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يشتمل مستخلص حولية األمم املتحدة عىل مقدمات فصول الحولية، إىل جانب 

تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، عن كل سنة من السنوات املعنية.

إخالء مسؤولية:

في� عدا تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، هذه الرتجمة ليست رسمية و� يتم 

إعدادها من قبل موظفي األمم املتحدة، بل هي ترجمة غ� رسمية أعّدها مرتجمون 

متطوعون تابعون لربنامج متطوعي األمم املتحدة ويعملون عرب اإلنرتنت مع إدارة 

األمم املتحدة لشؤون اإلعالم من أجل °ك� القراء الناطق� باللغة العربية من االستفادة 

من حولية األمم املتحدة. 

مستخلص

بالعربيـة
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 أعمال المنظمة العام عن تقرير األمين 3

   

  أمنيةقضايا سياسية و  الجزء األول: 

 1 السلم واألمن الدوليين. 41

منع نشوب  ؛ 41 ،صيانة السلم واألمن الدوليني: 41 ،تعزيز السلم واألمن الدوليين 
البعثات السياسية  ؛58 ،قضايا الحماية ؛51 ،صنع السالم وبناء السالم ؛48،  الصراعات
 حفظ عمليات. 70 ،الدويل اإلرهاب: 70 ،تهديدات السلم واألمن الدوليين. 68 ،اخلاصة
االستعراض الشامل  ؛81 ،لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالمالعامة  وان اجل: 79 ،السالم

يف عام  العمليات قائمة ؛ 85 ،2010 عام يف العمليات ؛84 ، لعمليات حفظ السالم
 .87 السالم، حفظ لعمليات واإلدارية املالية اجلوان  ؛85 ،2010

 

 2 أفريقيا. 

 منطقة: 116 ،وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى. 109 ،أفريقيا في السالم تعزيز 106
مجهورية أفريقيا  ؛141 ،بوروندي؛ 120 ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ؛116 ،البحريات الكربى

غرب  .173 رواندا، ؛173أوغندا، ؛156 وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية ؛148 ،الوسطى
 ؛213 سرياليون، ؛200 ليبرييا، ؛177 ديفوار، كوت ؛174 إقليمية، : قضايا174، أفريقيا
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 القرن. 237 موريتانيا، ؛233 غينيا، ؛231 نيجرييا، -الكامريون ؛221 بيساو، -غينيا
 إريرتيا، - جيبويت ؛276 الصومال، ؛275 السودان،-التشاد ؛237 السودان،: 237 األفريقي،
 ،أخرى قضايا. 308 ،الصحراء الغربية :308، مشال أفريقيا .306 إثيوبيا،- إريرتيا ؛303
 .315 املتحدة، اململكة-موريشيوس ؛315 مدغشقر،: 315
 

 3 األمريكتين. 

 -نيكاراغوا ؛319 كوستاريكا،  - نيكاراغوا ؛317 غواتيماال،  317:،ىأمريكا الوسط 317
 ؛321 واألمنية، السياسية التطورات ؛320 يناير،12 زلزال: 319 ،هايتي. 319 هندوراس،

 كولومبيا،: 333 ،أخرى قضايا. 328 ،بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي
 .335 اإلقليمية، واملنظمات املتحدة األمم بني التعاون ؛334 املتحدة، الواليات - كوبا ؛333

 

 4 والمحيط الهادئ آسيا. 338

القوة الدولية  ؛358 ،بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان: 339 أفغانستان، 
: 363 ،العراق. 361 العقوبات، ؛361 ،األطفال والنزاع املسلح ؛358 ،للمساعدة األمنية

 ؛370 ، العراق بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى ؛363 واألمنية، السياسية التطورات
 برنامج؛ 373 انتشاره، السالح و عدم التزامات نزع ؛371 ، اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة

: أسرى احلرب، املمتلكات الكويتية 377،الكويت- العراق. 375 ، النفط مقابل الغذاء
: 379 ،ليشتي -تيمور. 378 ،األمم املتحدة تعويضات صندوقنة و جل ؛377 ،واملفقودين
بعثة األمم  ؛384 ،بعثة األمم المتحدة في تيمور الشرقية ؛379 واألمنية، السياسية التطورات

: 386 ،. جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية384 ،ليشتي -المتحدة المتكاملة في تيمور 
 ،بعثة األمم المتحدة في نيبال   :388،  نيبال  .387 أخرى، قضايا ؛386 االنتشار، عدم
 العقوبات، ؛396 االنتشار، عدم  396:، إيران. 395 ،النزاع املسلح و األطفال ؛395
 ؛406 باكستان، ؛406 قريغيزستان، ؛406 باكستان،- اهلند: 406 ،أخرى قضايا. 405
 املتحدة، العربية اإلمارات-إيران  ؛408 كمبوديا،- تايالند ؛407 ،ال نكا سري ؛407 الفلبني،
408. 

 

 5 والبحر األبيض المتوسط أوروبامنطقة . 409

 السياسية التطورات: 416 ،كوسوفو. 410 السالم، اتفاق تنفيذ: 409 ،والهرسك البوسنة 
المؤقتة في  بعثة األمم المتحدة لإلدارة   ؛417 ،بعثة االتحاد األوروبي ؛416 واألمنية،
. 420 ،جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا    .419 كوسوفو، قوة ؛418 ،كوسوفو
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. 422 ،وأذربيجان أرمينيا. 422 ،بعثة مراقبي األمم المتحدة في جورجيا: 420 ،جورجيا
 السياسية التطورات: 423 ،قبرص. 423 ، (منظمة الديمقراطية والتنمية االقتصادية )جوام

: 431 ،أخرى قضايا. 425 ،قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص ؛424 واألمنية،
 األمن معاهدة منظمة مع التعاون ؛431 ،تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط

 أوروبا، يف والتعاون األمن منظمة مع التعاون ؛433 أوروبا، جملس مع التعاون ؛432 اجلماعي،
 .436 أوروبا، شرق جنوب يف والتنمية االستقرار ؛436

 6 منطقة الشرق األوسط. 437

قضايا . 438 احملتلة، الفلسطينية األراضي ؛437 الدبلوماسية، اجلهود: 437 ،السالم عملية 
. 470 ،املساعدة املقدمة للفلسطينيني ؛465 عامة، جوان  465:،أخرى متعلقة بفلسطين

 تنفيذ ؛486 ،(2004) 1559 القرار تنفيذ ؛485 واألمنية، السياسية التطورات: 484 ،لبنان
 الجمهورية. 496 بلبنان، اخلاصة احملكمة ؛487 اليونيفيل، وأنشطة( 2006) 1701 القرار

هيئة األمم . 500 ،قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك: 497 ،السورية العربية
 .503 ،المتحدة لمراقبة الهدنة

 

 7 السالح نزع. 504

 السالح نزع. 511 السالح، نزع جمال يف املتحدة األمم دور. 504 ،آليات األمم المتحدة 
 ،فتاوى حمكمة العدل الدولية ؛525 ،: معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية514 ،النووي
: معاهدة حظر 531 ،قضايا عدم االنتشار. 530 ،حظر استخدام األسلحة النووية ؛529
التعددية يف جمال  ؛534 ،عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ؛533 الصواريخ، ؛531 ،االنتشار

مناطق   ؛542 املشعة، النفايات ؛539 الوكالة، ضمانات ؛537 ،نزع السالح وعدم االنتشار
: 549 ،)البيولوجية( والبكرتيولوجيسلحة الكيميائية األ. 543 ،خالية من األسلحة النووية

 لعام جنيف بروتوكول ؛551 الكيميائية، ؛ األسلحة549)البيولوجية(، البكرتيولوجياألسلحة 
 ؛554 األسلحة، جتارة بشأن معاهدة عقد حنو: 554 ،األسلحة التقليدية. 553 ،1925
 ، اتفاقية األسلحة التقليدية املفرطة الضرر والربوتوكوالت املتعلقة بذلك. 554 الصغرية، األسلحة
 ؛563 العملي، السالح نزع ؛562 لألفراد، املضادة األلغام ؛562 العنقودية، الذخائر ؛559

 الفضاء يف تسلح سباق حدوث منع: 566 ،. قضايا نزع السالح األخرى565 الشفافية،
 مراعاة. 569 ،وباطن أرضهاواحمليطات  البحار قاع يف تسلح سباق حدوث منع ؛566 اخلارجي،
. 571 السالح، ونزع والتكنولوجيا العلوم ؛570 املنض ، اليورانيوم آثار ؛569 البيئية، املعايري

 املراكز: 575 ، نزع السالح على الصعيد اإلقليمي. 571 ،الدراسات والمعلومات والتدريب
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 .577 السالح، ونزع للسالم اإلقليمية
 8 أمنية أخرىقضايا سياسة و . 581

الجوانب اإلقليمية . 582 الدميقراطيات، دعم: 582 ،الدوليين واألمن للسلم العامة الجوانب 
: 583 ،إنهاء االستعمار. 582 ،جنوب احمليط األطلسي 582 :،  للسالم واألمن الدوليين

قضايا  ؛593 ،األقاليم قيد االستعراض ؛593 ،بورتوريكو ؛585 ،عقد للقضاء على االستعمار
: تنفيذ 609 ،السلميةاستخدام الفضاء الخارجي في األغراض . 604 ،إقليمية أخرى

توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
اللجنة الفرعية  ؛610 ،اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ؛609 ،الثالث( اليونيسيفالسلمية )
: 621 ،معلوماتال. 619 أمن المعلومات  . 617 ،آثار اإلشعاع الذري. 613 ،القانونية
 . 621 املتحدة، لألمم العامة املعلومات

 

  اإلنسان حقوق: الثاني الجزء 

 1 اإلنسان حقوق تعزيز. 633

 ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ؛633 اإلنسان، حقوق جملس: 633 ،آليات األمم المتحدة 
 التمييز مناهضة اتفاقية: 639 ،صكوك حقوق اإلنسان. 639 أخرى، جوان  ؛637

 العهد ؛643 ،العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكولني االختياريني ؛640 العنصري،
 اتفاقية ؛644 االختياري، والربوتوكول والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل
 ؛645 التعذي ، مناهضة اتفاقية ؛645 االختياري، والربوتوكول املرأة ضد التمييز على القضاء
 ذوي األشخاص حقوق اتفاقية ؛653 املهاجرين، العمال اتفاقية ؛646 الطفل، حقوق اتفاقية
 اجلماعية، اإلبادة اتفاقية ؛654 القسري، االختفاء من للحماية الدولية االتفاقية ؛653 اإلعاقة،
 ،: تعزيز العمل للنهوض حبقوق اإلنسان656 ،أنشطة أخرى. 655 عامة، جوان  ؛655
 أفريقي، أصل من للمنحدرين الدولية السنة ؛660 ،تعليم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ؛656
 .662 ،1993متابعة املؤمتر العاملي لعام  ؛661

 

 2 حماية حقوق اإلنسان. 663

 العنصري، والتمييز العنصرية: 664 ،والسياسية المدنية الحقوق. 663 اخلاصة، اإلجراءات 
 حقوق هيئات مع التعاون بسب  لالنتقام التعرض ؛673 اإلنسان، حقوق عن املدافعون ؛664

 املعتقد، أو الدين حرية ؛679 األقليات، ضد التمييز ؛675 املهاجرين، محاية ؛674 اإلنسان،
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 قضايا ؛693 اإلنسان، وحقوق والدميقراطية القانون سيادة ؛688 املصري، تقرير يف احلق ؛681
 االقتصادية احلقوق حتقيق: 719 ،والثقافية واالجتماعية الحقوق االقتصادية. 699 أخرى،

 ؛719 التنمية، يف احلق ؛719 واملالية، االقتصادية األزمات تأثري ؛719 والثقافية، واالجتماعية
 الالئق السكن يف احلق ؛736 الغذاء، يف احلق ؛733 املدقع، الفقر ؛732 االجتماعي، املنتدى
 الشواغل ؛744 التعليم، يف احلق ؛744 الثقافية، احلقوق ؛741 الصحة، يف احلق ؛740 ،

 .751 الضعيفة الفئات ؛748 ،الرق والقضايا ذات الصلة ؛747 والعلمية، البيئية

 3 القطرية اإلنسان حاالت حقوق. 765

 مجهورية ؛766 ديفوار، كوت ؛766 بوروندي، :766،  أفريقيا .765 ،العامة الجوانب 
 .796 السودان، ؛768 الصومال، ؛768 سرياليون، ؛768 غينيا، ؛767 الدميقراطية، الكونغو

  .771 هاييت، ؛771 غواتيماال، ؛771 كولومبيا، ؛770 : بوليفيا، 770، األمريكيتين
 ؛773 ، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ؛772 كمبوديا، ؛772 أفغانستان،  772:،آسيا
منطقة أوروبا والبحر األبيض   .783 نيبال، ؛779 ميامنار، ؛779 قريغيزستان، ؛776 إيران،

 إسرائيل، حتتلها اليت األراضي 784 :،  الشرق األوسط .783 قربص،: 783 ، المتوسط
784. 

 

  واجتماعية اقتصاديةقضايا  الجزء الثالث: 

 1 سياسة التنمية والتعاون االقتصادي الدول. 791

التنمية  ؛791 التنمية والتعاون االقتصادي الدويل، :791 ،العالقات االقتصادية الدولية 
 .829 والتكنولوجيا ألغراض التنمية، العلوم  ؛809 القضاء على الفقر، ؛800 املستدامة،

جلنة ؛ 840 ،التنمية واإلدارة العامةسياسة  . 840 ،االتجاهات االقتصادية واالجتماعية
 مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة .841اإلدارة العامة،  ؛840السياسة اإلمنائية، 

البلدان النامية غري  ؛848الدول اجلزرية الصغرية النامية،  ؛842: أقل البلدان منوا، 842، 
 .855الساحلية، 
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859 
 

 التنميةاألنشطة التنفيذية من أجل .

 

2 

مم المتحدة التعاون التقني من خالل برنامج األ .859، نطاق المنظومة علىأنشطة  
صندوق األمم املتحدة  / منائيمم املتحدة اإل: اجمللس التنفيذي لربنامج األ867، نمائياإل

 واالدارية،؛ املسائل املالية 871منائي، مم املتحدة اإلنشطة التنفيذية لربنامج األاأل ؛867للسكان،
مكت  األمم املتحدة  ؛885مم املتحدة، نشطة األأ :885، آخر تعاون تقني. 879

مم املتحدة، األ ومتطوع ؛ 887مم املتحدة خلدمات املشاريع، ؛ مكت  األ886 للشراكات،
مم املتحدة ؛ صندوق األ891التعاون االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية،  ؛890

 891،  تاجيةللمشاريع اإلن

 

893 
 االقتصادية الخاصة اتنسانية والمساعداإل اتالمساعد.

 

3 

نسانية، نشطة اإل؛ األ901تعبئة املوارد،  ؛ 893التنسيق،  :893، نسانيةاإل اتالمساعد 
 ؛908فريقيا، أاالنتعاش االقتصادي والتنمية يف  : 908، المساعدة االقتصادية الخاصة .902
؛ احلد 921التعاون الدويل،  : 920، االستجابة للكوارث. 916اقتصادية أخرى،  اتمساعد

 .929يف حاالت الكوارث،  اتاملساعد ؛ 952من الكوارث، 

 

 4 التجارة الدولية والتمويل والنقل. 937

تعزيز  ؛941السياسة التجارية،  ؛938: النظام التجاري متعدد األطراف، 937، التجارة الدولية 
متويل التنمية،  ؛945: السياسة املالية، 845،  التمويل .944السلع،  ؛942وتيسري التجارة، 

؛ نقل البضائع اخلطرة، 962النقل البحري،  :963، النقل .961؛ مسائل أخرى، 953
، (ألونكتادلمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )االمسائل المؤسسية والتنظيمية   .963
964. 

 

 5 األنشطة االقتصادية واالجتماعية االقليمية. 967

 األنشطة يف عام ؛968: االجتاهات االقتصادية، 968، أفريقيا .967، التعاون االقليمي 
 سيا ومنطقةآ.  974ي،قليمالتعاون اإل ؛973،  املسائل الربناجمية والتنظيمية ؛969،  2010

 ؛975،  2010 يف عام األنشطة ؛ 974االجتاهات االقتصادية،  :974 ،المحيط الهادئ
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يف  األنشطة ؛983 االجتاهات االقتصادية، :983 ،أوروبا .978،  املسائل الربناجمية والتنظيمية
البحر  أمريكا الالتينية ومنطقة .984 اإلسكان وإدارة األراضي، ؛983 ، 2010 عام

املسائل  ؛989 ، 2010 يف عام األنشطة  ؛988 االجتاهات االقتصادية، :988 ،الكاريبي
 يف عام األنشطة ؛994 االجتاهات االقتصادية، :993 ،آسيا غرب. 992،  الربناجمية والتنظيمية

 .998،  املسائل الربناجمية والتنظيمية ؛994 ، 2010

 6 الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط. 999

، رسم الخرائط .1002 الطبيعية،املوارد  ؛999 الطاقة، :999، الطاقة والموارد الطبيعية 
1004. 

 

 7 البيئة والمستوطنات البشرية. 1005

االتفاقيات  ؛1017مرفق البيئة العاملية،  ؛1005 برنامج األمم املتحدة للبيئة، :1005البيئة،  
تنفيذ  :1044، المستوطنات البشرية .1028األنشطة البيئية،  ؛1018الدولية ،  لياتواآل

؛ برنامج 1044املوئل وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، جدول أعمال 
 .1049املستوطنات البشرية التابع لألمم املتحدة، 

 

1052 

 8 السكان.

، الهجرة الدولية والتنمية .1052دورة اللجنة،  :1052، لجنة السكان والتنمية 
 أنشطة سكانية .1057األنشطة،  :1057، مم المتحدة للسكانصندوق األ .1054

 .1063، أخرى

 

 9 السياسة االجتماعية، ومنع الجريمة، وتنمية الموارد البشرية. 

؛ األشخاص 1065التنمية االجتماعية،  :1065، االجتماعية والثقافيةو المسائل السياسة  1065
منع  .1082التنمية الثقافية،  ؛1081متابعة السنة الدولية لألسرة،  ؛1077ذوي اإلعاقة 

جلنة  ؛1094مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية،  :1094، الجريمة والعدالة الجنائية
 .1109التكامل والتنسيق،  ؛1103برنامج منع اجلرمية،  ؛1101منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

للجميع، ؛ التعليم 1129مم املتحدة، معاهد حبث وتدري  األ :1129تنمية املوارد البشرية، 
1130 
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 10 المرأة. 1133

جماالت االهتمام احلامسة،  :1133، 5المعني بالمرأة، بجين+ متابعة المؤتمر العالمي الرابع 
جلنة  ؛1176اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة،  :1176، مم المتحدةأجهزة األ .1139

، للمرأة اإلمنائي االمم املتحدةصندوق  ؛1178املرأة يف األمم املتحدة،  ؛1177وضع املرأة، 
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 11 األطفال والشباب و المسنون. 1183

 ؛1183، 2002متابعة دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل لعام  :1183، األطفال 
متابعة اجلمعية  :1193، المسنون .1192، الشباب .1184مم املتحدة للطفولة، منظمة األ

 .1193، (2002)العاملية الثانية للشيخوخة 

 

 12 نو ن والمشردو الالجئ. 

محاية  ؛1198لربنامج، ا سياسة  :1198، الالجئين  لشؤون  مم المتحدةمفوضية األ 1198
؛ املسائل املالية واالدارية، 1213والتعاون،  اتسياستطوير ال ؛1203الالجئني ومساعدهتم، 

1215. 

 

 13 والتغذية واألغذيةالصحة . 1218

؛ األمراض 1218،  الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والسيطرة عليه :1218، الصحة 
 ؛1227؛ املالريا، 1226التبغ،  ؛ 1225الصحي،  صرفاملياه وال ؛1222الغري معدية، 

 :1235، والزراعةغذية األ .1233؛ السالمة على الطرق، 1228الصحة العامة العاملية، 
 .1240 التغذية، .1236األمن الغذائي،  ؛1235املعونة الغذائية، 

 

 14 المراقبة الدولية للمخدرات. 1241

مكت  األمم املتحدة  :1241،لمكافحة إساءة استعمال المخدرات األمم المتحدةعمل  
مشكلة التعاون على مكافحة  .1245جلنة املخدرات،  ؛1241لمخدرات واجلرمية، ل

املخدرات،  على بةالرقلالدويل  لساجمل :1256االتفاقيات،  .1249، المخدرات العالمية
1257. 
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إحصاءات دميغرافية واجتماعية،  ؛1262إحصاءات اقتصادية،  :1262، اللجنة اإلحصائية 
 1268؛ أنشطة إحصائية أخرى، 1266

 

  لمسائل القانونية: االجزء الرابع 

 1 محكمة العدل الدولية. 1273

،  ؛ إجراءات الفتاوى1273،  الدعاوى القضائية :1273، العمل القضائي للمحكمة 
صندوق مساعدة الدول على  ؛1289أداء وتنظيم احملكمة،  :1289مسائل أخرى،  .1286

 .1289تسوية املنازعات، 

 

 2 المحاكم والهيئات القضائية الدولية. 1290

؛ مكت  املدعي 1290دوائر احملكمة ،  :1290،  ليوغوسالفيا السابقة الدوليةالمحكمة  
 :1298، لرواندا المحكمة الدولية .1296التمويل،  ؛1296قلم احملكمة،  ؛1295العام، 
؛التمويل، 1303قلم احملكمة،  ؛1302؛ مكت  املدعي العام، 1298احملكمة ،  دوائر

المحكمة الجنائية  .1305،  اسرتاتيجيات اإلجناز: تنفيذ 1305،  أداء المحاكم .1303
 .1317احملكمة ،  دوائر :1314، الدولية

 

 3 قضايا قانونية دولية. 1321

العالقات  1321جلنة القانون الدويل،  :1321، جوانب قانونية للعالقات السياسية الدولية 
املعاهدات  ؛1336الدبلوماسية، العالقات  ؛1328،  الدولية بني الدول والقانون الدويل

جلنة القانون التجاري الدويل،  :1339، القانون االقتصادي الدولي .1338واالتفاقات، 
تعزيز  ؛1347سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل،  :1347، مسائل أخرى.1339

 .1354،  عالقات الدول املضيفة ؛1348دور االمم املتحدة، 
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 البحارقانون .

 

4 

املؤسسات املنشأة مبوج  االتفاقية،  :1356، قانون البحاربشأن اتفاقية األمم المتحدة  
شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار،  ؛1372؛ تطورات أخرى ذات صلة باالتفاقية، 1370
1391. 

 

  الجزء الخامس: قضايا مؤسسية وإدارية والقضايا المتعلقة بالميزانية 

 1 مسائل إعادة الهيكلة والمسائل المؤسسية المتعلقة باألمم المتحدة. 1395

 :1407، المسائل المؤسسية .1395صالح، برنامج اإل :1395، مسائل إعادة الهيكلة 
؛ 1409اجلمعية العامة،  :1409، اآلليات المؤسسية .1407احلكومية الدولية،  ياتلاآل

، التنسيق والرقابة والتعاون .1411واالجتماعي، اجمللس االقتصادي  ؛1411جملس األمن، 
األمم المتحدة  .1413مسائل تنسيقية أخرى،  ؛1412ليات املؤسسية، اآل :1412

مم املتحدة، ؛ املشاركة يف عمل األ1414: التعاون مع املنظمات، 1414، خرىاألمنظمات الو 
1422 

 

 2 تمويل وبرمجة األمم المتحدة. 1424

-2010: امليزانية للفرتة ما بني 1425، مم المتحدةميزانية األ .1424، الوضع المالي 
 ،مساهماتال. 1438، 2013-2012امليزانية للفرتة مابني خمطط  :1425، 2011
ممارسات اإلدارة املالية،  :1442، مراجعةالالحسابات و  .1440، ات: التقييم1440
اإلطار  :1446، مجاالبر تخطيط  .1445داري واملايل، داء اإلاستعراض األ ؛1444

 .1447أداء الربنامج،  ؛1446، 2013-2012 ل االسرتاتيجي

 

 3 مسائل إدارية ومسائل متعلقة بالموظفين. 1448

: 1454، خرىأدارية إمسائل . 1448داري والرقابة، صالح اإلاإل :1448، المسائل االدارية 
مم وممتلكات األ مباين ؛1461املتحدة، مم علومات يف األنظم امل ؛1454املؤمترات،   إدارة

،  سالمة وأمن املوظفني ؛1465شروط اخلدمة،  :1465، شؤون الموظفين 1463املتحدة، 
؛ الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم 1478؛ شؤون املوظفني األخرى، 1473
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 األمين العام عن أعمال المنظمة تقرير
 

 الفصل األول
 مقدمة  

يف هذذذذذا العذذذذام املنصذذذذرم، ابتعذذذذد العذذذذاص عذذذذن شذذذذفا الكسذذذذاد االقتصذذذذذادي  - 1
الشذذامل الذذذي أوشذذك أن يسذذقط يف إسذذاره وبذذدأ يشذذهد البشذذائر األو  النتعذذاش 
عذذاملي مقبذذل. ولذذيس مذذن شذذك يف أن االنتعذذاش ال يذذزال هشذذا وغذذري منذذتظم، وأنذذه 
 ال ضذذذمان  ذذذول دون حذذذدوث انتكاسذذذة يف مسذذذاره. فمعذذذدالت البطالذذذة ال تذذذزال
مرتفعذذذة بدرجذذذة غذذذري مقبولذذذة، ومعذذذدالت العمالذذذة املعرضذذذة خلطذذذر البطالذذذة تواصذذذل 
االزديذذذذذذاد. وال يذذذذذذرجنح أن دتفذذذذذذي مذذذذذذن املشذذذذذذهد حذذذذذذاالت التقلذذذذذذ  االقتصذذذذذذادي، 
وانذذدالع النزاعذذات، والكذذوارث الطبيعيذذة، والتحذذديات الذذيت هتذذدد األمذذن الغذذذائي، 

إ  ذلذذذذذذذك أن واإلجهذذذذذذذادات الذذذذذذذيت تنذذذذذذذوء حبملهذذذذذذذا املذذذذذذذوارد الطبيعيذذذذذذذة. ويضذذذذذذذاف 
التحلذذيالت الذذيت أجرهتذذا األمذذم املتحذذدة تبذذني أنذذه بذذرغم أن احلكومذذات مذذا برحذذت 
تبذل جهودا ضخمة لتشذجيع النمذو وحتفيذز االنتعذاش، فذهن هذذه اجلهذود ص تذف 

 دائما باحتياجات الفقراء وغريهم من الفئات األشد ضعفا. 
لؤهذذذذا وعلذذذذى الذذذذرغم مذذذذن ذلذذذذك، هنذذذذاك مذذذذا يذذذذربر النظذذذذر بعذذذذني جديذذذذدة م - 2

التفذذا ل إ  واقذذع كذذان سذذابقا حمفوفذذذا بتكهنذذات متشذذائمة بالنسذذبة ملاليذذني البشذذذر 
يف شذذذحن أحنذذذاء العذذذاص. واملقصذذذود بذذذذلك حتديذذذدا هذذذو أن هنذذذاك تالقيذذذا بذذذني عذذذدة 
عناصذذذر مهمذذذة سيسذذذاعد علذذذى هدايذذذة مسذذذرية األمذذذم املتحذذذدة عذذذرب هذذذذه األوقذذذات 

لتوجيذذه مسذريهتا يف العمذذل،  احلافلذة بالشذذكوك. فذاألمم املتحذذدة لذديها إطذذار حمذدد
يتمثل يف إعالن األلفية واألهذداف اإلمنائيذة لأللفيذة. وهذي متلذك مذن املذوارد ومذن 
املعذذذذذارف القذذذذذدر الكبذذذذذري الذذذذذذي يسذذذذذاعدها علذذذذذى التصذذذذذدي للتحذذذذذديات الراهنذذذذذة، 
وتتذذوافر هلذذا بصذذورة متزايذذدة شذذراكات متينذذة مذذع قطذذاع األعمذذال التجاريذذة واجملتمذذع 

كادمييذذذذة ستسذذذذاعد علذذذذذى االرتقذذذذاء مبسذذذذتوى جما تهذذذذا هلذذذذذذه املذذذذدين واألوسذذذذاط األ
 التحديات. 

ولذذذن يكذذذون ممكننذذذذا اعتمذذذاد هذذذذه التذذذذدابري إال إذا أصذذذبح مبقذذذدور األمذذذذم  - 3
املتحذذذذذدة أن حتشذذذذذد عنصذذذذذر القيذذذذذادة واإلرادة السياسذذذذذية العامليذذذذذة اجلماعيذذذذذة. وقذذذذذد 

ه اإلرادة. بيذد حاولت املنظمة طوال السنة املاضذية تذوفري هذذه القيذادة وتوليذد هذذ
أن هذذذذذه مهمذذذذة ال ميكذذذذن للمنظمذذذذة مبفردهذذذذا أن تنجزهذذذذا بنجذذذذاح، بذذذذل ال بذذذذد أن 
تشذذذذارك فيهذذذذا علذذذذى حنذذذذو د وب وسذذذذبناق مجيذذذذع الذذذذدول األعضذذذذاء، الناميذذذذة منهذذذذا 
واملتقدمذذذذذة النمذذذذذو علذذذذذى السذذذذذواء، و اصذذذذذة يف االجتمذذذذذاع العذذذذذام الرفيذذذذذع املسذذذذذتوى 
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ة الذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذينعقد يف للجمعيذذذذذذذذذة العامذذذذذذذذذة بشذذذذذذذذذأن األهذذذذذذذذذداف اإلمنائيذذذذذذذذذة لأللفيذذذذذذذذذ
 أيلول/سبتمرب. 

وإضذذافة إ  ذلذذك، نذذ  أن تعمذذل املنظمذذة ودوهلذذا األعضذذاء علذذى مذذدى  - 4
السذذنوات اخلمذذس التاليذذة علذذى تعجيذذل خطذذى التقذذدم يف هذذذه الصذذدد عذذن طريذذق 
ادذذذاذ بعذذذذض التذذذذدابري اإلضذذذذافية. وتشذذذذمل هذذذذه التذذذذدابري اعتمذذذذاد وسذذذذائل مبتكذذذذرة 

سذذذتثمار ألنشذذذطة تذذذوفري املنذذذافع العامذذذة العامليذذذة، لتذذذوفري مذذذا يلذذذزم مذذذن التمويذذذل واال
ودصذذذيص املذذذوارد مذذذن أجذذذل تعزيذذذز السذذذالم واألمذذذن، وحشذذذد اإلمكانيذذذات للوفذذذاء 
باالحتياجذذات الالزمذذذة يف جمذذال املسذذذاعدة اإلنسذذذانية وبشذذأن حقذذذوق اإلنسذذذان يف 

 مجيع أحناء العاص. 
 العمذذل ضذذرورة ويف هذذذه البيئذذة احلافلذذة بالتحذذديات، أصذذبحت املبذذادرة إ  - 5

ملحة أكثذر مذن أي وقذت مضذى. ويتمثذل واحذد مذن أهذم االختيذارات الذيت تواجذه 
إن كانذذت سذذتعمد إ  اسذذتغالل قذذوة مذذن أعظذذم قذذوى  املنظمذذة حاليذذا يف مسذذألة مذذا

 التغيري اإلنايب يف العاص أمجع، أال وهي املرأة. 
مذذذذن القذذذذوة واملذذذرأة ميكذذذذن أن تذذذذوفر للعذذذذاص مذذذذا هذذذو يف أمنذذذذس احلاجذذذذة إليذذذذه  - 6

والدينامية للتصذدي ملذا يواجهذه مذن حتذديات علذى النطذاق العذاملي. فهذي القاعذدة 
األساسذذذذية الذذذذيت ال بذذذذد أن تذذذذرتكن إليهذذذذا ركذذذذائز السذذذذالم واألمذذذذن واحذذذذرتام حقذذذذوق 
اإلنسذذان والتنميذذة. واملذذرأة إذا ه متكينهذذا هذذي الذذيت سذذتارب  جذذراح اجملتمعذذات الذذيت 

فذذذذذز النمذذذذذو االقتصذذذذذادي، وتقذذذذذيم عمذذذذذاد مزقتهذذذذذا احلذذذذذروب، وتذذذذذنع  األسذذذذذواق وحت
األسذذرة، وتكذذافح مذذن أجذذل العدالذذة وحقذذوق اإلنسذذان والكرامذذة اإلنسذذانية. وبذذدون 
مشذذذاركتها مشذذذاركة تامذذذة، لذذذن يكذذذون مبقذذذدور النظذذذام الذذذدويل أن يذذذنهض باألعبذذذاء 

 املوضوعة على كاهله.
ويف هذذذذا العذذذام الذذذذي يشذذذهد الذذذذكرى السذذذنوية اخلامسذذذة عشذذذرة إلعذذذالن  - 7

اج عمذذذل بيجذذذني والسذذذنة العاشذذذرة مذذذن سذذذنوات املسذذذعى العذذذاملي إ  حتقيذذذق ومنهذذذ
األهذذذداف اإلمنائيذذذة لأللفيذذذة، هنذذذاك رسذذذالة واضذذذحة أمذذذام أعذذذني الذذذدول األعضذذذاء 
واملنظمذذذذة هذذذذذي أن: املسذذذذاواة بذذذذذني اجلنسذذذذذني ومتكذذذذني املذذذذذرأة هذذذذدفان ال غذذذذذ  عذذذذذن 

 ع. حتقيقهما ون  أن تنهض  ما األمم املتحدة حتقيقا لصاحل اجلمي
ويف كثذذرة كبذذرية مذذن اجملتمعذذات، ال يذذزال التمييذذز يكتنذذف بصذذورة مسذذتمرة  - 8

سذذذبل االنتفذذذاع باألراضذذذي والتكنولوجيذذذا والتمويذذذل والوظذذذائف والتعلذذذيم، ممذذذا يقمذذذع 
روح العمل احلر لدى املرأة و كم عليهذا بذاإلمالق ويهذوي  ذا إ  مرتبذة املذواطن 

ملذذرأة يميذذع أشذذكاله، يلحذذق  ذذا معانذذاة مذذن الدرجذذة الثانيذذة. والعنذذف الذذذي ينذذال ا
ال متحذذذذذذذذىن آثارهذذذذذذذذا، ويقذذذذذذذذوض االسذذذذذذذذتقرار والسذذذذذذذذالم والتنميذذذذذذذذة علذذذذذذذذى املسذذذذذذذذتوى 

 االجتماعي. 
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علذى تشذجيع األمذم  2010وهلذا السب ، يعمل األمذني العذام يف عذام  - 9
املتحذذدة علذذى إيذذالء كامذذذل الذذدعم للذذربامج الذذيت تسذذذتهدف متكذذني املذذرأة ومحايتهذذذا 

مارسذذذذذات التمييزيذذذذذة. وال بذذذذذد أن تأخذذذذذذ الذذذذذدول األعضذذذذذاء بزمذذذذذام مذذذذذن العنذذذذذف وامل
 القيادة يف هذا الصدد.

وعلذذى مذذدار العقذذد املاضذذي، متكذذن اجملتمذذع الذذدويل مذذن إحذذراز تقذذدم كبذذري  - 10
علذذى طريذذق احلذذد مذذن الفقذذر وتعزيذذز التنميذذة املسذذتدامة وتذذأمني السذذالم واالسذذتقرار 

عقذذذد املقبذذذل، ينبغذذذي للمنظمذذذة والذذذدول وتعزيذذذز متكذذذني املذذذرأة. ولذذذدى التطلذذذع إ  ال
األعضذذذذاء أن يكونذذذذوا أكثذذذذر طموحذذذذا. وينبغذذذذي هلذذذذم أن يعملذذذذوا سذذذذويا علذذذذى تقويذذذذة 
املنظمذذذذة حبيذذذذث ميكنهذذذذا أن تصذذذذبح حمذذذذورا للعمذذذذل املتعذذذذدد األطذذذذراف وحمركذذذذا حمفذذذذزا 
للتغيري. وإذا ما ه حشد هذذه القذوى اجلماعيذة، ميكذن أن يتحقذق مسذتقبل أكثذر 

 يع. إشراقا من أجل اجلم
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 الفصل الثاني
 تحقيق النتائج من أجل أشد الناس احتياجا  

هذذو العذذام احلاسذذم للوفذذاء بذذالوعود  2010أخذذذ يتجلذذى حاليذذا أن عذذام  - 11
الذذذذيت تعهذذذذدت األمذذذذم املتحذذذذدة واجملتمذذذذع الذذذذدويل بهجنازهذذذذا مذذذذن أجذذذذل أشذذذذد النذذذذاس 

لفيذذذذة، احتياجذذذذا يف شذذذذحن أحنذذذذاء العذذذذاص: أي الوعذذذذد بهجنذذذذاز األهذذذذداف اإلمنائيذذذذة لأل
والوعذذذد بذذذهحالل السذذذالم يف منذذذاطق النذذذزاع وحفذذذز االنتعذذذاش مذذذن آثذذذار النزاعذذذات 
والكذوارث الطبيعيذة، والوعذد بتعزيذز حقذذوق اإلنسذان وسذيادة القذانون والدميقراطيذذة 
على مستوى العاص. وقد تفجرت مذن الزلذزال املفجذع الذذي أصذاب هذاييت تذذكرة 

د للمنظمذذذة ودوهلذذذا األعضذذذاء مذذذن أن بالغذذذة القذذذوة بالتحذذذديات املعقذذذدة الذذذيت ال بذذذ
 تكون متأهبة وجمهزة للتصدي هلا. 

وبذذذرغم أن التحذذذديات املاثلذذذة حتذذذديات هائلذذذة، فذذذهن التجربذذذة أثبتذذذت أنذذذه  - 12
حينمذذذذا تكذذذذون هنذذذذاك التزامذذذذات قويذذذذة تذذذذدعمها سياسذذذذات سذذذذليمة ومذذذذوارد كافيذذذذة، 
 ميكن الوفاء يميع االحتياجات وإن عظمت وميكن إحراز تقدم حقيقي. 

 
 التنمية -ألف  

خذذذذذالل العقذذذذذدين املاضذذذذذيني، اللذذذذذذين شذذذذذهدا إقذذذذذرار األهذذذذذداف اإلمنائيذذذذذة  - 13
لأللفيذذذة املتفذذذق عليهذذذا دوليذذذا، حذذذدث حتذذذول هذذذو األول مذذذن نوعذذذه يف الطريقذذذة الذذذيت 
يفكذذر  ذذا العذذاص بشذذأن التنميذذة. وتشذذكل األهذذداف اإلمنائيذذة لأللفيذذة، علذذى وجذذه 

الكثذذرية  اخلصذذوص، حجذذر األسذذاس ملسذذعى مجذذاعي غذذري مسذذبوق ملعاجلذذة األبعذذاد
 للفقر وعدم املساواة، ولبناء شراكة عاملية من أجل التنمية. 

والذذذذدول األعضذذذذاء، بتحديذذذذدها واعتناقهذذذذا لألهذذذذداف اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة،  - 14
وضذذذعت التنميذذذة البشذذذرية يف موضذذذع الصذذذدارة وعزمذذذت علذذذى أال تذذذدخر جهذذذدا يف 

 ة وأوفر ازدهارا. حتويل عاملنا إ  عاص أكثر أمانا وأكثر إنصافا وأقوى استدام
 

األهددداا اإلنمائيددة لأللفيددة وغيرهددا مددن األهددداا اإلنمائيددة المتفددق عليهددا  - 1 
 دوليا
علذذى مبعذذدة نذذس سذذنوات مذذن املوعذذد املسذذتهدف املتفذذق عليذذه لتحقيذذق  - 15

، ال يذزال النجذاح يف املتنذاول ولكنذه 2015األهداف اإلمنائيذة لأللفيذة، أي عذام 
نظمذذذذة ودوهلذذذذا األعضذذذذاء أشذذذذواطا كبذذذذرية يف هذذذذذا غذذذذري مضذذذذمون. وقذذذذد قطعذذذذت امل

املضذذذذمار. بيذذذذد أن التقذذذذدم احملذذذذرز يشذذذذوبه التبذذذذاين، والثغذذذذرات كبذذذذرية، والتحذذذذديات 
أضيفت إليها حتديات جديدة. وسذيلزم أن يبذذل اجلميذع جهذودا مكثفذة لتعجيذل 

 خطى التقدم صوب التحقيق التام لألهداف. 
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نذاطق يف جمذال احلذد مذن الفقذر، وهذو وص يكن التقذدم متوازنذا فيمذا بذني امل - 16
، بلذذغ عذذدد الذذذين 2005مهذذدد بذذاخلطر حاليذذا يف بعذذض أحنذذاء العذذاص. ويف عذذام 

بليذذذذون  1.4دوالر يوميذذذذا(  1.25يعيشذذذذون يف فقذذذذر مذذذذدقع )أي علذذذذى أقذذذذل مذذذذن 
، وقذذذد حذذذدث معظذذذم 1990بليذذذون نسذذذمة يف عذذذام  1.8نسذذذمة، بعذذذد أن كذذذان 

ات املسذذذتكملة حذذذديثا املسذذذتمدة مذذذن هذذذذا االضفذذذاض يف الصذذذني. وتفيذذذد التقذذذدير 
البنذذذذك الذذذذدويل أنذذذذه نتيجذذذذة ملذذذذا حذذذذدث مذذذذن أزمذذذذات ماليذذذذة واقتصذذذذادية يف اآلونذذذذة 
األخذذذرية، سذذذيلتحق مبذذذن يعيشذذذون يف هذذذوة الفقذذذر املذذذدقع حبلذذذول  ايذذذة هذذذذا العذذذاص 

مليذذون نسذذمة. وعلذذى الذذرغم مذذن ذلذذك، فذذهن زخذذم النمذذو  64عذذدد إضذذايف قذذدره 
يذذة يتمتذذع مبذذا يكفذذي مذذن القذذوة إلدامذذة مسذذرية التقذذدم االقتصذذادي يف البلذذدان النام

علذذى طريذذق مكافحذذة الفقذذر علذذى حنذذو نعذذل العذذاص قذذادرا علذذى الوفذذاء  ذذدف احلذذد 
 من الفقر. 

حتقيذذذذق العمالذذذذة ”ويف حذذذذني أنذذذذه ال يوجذذذذد موعذذذذد حمذذذذدد إلجنذذذذاز هذذذذدف  - 17
 ، فهنذذه لذذيس بوسذذع أحذذد مذذن البلذذدان أن“الكاملذذة وتذذوفري العمذذل الكذذر  للجميذذع

يذذذزعم أنذذذه بلذذذغ هذذذذا اهلذذذدف. والسذذذببان الرئيسذذذيان السذذذتمرار الفقذذذر واالرتفذذذاع يف 
أعذذداد العذذاملني الفقذذراء  ذذا نقذذص التقذذدم يف إنذذاد فذذرص العمذذل الكذذر  املنذذتج يف 
املناطق احلضرية، وركذود اإلنتاجيذة الزراعيذة يف كثذري مذن املنذاطق الريفيذة. وقذد تذأثر 

مذذذن جذذذراء حرمذذذان املذذذرأة مذذذن فذذذرص اسذذذتغالل األمذذذن الغذذذذائي أيضذذذا تذذذأثرا خطذذذريا 
 ناألراضذذذي، مذذذع مذذذا يتبذذذع ذلذذذك مذذذن حرما ذذذا مذذذن فذذذرص احلصذذذول علذذذى االئتمذذذا
واملدخالت واخلدمات اإلرشادية. وقد أصذي  التقذدم مبزيذد مذن الضذعف بسذب  

 أزميت الغذاء والطاقة واألزمة املالية واالقتصادية العاملية.
حنذذذذو حتقيذذذذق هذذذذدف التعلذذذذيم  2000وقذذذذد حتقذذذذق تقذذذذدم رائذذذذع منذذذذذ عذذذذام  - 18

االبتذذذدائي، حيذذذث اجتذذذازت نسذذذبة االلتحذذذاق يف عديذذذد مذذذن البلذذذدان الناميذذذة عتبذذذة 
التسذذعني يف املائذذة. وكذذان ازديذذاد نسذذبة االلتحذذاق بذذالتعليم االبتذذدائي سذذريعا بذذأكرب 
قذذذذدر يف أفريقيذذذذا جنذذذذوب الصذذذذحراء الكذذذذربى. وهنذذذذاك بعذذذذض القلذذذذق مذذذذن أن هذذذذذا 

االلتحذذاق قذذد يسذذب  ضذذغوطا غذذري مناسذذبة علذذى قذذدرة االرتفذذاع السذذريع يف نسذذبة 
 املدارس واملعلمني على توفري التعليم ذي النوعية اجليدة. 

وخالل العقد املاضي، ضذاقت الفجذوة بذني اجلنسذني يف نسذبة االلتحذاق  - 19
بذذذذالتعليم االبتذذذذدائي، ولكذذذذن مبعذذذذدل بطذذذذيء. أمذذذذا التقذذذذدم علذذذذى مسذذذذتوى التعلذذذذيم 

خاصذذة بالنسذذبة لتمكذذني املذذرأة، فقذذد كذذان معدلذذه  الثذذانوي، الذذذي هذذو مهذذم بصذذفة
 أبطأ من ذلك، بل وبدأ مساره ينعكس يف بعض احلاالت. 

وال تزال معاجلة مشكلة عدم املسذاواة بذني اجلنسذني وحتقيذق متكذني املذرأة  - 20
ميذذذذذثالن هذذذذذدفني مذذذذذن أصذذذذذذع  األهذذذذذداف، مبذذذذذا لذذذذذذلك مذذذذذذن نتذذذذذائج علذذذذذى مجيذذذذذذع 

حصذذة املذذرأة مذذن املقاعذذد الربملانيذذة علذذى القطاعذذات. وعلذذى مسذذتوى العذذاص، زادت 



2010 املتحدة، األمم حوليةمستخلص   

18 

 

يف املائذة حبلذول كذانون  19الصعيد الذوطين ولكذن مبعذدل بطذيء، فبلذغ متوسذطها 
. بيذذذد أن عذذذددا مذذذن البلذذذدان الناميذذذة بذذذادر إ  تطبيذذذق بعذذذض 2010الثاين/ينذذذاير 

التذذدابري اخلاصذذة املؤقتذذة، ومنهذذا دصذذيص حصذذص للمذذرأة مذذن أجذذل حتقيذذق تقذذدم 
 ال.سريع يف هذا اجمل

ويسذذب  العنذذف ضذذد املذذرأة والفتذذاة أضذذرارا ال ميكذذن قبوهلذذا ويشذذكل عقبذذة   - 21
كذذذذأداء أمذذذذام حتقيذذذذق األهذذذذداف اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة علذذذذى مسذذذذتوى العذذذذاص. وإدراكذذذذا 

متحذذذدون مذذذن أجذذل إ ذذذاء العنذذذف ”لذذذلك، هتذذذدف محلذذة األمذذذني العذذذام املسذذماة: 
انني وطينذذذة للتصذذذدي إ  تشذذذجيع البلذذذدان علذذذى اعتمذذذاد وإنفذذذاذ قذذذو “ ضذذذد املذذذرأة

للعنذذف ضذذد املذذرأة والفتذذاة يميذذع أشذذكاله واملعاقبذذة عليذذه، واعتمذذاد وتنفيذذذ خطذذط 
عمذذل وطنيذذة متعذذددة القطاعذذات، وتعزيذذز أنشذذطة مجذذع البيانذذات بشذذأن معذذدالت 
حذذدوث العنذذف ضذذد املذذرأة والفتذذاة، وزيذذادة الذذوعي لذذدى اجلمهذذور وتعزيذذز التعبئذذة 

 ي يف حاالت النزاع. االجتماعية، والتصدي للعنف اجلنس
وقذذد حتقذذق تقذذدم ملمذذوس فيمذذا يتعلذذق باألهذذداف املتصذذلة بالصذذحة مذذن  - 22

األهذذداف اإلمنائيذذة لأللفيذذة. فعلذذى مسذذتوى العذذاص، اضفذذض عذذدد الوفيذذات سذذنويا 
ماليذذني  8.8( إ  1990مليونذا ) 12.5مذن األطفذال دون سذن اخلامسذة مذن 

س نقذذذذذص املناعذذذذذة البشذذذذذرية (. أمذذذذذا عذذذذذدد الذذذذذذين يتلقذذذذذون عالجذذذذذا لفذذذذذريو 2008)
مبضذذادات الفريوسذذات العكوسذذة يف البلذذدان املنخفضذذة الذذدخل واملتوسذذطة الذذدخل 

(. 2008-2003فقذذذد زاد مبقذذذدار نسذذذة أمثذذذال علذذذى مذذذدى نذذذس سذذذنوات )
غذذري أن معذذدالت إصذذابة النسذذاء بفذذريوس نقذذص املناعذذة البشذذرية تواصذذل االزديذذاد 

بقذدر غذري متناسذ  مذن عذ ء  يف بعض املناطق، حيث تذنهض النسذاء والفتيذات
تذذوفري الرعايذذة ملذذن أصذذا م املذذرض. وقذذد أحذذرز قذذدر ضذذخم مذذن التقذذدم يف خفذذض 
الوفيذذات الناجتذذة عذذن احلصذذبة ويف تذذوفري وسذذائل التذذدخل ملكافحذذة املالريذذا والسذذل. 

احلصذذذبة يف  ويشذذذمل هذذذذا حذذذدوث اضفذذذاض حذذذاد يف عذذذدد الوفيذذذات الناجتذذذة عذذذن
جح أن تذذذذذدابري مكافحذذذذذة املالريذذذذذا بذذذذذدأت أحنذذذذذاء أفريقيذذذذذا مذذذذذع وجذذذذذود مؤشذذذذذرات تذذذذذر 

 مثارها.  تؤيت
وعلذذذى الذذذرغم مذذذن ذلذذذك، يتضذذذح مذذذن االجتاهذذذات الراهنذذذة، أنذذذه ال يذذذرجح  - 23

، 2015لبلذذذذذدان عديذذذذذدة أن حتقذذذذذق األهذذذذذداف املتصذذذذذلة بالصذذذذذحة حبلذذذذذول عذذذذذام 
و اصذذذذة يف جمذذذذال خفذذذذذض الوفيذذذذات النفاسذذذذذية، الذذذذذي قذذذذذلن فيذذذذه التقذذذذذدم إ  أد  

احلصذذذول علذذذى خذذذدمات الصذذذحة اإلجنابيذذذة غذذذري كافيذذذة يف درجذذذة. وال تذذذزال فذذذرص 
 األماكن اليت تتعرض فيها صحة املرأة ألشد املخاطر. 

وعلذذى الذذذرغم مذذذن حذذذدوث زيذذذادة يف نسذذبة الذذذوالدات الذذذيت تذذذتم مبسذذذاعدة  - 24
يف املائذذذذة يف عذذذذام  53عذذذذاملني صذذذذحيني مهذذذذرة يف املنذذذذاطق الناميذذذذة، وذلذذذذك مذذذذن 

، فذذذهن إحذذذدى الدراسذذذات التحليليذذذة 2008يف املائذذذة يف عذذذام  63إ   1990
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األكادمييذذذة الذذذيت أجريذذذت مذذذؤخرا وجذذذدت أن املعذذذدل السذذذنوي الضفذذذاض الوفيذذذات 
، وهذذو مذذا يقذذل 2008و  1990يف املائذذة فيمذذا بذذني عذذامي  1.3النفاسذذية بلذذغ 

يف املائذذذة الذذذالزم لتحقيذذذق اهلذذذدف  5.5بقذذذدر كبذذذري عذذذن معذذذدل االضفذذذاض البذذذالغ 
إلمنائيذذة لأللفيذذة. وميثذذل تذذوفري الرعايذذة الصذذحية اخلاصذذة احملذذدد يف إطذذار األهذذداف ا

باألمومذذذة للنسذذذاء الفقذذذريات ونسذذذاء املنذذذاطق الريفيذذذة شذذذاغال مذذذن الشذذذواغل الباعثذذذة 
 على القلق بشكل خاص يف هذا الصدد.

وقذذد حتقذذق قذذدر مذذن التقذذدم حنذذو دفذذيض نسذذبة مذذن ال تتذذوافر هلذذم سذذبل  - 25
د ارتفعذذذذت نسذذذذبة مذذذذن يتذذذذوافر هلذذذذم احلصذذذذول علذذذذى ميذذذذاه نظيفذذذذة إ  النصذذذذف. فقذذذذ
سنذذن للميذذاه يف البلذذدان الناميذذة مذذن  إ   1990يف املائذذة يف عذذذام  71مصذذدر حما

. ولكذذذذن نسذذذذبة الذذذذذين تتذذذذوافر هلذذذذم مرافذذذذق صذذذذحية 2008يف املائذذذذة يف عذذذذام  84
ذذذذذذذذنة زادت مبقذذذذذذذذدار  سن  1990نقطذذذذذذذذة مئويذذذذذذذذة فقذذذذذذذذط فيمذذذذذذذذا بذذذذذذذذني عذذذذذذذذامي  11حما

ليذذذذون علذذذذى األقذذذذل مذذذذذن م 100. وثبذذذذت أن هذذذذدف حتسذذذذني معيشذذذذة 2008 و
ساكين األحياء الفقرية أقل طموحا بكثذري ممذا يلذزم لعكذس اجتذاه التزايذد يف أعذداد 

 ساكين األحياء الفقرية. 
حذحن اآلن، جنذح تنفيذذ بروتوكذول مونرتيذال يف اإل ذاء  1986ومنذ عام  - 26

يف املائذذذة مذذذن مجيذذذع املذذذواد املسذذذتنفدة  98التذذذدرني إلنتذذذاج واسذذذتخدام أكثذذذر مذذذن 
لألوزون اخلاضعة للرقابة. وعلذى العكذس مذن ذلذك، كذان معذدل ازديذاد انبعاثذات 

أعلذى بكثذري ممذا كذان عليذه  2004-1995ثاين أكسيد الكربذون خذالل الفذرتة 
، وال يذذزال هذذذذه االجتذذاه مسذذتمرا دون تغذذذري. ويف 1994-1970خذذالل الفذذرتة 

منهذذا جزئيذذا حذذني أن املعذذدالت الصذذافية إلزالذذة الغابذذات قذذد اضفضذذت، ألسذذباب 
 5.6جهذذذود إعذذذادة زراعذذذة الغابذذذات، فهنذذذه مذذذا زال يافقذذذد حاليذذذا كذذذل سذذذنة حذذذوايل 

ماليذذذذني هكتذذذذار مذذذذن الغطذذذذاء احلرجذذذذي علذذذذى مسذذذذتوى العذذذذاص. وص يتحقذذذذق هذذذذدف 
. وال يذذذذزال حنذذذذذو 2010خفذذذذض معذذذذدل فقذذذذدان التنذذذذوع البيولذذذذذوجي حبلذذذذول عذذذذام 

راء أخطذذار نذذوع مذذن أنذذواع النبذذات واحليذذوان معرضذذة لالنقذذراض مذذن جذذ 17 000
رئيسذذذذذية مثذذذذذل فذذذذذرط االسذذذذذتهالك، وفقذذذذذدان املوئذذذذذل، واألنذذذذذواع األحيائيذذذذذة املزامحذذذذذة، 

 والتلوث، وتغري املناخ. 
 120زهذذاء  2009وبلغذذت املسذذاعدة اإلمنائيذذة الرمسيذذة املقدمذذة يف عذذام  - 27

بليذذذذون دوالر )بأسذذذذعار عذذذذام  20بليذذذذون دوالر. وسذذذذيلزم إضذذذذافة تذذذذدفقات تنذذذذاهز 
املزمذذذذع تقدميذذذذه هذذذذذا العذذذذام، كذذذذي يتحقذذذذق هذذذذدف املسذذذذاعدة ( إ  املبلذذذذغ 2009

، 2010اإلمنائيذذذة الرمسيذذذذة الذذذذذي حددتذذذذه جمموعذذذة الثمانيذذذذة يف غلذذذذن إيغلذذذذز لعذذذذام 
. وسذيلزم مذن هذذا املبلذغ 2009بليذون دوالر بأسذعار عذام  146والذي يقارب 
بليذذذذذذذون دوالر للوفذذذذذذذاء بااللتزامذذذذذذذات املتعلقذذذذذذذة بأفريقيذذذذذذذا. ويف عذذذذذذذام  16اإلضذذذذذذذايف 

بلغذذذت املسذذذاعدة اإلمنائيذذذة الرمسيذذذة املقدمذذذة إ  أقذذذل البلذذذدان منذذذوا نسذذذبة  ،2008
يف املائة من جممذوع الذدخل القذومي اإلمجذايل ببلذدان األعضذاء يف  0.09تكافئ 
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جلنذذة املسذذذاعدة اإلمنائيذذة التابعذذذة ملنظمذذة التعذذذاون والتنميذذة يف امليذذذدان االقتصذذذادي، 
عضذذذاء اهلذذذدف احملذذذدد لذذذه حيذذذث اسذذذتوي عذذذدد يقذذذل عذذذن نصذذذف هذذذذه البلذذذدان األ
يف  0.20إ   0.15للمعونذذة املقدمذذة إ  أقذذل البلذذدان منذذوا، الذذذي يذذرتاوح مذذن 

 املائة من الدخل القومي اإلمجايل.
ونذذذري حاليذذذا ادذذذاذ عذذذدد مذذذن املبذذذادرات املهمذذذة لتعجيذذذل خطذذذى التقذذذدم  - 28

تفذذذق صذذذوب حتقيذذذق األهذذذداف اإلمنائيذذذة لأللفيذذذة وغريهذذذا مذذذن األهذذذداف اإلمنائيذذذة امل
، وعلى سذبيل املتابعذة ملذؤمتر األمذم املتحذدة املتعلذق 2009عليها دوليا. ويف عام 

باألزمذذذة املاليذذذة واالقتصذذذادية العامليذذذة وتأثريهذذذا يف التنميذذذة، كلفذذذت اجلمعيذذذة العامذذذة 
فريقذذذا عذذذامال خمصصذذذا مفتذذذوح العضذذذوية مبعاجلذذذة جمموعذذذة متنوعذذذة مذذذن التحذذذديات 

إلصذذذذالح. وقذذذذد ركذذذذز الفريذذذذق العامذذذذل علذذذذى املاثلذذذذة يف جمذذذذايل التصذذذذدي لألزمذذذذة وا
التخفيذذذذف مذذذذن آثذذذذار األزمذذذذة االقتصذذذذادية يف التنميذذذذة، ومسذذذذائل إصذذذذالح الذذذذنظم، 

 وتعزيز دور األمم املتحدة يف جمال احلوكمة االقتصادية العاملية. 
وتواصذذذذذل منظومذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذذدة التقذذذذذدم يف تنفيذذذذذذ مبادراهتذذذذذا التسذذذذذع  - 29

يت ترمذذذي إ  مسذذذاعدة البلذذذدان علذذذى حتمذذذل وطذذذأة املشذذذرتكة ملواجهذذذة األزمذذذات، الذذذ
التذأثري املتذذداعي لألزمذة االقتصذذادية والتعذايف منذذه، مبذا يف ذلذذك مبذادرة احلذذد األد  
للحمايذذذة االجتماعيذذذة، وامليثذذذاق العذذذاملي لتذذذوفري فذذذرص العمذذذل. وبقذذذدر مماثذذذل مذذذن 
غ الرتكيذذز علذذى موضذذوع العمالذذة وفذذرص العمذذل الكذذر ، تكاتفذذت املنظومذذة يف صذذو 

خطة عمل لعقد األمم املتحذدة الثذاين للقضذاء علذى الفقذر، ياتذوخى أن تسذهم يف 
زيذذذادة االتسذذذاق والتكامذذذل بذذذني اجلهذذذود املبذولذذذة علذذذى نطذذذاق املنظومذذذة للتصذذذدي 

 لألزمة االقتصادية وتأثرياهتا املستمرة. 
وعلى وجذه اإلمجذال، تاذربز جتربذة السذنة املاضذية احلاجذة امللحذة إ  توجيذه  - 30

خطة األولويذات اإلمنائيذة حنذو جعذل االسذرتاتيجيات اإلمنائيذة اسذرتاتيجيات مملوكذة 
وطنيا جتمع بني أهذداف النمذو االقتصذادي اجلذريء وأهذداف التنميذة االجتماعيذة 

ات مسذذذائل العمالذذذة الكاملذذذة املسذذذتدامة. وينبغذذذي أن تسذذذتهدف هذذذذه االسذذذرتاتيجي
والذذذنقص يف فذذذرص العمذذذل الكذذذر ، وتعزيذذذز عمليذذذة إنذذذاد فذذذرص العمذذذل عذذذن طريذذذق 

وتوسذذذذيع نطذذذذاق اهلياكذذذذل األساسذذذذية “ اخلضذذذذراء”االسذذذذتثمار يف تذذذذوفري الوظذذذذائف 
العموميذذة، وتقويذذة احلمايذذة االجتماعيذذة، وتذذوفري احلذذوافز الذذيت جتعذذل القطذذاع اخلذذاص 

وينشذئ وظذائف جديذدة، وإعذادة توجيذه السياسذات  يابقي على الوظذائف القائمذة
 الصناعية إ  مسار إمنائي منخفض الكربون.

ويوفر االجتماع العام الرفيذع املسذتوى للجمعيذة العامذة بشذأن، األهذداف  - 31
اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة الذذذذذي سذذذذيعقد يف أيلول/سذذذذبتمرب فرصذذذذة فريذذذذدة لتعزيذذذذز اجلهذذذذود 

، وتعزيذذذز 2015املسذذذرية حنذذذو عذذذام والشذذذركات اجلماعيذذذة مذذذن أجذذذل دفذذذع عجلذذذة 
التقذذذدم احملذذذرز علذذذى صذذذعيد خطذذذة التنميذذذة العامليذذذة األوسذذذع نطاقذذذا. وإنذذذين ألشذذذجع 
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بقذوة مجيذذع اجلهذات املعنيذذة علذذى املشذاركة يف عمليذذة مذذؤمتر القمذة وأن جتلذذ  معهذذا 
 .  2015إ  املؤمتر التزاما جمددا بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

 
 حتياجات الخاصة ألفريقيااال - 2 

انقضذذى عقذذد كامذذل شذذهد التزمذذا راسذذخا باإلصذذالح وبتحقيذذق االسذذتقرار  - 32
السياسذذي واالقتصذذادي وبذذذدأ يذذؤتى تذذذأثريه املرجذذو علذذى مسذذذار التنميذذة يف أفريقيذذذا. 

وأفريقيذا جنذوب الصذحراء الكذربى تتمتذع مبعذدل  2000ويف الواقع أنذه منذذ عذام 
القتصذذادات الناهضذذة. وقذذد أبذذدت أفريقيذذا علذذى للنمذذو يفذذوق معذذدالت عذذدد مذذن ا

وجذذه اإلمجذذال قذذدرا مذذن التحمذذل لصذذدمة األزمذذة املاليذذة واالقتصذذادية يفذذوق مذذا بذذدا 
مذذذن كثذذذري مذذذن منذذذاطق العذذذاص األخذذذرى، وياتوقذذذع أن تتعذذذاي مذذذن آثارهذذذا علذذذى حنذذذو 
أسذذذرع مذذذن أمريكذذذا الالتينيذذذة وأوروبذذذا ووسذذذط آسذذذيا. وبذذذالرغم مذذذن ذلذذذك، تسذذذببت 

لفعذذذذذل يف إبطذذذذذاء النمذذذذذو االقتصذذذذذادي عمذذذذذا عهدتذذذذذه أفريقيذذذذذا سذذذذذذابقا، األزمذذذذذات با
فهبطذذذذذت حصذذذذذائل الصذذذذذادرات، والتحذذذذذويالت املاليذذذذذة مذذذذذن األفذذذذذريقيني باخلذذذذذارج، 
وأنشذذذذطة االسذذذذتثمار األجنذذذذف املباشذذذذر. ويفيذذذذد االسذذذذتكمال الصذذذذادر يف منتصذذذذف 

أن  2010لتقريذذذذر احلالذذذذة والتوقعذذذذات االقتصذذذذادية يف العذذذذاص لعذذذذام  2010عذذذذام 
يف املائذذة يف  2.4دل التجميعذذي التقذذديري للنمذذو االقتصذذادي يف أفريقيذذا بلذذغ املعذذ
، بعذذذذد أن كذذذذان 2010يف املائذذذذة يف عذذذذام  4.7، وياتوقذذذذع أن يبلذذذذغ 2009عذذذذام 

 .  2007-2004يف املائة خالل الفرتة  5.7متوسطه يناهز 
وحذذذذذحن بعذذذذذد أن ينشذذذذذط تيذذذذذار االنتعذذذذذاش يف االقتصذذذذذادات املتقدمذذذذذة، قذذذذذد  - 33

أثري النذذذذذاجم عذذذذذن األزمذذذذذات مذذذذذن حيذذذذذث البطالذذذذذة ومسذذذذذتوى الرعايذذذذذة يسذذذذذتمر التذذذذذ
االجتماعيذذة يف أفريقيذذا نتيجذذة لذذنقص تذذدابري احلمايذذة االجتماعيذذة الذذيت تعذذوض عذذن 
التأثري السلف للركود العاملي علذى األسذر املعيشذية وعلذى فئذات معينذة مذن الفئذات 

 الضعيفة. 
يلذذذزم إيذذذالء اهتمذذذام ولكذذذي تتسذذذارع خطذذذى التقذذذدم علذذذى مسذذذار التنميذذذة،  - 34

ذذذذت بعذذذض اخلطذذذوات  خذذذاص لتحسذذذني وضذذذع املذذذرأة والفتذذذاة يف أفريقيذذذا. وقذذذد اد 
، أصذذبحت قائمذذة البلذذدان 2010اإلنابيذذة يف هذذذا الصذذدد. ففذذي شذذباط/فرباير 

العشرة األو  يف العاص من حيذث النسذبة املئويذة للمذرأة يف اجملذالس الربملانيذة تضذم 
انذذدا هذي البلذد الوحيذذد يف العذاص الذذذي أصذبحت فيذذه أربعذة مذن بلذذدان أفريقيذا. ورو 

أغلبيذة أعضذذاء الربملذذان مذذن النسذاء. وعلذذى الذذرغم مذذن ذلذك، فذذهن النسذذاء يف مجيذذع 
أحنذذذذذذاء املنطقذذذذذذة مذذذذذذا زلذذذذذذن يذذذذذذواجهن العنذذذذذذف والتمييذذذذذذز ويعذذذذذذانني مذذذذذذن املمارسذذذذذذات 
 واملعتقدات التقليدية الضارة ويقاسني بقدر غري متناس  من اجلوع والفقر. 

وأفريقيذذذذا لذذذذديها القذذذذدرة علذذذذى حتقيذذذذق األهذذذذداف اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة. فهذذذذي  - 35
تتمتذذع بثذذروات بشذذرية وماديذذة هائلذذة. والنذذاس يف أفريقيذذا ليسذذوا حباجذذة إ  الشذذفقة 
وال إ  الصذذدقة، بذذل  تذذاجون إ  األدوات الذذيت متكذذنهم مذذن إنذذاد فذذرص العمذذل 
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ي بذالوعود الذيت تعهذدت  ذا وإدرار الدخل. وينبغي للبلذدان املتقدمذة النمذو أن تفذ
مذذرارا يف مذذؤمترات قمذذة جمموعذذة الثمانيذذة وجمموعذذة العشذذرين، ويف األمذذم املتحذذدة، 
مبضذذاعفة املعونذذة املقدمذذة إ  أفريقيذذا إ  مثليهذذا. بيذذد أنذذه وفقذذا ملذذا تفيذذد بذذه منظمذذة 
التعذذذاون والتنميذذذة يف امليذذذدان االقتصذذذادي، مذذذن املذذذرجح أن تتلقذذذى أفريقيذذذا يف عذذذام 

بليذذذذون دوالر فقذذذذط )باألسذذذذعار اجلاريذذذذة( مذذذذن الزيذذذذادة الذذذذيت  11وايل حذذذذ 2010
بليذذذذذون دوالر  25تقذذذذذررت يف غلذذذذذن إيغلذذذذذز للمسذذذذذاعدة اإلمنائيذذذذذة الرمسيذذذذذة وقذذذذذدرها 

(. وياعذذزى هذذذا يف معظمذذذه 2004)مقيسذذة باألسذذعار ومعذذدالت التضذذخم لعذذام 
الذذيت إ  عذذدم الوفذذاء بااللتزامذذات مذذن جانذذ  عذذدد مذذن اجلهذذات املاحنذذة الرئيسذذية 

 تقدم حصصا كبرية من املساعدة اإلمنائية الرمسية ألفريقيا.
ويركذذز الفريذذق التذذوجيهي التذذابع لألمذذني العذذام واملعذذين باألهذذداف اإلمنائيذذة  - 36

لأللفيذذذذة يف أفريقيذذذذا علذذذذى االحتياجذذذذات احملذذذذددة يف بعذذذذض اجملذذذذاالت احليويذذذذة ذات 
والتجذذارة. هلياكذل األساسذية األ يذة االسذرتاتيجية مثذذل الصذحة والتعلذيم والزراعذذة وا

قذذذذد أوضذذذذح الفريذذذذق للمجتمذذذذع الذذذذدويل الوجهذذذذة السذذذذليمة بشذذذذأن مذذذذا يلذذذذزم لتذذذذدعيم 
اجلهذذذود الذاتيذذذة الذذذيت تبذذذذهلا أفريقيذذذا لتحقيذذذق إمكانياهتذذذا الذذذوفرية وبلذذذوغ األهذذذداف 
اإلمنائيذذة لأللفيذذة. فعلذذى سذذبيل املثذذال، يتواصذذل إحذذراز التقذذدم يف أحنذذاء أفريقيذذا يف 

والسذل ومتالزمذة نقذص املناعذة املكتسذ  )اإليذدز(.  املالريذامثل مكافحة أمراض 
وأفريقيذذذذا يف سذذذذبيلها حاليذذذذا إ  بلذذذذوغ هذذذذدف اإل ذذذذاء التذذذذام للوفيذذذذات الناجتذذذذة عذذذذن 

يف أفريقيذذذا جنذذذوب الصذذذحراء الكذذذربى. وإضذذذافة إ   2015املالريذذذا حبلذذذول عذذذام 
احلوكمذة  ذلك، ركزت جهذود منظومذة األمذم املتحذدة علذى تقذد  الذدعم يف جمذايل

وبنذذذذاء القذذذذدرات املؤسسذذذذية، يملذذذذة وسذذذذائل منهذذذذا تعزيذذذذز قذذذذدرات املذذذذوارد البشذذذذرية 
والقذذدرات القياديذذة يف حقذذل اخلدمذذة العامذذة يميذذع مسذذتوياته، فضذذال عذذن تطبيذذق 
أسذذذذذذالي  احلوكمذذذذذذة اإللكرتونيذذذذذذة وتسذذذذذذخري تكنولوجيذذذذذذا املعلومذذذذذذات واالتصذذذذذذاالت 

اللتزامذذات جتذذاه أفريقيذذا مثارهذذا، ألغذذراض التنميذذة. ويف هذذذه اجملذذاالت أيضذذا، آتذذت ا
 وأصبحت بلدان كثرية تنعم حاليا باالستقرار السياسي.

 
 السالم واألمن -باء  

إن واجذذذذ  منذذذذع نشذذذذوب النزاعذذذذات العنيفذذذذة وكبحهذذذذا وتسذذذذويتها واجذذذذ   - 37
مكذذرس يف ميثذذاق األمذذم املتحذذدة ويشذذكل ركيذذزة حموريذذة مذذن ركذذائز عمذذل املنظمذذة. 

ضذذاعفت منظومذذة األمذذم املتحذذدة جهودهذذا املبذولذذة  وعلذذى مذذدار السذذنة املاضذذية،
يف ممارسذذذذذذة الدبلوماسذذذذذذية الوقائيذذذذذذة، وحتسذذذذذذني قذذذذذذدراهتا علذذذذذذى مواجهذذذذذذة األزمذذذذذذات، 
ومعاجلة حذاالت النزاعذات العنيفذة، وبنذاء السذالم املسذتدام بعذد انتهذاء النزاعذات. 
ومذذذن الواضذذذح أنذذذه لكذذذي تذذذتمكن األمذذذم املتحذذذدة مذذذن معاجلذذذة األزمذذذات السياسذذذية 

أفضذذل وحذذل تلذذك األزمذذات علذذى حنذذو أكثذذر اسذذتدامة، نذذ  أن يانظذذر إ   بشذكل
أدوات مثذذل حفذذظ السذذالم وبنذذاء السذذالم علذذى أ ذذا جذذزء مذذن احلذذل السياسذذي ال 

 على أ ا بديل له.
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 الدبلوماسية الوقائية ودعم عمليات السالم - 1 
عذذذذذن طريذذذذذق العمذذذذذل علذذذذذى حنذذذذذو وثيذذذذذق مذذذذذع العناصذذذذذر الفاعلذذذذذة الوطنيذذذذذة،  - 38

األمذذذم املتحذذذدة علذذذذى قذذذدر أكذذذرب مذذذذن االسذذذتباقية واملرونذذذة والفعاليذذذذة يف أصذذذبحت 
معاجلذذة التذذوترات السياسذذية املتصذذاعدة واألزمذذات الناشذذئة. وطيلذذة السذذنة املاضذذية، 
قذذادت املنظمذذة عمليذذات للوسذذاطة أو سذذاعدت يف االضذذطالع  ذذا يف أكثذذر مذذن 

ر املهذذذين علذذذى بلذذذدا يف أربذذذع مذذذن قذذذارات العذذذاص. وقذذذد أاضذذذفي طذذذابع االقتذذذدا 20
خذذدمات دعذذم الوسذذاطة عذذن طريذذق بنذذاء املعذذارف والقذذدرات وتكذذوين شذذبكة مذذن 
اخلذربات الفنيذذة، وواضذذعت اسذذرتاتيجية بشذذأن البعذذد اجلنسذذاين والوسذذاطة تسذذتهدف 
تشذذجيع مشذذاركة املذذرأة علذذى حنذذو أكثذذر فعاليذذة يف عمليذذات السذذالم. ودعمذذا هلذذذه 

ة مذذذع األعضذذذاء يف مبذذذادرة األمذذذم االسذذذرتاتيجية، تشذذذاركت إدارة الشذذذؤون السياسذذذي
املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف حذاالت النذزاع، وذلذك يف تنظذيم نذدوة رفيعذة 
املستوى بشأن معاجلذة مسذألة العنذف اجلنسذي املتصذل حبذاالت النذزاع يف اتفاقذات 
الوسذذذذاطة والسذذذذالم. وازدادت أيضذذذذا اجلهذذذذود الراميذذذذة إ  تذذذذوفري مزيذذذذد مذذذذن الذذذذدعم 

ني ألفرقذذذذذذذذة األمذذذذذذذذذم املتحذذذذذذذذذدة القطريذذذذذذذذة العاملذذذذذذذذذة يف بيئذذذذذذذذذات والتوجيذذذذذذذذه السياسذذذذذذذذذي
 سياسيا. معقدة

وقذذذذد أولذذذذت جهذذذذود املنظمذذذذة املبذولذذذذة يف السذذذذنة املاضذذذذية اهتمامذذذذا كبذذذذريا  - 39
ألفريقيذذا والشذذرق األوسذذط، واسذذتلزم ذلذذك تذذدخالت مذذن مجيذذع األنذذواع، بذذدءا مذذن 

 .منع نشوب النزاعات وانتهاء بتقد  الدعم ألنشطة توطيد السالم
ويف أفريقيذذذذا، تعاونذذذذت األمذذذذم املتحذذذذدة علذذذذى حنذذذذو وثيذذذذق مذذذذع املنظمذذذذات  - 40

اإلقليميذذذة ودون اإلقليميذذذة يف العمذذذل علذذذى العذذذودة السذذذريعة والسذذذلمية إ  النظذذذام 
 بيساو ومدغشقر والنيجر. -الدستوري وتاليف نشوب العنف يف غينيا وغينيا 

شذذامال يف املذحبذذة الذذيت ويف غينيذذا، أجذذرت جلنذذة التحقيذذق الدوليذذة حتقيقذذا  - 41
، أولذذت فيذذه اهتمامذذا خاصذذا ملذذا وقذذع فيهذذا 2009أيلول/سذذبتمرب  29وقعذذت يف 

مذذذذن عنذذذذف جنسذذذذي. ومارسذذذذت األمذذذذم املتحذذذذدة الدبلوماسذذذذية الوقائيذذذذة، يف إطذذذذار 
شذذراكة مذذع اجلماعذذة االقتصذذادية لذذدول غذذرب أفريقيذذا واالحتذذاد األفريقذذي. وأجذذرت 

ن الشذذذريكني، تقييمذذذا لالحتياجذذذات يف األمذذذم املتحذذذدة أيضذذذا، بالتعذذذاون مذذذع هذذذذي
جمذذذذال إصذذذذالح القطذذذذاع األمذذذذين، الذذذذذي يشذذذذكل عنصذذذذرا حامسذذذذا وضذذذذروريا لتوطيذذذذد 

 االستقرار الطويل األمد يف هذا البلد.
وسذذذاعدت األمذذذذم املتحذذذدة حكومذذذذة سذذذرياليون يف جمذذذذايل توطيذذذد السذذذذالم  - 42

نذة يف متابعذة ومنع نشذوب النذزاع. وادذذت املسذاعدة يف اجملذال األول شذكل املعاو 
تنفيذذذ االتفاقذذذات السياسذذذية الرئيسذذذية، بينمذذذا مشلذذذت يف اجملذذذال الثذذذاين ادذذذاذ تذذذدابري 

 .2012لبناء الثقة تأهبا النتخابات عام 
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ويف الصحراء الغربيذة، واصذلت األمذم املتحذدة العمذل مذع املغذرب وجبهذة  - 43
دى الطذرفني البوليساريو، وكذذلك مذع البلذدان اجملذاورة، للتوصذل إ  حذل مقبذول لذ

 ملسألة تقرير املصري لشع  الصحراء الغربية.
وقامذذذت األمذذذم املتحذذذدة بتيسذذذري عمليذذذة السذذذالم يف املنطقذذذة الشذذذرقية مذذذن  - 44

مجهوريذذذذة الكونغذذذذو الدميقراطيذذذذة، الذذذذيت أسذذذذهمت يف حتقيذذذذق تقذذذذارب بذذذذني كينشاسذذذذا 
وكيغذذذايل. وواصذذذلت األمذذذم املتحذذذدة أيضذذذا تقذذذد  املسذذذاعدة يف التسذذذوية السذذذلمية 

 للنزاعات احلدودية بني الكامريون ونيجرييا، وبني غابون وغينيا االستوائية.
ويف مجهوريذذة أفريقيذذا الوسذذطى، أسذذهمت األمذذم املتحذذدة يف دعذذم بعذذض  - 45

العناصذذذذر احلرجذذذذة لعمليذذذذة السذذذذالم، مثذذذذل عمليذذذذة نذذذذزع سذذذذالح احملذذذذاربني السذذذذابقني 
ماعذذذذات وتسذذذذر هم وإعذذذذادة إدمذذذذاجهم. وشذذذذجعت كذذذذذلك علذذذذى إشذذذذراك كذذذذل اجل

 املسلحة يف عملية السالم.
وتعزيذذذذذزا للمنظومذذذذذة اهليكليذذذذذة ملنذذذذذع نشذذذذذوب النزاعذذذذذات يف غذذذذذرب أفريقيذذذذذا،  - 46

قذذدمت املنظمذذة الذذدعم، عذذن طريذذق املكتذذ  اإلقليمذذي، ألنشذذطة مكافحذذة االجتذذار 
 باملخدرات واجلرمية املنظمة.

ويف الصذذذذذومال، نفذذذذذذت املنظمذذذذذة ودوهلذذذذذا األعضذذذذذاء اسذذذذذرتاتيجية لتذذذذذدعيم  - 47
عمليذذات السذذالم اهلشذذة يف ذلذذك البلذذد. وقذذد اسذذتمر طيلذذة العذذام حتذذديث خطذذط 
التأه  الحتمذال أن يقذرر جملذس األمذن نشذر بعثذة لألمذم املتحذدة حلفذظ السذالم 

 هناك.
ويف الشذذذرق األوسذذذذط، قذذذدمت البعثذذذذات السياسذذذذية املوفذذذدة مذذذذن املنظمذذذذة  - 48

السذذذذالم.  الذذذذدعم لعذذذذدة بلذذذذدان دذذذذوض رحلذذذذة التحذذذذول الصذذذذع  مذذذذن احلذذذذرب إ 
وسذذذذذذعت املنظمذذذذذذة جاهذذذذذذدة إ  هتيئذذذذذذة الظذذذذذذروف املواتيذذذذذذة السذذذذذذتئناف املفاوضذذذذذذات 
السياسذذذذية بذذذذني اإلسذذذذرائيليني والفلسذذذذطينيني. وسذذذذاعدت األمذذذذم املتحذذذذدة يف إدارة 
عمليذذذة وقذذذف القتذذذال بذذذني إسذذذرائيل ولبنذذذان وشذذذجعت حكومذذذة لبنذذذان علذذذى صذذذوغ 

د دأبذذذذت األمذذذذم اسذذذذرتاتيجية شذذذذاملة بشذذذذأن احلذذذذدود إلنفذذذذاذ حظذذذذر األسذذذذلحة. وقذذذذ
 املتحدة على املناداة بهعادة فتح املعابر يف غزة فتحا تاما.

وشذذذذاركت األمذذذذم املتحذذذذدة مشذذذذاركة نشذذذذطة يف اجملموعذذذذة الرباعيذذذذة املعنيذذذذة  - 49
بالشذذرق األوسذذط، وذلذذك يف جمذذال دعذذم جهذذود التوصذذل إ  تسذذوية أوسذذع نطاقذذا 

ويف اآلونذذذذذذة  يف الشذذذذذذرق األوسذذذذذذط ومواجهذذذذذذة التطذذذذذذورات املسذذذذذذتجدة يف املنطقذذذذذذة.
األخذذذذرية، يف أعقذذذذاب هجذذذذوم إسذذذذرائيل علذذذذى قافلذذذذة سذذذذفن للمسذذذذاعدة اإلنسذذذذانية  
كانذذذت متجهذذذة إ  غذذذزة وحتويلهذذذا عذذذن مسذذذارها، يشذذذارك األمذذذني العذذذام يف صذذذوغ 
مقرتحذذذات متسذذذقة مذذذع البيذذذان الرئاسذذذي الصذذذادر عذذذن جملذذذس األمذذذن بشذذذأن هذذذذه 

باملصذذذذذداقية  (، مذذذذذن أجذذذذذل إجذذذذذراء حتقيذذذذذق دويل يتسذذذذذمS/PRST/2010/9املسذذذذذألة )
 الصلة. والشفافية يف األحداث ذات
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ويف العذذذذراق، أسذذذذهمت األمذذذذم املتحذذذذدة يف حذذذذل مذذذذأزق اخلذذذذالف بشذذذذأن  - 50
قانون االنتخاب يف ذلك البلذد، ممذا مهذد الطريذق إلجذراء االنتخابذات الوطنيذة يف 

. ونتمذذذع ممثلذذذو حكومذذذة العذذذراق وحكومذذذة إقلذذذيم كردسذذذتان 2010آذار/مذذذارس 
ف بعثذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة لتقذذذذد  املسذذذذاعدة إ  العذذذذراق، عذذذذن العراقذذذذي حتذذذذت إشذذذذرا

طريذذق فرقذذة عمذذل رفيعذذة املسذذتوى، ملناقشذذة تقذذارير البعثذذة بشذذأن احلذذدود الداخليذذة 
 املختلف عليها.

ويف سذذري النكذذا، يتواصذذل األمذذني العذذام، مذذع احلكومذذة وفقذذا لاللتزامذذات  - 51
. وبنذذذاء علذذذى 2009يو املنصذذذوص عليهذذذا يف البيذذذان املشذذذرتك الصذذذادر يف أيار/مذذذا

ذلذذك، تذذدعم منظومذذة األمذذم املتحذذدة عمليذذة املصذذاحلة والتوصذذل إ  حذذل سياسذذي 
مسذذذتدام يسذذذتجي  لتطلعذذذات مجيذذذع الطوائذذذف ويعذذذاس مظاملهذذذا؛ وتقذذذدم املسذذذاعدة 
يف إعذذذذادة املشذذذذردين إ  ديذذذذارهم وإعذذذذادة تذذذذوطينهم، مبذذذذن فذذذذيهم األطفذذذذال اجلنذذذذود 

بعمليذذة للمسذذاءلة تتنذذاول أي انتهاكذذات السذذابقون؛ وتواصذذل الذذدعوة إ  النهذذوض 
 مدعاة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

ومشلذذذذت جهذذذذود املشذذذذاركة يف أحنذذذذاء العذذذذاص األخذذذذرى مذذذذا يلذذذذي: مسذذذذاعدة  - 52
احلكومات يف وسط آسيا يف صذوغ ترتيبذات لذردارة املشذرتكة ملذوارد امليذاه والطاقذة 

مذذذن برنذذذامج ملنذذذع نشذذذوب النزاعذذذات؛ ودعذذذم احلذذذوار  املشذذذرتكة بوصذذذف ذلذذذك جذذذزءا
بشذذذذأن مسذذذذألة االسذذذذم بذذذذني اليونذذذذان ومجهوريذذذذة مقذذذذدونيا اليوغوسذذذذالفية السذذذذابقة؛ 
وتيسذذذذري إجذذذذراء مفاوضذذذذات كاملذذذذة بغيذذذذة التوصذذذذل إ  تسذذذذوية شذذذذاملة يف قذذذذربص؛ 
واملسذذذذاعدة يف التسذذذذوية السذذذذلمية للخذذذذالف علذذذذى احلذذذذدود بذذذذني مجهوريذذذذة فنذذذذزويال 

 يانا.البوليفارية وغ
 

 حفظ السالم - 2 
يذذذؤدي حفذذذظ السذذذالم دورا بذذذالغ األ يذذذة يف املسذذذاعدة علذذذى إدامذذذة بقذذذاء  - 53

السذذذذذالم واالسذذذذذتقرار أو اسذذذذذتعادهتما يف البلذذذذذدان اخلارجذذذذذة مذذذذذن حذذذذذاالت نذذذذذزاع يف 
خمتلذذذف أحنذذذاء العذذذاص. وقذذذد بلذذذغ حفذذذظ السذذذالم الذذذذي تضذذذطلع بذذذه األمذذذم املتحذذذدة 

املوجذذودين قيذذد النشذذر، حيذذث وصذذل يف العذذام مسذذتوى غذذري مسذذبوق لعذذدد األفذذراد 
عقذذذد واحذذذد  فذذذرد منذذذذ 20 000فذذذرد، بعذذذد أن كذذذان  124 000املاضذذذي إ  

 فقط.
وكانت هتيئة البيئة التمكينيذة املواتيذة لالنتخابذات واملفاوضذات هذي جمذال  - 54

الرتكيذذذز األساسذذذي ألربذذذع مذذذن بعثذذذات حفذذذظ السذذذالم هذذذذا العذذذام. ففذذذي السذذذودان، 
املتحذذدة يف السذذودان الذذدعم لعمليذذة االنتخابذذات الذذيت أجريذذت  قذذدمت بعثذذة األمذذم
، إ  جانذذذذذذذ  تعزيذذذذذذذز القذذذذذذذدرة علذذذذذذذى محايذذذذذذذة املذذذذذذذدنيني. 2010يف نيسذذذذذذذان/ابريل 

وشذذذرعت البعثذذذة أيضذذذا يف تقذذذد  الذذذدعم للجهذذذات املعنيذذذة الرئيسذذذية يف التخطذذذيط 
، ويف التواصذذذل مذذذع تلذذذك 2011لالسذذذتفتاءين املقبلذذذني املقذذذرر إجرا  ذذذا يف عذذذام 
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جلهذذذذذات بشذذذذذأن ترتيبذذذذذات مذذذذذا بعذذذذذد االسذذذذذتفتاءين. ويف الوقذذذذذت نفسذذذذذه، أسذذذذذفرت ا
املفاوضذذذذات يف دارفذذذذور عذذذذن إبذذذذرام اتفاقذذذذات أوليذذذذة بذذذذني حكومذذذذة السذذذذودان وأحذذذذد 
حتالفذذات مجاعذذات املعارضذذة. بيذذد أنذذه ال يذذزال هنذذاك كثذذري ممذذا يلذذزم إجنذذازه لكفالذذة 

التوصذذذل إ  بقذذذاء عمليذذذة السذذذالم بذذذني الشذذذمال واجلنذذذوب علذذذى مسذذذارها وكفالذذذة 
اتفذذاق سذذالم جذذامع وشذذامل مذذن أجذذل دارفذذور. ومذذا زالذذت القيذذود املفروضذذة علذذى 
حريذذة حركذذة العمليذذة املختلطذذة لالحتذذاد األفريقذذي واألمذذم املتحذذدة يف دارفذذور تعرقذذل 

 قدرهتا على تنفيذ واليتها.
ويف كذذوت ديفذذذوار، أدت اخلالفذذذات علذذذى القائمذذذة النهائيذذذة للنذذذاخبني إ   - 55

تخابات، وشابت ذلذك عذدة حذوادث للعنذف. وواصذلت عمليذة األمذم إرجاء االن
املتحذذذدة يف كذذذوت ديفذذذوار وفريذذذق األمذذذم املتحذذذدة القطذذذري تقذذذد  الذذذدعم لعمليذذذة 

 تنفيذ اتفاقات واغادوغو السياسية وجهود توطيد السالم.
ويف أفغانسذذذذذذتان، قامذذذذذذت بعثذذذذذذة األمذذذذذذم املتحذذذذذذدة لتقذذذذذذد  املسذذذذذذاعدة إ   - 56

ملسذذاعدة التقنيذذة لعمليذذة إجذذراء االنتخابذذات يف آب/أغسذذطس أفغانسذذتان بتقذذد  ا
، مبذذذذا يف ذلذذذذك الذذذذدعم الذذذذالزم لتحقيذذذذق مشذذذذاركة املذذذذرأة، وبتيسذذذذري احلذذذذوار 2009

السياسذذذي مذذذن أجذذذل تسذذذوية املسذذذائل الناشذذذئة يف أعقذذذاب االنتخابذذذات. وواصذذذلت 
البعثذذذذة دعذذذذم عمليذذذذة تنسذذذذيق املعونذذذذات الدوليذذذذة وسذذذذاعدت احلكومذذذذة اجلديذذذذدة يف 

ع مبسذذذؤولياهتا املتزايذذذدة. بيذذذد أن انعذذذدام األمذذذن نلذذذ  حتذذذديات تعرقذذذل االضذذذطال
عمذذذل البعثذذذة، ومذذذن ذلذذذك وقذذذوع اعتذذذداء مفجذذذع علذذذى دار للضذذذيافة تابعذذذة لألمذذذم 

أودى حبيذذاة نسذذة مذذن  2009تشذذرين األول/أكتذذوبر  28املتحذذدة يف كابذذل يف 
 أفراد األمم املتحدة.

تقرار واالنتعذذذذذذذذذاش وهذذذذذذذذذيمن عنصذذذذذذذذذرا تعزيذذذذذذذذذز املؤسسذذذذذذذذذات ودعذذذذذذذذذم االسذذذذذذذذذ - 57
الذذيت اضذذطلعت  ذذا جمموعذذة أخذذرى مذذن بعثذذات حفذذظ  االقتصذذادي علذذى األعمذذال

ليشذيت وليربيذذا علذذى تعزيذذز مؤسسذذات األمذذن  - السذالم. فقذذد ركذذزت عمليتذذا تيمذذور
الذذذوطين وسذذذيادة القذذذانون، إ  جانذذذ  تيسذذذري مهذذذام اإلنعذذذاش وبنذذذاء السذذذالم. ويف 

ليشذيت الذدعم  -املتكاملذة يف تيمذور ليشيت، قدمت بعثذة األمذم املتحذدة  -تيمور 
ذذذذذرطية  لعمليذذذذة اسذذذذتئناف الشذذذذرطة الوطنيذذذذة التيموريذذذذة لالضذذذذطالع بالواجبذذذذات الش 
األساسية، وواصلت دعم احلكومذة يف جمذال تعزيذز مؤسسذات الدولذة. ويف ليربيذا، 
متكنذذذذت البعثذذذذة مذذذذن مواصذذذذلة خطذذذذوات التخفذذذذيض التذذذذدرني املقذذذذررة هلذذذذا واملرتبطذذذذة 

 ة حمددة.ببلوغ نقاط مرجعي
وأحذذذذرز أيضذذذذا تقذذذذدم ملمذذذذذوس يف عمليذذذذة السذذذذالم يف بورونذذذذدي، حيذذذذذث  - 58

بذذذذدأت جولذذذذة مذذذذن االنتخابذذذذات البالغذذذذة األ يذذذذة ستسذذذذتمر إ  مذذذذا بعذذذذد الصذذذذيف. 
وسذذذري هذذذذه االنتخابذذذات علذذذى حنذذذو سذذذلمي، بذذذرغم مذذذا شذذذا ا مذذذن خالفذذذات ومذذذن 

طذذرفني كانذذا  تنذذازع علذذى النتذذائج، دليذذل علذذى نضذذوج مثذذرة اتفذذاق السذذالم املذذربم بذذني
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متعاديني سابقا. وقد حاولت بعثذة حفذظ السذالم املضذطلع  ذا يف ذلذك البلذد إ  
 .2010كانون الثاين/يناير   1بعثة لبناء السالم يف 

وتولذذذت قذذذوة األمذذذم املتحذذذدة املؤقتذذذة يف لبنذذذان مراقبذذذة تنفيذذذذ اتفذذذاق وقذذذف  - 59
قرة نسذبيا القتال، فأسذهمت بذذلك، يف خضذم ظذروف صذعبة، يف هتيئذة بيئذة مسذت

يف جنذذوب لبنذذان. وسذذعت البعثذذة سذذعيا نشذذطا إ  تيسذذري التوصذذل إ  اتفذذاق يتذذيح 
للقذذذذوات اإلسذذذذرائيلية أن تغذذذذادر اجلذذذذزء الشذذذذمايل مذذذذن بلذذذذدة الغجذذذذر، علذذذذى النحذذذذو 

 (.2006) 1701املتوخى يف قرار جملس األمن 
وكانذذذذت هذذذذاييت تتقذذذذدم تقذذذذدما مطذذذذردا، بذذذذدعم مذذذذن بعثذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة  - 60

االسذذذتقرار يف هذذذاييت، صذذذذوب حتقيذذذق االسذذذتقرار واالنتعذذذاش االقتصذذذذادي لتحقيذذذق 
حينمذذا وقذذع الزلذذزال املذذدمر الذذذي عصذذف بذذذلك البلذذد. وقذذد جذذاوز عذذدد القتلذذى 

مذذن مذذوظفي املنظمذذة. وبلذذغ عذذدد املصذذابني  101شذذخص، مذذنهم  220 000
شذذخص، وقاذذدمت األضذذرار واخلسذذائر  300 000مذذن مذذواطين هذذاييت أكثذذر مذذن 

باليذذني دوالر مذذن دوالرات الواليذذات املتحذذدة. وبذذدأ علذذى الفذذور  7.8مبذذا قيمتذذه 
نشذذذذاط دويل هائذذذذل لتقذذذذد  املسذذذذاعدة، وأذن جملذذذذس األمذذذذن بأعذذذذداد إضذذذذافية مذذذذن 

 البعثة. اجلنود وأفراد الشرطة لدعم
وعق  وقوع الزلذزال، عملذت البعثذة علذى زيذادة املسذتويات الكليذة للقذوة  - 61

د الفوريذذة لرغاثذذة واإلنعذذاش وحتقيذذق االسذذتقرار. التابعذذة هلذذا مذذن أجذذل دعذذم اجلهذذو 
وتقذذذذوم البعثذذذذة حاليذذذذا بتذذذذوفري الذذذذدعم اللوجسذذذذيت واخلذذذذربة التقنيذذذذة ملسذذذذاعدة حكومذذذذة 
هاييت على مواصلة عملهذا، وبذدعم احلكومذة يف تعزيذز مؤسسذات سذيادة القذانون 
علذذذذى الصذذذذعيدين الذذذذوطين واحمللذذذذي، وتنفيذذذذذ اسذذذذرتاتيجيتها املتعلقذذذذة بهعذذذذادة تذذذذوطني 

ملشذذذذردين. وتقذذذذوم البعثذذذذة أيضذذذذا بذذذذدعم احلكومذذذذة واجمللذذذذس االنتخذذذذايب املؤقذذذذت يف ا
اإلعذذذداد إلجذذذراء االنتخابذذذات يف هذذذاييت وبتنسذذذيق املسذذذاعدات االنتخابيذذذة الدوليذذذة 

 املقدمة إ  ذلك البلد بالتعاون مع اجلهات الدولية املعنية األخرى.
يف حالذذة بعثتذذني وكذذان العنصذذر املهذذيمن علذذى اسذذرتاتيجية حفذذظ السذذالم  - 62

أخذذريني هذذو االنسذذحاب أو التخفذذيض التذذدرني. ففذذي تشذذاد، بذذدأت املناقشذذات 
بشذذأن مسذذتقبل بعثذذة األمذذم املتحذذدة يف مجهوريذذة أفريقيذذا الوسذذطى وتشذذاد بعذذد أن 
طالبذذذذذذت احلكومذذذذذذة بانسذذذذذذحا ا. وأاويل اهتمذذذذذذام خذذذذذذاص ملسذذذذذذأليت مواصذذذذذذلة محايذذذذذذة 

سذذانية يف شذذرقي تشذذاد. وقذذد حذذالف املشذذردين داخليذذا وتيسذذري تذذوفري املسذذاعدة اإلن
النجذذاح عمليذذة التخفذذيض التذذدرني للبعثذذة حذذحن اآلن، وتتقذذدم صذذوب االكتمذذال 

 .2010كانون األول/ديسمرب   31حبلول 
ويف مجهوريذذة الكونغذذو الدميقراطيذذة، بذذدأت مرحلذذة جديذذدة بتحويذذل بعثذذة  - 63

منظمذذذة األمذذذم  منظمذذذة األمذذذم املتحذذذدة يف مجهوريذذذة الكونغذذذو الدميقراطيذذذة إ  بعثذذذة
املتحذذدة لتحقيذذق االسذذتقرار يف مجهوريذذة الكونغذذو الدميقراطيذذة عقذذ  االتفذذاق بذذني 
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احلكومذذذذذذة واألمذذذذذذم املتحذذذذذذدة علذذذذذذى أن يكذذذذذذون التخفذذذذذذيض تذذذذذذدرنيا ومسذذذذذذتندا إ  
تقييمذذات مشذذرتكة لألحذذوال القائمذذة علذذى أرض الواقذذع. ويف الوقذذت نفسذذه، ونظذذرا 

رقية، واصذذلت البعثذذة جهودهذذا املبذولذذة إ  اسذذتمرار انعذذدام األمذذن يف املنطقذذة الشذذ
حلمايذذذذذة املذذذذذدنيني ودعذذذذذم تنفيذذذذذذ اخلطذذذذذط الوطنيذذذذذة للتصذذذذذدي لوجذذذذذود اجلماعذذذذذات 
املسذذذذلحة، بنذذذذاء علذذذذى سياسذذذذة قوامهذذذذا املشذذذذروطية الصذذذذارمة فيمذذذذا يتصذذذذل بسذذذذلوك 
القذوات املسذذلحة جلمهوريذذة الكونغذذو الدميقراطيذذة إزاء حقذذوق اإلنسذذان. وتواصذذلت 

 حتقيذذق االسذذتقرار وتعزيذذز احلوكمذذة، مبذذا يف ذلذذك حوكمذذة أيضذذا اجلهذذود الراميذذة إ 
 القطاع األمين.

وخذالل السذذنة املاضذذية، اشذذتد القلذذق مذن اسذذتخدام العنذذف اجلنسذذي علذذى  - 64
علذذى حنذذو منهجذذي ضذذد املذذدنيني يف النزاعذذات املسذذلحة علذذى أنذذه  نطذذاق واسذذع أو

بشذأن هذذا  تكتيك من تكتيكات احلرب. وقذد صذدر التقريذر األول لألمذني العذام
( مسذذتندا بصذذفة أساسذذية إ  التقذذارير الذذواردة مذذن بعثذذات S/2009/362املوضذذوع )

حفظ السالم، وأفصذح عذن وجذود ثغذرات خطذرية يف قذدرة أجهذزة األمذن والعدالذة 
احملليذذة علذذى التصذذدي لظذذاهرة اإلفذذالت مذذن العقذذاب، فضذذال عذذن وجذذود جوانذذ  

ن التوصذذذيات الرئيسذذذية للقصذذذور يف تذذذوفري اخلذذذدمات لضذذذحايا هذذذذا العنذذذف. وضذذذم
الواردة يف التقرير، اقرتح األمني العام تعيذني مسذؤول رفيذع الرتبذة لالضذطالع علذى 
نطذذاق منظومذذة األمذذم املتحذذدة باملسذذؤولية عذذن منذذع العنذذف اجلنسذذي والتصذذدي لذذه 
يف حذاالت النذذزاع وحذذاالت مذذا بعذذد انتهذذاء النذذزاع. ويف وقذذت الحذذق، عذذني األمذذني 

 النزاع. العنف اجلنسي يف حاالتالعام ممثال خاصا بشأن 
ويف إطذذار اسذذرتاتيجية أوسذذع نطاقذذا لتمكذذني املذذرأة، مذذا بذذرح األمذذني العذذام  - 65

يشذذجع الذذدول األعضذذاء علذذى تذذوفري مزيذذد مذذن أفذذراد حفذذظ السذذالم اإلنذذاث. وقذذد 
وضذذذذذذذعت إدارة عمليذذذذذذذذات حفذذذذذذذظ السذذذذذذذذالم مبذذذذذذذذاد  توجيهيذذذذذذذة حلفظذذذذذذذذة السذذذذذذذذالم 

 ذلك اسرتاتيجية للتدري  اجلنساين.العسكريني بشأن نوع اجلنس، ووضعت ك
والتزايذد املسذذتمر يف حجذم النشذذر ويف تنذوع وتعقذذد الواليذات املسذذندة إ   - 66

تتذذوافر مقابلذذه القذذدرات املناسذذبة. ويف احلقبذذة األخذذرية، أدى اخذذتالف  البعثذذات ال
اآلراء داخذذل جملذذس األمذذذن ولذذدى األطذذراف املعنيذذذة األخذذرى بشذذأن االسذذذرتاتيجية 

للبعثذذذات، وعذذذدم كفايذذذة املوافقذذذة مذذذن جانذذذ  احلكومذذذات املضذذذيفة، إ  السياسذذذية 
عرقلذة تنفيذذ الواليذات املسذندة مذن جملذس األمذن يف عذدة عمليذات. وقذد كشذفت 
األعبذذذذذذاء املتزايذذذذذذدة عذذذذذذن حمدوديذذذذذذة طاقذذذذذذة الذذذذذذنظم واهلياكذذذذذذل واألدوات األساسذذذذذذية 
للمنظمذذذذة يف مواجهذذذذة التحذذذذديات الذذذذيت تنطذذذذوي عليهذذذذا بعثذذذذات اليذذذذوم مذذذذن حيذذذذث 

 جسامة احلجم وسرعة اإليقاع وتعقد املهام.
، عكفذذذذت األمانذذذذة العامذذذذة علذذذذى “فذذذذاق اجلديذذذذدةاآل”ويف إطذذذذار عمليذذذذة  - 67

العمذل علذى حنذذو مكثذف مذذع الذدول األعضذاء خذذالل السذنة املاضذذية لدراسذة هذذذه 
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التحذذذذديات والتقذذذذدم بتوصذذذذيات ملعاجلتهذذذذا. وقذذذذد لقذذذذي هذذذذذا التوجذذذذه تأييذذذذدا واسذذذذع 
داوالت جذذذذذرت يف إطذذذذذار جملذذذذذس األمذذذذذن ويف إطذذذذذار النطذذذذذاق يف سلسذذذذذلة مذذذذذن املذذذذذ

اجلمعيذذة العامذذة. واسذذتمرار املسذذاندة مذذن جانذذ  الذذدول األعضذذاء ملواصذذلة التنفيذذذ 
يف هذذذا اجملذذال أمذذر ضذذروري لتمكذذني األمذذم املتحذذدة مذذن تذذوفري قذذدرات أكثذذر قذذوة 

 حلفظ السالم مستقبال.
 بناء السالم - 3 

لذذذدافع جلهذذذود األمذذذم املتحذذذدة يف شذذذهدت السذذذنة املاضذذذية تزايذذذد للذذذزخم ا - 68
جمذذال بنذذاء السذذالم، حيذذث تواصذذل تنفيذذذ عذذدد مذذن التوصذذيات املهمذذة الذذواردة يف 

املرحلذذذذذذة الذذذذذذيت تعقذذذذذذ  مباشذذذذذذرة انتهذذذذذذاء النذذذذذذزاع  التقريذذذذذذر املتعلذذذذذذق ببنذذذذذذاء السذذذذذذالم يف
(A/63/881-S/2009/304 وعلذذذذذذذى وجذذذذذذذه التحديذذذذذذذد، ه إحذذذذذذذراز تقذذذذذذذدم يف نشذذذذذذذر .)

ن، ويف صذذوغ وتنفيذذذذ أطذذر اسذذذرتاتيجية متكاملذذة لتوطيذذذد األفرقذذة القياديذذة يف امليذذذدا
 السالم يف مواقع ميدانية معينة، ويف حتسني التعاون مع البنك الدويل.

وشذذذرع مكتذذذ  دعذذذم بنذذذاء السذذذالم يف إجذذذراء اسذذذتعراض شذذذامل للقذذذدرات  - 69
املدنيذذة الدوليذذة. ويهذذدف االسذذتعراض إ  حبذذث الكيفيذذة الذذيت ميكذذن  ذذا للمنظومذذة 

أن تذرأب الفجذوات املسذتمرة يف القذذدرات املدنيذة لبنذاء السذالم مذن حيذذث الدوليذة 
 مستويات النوعية والتدري  وسالمة توقيت النشر.

وقذذد طلذذ  جملذذس األمذذن إ  األمذذني العذذام أن يقذذدم تقريذذرا عذذن مشذذاركة  - 70
املذذرأة يف بنذذاء السذذالم، يتنذذاول بالتحليذذل احتياجذذات املذذرأة والفتذذاة يف فذذرتة مذذا بعذذد 

هذذاء النذذزاع، ويتضذذذمن توصذذيات لكفالذذذة أن تلذذف عمليذذذات التخطذذيط والتمويذذذل انت
 تامة. لبناء السالم هذه االحتياجات تلبية

وظلذذت جلنذذة بنذذاء السذذالم تذذزاول نشذذاطها يف البلذذدان األربعذذة املدرجذذة يف  - 71
جذذدول أعماهلذذا، بذذدعم مذذن مكتذذ  دعذذم بنذذاء السذذالم والبعثذذات املتكاملذذة لبنذذاء 

ذذذنت اللجنذذة أسذذذالي  عملهذذا وعذذذززت السذذالم. وعلذذذى  مذذدى السذذذنة املاضذذية، حسن
شذذذذراكاهتا مذذذذع املؤسسذذذذات املاليذذذذة الدوليذذذذة واملنظمذذذذات اإلقليميذذذذة ودون اإلقليميذذذذة 

 اللجنة. والعناصر الفاعلة الوطنية يف البلدان املدرجة يف جدول أعمال
نذوع وقدم صندوق بناء السالم املسذاعدة التمويليذة لعذدد كبذري متزايذد ومت - 72

، جذذذذذاوزت 2010شذذذذباط/فرباير  28مذذذذن البلذذذذدان اخلارجذذذذة مذذذذذن نزاعذذذذات. ويف 
مليذذذون دوالر، بعذذذد أن كذذذان قذذذد خصذذذص بالفعذذذل أكثذذذر  334ودائذذذع الصذذذندوق 

 مشروعا. 115جمموعه  مليون دوالر لستة عشر بلدا وملا 196من 
، بذذذذذدأ إجذذذذذراء اسذذذذذتعراض السذذذذذنوات اخلمذذذذذس 2010ويف شذذذذذباط/فرباير  - 73

 2010تحذذذذدة لبنذذذذاء السذذذذالم. وتذذذذوفر عمليذذذذة االسذذذذتعراض لعذذذذام هليكذذذذل األمذذذذم امل
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فرصذذذة ممتذذذازة إلعذذذادة تأكيذذذد وتعميذذذق االلتذذذزام السياسذذذي بذذذدور جلنذذذة بنذذذاء السذذذالم 
 واستطالع السبل املؤدية إ  حتقيق كامل إمكانياهتا.

 
 الشؤون اإلنسانية -جيم  

 اجملذذذذذال خذذذذذالل الفذذذذذرتة املشذذذذذمولة بذذذذذالتقرير، أدت التحذذذذذديات الناشذذذذذئة يف - 74
اإلنسذذذاين، مثذذذذل تغذذذري املنذذذذاخ وأزمذذذة الغذذذذذاء واألزمذذذة املاليذذذذة ونذذذدرة املذذذذوارد والزيذذذذادة 
السذذكانية والتوسذذع احلضذذري، إ  ازديذذاد مواضذذع الضذذعف وتعذذاظم االحتياجذذات 
اإلنسذذذذذانية يف خمتلذذذذذف أحنذذذذذاء العذذذذذاص. واتسذذذذذمت هذذذذذذه السذذذذذنة بتواصذذذذذل حذذذذذدوث 

أيضذذذذذا تصذذذذذاعدا يف النزاعذذذذذات الكذذذذذوارث املرتبطذذذذذة باملخذذذذذاطر الطبيعيذذذذذة وشذذذذذهدت 
 املسلحة.

وقذذد بذذادرت منظومذذة األمذذم املتحذذدة، دعمذذا للحكومذذات وبالتعذذاون مذذع  - 75
حالذذة جديذذدة مذذن حذذاالت الطذذوار :  43شذذركاء آخذذرين، إ  االسذذتجابة لنحذذو 

كارثة طبيعيذة، وتسذعة نذذزاعات مسذلحة، وحالذة وبائيذة واحذدة. وكذان التوزيذع   33
حالذذة يف آسذذيا  14حالذذة يف أفريقيذذا، و  15ا يلذذي: اإلقليمذذي هلذذذه احلذذاالت كمذذ

واحملذذذذيط اهلذذذذاد ، ومثذذذذاين حذذذذاالت يف أمريكذذذذا الالتينيذذذذة ومنطقذذذذة البحذذذذر الكذذذذاريف، 
وسذذذت حذذذذاالت يف وسذذذذط آسذذذيا. وباملقارنذذذذة بالسذذذذنة املاضذذذية، زاد عذذذذدد حذذذذاالت 
الطذذذوار  اجلديذذذدة يف أفريقيذذذا ويف آسذذذيا واحملذذذيط اهلذذذاد ، بينمذذذا اضفذذذض يف أوروبذذذا 

 آسيا. وسطو 
ويف أمريكذذا الالتينيذذة ومنطقذذة البحذذر الكذذاريف، اسذذتادعيت منظومذذة األمذذم  - 76

كذذانون   12املتحذذدة إ  التصذذدي لكارثذذة الزلذذزال املذذدمر الذذذي وقذذع يف هذذاييت يف 
سذذاعة، نشذذرت املنظمذذة املذذوظفني الالزمذذني لكفالذذة  36الثاين/ينذذاير. ويف غضذذون 

ة هلذذذه احلالذذة الطارئذذة يف مواجهذذة فقذذدان التنسذذيق والتكامذذل بذذني جهذذود االسذذتجاب
 قيادة البعثة.

، تشذذذاركت األمذذذم املتحذذذدة والواليذذذات املتحذذذدة 2010ويف آذار/مذذذارس  - 77
األمريكيذذة وحكومذذة هذذاييت، بذذدعم مذذن االحتذذاد األورويب وإسذذبانيا والربازيذذل وفرنسذذا 

 مذذذذذؤمتر”وكنذذذذذدا، يف استضذذذذذافة مذذذذذؤمتر علذذذذذى املسذذذذذتوى الذذذذذوزاري يف نيويذذذذذورك، هذذذذذو 
واسذتهدف ذلذك املذؤمتر حشذد “. املاحنني الدويل من أجل مسذتقبل جديذد هلذاييت

الدعم الدويل لتلبيذة االحتياجذات اإلمنائيذة هلذاييت سذعيا إ  إرسذاء األسذاس الذالزم 
للتعذذذايف الطويذذذل األمذذذد يف هذذذاييت. وتعهذذذدت الذذذدول األعضذذذاء والشذذذركاء الذذذدوليون 

ر شذذهرا التاليذذة بذذدءا ملسذذرية هذذاييت باليذذني دوالر خذذالل الثمانيذذة عشذذ 5.3بتقذذد  
 على طريق التعايف الطويل األمد.

، كانذذذذذذت قذذذذذذد وزعذذذذذذت مذذذذذذواد اإليذذذذذذواء 2010وحبلذذذذذول  ايذذذذذذة أيار/مذذذذذذايو  - 78
الطار  على من واجذد أ ذم حباجذة إ  ذلذك تقريبذا، وكذان متويذل النذداء اإلنسذاين 
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بليذون دوالر  1.5املنقح املخصص لعمليذات املسذاعدة اإلنسذانية اجلاريذة والبذالغ 
 مليون دوالر. 878يف املائة، أي  58قد وصل إ  نسبة قدرها 

وباإلضذذذذافة إ  مذذذذا تقدمذذذذه بعثذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة لتحقيذذذذق االسذذذذتقرار يف  - 79
هذذذاييت مذذذن املسذذذاعدات الغوثيذذذة والذذذدعم يف اجملذذذاالت املقذذذررة الذذذوارد بيا ذذذا سذذذابقا، 

تضذذطلع  ذذا حكومذذة هذذاييت، تذذدعم منظومذذة األمذذم املتحذذدة جهذذود اإلنعذذاش الذذيت 
عن طريق: توفري املأوى، وإتاحة فذرص احلصذول علذى املذال مقابذل العمذل، وإزالذة 
األنقذاض، ودعذم جهذود إعذذادة البنذاء، وتعزيذز قذدرة احلكومذذة علذى حنذو أعذم علذذى 
إجنذذذاز اخلذذذدمات األساسذذذية. ومذذذرة أخذذذرى، تتضذذذح مذذذن األحذذذداث الذذذيت تشذذذهدها 

الختصذذذاص ال بذذذذد للمنظمذذذة مذذذذن أن تواصذذذذل هذذذاييت أ يذذذذة جمذذذالني مذذذذن جمذذذذاالت ا
 تطوير ا وتوسيع نطاقهما،  ا إدارة حاالت الكوارث واحلد من املخاطر.

ويف حذذني أن األمذذم املتحذذدة قذذد اسذذتجمعت قواهذذا وهبنذذت إ  مسذذاعدة  - 80
مذذذواطين هذذذاييت علذذذى التعذذذايف مذذذن أثذذذر الكارثذذذة، فذذذهن هذذذذا لذذذيس وقذذذت االسذذذتكانة 

ل هنذاك كثذري يلذزم إجنذازه، ونذ  علذى املنظمذة ودوهلذا والرضا عن الذنفس. فذال يذزا
األعضذذذذاء أن تعذذذذذزز جهودهذذذذذا مذذذذن أجذذذذذل الوفذذذذذاء بااللتزامذذذذات الذذذذذيت تعهذذذذذدت  ذذذذذا 

 حلكومة هاييت وشعبها.
وشذذذذذهدت الفذذذذذرتة املشذذذذذمولة بذذذذذالتقرير أيضذذذذذا انكماشذذذذذا يف احليذذذذذز املتذذذذذاح  - 81

عتذذذداءات. ففذذذي لألنشذذطة اإلنسذذذانية مذذذع تعذذذرض العذذاملني يف اجملذذذال اإلنسذذذاين لال
أفغانسذذذذذذذذتان وباكسذذذذذذذذتان والصذذذذذذذذومال وتشذذذذذذذذاد ومجهوريذذذذذذذذة الكونغذذذذذذذذو الدميقراطيذذذذذذذذة 
والسذذذذودان، زاد عذذذذدد حذذذذاالت القتذذذذل واالختطذذذذاف واالعتذذذذداء الذذذذيت تعذذذذرض هلذذذذا 
املوظفذذذذذذذون. ويف مواجهذذذذذذذة االعتذذذذذذذداءات والتهديذذذذذذذدات الذذذذذذذيت اسذذذذذذذتهدفت األمذذذذذذذم 

منيذذذة وادذذذاذ تذذذدابري املتحذذذدة، اضذذذطرت املنظمذذذة إ  مراجعذذذة وتعذذذديل الرتتيبذذذات األ
لتخفيذذذذف املخذذذذاطر بذذذذهجراء تغيذذذذري للطريقذذذذة الذذذذيت تانفذذذذذ  ذذذذا الذذذذربامج. ويف الوقذذذذت 
نفسه، تعمل املنظمة علذى كفالذة حتسذني سذبل وصذول العناصذر الفاعلذة يف اجملذال 
اإلنسذذاين إ  مقاصذذدها وكفالذذذة االحذذرتام للمبذذاد  اإلنسذذذانية يف جمموعذذة متنوعذذذة 

ود الذذدعوة يف جذذب االنتبذذاه إ  بعذض حذذاالت مذن حذذاالت النذزاع. وتسذذهم جهذ
الطذذذوار  املهملذذذة، وبالتذذذايل يف جلذذذ  الذذذدعم السياسذذذي واملذذذايل الذذذذي حتتذذذاج إليذذذه 

 هذه احلاالت احتياجا ماسا.
وبفضذذل زيذذادة إحكذذام التنسذذيق لنظذذام متويذذل األنشذذطة اإلنسذذانية وجعذذل  - 82

مذذذة النذذذذداءات هذذذذا التمويذذذل متوقفذذذا بدرجذذذة أكذذذرب علذذذى االحتياجذذذات، بلغذذذت قي
باليذذذني دوالر، ه متويذذذل  10املوحذذدة والنذذذداءات العاجلذذذة يف السذذذنة املاضذذذية حنذذذو 

يف املائذذذذة منهذذذذا. ويزيذذذذد هذذذذذا الذذذذرقم بنسذذذذبة تقذذذذارب الضذذذذعف عذذذذن رقذذذذم عذذذذام  71
يف املائذذة(، وبنسذذبة  71باليذذني دوالر، ماذذونل منذذه  7.1)املبلذذغ املطلذذوب  2007

باليذذني دوالر،  3.4ملبلذذغ املطلذذوب )ا 2004تقذذارب ثالثذذة أمثذذال عذذن رقذذم عذذام 
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يف املائذذة(. وعلذذى الذذرغم مذذن أن متويذذل الصذذندوق املركذذزي ملواجهذذة  64ماذذول منذذه 
مليذذذذون  401إ   2008مليذذذذون دوالر يف عذذذذام  453الطذذذذوار  اضفذذذذض مذذذذن 

مذذذذن الذذذذدول األعضذذذذاء زادت مسذذذذا اهتا  23حنذذذذو  ، فذذذذهن2009دوالر يف عذذذذام 
بلذذذذذدا  17انضذذذذذم إ  مذذذذذاحني الصذذذذذندوق ، 2009بعمالهتذذذذذا الوطنيذذذذذة. ويف عذذذذذام 

 117آخذذذر، وبذذذذا بلذذذغ العذذذدد الكلذذذي للذذذدول األعضذذذاء الذذذيت تربعذذذت للصذذذندوق 
 407دولذذة. واضفضذذت أيضذذا مسذذتويات متويذذل الصذذناديق املشذذرتكة القطريذذة مذذن 

، بينمذذذا 2009مليذذذون دوالر يف عذذذام  339إ   2008ماليذذني دوالر يف عذذذام 
  يف بلذذذدان جديذذذدة، فأصذذذبح اجملمذذذوع أنشذذذئت نسذذذة صذذذناديق ملواجهذذذة الطذذذوار 

صذذندوقا. ويعذذزى معظذذم حذذاالت اضفذذاض التمويذذل إ  التقلبذذات العامليذذة يف  18
أسذعار العمذالت. وتطلذ  األمذم املتحذذدة إ  الذدول األعضذاء حاليذا زيذادة املبلذذغ 
املتوسذذط املسذذاهم بذذه للصذذندوق الواحذذد، ماعذذدال حسذذ  أسذذعار الصذذرف احملليذذة. 

لذذذذذق بنظذذذذذام تنسذذذذذيق األنشذذذذذطة اإلنسذذذذذانية وعمليذذذذذات التخطذذذذذيط أمذذذذذا التمويذذذذذل املتع
 املشرتك، مبا يف ذلك الشؤون املالية، فقد ركد مستواه وص يواك  االحتياجات.

وهناك تركيذز متزايذد علذى عنصذر املسذاءلة فيمذا يتعلذق بالصذناديق، مبذا يف  - 83
 ذلذذذذك صذذذذوغ مشذذذذروع إطذذذذار لذذذذألداء واملسذذذذاءلة فيمذذذذا يتعلذذذذق بالصذذذذندوق املركذذذذذزي
ملواجهذذذذة الطذذذذوار . وواصذذذذلت الصذذذذناديق املشذذذذرتكة القطريذذذذة تقذذذذدمها يف مضذذذذمار 
تعزيذذذذز نظذذذذم املراقبذذذذة املطبقذذذذة لذذذذديها، وال سذذذذيما يف مجهوريذذذذة الكونغذذذذو الدميقراطيذذذذة 

 وإثيوبيا والعراق واألرض الفلسطينية احملتلة والصومال.
ات. وركذزت املنظمذذة علذذى التقذذدم يف ثالثذذة جمذذاالت مذذن جمذذاالت السياسذذ - 84

فذذأوال، جنحذذت املنظمذذة بالتعذذاون مذذع شذذركائها يف اجملذذال اإلنسذذاين يف الذذدعوة إ  
إدراج مسذذذذذذذألة احلذذذذذذذد مذذذذذذذن خمذذذذذذذاطر الكذذذذذذذوارث وإدارة هذذذذذذذذه املخذذذذذذذاطر يف صذذذذذذذميم 
املناقشات املتعلقة بتغذري املنذاخ. وثانيذا، سذاندت املنظمذة فريذق اخلذرباء غذري الرمسذي 

دنيني يف عمليذة صذوغ إجذراءات أشذد اجلديد التذابع جمللذس األمذن بشذأن محايذة املذ
تقيدا باملبذاد  وأكثذر اتسذاما بالشذفافية واملنهجيذة بشذأن مسذائل احلمايذة. وثالثذا، 
عملذذذذت املنظمذذذذة علذذذذى غذذذذرس املنظذذذذورات اجلنسذذذذانية علذذذذى حنذذذذو أمشذذذذل يف أنشذذذذطة 
االسذذتجابة اإلنسذذانية، والتخطذذيط للطذذوار ، والتخطذذيط للبعثذذات املتكاملذذة، عذذن 

 م التقين بشأن برامج حتقيق املساواة بني اجلنسني.طريق تقد  الدع
 

حقددددددوق اإلنسددددددان، وسدددددديادة القددددددانون، ومنددددددع اإلبددددددادة الجماعيددددددة  -دال  
 والمسؤولية عن الحماية، والديمقراطية والحوكمة الرشيدة

إن محايذذذذذة حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان، وتوطيذذذذذد سذذذذذيادة القذذذذذانون، ومنذذذذذع اإلبذذذذذادة  - 85
حلمايذذذذذة، والدميقراطيذذذذذة واحلوكمذذذذذة الرشذذذذذيدة اجلماعيذذذذذة والنهذذذذذوض باملسذذذذذؤولية عذذذذذن ا

تشكل كلهذا شذروطا أساسذية الزدهذار الرفذاه البشذري، وهذي الذيت متكذن مذن إقامذة 
نظذذذام حكذذذم مسذذذتقر. وتذذذوفر هذذذذه العناصذذذر األسذذذاس الذذذالزم لتحقيذذذق األهذذذداف 
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اإلمنائيذذة لأللفيذذة. وبذذدو ا ينشذذأ العنذذف والفسذذاد وعذذدم املسذذاواة والنذذزاع، وينعذذدم 
قرار ويتزعذذذذذزع اليقذذذذذني و ذذذذذدث التفسذذذذذخ االجتمذذذذذاعي. ولذذذذذذا تلتذذذذذزم بذذذذذذلك االسذذذذذت

املنظمة التزاما ال يلني بتعزيذز هذذه العناصذر عذن طريذق مذا تضذطلع بذه مذن أعمذال 
 العاص. يف خمتلف أحناء

 حقوق اإلنسان - 1 
علذذى مذذدار السذذنة املاضذذية، شذذهدت األمذذم املتحذذدة األثذذر السذذيئ الذذذي  - 86

مذذذذذن جذذذذذراء التحذذذذذديات العامليذذذذذة املسذذذذذتمرة، مثذذذذذل  يلحذذذذذق حبالذذذذذة حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان
األزمذذذذات االقتصذذذذادية والغذائيذذذذة وتغذذذذري املنذذذذاخ. وممذذذذا يبعذذذذث علذذذذى القلذذذذق بصذذذذورة 
خاصذذذة تزايذذذد حذذذاالت كراهيذذذة األجانذذذ  والتمييذذذز ضذذذد غذذذري املذذذواطنني واسذذذتمرار 

 حاالت اإلفالت من العقاب على انتهاك حقوق اإلنسان.
األمذذذذم املتحذذذذدة جهودهذذذذا الراميذذذذة إ  وتصذذذذديا لذذذذذلك، عذذذذززت منظومذذذذة  - 87

جعذذل حقذذوق اإلنسذذان عنصذذرا أصذذيال يف اجلهذذود اإلمنائيذذة للذذدول األعضذذاء. ومذذن 
مث أنشذذذأت جمموعذذذة األمذذذم املتحذذذدة اإلمنائيذذذة آليذذذة دائمذذذة ملسذذذاعدة منظومذذذة األمذذذم 
املتحذذدة علذذى مسذذتوى املقذذر ويف امليذذدان علذذى تعمذذيم مراعذذاة حقذذوق اإلنسذذان يف 

 ياسات ويف األنشطة التنفيذية.عمليات صوغ الس
واغتنمذذذت املنظمذذذة أيضذذذا مناسذذذبة االحتفذذذال بالذذذذكرى السذذذنوية الثالثذذذني  - 88

إلبذذذرام اتفاقيذذذة القضذذذاء علذذذى مجيذذذع أشذذذكال التمييذذذز ضذذذد املذذذرأة والذذذذكرى السذذذنوية 
العشذذرين إلبذذرام اتفاقيذذة حقذذوق الطفذذل والذذذكرى السذذنوية العشذذرين إلبذذرام االتفاقيذذة 

حقذذوق مجيذع العمذذال املهذذاجرين وأفذذراد أسذرهم، كذذي تذذذك ر اجملتمذذع  الدوليذة حلمايذذة
الذذذذدويل بضذذذذرورة ادذذذذاذ إجذذذذراءات حامسذذذذة حلمايذذذذة أشذذذذد الفئذذذذات ضذذذذعفا، و اصذذذذة 
النسذذذاء واألطفذذذال واملهذذذاجرون والالجئذذذون واملشذذذردون داخليذذذا وملتمسذذذو اللجذذذوء. 

، 2009وعقذذذذذ  االختتذذذذذام النذذذذذاجح ملذذذذذؤمتر اسذذذذذتعراض ديربذذذذذان يف نيسذذذذذان/أبريل 
شذذذرعت املنظمذذذة يف ادذذذاذ خطذذذوات عمليذذذة لتحقيذذذق التطلعذذذات املعذذذرب عنهذذذا يف 

 الوثيقة اخلتامية.
وأسذذذذذهم ازديذذذذذاد وجذذذذذود اخلذذذذذربات الفنيذذذذذة املختصذذذذذة حبقذذذذذوق اإلنسذذذذذان يف  - 89

امليذذذدان يف تعزيذذذز قذذذدرة املنظمذذذة علذذذى تقذذذد  املسذذذاعدة للحكومذذذات وغريهذذذا مذذذن 
ال حقذذذذوق اإلنسذذذذان. وقذذذذد قذذذذدم الشذذذذركاء يف جما ذذذذة التحذذذذديات السذذذذائدة يف جمذذذذ

موظفذذو شذذؤون حقذذوق اإلنسذذان الذذدعم لبعثذذة تقصذذي احلقذذائق املوفذذدة مذذن جملذذس 
حقذذذوق اإلنسذذذان إ  غذذذزة، وللجنذذذة التحقيذذذق الذذذيت أوفذذذدت إ  غينيذذذا يف أعقذذذاب 

يف كونذذذذذذاكري.  2009أيلول/سذذذذذذبتمرب  28أحذذذذذذداث العنذذذذذذف الذذذذذذيت وقعذذذذذذت يف 
اليذذذذة يف بلذذذذدان عديذذذذدة يف خمتلذذذذف وقذذذذدموا الذذذذدعم أيضذذذذا لعمليذذذذات العدالذذذذة االنتق

أحنذذذاء العذذذاص. وإضذذذافة إ  ذلذذذك، واصذذذلت منظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة رصذذذد حالذذذة 
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طلبذذه جملذذس األمذذن يف قراريذذة  األطفذذال املتضذذررين مذذن النزاعذذات املسذذلحة وفقذذا ملذذا
 (.2009) 1882( و 2005) 1612

ل ويأمذذذل األمذذذني العذذذام أمذذذال صذذذادقا أن ينصذذذ  تركيذذذز املناقشذذذات خذذذال - 90
-2010االسذذذتعراض املقبذذذل الذذذذي سذذذيجريه جملذذذس حقذذذوق اإلنسذذذان يف الفذذذرتة 

علذذذذذى تعزيذذذذذز املنجذذذذذزات الذذذذذيت حققهذذذذذا اجمللذذذذذس، مثذذذذذل آليذذذذذة االسذذذذذتعراض  2011
الذذدوري الشذذامل. وبوسذذع اجمللذذس، ونذذ  عليذذه، أن يبذذذل املزيذذد ملعاجلذذة احلذذاالت 

نبغذذذي أن يعذذذزز اخلطذذذرية واملزمنذذذة حلقذذذوق اإلنسذذذان والتصذذذدي لألزمذذذات الناشذذذئة. وي
اجمللذذس أيضذذذا تفاعلذذذه مذذع اخلذذذرباء املسذذذتقلني الذذذين يشذذذكلون اإلجذذذراءات اخلاصذذذة 

 اجمللس. اليت يقررها
ومذذذذع اقذذذذرتاب موعذذذذد انعقذذذذاد االجتمذذذذاع العذذذذام الرفيذذذذع املسذذذذتوى للجمعيذذذذة  - 91

العامذذذذة بشذذذذأن األهذذذذداف اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة، نذذذذ  أن يسذذذذعى اجملتمذذذذع الذذذذدويل إ  
كتسذذذ  املؤيذذذد لألهذذذداف اإلمنائيذذذة لأللفيذذذة يف تعزيذذذز االلتذذذزام اسذذذتغالل الذذذزخم امل

 حبقوق اإلنسان، الذي يقوم عليه إعالن األلفية.
 

 سيادة القانون - 2 
هنذذذذاك عديذذذذد مذذذذن الفئذذذذات الفقذذذذرية واملهمشذذذذة يف العذذذذاص ال تسذذذذتفيد مذذذذن  - 92

احلمايذذذة الذذذيت توفرهذذذا سذذذيادة القذذذانون. وينطبذذذذق هذذذذا بصذذذفة خاصذذذة علذذذى أعذذذذداد 
بقذذدر غذذري متناسذذ  مذذن النسذذاء، لذذيس هلذذن مذذن سذذبيل إ  احلصذذول علذذى  ضذخمة
 العدالة.

وطذوال السذذنوات القليلذذة املاضذية، ظلذذت املنظمذذة تسذعى إ  معاجلذذة هذذذا  - 93
الوضذذذع املختذذذل، عذذذن طريذذذق توسذذذيع نطذذذاق الذذذربامج الذذذيت تضذذذطلع  ذذذا يف خمتلذذذف 

حذذذدة بذذذرامج بشذذذأن أحنذذذاء العذذذاص. ويف السذذذنة املاضذذذية، نفذذذذت منظومذذذة األمذذذم املت
بلذذذذدا منهذذذذا عمليذذذذات  19بلذذذذدا، توجذذذذد يف  120سذذذذيادة القذذذذانون يف أكثذذذذر مذذذذن 

التصذذذدي ”للسذذالم مقذذررة مذذذن قبذذل جملذذس األمذذذن وتشذذمل مهامهذذا حتقيذذذق هذذديف 
 “.تعزيز العدالة واألمن للجميع”و “ لظاهرة االستبعاد

املذذذؤمتر وقذذذد تعذذذززت الرابطذذذة فيمذذذا بذذذني السذذذالم والتنميذذذة والعدالذذذة بنتذذذائج  - 94
االستعراضذذذي األول لنظذذذام رومذذذا األساسذذذي للمحكمذذذة اجلنائيذذذة الدوليذذذة. وبفضذذذل 
الصذذذذكوك الذذذذيت اعتمذذذذدت خذذذذالل السذذذذنة املاضذذذذية، وهذذذذي إعذذذذالن كمبذذذذاال بشذذذذأن 
احملكمذذذذة اجلنائيذذذذة الدوليذذذذة، وتعذذذذديالت نظذذذذام رومذذذذا األساسذذذذي، واالتفذذذذاق املتعلذذذذق 

ت جديذذذذذدة ملكافحذذذذذة يرميذذذذذة العذذذذذدوان، أصذذذذذبحت تتذذذذذوافر للمجتمذذذذذع الذذذذذدويل أدوا
 اإلفالت من العقاب.

وبغية تعزيز متكذني املذرأة، علذى وجذه التحديذد، ادذذت املنظمذة خطذوات  - 95
حامسذذة إلنشذذاء فريذذق مذذن اخلذذرباء جذذاهز للنشذذر مذذن أجذذل تعزيذذز التصذذدي بتذذدابري 
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سذذذيادة القذذذانون للعنذذذف اجلنسذذذي يف حذذذاالت النذذذزاع املسذذذلح عمذذذال بقذذذرار جملذذذس 
وتعزيذذذز اجلهذذذود القائمذذذة لألمذذذم املتحذذذدة يف كثذذذري مذذذن (، 2009) 1888األمذذن 

البلدان املنكوبة بالنزاع. ومتت أيضا صذياغة قواعذد جديذدة لألمذم املتحذدة بشذأن 
معاملذذذذة السذذذذجينات واملذذذذذنبات، واسذذذذرتاتيجيات وتذذذذدابري منوذجيذذذذة منقحذذذذة بشذذذذأن 
دأ  القضذذذاء علذذذى العنذذذف ضذذذد املذذذرأة يف ميذذذدان منذذذع اجلرميذذذة والعدالذذذة اجلنائيذذذة. وبذذذ

كذذذذذلك جهذذذذد عذذذذاملي لتشذذذذجيع الذذذذدول األعضذذذذاء علذذذذى إدراج مزيذذذذد مذذذذن النسذذذذاء 
يف املائذذة  6.5ضذذمن شذذرطة األمذذم املتحذذدة،  ذذدف زيذذادة نسذذبة مشذذاركتهن مذذن 

 .2014يف املائة حبلول عام  20إ  
وتعزيذزا لالتسذذاق، أصذذدر الفريذذق املعذين بالتنسذذيق واملذذوارد يف جمذذال سذذيادة  - 96

مسذذذتوى املنظومذذذذة مذذذن أجذذذذل اتبذذذاع  ذذذذج موحذذذد لألمذذذذم القذذذانون توجيهذذذات علذذذذى 
املتحذذذذدة بشذذذذأن العدالذذذذة االنتقاليذذذذة. ويسرتشذذذذد هذذذذذا الذذذذنهج مببذذذذدأ األ يذذذذة احملوريذذذذة 
للضذذذذحايا والقذذذذانون الذذذذدويل، ويأخذذذذذ يف احلسذذذذبان السذذذذياق اخلذذذذاص بكذذذذل حالذذذذة 
قطريذذذذة، ويشذذذذدد علذذذذى أ يذذذذة مكافحذذذذة اإلفذذذذالت مذذذذن العقذذذذاب وتكذذذذريس محايذذذذة 

 اتفاقذذذذذذات السذذذذذذالم، ويذذذذذذدعو إ  بذذذذذذذل اجلهذذذذذذود مذذذذذذن أجذذذذذذل حقذذذذذذوق اإلنسذذذذذذان يف
 التصدي النتهاكات احلقوق االجتماعية واالقتصادية.

وبذذادر الفريذذق أيضذذا إ  إنشذذاء املوقذذع الشذذبكي ومسذذتودع الوثذذائق لألمذذم  - 97
مركذذذذزي يتذذذذيح  (، وهذذذذو مذذذذوردwww.unrol.orgسذذذذيادة القذذذذانون )املتحذذذذدة يف جمذذذذال 

مذن وثذذائق األمذم املتحذدة، ويذربط مذا بذذني  1 200االطذالع بسذهولة علذى أكثذر 
مذذن الشذذركاء يف خمتلذذف أحنذذاء العذذاص.  126مذذن كيانذذات األمذذم املتحذذدة و  42

وتشذذكل هاتذذان املبادرتذذان جذذزءا مذذن جهذذد أوسذذع نطاقذذا تقذذوم بذذه األمذذم املتحذذدة 
لتذذذذذوفري املزيذذذذذد مذذذذذن املسذذذذذاعدة االسذذذذذرتاتيجية والفعالذذذذذة يف جمذذذذذال سذذذذذيادة القذذذذذانون. 

ول األعضذذذذاء والشذذذذركاء اآلخذذذذرون علذذذذى التعذذذذاون يف تعزيذذذذز التنسذذذذيق وتشذذذذجع الذذذذد
 واالتساق على الصعيدين العاملي والقطري يف جمايل األمن والعدالة.

 
 منع اإلبادة الجماعية ومسؤولية الحماية - 3 

بذذذذدأ مفهذذذذوم مسذذذذؤولية احلمايذذذذة يكتسذذذذ  زنذذذذا يف إطذذذذار منظومذذذذة األمذذذذم  - 98
اخلذذاص الذذذي يركذذز علذذى موضذذوع مسذذؤولية احلمايذذة املتحذذدة. وقذذد قذذاد املستشذذار 

بشذذأن  2009عمليذذة إعذذداد تقريذذر األمذذني العذذام الصذذادر يف كذذانون الثاين/ينذذاير 
(، وقذذذذام باالشذذذذرتاك مذذذذع املستشذذذذار اخلذذذذاص A/63/677تنفيذذذذذ مسذذذذؤولية احلمايذذذذة )

املعذذين مبنذذذع اإلبذذذادة اجلماعيذذة، بالتشذذذاور علذذذى نطذذذاق واسذذع مذذذع الذذذدول األعضذذذاء 
مذذن اجلهذذات املعنيذذة يف األشذذهر السذذابقة للمناقشذذة الذذيت دارت ملذذدة ثالثذذة وغريهذذا 

أيذذام يف اجلمعيذذة العامذذة بشذذأن التقريذذر يف متوز/يوليذذه. وأفضذذت هذذذه املناقشذذة الذذيت  
كانذذت إنابيذذة يف معظمهذذا إ  ادذذاذ القذذرار األول للجمعيذذة بشذذأن هذذذا املوضذذوع 

 اآلراء. ( بتوافق63/308 )القرار
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كتذذذ  املستشذذذار اخلذذذاص املعذذذين مبنذذذع اإلبذذذادة اجلماعيذذذة تذذذوفري ويواصذذذل م - 99
منظذذور حتليلذذي مزيذذد يف إطذذار منظومذذة األمذذم املتحذذدة، وقذذرع جذذرس اإلنذذذار عنذذد 
اللذذذزوم، وزيذذذادة قذذذدرة األمذذذم املتحذذذدة علذذذى منذذذع اإلبذذذادة اجلماعيذذذة. وعلذذذى مذذذدار 

تذذيح رصذذد السذذنة املاضذذية، عذذزز املكتذذ  نظذذام إدارة املعلومذذات لديذذه، وهذذو نظذذام ي
التطذذورات ذات الصذذلة، يف مجيذذع البلذذدان. ووضذذع املكتذذ  موضذذع التطبيذذق إطذذارا 
حتليليذذذا لتقيذذذيم احتمذذذال وقذذذوع اإلبذذذادة اجلماعيذذذة يف أي حالذذذة بعينهذذذا، وه إعالنذذذه 
فلقذذذي ترحيبذذذا مذذذن الذذذدول األعضذذذاء واخلذذذرباء واملنظمذذذات غذذذري احلكوميذذذة. وطلذذذ  

هذذذذا اإلطذذذار يف آليذذذة اإلنذذذذار املبكذذذر فريذذذق احلكمذذذاء يف االحتذذذاد األفريقذذذي إدمذذذاج 
 لدى املنظمة.

ووسع املكت  أيضذا نطذاق أنشذطته يف جمذال التواصذل والتوعيذة. وسذعيا  - 100
إ  تعمذذذذيم االهتمذذذذام مبنذذذذع اإلبذذذذادة اجلماعيذذذذة وتشذذذذجيع انتشذذذذار ثقافذذذذة الوقايذذذذة يف 
مجيذذع أحنذذاء منظومذذة األمذذم املتحذذدة وخارجهذذا، أقذذام املكتذذ  خطذذوط اتصذذال مذذع 

حتذذاد األفريقذذي ومنظمذذة الذذدول األمريكيذذة، مبذذا يف ذلذذك جلنذذة البلذذدان األمريكيذذة اال
 حلقوق اإلنسان، واالحتاد األورويب.

ويلذذزم أن تضذذطلع مجيذذع األطذذراف املعنيذذة مبزيذذد مذذن األعمذذال املفاهيميذذة  - 101
 والسياسية والتنفيذية  ذا الصدد.

 
 الديمقراطية والحوكمة الرشيدة - 4 

القواعذذذذد الدميقراطيذذذذة نسذذذذيج املنظمذذذذة وتتعذذذذزز مبذذذذا يذذذذتم اعتمذذذذاده تتخلذذذذل  - 102
بصذذفة مطذذردة مذذن معذذايري وممارسذذات دوليذذة. وقذذد أصذذبحت مذذذكرة األمذذني العذذام 

وضذعته مذن أهذداف وقواعذد حمذددة وثيقذة رئيسذية  اإلرشادية بشأن الدميقراطيذة مبذا
يف جمذذذذذذذال حتقيذذذذذذذق االتسذذذذذذذاق يف األعمذذذذذذذال الذذذذذذذيت تضذذذذذذذطلع  ذذذذذذذا املنظمذذذذذذذة دعمذذذذذذذا 

 لدميقراطية.ل
وسذذذذوء احلوكمذذذذة ميكذذذذن أن يكذذذذون مصذذذذدرا للنذذذذزاع ونتيجذذذذة مذذذذن نتائجذذذذه  - 103

أيضذذا. وأصذذبح مذذن املقبذذول حاليذذا أن معاجلذذة مشذذكلة ضذذعف احلوكمذذة، ال سذذيما 
بتعزيذذذز متكذذذني املذذذرأة ومشذذذاركتها، تشذذذكل جذذذزءا ال يتجذذذزأ مذذذن  ذذذج حتقيذذذق التنميذذذة 

أصذذذذبحت مهمذذذذة تعزيذذذذز  ومنذذذذع نشذذذذوب النزاعذذذذات وتسذذذذويتها وبنذذذذاء السذذذذالم. وقذذذذد
احلوكمذذذة الرشذذذيدة مشذذذمولة أيضذذذذا يف واليذذذات عديذذذد مذذذذن البعثذذذات امليدانيذذذة، ممذذذذا 
يسذذهم إسذذهاما ملموسذذا يف إحذذداث حتسذذن علذذى صذذعيد احلوكمذذة الدميقراطيذذة يف 

 البلدان املضيفة هلذه البعثات.
ويف السذذنة املاضذذية، قذذدمت األمذذم املتحذذدة املسذذاعدة االنتخابيذذة ألكثذذر  - 104
مذذذن الذذذدول األعضذذذاء. ويف أوضذذذاع حفذذذظ السذذذالم أو األوضذذذاع التاليذذذة  50مذذذن 

النتهذذاء النذذزاع، كمذذا يف أفغانسذذتان ومجهوريذذة أفريقيذذا الوسذذطى ومجهوريذذة الكونغذذو 
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بيسذذذذذاو وكذذذذذوت ديفذذذذذوار وهذذذذذاييت، قذذذذذدمت هذذذذذذه  -الدميقراطيذذذذذة والعذذذذذراق وغينيذذذذذا 
ليذذذذات حفذذذذظ املسذذذذاعدة عذذذذن طريذذذذق عناصذذذذر البعثذذذذات امليدانيذذذذة التابعذذذذة إلدارة عم

السذالم أو إدارة الشذذؤون السياسذية. أمذذا املسذاعدة التقنيذذة الذيت قذذدمت يف السذذياق 
ليشذذذذذذذيت ومجهوريذذذذذذذة تنزانيذذذذذذذا املتحذذذذذذذدة  -اإلمنذذذذذذذائي، كمذذذذذذذا يف بذذذذذذذنغالدي  وتيمذذذذذذذور 

والسلفادور ومالوي، فقد قذدمها أساسذا برنذامج األمذم املتحذدة اإلمنذائي بوصذفها 
دميقراطيذذة. ويف البيئذذات األخذذرى الذذيت توجذذد جذذزءا مذذن براجمذذه املتعلقذذة باحلوكمذذة ال

فيهذذا منازعذذات، كمذذا يف حالذذة غينيذذا وقريغيزسذذتان، أسذذهمت املسذذاعدة االنتخابيذذة 
يف تعزيذذذز العمليذذذات اجلاريذذذة السذذذتعادة النظذذذام الدسذذذتوري، مذذذع السذذذعي إ  كفالذذذة 
تذذذذذذذوافر عنصذذذذذذذري الشذذذذذذذمولية والشذذذذذذذفافية حذذذذذذذحن حتذذذذذذذت وطذذذذذذذأة الظذذذذذذذروف السذذذذذذذائدة 

 .الصعوبة البالغة
وقذذذذذد أسذذذذذهم صذذذذذندوق األمذذذذذم املتحذذذذذدة للدميقراطيذذذذذة يف تعزيذذذذذز جهذذذذذذود  - 105

املنظمذذذذة عذذذذن طريذذذذق تقذذذذد  املذذذذنح، و اصذذذذة للمنظمذذذذات غذذذذري احلكوميذذذذة احملليذذذذة، 
 ذذدف تقويذذة صذذوت اجملتمذذع املذذدين، وتعزيذذز حقذذوق اإلنسذذان، وتشذذجيع مشذذاركة 

اآلن  الفئذذذذات املهمشذذذذذة يف العمليذذذذذات الدميقراطيذذذذذة. وقذذذذذد تلقذذذذذى الصذذذذذندوق حذذذذذحن
مشذذروعا يف خمتلذذف  271ماليذذني دوالر وقذذدم الذذدعم إ   105تربعذذات جتذذاوز 
 أرجاء العاص.

 
 الفصل الثالث

 تأمين المنافع العالمية  
هناك عدة أمور تنذدرج يف عذداد األولويذات لذدى األمذني العذام منذذ أن  - 106

يف جمذال تو  منصبه، وهي مواجهة تغذري املنذاخ، والعمذل علذى إنذاد خطذة عامليذة 
الصذحة، ومكافحذذة اإلرهذاب، وإحذذراز تقذذدم بشذأن نذذزع السذالح ومنذذع االنتشذذار. 
وتتشذذذارك هذذذذه املسذذذائل يف بعذذذض اخلصذذذائص املهمذذذة: فهذذذي كلهذذذا ميكذذذن أن تذذذؤثر 
تذذذأثريا ضذذذخما يف الرفذذذاه البشذذذري ويف السذذذالم واألمذذذن؛ وال تعبذذذأ باحلذذذدود القائمذذذة 

وائي؛ وتتسذذذذم بطبيعتهذذذذا بذذذذني البلذذذذدان وتصذذذذي  السذذذذكان ب ثارهذذذذا علذذذذى حنذذذذو عشذذذذ
بدرجذذذذذة عاليذذذذذة مذذذذذن التعقذذذذذد، ومذذذذذن مث فذذذذذهن الوسذذذذذائل الالزمذذذذذة ملعاجلتهذذذذذا تشذذذذذمل 
قطاعات متعذددة وتسذتلزم تنسذيق األنشذطة فيمذا بذني طائفذة عريضذة مذن العناصذر 
الفاعلذذذة. وهذذذي تشذذذكل أخطذذذارا عامليذذذة ال بذذذد مذذذن التصذذذدي هلذذذا مذذذن أجذذذل تذذذأمني 

تتميذذذز بذذذه مذذذن االضذذذراط يف جمموعذذذة واسذذذعة  املنفعذذذة العامليذذذة. واألمذذذم املتحذذذدة، مبذذذا
النطذذاق مذذن القطاعذذات ومبذذا تتمتذذع بذذه مذذن عضذذوية عامليذذة، هذذي املؤسسذذة الوحيذذدة 
يف العذذذذاص الذذذذيت يتذذذذوافر هلذذذذا مذذذذن سذذذذعة النطذذذذاق واخلذذذذربة الفنيذذذذة واملشذذذذروعية مذذذذا يلذذذذزم 

 للتمكن من صوغ وتنفيذ سياسات فعالة للتصدي هلذه التحديات.
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 تغير المناخ -ألف  
تضذذخم الذذزخم السياسذذي بشذذأن تغذذري املنذذاخ خذذالل النصذذف الثذذاين مذذن  - 107
مذذع هتيذذؤ العذذاص النعقذذاد مذذؤمتر األمذذم املتحذذدة بشذذأن تغذذري املنذذاخ يف   2009عذذام 

كوبنهذذذذذاغن يف كذذذذذانون األول/ديسذذذذذمرب. ويف أيلول/سذذذذذبتمرب، استضذذذذذاف األمذذذذذني 
وأسذهم يف وضذع مذن قذادة العذاص،  101العام مؤمتر قمذة بشذأن تغذري املنذاخ ضذم 

مسذذألة تغذذري املنذذاخ يف صذذدارة جذذدول األعمذذال العذذاملي. ولذذيس هنذذاك مذذن مسذذألة 
أشذذذد أ يذذذة مذذذن تغذذذذري املنذذذاخ بالنسذذذبة إ  اسذذذذتدامة التنميذذذة واالزدهذذذار يف األجذذذذل 

 الطويل، وأمن الطاقة، واألمن الغذائي واألمن الدويل.
اس، فهنذذه كذذان ويف حذذني أن مذذؤمتر كوبنهذذاغن ص يذذف بكذذل توقعذذات النذذ - 108

خطذذوة ضذذرورية إ  األمذذام يف سذذياق اجلهذذود الدوليذذة املبذولذذة ملواجهذذة تغذذري املنذذاخ. 
فقذذذذد شذذذذذهد مذذذذذؤمتر كوبنهذذذذذاغن أكذذذذذرب جتمذذذذع علذذذذذى اإلطذذذذذالق مذذذذذن ر سذذذذذاء الذذذذذدول 
واحلكومذذات بشذذأن تغذذري املنذذاخ. وحتقذذق تقذذدم مهذذم يف بنذذاء توافذذق سياسذذي واسذذع 

 العاملي. صعيديف اآلراء ميكن أن ينشط املفاوضات على ال
والتحذذذدي املاثذذذل حاليذذذا هذذذو مواصذذذلة البنذذذاء علذذذى عناصذذذر االتفذذذاق الذذذيت  - 109

انبثقذذذت مذذذن مذذذؤمتر كوبنهذذذاغن، يف سذذذياق عمليذذذة التفذذذاوض العامليذذذة ذات املسذذذار 
املذذزدوج يف إطذذار اتفاقيذذة األمذذم املتحذذدة اإلطاريذذة بشذذأن تغذذري املنذذاخ. ومذذن األمذذور 

بذذني البلذذدان وزيذذادة شذذفافية هذذذه  ويذذة الثقذذة فيمذذاالبالغذذة األ يذذة يف هذذذا الصذذدد تق
العمليذذة وفعاليتهذذا. وسذذيظل اهلذذدف النهذذائي هذذو التوصذذل إ  اتفذذاق عذذاملي فعذذال 
وطمذذذذذذوح وشذذذذذذامل يضذذذذذذع العذذذذذذاص علذذذذذذى الطريذذذذذذق املؤديذذذذذذة إ  التنميذذذذذذة املنخفضذذذذذذة 

 االنبعاثات و فز منو الطاقة النظيفة يف البلدان النامية.
االتفذذاق، وحتديذذد شذذكله علذذى وجذذه الدقذذة، أمذذران  وحتديذد توقيذذت ذلذذك - 110

يرجع البت فيهمذا إ  احلكومذات. وأي سذنة مذن التذأخر يف هذذا اجملذال تزيذد مذن 
احتمذذذاالت اآلثذذذار املناخيذذذة اخلطذذذرية وتضذذذيف املزيذذذد إ  رصذذذيد اخلسذذذائر البشذذذرية 

 واالقتصادية.
مذع غذريه ، واألمني العام يعمذل علذى حنذو وثيذق 2009ومنذ  اية عام  - 111

مذذن قذذادة العذذاص مذذن أجذذل ضذذمان إبقذذاء موضذذوع تغذذري املنذذاخ يف عذذداد الضذذرورات 
االسذذذرتاتيجية. وهذذذو دائذذذ  علذذذى حذذذث احلكومذذذات علذذذى اإلقذذذدام علذذذى إصذذذذدار 
تعهذذذذدات وطنيذذذذة  فذذذذض االنبعاثذذذذات إ  أد  مسذذذذتوى ممكذذذذن وادذذذذاذ إجذذذذراءات 

 والتكيف. طموحة على كل املستويات من أجل تعزيز عمليات دفيف اآلثار
وباإلضذذذافة إ  ذلذذذك،  ذذذث األمذذذني العذذذام البلذذذدان علذذذى تعزيذذذز التقذذذدم  - 112

احملرز يف مؤمتر كوبنهاغن بشأن صوغ إطذار لعمليذة التكيذف؛ واتفذاق بشذأن احلذد 
مذن إزالذذة الغابذات وتذذدهور الغابذات؛ ونظذذام لقيذاس إجذذراءات التخفيذف والتمويذذل 

كنولوجيذذذا ونقلهذذذا؛ والتمويذذذل القصذذذري واإلبذذذالغ عنهذذذا والتحقذذذق منهذذذا؛ وتطذذذوير الت
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األجذذذذل والطويذذذذل األجذذذذل وستواصذذذذل األمذذذذم املتحذذذذدة دعذذذذم احلكومذذذذات، حسذذذذ  
 احلاجة، يف كل جمال من هذه اجملاالت.

ودفعذذذا لسذذذرعة هذذذذا الذذذزخم، أنشذذذأ األمذذذني العذذذام فريقذذذا استشذذذاريا رفيذذذذع  - 113
لذذذذى املسذذذذتوى بشذذذذأن متويذذذذل إجذذذذراءات مواجهذذذذة تغذذذذري املنذذذذاخ،  ذذذذدف الوقذذذذوف ع

مصذذذادر التمويذذذل املمكنذذذة لذذذدعم اإلجذذذراءات املتصذذذلة باملنذذذاخ يف البلذذذدان الناميذذذة. 
وسينشذذذئ أيضذذذا فريقذذذا رفيذذذع املسذذذتوى بشذذذأن االسذذذتدامة العامليذذذة، بغيذذذة االهتمذذذام 

 بالروابط بني تغري املناخ والتنمية املستدامة.
 وال تذذذذذزال أمامنذذذذذا أعمذذذذذال كثذذذذذرية يتعذذذذذني أن نضذذذذذطلع  ذذذذذا. فاالنبعاثذذذذذات - 114

العامليذذة لغذذازات الدفيئذذة تواصذذل االرتفذذاع، مبذذا لذذذلك مذذن تذذأثريات مناخيذذة تلحذذق 
مباليذذذني البشذذذر يف مجيذذذع أرجذذذاء العذذذاص، و اصذذذة بأشذذذدهم ضذذذعفا. وهذذذذا هذذذو مذذذا 
نعذذذل منظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة ملتزمذذذة مبسذذذاعدة احلكومذذذات يف تنفيذذذذ االتفاقذذذات 

  بنذذاء الرخذذاء العذذاملي علذذى أسذذس القائمذذة واملقبلذذة املتعلقذذة بتغذذري املنذذاخ، إ  جانذذ
خضذذذراء. وستواصذذذل منظومذذذذة األمذذذم املتحذذذدة تقذذذذد  اخلذذذربة الفنيذذذة واملسذذذذاعدة يف 
سذذياق التنميذذة املسذذتدامة، مبذذا يف ذلذذك يف القطاعذذات األساسذذية املتصذذلة باملنذذاخ، 
مثذذل قطاعذذات الطاقذذة وامليذذاه واألمذذن الغذذذائي واحلذذد مذذن أخطذذار الكذذوارث. وعذذن 

ري املنذذذذاخ، ميكذذذذن للعذذذذاص أن يسذذذذاعد علذذذذى حتقيذذذذق األهذذذذداف طريذذذذق التصذذذذدي لتغذذذذ
اإلمنائيذذذذذة لأللفيذذذذذة وأن يرسذذذذذم الطريذذذذذق إ  مسذذذذذتقبل أكثذذذذذر أمانذذذذذا وصذذذذذحة ونظافذذذذذة 

 وازدهار للجميع.
 

 الصحة العالمية -باء  
لقذذذد اتضذذذحت باألدلذذذة الراسذذذخة أ يذذذة الصذذذحة بالنسذذذبة إ  اإلنتاجيذذذة  - 115

جتمذذاعيني، واحلذذد مذذن الفقذذر. وخذذالل السذذنة االقتصذذادية، واالسذذتقرار واألمذذن اال
املاضذذذذية، دعذذذذا األمذذذذني العذذذذام إ  الرتكيذذذذز جمذذذذددا علذذذذى حتقيذذذذق األهذذذذداف املتصذذذذلة 
بالصذذحة مذذن األهذذداف اإلمنائيذذة لأللفيذذة، لكو ذذا تشذذكل بوضذذوح أساسذذا للتقذذدم 

 يف اجملاالت األخرى.
ل األدويذذذذة وأدى الرتكيذذذذز علذذذذى النتذذذذائج إ  حتفيذذذذز االبتكذذذذار، ال يف جمذذذذا - 116

واللقاحذذات فحسذذ ، بذذل أيضذذا يف أسذذالي  تسذذيري األعمذذال وتذذدبري املذذوارد، ويف 
االهتمذذذام بالقيذذذذاس وبتحديذذذد األولويذذذذات وحتققذذذت مذذذذن إقامذذذة شذذذذراكات جديذذذذدة 
نتذذائج مبهذذذرة، وال سذذيما يف ميذذذدان التحصذذني ويف جمذذذال مكافحذذة متالزمذذذة نقذذذص 

 املناعة املكتس  )اإليدز( والسل واملالريا.
A (HINI ،)ويف السذذذذذذنة املاضذذذذذذية، الذذذذذذيت شذذذذذذهدت جائحذذذذذذة األنفلذذذذذذونزا  - 117

اتضذذذحت لنذذذا مذذذن جديذذذد السذذذرعة الذذذيت تتفشذذذى  ذذذا العوامذذذل املمرضذذذة اجلديذذذدة، 
 وثبتت فعالية اللوائح الصحية الدولية اليت تصدرها منظمة الصحة العاملية. 
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مذذذذذن البشذذذذذر  800 000وال تذذذذذزال املالريذذذذذا تقضذذذذذي علذذذذذى أكثذذذذذر مذذذذذن  - 118
سذنويا، معظمهذذم مذذن األطفذذال دون سذذن اخلامسذة ومذذن النسذذاء احلوامذذل. بيذذد أنذذه 
حتقذذق يف هذذذا اجملذذال قذذدر هائذذل مذذن التقذذدم علذذى مذذدى فذذرتة قصذذرية مذذن الذذزمن. 

مليونذذذذا مذذذذذن الناموسذذذذذيات املعاجلذذذذذة باملبيذذذذذدات  150فقذذذذد ه توصذذذذذيل أكثذذذذذر مذذذذذن 
سذذذذذعة ، وجنحذذذذذت ت2009-2008احلشذذذذذرية إ  أفريقيذذذذذا خذذذذذالل فذذذذذرتة السذذذذذنتني 

 يف املائة. 50بلدان يف دفيض وفيات األطفال لديها بنسبة جتاوز 
وتقدمت مسرية التصذدي لريذدز تقذدما ملموسذا. فقذد اضفذض املعذدل  - 119

يف  17بنسذذذذبة  2001العذذذذاملي لرصذذذذابات اجلديذذذذدة عمذذذذا كذذذذان عليذذذذه يف عذذذذام 
املائذذذة. ويف الوقذذذذت نفسذذذذه، زادت إمكانيذذذذة احلصذذذذول علذذذذى عذذذذالج فذذذذريوس نقذذذذص 

ناعذذذة البشذذذرية يف البلذذذدان املنخفضذذذة الذذذدخل والبلذذذدان املتوسذذذطة الذذذدخل مبقذذذدار امل
عشذذذرة أمثذذذال علذذذى مذذذدى نذذذس سذذذنوات فقذذذط، وبذذذذا بلذذذغ عذذذدد الذذذذين يتلقذذذون 
العذذذذذالج املضذذذذذاد للفريوسذذذذذات العكوسذذذذذة أربعذذذذذة ماليذذذذذني شذذذذذخص يف  ايذذذذذة عذذذذذام 

 . وتوجذذذد حاليذذذا األدوات والتقنيذذذات الذذذيت ميكذذذن أن تقضذذذي قضذذذاء يكذذذاد2008
يكذذذذون مربمذذذذا علذذذذى انتقذذذذال فذذذذريوس نقذذذذص املناعذذذذة البشذذذذرية مذذذذن األم إ  الطفذذذذل. 
وأصذذبح الوصذذم والتمييذذذز املرتبطذذان بفذذذريوس نقذذص املناعذذذة البشذذرية يواجهذذذان اآلن 
مبزيذذذد مذذذن القذذذوة، كمذذذا يتضذذذح يف إقذذذدام عذذذدة بلذذذدان علذذذى رفذذذع قيذذذود السذذذفر الذذذيت 

 ظلت مفروضة ملدة عقود على املصابني  ذا الفريوس.
ونذذذ  تعزيذذذز اجلهذذذود العامليذذذة للتصذذذدي لريذذذدز علذذذى حنذذذو أكثذذذر فعاليذذذة   - 120

كذذذي تلذذذف االحتياجذذذات الصذذذحية للمذذذرأة. وال يذذذزال اإليذذذدز هذذذو السذذذب  الرئيسذذذي 
لوفيذذات النسذذاء الالئذذي هذذن يف سذذن اإلجنذذاب علذذى مسذذتوى العذذاص. ويبلذذغ جممذذوع 

حذذاالت العجذذز مليذذون امذذرأة. و  15.7املصذذابات بفذذريوس نقذذص املناعذذة البشذذرية 
اليت تعذرتي التمويذل احلكذومي تعذرض للخطذر مذا حتقذق مذن تقذدم يف كذبح انتشذار 
هذذذذا الوبذذذاء وإنقذذذاذ حيذذذاة مذذذن أصذذذيبوا بذذذه. وال يذذذرجح ألربعذذذة مذذذن كذذذل نسذذذة مذذذن 
البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الذدخل أن تبلذغ األهذداف احملذددة هلذا بشذأن 

 تعميم إتاحة اخلدمات ذات الصلة.
ويهذذيمن الذذبطء بشذذكل غذذري مقبذذول علذذى تقذذدم العذذاص يف جمذذال صذذذحة  - 121

األم، الذذيت هذذي املؤشذذر احلاسذذم الذذدال علذذى صذذحة أي أمذذة وازدهارهذذا. ونظذذرا إ  
أن مئذذذذات اآلالف مذذذذن النسذذذذاء والفتيذذذذات ميذذذذذ  سذذذذنويا أثنذذذذاء احلمذذذذل أو الذذذذذوالدة 

صذذ  مليونذذا ي 15ماليذذني إ   10إضذذافة إ  أن عذذددا آخذذر مذذنهن يذذرتاوح مذذن 
بهعاقذات طويلذذة األمذذد، بذذدأ األمذذني العذذام بصذفة رمسيذذة جهذذدا عامليذذا بشذذأن صذذحة 
املذذذذذذرأة والطفذذذذذذل. ويهذذذذذذدف هذذذذذذذا اجلهذذذذذذد العذذذذذذاملي إ  تعزيذذذذذذز االلتزامذذذذذذات القائمذذذذذذة 
وتنشذذذذذيطها، وتذذذذذأمني التزامذذذذذات جديذذذذذدة مذذذذذن طائفذذذذذة متنوعذذذذذة مذذذذذن الشذذذذذركاء ذوي 

الصذذذذذذدد علذذذذذذى أرفذذذذذذع التذذذذذذأثري، وتنظذذذذذذيم إجنذذذذذذاز األنشذذذذذذطة وتذذذذذذوفري املسذذذذذذاءلة  ذذذذذذذا 
 املستويات.



2010 املتحدة، األمم حوليةمستخلص   

41 

 

وفيمذذا خذذال األهذذداف اإلمنائيذذة لأللفيذذة، خطذذت األمذذم املتحذذدة خطذذى  - 122
واسذذذذذعة حنذذذذذو حتقيذذذذذق هذذذذذدف القضذذذذذاء علذذذذذى دودة غينيذذذذذا. وازداد االهتمذذذذذام أيضذذذذذا 
بالتصذذذدي لألمذذذراض غذذذري املعديذذذة، مثذذذل السذذذرطان، وأمذذذراض القلذذذ ، والسذذذكري، 

 والسكتة الدماغية.
ن كذذذل تلذذذك املنجذذذزات، ال تذذذزال هنذذذاك حتذذذديات كبذذذرية وعلذذذى الذذذرغم مذذذ - 123

علذذى الطريذذق إ  حتقيذذق مسذذتوى أفضذذل مذذن الصذذحة. ويعذذزى هذذذا يف معظمذذه إ  
ضذذذعف الذذذنظم الصذذذحية، واألخطذذذار الذذذيت يتعذذذرض هلذذذا األمذذذن الصذذذحي مذذذن جذذذراء 
األنفلونزا الوبائية وغريها مذن األمذراض الناشذئة، والتفاوتذات الضذخمة الذيت يتضذح 

صذذذذذري يف دصذذذذذيص املذذذذذوارد الكافيذذذذذة للرعايذذذذذة الصذذذذذحية للفقذذذذذراء والنسذذذذذاء فيهذذذذذا التق
واألطفذذذذال. فهنذذذذاك علذذذذى سذذذذبيل املثذذذذال نقذذذذص نسذذذذف يف التقذذذذدم بشذذذذأن حتسذذذذني 
إمكانيذذات احلصذذول علذذى عذذالج اإلسذذهال وااللتهذذاب الرئذذوي، اللذذذين  ذذا أشذذد 
األمذذذذذراض فتكذذذذذا باألطفذذذذذال. والذذذذذدور االسذذذذذرتاتيجي لألمذذذذذم املتحذذذذذدة يف تشذذذذذكيل 

قبل الصذذحة العامليذذة يسذذتلزم تركيذذز االهتمذذام علذذى دعذذم إتاحذذة االنتفذذاع علذذى مسذذت
قدم املساواة بذالنظم الصذحية الذيت تذوفر خذدمات عاليذة اجلذودة يف إطذار متسذاوق 

 للسياسات.
ويلزم بذل مزيذد مذن اجلهذد يف دعذم البلذدان يف عمليذة صذوغ سياسذات  - 124

نفيذذذذذذ هذذذذذذه السياسذذذذذات واسذذذذذرتاتيجيات وخطذذذذذط صذذذذذحية وطنيذذذذذة متسذذذذذاوقة ويف ت
واالسذذرتاتيجيات واخلطذذط علذذى حنذذو يواكذذ  حجذذم التحذذديات الصذذحية الوطنيذذة 
والعامليذذذذة. وستواصذذذذل األمذذذذم املتحذذذذدة أداء دور مهذذذذم يف هذذذذذا اجملذذذذال عذذذذن طريذذذذق 
الذذذذدعوة، وصذذذذذوغ املبذذذذاد  التوجيهيذذذذذة، وإيذذذذالء الذذذذذدعم للبلذذذذدان يف تطذذذذذوير منذذذذذاذج 

 خدمات.مبتكرة ألسالي  الوصول إ  احملتاجني لل
 

 مكافحة اإلرهاب -جيم  
اإلرهذذذذذاب هذذذذذو أحذذذذذد األخطذذذذذار الكذذذذذربى الذذذذذيت هتذذذذذدد السذذذذذالم واألمذذذذذن  - 125

الذدوليني وتسذذتلزم مواجهذة عامليذذة صذذارمة ومتضذافرة. وحتقيذذق هذذا اهلذذدف يقتضذذي 
بصورة حامسة حشذد مذوارد منظومذة األمذم املتحذدة مذن أجذل مكافحذة اإلرهذاب، 

العمذذل التابعذذة لألمذذم املتحذذدة واملعنيذذة بالتنفيذذذ  ومذذن اآلليذذات الرئيسذذية لذذذلك فرقذذة
 يف جمال مكافحة اإلرهاب.

ودعمذذذا لتنفيذذذذ اسذذذرتاتيجية األمذذذم املتحذذذدة العامليذذذة ملكافحذذذة اإلرهذذذاب،  - 126
قامذذذذت فرقذذذذة العمذذذذل ببذذذذدء بعذذذذض املبذذذذادرات، وصذذذذوغ توصذذذذيات حمذذذذددة وأنشذذذذطة 

تمويذذذذذل للذذذذذدعم، وإصذذذذذدار تقذذذذذارير بشذذذذذأن دعذذذذذم ضذذذذذحايا اإلرهذذذذذاب، والتصذذذذذدي ل
اإلرهذذذاب، والتصذذذذدي السذذذذتخدام اإلنرتنذذذذت ألغذذذذراض إرهابيذذذذة، وإقامذذذذة شذذذذراكات 
بذذني القطذذاعني العذذام واخلذذاص حلمايذذة األهذذداف املعرضذذة للخطذذر. وتضذذطلع فرقذذة 
العمذذذل، باالشذذذرتاك مذذذع مركذذذز األمذذذم املتحذذذدة اإلقليمذذذي للدبلوماسذذذية الوقائيذذذة يف 
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وضذذع خطذذة عمذذل بشذذأن  وسذذط آسذذيا، مبسذذاعدة الذذدول األعضذذاء يف املنطقذذة يف
تنفيذذذ االسذذرتاتيجية، مذذع الرتكيذذز بصذذفة خاصذذة علذذى معاجلذذة الظذذروف املؤديذذة إ  
نشذذوء اإلرهذذاب. وقذذدمت فرقذذة العمذذل الذذدعم أيضذذا إ  املنظمذذة الدوليذذة للشذذرطة 
اجلنائيذذذذذذة يف إنشذذذذذذاء مركذذذذذذز لرحالذذذذذذة بشذذذذذذأن األهذذذذذذداف املعرضذذذذذذة للخطذذذذذذر ونظذذذذذذام 

معلومذات والتنسذيق ألنشذطة تقذد  املسذاعدة للمعلومات لتيسذري التبذادل املعذزز لل
 التقنية.
 جذذذذذدولونذذذذ  إدراج جهذذذذود مكافحذذذذة اإلرهذذذذاب إدراجذذذذا منهجيذذذذا يف  - 127

األوسع للسالم واألمن والتنميذة علذى الصذعيد الذدويل، ونذ  أن تكذون األعمال 
متقيدة حبقذوق اإلنسذان والقذانون اإلنسذاين وقذانون الالجئذني. ومذن هذذا املنطلذق، 

( املتعلذذذذق بنظذذذذام اجلذذذذزاءات 2009) 1904األمذذذذن  جملذذذذسدذذذذاذ قذذذذرار وعقذذذذ  ا
 األمذذنياملفروضذذة بشذذأن تنظذذيم القاعذذدة وأسذذامة بذذن الدن وحركذذة الطالبذذان، عذذني  

مفوضذذذذا للمظذذذذاص مكلفذذذذا بذذذذالنظر يف الطلبذذذذات  2010/يوليذذذذه متوز 14يف العذذذذام 
 املقدمة من اجملموعات واألفراد لرفع أمسائهم من القائمة املوحدة.

والذذذذدعم مذذذذن جانذذذذ  الذذذذدول األعضذذذذاء أمذذذذر ضذذذذروري السذذذذتمرار تنفيذذذذذ  - 128
 اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب.

 
 ومنع االنتشارالسالح  نزع -دال  

سذذيكون عامذذا حامسذذا فيمذذا يتعلذذق  2010أخذذذ يتأكذذد حاليذذا أن عذذام  - 129
ومنذذع االنتشذذار. وقذذد أخذذذ السذذالح  نذذزعبتحديذذد الوجهذذة الذذيت سذذتتخذها جهذذود 

الذذذذدويل قذذذذدرا مذذذذن التقذذذذدم املفيذذذذد، وال سذذذذيما يف اجملذذذذال النذذذذووي. ومشلذذذذت  اجملتمذذذذع
التطذذذورات اإلنابيذذذة يف هذذذذا الصذذذدد قيذذذام الذذذرئيس بذذذاراك أوبامذذذا والذذذرئيس دميذذذرتي 

املتحذذذذدة  الواليذذذذاتبتوقيذذذذع املعاهذذذذدة املربمذذذذة بذذذذني /أبريل نيسذذذذان 8ميدفيذذذذديف يف 
جوميذذذذذة االسذذذذذرتاتيجية واالحتذذذذذاد الروسذذذذذي لزيذذذذذادة دفذذذذذيض األسذذذذذلحة اهلاألمريكيذذذذذة 

واحلذذذذد منهذذذذا، وإعذذذذالن الواليذذذذات املتحذذذذدة واململكذذذذة املتحذذذذدة عمذذذذا لذذذذديهما مذذذذن 
خمزونذذات األسذذلحة النوويذذة، والنتيجذذة الناجحذذة الذذيت انتهذذى إليهذذا مذذؤمتر اسذذتعراض 

. وقذذذد اعتامذذذدت يف هذذذذا 2010لعذذذام النوويذذذة  األسذذذلحةمعاهذذذدة عذذذدم انتشذذذار 
ومنذذع االنتشذذار واسذذتخدام الطاقذذة  النذذووي حالسذذال نذذزعاملذذؤمتر خطذذة عمذذل لتعزيذذز 

النووية يف األغراض السلمية علذى مذدى السذنوات اخلمذس التاليذة. وهذذا االتفذاق 
علذذذى ادذذذاذ إجذذذراءات فيهذذذا استشذذذراف للمسذذذتقبل أوقذذذف التذذذدهور الذذذذي اسذذذتمر 

ذذذذذذ   ترحيبذذذذذذا خاصذذذذذذا العذذذذذذام  األمذذذذذذنيلسذذذذذذنوات يف الثقذذذذذذة يف نظذذذذذذام املعاهذذذذذذدة. ورح 
علذذذى عمليذذذة تذذذؤدي إ  التنفيذذذذ التذذذام للقذذذرار املتخذذذذ يف عذذذام  باالتفذذذاق الذذذذي ه

بشذذذذأن إنشذذذذاء منطقذذذذة خاليذذذذة مذذذذن أسذذذذلحة الذذذذدمار الشذذذذامل يف الشذذذذرق  1995
األوسذذذط. وإضذذذافة إ  ذلذذذك، نو هذذذت الوثيقذذذة اخلتاميذذذة ملذذذؤمتر اسذذذتعراض املعاهذذذدة 
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النذذذووي، وتناولذذذت النقذذذاط املرجعيذذذة السذذذالح  نذذذزعلالعذذذام  األمذذذنيإ  خطذذذة عمذذذل 
 احملددة فيها.

ذذرز تقذذدما السذذالح  نذذزعبيذذد أن األمذذر غذذري اإلنذذايب هذذو أن مذذؤمتر  - 130 ص  ا
 ذذذدث أي تقذذذدم بصذذذدد التوصذذذل إ  إخذذذالء شذذذبه اجلزيذذذرة الكوريذذذة  جوهريذذا. فلذذذم

بذذالطرق السذذلمية والتفاوضذذية عذذن طريذذق حمادثذذات األطذذراف النوويذذة  األسذذلحةمذذن 
 الستة.
إيذران اإلسذالمية  مهوريذةاملتعلقذة بالربنذامج النوويذة جلكذلك فهن املسألة   - 131

 ال تزال مصدرا للقلق.
ومذذذذن الواضذذذذح أنذذذذه يلذذذذزم إجنذذذذاز املزيذذذذد يف هذذذذذا اجملذذذذال. فبعذذذذد االختتذذذذام  - 132

، 2010لعذذذام النوويذذذة  األسذذذلحةالنذذذاجح ملذذذؤمتر اسذذذتعراض معاهذذذدة منذذذع انتشذذذار 
لة أن تشذذذرع اآلن يف يلذذذزم للذذذدول األطذذذراف يف املعاهذذذدة وللمنظمذذذات ذات الصذذذ

تنفيذذذذ خطذذذة العمذذذل. ونذذذ  السذذذعي بعذذذزم متزايذذذد إ  إنشذذذاء منطقذذذة خاليذذذة مذذذن 
يف الشذذذرق األوسذذذط. وال بذذذد مذذذن حتقيذذذق عامليذذذة معاهذذذدة عذذذدم النوويذذذة  األسذذذلحة

بعقذذد اجتمذذاع العذذام  األمذذنياالنتشذذار. وتذذنص خطذذة العمذذل حتديذذدا علذذى تكليذذف 
 .السالح نزعتنشيط مؤمتر لالعامة  اجلمعيةرفيع املستوى على هام  

يف العمذذذل دون إبطذذذاء، ال سذذذيما السذذذالح  نذذذزعويتعذذذني  أن يشذذذرع مذذذؤمتر  - 133
من أجل بدء املفاوضات واملذداوالت الفنيذة بشذأن املسذائل الفنيذة الرئيسذية. ويلذزم 
ذر نفذاذ معاهذدة احلظذر الشذامل  أيضا بذل جهذود جديذدة كذي يبذدأ يف موعذد مبك 

ني  كذذذلك تعزيذذز االتفاقيذذة الدوليذذة لقمذذع أعمذذال اإلرهذذاب للتجذذارب النوويذذة، ويتعذذ
 النووي.
ويف ميذدان األسذلحة التقليديذة، حذذدثت بعذض التطذورات املبشذرة. ففذذي  - 134
املتحذذذذدة  األمذذذذم، بذذذذدأ نفذذذذاذ اتفاقيذذذذة الذذذذذخائر العنقوديذذذذة. وسذذذذتظل 2010عذذذذام 

التزامذذا  تشذذارك بنشذذاط يف مجيذذع جوانذذ  األعمذذال املتعلقذذة باأللغذذام، وهذذي ملتزمذذة
راسخا مبواصلة دعذم تنفيذذ املعاهذدات اإلنسذانية الرئيسذية، مبذا فيهذا اتفاقيذة حظذر 
أو تقييذذذذذد اسذذذذذتعمال أسذذذذذلحة تقليديذذذذذة معينذذذذذة ميكذذذذذن اعتبارهذذذذذا مفرطذذذذذة الضذذذذذرر أو 
عشوائية األثر واتفاقية حظذر األلغذام املضذادة لألفذراد واتفاقيذة الذذخائر العنقوديذة، 

 ، مع السعي إ  تعزيز أوجه التعاضد فيما بينها.وحتقيق عاملية هذه املعاهدات
املتحذذدة  األمذذمومذذن أهذذم التطذذورات احلاصذذلة بذذدء مفاوضذذات يف إطذذار  - 135
بشذذأن التوصذذل إ  معاهذذدة لتجذذارة األسذذلحة ياتذذوخى إبرامهذذا يف  2010يف عذذام 
. ونذذذذ  أن تصذذذذوغ الذذذذدول األعضذذذذاء معاهذذذذدة قويذذذذة وفعالذذذذة بغيذذذذة 2010عذذذذام 

سذذذلبية للنقذذذل غذذذري املذذذنظم لألسذذذلحة علذذذى االسذذذتقرار والتنميذذذة التصذذذدي لرثذذذار ال
 وحقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي.

وال تذذذزال مسذذذألة الذذذرتاكم املفذذذرط لألسذذذلحة الصذذذغرية واألسذذذلحة اخلفيفذذذة  - 136
وسذذذهولة توافرهذذذا يف املنذذذاطق املنكوبذذذة بذذذالنزاع واجلرميذذذة مذذذن املسذذذائل الذذذيت تثذذذري قلقذذذا 
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العامذة  اجلمعيذةاملبشرة يف هذذا الصذدد املبذادرة الذيت ادذذهتا دائما. ومن التطورات 
مذذؤخرا بذذالرتكيز علذذى املسذذألة األوسذذع نطاقذذا وهذذي مسذذألة العنذذف املسذذلح، مبذذا يف 

 التنمية. ذلك الرتكيز على الكيفية اليت ياقو ض  ا العنف املسلح حركة
السذذذذالح  نذذذذزعالضذذذذوء علذذذذى العالقذذذذة الوثيقذذذذة بذذذذني العذذذذام  األمذذذذنيوسذذذذل ط  - 137

العذذذاص مسذذذلح تسذذذليحا مفرطذذذا بينمذذذا ”وغذذذريه مذذذن التحذذذديات العامليذذذة، مؤكذذذدا أن 
وسذذتعمل املنظمذذة مذذع الذذدول األعضذذاء علذذى “. تفتقذذر التنميذذة إ  التمويذذل الكذذايف
لكذي يسذود االسذتقرار واألمذن ولكذي السذالح  نذزعإدامة وتنشيط املعذايري الفعالذة ل

تغذذذذري  املنذذذذذاخ وحتقيذذذذذق األهذذذذذداف اإلمنائيذذذذذة ميكذذذذن حتريذذذذذر املذذذذذوارد الالزمذذذذذة ملكافحذذذذذة 
 لأللفية.
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 إيجاد أمم متحدة أكثر قوة  

 
بالعمذل علذى حنذو فع ذال علذى امتذداد جمموعذذة املتحذدة  األمذمإن  ذوض  - 138

واسعة النطاق من اجملاالت املواضذيعية أمذر ال بذد منذه لكذي حتقذق املنظمذة هذدفها 
جنذاز مطالذ  أشذد النذاس احتياجذا والتصذدي جملموعذة الطويل األجل املتمثذل يف إ

التحذذذذديات اجلديذذذذدة الذذذذيت تواجذذذذه اجملتمذذذذع الذذذذدويل يف القذذذذرن احلذذذذادي والعشذذذذرين. 
ونذذ  أن تبذذذل املنظمذذة جهذذدا واضذذحا يذذؤدي  ذذا إ  ادذذاذ إجذذراءات لتحذذديث 
عملياهتذذا، وبذذدء تطبيذذق تذذدابري فعالذذة مذذن حيذذث التكلفذذة واملكافذذأة علذذى االمتيذذاز 

جنذذاز. ونذذ  أن تعمذذل جاهذذدة أيضذذا علذذى كفالذذة أن تعمذذل األجذذزاء املكونذذة واإل
، املتحذذدة األمذذمللمنظمذذة علذذى الوجذذه السذذليم سذذويا مذذع األجذذزاء املكونذذة ملنظومذذة 

علذذذى حنذذذو نعذذذل كذذذال منهذذذا يسذذذتفيد مذذذذن مذذذواطن القذذذوة الذذذيت يتمتذذذع  ذذذا اآلخذذذذر. 
قذذدرهتا علذذى  وباإلضذذافة إ  ذلذذك، سذذيتوقف مسذذتقبل املنظمذذة جزئيذذا علذذى مذذدى

صذذذذوغ عالقذذذذات عمذذذذل قويذذذذة مذذذذع جمموعذذذذة متنوعذذذذة مذذذذن اجلهذذذذات املعنيذذذذة تشذذذذمل 
املنظمذذذات اإلقليميذذذة واجملتمذذذع املذذذدين. ولذذذذا فذذذهن أنشذذذطة التواصذذذل وأنشذذذطة بنذذذاء 

 الشراكات يشكالن عنصرين مهمني من عناصر أنشطة املنظمة.
 

نطدداق  األمانددة العامددة، وأجهددزة الحكومددة الدوليددة، واالتسدداق علددى -ألف  
 المنظومة، والتعاون مع المنظمات اإلقليمية

عذددا مذن التغيذريات املهمذة يف العذام  األمذنيباغية تقويذة املنظمذة، أجذرى  - 139
سياسذذذة املذذذوارد البشذذذرية، ويف دطذذذيط امليزانيذذذة، ويف إطذذذار املسذذذاءلة. وتشذذذمل هذذذذه 

رأة يف التغيذذذريات اعتمذذذاد جمموعذذذة متنوعذذذة مذذذن التذذذدابري تسذذذتهدف دعذذذم متكذذذني املذذذ
املنظمذذة وإرسذذاء األسذذذاس الذذالزم إلقامذذذة جهذذاز جديذذذد يعذذين بشذذذؤون املذذرأة. ووفذذذر 

منذذذذابر مهمذذذذة العامذذذذة  اجلمعيذذذذةو االقتصذذذذادي واالجتمذذذذاعي  اجمللذذذذسو األمذذذذن  جملذذذذس
لتحفيذذذذذز النقذذذذذاش وبنذذذذذاء التوافذذذذذق يف اآلراء بشذذذذذأن طائفذذذذذة متنوعذذذذذة مذذذذذن الشذذذذذواغل 

قيذذذذق االتسذذذذاق علذذذذى نطذذذذاق العامليذذذذة. وأاحذذذذرز أيضذذذذا تقذذذذدم مهذذذذم فيمذذذذا يتعلذذذذق بتح
 املنظومة ومواصلة تعزيز تعاون املنظمة مع املنظمات اإلقليمية.

 
 األمانة العامة - 1 

إن حتقيذذذق النتذذذائج مذذذن أجذذذل أشذذذد النذذذاس احتياجذذذا يقتضذذذي أن تكذذذون  - 140
املنظمذذذة قذذذادرة علذذذى اسذذذتقدام املذذذوظفني ونشذذذرهم بكفذذذاءة وعلذذذى وجذذذه السذذذرعة، 
ذذذون قذذذدراهتم بصذذذفة مسذذذتمرة. وحتقيقذذذا  ويسذذذتلزم أن يظذذذل املوظفذذذون يتعلمذذذون وينم 

يملذذة وسذذائل  تنفيذذذ خطتذه إلصذذالح املذذوارد البشذذريةالعذذام  األمذذنيلذذلك، يواصذذل 
منهذذذا خفذذذض عذذذدد األنذذذواع املختلفذذذة لعقذذذود التوظيذذذف مذذذن سذذذتة عشذذذر نوعذذذا إ  
ثالثذذة أنذذواع، واملواءمذذة بذذني امليذذدان واملقذذر يف شذذروط خدمذذة املذذوظفني، وبذذدء نظذذام 
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جديذذذذد إلدارة املواهذذذذ  بغيذذذذة حتذذذذديث عمليذذذذات اسذذذذتقدام املذذذذوظفني وإدارة األداء 
 وتعلم املوظفني وتنمية قدراهتم.

، يف إطار مذا يبذلذه مذن جهذود لتقويذة املنظمذة، العام األمنيوقد اعتمد  - 141
سياسذذذات شذذذحن  ترمذذذي إ  متكذذذني النسذذذاء يف األمانذذذة العامذذذة وترقيذذذة رتذذذبهن. وهذذذذه 

مذن أجذل متكذني املذرأة العذام  األمذنيالتدابري مكملذة للمبذادرات املهمذة الذيت قادهذا 
مذذا نذذوق  سذذابقا، ومنهذذا تقريذذره  يف سذذياق احلذذروب والنزاعذذات الداخليذذة علذذى حنذذو
، وتعيينذذذذه ممذذذذثال (S/2009/362) الرائذذذذد بشذذذذأن العنذذذذف اجلنسذذذذي يف النذذذذزاع املسذذذذلح

خاصذذذا بشذذذأن العنذذذف اجلنسذذذي يف حذذذاالت النذذذزاع، وإصذذذراره علذذذى تطبيذذذق سياسذذذة 
 عدم التسامح إطالقا إزاء اإليذاء والعنف يف بعثات حفظ السالم.

املتحذذذدة  األمذذذماء يف الوظذذذائف العليذذذا يف مذذذن النسذذذالعذذذام  األمذذذنيوعذذذني   - 142
سذذذبق يف تذذذاريخ املنظمذذذة، ويشذذذرف علذذذى تنفيذذذذ اسذذذرتاتيجية  عذذذددا يفذذذوق كذذذل مذذذا

وخطذذة عمذذل لتحقيذذق التذذوازن بذذني اجلنسذذني يف األمانذذة العامذذة، تكفذذالن املسذذاءلة 
 على مستوى املديرين واإلدارات عن حتقيق أهداف التوازن اجلنساين.

اقرتاحذذا العامذذة  اجلمعيذذةإ  العذذام  األمذذني، قذذد م 2009ويف  ايذذة عذذام  - 143
شذذذامال إلنشذذذذاء جهذذذذاز جديذذذد لألمذذذذم املتحذذذذدة ياعذذذذ  بشذذذؤون املذذذذرأة، تنذذذذدمج فيذذذذه 

ذذذذذن مذذذذذن تقذذذذذد  الذذذذذدعم املعذذذذذزز إ  شذذذذذركائنا األمذذذذذم املتحذذذذذدة  اهلياكذذذذذل احلاليذذذذذة وميك 
بذذأن العذذام  األمذذنياقذذرتاح العامذذة  اجلمعيذذةالذذوطنيني علذذى حنذذو أكثذذر فعاليذذة. وأقذذرت 

بشذذذذأن  64/289القذذذذرار التذذذذار ي  2010/يوليذذذذه متوز 2ادذذذذذت باإلمجذذذذاع يف 
االتسذذذاق علذذذى مسذذذتوى املنظومذذذة. ويف ذلذذذك القذذذرار، قضذذذت اجلمعيذذذة، يف مجلذذذة 

املتحذذدة  األمذذمأمذذور، بضذذم العناصذذر األربعذذة الذذيت تعذذاس مسذذائل املذذرأة يف منظومذذة 
بذذذذذني اجلنسذذذذذني ومتكذذذذذني املذذذذذرأة يف جهذذذذاز جذذذذذامع لألمذذذذذم املتحذذذذذدة ياعذذذذذ  باملسذذذذذاواة 

املعذين بشذؤون املذرأة. وقضذت اجلمعيذة أيضذا بتعيذني املتحذدة  األمذموياسمى جهاز 
وكيذذل لألمذذني العذذام رئيسذذا للجهذذاز اجلديذذد، وإنشذذاء جملذذس تنفيذذذي يقذذدم الذذدعم 
احلكذذذومي الذذذدويل لألنشذذذطة التنفيذيذذذة الذذذيت يضذذذطلع  ذذذا اجلهذذذاز ويشذذذرف عليهذذذا. 

ل اجلهذاز اجلديذد هذو منهذاج عمذل بيجذني، املعتمذذد يف وتقذرر أن يكذون إطذار عمذ
 املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة.

وجعذذذذذل امليزانيذذذذذة أكثذذذذذر اتصذذذذذافا بالطذذذذذابع االسذذذذذرتاتيجي وبالفعاليذذذذذة أمذذذذذر  - 144
ضذذروري متامذذا لتحديذذد النتذذائج الذذيت نذذ  إجنازهذذا يف غضذذون أي فذذرتة زمنيذذة معينذذة 

قذذد حتققذذت أم ال. وبغيذذة حتسذذني عذذرض  وللوقذذوف علذذى مذذا إن كانذذت األهذذداف
حذذذذذذوارا مذذذذذذع الذذذذذذدول األعضذذذذذذاء اسذذذذذذتاطلعت فيذذذذذذه العذذذذذذام  األمذذذذذذنيامليزانيذذذذذذة، أجذذذذذذرى 

سيناريوهات شحن لطرق تعديل شذكل وثذائق امليزانيذة وحاذددت فيذه عذدة خيذارات 
لطرحهذذا مذذن أجذذل املزيذذد مذذن النظذذر. ويلذذزم أن يسذذتمر هذذذا احلذذوار اهلذذام، نظذذرا إ  

حتتذذاج إ  عمليذذذة ميزانويذذذة تكذذون أقذذذل تعقيذذدا وتذذذوفر للمذذذديرين  أن األمانذذة العامذذذة
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مزيدا من املرونة يف استخدام املوارد. وينبغذي أن يرتافذق مذع هذذه املرونذة مزيذد مذن 
 املساءلة.

وسذيحدث حتس ذن ضذذخم يف إجنذاز املنظمذة للخذذدمات وإدارهتذا للمذذوارد  - 145
سذذتهدف دطذذيط املذذذوارد الذذيت ت“ أوموجذذا”عذذن طريذذق مبذذادرة اإلصذذالح املسذذماة 

يف املؤسسذذذة وبذذذدء تطبيذذذق املعذذذايري احملاسذذذبية الدوليذذذة للقطذذذاع العذذذام. وسذذذينتج عذذذن 
مبذذذادرة أوموجذذذا حتذذذديث ممارسذذذات العمذذذل يف األمانذذذة العامذذذة، واالرتقذذذاء مبسذذذتوى 
مهذذذذارات املذذذذوظفني، وإنذذذذاد نظذذذذام متكامذذذذل واحذذذذد للمعلومذذذذات. وسذذذذيؤدي هذذذذذا 

حتسذذني رصذذد األداء واإلبذذالغ عذذن النتذذائج، مذذع العمذذل إ  تعزيذذز الشذذفافية ودعذذم 
الذذربط باألهذذداف وباسذذتخدام املذذوارد. وترقبذذا حلذذدوث قذذدر كبذذري مذذن التحس ذذن يف 

العذذام  األمذنياقذذرتاح العامذة  اجلمعيذذةالقذدرات ومذن اسذذرتداد التكلفذة سذذنويا، أقذرت 
الذذذيت  بذذذأن نذذذري تطبيذذذق نظذذذام أوموجذذذا باسذذذرتاتيجية البذذذدء باملرحلذذذة التجريبيذذذة أوال،
 ستوفر املسار األسرع واألقل تكلفة املؤدي إ  حتقيق املنافع املتوخاة.

أما التقدم احملرز يف تنفيذ املخطط العذام لتجديذد مبذاين املقذر فهذو يذوف ر  - 146
مرافذذذذق حديثذذذذة لذذذذدعم عمليذذذذة إجنذذذذاز النتذذذذائج. وخذذذذالل الفذذذذرتة املشذذذذمولة بذذذذالتقرير، 
جرت بدقذة وكفذاءة عمليذة نقذل املكاتذ  واملذوظفني إ  أمذاكن مؤقتذة، وه افتتذاح 

االقتصذذذذادي  اجمللذذذذسو األمذذذذن  لذذذذسجممبذذذذ  احلديقذذذذة الشذذذذمالية، وه بنجذذذذاح نقذذذذل 
إ  املقذذذر املؤقذذذت لكذذذل منهمذذذا، واسذذذتمرت األعمذذذال اإلنشذذذائية يف واالجتمذذذاعي 

الطوابذذذذذذق السذذذذذذفلية، وبذذذذذذدأت أعمذذذذذذال التجديذذذذذذد يف مبذذذذذذ  األمانذذذذذذة العامذذذذذذة ومبذذذذذذ  
 املؤمترات.

ويأيت يف مقدمة النذاهاج األساسية الذيت تكفذل إجنذاز النتذائج بكفذاءة مذن  - 147
اس احتياجذذذذذا الذذذذذنهج الذذذذذذي يشذذذذذمل تطبيذذذذذق ناظاذذذذذم فعالذذذذذة للرقابذذذذذة أجذذذذذل أشذذذذذد النذذذذذ

الداخليذذة وتعزيذذز املسذذاءلة داخذذل املنظمذذة وبذذني األمانذذة العامذذة والذذدول األعضذذاء. 
خذذذالل الفذذذرتة املشذذذمولة بذذذالتقرير تنفيذذذذ برنذذذامج العذذذام  األمذذذنيوحتقيقذذذا لذذذذلك، أه 

الشذراء املسذتدام، إصالح نظام الشراء، حيث قذدم تقريذرين عذن إدارة املشذرتيات و 
الحقذذذا يف دورهتذذذا اخلامسذذذة والسذذذتني. العامذذذة  اجلمعيذذذةمذذذن املقذذذرر أن تنظذذذر فيهمذذذا 
ملذا تبقذى مذن هذذه السذنة وللسذنة الذيت العذام  األمنيوأهم األولويات العاجلة لدى 

تليهذذا هذذي تعزيذذز املسذذاءلة الشخصذذية، ونشذذر ثقافذذة اإلدارة القائمذذة علذذى النتذذائج، 
باقية للمخذذذاطر، ومواصذذذلة رصذذذد وحتليذذذل تنفيذذذذ توصذذذيات وتأسذذذيس اإلدارة االسذذذت

هيئذذذذات الرقابذذذذة  ذذذذدف اسذذذذتقاء الذذذذدروس لالسذذذذتفادة  ذذذذا يف التحسذذذذني املسذذذذتمر 
 لردارة.
 

 األجهزة الحكومية الدولية - 2 
ذذذز 2010يف عذذذام  - 148 جذذذدول أعمالذذذه علذذذى النزاعذذذات األمذذذن  جملذذذس، يرك 

النذذوويني، السذذالح  نذذزعاالنتشذذار و الداخليذذة يف الذذدول، وأخطذذار اإلرهذذاب، ومنذذع 



2010 املتحدة، األمم حوليةمستخلص   

48 

 

ذذذذز بقذذذذدر متزايذذذذد علذذذذى اآلثذذذذار األمنيذذذذة النامجذذذذة عذذذذن اجلرميذذذذة املنظمذذذذة واالجتذذذذار  ويرك 
فريكذذذذز االقتصذذذذادي واالجتمذذذذاعي  اجمللذذذذسباملخذذذذدرات عذذذذرب احلذذذذدود الوطنيذذذذة. أمذذذذا 

علذذذذذى األهذذذذذداف اإلمنائيذذذذذة لأللفيذذذذذة وتعزيذذذذذز املسذذذذذاءلة بشذذذذذأن االلتزامذذذذذات اإلمنائيذذذذذة 
ريذذذذذه اجمللذذذذذس بشذذذذذأن العامليذذذذذة.  ويف إطذذذذذار االسذذذذذتعراض الذذذذذوزاري السذذذذذنوي الذذذذذذي نا

املسذذذاواة بذذذني اجلنسذذذني ومتكذذذني املذذذرأة، ناظ مذذذت عذذذدة أحذذذداث علذذذى مذذذدار العذذذام 
ضذذم ت معذذا احلكومذذات والقطذذاع اخلذذاص واجملتمذذع املذذدين. وقذذد أوجذذدت مشذذاركة 

إحساسذا أكذرب  ومناصرته القوية لقضذايا املذرأة وقضذايا الصذحة العامذةالعام  األمني
ذذذز منتذذذدى التعذذذاون اإلمنذذذائي ألصذذذحاب املصذذذلحة املتعذذذددين التذذذابع  بذذذااللتزام. ورك 

علذذى زيذذادة تذذدفقات  2010للمجلذذس االقتصذذادي واالجتمذذاعي يف دورتذذه لعذذام 
املعونذذذذذذة وحتسذذذذذذني نوعيتهذذذذذذا وعلذذذذذذى حتقيذذذذذذق االتسذذذذذذاق علذذذذذذى صذذذذذذعيد السياسذذذذذذات. 

 الذذدول األعضذذاء واجملتمذذع وأتاحذذت عمليذذة املنتذذدى إجذذراء نقذذاش مفتذذوح فيمذذا بذذني
املذذذذدين والقطذذذذاع اخلذذذذاص والربملذذذذانيني واحلكومذذذذات احملليذذذذة بشذذذذأن تعزيذذذذز وحتسذذذذني 

 التعاون اإلمنائي من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
بأعمذذذذذذال حتضذذذذذذريية مكثفذذذذذذة مذذذذذذن أجذذذذذذل العامذذذذذذة  اجلمعيذذذذذذةواضذذذذذذطلعت  - 149

ائيذة لأللفيذة املقذرر عقذده يف اجتماعها العام الرفيذع املسذتوى بشذأن األهذداف اإلمن
. وقذد تذوافرت مذدخالت مهمذة بشذأن ساذبال /سذبتمربأيلوليف املتحذدة  األمذممقر 

تعزيذذز تنفيذذذ خطذذة التنميذذة العامليذذة، عذذن طريذذق احلذذوار الرفيذذع املسذذتوى الذذذي جذذرى 
متويذذذل ”و “ املذذذاء مذذذن أجذذذل احليذذذاة”بشذذذأن موضذذذوعي العامذذذة  اجلمعيذذذةيف إطذذذار 
مذذذع  اجلمعيذذذةطريذذذق اجتماعذذذات غذذري رمسيذذذة شذذذحن عقذذذدهتا ، وكذذذذلك عذذذن “التنميذذة
 واألوساط األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص.املتحدة  األمممنظومة 

تفاعلذه الشخصذي مذع اهليئذات احلكوميذة الدوليذة العذام  األمنيوقد عزز  - 150
 إ العذذذام  األمذذذني، قذذذدنم العامذذذة اجلمعيذذذةبعديذذذد مذذذن ساذذذبال التواصذذذل. ففذذذي حالذذذة 

الدول األعضاء إفذادات عذن مسذائل متنوعذة، منهذا اجتماعذات جمموعذة العشذرين 
املعذين بتغذري  املنذاخ املعقذود يف كوبنهذاغن، املتحذدة  األمذمواجملموعة الرباعية ومؤمتر 

 فضال عن الكارثتني الطبيعيتني اللتني حل تا  اييت وشيلي.
 

 االتساق على نطاق المنظومة - 3 
باإلمجذذذذذاع القذذذذذرار العامذذذذذة  اجلمعيذذذذذة، ادذذذذذذت 2010/يوليذذذذذه متوز 2يف  - 151

بشذذذأن االتسذذذاق علذذذى نطذذذاق املنظومذذذة الذذذذي اختاتمذذذت بذذذه  64/289التذذذار ي 
عمليذذذة حكوميذذذة دوليذذذة كذذذربى بذذذدأت يف الذذذدورة احلاديذذذة والسذذذتني. وباإلضذذذافة إ  
مقذذذرر إنشذذذاء جهذذذاز جذذذامع بشذذذأن املسذذذاواة بذذذني اجلنسذذذني ومتكذذذني املذذذرأة، ادذذذذت 

يذذة يف ذلذذك القذذرار عذذددا مذذن املقذذررات املهمذذة يف اجملذذاالت األخذذرى لعمليذذة اجلمع
حتقيذذذق االتسذذذاق علذذذى نطذذذاق املنظومذذذة. وتشذذذمل هذذذذه املقذذذررات مذذذا يلذذذي: تطبيذذذق 

مذن التمويذذل لألنشذذطة األساسذذية “ املسذتوى الذذالزم تذذوافره” ذج جديذذد يف حتديذذد 
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لصذذعيد الذذوطين يف للصذذناديق والذذربامج؛ وتعزيذذز مشذذاركة مقذذرري السياسذذات علذذى ا
البلذذذذذدان املسذذذذذتفيدة مذذذذذن الذذذذذربامج يف اجتماعذذذذذات اجملذذذذذالس التنفيذيذذذذذة للصذذذذذناديق 

االقتصذذذادي  اجمللذذذسوالذذذربامج ويف اجلذذذزء املتعلذذذق باألنشذذذطة التنفيذيذذذة مذذذن دورات 
؛ وتعزيذذذز تذذذدري  منذذذدويب البعثذذذات الدائمذذذة للذذذدول األعضذذذاء بشذذذأن واالجتمذذذاعي

االقتصذذذذذذذذذذذادي  اجمللذذذذذذذذذذذسودعذذذذذذذذذذذوة رئذذذذذذذذذذذيس أدوار هيئذذذذذذذذذذذات اإلدارة ومسذذذذذذذذذذذؤولياهتا؛ 
ومكتذذذذ  اجمللذذذذس إ  عقذذذذد اجتماعذذذذات غذذذذري رمسيذذذذة للتنسذذذذيق مذذذذع واالجتمذذذذاعي 

املتحذذدة  األمذذمهيئذذات اإلدارة املسذذؤولة عذذن األنشذذطة التنفيذيذذة الذذيت تضذذطلع  ذذا 
، يف ظذذل رعايذذة اجمللذذس، بهعذذداد العذذام األمذذنيمذذن أجذذل التنميذذة؛ وطلذذ  أن يقذذوم 

موجهذذذذة إ  احلكومذذذذات يف البلذذذذدان املسذذذذتفيدة مذذذذن وتنفيذذذذذ استقصذذذذاءات دوريذذذذة 
 األمذذذنيالذذذربامج بشذذذأن األنشذذذطة التنفيذيذذذة مذذذن أجذذذل التنميذذذة؛ وطلذذذ  أن يصذذذدر 

تكليفذذا بذذهجراء مراجعذة شذذاملة لرطذذار املؤسسذذي القذائم للتقيذذيم علذذى نطذذاق العذام 
 املنظومة لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية.

وأقذذرت اجلمعيذذة يف ذلذذك القذذرار طريقذذة مؤداهذذا أن تقذذدم البلذذدان، علذذى  - 152
أساس طوعي، وثذائق الذربامج القطريذة املشذرتكة، ممذا ميثذل خطذوة مهمذة أخذرى إ  
األمذذام علذذى طريذذق حتسذذني اتسذذاق األنشذذطة اإلمنائيذذة لألمذذم املتحذذدة. وإضذذافة إ  

ليني للبلذدان الذيت تنفذذ  ذج ذلك، رحبت اجلمعيذة باالجتمذاعيني احلكذوميني الذدو 
ذذذد” ، ويف 2009األول/أكتذذذوبر  تشذذذرين، املعقذذذودين يف كيغذذذايل يف “األداء املوح 

. ويف الذذوثيقتني اخلتذذاميتني هلذذذين االجتمذذاعني، 2010/يونيذذه حزيرانهذذانوي يف 
أن هذذذذذا الذذذذنهج ينذذذذتج قيمذذذذة “ األداء املوحذذذذد”أكذذذذدت البلذذذذدان الذذذذيت تنفذذذذذ  ذذذذج 
قيذذادة حكوميذذة جمذذددة وحتسذذني املتحذذدة  األمذذمرامج مضذافة عذذن طريذذق إكسذذاب بذذ

 األمذذذمالتوافذذق مذذذع األولويذذات الوطنيذذذة، ويعذذذزز اتسذذاق وفعاليذذذة الذذذدعم املقذذدم مذذذن 
علذذذذى املضذذذذي قاذذذذداما يف العذذذذام  األمذذذذنيأيضذذذذا العامذذذذة  اجلمعيذذذذة. وشذذذذجعت املتحذذذذدة

األداء ”إجذذذذذراء التقيذذذذذيم املسذذذذذتقل للذذذذذدروس املسذذذذذتفادة مذذذذذن جتذذذذذارب تنفيذذذذذذ  ذذذذذج 
 ، مع تقد  تقرير إ  اجلمعية يف دورهتا السادسة والستني.“داملوح

وخذذالل الفذذرتة املشذذمولة بذذالتقرير، واصذذل جملذذس الر سذذاء التنفيذذذيني يف  - 153
املعذذين بالتنسذذيق، عذذن طريذذق ركذذائزه الذذثالث، الذذدفع بذذنهج املتحذذدة  األمذذممنظومذذة 

ومذذن اجلهذذود  .املتحذذدة األمذذممنسذذق ومجذذاعي بشذذأن األهذذداف املشذذرتكة ملنظومذذة 
إزاء املتحذذذدة  األمذذذماجلذذذديرة بالذذذذكر يف هذذذذا الصذذذدد صذذذوغ  ذذذج منسذذذق ملنظومذذذة 

املتحذدة  األمذممسألة تغري  املناخ وتقد  الدعم للبلدان اليت تعذدن لذوازم أاطاذر عمذل 
للمسذذذاعدة اإلمنائيذذذة. وعذذذالوة علذذذى ذلذذذك، أوفذذذد رئيسذذذا اللجنذذذة اإلداريذذذة الرفيعذذذة 

بعثذذذة مشذذذرتكة رفيعذذذة  2010اإلمنائيذذذة يف عذذذام تحذذذدة امل األمذذذماملسذذذتوى وجمموعذذذة 
املسذذذتوى إ  عذذذدة بلذذذدان للوقذذذوف علذذذى مذذذا يوجذذذد مذذذن اختناقذذذات علذذذى الصذذذعيد 

 القطري يف جمال مواءمة ممارسات األعمال وملعاجلة هذه االختناقات.
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 التعاون مع المنظمات اإلقليمية - 4 

يف هذذذذذذذا العصذذذذذذر إن األزمذذذذذذات والتحذذذذذذديات الذذذذذذيت أصذذذذذذبحت تواجهنذذذذذذا  - 154
املتحذذذذذذدة  األمذذذذذذمتتطلذذذذذذ  حلذذذذذذوال متعذذذذذذددة اجلوانذذذذذذ ، ممذذذذذذا نعذذذذذذل التعذذذذذذاون بذذذذذذني 

واملنظمذذذذذات اإلقليميذذذذذة ضذذذذذرورة حيويذذذذذة أكثذذذذذر مذذذذذن أي وقذذذذذت مضذذذذذى. وقذذذذذد وف ذذذذذر 
مذذع ر سذذاء املنظمذذات اإلقليميذذة وغريهذذا مذذن املنظمذذات يف العذذام  األمذذنيمعتكذذف 
اتيجيات املشذذرتكة ملنذذع منتذذدى مهمذذا ملناقشذذة االسذذرت  2010الثاين/ينذذاير  كذذانون

نشذذذوب النزاعذذذات وتسذذذويتها. واسذذذتطلع املشذذذاركون مسذذذألة تكثيذذذف التعذذذاون مذذذع 
، ومنظمذذذذذذة املذذذذذذؤمتر الذذذذذذدول العربيذذذذذذة جامعذذذذذذةرابطذذذذذذة أمذذذذذذم جنذذذذذذوب شذذذذذذرق آسذذذذذذيا، و 

 اإلسالمي، واجلماعة الكاريبية.
ويف أفريقيا، مشلت اجلهود املبذولذة لتعزيذز شذراكتنا مذع االحتذاد األفريقذي  - 155
إطذذار برنذذذامج السذذنوات العشذذذر لبنذذاء القذذذدرات، مذذا يلذذذي: تعزيذذز قذذذدرات أمانذذذة  يف

جملذذذذذس السذذذذذالم واألمذذذذذن التذذذذذابع لالحتذذذذذاد األفريقذذذذذي، والتعذذذذذاون يف إنشذذذذذاء وحذذذذذدة 
الدميقراطيذذة واملسذذاعدة االنتخابيذذة التابعذذة لالحتذذاد األفريقذذي، ودعذذم عمليذذة صذذوغ 

أيضذذذذا مذذذذع االحتذذذذاد تحذذذذدة امل األمذذذذماسذذذذرتاتيجية للوسذذذذاطة يف أفريقيذذذذا. وتواصذذذذلت 
األفريقذذذي بغذذذرض زيذذذادة اإلملذذذام بأ يذذذة إدمذذذاج املنظذذذور اجلنسذذذاين يف جمذذذال تسذذذوية 
النزاعذذذذذذات. وحتقيقذذذذذذا ملزيذذذذذذد مذذذذذذن التعزيذذذذذذز للشذذذذذذراكات االسذذذذذذرتاتيجية مذذذذذذع االحتذذذذذذاد 
األفريقذذي، أاعيذذدت هيكلذذة وجذذود املنظمذذة يف أديذذس أبابذذا. وعلذذى وجذذه التحديذذد، 

مكتبذذا واحذذدا لذذدى االحتذذاد األفريقيذذة يرأسذذه أمذذني  لنفسذذهااملتحذذدة  األمذذمجعلذذت 
عذذذذام مسذذذذاعد. وتواصذذذذل املنظمذذذذة العمذذذذل علذذذذى حنذذذذو وثيذذذذق مذذذذع االحتذذذذاد األفريقذذذذي 
واجلماعذذذذة االقتصذذذذادية لذذذذدول غذذذذرب أفريقيذذذذا للتشذذذذجيع علذذذذى العذذذذودة املبكذذذذرة إ  
النظام الدستوري يف غينيا والنيجذر. وإضذافة إ  ذلذك، نذدبت املنظمذة عذددا مذن 

ا إ  أمانذذة اجلماعذذة اإلمنائيذذة للجنذذوب األفريقذذي يف غذذابون وإ  اجلماعذذة موظفيهذذ
االقتصادية لدول وسذط أفريقيذا للمسذاعدة يف بنذاء قذدرات هذاتني املنظمتذني دون 

 اإلقليميتني يف جمايل الوساطة والتنبيه املبك ر.
واسذذتمر احلذذوار علذذى مسذذتوى املكاتذذ  املختصذذة مذذع االحتذذاد األورويب،  - 156
نظمذذة الذذذدول األمريكيذذذة، ومنظمذذذة األمذذن والتعذذذاون يف أوروبذذذا، وأاجذذذري تذذذدري  وم

علذذذذى الوسذذذذاطة باالشذذذذرتاك مذذذذع هذذذذذه املنظمذذذذة األخذذذذرية. واستشذذذذرافا للمسذذذذتقبل، 
سذذذذذتكون جهذذذذذود التعذذذذذاون مذذذذذع املنظمذذذذذات اإلقليميذذذذذة ذات الصذذذذذلة أمذذذذذرا مهمذذذذذا يف 

 12نذذاك يف مسذذاعدة حكومذذة هذذاييت علذذى إعذذادة البنذذاء بعذذد الزلذذزال الذذذي وقذذع ه
 .2010الثاين/يناير  كانون
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 الدوائر الجماهيرية العالمية -باء  
إن اجملتمع املذدين وجمتمذع األعمذال التجاريذة واجملتمذع األكذادميي شذركاء  - 157

، و اصذذة املتحذذدة األمذذمأساسذذيون يف عملنذذا الذذذي نسذذتهدف بذذه حتقيذذق أهذذداف 
املنظمذة، تشذك ل الشذراكات آليذة شذائعة األهداف اإلمنائية لأللفية. وعلذى امتذداد 
األولويذذة. وقذذد خطذذت املنظمذذة يف السذذنة  ومتزايذذدة التطذذور جملا ذذة التحذذديات ذات

املاضذذذذية خطذذذذوات واسذذذذذعة مهمذذذذة يف توسذذذذذيع نطذذذذاق التنذذذذذوع اجلغذذذذرايف والذذذذذدميغرايف 
 عملها. لدوائرها اجلماهريية ويف االستفادة من مسا ات اجملتمع املدين يف

 
 الشراكات مع المجتمع المدني تعزيز - 1 

تتواصذذل املنظمذذة تواصذذال نشذذطا مذذع اجملتمذذع املذذدين وتشذذج ع علذذى زيذذادة  - 158
مشذذاركة املذذواطنني يف صذذوغ السياسذذات الدوليذذة وتنفيذذذها. وتسذذتخدم املنظمذذة يف 
ذلك كال من وسذائل التواصذل التقليديذة واألسذالي  األكثذر ابتكذارا، مبذا يف ذلذك 

جلديذذذدة لوسذذذائط اإلعذذذالم الذذذيت تصذذذلح إلعذذذالم وحفذذذز اجليذذذل اسذذذتخدام األدوات ا
 التايل من مواطين العاص.

 األمذموشهدت السنة املاضذية تعاونذا ديناميذا بذني ممثلذي اجملتمذع املذدين و  - 159
، ومتكذذذني املذذذرأة. فقذذذد حشذذذد اجملتمذذذع السذذذالح نذذذزعبشذذذأن تغذذذري  املنذذذاخ، و املتحذذذدة 

، وهذذذي عمليذذذة “فلنذذذربم االتفذذذاق ” الذذذدويل جهذذذوده معذذذا دعمذذذا للحملذذذة املسذذذماة
اتصاالت ساعدت علذى إنذاد وعذي عذاملي هائذل بتغذري  املنذاخ بوصذفه واحذدا مذن 

 1 300أكذذذذذرب التحذذذذذديات يف القذذذذذرن احلذذذذذادي والعشذذذذذرين. واجتمذذذذذع أكثذذذذذر مذذذذذن 
منظمذذذذذة غذذذذذري حكوميذذذذذة، حلضذذذذذور الذذذذذدورة  340بلذذذذذدا و  55شذذذذذخص، ميثلذذذذذون 

غذري احلكوميذة الذذي تنظمذه إدارة شذؤون  السنوية الثانيذة والسذتني ملذؤمتر املنظمذات
، “اآلن، مذن أجذل السذالم والتنميذذةالسذالح  نذزع”اإلعذالم، الذيت كذان موضذوعها 

إ   9سذذذذييت يف الفذذذذرتة مذذذذن  والذذذذيت استضذذذذافتها حكومذذذذة املكسذذذذيك يف مكسذذذذيكو
. وشذذاركت املنظمذذات غذذري احلكوميذذة بأعذذداد غذذري مسذذبوقة يف /سذذبتمربأيلول 11

سذذذذني للجنذذذذة وضذذذذع املذذذذرأة، يف مناسذذذذبة االحتفذذذذال بالذذذذذكرى الذذذذدورة الرابعذذذذة واخلم
السذذنوية اخلامسذذة عشذذرة النعقذذاد املذذؤمتر العذذاملي الرابذذع املعذذين بذذاملرأة. وناظ ذذم حذذدث 

بشذذأن األعمذذال اخلرييذذة الذكيذذة االقتصذذادي واالجتمذذاعي  اجمللذذسخذذاص يف إطذذار 
يف جمذذذال  أسذذذهم يف حتفيذذذز مشذذذاركة القطذذذاع اخلذذذاص واملؤسسذذذات واجملتمذذذع املذذذدين

 التمكني االقتصادي للمرأة.
ومذذذن املذذذأمول أن يعطذذذي اجملتمذذذع املذذذدين ملذذذؤمتر القمذذذة املعذذذين باألهذذذداف  - 160

طاقذذة مماثلذذة ملذذا بث ذذه يف املسذذائل  ،/سذذبتمربأيلولاإلمنائيذذة لأللفيذذة، املقذذرر عقذذده يف 
 املذكورة آنفا، كي ينجح املؤمتر وياسفر عن نتيجة موفقة.
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الصذذذذدر مالحظذذذذة أن األعذذذذداد اإلمجاليذذذذة للمنظمذذذذات غذذذذري  وممذذذذا ياذذذذثلج - 161
احلكوميذذذة املرتبطذذذة باملنظمذذذة تواصذذذل االزديذذذاد. وال يذذذدل هذذذذا فحسذذذ  علذذذى أن 
جهذذذود املنظمذذذة يف جمذذذال التواصذذذل واالتصذذذال هلذذذا تأثريهذذذا، بذذذل يذذذدل أيضذذذا وبقذذذدر 
أهذذذذم علذذذذى وجذذذذود مصذذذذلحة واحذذذذرتام متبذذذذادلني بذذذذني اجلذذذذانبني. وتشذذذذك ل املشذذذذاركة 

أمذذذذذرا ضذذذذذروريا املتحذذذذذدة  األمذذذذذمنرية والنشذذذذذطة للمجتمذذذذذع املذذذذذدين يف أعمذذذذذال املسذذذذذت
 إلحداث أثر إنايب يف حياة الناس العاديني.

 
 التفاعل مع مجتمع األعمال التجارية - 2 

باذذذذذلت جهذذذذود كبذذذذرية مذذذذن أجذذذذل تعزيذذذذز التفاعذذذذل مذذذذع جمتمذذذذع األعمذذذذال  - 162
وقطذذذاع املتحذذذدة  األمذذذمبذذذني التجاريذذذة. ومتثذذذل املبذذذاد  التوجيهيذذذة املنقحذذذة للتعذذذاون 
وقطذاع األعمذال املتحذدة  األمذماألعمال التجارية، واملوقع الشذبكي للشذراكة بذني 

التجارية، معلمذني بذارزين يف هذذا الصذدد، ويشذكالن عنصذرا ضذروريا مذن عناصذر 
 تشذذذذذذذذذذرين 20حتذذذذذذذذذذديث املنظمذذذذذذذذذذة. فاملبذذذذذذذذذذاد  التوجيهيذذذذذذذذذذة، الذذذذذذذذذذيت صذذذذذذذذذذدرت يف 

علذذى صذذوغ شذذراكات فعالذذة مذذع كفالذذة  ، تسذذاعد املذذوظفني2009الثذذاين/نوفمرب 
 14احلفاظ على نزاهة املنظمة واسذتقالهلا. أمذا املوقذع الشذبكي، الذذي افتاذتح يف 

، فيمثذذذل أول مذذذدخل شذذذبكي للمالءمذذذة بذذذني مذذذوارد 2010الثاين/ينذذذاير  كذذذانون
قطذذذاع األعمذذذال التجاريذذذة واحتياجذذذات املنظمذذذة فيمذذذا يتعلذذذق باألزمذذذات اإلنسذذذانية 

 لطويلة األجل.وإقامة الشراكات ا
وقذذدم جمتمذذع األعمذذال التجاريذذة مسذذا ات مهمذذة يف جمذذال العمذذل علذذى  - 163

، 2010/يونيذذذه حزيران 25و  24. ويف يذذذومي املتحذذذدة األمذذذمحتقيذذذق أهذذذداف 
مذؤمتر القمذة الثالذث لقذادة االتفذاق العذاملي، الذذي عرضذت فيذذه العذام  األمذنيرأس 

طلذق مذؤمتر القمذة مبذادرات عديذدة مئات الشركات مناذج أعمال تعذزز التنميذة. وأ
، و “مبذذذاد  متكذذذني املذذذرأة”تاسذذذهم يف حتقيذذذق األهذذذداف اإلمنائيذذذة لأللفيذذذة، منهذذذا 

“. إطذذذذار لرشذذذذراف البيئذذذذي”، و “دليذذذذل اإلبذذذذالغ يف جمذذذذال مكافحذذذذة الفسذذذذاد”
احلذذذذرص علذذذذى ”وهنذذذذاك مبادرتذذذذان مذذذذن مبذذذذادرات االتفذذذذاق العذذذذاملي،  ذذذذا مبذذذذادرة 

، ال تذذذزاالن جتلبذذذان “سذذذاء التنفيذذذذيني املتعلقذذذة بامليذذذاهواليذذذة الر  ”ومبذذذادرة “ املنذذذاخ
 احللول من قطاع األعمال التجارية هلذين اجملالني البالغي األ ية.

ويبذذني  استشذذراف املسذذتقبل أن تشذذجيع الشذذركات علذذى بذذذل اجلهذذد يف  - 164
سذذذذيظل يف عذذذذداد األولويذذذذات. ونذذذذ  أن تتوسذذذذع املتحذذذذدة  األمذذذذمدعذذذذم أهذذذذداف 
اجملذذال مذذن جمذذاالت العمذذل، عذذن طريذذق مواصذذلة بنذذاء قذذدرهتا علذذى  املنظمذذة يف هذذذا

إقامذذذة الشذذذراكات مذذذع جمتمذذذع األعمذذذال التجاريذذذة وتيسذذذري املزيذذذد مذذذن التعذذذاون فيمذذذا 
بذذذني الشذذذركاء، مبذذذا يف ذلذذذك جمتمذذذع األعمذذذال التجاريذذذة، واجملتمذذذع املذذذدين، واجملتمذذذع 

 األكادميي، واحلكومات احمللية.
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 الفصل الخامس
 خاتمة  

إن املنظمذذذذذذة شذذذذذذيء يفذذذذذذوق جمذذذذذذرد حشذذذذذذد مذذذذذذن املبذذذذذذاين أو سلسذذذذذذلة مذذذذذذن  - 165
جمموعذذذة مذذذن التقذذذارير واملشذذذاورات، أو حذذذحن كوكبذذذة مذذذن املبذذذاد   االجتماعذذذات أو

يسذذذبغونه مذذذن عاطفذذذة علذذذى أعمذذذال  والذذذربامج. فاملنظمذذذة أساسذذذا هذذذي ناسذذذها، مبذذذا
 وما يبدونه من التزام  ا.املتحدة  األمم
اضذذذذذية جلبذذذذذت بعذذذذذض النجاحذذذذذات واإلجنذذذذذازات ويف حذذذذذني أن السذذذذذنة امل - 166

املهمذذة، فه ذذا كبذذدت املنظمذذة أيضذذا خسذذائر حياتيذذة وعمليذذة هائلذذة. فقذذد فقذذدت 
املنظمذذة يف هذذذه السذذنة عذذددا مذذن موظفيهذذا املتفذذانني يف خذذدمتها يفذذوق مذذا فقدتذذه 
يف أي سذذنة أخذذذرى مذذذن سذذذنواهتا اخلمذذذس والسذذتني. وحنذذذن نذذذود مذذذن أقذذذارب هذذذؤالء 

ومذذن أصذذدقائهم وزمالئهذذم أن املتحذذدة  األمذذمهم يف خدمذذة الذذذين جذذادوا بذذأرواح
اثاذل العليذا الذيت عمذل مذن أجلهذا أحبذا هم، وأن 

يعلموا أن املنظمة لن حتول عذن امل
تضذذحياهتم لذذن يناهلذذا النسذذيان أبذذدا ولذذن تضذذيع ساذذدى. واملسذذؤولية اآلن هذذي علذذى  

 مذذذماألكاهذذذل البذذذاقني منذذذا، وهذذذي أن نعمذذذل بذذذال كلذذذل علذذذى تقويذذذة ودعذذذم رسذذذالة 
 اليت أسلم زمال نا أرواحهم يف سبيلها.املتحدة 
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 المرفق
لأللفيددددة، الغايددددات والمؤشددددرات، عددددام األهددددداا اإلنمائيددددة   

2010: 
 الجداول اإلحصائية  

  
 1لهدا ا  
   القضاء على الفقر المدقع والجوع  
 ألف - 1الغاية   
تخفددديض نسدددبة السدددكان الدددذين يقدددل دخلهدددم اليدددومي عدددن دوالر   

   2015و  1990إلى النصف في الفترة ما بين عامي واحد 
 1-1املؤشر   
عددادل بمددا يدوالر  1.25 عددن اليددومي نسددبة السددكان الددذين يقددل دخلهددم  

   )أ()ب(القوة الشرائية
 ملئوية(ا)النسبة 
 

 1990 1999 2005 

 26,6 33,0 45,7 المناطق النامية    

 2,6 4,4 4,5 شمال أفريقيا 

الصحراء الكبرىأفريقيا جنوب    57,5 58,3 50,9 

 8,2 10,9 11,3 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 25,8 25,4 28,8 منطقة البحر الكاريبي  

 7,4 10,2 10,5 أمريكا الالتينية  

 15,9 35,6 60,1 شرق آسيا 

 38,6 42,2 49,5 جنوب آسيا 

الهند ءجنوب آسيا باستثنا    44,6 35,3 30,7 

 18,9 35,3 39,2 جنوب شرق آسيا 

 5,8 4,1 2,2 غرب آسيا 

 - - - أوقيانوسيا 

 5,3 7,8 2,7 رابطة الدول المستقلة

 19,2 22,3 6,3 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 0,3 3,0 1,6 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 



2010 املتحدة، األمم حوليةمستخلص   

55 

 

 1990 1999 2005 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق     

 0,5 1,9 0,1 أوروبا

 53,4 60,4 63,3 أقل البلدان نموا

 42,8 50,7 49,1 البلدان النامية غير الساحلية

 27,5 27,7 32,4 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 طبقا لتعريف البنك الدويل. ،باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل (أ) 
 .2010آذار/مارس حبس  تقديرات البنك الدويل،  (ب) 
 
 2-1املؤشر   
 )أ()ب(نسبة فجوة الفقر  

 )النسبة املئوية(
 

 1990 1999 2005 

 8,0 11,6 15,6 المناطق النامية    

 0,5 0,8 0,8 شمال أفريقيا 

 20,7 25,8 26,3 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 2,8 3,8 3,9 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 12,8 12,7 13,4 منطقة البحر الكاريبي  

 2,3 3,4 3,5 أمريكا الالتينية  

 4,0 11,1 20,7 شرق آسيا 

 9,8 11,2 14,5 جنوب آسيا 

الهند ءجنوب آسيا باستثنا    14,2 9,9 8,1 

 4,2 9,6 11,1 جنوب شرق آسيا 

 1,5 1,0 0,6 غرب آسيا 

 - - - أوقيانوسيا 

 1,5 2,5 0,9 رابطة الدول المستقلة

آسيارابطة الدول المستقلة،    2,1 7,5 5,4 

 0,1 0,8 0,5 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق 

 0,2 0,5 0,0 أوروبا

 19,9 24,7 27,5 أقل البلدان نموا

 15,5 20,2 21,9 البلدان النامية غير الساحلية

 11,9 12,3 14,4 الدول الجزرية الصغيرة النامية
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ضذذرب نسذذبة السذذكان . وهذذي حاصذذل تقذذيس نسذذبة فجذذوة الفقذذر مذذدى شذذدة الفقذذر (أ) 

دوالر مبذا يعذادل القذوة الشذذرائية  1.25)احملذدد يف الفقذر  الذذين يعيشذون دون خذط
يف الفذذرق بذذني خذذط الفقذذر ومتوسذذط دخذذل السذذكان الذذذين يعيشذذون دون يف اليذذوم( 
 خط الفقر.

 طبقا لتعريف البنك الدويل. تستث  من ذلك االقتصادات املرتفعة الدخل، (ب) 
  

 3-1 املؤشر  
  )أ()ب(من االستهالك القومي من السكانفقر الخمس األحصة   

 )النسبة املئوية(

 
 2005 

 6,1 شمال أفريقيا  

 3,6 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 2,9 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 4,3 شرق آسيا

 7,4 جنوب آسيا

شرق آسياجنوب   5,7 

 6,2 غرب آسيا

 7,0 رابطة الدول المستقلة

 8,2 البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا
 

 طبقا لتعريف البنك الدويل. ،باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل (أ) 
تقريذذر ص تذذتح أي بيانذذات عامليذذة أو إقليميذذة جديذذدة. البيانذذات املقدمذذة مذذأخوذة مذذن  )ب( 

 (.A/63/1) 2008عام 
 باء - 1الغاية   

تدددوفير العمالدددة الكاملدددة والمنتجدددة وتدددوفير العمدددل الالئدددق للجميدددع،   
  والشباب بمن فيهم النساء

 4-1املؤشر   
 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل  

 لناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عاملل معدل النمو السنوي )أ( 
  )املئوية النسبة(  

(أ)2009 1998     

 -2,1 0,9 العالم   

 0,6 0,5 المناطق النامية 

 1,0 1,3 شمال أفريقيا  
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(أ)2009 1998     

 -1,8 -0,9 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى     

 -3,4 0,2 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 5,4 3,2 شرق آسيا  

 1,9 2,3 جنوب آسيا  

 -1,7 -8,5 جنوب شرق آسيا  

 -1,5 0,0 غرب آسيا  

 -1,3 -5,6 أوقيانوسيا  

 -5,2 -2,3 رابطة الدول المستقلة 

 -0,4 0,5 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 -5,4 -2,1 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 -1,2 1,7 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق   
 -3,2 0,4 أوروبا

 0,7 1,3 أقل البلدان نموا 

 -0,9 -0,3 البلدان النامية غير الساحلية 

 -2,8 -0,4 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 بيانات أولية. ()أ 
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 الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل (ب) 

)تعادل القوة الشرائية(( 2005عام )بدوالرات الواليات المتحدة ل    

 

)أ(2009 1998   

 172 21 457 17 العالم   

 559 11 816 7 المناطق النامية 

 368 18 806 15 شمال أفريقيا  

 135 5 381 4 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 214 22 170 21 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 952 11 370 5 شرق آسيا  

 794 7 030 5 جنوب آسيا  

 089 9 744 6 جنوب شرق آسيا  

 559 39 084 33 غرب آسيا  

 564 5 954 5 أوقيانوسيا  

 181 21 875 12 رابطة الدول المستقلة 

 886 11 453 6 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 399 24 695 14 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 841 69 156 61 المناطق المتقدمة النمو 

انتقالية في جنوب شرق أوروباالبلدان التي تمر بمرحلة     15 490 25 150 

 974 2 062 2 أقل البلدان نموا 

 828 4 519 3 البلدان النامية غير الساحلية 

 846 23 926 20 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 بيانات أولية. )أ( 
 
 5-1املؤشر   
 نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان  

 المجموع )أ( 

 (املئويةنسبة )ال  
 

)أ(2009 2000 1991   

 60,4 61,2 62,2 العالم    

 61,7 62,9 64,2 المناطق النامية 

 46,0 43,4 43,9 شمال أفريقيا  

 64,9 64,1 63,5 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 60,0 57,9 56,3 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 69,8 73,1 74,5 شرق آسيا  

 55,4 56,0 57,6 جنوب آسيا  
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)أ(2009 2000 1991   

 65,6 66,5 68,0 جنوب شرق آسيا      

 44,3 46,4 48,6 غرب آسيا  

 66,8 66,3 65,5 أوقيانوسيا  

 56,9 54,0 57,9 رابطة الدول المستقلة 

 59,3 55,7 57,4 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 56,1 53,6 58,0 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

المتقدمة النموالمناطق    56,5 56,5 55,3 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب   
 شرق أوروبا

53,4 51,9 47,7 

 69,0 69,3 70,7 أقل البلدان نموا 

 68,3 66,0 66,1 البلدان النامية غير الساحلية 

 57,7 56,6 54,8 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 بيانات أولية. (أ) 
 

2009، الرجال والنساء والشباب (ب) 
 )أ(

 (النسبة املئوية)  
 

 الشباب النساء الرجال 

 44,2 48,0 72,8 العالم    

 45,0 47,8 75,5 المناطق النامية 

 29,4 22,2 70,1 شمال أفريقيا  

 49,0 55,5 74,5 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 43,6 46,5 74,3 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 53,9 64,0 75,4 شرق آسيا  

 41,2 32,5 77,2 جنوب آسيا  

 43,6 53,9 77,6 جنوب شرق آسيا  

 26,0 20,4 66,4 غرب آسيا  

 52,8 62,4 71,2 أوقيانوسيا  

 34,9 51,8 62,9 رابطة الدول المستقلة 

 38,6 53,4 65,6 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

المستقلة، أوروبارابطة الدول     61,9 51,3 32,8 

 41,0 48,1 62,9 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب   
 24,1 40,8 55,0 شرق أوروبا

 55,9 58,9 79,3 أقل البلدان نموا 

 55,0 60,4 76,6 البلدان النامية غير الساحلية 

 43,0 45,8 69,8 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 بيانات أولية. ()أ 
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 6-1املؤشر   
 دوالر 1.25عددددن اليدددومي نسدددبة السدددكان العددداملين الدددذين يقدددل دخلهدددم   

 الشرائية( )تعادل القوة
 )النسبة املئوية( 

 

)أ(2009 2000 1991   

 24,8 32,6 42,9 العالم    

 30,7 41,3 56,3 المناطق النامية 

 4,3 5,5 6,4 شمال أفريقيا  

 63,5 66,1 66,8 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 8,5 12,9 12,7 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 12,6 36,5 67,4 شرق آسيا  

 51,3 53,3 60,9 جنوب آسيا  

 27,6 41,8 53,5 جنوب شرق آسيا  

 11,5 8,6 8,7 غرب آسيا  

 49,7 47,4 51,6 أوقيانوسيا  

الدول المستقلةرابطة    4,6 7,7 5,6 

 21,3 25,5 16,2 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 0,2 2,6 1,7 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 0,0 0,0 0,0 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب   
 0,6 0,9 0,6 شرق أوروبا

 65,8 70,7 70,5 أقل البلدان نموا 

 52,5 58,7 57,7 البلدان النامية غير الساحلية 

 24,0 20,4 17,1 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 قعات.و ت أ() 
 7-1املؤشر 

نسبة العاملين لحسدابهم الخداص والعداملين مدن أفدراد األسدرة المسداهمين   
 العاملين في نفقاتها إلى مجموع

 الرجال والنساء )أ( 
 )النسبة المئوية(  

 

)أ(2009 2000 1991   

 50,6 52,8 55,4 العالم    

 60,2 64,0 69,2 المناطق النامية 

 33,9 31,5 36,7 شمال أفريقيا  

 76,6 81,0 82,7 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  
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)أ(2009 2000 1991   

 31,9 34,4 35,4 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي      

 53,3 59,0 69,2 شرق آسيا  

 76,6 79,8 81,5 جنوب آسيا  

 61,3 64,8 68,9 جنوب شرق آسيا  

 28,5 33,2 42,4 غرب آسيا  

 78,6 74,1 72,4 أوقيانوسيا  

 18,7 20,5 13,0 رابطة الدول المستقلة 

 44,0 49,8 43,0 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 10,0 12,0 5,3 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 10,6 11,0 12,1 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب   
 28,5 34,1 23,3 شرق أوروبا

 82,9 85,0 87,2 أقل البلدان نموا 

 73,6 76,9 74,2 البلدان النامية غير الساحلية 

 39,6 37,3 33,5 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 توقعات. ()أ 
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 الرجال )ب( 
 )النسبة املئوية(

  

)أ(2009 2000 1991   

 49,4 51,3 53,0 العالم    

 57,3 60,8 64,7 المناطق النامية 

 27,7 28,2 32,9 شمال أفريقيا  

 70,6 76,4 78,1 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 32,3 34,6 34,8 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 49,5 54,4 63,1 شرق آسيا  

 73,6 76,7 77,8 جنوب آسيا  

 58,3 61,1 64,3 جنوب شرق آسيا  

 26,1 29,3 36,2 غرب آسيا  

 73,1 68,4 67,3 أوقيانوسيا  

 20,2 21,2 14,7 رابطة الدول المستقلة 

 45,2 50,6 46,9 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 11,0 12,3 6,0 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 11,8 11,6 12,0 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب   
 30,2 33,2 21,6 شرق أوروبا

 79,2 80,4 83,0 أقل البلدان نموا 

 70,0 73,9 71,9 البلدان النامية غير الساحلية 

 39,8 36,9 32,4 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 توقعات. ()أ 
 

 النساء )ج( 
 املئوية()النسبة  

 

)أ(2009 2000 1991   

 52,3 55,1 59,2 العالم    

 64,7 69,3 76,7 المناطق النامية 

 53,3 42,3 49,9 شمال أفريقيا  

 84,3 87,3 89,0 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 31,3 34,1 36,5 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 57,8 64,7 76,7 شرق آسيا  

 83,9 88,1 90,9 جنوب آسيا  

 65,4 69,9 75,1 جنوب شرق آسيا  
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)أ(2009 2000 1991   

 36,8 47,3 62,9 غرب آسيا      

 84,9 80,9 79,1 أوقيانوسيا  

 17,2 19,7 11,1 رابطة الدول المستقلة 

 42,6 48,8 38,4 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 8,9 11,7 4,5 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

المتقدمة النموالمناطق    12,3 10,2 9,1 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب   
 26,4 35,1 25,4 شرق أوروبا

 87,7 91,2 92,9 أقل البلدان نموا 

 78,0 80,7 77,2 البلدان النامية غير الساحلية 

 39,2 37,8 35,5 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 توقعات. )أ( 
 

 جيم - 1الغاية   

خفيض نسبة السدكان الدذين يعدانون مدن الجدوع إلدى النصدف فدي ت  
  2015و  1990الفترة ما بين 

 8-1املؤشر   
  سنوات 5األطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن  نسبة  

 المجموع )أ( 

 )النسبة المئوية(  

 

 1990 2008 

 26 31 المناطق النامية   

 7 11 شمال أفريقيا 

 27 31 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 6 11 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 7 17 شرق آسيا 

 6 12 شرق آسيا باستثناء الصين  

 46 51 جنوب آسيا 

 35 49 جنوب آسيا باستثناء الهند  

 25 37 جنوب شرق آسيا 

 14 14 غرب آسيا 

 - - أوقيانوسيا 
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 2008-2003، الفترة الجنسحسب نوع  )ب( 
 )النسبة املئوية(

 

 الفتيات الفتيان 
 نسبة الفتيان

الفتياتإلى   

 0,97 29 28 المناطق النامية    

 - - - شمال أفريقيا 

 1,08 26 28 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 1,14 7 8 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 - - - شرق آسيا 

آسيا باستثناء الصينشرق     10 11 0,93 

 0,94 49 46 جنوب آسيا 

 0,92 46 42 جنوب آسيا باستثناء الهند  

 1,00 25 25 جنوب شرق آسيا 

 1,05 19 20 غرب آسيا 

 - - - أوقيانوسيا 

 1,00 5 5 رابطة الدول المستقلة

 1,00 7 7 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    - - - 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
 1,13 3 3 أوروبا

 
 2008-2003حسب مكان اإلقامة، الفترة  )ج( 

 )النسبة املئوية(
 

 
المناطق 
 الريفية

المناطق 
 الحضرية

 18 32 المناطق النامية   

 6 8 شمال أفريقيا 

 19 30 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 5 12 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 2 9 شرق آسيا 

 7 6 شرق آسيا باستثناء الصين  

 39 50 جنوب آسيا 

 47 39 جنوب آسيا باستثناء الهند  

 21 27 جنوب شرق آسيا 

 8 21 غرب آسيا 

 - - أوقيانوسيا 
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المناطق 
 الريفية

المناطق 
 الحضرية

 - - رابطة الدول المستقلة    

 5 8 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 3 3 البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا 
  

 2008-2003حسب درجة غنى األسر المعيشية، الفترة  )د( 
 )النسبة املئوية(

 

 الخمس األغنى الخمس األفقر 

 19 43 المناطق النامية   

 5 10 شمال أفريقيا 

 17 34 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا    - - 

 - - شرق آسيا 

 4 8 شرق آسيا باستثناء الصين  

 26 60 جنوب آسيا 

 29 54 جنوب آسيا باستثناء الهند  

 - - جنوب شرق آسيا 

 - - غرب آسيا 

 - - أوقيانوسيا 

 - - رابطة الدول المستقلة 

 4 9 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 
 9-1 املؤشر  
نسددددبة السددددكان الددددذين ال يحصددددلون علددددى الحددددد األدنددددى مددددن السددددعرات   

 الحرارية
 )النسبة املئوية( 

 

 1990-1992  2000-2002  2005-2007  

)أ(العالم      16 14 13 

)أ(المناطق النامية   20 16 16 

 <5 <5 <5 شمال أفريقيا  

 26 30 31 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا     12 10 9 

 10 10 18 شرق آسيا  
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 1990-1992  2000-2002  2005-2007  

 12 13 8 شرق آسيا باستثناء الصين       

 21 20 21 جنوب آسيا  

 23 23 26 جنوب آسيا باستثناء الهند   

 14 17 24 جنوب شرق آسيا  

 7 8 5 غرب آسيا  

 - - - أوقيانوسيا  

)ب(6 رابطة الدول المستقلة   7 5> 

)ب(16 رابطة الدول المستقلة، آسيا    17 9 

)ب(5  رابطة الدول المستقلة، أوروبا  
> 5> 5> 

 <5 <5 <5 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في   
 <5 <5 <5 جنوب شرق أوروبا

 32 36 40 أقل البلدان نموا 

 26 30 34 البلدان النامية غير الساحلية 

 21 21 24 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 مبا يف ذلك بلدان/أقاليم أوقيانوسيا. ()أ 
 .1995-1993لفرتة نس  ا ()ب 
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 2الهدا   
 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  

 
 ألف - 2الغاية   
تمكدددن األطفدددال فدددي كدددل مكدددان، سدددواء الدددذكور أو اإلنددداث كفالدددة   

 2015االبتدائي بحلول عام تعليم منهم، من إتمام مرحلة ال
 1-2املؤشر 

 صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي
 )أ(المجموع )أ( 

 1991 2000 2008 

 89,6 84,3 82,2 العالم    

 88,8 82,6 79,9 المناطق النامية 

 94,4 88,0 80,2 شمال أفريقيا  

 76,4 60,3 53,4 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

الالتينية ومنطقة البحر أمريكا   
 94,9 94,1 85,8 الكاريبي

 96,0 94,4 97,5 شرق آسيا  

باستثناء الصين شرق آسيا     98,1 97,6 98,0 

 89,7 80,0 75,3 جنوب آسيا  

باستثناء الهند جنوب آسيا     64,1 68,5 76,3 

 94,7 93,6 94,0 جنوب شرق آسيا  

 88,0 83,3 82,1 غرب آسيا  

 - - - أوقيانوسيا  

 93,4 90,5 90,3 رابطة الدول المستقلة 

 94,0 95,2 85,9 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 93,0 86,8 92,5 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 96,1 97,5 97,1 المناطق المتقدمة النمو 

قل البلدان نمواأ   52,3 59,5 78,8 

لبلدان النامية غير الساحليةا   55,1 65,4 81,6 

لدول الجزرية الصغيرة الناميةا   71,2 80,1 75,8 
 

سذذذن بذذذالغ لل طفذذذل 100عذذذدد املقيذذذدين يف املذذذدارس االبتدائيذذذة والثانويذذذة بذذذني كذذذل  )أ( 
. وتتعلذق النسذذ  بالسذذنوات الدراسذذية املنتهيذذة يف لقيذذد يف التعلذذيم االبتذذدائيالرمسذي ل

 السنوات املقدمة عنها البيانات.
 )أ(الجنس حسب نوع )ب( 

  
 1991  2000  2008 
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 الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان 

 88,6 90,6 81,5 87,0 78,0 86,1 العالم       

 87,6 89,9 79,4 85,6 75,1 84,4 المناطق النامية

 92,5 96,3 85,2 90,7 73,3 86,9 شمال أفريقيا 

 74,5 78,3 56,6 63,9 48,8 58,0 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 94,8 95,1 94,4 93,7 86,3 85,4 الكاريبي

 98,1 94,2 95,4 93,4 94,9 99,9 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    98,1 98,2 98,1 97,0 98,3 97,7 

 87,5 91,7 72,8 86,7 66,7 83,4 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    71,7 56,2 73,7 63,1 78,8 73,7 

 93,8 95,5 92,2 94,9 91,9 96,0 جنوب شرق آسيا 

 85,3 90,7 78,6 87,8 76,9 87,1 غرب آسيا 

 - - - - - - أوقيانوسيا 

 93,4 93,5 90,1 90,8 89,7 91,0 رابطة الدول المستقلة

 93,3 94,7 95,0 95,5 84,2 87,6 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 93,5 92,6 86,3 87,2 92,4 92,7 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

 96,4 95,8 97,5 97,5 96,8 97,3 المناطق المتقدمة النمو

 76,7 80,7 56,0 63,0 46,8 57,8 أقل البلدان نموا

 79,1 84,2 60,7 69,9 49,2 60,9 البلدان النامية غير الساحلية

الصغيرة الناميةالدول الجزرية   71,9 70,4 81,2 79,0 76,3 75,1 
 

سذذذن بذذذالغ لل طفذذذل 100عذذذدد املقيذذذدين يف املذذذدارس االبتدائيذذذة والثانويذذذة بذذذني كذذذل  )أ( 
. وتتعلذق النسذذ  بالسذذنوات الدراسذذية املنتهيذذة يف لقيذذد يف التعلذذيم االبتذذدائيالرمسذي ل

 السنوات املقدمة عنها البيانات.
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 2-2املؤشر 
التالميددذ الددذين يلتحقدون بالدراسددة فددي الصددف األول ويصددلون  نسدبة عدددد  

 إلى الصف النهائي من التعليم االبتدائي

 )أ(المجموع )أ( 
 

 1991 2000 2008 

 88,1 82,1 79,6 العالم    

 86,7 79,5 77,0 المناطق النامية 

 96,3 81,1 72,2 شمال أفريقيا  

 63,8 52,0 50,5 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   
 101,0 97,5 84,2 الكاريبي

 96,0 97,9 106,2 شرق آسيا  

باستثناء الصين شرق آسيا     94,5 97,8 96,9 

 85,4 69,3 64,4 جنوب آسيا  

باستثناء الهند جنوب آسيا     55,2 62,3 66,2 

 98,7 92,4 85,7 جنوب شرق آسيا  

 88,2 78,9 77,6 غرب آسيا  

 67,0 63,7 61,1 أوقيانوسيا  

 97,3 94,3 82,8 رابطة الدول المستقلة 

 99,1 94,8 61,7 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 96,0 94,0 92,5 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 97,8 99,1 97,8 المناطق المتقدمة النمو 

قل البلدان نمواأ   39,5 45,8 58,7 

النامية غير الساحليةلبلدان ا   43,4 54,9 64,5 

لدول الجزرية الصغيرة الناميةا   66,3 76,0 78,9 
 

ة املنتهيذذذذة يف يسذذذذنوات الدراسذذذذبالمعذذذذدالت إمتذذذذام مرحلذذذذة التعلذذذذيم االبتذذذذدائي  تتعلذذذذق )أ( 
نظذذرا النعذذدام معذذدالت إقليميذذة للمؤشذذر الرمسذذي، و  .املقذذدم عنهذذا البيانذذاتالسذذنوات 

 عذذذدد املقيذذذدين يف الصذذذف النهذذذائي مذذذن التعلذذذيم االبتذذذدائيإمجذذذايل يعذذذرض اجلذذذدول 
لتعلذذذذذيم مذذذذذن اجممذذذذذوع عذذذذذدد امللتحقذذذذذني اجلذذذذذدد بالصذذذذذف النهذذذذذائي ”الذذذذذذي يعذذذذذادل 

االبتدائي، بصرف النظذر عذن السذن، معذربا عنذه بالنسذبة املئويذة مذن السذكان الذذين 
 Global Education Digest).“بلغذذذوا السذذذن املفرتضذذذة لاللتحذذذاق بالصذذذف النهذذذائي

2009 - Comparing Education Statistics Across the World  ،مونرتيذذذذذذذال، كنذذذذذذذدا(
، منظمذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة للرتبيذذذذة والعلذذذذم والثقافذذذذة )اليونسذذذذكو(، معهذذذذد اإلحصذذذذاء

   .(255( املرفق باء، الصفحة 2009
 

 )أ(حسب نوع الجنس  )ب( 
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 1991  2000  2008 

 الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان 

 86,9 89,6 79,2 84,9 74,1 82,0 العالم       

 85,3 88,6 76,2 82,8 69,8 79,5 المناطق النامية

 93,0 99,4 77,9 84,2 64,6 80,1 شمال أفريقيا 

 59,8 69,3 47,9 57,0 45,9 55,8 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 103,0 101,8 97,8 97,1 86,1 84,5 الكاريبي

 97,8 94,6 97,8 97,9 91,5 96,1 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    93,9 94,0 97,8 97,6 97,9 95,8 

 83,4 87,3 62,3 75,8 54,6 73,5 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    60,5 49,7 66,4 58,1 68,2 64,2 

 98,7 98,8 92,1 92,7 87,9 89,3 جنوب شرق آسيا 

 83,7 92,6 74,1 83,5 72,6 83,0 غرب آسيا 

 61,4 70,1 59,0 65,9 55,8 63,4 أوقيانوسيا 

 95,1 95,7 93,4 94,0 91,3 91,4 رابطة الدول المستقلة

 97,9 99,4 96,1 97,4 85,0 85,7 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 92,9 92,9 91,8 92,0 94,2 94,0 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

 98,2 97,2 98,9 99,3 98,0 96,5 المناطق المتقدمة النمو

 56,1 62,8 42,1 50,4 34,6 45,0 أقل البلدان نموا

 60,7 68,1 49,9 60,5 44,5 53,7 البلدان النامية غير الساحلية

 78,1 79,3 75,8 75,8 64,7 64,8 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

ة املنتهيذذذذة يف يسذذذذنوات الدراسذذذذبالمعذذذذدالت إمتذذذذام مرحلذذذذة التعلذذذذيم االبتذذذذدائي  تتعلذذذذق (أ) 
نظذذرا النعذذدام معذذدالت إقليميذذة للمؤشذذر الرمسذذي، و  .املقذذدم عنهذذا البيانذذاتالسذذنوات 

 إمجذذذايل عذذذدد املقيذذذدين يف الصذذذف النهذذذائي مذذذن التعلذذذيم االبتذذذدائييعذذذرض اجلذذذدول 
لتعلذذذذذيم مذذذذذن اجممذذذذذوع عذذذذذدد امللتحقذذذذذني اجلذذذذذدد بالصذذذذذف النهذذذذذائي ”الذذذذذذي يعذذذذذادل 

االبتدائي، بصرف النظذر عذن السذن، معذربا عنذه بالنسذبة املئويذة مذن السذكان الذذين 
 Global Education Digest).“بلغذذذوا السذذذن املفرتضذذذة لاللتحذذذاق بالصذذذف النهذذذائي

2009 - Comparing Education Statistics Across the World ال، كنذذذذذذذدا، )مونرتيذذذذذذذ
، منظمذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة للرتبيذذذذة والعلذذذذم والثقافذذذذة )اليونسذذذذكو(، معهذذذذد اإلحصذذذذاء

 .(255( املرفق باء، الصفحة 2009
 

 3-2املؤشر 
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ام بددددالقراءة والكتابددددة لدددددى النسدددداء والرجددددال الددددذين تتددددراوح دددددددل اإللمددددددمع  
 سنة  24 و 15 أعمارهم بين

 )أ(المجموع )أ( 
 يستطيعون القراءة والكتابة معا()النسبة املئوية ملن   

 
 1985-1994  1995-2004  2005-2008  

    
 89,0 87,1 83,3 العالم

 87,2 84,6 79,8 المناطق النامية

 86,1 79,3 67,8 شمال أفريقيا 

 71,9 68,6 65,4 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 96,9 96,2 91,8 الكاريبي

 99,3 98,9 94,6 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    99,4 99,4 99,5 

 79,3 73,7 60,3 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    56,4 67,3 75,4 

 96,1 96,3 94,5 جنوب شرق آسيا 

 92,7 91,9 87,8 غرب آسيا 

 73,0 73,9 71,4 أوقيانوسيا 

 99,8 99,8 99,8 رابطة الدول المستقلة

 99,8 99,8 99,8 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    99,7 99,7 99,7 

 99,6 99,6 99,6 المناطق المتقدمة النمو

 69,9 65,3 55,7 أقل البلدان نموا

 71,8 68,1 61,6 البلدان النامية غير الساحلية

 87,4 87,1 85,3 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

رجح املذذتوسذذط املعلذذى أسذذاس  الذذواردة يف هذذذا اجلذذدول املعذذدالت اإلقليميذذة تحسذذب )أ( 
آلخذذذذذذر نقطذذذذذذة قيذذذذذذاس متذذذذذذوافرة مسذذذذذذجلة لكذذذذذذل بلذذذذذذد أو إقلذذذذذذيم يف الفذذذذذذرتة املرجعيذذذذذذة. 

تتذذوافر  واسذذتاخدمت تقذذديرات معهذذد اليونسذذكو لرحصذذاء بالنسذذبة للبلذذدان الذذيت ال
 بيانات بشأ ا.

 )أ(حسب نوع الجنس (ب) 
 (معا يستطيعون القراءة والكتابة ملن)النسبة املئوية   

 
 1985-1994   1995-2004   2005-2008  

 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال 
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 1985-1994   1995-2004   2005-2008  

 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال 

       
 86,4 91,7 83,8 90,2 78,6 87,7 العالم

 84,1 90,3 80,6 88,5 74,2 85,3 المناطق النامية

 82,2 89,8 73,3 85,2 57,7 77,4 شمال أفريقيا 

 67,1 76,8 62,3 75,6 58,3 72,9 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 97,2 96,7 96,5 95,8 92,0 91,5 الكاريبي

 99,2 99,4 98,6 99,2 91,9 97,1 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    99,3 99,5 99,2 99,5 99,3 99,7 

 73,3 85,7 65,6 81,1 48,3 71,6 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    66,9 46,0 73,9 60,8 79,7 71,0 

 95,8 96,3 96,1 96,6 93,5 95,5 جنوب شرق آسيا 

 89,8 95,6 88,1 95,6 81,6 93,6 غرب آسيا 

 74,1 72,0 71,5 76,1 66,1 76,6 أوقيانوسيا 

 99,8 99,7 99,8 99,7 99,8 99,7 رابطة الدول المستقلة

 99,8 99,8 99,9 99,8 99,8 99,8 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    99,7 99,8 99,7 99,8 99,6 99,8 

 99,6 99,5 99,6 99,0 99,6 99,1 المناطق المتقدمة النمو

 65,5 74,5 58,9 72,2 47,6 64,2 أقل البلدان نموا

الساحليةالبلدان النامية غير   67,6 56,1 74,6 62,2 77,6 66,3 

 87,7 87,2 86,2 88,0 83,3 87,3 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

رجح املذذتوسذذط املعلذذى أسذذاس  الذذواردة يف هذذذا اجلذذدول املعذذدالت اإلقليميذذة تحسذذب (أ) 
آلخذذذذذذر نقطذذذذذذة قيذذذذذذاس متذذذذذذوافرة مسذذذذذذجلة لكذذذذذذل بلذذذذذذد أو إقلذذذذذذيم يف الفذذذذذذرتة املرجعيذذذذذذة. 

تتذذوافر  تقذذديرات معهذذد اليونسذذكو لرحصذذاء بالنسذذبة للبلذذدان الذذيت الواسذذتاخدمت 
 بيانات بشأ ا.
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 3الهدا   
 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

 
 ألف - 3الغاية   
إزالددددة التفدددداوت بددددين الجنسددددين فددددي التعلدددديم االبتدددددائي والثددددانوي   

، وبالنسدبة إلدى جميدع 2005ويُفّضل أن يكون ذلك بحلول عدام 
 2015ال يتجاوز عام  موعدمراحل التعليم في 

 
 1-3املؤشر 

 نسبة الفتيات إلى الفتيان في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعالي  
 )أ(التعليم االبتدائي )أ( 

 
 1991 2000 2008 

 0,97 0,92 0,89 العالم    

 0,96 0,91 0,87 المناطق النامية

 0,94 0,91 0,82 شمال أفريقيا 

 0,91 0,85 0,84 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 0,97 0,97 0,98 الكاريبي

 1,04 1,02 0,92 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    1,00 0,99 0,99 

 0,96 0,83 0,76 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    0,74 0,80 0,96 

 0,97 0,97 0,97 جنوب شرق آسيا 

 0,92 0,88 0,87 غرب آسيا 

 0,89 0,90 0,90 أوقيانوسيا 

 0,99 0,99 1,00 رابطة الدول المستقلة

 0,98 0,99 0,99 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    1,00 0,99 1,00 

 1,00 0,99 0,99 المناطق المتقدمة النمو

 0,92 0,84 0,80 أقل البلدان نموا

 0,92 0,83 0,83 البلدان النامية غير الساحلية

 0,95 0,96 0,96 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 اإلمجايل.باستخدام نس  االلتحاق  )أ( 
 )أ(ثانويالتعليم ال (ب) 

 
 1991 2000 2008 
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 1991 2000 2008 

    
 0,96 0,92 0,84 العالم

 0,95 0,89 0,76 المناطق النامية

 0,98 0,94 0,79 شمال أفريقيا 

 0,79 0,81 0,77 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 1,08 1,07 1,07 الكاريبي

 1,05 0,94 0,77 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    0,96 0,99 0,99 

 0,87 0,76 0,60 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    0,63 0,88 0,91 

 1,03 0,97 0,90 جنوب شرق آسيا 

 0,86 0,78 0,70 غرب آسيا 

 0,87 0,91 0,84 أوقيانوسيا 

 0,98 1,01 1,02 رابطة الدول المستقلة

الدول المستقلة، آسيارابطة    0,96 0,98 0,98 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    1,05 1,02 0,98 

 1,00 1,01 1,01 المناطق المتقدمة النمو

 0,81 0,80 0,58 أقل البلدان نموا

 0,85 0,84 0,84 البلدان النامية غير الساحلية

 1,02 1,04 1,07 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 باستخدام نس  االلتحاق اإلمجايل. )أ( 
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 )أ(عاليالتعليم ال (ج) 
 

 1991 2000 2008 

    
 1,08 0,99 0,90 العالم

 0,97 0,83 0,67 المناطق النامية

 0,95 0,76 0,57 شمال أفريقيا 

 0,67 0,70 0,50 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 1,25 1,16 0,95 الكاريبي

 1,00 0,70 0,51 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    0,54 0,63 0,75 

 0,76 0,67 0,49 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    0,34 0,71 0,92 

 1,07 0,98 0,85 جنوب شرق آسيا 

 0,92 0,82 0,67 غرب آسيا 

 0,84 0,83 0,54 أوقيانوسيا 

 1,30 1,22 1,22 رابطة الدول المستقلة

 1,07 0,92 1,01 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    1,28 1,28 1,34 

 1,29 1,19 1,07 المناطق المتقدمة النمو

 0,58 0,60 0,36 أقل البلدان نموا

 0,85 0,78 0,84 البلدان النامية غير الساحلية

 1,56 1,30 1,17 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 باستخدام نس  االلتحاق اإلمجايل. )أ( 
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 2-3املؤشر 
 حصة النساء من الوظائف ذات األجر في القطاع غير الزراعي  

 للعامالت( النسبة املئوية )
 
 1990 2000 2005 2008 
 39,2 38,5 37,6 35,2 العالم     

 35,5 34,7 33,8 31,2 المناطق النامية

 19,2 18,7 19,0 19,3 شمال أفريقيا 

 32,4 30,5 28,2 23,5 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 42,4 41,4 40,3 36,3 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 41,2 40,6 39,6 38,1 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    40,1 42,3 43,2 44,0 

 19,2 18,0 17,2 13,2 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    14,5 18,4 17,9 19,1 

 38,1 37,1 37,3 35,5 جنوب شرق آسيا 

 20,1 19,5 18,8 16,5 غرب آسيا 

 36,0 35,1 35,6 33,3 أوقيانوسيا 

 50,6 50,9 50,1 48,7 رابطة الدول المستقلة

 45,2 45,5 44,7 44,3 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    49,6 51,2 52,1 51,8 

 46,8 46,3 45,5 43,4 المناطق المتقدمة النمو
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 3-3املؤشر 
 )أ(نسبة المقاعد التي تحتلها النساء في البرلمانات الوطنية  

 
 1990 1997 2005 2010

 )ب(
 19,0 15,6 12,5 12,8 العالم     

 17,6 13,9 10,8 10,4 المناطق النامية

 9,0 5,4 2,1 2,6 شمال أفريقيا 

 18,4 14,2 9,1 7,2 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 22,7 19,0 14,8 11,9 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 29,4 26,0 19,9 22,1 منطقة البحر الكاريبي  

 20,1 16,4 12,9 8,6 أمريكا الالتينية  

 19,5 19,4 19,9 20,2 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    17,8 14,6 17,2 14,5 

 18,2 8,8 6,7 5,7 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    5,9 5,6 9,0 20,1 

 19,3 15,5 9,7 10,4 جنوب شرق آسيا 

 9,4 5,0 4,7 4,6 غرب آسيا 

 2,5 3,0 3,4 1,2 أوقيانوسيا 

 14,6 10,2 7,3 - رابطة الدول المستقلة

المستقلة، آسيارابطة الدول    - 7,1 9,9 15,1 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    - 7,5 10,5 14,2 

 23,5 20,9 17,5 16,3 المناطق المتقدمة النمو

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في 
 18,3 15,0 8,4 27,8 جنوب شرق أوروبا

 19,1 13,0 7,3 7,2 أقل البلدان نموا

الساحليةالبلدان النامية غير   14,0 7,7 13,4 21,6 

 21,0 18,3 13,3 15,5 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 اجملالس التشريعية أو جمالس النواب فقط. )أ( 
 .2010كانون الثاين/يناير   31يف  (ب) 
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 4الهدا   
 تخفيض معدل وفيات األطفال  

 
 ألف - 4الغاية   
مدن العمدر بمقددار  تخفديض معددل وفيدات األطفدال دون الخامسدة  

 2015و  1990الثلثين في الفترة ما بين 
 

 1-4املؤشر   
 )أ(معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  

 
 1990 2000 2008 

    
 65 78 90 العالم

 72 86 100 المناطق النامية

 29 46 80 شمال أفريقيا 

 144 166 184 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا    52 33 23 

 21 36 45 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    32 28 27 

 74 97 121 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    132 105 85 

 38 50 73 جنوب شرق آسيا 

 32 44 66 غرب آسيا 

 60 66 76 أوقيانوسيا 

 25 39 46 رابطة الدول المستقلة

 39 62 78 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    26 23 14 

 6 8 12 المناطق المتقدمة النمو

 12 19 30 البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا  
 

 مولود حي. 1 000وفيات األطفال قبل بلوغ سن اخلامسة من بني كل  )أ( 
 
 

 2-4املؤشر 
 )أ(معدل وفيات الرضع  

 
 1990 2000 2008 
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 1990 2000 2008 

 45 54 62 العالم

 49 59 68 المناطق النامية

 25 38 61 شمال أفريقيا 

 86 98 108 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 19 28 42 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 18 29 36 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    25 22 21 

آسيا جنوب   87 71 56 

باستثناء الهند جنوب آسيا    96 78 64 

 29 37 50 جنوب شرق آسيا 

 26 35 52 غرب آسيا 

 46 50 56 أوقيانوسيا 

 22 33 38 رابطة الدول المستقلة

 34 52 64 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    22 19 12 

 5 6 10 المناطق المتقدمة النمو

 10 16 24 البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا  
 

 مولود حي. 1 000كل   بنيوفيات األطفال قبل بلوغ سنة واحدة من  )أ( 
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 3-4املؤشر 
 )أ(نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة  

 )النسبة املئوية( 
 

 1990 2000 2008 

 83 72 73 العالم

 81 70 71 المناطق النامية

 92 93 85 شمال أفريقيا 

 72 55 57 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 93 92 76 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 94 85 98 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    95 88 95 

 75 58 57 جنوب آسيا 

باستثناء الهند جنوب آسيا    60 68 87 

 88 80 70 جنوب شرق آسيا 

 83 84 79 غرب آسيا 

 58 68 70 أوقيانوسيا 

 96 95 85 رابطة الدول المستقلة

 93 93 - رابطة الدول المستقلة، آسيا 

أوروبارابطة الدول المستقلة،    85 97 98 

 93 91 84 المناطق المتقدمة النمو

 95 93 93 جنوب شرق أوروباالبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف   
 

جرعذة واحذدة علذى تلقذوا شذهرا الذذين  23 و 12ألطفذال املرتاوحذة أعمذارهم بذني ا )أ( 
 .األقل من اللقاح املضاد للحصبة

  
 5الهدا   
 تحسين الصحة النفاسية  

 
 ألف - 5الغاية   
الوفيددات النفاسددية بمقدددار ثالثددة أربدداع فددي الفتددرة تخفدديض معدددل   

 2015 و 1990بين 
 

 1-5املؤشر   
 )أ()ب(الوفيات النفاسيةمعدل   

 1990 2005 
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 400 430 العالم    

 450 480 المناطق النامية 

 160 250 شمال أفريقيا  

 900 920 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 130 180 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 50 95 شرق آسيا 

الصينشرق آسيا باستثناء     - 170 

 490 620 جنوب آسيا 

 570 - جنوب آسيا باستثناء الهند  

 300 450 جنوب شرق آسيا 

 160 190 غرب آسيا 

 430 550 أوقيانوسيا  

 51 58 رابطة الدول المستقلة  

 9 11 المناطق المتقدمة النمو 

 870 900 أقل البلدان نموا 
    

 
 مولود حي. 100 000لكل  الوفيات النفاسية )أ( 
ص تذذتح أي بيانذذات عامليذذة أو إقليميذذة جديذذدة. البيانذذات املقدمذذة مذذأخوذة مذذن تقريذذر  )ب( 

 (.A/63/1) 2008عام 
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 2-5املؤشر 
 مدربين يينصح موظفينتحت إشراا  جرتدات التي النسبة الو   
  )النسبة املئوية(  

1990حوالي عام    
حوالي عام 
2008 

 66 58 العالم    

 63 53 المناطق النامية 

 80 46 شمال أفريقيا  

 46 41 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

(أ)أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي   72 86 

 98 94 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا  97 100 

 45 30 جنوب آسيا 

 41 25 جنوب آسيا باستثناء الهند  

 75 46 جنوب شرق آسيا 

 78 62 غرب آسيا 

 57 54 أوقيانوسيا  

 98 97 رابطة الدول المستقلة  

 97 93 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 99 99 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 99 99 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق   
 99 98 أوروبا

 

 الوالدات اليت جرت يف مؤسسات الرعاية الصحية.تشمل فقط  )أ( 
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 باء - 5الغاية   
 2015تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام   

 
 3-5املؤشر 

 )أ(لمعدل استخدام وسائل منع الحم  

 )النسبة املئوية(   
 

 1990 2007 

 63 55 العالم    

 62 52 المناطق النامية 

 60 44 شمال أفريقيا   

 22 12 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 72 62 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 62 54 منطقة البحر الكاريبي

 72 63 أمريكا الالتينية

 86 78 شرق آسيا  

باستثناء الصين شرق آسيا  74 76 

 54 40 جنوب آسيا  

 49 30 جنوب آسيا باستثناء الهند

 62 48 جنوب شرق آسيا  

 55 46 غرب آسيا  

 28 28 أوقيانوسيا   

 70 61 رابطة الدول المستقلة  

 56 54 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 76 63 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 71 70 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق   
 58 60 أوروبا

نمواأقل البلدان    17 31 

 33 25 البلدان النامية غير الساحلية 

 54 50 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
   

 
 .سنة 49و  15أعمارهن بني  املرتاوحةاملتزوجات أو املرتبطات بني النساء  )أ( 

 4-5املؤشر   
 )أ(معدل الوالدات لدى المراهقات  

 1990 2007 

 48 60 العالم    
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 1990 2007 

الناميةالمناطق       65 52 

 31 43 شمال أفريقيا  

 121 124 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 74 91 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 67 81 منطقة البحر الكاريبي

 74 92 أمريكا الالتينية

 5 15 شرق آسيا 

 3 4 شرق آسيا باستثناء الصين  

 53 89 جنوب آسيا 

باستثناء الهند آسيا جنوب  123 71 

 44 53 جنوب شرق آسيا 

 53 62 غرب آسيا 

 61 83 أوقيانوسيا  

 29 52 رابطة الدول المستقلة  

 29 45 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 29 55 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 23 29 المناطق المتقدمة النمو 

جنوب شرق البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في   
 30 48 أوروبا

 121 133 أقل البلدان نموا 

 104 106 البلدان النامية غير الساحلية 

 63 77 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

سذنة مذذن بذني كذذل  19 و 15عذدد الذوالدات لذذدى النسذاء املرتاوحذذة أعمذارهن بذذني  )أ( 
 امرأة. 1 000
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 5-5املؤشر 
تغطيددة الرعايددة السددابقة للددوالدة )زيددارة واحدددة علددى األقددل وأربددع زيددارات   

 على األقل( 
 )أ(زيارة واحدة على األقل )أ( 

 )النسبة املئوية(   
 

1990حوالي عام    
حوالي عام 
2008 

 80 64 العالم    

 80 64 المناطق النامية 

 78 46 شمال أفريقيا   

 76 67 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 94 79 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 91 80 شرق آسيا  

 70 48 جنوب آسيا  

 58 22 جنوب آسيا باستثناء الهند   

 93 72 جنوب شرق آسيا  

 79 53 غرب آسيا  

 - - أوقيانوسيا   

 96 90 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
 

سذذذنة ممذذذن تلقذذذني رعايذذذة سذذذابقة  49و  15بذذذني نسذذذبة النسذذذاء املرتاوحذذذة أعمذذذارهن  )أ( 
علذذذى  مذذذرة واحذذذدة مذذذدربني ينيصذذذح نيللذذذوالدة أثنذذذاء احلمذذذل حتذذذت إشذذذراف مذذذوظف

 .األقل
 

 )أ(على األقل اتزيار أربع  (ب) 

 النسبة املئوية()  

)ب(2003-2009  
 

 47  العالم   

 47  المناطق النامية 

 58  شمال أفريقيا  

 44  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 84  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 -  شرق آسيا 

 36  جنوب آسيا 

 34  جنوب آسيا باستثناء الهند 

 75  جنوب شرق آسيا 

 -  غرب آسيا 
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)ب(2003-2009  
 

 56  أوقيانوسيا     
 

الرعايذذة السذذابقة  سذذنة ممذذن تلقذذني 49و  15بذذني نسذذبة النسذذاء املرتاوحذذة أعمذذارهن  )أ( 
للذذوالدة أثنذذذاء احلمذذل املقدمذذذة مذذن قبذذذل أي مذذن العذذذاملني يف جمذذال الرعايذذذة الصذذذحية 

 .)سواء من املدربني أو غري املدربني( أربع مرات على األقل
 تتعلق البيانات ب خر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفرتة احملددة. )ب( 

 
 6-5املؤشر 

 )أ(الملباة في مجال تنظيم األسرةالحاجة غير   

 النسبة املئوية( )  
 1990 2007 

 11,2 13,2 العالم   

 11,4 13,7 المناطق النامية

 9,9 19,5 شمال أفريقيا 

 24,8 26,5 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 10,5 15,8 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 20,1 19,7 منطقة البحر الكاريبي

 9,9 15,6 أمريكا الالتينية

 2,3 3,3 شرق آسيا

 14,7 18,2 جنوب آسيا

باستثناء الهند جنوب آسيا  24,3 20,7 

 10,9 15,1 جنوب شرق آسيا

 12,2 15,7 غرب آسيا

  -  - رابطة الدول المستقلة

 13,4 14,4 رابطة الدول المستقلة، آسيا

شرق أوروباالبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب   15,2 15,0 

 24,4 26,1 أقل البلدان نموا

 24,8 24,6 البلدان النامية غير الساحلية
 

 49و  15سذذذن اإلجنذذذاب )بذذذني البالغذذذات  أو املرتبطذذذات لنسذذذاء املتزوجذذذاتلذذذدى ا )أ( 
 .سنة(
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 6الهدا 
مكافحددددة فيددددروس نقددددص المناعددددة البشددددرية اإليدز والمالريددددا   

 األمراض وغيرهما من
 

 ألف - 6الغاية   
وقددف انتشددار فيددروس نقددص المناعددة البشددرية اإليدز بحلددول عددام   

   ذلك التاريخ نوالبدء بعكس مساره اعتبارا م 2015
 

 1-6املؤشر 
 15 ينبدددوح أعمدددارهم اانتشدددار فيدددروس نقدددص المناعدددة البشدددرية لددددى السدددكان الدددذين تتدددر 

 سنة 24 و
 )النسبة المئوية(

 

 1990  2002  2008 

 

تقذذذذذذذديرات انتشذذذذذذذار 
فذذذذذذذذذذذذذذذريوس نقذذذذذذذذذذذذذذذص 
املناعذذذذذذذذذذذذذة البشذذذذذذذذذذذذذرية 
لذذذذذذذذذذذذذذذذذدى الكبذذذذذذذذذذذذذذذذذار 

 (عاما 15-49)

ملصذذذذذذذابات بفذذذذذذذريوس ا
نقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذص املناعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
البشذذذذذذرية فذذذذذذوق سذذذذذذن 

  عاما 15

انتشذذذذذذار تقذذذذذذديرات 
فذذذذذذذذذذذذذذريوس نقذذذذذذذذذذذذذذص 
املناعذذذذذذذذذذذة البشذذذذذذذذذذذرية 
لذذذذذذذذذذذذذذذذدى الكبذذذذذذذذذذذذذذذذار 

 (عاما 15-49)

ملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابات ا
بفذذذذذذذذذذريوس نقذذذذذذذذذذص 
املناعذذذذذذذذذذة البشذذذذذذذذذذرية 
 15فذذذذذذذذذوق سذذذذذذذذذن 

  عاما

انتشذذذذار تقذذذذديرات 
قذذذذذذذذذذذذص فذذذذذذذذذذذذريوس ن

املناعذذذذذذذذذذة البشذذذذذذذذذذرية 
لذذذذذذذذذذذذذذذدى الكبذذذذذذذذذذذذذذذار 

(15-49 
 (عاما

ملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابات ا
بفذذذذذذريوس نقذذذذذذذص 
املناعذذذذذذذة البشذذذذذذذرية 
فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوق سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن 

 عاما 15
 53 0,8 53 0,9 51 0,3 المناطق النامية       

 31 0,1 30 <0,1 28 <0,1 شمال أفريقيا  

أفريقيا جنوب الصحراء  
 58 4,7 58 5,3 57 1,9 الكبرى

أمريكا الالتينية ومنطقة  
 33 0,6 32 0,6 29 0,3 البحر الكاريبي

 53 1,1 52 1,1 46 1,1 منطقة البحر الكاريبي

 31 0,6 30 0,6 24 0,3 أمريكا الالتينية

 27 0,1 27 0,1 29 <0,1 شرق آسيا 

شرق آسيا باستثناء   
 31 0,0 30 0,0 29 <0,1 الصين

 43 0,2 42 0,3 31 <0,1 جنوب آسيا 

جنوب آسيا باستثناء   
 29 0,1 28 0,1 23 <0,1 الهند

 40 0,4 44 0,3 43 0,2 جنوب شرق آسيا 

 30 0,1 30 0,1 29 <0,1 غرب آسيا 

 30 0,9 30 0,6 29 <0,1 أوقيانوسيا  

 43 0,8 42 0,6 43 0,1 رابطة الدول المستقلة

 30 0,2 31 0,1 34 <0,1 رابطة الدول المستقلة، آسيا

رابطة الدول المستقلة، 
 44 1,0 43 0,8 43 0,1 أوروبا
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 1990  2002  2008 

 

تقذذذذذذذديرات انتشذذذذذذذار 
فذذذذذذذذذذذذذذذريوس نقذذذذذذذذذذذذذذذص 
املناعذذذذذذذذذذذذذة البشذذذذذذذذذذذذذرية 
لذذذذذذذذذذذذذذذذذدى الكبذذذذذذذذذذذذذذذذذار 

 (عاما 15-49)

ملصذذذذذذذابات بفذذذذذذذريوس ا
نقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذص املناعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
البشذذذذذذرية فذذذذذذوق سذذذذذذن 

  عاما 15

انتشذذذذذذار تقذذذذذذديرات 
فذذذذذذذذذذذذذذريوس نقذذذذذذذذذذذذذذص 
املناعذذذذذذذذذذذة البشذذذذذذذذذذذرية 
لذذذذذذذذذذذذذذذذدى الكبذذذذذذذذذذذذذذذذار 

 (عاما 15-49)

ملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابات ا
بفذذذذذذذذذذريوس نقذذذذذذذذذذص 
املناعذذذذذذذذذذة البشذذذذذذذذذذرية 
 15فذذذذذذذذذوق سذذذذذذذذذن 

  عاما

انتشذذذذار تقذذذذديرات 
قذذذذذذذذذذذذص فذذذذذذذذذذذذريوس ن

املناعذذذذذذذذذذة البشذذذذذذذذذذرية 
لذذذذذذذذذذذذذذذدى الكبذذذذذذذذذذذذذذذار 

(15-49 
 (عاما

ملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابات ا
بفذذذذذذريوس نقذذذذذذذص 
املناعذذذذذذذة البشذذذذذذذرية 
فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوق سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن 

 عاما 15
 21 0,4 20 0,4 15 0,2 المناطق المتقدمة النمو       

البلدان التي تمر بمرحلة 
انتقالية في جنوب شرق 
 40 0,1 41 0,1 39 <0,1 أوروبا

 58 1,8 58 2,0 55 1,4 أقل البلدان نموا

 58 3,1 58 3,8 56 2,5 البلدان النامية غير الساحلية

الدول الجزرية الصغيرة 
 47 0,8 47 0,8 45 0,6 النامية

 
 2-6املؤشر   

، الفتدرة )أ(استخدام الرفاالت في آخر اتصال جنسي ينطوي علدى مخداطرة عاليدة
2003-2008

 )ب(
 املئوية( )النسبة
 

 الرجال  النساء 

عدد البلدان  
التي 
تغطيها 
الدراسات 
االستقصائ
 ية

النسبة المئوية لمن 
استخدموا رفاالت في 

جنسي آخر اتصال 
ينطوي على مخاطرة 
 عالية

عدد 
البلدان 
التي 
تغطيها 
الدراسات 
االستقصا
 ئية

النسبة المئوية لمن 
استخدموا رفاالت في 
آخر اتصال جنسي 
ينطوي على مخاطرة 
 عالية

 43 38 27 49 المناطق النامية     

أفريقيا جنوب 
 48 29 35 37 الصحراء الكبرى

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

(ج)الكاريبي  10 49 - - 

آسيا شرق جنوب  1 22 2 38 

رابطة الدول 
(ج)المستقلة، آسيا  - - 3 49 

 
سذذنة الذذذين  24و  15بذذني  مالنسذبة املئويذذة للشذذابات والشذبان ممذذن تذذرتواح أعمذاره (أ) 

أفذذذادوا باسذذذتعمال الرفذذذاالت أثنذذذاء اتصذذذال جنسذذذي مذذذع شذذذريك جنسذذذي غذذذري منذذذتظم 
، بذذني أولئذذك )خذذارج إطذذار الذذزواج أو املعاشذذرة( أثنذذاء األشذذهر اإلثذذين عشذذر املاضذذية

   الذين كان لديهم شريك من هذا النوع أثناء األشهر اإلثين عشر املاضية.
 نة تتوافر عنها بيانات خالل الفرتة احملددة.تتعلق البيانات ب خر س (ب) 
 .2008-2002 تتعلق البيانات ب خر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفرتة )ج( 
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 3-6املؤشر   
سددنة ممددن لددديهم  24و  15نسددبة السددكان الددذين تتددراوح أعمددارهم بددين   

، )أ(معرفدددة صددددحيحة وشدددداملة عددددن فيدددروس نقددددص المناعددددة البشددددرية اإليدز
2008-2003الفترة 

 )ب(

 
 الرجال  النساء 

عدد البلدان  
التي 
تغطيها 
الدراسات 
االستقصائي
 ة

النسبة المئوية 
ممن لديهم 
 معرفة شاملة

عدد البلدان 
التي تغطيها 
الدراسات 
 االستقصائية

النسبة المئوية 
ممن لديهم 
 معرفة شاملة

(ج)العالم       87 19 45 31 

(ج)المناطق النامية   69 19 39 31 

 18 1 8 3 شمال أفريقيا 

 33 28 24 38 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 34 3 17 4 جنوب آسيا 

 - - 7 3 جنوب آسيا باستثناء الهند

 17 3 22 5 جنوب شرق آسيا 

 - - 28 11 رابطة الدول المستقلة  

 - - 20 8 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

انتقالية البلدان التي تمر بمرحلة  
 5 2 18 7 في جنوب شرق أوروبا

 
 سذذنة ممذذن 24و  15تذذرتاوح أعمذارهم بذذني  لشذذابات والشذبان الذذذينالنسذبة املئويذذة ل (أ) 

الطذذريقتني الرئيسذذيتني ملنذذع انتقذذال فذذريوس نقذذص املناعذذة البشذذرية عذذن يتعرفذذون علذذى 
طريذذق االتصذذال اجلنسذذي )و ذذا اسذذتخدام الرفذذاالت واالقتصذذار علذذى شذذريك واحذذد 

 ،يرفضذذون تصذذونرين خذذاطئني شذذائعني علذذى الصذذعيد احمللذذيو خملذذص غذذري مصذذاب(، 
 يدة. اإليدز ميكن أن ينتقل إليهم من شخص يبدو بصحة جفريوس ويعرفون أن 

 .تتعلق البيانات ب خر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفرتة احملددة (ب) 
 باستثناء الصني. (ج) 
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 4-6املؤشر   
اليتددامى الدددذين تتدددراوح أعمدددارهم بدددين  المواظبدددة علدددى الدراسدددة لددددىنسددبة   

2008-2003، الفترة )أ(سنة 14و  10
 )ب(

 
 

 عدد البلدان التي تتوافر 
 عنها بيانات

نسبة المواظبة على 
 الدراسة 

 0,81 44 المناطق النامية   

 0,93 33 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 0,73 2 جنوب آسيا 

 0,84 3 جنوب شرق آسيا 
 

 املرتاوحذذة أعمذذارهم بذذذنياألطفذذذال علذذذى الدراسذذة احلذذايل لذذدى  معذذدل املواظبذذةنسذذبة  (أ) 
املواظبذذذة سذذذنة الذذذذين تذذذويف آبذذذا هم وأمهذذذاهتم البيولوجيذذذون، إ  معذذذدل  14و  10

سذنة الذذين  14و  10 املرتاوحذة أعمذارهم بذنياألطفذال  لدى ايلاحل على الدراسة
زال آبذذا هم وأمهذذاهتم علذذى قيذذد احليذذاة، والذذذين يعيشذذون حاليذذا مذذع أحذذد آبذذائهم  ال

 األقل. البيولوجيني على
 البيانات ب خر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفرتة احملددة.تتعلق  (ب) 
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 باء - 6الغاية   
تعمددديم إتاحدددة العدددالج مدددن فيدددروس نقدددص المناعدددة البشدددرية اإليدز   

 لجميع َمن يحتاجونه  2010بحلول عام 
 

 5-6املؤشر   
نسدددبة السدددكان الدددذين بلغدددت إصدددابتهم بفيدددروس نقدددص المناعدددة البشدددرية   

وبإمكدددانهم الحصدددول علدددى عقددداقير مضدددادة للفيروسدددات مراحدددل متقدمدددة 
 )أ()ب(العكوسة

 )النسبة املئوية(
 2005 2006 2007 2008 

)ج(المناطق النامية       16 24 33 42 

 40 37 31 27 شمال أفريقيا 

 43 33 22 14 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 الكاريبي

46 
47 50 54 

 19 15 14 10 شرق آسيا 

باستثناء الصين شرق آسيا    1> 1> 1> 1 

 31 21 12 7 جنوب آسيا  

 10 7 3 2 جنوب آسيا باستثناء الهند

 57 50 37 28 جنوب شرق آسيا و أوقيانوسيا

 - - - - غرب آسيا

 20 13 8 4 رابطة الدول المستقلة

، آسيارابطة الدول المستقلة   6 11 13 23 

، أوروبارابطة الدول المستقلة   4 8 13 20 

 46 35 23 13 أقل البلدان نموا

 53 38 27 16 البلدان النامية غير الساحلية

 52 42 30 22 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 .ضاد للفريوسات العكوسةامل السكان الذين يتلقون العالج )أ( 
 على النحو الذي  دده البنك الدويل.باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل  (ب) 
 تشمل األرقام اخلاصة باملناطق النامية أرقام بلدين من غرب آسيا.  (ج) 
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 جيم - 6الغاية   
وقددف انتشددار المالريددا وغيرهددا مددن األمددراض الرئيسددية بحلددول عددام   

 والبدء بعكس مساره اعتبارا من ذلك التاريخ 2015
 

 6-6املؤشر   
 معدالت اإلصابة بالمالريا والوفيات المرتبطة بها   

 )أ(اإلصابة )أ( 

 
 71 العالم   

 صفر شمال أفريقيا  

 294 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 8 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 11 منطقة البحر الكاريبي  

 7 أمريكا الالتينية   

 <1 شرق آسيا 

باستثناء الصينشرق آسيا     6 

 13 جنوب آسيا 

 13 جنوب آسيا باستثناء الهند  

 26 جنوب شرق آسيا 

 4 غرب آسيا 

 173 أوقيانوسيا  

 <1 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 182 أقل البلدان نموا 

 201 البلدان النامية غير الساحلية 

 92 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

، يف 2008نسذذذذذمة يف عذذذذذام  1 000احلذذذذذاالت اجلديذذذذذدة املسذذذذذجلة لكذذذذذل عذذذذذدد  )أ( 
 املالريا.املستوطنة فيها البلدان 
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 (أ)الوفيات )ب( 

 
 جميع األعمار 

األطفال دون الخامسة 
العمر من  

 192 25 العاص   

 مشال أفريقيا
 صفر صفر

 587 112 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 2 1 البحر الكاريفأمريكا الالتينية ومنطقة 

 8 3 الكاريبيمنطقة البحر  

 1 <0,5 أمريكا الالتينية 

 <0,5 <0,5 شرق آسيا

 صفر صفر شرق آسيا باستثناء الصين 

 7 2 جنوب آسيا 

 8 2 جنوب آسيا باستثناء الهند 

 14 5 جنوب شرق آسيا

 3 1 غرب آسيا

 100 34 أوقيانوسيا

 <0,5 <0,5 رابطة الدول المستقلة، آسيا

 391 71 أقل البلدان نموا

 397 78 البلدان النامية غير الساحلية

 101 24 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

املسذذذتوطنة البلذذذدان  يف، 2008 يف عذذذام نسذذذمة 100 000عذذذدد الوفيذذذات لكذذذل  (أ) 
 املالريا.فيها 

  
 7-6املؤشر   
نسبة األطفال دون سن الخامسدة الدذين يندامون تحدت ناموسديات معالجدة   

 2009-2006، الفترة الحشرية بالمبيدات
 المجموع )أ( 

 )النسبة املئوية( 
بلداً( 33أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )   (أ)20   
 

بلذذدا مذذن أفريقيذذا جنذذوب  26البيانذذات اخلاصذذة مبجموعذذة فرعيذذة تتذذألف مذذن  أفذذادت (أ) 
الصذذحراء الكذذربى تتذذوافر بشذذأ ا بيانذذات عذذن االجتاهذذات أن اسذذتخدام الناموسذذيات 

إ   2000يف املائذذذة يف عذذذام  2مذذذن  زاداملعاجلذذذة مببيذذذدات حشذذذرية بذذذني األطفذذذال 
 .  2008يف املائة يف عام  22

 بحسب الجنس )ب( 
 )النسبة املئوية( 
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 الفتيات الفتيان 

بلداً( 29الصحراء الكبرى )أفريقيا جنوب   17 17 
  

 بحسب مكان اإلقامة )ج( 
 )النسبة املئوية( 

 المناطق الريفية المناطق الحضرية 

بلداً( 32أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )  20 19 
  

 8-6املؤشر 
يعدددالجون  ننسدددبة األطفدددال دون سدددن الخامسدددة المصدددابين بدددالحمى الدددذي  

  2009-2006، الفترة للمالريا بالعقاقير المناسبة المضادة
 المجموع )أ( 

 )النسبة املئوية( 

بلدا( 44المناطق النامية )    17 

بلدا( 34أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )  34 

بلدان( 4جنوب آسيا )  7 

)بلدان 3( جنوب آسيا باستثناء الهند  3 

)بلدان 3( آسياشرق جنوب   1 
  

 بحسب الجنس )ب( 
 )النسبة املئوية( 

 الفتيات الفتيان   

بلدان( 3آسيا ) جنوب  8 6 
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 بحسب مكان اإلقامة )ج( 
 )النسبة املئوية( 

 

المناطق 
 المناطق الريفية الحضرية

بلدا( 41المناطق النامية )     23 16 

بلدا( 33أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )  41 30 

بلدان( 4جنوب آسيا )  9 7 

)بلدان 3(باستثناء الهند  آسياجنوب   3 3 
 

 

 9-6املؤشر   
 النتشار والوفيات المرتبطة بالسلمعدالت اإلصابة وا  
 إلصابةا )أ( 

املصذذذابني بفذذذريوس  نسذذذمة، مبذذذا فيهذذذا حذذذاالت 100 000عذذذدد حذذذاالت اإلصذذذابة اجلديذذذدة بذذذني كذذذل )  
 )أ(نقص املناعة البشرية(

 
 1990 2000 2008 

(150؛110) 130 العالم        (140؛130) 140  (150؛130) 140   

(180؛130) 150 المناطق النامية  (170؛150) 160  (170؛160) 160   

(71؛49) 59 شمال أفريقيا   (52؛44) 48  (47؛39) 43   

أفريقيا جنوب   
(200؛160) 180 الصحراء الكبرى (340؛300) 320  (370؛330) 350   

أمريكا الالتينية ومنطقة   
الكاريبيالبحر  (110؛75) 90  (67؛57) 61  (50؛43) 46   

منطقة البحر    
(130؛70) 96 الكاريبي (110؛79) 91  (95؛70) 81   

(110؛74) 89 أمريكا الالتينية    (64؛54) 59  (47؛40) 44   

(190؛81) 120 شرق آسيا   (130؛90) 110  (120؛85) 100   

(250؛130) 170 جنوب آسيا   (200؛150) 170  (200؛150) 170   

(300؛200) 240 جنوب شرق آسيا   (250؛210) 230  (240؛200) 220   

(70؛48) 58 غرب آسيا   (53؛43) 48  (37؛31) 34   

(300؛140) 200 أوقيانوسيا   (230؛160) 190  (220؛160) 190   

(130؛74) 99 رابطة الدول المستقلة  (130؛110) 120  (120؛100) 110   

 رابطة الدول المستقلة،  
(150؛95) 120 آسيا (150؛120) 130  (150؛130) 140   

رابطة الدول المستقلة،   
(140؛62) 91 أوروبا  (130؛96) 110  (120؛92) 100   

(31؛26) 28 المناطق المتقدمة النمو  (21؛19) 20  (14؛13) 13   
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 1990 2000 2008 

البلدان التي تمر بمرحلة          
انتقالية في جنوب شرق 
(160؛75) 110 أوروبا (140؛97) 110  (89؛65) 76   

(250؛190) 220 أقل البلدان نموا (290؛260) 270  (300؛270) 280   

(190؛150) 170 البلدان النامية غير الساحلية (290؛260) 270  (300؛260) 280   

الدول الجزرية الصغيرة 
(140؛95) 120 النامية (120؛100) 110  (120؛97) 110   

 
 قوسني.األد  واألعلى يردان بني احلدان  )أ( 

  االنتشار (ب) 
املصذذذابني بفذذذريوس نسذذذمة، مبذذذا فيهذذذا حذذذاالت  100 000كذذذل ل الراهنذذذةعذذذدد حذذذاالت اإلصذذذابة )  

 (أ)نقص املناعة البشرية(
 

 1990 2000 2008 

(330؛200) 250 العالم        (260؛190) 220  (210؛150) 170   

(410؛240) 310 المناطق النامية  (310؛240) 270  (250؛170) 210   

(170؛52) 80 شمال أفريقيا   (51؛23) 33  (44؛18) 27   

أفريقيا جنوب   
(380؛240) 300 الصحراء الكبرى (540؛430) 480  (560؛430) 490   

أمريكا الالتينية ومنطقة   
(250؛90) 150 البحر الكاريبي (89؛51) 66  (58؛30) 40   

منطقة البحر    
(320؛97) 160 الكاريبي (180؛93) 130  (150؛64) 96   

(260؛85) 130 أمريكا الالتينية    (85؛45) 60  (55؛25) 34   

(510؛150) 270 شرق آسيا   (310؛150) 210  (200؛43) 90   

(660؛240) 380 جنوب آسيا   (380؛200) 270  (330؛150) 220   

(630؛320) 440 جنوب شرق آسيا   (560؛380) 460  (380؛220) 290   

(160؛49) 83 غرب آسيا   (80؛44) 59  (59؛29) 40   

(790؛250) 430 أوقيانوسيا   (280؛68) 130  (260؛51) 110   

(320؛120) 200 رابطة الدول المستقلة  (190؛77) 120  (170؛65) 100   

رابطة الدول المستقلة،   
(360؛150) 230 آسيا (210؛110) 150  (210؛120) 160   

رابطة الدول المستقلة،   
(350؛97) 180 أوروبا  (200؛53) 100  (170؛33) 72   

(43؛21) 29 المناطق المتقدمة النمو  (20؛10) 14  (13؛6) 9   

البلدان التي تمر بمرحلة   
انتقالية في جنوب شرق 
(380؛70) 160 أوروبا (200؛49) 97  (130؛28) 58   

(560؛350) 430 أقل البلدان نموا (550؛440) 490  (490؛380) 420   

غير الساحليةالبلدان النامية  (300؛190) 240  (430؛320) 370  (450؛330) 380   

الدول الجزرية الصغيرة 
(330؛140) 210 النامية (170؛110) 130  (150؛84) 110   

 



2010 املتحدة، األمم حوليةمستخلص   

97 

 

 احلدان األد  واألعلى يردان بني قوسني. )أ( 
 

  الوفيات (ج) 
باسذذذذذذذذذتثناء املصذذذذذذذذذابني بفذذذذذذذذذريوس نقذذذذذذذذذص نسذذذذذذذذذمة،  100 000كذذذذذذذذذل ل الوفيذذذذذذذذذاتعذذذذذذذذذدد )  

 (أ)البشرية( املناعة
 

 1990 2000 2008 

(45؛22) 30 العالم        (34؛21) 27  (27؛17) 21   

(55؛26) 38 المناطق النامية  (42؛25) 32  (32؛20) 25   

(20؛6) 11 شمال أفريقيا   (8؛3) 5  (7؛3) 4   

أفريقيا جنوب   
(47؛25) 33 الصحراء الكبرى (67؛40) 50  (69؛41) 52   

الالتينية ومنطقة أمريكا   
(27؛11) 17 البحر الكاريبي (8؛5) 6  (7؛4) 5   

منطقة البحر    
(38؛9) 18 الكاريبي (27؛8) 15  (21؛8) 12   

(27؛10) 16 أمريكا الالتينية    (7؛5) 6  (7؛4) 5   

(77؛13) 31 شرق آسيا   (54؛13) 26  (26؛6) 12   

(94؛24) 45 جنوب آسيا   (54؛20) 33  (46؛17) 28   

(96؛35) 56 جنوب شرق آسيا   (85؛38) 56  (53؛26) 37   

(17؛6) 9 غرب آسيا   (11؛5) 7  (8؛4) 5   

(120؛24) 50 أوقيانوسيا   (41؛10) 19  (37؛9) 17   

(47؛15) 26 رابطة الدول المستقلة  (26؛20) 22  (25؛13) 18   

رابطة الدول المستقلة،   
(49؛20) 30 آسيا (36؛19) 22  (36؛19) 26   

رابطة الدول المستقلة،   
(52؛11) 23 أوروبا  (23؛20) 22  (24؛9) 14   

(4؛2) 3 المناطق المتقدمة النمو  (1؛1) 1  (1؛1) 1   

البلدان التي تمر بمرحلة   
انتقالية في جنوب شرق 
(49؛10) 21 أوروبا (8؛7) 7  (6؛4) 5   

(76؛36) 50 أقل البلدان نموا (75؛44) 56  (64؛40) 50   

النامية غير الساحليةالبلدان  (41؛21) 29  (55؛31) 40  (59؛33) 42   

الدول الجزرية الصغيرة 
(39؛15) 24 النامية (25؛11) 16  (21؛11) 15   

 
 احلدان األد  واألعلى يردان بني قوسني. )أ( 
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 10-6املؤشر   
فدي إطدار دورة عالجيدة قصديرة عولجت و  كشفتنسبة حاالت السل التي    

 خاضعة للمراقبة المباشرة 
فددددي إطددددار دورة عالجيددددة قصدددديرة خاضددددعة  كشددددفتلحدددداالت الجديدددددة التددددي  ا )أ( 

 للمراقبة المباشرة
 

معدل الكشف عن احلاالت اإلنابية بأخذ عينذة يف إطذار دورة عالجيذة قصذرية خاضذعة )  
 )أ(للمراقبة املباشرة: بالنسبة املئوية(

 2000 2008 

(43؛38) 40 العالم      (66؛58) 62   

(41؛37) 39 المناطق النامية  (65؛58) 61   

(98؛82) 89 شمال أفريقيا   (94؛78) 86   

(41؛37) 39 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   (49؛44) 46   

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   
(75؛64) 70 الكاريبي (82؛71) 77   

الكاريبيمنطقة البحر  (59؛44) 51  (72؛53) 62   

(79؛66) 72 أمريكا الالتينية (85؛73) 79   

(39؛27) 33 شرق آسيا   (86؛60) 72   

(43؛32) 37 جنوب آسيا   (77؛58) 67   

(44؛36) 40 جنوب شرق آسيا   (72؛60) 66   

(57؛47) 52 غرب آسيا   (71؛59) 65   

(37؛26) 31 أوقيانوسيا   (37؛28) 32   

الدول المستقلة رابطة  (65؛51) 58  (82؛68) 74   

(65؛55) 60 رابطة الدول المستقلة، آسيا   (69؛58) 63   

(67؛49) 57 رابطة الدول المستقلة، أوروبا    (91؛70) 80   

(92؛82) 87 المناطق المتقدمة النمو  (97؛87) 92   

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في   
(120؛84) 99 جنوب شرق أوروبا (130؛93) 110   

(36؛33) 35 أقل البلدان نموا (51؛46) 49   

(40؛36) 38 البلدان النامية غير الساحلية (43؛38) 41   

(46؛38) 42 الدول الجزرية الصغيرة النامية (57؛47) 52   
 

 احلدان األد  واألعلى يردان بني قوسني. )أ( 
فدددي إطدددار دورة عالجيدددة قصددديرة  تكلدددل عالجهدددم بالنجددداحالمرضدددى الدددذين  (ب) 

   المباشرة خاضعة للمراقبة
 
 (النسبة املئوية)

 2000 2007 
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 2000 2007 

 86 69 العالم   

 87 69 المناطق النامية 

 87 88 شمال أفريقيا  

 79 71 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 82 76 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 80 72 منطقة البحر الكاريبي

 83 77 أمريكا الالتينية

 94 92 شرق آسيا  

 88 42 جنوب آسيا  

 89 86 جنوب شرق آسيا  

 86 77 غرب آسيا  

 46 76 أوقيانوسيا  

 64 77 رابطة الدول المستقلة 

 75 79 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 59 67 رابطة الدول المستقلة، أوروبا   

 61 66 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق   
 85 72 أوروبا

 85 77 أقل البلدان نموا

 80 75 البلدان النامية غير الساحلية

 74 73 الدول الجزرية الصغيرة النامية
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 7هدا ال  
 كفالة االستدامة البيئية  

 
 ألف - 7غاية ال  

السياسدات والبدرامج القطريدة إدماج مبادئ التنمية المسدتدامة فدي   
 وعكس اتجاه فقدان الموارد البيئية

 
 1-7املؤشر   
 مساحة األراضي التي تغطيها الغاباتنسبة   

 النسبة املئوية( )  
 1990 2000 2010 

 31,0 31,4 32,0 العالم    

 28,8 29,5 30,8 المناطق النامية

 1,4 1,4 1,4 شمال أفريقيا 

الصحراء الكبرىأفريقيا جنوب    31,2 29,5 28,1 

 47,4 49,6 52,0 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 30,3 28,1 25,8 منطقة البحر الكاريبي  

 47,6 49,9 52,3 أمريكا الالتينية  

 20,5 18,0 16,4 شرق آسيا 

 12,8 14,0 15,2 شرق آسيا باستثناء الصين  

 14,5 14,1 14,1 جنوب آسيا  

 7,1 7,3 7,8 جنوب آسيا باستثناء الهند  

 49,3 51,3 56,9 جنوب شرق آسيا 

 3,4 3,0 2,8 غرب آسيا 

 62,5 65,1 67,5 أوقيانوسيا 

 39,6 39,6 39,5 رابطة الدول المستقلة 

 3,9 3,9 3,9 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 48,1 48,1 48,0 رابطة الدول المستقلة، أوروبا   

 30,6 30,4 30,0 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب   
 32,6 30,5 30,2 شرق أوروبا

 29,6 31,0 32,7 أقل البلدان نموا 

 17,1 18,2 19,3 البلدان النامية غير الساحلية 

 62,7 63,7 64,6 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
  

 2-7املؤشر 
انبعاثددات ثدداني أكسدديد الكربددون، المجمددوع ونصدديب الفددرد لكددل دوالر مددن 

  الناتج المحلي اإلجمالي )تعادل القوة الشرائية(
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 )أ(المجموع )أ( 

 )ماليني األطنان املرتية(
 

 1990 2000 2005 2007 

  595 29   923 27   043 24   899 21  العالم     

  894 14   277 13   915 9   070 7  المناطق النامية 

  453   425   362   232  شمال أفريقيا  

  684   658   554   464  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   
 الكاريبي

 1 051   1 342   1 477   1 594  

  120   106   99   84  منطقة البحر الكاريبي   

  474 1   371 1   243 1   966  أمريكا الالتينية   

  165 7   212 6   974 3   986 2  شرق آسيا  

  626   598   569   525  شرق آسيا باستثناء الصين   

  326 2   032 2   675 1   009 1  جنوب آسيا   

  714   621   489   319  جنوب آسيا باستثناء الهند   

  133 1   064 1   790   426  جنوب شرق آسيا  

  340 1   218 1   042 1   653  غرب آسيا  

  10   11   7   6  أوقيانوسيا  

)ب(رابطة الدول المستقلة     3 797   2 141   2 299   2 372  

)ب(رابطة الدول المستقلة، آسيا      499   330   387   445  

رابطة الدول المستقلة،    
)ب(أوروبا  

 2 806   1 811   1 911   1 926  

  053 12   084 12   768 11   907 10  المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية 
  191   180   169   243  في جنوب شرق أوروبا

  185   167   112   64  أقل البلدان نموا 

  523   460   400   56  البلدان النامية غير الساحلية 

  190   182   163   139  الدول الجزرية الصغيرة النامية 

)ج()د(بلدان المرفق األول   11 615   12 577   12 958   13 026  
  

 
 نصيب الفرد )ب( 

 )األطنان املرتية(
 

 1990 2000 2005 2007 

  4,4   4,3   3,9   4,2  العالم     

  2,8   2,6   2,1   1,8  المناطق النامية 
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 1990 2000 2005 2007 

  2,8   2,7   2,5   1,9  شمال أفريقيا       

  0,9   0,9   0,8   0,9  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   
  2,8   2,7   2,6   2,4  الكاريبي

  3,2   2,9   2,9   2,7  منطقة البحر الكاريبي   

  2,8   2,7   2,6   2,4  أمريكا الالتينية   

  5,1   4,5   3,0   2,5  شرق آسيا  

  7,7   7,4   7,2   7,4  شرق آسيا باستثناء الصين   

  1,4   1,3   1,1   0,8  جنوب آسيا   

  1,5   1,3   1,2   0,9  جنوب آسيا باستثناء الهند   

  2,0   1,9   1,5   1,0  جنوب شرق آسيا  

  6,6   6,2   6,0   4,9  غرب آسيا  

  1,1   1,3   1,0   1,0  أوقيانوسيا  

)ب(رابطة الدول المستقلة     11,7   7,6   8,3   8,6  

)ب(رابطة الدول المستقلة، آسيا      7,3   4,6   5,2   5,9  

رابطة الدول المستقلة،    
)ب(أوروبا   13,1   8,6   9,4   9,6  

  12,2   12,4   12,4   12,3  المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية 
  5,0   4,7   4,3   6,9  في جنوب شرق أوروبا

  0,2   0,2   0,2   0,1  أقل البلدان نموا 

  1,4   1,3   1,2   0,3  البلدان النامية غير الساحلية 

  3,3   3,3   3,2   3,2  الدول الجزرية الصغيرة النامية 

)ج()د(بلدان المرفق األول  12,0  12,2  12,2  12,1  
 

 لكل دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي )تعادل القوة الشرائية( )ج( 
 )الكيلوغرامات(

 
 1990 2000 2005 2007 

  0,47   0,49   0,50   0,54  العالم     

  0,58   0,60   0,59   0,65  المناطق النامية 

  0,50   0,52   0,54   0,43  شمال أفريقيا  

  0,45   0,50   0,54   0,58  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   
  0,29   0,30   0,31   0,33  الكاريبي

  0,55   0,55   0,59   0,61  منطقة البحر الكاريبي  

  0,29   0,30   0,31   0,33  أمريكا الالتينية  

  0,86   0,92   0,87   1,46  شرق آسيا  

  0,36   0,38   0,45   0,44  شرق آسيا باستثناء الصين   

  0,53   0,55   0,62   0,60  جنوب آسيا   
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 1990 2000 2005 2007 

  0,49   0,49   0,51   0,49  جنوب آسيا باستثناء الهند        

  0,47   0,50   0,47   0,42  جنوب شرق آسيا  

  0,53   0,54   0,58   0,52  غرب آسيا  

  0,29   0,38   0,25   0,30  أوقيانوسيا  

)ب(رابطة الدول المستقلة     1,54   1,27   0,98   0,86  

)ب(رابطة الدول المستقلة، آسيا      2,37   1,80   1,33   1,21  

)ب(رابطة الدول المستقلة، أوروبا      1,45   1,20   0,93   0,81  

  0,36   0,38   0,41   0,49  المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية 
  0,54   0,58   0,70   0,99  في جنوب شرق أوروبا

  0,20   0,21   0,19   0,18  أقل البلدان نموا 

  0,71   0,76   0,96   0,30  البلدان النامية غير الساحلية 

  0,36   0,41   0,43   0,59  الدول الجزرية الصغيرة 

)ج()د(بلدان المرفق األول   0,51   0,43   0,40   0,38  
 

نبعاثذذذات الا يشذذمل جممذذوع انبعاثذذات ثذذاين أكسذذذيد الكربذذون مذذن الوقذذود األحفذذوري (أ) 
الناجتذذة عذذن: اسذذتهالك الوقذذود الصذذل  واسذذتهالك الوقذذود السذذائل واسذذتهالك وقذذود 

حتليذذل معلومذذات غذذاز ثذذاين أكسذذيد الغذذاز؛ وإنتذذاج األمسنذذت؛ واشذذتعال الغذذاز )مركذذز 
 التابع للواليات املتحدة(. -الكربون 

 .1992بيانات عام  1990تظهر أعمدة عام  ب() 
استنادا إ  جرد االنبعاثات الوطنيذة السذنوي لبلذدان املرفذق األول )باسذتثناء االحتذاد  (ج) 

ترفذذع تقاريرهذذا الروسذذي وأوكرانيذذا وبذذيالروس املدرجذذة يف رابطذذة الذذدول املسذذتقلة( الذذيت 
 تقذذعوال ؛ املنذذاخبشذذأن تغذذري اتفاقيذذة األمذذم املتحذذدة اإلطاريذذة  مذذؤمتر األطذذراف يف إ 

 أي التزامات إبالغ سنوي على البلدان غري املدرجة يف املرفق األول.
تغذذري اسذذتخدام األراضذذي و النامجذذة عذذن ة زالذذاإل/عمليذذات غازاتالانبعاثذذات  باسذذتثناء (د) 

 .اجةر استخدام األراضي واحل
 

 3-7املؤشر 
  استهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  )إمكانات استهالك األوزون مقيسة باألطنان(  
)أ(1990   2000 2008 

 689 44 514 212 582 247 المناطق النامية    

 347 1 129 8 203 6 شمال أفريقيا 

 327 1 561 9 449 23 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا    76 048 31 087 6 715 

 219 669 1 177 2 منطقة البحر الكاريبي  

 496 6 418 29 871 73 أمريكا الالتينية  
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)أ(1990   2000 2008 

 530 21 762 105 217 103 شرق آسيا     

 144 4 885 14 904 12 شرق آسيا باستثناء الصين  

 057 4 161 28 338 3 جنوب آسيا  

آسيا باستثناء الهندجنوب     3 338 9 466 1 152 

 916 2 831 16 108 21 جنوب شرق آسيا 

 605 6 882 11 516 11 غرب آسيا 

 10 129 47 أوقيانوسيا 

 719 1 585 27 454 139 رابطة الدول المستقلة 

 183 928 738 2 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 536 1 657 26 716 136 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

)ب(1 792- 060 24 807 826 المناطق المتقدمة النمو   

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق 
 أوروبا

6 239 966 113 

 075 1 786 4 462 1 أقل البلدان نموا 

 437 386 2 354 3 البلدان النامية غير الساحلية 

 396 147 2 162 7 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

ن املذذواد، بذذدء سذذريان شذذرط اإلبذذالغ عذذن جمموعذذة مذذللسذذنوات السذذابقة فيمذذا  ذذص ا (أ) 
اسذذذذتنادا إ  مسذذذذتوى سذذذذنة األسذذذذاس.  غذذذذري املتاحذذذذةدرت قذذذذيم اسذذذذتهالك البلذذذذدان قاذذذذ

وينطبذذق ذلذذك علذذى املذذواد الذذواردة يف املرفقذذات بذذاء وجذذيم وهذذاء الذذيت بذذدأ سذذريا ا يف 
 على التوايل.  1994و  1993و  1992أعوام 

حتصل األرقام السذلبية حينمذا تتجذاوز الصذادرات زائذدا تذدمري املذواد لرنتذاج الفعلذي  )ب( 
 زائدا الواردات.
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 4-7املؤشر   
 )أ(نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود البيولوجية اآلمنة

  (املئويةنسبة ال)  
 1990 2000 2006 

 72 72 81 اجملموع     

 52 47 50 املستغلة بشكل كامل    

 20 25 31 واملستغلة باعتدال ناقصاملستغلة على حنو     

 
ص تتذذذوافر بعذذذد بيانذذذات عامليذذذة أو إقليميذذذة جديذذذدة. والبيانذذذات املقدمذذذة مقتبسذذذة مذذذن  )أ( 

 (.A/64/1) 2009تقرير عام 
 

 5-7املؤشر 
2000سنة ، حوالي )أ(نسبة مجموع الموارد المائية المستخدمة

 )ب(
  )النسبة املئوية(

  
 6,7 المناطق النامية  

 77,5 شمال أفريقيا    

 2,2 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى    

 1,4 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي    

 21,6 شرق آسيا    

 19,2 شرق آسيا باستثناء الصين    

 26,8 جنوب آسيا    

 19,6 جنوب آسيا باستثناء الهند    

 4,5 جنوب شرق آسيا    

 47,5 غرب آسيا    

 0,02 أوقيانوسيا    

 5,2 رابطة الدول المستقلة    

 9,2 المناطق المتقدمة النمو    

 7,5 البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا     

 3,5 أقل البلدان نموا  

 8,2 البلدان النامية غير الساحلية  

 1,3 الدول الجزرية الصغيرة النامية  
 

سذذذح  امليذذذاه السذذذطحية وامليذذذاه اجلوفيذذذة كنسذذذبة مذذذن جممذذذوع املذذذوارد املائيذذذة املتجذذذددة  )أ( 
 .الفعلية

تعذذزى االختالفذذذات بذذذني هذذذذه األرقذذذام واألرقذذام الذذذواردة يف املرفذذذق اإلحصذذذائي لتقريذذذر  )ب( 
لذذذذذذذذورود بيانذذذذذذذذات جديذذذذذذذذدة )انظذذذذذذذذر:  2009األهذذذذذذذذداف اإلمنائيذذذذذذذذة لأللفيذذذذذذذذة لعذذذذذذذذام 

http://unstats.un.org/unsd/mdg.) 
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 باء - 7الغاية   
الحددد بقدددر ملمددوس مددن معدددل فقدددان التنددوع البيولددوجي بحلددول   

  2010عام 
 6-7املؤشر 
 لمناطق البرية والبحرية المحميةنسبة ا

 )أ()ب(البرية والبحريةالمناطق  )أ( 
 )النسبة املئوية(

 
 1990 2000 2009 

    
 10,9 9,9 7,9 )ج(لمالعا

 12,4 10,9 8,1 المناطق النامية  

 4,0 3,7 3,2 شمال أفريقيا   

 11,1 10,6 10,4 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   

 19,3 15,2 9,4 الكاريف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر    

 4,6 4,0 3,5 الكاريف منطقة البحر

 19,9 15,6 9,6 أمريكا الالتينية

 15,3 14,4 11,6 شرق آسيا   

 11,5 11,5 3,9 شرق آسيا باستثناء الصين 

 6,2 5,9 5,3 جنوب آسيا   

 7,1 6,5 5,7 جنوب آسيا باستثناء الهند 

 7,3 6,7 4,3 جنوب شرق آسيا    

 14,5 14,4 3,7 غرب آسيا    

 1,6 1,1 0,5 أوقيانوسيا    

 7,8 7,8 6,7 رابطة الدول المستقلة  

 3,0 3,0 2,7 ، آسيارابطة الدول المستقلة  

 8,8 8,8 7,6 ، أوروبارابطة الدول المستقلة  

 13,1 12,1 10,8 المتقدمة النمو المناطق  

 7,0 4,9 2,8 البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

 9,5 9,2 8,5 أقل البلدان نموا  

 11,2 10,8 8,8 البلدان النامية غير الساحلية  

 3,2 2,7 1,4 لناميةالدول الجزرية الصغيرة ا  
 

اإلقليميذذذة. تعذذذزى نسذذذبة املنطقذذذة احملميذذذة )الربيذذذة والبحريذذذة معذذذا( إ  جممذذذوع املنطقذذذة  )أ( 
االختالفات بني هذه األرقام واألرقام الواردة يف املرفق اإلحصائي لتقرير األهذداف 

( لذذذذورود http://unstats.un.org/unsd/mdg )انظذذذذر: 2009اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة لعذذذذام 
 بيانات جديدة والتباع منهجيات منقحة.

 ملناطق احملمية اليت ال يعرف تاريخ إقامتها مدرجة يف كافة السنوات.ا )ب( 
جمذذاميع رابطذذة الذذدول  حسذذابمبذذا يف ذلذذك األقذذاليم الذذيت ال تؤخذذذ يف االعتبذذار عنذذد  )ج( 

 .املستقلة واملناطق املتقدمة النمو واملناطق النامية
 )أ()ب(البريةالمناطق  )ب( 

  )النسبة املئوية(

http://unstats.un.org/unsd/mdg
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 1990 2000 2009 

    
 11,6 10,7 8,7 )ج(لمالعا

 13,9 12,4 9,4 المناطق النامية  

 4,0 3,7 3,3 شمال أفريقيا   

 11,7 11,3 11,1 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   

 20,8 16,1 10,5 الكاريف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر    

 11,1 9,8 9,1 الكاريف منطقة البحر

 20,9 16,2 10,5 أمريكا الالتينية

 15,9 14,9 12,0 شرق آسيا   

 12,1 12,1 4,0 شرق آسيا باستثناء الصين 

 6,4 6,1 5,5 جنوب آسيا   

 7,4 6,8 5,9 جنوب آسيا باستثناء الهند 

 13,6 13,0 8,6 جنوب شرق آسيا    

 15,5 15,4 4,0 غرب آسيا    

 3,0 3,0 2,0 أوقيانوسيا    

 7,7 7,7 7,0 رابطة الدول المستقلة  

 3,0 3,0 2,7 ، آسيارابطة الدول المستقلة  

 8,8 8,8 7,9 ، أوروبارابطة الدول المستقلة  

 13,6 12,9 11,6 المتقدمة النمو المناطق  

 6,9 4,7 2,9 البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

 10,2 10,0 9,4 أقل البلدان نموا  

 11,2 10,8 8,8 البلدان النامية غير الساحلية  

 6,7 6,3 4,0 لناميةالدول الجزرية الصغيرة ا  
  

إ  جمموع املساحة. تعزى االختالفات بني هذه األرقذام  الربيةاحملمية  نسبة املناطق )أ( 
واألرقذذذذذام الذذذذذواردة يف املرفذذذذذق اإلحصذذذذذائي لتقريذذذذذر األهذذذذذداف اإلمنائيذذذذذة لأللفيذذذذذة لعذذذذذام 

( لذذورود بيانذذات جديذذدة والتبذذاع http://unstats.un.org/unsd/mdg )انظذذر: 2009
 ة.منهجيات منقح

 املناطق احملمية اليت ال يعرف تاريخ إقامتها مدرجة يف كافة السنوات. )ب( 
جمذذاميع رابطذذة الذذدول  حسذذابمبذذا يف ذلذذك األقذذاليم الذذيت ال تؤخذذذ يف االعتبذذار عنذذد  )ج( 

 .املستقلة واملناطق املتقدمة النمو واملناطق النامية
  

http://unstats.un.org/unsd/mdg
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 )أ()ب(البحريةالمناطق  )ج( 

  )النسبة املئوية(
 1990 2000 2009 

    
 6,3 5,0 2,9 )ج(لمالعا

 3,5 2,9 0,9 المناطق النامية  

 3,1 2,1 1,6 شمال أفريقيا   

 1,8 1,5 0,7 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   

 9,8 9,0 2,3 الكاريف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر    

 2,0 1,6 1,2 الكاريف منطقة البحر

 11,6 10,7 2,6 أمريكا الالتينية

 1,9 1,7 1,2 شرق آسيا   

 3,4 3,2 3,2 شرق آسيا باستثناء الصين 

 1,6 1,4 1,3 جنوب آسيا   

 1,5 1,2 1,0 جنوب آسيا باستثناء الهند 

 1,8 1,2 0,5 جنوب شرق آسيا    

 2,2 2,0 0,7 غرب آسيا    

 1,2 0,6 0,1 أوقيانوسيا    

 8,9 8,9 3,2 رابطة الدول المستقلة  

 0,4 0,4 0,2 ، آسيارابطة الدول المستقلة  

 8,9 8,9 3,2 ، أوروبارابطة الدول المستقلة  

 11,0 8,1 6,5 المتقدمة النمو المناطق  

 10,8 9,8 0,6 البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

 2,0 1,1 0,5 أقل البلدان نموا  

البلدان النامية غير الساحلية  
 0,0 0,0 0,0 )د(

 1,8 1,2 0,4 لناميةالدول الجزرية الصغيرة ا  
 

تعذذزى االختالفذذات بذذني  .إ  جممذذوع امليذذاه اإلقليميذذة ريذذةحالباحملميذذة  نسذذبة املنذذاطق )أ( 
هذه األرقام واألرقام الذواردة يف املرفذق اإلحصذائي لتقريذر األهذداف اإلمنائيذة لأللفيذة 

( لذذذذورود بيانذذذذات جديذذذذدة http://unstats.un.org/unsd/mdg )انظذذذذر: 2009لعذذذذام 
 والتباع منهجيات منقحة. 

 املناطق احملمية اليت ال يعرف تاريخ إقامتها مدرجة يف كافة السنوات. (ب) 
رابطذذة الذذدول  جمذذاميع حسذذاباألقذذاليم الذذيت ال تؤخذذذ يف االعتبذذار عنذذد  مبذذا يف ذلذذك )ج( 

 واملناطق املتقدمة النمو واملناطق النامية. املستقلة
بعذذذض البلذذذدان الناميذذذة غذذذري السذذذاحلية لذذذديها مطالذذذ  تتعلذذذق مبيذذذاه إقليميذذذة داخذذذل  )د( 

 البحار الداخلية.
7-7املؤشر 

 

 )أ()ب(نسبة األنواع المهددة باالنقراض
 (املستقبل القري النسبة املئوية لألنواع اليت ال ياتوقع أن تنقرض يف )

http://unstats.un.org/unsd/mdg
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 الثدييات  الطيور 

 1994 2008 1996 2008 

 85,33 86,03 93,09 93,51 العالم     

المناطق النامية     96,44 95,71 85,87 85,13 

شمال أفريقيا       92,55 92,19 90,18 89,82 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى       97,60 97,12 86,76 86,59 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي       93,75 93,60 87,09 86,56 

 89,94 89,81 95,93 96,01 منطقة البحر الكاريبي 

 87,04 87,59 93,35 93,49 أمريكا الالتينية 

شرق آسيا       93,10 92,95 91,42 90,67 

جنوب آسيا       96,19 95,78 86,92 86,21 

جنوب شرق آسيا       95,99 95,52 84,27 82,59 

غرب آسيا       93,40 92,66 92,95 92,50 

أوقيانوسيا       97,60 96,99 85,16 84,39 

رابطة الدول المستقلة   91,86 91,41 92,28 91,68 

المناطق المتقدمة النمو   92,20 91,85 91,04 90,79 
 

الثذذدييات. والبيانذذات املقدمذذة ص تتذذوافر بعذذد بيانذذات عامليذذة أو إقليميذذة جديذذدة عذذن  ()أ 
  (.A/64/1) 2009مقتبسة من تقرير عام 

عذذن قيمذذة مؤشذذرات القائمذذة احلمذذراء لالحتذذاد الذذدويل حلفذذظ الطبيعذذة واملذذوارد الطبيعيذذة  (ب) 
 .ألنواع اليت تتوافر بيانات كافية بشأ اا
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 جيم - 7الغاية   
تخفددديض نسدددبة األشدددخاص الددددذين ال يمكدددنهم الحصدددول بشددددكل   

مسدددتدام علدددى ميددداه الشدددرب المأموندددة ومرافدددق الصدددرا الصدددحي 
 2015 األساسية إلى النصف بحلول عام

 8-7املؤشر 
 نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر محّسنة لمياه الشرب

  (النسبة املئوية)
 1990  2008 

 المجموع 
المناطق 
 الحضرية

المناطق 
 المجموع الريفية

المناطق 
 الحضرية

المناطق 
 الريفية

 78 96 87 64 95 77 العالم       

 76 94 84 60 93 71 المناطق النامية 

 87 95 92 78 94 86 شمال أفريقيا  

 47 83 60 36 83 49 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   
 80 97 93 63 95 85 الكاريبي

 82 98 89 56 97 69 شرق آسيا  

)أ(93 شرق آسيا باستثناء الصين    )أ(97  )أ(80   98 100 91 

 83 95 87 69 91 75 جنوب آسيا  

 80 93 85 77 95 82 جنوب آسيا باستثناء الهند   

 81 92 86 63 92 72 جنوب شرق آسيا  

 78 96 90 70 96 86 غرب آسيا  

 37 92 50 38 92 51 أوقيانوسيا  

 87 98 94 82 98 92 رابطة الدول المستقلة 

 80 97 88 80 96 88 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

وروباأرابطة الدول المستقلة،     94 98 82 96 98 91 

 98 100 100 98 100 99 المناطق المتقدمة النمو 

أقل البلدان نموا    54 81 47 62 80 54 
 

 .1995بيانات عام   (أ) 
 
 
 

 9-7املؤشر 
 يستخدمون مرافق صرا صحي محّسنةنسبة السكان الذين   

 (ملئويةنسبة اال)
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 1990  2008 

 المجموع 
المناطق 
 الحضرية

المناطق 
 المجموع الريفية

المناطق 
 الحضرية

المناطق 
 الريفية

 45 76 61 36 77 54 العالم       

 40 68 52 28 65 41 المناطق النامية 

 83 94 89 55 91 72 شمال أفريقيا  

جنوب الصحراء الكبرى أفريقيا    28 43 21 31 44 24 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   
 55 86 80 39 81 69 الكاريبي

 53 61 56 39 53 43 شرق آسيا  

)أ(86 شرق آسيا باستثناء الصين    )أ(88  )أ(78   97 99 92 

 26 57 36 13 56 25 جنوب آسيا  

 42 65 50 30 74 42 جنوب آسيا باستثناء الهند   

 60 79 69 36 69 46 جنوب شرق آسيا  

 67 94 85 53 96 80 غرب آسيا  

 45 81 53 46 85 55 أوقيانوسيا  

 83 93 89 79 94 89 رابطة الدول المستقلة 

 91 91 91 86 96 91 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

وروباأرابطة الدول المستقلة،     89 94 76 89 94 76 

المتقدمة النموالمناطق    99 100 97 99 100 96 

أقل البلدان نموا    24 43 19 36 50 31 
 

. وتستند البيانات إ  جمموعذة فرعيذة مذن البلذدان غذري البلذدان 1995بيانات عام  (أ) 
 .2008اليت استخدمت يف تقديرات عام 
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 دال - 7الغاية   
يقددل معيشددة مددا ال فددي  2020تحقيددق تحسددين كبيددر بحلددول عددام   

 مليون من سكان األحياء الفقيرة 100عن 
 

 10-7املؤشر 
 )أ(يعيشون في أحياء فقيرة ننسبة سكان المناطق الحضرية الذي  

 املئوية( نسبة )ال
 

 1990 2000 2010 

 32,7 39,3 46,1 المناطق النامية    

 13,3 20,3 34,4 شمال أفريقيا 

 61,7 65,0 70,0 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 23,5 29,2 33,7 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 28,2 37,4 43,7 شرق آسيا 

 35,0 45,8 57,2 جنوب آسيا 

 31,0 39,6 49,5 جنوب شرق آسيا 

 24,6 20,6 22,5 غرب آسيا 

 24,1 24,1 24,1 أوقيانوسيا 
 

واحذذدة تتذذوافر فيهذذا احلضذذرية الذذذين يعيشذذون يف أسذذر معيشذذية  املنذذاطقمتثذذل سذذكان  (أ) 
على األقل من اخلصائص األربعذة التاليذة: االفتقذار إ  إمكانيذة احلصذول علذى ميذاه 
شذذرب حمسذذنة، واالفتقذذذار إ  مرافذذق صذذذرف صذذحي حمسذذذنة، واالكتظذذاظ )ثالثذذذة أو 

نصذذذف  وياصذذذننف .ومسذذذاكن مشذذذيدة مبذذذواد غذذذري متينذذذة ،أربعذذذة أشذذذخاص يف الغرفذذذة(
ذذذنة. وال ميكذذذن مقارنذذذة هذذذذه األرقذذذذام  مذذذراحيض احلفذذذر ضذذذمن املرافذذذق الصذذذحية احملسن

مجيذع املسذاكن الذيت كانذت فيهذا  بالتقديرات اليت سبق نشرها واليت اعتربت اجلديدة
 تستخدم مراحيض احلفر ضمن األحياء الفقرية. 
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 8الهدا   
 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  

 
 ألف - 8الغاية   
المضدددي فدددي إقامدددة نظدددام تجددداري ومدددالي يتسدددم باالنفتددداح والتقيدددد   

 به وعدم التمييز ؤبالقواعد والقابلية للتنب
علذذذى  ،يد، والتنميذذذة، ودفيذذذف وطذذذأة الفقذذذرشذذذمل التزامذذذا بذذذاحلكم الرشذذذتو  

 الدويل على حد سواءالصعيد الوطين والصعيد 
  

 باء - 8الغاية   
 لبلدان نموامعالجة االحتياجات الخاصة ألقل ا  

صذذذذذادرات أقذذذذذل البلذذذذذدان منذذذذذوا معفذذذذذاة مذذذذذن التعريفذذذذذات  وصذذذذذولتشذذذذذمل: و  
حصذذذذص؛ وبرناجمذذذذا معذذذذززا لتخفيذذذذف عذذذذ ء الذذذذديون الواقذذذذع علذذذذى دون اجلمركيذذذذة و 

البلذذذدان الفقذذذرية املثقلذذذة بالذذذديون وإلغذذذاء الذذذديون الثنائيذذذة الرمسيذذذة وتقذذذد  املسذذذاعدة 
أعلنذت التزامهذذا بتخفيذف وطذذأة  اإلمنائيذة الرمسيذة بصذذورة أكثذر سذخاء للبلذذدان الذيت

 الفقر
  

 جيم - 8الغاية   
 الناميددددة معالجددددة االحتياجددددات الخاصددددة للبلدددددان غيددددر السدددداحلية  

مدددن الناميدددة )عدددن طريدددق برندددامج العمدددل  والددددول الجزريدددة الصدددغيرة
لتنميدددة المسددتدامة للددددول الجزريدددة الصددغيرة الناميدددة ونتدددائج أجددل ا

 رين للجمعية العامة(الدورة االستثنائية الثانية والعش
  

 دال - 8الغاية   
المعالجددة الشدداملة لمشدداكل ديددون البلدددان الناميددة باتخدداذ تددددابير   

ل ديونهدا ممكندا فدي على المستويين الدوطني والددولي لجعدل تحم د
 المدى الطويل
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 رمسيةلاملساعدة اإلمنائية ا  
 1-8املؤشر 

يقددددم منهدددا إلدددى أقدددل  صدددافي ومجمدددوع المسددداعدة اإلنمائيدددة الرسدددمية ومدددا  
البلدددان نمددوا، كنسددبة مئويددة مددن الدددخل القددومي اإلجمددالي لمددانحي لجنددة 
المسددددداعدة اإلنمائيدددددة التابعدددددة لمنظمدددددة التنميدددددة والتعددددداون فدددددي الميددددددان 

 االقتصادي
 

 )أ(مجموع المساعدة السنوية )أ( 
 ()باليني دوالرات الواليات املتحدة

 
(ب)2009 2008 2007 2006 2005 2002 1990   

جميع البلدان         
 النامية

52,8 58,6 107,8 104,8 104,2 122,3 119,6 

  37,1 32,1 30,1 26,1 15,9 15,1 أقل البلدان نموا
 

الرمسيذذذذة، املسذذذذاعدة اإلمنائيذذذذة  غذذذذري الذذذذداخل يف إطذذذذار إلعفذذذذاء مذذذذن الذذذذديوناتشذذذذمل  )أ( 
 .وياستث  منها اإلعفاء من الديون ألغراض عسكرية

 بيانات أولية. (ب) 
  

لجندة المسداعدة اإلنمائيدة التابعدة  مانحيلنصيب الدخل القومي اإلجمالي  )ب( 
 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 )النسبة املئوية(
 

(أ)2009 2008 2007 2006 2005 2002 1990   

جميع البلدان         
 0,31 0,3 0,27 0,3 0,32 0,23 0,32 النامية

   0,09 0,08 0,09 0,08 0,06 0,09 أقل البلدان نموا
 

 بيانات أولية. (أ) 
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 2-8املؤشر 
نسدددبة مجمدددوع المسددداعدة اإلنمائيدددة الرسدددمية الثنائيدددة المخصصدددة حسدددب   

لجنددة المسدداعدة اإلنمائيددة التابعددة لمنظمددة  مددانحيالقطدداع والمقدمددة مددن 
الخدددددمات االجتماعيددددة التنميددددة والتعدددداون فددددي الميدددددان االقتصددددادي إلددددى 

األساسدددية )التعلددديم األساسدددي والرعايدددة الصدددحية األوليدددة والتغذيدددة والميددداه 
 المأمونة والصرا الصحي(

 
 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
 18,6 20,0 15,9 17,3 15,5 10,7  النسبة المئوية       

دوالرات الواليات باليين 
 15,5 11,5 7,7 4,9 4,3 3,0 المتحدة

  
 3-8املؤشر 

نسدددبة المسددداعدة اإلنمائيدددة الرسدددمية الثنائيدددة غيدددر المقيددددة المقدمدددة مدددن   
مدددانحي لجندددة المسددداعدة اإلنمائيدددة التابعدددة لمنظمدددة التنميدددة والتعددداون فدددي 

 )أ(الميدان االقتصادي
 

 1990 2003 2005 2006 2007 2008 
 86,5 83,9 88,3 91,4 91,1 67,6  النسبة المئوية       

دوالرات الواليات المتحدةاليين ب  16,3 30,1 49 62,2 60,3 80,6 
 

تكذذذذاليف التعذذذذاون التقذذذذين والتكذذذذاليف اإلداريذذذذة، باإلضذذذذافة إ  املسذذذذاعدة باسذذذذتثناء  (أ) 
بأ ذا مقيذدة. وبلغذت النسذبة املئويذة للمسذاعدة اإلمنائيذة  بلغي صاإلمنائية الرمسية اليت 

الرمسية الثنائية، باستثناء تكاليف التعاون التقين والتكاليف اإلداريذة، الذيت بلذغ بأ ذا 
 .2008يف عام  99.6مقيدة 

  
 4-8املؤشر 

المسدداعدة اإلنمائيددة الرسددمية التددي تلقتهددا البلدددان الناميددة غيددر السدداحلية    
 دخلها القومي اإلجماليكنسبة من 

 
 1990 2003 2005 2006 2007 2008 
 4,2 5,6 6,2 7,0 8,1 6,3  نسبة المئويةال       

دوالرات الواليات المتحدةاليين ب  7,0 12,1 15,0 16,6 18,9 22,6 
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 5-8املؤشر 
المسدداعدة اإلنمائيددة الرسددمية التددي تلقتهددا الدددول الجزريددة الصددغيرة الناميددة    

 من دخلها القومي اإلجمالي كنسبة
 

 1990 2003 2005 2006 2007 2008 
 2,7 2,8 2,5 2,5 2,5 2,7  نسبة المئويةال       

دوالرات الواليات المتحدةباليين   2,1 1,8 2,5 2,7 3,2 3,7 
  
 الوصول إ  األسواق  

 6-8املؤشر 
وباسددتثناء نسددبة مجمددوع واردات البلدددان المتقدمددة النمددو )حسددب القيمددة   

األسدددلحة( مدددن البلددددان الناميدددة وأقدددل البلددددان نمدددوا، المعفددداة مدددن الرسدددوم 
 الجمركية

 (النسبة املئوية)
 

 1996 2000 2004 2006 2008 
      باستثناء األسلحة  )أ(      

(أ)البلدان النامية    53 63 76 81 84 

 92 89 82 75 68 أقل البلدان نموا  

(ب) والنفط باستثناء األسلحة        

(أ)البلدان النامية    54 65 76 77 80 

 95 95 94 26 20 شمال أفريقيا  

 94 93 91 83 88 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   
 الكاريبي

58 58 93 97 96 

 93 93 92 82 74 أمريكا الالتينية   

 68 64 63 52 35 شرق آسيا  

آسياجنوب     41 46 62 62 66 

 80 78 76 76 60 جنوب شرق آسيا  

 95 93 89 56 45 غرب آسيا  

 91 87 84 79 82 أوقيانوسيا  

 91 89 87 59 59 رابطة الدول المستقلة  

 81 79 80 70 78 أقل البلدان نموا 
 

 بلدان رابطة الدول املستقلة. مبا يف ذلك (أ) 
 7-8املؤشر 
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الجمركيددة التددي تفرضددها البلدددان المتقدمددة النمددو علددى متوسددط التعريفددات   
المنتجدددددات الزراعيدددددة والمنسدددددوجات والملبوسدددددات الدددددواردة مدددددن البلددددددان 

 النامية
 )النسبة املئوية(

 1996 2000 2004 2008 
     المنتجات الزراعية  )أ(     

 8,0 9,1 9,3 10,5 البلدان النامية  

 1,6 3,0 3,6 3,9 أقل البلدان نموا  

(ب)      المنسوجات 

 5,1 5,2 6,6 7,3 البلدان النامية  

 3,2 3,2 4,1 4,6 أقل البلدان نموا  

     الملبوسات  )ج(

 8,2 8,6 10,8 11,5 البلدان النامية  

 6,4 6,4 7,8 8,2 أقل البلدان نموا  
  

 8-8املؤشر 
والتنميددة فددي تقددديرات الدددعم الزراعددي المقدددم فددي بلدددان منظمددة التعدداون   

 الميدان االقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها المحلي اإلجمالي
 

 1990 2003 2005 2006 2007 2008
 (أ)

 0,84 0,88 0,96 1,05 1,17 2,05 النسبة المئوية       

دوالرات الواليات المتحدةاليين ب  327 350 375 363 364 376 
 

 بيانات أولية. (أ) 
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 9-8املؤشر 
  )أ(المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات التجاريةنسبة   

 2001 2003 2005 2007 2008 

 سويةالسياسات واللوائح التجارية والت      
(ب)بالتجارة المتعلقة  1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 

 18,1 13,1 17,2 14,8 21,5 الهياكل األساسية االقتصادية

 14,7 13,3 12,8 13,4 16,0 بناء القدرات اإلنتاجية

 33,7 27,2 30,7 29,0 38,5 إجمالي المعونة المقدمة للتجارة
 

املقدمذذذذة للوكذذذذاالت التجاريذذذذة كنسذذذذبة مئويذذذذة مذذذذن املسذذذذاعدة اإلمنائيذذذذة الرمسيذذذذة  املعونذذذذة أ() 
   الثنائية املخصصة حس  القطاع.

 يبلذذغ عذذن. وص 2007بالتجذذارة يف عذذام التسذذوية املتعلقذذة بيانذذات  اإلبذذالغ عذذنبذذدأ  )ب( 
 هذه البيانات سوى كندا واملفوضية األوروبية.

 
 القدرة على حتمل الديون  

 10-8املؤشر 
مجمددوع عدددد البلدددان التددي بلغددت مرحلددة اتخدداذ القددرار فددي إطددار المبددادرة   

المتعلقددة بتخفيدددف أعبددداء ديدددون البلدددان الفقيدددرة المثقلدددة بالدددديون والعددددد 
 )التراكمي( للبلدان التي بلغت مرحلة االستيفاء في إطار المبادرة

 
(أ)2000  (ب)2010   

 28 1 بلغت مرحلة االستيفاء   

مرحلة االستيفاءتبلغ بلغت مرحلة اتخاذ القرار لكن لم   21 7 

 5 12 لم ُينظر بعد في إدراجها في مرحلة اتخاذ القرار

 34 40 مجموع البلدان المؤهلة 
 

املصذذذنفة ضذذذمن البلذذذدان  إال البلذذذدانتشذذذمل ال . 2000كذذذانون األول/ديسذذذمرب يف   )أ( 
 .2010عام  الفقرية املثقلة بالديون يف

 .2010يف آذار/مارس  )ب( 
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 11-8املؤشر 
مقددددار تخفيدددف عدددبء الدددديون الملتدددزم بددده فدددي إطدددار المبدددادرة المتعلقدددة   

المتعددددة األطددراا لتخفيددف بالبلدددان الفقيددرة المثقلددة بالددديون والمبددادرة 
 )أ(عبء الديون

 (دوالرات الواليات املتحدة، املقدار الرتاكمي)بباليني 
 

(ب)2010 2000   

البلدان التي بلغت مرحلة القرار أو االستيفاءعن      32 82 
 

آذار/مذذذذذذارس وضذذذذذذع االلتذذذذذذزام يف  ؛2008بالقيمذذذذذذة احلاليذذذذذذة الصذذذذذذافية لنهايذذذذذذة عذذذذذذام  (أ) 
2010. 

مليذذون دوالر )بالقيمذذة اإلمسيذذة( وهذذي قيمذذة دفيذذف عذذ ء الذذديون  38.4باسذذتثناء  )ب( 
مليذذذون  201.3جتذذذاه أفغانسذذذتان، و  املؤسسذذذة اإلمنائيذذذة الدوليذذذةالذذذذي التزمذذذت بذذذه 

دوالر )بالقيمذذة اإلمسيذذة( وهذذي قيمذذة دفيذذف عذذ ء الذذديون الذذذي التذذزم بذذه كذذل مذذن 
 جتاه الكونغو. وصندوق النقد الدويل املؤسسة اإلمنائية الدولية

  
 12-8املؤشر 

 )أ()ب(خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات  
 

 1990 1995 2000 2008 

 3,5 12,6 14,4 19,7 المناطق النامية     

 6,1 15,4 22,7 39,9 شمال أفريقيا 

 1,9 9,4 10,4 17,6 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا الالتينية    20,6 18,7 21,8 6,7 

 11,3 8,0 10,8 16,8 منطقة البحر الكاريبي  

 6,6 22,2 19,0 20,7 أمريكا الالتينية  

 0,6 5,1 9,0 10,6 شرق آسيا 

 5,4 13,8 27,0 17,6 جنوب آسيا 

 7,9 11,5 22,3 9,3 جنوب آسيا باستثناء الهند   

 2,8 6,5 7,9 16,7 جنوب شرق آسيا 

 9,5 17,5 22,3 27,8 غرب آسيا 

 1,2 5,9 7,8 14,0 أوقيانوسيا 

)ج(0 رابطة الدول المستقلة ,6 6,1 8,1 3,9 

)ج(0 رابطة الدول المستقلة، آسيا  ,6 3,8 8,4 0,6 

)ج(0 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  ,6 6,2 8,1 4,4 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب 

أوروباشرق   9,7 11,7 11,8 4,1 
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 1990 1995 2000 2008 

 2,9 11,6 13,4 16,8 أقل البلدان نموا     

 1,2 8,6 7,3 14,9 البلدان النامية غير الساحلية

 8,4 8,7 9,5 13,7 الدول الجزرية الصغيرة
 

وصذذذذايف اإليذذذذرادات مذذذذن  خدمذذذذة الذذذذديون كنسذذذذبة مذذذذن صذذذذادرات السذذذذلع واخلذذذذدمات )أ( 
 اخلارج.

تقذدم تقذارير إ  نظذام البنذك الذدويل للتبليذغ عذن املذدينني. مبا يف ذلك البلذدان الذيت  )ب( 
وتسذذذتند اجملذذذاميع إ  البيانذذذات املتاحذذذة، ورمبذذذا اسذذذتثنيت منهذذذا، يف بعذذذض السذذذنوات، 
البلدان اليت ال متلك بيانات عن صادرات السلع واخلدمات وصايف اإليذرادات مذن 

 اخلارج.
 .1993بيانات عام  (ج) 
 

 هاء - 8الغاية   
التعدداون مددع شددركات المستحضددرات الصدديدالنية إلتاحددة العقدداقير   

 األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية
 

 13-8املؤشر 
نسددبة السددكان الددذين يمكددنهم الحصددول علددى العقدداقير األساسددية بأسددعار   

 مستدام ميسورة بشكل
 )ال تتوافر بيانات عالمية أو إقليمية(

 واو - 8الغاية   
مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيدات الجديددة، التعاون   

 وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصال
 

 14-8املؤشر 
 من السكان نسمة 100لكل ف الثابتة خطوط اهلات عدد  

 
 1990 2000 2008 

 18,5 15,9 9,8 العالم    

 12,9 8,0 2,4 المناطق النامية 

 12,5 7,1 2,8 شمال أفريقيا  

 1,4 1,4 1,0 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 18,6 14,7 6,3 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 11,2 11,2 7,0 منطقة البحر الكاريبي   

 19,1 15,0 6,2 أمريكا الالتينية   

 26,5 13,8 2,4 شرق آسيا  
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 1990 2000 2008 

 39,2 42,8 24,8 شرق آسيا باستثناء الصين       

 4,4 3,2 0,7 جنوب آسيا  

 7,2 3,4 1,0 جنوب آسيا باستثناء الهند   

 13,6 4,8 1,3 جنوب شرق آسيا  

 17,1 17,8 9,7 غرب آسيا  

 5,4 5,2 3,3 أوقيانوسيا  

 26,0 18,6 12,5 رابطة الدول المستقلة 

 12,0 8,8 7,9 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 31,3 21,9 13,9 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 45,9 55,0 42,4 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق   
 أوروبا

13,1 21,1 25,9 

 1,0 0,5 0,3 أقل البلدان نموا 

 3,8 2,8 2,4 البلدان النامية غير الساحلية 

 12,4 12,9 7,9 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
  

 15-8املؤشر 
 نسمة من السكان 100كل لالمشتركون في الهواتف الخلوية   

 
 1995 2000 2008 

 59,7 12,1 1,6 العالم    

 48,8 5,5 0,4 المناطق النامية 

 66,7 2,7 <0,1 شمال أفريقيا  

 31,8 1,7 0,1 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 80,1 12,2 0,8 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 49,8 6,4 1,2 منطقة البحر الكاريبي   

 82,4 12,6 0,8 أمريكا الالتينية   

 50,4 9,9 0,5 شرق آسيا  

 81,1 49,9 3,4 شرق آسيا باستثناء الصين   

 32,7 0,4 <0,1 جنوب آسيا

 40,9 0,5 <0,1 جنوب آسيا باستثناء الهند   

 66,3 4,3 0,7 جنوب شرق آسيا  

 80,1 14,9 0,9 غرب آسيا  

 20,9 2,4 0,2 أوقيانوسيا  

 113,4 1,8 <0,1 رابطة الدول المستقلة 

 63,4 1,3 <0,1 رابطة الدول المستقلة، آسيا  

 132,4 2,0 0,1 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  
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 1995 2000 2008 

 104,6 47,7 7,8 المناطق المتقدمة النمو     

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق   
 أوروبا

0,1 8,9 111,9 

(أ)أقل البلدان نموا   0,1> 0,3 20,9 

 27,8 1,1 <0,1 البلدان النامية غير الساحلية 

 51,6 10,3 1,5 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 .1996بيانات عام  1995يظهر عمود عام  (أ) 
 

 16-8املؤشر 
 نسمة من السكان 100اإلنترنت لكل  يمستخدمعدد   

 
 1995 2000 2008 

 23,4 6,5 0,7 العالم    

 15,1 2,0 0,1 المناطق النامية 

 19,1 0,7 <0,1 شمال أفريقيا  

 6,0 0,5 0,1 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

 28,8 3,9 0,1 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

 19,9 2,8 0,1 منطقة البحر الكاريبي   

 29,5 4,0 0,1 أمريكا الالتينية   

 24,6 3,6 0,1 شرق آسيا  

 54,4 27,0 0,9 شرق آسيا باستثناء الصين   

 5,8 0,5 <0,1 جنوب آسيا  

(أ)جنوب آسيا باستثناء الهند     0,1> 0,3 9,1 

 13,9 2,4 0,1 جنوب شرق آسيا  

 23,8 4,0 0,1 غرب آسيا  

 6,0 1,8 <0,1 أوقيانوسيا  

 22,9 1,4 0,1 رابطة الدول المستقلة 

(أ)رابطة الدول المستقلة، آسيا    0,1> 0,5 12,3 

 27,0 1,7 0,1 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 67,7 29,8 3,9 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
 أوروبا

0,1 3,4 31,7 

(ب)أقل البلدان نموا   0,1> 0,1 2,1 

(أ)النامية غير الساحليةالبلدان    0,1> 0,3 5,2 

 20,8 4,9 0,2 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 .  1996بيانات عام  1995يظهر عمود عام  (أ) 
 .1998بيانات عام  1995يظهر عمود عام  (ب) 
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 : قضايا سياسية وأمنيةاألول الجزء
 )105-41 ص) األول الفصل

 السلم واألمن الدوليين

 

صنع  ؛48، منع نشوب الصراعات ؛41 ،:  صيانة السلم واألمن الدوليني41 ، السلم واألمن الدوليينتعزيز  
. تهديدات السلم واألمن 68 اخلاصة، السياسية البعثات ؛58 ، قضايا احلماية ؛51 ،السالم وبناء السالم

لعمليات األمم املتحدة  العامة اجلوان : 79 ،السالم حفظ عمليات. 70 الدويل، اإلرهاب: 70 ،الدوليين
قائمة  ،85 ،2010 عام يف العمليات ،84 ،االستعراض الشامل لعمليات حفظ السالم ،81 ،حلفظ السالم

 .87اجلوان  املالية واإلدارية لعمليات حفظ السالم،   ؛85 ، 2010العمليات يف عام 
 

 

الصراعات  من اخلارجة البلدان يف االقتصادي واالنتعاش السالم السالم وبناء حبفظ املتعلقة كانت القضايا لقد
 وخالل. 2010 عام يف املتحدة األمم واجهتها اليت الرئيسية التحديات بني من اإلرهاب مكافحة واسرتاتيجيات

بناء  و السالم، حفظ لعمليات اخلروج واسرتاتيجيات االنتقالية املرحلة حول بيانات األمن جملس أصدر العام،
 عن الناجتة - أفريقيا يف خاصة-  الوقائية هتديدات السالم للدبلوماسية والسالم بعد انتهاء حاالت النزاع 

 يرح  اقرار  اجمللس اعتمد ،أكتوبر/األولتشرين  ويف. املسلحة الصراعات يف املدنيني ومحاية اإلرهابية األعمال
 املضي الصلة، ذات الفاعلة املتحدة األمم جهات مجيع من وطل استعراض هيكل األمم املتحدة لبناء السالم ب

 اجمللس ناق  أخرى، و ضمن قضايا. السالم بناء جلنة فعالية وحتسني الصلة ذي التقرير بتوصيات العمل يف قدما
 .الدوليني واألمن السلم على احلفاظ دوره يف

 

 مبا ومدنيا، عسكريا 120.927 فيها  شارك السالم، حلفظ عملية 15 ب القيام ه ،2010 عام  اية و يف
 مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة يوليو، حلت/متوز 1 ويف. املتحدة األمم متطوعو فيهم

 يف املتحدة األمم منظمة بعثةوهي  السالم حلفظ املتحدة لألمم سابقة عملية حمل( يونيسكو) الدميقراطية الكونغو
 يف واليتها املتحدة األمم بعثة أ ت ديسمرب،/ األول كانون 31 ويف(. مونيكالدميقراطية ) الكونغو مجهورية
 (.مينوركات) وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية

 

. موظفا 4.286فيها  عمل السالم، ببناء أو متعلقة سياسية بعثة 12املتحدة  األمم نفذت أيضا، العام ويف  اية
ا وقد ؛ بوروندي يف مهامه املتكامل املتحدة األمم مكت  أ ى ديسمرب،/األول كانون 31 يف و  مبكت  ستبدلُا

  .2011 عام يناير 1 يف( بنوب) بوروندي يف املتحدة األمم
 
 يف سيما ال يروح، الكثريين وإصابة األبرياء املدنيني من املئات مقتل عن دولية إرهابية أعمال أسفرت وقد

 أمام إرهايب هجوم وقع أفغانستان، ففي. وأوغندا الروسي واالحتاد وباكستان ونيجرييا والعراق وإيران أفغانستان
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 هجوما بأن تقارير و ذكرت. أكتوبر/ األول تشرين 23 يوم هرات مدينة غرب يف املتحدة األمم عمليات مركز
/ كانون األول 25 يوم العاملي ، األغذية برنامج توزيع مركز خارج ، باكستان يف خار بلدة يف فذنا  انتحاريا 

 تلك العام واألمني األمن جملس أدان قد يروح. و العديد وإصابة شخصا 45 مقتل ديسمرب و أسفرعن
 .اهلجمات

 

يميع أشكاله ومظاهره، أيًا كان مرتكبه، وأينما  لررهاب إدانتها العامة اجلمعية كررت ، سبتمرب/ أيلول يف و
 فقد ذلك، ومع. الدوليني واألمن للسلم التهديدات أخطر من بوصفه واحدا ،ارتك  وأيًا كانت أغراض ارتكابه

 وكذلك األساسية، واحلريات اإلنسان حقوق انتهاكات إزاء قلقها عن ديسمرب/األول يف كانون اجلمعية أعربت
 مكافحة اإلرهاب. بذريعةاملرتكبة القانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل  حيال انتهاكات

 

 كيمربيل عملية لنظام تأييدها للصراعات، املؤجج املاس بشأن قراربواسطة  جديد، من العامة اجلمعية وأكدت
االستعراض الشامل  بشأن نصوصا أيضا اجلمعية واعتمدت .ككل كيمربيل ولعملية املنشأ شهادات إلصدار
 املتحدة األمم قاعدة ومتويل  السالم، حفظ عمليات دعم وحساب جوانبها، مجيع من السالم حفظ لعمليات

 وخربائها املتحدة األمم ملسؤويل اجلنائية واملساءلة استعراض األمم املتحدة لبناء السالم و برينديزي، يف للوجستيات
 .بعثات يف املوفدين

 

من  لتنتقل املائة، يف 7,0 بنسبة النفقات ارتفعت املتحدة، لألمم السالم حفظ لعمليات املايل املوقف  صوص و
 اضفضت قد و. 2009/2010 املالية السنة خالل مليون دوالر 7.616,1 إ  دوالر مليون 7.120,6
 2008/2009  اية يف دوالر مليون 954,0 من لتنتقل املائة، يف 4,4 بنسبة املسددة غري املقررة االشرتاكات

 .2009/2010  اية يف دوالر مليون  912,2 إ 
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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 قضايا سياسية وأمنية :الجزء األول
 (316- 106ص) الثاني الفصل

 

 أفريقيا

 

 الكربى، البحريات منطقة: 116 ،الكبرى البحيرات ومنطقة أفريقيا وسط. 109 ،أفريقيا في السالم تعزيز
 أفريقيا مجهورية ؛148 الوسطى، أفريقيا مجهورية ؛141 بوروندي،  ؛120 الدميقراطية، الكونغو مجهورية ؛116
 كوت ؛174 إقليمية، قضايا: 174 ،اغرب أفريقي. 173 رواندا، ؛173 أوغندا، ؛156 وتشاد، الوسطى
 غينيا، ؛231 نيجرييا،–الكامريون ؛221 ،بيساو–غينيا ؛213 سرياليون، ؛200 ليبرييا، ؛177 ديفوار،
 ؛276 الصومال، ؛275 السودان،– تشاد ؛237 السودان،: 237 ،األفريقي القرن. 237 موريتانيا، ؛233
 ،أخرى قضايا. 308 الغربية، الصحراء: 308 ، شمال أفريقيا. 306 إثيوبيا،– إريرتيا ؛303 إريرتيا،–جيبويت
 .315 املتحدة، اململكة-موريشيوس ؛315 مدغشقر،: 315

 

 استعادة أجل من الزخمالنزاعات  ومنع السالم وبناء السالم حلفظ املتحدة األمم منسق عزز ،2010 عام يف
 اليت الكبرية التحديات من الرغم على وذلك أفريقيا، يفالنزاعات  متزقها اليت املناطق يف والتنمية الدائم السالم

 يف املساعدة خالل من سيما ال األفريقي، السالم جلهود دعمها من املتحدة األمم زادت قد و. تواجهها القارة
 تقد  يف جهودها لتعزيز و. السالم حفظ عمليات وإدارة الصراعات ملعاجلة ألفريقيا املؤسسية القدرات تطوير
 مكت  يونيه،/حزيران يف العامة، اجلمعية  أنشأت  األفريقي، االحتاد مع شراكتها وتعزيز املساعدة، هلذه أفضل
 أديس يف العاملة األربعة املتحدة األمم مكات  ومهام واليات دمج خالل من األفريقي االحتاد لدى املتحدة األمم
 األمثل االستخدام" حول مفتوحة مناقشة األمن جملس عقد يوليو،/ متوز يف و .واألمن بالسالم الصلة ذات أبابا

 جملس مع التشاوري اجتماعه أيضا شكل كما". أفريقيا يف والتحديات اآلفاق: الوقائية الدبلوماسية لألدوات
 السالم، وبناء وحلهاالنزاعات  منع جمال يف املنظمتني بني التعاون لتعزيز األفريقي لالحتاد التابع واألمن السالم
 مجهورية إ  بعثات اجمللس بعث كما. األفريقي لالحتاد السالم أنشطة متويل يف املتمثل للتحدي حلول وإناد
 ادذ و .البلدان تلك يف السالم جهود لتعزيز والسودان أوغندا إ  وكذلك ،(سابقا زايري) الدميقراطية الكونغو
 .أفريقيا يف والتنمية األمن دعم لتعزيز اخلطوات من املزيد أفريقيا لشؤون اخلاص املستشار مكت 

 

 الكربى البحريات ومنطقة أفريقيا وسط بلدان مع العمل املتحدة األمم واصلت اإلقليمي، دون الصعيد على و
 املشروع غري االجتار أثر األمن جملس ناق  مارس،/ آذار ويف. واألمن السالم هتدد اليت األخطار ملواجهة
 ملكافحة إقليمية وشبكات آليات وضع إ  املنطقة دول ودعا الوسطى، أفريقيا يف واألمن السلم على باألسلحة
 تأسيس العام األمني باعتزام اجمللس رح  ،أغسطس /آب شهر و يف. األسلحة تلك يف املشروع غري االجتار
 يف املشرتك السالم توطيد جدول ملتابعة الغابون، ليربفيل، يف الوسطى ألفريقيا املتحدة لألمم اإلقليمي املكت 
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  أفريقيا وسط يف األمن لشؤون الدائمة االستشارية اللجنة اعتمدت/أبريل،  نيسان يف و. اإلقليمية دون املنطقة
اتفاقية وسط أفريقيا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها ومجيع القطع واملكونات اليت ميكن أن 

/ الثاين تشرين يف التنفيذ اعتمدت خطة كما ،(كينشاسا اتفاقيةتستخدم يف صنعها وإصالحها وتركيبها؛ )
 .نوفمرب
 

 23 يف عليها املنصوص السالم اتفاقات أحكام تنفيذ يف كبري تقدم أحرز الدميقراطية، الكونغو مجهورية و يف
املتحدة  األمم أعادت لذلك، ونتيجة. والرئاسية التشريعية لالنتخابات التخطيط ذلك يف مبا ،2009 مارسآذار/
 املتحدة األمم منظمة استبِدلت ببعثة اليت الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة والية تشكنل
 حبلول انسحا ا واستكمال احلكومة إ  األمنية املسؤوليات انتقال هو تفعيل واليتها واليت كان هدف املتكاملة،

 30 بني ما انتكاسة إ  الزخم هذا فقد تعرض ذلك، من الرغم وعلى. ديسمرب/ األول كانون والية 31
 387ل  املنظم االغتصاب ذلك يف مبا املتمردين، قوات شنتها اليت اهلجمات جراء أغسطس /آب 2و يوليو/متوز

 حمال 42 و منزال 923 ُا    ذلك، إ  وباإلضافة. واليكايل منطقة يف قرية 13 يف األقل على شخصا
 وممثله السالم حفظ لشؤون العام األمني إ  مساعد العام األمني أرسل ذلك، على وردا. مدنيا 116 واخطف
 محاية يف املتحدة األمم قوات تواجهها اليت التحديات ملناقشة الصراع حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين اخلاص
 .احلماية تلك لتعزيز توصيات العام األمني مساعد وقدم. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املدنيني

 

 العميق، السياسي االنقسام من الرغم وعلى. واالستقرار السالم حتقيق حنو كبري تقدم أيضا أحرز بوروندي، و يف
 و انتخابات الشيوخ جملس وانتخابات والتشريعية و الرئاسية اجلماعية، االنتخابات بنجاح، البالد عقدت فقد

 بيري احلايل الرئيس انتخاب أعيد و. سبتمرب/أيلول 7 و مايو/أيار  24 بني الكانتونات)الواليات(
 األمم وجود بتحجيم العام األمني أوصى احملرز، التقدم ضوء يف و. األصوات من املائة يف 91بنسبة   نكورونزيزا
 واليته ستنتهي كانت والذي ، بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكت  باستبدال ذلك و بوروندي يف املتحدة
 الدميقراطية تعزيز يف احلكومة جهود لدعم ، بوروندي يف املتحدة األمم مبكت  ، كانون األول/ديسمرب 31 يوم

 .املستدامة التنمية لتحقيق الطريق ومتهيد
 

 ال ،2008 لعام الشامل السياسي احلوار توصيات لتنفيذ املنسنقة اجلهود تواصلت الوسطى، أفريقيا مجهورية و يف
 ال كان و. اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع عمليات يف قدما والسري االنتخابات إلجراء التحضريات سيما
ولوجستية،  فنية ألسباب و أن غري مايو،/أيار 16 يف إجرا ها املقرر من كان اليت االنتخابات، تأجيل من بد

 ححن املكت  يف بالبقاء اجلمعية وأعضاء للرئيس للسماح الدستور تعديل على ِمن مَثن  و الوطنية اجلمعية أجربت
ع قد و. االنتخابات عقد إمكان  23 يف والتشريعية الرئاسية االنتخابات من األو  للجولة جديد موعد نيُا
 مارس/آذار 20 يف والتشريعية الرئاسية لالنتخابات احملتملة الثانية اجلولةموعد  و ،2011 يناير/الثاين كانون

 يف تقدم أحرز فقد اإلدماج، وإعادة والتسريح السالح نزع برنامج تنفيذ يف التأخري من الرغم وعلى. 2011
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 البلد يف العام األمين الوضع ظل نفسه، الوقت ويف. السابقني املقاتلني إدماج إلعادة وطنية اسرتاتيجية وضع
 إحراز عدم؛ املرخصني غري والصيادين الطرق قطاع أنشطة؛ الشمال يف الدائر الداخلي التمرد بسب  مضطربا
 متمردة عناصر وجود؛ االنتخابية العملية يف االنتكاسات؛ اإلدماج وإعادة والتسريح السالح  نزع يف كبري تقدم
 عملياهتا يف تقدما املتحدة األمم أحرزت و .األوغندي للمقاومة الرب يي   املرتبطة تلك ذلك يف مبا أجنبية،
 .يناير/ الثاين كانون  1  يف الوسطى أفريقيا مجهورية يف  السالم لبناء املتكامل املكت  بتأسيسها املتكاملة،

 

كانت  والذي تشاد وحكومة األمانة بني اتفاق إ  األمنية البيئة حتسن أدى وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف و
 وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة والية مايو،/ أيار  16 من مبوجبه ، اعتباراستتوقف 

 وستتحمل  املستضيفة، واجملتمعات والعائدين داخليا واملشردين الالجئني ذلك يف مبا املدنيني، حلماية( مينوركات)
و . اإلنساين اجملال يف العاملني تنقل وحرية اإلنسانية املساعدات وصول وتسهل املسؤولية تلك تشاد حكومة
 والشؤون اإلنسان وحقوق القانون بسيادة املتعلقة املهام أداء يف( مينوركات) ستستمر منقحة، والية مبقتضى
 من الذايت االكتفاء لتحقيق احلكومة تبذهلا اليت اجلهود ودعم باأللغام، املتعلقة األعمال يف واملساعدة املدنية،
 ككيان للخطر، املعرضني واملدنيني والنازحني الالجئني حلماية خصيصا أنشئت اليت و املتكاملة، األمنية املفرزة
 الدعم ملسؤولية تدرني تسليم خطة بوضع املتحدة األممتشاد / املشرتك العامل الفريق وسيقوم. املهنية إلنفاذ
/ األول كانون 15 يف تشاد مينوركات وغادرت. احلكومة إ  املتكاملة األمنية للمفرزة واللوجسيت واملايل اإلداري
 اتفاق بتوقيع والسودان، تشاد حكوميت بني العالقات ملحوظ، بشكل حتسنت، نفسه، الوقت ويف. ديسمرب
 3,000 من مكونة مشرتكة حدودية قوة بنشر  قامتا لقد و .يناير/ الثاين كانون 15 الثنائية يف عالقاهتما لتطبيع
 قوامها قوة  مبشاركة ملينوركات، يرخص بأن العام األمني اقرتح الوسطى، أفريقيا مجهورية شرق مشال ويف. جنديا
 .اإلنساين اجملال يف للعاملني حمدودةإخراج  عمليات وتوفري برياو يف املطار تأمنيقصد جنديا ،   300

 

 على وتشجيعهم املنطقة، دول بني العالقات لتحسني اجمللس دعم ليجدد أوغندا إ  بعثة األمن جملس وأرسل
 .للمقاومة الرب جي  وخاصة املسلحة، اجلماعات ضد العمل دعم على والتأكيد التعاون، تعزيز

 

 العنيفة النزاعات وحل جمال منع يف  التقدم عن جديدة مؤشرات أفريقيا غرب أظهر  ،2010 عام يف و
 بعض يف  الَعَرِضينة االنتكاسات من الرغم وعلى. السياسي حتقيق االستقرار إ  املؤدية السالم بناء وعمليات
 واصلت األمم و. العام  اية حبلول إنابيا كان للتقدم العام االجتاه أن إال السياسية، واهلشاشة املنطقة، بلدان
 من سيما ال اللوجستية، واملساعدات الوساطة خالل من اإلقليمية الدول ومساعدة توجيه تدخلها يف املتحدة
 بناء أو السالم حفظ بعثات شاركت ذلك، إ  وباإلضافة(. إينوا) أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت  خالل
 .بيساو-  وغينيا وسرياليون وليبرييا ديفوار كوت يف اجلهود تلك يف السالم

 

 دعم جمال يف اإلقليمية ودون اإلقليمية اجلهود تعزيز على إ  العمل أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت  وسعى
و . األفريقي واالحتاد( إيكواس) أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة مع العمل خاصة االستقرار، وحتقيق السالم
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 ثالث ملدة  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت  والية بتمديد العام األمني أوصى ديسمرب، /األول كانون  يف
 الوقائية، الدبلوماسية على اجلديدة واليته تركز أن أيضا واقرتح. 2013 عام  اية ححن أخرى، لتمتد سنوات
 اجلنسني، بني الرشيدة واملساواة احلكومة وتعزيز واألمن، للسلم والشاملة للحدود العابرة التهديدات ومعاجلة
 .التوصيات تلك على األمن جملس وافق وقد. اإلقليمية املنظمات مع والشراكة
 واغادوغو اتفاق لتنفيذ املبذولة اجلهود خالل من ديفوار تقدما كوت يف السالم عملية أحرزت ،2010 ويف عام
 االنتخابية، والعمليات الناخبني هوية حتديد تناول والذي التكميلية، األربعة واالتفاقات 2007 لعام السياسي

 كوت يف املتحدة األمم عملية و عملت. البالد أحناء مجيع يف الدولة سلطة بسط وإعادة اجلي  وإعادة توحيد
 وتسريح السالح نزع يف واملساعدة االنتخابات، إعداد يف والتقين اللوجسيت الدعم لتقد  احلكومة مع ديفوار
 األمم عملية والية حتديد األمن جملس يونيو، أعاد شهر حزيران/ يف و. الدولة سلطة واستعادة السابقني املقاتلني
 ومراقبة العدائية، األعمال ومنع املسلحة، اجلماعات رصد يف البعثة مسؤوليات حمددا ديفوار، كوت يف املتحدة
 السالم عملية وتعزيز املشروعة، غري األسلحة ومجع األسلحة، على املفروض احلظر ومراقبة املدنيني، ومحاية احلدود،
 فقد االنتخابية، بالعملية يتعلق وفيما. اإلنسانية املساعدات ودعم اإلنسان، حقوق وتعزيز اإلعالم، خالل من
ک  حتديد يف واملسا ة االنتخابات، قبل ما أنشطة ورصد وشفافة، ونزيهة حرة انتخابات تنظيم البعثة بدعم لفتُا
ع قد و. السكان هوية  31 يف جولتني: األو ، ، عرب2010  عام أواخر يف الرئاسية االنتخابات قدتُا
 وأعلنت اللجنة. نوفمرب/الثاين تشرين 28 يف الثانية و األغلبية، على مرشح أي فيها  صل ص واليت أكتوبر،/

 وبعد. املائة يف 6 بنسبة غباغبو لوران وخسارة  باالنتخابات، وأتارا احلسن فوز عن البالد يف املستقلة االنتخابية
 للسيد املوالية وامليليشيات القوات جلأت ديسمرب،/ األول كانون 2 يف النتائج تلك عن اإلعالن من قصري وقت
 يف مقره وضد وأتارا للرئيس معاقل تكون أن يعتقد جمتمعات ضد عنيفة هجمات إ  السياسي وحزبه غباغبو
 يف البالد توحيد وإعادة السابقني املقاتلني إدماج وإعادة السالح لنزع املكتملة غري املهام وسا ت. العاصمة

 .العام  اية عند التوتر إذكاء أجواء
 

 وتوطيد واألمن، احلكم حتسني إ  الرامية جهودها احلكومة واصلت حيث يف ليبرييا، ملحوظا التقدم كان و
 بذل يف استفادت وقد. أفضل اقتصاد وبناء اإلنسان، حقوق قضايا ومعاجلة الطبيعية، املوارد وإدارة الدولة، سلطة
. األخرى واإلقليمية الدولية واملنظمات ليبرييا يف املتحدة األمم بعثة هلا قدمتها اليت املساعدة من اجلهود تلك

 ووقف النار إطالق وقف بشأن 2003 عام اتفاق لتنفيذ لليبرييا دعمها ليبرييا يف املتحدة األمم بعثة وواصلت
 حددت طلبها، قبول السالم، وعند بناء جلنة أعمال جدول على إدراجها ليربيا حكومة وطلبت. العدائية األعمال
. للجنة بالنسبة أولوية ذات كمجاالت الوطنية، واملصاحلة األمين القطاع وإصالح القانون، سيادة جماالت

طور  و كانت يف ،2010 مايو/أيار يف االنسحاب من الثالثة املرحلة ليربيا يف املتحدة األمم بعثة واستكملت
 بعد للبعثة النهائي االنسحاب انتظار ويف ٠العام  اية حبلول 8102 إ  العسكرية قوهتا أفراد عدد تقليص

 صوص  أما. الوطنية السلطات إ  البعثة من األمنية املسؤوليات النتقال املشرتك التخطيط بدأ االنتخابات،
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 التوترات عن فضال واملوارد، األراضي على النزاعات نتيجة هشا كان أنه إال مستقرا، كونه فمع األمين، الوضع
 .والطائفية العرقية

 

 وذلك االقتصادي، واالنتعاش السالم توطيد أهداف حتقيق أجل من العمل سرياليون واصلت ،2010 عام و يف
 ألسرة املشرتكة الر ية مع و ترادفيا التغيري أجل من الرئيس أعمال جدول يف عليه املنصوص الربنامج مع متاشيا
 األمم مكت  دعم وقد. 2012-2009 للفرتة السالم بناء أولويات حتدد و اليت لسرياليون، املتحدة األمم
 بناء على الرتكيز إ  السالم حفظ جهود من لالنتقال مساعي احلكومة سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة
 أن مؤكدا سرياليون، ضد املتبقية األخرية العقوبات األمن جملس رفع سبتمرب،/أيلول شهر ويف. والتنمية السالم
 املتمردين املقاتلني سالح نزع من ومتكنت أراضيها على السيطرة فرض كلي، بشكل استعادت، قد احلكومة
 يتحملون الذين ألولئك االنتهاء من حماكماهتا على لسرياليون اخلاصة احملكمة و أشرفت. وتسر هم السابقني
. 1996 عام منذ البالد يف ارتكبت و اليت اإلنسانية للقوانني اخلطرية االنتهاكات يف املسؤولية من األكرب القسط
 املطروحة أمام الوحيدة احلالة ،2009 يوليو/متوز يف تايلور، تشارلز السابق، الليبريي الرئيس حماكمة ظلت وقد

 .2011 عام فرباير/ شهر يف اخلتامية املرافعات تقد  املقرر من وكان احملكمة،
 

 كان و الدستوري، النظام إ  والعودة السالم عملية يف انتكاسة بيساو -غينيا واجهت  أبريل،/نيسان 1 و يف
 هيئة ورئيس الوزراء رئيس  العامة، األركان هيئة رئيس نائ  برئاسة املسلحة، القوات يف عناصر اعتقل عندما ذلك
 ملقرات مسبوق غري انتهاك وأدى. أشهر تسعة بعد عنهم أفرج وقد. اجلي  ضباط كبار من وغريهم العامة األركان
 مقر إ  اللجوء طل  قد كان الذي الدفاع، ألركان السابق الرئيس خلع إ  التاريخ ذلك يف املتحدة األمم
 البعثة فقد واصلت الظروف، تلك من الرغم وعلى. بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت 

 بيساو،-غينيا إ  وفدا السالم بناء جلنة أرسلت و. السالم توطيد أجل من احلكومة مع العمل األخرى واملنظمات
االستقرار، و  حتقيق على البالد  ا يساعد أن الدويل للمجتمع ميكن اليت السبل بشأن توصيات قدم و الذي
 مصدرا املخدرات مشكل هتري  و بقي. االقتصادي النمو وزيادة لشعبها، األساسية اخلدمات وتوفري محاية
 ٠للقلق

 

 الربية احلدود بشأن الدولية العدل حملكمة 2002 عام أحكام تنفيذ يف التعاون ونيجرييا الكامريون و واصلت
 حتديد يف عملها اللجنة واصلت و. ونيجرييا الكامريون بني املشرتكة اللجنة خالل من البلدين، بني والبحرية
 على احلدود  ترسيم على الدولتان اتفقت العام،  اية وحبلول. احلدود ترسيم يف امليداين والعمل املشرتكة، احلدود
 األخذ دون ، الربية احلدود من كيلومرتا 1950 بنحو يقدر أصل إمجايل من كيلومرتا 1466ملسافة  ميتد قطاع
 لصياغة توصيات أيضا اللجنة اعتمدت و. تقييمه بعد نري ص كيلومرتا 95 طوله إضافيا اجزء االعتبار عني يف
 يف احلدود عرب للتعاون الطريق ميهد مما البحرية، احلدود جانف على البحرية النفط حقول  صوص" املوارد بند"

 .والغاز النفط جمال
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 الذي كامارا، داديس موسى الرئيس لغياب راجع وذلك غينيا، يف مستقر غري الوضع العام، ظل هذا بداية و يف
 حكم الذي والتنمية للدميقراطية الوطين اجمللس أسس قد كامارا السيد وكان. الطف العالج لتلقي املغرب يف بقي
 يف و. مؤقتا الرئاسة كونايت سيكوبا الرئيس نائ  تو  و عند غيابه، العسكريني، الضباط من جمموعة مع البالد
 بليز الرئيس مع واغادوغو يف كونايت واجلنرال كامارا السيد التقى ،2010 عام  يناير/ الثاين كانون منتصف
 يف املشرتك البيان أعلن و. غينيا حول السياسية املناقشات يف كوسيط عمل الذي فاسو، بوركينا رئيس كومباوري
 من املدين احلكم إ  العودة ذلك يف مبا جديدة، حكومة لتخطيط املباد  من قائمة عن الواردة االجتماع ختام
 عموما يف األمور البيان، تطورت أعقاب يف و. انتقالية حكومة وتشكيل أشهر، ستة غضون يف انتخابات خالل
 العملية خالل من االنتقالية احلكومة ملساعدة اإلقليمية املنظمات إ   املتحدة األمم انضمت و. إنايب اجتاه
 من األو  اجلولةعاِقَدت  و. غينيا تاريخ يف األو  الدميقراطية االنتخابات - الرئاسية االنتخابات إ  املؤدية

 كانت اليت و االنتخابات، من ثانية جولةعاِقَدت  تأجيالت، عدة بعد و. يونيو/ حزيران 27 يف االنتخابات
 دالني سيلو املرشح أن قصري، إال بوقت ذلك بعد املؤقتة النتائج عن و أاعلنَ . نوفمرب/ الثاين تشرين 7 ضرورية، يوم

 كوندي فوز ألفا ديسمرب، 3 يوم يف العليا، احملكمة أكدت من ذلك، وبالرغمأعلن أن االنتخابات مزورة.  ديالو
 .لقرار احملكمة  قبوله ديالو السيد ذلك بعد ليعلن الرئاسية، باالنتخابات

 

 املنصبة احلكومة بني السياسية املناقشات يف تقدم إحراز عدم بسب  متوترا السياسي الوضع بقي  موريتانيا، يف و
 وانعدام الوطين، احلوار عملية ملناقشة موريتانيا إ  أفريقيا لغرب اخلاص املمثل سافر و. واملعارضة 2009 عام يف

 ال أنه على احملادثات وأكدت. القضايا تلك بشأن اإلقليمي التعاون وآفاق الساحل، منطقة يف واإلرهاب األمن
 للحوار املتوخاة االختصاصات بشأن اآلراء يف توافق هناك يكن ص أنه وعلى واملعارضة، احلكومة بني ثقة توجد
 احلكومة ترغ  ص ،2009 عامل لداكار اإلطاري االتفاق تنفيذ ضرورة على املعارضة أصرت حني ففي. الوطين

 .االتفاق ذلك إ  يف الرجوع
 

 السودان، حققت ويف. األفريقي القرن منطقة يف دائم إحالل سالم أجل من العمل املتحدة وواصلت األمم
 أاجريت اليت الوطنية فاالنتخابات. اجلبهات من عددعلى  تقدما  2005 لعام الشامل السالم اتفاق يف األطراف
 عقد حول املناقشات تواصلت و. الشامل السالم اتفاق تنفيذ يف فارقة عالمة شكلت ، نيسان/أبريل يف بنجاح
 االستفتاء بعد ما عملية حول للتفاوض متجدد التزام عن أبانوا أطراف مع وأبيي، السودان جنوب يف االستفتاء
 كانون الثاين/يناير يف إجرا ها املقرر السودان، جنوب يف لالستفتاء االستعدادات أن حني يف و. واهليكلة
 تأخرت عن أبيي الستفتاء الرتتيبات أن إال السودان، جنوب استفتاء جلنة إنشاء مع زنا اكتسبت ،2011
 عمليات كل لرصد جلنة العام األمني عني سبتمرب،/أيلول و يف. بالفعل املتوتر الوضع تفاقم إ  أدى مما موعدها،
 .االستفتاء
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 أبريل،/ شهر ويف. الشامل السالم التفاق األساسية القضايا حل دعم السودان يف املتحدة األمم بعثة و واصلت
 .أخرى شهرا 12 ملدة البعثة والية األمن جملس مدد

 

 اتفاق لتنفيذ الدويل اجملتمع التزام على التأكيد املنطقة، إ  األمن جملس بعثة أعادت ،أكتوبر/األولتشرين  ويف 
 عالقاهتما وتشاد السودان حكومتا وحسنت. دارفور يف وجامع للوضع وشامل سلمي حل وإناد الشامل السالم
 السودان حكومة وقعت التوايل، على مارس،/ و آذار شباط/فرباير ويف احلدود، أمن بشأن بروتوكول على بالتوقيع
شكلت اليت والعدالة التحرير حركة ومع واملساواة العدل أجل من السودانية احلركة مع منفصلة اتفاقات  حديثا، ُا
تسجيل  دون أبريل/نيسان يف االنتخابات أاجريت العام، من سابق وقت يف و. السالم ملفاوضات معايري حددت
 أكثر مايو/شهر أيار من الذي جعل الشيء أخرى، مرة العنف اندلع ذلك، بعد ولكن كبرية، حوادث أي

 الصراع وأجرب(. يوناميد) دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية إنشاء منذ دموية الشهور
 يف و منازهلم. ترك دارفور على سكان من اآلالف عشرات اإلنسان حقوق وانتهاكات واإلجرام والتشريد، القبلي،

 السالم حفظ قوات أفراد من نسة قتل إ  دارفور يف متفرقة  هجمات أدت يونيو و حزيران/ مايو/شهري أيار
 .يوناميد

 

 ليضمن األسلحة على احلظر عزز الحق وقت ويف واحدة، لسنة يوناميد والية األمن جملس مدد يوليو،/متوز و يف
 إ  األسلحة تصدير عند السابقة القرارات خرق ملنع النهائي للمستخدم الالزمة الوثائق قد قدمت الدولة بأن

 .السودان
 

 بالشراكة و بالدوحة،  يوليو/متوز شهر يف يوناميد، نظمت السالم، عملية يف املدين اجملتمع مشاركة تعزيز و  دف
 السودان حكومة أقرت سبتمرب،/أيلول ويف. دارفور يف املدين اجملتمع ملمثلي الثاين املؤمتر قطر، حكومة مع

 ن  و السالم، لعملية احمللية امللكية وتعزيز املشاركة تسهيل إ  هتدف لدارفور جديدة وأمنية سياسية اسرتاتيجية
 مليون 2 حنو لعودة والدعم واالقتصادية االجتماعية يتعلق بالتنمية ما كل االسرتاتيجية هذه إ  يضاف أن

 املفاوضات استئناف على واملساواة العدل حركة وافقت ديسمرب،/ األول كانون ويف. داخليا املشردين من شخص
 ميين -السودان حترير وجي  احلكومة بني العالقات تدهورت حني يف النار، إطالق وقف حول احلكومة مع

  .للحكومة عدوا ميناوي ميين فيها أاعلن درجة إ  ميناوي
 

 و يف. 2008 عام للسالم جيبويت اتفاق تنفيذ يف احملرز التقدم من الرغم على مضطربا، الصومال يف الوضع وظل
 وقام وإريرتيا، الصومال املفروض على األسلحة حظر انتهاكات استمرار األمن جملس أدان مارس،/آذار شهر
 تسميته خالل إعادة ومن .أخرى شهرا 12 ملدة األسلحة توريد حظر مبراقبة املعين الرصد فريق والية بتمديد
على  اجمللس أشرف ،(" 2009) 1907 و( 1992) 751 بالقرار عمالً  املنشأة األمن جملس جلنة" حديثا
 .البلدين كال ضد العقوبات نظام
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 ذات العنف مستويات ارتفاع إ  باإلضافة الصومال، سواحل قبالة القرصنة هجمات عدد ارتفاع و بتواصل
 بعثة واصلت و. للعدالة القراصنة جمال تقد  يف واإلقليمي الدويل التعاون لتعزيز جهوده اجمللس كثف الصلة،
 االستقرار حتقيق إ  الرامية جهودها يف االنتقالية الفيدرالية املؤسسات دعم( أميسوم) الصومال يف األفريقي االحتاد
ويف  . والتنمية اإلعمار وإعادة االستقرار لتحقيق املواتية الظروف وخلق اإلنسانية؛ املساعدة تقد  تيسري البالد؛ يف

 سبتمرب/ 30 ححن الصومال يف األفريقي االحتاد لبعثة تفويضه بتمديد األمن جملس قام ديسمرب،/ األول كانون
 .جنديا 12 000 مكونة من وأقر قوة ،2011 عام
 

الذي   احلدودي النزاع حل التفاوض، طريق عن تسوية خالل من وإريرتيا، جيبويت قررت يونيو،/حزيران شهر و يف
 لبعثة اإلدارية التصفية تواصلت و  .دمرية وجزيرة دمرية رأس منطقة  حول 2008 عام يف بينهما اندلع قد كان
 إثيوبيا -إريرتيا املطالبات جلنة استكملت و ،2008 عام يف انتهت واليت وإريرتيا، إثيوبيا إ  املتحدة األمم
 .واليتها

 

غري أن الطرفني  الغربية، الصحراء لقضية دائمة سياسية تسوية إ  التوصل أجل من املفاوضات تواصلت و
ظال  -( البوليساريو جبهة) الذه  ووادي احلمراء الساقية لتحرير الشعبية واجلبهة املغرب -املتنازعني على اإلقليم 

الذي  النار إطالق لوقف االمتثال( مينورسو) الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة و راقبت. متباعدين
/ أبريل نيسان ححن أخرى، سنة ملدة البعثة والية أبريل/ نيسان يف األمن جملس مدد و. 1991 توصال إليه عام

 .2011 عام
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 قضايا سياسية وأمنية :الجزء األول

 (337-317 ص) الثالث الفصل

 األمريكتين

 

. 319 هندوراس،  -نيكاراغوا ؛319 كوستاريكا،   -نيكاراغوا ؛317 غواتيماال،: 317، أمريكا الوسطى
بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار  ؛321 واألمنية، السياسية التطورات ؛320 يناير، 12 زلزال: 319،هاييت

 األمم بني التعاون. 334 املتحدة، الواليات - كوبا ؛333 كولومبيا،: 333 ،أخرى قضايا. 328 ،يف هاييت
 .335 اإلقليمية، واملنظمات املتحدة

 

 

 اإلنسان وحقوق الدائم السالم بقضية النهوض أجل من العمل املتحدة األمم واصلت ،2010 عام خالل
 الطوار  وحاالت الطبيعية للكوارث استجابتها عن فضال. األمريكتني يف القانون وسيادة اجليدة كمةو واحل

 .السياسي االستقرار على أيضا أثرت اليت اإلنسانية
 

. منزال 105000 ودمر شخصا 222750حنو حياة على /يناير، 12 هاييت يف ضرب الذي الزلزال، و أتى
 املتحدة األمم موظفي من آخرين فردا 100 و نائبه و هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة رئيس واقتل
 من األمن جملس وزاد. املسبوقة غري أكرب االستجابات من هي واحدة للزلزال املتحدة األمم استجابة وكانت. 

 اإلعمار إعادة وجهود اإلنعاش جهود لدعم هاييت يف االستقرار لتحقيق  املتحدة األمم لبعثة الشاملة القوة مستوى
 بشكل الطبية والرعاية النظيفة واملياه الغذاء تقد  مع شخص، مليون 1.5 عن يقرب ما إيواء ه وقد. واالستقرار
 وأدى. هاييت يف الكولريا وباء تفشي تأكيد ه الزلزال، من أشهر عشرة وبعد ،أكتوبر/األولتشرين  ويف . منتظم
 انتشار وتسب . شهرين من أقل يف شخصا 2000 من أكثر مقتل  إ  البالد أحناء مجيع يف بسرعة الوباء انتشار
 الذين و املتحدة، لألمم التابعني السالم حفظة طريق عن البالد إ  املرض هذا وصول احتمال إ  تشري معلومات
 يف نتخاباتاال جرت الظروف، تلك يف و .مدن عدة يف عنيفة احتجاجات اندالع يف مبريباليه، يتمركزون كانوا
 وظهرت. الشيوخ جملس ثلث والية وجتديد برملانيا، عضوا 99 و جديد رئيس الختيار نوفمرب/الثاين تشرين 28

 املؤقت االنتخايب اجمللس إعالن من قصرية فرتة بعد االنتخابات يف النطاق واسعة تزوير بعمليات بالقيام اهتامات
 على األصوات احلصول لضمانبسيط  بفارق خسر قد مارتيلي، ميشال للرئاسية، البارزين املرشحني  أحد أنب

 نتائج إلغاء الحق وقت يف أخرى ومدن العاصمة يف املتظاهرون طال  و .الثانية اجلولة خلوض الكافية
 لضمان االنتخابية العملية خالل من للعمل الفاعلة السياسية األطراف مجيعاألمن  جملس ودعا. االنتخابات
 .الشع  إلرادة عاكسة نتيجة
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زود  ديسمرب،/ األول ويف كانون. واليتها تنفيذ غواتيماال يف العقاب من اإلفالت ضد الدولية اللجنة و واصلت
 .واليتها تنفيذ يف املتحدة األمم ودور اللجنة، أنشطة عن املعلومات العامة بأحدث اجلمعية العام األمني

 

 خوان، سان  ر يف نيكاراغوا  ا تقوم اليت التجريف عمليات من كوستاريكا اشتكث ،أكتوبر/األولتشرين  ويف
إدنعاءات   نيكاراغوا رفضت و. كوستاريكا تربة على بيئية أضرار يف وتسببت أراضيها لسيادة انتهاكا مثلت واليت

 كوستاريكا  أقامت نوفمرب،/الثاين تشرين ويف. نيكاراغوا أراضي يف ه قد النهر تنظيف أن إ  مشرية كوستاريكا،
 .الدولية العدل حمكمة أمام نيكاراغوا ضد دعوى

 

تدابري قوانني و  إ  االمتناع عن سن الدول من جديد دعت اجلمعية العامة ،السابقة السنوات يف احلال هو و كما
 املتحدة على كوبا. ي تفرضه الوالياتذالاملستمر  للحصارمماثلة 
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 قضايا سياسية وأمنية :الجزء األول

 (408-338 ص) الرابع الفصل

 الهادئ والمحيط آسيا

 

القوة الدولية للمساعدة  ؛358 ،بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان: 339 ،أفغانستان
 السياسية التطورات: 363 ، العراق. 361 العقوبات، ؛361 ،األطفال والنزاع املسلح ؛358 ، األمنية
 ؛371 ،اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة ؛370 ،بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ؛363 واألمنية،

املمتلكات : 377 ،الكويت-العراق. 375 الغذاء، مقابل النفط ؛373 ،انتشاره السالح و عدم التزامات نزع
 ،ليشتي -تيمور. 378 ،تعويضاتللاألمم املتحدة  صندوقنة و جل ؛377 ،الكويتية واألشخاص املفقودين

األمم  بعثة ؛384 ،بعثة األمم المتحدة في تيمور الشرقية ؛379 واألمنية، السياسية التطورات: 379
 االنتشار، عدم: 386 ،. مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية384 ،ليشتي -المتحدة المتكاملة في تيمور

 ،والنزاع املسلح األطفال ؛395 ،بعثة األمم المتحدة في نيبال: 388 ، نيبال. 387 أخرى، قضايا ؛386
 باكستان، -اهلند : 406 ،أخرى قضايا. 405 العقوبات، ؛396 االنتشار، عدم: 396 ،إيران. 395
 ؛408 كمبوديا،  -تايالند  ؛407 سري النكا، ؛407 الفلبني، ؛406 باكستان، ؛406 قريغيزستان، ؛406
 .408 ، إيران- املتحدة  العربية اإلمارات

 

 خالهلا من اهلاد  واحمليط آسيا يف واألمنية السياسية التحديات مواجهة املتحدة األمم واصلت ،2010 عام يف
 .املنطقة يف واالجتماعية االقتصادية التنمية وتعزيز واالستقرار السالم الستعادة بدلتها اليت اجلهود

 

 بناء أجندة لتنفيذ الدويل واجملتمع األفغانية احلكومة بني االلتزام جتديد يناير/الثاين كانون يف لندن مؤمتر و شهد
 عملية: الطريق خارطة اسرتاتيجية عن يوليو/متوز يف كابول مؤمتر وأسفر اإلصالحية، التوجهات ذات الدولة
 يف أفغانيا مليون 4.3 صوت والعنف، التهديدات من الرغم وعلى سبتمرب،/أيلول 18 يوم يف و. كابول

لتقد  املساعدة إ   املتحدة األمم بعثة واصلت و. جريجا ولسى الوطنية، للجمعية النواب جملس انتخابات
 بناء يف احلكومة ومساعدة الدولية، واإلمنائية اإلنسانية األنشطة وتنسيق السياسي احلوار لتعزيز جهودها أفغانستان
 الدولية القوة واصلت و. آخر عام ملدة البعثة والية األمن جملس مدد مارس،/ آذار شهر يف و. املؤسسات
 احلكومة مساعدة األطلسي، مشال حلف منظمة بقيادة اجلنسيات متعددة قوة وهي ،(ايساف)األمنية  للمساعدة

 .2011 عام أكتوبر/األولتشرين  ححن األمنية للمساعدة الدولية القوة والية ومدد اجمللس. األمن على احلفاظ يف
 

/ آذار يف الوطنية الربملانية االنتخابات يف بأصواهتم لردالء ناخبا مليون 12 بنحو يقدر ما توجه العراق، و يف
 حكومة تشكيل بشأن االتفاق إ  باالنتخابات الفائزة السياسية الكتل توصلت نوفمرب،/ الثاين تشرين ويف. مارس
 1956 القرار األمن جملس اعتمد ديسمرب،/ األول كانون ويف. االنتخابات نتائج أساس على وطنية شراكة
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 والغاز النفطية واملنتجات النفط صادرات مبيعات من العائدات إليداع الرتتيبات بتمديد القاضي( 2010)
 به اء القاضي( 2010) 1957 قرار و ؛2011 يونيو حزيران/ 30 ححن العراق تنمية صندوق يف الطبيعي
 وعدم املدى، بعيدة الباليستية الصواريخ و الشامل الدمار أسلحة مجيع بتدمري فيها مطالبا العراق كان اليت التدابري
 مقابل النفط برنامج من املتبقية األنشطة به اء القاضي( 2010) 1958 وقرار نووية؛ أسلحة أي على احلصول
 يف نسبيا اهلادئة املناطق  ذلك، يف مبا العراق، أحناء يف اهلجمات من سلسلة أدت مايو،/أيار شهر يف و. الغذاء
 املشورة تقد  العراق ملساعدة املتحدة األمم بعثة واصلت وشخصاً.  100 من أكثر مقتل إ  العراق، جنوب
 القانونية، واإلصالحات اإلنسان حقوق محاية وتعزير واالجتماعية، املدنية اخلدمات تطوير بشأن للحكومة
 .2011 عام يوليو/متوز  ححن البعثة والية اجمللس دمد و. اإلعمار وإعادة التنمية تنسيق يف واملسا ة

 

 سيادة وتعزيز األمين القطاع إلصالح البلد دعمها ليشيت -تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة و واصلت
 تدرني بسح  العام األمني أوصى و. الدميقراطي احلكم وتعزيز واالجتماعية االقتصادية التنمية وتعزيز القانون،
ويف . أبريل/نيسان عملها يف بدأت واليت ليشيت، -تيمور يف املتكاملة املتحدة لألمم التابعة الشرطة لقوة
 حماكمة يف حكمها ديلي اجلزئية احملكمة أصدرت أن و بعد. آخر عام ملدة البعثة والية اجمللس دمد فرباير،/شباط

 أمر عليهم، مدعى 28 أصل من 24 بهدانة  الوزراء، ورئيس اجلمهورية رئيس ضد 2008 فرباير 11 هجمات
 .املدانني األشخاص من 23 حق يف الصادرة األحكام بتخفيف هورتا راموس خوسيه الرئيس

 

شهر  ويف. النووية لألسلحة على برناجمها العمل الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية واصلت العام، خالل و
 تقريره[ 384. ص ،2009 يون( ]2009) 1874عمال بقرار جملس األمن  املنشأ اخلرباء فريق قدم مايو،/أيار

 كوريا مجهورية شنته الذيمارس، / آذار 26 هجوم بعد الكورية، اجلزيرة شبه يف التوتر حدة وتصاعدت. النهائي
 جنديا 46 ووفاة السفينة غرق إ  أدى مما تشيونان، كوريا، مجهورية لبحرية تابعة سفينة على  الشعبية الدميقراطية
 .السفينة م  كانوا على كوريا

 

 ومشلت. توافقي تقدم على ضعيفة وجود مؤشرات مع ،2010 عام خالل نيبال يف متوقفة السالم عملية وظلت
 والتوقيع املاضي، فرباير/شباط يف استكمل الذي و املؤهلني، غري املاوي اجلي  أفراد تسريح اإلنابية التطورات

 كانون 14 يف العملية إلمتام السياسية واألحزاب احلكومة بني نقاط أربع من اتفاق على سبتمرب/أيلول 13يف
 االندماج بشأن اتفاق إ  للتوصل للطرفني تشجيعها نيبال يف املتحدة األمم بعثة وواصلت. 2011 يناير/ الثاين
  مدد ،(2010) 1939 القرار و مبوج  سبتمرب،/أيلول ويف. الصلة ذات األخرى وااللتزامات التأهيل وإعادة
/ الثاين كانون 15 يف مهامها نيبال يف املتحدة األمم بعثة تنهي بأن وقرر أشهر، أربعة ملدة البعثة والية اجمللس
 .2011 عاميناير 

 

 اخلاصة الضمانات التفاق امللحق اإلضايف الربوتوكول تنفذ ص ايران بأن  الذرية للطاقة الدولية الوكالة وذكرت
 فشلت وقد. الوكالة حمافظي وجملس األمن جملس عن الصادرة الصلة ذات القرارات أو  اإلسالمية إيران يمهورية
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تستخدم إيران يف النووية املواد مجيع أن من للتأكد للوكالة للسماح الالزم التعاون تقد  يف أيضا احلكومة  يف ُا
 (.2010) 1929 القرار إيران مبوج  على إضافية عقوبات اجمللس فرض يونيو،/حزيران ويف. السلمية األنشطة

 

 السابقة الوزراء رئيسة اغتيال يف بالتحقيق املكلفة وأعضاء  ثالثة من املكونة املتحدة األمم جلنة و قدمت
 يف للسلطة دستوري غري تغيري و بعد. مارس/ أذار 30 يوم العام األمني إ  تقريرها بوتو بنازير لباكستان
املراقبني ،   تقييم حبس  واليت ،أكتوبر/األولتشرين  10 يوم برملانية انتخابات أجريت أبريل،/يف نيسان قريغيزستان

 ترسيم قضية وتايالند كمبوديا حبثت ،أغسطسآب/ ويف. جيدا تنظيما ومنظمة وشفافة كانت انتخابات إنابية
 .احلدود
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 : قضايا سياسية وأمنيةاألول الجزء

 (436-409 ص) الخامس الفصل

 منطقة أوروبا والبحر األبيض المتوسط
 

 ؛416 واألمنية، السياسية التطورات: 416،كوسوفو. 410 السالم، اتفاق تنفيذ: 409، والهرسك البوسنة
 كوسوفو، قوة ؛418 ،بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو ؛417 ،االتحاد األوروبيبعثة 
بعثة مراقبي األمم المتحدة في : 420 ،جورجيا. 420 ،جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  . 419

 ،قبرص. 423 ،(منظمة الديمقراطية والتنمية االقتصادية )جوام. 422 وأذربيجان، أرمينيا. 422 ،جورجيا
 ،أخرى قضايا. 425 قربص، يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة ؛424 واألمنية، السياسية التطورات: 423
 األمن معاهدة منظمة مع التعاون. 431 املتوسط، األبيض البحر منطقة يف والتعاون األمن تعزيز: 431

 ؛436 أوروبا، يف والتعاون األمن منظمة مع التعاون ؛433 أوروبا، جملس مع التعاون ؛432 اجلماعي،
 .436 أوروبا، شرق جنوب يف والتنمية االستقرار

 

 يف الصراع، انتهاء بعد ما مرحلة جتتاز اليت البلدان يف واالستقرار السالم استعادة حنو التقدم كان ،2010 عام يف
 والبنية مؤسساهتم إنشاء إلعادة املبذولة اجلهود وتواصلت التحقيق، وصع  بطيئا واملتوسطية، األوروبية املنطقة
 .حل بدونعالقة  عدة قضايا هناك تزال ال أنه غري.  واالقتصادية االجتماعية التحتية

 

 عملية يف قدما يف املضي واهلرسك البوسنة ملساعدة جهوده  األورويب، االحتاد بقيادة الدويل اجملتمع واصل و
 حترير ودخل. واالنتساب االستقرار لتحقيق األورويب االحتاد عملية خالل من أوروبا يف الكامل االندماج
 كانون  15 يف التنفيذ حيز بيومرتية ، سفر جوازات  ملون الذين واهلرسك ، البوسنة ملواطين التأشريات
عقدت اليت العامة، االنتخابات  صوص أما. ديسمرب/األول  حس  ، كانت فقد ،أكتوبر/األولتشرين  3 يوم ُا
 معاجلة يف آخر تقدم أي يتحقق ص ذلك، من الرغم و على. ونزيهة حرة الدولية، االنتخابات مراقبة بعثات تقييم

 .األورويب االحتاد يف االندماج من ملزيد املطلوبة األساسية اإلصالحات
 

 22 يف الدولية العدل حمكمة إصدار أعقاب يف التوتر وازداد مستقر، غري كوسوفو مشال يف الوضع وظل
 أي ينتهك ص اإلعالن هذا اعتماد" أن فيه إ  خلصت واليت االستقالل، كوسوفو إعالن بشأن لفتوى يوليو/متوز
 9 يف العامة اجلمعية اعتمدت الدولية، العدل حمكمة قرار أعقاب يف و".  الدويل القانون من التطبيق واجبة قاعدة
 (.صربيا) وبلغراد( كوسوفو) بريشتينا بني احلوار لتنسيق األورويب االحتاد باستعداد يرح  قرارا سبتمرب/أيلول

 

 اليونان بني للنزاع حل قصد إناد التفاوض عملية لدعم جهودها واصلت املتحدة األمم أن من الرغم و على
حتل ص القضية أن إال األخرية ، هذه إسم حول السابقة اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية  .العام  اية يف ُا
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يف أوسيتيا اجلنوبية وتداعياهتا،  2008عملية السالم بني جورجيا وأ ازيا حبرب آب/أغسطس  تأثروقد تواصل 
 الرئاسة حتت السنة مدار على الدولية، املناقشات عقد تواصل كما. املتوترة فضال عن العالقات اجلورجية الروسية

 والقضايا واالستقرار األمن ملعاجلة أوروبا يف والتعاون األمن ومنظمة املتحدة واألمم األورويب لالحتاد املشرتكة
 املشردين األشخاص وضع بشأن قرارا العامة اجلمعية اعتمدت سبتمرب،/أيلول 7 يف و . جورجيا يف اإلنسانية
 مجيع فيه دعت والذي وجورجيا، اجلنوبية أوسيتيا/ تسخينفايل ومنطقة وجورجيا أ ازيا من والالجئني داخليا
 وآمنة طوعية لعودة املواتية األمنية الظروف وخلق اإلنسان حقوق احرتام إ  ضمان الدولية املناقشات يف املشاركني
 .األصلية مواطنهم إ  والالجئني داخليا املشردين األشخاص جلميع إعاقة ودون وكرمية

  

 .احملتلاألذربيجاين  كاراباخ ناغورين إقليم حول وأذربيجان أرمينيا بني النزاع تسوية  صوص تقدم أي يتحقق وص
 

. القربصية املشكلة للمساعدة، حلل احلميدة العام األمني مساعي خالل من جهودها، املتحدة األمم واصلت و
 و ،2010 عام أول يف املكثفة اجلوالت سيما وال املتحدة، األمم ترعاها اليت السالم حمادثات يف تقدم وأحرز
 يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة واصلت و. قربص يف دائم حل إ  للتوصل الدويل التمركز زيادة عنها نتج اليت
 العازلة املنطقة يف واألتراك اليونانيني القبارصة على بالفائدة تعود مشاريع لتسهيل الطائفتني، مع التعاون قربص
 .اجلزيرة يف اإلنسانية واملهام الطبيعية األوضاع استعادة هدف ولتحقيق

 

 بالتعاون املتعلقة وكذا املتوسط البحر منطقة يف باألمن املتعلقة القرارات من عددا اجلمعية اعتمدت العام، خالل و
 .األوروبية الدولية احلكومية املنظمات مع
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 الجزء األول: قضايا سياسية وأمنية

 (503-437 ص) السادس الفصل

 األوسط الشرق

 

. قضايا متعلقة بفلسطني، 438 احملتلة، الفلسطينية األراضي ؛437 الدبلوماسية،اجلهود : 437 ،السالم عملية
 واألمنية، السياسية التطورات: 484 ،لبنان. 470 ،املساعدة املقدمة للفلسطينيني ؛465 عامة، جوان : 465
 ؛487 اليونيفيل، وأنشطة( 2006) 1701 القرار تنفيذ ؛486 ،(2004) 1559 القرار تنفيذ ؛485
 قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك: 497 ،السورية العربية الجمهورية. 496 بلبنان، اخلاصة احملكمة

 .503 ، هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة. 500 ،
 

 

 يف الفضل يعود اليت و ، املباشرة غري احملادثات من جوالت سبع والفلسطينيون اإلسرائيليون عقد ،2010 عام يف
إ   املباشرة غري احملادثات وأدت. املتحدة الواليات بوساطة الدويل الدبلوماسي النشاط مايو إ /أيار يف انطالقها
 2 نتنياهو  يوم بنيامني االسرائيلي الوزراء ورئيس عباس حممود الفلسطيين الرئيس بني ثنائي اجتماع عقد
 الثنائية املفاوضات استئناف حنو هامة خطوة احملادثات هذه واعتربت. العاصمة واشنطن سبتمرب، يف/أيلول
تعقد ص و اليت املباشرة،  إجراء من الفلسطينيون انسح   سبتمرب،/أواخر أيلول يف أنه ، إال. 2008 عام منذ ُا
 .إسرائيل قبل من املستوطنات بناء جتدد  جراء احملادثات من املزيد

 

 املتحدة والواليات الروسي االحتاد تضم اليت و - الدولية السالم جهود تنسيق آلية - الرباعية اجملموعة و حثت
 و. إلسرائيل املشروعة األمنية املخاوف معاجلة مع العالقة للقضايا دائم حل على املتحدة، واألمم األورويب واالحتاد
 الذي  شاليط، جلعاد املختطف اإلسرائيلي األركان رقي  سراح إطالق بتأمني يتعلق فيما تطورا الرباعية حتقق ص
 .سنوات أربع من محاس ألكثر لدى حمتجزا كان

  

 القضية ذلك  يف مبا األوسط، الشرق يف الوضع ملناقشة العام مدار على جلسة 17 األمن جملس و عقد
 على الدولية املياه مايو يف/أيار يف إسرائيل شنتها اليت العسكرية العملية خالل القوة واستخدام الفلسطينية،
 التقارير، ذكرت كما اليت و العملية، اجمللس أدان و. غزة إ  املوجهة اإلنسانية للمساعدات البحري األسطول
 بيانه يف و .اسرائيليني الدفاع قوات ضباط  ذلك يف مبا اجلرحى، من العديد وإصابة مدنيا 10 مقتل عن أسفرت
 احتجزهتم الذين املدنيني وركا ا السفن عن الفوري باإلفراج اجمللس طال  (،S/PRST/2010/9) الرئاسي
 .إسرائيل

 

 مع مكثفة مشاورات بعد األسطول حادثة يف للتحقيق فريقا العام األمني أنشأ أغسطس ، /آب شهر يف و
 .سبتمرب/أيلول يف األول املرحلي تقريرها اللجنة وقدمت. ومبوافقتهما وتركيا، إسرائيل
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 الفلسطيين للشع  اإلنسان حقوق متس اليت اإلسرائيلية  املمارسات يف بالتحقيق املعنية اخلاصة اللجنة أعربت و
 الفلسطيين للشع  اجلماعي العقاب سياسات  صوص قلقها عن وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة

 ذلك يف مبا احلركة، على القيود بسب  أو غزة يف نسمة مليون 1.5 على املفروض احلصار طريق عن سواء احملتل،
 األعضاء الدول اخلاصة اللجنة وحثت. التصاريح ونظام وبواباهتا إسرائيل تبنيه الذي اجلدار عن النامجة تلك
بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد  2004ضمان تنفيذ فتوى حمكمة العدل الدولية لعام  على األمن وجملس

 .اجلدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة
 

 

 قطاع يف اإلنسانية األوضاع تفاقم يف تسب  كما االقتصادي، واالنتعاش اإلعمار بهعادة غزة أضر حصار قد و
 يف 30 من أقل بأكثر يزال ال احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصي  أن إذ. غزة
دولة فلسطينية قابلة للحياة  املدى، إلقامة بعيدة وبدت اآلفاق ،مضت سنوات 10 قبل عليه كان مما املائة

 عن فضال واالقتصادية، الطبيعية املوارد على احلصول فرص لتضا ل وذلك نظرا ، ضبابية، متصلة األجزاء
 الالجئني لشؤون املتحدة األمم وكالة و أعلنت. الشرقية والقدس الغربية والضفة غزة قطاع وجتزئة االنفصال
 أمل هناك وكان غزة، كبرييف بشكل والفقر البطالة معدل ارتفاع استمرار وتشغيلهم األد  الشرق يف الفلسطينيني

 الشرقية والقدس الغربية الضفة وشهدت،  هذا. املفعول ساري بقي احلصار أن إال ملموس حتسن يف ضئيل
 .مماثلة أوضاعا

 

 الوزراء رئيس جرمية اغتيال مرتكف وحماكمة بالتحقيق و املكلف اخلاصة للمحكمة العام املدعي كثف لبنان، يف و
مدت قد و .التحقيقات 2005 احلريري عام رفيق السابق اللبناين  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة والية ُا
 لبنان، جنوب يف األمن لتعزيز اللبنانية املسلحة القوات مع العمل القوة وواصلت. أخرى شهرا 12 ملدة( يونيفيل)
 .اسرائيل مهامجة من للدولة التابعة غري امليليشيات ملنع واإلسرائيلية اللبنانية القوات بني التوسط و
 

مدت العام، خالل أيضا و  واصلت و. مرتني اجلوالن مرتفعات يف االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة والية ُا
 مراقبني توفري خالل من االشتباك فض مراقبة وقوة اليونيفيل مساعدة يف جهودها اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة

 .الصلة ذات واملهام النار إطالق وقف اهلدنة و اتفاقيات على لرشراف مسلحني غري عسكريني
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 وأمنية  سياسية قضايا: األول الجزء

 (580-504 ص) السابع الفصل

 السالح نزع

 

 النووي، السالح نزع. 511 ،السالح نزع مجال في المتحدة األمم دور. 504 ، المتحدة األمم آليات
 حظر 529 ، الدولية العدل حملكمة االستشاري الرأي ؛525 ،النووية للتجارب الشامل احلظر معاهدة: 514
 الصواريخ، ؛531 ،االنتشار حظر معاهدة: 531 ،االنتشار عدم قضايا. 530 ،النووية األسلحة استعمال

 ؛537 ،االنتشار وعدم السالح نزع جمال يف التعددية ؛534 الشامل، الدمار أسلحة انتشار عدم ؛533
 ،النووية األسلحة من اخلالية املناطق ؛542 املشعة، النفايات ؛539 ، الذرية للطاقة الدولية الوكالة ضمانات

 ؛549 ،(البيولوجية) البكرتيولوجية األسلحة: 549 ،والكيميائية( البيولوجية) البكتريولوجية األسلحة ؛543
 عقد حنو: 554 ، التقليدية األسلحة. 553 ،1925 لعام جنيف بروتوكول ؛551 ، الكيميائية األسلحة
 الضرر املفرطة التقليدية األسلحة اتفاقية ؛554 الصغرية، األسلحة ؛554 باألسلحة، االجتار بشأن معاهدة

 السالح نزع ؛562 لألفراد، املضادة األلغام ؛562 العنقودية، الذخائر ؛559 ،  ا املتعلقة والربوتوكوالت
 ؛566 ،اخلارجي الفضاء يف تسلح سباق حدوث منع: 566 ،أخرى قضايا. 565 الشفافية، ؛563 العملي،
 املنض ، اليورانيوم آثار ؛569 البيئية، املعايري مراعاة ؛569 واحمليطات، البحار قاع يف تسلح سباق حدوث منع

 على السالح نزع. 571 ، والتدري  والبحوث الدراسات. 571 ، السالح ونزع والتكنولوجيا العلم ؛570
 .577 ، السالح ونزع للسالم اإلقليمية املراكز: 575 ، اإلقليمي الصعيد

 

 لألطراف الثامن االستعراضي املؤمتر اعتماد كان النووية، األسلحة من خال عاص حنو الدويل اجملتمع حترك إطار يف
 هذه تضم و ،2010 عام ميز ما من أبرز  مايو،/أيار عمل يف النووية خلطة األسلحة انتشار عدم معاهدة يف

 إ  والدعوة النووية، للطاقة السلمية واالستخدامات االنتشار وعدم النووي السالح بنزع تتعلق نقطة 64اخلطة 
 هذا قوضت اليت باالنتهاكات االستعراضي  املؤمتر واعرتف. األوسط الشرق يف النووية األسلحة من خالية منطقة
 باملصاحل املؤمتر واعرتفحظر االنتشار النووي.  معاهدة إ  للعودة الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية ودعا الزخم،
 و إيقاف النووية لألسلحة النوعي والتحسني التطوير تقييد يف النووية على األسلحة احلائزة غري للدول املشروعة
 .األسلحة هذه من متطورة جديدة أنواع تطوير

 

يف  أوباما باراك األمريكية املتحدة الواليات ورئيس ميدفيديف دميرتي الروسي الرئيس وقع  أبريل،/نيسان ويف
 اهلجومية األسلحة دفيض زيادة إ  الرامية التدابري بشأن املعاهدة -اجلديدة  ستارت معاهدةعلى مدينةبراغ 
 املكلفة األطراف، متعددة الوحيدة اهليئة - السالح نزع مؤمتر ويف ذلك، غضون ويف. منها واحلد االسرتاتيجية
 العام يف أعمال جدول على االتفاق من بالرغم املفاوضات تعثر تواصل  -السالح نزع قضايا حول بالتفاوض
 لنزع املتحدة األمم آليات تقييم إعادة وجوب  صوص سواء التوافق من األعضاء الدول يتمكن و ص .السابق
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 نزع وهيئة السالح نزع مؤمتر ذلك يف مبا اآلليات، من جزء كل من والغرض ودور طبيعة على احلفاظ أو السالح
 .السالح

 

 السالح نزع -أعماهلا  جدول يف الرئيسية القضايا بشأن اآلراء يف توافق إ  التوصل يف السالح نزع جلنة وفشلت
 والتدابري ، عقد رابع لنزع السالحک   (2019-2010العقد ) مشروع إعالنواعتماد  االنتشار النوويني ، وعدم
 . التقليدية  األسلحة جمال يف الثقة لبناء العملية
 جمموع بذلك ليصل النووية، للتجارب الشامل احلظر معاهدة على صدقتا أخريني دولتني أن من الرغم وعلى

 الوزاري االجتماع يف و .حيز التنفيذ تدخل بعد ص املعاهدة أن ، إال153 إ  املعاهدة على املصادقة األطراف
 أعلى على اهتمام حمط النووية للتجارب الشامل احلظر معاهدة يعل نفسها البلدان التزمت للمعاهدة، اخلامس
 السلمية الطبيعة من للتحقق جهودها الذرية للطاقة الدولية الوكالة واصلت نفسه، الوقت ويف. سياسي مستوى
دمر نووي مبفاعل املتعلقة االدعاءات حل ملف يف تقدم إحراز يف وفشلت اإليراين، النووي للربنامج  يف ُا
  .السورية العربية اجلمهورية

 

 املخزونات اضفاض إدخال قضية الدول ناقشت االنشطارية، املواد إنتاج وقف معاهدة بنطاق يتعلق وفيما
 اعتبارها ينبغي املعاهدة هذه كانت إذا ما بشأن ملحوظة اختالفات وظهرت. املعاهدة أحكام ضمن املوجودة
 .االنتشار لعدم تدبريا أو النووي للسالح نزعا
 2012 عام يف مؤمتر لعقد الدعوة الدول قررت النووية، األسلحة انتشار عدم ملعاهدة االستعراضي املؤمتر يف و

 للسالم الثالثة اإلقليمية املراكز واصلت حني يف األوسط، الشرق يف النووية األسلحة من خالية منطقة إنشاء بشأن
 .امليزانية على املفروضة القيود ظل يف بوالياهتا االضطالع  السالح ونزع

 

 بشأن العمل لبدء 2012 عام يف للقاء االستعدادات العامة اجلمعية حضرت التقليدية، باألسلحة يتعلق وفيما
 العنقودية الذخائر اتفاقية دخلت و. منها املشروعة لغري والتصدي املشروعة الصغرية األسلحة جتارة لتعزيز معاهدة
 هو نفسه، الكيميائية األسلحة حظر اتفاقية يف األطراف الدول عدد وبقي. أغسطس /آب يف التنفيذ حيز

 2012 نيسان/أبريل 29 إ  تاريخ املمدد النهائي املوعد احرتام عدم إمكانية من القلق عن الدول وأعربت
 القضايا السالح، نزع لقضايا االستشاري اجمللس ناق  و. العاص يف الكيميائية األسلحة أصناف مجيع لتدمري

 لألمم لدراسة املتابعة وإجراءات 2010 عام انتشار عدم ملعاهدة االستعراضي املؤمتر سبقت اليت املفاهيمية
 .2002 عام التعليم انتشار وعدم السالح نزع بشأن املتحدة
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 وأمنية سياسية قضايا: األول الجزء

 (630-581 ص) الثامن الفصل

 أخرى وأمنية سياسية قضايا

 

 

 للسالم اإلقليمية الجوانب. 582 الدميقراطيات، دعم: 582 ،الدوليين واألمن لللسلم العامة الجوانب
 على للقضاء عقد: 583 ،االستعمار إنهاء. 582 األطلسي، احمليط جنوب: 582 ،الدوليين واألمن

 استخدام. 604 أخرى، قضايا ؛593 ،االستعراض قيد األقاليم ؛593 ، بورتوريكو ؛585 االستعمار،
 باستكشاف املعين الثالث املتحدة األمم مؤمتر توصيات تنفيذ: 609 ،السلمية األغراض في الخارجي الفضاء
 والتقنية، العلمية الفرعية اللجنة ؛609 ،الثالث( اليونيسبيس) السلمية األغراض يف واستخدامه اخلارجي الفضاء
 ،المعلومات. 619. المعلوماتأمن  617 ،الذري اإلشعاع آثار. 613 القانونية، الفرعية اللجنة ؛610
 .621 املتحدة، لألمم العامة املعلومات: 621

 

 لدعم الرامية يهودها الصلة ذات واألمنية السياسية القضايا معاجلة املتحدة األمم واصلت ،2010 عام يف
 واألنشطة السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء واستخدام االستعمار إ اء وتعزيز العاص أحناء مجيع يف الدميقراطية
 .للمنظمة اإلعالمية
 احلرب لنهاية والستني اخلامسة الذكرى يصادف 2010 عام بأن العامة اجلمعية ذكرت مارس،/آذار قرار و يف
 القيم وتعزيز الدويل والتعاون املصاحلة حتقيق حنو احلرب ،  اية منذ احملرز، التقدم على وأكدت الثانية، العاملية

 عقدت مايو،/أيار ويف. املتحدة األمم طرف من سيما ال األساسية، احلريات و اإلنسان وحقوق الدميقراطية
 .الثانية العاملية احلرب ضحايا مجيع ذكرى يف خاصا رمسيا اجتماعا اجلمعية

 

 يف احملرز التقدم املستعمرة والشعوب للبلدان االستقالل منح إعالن تنفيذ حبالة املعنية اخلاصة اللجنة و استعرضت
اليت  عشر املتبقية  الستة األقاليم قبل من املصري تقرير حق مبمارسة يتعلق فيما سيما ال ،1960 إعالن عام تنفيذ

 اجلديدة، كاليدونيا نوميا، يف اهلاد  احمليط ملنطقة  اإلقليمية الدراسية احللقة وانظمتباحلكم الذايت.  ال تتمتع
 اإلجراءات وحتديد( 2010-2001) االستعمار على للقضاء الثاين الدويل للعقد العمل خطة تنفيذ الستعراض
 العقد، إجنازات يستعرض تقريرا العام األمني قدم أغسطس ، /آب ويف. العقد من املتبقية للسنة األولوية ذات
 على وبناء الصدد، هذا يف و. العقد ذلك مكتملة يف غري كانت االستعمار إ اء مهمة أن إ  يشريأيضا  ولكن
 الدويل العقد ،2020-2011 ديسمرب العقد/ األول كانون يف اجلمعية أعلنت اخلاصة، اللجنة من توصية
 .االستعمار على للقضاء الثالث

 

 اخلارجي الفضاء على احلفاظ ووسائل سبلجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  و ناقشت
 املناخ؛ وتغري الفضاء واملياه؛ الفضاء واجملتمع؛ الفضاء الفضاء؛ لتكنولوجيا العرضية الفوائد السلمية؛ لألغراض
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 الفضاء من املستشعرة اجلغرافية البيانات استخدام وتعزيز املتحدة؛ األمم منظومة يف الفضاء تكنولوجيا استخدام
 العلمية تعاس القضايا إحدا ا الفرعية، جلا ا من إثنني عمل أيضا استعرضت كما. املستدامة التنمية ألغراض
 (1999) الثالث املتحدة األمم مؤمتر توصيات تنفيذ وحبثت بالقضايا القانونية، األخرى تتكلف بينما والتقنية
 (.1999الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية ) باستكشاف املعين

 

 يف واالستجابة الكوارث إدارة يف الفضائية املعلومات الستخدام املتحدة األمم برنامج تنفيذ يف تقدم أاحرز وقد
 إلنشاء املضيف البلد اتفاق على اخلارجي الفضاء شؤون ومكت  الصني ووقعت(. سبايدر) الطوار  حاالت
 ضمان طريق عن وتشيلي هاييت يف الكربى الزالزل أعقاب يف قياديا دورا املكت  ولع . بكني يف سبايدر مكت 
 .سبايدر بوابة عرب سيما ال املتضررة، املناطق وخرائط الصناعية األقمار صور وتسليم فورية فعالية

 

 / آب شهر يف فيينا يف واخلمسني السابعة دورهتا الذري اإلشعاع ب ثار املعنية العلمية املتحدة األمم جلنة عقدت و
 الصحة على  عإلشعاا نم منخفضة اتعجلر التعرض آثار يلخص علميا تقريرا اللجنة ووضعت. أغسطس
 .ونشرها وحتليلها البيانات مجع لتحسني اسرتاتيجية على وافقت كما.  اجلمعية إ  تقدميه على ووافقت

 

 كانون شهر يف اجلمعية دعت الدويل، األمن سياق يف واالتصاالت املعلومات جمال يف للتطورات منها و معاجلة

 وكذلك املعلومات، أمن جمال يف واحملتملة القائمة التهديدات يف النظر تعزيز إ  األعضاء ديسمرب الدول/ األول
 احلر التدفق على للحفاظ احلاجة مع يتفق مبا اجملال هذا يف الناشئة التهديدات من للحد اداذها ميكن اليت التدابري

  .للمعلومات
 

 املتحدة األمم إدارة وتشغيل وإدارة املتحدة لألمم اإلعالمية واألنشطة السياسات استعراض اإلعالم جلنة وواصلت
 تقوم اليت األنشطة من العديد حول العام األمني تقارير يف اللجنة نظرت مايو ،/أليار دورهتا يف و. اإلعالم لشؤون
 اجلمعية إ  لتقدميهما قرارين واعتمدت العاملي، اجلمهور لدى املتحدة األمم عمل لرتويج اإلعالم شؤون إدارة  ا

 للمرأة؛ املتحدة األمم هيئة إنشاء أجل من لالتصاالت دعما  اإلعالم شؤون إدارة قدمت العام، خالل و. العامة
 للمرأة؛ استعراض العاملي اليوم ؛2010 لعام  النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة الستعراض األطراف مؤمتر
 التابعني السالم حلفظة الدويل اليوم ؛15+  بيجني عاماً؛ 15 مرور بعد بيجني عمل ومنهاج إعالن تنفيذ على
 من جامعة 300 حنو بانضمام التوسع، األكادميي األثر مبادرة واصلت و. مناسبات أخرى ضمن املتحدة، لألمم
 .الربنامج إ   دولة 60
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 اإلنسانق لثاني :حقوء الجزا

 (662-633 ص) األول الفصل
 اإلنسان حقوق تعزيز

 

 ؛637 ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ؛633 اإلنسان، حقوق جملس: 633 ، آليات األمم المتحدة
 ؛640 ، يلعنصرالتمييز مناهضة اتفاقية ا: 639 ، اإلنسانق حقوك صكو. 639 األدوات أخرى، جوان 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق  ؛643 ،والربوتوكولني االختيارينيلسياسية والمدنية ق ابالحقوص لخاالعهد ا
أة لمرالتمييز ضد اعلى ء لقضااتفاقية ا ؛644 ، االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري

 العمال اتفاقية. 646 الطفل، حقوق اتفاقية ؛645 التعذي ، مناهضة اتفاقية ؛645 ،االختياريوالربوتوكول 
 االختفاء من للحماية الدولية االتفاقية ؛653 اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية ؛653 املهاجرين،
تعزيز العمل : 656 ، أنشطة أخرى. 655 عامة، جوان  ؛655 اجلماعية، اإلبادة اتفاقية ؛654 القسري،

السنة الدولية للمنحدرين من أصل  ؛660 ، التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ؛656 ،للنهوض حبقوق اإلنسان
 .662 ،1993ي حلقوق اإلنسان لعام متابعة املؤمتر العامل ؛661 ،أفريقي

 

 حقوقِسِجلن  اإلنسان حقوق جملس وفحص. 2010 عام يف تدرنيا اإلنسان حقوق لتعزيز اجلهود بناء تواصل
ممت لتقييم سجل صاليت ا  الشامل الدوري االستعراض آلية خالل مناألعضاء  الدول من دولة 48 ل اإلنسان

جمموعة من التوصيات أثناء عمليات االستعراض،  صدرتأا . و  سنواتحقوق اإلنسان جلميع الدول كل أربع 
وتراوحت بني الدعوة إ  التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان، وسن تشريعات وطنية، وتعميق التعاون مع 

 .آليات حقوق اإلنسان، واداذ إجراءات وتدابري حمددة على الصعيد الوطين
 

 واخلامسة، الرابعة ق اإلنسان، واليت توفر اخلربات للمجلس، دورتيهاعقدت اللجنة االستشارية جمللس حقو و 
بينما قامت إجراءات الشكاوى التابعة للمجلس، واليت تتألف من الفريق العامل املعين  توصيات، 10 وقدمت

واملؤيدة  بالرسائل والفريق العامل املعين باحلاالت، مبعاجلة أمناط متسقة من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
 .بأدلة موثوق  ا يف مجيع أحناء العاص

 

 دورتني عن فضال ،(عشر واخلامسة عشر الرابعة عشر، الثالثة) عادية دورات ثالث اجمللس عقد العام، خالل و
 الزلزال من التعايف يف اإلنسان حقوق على قائم تبين  ج على ركزت واليت( عشر والرابعة عشر الثالثة) استثنائيتني

من خالل عمل   اإلنسان حقوق أيضا تعززت كما. ديفوار كوت  يف اإلنسان حقوق وضع وعلى هاييت يف
جلان اخلرباء املكلفة برصد مدى امتثال الدول األطراف ملعاهدات حقوق  -اهليئات املنشأة مبوج  معاهدات 

  اإلنسان امللزمة قانونيا.
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لعمل اجمللس وآلياته، مبا يف ذلك اهليئات املنشأة مبوج  كما قدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الدعم 
معاهدات واإلجراءات اخلاصة، وعززت مشاركتها القطرية وقامت بتوسيع وجودها على الصعيدين القطري 

 واإلقليمي.

 

 ووضع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملفاوضات، مارس/آذار يف األمن جملس أنشأ و
 على اإلنسان وعرضها حقوق جمال يف والتدري  التثقيف بشأن املتحدة األمم إعالن ملشروع النهائية الصيغة
 العاملي الربنامج من( 2014-2010) الثانية للمرحلة العمل خطة اجمللس اعتمد سبتمرب،/ويف أيلول. اجمللس
 .اإلنسان حقوق جمال يف للتثقيف

 

 أصل من للمنحدرين الدولية السنة أنشطة برنامج مشروع إ  ديسمرب/األول كانون يف العامة اجلمعية وأشارت
 .تلک السنة  أنشطة دعم إ  األعضاء الدول ودعت ،2011 عام أفريقي،

 

 و. ديسمرب/األول كانون يف التنفيذ حيز القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقية دخلت و
 .القسري االختفاء لضحايا الدويل اليوم أغسطس / آب 30 العامة اجلمعية أعلنت
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  الجزء الثاني: حقوق اإلنسان
 (764-663. ص) الثاني الفصل

 حماية حقوق اإلنسان
 

 

املدافعون  ؛664 العنصري، والتمييز العنصرية: 664 ،احلقوق املدنية والسياسية. 663 ،الخاصة اإلجراءات
 محاية ؛674 ،لالنتقام بسب  التعاون مع هيئات حقوق اإلنسانالتعرض  ؛673 ، عن حقوق اإلنسان

 ؛688 املصري، تقرير يف احلق ؛681 املعتقد، أو الدين حرية ؛679 األقليات، ضد التمييز ؛675 املهاجرين،
احلقوق االقتصادية واالجتماعية . 699 أخرى، قضايا ؛693 اإلنسان، وحقوق والدميقراطية القانون سيادة

 واملالية، االقتصادية األزمات تأثري ؛719 ، إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 719 ،والثقافية،
احلق  ؛736 الغذاء، يف احلق ؛733 املدقع، الفقر ؛732 االجتماعي، املنتدى ؛719 التنمية، يف احلق ؛719

 الشواغل ؛744 التعليم، يف احلق ؛744 الثقافية، احلقوق ؛741 الصحة، يف احلق ؛740 ، يف السكن الالئق
 (.751) الضعيفة الفئات ؛748 ،الرق والقضايا ذات الصلة، ؛747 والعلمية، البيئية

 

 عدة خالل من العاص أحناء مجيع يف اإلنسان حقوق حلماية جهودها املتحدة األمم واصلت ،2010 عام يف
 -واالجتماعي االقتصادي واجمللس األمن وجملس العامة اجلمعية - هلا التابعة الرئيسية اهليئات وبقيت. آليات
 دولية حكومية بوصفه هيئة بتنفيذ مهمته اإلنسان حقوق جملس قام و. احلقوق هذه محاية جتاه بتعهداهتا ملتزمة
 و. العاص أحناء مجيع يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز املسؤولة عن و املتحدة لألمم تابعة مركزية
 وراق  للسياسات عامة توجيهات قدم و االعتداءات، منع على وعمل االنتهاكات، إ  مشكل اجمللس تطرق
 .اإلنسان حقوق جمال يف بالتزاماهتا الوفاء على الدول وساعد العاص، أحناء مجيع يف اإلنسان حقوق احرتام

 

 و ،اإلنسان من خالل خرباء مستقلني مكلفني بالتحقيقوشكلت اإلجراءات اخلاصة اليت يقوم  ا جملس حقوق 
وتقد  املشورة بشأن حقوق اإلنسان من منظور موضوعي أو قطري خمصص، صل  مسألة محاية حقوق  التقرير
واليات متعلقة بالبلدان أو  8و مواضيعية والية 33) خاص إجراء 41 أقيم ،2010 عام  اية حبلولو . اإلنسان
مكلفا بوالية. وص يكن هؤالء املقررون اخلاصون واخلرباء املستقلون واألفرقة العاملة  61 مع وجود( األقاليم

واملمثلون اخلاصون لألمني العام، الذين خدموا بصفتهم الشخصية، موظفني تابعني لألمم املتحدة وص يتلقوا أجورا 
 .مالية

 

 تقارير ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق لسجم إ  تقريرا 156 اخلاصة اإلجراءات شعبة سلمت العام، و خالل
 يف 66 أارسلت و دولة؛ 110 إ  رسالة 604 أرسلت و. العامة اجلمعية إ  تقريرا 26 و دولة، 58ل الزيارات
 شخصا 1407  املراسالت  غطت و. واحدة والية من أكثر قبل من مشرتك الرساالت بشكل مجيع من املائة
 عث  ا يفباليت ا  املراسالت من املائة يف 35 على احلكومات ردت و. النساءاملائة منهم من  يف 19 األقل، على
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 اإلجراءات شعبة أصدرت و. بواليات املكلفني طرف من الرسائل من املائة يف 18 وتوبعت ،2010 عام
 مشرتك بشكل صدر بيانا 24 ذلك يف مبا ، بيانا صحفيا وتصر ا علنيا حول احلاالت املثرية للقلق 232 اخلاصة
 .بالواليات  املكلفني من أكثر أو اثنني قبل من
 

 إ  دائمة دعوة دولة 78وجهت  وقد. وإقليما قطرا 48ل قطرية زيارة 67 اخلاصة اإلجراءات شعبة أجرت و
 . ديسمرب/األول كانون 31 يف اخلاصةاإلجراءات 

 

 القانون يف املرأة ضد التمييز مبسألة املعين العامل الفريقواليتني مواضيعيتني: اجمللس  أنشأ ،2010 عام يف و
  واملمارسة،

ا
 .اجلمعيات وتكوين السلمي التجمع حرية يف باحلق املعين اخلاصَقر ر وامل

 

واليت تعمل  ، ومتت محاية حقوق اإلنسان أيضا من خالل شبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف فرادى البلدان
 .باملدافعني عن حقوق اإلنساناملتعلق  1998ضمن إطار إعالن عام 

 

 اجلمعية يوليو، أقرت/يف متوز و. واستمرت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف كو ا حمور النشاط الرئيسي
 اعتمدت الشهر، يف نفس أيضا و. الصحي والصرف والنظيفة للشرب الصاحلة املياه يف اإلنسان حق العامة
 .الطوار  حاالت يف التعليم يف احلق بشأن قرارا العامة اجلمعية

 

 فيما احلقيقة معرفة يف للحق الدويل مارس، اليوم/ آذار 24 يوم العامة اجلمعية أعلنت ديسمرب،/ األول ويف كانون
 الدويل أغسطس، اليوم /آب 30 و الضحايا، كرامة والحرتام اإلنسان حلقوق اجلسيمة باالنتهاكات يتعلق
 .القسري االختفاء لضحايا
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 اإلنسان حقوق: الثاني الجزء

 (788-765. ص) الثالث الفصل

 حاالت حقوق اإلنسان القطرية

 

 الدميقراطية، الكونغو مجهورية ؛766 ديفوار، كوت ؛766 ، بروندي: 766 ، أفريقيا. 765 العامة، اجلوان 
 بوليفيا،: 770 ،األمريكتني،.  769 السودان، ؛768 الصومال، ؛768 سرياليون، ؛768 غينيا، 767
 كمبوديا، ؛772 ، أفغانستان: 772 ، آسيا. 771 هاييت، ؛771 غواتيماال، ؛771 كولومبيا، ؛770
 نيبال، ؛779 ميامنار، ؛779 قريغيزستان، ؛776 إيران، ؛773 ، مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ؛772
 حتتلها اليت األراضي: 784 ، األوسطالشرق . 783 قربص،: 783 ، أوروبا والبحر األبيض املتوسط. 783
 .784 إسرائيل،

 

، ه التطرق إ  أوضاع حقوق اإلنسان يف الدول األعضاء من قبل اجلمعية العامة وجملس حقوق 2010 عام يف
 .اإلنسان واملقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني لألمني العام واخلرباء املستقلني

 

/ الثاين تشرين يف الرئاسية االنتخابات أعقاب يف ديفوار، كوت يف اإلنسان حقوق أوضاع ساءت أفريقيا، ففي
 األطفال  واستخدام العقاب من اليزال اإلفالت حيث الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف الشأن كذلك نوفمرب ،
 يف اضفاضا  شهدت ، صوماليالند أن من فبالرغم الصومال، يف و. جدية خماوف تثري اليت القضايا من  اجلنود

 على العشوائية اهلجمات أن إال يونيو ، حزيران/ يف ناجحة رئاسية انتخابات وكذا اإلنسان حقوق انتهاكات
 ألفا اجلديد، الرئيس وعد غينيا، يف و. اإلنسانية واألوضاع اإلنسان حقوق أوضاع سوء من زادت املدنيني السكان
. املاضي يف اإلنسان حقوق انتهاكات عن املساءلة لضمان واملصاحلة احلقائق تقصي جلنة  بهنشاء  كوندي،
 سوء يعاين يزال ال والشرطة العدالة قطاع أن والتشريعي، غري املؤسسي اإلصالح يف التقدم بعض السودان وأحرز
 بذلك مميزة وسلمية، كبري حد إ  منظمة أبريل/نيسان يف العامة االنتخابات كانت وقد. املوارد ونقص التجهيز
 .عاما 24 منذ البالد يف تعددية انتخابات ألول

 

 أيضا يف ساءت كما املكثف، املسلح النزاع بسب  أفغانستان يف اإلنسان حقوق أوضاع ساءت آسيا، يف و
. السياسيني واملعارضني والصحفيني املرأة حقوق ونشطاء اإلنسان حقوق عن املدافعني على احلملة بسب  إيران،
 حقوق ومحاية تعزيز جمال يف يذكر تقدم أاحرز حيث كمبوديا، يف احلمر اخلمري حماكمة أولاختتمت  وقد

 7 يف احلكومة تغيري إ  أدت اليت االحتجاجات خالل األرواح يف خسائر وقعت قريغيزستان، يف و. اإلنسان
 حقوق  حالة ظلت ميامنار، ويف. يونيو و حزيران/ مايو/شهري أيار يف  العنف أعمال جتدد وخالل أبريل/نيسان
 مبا يتناس  القوانني ومراجعة نوفمرب/الثاين تشرين يف الوطنية الربملانية االنتخابات من الرغم على خطرية اإلنسان

 من كي سو سان أونغ داو الدميقراطية، أجل من األمينة العامة للرابطة الوطنية  عن أافرج و. مع املعايري الدولية
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 يف املسلمة اجلالية واصلت و. االحتجاز رهن اآلخرين الرأي سجناء من العديد اآلن ححن وظل ، اجلربية اإلقامة
 .املتوطن التمييز ملواجهة جهودها الشمالية راخني والية

 

 الضفة يف اجلدار بناء خالل من الفلسطينيني حركة على القيود فرض و غزة قطاع احلصارعلى إسرائيل واصلت و
 على العقاب من اإلفالت يزال و ال. الشرقية والقدس الغربية الضفة وجتزئة املتعددة التفتي  ونص  نقاط الغربية،
ا إذ الدارِجة، األمور من الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل القانون انتهاكات  الشع  حق نتهكُا
 ، مايو/أيار 31 يف و. الشرقية القدس يف سوءاً  اإلنسان حقوق أوضاع و ازدادت املصري تقرير يف الفلسطيين
 لتقصي بعثة وخلصت. غزة إ  اإلنسانية املساعدات لتقد  تسعى اليت السفن من أسطوال إسرائيل هامجت
 واعتقال األسطول اعرتاض خالل الدويل للقانون االنتهاكات من سلسلة ارتكبت قد إسرائيل أن الدولية احلقائق
 .ترحيلهم قبل للركاب الحق

 

 االستثنائية دورته:  اخلاصة و ا اإلنسان بشأن أوضاع حقوق استثنائيتني دورتني اإلنسان حقوق جملس عقد و
/ الثاين كانون 12 زلزال بعد هاييت يف اإلنعاش عملية دعم بشأن( يناير/ الثاين كانون 28-27) عشرة الثالثة
 كوت يف اإلنسان حقوق وضع بشأن( ديسمرب/ األول كانون  23) اخلاصة عشرة الرابعة و دورته ،2010 يناير

 . 2010 عام الرئاسية االنتخابات ختام إطار ديفواريف
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 الجزء الثالث: قضايا اقتصادية واجتماعية
 (858-791 الفصل األول )ص

 سياسة التنمية والتعاون االقتصادي الدولي

 

؛ 800؛ التنمية املستدامة، 791التنمية والتعاون االقتصادي الدويل،  :791، العالقات االقتصادية الدولية
، االتجاهات االقتصادية واالجتماعية .829والتكنولوجيا ألغراض التنمية،  العلوم 809القضاء على الفقر، 

 .841اإلدارة العامة،  ؛840جلنة السياسات اإلمنائية،  :840، واإلدارة العامة سياسة التنمية .840
الدول اجلزرية الصغرية النامية،  ؛842، أقل البلدان منواً  :842، البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة تمجموعا

 .855البلدان النامية غري الساحلية،  ؛848

 

 احلد يف التقدم أن إال لأللفية، اإلمنائية األهداف لتحقيق 2015 يف احملدد املوعد عن تفصلنا فقط سنوات نس
وعلى الرغم من األزمة املالية  .العاص من أجزاء بعض يف ومهددا املناطق عرب متوازن غري الفقراليزال من

 يفمبا فيه الكفاية للحفاظ على التقدم احملرز  االنامية كان قوي دولالنمو االقتصادي يف ال زخمن هواالقتصادية، ف
 .احلد من الفقروضع العاص على مسار حتقيق هدف لالفقر، و  حماربة جمال

 

ا قد و األهداف  سائراألهداف اإلمنائية لأللفية و  بغية تعجيل خطى التقدم حنو حتقيق مبادرات عدة دذتُا
 األزمات ملواجهة مشرتكة مبادرات تسعة تنفيذ يف املتحدة األمم منظومة تقدمت وقد .اإلمنائية املتفق عليها دولياً 

لعقد الثاين اتسعى خطة عمل و  .منها واخلروج االقتصادية األزمة  على التغل  يف الدول مساعدة إ  ترمي اليت و
ستجابة على نطاق االإ  املسا ة يف  (2017-2008من برنامج تنمية األمم املتحدة للقضاء على الفقر )

اجللسة العامة رفيعة املستوى للجمعية العامة  ،خاللسبتمرب /يف أيلول و. املنظومة إ  األزمة االقتصادية وأثرها
 .2015يف هداف األ لتحقيق قادة العاص خارطة طريق حتدد ما يلزم طرح بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية ، 

 

برنامج األمم املتحدة  بتحقيق أهداف املتعلقةمن القضايا  كبريةجتماعي على جمموعة  القتصادي واالوركز اجمللس ا
عن  2002 جلنة التنمية املستدامة باستعراض التقدم احملرز يف متابعة مؤمتر القمة العاملي لعامو قامت . للتنمية

وخطة اعتمد مؤمتر االمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية وقد  ،21 عمال القرنأالتنمية املستدامة وتنفيذ جدول 
 .البيئة والتنميةبشأن  1992العمل اليت تبناها مؤمتر األمم املتحدة لعام 

 

ن اجملتمع الدويل يعد عدة اجتماعات رفيعة املستوى، حيث كاعقدت جلسة يف وقت حاسم، قد وكانت اللجنة 
احلدث الرفيع املستوى بشأن استعراض و األهداف اإلمنائية لأللفية،  اجللسة العامة الرفيعة املستوى بشأن متضمنة

عن مؤمتر  االجتماع الرفيع املستوى بشأن التنوع البيولوجي، فضالً و  ،لتنفيذ اسرتاتيجية موريشيوساخلطة اخلمسية 
منواً  ولأقل الد بشأنومؤمتر األمم املتحدة الرابع  ،2012 األمم املتحدة حول التنمية املستدامة املقرر عقده يف

 .2011 املقرر عقده يف
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استعراض السنوات اخلمس للتقدم احملرز يف جرت اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية و أ
جلنة سياسات التنمية بدراسة  . كما قامت2005-2003  املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج منتدى متابعة

ودعم  منواً؛ لدولتدابري الدعم الدولية املتاحة ألقل او أثر األزمات العاملية على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ 
استعراض بمة األمم املتحدة للدول اجلزرية الصغرية النامية. كما قامت جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة منظو 

 .برنامج األمم املتحدة يف جمايل اإلدارة العامة واملالية
 

االعمال و  منواً  البلدان أقل لصاحل 2010-2001 العقد عمل برنامج إطار تنفيذ إعالن بروكسل و يفو 
 دولة اليت ه 49بالاملشاكل اخلاصة  يف النظر ه ،  منوا البلدان بأقل املعين الرابع باملؤمتر  التحضريية املتعلقة

طريق ال يف كانتالديف  واملأن غينيا االستوائية بجلنة السياسات اإلمنائية  استنتجت. وقد قل منواً كالبلدان األفها  نيصت
  ساموا خسائر بشرية واقتصادية جزيرةتكبدت  . والوضع اخلاص بأقل البلدان منوااالنتقال السلس إ  ما بعد  حنو

غري  اخلاصة  ا ما زالت التوقعات االقتصاديةو  هذا ، 2009 سبتمرب يف تسونامي احمليط اهلاد كبرية جراء 
 .مؤكدة

 هتادور  اجلمعية العامة يف يفاحتياجات البلدان النامية غري الساحلية،  يتناول يذالو برنامج عمل أملايت، ستعرض اوا 
سبتمرب على هام  /يف أيلولاملنعقد وكذلك يف االجتماع الوزاري السنوي التاسع  2010لعام  العادية

يف معاجلة  لتقدم احملرزلرفيع املستوى  اً أجرت اجلمعية العامة تقييم ، سبتمرب/يف أيلول. اجتماعات اجلمعية العامة
 .مشاكل الدول اجلزرية الصغرية النامية
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 قضايا اقتصادية واجتماعية :الجزء الثالث
 (892-859 ص) الفصل الثاني

 

 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية
 

 :867 ،نمائيمم المتحدة اإلخالل برنامج األ من يالتعاون التقن .859، منظومةال األنشطة على نطاق
نشطة التنفيذية األ ؛867، صندوق األمم املتحدة للسكانلاجمللس التنفيذي  /املتحدة االمنائيبرنامج االمم 
مم نشطة األ: أ885 ،خرآتعاون تقني  .879، املسائل املالية واالدارية ; 871، منائيمم املتحدة اإللربنامج األ
 ؛887 خلدمات املشاريع،مم املتحدة مكت  األ ؛886 ،اتمكت  األمم املتحدة للشراك ؛885، املتحدة
مم صندوق األ ؛891 النامية، البلدانبني  فيماالتعاون االقتصادي والتقين  ؛890 مم املتحدة،ألا ومتطوع

 .891، نتاجية املتحدة للمشاريع اإل
 

 عام فهن لأللفية، اإلمنائية األهداف لتحقيق النهائي املوعد وهو ،2015 عام حللول التنازيل العد بداية مثل هلكون
واصلت منظومة األمم املتحدة تقد  املساعدة و  .التنمية جمال يف العاملة األطراف جلميع هاماً  كان 2010

الكيان  – شهد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. و ر اقتصادها مبرحلة انتقاليةميالنامية والبلدان اليت  اإلمنائية للبلدان
مم املتحدة األلنظام منسق و تنمية للوكالة كدوره املزدوج   من خاللمم املتحدة للمساعدة التقنية، يئة األهلاملركزي 
مليار  5.99 بينما ارتفع اإلنفاق العام للربنامج ليبلغ دوالر، مليار 5.95بلغت زيادة يف الدخل   -اإلمنائي
األمم املتحدة اليت متول مشاريع بتماعية أيضا من خالل إدارة الشؤون االقتصادية واالج املساعدة متت . ودوالر

خصصات تراكمية مب مم املتحدة للشراكات الدوليةصندوق األو  ؛مليون دوالر 71.8مببلغ التعاون التقين 
نفذ مشاريع بلغت  ذيومكت  االمم املتحدة خلدمات املشاريع ال ؛دوالر مليار 1.17 لمشاريع بلغت قيمتهال

 هي زادت إيراداتذال تنمية رأس املالمم املتحدة لوصندوق األ؛ دوالر بالنيابة عن شركائه مليار 1.27 قيمتها
مليون دوالر، رغم صعوبة البيئة اخلارجية، مما يسمح بوضع برامج جديدة استجابة للطل   42.3إ   اإلمجالية
 .القطري املستوىعلى 
 

 حيث بلغ ،مناس  نشطة التنفيذية من أجل التنميةتمويل طويل األجل لألال إ  أن مني العاموقد خلص األ
 من كان هناك بعض القلقومع ذلك   .2010ححن  1995الفرتة من من الضعف يف  أكثر جمموع التمويل
ذلك، أشار  رغمو . زمة االقتصادية العامليةبسب  التأثري السلف لأل تراجعهايف التربعات أو رمبا  توقف الزيادة

التقدم احملرز  إ  ومم املتحدة االمنائي، مع تعزيز التنسيق فيما بني الوكاالت األنظام أداء  األمني العام إ  حتسن
 .التجارية األعماليف تبسيط ومواءمة 

 

لنظر يف تنفيذ وثيقة لاجلنوب  دولاللجنة رفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني اجتمعت  ،فرباير/يف شباطو 
اللجنة وطلبت  .اجلنوب دولؤمتر رفيع املستوى بشأن التعاون فيما بني خالل امل 2009يت صدرت عام نريوىب ال
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عداد مباد  توجيهية أن يقوم به ،اجلنوب دولالوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني  دعم منب ،مني العاماألمن 
 .تنفيذ وثيقة نريويبلاملتحدة  األممووكاالت نظمات مل
 

 7.765، و املكون من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الذى يشرف عليهبرنامج متطوعي األمم املتحدة  و قام
لالحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية  النقطة احملوريةمبثابة  كانو . بلد 132 يفمهمة  7.960بتنفيذ ، امتطوع

 .2011 للمتطوعني يف عام
 

مم املتحدة التنفيذي لربنامج األاجمللس بتغيري اسم اجلمعية العامة قامت ديسمرب، /كانون األول يف و
مم صندوق األ/ منائيمم املتحدة اإلجمللس التنفيذي لربنامج األإ  ا  مم املتحدة للسكانصندوق األ/ االمنائي

 .مم املتحدة خلدمات املشاريعمكت  األ/املتحدة للسكان
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (936-893)ص  الفصل الثالث

 والمساعدة االقتصادية الخاصة اإلنسانيةالمساعدة 
 

املساعدة  .902 ،اإلنسانيةنشطة األ؛ 901 تعبئة املوارد، ؛893 التنسيق، :893 ،المساعدة اإلنسانية
، المساعدة االقتصادية األخرى ؛908 ، أفريقيااالنتعاش االقتصادي والتنمية يف  :908 االقتصادية اخلاصة،

ملساعدة يف حاالت ا ؛925 حلد من الكوارث،؛ ا921 التعاون الدويل، :920 ،للكوارثاالستجابة  .916
 .929 الكوارث،

 

ألزمة املالية واالقتصادية على البلدان ل اخلانقتأثري الو  لكوارث الطبيعية املدمرةا وقوع أسفر، 2010عام  يف
أودت  إذ .أزمات إنسانية واسعة النطاق حدوث عناالكثر ضعفا واستمرار الصراعات يف أجزاء كثرية من العاص 

 يف تسببت و،  آخرين مليون 217 على أثرت ا وشخص 297.000أكثر من  حبياةكارثة   385حوا  
 الشؤونمكت  تنسيق  من خاللاملتحدة،  األمم قامت قد و  .مليار دوالر 124 بنحو تقدر  خسائر اقتصادية
نداءات  وذلك عن طريق إطالقالستجابة الدولية حلاالت الطوار ، لشد وتنسيق املساعدة االنسانية حباإلنسانية، 
واتيماال، وجمجهورية الكونغو الدميقراطية، و و، جتو و تشاد، و مجهورية أفريقيا الوسطى، و أفغانستان،  صوص  موحدة
أوغندا، و مال، الصو و السودان، و باكستان، و الفلسطينية احملتلة،  األراضيو منغوليا، و قريغيزستان، و كينيا، و هاييت، و 
للمساعدة يف  مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية. و بلغت قيمة التربعات اليت حصل عليها اليمنو غرب أفريقيا، و 

يف متابعة لالستجابة للطوار   يالصندوق املركز استمر  . ودوالرمليار  6.4 حاالت الكوارث الطبيعية مبلغ
 .التمويل حلاالت الطوار و ضمان تقد  املساعدة إ  السكان املتضررين من الكوارث املفاجئة 

 

ما بعد الكوارث واالنتعاش  انتعاش عمل على تعزيز فرتةين الفريق االستشاري املخصص كا بينماو يف هاييت، و 
 يناير/كانون الثاين  قوي يف زلزال تسب  ،واالستقرار وإعادة اإلعمار ،املدى الطويل على االجتماعي-االقتصادي

مكت  تنسيق  األمم املتحدة، من خاللوقد قامت  .دمار واسع النطاقيف  ،مئات اآلالفمقتل وجرح  يف
املؤمتر الدويل  - مؤمترين دوليني يف هاييتقد عقد ا و . تعبئة االستجابة االنسانية الدوليةباإلنسانية،  الشؤون

 إمنائيةنشطة أ إطاريف  و  .يونيه/القمة العاملي من أجل مستقبل هاييت يف حزيران مؤمترو مارس /للماحنني يف آذار
توصية بشأن تعزيز  17 يتضمنفريقيا ألاألمم املتحدة  دعمعن  خرى، أصدرت وحدة التفتي  املشرتكة تقريراً أ

 .ذا الدعمهلالتنسيق والتعاون والرتابط 
 

لحد من ل عشرية خطة ، وهو 2015-2005 هيوجوعمل  إطار وواستمرت اجلهود الرامية إ  تنفيذ إعالن 
 راجعة متوسطة األجلم . وبدأت2005 املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث يف تبناها يتخماطر الكوارث ال

 .2015 ما بعد لحد من خطر الكوارثلالتعاون الدويل و  تنفيذال يةاستمرار  قراردف إ طار العمل، إل
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اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة على تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية، وال  عمل، العاموخالل 
حتسني التأه  حلاالت على منة، و اآلاخلطرة للغاية أو غري يف البيئات  أجريت اليتنسانية سيما يف العمليات اإل

 فعالية االستجابة اإلنسانية وتعزيز تحسنيلآلية و هو  اجملموعات"  ج قيادة" تقييم . و هنسانيةالطوار  اإل
 .توصيات لتحسني تنفيذهضعت و و ا  ، الشراكات

 

  مالءمة ون اإلنسانية على توفري بيئة أكثرؤ كت  تنسيق الشمل 2013-1010اجلديدة  سرتاتيجيةركزت اال و 
  ونؤ الشخلق نظام تنسيق و  ،اإلنسانيةلمساعدة لتنسيق أكثر فعالية  والرتكيز على توفريالعمل اإلنساين،  جمال يف

 .اإلنسانية  ونؤ إدارة مكت  تنسيق الش وتعزيز نظام اإلنسانية

  



2010 املتحدة، األمم حوليةمستخلص   

158 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعية : الجزء الثالث
 (966-937)ص  الفصل الرابع

 التجارة الدولية والتمويل والنقل
 

وتيسري  تشجيع ؛941 السياسة التجارية، ؛938 تعدد األطراف،مالنظام التجاري  :937 ،التجارة الدولية
، أخرى قضايا ؛953 متويل التنمية، ؛945 السياسة املالية، 945، التمويل .944، السلع ؛942 التجارة،
المسائل المؤسسية والتنظيمية  .963 نقل البضائع اخلطرة، ؛963 النقل البحري، :963، النقل. 961

 .964، المتحدة للتجارة والتنمية األمممؤتمر ل

 

قتصاد التعامل مع اإلعلى التجارة الدولية والتمويل والنقل  يف جمالمم املتحدة األ نشاط ركز ،2010عام  يف
مم املتحدة للتجارة مؤمتر األ عرب خاصة، و ةمو نظسعت امل . و2008 عام زمة املالية اليت بدأت يفاألو العاملي 
 "بعادالطابع متعدد األالضخامة و " :ديسمرب/اجلمعية العامة يف كانون االول ما أطلقت عليه معاجلة إ  ،والتنمية
 .زمةلأل

 بدأ النمو االقتصادي العاملي يتباطأ على جبهة عريضة يف منتصف ،من االنتعاش اهل  واملتفاوت مرور عام بعدو 
يف النصف األول من  حتقق الذين النمو القوي لك ،2010 التجارة العاملية يف االرتفاع يف. و استمرت 2010

الكثري من  يفحجم الصادرات  حقق، ورمبا جتاوز، حني يفنصف الثاين منه. و ال يف يف التالشيهذا العام بدأ 
، متاماً  التعايف منصادرات االقتصادات متقدمة النمو   تتمكن ما قبل االزمة، ص مستوياتاالقتصادات الناشئة 
انتعاش ظهر ما يو  .2010 يف الربع الثالث من عام% مما كانت عليه قبل األزمة وذلك 8حيث كانت  أقل ب 

صايف تدفقات  تعاي . و2009 يف هانكماشبعد  2010 يف انتعاشاالشحن الدويل شهد  أن التجارة العاملية
؛ 2009 وأوائل 2008 أواخرجل سالذی ا  اد احلضفاض االإ  االقتصادات الناشئة من  اخلاصة األموال ر وس

 كانت ممااملائة  يف 30 كثر منأي أ ،2010 دوالر يف مليار 800حيث كان من املتوقع أن تكون أكثر من 
االقتصادات الناشئة  إقراضالبنك الدويل استأنف ، 2009يف  السلبية صايف التدفقات . و بعد2009عام  عليه
 .مستويات ما قبل األزمة من بكثري أقلححن وإن كانت ال تزال  ،2010 يف
 

 االجتماع رفيع املستوى بني اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات بريتون وودز ناق مارس، /يف آذارو 
، مم املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر األ(جمموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل)

، مبا فيها األهداف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياَ  :الدوحةو مونتريي  مكاس  ترسيخ "موضوع 
لتمويل  االبتكاريةيونيه، عقدت اجلمعية العامة حدثا غري رمسي بشأن املصادر /يف حزيران و ".اإلمنائية لأللفية

هداف اإلمنائية لأللفية يف شأن األبلجمعية ل عامة رفيعة املستوىالجلسة لل مدخالتأعطت  اليت والتنمية، 
 .سبتمربأيلول/
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مؤمتر األمم املتحدة للكاكاو للتفاوض بشأن اتفاق  ل حمل االتفاق الدويل  خالليونيه، /أيضا يف حزيرانو 
تعزيز  إ  االتفاق يهدف. و 2001اتفاق حل حمل لياتفاق الكاكاو الدويل اجلديد  أبرم، 2001 للكاكاو

 .الكاكاومنتجي ومستهلكي التعاون الدويل بني 
 

مم املتحدة السادس الستعراض مجيع جوان  جمموعة املباد  والقواعد املنصفة املتفق عليها مؤمتر األ و خالل
قام نوفمرب، /يف تشرين الثاين (موعة)اجمل اتفاقًا متعدد االطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية

تقييم تطبيق جمموعة املباد  بممثلني من احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين و ر ساء من السلطات املنافسة، 
 .مقرتحات لتحسينهاو مناقشة والقواعد املتعلقة باملنافسة، 

 

مم املتحدة للتجارة مؤمتر األ بهدارة املعين جملس التجارة والتنمية،ادذ سبتمرب، /يف دورته السنوية يف أيلولو 
مم تنفيذ مؤمتر األ كما قام بتقييم واستعراض. ديدة من الشراكاتاجلشكال واأل أفريقيا  صوص ، قراراً والتنمية

مم املتحدة للتجارة والتنمية الثاين عشر، عتمد يف مؤمتر األا، الذي ا 2008 تفاق أكراال املتحدة للتجارة والتنمية
 .رة والتنمية ومتويلهامم املتحدة للتجاؤمتر األمل أنشطة التعاون التقين استعراضوأيضاً 
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 اقتصادية واجتماعية قضايا  :الجزء الثالث
 (998-967)ص  الفصل الخامس

 قليمية نشطة االقتصادية واالجتماعية اإلاأل
 

املسائل و الربنامج  ؛969 األنشطة، ؛968 االجتاهات االقتصادية، :968، فريقياأ ،967، يقليمالتعاون اإل
 ؛974 االجتاهات االقتصادية، :974، سيا والمحيط الهادئآ .974ي، قليمالتعاون اإل ؛973 التنظيمية،
 األنشطة، ؛983 االجتاهات االقتصادية، :983 ،أوروبا .978، املسائل التنظيميةو الربنامج  ؛975 األنشطة،

االجتاهات  :988 ،البحر الكاريبي أمريكا الالتينية ومنطقة .984 اإلسكان وإدارة األراضي، ؛983
االجتاهات  :993 آسيا، غرب .992، املسائل التنظيميةو الربنامج  ؛989 األنشطة، ؛988 االقتصادية،
 .998، املسائل التنظيميةو الربنامج  ؛994 األنشطة، ؛994 االقتصادية،

 

تقد  التعاون التقين، مبا يف ذلك  يفمم املتحدة قليمية التابعة لألمس جلان اإلاخل ، استمرت2010عام  يف
تعزيز بناء القدرات   دفوتعزيز الربامج واملشاريع، وتوفري التدري  ، عضاء  الدول األإاخلدمات االستشارية 

واللجنة  ،فريقيااللجنة االقتصادية أل - من هذه اللجان  أربعة منو عقدت  .الوطنية يف خمتلف القطاعات
، مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريفاللجنة االقتصادية أل، و سيا واحمليط اهلاد آلاالقتصادية واالجتماعية 

فلم جتتمع وروبا اللجنة االقتصادية أل  أما .دورات عادية خالل العام -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياو 
ادل وجهات النظر وتنسيق األنشطة عقد اجتماعات دورية لتبيف مناء التنفيذيون للجان األ. واستمر 2010 يف

 .الرئيسية اإلمنائيةواملواقف يف القضايا 

 

مؤمتر االحتاد األفريقي  بنيالسنوية كجزء من االجتماعات املشرتكة  ادورهت و نظمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 ُعقد و .والتخطيط والتنمية االقتصاديةمؤمتر وزراء املالية و  فريقيااللجنة االقتصادية ألو  وزراء االقتصاد واملاليةل
على تنفيذ خطط التحول االقتصادي، وخلق  مبقتضاهالوزراء  التزم اوزاري ابيان فيهمارس، اعتمد /ع يف آذارا جتما

 .فريقيا خالل نس سنواتألفرص العمل، والقضاء على الفقر وتأمني الغذاء 

 

ؤكد الذي يينشيون إعالن ااحمليط اهلاد   منطقةواالجتماعية آلسيا و اعتمدت اللجنة االقتصادية  مايو،/يف أيارو 
بلوغ ل دوللى تعزيز قدرة الوع، يةزمات املستقبلاأليف  أكثر على ضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي من أجل مرونة

-)أستانااحمليط اهلاد  السادس املعين بالبيئة والتنمية يف آسيا و  ياملؤمتر الوزار  اعتمد . واألهداف اإلمنائية لأللفية
اإلعالن الوزاري املعين بالبيئة والتنمية يف آسيا واحمليط  (أكتوبر/تشرين األول 2–أيلول/سبتمرب 27 كازاخستان،
 ":خضرألاسر "اجلستانا مبادرة أو  ؛2015-2011، قليمية املستدامةاإللتنمية اتنفيذ خطة و  ؛2010 اهلاد ،

 ."النمو األخضر"برنامجتنفيذ لاهلاد  بني أوروبا وآسيا واحمليط لشراكة ا
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برازيليا،  مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريف قراراللجنة االقتصادية ألاعتمدت خالل دورهتا الثالثة والثالثني،  و
لتنمية االقتصادية للسياسات اوضع مقرتحات  األمني التنفيذي إجراء الدراسات ومن ل  طمبوجبه ا الذي 

ثر قياس األلمني التنفيذي وضع مؤشرات األ منطلبت اللجنة  ،ضافة ا  ذلكوباإل. الوطنيةواالجتماعية 
 .لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل يواالقتصاد ياالجتماع

 

: مستديرتني مائدتنيعقدت اللجنة   يف آيار/مايو، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا دورةو خالل 
 وما بعدها، 2000 الوطنية للشباب يف إطار برنامج العمل العاملي للشباب ححن سنة السياساتب األولی تعلقت
إ  عقد منتدى إدارة اإلنرتنت العربية واعتمدت  تكما دع .بناء القدرات البشرية واملؤسسيةب الثانية تعلقت بينما
 .يوليه/اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف متوز وافق عليهالذي و للجنة، خاص بامركز تكنولوجيا  نشاءإلقانوناً 
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (1004-999)ص  الفصل السادس

 الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط
 

 .1004 رسم الخرائط، .1002 املوارد الطبيعية، ؛999 الطاقة، :999 ،الطاقة والموارد الطبيعية

 

 حلفظ وتطوير واستخدام الطاقة واملوارد الطبيعية يف املخصصةألمم املتحدة اهيئات من  العديد شأن شأ ا
 ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية واصلت ،على عدم انتشار االسلحة النووية هاباإلضافة إ  عملو ، 2010
 مستوى علىلتعاون نسق لكم  هالقضايا العاملية املتعلقة بالتكنولوجيا النووية، وال سيما عن طريق عملل تهامعاجل
. و على الصعيد العاملي النوويني واألمان األمنتعزيز وليف جمال االستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية،  العاص

زيادة  لوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل العام، أطلقتها ا السلمية اليت باالستخدامات املتعلقة املبادرةنتج عن 
 .التعاون التقينمتويل أنشطة 

 

 السنة  2013 سنةو  لسنة الدولية للطاقة املستدامة للجميع،ا بوصفها 2012 اجلمعية العامة سنة عينتو 
توفري املياه النظيفة بأن احلق يف املياه، واملرافق الصحية، و بواعرتفت اجلمعية أيضا  .املياه جمال يف للتعاون الدولية

اجلمعية إ  تقد  مزيد من الدعم  تودع .مجيع حقوق االنسان على للحصولأساسيا  أمرا يعدواملرافق الصحية 
 .جلهود بناء القدرات، وال سيما يف البلدان النامية

 

رفيع املستوى على أن احللول املشرتكة شدد حوار تفاعلي   ، (مارس/رآذا 22) مبناسبة اليوم العاملي للمياهو 
العابرة للحدود واملياه السطحية واجلوفية ستدعم حتقيق العديد من األهداف اإلمنائية لمنافسة على املوارد املائية ل

 ول، ال سيما يف الديشكل حتدياً  اليزال بني الدول توزيع املياه العابرة للحدود مشكلفهن ، ورغم ذلك .لأللفية
املاء من أجل "منتصف املدة من العقد الدويل للعمل  يفاالستعراض الشامل و أوضح  .القاحلة أو شبه القاحلة

 .احلاجة ا  زيادة تعبئة املوارد خالل النصف الثاين من العقد ،2015-2005 ،"احلياة
 
قليمي التاسع لرسم اخلرائط مم املتحدة اإلمؤمتر األ بتوصيات ط اجمللس االقتصادي واالجتماعي علماً اأحو 
بشأن إدارة  سيا واحمليط اهلاد ، وادذ قراراً آل اإلقليميةدة الثامن عشر لرسم اخلرائط مم املتحاألومؤمتر مريكتني لأل

 .املعلومات اجلغرافية
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث

 (1051-1005)ص  الفصل السابع

 البيئة والمستوطنات البشرية
 

 ليات االتفاقيات واآل ؛1007، البيئة العامليةمرفق  ؛1005 برنامج األمم املتحدة للبيئة، :1005 ،البيئة

تعزيز و  املوئلتنفيذ جدول أعمال  :1044 ،المستوطنات البشرية .1028 األنشطة البيئية، ؛1018، الدولية 
 .1049 لمستوطنات البشرية،لمم املتحدة ألابرنامج  ؛1044، األمم املتحدة  موئل

 

عزيز محاية البيئة ومواجهة لت أكثر جهود بذلعلى  الدويلاجملتمع و مم املتحدة األ، عملت 2010 عام يف
 .أنشطة برنامج االمم املتحدة للبيئةو ، لزمة قانوناً امل من خالل الصكوكالتحديات البيئية الناشئة 

 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي / مم املتحدة للبيئةالدورة االستثنائية احلادية عشرة جمللس إدارة برنامج األ ناقشتو 
واعتمدت إعالن نوسا دوا، الذي  .الناشئة السياسية القضايا من باعتباره البيئة يف النظام املتعدد األطراف موضوع
بتغري املناخ والتنمية املستدامة واالقتصاد األخضر والتنوع  املرتبطةتلك  خاصةالبيئية األساسية، و  هتماماتاال تناول

قام اجمللس بتكوين فريق استشاري من الوزراء أو ممثلني رفيعي املستوى لبحث توسيع نطاق إصالح و البيولوجي. 
ومات، واعتمد مباد  توجيهية لتطوير التشريعات الوطنية بشأن الوصول إ  املعل نظام اإلدارة البيئية الدولية.

واملشاركة العامة والوصول إ  العدالة يف املسائل البيئية، وتطوير التشريعات احمللية اخلاصة باملسؤولية القانونية، 
برنامج األمم  دعملضرة بالبيئة. وادذ اجمللس قرارات نشطة املضرار النامجة عن األاالستجابة والتعويض عن األو 

م األمم اوتعزيز التنسيق عرب نظ يناير؛/يف كانون الثاين يف ضر ا الذيهلاييت بعد الزلزال املدمر  املتحدة للبيئة
املتحدة، مبا يف ذلك  جمموعة إدارة البيئة: املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

 .الكيميائية للمواد التمويل خيارات و ؛يطاتاحملو  ؛الوضع البيئي يف قطاع غزة؛ و وخدمات النظام اإليكولوجي
 

كجزء من االحتفال بالسنة الدولية للتنوع   ،رفيع املستوى سبتمرب، عقدت اجلمعية العامة اجتماعاً /أيلول 22 يفو 
وناق  االجتماع جوهر القضايا االسرتاتيجية والسياسية، مبا فيها صياغة اسرتاتيجية التنوع البيولوجي  .البيولوجي

والتدابري الرامية إ  حتقيق أهداف اتفاقية  ؛لتنمية ودفيف حدة الفقرلفوائد التنوع البيولوجي و  ؛2010 بعد ما
اعتمد االجتماع العاشر ملؤمتر أطراف  . ومم املتحدة بشأن تغري املناخألل اإلطارية تفاقيةاالالتنوع البيولوجي و 

ويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع جاتفاقية التنوع البيولوجي بروتوكول نا
-2011 اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي أيضا اعتمد كماالناشئة عن استخدامها على التنوع البيولوجي،  

طراف اتفاقية االجتماع اخلامس ملؤمتر أ. وقد اعتمد لتنوع البيولوجيبا  املتعلقةمبا فيها أهداف أيشي   2020
ربوتوكول لاخلطة االسرتاتيجية  ،بوصفه اجتماع أطراف بروتوكول قرطاجة للسالمة البيولوجية ،التنوع البيولوجي

 .2020-2011 قرطاجة للسالمة البيولوجية للفرتة
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  اتفاقيات  ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية االدورة السادسة عشرة ملؤمتر أطراف  و اعتمدت
دفيض االنبعاثات  يف متمثلهدف عاملي  حتقيق بغية لعمل التعاوين طويل األجللخطة  حتدد اليت كانكون،

 املستويني،على غازات الدفيئة الانبعاثات من  عليه املتفق ستوىامل إ  للوصولوالتعاون  ،2050 العاملية حبلول
عزيز العمل  دف تكانكون للتكيف   إطارعملأيضا  االتفاقيات وضعت و .والعاملي يف أقرب وقت ممكناحمللي 
 .ذا العملهلتعزيز التنفيذ املتماسك ل تكيف جلنة أنشأت كماتكيف،  العلى 

 

 مم املتحدة للبيئة لفرتة أربع سنوات تبدأ يفلربنامج األ اً تنفيذي اً مدير  يم شتاينركاجلمعية العامة انتخاب أو أعادت 
 .2014 يونيو 14 وتنتهى يف 2010 يونيو 15

 

 املوئليف دعم تنفيذ جدول أعمال  (املوئل - املتحدة األمم) برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةو استمر 
الدورة اخلامسة للمنتدى احلضري العاملي يف ريو دي جانريو،  انعقدتو  .واألهداف اإلمنائية لأللفية 1996 لعام

عدم املساواة  املنتدى ناق  و ٠"سد الفجوة احلضرية -احلق يف املدينة " شعار حتتمارس، /الربازيل، يف آذار
محلة  ، خالل الدورة،أطلقتكما  .تنمية املستوطنات البشريةلبدائل السياسات واملمارسات الفعالة و  احلضرية
 مدن أجل من املوئلوالشركاء يف جدول أعمال  لموئلل األمم املتحدةحبملة ترمي إ  النهوض اليت احلضري  العاص
 .إنصافا وأكثر اخضرارا، ،أكثر أذكى

 

لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  اً تنفيذي اً أغسطس، انتخبت اجلمعية خوان كلوس، مدير /يف آبو 
 .2014 اكتوبر 17 وتنتهى يف 2010 اكتوبر 18 لفرتة أربع سنوات تبدأ يف
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (1064-1052)ص  الفصل الثامن

 السكان

 

مم صندوق األ .1054 ،الهجرة الدولية والتنمية. 1052 دورة اللجنة، :1052 ،لجنة السكان والتنمية
 .1063 ،األخرى نشطة السكانيةاأل ؛1057 نشطة،األ :1057 ،المتحدة للسكان

 

أحناء يف مجيع  عاماً  69 متوسط العمر املتوقع بلغ و، مليار نسمة 6.9 بلغ عدد سكان العاص ،2010 عام يف
يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال   ، يف املائة 91  بنسبة اإلجنابية ،احلقوق   أدجمتو  .العاص باستثناء أفريقيا
. و يف مثاين دول ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لرناث احملي اجمتمع 6000أكثر من  رفضو العنف ضد املرأة، 

اليت تقوم بتنفيذ برامج  دوللول،  2010 السكان تعدادات يولة قوماليت ت دولاألمم املتحدة الدعم للقدمت 
من األم إ   (اإليدز) متالزمة نقص املناعة املكتس /هتدف ا  منع انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشرية

،  األسرةلمناطق اليت حتتاج إ  الرعاية التوليدية يف حاالت الطوار ، ورعاية حديثي الوالدة، وتنظيم لو  ،لطفال
 .حديثي الوالدة األطفالورعاية 

 

 املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف اعتمدالذى  تواصل اسرتشاد األنشطة السكانية لألمم املتحدة بربنامج العمل و
 الدورة االستثنائية احلادية والعشرين للجمعية العامة يف يف اليت اعتمدتواالجراءات الرئيسية لتنفيذه  1994يف 

 ،اهليئة املسؤولة عن رصد واستعراض وتقييم تنفيذ برنامج العمل وهي ،جلنة السكان والتنمية. و عملت 1999
الصحة ومعدالت االعتالل والوفيات " اعتربت و، 2014 على توسيع نطاق الربنامج واإلجراءات الرئيسية بعد

وجعلت  ،تحليل االجتاهات الدميغرافية العاملية والسياساتبشعبة السكان قامت  و .خاصا موضوعا "والتنمية
 .اإلنرتنت شبكةعلى و يف منشورات  متاحة النتائج

 
يف تنفيذ جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان  دولالمبساعدة مم املتحدة للسكان صندوق األو قام 
. لبيانات السكانية يف صياغة سياسات وبرامج سليمةل هاواألهداف اإلمنائية لأللفية من خالل استخدام والتنمية
، مع الرتكيز على زيادة وإقليماة منطقدولة و 155 املساعدة إ  مم املتحدة للسكانقدم صندوق األ ،2010 يفو 

ال سيما فيما بني الشباب، ومتكني املرأة، والقضاء على العنف  جنابية وحتسني نوعيتها،الصحة اإل توافر خدمات
 .وصياغة السياسات السكانية الفعالة ،القائم على نوع اجلنس
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (1132-1065)ص  الفصل التاسع

 وتنمية الموارد البشرية  ومنع الجريمة  السياسة االجتماعية
 

، األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 1065 التنمية االجتماعية، :1065 ،الثقافية المسائل السياسة االجتماعية و
 ،منع الجريمة والعدالة الجنائية .1082 التنمية الثقافية، ؛1081 سرة،متابعة السنة الدولية لأل ؛1077
برنامج ؛1101، جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ؛1094 اجلرمية،األمم املتحدة الثاين عشر ملنع مؤمتر  :1094

االمم املتحدة ومعاهد  :1129 ،تنمية الموارد البشرية .1109 التكامل والتنسيق، ؛1103 منع اجلرمية،
 .1130 التعليم للجميع، ؛1129، البحث والتدري 

 

االجتماعية والثقافية، وتنمية املوارد البشرية، وتعزيز برنامج  التنمية تطويراالمم املتحدة  واصلت ، 2010  عاميف
 .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 

 ذا أولوية بالنسبة اً موضوع "االجتماعيالتكامل " مرة أخرىجلنة التنمية االجتماعية، اعتربت  فرباير،/يف شباط و

ي اعتمده اجمللس االقتصادي ذالو واعتمدت للمرة االو  يف تار ها، مشروع قرار بشأن هذا املوضوع،  هلا
 يف و 1995 ل للتنمية االجتماعية  يتنفيذ نتائج مؤمتر القمة العامليف اجلمعية العامة  نظرتو  .واالجتماعي
يف كانون  و ة.الدورة االستثنائي يف 2000سنة اجلمعية العامة الرابعة والعشرين  اعتمدهتا اليتاملبادرات 
قرارا بشأن التعاونيات يف التنمية االجتماعية قبل بدء السنة الدولية أيضًا   اجلمعية ، اعتمدت ديسمرب/األول

 دوليا يوما  سنة،مارس من كل   21يومفرباير، أعلنت اجلمعية العامة /أيضا يف شباطو  .2012 للتعاونيات يف
 .للنوروز

 

أبريل، /قد يف الربازيل يف نيسانعالذي ا و األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  مؤمتر اعتمدو 
 منع اجلرمية و العدالة اجلنائية نظم :العاملية التحديات ملواجهة الشاملة االسرتاتيجيات بشأن سلفادور إعالن
بشأن احلماية  مواضيعيةمايو، عقدت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مناقشة /يف أيارو  .يف عاص متغري طورهاتو 
 منع اجلرمية و تدابريتعزيز  يفمواضيع أخرى،  ضمن نظرت،كما االجتار غري املشروع يف املمتلكات الثقافية،   من
 والتدابري السجينات ملعاملة املتحدة األمم قواعد ؛لعنف ضد املرأةا ملواجهةالعدالة اجلنائية  جمال يف ستجاباتاال
مم املتحدة الثاين األ؛ ومؤمتر لمخدرات واجلرميةلتعديل مهام مكت  األمم املتحدة  ؛للمجرمات االحتجازية غري

 .عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 

 قواعد ؛االجتار باألشخاصمم املتحدة خطة عمل عاملية ملكافحة يوليه، اعتمدت اجلمعية العامة لأل/يف متوزو 
  أكتوبر، اعتمدت اجلمعية/يف تشرين األولو  .للمجرمات االحتجازية غري والتدابري السجينات ملعاملة املتحدة األمم
األديان  مجيع فرباير من كل عام أسبوع الوئام العاملي بني/ول من شباطسبوع األاأل يعلن ،راءبتوافق اآل اً قرار 
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تعزيز التفاهم املتبادل والوئام والتعاون بني لباحلاجة امللحة للحوار بني أتباع خمتلف األديان  فيه. وأقرت واملعتقدات
 .الشعوب

 

كما شهد هذا العام  اية العقد  .سنة الدولية للتقارب بني الثقافاتبالمم املتحدة األ ، احتفلت2010 يفو 
قرار صادر يف  يفو  .2001 بدأ يفكان قد الذي  و  ،الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العاص

اهلدف من التنفيذ الفعال لربنامج العمل بشأن ثقافة  على أن اجلمعية العامة جمدداً شددت نوفمرب، /تشرين الثاين
 .اهلدف  ذا  جتديد االهتمام إطراف املعنية مجيع األ تتعزيز احلركة العاملية لثقافة السالم، ودع هوالسالم 

 

قرارات بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم، بعض الديسمرب، اعتمدت اجلمعية العامة /ولكانون األ  يفو 
د على أ ية مسا ة يتشدمع الوالثقافة والتنمية،  ؛لفيةمنائية لألهداف اإلذلك األ مبا يف ،والصحة، والتنمية والسلم

يف كانون أيضًا و  .بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقةلأللفية الثقافة يف التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية 
باملهام  لقياماألمني العام أن يكرس االهتمام الواج  لالحتياجات من املوارد ل منديسمرب، طلبت اجلمعية /األول

عضاء على وضع اسرتاتيجيات، الدول األ توحث ؛إ  مكت  األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرميةاملفوضة 
 توحث ؛الوطنية احلدوداجلرمية املنظمة عرب  ملكافحة، بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

لى مواصلة اداذ تدابري عملية ملموسة لدعم معهد ععضاء واملنظمات غري احلكومية واجملتمع الدويل الدول األ
قرار بشأن عقد  يفاجلمعية العامة، دعت يف نفس الشهر، . و ة اجملرمنيفريقي ملنع اجلرمية ومعاملمم املتحدة األاأل

ها يف التنمية وجمتمع املاحنني الدوليني والقطاع اخلاص واجملتمع ءعضاء وشركااألمم املتحدة حملو األمية، الدول األ
حمو واجهة حتديات مل 2012 اسرتاتيجية ما بعديف نظر وإ  الزيادة تعزيز اجلهود يف جمال حمو األمية،  إ املدين 
 بالغني.الالشباب و أمية 
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 قضايا اقتصادية واجتماعية :الجزء الثالث

 (1182-1133)ص  الفصل العاشر

 المرأة
 

مم األ آليات .1139 جماالت االهتمام احلامسة، :1133، 5وبكين +  لمرأةل متابعة المؤتمر العالمي الرابع
 املتحدة األمم هيئة 1177 املرأة وضعجلنة  ؛1176 التمييز ضد املرأة،اتفاقية القضاء على  :1176 ،المتحدة
 .1182؛ صندوق تنمية األمم املتحدة للمرأة، 1178 ، للمرأة

 

وتابعت ، (1995) لمرأةللمؤمتر العاملي ل لدورة الرابعةلالذكرى السنوية اخلامسة عشرة  2010 عامصادف 
. و النهوض مبركز املرأة يف مجيع أحناء العاص يف جهودها لتقييمعدد من األنشطة ب بالقيام احلدث مم املتحدةاأل

ني الذي اعتمده املؤمتر كاستعراض شامل للتقدم احملرز يف تنفيذ منهاج عمل إعالن بيباملرأة  وضعجلنة  قامت
وقد عقدت  (.2000) والعشرينلجمعية العامة الثالثة ل (5+  نيكبي)نتائج الدورة االستثنائية و العاملي الرابع، 

إ  اجمللس االقتصادي  نتائجها قدمتو ستديرة رفيعة املستوى وحلقات نقاش امل دائو املاللجنة سلسلة من 
فيما يتعلق  هداف املتفق عليها دولياتنفيذ األل 2010 واالجتماعي كهسهام يف االستعراض الوزاري السنوي

مبناسبة الذكرى اخلامسة عشرة، أحيل، عن طريق  اً ا أقر اجمللس إعالنكم .باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 .ديسمرب/يف كانون االول وافقت عليهاجمللس االقتصادي واالجتماعي، إ  اجلمعية العامة اليت 

 

 األمم هيئة ( املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة للمرأة املتحدة األمم هيئةيوليه، أنشأت اجلمعية العامة /يف متوز
 األربعةكيانات الوأصول   مهاماجلمع بني و ب .2011 يناير 1حبلول  تبدأ عملها، على أن (للمرأة املتحدة
وشعبة النهوض  ، باملرأة والنهوض اجلنسانية للقضايا اخلاصة املستشارة مكت  - قضايا املرأة   تعاس اليتقائمة ال
 – ةأجل النهوض باملر أللبحث والتدري  من  واملعهد الدويل ،ةأللمر  يمنائمم املتحدة اإلوصندوق األ ،ةأباملر 

أكتوبر، /يف تشرين األولو  .مم املتحدةنظومة األمل اجلنساين اهليكل صل  يف للمرأة املتحدة األمم هيئة ستصبح
اجلمعية القرارات التمويلية الرئيسية، مبا يف وأخذت  للمرأة نتخاب اجمللس التنفيذيالجراءات بعض اإلقر اجمللس أ

األمم املتحدة، وحتديد املبلغ للمرأة يف إدارة موارد امليزانية العادية  يفذلك املوافقة على استخدام طريقة املنح 
 .2011-2010 مم املتحدةامليزانية العادية لأل  إ  املرأة يفليتم حتويلها ومصادر التمويل 

 
ة والطفلة وفريوس نقص املناعة أاملر  :قرارات بشأن إ  املرأة انتباه اجمللس أحوالجلنة  لفتتمارس، /يف آذارو 

التمكني االقتصادي  ؛فراج عن النساء واالطفال احملتجزين كرهائناإل ،متالزمة نقص املناعة املكتس /البشرية
كما أوصت اللجنة اجمللس .  األمهات وفيات على والقضاء األنثوية التناسلية األعضاء تشويه إيقاف ؛ وللمرأة

 يف خطوات بشأ الس واليت أخذ اجملة الفلسطينية وتقد  املساعدة هلا أاملر  وضعن أباعتماد مشروع قرار بش
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مم يف مجيع السياسات والربامج يف منظمة األ يتعميم مراعاة املنظور اجلنسب اخلاص  جان  القرار ، إيوليه/متوز
 .املتحدة

 

القضاء على العنف   ،بشأ ا اليت ادذت اجلمعية العامة قرارات و ،ورية يف حياة املرأةاحملقضايا بعض الت  مشلو 
 ؛االجتار بالنساء والفتيات ؛ألراملاليوم الدويل ل ؛ إقراردعم اجلهود الرامية إ  إ اء مرض ناسور الوالدة ؛ضد املرأة

ني كمتابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتنفيذ التام إلعالن بي؛ تصدي للعنف ضد املرأةلتعزيز العدالة اجلنائية 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي للعنف  تدابريتعزيز و  ؛ومنهاج العمل ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين

يف جمال منع اجلرمية والعدالة  ابري العمليةالقرار األخري حتديث االسرتاتيجيات النموذجية والتد. و تضمن ضد املرأة
 .للقضاء على العنف ضد املرأة  اجلنائية

 

تعيني بالنساء والنزاع املسلح  ولحأكتوبر تشرين األول/أبريل و نيسان/يف  لس األمن جملن ان رئاسيايانب رح و 
وضع  اودعم املسلحة النزاعات يف املرأة ضد اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني و والسرتوم ممثال خاصاً جمار 

( بشأن 2000) 1325 رقم جمموعة من املؤشرات املقرتحة لالستخدام على املستوى العاملي لتتبع تنفيذ القرار
ديسمرب، طل  اجمللس من األمني العام أن كانون األول/يف قرار   . ووحلها النزاعاتاملشاركة الكاملة للمرأة يف منع 

( بشأن 2009) 1888 رقم( و 2008) 1820 رقم تنفيذ القراراتب خاصة ائمةق تقاريره السنويةتتضمن 
 األطراف املشتبه يف ارتكا م جرائم االغتصاب والعنف اجلنسي األخرى يفو  ،العنف اجلنسي والنزاع املسلح

 .جدول أعمال اجمللس يفع نزا الحاالت 
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 قضايا اقتصادية واجتماعية :الجزء الثالث
 (1197-1183)ص  الفصل الحادي عشر

 المسنونو األطفال والشباب 
 

صندوق األمم  ؛1183، 2002 بالطفل املعنية االستثنائية العامة اجلمعية دورةمتابعة  :1183 ،األطفال
متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة : 1193 ،المسنون .1192 ،الشباب .1184 ، املتحدة للطفولة

(2002 ،)1193. 
 

العمل على إعطاء األطفال أفضل بداية يف ) اليونيسيف(مم املتحدة للطفولة األ صندوق واصل ،2010 يف
ة منطقو  ابلد 150 تعاون اليونيسيف مع أنشطته، إطار يفو  .احلياة والتغل  على الفقر والعنف واملرض والتمييز

ساسي واملساواة التعليم األ ؛ومنا ه احلياة قيد على الصغري الطفل بقاء  :ركز على نسة جماالت رئيسيةو ، إقليما و
محاية األطفال من  )اإليدز(؛ متالزمة نقص املناعة املكتس / وفريوس نقص املناعة البشرية األطفال ؛بني اجلنسني

 وفرت و والدعوة يف جمال السياسات والشراكات من أجل حقوق الطفل ؛العنف واالستغالل وسوء املعاملة
 عاجلة آثار الكوارث الطبيعية يف هاييتملأكرب  جهود  دصيص، مع دولة 98 يفالطوار  استجابة خدمات 

 هاملدير التنفيذي اجلديد، السيد أنطوين ليك، عمل بدأ مايو،/أيار األول من يف . وباكستانو 
 .واليتهالصندوق خالل السنة األو  من  عمل  ا دولة 22 بزيارة اليونيسيف، مع
 

 11 - 2010أغسطس /آب 12) احلوار والتفاهم املتبادل :الدولية للشبابالسنة و احتفل العاص ب

تعزيز  كان هدفها  اليت و .جمموعة متنوعة من األحداث واملؤمترات واملبادرات من خالل (2011أغسطس /آب
نسان االتصال عرب األجيال والثقافات واألديان واحلضارات، والدفاع عن مباد  السلم واحرتام حقوق اإل

من أجل  ، مجيع املستويات على ، بالشباب الصلة ذاتنشطة األ يفمم املتحدة األ مةنظم تتعاونو  .والتضامن
بالشباب  النهوض جمال يفمم املتحدة كيانات األ  من اعشر كيان سبعة. وقام تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب

دعم سياسات حتسني فرص العمل و  ،املناعة البشريةالربامج املتعلقة بفريوس نقص  هود لتعزيز تنفيذببذل اجل
 .واحلماية للمراهقات

 

على اجلهود  األول التقرير ركزو ، 2002 اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة مني العام تقريرين بشأن متابعةقدم األو 
شاركة يف التنمية الرفاهية واملاستعراض حالة الوضع االجتماعي و  بينما ركز الثاين علىاملبذولة على الصعيد الوطين، 

تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية املتعلقة ل عملهاوقد واصلت األمم املتحدة  .يف مجيع أحناء العاص املسننيوحقوق 
يف و  ها.وطرق استعراض هاآليات حتسينو تنفيذ اخلطة،  نع تقريرامني العام األ قدم و ،2002 لعام بالشيخوخة

 نظام منظمات اجملتمع الدويل وو اجمللس االقتصادي واالجتماعي توصيات إ  الدول األعضاء قدم يوليه، /متوز
  دفديسمرب، أنشأت اجلمعية العامة فريق عمل /يف كانون األول. و واصلة تنفيذ هذه اخلطةملمم املتحدة األ

 .لألشخاص األكرب سنا اإلنسانتعزيز ومحاية حقوق 
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 اقتصادية واجتماعيةقضايا  :الجزء الثالث
 (1217-1198)ص  الفصل الثاني عشر

 الالجئون والمشردون
 

محاية الالجئني  ؛1198، سياسة الربنامج: 1198 ،الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية
 .1215 ، اإلدارية املسائل املالية و؛ 1213، سياسة التنمية والتعاون ؛1203 ومساعدهتم،

 

يف عام مليون  36.5 من الالجئني لشؤون املتحدة لألمم السامية املفوضية اهتمام موضععدد األشخاص اضفض 
  ممليون منه 7.2مليون الجئ،  10.6 بما في ذلك ،2010عام  يف شخصمليون  33.9 إ  2009
 مقابل شخصمليون  3.5عدد األشخاص عدميي اجلنسية وبلغ  .أوضاع اللجوء املمتد لفرتات طويلةيعيشون 

األشخاص عدميي اجلنسية، مع  حصرالتغيريات املنهجية يف نتج هذا االضفاض عن  . و2009 مليون  يف 6.6
 27.5 عدد املشردين داخليا بنحو يقدرشخص. و  مليون 12 مبا يقارب قادرعدد فعلي من عدميي اجلنسية 

 وهو، 197.600 عدد الالجئني قُدرو .املفوضيةمن احلماية واملساعدة  ونتلقمنهم يمليون  14.7،حوايل مليون
س أد  مستوى بلغ  األشخاص املشردين داخليا العائدين وعلى النقيض من ذلك، فهن عدد ا.عام  20يف  جلُا

 .سنة 15ما يقرب  على مدارعلى وهو األمليون،  2.9
 
 ، جهود حامسة بذلت وقد املفوضية، و اهتمام موضعمليون شخص  10 الصحراء جنوب أفريقيا تاستضافو 

 جنوب الصومال،و يف وسط و  . لحفاظ على سالمتهم من العنف واالغتصاب واالستغاللل ،يف مجيع العمليات
 البالد داخلد عشرات اآلالف من الناس يشر إ  تاستمرار االضطرابات السياسية والعنف واجلفاف الشديد  أدى
، معظمهم داخلي مشردحوايل مليون و  ئاالج 42.00حوايل نابية عودة التطورات اإل مشلت . وعرب حدودهاو 

  ،عامالزامبيا خالل كونغوليا من   9.250حوايل   الوطن إ  أعيد و .الكربىيف أفريقيا الوسطى ومنطقة البحريات 
يف مجهورية  ابوروندي االجئ 162.000 وايلحل اجلِْنِسي ة ماِنَحت و  .البلد هذاالعودة املنظمة من  بذلك لتغلق

ديسمرب على تقد  املساعدة إ  الالجئني /يف كانون االولاملنعقدة اجلمعية العامة  عملت . وتنزانيا املتحدة
 .والعائدين واملشردين يف أفريقيا

 

على تعزيز آليات  ركزت املفوضية املفوضية، اهتمام موضع مليون شخص 4.6تا استضاف  اللتني  ويف األمريكتني
 .إناد حلول شاملة، وتعزيز الشراكاتو احلماية، 

 

مم مفوضية األ قيام مع ،املفوضية اهتمام موضعمليون شخص  10.8استضافت منطقة آسيا واحمليط اهلاد  و 
إناد حلول حلاالت و ، السياسي اللجوء وحقماية احلعلى ضمان  تتركز بأنشطة  ون الالجئنيؤ املتحدة لش
 .عدميي اجلنسية األشخاص، وضمان احلماية واحللول الدائمة للمشردين داخلياً، ومحاية  املمتدةالالجئني 
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 واملشردين الالجئني من كبرية أعداداً  أنتجت أيضا فه ا أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة استضافت وكما
 هذااحلماية ضعيفة،  مساحة والتزال .شخص مليون 4.5 حبوايل قدروا اللذين اجلنسية عدميي والسكان داخليا،

 .حتقيق مهامهاقدرة املفوضية على السياسي م للجوء اعدم وجود نظأعاق و 
 

. مليون شخص 4 يف أوروبا، اليت استضافتالسياسي  بطلبات للجوء اشخص 274.000 حوايلو تقدم 
ضمان احرتام مباد  احلماية الدولية، وتعزيز  يفون الالجئني ؤ أولويات مفوضية األمم املتحدة لش  ملجتو ا 

 .املفوضية اهتمام موضعاألشخاص ماية ومساعدة حلالعاملي  املساعدة وإناد حلول دائمة، وتعبئة الدعم
 

الالجئني على العودة الطوعية  لشؤونمم املتحدة ركزت جهود مفوضية األ يف البحث عن حلول دائمة لالجئني،و 
إ  أفغانستان،  خاصة  ، إ  الوطنالجئا  197.600 حوايل عيةاطو . وعاد واإلدماج احمللي وإعادة التوطني

 التحضريعلى  دولالالجئني يف خمتلف ال ًا منوقد ساعدت املفوضية عدد .العراقو مجهورية الكونغو الدميقراطية، و 
دول عدد ال. وبلغ عن طريق التعليم واالعتماد على الذات وتوفري املساعدة القانونية ،احمللي اجملتمع يف لالندماج
بينما ربامج جديدة، لأسبانيا و  وايجباراو  اجملربلغاريا و إنشاء مع  بلدا، 25 برامج إعادة التوطني العادية اليت تطبق
 .اليابان ورومانيا الربامج الرائدةتطبق 

 

الذين بشأن الالجئني املعوقني وغري املعوقني  اً اكتوبر استنتاج/األولاعتمدت اللجنة التنفيذية يف تشرين و 
مفوضية احتفلت ديسمرب، /األول يف كانونمبساعدهتم ومحايتهم. و  الالجئني لشؤونمم املتحدة مفوضية األ تقوم

 .إلنشائها بالذكرى الستني ون الالجئنيؤ األمم املتحدة لش
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث

 (1240-1218)ص  الفصل الثالث عشر
 التغذيةو  الصحة واألغذية

 

 غري معدية،الاألمراض  ؛1218، الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والسيطرة عليه :1218 ،الصحة
 ؛1228، العامة العامليةالصحة  1227، املالريا؛ 1226 التبغ، ؛1225 الصحي، صرفاملياه وال ؛1222

 .1236 من الغذائي،األ ؛1235 املعونة الغذائية، :1235 ،غذية والزراعةاأل .1233 سالمة الطرق،
 .1240 ،التغذية

 

 والتغذية السليمة الصحية التغطية توفري مم املتحدة جهودها للقضاء على اجلوع وواصلت األ، 2010عام  يف
 .للجميع

 

( اإليدز) متالزمة نقص املناعة املكتس /فريوس نقص املناعة البشرية كافحةمباجلمعية العامة التزامها و أكدت 
وقررت  .49و 15وفاة بني النساء بني سنال يف بارزوالسب  ال األطفال موت و مرض يف رئيسياً  سبباَ  كان الذي

االستجابة العاملية لفريوس نقص املناعة الستعراض  2011 اجلمعية العامة عقد اجتماع رفيع املستوى يف
مم املتحدة املشرتك املع  وفقا ملا ذكره برنامج األو ، يتالو  ،(اإليدز)متالزمة نقص املناعة املكتس  / البشرية

أقل  نس  بتسجيل أكلها تعطيأت بد، (اإليدز)متالزمة نقص املناعة املكتس  / بفريوس نقص املناعة البشرية
ق ،2010 يف  ايةو  .ديدةاجل اتصاباإلأو  تايوفمن ال نقص املناعة   بفريوسنيصابعدد األشخاص امل درُا
خ ويف العاص،  مليون شخص 34بذ البشرية  املناعة نقص لفريوس لالستجابة دوالر مليار 15 حنو صصُا
 . اإليدز/البشرية

  
عدية مبا املبشأن منع ومكافحة األمراض غري  2011 كما قررت اجلمعية العامة عقد اجتماع رفيع املستوى يف
يف  60 أكثر من ت يف حدوث تسببيتالو  ،السكرو فيها األمراض القلبية والسرطانات وأمراض التنفس املزمنة 

االفتقار إ  إمكانية الوصول إ  اخلدمات الصحية  اجلمعية العامة يف نظرتو  .املائة من الوفيات حول العاص
عضاء إ  تعزيز تعبئة املوارد املالية الدول األت نسمة، ودع مليار 2.6هلا تأثري على  كانساسية اليت  األ

 جرحى و قتلى يفكما نظرت اجلمعية العامة  .اخلدمات هذه حتسني تقد  من أجلوالبشرية  والتكنولوجية
دور ل منها إدراكا و .عقد العمل من أجل السالمة على الطرق 2020-2011  العقد توأعلن الطرق حوادث

شخص، دعت اجلمعية  مليارأكثر من على  أثرت تطرفا أشكاهلا أكثر يف واليتالزراعة يف القضاء على الفقر، 
 .2009 األمن الغذائيحول  ؤمتر القمة العامليملالعامة إ  متابعة منسقة 

 

دولة. كما  75مليون شخص يف  109.2 مليون طن مرتي من األغذية إ  5.7 العاملي اءوقدم برنامج الغذ
تيسري إقامة عالقات وثيقة مع اجمللس  بغرضاإلصالحات اإلدارية  يفاألمم املتحدة باللجنة الدائمة للتغذية  بدأت
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معاجلة  إ مم املتحدة بعدة أنشطة هتدف جامعة األ . وقامتجلنة األمن الغذائي العامليو االقتصادي واالجتماعي 
 .اجلوع وسوء التغذية

 

ماليني  5 أكثر من يسب  ذيس االقتصادي واالجتماعي الضرر الناجم عن استهالك التبغ، والوقد ناق  اجملل
 .والطفل األمعضاء إ  إدراج مكافحة التبغ يف جهودها الرامية إ  حتسني صحة ، ودعا الدول األحالة وفاة سنوياَ 

دولة  171اليت ارتفع عدد أعضائها إ   طارية ملكافحة التبغمنظمة الصحة العاملية إ  تنفيذ االتفاقية اإلو دعت 
تتسب  يف اجلهود الرامية إ  مكافحة املالريا، اليت  . وتابعت منظمة الصحة العامليةباإلضافة إ  االحتاد األورويب

يف مجعية الصحة العاملية  امندوب 2.800 أكثر من اجتمع مايو،/ويف أيار .سنة شخص كل 800.000وفاة 
 العامة العاملية. ملناقشة قضايا الصحة
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (1261-1241 ص) الفصل الرابع عشر

 المراقبة الدولية للمخدرات
 

مكت  األمم املتحدة املعين باملخدرات : 1241 ،لمكافحة إساءة استعمال المخدرات األمم المتحدةعمل 
 .1249 ،لمكافحة مشكل المخدرات العالميةالتعاون  .1245 جلنة املخدرات، ؛1241 واجلرمية،
 .1257 ،اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات: 1256 ،االتفاقيات

 

مم مكت  األو  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن طريق جلنة املخدرات و، مم املتحدةاأل واصلت ، 2010 يف
مكت  األمم  قدرو . تعزيز التعاون الدويل يف مكافحة مشكلة املخدرات العاملية ،املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 األقل ، على واحدة مرة ، يف العاص املشروعة غرياملخدرات  تعاطى منعدد  املخدرات واجلرميةب المعنياملتحدة 
 مدمينعدد  قدر حني يف. 2010عام  يف املائة من السكان البالغني يف 5 ، أوشخصمليون   230 بنحو
 .يونمل 27 بنحوملخدرات ا

 

اهليئات  إ وقدم مكت  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املساعدة التقنية واملشورة القانونية والبحوث  
علی تطوير تشريعات حملية يف جمال عضاء وساعد الدول األ ،جمال مكافحة املخدرات مم املتحدة يفالرئيسية لأل
 خفضأنشطة يف جماالت مثل  فدتن، ا هذا العاموخالل  .وتنفيذ االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدراتاملخدرات 

غري  املخدرات، مع الرتكيز بوجه خاص على رصد حماصيل سبل العي  املستدامة ؛على املخدرات العرض والطل 
والشرعي  دعم العلميوال ؛االجتاهاتالبحث وحتليل و مجع البيانات، و  ؛الزراعة والقضاء على الفقرو املشروعة، 

تعزيز و  ؛مبادرات الربجمةو  قليميةالسياسة اإلو  ؛املختربات الوطنية واهليئات احلكومية الدوليةو عضاء، لدول األل
ومتابعة اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون ؛ الشراكات داخل منظمة األمم املتحدة ومع اجملتمع املدين

 .أجل وضع اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العامليةمن  2009ل الدويل
 

دورهتا  ، املخدرات لوضع السياسات املتعلقة مبراقبة الرئيسية هيئة األمم املتحدة، وهي جلنة املخدراتو عقدت 
اجمللس  من طرف مألجل اعتمادهين قرار واحد و  بتحليلخالهلا  أوصتو مارس، /الثالثة واخلمسني يف آذار
 تعاطي من الوقايةقليمي والدويل، بشأن مواضيع مثل التعاون اإل قراراَ  15 تاعتمدكما االقتصادي واالجتماعي،  

 .املخدرات تعاطي جمال يف االجتاهات الناشئة يفو التنمية البديلة و  ،املشروعة غري املخدرات
 

مسألة الفساد املتصل باملخدرات، مما قوض اجلهود الدولية الرامية إ   املخدرات ملراقبة الدولية اهليئةت استعرضو 
التحديات اليت تواجه اجملتمع  تناقشكما  .اخلاضعة للمراقبة املخدراتالقضاء على املشاكل املتصلة بتعاطي 

اجه تلك وكيف كانت احلكومات تو كافحة املخدرات، مل الرئيسيةالدويل يف تطبيق االتفاقيات الدولية الثالث 
حتليل و إلشراف على تنفيذ االتفاقيات، ا اهليئة واصلت و هذا .وما هي اإلجراءات اليت ن  أن تاتخذ التحديات
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الرقابة الوطنية واالمتثال للمعاهدة،  في نقاط الضعفانتباه احلكومات إ   لفتو العاص،  يفحالة املخدرات 
 .الوطين والدويلتوصيات بشأن إدخال حتسينات على الصعيدين وإصدار 

 

التهديدات اخلطرية اليت يشكلها هتري  املخدرات واجلرمية املنظمة  إ قلق بجملس األمن  أشارفرباير، /يف شباطو 
عن  ألمن الدويل. ودعا الدول األعضاء إ  زيادة التعاون الدويل واإلقليمي، فضالَ على ا العابرة للحدود الوطنية

، وذلك ملواجهة اإلنتاج  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات تعاو ا مع مكت  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية و
 جتار يف املخدرات.، وحتديد االجتاهات الناشئة يف جمال االهاجتار فيوالطل  عليها واإل للمخدرات غري املشروع

 
مكت  األمم املتحدة املعين  التقدم الذي أحرزهإ   يواالجتماع ياجمللس االقتصاد أشاريوليه، /يف متوزو 
ديسمرب، /يف كانون األولو  .اإلقليميةيف وضع  ج برناجمي متكامل يضم املواضيع والربامج  املخدرات واجلرميةب

عالن داف والغايات املبينة يف اإللتنفيذ إجراءات حتقيق األهالالزمة  دعت اجلمعية العامة الدول إ  اداذ التدابري
مسؤولية  ين مكافحة مشكلة املخدرات العاملية هعلى أكدت من جديد أو  .2009 وخطة العمل السياسي

مكافحة مشكلة  إ صعدة الثنائية واالقليمية والدولية الرامية عامة ومشرتكة، وتعهدت بتعزيز التعاون على األ
 .ةاملخدرات العاملية مبزيد من الفعالي
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (1270-1262 ص) الفصل الخامس عشر

 حصاءاتإ
 

أنشطة ؛ 1266 إحصاءات دميغرافية واجتماعية، ؛1262، حصاءات االقتصاديةإ :1262 ، اللجنة اإلحصائية
 .1268 ،األخرى إحصائية

 

اإلحصاءات، وال سيما من خالل اللجنة  جماالتيف خمتلف  اواصلت األمم املتحدة أعماهل ،2010 عام يف
الفين ضمون امل علی اللجنة صادقتفرباير، /يف شباط . واإلحصائية والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة

لحصول لخطة عمل  دتواعتم ؛حصاءات الزراعيةلتحسني اإللوضع اسرتاتيجية دولية التوجيهات االسرتاتيجية و 
 وسعتو  ؛دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات اعتمدت كما؛  ضائععلى إحصاءات التجارة الدولية للب
 على  صادقت و ؛2008، احلسابات القومية نشر نظامل اخطط وضعت و ؛نطاق برنامج املقارنات الدولية

  .هارصدو  األهداف اإلمنائية لأللفيةب املتعلقةنتاج البيانات إلو املبادرات  التحسينات
   

لرحصاء حتت  ا عاملي ايوم 2010 اكتوبرتشرين األول/ 20يوم ت اجلمعية العامة حدد ،يونيه/حزيران 3 يفو 
.  واملهنيةوالتكامل لى قيم أساسية من اخلدمة ع ةمرتكز ، "االحتفال باإلجنازات الكثرية لرحصاءات الرمسية"شعار 

 موقع إطالقوالدويل، مبا يف ذلك  اإلقليميشعبة اإلحصائية أنشطة ترونية على الصعيد الوطين و ال كما نظمت
 .خمصص الكرتوين

  



2010 املتحدة، األمم حوليةمستخلص   

178 

 

 قضايا قانونية :الجزء الرابع
 (1289-1273 ص) الفصل األول

 محكمة العدل الدولية

 

 ،مسائل أخرى .1286 ،إجراءات الفتاوى؛ 1273، الدعاوى القضائية: 1273 ،العمل القضائي للمحكمة
 .1289 تسوية املنازعات، يف ملساعدة الدول يناالستئماالصندوق  ؛1289، احملكمةوتنظيم اء أد :1289

 

 دعوى قضائية 17وعرض عليها تسعة أوامر، و ثالثة أحكام  حمكمة العدل الدولية أصدرت ، 2010  عام يف
أشار  ،أكتوبر/تشرين األول 28 ويف رسالة قدمها إ  اجلمعية العامة يف يف و .للحصول على فتوىوطلب واحد 
 إ  2009 اغسطس 1 من  املمتدة، إ  أنه خالل الفرتة  أوادا هيساشي القاضي، العدل الدوليةرئيس حمكمة 

 ،وسع نطاقا من أي وقت مضىاألحملكمة تغطيتها إ  ااحلاالت اليت أسندت كان عدد  ،2010 يوليو 31
وأضاف أن زيادة جلوء الدول ا  حمكمة العدل  متميزة. جوان  قانونية ووقائعيةتعرض كل حالة   حيث كانت

أ ية سيادة القانون يف اجملتمع بالدولية يف التسوية القضائية للنزاعات يدل على زيادة الوعي بني قادة هذه الدول 
 .الدويل
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 قضايا قانونية :الجزء الرابع
 (1320-1290 ص) الفصل الثاني

 المحاكم والهيئات القضائية الدولية
 

 ؛1295 مكت  املدعي العام،؛ 1290،  دوائر المحكمة :1290، ليوغوسالفيا السابقة المحكمة الدولية
مكت  ؛ 1298، دوائر احملكمة :1298 ،لرواندا المحكمة الدولية .1296 تمويل،ال ؛1296، قلم احملكمة
تنفيذ اسرتاتيجيات  :1305 ، أداء المحاكم .1303 مويل،؛ الت1303، قلم احملكمة ؛1302 املدعي العام،

 .1371 ، دوائر احملكمة :1314 ،المحكمة الجنائية الدولية .1305 ، اإلجناز

 

 .على إجناز واليتيهمااحملكمتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا ، عملت 2101 عام يف

الدويل اليت  اإلنسايناملسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون  األشخاصاحملكمة الدولية حملاكمة  واصلت
 .لرجنازمع اسرتاتيجيتها  متشياَ   وذلكتعجيل يف إجراءاهتا، ال 1991 ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ

 6 يفو  األحكام. دائرة استئنافوحكمني ببتدائية االدائرة بال واحداً   اً ، أصدرت احملكمة حكم هذا العاموخالل 

، واحدة يف عشر حماكمات متبقية أصلأربع من  ، 2011 يف ، أن تكتملكان من المتوقع  ،ديسمرب/كانون األول
 .2014 حبلول  اية واالستئنافات المتبقية ، 2013واحدة يف  ، و2012

 

من  هابادة اجلماعية وغري إلعمال اأاحملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة االشخاص املسؤولني عن و واصلت 
عمال أاالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا، واملواطنني الروانديني املسؤولني عن 

كانون  1من  املمتدةيف الفرتة بادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورة اإل
 ،2010 فيف .حتقيق اسرتاتيجيتها لرجنازالعمل على  1994 ديسمرب/ولكانون األ 31إ  يناير /الثاين

حكام األعدد  بذلكصل ستئناف لياال بدائرةنسة أحكام و الدائرة االبتدائية ستة أحكام ب أصدرت احملكمة
 .ال زالوا مطلقي السراح آخرين  10 غري أنالفارين،  أحد وألقي القبض على .10قية إ  تبامل
 

 أمرا  أصدرت و االت املثرية للقلق يف نسة بلدان.احلاحملكمة اجلنائية الدولية أعماهلا فيما يتعلق بوقد واصلت 
 وكانت. مجاعية إبادة جرائم 3 بارتكاب الهتامهعمر حسن أمحد البشري، رئيس السودان، على  القبض بهلقاء ثانيا

 اً األمني العام لألمم املتحدة مؤمتر عقد يونيه، /وحزيرانمايو /يف أيارو  .ال تزال ححن  اية العاماعتقال تسعة أوامر 
ظام بنالتزامها  أعادت تأكيدعالن كمباال، و إطراف الستعراض نظام روما األساسي، حيث اعتمدت الدول األ

 .العاملية والنزاهة فضالً عنالكامل، ب هتنفيذو  روما األساسي
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 قضايا قانونية :الجزء الرابع
 (1355-1321)ص  الفصل الثالث

 قضايا قانونية دولية

 

العالقات الدولية بني  ؛1321، جلنة القانون الدويل :1321 ، لعالقات السياسية الدوليةلجوانب قانونية 
القانون  .1338 املعاهدات واالتفاقات،؛1336، العالقات الدبلوماسية ؛1328،  الدول والقانون الدويل

سيادة القانون  :1347 ،مسائل أخرى .1339 القانون التجاري الدويل،جلنة  :1339 ،االقتصادي الدولي
 .1354 ، عالقات الدول المضيفة ؛1348 مم املتحدة،تعزيز دور األ ؛1347 على الصعيدين الوطين والدويل،

 

للقانون  التدرنيني التدوينو واصلت جلنة القانون الدويل دراسة املوضوعات املتعلقة بالتطوير ، 2010 عام يف
 11 فيها مباتوجيهية بشأن التحفظات على املعاهدات، الباد  باملخاصا  امشروع 59 كما اعتمدت .الدويل

 جتاه التفاعالت وازيةواملسائل املتعلقة ي االحتجاجات تنظيمتتناول حرية  اليتتوجيهية الباد  بامل خاصا امشروع
اعتماد من انتهت اللجنة   هكذا و .اإلعالنات هذه على الفعل رد و اإلعالنات التفسريية وازيةيالتحفظات و 

بشأن مشروع مواد  14 جلنة الصياغة علیأيضا  لجنةال عرضت و .موعة من مشاريع املباد  التوجيهيةجمل مؤقت
كما اعتمدت اللجنة نسة  .مشروع مواد بشأن آثار النزاعات املسلحة على املعاهدات 17، واألجان  طرد 

بشأن املوارد الطبيعية  هافرق عمل تكوين بهعادة. وقامت مواد بشأن محاية األشخاص يف حاالت الكوارثمشاريع 
، األجلبرنامج عمل طويل  و،  (حماكمته أو اجملرم تسليم مبدأ) االلتزام بالتسليم أو احملاكمة بشأن واملشرتكة، 
كما أنشأت اللجنة  .الزمن عرب وباملعاهدات" رعاية األكثر الدولة شرط" مبوضوع املعنية الدراسية فرقهافضال عن 
 .تسوية املنازعاتلإجراءات وأسالي  العمل و برنامج  يفللنظر فريق دطيط 

 

 .وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدويلل العملاللجنة املخصصة اليت أنشأهتا اجلمعية العامة  واصلتو 
مة األمم املتحدة واملنظمات و كيانات منظو مني العام عن التدابري اليت ادذهتا الدول يوليه، أبلغ األ/يف متوزو 

 و .لجمعية العامة املتعلق بالتدابري الرامية إ  القضاء على اإلرهاب الدويلل 1994 عالنإتنفيذ لاحلكومية الدولية 
كتوبر فريق عمل بغية وضع الصيغة النهائية أ/وليف تشرين األ املنعقدة لجمعيةل (القانونية(اللجنة السادسة  أنشأت

رهاب وأساليبه مجيع أعمال اإل بهدانةاجلمعية العامة قامت ديسمرب، /يف كانون األولو  .ملشروع االتفاقية الشاملة
 عامليةالوممارساته على اعتبار أ ا أعمال إجرامية ال ميكن تربيرها، ودعت الدول إ  تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة 

 .ملكافحة اإلرهاب على الصعيد الدويل واالقليمي ودون االقليمي والوطين
 

 دليل و ،2010 ة يف عامعدلبصيغتها امل لتحكيماعد قوا مم املتحدة للقانون التجاري الدويلجلنة األو اعتمدت 
واجلزء  ،الفكرية املمتلكات يف الضمانية باحلقوق املتعلق امللحق: املضمونة املعامالت بشأن التشريعي األونسيرتال

 سياق شركات يفالعاملة جمموعات مب اخلاصالتشريعي بشأن قانون اإلعسار  ألونسيرتالاالثالث من دليل 
التحكيم والتوفيق، وقانون اإلعسار و ،  االشرتاءب املتعلقة القواننيالعمل على  ت اللجنة يفاستمر و  .عساراإل
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يف جماالت التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، وتسوية  مستقبالَ العمل  يف نظرت وواملصاحل الضمانية، 
على عقد ندوة  ت اللجنةوافقو التمويل الصغري، ب فيما يتعلق .واملصاحل الضمانية وقانون اإلعسار املنازعات،

 .هاعملاليت تدخل يف نطاق و التمويل الصغري بالستكشاف القضايا القانونية والتنظيمية احمليطة 
 

املقرتحات و مور األ بعضبتعزيز دور املنظمة النظر يف و املتحدة  األمماللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق و واصلت 
تنفيذ أحكام و  دف تعزيز املنظمة،  ذلكو ،  مواضيع أخرى ضمن، الدوليني األمن السلم و ةنيااملتعلقة بص

 .املتضررة من تطبيق اجلزاءات مبوج  الفصل السابعامليثاق املتعلقة بتقد  املساعدة إ  الدول الثالثة 

، مبا  املتحدة لدى األمم البعثات الدائمة القضايا اليت أثارهتا جلنة العالقات مع البلد املضيف عددا من تناولتو 
مسألة أمن  و تأشريات الدخول اليت يصدرها البلد املضيف، و تعجيل إجراءات اهلجرة واجلمارك، قضايافيها 
 .ثات وسالمة موظفيهاالبع
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 قضايا قانونية :الجزء الرابع
 (1391-1356)ص  الفصل الرابع
 قانون البحار

 

تطورات ؛ 1370 املؤسسات املنشأة مبوج  االتفاقية، :1356 ،اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحار
 .1391 احمليطات وقانون البحار، شؤونشعبة  ؛1372، التفاقيةبا متصلةأخرى 

 

 1982 مم املتحدة لقانون البحارتفاقية األال القبول العاملي تعزيزمم املتحدة األ واصلت ، 2010 عام يف
فظ وإدارة حب يتعلقواآلخر تنفيذ اجلزء احلادي عشر من االتفاقية ب ، أحد ا يتعلقواالتفاقني التنفيذيني اخلاصني  ا

 .االرحتالك كثرية امسرصدة األأرصدة السمكية املتداخلة املناطق و األ
السلطة الدولية لقاع البحار، واحملكمة الدولية   -االتفاقية  أنشئت مبوج املؤسسات الثالث اليت  تعقدو 

 .العام هذادورات خالل عدة  –ي لقانون البحار وجلنة حدود اجلرف القار 

رصدة السمكية إ  تقييم فعالية االتفاقية تنفيذ اتفاق األ املؤمتر االستعراضي املستأنف بشأن سعى مايو،/يف أيارو 
 .االرحتالك كثرية امسرصدة األأرصدة السمكية املتداخلة املناطق و ضمان حفظ وإدارة األل
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 قضايا مؤسسية وإدارية والقضايا المتعلقة بالميزانية: الجزء الخامس
 (1423-1395)ص  :الفصل األول

 المتعلقة باألمم المتحدةمسائل إعادة الهيكلة والمسائل المؤسسية 
 

احلكومية  اآلليات .1407 ،المسائل المؤسسية .1395 صالح،برنامج اإل :1395 ،إعادة الهيكلة مسائل
اجمللس  ؛1411 جملس األمن، ؛1409 اجلمعية العامة، :1409، اآلليات المؤسسية .1407 الدولية،

مسائل  ؛1412 ليات املؤسسية،اآل :1412، والتعاون الرقابةالتنسيق و .1411 االقتصادي واالجتماعي،
شاركة امل ؛1414 التعاون مع املنظمات، :1414 ،األمم المتحدة ومنظمات أخرى .1413 أخرى، تنسيقية

 .1422 مم املتحدة،يف عمل األ

 

 رتشيدب وذلكمم املتحدة على نطاق املنظمة ق األيسنتعزيز تلاجلمعية العامة خطوات  ، ادذت2010 عام يف
ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وتعزيز إدارة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، با املتعلقةالرتتيبات املؤسسية 

 املشمولة الثمانية للبلدانمؤمتر ثالثي رفيع املستوى  استعرضيونيه، /يف حزيران . ووحتسني متويل هذه االنشطة
يف  اَ. ومقرتحات للمضي قدموقدم ربنامج ال"  الدروس املستفادة من األداء توحيد" ملبادرة التجريف بالربنامج
هيئة األمم  أنشئتمبوجبه  الذيو سق على نطاق املنظمة، ناتحقيق التل اً يوليه، اعتمدت اجلمعية العامة قرار /متوز

 نقل و دمج خالل نماألمم املتحدة للمرأة،  هيئةعرف باسم ت اليت واملتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 
وصندوق  ،ةأوشعبة النهوض باملر  ،ةأمهام مكت  املستشار اخلاص للقضايا اجلنسانية والنهوض باملر  و اليات و
كما رحبت  .الكيانهذا ة إ  أجل النهوض باملر أللبحث والتدري  من  واملعهد الدويل ،ةأملر تنمية امم املتحدة لاأل

 ةكمو مم املتحدة يف احلتأكيد الدور الرئيسي لأل إعادة"موضوع  بتحديداجلمعية باقرتاح رئيس اجلمعية العامة 
 نعية غري رمسية عو مناقشة موض عزمه تنظيمب املناقشة العامة يف الدورة اخلامسة والستني و ة" ليكون حمورالعاملي
 .مانة العامةأللاملساءلة اجلديد هيكل  بشأنمني العام اقرتاح األ يف نظرت ، و2011ة يف العاملي ةكمو احل

جهزة بأبتنشيط اجلمعية العامة على أسالي  عمل اجلمعية ودورها وعالقتها  املعين املخصصعمل الفريق و ركز 
 .كت  رئيس اجلمعية العامةملتعزيز الذاكرة املؤسسية و مني العام اختيار وتعيني األو خرى، مم املتحدة الرئيسية األاأل
. كما سبتمرب/أيلول 14 الدورة اخلامسة والستني يف تافتتحو الرابعة والستني،  هتااجلمعية العامة دور استأنفت  و

 ؛التنمية، ومؤمتر القمة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية من أجل تمويلالملستوى املعين بارفيع الرابع احلوار  عقدت
 وتقدمتنشيط عمل مؤمتر نزع السالح و  البيولوجيالسنة الدولية للتنوع  بشأنواجتماعات رفيعة املستوى 

ملواصلة  موريشيوس السرتاتيجية اخلمس السنوات استعراضو ؛ نزع السالحبشأن طراف فاوضات متعددة األامل
لذكرى لاالجتماع التذكاري و   تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 .منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرةاخلمسني إلعالن 

من  ها عمليات حفظ السالم وغري و للتعامل مع الصراعات اإلقليمية،  ارمسي اجتماعا 187األمن  عقد جملسو 
 .من الدولينيالسلم واأل احلفاظ علىاملتصلة ب القضايا
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رفيع املستوى  خاصاً  واالجتماعي اجتماعاً ضافة ا  دورته التنظيمية و املوضوعية، عقد اجمللس االقتصادي وباإل 
مم ، ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر األ(جمموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل) مع مؤسسات بريتون وودز
 .املتحدة للتجارة والتنمية

جلنة الربنامج والتنسيق تقرير االستعراض العام السنوي جمللس الر ساء  اقشت، نية أخرىمسائل تنسيق إطاريف و 
 بشأنمني العام تقارير األ عدد من يفاالجتماع  نظرالتنفيذيني ملنظمة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، يف حني 

 .التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية
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 والقضايا المتعلقة بالميزانيةقضايا مؤسسية وإدارية : الجزء الخامس
 (1447-1424)ص  الفصل الثاني

 تمويل وبرمجة األمم المتحدة 
 

 ؛1425، 2011-2010 مابني لفرتةل يزانيةامل :1425 ، مم املتحدةميزانية األ .1424 ، الوضع المالي
 .1440 ،تقييمال :1440 ،مساهماتال .1438، 2013-2012 مابني لفرتةل امليزانية الربناجميةخمطط 

والمالي لألمم  داري واملايلداء اإلاستعراض األ ؛1444 ممارسات اإلدارة املالية، :1442 ، مراجعةالالحسابات و 

أداء  ؛1446، 2013-2012لعام  سرتاتيجياالطار :اإل1446 ،تخطيط البرامج. 1445 ، المتحدة
 .1447 الربنامج،

 

 .حتسن يف بعض املناطق تسجيلمع  بالتفاوت عموما املتحدةمم املالية لأل اتسمت الوضعية ، 2010عام  خالل
جمموع  ارتفع. و 2009 دوالر يف مليار 9 معمليار دوالر مقارنة  12.5إ   الكليتقييم ال ارتفع، عامويف  اية ال
دوالر لعمليات مليار  2.5 أقل منمليون دوالر للميزانية العادية و  351 من أكثر إ  سددةاملغري  املقررة األنصبة

األرصدة النقدية  تاضفضو  .2009مليار دوالر يف  1.85و مليون دوالر 335 مع مقارنةحفظ السالم، 
الديون  بلغت مليون دوالر للميزانية العادية، بينما 412مع ميع الفئات، باستثناء عمليات حفظ السالم، جل

مليون  539 واملعدات اململوكة للوحدات مبلغتشكيل وحدات الشرطة و املستحقة للدول األعضاء عن القوات، 
 138 لميزانية العادية ويف الوقت احملدد إ ل كامل أنصبتها املقررةعدد الدول األعضاء اليت سددت  وارتفع  .دوالر
 دولة.
 
اليت بلغ  2011-2010 لعاميمليزانية املنقحة ا اعتماداتاجلمعية العامة  اعتمدتديسمرب، /يف كانون االولو 

املنقحة  اتاالعتماد نع 208.273,500 زيادة قدرها ميثلما  أي ، دوالر 5.367.234.700  جمموعها
اجلمعية األمني العام ت كما دع . دوالر   5.158.961.200  بلغت اليت و   مارس/آذار يف عليها املصادق

 5.396.697.200قدره  على أساس تقدير أويل 2013-2012 ل لميزانية الربناجميةه لإ  إعداد مشروع
 دوالر.

األعضاء يف ميزانية  الدول  املقررة ملسا ات األنصبةمنهجية إعداد جدول  مراجعة االشرتاكاتجلنة و واصلت 
واصلت اجلمعية العامة و  .التسديد متعددة السنوات عمليةاملتأخرات من خالل  سدادوتشجيع  األمم املتحدة
 .واملايل للمنظمةداري اإل األداءاستعراض كفاءة 

 يةطة الربناجمعتمدت اخلا و 2013-2012 فرتةل  املقرتح االسرتاتيجي اإلطاراجلمعية العامة أيضا و ناقشت 
   .الفرتةلتلک املقرتحة لفرتة السنتني 
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 قضايا مؤسسية وإدارية والقضايا المتعلقة بالميزانية: الجزء الخامس
 (1494-1448)ص  الفصل الثالث

 إدارية والمسائل المتعلقة بالموظفينمسائل 
 

؛ إدارة 1445 ،خرىأدارية إمسائل  .1448 ،الرقابةصالح االداري واإل :1448 ،المسائل االدارية
 شؤون. 1463 مم املتحدة،األ  وممتلكاتمباين؛ 1461 مم املتحدة،األ فيعلومات نظم امل ؛1454، املؤمترات
 ،األخرى شؤون الموظفين؛ 1473 املوظفني ، سالمة وأمن ؛1465، شروط اخلدمة :1465 ، الموظفين
 ؛1488، بالسفر مسائل متعلقة؛ 1486 ، الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة؛ 1478

 .1488 إقامة العدل،

 

الرقابة  ذلكداري للمنظمة، مبا داء اإلجلمعية العامة وهيئاهتا الفرعية استعراض األا واصلت  ،2010ل عام خال
 .املتحدة األمم مبوظفياملسائل املتصلة و الداخلية واخلارجية 

 العام املخططوأثر  ؛املؤمتراتوتسهيالت إدارة االجتماعات واالستفادة من خدمات يف  جلنة املؤمترات نظرت و
 ؛قدت يف نيويوركعيف االجتماعات اليت ا  ،ألمم املتحدةل الرئيسي قراملي مشل جتديد ذال املقر مباين لتجديد
 تعلقة بالوثائق، والرتمجة التحريريةاملسائل املو  ؛ العاملي النطاق على املؤمترات خلدمات املتكاملة يف اإلدارة تقدم وال

صيانة  يةاستمرار  يضمن أناألمني العام  من اجلمعية العامة طلبت ديسمرب،/األوليف كانون  و .يةر فو لوالرتمجة ا
 .املقر مباين لتجديد العام املخططتنفيذ   خاللمرافق تكنولوجيا املعلومات 

 

اليت تضم و  ،لمنظمةلاجلمعية العامة موارد إضافية لتنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  واعتمدت 
 .ساسيةإدارة املعرفة واملوارد واهلياكل األ تتناول ثالثة برامج

 يذلك نقل عدة آالف من موظف ، مبا يفاملقر مباين لتجديد العام املخطط تقدم ملموس يف تنفيذ أحرزوقد 
يف  الشروع افتتاح مب  املرج الشمايل وو  ، نفس املوقع يف َمْرَحِلينة أماكنأو خارج املوقع  أماكنمم املتحدة ا  األ
الرصيد غري املنفق  ، ترحيلديسمرب/ األولاجلمعية العامة، يف كانون  . كما أجازتمانة العامةاملؤمتر واأل مباينبناء 

 .2011إ   2010 من متويل التكاليف املعتمدة يف
. مم املتحدةجلنة اخلدمة املدنية الدولية شروط خدمة املوظفني يف النظام املوحد لأل ت، استعرضالعام هذاوخالل 

 .ديسمرب/ األولاملتعلقة مبختلف جوان  شروط اخلدمة يف كانون  توصيات اللجنة اجلمعية العامة وقد اعتمدت

 للقتل واجلرح. حيث تعرض البعض منهم ،2010 يف موظفي األمم املتحدةعلى عنيفة الهلجمات و استمرت ا

، واعتمدت مباد  اجديد اأمني انظام توضعو تعزيز بنية أمنية موحدة، لعلى ذلك، ادذت املنظمة تدابري  ورداَ 
 يعمال العنف ضد موظفأديسمرب، أدانت اجلمعية العامة مجيع /يف كانون األولو  .املقبولة للمخاطرتوجيهية 

 .جراءات للتحقيق يف هذه اهلجماتإثت الدول على اداذ وح مم املتحدةاأل
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على منح عقود  2011/يناير  الثاين كانون 1 يف  وافقت اجلمعية العامة فقد وفيما يتعلق بهدارة املوارد البشرية،
مانة العامة، وال سيما جهوده من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف األ كثفن يأمني العام   األإوطلبت  دائمة

النظام وضم  .مني العاماأل اليت أصدرهاللموظفني  ة اجلديدةاملؤقتبالقواعد  طت علماَ ايف املستويات العليا، وأح
 األمم حمكمة ،2009 عام الذى دخل حيز التنفيذ يف ،  ومم املتحدةالعامة لأل األمانةقامة العدل يف إلاجلديد 
 القانونية املساعدة تقد  مكت  ؛اإلدارة تقييم ؛ وحدة لالستئناف املتحدة األمم حمكمة ؛للمنازعات املتحدة
جنازات بهاجلمعية العامة  دتديسمرب، أشا/األوليف كانون و  .ومكت  أمني املظاص وخدمات الوساطة ؛ للموظفني

 .هتعزيز وادذت خطوات ل النظام اجلديد

الداخلية،  الرقابةمكت  خدمات و باملشرتيات،  تتعلقخرى أجراءات إ  2010 ادذت اجلمعية العامة يفو 
واحملكمة الدولية شروط خدمة القضاة املخصصني يف احملكمة الدولية لرواندا و ووحدة التفتي  املشرتكة، 

مانة العامة، والصندوق املشرتك ألا موظفي غريللمسؤولني  التعويضات روط اخلدمة ووش ،ليوغوسالفيا السابقة
مانة العامة، اللغات يف األ يدور متعددب مني العام ايضاً األ أشادوقد  .مم املتحدةللمعاشات التقاعدية ملوظفي األ
 .جلنسيواحلماية من االستغالل واالعتداء ا

 




