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    ١  

  تعريف باألمم املتحدة    
  

        إمنـاء العالقـات الوديـة    وصـون الـسلم واألمـن الـدوليني؛     : لألمم املتحدة أهداف أربعـة
 حل املـشاكل الدوليـة وتعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان؛ وأن         علىالتعاون  وألمم؛  بني ا 

ويتعـاون يف هـذا اجلهـد أكثـر مـن           . األعمال اليت تقوم هبا الـدول     مرحبا لتنسيق   تكون  
  .  منظمة منتسبة إىل األمم املتحدة، يف ما ُيعرف مبنظومة األمم املتحدة٣٠

     لكنــها تــوفِّر وســائل .  ال تــسن القــواننياألمــم املتحــدة ليــست حكومــة عامليــة، وهــي
لإلسهام يف حل الرتاعات الدولية وإعـداد الـسياسات بـشأن املـسائل الـيت تتـرك أثرهـا                    

  . علينا مجيعاً
           فقريهـا  وكبريهـا أو صـغريها، غنيهـا    -يف األمم املتحدة، تتمتع مجيع الدول األعضاء ،

باحلق يف أن تعرب عـن رأيهـا    - جتماعيةال امهما اختلفت آراؤها السياسية وأنظمتها    
فرصــة أمــام البلــدان إلضــفاء نــوع مــن  الوتتــيح األمــم املتحــدة . ق يف التــصويتبــاحلو

  .  الترابط العاملي واملصاحل الوطنية يف معاجلة املشاكل الدوليةبنيالتوازن 
                           ،تعمل منظومـة األمـم ملتحـدة علـى تعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان، واحلـد مـن الفقـر

ــا تقـــود احلمـــالت الدوليـــة ضـــد اإلجتـــار   . ة األمـــراض، ومحايـــة البيئـــة ومكافحـــ كمـ
  .باملخدرات واإلرهاب

      ،أحنــاء العــامل، يف توســيع نطــاق إنتــاج  يف مجيــع وتــسهم األمــم املتحــدة مــع وكاالهتــا
بـرامج إلزالـة    وضـع   ، ومساعدة الالجئني، وقيادة املعركة ضد مرض اإليدز، و        األغذية

  . أخرىة أموراأللغام، من مجل
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www.un.org/aboutun/charter/  

  تعريف باألمم املتحدة

  ما هي األمم املتحدة؟    
ــة      ــم املتحــدة منظم األم

فريدة مؤلفـة مـن بلـدان مـستقلة         
مــن معــا لعمــل اجتمعــت علــى ا

أجـــل الـــسلم العـــاملي والتقـــدم    
أنــــــشئت وقــــــد . االجتمــــــاعي

تشرين  ٢٤املنظمة رمسياً بتاريخ    
، وكانــت ١٩٤٥ أكتــوبر/األول
. اًبلــداً عــضواً مؤســس ٥١تــضم 

، بلـغ   ٢٠٠٨حبلول هنايـة عـام      و
عــدد الــدول األعــضاء يف األمــم 

ومنذ إنشاء  .  بلداً ١٩٢املتحدة  
األمـم  مـن   إندونيـسيا   انـسحبت   وقـد   . املنظمة،مل حيدث أن طُرد أي بلد على اإلطـالق مـن عـضويتها            

ت يف  بسبب خالف مع دولـة ماليزيـا اجملـاورة، لكنـها مـا لبثـت أن عـاد       ١٩٦٥املتحدة مؤقتاً يف عام  
  .العام التايل

  
  ن األمم املتحدة مبثابة حكومة عاملية؟إإذن، هل     

 فال متثِّـل حكومـة معيَّنـة    أما األمم املتحدة،  . فاحلكومات متثل البلدان والشعوب   . خطأ  
  .إهنا متثل مجيع أعضائها وتقوم فقط مبا تقرر الدول األعضاء أن تقوم به. ة واحدةوال دول

  
  ألحكام أو املبادئ اليت توجِّه األمم املتحدة يف عملها؟هل توجد جمموعة من ا    

وهـو كنايـة عـن جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة الـيت                . نعم، إنـه ميثـاق األمـم املتحـدة          
تشرح حقوق وواجبات كل بلـد عـضو، ومـا جيـب القيـام بـه لتحقيـق األهـداف الـيت حـددهتا                        

ت علـى   ألمم املتحـدة، تكـون قـد وافقـ        وعندما تصبح دولة ما عضواً يف ا      . هذه البلدان لنفسها  
  .أهداف وأحكام هذا امليثاق

  
  

  مبىن األمم املتحدة يف مدينة نيويورك

www.un.org/arabic/aboutun/charter/
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  كيف ُولدت فكرة األمم املتحدة؟    
فقـد سـاد    ). ١٩٤٥-١٩٣٩(ُولدت فكرة األمم املتحدة خالل احلرب العاملية الثانيـة            

إىل آليـة تـساعد     امللّحـة   إحساس قوي لدى قادة العامل الذين أسـهموا يف إهنـاء احلـرب باحلاجـة                
ال ميكـن أن    وأدركـوا أن هـذا األمـر        . ى إحـالل الـسالم ووضـع حـد للحـروب يف املـستقبل             عل

  . فكانت األمم املتحدة هذه املنظمة.  مجيع األمم معاً ضمن منظمة عامليةتعمليتحقق إال إذا 
  

  ؟“األمم املتحدة”كيف اختري اسم     
 رئــــيس “األمــــم املتحــــدة”اقتــــرح اســــم   

واسـتخِدم  . روزفلت. دالواليات املتحدة فرانكلني    
، بتوقيــع ممــثلني ١٩٤٢رمسيــاً للمــرة األوىل يف عــام 

وتكرميــاً .  بلـداً علـى إعــالن األمـم املتحـدة    ٢٦عـن  
لــذكرى الــرئيس روزفلــت الــذي تــويف قبــل بــضعة   
ــع       ــق مجيـ ــاق، اتفـ ــى امليثـ ــع علـ ــن التوقيـ ــابيع مـ أسـ
احلاضرين يف مـؤمتر سـان فرانسيـسكو علـى اعتمـاد       

   .“األمم املتحدة”اسم 
  

ــا           ــشأ فيه ــيت تن ــرة األوىل ال ــك امل ــت تل ــل كان ه
  منظمة كهذه؟

، يف ١٩١٩عـــام   أنـــشئت منظمـــة مماثلـــة    
كان هـدفها الرئيـسي صـون الـسلم        . أعقاب احلرب العاملية األوىل، وكانت تدعى عصبة األمم       

 تكـن   وعلى سبيل املثال، فإن الواليـات املتحـدة مل        . بيد أنه مل تنضم مجيع البلدان إليها      . العاملي
.  الحقـاً انـسحبت منـها  ومثة بلدان أخرى انـضمت إليهـا لكنـها مـا لبثـت أن          . يوماً عضواً فيها  

وعلـى الـرغم مـن عـدم        . يف اختـاذ إجـراءات عمليـة      يف معظم األحيـان     فشلت عصبة األمم    قد  و
  . وكان إنشاء األمم املتحدة. إحرازها النجاح، فقد بعثت على احللم مبنظمة عاملية

ــدة  لألمـــــــم املتحـــــ
  :أهداف أربعة

  صون السلم يف مجيع أحناء العامل؛  - ١

  إمناء العالقات الودية بني األمم؛  - ٢

العمــل معــاً ملــساعدة الفقــراء علــى       - ٣
ــاة أفــضل، والقــضاء علــى    عــيش حي
اجلوع، واملرض، واألمية، وتـشجيع     
االحتــــــــرام املتبــــــــادل للحقــــــــوق  

  واحلريات؛ 

 ملـساعدة األمـم علـىأن تكون مركـزاً     - ٤
 .حتقيق هذه األهداف
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  وقائعمراجعة ال

  املبىن الذي شيِّد على أرض مسلخ
قــــــررت اجلمعيــــــة  
العامـــة يف جلـــستها  
األوىل املعقــــــودة يف 

 ١٩٤٦لنـــدن عـــام  
لكــن . أن يكــون مقــر األمــم املتحــدة يف الواليــات املتحــدة 

إذ . مدينة نيويورك مل تكن تشكل اخليار األول الستـضافته        
ــا وبوســطن وســان فرانسيــسكو مــن     كانــت مــدن فيالدلفي

وكــان مــا أقنــع اجلمعيــة العامــة . ات األخــرى املطروحــةاخليــار
 ماليني  ٨,٥باختيار املوقع احلايل يف هناية املطاف هدية مبقدار         

ــدَّمها جــون د  ــة األخــرية   . دوالر ق ــن يف اللحظ ــر االب . روكفل
  . وقدَّمت مدينة نيويورك فيما بعد ممتلكات إضافية كهدية

 املتحـدة مؤلفـاً     وكان املوقع الذي اختري إلنشاء مقر األمم        
من منطقة متواضعة من املـساخل، ومـرأب إليـواء مركبـات الـسكك            

  .احلديدية وعدد من املباين التجارية األخرى
، وضـع   ١٩٤٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٤بتاريخ  و  

للمـبىن املؤلـف مـن       تريغفـي يل حجـر األسـاس      األمني العـام    
، بــدأ موظفــو  ١٩٥٠ أغــسطس/ آب٢١ويف .  طابقــا٣٩ً

  .بالعمل يف مكاتبهم اجلديدةاألمانة 
  

http://www.un.org/arabic/tours/      *      www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/untour/  
  

املــشهد ذاتــه للموقــع الــذي اخــتري ليكــون مقــر   
األمم املتحدة، وقد التقطت الصورة انطالقاً من       

ــشارع    ــودور ســييت، يف ال ــبىن تي ، واملنظــر ٤١م
الــصورة إىل ( مشــاالً ٤٨مــشرف علــى الــشارع 

مـــبىن مقـــر األمـــم املتحـــدة يف مدينـــة ). اليـــسار
 ).أعاله(هو اليوم نيويورك كما 
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  َمن ميلك مقر األمم املتحدة؟     
وهذا يعين أن املكان الذي تقـوم عليـه األمـم املتحـدة             . مقر األمم املتحدة منطقة دولية      

ــع أعــضاء األمــم        ــد املُــضيف، وإمنــا جلمي ــصفتها البل لــيس ملكــاً للواليــات املتحــدة وحــدها، ب
وهلـا  . ولألمم املتحدة علَمهـا اخلـاص، وموظفـو أمنـها الـذين يقومـون حبراسـة املنطقـة                 . املتحدة
وميكـن اسـتخدام هـذه الطوابـع فقـط          .  بريد خاص هبـا، وتـصِدر طوابعهـا اخلاصـة          مكتبأيضا  

  . انطالقاً من مقر األمم املتحدة أو من مكتَبي األمم املتحدة يف فيينا وجنيف
  

  عمل األمم املتحدة؟ تكاليف َمن يدفع     
ولــيس . كــل مــا تقــوم بــه املنظمــةتكــاليف  يف األمــم املتحــدة ١٩٢ يــدفع األعــضاء الـــ  

  :يف األمم املتحدة نوعان من امليزانيةو. لمنظمة أي مصدر دخل آخرل
األساســية يف مقــر املنظمــة يف نيويــورك ويف املهــام امليزانيــة العاديــة الــيت تــشمل   ◄  

  العامل؛حول مكاتبها امليدانية 
 لتسديد كلفة خمتلـف هـذه العمليـات الـيت غالبـاً            ميزانية عمليات حفظ السالم     ◄  

  .العاملحول  “قاط الساخنةالن”ما تكون يف 
بنــاًء مــسامهتهم يــدفع األعــضاء و. وتــسديد املــدفوعات مليــزانييت األمــم املتحــدة إلزامــي  

بلــد علــى الــدفع، الويرتكــز هــذا اجلــدول علــى قــدرة . علــى جــدول أنــصبة مقــررة مــن اجلميــع
  . ودخله الوطين، وعدد سكانه

  
  موال؟األمم املتحدة استثماراً جيداً هلذه األمتثل هل     

وقد بلغـت امليزانيـة الـيت       . سنتنيألمم املتحدة لفترة    لالعادية  يزانية  املتقّر اجلمعية العامة      
أنـشطة  تغطـي تكـاليف     ، و اتدوالرباليـني    ٤,١٧ مبلغاً مقـداره     ٢٠٠٩-٢٠٠٨أقرَّت لفترة   

معـادالً  وُينفـق مواطنـو الواليـات املتحـدة مبلغـاً      . األمم املتحدة، واملوظفني، واهلياكل األساسية    
أما بالنسبة لعمليات حفظ الـسالم، فقـد بلغـت         . تقريباً على أزهار الزينة وأصص الزرع سنوياً      

ــن    ــام م ــرة الع ــة لفت ــوز١امليزاني ــه/ مت ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٧ يولي ــو /حزي ــاهز  ٢٠٠٨يوني ــاً ين  مبلغ
الـذي كـان    مـن اإلنفـاق العـسكري العـاملي،          يف املائة    ٠,٥وميثل هذا املبلغ نسبة     . باليني دوالر  ٦,٨

ومــن شــأن مبلــغ كهــذا أن يــسدِّد أجــر منظومــة األمــم . ٢٠٠٧ دوالر يف عــام  ترليــون١,٣ ُيقــدر بـــ
فحفـظ الـسالم أرخـص بكـثري مـن احلـرب ويـوفر اسـتثماراً                .  عامـاً  ٦٥املتحدة بأسرها لفترة تتجـاوز      

  ! للمالجيداً
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 العشر الـيت كانـت يف       ويف ما يلي الدول األعضاء    . متوِّل البلدان األعضاء األمم املتحدة        
  :٢٠٠٨طليعة أنصبة امليزانية العادية لعام 

  املبلغ/معدالت األنصبة    
  ماليني دوالرات الواليات املتحدة  نسبة مئوية  البلد

  ٤٥٣,٣  ٢٢,٠٠  الواليات املتحدة
  ٣٤٢,٥  ١٦,٦٢  اليابان
  ١٧٦,٧  ٨,٥٧  أملانيا

  ١٣٦,٨  ٦,٦٤  اململكة املتحدة
  ١٢٩,٨  ٦,٣٠  فرنسا
  ١٠٤,٦  ٥,٠٧  إيطاليا
  ٦١,٣  ٢,٩٧  كندا
  ٦١,١  ٢,٩٦  إسبانيا
  ٥٤,٩  ٢,٦٦  الصني

  ٤٦,٥  ٢,٢٥  املكسيك 
        

  الدول العشر األوىل    
  أعضاء آخرون    

  املكسيك
  الصني
  إسبانيا
  كندا
  إيطاليا
  فرنسا

  اململكة املتحدة
  أملانيا
  اليابان

  مريكيةالواليات املتحدة األ
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  :حدةالطريق إىل األمم املت    
  تسلسل زمين    

  
  ١٩٣٩سبتمرب /أيلول    

بعـد بـضعة أسـابيع مـن        ) بولنـدا (هكذا بدت مدينة وارسو       
وقد حوَّلت احلـرب قـسماً كـبرياً مـن          . اندالع احلرب العاملية الثانية   

  . أوروبا إىل أنقاض
  

  ١٩٤١أغسطس / آب١٤    

اجتمع الـرئيس روزفلـت ورئـيس الـوزراء الربيطـاين تـشرشل               
ــفي  ــى مـــنت سـ ــسي علـ ــيط األطلـ ــة يف احملـ ــدا . نة حربيـ ــاق ”واعتمـ ميثـ

  . الذي ورد فيه عرض موجز خلطة لتحقيق السلم العاملي“األطلسي
  

  ١٩٤٢يناير / كانون الثاين١    
 بلــداً علــى إعــالن األمــم املتحــدة يف ٢٦، وقَّــع ممثلــون عــن ١٩٤٢يف يــوم رأس ســنة   

 .العاصمة األمريكية واشنطن
  

  ١٩٤٣ أكتوبر/ تشرين األول٣٠    
الـصني واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة علـى            واالحتاد الـسوفيايت    وقع ممثلون عن      

  . السلم حال إهناء احلربحلفظ إعالن موسكو واتفقوا على إنشاء منظمة أمم 
  

  ١٩٤٤صيف وخريف عام     
ــارتون أوكــس، يف          ــات املتحــدة واململكــة املتحــدة يف دمب ــصني والوالي ــادة ال ــى ق التق
  .  أهداف ومبادئ منظمة األمم املتحدة املقبلةعلىواشنطن، واتفقوا العاصمة 

  
  ١٩٤٥فرباير /شباط ١١    

االحتــاد رئــيس وزراء أعلــن الــرئيس روزفلــت، ورئــيس الــوزراء الربيطــاين تــشرشل، و    
علـى  السوفيايت جوزيف ستالني، على أثر اجتماعهم يف يالطا باالحتاد الـسوفيايت، عـن عـزمهم                

  . كما اتفقوا على نظام التصويت الذي سُيستخدم يف جملس األمن. تحدةإنشاء األمم امل
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  ١٩٤٥يونيو /حزيران ٢٦    
ــن      ــون عـــ ــد ممثلـــ ــاق   ٥٠اعتمـــ ــاع ميثـــ ــداً باإلمجـــ  بلـــ
  .املتحدة يف مؤمتر سان فرانسيسكو األمم

  
  ١٩٤٥ أكتوبر/ تشرين األول٢٤    

رأت األمم املتحدة النور على أثـر توقيـع غالبيـة البلـدان،           
ــا  ــن     هــافيمب ــسة يف جملــس األم ــضاء الــدائمون اخلم ــسا، الواليــات املتحــدة    ( األع الــصني، فرن

. بـه رمسيـاً   على ميثاق األمـم املتحـدة واعترافهـا         ) األمريكية، اململكة املتحدة واالحتاد السوفيايت    
  .أكتوبر عيداً لألمم املتحدة/تشرين األول ٢٤ولذا، ُيحتفل بيوم 
 :ملزيد من املعلومات

   aboutun/arabic/org.un.www ،av/arabic/og.un.www   
  

  املسامهون العشرة األوائل يف توفري أفراد األمم املتحدة النظاميني    
  )٢٠٠٧مارس /آذار ٣١يف (
  
  
  
  
  
  
  
  

فرنسا 1,975

نيجرييا 2,465

ايطاليا 2,539

أوروغواي 2,583

غانا 2,907

األردن 3,564

اهلند 9,471نيبال 3,626

بنغالديش 9,675

باكستان 10,173
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إيطاليا %5

فرنسا %7

اململكة املتحدة %8

أملانيا %9

اليابان %17

الصني %3

إسبانيا %3
كندا %3

الواليات املتحدة األمريكية مجهورية كوريا %2
%20

  زانية األمم املتحدة حلفظ السالممتوِّل البلدان األعضاء مي    
  

  املسامهون العشرة األوائل يف ميزانية األمم املتحدة حلفظ السالم    
  )٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١يف (

  :٢٠٠٧كان املسامهون العشرة األوائل يف األمم املتحدة يف عام   
  ) يف املائة٢٠(الواليات املتحدة األمريكية   - ١
  )ائةيف امل ١٧(اليابان   - ٢
  )يف املائة ٩(أملانيا   - ٣
  )يف املائة ٨(اململكة املتحدة   - ٤
    ) يف املائة     ٧( فرنسا      - ٥
  )يف املائة ٥(إيطاليا   - ٦
  )يف املائة ٣(الصني   - ٧
  )يف املائة ٣(كندا   - ٨
  )يف املائة ٣(إسبانيا   - ٩

  ) يف املائة ٢(مجهورية كوريا   - ١٠
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  مم املتحدة؟كيف يصبح بلد ما عضواً يف األ    
 عضوية األمم املتحـدة     تعتربمبوجب ميثاق األمم املتحدة،       

مفتوحــة أمــام مجيــع الــدول احملبــة للــسالم الــيت تقبــل االلتزامــات  ”
الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، واليت ترى املنظمة أهنا قادرة علـى       

عـضوية األمـم املتحـدة    يف قبـل الـدول   ت و ؛“تنفيذ هذه االلتزامـات   
 .امة بناًء على توصية جملس األمنن اجلمعية العبقرار م

  هيكل األمم املتحدة    
ــم املتحــدة       ــل األم ــذ عم ــاً    يف ُينفَّ ــامل تقريب ــاء الع ــع أحن مجي
  : أجهزة رئيسيةستةبواسطة 

  اجلمعية العامة  - ١
  جملس األمن  - ٢
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي   - ٣
  جملس الوصاية  - ٤
  حمكمة العدل الدولية  - ٥
   العامةاألمانة  - ٦

مجيـــع هـــذه األجهـــزة قائمـــة يف مقـــر األمـــم املتحـــدة يف     
ــة،     ــدل الدولي ــة الع ــورك، باســتثناء حمكم ــع  نيوي ــيت يق ــا ال يف مقره

ــدا ــاي، هولنـ ــة . الهـ ــاألمم  ١٥ومثـ ــة بـ ــة متخصـــصة مرتبطـ  وكالـ
ــها       ــم املتحــدة، لكن ــع األم ــها م ــسيق عمل ــى تن املتحــدة، تعمــل عل

مـــل يف جمـــاالت متنوعـــة وهـــي تع. منظمـــات منفـــصلة ومـــستقلة
وباإلضـافة  . كالصحة، والزراعة، واالتـصاالت، واألرصـاد اجلويـة       

 برناجماً وصندوقاً وهيئات أخـرى أوكلـت إليهـا          ٢٤ذلك، مثة   إىل  
وتـشكِّل هـذه اهليئـات، إىل جانـب         .  حمـددة  ميـادين مسؤوليات يف   

ــصة،     ــا املتخصــ ــدة وبراجمهــ ــم املتحــ ــة   األمــ ــرف مبنظومــ ــا ُيعــ مــ
  .املتحدة األمم
 pdf.memberstate/factsheets/faq/geninfo/org.un.www://http  
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  ماذا ُيقصد باملراقب الدائم؟    
 أعـضاء يف وكالـة أو أكثـر مـن     هـي جيوز للدول غري األعـضاء يف األمـم املتحـدة، الـيت        

يقـوم  و. ة، أن تقدم طلباً للحصول على مركـز مراقـب دائـم لـدى املنظمـة             الوكاالت املتخصص 
. ، وال توجـد أحكـام بـشأنه يف ميثـاق األمـم املتحـدة              حمض املمارسة مركز املراقب الدائم على     

، عنـــدما وافـــق األمـــني العـــام علـــى تعـــيني احلكومـــة  ١٩٤٦هـــذه املمارســـة إىل عـــام تعـــود و
وقدَّمت دول معينة فيمـا بعـد مـراقبني أصـبحوا يف     . املتحدةالسويسرية مراقباً دائماً لدى األمم    

ــان         ــا، والياب ــدا، وإيطالي ــك النمــسا، وفنلن ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب ــضاء يف األم . وقــت الحــق أع
  . ٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول١٠وأصبحت سويسرا عضواً يف األمم املتحدة بتاريخ 

ــة حــضور معظــم االجتماعــ     و   ــدائمون بإمكاني ــون ال ــع املراقب ــى  يتمت ات واحلــصول عل
اجلمعيــة وُيــذكر مــن املــراقبني الــدائمني الــذين يــشاركون أيــضاً يف عمــل  . الوثــائق ذات الــصلة

  .  عدد كبري من املنظمات اإلقليمية والدوليةالعامة ودوراهتا السنوية
  

  ي اللغات الرمسية لألمم املتحدة؟ما ه    
  ة املستخدمة يف األمم املتحدة هياللغات الرمسي  
ولغتــا العمــل يف . الفرنــسية، والعربيــة، والــصينية، والروســية، واإلنكليزيــةنية، واإلســبا  

  .تحدة مها اإلنكليزية والفرنسيةألمم املالعامة لمانة األ
بــأي لغــة مــن اللغــات الرمسيــة، فُيتــرجم خطابــه ترمجــة  يتحــدث لمنــدوب أن لوميكــن   

ملتحـدة تـصدر باللغـات الرمسيـة     كمـا أن معظـم وثـائق األمـم ا     . فورية إىل سائر اللغـات الرمسيـة      
يف هــذه . باســتخدام لغــة غــري رمسيــة ببيــان ، أحيانــاً، أن يــديل مــاوقــد خيتــار منــدوب . الــست

طـي للبيـان بإحـدى      و تقـدمي نـص خ     أاحلاالت، يتعني على وفد بالده إما توفري ترمجة فورية لـه            
  .اللغات الرمسية
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لغـيت العمـل يف األمـم    يف البداية، كانت اللغتان اإلنكليزية والفرنسية       

العربيـة  و ،والـصينية  ، والروسـية  ،اإلسـبانية وأضيفت الحقـاً    . املتحدة
. كلغات عمـل يف اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           

، الفرنـسية ووالـصينية،    ،والروسـية اإلنكليزية،  و ،واإلسبانيةواللغات  
  . هي لغات العمل يف جملس األمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مئـات األطفـال ومـوظفني مـن        بـني   ) اليونيسيف (منظمة األمم املتحدة للطفولة    مجعت  
. األمم املتحدة معاً يف سياق حماولـة عامليـة لكـسر الـرقم القياسـي العـاملي ألكـرب حـصة دراسـية                 

  .ة إليهاملُلحاحلاجة وكان موضوع احلصة قيمة تعليم البنات و
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   املتحدة؟كيف تنال دولة أو حكومة جديدة اعتراف األمم    
االعتراف بقيام دولة أو حكومة جديدة عمل يعود لسائر الدول واحلكومات وحـدها               

 علـى االسـتعداد إلقامـة عالقـات         ،وهـو ينطـوي ضـمناً، بوجـه عـام         . أن متنحه أو أن متتنـع عنـه       
ــة وال حكومــة، ولــذا، فهــي ال متلــك أي ســلطة    . دبلوماســية لكــن األمــم املتحــدة ليــست دول

وبصفتها منظمة مؤلفة من دول مستقلة، باستطاعتها قبـول دولـة           . و حبكومة لالعتراف بدولة أ  
  .جديدة يف عضويتها، أو قبول وثائق تفويض املمثلني عن حكومة جديدة

مفتوحـة أمـام مجيـع الـدول احملبـة      ” إن عضوية املنظمةومبوجب ميثاق األمم املتحدة، ف     
، والـيت تـرى املنظمـة أهنـا قـادرة          ]مم املتحـدة  ميثاق األ [للسالم اليت تقبل االلتزامات الواردة يف       

وتقبل الدول يف عضوية األمم املتحدة بقرار مـن اجلمعيـة العامـة             . “على تنفيذ هذه االلتزامات   
  :ويف ما يلي موجز لإلجراء املتبع. بناًء على توصية جملس األمن

 بأهنـا تقبـل االلتزامـات       تقدِّم الدولة طلباً إىل األمني العام ورسالة تتضمن تصرحياً رمسياً           - ١
  .الواردة يف امليثاق

وجيــب أن حتــصل أي توصــية بقبــول االنــضمام علــى   . ينظــر جملــس األمــن يف الطلــب   - ٢
 عضواً، بشرط أال يصوِّت أي مـن  ١٥ أعضاء يف اجمللس من أصل ٩لـ  أصوات إجيابية

حـــدة  االحتــاد الروســي، الـــصني، فرنــسا، اململكــة املت    -األعــضاء الــدائمني اخلمـــسة   
  .  ضّد الطلب-، والواليات املتحدة األمريكية يرلندا الشماليةأولربيطانيا العظمى 

. يف حال توصية اجمللس بقبول االنضمام، تقدَّم التوصية إىل اجلمعية العامـة لتنظـر فيهـا                 - ٣
  . وجيب احلصول على أغلبية الثلثني يف تصويت اجلمعية العامة لقبول دولة جديدة

  . ية نافذة بتاريخ اعتماد قرار القبولتصبح العضو  - ٤
تنظــر اجلمعيــة العامــة، يف كــل دورة، يف وثــائق تفــويض مجيــع ممثلــي الــدول األعــضاء    

وخالل هذه العملية اليت تبدأ أوالً على حنـو روتـيين يف جلنـة وثـائق                . املشاركة يف الدورة املعنيَّة   
قـد يـشهد زيـادة يف أحيـان أخـرى،           التفويض املؤلفة من تسعة أعضاء، علماً أن عدد أعـضائها           

وُيبـت يف  . قد تثار مسألة ما إذا كان ممثل معيَّن مفوضاً مـن احلكومـة القائمـة فعـالً يف الـسلطة               
وجتدر اإلشـارة أيـضاً إىل أن تغـري         . هذه املسألة يف هناية املطاف بالتصويت باألغلبية يف اجلمعية        
اب الـدميقراطي، ال يـثري أي مـسألة    احلكومات بشكل عادي، كما هي احلال من خالل االنتخ   

  . بشأن وثائق تفويض ممثل الدولة املعنيَّة
 http://www.un.org/arabic/memberstates.html   ، http://www.un.org/arabic/aboutun 

  
  ٢٠٠٨ دولة عضواً يف عام ١٩٢ إىل ١٩٤٥ دولة عضواً يف عام ٥١من     
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   اجلماعيةجوبةاألسئلة ولعبة األ    
  لعبة مجاعية    

  
، ميكنهم أن يتعـاونوا     )أي العبان أو أكثر يف الفريق الواحد      (يلعب أفراد الفريق معا     عندما    

  .يطلعوا الالعبني اآلخرين على جواهبمللوصول إىل جواب، ولكن يلزم أن تتوافق آراؤهم قبل أن 
  
  يف أي سنة أنشئت األمم املتحدة؟   - ١
  ؟ الدول األعضاء يف األمم املتحدةكم عدد  - ٢
  ما هي اللغات الرمسية لألمم املتحدة ؟  - ٣
  ؟“األمم املتحدة” الذي أطلق عبارة من  - ٤
  ؟ عدد أجهزة األمم املتحدةكم  - ٥
   األمم؟ عصبةما هي   - ٦
  ؟نسحبت أية دولة من األمم املتحدةهل سبق وأن ا  - ٧
  ؟ على قواعد وأنظمة األمم املتحدةما هو االسم الذي يطلق  - ٨
  ؟ أحد أهداف وغايات األمم املتحدةذكرا  - ٩

  ؟التوقيع على إعالن األمم املتحدةمىت وأين جرى   - ١٠
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٢  
  سرة األمم املتحدةأ

    
  نظومة األمم املتحدةبعض اإلجنازات اليت حققتها م

  
 احلركــة الكــربى إلهنــاء االســتعمار ممــا أدى إىل   مــن مــشجعي كانــت األمــم املتحــدة    •  

  . بلداً على االستقالل٨٠حصول أكثر من 
منظومة األمم املتحدة هي أكـرب مـشتر للـسلع واخلـدمات، حيـث تـصل مـشترياهتا إىل                     •  

ــون دوالر٦,٤ ــم املتحــدة للطفو   .  بلي ــة األم ــشتري منظم ــةوت ــسيف( ل ــصف ) اليوني ن
  . العامليف مجيع أحناءاللقاحات املنتجة 

 مليـون   ٢٣تقدم وكـاالت اإلغاثـة التابعـة لألمـم املتحـدة املعونـة واحلمايـة ألكثـر مـن                      •  
  . العامليف مجيع أحناءالجئ ومشرد 

ــلكية،       •   ــسلكية والالسـ ــصاالت الـ ــة لالتـ ــايري التقنيـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدد منظومـ حتـ
  . إجراء املعامالت الدوليةاليت متكن من خدمات الربيد والنقل البحري، ووالطريان،

أدت محالت األمم املتحـدة للتحـصني العـاملي ضـد أمـراض األطفـال إىل القـضاء علـى                •  
  . ئةاامليف  ٩٩صابة مبرض شلل األطفال بنسبة اجلدري وتقليص نسبة اإل

بعــة لألمــم املتحــدة الــيت حتتــل اخلــط   يقــوم برنــامج األغذيــة العــاملي، وهــو املنظمــة التا   •  
 ماليـني طـن مـن املـواد الغذائيـة           ٥األمامي يف جمال املعونة الغذائيـة، بـشحن أكثـر مـن             

  . بلدا٨٠ً مليون شخص يف ١١٣سنوياً إلطعام ما يقارب 
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تستوعب قاعة اجلمعية العامة ذات اللونني األخضر والذهيب مجيع الوفود البالغ
 لكــل وفــد ســتة مقاعــد، وهنــاك ركــن خــاص بالــصحافة. وفــدا١٩٢عــددها 

 .مقعداً ١ ٨٩٨اجلمهور، ليصل إمجايل عدد املقاعد إىل و

  أسرة األمم املتحدة    
ا يلـي  وفيمـ . ينص ميثاق األمم املتحدة على إنشاء سـتة أجهـزة رئيـسية لألمـم املتحـدة        

  : هذه األجهزة ووظائفهاتكويننبذة موجزة عن 

  اجلمعيـة العـامة    
مجيــع أعــضاء األمــم املتحــدة    

ممثلـــــون يف  )  عـــــضواً ١٩٢حاليـــــاً  (
لكل بلـد، مهمـا كـان       . اجلمعية العامة 

صغرياً، صوت   غنياً أو فقرياً، كبرياً أو    
ُتتخذ القرارات بـشأن قـضايا      و. واحد

، وقبـول   مثل السالم واألمـن الـدوليني     
أعضاء جدد، وميزانيـة األمـم املتحـدة        

وتتخذ القرارات بشأن   . بأغلبية الثلثني 
ــسيطة   ــة الب ــضايا األخــرى باألغلبي . الق

ويف السنوات األخرية، ُبذلت جهود خاصـة للتوصـل إىل اختـاذ القـرارات عـرب توافـق اآلراء، بـدالً                     
  .من اللجوء إىل التصويت الرمسي

سـبتمرب وتـستمر طـوال    /يـة العامـة كـل سـنة يف شـهر أيلـول       عتبدأ الدورة العاديـة للجم      
 عامـاً يعـرض خاللـه رؤسـاء الـدول           يف بدايـة كـل دورة عاديـة، جتـري اجلمعيـة نقاشـاً             و. السنة

من القضايا الـيت    جدول أعمال واسع النطاق     احلكومات واملشاركون اآلخرون آراءهم حول      و
  .ض والفقر اجملتمع الدويل، من احلرب واإلرهاب إىل املرتشغل

، اجتمع قادة العـامل يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك خـالل مـؤمتر                   ٢٠٠٥يف عام   و  
ــشاء املنظمــة      ــستني إلن ــد ال ــة لالحتفــال بالعي ــة العام ــع املــستوى للجمعي وتنتخــب . القمــة الرفي

  .اجلمعية رئيساً هلا كل عام، يشرف على إدارة اجتماعاهتا
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رئــيس الــدورة الثانيــة والــستني للجمعيــة العامــة، الــدكتور
سرجان كرمي، من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  املهام    
      التوصـيات   مناقشة أي موضـوع وتقـدمي 

ــشأنه  ــا   (ب ــيت يتناوهل باســتثناء املواضــيع ال
  ؛)جملس األمن يف الوقت ذاته

   مناقــشة القــضايا ذات الــصلة بالرتاعــات
  العسكرية وسباق التسلح؛

      مناقــــشة الطــــرق والوســــائل الكفيلــــة
بتحـــــسني أحـــــوال فئـــــات األطفـــــال    

   ؛اب والنساء وغريهمبوالش
    ــة ــة بالتنميـــ ــضايا اخلاصـــ ــشة القـــ مناقـــ

   وحقوق اإلنسان؛املستدامة
        اختاذ قرار بشأن املبلغ الـذي ينبغـي علـى

كل بلد عضو دفعه من أجل إدارة األمم        
ــة الــيت ســُتنفق هبــا هــذه    املتحــدة والكيفي

  ؛األموال
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  اللجان الرئيسية    

  :جتري معظم مناقشات اجلمعية العامة يف جلاهنا الست وهي  
  يلجلنة نـزع السالح واألمن الدو(اللجنة األوىل(  
  اللجنة االقتصادية واملالية(اللجنة الثانية(  
  اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية(اللجنة الثالثة(  
  جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار(اللجنة الرابعة(  
  جلنة اإلدارة وامليزانية(اللجنة اخلامسة(  
  جلنة الشؤون القانونية(اللجنة السادسة( 
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  بلد واحد، صوت واحد
يف اجلمعية العامة، لكل بلد صوت واحد وتطّبق القاعـدة علـى

 أكثـرا يبلغ عـدد سـكاهن     ا فالصني ه وصغري هاكل البلدان، كبري  
ــسمة  ــون ن ــديها صــوت واحــد ،مــن بلي وال يتجــاوز عــدد.  ول

ســـكان بـــاالو، وهـــي مـــن أصـــغر البلـــدان األعـــضاء يف األمـــم
 .وهي أيضاً، لديها صوت واحد. نسمة ١٧ ٠٠٠املتحدة، 

  
  بعض اإلجراءات اليت اختذهتا اجلمعية العامة مؤخراً      

 وافقت الدول األعـضاء يف      ٢٠٠٦  عام يف ،
ــة إصــالح لعمــل     ــى عملي األمــم املتحــدة عل
ــاذ   اجلمعيــــة يــــشمل التعجيــــل بعمليــــة اختــ
القرارات، وتبسيط جدول أعمال اجلمعيـة،      

  .وتعزيز دور وسلطة رئيسها
 ــة، يف   أيــضاً،٢٠٠٦  عــامووافقــت اجلمعي

إنشاء جملـس حقـوق اإلنـسان اجلديـد         على  
ــة حقــوق اإلنــسان    واملعــزز ليحــل حمــل جلن

وحيظى اجمللس اجلديد الـذي     . التابعة لألمم املتحدة اليت تعرضت للكثري من االنتقادات       
 مبركـز أعلـى يف منظومـة األمـم املتحـدة             يف جنيف  ٢٠٠٦ ونيهي/حزيران ١٩ُدشن يف   

  .كجهاز تابع للجمعية العامة
  سـيما    عقداً لدحر املالريا يف البلدان الناميـة، ال   ٢٠١٠-٢٠٠١ية العقد   أعلنت اجلمع

وتــساعد حركــة دحــر املالريــا علــى الوقايــة مــن املــرض وحتــسني ظــروف   . يف أفريقيــا
 مليـون شـخص كـل عـام، ويـسجل           ٢,٧ويقّدر أن املالريا تقتـل مـا يـصل إىل           . احلياة
 الـذين تقـل أعمـارهم عـن مخـس            من عدد الوفيات يف أفريقيـا، واألطفـال        يف املائة  ٩٠

طفـل يف أفريقيـا    ٣ ٠٠٠يـا أكثـر مـن    روتقتل املال. سنوات هم األكثر عرضة للمرض 
  .كل يوم

       حدد قـادة العـامل األهـداف الـيت وردت يف إعـالن              ٢٠٠٠يف قمة األمم املتحدة لعام ،
 عقــدالعــل العـامل يف  جل، ٢٠٠٥األلفيـة التـارخيي، وأعــادوا التأكيـد علــى ذلـك يف عـام      

 .أكثر أمناًو مكانا أفضلاحلادي والعشرين 
    

  ga/arabic/org.un.www  
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 مـن النـرويج مـن تـصميمهديـة قاعة جملـس األمـن، وهـي        
لوحــة جداريــةفيهــا و. الفنــان النروجيــي أرنــستني أرنيــربغ

 بـإحاللللوعـد ترمـز   ) النـرويج (كبرية للفنـان بـري كـروغ        
السالم وحتقيق احلرية الشخصية يف املستقبل، تغطي معظم

 .اجلدار الشرقي

  جملـس األمـن
يف حــــني تــــستطيع اجلمعيــــة مناقــــشة أي   
 عاملي، فإن املسؤولية الرئيـسية جمللـس األمـن          شاغل

  .م واألمنهي قضايا السال
  

  العضوية

ــ مـــن جملـــس األمـــنيتكـــون   سة عـــشر  مخـ
االحتـاد  : مخسة أعضاء منـهم دائمـون وهـم       . عضواً

 واململكــة املتحـــدة،  ، وفرنـــسا،الروســي، والــصني  
ــة  ــة  و. والواليــات املتحــدة األمريكي تنتخــب اجلمعي

  .العامة األعضاء العشرة غري الدائمني اآلخرين لفترة سنتني على أساس التمثيل اجلغرايف
  
  هامامل

  ؤدي إىل حدوث نزاع دويل؛  أو حالة قد تخالفحيقّق يف أي  
 ؛يوصي بطرق وشروط تسوية الرتاعات  
  ؛التهديد بارتكابه العدوان أو عمل من أعماليوصي باختاذ إجراءات ضد أي  
       يف منـصب األمـني العـام لألمـم          الذي ينبغـي تعيينـه    يوصي اجلمعية العامة باسم املرشح 

  ؛املتحدة
  اجللسات
ــدعى و. فــاً للجمعيــة العامــة  منتظمــة، خالجلــساتال يعقــد جملــس األمــن     ميكــن أن ُي
يتنـاوب األعـضاء علـى رئاسـة اجمللـس ملـدة شـهر              و. مبهلـة قـصرية    يف أي وقـت      لالنعقاداجمللس  

  .ليزيةكألمساء بلداهنم باللغة اإلنويقومون بذلك على أساس الترتيب األجبدي . لكل منهم
، ولكـن عنـدما   “نعم” والختاذ قرار يف جملس األمن، ينبغي أن يصوت تسعة أعضاء بـ    

 .، وال ُيتخذ القرارنقضا، يسمى ذلك “ال” يصوت أي من األعضاء اخلمسة الدائمني بـ

 /sc/arabic/org.un.www  
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مـون يتحـدث إىل طـالب مـن منظمـة - األمني العام بان كـي    
 .شباب الصليب األمحر يف قاعة جملس األمن

  بعض اإلجراءات اليت اختذها جملس األمن مؤخراً    
  صـّوت اجمللـس     ٢٠٠٧يونيه  /رانيف حزي ،

ى نـشر العمليـة املختلطـة       بتوافق اآلراء علـ   
ــدة يف    ــم املتحــ ــي واألمــ ــاد األفريقــ لالحتــ

فـــرداً يف  ٢٦ ٠٠٠دارفـــور املكونـــة مـــن 
حماولة لقمـع العنـف يف منطقـة دارفـور يف           
غــرب الــسودان، حيــث أدى القتــال بــني   
ــاوير   ــة واملغـ ــة للحكومـ ــشيات املواليـ امليليـ

 ٢٥٠ ٠٠٠ن إىل مقتل أكثـر مـن        ياملتمرد
  .٢٠٠٣ شخص منذ عام

 املـسؤولني عـن اجلـرائم ضـد اإلنـسانية           حملاكمـة  اجمللس حمكمتني جنائيتني دوليتني      أأنش 
   .سالفيا السابقة وروانداويف يوغ

       سـبتمرب  / أيلـول  ١١ا الواليـات املتحـدة يف       على إثر اهلجمات اإلرهابية اليت تعرضت هل
، أنشأ اجمللس جلنة مكافحة اإلرهاب هبدف مساعدة الدول علـى رفـع قـدراهتا              ٢٠٠١

  .يف جمال مكافحة اإلرهاب
    

  عن كثب    
ــصاف أن        ــل مــن اإلن  دول مخــس تتمتــعه

  ؟ النقضاحلق يفبعظمى فقط 
مع هناية احلرب العاملية الثانية، اضطلع        

احتاد اجلمهوريات االشتراكية   ( االحتاد الروسي 
، والصني، وفرنسا، واململكة    )السوفياتية سابقاً 

ورأى واضــعو . كيــة بــأدوار رئيــسية يف إنــشاء األمــم املتحــدةاملتحــدة، والواليــات املتحــدة األمري
ميثاق األمم املتحدة أن هذه البلدان اخلمسة ستستمر يف االضطالع بأدوار هامة يف صيانة السلم             

تعـرف باسـم     تـصويت خاصـة  ة سـلط “اخلمـسة الكبـار  ”وهلـذا الـسبب، ُمـنح    . واألمن الـدوليني 
“ اخلمـسة الكبـار   ”يثاق على أنه إذا صوت أي مـن         واتفق الذين أعدوا وثيقة امل    . “النقضحق  ”

  . عضواً، ال تتم املوافقة على القرار أو املقرر١٥ضد قرار يف جملس األمن املكون من 
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هديــة مــن الــسويد، وصــممهاي قاعــة اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاع 
 . من السويدسفان ماركيليوس

  
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    
 املــشاكل  هــو املنتــدى الــذي تنــاقش فيــه    

االقتـــــصادية، مثـــــل التجـــــارة، والنقـــــل،  
.  االجتماعية واملسائلاالقتصادية،   لتنميةوا

كمـــا يـــساعد البلـــدان علـــى التوصـــل إىل  
الـــــشروط التعلـــــيم واتفاقــــات لتحـــــسني  

ــسان    ــرام حقــوق اإلن ــز احت الــصحية وتعزي
  .وحريات الشعوب ومراعاهتا يف كل مكانالعاملية 

  
  املهام    

    ــاره ــصادي واالجتمــاعي باعتب ــدىيعمــل اجمللــس االقت ــشؤو املنت ــة  الرئيــسي لل ن الدولي
  االقتصادية واالجتماعية؛

 ملعيـــشة، والعمالـــة الكاملـــة، والتقـــدم االقتـــصادي  امـــستويات رفـــع  اجمللـــس يـــشجع
  ؛واالجتماعي

              ،يقدم احللول للمشاكل الدولية املرتبطـة بالـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة والـصحية
  ؛وكذلك التعاون الدويل يف جماالت الثقافة والتعليم

  
  العضوية
جيري التـصويت   و.  عضواً يعمل كل عضو لفترة ثالث سنوات       ٥٤  من  اجمللس يتكون  

يعقــد اجمللــس، كــل ســنة، عــدة  و. يف اجمللــس باألغلبيــة البــسيطة، ولكــل عــضو صــوت واحــد  
كمـا يعقـد    .  غالبـاً مـا حيـضرها ممثلـون عـن اجملتمـع املـدين              ،دورات قصرية تتناول تنظيم العمـل     

/  أسـابيع يف شـهر متـوز       أربعـة وضوعية سـنوية تـستغرق      اجمللس االقتصادي واالجتماعي دورة م    
  . يوليه بالتناوب بني جنيف ونيويورك

  
  اهليئات الفرعية    

 طائفـة عريـضة     تتنـاول تتبع للمجلس االقتصادي واالجتماعي الكـثري مـن اللجـان الـيت               
ة ومن هـذه اللجـان، جلنـة املخـدرات، وجلنـة التنميـ            . قضايا الداخلة يف نطاق اختصاصاته    من ال 

االجتماعية، وجلنة السكان والتنمية، وجلنة وضع املرأة، واللجنة اإلحصائية، وجلنة منع اجلرميـة             
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والعدالة اجلنائية، وجلنة التنمية املستدامة، واللجنة املعنية بتسخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض              
  .التنمية، ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات

اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، واللجنــة : ن إقليميــة هــي جلــا مخــسلمجلــسل يتبــعكمــا   
االقتـصادية ألوروبـا، واللجنـة االقتــصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقــة البحـر الكـارييب، واللجنــة        

  .االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
  

   والربامج التابعة لألمم املتحدةقبعض الوكاالت املتخصصة والصنادي
وكـاالت  ال العديـد مـن   ينظر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف التقـارير املقدمـة مـن                 

لكــل منــها تنظيمــه املنفــصل الــذي يــنص علــى عــضويته  الــيت ربامج الــصناديق والــتخصــصة وامل
  :ذه الوكاالت والصناديق والربامجهبوفيما يلي قائمة جزئية . وميزانيته

  
  رنامج األمم املتحدة اإلمنائيب

          
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هو الشبكة اإلمنائية العاملية لألمم املتحـدة الـيت تـدعو إىل                  

. ساعدة النـاس علـى بنـاء حيـاة أفـضل     ملـ  الالزمـة التغيري وربط البلدان باملعرفة، واخلربة واملوارد     
 بلداً يتعاون معها لتطبيق حلوهلـا اخلاصـة         ١٦٦ يف   ويعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ميدانياً     

  .واجهة التحديات اإلمنائية العاملية والوطنيةمل
    

        )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     
    

 عــن للــدفاعمنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة هــي املنظمــة الرئيــسية يف األمــم املتحــدة     
طفـال  تـوفري احلمايـة حلقـوق األ   علـى  عمـل املنظمـة   كمـا ت . ومحايتـها زهـا  يعزحقوق األطفال وت 

  . األشد حرماناً يف العامل
    

          برنامج األمم املتحدة للبيئة    
   

 .راكات يف قـضايا العنايـة بالبيئـة       يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة القيادة ويـشجع الـش           
  .كرويتحمل الربنامج مسؤولية رصد البيئة وتقييمها واإلنذار البيئي املب
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  صندوق األمم املتحدة للسكان    
      

 يفيقــوم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان بتعزيــز حقــوق النــساء والرجــال واألطفــال    
صـوغ  يف  لبلـدان السـتخدام البيانـات الـسكانية         ل  الـدعم   الـصندوق  ويقـدم . التمتع حبياة صحية  

والدة ل مرغوبـاً وكـل      يكون كل محـ   حلد من الفقر وكفالة أن      إىل ا السياسات والربامج اهلادفة    
  .  وأن ُتعامل كل فتاة أو امرأة بكرامة واحتراممأمونة

    
  املتحدة لشؤون الالجئني مفوضية األمم     

    
تقدم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني احلماية القانونية لالجئني وتسعى إلجيـاد            

ــا مـــن خـــالل مـــساعدهتم ع   ــة ملـــشاكلهم، إمـ ــودة الطوعحلـــول دائمـ ــارهم لـــى العـ ــة إىل ديـ يـ
  .االستيطان يف بلدان أخرى أو
    

  منظمة العمل الدولية    
      

تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بــصوغ الــسياسات والــربامج اهلادفــة إىل تعزيــز احلقــوق       
ــية للع  ــسانية األساس ــاإلن ــرص احلــصول      لام ــز ف ــشتهم وتعزي ــهم ومعي ــروف عمل ، وحتــسني ظ

  .العمل على
    

  صندوق النقد الدويل    
      

ويقـدم الـصندوق   . كفل صندوق النقد الدويل استقرار النظـام النقـدي واملـايل العـاملي       ي  
ــدريب،         ــة والت ــة املؤقت ــساعدة املالي ــنح امل ــسية، ومي ــصادية الرئي ــسياسات االقت ــشأن ال ــشورة ب امل

  .يق النمو والتخفيف من حدة الفقرويشّجع على حتق
    
  نظمة األغذية والزراعةم
     

رفـع    اجلوع وسوء التغذية عـالوة علـى       القضاء على الزراعة على   تعمل منظمة األغذية و     
  .الزراعية كما تساعد الدول األعضاء يف جمال التنمية املستدامة لقطاعاهتا. مستويات التغذية
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  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
       

 بتعزيز التعاون الـدويل وتيـسري تبـادل         تقوم منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
  .املعلومات يف جماالت التعليم والعلم والثقافة واالتصاالت

    
  العاملية منظمة الصحة     

     
كمـا تقـوم   . تقوم منظمة الصحة العاملية بتوجيه العمل الدويل يف جمال الصحة وتنسيقه    

  . ل الوقاية من األمراض وتنسيقهاز البحوث يف جمايبتعز
    

  البنك الدويل    
      

 ومنحــالفوائــد، وقروضــاً بــدون فوائــد، ابنــك الــدويل قروضــاً بأســعار خمفــضة  م اليقــّد  
  . وألغراض أخرىللبلدان النامية ألغراض التعليم والصحة واهلياكل األساسية واالتصاالت

    
  منظمة الطريان املدين الدويل    

       
 اجلـوي الـدويل بـصورة آمنـة ومأمونـة           تكفل منظمة الطريان املدين الدويل تطـوير النقـل          
  .ممكن حد أدىن تقليص اآلثار الضارة للطريان العاملي على البيئة إىل ، ويف الوقت ذاته،ومنظمة

    
  املنظمة البحرية الدولية    
      

 يف وأمنــه وكفاءتــه النقــل البحــري  ســالمةتتحمــل املنظمــة البحريــة الدوليــة مــسؤولية   
  .بحري الذي تسببه السفن التلوث الومنعحميطات نظيفة 

  
  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية    

      
يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية مع احلكومات والقطـاع اخلـاص       

 ويعمــل االحتــاد .الســلكية الدوليــة وخــدماهتا لتنــسيق عمــل شــبكات االتــصاالت الــسلكية وال 
  وصــالت مــنالســلكية علــى مــساعدة العــامل علــى التواصــل، الــدويل لالتــصاالت الــسلكية وال
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، ومـن املالحـة اجلويـة والبحريـة     تكنولوجيـات الالسـلكي  إىل آخر جيـل مـن     السريعة  نترنت  اإل
اتف والفـاكس إىل  اتل، ومـن خـدمات اهلـ   وإىل علم الفلك الالسلكي واألرصاد اجلوية عرب الس      

  .البث التلفزيوين
    

  االحتاد الربيدي العاملي    
        

يشجع االحتاد الربيدي العاملي على التنميـة املـستدامة للخـدمات الربيديـة ذات النوعيـة                
  .العالية عاملياً والفعالة واملتاحة هبدف تيسري االتصاالت بني شعوب العامل

    
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

        
يـة اخلاصـة حبالـة الغـالف        تنّسق املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة األنـشطة العلميـة العامل              

 ومـا ينـتج عـن        يـسببه  ذيملنـاخ الـ   اجلوي لألرض وطريقة عمله، وكذا تفاعلـه مـع احمليطـات وا           
  . ذلك من توزيع للمصادر املائية

        
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية    

      
ــة           ــدعني وأصــحاب امللكي ــوق املب ــة حق ــة محاي ــة الفكري ــة للملكي ــة العاملي ــل املنظم تكف

  .هتم على إبداعهمأعتراف باملبدعني واملؤلفني ومكاف العامل، وأن يتم بالتايل االحولرية الفك
    

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية    
      

مينح الصندوق الدويل للتنمية الزراعية متويالت مباشرة ويقـوم بتعبئـة املـوارد اإلضـافية                 
 مليـون مـن النـساء       ٨٠٠يعـيش   و .ريـاف  االقتـصادي لفقـراء األ     النـهوض للربامج املعدة لتعزيـز     

 كـسب واألطفال والرجال يف املناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة واألنـشطة املتـصلة هبـا يف      
  .سبل عيشهم
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  )اليونيدو(للتنمية الصناعية   املتحدة   األمم   منظمة    
        

اهتا اإلمنائيـة   تساعد منظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية البلـدان علـى حتـسني سياسـ                  
احلـصول  لوصـول إىل األسـواق و  لوتدعم براجمها املـصممة خصيـصاً      . الوطنية وأطرها التنظيمية  

الــــصغرى و  املتناهيــــة الــــصغرالتمويــــل لــــصاحل مــــشاريع التنميــــة الزراعيــــة الــــصناعية علــــى 
  .احلجم واملتوسطة

    
  منظمة السياحة العاملية    

      
تطوير السياحة املسؤولة واملستدامة واملتاحـة عامليـاً       تقوم منظمة السياحة العاملية بتعزيز        

هبدف املسامهة يف التنمية االقتصادية، والتفاهم الدويل، والسلم، واالزدهار، واالحتـرام العـاملي             
وتــويل املنظمــة عنايــة خاصــة ملــصاحل البلــدان . حلقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية ومراعاهتــا

  .النامية يف ميدان السياحة
    

   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
          

الجتــار غــري ل مكافحتــهايــساعد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة البلــدان يف  
ــاب    ــة واإلره ــشروع باملخــدرات واجلرمي ــستوى    .امل ــع م ــب إىل رف ــسعى املكت ــضايا   وي ــم ق فه

  .عات احمللية وتنفيذ املعاهدات الدوليةاملخدرات واجلرمية ومساعدة البلدان على صوغ التشري
    

  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    
        

يقــدم صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة املــساعدة املاليــة والتقنيــة للمــشاريع            
، ويعمل الصندوق كمحفـز     بني اجلنسني واالستراتيجيات املبتكرة لتعزيز متكني املرأة واملساواة       

  .اركة النساء كما ينبغي يف األنشطة اإلمنائية الرئيسيةلكفالة مش
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  برنامج األغذية العاملي    
        

 الـيت مـن صـنع اإلنـسان والكـوارث          لدعم ضحايا الكوارث     الغذاءيوفر برنامج األغذية العاملي     
الطبيعية، ويعمـل علـى حتـسني التغذيـة ونوعيـة احليـاة ألشـد النـاس عرضـة للخطـر يف الفتـرات                        

  .من حياهتم، ويشجع الربنامج االعتماد على الذات لدى الشعوب واجملتمعات احملليةاحلرجة 
    

  )موئل األمم املتحدة(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     
     

ــ   ــة    شّجعي  برنــامج األمــم املتحــدة البلــدات واملــدن املــستدامة مــن النــاحيتني االجتماعي
  .الئم للجميع املأوى املعلى كفالة توفريوالبيئية 

     
  جملس الوصاية

 عنــدما أنــشئت األمــم املتحــدة يف  
ــاً ١١، كــــان هنــــاك ١٩٤٥ عــــام  إقليمــ

) واحملــــيط اهلــــادئ معظمهــــا يف أفريقيــــا(
ــعاً  ــدويل خاضــ ــراف الــ ــت . لإلشــ وكانــ

ــي      ــس الوصــاية ه ــسية جملل ــداف الرئي األه
ــشمولة    ــاليم املـ ــكان األقـ ــدم سـ ــز تقـ تعزيـ

  .هلم على احلكم الذايت أو االستقالل التدرجيي حنو حصوطورهمبالوصاية وت
  

  العضوية    
ــدائمني يف جملــس األمــن        ــشكل جملــس الوصــاية مــن األعــضاء ال االحتــاد الروســي،  (يت
لكــل عــضو صــوت  و).  والواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة، وفرنــسا، ،والــصني

  .واحد، وتتخذ القرارات باألغلبية البسيطة
  

  الجتماعاتا    
وهـو   - ١٩٩٤حصل آخر إقليم مـشمول بالوصـاية علـى احلكـم الـذايت عـام                منذ أن     

س عملياته رمسياً بعد حوايل نـصف قـرن   ل علّق اجمل-باالو اليت كانت تديرها الواليات املتحدة     
  .وسيجتمع اجمللس فقط عندما تدعو احلاجة إىل ذلك. من إنشائه
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حمكمـــة العـــدل الدوليـــة حتتفـــل بالـــذكرى الـــستني إلنـــشائها يف قـــصر الـــسالم
 .بالهاي يف هولندا

 علـى . منركي فـني جوهـل     قاعـة جملـس الوصـاية وصـممها الـدا          يـث تأثبقامت الـدامنرك      
 أقــدام ترفــع يــديها إىل األعلــى، حنتــه مــن خــشب  ٩ هنــاك متثــال المــرأة بطــول اجلــدرانأحــد 

  .الصاج هنريك ستارك، وهو فنان دامنركي أيضاً
    

  صحيفة وقائع    
  

  إهناء االستعمار    
. ، كـان نـصف سـكان العـامل يعيـشون يف بلـدان حتكمهـا قـوى أجنبيـة                ١٩٤٥يف عام     

لبلدان املعروفـة باملـستعمرات، مقـسمة بـني حفنـة مـن القـوى العظمـى، مبـا فيهـا           وكانت هذه ا  
ومـن خـالل العمليـة املعروفـة بإهنـاء االسـتعمار، سـاعدت              . بريطانيا العظمى وفرنسا والربتغـال    

، اعتمــدت اجلمعيــة ١٩٦٠ويف عــام . األمــم املتحــدة معظــم املــستعمرات علــى نيــل اســتقالهلا 
. إلسراع يف حصول مجيـع املـستعمرات والـشعوب علـى االسـتقالل            العامة إعالنا للحث على ا    

ونتيجة جلهـود األمـم املتحـدة       . ويف السنة التالية، أنشأت اللجنة اخلاصة املعنية بإهناء االستعمار        
 مـستعمرة سـابقة حاليـا دوال أعـضاء يف األمـم         ٨٠يف جمال إهنـاء االسـتعمار، أصـبح أكثـر مـن             

  .  مليون شخص١,٥قاليم تابعة سوى واليوم، ال يعيش يف أ. املتحدة
  

  حمكمة العدل الدولية    
أنــشئت حمكمـــة العـــدل الدوليـــة    

 بوصـفها اجلهـاز الرئيـسي يف        ١٩٤٦عام  
. األمم املتحدة إلصدار األحكام القانونيـة     

وبوسع البلدان وحـدها ولـيس األفـراد أن      
ومـىت  . ترفع الـدعاوى أمـام هـذه احملكمـة        
ــر يف   ــة النظ ــد للمحكم ــوى أجــاز البل  دع

قــضائية، جيــب أن يوافــق علــى االمتثــال     
ــا ــة        . لقراره ــن احملكم ــم املتحــدة م ــزة األخــرى يف األم ــب األجه ــد تطل ــك، ق وباإلضــافة إىل ذل
  .فتوى إصدار

ــران    ــه /وحــىت حزي ــة   ٢٠٠٦يوني ــدل الدولي ــة الع ــشأن  ٩٢، أصــدرت حمكم ــا ب  حكم
يمية والعالقـات الدبلوماسـية وعـدم    املنازعات بني الدول، مبا فيها القضايا املتعلقة باحلدود اإلقل   

  . التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان واحتجاز الرهائن
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قصر الـسالم الـذي صـممه املهنـدس املعمـاري الفرنـسي لـوي كوردونييـه بعـد
ة العــدلفــوزه مبــسابقة دوليــة، ينتــصب يف الهــاي، هولنــدا، وهــو مقــر حملكمــ   

 .١٩١٣الدولية وما سبقها منذ عام

  تكوين حمكمة العدل الدولية    
يوجـــد مقـــر احملكمـــة يف قـــصر      

ــدا   ــاي، هولن ــسالم باله ــن  . ال وتتكــون م
مخسة عشر قاضيا تنتخبهم اجلمعية العامة     

وال جيــوز تعــيني قاضــيني . وجملــس األمــن
ويلزم موافقة تسعة قضاة    . فسهمن البلد ن  

ومجيـــع األحكــام الـــيت  . الختــاذ أي قــرار  
ــة   تــــصدرها احملكمــــة هنائيــــة وغــــري قابلــ

وإذا مل متتثــل إحــدى الــدول . لالســتئناف
ــس األمـــن          ــى جملـ ــضية علـ ــل القـ ــر أن حييـ ــرف اآلخـ ــن للطـ ــة، ميكـ ــرار احملكمـ ــة لقـ ويف . املعنيـ

، وهي املرأة الوحيـدة     )اململكة املتحدة  (، انتخبت القاضية روزالني هيغيرت    ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٦
  . سنوات العضو يف احملكمة، لتصبح أول امرأة ترأس احملكمة الدولية لوالية مدهتا ثالث

  
  بعض القرارات اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية مؤخرا    

، قــررت النظــر يف ٢٠٠٦بعــد أن اختتمــت احملكمــة جلــسات االســتماع العلنيــة عــام    ◄  
قــضائية املقدمــة مــن البوســنة واهلرســك الــيت تــدعي فيهــا أن صــربيا واجلبــل  الــدعوى ال

األســـود قـــد انتـــهكت التزاماهتـــا مبوجـــب اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة           
  .اعليه واملقابلة

، أكــدت احملكمــة جمــددا باإلمجــاع أن قيــام إســرائيل ببنــاء اجلــدار يف   ٢٠٠٤ويف عــام   ◄  
  . لقانون الدويلاألرض الفلسطينية هو انتهاك ل

، أصــدرت احملكمــة حكمــا يف الــرتاع حــول احلــدود بــني نيجرييــا        ٢٠٠٢ويف عــام   ◄  
باكاسـي،  والكامريون، يقضي بوضع اإلقليم الرئيسي املتنازع عليـه وهـو شـبه جزيـرة               

  .حتت سيادة الكامريون
  

  التحقق من الوقائع    
  ما هي بعض احملاكم الدولية األخرى؟    

غري أهنا ال حتـاكم     . لدولية األحكام يف املنازعات بني احلكومات     تصدر حمكمة العدل ا     
أمــا احملكمتــان اجلنائيتــان الــدوليتان ليوغــسالفيا الــسابقة وروانــدا فتحاكمــان األفــراد    . األفــراد

  . املتهمني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، إمنا يف هذين البلدين فقط
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 شــخص ينتمــون لــسائر أحنــاء العــامل،٥ ٠٠٠أكثــر مــن 
 .يعملون يف مقر األمم املتحدة بنيويورك

  األمانة العامة    
 يرأسـها األمـني العـام       تتكون األمانـة العامـة الـيت        

مـــن مـــوظفني دولـــيني يعملـــون يف مقـــر األمـــم املتحـــدة 
وهــي تــضطلع بالعمــل   . بنيويــورك وســائر أحنــاء العــامل   

وختتلــف مهامهــا بــاختالف املــشاكل  . اليــومي للمنظمــة
وتتـراوح هـذه املـشاكل مـن      . اليت تعاجلها األمـم املتحـدة     

إدارة عمليــات حفــظ الــسالم والوســاطة يف املنازعــات     
الدولية أو القيام مبسح لالجتاهات واملـشاكل االجتماعيـة         

واألمانــــة العامــــة مــــسؤولة عــــن تقــــدمي  . واالقتــــصادية
اخلــدمات لألجهــزة األخــرى يف األمــم املتحــدة وتــدير      

  .لسياسات اليت تعدها هذه األجهزةالربامج وا
      

  من ختدم األمانة العامة؟    
الوفـود الـيت متثـل الـدول        : وعـات كـربى   لقد صمم مقر األمم املتحدة خلدمة أربـع جمم          

ــة وعــددها   ــر مــن   ١٩٢األعــضاء احلالي ــد أكث ــيت توف ــة وال ــورك  ٥ ٠٠٠ دول  شــخص إىل نيوي
سنويا من أجل املشاركة يف الدورات السنوية للجمعية العامة؛ واملوظفون الـدوليون أو األمانـة               

قـدر عـددهم حبـوايل       شخـصا يف نيويـورك؛ والـزوار الـذين           ٥ ٤٧٨العامة الذين يناهز عددهم     
 صـــحفيا ومنـــهم ٢ ٠٠٠؛ والـــصحافيون الـــذين يقـــارب عـــددهم ٢٠٠٧مليـــون زائـــر عـــام 

.  صـحفي خـالل االجتماعـات الكـربى        ٥ ٠٠٠معتمدون بشكل دائـم، يف حـني حيـضر قرابـة            
 منظمــة غــري حكوميــة معتمــدة لــدى األمــم املتحــدة، وحيــضر  ٣ ٠٠٠وهنــاك أيــضا أكثــر مــن 

ويقـدر الـدخل الـسنوي اإلمجـايل ملدينـة نيويـورك       . يت تعقد يف املقـر  العديد منها االجتماعات ال   
  .  باليني دوالر٣,٣الناتج عن وجود األمم املتحدة مببلغ 

  
  املهـــــام    

مجع املعلومات األساسية وإعدادها يف ما يتعلق مبختلف املشاكل حىت يتمكن منـدوبو               ◄  
  احلكومات من دراسة الوقائع وتقدمي توصياهتم؛

  ملساعدة على تنفيذ قرارات األمم املتحدة؛ ا  ◄  
  تنظيم املؤمترات الدولية؛   ◄  
  . ترمجة الكلمات فوريا وترمجة الوثائق حتريريا إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة  ◄  
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 داغ مهرشولد

  تكوين األمانة العامة    
األمــني العــام هــو كــبري مــوظفي األمــم املتحــدة يــساعده طــاقم مــن املــوظفني املــدنيني      
وخالفا للدبلوماسيني الذين ميثلون بلدا معينا، يعمل املوظفون املـدنيون خلدمـة مجيـع               . الدوليني

 دولـــة وال يتلقـــون األوامـــر مـــن حكومـــاهتم بـــل مـــن  ١٩٢الـــدول األعـــضاء البـــالغ عـــددها  
  . العام األمني

  
  كيف جيري تعيني األمني العام    

. لى توصية من جملـس األمـن      تعني اجلمعية العامة األمني العام ملدة مخس سنوات بناء ع           
وخيـــضع تعـــيني األمـــني العـــام . وقـــد تعاقـــب مثانيـــة أمنـــاء عـــامني منـــذ إنـــشاء األمـــم املتحـــدة

  . إقليمي لتناوب
  ١٩٥٢-١٩٤٦) النرويج(تريغفي يل   •  
  ١٩٦١-١٩٥٣) السويد(داغ مهرشولد   •  
  ١٩٧١-١٩٦١) ميامنار(يو ثانت   •  
  ١٩٨١-١٩٧٢) النمسا(كورت فالدهامي   •  
  ١٩٩١-١٩٨٢) بريو(خافيري برييس دي كويار   •  
  ١٩٩٦-١٩٩٢) مصر( غايل -بطرس بطرس   •  
  ٢٠٠٦-١٩٩٧) غانا(كويف عنان   •  
  ٢٠٠٧) كوريا اجلنوبية( مون -بان كي   •  

  
  من مهام األمني العام    

يف املنظمـة   “ املـسؤول اإلداري األول   ”يصف ميثاق األمـم املتحـدة األمـني العـام بأنـه               
اجلمعيــة العامــة “ باملهــام األخــرى الــيت توكلــها إليــه” أعمالــه هبــذه الــصفة ويقــوم الــذي يتــوىل

ولألمـني  . وجملس األمـن واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي وغريهـا مـن أجهـزة األمـم املتحـدة             
العــام أيــضا، مبوجــب امليثــاق، أن ينبــه جملــس األمــن إىل أيــة مــسألة يــرى أهنــا قــد هتــدد الــسلم    

  .الدوليني واألمن
اقتـــراح مـــسائل لكـــي تناقـــشها اجلمعيـــة العامـــة أو أي جهـــاز آخـــر مـــن أجهـــزة           ◄  

  املتحدة؛  األمم
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  أن ينبه جملس األمن إىل أية مسألة يرى األمني العام أهنا قد هتدد السلم العاملي؛   ◄  
  يف املنازعات بني الدول األعضاء؛ “ احلكم”القيام بدور   ◄  
  . “مساعيه احلميدة”أن يقدم   ◄  
  

  حقق من الوقائعالت    
  هل يعمل األمني العام مبفرده؟    

. ال يعمل األمني العام بدون مساعدة وموافقة الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة             . كال  
وأي إجراء، سـواء تعلـق األمـر بإرسـال قـوات حفـظ الـسالم إىل املنـاطق الـيت متزقهـا احلـروب                         

ــد يف أعقــاب حــرب أو ك    أو ــة، جيــب أن تتخــذه   باملــساعدة علــى إعــادة إعمــار بل ــة طبيعي ارث
  . األعضاء الدول

  

  نظرة عن كثب    
  

   مون-بان كي     
 مون من مجهورية كوريا، األمني العام       -حيمل بان كي      

ــدة، إىل منـــصبه   ــم املتحـ ــامن لألمـ ــة يف  ٣٧الثـ ــا مـــن اخلدمـ  عامـ
  . احلكومة وعلى الساحة العاملية

  
  أهم الوظائف    

كـان يـشغل منـصب وزيـر اخلارجيـة والتجـارة يف             حني انتخب السيد بان أمينا عامـا،          
وقد تنقل خالل املـدة الطويلـة الـيت قـضاها يف الـوزارة بـني نيـودهلي وواشـنطن العاصـمة                      . بلده

وفيينا وشغل عددا كبريا من املناصب كان منها مستشار السياسة اخلارجية لـرئيس اجلمهوريـة               
خطــيط الــسياسات واملــدير العــام  وكــبري مستــشاري األمــن القــومي للــرئيس ونائــب الــوزير لت  

وطوال الفترة اليت قضاها يف اخلدمة، كانـت الرؤيـة الـيت استرشـد هبـا هـي                  . للشؤون األمريكية 
رؤيتــه للــسالم يعــم شــبه اجلزيــرة الكوريــة، واالضــطالع بــدور متعــاظم يف حتقيــق الـــسالم           

  .واالزدهار على صعيد املنطقة والعامل
 حـني عمـل يف   ١٩٧٥األمم املتحـدة تعـود إىل عـام        وللسيد بان عالقات قدمية العهد ب       

واتسع نطاق هذا العمل علـى مـر الـسنني، فـشغل            . شعبة األمم املتحدة التابعة لوزارة اخلارجية     
منصب السكرتري األول يف البعثة الدائمـة جلمهوريـة كوريـا لـدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك،                    
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، وسفري بلده يف فيينـا، وخـالل تلـك الفتـرة،        ومدير شعبة األمم املتحدة يف مقر الوزارة بسيول       
، شغل منصب رئيس اللجنة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب                 ١٩٩٩عام  

، قام بصفته مـدير مكتـب رئـيس اجلمعيـة العامـة أثنـاء تـويل                 ٢٠٠٢-٢٠٠١ويف عام   . النووية
للقـرار األول يف الـدورة الـذي        مجهورية كوريا لرئاسة اجلمعية العامة، بتيسري االعتماد الـسريع          

سـبتمرب، واختـذ عـددا مـن املبـادرات الراميـة إىل تعزيـز               / أيلـول  ١١يدين اهلجمات اإلرهابية يف     
عمــل اجلمعيــة، فــساعد بــذلك علــى حتويــل دورة بــدأت يف جــو مــن التــأزم والبلبلــة إىل دورة   

  . جرى فيها اعتماد إصالحات هامة
. ملـسائل الـيت تتـصل بالعالقـات بـني الكـوريتني       وشارك السيد بـان مـشاركة فعالـة يف ا           
، عمل بوصفه املستشار اخلاص لوزير اخلارجية، نائبا لرئيس اللجنة املـشتركة            ١٩٩٢ففي عام   

للمراقبة النووية بني الشمال واجلنوب يف أعقاب اعتماد اإلعـالن التـارخيي املـشترك جبعـل شـبه                  
، اضـطلع بـصفته وزيـرا       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ويف. اجلزيرة الكورية خالية من األسلحة النووية     

للخارجيــة، بــدور قيــادي يف حتقيــق اتفــاق تــارخيي آخــر إلحــالل الــسالم واالســتقرار يف شــبه    
ــات        ــة يف حمادث ــق حبــل مــسألة األســلحة النووي ــان املــشترك املتعل ــة باعتمــاد البي ــرة الكوري اجلزي

  . األطراف الستة
  

  املسرية العلمية    
جـــازة يف العالقـــات الدوليـــة مـــن جامعـــة ســـيول الوطنيـــة حـــصل الـــسيد بـــان علـــى إ  

ــام ــام . ١٩٧٠ ع ــة ك   ١٩٨٥ويف ع ــة مــن كلي ــال شــهادة املاجــستري يف اإلدارة العام ــدي ، ن ني
  .لشؤون احلكم جبامعة هارفرد

  
  اجلوائز واملكافآت    

. تلقى السيد بان العديد مـن اجلـوائز وامليـداليات وشـهادات التكـرمي الوطنيـة والدوليـة              
 مــرة أخــرى، مــنح وســام اجلمهوريــة الكوريــة األعلــى  ٢٠٠٦ مث ١٩٨٦، و ١٩٧٥ام ويف عــ

  . للجدارة يف اخلدمة تقديرا للخدمات اليت قدمها لبلده
  

  معلومات شخصية    
ــران١٣ولــد الــسيد بــان يف     ــه / حزي ــه الــسيدة يــو   ١٩٤٤يوني ــه مــن زوجت ــان(، ول ) ب
يــتقن الــسيد بــان . ، ابــن وابنتــان١٩٦٢ تايــك الــيت التقاهــا يف املدرســة الثانويــة عــام  - ســون

  .اإلنكليزية والفرنسية إىل جانب اللغة الكورية



 -41- 08-67562
 
 

األمني العام السابع لألمـم املتحـدة، الـسيد
كــويف عنــان، حيمــل جــائزة نوبــل للــسالم

 .اليت منحت لألمم املتحدة وله

  ملاذا نالت األمم املتحدة جائزة نوبل للسالم؟    
قررت اللجنة النروجيية جلائزة نوبل أن متنح جـائزة نوبـل             

 مناصفة إىل األمـم املتحـدة وإىل أمينـها العـام            ٢٠٠١للسالم لعام   
ذالنه من جهود من أجـل عـامل أكثـر اسـتقرارا            ملا يب ”كويف عنان   

  .“وسالما
وقالت اللجنة إن هناية احلرب البـاردة قـد أتاحـت لألمـم               

املتحدة أخريا أن تضطلع على وجه أكمل بالدور الذي كان مـن            
املزمــع أن تــضطلع بــه أصــال؛ وكانــت املنظمــة يف طليعــة اجلهــود  

ل موقع الصدارة يف    املبذولة لتحقيق السلم واألمن يف العامل، وحتت      
. إطار التعبئة الدولية الرامية إىل مواجهـة التحـديات االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة يف العـامل                 

وإىل جانب ذلك، متيز األمني العام كويف عنان بأنه أضفى روحـا جديـدة علـى حيـاة املنظمـة،                     
يضا علـى   أ فقد شدد    ومع التأكيد بوضوح على مسؤوليتها املعروفة يف إرساء السلم واألمن،         ”

وقد أقرت اللجنة يف بياهنا الـذي يعلـن عـن مـنح جـائزة نوبـل                 . “حقوق اإلنسان واجباهتا إزاء   
كـــان علـــى مـــستوى التحـــديات اجلديـــدة مثـــل فـــريوس نقـــص املناعـــة  ”للـــسالم، علـــى أنـــه 

  .“، وقام بترشيد استعمال املوارد املتواضعة لألمم املتحدةواإلرهاب الدويل/اإليدز/املكتسب
، منحـــت جـــائزة نوبـــل للـــسالم مناصـــفة إىل فريـــق األمـــم املتحـــدة ٢٠٠٧ويف عـــام   

احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ وإىل ألــربت أرنولــد غــور االبــن، نائــب رئــيس الواليــات   
وكانت املرة اخلامسة عشرة اليت تكـرم فيهـا جلنـة نوبـل األمـم املتحـدة جبـائزة                   . املتحدة السابق 

الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة وحممـد الربادعـي،          : زون هبده اجلائزة سابقا فهم    أما الفائ . السالم
؛ األمم املتحدة وكويف عنـان، األمـني العـام          )٢٠٠٥(املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية       

ــم املتحــدة   ــسالم     )٢٠٠١(لألم ــوات األمــم املتحــدة حلفــظ ال ؛ شــني مكربايــد،  )١٩٨٨(؛ ق
؛ لــستر بــاولز بريســون ملــساعيه مــن أجــل إهنــاء أزمــة  )١٩٧٤( لناميبيــا مفــوض األمــم املتحــدة

؛ مفوضـية األمـم املتحـدة     )١٩٥٧(السويس وقضية الشرق األوسط من خـالل األمـم املتحـدة            
؛ منظمة األمـم املتحـدة      )١٩٦٩(؛ منظمة العمل الدولية     )١٩٨١ و   ١٩٥٤(لشؤون الالجئني   

؛ )١٩٦١(، األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة ؛ داغ مهرشـــولد)١٩٦٥) (اليونيـــسيف(للطفولـــة 
ــون ــة     لي ــانش، مــدير جملــس   )١٩٥١(جوهــو، أحــد مؤســسي منظمــة العمــل الدولي ؛ رالــف ب

؛ لـورد جـون بويـد أور، أول مـدير عـام ملنظمـة األمـم            )١٩٥٠(الوصاية التابع لألمـم املتحـدة       
تحـدة لـدوره    ؛ وكـوردل هـول، وزر خارجيـة الواليـات امل          )١٩٤٩(املتحدة لألغذية والزراعة    

  ). ١٩٤٥(الرائد يف إنشاء األمم املتحدة 
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  لعبة األسئلة واألجوبة اجلماعية    
  لعبة مجاعية    

ــراد الفريــق معــا      ــر يف الفريــق الواحــد (حــني يلعــب أف ــان أو أكث ــهم أن ) أي العب ميكن
 وا الالعـبني اآلخـرين    يتعاونوا للتوصل إىل جواب، ولكن يلزم أن تتوافق آراؤهـم قبـل أن يطلعـ              

  .على جواهبم
  ماذا تعين كلمة يونيسيف؟  - ١
  أين يقع مقر حمكمة العدل الدولية؟  - ٢
  ما اسم وكالة األمم املتحدة اليت تعىن بشؤون الالجئني؟   - ٣
  ما هو حق النقض؟   - ٤
  كم صوتا متلك كل دولة عضو يف اجلمعية العامة؟   - ٥
  ة؟ ما هي اهليئة القضائية الرئيسية يف األمم املتحد  - ٦
  ما هو عدد أعضاء جملس األمن؟   - ٧
 هــل للــصني أصــوات أكثــر مــن املغــرب يف اجلمعيــة العامــة ألن عــدد  -صــح أم خطــأ   - ٨

  سكاهنا أكرب؟
  أو بأي شأن تقدم االقتراحات؟ /ماذا تناقش اجلمعية العامة و  - ٩

  مب يعىن اجمللس االقتصادي واالجتماعي؟   - ١٠
ــيم مــشمول بالوصــاية كــ    - ١١ ــذايت بفــضل     أي إقل ــذي حقــق احلكــم ال ــد األخــري ال ان البل

  الوصاية؟  جملس
  ما هو عدد البلدان اليت ينتمي إليها القضاة يف حمكمة العدل الدولية؟   - ١٢
  من هم أعضاء األمانة العامة؟  - ١٣
  كم مرة نالت منظومة األمم املتحدة جائزة نوبل للسالم؟  - ١٤
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    ٣  
  األمم املتحدة تعمل    

 لسالم واألمن الدولينيمن أجل ا    
  

 جهود األمم املتحدة حلفظ السالم    
  

يف معظـم احلـاالت   تنطوي جهود األمم املتحدة لبناء السالم يف حاالت ما بعد الـرتاع         •  
على اإلشراف على مجع وتدمري مئـات اآلالف مـن  األسـلحة وتـسهيل إعـادة إدمـاج                   

  . يف اجملتمعنيسابقال املقاتلني
 يف تـشجيع البلـدان علـى        على درجة حامسة مـن األمهيـة      تحدة بدور   اضطلعت األمم امل    •  

نتـاج األلغـام األرضـية      الكامـل إل  ظر  تنص على احل   اليت   ١٩٩٧ أوتاوا لعام    اتفاقيةدعم  
  .تفاقيةذه االاالنضمام العاملي هلتشجيع املنظمة  وتواصل - وتصديرها واستخدامها

تفاقــات منــها عــدد كــبري مــن االرام إبــعــن الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة  أســفر   •  
ــشار  عــدم معاهــدة ــة  انت ــشامل ل األســلحة النووي ــة  ومعاهــدة احلظــر ال لتجــارب النووي

  . مناطق خالية من األسلحة النوويةإنشاءومعاهدات 
ن جبـروح بليغـة     ومن مليوين طفل وأصيب ستة ماليني آخر      أكثر  التسعينيات، قُتل   أثناء    •  

  اهلـاون  جوميـة ومدفعيـة   اهلبنـادق   السدسات و املـ  فيهـا    اسـُتخدمت اليت  رتاعات  ال بسبب
 االجتـار  بـشأن ويف مـؤمتر األمـم املتحـدة    . مولـة احملصواريخ الـ يدوية وقاذفات   القنابل  الو

، اتفقـت الـدول   ٢٠٠١اخلفيفـة يف عـام   األسـلحة   يف األسـلحة الـصغرية و  املشروعغري  
  .األسلحةب شروعر غري امل لتعزيز التعاون الدويل للحد من االجتاإجراءاتعلى اختاذ 
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 واألزياء الرمسيةاخلوذ الُزرق

  
  مم املتحدة تعملاأل    

 من أجل السلم واألمن الدوليني    
      

   ذلك؟فعلكيف ت. فظ السالمحل األمم املتحدة أُنشئت    
ــدىهــي األمــم املتحــدة     ــدان    عــاملي منت ــه البل ــثري في ــر ميكــن أن ت  لقــضايا صــعوبة اأكث

إىل فعنـدما يتحـدث قـادة احلكومـات     . م املرتبطـة بـاحلرب والـسل      املشكالتمبا فيها   وتناقشها،  
 ذلــك إىل اتفــاق يفــضيوميكــن أن . حــوار بينــهمبــذلك بعــضهم الــبعض وجهــا لوجــه حيــدث 

  أو بتوافـق  -  البلـدان بـصوت واحـد      تكلم تـ  عندماو.  بشكل سلمي  الفاتاخلحل  كيفية  بشأن  
، سـواء   لعـام وجيوز أيضا أن يقـوم األمـني ا       .  ضغطا عامليا على اجلميع    حيدث فإن ذلك    - اآلراء
  .بني الدولاحلوار النهوض بممثل له، بواسطة  أو ةمباشر

  
 من يقود عمليات حفظ السالم؟    

 إنــــشاءيتــــوىل جملــــس األمــــن     
اجلمعيـة  تضطلع  عمليات حفظ السالم و   

 ذلــك ريوكــثريا مــا جيــبإدارهتــا، العامــة 
يعـرض  وعنـدما   .عـن طريـق ممثـل خـاص    

ــى ــا يهــدد ا  اجمللــس عل ــسالم، يطلــب  م ل
ــس ــراف أوال اجمللـ ــل إىل  إىل األطـ التوصـ

وقـف إلطـالق   تـأمني  ، حيـاول اجمللـس   ارهاستمر  أوعند اندالع قتالو .وسائل السلميةالتفاق با
م ضطربة السـتعادة الـسال  املـ نـاطق  امل يف بعثـات حلفـظ الـسالم    ُيرسـل وجيوز بعد ذلك أن  .النار
  .ةقتصاديا حظرإجراءات  واتيدعو إىل فرض جزاء أو
  

  ألمم املتحدة أي حرب؟هل أوقفت ا    
. ةحـروب شـامل    إىل العديـد مـن الرتاعـات      منـع حتـول      لقد سـاعدت األمـم املتحـدة يف         

 األمـم   قـدمت ويف العديد من املناسـبات،       .بالوسائل السلمية  رتاعاتال وتفاوضت أيضا لتسوية  
أزمـة   يف   علـى سـبيل املثـال،     كمـا جـرى،     ،  علـى تفـادي نـشوب القتـال       مساعدة  للآلية   املتحدة

وأزمـــة الـــشرق األوســـط يف  )١٩٦٢(وأزمـــة الـــصواريخ الكوبيـــة ) ١٩٤٩-١٩٤٨(رلني بـــ
  اشـتعال منـع علـى   هذه احلاالت، ساعد تـدخل األمـم املتحـدة          حالة من   ويف كل   . ١٩٧٣ عام
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رب يف احلــكمــا اضــطلعت األمــم املتحــدة بــدور رئيــسي إلهنــاء    .حــرب بــني القــوى الُعظمــى 
ــو  ــراق   ) ١٩٦٤(الكونغ ــران والع ــني إي ــسلفادور ) ١٩٨٨(وب ــاال يف و) ١٩٩٢(ويف ال غواتيم

ــق حنــو ســال  مّهــدت و ).١٩٩٦(  النمــو االقتــصادي املــستدام يف  حقــقم األمــم املتحــدة الطري
، ٢٠٠٥ديـسمرب  / ويف كـانون األول   ؛)٢٠٠٢(تيمور ليشيت   لواالستقالل  ) ١٩٩٤(موزامبيق  

  . حلفظ السالم يف سرياليونتها املنظمة بنجاح واليكملتأ
  

  :خرى للمنظمة ما يلياألجنازات اإل وتشمل    
أشــرف فريــق األمــم املتحــدة للمــساعدة يف فتــرة االنتقــال علــى تنظــيم أول انتخابــات    ◄  

  .أفضت إىل استقالهلا، حرة ونزيهة يف ناميبيا
كمبوديــا وقــف إطــالق النــار  راقبــت ســلطة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف  كمبوديــاويف  ◄  

كوميـة ونظمـت    احلكاتـب   خمتلـف امل  نـها وأشـرفت علـى       موانسحاب القوات األجنبية    
  .انتخابات حرة ونزيهة

املـدنيني يف    محايـة علـى   ، عملـت قـوة األمـم املتحـدة للحمايـة            السابقةيف يوغوسالفيا   و  ◄  
 . إيصال املساعدات اإلنسانية إليهم منالح ومكّنتاجملردة من الساملناطق 

  
 لس األمن؟مقررات جمما جاهل بلد يت ام عندحيدثماذا     

اإلجــراءات  عنـدما ال ُيمتثــل ملقــررات جملــس األمــن، جيـوز أن يتخــذ اجمللــس عــددا مــن    
عمـل عـدواين،     بتهديـد الـسلم أو انتهاكـه أو ارتكـاب          ويف حـال قيـام بلـد مـا         . تنفيـذها  لكفالة

 تـدابري أخـرى حمـددة   بـشأنه  تخـذ  يجزاءات اقتصادية وجتاريـة أو  عليه  جيوز للمجلس أن يفرض     
يـأذن   وميكن أيـضا أن    . عليه قيود دبلوماسية فرض  فرض حظر على األسلحة والسفر و     من قبيل   

مـالذ  ك إال هـذه التـدابري   عـادة إىل     ه ال ُيلجـأ   إال أنـ   .جمللس باسـتخدام القـوة يف بعـض احلـاالت         ا
   .الرتاع  الوسائل السلمية لتسويةداستنفابعد ال ينبغي استخدامها إال  حبيث أخري

ســتخدام الن أن يــأذن بتــشكيل حتــالف بــني الــدول األعــضاء    األمــجملــسباســتطاعة و  
كمـا حـدث يف      العـسكري، للتعامـل مـع نـزاع مـا            العمـل  مبا فيهـا     “مجيع الوسائل الضرورية  ”

  : التالية على سبيل املثالاحلاالت
   من قبل العراق؛غزوه الستعادة سيادة الكويت بعد ١٩٩١ عام يف  ◄  
   الصومال؛يفإلنسانية ايصال اإلغاثة تية إلالبيئة املوا ضمانل ١٩٩٢يف عام و  ◄  
  ؛ يف هاييتكومة املنتخبة دميقراطياسلطة احل الستعادة ١٩٩٤يف عام و  ◄  
  . الستعادة السلم واألمن يف تيمور ليشيت١٩٩٩يف عام و  ◄  
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   األمم املتحدة جيش؟لدىهل     

تـزاول  الـيت    قـوات الو .ةشرطة دولية أو قوة عسكرية دائم     متلك  ال، فاألمم املتحدة ال       
مقدمــة مــن الــدول األعــضاء يف املنظمــة عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم مهامهــا ضــمن 

 ا املدنيون الذين كـثريا مـا ُيـستقدمون مـن األمـم املتحـدة ذاهتـا، دور                 يؤديو. كمسامهة طوعية 
  . يف تشكيل هذه العملياتارئيسي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ؟عملية حفظ السالمب إذن املقصودما     

قيـادة   ب  اسـتخدام قـوات متعـددة اجلنـسيات،        اا بأهنـ  يحفـظ الـسالم تقليـد     عملية  ّرف  عُت  
 عمليـات حفـظ   تـؤدي و .الرتاعات بني البلـدان وحلـها  احلد من على   للمساعدةاألمم املتحدة،
اســتمراره دعــم حتقيــق وقــف إطــالق النــار وعلــى  طــرف ثالــث حمايــد للمــساعدة الــسالم دوَر

كمـا تقـدم تلـك العمليـات املـساعدة االنتخابيـة             . األطـراف املتحاربـة    وإقامة منطقة عازلـة بـني     
 .وتساعد يف إزالة األلغام األرضية الفتاكة

الــسالم يف امليــدان، يعقــد وســطاء األمــم   باحلفــاظ علــى وبينمــا يقــوم حفظــة الــسالم    
   .سلمياولون التوصل إىل حل حيواألطراف أو البلدان املتنازعة  مع قادةاالجتماعات املتحدة 

تأسـست أول عمليـة .صرمبـ  شمنطقـة العـري   يف  دورية  أثناء  ألمم املتحدة   حفظة السالم التابعون ل
 بعــد١٩٤٨ عــام يف األمــم املتحــدة ملراقبــة اهلدنــة،  هيئــةألمــم املتحــدة، وهــي لحلفــظ الــسالم تابعــة 

التـابعوناملراقبـون العـسكريون   ال يزال وإىل يومنا هذا،   . رب بني إسرائيل وجرياهنا العرب    احلندالع  ا
 .تفاقاتى اال وقف إطالق النار واإلشراف علةراقبمليئة األمم املتحدة ملراقبة اهلُدنة، يف املنطقة هل
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تشاد الجئون سودانيون يف ُمخيم إيريدميي يف

 .بعثــات املراقبــة وقــوات حفــظ الــسالم  :وهنــاك نوعــان مــن عمليــات حفــظ الــسالم   
ــسلحني  ــري مـ ــون غـ ــة      .واملراقبـ ــلحة خفيفـ ــسالم أسـ ــدة حلفـــظ الـ ــم املتحـ ــود األمـ ــل جنـ وحيمـ

ويــسهل التعــرف علــى حفظــة الــسالم التــابعني لألمــم    .يــستخدموهنا إال دفاعــا عــن الــنفس  ال
 .همميــزة والقبعــات الــزرق الــيت يرتــدوهنا أثنــاء مزاولــة مهــام املتحــدة بعالمــة األمــم املتحــدة امل

، الـيت أصـبحت رمـزا لقـوات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم، أثنـاء مجيـع                     اء الزرقـ  ة اخلوذ بسلوُت
الرمسـي الـوطين    زي  الـ ويرتـدي حفظـة الـسالم        . مـا   خطر وجودالعمليات ويرتادها اجلنود عند     

بكامل سيطرهتا على قواهتا العـسكرية الذاتيـة        باألفراد  حتتفظ احلكومات اليت تتطوع     و. بلداهنمل
  .اليت تعمل حتت راية األمم املتحدة

  
    العدد الكبري من عمليات حفظ السالم؟اذهبألمم املتحدة تضطلع املاذا     

فـي املاضـي،    ف . أزمات عسكرية وإنـسانية خطـرية      ملواجهةعمليات حفظ السالم    ُتقام    
دوال عديـدة   أن  إال  .  املتحاربـة  لـدول سا حبفـظ الـسالم بـني ا       كان حفظة السالم يضطلعون أسا    

بعـض  أضـحى  بـسبب االضـطرابات املدنيـة والرتاعـات العرقيـة،      ف .يف حرب مع ذاهتـا   هي  اليوم  
ويف  . مما يتسبب يف معاناة بـشرية جـسيمة        ،على أرضها  ا ممارسة سلطته  ن ع زةكومات عاج احل

التفـاوض ألجـل التوصـل إىل تـسوية، مـن       ةحاالت كهـذه، كـثريا مـا ُيطلـب إىل األمـم املتحـد          
وتقـوم األمـم املتحـدة،       .ىأخـر مـن جهـة      متضررين من الـرتاع   للتقدمي اإلغاثة الطارئة    وجهة،  

وهـــي تعمـــل يف ظـــروف صـــعبة، بإدمـــاج املـــساعدة اإلنـــسانية ضـــمن جهودهـــا املبذولـــة          
  .اتاألزم حلل

  
  ما هي بعض عمليات األمم املتحدة احلديثة حلفظ السالم؟    

، أقامـت األمـم املتحـدة       )١٩٨٥-١٩٤٥(يف خالل األربعني عاما األوىل من تارخيهـا           
ــة ١٣ ــسالم حل عملي ــظ ال ــك احلــني      .ف ــذ ذل ــا من ــشرين عام ) ٢٠٠٦-١٩٨٦(ويف خــالل الع
  .فظ السالمحل بعثة ٤٧نشر  مت
  

  العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور    
ــن يف    ــوز٣١ أِذن جملـــس األمـ ــه / متـ ــشاء ٢٠٠٧يوليـ  بإنـ
مـشتركة بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف             خمتلطـة    عملية

تــصرف مبوجــب الفــصل   كــان يوأذن اجمللــس، الــذي  . دارفــور
ــم املتحــدة،    ــاق األم ــن ميث ــسابع م ــع    ال ــة باختــاذ مجي ــك العملي لتل

  اخلطوات الـضرورية لـدعم تنفيـذ اتفـاق سـالم دارفـور وكـذلك       
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يفاألمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم مــن روانــدا يقيمــون احلراســة يف قــواتجنــود
ــالل  ــرى  خـ ــسالم يف مقـــر بعثـــةيـــوم إحيـــاء ذكـ ــدة حلفظـــة الـ األمـــم املتحـ
 .املتحدة يف السودان يف اخلرطوماألمم

 اجمللـس أن تبـدأ      وقـرر . “ املـساس مبـسؤولية حكومـة الـسودان        ”ا واملدنيني دون    أفرادهماية  حل
العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور يف تنفيذ مهامهـا املوكولـة إليهـا يف                 

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ال يتجاوز  موعد
  

  شادبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وت    
علـى  ،   االحتـاد األورويب   معبالتنسيق   ،٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥وافق جملس األمن يف       

املـساعدة علـى هتيئـة     هبـدف  يف تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،       بعادحضور متعدد األ  إنشاء  
وقــرر  .لعــودة الطوعيــة واآلمنــة واملــستدامة لالجــئني واملــشردين  إىل ا األمنيــة املؤديــةالظــروف 
بعثــة لألمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا      ، احلــضور متعــدد األبعــاد  يــشمل هــذا    اجمللــس أن
  .وتشاد الوسطى

  
 بعثة األمم املتحدة يف السودان    

، ٢٠٠٥مــــــــــارس / آذار٢٤ يف  
صّوت جملس األمن باإلمجـاع علـى إيفـاد          

 مــن ٧٠٠ مــن وأكثــرجنــدي  ١٠ ٠٠٠
 املدنية إىل جنـوب الـسودان       أفراد الشرطة 
سالم بني حكومة الـسودان     لدعم اتفاق ال  

اجلــيش الــشعيب لتحريــر /واحلركــة الــشعبية
ــذي  ــسودان، الـ ــرب  الـ ــدا للحـ ــع حـ وضـ

.  أكثــر مــن عقــدين  تدامــاألهليــة الــيت  
 على مدىيف جنوب السودان   القتال ، تواصل٢٠٠٥ توقيع اتفاق السالم الشامل يف عاموحىت 
مليـوين شـخص    مـا يزيـد علـى       وقُتـل    . عاما على املوارد والسلطة ودور الدين وتقرير املـصري         ٢١
  .الجئني كشخص ٦٠٠ ٠٠٠من البالد ماليني آخرين بينما فّر  رد أربعةوُش
  

   ليشيت- بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور     
)  ليـشيت - تيمـور اليـوم باسـم   اليت تعـرف   ( الشرقية األمم املتحدة إىل تيمور    اسُتدعيت  

والـدمار  الدولـة يف أعقـاب العنـف        إقامـة   يمـور حنـو     شـعب ت  لتأخـذ بيـد      ١٩٩٩يف أواخر عـام     
ــد    ــذي حــدث بع ــذي جــرى بإشــراف    ال ــم املتحــدة  االســتطالع ال ــشأن ااألم ــع  ب ــدماج م الن

وأقامت األمم املتحدة إدارة فعالة ومكّنت الالجئني من العودة لديارهم وسـاعدت             .إندونيسيا
ــساعدات اإل     ــصال امل ــة وكفلــت إي ــة واجتماعي ــاء   يف إتاحــة خــدمات مدني ــسانية ودعمــت بن ن
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ويف عـام    .ستدامةامللتنمية  لالظروف املواتية   هتيئة  القدرات من أجل احلكم الذايت وساعدت يف        
  .، حتولت بعثة حفظ السالم إىل بعثة لتقدمي املساعدة وبناء السالم٢٠٠٥

  

 بعثة األمم املتحدة يف سرياليون    

ــذ  ســرياليونمتكنــت     ،٢٠٠٢من
رب احليل إلهناء    جهود اجملتمع الدو   بفضل

 عاما واملُضي قدما    ١١دامت  األهلية اليت   
 يئـة أمنيـة   ببالبلد حنو السالم، مـن التمتـع ب       

ــد   ــّسنة إىل حـ ــبريُمحـ ــدخل   .كـ ــد تـ وبعـ
حاســـــم مــــــن القــــــوات الربيطانيــــــة يف  

، ســاعدت األمــم املتحــدة يف ٢٠٠١ عـام 
ــاتلني٧٥ ٠٠٠ حنــــزع ســــال   مــــن املقــ
وقامت قـوات األمـم املتحـدة     .وتسرحيهم

ظ السالم بإعادة بنـاء الطـرق وجتديـد         حلف
عيــادات؛ الوبنــاء املــدارس ودور العبــادة و

لرعايـة  لوأطلقت مشاريع زراعية وبرامج     
احلمايـة الكاملـة حلقـوق      كفالـة   وساعدت بعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون أيـضا يف             .االجتماعية

ــسان وتقــدمي   ــون  اإلن ــذين يتحمل ــهاكات جــ  ية كــربىمــسؤولال ــانون  عــن ارتكــاب انت سيمة للق
تـشكيل   و ،اإلنساين الدويل إىل العدالة عرب احملكمة اخلاصة لسرياليون املدعومة من األمـم املتحـدة             

هــي مكتــب األمــم املتحــدة  -ة وأنــشأ جملــس األمــن بعثــة جديــد. دميقراطيــةمهنيــة وقــوة شــرطة 
اإلنـسان وتنميـة     حقـوق    احتـرام ساعدة يف تدعيم السالم وتعزيـز       تقدمي امل ل،  املتكامل يف سرياليون  

وميكـن أن تكــون بعثــة  . ٢٠٠٧االقتـصاد وحتــسني مـستوى الــشفافية وتنظــيم انتخابـات يف عــام    
 تركيـز    جيـّسد  ، منوذجـا أوليـا    ٢٠٠٥األمم املتحدة يف سرياليون الـيت انتـهت مهمتـها بنهايـة عـام               

  .على أمهية بناء السالماجلديد األمم املتحدة 
  
  من أجل السالم؟ذا تفعل األمم املتحدة غري ذلكما

عمـل بعثـة مـن بعثـات     بالنجاح يف إجناز    ال ينتهي عمل األمم املتحدة من أجل السالم           
  إىلاملـشردين والالجـئني علـى العـودة         األمم املتحدة  تساعد،  رتاع ففي أعقاب ال   .حفظ السالم 

لتقنيـة   املـساعدة االقتـصادية وا     ميالطـرق واجلـسور وتقـد     وإصالح  وتقوم بإزالة األلغام     .ديارهم
تراقب االنتخابات وتتابع عـن كثـب مـدى احتـرام البلـدان              كما   .من أجل إعادة بناء االقتصاد    

  
 )٢٠٠٨-١٩٤٨ ( حفظ السالممن سنة ٦٠

١٩٤٨ منذ ة من عمليات حفظ السالمعملي ٦٣

 )٢٠٠٨( عملية حالية ١٦

يعملون يف عمليـات حفـظاألفراد  من   ١٠٧ ٥٠٣
  احلاليةالسالم

  اليقت ٢ ٤٩٣

 مجائزة نوبل للسال
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 ســاعدت مــا يزيــد عــن ، ببنــاء الــسالمف الــيت ُتعــر،وهــذه العمليــة .ا ملواطنيهــنــساناإلقــوق حل
  .بلدا يف بناء مؤسسات دميقراطية ٦٠
  

  ة؟بناء السالم وحفظ السالم وبناء الدول ما الفرق بني    

اجلـزء  يف معظـم األحيـان      ثـل   مي ووهـ  .حفظ السالم حول نـشر قـوات عـسكرية        يتركز    
اختالف النـاس   علـى أمـور ختتلـف بـ       بناء الدولـة    يدل مفهوم   و . جهود بناء السالم   من ركزيامل

ويشري عادة إىل عملية تارخيية أطـول وينطـوي علـى            .وهو مصطلح ال تستخدمه األمم املتحدة     
وفر عملية بناء السالم كل ما حيتـاج إليـه بلـد مـا لالنتقـال مـن احلـرب                   وت .هوية وطنية تشكيل  

  .راسخالذايت الكم احلإىل السلم و
  

 لكنـها مل تؤسـس جلنـة بنـاء      عـدة  اضطلعت األمم املتحدة بأنشطة لبناء الـسالم لـسنوات            
 ملاذا؟ .السالم إال حديثا

دد مـــن املنـــاطق الرتاعـــات يف عـــختفـــيض حـــدة  يف حيويـــاأدت األمـــم املتحـــدة دورا   
بيــد أن بعــض هــذه االتفاقــات  .بالتوســط إلبــرام اتفاقــات ســالم وتقــدمي املــساعدة يف تنفيــذها 

 ويسقط حنو نـصف   . ١٩٩٤ ويف رواندا يف عام      ١٩٩٣تالشت كما حدث يف أنغوال يف عام        
 مـن ذلـك     العنف يف غـضون مخـسة أعـوام       دوامة  من جديد يف    اخلارجة من احلرب     البلدان   كل
  .تفاقات السالماملستدام التنفيذ  يتوقف على ال الرتاع منع يبعث رسالة مفادها أن، ممااحلني

، أنـشأت األمـم املتحـدة جلنـة بنـاء الـسالم هبـدف مـساعدة                 ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران   
بـني حفـظ    وصـل   الصـلة    اللجنـة  وتـشكل    .دائمالـ سلم  الـ البلدان على االنتقـال مـن احلـرب إىل          

وتتمثل مهمتها يف التقريـب بـني مجيـع األطـراف الفاعلـة              .الرتاعالم وعمليات فترة ما بعد      الس
ويعـين   .بشأهنا اختاذ قرار  ملناقشة استراتيجية طويلة األجل لبناء السالم و       معينةالرئيسية يف حالة    

هــود اجل بــني ة حقيقيــصــلةن هنــاك أواألمــوال املــساعدة وإنفــاق تنــسيق تقــدمي ذلــك حتــسني 
ــرتاع  املباشــرة ل ــد ال ــا بع ــرة م ــة وجهــود  فت ــاش  مــن جه ــة اإلنع ــن  الجــل أليف اوالتنمي ــل م طوي

  .أخرى جهة
  /peacebuilding/peace/arabic/org.un.www  
  

مـن  ضـئيل جـدا     قـدر   ولكن هناك    .األمم املتحدة تعمل من أجل السلم واألمن الدوليني           
   فهل حنن حقا حباجة لألمم املتحدة؟ .مالعامل اليويف السلم 

معهـد  ويـذكر   . املاضـية  ٦٠ ـالـ الـسنوات    حربا يف    ٥٠فيما يربو على    لقد دخل العامل      
العــامل يف رجــاء أانــدلعت يف نزاعــا مــسلحا كــبريا  ١٧ أن ســتوكهومل الــدويل لبحــوث الــسالم
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 .دمرةعامليـة مُـ   إىل حروب   الرتاعات  وحلسن احلظ مل يتحول أي من تلك        . وحده ٢٠٠٦ عام
ؤدي تـ لسالم ونـزع الـسالح   حلفظ ا األمم املتحدة اتبذهلاجلهود اليت أن على وهناك اتفاق عام    

  . يف هذا الصددهامادورا 
وقــف حــىت يتــسىن هلــا األمــم املتحــدة تــدعيم قــوة  مــن النــاس أنــه ينبغــي كــثريويعتقــد   

إجـراءات  إال أن فعاليـة      .هتـا ق التنفيـذ الكامـل ملقررا     يـ  حتق مثلمـا ينبغـي     حجمـا  صغراألروب  احل
 واستعدادهم الحتـرام القـرارات      - توقف على اإلرادة السياسية للدول األعضاء     تاألمم املتحدة   

يتعـذر علـى   فإنـه  ونظـرا لـنقص األمـوال،     .كما أن هذه العمليات ُمكلفـة  . بنفسهاتتخذها اليت
  .أن تؤدي دورا أكربيف معظم األحيان األمم املتحدة 

  
فعنــدما  . األمــم املتحــدة مــن رفــضها االستــسالم ولــو أمــام أشــد التحــدياتوتنبــع قــوة  

األمــم املتحــدة يف بعــض تــضطر ،  للتــصدي هلــذه التحــدياتاإلرادة الــسياسيةتتــوفر للبلــدان  ال
لكنـــها تواصـــل العمـــل بالوســـائل الدبلوماســـية  .األحيـــان، إىل ســـحب قواهتـــا حلفـــظ الـــسالم

أن يعـود   ميكـن   ظروف أفـضل،    هتيأ  وعندما   .راف املعنية والتفاوض وبإقامة حوار دائم مع األط     
  . إىل مواقعهم السالمةحفظ

م والعدالـة  قبل أن يتمكن مـن حتقيـق الـسال    طويال  شوطا  على العامل أن يقطع     وما زال     
 .علـى نطـاق واسـع   نتـشرة  زالـت م  فاحلروب والفقر وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان مـا     .للجميع

وقيـل إنـه    . ك حاجـة إىل أن تواصـل األمـم املتحـدة أداء دورهـا             هلذا السبب بالـذات هنـا     أنه   إال
، آخـر مل توجـد األمـم املتحـدة، لكـان علـى بلـدان العـامل إنـشاء منظمـة غريهـا، رمبـا باسـم              لـو 

  .للقيام بنفس املهام اليت تزاوهلا األمم املتحدة

  /dpko/eptsd/arabic/rgo.un.www://ttph  
  

 ماذا تفعل األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب؟    

 األمــم املتحــدة منــذ زمــن طويــل بــدور فعــال يف مكافحــة اإلرهــاب     طاملــا اضــطلعت  
عزم اجملتمع الـدويل علـى القـضاء علـى هـذا      وهي جتسد قد قامت املنظمة ووكاالهتا،    و .الدويل

لقانونيـة الـيت ُتمكّـن اجملتمـع الـدويل مـن التحـرك            التهديد، بوضع طائفة عريضة مـن الـصكوك ا        
 مت التفـاوض مـن خـالل األمـم املتحـدة            فقـد . لقمع اإلرهاب وتقدمي املسؤولني عنـه إىل العدالـة        

 الرهـائن  أخـذ  مبـا فيهـا معاهـدات مناهـضة     ١٩٦٣ثالث عشرة اتفاقية يعود تارخيهـا إىل       بشأن  
وتقـوم جلنـة مكافحـة اإلرهـاب      .اإلرهـاب رهابيـة ومتويـل   اإلتفجريات الالطائرات واختطاف و
عـضاء لاللتزامـات الـيت قطعتـها علـى       كيفية تنفيذ الدول األ    تابعة جمللس األمن باإلشراف على    ال
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 ٢٠٠٣أغسطس / آب١٩
قام مهاجم انتحاري بـتفجري قنبلـة علـى مـنت
ــدق شــاحنة أمسنــت كانــت واقفــة خــارج فن
القنــاة الــذي كــان يــضم مقــر األمــم املتحــدة

ــصرع يف ــا أســفر عــن م ــالعراق، مم ــداد، ب بغ
شخـــــصا علـــــى األقـــــل، مـــــن بينـــــهم ١٧

اخلـــاص لألمـــني العـــام إىل العـــراق، املبعـــوث
ــيريا دي ــو،  ســــريجيو فــ ــوميللــ ــابة حنــ وإصــ

  .شخص آخرين جبروح ١٠٠

 علــى  تلــك الــدولتا وتعمــل علــى تعزيــز قــدر٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١١نفــسها يف أعقــاب 
 .مكافحة اإلرهاب

  
مايـةحلتحـدي   ال واجـه جيـل   لـى أنـه     عإن جيلنا، شـئنا أم أَبينـا، سُيـسجل يف التـاريخ             ”

  “العامل من اإلرهاب
األمني العام لألمم املتحدة ،مون -  بان كي

      
  terrorism/arabic/org.un.www://http  
  htm.terrorism/org.un.mamentdisar://http 
  
  
  
  
  
  
  

  



 -54- 08-67562
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نظرة عن كثب    
  

  استراتيجية عاملية ملكافحة اإلرهاب    
 اسـتراتيجية عامليـة     ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٨اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف          

واالستراتيجية، الـيت جـاءت يف شـكل قـرار وخطـة عمـل مرفقـة، هـي أداء                   . ملكافحة اإلرهاب 
وميثل اعتمادها أول مـرة     . فريدة لتعزيز اجلهود الوطنية، واإلقليمية، والدولية ملكافحة اإلرهاب       

وتــشمل . تتفــق فيهــا الــدول األعــضاء علــى هنــج اســتراتيجي وعملــي مــشترك حملاربــة اإلرهــاب
  :املبادرات اجلديدة اهلامة الواردة يف االستراتيجية ما يلي

ــة ملكافحــة اإلرهــاب وكفاءهتــا، لكــي تــستطيع   حتــسني اتــساق تقــدمي املــساعدة ال   •   تقني
  .الدول االضطالع بدورها بفعالية

  .إنشاء نظم املساعدة طوعيا لتلبية احتياجات ضحايا اإلرهاب وأسرهم  •  
التصدي خلطر اإلرهاب البيولوجي بإنشاء قاعدة بيانات وحيدة شـاملة عـن احلـوادث                •  

 علـى حتـسني نظـم الـصحة العامـة للـدول،             ذات الصلة باملواد البيولوجيـة، مـع التركيـز        
واإلقــرار بــضرورة مجــع أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني لــضمان أال ُتــستخدم منجــزات  
ــن       ــرى، ولكـ ــة أخـ ــراض إجراميـ ــة أو ألغـ ــراض إرهابيـ ــة ألغـ ــا البيولوجيـ التكنولوجيـ

  .العام للخري
رهـاب، وإقامـة   إشراك اجملتمع املدين، واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف حماربة اإل   •  

الشراكات مع القطاع اخلاص ملنع اهلجمات اإلرهابيـة وال سـيما علـى األهـداف الـيت                 
  .تسهل مهامجتها
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 القنابل العنقودية غري املنفجرة يف لبنان
بعـــــض األجهـــــزة غـــــري املنفجـــــرة الـــــيت 
ــة لألمــم ــصينية التابع ــة ال ــشفتها الكتيب اكت
املتحــدة أثنــاء عمليــة نــزع األلغــام يف بلــدة

يزيل اجلنـود األجهـزة غـري. احلنية يف لبنان  
املنفجــرة، وينقلوهنــا إىل منطقــة بعيــدة عــن

 .العمران حيث يفجروهنا

استكـــشاف وســـائل ابتكاريـــة للتـــصدي للتهديـــد املتنـــامي الســـتعمال اإلرهـــابيني          •  
  .لإلنترنت

ابيني حتديث نظم رقابة احلدود واجلمارك، وحتسني أمن وثائق الـسفر ملنـع سـفر اإلرهـ                 •  
  . وانتقال املواد غري املشروعة

  .تعزيز التعاون على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •  
  ctc/sc/arabic/org.un.www://http/  

    
  مكافحة األلغام األرضية    

دى منذ مثانينيات القـرن العـشرين واألمـم املتحـدة تتـص             
للمشاكل النامجة عـن ماليـني األلغـام األرضـية الفتاكـة املنتـشرة               

ــر مــن   ــدا٦٠يف أكث ــة ”ويف كــل عــام يتــسبب هــؤالء   .  بل القتل
يف تشويه أو قتل اآلالف مـن البـشر، معظمهـم مـن              “الصامتون

ــشيوخ   ــساء وال ــال والن ــام    . األطف ــزال ألغ ــا ت ــك، م ــاء ذل ويف أثن
  . مجيع أحناء العاملأرضية جديدة تنشر يف خمتلف البلدان يف

متثــل دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام    
مركــز تنــسيق لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، وهــي تنــسق مجيــع   
األنشطة املتصلة باأللغام اليت تقوم هبـا وكـاالت األمـم املتحـدة،             

ويركــز نــشاطها علــى األعمــال املتعلقــة  . وصــناديقها، وبراجمهــا
ام، والتوعيــة باأللغــام، والتثقيــف للحــد مــن خمــاطر األلغــام، ومــساعدة الــضحايا،    بإزالــة األلغــ

  .وتدمري املخزون
  /org.mineaction.www 

  
  األعمال املتعلقة بالذخائر العنقودية واأللغام    

خنفـض عـدد الـضحايا      ، ا ١٩٩٩منذ نفاذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفـراد يف عـام              
اجلدد كل عام، وطُهـرت مـساحات واسـعة مـن األراضـي مـن األلغـام، وتنـاقص عـدد األلغـام                       

وكــان للمعاهــدات تــأثري كــبري يف مــشكلة األلغــام األرضــية علــى الــصعيد   . املخزونــة بــاملاليني
إال أهنا تعاجل مـشكلة رئيـسية أخـرى، وهـي مـشكلة املتفجـرات مـن خملفـات احلـرب،                     . العاملي

  .ليت تقتل آالف املدنيني سنوياا
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إىل الـذخائر املتفجـرة املتروكـة والـذخائر غـري          “ املتفجرات من خملفات احلرب   ”تشري    
املنفجــرة، كالــذخائر العنقوديــة الــيت ال تنفجــر ولكنــها تبقــى خطــرية وقابلــة لالنفجــار، وغالبــا 

م الــذي تدعمــه األمــم ويــساعد برنــامج اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــا . هتــدد ســالمة املــدنيني مــا
ــرب      ــات احلـ ــن خملفـ ــرات مـ ــية واملتفجـ ــام األرضـ ــاطر األلغـ ــة خمـ ــى إزالـ ــدان علـ ــدة البلـ . املتحـ

ــد ــة زمخــا يف         وق ــل العنقودي ــن اســتخدام القناب ــساعية إىل احلــد م ــة ال ــة العاملي ــسبت احلرك اكت
  .السنوات األخرية

  
  صحيفة وقائع    

  رعب األلغام    
شخاص أو ُيـشوه مـن      يف كل عشرين دقيقة ُيقتل أحد األ        •  

  .جراء انفجار لغم أرضي
ــة     •   ــة القــرن العــشرين، كــان قراب ــة مــن  ٨٠يف بداي  يف املائ

أمـا اليـوم، فـإن      . ضحايا األلغام األرضـية مـن العـسكريني       
ــية مـــن   ٨٠قرابـــة  ــام األرضـ  يف املائـــة مـــن ضـــحايا األلغـ
  .املدنيني

 دوالرات، ٣ال ُيكلــف شــراء لغــم أرضــي واحــد ســوى    •  
  . دوالر١ ٠٠٠بينما تكلف إزالة لغم أرضي واحد 

أكثــــر البلــــدان تــــأثرا باأللغــــام األرضــــية هــــي أنغــــوال،   •  
وأفغانستان، والبوسنة واهلرسك، وكمبوديا، وكرواتيا، وإريتريا، والعراق، وموزامبيـق،         

  .والسودان، وفييت نام
وحـىت  . ظر األلغـام حيـازة األلغـام األرضـية املـضادة لألفـراد واسـتعماهلا              حترم اتفاقية ح    

 دولــة ١٥٣وقـد وافـق مـا جمموعـه     .  دولـة علـى االتفاقيــة  ١٣٣، وقعـت  ٢٠٠٧أبريـل  /نيـسان 
  .رمسيا على االلتزام باالتفاقية

  . دولة طرفا تدمري خمزوناهتا٧٦أكلمت   •  
  .ا من األلغام املضادة لألفراد دولة طرفا رمسيا عدم حيازهتا خمزون٥٨أعلنت   •  
  . دول أطراف على تدمري خمزوناهتا٩تعكف   •  
  .تأخرت مثاين دول أطراف يف اإلعالن عن وجود املخزونات أو عدم وجودها  •  
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من املقرر أن تعلـن دولتـان عـضوان رمسيـا عـن وجـود خمزونـات أو عـدم وجودهـا يف                         •  
  .إطار تقريرها األويل لتدابري الشفافية

    
  إلنفاق على األسلحة يفوق اإلنفاق على البشرا    

  
        أكثر من حفظ للسالم

حفظ السالم، باملعىن التقليدي، هو إرسال قوات متعـددة
اجلنــسيات بــإمرة األمــم املتحــدة للفــصل بــني األطــراف

ــة ــسالم. املتحاربـ ــة الـ ــوم حفظـ ــر، يقـ ويف الوقـــت احلاضـ
ــر مــن جمــرد عملــ     ــابعون لألمــم املتحــدة مبــا هــو أكث همالت

  :وإليكم بعض األمثلة. كقوة عازلة بني القوات املتقابلة

ــسنوي٨٠٠  بليــون دوالر هــو اإلنفــاق العــاملي ال
  على التسلح
  :يقارن مع

اإلشراف على اهلدنة، ومراقبة وقف إطـالق النـار،  •  
  واملراقبة العسكرية

  توفري الطاقة النظيفة واآلمنة   بليون دوالر٥٠

  سحب ديون البلدان النامية   بليون دوالر٣٠  التسريح وإعادة اإلدماج  •  
  منع حتات التربة   بليون دوالر٢٤  نزع السالح  •  
تقدمي الرعاية الصحية ومكافحـة   بليون دوالر٢١  املساعدة اإلنسانية  •  

  اإليدز
  توفري املأوى   بليون دوالر٢١  املساعدة االنتخابية  •  
ــوء   بليون دوالر١٩  نحقوق اإلنسا  •   القــــضاء علــــى اجلــــوع وســ

  التغذية
  استقرار السكان  بليون دوالر١٠,٥  الشرطة املدنية  •  
  توفري املياه النظيفة واملأمونة   بليون دوالر١٠  إزالة األلغام  •  
  منع األمطار احلمضية   بليون دوالر٨  التعاون مع املنظمات اإلقليمية  •  

  منع االحترار العاملي   بليون دوالر٨
  إزالة األسلحة النووية   بليون دوالر٧
  وقف إزالة الغابات   بليون دوالر٧
  وقف نفاذ األوزون   بليون دوالر٥
  غوث الالجئني   بليون دوالر٥
  حمو األمية   بليون دوالر٥
  إزالة األلغام األرضية   بليون دوالر٢

  
  
  
  
    

  ة تعطيل اللغمشاب يعرض طريق  
  

  
  
  
  
  
  
بليون ٨٠٠

  دوالر

  بناء الدميقراطية   بليون دوالر٢
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١٢٠ ٠٠٠، قُتل أكثر من     ١٩٤٥يف عام   
)اليابــان(إنــسان يف هريوشــيما وناغــازاكي 

 .من جراء إلقاء قنبلتني ذريتني

البنـاء الوحيـد الـذي بقـي قائمـا) قبة ِغنباكو (كان نصب السالم يف هريوشيما      
، أدرجـــت١٩٩٦ويف عـــام . نبلـــة ذريـــةيف املنطقـــة الـــيت انفجـــرت فيـــه أول ق

 .اليونسكو هذا املوقع يف قائمة التراث الثقايف العاملي

  نزع السالح    
  ضمان أمن العامل بتخفيض األسلحة النووية    

. لقد جتنبت البشرية حىت اآلن نشوب حرب نووية ثانية           
ويعود الفـضل األكـرب يف ذلـك إىل أنـشطة األمـم املتحـدة الراميـة           

أن إال . إىل نزع السالح، وال سيما إزالة أسـلحة الـدمار الـشامل           
ــا خطــريا  ــزال مكان ــزال إمــدادات األســلحة يف  : العــامل ال ي فمــا ت

تزايد؛ ويزداد عدد الناس الذين يتدربون على خـوض احلـرب يف            
  .كل يوم؛ وتستمر تكاليف سباق التسلح يف التصاعد

، بعـــد إلقـــاء قنبلـــتني ١٩٤٥يف عـــام : تأمـــل فيمـــا يلـــي  
-١٩٣٩(احلـــرب العامليـــة الثانيـــة ذريـــتني علـــى هريوشـــيما وناغـــازاكي يف اليابـــان، انتـــهت  

وقد كلفت هذه الرتاعات أكثـر مـن     .  حربا ١٥٠ومنذ ذلك احلني، شهد العامل حنو       ). ١٩٤٥
وعلـى الـرغم مـن    .  يف املائـة منـهم مـن املـدنيني         ٨٠وكان أكثر مـن     .  مليون إنسان حياهتم   ٢٠

علــى “ نوويـة  دول”أنـه مل يـستعمل أحـد األســلحة النوويـة مـرة ثانيـة، فإنــه يوجـد اآلن سـبع         
 ميغـاطن، أي  ١٥ ٠٠٠ويبلغ املخزون الكلي لألسلحة النووية يف العـامل اآلن حنـوا مـن           . األقل

  .هريوشيما  مليون قنبلة من عيار القنبلة اليت ألقيت على١ما يعادل تقريبا أكثر من 
كان نصب السالم يف هريوشيما       

ــاكو( ــة ِغنب ــد الــذي بقــي  ) قب ــاء الوحي البن
ــة  ــه أول  قائمــا يف املنطق ــيت انفجــرت في  ال

ــة  ــة ذري ــام . قنبل ، أدرجــت ١٩٩٦ويف ع
ــراث      ــة الت ــع يف قائم ــذا املوق ــسكو ه اليون

  .الثقايف العاملي
خـذ دقيقـة    : واآلن تأمل يف هـذا      

يف . ٦٠ حـىت    ١من وقتك ُعّد فيهـا مـن        
الوقت الذي تنتهي فيه مـن العـّد، يكـون          

لــدان الناميــة، مــن ســوء التغذيــة،  طفــال، معظمهــم يف الب٣٠ إىل ٢٥العــامل قــد خــسر مــا بــني 
 مليـون   ٢,٣ويف الوقت نفسه، يكون العامل قد أنفق قرابـة          . واجلوع، واألمراض القابلة للشفاء   

وُتقدر نفقـات عمليـات نقـل       .  بليون دوالر سنويا   ٨٠٠ أو حوايل    -دوالر ألغراض عسكرية    
  . بليون دوالر يف السنة٣٠األسلحة إىل البلدان النامية بنحو 
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اج كل من تكديس األسلحة والتنمية االقتصادية إىل موارد بشرية وماديـة واسـعة              وحيت  
ولكن مبا أن املوارد حمدودة، فإن السعي يف طلـب أي مـن العمليـتني يغلُـب أن يكـون                    . النطاق

ويوجــد اتفــاق متزايــد علــى أن بإمكــان العــامل، علــى املــدى   . علــى حــساب العمليــة األخــرى 
ي إىل سباق التسلح، أو إىل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتـصادية           الطويل، إما أن يواصل السع    

  .ولكن لن يكون بإمكانه اجلمع بينهما. وتعزيزها خلري اجلميع
 هـو   - أو اإلزالـة التدرجييـة ألسـلحة الـدمار الـشامل             -إن نزع السالح العـام الكامـل          

 فهـي إزالـة خطـر احلـرب،         أمـا األغـراض املباشـرة     . أحد األهـداف الـيت حـددهتا األمـم املتحـدة          
ســــيما احلــــرب النوويــــة، وتنفيــــذ اإلجــــراءات الراميــــة إىل وقــــف ســــباق التــــسلح وإىل   وال
  .السالح نزع
  org.un.disarmament://http 

  
  بعض إجراءات األمم املتحدة الرامية إىل نزع السالح    

، حتــرم التجــارب النوويــة يف  ١٩٦٣لتجــارب النوويــة، لعــام  معاهــدة احلظــر اجلزئــي ل   ◄  
  .اجلو، ويف الفضاء اخلارجي، وحتت سطح املاء

، حترم انتشار األسلحة النووية من البلـدان        ١٩٦٨معاهدة عدم االنتشار النووي، لعام        ◄  
  .النووية إىل البلدان غري النووية

تخدام هـذه األسـلحة، وتـصنيعها،       ، حتـرم اسـ    ١٩٩٢اتفاقية األسلحة الكيميائية، لعـام        ◄  
  .وختزينها

ــة، لعــام     ◄   ــتفجريات  ١٩٩٦معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النووي ، حتظــر جتــارب ال
  .النووية حتت األرض

، حتـرم اسـتخدام هـذه األلغـام،         ١٩٩٧اتفاقية األلغـام األرضـية املـضادة لألفـراد، لعـام              ◄  
  .وختزينها، وإنتاجها، ونقلها
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  نظرة عن كثب    
  

  قصة طفل جندي    
قال أبو بكر بانغورا، وهو فىت حنيل وجاد القسمان من سـرياليون، أحـد بلـدان غـرب                    

فقــد كنــت صــغريا جــدا عنــدما أُبعــدت عــن  . ال أدري كــم عمــري”: أفريقيــا، شــارحا قــصته
 طفــل اخُتطفــوا مــن ١٠ ٠٠٠وأبــو، وهــو االســم الــذي ُيعــرف بــه، واحــد مــن بــني   . أســريت

ــوات املواليــة للحكومــة وقــوات       ديــارهم وأُجــربوا علــى أ   ن ُيــصبحوا جنــودا يف صــفوف الق
ــيت اســتمرت      ــة ال ــسواء خــالل احلــرب األهلي ــد   ١١املتمــردين علــى ال ــا ومزقــت هــذا البل  عام

  .ممزق شر
وبعد أن اختطفت مجاعة املتمردين أبـو، خـّدروه، وضـربوه، وأرغمـوه علـى ارتكـاب                   

. أن يعـيش طفولـة ملؤهـا الـرباءة واحملبـة          فعاش حياة العنف واخلـوف، بـدال مـن          . فظائع مروعة 
ومل يتمكن هـؤالء األطفـال مـن إلقـاء الـسالح والعـودة إىل ديـارهم وإىل طفولتـهم، إال بعـدما                     

ولكن العديد منهم كانوا قد نسوا كيف يكونـون         . ٢٠٠١توقف القتال يف سرياليون، يف عام       
  .وإعالة أنفسهملقد كان كل ما يتذكرونه هو القتال . أطفاال، وجزءا من أسرة

التقى املمثل األمريكي مايكل دوغالس، وهو رسول األمم املتحدة للـسالم، أبـو أثنـاء                 
يف تلـك   . وجوده يف أحد مراكز الرعاية حلماية الطفل يف كونو يف املقاطعة الشرقية لـسرياليون             

ه، اللحظــة بالــضبط، كــان الوقــت ينفــذ بالنــسبة ألبــو؛ فــإن مل يتمكنــوا مــن العثــور علــى أســرت 
وعلـــى الـــرغم مـــن أن . فـــسُيعهد بـــه إىل الكفالـــة، وهـــو اخليـــار الـــذي مل يكـــن يتطلـــع إليـــه  

كامانـدا، املــدير املـساعد لربنـامج مركــز الرعايـة حلمايـة الطفــل التـابع للــصليب       . ت صـاموئيل 
األمحر الدويل، كان قد زار عدة قرى من قبل يف حماولة منه القتفاء أثر أسـرة أبـو مـن دون أن                      

ك بالنجـاح، فقـد قـرر أن يقتفـي أثـر دليـل مـن آخـر أدلـة أبـو، وهـو قريـة يف منطقـة                             ُيكلل ذلـ  
وبعـد أن انتقلـوا   . وقف رافق ما يكل دوغالس كاماندا وأبـو يف مـسعامها  . أخرى يف سرياليون 

على مـنت إحـدى حوامـات األمـم املتحـدة، سـاروا عـدة أميـال حتـت الـشمس احملرقـة يف حبـث                 
أخـريا وصـلوا إىل قريـة، وفجـأة، أثنـاء انتظـارهم لـزعيم القريـة،                 و. ُمضن عن قرية أبـو وأسـرته      

وقــد تعرفهــا أبــو مــن فــوره، فانــدفع حنوهــا . كانــت تلــك أمــة. مســع أبــو صــيحة فــرح ودهــشة
  .صائحا صيحة االرتياح واالنفعال

  
  /works/arabic/org.un.www 



 -61- 08-67562
 
 

وير
تص

 :
وترا

ماهل
ون 

هار
 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
    

  لبحث عن السالم الداخليا    
إننــا مجيعــا منلــك يف داخلنــا مركــزا     ”  

وجيب أن يتـألف هـذا    . للسكون حماطا بالصمت  
املــسكن املكــرس للعمــل واملناقــشة، مــن غرفــة      
ــارجي    ــاه اخلــ ــصمت مبعنــ ــة للــ ــدة مكرســ واحــ

واهلدف هو أن نوجد  . والسكون مبعناه الداخلي  
يف هذه الغرفة الصغرية مكانا تفـتح فيـه األبـواب        

  .“على األراضي الالهنائية للفكر والصالة
  ١٩٥٧داغ مهرشولد، 

        
حيث يستطيع الناس أن ينطووا على أنفسهم، بصرف النظر عـن إميـاهنم، وعقيـدهتم، ودينـهم،                 

ــر    ــةولكــن داغ مهرشــولد أراد شــيئا أكث ــة مــن    . كرام ــوده جمموعــة، مؤلف ــد دعمــه يف جه وق
ــا    ــسلمني، امسه ــود، وم ــة  غرأصــدقاء”مــسيحيني، ويه ــم املتحــدة ف ، وحــدوا “التأمــل يف األم

وبـدأ العمـل علـى إنـشاء الغرفـة، وخطـط        . ووفروا املال لغرفـة جـديرة مبنظمـة عامليـة         جهودهم  
أمـا اجلداريـة    . وأشرف شخصيا علـى إنـشائها بكـل تفاصـيلها         “ غرفة التأمل ”السيد مهرشولد   

  .بو بسكو التجريدية فهي من تصميم صديقه الفنان
  htm.meditationroom/dag/dhl/depts/org.un.www://http 

ــو    يف لقطــة ســينمائية مــن املسلــسل–مايكــل دوغــالس وأب
  “؟ما الذي جيري”الوثائقي عن أعمال األمم املتحدة 

  html/goinghome/goingpn/works/org.un.www 

  املمثل جورج كلوين، رسول األمم املتحدة للسالم:الصورة البعيدة على اليمني
  mop/sg/arabic/org.un.www://http 

  مقر األمم املتحدة، نيويورك-“ غرفة التأمل”
د، ُجهـزتيف اخلطة األصلية للمقر اجلديـ       

غرفــة صــغرية لتكــون مكانــا مكرســا للــصمت،     
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  لعبة األسئلة واألجوبة اجلماعية    
  

  عبة مجاعيةل    
ميكنــهم أن ) أي العبــان أو أكثــر يف الفريــق الواحــد(عنــدما يلعــب أفــراد الفريــق معــا    

اب، ولكــن يلــزم أن تتوافــق آراؤهــم قبــل أن يطلعــوا الالعــبني  يتعــاونوا علــى التوصــل إىل جــو 
  .اآلخرين على جواهبم

  هل لألمم املتحدة جيش خاص هبا؟  - ١  
  ما نوعا عمليات حفظ السالم بإمرة األمم املتحدة؟  - ٢  
  ما هو اللباس الذي يسهل معرفة حفظة السالم؟  - ٣  
  نب أحد طريف الرتاع؟هل بإمكان جنود حفظ السالم أن يقاتلوا إىل جا  - ٤  
  ماذا تفعل األمم املتحدة لتعزيز السالم بعد إمتام مهمة حفظ السالم بنجاح؟  - ٥  
  ما هي اتفاقية حظر األلغام؟  - ٦  
  ما الذي تفعله األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب؟  - ٧  
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    ٤  
  األهداف اإلمنائية لأللفية    

  
  حقائق التنمية    

لذين يعيـشون يف فقـر مـدقع مـن الثُلـث إىل اخلُمـس منـذ        اخنفضت نسبة سكان العامل ا   •  
ولكـن، يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى، يف حـني أن معـدل الفقـر                   . ١٩٩٠عام  
. استقر هناك، فإن العمر املتوقع هو اليوم أدىن مما كان عليه منذ ثالثة عقود خلـت                قد
ــا ــة جــدا يف     وم ــوزن مرتفع ــة لألطفــال الناقــصي ال ــسبة املئوي ــزال الن ــوب  ت ــا جن  أفريقي

  .الصحراء الكربى وجنوب آسيا
وحيظـى ازديـاد    . تنعدم املـساواة يف تقاسـم خـربات النمـو االقتـصادي يف العـامل النـامي                  •  

كــذلك، أخفقــت معظــم االقتــصادات يف تــوفري  . التفــاوت يف الــدخل باهتمــام خــاص
 تبلـغ   فرص العمـل لـشباهبا، وسـيواجه الـشباب البطالـة عنـدما يـصبحون بـالغني بنـسبة                  

  .على األرجح ثالثة أضعاف ما كانت عليه عندما كانوا شبابا
 بليون مـن البـشر     ١,١وحوايل  . يفتقر نصف سكان العامل النامي إىل الصرف الصحي         •  

  .ال ميكنهم احلصول على املياه النقية
ما تزال متوت أكثر من نصف مليون امرأة كـل عـام مـن مـضاعفات احلمـل والـوالدة                      •  

واحتمــال أن متــوت امــرأة مــن هــذه األســباب يف  . عاجلتــها والوقايــة منــهاالــيت ميكــن م
يف  ١ خالل جمرى حياهتا، مقارنـة مـع         ١٦ من   ١أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هو      

  . يف العامل املتقدم النمو٣ ٨٠٠
ــامل إىل        •   ــدز يف العـ ــن اإليـ ــون مـ ــذين ميوتـ ــخاص الـ ــدد األشـ ــد عـ ــون يف ٢,٩تزايـ  مليـ

  .اءات الوقاية يف مواكبة تنامي الوباء، وختفق إجر٢٠٠٦ عام



 -64- 08-67562
 
 

  
  
    

  فتاة يف كراتشي، باكستان، تربع يف فن الكتابة
  

  
  أطفال يف خميم لالجئني، يف غوما، رواندا
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  األهداف اإلمنائية لأللفية    
  ما هي األهداف اإلمنائية لأللفية؟    

، علــى ٢٠٠٠فيــة عــام اتفقــت الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة، يف مــؤمتر قمــة األل   
مثانية أهداف، هي األهداف اإلمنائية لأللفية اليت تدعو إىل اختاذ إجراءات وطنية، وإىل التعـاون               
الدويل، لتوفري سـبل احلـصول علـى الغـذاء، والتعلـيم، والرعايـة الـصحية، والفـرص االقتـصادية                    

  .لألطفال، والنساء، والرجال يف كل مكان
العـامل يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك لعقـد القمـة                ، اجتمـع قـادة      ٢٠٠٥ويف عام     

الرفيعة املستوى للجمعية العامة، وفيها تكلموا عن التقدم الذي أحـرزوه علـى الـصعيد الـوطين                 
وقد تعهدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة بالعمـل معـا           . يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

وع يف البلـدان الناميـة، ولتحقيـق األهـداف الـواردة يف             على احلد من الفقر، والقـضاء علـى اجلـ         
  .٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول العام 

  
  ما الذي تفعله األمم املتحدة حملاربة الفقر؟    

يف إعالن األلفية، عّبـر قـادة العـامل عـن عـزمهم أن خيفّـضوا إىل النـصف، حبلـول العـام                         
قــل مــن دوالر واحـد يف اليــوم، كمــا حــددوا  ، عـدد األشــخاص الــذين يعيـشون علــى أ  ٢٠١٥

  .أهدافا يف مكافحة الفقر واملرض
ــة          ــدول الغنيـ ــى الـ ــتعني علـ ــددة يـ ــراءات حمـ ــان إجـ ــويف عنـ ــام كـ ــني العـ ــرح األمـ واقتـ
  :وهي اختاذها،

  
  :منح البضائع املنَتجة يف الدول األفقر فُرص الوصول احلر إىل أسواقها  -  ١      

ية على تصدير املنتجات الزراعية غري املـصنعة إىل      ُيرغم الكثري من البلدان النام        
ويف الوقـت نفـسه، ارتفعـت أسـعار الوقـود والـسلع             . ما وراء البحـار لكـسب الـدخل       

باإلضــافة إىل أن العديــد مــن الــدول املتقدمــة  . املــصنعة واجلــاهزة يف األســواق العامليــة 
بلــدان الناميــة، صــارمة علــى املنتجــات الزراعيــة مــن ال النمــو قــد فرضــت قيــودا جتاريــة

  .جعل من شبه املستحيل عليها بيع بضائعها مما
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  :شطب الديون األجنبية  -  ٢      
على مدى السنني القليلـة املنـصرمة، نـشأت حركـة عامليـة تلـح علـى إلغـاء ديـون البلـدان                        

ــدائنيها   ــستحقة ل ــرية امل ــة،     : الفق ــصارف التجاري ــو، وامل ــة النم ــدان املتقدم ــات البل حكوم
  .ض الدولية املتعددة األطراف، كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويلومؤسسات اإلقرا

 برناجمـا ُيعـرف باسـم       ١٩٩٦وقد أطلـق البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل يف عـام                    
املبادرة املتعلقة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون، ملـساعدة أفقـر بلـدان العـامل علـى وفـاء                      

 بلـدا  ٣٢، كـان هنـاك   ٢٠٠٧أكتـوبر  / األولشرينتـ فحـىت  . الديون اليت تعوق حركتها   
ونتيجة لذلك، صار بإمكاهنا اسـتخدام األمـوال علـى          . تستفيد من ختفيف عبء الديون    

ــستخدم يف ســداد       ــن أن ُت ــدال م ــة األخــرى ب ــيم، واخلــدمات االجتماعي ــصحة، والتعل ال
  .الضخمة ديوهنا

  
  :منح مساعدة إمنائية أكثر سخاء  -  ٣      

، تعهدت الدول الـصناعية يف  ١٩٨٠ عام ففـي . ى الفقر جهودا عامليةيقتضي التغلب عل    
 يف املائة مـن ناجتهـا القـومي اإلمجـايل للمـساعدة اإلمنائيـة               ٠,٧اجلمعية العامة بتخصيص    

 يف املائـة مـن ناجتهـا القـومي        ٠,٧وحىت اآلن، ليس هناك إال مخس بلدان تقـدم          . الرمسية
ــة للــ   ــدان هــي . دول الفقــريةاإلمجــايل باســتمرار كمــساعدة إمنائي ــدامنرك، : وهــذه البل ال
  .والسويد، ولكسمربغ، والنرويج، وهولندا

  
العمل مع شركات املستحضرات الصيدالنية على تطوير لقاح لفـريوس            -  ٤      

  :نقص املناعة البشرية يكون فعاال وميسور التكلفة
ناعـة املكتـسب    متالزمـة نقـص امل    / البـشرية  املناعـة ال يزال تطـوير لقـاح ملكافحـة نقـص              

ويعود ذلك، يف املقام األول، إىل التحديات العلمية واللوجـستية          . يسري ببطء ) اإليدز(
ومنــذ اكتــشاف فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  . واملاليــة الــضخمة الــيت ينطــوي عليهــا 

، اخُتـربت لقاحـات متعـددة يف عـدد          )اإليـدز (املسببة ملتالزمة نقـص املناعـة املكتـسب         
  .جارب السريرية على البشر، اليت مل حتقق جناحا كبرياكبري جدا من الت

ــا  وشـــركاؤهاوقـــد جنحـــت منظمـــة الـــصحة العامليـــة       يف تنفيـــذ مبـــادرة عامليـــة، امسهـ
، “٢٠٠٥ ماليـــني شــخص حبلــول عـــام   ٣معاجلــة  ”أو مبــادرة  “ ٥يف  ٣ مبــادرة ”

 ماليــني شــخص مــصابني بفــريوس ٣لتــوفري العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة إىل 
  .٢٠٠٥اإليدز يف البلدان النامية حىت هناية عام /نقص املناعة البشرية

  poverty/org.undp.www 
  cybrschl/arabic/org.un.www  
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  صوب القضاء على الفقر    

تحـدة علـى مـساعدة احلكومـات واجملموعـات املدنيـة يف العـامل               تعمل منظومة األمـم امل      
  :وإليكم بعض األمثلة. النامي يف التصدي ملختلف العوامل اليت تسهم يف الفقر

  
حتــسني نوعيــة املعلمــني يف املنــاطق  : الــصني

  الفقرية غرب الصني
إن االرتقـــاء مبعـــايري مـــؤهالت املعلّمـــني،   

معلمــني، ومواصــلة التطــوير املهــين املــستمر لل
مها أولويتان من أولويـات اسـتراتيجية تطـوير         

ــيم يف الـــصني ــذا يف غـــرب  . التعلـ ويـــصح هـ
ــة، حيـــث املعلّمـــون الريفيـــون   الـــصني خاصـ
ــو    ــات ومعلمـــ ــيما املعلمـــ ــراء، وال ســـ الفقـــ
األقليات، ال جيدون سـوى قلـة مـن الوسـائل           

ــة  ــاراهتم املهنيـ ويهـــدف أحـــد . لتحـــسني مهـ
ــامج األمــم املتحــدة اإل   منــائي إىل مــشاريع برن

ــدرات     ــيم وحتــسني ق ــساواة يف التعل ــادة امل زي
املعلمني يف املرحلـة االبتدائيـة يف ثالثـة أقـاليم           
ــدريب     ــوفري ت ــصني مــن خــالل ت يف غــرب ال

وقـد تـدرب    . عايل اجلودة للمعلمني عن ُبعـد     
  . معلم يف إطار هذا املشروع٤٥ ٠٠٠

ــا ــة   : إثيوبي ــادات اإلداري ــة القي ــامج تنمي برن
  ملكافحة اإليدز

تـــشكل مكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة   
ــشرية ــسية   /البـ ــات الرئيـ ــد املكونـ ــدز أحـ اإليـ

ملبادرة احلد مـن الفقـر التابعـة لربنـامج األمـم            
والغايــة مــن برنــامج تنميــة  . املتحــدة اإلمنــائي

القيــــادات اإلداريــــة هــــي تعزيــــز القــــدرات  
القيادية على مجيع املستويات، وبنـاء قـدرات        

وشـركاء التنميـة،    احلكومة، واجملتمـع املـدين،      
واجملتمعــات احملليــة واألفــراد للتــصدي الفعــال 

وقـــد جنـــح هـــذا الربنـــامج يف إقامـــة  . للوبـــاء
: الشراكات من خالل تشكيل حتالفات مثـل       

اإلعالمـيني اإلثيـوبيني املتطـوعني ضـد اإليــدز     
والتحالف الوطين للنساء ضـد فـريوس نقـص         

اإليـــدز، ويتمتـــع التحـــالف  /املناعـــة البـــشرية
يد يسمح له بتعبئة النساء على كـل        بوضع فر 

املستويات للدعوة إىل املساواة بني اجلنـسني،       
واملـــسائل املتعلقــــة بفــــريوس نقــــص املناعــــة  

اإليدز من مـستوى الـسياسات حـىت        /البشرية
  .القاعدة الشعبية

    
  الربنامج اإلمنائي احمللي:  ليشيت- تيمور     

مــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة  يــدعم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األ    
اجملــالس الالمركزيــة علــى مــستوى املنــاطق واملنــاطق   “ جتريــب” ليــشيت يف -حكومــة تيمــور 
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الفرعيــة يف بوبونــارو والومت، لتجريــب تــشغيل عمليــات التخطــيط القــائم علــى املــشاركة،         
  .اق احملليواإلدارة املالية، وإجراءات املشتريات عالوة على ترتيبات التمثيل على النط

ويتغلــب الربنــامج التجــرييب علــى العقبــات العمليــة لتحويــل األمــوال يف املــستقبل مــن     
ويف الوقـت ذاتـه، يعمـل الربنـامج علـى بنـاء قـدرات               . احلكومة املركزيـة إىل احلكومـات احملليـة       

ينـهم  أعضاء اجملالس احمللية، واملوظفني التقنـيني احمللـيني، والـسكان بـشأن كيفيـة التفاعـل فيمـا ب           
وينــشئ آليــة مــساءلة مــن القمــة إىل القاعــدة مــن خــالل  . واحتــرام مــسؤوليات بعــضهم بعــضا

  .أعضاء اجملالس احمللية املخولني بصفتهم صانعي قرارات بتحديد أولويات التنمية احمللية
  ٢٠١٥ عام لاألهداف اإلمنائية لأللفية الواجب حتقيقها حبلو

  القضاء على الفقر املدقع واجلوع  - ١

  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي  - ٢

  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  - ٣

  ختفيض وفيات األطفال  - ٤

  حتسني صحة األم  - ٥

  اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/ نقص املناعة البشريةفريوسمكافحة   - ٦

  كفالة االستدامة البيئية  - ٧

  نميةإقامة شراكة عاملية من أجل الت  - ٨
      

  القضاء على الفقر املدقع واجلوع  ١اهلدف     
          ــام ــول ع ــومي عــن دوالر واحــد إىل النــصف حبل ــهم الي ــسبة مــن يقــل دخل ختفــيض ن

٢٠١٥.  
   ٢٠١٥ختفيض نسبة من يعانون من اجلوع إىل النصف حبلول عام.  
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  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي  ٢اهلدف     
        را وإناثـا، مـن إمتـام مرحلـة التعلـيم االبتـدائي            كفالة متكن األطفال يف كل مكان، ذكو

  ٢٠١٥حبلول عام 
  

  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  ٣اهلدف     
              ٢٠٠٥القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي حبلـول عـام ،

  .٢٠١٥ويف مجيع مستويات التعليم يف موعد ال يتجاوز عام 
  

  فيض وفيات األطفالخت  ٤اهلدف     
   ٢٠١٥ختفيض ثلثي وفيات األطفال دون سن اخلامسة حبلول عام.  

  
  حتسني صحة األم  ٥اهلدف     

            ختفـــيض ثالثـــة أربـــاع وفيـــات النـــساء مـــن مـــضاعفات احلمـــل والـــوالدة حبلـــول
  .٢٠١٥ عام

  
ا وغريمهـ ) املالريـا (اإليـدز والُبـرداء     /مكافحة ُحّمة العوز املناعي البشري      ٦اهلدف     

  من األمراض
     ــشرية ــشار فــريوس نقــص املناعــة الب ــول   /وقــف انت ــه حبل ــدء يف القــضاء علي ــدز والب اإلي

  .٢٠١٥ عام
  اإلصــابة باملالريــا واألمــراض اخلطــرية األخــرى والبــدء يف القــضاء عليهــا حبلــول وقــف 

  .٢٠١٥ عام
  

  كفالة االستدامة البيئية  ٧اهلدف     
  استرجاع اخلسائر يف املوارد البيئية.  
                 ختفيض نسبة األشخاص الذي ال ميكنهم احلصول املستدام على ميـاه الـشرب املأمونـة

  .٢٠١٥حبلول عام 
   مليــون مــن ســاكين األحيــاء الفقــرية علــى األقــل ١٠٠حتقيــق حتــسن ملمــوس يف حيــاة 

  .٢٠٢٠حبلول عام 
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  إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  ٨اهلدف     

     البلدان منوا، والبلدان غـري الـساحلية، والـدول اجلزريـة            تلبية االحتياجات اخلاصة ألقل 
  .الصغرية النامية

                         املعاجلة الـشاملة ملـشاكل ديـون البلـدان الناميـة عـن طريـق اختـاذ تـدابري وطنيـة ودوليـة
  .جلعل ديوهنا ممكنة السداد يف األجل الطويل

               نولوجيـا املعلومـات    توفري فوائد التكنولوجيـات اجلديـدة للبلـدان الناميـة، وال سـيما تك
  .واالتصاالت، وذلك بالتعاون مع القطاع اخلاص

        
  ما الصلة بني البيئة والتنمية؟    

إهنا اهلواء الذي نتنفسه، واملاء     . البيئة هي كل ما حييط بنا       
. الذي نشربه، والتربة اليت ينمو فيها غذاؤنا، وكل الكائنات احلية         

فنحن نفعل كل ما نظـن أنـه حيـسن حياتنـا يف        . حسني حياتنا والتنمية هي ما نفعله هبذه املوارد لت      
  .مجيع أرجاء املعمورة، ولكن كل شيء نفعله يغرينا ويغري بيئتنا

فاألدويـة  . وأحيانا ال ندرك ارتباطنا باألرض وببعضنا بعضا، ولكن الصالت موجـودة            
وقـد يـؤثر   . سـتاريكا اليت تنقذ حياة الناس يف أملانيا قد تعتمد علـى نباتـات تنمـو يف غابـات كو            

ونعـرف  . التلوث النـاتج عـن الـسيارات يف لنـدن أو مكـسيكو يف املنـاخ يف الربـاط أو طوكيـو                     
اآلن أن ثاين أكسيد الفحم والغازات األخرى املنبعثـة مـن املـصانع والـسيارات تـسبب ارتفـاع          

. رضوهــذا االرتفــاع يف درجــة احلــرارة قــد يــؤدي إىل تغــري منــاخ األ. حـرارة الغــالف اجلــوي 
وتساعد الغابات يف ختليص اهلـواء مـن ثـاين أكـسيد الفحـم، ولكـن الكـثري مـن الغابـات ُتقطـع                   

  .للحصول على أخشاهبا أو لتهيئة األرض إلنشاء املزارع
  

  ما التنمية املستدامة؟    
إهنا تعين أن التنمية ال بـد مـن أن تلـيب احتياجاتنـا احلاليـة مـن دون أن تقلـل مـن قـدرة                       

وبعبـارة أخـرى، جيـب أن نـستخدم مواردنـا اسـتخداما             . ة علـى تلبيـة احتياجاهتـا      األجيال املقبلـ  
ويعـيش كـثري مـن    . وتتطلب التنمية املستدامة منا أن نزيد من احلفـظ ونقلـل مـن اهلـدر           . رشيدا

فعلـى سـبيل املثـال، يـستهلك        . الناس، يف البلدان الـصناعية، علـى مـوارد تفـوق مـوارد الطبيعـة              
.  شخـصا يف بلـد شـديد الفقـر    ٨٠اسع الثراء من الطاقة ما يستهلكه الشخص الواحد يف بلد و 

  .ويؤدي اإلفراط يف االستهالك إىل اهلدر، الذي يؤدي بدوره إىل تلوث بيئتنا ونفاد مواردنا
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ــة          ــى البيئ ــبريا عل ــسكاين ضــغطا ك ــو ال ــدقع والنم ــر امل ــسبب الفق ــستنفد  . وي ــدما ُت فعن
واملـوارد الطبيعيـة وفـرص العمـل، جيـد النـاس صـعوبة            األراضي والغابات اليت تـوفر لنـا الغـذاء،          
فيهاجر الكثري منهم إىل املدن، حيـث يتزامحـون يف          . أكرب يف العيش، بل يستحيل عليهم أحيانا      

  .مناطق غري صحية وغري مأمونة
فــإذا مــا أرغــم الفقــراء علــى تــدمري بيئتــهم مــن أجــل العــيش، فــستعاين مجيــع البلــدان       

  .عواقب ذلك
  

  ل األمم املتحدة حلماية بيئتنا؟ماذا تفع    
إن العامل الطبيعي احملـيط بنـا مكـان معـرض             

للخطـــر يتطلـــب مـــن مجيـــع البـــشر يف كـــل األمـــم  
ــة   ــرام واملعرفـ ــة واالحتـ ــواء،  . الرعايـ ــوث اهلـ وإن تلـ

واألمراض املنقولة باملاء، واملواد الكيميائيـة الـسامة،        
والكوارث الطبيعية هي غيض من فـيض التحـديات         

  .حها البيئة على البشريةاليت تطر
وتؤدي األمم املتحدة دورا رئيسيا يف صياغة اإلجراءات الدولية حلمايـة بيئتنـا، ويقـود                 

وجتري األمم املتحدة أحباثا، وترصـد حالـة البيئـة،          . برنامج األمم املتحدة للبيئة جهودها العاملية     
واألهـم مـن    . ردهـا الطبيعيـة   وتقدم املشورة للحكومات بشأن السبل الكفيلة باحملافظة على موا        

  .ذلك كله، أهنا جتمع احلكومات معا لوضع قوانني دولية حلل مشاكل بيئية معينة
  

  بعض إجراءات األمم املتحدة حلماية البيئة    
إىل إبطـاء االحتـرار     ) ١٩٩٧(يهدف بروتوكول كيوتو لالتفاقيـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ              ◄

وهــو يطلــب إىل البلــدان . ٢٠٠٤نــا يف عــام وقــد أصــبح معاهــدة ملزمــة قانو. العــاملي
  .٢٠١٢ يف املائة حبلول عام ٥,٢ختفيض غازات الدفيئة الضارة مبقدار 

يــدعو اإلعــالن وبرنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية     ◄
 دولة جزريـة صـغرية ناميـة    ٤٠البلدان الختاذ إجراءات خاصة لفائدة    ) ١٩٩٤(النامية  

ميلـك   إذ أن العديد من هذه اجلـزر الـصغرية ال         . زيز تنميتها االجتماعية واالقتصادية   لتع
  .إال موارد حمدودة جدا، وليس يف مقدورها االستفادة من منافع العوملة
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  نظرة عن كثب    
  

  :طوين يستخرج الزيت من جوز اهلند    
  العمل على إجناح التنمية املستدامة    

ــادئ،      ــيط اهلـ ــوب احملـ ــط جنـ وسـ
متلك فـانواتو، وهـي مـن البلـدان اجلزريـة،           
موردا مثينا قد يساعدها على التغلب علـى        

فطـوين دميـر،    . متاعبها رغم نعـيم طبيعتـها     
وهو ميكانيكي من أصل أسترايل ومقـاول       
ــأن جــوز اهلنــد يعــد ســكان     بيئــي، يــرى ب

ــستقبل أفـــضل  ــانواتو مبـ ــزر . فـ وتـــضم اجلـ
و االستوائية اجلميلة اليت تتألف منـها فـانوات     

 جزيرة، الكثري من أشجار جوز اهلند، ولكن تقلب األسعار العاملية جلوز اهلند يعـين               ٨٠وعددها  
  .أزمة أن املزارعني ال يستطيعون التعويل على دخل ثابت، وأن االقتصاد احمللي يعاين من

فقد جنح يف استعمال زيت جوز اهلند الطبيعي بديال عـن الوقـود             . وقد وجد طوين حال     
والنتيجة مؤاتية للبيئـة ومفيـدة لالقتـصاد احمللـي يف     .  السيارات اليت تعمل على الديزل  يف حمركات 

ويعتقد دمير أنه إذا اعتمدت فانواتو زيت جوز اهلند وقودا فالطلب احمللي على الكوبرا،             . آن معا 
 ويشكل الكوبرا. أو لب جوز اهلند اجملفف، سيزيد وحيفز االقتصاد ويوفر املزيد من فرص العمل    

  .علفا ممتازا للحيوانات، وألليافه استعماالت عديدة وميكن حتويل قشور جوز اهلند إىل فحم
ويتمتع مشروع طوين بإمكانيـة التخفيـف مـن احلاجـة إىل اسـترياد              
الوقود وعلى زيادة املال الذي متس إليه احلاجة بـني أيـدي زارعـي              

ها ويف الوقـــت احلاضـــر، جتـــد فـــانواتو نفـــس. جـــوز اهلنـــد احمللـــيني
ــدها      ــا يكب ــديزل، مم ــا مــن ال ــون ١٢مــضطرة الســترياد وقوده  ملي

دوالر سنويا، وهو مبلغ طائل بالنسبة إىل بلد جـزري صـغري يفتقـر إىل املـوارد ويـشتري حاجتـه                     
ولقـد اعترفـت احلكومـة يف فـانواتو باإلمكانيـات الـيت يتيحهـا مـشروعه وقـدمت لـه                     . من الوقود 

 .بعض الدعم

  html.vanuatu/smallislands/works/org.un.www  
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إىل حــل مــشاكل الزراعــة املفرطــة وإزالــة  ) ١٩٩٤(تــسعى اتفاقيــة مكافحــة التــصحر    ◄  
 نــاوجتــدر اإلشــارة إىل أن ربــع أراضــي كوكب . الــريســوء واملفــرط الغابــات والرعــي 

ــر مــن   ل عــيشســبعرضــة خلطــر التــصحر، وإىل أن   ــر مــن بليــون شــخص يف أكث  أكث
 . بلد مهددة، بسبب تضاؤل إنتاجية األراضي الزراعية واملراعي ١٠٠

وصـون التنـوع     إىل محايـة  ) ١٩٩٤(وتسعى اتفاقيـة األمـم املتحـدة للتنـوع البيولـوجي              ◄  
 . اهلائل يف احليوانات والنباتات الضروري لبقاء اإلنسان

   http://www.unep.org/  
      

  فة وقائعصحي    
  ألطفالوداعا للجدري وشلل ا    

احلــصبة والــسل والكــزاز واخلنــاق والــسعال الــديكي وشــلل األطفــال ســتة مــن أكثــر      
ــة    ــدان النامي ــتمكن حــوايل  . األمــراض فتكــا الــيت تــصيب األطفــال يف البل ــا، ي  ماليــني ٣وحالي

كـانوا ليـصابوا بالـشلل ألنـه جـرى حتـصينهم ضـد        بعـد أن  شي شخص يف البلدان النامية من امل  
ومنظمـة  ) اليونيـسيف ( شلل األطفال، بفضل اجلهود اليت تبذهلا منظمة األمم املتحدة للطفولـة            

  . الصحة العاملية
. أحنـاء العـامل  مجيـع  أما اجلدري، وهو مرض فتـاك آخـر، فقـد مت القـضاء عليـه اآلن يف                  

.  عنـها  أبلـغ  مركا يف الصومال حالة اإلصابة األخرية باجلدري اليت          ويعترب علي معالني من بلدة    
، أصـيب بـشكل خمفـف مـن هـذا املـرض وسـرعان مـا متاثـل          ١٩٧٧أكتوبر /ففي تشرين األول  

وقدمت منظمة الصحة العاملية اليت مل تتيقن مما إذا كانت حالته تشري إىل القضاء علـى                . للشفاء
ــة إصــابة باجلــدري   إىلدوالر ١ ٠٠٠اجلــدري جــائزة بقيمــة   .  أي شــخص يتعــرف علــى حال

، أعلنـت   ١٩٧٩ديـسمرب   /وبعـد سـنتني، يف كـانون األول       . تسجل أية حالة إصابة بـاملرض      ومل
  . القضاء على اجلدري يف العاملأنه مت منظمة الصحة العاملية 

  

  ...املاء، املاء    
ــاة األساســية،       ــاه مــن ضــرورات احلي لــشدة مــا تعتــرب املي

وحني تصاب امليـاه بـالتلوث،   . مصدر احلياةبأهنا ف كثريا ما تعر 
ويف العديـد مـن    .تسبب بأمراض خطرةتميكن أن تصبح خطرة و    

البلدان، ال حيصل السكان على مياه الـشرب املأمونـة إال بـصورة       
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 ماليــني طفــل علــى األقــل ســنويا يف البلــدان الناميــة بــسبب  ٤لــذلك، ميــوت ونتيجــة . حمــدودة
، أطلقـت األمـم املتحـدة محلـة دوليـة لتـوفري ميـاه               ١٩٨٠ويف عـام    . امليـاه األمراض الـيت تنقلـها      

وقــد وفــرت هــذه احلملــة بالفعــل ميــاه الــشرب . ٢٠٠٠لجميــع حبلــول عــام لالــشرب املأمونــة 
 بليـون   ١,٩ـ  وقـدمت املـساعدة لـ     .  أحنـاء العـامل    مجيع بليون شخص يف     ١,٣املأمونة ألكثر من    

  .صحييف ما يتعلق مبرافق الصرف الغريهم 
  

  إدراك هول الكارثة    
انـــربت األمــــم املتحــــدة لتقــــدمي    

ــسونامي يف    ــاجني مــن الت املــساعدة إىل الن
ــانون األول   ــيا يف كـ ــرق آسـ ــسمرب /شـ ديـ

ــام، وصــل   . ٢٠٠٤ ــة أي ويف غــضون ثالث
ــيم حجــم     ــابع لألمــم املتحــدة لتقي فريــق ت
ــر املنــاطق تــضررا، وهــي    ــة إىل أكث الكارث

.  آخرون ٦٠٠ ٠٠٠ شخص حنبهم وتشرد     ١٦٥ ٠٠٠ى  مقاطعة آتشه اإلندونيسية، حيث قض    
ويف الشهور الستة التالية، وفرت األمم املتحدة الغذاء ملليوين شخص، وقامت بتحصني أكثر من              

 “املـــال لقـــاء العمـــل” شـــخص يف بـــرامج ٣٠ ٠٠٠ مليــون طفـــل، ووظفـــت أكثـــر مـــن  ١,٢
ــاطق    ــسيا وســري النكــا و غريمهــا مــن املن ــر مــن  . بإندوني ــد اســتأنف أكث ــل ٥٦١ ٠٠٠ وق  طف

 للـوازم البـدء بـالتعليم، وقـدمت املـساعدة إىل            “مدرسـة يف علبـة    ”دراستهم مبساعدة جمموعـات     
وتواصـل وكـاالت األمـم املتحـدة العمـل لتعزيـز       . الصيادين والفالحني إلعادة بناء موارد رزقهـم  

  . وإعادة اإلعماراإلنعاش
      

  نظرة عن كثب    
  

  إعادة تصور العوملة    
  ة؟ما هي العومل    

ــامل           ــني أرجــاء الع ــسافات ب ــصرت امل ــساين اخت ــاريخ اإلن ــة يف الت ــاهرة حمتوم ــة ظ العومل
وخالل العقود القليلة املاضـية،     . بواسطة تبادل السلع واملنتجات واملعلومات واملعارف والثقافة      

أصبحت وترية هذا التكامل العاملي أكثر تسارعا وأمهية بسبب أشكال التقدم غـري املـسبوقة يف              
  .دين التكنولوجيا واالتصاالت والعلوم والنقل والصناعةميا
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  ملاذا جيب علّي االهتمام هبا؟    
  . لقد أثارت العوملة أكثر النقاشات احتداما يف العقد املاضي  
وحيـدث  . وحني ينتقد بعضهم آثـار العوملـة، يـشريون عمومـا إىل التكامـل االقتـصادي                 

ح مثــل التعريفــات اجلمركيــة وتفــت    واجزالتكامــل االقتــصادي حــني ختفــف البلــدان مــن احلــ      
ويـشكو هـؤالء املناهـضون      . ثمارات واملبادالت التجاريـة مـع سـائر العـامل         اقتصاداهتا أمام االست  

  . للعوملة من أن أشكال التفاوت يف النظام التجاري العاملي احلايل يلحق الضرر بالبلدان النامية
 -لـصني، وفييـت نـام، واهلنـد، وأوغنـدا            مثـل ا   -بلـدانا   أما أنصار العوملة فيقولـون إن         

  . اليت انفتحت على االقتصاد العاملي قد خففت من حدة الفقر إىل حد كبري
وحيـــاجج املنتقـــدون بـــأن هـــذه العمليـــة اســـتغلت ســـكان البلـــدان الناميـــة وتـــسببت      

  .باختالالت هائلة ومل تسفر عن الكثري من الفوائد
جيـب أن يواصـل اجملتمـع الـدويل           العوملـة،   تتمكن مجيـع البلـدان مـن جـين فوائـد           ولكي  

خفـض اإلعانـات الزراعيـة      (ات الـيت تـشوب التجـارة العامليـة          السعي إىل التخفيف مـن االحنرافـ      
  . اليت تستفيد منها البلدان املتقدمة النمو وإقامة نظام أكثر إنصافا) وإلغاء احلواجز التجارية

  وقد استفاد بعض البلدان من العوملة  
 . خفضت معدل الفقر فيها إىل النصف يف العقدين املاضيني: اهلند  •  

واخنفـض عـدد   . أدت اإلصالحات إىل أكرب ختفيف حلدة الفقر يف تاريخ البلـد          : الصني  •  
 . ١٩٩٩ مليونا عام ٣٤ إىل ١٩٧٨ مليونا عام ٢٥٠الفقراء يف األرياف من 

  
  غري أن بعضها اآلخر مل يستفد    

فظلـت صـادراهتا تقتـصر علـى        . فريقيا من مكاسب العوملـة    مل تستفد بلدان عديدة يف أ       •  
 . عدد حمدود من السلع األولية

سـوء  ويرى بعض اخلرباء أن التهميش الذي أصـاب عـددا مـن البلـدان حـصل بـسبب                      •  
 .  وفساد احلكمالضعيفة واملؤسسات اهلياكل األساسيةالسياسات العامة و

اتيـة قـد جعلـت بعـض البلـدان      اخية غـري املو ضاع اجلغرافية واملن  ويعتقد آخرون أن األو     •  
 .تتخلف عن ركب النمو العاملي

  :وملعرفة املزيد، يرجى زيارة املوقع الشبكي التايل
  http://www.youthink.worldbank.org 
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  ٢٠١٥الوفاء بالوعد : األهداف اإلمنائية لأللفية
  
  ٢٠٠٧طة بيانية عن التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية خري

  

  أوقيانوسيا  آسيا  أفريقيا  

ــا  أمريكـــــــــــــــ
الالتينيـــــــــــــــة 
ومنطقة البحـر   

  رابطة الدول املستقلة  الكارييب

  مشايل   األهداف والغايات
جنويب الصحراء 

  آسيا  أوروبا      غرب  جنوب  جنوب شرق  شرق  الكربى

                القضاء على الفقر املدقع واجلوع  ١اهلدف 

ــدقع إىل   ــر املـ خفـــض الفقـ
  فقر منخفض  فقر منخفض  فقر معتدل  -  فقر منخفض  جدافقر شديد  فقر معتدل  فقر معتدل  فقر شديد  فقر منخفض  النصف

  جوع متدن خفض اجلوع إىل النصف
جوع شديد 

   معتدلجوع  جوع معتدل  جوع معتدل  جوع شديد  جوع معتدل  جوع معتدل  جدا
جوع منخفض 

  جوع مرتفع  جدا

                 حتقيق التعليم االبتدائي للجميع٢اهلدف 

التحاق   التحاق مرتفع  تعميم التعليم االبتدائي
  التحاق مرتفع  التحاق مرتفع  التحاق مرتفع  التحاق معتدل  التحاق معتدل  التحاق مرتفع  التحاق مرتفع  التحاق مرتفع  منخفض

                 بني اجلنسني ومتكني املرأة تعزيز املساواة٣اهلدف 

ــاق   ــساواة يف التحــــــ املــــــ
  تقارب التعادل  الفتيات بالتعليم االبتدائي

تكاد تقارب 
  تعادل  تعادل  تعادل  تقارب التعادل  تقارب التعادل تقارب التعادل  تعادل  تعادل  التعادل

ــرأة مـــن العمـــل   حـــصة املـ
  حصة مرتفعة  حصة مرتفعة  حصة مرتفعة  حصة متوسطة  حصة منخفضة حصة منخفضة  حصة متوسطة  حصة مرتفعة حصة متوسطة  حصة منخفضة  بأجر

املــــساواة يف متثيــــل املــــرأة 
  بالربملانات الوطنية

متثيل منخفض 
 متثيل منخفض جدا  متثيل منخفض  متثيل منخفض  متثيل متوسط متثيل منخفض  جدا

متثيل منخفض 
  متثيل منخفض  متثيل منخفض  متثيل متوسط  جدا

معدل وفيـات   ختفيض ثلثي   
  معدل منخفض  األطفال دون اخلامسة

معدل مرتفع 
  معدل معتدل  معدل منخفض معدل منخفض  معدل معتدل  معدل معتدل  معدل مرتفع  معدل معتدل معدل منخفض  جدا

  تغطية مرتفعة  تغطية مرتفعة  غطية مرتفعةت  تغطية منخفضة  تغطية مرتفعة تغطية منخفضة  تغطية معتدلة  تغطية معتدلة تغطية منخفضة  تغطية مرتفعة  التحصني ضد احلصبة

                 حتسني صحة األم٥اهلدف 

ختفيض ثالثة أرباع معدل    
  الوفيات النفاسية

معدل وفيات 
  معتدل

معدل وفيات 
  مرتفع جدا

معدل وفيات 
  منخفض

معدل وفيات 
  مرتفع

معدل وفيات 
  مرتفع جدا

معدل وفيات 
  معتدل

معدل وفيات 
  مرتفع

معدل وفيات 
  معتدل

دل وفيات مع
  منخفض

معدل وفيات 
  منخفض
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  أوقيانوسيا  آسيا  أفريقيا  

ــا  أمريكـــــــــــــــ
الالتينيـــــــــــــــة 
ومنطقة البحـر   

  رابطة الدول املستقلة  الكارييب

  مشايل   األهداف والغايات
جنويب الصحراء 

  آسيا  أوروبا      غرب  جنوب  جنوب شرق  شرق  الكربى

            اإليدز واملالريا وأمراض أخرى/ مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية٦اهلدف 

عكس اجتاه انتـشار    ووقف  
اإلصــــابة بفــــريوس نقــــص 

  انتشار ضئيل  اإليدز/املناعة البشرية
انتشار مرتفع 

  انتشار منخفض  انتشار معتدل  انتشار معتدل  ر معتدلانتشا  انتشار ضئيل  انتشار معتدل  انتشار ضئيل  انتشار ضئيل  جدا

ــف  ــاه  ووقـــ ــس اجتـــ عكـــ
  خطر منخفض  خطر منخفض  خطر معتدل  خطر منخفض  خطر منخفض  خطر معتدل  خطر معتدل  خطر معتدل  خطر شديد  خطر منخفض  *انتشار اإلصابة باملالريا

وقف وعكـس اجتـاه نـسبة      
  انتشار اإلصابة بالسل

معدل وفيات 
  منخفض

ت معدل وفيا
  مرتفع

معدل وفيات 
  معتدل

معدل وفيات 
  معتدل

معدل وفيات 
  معتدل

معدل وفيات 
  منخفض

معدل وفيات 
  معتدل

معدل وفيات 
  منخفض

معدل وفيات 
  معتدل

معدل وفيات 
  معتدل

                 ضمان استدامة البيئة٧اهلدف 

عكــــــس اجتــــــاه فقــــــدان 
  **الغابات

غطاء حرجي 
  منخفض

غطاء حرجي 
  متوسط

غطاء حرجي 
  متوسط

طاء حرجي غ
  مرتفع

غطاء حرجي 
  متوسط

غطاء حرجي 
  منخفض

غطاء حرجي 
  مرتفع

غطاء حرجي 
  مرتفع

غطاء حرجي 
  مرتفع

غطاء حرجي 
  منخفض

ختفيض نسبة احملرومني من  
ميـــاه الـــشرب احملـــسنة إىل 

  تغطية معتدلة  تغطية مرتفعة  تغطية مرتفعة  تغطية منخفضة  تغطية مرتفعة  تغطية معتدلة  تغطية معتدلة  تغطية معتدلة تغطية منخفضة  تغطية مرتفعة  النصف

خفض نسبة احملرومني مـن     
الـــــــصرف الـــــــصحي إىل 

  تغطية معتدلة  النصف
تغطية منخفضة 

  جدا
تغطية منخفضة 

 تغطية منخفضة  جدا
تغطية منخفضة 

  تغطية معتدلة  تغطية معتدلة  تغطية معتدلة  تغطية منخفضة  تغطية معتدلة  جدا

ــكان   ــاة ســـ ــسني حيـــ  حتـــ
  ةاألحياء الفقري

نسبة معتدلة من 
  السكان

نسبة مرتفعة 
جدا من 
  السكان

نسبة مرتفعة من 
  السكان

نسبة معتدلة من 
  السكان

نسبة مرتفعة 
  من السكان

نسبة معتدلة من 
  السكان

نسبة معتدلة من 
  السكان

نسبة معتدلة من 
  السكان

نسبة منخفضة من 
  السكان

نسبة معتدلة من 
  السكان

                ن أجل التنمية إقامة شراكة عاملية م٨اهلدف 

ــني    ــة بـــــ ــسبة البطالـــــ نـــــ
  نسبة مرتفعة  نسبة مرتفعة  نسبة مرتفعة  نسبة منخفضة  نسبة مرتفعة جدا  نسبة معتدلة  نسبة مرتفعة  نسبة منخفضة  نسبة مرتفعة  نسبة مرتفعة جدا  **الشباب

  اتصال معتدل  مستخدمو اإلنترنت
اتصال 

  اتصال معتدل  اتصال معتدل  اتصال مرتفع اتصال منخفض  اتصال معتدل فضاتصال منخ  اتصال معتدل  اتصال معتدل  منخفض جدا
  

  .دية واالجتماعية باألمم املتحدةشعبة اإلحصائيات التابعة إلدارة الشؤون االقتصا: تصنيف    
ولالطـالع علـى التجمعـات     . قد ختتلف جتارب البلدان يف كل منطقـة اختالفـا كـبريا عـن املتوسـط اإلقليمـي                 

  .http://mdgs.un.org: بيانات داخل البلد الواحد، يرجى زيارة املوقع الشبكي التايلاإلقليمية وال
منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة        : األمم املتحدة، باالستناد إىل البيانات والتقديرات املقدمة من اجلهات التاليـة          : املصادر

دويل؛ منظمـة العمـل الدوليـة؛ الوحـدة الدوليـة لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية؛ منظمـة                   والزراعة؛ االحتاد الربملاين الـ    
اليونسكو؛ منظمة اليونيسيف؛ منظمة الصحة العاملية؛ برنامج األمم املتحدة املـشترك املـشمول برعايـة متعـددة واملعـين                   
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 باالسـتناد  -نات البـشرية؛ البنـك الـدويل    اإليدز؛ برنامج األمم املتحدة للمستوط   /مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    
  .٢٠٠٧يونيه / حزيرانإىل اإلحصائيات املتاحة حىت

  
كل مربع تعرب عن املعدل احلـايل       لتعمل هذه اخلريطة البيانية على مستويني، فالكلمات الواردة         

.  أم ال  ٢٠١٥ حنـو حتقيـق اهلـدف حبلـول عـام            االجتـاه وتعكـس األلـوان     . كـل هـدف   للالمتثال  
  :أدناه ىل التعليقنظر إا

  إذا ٢٠١٥هدف من املتوقع أن يتحقـق حبلـول عـام               هدف حتقق أو يكاد يتحقق
 املـشكلة إذا كانـت      السائدة، أو  االجتاهاتاستمرت  

تعتـــرب  مـــن املقـــرر أن يعاجلهـــا هـــذا اهلـــدف ال الـــيت
  هاما يف املنطقة شاغال

  اس االجتاهال تقدم، أو تدهور أو انعك    من املتوقع أن يتحققليس هدف  
  بيانات غري كافية      ٢٠١٥حبلول عام   
    

وقـد قامـت الوكـاالت      . لالجتاهـات ال تتيح البيانات املتوافرة عن الوفيـات النفاسـية واملالريـا حتلـيال                *  
  . مؤشرات غري مباشرة على أساس بتقييم التقدم يف اخلريطة البيانية املعنية

  . قبل بالتايل املقارنة مع التقييمات السابقةيستند التقييم إىل منهجية جديدة وال ي  **  
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   األهداف اإلمنائية لأللفيةوالتحضر     
ــاريخ، ســوف يعــيش أكثــر مــن نــصف ســكان    ٢٠٠٨يف عــام    ، وللمــرة األوىل يف الت
ومن املتوقع أن يزيـد هـذا الـرقم إىل حـوايل          . يف املناطق احلضرية   -باليني نسمة    ٣,٣ - العامل
 يف املائة فقط مـن سـكان العـامل          ٢، كان   ١٨٠٠ويف عام   . ٢٠٣٠ام   باليني نسمة حبلول ع    ٥

ــدات  ــشون يف املــدن والبل ــامل    ٣٠، كــان ١٩٥٠ويف عــام . يعي ــة فقــط مــن ســكان الع  يف املائ
  . حضريني
ستواصــل النمــو، ســوف )  ماليــني نــسمة١٠أكثــر مــن (ومــع أن احلاضــرات الكــربى   

وعلــى الــصعيد العــاملي،  . أو أقــل نــسمة٥٠٠ ٠٠٠يعــيش معظــم النــاس يف املــدن الــيت تــضم  
ــا يف آ       ــها تقريبـ ــصر كلـ ــدن، وتنحـ ــة يف املـ ــسكانية املقبلـ ــادة الـ ــتحدث الزيـ ــا  سـ ــيا وأفريقيـ سـ

  .الالتينية وأمريكا
 الفقـر املـدقع إىل النـصف حبلـول     لتخفـيض وستكون معركة األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        

  . أو خاسرة يف مدن العامل النامي راحبة٢٠١٥عام 
  

  :ة املوقعني الشبكيني التاليني املزيد، يرجى زياروملعرفة
  http://www.unfpa.org.  
  /org.albankaldawli.www://http  
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  صحيفة وقائع
  إنقاذ معابد النوبة

مل األثريــة تـضم مـصر العديـد مـن املعابـد واملعـا        
ولقـد  . القدمية، مبا فيها تلك املوجـودة يف منطقـة النوبـة          

هدد بناء السد العـايل يف أسـوان علـى هنـر النيـل وجـود                
ــود إىل     ــيت تع ــة ال ــامل األثري ــذه املع ــام٥ ٠٠٠ه ويف .  ع

، أطلقـــت منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة ١٩٦٠ عـــام
محلــة دوليــة إلنقاذهــا مــن ) اليونــسكو(والعلــم والثقافــة 

ــدمار ولكــن ذلــك مــا كــان ليتحقــق إال بنقــل هــذه    . ال
وهـــذا . املعـــامل مـــن منطقـــة الفيـــضان إىل موقـــع أعلـــى 

بالضبط مـا قـام بـه اخلـرباء الـدوليون الـذين اسـتقدمتهم             
 مث كتــلفقــد قطعــوا املعــامل األثريــة إىل  : األمــم املتحــدة

وقـد اسـتغرق هبـم      . أعادوا جتميعها يف موقع أكثـر أمانـا       
 العمــل ان العمــل الــشاق إلجنــاز هــذ عامــا مــ ٢٠األمــر 

  .الرائع املثري لإلعجاب
، وضــعت األمــم املتحــدة ٢٠٠٨وحبلــول عــام   

وتـضم  .  من املمتلكات الثقافية والطبيعية واملختلطة على قائمة التراث العـاملي          ٨٥١يربو على    ما
وتاج حمـل يف    هذه القائمة مواقع متنوعة مثل أهرامات مصر والوادي الكبري يف الواليات املتحدة             

وقـد وقعـت حنـو    . وتعترب هذه املواقع، بسبب قيمتها العاملية الفريدة، تراثا مشتركا للبشرية        . اهلند
  .  دولة معاهدة تعهدت فيها بالتعاون واإلسهام يف محاية هذه املمتلكات١٨٠

فيهـا   بلـدا، مبـا      ٨٠وقد ساعدت اليونسكو على محاية العديد مـن املعـامل التارخييـة يف أكثـر مـن                   
ــورو       ــة أول ــا؛ و حممي ــور وات يف كمبودي ــد أنك ــان؛ ومعب ــوليس يف اليون ــا  -األكروب ــارا جتوت  ك

 . الطبيعية يف أستراليا؛ وضريح بوروبودور يف أندونيسيا

  html.home-unesco/ar/org.unesco.38typo://http 
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  ة واألجوبة اجلماعيةألسئللعبة ا    
  

  لعبة مجاعية    
، ميكنـهم أن    )ن أو أكثـر يف الفريـق الواحـد        بـا أي الع  (معـا  يلعـب أفـراد الفريـق        عندما  

 الالعـبني اآلخـرين    أن يطلعـوا  قبـل   أن تتوافق آراؤهم     يتعاونوا للوصول إىل جواب، ولكن يلزم     
  . جواهبمعلى 
  ما هي التنمية املستدامة؟  - ١
  هداف اإلمنائية لأللفية؟ ما هي األ  - ٢
  كيف تعرِّف الفقر؟   - ٣
  ما هو بروتوكول كيوتو؟   - ٤
  كيف استفاد بعض الدول من العوملة؟  - ٥
  ماذا تفعل األمم املتحدة للتخفيف من حدة الفقر؟   - ٦
  ما هي قائمة التراث العاملي؟   - ٧
  ؟٢٠٠٤يا التسونامي عام ما هو نوع اإلغاثة الطارئة اليت قدمتها األمم املتحدة لضحا  - ٨
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    ٥  
  حقوق اإلنسان    

    
  بعض احلقائق عن حقوق اإلنسان    

ــام   •   ــف، ٢٠٠٧يف ع ــدارس  ختلّ ــون ١١٣ عــن امل ــذين    ملي ــال ال ــن األطف ــوا ســن  م بلغ
 مليــون أّمــي بــالغ يف ٨٥٤وهنــاك  . يف املائــة منــهم يف البلــدان الناميــة٩٧ -الدراســة 

 .نساءمنهم  ا مليون٥٤٤العامل، 

 -  مليون منهم تقل أعمارهم عن سن العاشـرة        ٧٣ -  مليون طفل  ١٧١ حوايل   ملعي  •  
بـآالت خطـرية   يف جمـال الزراعـة أو   خطـرية    مواد كيميائيـة وُمبيـدات آفـات         مباستخدا

 .يف املناجم أو

 اإلباحيــة  املــوادالــسخرة أو البغــاء أويف عمــل ال مليــون طفــل علــى ٨,٤ُيــرغم حــوايل   •  
 .شروعةاملنشطة غري غريها من األ الرتاعات املسلحة أو أو

ــم املتحــدة    •   ــاوض إلجنحــت األم ــاريني التفاقيــ  يف التف ــرام بروتوكــولني اختي  حقــوق ةب
 علــى حظــر مــشاركة طــراف الــيت وافقــت مبوجبــها الــدول األ - ١٩٨٩الطفــل لعــام 

ــذين تقــل أعمــارهم عــن   ،األطفــال ــا،  ١٨ ال ــع  ،يف الرتاعــات املــسلحة عام  وحتــرمي بي
ــال واســت  ــاء واألطف ــواد غالهلم يف البغ ــةامل ــان و. اإلباحي يف ســاريتني  أصــبحت االتفاقيت

 .٢٠٠٢مطلع عام 

درجــات أكــرب مــن العنــف نظــرا ألن التمييــز علــى أســاس نــوع  املــرأةغالبــا مــا تواجــه   •  
يكـون  وكثريا مـا   .اجملتمع املغلوبني على أمرهم فئة أفراد ضمن ضعها ما يكثريااجلنس 

واملرأة اليت تواجـه التمييـز علـى أسـاس العـرق أو نـوع        .عنصريلتمييز الالعنف نتيجة ل
  . مرتني خلطر العنفةعرضُمتكون بذلك  ،حبد سواءاجلنس 
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 ساو باولومبدينة  للقمامة مدفن يقف وسط يف الرابعة من عمره طفل

 غرب دارفور بالسودانيف لمشردين داخليا يف زالنجي لجمموعة من األطفال يف روضة من رياض األطفال التابعة للجنة اإلغاثة الدولية يف خميم محادية 
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ــ انور روزفلــت، الــسيدة األوىل الــسابقة للواليــات املتحــدة،الــسيدة إلي
وكانـت. متسك نسخة حبجم ُملصق لإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان          

 .١٩٤٨ اإلعالن يف عام وضعممن شاركوا يف

  حقوق اإلنسان    
    

 ما املقصود حبقوق اإلنسان؟    

، فبـدون حقـوق اإلنـسان    .حقوق اإلنسان هي تلـك احلقـوق األساسـية حلياتنـا كبـشر       
 هايــــة وُنــــسّخرروححياتنــــا النــــا وتنــــا وموهبء وذكانــــسانيةخــــصالنا اإل ننّمــــيميكننــــا أن  ال

 .كاملة بصورة

قد وضعت األمم املتحدة جلميع الـدول معيـارا مـشتركا حلقـوق اإلنـسان باعتمادهـا                 و  
الــدول تعهــدت فبموجــب هــذا اإلعــالن،  . ١٩٤٨اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان يف عــام  

فقريهم، قـويهم وضـعيفهم، ذكـورهم وإنـاثهم،     غنيهم و الناس،االلتزام بضمان أن ُيعامل كل  ب
وال ُيـشكّل اإلعـالن جـزءا مـن قـانون دويل      . معاملـة متـساوية  ، ومن مجيع األعـراق والـديانات     

العـامل، فقـد اكتـسب    يف دول الُملزم، إال أنه نظرا للقبول الذي حيظى به على نطاق واسع بني            
  .وزنا أخالقيا كبريا

عــدة واعتمــدت األمــم املتحــدة أيــضا    
ُتلــزم معاهــدات دوليــة تتعلــق حبقــوق اإلنــسان  

ــدول  ــا بـــضمان الـ ــة قانونـ احلقـــوق االجتماعيـ
وأهـم هـذه    . واالقتصادية والـسياسية ملواطنيهـا    

 يتعلـــق األول - املعاهـــدات عهـــدان دوليـــان  
ــة   بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـ

. ويتعلـــق الثـــاين بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية 
عاهـــــدات، باإلضـــــافة إىل وُتعـــــرف هـــــذه امل

  .اإلنسان بروتوكوالهتا االختيارية، بالِشرعة الدولية حلقوق
  
  /hr/arabic/org.un.www://http   
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ــد يو لـــــــ
مجيــــــــع 
ــاس  النـــــ
ــرارا  أحـــ
 متساوين

يف 
  الكرامة

جنيـف يفاملعقـودة يف    جمللس األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان           ةاجللسة االفتتاحي
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩

األمــم املتحــدة  هيئــات مــن هيئــة أي     
  يتوىل مسؤولية حقوق اإلنسان؟

جملس حقـوق اإلنـسان     مت إنشاء     
ــه /رانيف حزيــ ــة جلليخلــف  ٢٠٠٦يوني ن

حقوق اإلنـسان الـيت زاولـت مهامهـا يف          
وخبـالف  . ٢٠٠٦ إىل   ١٩٤٦الفترة من   

هيئــة فرعيــة اللجنــة، ُيعــد اجمللــس اجلديــد 
وهــذا مــا  . اجلمعيــة العامــة مــن هيئــات  

الرئيـسي  املنتـدى  واجمللـس هـو   . من مجيع أعضاء األمم املتحـدة املباشرة  جيعله خاضعا للمساءلة    
ويـديره مفـوض األمـم املتحـدة        . حقـوق اإلنـسان   قضايا  والتعاون بشأن   لتحاور  ملتحدة ل لألمم ا 

  .السامي حلقوق اإلنسان
  

  

  
  
  
    

  هل يتمتع األطفال حبقوق اإلنسان؟    
ــالغني      ــنفس حقــوق الب ــال ب ــع األطف ــاجون إىل  . يتمت إال أهنــم حيت

ت يف  حقوق الطفل اليت اعُتمـد    وتنص اتفاقية   .  لكوهنم قُّصر  محاية خاصة 
ــام  ــا ل   ١٩٨٩ع ــوب توفره ــة املطل ــى احلقــوق الفردي ص اشــخكــل األ عل

 متحـررين ،  م عامـا للنـهوض بكامـل قـدراهت        ١٨ عـن    مرهاعمأقل  الذين ت 
الـيت  البلـدان   زاد عـدد    وقـد   . وإسـاءة املعاملـة   من اجلوع والفاقة واإلمهال     

مــن حقــوق الطفــل أكثــر مــن أي معاهــدة أخــرى  علــى اتفاقيــة صــدقت 
عـضاء  الدول األ  حبيث غدا مجيع     - يف التاريخ نسان  معاهدات حقوق اإل  

ــالغ عــددهم   ــة، أطرافــا يف ١٩٣يف األمــم املتحــدة الب ــة حــىت  دول االتفاقي
  . ٢٠١٠مايو /أيار
  

 :لكل طفل احلق يف
  ؛اسم وجنسية

العنــف، مبــا يف ذلــك  احلمايــة مــن مجيــع أشــكال
    اجلنسي؛االستغالل

  ؛التعليم
  .كرحرية الف
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ــا هــي ال      ــوانني وم ــة حبخــرى األتفاقــات االق ــسان  املتعلق تفاوضــت األمــم  الــيت قــوق اإلن
  بشأهنا؟  املتحدة
يف  معاهـدة وإعالنـا   ٨٠مـن  أكثـر  ض من أجل التفاوعلى لقد ساعدت األمم املتحدة      

والـشعوب  حقوق اإلنسان تتناول حقوق املرأة والطفـل واألشـخاص املعـوقني واألقليـات              جمال  
ثقافــة ”إجيــاد  يف ُمجتمعــةوســاعدت هــذه االتفاقــات . الــضعيفةوغريهــم مــن الفئــات األصــلية 

  .حد من االنتهاكات للفّعالة أهنا أداة حيث أثبتت  أمجع، يف العامل“حقوق اإلنسان
  

  :بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان    
اإلبـادة  مفهـوم   ،  )١٩٤٨(اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا               تعرف    ◄  

 وطنيـة   طائفـة علـى   ،  جزئيـا أو كليـا    ،  ارتكاب بعض األفعال بنية القـضاء     بأنه  اجلماعية  
  ؛أو إثنية أو عرقية أو دينية

أو الالإنـسانية  القاسـية  ذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة        اتفاقية مناهضة التع    ◄  
يعاقــب عمــال منــع التعــذيب وجتعلــه عــن ة الــدول مــسؤولتعتــرب  ،)١٩٨٤(أو املهينــة 

  القانون؛ عليه
تعّرف التمييـز    ،)١٩٦٦(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           ◄  

أو تفـضيل علـى أسـاس العـرق أو اللـون       ثناء أو تقييدأي تفريق أو است” العنصري بأنه
 تعطيــل أو عرقلــة كــون مــن أغراضــه وآثــارهي أو النــسب أو األصــل القــومي أو اإلثــين

أو التمتـع هبـا أو ممارسـتها، علـى قـدم       االعتراف حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية    
قـايف أو يف أي ميـدان   االقتصادي أو االجتمـاعي أو الث  املساواة، يف امليدان السياسي أو

  الدول بالقضاء على التمييز العنصري؛االتفاقية ، وُتلزم “العامة آخر من ميادين احلياة
بأهنــا توصــف كــثريا  ،)١٩٧٩(اتفاقيـة القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنـف ضــد املــرأة     ◄  

 أو اسـتبعاد    ةيـز ضـد املـرأة بأنـه أي تفرقـ          هـي ُتعـّرف التمي    و. شرعة دولية حلقوق املرأة   
علــى أســاس اجلــنس، وتــشجع احلكومــات علــى اختــاذ إجــراءات لوقــف  يــتم تقييــد  وأ
  .لتمييزا

 ال سـيما    ،قـوق الالجـئني   تعريفـا حل  تـضع    ،)١٩٥١(االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني        ◄  
ــم يف  ــسرا  حقه ــدم إرجــاعهم ق ــدان ع ــا إىل اخل   إىل بل ــد يتعرضــون فيه ــر، وتــ ق  نصط

 من حياهتم اليومية، مبـا يف ذلـك حقهـم يف           جوانب متنوعة  بشأنعلى أحكام   االتفاقية  
 والـضمان االجتمـاعي، فـضال عـن         مـن القطـاع العـام     العمل والتعليم وتلقـي املـساعدة       

  .حقهم يف احلصول على وثائق سفر
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  باإلضافة إىل اعتماد قوانني دولية، كيف حتمي األمم املتحدة حقوق اإلنسان؟    
  :بوسائل شىت، مبا فيها ما يليشجع األمم املتحدة احترام حقوق اإلنسان ُت  

أنـشأت جملـس حقـوق اإلنـسان      وقـد    .رصد سجالت الدول املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان          ◄  
 يقـرر يف اجمللس،   جلمعية العامة بتعليق حقوق وامتيازات أي عضو        اوصي  له أن ي  الذي  

.  ومنهجيـة حلقـوق اإلنـسان      جـسيمة رتكب على حنـو متواصـل انتـهاكات         ياجمللس أنه   
  .اء التعليق هذا تصويتا بأغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية العامةويتطلب إجر

وقـد  ، املعنيـة االدعـاءات  اليت قـد تناشـد احلكومـات الـرد علـى         الست اعن طريق جلاهن    ◄  
   ؛انتقادات أو توصياتوتضمنها  علنيةد قرارات عتماابتقوم أيضا 

مـع  ُيكلّفـون جب  الـذين   ني  اصاخلمثلني  املأو  اخلاصني  قررين  يعرفون باسم امل  تعيني خرباء     ◄  
احلقائق والقيام بزيارات إىل السجون وإجراء مقابالت مع الـضحايا وتقـدمي توصـيات              

   احترام حقوق اإلنسان؛تعزيزبشأن سبل 
دلّـت  هـي كلمـا     و. إنشاء أفرقة عمل للتحقيق يف قضايا مـن قبيـل االحتجـاز التعـسفي               ◄  

ــ ــهاكات حلقــــوق اإلنــــسان  اتقاريرهــ ــاه  يف ُتــــسهم علــــى حــــدوث انتــ  حــــشد انتبــ
  الدويل؛ اجملتمع

تقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة لتعزيـــز املؤســـسات الوطنيـــة واإلقليميـــة مـــن قبيـــل احملـــاكم      ◄  
  .املدارس ظموُن

بـأن تلتـزم     احلكومـات    ةلبـ اطمتنظيم مؤمترات دوليـة ملناقـشة قـضايا حقـوق اإلنـسان و              ◄  
  .علنيا بقضايا حقوق اإلنسان

  
  فرقة العاملة؟من هم املقررون اخلاصون واأل    

املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف اخلطـوط          واألفرقـة العاملـة      نين اخلاصـ  ياملقرركل من   يعمل    
االنتــهاكات ويتــدخلون يف قــضايا   يفنوقــفهـم ُيحق . ل محايــة حقــوق اإلنــسانيف جمــااألماميـة  

وخــرباء حقــوق اإلنــسان . “اصــةاخلجــراءات اإل”فرديــة وحــاالت طارئــة ُيــشار إليهــا بعبــارة  
وقـد زاد   . فهم ُيـسدون خـدماهتم بـصفتهم الشخـصية لفتـرة ال تتجـاوز سـتة أعـوام                 . لونمستق

 واليـة مـن واليـات       ٣٠هناك حاليـا مـا يزيـد عـن          و. على مر السنني  عدد هؤالء اخلرباء باطراد     
  .اإلجراءات اخلاصة

ويف أثناء إعداد التقـارير إىل جملـس حقـوق اإلنـسان واجلمعيـة العامـة، يـستعني هـؤالء                      
الفردية واملعلومـات املـستقاة مـن املنظمـات         الشكاوى  اء بكل املوارد املوثوقة، مبا يف ذلك        اخلرب
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  احلياة واحلرية واألمن

  ؛حرية التعبريو

  ؛التحرر من االسترقاقو

  ؛احملاكمة العادلةو

؛ أمام القانونةاملعاملة املتساويو

  ؛حرية التنقلو

  ؛ جنسيةواحلصول على

؛إبرام عقد زواج وتأسيس أسرةو

  ؛العملو

  ؛مل العجبنساألجر ومساواة 

لي حيث يعقـدون اجتماعـات    احملصعيد  الوُينجزون جزءا هاما من أحباثهم على       . غري احلكومية 
وتـصُدر تقـاريرهم علنيـا لتأكيـد        . مواقـع احلـدث   مع السلطات والضحايا وجيمعون األدلـة مـن         

  .حلكومات عن محاية حقوق اإلنسانمسؤولية ا
  /org.ohchr.www  
    

  :ق يفــاس احلــل النــلك
  

  عن انتهاكات حلقوقهم؟شكاوى ألفراد تقدمي بإمكان اهل     
فــالربوتوكوالت االختياريــة لــبعض معاهــدات األمــم   . نعــم  

كانت احلكومـة املعنيـة قـد       إذا  شكاوى  املتحدة تسمح لألفراد برفع     
ملراسـالت الـسرية،   اومبوجـب إجـراء    . الربوتوكـوالت علـى   صدقّت  

ميكن تقدمي مزاعم عن انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنـسان          
  . الداخليةصافتاالنإىل األمم املتحدة بعد استنفاذ وسائل 

لألشخاص وهناك موقع شبكي خاص حبقوق اإلنسان ميكن          
إليـه  الـدخول  أو شواغل تتعلق حبقوق اإلنسان  تشكايا الذين لديهم 
ــو . htm.complaints/chr/bodies/english/org.ohchr.2www :وهــــــــــــ

  . org.ohchr@CP :والربيد االلكتروين
  
  
  
      

  كهذه؟  ملاذا حنن حباجة إىل حمكمةوالدولية؟ اجلنائية كمة احملن أنشأ َم    
 بلدا يف مؤمتر ُعقد يف رومـا، علـى          ١٢٠، اتفق   ١٩٩٨يف عام     

 حماكمـــةوللمحكمـــة صـــالحية . دائمـــةجنائيـــة دوليـــة إنـــشاء حمكمـــة 
 كاإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم      رائماجلـ أخطـر   رتكاهبم بعـض    الاألشخاص  

، غـدا   ٢٠٠٨يونيـه   /حزيـران  ١وحـىت   . احلرب واجلرائم ضد اإلنـسانية    
  .الدولية اجلنائيةلمحكمة ل أطرافا يف قانون روما األساسي انبلد ١٠٦
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 الـرتاع    فتـرات  ففي بعض البلدان قد ال تكون يف      . وهناك حاجة حقيقية حملكمة كهذه      
وجيـوز أيـضا أال تكـون احلكومـة     . حماكم قادرة على التعامل بشكل مناسب مع جرائم احلـرب  

.  املــستوىي إذا كــانوا مــسؤولني رفيعــال ســيما ،مواطنيهــااكمــة لــسلطة راغبــة يف حمصــاحبة ا
  .قضاياهذه ال خيارا عادال يف جتسدالدولية اجلنائية كمة احملو
  /int.cpi-icc.www://http  
  

  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    
، اعتمدت اجلمعية العامـة إعـالن األمـم املتحـدة           ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ١٣يف    

مثـرة   جـاء    نـسانية  للعدالـة والكرامـة اإل     اانتـصار اإلعـالن   وُيعـّد   . بشأن حقوق الشعوب األصلية   
  .وممثلي الشعوب األصليةاملعنية من عقدين بني احلكومات أكثر مفاوضات على مدى 

األصــلية العــامل لحــد األدىن مــن املعــايري لبقــاء شــعوب  وُينــشئ اإلعــالن إطــارا عامليــا ل   
احلقـوق  وحبـد سـواء   احلقوق الفردية واجلماعية  عاجل  وهو ي . ا وحقوقه ا ورفاهه اوصون كرامته 

وجيـّرم  . قـوق غريها من احلالتعليم والصحة والتوظيف واللغة وحقوق اهلوية ويف   احلقالثقافية و 
 الـيت   االت التامة والفعالـة يف مجيـع اجملـ        او ملشاركته التمييز ضد الشعوب األصلية ويدع    اإلعالن  

 يف التنميـة    ا والسعي حنو حتقيـق أولوياهتـ      ا يف استمرارية متيزه   اكما يضمن اإلعالن حقه   . اهتعني
م انـسج تتسم باال  على إقامة عالقات     بشكل صريح ويشجع  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .والتعاون بني الدول والشعوب األصلية
      

  صحيفة حقائق    
  

  إىل املدارسالفتيات إرسال     
حيـصلن علـى طعـام أقـل مـن          فكـثريا مـا     . تواجه الفتيات التمييز يف كل مكان يف العامل         
عمــرهن حــىت عنــدما ال يتجــاوز  يعملــن لــساعات طويلــة و ويف العديــد مــن البلــدان،   ،الفتيــان

 أعمــارهن بــني تتــراوحاللــوايت وال تــتمكن مثانيــة ماليــني مــن الفتيــات  . اخلامــسة أو الــسادسة
 األمــم املتحــدة معاهــدة، هــي اتفاقيــة اعتمــدتوقــد . لتحــاق باملدرســة عامــا، مــن اال١١ و ٦

 تطلب مبوجبها إىل احلكومات إنفـاق مزيـد مـن األمـوال علـى تعلـيم                 ،)١٩٨٩(حقوق الطفل   
ة مـن األطفـال      يف املائ  ٧٧لتحق اليوم باملدارس    يوبفضل جهود األمم املتحدة جزئيا،      . الفتيات

 يف ٥٠عـن نـسبة أقـل مـن     ، وهذا مـا يـشكل ارتفاعـا كـبريا      ةاالبتدائيالدراسة  الذين بلغوا سن    
  .فعلهجيب مما لكن هناك الكثري ملحوظ فهذا تقدم . ١٩٦٠املائة يف عام 
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  متفحصةنظرة     

  األطفال العاملون    
ــغ    اليظلــت    ــيت تبل ــستينا دا ســيلفا، ال ــدرا كري ن

ــد  ١٢ ــا، إىل عهـ ــب،عامـ ــيش  قريـ ــد شـــظف العـ  تكابـ
 فنــاءأن تتمتــع باللعــب يف  فبــدال مــن  . قوهتــاب لكــس

 طــوال كانـت تكـدّ   باملدرسـة،  تلتحـق  أو مرتهلـا اخللفـي  
بــار واألوســاخ لُغ أيــام يف كــل أســبوع مكــسوة باســبعة
أوليندا للنفايات يف إحـدى ضـواحي مدينـة ريـسيفي الـساحلية يف مشـال        دفن   م قاذورات وسط

 مل تـَر  ا، فإهنـ  قـرب البحـر   تعيش مع أمهـا، مارسـيا، وأخيهـا وأختـها     لياندارورغم أن . الربازيل
بعـد أن تنتـهي مـن أعبـاء         ف: غـريه مـن األيـام     ككـان كـل يـوم بالنـسبة هلـا           . احمليط األطلسي قط  

عمل إىل جانب أمها طوال عشر سـاعات أو أكثـر كـل يـوم               لتغادره كل صباح ل   املُضنية  املرتل  
وبعـد انتـهاء عمـل اليـوم املُنـهِك يف           . بيعهالظفر ب لوزجاجات   ُعلب   عن التنقيب يف القمامة  يف  
 سـرير   املُرهـق حنـو    فتزحـف جبـسدها      جـار  مـاء    فيهليس  ندرا إىل مرتل    الي  النفايات، تعود  دفنم

  .تتقامسه مع أمها وأخيها وأختها
فعنــدما تظهــر شــاحنة . للعقــول وخطــريّمخــدر أولينــدا للنفايــات دفن إن العمــل يف مــ  
ولكن مع كـل هـذا      . الرجال والنساء واألطفال جلمع أحسن النفايات     تزاحم  ، ي يف األفق املتجر  

الزجاجـات  من بيع   يوميا   دوالرات   ٣بالكاد ما يعادل    تكسب  ندرا  اليكانت  العناء واملخاطر،   
 أن  ه ممـا ينـايف القـانون      إنـ . سـتغالل األطفـال العـاملني     حيقـق األربـاح با     إىل وسـيط     ،معهاجتاليت  

 ضـغوط الفقـر ُتـرغم الوالـدين علـى           لكـن ال يف الربازيل يف ظروف خطرية كهذه،        يعمل األطف 
  . إلطعام أَُسرهمخاطرركوب امل
اعترافـا  ،  ةالعمـل الدوليـ   منظمة  و) يونيسيف( األمم املتحدة للطفولة     ةمنظموقد قامت     
ازيليـة  جهودمها مع احلكومة الرب   بتوحيد  أفضل وسيلة ملكافحة الفقر،     يشكّل  أن التعليم   بمنهما  

مكـاهنم  يوجـد     حيـث  ملـدارس ا إرسـاهلم مـن جديـد إىل      من أجل إتاحة فرص جديدة لألطفال ب      
ــسكوال   . باملناســ ــسا إي ــامج بول ــدم برن ــة لألســر  انحــِم) “منحــة الدراســة ”(ويق ــة وعيني  مالي

  .يكسبه أطفاهلمكان لتعويض الدخل الذي 
ــالفخر يف مــساعدة أســرهتا فإهنــا ط  اورغــم أن لي   املــا اشــتاقت إىل نــدرا كانــت تــشعر ب

فهـي مل تفهـم     . التعلـيم تتمكن من   ومل  عملت طوال حياهتا    مارسيا،  وأمها  . االلتحاق باملدرسة 
 دفنعّوض املـال الـذي كانـت ابنتـها تكـسبه مـن مـ              سـي   ذلـك  تعتقـد أن     اِملنحـة ومل   فهـوم حقا م 
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ــ . نــدراا لييومــا مــا يف وجــه الطفلــة بتــسم إال أن احلــظ ا.  أســرهتالمــساعدة يف إعالــة لاتالنفاي
ــدو، مــسؤولة مــشروع اليونيــسيف، وســوزان       ــا أزيفي ــا ماري ــها آن فبفــضل املــساعدة الــيت قدمت

لقـد انتاهبـا شـعور      . ندرا على ِمنحـة   اسوراندن، سفرية النوايا احلسنة لألمم املتحدة، حصلت لي       
  .غامر وهي تبدأ حياة جديدة

  األمم املتحدة تعمل: عنبتصرف مقتبس 
  html.story_eleandra/labor/goingon/works/org.un.www://http  
      

  مساعدة ضحايا التعذيب    
 مث وصــل أفــراد الــشرطة يف جــوف الليــل    

ــاب      ــوا الب ــدموع، وحطم ــسيل لل ــاز امل ــوا الغ أطلق
بــداخل شــرعوا يف االعتــداء علــى كــل مــن كــان و
مـن النـاس    جمموعـة صـغرية     هنالـك   كانـت    .رتلامل

اخلامــسة وفــاة طفــل يف علــى  حــدادا تقــد جتمعــ
مث .  الـشرطة لـدى احتجـازه   أثنـاء   من عمره   عشرة  

 عامـا،   ١٥  و ١١تراوحـت أعمـارهم بـني       صـبية    مبن فـيهم ثالثـة       ،اقتيد كل من كان يف املرتل     
  .داخل سيارات الشرطة

زالـت متارسـه الدولـة يف        التعـذيب الـذي مـا      علـى    ما احلدث املوصوف أعاله إال مثال       
  .ذلكيد أن يتوقف األمم املتحدة ترو. العديد من البلدان

وتقــوم جلنــة  .  اعتمــدت األمــم املتحــدة اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب     ١٩٨٤يف عــام و  
الـيت  لـدان   الباليت تـرد مـن      لتقارير  ل أعضاء بفحص دوري     ١٠ضة التعذيب اليت تتألف من      همنا

وهـو يقـدم    . لضحايا التعـذيب  للتربعات  كما أنشأت األمم املتحدة صندوقا      . يةصّدقت االتفاق 
  .طفاهلمألوم املساعدة اإلنسانية والقانونية واملالية هل

  
   جرمية ضد اإلنسانيةالفصل العنصري لكونهاألمم املتحدة حتارب     

ظلــت و. فــصل العنــصرياألبارتايــد يف لغــة األفريكانــا جبنــوب أفريقيــا، كلمــة تعــين ال   
 يف املائـة    ٨٠ حتت ُحكم أقلية صغرية مـن البـيض يف البلـد رغـم أن                 لفترة طويلة  فريقياأجنوب  

، الـيت ُتفـرق الـسكان       الفـصل العنـصري   ففرضـت تلـك األقليـة سياسـة         . من سكاهنا من الـسود    
وقـد قامـت    . على أساس العـرق وُتحـرم الـسكان الـسود مـن أدىن احلقـوق األساسـية لإلنـسان                  

محلـة  شـن   و،  “جرميـة ضـد اإلنـسانية     ” لكوهنـا  الفـصل العنـصري   ة  سياسـ بإدانـة    األمم املتحدة، 
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الفـصل العنـصري    انتـهت سياسـة      إىل أن    هذه السياسة ألكثر من ثالثة عقـود      ملناهضة   تواصلةم
تنظـيم أول   علـى   املـساعدة   باألمـم املتحـدة     بعـد أن قامـت       ١٩٩٤عـام   أبريـل   /نيـسان أخريا يف   

ن مانــديال، الــذي لــسووغــدا ن. يف البلــد واإلشــراف عليهــاانتخابــات حــرة ومتعــددة األعــراق 
 طيلـة   فـصل العنـصري    نظـام ال   هجن، والذي سـ   )اليسارإىل  الصورة  (يتحدث أمام األمم املتحدة     

  .األعراقجلنوب أفريقيا اجلديدة واملتكاملة ، أول رئيس عقود
      

   ماعيةاألسئلة واألجوبة اجللعبة     
  مجاعيةلعبة     

، ميكنـهم أن يتعـاونوا      )أي العبـان أو وأكثـر يف الفريـق        ( الفريق معا    عندما يلعب أفراد    
للتوصـــل إىل جـــواب، ولكـــن يلـــزم أن تتوافـــق آراؤهـــم قبـــل أن يطلعـــوا الالعـــبني اآلخـــرين   

  .جواهبم على
  ما هي حقوق اإلنسان؟  - ١
 مىت اعُتمدت اتفاقية حقوق الطفل؟ على ماذا تنطوي؟  - ٢

 توىل مسؤولية حقوق اإلنسان؟تتحدة  يف األمم املة فرعيهيئةأي   - ٣

 باإلضافة إىل اعتماد قوانني دولية، كيف حتمي األمم املتحدة حقوق اإلنسان؟  - ٤

 اص؟اخلقرر املة ما هي وظيف  - ٥

 ماذا تعين كلمة أبارتايد؟  - ٦

  ؟الشعوب األصليةعلى ماذا ينص اإلعالن بشأن حقوق   - ٧
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٦  
  أسئلة متكررة
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  كررةأسئلة مت    
  

  كيف يسع األفراد أن يدعموا األمم املتحدة؟ وهل ميكنهم االنضمام إىل املنظمة كأعضاء؟    
كــال، يــسع البلــدان املــستقلة الــيت حتظــى بــاعتراف دويل وحــدها أن تــصبح أعــضاء يف   

لكن باستطاعة األفراد أن يدعموا عمل األمم املتحدة من خالل املنظمـات غـري              . األمم املتحدة 
ويتعــاون بعــض هــذه املنظمــات مــع إدارة األمــم املتحــدة لــشؤون    . الدوليــة واحملليــةاحلكوميــة 

  .اإلعالم، كما أهنا توفر لألمم املتحدة صالت قيمة بالناس يف مجيع أرجاء العامل
 :ملزيد من املعلومات

  /ngosection/dpi/org.un.www://http 
  

ــات املتحــدة   (وتوجــد رابطــات تابعــة لألمــم املتحــدة      رابطــة األمــم املتحــدة يف الوالي
 بلـد، وغالبـا مـا يكـون         ١٠٠يف أكثـر مـن      ) األمريكية واالحتاد العاملي لرابطات األمـم املتحـدة       

جلـان  ) اليونيـسيف (وملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة         . هلذه الرابطـات عـدد مـن الفـروع احملليـة          
عديد من البلدان، تعمل على نشر التوعية بربامج اليونيسيف ومجـع األمـوال لتحويـل            حملية يف ال  

 نـاد ومركـز ورابطـة تتبـع ملنظمـة األمـم             ٣ ٦٠٠ويـضطلع حـوايل     . هذه الربامج إىل أمـر واقـع      
 بلــدا ٩٠يف أكثــر مــن ) منتــسبة إىل اليونــسكو) (اليونــسكو(املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  

وتشكل مراكز وخـدمات األمـم املتحـدة        . التربية والعلم والثقافة واالتصال   بأنشطة يف جماالت    
  . اإلعالمية جهات االتصال الرئيسية يف هذا اجملال يف مجيع أرجاء العامل

ــا           ــيم، وتكنولوجي ــة، والطــب، والتعل ــارة يف جمــاالت كالزراع ــديك مه ــت ل ــإذا كان ف
 وإذا كنــت -الــصناعة، والــسكان املعلومــات، والتــدريب املهــين، وتعزيــز حقــوق اإلنــسان، و 

 فإن برنامج متطـوعي األمـم املتحـدة قـد     -تتمتع باملرونة وااللتزام الضروريني يف هذه اجملاالت   
ــة         ــم املتحــدة اإلمنائي ــراوح مــن عــام إىل عــامني، يف أحــد مــشاريع األم ــرة تت ــك، لفت ــستعني ب ي

  .يف بلد نام املناسبة
  P.O.Box 260111, D-53153, Bonn, Germanyلالتصال مبتطوعي األمم املتحدة، 

  ٤٩) ٢٢٨ (٨١٥-٢٠٠١: ؛ فاكس٤٩) ٢٢٨ (٨١٥-٢٠٠٠: هاتف
  org.unvolunteers@information:mailto: الربيد اإللكتروين

org.unv.www 
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ــة دراســيت يف       ــة أرغــب يف متابع ــة أجنبي ــوفر يل    .  جامع ــم املتحــدة أن ت هــل بإمكــان األم
  مساعدة مالية؟

وميكنك احلصول علـى بعـض املعلومـات        . األمم املتحدة ال تقدم مساعدة مالية للطالب        
عــن املــنح الدراســية الــيت تقــدمها مؤســسات التعلــيم العــايل واملنظمــات الدوليــة يف دليــل تنــشره    

  :لشراء نسخة من هذا الدليل، يرجى الكتابة إىل. رجخلاالدراسة يف ا”اليونسكو حتت عنوان 
UNESCO Publishing, Promotion, and Sales Division, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 (France) 

    : أو إرسال الطلب إلكترونيا إىل العنوان التايل
  publishing/org.unesco.www://http     

  هل تقبل األمم املتحدة استضافة متدربني من الطالب؟    
تقدم األمم املتحدة برنامج تدريب داخلي بدون أجـر لطـالب الدراسـات العليـا فقـط                   

. وهو موزع على ثالث فترات على مدى السنة، وفترة كل منها شـهران            . يف مقرها بنيويورك  
  : طالع على املوقع التايلملزيد من املعلومات، يرجى اال

  /internsh/sds/OHRM/Depts/org.un.www://http  
  

أين ميكنين احلصول على معلومات عن موقف بلد عضو يف األمم املتحدة بـشأن خمتلـف                  
  املسائل الراهنة؟

ــا     ــد املعــين لــدى األمــم    ميكنــك احلــصول علــى هــذه املعلوم ــة الدائمــة للبل ت مــن البعث
  : كما ميكن احلصول على قائمة املواقع الشبكية للدول األعضاء على العنوان التايل. املتحدة
  html.webs/en-index/int.un.www  
  

  ما املقصود بيوم األمم املتحدة؟    
أكتـوبر،  / تـشرين األول   ٢٤وهـو يـصادف     . ذكرى إنـشاء األمـم املتحـدة      ُيحتفل فيه بـ     

 بعد أن وافقت غالبية أعضائها األصـليني        ١٩٤٥أي اليوم الذي رأت فيه املنظمة النور يف عام          
 تـــشرين ٢٤ولـــذا، حيتفـــل بيـــوم . رمسيـــا علـــى العـــضوية فيهـــا بقبـــول ميثـــاق األمـــم املتحـــدة

  . ما لألمم املتحدةأكتوبر يف مجيع أحناء العامل يو/األول
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املايــسترو اإلســباين بــابلو كاســالس يقــود العــرض األول
ـــ / تـــشرين األول٢٤يف “نـــشيد إىل األمـــم املتحـــدة ” لـ

 .١٩٧١أكتوبر 

  هل تتوفر معلومات بشأن األمم املتحدة عرب شبكة اإلنترنت؟    
  :لألمم املتحدة صفحة استقباهلا اخلاصة على املوقع اإللكتروين التايل  

 /arabic/gor.un.www  
      

    حافلة األمم املتحدة املدرسية اإللكترونية    
وجد أي معلومات مصممة خصيصا للشباب على موقع        هل ت     

  األمم املتحدة الشبكي؟
أنــشئت حافلــة األمــم املتحــدة املدرســية اإللكترونيــة مــواد   

  .معا عن املنظمة لألطفال واملعلمني
  

  هل أن لألمم املتحدة نشيدا خاصا هبا؟    
ــة      ــة رمسيـ ــشيد أو أغنيـ ــدة نـ ــم املتحـ لـــيس لألمـ
 العامـة باحلاجـة إىل أغنيـة        وقد اعترفت اجلمعيـة   . خاصة

ولكـــن . رمسيـــة واحتفظـــت حبـــق اختيارهـــا واعتمادهـــا
ــذا الـــــصدد حـــــىت اآلن   مل ــرار هبـــ ــذ أي قـــ ويف . يتخـــ
 وضع قائد الفرقـة املوسـيقية اإلسـباين بـابلو      ١٩٧٠ عام

كاسالس حلن نشيد كتبه الـشاعر اإلنكليزيـة إ ج أودن           
 يف ١٩٧١وجــرت تأديتــه عــام . تكرميــا لألمــم املتحــدة

ــ ــر  ذكــ ــال بإنــــشاء األمــــم املتحــــدة يف مقــ رى االحتفــ
  .املتحدة األمم

  
  إىل أي عنوان ميكنين الكتابة للحصول على مزيد من املعلومات عن األمم املتحدة؟    

  : ميكنك أن تكتب إىل  
  : خدمات الزوار، إدارة شؤون اإلعالم، على العنوان التايل

Visitors Services, Department of Public Information 
GA-57, United Nations, New York, NY 10017, USA. 

  ؛ )٢١٢ (٩٦٣-٤٤٧٥: ؛ اهلاتفorg.un@inquiries: الربيد اإللكتروين
  )٢١٢ (٩٦٣-٠٠٧١: الفاكس
  faq/geninfo/abicar/org.un.www://http/ 
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  ليت حيتفل هبا يف األمم املتحدة؟ما هي بعض األيام اخلاصة ا    
  
  اليوم الدويل إلحياء ذكرى ضحايا حمرقة اليهود  يناير/ كانون الثاين٢٧
  اليوم الدويل للمرأة  مارس/ آذار٨

  اليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري  مارس/ آذار٢١
  دويل إلحياء ذكرى ضحايا الرق وجتارة الرقيق عرب األطلنطلياليوم ال  مارس / آذار٢٥
  يوم الصحة العاملي  أبريل/ نيسان٧
  اليوم الدويل حلرية الصحافة  مايو/ أيار٣
  اليوم الدويل لألسرة  مايو / أيار١٥
  اليوم العاملي للتنوع الثقايف من اجل احلوار والتنمية  مايو/ أيار٢١
   حلفظة السالم التابعني لألمم املتحدةاليوم الدويل  مايو/ أيار٢٩
  اليوم العاملي لوقف التدخني  مايو/ أيار٣١
  اليوم العاملي للبيئة  يونيه / حزيران٥

  اليوم العاملي لالجئني  يونيه /حزيران ٢٠
  اليوم الدويل ملكافحة إساءة استعمال املخدرات  يونيه /حزيران ٢٦
  اليوم العاملي للسكان  يوليه /متوز ١١
  اليوم الدويل للشعوب األصلية يف العامل  أغسطس /آب ٩
  اليوم الدويل حملو األمية  سبتمرب /أيلول ٨

  اليوم الدويل للسلم  سبتمرب /أيلول ٢١
  اليوم الدويل للمسنني  أكتوبر/ تشرين األول١
  اليوم الدويل لالعنف  أكتوبر/ تشرين األول٢
   على الفقراليوم الدويل للقضاء  أكتوبر/ تشرين األول١٧
  يوم األمم املتحدة  أكتوبر/ تشرين األول٢٤
  اليوم الدويل للتسامح  نوفمرب/ تشرين الثاين١٦
  اليوم العاملي للطفل  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠
  اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥
  شعب الفلسطييناليوم الدويل للتضامن مع ال  نوفمرب / تشرين الثاين٢٩
  اليوم العاملي لإليدز  ديسمرب/ كانون األول١
  اليوم الدويل للمعوقني  ديسمرب/ كانون األول٣
  اليوم الدويل ملكافحة الفساد  ديسمرب/ كانون األول٩

  يوم حقوق اإلنسان  ديسمرب/ كانون األول١٠
  اليوم الدويل للمهاجرين  ديسمرب / كانون األول١٨
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