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مقدمة

األولويات الرئيسية

تشجيع النمو االقتصادي املطَّرد والتنمية املستدامة  •

صون السالم واألمن الدوليني  •

التنمية يف أفريقيا  •

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  •

التنسيق الفعال لجهود املساعدة اإلنسانية  •

تعزيز العدل والقانون عىل الصعيد الدويل  •

نزع السالح  •

مراقبة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة اإلرهاب  •

 وراء الكواليس خالل الدورة الرابعة والسبعني 
للجمعية العامة ) نيويورك، 22 أيلول/سبتمرب 2019(
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منظر لقاعة الجمعية العامة يف أثناء إلقاء األمني العام أنطونيو غوترييش كلمته يف احتفال األمم املتحدة بذكرى محرقة اليهود تحت شعار “75 عاماً بعد 
أوشفيتز - التوعية باملحرقة وإحياء ذكراها من أجل العدالة العاملية” )نيويورك، 27 كانون الثاني/يناير 2020( 

للتوقيع   1945 عام  يف  فرانسيسكو  بسان  العالم  قادة  اجتمع 

عىل ميثاق األمم املتحدة الذي انبثقت عنه منظمة بعثت يف العالم 

غد  يف  جديدا  أمال  الثانية  العاملية  الحرب  أهوال  من  الخارج 

أفضل. ولم يكن لدى مؤسيس املنظمة أدنى شك يف نوع العالم 

الذي كانوا يرغبون يف دفنه إىل األبد. 

عاما   75 بمرور  تحتفل  املتحدة  واألمم   ،2020 عام  لنا  ويتيح 

معا  تقدم  من  حققناه  فيما  للتأمل  فرصة  ميثاقها،  توقيع  عىل 

ويف مستقبلنا املشرتك. لقد ساعدتنا رؤيتنا وقيمنا - املنبنية عىل 

- عىل تجنب  الدويل  والتعاون  املتبادل  املساواة واالحرتام  أسس 

عواقب  إىل  تؤدي  أن  شأنها  من  كان  ثالثة  عاملية  حرب  اندالع 

75 عاما  الـ  الحياة فوق كوكب األرض. وعىل مدى  كارثية عىل 

املشاكل  حل  أجل  من  مثمرة  تعاونية  عالقات  أقمنا  املاضية، 

العاملية وتحقيق الصالح العام. وأرسينا معايري وأبرمنا اتفاقات 

حاسمة َدّونَت حقوق اإلنسان وعززت حمايتها ووضعت أهدافا 

إىل  يفيض  مسارا  ورسمت  املستدامة  التنمية  لتحقيق  طموحة 

إقامة عالقة أكثر توازنا مع املناخ والعالم الطبيعي. وقد انعتق 

باليني الناس من نري االستعمار. وأُنقذ املاليني من براثن الفقر.

ويف الوقت الراهن، تعمل األمم املتحدة يوميا وعىل مدار الساعة، 

بال كلل وال فتور، من أجل إنقاذ أرواح املاليني كل عام يف جميع 

بإسداء  ورجالها  املتحدة  األمم  نساء  وتقوم  العالم.  أنحاء 

مليونني  وتمكني  ونازح،  الجئ  مليون   80 عدده  ملا  املساعدة 

الحمل  مضاعفات  عىل  التغلب  من  والفتيات  النساء  من  ونيّف 

السياسية وعمليات  البعثات  40 من  والوالدة. ويسعى أكثر من 

القوات  أفراد  من  فرد   95  000 تضم  التي  السالم  حفظ 

عليه  والحفاظ  السالم  إحالل  إىل  املدنيني  واملوظفني  والرشطة 

عىل  سنويا  تحصل  التي  البلدان  عدد  وأصبح  املدنيني.  وحماية 

حاليا،  بلدا   60 املتحدة  األمم  تقدمها  التي  االنتخابية  املساعدة 

املستفيدين مما تقدمه من مساعدة  التعذيب  وبلغ عدد ضحايا 

500 7 بعثة من بعثات  000 40 شخص. ويسعى نحو  زهاء 

انتهاكاتها  وفضح  اإلنسان  حقوق  حماية  إىل  عام  كل  الرصد 

ومحاسبة مرتكبيها.

من  الجارف  املد  لوقف  تْكف  لم  الجهود  هذه  فإن  ذلك،  ومع 

والظلم.  والفقر  الالمساواة  ومظاهر  والكراهية  الخوف  مشاعر 

فريوس  أمام   2020 عام  أوائل  يف  انهزمنا  ذلك،  عىل   وعالوة 

املسؤول عن جائحة  الفريوس  املجردة هو  بالعني  يرى حتى  ال 

باألفراد  مروعة  أرضارا  أوقع  الذي  )كوفيد-19(  كورونا  مرض 

أكثر  عىل  أشد  وقعه  وكان  وصغريها،  كبريها  واملجتمعات، 

الفئات ضعفاً. 

وكشفت هذه الجائحة النقاَب عن هشاشة عاملنا. وأماطت اللثام 

من  الزمن:  من  عقود  مدى  عىل  تجاهلها  يف  أمعنّا  مخاطر  عن 

االجتماعية؛  الحماية  نظم  يف  وثغراٍت  مهرتئة؛  صحية  نظٍم 

ومظاهر الالمساواة الهيكلية؛ وتدهوٍر بيئي؛ وأزمِة مناخية. 

لتضطلع  نحو شامل  وعىل  املتحدة برسعة  األمم  أرسة  وتجندت 

للجائحة،  للتصدي  العاملية  الصحية  الجهود  يف  قيادي  بدور 

وواصلت تقديم املساعدات اإلنسانية الالزمة إلنقاذ أرواح الناس 

لآلثار  الرسيعة  لالستجابة  أدوات  وأوجدت  نطاقها،  ووّسعت 

واسعة  سياساتية  خطة  ووضعت  واالقتصادية،  االجتماعية 

النطاق ملؤازرة أشد املجتمعات واملناطق ضعفا1. غري أن النكسة 

السالم  يف  املتمثلة  األساسية  امليثاق  أهداف  بها  منيت  التي 

تكون  وقد  عميقة  كانت  والتنمية  اإلنسان  وحقوق  والعدالة 

طويلة األمد.

 يجب أن نلتزم ببناء عالم أكثر استدامة 
وشموال. 

أنطونيو غوترييش، األمني العام

1  في حزيران/يونيه 2020، أعلن األمين العام عن مبادرة األمم المتحدة للتصدي لجائحة كوفيد-19 على نحو شامل: إنقاذ األرواح، وحماية المجتمعات، والتعافي بشكل أفضل.
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 األمني العام أنطونيو غوترييش يتحدث إىل طالب جامعة الهور لعلوم اإلدارة عن دور الشباب يف األمم املتحدة يف القرن الحادي والعرشين 
)الهور، باكستان، 18 شباط/فرباير 2020( 

بناء مستقبل أكثر استدامة

التنمية  أهداف  لبلوغ  الصحيح  املسار  عىل  العالم  يكن  لم 

2030 حتى قبل تفيش  املحدد يف عام  املستدامة بحلول موعده 

ركود  موجة  أعمق  حاليا  نواجه  ونحن  كوفيد-19.  جائحة 

يف  انهيار  وأوسع  الثانية،  العاملية  الحرب  منذ  بالعالم  تعصف 

ما  املدقع  الفقر  براثن  يف  يقع  وربما   .1870 عام  منذ  املداخيل 

التنمية  زالت خطة  وما  آخرين.  مليون شخص  مائة  من  يقرب 

تمثل  الخامس،  عامها  يف  اآلن  التي هي   ،2030 لعام  املستدامة 

خطة البرشية صوب مستقبل أفضل. ففي كانون الثاني/يناير 

للعمل من أجل  الراهن عقداً  العقد  املتحدة  األمم  أعلنت   ،2020

عقد  كوفيد-19  جائحة  جعلت  وقد  الخطة.  بتنفيذ  التعجيل 

العمل أكثر صعوبة وأشد إلحاحاً يف نفس الوقت.

ودعت األمم املتحدة يف بداية الجائحة إىل تقديم دعم عاملي كبري 

عن  يقل  ال  ما  اإلنقاذ  حزمة  وبلغت  والبلدان،  الناس   ألضعف 

املتقدمة  البلدان  كانت  وإذا  العاملي.  االقتصاد  من  املائة  يف   10

الرتويج  عىل  نعمل  فإننا  لشعوبها،  دعمها  من  زادت  قد  النمو 

بينها  من  أيضا،  النامي  العالم  استفادة  تكفل  تضامنية  آلليات 

طريق  عن  الدعم  وزيادة  هيكلتها  وإعادة  الديون  سداد  تجميد 

بعد  تتبلور  لم  اإلنقاذ  حزمة  أن  عىل  الدولية.  املالية  املؤسسات 

بالكامل عىل أرض الواقع. 

أمدا  األطول  النضال  التضامن  إبداء  التقاعس يف  ويضاعف هذا 

 ،2030 عام  خطة  لنجاح  الالزم  التمويل  تأمني  أجل  من  بكثري 

ويجب  الديون.  وارتفاع  النمو  بطء  صعوبته  من  زاد  أمر  وهو 

علينا أن نعمل اآلن للحفاظ عىل التقدم املحرز يف مضمار التنمية 

املستدامة. فمصرينا مصريٌ مشرتك. ولن نحقق أهدافنا املشرتكة 

ونعزز قيمنا إال بالتضامن الحقيقي والوحدة الحقيقية.

إلعادة  امللحة  الرضورة  ندرك  كوفيد-19  جائحة  جعلتنا  وقد 

قاب  بالفعل  وكنا  الطبيعي.  بالعالم  اإلنسان  عالقة  إىل  التوازن 

ولذلك  املناخ.  تغري  قضية  يف  األوان  فوات  من  أدنى  أو  قوسني 

اقرتانا  كوفيد-19  جائحة  من  التعايف  جهود  تقرتن  أن  يجب 

عضويا بالتصدي لتغري املناخ. وبالنظر إىل املستويات القياسية 

املناخي  العمل  قمة  استضفت  العاملية،  االنبعاثات  بلغتها  التي 

بلداً  سبعون  والتزم   .2019 عام  يف  املناخ  بشأن  الشباب  وقمة 

باعتماد خطط مناخية وطنية أكثر طموحاً للوصول باالنبعاثات 

2050. وبعيدا عن مسألة تغري  إىل مستوى الصفر بحلول عام 

أن  يجب  املكثفة،  الجهود  من  عاما   15 من  أكثر  وبعد  املناخ، 

التنوع  2020 بشأن حفظ  لعام  الدويل  الحكومي  املؤتمر  يُتَّخذ 

الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  البحري  البيولوجي 

الوطنية واستغالله عىل نحو مستدام، منطلقا لتحقيق قدر أكرب 

من الوئام مع الطبيعة ككل.

 يف هذه األوقات العصيبة، يجب أال تغيب عن 
أعيننا أهدافنا والتزاماتنا املشرتكة بتحقيق 

السالم املستدام. 

ماريا لويزا ريبريو فيوتي، رئيسة الديوان

  لقد جعلت جائحة كوفيد-19 وْعد خطة عام 
2030 أكثر أهمية وحيوية من أي وقت مىض. 

 فلكي نتعاىف بشكل أفضل، يجب أن نتعاىف 
جميعا ـ وليس هناك سبيل آخر. 

أمينة ج. محمد، نائبة األمني العام

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

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

بناء السالم

التنمية يف أفريقيا 

دعم تنفيذ اتفاق التجارة الحرة القارية 
األفريقية، وهو واحد من أكرب التكتالت 

التجارية التي تغطي حوايل 1,2 بليون 
 شخص ويفوق ناتجها املحيل اإلجمايل 

2,5 تريليون دوالر 

التنمية املستدامة

بفضل إعادة هيكلة منظومة األمم املتحدة 
اإلنمائية، عمل املنسقون املقيمون مع 

الحكومات والرشكاء يف 162 بلداً وإقليماً 
من أجل تنفيذ خطة عام 2030 

نزع السالح 

تعزيز تنفيذ خطة نزع السالح التي 
تركز عىل أسلحة الدمار الشامل واألسلحة 

التقليدية والتكنولوجيات الجديدة يف ميدان 
القتال 

املساعدة اإلنسانية

تقديم املساعدة يف تعبئة وتنسيق مساعدات 
 دولية بقيمة 18 بليون دوالر 

 لفائدة 117 مليون شخص 
من املحتاجني  

املخدرات والجريمة واإلرهاب 

إرشاك أكثر من 170 دولة عضوا يف 
منع التطرف العنيف ومكافحته عن طريق 

أنشطة التوعية وبناء القدرات 

العدل والقانون الدوليان

دعم اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة 
بحضور عدد قيايس من الدول املوقعة 

بلغ 46 دولة يف افتتاح باب التوقيع عىل 
معاهدة لألمم املتحدة تتعلق بالتجارة

حقوق اإلنسان 

أعلن األمني العام نداءه للعمل من 
أجل حقوق اإلنسان لتعزيز تمتع 

الجميع بحقوق اإلنسان 

أكثر من 

36 000
موظف يف األمانة العامة لألمم 

املتحدة وحوايل 000 95 من األفراد 
النظاميني يعملون ...

... يف

 أكثر من 140 

بلداً ...

... بموارد قدرها

 14,2 بليون دوالر 

منها 3 باليني دوالر من األنصبة املقررة 
يف امليزانية العادية، و7,2 باليني دوالر 

من األنصبة املقررة لحفظ السالم 
وغريها من األنصبة املقررة  و 4 باليني 

دوالر من التربعات...

... يف إطار

8 أولويات
يف أكثر من 35 برنامجاً …

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

36 900
تقديم خدمات للدول األعضاء يف أكثر من 

من االجتماعات واملؤتمرات الحكومية للمساعدة عىل تعزيز التوافق العاملي 
بشأن القضايا التي تواجه العالم 
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 املحاور الرئيسية التي ينصب عليها تركيز 
األمني العام يف عامي 2019 و 2020

متحدون من أجل اإلصالح 

املساواة بني الجنسني 

قمنا بتسليط الضوء عىل مسألة القضاء 
عىل عدم املساواة بني الجنسني وضمان 
جعل املشاركة املتساوية وتويل النساء 

أدوارا قيادية يف صميم جهود األمم املتحدة 
ملواجهة التحديات العاملية 

خطة التنمية املستدامة لعام 
2030 وعقد العمل 

قدمنا الدعم للحكومات والجهات 
الرئيسية ذات املصلحة عىل جميع 

املستويات لبدء عقد العمل من أجل 
ترسيع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

بحلول عام 2030 

2030

العمل املناخي 

العمل الطموح ملكافحة تغري املناخ وآثاره، 
بسبل من بينها مبادرات قمة العمل 

املناخي لعام 2019، أمر حيوي لتحقيق 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

وأهداف اتفاق باريس، ولتعايف الجميع 
بشكل أفضل من جائحة كوفيد-19

املتحدة عىل تنفيذ والياتها  التنمية واإلدارة والسالم واألمن يف تحسني قدرة األمم  العام لإلصالح يف مجاالت  يساهم تنفيذ خطة األمني 
ومسؤولية. بفعالية 

وفيما ييل اإلنجازات الرئيسية التي تحققت حتى اآلن والتغيريات الرئيسية التي تجري حاليا يف إطار خطة “متحدون من أجل اإلصالح”.

املنظومة اإلنمائية

 إعادة هيكلة املنظومة اإلنمائية 
 من أجل اإلرساع بتنفيذ خطة 

عام 2030

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

احتياجاتها

نظام جديد للمنسقني املقيمني لتعزيز • 
القيادة

وضع اتفاق تمويل مع الدول األعضاء • 
يشمل غايات للمساءلة املتبادلة

تنقيح األطر التعاونية لألمم املتحدة • 
من أجل استجابات أشمل لألولويات 

الوطنية

بذل جهود غري مسبوقة لتعزيز تأثري • 
األصول اإلقليمية واملكاتب املتعددة 

األقطار التابعة لألمم املتحدة

تعزيز الشفافية واملساءلة والوضوح • 
فيما يتعلق بتحقيق النتائج

تنفيذ تدابري طموحة لزيادة الكفاءة • 
يف عمليات أفرقة األمم املتحدة القطرية

املتحدة •  األمم  أفرقة  قدرة  تحسني 
القطرية عىل مساعدة البلدان يف زيادة 
التمويل وتعزيز الرشاكات من أجل 

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

هيكل السالم واألمن

التمكني من اتباع نهج شامل 
لجميع الركائز ملواجهة األخطار 

التي تتهدد السالم واألمن الدوليني

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

إعطاء األولوية للدعم املقدم من أجل • 
درء النزاعات والحفاظ عىل السالم

اإلقليمية •  النهج  عىل  الرتكيز  زيادة 
واالسرتاتيجيات اإلقليمية

اتباع نهج متكاملة يف عمليات االنتقال • 
التي تمر منها بعثات األمم املتحدة 
األفرقة  مع  أفضل  بشكل  والتواؤم 

القطرية التابعة لألمم املتحدة

اإلصالح اإلداري

تغيري النموذج اإلداري من أجل 
عمليات فعالة وكفؤة ورسيعة 

االستجابة

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

ع بالتدريب املوسَّ

فيما •  للمساءلة  جديد  إطار  وضع 
اتخاذ  سلطة  بممارسة  يتعلق 

القرارات

البيانات •  تحليل  قدرات  تعزيز 
وتقييمها

املقر •  يف  جديدتني  إدارتني  إنشاء 
ومسؤوليات  بأدوار  تضطلعان 

واضحة يف املجال اإلداري

سنوية •  برنامجية  ميزانية  وضع 
جديدة مع تحسني األداء والتخطيط 

واملعلومات املتعلقة باملوارد

مواصلة تبسيط السياسات والعمليات • 
عن طريق االستعانة بآلية الستقاء 

اآلراء عىل مستوى كبار املسؤولني
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مؤتمر قمة األمم املتحدة املعني باملناخ: 12 نتيجة رئيسية

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

توفري التمويل العام والخاص وتسهيل الحصول عليه باعتبار 
الصفر  مستوى  إىل  باالنبعاثات  للوصول  رئيسيا  رشطا  ذلك 

وتعزيز قدرة االقتصادات عىل التكيف مع آثار تغري املناخ 

تعمل  معامل جديدة  إقامة  إنهاء  النقاش عىل مسألة  تركيز 
بالفحم بعد عام 2020 

مجدية  كخيارات  الطبيعة  من  املستمدة  بالحلول  األخذ 
اقتصادياً يف سياق العمل املناخي 

وجوب إدماج املخاطر املناخية يف نظم اتخاذ القرارات  

النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  االتفاق عىل تيسري حصول 
عىل التمويل للوفاء بمتطلبات العمل املناخي 

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

انبعاثات  وخفض  الطاقة  كفاءة  لزيادة  تدابري  اتخاذ 
غازات الدفيئة 

اقرتاح حلول لدعم أشد أفراد املجتمع ضعفا 

تأثرا  األشد  باعتبارها  نمواً  البلدان  أقل  الضوء عىل  تسليط 
بتغري املناخ واألكثر التزاماً بالعمل املناخي  

املصلحة  أصحاب  مبادرات  تحرص  أن  رضورة 
ترتك  أال  عىل  املناخي  العمل  بفوائد  تقر  التي  املتعددين 

أحداً خلف الركب

تساعد  أن  يمكن  التي  السبل  بشأن  إقامة رشاكات جديدة 
الدفيئة إىل مستوى الصفر  عىل الوصول بانبعاثات غازات 

بحلول عام 2050

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

يف  تتحدث  وهي  برشلونة،  مدينة  بمجلس  الذهنية  اإلعاقة  بقضايا  املعنية  الهيئة  وعضو  اإلنسان  لحقوق  ترويتا  مونتسريات  جمعية  أمينة  فيالراسا،  مونتسريات 
االجتماع الرفيع املستوى املعني بدور النساء ذوات اإلعاقة يف القيادة السياسية والعامة )نيويورك، حزيران/يونيه 2019(

اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة: إحداث تغيري تحوييل 

يغطي نطاق االسرتاتيجية 

الواسع جميع ركائز األمم 

املتحدة الثالث - حقوق 

اإلنسان، والسالم، واألمن 

والتنمية - فضالً عن الربامج 

والعمليات

تتضمن االسرتاتيجية 

مقاييس محددة لترسيع 

التقدم املحرز يف إدماج 

منظور اإلعاقة وقياسه

قدم 58 كيانا من كيانات 
األمم املتحدة تقارير عن 

تنفيذ االسرتاتيجية يف عامها 
األول لوضع خط أساس عىل 
نطاق املنظومة بشأن إدماج 

منظور اإلعاقة 
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رفع أصواتنا من أجل السالم

عميقة،  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  آثارا  الجائحة  تحدث 

ويجب علينا أن نبذل كل ما يف وسعنا لتحقيق السالم والوحدة 

اليوم  عاملنا  يف  يكون  أن  يمكن  وال  عاملنا.  إليهما  يحتاج  اللذين 

ولهذا  كوفيد-19.  دحر  أجل  من  املشرتكة  معركتنا  غري  معركٌة 

وقف  أجل  من  نداء   2020 آذار/مارس   23 يف  وجهُت  السبب، 

بتأييد  النداء  وحظي  العاملي،  الصعيد  عىل  النار   إطالق 

180 بلدا تقريبا، وأكثر من  النطاق من مجلس األمن، و  واسع 

وأعمُل  املدني.  املجتمع  من  هيئة   800 و  مسلحة،  جماعة   20

ومبعوثّي الخاصني يدا يف يد من أجل إقرار عمليات فعالة لوقف 

إطالق النار، والتغلب عىل مخلفات النزاعات الطويلة األمد.

منه  يتأذى  إذ  املعارك؛  ساحات  عىل  يقترص  ال  العنف  أن  غري 

اآلن  يوجدن  قد  حيث  بيوتهن،  داخل  النساء  من  العديد 

أو  العام  اإلغالق  إجراءات  املعتدين عليهن بسبب  محبوسات مع 

الحجر الصحي. وقد ناديُت يف نيسان/أبريل بإنهاء العنف ضد 

املرأة يف كل مكان. والتزم نحٌو من 146 دولة عضواً بإدراج منع 

العنف والتصدي له يف خططها للتصدي لجائحة كوفيد-19.

نداء من أجل العمل يف مجال حقوق 
اإلنسان

االستهانة  مظاهر  فيه  تفشت  وقت  يف  كوفيد-19  جائحة  َحّلت 

بحقوق اإلنسان. ويف شباط/فرباير، وجهنا نداء من أجل العمل 

الكرامة  بجعل  إطاره  يف  التزمنا  اإلنسان  حقوق  مجال  يف 

مجاالت  عىل  خاصة  الرتكيز  مع  املنظمة،  عمل  جوهر  اإلنسانية 

والحقوق  املستدامة؛  التنمية  صلب  هي  التي  الحقوق  قبيل  من 

ومساواة  الجنسني  بني  واملساواة  األزمات؛  أوقات  يف  الواجبة 

املدني؛  والحيز  العامة  واملشاركة  الحقوق؛  يف  بالرجل  املرأة 

والحقوق  املناخية؛  العدالة  سيما  وال  املقبلة،  األجيال  وحقوق 

الجديدة لحقوق  العمل الجماعي؛ واملجاالت  التي هي يف صميم 

عىل  االلتزامات  هذه  وضع  إىل  فورا  الجائحة  وأدت  اإلنسان. 

التي  التدابري  يف  الزاوية  حجر  اإلنسان  حقوق  وشكلت  املحك. 

اتخذتها األمم املتحدة ملواجهتها.

تجديد تعددية األطراف

ال يمكننا ونحن يف طريق التعايف من هذه الجائحة أن نعود إىل 

عقد  إىل  نحتاج  فنحن  القلة.  أجل  من  إال  يعمل  يكن  لم  عالم 

بني  فيما  جديد  عاملي  اتفاق  وإىل  الدول  داخل  جديد  اجتماعي 

الدول. ونحتاج إىل حوكمة عاملية جديدة، وإىل إعادة التوازن يف 

العاملية  العامة  املنافع  توفري  وإىل  والتجارية،  املالية  النظم 

اتخاذ  يف  االستدامة  بمعايري  واالسرتشاد  فعال،  بشكل  الحيوية 

من  التعايف  أجل  من  جهودنا  يف  نستند  أن  ويجب  القرارات. 

العوملة  إىل  األطراف  بتعددية  العمل  جائحة كوفيد-19 وتجديد 

يف  والعيش  وكرامتهم،  البرش  جميع  حقوق  ورعي  املنصفة، 

الحسبان،  يف  املقبلة  األجيال  حقوق  وأخذ  الطبيعة،  مع  توازن 

وقياس النجاح ال باملعايري االقتصادية وإنما باملعايري اإلنسانية. 

جائحة  تجربة  من  املستمدة  العربَ  وحسب  ليست  وهذه 

كوفيد-19. وإنما هي أيضا رصيُح الرغبة املعَرب عنها يف العملية 

الخامسة  الذكرى  بمناسبة  أجريت  التي  العاملية  التشاورية 

نظام  إىل  يحتاجون  فالناس  املتحدة.  األمم  إلنشاء  والسبعني 

الكاملة  املشاركة  عىل  ويقوم  أجلهم  من  يعمل  العاملية  للحوكمة 

والشاملة واملتساوية يف املؤسسات العاملية. وأتطلع إىل العمل مع 

يتيح  قدماً  للميض  طريق  لرسم  املدني  واملجتمع  األعضاء  الدول 

لنا االستجابة لهذه التوقعات عن طريق العمل املشرتك.

تعاونا  األطراف  املتعددة  النُُهج  نبني  ونحن  أيضا  وسنحتاج 

دفعًة  أن تعطي  التكنولوجيا  فبمقدور  الرقمي.  املجال  أقوى يف 

بلوغ  وملساعي  كوفيد-19  جائحة  من  التعايف  لجهود  قوية 

التعاون  أجل  من  الطريق  وخريطة  املستدامة.  التنمية  أهداف 

شامل  رقمي  ملستقبل  رؤية  ج  تروِّ وضعتها  التي  الرقمي 

ومستدام للجميع.

 مشاركة يف اجتماع عام تحيي إحدى موظفات األمم املتحدة. وقد عقد االجتماع العام يف إطار الدورة الثالثة والستني للجنة وضع املرأة 
)نيويورك، 12 آذار/مارس 2019( 

 إن عملنا يف درء األزمات والتصدي لها 
وإعادة البناء يجب أن يسرتشد دائما بمبادئ 

املساواة وإدماج الجميع. ويجب أن نسعى 
بشكل خاص إىل تحقيق املساواة بني الجنسني 

وإدماج منظور اإلعاقة. 

آنا ماريا مينينديز، كبرية مستشاري السياسة العامة

 إن الثمار التي سيجنيها الخَلف من العمل 
العاملي الذي نقوم به اآلن مرهونة بثالثة عوامل: 

متى وكيف وألجل َمن نعمل. 

فولكر تورك، األمني العام املساعد للتنسيق االسرتاتيجي



18     تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 2020    تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  2020    19

199520002002 2001200520082011201220142015

2016
2017

20192020 2018

إعالن بيجني

املؤتمر العاملي الرابع املعني باملرأة ومنهاج العمل

املرأة والسالم واألمن
قرار مجلس األمن 1325 )2000(

توافق آراء 
مونتريي

 املؤتمر الدويل 
لتمويل التنمية

إعالن موريشيوس 
مواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية 

املستدامة للدول الجزرية الصغرية النامية

إعالن اسطنبول
برنامج العمل لصالح أقل البلدان 

نمواً للعقد 2020-2011 

إعالن فيينا
برنامج العمل لصالح البلدان النامية غري 

الساحلية للعقد 2024-2014 

إطار ِسنداي 
إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 

للفرتة 2030-2015

اتفاق باريس
اتفاق باريس لألطراف يف 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغري املناخ

خطة عمل أديس أبابا
املؤتمر الدويل الثالث لتمويل التنمية

إعالن الدوحة
مؤتمر األمم املتحدة الثالث عرش ملنع الجريمة والعدالة الجنائية

مكافحة املخدرات 
االلتزام املشرتك بالتصدِّي 

ملشكلة املخدِّرات العاملية 
ال  ومواجهتها عىل نحو فعَّ

 )قرار الجمعية العامة 
دإ-1/30(

الحفاظ عىل السالم 
اإلطار الجديد للحفاظ عىل السالم، 
الذي اعتمد يف قرار الجمعية العامة 

262/70 وقرار مجلس األمن املطابق 
  )2016( 2282

الخطة الحرضية 
الجديدة 

مؤتمر األمم املتحدة 
املعني باإلسكان والتنمية 

الحرضية املستدامة 
)املوئل الثالث(

اإلعالن املتعلق 
باملحيطات 

 محيطاتنا، مستقبلنا: 
نداء للعمل

الشباب والسالم واألمن
قرار مجلس األمن 2419 
)2018( الذي يستند إىل 

القرار 2250 )2015(

مبادرة العمل من أجل 
حفظ السالم 

إعالن االلتزامات املشرتكة 
بشأن عمليات األمم املتحدة 

لحفظ السالم

الهجرة 
االتفاق العاملي من أجل 
الهجرة اآلمنة واملنظمة 

والنظامية

الالجئون 
االتفاق العاملي بشأن الالجئني

خطة عام 2030  
توفر خطة عام 2030 املعنونة 

“تحويل عاملنا: خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030” خطة 

 مشرتكة للسالم واالزدهار 
 للناس ولكوكب األرض، اآلن 

 ويف املستقبل. وتنطوي يف 
 صميمها عىل 17 هدفاً من 

أهداف التنمية املستدامة

ريو + 20
مؤتمر التنمية 

املستدامة

مسار ساموا 
إجراءات العمل 

ل للدول  املعجَّ
الجزرية الصغرية 

النامية 

إعالن الدوحة
مؤتمر املتابعة بشأن التمويل من أجل التنمية

إعالن مؤتمر القمة العاملي 
التنمية، والسالم واألمن الجماعي، وحقوق اإلنسان 

وسيادة القانون، وتعزيز األمم املتحدة

إعالن األلفية
مؤتمر القمة واألهداف اإلنمائية لأللفية

 خطة عام 2030 وخطة 
عام 2063 

إطار لرشاكة متجددة بني األمم املتحدة 
واالتحاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا 

للتكامل والتنمية للفرتة 2027-2017، 
دعماً لخطة االتحاد األفريقي لعام 

2063: أفريقيا التي نصبو إليها

 إعالن ديربان لعام 2001 
بشأن العنرصية

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

متحدون من أجل اإلصالح 

تنفيذ خطة األمني العام إلصالح األمم 
املتحدة يف ميادين التنمية واإلدارة 

والسالم واألمن  
حقوق اإلنسان

نداء األمني العام للعمل من 
أجل حقوق اإلنسان

التضامن العاملي من أجل 

مكافحة كوفيد-19  

قرار الجمعية العامة 270/74 وقرار 
مجلس األمن 2532 )2020( بشأن 

وقف إطالق النار عىل الصعيد العاملي

*   يُظهر الرسم البياني مجموعة مختارة من الربامج والخطط التي وّلدت تحوالت منذ عام 1995، 

والقائمة ليست شاملة.

يسرتشد برنامج عمل األمم املتحدة أيضاً بعدة واليات ترشيعية أخرى.

تتمحور األهداف الطويلة األجل لألمم املتحدة حول خطط مؤدية إىل التحّول نالت تأييد أو ترحيب الدول األعضاء. 

خطط تحويلية مختارة* 
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تعزيز منظمتنا

واصلنا  األطراف،  تعددية  تنشيط  إىل  الرامية  جهودنا  إطار  يف 

املتحدة  األمم  فعالية  لتحسني  طموح  إصالحي  برنامج  تنفيذ 

هياكل  بُنًى جديدة ضمن  أنشئت   2019 عام  ففي  ومساءلتها. 

واإلدارة،  واألمن  والسالم  التنمية  بمسائل  املعنية  العامة  األمانة 

أذكى  بطريقة  االستجابة  من  املنظمة  تمكني  منها  الغاية  كانت 

ركائز  جميع  يف  أفضل  بشكل  والتعاون  الناشئة،  لالحتياجات 

النهج الجديدة املستحدثة يف  التجربُة جدوى  أثبتت  عملها. وقد 

مواصلة  من  املتحدة  األمم  مكنت  إذ  اإلصالحات،  هذه  سياق 

عملها الحاسم دون انقطاع يف جميع أطوار جائحة كوفيد-19.

ولن ينفعنا يف الحفاظ عىل بقائنا يف املستقبل إال منظمٌة منصفة 

ضمن  الجنسني  بني  املساواة  عىل  حافظنا  لقد  للجميع.  شاملة 

أفراد اإلدارة العليا، وأصبح لدينا اآلن أكرب عدد يف تاريخ املنظمة 

اللواتي يعملن رئيسات للبعثات ونائبات للرئيسات.  من النساء 

الناحية  من  تنوعاً  أكثر  عاملة  قوة  بناء  أجل  من  أيضا  ونعمل 

الجغرافية. ففي آذار/مارس 2020، أعلنُت اسرتاتيجية التنوع 

الجغرايف التي ترمي إىل تحسني تمثيل الدول األعضاء غري املمثلة 

2019، أعلنُت  يف األمانة العامة واملمثلة تمثيال ناقصا. ويف عام 

لالرتقاء  اإلعاقة  منظور  إلدماج  املتحدة  لألمم  اسرتاتيجية  أول 

بمعايري املنظمة وأدائها وتعزيز الجهود املنسقة لتعميم مراعاة 

اعتبارات اإلعاقة يف جميع أنحاء منظومة األمم املتحدة.

األمني العام أنطونيو غوترييش مع أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيني املعني بالتنسيق )نيويورك، ترشين الثاني/نوفمرب 2019( 
اجتماع عام للمجتمع املدني واألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش: كان االجتماع العام فرصة للمجتمع املدني للتواصل مع األمني العام وقيادته العليا بشأن 

املواضيع املتعلقة باملساواة بني الجنسني وعمل األمم املتحدة )نيويورك، 12 آذار/مارس 2019( 

الحادي  القرن  تحديات  مواجهة  عىل  قدرتنا  ولتحسني 

والعرشين، اشرتك 50 كيانا من كيانات األمم املتحدة يف تصميم 

املعتمد  للتغيري  شامل  دليل  بمثابة  لتكون  للبيانات  اسرتاتيجية 

عملنا،  جوانب  جميع  يف  متغلغلة  فالبيانات  البيانات.   عىل 

تنفيذ  األهمية يف  بالغ  أمر   - بمسؤولية  ر  تسخَّ عندما   - وقوتها 

الخطط العاملية التي نعمل من أجلها.

وال يزال عمل املنظمة وإصالحاتها عرضة لخطر االختالل املايل. 

ففي عام 2019، واجهت املنظمة أسوأ نقص يف السيولة النقدية 

الوضع  يزداد  وقد  الزمن،  من  عقد  خالل  العادية  امليزانية  يف 

تحديد  إىل  النقدية  القيود  وتضطرنا   .2020 عام  يف  سوءاً 

أساس  عىل  ال  األموال،  توافر  أساس  عىل  العمل  أولويات 

األولويات الربنامجية.

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

التكافؤ بني الجنسني يف كل واحد من املستويات 

ال تزال هناك تحديات تعرتض تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف 
امليدان، وال سيما يف عمليات السالم التي ستظل تحظى 

باالهتمام الكامل يف جهود كبار القادة من أجل بلوغ هدف 
التكافؤ يف كل واحد من املستويات يف املنظمة بحلول عام 2028

حقق األمني العام هدفه املتمثل يف تحقيق التكافؤ بني الجنسني 
بنسبة 50/50 يف صفوف كبار القادة يف وظائف وكالء األمني 

العام واألمناء العامني املساعدين العاملني عىل أساس التفرغ 
وذلك يف كانون الثاني/يناير 2020، أي قبل املوعد املحدد 

بعامني تقريبا 

تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف األمم املتحدة 

•33
911/2 740

•48
4 035/8 484

مد-2 مد-1 ف-5 ف-4 ف-3 ف-2 مجموع املوظفني

•30

•35

•40

•45

•50

•55

•60

  التكافؤ بني الجنسني يف املقر       التكافؤ بني الجنسني يف املواقع امليدانية 
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 اسرتاتيجية األمني العام لتسخري البيانات الالزمة للعمل 
من قبل الجميع يف كل مكان

تحديات  مواجهة  عىل  قدرتنا  لتعزيز 
العام  األمني  أعلن   ،21 القرن 
من  البيانات  لتسخري  اسرتاتيجيته  
كل  يف  الجميع  قبل  من  العمل  أجل 
مكان – التي هي خطة شاملة للتغيري 
املرتكز عىل البيانات استناداً إىل أفضل 

املمارسات يف العالم.

جوانب  جميع  يف  متغلغلة  فالبيانات 
ر  تسخَّ عندما   - وقوتها  عملنا، 
بمسؤولية - أمر بالغ األهمية يف تنفيذ 
من  نعمل  التي  العاملية  األولويات 
املتحدة  األمم  أرسة  تأثري  إن  أجلها. 
وخربتها وترابطها يخلق فرًصا فريدة 
مجال  يف  “العمل  بـ  للنهوض 
البيانات” عىل الصعيد العاملي بتبرص 

وفعالية ونزاهة. 

وستقود هذه االسرتاتيجية جهودنا يف 
حتى  األجل:  طويل  تحويل  مسار 
من  مكان،  كل  يف  واحد،  كل  يتمكن 
باعتبارها  البيانات  استخدام  تطوير 
والتأثري  للفهم  اسرتاتيجيا  موردا 
والنزاهة من أجل تنفيذ والياتنا لفائدة 

الناس والكوكب عىل نحو أفضل.

 زائرة شابة ترتدي قميصا كتب عليه “جيلنا سيغري العالم” تستمع إىل مرشدة سياحية ترشح أساليب عمل مجلس األمن 
)نيويورك، 15 ترشين الثاني/نوفمرب 2019(

آفاق املستقبل

تتيح لنا الجهود التي نبذلها للتعايف من آثار جائحة كوفيد-19 

عقد  وضع  يعني  وهذا  مساواة.  أكثر  عالم  لبناء  الفرصة 

التعليم والعمالة  التكامل بني  اجتماعي جديد - يتحقق يف ظله 

املساواة  أساس  عىل   - االجتماعية  والحماية  املستدامة  والتنمية 

بني الجميع يف الحقوق والفرص. ويجب أن تشمل نظم الحماية 

االجتماعية يف املستقبل التغطية الصحية الشاملة وتعزيز عمالة 

العامة،  الخدمات  يف  واالستثمار  الجنسني،  بني  واملساواة  املرأة 

وإقامة اقتصادات تعمل لصالح الناس والكوكب.

إىل  التوازن  إعادة  فيه  يتم  عاملي جديد  اتفاق  إىل  أيضا  ونحتاج 

يف  واالسرتشاد  والتجارية  املالية  والنظم  العاملية  الحوكمة 

القرارات بمعايري االستدامة، بما يسهم يف تحقيق تطلعات خطة 

2030. وإذا كانت جائحة كوفيد-19 مأساة إنسانية، فقد  عام 

أفضل،  نحو  عىل  بالبناء  فلنلتزم  نادرة.  فرصة  أيضا  أوجدت 

قبل  ُوّقع  الذي  امليثاق  يف  الواردين  والعزم  بالرؤية  مستمسكني 

املشرتك  طريقنا  ينري  الذي  النرباس  يشكل  زال  وما  عاما   75

صوب املستقبل.
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األطفال  

تغذية 16 مليون طفل بواسطة الوجبات 
املدرسية اليومية  

إفادة 51 مليون طفل بربامج التحويالت 
النقدية 

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

توفري اللقاحات لفائدة 50 يف املائة من 
 أطفال العالم، مما ساهم يف إنقاذ حياة 

3 ماليني شخص سنوياً 

املياه املأمونة والرصف الصحي  

تسهيل حصول 18,3 مليون شخص عىل 
مياه الرشب بطريقة مأمونة 

مساعدة 15,5 مليون شخص يف الحصول 
عىل خدمات الرصف الصحي األساسية

الوقاية من األمراض 

دعم تلقيح 108 ماليني شخص ضد الحمى 
الصفراء  

تقديم املساعدة لشحن 21 مليون جرعة 
من لقاح الكولريا الفموي  

تقديم املساعدة لتدريب آالف األخصائيني 
الصحيني، واختبار 000 220 عينة، وتلقيح 

000 303 شخص يف إطار خطة ملواجهة 
تفيش مرض اإليبوال امتدت عىل 22 شهرا  

النزوح 

تسجيل 9 ماليني الجئ العام املايض يف 
نظام األمم املتحدة الستخدام القياسات 

البيومرتية يف إدارة شؤون الهوية يف 69 بلداً  

مساعدة أكثر من 000 81 شخص عديم 
الجنسية يف اكتساب الجنسية أو تأكيدها  

مساعدة 82,5 مليون شخص فروا من 
الحروب واملجاعة واالضطهاد وتقديم الحماية لهم  

سبل العيش  

دعم 5 ماليني شخص يف 28 بلداً منكوبة 
بأزمات يف الحصول عىل فرصة عمل أو عىل 

مصدر عيش أفضل  

مساعدة 24 مليون شخص يف 22 بلدا يف 
الحصول عىل الخدمات املالية  

التعاون مع 30 حكومة يف وضع مؤرشات 
للفقر املتعدد األبعاد لتحسني اإلدماج 

االجتماعي

حقوق اإلنسان

السعي إىل حماية حقوق اإلنسان وفضح 
االنتهاكات ومساءلة مرتكبيها عن طريق إيفاد 

500 7 بعثة رصد 

مساعدة 000 40 شخص من ضحايا 
التعذيب يف 78 بلدا  

إقامة رشاكات مع 89 بلداً من أجل إصالح 
القوانني التمييزية   

السالم واألمن

د أكثر من 40 بعثة سياسية وعملية  تعهُّ
لحفظ السالم، يعمل فيها 000 95 من أفراد 

حفظ السالم 

إيفاد مبعوثني وممثلني خاصني لألمني العام 
يف إطار الجهود الرامية إىل ضمان تحقيق 

السالم املستدام يف 54 سياقا 

مساعدة نحو 60 بلدا يف إجراء انتخاباتها 

العمل املناخي

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

حشد التمويل ودعم تنمية الطاقة املتجددة 
يف أكثر من 27 بلداً نامياً 

دعم توفري الطاقة النظيفة املستدامة 
امليسورة التكلفة لفائدة 000 800 أرسة 

معيشية تقودها نساٌء يف 16 بلدا

األمن الغذائي 

توفري الغذاء واملساعدة لفائدة 87 مليون 
شخص يف 83 بلداً  

مساعدة 25 مليون شخص بالتحويالت 
النقدية يف 62 بلداً، وتمكني الناس من تحقيق 

نتائج التغذية مع تعزيز األسواق املحلية يف 
الوقت ذاته 

املرأة

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

أو التصدي له  

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

مؤازرة 000 150 امرأة يف الحصول عىل 
املساعدة القانونية  

الدعوة لصالح مشاركة املرأة وتمكينها يف 
املجال االقتصادي، ويشمل ذلك اعتماد 82 

قانوناً وسياسة عامة يف 40 بلداً  

مجلس الوصايةمحكمة العدل الدوليةاملجلس االقتصادي واالجتماعياألمانة العامةمجلس األمنالجمعية العامة

األمانة العامة هي أحد األجهزة الرئيسية ألرسة األمم املتحدة يف نطاقها األوسع. وتتألف األجهزة من عدد كبري من الوكاالت والصناديق 

والربامج؛ والهيئات الفرعية؛ واللجان الفنية واإلقليمية؛ ومعاهد التدريب وغريها. 

وفيما ييل عينة من عمل أرسة األمم املتحدة األوسع نطاقا، وال سيما عمل الوكاالت والصناديق والربامج العاملة يف امليدان.

األجهزة الرئيسية

أرسة األمم املتحدة: عملنا

 مؤسسات 

 البحث 

والتدريب

 اللجان 

الفنية

 اللجان 

اإلقليمية
الوكاالت 

املتخصصة

 املنظمات 

ذات الصلة

 اإلدارات 

واملكاتب

الهيئات 

والكيانات 

األخرى

 الهيئات 

الفرعية

 الهيئات 

الفرعية

الصناديق 

والربامج
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التصدي للجائحة استنادا إىل ثالث ركائز

تستند جهودنا يف التصدي للجائحة إىل ركائز ثالث: أوال، اتخاذ 

أجل  من  العمل  ترسيع  تشمل  النطاق،  واسعة  صحية  تدابري 

كل  يف  الناس  لجميع  والعالج  التشخيص  وأدوات  اللقاح  توفري 

عىل  املرتتبة  املدمرة  اآلثار  معالجة  يف  االجتهاد  ثانيا،  مكان؛ 

واإلنساني  االقتصادي  االجتماعي  الصعيد  من  كل  الجائحة عىل 

التعايف  جهود  تستند  أن  ضمان  ثالثاً،  اإلنسان؛  حقوق  وصعيد 

أكثر  مجتمعات  بناء  يكفل  بما  أفضل،  نحو  عىل  البناء  مبدأ  إىل 

نظام  وإقامة  الصمود،  عىل  وقدرة  واستدامة  وشموال  مساواة 

واإليفاء  الحاسمة  العاملية  العامة  املنافع  حماية  عىل  قادر  دويل 

بواجب توفريها.

جهود األمم املتحدة من أجل التصدي لجائحة 
كوفيد-19

الوفيات عدد 

10 000 من  أكثر 

10 000 — 1 000

1 000 — 100

100 — 10

10 — 1 

صفر

بيانات تقّدم  لم 

ينطبق ال 
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أدت جائحة كوفيد-19 يف وقت وجيز إىل وفاة مئات اآلالف من 

االقتصادات،  عجلة  وأوقفت  بالعدوى،  املاليني  وإصابة  الناس 

فهي  املعارصة.  الحياة  مظاهر  من  مظهر  كل  بالخلل  وأصابت 

وأزمة  اقتصادية،  أزمة  إنها  صحية:  أزمة  مجرد  من  أكرب 

إنسانية، وأزمة أمنية، وأزمة يف مجال حقوق اإلنسان. وتتطلب 

يف  التفكري  إعادة  العاملي  الصعيد  عىل  للجائحة  التصدي  تدابري 

بنيات املجتمعات ويف سبل تعاوننا من أجل الصالح العام.

 25 آب/أغسطس 
كوفيد-19 وتحويل قطاع 

السياحة

 4 آب/أغسطس 
التعليم أثناء جائحة كوفيد-19 

وما بعدها 

 30 تموز/يوليه 
 تأثري جائحة كوفيد-19 
عىل جنوب رشق آسيا 

 28 تموز/يوليه
 جائحة كوفيد-19 

يف عالم حرضي

مبادرات األمني العام يف مجال السياسات

 23 تموز/يوليه 
 تأثري جائحة كوفيد-19 

عىل املنطقة العربية

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

البحر الكاريبي

 31 آذار/مارس 
مسؤولية مشرتكة، تضامن عاملي: 

مواجهة اآلثار االجتماعية 
االقتصادية

 23 آذار/مارس 
نداء من أجل وقف إطالق النار 

عىل الصعيد العاملي

 23 نيسان/أبريل
 كوفيد-19 وحقوق اإلنسان: 

كلنا معنيون

 17 نيسان/أبريل 
 الديون وجائحة كوفيد-19: 

تدابري تضامنية عاملية

آذار/مارس

آب/أغسطستموز/يوليه

نيسان/أبريل

 16 نيسان/أبريل
أثر جائحة كوفيد-19 عىل 

األطفال

 9 نيسان/أبريل 
 أثر جائحة كوفيد-19 

عىل النساء

 5 نيسان/أبريل 
 نداء من أجل مناهضة 

العنف الجنساني 

 9 حزيران/يونيه 
أثر جائحة كوفيد-19 عىل 
األمن الغذائي والتغذية 

 3 حزيران/يونيه 
جائحة كوفيد-19 

واملرتحلون

 25 حزيران/يونيه 
التدابري الشاملة التي اتخذتها 

األمم املتحدة للتصدي لجائحة 
كوفيد-19

 19 حزيران/يونيه 
 عالم العمل 

وجائحة كوفيد-19 

حزيران/يونيه

 8 أيار/مايو 
نداء من أجل مناهضة 

الكراهية وكره األجانب 

 6 أيار/مايو 
مراعاة احتياجات ذوي 

اإلعاقة يف تدابري التصدي 
لجائحة كوفيد-19 

 1 أيار/مايو 
أثر جائحة كوفيد-19 عىل 

كبار السن

 21 أيار/مايو 
حملة التحقق من املعلومات الوقائعية 

املوثوقة بشأن كوفيد-19

 20 أيار/مايو 
أثر جائحة كوفيد-19 يف أفريقيا 

 13 أيار/مايو 
كوفيد-19 والحاجة إىل اتخاذ إجراءات 

بشأن الصحة النفسية 

أيار/مايو

الحدود واألسماء املبينة يف هذه الخريطة والعالمات املستخدمة فيها ال تعني أن األمم املتحدة 

تقرها أو تقبلها رسميا.
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اسرتاتيجيات عمليات التصدي املشرتكة بني أرسة األمم املتحدة ورشكائها

1 -  الصحة: الخطط االسرتاتيجية للتأهب ملواجهة جائحة كوفيد-19 والتصدي لها

احتياجات التمويل

الرشكاء األهداف االسرتاتيجية

أكثر من 200 
من الحكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري 

الحكومية ومعاهد البحث ومؤسسات األعمال

بلغت االحتياجات املطلوبة

 1,74 بليون دوالر
 ُحّصل منها 1,44 بليون دوالر )مّول منها 83 يف املائة(

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

احتياجات التمويل

الرشكاء األهداف االسرتاتيجية

أكثر من 165 
مؤسسة وطنية يف البلدان واألقاليم التي تعمل بها 

أفرقة قطرية تابعة لألمم املتحدة

بلغت االحتياجات املطلوبة

1 بليون دوالر 
ُحّصل منها 58 مليون دوالر )مّول منها 6 يف املائة( 

تعبئة جميع القطاعات واملجتمعات املحلية 1
انتقال  من  والوقاية  املتفرقة  واملجموعات  الحاالت  يف  التحكم 

العدوى عىل الصعيد املجتمعي 2

خفض الوفيات 4
إيجاد لقاحات وعالجات مأمونة وفعالة 5

حماية الخدمات والنظم الصحية يف أثناء األزمة 1
حماية الناس: الحماية االجتماعية والخدمات األساسية 2

والتعاون  الكيل  االقتصاد  صعيد  عىل  املتخذة  التدابري  تيسري 
املتعدد األطراف 4

دعم التماسك االجتماعي والصمود املجتمعي 5

حماية الوظائف واملنشآت الصغرية واملتوسطة  والقطاع غري الرسمي 3

وقف انتقال العدوى عىل الصعيد املجتمعي 3

2 -  العمل اإلنساني: خطة االستجابة اإلنسانية عىل الصعيد العاملي
األهداف االسرتاتيجية

أكثر من 110 
من املنظمات الدولية واملنظمات غري الحكومية 

بلغت االحتياجات املطلوبة

10,31 باليني دوالر
ُحّصل منها 2,475 باليني دوالر )مّول منها 24 يف املائة( 

االعتالل  معدالت  وتقليص  كوفيد-19  جائحة  انتشار  احتواء 
والوفاة 1

حقوق  إعمال  تراجع  ومن  البرشية  األصول  تدهور  من  الحد 
اإلنسان والتفكك االجتماعي وتقلص سبل العيش 2

الضعيفة  والفئات  واملهاجرين  والنازحني  الالجئني  حماية 
ومساعدتهم ومنارصة قضاياهم  3

ً االهتمام بأشد البلدان والسكان ترضرا

البداية، دعوُت إىل إيالء اهتمام خاص ألشد املترضرين من  منذ 

الجائحة. ويدخل يف هذا اإلطار 63 بلدا من البلدان التي تعاني 

أصال من أزمات إنسانية أو أزمات الالجئني، والفئات الضعيفة 

جهودنا  يف  الركب  خلف  شخص  أي  نرتك  أن  بوسعنا  فليس 
العالم،  قادة  ولدعم  آثارها.  من  والتعايف  الجائحة  ملكافحة 
يف  هم  من  صوب  الجهود  لتوجيه  سياساتية  موجزات  أصدرُت 

أمّس الحاجة إليها. فلن يَسَلم أحد حتى يَسَلم الجميع.

 جهود أرسة األمم املتحدة 
األوسع نطاقا

لقد تجندت منظومة األمم املتحدة بأرسها وراء منظمة الصحة 
العاملية فيما اتخذته من تدابري صحية لتوزيع اإلمدادات الطبية، 
الفحص  عمليات  ودعم  الصحيني،  األخصائيني  وتدريب 
والتعقب، والوقاية من انتشار الفريوس، ونرش املعلومات، ودعم 

الخطط الوطنية.

بشأن  العالم  قادة  مع  اجتماع  إىل  دعوُت  عاما،  أمينا  وبصفتي 
ميسورة،  بتكلفة  عامليا  يتاح  لقاح  صنع  يف  التعاون  موضوع 
آذار/  23 ويف  الديون.  عبء  وتخفيف  التمويل  مسائل  وبشأن 
العاملي،  الصعيد  النار عىل  إىل وقف إطالق  نداء  مارس، وجهُت 
حركة   20 من  وأكثر  عضوا،  دولة   180 من  يقرب  ما  أيده 

مسلحة، و 800 هيئة من املجتمع املدني.

مليون   100 من  ألكثر  الدعم  بالفعل  اإلنسانية  وكاالتنا  وتقدم 
قصوى  أولوية  تويل  وهي  العالم،  أنحاء  جميع  يف  شخص 

ملواصلة توفري املساعدة املنقذة للحياة يف وقت تواصل فيه أيضا 
تصديها  يف  نطاقا  األوسع  املتحدة  األمم  منظومة  جهود  دعم 
للجائحة من خالل الخطة اإلنسانية العاملية ملواجهة كوفيد-19.

يف  املساعدة  نقدم  اإلنمائية،  املتحدة  األمم  منظومة  خالل  ومن 
والحماية  األساسية؛  الصحية  الخدمات  هي:  مجاالت  خمسة 
وتقديم  الوظائف  وحماية  األساسية؛  والخدمات  االجتماعية 
الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والعاملني يف القطاع غري 

الرسمي؛ والتمويل؛ والتماسك االجتماعي والقدرة عىل الصمود.

للجائحة  التصدي  لدعم  القطرية  املتحدة  األمم  أفرقة  وتجندت 
املالية  واملؤسسات  الحكومات  مع  بالتعاون  منسق،  نحو  عىل 
االجتماعي  األثر  تقييمات  الجهات يف مجال  من  الدولية وغريها 
الطوارئ  “حالة  بأسلوب  رسيعة  حلول  وإيجاد  االقتصادي 

اإلنمائية”.

بإرشادات  والرشكاء  الحكومات  املتخصصة  الوكاالت  وتدعم 
البحري،  والشحن  والطريان،  العامة،  الصحة  تدابري  بشأن 
والسياحة، والتكنولوجيا، واإلمدادات الغذائية واألمن، والزراعة، 

وغريها من املجاالت التي ترضرت من الجائحة.

حماية  ملواصلة  التخفيف  تدابري  السالم  حفظ  بعثات  واتخذت 
عىل  ذاته  الوقت  يف  العمل  مع  املستضعفة  املحلية  املجتمعات 
استمرار  عىل  والحفاظ  وصحتهم  موظفينا  سالمة  تعزيز 

العمليات.

واملثليون  واملثليات  واملسنون  واألطفال  النساء  بينها  من  التي 

وحاملو  الجنسانية  الهوية  ومغايرو  الجنيس  امليل  ومزدوجو 

املتعلقة  االعتبارات  وذوو  اإلعاقة،  وذوو  الجنسني،  صفات 

بالصحة العقلية، واملرتحلون. 

الرشكاء

احتياجات التمويل
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قامت بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان بتدريب األخصائيني االجتماعيني والناشطني الشباب عىل تثقيف املجتمعات املحلية بشأن سبل 
الحماية من اإلصابة بمرض كوفيد-19 )بور، جنوب السودان، 15 تموز/يوليه 2020(
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UN FAMILY SUPPORT ON THE GROUND جهود أرسة األمم املتحدة عىل أرض الواقع

التنسيق الطبي

بلداً   174 بني  االسرتاتيجية  الجهود  تنسيق 

وبني منظمة الصحة العاملية يف مجال التأهب 

ملواجهة جائحة كوفيد-19 والتصدي لها 

سالسل اإلمدادات الطبية

معدات  من  قطعة  مليون   452 من  أكثر 

الحماية الشخصية ُشحنت أو سيجري شحنها 

سالسل اإلمدادات الطبية

املرض  تشخيص  أدوات  من  مليون   29

أو سيجري  ُشحنت  الجماعية  الرعاية  ولوازم 

شحنها 

التنسيق الطبي

خططها  صوغ  يف  بلدا   123 إىل  الدعم  تقديم 

الصحية الوطنية وتسجيل احتياجاتها املالية يف بوابة 

منظمة الصحة العاملية الخاصة بالرشكاء 

الدعم الطبي

توفري 000 12 رسير من قبل شبكة أفرقة إدارة 

العاملية  الصحة  ملنظمة  التابعة  الطوارئ  حاالت 

لتعزيز قدرات الرعاية الرسيرية

التصدي لألزمة

مساهمة 110 من الحكومات واملنظمات غري 

العاملية  الخطة  إطار  يف  باألموال  الحكومية 

لتلبية االحتياجات اإلنسانية

الدعم املجتمعي

شخص  بليون   2,6 بزهاء  االتصال  جرى 

والحصول  بالوقاية  املتعلقة  الرسائل  بواسطة 

عىل الخدمات الصحية 

التصدي لألزمة 

بلداً   63 من  قائمة  بوضع  الرسعة  وجه  عىل  القيام 
الطارئة  املساعدة  من  األولوية  سبيل  عىل  لالستفادة 
عن طريق االستعانة بمؤرش إدارة املخاطر يف مواجهة 

جائحة كوفيد-19 

الدعم املجتمعي

 119 من  أكثر  يف  شخص  ماليني   4,2 مشاركة 

املفتوحة  العاملية  الصحة  منظمة  دورات  من 

املتخصصة يف املواضيع املتعلقة بمرض كوفيد-19 

التصدي لألزمة

من  ترضرت  معيشية  أرسة   22  493 تزويد 

إنسانية متعددة  نقدية  جائحة كوفيد-19 بمنح 

القطاعات لتلبية االحتياجات األساسية 

الدعم املجتمعي

املجال  يف  متخصص  شخص  مليون   2,1 تدريب 

الصحي والعمل املجتمعي عىل كشف حاالت العدوى 

بالفريوس وإحالتها وإدارتها عىل نحو مالئم يف امليدان 

التصدي لألزمة

من  معيشية  أرسة  مليون   36 استفادة 

تقدمها  إضافية  أو  جديدة  اجتماعية  مساعدات 

الحكومات بدعم من كيانات األمم املتحدة

التعايف عىل نحو أفضل

تتجاوز  هشاشة  أوجه  عن  اللثام  كوفيد-19  جائحة  أماطت 

الجائحة  آثار  من  التعايف  ويتيح  العاملية.  الصحة  نطاق  بكثري 

التي  والثغرات  واإلقصاء  الالمساواة  أوجه  ملعالجة  الفرصة 

والعديد  املناخ  أزمة  ومواجهة  االجتماعية،  الحماية  نظم  تعتور 

من مظاهر الظلم التي كشفتها. فبدالً من العودة إىل النهج غري 

والنظم  املتجددة  الطاقة  اعتماد  إىل  ننتقل  أن  يجب  املستدامة، 

الغذائية املستدامة، وكفالة املساواة بني الجنسني، وبناء شبكات 

الشاملة  الصحية  التغطية  وتوفري  االجتماعي،  لألمان  أقوى 

وإقامة نظام دويل قادر عىل الوفاء بما هو مطلوب.

مواصلة عملنا

استطاعت األمم املتحدة أن تواصل القيام بعملها بأقل قدر من 

هو  ما  بفضل  وذلك  كوفيد-19  جائحة  أثناء  يف  االنقطاع 

األعمال،  ترصيف  استمرارية  لضمان  قوية  تدابري  من  موضوع 

القليلة  السنوات  مدى  عىل  جرت  التي  االستثمارات  ذلك  يف  بما 

املاضية يف مجال منصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي 

بينهم  فيما  التعاون  يف  االستمرار  من  املنظمة  موظفي  مكنت 

أن  منهم  كبرية  أعداد  عىل  تعني  وقد  اإلنتاجية،  يف  التعثر  وعدم 

ينتقلوا فجأة إىل ترتيبات العمل عن بعد. 

الثاني/يناير  كانون  منذ  نفذت  التي  اإلصالحات  لنا  وأتاحت 

2019 أن نواجه بفعالية تحدي العمل يف أثناء الجائحة. وتشمل 

التغيريات التي أحدثها اإلصالح وضع نظام جديد قوي ومستقل 

املفوضة  السلطة  وتعزيز  املستدامة،  التنمية  جهود  لتنسيق 

املسائل  أفضل  بشكل  يعالجوا  أن  من  لتمكينهم  املديرين  لكبار 

إدارة  يف  أذكى  نهج  إىل  والتحول  ومواقعهم،  بوالياتهم  املرتبطة 

والخدمات  السلع  عىل  الرسيع  الحصول  ل  سهَّ اإلمداد  سالسل 

يف  املسؤوليات  تقسيم  توضيح  وزيادة  وتسليمها  الرضورية 

رسيعة  مراجعة  إجراء  من  مكن  مما  البرشية،  املوارد  مجال 

للسياسات وتقديم الدعم التشغييل دون انقطاع، ودمج القدرات 

عىل  أقدر  موحد  هيكل  يف  املقر  يف  املتنافرة  والصحية  الطبية 

إجالئهم.  وترتيبات  املتحدة  األمم  ملوظفي  الطبي  الدعم  تنسيق 

مهمة  فرصة  بمثابة  كوفيد-19  جائحة  كانت  فقد  ثم  ومن 

إلثبات سالمة املبادئ التي قامت عليها اإلصالحات.
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أطباء وممرضات صندوق األمم املتحدة للسكان يف إطار جهود مكافحة كوفيد-19 )كارياكواو، فنزويال، 5 أيار/مايو 2020( 

يف 31 آب/أغسطس 2020


