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مزار	 مدينة	 يف	 التاريخي	 عيل	 حرضة	 مسجد	 حرم	 يف	 حراً	 السالم،	 رمز	 الحمام،	 يحلق	
أفغانستان	منذ	 أنحاء	 املواقع	يف	جميع	 آالف	 الصورة	 بأفغانستان.	رّشفت	هذه	 الرشيف	

اعتمدتها	بعثة	األمم	املتحدة	لتقديم	املساعدة	إىل	أفغانستان	ملصقاً	ليوم	السالم.

صـون

الدوليني
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املوارد	اإلرشادية

8.2	باليني	دوالر
797 مليون دوالر قيمة املوارد العادية املقررة و7.1 باليني 

دوالر قيمة ميزانية حفظ السالم املقررة )2018/2017( 

و275 مليون دوالر قيمة التربعات

الربامج	الرئيسية
دعم أجهزة تقرير السياسات العاملية  •

منع نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها  •

دعم بناء السالم  •

السياسات والتقييم والتدريب  •

حماية املدنيني  •

سيادة القانون واملؤسسات املعنية باألمن  •

املساعدة االنتخابية  •

كيانات	مختارة
إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم  •

إدارة عمليات السالم  •

بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية واملكاتب  •

واليات	مختارة

بناء السالم والحفاظ عىل السالم، قرار الجمعية العامة   •

276/72 وقرار مجلس األمن 2282 )2016(

إعادة هيكلة ركيزة السالم واألمن التابعة لألمم املتحدة،   •

قرارا الجمعية العامة 199/72 و262/72 جيم

S/PRST/2018/10 ،العمل من أجل حفظ السالم  •

االستعراض الشامل لعمليات حفظ السالم، قرار الجمعية   •

العامة 293/73

االستعراض الشامل للبعثات السياسية الخاصة، قرار   •

الجمعية العامة 101/73

املرأة والسالم واألمن، قرارا مجلس األمن 1325 )2000(   •

و2242 )2015(

األطفال يف النزاعات املسلحة، قرارا مجلس األمن   • 

1612 )2005( و2427 )2018(

العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة، قرارا مجلس األمن   •

1820 )2008( و2467 )2018(

الشباب والسالم واألمن، قرارا مجلس األمن 2250 )2015(   •

و2419 )2018(
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بشأن	 األمن	 ملجلس	 جلسة	 يف	 يتحدث	 غوترييش	 أنطونيو	 العام	 األمني	
الحفاظ	عىل	السالم	واألمن	الدوليني،	بالرتكيز	عىل	استعراض	شامل	للحالة	

يف	الرشق	األوسط	وشمال	أفريقيا.
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السياق

العاملية، بما انطوت عليه من  خالل عام 2018، أكدت االتجاهات 
أجل  من  األطراف  متعددة  إجراءات  اتخاذ  رضورة  عىل  تحديات، 
تجدد  استمر  فقد  وإدامته.  السالم  وحفظ  النزاعات  نشوب  منع 
والعنف  الحروب  وتسببت  الرتاجع.  من  عقود  بعد  النزاع 
واالضطهاد يف تهجري نحو 71 مليون شخص. وطال العنف عدداً 
أكرب من املناطق كما ازداد عدد أطراف النزاعات، مما خّلف عواقب 
الطابع،  إقليمية  النزاعات  كانت  ما  وغالباً  املدنيني.  عىل  وخيمة 

واستمر اإلرهاب والتطرف العنيف رغم إحراز بعض التقدم. 

إىل  الوصول  يف  املساواة  وعدم  الحوكمة  سوء  ظل  أعم،  وبصورة 
التي  الحوكمة  فمكاسب  املجتمعات.  يف  السخط  يغذيان  الفرص 
املتاح  الحيّز  أن  كما  للخطر،  عرضة  باتت  األنفس  بشق  تحققت 
للسياسات الشاملة يستمّر يف التقلص، مما قد ينذر بحدوث قالقل. 
كما شكلت االنتخابات أحياناً أسباباً للعنف، وذلك يف الحاالت التي 
التي  املزايا  من  الرغم  وعىل  والسلمية.  الشمول  إىل  فيها  افتقرت 

حملها التقدم التكنولوجي، فإنه أدى أيضاً إىل حدوث تعطيالت. 

السبعني إلنشاء عمليات  السنوية  الذكرى  أيضاً  العام  وشهد هذا 
فيه  تجري  التي  السياق  شهد  وقد  السالم.  لحفظ  املتحدة  األمم 
عمليات حفظ السالم اليوم تغرياً هائالً منذ عام 1948. فالعديد 
بإنشاء  تكليفاً  اآلن  األمن  مجلس  فيها  يصدر  التي  األماكن  من 
بعثات حفظ سالم تواجه أزمات طويلة األمد تدخل فيها أطراف 
منظمة،  وجريمة  متعثرة،  سالم  وعمليات  متعددة،  متخاصمة 

وهجمات من املتطرفني العنيفني أو اإلرهابيني.
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يحتاج  املعقدة،  االتجاهات  لهذه  التصدي  يف  النجاح  أجل  ومن 
منسقة،  عاملية  واستجابات  شاملة،  سياسية  عمليات  إىل  العالم 

ومؤسسات متعددة األطراف تتسم بالفعالية. 

املجتمع  تمكن  التحديات،  اكتنفتها  التي   2018 عام  بيئة  ويف 
وإثيوبيا  إريرتيا  بني  فالتقارب  تقدم.  إحراز  من  أيضاً  العاملي 
وقف  واتفاق  األفريقي.  القرن  يف  السياسية  الديناميات  حّول 
إلنهاء  جديداً  زخماً  أعطى  الحديدة  بميناء  املتعلق  النار  إطالق 
األزمة يف اليمن. وحمل إبرام اتفاق سالم أمالً متجدداً إىل جنوب 
ورشكاؤه  العراق  وأنجز  الوسطى.  أفريقيا  وجمهورية  السودان 
وأسفر  والشام.  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد  عمليات 
عن  ملديف،  إىل  مدغشقر  من  االنتخابية،  العمليات  من  العديد 
اليونان  بني  االتفاق  أن  كما  للسلطة.  سلمية  نقل  عمليات 
النزاعات  حل  بإمكانية  التفاؤل  تأكيد  أعاد  الشمالية  ومقدونيا 

واملنازعات وإن طال أمدها. 

عىل  أيضاً  األعضاء  الدول  وافقت  األطراف،  املتعدد  للعمل  ودعماً 
أكثر  وأيّد  العامة5.  لألمانة  التابعة  واألمن  السالم  ركيزة  إصالح 
األمم  عمليات  بشأن  املشرتكة  االلتزامات  إعالن  دولة   150 من 
حفظ  أجل  من  العمل  مبادرة  إطار  يف  السالم  لحفظ  املتحدة 
جدول  اآلن  السنوات  املتعددة  املبادرة  هذه  وتشكل  السالم6. 
باعتباره  السالم  حفظ  لتعزيز  املتحدة  لألمم  األسايس  األعمال 

إحدى األدوات األكثر فعالية لحفظ السالم واألمن الدوليني.

“عمليات األمم املتحدة 
لحفظ السالم هي من أهم 
األدوات الفعالة ملساعدة 

البلدان التي مزقتها 
الحروب عىل التوصل إىل 
حلول سياسية وتحقيق 

السالم املستدام.”

جان - بيري الكروا، وكيل األمني العام 
إلدارة عمليات السالم
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ً ٦٠ مليونا

ً ٧١ مليونا

71	مليون	شخص	رُشدوا	قرسا

العدد الرتاكمي للمرشدين قرسا

املصدر: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

“أصبح العمل الدبلومايس 
املتعدد األطراف الهادف إىل 
منع النزاعات والحفاظ عىل 
السالم أكثر رضورة من أي 

وقت مىض.”

روزماري أ. ديكارلو، وكيلة األمني العام 
للشؤون السياسية وبناء السالم

املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

.reform.un.org/content/peace�and�security�reform انظر  5

.www.un.org/a4p انظر  6

https://reform.un.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.un.org/ar/A4P/
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مكاتب الدعمالبعثات السياسية أو املكاتببعثات حفظ السالم

هيئة	األمم	املتحدة	ملراقبة	الهدنة/األردن، 
إرسائيل، الجمهورية العربية السورية، لبنان، مرص

بعثة	األمم	املتحدة	لتقديم	املساعدة	إىل	أفغانستان/
أفغانستان

مبعوث	خاص/اليمن

بعثة	األمم	املتحدة	لدعم	اتفاق	الُحديدة/اليمن

مبعوث	خاص/ميانمار

مركز	األمم	املتحدة	اإلقليمي	للدبلوماسية	الوقائية/
أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قريغيزستان، 
كازاخستان

فريق	مراقبي	األمم	املتحدة	العسكريني	يف	الهند	
وباكستان/الهند وباكستان

مبعوث	خاص/الجمهورية العربية السورية

بعثة	األمم	املتحدة	لتقديم	املساعدة	إىل	الصومال/الصومال

مكتب األمم املتحدة لتقديم الدعم يف الصومال/الصومال 

مبعوث	خاص/منطقة البحريات الكربى

مكتب	األمم	املتحدة	لدى	االتحاد	األفريقي/إثيوبيا 

مبعوث	خاص/بوروندي

بعثة	األمم	املتحدة	يف	جنوب	السودان/جنوب السودان

مبعوث	خاص/القرن األفريقي 

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

بعثة	منظمة	األمم	املتحدة	لتحقيق	االستقرار	يف	جمهورية	
الكونغو	الديمقراطية/جمهورية الكونغو الديمقراطية

قوة	األمم	املتحدة	األمنية	املؤقتة	
ألبيي/أبيي

عمليات	حفظ	السالم	والبعثات	السياسية	واملكاتب	التابعة	لألمم	املتحدة	

بعثة	األمم	املتحدة	لتقديم	املساعدة	إىل	العراق/العراق

قوة	األمم	املتحدة	لحفظ	السالم	يف	قربص/قربص

مستشار	خاص/قربص

مبعوث	خاص/لبنان

قوة	األمم	املتحدة	املؤقتة	يف	لبنان/لبنان

مكتب	منسق	األمم	املتحدة	الخاص	لشؤون	لبنان/لبنان

فريق	التحقيق	التابع	لألمم	املتحدة	لتعزيز	املساءلة	عن	
الجرائم	املرتكبة	من	جانب	داعش/تنظيم	الدولة	اإلسالمية	يف	
العراق	والشام/العراق
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ىل هذه الخطيرة هو الإاشر ةإلى المقطان الجغرافية الواقعة ضنم  الهفد من مؤشرات المو قعالتوضيحية ع

مسؤويلتا أو وال لمعياتيتا السلا م. وهيال ُتظهاب رلضرور ةماقّر تكل الكيو .تاناال يوِرد السم رالبيينا 

رباء الجزاءات المعدومين من الأمم المتحةد أو البعثتا السيساية الخصاة اليت من اهّرقيويور.ك أفقرة خو

ال ضنامة أبن تكون قيطرة عرض واتسخدام الحودد والأامسء الجغرافية والبيذ تاناات الصلة في الخرائط 

ًا من جبنا الأمم المتحةد. اخيلة من الأاطخء، وال  هيتعاب ينلضرور ةإرقاراً أق وبولاً رمسي

تُفھم جمیع اإلشارات التي تحیل إلى كوسوفو في ھذه الوثیقة في سیاق قرار مجلس األمن 1244 
.(1999)

بعثة	األمم	املتحدة	لدعم	نظام	
العدالة	يف	هايتي/هايتي

بعثة	تحقق/كولومبيا

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

ممثل	األمم	املتحدة	يف	مباحثات	جنيف	الدولية/جنيف

بعثة	األمم	املتحدة	املتكاملة	املتعددة	األبعاد	لتحقيق	االستقرار	يف	مايل/مايل

مكتب	األمم	املتحدة	املتكامل	لبناء	السالم	يف	غينيا	-	بيساو/غينيا - بيساو

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

لجنة	الكامريون	ونيجرييا	املختلطة/الكامريون، نيجرييا

بعثة	األمم	املتحدة	للدعم	يف	ليبيا/ليبيا

مكتب	األمم	املتحدة	لغرب	أفريقيا	ومنطقة	الساحل/بنن، بوركينا فاسو، 
 تشاد، توغو، السنغال، سرياليون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو،
 كابو فريدي، كوت ديفوار، ليربيا، مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا

بعثة	األمم	املتحدة	لإلدارة	املؤقتة	يف	كوسوفو/كوسوفو

قوة	األمم	املتحدة	ملراقبة	فض	االشتباك/الجوالن

بعثة	األمم	املتحدة	لالستفتاء	يف	الصحراء	الغربية/الصحراء الغربية

مبعوث	شخيص/الصحراء الغربية

مكتب	منسق	األمم	املتحدة	الخاص	لعملية	السالم	يف	الرشق	األوسط/الرشق األوسط

*
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النتائج	الرئيسية

منع	نشوب	النزاعات	وإدارتها	وتسويتها

املتحدة يف منع نشوب  األمم  العام، ساعدت  يف عدة حاالت خالل 

النزاعات أو نزع فتيل التوترات. ففي مدغشقر عىل سبيل املثال، 

اآلخرين  والرشكاء  األفريقي  االتحاد  مع  بالتنسيق  عملت 

وساهم  الرئاسية.  االنتخابات  قبل  الخالفات  حل  عىل  للمساعدة 

انتخابات  وعقد  توافقية  حكومة  تشكيل  يف  الجماعي  العمل 

ويف  السلطة.  تسليم  ثم  ومن  كبري،  حد  إىل  سلمية  كانت  رئاسية 

املعنية  الدولية  الحكومية  والهيئة  املتحدة  األمم  عملت  الصومال، 

بالتنمية من أجل احتواء التوترات بني بونتالند و “صوماليالند” 

 - املتحدة  األمم  بذلتها  التي  الحميدة  املساعي  كانت  مايل،  ويف 

االقتصادية لدول غرب  األفريقي والجماعة  االتحاد  بالتعاون مع 

انتخابات  أول  خالل  التصعيد  منع  يف  األهمية  بالغة   - أفريقيا 

رئاسية تجري منذ توقيع اتفاق السالم لعام 2015. وللمساعدة 

الغربية، ساعدت  الصحراء  أمدها يف  التي طال  الحالة  يف تسوية 

سنوات.  ست  منذ  لألطراف  األول  االجتماع  عقد  يف  املتحدة  األمم 

املتحدة  األمم  لبعثة  كان  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  ويف 

إجراء  يف  أسهم  االستقرار  تحقيق  صعيد  عىل  إيجابي  تأثري 

االنتخابات الرئاسية التي أدت إىل أول عملية نقل سلمي للسلطة.

األهداف	الرئيسية

إىل مبادئ ميثاق األمم املتحدة والواليات املنوطة بمجلس  استناداً 

من  األعضاء  الدول  املتحدة  األمم  تدعم  العامة،  والجمعية  األمن 

األمم  وتساعد  الدوليني.  واألمن  للسالم  الرئيسية  الربامج  خالل 

السالم  ولبناء  السياسية  للشؤون  برامجها  خالل  من  املتحدة، 

بالوسائل  وتسويتها  وإدارتها  النزاعات  نشوب  منع  يف  وحفظه، 

السلمية. وعقب اإلصالحات األخرية، توثّقت عرى التكامل بني تلك 

نحو  عىل  ككل”  “الركيزة  نهج  تطبيق  من  يمّكنها  مما  الربامج 

املصلحة  صاحبة  الوطنية  الجهات  مع  وبالرشاكة  فعال. 

واملنظمات اإلقليمية والجهات املساهمة، توفر املنظمة أيضاً طائفة 

من الحلول األخرى للمساعدة يف تعزيز السالم واألمن الدوليني.

للتصدي  برامج مخصصة  املتحدة  األمم  تنفذ  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

وحماية  النزاع،  حاالت  يف  الجنيس  وللعنف  األطفال  ضد  للعنف 

األطفال يف النزاعات املسلحة، ومنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني 

يف املنظمة. ولديها أيضاً برنامج بشأن منع اإلبادة الجماعية. 

التعاون	بني	االتحاد	األفريقي	واألمم	املتحدة	يف	مجال	
السالم	واألمن

األفريقي  االتحاد  وّقع   ،2018 األول/ديسمرب  كانون  يف 

التوجيهية  املبادئ  يحدد  مشرتكاً*  إعالناً  املتحدة  واألمم 

أفريقيا،  يف  واألزمات  النزاع  لحاالت  االستجابة  يف  لتعاونهما 

لدعم  األفريقي  االتحاد  عمليات  مع  التعاون  ذلك  يف  بما 

بني  املتنامي  التعاون  من  جزءاً  االتفاق  ويشكل  السالم. 

املنظمتني.
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اإلعالن املشرتك لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي واألمني العام لألمم املتحدة   *

املؤرخ 6 كانون األول/ديسمرب 2018.

األمني العام ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي، موىس فقي محمد، 
يوّقعان اإلعالن املشرتك.
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عام	 يف	 جوبا.	 العاصمة	 يف	 للسالم	 الدويل	 اليوم	 يُحيون	 السودان	 جنوب	 من	 شبّان	 مواطنون	
2018،	أعاد	توقيع	اتفاق	سالم	جديد	يف	جنوب	السودان	إحياء	األمل	يف	البلد.
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قلق خالل العام، بما يف ذلك بعثات سياسية كبرية يف أفغانستان 

وكولومبيا  والعراق  والصومال  السورية  العربية  والجمهورية 

املتحدة  لألمم  كان  املجموع،  األوسط. ويف  والرشق  واليمن  وليبيا 

دور يف أكثر من 90 حالة، وذلك عن طريق تقديم اإلنذار املبكر 

والتحليل وبذل املساعي الحميدة وخدمات الوساطة لدعم الدول 

األعضاء يف منع نشوب النزاعات وتوطيد السالم. 

ممثلو الدول األعضاء يف مجلس األمن خالل مفاوضات بشأن قراٍر يف عام 2018.
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وساعدت األمم املتحدة يف التوصل إىل عدة اتفاقات أخرى من أجل 

بقيادة  التي جرت  املحادثات  أسفرت  اليمن،  ففي  السالم.  تعزيز 

ميناء  بشأن  النار  إطالق  لوقف  اتفاق  إبرام  عن  املتحدة  األمم 

الحديدة، مما وّلد أمالً بالتخفيف من حدة األزمة اإلنسانية األسوأ 

بذلتها  التي  األمد  الطويلة  الوساطة  جهود  أعقاب  ويف  العالم.  يف 

اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية  اليونان  وقعت  املتحدة،  األمم 

سابقاً اتفاقاً تاريخياً لتسوية منازعة بشأن اسم البلد األخري، الذي 

أفريقيا  جمهورية  ويف  الشمالية.  بمقدونيا  اآلن  يُعرف  بات 

بعثة  من  املقدم  والدعم  األفريقي  االتحاد  قيادة  كانت  الوسطى، 

الجماعات  مع  سالم  اتفاق  إىل  للتوصل  رضوريني  املتحدة  األمم 

املسلحة. ويف جنوب السودان، وّفرت بعثة حفظ السالم دعماً بالغ 

ويف  األطراف.  بني  منشط  سالم  اتفاق  إبرام  أجل  من  األهمية 

إىل  الدعوة  املتحدة  األمم  واصلت  السورية،  العربية  الجمهورية 

تنفيذ مذكرة التفاهم املوّقعة يف أيلول/سبتمرب 2018 بشأن إدلب 

لحماية املدنيني وتيسري انطالق عملية سياسية ذات مصداقية.

ويف جميع تلك السياقات، شكل الحضور السيايس لألمم املتحدة 

جهد  بعد  إال  يتحقق  لم  تقدم  إلحراز  أساسياً  عامالً  امليدان  يف 

السياسية  البعثات  من   30 من  أكثر  املنظمة  ونرشت  جهيد. 

كانت موضع  بلدان ومناطق  املبعوثني يف  أو  املكاتب  أو  الخاصة 

املمثَلني  مع  املتحدة  واألمم  األوروبي  االتحاد  أجراها  مشرتكة  زيارة 
شمال  إىل  أفريقيا  وغرب  أفريقيا  لوسط  العام  لألمني  ني  الخاصَّ

الكامريون لتقييم جهود التصدي لجماعة بوكو حرام.
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ودعماً للواليات الصادر بها تكليف من مجلس األمن، أبقت األمم 

الفرتة  يف  السالم  لحفظ  عملية   14 عىل  أيضاً  املتحدة 

2019/2018، باإلضافة إىل مكتب الدعم التابع لها يف الصومال. 

تقوم  أن  املتحدة  األمم  إىل  األعضاء  الدول  طلبت  املجموع،  ويف 

من   17 و000  النظاميني  األفراد  من   118  000 دعم  أو  بنرش 

بنسبة  انخفاضاً  يمثّل  مما   ،)A/73/776( املدنيني   املوظفني 

إنجاز  عقب   2018/2017 الفرتة  مستويات  عن  املائة  يف   10

البعثة يف ليربيا واالنتقال إىل تشكيالت جديدة يف منطقة دارفور 

بالسودان ويف هايتي. 

بالنسبة  املوارد  يف  استثمار  أكرب  يمثل  السالم  حفظ  يزال  وال 

عمليات  عىل  اإلنفاق  بلغ   ،2019/2018 الفرتة  ففي  للمنظمة. 

نفقات  مجموع  نصف  نحو  )أو  دوالر  باليني   7 السالم  حفظ 

األمانة العامة لألمم املتحدة(، وهو أقل بحوايل 1 بليون دوالر من 

أصل  من  واحد  موظف  وعمل   .2017/2016 الفرتة  مستويات 

كل اثنني من املوظفني املدنيني يف عمليات حفظ السالم، بما يشمل 

عملنا	يف	مجال	حفظ	السالم	

أكثر	من 120
 بلداً أسهم ...

 ...	يف

14
من بعثات	األمم	املتحدة	لحفظ	السالم بـ ...

100 000 
 فرد من األفراد	النظاميني	واملدنيني

 بمن فيهم أكثر من ...

60
من املستشارين	املعنيني	باملسائل	الجنسانية يف 10 بعثات ...

 ... لدعم السالم واالستقرار يف

أكثر	من 15
بلـدا

إحدى أفراد رشطة األمم املتحدة ترّحب بامرأة وطفلها أثناء دورية يف تمبكتو، مايل، لتأمني املدينة من تهديدات اإلرهاب واللصوصية.
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https://undocs.org/ar/A/73/776
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املصدر: إدارة عمليات السالم
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عدد القتىل يف صفوف حفظة السالم بماليني دوالرات الواليات املتحدة
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لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

 إنشاء بعثة األمم املتحدة يف
سرياليون

 إنشاء بعثة منظمة األمم
 املتحدة يف جمهورية الكونغو

الديمقراطية

 إنشاء بعثة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف هايتي

 قوة األمم املتحدة املؤقتة يف
لبنان تزيد عدد حفظة السالم

 إنشاء بعثة األمم املتحدة املتكاملة
 املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار

يف جمهورية أفريقيا الوسطى

 إنشاء العملية املختلطة
 لالتحاد األفريقي واألمم

املتحدة يف دارفور

 األفراد النظاميون
 يف بعثات األمم

املتحدة

أخذ	عدد	حفظة	السالم	التابعني	لألمم	املتحدة	يف	التناقص

أفراد حفظ السالم النظاميون املوفدون يف بعثات بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم
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األمم  عملت  املثال،  سبيل  فعىل 

من  السالم  بناء  لجنة  مع  املتحدة 

منّقحة  اسرتاتيجية  وضع  أجل 

ألزمة  الجذرية  لألسباب  للتصدي 

صّعب  حيث  الساحل،  منطقة 

تركيز  العنيف  والتطرف  اإلرهاب 

العوامل  عىل  الدويل  االهتمام 

األساسية املسببة للنزاعات من قبيل 

والنزاع  التنمية،  مؤرشات  ضعف 

عىل األرايض، وتغري املناخ. واستثمر 

من  أكثر  السالم  بناء   صندوق 

تنفيذ  يف  للرشوع  دوالر  مليون   60

وافق  املجموع،  ويف  االسرتاتيجية. 

الصندوق عىل 183 مليون دوالر يف عام 2018 لتنفيذ مشاريع يف 

40 بلداً من أجل تعزيز االستقرار والحفاظ عىل السالم.

حماية	املدنيني

تقع حماية املدنيني يف صميم العديد من واليات األمم املتحدة. ويف 

الفرتة 2019/2018، كانت ثماٍن من بعثات حفظ السالم مكّلفة 

الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  املدنيني.  حماية  مجال  يف  محددة  بمهمة 

تعاون األفراد املدنيون والعسكريون وأفراد الرشطة، استناداً إىل 

بعض أصعب البيئات، من قبيل جمهورية الكونغو الديمقراطية 

السالم  حفظة  من   100 نحو  وجاد  ومايل.  السودان  وجنوب 

بأرواحهم أثناء أداء واجبهم يف عام 2018.

دعم	بناء	السالم

عقب اتخاذ قرارين تاريخيني يف عام 2016، رّكزت األمم املتحدة 

عىل  الحفاظ  بهدف  يتعلق  فيما  أفضل  بشكل  األمم  خدمة  عىل 

وتدير  السالم  بناء  لجنَة  تساعد  فإنها  السياق،  هذا  ويف  السالم. 

للجهود  املقدم  الدعم  تشجيع  أجل  من  السالم  بناء  صندوَق 

مع  ذلك  يف  بما  املنظومة،  نطاق  عىل  الرشاكات  وتعزيز  الوطنية 

البنك الدويل وغريه من املؤسسات املالية الدولية. 

االبتكار	وحدوث	طفرة	يف	الجهود	الدبلوماسية

يف  الحوار  مركز  مع  املتحدة  األمم  تعاونت   ،2018 عام  يف 

مجال  يف  أدوات  مجموعة  وضع  أجل  من  اإلنساني  املجال 

املسلحة،  النزاعات  يف  والوساطة  الرقمية   التكنولوجيات 

مخاطر  استكشاف  عىل  املتحدة  األمم  أفرقة  يساعد   مما 

وفوائد التكنولوجيات الرقمية يف تحليل النزاعات، والعمل مع 

األطراف، واستيعاب الجميع، واالتصاالت االسرتاتيجية.

مدته  الربامجيات  لتطوير  هاكاثون  يف  يشاركن  أفغانيات   شابات 
4 أيام نُظِّم يف كابل إليجاد حلول مبتكرة لكبح الفساد.
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املطّهرة  املناطق  لتمييز  ألغام يضع عالمات تحذيرية  إزالة  اختصايص 
مدينة  يف  يدوياً  األلغام  إزالة  مجال  يف  التنشيطي  التدريب  خالل 

الرجاف بجنوب السودان.
M

ar
tin

e 
Pe

rr
et

م/
غا

ألل
 با

قة
عل

ملت
ت ا

اءا
جر

إل
ة ل

حد
ملت

م ا
ألم

ة ا
ئر

دا

ة 
حد

ملت
م ا

ألم
ر ا

صو
ن 

م

“نحن بحاجة إىل قفزة 
نوعية لتبلغ األموال املودعة 
يف صندوق حفظ السالم 

500 مليون دوالر من أجل 
تعزيز جهود منع نشوب 

النزاعات والتصدي ألسبابها 
الجذرية.”

أوسكار فرنانديز - تارانكو، األمني العام 
املساعد لدعم بناء السالم
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وافق	الصندوق	عىل	183	مليون	دوالر	للمشاريع	وتلّقى	
التزامات	جديدة	بقيمة	123	مليون	دوالر

املصدر: إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم
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البلدان املانحة التي 
تعّهدت بتقديم 
أموال

البلدان املواَفق
 عىل منحها تمويالً

عدد	أكرب	من	البلدان	يستفيد	من	الصندوق	والجهات	
املانحة	عددها	مستقر

املصدر: مكتب الصناديق االستئمانية املتعددة الرشكاء

عدد البلدان

املثال،  سبيل  عىل  السودان  جنوب  ففي  املتكاملة.  االسرتاتيجيات 

واألطفال  النساء  من   190  000 عدده  ملا  املادية  الحماية  وّفروا 

املتحدة. وساعد حفظة  التابعة لألمم  الحماية  والرجال يف مواقع 

السالم أيضاً عىل إنشاء بيئات حماية للعديد من الناس يف أماكن 

يف  السلطات  إىل  املساعدة  توفري  طريق  عن  ذلك  يف  بما  أخرى، 

الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  من  الرشقية  املنطقة  ويف  مايل. 

يف  مّطرد  انخفاض  إىل  املتحدة  األمم  من  املقدم  الدعم  أدى 

السالم  حفظة  ساعد  وهناك،  املدنيني.  تستهدف  التي  التهديدات 

وإخضاع  املسلحة،  الجماعات  قادة  من   57 عىل  القبض  إلقاء  يف 

287 من مرتكبي أعمال العنف للمساءلة، وإثبات وقوع أكثر من 

400 5 من انتهاكات حقوق اإلنسان. ودعمت بعثة األمم املتحدة 

أيضاً العاملني يف املجال الصحي يف احتواء انتشار فريوس إيبوال. 

األفراد  مجموعة  لزيادة  األعضاء  الدول  مع  املتحدة  األمم  وعملت 

العسكريني واملعدات العسكرية املتاحة لعمليات النرش، وذلك من 

مختلف  يف  الحماية  مجال  يف  الثغرات  سد  عىل  املساعدة  أجل 

تعهداً   270 تسجيل  تم  قد  كان   ،2018 عام  وبنهاية  بعثاتها. 

وافق	الصندوق	عىل	183	مليون	دوالر	للمشاريع	وتلّقى	التزامات	جديدة	بقيمة	123	مليون	دوالر

ًا من جبنا الأمم المتحةد. ال ضنامة أبن تكون قيرطة ض ورعاتسخدام الحودد والأامسء الجغرافية والبيذ تاناات الصلة في الخرائط اخيلة من الأاطخء، وال يه تعاب ينلضرورة إرقاراً أق وبولاً رمسي
تُفھم جمیع اإلشارات التي تحیل إلى كوسوفو في ھذه الوثیقة في سیاق قرار مجلس األمن 1244 (1999).

السلفادور/3.9 ماليني دوالر

هندوراس/1.7 مليون دوالر

كولومبيا/9.8 ماليني دوالر

إكوادور/3 ماليني دوالر

غينيا - بيساو/1.4 مليون دوالر

سرياليون/1.5 مليون دوالر

ليربيا/5 ماليني دوالر

كوت ديفوار/9.4 ماليني دوالر

توغو/2.7 مليون دوالر

نيجرييا/3 ماليني دوالر

النيجر/15.3 مليون دوالر

الكامريون/1.5 مليون دوالر

الكونغو/2.9 مليون دوالر

مايل/9.1 ماليني دوالر

موريتانيا/3 ماليني دوالر

بوركينا فاسو/10.4 ماليني دوالر

قريغيزستان/3.0 ماليني دوالر

رسي النكا/1.5 مليون دوالر

 جزر سليمان/
1.8 مليون دوالر

 بابوا غينيا الجديدة/
5.5 ماليني دوالر

غرب البلقان/2.2 مليون دوالر

البوسنة والهرسك/1.9 مليون دوالر

الجبل األسود/0.9 مليون دوالر

كوسوفو/2.8 مليون دوالر

رصبيا/1.3 مليون دوالر

اليمن/3 ماليني دوالر

تونس/3 ماليني دوالر

السودان/3 ماليني دوالر

الصومال/13.9 مليون دوالر

إثيوبيا/2.8 مليون دوالر

ليسوتو/2 مليون دوالر

بوروندي/9.1 ماليني دوالر

جنوب السودان/1.5 مليون دوالر

زمبابوي/3.1 ماليني دوالر

تشاد/10.5 ماليني دوالر جمهورية أفريقيا الوسطى/4.2 ماليني دوالر

جمهورية الكونغو الديمقراطية/9.1 ماليني دوالر

غامبيا/7 ماليني دوالر

غينيا/4.6 ماليني دوالر

زمبابوي/3.1 ماليني دوالر

*



صون السالم واألمن الدوليني

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 53

H
ar

an
da

ne
 D

ic
ko

ة/
حد

ملت
م ا

ألم
ر ا

صو
ن 

م

موظفة	من	شعبة	الشؤون	االنتخابية	يف	بعثة	األمم	املتحدة	املتكاملة	املتعددة	األبعاد	لتحقيق	االستقرار	
يف	مايل	تقّدم	املساعدة	يف	مركز	اقرتاع	يف	موبتي	بمايل	أثناء	االنتخابات	الرئاسية	يف	عام	2018.
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املؤسسات	املعنية	بسيادة	القانون	وقطاع	األمن

بسيادة  املعنية  للمؤسسات  املتحدة  األمم  من  املقدم  الدعم  كان 
بعثات  من   20 واليات  من  يتجزأ  ال  جزءاً  األمن  وقطاع  القانون 
مرتبطة  غري  سياقات  ويف  السياسية  البعثات  أو  السالم  حفظ 
السالح  لنزع  برنامج  أسهم  املثال،  سبيل  فعىل  بالبعثات. 
تنفيذ  نجاح  يف  الكونغو  جمهورية  يف  اإلدماج  وإعادة  والترسيح 
اتفاق لوقف إطالق النار. ويف بوركينا فاسو وغامبيا، قامت األمم 
األمن  سياسات  وضع  كيفية  بشأن  املشورة  بإسداء  املتحدة 
من  املقدم  الدعم  ساعد  واألقاليم،  البلدان  من   18 ويف  الوطني. 
الناجمة  األلغام وغريها من األخطار  إزالة  املتحدة يف مجال  األمم 
ويف  املعونة.  جهود  وتيسري  السالمة  تعزيز  عىل  املتفجرات  عن 
الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
مجال  يف  الوطنية  السلطات  دعم  أيضاً  املتحدة  األمم  واصلت 
جميع  ويف  ومقاضاتهم.  الخطرية  الجرائم  مرتكبي  مع  التحقيق 
رشطة  عنارص  من   10  000 من  أكثر  ساعد  امليدانية،  البعثات 
قدرات  وبناء  الجريمة،  ومنع  املدنيني،  حماية  عىل  املتحدة  األمم 

الرشطة املحلية باتباع نُهج موجهة نحو املجتمعات املحلية.

السياسات	والتقييم	والتدريب

وضع  مجال  يف  كبرياً  جهداً  املايض  العام  يف  املتحدة  األمم  بذلت 
مثالً،   2017 عام  أواخر  فمنذ  والتدريب.  والتقييم  السياسات 
أنجزت املنظمة ثمانية استعراضات مستقلة لبعثات حفظ السالم 
التي  االستعراضات  هذه  خارجية. وفحصت  عليها جهات  أرشفت 
امليدانية من جميع جوانبها  العمليات  القاعدة  إىل  القمة  جرت من 
تقرير  مع  وباالقرتان  الواليات.  تنفيذ  تحسني  طرق  عىل  وركزت 
الذي  كروز  سانتوس  دوس  ألربتو  كارلوس  )املتقاعد(  الفريق 
واإلصابات  بالوفيات  يتعلق  فيما  التفتيش  مهمة  إليه  أُسندت 
ساعدت  السالم،  حفظة  صفوف  يف  العنف  أعمال  عن  الناجمة 

الدول  من   86 من  القدرات  هذه  من  نوعاً   20 من  أكثر  بتوفري 
األعضاء. وللمرة األوىل، وصلت تسع وحدات عسكرية من خمسة 
عدد يصل  وثمة  الرسيع.  للنرش  أعىل مستوى  إىل  بلدان مساِهمة 

إىل 300 2 من قواتها متاح اآلن للنرش يف غضون 60 يوماً.

املساعدة	االنتخابية

شهد عام 2018 إجراء حوايل 70 عملية انتخاب واستفتاء وطنية 
تنمية  مجال  يف  الدعم  املتحدة  األمم  وقدمت  العالم.  نطاق  عىل 
إقليمية  منظمات  و5  األعضاء  الدول  من   50 من  ألكثر  القدرات 
األمم  أفرقة  واضطلعت  االنتخابية.  واملؤسسات  العمليات  بشأن 
والبعثات  االحتياجات  تقييم  بعثات  من   90 من  بأكثر  املتحدة 
إجراء  يف  مبارشة  مساعدة  أيضاً  املنظمة  وقدمت   االستشارية. 
لألعمال  الدعم  قدمت  مثالً،  العراق  ففي  انتخاب.  عملية   18
فرز  إعادة  بشأن  املشورة  وأسدت  لالنتخابات،  التحضريية 
واملنظمات  املتحدة  األمم  مشاركة  كانت  مدغشقر،  ويف  األصوات. 
الكامريون،  ويف  االنتخابية.  املؤسسات  دعم  يف  أساسية  الدولية 
االنتخابات  تنظيم  يف  الوطنية  املؤسسات  املنظمة  ساعدت 

الرئاسية، ودعمت إجراء االنتخابات الربملانية يف أرمينيا.

الدعم	الذي	نقّدمه	للعمليات	االنتخابية	

قّدمنا الدعم يف مجال تنمية القدرات إىل

أكثر	من50
 دولة	عضواً	يف مجال العمليات واملؤسسات

 االنتخابية ...

 ... وأجرينا

أكثر	من 90
تقييماً	لالحتياجات	وبعثة	استشارية ...

 وقّدمنا أيضاً مساعدة مبارشة يف إجراء

18
عملية	انتخابية	...

... يف بلدان منها العراق
	ومدغشقر	والكامريون

  وأرمينيا

املصدر: إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم

49	مستشاراً	للسالم	والتنمية	من	األمم	املتحدة	
موفدون	حول	العالم

املصدر: إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم

أوروبا 
ووسط آسيا

األمريكتان ومنطقة 
البحر الكاريبي

آسيا واملحيط
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تأييد	مبادرة	العمل	من	أجل	حفظ	السالم

املصدر: إدارة عمليات السالم

العمل	من	أجل	حفظ	السالم

أجل  من  العمل  مبادرة  العام  األمني  أطلق   ،2018 عام  يف 

السنوات  متعددة  خطة  بوصفها  واملبادرة،  السالم.  حفظ 

العمل  وتعزيز  حفز  إىل  تهدف  السالم،  حفظ  لتحسني 

ذلك  يف  بما  املصلحة،  أصحاب  جميع  جانب  من  الجماعي 

الدول األعضاء، ومجلس األمن، والجمعية العامة، واملساهمني 

والبلدان  رشطة،  وبأفراد  بقوات  املساهمة  والبلدان  املاليني، 

واألمانة  واإلقليمية،  الدولية  الحكومية  واملنظمات  املضيفة، 

الثمانية،  العمل  مجاالت  صعيد  وعىل  املتحدة.  لألمم  العامة 

من  أكثر  أقّرته  عليه  متفقاً  التزاماً   45 املبادرة  إعالن  قّدم 

150 دولة عضواً و4 منظمات حكومية دولية.

.www.un.org/a4p :ملزيد من التفاصيل، زوروا املوقع

العام  األمني  ووكيل  غوترييش،  أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام  األمني 
العملياتي،  للدعم  العام  األمني  السالم، جان - بيري الكروا، ووكيل  لعمليات 

أتول كهاري، أثناء إطالق مبادرة العمل من أجل حفظ السالم.
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أكرب 21 بلداً مساهماً بقوات الدول األعضاء بشكل عام
وبأفراد رشطة

البلدان املضيفة الحاليةأكرب 20 مساهماً ماليا
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45	التزاماً	من	جميع	الرشكاء	لتعزيز	حفظ	السالم	يف	8	مجاالت

الدول األعضاءالتزامات جماعية
االلتزامات حسب الطرف املسؤولاملجاالت الثمانية للمبادرة
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دعم األداء واملساءلة الفعالني

تعزيز الحلول السياسية
وتحسني األثر السيايس

تعزيز أثر حفظ السالم
يف الحفاظ عىل السالم

تعزيز حفظ السالم
وسلوك العاملني

تحسني رشاكات
حفظ السالم

تعزيز الحماية التي توفرها
عمليات حفظ السالم

تنفيذ الخطة املتعلقة
باملرأة والسالم واألمن

تحسني سالمة وأمن
حفظة السالم
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األمني العام
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قامت  املثال،  فعىل سبيل  باإلجراءات.  النهوض  االستعراضات عىل 
األداء  لتقييم  شامل  نظام  وتجريب  بوضع  املتحدة  األمم  أفرقة 

سوف يبدأ تنفيذه بشكل كامل بحلول عام 2020. 

شؤون	مجلس	األمن

عقد مجلس األمن أكثر من 400 من الجلسات واملشاورات، ونظر 
يف 200 1 وثيقة، واتخذ 54 قراراً وأكثر من 200 مقرر يف عام 
للمجلس،  األمانة  خدمات  املتحدة  األمم  أفرقة  وقدمت   .2018
الجزاءات(  لجان  من   14 ذلك  يف  )بما  الفرعية  هيئاته  ودعمت 
تتبع  يف  أيضاً  املنظمة  وبدأت  والتدريب.  البحث  يف  وأسهمت 
إسماع  زيادة  يف  للمساعدة  املجلس  اجتماعات  يف  املرأة  مشاركة 

صوت املرأة يف عملية صنع القرارات العاملية.

العنف	ضد	األطفال،	واألطفال	والنزاع	املسلح،	والعنف	
الجنيس	يف	حاالت	النزاع	وحقوق	الضحايا

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بشأن  العاملي  العمل  تحفيز  أجل  من 
املمثلني  من  ثالثة  املتحدة  لألمم  فإن  بالنزاع،  غالباً  املرتبطة 
واملنارصين الرفيعي املستوى الذين واصلوا، يف عام 2018، إذكاء 
البيانات  وجمع  الدعوة  جهود  ومواصلة  القيادة  وتوفري  الوعي 
والتعاون مع الرشكاء لتيسري العمل. ففي كوت ديفوار مثالً، عملت 
مع  النزاع  حاالت  يف  الجنيس  بالعنف  املعنية  الخاصة  املمثلة 
مع  مطلقاً  التسامح  بعدم  تقيض  سياسة  تطبيق  بشأن  السلطات 

العنف الجنيس يف القوات املسلحة. ويف جنوب السودان، تم ترسيح 
يف  وذلك  املسلحة،  الجماعات  صفوف  من  طفل   900 من  أكثر 
املعنية باألطفال  الخاصة  املمثلة  بذلتها  التي  الدعوة  أعقاب جهود 
لحقوق  ودعماً  املنظومة.  نطاق  عىل  والتعاون  املسلح،  والنزاع 
األطفال، قامت املمثلة الخاصة املعنية بالعنف ضد األطفال بإعداد 
منرب  بمثابة  ليكون  التنّمر  من  األطفال  بشأن حماية  تقرير جديد 
ساعد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  األطفال.  أصوات  إلسماع  فريد  عاملي 
املدافعون عن حقوق الضحايا لكي يجتمع قادة أكثر من 70 من 
كيانات منظومة األمم املتحدة والحكومات عىل إعادة تأكيد التدابري 

الرامية إىل مكافحة االستغالل واالنتهاك الجنسيني يف املنظمة. 

آفاق	املستقبل	
السالم  ركيزة  إلصالح  الطموح  املتحدة  األمم  برنامج  سيدخل 
الثمار  بالفعل  تظهر  وبدأت   .2020 عام  يف  الثاني  عامه  واألمن 
تحسني  أجل  من  املقر  يف  واحد  إقليمي  هيكل  إنشاء  من  املرجوة 
من خطة  وكذلك  والعمليات،  االسرتاتيجية  بشأن  الداخيل  التعاون 
مبادرة العمل من أجل حفظ السالم. ويف السنة املقبلة، تتوقع األمم 
بالسالم  املتعلقة  املسائل  من  الكاملة  الطائفة  تعالج  أن  املتحدة 
حفظ  ومن  النزاعات،  حل  إىل  النزاعات  نشوب  منع  من  واألمن، 

السالم إىل بناء السالم، بطريقة أكثر تنسيقاً وتماسكاً وفعالية.

الدعم	الذي	قّدمته	األمم	املتحدة	يف	مجال	سيادة	القانون	واملؤسسات	األمنية	يف	عام	2018

عمليات حفظ السالم

املصدر: إدارة عمليات السالم

يف  الصلة  ذات  والبيانات  الجغرافية  واألسماء  الحدود  واستخدام  تكون طريقة عرض  بأن  ال ضمانة 

الخرائط خالية من األخطاء، وال هي تعني بالرضورة إقراراً أو قبوالً رسمياً من جانب األمم املتحدة.

سياقات غري متعلقة بالبعثاتبعثات األمم املتحدة السياسية
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.(تُفھم جمیع اإلشارات التي تحیل إلى كوسوفو في ھذه الوثیقة في سیاق قرار مجلس األمن 1244 (1999)
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صون السالم واألمن الدوليني

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 57

صوفيا	راميار،	املديرة	التنفيذية	ملنظمة	أفغان	من	أجل	فكر	تقدمي	تتكلم	يف	جلسة	ملجلس	
األمن	بشأن	صون	السالم	واألمن	الدوليني	وتنفيذ	الخطة	املتعلقة	بالشباب	والسالم	واألمن.	

إىل	يسار	الصورة،	جاياثما	فيكراماناياكي،	مبعوثة	األمني	العام	املعنية	بالشباب.
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الشباب	والسالم	واألمن

املفقود: دراسة مرحلية مستقلة حول  شّكل إصدار “السالم 

 ،)A/72/761�S/2018/86 )انظر  واألمن”  والسالم  الشباب 

وأّدت  واألمن.  والسالم  الشباب  خطة  يف  بارزة  محطة 

يف  للشباب  اإليجابي  اإلسهام  عىل  شددت  التي  الدراسة، 

للقرار  األمن  مجلس  اتخاذ  إىل  السالم،  عىل   الحفاظ 

2419 )2018(. وسيقوم فريق مكرس لهذه الغاية بتنسيق 

منظومة  نطاق  عىل  والربامج  السياسات  يف  الشباب  إرشاك 

األمم املتحدة.

https://undocs.org/ar/A/72/761
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)



