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 الفصل األول
 مقدمة  

 
يف وأأحا  وابلتواضأأع  ن  كأأون علأأى ر   األمأأم املتحأأدةالعميأأق ابالعتأأزاأل  ن مأأ  دواعأأي يأأعوري  - 1

يف وأحا التقريأر السأنوي عأ   عمأال املنظمأة، الأحي يسأتعرا األيأهر القليلأة األوىل غأاييت الوقت احلرج  و 
نظأأرة صأأرنة عأأ  العأأا  اليأأو ، ور يأأة   ن  قأأد مأأ  فأأالة واليأأيت واأليأأهر القليلأأة األخأأرية مأأ  واليأأة سأألفي، 

 األمم املتحدة بوعد على حنو  فضل واقعية للكيفية اليت ميكننا هبا الوفاء 
 يعرض العامل الذي نعيش فيه صورة متباينة املالمح للتقدم احملرز والتحدايت والفرص  

لقد  نشئت األمم املتحدة ملنع نشوب احلروب وتعرا البشرية للمعاانة جبعلنأا تتثأل لنظأا  دويل  - 2
 جأأأراء تقيأأأيم واضأأأ   مشأأأالك قأأأائم علأأأى القواعأأأد  واليأأأو ، يواجأأأه ملأأأض النظأأأا  ا اوأأأات متناقضأأأة و أأأ 

  ردان التصدي هلحا التحدايت على حنو فعال   ما
وقأأأد ن انتشأأأال مئأأأات املاليأأأني مأأأ  النأأأا  مأأأ  بأأأراا  الفقأأأر  ونقأأأق املزيأأأد مأأأ  األطفأأأال، فتيأأأاان  - 3

التعلأأيم، وتأأدخل املأأر ة عأأا  السياسأأة  كثأأر مأأ   ي وقأأت مضأأى  ويت ّسأأد  مأأ وفتيأأات، مسأأتوايت  علأأى 
هأأود املركأأزة الأأيت تبأأحهلا الأأدول األعضأأاء يف األمأأم املتحأأدة للعمأأل مأأ   جأأل حتقيأأق وأأحا التقأأد  يف اجل وأأحا

األوأأأدا  وغريوأأأا مأأأ  األوأأأدا  ا تائيأأأة  ومأأأع ملأأأض، فبعأأأد سأأأنوات مأأأ  اال فأأأاا يف عأأأدد النزاعأأأات، 
 صأأأأب  عأأأأددوا يف األدايد و ضأأأأحت تأأأأدو  لفأأأأالات  طأأأأول، حيأأأأث ي ج هأأأأا انتشأأأأار ا روأأأأاب والتطأأأأر  

و والشبكات ا جرامية العابرة للحدود واالنقسامات ا قليميأة العميقأة  ويلأوح يف األفأق املصحوب ابلعن
بلأأأأأأدان، وملأأأأأأض بسأأأأأأب   عمأأأأأأال العنأأأأأأو الأأأأأأيت تتزايأأأأأأد جأأأأأأراء اجلفأأأأأأا   وتتفأأأأأأاقم عأأأأأأدة خطأأأأأأر ا اعأأأأأأة يف 

 اال اوأأات املتناقضأأة بفعأأل ديناميأأات القأأوة الدوليأأة الأأيت تشأأهد تغأأريات مسأأتمرة  وبينمأأا تضأأي قأأدما وأأحا
حنو نظا  عاملي متعدد األقطأاب يتأرلو مأ  مراكأز قأوة متعأددة ومتغأرية، ونأاك يأعور  ضأايف بعأد  القأدرة 

 على التنب  ابملستقبل 
وتدعو احلاجة اآلن  كثر م   ي وقت مضى  ىل العمل املتعدد األطرا  مأ   جأل   أاد حلأول  - 4

 فعالة هلحا املزيج م  التحدايت 
ومع  ن التقد  بشرن م يرات التنمية ماا  ىل األما ، فقد تكون املخاطر اليت هتدد االسأتقرار  - 5

يف   أاد يتسأب  تغأري املنأاخ فالعاملي آخحة يف التسارع، مما ي ار على وحا ا جناألات الأيت حتققأت قشأقة  
ألرواح وسأأبل العأأي  صأأحار يف  مأأاك  كانأأت فيهأأا  راا ألراعيأأةض ويولأأد  يضأأا يروفأأا جويأأة قاسأأية هتأأدد ا

واهلياكأأأأأل األساسأأأأأية، ويأأأأأ دي  ىل نقأأأأأا حأأأأأاد يف امليأأأأأاا  وسأأأأأيزداد عأأأأأدد سأأأأأكان كوكأأأأأ  األرا ليصأأأأأل 
، وسأيعي  الثأا وأ الء السأكان يف مأدن قأد ال تكأون 2050باليأني نسأمة يف عأا   10يقرب مأ   ما  ىل

لفرصأأة لكأأي نققأأوا االألدوأأار مسأأتعدة هلأأحا النمأأو السأأريع،  ال  ما اغتأأنم القأأادة يف املنأأاطق احلضأأرية وأأحا ا
 ابالستفادة م  املوائل املركزة لبناء وياكل  ساسية  كثر كفاءة 
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الفأر   والنا  يف حالة تنقل دائم، حيث ينتقلون  ىل املدن و ىل مجيع املناطق يف العا  حبثا عأ  - 6
ية الثانية دليال علأى على نطاق   يسبق له مثيل منح احلرب العامل هتموو ر والسالمة  ويعد نزوح السكان 

اسأأتمرار التحأأدايت املالسأأخة يف النزاعأأات املتصأأاعدة و وجأأه عأأد  املسأأاواة املنه يأأة  ويف حأأني  ن بعأأ  
البلأأأدان  بأأأدت اسأأأتعدادوا لفأأأت   بواهبأأأا  مأأأا  األيأأأخا  احملتأأأاجني، فأأأ ن الأأأبع  اآلخأأأر رد علأأأى ملأأأض 

   الوط  والدويل ابالستسال  جلوان  التوتر واالستقطاب العميقة على الصعيدي

 الكثري م  التحدايت الراونةمها مصدر عد  املساواة وا قصاء 

قأأد جلبأأت العوملأأة فالكثأأري جأأدا مأأ  التحأأدايت الراونأأة   مهأأا مصأأدرعأأد  املسأأاواة وا قصأأاء   ن - 7
مكاسأأ  وائلأأة يف مأأال مكافحأأة الفقأأر يف مجيأأع  حنأأاء العأأا ، وحسأأنت األحأأوال املعيشأأية يف كأأل مكأأان 
تقريبأأأا  ولكنهأأأا كانأأأت غأأأري عادلأأأة بصأأأورة قاسأأأية: فمأأأع األدايد الثأأأروة، األداد كأأأحلض التفأأأاوت يف توأليعهأأأا، 

تأأرك ماليأأأني النأأا  خلأأأو الركأأ  يف مجيأأع  حنأأأاء العأأا   وتواجأأأه البلأأدان الناميأأة واملتقدمأأأة النمأأو علأأأى  ممأأا
لوقت احلاضأر مقارنأة قأا كأان سواء، يف الشمال واجلنوب، قدرا  كرب م  عد  املساواة والتهمي  يف ا حد

سنة  وما   نعمل معا، فم  املرج   ن يتغلغل الفقر على حنأو  عمأق، خأالل العقأود  20عليه احلال قبل 
القادمأأأة، يف البلأأأدان اهلشأأأة مات الأأأدخل املأأأنخف ، ممأأأا يأأأدفعها  ىل مكأأأان  بعأأأد علأأأى اهلأأأام ، يف حأأأني 

الفقر يف البلدان املتوسأطة الأدخل  وعأالوة علأى يعي  عدد  كرب بكثري م  األيخا  الحي  يعانون م  
ملأأض، فأأ ن وأأحا الشأأعور اب قصأأاء ال يقتصأأر علأأى  فقأأأر البلأأدان، بأأل مأأ  الواضأأ   نأأه آخأأح يف االرتفأأأاع 

البلأدان املتقدمأأة النمأأو  يضأأا، ووأأو يأأ جج ا اوأأات النزعأأة القوميأأة وانعأأدا  الثقأأة يف امل سسأأات الوطنيأأة  يف
  اجلمأأأاعي الأأأحي  حأأأرألانا بشأأأق األنفأأأق حنأأأو مكافحأأأة الفقأأأر وتعزيأأأز األمأأأ  واملتعأأأددة األطأأأرا   والتقأأأد

 املشالك  صب  معرضا للخطر 

 البلدان واملؤسسات تكافح من أجل التحقيق التام للنتائج  
كثأأأأريا مأأأأا تكمأأأأ  جأأأأحور األخطأأأأار الأأأأيت هتأأأأدد االسأأأأتقرار العأأأأاملي يف ضأأأأعو اهلياكأأأأل األساسأأأأية  - ٨

شأأأة  فحيثمأأأا كانأأأت الأأأدول غأأأري قأأأادرة علأأأى تأأأوفري احلمايأأأة وا أأأدمات و خفأأأاق امل سسأأأات يف الأأأدول اهل
األساسية لسكاهنا، تزيد احتماالت العنو  و األوبئأة  و التطأر  املصأحوب ابلعنأو ألايدة حأادة  و أ  
 ن نزيد استثماران بصورة مجاعية يف مساعدة البلدان على بناء م سسات ياملة لل ميع ومتمعأات لليأة 

 مود واالألدوار يف عا  تسودا العوملة قادرة على الص
وحتأأت وطأأرة الضأأغوج، يواجأأه عأأدد كبأأري مأأ  الأأدول يف مجيأأع  حنأأاء العأأا  صأأعوابت يف التصأأدي  - 9

الراونة وتقدمي ا دمات اليت نتاجها سأكاهنا  وتتفأاقم التأوترات بسأب  انعأدا   الكربىبفعالية للتحدايت 
أبهنم مستبعدون م  جان   -منهموخاصة الشباب  -ا  الفر  ووجود يعور قوي لدى العديد م  الن

نفق امل سسات اليت  نشئت  دمتهم  ومثة عدد قليل م  البلدان  و امل سسات اليت يبدو  ن لديها ر ية 
طويلة األجل لتلبية احتياجات الشعوب،  و اسالاتي يات  دارة األألمأات املالابطأة يف عأا  اليأو ، وعوضأا 

 رد الفعل  قائمة علىيف است اابت نهمكة من  و امل سسات نفسها ع  ملض،  د البلدا
وتسأأأأأتحق األمأأأأأم املتحأأأأأدة والعديأأأأأد مأأأأأ  امل سسأأأأأات الدوليأأأأأة األخأأأأأرى الثنأأأأأاء علأأأأأى مأأأأأا حققتأأأأأه  - 10
  جناألات، ولكنها ميك   ن ينظر  ليها  يضا على  هنا بريوقراطية وبعيدة ع  الواقع  م 
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 ية أكثر من أي وقت مضىإظهار تعددية األطراف يتسم ابألمه  

 ننأأا حباجأأة  ىل  حيأأاء ا ميأأان بتعدديأأة األطأأرا  والثقأأة يف األمأأم املتحأأدة ابعتباروأأا احملفأأل الأأحي  - 11
 ميك   ن  تمع فيه الدول وا تمع املدين ملواجهة التحدايت األكثر  حلاحا يف العا  اليو  

 ن البلأأأدان ال تسأأأتطيع  علأأأى حنأأأو ال لأأأبق فيأأأهويبأأني الطأأأابع املأأأالابت لال اوأأأات العامليأأأة الراونأأأة  - 12
مواجهأأة وأأأحا املخأأأاطر منفأأأردة  والعمأأل املشأأأالك وأأأو  جنأأأع السأأأبل ملكافحأأة تغأأأري املنأأأاخ وا روأأأاب العأأأاملي 

 ري بطريقة  نسانية وخطر األوبئة اجلديدة، ووو السبيل الوحيد ملواجهة تدفقات اهل رة والنزوح القس

 ال ميك  للبلدان  ن تواجه وحا املخاطر منفردة

 قأأرت الأأدول األعضأأاء بوضأأوح هبأأحا القواسأأم املشأأالكة عنأأدما اعتمأأدت خطأأة التنميأأة املسأأتدامة  - 13
، ومهأأأا  جنأأأاألان ابرألان ويكتسأأأيان  مهيأأأة  كأأأرب 2015واتفأأأاق ابريأأأق بشأأأرن تغأأأري املنأأأاخ لعأأأا   2030لعأأا  

 فالة انقسا  حاد يف االست ابة العاملية للتحدايت األخرى ألهنما جاءا يف 
و ىل جانأأأ  ميثأأأاق األمأأأم املتحأأأدة وا عأأأالن العأأأاملي حلقأأأوق ا نسأأأان، تشأأأكل وأأأحا االتفاقأأأات  - 14

املتعددة األطرا   وم األطأر لتوجيأه مسأاران يف الطريأق املأ دي  ىل عأا  يأنعم فيأه املزيأد مأ  النأا  ابلتحأرر 
حتقيأأأأق الن أأأأاح  ال  ما عملنأأأأا بقأأأأدر  كأأأأرب مأأأأ  االنسأأأأ ا   فتعدديأأأأة ال سأأأأبيل  ىل و    مأأأأ  الفاقأأأأة وا أأأأو 

األطأأرا  ليسأأت مسأأرلة اختياريأأة  ووأأي  جنأأع وسأأيلة، سأأواء علأأى الصأأعيد ا قليمأأي  و العأأاملي، مأأ   جأأل 
 حتقيق  ودا  السال  والتنمية املستدامة الشاملة و عمال حقوق ا نسان لل ميع 

 األمم املتحدةمن الضروري إصالح   
لألمم املتحدة س ل مشر  م  ا جناألات يف حفأ  السأال ، وحتسأني رفأاا ا نسأان، والنهأوا  - 15

حبقوق ا نسان وسيادة القأانون  ولكأ  املنظمأة نشأرت يف حلظأة  رعيأة معينأة  ويف حأني  ن املبأاد  الأيت 
ا اليوميأأأأأة   تعأأأأأد تأأأأأتالء  جيأأأأأدا ال تأأأأأزال صأأأأأامدة  مأأأأأا  اختبأأأأأار الأأأأأزم ، فأأأأأ ن وياكلهأأأأأا وممارسأأأأأاهت لهمهأأأأأات  

حباجأأة  ىل املزيأأد مأأ  الفعاليأأة والفطنأأة واملسأأاءلة يف األمأأم املتحأأدة مأأ   جأأل  والعأأا التحأأدايت الراونأأة   مأع
 مواجهة األألمات يف القرن احلادي والعشري  

ة علأى حنأو ويبني تقييمي للعا  الحي نعي  فيه  ننا حباجة  ىل التصدي لألخطأار العامليأة املالابطأ - 16
 قأأل  أأز ا و بعأأد عأأ  رد الفعأأل  و ما  ريأأد لألمأأم املتحأأدة  ن حتأأاف  علأأى  مهيتهأأا ومواوقيتهأأا، في أأ   ن 

الفئأأأات  يأأأد ق نتأأأائج  فضأأأل لصأأأا  وأأأد  حتقيأأأ دووانأأأنعمأأأل بقأأأوة علأأأى  دخأأأال  صأأأالحات اسأأأتباقية 
 تضررا 
املشأأأأاركة قزيأأأد مأأأ  الفعاليأأأأة و أأأ   ن يكأأأون مأأأأ   وأأأدافنا الرئيسأأأية يف توجيأأأأه خطأأأة ا صأأأالح  - 17
طويلة جدا، يلأت اسأت اابتنا القائمأة علأى رد الفعأل  ألاء األخطأار الأيت  فالةفعلى مدى مال الوقاية   يف

هتأأأدد السأأأال  واألمأأأ  بطيئأأأة للغايأأأة، ممأأأا يتأأأي  تفأأأاقم األألمأأأات حبيأأأث يصأأأب  ا أأأام  جأأأراءات فعالأأأة  كثأأأر 
كلفأة و كثأر فعاليأة بكثأري مأ  التصأدي هلأا  ونعلأم  ن صعوبة  وحنأ  نعلأم  ن منأع حأدوث األألمأات  قأل ت

الكأوارث الطبيعيأة املرسأاوية ميكأ   ن متحأو يف اأوان مكاسأأ   تائيأة اسأتغرق حتقيقهأا سأنوات  ونعلأم مأأ  
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خالل الت ارب املريرة  ن احلروب تدمر ا تمعات و ن األألمات الطويلأة األمأد ت بقأي  جيأاال روينأة ضأعو 
  ن يتغري دائم  ووحا واقع    

رد الفعأل، واتبأاع هنأج وقأائي  موقأووقد دعوت  ىل  حداث حتول يف النهج، ابلتقليل م  ا أام  - 1٨
طائفأة عريضأة مأ  التعأامالت واألنشأطة، مأ   مأ  خأالل قوى  وتع  الوقاية  ن نبحل كأل مأا يف وسأعنا، 

معأأأاانة  نسأأأانية وائلأأأة    جأأأل مسأأأاعدة البلأأأدان علأأأى تفأأأادي انأأأدالع  و تفأأأاقم األألمأأأات الأأأيت تأأأن م عنهأأأا
وقأأرارا  2030القاسأأم املشأأالك يف اجلهأأود الأأيت  بأأحهلا يف سأأبيل ا صأأالح  وت أأربو  خطأأة عأأا   والوقايأأة وأأي

( علأى الترييأد (2016ق 22٨2وقأرار ملأق األمأ   70/262احلفاظ على السأال  ققأرار اجلمعيأة العامأة 
القأوي التبأاع هنأج وقأائي  أويلض و فضأل وسأأيلة للوقايأة وأي التنميأة املسأتدامة والشأاملة لل ميأع  ومأأع  ن 

ال تزال وأي اهليكأل الرئيسأي الأحي يقأد   2030وحي  النه ني يكمل كل منهما اآلخر، ف ن خطة عا  
لى السال   طارا متينا لتمكني األمأم املتحأدة مأ  الالكيأز علأى تقأدمي الأدعم لتخطأيت ضمنه قرارا احلفاظ ع

 وتنفيح جوان  لددة م   ودا  التنمية املستدامة م  حيث صلتها ابلسال  
وقد بد ت عددا م  عمليات ا صالح مات الصألة  وهتأد  كلهأا  ىل جعأل الأن هج الأيت تتبعهأا  - 19

 كثأأر  أأوال ألكأأرب املخأأاطر الأأيت يواجههأأا العأأا ، وجعلهأأا  فهأأم يأأن م عأأ قا، قأأا املنظمأأة  كثأأر تكأأامال واتسأأا
مضمونة التمويل بشكل  واأق  وسأتعزأل ا صأالحات   أاد قيأادة  قأوى و كثأر خضأوعا للمسأاءلة، حيأث 
ستسترصأأل العديأأد مأأ  القواعأأد ا داريأأة املروقأأة الأأيت تعيأأق االسأأت ابة السأأريعة والفطنأأة حلأأاالت األألمأأات  

ت دي  ىل ألايدة وتعزيأأأز الشأأأراكات الأأأيت حنتاجهأأأا لتحقيأأأق تغيأأأري مي مغأأأزى علأأأى  را الواقأأأع  و خأأأريا وسأأأ
املنظمأة، لكأي  علأى نطأاقوليق آخرا، فران ملتز  متاما بكفالة املساواة بني اجلنسني وتعزيز التنوع اجلغرايف 

 متثّ ل يعوب العا  و دمها على حنو  فضل 
املعأأاانة ا نسأأانية وحتقيأأق  وأأدا  التنميأأة املسأأتدامة علأأى عأأاتق الأأدول  وتقأأع املسأأ ولية عأأ  منأأع - 20

األعضأأأاء، ولكأأأ  لأأأدى األمأأأم املتحأأأدة دور داعأأأم حيأأأوي ت ديأأأه  وسأأأت عل خطأأأيت ل صأأأالح مأأأ  األمأأأم 
 املتحدة يريكا  فضل للدول األعضاء يف حتمل مس ولياهتا 

 
 ٢٠١٧املبادرات الرئيسية لألمني العام يف عام 

اجتماعأأات  سأأبوعية لل نأأة التنفيحيأأة علأأى غأأرار مأأالق الأأوألراء لتحسأأني عمليأأة صأأنع القأأرار وتعزيأأز عقأأد 
 املنظورات املشالكة بني الركائز

 عا  المني لألوكيل بقيادة ملكافحة ا رواب  ،  قرته اجلمعية العامة نشاء مكت  جديد
 و نشاء ملق استشاري رفيع املستوى مع  ابلوساطة ضلش ون السياسات خا  مستشارتعيني 

 تعزيز سياسة محاية املبلغني ع  املخالفات
وضأأع اسأأالاتي ية جديأأدة ملنظومأأة األمأأم املتحأأدة ترمأأي  ىل بغيأأة مكافحأأة االسأأتغالل واالنتهأأاك اجلنسأأيني، 

 املس وليةتعزيز قدراتنا يف مال  جراء التحقيقات و يراك كبار القادة يف حتمل 
دَّد فيه طائفة واسعة م   ا جراءات  صدار  ّول تقرير لألمني العا  ع  منظومة األمم املتحدة ا تائية، حت 

 2021االلتزا  بتحقيق تكاف  اجلنسني على مستوى القيادة العليا حبلول عا  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
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املشأالكة بأني األمأم املتحأدة  برا  اتفاق مع رئيق مفوضية االحتاد األفريقي م   جل تعزيز تنسيق األنشأطة 
 واالحتاد األفريقي على مجيع املستوايت

وضع مبادرة مشالكة بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة ترمي  ىل القضاء علأى مجيأع  يأكال العنأو ضأد 
 املر ة والفتاة

وماسأية للبحأث عأأ  اجلهأأود الدبل بأحلاملسأاعي احلميأدة: القيأا  بأأزايرات  ىل بلأدان يف حنتلأو  حنأأاء العأا  و 
 حلول لألألمات

الشروع يف اسالاتي ية لتمويل التنمية م   جل تيسري االستثمار يف  وأدا  التنميأة املسأتدامة، قأا يف ملأض 
 تقدمي اقالاح  ىل مموعة العشري  بشرن مرفق متويل دويل للتعليم

 املنظمةصالح املنظومة ا تائية وويكل السال  واألم  و دارة  طالق عملية  
  

منح  ن توليت منصيب،  جد قبأل كأل يأيء مصأدرا اليت مضت ولدى تقييم وحا األيهر األوىل  - 21
النأوااي احلسأأنة واألفكأار ا القأأة الأيت ي بأأديها النأا  يف مجيأع  حنأأاء العأا   و أأ   ن نسأّخر وأأحا  ل هلأا  يف
مأأع الأأأدول األعضأأاء واجلهأأات صأأأاحبة  خأأدمتنا للصأأا  العأأأا  العأأاملي  و نأأ   تطلأأأع  ىل العمأأل القأأوى يف

كأأل مكأأان لنبأأ  األمأأم املتحأأدة لكأأي تصأأب   قأأوى و كثأأر فعاليأأة وقأأادرة علأأى حتقيأأق النتأأائج  املصأألحة يف
 ألجيال القادمة صا  االيو  ول
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 الفصل الثاين
 أعمال املنظمة  

 تعزيز النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة - ألف 

  جناألا ال نظري له 2030التنمية املستدامة لعا  ميثل اعتماد خطة 

 وأأدا  للم تمأأع  رسأأم جنأأاألا ال نظأأري لأأه يف  2030ميثأأل اعتمأأاد خطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأأا   - 22
الدويل  ووو يشكل حتوال تطيا حنو ر ية ياملة ومتكاملة للتنمية املستدامة الشاملة لل ميع، تنطبق علأى 

ن ووي ترتكز بشكل صري  على حقوق ا نسان  ولكفالة  ن تتبع وحا الر ية مجيع النا  يف مجيع البلدا
 جأأأأأأأراءات، عمليأأأأأأأة،  أأأأأأأ  بأأأأأأأحل املزيأأأأأأأد مأأأأأأأ  اجلهأأأأأأأود  دمأأأأأأأاج  وأأأأأأأدا  التنميأأأأأأأة املسأأأأأأأتدامة يف ا طأأأأأأأت 

 واالسالاتي يات الوطنية، بوضع خطوج  سا  لقيا  األداء وبناء قدرات  حصائية فعالة 
الفئأأأات فقأأأرا  يأأأد ا  جنأأأاح ا طأأأة قعيأأأار النهأأأوا برفأأأاا و مكأأأاانت و نأأأ  ملتأأأز  بكفالأأأة  ن يقأأأ - 23
ة املصأألحة  ن وعأأأد ضأأعفا يف ا تمأأأع  وت كأأد البلأأدان واجلهأأات صأأاحب  يأأدواو تعرضأأا ل قصأأاء  وأأاو كثر 

 أأأ   ن يكأأأون  ساسأأأا يف تنفيأأأح  وأأأدا   - ي عأأأد  تأأأرك  ي  حأأأد خلأأأو الركأأأ   -ا طأأأة األساسأأأي 
مأم املتحأدة جبهأود يأاملة ترمأي  ىل دعأم اجلهأات الفاعلأة الوطنيأة يف تنفيأح التنمية املسأتدامة  وتضأطلع األ

وحا االلتزا  ع  طريق دعم القوانني والسياسات والربامج والتصديق على املعاودات الدولية  وتشمل وأحا 
 اجلهود ا ام تدابري للقضاء على الفقر ومكافحة التمييز وضمان املساواة لل ميع 

لأأة عأأد  تأأرك  ي  حأأد خلأأو الركأأ  موضأأوع املنتأأدى السياسأأي الرفيأأع املسأأتوى وقأأد يأأكلت كفا - 24
 2030املنأأأأأرب الرئيسأأأأأي ملتابعأأأأأة خطأأأأأة عأأأأأا   وأأأأأو قثابأأأأأة، الأأأأأحي 2016املعأأأأأ  ابلتنميأأأأأة املسأأأأأتدامة لعأأأأأا  
االلتأأزا  ابلطأأابع العأأأاملي للخطأأة، تعكأأو البلأأدان مأأ  مجيأأع املنأأأاطق  ىل واستعراضأأها  ويف  يأأارة واضأأحة 

وايت التنمية على حتديد األولوايت والنهج الوطنية م   جل  دراج  وأدا  التنميأة املسأتدامة وحنتلو مست
تطوع ما يقرب م  الث  عضاء املنظمة بتقدمي تقارير ع  التقد  قد يف خططها واسالاتي ياهتا ا تائية  و 

  2030احملرأل يف تنفيح خطة عا  
تالفأأأأأا كبأأأأأريا حبسأأأأأ  املنأأأأأاطق البلأأأأأدان، ووأأأأأي  تلأأأأأو اخوفيمأأأأأا يلأأأأأي التحأأأأأدايت الأأأأأيت تواجههأأأأأا  - 25

  خرى: وعوامل
 استمرار الفقر وعد  املساواةض ق ( 
 اهلشاية االقتصاديةض قب( 
 البطالة، وخاصة يف  وساج الشبابض قج( 
  تاج ا نتاج واالستهالك غري املستدامةض قد( 
 استخدا  املوارد الطبيعية على حنو غري مستدا ض قوأ( 
 ضاتالنزاعانتهاء ما بعد  حاالتيف  املستمرة اثرواآلآاثر النزاعات الدائرة  قو( 
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 قابلية التضرر م  الكوارث واآلاثر النامجة ع  الكوارث اليت وقعت م خراض قأل( 
 تغري املناخض قح( 
 االفتقار  ىل املواردض قج( 
 الضرييب والفسادض وجه القصور امل سسية: ا لل يف ماالت سيادة القانون والتهرب  قي( 
 ضيق احليز املتاح للم تمع املدين  قك( 

 برمته ودا  التنمية املستدامة وي للم تمع 

التصأأدي هلأأأحا التحأأدايت، يتوقأأأو الن أأأاح يف تنفيأأح  وأأأدا  التنميأأة املسأأأتدامة علأأأى  مأأ   جأأأل - 26
احلكوميأأأة،  ا جأأأراءات الوطنيأأأة وعلأأأى  قامأأأة يأأأراكات متعأأأددة األطأأأرا  مأأأع احلكومأأأات واملنظمأأأات غأأأري

وتعزيأأز التعأأاون بأأني الكيأأاانت الوطنيأأة واحملليأأة، والتشأأ يع علأأى الشأأمولية يف عمليأأات صأأنع القأأرار  وتتأأي  
 ودا  التنمية املستدامة فرصة جديدة  يهار االلتزا  خبدمة النا  وبناء الثقة يف القيأادة السياسأية  ومثأة 

ء علأأى وجأأه ا صأأو   ويكتسأأي العلأأم  مهيأأة ابلغأأة حاجأأة  ىل مسأأامهات فرديأأة رئيسأأية مأأ  ا أأرباء والعلمأأا
العلمأأاء  ملسأأتدامة، وقأأد بأأد  فريأأق مسأأتقل مأأ فهأأم وحتديأأد  وجأأه التأأاألر واملفاضأألة بأأني  وأأدا  التنميأأة ال

العمل على  عداد تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي لتقدميه يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى 
آراء ا أأرباء بشأأرن النهأأوا بتنفيأأح  وأأدا  التنميأأة املسأأتدامة  يضأأا األمأأم املتحأأدة تلأأتمق و   2019لعأأا  

 واالستفادة م  طابعها الشامل 
طريقه على نطاق منظومة األمم املتحأدة  ويشأكل  2030ويشق التعاون على حتقيق خطة عا   - 27

لالطأأالع علأأى وجهأأات نظأأر منتأدى الشأأراكة التأأابع للم لأأق االقتصأأادي واالجتمأأاعي منأأربا ابلأأ  األمهيأأة 
مجيأأأع الشأأأركاء ومسأأأأامهاهتم، بينمأأأا تتنأأأاول ا طأأأأة احلضأأأرية اجلديأأأدة، الأأأأيت اعت مأأأدت يف املوئأأأل الثالأأأأث يف 

كم وت دار  وقد مجع مأ متر احمليطأات 2016األول/ كتوبر  تشري  ّول وحت  طت هبا املدن ومت  ، الطريقة اليت   
ماالت مأ  قبيأل التلأوث البحأري وتغأري املنأاخ وحتمأ  النا  لصياغة حلول ملموسة بشرن  2017لعا  

احمليطأأات و دارة احمليطأأات  و ضأأافة  ىل ملأأض، سأأيكون مأأ  األمهيأأة قكأأان ابلنسأأبة للبلأأدان املتقدمأأة النمأأو 
   ن تفي ابلتزاماهتا املتعلقة ابملساعدة ا تائية الرمسية ومتويل األنشطة املتعلقة ابملناخ

 
 حتّدي تغري املناخ - ١ 

   الض فالعلم يف وحا ال ي نكر تغري املناخ
 ال يعاليه يض وأتاري البشر عليه جليّ 

كاسأأأ  يف مجيأأأع ا أأأاالت، يأأأالك أتاأأأرياً مضأأأاعفاً علأأأى التصأأأحر ونأأأزوح البشأأأر  ا أأأااتغأأأري املنأأأاخ  - 2٨
والكوارث املتصلة ابلطقق وي  املياا والضغوج على املوارد الطبيعية األخرى  وقد  ابتت اهليئة احلكوميأة 

يأأأأأه الدوليأأأأأة املعنيأأأأأة بتغأأأأأري املنأأأأأاخ يف سلسأأأأألة مأأأأأ  التقأأأأأارير الشأأأأأاملة ومات احل يأأأأأة  ن علأأأأأم املنأأأأأاخ ال يعال 
أتاأأأري البشأأأر علأأأى املنأأأاخ جلأأأّي  و ين  عمأأأل علأأأى تكثيأأأو املشأأأاركة السياسأأأية الرفيعأأأة املسأأأتوى  و ن يأأأض
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درجأة مئويأة   1.5اهلادفة  ىل احلد م  ارتفاع درجات احلرارة أبقأل كثأرياً مأ  درجتأني و قأرب مأا يكأون  ىل 
سأعيها للعمأل مأ   جأل املنأاخ،  الدول األعضأاء يف وراءو عمل على حشد منظومة األمم املتحدة ا تائية 

وتعبئة املوارد لأدعم تنفيأح خطأت العمأل الوطنيأة املتعلقأة ابملنأاخ، وتعزيأز الشأراكات عأ  طريأق التعأاون بأني 
الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعأاون الثالاأي  و عتأز   يضأاً عقأد مأ متر قمأة مكأر  للمنأاخ 

 اسي يهد   ىل حشد الدعم السي 2019يف عا  

 التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة - ٢ 
، ف ن وناك حاجة  ىل 2000معدل الفقر يف العا   ىل النصو منح عا   خف على الرغم م   - 29

تكثيأأو اجلهأأود لأأزايدة دخأأل األفأأراد الأأحي  ال يزالأأون يعيشأأون يف فقأأر مأأدقع، وال سأأيما يف  فريقيأأا جنأأوب 
 األيأأأخا يأأو معأأاانهتم وبنأأاء قأأدرهتم علأأى الصأأمود  ويف حأأني ا فضأأت نسأأبة الصأأحراء الكأأربى، و ف

يخا يعيشون يف يرو  قاسية، و  ي دّ  التقأد  احملأرأل مليون  700الحي  يعيشون يف فقر، ما ألال ألواء 
علأأى يف  قأأل البلأأدان تأأواً،  تغلغأأل بعمأأقتقلأأيا يف عأأد  املسأأاواة  فأأالفقر كنسأأبة مئويأأة مأأ  السأأكان م  ىل
 الفقر يعيشون يف بلدان متوسطة الدخل  واقعني يف يراكالاأليخا    كرب عدد م   ن م م الرغ
جهودان الرامية  ىل القضاء على الفقر عاملياً  م  تركيز ال بدويف يل تباي  تكاف  القوة الشرائية،  - 30

قأأأأاً ملسأأأأار النمأأأأو املسأأأأتوايت ، مأأأأ   قأأأأل البلأأأأدان تأأأأواً  ىل البلأأأأدان املتوسأأأأطة الأأأأدخل  لكأأأأ  وفمجيأأأأع علأأأأى 
دقع مأأيف فقأأر  يعيشأأونيف املائأأة مأأ  السأأكان يف  قأأل البلأأدان تأأواً  35االقتصأأادي احلأأايل، فقأأد يظأأل حنأأو 

  قانظر الشكل األول(  2030حبلول عا  
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وسيكون م  العوامل الرئيسية   اد فر  العمل الالئق واحلد مأ  الفقأر تعزيأز  التحأول اهليكلأي  - 31
 ن تولّأأأأد مأأأأوارد للحمايأأأأة ميكأأأأ  التحأأأأول اهليكلأأأأي عمليأأأأات فنت أأأأة وخضأأأأراء بقأأأأدر  كأأأأرب  حنأأأأو  نشأأأأطة م
أأأه ملسأأأاعدةاالجتماعيأأأة  األيأأأخا  غأأأري القأأأادري  علأأأى ا فأأأالت مأأأ  بأأأراا  الفقأأأر قأأأواردوم ا اصأأأة  توجَّ

 تويل ألما  املس ولية بقوة ع  خطة التنمية على الصعيد الوط  وم  األمهية قكان وحدوا  
  2000اجلهأأأود الراميأأأة  ىل مكافحأأأة اجلأأأوع وسأأأوء التغحيأأأة تقأأأّدماً كبأأأرياً منأأأح عأأأا    حأأأرألت وقأأأد - 32
يف املائأة خأأالل  15ا فضأت نسأبة األيأخا  الأحي  يعأانون نقصأاً يف التغحيأة يف مجيأع  حنأاء العأا  مأ  ف

دا    لك  القضاء على اجلأوع وانعأ2016-2014يف املائة خالل الفالة  11 ىل  2002-2000الفالة 
جلميأأع سأأيتطل  جهأأوداً د وبأأة ومركأأزة، وال سأأيما يف آسأأيا و فريقيأأا  صأأا  ااألمأأ  الغأأحائي وسأأوء التغحيأأة ل

 اليو   ربع دول، نتي ة اجلفا  والنزاعات  ا اعةهتدد م  دواعي األسى  ن و 
 2016 يأأهد عأأا و وألادت املعونأأة املقدمأأة مأأ  املأأاحنني، ولكأأ  ال تأأزال ونأأاك حاجأأة  ىل املزيأأد   - 33

 جنأأأاألاً كبأأأرياً يتمثّأأأل يف ارتفأأأاع صأأأايف املسأأأاعدة ا تائيأأأة الرمسيأأأة مأأأ  البلأأأدان األعضأأأاء يف منظمأأأة التعأأأاون 
يف املائأأة ابلقيمأأة احلقيقيأأة ليصأأل  ىل  ٨.9والتنميأأة يف امليأأدان االقتصأأادي وجلنأأة املسأأاعدة ا تائيأأة بنسأأبة 

ألادت النسأأبة ا مجاليأأة نتي أأأة ألايدة املعونأأة الأأيت تنف أأأق بليأأون دوالر، فبلأأ  بأأحلض مروة جديأأأدة  و  142.6
احتسأأاب تكأأاليو الالجئأأني، تكأأون املعونأأة قأأد ألادت  دونعلأأى الالجئأأني يف البلأأدان املاحنأأة  لكأأ  حأأ  

 يف املائة  7.1بنسبة 

 البياانت واإلحصاءات املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة - 3 
عامليأة لرصأد التقأد  احملأرأل صأوب ال يأرات امل، اعتمدت الل نأة ا حصأائية  طأار 2017يف عا   - 34

وغاايهتا  ويتطل  تتّبع التقد  احملرأل يف حتقيق  وأدا  التنميأة املسأتدامة  2030حتقيق  ودا  خطة عا  
دايً كبأأرياً علأأى قأدراً غأأري مسأبوق مأأ  البيأأاانت وا حصأاءات املصأأنفة علأى مجيأأع املسأأتوايت، ممأا يفأأرا حتأ

الأأأأن ظ م ا حصأأأأائية الوطنيأأأأة والدوليأأأأة  وتعمأأأأل األوسأأأأاج ا حصأأأأائية العامليأأأأة علأأأأى حتأأأأديث وتعزيأأأأز الأأأأن ظ م 
  هاواستخدام لتنمية املستدامةاب املتعلقةا حصائية لتشمل مجيع جوان   نتاج البياانت 

ول للبيأأاانت، الأأحي ع قأأد يف جنأأوب وحتقيقأأاً هلأأحا الغايأأة، مجأأع منتأأدى األمأأم املتحأأدة العأأاملي األ - 35
،  صأأأأحاب مصأأأألحة رئيسأأأأيني لبحأأأأث االبتكأأأأارات يف مأأأأال بنأأأأاء 2017 فريقيأأأأا يف كأأأأانون الثاين/ينأأأأاير 

القأأدرات  وعأأالوة علأأأى ملأأض، وضأأع الفريأأأق الرفيأأع املسأأأتوى املعأأ  ابلشأأراكات والتنسأأأيق وبنأأاء القأأأدرات 
مة، الأأأأيت تأأأأوفر  طأأأأاراً لتلبيأأأأة احتياجأأأأات الأأأأن ظ م خطأأأأة عمأأأأل كيأأأأ   ون العامليأأأأة لبيأأأأاانت التنميأأأأة املسأأأأتدا

 أبكملها  2030ا حصائية الوطنية يف مال القدرات وحلواًل مبتكرة لتحقيق خطة عا  
، اعتمأأأأدت اجلمعيأأأأة العامأأأأة توصأأأأيات فريأأأأق ا أأأأرباء احلكأأأأومي الأأأأدويل 2017ويف يأأأأباج/فرباير  - 36

ات املتعلقأأأأأأأأة ابحلأأأأأأأأد مأأأأأأأأ  حنأأأأأأأأاطر الكأأأأأأأأوارث العامأأأأأأأأل املفتأأأأأأأأوح العضأأأأأأأأوية املعأأأأأأأأ  ابمل يأأأأأأأأرات واملصأأأأأأأأطلح
أأأنداي للحأأد مأأأ  حنأأأاطر الأأأواردة يف ( لقيأأأا  التقأأد  حنأأأو بلأأول الغأأأاايت العامليأأة 71/276 قالقأأرار  طأأار س 

لكأوارث يف   ونتي ة لأحلض، فمأ  املمكأ  اآلن قيأا  الغأاايت املتعلقأة اب2030-2015الكوارث للفالة 
أأنداي علأأى حنأأو متأأزام  ومتسأأق، ممأأا سأأي خفو عأأ ء ا بأأالل امللقأأى  وأأدا  التنميأأة املسأأتدامة و طأأار س 

 البلدان  على عاتق

https://undocs.org/ar/A/RES/71/276


A/72/1 

 

17-13010 14/41 

 

وسأأيكون ل حصأأاءات اجلنسأأأانية دور ابلأأ  األمهيأأأة يف رصأأد التقأأأد  احملأأرأل علأأأى صأأعيد املسأأأاواة  - 37
ستدامة السبعة عشر  وتعمأل األمأم املتحأدة ابلتعأاون اجلنسني ومتكني املر ة يف مجيع  ودا  التنمية امل بني

مأأأع جهأأأات فاعلأأأة عامليأأأة و قليميأأأة ووطنيأأأة  خأأأرى ققأأأا فيهأأأا املكاتأأأ  ا حصأأأائية الوطنيأأأة( لتعزيأأأز تأأأوافر 
واستخدا  ا حصاءات اجلنسانية لدعم التع يأل بتنفيأح  وأدا  التنميأة املسأتدامة وحتقيأق نتأائج مات  اأر 

 لفتيات لنساء واصا  احتويلي ل
 

 وسائل التنفيذ - 4 
وسأأأأأائل حتقيأأأأأق لالطموحأأأأأة واملعقأأأأأدة  الّ ابمأأأأأتالك البلأأأأأدان  2030ال ميكأأأأأ  حتقيأأأأأق خطأأأأأة عأأأأأا   - 3٨

األودا   وحتأدد خطأة عمأل  ديأق  اباب بشأرن متويأل التنميأة سأبل  طأالق املأوارد واالسأتثمارات الالألمأة  
مويأأأل التنميأأأة يف  ول تقريأأأر موضأأأوعي هلأأأا  ىل وقأأأد خلصأأأت فرقأأأة العمأأأل املشأأأالكة بأأأني الوكأأأاالت املعنيأأأة بت

  ومأأع ملأأض، 2030مسأأار النمأأو العأأاملي احلأأايل لأأ  يفضأأي  ىل القضأأاء علأأى الفقأأر املأأدقع حبلأأول عأأا    ن
ا جأراءات الوطنيأة والتعأاون الأدويل ميكأ   ن يسأاعدا علأى تغيأري املسأار العأاملي ودعأم البلأدان  وجدت  ن

 جنأأاألاً كبأأرياً يتمثّأأأل  2017-2016مة  وحققأأت فرقأأة العمأأل يف الفأأالة يف حتقيأأق  وأأدا  التنميأأة املسأأتدا
فقأأأأأأت عليهأأأأأأا التأأأأأأزا  و جأأأأأأراء ات 300وضأأأأأأع قائمأأأأأأة يأأأأأأاملة عأأأأأأ  التقأأأأأأد  احملأأأأأأرأل يف تنفيأأأأأأح  كثأأأأأأر مأأأأأأ   يف

 األعضاء  الدول
وي قأأأأأدَّر التمويأأأأأل الأأأأأالأل  سأأأأأنوايً لتحقيأأأأأق  وأأأأأدا  التنميأأأأأة املسأأأأأتدامة السأأأأأبعة عشأأأأأر باليليأأأأأوانت  - 39

الدوالرات  وميك   ن تشمل  عادة توجيه التدفقات الر مسالية جهوداً هتد   ىل جحب وتعبئة مجيع  نواع 
االسأأأأتثمارات، العامأأأأة وا اصأأأأة والوطنيأأأأة والعامليأأأأة، واالسأأأأتفادة منهأأأأا  لكأأأأ  االقتصأأأأاد العأأأأاملي يتضأأأأم ، 

 فوائد على املستثمري  الناحية النظرية، وفورات كافية لدفع عملية التحول وحا، وسيعود ملض ب م 
وي عّد تعزيز قدرة البلأدان الناميأة علأى وضأع ن ظ أم ضأريبية  كثأر فعاليأة وكفأاءة عنصأراً ابلأ  األمهيأة  - 40

  وقأأد عكفأأت جلنأأة ا أأرباء املعنيأأة ابلتعأأاون الأأدويل يف املسأأائل الضأأريبية علأأى 2030يف تنفيأأح خطأأة عأأا  
عدة املقدمأأة علأى الصأأعيد القطأري، بغيأأة تأوفري التوجيأأه تطأوير عأأدد مأ  املنت أأات، تشأمل التأأدري  واملسأا

للبلأأدان بشأأرن كفالأأة حتصأأيل الضأأرائ  علأأى حنأأو مالئأأم، وال سأأيما قكافحأأة التهأأرب الضأأرييب  ويف مبأأادرة 
 خأأرى، ايأأالكت األمأأم املتحأأدة ومنظمأأة التعأأاون والتنميأأة يف امليأأدان االقتصأأادي وصأأندوق النقأأد الأأأدويل 

 منصة جديدة للتعاون يف مال الضرائ   والبنض الدويل يف  طالق
ويهأأد  تعزيأأز التعأأاون ا تأأائي  ىل تأأوفري وسأأائل كافيأأة وميكأأ  التنبأأ  هبأأا تتأأي  للبلأأدان الناميأأة،  - 41
سيما  قل البلدان تواً والبلدان غري الساحلية والبلدان اجلزرية الصأغرية الناميأة، تنفيأح بأرامج وسياسأات  وال

الفقأأر  ومنتأأأدى التعأأاون ا تأأأائي، ووأأو منأأأرب جأأامع يشأأأمل  صأأحاب مصأأألحة  للقضأأاء علأأأى مجيأأع  بعأأأاد
متعأأأددي ، وأأأو احملفأأأل الرئيسأأأي ملناقشأأأة اجلهأأأود الراميأأأة  ىل حتسأأأني نوعيأأأة التعأأأاون ا تأأأائي و اأأأرا وفعاليتأأأه  

 املنتأدى لتبأادل ا أربات واملمارسأات اجليأدة واحللأول والتحأدايتمأ  الشأركاء مأ  بلأدان اجلنأوب  فيدويست
فيما بينهم ومع طائفة م  اجلهات الفاعلة  ويف السياق نفسأه، ستستضأيو حكومأة األرجنتأني، ابلتعأاون 

األمم املتحدة، نأدوة رفيعأة املسأتوى للمنتأدى بشأرن التعأاون فيمأا بأني بلأدان اجلنأوب والتعأاون الثالاأي  مع
  2017يف مال التنمية، يف بوينق آير  يف  يلول/سبتمرب 
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 تنفيذتعزيز ال - 5 

 الدول األعضاء  اضطالع يكم  التحدي اآلن يف
 بعملية تنفيح منسقة ومتسقة  واملنظمات غري احلكومية والشركاء على نطاق منظومة األمم املتحدة

ر ية للتنميةض ويكم  التحأدي اآلن يف تنفيأحوا  ومثأة  مهيأة ابلغأة لتعبئأة  2030تقّد  خطة عا   - 42
 املايل، وكفالة فعالية الشراكات بني  صحاب املصلحة املتعددي ، واحلفاظ ما يكفي م  الدعم املايل وغري

علأأأى تركيأأأز ال ينقطأأأأع علأأأى حتقيأأأق  وأأأأدا  التنميأأأة املسأأأأتدامة  وقأأأد طل بأأأت  يل اجلمعيأأأأة العامأأأة  ن  عأأأأّد 
مقالحات ملموسة، وتشمل ر ييت التخطيت  لتحقيق نتائج مجاعية، وربت املها  ابلتمويل  و ّكدت الدول 

عضاء الطابع التكاملي واملتعاضد ألودا  التنمية املستدامة والسال  واألم  وحقوق ا نسان، وكحلض األ
 مسارات العمل يف  طار خطة احلفاظ على السال  

 
 األبعاد اإلقليمية - 6 

 حلأأولعلأأى اسأأتنباج الت معأأات ا قليميأأة ودون ا قليميأأة مأأ  البلأأدان، بصأأورة متزايأأدة،  تعمأأل - 43
للتحدايت ا تائية املشالكة بينها، يف حني  ن امل سسات ا قليمية ت دعى  ىل التعاون مع الدول األعضاء 

، بأأل  يضأأاً بشأأرن مسأأائل فحسأأ    بشأأرن املسأأائل العأأابرة للحأأدود اللوضأأع اسأأالاتي يات ونأ ه أأج  قليميأأة، 
  كثر تقليدية تتصل ابلتنمية االقتصادية واالجتماعية والسليمة بيئياً 

، عملأأأت كأأأل جلنأأأة  قليميأأأة مأأأع دول  عضأأأاء لكأأأي تعتمأأأد وأأأحا الأأأدول خطأأأة 2017ويف عأأأا   - 44
وتوائمها مع  طروا ا تائية الوطنيأة وتأدمها فيهأا، وعقأدت منتأدى  قليميأاً للتنميأة املسأتدامة  2030 عا 

 سيساليد به املنتدى السياسي الرفيع املستوى 
 

 البلدان اليت تواجه أوضاعًا خاصة - ٧ 
 ضأأعو البلأأدان اوتمامأأاً خاصأأاً  وتواصأأل األمأأم تسأأتحق يواجأأه كأأل بلأأد حتأأدايت خاصأأة بأأه، و  - 45

املتحأدة دعأم تنفيأح ومتابعأة بأرانمج عمأل اسأطنبول قلصأا   قأل البلأدان تأواً( وبأرانمج عمأل فيينأا قلصأا  
يأأأة(، وكأأأحلض خطأأأة البلأأأدان الناميأأأة غأأأري السأأأاحلية( ومسأأأار سأأأاموا قلصأأأا  الأأأدول اجلزريأأأة الصأأأغرية النام

وخطأأأأأة عمأأأأأل  ديأأأأأق  اباب  واضأأأأأطلعت األمأأأأأم املتحأأأأأدة بأأأأأدور مهأأأأأم  يضأأأأأاً يف  نشأأأأأاء بنأأأأأض  2030 عأأأأأا 
 ٨-17بلأول الغايأة  ىل كاماًل سعياً فعيال  ت فعيلهتالتكنولوجيا ألقل البلدان تواًض ويتمّثل التحدي اآلن يف 

 م   ودا  التنمية املستدامة 
 

 هاييت - 8 
جديأأأد يف  نهجيف العمأأأل بأأأاألمأأأم املتحأأأدة  يأأأرعتيف خطأأأوة حظيأأأت بالحيأأأ  الأأأدول األعضأأأاء،  - 46

ي عأأب بتكثيأأو اجلهأأود  1( يتأأرلو مأأ  مسأأاري   فاملسأأار A/71/620التصأأدي ألألمأأة الكأأولريا يف وأأاييت قانظأأر 
مموعأأة مأأ   يأأكال املسأأاعدة املاديأأة  2لصأأحي، فيمأأا يأأوفر املسأأار حتسأأني ن ظ أأم امليأأاا والصأأر  ا الراميأأة  ىل

والدعم للهايتيني الحي  حلق هبم الضرر املباير األيد جراء الكولريا  وتوفر مبعوايت ا اصأة  ىل وأاييت التوجيأه 
  كبريادايً  لعملية التنفيح اجلارية ابلفعلض بيد  ن احلصول على متويل كاٍ  لدعم النهج اجلديد ما ألال ميّثل حت
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 آاثر اجلرمية على التنمية - 9 
ما انفكت اجلرمية تقّوا النمو والنتائج ا تائية، وكأحلض آفأاق السأال  واألمأ  للبلأدان يف مجيأع  - 47

مستوايت الدخل  ويف سياق توفري متويل مستدا  للتنمية متشياً مأع خطأة عمأل  ديأق  اباب، كثّفأت األمأم 
الحي يأرى يف منأع اجلرميأة لأدّ داً  ساسأياً للتنميأة املسأتدامة  ووأحا يشأمل بنأاء  املتحدة هن ها االسالاتي ي

قدرات الدول األعضاء على مكافحة التدفقات املالية غأري املشأروعة ومنأع الفسأاد وتعزيأز جهأود مكافحأة 
 غسل األموال 

 
 الكوارث الطبيعية - ١٠ 

امجأأأأأأة عأأأأأأ  الكأأأأأأوارث الطبيعيأأأأأأة قرابأأأأأأة خأأأأأأالل العقأأأأأأد املاضأأأأأأي، بلغأأأأأأت ا سأأأأأأائر االقتصأأأأأأادية الن - 4٨
تريليأأون دوالر، ممأأا يعأأوق النمأأو االقتصأأادي وحتقيأأق  وأأدا  التنميأأة املسأأتدامة  وقأأد غأأدا االسأأتثمار   1.4
ا تمعأأأأات القأأأأادرة علأأأأى الصأأأأمود ويف البنيأأأأة التحتيأأأأة ا ضأأأأراء، مثأأأأل املأأأأدار  واملستشأأأأفيات والطأأأأرق  يف

ظ أم النقأل والسأك ، ضأرورًة ابلغأة األمهيأة  كثأر مأ   ي وقأت واجلسور وامليأاا والصأر  الصأحي والطاقأة ون  
مضى  و ضافة  ىل ملض، يتعنّي االستثمار يف آليات فعالأة ل نأحار املبكأر أبخطأار متعأددة  ووأحا جانأ  

 مهم م  خطيت ل صالح مات املنحى الوقائي 
 

 الغاابت - ١١ 
ألالأأة الغأأاابت وتأأدووروا  لكأأ  منتأأدى علأأى احلأأد مأأ    1992 عأأا  انصأأّ  الالكيأأز العأأاملي منأأح - 49

، حيأأث حأأّدد وأأدفا يقضأأي 2017األمأأم املتحأأدة املعأأ  ابلغأأاابت ا أأح قأأراراً رائأأداً يف كأأانون الثاين/ينأأاير 
  وتأوّفر خطأة األمأم املتحأدة االسأالاتي ية 2030يف املائأة حبلأول عأا   3بزايدة رقعة الغاابت عاملياً بنسأبة 

(،  طأأأاراً عامليأأأاً  جأأأراءات تأ ّتخأأأح علأأأى 71/2٨5رار اجلمعيأأأة العامأأأة ققأأأ 2030-2017للغأأأاابت للفأأأالة 
مجيأأأأع املسأأأأتوايت مأأأأ   جأأأأل ا دارة املسأأأأتدامة جلميأأأأع  نأأأأواع الغأأأأاابت واأليأأأأ ار املوجأأأأودة خأأأأارج نطأأأأاق 

مموعأأة تتأأرلو مأأ  سأأتة  وأأدا  عامليأأة  الغأأاابت، ووضأأع حأأد  ألالأأة الغأأاابت وتأأدووروا  وتتضأأم  ا طأأة
، ومجيعهأأأا  جأأأراءات طوعيأأأة  وتأأأدعم 2030غايأأأة مرتبطأأأة هبأأأا يتعأأأنّي بلوغهأأأا حبلأأأول عأأأا   26للغأأأاابت و 

األوأأأأدا  العامليأأأأة للغأأأأاابت وغاايهتأأأأا  وأأأأدا  الالتيأأأأ  الأأأأدويل املتعلأأأأق ابلغأأأأاابت، وهتأأأأد   ىل ا سأأأأها  
 ستدامة وغريوا م  االلتزامات الدولية املتعلقة ابلغاابت التقد  احملرأل حنو حتقيق  ودا  التنمية امل يف
ومتّق اجلرمية مجيع جوان  التنمية، و دارة الغاابت ليست اسأتثناًء  وال يركأز عمأل األمأم املتحأدة  - 50

مأأ   جأأل التصأأدي لل أأرائم ضأأد احليأأاة الربيأأة والغأأاابت علأأى تعزيأأز  نفأأام القأأانون والعدالأأة اجلنائيأأة والقأأدرة 
عية للأدول األعضأاء فحسأ ، بأل يركأز  يضأأاً علأى سأبل عأي  الفئأات الضأعيفة يف املنأاطق الريفيأأة، التشأري

 مثل ا تمعات احمللية اليت تعتمد على املوارد الطبيعية وخدمات الن ظ م ا يكولوجية 
 

 متكني الفئات االجتماعية الضعيفة - ١٢ 
علأأأى التأأزا   ساسأأأي بكفالأأة الكرامأأأة لل ميأأع، وعليأأأه تقأأّر ابملخأأأاطر  2030تشأأتمل خطأأأة عأأا   - 51

العامليأأأأة املعاصأأأأرة املتمثلأأأأة يف تزايأأأأد  وجأأأأه عأأأأد  املسأأأأاواة والتمييأأأأز وكراويأأأأة األجانأأأأ  ومأأأأا يتصأأأأل بأأأأحلض 
 والشأباب واألطفأال النسأاء فأيهم قأ  الضأعفاء، األيأخا  متكأني بوجوب  يضاً  ا طة وتقرّ تعص    م 
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ريو  نقأأا املناعأأة البشأأرية/ا يدأل وكبأأار السأأ  و فأأراد بفأأ املصأأابون واأليأأخا  ا عاقأأة موو واأليأأخا 
 الشعوب األصلية والالجئون واملشردون داخلياً واملهاجرون 

واست ابًة لألعداد املتزايدة بصورة وائلة م  النا  الباحثني ع  األمان  و الفر ، عقدت اجلمعية  - 52
للتعامأأأأل مأأأأع حركأأأأات النأأأأزوح الكأأأأربى  2016 يلول/سأأأأبتمرب  19اجتماعأأأأاً عامأأأأا رفيأأأأع املسأأأأتوى يف  العامأأأأة

(  ويبأأأني 71/1لالجئأأأني واملهأأأاجري ، اعتمأأأدت خاللأأأه  عأأأالن نيويأأأورك بشأأأرن الالجئأأأني واملهأأأاجري  قالقأأأرار 
 ، مها:201٨يف عا  رئيسيني اتفاقني اعتماد ا عالن ا طوات الالألمة م   جل 

 هل رة اآلمنة واملنظمة والنظاميةضم   جل اعاملي اتفاق  ق ( 
 الالجئني ودعمهم  ةاستضاف تقاسم  كثر  نصافاً للمس ولية ع بشرن عاملي اتفاق  قب( 

ومنظمأأات ، ووأأي حتأأالو يضأأم الأأدول األعضأأاء “معأأاً ”ويف اجللسأأة نفسأأها،  طلأأق سأألفي محلأأة  - 53
ا تمع املدين والقطاع ا ا  ويهد   ىل تعزيز التماسأض االجتمأاعي ومكافحأة كراويأة األجانأ  وتعزيأز 

 ا طاب ا  ايب  ألاء الالجئني واملهاجري  
علأى  نشأاء منتأدى للحأوار بشأرن تعكأو املنظمأة ف ن سكان العا  يزدادون ييخوخة، ملا كان و  - 54

لشأأيخوخة  و ّدت ا سأأهامات القويأأة املقدمأأة مأأ   صأأحاب املصأألحة فيمأأا التحأأدايت والفأأر  املتصأألة اب
يتعلق ابلتنمية الشاملة ملسائل ا عاقة  يضاً  ىل  دماج التزامأات مهمأة يف ا طأة احلضأرية اجلديأدة  دماجأاً 
فعأأااًل يتسأأق مأأع اتفاقيأأة حقأأوق األيأأخا  موي ا عاقأأة  وعأأدد الشأأباب آخأأح يف االألدايد  يضأأاً، واألمأأم 

تحدة توّسع اسالاتي يتها لالاعي بصورة  كثر فعالية دور الشباب، قأ  فأيهم الشأاابت والشأبان، يف بنأاء امل
  السال  والعمل ا نساين، ولتكفل حتديد الروابت املشالكة بني الركائز 

وقأأأد حأأأدد فريقأأأي الرفيأأأع املسأأأتوى املعأأأ  ابلتمكأأأني االقتصأأأادي للمأأأر ة يأأأراء السأأألع وا أأأدمات  - 55
امل سسأأات األعمأال الأيت متلكهأا نسأاء بوصأفه  حأد احملركأات الرئيسأية للتقأد   وتسأتهد   سسأات  م مأ 

واحلكومأات  يضأأاً الشأأركات الأأيت متلكهأأا نسأأاء يف ممارسأأاهتا يف مأأال الشأأراء، يف حأأني  وىل ملأأق الر سأأاء 
األولويأأأة للشأأأراء منظمأأأة وويئأأة،  31التنفيأأحيني يف منظومأأأة األمأأأم املتحأأدة املعأأأ  ابلتنسأأأيق، الأأحي يشأأأمل 

 األعمال اليت متلكها نساء   سساتم م 
 

 صون السالم واألمن الدوليني -ابء  
 التكيف مع النزاعات اجلديدة - ١ 

النزاعأأأأات الأأأأدائرة اليأأأأو  حتأأأأدايت معقأأأأدة علأأأأى املنظمأأأأة  ولكأأأأي نكأأأأون  فضأأأأل اسأأأأتعداداً  طأأأأرحت - 56
  نا لتحقيق ما يلي:ونست ي  بفعالية هلحا املطال ، فعلينا  ن نعيد تنشيت هن

 تعزيز قدرتنا على بلورة حلول سياسية ملواجهة التهديدات القائمة والتحدايت املست دةض ق ( 
التركأأأد مأأأ   ن عمليأأأة بنأأأاء الدولأأأة وبنأأأاء امل سسأأأات تعأأأزأل الشأأأرعية مأأأ  خأأأالل  يأأأراك  قب( 

 اجلميع و يالء االوتما  للتظلماتض
 احملافظة على نزاوة املنظمةض قج( 
 ستفادة بصورة فعالة م  املساعي احلميدة لألمني العا  ع  طريق دعم الوساطة اال قد( 
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صأون السأال  واحتأواء النزاعأات  وونأاك لوت عّد عمليات األمأم املتحأدة للسأال  مأ   قأوى  دواتنأا  - 57
الشأأكل الثأأاين(  بعثأأة سياسأأية خاصأأة يف مجيأأع  حنأأاء العأأا  قانظأأر  36عمليأأة حلفأأ  السأأال  و  16حاليأأاً 

وتعمل الغالبية العظمى م  مويفينا يف بيئات  منيأة متقلبأة  ويف سأياقات حفأ  السأال ،  صأبحت محايأة 
املأأأأأدنيني واليأأأأأة  ساسأأأأأية، األمأأأأأر الأأأأأحي ميكأأأأأ   ن يعأأأأأّرا مأأأأأويفي األمأأأأأم املتحأأأأأدة للخطأأأأأر  يضأأأأأاً  ففأأأأأي 

 رواحهأأأأم  انأأأأاء  داء  مأأأأ  حفظأأأأة السأأأأال  مأأأأ   فأأأأراد اجلأأأأي  والشأأأأرطة واملأأأأدنيني 117، فقأأأأد 2016 عأأأأا 
م  مويفي األمم املتحدة املدنيني العاملني يف كل م  عمليات حف  السال  والبعثات  7الواج   وفقد 

حزيأران/  30ال وكأوت ديفأوار ومأايل  وحبلأول السياسية ا اصة  رواحهأم يف  فغانسأتان والسأودان والصأوم
  اناء  داء الواج   قضوا حنبهمدة قد مويفاً آخري  م  مويفي األمم املتح 41، كان 2017 يونيه
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 ٢٠١٧حزيران/يونيه  3٠عمليات األمم املتحدة للسالم: حقائق وأرقام حىت 
 عمليات حفظ السالم -ألف 

 يلي: عملية، يترلفون مما 16م  حفظة السال  التابعني لألمم املتحدة يف  112 303وناك حاليا 
 95 553األفراد النظاميون:  • 

 o  :٨0 067القوات 
 o  :11 9٨2الشرطة 
 o  :1 543املراقبون العسكريون 
 o  :1 961ضباج األركان 

 (2017يباج/فرباير  2٨قح   15 153املويفون املدنيون:  • 
 o  :5 004املويفون الدوليون 
 o  :10 149املويفون احملليون 

 1 597متطوعو األمم املتحدة:  • 
 127نظاميني:  البلدان املسامهة أبفراد • 

ممأأوع الوفيأأات  انأأأاء  داء الواجأأ  يف عمليأأأات حفأأ  السأأال  والبعثأأأات السياسأأية ا اصأأأة خأأالل السأأأنة 
 165املشمولة ابلتقرير: 

 3 599: 194٨ات السال  والبعثات السياسية ا اصة منح عا  يمموع الوفيات يف مجيع عمل
: 2017 حزيأأأأأران/ يونيأأأأأه 30 ىل  2016متوأل/يوليأأأأأه  1املأأأأأوارد املاليأأأأأة: املعتمأأأأأدة لعمليأأأأأات السأأأأأال ، مأأأأأ  

 باليني دوالر 7.7٨
 البعثات السياسية اخلاصة -ابء 

املأأأدنيني،  بعثأأأة سياسأأية خاصأأة، يتأأرلفون يف املقأأا  األول مأأ  36فأأرد يف  ٨ 000ونأأاك حاليأأا  كثأأر مأأ  
 واملراقبني العسكريني و فراد الشرطة، ويشمل ملض:وبع  احلرا  العسكريني 

 بعثة ميدانية 13 • 
 مبعواني خاصني ومستشاري  10 • 
 م   فرقة رصد اجلزاءات وسائر  فرقة الرصد افريق 13 • 

بعثأأأة انتخابيأأأة  60خأأأالل الفأأأالة املشأأأمولة ابلتقريأأأر،  وفأأأدت يأأأعبة املسأأأاعدة االنتخابيأأأة  كثأأأر مأأأ   
 لتقدمي الدعم لبناء قدرات املنظمات ا قليمية  و  وفدت كحلض بعثات

و أأ   ن تت أأاوأل األمأأم املتحأأدة يف عملهأأا رد الفعأأل علأأى األحأأداث  ىل بنأأاء عالقأأات اسأأتباقية  - 5٨
مع الشأركاء الأوطنيني وا قليميأني مأ   جأل منأع نشأوب النزاعأات  ويتطلأ  منأع نشأوب النزاعأات معاجلأة 

عمأأل األمأأم املتحأأدة الأأثالث ووأأي: السأأال  واألمأأ ، وحقأأوق ا نسأأان،  سأأباهبا اجلحريأأة مأأ  خأأالل ركأأائز 
 والتنمية الشاملة لل ميع 
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ولكأأأأي نقأأأأالب  كثأأأأر مأأأأ  جعأأأأل األمأأأأم املتحأأأأدة سأأأأريعة االسأأأأت ابة وقأأأأادرة علأأأأى حتقيأأأأق النتأأأأائج  - 59
وة بيئأأأات معقأأأدة،  طلقأأأت عمليأأأة اسأأأتعراا هليكأأأل السأأأال  واألمأأأ  يف األمانأأأة العامأأأة  و نأأأ    يأأأد بقأأأ يف

الرسأأالة الرئيسأأية للفريأأق املسأأتقل الرفيأأع املسأأتوى املعأأ  بعمليأأات السأأال  ومفادوأأا جعأأل احللأأول السياسأأية 
 يضأأأأأأاً آفاقأأأأأأاً جديأأأأأأدة انشأأأأأأاء مكتأأأأأأ  مكافحأأأأأأة ا روأأأأأأاب ققأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأة  فأأأأأأت نلأأأأأأور عملنأأأأأأا  وحنأأأأأأ  

 ( 71/291 العامة

 املرأة والسالم واألمن - ٢ 

متثأأأأأل ا طأأأأأة املتعلقأأأأأة ابملأأأأأر ة والسأأأأأال  واألمأأأأأ   مهيأأأأأة حيويأأأأأة يف منأأأأأع نشأأأأأوب النزاعأأأأأات وبلأأأأأورة  - 60
تأحى هبأأا يف  اسأت اابت  كثأأر فعاليأة ألألمأأات عصأران احلأأايل، و أ  علأأى األمأم املتحأأدة  ن تكأون قأأدوة ن 

صأأيات اجلنسأأانية املنبثقأأة عأأ  االستعراضأأات وأأحا الصأأدد  وقأأد كّرسأأت نفسأأي لكفالأأة املتابعأأة الفعالأأة للتو 
النظر على حنأو عاجأل يف كيفيأة ألايدة ان اآلن بصدد   و 2016السابقة وقرارْي احلفاظ على السال  لعا  

عأدد النسأأاء املعينأات يف عمليأأات الوسأاطة الأأيت تقودوأا األمأأم املتحأدة  و تشأأارك يف قيادهتأا ويف عمليأأات 
ا اصأأة قانظأأر الشأأكل الثالأأث(  وقأأد   صأأدر منشأأور توجيهأأات األمأأم  حفأأ  السأأال  والبعثأأات السياسأأية

املتحأأدة بشأأرن املسأأائل اجلنسأأانية واسأأالاتي يات الوسأأاطة الشأأاملة خأأالل الفأأالة املشأأمولة ابلتقريأأر، هبأأد  
طأأرح اسأأالاتي يات عمليأأة لوسأأاطة  كثأأر  أأوال ومراعأأاًة لالعتبأأارات اجلنسأأانية  ويف مأأ متر بشأأرن عمليأأات 

مأأ  الأأدول  60، تعّهأأد  كثأأر مأأ  2016تحأأدة حلفأأ  السأأال ، ع ق أأد يف لنأأدن يف  يلول/سأأبتمرب األمأأم امل
 األعضأأأأأاء بأأأأأزايدة مشأأأأأاركة املأأأأأر ة يف مجيأأأأأع مسأأأأأتوايت عمليأأأأأات حفأأأأأ  السأأأأأال   وتشأأأأأغل النسأأأأأاء حاليأأأأأا

يف املائأأأأة مأأأأ  ويأأأأائو ر سأأأأاء البعثأأأأات ونأأأأواهبم، ووأأأأي  علأأأأى نسأأأأبة حتققأأأأت علأأأأى ا طأأأأالق يف وأأأأحا  26
 لكنها ال تزال بعيدة ع  حتقيق تكاف  اجلنسني الصدد، و 
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 الشباب والسالم واألمن - 3 
قادت قرارات ملق األم  األخرية ا اوأا متناميأا حنأو الالكيأز علأى تسأخري مسأامهة الشأباب مأ   - 61

 جأأل احلفأأاظ علأأى السأأال   وتعمأأل الدراسأأة املرحليأأة اجلاريأأة بشأأرن الشأأباب والسأأال  واألمأأ  علأأى توايأأق 
ا سأأها  ا  أأايب للشأأاابت والشأأبان مأأ  خأأالل مشأأاورات متعمقأأة مأأع الشأأباب  ويتعأأني  جأأراء مزيأأد مأأ  
البحأأأوث مأأأ   جأأأل الوصأأأول  ىل فهأأأم  فضأأأل آلاثر التكنولوجيأأأا علأأأى تزايأأأد معأأأدالت البطالأأأة يف  وسأأأاج 

 الشباب وكيفية تسخري التكنولوجيا يف تعليم الشباب 
 

 بلوماسية الوقائية والوساطة: الداستخدام مساعّي احلميدة - 4 
 نأأأ  منخأأأرج متامأأأا يف تقأأأدمي الأأأدعم مأأأ   جأأأل البحأأأث عأأأ  حلأأأول سأأألمية للنزاعأأأات ابسأأأتخدا   - 62

يف يكأأون مبعأأواّي وممثلأأّي ا اصأأون  حأأ مسأأاعّي احلميأأدة  ومأأا  ن يلأأوح خطأأر نشأأوب عنأأو يف األفأأق، 
يا ومنطقة الساحل، مأ  خأالل عملأه م   وائل املست يبني  وقد اضطلع ممثلي ا ا  لغرب  فريقالغال  

مأأأع اجلهأأأات الفاعلأأأة ا قليميأأأة ابنتظأأأا ، بأأأدور حاسأأأم  انأأأاء األألمأأأة الأأأيت وقعأأأت يف غامبيأأأا عقأأأ   جأأأراء 
االنتخاابت، وملأض بدعمأه جهأود الوسأاطة الأيت  فضأت  ىل ا أام الأرئيق السأابق جأامع قأرار التنأاألل عأ  

مكت  األمم املتحدة ا قليمأي للدبلوماسأية الوقائيأة يف السلطة بطريقة سلمية  وممثلي ا ا  الحي ير   
آسيا الوسطى ملتز  ببأحل مسأاعيه احلميأدة مأ   جأل تيسأري املفاوضأات بشأرن مسأرلة املأوارد املائيأة العأابرة 
للحأأدود الوطنيأأأة  ويواصأأأل ممثلأأي ا أأأا  لوسأأأت  فريقيأأا تعزيأأأز احلأأأوار السياسأأي الشأأأامل، وبأأأحل املسأأأاعي 

حفأ  السأال  يف مجهوريأة  فريقيأا الوسأطى  وتعمأل عمليأةالكونغو وتشاد والكأامريون  احلميدة يف غابون و 
مع االحتاد األفريقي علأى تنفيأح املبأادرة األفريقيأة للسأال  واملصأاحلة، قأا يشأمل تأدابري منأع العنأو القبلأي  

عّي وقأأأد دعأأأوت اهلنأأأد وابكسأأأتان  ىل   أأأاد حأأأل سأأألمي للتأأأوترات و كأأأدت مأأأددا اسأأأتعدادي لبأأأحل مسأأأا
علأى مموعأة مأ  ا أرباء اجلأاوزي   يضأاً ين  عتمد و   أبي طريقة الألمة احلميدة م   جل تقدمي املساعدة 

لالنتشأأار يف املقأأر، وعلأأى فريأأق كبأأار مستشأأاري الوسأأاطة االحتيأأاطي  وقأأد   حأأت معأأرفتهم التقنيأأة دعمأأا  
بأأأحلت   يضأأأا مسأأأاعّي احلميأأأدة كبأأأريا لأأأيق ملبعأأأواّي فحسأأأ ، بأأأل  يضأأأا للمبأأأادرات ا قليميأأأة والوطنيأأأة  و 
 بصفيت الشخصية يف عدة سياقات منح تعيي ، و عتز  االستمرار يف ملض  

وميكأأأ   ن تشأأأكل املشأأأاركة يف منأأأع االنتهاكأأأات اجلسأأأيمة ضأأأد األطفأأأال ووضأأأع حأأأد هلأأأا نقطأأأة  - 63
حأأد انطأأالق للحأأوار والوسأأاطة  وقأأد سأأعت األطأأرا  مأأ  الأأدول وغأأري الأأدول  ىل قطأأع التزامأأات بوضأأع 

لالنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال  واباليالاك مع منظمأة األمأم املتحأدة للطفولأة قاليونيسأيو( وجهأات 
 خأأرى، يقأأد  مكتأأ  املمثلأأة ا اصأأة لألمأأني العأأا  املعنيأأة ابألطفأأال والنأأزاع املسأأل  الأأدعم، بصأأفة مراقأأ  

والقأأأوات املسأأألحة الثوريأأأة بأأأني حكومأأأة كولومبيأأأا  2016وضأأأام ، يف تنفيأأأح االتفأأأاق املأأأرب  يف  اير/مأأأايو 
اجلي  الشعيب بشرن فصل األطفأال املنتسأبني  ىل وأحا اجلماعأة املسألحة  و عربأت مجهوريأة  -الكولومبية 

ل يف الكونغأو الدميقراطيأة،  انأاء العمأل مأع ممثلأيت ا اصأة، عأ  التزامهأا احأراأل تقأد  يف منأع  نيأد األطفأأا
 القوات املسلحة لحلض البلد 

 
 االنتقال الدميقراطي واالنتخاابتعمليات  - 5 

اتضأأحت علأأى مأأدار السأأنة  مهيأأة اقأأالان العمليأأات االنتخابيأأة ابلدبلوماسأأية الوقائيأأة  ففأأي غأأاان،   - 64
كانأأت جلهأأود املسأأاعي احلميأأدة الأأيت بأأحهلا ممثلأأي ا أأا  لغأأرب  فريقيأأا ومنطقأأة السأأاحل  مهيأأة حامسأأة يف 
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وكأأان للتنسأأيق مأأع اجلهأأات الفاعلأأة ا قليميأأة والدوليأأة، وخباصأأة  هنأأاء التأأوترات االنتخابيأأة بطريقأأة سأألمية  
يف  نأأأ  العنأأأو  ويف  فغانسأأأتان، دعمأأأت األمأأأم  يلأأأور اجلماعأأأة االقتصأأأادية لأأأدول غأأأرب  فريقيأأأا، دور 

 ىل تعزيأأأز العمليأأأة االنتخابيأأأة،  لأأأت انتخأأأاب اأأأالث نسأأأاء يف الل نأأأة  ترمأأأياملتحأأأدة  صأأأالحات رئيسأأأية 
، بأأدعم مأأأ  األمأأم املتحأأأدة، 2017تهأأاء العمليأأأة االنتخابيأأة يف وأأأاييت يف  وائأأل عأأأا  االنتخابيأأة  ومّهأأأد ان

 الطريق  ما  العودة  ىل احلياة الدستورية الطبيعية واالستقرار السياسي  
ويف مقابأأل وأأحا الن احأأات، األدادت حأأدة التأأوترات السياسأأية يف مجهوريأأة الكونغأأو الدميقراطيأأة  - 65

  فع أأدّ لت واليأأة بعثأأة 2016مأأع قأأرب انتهأأاء فأأالة الواليأأة الثانيأأة للأأرئيق كأأابيال يف كأأانون األول/ديسأأمرب 
 ليأه مأ  خأالل وسأاطة حف  السال  لكي تركّ ز على دعم محاية املدنيني وتنفيح االتفاق الأحي ن التوصأل 

دعأأم   تأأوفرياملأأ متر األسأأقفي الأأوط  للكونغأأو املكأأوَّن مأأ  ألعمأأاء وطنيأأني مسأأيحيني  وستسأأتمر احلاجأأة  ىل 
   2017كبري م  ا تمع الدويل   حة تنظيم انتخاابت سلمية ومات مصداقية حبلول هناية عا  

 
 إدارة األزمات - 6 

عليأأه احلأأال األمأأم املتحأأدة للسأأال  يف مرحلأأة  بكأأر ممأأا كأأان  مثأأة ا أأاا متزايأأد حنأأو نشأأر عمليأأات - 66
، وملأأض ملنأأع العنأأو  و احتوائأأه  و املسأأاعدة يف  هنائأأه  وقأد تقتضأأي حتميأأة منأأع مزيأأد مأأ  التصأأعيد سأابقا

للعنأأو وجأأود بعثأأات األمأأم املتحأأدة حأأ  عنأأدما يكأأون احتمأأال التوصأأل  ىل حأأل سياسأأي قابأأل للتطبيأأق 
ا  و ابتت الت ربة  نه مهما بل  حس   هيز قوات حف  السال  ومتانتها، ف هنا احتماال ضعيفا  و منعدم

تستطيع  ن تفي بوالايت محاية املدنيني على حنو فعأال دون اسأالاتي ية  و خطأة سياسأية حتظأى بأدعم  ال
 اجلهات الفاعلة، وكحلض  صحاب املصلحة على الصعيدي  ا قليمي والدويل  

  مسأأارح عمليأأات حفأأ  السأأال   فقأأد تأأدخلت بعثأأة األمأأم املتحأأدة يف و لأأى ملأأض يف عأأدد مأأ - 67
مجهورية  فريقيأا الوسأطى يف مناسأبات متعأددة للحيلولأة دون خأروج العنأو الطأائفي عأ  نطأاق السأيطرة، 
ممأأا  دى  ىل  ن أأ  وقأأوع مأأحاب  كأأربى  وبأأحلت بعثأأة األمأأم املتحأأدة يف جنأأوب السأأودان جهأأدا كبأأريا مأأ  

ني يف يأأل ايأأتداد القتأأال بأأني  طأأرا  النأأزاع ومموعأأة مأأ  العراقيأأل املعوّ قأأة الأأيت وضأأعتها  جأأل محايأأة املأأدني
السلطات الوطنية يف طريقهأا  و دى نشأر قأوة محايأة  قليميأة  ىل  حأراأل تقأد  طفيأو فيمأا يتعلأق بتحسأني 

 داء بعثأة األوضاع، وملض بسب  عد  تعاون احلكومة   ال  نه على الأرغم مأ   وجأه القصأور الأيت اعأالت 
األمم املتحدة يف بع  احلاالت ا طرية، ف هنا حتمي وتعول مئات اآلال  م  النا  كل يو   وح  اآلن 
  تأأن   املناقشأأات املتعأأددة الأأدائرة فيمأأا بأأني ملأأق األمأأ ، واالحتأأاد األفريقأأي، واهليئأأة احلكوميأأة الدوليأأة 

صأل  ىل طريقأة واضأحة للمضأي قأدما يف وقأو  عمأال املعنية ابلتنمية، وال البياانت الصادرة عنها، يف التو 
 القتال وتنشيت العملية السياسية  

وم  األمهية قكان التركد م   ن قوات حف  السال  متتلض القدرات املناسبة وا رادة السياسأية  - 6٨
احلأد مأ  الالألمة حلماية املدنيني  ففأي مأايل،  دى التأرخر يف تأوفري  صأول عسأكرية مات  مهيأة حيويأة  ىل 

  ورغأأم بأأحل 2016قأأدرة البعثأأة علأأى االضأأطالع ابلواليأأة القويأأة واالسأأتباقية املأأرمون هبأأا يف حزيران/يونيأأه 
البعثأأأة جهأأأودا ال تكأأأّل مأأأ  خأأأالل الوسأأأاطة مأأأ   جأأأل دعأأأم تنفيأأأح اتفأأأاق السأأأال ، فقأأأد  دت ا الفأأأات 

األ تقأد ، ممأا  سأهم يف ألايدة تأدوور الطويلة األمد واالفتقار  ىل الثقأة بأني األطأرا  املوقعأة  ىل تعطيأل  حأر 
 احلالة  و ري حاليا وضع  طار لتعزيز االلتزا  وحتسني الوفاء بوالايت محاية املدنيني 
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وقأأد ابتأأت صأأعوبة التوصأأل  ىل تسأأوايت عأأ  طريأأق التفأأاوا يف خضأأم انأأدالع  عمأأال القتأأال  - 69
ليأة وا قليميأة والدوليأة، وملأض يف السأياقات الشاملة، مع األخح يف االعتبار املصأا  املأأ عّقدة لل هأات احمل

املرتبطأأأة ابلبعثأأأات وغأأأري املرتبطأأأة هبأأأا علأأأى حأأأد سأأأواء  ويف اجلمهوريأأأة العربيأأأة السأأأورية،  دى الع أأأز عأأأ  
تفأاقم العنأو واملعأاانة ا نسأانية لفأالة طويلأة جأدا  واسأت نفت املفاوضأأات  اسأتمرارالتوصأل  ىل اتفأاق  ىل 

ال سياسأي يف اجلمهوريأة العربيأة السأورية، حتأت رعايأة األمأم املتحأدة وبتيسأري م   جل  حداث عملية انتق
  ولكأأأ  علأأأى  را الواقأأأع ال تأأأزال االعتأأأداءات علأأأى 2017مأأأ  مبعأأأواي ا أأأا  يف كأأأانون الثاين/ينأأأاير 

 املدنيني مستمرة بأال وأوادة، متسأببًة يف تشأريد  عأداد وائلأة مأ  البشأر، ممأا يهأدد اسأتقرار احملأيت ا قليمأي
ا  ويف الأأأيم ، علأأأى الأأأرغم مأأأ  اجلهأأأود الأأأيت يبأأأحهلا مبعأأأواي ا أأأا ،   تعأأأد األطأأأرا   ىل طاولأأأة ءورا ومأأأا

املفاوضأأأات  ويف  فغانسأأأتان، يواصأأأل ممثلأأأي ا أأأا  دعأأأم مبأأأادرات املصأأأاحلة يف يأأأل  ألمأأأة  نسأأأانية طويلأأأة 
، ووأو مأا ي عأزى بدرجأة  األمد  واتسم التقد  احملأرأل حنأو التوصأل  ىل حأل سياسأي يف بورونأدي بأبتء ممااأل

 كبرية  ىل عزو  األطرا  ع  التعاون دون يروج مسبقة  
 

 احلفاظ على السالم - ٧ 
وّسأأعت قأأرارات اجلمعيأأة العامأأة وملأأق األمأأ  بشأأرن احلفأأاظ علأأى السأأال  مفهأأو  بنأأاء السأأال    - 70

فعملية بناء السال ، اليت كان ي نظ ر  ليها فيما مضأى علأى  هنأا مسأعى مأرتبت حصأرا قرحلأة مأا بعأد انتهأاء 
حلفأاظ علأى النزاع،  صأبحت هتأد   ىل منأع انأدالع العنأو وتصأعيدا واسأتمرارا و أددا، وملأض هبأد  ا

 السال  خالل دورة النزاع  
وسأأيبني تقريأأري املقبأأل عأأ  احلفأأاظ علأأى السأأال  اآلاثر املالتبأأة علأأى وأأحا الأأنهج الكلأأي، متضأأمنا  - 71

 يأأارات  ىل  صأأالحات  وسأأع نطاقأأا  وسأأيمثل منهأأاج الوقايأأة الأأحي وضأأعت ه عنصأأرا لأأوراي، كمأأا سأأيدعم 
اسكا بني حنتلو ركائز عمل األمم املتحدة: السال  واألم ، التوصل  ىل هنج  كثر تكامال واسالاتي ية ومت

 والتنمية، وحقوق ا نسان  
وحنأأ  نعمأأل علأأى تفعيأأل مفهأأو  احلفأأاظ علأأى السأأال  حيثمأأا  مكأأ   وتقأأو  األمانأأة العامأأة بأأدعم  - 72

ليميأة،  سالي  عمل جلنة بناء السال  هبأد  اجلمأع بأني الأدول األعضأاء، واملنظمأات ا قليميأة ودون ا ق
وا تمع املدين، وامل سسات املالية الدولية بشرن طائفة واسعة م  احلاالت ا اصة ببلدان لددة، والعأابرة 
للحأأأدود، وا قليميأأأة  وفأأأور التوصأأأل  ىل حأأأل سأأألمي لألألمأأأة الأأأيت  عقبأأأت االنتخأأأاابت يف غامبيأأأا، كأأأان 

السأال ، وسأرعة صأر  امل أن  مأ  صأندوق   رسال بعثة تقييم  بعة لألمم املتحأدة، وألايرة رئأيق جلنأة بنأاء
 بناء السال ،  مهية ابلغة يف كفالة دعم جهود احلكومة اجلديدة م   جل توطيد االستقرار  

خطأة لبنأاء السأال ، مأ  خأالل بنأاء علأى طلأ  ملأق األمأ  ويف ليرباي، وضأعت األمأم املتحأدة  - 73
بنأأض الأأدويل لتوجيأأه عمليأأة ا أأروج مأأ   طأأار حفأأ  آليأأة مشأأالكة بأأني األمأأم املتحأأدة واالحتأأاد األورويب وال

السأأأال   ويف مجهوريأأأة  فريقيأأأا الوسأأأطى ومأأأايل، يأأأرعت األمأأأم املتحأأأدة يف وضأأأع اسأأأالاتي يات للمشأأأاركة 
   هاو فيف ا تمعية م   جل بناء القدرات احمللية، ومنع التوترات والنزاعات القبلية

فأوار ووأاييت وليأرباي الطريأق  مأا  التخفأي  التأدر ي املقأرر ومهَّد التقد  املطرد احملأرأل يف كأوت دي - 74
  ودلّأأأأأت لاولأأأأأة متأأأأأرد اجلأأأأأي  يف  201٨-2017لعمليأأأأأات حفأأأأأ  السأأأأأال  يف وأأأأأحا البلأأأأأدان يف الفأأأأأالة 

علأى وجأأوب معاجلأأة احلكومأة للمظأأا  داخأأل قطأاع األمأأ  ا يفأأواري،  2017ديفأأوار يف  اير/مأأايو  كأوت
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سال  يف  حناء البلد  ويف واييت، ستب  عمليأة حفأ  سأال  متخصصأة وبصفة  عم، احلفاظ على توطيد ال
 صغر ح ما على عمأل سأابقتها، دعمأا لسأيادة القأانون  ومأع ملأض، فأ ن سأح  البعثأة تأدر يا ال ميثأل 

 هناية الطريق حنو السال  املستدا ، بل ابألحرى  عادة تشكيل لوجود املنظمة 
أأل للمخأأأاطر  مهيأأة ابلغأأأة للحفأأأاظ علأأى السأأأال   وقأأأد وميثأأل تأأأوفري متويأأل سأأأريع وحتفيأأأزي  - 75 ومتحمّ 

حأأأاف  صأأأندوق بنأأأاء السأأأال  علأأأى مسأأأتوايت الأأأدعم الأأأيت يقأأأدمها يف يأأأل االلتأأأزا  املت أأأدد الأأأحي قطعتأأأه 
  و أاوأل الصأندوق 2016دولة عضوا يف م متر  عالن التربعات ا ا  ابلصندوق يف  يلول/سأبتمرب  33

يف املائة على األقل م  املوارد للمساواة  15املتحدة املتمثل يف  صيا  اهلد  املنشود على نطاق األمم
بأأأأني اجلنسأأأأني ومتكأأأأني املأأأأر ة  ووسَّأأأأع  يضأأأأا نطأأأأاق دورا يف متويأأأأل مبأأأأادرات بنأأأأاء السأأأأال  العأأأأابرة للحأأأأدود 

مأأرة وا قليميأأة، و طلأأق  ول قنأأاة  بعأأة لألمأأم املتحأأدة مكرَّسأأة لتمويأأل الشأأباب والسأأال  واألمأأ ، وقأأدَّ  لل
 األوىل التمويل مبايرًة  ىل منظمات ا تمع املدين 

 
 الشراكات - 8 

تأأزداد فرصأأتنا يف الن أأاح  ما وحَّأأدان صأأفوفنا مأأ   جأأل معاجلأأة األألمأأات احملتملأأة ودعأأم ا تمعأأات  - 76
  بريلللشراكات ووقعت اتفاقأا يف نيسأان/ ولحلض فقد  عطيت األولويةاحمللية يف مسعاوا  رساء السال   

رمسيأأأأة علأأأأى اآلليأأأأات املشأأأأالكة للتشأأأأاور الصأأأفة ال  ضأأأأفاءمأأأع رئأأأأيق مفوضأأأأية االحتأأأأاد األفريقأأأأي،  2017
ويغطي االتفاق موضوع السلم واألم  ابلكامأل،   والتعاون املنتظمني على املستويني االسالاتي ي والعملي

نشأوب النزاعأات، ووصأوال  ىل بدءا م   نشاء فريق عامل  بع لألمم املتحدة واالحتاد األفريقأي معأ  قنأع 
 دارة األألمات  ويف الصومال ودارفور ومجهورية  فريقيا الوسطى ومايل، يعرا تعاوننا مأع االحتأاد األفريقأي 
 رعا م  احللول املبتكرة واملكيَّفة  وآمل  ن حتظأى مقالحأاب بشأرن تأوفري متويأل مسأتدا  مأرن ميكأ  التنبأ  

م السال  اليت صدر هبا تكليو م  ملق األم  بقبول الدول األعضاء  به لعمليات االحتاد األفريقي لدع
 و    ن يستند وحا التعاون  ىل فهم للميزة النسبية والقيمة املضافة  

 األدوات الوقائية قيمة لدى األمم املتحدة عظم يراكاتنا م  

املتحأأأدة، سأأأواء كانأأأت مأأأع الشأأأراكات الفعالأأأة مأأأ  األدوات الوقائيأأأة األكثأأأر قيمأأأة املتاحأأأة لألمأأأم  - 77
احلكومأأات  و املنظمأأات غأأري احلكوميأأة  و القطأأاع ا أأا   ويف آسأأيا الوسأأطى، نعمأأل بشأأكل وايأأق مأأع 
منظمة ينغهاي للتعاون بشأرن طائفأة مأ  املسأائل، منهأا التصأدي لتهديأدات ا روأاب والتطأر  العنيأو 

التأأدري  علأأى الوسأاطة الوطنيأأة الأأحي واال أار ابملخأأدرات  ويف اجلنأأوب األفريقأي، دعمأأت األمأأم املتحأدة 
قّدمتأأأأه اجلماعأأأأة ا تائيأأأأة لل نأأأأوب األفريقأأأأي يف ليسأأأأوتو قبأأأأل االنتخأأأأاابت الأأأأيت   جريأأأأت يف حزيران/يونيأأأأه 

، كمسأأامهة يف جهأأود الوسأأاطة الأأيت تبأأحهلا اجلماعأأة ا تائيأأة علأأى نطأأاق  وسأأع  ويف جنأأوب يأأرق 2017
رابطأأة  مأأم جنأأوب يأأرق آسأأيا، يأأددت فيهأأا علأأى  آسأأيا، وضأأعت األمأأم املتحأأدة خطأأة عمأأل جديأأدة مأأع

توايأأأأق الشأأأأراكة يف مأأأأاالت احلفأأأأاظ علأأأأى السأأأأال  والدبلوماسأأأأية الوقائيأأأأة والشأأأأ ون االقتصأأأأادية والشأأأأ ون 
االجتماعيأأة الثقافيأأة  ويف  ورواب،  لتأأز  بأأدعم التوصأأل  ىل حأأل سأألمي للنأأزاع يف  وكرانيأأا مأأ  خأأالل جهأأود 

 ال الثالاي، ومنظمة األم  والتعاون يف  ورواب رابعية النورماندي، وفريق االتص
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وقأأد األداد تعاوننأأا الوايأأق مأأع االحتأأاد األورويب قأأوًة، وال سأأيما يف مأأايل ومجهوريأأة  فريقيأأا الوسأأطى  - 7٨
والصأومال، وعملنأا معأا يف عمليأات سياسأية رئيسأية يف مجيأأع  حنأاء  فريقيأا والشأرق األوسأت  ورّكأزان  يضأأا 

 ريع و صالح قطاع األم   على مايل النشر الس
مأ   جأل حأاالت لأداثً ، وّقعت  مأع رئأيق البنأض الأدويل  طأار يأراكة 2017ويف نيسان/ بريل  - 79

األألمات وما بعد األألمات، لتوسيع نطاق الشراكة حبيث تشمل التعاون يف منع نشوب النزاعات العنيفأة  
االت ا تائيأأة وا نسأأانية والسياسأأية واألمنيأأة، وجأأددان التزامنأأا ابلعمأأل معأأا علأأى معاجلأأة التحأأدايت يف ا أأ

 ويف مايل بناء السال  وحقوق ا نسان  

 م   جل منع نشوب النزاعات واحلفاظ على السال ، 
     ن نساعد البلدان يف حتقيق  ودا  التنمية املستدامة

مأأأأ   جأأأأل منأأأأع نشأأأأوب النزاعأأأأات واحلفأأأأاظ علأأأأى السأأأأال ،  أأأأ   ن نسأأأأاعد البلأأأأدان يف حتقيأأأأق  - ٨0
 وأأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة   ال  ن الصأأألة بأأأني التنميأأأة املسأأأتدامة الشأأأاملة لل ميأأأع ومنأأأع العنأأأو ليسأأأت 

رى حاليا دراسة رائدة مشالكة بني األمم املتحدة والبنض الدويل، وأي األوىل مأ   نوعهأا، مفهومة متاما  و  
ع  كيفية تفاعل التنمية والعمليات السياسية م   جأل منأع العنأو، وسأتبحث الدراسأة يف األدلأة املتعلقأة 
 ابلكيفية اليت ت دي هبا املظا  املرتبطة بعد  املساواة وا قصاء  ىل ألايدة حناطر نشوب النزاعات العنيفة  

 تنمية أفريقيا -جيم  
ى يف تعزيأز اجلهأود الأيت تبأحهلا األمأم املتحأدة يف  فريقيأا  وتعزيأزا هلأحا تتمثل  حدى  ولوايب الكرب  - ٨1

االلتزا ، موبت يف  ول رحلة يل، بصفيت األمني العأا ، حلضأور مأ متر قمأة االحتأاد األفريقأي يف  ديأق  اباب 
يف كأأأأأأانون الثاين/ينأأأأأأاير حيأأأأأأث اجتمعأأأأأأت قوسأأأأأأى فقيأأأأأأه لمأأأأأأد، رئأأأأأأيق مفوضأأأأأأية االحتأأأأأأاد األفريقأأأأأأي  ويف 

ن/ بريل، دعأوت   ىل عقأد مأ متر األمأم املتحأدة واالحتأاد األفريقأي األول يف نيويأورك الأحي تعّهأدان فيأه نيسا
بتعزيز وتعميق التعاون، ويددان على  مهية الشراكة االسالاتي ية بني املنظمتني يف  طأار اجلهأود الراميأة  ىل 

 لقارة األفريقية تعزيز التنمية املستدامة، والسال  واألم ، وحقوق ا نسان يف ا
وتقد   فريقيا اليو ، يرهنا يف ملأض يأرن غريوأا مأ   حنأاء العأا ، صأورة ديناميأة ولكنهأا متناقضأة  - ٨2

للتقأأأد  احملأأأرأل والتحأأأدايت الكامنأأأة  فمأأأ  انحيأأأة،  طّأأأى النمأأأو االقتصأأأادي يف عأأأدة بلأأأدان  فريقيأأأة نظأأأريا 
 ن نسأبة االلتحأاق ابلتعلأيم االبتأدائي يف  فريقيأا  حناء  خرى م  العأا ، ومثأة بيأاانت مشأ عة تشأري  ىل  يف

  ىل  1990يف املائأأأأأة عأأأأأا   52جنأأأأأوب الصأأأأأحراء الكأأأأأربى يأأأأأهدت حتسأأأأأنا وأأأأأائال حيأأأأأث ارتفعأأأأأت مأأأأأ  
، يف حني  ن معدالت وفيات األطفال قد يهدت ا فاضا كبريا   ال  ن بعأ  2015يف املائة عا   ٨0

لأى العنأو الطويأل األمأد وانعأدا  األمأ  البشأري اللأحي  مناطق  فريقيا تواجه هتديدات وحتدايت تنطوي ع
 ي قوّ ضأأان التنميأأة  وقأأد ترتأأ  علأأى اسأأتمرار النأأزاع  ن االاأأة مأأ  البلأأدان األربعأأة الأأيت تواجأأه حاليأأا هتديأأدا

 خطريا اب اعة تقع يف  فريقيا 
ة، يف حأأني  نأأه، ومأأ  الناحيأأة االقتصأأادية، ال تأأزال القأأارة يأأديدة االعتمأأاد علأأى السأألع األساسأأي - ٨3

نتي أأأة لتقلأأأ   سأأأعار السأأألع األساسأأأية عامليأأأا، قأأأد كأأأان  يأأأرادات التصأأأدير غأأأري املسأأأتقرة يف العديأأأد مأأأ  
البلدان األفريقية أتاأري ملمأو  علأى  تأاج النمأو االقتصأادي  وتواجأه القأارة حتأدايت مسأتقبلية  يضأا    
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يأأا وأأي  سأأرع املنأأاطق تأأوا يف العأأا  قانظأأر الشأأكل  ن  فريقتبأأني التقأأديرات املتعلقأأة ابلنمأأو السأأكاين املتوقأأع 
يف املائأأة مأأ  ممأأوع السأأكان حبلأأول عأأا   60الرابأأع(، مأأع تزايأأد  عأأداد فئأأة الشأأباب، الأأيت سأأتبل  حأأوايل 

قانظأأأر الشأأأكل ا أأأامق(  ووأأأ الء الشأأأباب حباجأأأة  ىل التعلأأأيم وفأأأر  العمأأأل والسأأأك  والرعايأأأة  2050
 ت لكي تليب تلض االحتياجات كوماالصحية، مما يفرا ضغطا على احل
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وميكأأأ  للقأأأارة األفريقيأأأة  ن تسأأأتغل وأأأحا العائأأأد الأأأدميغرايف مأأأ  خأأأالل االسأأأتثمار يف التعلأأأيم اجليأأأد،  - ٨4
وتأأدري  املعلمأأني، والتكنولوجيأأا واالبتكأأار، ووأأو مأأا مأأ  يأأرنه  ن يأأ دي  ىل تعزيأأز ا نتاجيأأة، و  أأاد فأأر  

والرخأأأاء الشأأأاملني لل ميأأأع  وميكأأأ  االسأأأتعانة بشأأأراكات متعأأأددة األطأأأرا  يف ألايدة  العمأأأل، وتعزيأأأز النمأأأو
االسأأتثمارات وتعزيأأز قأأدرات امل سسأأات مأأ   جأأل تقأأدمي حلأأول ابتكاريأأة، ووأأو  مأأر ميكأأ  لألمأأم املتحأأدة  ن 

ر حتقيقه  وسيكون توفري الفر  ومتكني النساء والشباب ضروراي، ابعت  ا تائية بارا ودفا م  األودا  تيسّ 
األمأأم املتحأأدة بشأأكل وايأأق مأأع تعمأأل مات  مهيأأة لوريأأة ملسأأتقبل  فريقيأأا، و  2030وخطأأة عأأا   - ٨5

يركائها يف  فريقيا م   جل تنفيح  ودا  التنمية املستدامة على حنو متعاضد، يف تناغم مع خطة االحتأاد 
حأأدة واالحتأأاد األفريقأأي معأأا ويكأأل   وتعزيأأزا ألوجأأه التأأاألر وأأحا، اعتمأأدت األمأأم املت2063األفريقأأي لعأأا  
يتضم   طارا واحدا للرصد والتقييم  وفضال عأ  ملأض، اعتمأدت اجلمعيأة العامأة يف كأانون  ا بالل مشالك

 طأأأار  ديأأأد الشأأأراكة بأأأني األمأأأم املتحأأأدة واالحتأأأاد األفريقأأأي بشأأأرن خطأأأة  فريقيأأأا  2016األول/ديسأأأمرب 
(  وتتطلأأ  وأأحا الأأديناميات جهأأودا مركأأزة، 71/254قالقأأرار  2027-2017للتكامأأل والتنميأأة للفأأالة 

 وم  مصلحة كل بلد يف مجيع  حناء العا   ن يسعي  ىل الالكيز على هتيئة مستقبل قوي ألفريقيا 

 عزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتهات -دال  

 حقوق ا نسانالسال  يف حد ماته وو  حد مقتضيات 

 ن  مقتنع  كثر م   ي وقت مضى أبن السال  يف حد ماته وو  حد مقتضيات حقوق ا نسان   - ٨6
فقد نشبت يف مجيع  حناء عاملنا  ألمات ونزاعات عديدة ت نت هض فيها مراراً وتكأراراً القأوانني الأيت حتمأي حقأوق 

احلأرب  وتعرضأت املرافأق الطبيأة واألمأاك  الدينيأة ا نسان الواجبة للنا  ح  يف  وقات الطوار  العامأة ويف 
واملدار  بصورة متكررة هل مات و عمأال قصأو يف  فغانسأتان واجلمهوريأة العربيأة السأورية وجنأوب السأودان 

مثأأل  -والعأأراق وليبيأأا والأأيم   وفقأأد مئأأات اآلال   رواحهأأم يف تلأأض البلأأدان وغريوأأا مأأ  منأأاطق األألمأأات 
و الدميقراطيأأة ومنطقأأة حبأأرية تشأأاد، الأأيت عانأأت مأأ  و مأأات مجاعأأة بوكأأو حأأرا ، بورونأأدي ومجهوريأأة الكونغأأ

 ومايل، و جزاء م   وكرانيا والسودان والصومال ومياتار واألرا الفلسطينية احملتلة  
واضأطر النأأاجون  ىل الفأأرار بأوترية متزايأأدة، ألهنأأم ابتأوا عرضأأة لتصأأاعد حنأاطر املأأوت  و ملزيأأد مأأ   - ٨7

األطفأأأال  ويصأأأب  فيهأأأااحأأأالا  الكرامأأأة ا نسأأأانية،  يتعأأأحر يف يلهأأأايأأأرو   وأأأو يتنقلأأأون يفو االنتهاكأأأات 
للعنو  و    ن جنعل م  وقو وحا اجلرائم ضد السال   عرضةً و م  االلتحاق ابملدار   لرومنيجياعاً 

 مهامنا  حلاحاً  كثر وضمان  نصا  الضحااي ومساءلة اجلناة مهمة م  
ت الدمويأأأأة، يأأأأهدت السأأأأنة املاضأأأأية اسأأأأتمرار حرمأأأأان املاليأأأأني مأأأأ  النسأأأأاء وفضأأأأاًل عأأأأ  النزاعأأأأا - ٨٨

والرجأأأال واألطفأأأال مأأأ  احلقأأأوق االقتصأأأادية واالجتماعيأأأة األساسأأأية، بسأأأب  الفقأأأر املأأأزم  الأأأحي يعانيأأأه 
آخأرون كثأأر  و دت  وجأه عأأد   ان ، الأبع ، وضأعو احلوكمأأة  و فأرا تأدابري التقشأأو الأيت يأأرألح حتتهأا 

ة يف  وساج اجلنسني والفئات االجتماعيأة ويف مسأتوايت الأدخل  ىل  ضأعا  اقأة اجلمهأور  املساواة اهلائل
النعأأدا  األمأأ  االقتصأأادي واالجتمأأاعي، سأأواء علأأى “ اآلخأأر”لقأأى اللأأو  علأأى ويف كثأأري مأأ  األحيأأان، ي  

ئأأه علأأى  لقااملهأأاجري   و غأأريوم مأأ  اجلماعأأات العرقيأأة  و ا انيأأة  و اجلنسأأانية  و االجتماعيأأة، بأأداًل مأأ  
  خفاقات السياسات العامة 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/254
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ويف وأأأحا السأأأياق، حبأأأث املاليأأأني عأأأ  مل أأأر يكفأأأيهم يأأأّر النأأأزاع املسأأأل  ووأأأاجروا ابحثأأأني عأأأ   - ٨9
الفأأر  وعأأ  محايأأأة حقأأوق ا نسأأان ا اصأأأة هبأأم  وارتفأأع عأأأدد القتلأأى النأأاجم عأأأ  لأأاوالت اهل أأرة عأأأرب 

فقأأد بلأ  عأدد القتلأى  و املفقأودي  حنأأو  ،ر اليأر مشأاعتبعأأث علأى األسأى البحأر األبأي  املتوسأت بأوترية 
رغأأم ا فأأاا عأأدد مأأ  وصأألوا  ىل  ورواب مقارنأأًة ابلفأأالة  2017يأأخا حبلأأول يأأهر متوأل/يوليأأه  1 900

  ولقيت  عداد ال حتصى حتفها  و ف ق د ت يف مناطق  خرى م  العا ، وعانأت التعأحي  2015/2016
 سان ووي يف طريق اهل رة والصدمات وغريوا م  انتهاكات حقوق ا ن

وقد يعرت ببال  األسى لسماع لغة احلقد يف ا طاب السياسي يف العديد مأ  البلأدان  فعوضأاً  - 90
عأأ  اعتمأأاد هنأأج معلأأل قأأائم علأأى التعأأاون،  جأأج العديأأد مأأ  القأأادة نأأريان التعصأأ  وا أأو  امللتهبأأة الأأيت 

وكراوية األجان ، مت لية يف القولبة والتنميت تقسم وتضعو متمعاهتم  واجتاحت العا  موجة العنصرية 
 اآلن  املعايري واآلليات العاملية حلقوق ا نسأان  صبحت العنصري وخطاب الكراوية وجرائم الكراوية  ورقا 

  ىل دعمنا املّتحد   حباجة  كثر م   ي وقت مضى
 52، كان  عالن نيويورك م   جل الالجئني واملهاجري  قانظر الفقرة ملستقبليف اويف حلظة  مل  - 91

مأأع التأأزا  الأأدول األعضأأاء حبمايأأة حقأأوق ا نسأأان جلميأأع املهأأاجري ، بغأأ   ا،ومبأأدئي قأأوايموقفأأا  عأأالا( 
النظأأر عأأ  وضأأعهم مأأ  حيأأث اهل أأرة يف مجيأأع األوقأأات ومأأع مراعأأاة االحتياجأأات ا اصأأة للمستضأأعفني  

لأأدعم  ىل الأأدول يف وأأحا املسأأعى، لكأأ  احلاجأأة تأأدعو  ىل قيأأادة  قأأوى و كثأأر متاسأأكاً يف  وتقأأد  املنظمأأة ا
 املناطق  كل

 حقوق ا نسان يف صميم دعوب للوقاية وتوطيد السال 

التأأدابري املتعلقأأة حبقأأوق ا نسأأان وأأي يأأراين احليأأاة ألي جهأأد يرمأأي  ىل منأأع نشأأوب النزاعأأات  - 92
يف مأال بنأاء القأدرة علأى السأواء وتوطيد السال   فهي استثمارات تولّأد فوائأد فوريأة وفوائأد طويلأة األجأل 

  على الصمود ومعاجلة املظا  واحلد م  عد  املساواة والنهوا ابلتنمية املستدامة 
سأأأريعة ومتعأأأددة االختصاصأأأات ملعاجلأأأة “  فرقأأأة خفيفأأأة”ولأأأحلض قمنأأأا يف العأأأا  املاضأأأي بنشأأأر  - 93

األوضاع املثرية للقلق يف بوركينا فاسو والكونغو وليسوتو  و نشر ملق حقوق ا نسان االث جلان حتقيأق 
وريأأة العربيأأة السأأورية وبعثأأات لتقصأأي احلقأأائق خأأالل الفأأالة املشأأمولة ابلتقريأأر، يف جنأأوب السأأودان واجلمه
مجهوريأأأة كأأأوراي بشأأأرن وبورونأأأدي، علأأأى التأأأوايل،  ضأأأافًة  ىل فريأأأق مأأأ  ا أأأرباء املسأأأتقلني املعنيأأأني ابملسأأأاءلة 

 الشعبية الدميقراطية  كما  طلقت مفوضية حقوق ا نسان تسعة حتقيقات  خرى،  لت اليم  ومياتار  
تقييمأأأأات مسأأأأتندة  ىل وقأأأأائع وتتميأأأأز ابحليأأأأاد، و أأأأري وأأأأحا البعثأأأأات حتقيقأأأأات ميدانيأأأأة وتقأأأأد   - 94

اً  ويرسأأأأي وت سأأأأم ع صأأأأوت الضأأأأحااي وتلفأأأأت االنتبأأأأاا  ىل احلأأأأاالت الأأأأيت تشأأأأكل مصأأأأدر قلأأأأق عامليأأأأاً ملّحأأأأ
تتوصأأل  ليأأه البعثأأات مأأ  نتأأائج ومأأا تضأأعه مأأ  توصأأيات لأأددة األوأأدا  األسأأا   ملسأأاءلة اجلهأأات  مأأا

ا  املويفأون امليأدانيون  يضأاً برصأد االدعأاءات والتحقيأق فيهأا، الفاعلة م  الدول وغري الدول واألفراد  وقأ
حلث الدول على الوفاء ابلتزاماهتا يف مال حقوق ا نسان، ومنع حصول انتهاكات يف املستقبل  والعمل 
مأأع وسأأائت ا عأأال  مسأأرلة جأأووري  يضأأاً  ففأأي اآلونأأة األخأأرية، خأأالل احلصأأار والقصأأو اللأأحي  تعأأرا 

اجلمهوريأأة العربيأأة السأأورية ويف  انأأاء  عمأأال القتأأال يف بورونأأدي،  سأأهمت البيأأاانت هلمأأا يأأرق حلأأ  يف 
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القويأأأأأة واملسأأأأأتنرية يف تأأأأأوفري تغطيأأأأأة  عالميأأأأأة سأأأأأاعدت علأأأأأى التخفيأأأأأو مأأأأأ  بعأأأأأ  االعتأأأأأداءات  العامأأأأأة
 واالنتهاكات ا طرية  

ت املتعلقة ابلعنو و دى رد الفعل العكسي ضد التقد  يف حقوق املر ة  ىل الالاجع ع  التشريعا - 95
اجلنساين واحلقوق اجلنسية وا جنابية  و    ن نتحرك بسرعة وتأ دة لتحقيأق مزيأد مأ  املسأاواة، ال سأيما 
فيمأأأا يتعلأأأق ابلعنأأأو ضأأأد املأأأر ة واالعتأأأداء اجلنسأأأي املتصأأأل ابلنزاعأأأات واال أأأار واالسأأأتغالل املتصأأأل بأأأه، 

واملأأوارد االقتصأأادية واحلقأأوق ا جنابيأأة  و أأ  ا أأام وتفشأأي التمييأأز الأأحي نأأر  ماليأأني النسأأاء مأأ  التعلأأيم 
مزيد م  ا طوات ملكافحة  نيد الفتيات واستخدامه  يف النزاع املسأل ، قأا يشأمل تعرضأه  لالسأالقاق 
اجلنسأأي واسأأتخدامه  يف تنفيأأح التف أأريات االنتحاريأأة  وخأأالل الفأأالة املشأأمولة ابلتقريأأر، واصأألنا مسأأاعدة 

للنسأأاء والفتيأأات واتفقنأأا علأأى وضأأع  طأأر الواجبأأة القأأوانني املتعلقأأة حبقأأوق ا نسأأان البلأأدان علأأى حتسأأني 
 عمل ملنع العنو اجلنسي املتصل ابلنزاعات ومواجهته وضمان املساءلة  

ويسأأأاورين القلأأأق  ألاء قمأأأع احلأأأرايت العامأأأة األساسأأأية، وحريأأأة التعبأأأري والأأأر ي والت مأأأع السأأألمي   - 96
لكاملأأة  ساسأأية  حأأراأل تقأأد  يف مجيأأع  وأأدا  األمأأم املتحأأدة  ومأأ  الواضأأ   نأأه ومشأأاركة ا تمأأع املأأدين ا

عنأأدما ت ضأأّيق احلكومأأات واجلهأأات الوكيلأأة عنهأأا ا نأأاق علأأى النايأأطني واحملأأامني واملأأدافعني عأأ  حقأأوق 
ا نسأأأأأان والصأأأأأحافيني واملعارضأأأأأني السياسأأأأأيني،  و تلغأأأأأي الضأأأأأماانت املتعلقأأأأأة ابلقضأأأأأاء املسأأأأأتقل، فهأأأأأي 

  م  خالل وحا التدابري  ىل منع العنو بل  هنا تسّفه دوهلأا وتضأعو اقأة يأعوهبا فيهأا  ويقأوا هتد ال
احلرمأأأأان مأأأأ  التعبأأأأري الفأأأأر  املتاحأأأأة  مأأأأا  الأأأأدول يف مأأأأال التعأأأأاون الأأأأدويل والتمتأأأأع ابلقأأأأدرات ملواجهأأأأة 

 التهديدات األمنية احلقيقية والتحدايت ا تائية  
الويأ  واالنتقأا  ضأد األيأخا  الأحي  يتعأاملون مأع األمأم املتحأدة ال  عمأال  قد  اثرت جزعي و  - 97

 جأأراءات لتعزيأأز اسأأت ابة األمأأم املتحأأدة حلأأوادث مأأ  وأأحا القبيأأل   فا أأحتيف قضأأااي حقأأوق ا نسأأان، 
فمشاركة ا تمأع املأدين ركأ   ساسأي يف عمأل األمأم املتحأدة وعمأل يأركائنا كافأة  وخأالل السأنة املاضأية، 

بشأأرن اهل مأأات ضأأد املأأدافعني عأأ  حقأأوق ا نسأأان، قأأ  فأأيهم عأأدة  فأأراد مشأأاركني يف تفاقمأأت حنأأاويف 
الأأدفاع عأأ  السأأكان املضأأطهدي  والشأأعوب األصأألية واألقليأأات وحقأأوق املأأر ة واحلقأأوق يف األرا والبيئأأة  
ففأأي مجيأأع  حنأأاء العأأا ، واجأأه املأأدافعون عأأ  حقأأوق ا نسأأان واأليأأخا  الأأحي  يعملأأون ابلتضأأام  معهأأم 

 ستوايت متزايدة م  االضطهاد  م
ويدخل االستعراا الدوري الشامل  لق حقوق ا نسان يف الوقت الراو  دورة جديأدة، فمأ   - 9٨

املقرر  ن  ضع كل دولة عضو جلولة اثلثة م  التأدقيق  وسأنعمل علأى ألايدة  مهيأة التوصأيات الأيت تصأدر 
ملقد   ىل الدول األعضاء يف التنفيأح، وتعزيأز التعأاون ع  ا لق ودقتها و اروا، بسبل منها حتسني الدعم ا

مع  فرقة األمم املتحدة القطرية، و نشاء آليات وطنية لتقأدمي التقأارير عأ  حقأوق ا نسأان ومتابعتهأا لأربت 
اجلهود املتعلقة ابالستعراا الدوري الشامل بتنفيح  ودا  التنمية املستدامة  وتقأد  ممثلأيت ا اصأة املعنيأة 

ال والنزاع املسل  تقريراً سنوايً  ىل ملق حقوق ا نسان واجلمعية العامة بشرن اجلرائم ا طأرية ضأد ابألطف
 األطفال، وتسّلت فيه الضوء على األوضاع األليمة اليت يواجهها و الء األطفال 

خريطأأأة طريأأق حنأأأو عأأا  حتأأال  فيأأأه حقأأوق ا نسأأأان  2030ويف هنايأأة املطأأا ، تأأأوفر خطأأة عأأا   - 99
اماً  كرب  و عطيت حقوق ا نسان واملساواة ومتكني املر ة حيزاً  كثأر مأ  الالكيأز يف املبأاد  التوجيهيأة احال 
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املنقحأأة  طأأار عمأأل األمأأم املتحأأدة ا تأأائي، يف حأأني تلتأأز  منظومأأة األمأأم املتحأأدة أبسأأروا حاليأأا ادمأأاج 
 ك  ي  حد خلو الرك   واج  القضاء على التمييز واحلد م   وجه عد  املساواة، كي ال يال 

 
 التنسيق الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية -هاء  

،  كأرب عأأدد مأ  األيأأخا  مقارنأأة أبي 2017سأاعدت األمأأم املتحأدة ويأأركا وا، خأالل عأأا   - 100
مليون يخا، كأان  كثأر مأ  نصأفهم مأ   96.2تلقى ما مموعه فقد سنة سابقة منح أتسيق املنظمة  

عدات  نقأأأأام احليأأأأاة مأأأأ  غأأأأحاء ومالجأأأأيف ورعايأأأأة صأأأأحية ومحايأأأأة يف  كثأأأأر مأأأأ  النسأأأأاء واألطفأأأأال، مسأأأأا
 بلداً   40

 الكوارث الطبيعية املدمرة ت دي حالياً  ىل تشرد عدد م  النا 
 يفوق بثالث مرات العدد الحي يتشرد بسب  النزاعات

األحأأوال اجلويأأة،  بيأأد  ن الكأأوارث الطبيعيأأة املأأدمرة، مثأأل الفيضأأاانت والعواصأأو واحلرائأأق وسأأوء - 101
 ت دي يف الوقت احلايل  ىل تشرد عدد م  النا  يفوق بثالث مرات العدد الحي يتشرد بسب  النزاعات  

لت  كثر م   - 102 ،  ي مأا يعأادل 2016مليون حالة جديدة م  التشرد الداخلي يف عأا   31وس  ّ 
مليون يخا  24.2د  كثر م  اضطرار يخا واحد  ىل الفرار كل اثنية  وم  بني وحا احلاالت، تشر 

ث مأأأرات عأأأدد األيأأأخا ، البأأأال  بلأأأداً و قليمأأأاً،  و مأأأا يفأأأوق بأأأثال 11٨بسأأأب  األخطأأأار الطبيعيأأأة يف 
ماليأأني، الأأحي  تشأأردوا مأأ خرا بسأأب  النزاعأأات  واألدادت وتأأرية الكأأوارث الطبيعيأأة وحأأدهتا وتكلفتهأأا  6.9

لداً يف  ربأع قأارات  ىل التمأا  املسأاعدة ألكثأر ب 23نتي ة تغري  تاج الطقق  فقد دفعت ياورة النينيو 
حقبأأأأأأة جديأأأأأأدة مأأأأأأأ   2017هد عأأأأأأأا    وقأأأأأأد يشأأأأأأ2015/2016مليأأأأأأون يأأأأأأخا يف الفأأأأأأأالة  60مأأأأأأ  
 النينيو   ياورة
وضأأأربت  ألمأأأة غأأأحاء غأأأري مسأأأبوقة عأأأدداً مأأأ  النأأأا   كثأأأر مأأأ   ي وقأأأت مضأأأى  وخلّأأأو النأأأزاع  - 103

جنأأأأأأأأأوب السأأأأأأأأأودان والصأأأأأأأأأومال  يفمليأأأأأأأأأون يأأأأأأأأأخا  20واجلفأأأأأأأأأا  والعنأأأأأأأأأو خطأأأأأأأأأر ماعأأأأأأأأأة وأأأأأأأأأّددت 
 واليم   وني رياي
ولك   اول القأانون الأدويل ا نسأاين وقأانون حقأوق ا نسأان يأل متفشأيا، ويتضأ  ملأض جليأاً  - 104

 يف اهل مات ضد املدنيني والعاملني يف مال األنشطة ا نسانية واملويفني الطبيني  
،  ىل تأوفري مسأتوى قياسأي مأ  2017ولتلبية وحا االحتياجات، دعت األمأم املتحأدة، يف عأا   - 105

بليون دوالر قانظر الشكل الساد (  وعلى الرغم م  سأخاء اجلهأات املاحنأة،  22.5الدعم ا نساين بل  
  نقأأا التحأأدايت تواجأأه العمأأل ا نسأأاين بسأأب يلأأت، 2016بليأأون دوالر يف عأأا   12.6الأأيت قأأدمت 

األموال وعد  التمك  م   يصال املسأاعدات علأى األرا  وقأا  مكتأ  تنسأيق الشأ ون ا نسأانية ادارة 
مليأأون دوالر  439 ألمأأة، مأأع تقأأدمي  17مليأأون دوالر يف الصأأناديق القطريأأة املشأأالكة لتخفيأو  714حنأو 

ار  ابة السأأريعة ومأأن  الطأأو بلأأداً مأأ  خأأالل االسأأت  47مأأ  مأأوارد الصأأناديق املركزيأأة ملواجهأأة الطأأوار   ىل 
  2016الناقصة التمويل يف عا  
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مأأ متر  2016وتلبيأأًة لالحتياجأأات ا نسأأانية الأأيت بلغأأت مسأأتوايت غأأري مسأأبوقة، عق أأد يف عأأا   - 106
القمأأة العأأاملي للعمأأل ا نسأأاين األول علأأى ا طأأالق للحأأد مأأ  املعأأاانة  وكأأان مأأ متر القمأأة دلأأياًل علأأى  ن 

كثأأر  مهيأأة اليأأو  مأأ   ي احلاجأأة  ىل العمأأل ا نسأأاين املبأأدئي لتحسأأني  يصأأال املسأأاعدات  ىل املتضأأرري   
 وقت مضى قانظر الشكل السابع(  
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 تعزيز العدالة والقانون الدويل -واو  
تأأأزداد مشأأأاركة األمأأأم املتحأأأدة يف تعزيأأأز العدالأأأة وسأأأيادة القأأأانون يف احملأأأاكم الدوليأأأة واملعاوأأأدات  - 107

ان تنأأاق  علأأى حنأأو مسأأتقل يف واالتفاقأأات وبتقأأدمي الأأدعم  ىل السأألطات احملليأأة  ورغأأم  ن حقأأوق ا نسأأ
الفرع دال  عالا، ف ن احالا  العدالة وسيادة القانون جزء ال يت ز  م  حقوق ا نسان  ففي يل احلرمأان 
م  سبل االنتصا  السلمي والقأانوين وانعأدا  العدالأة وسأيادة القأانون، قأد يل أر بعأ  فئأات ا تمأع  ىل 

 عزيز حقوق ا نسان  كثر ضرورة العنو  فيصب  بحلض دور األمم املتحدة يف ت
 

 تقدمي الدعم إىل السلطات احمللية - ١ 

  نشئت لكمة جنائية خاصة وطنية ابلكامل 
 يف مجهورية  فريقيا الوسطى

يف  طار مسامهة كربى هتد   ىل  حالل السال  املستدا ،  نشئت لكمأة جنائيأة خاصأة وطنيأة  - 10٨
ابلكامل يف مجهورية  فريقيا الوسطى بدعم يامل م  األمم املتحدة  وستواصل األمم املتحأدة ا سأها  يف 

أأئت احملكمأأة كمحكمأأة وطن يأأة تضأأّم مأأويفني احملكمأأة، الفريأأدة مأأ  حيأأث ويكلهأأا و ساسأأها الأأوط   و نش 
 دوليني ووطنيني للنظر يف اجلرائم ا طرية اليت ارت ك ب ت يف البلد على مدى  كثر م  عقد م  الزمان  

ويف سأأأأياق اجلهأأأأود الأأأأيت تبأأأأحهلا األمأأأأم املتحأأأأدة لأأأأدعم بسأأأأت سأأأأيادة القأأأأانون واالسأأأأت ابة ألألمأأأأة  - 109
ورية العربية السورية، يلت تقد  املساعدة م  الالجئني املروعة النامجة ع  تصاعد النزاع املتف ر يف اجلمه

 ،  جأأل محايأأة حقأأوق ا نسأأان لأليأأخا  الفأأاري   ىل بلأأدان مأأاورة، وحتديأأداً لبنأأان واألردن  كمأأا قمأأت 
دعمأأأاً لل هأأأود الوطنيأأأة املبحولأأأة يف كولومبيأأأا، بتعيأأأني عضأأأو يف آليأأأة اختيأأأار القضأأأاة ومسأأأ ولني آخأأأري  يف 

النهأأائي  وفضأأال عأأ  ملأأض، تقأأد  األمأأم املتحأأدة دعمأأا ابلأأ  األمهيأأة  ىل  عنصأأر العدالأأة مأأ  اتفأأاق السأأال 
مأأأ  خأأأالل جهأأأة التنسأأأيق العامليأأأة يف مأأأاالت الشأأأرطة والعدالأأأة والسأأأ ون يف  2017بلأأأداً يف عأأأا   19
 ت األألمات قانظر الشكل الثام ( حاال
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ك اجلنسأأيني، املسأأأاعدة  ىل وقأأدمت األمأأم املتحأأدة، مأأع األدايد  دراكهأأا حلأأاالت العنأأو واالنتهأأا - 110
السأألطات الوطنيأأة لبنأأاء قأأدراهتا علأأى االسأأت ابة الفعالأأة  وتشأأمل وأأحا املسأأاعدة بنأأاء القأأدرات يف مأأال 
التحقيقأأأأات اجلنائيأأأأأة واملالحقأأأأات القضأأأأأائية والعدالأأأأأة العسأأأأكرية وا صأأأأأالح التشأأأأريعي ومحايأأأأأة الضأأأأأحااي 

دعم الأأحي قدمتأأه األمأأم املتحأأدة  ىل فريأأق القضأأاة والشأأهود وتقأأدمي التعويضأأات  ويف غينيأأا، يف  عقأأاب الأأ
مسأأأأ واًل رفيأأأأع املسأأأأتوى يف ا أأأأالني العسأأأأكري  والسياسأأأأي، مأأأأنهم  17الأأأأوطنيني، وجهأأأأت االهتامأأأأات  ىل 

فرد مأ   100انة الرئيق السابق كامارا  ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية،  سهم دعم األمم املتحدة يف  د
 قوات  م  الدولة 

،  طلقأأت األمأأم املتحأأدة مبأأادرة رئيسأأية بشأأرن  مكانيأأة جلأأوء املأأر ة  ىل العدالأأة  2017يف عأأا  و  - 111
ويف مجهورية تنزانيا املتحدة،  عأدت األمأم املتحأدة مأواد لأدورة تدريبيأة للمأويفني القضأائيني بشأرن حقأوق 

 قانونية ا انية امر ة م  ا دمات ال 1 000استفادت   ّما يف مصر فقدا نسان والعنو ضد املر ة، 
 

 احملاكم واآلليات الدولية - ٢ 
 ثابأةقال تزال لكمة العدل الدولية، ووي  حدى اهليئات الرئيسأية السأت لألمأم املتحأدة، تعمأل  - 112

  (www.icj-cij.orgق آلية مركزية معنية ابلتسوية السلمية للمناألعأات وتنّفأح الكثأري مأ  األنشأطة القضأائية
 وقبول الدول األعضاء الوالية القضائية ا جبارية للمحكمة يعد م   وم  ولوايب 

وت دي احملكمة اجلنائية الدولية دوراً مهماً يف نظا  العدالأة الأدويل عأ  طريأق مسأاءلة األيأخا   - 113
كربى للمحكمة اجلنائيأة الدوليأة يف القأانون اجلنأائي الأدويل، وجأدت  ن   ع  اجلرائم الشنيعة  ففي مسامهة

السأأيد  محأأد الفقأأي املهأأدي مأأحن  يف اهل مأأات علأأى املمتلكأأات الثقافيأأة واآلاثر التارعيأأة بوصأأفها جأأرائم 
،  دانأت احملكمأة  يضأاً جأان بيأري بيمبأا، انئأ  الأرئيق السأابق جلمهوريأة الكونغأو 2017حرب  ويف عأا  

 قراطية، يف  ول قضية هلا تتعلق جبرائم حنلة اقامة العدل الدمي
ويف الأأدوائر االسأأتثنائية يف احملأأاكم الكمبوديأأة،  كأأدت دائأأرة احملكمأأة العليأأا  دانأأة اانأأني مأأ  كبأأار  - 114

 مسأأأأأأأأأ ويل ا مأأأأأأأأأري احلمأأأأأأأأأأر، مهأأأأأأأأأا نأأأأأأأأأأون تشأأأأأأأأأيا وخيأأأأأأأأأو سأأأأأأأأأأامفان، ابرتكأأأأأأأأأاب جأأأأأأأأأأرائم ضأأأأأأأأأد ا نسأأأأأأأأأأانية
  (www.eccc.gov.khق

وا حت اجلمعية العامة خطوة غري مسبوقة حيث  نشرت آلية دوليأة لايأدة ومسأتقلة للمسأاعدة  - 115
يف التحقيأأأق بشأأأرن األيأأأخا  املسأأأ ولني عأأأ  اجلأأأرائم األيأأأد خطأأأورة قوجأأأ  القأأأانون الأأأدويل املرتكبأأأة يف 

الحقأأتهم قضأأائياً  ويف خطأأوة غأأري مسأأبوقة  يضأأاً، وم 2011اجلمهوريأأة العربيأأة السأأورية منأأح آمار/مأأار  
بغيأأأأأأة  نشأأأأأأاء لكمأأأأأأة حنتلطأأأأأأة يف وفأأأأأأرت األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة املسأأأأأأاعدة التقنيأأأأأأة ملفوضأأأأأأية االحتأأأأأأاد األفريقأأأأأأي 

 السودان  جنوب
 

 تعزيز القانون الدويل - 3 
الكأوارث، فرغت جلنة القانون الدويل مأ   عأداد معاوأدة مقالحأة حلمايأة األيأخا  يف حأاالت  - 116

و حرألت تقدماً كبرياً يف  مكانية وضع معاودة جديدة بشرن اجلرائم ضد ا نسانية  وبغية محايأة احمليطأات 
  وا أأحت الأدول األعضأأاء 2017يف العأا ، ع قأد مأأ متر احمليطأات يف مقأأر األمأم املتحأأدة يف حزيران/يونيأه 

األمم املتحأدة لقأانون البحأار مأ   جأل محايأة  يضاً خطوات لوضع صّض دويل ملز  قانوانً يف  طار اتفاقية 

http://www.icj-cij.org/
http://www.eccc.gov.kh/
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التنأأأأأوع البيولأأأأأوجي البحأأأأأري الواقأأأأأع خأأأأأارج نطأأأأأاق الأأأأأوالايت الوطنيأأأأأة  وحتقأأأأأق جنأأأأأاح كبأأأأأري عنأأأأأدما اعتمأأأأأد 
، تعأأأديال لربوتوكأأأول مأأأونالايل بشأأأرن املأأأواد املسأأأتنفدة لطبقأأأة 2016بلأأداً، يف تشأأأري  األول/ كتأأأوبر  197

 ت الدفيئة القوية األوألون سي دي  ىل خف  انبعااثت غاألا

 نزع السالح -زاي  

 ّدى نأأزع السأأالح وحتديأأد األسأألحة دوراً  ساسأأياً يف التخفيأأو  مأأ  حأأدة التأأوترات علأأى الصأأعيد  - 117
ظمأأة ضأأروريًة الأأدويل وصأأون  السأألم واألمأأ ، ولقأأد ابتأأت  نشأأطة الأأدعوة  ىل نأأزع السأأالح الأأيت تقأأو  هبأأا املن

  كثر م   ي وقت مضى 

 الوسائل يف  عمال القتل والتدمري  ييع ية وياألسلحة التقليد

يف حأأني  ننأأا  شأأى، عأأ  حأأق، اسأأتخدا   سأألحة الأأدمار الشأأامل، فأأ ن األسأألحة التقليديأأة وأأي  - 11٨
الوسأأأأائل يف  عمأأأأال القتأأأأل والتأأأأدمري  وال يأأأأزال بأأأأرانمج العمأأأأل املتعلأأأأق قنأأأأع اال أأأأار غأأأأري املشأأأأروع  يأأأأيع 

  مجيأأع جوانبأأه ومكافحتأأه والقضأأاء عليأأه يشأأّكل األداة الرئيسأأية ابألسأألحة الصأأغرية واألسأألحة ا فيفأأة مأأ
لتيسأأأري التعأأأاون فيمأأأا بأأأني الأأأدول ملنأأأع حتويأأأل مسأأأار وأأأحا األسأأألحة وانتشأأأاروا  ومأأأ  األمثلأأأة علأأأى العمأأأل 

، بعأأأأد حنأأأأو عقأأأأدي  مأأأأ  اجلمأأأأود، ابعتمأأأأاد 2017اجلمأأأأاعي قيأأأأا  ويئأأأأة نأأأأزع السأأأأالح، يف نيسأأأأان/ بريل 
 العملية لبناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية  توصيات تتعلق ابلتدابري 

وتواصأأل األمأأم املتحأأدة، بواسأأطة مراكزوأأا ا قليميأأة للسأأال  ونأأزع السأأالح، بنأأاء  قأأدرات الأأدول  - 119
علأأى التصأأدي لال أأار غأأأري املشأأروع ابألسأألحة عأأأ  طريأأق ا أأام تأأدابري عمليأأأة كأأ دارة املخأأزوانت وتقأأأدمي 

، قأأأّد  املركأأز ا قليمأأأي يف  مريكأأأا الالتينيأأأة ومنطقأأأة البحأأأر 2017يأأأباج/فرباير املسأأاعدة القانونيأأأة  ومنأأأح 
الكارييب املساعدة يف التخطيت التق  واللوجسيت لعمليات التخلي ع  األسلحة يف كولومبيا، قا يف ملض 

 األسالي  والتقنيات الكفيلة بتعطيل األسلحة 

 األسلحة ضد املدنينييهدت األيهر املاضية األدايدا يف استخدا  

مأأأ  مظأأأاور تصأأأاعد اسأأأتخدا  األسأأألحة ضأأأد املأأأدنيني ورود  تقأأأارير مروعأأأة عأأأ  يأأأ  و مأأأات  - 120
ابألسلحة الكيميائية  ومتّكنت األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، عأ  طريأق آليأة التحقيأق 

ة  و ين   رّحأ  اب أام ملأق األمأ  املشالكة بينهما، م  ا روج ابستنتاجات بشأرن  ربأع و مأات كيميائيأ
قأأأرار   ديأأأد واليأأأة اآلليأأأة، و  عأأأرب عأأأ  دعمأأأي الكامأأأل ملواصأأألتها مأأأا تقأأأو  بأأأه مأأأ  عمأأأل يتسأأأم ابلنزاوأأأة 

 واالستقاللية واملقدرة املهنية 
وجأرت املفاوضأأات بشأرن وضأأع صأض ملأأز  قأانوان حلظأأر األسألحة النوويأأة يف مقأر األمأأم املتحأأدة  - 121

خطأأوة حنأأو حتقيأأق اهلأأد  املتأأوخى ووأأو  ن يصأأب  العأأا   لكوهنأأا، بترييأأدي التأأا  هلأأا 2017يف متوأل/يوليأأه 
خاليا م  األسلحة النووية  وسأي فت  ابب التوقيأع علأى معاوأدة حظأر األسألحة النوويأة، الأيت اعت مأدت يف 

 يلول/سأأأبتمرب ويتعأأأنّي  ن يصأأأدّ ق  20(، للأأأدول يف A/CONF.229/2017/8 قانظأأأر 2017متوأل/يوليأأأه  7
بلدا ح  تدخل حيز النفام  وتقتضأي املعاوأدة مأ  األطأرا  فيهأا ا بقأاء علأى  50عليها ما ال يقل ع  

https://undocs.org/A/CONF.229/2017/L.3/Rev.1
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ترتيبات الضماانت اليت  برمتها مع الوكالة الدولية للطاقة الحرية  و قبول ضماانت وحا الوكالة  ن   تك  
 قد فعلت ملض بعد 

وتزايأأد  التأأوتر بسأأب   نشأأطة الت أأارب النوويأأة والقأأحائو التسأأيارية الأأيت تقأأو  هبأأا مجهوريأأة كأأوراي  - 122
الشأعبية الدميقراطيأة ي زعأأزع األمأ  علأأى الصأعيدي  العأأاملي وا قليمأي، وي أأربأل ضأرورة  قامأأة نظأا  دويل لكأأم 

ى االلتزا  بتعزيأز معاوأدة عأد  االنتشأار النأووي، مأع بأدء لنزع السالح ومنع انتشارا  و  رّح  اب مجاع عل
  2020األعمال التحضريية مل متر األطرا  يف املعاودة الستعراضها عا  

وتواجأأأأأه األمأأأأأم املتحأأأأأدة يف الوقأأأأأت احلاضأأأأأر التحأأأأأدايت ا ضأأأأأافية الأأأأأيت يطرحهأأأأأا  مأأأأأ  الفضأأأأأاء  - 123
ا أأارجي علأأى حنأأو ضأأار  ويف عصأأر الثأأورة  ا لكأأالوين، والأأحكاء االصأأطناعي، واحتمأأال اسأأتخدا  الفضأأاء

التقنيأأة وأأحا، مأأ  الضأأروري  ن يسأأتبق ا تمأأع الأأدويل املسأأت دات حأأ  يكفأأل عأأد  اسأأتخدا  التكنولوجيأأا 
 ية ألغراا كيد

 
 مكافحة املخدرات ومنع اجلرمية ومكافحة اإلرهاب الدويل -حاء  

العأأا ، بشأأكليهما املشأأروع وغأأري املشأأروع،   رجأأاء يفيتواصأأل تزايأأد تنقأأل النأأا  واال أأار ابلسأألع  - 124
بأأوترية  سأأرع مأأ   ن يأأتمك  ا تمأأع الأأدويل مأأ  تتّبعهأأا، انويأأض عأأ  تنظيمهأأا  وعرَّضأأت موجأأات النأأزوح 
الكأأربى لالجئأأني واملهأأاجري ، النامجأأة عأأ  النزاعأأات يف كثأأري مأأ  األحيأأان، املزيأأد  مأأ  النأأا  لال أأار هبأأم، 

 ن األطفأأأال يشأأّكلون نسأأأبة مأأأ  الضأأأحااي تثأأأري  2016ار ابلبشأأأر لعأأأا  التقريأأأر العأأأاملي عأأأ  اال أأوكش أأو 
اجلأأزع  وهتريأأ  األحيأأاء الربيأأة واآلاثر جانأأ ، آخأأر مأأ  وأأحا الكأأابو   فقأأد واّأأق التقريأأر عأأ  اجلأأرائم ضأأد 

مأأ  ، ابالسأأتناد  ىل القاعأأدة العامليأأة األوىل 2016األحيأأاء الربيأأة يف العأأا : اال أأار ابألنأأواع احملميأأة، لعأأا  
نأوع مأ  األحيأاء الربيأة  و ضأافة  ىل ملأض، ت سأتغ ل  7 000نوعها للبياانت ع  املضبوطات، هتري   حنأو 

التطأأأورات التكنولوجيأأأة ألغأأأراا  جراميأأأة، وال تأأأزال اجلرميأأأة ا لكالونيأأأة تشأأأكل حتأأأدايً علأأأى صأأأعيد العأأأا   
ملي مأأأ   جأأأل اهل أأأرة اآلمنأأأة وتتصأأأدى األمأأأم املتحأأأدة  يضأأأا ملسأأأائل اجلرميأأأة عأأأ  طريأأأق وضأأأع االتفأأأاق العأأأا

  عالا(   52واملنظمة والنظامية، واالتفاق العاملي بشرن تقاسم املس ولية ع  الالجئني قانظر الفقرة 
 

 مكافحة املخدرات - ١ 
لتقريأر املخأدرات ال تزال مشأكلة املخأدرات العامليأة مشأكلة تثأري القلأق و أّيم علأى األفأق  فوفقأا  - 125

مليأأأون نسأأأمة مأأأ  اضأأأطراابت انمجأأأة عأأأ  تعأأأاطي املخأأأدرات، وتّتسأأأم  29.5يعأأأاين ، 2017العأأأاملي لعأأأا  
 سأأأواق املخأأأدرات بسأأأرعة تطأأأور املأأأواد املخأأأدرة  ويأأأرهت  متعأأأاطو املخأأأدرات يف كثأأأري مأأأ  األحيأأأان بدوامأأأة 

 التهمي ، مما  عل تعافيهم واندماجهم م  الناحية االجتماعية  مراً صعباً  
وت واصأأل األمأأم املتحأأدة تقأأدمي الأأدعم للعمأأل بسياسأأات يف مأأال مكافحأأة املخأأدرات تقأأو  علأأى  - 126

حقأأوق ا نسأأان، ولبنأأاء القأأدرات يف مأأاالت الصأأحة العامأأة، والعدالأأة اجلنائيأأة، و دارة السأأ ون، وا تمأأع 
ا فيهأأأا ا أأأدمات املأأأدين دعمأأأا لأأأزايدة  مكانيأأأة حصأأأول متعأأأاطي املخأأأدرات واملسأأأاجني علأأأى ا أأأدمات، قأأأ

لاصأيل   ىل االستعاضة عأ املتعلقة بفريو  نقا املناعة البشرية  ويف مال  نشطة التنمية البديلة اهلادفة 
املخأأدرات بغريوأأا، تقأأأد  األمأأم املتحأأأدة الأأدعم  ىل ا تمعأأات احملليأأأة الريفيأأة بتأأأوفري فأأر  مشأأأروعة  درار 

 واملتميزة ابستدامة  سواقها  الدخل ترّكز على احملاصيل املدرة للريع النقدي
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خأأأأدرات العامليأأأأة، املعقأأأأودة يف ويأأأأهدت الأأأأدورة االسأأأأتثنائية لل معيأأأأة العامأأأأة بشأأأأرن مشأأأأكلة امل - 127
، أتكيد الدول األعضأاء مأددا علأى اتبأاع هنأج يأامل يضأع الشأواغل املتعلقأة ابلصأحة العامأة 2016 عا 

و ّكأأأأدت الأأأأدول مأأأأ  جديأأأأد األمهيأأأأة احملوريأأأأة  والتنميأأأأة وحقأأأأوق ا نسأأأأان جبانأأأأ  يأأأأواغل  نفأأأأام القأأأأانون 
لالتفاقيأأات الدوليأأة الأأثالث ملكافحأأة املخأأدرات وسأأائر الصأأكوك مات الصأألة  وتتضأأم  الوايقأأة ا تاميأأة 

ات بقيأأأادة جلنأأأة توصأأأية عمليأأأة، تعمأأأل البلأأأدان علأأأى ترمجتهأأأا  ىل  جأأأراء 100(  كثأأأر مأأأ  S-30/1القأأأرار ق
 املخدرات 

 
 منع اجلرمية - ٢ 

 تتمثّل اانتان م   ولوايب القصوى يف القضاء 
 األطفال ضدعلى مجيع  يكال العنو ضد النساء و 

تتمثّأأل اانتأأان مأأ   ولأأوايب متشأأيا مأأع دعأأم األمأأم املتحأأدة للأأدول األعضأأاء يف التصأأدي لل رميأأة،  - 12٨
و يأأكال االغتصأأاب، الأأيت   األطفأأال ضأأدالعنأأو ضأأد النسأأاء و القصأأوى يف القضأأاء علأأى مجيأأع  يأأكال 

تعتأأرب جرميأأة حأأرب، حتأأدث كثأأريا عنأأد نشأأوب  عمأأال العنأأو  وقأأد سأألطت ممثلأأيت ا اصأأة املعنيأأة ابلعنأأو 
اجلنسي يف حاالت النزاع الضوء على استخدا  العنأو اجلنسأي كرسألوب مأ   سأالي  احلأرب وا روأاب  

بشأأرن اال أار ابلبشأأر، الأأحي ي شأدد فيأأه ا لأأق  (2016ق 2331القأرار وتأ أوّ ج ملأأض اب أام ملأأق األمأأ  
علأى خطأر اال أأار ابلبشأر يف حأأاالت النأزاع، وي قأأر أبن محايأة النسأأاء والفتيأات ومتكيأأنه  يشأكالن جانبأأا 

عرقلأأأأة اسأأأأالاتي يات املتطأأأأرفني املمارسأأأأني للعنأأأأو  مكافحأأأأة ا روأأأأاب و جهأأأأود رئيسأأأأيا يتعأأأأني اعتبأأأأارا يف 
واست هد  األطفال  يضا ابالعتداء، وال تزال  عمال القتل والتشويه م   كثر االنتهاكات ارتكااب يف حق 

 صأأأابة يف  3 512األطفأأأال و بشأأأعها  ففأأأي  فغانسأأأتان، علأأأى سأأأبيل املثأأأال، حتّققأأأت األمأأأم املتحأأأدة مأأأ  
، و علأى 2015يف املائة مقارنة بعأا   24وو ما يشكل ألايدة نسبتها ، و 2016صفو  األطفال يف عا  

نسبة مس لة على ا طالق  ولك  بفضل مساعي الدعوة اليت قامأت هبأا ممثلأيت ا اصأة املعنيأة ابألطفأال 
 طفال كانوا لت زي  يف الصومال حبلأول  اير/مأايو   110والنزاع املسل ، ّن يف وحا السنة  طالق سراح 

 على األمم املتحدة  ن تواصل وحا املساعي اهلادفة  ىل القضاء على وحا اآلفة  ويتعنّي 
وي لحق الفساد  ارا ضأارا ابلتنميأة ألن مثّأة مأوارد مثينأة ت نهأ  لتحقيأق مكاسأ  يخصأية  ويأه د  - 129

ركأأأز علأأأى توأأحا العأأأا  بدايأأة دورة االسأأأتعراا الثانيأأة لتنفيأأأح اتفاقيأأأة األمأأم املتحأأأدة ملكافحأأة الفسأأأاد، الأأيت 
 التدابري الوقائية واسالداد األصول 

 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/S-30/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)


A/72/1 

 

37/41 17-13010 

 

 مكافحة اإلرهاب الدويل - 3 

 وافقت اجلمعية العامة م خرا على مقالحي الداعي 
  نشاء مكت  جديد ملكافحة ا رواب

 نقود حاليا خطة جديدة ملكافحة ا رواب م  خالل التدابري االسالاتي ية الثالاة التالية:  - 130
اجلمعيأأأة العامأأأة مأأأ خرا علأأأى مقالحأأأي الأأأداعي  نشأأأاء مكتأأأ  جديأأأد ملكافحأأأة وافقأأأت  ق ( 

ا روأأاب ير سأأه وكيأأل   مأأنٍي عأأاٍ  حأأ  تتأأوافر قيأأادة معأأزألة وي تأأاح حتقيأأق اتسأأاق  كأأرب علأأى نطأأاق منظومأأة 
األمم املتحدة، وح  ت عزَّأل يف الوقت نفسه عمليأة بنأاء القأدرات يف مأال مكافحأة املخأدرات لأدى الأدول 

عضاء يف األمم املتحدة  وسيزيد املكتأ  اجلديأد مأ   بأراأل العمأل املعأ  وسأي عزأل  نشأطة الأدعوة وحشأد األ
املوارد حأ  يتسأب توسأيع نطأاق اجلهأود املبحولأة لتعزيأز مبأادرات منأع نشأوب النزاعأات والسأال  املسأتدا ، 

 وملعاجلة األسباب اجلحرية اليت تتي   نيد ا روابينيض
يسأأاعد يف تنفيأأح االسأأالاتي ية “ لألمأأم املتحأأدة أبكملهأأا”بأأنهج معأأزأل  سأأيظل العمأأل قب( 

العامليأأأأأأة ملكافحأأأأأأة ا روأأأأأأاب، وا طأأأأأأار القأأأأأأانوين واملعيأأأأأأاري الأأأأأأدويل، قأأأأأأا يف ملأأأأأأض خطأأأأأأة لوقأأأأأأو تأأأأأأدفق 
 ا روابينيض املقاتلني

سي دي فريق العمل الرفيع املستوى املع  قنأع التطأر  املصأحوب ابلعنأو دورا رئيسأيا  قج( 
 منع التطر  املصحوب ابلعنو   يف
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 لثالفصل الثا
 تعزيز املنظمة  

ترتكأأأأأز جهأأأأأودان اهلادفأأأأأة  ىل تنفيأأأأأح خطأأأأأة املنظمأأأأأة ا صأأأأأالحية الطموحأأأأأة علأأأأأى كفالأأأأأة تبسأأأأأيت  - 131
ا جأأأراءات، وتطبيأأأق الالمركزيأأأة يف صأأأنع القأأأرار، واملضأأأي حنأأأو حتقيأأأق قأأأدر  كأأأرب مأأأ  الشأأأفافية واملسأأأاءلة  

وسياسأأات و جأأراءات ت قأأّرب عمليأأة صأأنع القأأرار  ىل دوائأأر ا جنأأاأل، ومت ّكأأ  ا دارة وتتطلأأ  املنظمأأة نظمأأا 
العليأأا مأأ   جنأأاأل برامهأأا  ولتحقيأأق وأأحا التحأأول يف تأأت العمأأل،  طلقأأت  مموعأأة مأأ  ا جأأراءات العمليأأة 

 لتعزيز  دارة املنظمة 
اب صأأالح ا داري، ووأأو ،  نشأأرت فريقأأا لالسأأتعراا الأأداخلي لي عأأب 2017نيسأأان/ بريل فأأي ف - 132

 ديوان األمني العا   وك لّ و الفريق بتحقيق ما يلي:رئيسة عضع ل يرا  العا  م  
حتديأأأد التأأأدابري الداخليأأأة الأأأيت ميكأأأ  لألمانأأأة العامأأأة  ن تتخأأأحوا لتبسأأأيت ا جأأأراءات،  ق ( 

 واحلد م  حاالت الترخري، وحتسني تنفيح الوالايت، اليت دخل بعضها طور التنفيح 
   اد مقالحات م  يرهنا دعم وتعزيز ا طة األوسع نطاقا  صالح املنظمة  قب( 

وكأأأأان  جأأأأراء املشأأأأاورات عنصأأأأرا لأأأأوراي يف وأأأأحا املسأأأأار ا صأأأأالحي  وخأأأأالل يأأأأهري  اير/مأأأأايو  - 133
وحزيران/يونيه، عقدان سلسلة م  اجللسات الرمسيأة مأع الأدول األعضأاء لتبأادل األفكأار، وتلقينأا تعقيبأات 
مأأ  ا دارات والصأأناديق والأأربامج  ويف متوأل/يوليأأه، عقأأدت م عتكفأأا مأأع الأأدول األعضأأاء لعأأرا األفكأأار 

فريق االسأتعراا الأداخلي فيمأا يتعلأق اب صأالح ا داري  وسأت عد األمانأة العامأة  ااألّولية اليت خلا  ليه
 ة والسبعني  تقريري ع  ا صالح ا داري لتنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا الثاني

وقد نأ فّ ح نظا   وموجا للتخطيت والتشغيل م   جل حتديث الكيفية اليت تأدير هبأا األمانأة العامأة  - 134
على الصعيد العاملي ي وهنا ا دارية يف مايل تصريو األعمال وتكنولوجيا املعلومات  وكان نظا   وموجا 

غأري  ن كيأاانت األمانأة العامأة ت سأّخر قأدرات تصأحي  عيوبأه، يف بطيئا يف ترسيخ وجودا وواجأه حتأدايت 
النظأأا  علأأى حنأأو متزايأأد مأأ   جأأل حتسأأني كفأأاءة عملياهتأأا  وفيمأأا يتعلأأق ابملسأأ ولية البيئيأأة، ت عطأأي األمانأأة 
العامة القدوة يف مساعدة منظومأة األمأم املتحأدة علأى جعأل عملياهتأا مراعيأًة للبيئأة عأ  طريأق تطبيأق نظ أم 

 ا دارة البيئية 

   املنظمة نظما وسياسات و جراءات ت قرّب عملية صنع القرار  ىل دوائر ا جناأل،تتطل
 ومت ّك  ا دارة العليا م   جناأل برامها

تكنولوجيا الأحكاء الصأناعي وحأدوا ال تكفأي   م  أ  علأى املنظمأة  ن تطأّور وتسأتخد ،  لك  - 135
البشأأأرية  واهلأأأد  املتأأأوخى مأأأ  نظأأأا  اختيأأأار بطريقأأأة  كثأأأر اسأأأالاتي ية،  كأأأرب  اأأأروة لأأأديها، ووأأأي مواردوأأأا 
، وو تكوي  موارد م  املأويفني تكأون 2016املويفني والتنقل املنظم، الحي انطلق يف كانون الثاين/يناير 

 دينامية ومرنة وقادرة على التكيو وعلى  جناأل الوالايت املسندة  ليها على  فضل وجه  
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 يف مكان العمأل  مأر ضأروري،  صأدرت مأ خرا اسأالاتي ية وألن   عتقد  ن التكاف  بني اجلنسني - 136
، 2021يأأاملة هلأأحا الغأأرا، و عتأأز  حتقيأأق التكأأاف  يف اجلنسأأني علأأى مسأأتوى القيأأادة العليأأا حبلأأول عأأا  

وحتقيقه بعدئح بفالة قصرية على نطاق املنظمة  واملمثلون ا اصون يل مأديرون للنزاعأات ال غأب عأنهم يف 
ني ا اصأني ألمم املتحدة على حنو م طّرد م  عأدد املمأثالت ا اصأات وانئبأات املمثلأامليدان، وقد ألادت ا

 قانظر الشكل التاسع( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ولقأأد جاهبأأت األمأأم املتحأأأدة مسأأرلة االسأأتغالل واالنتهأأاك اجلنسأأأيني  وكأأل واحأأد مأأ  الضأأأحااي  - 137
بشأرن التأدابري ا اصأة للحمايأة مأ  االسأتغالل يستحق  قامة العدل لصاحله ودعمنا التأا   وحأّدد تقريأري 

(  ربعأة مأاالت عمأل رئيسأية وأي: مراعأاة الضأحااي  والض و هنأاء ا فأالت A/71/818واالنتهاك اجلنسيني ق
سأأأأالاتي ية يف مأأأأايل مأأأأ  العقأأأأابض و يأأأأراك ا تمأأأأع املأأأأدين والشأأأأركاء ا أأأأارجينيض وحتسأأأأني االتصأأأأاالت اال

 التثقيو والشفافية  ولتحقيق ملض،  نشرت  وييفة مدافع ع  حقوق الضحااي برتبة  مني عا  مساعد 
، مأأ   ، سياسأأة محايأأة  - 13٨ ويتعأأني علأأى األمأأم املتحأأدة  ن تتمّسأأض قعايريوأأا األخالقيأأة  وقأأد عأأّزألت 

خأدمات الرقابأة الداخليأة مأ  ا أام تأدابري املبلغني ع  املخالفات اليت متّك  مكت  األخالقيأات ومكتأ  
وقائية يف حالة ح ّدد  ن م  احملتمل القيا  أبعمال انتقامية ضد م  ي بلغون ع  وقأوع املخالفأات  و صأب  
نأأق للمأأويفني  يضأأا طلأأ   عأأادة النظأأر يف قأأأرارات مكتأأ  األخالقيأأات  وتقأأو  السياسأأة املنقحأأة علأأأى 

ات على الصعيد الدويل  وقد طلبت  م  فريق عامأل داخلأي  ن ينظأر عناصر اعت رب  هنا م   فضل املمارس
يف مأأا ميكأأ  حتسأأينه يف جوانأأ   خأأرى، و عتأأز   جأأراء مشأأاورات مأأع املأأويفني وا دارة يف األيأأهر املقبلأأة  
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ويشأأأمل التعزيأأأز ا ضأأأايف ملعأأأايري األمأأأم املتحأأأدة األخالقيأأأة  يضأأأا  نشأأأاء   طأأأار مكافحأأأة الغأأأ  ومكافحأأأة 
يعزأل اقافة النزاوة واالستقامة، وي طلع املويفني على الوسائل الأيت تسأتعني هبأا األمانأة العامأة الفساد الحي 

 نهما ملنع الغ  والفساد وكشفهما والتصدي هلما وا بالل ع
و حداث التغيري يف املنظمة لتفأي بواليتهأا علأى حنأو  فضأل وأو وأدفنا األساسأي  ويقتضأي ملأض  - 139

طرائقنأأأا التحليليأأأة، ونظمنأأأا ل نأأأحار املبكأأأر والتنفيأأأح، وحتقيأأأق التكامأأأل فيمأأأا بينهأأأا  تعزيأأأز فرقنأأأا ا داريأأأة، و 
 ويقتضي ملض  يضا حتسني القيادة يف املقر وامليدان، وكس  اقة الدول األعضاء  

  



A/72/1 

 

41/41 17-13010 

 

 الفصل الرابع
 خامتة  

ينأة ومعقأدة  يعرا وحا التقرير حملة عما تقأو  بأه املنظمأة مأ   عمأال يف عأا  يطأرح حتأدايت متبا - 140
فقأأد ن انتشأأال ماليأأني مأأ  الفقأأر ولكأأ  ماليأأني آخأأري  يواجهأأون خطأأر ا اعأأة  والعوملأأة حققأأت الرخأأاء 
للكثأأأريي ، لكنهأأأا تركأأأت آخأأأري  بقسأأأوة خلأأأو الركأأأ ، مسأأأتبعدي  مأأأرهتنني قنظومأأأة يسأأأود فيهأأأا انعأأأدا   

م  النزاعات العنيفأة قسأتوى غأري املساواة وتزايد  كرا األجان   ويهد العا  موجات و رة وائلة للفاري  
مسبوق منح احلرب العاملية الثانيةض ويتطل  ا اا املناخ الكبري حنو التغري الحي ال ميك   نكارا، وما علفه 
مأأأ  آاثر مضأأأاعفة، العمأأأل  علأأأى الصأأأعيد العأأأاملي، غأأأري  نأأأه  أأأري التشأأأكيض يف العمأأأل يف  طأأأار تعدديأأأة 

ّق احلاجأة  ىل ا أام تأدابري متسأقة علأى الصأعيد العأاملي ملواجهأة يف  مأفيأه األطرا ، وملض يف وقت حن  
وأأحا األحأأداث املالابطأأة  ومأأا مأأ  دولأأة تسأأتطيع حأأّل وأأحا األألمأأات ابلعمأأل قفردوأأا  واألمأأم املتحأأدة وأأي 

دعأأم األمأأم املتحأأدة املكثّأأو،  فضأألوبمركأأز الثقأأل مأأ   جأأل احلأأوار والتعأأاون بشأأرن   أأاد حلأأول مشأأالكة، 
، واتفأاق ابريأق املتعلأق بتغأري املنأاخ 2030األعضاء  ىل اتفاقني  رعيني، مها: خطة عأا  توّصلت الدول 

  ومهأأأا يثبتأأأان، ابلنظأأأر  ليهمأأأا معأأأا،  ن الأأأدول ترغأأأ  يف العمأأأل علأأأى حنأأأو متعأأأدد األطأأأرا  2015لعأأأا  
 عنأأدما تأأرى ضأأرورة تأأدفع  ىل ملأأض  فهمأأا يشأأكالن خريطأأة طريأأق واضأأحة تقأأود  ىل غايأأة مشأأالكة، ووأأي:

 االعتناء ببيتنا العاملي املشالك 
مسأأأأتوى التحأأأأدي  وقأأأأد وضأأأأعت  العديأأأأد مأأأأ  املقالحأأأأات  يفو أأأأ   ن تكأأأأون األمأأأأم املتحأأأأدة  - 141

ا صالحية جلعل املنظمة  كثر فعالية ومرونة وسأرعة، تسأودوا اقافأة مت أددة تقأو  علأى تأوخي الوقايأة يف 
ملقبلة على األمم املتحدة بنأاًء علأى قأدرتنا علأى ترمجأة مجيع  عمالنا  ويف هناية املطا ، ستحك م األجيال ا

املعايري والتطلعات  ىل واقع، وال سيما م   جل م أ  يعأانون  يأد املعأاانة  ويقأع علأى عأاتق األمأم املتحأدة 
 ع ء   ابات قيمتها 
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