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السيدة جوزيفا سانشيز، وهي من نساء إكسيل، إحدى 
قبائل شعب مايا يف غواتيماال، الالئي وقعن ضحية أعمال 
العنف الجنيس التي ارتُكبت يف أثناء النزاع املسلح األهيل، 
تطالب مع نساء أخريات من الشعوب األصلية بالعدالة 

والتعويضات بدعم من مرشوع لصندوق بناء السالم ينفذه 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي )غواتيماال، 2019(

صون السالم 
واألمن الدوليين

الربامج الرئيسية

دعم األجهزة العاملية لتقرير السياسات  •

منع نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها  •

دعم بناء السالم  •

السياسات والتقييم والتدريب  •

حماية املدنيني  •

سيادة القانون واملؤسسات األمنية  •

املساعدة االنتخابية  •

املوارد اإلرشادية

8,1 باليني دوالر

902 مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية و 6,8 
باليني دوالر من األنصبة املقررة يف ميزانية حفظ السالم 

)2019/2018( و 393 مليون دوالر من التربعات

واليات مختارة

بناء السالم والحفاظ عىل السالم، قرار الجمعية العامة 272/72   •

وقرار مجلس األمن 2282 )2016(

إعادة هيكلة ركيزة السالم واألمن التابعة لألمم املتحدة، قرارا   •

الجمعية العامة 199/72 و 262/72 جيم

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

و 2493 )2019(

األطفال يف النزاعات املسلحة، قرارا مجلس األمن 1612 )2005(   •

و 2427 )2018(

العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة، قرارا مجلس األمن 1820   •

)2008( و2467 )2019( 

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

و2419 )2018(

استعراض شامل للبعثات السياسية الخاصة، قرار الجمعية   •

العامة 91/74

سالمة حفظة السالم وأمنهم، قرار مجلس األمن 2518 )2020(  •

كيانات مختارة

إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم  •

إدارة عمليات السالم  •

بعثات حفظ السالم والبعثات واملكاتب السياسية الخاصة  •
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انخفضت النزاعات بني املزارعني والرعاة بدرجة كبرية يف النيجر بفضل تمكني النساء والشباب من املشاركة يف أنشطة بناء السالم يف املناطق املعرضة 
للنزاعات )النيجر، 2019( 

السياق

أجل  من  العمل  عىل  عاما   75 بمرور  املتحدة  األمم  تحتفل  إذ 

صون السالم واألمن الدوليني، تعرتض جهودنا تحديات معقدة 

كوفيد-19.  جائحة  بسبب  شدتها  ازدادت  األوجه،  ومتعددة 

79,5 مليون  املثال، كان  2019، عىل سبيل  فبحلول نهاية عام 

حتى  سجل  رقم  أعىل  وهو  النزاع،  بسبب  نزحوا  قد  شخص 

اليوم. ويف مواجهة هذه التحديات، نركز عىل تعزيز دعمنا ملنع 

نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها. 

ويف إطار خطتي اإلصالحية، أعيد تنظيم هيكل السالم واألمن يف 

الركيزة  إىل نهج يشمل  التحول  االتساق من خالل  لزيادة  املقر 

إدارة  هما   2019 عام  يف  جديدتان  إدارتان  وأُنشئت  ككل. 

لدعم  املعزز  املكتب  وتشمل  السالم،  وبناء  السياسية  الشؤون 

بناء السالم، وإدارة عمليات السالم، وتتلقى اإلدارتان الدعم من 

هيكل إقليمي سيايس - عملياتي مشرتك وقدرات مشرتكة. وقد 

ملنع  األولوية  إعطاء  خالل  من  بالفعل  اإلصالح  فوائد  تجلت 

حفظ  جهود  يف  السياق  خصوصيات  ومراعاة  النزاعات،  نشوب 

االنتقال، ووضع  تنفيذ عمليات  نُهج متكاملة يف  واتباع  السالم، 

األمم  منظومة  مع  األنشطة  ومواءمة  إقليمية،  اسرتاتيجيات 

املتحدة اإلنمائية بشكل أوثق، وتعزيز الرشاكة مع البنك الدويل، 

وزيادة تأثري صندوق بناء السالم.

األهداف الرئيسية

تستند األمم املتحدة إىل مبادئ امليثاق والواليات املوكلة إليها من 

الذي  األعضاء  للدول  دعمها  يف  األمن  ومجلس  العامة  الجمعية 

واألمن  السالم  األنشطة يف مجال  من  واسعة  يتجىل يف مجموعة 

الدوليني. وبفضل ما تبذله املنظمة من جهود يف املجال السيايس 

ومجايل بناء السالم وحفظ السالم، فهي تساعد عىل منع نشوب 

بالوسائل  وتسويتها  وإداراتها  حدتها  من  والتخفيف  النزاعات 

السلمية. وتوفر املنظمة أيضا قدرات مخصصة للتصدي للعنف 

ضد األطفال، والعنف الجنيس يف حاالت النزاع، واألطفال والنزاع 

اإلبادة  ومنع  الجنسيني،  واالنتهاك  االستغالل  ومنع  املسلح، 

الجماعية.

املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

نساء ذوات أدوار قيادية من بابوا غينيا الجديدة يناقشن قضايا السالم واألمن 

مع وفد لألمم املتحدة، ضم من بني أعضائه نائبة األمني العام أمينة ج. محمد، 

واملديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة املشرتكة املعني بفريوس نقص املناعة/

ويكراماناياكي  بالشباب  املعنية  املتحدة  األمم  ومبعوثة  بيانييما،  ويني  اإليدز 

)بورت موريسباي، بابوا غينيا الجديدة، 8 آذار/مارس 2020(
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 هيئة األمم املتحدة ملراقبة الهدنة / 
األردن، إرسائيل، الجمهورية العربية السورية، 
لبنان، مرص

بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان / أفغانستان

بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل الصومال / الصومال

مكتب األمم املتحدة لتقديم الدعم يف الصومال / الصومال

املبعوث الخاص / اليمن

بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة / اليمن

املبعوث الخاص / ميانمار

مكتب األمم املتحدة لدى االتحاد األفريقي / أثيوبيا

البعثة املتكاملة لألمم املتحدة لتقديم املساعدة خالل الفرتة االنتقالية يف السودان / السودان

 ممثل األمم املتحدة يف مباحثات
جنيف الدولية / جنيف

بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل العراق / العراق

 فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة
عن الجرائم املرتكبة من جانب داعش / العراق  مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية

 ملنطقة وسط آسيا / أوزبكستان، تركمانستان،
طاجيكستان، قريغيزستان، كازاخستان

بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان / جنوب السودان

  فريق مراقبي األمم املتحدة العسكريني
يف الهند وباكستان / الهند وباكستان

املبعوث الخاص / الجمهورية العربية السورية

املبعوث الخاص / منطقة البحريات الكربى

املبعوث الخاص / القرن األقريفي

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

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

مكتب األمم املتحدة املتكامل يف هايتي / هايتي

بعثة التحقق / كولومبيا

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

  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 وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو
 والسنغال وسرياليون وغامبيا وغانا وغينيا
 وغينيا - بيساو وكوت ديفوار وليربيا ومايل
وموريتانيا والنيجر ونيجرييا

قوة األمم املتحدة لحفظ السالم يف قربص / قربص

املستشار الخاص / قربص

املبعوث الخاص / لبنان

قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان / لبنان

مكتب منسق األمم املتحدة الخاص لشؤون لبنان / لبنان

بعثة األمم املتحدة لإلدارة 
املؤقتة يف كوسوفو / كوسوفو*

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك /
الجوالن

 بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء
الغربية / الصحراء الغربية
املبعوث الشخيص / الصحراء الغربية

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

قوة األمم املتحدة 
األمنية املؤقتة ألبيي/ 
أبيي

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

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

عمليات السالم والبعثات السياسية الخاصة واملكاتب السياسية التابعة لألمم املتحدة 

بعثة حفظ السالم البعثة السياسية الخاصة أو املكتب السيايس الخاص مكتب الدعم

املبعوث الخاص / بوروندي

الهدف من املؤرشات التوضيحية للمواقع الوارد يف هذه الخريطة هو بيان املناطق الجغرافية 
التي تنسحب عليها مسؤولية عمليات السالم أو والياتها. وهي ال تبني بالرضورة مكان وجود 

هذه الكيانات. وال تبني هذه الصورة البيانية أفرقة الجزاءات وأفرقة الخرباء املدعومة من األمم 
املتحدة أو البعثات السياسية الخاصة الكائن مقرها يف نيويورك. 

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

* جميع اإلشارات الواردة إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة ينبغي أن تُفهم يف سياق قرار مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة 1244 )1999(.  

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

منع نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها

أجل  من  عملنا  من  صميما  جزءا  تشكل  الدبلوماسيُة  زالت  ما 

الخاصون  وممثيلّ  مبعوثّي  بذل  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  السالم. 

يف  املستدام  السالم  لتحقيق  املايض  العام  خالل  حثيثة  مساعي 

54 سياقا تشمل الجمهورية العربية السورية وجنوب السودان 

السودان  يف  االنتقالية  العملية  دعم  وكان  واليمن.  ومايل  وليبيا 

غينيا  بابوا  يف  السلمي  االستفتاء  وكذلك  رئيسية،  أولوية 

الجديدة، ونزع فتيل التوتر بعد االنتخابات يف مالوي، والتصدي 

لألزمة املتطورة يف بوركينا فاسو. وأفادت مساعينا الحميدة يف 

مبعوثي  ساعد  بينما  اآلراء،  توافق  بناء  تشجيع  يف  غامبيا 

التوتر  تهدئة  عىل  القوميات  املتعددة  بوليفيا  دولة  يف  الشخيص 

 .2019 عام  انتخابات  أعقاب  يف  اندلعت  التي  العنف  وأعمال 

لتنفيذ  للتحقق يف كولومبيا دعمها  املتحدة  األمم  بعثة  وواصلت 

االتفاق النهائي إلنهاء النزاع وإحالل سالم مستقر ودائم.

بالحدود  تعرتف  ال  قضايا  هي  العالم  يف  تعقيدا  القضايا  وأكثر 

خالل  من  للحدود،  عابرة  نهج  اتباع  لها  التصدي  ويتطلب 

املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل، مثال، وكذلك االتفاق اإلطاري 

الديمقراطية  الكونغو  لجمهورية  والتعاون  واألمن  السالم  بشأن 

واملنطقة. وتحدد االسرتاتيجية الحالية لصندوق بناء السالم الدعم 

تخصيص  إىل  وتهدف  أولوية،  باعتباره  للحدود  والعابر  اإلقليمي 

20 يف املائة من حافظة الصندوق لهذه الجهود.

الخاصة  السياسية  البعثات  من   40 من  أكثر  املتحدة  ولألمم 

النزاعات  نشوب  ملنع  الدعم  توفر  التي  السالم  حفظ  وعمليات 

البعثات  هذه  وتضم  امليدان.  يف  السالم  بناء  واليات  وتنفيذ 

واألفراد  املدنيني  األفراد  من   95  000 من  أكثر  مجتمعة 

العسكرية  القوات  أفراد  النساء ضمن  عدد  زاد  وقد  النظاميني. 

من  نعمل  ونحن  املاضية،  الثالثة  العقود  يف  أضعاف  بخمسة 

إىل  استنادا  الجنسني  بني  الكامل  التكافؤ  تحقيق  أجل 

اسرتاتيجيتنا للتكافؤ بني الجنسني يف صفوف األفراد النظاميني.

املرأة والسالم واألمن

السنوية  بالذكرى  الدويل  املجتمع  فيه  يحتفل  الذي  الوقت  يف 

العرشين التخاذ القرار 1325 )2000( بشأن املرأة والسالم 

جميع  صميم  يف  ومشاركتها  املرأة  حماية  نضع  واألمن، 

النزاعات.  نشوب  ومنع  السالم  وبناء  السالم  صنع  عمليات 

ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، مثال، أرُشكت النساء رسمياً 

 .2019 عام  التي جرت يف  السالم  األوىل يف مفاوضات  للمرة 

عمل  خطة  وضع  يف  قدمناه  الذي  الدعم  ساهم  لبنان،  ويف 

يف  الحكومة  أقرتها  واألمن،  والسالم  املرأة  بشأن  أوىل  وطنية 

عام 2019.

بالقضايا  التوعية  مسؤولة  أراوخو،  كاسرتو  دي  مونتريو  كارال  القائدة 
الجنسانية يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاء لتحقيق االستقرار 
وحصلت  املحيل.  املجتمع  أفراد  مع  تتحدث  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  يف 
القائدة عىل جائزة داعية العام للمساواة بني الجنسني يف صفوف العسكريني 
التي تمنحها األمم املتحدة )بانغي، جمهورية أفريقيا الوسطى، 8 أيار/مايو 

 )2020

 يجب أن تكون الدبلوماسية والحوار يف صميم 
الجهود املبذولة ملنع النزاعات وإنهائها. وال سبيل 

إىل تحقيق السالم الدائم إال عن طريق الحلول 
السياسية. 

 روزماري ديكارلو، وكيلة األمني العام للشؤون السياسية وبناء
السالم

تزايد أعداد النساء العامالت يف مجال حفظ السالم

20
15

20
20

669
742

2 982

626
750

3 791

 أفراد وحدات الرشطة املشكلة من اإلناث       فرادى الرشطيات     الجنديات  

تزايد مشاركة املرأة يف عمليات الوساطة والسالم

 كانت أفرقة األمم املتحدة لتقديم دعم الوساطة 

 كلها بال استثناء 
تضم أعضاء من النساء 

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

املتحدة

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

الجنسانية   

 مستشارو األمم املتحدة لشؤون الجنسني 

ارتفاع الدعم الجنساني من 127 مستشاراً يف عام 2018 إىل ... 

 …... يف

 22  
بعثة سياسية خاصة

 146
 مستشاراً يف عام 2019، 

من بينهم 100 امرأة و46 رجاًل .... 

دعم جهود الوساطة

إسداء دعم الوساطة من خالل

116
عملية نرش يف 25 سياقا مختلفا    

  وضع ُعّدة رقمية للوسطاء من أجل

 االستخدام األمثل للتكنولوجيات

 ومكافحة املعلومات املضللة أو

 االستخدام الخبيث للفضاء اإللكرتوني

دعم املنظمات اإلقليمية املدعومة 

واملجتمع املدني والدول األعضاء 

تقديم الخربة فيما يتعلق بالدساتري 

واملوارد الطبيعية والوساطة املحلية 

والعدالة االنتقالية والحوارات الوطنية 

والقضايا الجنسانية واإلدماج

116



60     تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 2020    تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  2020    61

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  يف  السالم  حفظ  عمليات  وتضطلع 

ومايل  السودان  وجنوب  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 

العمليات  ودعم  املدنيني  حماية  تشمل  معقدة  بواليات  ودارفور 

األمم  بعثة  دعمت  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  ففي  السياسية. 

املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية 

إلجراء  والتحضري  السالم  اتفاق  تنفيذ  الوسطى  أفريقيا 

االنتخابات، يف حني أسهمت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة 

األخرية  املسلحة  الهجمات  يف  للتحقيق  مايل  يف  موبتي  منطقة  إىل  مايل  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  من  متكامل  فريق  سافر 
)كولوغوان بول، مايل، 21 شباط/فرباير 2019(

بإعادة  املتعلقة  املناقشات  يف  مايل  االستقرار يف  لتحقيق  األبعاد 

طريق  عن  تشكيلها  املعاد  املالية  واألمن  الدفاع  قوات  نرش 

اإلرساع بعملية نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.

العمل  بمبادرة  يسرتشد  السالم  مجال حفظ  يف  عملنا  فتئ  وما 

دولة   153 أقرتها  التي  املبادرة  فهذه  السالم.  حفظ  أجل  من 

ثمانية  يف  السالم  حفظ  لتعزيز  طريق  خريطة  توفر  عضوا 

مجاالت تحظى باألولوية عن طريق التزام جميع ذوي املصلحة 

دراسة  أجرينا   ،2019 عام  ويف  الجماعي.  العمل  بمبدأ 

هذه  وأتاحت  اإلطالق،  عىل  األوىل  هي  للرشاكة  استقصائية 

الدراسة الوقوف عىل التقدم املحرز، ال سيما يف مجاالت السلوك، 

والسالمة واألمن، واملرأة والسالم واألمن.

تقييم  نظام  تنفيذ  يطال  أن  يتوقع   ،2020 عام  نهاية  وبحلول 

هذا  ويُدّعم  السالم،  حفظ  بعثات  من  بعثة   13 الشامل  األداء 

النظام التزام املبادرة بتعزيز األداء واملساءلة، ويساعد يف تقييم 

أثر عملنا ويقدم تحليالت تعني عىل تحسني تنفيذ الواليات.

ويف إطار برنامجنا اإلصالحي، نكرس اهتماما خاصا للعمليات 

السودان،  يف  الشأن  هو  مثلما  البلدان،  تقودها  التي  االنتقالية 

لالتحاد  املختلطة  العملية  بتقليص  نفسه  الوقت  يف  نقوم  حيث 

 ال تزال عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم أداة 
حاسمة للنهوض بالسالم، وتتطلب اطراد ما نبذله 

من جهود من أجل توطيد املكاسب التي تحققت 
والبناء عليها. 

السيد جان - بيري الكروا، وكيل األمني العام لعمليات السالم

عملنا يف مجال حفظ السالم  

أكثر من 120
بلدا يشارك…

…يف 

 13
بعثة لحفظ السالم

…تضم أكثر من  

 95 000
من األفراد النظامني واملدنيني من 

بينهم

…ما يفوق 

3 900
عسكريّة وأكثر من 300 1 رشطية… 

...بهدف دعم السالم واالستقرار يف أكثر من   

ً * باستثناء مكتب األمم املتحدة لتقديم الدعم يف الصومال/بعثة االتحاد األفريقي يف الصومال. 15 بلدا

نفقات الفرتة 19/2018 عىل أساس امليزانية املعتمدة. األرقام بدوالرات الواليات املتحدة يف 
عام 2018، والتضخم عىل أساس متوسط منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

 خفضنا تكلفة الفرد الواحد من حفظة السالم بنسبة 
 22 يف املائة

لًة بحسب التضخم* نفقات الفرد الواحد من األفراد النظاميني، معدَّ
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تراجع عدد حفظة السالم الذين لقوا حتفهم يف السعي إىل 
تحقيق السالم يف عام 2019

عدد القتىل يف عمليات حفظ السالم
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تعزيز األداء العام لحفظة السالم وتحسني سالمتهم وأمنهم

يف آب/أغسطس 2019، أجرت األمم املتحدة دراسة استقصائية لآلراء بشأن التقدم 
املحرز يف التزامات العمل من أجل السالم. تمثل األرقام الواردة يف الرسم البياني 

أعاله متوسط اإلجابة بالنسبة لكل واحدة من األولويات الثماني. 

  األمانة العامة لألمم املتحدة      الدول األعضاء      املجتمع املدني   

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

<3 = إحراز تقدم     3 = لم يطرأ تغيري     2 = حصول تدهور
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جمهورية أفريقيا الوسطى

مايل

جنوب السودان

أبيي (السودان/جنوب السودان)

 تشاد وجمهورية
أفريقيا الوسطى

دارفور

لبنان

بوروندي

هايتي

كوت ديفوار

ليربيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

سرياليون

السودان

أمن املناخ

تحليل  يف  منتظما  نهجا  املناخ  بأمن  املعنية  آليتنا  تَتَّبع 

املنظمة  يف  لها  والتصدي  باملناخ  املتصلة  األمنية  املخاطر 

املعارف  وتبادل  الوكاالت  بني  التعاون  ن  وتحسِّ برمتها، 

اآللية  دعمت   ،2020 و   2019 عامي  ففي  بينها.  فيما 

تحليل املخاطر يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والرشق 

األوسط وجزر املحيط الهادئ.

للبعثة  وبالتحضري  تدريجيا  دارفور  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي 

املتكاملة لألمم املتحدة لتقديم املساعدة خالل الفرتة االنتقالية يف 

عىل  وتحافظ  السيايس،  االنتقال  عملية  ستدعم  التي  السودان، 

مكاسب االستقرار يف دارفور، وتساعد يف بناء السالم. وأُنجزت 

املتحدة  األمم  مكتب  بإنشاء  هايتي  يف  االنتقال  عملية  أيضا 

 - غينيا  يف  االنتقال  عملية  تنفيذ  ويجري  هايتي،  يف  املتكامل 

بيساو عن طريق تعزيز دور مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا 

ومنطقة الساحل.

حماية املدنيني

مهمة  إضافة  عىل  عاما   20 مر  قد  يكون   2019 عام  بحلول 

عملية  وكانت  األمن،  مجلس  أعمال  جدول  إىل  املدنيني  حماية 

أقامتها األمم املتحدة لحفظ السالم يف سرياليون هي أول عملية 

املائة  95 يف  اليوم، فإن  أما  صدر فيها تكليف بحماية املدنيني. 

من جميع أفراد حفظ السالم يعملون يف بعثات تدخل الحماية 

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

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

الذكرى السنوية العرشون ألول والية تعنى بحماية املدنيني

واليات حماية املدنيني يف عمليات حفظ السالم بدءاً من سنة اإلدراج إىل انتهاء البعثة

ضمن والياتها. ففي مايل وجنوب السودان، مثال، تساعد بعثاتنا 

املعرضة  املحلية  املجتمعات  يف  الحرجة  املناطق  تحديد  عىل 

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  مثل  أخرى،  سياقات  ويف  للخطر. 

البعثات  تنفذ  وهايتي،  ومايل  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 

نُهج الحد من العنف ضمن املجتمعات املحلية وتستعني بأفرقة 

التدخل الرسيع.
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 األمريكتان ومنطقة
البحر الكاريبي

آسيا واملحيط الهادئالدول العربية أوروبا ووسط آسيا

11

66

أفريقيا

25

8

دعم بناء السالم

بدأ االستعراض الثالث لهيكل بناء السالم يف األمم املتحدة يف عام 

وتدعيم  السالم،  بناء  للجنة  دعمنا  تعزيز  سياق  يف   2019

وتقوية  الركائز  بني  التعاون  وتمتني  السالم،  بناء  صندوق 

رشاكاتنا مع املؤسسات املالية الدولية. وبوصف الصندوق األداة 

النزاعات،  نشوب  منع  مسائل  يف  املنظمة  إليها  تلجأ  التي  األوىل 

فاسو،  بوركينا  يف  املنظومة  لجهود  الدعم  الصندوق  قدم 

التي  للبلدان  أيضا  الدعم  وقدم  السالم.  بناء  لجنة  مع  باشرتاك 

قدم   ،2019 عام  ويف  السودان.  مثل  انتقالية،  بمرحلة  تمر 

34 بلداً، وهي  191 مليون دوالر من االستثمارات يف  الصندوق 

زيادة تفوق املبلغ القيايس السابق املسجل يف عام 2018، وهو 

يخصصه  واحد  دوالر  كل  مقابل  ويف  دوالر.  مليون   183

 10 بتعبئة  عادة  والحكومات  املانحة  الجهات  تقوم  الصندوق، 

أثره  عىل  يدل  ما  وهو  االستثمارات،  من  إضافية  دوالرات 

التحفيزي يف مجال تحقيق السالم.

مول صندوق بناء السالم يف كولومبيا مبادرات رئيسية ساهمت يف تعزيز تنفيذ 
الجيش   - الكولومبية  الثورية  املسلحة  والقوات  الحكومة  بني  السالم  اتفاق 

20الشعبي )كولومبيا، 1 شباط/فرباير 2020(
07

20
19

امليزانية املعتمدة 
191 مليون دوالر

4

79

 التزامات املانحني
135 مليون دوالر
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25  عدد البلدان املانحة
 التي التزمت
 بتوفري التمويل

 عدد البلدان التي
 حظيت باملوافقة
 عىل التمويل

 الوقاية وسيلة فعالة من حيث التكلفة لضمان 
تحقيق مكاسب إنمائية، ومع ذلك ما زال توفري 

التمويل الكايف واملضمون واملتواصل لعمليات بناء 
السالم يشكل تحديا صعبا. 

أوسكار فرنانديز - تارانكو، األمني العام املساعد لدعم بناء السالم

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

تزايد عدد البلدان املستفيدة من الصندوق بفضل استقرار 
عدد املانحني

وافق صندوق بناء السالم عىل تقديم 191 مليون دوالر يف 34 بلداً و102 مرشوع يف عام 2019: معالجة الثغرات األساسية 
من أجل الحفاظ عىل السالم

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

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

السلفادور / 1,5 مليون دوالر

هايتي / 2,5 مليون دوالر

غواتيماال / 6,6 ماليني دوالر

كولومبيا / 2,9 مليون دوالر

غينيا - بيساو / 2,8 مليون دوالر

سرياليون / 3,3 ماليني دوالر

ليربيا / 7,6 ماليني دوالر

كوت ديفوار / 6,4 ماليني دوالر

النيجر / 2,7 مليون دوالر

الكامريون / 7,3 ماليني دوالر

بوركينا فاسو / 2,3 مليون دوالر

قريغيزستان / 1,4 مليون دوالر

أوزبكستان / 2,2 مليون دوالر

طاجيكستان / 2 مليون دوالر

ميانمار / 2,8 مليون دوالر

رسي النكا / 1,5 مليون دوالر

جزر سليمان / 2,1 مليون دوالر

 ألبانيا / 813 ألف دوالر

اليمن / 4,1 مليون دوالر

ليبيا / 3 ماليني دوالر

لبنان / 3 ماليني دوال

السودان / 20 مليون دوالر

الصومال / 10,5 ماليني دوالر

جنوب السودان / 8,9 ماليني دوالر

أوغندا / 2,5 مليون دوالر

بوروندي / 1,5 مليون دوالر

رواندا / 1,5 مليون دوالر

تشاد / 6,6 ماليني دوالر جمهورية أفريقيا الوسطى / 24 مليون دوالر

جمهورية الكونغو الديمقراطية / 8 ماليني دوالر

غينيا / 5,9 ماليني دوالر

مايل / 11,2 مليون دوالر

غامبيا / 3,8 ماليني دوالر

مدغشقر / 12,2 مليون دوالر

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

* يف حزيران/يونيه 2020
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املساعدة االنتخابية

عضواً،  دولة   60 إىل  االنتخابية  املساعدة  قدمنا   ،2019 عام  يف 

يف  وموظفاً  خبرياً   90 فيها  شارك  انتخابية  بعثة   70 وأوفدنا 

وهندوراس.  وليربيا  ديفوار  وكوت  أوزبكستان  منها  بلدان 

انتخابية، جرى  19 عملية  إىل  املنظمة مساعدة مبارشة  وقدمت 

انتخابات  باعتبارها  مراقبني وطنيني ودوليني  قبل  من  تقييمها 

مشاركة  تعزيز  يف  أيضا  مساعدتنا  وساهمت  ومنظمة.  سلمية 

ففي  الرئيسية.  التوجيهية  مبادئنا  أحد  وهما  وتمثيلها،  املرأة 

يف  النساء  عدد  متوسط  ارتفع  املاضية،  الخمس  السنوات  خالل 

األمم  من  االنتخابية  املساعدة  تتلقى  التي  البلدان  يف  الربملان 

املتحدة بأكثر من 7 يف املائة.

ممثل عن اللجنة الوطنية االنتخابية لغينيا - بيساو وموظف يف مكتب األمم 
املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا - بيساو أمام صناديق لوازم االقرتاع 
)بافاتا،  بيساو   - غينيا  يف   2019 لعام  الرئاسية  االنتخابات  يف  املستخدمة 

غينيا - بيساو، 2019(  

املساعدة االنتخابية التي نقدمها

قدمنا الدعم لتنمية القدرات إىل 

60
دولة عضوا بشأن العمليات واملؤسسات 

االنتخابية ...

... وأجرينا 

 70
تقييما لالحتياجات وبعثة استشارية ... 

وقدمنا أيضا مساعدة مبارشة يف إجراء 

 19
عملية انتخابية ...

 ... يف بلدان من ضمنها 

 أفغانستان ومدغشقر 

وبابوا غينيا الجديدة

واستفادت 

 30
العمل  وحلقات  التداريب  من  عضوا  دولة 

املتحدة  األمم  نظمتها  التي  اإلقليمية 

باالشرتاك مع املنظمات اإلقليمية

حوار  أول  تنظيم  يف  ساعدنا   ،2019 حزيران/يونيه  يف 

أوالنباتار  يف  واألمن  والسالم  الشباب  قضايا  بشأن  إقليمي 

الشباب.  التي يقودها  باملناقشات والسياسات  للميض قدما 

السالم  بناء  صندوق  مبادرة  استثمرت  ذلك،  إىل  وإضافة 

مليون   20 الشباب  وقضايا  الجنسانية  بالشؤون  للنهوض 

للشباب،  القيادي  الدور  تعزيز  إىل  ترمي  أنشطة  يف  دوالر 

الشباب  خطة  لدعم  تمويلية  مبادرة  أكرب  بذلك  فكانت 

والسالم واألمن.

الشباب والسالم واألمن

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

بوصفها  القانون  سيادة  تعزيز  يف  املتحدة  األمم  دعم  يسهم 

أفريقيا  جمهورية  ففي  االستقرار.  لتحقيق  أساسية  ركيزة 

املثال،  سبيل  عىل  ومايل،  والسودان  السودان  وجنوب  الوسطى 

ساعدنا عىل زيادة توفري خدمات العدالة واإلصالحيات يف املناطق 

الخطرية،  الجرائم  عن  املساءلة  وعززنا  النزاع،  من  املترضرة 

ودّعمنا قدرة هيئات الرقابة الوطنية يف مجال املساءلة.

الكونغو  وجمهورية  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  ويف 

الديمقراطية، قدمنا املساعدة يف تدريب أجهزة الرشطة الوطنية 

ودعمها، بينما قمنا يف جمهورية أفريقيا الوسطى ومايل بإدماج 

إصالح القطاع األمني يف عمليات السالم. ودعمت املنظمة أيضا 

البلد  يمسك  عملية  إطار  يف  غامبيا  يف  األمن  قطاع  إصالح 

منظر موّسع لقاعة مجلس األمن أثناء جلسة بشأن الحالة يف هايتي )نيويورك، 3 نيسان/أبريل 2019(  نائبة املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة ألفغانستان، إنغريد هايدن، يف أثناء زيارتها ملركز االقرتاع يف مدرسة زارغونا الثانوية للبنات يف منطقة قلعة فتح الله 
يف كابل خالل االنتخابات الرئاسية األفغانية يف أيلول/سبتمرب 2019 )كابل، أفغانستان، 28 أيلول/سبتمرب 2019( 

شؤون مجلس األمن

دعمها   2019 عام  يف  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  واصلت 

258 جلسة، وتوجيه خمس  التحضري ملا عدده  ملجلس األمن يف 

بعثات إىل امليدان، واتخاذ 52 قرارا، وإصدار 15 بيانا رئاسيا. 

للمجلس  التابعة  الفرعية  للهيئات  أيضا  الدعم  تقديم  وجرى 

ومنها لجان الجزاءات واألفرقة العاملة.

أنشطة  عن  الناجمة  للتهديدات  تحليال  وأجرت  بزمامها، 

الجماعات املسلحة غري التابعة للدولة يف بوركينا فاسو.

أصدرنا  اإلدماج،  وإعادة  والترسيح  السالح  نزع  لعملية  ودعما 

حاليا  بها  نسرتشد  التي  املعايري  وهي  منقحة  عاملية   معايري 

أفريقيا  وجمهورية  فاسو  بوركينا  من  كل  يف  برامجنا  يف 

الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والصومال 

ومايل وهايتي.

والجماعات  واألطفال  األطفال،  ضد  العنف 
النزاع  حاالت  يف  الجنيس  والعنف  املسلحة، 

وحقوق الضحايا

اإلنسان  حقوق  النتهاكات  التصدي  إىل  الرامية  جهودنا  إطار  يف 

التي  السالم  محادثات  يف  مساهمات  قدمنا  بالنزاع،  املرتبطة 

رساح  إطالق  إىل  وأفضت  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  يف  جرت 

املتحدة  األمم  العاملي، قدمت  الصعيد  600 طفل. وعىل  أكثر من 

14 خطة عمل أسفرت عن إطالق  الدعم يف إعداد ما ال يقل عن 

رساح 600 13 طفل كانوا يف قبضة القوات املسلحة والجماعات 

املسلحة.


