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اجتمع قادة العالم بسان فرانسيسكو يف عام  1945للتوقيع
عىل ميثاق األمم املتحدة الذي انبثقت عنه منظمة بعثت يف العالم
الخارج من أهوال الحرب العاملية الثانية أمال جديدا يف غد
أفضل .ولم يكن لدى مؤسيس املنظمة أدنى شك يف نوع العالم
الذي كانوا يرغبون يف دفنه إىل األبد.
ويتيح لنا عام  ،2020واألمم املتحدة تحتفل بمرور  75عاما
عىل توقيع ميثاقها ،فرصة للتأمل فيما حققناه من تقدم معا
ويف مستقبلنا املشرتك .لقد ساعدتنا رؤيتنا وقيمنا  -املنبنية عىل
أسس املساواة واالحرتام املتبادل والتعاون الدويل  -عىل تجنب
اندالع حرب عاملية ثالثة كان من شأنها أن تؤدي إىل عواقب
كارثية عىل الحياة فوق كوكب األرض .وعىل مدى الـ  75عاما
املاضية ،أقمنا عالقات تعاونية مثمرة من أجل حل املشاكل
العاملية وتحقيق الصالح العام .وأرسينا معايري وأبرمنا اتفاقات
حاسمة دَوّنَت حقوق اإلنسان وعززت حمايتها ووضعت أهدافا
طموحة لتحقيق التنمية املستدامة ورسمت مسارا يفيض إىل
إقامة عالقة أكثر توازنا مع املناخ والعالم الطبيعي .وقد انعتق
باليني الناس من نري االستعمار .وأُنقذ املاليني من براثن الفقر.
ويف الوقت الراهن ،تعمل األمم املتحدة يوميا وعىل مدار الساعة،
بال كلل وال فتور ،من أجل إنقاذ أرواح املاليني كل عام يف جميع
أنحاء العالم .وتقوم نساء األمم املتحدة ورجالها بإسداء
املساعدة ملا عدده  80مليون الجئ ونازح ،وتمكني مليونني
ونيّف من النساء والفتيات من التغلب عىل مضاعفات الحمل
والوالدة .ويسعى أكثر من  40من البعثات السياسية وعمليات
حفظ السالم التي تضم  95 000فرد من أفراد القوات
والرشطة واملوظفني املدنيني إىل إحالل السالم والحفاظ عليه
وحماية املدنيني .وأصبح عدد البلدان التي تحصل سنويا عىل
املساعدة االنتخابية التي تقدمها األمم املتحدة  60بلدا حاليا،
وبلغ عدد ضحايا التعذيب املستفيدين مما تقدمه من مساعدة
زهاء  40 000شخص .ويسعى نحو  7 500بعثة من بعثات
الرصد كل عام إىل حماية حقوق اإلنسان وفضح انتهاكاتها
ومحاسبة مرتكبيها.
ومع ذلك ،فإن هذه الجهود لم ت ْكف لوقف املد الجارف من
مشاعر الخوف والكراهية ومظاهر الالمساواة والفقر والظلم.
منظر لقاعة الجمعية العامة يف أثناء إلقاء األمني العام أنطونيو غوترييش كلمته يف احتفال األمم املتحدة بذكرى محرقة اليهود تحت شعار “ 75عاما ً بعد
أوشفيتز  -التوعية باملحرقة وإحياء ذكراها من أجل العدالة العاملية” (نيويورك 27 ،كانون الثاني/يناير )2020
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1

يجب أن نلتزم ببناء عالم أكثر استدامة
وشموال.
أنطونيو غوترييش ،األمني العام

وعالوة عىل ذلك ،انهزمنا يف أوائل عام  2020أمام فريوس
ال يرى حتى بالعني املجردة هو الفريوس املسؤول عن جائحة
مرض كورونا (كوفيد )19-الذي أوقع أرضارا مروعة باألفراد
واملجتمعات ،كبريها وصغريها ،وكان وقعه أشد عىل أكثر
الفئات ضعفاً.
وكشفت هذه الجائحة النقابَ عن هشاشة عاملنا .وأماطت اللثام
عن مخاطر أمعنّا يف تجاهلها عىل مدى عقود من الزمن :من
ٍ
وثغرات يف نظم الحماية االجتماعية؛
نظ ٍم صحية مهرتئة؛
ِ
وأزمة مناخية.
وتدهور بيئي؛
ومظاهر الالمساواة الهيكلية؛
ٍ
وتجندت أرسة األمم املتحدة برسعة وعىل نحو شامل لتضطلع
بدور قيادي يف الجهود الصحية العاملية للتصدي للجائحة،
وواصلت تقديم املساعدات اإلنسانية الالزمة إلنقاذ أرواح الناس
ّ
ووسعت نطاقها ،وأوجدت أدوات لالستجابة الرسيعة لآلثار
االجتماعية واالقتصادية ،ووضعت خطة سياساتية واسعة
النطاق ملؤازرة أشد املجتمعات واملناطق ضعفا .1غري أن النكسة
التي منيت بها أهداف امليثاق األساسية املتمثلة يف السالم
والعدالة وحقوق اإلنسان والتنمية كانت عميقة وقد تكون
طويلة األمد.

في حزيران/يونيه  ،2020أعلن األمين العام عن مبادرة األمم المتحدة للتصدي لجائحة كوفيد 19-على نحو شامل :إنقاذ األرواح ،وحماية المجتمعات ،والتعافي بشكل أفضل.
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بناء مستقبل أكثر استدامة
لم يكن العالم عىل املسار الصحيح لبلوغ أهداف التنمية
املستدامة بحلول موعده املحدد يف عام  2030حتى قبل تفيش
جائحة كوفيد .19-ونحن نواجه حاليا أعمق موجة ركود
تعصف بالعالم منذ الحرب العاملية الثانية ،وأوسع انهيار يف
املداخيل منذ عام  .1870وربما يقع يف براثن الفقر املدقع ما
يقرب من مائة مليون شخص آخرين .وما زالت خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030التي هي اآلن يف عامها الخامس ،تمثل
خطة البرشية صوب مستقبل أفضل .ففي كانون الثاني/يناير
 ،2020أعلنت األمم املتحدة العقد الراهن عقدا ً للعمل من أجل
التعجيل بتنفيذ الخطة .وقد جعلت جائحة كوفيد 19-عقد
العمل أكثر صعوبة وأشد إلحاحا ً يف نفس الوقت.

ودعت األمم املتحدة يف بداية الجائحة إىل تقديم دعم عاملي كبري
ألضعف الناس والبلدان ،وبلغت حزمة اإلنقاذ ما ال يقل عن
 10يف املائة من االقتصاد العاملي .وإذا كانت البلدان املتقدمة
النمو قد زادت من دعمها لشعوبها ،فإننا نعمل عىل الرتويج
آلليات تضامنية تكفل استفادة العالم النامي أيضا ،من بينها
تجميد سداد الديون وإعادة هيكلتها وزيادة الدعم عن طريق
املؤسسات املالية الدولية .عىل أن حزمة اإلنقاذ لم تتبلور بعد
بالكامل عىل أرض الواقع.
ويضاعف هذا التقاعس يف إبداء التضامن النضال األطول أمدا
بكثري من أجل تأمني التمويل الالزم لنجاح خطة عام ،2030
وهو أمر زاد من صعوبته بطء النمو وارتفاع الديون .ويجب
علينا أن نعمل اآلن للحفاظ عىل التقدم املحرز يف مضمار التنمية
املستدامة .فمصرينا مصريٌ مشرتك .ولن نحقق أهدافنا املشرتكة
ونعزز قيمنا إال بالتضامن الحقيقي والوحدة الحقيقية.

األمني العام أنطونيو غوترييش يتحدث إىل طالب جامعة الهور لعلوم اإلدارة عن دور الشباب يف األمم املتحدة يف القرن الحادي والعرشين
(الهور ،باكستان 18 ،شباط/فرباير )2020
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وقد جعلتنا جائحة كوفيد 19-ندرك الرضورة امللحة إلعادة
التوازن إىل عالقة اإلنسان بالعالم الطبيعي .وكنا بالفعل قاب
قوسني أو أدنى من فوات األوان يف قضية تغري املناخ .ولذلك
يجب أن تقرتن جهود التعايف من جائحة كوفيد 19-اقرتانا
عضويا بالتصدي لتغري املناخ .وبالنظر إىل املستويات القياسية
التي بلغتها االنبعاثات العاملية ،استضفت قمة العمل املناخي
وقمة الشباب بشأن املناخ يف عام  .2019والتزم سبعون بلدا ً
باعتماد خطط مناخية وطنية أكثر طموحا ً للوصول باالنبعاثات
إىل مستوى الصفر بحلول عام  .2050وبعيدا عن مسألة تغري
املناخ ،وبعد أكثر من  15عاما من الجهود املكثفة ،يجب أن
يُتَّخذ املؤتمر الحكومي الدويل لعام  2020بشأن حفظ التنوع
البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية
الوطنية واستغالله عىل نحو مستدام ،منطلقا لتحقيق قدر أكرب
من الوئام مع الطبيعة ككل.

لقد جعلت جائحة كوفيد 19-وعْ د خطة عام
 2030أكثر أهمية وحيوية من أي وقت مىض.
فلكي نتعاىف بشكل أفضل ،يجب أن نتعاىف
جميعا ـ وليس هناك سبيل آخر.

دعائم أهداف التنمية املستدامة يف املرج الشمايل من مقر األمم املتحدة خالل
الجمعية العامة (نيويورك 23 ،أيلول/سبتمرب )2019

يف هذه األوقات العصيبة ،يجب أال تغيب عن
أعيننا أهدافنا والتزاماتنا املشرتكة بتحقيق
السالم املستدام.
ماريا لويزا ريبريو فيوتي ،رئيسة الديوان

أمينة ج .محمد ،نائبة األمني العام
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أكثر من

36 000

موظف يف األمانة العامة لألمم
املتحدة وحوايل  95 000من األفراد
النظاميني يعملون ...

 ...يف إطار

 8أولويات
يف أكثر من  35برنامجا ً …

 ...بموارد قدرها

 ...يف

أكثر من 140
بلدا ً ...

 14,2بليون دوالر

منها  3باليني دوالر من األنصبة املقررة
يف امليزانية العادية ،و 7,2باليني دوالر
من األنصبة املقررة لحفظ السالم
وغريها من األنصبة املقررة و  4باليني
دوالر من التربعات...

 ...لتحقيق نتائج يف عام  ،2019من قبيل ما ييل:
التنمية املستدامة

السالم واألمن

املساعدة اإلنسانية

حقوق اإلنسان

بفضل إعادة هيكلة منظومة األمم املتحدة
اإلنمائية ،عمل املنسقون املقيمون مع
الحكومات والرشكاء يف  162بلدا ً وإقليما ً
من أجل تنفيذ خطة عام 2030

نرش أكثر من  40من بعثات حفظ
السالم والبعثات السياسية الخاصة واملكاتب
السياسية ملنع نشوب النزاعات ودعم جهود
بناء السالم

تقديم املساعدة يف تعبئة وتنسيق مساعدات
دولية بقيمة  18بليون دوالر
لفائدة  117مليون شخص
من املحتاجني

أعلن األمني العام نداءه للعمل من
أجل حقوق اإلنسان لتعزيز تمتع

نزع السالح

التنمية يف أفريقيا

املخدرات والجريمة واإلرهاب

العدل والقانون الدوليان

تعزيز تنفيذ خطة نزع السالح التي
تركز عىل أسلحة الدمار الشامل واألسلحة
التقليدية والتكنولوجيات الجديدة يف ميدان
القتال

دعم تنفيذ اتفاق التجارة الحرة القارية
األفريقية ،وهو واحد من أكرب التكتالت
التجارية التي تغطي حوايل  1,2بليون
شخص ويفوق ناتجها املحيل اإلجمايل

إرشاك أكثر من  170دولة عضوا يف
منع التطرف العنيف ومكافحته عن طريق
أنشطة التوعية وبناء القدرات

دعم اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة
بحضور عدد قيايس من الدول املوقعة
بلغ  46دولة يف افتتاح باب التوقيع عىل
معاهدة لألمم املتحدة تتعلق بالتجارة

 2,5تريليون دوالر

الجميع بحقوق اإلنسان

تقديم خدمات للدول األعضاء يف أكثر من

36 900
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متحدون من أجل اإلصالح

املحاور الرئيسية التي ينصب عليها تركيز
األمني العام يف عامي  2019و 2020

يساهم تنفيذ خطة األمني العام لإلصالح يف مجاالت التنمية واإلدارة والسالم واألمن يف تحسني قدرة األمم املتحدة عىل تنفيذ والياتها
بفعالية ومسؤولية.
وفيما ييل اإلنجازات الرئيسية التي تحققت حتى اآلن والتغيريات الرئيسية التي تجري حاليا يف إطار خطة “متحدون من أجل اإلصالح”.

خطة التنمية املستدامة لعام
 2030وعقد العمل
2030

قدمنا الدعم للحكومات والجهات
الرئيسية ذات املصلحة عىل جميع
املستويات لبدء عقد العمل من أجل
ترسيع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
بحلول عام 2030

العمل املناخي
العمل الطموح ملكافحة تغري املناخ وآثاره،
بسبل من بينها مبادرات قمة العمل
املناخي لعام  ،2019أمر حيوي لتحقيق
خطة التنمية املستدامة لعام 2030
وأهداف اتفاق باريس ،ولتعايف الجميع
بشكل أفضل من جائحة كوفيد19-

املساواة بني الجنسني
قمنا بتسليط الضوء عىل مسألة القضاء
عىل عدم املساواة بني الجنسني وضمان
جعل املشاركة املتساوية وتويل النساء
أدوارا قيادية يف صميم جهود األمم املتحدة
ملواجهة التحديات العاملية
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املنظومة اإلنمائية

هيكل السالم واألمن

اإلصالح اإلداري

إعادة هيكلة املنظومة اإلنمائية
من أجل اإلرساع بتنفيذ خطة
عام 2030

التمكني من اتباع نهج شامل
لجميع الركائز ملواجهة األخطار
التي تتهدد السالم واألمن الدوليني

تغيري النموذج اإلداري من أجل
عمليات فعالة وكفؤة ورسيعة
االستجابة

	•جيل جديد من أفرقة األمم املتحدة
القطرية لدعم البلدان بطريقة تالئم
احتياجاتها

	•إعادة تنظيم هيكل السالم واألمن يف
املقر وإنشاء أفرقة إقليمية مشرتكة

	•إضفاء الطابع الالمركزي عىل
العمليات عن طريق تفويض املزيد
من السلطات للمديرين ،وتعزيز ذلك
بالتدريب َّ
املوسع

	•نظام جديد للمنسقني املقيمني لتعزيز
القيادة
	•وضع اتفاق تمويل مع الدول األعضاء
يشمل غايات للمساءلة املتبادلة
	•تنقيح األطر التعاونية لألمم املتحدة
من أجل استجابات أشمل لألولويات
الوطنية
	•بذل جهود غري مسبوقة لتعزيز تأثري
األصول اإلقليمية واملكاتب املتعددة
األقطار التابعة لألمم املتحدة
	•تعزيز الشفافية واملساءلة والوضوح
فيما يتعلق بتحقيق النتائج
	•تنفيذ تدابري طموحة لزيادة الكفاءة
يف عمليات أفرقة األمم املتحدة القطرية
	•تحسني قدرة أفرقة األمم املتحدة
القطرية عىل مساعدة البلدان يف زيادة
التمويل وتعزيز الرشاكات من أجل
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

	•إعطاء األولوية للدعم املقدم من أجل
درء النزاعات والحفاظ عىل السالم
	•زيادة الرتكيز عىل النهج اإلقليمية
واالسرتاتيجيات اإلقليمية
	•اتباع نهج متكاملة يف عمليات االنتقال
التي تمر منها بعثات األمم املتحدة
والتواؤم بشكل أفضل مع األفرقة
القطرية التابعة لألمم املتحدة

	•وضع إطار جديد للمساءلة فيما
يتعلق بممارسة سلطة اتخاذ
القرارات
	•تعزيز قدرات تحليل البيانات
وتقييمها
	•إنشاء إدارتني جديدتني يف املقر
تضطلعان بأدوار ومسؤوليات
واضحة يف املجال اإلداري
	•وضع ميزانية برنامجية سنوية
جديدة مع تحسني األداء والتخطيط
واملعلومات املتعلقة باملوارد
	•مواصلة تبسيط السياسات والعمليات
عن طريق االستعانة بآلية الستقاء
اآلراء عىل مستوى كبار املسؤولني
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اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة :إحداث تغيري تحوييل

مؤتمر قمة األمم املتحدة املعني باملناخ 12 :نتيجة رئيسية

يغطي نطاق االسرتاتيجية
الواسع جميع ركائز األمم
املتحدة الثالث  -حقوق
اإلنسان ،والسالم ،واألمن
والتنمية  -فضال ً عن الربامج
والعمليات

تتضمن االسرتاتيجية
مقاييس محددة لترسيع
التقدم املحرز يف إدماج
منظور اإلعاقة وقياسه

قدم  58كيانا من كيانات
األمم املتحدة تقارير عن
تنفيذ االسرتاتيجية يف عامها
األول لوضع خط أساس عىل
نطاق املنظومة بشأن إدماج
منظور اإلعاقة

األمني العام أنطونيو غوترييش يفتتح قمة العمل املناخي لعام  .2019وتهدف القمة إىل تحفيز الطموح وترسيع العمل من أجل مكافحة آثار تغري املناخ
وتحقيق أهداف اتفاق باريس (نيويورك 23 ،أيلول/سبتمرب )2019

الحاجة إىل وضع خطط وطنية طموحة بشأن املناخ
للوصول باالنبعاثات إىل مستوى الصفر بحلول عام 2050

تأكيد الدور البالغ األهمية الذي تؤديه املدن يف تنفيذ
الخطط الوطنية املتعلقة باملناخ

توفري التمويل العام والخاص وتسهيل الحصول عليه باعتبار
ذلك رشطا رئيسيا للوصول باالنبعاثات إىل مستوى الصفر
وتعزيز قدرة االقتصادات عىل التكيف مع آثار تغري املناخ

اتخاذ تدابري لزيادة كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات
غازات الدفيئة

تركيز النقاش عىل مسألة إنهاء إقامة معامل جديدة تعمل
بالفحم بعد عام 2020
األخذ بالحلول املستمدة من الطبيعة كخيارات مجدية
اقتصاديا ً يف سياق العمل املناخي
وجوب إدماج املخاطر املناخية يف نظم اتخاذ القرارات
االتفاق عىل تيسري حصول الدول الجزرية الصغرية النامية
عىل التمويل للوفاء بمتطلبات العمل املناخي
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اقرتاح حلول لدعم أشد أفراد املجتمع ضعفا
تسليط الضوء عىل أقل البلدان نموا ً باعتبارها األشد تأثرا
بتغري املناخ واألكثر التزاما ً بالعمل املناخي
رضورة أن تحرص مبادرات أصحاب املصلحة
املتعددين التي تقر بفوائد العمل املناخي عىل أال ترتك
أحدا ً خلف الركب
إقامة رشاكات جديدة بشأن السبل التي يمكن أن تساعد
عىل الوصول بانبعاثات غازات الدفيئة إىل مستوى الصفر
بحلول عام 2050

مونتسريات فيالراسا ،أمينة جمعية مونتسريات ترويتا لحقوق اإلنسان وعضو الهيئة املعنية بقضايا اإلعاقة الذهنية بمجلس مدينة برشلونة ،وهي تتحدث يف
االجتماع الرفيع املستوى املعني بدور النساء ذوات اإلعاقة يف القيادة السياسية والعامة (نيويورك ،حزيران/يونيه )2019
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نداء من أجل العمل يف مجال حقوق
اإلنسان
حَ ّلت جائحة كوفيد 19-يف وقت تفشت فيه مظاهر االستهانة
بحقوق اإلنسان .ويف شباط/فرباير ،وجهنا نداء من أجل العمل
يف مجال حقوق اإلنسان التزمنا يف إطاره بجعل الكرامة
اإلنسانية جوهر عمل املنظمة ،مع الرتكيز خاصة عىل مجاالت
من قبيل الحقوق التي هي صلب التنمية املستدامة؛ والحقوق
الواجبة يف أوقات األزمات؛ واملساواة بني الجنسني ومساواة
املرأة بالرجل يف الحقوق؛ واملشاركة العامة والحيز املدني؛
وحقوق األجيال املقبلة ،وال سيما العدالة املناخية؛ والحقوق
التي هي يف صميم العمل الجماعي؛ واملجاالت الجديدة لحقوق
اإلنسان .وأدت الجائحة فورا إىل وضع هذه االلتزامات عىل
املحك .وشكلت حقوق اإلنسان حجر الزاوية يف التدابري التي
اتخذتها األمم املتحدة ملواجهتها.

إن عملنا يف درء األزمات والتصدي لها
وإعادة البناء يجب أن يسرتشد دائما بمبادئ
املساواة وإدماج الجميع .ويجب أن نسعى
بشكل خاص إىل تحقيق املساواة بني الجنسني
وإدماج منظور اإلعاقة.

رفع أصواتنا من أجل السالم

تجديد تعددية األطراف

تحدث الجائحة آثارا اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة،
ويجب علينا أن نبذل كل ما يف وسعنا لتحقيق السالم والوحدة
اللذين يحتاج إليهما عاملنا .وال يمكن أن يكون يف عاملنا اليوم
ٌ
معركة غري معركتنا املشرتكة من أجل دحر كوفيد .19-ولهذا
ُ
وجهت يف  23آذار/مارس  2020نداء من أجل وقف
السبب،
إطالق النار عىل الصعيد العاملي ،وحظي النداء بتأييد
واسع النطاق من مجلس األمن ،و  180بلدا تقريبا ،وأكثر من
 20جماعة مسلحة ،و  800هيئة من املجتمع املدني .وأعم ُل
ومبعوثي الخاصني يدا يف يد من أجل إقرار عمليات فعالة لوقف
ّ
إطالق النار ،والتغلب عىل مخلفات النزاعات الطويلة األمد.

ال يمكننا ونحن يف طريق التعايف من هذه الجائحة أن نعود إىل
عالم لم يكن يعمل إال من أجل القلة .فنحن نحتاج إىل عقد
اجتماعي جديد داخل الدول وإىل اتفاق عاملي جديد فيما بني
الدول .ونحتاج إىل حوكمة عاملية جديدة ،وإىل إعادة التوازن يف
النظم املالية والتجارية ،وإىل توفري املنافع العامة العاملية
الحيوية بشكل فعال ،واالسرتشاد بمعايري االستدامة يف اتخاذ
القرارات .ويجب أن نستند يف جهودنا من أجل التعايف من
جائحة كوفيد 19-وتجديد العمل بتعددية األطراف إىل العوملة
املنصفة ،ورعي حقوق جميع البرش وكرامتهم ،والعيش يف
توازن مع الطبيعة ،وأخذ حقوق األجيال املقبلة يف الحسبان،
وقياس النجاح ال باملعايري االقتصادية وإنما باملعايري اإلنسانية.

غري أن العنف ال يقترص عىل ساحات املعارك؛ إذ يتأذى منه
العديد من النساء داخل بيوتهن ،حيث قد يوجدن اآلن
محبوسات مع املعتدين عليهن بسبب إجراءات اإلغالق العام أو
ُ
ناديت يف نيسان/أبريل بإنهاء العنف ضد
الحجر الصحي .وقد
ً
املرأة يف كل مكان .والتزم نح ٌو من  146دولة عضوا بإدراج منع
العنف والتصدي له يف خططها للتصدي لجائحة كوفيد.19-

وهذه ليست وحسب العربَ املستمدة من تجربة جائحة
كوفيد .19-وإنما هي أيضا رصيحُ الرغبة املع َرب عنها يف العملية
التشاورية العاملية التي أجريت بمناسبة الذكرى الخامسة
والسبعني إلنشاء األمم املتحدة .فالناس يحتاجون إىل نظام
للحوكمة العاملية يعمل من أجلهم ويقوم عىل املشاركة الكاملة
والشاملة واملتساوية يف املؤسسات العاملية .وأتطلع إىل العمل مع
الدول األعضاء واملجتمع املدني لرسم طريق للميض قدما ً يتيح
لنا االستجابة لهذه التوقعات عن طريق العمل املشرتك.
وسنحتاج أيضا ونحن نبني النُهُ ج املتعددة األطراف تعاونا
ً
دفعة
أقوى يف املجال الرقمي .فبمقدور التكنولوجيا أن تعطي
قوية لجهود التعايف من جائحة كوفيد 19-وملساعي بلوغ
أهداف التنمية املستدامة .وخريطة الطريق من أجل التعاون
الرقمي التي وضعتها تروِّج رؤية ملستقبل رقمي شامل
ومستدام للجميع.

إن الثمار التي سيجنيها الخ َلف من العمل
العاملي الذي نقوم به اآلن مرهونة بثالثة عوامل:
متى وكيف وألجل مَ ن نعمل.
فولكر تورك ،األمني العام املساعد للتنسيق االسرتاتيجي

آنا ماريا مينينديز ،كبرية مستشاري السياسة العامة
مشاركة يف اجتماع عام تحيي إحدى موظفات األمم املتحدة .وقد عقد االجتماع العام يف إطار الدورة الثالثة والستني للجنة وضع املرأة
(نيويورك 12 ،آذار/مارس )2019
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خطط تحويلية مختارة

*

تتمحور األهداف الطويلة األجل لألمم املتحدة حول خطط مؤدية إىل التحوّل نالت تأييد أو ترحيب الدول األعضاء.
متحدون من أجل اإلصالح
الشباب والسالم واألمن

مبادرة العمل من أجل
حفظ السالم

قرار مجلس األمن 2419
( )2018الذي يستند إىل
القرار )2015( 2250

الهجرة

إعالن االلتزامات املشرتكة
بشأن عمليات األمم املتحدة
لحفظ السالم

تنفيذ خطة األمني العام إلصالح األمم
املتحدة يف ميادين التنمية واإلدارة
والسالم واألمن

الالجئون

االتفاق العاملي من أجل
الهجرة اآلمنة واملنظمة
والنظامية

االتفاق العاملي بشأن الالجئني

2018
اإلعالن املتعلق
باملحيطات

الحفاظ عىل السالم

مكافحة املخدرات

االلتزام املشرتك بالتصدِّي
ملشكلة املخدِّرات العاملية
ومواجهتها عىل نحو فعَّ ال
(قرار الجمعية العامة
دإ)1/30-

مؤتمر األمم املتحدة
املعني باإلسكان والتنمية
الحرضية املستدامة
(املوئل الثالث)

اإلطار الجديد للحفاظ عىل السالم،
الذي اعتمد يف قرار الجمعية العامة
 262/70وقرار مجلس األمن املطابق
)2016( 2282

2017

املرأة والسالم واألمن

إعالن األلفية

إعالن فيينا

مؤتمر املتابعة بشأن التمويل من أجل التنمية

إعالن اسطنبول

برنامج العمل لصالح أقل البلدان
نموا ً للعقد 2020-2011

إعالن وبرنامج عمل ديربان ،والوثيقة الختامية
ملؤتمر ديربان االستعرايض لعام 2009

توافق آراء
مونتريي

ريو 20 +

مؤتمر التنمية
املستدامة

املؤتمر الدويل
لتمويل التنمية

2002

2005

2008

2011

توفر خطة عام  2030املعنونة
“تحويل عاملنا :خطة التنمية
املستدامة لعام  ”2030خطة
مشرتكة للسالم واالزدهار
للناس ولكوكب األرض ،اآلن
ويف املستقبل .وتنطوي يف
صميمها عىل  17هدفا ً من
أهداف التنمية املستدامة

املؤتمر الدويل الثالث لتمويل التنمية

إعالن الدوحة

إعالن ديربان لعام 2001
بشأن العنرصية

خطة عام 2030

خطة عمل أديس أبابا

التنمية ،والسالم واألمن الجماعي ،وحقوق اإلنسان
وسيادة القانون ،وتعزيز األمم املتحدة

مؤتمر القمة واألهداف اإلنمائية لأللفية

2000

مؤتمر األمم املتحدة الثالث عرش ملنع الجريمة والعدالة الجنائية

إعالن مؤتمر القمة العاملي

قرار مجلس األمن )2000( 1325

2001

إعالن الدوحة

مواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية
املستدامة للدول الجزرية الصغرية النامية

املؤتمر العاملي الرابع املعني باملرأة ومنهاج العمل

1995

2016

إعالن موريشيوس

إعالن بيجني

قرار الجمعية العامة  270/74وقرار
مجلس األمن  )2020( 2532بشأن
وقف إطالق النار عىل الصعيد العاملي

2020

الخطة الحرضية
الجديدة

محيطاتنا ،مستقبلنا:
نداء للعمل

إطار لرشاكة متجددة بني األمم املتحدة
واالتحاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا
للتكامل والتنمية للفرتة ،2027-2017
دعما ً لخطة االتحاد األفريقي لعام
 :2063أفريقيا التي نصبو إليها

حقوق اإلنسان
نداء األمني العام للعمل من
أجل حقوق اإلنسان

2019
خطة عام  2030وخطة
عام 2063

التضامن العاملي من أجل
مكافحة كوفيد19-

2012

برنامج العمل لصالح البلدان النامية غري
الساحلية للعقد 2024-2014

إطار ِسنداي

مسار ساموا

إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث
للفرتة 2030-2015

إجراءات العمل
املعجَّ ل للدول
الجزرية الصغرية
النامية

2014

اتفاق باريس

اتفاق باريس لألطراف يف
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ

2015
* يُظهر الرسم البياني مجموعة مختارة من الربامج والخطط التي و ّلدت تحوالت منذ عام ،1995
والقائمة ليست شاملة.
يسرتشد برنامج عمل األمم املتحدة أيضا ً بعدة واليات ترشيعية أخرى.
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تعزيز منظمتنا
يف إطار جهودنا الرامية إىل تنشيط تعددية األطراف ،واصلنا
تنفيذ برنامج إصالحي طموح لتحسني فعالية األمم املتحدة
ومساءلتها .ففي عام  2019أنشئت بُنًى جديدة ضمن هياكل
األمانة العامة املعنية بمسائل التنمية والسالم واألمن واإلدارة،
كانت الغاية منها تمكني املنظمة من االستجابة بطريقة أذكى
لالحتياجات الناشئة ،والتعاون بشكل أفضل يف جميع ركائز
ُ
التجربة جدوى النهج الجديدة املستحدثة يف
عملها .وقد أثبتت
سياق هذه اإلصالحات ،إذ مكنت األمم املتحدة من مواصلة
عملها الحاسم دون انقطاع يف جميع أطوار جائحة كوفيد.19-

ٌ
منظمة منصفة
ولن ينفعنا يف الحفاظ عىل بقائنا يف املستقبل إال
شاملة للجميع .لقد حافظنا عىل املساواة بني الجنسني ضمن
أفراد اإلدارة العليا ،وأصبح لدينا اآلن أكرب عدد يف تاريخ املنظمة
من النساء اللواتي يعملن رئيسات للبعثات ونائبات للرئيسات.
ونعمل أيضا من أجل بناء قوة عاملة أكثر تنوعا ً من الناحية
ُ
أعلنت اسرتاتيجية التنوع
الجغرافية .ففي آذار/مارس ،2020
الجغرايف التي ترمي إىل تحسني تمثيل الدول األعضاء غري املمثلة
ُ
أعلنت
يف األمانة العامة واملمثلة تمثيال ناقصا .ويف عام ،2019
أول اسرتاتيجية لألمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة لالرتقاء
بمعايري املنظمة وأدائها وتعزيز الجهود املنسقة لتعميم مراعاة
اعتبارات اإلعاقة يف جميع أنحاء منظومة األمم املتحدة.

ولتحسني قدرتنا عىل مواجهة تحديات القرن الحادي
والعرشين ،اشرتك  50كيانا من كيانات األمم املتحدة يف تصميم
اسرتاتيجية للبيانات لتكون بمثابة دليل شامل للتغيري املعتمد
عىل البيانات .فالبيانات متغلغلة يف جميع جوانب عملنا،
َّ
تسخر بمسؤولية  -أمر بالغ األهمية يف تنفيذ
وقوتها  -عندما
الخطط العاملية التي نعمل من أجلها.

وال يزال عمل املنظمة وإصالحاتها عرضة لخطر االختالل املايل.
ففي عام  ،2019واجهت املنظمة أسوأ نقص يف السيولة النقدية
يف امليزانية العادية خالل عقد من الزمن ،وقد يزداد الوضع
سوءا ً يف عام  .2020وتضطرنا القيود النقدية إىل تحديد
أولويات العمل عىل أساس توافر األموال ،ال عىل أساس
األولويات الربنامجية.

تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف األمم املتحدة

أُحرز تقدم كبري يف تنفيذ اسرتاتيجية التكافؤ بني الجنسني يف
مقر األمم املتحدة ،واتخذ معظم الكيانات تدابري تكفل تحقيق
التكافؤ بني الجنسني يف كل واحد من املستويات

التكافؤ بني الجنسني يف املقر

التكافؤ بني الجنسني يف املواقع امليدانية
•60
•55
•50

•48
4 035/8 484

•45
•40
•35

•33
911/2 740
ﻣﺠﻤﻮع اﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ

اجتماع عام للمجتمع املدني واألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش :كان االجتماع العام فرصة للمجتمع املدني للتواصل مع األمني العام وقيادته العليا بشأن
املواضيع املتعلقة باملساواة بني الجنسني وعمل األمم املتحدة (نيويورك 12 ،آذار/مارس )2019
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•30
ف2-

ف3-

ف4-

ف5-

ﻣﺪ1-

ﻣﺪ2-

حقق األمني العام هدفه املتمثل يف تحقيق التكافؤ بني الجنسني
بنسبة  50/50يف صفوف كبار القادة يف وظائف وكالء األمني
العام واألمناء العامني املساعدين العاملني عىل أساس التفرغ
وذلك يف كانون الثاني/يناير  ،2020أي قبل املوعد املحدد
بعامني تقريبا
ال تزال هناك تحديات تعرتض تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف
امليدان ،وال سيما يف عمليات السالم التي ستظل تحظى
باالهتمام الكامل يف جهود كبار القادة من أجل بلوغ هدف
التكافؤ يف كل واحد من املستويات يف املنظمة بحلول عام 2028

األمني العام أنطونيو غوترييش مع أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيني املعني بالتنسيق (نيويورك ،ترشين الثاني/نوفمرب )2019
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آفاق املستقبل

اسرتاتيجية األمني العام لتسخري البيانات الالزمة للعمل
من قبل الجميع يف كل مكان
لتعزيز قدرتنا عىل مواجهة تحديات
القرن  ،21أعلن األمني العام
اسرتاتيجيته لتسخري البيانات من
أجل العمل من قبل الجميع يف كل
مكان – التي هي خطة شاملة للتغيري
املرتكز عىل البيانات استنادا ً إىل أفضل
املمارسات يف العالم.

تتيح لنا الجهود التي نبذلها للتعايف من آثار جائحة كوفيد19-
الفرصة لبناء عالم أكثر مساواة .وهذا يعني وضع عقد
اجتماعي جديد  -يتحقق يف ظله التكامل بني التعليم والعمالة
والتنمية املستدامة والحماية االجتماعية  -عىل أساس املساواة
بني الجميع يف الحقوق والفرص .ويجب أن تشمل نظم الحماية
االجتماعية يف املستقبل التغطية الصحية الشاملة وتعزيز عمالة
املرأة واملساواة بني الجنسني ،واالستثمار يف الخدمات العامة،
وإقامة اقتصادات تعمل لصالح الناس والكوكب.

ونحتاج أيضا إىل اتفاق عاملي جديد يتم فيه إعادة التوازن إىل
الحوكمة العاملية والنظم املالية والتجارية واالسرتشاد يف
القرارات بمعايري االستدامة ،بما يسهم يف تحقيق تطلعات خطة
عام  .2030وإذا كانت جائحة كوفيد 19-مأساة إنسانية ،فقد
أوجدت أيضا فرصة نادرة .فلنلتزم بالبناء عىل نحو أفضل،
مستمسكني بالرؤية والعزم الواردين يف امليثاق الذي و ُّقع قبل
 75عاما وما زال يشكل النرباس الذي ينري طريقنا املشرتك
صوب املستقبل.

فالبيانات متغلغلة يف جميع جوانب
َّ
تسخر
عملنا ،وقوتها  -عندما
بمسؤولية  -أمر بالغ األهمية يف تنفيذ
األولويات العاملية التي نعمل من
أجلها .إن تأثري أرسة األمم املتحدة
ً
فرصا فريدة
وخربتها وترابطها يخلق
للنهوض بـ “العمل يف مجال
البيانات” عىل الصعيد العاملي بتبرص
وفعالية ونزاهة.
وستقود هذه االسرتاتيجية جهودنا يف
مسار تحويل طويل األجل :حتى
يتمكن كل واحد ،يف كل مكان ،من
تطوير استخدام البيانات باعتبارها
موردا اسرتاتيجيا للفهم والتأثري
والنزاهة من أجل تنفيذ والياتنا لفائدة
الناس والكوكب عىل نحو أفضل.

زائرة شابة ترتدي قميصا كتب عليه “جيلنا سيغري العالم” تستمع إىل مرشدة سياحية ترشح أساليب عمل مجلس األمن
(نيويورك 15 ،ترشين الثاني/نوفمرب )2019
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أرسة األمم املتحدة :عملنا
األمانة العامة هي أحد األجهزة الرئيسية ألرسة األمم املتحدة يف نطاقها األوسع .وتتألف األجهزة من عدد كبري من الوكاالت والصناديق
والربامج؛ والهيئات الفرعية؛ واللجان الفنية واإلقليمية؛ ومعاهد التدريب وغريها.
وفيما ييل عينة من عمل أرسة األمم املتحدة األوسع نطاقا ،وال سيما عمل الوكاالت والصناديق والربامج العاملة يف امليدان.

األجهزة الرئيسية
الجمعية العامة

الهيئات
الفرعية

مجلس األمن

مؤسسات
البحث
والتدريب

الصناديق
والربامج

األمانة العامة

الهيئات
الفرعية

الهيئات
والكيانات
األخرى

املجلس االقتصادي واالجتماعي

اإلدارات
واملكاتب

مجلس الوصاية

محكمة العدل الدولية

اللجان
الفنية

املنظمات
ذات الصلة

اللجان
اإلقليمية

الوكاالت
املتخصصة

العمل املناخي

املرأة

حقوق اإلنسان

األطفال

الوقاية من األمراض

سبل العيش

حماية أو تحسني أو إصالح  344مليون
هكتار من املناظر الطبيعية واملوائل البحرية

مساعدة أكثر من  337 000فتاة وامرأة
بمنع تعرضهن لتشويه أعضائهن التناسلية
أو التصدي له

السعي إىل حماية حقوق اإلنسان وفضح
االنتهاكات ومساءلة مرتكبيها عن طريق إيفاد
 7 500بعثة رصد

تغذية  16مليون طفل بواسطة الوجبات
املدرسية اليومية

دعم تلقيح  108ماليني شخص ضد الحمى
الصفراء

مساعدة أكثر من مليوني امرأة شهريا يف
التغلب عىل مضاعفات الحمل والوالدة

مساعدة  40 000شخص من ضحايا
التعذيب يف  78بلدا

إفادة  51مليون طفل بربامج التحويالت
النقدية

تقديم املساعدة لشحن  21مليون جرعة
من لقاح الكولريا الفموي

دعم  5ماليني شخص يف  28بلدا ً منكوبة
بأزمات يف الحصول عىل فرصة عمل أو عىل
مصدر عيش أفضل

مؤازرة  150 000امرأة يف الحصول عىل
املساعدة القانونية

إقامة رشاكات مع  89بلدا ً من أجل إصالح
القوانني التمييزية

دعم  4,1ماليني طفل يف تلقي العالج من
سوء التغذية الحاد الوخيم

تقديم املساعدة لتدريب آالف األخصائيني
الصحيني ،واختبار  220 000عينة ،وتلقيح
 303 000شخص يف إطار خطة ملواجهة
تفيش مرض اإليبوال امتدت عىل  22شهرا

حشد التمويل ودعم تنمية الطاقة املتجددة
يف أكثر من  27بلدا ً ناميا ً
دعم توفري الطاقة النظيفة املستدامة
امليسورة التكلفة لفائدة  800 000أرسة
معيشية تقودها نسا ٌء يف  16بلدا

األمن الغذائي
توفري الغذاء واملساعدة لفائدة  87مليون
شخص يف  83بلدا ً
مساعدة  25مليون شخص بالتحويالت
النقدية يف  62بلداً ،وتمكني الناس من تحقيق
نتائج التغذية مع تعزيز األسواق املحلية يف
الوقت ذاته

الدعوة لصالح مشاركة املرأة وتمكينها يف
املجال االقتصادي ،ويشمل ذلك اعتماد 82
قانونا ً وسياسة عامة يف  40بلدا ً

السالم واألمن
تعهُّ د أكثر من  40بعثة سياسية وعملية
لحفظ السالم ،يعمل فيها  95 000من أفراد
حفظ السالم
إيفاد مبعوثني وممثلني خاصني لألمني العام
يف إطار الجهود الرامية إىل ضمان تحقيق
السالم املستدام يف  54سياقا
مساعدة نحو  60بلدا يف إجراء انتخاباتها
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توفري اللقاحات لفائدة  50يف املائة من
أطفال العالم ،مما ساهم يف إنقاذ حياة
 3ماليني شخص سنويا ً

املياه املأمونة والرصف الصحي
تسهيل حصول  18,3مليون شخص عىل
مياه الرشب بطريقة مأمونة
مساعدة  15,5مليون شخص يف الحصول
عىل خدمات الرصف الصحي األساسية

مساعدة  24مليون شخص يف  22بلدا يف
الحصول عىل الخدمات املالية
التعاون مع  30حكومة يف وضع مؤرشات
للفقر املتعدد األبعاد لتحسني اإلدماج
االجتماعي

النزوح
تسجيل  9ماليني الجئ العام املايض يف
نظام األمم املتحدة الستخدام القياسات
البيومرتية يف إدارة شؤون الهوية يف  69بلدا ً
مساعدة أكثر من  81 000شخص عديم
الجنسية يف اكتساب الجنسية أو تأكيدها
مساعدة  82,5مليون شخص فروا من
الحروب واملجاعة واالضطهاد وتقديم الحماية لهم

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة
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جهود األمم املتحدة من أجل التصدي لجائحة
كوفيد19-
أدت جائحة كوفيد 19-يف وقت وجيز إىل وفاة مئات اآلالف من
الناس وإصابة املاليني بالعدوى ،وأوقفت عجلة االقتصادات،
وأصابت بالخلل كل مظهر من مظاهر الحياة املعارصة .فهي
أكرب من مجرد أزمة صحية :إنها أزمة اقتصادية ،وأزمة

مبادرات األمني العام يف مجال السياسات

إنسانية ،وأزمة أمنية ،وأزمة يف مجال حقوق اإلنسان .وتتطلب
تدابري التصدي للجائحة عىل الصعيد العاملي إعادة التفكري يف
بنيات املجتمعات ويف سبل تعاوننا من أجل الصالح العام.

 23تموز/يوليه
تأثري جائحة كوفيد19-
عىل املنطقة العربية

 30تموز/يوليه
تأثري جائحة كوفيد19-
عىل جنوب رشق آسيا

 25آب/أغسطس
كوفيد 19-وتحويل قطاع
السياحة

 9تموز/يوليه
تأثري جائحة كوفيد 19-عىل
أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

 28تموز/يوليه
جائحة كوفيد19-
يف عالم حرضي

 4آب/أغسطس
التعليم أثناء جائحة كوفيد19-
وما بعدها
آب/أغسطس

تموز/يوليه

 25حزيران/يونيه
 9حزيران/يونيه
أثر جائحة كوفيد 19-عىل التدابري الشاملة التي اتخذتها
األمن الغذائي والتغذية األمم املتحدة للتصدي لجائحة
كوفيد19-
 3حزيران/يونيه
 19حزيران/يونيه
جائحة كوفيد19-
عالم العمل
واملرتحلون
وجائحة كوفيد19-
ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 000

 8أيار/مايو
نداء من أجل مناهضة
الكراهية وكره األجانب

 6أيار/مايو
مراعاة احتياجات ذوي  20أيار/مايو
اإلعاقة يف تدابري التصدي أثر جائحة كوفيد 19-يف أفريقيا
لجائحة كوفيد19-
 13أيار/مايو
 1أيار/مايو
كوفيد 19-والحاجة إىل اتخاذ إجراءات
أثر جائحة كوفيد 19-عىل
بشأن الصحة النفسية
كبار السن

حزيران/يونيه

10 000 — 1 000

 21أيار/مايو
حملة التحقق من املعلومات الوقائعية
املوثوقة بشأن كوفيد19-

أيار/مايو

1 000 — 100
100 — 10
10 — 1

ﺻﻔﺮ
الحدود واألسماء املبينة يف هذه الخريطة والعالمات املستخدمة فيها ال تعني أن األمم املتحدة
تقرها أو تقبلها رسميا.

ﻟﻢ ﺗﻘ ّﺪ م ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

التصدي للجائحة استنادا إىل ثالث ركائز
تستند جهودنا يف التصدي للجائحة إىل ركائز ثالث :أوال ،اتخاذ
تدابري صحية واسعة النطاق ،تشمل ترسيع العمل من أجل
توفري اللقاح وأدوات التشخيص والعالج لجميع الناس يف كل
مكان؛ ثانيا ،االجتهاد يف معالجة اآلثار املدمرة املرتتبة عىل
الجائحة عىل كل من الصعيد االجتماعي االقتصادي واإلنساني
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وصعيد حقوق اإلنسان؛ ثالثاً ،ضمان أن تستند جهود التعايف
إىل مبدأ البناء عىل نحو أفضل ،بما يكفل بناء مجتمعات أكثر
مساواة وشموال واستدامة وقدرة عىل الصمود ،وإقامة نظام
دويل قادر عىل حماية املنافع العامة العاملية الحاسمة واإليفاء
بواجب توفريها.

 31آذار/مارس
مسؤولية مشرتكة ،تضامن عاملي:
مواجهة اآلثار االجتماعية
االقتصادية
 23آذار/مارس
نداء من أجل وقف إطالق النار
عىل الصعيد العاملي
آذار/مارس

 16نيسان/أبريل
أثر جائحة كوفيد 19-عىل
األطفال

 23نيسان/أبريل
كوفيد 19-وحقوق اإلنسان:
كلنا معنيون

 9نيسان/أبريل
أثر جائحة كوفيد19-
عىل النساء

 17نيسان/أبريل
الديون وجائحة كوفيد:19-
تدابري تضامنية عاملية

 5نيسان/أبريل
نداء من أجل مناهضة
العنف الجنساني

نيسان/أبريل
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اسرتاتيجيات عمليات التصدي املشرتكة بني أرسة األمم املتحدة ورشكائها
 - 1الصحة :الخطط االسرتاتيجية للتأهب ملواجهة جائحة كوفيد 19-والتصدي لها
األهداف االسرتاتيجية

1
2
3
4
5

الرشكاء

أكثر من 200

تعبئة جميع القطاعات واملجتمعات املحلية

من الحكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري
الحكومية ومعاهد البحث ومؤسسات األعمال

التحكم يف الحاالت واملجموعات املتفرقة والوقاية من انتقال
العدوى عىل الصعيد املجتمعي
وقف انتقال العدوى عىل الصعيد املجتمعي

احتياجات التمويل

بلغت االحتياجات املطلوبة

خفض الوفيات

 1,74بليون دوالر

إيجاد لقاحات وعالجات مأمونة وفعالة

حُ ّ
صل منها  1,44بليون دوالر (موّل منها  83يف املائة)

 - 2العمل اإلنساني :خطة االستجابة اإلنسانية عىل الصعيد العاملي

األهداف االسرتاتيجية

1

احتواء انتشار جائحة كوفيد 19-وتقليص معدالت االعتالل
والوفاة

2

الحد من تدهور األصول البرشية ومن تراجع إعمال حقوق
اإلنسان والتفكك االجتماعي وتقلص سبل العيش

3

حماية الالجئني والنازحني واملهاجرين والفئات الضعيفة
ومساعدتهم ومنارصة قضاياهم

الرشكاء

أكثر من 110

من املنظمات الدولية واملنظمات غري الحكومية
احتياجات التمويل

بلغت االحتياجات املطلوبة

 10,31باليني دوالر

فليس بوسعنا أن نرتك أي شخص خلف الركب يف جهودنا
ملكافحة الجائحة والتعايف من آثارها .ولدعم قادة العالم،
ُ
أصدرت موجزات سياساتية لتوجيه الجهود صوب من هم يف
َ
َ
ّ
أمس الحاجة إليها .فلن يَسلم أحد حتى يَسلم الجميع.

جهود أرسة األمم املتحدة
األوسع نطاقا
لقد تجندت منظومة األمم املتحدة بأرسها وراء منظمة الصحة
العاملية فيما اتخذته من تدابري صحية لتوزيع اإلمدادات الطبية،
وتدريب األخصائيني الصحيني ،ودعم عمليات الفحص
والتعقب ،والوقاية من انتشار الفريوس ،ونرش املعلومات ،ودعم
الخطط الوطنية.
ُ
دعوت إىل اجتماع مع قادة العالم بشأن
وبصفتي أمينا عاما،
موضوع التعاون يف صنع لقاح يتاح عامليا بتكلفة ميسورة،
وبشأن مسائل التمويل وتخفيف عبء الديون .ويف  23آذار/
ُ
وجهت نداء إىل وقف إطالق النار عىل الصعيد العاملي،
مارس،
أيده ما يقرب من  180دولة عضوا ،وأكثر من  20حركة
مسلحة ،و  800هيئة من املجتمع املدني.
وتقدم وكاالتنا اإلنسانية بالفعل الدعم ألكثر من  100مليون
شخص يف جميع أنحاء العالم ،وهي تويل أولوية قصوى

ملواصلة توفري املساعدة املنقذة للحياة يف وقت تواصل فيه أيضا
دعم جهود منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقا يف تصديها
للجائحة من خالل الخطة اإلنسانية العاملية ملواجهة كوفيد.19-
ومن خالل منظومة األمم املتحدة اإلنمائية ،نقدم املساعدة يف
خمسة مجاالت هي :الخدمات الصحية األساسية؛ والحماية
االجتماعية والخدمات األساسية؛ وحماية الوظائف وتقديم
الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والعاملني يف القطاع غري
الرسمي؛ والتمويل؛ والتماسك االجتماعي والقدرة عىل الصمود.
وتجندت أفرقة األمم املتحدة القطرية لدعم التصدي للجائحة
عىل نحو منسق ،بالتعاون مع الحكومات واملؤسسات املالية
الدولية وغريها من الجهات يف مجال تقييمات األثر االجتماعي
االقتصادي وإيجاد حلول رسيعة بأسلوب “حالة الطوارئ
اإلنمائية”.
وتدعم الوكاالت املتخصصة الحكومات والرشكاء بإرشادات
بشأن تدابري الصحة العامة ،والطريان ،والشحن البحري،
والسياحة ،والتكنولوجيا ،واإلمدادات الغذائية واألمن ،والزراعة،
وغريها من املجاالت التي ترضرت من الجائحة.
واتخذت بعثات حفظ السالم تدابري التخفيف ملواصلة حماية
املجتمعات املحلية املستضعفة مع العمل يف الوقت ذاته عىل
تعزيز سالمة موظفينا وصحتهم والحفاظ عىل استمرار
العمليات.

حُ ّ
صل منها  2,475باليني دوالر (موّل منها  24يف املائة)

 - 3التنمية :إطار التدابري االجتماعية االقتصادية التي اتخذتها األمم املتحدة

األهداف االسرتاتيجية

1
2
3
4
5

الرشكاء

أكثر من 165

حماية الخدمات والنظم الصحية يف أثناء األزمة

مؤسسة وطنية يف البلدان واألقاليم التي تعمل بها
أفرقة قطرية تابعة لألمم املتحدة

حماية الناس :الحماية االجتماعية والخدمات األساسية
حماية الوظائف واملنشآت الصغرية واملتوسطة والقطاع غري الرسمي

احتياجات التمويل

تيسري التدابري املتخذة عىل صعيد االقتصاد الكيل والتعاون
املتعدد األطراف

بلغت االحتياجات املطلوبة

دعم التماسك االجتماعي والصمود املجتمعي

حُ ّ
صل منها  58مليون دوالر (موّل منها  6يف املائة)

االهتمام بأشد البلدان والسكان ترضرا ً
ُ
دعوت إىل إيالء اهتمام خاص ألشد املترضرين من
منذ البداية،
الجائحة .ويدخل يف هذا اإلطار  63بلدا من البلدان التي تعاني
أصال من أزمات إنسانية أو أزمات الالجئني ،والفئات الضعيفة
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 1بليون دوالر

التي من بينها النساء واألطفال واملسنون واملثليات واملثليون
ومزدوجو امليل الجنيس ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو
صفات الجنسني ،وذوو اإلعاقة ،وذوو االعتبارات املتعلقة
بالصحة العقلية ،واملرتحلون.

قامت بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان بتدريب األخصائيني االجتماعيني والناشطني الشباب عىل تثقيف املجتمعات املحلية بشأن سبل
الحماية من اإلصابة بمرض كوفيد( 19-بور ،جنوب السودان 15 ،تموز/يوليه )2020

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة
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جهود أرسة األمم املتحدة عىل أرض الواقع
التنسيق الطبي

UN FAMILY SUPPORT ON THE GROUND

سالسل اإلمدادات الطبية

تنسيق الجهود االسرتاتيجية بني  174بلدا ً
وبني منظمة الصحة العاملية يف مجال التأهب
ملواجهة جائحة كوفيد 19-والتصدي لها

أكثر من  452مليون قطعة من معدات
الحماية الشخصية ُشحنت أو سيجري شحنها

التنسيق الطبي

سالسل اإلمدادات الطبية

تقديم الدعم إىل  123بلدا يف صوغ خططها
الصحية الوطنية وتسجيل احتياجاتها املالية يف بوابة
منظمة الصحة العاملية الخاصة بالرشكاء

 29مليون من أدوات تشخيص املرض
ولوازم الرعاية الجماعية ُشحنت أو سيجري
شحنها

الدعم الطبي

التصدي لألزمة

توفري  12 000رسير من قبل شبكة أفرقة إدارة
حاالت الطوارئ التابعة ملنظمة الصحة العاملية
لتعزيز قدرات الرعاية الرسيرية

مساهمة  110من الحكومات واملنظمات غري
الحكومية باألموال يف إطار الخطة العاملية
لتلبية االحتياجات اإلنسانية

الدعم املجتمعي
جرى االتصال بزهاء  2,6بليون شخص
بواسطة الرسائل املتعلقة بالوقاية والحصول
عىل الخدمات الصحية

التصدي لألزمة
القيام عىل وجه الرسعة بوضع قائمة من  63بلدا ً
لالستفادة عىل سبيل األولوية من املساعدة الطارئة
عن طريق االستعانة بمؤرش إدارة املخاطر يف مواجهة
جائحة كوفيد19-

الدعم املجتمعي

التصدي لألزمة

مشاركة  4,2ماليني شخص يف أكثر من 119
من دورات منظمة الصحة العاملية املفتوحة
املتخصصة يف املواضيع املتعلقة بمرض كوفيد19-

تزويد  22 493أرسة معيشية ترضرت من
جائحة كوفيد 19-بمنح نقدية إنسانية متعددة
القطاعات لتلبية االحتياجات األساسية

الدعم املجتمعي

التصدي لألزمة

تدريب  2,1مليون شخص متخصص يف املجال
الصحي والعمل املجتمعي عىل كشف حاالت العدوى
بالفريوس وإحالتها وإدارتها عىل نحو مالئم يف امليدان

استفادة  36مليون أرسة معيشية من
مساعدات اجتماعية جديدة أو إضافية تقدمها
الحكومات بدعم من كيانات األمم املتحدة

التعايف عىل نحو أفضل
أماطت جائحة كوفيد 19-اللثام عن أوجه هشاشة تتجاوز
بكثري نطاق الصحة العاملية .ويتيح التعايف من آثار الجائحة
الفرصة ملعالجة أوجه الالمساواة واإلقصاء والثغرات التي
تعتور نظم الحماية االجتماعية ،ومواجهة أزمة املناخ والعديد
من مظاهر الظلم التي كشفتها .فبدال ً من العودة إىل النهج غري
املستدامة ،يجب أن ننتقل إىل اعتماد الطاقة املتجددة والنظم
الغذائية املستدامة ،وكفالة املساواة بني الجنسني ،وبناء شبكات
أقوى لألمان االجتماعي ،وتوفري التغطية الصحية الشاملة
وإقامة نظام دويل قادر عىل الوفاء بما هو مطلوب.

مواصلة عملنا
استطاعت األمم املتحدة أن تواصل القيام بعملها بأقل قدر من
االنقطاع يف أثناء جائحة كوفيد 19-وذلك بفضل ما هو
موضوع من تدابري قوية لضمان استمرارية ترصيف األعمال،
بما يف ذلك االستثمارات التي جرت عىل مدى السنوات القليلة

املاضية يف مجال منصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي
مكنت موظفي املنظمة من االستمرار يف التعاون فيما بينهم
وعدم التعثر يف اإلنتاجية ،وقد تعني عىل أعداد كبرية منهم أن
ينتقلوا فجأة إىل ترتيبات العمل عن بعد.
وأتاحت لنا اإلصالحات التي نفذت منذ كانون الثاني/يناير
 2019أن نواجه بفعالية تحدي العمل يف أثناء الجائحة .وتشمل
التغيريات التي أحدثها اإلصالح وضع نظام جديد قوي ومستقل
لتنسيق جهود التنمية املستدامة ،وتعزيز السلطة املفوضة
لكبار املديرين لتمكينهم من أن يعالجوا بشكل أفضل املسائل
املرتبطة بوالياتهم ومواقعهم ،والتحول إىل نهج أذكى يف إدارة
سالسل اإلمداد سهَّ ل الحصول الرسيع عىل السلع والخدمات
الرضورية وتسليمها وزيادة توضيح تقسيم املسؤوليات يف
مجال املوارد البرشية ،مما مكن من إجراء مراجعة رسيعة
للسياسات وتقديم الدعم التشغييل دون انقطاع ،ودمج القدرات
الطبية والصحية املتنافرة يف املقر يف هيكل موحد أقدر عىل
تنسيق الدعم الطبي ملوظفي األمم املتحدة وترتيبات إجالئهم.
ومن ثم فقد كانت جائحة كوفيد 19-بمثابة فرصة مهمة
إلثبات سالمة املبادئ التي قامت عليها اإلصالحات.

أطباء وممرضات صندوق األمم املتحدة للسكان يف إطار جهود مكافحة كوفيد( 19-كارياكواو ،فنزويال 5 ،أيار/مايو )2020

يف  31آب/أغسطس 2020
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الربامج الرئيسية
موظفو األمم املتحدة يقفون خارج ركن العمل من أجل
أهداف التنمية املستدامة يف مرج مقر األمم املتحدة .ويمثل
هذا الركن فرصة جديدة إلعادة تشكيل املشاركة املتعددة
األطراف خالل األسبوع الرفيع املستوى للجمعية العامة
(نيويورك 20 ،أيلول/سبتمرب )2019

• دعم األجهزة العاملية لتقرير السياسات
• التعاون الدويل ألغراض التنمية
• التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية

املوارد اإلرشادية

 1,6بليون دوالر
 483مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية و 1,1
بليون دوالر من التربعات

واليات مختارة
• اإلعالن السيايس لالستعراض الرفيع املستوى ملنتصف املدة
بشأن تنفيذ برنامج عمل فيينا ،قرار الجمعية العامة 15/74
• اإلعالن السيايس لالجتماع الرفيع املستوى الستعراض التقدم
املحرز يف معالجة أولويات الدول الجزرية الصغرية النامية من
خالل تنفيذ إجراءات العمل املعجل للدول الجزرية الصغرية
النامية (مسار ساموا) ،قرار الجمعية العامة 3/74
• متابعة وتنفيذ إجراءات العمل املعجَّ ل للدول الجزرية الصغرية
النامية (مسار ساموا) واسرتاتيجية موريشيوس ،قرار الجمعية
العامة 217/74
• إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلنمائية يف سياق االستعراض
الشاملالذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية
التي تضطلع بها منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية ،قرار
الجمعية العامة 279/72

تشجيع النمو
االقتصادي المطرد
والتنمية المستدامة

• اإلعالن السيايس للمنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني
بالتنمية املستدامة ،قرار الجمعية العامة 4/74
• إعالن شالالت فيكتوريا بشأن عقد األمم املتحدة للعمل واإلنجاز
من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا ECA/RFSD/2020/16

كيانات مختارة
• إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
• مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
• مكتب املمثل السامي ألقل البلدان نموا ً والبلدان النامية غري
الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية
• اللجان اإلقليمية
• موئل األمم املتحدة
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• برنامج األمم املتحدة للبيئة
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

السياق
لقد دخل تنفيذ خطة عام  2030عامه الخامس والعمل عىل
مواصلته يتسارع حاليا مسرتشدا بوعد الخطة أال يرتك أح ٌد
خلف الركب.
ففي عام  ،2019أكدت الدول األعضاء من جديد التزامها
املشرتك بخطة عام  ،2030حيث دعا القادة إىل عقد للعمل من
أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام  .2030وقد
أكدت جائحة كوفيد 19-أهمية ترسيع وترية التقدم املحرز يف
القضاء عىل أوجه الحرمان األساسية ،والحد من مظاهر
الالمساواة ،وعكس مسار تغري املناخ وفقدان التنوع
البيولوجي ،وكلها تطلعات محورية يف الخطة.

االنتعاش بشكل أفضل يقتيض إيجاد
اقتصادات أكثر استدامة وبناء مجتمعات قادرة
عىل الصمود للحفاظ عىل بيئتنا وعدم ترك أحد
خلف الركب.
لييو جنمن ،وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية
األمني العام أنطونيو غوترييش يتحدث يف افتتاح قمة األمم املتحدة للعمل املناخي ،التي تهدف إىل تعزيز الطموح وترسيع العمل لتحقيق أهداف اتفاق
باريس (نيويورك 23 ،أيلول/سبتمرب )2019
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صورة لوحات إعالنية تع ّرف بأهداف التنمية املستدامة يف ساحة تايمز
سكوير ،بمدينة نيويورك ،عُ رضت قبل انطالق األسبوع الرفيع املستوى
للجمعية العامة لألمم املتحدة (نيويورك 19 ،أيلول/سبتمرب )2019
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األهداف الرئيسية
تقدم املنظمة حلوال ً لتعزيز عالقات التعاون والرشاكة الدولية يف
متابعة تنفيذ الخطط العاملية التحويلية ،ومن ضمنها خطة عام
 ،2030واتفاق باريس ،وإطار سنداي للحد من مخاطر
الكوارث للفرتة  ،2030-2015وخطة عمل أديس أبابا،
وبرنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد
 .2020-2011ويقدَّم الدعم اإلقليمي بقيادة اللجان اإلقليمية
واملكاتب اإلقليمية التابعة لكيانات منظومة األمم املتحدة
اإلنمائية يف أفريقيا ،وآسيا واملحيط الهادئ ،وأمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ،وأوروبا ،وغرب آسيا .وعىل أرض
الواقع ،يساعد املنسقون املقيمون يف  162بلدا وإقليما عىل
تنسيق خربات جميع الكيانات املقيمة وغري املقيمة يف منظومة
األمم املتحدة اإلنمائية دعما للجهود الوطنية.

النتائج الرئيسية
تقييم التقدم املحرز عىل صعيد أهداف
التنمية املستدامة والتعجيل بتنفيذها
بعد خمس سنوات من وضع أهداف التنمية املستدامة ،أصبحت
هذه األهداف مرآة للرغبة الجماعية يف بناء عالم أفضل للناس
وللكوكب .وتؤدي األمم املتحدة دورا رئيسيا يف دعم تنفيذ الدول
األعضاء لألهداف .فمنذ عام  ،2016وضع  168بلدا خططا
لتنفيذ األهداف وقدمت استعراضات وطنية طوعية يف املنتدى
السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة ،مما يدل عىل
التزامها بتكييف السياسات واملؤسسات مع متطلبات التنفيذ.
وعىل الرغم من التقدم املحرز يف بعض من أهداف التنمية
املستدامة السبعة عرش ،بما يف ذلك املؤرشات املتعلقة بالفقر
والجوع وعمالة الشباب والتنوع البيولوجي وتغري املناخ
والوصول إىل العدالة ،فإن العالم ال يسري عىل الطريق الصحيح
لتحقيقها بحلول عام  .2030وتبعا لذلك ،اجتمع قادة العالم يف
أيلول/سبتمرب  2019يف إطار أول قمة تعقدها األمم املتحدة
بشأن خطة عام  2030منذ اعتمادها .وكان من نتائج القمة أن
التزمت الدول األعضاء بالتعجيل بالتنفيذ من خالل تسخري عقد
للعمل يف هذا الصدد .ومنذ ذلك الحني ،دعوت إىل زيادة التعبئة
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والطموح والتمويل والحلول ،وال سيما فيما يتعلق بقضايا
الفقر واملناخ واملساواة بني الجنسني.
ويعتمد العمل املعجَّ ل من أجل تنفيذ خطة  2030عىل توافر
بيانات وإحصاءات مصنفة عالية الجودة .وتهدف مبادرة “آنية
البيانات” إىل اإلرساع باالستخدام املستدام للمعلومات الجغرافية
املكانية والبيانات الضخمة وغريها من املصادر غري التقليدية.
ومن خالل املبادرة العاملية للمؤرشات املتعلقة باألرايض ،عىل
سبيل املثال ،جرى تدريب أكثر من  200خبري عىل جمع
البيانات واإلبالغ عنها.
تقييم بلوغ أهداف التنمية املستدامة لعام 2019
اجتماع

أكثر من 125

من كبار املسؤولني الحكوميني باألمم املتحدة يف عام 2019

 ...مع أكثر من

2 000

مشاركون ومشاركات يتحدثون أثناء املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة املعقود تحت رعاية الجمعية العامة
(نيويورك 24 ،أيلول/سبتمرب )2019

ممثل يف مختلف القطاعات...
 ...لبحث التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة يف

47

بلدا ً ( 1+يف ... )2018
وسيستكملون استعراض التقدم املحرز يف

168

بلدا بحلول عام 2020

إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنمائية -
باالعتماد عىل جيل جديد من املنسقني املقيمني
التابعني لألمم املتحدة ،الذين يقودون أفرقة
األمم املتحدة يف امليدان  -أم ٌر رضوري لوفاء األمم
املتحدة بمسؤولياتها يف دعم الدول األعضاء
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

البعد اإلقليمي للتنمية يحقق أكثر مما تحققه
فرادى اإلجراءات املتخذة عىل الصعيد الوطني؛
فقضايا التنمية تتطلب نهجا ً عابرا ً للحدود.
أليسيا بارسينا ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

روبرت بايرب ،األمني العام املساعد للتنسيق االسرتاتيجي

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة
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خطة التنمية املستدامة لعام 2030
ملحة عامة
القضاء عىل الفقر

القضاء التام عىل الجوع

الصحة الجيدة والرفاه

الحد من أوجه عدم املساواة

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

االستهالك واإلنتاج املسؤوالن

نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخط
الدويل للفقر ،املجموع
•29
•29

انتشار نقص التغذية

معدل وفيات املواليد
(عدد الوفيات من بني  1 000مولود حي)
31
31

حصة العمالة من إجمايل الناتج املحيل

نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف
أحياء فقرية

البصمة املادية للفرد الواحد
(عدد األطنان املرتية لكل شخص)

•15
•15

•11
•11

•24
•24

2019
2019
2019

2015
2015
2015

1999
1999
1999

2018
2018
2018

2015
2015
2015

2000
2000
2000

2018
2018
2018

2015
2015
2015

2000
2000
2000

2017
2017
2017

2015
2015
2015

2004
2004
2004

2018
2018
2018

2015
2015
2015

2000
2000
2000

2017
2017
2017

بعد إحراز تقدم واسع ،أصبح ثمة تزايد يف عدد
األشخاص الذين يعانون من الجوع.

8,8
8,8

ُسجّ ل انخفاض مطرد يف عدد السكان الذين يعيشون يف
مستوطنات حرضية عشوائية.

شهدت حصة الدخل القومي املوجهة لقطاع العمالة اتجاها
تنازليا.

2015
2015
2015

شهد معدل وفيات املواليد انخفاضا مطردا.

•28
•28

2000
2000
2000

•85
•85
•85

•51
•51

18
18

•8
•8

حتى عام  ،2019كان  8يف املائة تقريبا من سكان العالم
يعيشون يف فقر مدقع.

•54
•54

12,2
12,2

ازدادت البصمة املادية العاملية لكل شخص.

التعليم الجيد

املساواة بني الجنسني

املياه النظيفة والنظافة الصحية

العمل املناخي

الحياة تحت املاء

الحياة يف الرب

معدل إتمام الدراسة االبتدائية
(للفئات العمرية املعنية)

حصة املقاعد التي تشغلها النساء
يف الربملانات

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات
الرصف الصحي املدبَّرة بأمان

قيام األطراف بإرسال تقارير إىل األمم
املتحدة عن مساهماتها املقررة وطنيا

متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي
البحري الرئيسية املشمولة باملناطق املحمية

املناطق الغابوية الخاضعة لخطة شهادات
اإلدارة الحرجية املؤكدة
22
 41,580ﻛﻢ
2
 41,580ﻛﻢ

•83
•83
•83

•45
•45
•45

•25
•25
•25

•46
•46

186
186

•31
•31

•28
•28
•28

•13
•13
•13

2017
2017
2017

2015
2015
2015

2020
2020
2020

2015
2015
2015

2000
2000
2000

2017
2017
2017

2015
2015
2015

2000
2000
2000

2020
2020
2020

2015
2015
2015

2019
2019
2019

2000
2000
2000

الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة

العمل الالئق ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

السالم والعدل واملؤسسات القوية

نسبة السكان الذين يحصلون عىل الكهرباء

معدل البطالة يف العالم

اإلنفاق عىل البحث والتطوير كنسبة مئوية
من الناتج املحيل اإلجمايل

البلدان التي أنشأت مؤسسات حقوق
اإلنسان يف إطار االمتثال ملبادئ باريس

صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية (النسبة
املئوية من الدخل القومي اإلجمايل املحدد
من قبل لجنة املساعدة اإلنمائية)
•0,3
•0,3

• 1,7
• 1,7

•88,9
•88,9
•88,9

•77,7
•77,7

•5,4
•5,4

•16
•16

•1,5
•1,5

2017
2017
2017

2015
2015
2015

2000
2000
2000

2019
2019
2019

2015
2015
2015

2000
2000
2000

2017
2017
2017

2015
2015
2015

2000
2000
2000

2019
2019
2019

2015
2015
2015

2000
2000
2000

انخفضت نسبة البطالة يف العالم مقارنة بما كانت عليه يف
عام .2000

أصبحت أنشطة البحث والتطوير تحظى باألولوية عىل نحو
متزايد يف جميع أنحاء العالم.

ال تتجاوز نسبة البلدان التي لديها مؤسسات لحقوق اإلنسان
تمتثل ملبادئ باريس  50يف املائة.

2017
2017
2017
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•5,8
•5,8

2015
2015
2015

األغلبية الساحقة من سكان العالم أصبحت حاليا تنتفع
بالكهرباء.

•40
•40

2020
2020
2020

يلزم بذل املزيد من الجهود لحفظ الغابات وإصالحها يف جميع
أنحاء العالم.

عقد الرشاكات لتحقيق األهداف

•0,3
•0,3

2015
2015
2015

لم يتحقق بعد توفري التعليم االبتدائي للجميع وعىل قدم
املساواة.

حصول املزيد من الناس حاليا عىل خدمات الرصف
الصحي املدبَّرة بأمان.

يجب بذل املزيد من الجهود لحماية مناطق التنوع
البيولوجي الرئيسية.

2000
2000
2000

إحراز تقدم كبري صوب سد النقص يف تمثيل املرأة
يف الربملان.

أبلغ  186من بني  189طرفا موقعا عىل اتفاق باريس األم َم
املتحدة بمساهماتها املقررة وطنيا.

2015
2015
2015

0
0

 40,589ﻛﻢ
 40,589ﻛﻢ

22
2

لم يتحقق بعد عىل املستوى الجماعي بلوغ نسبة  0,7يف املائة
من املعونة/الدخل القومي اإلجمايل املخصصة للمعونة الدولية.
املصدر :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

التعجيل بالتقدم املحرز

ال يظهر بعد مرور خمس سنوات من انطالق تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة أن بلوغها ممكن بحلول
عام  ،2030بالرغم من التقدم املحرز يف بعض
املجاالت .وعالوة عىل ذلك ،تباطأ التقدم بسبب
جائحة كوفيد - 19-بل حصل تراجع يف بعض
الحاالت  -يف جميع األهداف الـ .17وهذا يجعل
عقد العمل أكثر إلحاحا ،ويتطلب تنفيذه الدعم من
الدول األعضاء والرشكاء اآلخرين.
للحصول عىل تقرير مفصل عن التقدم املحرز يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،يرجى زيارة املوقع
www.un.org/sustainabledevelopment/
progress-report/
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عدم ترك أحد خلف الركب
القضاء عىل الفقر والحد من مظاهر الالمساواة هما صلب خطة
عام  .2030وال يزال ثمة  1,3بليون شخص حاليا ممن هم
عرضة لخطر اإلقصاء من بلوغ أهداف التنمية املستدامة بسبب
الفقر املتعدد األبعاد .ولذلك ،فإن األمم املتحدة تدعم املبادرات
املتخذة لصالح البلدان والشعوب الضعيفة ،عىل أساس مبدأ
“عدم ترك أحد خلف الركب” .فعىل سبيل املثال ،اشرتكنا يف
تنظيم املؤتمر العاملي املعني بتعزيز االستفادة من الطاقة
والتمويل يف أقل البلدان نموا ً يف عام  ،2019حيث إن الحصول
عىل الطاقة املستدامة عامل رئييس مساعد يف تنفيذ أهداف
التنمية املستدامة .وباإلضافة إىل ذلك ،ساعدنا يف إنشاء التحالف
من أجل الحصول عىل الطاقة املستدامة يف مؤتمر قمة العمل
املناخي لعام  2019لترسيع تعميم استفادة املناطق الريفية
والضعيفة من الطاقة املستدامة .وكان استعراض منتصف املدة

إلجراءات العمل املعجَّ ل للدول الجزرية الصغرية النامية (مسار
ساموا) أيضا مناسبة عززت فيها الدول األعضاء التزامها
باحتياجات الدول الجزرية الصغرية النامية.
ويف إطار دعم األمم املتحدة للتوسع العمراني املستدام ،أصدرت
مذكرتي التوجيهية بشأن األرايض والنزاعات ،واملبادئ التوجيهية
ملنظومة األمم املتحدة بشأن املدن واملستوطنات البرشية األكثر
أمانا ،و “الروابط الحرضية  -الريفية :مبادئ توجيهية وإطار
للعمل من أجل التنمية العمرانية املتكاملة” ،التي تسهم يف
تحسني تأمني حيازة األرايض وتسوية املنازعات املتعلقة بها
وتركز عىل  1,2مليون شخص من الفئات الضعيفة يف  13بلدا.
ويف مجال التجارة ،أيدنا السياسات التي تتيح للمرأة االستفادة من
الفرص املتاحة يف إطار التبادل الدويل ،وذلك مثال من خالل مبادرة
التجارة عرب الحدود يف ست مقاطعات حدودية يف مالوي وجمهورية
تنزانيا املتحدة وزامبيا ،التي تدرب التاجرات غري النظاميات عىل
طرق إضفاء الطابع النظامي عىل أعمالهن التجارية.

صورة لطالب مركز التعليم الوطني يف سانت إسربي دي غران شومان ،أثناء البعثة التي قام بها إىل هايتي الفريق االستشاري املخصص التابع
للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة (غران شومان ،هايتي 23 ،أيار/مايو )2019

ييتنبريش نيغويس ،املحامية واملناضلة من أجل حقوق ذوي اإلعاقة ،والفائزة بجائزة نوبل البديلة لعام  ،2017تقدم إحاطة للصحافة
عن قضية النساء ذوات اإلعاقة ،عىل هامش الدورة الثانية عرشة ملؤتمر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
(نيويورك 12 ،حزيران/يونيه )2019

اإلعاقة
اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة عنرصٌ رئييس
يف عدم ترك أحد خلف الركب ،وهي تمثل أول اسرتاتيجية
عىل اإلطالق وضعت عىل نطاق منظومة األمم املتحدة لصالح
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 1بليون شخص من ذوي اإلعاقة .وتهدف االسرتاتيجية ،التي
بدأ تنفيذها يف عام  ،2019إىل تعميم مراعاة اعتبارات اإلعاقة
يف جميع أنحاء منظومة األمم املتحدة.

التحرض هو حقا من عوامل تحقيق التحول:
فلدينا اآلن فرصة قلما تتاح لتصحيح األمور.
ومستقبلنا يتوقف عىل جعل مدننا أكثر إنصافا
وقدرة عىل مقاومة آثار تغري املناخ ومكانا
يحتضن الجميع.

يجب أن نضمن ألضعف البلدان  -أقل البلدان
نموا ،والبلدان النامية غري الساحلية ،والدول
الجزرية الصغرية النامية  -القدرة عىل إسماع
صوتها بقوة ووضوح والنهوض بخططها
لتحقيق التنمية املستدامة.

ميمونة مهد رشيف ،املديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة

فيكيتامولوا كاتوا أتواكامانو ،املمثلة السامية ألقل البلدان نموا ً
والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية
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العمل املناخي
بالنظر إىل املستويات القياسية التي بلغتها االنبعاثات العاملية،
دعوت القادة إىل قمة العمل املناخي يف أيلول/سبتمرب من عام
 ،2019التي أسفرت عن التزام  70بلدا بخطط وطنية أكثر طموحاً.
ولبى الدعوة أيضا قادة مؤسسات األعمال ،حيث تعهد بضع من أكرب
املؤسسات املديرة لألصول يف العالم  -املسؤولة عن توجيه أكثر من
تريليوني دوالر من االستثمارات  -باالنتقال إىل حافظات استثمارية
محايدة كربونيا بحلول عام  .2050ويف عام  ،2020اختتمنا أيضا
عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي ،الذي قطعت خالله  63حكومة
عىل نفسها التزامات يف إطار حملة البحار النظيفة.
وقد دقت األوساط العلمية مرارا ً وتكرارا ً ناقوس الخطر بشأن حالة
الطوارئ املناخية ،بما يف ذلك انهيار التنوع البيولوجي ،مما جعل
عام  2020فرصة سانحة جدا للعمل .ويف حني أُجّ لت عدة مناسبات
كان من املزمع تنظيمها يف عام  2020بسبب الجائحة ،فإن تغري
املناخ ال يزال يشكل أكرب تهديد يواجه البرشية يف املدى الطويل.
ولذلك ،فإننا بحاجة إىل زيادة الطموح والعمل بشأن قضية تغري
املناخ ،ألن الفريوس إنما يزيد من ضعفنا أمام التهديدات العاملية.

التحدي البيئي الذي نواجهه قادر عىل أن
يغري مجرى التاريخ .والقرار لنا وحدنا يف تغيري
مسارنا إما صوب االتجاه الصحيح وإما صوب
نقيضه.
إنغر أندرسن ،املديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للبيئة

غريتا ثونربغ (الثانية من اليمني) ،ناشطة يف مجال املناخ ،تتحدث يف افتتاح قمة األمم املتحدة للشباب بشأن املناخ .من اليسار إىل اليمني:
انيوهي نيوروغ ،ناشطة يف مجال املناخ؛ األمني العام أنطونيو غوترييش؛ السيدة ثونربغ؛ برونو رودريغيز ،ناشط يف مجال املناخ
(نيويورك 21 ،أيلول/سبتمرب )2019

الشباب
أبرز تقرير الشباب يف العالم الدور األسايس الذي يؤديه
الشباب يف النهوض بخطة عام  .2030ولتعبئة الشباب

للعمل املناخي ،وفرت قمة الشباب بشأن املناخ لعام 2019
منربا ً للقادة الشباب من  140بلدا ً وإقليماً.

موظفو األمم املتحدة وأفراد أرسهم يحتشدون تأييدا لإلرضاب العاملي من أجل املناخ يف ساحة الزوار بمقر األمم املتحدة ،قبيل انعقاد قمة العمل املناخي التي
عقدتها األمم املتحدة بأيام قليلة (نيويورك 23 ،أيلول/سبتمرب )2019
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مبادرة تسليط الضوء
مبادرة “تسليط الضوء” ( )Spotlight Initiativeهي برنامجٌ
متعدد السنوات يحظى بدعم االتحاد األوروبي ويهدف إىل إنهاء
العنف ضد النساء والفتيات .وتعزز املبادرة ،بواسطة برامجها
القائمة عىل الحقوق ،تعاون األمم املتحدة ورشاكتها مع املجتمع
املدني لدعم الجهود الحكومية يف تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة.

سفرية النوايا الحسنة لهيئة األمم املتحدة للمرأة عىل الصعيد اإلقليمي ،جاها
دوكوريه (عىل اليسار) ونصرية مبادرة تسليط الضوء املمثلة سيسيليا سواريز
(عىل اليمني) وهما تحمالن الفتة خالل مناسبة عقدت يف إطار مبادرة تسليط
الضوء تحت شعار“ :القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات :التقدم املحرز
والتوقعات” (نيويورك 26 ،أيلول/سبتمرب )2019

توعية  42مليون

توقيع أو تعزيز

41

شخص بواسطة الحمالت
املناهضة لألعراف
االجتماعية الضارة والقوالب
النمطية الجنسانية

اختتمت الدورة الثالثة والستون للجنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة أعمالها بعد أسبوعني من الحوار بالتزام قوي من الدول األعضاء بحماية وتحسني استفادة
النساء والفتيات من نظم الحماية االجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية املستدامة (نيويورك 22 ،آذار/مارس )2019

املساواة بني الجنسني
يصادف عام  2020الذكرى السنوية الخامسة والعرشين
العتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني .ويف الفرتة التي سبقت دورة
لجنة وضع املرأة لعام  ،2020أجرت الدول األعضاء
استعراضات وطنية للتقدم املحرز والتحديات املتصلة بمنهاج
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العمل .وقد أتم أكثر من  160دولة استعراضاتها حتى الحني،
وشكلت هذه االستعراضات أساسا لإلعالن السيايس املعتمد يف
أثناء دورة اللجنة .وبالرغم مما أحرز من تقدم ،ال تزال هناك
ثغرات كبرية من بينها أن ال أحد من البلدان استطاع ،بعد 25
عاما من اعتماد املنهاج ،أن يحقق املساواة التامة بني الجنسني،
وهي اآلن من بني أولويات عقد العمل.

 38يف املائة

من البلدان املستهدفة
تصن ّ ُ
ف اإلحصاءات الوطنية
لكي تعكس عىل نحو أفضل
أشكال التمييز املتعددة

استفادة ما يقرب من

350 000

مراهق من برامج التعليم

قانونا يف  15بلدا

زيادة بنسبة حوايل

 15يف املائة

يف عدد ضحايا العنف الالئي
يلتمسن املساعدة من مصالح
الدعم

77

زاد
من هيئات حقوق املرأة من
استخدام عمليات املراجعة
التي يقوم بها املواطنون،
والتقارير املوازية ،وغري ذلك
من آليات املساءلة

 50يف املائة

رصد  124مليون دوالر
من األموال املخصصة
للربامج يف امليزانية
ملنظمات املجتمع املدني
زيادة بنسبة

 10يف املائة

يف عدد الحاالت التي
أبلغت عنها الرشطة،
مقارنة بالعام املايض
مشاركة أكثر من

500 000

شخص بانتظام يف
أنشطة التعبئة
املجتمعية
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زيادة تمويل التنمية

الدعم اإلقليمي

لتحقيق خطة عام  ،2030تواجه البلدان النامية ثغرة يف
التمويل ال تقل عن  2,5تريليون دوالر سنوياً ،دون أخذ أثر
جائحة كوفيد 19-بعني االعتبار .ويف أيلول/سبتمرب ،2019
عقدت الجمعية العامة أول حوار رفيع املستوى بشأن تمويل
التنمية منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا ،أسفر عن أكثر من
 20مبادرة والتزاما جديدا من جانب الحكومات والجهات
املعنية ذات املصلحة للمساعدة عىل سد تلك الثغرة.

إن التحديات العظمى التي نواجهها أصبحت تتجاوز الحدود
أكثر من أي وقت مىض .ولذلك فإن اللجان اإلقليمية تساعد
الحكومات عىل صياغة وتنفيذ سياسات لتحقيق التنمية
املستدامة يف جميع املناطق الخمس .فعىل سبيل املثال ،أعدت
اللجنة االقتصادية ألفريقيا اسرتاتيجية إقليمية لعقد العمل
ووضعت مبادرة لفائدة أفريقيا بشأن الهدف  7من أهداف
التنمية املستدامة ترمي إىل توجيه تمويل القطاع الخاص نحو
مشاريع الطاقة املستدامة يف القارة.

ُ
أعلنت أيضا ً عن إنشاء
ويف ترشين األول/أكتوبر ،2019
التحالف العاملي للمستثمرين من أجل التنمية املستدامة الذي
يضم يف عضويته قادة  30مؤسسة مالية .ويدير التحالف،
بشكل جماعي ،نحو  16تريليون دوالر من األصول ويقدم
خدماته ملا عدده  700مليون عميل يف أكثر من  160بلدا.
وستقوم املجموعة ،عىل مدى العامني املقبلني ،بإعادة تشكيل
الحلول االستثمارية لتوفري املزيد من التمويل للتنمية املستدامة،
وخاصة لفائدة البلدان األحوج ،ومواءمة ممارساتها التجارية
مع خطة عام .2030

التحدي البيئي الذي نواجهه قادر عىل أن يغري
علينا أن نواجه التحديات التي تواجه التجارة
واالستثمار الشاملني للجميع بوصفهما محركني
للنمو وأن نذكي روح تعددية األطراف من جديد.
موخيسا كيتويي ،األمني العام لألونكتاد

وساعدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط
الهادئ ،باالشرتاك مع مرصف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم
املتحدة اإلنمائي ،يف تنظيم منتديات سياسية إقليمية رفيعة

نحن بحاجة إىل إعادة تصور التعاون املعزز
لضمان التنمية املستدامة والتواصل يف املنطقة.
أرميدا أليسجابانا ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا واملحيط الهادئ

تمويل خطة التنمية املستدامة لعام 2030

مواءمة السياسات االقتصادية
والنظم املالية والرضيبية
وتدفقات التمويل مع خطة
عام 2030

تعزيز اسرتاتيجيات التمويل املستدام
واالستثمارات عىل املستويني اإلقليمي
والقطري

اغتنام إمكانات االبتكارات املالية
والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة
لتوفري فرص الحصول عىل التمويل
عىل قدم املساواة
نائبة األمني العام أمينة ج .محمد (الوسط من الجانب األيرس) تجتمع بكل من (من اليسار إىل اليمني) :فريا سونغوي ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا؛
وأليشا بارسينا ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وروال داشتي ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا؛ وأرميدا سالسيا أليسجابانا ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ؛ وأولغا ألغايريوفا ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية
ألوروبا (نيويورك 21 ،شباط/فرباير )2019
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ننشد منطقة متكاملة ومستقرة تعيش يف
سالم ويتأتى فيها لجميع األفراد التمتع بالكرامة
داخل مجتمعات عادلة ومتنوعة ومزدهرة.
روال داشتي ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا

لم يعد يفصلنا عن موعد إنجاز أهداف التنمية
املستدامة سوى عرشة أعوام وعلينا أن نعرتف
بدور املدن والقادة املحليني يف دفع عجلة التحول
املستدام.
أولغا ألغايريوفا ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألوروبا

املستوى بشأن خطة عام  ،2030ووفرت مشورة سياساتية
بشأن كيفية التعجيل بالتقدم املحرز يف املنطقة ،ضمن إطار
التمكني والشمول.
وتعززت مبادرة مبادلة الديون بإجراءات التكيف مع تغري
املناخ التي دعت إليها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ،وأصبحت تضم حاليا الصندوق
الكاريبي لتعزيز القدرة عىل الصمود الذي اكتسب املزيد من
القوة .وتعالج املبادرة االحتياجات اإلنمائية األكثر إلحاحا ً التي
تواجه منطقة البحر الكاريبي وهي الديون وقابلية التأثر
بتغري املناخ.
وكانت اللجان اإلقليمية آلسيا واملحيط الهادئ وأمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وغربي آسيا ،مجتمعة ،سباقة
إىل إطالق “بوابات بيانات أهداف التنمية املستدامة” عىل
املستوى اإلقليمي ،وهي نافذة للبيانات عرب املناطق واملناطق
الفرعية والبلدان .وللمرة األوىل ،تساعد البوابات الدول األعضاء
عىل تقييم املجاالت التي نتقدم فيها عىل املسار الصحيح
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وما هي االستثمارات الجديدة
الالزمة ،كما توفر أفضل املمارسات والدروس واألدوات الالزمة
لوضع السياسات.
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إحدى أفراد املجتمع املحيل تستخدم محطة مياه تدعمها األمم املتحدة يف حي ماثاري العشوائي خالل جائحة كوفيد19-
(نريوبي ،كينيا ،أيار/مايو )2020
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إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلنمائية

كان عام  2019عاما ً حاسما بالنسبة للكيانات العاملة يف نطاق
منظومة األمم املتحدة اإلنمائية إذ أعادت تنظيم الدعم املقدم لخطة
عام  2030من خالل برامج ومشاريع تبلغ قيمتها حوايل  36بليون
دوالر سنوياً .وقد أسفر إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنمائية عن
استخدام أفضل تنسيقا لقدراتنا عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي،
ومكن من إعادة تركيز دعمنا امليداني للبلدان يف مستهل عقد العمل.

تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،مع الرتكيز عىل أطر األمم
املتحدة الجديدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة .وأنشئ
أيضا مكتب التنسيق اإلنمائي لدعم نظام املنسقني املقيمني ،وتم
التوصل إىل اتفاق للتمويل مع الدول األعضاء من أجل تغيري
طريقة تمويل النظام وإدارته.

وتدخل يف صلب عملية اإلصالح إعادة تنشيط نظام املنسقني
املقيمني ليمنحهم سلطات وأدوات وقدرات أكرب .ويرشف
املنسقون املقيمون عىل عمل  131من األفرقة القطرية لألمم
املتحدة يف  162بلدا وإقليما .فبدعم منهم ،تخطط األفرقة
القطرية أنشطتها بطريقة أكثر تكامال وتصمم استجاباتها
وفق أولويات البلدان واحتياجاتها الخاصة يف مسارها صوب

الغرض

بلوغ أهداف التنمية املستدامة
ترسيع العمل
عدم ترك أحد خلف الركب

التحول االقتصادي
اإلطار املعياري
التحول الهيكيل

نعمل مع الحكومات والرشكاء يف

162

بلدا وإقليما ً من أجل تنفيذ
خطة عام 2030
أشار

ثلثا

حكومات البلدان املستفيدة من
الربامج إىل أن املنسقني املقيمني
أظهروا زيادة يف القدرة عىل
دعم األولويات اإلنمائية الوطنية
أبرز

 72يف املائة

من أطر التعاون يف عام  2019تحقيق
نتائج جنسانية ضمن نواتجها

املساءلة

عرض القيمة

التحليل ُ
القطري ا ُملشرتك
إطار األمم املتحدة للتعاون
من أجل التنمية املستدامة

ال
رشاك
ات

تبيان عرض األمم املتحدة
لالستجابة لألولويات الوطنية

خطة
عام
2030

إطار اإلدارة واملساءلة
التقييم عىل نطاق املنظومة
املجلس االقتصادي واالجتماعي

الشفافية
الرصد واإلبالغ
األدوار واملسؤوليات
تسوية املنازعات

قافة

ال

ث

القدرات

تنشيط نظام املنسقني املقيمني
االستعراض اإلقليمي
استعراض املكاتب املتعددة األقطار

وضع تدابري متسقة وفعالة ومكيَّفة لدعم
الحكومات الوطنية
وضع املزيد من مجموعات املهارات
املكيَّفة ألفرقة األمم املتحدة القطرية
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وقد بدأ التحول نحو تحسني التنسيق يؤتي أكله :فقد أفاد 95
يف املائة من جميع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة أن
النهج املوحد قد عزز العالقات مع الحكومات ،ويشري ثلثا
الحكومات الرشيكة بالفعل إىل أن املنسقني املقيمني يوفرون
مزيدا من القدرات لتنفيذ األولويات اإلنمائية الوطنية ،واعترب
 80يف املائة تقريبا من الحكومات املضيفة أن منظومة األمم
املتحدة اإلنمائية التي جرى إصالحها حديثا أصبحت أكثر
جدوى فيما يتعلق باالحتياجات اإلنمائية القطرية .ونحن اآلن
عىل الطريق السليم وسنواصل رصد تنفيذ تلك اإلصالحات
رصدا صارما .وبينما نقوم بتوطيد منظومة التنسيق اإلنمائي
الجديدة التي أنشأناها عىل نحو مشرتك ،فإنني مصمم عىل
امليض قدما يف تنفيذ الواليات املتبقية من عملية إعادة التنظيم،
وال سيما بالنسبة للمكاتب املتعددة األقطار ،واالستعراض
اإلقليمي ،والتقييم عىل نطاق املنظومة.

النتائج الرئيسية

املوارد

اتفاق التمويل
منظومة صناديق التمويل الجماعي املشرتكة
بني الوكاالت (صندوق أهداف التنمية
املستدامة ،صندوق التعايف من جائحة
كوفيد ،19-صندوق بناء السالم ،مبادرة
تسليط الضوء)
الصندوق االستئماني املحدد األغراض
املخصص لنظام املنسقني املقيمني

تعزيز الدعم عىل الصعيد القطري
يف أوغندا ،وبعد حوار هو األول من نوعه بني فريق األمم املتحدة القطري
والرئيس ،عينت الحكومة جهة تنسيق وطنية جديدة معنية بأهداف التنمية
املستدامة للتواصل مع فريق األمم املتحدة القطري
يف غواتيماال ،اضطلع فريق األمم املتحدة القطري واالتحاد األوروبي بعملية
كربى ملواءمة أدوات التخطيط الخاصة بكل منهما ،والتزمت السويد ثنائيا ً
بالتواؤم مع إطار التعاون
يف بنغالديش ،تُرجمت التزامات فريق األمم املتحدة القطري يف سجل إنجاز
املساواة بني الجنسني يف إطار خطة العمل عىل نطاق املنظومة إىل إطار تعاون
يراعي املنظور الجنساني ،ويستند إىل التحليل الجنساني يف التحليل القطري
املشرتك ،ألول مرة
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الربامج الرئيسية
السيدة جوزيفا سانشيز ،وهي من نساء إكسيل ،إحدى
قبائل شعب مايا يف غواتيماال ،الالئي وقعن ضحية أعمال
العنف الجنيس التي ارتُكبت يف أثناء النزاع املسلح األهيل،
تطالب مع نساء أخريات من الشعوب األصلية بالعدالة
والتعويضات بدعم من مرشوع لصندوق بناء السالم ينفذه
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي (غواتيماال)2019 ،

• دعم األجهزة العاملية لتقرير السياسات
• منع نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها
• دعم بناء السالم
• السياسات والتقييم والتدريب
• حماية املدنيني
• سيادة القانون واملؤسسات األمنية
• املساعدة االنتخابية

املوارد اإلرشادية

 8,1باليني دوالر
 902مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية و 6,8
باليني دوالر من األنصبة املقررة يف ميزانية حفظ السالم
( )2019/2018و  393مليون دوالر من التربعات

واليات مختارة
• بناء السالم والحفاظ عىل السالم ،قرار الجمعية العامة 272/72
وقرار مجلس األمن )2016( 2282
• إعادة هيكلة ركيزة السالم واألمن التابعة لألمم املتحدة ،قرارا
الجمعية العامة  199/72و  262/72جيم
• املرأة والسالم واألمن ،قرارا مجلس األمن )2000( 1325
و )2019( 2493
• األطفال يف النزاعات املسلحة ،قرارا مجلس األمن )2005( 1612
و )2018( 2427
• العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة ،قرارا مجلس األمن 1820
( )2008و)2019( 2467
• الشباب والسالم واألمن ،قرارا مجلس األمن )2015( 2250
و)2018( 2419

صون السالم
واألمن الدوليين

• استعراض شامل للبعثات السياسية الخاصة ،قرار الجمعية
العامة 91/74
• سالمة حفظة السالم وأمنهم ،قرار مجلس األمن )2020( 2518

كيانات مختارة
• إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم
• إدارة عمليات السالم
• بعثات حفظ السالم والبعثات واملكاتب السياسية الخاصة
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

السياق

األهداف الرئيسية

إذ تحتفل األمم املتحدة بمرور  75عاما عىل العمل من أجل
صون السالم واألمن الدوليني ،تعرتض جهودنا تحديات معقدة
ومتعددة األوجه ،ازدادت شدتها بسبب جائحة كوفيد.19-
فبحلول نهاية عام  ،2019عىل سبيل املثال ،كان  79,5مليون
شخص قد نزحوا بسبب النزاع ،وهو أعىل رقم سجل حتى
اليوم .ويف مواجهة هذه التحديات ،نركز عىل تعزيز دعمنا ملنع
نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها.

تستند األمم املتحدة إىل مبادئ امليثاق والواليات املوكلة إليها من
الجمعية العامة ومجلس األمن يف دعمها للدول األعضاء الذي
يتجىل يف مجموعة واسعة من األنشطة يف مجال السالم واألمن
الدوليني .وبفضل ما تبذله املنظمة من جهود يف املجال السيايس
ومجايل بناء السالم وحفظ السالم ،فهي تساعد عىل منع نشوب
النزاعات والتخفيف من حدتها وإداراتها وتسويتها بالوسائل
السلمية .وتوفر املنظمة أيضا قدرات مخصصة للتصدي للعنف
ضد األطفال ،والعنف الجنيس يف حاالت النزاع ،واألطفال والنزاع
املسلح ،ومنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني ،ومنع اإلبادة
الجماعية.

ويف إطار خطتي اإلصالحية ،أعيد تنظيم هيكل السالم واألمن يف
املقر لزيادة االتساق من خالل التحول إىل نهج يشمل الركيزة
ككل .وأُنشئت إدارتان جديدتان يف عام  2019هما إدارة
الشؤون السياسية وبناء السالم ،وتشمل املكتب املعزز لدعم
بناء السالم ،وإدارة عمليات السالم ،وتتلقى اإلدارتان الدعم من
هيكل إقليمي سيايس  -عملياتي مشرتك وقدرات مشرتكة .وقد
تجلت فوائد اإلصالح بالفعل من خالل إعطاء األولوية ملنع
نشوب النزاعات ،ومراعاة خصوصيات السياق يف جهود حفظ
السالم ،واتباع نُهج متكاملة يف تنفيذ عمليات االنتقال ،ووضع
اسرتاتيجيات إقليمية ،ومواءمة األنشطة مع منظومة األمم
املتحدة اإلنمائية بشكل أوثق ،وتعزيز الرشاكة مع البنك الدويل،
وزيادة تأثري صندوق بناء السالم.

نساء ذوات أدوار قيادية من بابوا غينيا الجديدة يناقشن قضايا السالم واألمن
مع وفد لألمم املتحدة ،ضم من بني أعضائه نائبة األمني العام أمينة ج .محمد،
واملديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة املشرتكة املعني بفريوس نقص املناعة/
اإليدز ويني بيانييما ،ومبعوثة األمم املتحدة املعنية بالشباب ويكراماناياكي
(بورت موريسباي ،بابوا غينيا الجديدة 8 ،آذار/مارس )2020
انخفضت النزاعات بني املزارعني والرعاة بدرجة كبرية يف النيجر بفضل تمكني النساء والشباب من املشاركة يف أنشطة بناء السالم يف املناطق املعرضة
للنزاعات (النيجر)2019 ،

 54تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 2020

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

55 2020

عمليات السالم والبعثات السياسية الخاصة واملكاتب السياسية التابعة لألمم املتحدة
مكتب الدعم

بعثة حفظ السالم

البعثة السياسية الخاصة أو املكتب السيايس الخاص

املستشار الخاص  /قربص

العملية املختلطة لالتحاد األفريقي
واألمم املتحدة يف دارفور  /دارفور ،السودان

قوة األمم املتحدة لحفظ السالم يف قربص  /قربص

بعثة األمم املتحدة لإلدارة
*
املؤقتة يف كوسوفو  /كوسوفو

املبعوث الخاص  /لبنان
مكتب منسق األمم املتحدة الخاص لشؤون لبنان  /لبنان
قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  /لبنان
بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل العراق  /العراق
مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية
ملنطقة وسط آسيا  /أوزبكستان ،تركمانستان،
طاجيكستان ،قريغيزستان ،كازاخستان

فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة
عن الجرائم املرتكبة من جانب داعش  /العراق

بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان  /أفغانستان
املبعوث الخاص  /الجمهورية العربية السورية
فريق مراقبي األمم املتحدة العسكريني
يف الهند وباكستان  /الهند وباكستان
املبعوث الخاص  /ميانمار
بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة  /اليمن

هيئة األمم املتحدة ملراقبة الهدنة /
األردن ،إرسائيل ،الجمهورية العربية السورية،
قوة األمم املتحدة
لبنان ،مرص األمنية املؤقتة ألبيي/
أبيي

املبعوث الخاص  /اليمن
البعثة املتكاملة لألمم املتحدة لتقديم املساعدة خالل الفرتة االنتقالية يف السودان  /السودان
مكتب األمم املتحدة لدى االتحاد األفريقي  /أثيوبيا
املبعوث الخاص  /القرن األقريفي
بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل الصومال  /الصومال

ممثل األمم املتحدة يف مباحثات
جنيف الدولية  /جنيف
بعثة األمم املتحدة للدعم يف
ليبيا  /ليبيا
لجنة الكامريون ونيجرييا املختلطة /
الكامريون ،نيجرييا
قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك /
الجوالن
مكتب منسق األمم املتحدة الخاص لعملية
السالم يف الرشق األوسط  /الرشق األوسط
بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل  /مايل
بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء
الغربية  /الصحراء الغربية
املبعوث الشخيص  /الصحراء الغربية
مكتب األمم املتحدة املتكامل يف هايتي  /هايتي
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء
السالم يف غينيا  -بيساو  /غينيا  -بيساو

بعثة التحقق  /كولومبيا

مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة
الساحل  /بنن وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو
والسنغال وسرياليون وغامبيا وغانا وغينيا
وغينيا  -بيساو وكوت ديفوار وليربيا ومايل
وموريتانيا والنيجر ونيجرييا

مكتب األمم املتحدة لتقديم الدعم يف الصومال  /الصومال
بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان  /جنوب السودان
املبعوث الخاص  /بوروندي
املبعوث الخاص  /منطقة البحريات الكربى
بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الديمقراطية  /جمهورية الكونغو الديمقراطية

مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط
أفريقيا  /أنغوال ،بوروندي ،تشاد ،جمهورية
أفريقيا الوسطى ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،رواندا ،سان تومي وبرينسيـبي،
غابون ،غينيا االستوائية ،الكامريون ،الكونغو

بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية أفريقيا الوسطى  /جمهورية أفريقيا الوسطى

الهدف من املؤرشات التوضيحية للمواقع الوارد يف هذه الخريطة هو بيان املناطق الجغرافية
التي تنسحب عليها مسؤولية عمليات السالم أو والياتها .وهي ال تبني بالرضورة مكان وجود
هذه الكيانات .وال تبني هذه الصورة البيانية أفرقة الجزاءات وأفرقة الخرباء املدعومة من األمم
املتحدة أو البعثات السياسية الخاصة الكائن مقرها يف نيويورك.
الحدود واألسماء املبينة يف هذه الخريطة والعالمات املستخدمة فيها ال تعني أن األمم املتحدة تقرها أو تقبلها رسميا.

* جميع اإلشارات الواردة إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة ينبغي أن تُفهم يف سياق قرار مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة .)1999( 1244

إضافة إىل البعثات املذكورة هنا ،جرى إيفاد مبعوثني شخصيني ومستشارين خاصني لألمني العام إىل موزامبيق وبوليفيا والسودان دعما لجهود صنع السالم أو بناء السالم أو توطيد السالم.
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النتائج الرئيسية

املرأة والسالم واألمن

منع نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها
ُ
الدبلوماسية تشكل جزءا صميما من عملنا من أجل
ما زالت
مبعوثي وممثيل ّ الخاصون
السالم .وتحقيقا لهذه الغاية ،بذل
ّ
مساعي حثيثة خالل العام املايض لتحقيق السالم املستدام يف
 54سياقا تشمل الجمهورية العربية السورية وجنوب السودان
وليبيا ومايل واليمن .وكان دعم العملية االنتقالية يف السودان
أولوية رئيسية ،وكذلك االستفتاء السلمي يف بابوا غينيا
الجديدة ،ونزع فتيل التوتر بعد االنتخابات يف مالوي ،والتصدي
لألزمة املتطورة يف بوركينا فاسو .وأفادت مساعينا الحميدة يف
غامبيا يف تشجيع بناء توافق اآلراء ،بينما ساعد مبعوثي
الشخيص يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات عىل تهدئة التوتر
وأعمال العنف التي اندلعت يف أعقاب انتخابات عام .2019
وواصلت بعثة األمم املتحدة للتحقق يف كولومبيا دعمها لتنفيذ
االتفاق النهائي إلنهاء النزاع وإحالل سالم مستقر ودائم.
وأكثر القضايا تعقيدا يف العالم هي قضايا ال تعرتف بالحدود
ويتطلب التصدي لها اتباع نهج عابرة للحدود ،من خالل
املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل ،مثال ،وكذلك االتفاق اإلطاري
بشأن السالم واألمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية
واملنطقة .وتحدد االسرتاتيجية الحالية لصندوق بناء السالم الدعم
اإلقليمي والعابر للحدود باعتباره أولوية ،وتهدف إىل تخصيص
 20يف املائة من حافظة الصندوق لهذه الجهود.

روزماري ديكارلو ،وكيلة األمني العام للشؤون السياسية وبناء
السالم

دعم جهود الوساطة
116

إسداء دعم الوساطة من خالل

116

تزايد أعداد النساء العامالت يف مجال حفظ السالم
أفراد وحدات الرشطة املشكلة من اإلناث

فرادى الرشطيات

تزايد مشاركة املرأة يف عمليات الوساطة والسالم
كانت أفرقة األمم املتحدة لتقديم دعم الوساطة

الجنديات

كلها بال استثناء

3 791

تضم أعضاء من النساء

عملية نرش يف  25سياقا مختلفا

2 982

وضع عُ دّة رقمية للوسطاء من أجل
االستخدام األمثل للتكنولوجيات
ومكافحة املعلومات املضللة أو
االستخدام الخبيث للفضاء اإللكرتوني

742
669

تقديم الخربة فيما يتعلق بالدساتري
واملوارد الطبيعية والوساطة املحلية
والعدالة االنتقالية والحوارات الوطنية
والقضايا الجنسانية واإلدماج

2020

دعم املنظمات اإلقليمية املدعومة
واملجتمع املدني والدول األعضاء

750
626

كانت النساء ممثالت يف  13من بني  27وفدا من أطراف
النزاع يف أربع عمليات سالم تقودها أو تشارك يف قيادتها األمم
املتحدة

مستشارو األمم املتحدة لشؤون الجنسني
ارتفاع الدعم الجنساني من  127مستشارا ً يف عام  2018إىل ...

146

مستشارا ً يف عام ،2019
من بينهم  100امرأة وً 46
رجل ....
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القائدة كارال مونتريو دي كاسرتو أراوخو ،مسؤولة التوعية بالقضايا
الجنسانية يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاء لتحقيق االستقرار
يف جمهورية أفريقيا الوسطى ،تتحدث مع أفراد املجتمع املحيل .وحصلت
القائدة عىل جائزة داعية العام للمساواة بني الجنسني يف صفوف العسكريني
التي تمنحها األمم املتحدة (بانغي ،جمهورية أفريقيا الوسطى 8 ،أيار/مايو
)2020

2015

ولألمم املتحدة أكثر من  40من البعثات السياسية الخاصة
وعمليات حفظ السالم التي توفر الدعم ملنع نشوب النزاعات
وتنفيذ واليات بناء السالم يف امليدان .وتضم هذه البعثات
مجتمعة أكثر من  95 000من األفراد املدنيني واألفراد
النظاميني .وقد زاد عدد النساء ضمن أفراد القوات العسكرية
بخمسة أضعاف يف العقود الثالثة املاضية ،ونحن نعمل من
أجل تحقيق التكافؤ الكامل بني الجنسني استنادا إىل
اسرتاتيجيتنا للتكافؤ بني الجنسني يف صفوف األفراد النظاميني.

يجب أن تكون الدبلوماسية والحوار يف صميم
الجهود املبذولة ملنع النزاعات وإنهائها .وال سبيل
إىل تحقيق السالم الدائم إال عن طريق الحلول
السياسية.

يف الوقت الذي يحتفل فيه املجتمع الدويل بالذكرى السنوية
العرشين التخاذ القرار  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم
واألمن ،نضع حماية املرأة ومشاركتها يف صميم جميع
عمليات صنع السالم وبناء السالم ومنع نشوب النزاعات.
ففي جمهورية أفريقيا الوسطى ،مثال ،أُرشكت النساء رسميا ً
للمرة األوىل يف مفاوضات السالم التي جرت يف عام .2019
ويف لبنان ،ساهم الدعم الذي قدمناه يف وضع خطة عمل
وطنية أوىل بشأن املرأة والسالم واألمن ،أقرتها الحكومة يف
عام .2019

 ....يشاركون يف تقديم الخربة
والدعم التقني يف مجال الشؤون
الجنسانية

… ...يف

22

بعثة سياسية خاصة
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األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل يف املناقشات املتعلقة بإعادة
نرش قوات الدفاع واألمن املالية املعاد تشكيلها عن طريق
اإلرساع بعملية نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.
وما فتئ عملنا يف مجال حفظ السالم يسرتشد بمبادرة العمل
من أجل حفظ السالم .فهذه املبادرة التي أقرتها  153دولة
عضوا توفر خريطة طريق لتعزيز حفظ السالم يف ثمانية
مجاالت تحظى باألولوية عن طريق التزام جميع ذوي املصلحة
بمبدأ العمل الجماعي .ويف عام  ،2019أجرينا دراسة
استقصائية للرشاكة هي األوىل عىل اإلطالق ،وأتاحت هذه
الدراسة الوقوف عىل التقدم املحرز ،ال سيما يف مجاالت السلوك،
والسالمة واألمن ،واملرأة والسالم واألمن.
سافر فريق متكامل من بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل إىل منطقة موبتي يف مايل للتحقيق يف الهجمات املسلحة األخرية
(كولوغوان بول ،مايل 21 ،شباط/فرباير )2019

3

2,5

السلوك

الرشاكات

الحفاظ عىل السالم

•39,6 -

95

58

90

80

ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات

•22 -

85

23
8

75

عسكريّة وأكثر من  1 300رشطية…

70

2018/19

2012/13

2006/07

2019

* باستثناء مكتب األمم املتحدة لتقديم الدعم يف الصومال/بعثة االتحاد األفريقي يف الصومال.
نفقات الفرتة  19/2018عىل أساس امليزانية املعتمدة .األرقام بدوالرات الواليات املتحدة يف
عام  ،2018والتضخم عىل أساس متوسط منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

2010

15

األداء

نفقات الفرد الواحد من األفراد النظاميني ،معد ً
َّلة بحسب التضخم

عدد القتىل يف عمليات حفظ السالم

*

3 900
بلدا ً

تراجع عدد حفظة السالم الذين لقوا حتفهم يف السعي إىل
تحقيق السالم يف عام 2019

خفضنا تكلفة الفرد الواحد من حفظة السالم بنسبة
 22يف املائة

…ما يفوق

...بهدف دعم السالم واالستقرار يف أكثر من

2

يف آب/أغسطس  ،2019أجرت األمم املتحدة دراسة استقصائية لآلراء بشأن التقدم
املحرز يف التزامات العمل من أجل السالم .تمثل األرقام الواردة يف الرسم البياني
أعاله متوسط اإلجابة بالنسبة لكل واحدة من األولويات الثماني.

من األفراد النظامني واملدنيني من
بينهم
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35

السالمة واألمن

ويف إطار برنامجنا اإلصالحي ،نكرس اهتماما خاصا للعمليات
االنتقالية التي تقودها البلدان ،مثلما هو الشأن يف السودان،
حيث نقوم يف الوقت نفسه بتقليص العملية املختلطة لالتحاد

13

95 000

السيد جان  -بيري الكروا ،وكيل األمني العام لعمليات السالم

4

…يف

…تضم أكثر من

الدول األعضاء

وبحلول نهاية عام  ،2020يتوقع أن يطال تنفيذ نظام تقييم
األداء الشامل  13بعثة من بعثات حفظ السالم ،ويُدعّ م هذا
النظام التزام املبادرة بتعزيز األداء واملساءلة ،ويساعد يف تقييم
أثر عملنا ويقدم تحليالت تعني عىل تحسني تنفيذ الواليات.

بعثة لحفظ السالم

ال تزال عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم أداة
حاسمة للنهوض بالسالم ،وتتطلب اطراد ما نبذله
من جهود من أجل توطيد املكاسب التي تحققت
والبناء عليها.

األمانة العامة لألمم املتحدة

املجتمع املدني
4,5

الحماية

بلدا يشارك…

 = 3لم يطرأ تغيري

املرأة والسالم واألمن

أكثر من 120

> = 3إحراز تقدم

 = 2حصول تدهور

الحلول السياسية

وتضطلع عمليات حفظ السالم يف جمهورية أفريقيا الوسطى
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ومايل
ودارفور بواليات معقدة تشمل حماية املدنيني ودعم العمليات
السياسية .ففي جمهورية أفريقيا الوسطى ،دعمت بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية
أفريقيا الوسطى تنفيذ اتفاق السالم والتحضري إلجراء
االنتخابات ،يف حني أسهمت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة

عملنا يف مجال حفظ السالم

العمل من أجل حفظ السالم :تعزيز حفظ السالم يف
 8مجاالت

تعزيز األداء العام لحفظة السالم وتحسني سالمتهم وأمنهم
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إحدى حافظات السالم التابعات لألمم املتحدة وهي تطل عىل قاعة الجمعية العامة خالل اجتماع عام  2019الوزاري املتعلق بأنشطة حفظ السالم التابعة لألمم
املتحدة (نيويورك 29 ،آذار/مارس )2019

تقوم بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الديمقراطية بتوزيع كتيبات تثقيفية عىل السكان املحليني يف إطار مرشوعها للحد من
العنف يف املجتمعات املحلية ومنعه (مونيغي ،جمهورية الكونغو الديمقراطية 26 ،تموز/يوليه )2019

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور تدريجيا وبالتحضري للبعثة
املتكاملة لألمم املتحدة لتقديم املساعدة خالل الفرتة االنتقالية يف
السودان ،التي ستدعم عملية االنتقال السيايس ،وتحافظ عىل
مكاسب االستقرار يف دارفور ،وتساعد يف بناء السالم .وأُنجزت
أيضا عملية االنتقال يف هايتي بإنشاء مكتب األمم املتحدة
املتكامل يف هايتي ،ويجري تنفيذ عملية االنتقال يف غينيا -
بيساو عن طريق تعزيز دور مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا
ومنطقة الساحل.

الذكرى السنوية العرشون ألول والية تعنى بحماية املدنيني

حماية املدنيني
بحلول عام  2019يكون قد مر  20عاما عىل إضافة مهمة
حماية املدنيني إىل جدول أعمال مجلس األمن ،وكانت عملية
أقامتها األمم املتحدة لحفظ السالم يف سرياليون هي أول عملية
صدر فيها تكليف بحماية املدنيني .أما اليوم ،فإن  95يف املائة
من جميع أفراد حفظ السالم يعملون يف بعثات تدخل الحماية

أمن املناخ
تَتَّبع آليتنا املعنية بأمن املناخ نهجا منتظما يف تحليل
املخاطر األمنية املتصلة باملناخ والتصدي لها يف املنظمة
ِّ
وتحسن التعاون بني الوكاالت وتبادل املعارف
برمتها،
فيما بينها .ففي عامي  2019و  ،2020دعمت اآللية
تحليل املخاطر يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والرشق
األوسط وجزر املحيط الهادئ.

واليات حماية املدنيني يف عمليات حفظ السالم بدءا ً من سنة اإلدراج إىل انتهاء البعثة
ﺳﺮﻴاﻟﻴﻮن
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻟﻴﱪﻳﺎ
ﻛﻮت دﻳﻔﻮار
ﻫﺎﻳﺘﻲ
ﺑﻮروﻧﺪي
اﻟﺴﻮدان

ضمن والياتها .ففي مايل وجنوب السودان ،مثال ،تساعد بعثاتنا
عىل تحديد املناطق الحرجة يف املجتمعات املحلية املعرضة
للخطر .ويف سياقات أخرى ،مثل جمهورية أفريقيا الوسطى
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومايل وهايتي ،تنفذ البعثات
نُهج الحد من العنف ضمن املجتمعات املحلية وتستعني بأفرقة
التدخل الرسيع.

ﻟﺒﻨﺎن
دارﻓﻮر
ﺗﺸﺎد وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
أﺑﻴﻲ )اﻟﺴﻮدان/ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان(
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﻣﺎﱄ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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وافق صندوق بناء السالم عىل تقديم  191مليون دوالر يف  34بلدا ً و 102مرشوع يف عام  :2019معالجة الثغرات األساسية
من أجل الحفاظ عىل السالم

دعم بناء السالم
بدأ االستعراض الثالث لهيكل بناء السالم يف األمم املتحدة يف عام
 2019يف سياق تعزيز دعمنا للجنة بناء السالم ،وتدعيم
صندوق بناء السالم ،وتمتني التعاون بني الركائز وتقوية
رشاكاتنا مع املؤسسات املالية الدولية .وبوصف الصندوق األداة
األوىل التي تلجأ إليها املنظمة يف مسائل منع نشوب النزاعات،
قدم الصندوق الدعم لجهود املنظومة يف بوركينا فاسو،
باشرتاك مع لجنة بناء السالم .وقدم الدعم أيضا للبلدان التي
تمر بمرحلة انتقالية ،مثل السودان .ويف عام  ،2019قدم
الصندوق  191مليون دوالر من االستثمارات يف  34بلداً ،وهي
زيادة تفوق املبلغ القيايس السابق املسجل يف عام  ،2018وهو
 183مليون دوالر .ويف مقابل كل دوالر واحد يخصصه
الصندوق ،تقوم الجهات املانحة والحكومات عادة بتعبئة 10
دوالرات إضافية من االستثمارات ،وهو ما يدل عىل أثره
التحفيزي يف مجال تحقيق السالم.

بوركينا فاسو  2,3 /مليون دوالر
مايل  11,2 /مليون دوالر
أوزبكستان  2,2 /مليون دوالر

ألبانيا  813 /ألف دوالر

غينيا  5,9 /ماليني دوالر

قريغيزستان  1,4 /مليون دوالر

غامبيا  3,8 /ماليني دوالر

طاجيكستان  2 /مليون دوالر
لبنان  3 /ماليني دوال

الوقاية وسيلة فعالة من حيث التكلفة لضمان
تحقيق مكاسب إنمائية ،ومع ذلك ما زال توفري
التمويل الكايف واملضمون واملتواصل لعمليات بناء
السالم يشكل تحديا صعبا.

السلفادور  1,5 /مليون دوالر

ليبيا  3 /ماليني دوالر
ميانمار  2,8 /مليون دوالر

غواتيماال  6,6 /ماليني دوالر

السودان  20 /مليون دوالر

هايتي  2,5 /مليون دوالر

اليمن  4,1 /مليون دوالر

غينيا  -بيساو  2,8 /مليون دوالر

رسي النكا  1,5 /مليون دوالر

سرياليون  3,3 /ماليني دوالر

الصومال  10,5 /ماليني دوالر

ليربيا  7,6 /ماليني دوالر

جنوب السودان  8,9 /ماليني دوالر

أوسكار فرنانديز  -تارانكو ،األمني العام املساعد لدعم بناء السالم

كولومبيا  2,9 /مليون دوالر

كوت ديفوار  6,4 /ماليني دوالر

أوغندا  2,5 /مليون دوالر
رواندا  1,5 /مليون دوالر
مدغشقر  12,2 /مليون دوالر
جزر سليمان  2,1 /مليون دوالر

إيفاد  56مستشارا لألمم املتحدة لشؤون السالم والتنمية
*
إىل أكثر من  70بلدا

النيجر  2,7 /مليون دوالر

بوروندي  1,5 /مليون دوالر

الكامريون  7,3 /ماليني دوالر

جمهورية أفريقيا الوسطى  24 /مليون دوالر

تشاد  6,6 /ماليني دوالر
جمهورية الكونغو الديمقراطية  8 /ماليني دوالر

25

الحدود واألسماء املبينة يف هذه الخريطة والعالمات املستخدمة فيها ال تعني أن األمم املتحدة تقرها أو تقبلها رسميا.
*

جميع اإلشارات الواردة إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة ينبغي أن تُفهم يف سياق قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .)1999( 1244

11
6

6

أوروﺑﺎ ووﺳﻂ آﺳﻴﺎ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

8

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ واﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اعتماد  191مليون دوالر للمشاريع وورود  135مليون
دوالر يف إطار االلتزامات الجديدة

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

تزايد عدد البلدان املستفيدة من الصندوق بفضل استقرار
عدد املانحني

اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻤﻟﻌﺘﻤﺪة
 191ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

* يف حزيران/يونيه 2020

ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ 40

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻤﻟﺎﻧﺤﻦﻴ
 135ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

2019

2007

2019
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6
2007

مول صندوق بناء السالم يف كولومبيا مبادرات رئيسية ساهمت يف تعزيز تنفيذ
اتفاق السالم بني الحكومة والقوات املسلحة الثورية الكولومبية  -الجيش
الشعبي (كولومبيا 1 ،شباط/فرباير )2020

4

ﺑﻤﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات

79

ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺎﻧﺤﺔ 25
اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ
ﺑﺘﻮﻓﺮﻴ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

33
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املساعدة االنتخابية
يف عام  ،2019قدمنا املساعدة االنتخابية إىل  60دولة عضواً،
وأوفدنا  70بعثة انتخابية شارك فيها  90خبريا ً وموظفا ً يف
بلدان منها أوزبكستان وكوت ديفوار وليربيا وهندوراس.
وقدمت املنظمة مساعدة مبارشة إىل  19عملية انتخابية ،جرى
تقييمها من قبل مراقبني وطنيني ودوليني باعتبارها انتخابات
سلمية ومنظمة .وساهمت مساعدتنا أيضا يف تعزيز مشاركة
املرأة وتمثيلها ،وهما أحد مبادئنا التوجيهية الرئيسية .ففي
خالل السنوات الخمس املاضية ،ارتفع متوسط عدد النساء يف
الربملان يف البلدان التي تتلقى املساعدة االنتخابية من األمم
املتحدة بأكثر من  7يف املائة.

املساعدة االنتخابية التي نقدمها
قدمنا الدعم لتنمية القدرات إىل

60

دولة عضوا بشأن العمليات واملؤسسات
االنتخابية ...
 ...وأجرينا

70

تقييما لالحتياجات وبعثة استشارية ...
وقدمنا أيضا مساعدة مبارشة يف إجراء

19

عملية انتخابية ...
 ...يف بلدان من ضمنها
أفغانستان ومدغشقر
وبابوا غينيا الجديدة
واستفادت

30

دولة عضوا من التداريب وحلقات العمل
اإلقليمية التي نظمتها األمم املتحدة
باالشرتاك مع املنظمات اإلقليمية

املشاركون يف الحوار اإلقليمي األول بشأن قضايا الشباب والسالم واألمن (أوالنباتار ،منغوليا ،حزيران/يونيه )2019

الشباب والسالم واألمن
يف حزيران/يونيه  ،2019ساعدنا يف تنظيم أول حوار
إقليمي بشأن قضايا الشباب والسالم واألمن يف أوالنباتار
للميض قدما باملناقشات والسياسات التي يقودها الشباب.
وإضافة إىل ذلك ،استثمرت مبادرة صندوق بناء السالم
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للنهوض بالشؤون الجنسانية وقضايا الشباب  20مليون
دوالر يف أنشطة ترمي إىل تعزيز الدور القيادي للشباب،
فكانت بذلك أكرب مبادرة تمويلية لدعم خطة الشباب
والسالم واألمن.

ممثل عن اللجنة الوطنية االنتخابية لغينيا  -بيساو وموظف يف مكتب األمم
املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا  -بيساو أمام صناديق لوازم االقرتاع
املستخدمة يف االنتخابات الرئاسية لعام  2019يف غينيا  -بيساو (بافاتا،
غينيا  -بيساو)2019 ،
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نائبة املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة ألفغانستان ،إنغريد هايدن ،يف أثناء زيارتها ملركز االقرتاع يف مدرسة زارغونا الثانوية للبنات يف منطقة قلعة فتح الله
يف كابل خالل االنتخابات الرئاسية األفغانية يف أيلول/سبتمرب ( 2019كابل ،أفغانستان 28 ،أيلول/سبتمرب )2019

سيادة القانون واملؤسسات األمنية
يسهم دعم األمم املتحدة يف تعزيز سيادة القانون بوصفها
ركيزة أساسية لتحقيق االستقرار .ففي جمهورية أفريقيا
الوسطى وجنوب السودان والسودان ومايل ،عىل سبيل املثال،
ساعدنا عىل زيادة توفري خدمات العدالة واإلصالحيات يف املناطق
املترضرة من النزاع ،وعززنا املساءلة عن الجرائم الخطرية،
ودعّ منا قدرة هيئات الرقابة الوطنية يف مجال املساءلة.
ويف جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو
الديمقراطية ،قدمنا املساعدة يف تدريب أجهزة الرشطة الوطنية
ودعمها ،بينما قمنا يف جمهورية أفريقيا الوسطى ومايل بإدماج
إصالح القطاع األمني يف عمليات السالم .ودعمت املنظمة أيضا
إصالح قطاع األمن يف غامبيا يف إطار عملية يمسك البلد
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بزمامها ،وأجرت تحليال للتهديدات الناجمة عن أنشطة
الجماعات املسلحة غري التابعة للدولة يف بوركينا فاسو.
ودعما لعملية نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج ،أصدرنا
معايري عاملية منقحة وهي املعايري التي نسرتشد بها حاليا
يف برامجنا يف كل من بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا
الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والصومال
ومايل وهايتي.

منظر ّ
موسع لقاعة مجلس األمن أثناء جلسة بشأن الحالة يف هايتي (نيويورك 3 ،نيسان/أبريل )2019

شؤون مجلس األمن
واصلت األمانة العامة لألمم املتحدة يف عام  2019دعمها
ملجلس األمن يف التحضري ملا عدده  258جلسة ،وتوجيه خمس
بعثات إىل امليدان ،واتخاذ  52قرارا ،وإصدار  15بيانا رئاسيا.
وجرى تقديم الدعم أيضا للهيئات الفرعية التابعة للمجلس
ومنها لجان الجزاءات واألفرقة العاملة.

العنف ضد األطفال ،واألطفال والجماعات
املسلحة ،والعنف الجنيس يف حاالت النزاع
وحقوق الضحايا
يف إطار جهودنا الرامية إىل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان
املرتبطة بالنزاع ،قدمنا مساهمات يف محادثات السالم التي
جرت يف جمهورية أفريقيا الوسطى وأفضت إىل إطالق رساح
أكثر من  600طفل .وعىل الصعيد العاملي ،قدمت األمم املتحدة
الدعم يف إعداد ما ال يقل عن  14خطة عمل أسفرت عن إطالق
رساح  13 600طفل كانوا يف قبضة القوات املسلحة والجماعات
املسلحة.
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الربامج الرئيسية
نساء محليات يهيِّنئ دقيق الذرة خارج قريتهن
(شمال بوركينا فاسو 24 ،أيار/مايو )2019

• تنسيق جهود الدعوة والدعم عىل الصعيد العاملي من أجل
مبادرات االتحاد األفريقي يف مجال التنمية
• تنسيق جهود الدعوة والدعم عىل الصعيد اإلقليمي من أجل
مبادرات االتحاد األفريقي يف مجال التنمية
• أنشطة اإلعالم والتوعية من أجل مبادرات االتحاد األفريقي يف
مجال التنمية
• التعاون اإلقليمي من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

املوارد اإلرشادية

 119مليون دوالر
 103ماليني دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية
و  16مليون دوالر من التربعات (بما يف ذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا)

واليات مختارة
• إطار لرشاكة متجددة بني األمم املتحدة واالتحاد األفريقي بشأن
خطة أفريقيا للتكامل والتنمية ،قرار الجمعية العامة 254/71
• آلية رصد الستعراض تنفيذ االلتزامات املتعلقة بتنمية أفريقيا،
قرار الجمعية العامة 293/66
• اإلعالن السيايس بشأن احتياجات أفريقيا اإلنمائية ،قرار الجمعية
العامة 1/63
• إنهاء النزاعات يف أفريقيا ،قرار مجلس األمن )2019( 2457
• الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ،قرار الجمعية العامة 335/73
• إعالن األمم املتحدة بشأن الرشاكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا،
قرار الجمعية العامة 7/57
• التوصيات املتعلقة بأسباب النزاع يف أفريقيا وتحقيق السالم

التنمية في
أفريقيا

الدائم والتنمية املستدامة فيها ،قرار الجمعية العامة 336/73
• تعزيز األمم املتحدة :برنامج إلجراء املزيد من التغيريات ،قرار
الجمعية العامة 300/57

كيانات مختارة
• مكتب املستشار الخاص لشؤون أفريقيا
• اللجنة االقتصادية ألفريقيا
• إدارة التواصل العاملي
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

السياق

األهداف الرئيسية

يشكل دعم األولويات األفريقية جزءا مهما من عملنا .وتقدم
منظومة األمم املتحدة مجتمعة ،بما فيها األمانة العامة،
املساعدة إىل  54بلدا يف القارة .وتفوق نسبة ما ينفق يف أفريقيا
 40يف املائة من النفقات ،ويعمل اثنان من كل خمسة موظفني
يف هذه القارة.

تشجع األمم املتحدة تحقيق التنمية املستدامة وإحالل السالم يف
أفريقيا ،وذلك بتصديها لألبعاد االقتصادية واالجتماعية
والبيئية للتنمية وللصالت القائمة بني السالم واألمن وحقوق
اإلنسان والتنمية .ونساعد أيضا عىل تعزيز التكامل بني بلدان
القارة والتعاون الدويل فيها.

وعىل مدى السنوات املاضية ،أحرزت أفريقيا تقدما مشجعا نحو
تحقيق خطة عام  2030وخطة عام  .2063بيد أن التقدم
املحرز ظل متفاوتا .وستزيد الجائحة من تفاقم أوجه الضعف
وسيكون لها أثر عىل النمو االقتصادي ،الذي يتوقع حاليا أن
ينكمش بنسبة  2,6يف املائة ،مما سيزج بما يقرب من 29
مليون شخص يف وهدة الفقر املدقع ويؤدي إىل فقدان 19
مليون فرصة عمل.

تكون رؤيتنا أحكم عندما ندرك الصلة بني
السالم واألمن والتنمية االقتصادية واالجتماعية
وحقوق اإلنسان.
بينس غاواناس ،املستشارة الخاصة املعنية بأفريقيا (سابقا)

امرأة ترشب املاء يف أثناء زيارة قامت بها هي وأرستها ملنزلها القديم بقرية نانخوا يف مقاطعة كابو دلغادو يف موزامبيق .وهذه واحدة من  147أرسة
تم نقلها إىل مخيم تاراتارا بعد إعصار كينيث (مقاطعة كابو دلغادو ،موزامبيق 10 ،تموز/يوليه )2019
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أفريقيا وتحقيق أهداف التنمية املستدامة
العالم

تسخري الفرص التي يتيحها الشباب وأعداد السكان
املتزايدة يف أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا

النتائج الرئيسية

السكان حسب العمر ونوع الجنس
اﻹﻧﺎث )اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(

القضاء التام عىل الجوع

الصحة الجيدة والرفاه

التعليم الجيد

انتشار نقص التغذية

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
(من بني كل  1 000مولود حي)

األطفال غري امللتحقني باملدارس (األطفال
الذين هم يف سن املدرسة االبتدائية)

•21,4

•14,8

•10,8
•10,8

•14,8

75,5
38,6

76,4
45,5

•19,5

•15

•8,2

2017
2017

2000
2000

2018
2018

2000
2000

2018
2018

2000
2000

املساواة بني الجنسني

املياه النظيفة والنظافة الصحية

العامالت املساهمات يف األرسة (التقديرات
النموذجية ملنظمة العمل الدولية)

األشخاص املستفيدون من الحصول عىل
خدمات مياه الرشب املدبَّرة بأمان يف املناطق
الريفية (النسبة املئوية لسكان األرياف)

النسبة املئوية للسكان املستفيدين من
خدمات الكهرباء

•30,1
•19,3
•17,9

•35,8
•28,5

•91,6

•39,4

•89,6

•28
•12,2

•17,5

•14,2

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

•53

•4,7
•9,7

•4,9

23,7

•1,2

•39

152,8

•27,6

•0

•26,9
•40

اﻟﻌﻤﺮ
+100-90
89-75
74-60
59-45
44-30
29-15
14-0

اﻟﺬﻛﻮر )اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(

•0
•0,8
•4,1
•9,3
•17,3
•27,3
•41.2

يف  6أيار/مايو  ،2019قمت أنا ورئيس مفوضية االتحاد
األفريقي بعقد املؤتمر السنوي الثالث املشرتك بني األمم املتحدة
واالتحاد األفريقي ،مما أسهم يف تعميق تعاوننا من خالل اإلطار
املشرتك لتعزيز الرشاكة يف قضايا السالم واألمن وإطار تنفيذ
خطة عام  2063وخطة التنمية املستدامة لعام  .2030ويف هذا
السياق ،اشرتكنا أيضا يف تنظيم دورة استثنائية آللية التنسيق
اإلقليمي ألفريقيا حرضها أكثر من  400من مقرري السياسات
واملمارسني.
ويف أيار/مايو ،اشرتكنا أيضا يف استضافة سلسلة حوارات
أفريقيا لعام  2020بشأن موضوع “جائحة

•81,1
•77,8

•47,7

•25,3

•6,9

2019
2019

2000
2000

2017
2017

2000
2000

2018
2018

2017
2017

2000
2000

تدعم األمم املتحدة التحول الرقمي يف السنغال من خالل املدفوعات التي تتم عرب اإلنرتنت وعرب األجهزة اإللكرتونية ،بما يف ذلك عن طريق الهواتف املحمولة
(السنغال 8 ،كانون األول/ديسمرب )2017
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استعراض أوجه الرشاكة بني األمم املتحدة واالتحاد األفريقي
مختارات من االتفاقات املربمة بني
األمم املتحدة واالتحاد األفريقي
إطار عام  2017املشرتك بني األمم
املتحدة واالتحاد األفريقي لتعزيز الرشاكة
يف مجال السالم واألمن

مختارات من جهود التعاون بني األمم املتحدة
واالتحاد األفريقي يف مجال السالم واألمن
جمهورية أفريقيا الوسطى :قدمت األمم املتحدة
والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا الدعم لعملية
الوساطة التي قادها االتحاد األفريقي وأفضت إىل إبرام
االتفاق السيايس لشهر شباط/فرباير  2019وتنفيذه

الرشاكة بني األمم املتحدة
واالتحاد األفريقي بشأن خطة
التكامل والتنمية يف أفريقيا
للفرتة 2027-2017

مدغشقر :قامت األمم املتحدة واالتحاد
األفريقي والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
بتيسري إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية
يف أواخر عام  2018وتنفيذ عملية االنتقال
السلمي يف كانون الثاني/يناير 2019

إطار عام  2018املشرتك بني
االتحاد األفريقي واألمم املتحدة
لتنفيذ خطة عام  2063وخطة
التنمية املستدامة لعام 2030

نيجرييا وجمهورية الكونغو الديمقراطية:
منذ عام  ،2017أوفدت األمم املتحدة واالتحاد
األفريقي بعثات تضامن سنوية رفيعة املستوى
من شبكة القيادات النسائية األفريقية من أجل
املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

اإلطار املشرتك بني االتحاد األفريقي واألمم
املتحدة بشأن حقوق اإلنسان [مرشوع]

الصومال :ساعدت الجهود املتضافرة لألمم املتحدة
واالتحاد األفريقي والهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية
عىل إقامة النظام االتحادي يف البالد ،وتنفيذ خارطة
الطريق السياسية ،وتمكني النقل التدريجي للمسؤوليات
األمنية من بعثة االتحاد األفريقي إىل قوات األمن الصومالية

نائبة األمني العام لألمم املتحدة ،أمينة ج .محمد (وسط الصورة) تلتقي منسقي األمم املتحدة املقيمني يف أفريقيا يف املنتدى اإلقليمي األفريقي السادس املعني
بأهداف التنمية املستدامة لعام  .2020وعقد املنتدى تحت شعار “ :2030-2020عقد العمل من أجل تحقيق التحول والرخاء يف أفريقيا من خالل تنفيذ خطة عام
 2030وخطة عام ( ”2063شالالت فكتوريا ،زمبابوي 23 ،شباط/فرباير )2020
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آية الشابي ،املبعوثة الخاصة لالتحاد األفريقي املعنية بالشباب ،وهي تلقي كلمة يف جلسة مجلس األمن املخصصة ملوضوع تعبئة الشباب من أجل إسكات البنادق
بحلول عام ( 2020نيويورك 2 ،ترشين األول/أكتوبر )2019
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كوفيد 19-وإسكات دوي املدافع يف أفريقيا :التحديات
والفرص” .وكان الهدف من الحوار هو تعزيز الدعوة عىل
الصعيد العاملي إىل تأييد خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد
األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق يف أفريقيا بحلول
 2020وقرار مجلس األمن  ،)2019( 2457وكذلك ندائي من
أجل وقف إطالق النار عىل الصعيد العاملي.

توجد فرص هائلة ألفريقيا لالنطالق يف مسار
جديد جريء يستفيد من التكنولوجيات املستجدة
وتعميق التكامل اإلقليمي وإقامة رشاكات تجارية
وابتكارية.
فريا سونغوي ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا

ودخل االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
حيز النفاذ يف أيار/مايو  ،2019مما أدى إىل إنشاء واحد من
أكرب التكتالت التجارية يف العالم يفوق عدد الدول املنضمة إليه
 50دولة .وينشئ االتفاق سوقا ً واحدة للسلع والخدمات تشمل
حوايل  1,2بليون مستهلك وبمقدوره أن يعزز املبادالت
التجارية بني البلدان األفريقية بمقدار النصف .وأقامت األمم
املتحدة تظاهرات يف  34دولة عضوا ً للتعريف باالتفاق وتشجيع
التصديق عليه ،وقدمت املساعدة لالسرتاتيجيات الوطنية ،بما يف
ذلك لغرض إرشاك النساء الالئي يمثلن  70يف املائة من مماريس
التجارة غري النظامية عرب الحدود.

اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
	•يَعِ د اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بإنشاء
سوق واحدة تغطي  1,2بليون شخص يفوق ناتجها املحيل
اإلجمايل مجتمعا ً  2,5تريليون من دوالرات الواليات املتحدة،
وتضم قوة عاملة شابة وطبقة متوسطة متنامية قوتُها
الرشائية يف تزايد.
	•ويَعِ د بتيسري األعمال التجارية عىل أساس مجموعة واحدة من
قواعد التجارة واالستثمار يف جميع أنحاء القارة األفريقية؛
وسوف يحقق املستثمرون وفورات الحجم ويتغلبون عىل
تحديات تجزؤ األسواق.

1

لم يوقع بلد واحد
عىل اتفاق منطقة
التجارة الحرة

28

بلدا ً أودعوا صكوك
تصديقها لدى الوديع
(رئيس مفوضية االتحاد
األفريقي)

ويف إطار عملنا لتعزيز استخدام البيانات واإلحصاءات ،قدمت
األمم املتحدة الدعم للدول األعضاء يف اعتماد نُهج رقمية إلجراء
التعدادات السكانية .ففي كينيا ،أجري تعداد السكان رقميا يف
عام  ،2019مما وفر ما يقدر بـ  506أيام عمل ،فضالً عن

اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
الهدف  4-16من أهداف التنمية املستدامة | الحد
بقدر كبري من التدفقات غري املرشوعة لألموال
واألسلحة بحلول عام  | 2030خطة عام :2063
إسكات البنادق بحلول عام  | 2020إحالل السالم
واألمن يف أفريقيا

إعالن باماكو الصادر عن االتحاد
األفريقي | املوقف األفريقي املشرتك
بشأن انتشار األسلحة الصغرية
واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار
بها بطرق غري مرشوعة

54

بلدا ً وقعوا عىل النص
املوحد لالتفاق املنشئ
ملنطقة التجارة الحرة

2000

2001
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الجماعة االقتصادية لدول
وسط أفريقيا اتفاقية
كينشاسا | اتفاقية أفريقيا
الوسطى ملراقبة األسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة
وذخائرها وأجزائها ومكوناتها
التي يمكن أن تُستخدم يف
صنع هذه األسلحة وإصالحها
وتركيبها

2006

2017

*

27
13

الدول األفريقية األطراف (املصدقة)

الدول املوقعة التي لم ترص بعد دوال أطرافا

14
يف أيار/مايو 2020

2019

الجماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا |
اتفاقية األسلحة الصغرية
واألسلحة الخفيفة

2004

حالة معاهدة تجارة األسلحة يف أفريقيا

قرار مجلس األمن  | )2019( 2457الذي يؤكد من
جديد دعم رؤية عام  2020إلسكات البنادق يف أفريقيا

املركز اإلقليمي املعني باألسلحة
الصغرية يف منطقة البحريات
الكربى والقرن األفريقي والدول
املتاخمة بروتوكول نريوبي | منع
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
ومراقبتها والحد منها يف منطقة
البحريات الكربى والقرن األفريقي
والدول املتاخمة

الجماعة اإلنمائية
للجنوب األفريقي |
الربوتوكول املتعلق
بمراقبة األسلحة النارية
والذخائر وسائر ما
يتصل بها من مواد

30

بلدا ً امتثلوا
ملتطلباتها املحلية
للتصديق عىل
اتفاق منطقة
التجارة الحرة

تعزيز جودة البيانات .وتستفيد بلدان أخرى من تجربة كينيا،
وأجرى  27دولة عضوا تقييمات لنظم التسجيل املدني
واإلحصاءات.

الدول التي لم تنضم بعد إىل املعاهدة

* دخلت معاهدة تجارة األسلحة التاريخية التي تنظم التجارة الدولية يف األسلحة التقليدية  -من األسلحة الصغرية إىل دبابات القتال والطائرات املقاتلة والسفن
الحربية  -حيز التنفيذ يف  24كانون األول/ديسمرب .2014
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الربامج الرئيسية
أطفال من املدرسة العامة  22يؤدون مشهد “نحن
األطفال” مع تشاريل تشان يف االجتماع الرفيع املستوى
للجمعية العامة املعقود بمناسبة الذكرى السنوية الثالثني
العتماد اتفاقية حقوق الطفل
(نيويورك 20 ،ترشين الثاني/نوفمرب )2019

• دعم هيئات معاهدات حقوق اإلنسان
• دعم مجلس حقوق اإلنسان وهيئاته الفرعية وآلياته
• الخدمات االستشارية والتعاون التقني واألنشطة امليدانية
• تعميم مراعاة حقوق اإلنسان والحق يف التنمية والبحث والتحليل

املوارد اإلرشادية

 323مليون دوالر
 128مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية
و  2ماليني دوالر من األنصبة املقررة يف ميزانية حفظ السالم
و  193مليون دوالر من التربعات

واليات مختارة
• اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،قرار الجمعية العامة ( 217د)3-
• إعالن الحق يف التنمية ،قرار الجمعية العامة 128/41
• املفوض السامي لتعزيز جميع حقوق اإلنسان وحمايتها ،قرار
الجمعية العامة 141/48
• تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،
قرار الجمعية العامة 268/68
• مجلس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل ،قرارا
الجمعية العامة  251/60و28/65

كيانات مختارة
• مفوّضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان

تعزيز حقوق
اإلنسان وحمايتها
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

السياق

األهداف الرئيسية

ثمة ارتباط وثيق بني إقامة مجتمعات سلمية وتحقيق التنمية
املستدامة وبني إعمال حقوق اإلنسان .وي ّ
ُيس توحيد موقف
الدول واملجتمع املدني والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص
والجهات األخرى ذات املصلحة يف تأييد االلتزام العاملي
بالحقوق بناء مجتمعات عادلة وشاملة للجميع.

يشمل عملنا من أجل النهوض بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
الركائز املواضيعية التالية :دعم اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان؛
وتعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف إطار الجهود املبذولة من أجل
تحقيق التنمية والسالم واألمن؛ والنهوض باملبادئ األساسية
املتمثلة يف عدم التمييز واملشاركة واملساءلة .ويف سياق الجائحة
الحالية ،تعمل األمم املتحدة عىل ضمان مركزية مراعاة حقوق
اإلنسان يف التصدي للجائحة ،بوسائل من ضمنها إصدار 14
توصية من توصيات السياسات العامة يف موجز مخصص
صادر عن األمني العام.

الحرص عىل تأمني حقوق األطفال والشباب يف
أثناء تنشئتهم أمر أسايس ملستقبل البرشية.
وما زالت اتفاقية حقوق الطفل بعد ثالثني عاما
من اعتمادها تشكل دليال جوهريا لنا جميعا.
ميشيل باشليت ،مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

هنريتا فوري ،املديرة التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) ،وهي تقف بجوار منشأة يف مرج مقر األمم املتحدة .وترمز كل واحدة من
الحقائب املدرسية الـ  3 758املعروضة بمناسبة االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني التفاقية حقوق الطفل ،إىل واحد من األطفال الذين فقدوا حياتهم
بسبب النزاعات ( نيويورك 9 ،أيلول/سبتمرب )2019

 82تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 2020

املشاركون يف املناسبة الخاصة املعقودة تحت شعار دور الشباب يف الدفاع
عن حقوق اإلنسان وهم يشاركون يف لعبة تطرح فيها أسئلة تتعلق باإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ( نيويورك 10 ،كانون األول/ديسمرب )2019
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عمل األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان عرب العالم يف عام 2019
جمهورية مقدونيا الشمالية

جمهورية مولدوفا

أوكرانيا

االتحاد الرويس كوسوفو* (بعثة
األمم املتحدة
لإلدارة املؤقتة يف
كوسوفو)

بيالروس

رصبيا

الجبل األسود

سويرسا

أوروبا
(بروكسل)

نيويورك

املكسيك

املقر
املكاتب القطرية/املكاتب املستقلة/بعثات
حقوق اإلنسان

جنوب القوقاز
(تبيلييس)
وسط آسيا
(بيشكيك)

املكاتب/املراكز اإلقليمية
عنارص حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة
لحفظ السالم/البعثات السياسية
مستشارو شؤون حقوق اإلنسان املوفدون يف
إطار مجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة

العراق (بعثة األمم املتحدة
لتقديم املساعدة إىل العراق)
الجمهورية العربية السورية
(املقر يف بريوت)

منغوليا
أفغانستان (بعثة األمم املتحدة
لتقديم املساعدة إىل أفغانستان)

منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا
(بريوت)

مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال حقوق
اإلنسان لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية (الدوحة)

دولة فلسطني*** (غزة ورام الله)

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان
الهيكل امليداني ** (سول ،جمهورية كوريا)

تونس
ليبيا (بعثة األمم
املتحدة للدعم يف ليبيا)

اليمن

أنواع الوجود امليداني األخرى
هايتي (بعثة األمم املتحدة
لدعم نظام العدالة يف هايتي)
بليز

األردن
اململكة العربية السعودية
السودان (العملية املختلطة
لالتحاد األفريقي واألمم
املتحدة يف دارفور)
السودان

الفلبني
كمبوديا

رشق أفريقيا
(أديس أبابا)
الصومال (بعثة األمم
املتحدة لتقديم املساعدة
إىل الصومال)
جنوب السودان
(بعثة األمم املتحدة
يف جنوب السودان)
كينيا

ماليزيا
بابوا غينيا الجديدة

تيمور  -ليشتي
املحيط الهادئ
(سوفا)

بنغالديش
جنوب رشق آسيا (بانكوك)

نيبال
رسي النكا

ميانمار (املقر بانكوك)

ملديف

ميانمار (املقر كوكس
بازار ،بنغالديش)

تشاد

(أغلقت يف )2019

زمبابوي
موزامبيق
الجنوب األفريقي
(بريتوريا)

جمهورية أفريقيا الوسطى (بعثة
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار يف
جمهورية أفريقيا الوسطى)
جمهورية الكونغو
الديمقراطية (بعثة منظمة
األمم املتحدة لتحقيق
االستقرار يف جمهورية
الكونغو الديمقراطية)

أمريكا الوسطى (بنما سيتي)
فنزويال

غينيا
مايل (بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل)

كولومبيا

املجموعة الخماسية ملنطقة
****
الساحل – مايل

إكوادور

ليربيا

ترينيداد وتوباغو
غيانا

بوركينا فاسو
املجموعة الخماسية ملنطقة
****
الساحل – النيجر

املجموعة الخماسية
ملنطقة الساحل –
****
تشاد

جامايكا

بربادوس

املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل –
****
بوركينا فاسو

مالوي
بوروندي

املجموعة الخماسية ملنطقة
****
الساحل – موريتانيا

السلفادور

غينيا  -بيساو (مكتب األمم املتحدة املتكامل
لبناء السالم يف غينيا  -بيساو)

أوغندا
رواندا

موريتانيا

هندوراس

غرب أفريقيا (داكار)

مدغشقر

غواتيماال

النيجر
نيجرييا

مركز األمم املتحدة دون اإلقليمي
لحقوق اإلنسان والديمقراطية يف
وسط أفريقيا (ياوندي)

بريو
بوليفيا
باراغواي
الربازيل
أمريكا الجنوبية
(سانتياغو ،شييل)
أوروغواي
األرجنتني

84

وجودا ً ميدانيا ً

(موقعان)

1 +

مقر واحد

املكاتب القطرية/املكاتب املستقلة/
بعثات حقوق اإلنسان

17

املكاتب/املراكز اإلقليمية

12

عنارص حقوق اإلنسان يف بعثات األمم
املتحدة لحفظ السالم/البعثات السياسية

12

مستشارو شؤون حقوق اإلنسان
املوفدون يف إطار مجموعة األمم املتحدة
للتنمية املستدامة
*
**
***
****

ينبغي أن تُفهم اإلشارة إىل كوسوفو عىل نحو يمتثل تماما ً ألحكام قرار مجلس األمن .)1999( 1244
بتكليف من قرار مجلس حقوق اإلنسان .25/25
ينبغي أن تُفهم اإلشارة إىل دولة فلسطني امتثاال ً لقرار الجمعية العامة .19/67
مرشوع القوة املشرتكة التابعة للمجموعة الخماسية ملنطقة الساحل (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر).

الحدود واألسماء املبينة يف هذه الخريطة والعالمات املستخدمة فيها ال تعني أن األمم املتحدة تقرها أو تقبلها رسميا.

 84تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 2020

37

أنواع الوجود امليداني األخرى

6

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

85 2020

النتائج الرئيسية

دعم تنفيذ اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان

نداء إىل العمل

دعم اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان

وجه األمني العام نداءه إىل العمل من أجل حقوق اإلنسان
يف الدورة الثالثة واألربعني ملجلس حقوق اإلنسان،
املنعقدة يف شباط/فرباير  ،2020من أجل النهوض
بالتمتع الفعيل بجميع حقوق اإلنسان يف كل مكان،
استنادا ً إىل ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان .ويقرتح النداء الذي يتلقى الدعم الكامل من
مكتب األمني العام ومن كيانات أرسة األمم املتحدة،
مبادئ توجيهية أساسية يف سبعة مجاالت لتحقيق
“أسمى تطلعات البرشية”.

استمرينا خالل السنة املاضية يف تقديم دعمنا لهيئات املعاهدات
والهيئات الحكومية الدولية .فعىل سبيل املثال ،قام املكلفون
بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة وغريها من آليات مجلس
حقوق اإلنسان بما عدده  84زيارة إىل  57دولة وإقليما ً يف عام
 .2019وساعد برنامج بناء قدرات هيئات املعاهدات عىل تعزيز
اآلليات الوطنية للتنفيذ واإلبالغ واملتابعة يف بوتسوانا وبوركينا
فاسو والسلفادور وسرياليون وكوستاريكا وكينيا وغريها.

استعراض

133

تقريرا ً من تقارير الدول
األطراف من قبل هيئات
معاهدات حقوق
اإلنسان يف عام 2019

إنشاء

6

واليات جديدة ملجلس
حقوق اإلنسان ،من
بينها آلية خرباء جديدة
بشأن الحق يف التنمية

اعتماد

92

قرارا ً من قبل مجلس
حقوق اإلنسان

44

والية مواضيعية

12

و
والية قطرية يف إطار
اإلجراءات الخاصة

استعراض تنفيذ توصيات
االستعراض الدوري
الشامل يف

42

دولة عضوا ً

41

آلية وطنية جديدة أو
معززة لإلبالغ واملتابعة

الخربة والدعم املقدمان إىل هيئات حقوق اإلنسان

هيئات املعاهدات

1

2

3

لجنة القضاء
عىل التمييز
العنرصي

اللجنة املعنية
بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية

اللجنة املعنية
بحقوق
اإلنسان

6

7

8

لجنة حقوق
الطفل

9

اللجنة املعنية
بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة

اللجنة املعنية بالعمال
املهاجرين

10

اللجنة املعنية
بحاالت االختفاء
القرسي

4

اللجنة املعنية
بالقضاء عىل
التمييز ضد املرأة

5

لجنة مناهضة
التعذيب

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

هيئات امليثاق

1

مجلس حقوق
اإلنسان

2

اإلجراءات الخاصة
ملجلس حقوق
اإلنسان
األمني العام أنطونيو غوترييش (عىل املنصة) يديل بمالحظات يف افتتاح الدورة األربعني ملجلس حقوق اإلنسان (جنيف ،سويرسا 25 ،شباط /فرباير )2019
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حقوق اإلنسان يف إطار جهود التنمية

يف عام  ،2019أُعد مرشوع صك ملزم قانونا ً بشأن الحق يف
التنمية ،واستُحدثت أيضا أداة نموذجية لتصميم السياسات
اإلنمائية القائمة عىل حقوق اإلنسان ورصدها وتقييمها.
وأعطينا كذلك األولوية إلدماج حقوق اإلنسان يف السياسات
البيئية واملناخية .ويف أيلول/سبتمرب  ،2019عُ قدت قمة
الشعوب املعنية بقضايا املناخ والحقوق وبقاء اإلنسان ،وتُوِّجت
بإعالن وقعه أكثر من  400منظمة.

السالم واألمن
إدماجُ حقوق اإلنسان يف عمليات السالم عنرصٌ أسايس يف
مبادرتي للعمل من أجل حفظ السالم .ففي عام  ،2019قمنا
بتدريب أكثر من  500قائد من قادة البعثات وضباط الرشطة

والجيش ووضعنا سياسة وتوجيهات جديدة بشأن منع العنف
الجنيس املرتبط بالنزاعات والتصدي له ،إضافة إىل عمل
موظفي حقوق اإلنسان املكلفني بإجراء التحقيقات وتقديم
التقارير يف حاالت النزاع.

عدم التمييز
يف سياق ما نضطلع به من عمل لتعزيز املساواة ومكافحة
التمييز ،قدمنا الدعم العتماد  15قانونا وطنيا جديدا ملكافحة
التمييز بجميع أشكاله .واستمر تطبيق معايري السلوك
املوضوعة من أجل التصدي للتمييز ضد املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل
صفات الجنسني ،بما يشمل تعميمها يف مناسبات عاملية لقطاع
األعمال مثل املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس ،سويرسا،
وحصولها عىل دعم  270من أكرب الرشكات يف العالم.

دعمنا للتعاون فيما بني الدول األعضاء

39

إجرا ًء متعلقا ً باملعاهدات :توقيعان؛ 19
تصديقاً؛  18انضماما ً

57

حكومة استضافت  84زيارة للمكلفني بواليات
يف إطار اإلجراءات الخاصة

133

تقريرا ً من تقارير الدول األطراف استعرض من
قبل هيئات املعاهدات وقيام اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب بزيارة  7دول أطراف

3 174

وثيقة رسمية قدمت الجتماعات آليات حقوق
اإلنسان والجمعية العامة واملجلس االقتصادي
واالجتماعي

 88تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 2020

عملنا يف مجال حقوق اإلنسان

35 997

شخصا ً من ضحايا التعذيب يف  77بلدا ً حصلوا
عىل الدعم يف مجال إعادة التأهيل

8 594

شخصا ً من ضحايا أشكال الرق املعارصة يف 23
بلدا ً حصلوا عىل املساعدة

12

عنرصا ً من عنارص حقوق اإلنسان يف بعثات األمم
املتحدة للسالم ،تضم  524موظفا ً

37

مستشارا ً يف شؤون حقوق اإلنسان نرشوا يف
إطار أفرقة األمم املتحدة القطرية

سافر فريق متكامل من بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل إىل منطقة موبتي للتحقيق يف الهجمات املسلحة األخرية
التي وقعت يف منطقة بانكاس سريكل ،والتي أشارت فيها املعلومات األولية إىل مقتل ما ال يقل عن  16شخصا ً (ليبي ،مايل 22 ،شباط/فرباير )2019
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الذكرى السنوية الثالثون
التفاقية حقوق الطفل
صادف عام  2019حلول الذكرى السنوية الثالثني العتماد
اتفاقية حقوق الطفل ،التي يُعرتف فيها بما هو مفروض
لألطفال من حقوق غري قابلة للتفاوض .وتحمي االتفاقية حق
جميع األطفال يف كل مكان يف أن يسلموا من ممارسات التمييز
والعنف واإلهمال.

أمايا بيال ماساكيزا تتحدث يف املناسبة التذكارية الرفيعة املستوى للجمعية
العامة املعقودة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثني العتماد اتفاقية حقوق
الطفل (نيويورك 25 ،أيلول/سبتمرب )2019

196

168

46

196

دولة طرفا ً يف
االتفاقية

دولة طرفا ً يف
الربوتوكول االختياري
امللحق باتفاقية حقوق
الطفل املتعلق بإجراء
تقديم البالغات

176

دولة طرفا ً يف الربوتوكول
االختياري امللحق باتفاقية
حقوق الطفل بشأن اشرتاك
األطفال يف املنازعات املسلحة

دولة قدمت
تقريرا مر ًة واحدة
عىل األقل

دولة طرفا ً يف الربوتوكول االختياري
امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق
ببيع األطفال وبغاء األطفال
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

1 592

327

تقريرا ً من تقارير
املجتمع املدني
قدمت يف الفرتة من
 2009إىل 2019

طفالً التقوا باللجنة يف
إطار اجتماعات فريقها
العامل قبل الدورات من
عام  2008إىل عام
2019
طفلة تقف قرب مدخل قاعة الجمعية العامة خالل االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بمناسبة الذكرى الثالثني العتماد اتفاقية حقوق الطفل (نيويورك20 ،
ترشين الثاني/نوفمرب )2019

63

تقريرا ً قدموا من قبل
األطفال يف الفرتة املمتدة
من  2009إىل 2019
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52

دولة أعلنت عما يفوق 200
تعهد بشأن  24مادة من مواد
االتفاقية يف إطار االحتفال
بالذكرى السنوية

إصدار نسخة ميرسة من
االتفاقية لفائدة األطفال
بلغات األمم املتحدة الـ

6
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تعزيز املساواة ومكافحة التمييز
قدم صندوق األمم املتحدة
للتربعات لصالح الشعوب األصلية
منذ إنشائه يف عام  1985الدعم
ملشاركة أكثر من

2 500

15

قانونا ً وطنيا ً اعتمدوا
ملكافحة التمييز بجميع
أشكاله

شخص من الشعوب األصلية يف
آليات األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان
تدشني برنامج زمالة األمم
املتحدة للمثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس
ومغايري الهوية الجنسانية
وحاميل صفات الجنسني يف
مجال حقوق اإلنسان

270

رشكة أعلنت عن دعمها العلني
ملعايري السلوك التي تتبعها األعمال
التجارية يف التصدي للتمييز ضد
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية
وحاميل صفات الجنسني

املشاركة

املساءلة

واصلنا دعم العقد الدويل للسكان املنحدرين من أصل أفريقي،
وال سيما من خالل برنامج للزماالت .فمنذ عام  ،2011جرى
تمكني  83زميال من  32بلدا بفضل الربنامج ،وقاموا بعد ذلك
بأدوار أساسية يف الرتويج للعقد يف بلدانهم.

واصلنا تقديم دعمنا للدول وغريها من الجهات املعنية يف
تصميم وتنفيذ عمليات لتحقيق املساءلة والعدالة االنتقالية
تراعي خصوصيات السياق وتركز عىل احتياجات الضحايا
وتستند إىل حقوق اإلنسان .وعملنا مع قوات األمن لضمان
احرتام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب ،وواصلنا تقلد
رئاسة الفريق العامل يف إطار اتفاق األمم املتحدة العاملي
لتنسيق مكافحة اإلرهاب املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب ودعم ضحايا
اإلرهاب.

قيام فريق الخرباء العامل املعني بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي
بإرسال  44رسالة ادعاء ونداء عاجال لصالح أكثر من

30 200

ضحية

زيادة املشاركة وحماية الحيز املدني

 7,6ماليني

من األتباع عرب منصات حقوق اإلنسان
التابعة لألمم املتحدة عىل مواقع التواصل
االجتماعي

أكثر من  36 900أكثر من 85 000

زائر فريد ملوقع الفهرس العاملي لحقوق
اإلنسان

 4,89ماليني

زيارة لصفحات املنشورات
اإللكرتونية

من املنشورات وغريها من املواد مطبوعة أرسلت
إىل  51بلدا ً

481

مناسبة جانبية للمجتمع املدني نظمت خالل دورات
مجلس حقوق اإلنسان

مدربة حاصلة عىل تدريب خاص تعمل مع طفلني من ذوي اإلعاقة (ذوو االحتياجات الخاصة) يف فصل درايس شامل بمركز تعليم القراءة والكتابة والحساب
(بوالوس ،جيبوتي)2018 ،
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الربامج الرئيسية
مشهد لتالميذ مدرسة “ 25يونيه” ،يف بريا ،موزامبيق.
وهي مدرسة تؤوي حاليا  5 000طفل .وخالل األعاصري،
تحطمت النوافذ وتطاير معظم الصفائح التي تكسو
السطح ،باستثناء أجزاء منها أصبحت اآلن بمثابة أشالء
(بريا ،موزامبيق ،تموز/يوليه )2019

• تنسيق العمل اإلنساني واالستجابة يف حاالت الطوارئ
• خدمات الدعم يف حاالت الطوارئ
• املعلومات وأنشطة الدعوة فيما يتصل بحاالت الطوارئ اإلنسانية
• الحد من الكوارث الطبيعية
• السياسة العامة والتحليل

املوارد اإلرشادية

 1,9بليون دوالر
 105ماليني دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية (بما يف
ذلك مكتب تنسيق املساعدة اإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدنى) و 1,8بليون دوالر من التربعات
(بما يف ذلك مكتب تنسيق املساعدة اإلنسانية ،والصندوق املركزي
ملواجهة الطوارئ ،والصناديق القطرية املشرتكة)

واليات مختارة
• تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة يف
حاالت الطوارئ ،قرارا الجمعية العامة  182/46و118/74
• التعاون الدويل يف تقديم املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث
الطبيعية ،قرار الجمعية العامة 115/74

التنسيق
الفعال لجهود
المساعدة
اإلنسانية
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ُ
ُ
وحماية
سالمة وأمن العاملني يف مجال تقديم املساعدة اإلنسانية
•
موظفي األمم املتحدة ،قرار الجمعية العامة 116/74
• توفري الحماية واملساعدة للمرشدين داخليا ،قرار الجمعية العامة
160/74
• إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة ،2030-2015
قرار الجمعية العامة 283/69
• تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030قرار الجمعية
العامة 1/70

كيانات مختارة
• مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
• مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

السياق
انطوى العام املايض عىل تحديات هائلة .فقد بلغت االحتياجات
اإلنسانية مستويات غري مسبوقة بسبب تضافر آثار النزاعات
املتطاولة العهد والصدمات املناخية وجائحة كوفيد ،19-حيث
فاق عدد من هم بحاجة إىل املساعدة أكثر من  166مليون
شخص .وارتفع عدد النازحني من جديد إىل مستويات قياسية،
حيث نزح  79,5مليون شخص بسبب النزاعات وأعمال العنف
واالضطهاد .وكانت األزمات الغذائية الثماني األسوأ يف العالم
مرتبطة جميعها بالنزاعات والحوادث املناخية .وأدى تعرض
ماليني الناس لتلك املخاطر املتعددة إىل إضعاف قدرتهم عىل
الصمود وزيادة احتمال وقوع أزمة إنسانية.

أكثر من  166,5مليون شخص كانوا بحاجة إىل املساعدة
اإلنسانية يف عام 2019

جزيرة أباكو ،بجزر البهاما ،بعد مرور إعصار دوريان ،وهو إعصار من
الفئة الخامسة ،الذي اجتاح جزيرتي أباكو وغراند بهاما يف  1أيلول/سبتمرب
( 2019مارش هاربور ،جزر البهاما 11 ،أيلول/سبتمرب )2019

ترضر أكثر من  98,7مليون شخص من الكوارث
الطبيعية يف عام 2019

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص 166,5
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
إﱃ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة

117,4
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

102
ﻣﻼﻳﻦﻴ ﺷﺨﺺ

76
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

141,8
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص 98,7
اﻤﻟﺘﴬرون ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

2019

2014

2019

2014

املصدر :مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز أبحاث األوبئة
الناجمة عن الكوارث
رانيا أبو الرحيم تقوم بمهمة تقييم يف املركز الجماعي للنازحني بمنطقة الشعب (عدن ،اليمن 27 ،تموز/يوليه )2019
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األهداف الرئيسية
تسعى األمم املتحدة إىل إنقاذ األرواح والتخفيف من شدة
املعاناة اإلنسانية يف الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقدة
وذلك بالعمل عىل أن تكون التدابري اإلنسانية يف هذا الصدد
متسقة وفعالة وأن تتخذ يف الوقت املناسب .وتدعو األمم املتحدة
إىل احرتام املبادئ اإلنسانية وتشجع عىل تبادل املعارف يف
األزمات ،وتساعد عىل التعجيل بتقديم املساعدة وسن السياسات
الرامية إىل تعزيز االتساق .وبالعمل مع مجموعة من الجهات
ذات املصلحة ،نقوم بتعبئة املوارد لالستعداد لألزمات اإلنسانية
والتصدي لها .وما زال تيسري العمل املبكر والرسيع بوسائل من
ضمنها اتباع نهج استباقية والتعاون يف مجال املساعدة
اإلنسانية والتنمية عامال حاسما ً يف فعالية التنسيق.

النتائج الرئيسية
عملنا مع الرشكاء يف عام  2019لحشد أكثر من  18بليون دوالر
من املساهمات لتوفري املعونة املنقذة للحياة ألكثر من 117
مليون شخص ،مقارنة باملبلغ القيايس السابق املسجل يف عام
 2018وهو  15,8بليون دوالر .ونقوم معا باملساعدة يف تنسيق

أنشطة أكثر من  570جهة رشيكة تعمل يف الحقل اإلنساني .وقد
تجىل أثرها الجماعي يف أزمة اليمن ،التي هي أشد أزمات العالم
حدة ،حيث تقدم املنظمات اإلنسانية املساعدة إىل أكثر من 13
مليون شخص كل شهر .وازدادت االحتياجات العاملية يف عام
 2020من جراء جائحة كوفيد ،19-مما استدعى وضع خطة
عاملية ملواجهة آثارها لفائدة  63من أشد بلدان العالم ضعفا.

دعمنا لتنسيق املساعدة اإلنسانية

56

من البلدان املترضرة التي هي بحاجة
إىل املساعدة اإلنسانية
قدمنا املساعدة يف تنسيق

35

خطة من خطط االستجابة والخطط
اإلقليمية والنداءات …
 ...قمنا بإيفاد مستشارين معنيني بالقضايا
الجنسانية وشؤون الحماية يف

21

حالة من حاالت الطوارئ اإلنسانية ...
… وقمنا بتعبئة

أكثر من 570

ثالث فتيات صغريات يف مستوطنة تدعمها األمم املتحدة يف شمايل بوركينا فاسو (بارسولوجو ،بوركينا فاسو 21 ،أيار/مايو )2019

رشيكاً...

يبذل الرشكاء العاملون يف املجال اإلنساني
جهودهم ويبتكرون يف عملهم من أجل إنقاذ
األرواح .يجب علينا أن نعزز النهج االستباقية
والعمل املبكر ،ال أن ننتظر تفاقم الكوارث.
مارك لوكوك ،وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف
حاالت الطوارئ

… ملساعدة

 117,4مليون

محتاج…

… واستطعنا حشد

 18,1بليون دوالر

يف مجال املساعدة اإلنسانية
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يف عام  ،2019ارتفع عدد النازحني قرسا ً يف العالم إىل مستوى قيايس قدره  79,5مليون شخص ،من بينهم  45,7مليون نازح داخيل
ماليني األشخاص
80

 26مليون

60

 45,7مليون

40

 4,2ماليني

70

50

30
20
10

 3,6ماليني

الجئ
نازح داخيل
طالب لجوء

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص 166,5
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
إﱃ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة

فنزوييل نزحوا إىل الخارج

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة

0
2019

2010

2000

117,4
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

102
ﻣﻼﻳﻦﻴ ﺷﺨﺺ

1990

76
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

2019

2014

منظر من الجو لبلدة مارش هاربر يف جزيرة غريت أباكو ،جزر البهاما ،والتي دمرها إعصار دوريان املصنف يف الفئة 5
(جزيرة أباكو ،جزر البهاما 14 ،أيلول/سبتمرب )2019

وتصدرت صناديق األمم املتحدة للتمويل الجماعي املخصص
لالحتياجات اإلنسانية جهود توجيه التمويل إىل املناطق االشد
احتياجا .وخصصت صناديق التمويل الجماعي القطرية ما
قدره  1,02بليون دوالر للمنظمات اإلنسانية العاملة يف امليدان
لفائدة أكثر من  1 600مرشوع إنساني تستهدف  27,5مليون
شخص يف  18بلدا .و ُرصد نحو  25يف املائة من املخصصات
مبارشة للمنظمات غري الحكومية الوطنية.

ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺨﻄﻂ  29,7ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر
واﻟﻨﺪاءات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺟﺮت ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ  18,1ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
 9ﺑﻼﻳﻦﻴ دوﻻر
 7ﺑﻼﻳﻦﻴ دوﻻر

2019

2009

ففي الجنوب األفريقي ،عىل سبيل املثال ،أوفدنا خرباء
متخصصني يف شؤون التنسيق لحاالت الطوارئ ،ورصدنا
موارد من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ ،للتمكني من
التعجيل بتوفري املساعدة املنقذة للحياة يف سياق التصدي
إلعصاري إيداي وكينيث .وعندما رضب إعصار دوريان جزر
البهاما ،دعمت األمم املتحدة اإلجراءات الوطنية الرامية إىل
التخفيف من وطأة املعاناة وإنقاذ أرواح الناس.

بلغت احتياجات التمويل ودعم املانحني مستويات
قياسية يف عام 2019

تلميذ يطل من نافذة يف مدرسة “ 25يونيه” ،الواقعة يف بريا ،موزامبيق .وتستضيف املدرسة حاليا ً حوايل  5 000طفل ترتاوح أعمارهم بني  5أعوام و 14عاما ً يف
سياق جهود البلد للتعايف من آثار إعصاري إيداي وكينيث (بريا ،موزامبيق 8 ،تموز/يوليه )2019
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بفضل إعداد  35من خطط االستجابة والنداءات اإلنسانية ،ساعدت األمم
املتحدة يف تعبئة  18,1بليون دوالر من املبلغ املطلوب وقدره  29بليون دوالر
ملساعدة  117,4مليون شخص يف  56بلدا وإقليما
املعونة اإلنسانية املطلوبة

النسبة املئوية لالحتياجات املمولة
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ  164ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ  120ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻤﻟﺤﺘﻠﺔ  351ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ  3,293ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

•64

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ  -اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  5 534ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•52

اﻟﻌﺮاق  701ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  612ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•34

ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

•42

•76

إﻳﺮان  25ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ  920ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر  214ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺗﺸﺎد  477ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•51

ﻟﻴﺒﻴﺎ  202ﻣﻼﻳﻦﻴ دوﻻر

•94

اﻟﻨﻴﺠﺮ  383ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•73

•75

اﻟﺴﻮدان  1,149ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•49

•86

ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻴﻤﻦ  4 192ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•116

إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ  845ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•52
•76

•83
اﻟﺼﻮﻣﺎل  1,077ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•76
•33

ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان  -اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  985ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•65

ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان  1,507ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ  32ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 621ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ 621
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ
دوﻻر

•90

•49

•60

•58
•71

•22

ﻫﺎﻳﺘﻲ  126ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•52

•68
•44

•43

•35

ﻣﺎﱄ  324ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•32

•53

ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ  187ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻧﻴﺠﺮﻴﻳﺎ  848ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•34

•54

ﻓﻨﺰوﻳﻼ  223ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻓﻨﺰوﻳﻼ  -اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  738ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﻜﺎﻣﺮﻴون  299ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ  431ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ  1,654ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ  -اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  677ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺑﻮروﻧﺪي  106ﻣﻼﻳﻦﻴ دوﻻر
ﺑﻮروﻧﺪي  -اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  262ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

•51

زﻣﺒﺎﺑﻮي  468ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

الحدود واألسماء املبينة يف هذه الخريطة والعالمات املستخدمة فيها ال تعني أن األمم املتحدة تقرها أو تقبلها رسميا.
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االستجابة التقليدية والتمويل االستباقي

االستجابة التقليدية
بداية االستجابة

تقديم املعونة
اإلنسانية

تقييم
االحتياجات

يمكن أن يؤدي تمويل اإلجراءات املتخذة قبل وقوع الكوارث إىل
إنقاذ أرواح الناس وتقليص وطأة املعاناة .ففي عام ،2019
واصلنا دعم اإلجراءات االستباقية بإسداء الدعم ،مثال ،للنظام
العاملي ملواجهة مخاطر الكولريا ،الذي يمكن أن يوفر إنذارا ً
مسبقا ً من احتمال تفيش املرض تصل مدته إىل أربعة أسابيع،
وعن طريق وضع أول إطار لإلجراءات االستباقية ملواجهة
الجفاف يف الصومال.

التخطيط وتحديد
األولويات
تعبئة األموال
وتخصيصها

األزمة
اإلنسانية

الصدمة  /الحدث

اإلجراءات االستباقية

نموذج التنبؤ
واتخاذ القرار

تعمل أوتور نافرا (عىل اليسار) عىل إذكاء الوعي املجتمعي بشأن مرض
كوفيد 19-يف مخيم أبناء مهني للنازحني يف محافظة إدلب يف الشمال
(محافظة إدلب ،سوريا 17 ،نيسان/أبريل )2020

األزمة
اإلنسانية

تقديم املعونة
اإلنسانية

عالمات اإلنذار
املبكر

وإجماال ،رصف الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 538,7
مليون دوالر يف جهود التصدي يف  49بلدا وإقليما ،حيث كثريا
ما تظل معاناة الناس يف منأى عن أعني وسائط اإلعالم العاملية.
فبعد تعاقب حاالت تلف املحاصيل ،مثال ،قدم الصندوق 45
مليون دوالر لزيادة الدعم لفائدة  1,8مليون شخص ترضروا
من الجفاف يف أنحاء إثيوبيا والصومال وكينيا .ومن أجل
التصدي لتفيش مرض فريوس اإليبوال ،خصص الصندوق 9,8
ماليني دوالر للتدابري القطرية املتخذة يف جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،فضال عن  10,5ماليني دوالر لدعم عمليات
التأهب والتخفيف يف كل من أوغندا وبوروندي وجنوب السودان
ورواندا.

خصصت صناديق األمم املتحدة اإلنسانية مبالغ قياسية قدرها  1,5بليون دوالر يف  48بلدا ً وإقليما ً يف عام 2019

الصدمة  /الحدث

وضع خطط
العمل

التمويل املرتَّب
سلفا

الصناديق القطرية املشرتكة

الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ
اﻷردن  8,6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ  5,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻟﺒﻨﺎن 10,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ  8,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺤﺪود ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ  116ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺳﻮرﻳﺎ  52,6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
اﻟﻌﺮاق  77,8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  79,7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

إﻳﺮان  1,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن  19,1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ  15,3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر  18,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﻔﻠﺒﻦﻴ  3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻤﻟﺤﺘﻠﺔ  35,1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺗﺸﺎد  10,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻛﻮﺑﺎ  1,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻟﻴﺒﻴﺎ  3,7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ  1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﻨﻴﺠﺮ  16,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻫﺎﻳﺘﻲ  11,1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﺎﱄ  6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ  1,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﺴﻮدان  101,7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان  109ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
اﻟﻴﻤﻦ  271ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
إرﻳﱰﻳﺎ  2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ  5,2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ  10ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﺴﻠﻔﺎدور  1,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻧﻴﺠﺮﻴﻳﺎ  26,6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻫﻨﺪوراس  2,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ  81,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ  7,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﺼﻮﻣﺎل  103,2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺳﺎﻣﻮا  2,7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻛﻴﻨﻴﺎ  8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
أوﻏﻨﺪا  22,2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﻤﻟﺘﺤﺪة  5,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ  4,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ  2,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
رواﻧﺪا  1,7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻼوي  13,3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

تسببت األمطار املوسمية الغزيرة يف وقوع فيضانات كاسحة ببنغالديش يف شهر تموز/يوليه  .2019واستُخدمت بعثة تواصلية أوفدها املكتب اإلقليمي آلسيا
واملحيط الهادئ التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لتقييم أثر املشاريع املمولة من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ لفائدة السكان املترضرين واالستماع إىل
قصصهم (مقاطعة كوريغرام ،بنغالديش ،شباط/فرباير )2020
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اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ واﻤﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
)ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ(  6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

أﻧﻐﻮﻻ  6,3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
اﻟﻜﺎﻣﺮﻴون  16,2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ  10ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ  2,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ  39,2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ  123,5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
زﻣﺒﺎﺑﻮي  14,1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ  28,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ  7,8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺑﻮروﻧﺪي  2,3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

زاﻣﺒﻴﺎ  7,9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

 تتيح الصناديق القطرية املشرتكة للجهات املانحة تجميع مساهماتها يف صناديق وحيدة غري مخصصة لدعم الجهود اإلنسانية املحلية يُجمّ ع الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ مساهمات املانحني يف صندوق واحد للتمكني من االستجابة الرسيعة لحاالت الطوارئ ودعم حاالت الطوارئ التي تعاني من نقص التمويلالحدود واألسماء املبينة يف هذه الخريطة والعالمات املستخدمة فيها ال تعني أن األمم املتحدة تقرها أو تقبلها رسميا.
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أبلغ  85بلدا ً عن وضع اسرتاتيجيات وطنية للحد من
مخاطر الكوارث

ونواصل أيضا إرشاك مقرري السياسات يف القضايا اإلنسانية
الحاسمة .ففي أيار/مايو  ،2019أسفر مؤتمر رفيع املستوى
بشأن إنهاء العنف الجنيس والجنساني يف األزمات اإلنسانية عن
تعهدات بقيمة  363مليون دوالر والتزامات سياسية حاسمة.
ُ
أعلنت عن إنشاء الفريق الرفيع
ويف ترشين األول/أكتوبر،
املستوى املعني بالترشد الداخيل من أجل إيجاد حلول دائمة
وتقديم دعم أفضل ألكثر من  50مليون شخص وللمجتمعات
املترضرة التي تستضيفهم .ويف ترشين الثاني/نوفمرب ،أصدرنا
مبادئ توجيهية بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل
اإلنساني.
وواصلنا أيضا تقديم الدعم للبلدان يف وضع اسرتاتيجيات للحد
من مخاطر الكوارث استنادا إىل إطار سنداي .وثمة حاليا 131
من الدول األعضاء التي تستخدم مرصد إطار سنداي لإلبالغ
عن التقدم املحرز صوب بلوغ الغايات السبع املتصلة بالكوارث
من أهداف التنمية املستدامة.

يستخدم  131بلدا ً مرصد إطار عمل سنداي الجديد

قدم ما مجموعه  85بلدا تقارير عن طريق مرصد إطار سنداي بشأن
االسرتاتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث املتوافقة مع إطار سنداي
أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

43

29

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

آﺳﻴﺎ واﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
27

آﺳﻴﺎ واﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

18

26

16

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

كيومبوي وجوفيال وهما يف مركز كاتوا لرعاية األطفال ،يف بوتيمبو ،شمال
كيفو .ويقوم املركز برعاية األطفال الذين يتلقى آباؤهم العالج من مرض
اإليبوال (شمال كيفو ،جمهورية الكونغو الديمقراطية)2019 ،

19

12

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
10

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
19

الدعم الذي نقدمه يف مجال الحد من مخاطر الكوارث
تدريب

4 087

من املوظفني الحكوميني واألفراد املعنيني
بالحد من مخاطر الكوارث ،تبلغ نسبة النساء

من بينهم  39يف املائة

مشاركة

4 311

مدينة يف حملة إكساب املدن القدرة عىل
الصمود
استعمال مرصد إطار عمل سنداي الجديد من جانب

131

الحوكمة الرشيدة هي أساس الحد من
أخطار الكوارث .ويقتيض التصدي لآلثار العامة
واملتالحقة للكوارث أن تستثمر الحكومات يف
املجتمعات املحلية ويف الحلول الشاملة من أجل
بناء القدرة عىل الصمود.
مامي ميزوتوري ،األمينة العامة املساعدة واملمثلة الخاصة املعنية
بالحد من الكوارث

من الدول األعضاء والكيانات ذات مركز املراقب
ُ
ُرقية (وسط الصورة) البالغة من العمر ستة وعرشين عاما ً
خمسة أطفال ،وجميعهم يعيشون حاليا ً فيما كان مدرسة يف السابق وحُ وّلت إىل مستوطنة للنازحني.
وقد ف ّرت رقية وأرستها من ميناء الحديدة املحارص يف حزيران/يونيه ( 2018دار سعد ،عدن ،اليمن 21 ،آذار/مارس )2019
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الربامج الرئيسية
منظر خارجي لقرص السالم ،مقر محكمة العدل الدولية
(الهاي ،هولندا)

• تقديم الخدمات القانونية إىل األمم املتحدة ككل
• الخدمات القانونية العامة املقدمة إىل أجهزة األمم املتحدة
وبرامجها
• اآلليات االستثنائية للمساءلة الدولية
• إيداع املعاهدات وتسجيلها ونرشها
• التطوير التدريجي للقانون الدويل وتدوينه
• قانون البحار وشؤون املحيطات
• التجارة الدولية

املوارد اإلرشادية

 190مليون دوالر
 71مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية و 3ماليني
دوالر من األنصبة املقررة يف ميزانية حفظ السالم ()2019/2018
و 98مليون دوالر من األنصبة املقررة األخرى و 18مليون دوالر من
التربعات

واليات مختارة
• ميثاق األمم املتحدة
• تعزيز اإلطار التعاهدي الدويل وتدعيمه ،قرارا الجمعية العامة
( 23د )1-و210/73
• اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ( ،)1982قرارا الجمعية
العامة  124/73و125/73
• املسائل الدولية ،قرارا الجمعية العامة  228/57باء ،وقرار

تعزيز العدل
والقانون على
الصعيد الدولي

مجلس حقوق اإلنسان  ،2/39وقرارا مجلس األمن 1315
( )2000و )2010( 1966

كيانات مختارة
• مكتب الشؤون القانونية
• محكمة العدل الدولية
• آلية التحقيق املستقلة مليانمار
• اآللية الدولية املحايدة واملستقلة للجمهورية العربية السورية
• الدوائر االستثنائية يف محاكم كمبوديا
• املحكمة الخاصة لترصيف األعمال املتبقية لسرياليون
• اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

السياق

النتائج الرئيسية

التزم العالم يف ميثاق األمم املتحدة “بتهيئة الظروف التي يمكن
يف ظلها الحفاظ عىل تحقيق العدالة واحرتام االلتزامات الناشئة
عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل” .وال يزال هذا
التعهد يشكل أ ُ َّس التفاعل بني الدول األعضاء يف تحقيق أهدافها
املشرتكة ،وهو جزء ال يتجزأ من جميع جوانب عملنا.

أُحرز تقدم بشأن وضع صك دويل ملزم قانونا ً يف إطار اتفاقية
األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي
البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
واستغالله عىل نحو مستدام .وستنظر الدورة املقبلة ،يف عام
 ،2021يف مرشوع نص منقح لالتفاق.
وأتطلع إىل إنشاء آلية التحقيق املستقلة مليانمار لجمع األدلة
املتعلقة بأخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدويل فيما
يتعلق بميانمار منذ عام  2011وتوحيدها وحفظها وتحليلها.
وقد قدمت اآللية تقريرها األول إىل مجلس حقوق اإلنسان يف
عام  ،2019واتخذت منذ ذلك الحني خطوات لتزاول عملها
بشكل تام.

ظلت األمم املتحدة طوال السنوات الـ 75
املاضية تضطلع بدور مركزي يف وضع القانون
الدويل.

ويف آذار/مارس  ،2019حكمت دائرة االستئناف التابعة لآللية
الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني
الدوليتني عىل رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة إلدانته
بارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية
وانتهاكات قوانني الحرب أو أعرافها يف يوغوسالفيا السابقة.
ويف باريس ،ألقت السلطات الفرنسية القبض عىل فيليسيان
كابوغا ،الذي كانت اآللية تبحث عنه بتهمة ارتكاب جريمة
اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية ،التي ُزعم أنها ارتكبت
يف رواندا يف عام .1994

ميغيل دي سريبا سواريس ،وكيل األمني العام للشؤون القانونية
واملستشار القانوني لألمم املتحدة

تالوة الفتوى املتعلقة باآلثار القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس يف عام  1965يف محكمة العدل الدولية
(الهاي ،هولندا 25 ،شباط/فرباير )2019
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املشاركون يف حفل توقيع اتفاقية سنغافورة ( 7آب/أغسطس )2019

اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة
يف آب/أغسطس  ،2019أقيم حفل توقيع اتفاقية األمم
املتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من
الوساطة (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة) ،التي من
شأنها تسهيل املبادالت واألنشطة التجارية الدولية عن
طريق تمكني األطراف املتنازعة من إنفاذ اتفاقات التسوية

ويف حزيران/يونيه  ،2020احتجزت املحكمة الجنائية الدولية
عيل محمد عيل عبد الرحمن ،الذي كانت تبحث عنه لتورطه
املزعوم يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب يف دارفور
بني عامي  2003و  .2004وساعدت األمم املتحدة ،وال سيما
بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار
يف جمهورية أفريقيا الوسطى ،سلطات جمهورية أفريقيا
الوسطى واملحكمة عىل تأمني اعتقال السيد عبد الرحمن ونقله
إىل املحكمة.
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عرب الحدود بسهولة واالحتكام إليها .ويتوقع أن يبدأ نفاذ
االتفاقية يف عام  ،2020وقد وقع عليها  46بلدا يف اليوم
الذي فتح فيه باب التوقيع ،وهو أكرب عدد من الدول
املوقعة عىل أي اتفاقية من اتفاقيات األمم املتحدة ذات
الصلة بالتجارة عند افتتاح باب التوقيع.

وواصلت محكمة العدل الدولية النظر يف العديد من القضايا
البارزة يف عام  2019والنصف األول من عام  .2020ويف كانون
الثاني/يناير  ،2020قررت املحكمة باإلجماع أن تأمر بأربعة
تدابري مؤقتة ملزمة مليانمار يف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية
منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها (قضية غامبيا ضد
ميانمار).

اجتماع مجلس األمن بشأن اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني ،املكلفة بأداء عدد من املهام األساسية كانت يؤديها سابقا كل من املحكمة
الجنائية الدولية لرواندا واملحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (نيويورك 28 ،شباط/فرباير )2020
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الربامج الرئيسية
خارج املدخل العام ملقر األمم املتحدة يف نيويورك .يشمل
املنظر منحوتة “ ( ”Non-Violenceنبذ العنف) للنحات
السويدي الشهري كارل فريدريك رويرتزورد .وكانت املنحوتة
هدية قدمتها حكومة لكسمربغ لألمم املتحدة ،وهي مثال
كبري ملسدس من عيار  0,45لويت ماسورته رمزا ً للسالم
ونبذ العنف

• املفاوضات واملداوالت املتعددة األطراف
• أسلحة الدمار الشامل
• األسلحة التقليدية
• اإلعالم واالتصال
• نزع السالح االقليمي

املوارد اإلرشادية

 30مليون دوالر
 14مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية
و  16مليون دوالر من التربعات

واليات مختارة
• نزع السالح ،قرار الجمعية العامة دإ2/10-
• االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من
جميع جوانبه ،قرار الجمعية العامة 60/74
• دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح ،قرار
الجمعية العامة 35/74
• املرأة ونزع السالح وعدم االنتشار وتحديد األسلحة ،قرار الجمعية
العامة 46/73
• نزع السالح اإلقليمي ،قرار الجمعية العامة 37/74
• التثقيف يف مجال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة ،قرار
الجمعية العامة 59/73
• الشباب ونزع السالح وعدم االنتشار ،قرار الجمعية العامة
64/74
• معاهدة تجارة األسلحة ،قرار الجمعية العامة 60/74

كيانات مختارة
• مكتب شؤون نزع السالح

نزع السالح
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السياق
ما زال نزع السالح أمرا ذا أهمية خاصة بالنظر إىل ازدياد
النفقات العسكرية وتدهور البيئة األمنية وضعف تحديد األسلحة.
ففي عام  ،2019ارتفع اإلنفاق العسكري إىل  1,9تريليون دوالر،
وهو أعىل مستوى يبلغه منذ نهاية الحرب الباردة.

تزايد اإلنفاق العسكري عىل الصعيد العاملي
باألسعار ومعدالت الرصف الثابتة لعام 2018
 1,922ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر

األهداف الرئيسية

يف عام  ،2019نفذت املنظمة عنارص رئيسية من خطتي لنزع
السالح ،التي تقرتح  40إجراء محددا للنهوض بنزع السالح
وتتعقب تنفيذها يف خمسة مجاالت .وقد أسهمت الخطة بالفعل
يف إعادة التفكري يف قضية نزع السالح يف سياق املستجد
والناشئ من التكنولوجيات والتهديدات واألطراف الفاعلة.
وتركز الخطة بشكل خاص عىل األسلحة املتفجرة يف املناطق
املأهولة بالسكان وعىل دعم الدول األعضاء يف الجهود الرامية إىل
إعداد إعالن سيايس.

ما زال هناك اآلالف من األسلحة النووية املخزونة يف أنحاء
العالم أجمع
املخزونات العاملية من األسلحة النووية
60,000

30,000

0
2019
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املصدر :معهد ستوكهولم الدويل لبحوث السالم.

1945

عيل ،البالغ  6سنوات ،يقف عىل أنقاض منزله .وقد دُمر تماما ً عندما أصاب صاروخ املنزل املجاور
(حارة بيت معياد ،صنعاء ،اليمن 7 ،تموز/يوليه )2015

وسعيا إىل إقامة عالم خال من األسلحة النووية ،أيدنا األعمال
التحضريية للمؤتمر االستعرايض العارش لألطراف يف معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية .وواصلنا أيضا دعم أعمال نزع
السالح املتعلقة بمنظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل،
ويشمل ذلك اعتماد مبادئ توجيهية وبذل جهود من أجل وضع
توصيات بشأن اإلطار املعياري والتنفيذي.

2019

النتائج الرئيسية

2000

تدعم األمم املتحدة املفاوضات والجهود املتعددة األطراف الرامية
إىل عدم انتشار األسلحة النووية ،والتمسك بحظر أسلحة الدمار
الشامل األخرى ،وتنظيم األسلحة التقليدية ،وتعزيز جهود نزع
السالح عىل الصعيد اإلقليمي والتوعية بأهميته.

1,114

ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر

املصدر :نرشة علماء الذرة
مالحظات :ال تشمل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
لم تتضمن النرشة معلومات عن أرقام عام  2018أو عام  2019بالنسبة
للمملكة املتحدة أو إرسائيل .استبدلت أرقام عام 2017
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عملنا يف مجال نزع السالح
تيسري

182

اجتماعا ً ومداولة متعددة األطراف

يف مجال نزع السالح ،ال يمكن ألي جهة
فاعلة بمفردها أن تحقق النتائج املطلوبة.
فعلينا أن نعمل معا ً إلحراز التقدم يف هذا
الصدد.
إيزومي ناكاميتسو ،وكيلة األمني العام واملمثلة السامية لشؤون نزع
السالح

ارتفاع نسبة املشاركة بأكثر من

 46يف املائة

يف الجزء الرفيع املستوى من مؤتمر نزع السالح
ساهم

124

دولة عضوا ً يف سجل األمم املتحدة لألسلحة
التقليدية منذ عام 2008

وتحت رعاية األمم املتحدة ،أُحرز تقدم بشأن التكنولوجيات
الجديدة يف سياق األمن الدويل من خالل فريقني حكوميني
دوليني معنيني بهذه املسألة ،عقدا مشاورات مع املنظمات
اإلقليمية والقطاع الخاص واملجتمع املدني واألوساط األكاديمية.
أما فيما يتعلق بمسائل أمن الفضاء الخارجي ،فقد قمنا بتيسري
مناقشات أفضت إىل االتفاق عىل املبادئ التوجيهية الجديدة
بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي يف األمد البعيد.
وتدعيما للمعايري املناهضة الستخدام أسلحة الدمار الشامل
األخرى ،عززنا االستعداد التنفيذي آلليتي املعنية بالتحقيق يف
االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية والبيولوجية ،وفقا ً
للواليات املوكولة إليها ،ويشمل ذلك تدريب الخرباء.
وإسهاما يف تنظيم األسلحة التقليدية والحد منها ،أوىص فريق
من الخرباء الحكوميني يف عام  2019بتوسيع نطاق سجل
األسلحة التقليدية ،وذلك بتشجيع الدول عىل اإلبالغ عن عمليات
النقل الدويل لألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة .ويف عام
 ،2020بدأ فريق جديد من الخرباء الحكوميني النظر يف وسائل
محددة للتصدي للتحديات املتعلقة بسالمة الذخرية وأمنها ،مثل
التفجريات غري املقررة والترسيب إىل السوق غري املرشوعة.
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إصدار

استعمال األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان

66

يف املائة من جميع الوفيات
بلغت نسبة املدنيني
واإلصابات الناجمة عن األسلحة املتفجرة.
بلغ مجموع حاالت الوفاة واإلصابة املبلغ عنها 29,499 :حالة
بلغ مجموع حاالت الوفاة واإلصابة يف أوساط املدنيني  19 407 :حالة

املناطق املأهولة

91

يف املائة من جميع حاالت الوفاة
بلغت نسبة املدنيني
واإلصابة الناجمة عن استعمال األسلحة املتفجرة يف املناطق
املأهولة.

عندما تستعمل األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة ،يكون
املدنيون أكرب ضحاياها.
يشدد األمني العام يف خطته لنزع السالح بشكل خاص عىل
التصدي الستخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة،
وقد التزم بدعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل صياغة
إعالن سيايس ووضع ما يلزم من القيود املناسبة واملعايري
املشرتكة والسياسات التنفيذية وفقا للقانون الدويل اإلنساني.

املناطق غري املأهولة

15

يف املائة من حاالت الوفاة واإلصابة
بلغت نسبة املدنيني
الناجمة عن استعمال األسلحة املتفجرة يف املناطق غري املأهولة.
حاالت الوفاة واإلصابة يف أوساط املدنيني الناجمة عن إطالق األسلحة
ينجم
 49يف املائة
من األرضار املدنية عن األجهزة
املتفجرة اليدوية الصنع

ينجم
 29يف املائة
من األرضار املدنية عن
الغارات الجوية

ينجم
 20يف املائة
من األرضار املدنية عن
متفجرات تطلق من األرض

8

منشورات متعمقة يف مجال نزع السالح
إعداد

22

مرشوعا ً لدعم نزع السالح عىل الصعيد اإلقليمي
األمني العام يخاطب الدورة األوىل من املؤتمر املعني بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف الرشق
األوسط ،الذي عُ قد يف نيويورك يف الفرتة من  18إىل  22ترشين الثاني/نوفمرب .2019
من اليسار إىل اليمني :السيد تيجاني محمد بندي ،رئيس الدورة الرابعة والسبعني للجمعية العامة؛ السيد أنطونيو غوترييش ،األمني العام لألمم
املتحدة؛ السيدة سيما باهوس ،رئيسة الدورة األوىل للمؤتمر؛ والسيدة إيزومي ناكامتسو ،ممثلة األمم املتحدة السامية لشؤون نزع السالح

نزع السالح
عقدت الدورة األوىل للمؤتمر املعني بإنشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف
الرشق األوسط يف عام  .2019واعتمد املؤتمر إعالنا

سياسيا يؤكد التزام الدول املشاركة بالسعي إىل إنشاء هذه
املنطقة بطريقة منفتحة وشاملة.
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املنظور الجنساني يف منتديات نزع السالح
تعترب كفالة مشاركة املرأة يف جهود نزع السالح وعدم االنتشار
وتحديد األسلحة مشاركة متساوية وتامة وفعالة أولوية من
أولويات األمني العام .غري أنه عىل الرغم من االهتمام املتزايد

بهذه املسألة ،لم يشهد عام  2019تقدما يذكر صوب تحقيق
املشاركة الكاملة للمرأة.

مؤتمر نزع السالح لعام 2019

اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة2019 ،

36

من أعضاء
يف املائة الوفود نسا ٌء

 23يف املائة

من رؤساء
الوفود نسا ٌء

 33يف املائة

 32يف املائة

من رؤساء
الوفود نسا ٌء

45
يف كل 4

اجتماعات الدول األطراف يف اتفاقية
األسلحة البيولوجية لعام 2019

36

من أعضاء
يف املائة الوفود نسا ٌء

 20يف املائة

من رؤساء
الوفود نسا ٌء

من أعضاء
الوفود نسا ٌء

وفدا ً لم يشتمل عىل أي امرأة من بني أعضائها ولم يض َّم  10وفود رجاال من بني
أعضائها
بيانات أديل بها كان بيان واحد من إلقاء امرأة وبلغت نسبة تدخالت النساء يف
إطار ممارسة حق الرد ( 67يف املجموع)  7يف املائة

اجتماع عام  2019الذي عقدته اللجنة التحضريية يف سياق التحضري
ملؤتمر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض
املعاهدة عام 2020

 30يف املائة

 25يف املائة

من أعضاء
الوفود نسا ٌء

من رؤساء
الوفود نسا ٌء

املشاركون يف حملة  Youth4Disarmament#تحت عنوان “ 74سنة من الجهود املبذولة من جل نزع السالح النووي ومساهمة الشباب بعد عام
( ”2020نيويورك 24 ،كانون الثاني/يناير )2020

دور الشباب يف مجال نزع السالح
يف اليوم الدويل للشباب ،قمنا بتدشني مبادرة دور الشباب
يف مجال نزع السالح ( )Youth4Disarmament#لتمكني
الشباب من املعارف واملهارات الالزمة للتغيري .ويف إطار
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هذه املبادرة ،أمىض  75شابا يوما واحدا خالل دورة
اللجنة األوىل مع مسؤويل األمم املتحدة والدبلوماسيني
وممثيل املجتمع املدني.

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

121 2020

الربامج الرئيسية
مزارعات يشاركن يف برنامج زراعي يدخل يف إطار التنمية
البديلة يف تعاونية فانماي .وتقوم املزارعات بتجهيز أول ما
جنينه من املحصول الذي بدأ يف أواخر عام ( 2019مقاطعة
هوافان ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)

• التصدي ملشكلة املخدرات العاملية
• التصدي للجريمة املنظمة عرب الوطنية
• مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف
• مكافحة الفساد
• العدالة
• البحوث وتحليل االتجاهات واألدلة الجنائية
• دعم السياسات
• املساعدة التقنية

املوارد اإلرشادية

 402ماليني دوالر

 27مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية
و 375مليون دوالر من التربعات

واليات مختارة
• استعراض اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب،
قرار الجمعية العامة 284/72
• تعزيز قدرة منظومة األمم املتحدة عىل مساعدة الدول األعضاء يف
تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،قرار
الجمعية العامة 291/71
• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدرات
واملؤثرات العقلية

مراقبة المخدرات
ومنع الجريمة
ومكافحة اإلرهاب

• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها
• التعاون الدويل عىل التصدي ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها،
قرار الجمعية العامة 178/74
• تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة الجنائية،
وال سيما قدراته يف مجال التعاون التقني ،قرار الجمعية العامة
177/74

كيانات مختارة
• مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
• مكتب مكافحة اإلرهاب
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

السياق
ظلت الجريمة املنظمة عرب الوطنية والفساد واإلرهاب جزءا من
التهديدات الرئيسية التي واجهها العالم يف عام  .2019وصارت
جرائم الفضاء اإللكرتوني واالتجار باألشخاص وتهريب
املهاجرين والجرائم البيئية تظهر أكثر فأكثر حيثما كانت
الدولة ضعيفة ،مما يؤدي إىل تقويض سيادة القانون ،وما زالت
املخدرات غري املرشوعة تشكل خطرا عىل ماليني الناس.
وال يزال اإلرهابيون يعيثون فسادا يف املجتمعات املحلية يف
أنحاء العالم ،مع تزايد املخاوف بشأن الخطر الناجم عن
الجماعات املتطرفة العنيفة الجديدة التي تلجأ إىل األساليب
اإلرهابية ،وال سيما ضد األقليات .واستُغل القلق الذي و ّلدته
أزمة كوفيد 19-لنرش الكراهية ونظريات املؤامرة واملشاعر
املناهضة للحكومة للتحريض عىل الهجمات.

للنهوض بالعدالة وإقامة مجتمعات سلمية،
نحتاج إىل بناء عالم أكثر شموال يسود فيه حكم
القانون.
السيدة غادة وايل ،املديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجريمة

األهداف الرئيسية
تدعم األمم املتحدة الدول األعضاء يف معالجة قضايا املخدرات
واإلجرام واإلرهاب لإلسهام يف تحقيق السالم واألمن للجميع.
ويتطلب ذلك تعزيز القانون الدويل وتنفيذ املبادئ واملعايري
الواردة يف صكوك مثل اتفاقيتي األمم املتحدة ملكافحة الفساد
والجريمة املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بهما،
واالتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بمكافحة اإلرهاب،
واسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،وقرارات
مجلس األمن ،ومعايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة بمنع
الجريمة والعدالة الجنائية.
هذه املرأة النيجريية هي من بني الضحايا اللواتي نجني من املوت وتحدثن عن قصصهن يف معرض “مقاومة آثار اإلرهاب :قوة الصمود” .فبعد ْ
أسها
لدى مجموعة متمردة ،شاركت يف شبكة لدعم النساء اللواتي نجني من األرس ،مما ساعدها عىل استعادة الطمأنينة ومنح العفو .وهي اآلن تقود
مجموعات ملؤازرة نساء أخريات (نيويورك 21 ،آب/أغسطس )2019
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النتائج الرئيسية

الدعم الذي نقدمه يف مجاالت منع الجريمة
ومكافحة املخدرات ومكافحة الفساد

منع اإلجرام ومكافحة الجريمة املنظمة
عرب الوطنية

تيسري تحديد هوية

33

تواصل األمم املتحدة دعم الشبكات اإلقليمية ملنع التدفقات
املالية غري املرشوعة اآلتية من املخدرات والجريمة ،ولتيسري
التعاون يف مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.
فعىل سبيل املثال ،ضبطت شبكة الجنوب األفريقي املشرتكة بني
الوكاالت السرتداد املوجودات أكثر من  1بليون دوالر يف الفرتة
ما بني  2016و  ،2019وساعدت الدول األعضاء عىل فتح
تحقيقات وإصدار أوامر املصادرة.
ويف عام  ،2020أصدرنا صيغة منقحة رئيسية لنظام مكافحة
غسل األموال املعروف اختصارا باسم  - goAMLوهو أكرب
مرشوع برامجي من نوعه يف األمم املتحدة .وقد ساهم هذا
الربنامج الحاسوبي ،الذي تستخدمه حاليا وحدات االستخبارات
املالية يف  53بلدا ويقدم خدماته ملا عدده  100 000مستخدم،
يف اإلبالغ عن أكثر من نصف بليون معاملة مشبوهة.
ويف آسيا الوسطى ،قدمنا الدعم لعملية وضع واعتماد  20وثيقة
قانونية ،بما يشمل تنفيذ خطط عمل محلية ملنع الجريمة .ففي
بيشكيك مثال ،أنشئت عرش لجان نسائية وجرى تجهيزها
للعمل يف مجال منع الجريمة والعنف الجنساني.

طفالً من األطفال املحتمل كونهم من ضحايا االتجار
بالبرش وإنقاذهم وضبط  6,5أطنان من األدوية
املغشوشة ،مما ساهم يف تعزيز التعاون عرب الحدود
تزويد

95 000

طفل ووالد يف  18بلدا ً باملعدات الالزمة ملنع
تعاطي املخدرات وعنف الشباب وإساءة معاملة
األطفال والتصدي لهذه الظواهر

عىل هامش الدورة الثامنة ملؤتمر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد ،أقام فريق املجتمع املدني التابع ملكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجريمة ،بالرشاكة مع املرصف األوروبي لإلنشاء والتعمري،
مناسبة ضمت فريقا ً نسائيا ً لعرض األفكار وأفضل املمارسات لتنفيذ
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف جنوب رشق أوروبا
(أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،كانون األول/ديسمرب )2019

تعزيز إمكانية وصول منتجات التنمية البديلة إىل
األسواق بتصدير

التصدي ملشكلة املخدرات العاملية
قدمنا يف عام  2019املساعدة لتحسني خدمات العالج والرعاية
وإعادة التأهيل يف  22بلدا ،استفاد منها زهاء  39 000شخص
يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات .ففي أفغانستان
والبلدان املجاورة ،مثال ،تم توفري خدمات محسنة لنحو
 12 000طفل معرضني للمخدرات .ويف جمهورية إيران
اإلسالمية ،ساهم برنامج “األرس القوية” يف تحسني صحة
األطفال الذين يعيشون يف أوساط أرسية صعبة وتمكينهم من
النمو يف ظروف مأمونة.
أما فيما يتعلق بالجهود العاملية ملواجهة أزمة املؤثرات األفيونية،
قدمت املنظمة  2 698معيارا مرجعيا للمخدرات الخاضعة
للمراقبة وسالئفها إىل  115مختربا يف  51بلدا ،ودعمت شبكة
تتألف من  289مختربا متخصصا يف فحوص وتكسكولوجيا
املخدرات لألغراض الجنائية يف  90بلداُ .
وقدم الدعم إىل أجهزة
إنفاذ القانون بتوفري أكثر من  1 400مجموعة من مجموعات
أدوات اختبار املخدرات والسالئف يف امليدان ،وإتاحة التدريب
املتخصص عىل تعرف املخدرات والسالئف وتحليلها.

71

طنا من البن املشهود بإنتاجه وفق املعايري الدولية
للتجارة املنصفة ،للحد من زراعة املحاصيل غري
املرشوعة

تزويد أكثر من

النساء والفتيات هن أكرب ضحايا جرائم القتل املرتكبة
من قبل العشري/أحد أفراد األرسة وجرائم القتل من قبل
العشري
إناث

عد ُد من يُقتلون بسبب الجريمة املنظمة يساوي عدد من
ً
مجتمعة
يُقتلون يف كافة النزاعات املسلحة

ذكور

•82

•64

•19

•18

•36

•81

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺸﺮﻴ

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺸﺮﻴ/
أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة

ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﻘﺘﻞ
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~1
مليون
قتيل

~1
مليون
قتيل

قتىل النزاعات املسلحة
2017-2000

قتىل الجريمة املنظمة
2017-2000

12 000

أخصائي يف مجال مكافحة الفساد من أكثر من
 70بلدا ً بخدمات استشارية لصياغة الترشيعات
والسياسات
أحد املشاركني يتصفح الكتيب الخاص باملناسبة التي أقيمت احتفاال ً باليوم
الدويل ملكافحة تعاطي املخدرات واالتجار غري املرشوع بها (نيويورك31 ،
أيار/مايو )2019
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عملنا يف مجال مكافحة اإلرهاب
إرشاك أكثر من

170

دولة عضوا ً يف أنشطة االتصال وبناء القدرات يف
مجال مكافحة اإلرهاب

لن نتمكن من بناء مجتمعات قادرة
عىل التصدي لتهديدات اإلرهاب املتطورة إال
باالستثمار يف تعددية األطراف.
فالديمري فورونكوف وكيل األمني العام ،مكتب مكافحة اإلرهاب

إرشاك أكثر من

7 300

فرد يف أنشطة االتصال وبناء القدرات
تنفيذ

71

عضوات املجتمع املحيل يف منطقة الفالح بطهران يشاركن يف جلسة من جلسات مبادرة “األرس القوية” التي تنفذها املنظمة غري الحكومية ،جمعية دعم التعايف.
وتساعد املبادرة عىل تحسني صحة ونمو األطفال الذين يعيشون يف ظروف عائلية صعبة (طهران ،إيران)2019 ،

منع اإلرهاب
ال يزال تعزيز التعاون الدويل عىل مكافحة اإلرهاب وتعزيز
الرشاكات بني مكونات املجتمع بأرسه من أولويات األمم
املتحدة .ففي عام  ،2019دعمنا سبعة مؤتمرات إقليمية رفيعة
املستوى تناولت قضايا مكافحة اإلرهاب ون ّ
ظمنا “أسبوعً ا
افرتاضيًا ملكافحة اإلرهاب” خالل أزمة كوفيد .19-وتيرس
منصة األمم املتحدة لتنسيق شؤون مكافحة اإلرهاب التي
استحدثت مؤخرا تبادل املعلومات بني الـ  193دولة عضوا
والتعاون فيما بينها.
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وعززنا أيضا مساعدتنا التقنية للدول األعضاء من خالل اتفاق
األمم املتحدة العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب ،الذي انضم إليه
 43كيانا تبذل جهودا مشرتكة يف مجاالت التخطيط وتعبئة
املوارد والتنفيذ .وشمل ذلك عدة مبادرات رئيسية ملكافحة
التطرف وسفر اإلرهابيني وتمويلهم وحصولهم عىل األسلحة؛
ومساعدة ضحايا اإلرهاب؛ ومعالجة الحالة الخطرية للنساء
واألطفال املرتبطني بالجماعات اإلرهابية املدرجة يف قوائم
اإلرهابيني التي وضعتها األمم املتحدة ،بوسائل من بينها
اإلعادة إىل الوطن ،واملالحقة القضائية ،وإعادة التأهيل،
وإعادة اإلدماج.

برنامجا ً ومرشوعا ً لبناء القدرات بميزانية إجمالية
قدرها  60,4مليونا ً من دوالرات الواليات املتحدة
يف جميع املجاالت التي تغطيها اسرتاتيجية األمم
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
انضمام

43

رشيكا ً إىل اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنسيق
مكافحة اإلرهاب
تنظيم

7

مؤتمرات إقليمية رفيعة املستوى بشأن مكافحة
اإلرهاب حرضها أكثر من  3 200مشارك يف املجموع
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عادلة راز ،املمثلة الدائمة ألفغانستان لدى األمم املتحدة ،تديل بمالحظات أثناء انطالق اجتماع مجموعة أصدقاء ضحايا اإلرهاب
(نيويورك 25 ،حزيران/يونيه )2019

مكافحة اإلرهاب
يساعد برنامج األمم املتحدة ملكافحة سفر اإلرهابيني ،الذي أُعلن عنه يف عام  ،2019الدول األعضاء عىل تطوير قدراتها عىل
استخدام معلومات املسافرين يف الكشف عن سفر اإلرهابيني والتصدي له ،انسجاما مع أحكام قرار مجلس األمن .)2017( 2396
وقد بلغ عدد الدول األعضاء املشاركة يف الربنامج  36دولة عضوا يف تموز/يوليه .2020
برنامج األمم املتحدة ملكافحة سفر اإلرهابيني
معلومات السفر
جمع (نافذة واحدة)

السفر
الجوي

السفر
البحري

البيانات
البيومرتية

جمع املعلومات املسبقة عن املسافرين/
بيانات سجل أسماء الركاب

*

تنبيهات آنية
نرش

وحدة معلومات الركاب
تحليل

قوائم
املراقبة

الضبط
املستند إىل
القواعد

بحث
السوابق

ضبط اإلرهابيني  /املجرمني الخطريين
مع الحرص عىل حماية حقوق اإلنسان

فالديمري فورونكوف ،وكيل األمني العام ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،يلتقي بخمسة قادة شباب ينشطون يف الجهود الرامية إىل منع التطرف العنيف
املفيض إىل اإلرهاب ومكافحته داخل مجتمعاتهم املحلية (نيويورك 18 ،تموز/يوليه )2019

السلطات
الوطنية
املختصة

السلطات
الدولية
املختصة

قواعد
البيانات
الدولية

تنبيه السلطات
املعنية

* برنامج مشرتك بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للرشطة الجنائية
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الربامج الرئيسية
منظر للسقف األخرض املوضوع بجوار األلواح الشمسية
الجديدة ،املهداة من الهند ،عىل سطح مبنى املؤتمرات بمقر
األمم املتحدة (نيويورك 21 ،أيلول/سبتمرب )2019

• إدارة شؤون الجمعية العامة واملؤتمرات
• التواصل العاملي
• الرقابة
• االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال
• املكاتب املوجودة خارج املقر
• الدعم التشغييل
• السالمة واألمن

املوارد اإلرشادية

 1,6بليون دوالر

 1,2بليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية
و 333مليون دوالر من األنصبة املقررة يف ميزانية حفظ السالم
( )2019/2018و  60مليون دوالر من التربعات

واليات مختارة
• تغيري النموذج اإلداري يف األمم املتحدة ،قرارات الجمعية العامة
 266/72و 266/72باء و281/73
• إنشاء نظام للمساءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة ،قرار
الجمعية العامة 289/73
• إدارة املوارد البرشية ،قرار الجمعية العامة 254/72
• املشرتيات ،قرار الجمعية العامة 273/69
• تعدد اللغات ،قرار الجمعية العامة 328/71
• خطة املؤتمرات ،قرار الجمعية العامة 270/73
• املسائل املتعلقة بامليزانية الربنامجية املقرتحة لعام  ،2020قرار
الجمعية العامة 262/74
• التقدم املحرز نحو إنشاء نظام للمساءلة يف األمانة العامة لألمم

فعالية أداء
المنظمة

املتحدة ،قرار الجمعية العامة 271/74

كيانات مختارة
• إدارة شؤون الجمعية العامة واملؤتمرات
• إدارة التواصل العاملي
• إدارة االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال
• إدارة الدعم العملياتي
• إدارة شؤون السالمة واألمن
• مكتـب خدمات الرقابة الداخلية
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• مكاتب األمم املتحدة يف جنيف ونريوبي وفيينا
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زائرة تنظر إىل معرض مقام بمقر األمم املتحدة يف مدينة نيويورك ،وهو معرض مفتوح لعامة الجمهور منذ ترشين الثاني/نوفمرب 1952
(نيويورك 30 ،كانون األول/ديسمرب )2019
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مسارات العمل الرئيسية

النتائج الرئيسية

يقوم عمل األمانة العامة لألمم املتحدة ،التي تضم أكثر من
 36 000موظف يف  461مركز عمل ،عىل أسس إدارة الشؤون
املالية ،واملوارد البرشية ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وسالسل اإلمداد ،واملرافق ،وخدمات املؤتمرات ،وعمليات األمن
والسالمة ،وكذلك التعريف بأنشطة املنظمة يف أوساط الجماهري
العاملية.

لقد ارتكز التحول إىل توسيع نطاق الالمركزية يف األمانة العامة،
وهي محو ُر إصالحي اإلداري ،عىل نظام جديد لتفويض
السلطة ،دخل حيز التنفيذ يف كانون الثاني/يناير .2019
ويعزز هذا النهج الجديد فعاليتنا بتفويض املزيد من املسؤولية
إىل الوحدات املعنية بإنجاز الواليات يف عني املكان .وقد أنشئ
هيكل تنظيمي أقوى لدعم نموذج العمل الجديد ،تتوىل قيادته
إدارة االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال
وإدارة الدعم العملياتي.

إطاللة عىل إحدى املرتجمات الفوريات يف األمم املتحدة وهي تعمل يف اليوم االفتتاحي للمناقشة العامة للجمعية العامة لألمم املتحدة
(نيويورك 24 ،أيلول/سبتمرب )2019
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عمل أكثر من  36 000موظف يف األمانة العامة لألمم املتحدة يف عام 2019
تمثل عدد املوظفني

البوسنة والهرسك

أذربيجان

رصبيا

جمهورية إيران اإلسالمية

كوسوفو

إيطاليا

*

أوزبكستان

أوكرانيا

أملانيا
دانمرك
هولندا

تركيا

بلجيكا

كازاخستان

قربص

اليونان

تركمانستان

االتحاد الرويس

النمسا

فرنسا

لبنان

قريغيزستان

سويرسا

جورجيا

الضفة الغربية
إرسائيل

إسبانيا
مرص
تونس
املغرب
الجزائر

األردن

الصحراء الغربية

أفغانستان
(جمهورية) كوريا

الجمهورية العربية السورية

اليابان

العراق

الصني

باكستان

بنغالديش

نيبال

ميانمار
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

الهند

تايلند
الفلبني

رسي النكا

كمبوديا
إندونيسيا

الكويت

غينيا
ليربيا

إريرتيا
السودان

بوركينا فاسو

الصومال

كوت ديفوار

إثيوبيا

مايل
غانا

كينيا
تنزانيا

فيجي

املكسيك
جامايكا
غواتيماال
السلفادور
هندوراس
بنما
كولومبيا

فنزويال
ترينيداد
وتوباغو

غينيا  -بيساو

اململكة العربية السعودية
اليمن

بابوا غينيا الجديدة

هايتي

السنغال

املتحدة

تيمور  -ليشتي

الواليات املتحدة األمريكية

موريتانيا

البحرين
اإلمارات العربية

ماليزيا

كندا

بريو

توغو
نيجرييا

أوغندا
مدغشقر

بوليفيا
الربازيل

النيجر
غابون

موزامبيق
جنوب السودان

شييل
األرجنتني

الكامريون

بوروندي

تشاد

رواندا

جمهورية أفريقيا الوسطى

زمبابوي

الحدود واألسماء املبينة يف هذه الخريطة والعالمات املستخدمة فيها ال تعني أن األمم املتحدة تقرها أو تقبلها رسميا.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

زامبيا

جميع اإلشارات الواردة إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة ينبغي أن تُفهم يف سياق قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
.)1999( 1244

جنوب أفريقيا

توزيع موظفي األمانة العامة لألمم املتحدة يف عام 2019
حسب العمر

زيادة تمثيل اإلناث بني موظفي األمانة العامة لألمم
املتحدة
إناث

6 867
5 923

7 053
36 574

4 828

آسيا  -املحيط الهادئ
أوروبا الرشقية

ذكور
37 505

5 385
%38

موظفو األمانة العامة لألمم املتحدة حسب املجموعة اإلقليمية

%37

38 105
%36

39 651

40 131

%35

%35

41 081
36 574
%34

2 968
2 330

%62
52

-50 -55 -60
54 59 64

25< -25 -30 -35 -40 -45
29 34 39 44 49
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%6
%7

%6
%8

%6
%8

41 081
%6
%9

%21

%20

%21

%20

%19

%19

%28

%27

%26

%26

%25

%25

%38

كانون األول /كانون األول /كانون األول /كانون األول /حزيران/
يونيه 2016
ديسمرب
ديسمرب
ديسمرب
ديسمرب
2016
2017
2018
2019

%6
%7

38 105

39 651

40 131

أفريقيا

23 293

%64
6 554

%66

792

376

65+

%63

%64

%65

%65

%6
%7

37 505

أوروبا الغربية وغريها
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

*

موظفو األمانة العامة لألمم املتحدة حسب املوقع
(كانون األول/ديسمرب )2019

حزيران/
يونيه 2015

%39

%40

%41

%41

%41

حزيران/
يونيه 2015

كانون األول /كانون األول /كانون األول /كانون األول /حزيران/
ديسمرب
ديسمرب
ديسمرب
ديسمرب
يونيه 2016
2016
2017
2018
2019
* وضعت املجموعات اإلقليمية الخمس لتيسري التوزيع الجغرايف العادل للمقاعد بني الدول األعضاء يف
هيئات األمم املتحدة املختلفة
مالحظة :قد ال تكون املجاميع مساوية ملجموع األجزاء بسبب تقريب األرقام.

مراكز العمل األخرى

1 882

1 284
%3

%5

فيينا

نريوبي

3 561

%18

%10

جنيف
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جهودنا من أجل تحقيق الفعالية يف األداء
قمنا بخدمة أكثر من

36 900

من االجتماعات واملؤتمرات الحكومية الدولية
قمنا برتجمة أكثر من

245

مليون كلمة
شارك أكثر من

257 00

يتطلب العمل يف بيئات صعبة رسعة
االستجابة وخفة الحركة .وقد خطونا خطوات
كبرية نحو تقديم حلول فعالة ومكيَّفة وكفوءة
وحسنة التوقيت باستمرار.
أتول كهاري ،وكيل األمني العام للدعم العملياتي

االبتكار عامل رئييس يف تمكني رؤيتنا
التطلعية ونظامنا املتني القائم عىل تعددية
األطراف.

يجب أن نكون قدوة يف إدارة املوارد
واإلرشاف عليها ،ويف النزاهة واالمتثال،
ويف الكفاءة املهنية.

موفسيس أبليان ،وكيل األمني العام إلدارة شؤون الجمعية العامة
واملؤتمرات

فاتوماتا ندياي ،وكيلة األمني العام لخدمات الرقابة الداخلية

زائر يف الجوالت املصحوبة بمرشدين يف مقر األمم
املتحدة بنيويورك
شارك أكثر من

436 900

وقد أتاح يل نظام إدارة شؤون تفويض السلطة الذي وُضع
َ
حديثا تمك َ
ومواءمة مسؤوليتهم عن
ني رؤساء الكيانات مبارشة
تنفيذ الوالية مع سلطة إدارة املوارد .وقد ب ُّسطت إجراءات
التفويض وأصبحت تُدا ُر عرب بوابة إلكرتونية.

زائر يف الجوالت املصحوبة بمرشدين يف جميع
مراكز العمل الرئيسية األربعة لألمم املتحدة
(نيويورك وجنيف ونريوبي وفيينا)
زار

57,8

مليون شخص موقع األمم املتحدة عىل اإلنرتنت
واطلع نحو  24,7مليون مستخدم عىل املوقع
املكرس ألهداف التنمية املستدامة

جوهر عملنا هو أن نُكسب األمم املتحدة املزيد
من الرشاقة واالبتكار والشفافية والشمول.
كاثرين بوالرد ،وكيلة األمني العام لالسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية
ومسائل االمتثال
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ووُضع هيكل دعم جديد متدرج يساعد املديرين عىل ممارسة
سلطتهم يف اتخاذ القرار .وتقدم إدارة الدعم العملياتي دعما
استشاريا مخصصا للمديرين ،بينما تركز إدارة االسرتاتيجيات
والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال عىل األطر والسياسات
التنظيمية لضمان وفائها بمتطلبات املنظمة .ويوفر املجلس
الجديد املعني بالعالقات بني اإلدارة والعمالء آلية إلبداء الرأي يف
مسائل األداء.
وقد عُ ززت قدرات التحليل لتعزيز املساءلة والشفافية .واليوم
جُ مَّ عت البيانات املؤسسية املستمدة من النظم املركزية مثل
نظام أوموجا ،مما يتيح البيانات التشغيلية املؤ َّكدة يف موضع
واحد .وباالستناد إىل البيانات ،يساعد إطار األداء املوحد عىل
مراقبة العمليات املضطلع بها عىل الصعيد العاملي وعىل تحديد

املسائل املطروحة .وقمنا أيضا بتنفيذ نهج جديد إلدارة املخاطر
وإطار للتقييم الذاتي لتوفري املزيد من املعلومات عن األداء يف
امليزانية السنوية الجديدة.
وامليزانية الربنامجية السنوية الجديدة ،التي دخل تنفيذها عامه
الثاني ،هي خطوة رئيسية نحو ميزنة أكثر واقعية وتركيز أكرب
عىل النتائج .وهي تساهم يف تحسني دقة تقديرات موارد األمانة
العامة ،وتم ِّكنها من التكيف برسعة أكرب مع التغريات التي تطرأ
عىل الواليات ،وتسمح لها بتعديل التخطيط عىل أساس األداء
الفعيل للربامج ،ومن ثم تحسني املساءلة عن النتائج .وبفضل
الدورة السنوية للميزانية ،تمكنت األمانة العامة من استيعاب
التغيريات الربنامجية الناجمة عن الجائحة ضمن ميزانية عام
.2021
ً
عملية مستمرة لتبسيط السياسات
وبدأ اإلصالحُ أيضا
واإلجراءات .ففي مجال املوارد البرشية ،مثال ،قمنا بتبسيط
عملية التوظيف ونحن اآلن بصدد تحسني إجراءات اإللحاق
ٌ
ْ
عملية أوسع نطاقا الستعراض سياسات املوارد
وبدأت
بالعمل.
ُ
البرشية ،وألغيت السياسات املتجاوَزة يف عام .2019
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ومن بني أولوياتي الرئيسية تحقيق التكافؤ بني الجنسني
والتنوع الجغرايف يف صفوف املوظفني .وبعد أن حققت بالفعل
التكافؤ بني الجنسني بني أفراد اإلدارة العليا ،وضعت هدفا
لتحقيق التكافؤ بني الجنسني عىل نطاق املنظومة بحلول عام
 .2028وتهدف اسرتاتيجية التنوع الجغرايف ،التي انطلق
تنفيذها يف آذار /مارس  ،2020إىل ضمان تنوع القوة العاملة
وشمولها للجميع.

اإلصالح اإلداري
يف العام املايض ،خطونا خطوات كبرية نحو إقامة نموذج إداري جديد .ومن اإلنجازات الرئيسية:

زيادة تفويض
السلطة لتحسني
فعالية األداء يف امليدان
واملساءلة عنه.

تبسيط امليزانية
السنوية لتقصري
املواعيد الزمنية
للميزانية وتعزيز
التخطيط وتعزيز
إمكانية االستجابة
للطلبات املستجدة
للدول األعضاء.

وضع نموذج
استشاري متدرج
يسمح للمقر بتقديم
دعم أفضل للمديرين
املفوضني يف امليدان.

تحسني إدارة املوارد
البرشية من خالل
زيادة تبسيط
السياسات واإلجراءات.

إدارة متكاملة
لسلسلة اإلمداد تمكن
من التخطيط واإلدارة
عىل نحو شامل.

تحسني الدعم املقدم
للبلدان املساهمة
بقوات وأفراد رشطة
من خالل إنشاء شعبة
جديدة مكرسة لدعم
القدرات النظامية.

توحيد مهام
املعلومات
والتكنولوجيا إلنشاء
منصة واحدة
لتكنولوجيا املعلومات.

إقامة حلقات
متواصلة مع املديرين
الستقاء اآلراء عن
طريق املجلس املعني
بالعالقات بني اإلدارة
والعمالء ،وتتألف من
ممثلني متناوبني
للعمالء الداخليني.

زيادة املساءلة
والشفافية عىل أساس
إطار جديد للمساءلة
فيما يتعلق باتخاذ
القرارات وتعزيز
التحليالت.

الثقافة التنظيمية املتشبعة باألخالق الحميدة
عامل يُدعّ م القيم األساسية لألمم املتحدة -
النزاهة والروح املهنية واحرتام التنوع – ويم ّكنها
من أن تزدهر ويظه َر أثرها يف عملنا.
إيليا يي آرمسرتونغ ،مديرة مكتب األخالقيات

وقد صدرت مجموعة األدوات املعنونة “متحدون يف مبدأ
االحرتام” لتقديم إرشادات بشأن تطبيق نرشتي املعنونة
“التصدي للتمييز والتحرش ،بما يف ذلك التحرش الجنيس،
وإساءة استعمال السلطة” ( .)ST/SGB/2019/8وتتضمن
مجموعة األدوات معلومات حول كيفية الحفاظ عىل بيئة عمل
يعامل فيها الزمالء والزميالت باحرتام وكرامة ،وتقدم توجيهات
للمترضرين من السلوك املحظور .ونحن عاكفون حاليا عىل

هيلني أرغاف ،وهي مرشدة سياحية باألمم املتحدة من أملانيا ،ترشح للزوار امللصقات التي تعرض مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والتي وضعها الفنان
الربازييل أوتافيو روث (نيويورك 23 ،كانون الثاني/يناير )2019
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إعداد خطة عمل لتنظيم حملة مدتها سنة واحدة تهدف إىل
تعزيز املعارف والوعي والعمل من أجل مناهضة العنرصية
داخل املنظمة.

عام  .2019وقد أمَّ َن موظفونا األمنيون وصول أكثر من
 36 000موظف ومندوب وأكثر من  1 000رئيس دولة
وحكومة ،فضال عما يفوق  3ماليني زائر.

ويف عام  ،2019أنتجت األمم املتحدة معلومات بما عدده 106
لغات ،وبطريقة برايل ،لتعزيز التواصل بشأن عمل املنظمة.
وشمل ذلك تغطية األحداث الرئيسية ،مثل مؤتمر قمة العمل
املناخي لعام  2019ومؤتمر القمة املعني بأهداف التنمية
املستدامة .ومن خالل ما نوفره من خدمات املؤتمرات ،قدمنا
الدعم ألكثر من  36 000اجتماع ومؤتمر متعدد األطراف يف

ويف حني أُحرز تقدم يف تحسني فعاليتنا ،فمن املؤسف أن
استمرار  -وتفاقم -نقص السيولة النقدية لم يزل يؤثر يف عملنا
يف عام  .2019فقد سجلت امليزانية الربنامجية عجزا قياسيا
قدره  520مليون دوالر ،وهو يتجاوز الرقم القيايس الذي سجل
قبل عام فقط عىل الرغم من اتخاذ عدة تدابري لحفظ األموال
النقدية .ولوال هذه التدابري ،لتعطل عقد اجتماعات الجمعية

منظر ملوظفتني تعمالن يف شؤون املؤتمرات تجلسان بمكتبهما خالل اجتماع األمم املتحدة الرفيع املستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة
(نيويورك 23 ،أيلول/سبتمرب )2019

األداء البيئي :التوصيل بشبكة كهرباء تعمل بالطاقة املتجددة يف جمهورية الكونغو
الديمقراطية

ال يزال تنفيذ اسرتاتيجية البيئة لعمليات السالم أولوية رئيسية.
وهي تهدف إىل تحقيق أقىص قدر من الكفاءة يف استخدام
املوارد الطبيعية وتقليل املخاطر التي يتعرض لها الناس والنظم
اإليكولوجية وترك أثر إيجابي.
وجرى تزويد مواقع بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم يف
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وهي بعثة منظمة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الديمقراطية ،بالكهرباء
بواسطة مولدات الديزل بصورة رئيسية بسبب عدم وجود
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إمدادات وطنية قوية من الطاقة الكهربائية يف جميع مواقع
البعثة .وعقب التطورات والتحسينات الكربى التي طرأت عىل
محطات توليد الكهرباء بالطاقة املائية يف جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،ربطت البعثة املزيد من املواقع بهذه الشبكة التي
تستعمل الطاقة املتجددة ،مما ساهم يف خفض استهالك الوقود
بما يقارب  750 000لرت سنويا .ويجري حاليا تلبية  30يف
املائة من االحتياجات الكلية للطاقة بواسطة الطاقة الكهرمائية.
النقيبة شارلني ويلسون (عىل اليسار) تزين إحدى ضابطات األمن الجديدات يف األمم املتحدة يف حفل تخرج الضباط الجدد .وتتألف املجموعة من  13ضابطة
(نيويورك 20 ،كانون الثاني/يناير )2020
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التواصل مع الجماهري العاملية
إنتاج مواد تواصلية بـ

108
لغات

قدمت الدعم يف مجال التواصل يف

180

بلدا ً

زيارة موقع األمم املتحدة عىل اإلنرتنت من قبل

يف بيئة تشغيلية متزايدة التعقيد ،يجب علينا
ّ
والتحسن واالبتكار ملواصلة
االلتزام بالتطور
توفري قيادة وحلول موثوقة يف املجال األمني.
جيل ميشو ،وكيل األمني العام لشؤون السالمة واألمن

57,8

مليون شخص
تفاعل

2,2

مليون شخص عىل االنرتنت مع حملة العمل
املناخي ActNow#

موظف يف دائرة املرافق واإلدارة باألمم املتحدة يعدل الساعة يف قاعة مجلس األمن مع انتهاء التوقيت الصيفي يوم األحد  3ترشين الثاني/نوفمرب
(نيويورك 4 ،ترشين الثاني/نوفمرب )2019

استفادة

2

مليون شخص من خدمات مكتبة داغ همرشولد
تجاوز عدد عمليات البث الحي الجتماعات األمم
املتحدة ومناسباتها

2 000

عملية
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ال يمكننا أن نحقق أهدافنا الطموحة ما لم
نسرتع عناية الناس ونحملهم عىل االهتمام.
مليسا فليمينغ ،وكيلة األمني العام للتواصل العاملي

العامة يف أيلول/سبتمرب  .2019وعالوة عىل ذلك ،انتهى العام
ومبلغ االشرتاكات غري املسددة يساوي  711مليون دوالر ،وهو
أعىل مبلغ يسجل منذ ما يقرب من عقد من الزمان .وال يبرش
تفاقم نقص السيولة بالخري فيما يتعلق بتنفيذ الواليات يف عام
 .2020أما يف مجال حفظ السالم ،فقد بلغ مجموع االشرتاكات
املقررة غري املسددة  1,7بليون دوالر بنهاية الفرتة املالية.
وتحملت البلدان املساهمة بقوات وبأفراد رشطة عبء العجز
النقدي حيث وصلت املبالغ غري املسددة إليها رقما قياسيا قدره
 631مليون دوالر.

ويُضعف استمرار تحديات السيولة قدرة املنظمة عىل الوفاء
بوالياتها وتنفيذ برنامج عملها املعتمد .وما زلت أكرر طلبي إىل
الحكومات أن تفي بالتزاماتها املالية تجاه األمم املتحدة وأن
توافق عىل مقرتحاتي بإجراء تغيريات هيكلية من أجل إرساء
املنظمة عىل قاعدة مالية سليمة ومستدامة.
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توزيع املوارد عىل األولويات الرئيسية يف عام 2019
االشرتاكات املقررة لعمليات حفظ السالم واملحاكم الدولية
التربعات

منظومة األمم املتحدة

 51بليون دوالر
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صون السالم واألمن الدوليني

 8,1باليني دوالر

تنمية أفريقيا

بما يف ذلك اللجنة االقتصادية
ألفريقيا

 14,2بليون
دوالر

 7,2باليني
دوالر

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها

 323مليون دوالر

التنسيق الفعّ ال لجهود
املساعدة اإلنسانية ،بما فيها
صناديق التمويل الجماعي

 4,0باليني
دوالر

 1,9بليون دوالر

 3,0باليني
دوالر

تعزيز العدالة والقانون الدويل

يعطي الرسم البياني نظرة إرشادية عامة عن نفقات األمم
املتحدة يف عام  2019يف أولوياتها الثماني جميعا .وقد شهدت
النفقات زيادة طفيفة قياسا إىل عام  2018حيث بلغت نحو
 14.2بليون دوالر .ويساعد الرسم البياني أيضا عىل مقارنة
نفقات كيانات األمانة العامة لألمم املتحدة بنفقات منظومة
األمم املتحدة برمتها والبالغ قدرها  51بليون دوالر تقريبا
(بما يف ذلك الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج) .انظر
الرسم البياني يف الصفحة التالية لالطالع عىل جميع كيانات
منظومة األمم املتحدة.

منظر للميكروفون يف ركن وسائط اإلعالم خارج قاعة مجلس األمن (نيويورك 18 ،شباط/فرباير )2020

 1,6بليون دوالر

 119مليون دوالر

األمانة العامة لألمم املتحدة

بما فيها الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج ،واألمانة العامة لألمم املتحدة

االشرتاكات املقررة للميزانية العادية

تشجيع النمو االقتصادي
امل َّ
طرد والتنمية املستدامة

يرجى مالحظة أن هذا الرسم البياني هو مقدم ألغراض توضيحية فقط .فهناك اختالف بني السنوات املالية للميزانية العادية ()2019
وعمليات حفظ السالم ( .)2019-2018ويستند تخصيص املوارد لألولويات الواردة يف ميزانية األمم املتحدة الربنامجية لعام .2021
أما البيانات املتعلقة بمنظومة األمم املتحدة فتستند إىل التقارير اإلرشادية املقدمة إىل أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة.
ولالطالع عىل معلومات مفصلة ،يرجى الرجوع إىل البيانات املالية املراجعة.

 190مليون دوالر

بما فيها اآللية الدولية لترصيف
األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني

نزع السالح

 30مليون دوالر

مراقبة املخدرات ومنع
الجريمة ومكافحة اإلرهاب

 402ماليني دوالر

األداء الفعّ ال عىل صعيد جميع
األولويات

 1,6بليون دوالر
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