اتـــــا ع  ظا  األمم المتحدة يلاتة األمن بالمةالتال التالاي 
دالمتي قي بالســــــــالمي ع ى الا و: وتــــــــع  لــــــــناال  لدعم  حســــــــان جمع الباا ال  ل حوالة ع ى الا و  موحَّ

وإلات  اي ووتــــــع مةالئ  وجا اي بشــــــأن التوةاي بالســــــالمي ع ى الا و لتيزألز ثقاتي الســــــالمي تق المنظميي 
و وتا  ميافا  ل اا ل موظفان الذفن اشــــــغ ون م  ةال  ابيي لألمم المتحدةي ولعم اــــــب  االاــــــت ابي بيد ويوع 

 د منســق ومتيدل التخلــلــال اشــم  لوا   األمن والخدمال الحوالة  و وااــ  األمم المتحدةي من تالل ج
ج ولها ال اماي إلى الحد من الوفاال واياـــــــــابال التق  ذلالاباي وإلاتة األاـــــــــاول ع ى  ااو المنظوميي ا

 فتي   ل ا مستخدمو الا و المي تون ل خا  بم  ةال األمم المتحدة 
 

 الشك  السابع  

الم ادة الناجمة اا ،واد  ت عيم  السأمة ايى الطرق  مقاراة  الوفياي الناجمة وفياي مو    احمة   
 اا العنف

 

 

 

 

 

 

 
   

 التخوألال والمضااقي  

ي وهو مـا اميـ  2019حـالثـي  خوألال ومضــــــــــــــااقـي لموظفق األمم المتحـدة تق عـا   327ُأا غ عن  - 27
حالثي  146ي وييب 2020األول من عا    وتق النل  2018حالثيم ُأا غ عن ا تق عا   391ا خفاتام عن 

أي  من أع ى مســـــــــــــتوم ل ذا النوع من الحوالة  2019من هذا القبا   و ا ب الحوالة المب غ عن ا تق عا  
ي ولكن ا   او ل متواـــــــب تت ة الســـــــةع اـــــــنوال 2015حوالة(ي وهو المســـــــتوم الذي اـــــــُ   تق عا   405 
 ل(  ا ظ  الم تق األو  296( الةالغ 2019إلى  2013 
 

 اعتقال واحت ا  موظفق األمم المتحدة  

من موظفق األمم  86ي اعتق ب الســــ اال الوبناي تق الدول األعضــــاء أو احت زل 2019تق عا   - 28
ــــــــــــــــ  منذ   با ام    ويد ا خفض اليدل الســـنوي لالعتقاالل ا خفاتـــام 2018موظفام تق عا   85المتحدةي مقات ي اـ

الوثاقان اان األمم المتحدة والســــ اال المختلــــي تق الدول األعضــــاء   تا ي ل تشــــاوت والتنســــاق  2013 عا 
  وتق 2020من موظفق األمم المتحدة تق األاـــــ   الســـــتي األولى من عا   54وإايتـــــاتي إلى ذلكي اعُتق  

من موظفق األمم المتحــدة ال فزالون تهن االحت ــا   وتق ميظم الحــااللي  18ي  ــان 2020 مو /فولاــا  1
مخالفال الم وت   االدول األعضـــــــــــــاء إلى موظفق األمم المتحدة الميتق ان   م ات كار ج ا مي بما تاوج ب 
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واالحتاال المالق واال  ات بالموال غا  المشـــــــــــــ وعي  وتق جماع الحااللي بااـــــــــــــتيناء واحدةي يدمب الدول 
 العتقال ا اةاراألعضاء إلى األمم المتحدة التفسا ال الال مي أل

 
 ألمناي المتل ي انوع ال ن الحوالة ا  

تق المــا ــي من جماع موظفق األمم المتحــدة اليــام ان تق الماــدان  وتق  40 ميــ  النســــــــــــــاء ي ابــي  - 29
تق الما ي من جماع المتضـــــــــ تألن من الحوالة  31ي اـــــــــك ب موظفال األمم المتحدة ما  ســـــــــبتا 2019 عا 

 خفا  الحوالة األمناي التق  ضـــــــــ تل من ا المتلـــــــــ ي بالســـــــــالمي واألمن  ا ظ  الم تق اليالث(  و زامن ا
الموظفال مع  ألالة ال  ول ال اماي إلى إلتاج االعتةاتال ال نســا اي تق عم اي إلاتة المخاب  األمناي والتدااا  

 وتا  التدتألب األمنق المخلـص ل نسـاء  وات فع عدل االعتداءال ال نسـاي  و ذلكاألمناي تق أما ن ايياميي 
  2018حاالل تق عا   10حالي من  12إلى  2019جا ب موظفال األمم المتحدة تق عا  المب غ عن ا من 

الةالغ و ي 2019و  2013وألق  هذا اليدل عن متواــــــــــب الحاالل المب غ عن ا اــــــــــنوألام تق الفت ة ما اان عامق 
ألمم ي ُأا غ عن حالتق اعتداء جنســـق  وجماع موظفق ا2020حالي  وتق األاـــ   الســـتي األولى من عا   13

  ا وا من النساء  2020و  2019المتحدة الذفن  ي توا لالعتداء ال نسق تق عامق 
 

 لما المو  لا المعلنلا ماييا   - 2 

ي  ان الموظفون المح اون امي ون حوالق  لـــ  موظفق األمم المتحدة المتضـــ تألن 2019تق عا   - 30
تق الما ي(  واـــــــــــــك  الموظفون  49حالثامي أو  1 516حالثام من اان  747من حوالة الســـــــــــــالمي واألمن  

(  حالثام  11من اان  6تق الما ي من األت ال الذفن يت وا  تا ي ألعمال الين    54  ســـــــــــــةي الميانون مح اام 
مقات ي باألت ال الميانان لولاامي تقد  2019و ظ ام لتواجد األت ال الميانان مح اام بشك  أ ب  تق المادان تق عا  

حاث األعدال الما قي أ ي  من األت ال الميانان لولاام بالحوالة األمناي التق أاـــــــــــــف ل عن وفاال  أث وا من 
وإاــــابال  تا ي ألعمال الين ي واياــــابال الناجمي عن حوالة متلــــ ي بالســــالميي واالعتقال واالحت ا ي 

وظفون الدولاون ادتجي ت المضـــ  واالعتداءال المشـــدلة واالتتااف  ا ظ  الشـــك  اليامن والم تق اليالث(  و 
أ ب ي من حاث األتيا  الما قيي من ج اء عم اال الســاو ع ى المنا ل وايتحا  المســا ني والســ ييي والوفاال 

 الناجمي عن الحوالة المتل ي بالسالميي واالعتداء ال نسقي والتخوألال و/أو التح ش 

  ويــد اــــــــــــــدتل ان الميانان مح اــام و بــذل األمم المتحــدة  ــ  ج ــد ممكن لزألــالة  يزألز أمن الموظف - 31
ي و م لعم ا بي و  مخلــــــلــــــي بمخت   ال غال 2019الســــــاااــــــي المتي قي بأمن ه الء الموظفان تق عا  

 لزألالة ت م ا و نفاذها 
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 الشك  اليامن  

 2019الاواد  ال   تضرر منألا المو  ون المعلنون ماييا  ا  اام   

 

 

 

 

 

 

 
   

 احمنية العالمية ايى برامج احمة الم ادةتأ لر البلئة  - 3 

عدل عم اال النشــــــ   لت باي الا ب المتزافد ع ى الدعم األمنق تق الباألال المتق ةيي  ضــــــاع   ق ألةام  - 32
 ا ظ  الشـــــــك  التااـــــــع والم تق اليالث(   2017المفاجألي ألتلـــــــا اان أمناان  ابيان لألمم المتحدة منذ عا  

ي يامب إلاتة اــــــــــ ون الســــــــــالمي واألمني تق اــــــــــااو التكاال مع القاول النا  ي عن ال ا حي 2020وتق عا  
لدعم  نفاذ ا امج األمم المتحدة الحاوألي تق  والمف وتـــــــــي ع ى الســـــــــف ي بيم اال  شـــــــــ  مفاجألي ألت ال األمن

 اوت انا تااو ولبنان وماا مات و ا ا ألا والامن 
 

 الشك  التااع  

 2019-2017اميياي النشر الم اجئة حخصائل  احما ا  احمة الم ادة ا  ال  رة   
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الســــالمي واألمني بالتياون مع م اــــســــال  ظا  تالل الفت ة المشــــمولي بالتق أل ي يدمب إلاتة اــــ ون  - 33
األمم المتحدة يلاتة األمني الدعم األمنق لت باي الا ب المتزافد ع ى إلاتة األمن تق عدل اــــــغا  من الباألال 

وهق منــابق اعتب ل أ  ــا اــــــــــــــدفــدة الخاوتةي وإــالتــالق  تا ــب وجول موظفان  -األمناــي الشــــــــــــــدفــدة التيقاــد 
بييي  127ي لعمب ايلاتة 2019لتخااب والتح ا  الفيالان  وتق عا  متخلـــــــــــــلـــــــــــــان تق م ال األمن وا

بييي تق ال م وتألي الي إاي السوتألي  11بييي تق اللومال و  31 بمادا اي تق منابق ادفدة الخاوتةي تم
 ا امج األمم المتحدة الحاوألي تق   ك المنابق   نفاذ لتاسا بييي تق الامني  85و 
 

ال   تضيييييييييرر منألا مو  و المنظماي ملر الااومية العاميون ا  مجاي  الاواد  احمنية -جية  
 تقدية المساادة اواسااية وملرهة ما المو  لا

تق ميظم الباألال األمناي الميقدةي ايم  موظفو المنظمال غا  الحكوماي اليام ون تق م ال  قدام  - 34
مم المتحدة يغاثي و شغا  الالجألان الف سااناان المساعدة اي سا ايي والموظفون المح اون التابيون لو الي األ

 إلى جنب مع أت ال األمم المتحدة  تق الش و األل ى  األو  وا(ي وحفظي السال ي جنةام 
 

 اواسااية المساادةل ر ال ألديداي احمنية ايى مو    المنظماي ملر الااومية العاميلا ا  مجاي تقدية  - 1 

اليام ان تق م ال المساعدة اي سا اي التابيان  مسبات فع بشك   با  عدل الحوالة الخاا ة التق  - 35
  وألمكن أن  يزم الزألالة 2019تق عا   567إلى  2018تق عا   314ل ش  اء المنفذفن لألمم المتحدةي من 

لدامق ابايي وجنور الســــــولاني إلى  دهوت الباألي األمناي تق أتغا ســــــتاني وإوت انا تااــــــوي وجم وتألي الكو غو ا
والســـــــــــــولاني واللـــــــــــــومالي ومالق والامني وهق األما ن التق وييب تا ا ميظم الحوالة  ويد ألم التياون 

 أ ي  اموال عن الحوالة    قاتأل  إعدالذفن تق م ال األمن إلى المتزافد اان األمم المتحدة والش  اء المنفر  

من اليام ان تق  36ة إلى إلاتة اـــــــــ ون الســـــــــالمي واألمن بأن ي أتالل  قاتأل  واتل2019وتق عا   - 36
م ال  قدام المساعدة اي سا اي التابيان ل منظمال غا  الحكوماي التق  يم  اتياون وثاق مع األمم المتحدةي 

 ا ظ  الشـــــــــــــكــ  اليــااـــــــــــــ   موظفــام  127ست ون  تا ــي ألعمــال عن ي واتتا   129يــد يت وا وأاـــــــــــــاــب 
فع عدل اليام ان تق م ال  قدام المســـــاعدة اي ســـــا اي التابيان ل منظمال غا  الحكوماي ال ابع(  وات  والم تق

  وحدثب  ألالة م حوظي تق عدل الملــــــــــــــااان 2018تق عا   32من  36إلى  2019الذفن يت وا تق عا  
تق  127إلى  2018تق عـــا   61( والمختافان  من 2019تق عـــا   129إلى  2018تق عـــا   69 من 

ذفن من من موظفق الشــــــــــــ  اء المنفر   20ي ُيت  2020وتق األاــــــــــــ   الســــــــــــتي األولى من عا   ( 2019 عا 
ي ات فع عدل ال  مال المب غ 2019تق عا  و   39اـــــخلـــــامي واتتا   57المنظمال غا  الحكومايي وُج ح 

   2018تق عا   72ي من 159عن ا التق  ي تب ل ا م  ةال المنظمال غا  الحكوماي إلى 

إلاتة  ذون بإبالعالمنظمال غا  الحكوماي والشـــ  اء المنفر   الســـنوال الســـابقيي يامب بوعام  و ما تق - 37
اــــ ون الســــالمي واألمن ع ى التقاتأل  المتي قي بالحوالة األمناي  ومن الم ج  أن  كون الباا ال غا  مكتم ي 
وال امكن التحقق من ا أو مقات ت ا بقواعد الباا ال األت م القا مي التق  ســـــــــــــتند إلى ملـــــــــــــا حال مخت في 

 ي ل مع الباا ال بخلور الحوالة المتي قي باألمن والسالمي وإلى من  اي مخت ف
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 الشك  الياا   

  2019-2017الاواد  احمنية ال   تضيييرر منألا مو  و الشيييرماء المن ّيذيا ملر الااومللا ا  ال  رة   
 واقا  لي قارير الواردة إلى إدارة احمة الم ادة لشؤون السأمة واحما

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

لون لومالة احمة الم ادة وما ة وتشييييي لج الأجئلا تضيييييرر منألا المو  ون الماي الاواد  احمنية ال   - 2 
 (8 ال يسطلنللا ا  الشرق احداى

موظ  تق تمســـــي ماالفن ل يم االي اتقدام با في من  32 000 قو  األو  واي باالاـــــتيا ي بحوالق  - 38
ي لم  حدة وفاال تق 2019وتق عا    (9 مالفان الجئ ت ســــــــاانق 5,6المســــــــاعدال اي ســــــــا اي إلى حوالق 

اــــــــفوف موظفق األو  وا تق المناقي بســــــــبب حوالة الين  أو الحوالة المتي قي بالســــــــالميي وهو ما امي  
و وتق اثنان  تا ي لحوالة ي عندما  وتق أحد الموظفان المح اان  تا ي ل ين  2018ا خفاتـــــــــــــام عن عا  

ي 2019لألو  وا تق المناقي  تا ي ألعمال الين  تق عا    تي ق بالسالمي  وأااب أحد الموظفان المح اان
  و يتمد األو  وا عم اي  حقق أ ي  اــ امي تق الحوالة التق فتضــ ت 2018مقات ي بســب إاــابال تق عا  

من ا موظفوها المح اون  وألل هذ  ال  ول إلى ا خفا   با  تق الحوالة األمناي التق اـــ  ت ا األو  وا تق 
  2019يي والتخ ألب وايتحا  مةا ق األو  وا تق عا  ما فتي ق بالس  

 
 (10 المقاراة مع ، ظة السأم - 3 

إلى  2018 تق عا  27حفظ الســـال   تا ي ألعمال الين  من  جنولا خفضـــب الوفاال تق اـــفوف  - 39
و أ ق الت دفدال األمناي ال  اســـــــــــــاي تق ااألال حفظ الســـــــــــــال  من ال ماعال المســـــــــــــ حي   2019تق عا   23

__________ 

ال اشــــم   ظا  األمم المتحدة يلاتة األمن الموظفان المح اان لو الي األمم المتحدة يغاثي و شــــغا  الالجألان الف ســــااناان تق الشـــ و  (8  
  األو  وا( األل ى 

  ستند ااا ال األو  وا إلى الحوالة األمناي المب غ عن ا والمس  ي تق  ظا  األو  وا يلاتة المي ومال األمناي  (9  

ألغ ا  هذا التق أل ي اشـــا  مســـمرى حفظي الســـال  إلى جنول الوحدال اليســـك ألي وأت ال وحدال الشـــ بي المشـــك ي  وهم غا  مشـــمولان  (10  
 متحدة يلاتة األمن انظا  األمم ال
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عم اي لحفظ الســـــال ي  ي   جنول حفظ الســـــال   13والمتا تان الينافان واليلـــــابال ايج اماي المنظمي  تفق 
 واع األج زة ل  مال ااــــُتخدمب تا ا  ا ان المدتعاي ومداتع ال اون واللــــواتألة واألاــــ حي اللــــغا ةي ومخت   أ

حفظ اـــــــــفوف جنول  حالي وتاة تق ثالة وثالثان م اياالغ عن و  المتف  ة الادوألي اللـــــــــنع وال  مال الميقدة 
   تا ي ألعمال  اداي حتفااةيي من م  لقق  ومن اان ه الءي 2020تق األا   الستي األولى من عا   السال 

  
 تعزيز اظام احمة الم ادة ودارة احما - الثا  

إن  ظا  األمم المتحدة يلاتة األمني الذي  قول  إلاتة اــ ون الســالمي واألمني فتكاال بااــتم ات مع  - 40
  حداال اليم  تق ااألي أمناي ادفدة التيقاد والتق ب  وأل ل أل ا  وا  ل  ول  التياو اي 

 
 احمنيةتعزيز قدرة صااع  القراراي الم عيقة  احما ايى إدارة المخاطر  -للف  

 تقدية داة مس مر ليمسؤوللا الماي لا - 1 

ي  ظمب ايلاتة اــــــــــــب ح قال عم  إي اماي تق م ال إلاتة األ مال ويامب اتدتألب 2019تق عا   - 41
مســــــ وال مك فام باألمني بمشــــــات ي من المنظمي الدولاي ل    ةي وإ  امج األمم المتحدة اي ما قي ومنظمي  113

ي ومفوتـــــــــاي األمم المتحدة لشـــــــــ ون الالجألان  وعز ل ج ول ايلاتة يدتة المســـــــــ ولان األمم المتحدة ل افولي
المك فان باعتةاتهم المســــــــــ ولان عن ا خاذ الق اتال المتي قي باألمن لمواج ي التحداال األمناي ع ى اللــــــــــياد 

وعم اال السال  تالل المادا ق  وااعد هذا التداا  ع ى إعدال المس ولان لطاالة أت يي األمم المتحدة القا ألي 
األ مال األمناي  ويامب ايلاتة بإتاــال مســتشــاتي األمم المتحدة لشــ ون األمن أثناء  نظام التدتألب ع ى إلاتة 

 األ مال تق المستقب  ل مس ولان المك فان و ةات المس ولان تق  اا ال األمم المتحدة تق مويع    من م 

من المســـــــــ ولان  30لتدتألب ايلزامق تق م ال األمن إلى ويدمب إلاتة اـــــــــ ون الســـــــــالمي واألمن ا - 42
ــــــ ا حي  وتاد ي ُيد  هذا التدتألب ع ى اي ت  ب إلى المس ولان المك فان 19-المك فان  و ظ ام ل قاول المتل ي اـ

والمســــ ولان المك فان بالناابي  وإموا اة ذلكي  م  حدفث وااــــتي ا  للا  المســــ ولان المك فاني الذي فتضــــمن 
 عم اي واام ي بشأن إلاتة األمن وا خاذ الق اتي لدعم أعضاء ت ألق إلاتة األمن  مشوتة

 
 تعزيز القراراي الم عيقة  المخاطر المقبولة اا طريم تقليماي احهمية الالوية ليبرامج - 2 

 ال فزال إبات األهماي الحاوألي ل ب امج ع ى  ااو منظومي األمم المتحدة ألاة ال غنى عن ا  ســـــــــــــ م - 43
تق ا ةاع   ج تيال تق م ال الســــــــــاااــــــــــال والتنفاذ ال خاذ ي اتال مســــــــــتنا ة تق ما فتي ق بالمخاب  األمناي 
المقبولي  و سدي إلاتة ا ون السالمي واألمن المشوتة بشأن  حدفد الم االل التق  ناوي ع ى مخاب  أمناي 

افا  واالعتةاتال األمنايي فنابق إبات عالاي و تا ب  قاام األهماي الحاوألي ل ب امج  وإقاع النظ  عن المي
ا امج األمم المتحدة وعم اا  ا تق الب دان المتســمي اتق ب الباألي  وتالل الفت ة المشــمولي بالتق أل ي أج ل األمم 

ا دامي وهو عدل لم اســــــــبق لا ميا   وتق اــــــــااو ال ا حيي  40 قاامام لألهماي الحاوألي ل ب امج تق  45المتحدة 
هماي الحاوألي ل ب امج واــــــا ي لدعم ااــــــتم اتألي أعمال المنظمي وإفالء األولوألي ل ب امج الحاوألي أاــــــة   قاام األ

 المادان  تق
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 تعزيز اس راتيجياي إدارة المخاطر احمنية - اء  

 توسيع إطار سياساي السأمة واحما إلى مجافي جديدة - 1 

المســـا   األمناي  يزألز إبات الســـاااـــي األمناي ع ى وااـــ ب الشـــةكي المشـــت  ي اان الو االل يلاتة  - 44
ي واتقب الشةكي 2020 ااو المنظوميي وا عب تق منايشال اات ا ا اي بشأن مسا   إلاتة األمن  وتق عا  

ع ى مةالئ  وجا اي لتقاام التف ا الي ومةالئ  وجا اي بشـــــــــــــأن اعتةاتال ايعايي تق عم اي إلاتة المخاب  
حوالة الا وي من أج  لعم  حســـان جمع الباا ال وإلات  ا تق ما فتي ق بحوالة الم وت األمنايي و لـــنافام ل

ع ى الا و  و   ي الشـــــــةكي ااـــــــتي اتـــــــام  قناام مت دلام لتوجا ال  ظا  األمم المتحدة يلاتة األمن  ق  ظ  
المنظوت ال نسا ق  ي أي ل الشةكي للاالم يلتاج2019الساااال والمةالئ التوجا اي وجا ي وتيالي  وتق عا  

 تق إلاتة األمني وهو م جع وللا  عم ق بشأن القضااا المتي قي باالعتةاتال ال نسا اي تق م ال األمن 
 

 السائدة وتايلج ال ألديداي والمخاطر تعزيز اولمام  احوضاع - 2 

الســــــــا دة  ت و فتا   باألوتــــــــاع ح ا  الت دفدال والمخاب  األمناي أمٌ  أاــــــــااــــــــق ل حفا  ع ى ايلما   - 45
ل مســــــــــ ولان عن األمن م  ي  افاي لتقاام الت دفدال المتاوتة التق فتي   ل ا موظفو األمم المتحدة  وتق تــــــــــوء 
الاابع ال غ اتق المتزافد ل ت دفدال تق ااألي أمناي متق ةيي ا خذل إلاتة ا ون السالمي واألمن تاوال لالاتفالة من 

يلـــــى لتجي ممكنيي مي   شـــــ  المح  ان األمناان بشـــــك  م ني لت باي االحتااجال المســـــت دة المواتل الةشـــــ ألي إلى أ
والت دفدال المتاوتة تق مخت   المنابق  وأاــــــــــ م هذا الن ج القا م ع ى الفيالاي من حاث التك في تق الحفا  ع ى 

ألالة  يزألز تب ة اتتلــــااــــاق األمن التغااي ايي اماي لمواج ي التحداال األمناي تق الباألال الشــــدفدة الخاوتة  ولز 
تق األمم المتحــدة تق م ــال إلاتة المي ومــال و ح ا  ــاي وااــــــــــــ ــب ايلاتة  ــدتألب م ع ى عم اــال التح اــ  األمنق 

ي  ا ب 2019ومماتاـــا ا والتح ا  االاـــت ا ا ق لتقناال اي ذات  وعن ب ألق ااـــتي ا  ااـــت ا ا ق ُأج ي تق عا  
 حدفدها تـــــــ وتة موااـــــــ ي  حســـــــان يدتة ايلاتة ع ى جمع الباا ال و ح ا  ا وإعدال إحدم أولوألال اليم  التق  م 

  وا ج  ح ا اي ايتب ها اا يو الق ات مفادة تق  حدفد مساتال اليم  
 

 اودارة ال عالة ليمخاطر - 3 

 يزألز وااــ ب إلاتة اــ ون الســالمي واألمني بالتياون مع أعضــاء  ظا  األمم المتحدة يلاتة األمني  - 46
حمااي مةا ق مق  األمم المتحدة والمنااـــــــــةال الخااـــــــــي التق  قا  تاتج مةا ق األمم المتحدة  ويدمب ايلاتة 

من موظفق األمم المتحدة تق  6 196الدعم األمنق ليدة  اا ال  ابيي لألمم المتحدةي مما أ اح مشـــــــــــــات ي 
من موظفق األمن لتقدام الدعم األمنق  380ا دام  وأوتدل ايلاتة  86اجتماعام ومنااـــــــــــةي تااـــــــــــي تق  194

تالل المنااـــةال الخااـــي التق   عاها  اا ال األمم المتحدة  واـــاعد اعتمال   ج أمنق ميزَّ ي بالتنســـاق مع 
الحكومال المضــــــــافي وامتياال لســــــــاااــــــــال األمم المتحدة وإج اءا  ا األمنايي ع ى الحا ولي لون ويوع حوالة 

 ةال أمناي تاا ة تالل هذ  المناا

و فذل إلاتة اــــ ون الســــالمي واألمن مشــــاتألع وااــــيي النااو تق م ال األمن المالي لتيزألز حمااي  - 47
مشــــــــــت  ام لمنظومي األمم المتحدةي مع عم اال  شــــــــــااد  مبنى 15ا دامي من اان ا  60مةا ق األمم المتحدة تق 

ب ب ل حلـــــول  200لما اق ر من جدفدة و حســـــانال أمناي تق المةا ق الموجولة  وإتـــــاتي إلى االاـــــت ابي 
ع ى إتاـــــــــــالال  قناي بشـــــــــــأن الحمااي المالاي ل مةا قي اعتمدل ايلاتة  اباقام لألج زة المحمولي لتقاام األمن 
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الماليي فتا  التتلــــــااــــــاق األمن التابيان ل ا  حدفد موابن تــــــي  مياني تق الموايع والتواــــــاي با خاذ 
  دااا  منااةي يلاتة المخاب  األمناي 

ولألن ت تـــب ال ا حي ياولام ع ى اـــف  موظفق األمم المتحدةي يامب ايلاتة اتنســـاق و قدام تدمال  - 48
عم اي ويا اي ميقدة تق ااألال اــــــــــــدفدة الخاوتة  وأث ل ال ا حي ع ى  شــــــــــــغا  لوا    377الحمااي لما فب غ 

 ال مي لموظفق لوا   الحمااي الحمااي و زوألدها بالموظفاني وألل إلى  أجا  التدتألب وإادات الش الال ال

ولزألالة  يزألز إلاتة المخاب  األمنايي أاــــف ل تاي ااــــت ا ا اي يلاتة اــــ ون الســــالمي واألمن عن  - 49
إج اء ااـــــــــــــتي ا  ليم اي إلاتة المخاب  األمناي و ظا   ســـــــــــــ ا  حوالة الســـــــــــــالمي واألمن  وأل  ي هذا 

مع المق  واتتلاااق األمن والمح  ان األمناان  ي من تالل مشاوتال2020االاتي ا ي الذي ادأ تق عا  
تق المادان  ومع  ألالة  ياون ايلاتة مع المنظمال المشـــــــــــــمولي انظا  األمم المتحدة يلاتة األمني ُفتويع أن 
ف لي المســيى ال اتي إلى  حســان عم اي إلاتة المخاب  األمنايي وأب   ظا   ســ ا  حوالة الســالمي واألمن 

ي عز ل ايلاتة إلاتة المخاب  األمناي والتأهب 2019تويع أن ايزر   إلاتة المياتف  وتق عا  وألوا اي  ما فُ 
ة والمحدثي انســـــــــــــةي  تق الما ي  52لأل مال تق م ا ز اليم  المادا ايي مع  ألالة عدل الخاب األمناي الميدر

ا دام  30لحاوألي تق أ ي  من   ومكنب هذ  الزألالة األمم المتحدة من إ  ا  أ شـــــــــات ا ا2018اعتةاتام من عا  
 ومناقي    فع تا ا لتجي المخاب  

ي ا  ي “ميافا  أمن اال لاالل”وعن ب ألق مش وع  ياو ق مشت ك اان الو االل اشات إلاا باام  - 50
لعم  اوت اال لــاالل تق الم ال األمنقي  مااــاام مع التقد  التكنولوجق  وواــيب المنظمي     ا تق م ال 

الم ال األمنق لدعم االحتااجال األمناي الشـــــــــــــام ي تق جماع الظ وفي ولا  تق حاالل  اال لـــــــــــــاالل تق
الاواتئ تحسـبي مع  ألالة الكفاءة من حاث التكالاال  وهذا الم  ول المتكام  ايزر   اال لـاالل ذال اللـ ي 

ن الدعم األمنق اليم اا ق المق د  إلى أت ال األمم باألمن تق الةييال المادا اي ع ى اللــــــــــياد اليالمق وألحســــــــــر 
 المتحدة وا  ا  ا المنفر ذفن 

 
 ال دريب احمن  - 4 

فوااــــــ   ظا  األمم المتحدة يلاتة األمن اليم  من أج   وتا   دتألب أمنق تفاع المســــــتوم  و قو   - 51
 دتألب  وجا ق إلاتة اـــــ ون الســـــالمي واألمني بالتياون مع أعضـــــاء  ظا  األمم المتحدة يلاتة األمني بإعدال 

أمنق ف  ز ع ى األوتـــــــــــــاع المح ايي وأل دف إلى  فالي حلـــــــــــــول جماع أت ال األمم المتحدة ع ى المياتف 
والم اتال الخااـــــــي بموايع مياني والال مي عند الســـــــف  أو التياان تق أما ن جدفدة  وال فزال ا  امج التدتألب 

التدااا  ال  اســــــــــاي لتدتألب أت ال األمم المتحدة ع ى ُ  ج األمن والســــــــــالمي تق الباألال المادا اي اشــــــــــك  أحد 
المطامان تق الموايع الشــــدفدة الخاوتة أو المســــات ألن إلا ا ع ى إلاتة المخاب  األمناي  وعقب اعتمال المةالئ 
التوجا اي لب  امج التدتألب ع ى   ج األمن والســـــــــــــالمي تق الباألال المادا ايي  فذل ايلاتة المةالئ التوجا اي 

وااــتكم ب النماذج التدتألباي ل ب  امجي مع الت  از ع ى الويااي وأ شــاي المحا اة اليم اي  تفق  2019تق عا  
لوتة  دتألب ع ى ُ  ج الســــــالمي واألمن  545من أت ال األمم المتحدة واــــــ  ا  ا  11 523ي أ م  2019عا  

ـــي تق  ـــدا ا ـــال الما ـــا  42تق الباأل ـــدام  وتق حزأل ان/فو ا من أت ال األمم المتحـــدة  330 000ي  ـــان 2020ا 
لتيزألز  2018ي التق ادأل تق عا  “BSAFE”والشــــ  اء يد أ م وا لوتة التدتألب األمنق األاــــااــــق المينو ي 

ي أعد ا  امج األمم المتحدة اي ما ق 2020الوعق األمنق ع ى  ااو أواـــــــــع  وتق النلـــــــــ  األول من عا  
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ت الممي ان ع ى المستوم القا يي ي احي مستوم أاااق ا س ي من الح قال الدتاااي الشةكاي ويدم ا إلى  ةا
 من ايتاالال بشأن المسا   المتل ي باألمن 

ي أث ل القاول المف وتــــي ع ى الســــف  بســــبب ال ا حي تق إج اء التدتألب المةااــــ  2020وتق عا   - 52
مناان  كم  التوجا ال لفا دة المدتإان األ 19-واليم ق  وايلاتة بلـــدل وتـــع  وجا ال متي قي ب ا حي  وتاد

الاباي والمتي قي بالســــــــالمي الموجولةي و مكن المدتإان ومدف أل م من ااــــــــتي ا  احتااجا  م التدتألباي و حدفد 
 المخاب  وإعالة  لمام  دتألةا  م األمناي 

 
 ال صدي لياواد  الخطلرة - 5 

لاتة اــ ون الســالمي واألمني إلى يامب وحدة ميال ي ايج ال النا ج عن الحوالة الخاا ة التابيي ي - 53
جا ب مســــتشــــاتألن من  اا ال األمم المتحدة األت مي اتنســــاق مزألد من إج اءال التلــــدي ل حوالة الخاا ة 

تق الفت ة المشــــــــــمولي  716حالثام تاا امي مقاا   881ع ى اللــــــــــياد اليالمق  تقد  لــــــــــدل ايلاتة لما فب غ 
تة لفا دة أت ال األمم المتحدة المتضـــ تألن وميالا مي ويدمب ج ســـي ااـــتشـــا 10 889بالتق أل  الســـااق  وعقدل 

مدف ألن تق منظومي األمم المتحدة  و الل الخدمال المقدمي إلى أت ال األمم  1 308المشـــــــــــــوتة التقناي إلى 
 31 251بســــــبب ال ا حي  وع ى اــــــياد اليالمي يد  مســــــتشــــــاتو ايلاتة  2020المتحدة  ألالة ها  ي تق عا  

تق الفت ة المشــــــــــــمولي بالتق أل  الســــــــــــااق( إلى  10 329الدعم النفســــــــــــق االجتماعق  مقاا  تدمي تق م ال 
 من ا  تي ق بمواج ي سثات ال ا حي  15 000الموظفان وميالا مي  ان أ ي  من 

وألم ح م ال ا حي ع ى اــــــــياد اليالم إلى  ألالة ب ب أت ال األمم المتحدة ع ى المشــــــــوتة لميال ي  - 54
م ا ز اليم   وتق إبات التلــــــــــدي ل ذا التحديي يامب إلاتة اــــــــــ ون الســــــــــالمي واألمني ايج ال تق جماع 

بالتياون مع المنظمال المشـــــــــــــمولي انظا  األمم المتحدة يلاتة األمني اتيبألي المواتل الموجولة لزألالة تدمال 
النفســاي واالجتماةاي   قدام المشــوتة  ومنذ ادااي ال ا حيي أ احب ايلاتة أ شــاي لعم مخت في متي قي بالخدمال

تق جم ي أموت من ا  نظام لوتال  دتألباي وإحابال لزألالة وعق الموظفان بال وا ب النفســـــــــــــاي واالجتماةاي 
ل  ا حيي وإناء يدتال أت ال األمم المتحدة والمتخلــــلــــان الخاتجاان تق م ال اللــــحي اليق اي تق ما فتي ق 

 شـــــــــ  مةالئ  وجا اي  قناي ل تخااب ل اواتئ النفســـــــــاي بال وا ب النفســـــــــاي واالجتماةاي ل  ا حيي ووتـــــــــع و 
االجتماةايي وحلـــــــ  مواتل اللـــــــحي اليق ايي والتنســـــــاق مع  اا ال األمم المتحدة تق ما فتي ق باالاـــــــت ابي 

 النفساي االجتماةاي اليالماي لموظفق الدعم 
 

 جألود اوصأح ال   تبذلألا إدارة شؤون السأمة واحما -جية  

ي وتيب ايلاتة تاي 2019ى إعالة التنظام الدات ق يلاتة ا ون السالمي واألمن تق عا  اناءم ع  - 55
ي  تضــــمن أهداتام ااــــت ا ا اي وإج اءال ذال أولوألي   دف إلى  حقاق التماز 2022-2020ااــــت ا ا اي ل فت ة 

إي بااــــــتم ات ومن تالل  حســــــان ب و ألاء ال يم  و ةســــــاا ا  التشــــــغا ق ع ى أفدي يوة عام ي متنوعي ومدتَّ
وإواااي هذ  الخاي االات ا ا ايي    د ايلاتة من جدفد التزام ا اتاسا   نفاذ ا امج األمم المتحدة من تالل 
قاالة وح ول موثوو ا ا تق م ال األمن  و ظ  ال  ول المتوااــــــــــ ي لضــــــــــمان ايلماج الكام  ل قوم اليام ي 

الةييـال أولوألـي ايلاتة تق مســــــــــــــاهمـا  ـا تق ج ول المنظمي  األمناـي المتكـام ـي تق الباألـال الماـدا اـي وإاألـال
 لإلاالح والتكام  ع ى  ااو المنظومي 
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لتوتا  ا اي المنسقان المطامان ولوتهم الطاالي اواف م  2019وعقب إادات  وجا ال تق عا   - 56
الســـالمي واألمن المنســـقان مســـ ولان مك فان لشـــ ون األمن ومســـ ولان مك فان بالناابيي اـــاعدل إلاتة اـــ ون 

المطامان ع ى االتاالع بم ام م المتي قي بإلاتة األمن بلفت م المس ولان المك فاني والمضق يدمام تق  نفاذ 
 تاي األمم المتحدة لإلاالح اي ما ق 

 ووااــ ب إلاتة اــ ون الســالمي واألمن اليم  ع ى  حقاق الم و ي والكفاءة تق إلاتة المواتل الةشــ ألي - 57
من أت ال الســــــــالمي واألمن التابيان لألمم المتحدة  7 000لقو  ا اليام ي األمناي المتكام ي التق  ضــــــــم حوالق 

م  ز عم   وعم ب ايلاتة ع ى  ألالة تيالاي القوة اليام ي األمناي ويدت  ا ع ى التكاالي  120تق أ ي  من 
 اتق والم اتال  وألب غ  ميا  الم أة تق الفألي الفناي مع الت  از ع ى التوا ن اان ال نســــان والتنوع والتميا  ال غ

تق الما ي تالل الســــــــنوال اليالة الماتــــــــاي  و دعم  2تق الما يي وألمي  ذلك  ألالة يدتها  20والفألال الي اا 
ايلاتة أاضـــام  نفاذ ااـــت ا ا اي األمان اليا  بشـــأن ايعايي عن ب ألق ال  ول ال اتألي ال اماي إلى  يمام م اعاة 

 عايي تق جماع التوجا ال المتي قي بالساااال األمنايي وإلى وتع اات ا ا اي لإللاتال بشأن ايعايي اي
 

 إقامة ال عاون  -داي  

 تعزيز سبج ال عاون احمن  بلا احمة الم ادة والااوماي المضي ة - 1 

المتحدة ومةا ا ا وأاــــول ا   تحم  الحكومال المضــــافي المســــ ولاي ال  اســــاي عن حمااي أت ال األمم  - 58
فزال التياون والتفاع  ع ى  حو تيال مع الحكومال المضافي عنل ألن ت اساان تق إلاتة األمن تق األمم  وال

المتحدة  وأل تقى و ا  األمان اليا  لشــ ون الســالمي واألمن با تظا  مع اــ اال الحكومال المضــافي لضــمان 
 ةالل التح االل المتي قي بايلما  باألوتــــاع الســــا دة والت دفدال التياون الوثاق من تالل التفاهم بشــــــــــــــــــــــأن 

والمخاب ي و نســــــــاق  دااا  الويااي والتخفاال من المخاب ي وإلاتة األ مال األمناي  وتالل الفت ة المشــــــــمولي 
 لولي عضــوام  24بالتق أل ي التقى و ا  األمان اليا  لشــ ون الســالمي واألمن بســ اال الحكومال المضــافي تق 

 لمنايشي المسا   األمناي وإحابي ال  ان الميناي التابيي ل  معاي اليامي وم موعال الدول الم تمي 

ولضـــــــــمان أمن مق  األمم المتحدة والمكا ب الموجولة تاتج المق  وال  ان ايي اماي والمحا مي  قو   - 59
الميناي بشــأن حمااي هذ  المةا ق   إلاتة اــ ون الســالمي واألمن بالتنســاق الوثاق مع اــ اال الب دان المضــافي

ووااــــ ب ايلاتة التنســــاق الوثاق مع الحكومال المضــــافي لضــــمان حمااي م اتق األمم المتحدة والحفا  ع ى 
الســــــــــالمي تق  نظام المنااــــــــــةال التق اجتمع تا ا اآلالف من المندوإان والمشــــــــــات ان من الم تمع المد قي 

  2019 اجتماع وم  م  تق عا  18 000تا ا  بما
 

ماييااايية اواأي ما العقيياب وتعزيز ا، رام ،قوق اواسيييييييييييان الواجبيية لمو    احمة الم اييدة واحاراد  - 2 
 المرتبطلا بألا وام يازاتألة و،صاااتألة

 تياون األمم المتحدة بشـــك  وثاق مع الحكومال المضـــافي التق ال  تحم  المســـ ولاي ال  اســـاي عن  - 60
المنتشــــــــــ ألن تق أتاتــــــــــا ا ا   شــــــــــم  أاضــــــــــا  فالي احت ا  امتاا ال ه الء األت ال  حمااي أت ال األمم المتحدة

وحلـــــا ا  م  و شـــــ ع المنظمي الدول األعضـــــاء ع ى التقاد باللـــــكوك الدولاي ذال اللـــــ ي  وحتى اآلني لم 
بشــــــــأن اــــــــالمي موظفق األمم المتحدة واألت ال  1994لولي إلى األب اف تق ا فاقاي عا   95فنضــــــــم اــــــــوم 

  2005لولي إلى األب اف تق الب و و ول االتتااتي الم حق ا ا ليا   33ةاان ا اي ولم فنضم اوم الم  
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وعقب إادات ايج اءال التشغا اي الموحدة بشأن ا   تحااا الين  الذي  قاَّد فاا حاالل الوتاة  - 61
ألمن مع إلاتال األما ي ي  ياو ب إلاتة اــــــــــ ون الســــــــــالمي وا2018تق أثناء الخدميي تق  ا ون اليا ق/فناف  

اليامي ومكا ب ا األت م وثالة بييال لحفظ الســال ي بطاالة إلاتة عم اال الســال ي ي شــاء سلاال متخلــلــي 
 لضمان المساءلي عن ال  ا م الخاا ة الم  كةي تد حفظي السال  وأت ال األمم المتحدة 

 
 تعزيز الشراكاي مع المنظماي ملر الااومية - 3 

التيــاون األمنق مع اـــــــــــــ  ــاء األمم المتحــدة “ ميــام من أجــ  إ قــاذ األتواح”ايبــات المينون  ايزر   - 62
الميناان بالتنفاذ والتشــــغا   وتالل الفت ة المشــــمولي بالتق أل ي وااــــ ب إلاتة اــــ ون الســــالمي واألمن ج ولها 

من الب دان المياني لتيزألز  ا دام  16ال اماي إلى مواا ي التياون الوثاق تق م ال األمن مع ا  اء ايبات تق 
ي بما تق ذلك االجتماعال ال ا فاي ال ماةاي “ميام من أج  إ قاذ األتواح”م  ز المســـــــــــــتوم الميز  يبات 

 منظمي ا ألكي  150الخااي اب دان محدلة مع ج ال  نساق ايبات تق مقات 

إلى المنظمال غا  الحكومايي   قدام الدعم“ ميام من أج  إ قاذ األتواح”وألسَّ  التياون تمن إبات  - 63
بما تق ذلك المســــــاعدة تق حاالل األ مي وعند  ق  الموظفان وإجال  م الابق  وتق إبات التلــــــدي ل ا حي 

ي أ شــــأل إلاتة اــــ ون الســــالمي واألمني ادعم من مكتب األمم المتحدة لتنســــاق الشــــ ون اي ســــا اي 19- وتاد
اتأل  التق ُ قد     أاــــبوعان عن األوتــــاع الســــا دة و زوألد اــــ  اء وإ  امج األغذاي اليالمقي سلاي لتةالل التق

بمي ومــال عن الــدعم الابق و   اةــال الاا ان التق وتـــــــــــــي ــا ا  ــامج “ ميــام من أجــ  إ قــاذ األتواح”إبــات 
 األغذاي اليالمق 

  
 ال ادياي افس راتيجية وال رص -را عا  

اااــــــــــاي واألمناي المت  ةي ع ى ال ا حي  حداال لقد ب حب اآلثات االجتماةاي وااليتلــــــــــالاي والســــــــــ - 64
ااــــــت ا ا اي و شــــــغا اي غا  متوييي أما  المنظمي  وتق حان أن  أثا  ال ا حي يد ألم إلى  ألالة االحتااجال 
اي ســــــــــــــا اــي و فــايم ا يــدا  األمن تق اليــدفــد من الب ــدان ومنــابق النزاعي تمن الم ج  أن   لي سثــاتهــا ع ى 

ى  ق اص المواتل المخلــــــلــــــي ل مســــــاعدة اي ســــــا اي وما ف  ةب ا ا من  كالاال أمناي  االيتلــــــال اليالمق إل
وإتـــاتي إلى اليم  تق ااألال متق ةي بشـــك  متزافد ومواج ي حاالل  أت  تق التشـــغا  بســـبب ا  اات اـــ ســـ ي 

ســـــــا اي القاول ايمدال اليالماي و يا  اي فواجا موظفو األمم المتحدة واليام ون تق م ال  قدام المســـــــاعدة اي 
المف وتـــي ع ى الســـف  والتأاـــا ال وذال اـــ ي بال ا حيي والقاول المف وتـــي ع ى عبوت الحدولي والحلـــول 
ع ى اــب  الواــول إلى النا  المتضــ تألن الذفن احتاجون إلى المســاعدة اي ســا اي والحماايي و نايص يبول 

 ال م وت المح ق تق بيض المنابق 

ت اام لميال ي القضااا  19-لس باي التق ال ميا  ل اي تقد أ احب أ مي  وتادوع ى ال غم من اآلثات ا - 65
وأهداف التنماي المســـــتداميي تق ما فتي ق  2030اليالماي المت ابايي المبارني تق تاي التنماي المســـــتدامي ليا  

والقاول اليالماي بميال ي األاــةار ال ذتألي ال يدا  األمن  و ان  نايص المواتل المخلــلــي ل مســاعدة الدولاي 
ملـــــدت إل ا  لالاتكات و ولق المســـــ ولاي ع ى اللـــــياد المح ق والشـــــمولي  ما ألم إلى إعالة  لـــــوت الُن ج 
المتةيـــي تق  نفاـــذ ا امج األمم المتحـــدة المق تة وحمـــااـــي موظفق األمم المتحـــدة واليـــام ان تق م ـــال  قـــدام 

ة أثناء ال ا حيي اعتمدل إلاتة ا ون السالمي واألمن المساعدة اي سا اي  وإفض   اسا  أ شاي األمم المتحد
ُ   ام مبتك ة  شــــــم  الم و ي تق  شــــــ  األت ال والمواتلي مي   يزألز التح ا  األمنق ايي امقي و واــــــاع النااو 
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غا  المســــــبوو ل دعم النفســــــق االجتماعق المقدَّ  إلى الموظفان المتضــــــ تألن تق جماع م ا ز اليم ي و يزألز 
مشـــــت ك اان الو االل الاـــــتخدا  التكنولوجاا تق إلاتة األمن  وإدأل ايلاتةي بالشـــــ ا ي مع  اا ال التنســـــاق ال

األمم المتحدةي ج ولام لتشـــــــــــــ اع المزألد من االاتكات تق جماع م االل عم  ا الاومقي بما تق ذلك ما فتي ق 
يم اا ق تق م ال األمني وإلاتة باال لـــاالل االاـــت ا ا ايي و واـــاع الشـــ ا ال مع ال  ال المينايي والدعم ال

األ مالي و أمان مةا ق األمم المتحدة  واـــــــم  التقد  المح   تق  نفاذ الخاي االاـــــــت ا ا اي تاوال إا اااي 
 حو  يزألز التفوو تق اليم اال وإلاتة المي ومال والتح ا  األمنق  وإتـــــــــــــاتي إلى ذلكي تإن االعت اف ع ى 

 وألتان ت اساتان تق حمااي الم تميال الم مشيي اشك  ت اي جدفدة  ااو وااع بأن األمن والسالمي أول
  

 المأ،ظاي وال وصياي -خامسا  

يواجه العالة تادياي لمنية ليس  مقدور لي ما الدوي احاضييييياء لو المنظماي لن ي صيييييد  لألا  - 66
لاااء العالة  ،لث ضيياا ت تأ لرا  اميقا  ايى السييية واحما ا  جميع  19-اقد ل ري جائاة موالد من ردا .

ما ال ادياي الجلوسييييييييياسييييييييية واحمنية  ولدي إلى ت اقة المظالة وادم المسيييييييياواة  وتقوي  ال ماسيييييييي  
ملر لاه  افج ماا  وتأجيج افضييييطرا اي والنزاااي وال طرف العنيل والشييييعبوية وخشييييااة احخبار الزائ ة.

مة الم ادة والعاميون ا  مجاي تقدية ا  هذا السيييييييياق ال شييييييي لي  ملر المسيييييييبوق  يواصيييييييج مو  و اح
وف بد لن  المسييييياادة اواسيييييااية الميام  عميألة  ايى الرمة ما افضيييييطرا اي والقلود الم صيييييية  الجائاة.

ياااظ المج مع الدول  ايى تصييييميمه ايى ،ماية مو    احمة الم ادة والعاميلا ا  المجاي اواسيييياا   
ا  ال صيييييييييدي لس ار الواسيييييييييعة النطاق الناجمة اا الجائاة ومعالجة مع تجديد افل زام ب عددية احطراف 

 احسباب الجذرية فاعدام احما.

ويخاطر مو  و احمة الم ادة والعاميون ا  مجاي تقدية المسيياادة  اياتألة ورااهألة لأضييطأع  - 67
ي احاضييييييييياء ا  بوفياي احمة الم ادة الم عددة احوجه  ااميلا ايى مسييييييييياادة الما اجلا وداة الدو

ما  13ا   احشييألر الثمااية اشيير الماضييية  لق   جألودها الرامية إلى تاقلم لهداف ال نمية المسيي دامة.
ما لاراد المنظماي ملر الااومية العاميلا ا  مجاي تقدية المساادة  56مو    احمة الم ادة ولكثر ما 

ن  حشعر  عملم الازن لألذه الوفياي ولارب وخا اواسااية ،  ألة ل ناء لداء واجبألة  سبب لاماي العنف.
ولديا  أشييييد العباراي جميع لشييييااي العنف ال   ت رتكب ضييييد مو     اا خالص تعازّي حسييييرهة المايومة.

إن ترمة هؤفء الرجاي والنسيييياء الشييييجعان  احمة الم ادة والعاميلا ا  مجاي تقدية المسيييياادة اواسييييااية.
زام المنظمة  مواصييية العمج ، ى ا  احماكا الخطلرة ما لجج إيجاد الذيا سييقطوا سيي ظج خالدة   ضييج ال 

 االة لاضج.

 -ولاا لشييييعر  القيم إزاء افرت اع الااد ا  ادد الألجماي ال   ت شييييا ايى مباا  احمة الم ادة  - 68
وقد ،د ت زيادة مبلرة ا  ادد  .2018،اد ة ا  اام  23  مقابج 2019،اد ة ا  اام  53الذي بيغ 

فياي  سيبب الاواد  الم عيقة  السيأمة الناجمة اا ال اطة المأسياوي لطائرة الخطول الجوية او لو ية الو 
 ما زمأئنا ا  احمة الم ادة. 21  الذي لود   اياة 2019ا  آ ار/مارس 

إن لي وااة لو إصا ة تقع ا  ص وف مو    احمة الم ادة والعاميلا ا  مجاي تقدية المساادة  - 69
 ويجب ايى المنظمة لن تسييييعى  اسيييي مرار إلى ال عية ما اح،دا  الماضييييية. ااية لمٌر ملر مقبوي؛اواسيييي

و المثج  فبما لن احمة الم ادة مطالبة ببذي المزيد   ما ا   ل  ا  لكثر بلئاي العالة تقيبا   يجب لن يظج 
واحمة الم ادة مي زمة لكثر  ما.واجب إاجاز العمج القوة الدااعة ليمشورة وال خطيط والعميياي ا  مجاي اح
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ويجب لن يسييييييي ند اميألا إلى البياااي وخدارة  ما لي وقت مضيييييييى ب قدية تايلأي ومشيييييييورة لمنية  ارزة؛
وسيييي سيييي مر لوجه ال قدم المارز ا  تدريب لسييييرة احمة الم ادة   ما ا   ل  مبار المسييييؤوللا  المخاطر.

حزماي احمنية  وخاادة الرهائا إلى ديارهة  أمان  وخدارة وصييااعو القرار  ا  مسيياادة المنظمة ايى إدارة ا
وسيي واصييج احمة الم ادة جعج قوتألا العامية ا  مجاي احما لكثر  العميياي اللومية ا  لقج المناطم لمنا .

وا   خ ة ا  الارمة ولكثر قدرة ايى تيبية اف، ياجاي ملر الم وقعة واشييييرها  عد إشييييعارها  مدة قصييييلرة.
العامية ا  مجاي احما سييي ؤدي إلى ال  وق  ،لث سييي وار طائ ة م نواة القوة اإن زيادة تنوع احسييياس  

 ما وجألاي النظر وتعاس مأ ما لسرة احمة الم ادة والمج معاي المايية ال   تخدمألا.

الو لم مع شيييييرياا  ا  اظام احمة الم ادة ودارة احما  وتعاواألة  50وقد لسيييييألة ال زام لكثر ما  - 70
 إدارة شييؤون السييأمة واحما  ا  تاسييلا احما  اسيي مرار  ومان  مثا ة اامج تمالا لعمج احمة الم ادة.

و ج العدد اوجمال  لياواد  احمنية ال   تضرر منألا مو  و احمة الم ادة ا  السنواي الخمس الماضية 
منية المسيييييييي جدة  ف يزاي توار موارد مافية وليا اظ ايى هذا افتجاه وال  يب ايى ال ادياي اح مسيييييييي قرا .

 يماا ال نبؤ بألا لألما لمرا  ف منى انه.

وا  البلئة احمنية الاالية البال ة ال عقلد  يشيياج ال عاون انصييرا  لسيياسيييا  ا  ال صييدي لي ادياي  - 71
يشييييياج توسييييييع  وخلى جااب ال عاون الو لم مع الااوماي المضيييييي ة  احمنية والقلود الم صيييييية  الجائاة.

الشييراكاي افسيي راتيجية مع المنظماي الدولية واوقييمية والجألاي ال ااية ملر الااومية جزءا  لسيياسيييا  ما 
 اودارة احمنية ال عالة.

ولما ماات الذمر  السييييينوية الخامسييييية والسيييييبعلا واشييييياء احمة الم ادة ي ا  ج بألا ا  خضييييية  - 72
و  ضيييج تيسيييلر اسييي جا ة احمة  ال صيييدي ايى الصيييعلد العالم .الجائاة  تقع المنظمة ا  صيييمية جألود 

الم ادة وخاجاز برامجألا  تواصييييييج إدارة شييييييؤون السييييييأمة واحما إاادة تنظية مواردها والباث اا لوجه 
ولداو الدوي احاضيييييييياء إلى م الة  ويجب لن تسيييييييي مر هذه الجألود. الك اءة ما خأي اتباع ا ألج مب كرة.

 والا اظ ايلألا مجزء ف ي جزل ما النظر ا  الوفياي وتخطيط البرامج.اس مرار تكاليل احما 

ويسييييياورا  قيم  الغ ما افزدراء العام لمبادا القااون الدول  اواسييييياا  وقااون ،قوق اواسيييييان  - 73
ول،ث الااوماي واحطراف ا  النزاااي المسيييياة ايى ضيييمان إاسييياح المجاي لوصيييوي  والمبادا اواسيييااية.

مة الم ادة والعاميلا ا  مجاي تقدية المسييياادة اواسيييااية  أمان ودون اوائم إلى وجألاتألة ، ى مو    اح
اافا داءاي الم عمدة ايى مو    احمة الم ادة تشيييياج  العمج لمسيييياادة الما اجلا. مواصيييييةي سيييينى لألة 

 افا ألاكاي إلى العدالة.ول،ث الااوماي ايى تقدية مرتكب  هذه  اا ألاكا  خطلرا  ليقااون الدول  اواساا .

ولود لن لوصييييييي  الجمعية العامة  أن تظج ااك ة ايى مسيييييييألة سيييييييأمة مو    احمة الم ادة  - 74
 ولمنألة  ولن تواصج تقدية الداة الكامج لنظام احمة الم ادة ودارة احما.
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 المرام احوي

  السأمة واحمامو  و احمة الم ادة الذيا تضرروا ما ،واد  م عيقة   
 عدل الموظفان المتض تألن 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 تألي الحوالة المتي قي بالسالمي واألمن
 األا    2020

 الستي األولى(
 2 11 11 9 10 23 15 الوفاال الناجمي عن أعمال عن         

 6 33 20 13 11 16 15 الوفاال الناجمي عن حوالة متي قي بالسالمي

 31 92 67 70 70 99 65 اياابال الناجمي عن أعمال عن 

 39 100 114 111 93 130 101 اياابال الناجمي عن حوالة متي قي بالسالمي

 2 6 11 8 7 21 6 االتتااف

 197 423 401 402 375 511 530 الس يي

 151 375 382 406 421 452 467 ايتحا  المسا ن والساو ع ا ا

ل  16 51 41 47 44 81 104 االعتداء المشدَّ

 2 12 10 28 17 12 8 االعتداء ال نسق

 146 327 391 316 231 405 295 التخوألال والمضااقي

 54 86 85 63 102 69 128 االعتقال واالحت ا 

 646 516 1 533 1 473 1 381 1 819 1 734 1 المجموع 
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 المرام الثاا 

 تعرضت لألا منشآي احمة الم ادة وَمرمباتألا الرسميةالألجماي ال     

 2019 2018 2017 2016 2015 تألي الحوالة المتي قي بالسالمي واألمن
 األا    2020

 الستي األولى(
 24 53 23 23 56 35 ال  مال التق  ي تب ل ا منشآل األمم المتحدة       

 76 89 89 51 146 155 المتحدةال  مال التق  ي تب ل ا م  ةال األمم 

 85 154 51 150 90 109 ايتحا  منشآل األمم المتحدة

 185 296 163 224 292 299 المجموع 
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 المرام الثالث

 2019مو  و احمة الم ادة المدالون الذيا تضّرروا ما ،واد  لمنية ا  اام   
ـــــــي  تألـــــــي الحوالة المتي ق

 بالسالمي واألمن
الموظفان عــدل 

 المتض تألن

الــــــــمــــــــوظــــــــفــــــــون 
 الميانون لولاام 

الــــــــمــــــــوظــــــــفــــــــون 
 ظ وف الحوالة األمناي عدل الب دان النساء ال جال الميانون مح اام 

الوفاـــــــال النـــــــاجمـــــــي عن         
 أعمال عن 

 (5(؛ ايتهار  6ال  ألمي   8 1 10 6 5 11

الوفاـــــــال النـــــــاجمـــــــي عن 
 حوالة متي قي بالسالمي

(؛  واتة 8حوالة الم وت ع ى الا و   12 16 17 10 23 33
(؛ الحوالة األت م المتي قي 21الاا ان  
 (3بالسالمي  

اياــــــــــــــابال الناجمي عن 
 أعمال عن 

 (5(؛ ايتهار  87ال  ألمي   23 21 71 64 28 92

اياــــــــــــــابال الناجمي عن 
 حوالة متي قي بالسالمي

(؛ 93حـــوالة الـــمـــ وت عـــ ـــى الـــاـــ و   37 32 68 85 15 100
 (7الحوالة األت م المتي قي بالسالمي  

أب ق اــــــــــــــ اح جماع األت ال المختافان  5 4 2 4 2 6  أ(االتتااف
 بأمان

  73 144 279 192 231 423  ر(الس ب

والساو   ج(ايتحا  المسا ن
  ل(ع ا ا

375 236 139 256 119 79  

  22 10 41 36 15 51  و(االعتداء المشدَّل

  10 12 0 4 8 12 ال نسقاالعتداء 

  67 113 214 128 199 327  هـ(التخوألال والمضااقي

( تهن االحت ــــــا  18ظــــــ  الموظفون    31 2 84 79 7 86  ح(االعتقال واالحت ا 
 2020 مو /فولاا  1حتى 

   474 042 1 747 769 516 1 المجموع 

 
تالل ااـتيمال القوة أو الت دفد بااـتيمال ا أو من تالل التغ أل ي بما تق ذلك أتذ ال ها ن عم  مقار د ل ح ألي  قو  با ج ال من غا  الدول من   أ( 

 واات ا   حقاق ماالب مياني يتالء ابا  م 

 تي  أو حالي ااتاالء ع ى ممت كال بلوتة غا  مش وعي عن ب ألق ااتيمال الين  أو الت دفد بااتيمال الين    ر( 

ل لتجي تاوت  ا ااتيمال القوة أو االعتداء ال سدي الدتول إلى المنا ل عنوةم   ج(    اال إذن اناَّي ات كار جنااي أو ج ألمي اشدر 

 الدتول إلى المنا ل عنوةم اال إذن اناَّي ات كار جنااي أو ج ألمي   ل( 

 توتي  عم  غا  مش وع اضع الموظفاني لون مواتقت مي تق حالي توف من التي   لألذم ال سدي أو الض ر بشك   ه( 

 تي    هاب الشخص أو  خوألفا أو تلعا بالت دفد   و( 

 تي  الطاا  اتل تال منتظمي و/أو مستم ة وغا  م غور تا ا ومزع ي ال  حقق أي غ   مش وع و سبب ألمام  فساام ادفدام    ( 

 تي   قو  با أو أتيال  قو  ا ا ج ال حكوماي   ح( 
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 المرام الرا ع

ر منألا المو  ون لد  شرماء احمة الم ادة الاواد     احمنية الخطلرة ال   تضرَّ
 المن ّيذيا  واقا  لما ل بي ت  ه إدارة شؤون السأمة واحما

 عدل الموظفان المتض تألن 
  األا   الستي األولى( 2020 2019 2018 تألي الحوالة األمناي

 20 36 32 األت ال الذفن لقوا حتف م  تا ي أعمال عن     

 57 129 69 األت ال الذفن أاابوا ب  وح  تا ي أعمال عن 

 39 127 61 األت ال الذفن اتُتافوا

 8 11 21 ال  مال المس حي ع ى المنشآل

 42 105 59 ايتحا  المنشآل

 52 159 72 ال  مال المس حي ع ى الم  ةال

 218 567 314 المجموع 
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 المرام الخامس

ر منألا المو  ون المايلون لومالة احمة الم ادة الاواد     احمنية ال   تضيييييييييرَّ
 وما ة وتش لج الأجئلا ال يسطلنللا ا  الشرق احداى

 عدل الموظفان المح اان المتض تألن 
  األا   الستي األولى( 2020 2019 2018 تألي الحوالة األمناي

 1 – 1 الوفاال الناجمي عن أعمال عن     

 – – 2 الوفاال الناجمي عن حوالة متي قي بالسالمي

 3 1 6 اياابال الناجمي عن أعمال عن 

 – – 4 اياابال الناجمي عن حوالة متي قي بالسالمي

 – – – االتتااف

 – – 9 الس ب

 – – 1 ايتحا  المسا ن

ل  13 21 49 االعتداء المشدَّ

 – 1 – االعتداء ال نسق

 – – – المسا نالساو ع ى 

 12 72 123 التخوألال

 8 2 5 المضااقي

 4 8 3 االعتقال واالحت ا 

 – 1 2 األت ال المفقولون 

 – 2 404 الس يي

 3 – 4 الح و المتيمَّد

 4 – 16 الح ا ق

 1 – 12 النزاعال المس حي 

 – – 3 المتف  ال من مخ فال الح ر

 3 – 304 التخ ألب

 21 15 32 الا و حوالة الم وت ع ى 

 22 3 59 ايتحا  منشآل األمم المتحدة

 – 1 135 الفألال األت م 

 95 127 174 1 المجموع 

 


