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 الدورة احلادية والسبعون
 من جدول األعمال 69البند 

تنســــــيع املســــــاعدة ا  ســــــا ية  تعزيــــــز
ــم    ــدم ا األمـ ــا تمـ ــة الـ ــاعدة اليو يـ واملسـ
املتحدة يف حاالت الكوارث، مبا يف ذلـ   

    املساعدة االقتصادية اخلاصة
سالمة وأمن العـامني  يف اـال تمـدمل املسـاعدة ا  سـا ية ومايـة مـو             

 األمم املتحدة
 

 تمرير األم  العام  
  

 موجز 
، طنيبت اجلمعية العامة إىل األمـ  العـام أن يمـدم إلي ـا يف دور ـا      70/104يف المرار  

شـامال عـن ر ـر املسـت دات  سـمن سـالمة وأمـن العـامني  يف اــال          احلاديـة والسـبع  تمريـرا    
ن يــا المــرارل وطنيبــت أي ــا ومايــة مــو    األمــم املتحــدة وعــن ت  تمــدمل املســاعدة ا  ســا ية 

األم  العام أن ي ّمن تمريره تمييما آل ار املخاطر احملدقة  سـالمة وأمـن الـ المل املـو   ،      إىل
ولوضع سياسات منظومة األمم املتحـدة واسـتراتي يا ا ومبادرا ـا يف ميـدان السـالمة واألمـن       

 لا تس ر عن اولتن يا تني  السياسات واالستراتي يات واملبادرات والنتائج ال
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ويمدم الاا التمرير حملة عامة عن البيئة األمنيـة العامليـة ومـا تن ـوي عنييـهت مـن  ديـدات         
ــة يتعــّرو فــا مو  ــو األمــم املتحــدة، وعــن اســت ا ة املنظمــة لتنيــ  التحــدياتل        ــار أمني ور 

يت ــمن أي ــا  نيــيال لالااالــات الناشــئة يف اــال األمــن ور ارالــا عنيــ  مــو    األمــم      والــو
املتحدةل ويسنيط التمرير ال ومل أي ا عني  االحتياجـات ا ضـاةية الالةمـة لكـ  تـتمكمن األمـم       
املتحدة من تنيبية ال نيب املتزايد عنيـ   ـدما ا األمنيـةل ومتـتم التمريـر مبالحظـات وتوصـيات        

 للك  تنظر ةي ا اجلمعية العامة
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 ممدمة -أوال  
، إىل األم  العام أن يمدم إلي ـا يف دور ـا   70/104طنيبت اجلمعية العامة، يف قرارالا  - 1

شــامال عــن ر ــر املســت دات  ســمن ســالمة وأمــن العــامني  يف اــال  احلاديـة والســبع  تمريــرا  
أي ــا عــن تن يــا المــرارل وطنيبــت  ومايــة مــو    األمــم املتحــدة و  تمــدمل املســاعدة ا  ســا ية 

األم  العام أن ي ّمن تمريره تمييما آل ار املخاطر احملدقـة  سـالمة وأمـن الـ المل املـو   ،       إىل
ولوضع سياسات منظومة األمـم املتحـدة واسـتراتي يا ا ومبادرا ـا يف ميـدان السـالمة واألمـن        

 ولتن يا تني  السياسات واالستراتي يات واملبادرات والنتائج الا تس ر عن ال
ـــ     و - ٢ ــ ر ال ــرة األش ــر ةت ــاا التمري ــدة 18يي ــ  ال ــاير    املمت ــا ون الياا/ين ــن ن  ٢015م
منيــة العامليــة ومــا تن ــوي عنييــهت ل والــو يمــدم حملــة عامــة عــن البيئــة األ٢016حزيران/يو يــهت  إىل
، وعـن اسـت ا ة املنظمـة    (1) ديدات وخماطر و ديات أمنية تواجـهت مـو    األمـم املتحـدة     من

يمــدم ممترحــا  التحــديات االســتراتي ية الــا تواج  ــا املنظمــة، نمــا لتنيــ  الت ديــدات، وعــن
 لسبيل امل ّ  قدمال

  
 يتعّرو فا مو  و األمم املتحدة الت ديدات األمنية الا - ا يا  
 البيئة األمنية العاملية -ألف  

ة  ــالل ال تــرة املســمولة  ــالتمرير، واصــنيت األمــم املتحــدة العمــل يف  يئــة أمنيــة عامليــ   - ٣
متزايدة اخل ورة والتعمُّد والصعو ةل وواجهت مو  و األمم املتحدة  ديدات متسـا كة ومتعـددة   
األوجهت من جّرامل الزناعات املسنيحة وا جرام واالض را ات املد يـة وا رالـاا العـا ر لنيحـدود     
ا الوطنيــةل وقــام مو  ــو األمــم املتحــدة، اســت ا ة  ل نيــب اليئــات ا دارة الــا يتبعو ــا،  تن يــ   

واليات األمم املتحـدة يف ااـال  السياسـ  وا  سـاا واـا  ح ـم السـالم والتنميـة يف أنيـر          
مناطع العامل صعو ة، مبا يف ذل  أةيا سـتان واجلم وريـة العر يـة السـورية والصـومال والعـرا        
وما  واليمن، حيث أوقف العديد من الدول األع امل أ س تهت املد يةل وقد تراةع سـع  األمـم   

__________ 

املسـمول   نظـام األمـم     إىل مجيـع املـو       “ مـو    األمـم املتحـدة   ”ألغراو الـاا التمريـر، يسـص مصـ ني       (1) 
ومت وعـــو األمـــم املتحـــدة، واألةـــراد  املتحـــدة  دارة األمـــن، مبـــن ةـــي م مو  ـــو منظومـــة األمـــم املتحـــدة،  

ــاين مــري  ســرالم عنيــ     ــولم  قياد ــا إدارة    العســكريون وأةــراد الســرطة ال أســاف ةــردي يف البعيــات الــا تت
ــات ح ــم الســالم أو إدارة الســ   ــدين، واخلــءامل     ون السياســية، عمنيي ــرادا املتعاق واخلــءامل االستســاريون، وة

املعين  مبوجب ات ا  تعاقدي مباشر مـع إحـدا م سسـات منظومـة األمـم       املكني ون مب ام، وسائر املس ول  
 يســص املصــ ني  إىل األةــراد العســكري  التــا ع  لنيوحــدات الوطنيــة أو أةــراد وحــدات الســرطة   وال  املتحــدةل 

ل ووةمـا لماعـدة  يا ـات شـبكة معنيومـات مـديري األمـن  ـاألمم          املسكنية الاين مري  سرالم ضمن وحـدا م  
 لمو ف مسمول   ن ا  مس ولية  ظام إدارة األمن 180 000املتحدة، الناك حوا  
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ــول     ــة إىل إمــاد حني ــة الرامي ــود الدولي ــد اجل  ــامل    املتحــدة إىل توطي ــة حــول الع لنيزناعــات اجلاري
 لا يتعرو فا أةرادالا ومنسآ الاةدياد نياةة اف مات والت ديدات ا مع
ــة        - 4 ــدل ةموجــهت ال ــعف احملنيي ــد متزاي ــراالن  تعمُّ ــت ال ــة يف الوق ــات اجلاري وتتســم الزناع

االقتصـادية   - ع مع التوترات العرقية والدينية وال ائ يـة واالجتماعيـة  والوطنية وا قنييمية تتماط
والسياسيةل والاه احلالة الراالنة ختنيع تر ة  صبة لنيعنف وتولمـد  ديـدات أمنيـة خمتني ـة، حيـث      
تني م أطراف الاه الزناعات إىل الوسـائل التمنييديـة وغـص التمنييديـة يف سـعي ا لتحميـع أالـداة ا،        

 يئا ا احملي ةل ةعني  سـبيل امليـال، تتماسـم اجلماعـات املسـنيحة غـص التا عـة        متكّي ة  يف ذل  مع 
لنيدول واجلماعات املت رةـة العني ـة والعصـا ات ا جراميـة طـر  التـ ريب واألصـول يف إطـار         
شرانات تعود عنيي ا مبناةع متبادلـةل و ا ضـاةة إىل ذلـ ، اّتسـعت الزناعـات املسـنيحة لتسـمل        

 رية العالية الكياةة السكا ية، اما أس ر عـن حـدوث  سـائر شـديدة     مواج ات يف املناطع احل
وعســوائية يف صــ وف املــد ي  وأحلــع دمــارا وأضــرارا  ــالبي التحتيــة املد يــةل وتتميــل النتي ــة  

 دة وواليا ا دا ل مناطع المتاللاملباشرة لال  يف ال نيب املتزايد عني   رامج األمم املتح
لدولـة ا سـالمية يف العـرا  والسـام وتنظـيم الماعـدة ومجاعـة        وما ةال نل من تنظيم ا - 5

ــة ا ســالمية   ونــو حــرام وحرنــة الســباا يســكل  ــديا نــبصةل وصــح      ي  أن تنظــيم الدول
شـــ د  كســـات عســـكرية يف اجلم وريـــة العر يـــة الســـورية والعـــرا ، ولكـــن اجلماعـــات  قـــد

يعنين أ صـارالا مسـ وليت م    املانورة قد أحكمت قب ت ا عني  أجزامل من أةريميا ورسيا، حيث
 ،نــانولب ،والصــومال ،واجلزائــر ،وتــو   ،و انســتان ،عــن اف مــات الــا تمــع يف أةيا ســتان 

ــا ــا ،ومصــر ،ومــا  ،وليبي ــيمن ،و ي صي ــة االااالــات ومــنل وال ــن املمنيم  اجلماعــات الــاه متكُّ
 إ دو يســيا ميــل   ــورة، أقـل  تعتــء الســا ع يف نا ــت منـاطع  يف وا رالــاا العنــف  ســر مـن 

 اف مـات   ـا    سـكل  المنيـع  يـيص  وامـا ل دي ـوار  ونوت وترنيا ةاسو و ورنينا و نيالديش
الـداف غـص احملّصـنة، و ـاأل   تنيـ  الـا تسـّن عنيـ  املـد ي  يف األمـانن           األ عنيـ   تسـنّ  الا

الت ارية، ميل ال ناد  وامل اعم واملراق  وامل ارات،  مصد رةع درجـات اخلـوف إىل أقصـ     
الدينيــة واملــدارف واملستســ يات عــالوة عنيــ  ذلــ ، ةــان اســتمرار اســت داف املواقــع  مــدال و

ــاه اجلماعــات       يف ــع أءــامل العــامل يــدل عنيــ  إصــرار ال عنيــ  امارســة الوحســية والمســوة     مجي
الــوادةل ومتيــل احلالــة األمنيــة يف أورو ــا أي ــا  ــديا جديــدا، وذلــ  عنيــ  إ ــر اف مــات       ــال

ةر سا و ني يكـا، وأ ـصا أملا يـال وصـحي  أن األمـم املتحـدة ليسـت        ا رالا ية الا تعّرضت فا 
مست دةة  سكل مباشر يف الاه املن مة، ولكن الاه اف مات تيص شـواغل صصـو  المـدرات    
األمنية لنيحكومات امل ي ة وتعرِّض ا  ج اد نبص، والـو مـا ينيمـ   عـبمل إضـايف عنيـ  ناالـل        

 ظام األمم املتحدة  دارة األمنل 
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ــمجيج      وعــال - 6 ــت ووســائط التواصــل االجتمــاع  يف ت ــان دور ا  تر  ــ ، ة ــ  ذل وة عني
العنف الو أمر يبعث عني  اال زعاج السديدل ةسبكة ا  تر ت توةمر ااال رحبـا لتكـّون اخلاليـا    
حمنيميا ولتح يزالا، ال  واألةراد الاين  ّرن م الـدواةع اال ت اةيـة، عنيـ  ارتكـاا أعمـال عنـف       

املتنـــاول، ســـواملا البـــدائ  منـــ ا جا ـــب دورالـــا يف جعـــل التمنيـــات يف ال ميكـــن تءيرالـــا، إىل 
املت ورل ةاجلماعات املت رةة العني ة، من  ـالل اسـتيالفا مـا يف متناوفـا مـن أةـراد حمـب           أو

 ا رالا ية يف مجيع أءامل العامللنير ومنّصات لالتصاالت البسي ة، تسع  إىل   يز اف مات 
ارد أن تتحسـن البيئـة األمنيـة يف املسـتمبل المريـبل وقـد حـامر        ولألسف، لي  من الو - 7

وحملة  اامة  اةل النة و       2015البيانات واالجتاهات العاملية    ااةاا اسنينةاع لعةا      منسورا 
ــة    2016اسنينةةاني    العةةاا لعةةا    ، الصــادران عــن مكتــب تنســيع الســ ون ا  ســا ية  األما 

االستمرار يف  نيـدان حمـّددةل وتسـص التحنيـيالت الـواردة       العامة، من احتماالت استمرار تزعزع
وإىل  ٢006يف الــاين املنســورين إىل حــدوث ةيــادة م مــردة يف الزناعــات السياســية منــا عــام  

عدم وجود حنيول سياسية دائمةل و ا ضاةة إىل ذل ، ُ ني  مـن تميـيم لنيبيئـة األمنيـة العامليـة      
لســالمة واألمــن  األما ــة العامــة إىل أن الــزناع لنيســنوات اخلمــ  المادمــة أجرتــهت إدارة شــ ون ا

املســني  والت ــرف العنيــف ســيظالن الــّددان مالمــ  املســ د األمــي العــامل  املســتمبني ل ويســص  
ــرة ال را   ــة   ــ ــات ةاعنيــ ــاك ج ــ ــل إىل أن النــ ــد   التحنييــ ــد مزيــ ــع  إىل توليــ ــ ا تســ ــط  ينــ  ــ

نيــ  ذلــ  اســتخدام ا  االضــ را ات والعنــف يف مجيــع أءــامل العــامل، ويزيــد مــن قــدر ا ع    مــن
  تر ت ووسائط التواصل االجتماع للإل
 

 احلوادث األمنية الا ت  ر عني   ظام األمم املتحدة  دارة األمن - امل  
 ور ارالا عني  مو    األمم املتحدةأ واع احلوادث  - 1 

 اهلجمات املباشرة الى موظفي األمم املتحدة ومننآهتا وأصوهلا  
يف عـدد اف مـات املباشـرة الـا ُشـّنت عنيـ         ٢015نبصة يف عـام  لمد حد ت ةيادة  - 8

مـن منسـآت املنظمـة     ٣5منسآت األمم املتحدة ومرنبا ال وقد ُشّنت ال مات مباشـرة عنيـ    
ــة، مما ــل    155و  ال مــة مــن الــاين   45ال مــات و  9مــن مرنبــات األمــم املتحــدة الربي

ة تكاةئ  ال ة أضـعاف )ا ظـر املرةـع    ، أي  زيادة منيحو ٢014النوع ، عني  التوا ، يف عام 
اليــاا(ل وقــد ُشــ دت الزيــادات األنــء يف اف مــات يف مج وريــة أةريميــا الوســ   وجنــوا    

حـاالت د ـول إىل منسـآت     109السودان والصومال والـيمنل و ا ضـاةة إىل ذلـ ، وقعـت     
تحــدة مــن مــو    األمــم امل 1 819ل و تي ــة لــال ، تــم ر ٢015املنظمــة دون إذن يف عــام 

)ا ظــر  ٢014مو  ــا يف عــام  1 7٣4، ممار ــة  ـــ ٢015حبــوادث الســالمة واألمــن يف عــام 
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ةردا مـن مـو    األمـم املتحـدة املـد ي  حـت  م وُجـر          ٢٣املرةع األول(ل ولم  ما اموعهت 
، ةــردا، عنيــ  التــوا   65ةــردا و  15ر ــرين مــن جــّرامل أعمــال العنــف املباشــرة، مما ــل    99
يف املائـة يف اخلسـائر البسـرية الـا وقعـت       ٣0يل الاه األعداد ةيادة  نسبة ل ومت٢014عام  يف

 أعمال العنف )ا ظر السكل األول(ليف ص وف مو    األمم املتحدة  سبب 
 

 السكل األول
امل العنف    مو  و األمم املتحدة الاين لموا مصرع م من جّر

 
دائيــة الــا ُشــّنت عنيــ  منســآت  و املمار ــة مــع الزيــادة الكــبصة يف عــدد اف مــات الع  - 9

املنظمــة، ا احتــوامل عــدد ا صــا ات الــا وقعــت يف صــ وف مــو    األمــم املتحــدة، ةكا ــت 
ع وتـصة احلـوادثل ويرجـع ال  ـل     الزيادة يف اخلسائر البسرية غص متناسـبة  الكامـل مـع ارت ـا    

ــة،       يف ــدا ص إدارة املخــاطر األمني ــا الصــارم لت ــ  األرجــ  إىل التن ي ــ  عني ــدريب  ذل ــز الت وتعزي
 رامل تمييمات الت ديدات واملخاطرلاألمي، ومواصنية تعزيز األمن املادي، وإج

ــام  - 10 ــل ٢015ويف عــ ــا ) 1٣، ُقتــ ــرام،    يف امل 56مو  ــ ــال ا جــ ــة ألعمــ ــة(  تي ــ ائــ
ــو    ) 6 و ــة، و    ٢6مـ ــات إرالا يـ ــة( يف ال مـ ــو    ) 4يف املائـ ــة    18مـ ــة(  تي ـ يف املائـ

املــو    الســتة الــاين ُقتنيــوا  الســكل اليــاا واملرةــع اليالــث(ل ومــن لنيزناعــات املســنيحة )ا ظــر 
جــّرامل ا رالـاا، النــاك أر عـة ســم وا يف ال ـوم إرالــام واحـد الــو عمنييـة ت  ــص املرنبــة       مـن 

، والو احلـادث الـاي   ٢015 يسان/أ ريل  ٢0التا عة لألمم املتحدة يف غاروي، الصومال، يف 
 ملتحدةلُجر  ةيهت أي ا مخسة من مو    األمم ا
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 السكل الياا
 مو  و األمم املتحدة الاين لموا مصرع م، حسب ةئة الت ديد  

 
 اسرهاب  

املاضــيت ل  مرا  ــالل الســنت  ــل عــدد اخلســائر البســرية النامجــة عــن ا رالــاا مســت - 11
ــص ــة واحــدة إىل       غ ــة أمني ــوارد أن ت  ــ  حاد  ــن ال ــهت م ــ     أ  ــا، وذل ــاه متام ــاا االا عكــ  ال
ا( )ا ظــــر الســــكل اليالــــث(ل )أ وجــــ ٢011)نا ــــل( وعــــام  ٢009ُشــــ د يف عــــام  نمــــا
، ت ـّرر مو  ـو األمـم املتحـدة     ٢016و الل األش ر الستة األوىل من عام  ،٢015 عام ويف

ــا  ــن اف مـ ــرة مـ ــ ا   صـــورة مباشـ ــة الـــا ارتكبـ ــصه  ت ا رالا يـ ــة ا ســـالمية وغـ ــيم الدولـ تنظـ
اجلماعات ا رالا ية يف األمـانن العامـة والت اريـةل ونـان العديـد مـن املـو    املسـاةرين          من

موجودين يف صاالت الس ر عند وقـوع اف مـات ا رالا يـة الـا تعـّرو فـا م ـارا  رونسـل         
ــو      ــاك عســرات امل ــال ونــان الن ــا تعّرضــت    وإســ نبول، ترني ــاد  ال ــزالمل ال ن ــ      مــن  

ف مات اجلماعات ا رالا ية يف  ورنينا ةاسو ونوت دي وار وما ل وقد ُقتل أحـد مت ـوع    
األمم املتحدة وأصيب شخ  ر ـر مـن مـو    األمـم املتحـدة  تي ـة لنيـ  وم الـاي تعـّرو          

 ل٢016رذار/مارف  1٣ت دي وار، يف ةند  ال  ايوت يف غرا د  اسام، نو لهت
 

  

 الزناعات املسنيحة

 رالااا 
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 السكل اليالث
امل ا رالاا    مو  و األمم املتحدة الاين لموا مصرع م من جّر

 
ــة   - 1٢ ــة   و ا ضــاةة إىل ذلــ ، شــّنت اجلماعــات ا رالا ي ــة حممول ال مــات  ــمج زة مراني
مرنبــات  ســحنات ت  صيــة عاليــة يف أةيا ســتان، امــا تســّبب يف أضــرار اليكنييــة حلمــت   عنيــ 

مبنسآت األمم املتحدةل ويف الصومال، استخدمت حرنة السباا نال  أسـنيوا املواج ـات   
ســت دةت املسـنيحة الـا ُتسـتخدم ةي ـا قـاائف افـاون والصـواريم يف اف مـات املباشـرة الـا ا          

اّمعات األمـم املتحـدةل ورّدا عنيـ  ذلـ ، وضـع  ظـام األمـم املتحـدة  دارة األمـن سياسـات           
 لمتعددة وأجرا تعزيزات لألمن املادي وأ س ة تدريبية عديدة، وترد ت اصيل ذل  أد اه

 
 اسجرا   

عنيــ  الــرغم مــن أن ا جــرام الــاي يســت دف مــو    األمــم املتحــدة ا  ــ   ســكل  - 1٣
 ٢015ا جـرام يف عـام    ن السـنة املاضـية )ا ظـر السـكني  الرا ـع واخلـام (، تسـبب       ط يف ع

حالــةل ويف ال تــرة املمتــدة  ٢٣ غالبيــة حــاالت الوةــاة النامجــة عــن أعمــال العنــف، وعــددالا  يف
ــهت   مــن ــاير إىل حزيران/يو ي مو  ــا أ ــم ت ــرروا مباشــرة   47٣، أةــاد ٢016نــا ون الياا/ين
 ل٢016 احتمال أن تبني  اجلرائم مستوا اما ال يف  اية عام ا جرام، اما يسص إىل من

  

مو  و األمم املتحدة الاين لموا مصرع م 
 ااموع -من جّرامل أعمال العنف 

مو  و األمم املتحدة الاين لموا مصرع م 
 ا رالاامن جّرامل 
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 السكل الرا ع
 مو  و األمم املتحدة املت ررون من ا جرام  

 
 
 
 
 
 
 

، ٢015 عـام  حدة املت ـررين مـن ا جـرام يف   من مو    األمم املت 1 044ومن أصل  - 14
يف املائـــة  4٣ ســـبة  حـــ  نا ـــت يف املائـــة( ألعمـــال الســـنيب، يف 49تعـــرو ءـــو النصـــف )

صــدرت سياســة  مــانن ا قامــة وعمنييــات الســ ول وقــد املــو    ضــحايا جــرائم اقتحــام أ  مــن
تمــدم مزيــدا مـن التوجي ــات  ســمن ا جـراملات األمنيــة يف أمــانن    ٢015جديـدة يف  ايــة عـام   

ة ا قامــةل و ا ضــاةة إىل ذلــ ، تمــوم الســبكة املســترنة  ــ  الونــاالت  دارة املســائل األمنيــ     
 لإقامة املو    املعين  حمنييا  استعراو التدا ص األمنية يف أمانن

 
 السكل اخلام 

 سب ةئات اجلرائممو  و األمم املتحدة املت ررون من ا جرام، ح  
 
 
 
 
 
 

  

 السنيب
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 احلوادث األمني  املرتبط  بنوع اجلنس  
األمـم املتحـدة العـامني     مـو     يف املائـة مـن امـوع     40متيل ا  اث مـا يمـرا مـن     - 15
يف املائة من احلـوادث األمنيـةل ويف العـام     ٣9ملا  سبتهت  ٢015امليدان؛ وقد تعرضن يف عام  يف

ن لإلصــا ة مبعــدالت أعنيــ   كــيص    ســهت،  ــل املو  ــون الــانور ينيمــون مصــرع م ويتعرضــو  
مة، ة ـال  ةميال م ا  اث، وذل  يف املمام األول  سبب حوادث العنف واملسـاف  السـال   من

عن اال ت اف والتحرش واالعتمالل و نيمت املو  ات تت ررن من السـرقة  مـدر أنـء  سـبيا     
 منييـل، ومـن االعتـدامل اجلنســ   مـدر أنـء نــيصا   املمار ـة مـع ال ئــات األ ـرا مـن احلــوادث          

مــن حــوادث الســنيب    ٢6٢مل لــــ  أي ــا، ُأ نيــ  عــن تعــر و النســا     ٢015األمنيــةل ويف عــام  
وع تعـرو  حاد ـا مـن الـاا النـ     ٢49حاد ـا أمنيـا، ممار ـة مـع      511ة( مـن أصـل   املائ يف 51)
يف املائــة( العتــداملات  75املو  ــون الــانورل ويف   ــ  العــام، تعرضــت  ــاا مو  ــات )  لــهت
 حاد ا ُأ ني  عن ال 1٢سية من أصل جن
ة ومل يبنَيــ  عــن ت ــر ر املينييــات واملينيــي  ومزدوجــ  امليــل اجلنســ  وميــايري افويــ          - 16

اجلنسا ية وحامني  صـ ات اجلنسـ  مـن املـو    ألي حـوادث، وإن نا ـت التمـارير املتعنيمـة         
 االعتداملات العني ة أو اجلنسـية ال تت ـمن دائمـا داةعـا معروةـال وقـد صـدرت مـ  را سياسـة          
ــدا ص واالســت ا ات       ــع الت ــدة ل ــمان إدراج املنظــور اجلنســاا يف مجي ــة جدي ــادت توجي ي ومب

 تصنية  ادارة املخاطر األمنيةلالعمنيياتية امل
 

 امليات اختطاف موظفي األمم املتحدة  
ــة ا ةي ــا ا ت ــاف    ٢015شــ د عــام   - 17 ــم   ٢1مخــ  حــوادث أمني مــن مــو    األم

، حـ   صـب جنـاة ا ولـون     ٢015املتحدةل ووقـع احلـادث األنيـر   ـورة يف رذار/مـارف      
ر يــة السـورية نا ــت يف طريم ــا  يصــال  نمينـا لماةنيــة تا عــة لألمـم املتحــدة يف اجلم وريــة الع  

ــة  ــا ية إىل الســـ    ٢0مولـ ــاعدات ا  سـ ــن املسـ ــاحنة مـ ــررة   شـ ــة مت ـ ــد ي  يف من مـ كان املـ
مـن مـو    األمـم املتحـدةل      17العمنييات العسكريةل وأس ر ذل  الكم  عـن ا ت ـاف    من

ـــ    ــة العظمــ  لنيمــو    ال ــت األغنيبي ــاين ا ُت  ــوا يف عــام   ٢1ونا  و    مــن املــ  ٢015ال
يف املائــة(ل و عــد عــام  مــن اال  ــاو يف عــدد حــوادث    6٢مو  ــا، أو  1٣املعيــن  حمنييــا )

اال ت اف )ا ظـر السـكل السـادف(، يـب  الوضـع املـانور أعـاله التحـديات األمنيـة املرتب ـة           
  البعيات العا رة خل وط التماف يف املناطع الا تتناةع عنيي ا اجلماعات املسنيحة املختني ةل
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 لسكل السادفا
 عمنييات ا ت اف مو    األمم املتحدة  

 
 
 
 
 
 
 
 

مــن املــو    الــاين تعرضــوا لال ت ــافل  ٢1مو  ــا مــن أصــل  ٢0وا ا ةــراج عــن  - 18
ــة، العــرا ،  وقــد ا ت ــف ا ولــون واحــدا مــن مــو    األمــم املتحــدة املعيــ    ن  حمنييــا يف  عمو 

ــهت يف  وقتنيــوه يف وقــت الحــع،   ٢015 يســان/أ ريل  16 يف  شــباط/ 16وا التعــرف عنيــ  جيت
ــر  ــز تمييمــات املخــاطر      ٢016ةءاي ــات اال ت ــاف مــن  ــالل تعزي ــع عمنيي ــال ج ــود ملن ل وُتب

والتدريبل ويظل ا ةراج عن الرالائن يعزا إىل المدرة الكبصة الا أ سئت ضـمن إدارة شـ ون   
 لهت فا الدول األع املالسالمة واألمن يف اال إدارة حاالت الرالائن، وإىل الدعم الاي تمدم

 
 الترهيب والتحّرش  

ــم امل    - 19 ــو    األمـ ــب مـ ــوادث تراليـ ــو     ةادت حـ ــكل منيحـ ــم  سـ ــّرش لـ ــدة والتحـ تحـ
 نيــــدا   60ت املبنيــــ  عنــــ ا يف  الســــنوات الــــيالث املاضــــية، إذ ارت عــــت أعــــداد احلــــاال      يف

حـــاالت  405، مث إىل ٢014 عـــام حالـــة يف ٢95إىل  ٢01٣حـــاالت يف عـــام   108 مـــن
ــث  نييــت      ٢015عــام  يف ــوا الســودان، حي ــادة  ســكل رئيســ  يف جن ل ولوحظــت الــاه الزي

يف املائـة مـن احلـوادث يف مجيـع أءـامل العـامل، نمـا لوحظـت يف العديـد مـن البنيـدان             ٢5 سبت ا 
مو  ـو   يد حوادث التحّرش الا يتعـرو فـا  األ را الا توجد ةي ا  عيات ح م السالمل وتتزا

ت العســكرية واملينييســيات املنظمــة، امــا يســكل  ــديا   ــصا    األمــم املتحــدة مــن جا ــب المــوا  
 اعتبار أن اجل ات ال اعنية األمنية مب أن تموم  ـدور حيـوي يف ضـمان سـالمة وأمـن عمنييـات       
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حاد ـــا  174 إىل اآلن، ا ا  ــالع عـــن  ٢016األمــم املتحـــدة ومو  ي ـــال ومنــا  دايـــة عـــام   
 ل٢01٣يل الاه احلوادث يف عام دد مالات  ال ئت ، والاا يزيد  ال عل عن ع من
 

 ااتقاا واحتجاز موظفي األمم املتحدة وغريهم مل املوظفني  
ا  ــ  عــدد مــو    األمــم املتحــدة الــاين تعرضــوا لالحت ــاة أو االعتمــال  ســكل     - ٢0

والعـام املاضـ ل    ٢014يف املائـة  ـ  عـام     5٣، والو قد تراجـع  نسـبة   ٢010م مرد منا عام 
حــ   ٢014مو  ــا لالحت ــاة أو االعتمــال، ممار ــة  مــع عــام  69و ، تعــر٢015ويف عــام 
مو  ـا   ٣9من م يف وقـت الحـع(ل وتعـرو     110مو  ا مد يا )ا ا ةراج عن  1٢8اعُتمل 

من مـو      19ل وال يزال الناك ٢016ر رين لالعتمال  الل األش ر الستة األوىل من عام 
عتمـاالت مبخال ـات المـوا   احملنييـة، مبـا ةي ـا       األمم املتحدة رالن االحت اةل وترتبط غالبيـة اال 

يف  ورو ــدي وجنــوا الســودان  ٢015خمال ــات املــرورل وقــد ا معظــم االعتمــاالت يف عــام  
واجلم وريــة العر يــة الســورية والــيمنل ويف حالــة وقعــت يف اآلو ــة األ ــصة، حــ  ا احت ــاة  

، ٢016 يســان/أ ريل   8 را يــا يفأحــد مــو    األمــم املتحــدة يف دو يتســ  يف شــر  أون     
تكســف ســني ات األمــر الواقــع عــن أســباا االحت ــاة ومل تســم  ملســ و  األمــم املتحــدة   مل

مبما نية املو ف احملت ز لعدة ش ور، عنيـ  الـرغم مـن ال نيبـات املتعـددة واملسـتمرة الـا قدمتـ ا         
 ل٢016أينيول/سبتمء  17األمم املتحدةل وقد أةرج عن ذل  املو ف يف 

وُتحثم الدول األع امل عني  اختاذ إجراملات ضـد مجيـع أةعـال احت ـاة مـو    األمـم        - ٢1
املتحدة أو اعتمافم أو عرقنية حريت م يف احلرنةل وعـالوة عنيـ  ذلـ ، ُتحـثم الـدول األع ـامل       
عني  التحميع يف مجيع اجلرائم اخل صة وأعمال العنف املرتكبة ضد مو    األمـم املتحـدة الـا    

 انمة مجيع اجلناة يف الاا الصددلا الم ائ ، وعني  حمتمع ضمن ا تصاص 
 

 حوادث الينري  
، ٢015يف حــوادث الســص يف عــام  مــن مــو    األمــم املتحــدة مصــرع م    15لمــ   - ٢٢

ــو ــام    والــ ــ  ل يف عــ ــدد املســ ــ  العــ ــ ٢014  ــ ــيب  ، يف حــ ــة   1٢4أصــ ــا ممار ــ مو  ــ
ربيـة تا عـة لألمـم     ل وارتبط  نيـث الـاه احلـوادث  اسـتخدام مرنبـات     ٢014عام  يف 91 مع

مـــم املتحـــدة وأصـــيب ةـــردا مـــن غـــص مـــو    األ ٣1املتحـــدةل و ا ضـــاةة إىل ذلـــ ، ُقتـــل 
ر رون يف حوادث السص الا وقعت لنيمرنبات الربية التا عة لألمـم املتحـدة،  املمار ـة     ٢74

ل وتمـوم األمـم املتحـدة    ٢014منـ م يف عـام    ٢0٢مـن أولئـ  األةـراد وإصـا ة      ٢9مع ممتـل  
 ملنظومة  سمن السالمة عني  ال ر لاليا  وضع استراتي ية عني    ا  اح
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 تم ص البيئة األمنية العاملية عني   رامج األمم املتحدة - ٢ 
يعمل مو  و األمم املتحدة يف أنير األمانن   ورة يف العامل، حيث ين ـاون  ـرامج    - ٢٣

 زاعـات ت بع ـا عمنييـات المصـف     منماة لألروا  أو ذات أمهية حيويـة يف منـاطع تـدور ةي ـا     
اجلوي وإطال  النـار  األسـنيحة اليمينيـة أو الصـيصة واف مـات ا رالا يـة، ال سـيما يف املنـاطع         

،   ات املنظمة عددا نبصا من الءامج يف منـاطع  ٢015احل رية اآلالنية  السكانل ومنا عام 
   األمـم املتحـدة الـدولي ،    تستد ةي ا املخاطر األمنية املتبمية أو تس د السـحب الكامـل ملـو    
ا م مــت  يف حزيران/يو يــهت يف  ــروف يــتم ةي ــا عــادة  تمنيــي  ح ــم األ ســ ةل وقــد ا تن يــ 

ــار ا    يف ــا تعـ ــرةل وننيمـ ــورية احملاصـ ــزور السـ ــر الـ ــة ديـ ــاج ،  مدينـ ــكان احملتـ ــول إىل السـ لوصـ
 ية عن طريع إسماط ا من ال ائراتل ر امج األغاية العامل  إمدادات إ سا  قدم
وقــد أدا تــدالور البيئــة األمنيــة يف  عــ  البنيــدان إىل وقــف الــءامج، و ويــل وج ــة    - ٢4

األموال املمّدمة من املاء  من أ سـ ة التنميـة إىل األ سـ ة ا  سـا ية وأ سـ ة إ مـاذ األروا ،       
ــال، يف أةيا ســتان         ــ  ســبيل املي ــةل وعني ــة األمني ــل احلماي ــة لتموي ــاد االحتياجــات امل نيو  واةدي

وحدمها، أ  مت إدارة ش ون السالمة واألمن ما يمرا من منييون دوالر لسـرامل  ـاا    والعرا 
عر ات مصـ حة جديـدة لتحسـ  أمـن التنمـل عنيـ  ال ـر ل وأةـادت إحـدا ونـاالت األمـم            

ــة الع    ــة يف اجلم وريـ ــدا ص األمنيـ ــة التـ ــدة أن تكني ـ ــول   املتحـ ــعو ات الوصـ ــورية وصـ ــة السـ ر يـ
نا ـت أالـم العمبـات عنـد الت ـاوو مـع املـاء  احملـتمني   سـمن          ااتمعات احملنيية ال ـعي ة   إىل

املمترحــات الء اايــة اجلديــدةل و ا ضــاةة إىل ذلــ ، وةــرت ا دارة املســاعدة يف اــال األمــن  
 حتياجات ااوةت المدرات املتاحةلاملادي لنيمواقع امليدا ية، ولكن اال

 
 : الصوماا1دراس  احلال  اسفرادي    

الصومال، عمل ةريع األمم املتحدة الم ري جاالدا من أجل احل ا  عنيـ  وجـوده   يف  - ٢5
 ارج املن مة الا  مي ا  عيـة اال ـاد األةريمـ  يف الصـومال، وذلـ  ليظـل قريبـا مـن  ظرائـهت          

وقعـت  ـالل العـام  املاضـي       الصومالي ل وقـد أدا مـا ال يمـل عـن أر ـع حـوادث إرالا يـة       
يا إىل املن مة الا  مي ا البعية، ألن املواقع احلالية إّما ت نيبـت مبـال    ا سحاا ال ريع تدرم إىل

ـــ     ــن تمي ــت مـ ــا تبّينـ ــات الـ ــة االحتياجـ ــبصة لتنيبيـ ــاةية نـ ــارات،  إضـ ــن اال   ـ ــا ت ا مـ يم حصـ
تعرضت ألضرار ال ميكن إصالح ا  تكني ة معمولـةل وا تمنيـي  ح ـم املكاتـب الم ريـة       وإّما

ن ســكنية م قتــة ومت رقــةل وُطنيــب ت يف مكاتــب ومبــا مــدر نــبص، حيــث تعمــل عــدة ونــاال
 عــ  احلــاالت مــن املــو    الــدولي  غــص املكني ــ   العمــل يف الــءامج احليويــة أن يــ دوا   يف

م ــام م يف  ــصوم، أو ُطنيــب منــ م أن يم ــاوا إجــاةات لنيحــد مــن وجــودالم يف  ــل تنيــ      
ع أءامل جنـوا الصـومال  سـبب    الت ديدات السديدةل ويتعامر التنمل عني  معظم ال ر  يف مجي
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امج ا  ســا ية وتن يــاالال الت ديــد ا رالــام، امــا الــد نــيصا مــن إمكا يــة رصــد املســاريع والــء  
ــع ــا      وم ــاد  ر  ــاه التحــديات، أع ــن ال ــرغم م ــ  ال ــ ، وعني ــهت   ذل ــت  مكتب ــامل  ة ــة الع مج األغاي
 عامال ٢0مديسو لنيمرة األوىل منا م يف
 

 ق: العرا2دراس  احلال  اسفرادي    
تعمل وناالت األمم املتحدة واملنظمات غص احلكومية يف أصعب الظـروف مـن أجـل     - ٢6

تمدمل املساعدات و ميع االستمرار يف املناطع احملررة حدييا يف العرا ل وتعيد الـاه الونـاالت   
 اســتمرار تميــيم النــ ج الــاي تتبعــهت يف امليــدان  تكييــف أســاليب عمنيــ ا واالســتعا ة  الســرنامل  

ن ومواصــنية تميــيم أمهيــة الــءامج، وذلــ  لتحميــع التــواةن  ــ  االحتياجــات التســيينيية   املن ــاي
واملخاطر األمنيةل ويت نيب التنمل    املناطع الا تسي ر عنيي ا احلكومة واملنـاطع الـا تسـي ر    
عنيي ا املينييسيات قدرا نبصا من التخ يط، ونيصا ما تنيي  امل ام أو تتم ر  سـبب تعـدد  مـاط    

ـــة الصــنع والــا ائر غــص املن  ــرة واألةخــا     الت تــ ـــرة اليدويـ ـــزة املت  ــ يشل وتســكل األج ــ
ــ  تســبب          ــة، وال ــم املتحــدة يف املن م ــات األم ــا تواجــهت عمنيي ــدات ال ــر الت دي املت  ــرة أ  

 ل متكررة جل ود  ميع االستمرارلتم صات أو عراقي
 

 أمن مو    األمم املتحدة املعّين  حمنييا - ٣ 
يف املائـة مـن مـو    األمـم املتحـدة       64يف اامل، مييل املو  ون املعّينون حمنييا  سـبة   - ٢7

ل وتّتســع الــاه النســبة  ٢015عــام  املت ــررين مــن حــوادث الســالمة واألمــن الــا وقعــت يف  
ل ومـن حيـث األعـداد امل نيمـة، مييـل الـ المل       ٢014يف املائة الا ُسّ نيت يف عـام   65 سبة  مع

يف املائــة  7٣ب ــة  الســالمة ) ت ضــحايا أعمــال العنــف واحلــوادث املرت   املو  ــون أنــء ةئــا  
يف املائة، عني  التوا (، ومعظم ا من حـوادث السـصل وت ـرر املو  ـون املعّينـون حمنييـا        87 و

أي ا  نسبة أنء مـن ةمالئ ـم املعّيـن  دوليـا يف اـال  ا ـن ، أال ومهـاا االعتمـال واالحت ـاة          
ئــة(ل وإذ تباشــر املنظمــة عمنيــ ا يف املا 66ب املــو    والتحــّرش لــم )يف املائــة(، وتراليــ 94)
ن حمنييــا وأســرالم أوضــاعا صــعبة،   يئــات أنيــر تعميــدا و  ــورة، يواجــهت املو  ــون املعّينــو   يف
 يت نيب مواصنية احلوار وحسد ج ود خمتنيف مكو ات منظومة األمم املتحدةل اما
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يف اـال تمـدمل املسـاعدة ا  سـا ية وملـو         احلوادث األمنية الا تمـع لنيعـامني     - جيم 
 األمم املتحدة اآل رين

ــا ية، واملنظمــات          - 1  ــاعدة ا  س ــال تمــدمل املس ــامني  يف ا ــة عنيــ  الع ــدات األمني ــر الت دي أ 
 احلكومية، واأل صائي  الصحي ، واملو    ال بي ، وغصالم من السرنامل املن اين غص
مو  ـا   41، لمـ   ٢015إىل حزيران/يو يـهت   ٢015الياا/ينـاير  يف ال ترة من نـا ون   - ٢8

تا عـا ملنظمـات غـص حكوميـة تعمـل  تعـاون و يـع مـع األمـم املتحـدة مصـرع م  تي ـة أعمـال              
مو  ا ر ر، وةما  ملا ورد يف التمارير الـواردة إىل إدارة شـ ون السـالمة     47العنف، وا ُت ف 

د ال ــحايا مــن شــرنامل األمــم املتحــدة املن  ــاين   واألمــن )ا ظــر املرةــع الرا ــع(ل وا  ــ  عــد  
ل ورغـم احتمـال   ٢014قتيال يف عام  9٢يف املائة، من  50املنظمات غص احلكومية  نسبة  من

مبا أ ا تستند  الكامل إىل ا  الع ال وع  إىل ا دارة، ةا ـا   ،(٢)أال تكون الاه البيا ات نامنية
وطمة عني  مـو    املنظمـات غـص احلكوميـة منـ ا      ةا ا تبّين أن اخلسائر البسرية ما ةالت أشد 

 عني  مو    األمم املتحدةل
مو  ــا مــن املنظمــات غــص احلكوميــة  ــرو     8٢عــن إصــا ة  ٢015وُأ نِيــ  يف عــام  - ٢9

ــام        ــهت يف ع ــ  عن ــاي ُأ ني ــدد ال ــا الع ــف، والــو تمريب ــا(ل  84) ٢014 تي ــة ألعمــال العن مو  
رضـوا ةي ـا لنيـ  وم يف مرنبـا م، يف ةيـادة      مو  ا عن حـوادث تع  ٢٣0ذل ، ةمد أ ني   ومع

 ل٢014املبني  عن ا يف عام  1٢9عن احلوادث الـ 
وال تزال ماية العامني  يف اال تمدمل املعو ة واملو    الصحي  تسـكل مصـدر قنيـع     - ٣0

ــة األ صــائي        ــال ل وعنيــ  وجــهت اخلصــو ، مــن ال ــروري أن تك ــل مجيــع األطــراف ماي
لصــحية يف حــاالت الــزناع لتمكينــ م مــن تــوةص الرعايــة لنيســكان احملنيــي ، الصــحي  واملراةــع ا

ــا      ــة يف قرارال ــة العام ــهت اجلمعي ــا أندت ــ  ءــو م ــن يف أحــدث    69/1٣٢عني ــ  األم وأنــده اني
الاي أدان ةيهت اانيـ   سـدة، يف مجنيـة أمـور، أعمـال العنـف        (٢016) ٢٢86قراراتهت، المرار 

واالعتداملات والت ديـدات املوج ـة ضـد املـو    ال بـي  والعـامني  يف اـال تمـدمل املسـاعدة          
ا  ســا ية الــاين يزاولــون حصــريا م ــام طبيــة، وضــد وســائل  منيــ م ومعــدا م، ونــال            

 لاملستس يات وسائر املراةع ال بية
 

__________ 

 لةية يف الاا الصدد، معنيومات إضاالتقرير األمين للعاملني   جماا تقدمي املعون وةرت مصادر  ارجية، من قبيل  (٢) 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/132
http://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
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ا تمــع لنيمــو م   احملنيــي  يف ونالــة األمــم املتحــدة  غا ــة وتســييل    - ٢  احلــوادث األمنيــة الــ
 الالجئ  ال نيس يني  يف السر  األدىن

يعمل يف ونالة األمم املتحدة  غا ة وتسييل الالجـئ  ال نيسـ يني  يف السـر  األدىن     - ٣1
عمنييا ا اخلمسـة، والـ ا غـزة وال ـ ة     مو ف حمني  يف ميادين  ٣0 000)األو روا( أنير من 

الير ية واألردن واجلم ورية العر ية السورية ولبنانل وتـوةر الونالـة، يف مجنيـة أمـور،  ـدمات      
التس يل والصحة والتعنييم واحلماية وا غا ة واخلدمات االجتماعية،  ا ضاةة إىل إعـادة البنـامل   

 ل يف مجيـع أءـامل املن مـةل واضـ نيع     مالي  الجئ ةنيس يي مس 5وسائر  رامج ال وارت إىل 
مو  و األو روا احملنيي   عمنييات إ سـا ية يف  عـ  مـن أنيـر البيئـات تمنيبـا وأشـّدالا   ـورة،         

، حـدث ا  ـاو  نسـبة    ٢015ولاا ةا م يتعرضون جلميع أشكال احلوادث األمنيةل ويف عام 
 السـنة السـا مةل ومل ُيبنيـ      يف املائة يف عدد الاه احلـوادث الـا تـ  ر عنيـ  الونالـة ممار ـة       1٢

قـد شـ دت    ٢016، ولكـن األشـ ر السـتة األوىل مـن عـام      ٢015عن وقوع وةيات يف عـام  
 ال عل ممتل ا ن  من مو    األو روا  تي ة ألعمال العنفل ورغم اال  او الكـبص يف عـدد   
الوةيـــات وا صـــا ات وعمنييـــات اال ت ـــاف واالحت ـــاة، ةـــان عـــدد االعتـــداملات اجلســـيمة 
وأعمال التراليب ش د ارت اعا الائال، حيـث ت ـاعف عـدد احلـوادث مـن الـاه ال ئـة األ ـصة         

 ممار ة   السنة السا مة )ا ظر املرةع اخلام (ل
ــروا غــص مســمول   نظــام األمــم املتحــدة  دارة األمــن،      - ٣٢ ــون يف األو  واملو  ــون احملنيي

حصـاملات ا مجاليـة الـواردة يف الـاا     ولال  ال تد ل احلـوادث األمنيـة الـا تعرضـوا فـا يف ا      
 التمريرل غص أن الاه األرقام تكّمل صورة البيئة األمنية الا ارا ةي ا عمنييات األمم املتحدةل

 
 املمار ة مع ح ظة السالم - ٣ 

رغم أن  ظام األمم املتحدة  دارة األمن ال يي   ح ظة السالم الاين مدمون األمـم   - ٣٣
ــا       ــة لتنيــ  ال ــدات اما ني ــة املخــاطر، ةــا م يواج ــون أ واعــا مــن الت دي ــات عالي املتحــدة يف  يئ
يواج  ــا مو  ــو األمــم املتحــدة املــد يونل وقــد حــد ت ط ــرة يف األعمــال العدائيــة املتعمــدة    

 ٢015إىل عـــام  ٢014لـــيالث املاضـــية، إذ ت ـــاعف عـــددالا مـــن عـــام   ـــالل الســـنوات ا
(؛ وا    عدد الوةيـات  ٢015يف عام  87؛ و ٢014يف عام  41؛ و ٢01٣عام  يف ٢٢)

 ل٢015إىل عام  ٢014وا صا ات من عام 
، ارت ــع عــدد احلــوادث العدائيــة الــا ارتكبتــ ا مجاعــات مســنيحة        ٢016ويف عــام  - ٣4

الســالم يف مــا  ومج وريــة الكو يــو الدميمراطيــة وجنــوا الســودان، واســت دةت ةي ــا ح ظــة 
ــهت ا  ــ  يف عمنييــات ح ــم ســالم أ ــرا، وال ســيما يف مج وريــة أةريميــا الوســ            ولكن
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والسودان )دارةور(ل ويف ما ، ارت ع عدد وةيات ح ظة السالم النامجة عن األعمـال الكيديـة   
ــة   ارت اعــا نــبصا عنيــ  مــدا الســنوات الســا مة لســب    ب رئيســ  الــو األج ــزة املت  ــرة املراني

ــيم         ــة املنتســبة إىل تنظ ــة العني  ــات املســنيحة املت رة ــا تســن ا اجلماع ــة ال ــات اال تحاري واف م
، نـان  عـ  اف مـات ا رالا يـة     ٢016الماعدة يف  ـالد امليـرا ا سـالم ل ويف أوائـل عـام      

لـال ، ات ِخـات تـدا ص    يف مشال مـا  أشـد ةتكـا وتـدمصا مـن أي وقـت م ـ ل ويف التصـدي         
 وقائية وخت ي ية متعددة األ عادل

  
 تعزيز  ظام إدارة األمن -  اليا 

است ا ة لنيبيئة األمنية الصعبة واملعمـدة، واصـنيت إدارة شـ ون السـالمة واألمـن تـوةص        - ٣5
 الــدعم يف اــاالت الميــادة والتنســيع والتســييل لنظــام إدارة األمــن متاشــيا مــع ر يتــ ا املتمينيــة    

ل ورنـزت ا دارة عنيـ  األولويـات    “ماية األشخا  الاين يعمنيون من أجل عامل أة ل” يف
، مع الترنيـز  وجـهت  ـا  عنيـ  تعزيـز قـدرة صـا ع  المـرارات األمنيـة          ٢015احملددة يف عام 

 وتوةص الدعم من أجل إدارة األةماتل
 

 منيةتعزيز قدرة صا ع  المرارات األمنية عني  إدارة املخاطر األ - ألف 
 تعزيز المرارات املتعنيمة  املخاطر األمنية - 1 

عزةت املنظمة  موة،  تي ة لنيدعم الاي تنيمتهت من الدول األع امل وةما لمـرار اجلمعيـة    - ٣6
ءامجل وصـدرت  ، عمنيية إدارة املخاطر األمنيـة وأداة إطـار األمهيـة احليويـة لنيـ     70/104العامة 

، وقد سـبم ا الميـام   ٢016السياسة املنمحة  سمن عمنيية إدارة املخاطر األمنية يف  يسان/أ ريل 
 م ســ ة   ــصية ةنيــة، مــن قبيــل التــدريب ا لزامــ   واســ ة ا  تر ــت وا حاطــات التمنيــةل   
مل وأ بـت الـاا اجل ـد ةعاليتــهت يف إنسـاا ناةـة اجل ـات ال اعنيــة مسـتوا مسـترنا مـن الت ــاال         

مواةاة ذل ، ا ترسيم إطار األمهية احليوية لنيءامج نسياسة إلزاميـة عنيـ    ـا  املنظومـة      ويف
ل وقد أدت الاه الت ورات إىل متك  صناع المـرارات الء اايـة واألمنيـة    ٢016يف أوائل عام 

 من اختاذ قرارات مدروسة وعمال ية يف األةمات السريعة الت ور أو يف البيئات اخل رةل
 

 تعزيز الدعم املمدم لنيمس ول  املكنيَّ   - ٢ 
قـــدمت إدارة شـــ ون الســـالمة واألمـــن الـــدعم  ســـكل منـــتظم لنيمســـ ول  املكني ـــ     - ٣7
من  الل تنظـيم جنيسـات توجي يـة، وإحاطـات، ومسـاورات، وحنيمـات عمـل         ٢015 عام يف

  إدارة املخـاطر  ملساعدة صناع المرار عني  استيعاا م  وم إدارة األةمات؛ وتعزيـز قـدر م عنيـ   
مسـ وال مكني ـا دورة تدريبيـة عنيـ       ٢0األمنية  صـورة ةعالـة؛ واختـاذ قـرارات حابـةل وح ـر       

http://undocs.org/ar/A/RES/70/104
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ل ومــري اســتكمال الــاه   ٢015إدارة األةمــات عمــدت يف جنيــف يف تســرين اليــاا/ وةمء     
من  الل حنيمات العمـل ا قنييميـةل وحـآل اآلن، ا تنظـيم  ـالث       ٢016املبادرة األوىل يف عام 

ــات ح ــم الســالم      حني ــريكت ، ولعمنيي ــا واألم ــاطع الســر  األوســط/مشال أةريمي مــات عمــل ملن
مستســارا أمنيــال  5٣مســ وال مكني ــا و  ٣5والبعيــات السياســية اخلاصــة، ح ــرالا مــا اموعــهت 

، ٢01٢و دأت ا دارة أي ـا تنمـي  دليـل املسـ ول  املكني ـ ، الـاي صـدر ألول مـرة يف عـام          
ــانرة  ســـ   ــداد مـ ــدد إعـ ــ   صـ ــاون   والـ ــدا ل وُ ظمـــت،  التعـ ــات  ديـ ــوع إدارة األةمـ من موضـ

اموعة األمم املتحدة ا منائية، إحاطات ألر ع  مس وال مكني ا، نل عنيـ  حـدة،  ـالتواةي     مع
مع  ر امج األمن املوسع لنيمنسم  املميم /منسم  الس ون ا  سا يةل وحـآل اآلن، اجتـاة أنيـر    

 لورة التدريبية ا لكترو ية ل ريع إدارة األمنمن مو    األمم املتحدة الد 5 000من 
 

تعزيز استراتي يات إدارة املخاطر األمنيـة وإطـار السياسـات لنيـتمك  مـن تن يـا        -  امل 
 عمنييات األمم املتحدة يف امليدان

 تعزيز إطار سياسات السالمة واألمن - 1 
األمنيـة عنيـ  ةمخ ـا يف وضـع     حاةظت السبكة املسترنة  ـ  الونـاالت  دارة املسـائل     - ٣8

 إىل حزيـران/  ٢015سياسات السالمة واألمن عني    ا  املنظومـةل ويف ال تـرة مـن متوة/يوليـهت     
املسـائلل   ، صدرت ست سياسات وو يمتا مبادت توجي ية تي   طائ ة واسعة من٢016يو يهت 

تعزيـز الـوع     و ا ضاةة إىل ذل ، ضـاع ت إدارة شـ ون السـالمة واألمـن ج ودالـا الراميـة إىل      
ــات         ــع ا حاط ــن طري ــا ع ــا وت بيم  ــة وا جــراملات وة م  ــادت التوجي ي ــات واملب ــاه السياس ل
ــة        ــة املعني ــديات الدا نيي ــة، واملنت ــات العمــل ا قنييمي ــدان، وحنيم ــع املســيني  يف املي ــة م ا لكترو ي

 ل سية السياسات، وإ تاج أشرطة ةيديو قصصة عن السياسات، وترمجة السياسات إىل النيية ال ر
 

 االستخدام ال عال لتدا ص حمددة يف اال إدارة املخاطر األمنية - ٢ 
،  ل استخدام العر ات املصـ حة ييبـت ةعاليتـهت السـديدة أ نـامل النسـرل       ٢015يف عام  - ٣9

ةمد ُ سرت  اا عر ات مص حة جديدة يف أةيا ستان والعرا ،  ينما  منيت عر ـات مصـ حة   
 أونرا يا، والصومال، واليمن، ومج ورية أةريميا الوس  لاقتنيت يف السا ع إىل 

وجرا أي ا تعزيز األمن املادي يف أمانن عمل األمم املتحدة وامعا ـال ويف تسـرين    - 40
، أصـدرت إدارة شـ ون السـالمة واألمـن توجي ـات تتعنيـع  اختـاذ تـدا ص         ٢015الياا/ وةمء 

ــةل  معــزةة  اصــة  ــاملمر واملكاتــب املوجــودة  ــارج    املمــر والني ــان ا قنييميــة واحملــانم الدولي
و ا ضاةة إىل ذل ، أسـ ر إ سـامل وحـدة األمـن املـادي، يف حـدود املـوارد املتاحـة، عـن تـوةص           
الدعم يف اال األمن املادي ملنسآت األمم املتحدة يف مجيـع أءـامل العـاملل وتـوةر الوحـدة، الـا       
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هت واملواد املرجعية و رامج التدريب ومواصـ ات  تتملف اآلن من  ال ة مو    مت رغ ، التوجي
تمييما لألمن املادي يف ليبيا واليمن، وقـدمت   19املعدات لسبكة املمارس ل وأجرت الوحدة 

موقعا حمـددال غـص أ ـهت يـتع  عنيـ  ا دارة مواج ـة التحـدي املتميـل يف ارت ـاع           ٢5الدعم إىل 
تمييمـا أمنيـا ماديـا يف امليـدان ُأوقـف       ٢7 ال نيب عني  الاه اخلدمات يف امليدانل ويوجـد حاليـا  

 إجرا الا  سبب ا عدام املواردل
 

 االست ا ة لنيحوادث اخل صة - ٣ 
 يت ـــمن  ظـــام التصـــاري  األمنيـــة أبـــامل مجيـــع مـــو    األمـــم املتحـــدة املوجـــودين   - 41

يف مدينــة مــا، مبــن ةــي م املســاةرون، والــو قــد مكَّــن منظومــة األمــم املتحــدة مــن االضــ الع     
أدامل واجـــب الرعايـــة مـــن  ـــالل االتصـــال  ميـــع املـــو    الـــاين ُيحتمـــل    ســـ وليا ا يفمب
 يكو وا قد تم روا  احلوادث الكبصة وعندما تمع حوادث طصان   صةل أن
و ا ضاةة إىل ذل ، ةان البيئة األمنيـة املـتيصة وةيـادة وجـود  ـرامج وعمنييـات األمـم         - 4٢

ضــ راا أدا إىل ةيــادة نــبصة يف عــدد املــو    املعرضــ    املتحــدة يف احلــاالت الســديدة اال
لإلج اد عمومـا وا ج ـاد النـاجم عـن احلـوادث اخل ـصةل و ـالل ال تـرة املسـمولة  ـالتمرير،           

مــن احلــوادث اخل ــصة الكــبصة وحــاالت      47اســت ا ت إدارة شــ ون الســالمة واألمــن لـــ     
، وا عصـار يف ةـا واتو، واالضـ را ات    ال وارت الواسعة الن ا  )الزالةل يف  يبـال وإنـوادور  

السياسية واملد ية يف  ورو دي ومج وريـة أةريميـا الوسـ   والـيمن وليبيـا واجلم وريـة العر يـة        
الســورية، وحــوادث أ ــا الرالــائن يف الســودان، واف مــات ا رالا يــة يف  رونســل(ل وُعمــد   

 جنيسة إرشاد لنيمو    وُمعالي مل 8 576اموعهت  ما
 

 يبالتدر - 4 
ةيمــا ةادت إدارة شــ ون الســالمة واألمــن مــن دعم ــا لصــا ع  المــرارات األمنيــة، عنيــ     - 4٣

النحو املب  أعاله، ةمد واصنيت إعداد التدريب جلميع مو    األمم املتحـدة، والـو مـا مييـل أحـد      
 لني املكو ات الرئيسية لنييماةة األمنية، إضاةة إىل إقامة دورات تدريبية حمددة لال تصاصي  األم

وتســكل الــدورات ا لزاميــة يف اــال أساســيات األمــن يف امليــدان والــدورة التدريبيــة     - 44
ــا       ــع مــو    األمــم املتحــدةل ومن ــات األساســية جلمي ــدان املت نيب املتمدمــة  ســمن األمــن يف املي

شـ ادة، مبـا يف ذلـ      ٣00 000، صدرت أنير من ٢011ُ م حت الاه الدورات يف عام  أن
د الا تصدر لنيمتدرا  عد  الث سنوات من اجتيـاة الـدورة األصـنييةل وةيمـا     ش ادات الت دي

م  العامني  يف  يئات عالية املخاطر، يسكل  ر امج  ج األمن والسالمة يف البيئات امليدا يـة  
تد صا رئيسيا وأداة عمنيية لتخ يف املخاطرل وُقدِّم الاا الء امج، الاي يدار  التعاون مع ننييـة  
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ةــردا  1٢ 984ومــة األمــم املتحــدة وشــرنامل األمــم املتحــدة يف إدارة األمــن، إىل  مــو    منظ
موقعا  الل ال تـرة املسـمولة  ـالتمريرل و ا ضـاةة إىل ذلـ ، ُوضـعت دورة إلكترو يـة         44 يف

ــة، وراةم ــا توةيــع مــواد داعمــة      ــار وا إطالق ــا  النييــة ا  كنييزي ملواج ــة حــوادث إطــال  الن
 ل٢016عر ية وا سبا ية يف أيار/مايو  النييات ال ر سية وال

من اال تصاصي  األمني   رامج الـتعنيُّم األمـي الـا تمـد م      1 500وقد ح ر حوا   - 45
ــاك أي ــا دورة        ــم املتحــدةل والن ــة األم ــاون مــع م سســات منظوم ــان  التع ــن األحي يف نــيص م

ب  األوائـل الـا تـوةر    استعمال حميبة لواةم ا سعاةات ال بيـة يف حـاالت ال ـوارت لنيمسـت ي    
التدريب لدعم امل ني  ال بي  الاين يست يبون لنيحـوادث اخل ـصة واألحـداث الـا تمـع ةي ـا       
إصا ات مجاعية، والا أ بتت قيمت ا  ص ة  اصة لنيمو    العامني  يف البيئات املعزولة؛ ةمـد  

األمـم املتحــدةل   مـن مـو      400تنيمـ  التـدريب يف اجلـزمل املنصـرم مــن الـاا العـام أنيـر مــن        
ــارف اال تصاصــي           ــادة مع ــدف ةي ــدا ل ــادي  دي ــن امل ــة  ســمن األم وُوضــعت دورة تدريبي
األمنــي  وم ــارا مل وقــد ُأجريــت الــدورة عنيــ  ســبيل الت ريــب يف  يويــورك، والــ  ســُتمد م    

 ل٢016امليدان يف النصف الياا من عام  يف
التــدريب  ــديا يتميــل يف حمدوديــة وعمومــا، يواجــهت النمــو يف ال نيــب والتخّصــ  يف  - 46

املواردل واـري إدارة شـ ون السـالمة واألمـن حاليـا استعراضـا لالحتياجـات التدريبيـة لـدف          
 ديد االحتياجات من املوارد وأنير أسـاليب تمـدمل التـدريب ةعاليـة يف تزويـد منظومـة األمـم        

 لاملتحدة  ءامج التعنيمم األمي املستدامة
 

 عني  تمدير املواقف و نييل الت ديدات واملخاطر تعزيز المدرة - 5 
ومن أجل  سـ  قـدرة املنظمـة عنيـ  مواج ـة الـتيصات السـريعة يف البيئـة الـا تتسـم            - 47

 الت ديدات األمنية، طورت إدارة ش ون السالمة واألمن دورة تعنييمية مصممة لتزويـد حمنينيـ    
ات وتمييمــات  نيينييــة ملــديري األةمــات  املعنيومــات األمنيــة  امل ــارات الالةمــة  صــدار  ــاير 

ــدورة     ــُتنظَّم الـ ــا ل وسـ ــتراتي   والعمنييـ ــيط االسـ ــتوي  التخ ـ ــ  مسـ ــرارات عنيـ ــا ع  المـ وصـ
حملنيمني  املعنيومات األمنية يف ا دارة وحمنيني  ةريع التميـيم التـا ع ملكتـب السـ ون      ٢017 عام يف

ــاك حاجــة     ــد أصــبحت الن ــات ح ــم الســالمل وق ــدرات   العســكرية يف إدارة عمنيي ــوةص ق إىل ت
إضـاةية لتنيبيــة ال نيبــات املتزايــدة يف امليــدان، وال سـيما يف الســر  األوســط، وأورو ــا، ورســيا،   
وشر  أةريميا وجنولا، وأمريكا الوس   وأمريكا اجلنو يةل وعـالوة عنيـ  ذلـ ،  اتـت النـاك      

عنيـ  ءـو   حاجة إىل توةص قدرات إضاةية لرصد شبكة ا  تر ت ووسائط التواصل االجتماع  
 أنير ةعالية،  التنسيع مع نيا ات األمم املتحدة املتخصصة األ رال
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 املرو ة والك املة يف دعم العمنييات امليدا ية لألمم املتحدة - جيم 
 تنيبية ال نيبات املتزايدة من  الل ةيادة الك املة واملرو ة - 1 

الا متكمن ا من التـد ل   واصنيت إدارة ش ون السالمة واألمن تعزيز قدر ا االحتياطية - 48
، ا تـوةص  ٢015السريع ملواج ة الزيادات ال ارئة يف ال نيـب عنيـ  الصـعيد العـامل ل ويف عـام      

عمنييــة  ســر اســت ا ة  حلــاالت ال ــوارت األمنيــة واألةمــات يف مجيــع أءــامل     ٣٣6مــا اموعــهت 
ا ضـاةة إىل ذلـ ،   ل و ٢014العامل، الا اةدادت  نحو  ال ة أضعاف تمريبا  املمار ة مع عام 
 ٢016وحزيران/يو يــهت  ٢015قــّدمت ا دارة  ــالل ال تــرة املمتــدة  ــ  نــا ون الياا/ينــاير  

مناسبة  اصة، وم مترا، وحنيمة عمـل، واجتماعـا    ٢9٢الدعم يف ما يتعنيع  األمن واحلماية يف 
 نيـ   ، ٢016رعت ا و ظمتـ ا منظمـات األمـم املتحـدة  ـارج مبـاا األمـم املتحـدةل ويف عـام          

 مناسبات، مبا يف ذل  مناسبات نءا يف ترنيا وأملا يال 10٣عدد املناسبات الا ا تنسيم ا 
ورغم أن ا دارة جنحت يف تنيبية ال نيبات املتزايدة واالست ا ة لألةمـات الـا مل يكـن     - 49

يـة  من املمكـن التنبـ  لـا مـن  ـالل الك ـاملة واملرو ـة، ةـان تزايـد ال نيبـات ي ـو  المـدرة احلال            
 سـكل نـبصل وعنيــ  الـرغم مـن الــتيص ا مـام واجل ـود الــا تبـافا ا دارة، مل يعـد افــيكالن         

 سنوات، يتناسبان مع البيئة األمنيةل 10الو ي   والتمويني ، النياان أ سئا قبل 
 

 دمج املوارد األمنية لألما ة العامة لتعزيز أوجهت الك املة الاه - ٢ 
مو    األمن التا ع  لألما ـة العامـة  ـت قيـادة ونيـل       عمب  دمل  ر امج دمج مجيع - 50

ــة العامــة يف قرارالــا        ــهت اجلمعي األمــ  العــام لســ ون الســالمة واألمــن، عنيــ  ءــو مــا رحبــت  
ل ،  دأت إدارة ش ون السالمة واألمن يف تن يا جوا ب رئيسية من مسـروع الـدمج  70/104

ويتميل افدف من دمج مجيع مو    األمن ضمن إدارة واحدة تا عـة لألما ـة العامـة يف تـوةص     
ــ ا سنيســنية       ــر ط  ين ــدان ت ــع العمــالمل يف املمــر ويف املي ــة جلمي  ــدمات أمــن ذات جــودة ومرو 
 واحدة ةّعالة من   وط السني ة واملس ولية واملسـامللة ا داريـة، وإنسـاا األما ـة العامـة قـوة      

 نية عاملية تتمتع  احلراكلعامنية أم
ــدمج،       - 51 ــي  مبســروع ال ــع املعن وتواصــل إدارة شــ ون الســالمة واألمــن العمــل مــع مجي
الترنيز عني   ال ة ااالت رئيسية ال ا ا دارة، واملوارد البسرية، والس ون املاليةل وتعمـل   مع

عنيــ  مواملمــة  ا دارة عنيــ  وجــهت اخلصــو ،  التعــاون الو يــع مــع نيا ــات أ ــرا يف األما ــة، 
الترتيبات ا دارية الو ي ية لر سامل ضباط األمن، واحملنيني  األمني ، ومو    احلمايـة النيصـيمة   
ــث          ــدمج يف البحـ ــب الـ ــن جوا ـ ــعو ة مـ ــر صـ ــب األنيـ ــل اجلا ـ ــالمل ويتميـ ــات السـ يف عمنييـ

 ملصادر التمويل املتعددة املتعنيمة  األمنل حل عن

http://undocs.org/ar/A/RES/70/104
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 األمن استراتي ية املوارد البسرية ملو    - ٣ 
أصدر ونيـل األمـ  العـام لسـ ون السـالمة واألمـن تكنيي ـا  اعـداد إطـار اسـتراتي              - 5٢

لنيموارد البسرية مـن شـم هت أن يـوةر  دارة شـ ون السـالمة واألمـن ال رصـة  مـاد قـوة عامنيـة           
حمترةة وةعالة يف اال السالمة واألمـن ولنيمحاةظـة عنيي ـال وسـتكون الـاه االسـتراتي ية مبيا ـة        

 ة طريع لتخ يط االستراتي يات والسياسـات التنظيميـة يف اـاالت التو يـف والتـدريب       ري
والت وير الو ي   وإدارة األداملل أما افدف النـ ائ  ةيتميـل يف ضـمان امـتالك ا دارة مـو         
أمن أن امل ومتحمس  عني  النحو الواجب من أجـل االسـت ا ة لنيت ديـدات األمنيـة املسـت دة      

 مو    األمم املتحدة وعمنييا ا يف مجيع أءامل العامللالا ت  ر عني  
 

  ج جديد لالمتيال والتمييم - 4 
ُأحــرة تمــدم نــبص يف  نــامل المــدرة عنيــ  التميــيم، ة ــال عــن إ ســامل دور و ي ــ   ــا    - 5٣

 الدروف املسـت ادة وأة ـل املمارسـات دا ـل إدارة شـ ون السـالمة واألمـنل ةـموال، ا ت ـوير          
ةعاليـة الــءامج األمنيــة ومـدا مالملمتــ ا، مبـا يف ذلــ   ماةــة األمـن وتعمــيم مراعــاة     عمنييـة تميــيم  

املنظور اجلنسـاا، لتصـب  جـزملا مـن األ سـ ة ا داريـة العاديـة لـإلدارةل و ا يـا، ا تعزيـز الـدور            
الو ي   اخلا   الدروف املست ادة وأة ل املمارسات من  الل اخلءة املكتسـبة مـن دراسـات    

ل ومــري  ــال ج ــود مــن أجــل اعتمــاد تميــيم  ٢015ةراديــة الــا أجريــت يف عــام  احلــاالت ا 
 لاالمتيال نن ج م بع عني    ا  املنظومة، ومن املمّرر تدعيمهت  وضع سياسة  سمن االمتيال

 
 مّد جسور التعاون اخلارج  وتعزيز التنسيع الدا ني  - دال 

 واحلكومات امل ي ة  س  التعاون يف اال األمن    األمم املتحدة - 1 
تّتبـع األمـم املتحــدة اسـتراتي ية  قامـة عالقــات  نـاملة مـع احلكومــات امل ـي ة، ة ــاه         - 54

تتحمل املس ولية الرئيسية عن توةص األمن واحلماية ملو    األمـم املتحـدة ومبا ي ـا وأصـوفال     
وم لـا إىل سـني ات   ويموم ونيل األم  العام لس ون السالمة واألمن،  الل الزيارات الـا يمـ  

احلكومــة امل ــي ة،  ــا الع رســائل ل ــمان أن يــتم الــاا التعــاون عــن طريــع تبــادل تمــديرات     
املوقف، و نييل الت ديدات واملخاطر، وتنسـيع تـدا ص الوقايـة والتخ يـف مـن املخـاطر، وإدارة       
ــات امل ــي         ــع ســني ات احلكوم ــ  التنســيع م ــار، ةيت ني ــع املم ــا يف مواق ــةل أم ة األةمــات األمني

التدريبات العمنيية والدورات التدريبية املسترنةل و ا ضـاةة إىل ذلـ ، تنيمـت إدارة شـ ون      يف
السالمة واألمن العديد مـن ا   ـارات املعنيوماتيـة املتعنيمـة  الت ديـدات األمنيـة مـن ونـاالت         
األمــن وإ  ــاذ المــا ون التا عــة لنيحكومــات امل ــي ةل و ــالتزامن مــع ذلــ ، تســ ع املنظمــة          

 ار مو  ي ا عني  احترام الموا   الوطنية واألعراف والتماليد احملنيية لنيبنيد امل يفل استمر
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منية مكاةحة ا ةالت من العماا وتعزيز احترام حمو  ا  سان ملـو    األمـم املتحـدة     - ٢ 
 واألةراد املرتب   لا وامتياةا م وحصا ا م

احلكومــات امل ــي ة يف مايــة واصـنيت األمــم املتحــدة  ــال قصــارا ج ـدالا  شــراك    - 55
حمــو  ا  ســان واحتــرام االمتيــاةات واحلصــا ات املمنوحــة ملــو    األمــم املتحــدةل ويتميــل   

الن ج امل مة يف تس يع املزيد من الدول األع ـامل عنيـ  اال  ـمام إىل االت اقيـات الدوليـة       أحد
ــة املتعنيمــة  ســالمة مــو    األمــم املتحــد    ة واألةــراد املــرتب   ذات الصــنية، وال ســيما االت اقي

(، وت ــم  األحكــام ٢005طرةــا، و روتونوفــا اال تيــاري ) 9٢ع ــا ( الــا وقم1994) لــا
املن بمة يف ات اقا ا املءمة مع األمـم املتحـدة، واالمتيـال الكامـل لتنيـ  االت اقيـات واألحكـامل        

 ـامل مـن  ـالل    و ا ضاةة إىل ذل ، ُتنـاَقش مسـائل حمـو  ا  سـان  ا تظـام مـع الـدول األع       
ــة    ــام املعنو  ــادرة األمــ  الع ــادرة حمــو  ا  ســان أوال  ”مب ــامني    “مب ــة الع ــ  ماي ــا يف ذل ، مب

 اال تمدمل املساعدة ا  سا ية ومو    األمم املتحدةل يف
ويف مواةاة ذل ، أطنيمت إدارة ش ون السالمة واألمن  ر ااا،  التعـاون مـع م وضـية     - 56

ــادت وسياســات     األمــم املتحــدة حلمــو  ا    ــز وعــ  ا تصاصــي  األمــن  ســمن مب ســان، لتعزي
 حمو  ا  سانل

 
 تعزيز السرانات مع املنظمات غص احلكومية - ٣ 

 محت األمم املتحدة،  التساور مع شبكات املنظمـات غـص احلكوميـة الدوليـة، إطـارا        - 57
ــوان  ــاذ األروا   ” عنـ ــل إ مـ ــن أجـ ــا  مـ ــة    “معـ ــوحا ومن  يـ ــر وضـ ــج أنيـ ــوةص  ـ ــا  لتـ لتعاو ـ

املنظمات غص احلكومية الدولية  سمن السالمة واألمنل ويوةر ا طـار اجلديـد لنيمـرة األوىل     مع
ــع شــرنامل األمــم املتحــدة املن مــاين والتســيينيي  مــن املنظمــات       ــة لنيتعــاون األمــي مــع مجي مظني

ت مبـادت  احلكومية الدولية، مبا يف ذل  املنظمات العامنية يف الم ـاع ا منـائ ل وقـد صـدر     غص
لتمدمل املساعدة إىل أةرقة األمم املتحـدة الم ريـة    ٢016توجي ية تن ياية إضاةية يف متوة/يوليهت 

 واملنظمات غص احلكومية يف اال تعزيز التعاون األميل
عـــوة مـــديري األمـــن يف املنظمـــات وواصـــنيت إدارة شـــ ون الســـالمة واألمـــن أي ـــا د - 58
ألمـي ال تصاصـي  األمـن يف األمـم املتحـدة، امـا يعـزة إقامـة         احلكومية إىل  ر امج التماليـل ا  غص

مـن أجــل   “التـد ل السـريع  ”السـبكات والت ـاالم املتبـادلل وقـد ا توسـيع   ــا   ر ـامج  سـر        
ةيــادة قــدرة أةرقــة ا دارة عنيــ  دعــم املنظمــات غــص احلكوميــة يف البيئــات املتمنيبــة، مبــا اموعــهت   

املسـمولة  ـالتمريرل وعـالوة عنيـ  ذلـ ، واصـل  ظـام          نيدا يف ال تـرة  ٢0عمنيية تد ل يف  100
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إدارة األمن يف األمم املتحدة أ ا املنظمات غص احلكومية يف احلسـبان لـدا التخ ـيط لترتيبـات     
 لإجالمل املو   ، ووةر قدرات ال صان ملساعدة الاه املنظمات، حييما نان ذل  امكنا

 
 واجب العناية - 4 

العامل املعـي  واجـب العنايـة، الـاي يرأسـهت ونيـل األمـ  العـام         ا ُتتمت أعمال ال ريع  - 59
ــ ائ  إىل الني    ــره الن ــع تمري ــدم ال ري ــة الرةيعــة املســتوا   لســ ون الســالمة واألمــن، وق ــة ا داري  ن

ل وعنيـ  الـرغم مـن إقـرار ال ريـع العامـل  تحميـع األمـم املتحـدة مسـتوا            ٢016رذار/مارف  يف
ســية يف مخســة اــاالت،  توصــية رئي 15  ي ــا، ةا ــهت حــدد  ناةيــا  مــن تمديــة واجــب العنايــة مبو 

االجتمـاع ، واـال السـ ون     - ذل  ااال ال يب، واال السالمة واألمن، وااال الن س  يف مبا
ا دارية/املوارد البسريةل ومشنيـت التوصـيات ضـرورة تـوةص اموعـة مـواد ملـا قبـل النسـر وتمـدمل           

ة عنيــ  الصـمود؛ وتعزيـز االتصــاالت؛ وتعزيـز اخلــدمات    التوجيـهت يف مـا يتعنيــع  مساسـيات المـدر    
االجتماعيــــة؛ واســــتعراو أجــــور املــــو    املعيــــن  حمنييــــا وامتيــــاةا م   - ال بيــــة والن ســــية

واستحماقا م؛ وضرورة أن تتم املسارنة والتعـاون والتنسـيع  سـكل اسـتباق  مـن جا ـب مجيـع        
وتعمل الني نة ا دارية الرةيعة املستوا  املكو ات/السبكات يف امليدان وعني  مستوا السياساتل

 لحاليا عني  إ سامل ةرقة عمل لك الة تن يا ا جراملات املوص  لا   ريمة منّسمة ومن  ية
 

 تعزيز مراعاة املنظور اجلنساا ومشول اجلميع - 5 
ال تزال األمـم املتحـدة مصـّممة عنيـ  معاجلـة التحـديات األمنيـة الـا تواجـهت املـو               - 60
و  ات، مبن يف ذل  املينييات واملينيي  ومزدوج  امليـل اجلنسـ  وميـايري افويـة اجلنسـا ية      وامل

وحــامني  صــ ات اجلنســ  مــن مو  ي ــال ومــن أجــل  ميــع الــاا افــدف، وضــع  ظــام األمــم   
املتحــدة  دارة األمــن سياســة ومبــادت توجي يــة ل ــمان أ ــا املخــاطر األمنيــة املرتب ــة  نــوع  

ل و ا ضـاةة  ٢015 مجيـع جوا ـب عمنييـة إدارة املخـاطر األمنيـة يف عـام       اجلن  يف االعتبار يف
إىل ذل ، و يية املساعدة عني  تعميـع الـوع ، ُوضـعت املواضـيع املتصـنية  نـوع اجلـن  ضـمن         

 ل٢016أولويات من ج التعنيُّم لعام 
 

 ت وير استراتي ية سالمة الس ر عني  ال ر  ضمن  ظام األمم املتحدة  دارة األمن - 6 
يعمــل  ظــام األمــم املتحــدة  دارة األمــن حاليــا عنيــ  اســتعراو مجيــع اجلوا ــب الــا     - 61

تسمل السالمة عني  ال ر ، وذلـ  عنيـ  ضـومل األعـداد اليا تـة لنيخسـائر البسـرية وا صـا ات         
الا حلمت مبو    األمم املتحدة واملد ي  جرامل حوادث املرور عني  ال ر  عنيـ  مـر السـن ل    

عمـد العمـل مـن أجـل السـالمة عنيـ        ”ادة من نـون ال تـرة الراالنـة تصـادف     ومن أجل االست 
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، ومــن تعــي  املبعــوث اخلــا  لألمــ  العــام املعــي  ســالمة ال ــر    “٢0٢0-٢011ال ــر  
، ومن اجتماع األمـم املتحـدة التنسـيم   سـمن السـالمة عنيـ  ال ـر         ٢015حزيران/يو يهت  يف

ــان/أ ريل   ــرار ا٢016الـــاي عمـــد يف  يسـ ــة ، ومـــن قـ ــة العامـ ــا  70/٢60جلمعيـ الـــاي ات خـ
، ينيتــزم  ظــام إدارة األمــن  احل ــا  عنيــ  الــاا الــز م، وقــد  ــدأ    ٢016 يســان/أ ريل  15 يف

 وضع استراتي ية شامنية لألمم املتحدة  سـمن السـالمة عنيـ  ال ـر ل وسـت دف االسـتراتي ية       
البيا ات و نييـل حـوادث املرنبـات والوةيـات، وسـُينظر يف إطارالـا يف وضـع         إىل  س  إدارة

 أالداف دا نيية حمّددة لنيسالمة عني  ال ر ل
 

 تعزيز سالمة الس ر اجلوي عني  الصعيد العامل  - 7 
ــوي،          - 6٢ ــ ر اجلـ ــمن السـ ــة  سـ ــا  املنظومـ ــ    ـ ــد عنيـ ــة ُتعتمـ ــا أول سياسـ ــا لتن يـ دعمـ

ــبتمء السياســة الصــادرة يف   والــ  ــن    ٢015أينيول/س ، ا رطــت إدارة شــ ون الســالمة واألم
تمــدمل املعنيومــات والتوجيــهت  ســمن اســتخدام النمــل اجلــوي عنيــ  الصــعيد العــامل  إىل مجيــع      يف

ــالتمرير،        ــرة املســمولة   ــنل و ــالل ال ت ــم املتحــدة  دارة األم املنظمــات املســمولة  نظــام األم
ا و ظممـت دورات تدريبيـة ومنتـديات سياسـاتية     است سـار  5 455تناولت ا دارة ما يمـدر  ــ   

مــن منســم  شــ ون الســ ر  108، ا تــدريب ٢016عنيــ  ا  تر ــتل وحبنيــول حزيران/يو يــهت 
 اجلوي عني  توةص الدعم من أجل تن يا الاه السياسةل

  
 التحديات االستراتي ية - را عا 

األمـم املتحـدة يف  يـداد    ُأ سئت إدارة ش ون السالمة واألمـن يف أعمـاا ت  ـص ممـر      - 6٣
ل ولألسف، استمر تدالور البيئة األمنية منا ذلـ  احلـدث املمسـاويل    ٢00٣يف را/أغس   

ويوما  عد يوم، تعمل املنظمة يف  ل  روف صعبة لنيياية يف أنير األمانن   ـورة يف العـاملل   
لــا تســبب ا وأصــبحت احلالــة األمنيــة اآلن أنيــر تعميــدا، و اتــت تتســم  الت ديــدات املختني ــة ا

أطراف ةاعنية متعـددة، و التسـا   والت اعـل  ـ  ا رالـاا واجلرميـةل و ـدأ ا عـدام األمـن ميتـد           
مناطع جديدة  ينما ال تزال الزناعات مستمرة  ال الوادة يف أمانن أ را، اما منيمـف ر ـارا    إىل

ســبوقة جســيمة يعــاا منــ ا الســكان املــد يون الــاين يتعرضــون لنيمتــل والتســريد  معــداد غــص م
والتــاجون إىل الــدعم مــن  ــرامج األمــم املتحــدة وواليا ــال ونمــا يتــب  مــن الزيــادة الكــبصة     

اف مات املباشرة الا ارُتكبت ضد مو    م سسات األمـم املتحـدة ومنسـآ ا، ةـان الـاه       يف
املنظمات متـارف عمنيـ ا حاليـا عنيـ  اخل ـوط األماميـة لنيزناعـاتل ويـ  ر تـدالور البيئـة األمنيـة            

ــةل    نـــا ــا ع  لنيمنظمـــات غـــص احلكوميـ ــا ية التـ ــاعدة ا  سـ ــال املسـ ــامني  يف اـ ل  عنيـــ  العـ

http://undocs.org/ar/A/RES/70/260
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دةعــت منظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــص احلكوميــة ننيــ ا  نــا  االظــا يف األروا    وقــد
  تي ة  لتدالور احلالة األمنيةل

ملنظمـات  ويت اقم   ر الت ـرف املتنـام   سـبب ال  ـرات التكنولوجيـة الـا  مم ـا ا        - 64
ا رالا يــةل ويتصــاعد المنيــع إةامل اســتخدام وســائط التواصــل االجتمــاع  وا  تر ــت، وا تكــار  
تمنيات وأساليب أنير تعميدا، وانتساا المدرة عني  رعاية تن يا اف مات يف منـاطع نا ـت   

 سا ما تعتء منخ  ة املخاطر، ميل أورو ال

 ــل الــاه التحــديات، شــ دت إدارة ولكــ  يتســي تن يــا عمنييــات األمــم املتحــدة يف   - 65
ش ون السالمة واألمن إجراملات ت وير وتعزيز عنيـ  مـدار السـنوات العسـر الـا م ـت عنيـ         
إ سائ ال وقد است اعت امل سسات املسمولة  نظام األمم املتحدة  دارة األمـن أن تـوةر مايـة    

   التـدريب، وتعزيـز   أة ل ملو  ي ا وشرنائ ا يف تمدمل املساعدة ا  سا ية من  الل اجلمع 
األمن املادي، وتدا ص إدارة املخاطر، و نييل الت ديدات واملخاطر، وا طـار السياسـا  املعـّزةل    
ونســف استمصــامل ُأجــري مــ  را آلرامل املســت يدين مــن أ ســ ة ا دارة عــن ارت ــاع مســتوا   

ات ُي نيـب وُينتظـر   الدعم املمدم وعن الرضا عن اخلدمات األمنية املمدمةل غص أن املنظمة قد  ـ 
من ا  سكل متزايـد أن ت عـل املزيـدل وسيمت ـ  الـاا النسـاط ا ضـايف مـن ا دارة أن تواصـل          
ــ          ــدر ا عني ــ ا وق ــ  مرو ت ــ  اال تكــار و ــاةم عني ــدرا ا التخصصــية وأن  ــر  عني ــز ق تعزي

 االست ا ة لك  تظل موانبة لنيتيصات املتسارعة الا تس دالا البيئة األمنيةل

ــارت - 66 ــةل       وأ  ــة األمني ــتيصة لنيبيئ ــة امل االستعراضــات املســتمنية أي ــا شــواغل إةامل ال بيع
اآلو ـة األ ــصة، اضــ نيعت وحــدة الت تــيش املسـترنة  اســتعراو شــامل لنيســالمة واألمــن    ويف
منظومــة األمــم املتحــدةل ويف تمريرالــا إىل اجلمعيــة العامــة، تعتــرف الوحــدة  التحــديات          يف

 م األمم املتحدة  دارة األمن، وُتءة ر ارالا عني  املوارد األمنيةلاالستراتي ية الا تواجهت  ظا

وقد أصب  مـن أولويـات املنظمـة أن تعـاو الوضـع األمـي الـدينام  املتيّيـر ومـا ترتـب            - 67
عنييهت من ةيادة يف ال نيب عني  اخلدمات األمنيةل ومييل دمج موارد السـالمة واألمـن يف األما ـة    

يــا لســني ة إدارة شــ ون الســالمة واألمــن   ــوة  ضــرورية ل ــمان العامــة لتكــون  اضــعة إدار
 أقص  قدر من ال عالية والك املة يف استخدام موارد السالمة واألمن املتواةرة لنيمنظمةل

ويف اخلتام، ستستمر املنظمة يف العمل مع الـدول األع ـامل،  التعـاون مـع  ظـام األمـم        - 68
، مـن أجـل ن الـة تـوةص املـوارد      70/104يـة العامـة   املتحدة  دارة األمن، ووةمـا لمـرار اجلمع  

األمنية  املسـتوا املالئـم الـاي يتناسـب مـع االحتياجـات املتزايـدة لألمـن، لكـ  يتسـي تن يـا            
يـع الـدول   أ س ة األمم املتحدة يف الاه البيئات غص اآلمنةل ويف الاا الصدد، تس ع املنظمة مج

عني  تمدمل مسامها ا لنيصندو  االسـتئماا ألمـن مـو    منظومـة األمـم املتحـدة،  ييـة تعزيـز         

http://undocs.org/ar/A/RES/70/104
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اجل ود الـا تبـافا إدارة شـ ون السـالمة واألمـن لنيوةـامل  واليتـ ا ومسـ وليا ا مـن أجـل  يئـة            
 الظروف لتن يا  رامج األمم املتحدة  ممانل

 
 املالحظات والتوصيات - امسا  

را األم  العام عن  ال  تعاةيهت ألسر مو    األمم املتحدة وأةـراد املسـاعدة   يع - 69
ا  ســا ية التــا ع  فــا، ونــال  أســر العــامني  يف اــال املســاعدة ا  ســا ية، الــاين ةمــدوا  
حيا م أ نامل تن يا عمنييات   مـاذ حيـاة ال ـع امل واملعرضـ  لنيخ ـرل ويـدين األمـ  العـام         

ــع   ــارات مجي ــراد األمــم املتحــدة      مشــد العب ــت ضــد أة ــا ارُتكب أشــكال اجلرميــة والعنــف ال
ــة         ــة  ا ت ــل أولوي ــ م متي ــم املتحــدة وأمن ــزال ســالمة مــو    األم ومنســآ ا وأصــوفال وال ت

 للنيمنظمةل وينيزم دعم ا  ت بيع ُ ُ ج متعددة األ عاد والت كص  صورة ا تكارية

يف عامل تتسم  يئتهت األمنيـة  مـدر   وقد أصبحت األمم املتحدة تعمل  صورة مستمرة  - 70
ــف مهــا الســببان         ــزناع والعن ــزال ال ــ ل وال ي ــد واخل ــورة وصــعو ة التنب ــن التعمي ــد م متزاي
الرئيسيان لزيادة ال وض  واملعا اة البسـرية، امـا يـدعو إىل اسـتمرار تـد ل األمـم املتحـدةل        

يف ذلــ  يف املنــاطع وُي نيــب مــن املنظمــة تن يــا واليــات و ــرامج يف شــآل أءــامل العــامل، مبــا   
السديدة اخل ورة الا ينيزم ةي ا توةص األمن واحلماية لنيمو    أنير من أي وقت م ـ ل  
ومتيل الـاه ال نيبـات  ـديا غـص مسـبو   النسـبة لنيمنظمـة الـا مـب عنيي ـا حبكـم واليتـ ا             

 لاةاملنيّبالبمامل والتن يا،  يد أن الاا يولمد ضي ا عني  املوارد املتاحة ملعاجلة ال نيبات غص 

ويدعو األم  العام الدول األع امل واحلكومات امل ـي ة إىل اختـاذ إجـراملات قويـة      - 71
حلماية مو    األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـ  مـن  ـالل مايـة حمـو  ا  سـان واالمتيـاةات          

ــدة، و     ــم املتحـ ــو األمـ ــا مو  ـ ــع لـ ــا يتمتـ ــا ات الـ ــة   واحلصـ ــات الدوليـ ــال لالت اقيـ االمتيـ
 لوإ امل ا ةالت من العماا، وتمدمل اجلناة إىل العدالةالصنية،  ذات

وُتَحثم الدول األع امل واحلكومات امل ي ة أي ا عني  أن  م   استمرار مـو      - 7٢
املساعدة ا  سـا ية وال بيـة، إىل جا ـب املـو    املعّيـن  حمنييـا، وأن تبـال ج ـودا مجاعيـة          

 للتعزيز أمن م ومايت م

العام أي ا عن تمديره لنيدول األع ـامل واجل ـات السـريكة واملاءـة     ويعرا األم   - 7٣
عني  تعاو ا مع األمم املتحدة يف املسائل املتصـنية  ـاألمنل ةـدعم ا املتواصـل م نيـوا اآلن      
 سدة، وال سيما عن طريع توةص التمويل الكايف ل مان تواةر المـدرة لـدا املنظمـة لتنيبيـة     

منيــة  مقصــ  مســتويات ال عاليــة  ــمان تمــدمل اخلــدمات األاملت نيبــات األمنيــة املتزايــدةل ول
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امليدان، ُي نيب من الدول األع امل أي ا أن تمدم دعم ا املتواصل مـن أجـل دمـج مجيـع      يف
 لاملوارد األمنية املتواةرة لألما ة العامة  ت سني ة إدارة ش ون السالمة واألمن

العامــة  ــمن تبمــ  مســملة ســالمة  ويف اخلتــام، يــود األمــ  العــام أن يوصــ  اجلمعيــة   - 74
مو    األمم املتحدة وأمن م قيد  ظرالـا، وأن تواصـل تمـدمل الـدعم لنظـام األمـم املتحـدة        

 ل دارة األمن
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 املرةع األول

 مو  و األمم املتحدة الاين ت رروا من حوادث متعنيممة  السالمة واألمن  
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 فئ  احلوادث املتعّلق  بالينالم  واألمل
)األشةةة ر  2016

 الينت  األوىل(
 5 ٢٣ 15 18 19 ٢6 5 أعمال عنفالوةيات النامجة عن         

 7 16 15 10 15 44 19 الوةيات النامجة عن حوادث متعنيممة  السالمة

 ٣٣ 99 65 8٢ 11٢ 145 68 ا صا ات النامجة عن أعمال عنف

 ٣ 1٣0 101 144 ٢09 166 164  السالمة ا صا ات النامجة عن حوادث متعنيممة

 ٢ ٢1 6 17 ٣1 ٢1 1٢ اال ت اف

 ٢4٢ 511 5٣0 ٣14 408 417 ٢٣9 السنيب

 41 7٢ ٣7 ٢٣ ٣1 ٢0 ٣5 اقتحام أمانن ا قامة

 40 81 104 ٣5 44 ٣1 64 االعتدامل املسدد

 1٣ 1٢ 8 4 4 5 9 االعتدامل اجلنس 

 150 ٣80 4٣0 ٣٢٢ 49٣ 418 ٣85 الس و عني  أمانن ا قامة

 107 ٢٢8 149 81 ٢09 ٢٢4 ٢10 التراليب

 67 177 146 ٢7 5٢ 46 17 التحرش

 ٣9 69 1٢8 1٣8 165 195 ٢11  االعتمال واالحت اة

1 ااموع   4٣8  1  759  1  79٣  1  ٢16  1  7٣4  1  819  749  
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 املرةع الياا

 الربيةاف مات الا تعرضت فا منسآت األمم املتحدة ومرنبا ا   
 

 2015 2014 فئ  احلوادث األمني 
 ٣5 9 اف مات الا تعرضت فا منسآت األمم املتحدة   

 155 45 اف مات الا تعرضت فا مرنبات األمم املتحدة
 109 ٢6 اقتحام منسآت األمم املتحدة

 ٢99 80 ااموع 
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 املرةع اليالث

ت ـــّرروا مـــن حـــوادث أمنيـــة ن مو  ـــو األمـــم املتحـــدة املـــد يون الـــاي   
 ٢015 عام يف
 

 فئ  احلوادث األمني 
ادد املوظفني 

 املتضرريل
املوظفةةةةةةةةةةو  
 املعينو  دوليا

املوظفةةةةةةةةةةو  
 اسناث الذكور املعينو  حمليا

اةةةةةةةةدد 
 مالبينات احلوادث األمني  البلدا 

وا رالــاا (؛ 4الــزناع املســني  ) 11 8 15 17 6 ٢٣ الوةيات النامجة عن أعمال عنف        
 (1٣(؛ واجلرمية )6)

ــر     1٢ 4 1٢ 14 ٢ 16 الوةيات النامجة عن حوادث متعنيممة  السالمة ــ  ال ـ ــرور عنيـ ــوادث املـ حـ
(؛ وحوادث أ را متعنيمـة  15)

 (1 السالمة )
(؛ وا رالــاا 5الــزناع املســني  ) ٢8 ٣1 68 65 ٣4 99 ا صا ات النامجة عن أعمال عنف

(؛ 75(؛ واجلرميــــــــــــــــــة )10)
 (9واالض را ات املد ية )

ــر     40 45 85 91 ٣9 1٣0 ا صا ات النامجة عن حوادث متعنيممة  السالمة ــ  ال ـ ــرور عنيـ ــوادث املـ حـ
(؛ وحــــــوادث أ ــــــرا  1٢4)

 (6متعنيمة  السالمة )
ُأطنيــع ســرا  مجيــع أةــراد األمــم   5 ٢ 19 1٣ 8 ٢1 )أ(اال ت اف

 املتحدة  استينامل واحد
  6٣ ٢6٢ ٢49 ٢98 ٢1٣ 511 )ا(السنيب

  14 ٢8 44 ٣5 ٣7 7٢ )ج(اقتحام أمانن ا قامة
  ٣7 ٣0 51 56 ٢5 81 )د(االعتدامل املسدد
  7 8 4 5 7 1٢ االعتدامل اجلنس 

  57 1٢7 ٢5٣ ٢40 140 ٣80 )الـ(الس و
  54 94 1٣4 16٢ 66 ٢٢8 )و(التراليب
  ٣1 68 109 105 7٢ 177 )ة(التحرش

  14 5 64 65 4 69 ) (االعتمال واالحت اة
1 ااموع   819  65٣  1  166  1  107  71٢    

 
عمل مـن أعمـال تمييـد احلريـة عـن طريـع اسـتعمال المـوة أو الت ديـد  اسـتعمافا أو عـن طريـع ا قنـاع  مسـاليب احتياليـة الـا تن ـاالا                   )أ( 

 لمما ل  رير الرالائنج ات من غص الدول، مبا يف ذل  أعمال أ ا الرالائن الا تن وي عني  اشتراط تن يا م الب معينة 
 لالت ديد  العنف ن طريع استعمال العنف أوعمل أو حادث ين وي عني  االستيالمل عني  امتنيكات  صورة غص مسروعة ع )ا( 
 لاالعتدامل البدا د من   ور ا استخدام الموة و/أود ول املكان  دون إذن وعنوة  مصد ارتكاا جناية أو جرمية يزي )ج( 
 لمسروع يصيب األةراد، دون مواةمت م، صوف من التعّرو ر يا لألذا اجلسدي أو ال راعمل غص  )د( 
 لد ول املكان  دون إذن وعنوة  مصد ارتكاا جناية أو جرمية )الـ( 
 لعمل من أعمال الترويع أو التخويف أو الردع  الت ديد )و( 
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ومزع ــة، وال ختــدم أي غــرو مســروع، وتتســبب يف معا ــاة عمــل ين ــوي عنيــ  تصــرةات امن  ــة و/أو متواصــنية غــص مرغــوا ةي ــا  )ة( 
 ل  سية شديدة

 لأعمال تن االا ج ات تا عة لنيدول ) ( 
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 املرةع الرا ع

احلوادث األمنية الا ت ّرر من ا مو  و املنظمـات غـص احلكوميـة، طبمـا       
 ملا ُأ نييت  هت إدارة ش ون السالمة واألمن

 

 فئ  احلوادث األمني 

 املتضرريل ادد املوظفني
 - 2013كةةانو  اليناعنينةةاير  1

 2014حزيرا نيونيه  30
 - 2014كةةانو  اليناعنينةةاير  1

 2015حزيرا نيونيه  30
 - 2015كةةةانو  اليناعنينةةةاير  1

 2016حزيرا نيونيه  30
و  ــــــون الــــــاين ُقتنيــــــوا  تي ــــــة امل    

 العنف أعمال
44 9٢ 41 

و  ـــــون الـــــاين ُأصـــــيبوا  تي ـــــة امل
 العنف أعمال

 8٢ 84 )أ(

 47 167 99 املو  ون املخ وةون
 ٢٣ 4٣ )أ( اف مات املسنيحة عني  املنسآت

 ٢18 71 )أ( اقتحام املنسآت
 ٢٣0 1٢9 )أ( اف مات املسنيحة عني  املرنبات

 )أ( 45 )أ( املرنبات امل مودة
حوادث   صة أ را غص حمددة 
)طبما ملا س نيتهت إدارة ش ون السالمة 

 السنوات السا مة(واألمن يف 

 )أ( )أ( 90

 641 6٣1 ٢٣٣ ااموع 
 

 مل ُتسّ ل من قبلل )أ( 
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 املرةع اخلام 

ــة       احلــوادث األمنيــة الــا ت ــرر منــ ا املو  ــون احملنييــون التــا عون لونال
األمم املتحـدة  غا ـة وتسـييل الالجـئ  ال نيسـ يني  يف السـر  األدىن،       

 السالمة واألمنطبما ملا ُأ نييت  هت إدارة ش ون 
 

 فئ  احلوادث األمني 
 ادد املوظفني املتضرريل

 2016حىت منتصف  2015 2014
 ٢ - 18 الوةيات النامجة عن أعمال عنف    

 - - - الوةيات النامجة عن حوادث متعنيممة  السالمة
 ٣ 15 5٢ ا صا ات النامجة عن أعمال عنف

 - 6 ٣  السالمةا صا ات النامجة عن حوادث متعنيممة 
 - ٣ 5 اال ت اف

 5 9 15 السنيب
 4 1 ٢ اقتحام أمانن ا قامة

 ٢0 ٢8 ٣٣ االعتدامل املسدد
 1 ٢ 1 االعتدامل اجلنس 

 - - ٢ الس و عني  أمانن ا قامة
 40 75 ٣9 التراليب
 - 5 7 التحرش

 11 ٣0 40 االعتمال واالحت اة
 1 - 1 املو  ون امل مودون

 87 19٢ ٢18 ااموع 
 
 
 


