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  حنن شعوب األمم املتحدة،  
  آلينا على أنفسناوقد   
ت احلـرب الـيت يف خـالل جيـل واحـد جلبـت علـى                يـال أن ننقذ األجيـال املقبلـة مـن و          

  اإلنسانية مرتني أحزانا يعجز عنها الوصف،
إلنــسان وبكرامــة الفــرد وقــدره    وإذ نؤكــد مــن جديــد إمياننــا بــاحلقوق األساســية ل       

  كبريها وصغريها من حقوق متساوية،للرجال والنساء واألمم  ومبا
وأن نبني األحوال اليت ميكـن يف ظلـها حتقيـق العدالـة واحتـرام االلتزامـات الناشـئة مـن                       

املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل، وأن نـدفع بـالرقي االجتمـاعي قـدما، وأن نرفـع                  
  وى احلياة يف جو من احلرية أفسح،مست

  
  
  
  
  
  
  
  

اململكـة  (ريـدي ُحـر مـن الربونـز، مـن صـنع بربـارا هيبـوورث               شكل وحيـد، شـكل جت       
وكــان الــسيد مهرشــولد، األمــني العــام الثــاين لألمــم . بنــاء علــى طلــب داغ مهرشــولد) املتحــدة
ن تـزدان الـدائرة الواقعـة يف واجهـة مـبىن            أ، قد أعرب عن رغبته يف       )١٩٦١-١٩٥٣(املتحدة  

، ١٩٦٤يونيـه   /حزيـران ار عـن هـذا التمثـال يف         وقـد أُزيـح الـست     . األمانة العامة بتمثال مناسب   
زامبيـا  (بعد ثالث سنوات من مقتـل الـسيد مهرشـولد يف حـادث طـائرة يف روديـسيا الـشمالية                     

  .عندما كان حياول التفاوض إلحالل السالم يف الكونغو) حاليا
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٢ 

  ويف سبيل هذه الغايات اعتزمنا...   
   سالم وُحسن جوار، أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا يف  
  وأن نضم قوانا كي حنتفظ بالسلم واألمن الدويل،  
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم اخلطط الالزمة هلـا أال تـستخدم القـوة املـسلحة                    

  يف غري املصلحة املشتركة،
 ن االقتـــصادية واالجتماعيـــة للـــشعوبوأن تـــستخدم األداة الدوليـــة يف ترقيـــة الـــشؤو  

  .يعهامج
  د قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه األغراض،ق...   
وهلذا فإن حكوماتنا املختلفة على يـد منـدوبيها اجملـتمعني يف مدينـة سـان فرانسيـسكو                    

ــائق التفــويض املــستوفية للــشرائط، قــد ارتــ     ميثــاق األمــم املتحــدة هــذا،  ضتالــذين قــدموا وث
  .وأنشأت مبقتضاه هيئة دولية تسمى األمم املتحدة

  
  ثاق األمم املتحدةديباجة مي
  )١٩٤٥يونيه /حزيران ٢٦يف  ٥١عليه ع الذي وق(  

  
  
  
  
  

، وهـي  ١٩٧٩، قدمها البابا يوحنا بـولس الثـاين إىل األمـم املتحـدة عـام         محامة السالم   
يف كاتدرائيـة القـديس بطـرس يف    موجـودة  الفسيفساء نسخة طبق األصل للوحة من عبارة عن   

وقد ُصـنعت قطـع الفسيفـساء املـستخدمة عـام        ). ١٢١٦-١١٩٨(مقر بابوية إنوسنت الثالث     
 موجـودة يف    ةوالقطعـ .  مصنوع مـن الربونـز املـذهب       ١٧٩٦؛ واإلطار الذي ُصنع عام      ١٩٢٧

  .هبو اجلمعية العامة
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٤   

 باختيارهـا وهـذه الـدول تنـضم    . ل ذات سيادةواألمم املتحدة هي منظمة تتألف من د    
م العاملي وتعزيز الصداقة فيما بـني األمـم ودعـم التقـدم             إىل األمم املتحدة للعمل من أجل السال      

. ١٩٤٥أكتـوبر   / األول تـشرين  ٢٤وقد برزت إىل الوجود رمسيا يف       . االقتصادي واالجتماعي 
 بلغ عدد أعـضاء األمـم   ٢٠٠٧مارس  /آذارويف  .  بلدا ٥١ويف ذلك الوقت، كان يف عضويتها       

  . بلدا١٩٢املتحدة 
فهـي  . ى ومكـان لالجتمـاع، جلميـع دول العـامل عمليـا           واألمم املتحدة عبارة عن منتد      

توفر هلم اآللية اليت تساعدهم على التوصل إىل حلول للمنازعات أو املـشاكل، والختـاذ إجـراء                  
  .ن أي مسألة هتم اإلنسانية عمليابشأ

، فإهنـا ليـست     “برملـان الـشعوب   ”وبالرغم من أن األمم املتحـدة ُتوصـف أحيانـا بأهنـا               
وهـي  . ولـيس لـديها جـيش وال تفـرض الـضرائب      .  وال حكومـة احلكومـات     دولة فـوق الـدول    

ــسامهات          ــى م ــد عل ــا وتعتم ــذ قراراهت ــن أجــل تنفي ــضائها م ــسياسية ألع ــى اإلرادة ال ــد عل تعتم
  .أعضائها لالضطالع بأنشطتها

ــع         ــة، ومنـ ــوترات الدوليـ ــدة التـ ــسيا يف ختفيـــف حـ ــدة دورا رئيـ ــم املتحـ ــؤدي األمـ وتـ
وهــي تعــاجل قــضايا بيئتنــا والفــضاء اخلــارجي . جلــاري بالفعــلالــصراعات ووضــع حــد للقتــال ا

وســاعدت وال تــزال تــساعد علــى القــضاء علــى العديــد مــن األمــراض وتوســيع . وقـاع البحــار 
وتعمل علـى توسـيع نطـاق حمـو         . وهي تعتين بالالجئني وتوفر هلم احلماية      .نطاق إنتاج األغذية  

قــوم حبمايــة وتعزيــز حقــوق األفــراد عــن كمــا ت. األميـة وتــستجيب بــسرعة للكــوارث الطبيعيــة 
  .طريق وضع معايري عاملية حلقوق اإلنسان

  



 -4- 07-45445
 
 

    
   حكومة عامليةالاألمم املتحدة منظمة دولية، 

  
 بلدا، هديـة قدمتـها      ٦٠، الذي ُصب من عمالت معدنية من أكثر من          ناقوس السالم   

 حييــا الــسالم العــاملي”وقــد ُنقــش علــى أحــد جــانيب النــاقوس . رابطــة األمــم املتحــدة يف اليابــان
  .وهو معروض حاليا يف باحة احلديقة الغربية ملبىن األمانة العامة. “املطلق

  
  

  
  
  

لكــل فــرد احلــق يف التمتــع بنظــام اجتمــاعي دويل تتحقــق مبقتــضاه احلقــوق واحلريــات    
  .املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققا تاما

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   اإلنسان من اإلعالن العاملي حلقوق٢٨املادة 
  .ثدعونا حنول السيوف إىل حماري  
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ش إىل األمـم املتحـدة هديـة مـن االحتـاد      ييشيتتقُدم هذا التمثال الذي صنعه إيفنلي فيو       
  .الروسي، وهو معروض يف باحة احلديقة الشمالية مبقر األمم املتحدة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ن، متثـــال مـــن الربونـــز جيـــسد نـــسخة طبـــق األصـــل ملـــسدس دوار مـــ   عـــدم العنـــف  
وهو من صنع الفنان الـسويدي كـارل فريـدريك       .  على شكل عقدة   ماسورتهُربطت   ٤٥ر  عيا

ربغ ومعـروض يف سـاحة مـبىن اجلمعيـة العامـة يف مواجهـة               موهو هديـة مـن لكـس      . روترسوارد
  .٤٥ األوىل مع شارع اجلادةتقاطع 
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  األجهزة الرئيسية الستة لألمم املتحدة
 اجلمعية العامة وجملس األمـن واجمللـس        -تحدة وهي   هناك ستة أجهزة رئيسية لألمم امل       

د وجــوي.  واألمانــة العامــةةاالقتــصادي واالجتمــاعي وجملــس الوصــاية وحمكمــة العــدل الدوليــ  
 األخـرى يف مقـر األمـم املتحـدة     وتوجـد مجيـع األجهـزة    . احملكمة يف مدينة الهاي، هبولندا     مقر
  .نيويورك يف

مبثابــة املركــز العــصيب الرئيــسي للمنظمــة، فــإن  وهــوعلــى الــرغم أن املقــر يف نيويــورك   
ــدار مــن مكاتــب أخــرى تقــع يف مراكــز حــول العــامل        ــة ت ــشطة اهلام ــد مــن األن وُتعقــد . العدي

فـاجمللس االقتـصادي    . اجتماعات خمتلف هيئات األمم املتحـدة يف معظـم األحيـان خـارج املقـر              
لـسنويتني يف جنيـف، وهنـاك        على سبيل املثـال، يعقـد إحـدى دورتيـه العـاديتني ا             ،واالجتماعي

. جلــان خاصــة تابعــة للجمعيــة العامــة تعقــد اجتماعاهتــا بــصورة متكــررة يف بلــدان حــول العــامل
وتعقد مؤمترات بشأن مواضيع كالـسكان واألغذيـة والبيئـة وحقـوق اإلنـسان يف خمتلـف أحنـاء                   

  .العامل
  
  

  
  
  
  

ــيت     ”     ــدول ال ــة لل ــوى مــن اإلرادة اجلماعي ــست أق ــم املتحــدة لي ــدعمهااألم .  ت
عــن جهــاز ميكــن أن تتعــاون الــدول إهنــا عبــارة . تــستطيع أن تفعــل شــيئا فلوحــدها ال

وإال فــإن . تها وخرباهتــاوميكــن اســتخدامها وتطويرهــا يف ضــوء أنــشط    . خاللــه مــن
  .“تدمريها باإلمكان

  
  )النرويج(تريغفي يل 

  ١٩٥٢- ١٩٤٦أول أمني عام لألمم املتحدة، 
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٨   

  اجلمعية العامة
. عية العامة هي اجلهاز التداويل الرئيسي لألمم املتحدة وتتألف من مجيع أعـضائها            اجلم  

وللجمعيــة العامــة أن تنــاقش أي مــسألة أو أمــر يــدخل يف نطــاق ميثــاق األمــم املتحــدة وتتقــدم 
فيما عدا املـسائل الـيت تتعلـق باملنازعـات أو احلـاالت الـيت               (بتوصيات إىل أعضاء األمم املتحدة      

ويف اجلمعيــة، يكــون لكــل دولــة كبريهــا وصــغريها، صــوت واحــد  ). لــس األمــنينظــر فيهــا جم
  .وُتتخذ القرارات اهلامة بأغلبية ثلثي األعضاء

 كــــانونإىل ســــبتمرب /أيلــــولوجتتمــــع اجلمعيــــة كــــل عــــام يف الفتــــرة املمتــــدة مــــن    
وميكــن أن تــدعو اجلمعيــة إىل عقــد دورات اســتثنائية، بنــاء علــى طلــب جملــس . ديــسمرب/األول

  .ألمن، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء األمم املتحدةا
 وجملـس حقـوق     ،كما يضطلع بعمل اجلمعية العامة اللجان الرئيسية الـست التابعـة هلـا              

  .اإلنسان واهليئات الفرعية األخرى واألمانة العامة لألمم املتحدة
ة فـوق وخلـف     وتعـرض هـذه اللوحـة، املوجـود         اجلمعيـة العامـة    منظر للوحة التصويت يف قاعة    

وُتـديل  . لكترونيـة إوجيري التصويت يف اجلمعية العامة بطريقة       . ، نتائج التصويت  منرب املتكلمني 
، “نعـم ” األخضر مـن أجـل       -الوفود بأصوات بالدها بالضغط على زر موجود على طاولتها          

  .“االمتناع عن التصويت”، واألصفر من أجل “ال”واألمحر من أجل 
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ميثـل تـشييد اخلـط احلديـدي الـذي يـربط شـانغهاي بكومنينـغ يف              الـذي    لتمثـال العـاجي،   اهذا  
وهــو هديــة مــن .  كيلــو غــرام٣٠٠الــصني، منحــوت مــن مثانيــة أســنان عاجيــة تــزن أكثــر مــن 

الــصني، ومعــروض حاليــا يف الطــابق الثالــث يف املمــر الــذي يــصل بــني مــبىن املــؤمترات ومــبىن    
  .اجلمعية العامة

  
 ١٩٢ة اخلضراء والذهبية للجمعيـة العامـة جلميـع الوفـود الـيت يبلـغ عـددها              تتسع القاع   

 ثالثة علـى الطاولـة لكبـار املنـدوبني وثالثـة خلفهـا للمنـدوبني                -ولكل وفد ستة مقاعد     . وفدا
ــدد   . اآلخــرين ــة وع ــذه القاع ــد يف ه ــع املقاع ــدا  ١ ٨٩٨ا هومجي ــيح   مقع ــسماعات تت ــزة ب جمه

لغة اليت جيري التحـدث هبـا يف القاعـة أو إىل الترمجـات الـشفوية              إما إىل ال  ملستعمليها االستماع   
 وهـي اإلسـبانية واالنكليزيـة والروسـية         -إىل أي لغة مـن لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة الـست                

  .والفرنسيةوالعربية والصينية 
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١٠   

  جملس األمن
. ن الــسلم واألمــنيتحمــل جملــس األمــن املــسؤولية الرئيــسية مبوجــب امليثــاق عــن صــو   

والـدول األعـضاء ملزمـة    . وميكن أن ينعقـد اجمللـس يف أي وقـت، كلّمـا تعـّرض الـسلم للخطـر          
وعنــدما ُيعــرض علــى اجمللــس أي خطــر يهــدد الــسالم، فإنــه عــادة يطلــب إىل  . بتنفيــذ مقرراتــه

، أطراف النـزاع التوصل بادئ ذي بدء إىل اتفاق بالوسائل الـسلمية، ويف حـال انـدالع القتـال                
أن يقوم بإيفـاد بعثـات حلفـظ        وله بعد ذلك    . يسعى اجمللس إىل التوصل إىل وقف إلطالق النار       

الـسالم إىل منـاطق الـصراع أو يـدعو إىل فـرض جـزاءات اقتـصادية وعمليـات حظـر مـن أجـل            
  .استعادة السالم

االحتــاد الروســي :  عــضوا منــهم مخــسة أعــضاء دائمــني وهــم ١٥ويتــألف اجمللــس مــن   
ــوالــصني  ــشمالية والواليــات املتحــدة     سا وفرن ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن واململكــة املتحــدة لربيطاني
ســاس التوزيـع اجلغــرايف  وتنتخـب اجلمعيــة العامـة األعــضاء العـشرة اآلخــرين علـى أ    . األمريكيـة 
 قــرار إذا  ميكــن اختــاذ أي والوتــصدر القــرارات بأغلبيــة تــسعة أصــوات؛ . ة ســنتنيالعــادل ملــد

م  يقـد   يف املـسائل اإلجرائيـة، كمـا       إال) “النقض”بــ  ا ُيعرف   م(دائمني  عارضه أحد األعضاء ال   
 العامة بشأن تعيني أمني عام جديد وقبـول أعـضاء جـدد يف األمـم                ةاجمللس توصيات إىل اجلمعي   

ل أعــضاء ويرغــب العديــد مــن الــدول يف توســيع عــضوية جملــس األمــن حبيــث تــشم   . املتحــدة
  .دائمني وغري دائمني جدد

. يج تأثيث قاعـة جملـس األمـن وقـام بتـصميمها النروجيـي أرنـستني آرنـربغ                 ت النرو تول  
ا بريوكــروغ مــن النــرويج، وهــي هدار الــشرقي لوحــة جداريــة كــربى أعــدوتغطــي معظــم اجلــ

ــة    جتــسد ــة الفردي ــسالم واحلري ــد ال ــستقبلوع ــاك .  يف امل ــور و ١٦٤وهن ــدا للجمه  ١١٨  مقع
  .الصحافة ملندويب

  
  
  

، يـصور  )فرنـسا (نع مـارك شـاغيل   هـذا العمـل الفـين مـن صـ       . نافذة من الزجاج امللون     
  .اجلمعية العامةب على اجلانب الغريب من هبو السالم وسعادة اإلنسان، وهو مركموضوعي 
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١٢   

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
دة اجمللس االقتصادي واالجتماعي هو اهليئة الرئيـسية املعنيـة بتنـسيق عمـل األمـم املتحـ             

 دولـة   ٥٤ويتـألف مـن     . وأسرة منظمـات األمـم املتحـدة يف امليـدانني االقتـصادي واالجتمـاعي             
 يف املائـة مـن عمـل منظومـة األمـم املتحـدة              ٧٠س حنـو    وُيكـر . وا تنتخب من مجيع املنـاطق     عض

لتــشجيع رفــع مــستويات العــيش وحتقيــق العمالــة وحتــسني أحــوال التقــّدم والتنميــة يف امليــدانني  
ويوصــي اجمللــس بالقيــام بأنــشطة ترمــي إىل تعزيــز النمــو االقتــصادي . واالجتمــاعياالقتـصادي  

ف، العاملي علـى مكافحـة الفقـر والتخلـ        للبلدان النامية ودعم حقوق اإلنسان وتشجيع التعاون        
  .ويتوىل إدارة هذه األنشطة

ــة الع     ــد قامــت اجلمعي ــة احتياجــات حمــدد    وق ــن أجــل تلبي ــة، م ــن   بة، ام ــدد م ــشاء ع إن
ت املتخصصة، مثل منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة، ومنظمـة الـصحة العامليـة،                الوكاال

كربنـامج األمـم املتحـدة      (، والـربامج    )اليونـسكو (ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       
، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون  )اليونيــسيف(، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  )اإلمنــائي
  .هذه الوكاالت والربامجتنسيق أعمال  ويتوىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي .الالجئني

  
  
  
  
  
  

متا مــن الربازيــل إىل قُــد“ الــسالم” و“ احلــرب”لوحتــان جــداريتان بعنــوان : الــسالم  
   منـهما لـتني تبلـغ مـساحة كـل    لوقـد قـام برسـم هـاتني اللـوحتني، ا        . ١٩٥٧األمم املتحدة عـام     

ومهـا معروضـتان علـى احلـائطني        . زيلي الراحل كانديدو بورتيناري    الفنان الربا  ، قدما ٤٦×٣٤
  . الوفود يف الطابق األرضي من مبىن اجلمعية العامةوهبالشرقي والغريب ل
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ــصميم ســريفني       ــاعي مــن ت ــس االقتــصادي واالجتم ــة اجملل ــسويد الــيت    قاع ــاركيليوس مــن ال  م
  .تأثيثها تتول
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١٤   

  جملس الوصاية
إلشــراف علــى إدارة األقــاليم باوصــاية مكلّــف مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة جملــس ال  

اليت وضعت حتت نظـام الوصـاية        - املستعمرات السابقة أو األقاليم التابعة     - اخلاضعة للوصاية 
ومت إنشاء هذا النظام يف هناية احلـرب العامليـة الثانيـة مـن أجـل تعزيـز النـهوض بـسكان                   . الدويل

  .مها حنو احلكم الذايت أو االستقاللبعة واضطراد تقدلك األقاليم التات
مـن األقـاليم املـستعمرة،    إقليمـا  ومنذ إنـشاء جملـس الوصـاية، حـصل أكثـر مـن سـبعني           

 إقليمـا علـى االسـتقالل مبـساعدة األمـم           ١١بالوصـاية وعـددها     شمولة  فيها مجيع األقاليم املـ     مبا
رمسّيــا تعليــق أعمالــه واالجتمــاع عنــدما  ١٩٩٤ونتيجــة لــذلك، قــّرر اجمللــس يف عــام . املتحــدة

  .تقتضي الضرورة ذلك
  
  
  
  
  

مــن ) الـدامنرك (هـذا التمثـال المــرأة ذراعاهـا مرفوعتـان حنتــه الفنـان هنريـك ســتاركيه         
  .لتيك وهو مثبت على أحد جدران قاعة جملس الوصايةاخشب 
  .نية وهي من تصميم فني يوهي آ داتولّت الدامنرك تأثيث قاعة جملس الوصا  
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هــذه اللوحــة مــن  هــذه الكلمــات منقوشــة علــى  . أحــب ألخيــك مــا حتــب لنفــسك    
) الواليــات املتحــدة األمريكيــة(ل يــل لوحــة زيتيــة مــن صــنع نورمــان روكوالفسيفــساء الــيت متثــ

وهي معروضـة يف الطـابق الثالـث بـالقرب مـن قاعـة اجمللـس          . ر ناسا من خمتلف اجلنسيات    تصو
  .اعياالقتصادي واالجتم
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١٦   

  حمكمة العدل الدولية
ويـضطلع بأعمـال    . حمكمة العدل الدولية هـي األداة القـضائية الرئيـسية لألمـم املتحـدة               

 قاضيا من جنسيات خمتلفة، تنتخبـهم اجلمعيـة         ١٥“ احملكمة العاملية ”حمكمة العدل الدولية، أو     
 بـني األفـراد،   العـات القانونيـة بـني الـدول         وتقـوم احملكمـة بتـسوية املناز      . العامة وجملـس األمـن    
وإذا رغب بلد ما يف عدم االشتراك يف قضية ما فهو لـيس ملزمـا بـذلك،       . وفقا للقانون الدويل  

وعنـدما يقبـل البلـد اختـصاص احملكمـة          . ما مل يكن هنالك أحكام معاهدة خاصة تفرض ذلـك         
  .كان لزاما عليه أن ميتثل لقرارها

قــصر ”وحتتــل مكاتــب احملكمــة . وليــة هــو يف الهــاي هبولنــداومقــّر حمكمــة العــدل الد  
دف إىل حتقيـق     وهـي منظمـة خاصـة ال هتـ         ،ت تـشييده مؤسـسة كـارنيجي      ، الذي تولـ   “السالم

م وتقـد . احلاليـة  ا للمحكمة الدائمة للعدل الـدويل، وهـي سـلف احملكمـة           الربح لكي يكون مقر   
  .ام املبىناألمم املتحدة مسامهات سنوية إىل املؤسسة لقاء استخد

، يقـف التـصميم الـذي وضـعه املهنـدس           س دويل دار حوله الكـثري مـن اجلـدل         بعد تناف   
بدعم مايل من مؤسـسة      ،هبولندا الفرنسي لويس كوردونييه لقصر السالم يف الهاي،         ياملعمار

  .١٩١٣ حمكمة العدل الدولية وسلفها منذ عام ؤوييهو و. كارنيجي
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تنتخبـهم اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن التـابعني            مستقال  قاضيا   ١٥تتألف احملكمة من      
وال جيـوز أن يكـون هبـا أكثـر مـن عـضو واحـد                . فترة والية مدهتا تسع سنوات    للألمم املتحدة   

وجتري االنتخابات كل ثالث سنوات مللء ثلث املقاعـد، وجيـوز إعـادة             . من رعايا دولة بعينها   
وقضاة احملكمة ال ميثلـون حكومـاهتم وإمنـا يعتـربون           . تهمانتخاب القضاة الذين تنتهي فترة والي     

  .قضاة مستقلني
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١٨   

  األمانة العامة
ن مجيـع أحنـاء      موظف مت اختيارهم مـ     ٤ ٧٠٠أكثر من   . ، نيويورك مقر األمم املتحدة    

  .العامل يعملون هنا
  
  

  
  
  
  

مـم املتحـدة يف نيويـورك،       تتألف األمانة العامة من موظفني دوليني يعملـون يف مقـر األ             
وهـي تتكـون مـن      . ويف مكاتب األمم املتحدة يف جنيف، وفيينـا، ونيــرويب ويف أمـاكن أخـرى              

 ١٧٥ موظف، مت اختيارهم مـن حـوايل         ١٦ ٠٠٠إدارات ومكاتب يبلغ جمموع موظفيها حنو       
معيــة ويــضطلع املوظفــون باألعمــال الفنيــة واإلداريــة لألمــم املتحــدة وفقــا لتوجيهــات اجل. بلــدا

  . العامة وجملس األمن واألجهزة األخرى
لـس  نه اجلمعية العامة بناء على توصـية جم  وتعي . األمني العام رئاسة األمانة العامة     يتوىلو  

 األمني العام بصفته املوظـف اإلداري األكـرب للمنظمـة، إدارة            ويتوىل. األمن ملدة مخس سنوات   
  .خذها خمتلف أجهزة األمم املتحدةليت تتكما ُيعد مسؤوال عن تنفيذ القرارات ا. أعماهلا

 حفــظ الــسلم دده جملــس األمــن إىل أيــة مــسألة يــرى أهنــا قــد هتــ ولألمــني العــام أن ينبــ  
ملنــع وقــوع الــصراعات أو لتــشجيع  “ مــساعيه احلميــدة”ولــه أن يــستخدم . واألمــن الــدوليني

أن يتـصرف مببـادرة     كما جيـوز لألمـني العـام        . التوصل إىل تسوية سلمية للمنازعات بني الدول      
  .منه ملعاجلة املشاكل اإلنسانية وغريها من املشاكل اليت تتسم بأمهية خاصة
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  :ومنذ إنشاء األمم املتحدة كان هبا مثانية أمناء عامني على النحو التايل  
  ؛١٩٥٢-١٩٤٦) النرويج(في يل غتري

  ؛١٩٦١-١٩٥٣) السويد(داغ مهرشولد 
  ؛١٩٧١-١٩٦١ )ميامنار حاليا - بورما(يو ثانت 

  ؛١٩٨١-١٩٧٢) النمسا(كورت فالدهامي 
  ؛١٩٩١-١٩٨٢) بريو(خافييه برييز دي كويار 

  ؛١٩٩٦-١٩٩٢) مصر( غايل - بطرس بطرس
  ؛٢٠٠٦-١٩٩٧) غانا(كويف عنان 

  .٢٠٠٧) مجهورية كوريا(مون  - بان كي
  

ولــن . املتحــدة أكثــر مــن أي وقــت مــضىمتــس احلاجــة إىل وجــود األمــم ”    
العامل بشكل كامل ما مل جير بنفس القدر من النـشاط تعزيـز الـسالم               شعوب  ُتخدم  

  .“ وهي األركان الثالثة لألمم املتحدة‐والتنمية وحقوق اإلنسان معا 
    

   مون-بان كي 
  األمني العام لألمم املتحدة
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 واملــسؤول التنفيــذي األول علــى   األمــني العــام كدبلوماســي وحمــام وموظــف مــدين       
ــا لألمــم املتحــدة والنــ ـلُمــمنــوذج لســواء، هــو  حــد اطق باســم مــصاحل شــعوب العــامل،  ثُل العلي
ن شــاغل هلــذا املنــصب هــو الــسيد األمــني العــام احلــايل وثــام. ســيما الفقــراء واملستــضعفون وال
  .٢٠٠٧يناير / الثاينكانون ١ مون الذي تسلم مهام منصبه يف -كي  بان
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٢٠   

  املالبيت الذي يلتقي فيه الع
املكــان الــذي يوجــد فيــه مقــر األمــم املتحــدة كــان فيمــا مــضى منطقــة متهدمــة تــضم     

علــى هتــدر  الــشاحنات توكانــ. منــشآت للــذبح ومــصانع صــغرية ومــرآبٍ للــسكك احلديديــة
من جهة، وكانت الـسيارات تنطلـق بـسرعة علـى طـول طريـق               ذهابا وإيابا    األوىل   اجلادةطول  

اليـوم، وبوجـود مـبىن األمـم املتحـدة الـذي يرتفـع إىل ُعلـو                 و.  من اجلهة األخـرى    النهر الشرقي 
  . طابقا، أصبح منظر املكان خمتلفا متاما٣٩

وقـد  . حىت يف اختيار مدينة نيويورك كمكان ملقـر األمـم املتحـدة   فكر ويف البداية، مل يُ   
بـل إنـه كـان هنـاك اقتـراح          . وردت عروض من العديد من املدن يف أوروبـا وأمريكـا الـشمالية            

ــ ــة دائمــة   بــاب البحــار با عأن يكــون مقرهــا علــى مــنت ســفينة متخــر    ب ــة حبري ســتمرار، يف رحل
  .العامل حول

  
  األمم املتحدةمبىن مقر 
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 كـانون وقبل أن تستقر املنظمة يف بيتها الـدائم، متيـز وجودهـا بـالتجوال الـذي بـدأ يف                    
ومــن هنــاك انتقلــت .  عنــد افتتــاح الــدورة األوىل للجمعيــة العامــة يف لنــدن١٩٤٦ينــاير /الثــاين

 إىل كليــــة هــــانتر يف بــــرونكس، بنيويــــورك، ويف    ١٩٤٦مــــارس /آذاراألمــــم املتحــــدة يف  
وعقـدت  . ساكسس، بنيويورك  سكوب يف ليك  يو إىل مصنع سبريي جا    ١٩٤٦ أغسطس/آب
 اخلامسة يف منهاتن قبل االنتقـال       اجلادةجلسات جمللس األمن يف فندق هنري هدسون يف          ضعبِِ

  .ساكسس إىل ليك
رس الواليات املتحدة بتوجيه دعـوة      غ، قام كون  ١٩٤٥ديسمرب  / األول كانون ١٠ويف    

واختـذ القـرار بقبـول الـدعوة يف         . إىل األمم املتحدة إلنـشاء مقـر دائـم هلـا يف الواليـات املتحـدة               
كما قبلـت اجلمعيـة     . رة األوىل للجمعية العامة    أثناء الدو  ١٩٤٦فرباير  /شباط ١٤لندن بتاريخ   
وإىل جانـب   . بن، لشراء املوقع احلـايل    الروكفلر، ا .  مليون دوالر من جون د     ٨,٥عرضا مببلغ   

  . للموقعاورةهدية روكفلر، قدمت مدينة نيويورك بعض األراضي اجمل
. ليمـا دوليـا    فدانا، مملوك من األمـم املتحـدة ويعتـرب إق          ١٨واملوقع، الذي تبلغ مساحته       

ويف هذا املوقع، متتلك األمم املتحدة قوهتا اخلاصة باألمن وإطفاء احلرائق، ولديها كذلك فـرع               
  .كتب الربيد التابع حلكومة الواليات املتحدة يتمتع بسلطة إصدار طوابع األمم املتحدةمل

 مهندســا معماريــا مــن ذوي الــشهرة  ١١وقــام بتــصميم مــبىن املقــر فريــق يتــألف مــن     
وكـان املـصممون يرغبـون      ). الواليـات املتحـدة األمريكيـة     (هاريسون  . س ك داالاملية يرأسه   الع

ومت فيمـا بعـد     .  مليـون دوالر   ٨٥ طابقـا بكلفـة قـدرها        ٤٥يف البداية بتـشييد مـبىن يتـألف مـن           
ومت وضــع حجــر .  طابقــا٣٩ مليــون دوالر وختفــيض ُعلــو املــبين إىل ٢٠ختفــيض الكلفــة مببلــغ 
وبعــد ذلــك بتــسعة عــشرة شــهرا، يف  . ١٩٤٩أكتــوبر / األولتــشرين ٢٤ األســاس للمــبىن يف

  .، بدأ موظفو األمانة العامة يف االنتقال إىل مكاتبهم اجلديدة١٩٥١أغسطس /آب ٢١
 مــبىن:  وهــيويوجــد يف مقــر األمــم املتحــدة عــدد مــن املبــاين املتــصلة ببعــضها الــبعض   

قاعات اجملالس وغرف االجتماعـات ومرافـق       الذي يتكون من    ( املؤمترات   ىناألمانة العامة، ومب  
. ترييـا يفا اجلمعية العامـة، واملكتبـة، ومطبعـة حتـت األرض مـن ثالثـة طوابـق وك                 ، ومبىن )الطعام

  . سيارة١ ٠٠٠وهناك أيضا مرآب حتت األرض من ثالثة طوابق يتسع ألكثر من 
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مــن مــبىن تيــودور ســييت منظــر للموقــع الــذي مت اختيــاره ملقــر األمــم املتحــدة، مــأخوذ    
  .١٩٤٩أكتوبر / األولتشرين، ٤٨ باجتاه الشمال حنو شارع ٤١الواقع يف شارع 
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٢٢   

  السالم ليس جمرد حلم
  
  

  
  
  

األمني العام السابع لألمـم املتحـدة كـويف عنـان ورئـيس الـدورة الـسادسة واخلمـسني للجمعيـة                   
ــسالم يف  - ســونغالعامــة، هــان   ــل لل ــان جــائزة نوب  / األولكــانون ١٠يف  أوســلو  ســو، يتلقي

  .٢٠٠١ديسمرب 
فظ السالم بقبعاهتم الزرقاء أبرز رموز جهـود الـسالم الـيت            حلاألمم املتحدة   يعترب أفراد     

  انتقــاؤهمويـضطلع أفــراد حفـظ الــسالم، وهـم جنــود يـتم    . تـضطلع هبـا األمــم املتحـدة ظهــورا   
 وهـم يـساعدون علـى       .بشكل طوعي مـن خمتلـف اجليـوش الوطنيـة، بـدور طـرف ثالـث حمايـد                 

. التوصل إىل وقف إلطالق النار واحملافظة عليـه، وتـشكيل منطقـة عازلـة بـني أطـراف الـصراع               
ويـــساعد وجـــودهم علـــى جعـــل التوصـــل إىل تـــسوية ســـلمية للـــصراع مـــن خـــالل القنـــوات 

وعندما يقوم أفراد حفظ الـسالم باحملافظـة علـى الـسالم علـى األرض،               . الدبلوماسية أمرا ممكنا  
 الوسطاء من األمم املتحدة مع الزعماء من طريف أو بلدي الـرتاع وحيـاولون التوصـل إىل                  يلتقي

  .حل سلمي
وينـهمك حفظـة    . ويتجاوز حفظ السالم يف الوقت الراهن جمرد حفظ السالم واألمـن            

السالم بصورة متزايدة يف املساعدة يف العمليـات الـسياسية، وإصـالح ُنظـم القـضاء، وتـدريب                  
  .وانني وقوات الشرطة ونزع سالح احملاربني السابقني وتطهري األلغام األرضيةقوى إنفاذ الق
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 للطاقـة الذريـة ومـديرها العـام حممـد الربادعـي             ة الدولي ة، مت منح الوكال   ٢٠٠٥يف عام     
تكـرمي  بوكانت هذه اجلائزة املرة التاسعة اليت تقوم فيها جلنة جـائزة نوبـل              . جائزة نوبل للسالم  

األمــم املتحــدة وكــويف عنــان  : وكــان الفــائزون الــسابقون هــم . ملتحــدة جبــائزة الــسالماألمــم ا
، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون         )١٩٨٨(، وقوات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم          )٢٠٠١(

، ومنظمــة األمــم املتحــدة   )١٩٦٩(، ومنظمــة العمــل الدوليــة   )١٩٨١ و ١٩٥٤(الالجــئني 
  ).١٩٥٠(ورالف بانش ) ١٩٦١ (رشولدمه غ، دا)١٩٦٥(للطفولة 

  
  

 احلـق   البـشر أعتقد بأن احلياة مثينة وجيب محايتها واحترامها، وبأن جلميع          ”    
  .“يف احلياة بكرامة

   مون- بان كي 
  األمني العام لألمم املتحدة

  
  
  
  
  
  

  دارس يفدون إحـــــدى املـــــ دة يـــــساعم املتحـــــون لألمـــــالم التـــــابع الـــــسةحفظـــــ  
 واألرز والـــــدقيق والـــــشاي إىل  احلليـــــبوهـــــم يقـــــدمون.  بـــــرينس، هـــــاييت-  أوبـــــورت
  .الطالب مئات

  



 -25- 07-45445
 
 

  
  
  
  
  
  

 وإعـادة   سريح والتـ  نـزع الـسالح   أسلحة جيري إحراقها أثناء الـشروع رمسيـا يف عمليـة              
وقــد تقــدم أفــراد مــن اجلــيش البورونــدي طوعــا بطلــب نــزع    . يــا، بورونــديفرامواإلدمــاج م

  .ملراقبنيسالحهم حتت إشراف أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم وا
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٢٤   

  حفظ السالم يف مجيع أحناء العامل
ــسالم  ٢٠٠٦ و ١٩٤٥ يفيمــا بــني عــام    ــابعني لألمــم املتحــدة  ، اضــطلع حفظــة ال الت

 تـسوية سـلمية وضـعت حـدا لـصراعات إقليميـة،       ١٧٢بعثة ميدانية واشتركوا يف تنفيذ   ٦١ بــ
وســـاهم .  ونزيهـــة انتخابـــات حـــرة بلـــدا االشـــتراك يف٤٥وأتاحـــت للـــسكان يف أكثـــر مـــن 

ــا ــه  م ــشرط   ١٠٨جمموع ــأفراد ال ــسكريني وب ــاألفراد الع ــدان ب ــم املتحــدة    بل ــات األم ة إىل عملي
  .السالم حلفظ

تعتـــرب عمليـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الـــسالم أقـــل كلفـــة مـــن األشـــكال األخـــرى    
 خيــدمون يف  فــرد٩٢ ٢٠٠، كــان هنــاك حنــو   ٢٠٠٧ويف مطلــع عــام  . للتــدخالت الدوليــة 

 عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف أربـع قـارات يف عـشر منـاطق زمنيـة،                      عملية من  ١٨
وبلغـت ميزانيـة حفـظ الـسالم املعتمـدة          . تؤثر بشكل مباشر يف حياة مئـات املاليـني مـن البـشر            

 يف املائـة مـن اإلنفـاق        ٠,٥ باليـني دوالر متثـل أقـل مـن           ٤,٧٥ حنو   ٢٠٠٧يونيه  /حزيرانحىت  
  .العسكري العاملي

  
  

  
  
  

ويـشكل األطفـال    . جئون أفغان يف خمـيم شـامان، يف بلـدة علـى احلـدود الباكـستانية               ال  
  .نسبة كربى من جمموع الالجئني يف العديد من هذه املخيمات
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يف يوم احلملة اإلعالمية، أطفال سودانيون صغار ينتظرون الـشروع يف احلـصول علـى                 
ة واالنكليزية كجزء من احلملة اإلعالميـة الـسودانية         النشرات اإلعالمية املطبوعة باللغتني العربي    

للعائدين، اليت قامت بتيسريها وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة، يف خمـيم حـي               
  .ن داخليا، يف اخلرطوم، بالسودانالربكة للمشردي

  
  
  

  
  

تقابــل ) اليونيفيــل(ســيارات الدوريــة امللحقــة بقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان          
  .نيأطفال لبنانيني بالقرب من الصديقبابتسامة ودية من 

  
  

  
  

ــوطين          ــصوهتا يف االســتفتاء ال ــديل ب ــدي، ت ــا، بورون ــا كامب ــة م ــرأة مــن مقاطع ــىام  عل
ــة        ــة االنتخابي ــل اخلطــوة األوىل يف العملي ــذي ميث ــة، ال ــرة االنتقالي ــا بعــد الفت مــشروع دســتور م

  .لتشكيل حكومة جديدة
  
  



 -28- 07-45445
 
 

  
  
  

  
  
  
  
  

 جمموعة من األطفال احملليني لـدى قيامـه         رافقهت جنود األمم املتحدة حلفظ السالم       أحد  
  .بدورية أمنية يف تيمور الشرقية
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٢٦   

  قوق اإلنسان للجميعح
 اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، قامـت           ١٩٤٨عندما اعتمدت األمـم املتحـدة عـام           

ــار مــشترك حلقــوق اإلنــسان جلميــع األمــم    وجــب هــذا اإلعــالن، يتوقــع مــن   ومب. بتحديــد معي
القـوي والـضعيف،    واحلكومات أن تقبل بالتزامها بكفالة معاملـة مجيـع البـشر، الغـين والفقـري،                

  .والذكر واألنثى، من مجيع األعراق واألديان، على قدم املساواة
  

  
  
  
  

ومنذ ذلك احلني، اعتمـدت األمـم املتحـدة العديـد مـن املعاهـدات الدوليـة الـيت تتعلـق                       
. الــيت تغطــي مــسائل كحقــوق املــرأة، والتمييــز العنــصري، وحقــوق الطفــلوقــوق اإلنــسان، حب

وعنــدما . وعنــدما تــصبح احلكومــات طرفــا يف هــذه املعاهــدات، فإنــه تقبــل االلتــزام باحترامهــا 
مبوجـــب معاهـــدات باســـتعراض هـــذه  خصيـــصا حتـــدث االنتـــهاكات، تقـــوم هيئـــات منـــشأة  

وبإمكـان األمـم املتحـدة أيـضا أن توجـه اللـوم             . لوضـع االنتهاكات وتقدمي توصيات لتصحيح ا    
  .ألي بلد لعدم احترامه التزاماته مبوجب أي معاهدة دولية تتعلق حبقوق اإلنسان

  
  

  
  

 بلــدا حــىت اآلن بالتــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل لعــام  ١٩١قــام   
 البــارزة مــن معاهــدات وتؤكــد هــذه املعاهــدة.  أكثــر مــن أي معاهــدة دوليــة أخــرى- ١٩٨٩

وتطلــب مــن البلــدان تطبيــق  . احلــق األصــيل يف احليــاة جلميــع األطفــال حقــوق اإلنــسان علــى  
  .أحكامها على كل طفل دون أي متييز من أي نوع
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وثلثا األميني تقريبا هـم مـن       . كل ستة أشخاص يف العامل يوجد شخص أمي       أصل  من    
كمــا يــتلقني قــدرا أقــل مــن .اء العــامل هــم مــن النــساء يف املائــة مــن فقــر٧٠وأكثــر مــن . ساءنــال

، اعتمـدت األمـم املتحـدة اتفاقيـة         ١٩٧٩ويف عام   . بع ما يتلقاه الرجل    يبلغ أحيانا ر   -األجور  
 بلـدا هبـذه املعاهـدة       ١٥٠وقـد اعتـرف أكثـر مـن         . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

  .م حنو مساواة املرأةوقام أكثر من مائة بلد باإلبالغ عن إحراز تقد
  
  

  
  
  
  

ــسان الــذي أُ     ــراننــشئ يف جملــس حقــوق اإلن ــه /حزي  هــو املنتــدى العــاملي  ٢٠٠٦يوني
وهو مسؤول، بـصفته جهـازا تابعـا للجمعيـة          . الرئيسي للحوار والتعاون بشأن حقوق اإلنسان     

تــرب ويع. العامــة، أمــام كامــل عــضوية املنظمــة وتــديره مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان
احتــرام حقــوق اإلنــسان بــصورة متزايــدة أمــرا رئيــسيا بالنــسبة للمــساعدة اإلمنائيــة الــيت   عزيــز ت

ويعترب احلق يف التنمية بوجه خاص، جزءا من عمليـة نـشيطة جتمـع بـني                . تقدمها األمم املتحدة  
 يف  احلقوق املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، وجيري من خالهلا حتسني رفـاه األفـراد            

عنـصرا  األمـم املتحـدة     ويعترب القضاء علـى الفقـر وهـو هـدف رئيـسي مـن أهـداف                 . أي جمتمع 
  .أساسيا يف التمتع باحلق يف التنمية
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٢٨   

  التنمية هي اسم آخر للسالم
 ويكسبون أقل مـن دوالر يف       -قع  د بليون نسمة يف العامل يف فقر م       ١,٣يعيش حوايل     

 -بإمكانيـة احلـصول علـى العناصـر األساسـية للحيـاة الكرميـة               وهؤالء الناس ال يتمتعون     . اليوم
الغــذاء الكــايف وامليــاه املأمونــة والرعايــة الــصحية املوثوقــة واملــأوى املناســب والتعلــيم األساســي  

وال ميكن حتقيق السالم الدائم ما مل يـتم         . العيشكسب  والتدريب وفرص احلفاظ على وسائل      
ئـة   يف املا ٨٠وتكـرس األمـم املتحـدة أكثـر مـن           . ادية للجميع حتقيق التنمية االجتماعية واالقتص   
  .من مواردها لتحقيق هذا اهلدف

، اعتمد أكرب جتمع لقادة العـامل       ٢٠٠٠سبتمرب  /ويف مؤمتر قمة األلفية املعقود يف أيلول        
ــدة          ــة جدي ــشراكة عاملي ــم ب ــه دوهل ــوا في ــذي ألزم ــة، ال ــم املتحــدة لأللفي ــاريخ إعــالن األم يف الت

 سلــسلة مــن األهــداف احملــددة زمنيــا تعــرف باســم واقع ووضــعدن حــدة الفقــر املــللتخفيــف مــ
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

قع بأبعـاده   دواألهداف اإلمنائية لأللفية هي األهداف اليت حددها العامل ملعاجلة الفقر امل            
والقيـام يف    - فقر الدخل واجلوع واملرض واالفتقار إىل املأوى املناسـب واالسـتبعاد             -العديدة  

وهنـاك أيـضا أهـداف      . ، والتعلـيم، واالسـتدامة البيئيـة      الوقت نفسه بتعزيز املساواة بني اجلنسني     
  . التثقيف الصحي واملأوى واألمن حق كل فرد يف-تتعلق حبقوق اإلنسان 

  

  
  
  

فانبعاثـات الكربيـت يف بلـد مـا تتـسبب يف      . التدهور البيئي ال يعرف أي حدود وطنية       
 طبقـة األوزون مـن      دوميكـن أن يـؤدي اسـتنفا      . باجتاه الرياح يقع  ضية يف بلد آخر     األمطار احلم 

ــا    ــد مـ ــستخدمة يف بلـ ــة املـ ــواد الكلوروكربوكربيتيـ ــراء املـ ــد  جـ ــسرطانات اجللـ ــابة بـ  إىل اإلصـ
ــل مــن العــامل   علــى ــساعد و. الطــرف املقاب ــة األمــم املتحــدة ت ــة البيئ ، بقيامهــا جبمــع   علــى محاي

 منــع تغــري املنــاخ، وتلــوث اهلــواء وامليــاه، وانقــراض األنــواع لعمــل علــى المــن أجــاحلكومــات 
 ويف قمة األرض، مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنميـة املعقـود يف            .والعديد من املشاكل األخرى   

 وهـو خطـة عامليـة    ،٢١، اعتمد قادة العـامل جـدول أعمـال القـرن       ١٩٩٢نريو عام   اريو دي ج  
  .مية املستدامةلتنأجل حتقيق ا من
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  األهداف اإلمنائية للتنمية
  

  قع واجلوعدالقضاء على الفقر امل  :١اهلدف 
بأقــل مــن دوالر واحــد يف اليــوم    ختفــيض نــسبة مــن يعيــشون    ، ٢٠١٥حبلــول عــام    *  

  .النصف إىل
  .ة من يعانون من اجلوع إىل النصف، ختفيض نسب٢٠١٥حبلول عام   *  

  حتقيق مشول التعليم االبتدائي  :٢اهلدف 
، كفالة متكن األطفـال، سـواء الـذكور أو اإلنـاث منـهم، مـن إمتـام              ٢٠١٥ حبلول عام   *  

  .مرحلة التعليم االبتدائي
  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  :٣اهلدف 

 إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي وبالنـسبة        ،٢٠٠٥حبلول عام     *  
  .٢٠١٥جاوز عام جلميع مراحل التعليم يف موعد ال يت

  ختفيض معدل وفيات األطفال  :٤اهلدف 
  .، ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني٢٠١٥حبلول عام   *  

  حتسني الصحة النفاسية  :٥اهلدف 
ــول عــام    *   ــساء النامجــة عــن مــضاعفات احلمــل     ٢٠١٥حبل ــات الن ، ختفــيض معــدل وفي

  .والوالدة مبقدار ثالثة أرباع
  اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  :٦ اهلدف
  .ارهس احنء اإليدز وبد/، وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية٢٠١٥حبلول عام   *  
ــام   *   ــول عــ ــسية    ٢٠١٥حبلــ ــراض الرئيــ ــن األمــ ــا مــ ــا وغريهــ ــشار املالريــ ، وقــــف انتــ

  .ارهاساحن ءوبد
   البيئيةكفالة االستدامة  :٧اهلدف 

  .عكس اجتاه فقدان املوارد البيئية  *  
، ختفــيض نــسبة األشــخاص الــذين ال ميكنــهم احلــصول علــى ميــاه  ٢٠١٥حبلــول عــام   *  

  .الشرب املأمونة إىل النصف
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، حتقيق حتسني كبري ملعيشة ما ال يقـل عـن مائـة مليـون مـن سـكان               ٢٠٢٠حبلول عام     *  
  .األحياء الفقرية

اهلدف   ملية من أجل التنميةامة شراكة عاإق  :٨
 اجلزريـة   دولمعاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا والبلدان غـري الـساحلية والـ              *  

  .الصغرية النامية
املعاجلــة الــشاملة ملــشاكل ديــون البلــدان الناميــة باختــاذ تــدابري علــى املــستويني الــوطين      *  

  .والدويل جلعل حتمل ديوهنا ممكنا يف املدى الطويل
 تكنولوجيـا   ةتعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديـدة، وخباصـ          ال  *  

  .تاملعلومات واالتصاال
  
  
  

  
  
  
  
  

إن مـا يزيـد   ، فـ تعترب مياه الـشرب املأمونـة شـرطا أساسـيا للحيـاة الـصحية، ومـع ذلـك           
انون ويف كــ.  بليــون نــسمة يف البلــدان الناميــة ال يتمتعــون بإمكانيــة احلــصول عليــه  ١,١علــى 
 عقــد العمــل ٢٠١٥ إىل ٢٠٠٥، أعلنــت األمــم املتحــدة األعــوام مــن   ٢٠٠٣ديــسمرب /األول
يف “ املـاء مـن أجـل احليـاة    ”ويتمثـل اهلـدف الرئيـسي لعقـد     . “املـاء مـن أجـل احليـاة      ”: الدويل

تــشجيع اجلهــود الراميــة إىل الوفــاء بااللتزامــات الدوليــة الــواردة يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    
احلـصول علـى ميـاه الـشرب املأمونـة إىل النـصف             كنـهم    عـدد األشـخاص الـذين ال مي        بتخفيض

  .ووقف االستغالل غري املستدام ملصادر املياه
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٣٠   

  تعالوا إىل األمم املتحدة، إهنا عاملكم
ويقـوم بزيـارة    . يعترب مقر األمم املتحـدة مـن أهـم املعـامل الـسياحية شـعبية يف نيويـورك                   

يون شخص سنويا؛ ويقوم أكثر مـن نـصفهم جبـوالت بـصحبة مرشـدين الـيت                 املبىن أكثر من مل   
  .توفرها األمم املتحدة

  
  

  
  
  
  
  

وتسمح لكـم هـذه     .  ال يقل عن عشرين لغة     اوميكنكم القيام جبولة بصحبة مرشدين مب       
اجلولــة الــيت يقودهــا موظــف دويل، بزيــارة غــرف االجتماعــات الرئيــسية حيــث تلتقــي الــدول   

ويف معظــم اجلــوالت، ميكــنكم مــشاهدة اجلمعيــة . الــيت حتظــى باهتمــام عــامليوتنــاقش املــسائل 
كمــا ميكــنكم مــشاهدة أعمــال مــثرية . العامــة وجملــس األمــن إذا مل تكــن هنــاك جلــسة منعقــدة

  .لالهتمام وقطع فنية تربعت هبا الدول األعضاء
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  معلومات عامة عن اجلوالت املصحوبة مبرشدين
 دقيقـة، اعتبـارا مـن الـساعة         ٢٠الت باللغة االنكليزيـة يوميـا كـل         تبدأ اجلو : الساعات  

ــة األســبوع يف شــهر   (٤٥/١٦ إىل الــساعة ٣٠/٩ ــة هناي ــاير / كــانون الثــاينيمغلقــة يف عطل ين
ــباط ــر/وشـ ــة لل   ). فربايـ ــي عرضـ ــاح هـ ــاعات االفتتـ ــيريوسـ ــات   . تغـ ــى معلومـ ــصول علـ وللحـ
ي ـــــع اإللكترونــــــارة املوقـــــــي أو زTOUR (-8687)-963 (212)ف ــــــاالتـــصال باهلات يرجـــى

www.un.org/kours.  
ــدخول    ــصال ب    : رســوم ال ــة يرجــى االت ــى الرســوم احلالي ــسم لالطــالع عل اجلــوالت ق

وال يــسمح لالشــتراك يف اجلــوالت . 8687-963 (212)املــصحوبة مبرشــدين علــى اهلــاتف رقــم  
  . سنوات٥لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 شخــصا أو أكثــر ١٢ت املؤلفــة مــن  بالنــسبة للمجموعــايــشترط: اجلــوالت اجلماعيــة  
ــة إىل العنــوان التــايل  . تقــوم بــاحلجز املــسبق جلوالهتــا  أن : وللحجــز واالســتعالم، يرجــى الكتاب

Guided Tour Reservations, Room ga-63, United Nations, New York, NY 10017 ؛
؛ أو إرســال 0071 -963 (212) رقــم؛ أو الفــاكس 4440-963 (212)االتــصال باهلــاتف رقــم  أو

  .unitg@un.orgبريد إلكتروين إىل 
مــوظفي األمانــة قيــام ميكــن القيــام بالترتيبــات الالزمــة ل: اصــةاخلعالميــة اإلحاطــات اإل  

 شخـصا  ٢٠للمجموعات اليت تتألف مـن    إحاطات إعالمية خاصة    بتقدمي  العامة لألمم املتحدة    
 Group: وينبغـي إجـراء الترتيبـات مـسبقا عـن طريـق الكتابـة إىل العنـوان التـايل         . و أكثر جماناأ

Programmes Unit, Room GA-61, United Nations, New York, NY 10017   ؛ أو عـن طريـق
  .ثنني إىل يوم اجلمعةال، من يوم ا7710-963 (212)االتصال باهلاتف رقم 

ردهـة الـزوار    بيـع اهلـدايا يف الطـابق الـسفلي األول مـن             يقـع مركـز     : مركز بيـع اهلـدايا      
وتبـاع فيـه جمموعـة متنوعـة مـن التحـف التذكاريـة، الـيت                . وهو مفتوح يف مجيع أيـام األسـبوع       

لالستعالم يرجـى االتـصال     . تشمل السلع التذكارية لألمم املتحدة وهدايا من مجيع أحناء العامل         
  .7700-963 (212) باهلاتف

 ٤٤ و ٤٣ نييقع أقرب مكـان عـام لوقـوف الـسيارات يف الـشارع       : وقوف السيارات   
  .بني اجلادتني الثانية والثالثة

يتـيح مـبىن األمـم املتحـدة إمكانيـة الـدخول            : إمكانية دخول الكراسي ذات العجـالت       
  .ة مبرشدينكما إن الكراسي ذات العجالت متاحة أثناء اجلوالت املصحوب. للمعوقني

mailto:UNITG@UN.ORG
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جانــــب مــــن جوانــــب ستفــــسار واملعلومــــات بــــشأن أي لال: معلومـــات للجمهــــور   
 Public Inquiries Unit, Roomاألمم املتحدة، يرجى االتصال بوحدة استعالم اجلمهور،  عمل

GA-57, United Nations New York, NY 10017ف ـــــــال باهلاتــــــــى االتــصـــــــــــ؛ أو يرج
ــم   ؛ 963-4475 (212) ــصال بالفـــاكس رقـ ــد اإللكتـــروين . 0071 963 (212)أو االتـ : الربيـ

 inquiries@un.org

 .www.un.org/geninfo/faq: اإلنترنت

  

mailto:INQUIRIES@UN.ORG
mailto:INQUIRIES@UN.ORG
http://www.un.org/GENINFO/FAQ

