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 والسبعون الثالثة الدورة
 األعمال جدول من ٧٥ البند
 الغوثية والمسيييا دة اإلنسيييانية المسيييا دة تنسيييي  تعزيز
، الكوارث حييييا   في المتحييييدة األمم تقييييدم ييييا التي
 الخاصة ا قتصادية المسا دة ذلك في بما

   
 موظفي وحماية اإلنسييييييانية المسييييييا دة تقديم مجال في العاملين وأمن سيييييي مة  

 المتحدة األمم
  

 العام األمين تقرير  
  

 موجز 
 االستجابة الدويل اجملتمع يواصل بينما مستمرا حتديا تعّقدا يزداد الذي العامليميثل املشهد األمين  

 العواقب   تكون ما غالبا اليت االحتياجات، هذه فتئت وما. العامل أحناء مجيع يف اإلنســــــــــــــانية لالحتياجات
 ن حل.دو  اجلذرية األسباب تزال ال بينما بسرعة تزداد والنزاع، االستقرار لعدم الوخيمة

وســعيا  ا الوفاء بواليات األمم املتحدة يف الاالت التنمية، وحقوا اإلنســان، والســالم واألمن،  
 ويكونون هدفا، اخلطورةوالدعم اإلنســـــــــــــــاأل، يعمل مو يفو األمم املتحدة يف ســـــــــــــــياقات صـــــــــــــــعبة وعالية 

لتهديدات متنوعة نامجة عن النزاع املسلح واجلرمية واإلرهاب. ويعرض هذا التقرير حملة عامة عن التحديات 
املساعدة اإلنسانية ومو يفي  العاملني يف الال تقدمياألمنية العاملية اليت نواجهها، وأثرها على سالمة وأمن 

ارة شــــــسون الســــــالمة واألمن لتلبية الطلب املتزايد األمم املتحدة، واســــــتجابة املنامة، واجلهود اليت تبذ ا  د
على  دارة األمن على نطاا املناومة لتمكني األمم املتحدة من أداء عملها يف مجيع أحناء العامل. ويتضمن 

 التقرير مالحاات وتوصيات لكي تنار فيها اجلمعية العامة.
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 مقدمة - أو  
 دورهتــــا يف  ليهــــا يقــــدم أن العــــام األمني  ا، ٧2/١3١ قرارهــــا يف، العــــامــــة اجلمعيــــة طلبــــت - ١

 املســـاعدة تقدمي الال يف العاملني وأمن ســـالمة بشـــ ن املســـتجدات آخر عن شـــامال تقريرا والســـبعني الثالثة
 تقريره ُيضــّمن أن العام األمني  ا أيضــا وطلبت. القرار تنيفيذ وعن املتحدة األمم مو يفي ومحاية اإلنســانية
 املتحدة األمم مناومة ســـــــــياســـــــــات ولوضـــــــــع، املو يفني هسالء وأمن بســـــــــالمة احملدقة املخاطر آلثار تقييما

 واملبادرات واالســــجاتيجيات الســــياســــات تلك ولتنيفيذ واألمن الســــالمة ميدان يف ومبادراهتا واســــجاتيجياهتا
 .عنها تسيفر اليت والنتائج

 يونيه/حزيران  ا 20١٧ يناير/الثاأل كانون  من املمتدة ١8 الـــــــــ األشهر فجة التقرير هذا ويغطي  - 2
 وحتـديات وخمـاطر هتـديـدات من عليـه تنطوي ومـا العـامليـة األمنيـة البيئـة عن عـامـة حملـة يقـدم وهو. 20١8
 التحـــديـــات وعن، التهـــديـــدات لتلـــك املنامـــة اســـــــــــــــتجـــابـــة وعن ،(١)املتحـــدة األمم مو يفي تواجـــه أمنيـــة

 .العامة اجلمعية فيها تنار لكي مقّدمة وتوصيات مبالحاات وخيتتم، املنامة تواجهها اليت االسجاتيجية
  

 المتحدة األمم موظفو ل ا يتعّرض التي األمنية الت ديدا  - ثانيا 
 العالمية األمنية البيئة - ألف 

 تنيفيذ على، املســـــــتدامة التنمية أهداف حتقيق  ا الرامية جهوده خالل من، الدويل اجملتمع يعمل - 3
 االســـجاتيجية املسشـــرات وتشـــهد. األمن النعدام اجلذرية األســـباب معاجلة  ا ترمي األجل طويلة  جراءات
 متوســــــ  وارتيفع ،(2)العامل حول املدقع اليفقر تراجع فقد. تدرجييا حتســــــنا املســــــتدامة للتنمية األجل الطويلة
 الشـــرب مياه من األســـاســـية اخلدمات على احلصـــول  مكانية وحتســـنت، العاملي الصـــعيد على املتوقع العمر

 ،(3)اإلنسانية املساعدة  ا حباجة شخص مليون ١28 من أكثر كان،  20١٧ عام يف أنه بيد. والكهرباء
 البيئة تزال ال، وعموما. شـــــخص مليون ٦8 العامل أحناء مجيع يف قســـــرا املشـــــردين األشـــــخا  عدد وجتاوز
 حتديا ميثل العامل مســـــــــتو  على األمن انعدام حالة تيفاقم يزال وال. والصـــــــــعوبة التعقيد بالغة العاملية األمنية
 .العامل أحناء مجيع يف  ا والتصدي األمنية التحديات حتديد  ا الرامية جهودللو  الدول يف األمنية لألجهزة

 السياسي االستقطاب يف تتمثل 20١٧ عام يف األمن انعدام يف املسامهة الرئيسية العوامل و لت - ٤
 والتدهور الطبيعية املوارد على والتنافس، الشـــــــعبوية والتيارات االقتصـــــــادية اليفوارا على القائم واالجتماعي
__________ 

 ا مجيع املو يفني املشــــــــمولني بناام األمم املتحدة إلدارة “ األمم املتحدة يمو يف”ألغراض هذا التقرير، يشــــــــ  مصــــــــطلح  (١) 
األمن، مبن فيهم مو يفو مناومة األمم املتحدة، ومتطوعو األمم املتحدة، واألفراد العســــــــــكريون وأفراد الشــــــــــرطة الذين جيري 

يف بعثات حيفظ السالم أو البعثات السياسية اخلاصة، واخلرباء االستشاريون، وفراد  املتعاقدين، نشرهم على أساس فردي 
واخلرباء املكليفون مبهام، وســـــــــائر املســـــــــسولني املعينني مبوجب اتيفاا تعاقدي مباشـــــــــر مع  حد  مسســـــــــســـــــــات مناومة األمم 

نية أو أفراد وحدات الشــرطة املشــكلة عند نشــرهم مع وال يشــ  املصــطلح  ا األفراد العســكريني يف الوحدات الوطاملتحدة. 
. ووفقــا لقــاعــدة بيــانــات شـــــــــــــــبكــة معلومــات مــديري األمن بــاألمم املتحــدة، فــ ن ناــام األمم املتحــدة إلدارة األمن وحــداهتم

 مو ف. ١80 000مسسول عن حوايل 

 (2) World Bank, Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Equality (Washington, D.C., 2016). Available 

at www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity. 
. وميكن االطالع عليه على العنوان (20١8) 20١٧ املع السنوي التقريرمكتب تنسيق الشسون اإلنسانية،  املتحدة، األمم (3) 

 .www.unocha.org/sites/unocha/files/2017%20annual%20report.pdfالشبكي 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/131
https://undocs.org/ar/A/RES/72/131
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://undocs.org/ar/S/RES/2017(2018)
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/2017%20annual%20report.pdf
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 اآلخذة للنزاعات ســــياســــي حل وجود وعدم، للدول التابعة غ  املتيفرقة املســــلحة اليفاعلة واجلهات، البيئي
 اإلجرامية العصــــــابات بني اليفاصــــــلة اخلطوط ضــــــبابية اســــــتمرار جراء من العوامل ههذ وتتيفاقم. التحّول يف

 .املتطرفة واملنامات للدول التابعة غ  املسلحة واجلماعات
 لســــــكانا ومطالب توقعات مســــــتو  رفع يف البشــــــرية الشــــــبكات بني املتزايد الجاب  أســــــهم قدو  - ٥

، الشبكات هذه فوائد من الرغم وعلى. والسياسية واالقتصادية االجتماعية التغي ات  حداث  ا الساعني
 ،االصـــــــطناعي والذكاء اإللكجوأل اليفضـــــــاء أمن الاالت وتيفرض. واجملرمني للمتطرفني منابر وفرت قد هيف

 . ضافية أمنية حتديات   ،امل هولة غ  اجلوية املركبات مثل للجمهور املتاحة نسبيا اجلديدة والتكنولوجيات
 .(٤)العــاملي الصـــــــــــــــعيــد على  رهــابيــة هجمــات عن النــامجــة الوفيــات عــدد يف عــام اخنيفــاض ومثــة  - ٦

 من ملحوظ بشــــكل (اإلســــالمية الدولة تنايم) والشــــام العراا يف اإلســــالمية الدولة تنايم قدرة وتراجعت
  ا التنايم وحتول. العرااو  الســـورية العربية اجلمهورية يف عليها يســـيطر كان  اليت لألراضـــي خســـارته خالل
 اجلماعات على عملياتيةالو  لوجســــــتيةال ســــــيطرةال من أقل قدرو  أفقي قيادي تســــــلســــــل ذات عاملية شــــــبكة
 على التحريض ىعل القدرة ميتلك اإلســـالمية الدولة تنايم زال ما، ذلك ومع. (A/72/840) ا ليه املنتســـبة

ّنت، 20١٧ عام ويف. العامل من كث ة  أحناء يف باملدنيني األذ  و حلاا هجمات شــن  متطورة هجمات شــُ
 ذلك يف مبا، والصومال أفغانستان مثل بلدان من خمتليفة أحناء يف متيفجرة أجهزة باستخدام التنسيق وجيدة

ّجل مما أقل ونطاقها ا جمات وت ة كانت،  أوروبا ويف. عاصــــــــــــمتامها  بالتقارير املشــــــــــــمولة اليفجات يف ســــــــــــُ
 على االعتداء أو باملركبات املشاة دهس مثل متطورة غ  أساليب على كب ة  بدرجة فيها واعُتمد، السابقة

 اجلمهورية يف موجودين اإلســـــالمية الدولة تنايم أفراد من العديد يزال ال حني ويف. بالســـــكاكني الضـــــحايا
 قد اإلســـــالمية الدولة تنايم  ا املنتســـــبني املقاتلني من كب ة  أعدادا أن يف شـــــتبهيُ ، العرااو  الســـــورية العربية
 وكذلك ،واليمن الســــاحل ومنطقة وليبيا والصــــومال، مصــــر يف ســــيناء جزيرة شــــبهو  ،أفغانســــتان  ا انتقلوا
 القدرة له املنتســــبة واجلماعات القاعدة تنايم يثبت، نيفســــه الوقت ويف. أفريقيا وغرب آســــيا شــــرا جنوب
 واحتيفات. الصومال مثل، املناطق بعض يف اإلسالمية الدولة تنايم من أقو  يزال ال هوو ، الصمود على
 خط ا هتديدا تشــكل تزال ال هيو ، الصــومال يف النطاا واســعة هجمات شــن على بقدرهتا الشــباب حركة

 . البلد يف والتنمية للسالم
 اليت النزاعات بســـبب، مضـــى وقت أي من أكثر املســـلح النزاع مناطق يف األوضـــاع تدهور وازداد - ٧

 من واملزيد واإلصـــــابات الوفاة وحاالت الدمار يف تســـــبب مما، الســـــياســـــية احللول  ا واالفتقار أمدها طال
 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف للنزاع جديدة مناطق  هرت، ذلك  ا وباإلضـــــــــــــافة. الســـــــــــــكان تشـــــــــــــريد
 خطر عن النامجة املباشــــرة التهديدات لدرء  ضــــافية  نســــانية احتياجات وّلد مما، الوســــطى أفريقيا ومجهورية

 يف ةاإلنســـــاني املســـــاعدة تقدمي الال يف والعاملني املدنيني ضـــــد ا جمات اســـــتمرار ومع. واألوبئة جملاعاتا
 ويواجه. متيفشــــــــيا اإلنســــــــان حلقوا الدويل والقانون اإلنســــــــاأل الدويل القانون جتاهل يزال ال، النزاع مناطق

 واألعمال والتخويف التحرش فيها مبا، كب ة  هتديدات اإلنســــــــــــــــانية املســــــــــــــــاعدة تقدمي الال يف العاملون
 ســــــبيل فعلى. األمامية اخلطوط يف العاملني ضــــــد ســــــيما وال، املباشــــــرة وغ  املباشــــــرة وا جمات اإلجرامية

__________ 

 (٤) Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2017: Measuring and Understanding the Impact 

of Terrorism (2017). Available at http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-

2017.pdf. 

https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=A/72/840&language1=English&language2=Arabic&location=New%20York
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf
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ّجلت، املثال  ميثل ما وهو، 322 عددها بلغ الصـــــــــــــحية الرعاية مرافق على هجمات 20١٧ عام يف ســـــــــــــُ
 .(٥)20١٦ عام يف املسجلة 302 الـ ا جمات عن زيادة
 مناطق يف فق  ليس، والعمليات الربامج تنيفيذب املتحدة األمم مطالبة يف مســـــتمر الدويل اجملتمعو  - 8

ـــــــــــــــــ البلدان مجيع يف أيضـــاو  بل، واخلطورة بالتعقيد تتســـم اليت املســـلح النزاع  األمم فيها تنتشـــر اليت ١2٥ الـ
. واألمن والســالم اإلنســان وحقوا التنمية الاالت يف املنامة ةبوالي الوفاء أجل من طبيعية بصــورة املتحدة

 متزايد لعدد، اإلنســاأل اجملال يف الشــركاء مع بالتعاون، املتحدة األمم مو يفو تصــد ، ذلك  ا وباإلضــافة
 فيفي. للخطر املعرضـــــــــــــة واملناطق الصـــــــــــــغ ة البلدان على خا  بشـــــــــــــكل رتأثّ  اليت الطبيعية الكوارث من

، وأنغويال، وبربودا أنتيغوا وماريا( وخوسـيه ) يرما كرب   أعاصـ  ثالثة ضـربت، وحده 20١٧ سـبتمرب/أيلول
، بــــــارتليمي وســــــــــــــــــــان، الربيطــــــانيــــــة فرجن وجزر، وكــــــايكوس تركس جزرو ، البهــــــامــــــا جزرو ، وبورتوريكو
 .شخص مليون 2.٦ يقارب ما األعاص  تلك من وتضرر. وكوبا، مارتن وسانت

 
 (٦)األمن إلدارة المتحدة األمم نظام  لى تؤثر التي األمنية الحوادث - باء 
 المتحدة األمم موظفي  لى وآثارها الحوادث أنواع - ١ 

 يف املتحدة األمم مو يفي من ١ ٤٧3 على والســـــــالمة باألمن املتعّلقة احلوادث أثرت، اجململ يف - ٩
 املائة يف ٦ تقارب بنســـــــــــــــبة زيادة ميثل ما وهو، 20١٦ عام يف مو يفا ١ 38١ مع باملقارنة، 20١٧ عام

 على ســـــنويا ريناملتضـــــرّ  املو يفني عدد متوســـــ  من أقل الرقم هذا كان،  ذلك ومع. األول( الشـــــكل )انار
 . (مو يفا ١ ٥٩٦) 20١٧ عام  ا 20١١ عام من املمتدة اليفجة مد 
 

 األول الشكل
 واألمن بالس مة متعّلقة حوادث من تضرروا الذين المتحدة األمم موظفو

 

 

 

 

 
 
 
 
  

__________ 

، وهي متاحة على العنوان الشــبكي “20١٧لوحة متابعة ا جمات على الرعاية الصــحية يف عام ”منامة الصــحة العاملية،  (٥) 
http://www.who.int/hac/techguidance/attacks_on_health_care_q_a/en. 

عت على يشــمل ناام األمم املتحدة إلدارة األمن مجيع مسســســات مناومة األمم املتحدة واملنامات الدولية األخر  اليت وقّ  (٦) 
 مذكرة تيفاهم مع األمم املتحدة ألغراض األمن.
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 جرّاء من حتيفهم املدنيني املتحدة األمم مو يفي من تســـــــــــــــعة الموعه ما لقي، 20١٧ عام ويف - ١0
 الستة األشهر ويف. الثاأل( الشكل )انار 20١٦ عام يف مو يفني ١0 مع باملقارنة، املباشرة العنف أعمال
 زيادة ميثل ما وهو، العنف جرّاء من حتيفهم املتحدة األمم مو يفي من مخسة لقي، 20١8 عام من األوا

 وباكستان وأفغانستان  ثيوبيا يف اخلسائر هذه وحدثت. 20١٧ عام من األوا الستة األشهر مع باملقارنة
. ونيج يا والكام ون والصـــومال الســـودان وجنوب الدميقراطية الكونغو ومجهورية الوســـطى أفريقيا ومجهورية

. الصــــومال يف وقعت هجمات يف أرواحهم املتحدة األمم يف نمو يفو  فقد، 20١٥ عام منذ عام كل  ويف
 العدد نيفس وهو ،العنف ألعمال نتيجة جبروح املتحدة األمم مو يفي من ٧0 أصـــــــــــــــيب، 20١٧ عام يف

 .20١٦ عام يف املسجل
 

 الثاأل الشكل
 العنف جّراء من مصر  م لقوا الذين المتحدة األمم موظفو

 

 

 
 
 
 
  

 رقم أدىن 20١٧ عــام يف العنف أعمــال جرّاء من مصـــــــــــــــرعهم لقوا الــذين املو يفني عــدد وميثــل - ١١
 البيئات يف املتحدة األمم وجود زيادة من الرغم على، الثاأل( الشـــــــــــــكل )انار 20١١ عام منذ مســـــــــــــجل

 . املعقدة األمنية
ّنت اليت املباشــــــــرة ا جمات عدد يف كب   اخنيفاض وحدث  - ١2  يف املتحدة األمم منشــــــــ ت على شــــــــُ
 يف هجوما ٥٦ مقابل، 20١٧ عام يف املتحدة األمم منشـــــــــــــ ت على هجوما 23 وقع فقد. 20١٧ عام
 لألمم الرمسية املركبات  ا تعرضـــــــــــــــت اليت ا جمات عدد اخنيفض، ذلك  ا وباإلضـــــــــــــــافة. 20١٦ عام

 وعالوة. الثاأل( املرفق )انار 20١٧ عام يف هجوما ٥١  ا 20١٦ عام يف هجوما ١٤٦ من، املتحدة
 معام ووقع. املتحدة لألمم الرمسية املركبات من 32 فقدان أو تدم   ا ا جمات هذه أدت، ذلك على
 والســـــــــــودان الســـــــــــودان وجنوب الدميقراطية الكونغو ومجهورية الوســـــــــــطى أفريقيا مجهورية يف ا جمات هذه

 على املباشـــــــرة ا جمات عن البيانات مُجعت، بالتقرير املشـــــــمولة اليفجة ويف. واليمن وهاييت ومايل )دارفور(
 املســـــــــلحة للهجمات أضـــــــــيق تعرييفا اعتمدت خمتليفة طريقة باســـــــــتخدام ومركباهتا املتحدة األمم منشـــــــــ ت

 . عنها املبلغ األرقام يف الكب  االخنيفاض ييفسر وهذا. نسبيا الصغ ة األحداث تشمل ومل
 نتيجة مصــرعهم مو يفني ســتة لقي، 20١٧ عام يف العنف عن النامجة التســع الوفيات بني ومن  - ١3

 )انار ملتطرفني هجوم يف واحد مو ف وقُتل، املسلح للنزاع نتيجة مصرعهما اثنان ولقي،  جرامية ألعمال
 يف وقع الذي، رهايباإل جوما  عن النامجة الوفاة حالة أن بالذكر وجيدر. الثالث( واملرفق الثالث الشـــــــــــكل
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 الصــــــــــومال تاريخ يف دموية األكثر التيفج  عن نتجت، 20١٧ أكتوبر/األول تشــــــــــرين ١٧ يف مقديشــــــــــو
 . آخرين 300 من أكثر رحوجُ  شخص ٥00 من أكثر تلقُ  حيث، القريب

 
 الثالث الشكل
 الت ديد فئة حسب، مصر  م لقوا الذين المتحدة األمم موظفو

 

 

 
 
 
 
 
   

 اجلرائم  

 أعمال عن النامجة املو يفني لوفيات الرئيســــــــــي الســــــــــبب هي زالت ما ائماجلر  أن من الرغم على  - ١٤
 الشــــــــكل )انار 20١٤ عام منذ رادباطّ  اجلرائم من املتضــــــــررين املتحدة األمم مو يفي عدد اخنيفض، عنف
 األمم مو يفي وفيــات من املتوســـــــــــــــ  يف املــائــة يف ٥٥ كــان،  20١٧ عــام  ا 20١3 عــام ومن. الرابع(

 أفـــــاد، 20١8 يونيـــــه/حزيران  ا ينـــــاير/الثـــــاأل كـــــانون  من اليفجة ويف. عنييفـــــة جرائم  ا يعز  املتحـــــدة
 مماثال ســيكون ب كملها للســنة املتوقع الرقم أن  ا يشــ  مما، ائماجلر  من مباشــرة تضــرروا أهنم مو يفا 3٩٥
 أكرب بقدر ائماجلر  من حمليا نوناملعيّ  املو يفون تضــــــــــــرر، 20١٧ عام ويف. 20١٧ عام يف املســــــــــــّجل للرقم

 عددهم البالغ ائماجلر  من املتضـــــــــــــــررين املتحدة األمم مو يفي بني فمن. دوليا املعينني املو يفني مع باملقارنة
 . دوليا املعينني من 3٤٧ مقابل، حمليا معينني املائة( يف ٦١ )حوايل مو يفا ٥3٦ كان،  مو يفا 883
 عددهم البالغ 20١٧ عام يف األمنية احلوادث من املتضـــــــــــــــررين املتحدة األمم مو يفي بني ومن - ١٥

 الســـــــلب أعمال مشلت  جرامية ألعمال ضـــــــحايا املائة( يف ٦0 )حوايل منهم 883 وقع، مو يفا ١ ٤٧3
 الرابع الشــــــكل )انار اجلنســــــية واالعتداءات املشــــــددة واالعتداءات عليها والســــــطو اإلقامة أماكن واقتحام
 .20١٦ عام يف ُسّجل ملا مماثل عدد وهذا. الثالث( واملرفق
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 الرابع الشكل
 الجرائم فئا  حسب، ائمالجر  من المتضررون المتحدة األمم موظفو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 رهاباإل  
 الثـــابـــت املنوال مع يتســـــــــــــــق مـــا وهو، 20١٧ عـــام يف  رهـــايب عمـــل نتيجـــة واحـــد مو ف قُتـــل - ١٦

 املــــاضــــــــــــــيــــة الثالث الســـــــــــــــنوات مــــد  على الاروف هــــذه مثــــل يف املو يفني من القتلى أعــــداد لتنــــاقص
، لمنامةلو  الضـــحايا ألســـر فادحة خســـارة متثل تال واحدة  صـــابة أن وصـــحيح .اخلامس( الشـــكل )انار
 املناطق يف العمل املتحدة األمم مو يفو فيه يواصــــــــــــل وقت يف ترحيب موضــــــــــــع هو العام االخنيفاض ولكن

 . املتطرفني هتديدات من املتضررة
 

 اخلامس الشكل
  اإلرهاب جّراء من مصر  م لقوا الذين المتحدة األمم موظفو

 

 

 
 
 
 
 
 
  

408

314

530 511

375 402
208

524

345
467 452

421 406

159
48 39

112 93
61 75

28

980

698

1 109
1 056

857
883

395

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(first six
months)

Robbery

Residence break-in
and burglary

Aggravated assault
and sexual assault

Total

2018 
 (األشهر الستة األوا)

 أعمال السلب

اقتحام أماكن اإلقامة 
 والسطو عليها

االعتداءات املشددة 
 واالعتداءات اجلنسية
 
 اجملموع

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(first six
months)

26

19
18

15

23

10
9

5

13

1
2

6 6

3
1

Total United
Nations personnel
killed as a result of
violence

United Nations
personnel killed as
a result of
terrorism

2018 
األشهر الستة )

 (األوا

مو يفو األمم املتحدة 
الذين قتلوا من جراء 
 اإلرهاب

الموع مو يفي األمم 
املتحدة الذين قتلوا 
 من جراء العنف



 A/73/392 

 

8/26 18-15707 

 

 مو يفي األمم املتحدة اختطاف  
 لتصــبح تطورت اختطاف حوادث ضــحايا املتحدة األمم مو يفي من مثانية وقع، 20١٧ عام يف - ١٧

 عام يفواطاختُ  الذين الســــــــــــــبعة املو يفني مع باملقارنة، الســــــــــــــادس( الشــــــــــــــكل )انار رهائن احتجاز حاالت
 من مجيعهم 20١٧ عــام يف لالختطــاف تعرضـــــــــــــــوا الــذين الثمــانيــة املتحــدة األمم مو يفو وكــان. 20١٦
تان يف للدول تابعة غ  فاعلة جهات اختطيفتهم وقد. حمليا املعيَّنني الذكور املو يفني  ومجهورية أفغانســـــــــــــــ
 عام من األوا الســـــــتة األشـــــــهر ويف. ونيج يا وكولومبيا والســـــــودان الســـــــودان وجنوب الدميقراطية الكونغو
 املختطيفني من أربعة عن وأُفرج. الســـودان جنوب يف واثنان أفغانســـتان يف مو يفني ثالثة اختطف، 20١8
 .أفغانستان يف اخلاطيفني أيدي على املختطيفني أحد قُتل حني يف، ب مان

 
  السادس الشكل

 المتحدة األمم موظفي اختطاف حوادث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 املرور على الطرااحلوادث املتصلة بالسالمة وحوادث   
، بالسالمة متصلة حلوادث نتيجة مصرعهم املتحدة األمم مو يفي من ١3 لقي، 20١٧ عام يف - ١8

ـــــل ـــــ كمـــــا.  20١٦ عـــــام يف ١١ مقـــــاب ـــــل، جبروح مو يفـــــا ١١١ بأصـــــــــــــــي  20١٦ عـــــام يف ٩3 مقـــــاب
 ناجم   الســالمة حبوادث املتصــلة اإلصــابات معام كان،  الســابقة الســنوات غرار وعلى. األول( املرفق )انار
 عدد كان،  20١٧ عام ويف .الســـــــــابع( والشـــــــــكل الثالث املرفق )انار الطرا على اصـــــــــطدام حوادث عن

 ١03 و ١2) الطرا على املرور حلوادث نتيجة جبروح أصـــــــــــــــيبوا والذين قُتلوا الذين املتحدة األمم مو يفي
 ،ذلك  ا وباإلضــافة. (التوايل على ٧0 و ٩) للعنف نتيجة وُأصــيبوا قتلوا نم عدد نم أكرب (التوايل على
 مرور حلوادث نتيجة جبروح غ هم 2٦0 وأصـــــــيب أرواحهم املتحدة لألمم تابعني غ  شـــــــخصـــــــا ٤٧ فقد

  .املتحدة لألمم تابعة مركبات مشلت
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  السابع الشكل
 مقارنة الطرق  لى السيييي مةب متصييييلة حوادث  ن الناجمة المتحدة األمم موظفي ووفيا  إصييييابا 
 بالس مة المتصلة الحوادث جميع  ن الناجمة والوفيا  باإلصابا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 الطرا على للســـالمة داخلية اســـجاتيجية املتحدة األمم اعتمدت، 20١٧ يناير/الثاأل كانون  يفو  - ١٩
 املائة يف ٥0 بنســـــــــبة الطرا على املرور حوادث عن النامجة واإلصـــــــــابات الوفيات عدد ختيفيض  ا هتدف
 العامة اجلمعية ورحبت. الطرا على الســالمة أجل من عملال عقد أهداف مع متاشــيا، 2020 عام حبلول

 يف الطرا على الســــالمة حتســــني بشــــ ن ٧2/2٧١ قرارها يف الطرا على للســــالمة الداخلية باالســــجاتيجية
 بلوغ أرادت  ذا، املتحدة األمم مناومة على يتعني هأن غ  .20١8 أبريل/نيســــــــــــــان يف اختذته الذي العامل
 مع بالتعاون، الطرا على الســــــــــــالمة أجل من اجلديدة لالســــــــــــجاتيجية اليفعال التنيفيذ تبدأ أن ،ا دف هذا

 االســـتئماأل الصـــندوا طريق عن الالزم الدعم وتوف ، املتحدة األمم مناومة ومسســـســـات األعضـــاء الدول
 .الطرا على السالمة بش ن تنسيقا أكثر مجاعي هنج لوضع واألمن السالمة شسون إلدارة التابع
 

 التخويف واملضايقة  
  ا يتعرض اليت واملضـــــــــــــايقة التخويف حوادث عدد يف 20١٥ عام شـــــــــــــهدها اليت الذروة عقب - 20

 ااخنيفاضـــــــ احلوادث من النوع هذا أعداد شـــــــهدت، حوادث ٤0٥ ســـــــجلت حيث، املتحدة األمم مو يفو
، احلوادث من النوع هذا يف زيادة شــهدت قد التقرير ذاهب املشــمولة اليفجة أن بيد. األخ ة الســنوات خالل
 . 20١٧ عام يف 3١٦  ا 20١٦ عام يف حالة 23١ من
 

139

91

124

86

103

144

101

130

93

111

10
15 15

9 1210
15 16

11 13

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015 2016 2017

اإلصابات النامجة عن احلوادث املتصلة بالسالمة على الطرا اإلصابات النامجة عن مجيع احلوادث املتصلة بالسالمة
الوفيات النامجة عن احلوادث املتصلة بالسالمة على الطرا الوفيات النامجة عن مجيع احلوادث املتصلة بالسالمة

https://undocs.org/ar/A/RES/72/271
https://undocs.org/ar/A/RES/72/271


 A/73/392 

 

10/26 18-15707 

 

 حوادث توقيف واحتجاز مو يفي األمم املتحدة   
 الســـــــــــــــلطات أيدي على املتحدة األمم مو يفي من ٦3 احتجاز أو توقيف مت، 20١٧ عام يف - 2١

 كب ا  اخنيفاضـــــــــــــا ذلك وميثل. األول( املرفق )انار 20١٦ عام يف ١02 مقابل، األعضـــــــــــــاء للدول الوطنية
 ميثل ما وهو، مو يفا ٤2 توقيف مت، 20١8 عام من األوا الستة األشهر ويف. املائة يف 38 حوايل بنسبة

ـــــــــــــــــــ املو يفني عن طيفييفا اخنيفاضـــــا  الوقت ويف. 20١٧ عام من األول النصـــــف يف توقييفهم مت الذين ٥3 الـ
 مبخاليفات التوقيف حاالت معام تعلقيو . االحتجاز رهن املتحدة األمم مو يفي من 2٩ يزال ال، الراهن
 تعزيز  ا يعود واالحتجاز التوقيف حاالت عدد يف االخنيفاض ســـــــــــــــبب أن املرجح ومن. الوطنية للقوانني
 على الســـالمة بشـــ ن املو يفني وعي لزيادة، األعضـــاء الدول مع بالتعاون، املتحدة األمم تبذ ا اليت اجلهود
 .الوطنية القوانني احجام ولضمان الطرا

 
 بنوع اجلنس املرتبطةاحلوادث األمنية   

 عــام ويف. امليــدان يف العــاملني املتحــدة األمم مو يفي مجيع من تقريبــا املــائــة يف ٤0 اإلنــاث متثــل - 22
 األمنية حلوادث تعّرضـــــوا الذين األشـــــخا  من املائة يف 38 ميثلن املتحدة األمم مو يفات كانت،  20١٧
 تعرض اليت املسجلة اجلنسية االعتداءات عدد يف ملحو ة زيادة 20١٧ عام شهدو . الثالث( املرفق )انار
 عن أبلغ اإلبالغ خال ا جر  اليت املاضــية األربع بالســنوات مقارنة، حالة( 28) املتحدة األمم مو يفو  ا
. حاالت ثالث عن أبلغ، 20١8 عام من األوا الســـــــتة األشـــــــهر ويف. املتوســـــــ  يف ســـــــنويا حاالت ١0

 تعرض و ن، املائة( يف ٥٧) النســـــــاء من 20١٧ عام يف االعتداءات هذه من املتضـــــــررين املو يفني وغالبية
 . لالعتداء الرجال من كب   عدد
 اجلهود بذل ككل  والتنمية اإلنســـانية املســـاعدة والتمع مناأل دارةإل املتحدة األمم ناام ويواصـــل - 23
 اجلهود هذه وتشـــــــــــمل. اجلنســـــــــــي االعتداء حوادث عن اإلبالغ وناام اإلبالغ  روف حتســـــــــــني أجل من

 يف والعنف اجلنســـي للتحرش التصـــدي هبدف الداخلية اتللســـياســـ  طار وضـــع وكذلك، والتوعية التدريب
 .العمل مكان

 
 محليا المعيَّنين المتحدة األمم موظفي أمن - ٢ 

 املتحـــدة األمم مو يفي من املـــائـــة يف ٦٥ ميثلون حمليـــا املعيَّنون املو يفون كـــان،  20١٧ عـــام يف - 2٤
ر ما وعادة  . واألمن الســــــالمة حوادث من املتضــــــررين  احلوادث من أكرب لعدد املو يفني هسالء ضتعر   ييفســــــَّ

 املو يفون تعّرض، 20١٧ عـــام ويف. دوليـــا املعينني بـــاملو يفني مقـــارنـــة امليـــدان يف منهم أكرب عـــدد بوجود
 من املائة يف ٦٧ كان  فقد :دوليا املعينون املو يفون له تعّرض مما أكرب بنســــــــــبة قاتلة جمات  حمليا املعينون
 اخنيفاضـــا متثل النســـبة هذه أن غ . حمليا املعّينني من العنف أعمال جراء قُتلوا الذين املتحدة األمم مو يفي

 املعينني املو يفني من العنف ألعمال نتيجة أرواحهم فقدوا ممن املائة يف ٩0 كان  حني، الســــــــابق العام عن
 واالحتجـــاز للتوقيف دوليـــا املعينني زمالئهم من تعّرضـــــــــــــــــا أكثر حمليـــا املعّينون املو يفون كـــان  كمـــا.  حمليـــا

 املو يفني من تعّرضـــــــــــــا أكثر كانوا  الدوليني املو يفني أن بيد. واالعتداء واملضـــــــــــــايقة والتخويف واالختطاف
 . والسلب اإلقامة أماكن واقتحام السطو عمالأل حمليا املعينني
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 املو يفني ســـالمة حتســـني أجل من املناومة نطاا على هنج التباع خطوات املتحدة األمم وتتخذ - 2٥
 األمنية املســــــــــائل إلدارة الوكاالت بني املشــــــــــجكة الشــــــــــبكة أقرت، 20١8 يونيه/حزيران فيفي. حمليا املعينني
 . حمليا املعينني املو يفني أمن بش ن املناومة نطاا على عامة سياسة

 
  المتحدة األمم برامج  لى العالمية األمنية البيئة أثر - ٣ 

األمن تنيفيذ برامج األمم املتحدة لشسون د، أتاحت اإلدارة اليفعالة يف  ل  روف أمنية متزايدة التعق   - 2٦
والصـــومال، واجلمهورية العربية الســـورية، ، كما هو احلال يف أفغانســـتان، اخلطورةوأنشـــطتها يف بيئات شـــديدة 

 شــــــــسون الســــــــالمة واألمن الاروف املمّكنة دارة  هّي ت، 20١٧والعراا، وليبيا، ونيج يا، واليمن. فيفي عام 
  ، والعراا، وليبيا، واليمن.اجلمهورية العربية السوريةانية  ا بعثة  نس 2 ٥00ييفاد أكثر من إل

 بعثة ١ 2٦0 لـ مناأل شسون  دارة الال يف الدعم اإلدارة قدمت، بالتقرير املشمولة اليفجة وخالل - 2٧
 تابعة أخر  كيانات  مع باالشـــــــجا  البعثات هذه من ١8١ يف املشـــــــاركة خالل من ذلك يف مبا،  نســـــــانية
 يف املتضـــــــــررون الســـــــــكان بشـــــــــدة  ليها حيتاج اليت املســـــــــاعدة تقدميل املمّكنة الاروف لتهيئة املتحدة لألمم
 املواقع خمتلف يف احليوية األمهية ذات األمين التقييم بعثات اإلدارة أوفدت، اخلصـــــــــــو  وجه وعلى. اليمن

 تقدمي عمليات  جراء ريســـــــــــــــّ  مما، املعنية األطراف مجيع مع الوثيق بالتنســـــــــــــــيق وذلك، البلد يف املتضـــــــــــــــررة
 ألمما متّكنت، الســــــــــــورية العربية اجلمهورية ويف. تعز  ا  ب من التماس خ  عرب اإلنســــــــــــانية املســــــــــــاعدة

 يف حيوية أمهية ذات الوكاالت بني مشـــــــــجكة  نســـــــــانية بعثة ٦٥٧  ييفاد من األمين الدعم بيفضـــــــــل املتحدة
 اخلطورة شـــــديدةال ناطقامل  ا املوفدة امليدانية البعثات عدد تضـــــاعف فقد، ليبيا يف أما. البلد أحناء خمتلف
. جتريهــا اليت األمنيــة احلــالــة اتتقييمــ عــدد من تزيــد املنامــة كــانــت  بينمــا، 20١٧ و 20١٦ عــامي بني

 عن اإلجالء حالة فعترُ ، األمنية املخاطر إلدارة الالزمة التداب  وتنيفيذ األمنية املخاطر اســــــــتعراض وعقب
 . 20١8 فرباير/شباط يف ليبيا
 

 مجال في العاملون الحكومية غير المنظما  موظفو من ا رتضيييرّ  التي األمنية الحوادث - جيم 
 الموظفين من وغيرهم اإلنسانية المسا دة تقديم
 تعمل اليت األخر  اليفاعلة اجلهات يف مماثال ت ث ا حتدث أعاله املوصوفة املعقدة األمنية البيئة  ن - 28
 التابعون اإلنســــــــــــانية املســــــــــــاعدة تقدمي الال يف العاملون نو يفو امل شــــــــــــهد فقد. املتحدة األمم مو يفي مع

 اليفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة يف احملليون واملو يفون، احلكومية غ  للمنامات
 .القتلى عدد يف أو األمنية احلوادث يف زيادة   السالم ةحيفاو ، )األونروا( األدىن الشرا يف
 

 التابعين اإلنسييييييييييانية المسييييييييييا دة تقديم مجال في العاملين الموظفين  لى األمنية الت ديدا  أثر - ١ 
  الحكومية غير للمنظما 

 مو يفي من ٦0 لقي، 20١8 يونيــــــه/حزيران  ا 20١٧ ينــــــاير/الثــــــاأل كــــــانون  من اليفجة يف - 2٩
 ،العنف أعمـــال نتيجـــة مصـــــــــــــــرعهم املتحـــدة األمم مع وثيق تعـــاون يف العـــاملني احلكوميـــة غ  املنامـــات
 واألمن الســــــــــــــالمة شــــــــــــــسون  دارة  ا الواردة التقارير يف جاء ملا وفقا  ، املو يفني هسالء من ١١3 واخُتطف

 .السابق بالتقرير املشمولة اليفجة يف ٥١ من القتلى عدد ازداد قدو . الرابع( واملرفق الثامن الشكل )انار
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 ألعمال نتيجة جبروح احلكومية غ  املنامات مو يفي من ٩٦ ب صـــــــــــــــابة الواردة التقارير وتيفيد - 30
 عدد واخنيفض. الســـابقة اليفجة يف ُأصـــيبوا الذين ٧٧ الــــــــــــــــــ عن زيادة يف، بالتقرير املشـــمولة اليفجة يف العنف

ـــــــــــــــ مقارنة  ، هجوما ١٥٧  ا احلكومية غ  املنامات مركبات على عنها املبلغ ا جمات  اليفجة يف 2٥١ بـ
 . السابق بالتقرير املشمولة

 على واألمن الســــالمة شــــسون  دارة احلكومية غ  املنامات أطلعت، الســــابقة الســــنوات يف وكما - 3١
 هــذه يف الواردة البيــانــات تكون أن املرجح ومن. طوعي أســــــــــــــــاس على األمنيــة احلوادثبــ املتعلقــة تقــاريرال

 تســـــــــــــــتخدم اليت القائمة األخر  البيانات بقواعد مقارنتها أو منها التحقق ميكن وال ،مكتملة غ  التقارير
 منها يتضــرر اليت األمنية احلوادث بشــ ن اجلماعي والعمل التعاون ولزيادة. (٧)خمتليفة ومنهجية مصــطلحات

 تقدمي منو  واالستثمار الوقت من كب   قدر تكريس من بد ال ،ةاإلنساني املساعدة تقدمي الال يف العاملون
 . احلكومية غ  املنامات جملتمع كاملال دعمال
 

 الثامن الشكل
 إدارة إلى الواردة للتقارير وفقا، الحكومية غير المنظما  موظفو من ا تضيييييرر التي األمنية الحوادث
 واألمن الس مة شؤون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

__________ 

، واملتاحة “Humanitarian Outcomes”اليت تتعهدها منامة  مثل قاعدة البيانات األمنية للعاملني يف الال تقدمي املعونة (٧) 
 ./https://aidworkersecurity.orgعلى العنوان الشبكي 
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 وتشييييييغي  إلغاثة المتحدة األمم وكالة في المحليون الموظفون من ا تضييييييرر التي األمنية الحوادث - ٢ 
  األدنى الشرق في الفلسطينيين ال جئين

 الموعة لتقدمي للعمليات ميادين مخســـــــة يف حملي مو ف 30 000 من ب كثر األونروا تســـــــتعني - 32
، 20١٧ عام ويف. (8)فلســــــــــطيين الجئ ماليني مخســــــــــة من أكثر  ا اإلنســــــــــانية املســــــــــاعدة خدمات من

 مقابل امو يف 23٩) األمنية احلوادث من املتضــــررين احملليني مو يفيها عدد يف كب ة  زيادة األونروا شــــهدت
 من ساخطني أشخا  مع التيفاعل عن نامجا احلوادث هذه معام كانو ، (20١٦ عام يف مو يفني 20٥
 ومت. اخلامس( املرفق انار، دشـــدَّ امل واالعتداء التخويف حوادث )مثل الوكالة خدمات من املســـتيفيدين بني

 األول النصــف يف أو 20١٧ عام يف وفيات أي لتســجّ  ومل. 20١٧ عام يف مو يفا 2١ واحتجاز توقيف
 واســـــعة جهود بذل األونروا وبدأت. 20١٦ عام يف عنها مبلغ وفاة حاالت أربع مقابل، 20١8 عام من

 . 20١٧ عام ويف 20١٦ عام أواخر يف األمين التدريب الال يف النطاا
 

 الس م حفظة مع المقارنة - ٣ 
 من، هائلة زيادة العنف أعمال عن النامجة (٩)النااميني الســـــــــــــــالم حيفاة وفيات عدد شـــــــــــــــهد - 33
 منذ لســـــــــــــــجّـ يُ  وفيـات عـدد أكرب ميثـل مـا وهو، 20١٧ عـام يف ٦١  ا 20١٦ عـام يف وفـاة حـالـة 3٤
 . ١٩٩٤ عام
ـــــــــــــــــــــــ الســـــــــالم حيفظ عمليات نطاا وعلى - 3٤  املتحركة املواقع على ا جمات تزال ال، مجيعها ١٤ الـ
 يتعرضـون فهم. النااميني الســالم حيفاة  ا يتعرض اليت األمنية للتهديدات الرئيســي املصــدر هي الثابتة أو

 أشـــــــــــــــخا  حيملها اليت الصـــــــــــــــنع اليدوية ةاملتيفجر  واألجهزة ،واملدفعية ا اون وقذائف الصـــــــــــــــواريخ لن ان
 يف تتمثل الســــــــالم حيفظ بيئة يف الرئيســــــــية األمنية التهديدات زالت وما. األرضــــــــية واأللغام ،مركبات أو/و

 االســـــــــــتغالل عملياتو  املنامة اإلجرامية والعصـــــــــــابات واملتطرفني املعزولة أو اليفردية املســـــــــــلحة اجلماعات
 الســــــــالم حيفاة ضــــــــد تشــــــــنّ  اليت ا جمات دتعق   زيادة على دالئل هنا  أن القلق يث  ومما. الســــــــياســــــــي
 الكونغو مجهورية يف مصـرعهم السـالم حيفاة من ١٥ لقي، 20١٧ ديسـمرب/األول كانون  فيفي. النااميني
 .تقريبا عاما 2٥ خالل فتكا   السالم حيفاة على ا جمات أشد هو واحد حادث يف الدميقراطية

  
 األمن إدارة نظام تعزيز - ثالثا 

 الذي، األمن إلدارة املتحدة األمم ناام واصل، املعقدة األمنية البيئة يف العمل صعوبات ملواجهة - 3٥
 بالربامج االضــــــــــــطالع من املتحدة األمم متكني  ا الرامية جهوده ،واألمن الســــــــــــالمة شــــــــــــسون  دارة تقوده

 . وكيفاءة ب مان تكليف هبا الصادر واألنشطة
 

__________ 

وال يشـــمل ناام  .تســـتند بيانات األونروا  ا احلوادث األمنية املبلغ عنها واملســـجلة يف ناام األونروا إلدارة املعلومات األمنية (8) 
ف ن اإلحصـــــــــاءات اإلمجالية الواردة يف هذا التقرير ال تشـــــــــمل احلوادث  وبالتايلاألمم املتحدة إلدارة األمن مو يفي األونروا. 
 األمنية اليت تعرض  ا مو يفو األونروا احملليون.

وحدات الشــرطة املشــكلة. وهم غ  أفراد و  العســكرية الوحدات جنودحيفاة الســالم  ا  يشــ  مســّمىألغراض هذا التقرير،  (٩) 
 األمن. مشمولني بناام األمم املتحدة إلدارة
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 األمنية المخاطر إدارة  لى األمنية القرارا  صانعي قدرة تعزيز - ألف 
  المكلَّفين للمسؤولين المقدم الد م تعزيز - ١ 

 منطقــة يف املتحــدة األمم مســـــــــــــــسويل أكرب عــادة   يكون املكلَّف املســـــــــــــــسول أن اإلدارة الحاــت - 3٦
 عام يفو . األمن الال يف قرار صــــــــــــــانعيك  قدراهتم تعزيزل نشــــــــــــــطة بصــــــــــــــورة هسالء مع فتيفاعلت، التكليف
  ا، املكلَّيفني املسـسولني من ١١0 شـار  ،واألمن السـالمة لشـسون العام األمني وكيل رعاية حتت، 20١٧
 حلقات مخس يف، املتحدة األمم مناومة مسســــــســــــات وممثلي األمن شــــــسون يف مســــــتشــــــاريهم كبار  جانب
 اإلدارة وقامت. التشــــــغيلية والتحديات الشــــــواغل ومعاجلة األمنية للســــــياســــــات فهمهم لتعزيز  قليمية عمل
 األمن  دارة بشــــ ن ومســــتكملة شــــاملة عملية مشــــورة يقدم الذي، نياملكلَّيف نياملســــسول دليل وتوزيع بتنقيح

  م الذين املتحدة األمم مو يفي من ١ 00٧ الموعه ما أكمل، 20١٧ عام ويف. األمين القرار وصـــــــــــــــنع
 على حاليا اإلدارة تعملو . األمن  دارة ألفرقة اإللكجونية التدريبية الدورة األمنية القرارات اختاذ ســـــــــــــــلطة
 وذلك، باألمن املتصــــــــــلة األزمات  دارة يف املكلَّيفني املســــــــــسولني لدعم حتديدا موّجهة تدريبية دورات  عداد
 . 20١٩ عام يف املكّليفني املسسولني من ١20 تدريب هبدف

 
  باألمن المتعلقة القرارا  تعزيز - ٢ 

 العـالية املنـاطق يف األمنيـة االعتبـارات وبني احليويـة الربامج تنيفيـذ ضـــــــــــــــرورة بني املوازنـة من بـد ال - 3٧
 يف للمســـاعدة املتحدة األمم مناومة نطاا على متبعة ســـياســـة هو للربامج احليوية األمهية و طار. املخاطرة

 تشمل اليت نشطةاأل  جناز بني املوازنة  مكانية اإلطار ويكيفل. املقبولة األمنية املخاطر بش ن القرارات صنع
 أجرت، بالتقرير املشـــــــــــمولة اليفجة وخالل. قبولةامل األمنية املخاطر مســـــــــــتويات وبني املتحدة األمم يمو يف
 . بلدا 2٥ يف للربامج احليوية لألمهية تقييما 3١ املتحدة األمم
 احليوية األمهية  طار تطبيق يف واالتســـــــــــــــاا اليفعالية زيادة على العمل املتحدة األمم وواصـــــــــــــــلت - 38

 اجلهود ومن. املقبولة األمنية باملخاطر املتعلقة والقرارات األمنية املخاطر ب دارة ارتباطه توثيق وعلى ،للربامج
 جانب  ا، امليدان يف املتحدة األمم لعمليات التشـــــغيلي والتوجيه اإلشـــــراف توف  الصـــــدد هذا يف املبذولة
 األمهية  طار تنيفيذ بشـــ ن املســـتيفادة الدروس عن دراســـة واســـتكمال، املتحدة األمم ملو يفي التدريب توف 
 االنتخابات قبل أجريت اليت للربامج احليوية األمهية تقييمات أســـــــــــــهمت، وليربيا كينيا  ويف. للربامج احليوية
 ،احليوية األمهية ذات املتحدة األمم  نشـــــــــــطةب االضـــــــــــطالع  تيســـــــــــ يف 20١٧ عام يف جرت اليت الوطنية
 مناطق يف املقبولة األمنية املخاطر بشــــــ ن مســــــتن ة أمنية قرارات اختاذ على املكلَّيفني املســــــسولني توســــــاعد

 تقييمات نتائج ســـــــــــاعدت، واليمن والصـــــــــــومال والعراا الســـــــــــورية العربية اجلمهورية يفو . تملةاحمل اتزماأل
 .املتحدة األمم وجود نطاا حتديد يف املكّليفني املسسولني للربامج احليوية األمهية

 
  العناية واجب - ٣ 

 اإلدارية اللجنة وافقت، املتغ ة التشـــــــــــــغيلية البيئة ضـــــــــــــوء يف 20١٤ عام يف بُدئ جهد  ثر على - 3٩
 األمم مو يفي خيص فيما املناومة نطاا على تتخذ تداب  على 20١8 أبريل/نيســــــان يف املســــــتو  الرفيعة
 ودعم تدريب وتوف ، النشــر قبل الالزمة املواد مبجموعات والدوليني الوطنيني املو يفني تزويد مثل، املتحدة
 بيئات يف نشــرهم يتم الذين للمو يفني واملعيشــة العمل لاروف معاي  وضــع جانب  ا، للمديرين حمّددين
  .اخلطورة شديدة
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  األمنية المخاطر إدارة استراتيجيا  تعزيز - باء 
  واألمن الس مة سياسا  إطار استكمال - ١ 

 واختاذ الســياســات وضــع عملياتو  األمنية العمليات ودعم لتوجيه التنايمي اإلطار تعزيز يزال ال - ٤0
ية جكيزلا بسرة ميثل القرارات  أقرت، 20١8 يونيه/حزيران ويف. األمن إلدارة املتحدة األمم ناامل الرئيســـــــــــــــ
 التخطي  بشــ ن جديدة توجيهية ومبادئ ســياســات األمنية املســائل إلدارة الوكاالت بني املشــجكة الشــبكة
  طارا االمتثال ســــياســــة وتوفر. املمارســــات وأفضــــل والتقييم واالمتثال، حمليا املعينني املو يفني وأمن، األمين

 هذا وميثل. املمارســات وأفضــل املســتيفادة والدروس األمنية الربامج وتقييم االمتثال لرصــد مشــجكا مسســســيا
 مت، اجلديد التوجيه هذا اعتماد ومع. املنامات مجيع يف بيفعالية األمن إلدارة أساسية أداة املسسسي اإلطار
 . بالكامل األمنية للسياسات االسجاتيجي اإلطار جتديد
 من حددت، املتحدة لألمم األمين للربنامج تقييمات ثالثة اإلدارة أجرت، ذلك  ا وباإلضــــــــــافة - ٤١

 التقييمات هذه وركزت. األمن  دارة ونتائج عمليات لتحســـــني توصـــــيات وقدمت األمنية املشـــــاكل خال ا
 تشـــــمل، ذلك على وعالوة .اجلنســـــانية االعتبارات  دماج مراعاة مع ،األمن إلدارة الرئيســـــية جملاالتا على
 .املستيفادة الدروس التقييمات نتائج
 

 والمخاطر الت ديدا  وتحلي  بالحا   اإللمام تعزيز - ٢ 
 من األمنيـة واملخـاطر التهـديـدات حتليـل على القـدرة توافرو  بـاحلـالـة واإلملـام املبكر اإلنـذار زال مـا - ٤2
 يف اإلدارة بدأت، األمين التحليل الال يف األمن اختصــــاصــــيي خربة تعزيز وملواصــــلة. ســــاســــيةاأل اتولوياأل

 ينصـبّ  حيث، اإلنذار لتقنيات االســجاتيجي التحليل على الشــامل لتدريبل مبادرة 20١٧ ســبتمرب/أيلول
. القرار صــــــــــــانعي كبار  ليفائدة املســــــــــــتقرة وغ  العنييفة البيئات مشــــــــــــاكل وحتليل املبكر اإلنذار على الجكيز
 نشـــــــــــــرو  تحديثب اإلدارة قامت، ذلك  ا باإلضـــــــــــــافةو . 20١8 عام يف مســـــــــــــتمرا التدريب هذا يزال وال

 بغية األمني اختصــــــــــــاصــــــــــــي جلميع  طارها يف املتبعة واملمارســــــــــــة األمين التحليل عمليةب املتعلقة التوجيهات
 . احملددة األمنية التهديدات بش ن جتر  اليت تالتحليال ونوعية اتساا حتسني

 
 األمنية المخاطر إدارة مجال في محددةال تدابيرلل الفعال ا ستخدام - ٣ 

 ذلك يف مبا، املتحدة األمم ملباأل املادي األمن تعزيز على األمن إلدارة املتحدة األمم ناام يعمل - ٤3
 املشـــــــــــــــمولة اليفجة وخالل. واحملاكم اإلقليمية واللجان املقر خارج املوجودة واملكاتب املتحدة األمم رامق

 يف املســـــــــــاعدة جانب  ا، املختليفة العمل مراكز من ٦٦  ا تشـــــــــــغيلية توجيهات اإلدارة قدمت، بالتقرير
 وعمليات، جديدة ت مينية عناصـــــــــــــــر  قامة ذلك مشل وقد. مواقع ١0 يف املباأل أمن تعزيز هبدف املوقع
 ســـيبدأ، 20١8 عام هناية ويف. التدريب جانب  ا، القائمة يةاألمن جراءاتاإلو  معداتلل وحتســـني جتديد

 ضــــــــعف نقاط حتديد بغية املادي األمن تقييمل ةاحملمول لألجهزة تطبيق اســــــــتخدام يف األمن اختصــــــــاصــــــــيو
، اإلدارة تعمل، ذلك  ا وباإلضــــــافة. مبعاجلتها الكيفيلة املناســــــبة األمنية املخاطر  دارة تداب  واقجاح املواقع

 الســـــلكية األمنية باالتصـــــاالت املتعلقة والتوجيهات املعاي  حتســـــني على، الرئيســـــيني الشـــــركاء مع بالتعاون
 . املناومة نطاا على والالسلكية

 عمليات من 2 20٩ و اخلطورة شــــــــديدة بيئات يف معقدة محاية عملية 3٦٩ اإلدارة ونســــــــقت - ٤٤
 يف اللصـيقة للحماية وحدات سـت ُنشـرت، األعضـاء الدول من وبدعم. املسـسولني لكبار اللصـيقة احلماية
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 يف األمن دارةإل املتحدة األمم ناام اســـــتثمر، ذلك  ا وباإلضـــــافة. وليبيا )دارفور( والســـــودان أفغانســـــتان
 ضــــــــــاعيفت، األخ ة اخلمس الســــــــــنوات خاللف. مدرعة مركبات اقتناء خالل من الطرا على احلركة محاية
 . 20١8 عام يف ١١٤  ا مركبة ٦3 من ،املدرعة املركبات من أسطو ا تقريبا اإلدارة

 
  التدريب - ٤ 

. احدهت وختيفيف األمنية املخاطر من لوقايةا يف فعالية التداب  أكثر بني من األمين التدريب يعترب - ٤٥
 األمم مو يفي من 20 000 من أكثر بالتقرير املشـــــــــــــــمولة اليفجة خالل قام، العامل من خمتليفة مناطق يفو 

 الدورة ب كمال، فيها نشـــــــــــــــرهم قريبا ســـــــــــــــيجري الذين أو ،معقدة أمنية بيئات يف يعملون الذين املتحدة
 تدريبهم مت من بني ومن. امليدانية لبيئاتا يف والســــــالمة األمن هنج بشــــــ ن لوجه وجها تدّرس اليت التدريبية
 األمم مو يفي من ٦0 000 من أكثر أكمل، نيفســــــها اليفجة ويف. اليمن يف نشــــــرهم مت ممّن مو ف ٦00
 يف واملتقّدمة األســـــــــــــــاســـــــــــــــية األمنية باإلجراءات نياملتعلقو  اإلنجنت عرب ملتعلّ ل يناجلديد نياالنرب ال املتحدة
 دورة اإلدارة طورت وقد. املنامة يف األمن بثقافة التوعية ربنامجل ســـــــــاساأل خ  شـــــــــكلي ما وهو، امليدان
 املذكورتني الدورتني حمل قريبا تحلل ســـــــــــــــالمتك( على )احر  “BSAFE” بعنوان نجنتإلا عرب جديدة
 . األمن وسياسات  جراءات عن حمدثة معلومات تضم حيث، أعاله

 
 الخطيرة للحوادث ا ستجابة - 5 

 املتحدة األمم و يفيمل القيمة عايمة فائدة   املقّدمة االجتماعي - النيفســـــــــي الدعم خدمات توّفر - ٤٦
 الذي العناية واجب من يتجزأ ال جزءا اخلدمات هذه تعزيز ويشـــــــــــــــكل، اخلط ة احلوادث من املتضـــــــــــــــررين
، اإلدارة قامت، 20١8 يونيه/حزيران  ا 20١٧ يناير/الثاأل كانون  من اليفجة ويف. املنامة به تضـــــــــــــــطلع
 املتضـــررين للمو يفني االجتماعي - النيفســـي الدعم بتقدمي، املتحدة األمم مناومة مسســـســـات مع بالتعاون

 وقد. بلدا ٤0 من أكثر يف مو يفني ليفائدة اســـــتشـــــارة جلســـــة ٦ 8٦0 وقدمت، خط ة حادثة 3٤0 من
بُذل هذا اجلهد من خالل حشــد موارد تقدمي املشــورة احمللية ونشــر ســتة مســتشــارين مسقتا يف كل من مجهورية 

  ا االجتماعية - اخلدمات النيفســـــــــية ُقّدمت 20١٧عام  ويفأفريقيا الوســـــــــطى والصـــــــــومال وغامبيا ومايل. 
ــــــــــــ مقارنة  ، فردا ١٤ 2١٧  قدمت، ذلك على وعالوة. السابق بالتقرير املشمولة اليفجة يف فردا ١2 ١٤3 بـ
 العقلية الصحة الال يف اخلارجيني املتخصصني من ١٥0 و األقران من مساعدين 3٤8 لـ التدريب اإلدارة
 . اخلط ة احلوادث عن الناتج اإلجهاد حاالت يف للتدخل خاليا  نشاء أجل من
 

 واألمن الس مة شؤون إدارة إص ح ج ود - جيم 
 اإلدارة مشلت داخلية ب صـــــــالحات اإلدارة اضـــــــطلعت، لإلصـــــــالح العام األمني رؤية مع شـــــــياامت - ٤٧

 تنيفيذل اجملال تاحةإل فعالية مناأل  دارة أمناط أكثر توف  هبدف واألداء وامليزانية البشـــــــــــــــرية واملوارد واحلوكمة
 . وبراالها املتحدة األمم واليات
 تضــــمنتو ، 20١8 يونيه/حزيران يف االســــجاتيجية اإلصــــالحات من األوا املرحلة اكتملت وقد - ٤8
 اإلدارات اســجاتيجيات على يرتكز العاملة للقوة و صــالحا، العامة لألمانة األمنية واملســسوليات املوارد دمج
  ا باإلضـافة، ميناأل تدريبوال، األمنية اإلدارة يف اجلنسـانية االعتبارات و دماج ،البشـرية املوارد خيص فيما
 الداخلي وهيكلها األمن متويل آلية اإلدارة تستعرض، الثانية املرحلة ويف. العاملة للقوة ختطي  عملية  جراء
 ومرونة كيفاءة  يف زيادة ا يكلية االستعراضات هذه تيفرز أن املتوقع ومن. أكرب فعالية حتقيق كيفالة  أجل من
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 األمنية للهياكل طموح اســــتعراض  جراء اإلضــــافية اإلصــــالحات وســــتتطلب. احلالية واملالية البشــــرية املوارد
 . األمن إلدارة املتحدة األمم لناام
  ا، واالتصـاالت املعلومات تكنولوجيا مكتب مع بالتعاون، اإلدارة تسـعى، ذلك  ا وباإلضـافة - ٤٩
 تطبيق لتصـــميم حاليا جهود وتُبذل. املبتكرة التكنولوجيات باســـتخدام األمنية العمليات لتعزيز ســـبل  جياد

 بتصارحيهم املتعلقة واملعلومات األمنية السيفر بتحذيرات املتحدة األمم مو يفي تزويد بغية ةاحملمول لألجهزة
 العام اإلملام زيادة  ا، 20١٩ عام أوائل يف تشــغيله بدء املقرر ،اإللكجوأل الســيفر تطبيق ويهدف. األمنية
 مبواقع مرتبطة تكون املناســـــــــــــــب الوقت يف أمنية حتذيرات تقدمي خالل من املو يفني مجيع لد  تباحلاال
 . األزمات خالل ملو يفنيا حباالت دقيقة معرفة على البقاء  او ، بعينها

 
 العامة لألمانة األمنية الموارد دمج - ١ 

 والدعم الســـالم حيفظ وعمليات الســـياســـية والشـــسون اإلدارية الشـــسون  دارات مع اإلدارة عملت - ٥0
 القيادة حتت العامة األمانة يف سالمةالو  مناأل وأصول مو يفي دمج على القانونية الشسون ومكتب امليداأل

 واإلدارة القيادة من يلزم ما توف  من العامة ألمانةا يف واحدة  دارة نيمكّ س وهذا. لإلدارة العامني والتنسيق
 “مدالة أمنية عاملة قوة” بدوره هذا وســـــــييفرز. العامة األمانة يف واألمن الســـــــالمة موارد جلميع والتنســـــــيق

 لتلبيــة املطلوبــة واخلربات واملهــارات املعــارف متتلــك وعــامليــة مرونــة وأكثر التنقــل على وقــدرة احجافيــة أكثر
 اجلمعية رحبت وقد. العاملي الصــــــــــعيد على األمنية واخلدمات األمين الدعم على باســــــــــتمرار املتغ  الطلب
 . للدمج ت ييدها عن وأعربت التطور هبذا ،A/72/131 و A/71/129 و A/70/104 قراراهتا يف، العامة
 يف املتحدة لألمم العامة باألمانة واألمن الســــــــــــــالمة عناصــــــــــــــر دمج مشــــــــــــــروع اكتمال وشــــــــــــــكل - ٥١

 والذين، العامة األمانة يف واألمن الســــــــالمة مو يفي مجيع حاليا وخيضــــــــع. هاما  جنازا 20١8 يونيه/حزيران
 وكمثال. واإلداري الســــــياســــــاي اإلطار لنيفس، عمل مركز ١20 من أكثر يف فرد ٧ 000 قرابة يشــــــكلون

 املنتشــــرين احلماية خدمات ألفراد العملياي والنشــــر والتدريب التو يف معاي  اإلدارة نتحســــّ ، ذلك على
 واإلدارة الرقابة بشـــــــ ن اإلدارات بني مشـــــــجكة موحدة تشـــــــغيل  جراءات  صـــــــدار أفضـــــــى وقد. العامل حول

ن  ا احلماية خلدمات التشــــغيلية  اآلن اإلدارة وتشــــار . الســــياقات خمتلف يف احلماية خدمات تقدمي حتســــّ
 ذلك يف مبا، الســــــــليم النحو على لو ائيفها املدالة األمنية العاملة لقوةا ت دية كيفالة  هدفها خمتليفة جهود يف

 . فعال حنو على ولنشرها العاملة القوة تلك متويل استعراض
 

 األمن موظفيل الجنسانية الشؤونو  التدريبو  البشرية الموارد استراتيجيا  - ٢ 
 اإلطار، 20١٧ يوليه/متوز يف مدتاعتُ  اليت، باإلدارة اخلاصــــــــة البشــــــــرية املوارد اســــــــجاتيجية حتدد - ٥2

 تستند اليت والقيم الثقافة جانب  ا، املدالة األمنية العاملة القوة خيص فيما البشرية املوارد إلدارة التنايمي
 هـذه وهتـدف. األداء  دارة ثقـافـة تشـــــــــــــــجيع أجـل من اليومي عملهـا يف املـدالـة األمنيـة العـاملـة ةالقو   ليهـا

 تزويد  ا تتيح اليت واخلربة واملهارات باملعرفة تتمتع ومتنقلة مهنية عاملة ةقو  ودعم تطوير  ا االســـــــــجاتيجية
 . العامل حول اليفّعالة واألمن السالمة خبدمات املتحدة األمم
 بناء على العمل أجل من اجلنسانية للشسون قا  منسّ  نتوعيّ  للتوعية مبادرات اإلدارة وضعت وقد - ٥3
 على العمل خطة مع يتوافق مبا اجلنســـــــــــــــاأل التكافس هدف حتقيق فر  وحتديد مشوال   أكثر تنايمية ثقافة
 للنهوض واملســـاءلة املراقبة تداب  اإلدارة وعززت. املرأة ومتكني اجلنســـني بني املســـاواة بشـــ ن املناومة نطاا

https://undocs.org/ar/A/70/104
https://undocs.org/ar/A/71/129
https://undocs.org/ar/A/72/131،
https://undocs.org/ar/A/72/131،
https://undocs.org/ar/A/72/131،
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 أداء  دارة يف اجلنســــــانية باالعتبارات مرتبطة أهداف  دراج طريق عن املرأة ومتكني اجلنســــــني بني باملســــــاواة
، املتميز األداء لتقدير هابرناال  طار يف ســـــــــنوية جائزة اإلدارة أنشـــــــــ ت، ذلك على عالوةو . مو يفيها مجيع
 متثيل لزيادة جارية جهود ومثة. اجلنســني بني املســاواة تعزيز صــعيد على االســتثنائي العمل تقدير يتم حيث
 اجلنســــــــاأل التكافس  ا الوصــــــــول هبدف اإلدارة داخل العليا واليفئات اليفنية اليفئة مو يفي صــــــــيفوف يف املرأة
 . 2028 عام حبلول
 اإلدارة وضــــــــــــعت، البشــــــــــــرية املوارد الســــــــــــجاتيجية وفقا املدالة األمنية العاملة القوة فعالية ولتعزيز - ٥٤

 اليت، االسجاتيجية وهتدف. 20١8 أبريل/نيسان يف املدالة األمنية العاملة للقوة والتطّور متعلّ لل اسجاتيجية
 بشــــــــــــكل تعتمد متعلّ  اســــــــــــجاتيجية  جياد  ا، األمن مو يفي تدريب أعمال منوذج يف اجوهري اتغي   حتدث
 .  ليه احتاجوا كلما  الطلب حسب احملتو   ا بالوصول منيللمتعلّ  وتسمح املشاركني على أكرب
 

  التعاون إقامة - دال 
 المضيفة والحكوما  المتحدة األمم بين األمني التعاون تحسين - ١ 

مع احلكومات املضــــــــييفة من العناصــــــــر الرئيســــــــية يف ناام األمم ني اليفعال والتواصــــــــل ما برح التعاون - ٥٥
بالنار  ا املسسولية الرئيسية اليت تتحملها احلكومات املضييفة فيما يتعلق بتوف   ، وذلكدارة األمنإلاملتحدة 

التقى وكيل األمني العام لشسون السالمة واألمن قد األمن واحلماية ملو يفي األمم املتحدة ومبانيها وأصو ا. و 
 باإلملام باحلاالتلقة بســـــلطات احلكومات املضـــــييفة لضـــــمان التعاون الوثيق من خالل تبادل التحليالت املتع
زار وكيل و األمنية.  اتوالتهديدات واملخاطر، وتنســــــــــــــيق تداب  الوقاية والتخيفيف من املخاطر، و دارة األزم

  بلدا وعقد اجتماعات مع السلطات األمنية املعنية. 2١األمني العام لشسون السالمة واألمن 
 تقوم، واحملاكم اإلقليمية واللجان املقر خارج املوجودة واملكاتب املتحدة األمم مقر أمن ولضــمان - ٥٦

 األمين الدعم ونســــقت. األماكن  ذه احلماية لتوف  ةاملضــــييف انالبلد ســــلطات مع الوثيق بالتنســــيق اإلدارة
ـــ املتخصص  املتحدة األمم مناومة مسسسات برعاية قدتعُ  اليت اخلارجية واملسمترات املناسبات من 2٧8 لـ

 . مشاركني ١2٤ 0١0 من أكثر حضرهاو  بلدان ١08 يف
 

 واألفراد المتحييدة األمم لموظفي اإلنسييييييييييييان حقوق احترام وتعزيز العقيياب من اإلف   مكييافحيية - ٢ 
  وحصانات م وامتيازات م ب ا المرتبطين

 األمم مو يفي محاية يف املضـــييفة احلكومات إلشـــرا  ممكن جهد كل  بذل املتحدة األمم واصـــلت - ٥٧
 املنامة وتواصــل. وحصــاناهتم املتحدة األمم مو يفي امتيازات احجام وكيفالة أراضــيها يف املنشــورين املتحدة
 فق  دولة ٩٤ أصــبحت، اآلن وحىت. الصــلة ذات الدولية بالصــكو  التقيد على األعضــاء الدول تشــجيع

 واألفراد املتحدة األمم مو يفي سالمة اتيفاقية يف أطرافا (20١٦ عام يف ٩3 الـ الدول عن طيفييفة زيادة يف)
 . 200٥ لعام االختياري ابروتوكو و  ١٩٩٤ لعام هبا املرتبطني

 مو يفي وفيات يف التحقيقات حالة بش ن املضييفة احلكومات مع لمتابعةل آلية وضع أعقاب ويف - ٥8
، 20١8 يناير/الثاأل كانون  يف واألمن الســالمة شــسون  دارة أصــدرت، عنف أعمال بســبب املتحدة األمم

 ضحايا سجل خبصو  وحدةامل تشغيلال  جراءات، العامة األمانة يف أخر  ومكاتب  دارات مع بالتعاون
 .اخلدمة أثناء الوفاة حاالت فيه تقّيد الذي العنف
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 الحكومية غير المنظما  مع الشراكا  تعزيز - ٣ 
 اإلطار تنيفيذ خالل من قوية   شــــــراكة   احلكومية غ  املنامات شــــــبكاتو  املتحدة األمم أنشــــــ ت - ٥٩

 احلكوميـة غ  املنامــات عــدد تضــــــــــــــــاعف قــدو . “األرواح  نقــاذ أجــل من معــا” بــاســـــــــــــــم املعروف املنقح
 هبذا معنية تنســـــــــــيق جهات املقر مســـــــــــتو  على  ا اليت الشـــــــــــريكة األخر  واملنامات الدولية واملنامات

 وزيادة اإلطار فهم ولتعزيز. احلايل الوقت يف منامة ١٥0 عددها أصـــــــــــــبح حىت، 20١3 عام منذ اإلطار
 غ  املنامات وشــبكات املتحدة لألمم ةالتابع التنســيق جهات تتعاون، بشــ نه التواصــل وزيادة به التعريف
 األمن مديري مشــاركة نطاا اإلدارة ووســعت. الشــائعة القطرية املســائل معاجلة على وثيق بشــكل احلكومية
 .األمن اختصاصيي العتماد املتحدة األمم برنامج يف احلكومية غ  باملنامات

التعاون وتبادل املعلومات تقدمي الدعم للمنامات غ   اليت أجريت على صــعيد رت التحســيناتويسّــ  - ٦0
احلكومية، مبا يف ذلك املســــــــــــــاعدة يف نقل املو يفني و جالئهم الطمم، مىت كان ذلك ممكنا. وجيري حاليا تنيفيذ 

 يفني.ومية، مبا يف ذلك عن طريق تدريب املسسولني املكلَّ مبادرات أخر  لتعزيز التعاون مع املنامات غ  احلك
  

 ا ستراتيجية التحديا  - رابعا 
 األمم عمليات متكني زالي ال، األمن دارةإل املتحدة األمم ناام تعزيز يف احملرز التقدم من بالرغم - ٦١

 عن النامجة الوفيات عدد أن من الرغم وعلى. صـــــعبة مســـــ لة يشـــــكل التعقيد متزايدة أمنية بيئة يف املتحدة
 منذ مســجل مســتو  أدىن 20١٧ عام يف بلغ قد بالســالمة املتعلقة األخر  احلوادث أو العنييفة ا جمات

 التشــــــــــــغيلي والدعم األمنية اخلدمات على املتزايد والطلب بســــــــــــرعة املتغ ة األمنية البيئة ف ن، 20١١ عام
 .احلالية املوارد تستنزف زالت ال عوامل كلها
جها االســــــجاتيجية لالســــــتجابة بيفعالية للبيئة ، قامت املنامة بتنقيح هنُُ املتاحةاملوارد  حدود وضــــــمن - ٦2

بلوغ أعلى مســــــــــــــتو  من اليفعالية والكيفاءة يف اســــــــــــــتخدام موارد املنامة يف الال بغية  األمنية العاملية املتغ ة
مواردها؛  وزيع:  عادة تاملتمثلة يف االسجاتيجية  ولوياهتا جنازات فيما يتعلق بت اإلدارة وحقق .السالمة واألمن

تنيفيذ االســـجاتيجية و  األعمال؛ تصـــريف أســـلوب حتســـنيو  العاملة األمنية؛ ةالقو  ودمج العاملة؛ ةختطي  القو و 
 (.20١8-2022اجلنسانية؛ وتنشي  الصندوا االستئماأل ألمن مو يفي مناومة األمم املتحدة )

 هنا  أن غ . هبا تقوم اليت اجلارية اتصــالحاإل خالل من مواردها  دارة حتســني اإلدارة تواصــلو  - ٦3
 املتحدة األمم لتمكني املتزايدة األمنية الطلبات مع ناســــــــبتت كافية  موارد وجود كيفالة   ا مســــــــتمرة حاجة
 ةاإلنســـــــــاني املتحدة األمم برامج تنيفيذ زيادة لتمكني األمين الدعم قدمت اإلدارة أن ورغم. هابراال نيفيذت من
 األمين التمويل يف زيادة حتدث مل، األمن إلدارة املتحدة األمم ناام  ا خدمات من تقدمه ما خالل من
 الربامج متويل يف كب ة  زيادات من حدث ما عكس على وذلك، العمليات حجم زيادة مع يتناســـــــــــــــب مبا

 تقييم إلعادة هوداجل ُتبذل، العامة األمانة يف األمنية العاملة القوة دمج وبعد. للحياة املنقذة اإلنســـــــــــــــانية
 .اإلدارة ويف امليدانية البعثات يف األمين تمويلال ترتيبات

 املتخصــــــصــــــة يةاألمن واملوارد واخلدمات عملياتال الال يف املتزايدة العاملية االحتياجات لشــــــكتو  - ٦٤
 االســــــــــتئماأل الصــــــــــندوا اإلدارة تنشــــــــــ أ، لذلك واســــــــــتجابة. احلالية املوارد تغطيها ال ملّباة غ  مطالب

 من أكرب قدر إلتاحة، “املتحدة األمم يف واســــــــــتثماراتكم أفرادكم محاية” املعنون للموضــــــــــوع املخصــــــــــص
 كانون  يف تربعال باب فتح أن منذو . واألمن الســــالمة الال يف املســــتجدة األولويات متويل خالل من املرونة
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  ضــــــافيا دعما بعد تقدم مل ولكنها ،املبادرة  ذه دعمها عن األعضــــــاء الدول تعربأ، 20١8 يناير/الثاأل
 .االستئماأل الصندوا خالل من
  

 والتوصيا  الم حظا  - خامسا 
 يتعل  فيما الدولي لمجتمعل تحّديا شييك ي دتعقّ ال دمتزايال العالمي األمني المشيي د زالي   - ٦٥
 السياسية التحديا  ولمواج ة. ا ستقرار ماعدانو  ا ا نز لل ةوخيمال اإلنسانية للعواقب  ستجابةبا

 يعم  أن الدولي المجتمع  لى يجب، األمن انعدام حالة تفاقم إلى أد  التي الكامنة وا جتما ية
 بحيات م المتحدة األمم أفراد يخاطر، يوم ك   وفي. األطراف تعددية  ن بدي  يوجد  ف، سيييييييييييويا

 وحقوق التنميةو  اإلنسييييييييياني العم  مجا   في ب م المنوطة بالو يا  الوفاء أج  من وسييييييييي مت م
 مجال في العاملونو  المتحدة األمم أفراد ويظ . العالم أنحاء جميع في واألمن والسييييي م اإلنسيييييان
رون الذين، ةاإلنسييياني المسيييا دة تقديم  لمختلف هدفا  ، صيييعبة ظروف في األحيان من كثير  في يُنشييين

 اإلغاثة توفير  لى يعملون هم بينما ةالمسييييييلح ا ا نز وال والجريمة اإلرهابب المتصييييييلة الت ديدا 
 . اشعوبو  األ ضاء لدولل د مال تقديمو  للمحتاجين

 من 60 من وأكثر المتحدة األمم أفراد من ٣5 لقي، الماضييية  شيير الثمانية األشيي ر وفي - ٦٦
 أداء أثناء حتف م ةاإلنسييييييييياني المسيييييييييا دة تقديم مجال في العاملين الحكومية غير المنظما  أفراد

. المكلومة ألسييييييييييرهم تعازيّ  خالص  ن بر وأ  الوفيا   ذهل الحزن بعمي  أشييييييييييعر إننيو  .واجب م
 المتحدة األمم أفراد ضييييييييييد ارُتكبت التي والعنف الجريمة أشييييييييييكال جميع العبارا  شييييييييييدبأ وأدين

 القيم إ  ء إلى سعي ا  ن رادع المنظمة يردع نول. ةاإلنساني المسا دة تقديم مجال في العاملينو 
 والنسيييييييييييياء الرجال هؤ ء إلى هنقدم أن يمكننا تكريم وخير. المتحدة األمم ميثاق في المكّرسيييييييييييية
، أمانا   أكثر اجعل ل رةيخطال ماكناأل إلى نذهب حيث : ملنا مواصييييلة وه سييييقطوا الذي الشييييجعان

 .ل م المسا دة ونقدم يعانون الذين أولئك جانب إلى ونقف
 الزيادة وتشيييييييييييك . المتحدة األمم أفراد وأمن سييييييييييي مة حمايةب ا لتزام تمام ملتزم وإنني - ٦٧

 المتحدة األمم أفراد ل ا يتعرض التي والمضييايقة والتخويف ا ختطاف  مليا   دد في الملحوظة
 من جميع م، المتحييدة األمم أفراد من ثمييانييية ختطييافل  تعرض، ٢0١7  ييام فيف. للقل  مبعثييا

 والمضييييييايقة خويفالت حا   اد دز او . ٢0١6  ام في أفراد بسييييييبعة مقارنة، المحليين الموظفين
 حا    دد في ارتفا ا   شييييييييي دنا كما.  ٢0١7  ام في ٣١6 إلى ٢0١6  ام في حالة ٢٣١ من

. ٢0١7  يام في حيالية ٢8 إلى ٢0١6  يام في حيالية ١7 من  ن يا المبلغ الجنسيييييييييييي ا  تيداء
 لىإ باإلضييافةو . الحوادث هذه من المتضييررين األفراد من المائة في 50 من أكثر النسيياء وشييكلت

 األمم أفراد تمس التي بالسييييييييييي مة المتعلقة الحوادث في واإلصيييييييييييابا  الوفيا   دد ارتفع، ذلك
 السييييييبب هي الطرق حوادث تزال و ؛ ٢0١7  ام في ١٣ إلى ٢0١6  ام في ١١ من المتحدة
 .المتحدة األمم أفراد صفوف في يا وفلل األول
 العدد في انخفاضييييييا   الماضييييييية الث ث السيييييينوا  خ ل شيييييي دنا، اإليجابي الجانب و لى - ٦8

 التي العمليا   دد أن حين في، العنف أ مال  ن الناتجة المتحدة األمم أفراد لوفيا  اإلجمالي
 المتحدة األمم نظام فعالية إلى يشيييييييير وهذا. زديادا  في اسيييييييتمر المخاطر عاليةال ا بيئال في تنّفذ
 أشيييوا  قطع، األمن دارةإل المتحدة األمم نظام شيييركاء جانب إلى، المنظمة وتواصييي . األمن دارةإل
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 األمن إلدارة فعالة سيييييييياسييييييية اتباع خ ل من المتحدة األمم أفراد وسييييييي مة أمن تعزيز صيييييييعيد  لى
  لى وللمحافظة. التشغيلي والد م والتدريب التحلي  أنشطة جانب إلى، السياسية ل ذه وا متثال

 متطلبيا كييافيال بييالقييدرو  ب ييا التنبؤ يمكن بصيييييييييييورة لألمن مواردال توفير يعييد، اإليجييابي التطور هييذا
 إلى  اج  بشيييييييك  د مال تقديم إلى والشيييييييركاء األ ضييييييياء الدول أد و، الصيييييييدد هذا وفي. حيويا

 ةالمانح الج ا و  األ ضيياء الدول أناشييد كما.  واألمن السيي مة شييؤون إلدارة ا سييتئماني لصييندوقا
 من ل يييا والتخطيط ا الو يييي في النظر  ملييييا  من يتجزأ   جزءا   األمن تكييياليف كون  تكفييي  أن

 .المتحدة األمم موظفي حماية حيال وقائي ن ج اتباع إطار في ،البداية
 وأمن س مة مرا اة تعميم إطارها في يجري ثقافة تعزيز مواصلة العليا أولوياتي من زال وما - ٦٩
، اإلداري لإلصييييييييييي ح رؤيتي مع شييييييييييييا  اوتم. المنظمة  م  جوانب جميع في المتحدة األمم أفراد

  ائبقا كفالة  أج  من داخليال صيييييي حلإل تدابير اتخاذ في واألمن السيييييي مة شييييييؤون إدارة شيييييير ت
 ألمانةل األمنية مواردال دمج في تمثلت هامة إنجازا  تحققت قدو . من ا المنشيييييييييود للغرض م ئمة
 الخاصيييية سييييتراتيجيا  ا وضييييعو ، واألمن السيييي مة لشييييؤون العام األمين وكي  سييييلطة تحت العامة
 التوزيع إ ادة  مليةو ، والتدريب ةالجنسيييييييييييياني والشيييييييييييؤون البشيييييييييييرية الموارد مجا   في باإلدارة
، ولويةاأل سيييييبي   لى ياألمن تموي ال آلية اسيييييتعراض التالية الخطوا  وتشيييييم . للموارد ةالمسيييييتمر 

 . نه غنى   أمرا   زال ما األ ضاء الدول من المستمر د مال أن يعني ما وهو
 مجال في والعاملين المتحدة األمم أفراد لحماية األهمية بالغ أمرا الملتزمة شييييييراكةال وتعد - ٧0

 وأنا. بأسيييييره الدولي المجتمع  ات   لى تقع جما ية مسيييييؤولية ف ذه. ةاإلنسييييياني المسيييييا دة تقديم
 بو يا  المتعلقة المداو   ذلك في بما، ال زمة التدابير جميع اتخاذ إلى األ ضيييييياء الدول أد و
. ةاإلنساني المسا دة تقديم مجال في والعاملين المتحدة األمم أفراد حماية كفالةل، المتحدة األمم
  ن رئيسيةال مسؤوليةال أن أؤكد أن وأود. المتحدة األمم  مليا  ونجاح  ستمرار حيوي أمر ف ذا
  يات   لى تقع ةاإلنسييييييييييييانيي المسييييييييييييا يدة تقيديم مجيال في العياملينو  المتحيدة األمم رادأف حميايية

 التزام فإن، نفسييييه الوقت وفي. الصييييلة ذا  الدولية القانونية للصييييكو  وفقا   ،المضيييييفة حكوما ال
 األمم أفراد لحماية أسييياسيييي أمر هو، الدول غير من الفا لة الج ا  ذلك في ابم، األطراف جميع

 .عنزا ال حا   في سيما  و  ،ةاإلنساني المسا دة تقديم مجال في العاملينو  المتحدة
تراجع مسيييتمر  حترام مباد  ما ُيشييي د في كثير من الحا   من  بالغ القل  إزاء نييسييياور و  - ٧١

  لىومييا زال اإلف   من العقيياب . القييانون الييدولي اإلنسييييييييييييانيبيياألخص و ، وقوا ييد القييانون الييدولي
يشييييك  ة اإلنسييييانيتقديم المسييييا دة األمم المتحدة والعاملين في مجال  أفرادبة ضييييد الجرائم المرتك

لى اتخاذ إجراءا   الحكوما  المضيييييييفة وسييييييلطات ا الوطنية المعنية  وإنني أحثمصييييييدر قل  بالغ. 
مجال العاملين في األمم المتحدة و  أفرادكافية في الوقت المناسييييييييييب لتقديم مرتكبي الجرائم ضييييييييييد 

ا  تحقيقجراء إلى العدالة. وتعتمد األمم المتحدة  لى الدول األ ضاء إلة اإلنساني دة تقديم المسا
نطاق  داخ األمم المتحدة  أفرادفي جميع الجرائم وأ مال العنف المرتكبة ضييييييييييد  ذا  مصييييييييييداقية

لى ذلك، فإنني أحث الدول األ ضياء  لى اتخاذ اإلجراءا  ال زمة ضد إضيافة إو يات ا القضيائية. و 
 .ةاإلنسانيتقديم المسا دة  رقلة حرية حركة أفراد األمم المتحدة والعاملين في مجال 

 قيد وأمن م المتحدة األمم أفراد سيييييي مة مسييييييألة تبقي بأن العامة الجمعية أوصييييييي أن وأود - ٧2
  .األمن إلدارة المتحدة األمم لنظام الكام  الد م تقديم تواص  وأن، نظرها
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 األول المرف 
 واألمن بالس مة متعّلقة حوادث من تضرروا الذين المتحدة األمم أفراد  

 
 عدد األفراد املتضررين 

  20١٧ 20١٦ 20١٥ 20١٤ 20١3 فئة احلوادث املتعلقة بالسالمة واألمن

20١8 
)األشـــــــــــــــــــــهــــــر 
 الستة األوا(

 ٥ ٩ ١0 23 ١٥ ١8 الوفيات النامجة عن أعمال عنف        

 8 ١3 ١١ ١٦ ١٥ ١0 الوفيات النامجة عن حوادث متعلقة بالسالمة 

 ١٦ ٧0 ٧0 ٩0 ٦٥ 82 اإلصابات النامجة عن أعمال عنف

 ٤٧ ١١١ ٩3 ١30 ١0١ ١٤٤ اإلصابات النامجة عن حوادث متعلقة بالسالمة 

 ٥ 8 ٧ 2١ ٦ ١٧ االختطاف 

 208 ٤02 3٧٥ ٥١١ ٥30 3١٤ السلب 

 ١٥٩ ٤0٦ ٤2١ ٤٥2 ٤٦٧ 3٤٥ اقتحام أماكن اإلقامة والسطو عليها

 2٥ ٤٧ ٤٤ 8١ ١0٤ 3٥ االعتداء املشدَّد 

 3 28 ١٧ ١2 8 ٤ االعتداء اجلنسي 

 20٤ 3١٦ 23١ ٤0٥ 2٩٥ ١08 التخويف واملضايقة

 ٤2 ٦3 ١02 ٦٩ ١28 ١38 واالحتجاز  التوقيف

 7٢٢ ٤7٣ ١ ٣8١ ١ 8١0 ١ 7٣٤ ١ ٢١5 ١ المجموع  
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 الثاني المرف 
  الرسمية ومنركبات ا المتحدة األمم منشآ  ل ا تعرضت التي ال جما   

 

  20١٧ 20١٦ 20١٥ فئة احلوادث األمنية

20١8 
)األشــهر الســتة 

 األوا( 
 ٧ 23 ٥٦ 3٥ ا جمات اليت تعرضت  ا منش ت األمم املتحدة     

 2٤ ٥١ ١٤٦ ١٥٥  ا مركبات األمم املتحدة ا جمات اليت تعرضت

 ٥٥ ١٥0 ٩0 ١0٩ دون  ذن منش ت األمم املتحدة دخول

 86 ٢٢٤ ٢9٢ ٢99 المجموع  
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 الثالث المرف 
 ٢0١7  ام في أمنية حوادث من تضّرروا الذين المدنيون المتحدة األمم أفراد  

 

 فئة احلوادث األمنية
عــــــــدد األفـراد 

 املتضررين
األفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد 
 املعينون دوليا

األفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد 
  روف احلوادث األمنية عدد البلدان اإلناث الذكور حمليااملعينون 

الــوفــيــــــــات الــنــــــــامجــــــــة عــن         
 أعمال عنف

(؛ اجلرمية ١(؛ اإلرهاب )2النزاع املســــلح ) ٦ 2 ٧ ٦ 3 ٩
(٦) 

الــوفــيــــــــات الــنــــــــامجــــــــة عــن 
 حوادث متعلقة بالسالمة 

ـــــطـــــرا )حـــــوادث املـــــرور عـــــلـــــى  ١١ ١ ١2 ١2 ١ ١3 (؛ ١2ال
 (١احلوادث األخر  املتعلقة بالسالمة )

اإلصــــــــــــــــابــات النــامجــة عن 
 أعمال عنف

(؛ اجلرمية 3(؛ اإلرهاب )3النزاع املســــلح ) ١٧ ١٩ ٥١ ٥3 ١٧ ٧0
 (8(؛ االضطرابات املدنية )٥٦)

اإلصــــــــــــــــابــات النــامجــة عن 
 حوادث متعلقة بالسالمة 

(؛ ١03)حــــوادث املــــرور عــــلــــى الــــطــــرا  ٦٩ 2٤ 8٧ ٧3 38 ١١١
 (8احلوادث األخر  املتعلقة بالسالمة )

 أفرج عن مجيع األفراد التابعني لألمم املتحدة ٥ - 8 8 – 8 )أ(االختطاف
  ٥8 20١ 20١ 228 ١٧٤ ٤02 )ب(السلب

 )ج(اقتحــام أمــاكن اإلقــامــة
 )د(والسطو عليها

٤0١٥٤ ٦ 2٥2 2٧١ ١٤٩ ٥٧  

  ١٩ ٦ ٤١ ٤3 ٤ ٤٧ )ه(االعتداء املشدَّد
  ١٤ ١٦ ١2 ١3 ١٥ 28 االعتداء اجلنسي

  ٥٧ ١٤٦ ١٧0 2١2 ١0٤ 3١٦ )ز(واملضايقة )و(التخويف
من أفراد األمم املتحدة ال يزالون رهن  2٩ 2٧ 2 ٦١ ٥8 ٥ ٦3 )ح(واالحتجاز التوقيف

 االحتجاز
   566 907 958 5١5 ٤7٣ ١ المجموع  

 
، مبا يف ذلك أخذ الرهائن التغريرعمل مقيد للحرية تقوم به جهات من غ  الدول من خالل اســـــــــــــــتعمال القوة أو التهديد باســـــــــــــــتعما ا أو من خالل  )أ( 

 واشجاط حتقيق مطالب معينة إلخالء سبيلهم.
 باستعمال العنف. فعل أو حالة استيالء على ممتلكات بصورة غ  مشروعة عن طريق استعمال العنف أو التهديد )ب( 
 استعمال القوة أو االعتداء اجلسدي.ب  ذا كان مصحوباوهو عمل يص  مشدَّدا  ،أو جرمية جنايةالدخول  ا املنازل عنوة  بال  ذن بنيَّة ارتكاب  )ج( 
 أو جرمية.  جنايةالدخول  ا املنازل عنوة  بال  ذن بنيَّة ارتكاب  )د( 
 أو الضرب بشكل فوري. اجلسدي بدون موافقتهم، يف حالة خوف من تعرضهم لألذ  عمل غ  مشروع يضع األفراد، )ه( 
 فعل الجهيب أو التخويف أو فعل الردع عن طريق التهديد. )و( 
 .شديدا انيفسي أملاالقيام ب عمال منتامة و/أو مستمرة وغ  مطلوبة ومزعجة ال حتقق أي غرض مشروع وتسبب  )ز( 
 الدول. فعل تقوم به أطراف من )ح( 
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 الرابع المرف 
 لما وفقا، الحكومية غير المنظما  أفراد من ا تضييييييييييّرر التي األمنية الحوادث  

 واألمن الس مة شؤون إدارة به أُبلغت
 
 عدد األفراد املتضررين 

 فئة احلوادث األمنية

 كـــانون الثـــاأل/  ١
ـــــاير   - 20١٥ين
 حــــــــــزيــــــــــران/ 30

 20١٦يونيه 

 كـــانون الثـــاأل/  ١
ـــــاير   - 20١٦ين
 حــــــــــزيــــــــــران/ 30

 20١٧يونيه 

ــــــاأل/  ١  كــــــانون الث
 - 20١٧يــنــــــــايــر 

كـــانون األول/   3١
 20١٧ديسمرب 

 كــــــانون الثــــــاأل/  ١
 - 20١8يــنــــــــايــر 

حزيران/يونيـــــــه  30
20١8 

 ١8 ٤2 ٥١ ٤١ األفراد الذين لقوا حتيفهم نتيجة أعمال عنف     

 3٤ ٦2 ٧٧ 82 األفراد الذين أصيبوا نتيجة أعمال عنف

 2٩ 8٤ ١٤٥ ٤٧ اختطيفوااألفراد الذين 

 ٤ ١١ ١٧ 23 ا جمات املسلحة على املنش ت

 2١ ٦8 ١28 2١8 دون  ذن املنش ت دخول

 ٤3 ١١٤ 2٥١ 230 ا جمات املسلحة على املركبات

  ١٤9  ٣8١  669 6٤١ المجموع 
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 الخامس المرف 
 المتحدة األمم وكالة في نو المحلي الموظفون ل ا تعّرض التي األمنية الحوادث  

 األدنى الشرق في الفلسطينيين ال جئين وتشغي  إلغاثة
 
 عدد األفراد احملليني املتضررين 

 20١8منتصف عام حىت  20١٧ 20١٦ فئة احلوادث األمنية
 صيفر صيفر ٤ الوفيات النامجة عن أعمال عنف    

 صيفر صيفر صيفر الوفيات النامجة عن حوادث متعلقة بالسالمة

 2 ٥ 8 النامجة عن أعمال عنفاإلصابات 

 ١ 3 2 اإلصابات النامجة عن حوادث متعلقة بالسالمة

 صيفر صيفر صيفر االختطاف

 ٥ ١0 ١١ السلب

 صيفر صيفر صيفر اقتحام أماكن اإلقامة

 2١ ٥٦ 3٥ االعتداء املشدَّد

 صيفر صيفر 2 االعتداء اجلنسي

 صيفر صيفر صيفر السطو على أماكن اإلقامة

 ٦0 ١02 ٧٥ التخويف

 3 ٧ 2 املضايقة

 ١٥ 2١ 2٦ واالحتجاز التوقيف

 ١ صيفر ١ األفراد امليفقودون

 ١ 3 ٥ السرقة

 صيفر ١ صيفر احلرا عمدا

 صيفر صيفر 3 احلرائق

 8 ١3 8 النزاع املسلح 

 2 ١ 0 املتيفجرات من خمليفات احلرب

 صيفر 2 ٤ التخريب

 صيفر 2 ٦ حوادث املرور على الطرا

 صيفر صيفر ١ دون  ذن منش ت األمم املتحدة دخول

 3 ١3 ١2 حوادث أخر  

 ١٢٢  ٢٣9 ٢05 المجموع  

 


