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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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  : سؤوليةامل إخالء

 ة،لمتحدا ألمما موظفي قبل من   ادهاعدإ يتم لمو سميةر ليست لترجمةا هذه ،لمنظمةا لعماأ عن ملعاا ألمينا تقرير اعد فيما 
 إدارة مع إلنترنتا عبر نيعملوو ةلمتحدا ألمما متطوعي لبرنامج نتابعو نمتطوعو نمترجمو هاعدأ سميةر غير ترجمة هي بل
  ةلمتحدا ألمما

   .ةلمتحدا ألمما حولية من دةالستفاا من لعربيةا باللغة لناطقينا اءلقرا تمكين جلأ من مإلعالا ونلشؤ

 

 

 
 

  



 مقدمة
 

 

 2011املتحدة لعام األمم حولية
 65اجمللد 

 المحتوياتفهرس 
v تصدير  

vii محتوياتال  

xiv  الحولية من 2011طبعة عام  عننبذة  

xv الحولية على اإلنترنت 

xvi حوليةال عادة في المختصرات المستخدمة  

xvii وثائقال بشأن مذكرة تفسيرية  

 أعمال المنظمة العام عن تقرير األمين 3

   

  أمنيةقضايا سياسية و  الجزء األول: 

 1 السلم واألمن الدوليين. 114

منع نشوب  ؛41 ،:  صيانة السلم واألمن الدوليني41 ، تعزيز السلم واألمن الدوليين تعز 
 السياسية البعثات ؛58 ، قضايا احلماية ؛51 ،صنع السالم وبناء السالم ؛48، الصراعات
 حفظ عمليات. 70 الدويل، اإلرهاب: 70 ،. تهديدات السلم واألمن الدوليين68 اخلاصة،
االستعراض الشامل  ،81 ،فظ السالملعمليات األمم املتحدة حل العامة اجلوانب: 79 ،السالم

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

 2 أفريقيا. 

 ومنطقة أفريقيا وسط: 97 الكربى، البحريات ومنطقة أفريقيا وسط. 90 أفريقيا، يف السالم تعزيز 118
 أفريقيا مجهورية. 117 بوروندي، ؛102 الدميقراطية، الكونغو مجهورية ؛97 الكربى، البحريات
 غرب. 132 رواندا،. 132 أوغندا،. 128 وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية ؛121 الوسطى،
. 174 سرياليون،. 162 ليبرييا،. 140 ديفوار، كوت.  133 اإلقليمية، القضايا: 133 أفريقيا،
 السودان: 189 األفريقي، القرن. 188 غينيا،. 186 ونيجرييا، الكامريون. 180 بيساو، غينيا

 إريرتيا. 261 إريرتيا،. 233 الصومال،. 232 والسودان، تشاد. 189 السودان، وجنوب
. 289 الغربية، الصحراء. 266 الليبية، العربية اجلماهريية: 266 أفريقيا، مشال. 265 وإثيوبيا،
 .296 املتحدة، اململكةو  موريشيوس. 296 وتونس، مصر: 296 أخرى، مسائل
 

 

 3 األمريكتين. 

. 298 وكوستاريكا، نيكاراغوا. 298 هندوراس،. 297 غواتيماال،: 297 الوسطى، أمريكا 124
 أخرى، مسائل. 305 املتحدة، األمم بعثة. 299 واألمنية، السياسية التطورات: 298 هاييت،
 .308 املتحدة، والواليات كوبا:  308

 

 

 4 والمحيط الهادئ آسيا. 125

 األمنية املساعدة قوة. 331 البعثة،. 311 واألمنية، السياسية التطورات: 310 أفغانستان، 
 التطورات: 351 العراق،. 336 العقوبات،. 335 املسلح، والصراع األطفال ؛331 الدولية،
 التزامات عدم. 356 ،الالحق التنمية صندوق آلية. 356 يونامي، ؛352 واألمنية، السياسية
. 358 الغذاء، مقابل النفط. 358 املسلح، والصراع األطفال. 357 ، السالح ونزع انتشار
 التعويضات جلنة. 360 واملفقودين، الكويتية واملمتلكات االسرى: 360 والكويت، العراق

. 362 واألمنية، السياسية التطورات: 362 الشرقية، تيمور. 361 املتحدة، وصندوق األمم
. 368 االنتشار، عدم: 368 الدميقراطية، كوريا الشعبية  مجهورية. 366 البعثة،. 366 البعثة،
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 السياسية التطورات: 372 نيبال،. 369 االنتشار، عدم: 369 إيران،. 369 أخرى، قضايا
 اهلند: 375 أخرى، مسائل. 373 واألمنية، السياسية التطورات: 373 اليمن،. 372 واألمنية،
 اإلمارات. 375 وكمبوديا، تايالند. 375 سريالنكا،. 375 باكستان،. 375 وباكستان،
 .376 املتحدة وإيران، العربية

 

 5 والبحر األبيض المتوسط أوروبامنطقة . 127

 السياسية التطورات: 387،كوسوفو. 378 السالم، اتفاق تنفيذ: 377، والهرسك البوسنة 
بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في   ؛386 ،بعثة االتحاد األوروبي ؛384 واألمنية،
بعثة مراقبي : 389 ،جورجيا. 389 ،جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا   ؛387 ،كوسوفو

 التطورات: 392 ،قبرص. 392 وأذربيجان، أرمينيا. 391 ،األمم المتحدة في جورجيا
 ،أخرى قضايا. 394 قربص، يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة ؛393 واألمنية، السياسية

 االقتصادي التعاون منظمة. 400 املتوسط، األبيض البحر منطقة يف والتعاون األمن تعزيز: 400
 .401 ،والتنمية 

 

 

 6 منطقة الشرق األوسط. 129

. قضايا 403 احملتلة، الفلسطينية األراضي ؛403 اجلهود الدبلوماسية،: 403 ،السالم عملية 
 ،لبنان. 438 ،املساعدة املقدمة للفلسطينيني ؛434 عامة، جوانب: 434متعلقة بفلسطني، 

 القرار تنفيذ ؛456 ،(2004) 1559 القرار تنفيذ ؛455 واألمنية، السياسية التطورات: 455
 العربية الجمهورية. 466 بلبنان، اخلاصة احملكمة ؛458 اليونيفيل، وأنشطة( 2006) 1701
هيئة األمم  .471 ، السوري الجوالن. 468 ،واألمنية  السياسية التطورات: 468 ،السورية

 .477 ، المتحدة لمراقبة الهدنة
 

 

 7 السالح نزع. 132

  نزع. 483 ،السالح نزع مجال في المتحدة األمم دور. 478 ، المتحدة األمم آليات 
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 حملكمة االستشاري الرأي ؛493 النووية، للتجارب الشامل احلظر معاهدة: 485 النووي، السالح
: 500 ،االنتشار عدم قضايا. 499 النووية، األسلحة استعمال حظر 498 الدولية ، العدل
 ؛506 الشامل، الدمار أسلحة انتشار عدم ؛505 الصواريخ، ؛500 االنتشار، حظر معاهدة
 ، الذرية للطاقة الدولية الوكالة ضمانات ؛511 االنتشار، وعدم السالح نزع جمال يف التعددية
 األسلحة؛ 517 النووية، األسلحة من اخلالية املناطق ؛516 املشعة، النفايات ؛513

 ؛521 ،(البيولوجية) البكرتيولوجية األسلحة: 520 ،والكيميائية( البيولوجية) البكتريولوجية
 االجتار بشأن معاهدة عقد حنو: 524 التقليدية ، األسلحة ؛522 الكيميائية ، األسلحة
 الضرر املفرطة التقليدية األسلحة اتفاقية ؛524 الصغرية، األسلحة ؛524 باألسلحة،

 نزع ؛532 لألفراد، املضادة األلغام ؛532 العنقودية، الذخائر ؛529 هبا ، املتعلقة والربوتوكوالت
 يف تسلح سباق حدوث منع: 538 ،أخرى قضايا. 533 الشفافية، ؛533 العملي، السالح
. 540 السالح ، ونزع والتكنولوجيا العلم ؛539 البيئية، املعايري مراعاة ؛538 اخلارجي، الفضاء

 املراكز: 541 ، اإلقليمي الصعيد على السالح نزع. 540 والتدريب ، والبحوث الدراسات
 .545 السالح ، ونزع للسالم اإلقليمية

 
 8 أمنية أخرىو  قضايا سياسة. 134

 اإلقليمية الجوانب. 551 الدميقراطيات، دعم: 551 ،الدوليين واألمن لسلمل العامة الجوانب 
 للقضاء عقد: 553 ،االستعمار إنهاء. 552 ،اهلندي احمليط: 552 ،الدوليين واألمن للسالم
 أخرى، قضايا ؛560 ،االستعراض قيد األقاليم ؛560 ، بورتوريكو ؛553 االستعمار، على

 األمم مؤمتر توصيات تنفيذ: 577 ،السلمية األغراض في الخارجي الفضاء استخدام. 572
 اليونيسبيس) السلمية األغراض يف واستخدامه اخلارجي الفضاء باستكشاف املعين الثالث املتحدة
 آثار. 581 القانونية، الفرعية اللجنة ؛578 والتقنية، العلمية الفرعية اللجنة ؛577 ،الثالث(
 لألمم العامة املعلومات: 590 ،المعلومات. 589. أمن المعلومات 586 ،الذري اإلشعاع
 .590 املتحدة،
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  اإلنسان حقوق: الثاني الجزء 

 1 اإلنسان حقوق تعزيز. 136

املفوضية السامية حلقوق   ؛603 اإلنسان، حقوق جملس: .603 ، آليات األمم المتحدة 
مناهضة تفاقية ا: 617 ، اإلنسانق حقوك صكو. 616أخرى،  جوانب ؛614 ،اإلنسان

 ،ةاالختياري ةوالربوتوكوليلسياسية والمدنية ق ابالحقوص لخاالعهد ا ؛619 ، يلعنصرالتمييز ا
 ، ةاالختياري يةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول ؛620
 املهاجرين، العمال اتفاقية. 622 الطفل، حقوق اتفاقية ؛621 التعذيب، مناهضة اتفاقية ؛621
 االختفاء من للحماية الدولية االتفاقية ؛633 اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية ؛633
: 638 ، أنشطة أخرى. 636 عامة، جوانب ؛636 اجلماعية، اإلبادة اتفاقية ؛634 القسري،

 يومال ؛645 ، التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ؛656 ،اإلنسانتعزيز العمل للنهوض حبقوق 
السنة الدولية  ؛649 احلقيقة، معرفة يف للحق العاملي اليوم ؛648 ، داون تالزمةملالعاملي 

 .649 ،1993متابعة املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام  ؛649 ،للمنحدرين من أصل أفريقي
 

 

 2 حماية حقوق اإلنسان. 138

 العنصري، والتمييز العنصرية: 651 ،احلقوق املدنية والسياسية. 650 ،الخاصة اإلجراءات 
التعرض لالنتقام بسبب التعاون مع هيئات حقوق  ؛663 ، املدافعون عن حقوق اإلنسان ؛651
 املعتقد، أو الدين حرية ؛671 األقليات، ضد التمييز ؛666 املهاجرين، محاية ؛665 ،اإلنسان
 قضايا ؛685 اإلنسان، وحقوق والدميقراطية القانون سيادة ؛680 املصري، تقرير يف احلق ؛674
إعمال احلقوق االقتصادية : 704 ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،. 691 أخرى،

 ؛704 التنمية، يف احلق ؛704 واملالية، االقتصادية األزمات تأثري ؛704 ، واالجتماعية والثقافية
 احلق يف السكن الالئق ؛721 الغذاء، يف احلق ؛720 املدقع، الفقر ؛720 االجتماعي، املنتدى

 الشواغل ؛733 التعليم، يف احلق ؛730 الثقافية، احلقوق ؛727 الصحة، يف احلق ؛726 ،
 .737 املستضعفة، الفئات ؛735 ،الرق والقضايا ذات الصلة، ؛734 والعلمية، البيئية
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 3 القطرية اإلنسان حاالت حقوق. 140

 الكونغو مجهورية ؛754 ديفوار، كوت  ؛754 ، بروندي: 754 ، أفريقيا. 753 العامة، اجلوانب 
مشال  ؛760 السودان، ؛758 الصومال، ؛757 ،ليبيا ؛ 757 غينيا، 757 الدميقراطية،
 ؛762 كولومبيا،  ؛761 بوليفيا،: 761 ،األمريكتني،؛ 761 ،تونس؛ 761 السودان،
مجهورية   ؛763 كمبوديا،  ؛763 ، أفغانستان: 763 ، آسيا. 762 هاييت، ؛762 غواتيماال،

 نيبال، ؛772 ميامنار، ؛771 قريغيزستان، ؛768 إيران، ؛764 ، كوريا الدميقراطية الشعبية
 ؛778 قربص، ؛778بيالروسيا،  ؛778 ، أوروبا والبحر األبيض املتوسط ؛777 ،اليمن ؛776

 .782 إسرائيل؛ حتتلها اليت األراضي ؛779 ، سوريا ؛779 ، الشرق األوسط
 

 

  واجتماعية اقتصاديةقضايا  الجزء الثالث: 

 1 سياسة التنمية والتعاون االقتصادي الدول. 142

 السعادة؛ 790التنمية والتعاون االقتصادي الدويل،  :789، العالقات االقتصادية الدولية 
؛ 797التنمية املستدامة،  ؛797 اإلنساين، األمن ؛796 والتنمية، الناس متكني ؛796 والرفاه،

واإلدارة  سياسة التنمية .810والتكنولوجيا ألغراض التنمية،  العلوم 805القضاء على الفقر، 
البلدان التي  تمجموعا .823اإلدارة العامة،  ؛821جلنة السياسات اإلمنائية،  :821، العامة

 ؛832الدول اجلزرية الصغرية النامية،  ؛826، أقل البلدان منوا   :825، تواجه أوضاعا خاصة
 .834البلدان النامية غري الساحلية، 

 

 

144 
 

 2 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية.

مم المتحدة خالل برنامج األ من يالتعاون التقن .838، منظومةال األنشطة على نطاق 
صندوق األمم املتحدة لاجمللس التنفيذي  /االمنائيبرنامج االمم املتحدة  :843 ،نمائياإل
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، الربناجمية الرتتيبات ; 844، منائيمم املتحدة اإلنشطة التنفيذية لربنامج األاأل ؛843، للسكان
  ؛853، اإلمنائي احلساب ،853؛ خرآ فنيتعاون  .849، املسائل املالية واالدارية ; 847
مم املتحدة مكتب األ ؛854 ،اتاملتحدة للشراكمكتب األمم  ؛853، مم املتحدةنشطة األأ

 البلدانالتعاون االقتصادي والتقين بني  ؛857 مم املتحدة،ألا ومتطوع ؛856 خلدمات املشاريع،
 .860، مم املتحدة األ مال رأس تنمية صندوق ؛859 النامية،
 

146 
 االقتصادية الخاصة اتنسانية والمساعداإل اتالمساعد.

 

3 

 ؛865، الطوارئ ملواجهة املركزي الصندوق ؛861 التنسيق، :861 ،اإلنسانيةالمساعدة  
؛ 881 ، اإلنساين العمل .879، باأللغام املتعلق العمل :869 ،االستجابة للكوارث

 ؛891 أفريقيا، يف والتنمية االقتصادي االنتعاش ؛891 اخلاصة، االقتصادية املساعدات
 .899 األخرى، االقتصادية اتاملساعد
 

 

 4 التجارة الدولية والتمويل والنقل. 147

املتحدة  األمممؤمتر  ؛902 تعدد األطراف،مالنظام التجاري  :902 الدولية،والتنمية التجارة  
والتنمية  املايل النظام. 913 القسرية، االقتصادية التدابري. 910 السلع، ؛905، للتجارة والتنمية

. 930، أخرى قضايا ؛921 متويل التنمية، ؛917 النامية، البلدان ديون ؛ حالة914 الدوليني،
 .933 نقل البضائع اخلطرة، ؛932 النقل البحري، :932، النقل
 

 

 5 األنشطة االقتصادية واالجتماعية االقليمية. 149

 ؛938 األنشطة، ؛938 االجتاهات االقتصادية، :938، فريقياأ ،937، يقليمالتعاون اإل 
 :944، سيا والمحيط الهادئآ .974ي، قليمالتعاون اإل ؛944 التنظيمية،املسائل و الربنامج 
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 أمريكا .954، املسائل التنظيميةو الربنامج  ؛945 األنشطة، ؛944 االجتاهات االقتصادية،
 ؛954 األنشطة، ؛954 االجتاهات االقتصادية، :954 ، الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية
 .958 األنشطة، ؛958 االقتصادية،االجتاهات  :958 آسيا، غرب

 

 6 الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط. 150

 .967 رسم اخلرائط، .966 املوارد الطبيعية، ؛963 الطاقة، :963 الطاقة واملوارد الطبيعية، 

 
 

 7 البيئة والمستوطنات البشرية. 151
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 مقدمة
 

 

 األمين العام عن أعمال المنظمة تقرير
 

 الفصل األول

 مقدمة
شريريريريهدنا اتسريريريرياع نطريريريرياق األزمريريريريات العامليريريريرية يف . فقريريريريد 2007ا منريريريريذ عريريريريام تغريريريريري العريريريريا  كثريريريريري  - 1

شريريهدنا علريريى السريريكان يف مجيريريع أحنريرياء العريريا . و جمريرياالت الغريريذاء والوقريريود واالقتصريرياد واسريريتفحال أثرهريريا 
وانبعريريريرياث احلركريريريريات الدميقراطيريريريرية املنطلقريريريرية مريريريرين القاعريريريريدة الشريريريريعبية يف مشريريريريال أفريقيريريريريا  انريريريريدالع الثريريريريورات

بريريريروز القريريوة االقتصريريريادية مريريع  راكريريريزحتريريوالت يف محريريريدوث وخمتلريريف أرجريريرياء الشريريرق األوسريريريط. وشريريهدنا 
تزايريريد عريريدد الكريريوارث الضريريخمة  كابريريدناحركريريات جديريريدة للنمريريو العريرياملي. و كأفريقيريريا وآسريرييا  منريرياطق يف 
تعريريرياظم والتنميريريرية. وشريريريهدنا  كسريريريب الريريريرزقل  ب  يف األرواح وس ريريري ظريريريةهبامريريرين تكريريرياليف سريريريتتبعه مريريريع مريريريا ت
اسريريريتدامة هريريريريذا بريريريل و مريريرين التحريريريديات العامليريريرية الريريرييت هتريريريدد أرواح النريريرياس يف مجيريريريع أحنريريرياء العريريريا  طائفريريرية 
 الكوكب.

رجح أن أجيريريريال املسريريريتقبل . ومريريرين املريريريعلريريريى الصريريريعيد العريريرياملي حتريريريولحقبريريرية نحن نعريريرييآل اآلن فريريري - 2
إىل غريريريريري الوضريريريريع القريريريريائم خالهلريريريريا ستصريريريريف هريريريريذه الفريريريريرتة كمنعطريريريريف اريريريريوري يف تريريريرياريخ العريريريريا ، تزعريريريريزع 

 مالمح عا  جديد.تتشكَّل وبدأت رجعة، 
النرياس فقريريرا أشريريد احتياجريات ج هريدا لكريريي تضريع األمريم املتحريريدة   تريألل  وطريوال هريذه الفريريرتة،  - 3

اسريريريريتثمارات شريريريريكل باليريريريريني الريريريريدوالرات يف فجلبريريريريت ، يلالريريريريدو األعمريريريريال  جريريريريدوليف صريريريريدارة  وضريريريريعفا
جديريريريريدة لتسريريريريريع التقريريريريدم حنريريريريو حتقيريريريريق األهريريريريداف اإلمنائيريريريرية لأللفيريريريرية. وقريريريريادت األمريريريريم املتحريريريريدة اجلهريريريريود 

ة عريرين أفعريريريال للتصريريدي ألسريريريوأ الكريريوارث الطبيعيريريرية وحريرياالت الطريريريوارئ املعقريريدة النامجريريرياملبذولريريرية العامليريرية 
. واختريريذت هريمإنقرياذ أرواحاحملترياجني يف سريبيل كان إىل السريالعريون بشريرية، فحشريدت املريوارد وقريدمت 
تمكريريني املريريرأة يف مجيريريع أحنريرياء العريريا ، لتغيريريري املشريريهد السياسريريي صريريوب األمريريم املتحريريدة خطريريوات هامريرية 

السياسريريريريريات ملعاجلريريريريرية التمييريريريريريز بريريريريريني  سسريريريريريية، ودعريريريريريت إىل إجريريريريريراء تغيريريريريريريات يفواعتمريريريريدت تغيريريريريريريات مؤ 
 ليف جمريريرياجنزنريريريا واليريريريات معقريريريدة أ نريريريزل. وقريريريدسريريريية ومكريريريان العمريريريل ويف املاجلنسريريريني يف اجملريريرياالت السيا
التحريريوالت السياسريريية الصريريعبة  العديريريد مريرين دول األعضريرياء يفللريرييريريد املسريرياعدة حفريريظ السريريالم وقريريدمنا 

بصريريريورة تصريريريداينا حقريريريوق اإلنسريريريان وسريريرييادة القريريريانون. و  عملنريريريا علريريريى ن صريريريرةواالنتخابريريريات احلساسريريرية. و 
ابريريه جيلنريريا يف اجملريرياالت التاليريرية لتحريريديات العامليريرية الرئيسريرييةلمباشريريرة  : التعامريريل مريريع تغريريري املنريريا  الريرييت جت 

سريريائل نريزع السريريالح واحلريد مريرين التسريلح وعريريدم االنتشريريار؛ م يفحالريرية اجلمريود  كسريروالصريحة العامليريرية؛ و 
مريرين أجريريل إبريريرام وحشريريد اجلهريريود ملكافحريرية اإلرهريرياب. وقريريد توسريريطنا يف كريريل جمريريال مريرين هريريذه اجملريرياالت 
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لريريريريق باالسريريريريرتاتيجيات العامليريريريرية، وحشريريريريدنا املريريريريوارد والقريريريريدرات لتنفيريريريريذ اتفاقريريريريات أو التزامريريريريات هامريريريرية تتع
 خطط العمل املتفق عليها دوليا.
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 الفصل الثاني
 صالح أشد الناس احتياجاتحقيق النتائج ل  

القريريريريريدرة علريريريريريى العريريريريريا  حتريريريريريديات بسريريريريريبب التفريريريريرياوت يف  شريريريريريرائح عريضريريريريرية مريريريريرين سريريريريريكانتواجريريريريريه  - 4
أفعريريريال البشريريريرير، والنزاعريريريريات النامجريريرية عريريريرين أو  طبيعيريريريريةاالنتعريريرياش مريريريرين األزمريريرية االقتصريريريريادية، والكريريريوارث ال

حتقيريريق  يفعمريريل موظفريريو األمريريم املتحريريدة يف مجيريريع أحنريرياء العريريا  بريريال كلريريل للمسريرياعدة قريريد الداخليريرية. و 
 النتائج ملصلحة الفقراء والفئات األكثر ضعفا.

 
 التنمية -ألف  

انتعريرياش االقتصريرياد مسريريتويات بسريريبب تفريرياوت  العديريريد مريرين البلريريدان يواجريريه صريريعوبات زال مريريا - 5
ريريد حصريريولهالعريرياملي وعريريدم  . وسريريترتا األزمريرية املاليريرية وارتفريرياع أسريريعار املريريواد الغذائيريرية والطاقريرية وتقلبهريريا تأكُّ
ريريرية لبريريريدء عهريريريد جديريريريد يفآثريريريارا سريريريلبية  التنميريريرية جمريريريال  لعريريريدة سريريرينوات أخريريريرى. وقريريريد باتريريريت احلاجريريرية ماسا

 ،(20+ لتنميريريرية املسريريريتدامة )مريريريؤمتر ريريريريواملسريريريتدامة للجميريريريع. وسريريرييتيح مريريريؤمتر األمريريريم املتحريريريدة املقبريريريل ل
. الغريريرض ، فرصريرية تارةيريرية لتحقيريريق ذلريري 2012الريريذي سريرييعقد يف ريريريو دي جريريانريو يف حزيران/يونيريريه 

ريمبريا يريذ وجيب على اجملتمع الدويل أن يتفق خالل املؤمتر علريى إطريار عمريل طمريوح وقابريل للتنف ل يكم 
 األهداف اإلمنائية لأللفية.

 
 األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا - 1 

تعريد  والريذي   الريذي ميثريل الترياريخ املسريتهدف املتفريق عليريه 2015عريام  قرتاب حلولمع ا - 6
ألهريريداف لالغايريريات الرئيسريريية لعديريريد مريرين بلريريوا ا، بريريات النجريرياح يف تفصريريلنا عنريريه سريريوى أربريريع سريرينوات

إىل  2015عريريام يف . فمريرين املتوقريريع أن يريرينخفض معريريدل الفقريرير يف العريريا  يف املتنريرياول اإلمنائيريرية لأللفيريرية
يف  23املسريتوى املسريتهدف الريذي حريدد بنسريبة عرين بكثريري  قريليف املائة، وهريي نسريبة ت 15ما دون 

قريريريريد اسريريرينة مليريريريرياه الشريريريريرب. و يف املائريريريرية مريريريرين سريريريكان العريريريريا  مصريريريريادر  90املائريريرية. وسريريريريتوفر ألكثريريريرير مريريرين 
 البلدان فقرا.أشد  تحاق باملدارس االبتدائية حىت يفق طعت أشواط كبرية يف زيادة معدل االل

 12.4واخنفريريريريض عريريريريدد وفيريريريريات األطفريريريريال دون سريريريرين اخلامسريريريرية يف مجيريريريريع أحنريريريرياء العريريريريا  مريريريرين  - 7
، مبريريريا يعريريريادل اخنفريريرياض عريريريدد 2009مليريريريون طفريريريل يف عريريريام  8.1إىل  1990مليريريريون طفريريريل يف عريريريام 

وفريريرياة يوميريريريا. ومريريريع أن العديريريريد مريريرين البلريريريدان قريريريد أثبريريريت أن مريريريرين  12 000وفيريريريات األطفريريريال بنحريريريو 
 املمكن إحراز تقدم، فال بد من تكثيف اجلهود الستهداف الفئات األفقر واألضعف.

بريريريريع عريريريريدد األطفريريريريال يف العريريريريا  النريريريريامي يعريريريريانون مريريريرين نقريريريريص ر   زهريريريرياء، كريريريريان 2009ويف عريريريريام  - 8
، وال سريرييما يف أفريقيريريا جنريريوب الصريريحراء ويف سريريتدعي االهتمريريامية تت الوفيريريات النفاسريريزالريري مريرياالريوزن. و 
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معريريدل االلتحريرياق باملريريدارس يف العريريا  النريريامي زيريريادة   تتجريرياوز نقطتريريني صريريايف جنريريوب آسريرييا. وشريريهد 
األمريريريرير ، 2009و  2004يف املائريريريرية بريريريريني عريريريريامي  89يف املائريريريرية إىل  87مريريريرين أي مئريريريريويتني فقريريريريط، 

تعلريريرييم االبتريريريدائي. وكريريريان نصريريريف عريريريدد السريريريكان يف العمريريرييم أضريريريعف األمريريريل يف التوصريريريل إىل تالريريريذي 
 .إىل مرافق الصرف الصحي احملسنة 2009املناطق النامية يفتقر يف عام 

مريرين الالمسريرياواة بريريني متزايريريدة ومطريريردة البلريريدان حريرياالت داخريريل تظهريرير بريريدأت وبشريريكل عريريام،  - 9
الفئريريريات  يفة األغنيريرياء والفقريريراء، وبريريني سريريريكان املنريرياطق الريفيريرية واحلضريريرية. ويريريريؤثر ذلريري  بصريريورة خاصريري

 اجلنس أو العمر أو حاالت النزاع.نوع احملرومة بسبب املوقع اجلغرايف أو 
عنريريريريد تريريريريريوافر جممريريريريوعتني مريريريريرين األهريريريريريداف  بلريريريريوامريريريرين التقريريريريريدم حنريريريريو  وىفحريريريريرز القريريريريريدر األوقريريريريد أ   - 10

مثريل تريدابري مكافحرية املالريريا، وأنشريطة  ،األوىل، حينما نفريذت األنشريطة الصريحية الرئيسريية العناصر:
اإليدز وعالجريريريه، وتريريريريوفري التطعريريرييم ومحريريريريالت التطعريريريرييم ؛ /فريريريريوس نقريريريريص املناعريريرية البشريريريريرية يريريرية مريريريرينالوقا

مباشريريريرة خلريريريدمات واألدوات اوالثانيريريرية، حينمريريريا أدت زيريريريادة التمويريريريل إىل توسريريرييع نطريريرياق بريريريرامج تقريريريد  
ريريريريريرز   . و حتريريريريرياجنيللم حتقيريريريريريق األهريريريريريداف الريريريريرييت تقتضريريريريريي تغيريريريريريريات  يفإال تقريريريريريدم اريريريريريدود يف املقابريريريريريل ُي 

ويصريريدق ذلريري  علريريى كفالريرية متويريريل مطريريرد ميكريرين الريريتكهن بريريه مسريريبقا. با سياسريرييا قويريريا هيكليريرية والتزامريري
يف جمريريريرياالت احلريريريريد مريريريرين اجلريريريريوع والوفيريريريريات النفاسريريريريية، وزيريريريريادة فريريريريرص  األمثلريريريرية األخريريريريرى الريريريرييت شريريريريوهدت

 احلصول على التعليم وحتسني الصرف الصحي.
بليريريريريون  128.7رقمريريريريا قياسريريريرييا قريريريريدره  2010وبلغريريريريت املسريريريرياعدة اإلمنائيريريريرية الرمسيريريريرية يف عريريريريام  - 11

دوالر، ولكريرين هريريذا الريريرقم ال يريريزال بعيريريدا جريريدا عريرين اهلريريدف الريريذي حددتريريه األمريريم املتحريريدة كمسريرياعدة 
يف املائريريريرية مريريرين الريريريريدخل القريريريريومي اإلمجريريريريايل  0.7، البريريريريالب نسريريريريبة 2015للبلريريريدان الناميريريريرية حبلريريريريول عريريريام 

عونريريرية حريريريذرت منظمريريرية التعريريرياون والتنميريريرية يف امليريريريدان االقتصريريريادي مريريرين تبريريرياطؤ املقريريريد للبلريريريدان املاحنريريرية. و 
 الثنائية خالل السنوات القليلة القادمة نظرا للكساد االقتصادي العاملي.

وبادر األمني العريام إىل اسريتحداث إطريار للتنفيريذ املتكامريل يسريتند إىل نظريام تعقريب تفرياعلي  - 12
يعمريريريل علريريريى شريريريبكة اإلنرتنريريريت ويسريريريتخدمه مجيريريريع أصريريريحاب املصريريريلحة يف الشريريريراكة العامليريريرية مريريرين أجريريريل 

 اإلطريريريريار علريريريريى زيريريريريادة الشريريريريفافية والتحقريريريريق مريريريرين اتسريريريرياق التعهريريريريدات وااللتزامريريريرياتالتنميريريريرية. وسيسريريريرياعد 
 يف تعزيز املساءلة. بالتايليساهم س، و ووضوحها

بشريريريريريأن  2010ويف االجتمريريريرياع العريريريريام الرفيريريريريع املسريريريريتوى للجمعيريريريريرية العامريريريرية املعقريريريريود يف عريريريريام  - 13
فقريريريت علريريريى أن حتقيريريريق لكنهريريريا ات التحريريريديات املاثلريريرية،األهريريريداف اإلمنائيريريرية لأللفيريريرية، اعرتفريريريت البلريريريدان ب

ممكنريريريا، ودعريريريت إىل توسريريرييع نطريريرياق الريريرينري ه ج الناجحريريرية والعمريريريل اجلمريريرياعي املكثريريريف.  زال مريريريااألهريريريداف 
علريريى نطريرياق . و 2015فريريرتة مريريا بعريريد عريريام  ستشريريرافواتفقريريت البلريريدان أيضريريا علريريى ضريريرورة البريريدء يف ا



 احتياجاتحقيق النتائج لصالح أشد الناس 
 

 

رحلريريرية إمنريريريائي ملإطريريريار لوضريريريع فكريريريار عمليريريرية بلريريريورة األاألمريريريني العريريريام اسريريريتهل منظومريريرية األمريريريم املتحريريريدة، 
 .2012، هبدف إصدار توصيات ملموسة يف عام 2015بعد عام  ما

التحريريديات العامليريرية واإلقليميريرية الريرييت تعيريريق حتقيريريق  تريريذليلوجيريريري حاليريريا تنفيريريذ مبريريادرات هامريرية ل - 14
 ة عرين ارتفرياع أسريعار املريواد الغذائيريةاألهداف اإلمنائية لأللفية. وردا على التهديريدات املسريتمرة النامجري

املعنيريرية بالتصريريدي ألزمريرية األمريرين التابعريرية لألمريريني العريريام عريرية املسريريتوى يالرف لعمريريلفرقريرية ات ، أوصريريوتقلبهريريا
الطريريريوارئ القصريريريريرية األمريريريريد والتريريريريدخالت حريريريرياالت باختريريريرياذ تريريريدابري ملموسريريريرية ملعاجلريريريرية  الغريريريذائي يف العريريريريا 
 نتاج الغذائي والتغذية.إلستدامة اعلى السواء حتقيقا الالطويلة األمد 

البلريريريدان منريريريوا والتحريريريديات احملريريريددة الريريرييت تواجههريريريا اريريريور أعمريريريال أقريريريل لت احتياجريريريات وشريريريكَّ  - 15
 .2011املريريريريريؤمتر الرابريريريريريريع لألمريريريريريريم املتحريريريريريريدة املعريريريريريريين بأقريريريريريريل البلريريريريريريدان منريريريريريريوا، الريريريريريريذي عقريريريريريريد يف أيار/مريريريريريريايو 

عمريل الريذي متخريض عنريه املريؤمتر، التزمريت الريدول األعضرياء مبعاجلرية التحريديات اهليكليرية البرنريامج  ففي
تلريري  البلريريدان يف مناعريرية مريرين خريريالل بنريرياء القريريدرات اإلنتاجيريرية وتقويريرية البلريريدان منريريوا، أقريريل الريرييت تواجههريريا 

 مواجهة الصدمات االقتصادية والطبيعية والبيئية.
 

 االحتياجات الخاصة ألفريقيا - 2 
تريريزال أفريقيريريا منطقريريرية تركيريريز رئيسريريية يف عمريريريل منظومريرية األمريريم املتحريريريدة بأسريريرها. وشريريريهدت ال  - 16

يف  4.7 متوسريريريطه إىلأفريقيريريريا منريريريوا اقتصريريرياديا قويريريريا. فقريريريد تسريريريارع منريريريو النريريرياتج احمللريريريي اإلمجريريريايل ليصريريريل 
  ا. ولكريرين هريريذه األرقريريام ختفريريي تفاوتريري2009يف املائريرية يف عريريام  2.4، مقابريريل 2010املائريرية يف عريريام 

القريريارة. فالزيريريادة احلريريادة الريرييت طريريرأت علريريى أسريريعار املريريواد الغذائيريرية والطاقريرية علريريى صريريعيد مريريو يف الن اكبريريري 
. وتبعريريريا لريريريذل ، فريريري ن العريريريدد أحلقريريريت بريريريالب الضريريريرر بريريريالفقراء علريريريى وجريريريه اخلصريريريوص 2011يف عريريريام 

املطلق لألشخاص الذين يعيشريون يف فقرير مريدقع يف املنطقرية يتزايريد باسريتمرار. وتظريل البطالرية مرتفعرية 
الفقرير وتعطريل الدراسرية وتريؤجج العنريف اجلنسريي  مرين تفرياقمالنزاعريات املسريلحة  بينما ت زيديف املنطقة، 
 واجلنساين.

غريالبيتهم ومثة اعرتاف متزايريد بريأن سريكان أفريقيريا الريذين يصريل عريددهم إىل بليريون شريخص،  - 17
من الشبان والشريابات، يشريكلون حتريديا وفرصرية يف آن واحريد. فسريتون يف املائرية مرين سريكان  العظمى
أعريريريداد الشريريريباب، ال بريريريد مريريرين زيريريريادة الرتكيريريريز علريريريى  تزايريريريدسريريرينة. ومريريريع  25عريريرين أعمريريريارهم  تقريريريليريريريا أفريق

 منحهم فرصا أفضل للتعليم والتدريب واكتساب املهارات واحلصول على عمل.
أمهيريرية سياسريرية التنميريرية، وال سريرييما اجلهريريود الراميريرية إىل  تعاظمريريتويف ضريريوء هريريذه التحريريديات،  - 18

يريرية واألهريداف املنصريريوص عليهريريا يف الشريريراكة اجلديريدة مريرين أجريريل تنميريرية حتقيريق األهريريداف اإلمنائيريرية لأللف
الريريذي االجتمريرياع العريريام الرفيريريع املسريريتوى للجمعيريرية العامريرية أفريقيريريا الريرييت ينفريريذها االحتريرياد األفريقريريي. ودعريريا 
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بشريريأن األهريريداف اإلمنائيريرية لأللفيريرية اجملتمريريع الريريدويل إىل الوفريرياء بالتزاماتريريه بتقريريد   2010عقريريد يف عريريام 
 29.5مريريرين  ارتفريريريعيريريريا. ومريريريع أن صريريريايف مريريريدفوعات املسريريرياعدة اإلمنائيريريرية الرمسيريريرية ألفريقيريريريا املعونريريرية ألفريق

، فريريري ن هريريريذا املبلريريريب يظريريريل 2010بليريريريون دوالر يف عريريريام  46إىل حنريريريو  2004بليريريريون دوالر يف عريريريام 
قمرية جمموعرية البلريدان مريؤمتر يف  هريات املاحنريةبريه اجل تبليون دوالر عما كان قد تعهريد 18 بلبأقل مب

 الشمالية. أيرلنداقدت يف غلني إيغلز، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و الثمانية اليت ع
دعمهريريريريا التشريريريريغيلي جلهريريريريود التنميريريريرية الريريريرييت تبريريريريذهلا حتسريريريريني وتواصريريريريل منظومريريريرية األمريريريريم املتحريريريريدة  - 19

تنفيريريذ اإلعريريالن املتعلريريق بتعزيريريز التعريرياون بريريني األمريريم املتحريريدة  فهريريي متضريريي ق ريريد ما يفالبلريريدان األفريقيريرية. 
شريريراكات اخنرطريريت يف إطريريار الربنريريامج العشريريري لبنريرياء قريريدرات االحتريرياد األفريقريريي. و  :فريقريرييواالحتريرياد األ

حكومريريات أفريقيريرية لتنفيريريذ مشريرياريع تعريريزز متويريريل التنميريرية يف جمريرياالت مثريريل اإلدارة املسريريتدامة عريريدة مريريع 
 للغابات، ولتشجيع وتعزيز مشاركة املواطنني يف احلوكمة واإلدارة العامة.

 أنفريريريقيف جمريريريايل السريريريالم واألمريريرين. وقريريريد  رهيبريريريةفريقيريريرية حتريريريديات األان بلريريريدمريريرين ال دواجريريريه عريريريديو  - 20
األمريريني العريريام قريريدرا كبريريريا مريرين الوقريريت واجلهريريد هلريريذه القضريريايا بالتشريرياور والتنسريرييق الريريوثيقني مريريع االحتريرياد 

 ية.اإلقليمية األفريق واملنظماتاألفريقي 
 

 السالم واألمن -باء  
عاجلرية حرياالت مل جهريودا  حثيثريةاألمريم املتحريدة واجملتمريع الريدويل بريذلت خالل العام املاضي،  - 21

عريريريريدم االسريريريريتقرار يف أفريقيريريريريا جنريريريريوب الصريريريريحراء الكريريريريربى ومشريريريريال أفريقيريريريريا والشريريريريرق األوسريريريريط ومنريريريرياطق 
بريريأدوات الوقايريرية وحفريريظ  جتهيزهريريااألمريريم املتحريريدة باملرونريرية و  اتسريريامأخريريرى. وتؤكريريد البيئريرية احلاليريرية ضريريرورة 
 سويتها. من أجل تة و يفنع نشوب النريزاعات العنالسالم وبناء السالم من أجل م

 
 الدبلوماسية الوقائية ودعم عمليات السالم  - 1 

هتريريريريريدف األمريريريريريم املتحريريريريريدة إىل استشريريريريريراف النريريريريريريريزاعات احملتملريريريريرية واألخريريريريريذ بريريريريرينهج اسريريريريريريتباقي يف  - 22
 جهود الوساطة.من خالل الدبلوماسية الوقائية و  هذه النريزاعات املساعدة على حلا 

ريريزت األمريريم املتحريريدة بشريريكل خريرياص علريريى منريريع أعمريريال العنريريف املتصريريلة 2011 ويف عريريام - 23 ، ركا
باالنتخابريريريات مريريرين خريريريالل مسريريرياعدة الريريريدول األعضريريرياء، عريريرين طريريريريق بريريريذل املسريريرياعي احلميريريريدة وإسريريريداء 

مليريات انتخابيرية تتسريم باملصريداقية مرين أجريل تنظرييم ع ،املشورة االسرتاتيجية وتقد  املساعدة التقنيرية
زانيا املتحريريدة وغينيريريا ريجريريزر القمريرير ومجهوريريرية أفريقيريريا الوسريريطى ومجهوريريرية تنريريتشريريمل والشريريفافية يف بلريريدان 

وقريغيزسريريريريتان وكريريريريوت ديفريريريريريوار والنيجريريريرير وهريريريرياييت. وعلريريريريريى الصريريريريعيد العريريريرياملي، قريريريريريدمت األمريريريريم املتحريريريريريدة 
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باسريتمرار علريى النريريزاهة واالسريتدامة وفعاليرية الكلفرية  شريددةبلريدا، م 50املساعدة االنتخابيرية إىل حنريو 
 ابية.يف العمليات االنتخ

واضريريريطلعت األمريريريم املتحريريريدة بريريريدور هريريريام يف كفالريريرية إجريريريراء االسريريريتفتاء علريريريى اسريريريتقالل جنريريريوب  - 24
. وسريريرياعدت األمريريريم املتحريريريدة، 2011، يف كريريريانون الثاين/ينريريرياير ونريريرياجحالسريريودان، علريريريى حنريريريو سريريريلمي 

يف إطريريريار عملهريريريا الوثيريريريق جنبريريريا  إىل جنريريريب مريريريع فريريريريق التنفيريريريذ الرفيريريريع املسريريريتوى املعريريريين بالسريريريودان التريريريابع 
مريرين املسريرياعدة  كبريريريا    درا  هنريج مشريريرتا، وقريريدمت قريري حريريولاجملتمريريع الريريدويل  لتفريريافاد األفريقريريي، يف الالحتري

تيسريريريري املفاوضريريريات بشريريريأن ترتيبريريريات مريريريا بعريريريد  يفالتقنيريريرية واللوجسريريريتية لعمليريريرية االسريريريتفتاء، وسريريرياعدت 
 السريريريودان لرصريريريد التقريريريدم احملريريريرز إىل ات. وأوفريريريد األمريريريني العريريريام فريقريريريه املعريريريين باالسريريريتفتاءاتاالسريريريتفتاء

ت هريذه اجلهريود املنسريقة عرين اسريتقالل جنريوب السريودان متخاضرياملستوى. و  رفيعةوبذل مساٍع محيدة 
متوز/يوليريريريه. غريريريري أن التحريريريديات املتبقيريريرية   14متوز/يوليريريريه وقبولريريريه عضريريريوا يف األمريريريم املتحريريريدة يف  9يف 

 كبرية وسوف تتطلب مشاركة مستمرة من جانب منظومة األمم املتحدة.
ت الشريعبية يف منطقرية الشريرق األوسريط ومشريال أفريقيريا، شريجعت األمريم واستجابة لالنتفاضا - 25

املتحريريريدة مجيريريريع األطريريريراف علريريريى االلتريريريزام بأحكريريريام القريريريانون الريريريدويل ذات الصريريريلة، وال سريريرييما اإلعريريريالن 
العريريريريرياملي حلقريريريريريوق اإلنسريريريريريان. وسريريريريريلطت الضريريريريريوء علريريريريريى مريريريريريا تتسريريريريريم بريريريريريه معاجلريريريريرية الفريريريريريوارق االجتماعيريريريريرية 

  املسريريرياعدة املالئمريريرية لتيسريريريري التحريريريوالت السياسريريريية ة، وعرضريريريت تقريريريدأساسريريرييواالقتصريريريادية مريريرين أمهيريريرية 
ع فريرياوض مريريري األمريريني العريريام مبعوثريريا خاصريريا للتسريريلميا . ويف مريريا يتعلريريق باجلماهرييريرية العربيريرية الليبيريرية، عريرينيا 

اإلنسريريانية الريرييت خلافتهريريا األزمريرية  التصريريدي للعواقريريبهبريريدف وضريريع حريريد للعنريريف و  ،يف امليريريدان األطريريراف
مسرياعدة العمليرية بغيرية لتخطرييط حلرياالت الطريوارئ جرياٍر ل العمريلإجياد حريل سياسريي. و  يفواملساعدة 

السياسريريية الريرييت قريريد تنشريريأ نتيجريرية للمفاوضريريات بريريني أطريريراف النريريريزاع. وأوفريريد األمريريني العريريام أيضريريا العديريريد 
، واملسريامهة يف التوصريل صريحاب املصريلحةمريع مجيريع أ تفرياوضمن بعثات األمريم املتحريدة إىل الرييمن لل

 إىل حل سلمي للحالة. 
ريريد كريريوت د  ويف - 26 كومريرية منتخبريرية دميقراطيريريا النتخابريريات مقبلريرية حتشريريكيل النجريرياح يف يفريريوار، مها

عديدة يف أفريقيا. وعملت األمم املتحدة من أجريل منريع العريودة إىل النريريزاع، مبريا يف ذلري  مرين خريالل 
أنشريريريريطة بعثريريريريات األمريريريريم املتحريريريريدة املتكاملريريريرية لبنريريريرياء السريريريريالم يف بورونريريريريدي ومجهوريريريريرية أفريقيريريريريا الوسريريريريطى 

بيسريريريريريرياو. ويف كينيريريريريريريا، اسريريريريريريتمرت األمريريريريريريم املتحريريريريريريدة يف تقريريريريريريد  الريريريريريريدعم لعمليريريريريريرية  -وسريريريريريريرياليون وغينيريريريريريريا 
 . معززة دستور جديد ينص على ضوابط وموازين اعتمادت إىل االستعراض اليت أدا 

ويف الصريريريومال، عملريريريت األمريريريم املتحريريريدة بشريريريكل وثيريريريق مريريريع املؤسسريريريات االحتاديريريرية االنتقاليريريرية  - 27
الدسريريريتور. وشريريريجع األمريريريني العريريريام أيضريريريا اجملتمريريريع  صريريريوالريريري  ملواصريريريلة تنفيريريريذ املهريريريام االنتقاليريريرية، مبريريريا يف ذ
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الريدويل علريريى مكافحريرية القرصريرينة قبالرية السريريواحل الصريريومالية مريرين خريالل الريريردع واألمريرين وسريرييادة القريريانون 
 والتنمية.

ة ملسريريريرياعدة البلريريريريدان علريريريريى العريريريريودة إىل الشريريريريرعية عريريريريواضريريريريطلعت األمريريريريم املتحريريريريدة  هريريريريود ناج - 28
، نقريغيزسريريتاغينيريريا والنيجريرير. ويف الريرييت شريريهدهتا ية للحكومريرية الدسريريتورية بعريريد التغيريريريات غريريري الدسريريتور 

وإعريريادة  ،سريامهت األمريم املتحريريدة يف اعتمرياد دسريتور جديريريد، وإنشرياء عمليرية انتخابيريرية ذات مصريداقية
 تشكيل حكومة شرعية. 

لتشريريريريريجيع اسريريريريريريتئناف  عمليريريريريريريةويف الشريريريريريرق األوسريريريريريط، استكشريريريريريريفت لألمريريريريريم املتحريريريريريريدة سريريريريريبال   - 29
حتسريريني الظريريروف املعيشريريية للمريريدنيني يف غريريزة، و سريريرائيليني والفلسريريطينيني، املفاوضريريات املتعثريريرة بريريني اإل

( 2006) 1701مريريريع مراعريريرياة الشريريريواغل األمنيريريرية املشريريريروعة إلسريريريرائيل، وتنفيريريريذ قريريريرار جملريريريس األمريريرين 
ريريريب هبريريريا لتسريريريهيل الوصريريريول إىل غريريريزة، وبينمريريريا تنفيريريريذا  كريريريامال .  اختريريريذت إسريريريرائيل بعريريريض اإلجريريريراءات املرحا

االقتصريريريادي. وسريريرياعدت  نعريريرياشالتعمريريريري واإلشريريريرة عريريريدد مريريرين مشريريرياريع متكنريريريت األمريريريم املتحريريريدة مريريرين مبا
وقريريوع حريادث مسريريلح بريني اجليشريريني اإلسريرائيلي واللبنريرياين  إثريرالتريريوترات نريريزع فتيريل األمريم املتحريريدة علريى 

، أنشريريأ األمريريني 2010أيار/مريريايو  31علريريى طريريول اخلريريط األزرق. ويف أعقريرياب حادثريرية األسريريطول يف 
ركيريريريا، فريريريريق حتقيريريريق لتقريريريد  توصريريرييات بشريريريأن السريريريبل الكفيلريريرية العريريريام، بالتشريريرياور الوثيريريريق مريريريع إسريريريرائيل وت
 بتجنب وقوع حوادث مماثلة يف املستقبل.

تعزيريريز املصريرياحلة ى لريريعويف العريريراق، عملريريت بعثريرية األمريريم املتحريريدة لتقريريد  املسريرياعدة إىل العريريراق  - 30
هريريريا. املنريريرياطق املتنريريريازع عليغريهريريريا مريريرين الوطنيريريرية وإجيريريرياد حلريريريول مقبولريريرية للطريريريرفني لتسريريريوية وضريريريع كركريريريوا و 

، ال سرييما فيمريا يتعلريق ب عريادة املمتلكريات إىل ةالرئيسريياألطريراف املعنيرية رت إجراء اادثريات مريع يسا و 
وحقريريوق األقليريريريات واملعتقلريريني واحلقريريريوق اللغويريرية واحلقريريريوق املتصريريلة بريريريالتعليم، واخنرطريريت مريريريع  أصريريحاهبا

 العراق والكويت للمساعدة يف حل القضايا املعلاقة بينهما.
أعقريريرياب انسريريريحاب بعثريريرية األمريريريم املتحريريريدة يف نيبريريريال، كفلريريريت األمريريريم املتحريريريدة ويف نيبريريريال، يف  - 31

 االريريدعم لعمليريرية السريريالم. ويف سريريري النكريريا، أنشريريأ األمريريني العريريام فريريريق خريريرباء استشريرياري تقريريد  اسريريتمرار
نيسريريان/أبريل، هبريريدف مسريرياعدة األمريريم املتحريريدة وسريريري النكريريا علريريى اختريرياذ تريريدابري  12قريريدم تقريريريره يف 

ة املسريريريرياءلة باعتبارهريريريا خطريريريريوة حامسريريريرية حنريريريو حتقيريريريريق املصريريريرياحلة الوطنيريريريرية ناجعريريرية مريريريرين أجريريريريل معاجلريريرية قضريريريريي
 والسالم الدائم. 

مريريع مجيريريع األطريريراف املعنيريرية لتعزيريريز يشريريارا علريريى حنريريو فعَّريريال  العريريامويف ميامنريريار، ظريريل األمريريني  - 32
التريزام احلكومرية اجلديريدة شريأن املصاحلة الوطنية والتحول الريدميقراطي واحريرتام حقريوق اإلنسريان. ومرين 

هنريريرياا أنريريريه مريريريا زال  بيريريريدق التعريريرياون مريريريع األمريريريم املتحريريريدة أن يريريريوفر أساسريريريا ملشريريرياركة أكثريريرير فعاليريريرية. بتوثيريريري
 سياسي حقيقي يف البلد. ه إلجراء تغيري القيام بيتعنيَّ الكثري الذي 



 احتياجاتحقيق النتائج لصالح أشد الناس 
 

 

ويف منريريرياطق أخريريريرى، دعمريريريت األمريريريم املتحريريريدة اجلهريريريود الراميريريرية إىل التوصريريريل إىل حريريريل سريريريلمي  - 33
 بني غابون وغينيا االستوائية. زاعات احلدودية، مبا يف ذل  ريللن

وفيما يتعلق بالصحراء الغربية، عقدت األمريم املتحريدة سلسريلة جريوالت مرين احملادثريات غريري  - 34
 علريريريريىعمليريريريرية التفريريريرياوض، و  باشريريريريرةجديريريريريدة مل ب لالرمسيريريريرية جنحريريريريت يف جعريريريريل الطريريريريرفني يتفقريريريريان علريريريريى س ريريريري

 جمموعة من تدابري بناء الثقة. 
شرياملة بريني زعيمريي القبارصرية  مفاوضريات تيسريري إجريراء ويف قريربص، واصريلت األمريم املتحريدة - 35

اليونريريريريانيني والقبارصريريريرية األتريريريريراا، يف إطريريريريار اجلهريريريريود املبذولريريريرية لتحقيريريريريق تقريريريريدم حنريريريريو التوصريريريريل إىل تسريريريريوية 
 شاملة.

وشريريهدت أمريكريريا الوسريريطى ارتفاعريريا  هريريائال  يف أعمريريال العنريريف املرتبطريرية باجلرميريرية املنظمريرية. وقريريد  - 36
اهريا عنرية الدوليرية ملناهضرية اإلفريالت مرين العقرياب يف غواتيمرياال الرييت تر استقطبت التجربة اإلجيابيرية للج

األمريم املتحريريدة اهتمامريريا  دوليريريا  وتلقريريت األمريريم املتحريدة طلبريريات جديريريدة للحصريريول علريريى املسريرياعدة مريرين 
 السلفادور وهندوراس. 

 
 حفظ السالم - 2 

يف  ارةيرهم ليصريريريريل إىل مسريريريريتوى تريريريرينشريريريريذين مت عريريريريدد األفريريريريراد النظريريريرياميني الريريريريأن ارتفريريريريع بعريريريريد  - 37
توطيريريريريريد حجريريريريريم مرحلريريريريرية فريريريريريظ السريريريريريالم حلاملتحريريريريريدة  األمريريريريريمت عمليريريريريريات ، دخلريريريريري2010آذار/مريريريريريارس 

، كريريان عريريدد األفريريراد النظريرياميني واملريريدنيني الريريذين نشريريرهتم األمريريم 2011االنتشريريار. ويف حزيران/يونيريريه 
 عمليريريريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريريرين عمليريريريريريريريريريريريريريات حفريريريريريريريريريريريريريظ السريريريريريريريريريريريريريالم يف أربريريريريريريريريريريريريريع قريريريريريريريريريريريريريارات يتجريريريريريريريريريريريريرياوز 14املتحريريريريريريريريريريريريريدة يف 

 فرد.  120 000
ليشريريرييت تسريريريليم  -ليشريريرييت، أكملريريريت بعثريريرية األمريريريم املتحريريريدة املتكاملريريرية يف تيمريريريور  -ر ويف تيمريريريو  - 38

. ويف ليربيريريا، عريريريززت 2011للسريريلطات الوطنيريرية يف آذار/مريريارس  حفريريظ األمريرينمسريريؤولياهتا يف جمريريال 
البعثريريرية يف هنايريريرية  كريريريي تنقريريريليف التخطريريرييط مريريريع احلكومريريرية ل احملريريريرزبعثريريرية األمريريريم املتحريريريدة يف ليربيريريريا التقريريريدم 

لالنتخابريريات الريريرييت  ألعمريريال التحضريريريرييةودعمريريريت اة، املطريرياف مهامهريريريا األمنيريرية إىل املؤسسريريريات الوطنيريري
يوليريريه،  متريريوز/ 9جنريريوب السريريودان يف عقريريب اسريريتقالل . و 2011سريريتجري يف تشريريرين األول/أكتريريوبر 

صريريريا  أ نشريئت عمليريرية جديريريدة حلفريريظ السريالم، هريريي بعثريرية األمريريم املتحريدة يف جنريريوب السريريودان، تركريريز ح
 على ذل  البلد. 

وال تريريريريزال املشريريريرياركة يف محايريريريرية املريريريريدنيني تشريريريريكل املهمريريريرية األساسريريريريية املنوطريريريرية بسريريريريبع عمليريريريريات  - 39
فريريي دارفريريور ومجهوريريرية الكونغريريو الدميقراطيريرية وكريريوت ديفريريوار وجنريريوب السريريودان علريريى فحلفريريظ السريريالم. 

 وجه اخلصوص، ال تزال محاية املدنيني تشكل حتديا خطريا. 
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كريريريوت ديفريريريوار وهريريرياييت مريريرين و  ظريريرية السريريريالم يف التحريريريوالت السياسريريريية يف السريريريودانفَ وسريريرياهم حَ  - 40
خريريريريريريالل تقريريريريريريريد  الريريريريريريدعم الفريريريريريريريين واللوجسريريريريريرييت للسريريريريريريريلطات الوطنيريريريريريرية مريريريريريريرين أجريريريريريريل إجريريريريريريريراء االنتخابريريريريريريريات 

 قرتاعرياتواالستفتاءات. وسريامهوا أيضريا يف كفالرية تريوافر الظريروف السياسريية واألمنيرية الالزمرية إلجريراء ا
تقريريرير املصريريري يف بشريريأن  2010لريريذي جريريرى يف كريريانون الثاين/ينريرياير حريريرة ونزيهريرية. ووضريريع االسريريتفتاء ا

لصريرياا االسريريتقالل، حريريدا  ألطريريول حريريرب أهليريرية التصريريويت جنريريوب السريريودان، والريريذي كانريريت نتيجتريريه 
مجيريريع تسريريوية يف أفريقيريريا. وُيتريرياج الشريريمال واجلنريريوب إىل مواصريريلة العمريريل معريريا مريرين أجريريل التوصريريل إىل 

ت حالريريرية عريريريدم االسريريريتقرار الريريرييت أعقبريريريت االنتخابريريريات يف . وشريريريكلبالوسريريريائل السريريريلمية القضريريريايا املعلقريريرية
أفغانسريتان وكريوت ديفريوار وهرياييت أيضريا  تريذكريا  صريارخا  هبشاشرية مكاسريب السريالم يف بيئريات مريا بعريد 

 النريزاع. 
ويف كريريريريريوت ديفريريريريريوار، شريريريريريكالت األزمريريريريرية السياسريريريريريية والعسريريريريريكرية احلريريريريريادة الريريريريرييت أعقبريريريريريت جولريريريريرية  - 41

ختبريريريار قريريريدرة األمريريريم املتحريريريدة اكريريريا ال 2010نوفمرب /تشريريريرين الثريريرياين 28االنتخابريريريات الرئاسريريريية يف 
اجملتمريريع  تصريريميمَ  علريريى احملريري ا أيضريريا وضريريعت و حتريريت احلصريريار.  امواصريريلة عمليتهريريعلريريى محايريرية املريريدنيني و 

، وخاصريريرية فيمريريريا يتعلريريريق يت صريريريدر بشريريريأهنا تكليريريريفذ املهريريريام الريريرييريريريالريريريدويل ووحدتريريريه إزاء االسريريريتمرار يف تنف
ع االحتريرياد األفريقريريي واجلماعريرية االقتصريريادية لريريدول باالنتخابريريات. وعمريريل األمريريني العريريام بشريريكل وثيريريق مريري

اإلرادة يف ظريريل احريريرتام غريريرب أفريقيريريا وزعمريرياء العريريا  إلجيريرياد حريريل سريريلمي ألزمريرية مريريا بعريريد االنتخابريريات 
الريريرييت أعريريريرب عنهريريريا شريريريعب كريريريوت ديفريريريوار دميقراطيريريريا. ويف الوقريريريت نفسريريريه، اسريريريتخدمت عمليريريرية األمريريريم 

هبريريريا جملريريريس األمريريرين، مجيريريريع الوسريريريائل الالزمريريرية  املتحريريريدة يف كريريريوت ديفريريريوار، عمريريريال  بالواليريريرية الريريرييت أناطهريريريا
مايريريرية املريريريدنيني، مبريريريا يف ذلريريري  مريريرين خريريريالل منريريريع املتصريريريلة حبللريريريدفاع عريريرين الريريرينفس والريريريدفاع عريريرين واليتهريريريا 

 استخدام األسلحة الثقيلة ضد السكان املدنيني. 
وقريريدمت قريريوات األمريريم املتحريريدة حلفريريظ السريريالم دعمريريا  مسريريتمرا  لسريرييادة القريريانون واملؤسسريريات  - 42

تتمتريريع   عريدد مرين البلريدان اخلارجرية مرين النريريزاع. ويف هريذا الصريدد، عريززت األمريم املتحريدة مريااألمنيرية يف
 . احلالية دائمةالشرطية الا اهتبه حاليا  من قدر 

وأحريريريرزت األمريريريم املتحريريريدة تقريريريدما كبريريريريا علريريريريى مريريريدى السريريرينة املاضريريريية، يف وضريريريع السياسريريريريات  - 43
 بريريريادرات الريريرييت مت االضريريريطالع هبريريريااملالالزمريريرية يف جمريريريال حفريريريظ السريريريالم وتنفيريريريذ اإلصريريريالحات. وتشريريريمل 

املهريريريام  وضريريريع اسريريريرتاتيجية لبنريريرياء السريريريالم يف وقريريريت مبكريريرير لي سرتشريريريد هبريريريا يف حتديريريريد أولويريريريات وتسلسريريريل
مريريريا بعريريريد  بيئريريرياتا تكليريريريف مريريرين جملريريريس األمريريرين الريريرييت تنفريريريذها قريريريوات حفريريريظ السريريريالم يف شريريريأهنالصريريريادر ب
وحتسريني  ،وبذل جهود شاملة لوضع معريايري القريدرة األساسريية، وتعزيريز عمليريات توليريد املريوارد ،النريزاع

للريريدعم امليريريداين. وأنشريري  اخلمسريريية التريريدريب. ومت أيضريريا  إحريريراز تقريريدم يف تنفيريريذ االسريريرتاتيجية العامليريرية 
 مرحلريرية التشريريغيلدخلريريت  ضريريطلع بريريأربع مهريريام دعريريمي بأوغنريريدا، يريبريريريمركريريز للخريريدمات اإلقليميريرية يف عنتي
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مريرين إىل اجلمعيريرية العامريرية منريريوذج متويريريل موحريريد جديريريد للسريرينة األوىل أيضريريا قريريدم األمريريني العريريام و الكامريريل. 
 عمليات حفظ السالم.

ويف مثريريرياين بعثريريريات، عملريريريت األمانريريرية العامريريرية يف إطريريريار الشريريريراكة مريريريع وكريريرياالت األمريريريم املتحريريريدة  - 44
األولويريريريات علريريريى نطريريرياق  وصريريريناديقها وبراجمهريريريا السريريريتكمال األطريريرير االسريريريرتاتيجية املتكاملريريرية الريريرييت حتريريريدد
 املنظومة إلشراا األمم املتحدة يف جمال السالم واألمن والقضايا اإلنسانية.

ملريريريريريوظفني الريريريريريدوليني يف امتوائمريريريريرية خلدمريريريريرية ووافقريريريريريت اجلمعيريريريريرية العامريريريريرية علريريريريريى شريريريريريروط جديريريريريريدة  - 45
مريريريريريريريؤهلني  سريريريريريريرياعد البعثريريريريريريريات امليدانيريريريريريريرية علريريريريريريريى اجتريريريريريريريذاب مريريريريريريريوظفنيتالبعثريريريريريريريات امليدانيريريريريريريرية، ي توقريريريريريريريع أن 

 هبم.  واالحتفاظ
 

 بناء السالم - 3 
سرياعدت جلنريرية بنرياء السريريالم علريى حشريريد األطريريراف الفاعلرية املعنيريرية لريدعم األولويريريات احملريريددة  - 46

سريريريرياعدت األطريريريريراف الفاعلريريريرية الوطنيريريريرية علريريريريى كمريريريريا األولويريريريريات،  تلريريريري  وطنيريريريريا، وتعبئريريريرية املريريريريوارد لتنفيريريريريذ 
الوقريريوع جمريريددا  يف دوامريرية ملقاومريرية االسريريتمرار يف الرتكيريريز علريريى تطريريوير املؤسسريريات والقريريدرات األساسريريية 

هريريريي: بورونريريريدي ومجهوريريريرية أفريقيريريريا ، لجنريريريةالالنريريريريزاع. وهنريريرياا اآلن سريريريتة بلريريريدان علريريريى جريريريدول أعمريريريال 
أ درجريريت غينيريريا وليربيريريا يف غضريريون األشريريهر قريريد يريريا. و بيسريرياو وليرب  -الوسريريطى وسريريرياليون وغينيريريا وغينيريريا 

 التسعة املاضية. 
التقريريريريرير  2011يف شريريريريباط/فرباير صريريريريدر ولتقريريريد  مزيريريريريد مريريريرين الريريريدعم جلهريريريريود بنريريريرياء السريريريالم،  - 47

املعريريين باسريريتعراض القريريدرات املدنيريرية يف أعقريرياب النريريريزاع. االستشريرياري الرفيريريع املسريريتوى لفريريريق لاملسريريتقل 
يف  تهريريريااألمريريريم املتحريريريدة وفعاليزيريريريادة كفريريرياءة ويعريريريرض التقريريريرير سلسريريريلة مريريرين التوصريريرييات الريريرييت هتريريريدف إىل 
وبعريريريد االضريريريطالع باسريريريتعراض داخلريريريي وإجريريريراء  تريريوفري القريريريدرات املدنيريريرية للبلريريريدان اخلارجريريرية مريريرين النريريريزاع.

مشريريرياورات مريريريع الريريريدول األعضريريرياء واجلهريريريات املعنيريريرية األخريريريرى، سريريرييعمل األمريريريني العريريريام مريريرين أجريريريل تنفيريريريذ 
 اعد على األرجح األمم املتحدة يف إحراز النتائج على أرض الواقع.ستل  التوصيات اليت ست

لبنريرياء السريريريالم،  زا  متريريويال  اف ريريصريريندوق بنريرياء السريريالم، الريريذي يريريوفر ، واصريريل 2010ويف عريريام  - 48
 الشريريريريراكات مريريريريع اجلهريريريريات املعنيريريريرية وتوثيريريريريق نيعريريريريدد البلريريريريدان املسريريريريتفيدة وحتسريريريري ةمريريريرين حيريريريريث زيريريريرياد منريريريريواه

مليريريون دوالر،  76جمموعريريه  ، مت ختصريرييص مريريا2010وخريريالل عريريام التعريرياون مريريع جلنريرية بنريرياء السريريالم. 
أ علنريريت  بلريريدان ةهريريا أربعريري، الثريريين عشريرير بلريريدا، مريرين بين2009مليريريون دوالر يف عريريام  52مببلريريب مقارنريرية 
مليريريريون  100حريريريديثا. ويهريريريدف صريريريندوق بنريريرياء السريريريالم إىل مجريريريع لالسريريريتفادة مريريرين الصريريريندوق أهليتهريريريا 

 .2013إىل عام  2011يف الفرتة من عام وختصيصها وإنفاقها دوالر سنويا 
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 الشؤون اإلنسانية -جيم  

د خريريريالل الفريريريرتة شريريريديدة اإلجهريريريا اشريريريهد جهريريرياز األمريريريم املتحريريريدة للمسريريرياعدة اإلنسريريريانية ظروفريريري - 49
عشريريريرات املاليريريريني مريريرين األشريريريخاص يف ، حيريريريث عمريريريل علريريريى إيصريريريال املسريريرياعدات ل2010/2011

بلريريدا. وقريريد أسريريهم اجلفريرياف والفيضريريانات واالرتفريرياع احلريرياد يف أسريريعار الوقريريود يف حريريدوث زيريريادات  30
أثرهريريا املاليريريني مريرين الفقريريراء والفئريريات الضريريعيفة علريريى مسريريتوى  لسريريريعة يف أسريريعار الغريريذاء العامليريرية، طريريا

 عا .ال

ود عيريريريريريت األمريريريريريم املتحريريريريريدة إىل دعريريريريريم السريريريريريلطات الوطنيريريريريرية يف مواجهريريريريرية طائفريريريريرية واسريريريريريعة مريريريريرين  - 50
الكريريريوارث الطبيعيريريرية وحريريرياالت الطريريريوارئ املعقريريريدة، يف بيئريريريات عمريريريل غالبريريريا مريريريا تكريريريون افوفريريرية باملشريريرياق 
ومبريريوارد بشريريرية وماليريرية اريريدودة للغايريرية. وقريريد أدى اسريريتمرار هطريريول األمطريريار املومسيريرية يف باكسريريتان إىل 

يف املائريرية مريرين السريريكان. وعقريريب  10أي مريريا ينريرياهز  -مليريريون شريريخص  20ضريريرار مبريريا ال يقريريل عريرين اإل
، تعريريريريريرض اهلريريريريريايتيون جملموعريريريريرية 2010الزلريريريريريزال املريريريريريدمر الريريريريريذي ضريريريريريرب هريريريريرياييت يف كريريريريريانون الثاين/ينريريريريرياير 

انتكاسريريات جديريريدة، مشلريريت هبريريوب عواصريريف اسريريتوائية وتفشريريي وبريرياء الكريريولريا وحريريدوث اضريريطرابات 
املسريلح وانريدالع العنريف الطريائفي يف كريوت ديفريوار، عقريب الطعريرين يف  سياسريية. وأدى نشريوب النريزاع

الجريري  عريريرب احلريريدود، وتشريريريد  200 000نتريريائج االنتخابريريات الرئاسريريية، إىل نريريزوح مريريا ال يقريريل عريرين 
نصريريف مليريريون شريريخص يف أبيريريدجان وحريريدها. ويف السريريودان، فريرير عشريريرات اآلالف مريرين السريريكان مريرين 

ماليريريريني  8لقريريريرن األفريقريريريي، عريريريا  أكثريريرير مريريرين أعمريريريال العنريريريف الريريرييت سريريريبقت اسريريريتقالل اجلنريريريوب. ويف ا
نتيجريريرية تعريريريرض املنطقريريرية ألشريريريد جفريريرياف علريريريى  2011شريريريخص مريريرين انعريريريدام األمريريرين الغريريريذائي يف عريريريام 

 مدار العقد.

وأسريريريفرت األزمتريريريان اللتريريريان انريريريدلعتا يف اجلماهرييريريرية العربيريريرية الليبيريريرية والريريرييمن عريريرين سريريريقوط عريريريدد   - 51
ازحني والالجئريريريني. فقريريريد فريريرير أكثريريرير مريريرين كبريريريري مريريرين الضريريريحايا يف صريريريفوف املريريريدنيني وتقريريرياطر أفريريريواج النريريري

 280 000شريريريريريريخص مريريريريريرين القتريريريريريريال الريريريريريريدائر يف اجلماهرييريريريريريرية العربيريريريريريرية الليبيريريريريريرية، مريريريريريرينهم  630 000
شريريخص مريرين مريريواطين بلريريدان ثالثريرية. وألقريريت عريريودهتم إىل أوطريرياهنم عبئريريا إضريريافيا علريريى جمتمعريريات اليريرية 

اليابريريريان كارثريريرية  ضريريريعيفة سريريريلفا يف النيجريريرير وتشريريرياد وغريمهريريريا مريريرين البلريريريدان. ويف هريريريذه األثنريريرياء، واجهريريريت
طبيعيريرية ونوويريرية يف آن واحريريد، فرضريريت عليهريريا حتريريديا كبريريريريا حريريىت مبقيريرياس هريريذا البلريريد املتأهريريب بشريريريكل 

 جيد حلاالت الطوارئ. 

وقريريدمت هريريذه األزمريريات لألمريريم املتحريريدة دروسريريا واضريريحة بشريريأن سريريبل حتسريريني طريقريرية تأهريريب  - 52
ادة منسريريريريريق اإلغاثريريريريرية يف النظريريريريريام اإلنسريريريريرياين الريريريريريدويل واسريريريريريتجابته لالحتياجريريريريريات اإلنسريريريريريانية. وحتريريريريريت قيريريريريري

حريرياالت الطريريوارئ، شريريرع األعضريرياء الرئيسريرييون يف اللجنريرية الدائمريرية املشريريرتكة بريريني الوكريرياالت، مبريرين فريرييهم 
الشريريريركاء غريريريري احلكريريريوميني، يف وضريريريع اسريريريرتاتيجية جديريريريدة تركريريريز علريريريى حتسريريريني قيريريريادة العمريريريل اإلنسريريرياين 
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ت الطريريوارئ الكبريريرية، ال وتنسريرييقه؛ وكفالريرية توزيريريع املريريوظفني واألمريريوال بالقريريدر الكريريايف للتصريريدي حلريرياال
سريريرييما يف مراحلهريريريا املبكريريريرة احلامسريريرية؛ وحتسريريريني املسريريرياءلة أمريريريام كريريريل مريريرين الريريريدول األعضريريرياء والشريريريعوب 

 املتضررة.

وتزايريريد الريريدعم املقريريدم مريرين اجلهريريات املاحنريرية للصريريندوق املركريريزي ملواجهريرية الطريريوارئ، وهريريو أداة  - 53
ري األمريريوال بسريريرعة وإنصريرياف. عامليريرية مبتكريريرة جتريريرى معامالتريريه بتكريرياليف منخفضريرية، ويهريريدف إىل تريريوف

مليريريريون دوالر يف  428إىل  2009ماليريريريني دوالر يف عريريريام  409وقريريريد زاد رصريريرييد الصريريريندوق مريريرين 
جتريرياوز جممريريوع صريريرفياته بليريريوين دوالر. وانضريريمت اثنتريريا عشريريرة  2011، ويف أيار/مريريايو 2010عريريام 

 ا بصورة كبرية.دولة عضوا بزيادة مسامهاهت 19دولة عضوا إىل فئة املاحنني للمرة األوىل، وقامت 

 7وبلريريب جممريريوع التربعريريات الريرييت تريريديرها األمريريم املتحريريدة مريرين خريريالل عمليريرية النريريداءات املوحريريدة  - 54
. غريري أن ذلري  الريرقم مثريل تراجعريريا يف 2009باليريني دوالر، وهريو نفريس املقريدار الريذي بلغريريه يف عريام 

 يف املائة. 63ة إىل يف املائ 73 النسبة املئوية جملموع املبالب املطلوبة لتلبية االحتياجات، من

وتعكريريف األمريريم املتحريريدة حاليريريا علريريى حتسريريني جهريريود التخطريرييط املشريريرتكة، اسريريتنادا إىل تقيريرييم  - 55
أكثريريرير دقريريرية لالحتياجريريريات؛ ورصريريريد التقريريريدم احملريريريرز يف الوقريريريت احلقيقريريريي مريريرين خريريريالل حتسريريريني اسريريريتخدام 

 التكنولوجيا؛ وتعزيز هياكل القيادة؛ وحتسني املساءلة. 

واسريريتمرت الشريريواغل األمنيريريرية يف التريريأثري يف قريريريدرة اجلهريريات العاملريرية يف اجملريريريال اإلنسريرياين علريريريى  - 56
تقريريد  اخلريريدمات األساسريريية للسريريكان املتضريريررين. وقريريريد أ جريريريت مريريؤخرا دراسريرية بتكليريريف مريرين مكتريريريب 

أهابريت بالريدول األعضرياء االمتنرياع عرين سرين البقرياء وإجنرياز املهريام، تنسيق الشريؤون اإلنسريانية، بعنريوان 
ووضريريع سياسريريات مريرين شريريأهنا تقريريويض العمريريل يف اجملريريال اإلنسريرياين مريريع اجلماعريريات املسريريلحة  تشريريريعات

 من غري الدول.

وسريريتعمل املنظمريرية مسريريتقبال علريريى تعزيريريز جهودهريريا للتشريريجيع علريريى وضريريع اسريريرتاتيجيات فعالريرية  - 57
للحريريد مريرين خمريرياطر الكريريوارث بغيريرية تقليريريل تعريريراض اجملتمعريريات احملليريرية والبلريريدان لألخطريريار الطبيعيريرية واحلريريد 

 من ضعفها أمامها.
 

حقوووووق اإلنسووووان، وسوووويادة القووووانون، ومنووووع اإلبووووادة الجماعيووووة والمسووووؤولية عوووون  -دال  
 الحماية، والديمقراطية والحوكمة الرشيدة

عامريريريريريريريا حريريريريريريريافال يف جمريريريريريريرياالت حقريريريريريريريوق اإلنسريريريريريريريان، وسريريريريريريرييادة القريريريريريريريانون،  2011كريريريريريريريان عريريريريريريريام  - 58
يف عريريريام  “الربيريريريع العريريريري”اللريريرية والدميقراطيريريرية، واحلوكمريريرية الرشريريرييدة، وذلريريري  علريريريى أرض الواقريريريع مريريريع إط

 ، وأيضا من خالل املناقشات املكثفة اليت جرت يف املقر.2011
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 حقوق اإلنسان - 1 

مريريا فتريري  األمريريني العريريام واملفوضريرية السريريامية حلقريريوق اإلنسريريان يريريدعوان بقريريوة إىل تطبيريريق املعريريايري  - 59
ييميرية لتلبيرية االحتياجريات الدولية حلقوق اإلنسان يف مجيريع احلرياالت، ويسريارعان يف إيفرياد بعثريات تق

علريريريى أرض الواقريريريع، ويسريريرياعدان يف األنشريريريطة الريريرييت يضريريريطلع هبريريريا جملريريريس حقريريريوق اإلنسريريريان وغريريريريه مريريرين 
 آليات حقوق اإلنسان يف التعامل مع احلاالت العاجلة.

وشهد العام املنصريرم اسريتعراض جملريس حقريوق اإلنسريان مرين جانريب اجمللريس نفسريه واجلمعيرية  - 60
 2011دورة األوىل مريريرين االسريريريتعراض الريريريدوري الشريريريامل بنهايريريرية عريريريام العامريريرية. وسريريرييكون اسريريريتكمال الريريري

موضريريع ثنريرياء باعتبريرياره إجنريريازا كبريريريا للمجلريريس. أمريريا احملريري  احلقيقريريي هلريريذه العمليريرية املبتكريريرة فهريريو الريريدورة 
، حيريريث يتوقريريع أن تقريريدم الريريدول األعضريرياء تقريريارير عريرين 2012الثانيريرية الريرييت سريريتبدأ يف منتصريريف عريريام 

 ت اليت متخضت عنها الدورة األوىل. التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيا

وتوسريريريع جملريريريس حقريريريوق اإلنسريريريان أيضريريريا يف تغطيتريريريه للمسريريريائل، ب ضريريريافة واليتريريريني مواضريريرييعيتني  - 61
جديريريريريدتني بشريريريريأن احلريريريريق يف التجمريريريريع السريريريريلمي وتكريريريريوين اجلمعيريريريريات وبشريريريريأن التمييريريريريز ضريريريريد املريريريريرأة يف 

 إيران اإلسالمية.  القانون ويف الواقع العملي، وكذل  والية ق طلرية جديدة بشأن مجهورية

وشريريريكال إعريريريالن االلتزامريريريات العامليريريرية حبقريريريوق اإلنسريريريان يف الوثيقريريرية اخلتاميريريرية لالجتمريريرياع العريريريام  - 62
الرفيريريريع املسريريريريتوى للجمعيريريريرية العامريريريرية بشريريريريأن األهريريريريداف اإلمنائيريريرية لأللفيريريريرية إجنريريريريازا اوريريريريريا. وحقريريريريق تعمريريريرييم 

تعزيريريريز عناصريريرير  مراعريريرياة حقريريريوق اإلنسريريريان أيضريريريا مكاسريريريب مهمريريرية يف جمريريريال السريريريلم واألمريريرين مريريرين خريريريالل
حقوق اإلنسان يف بعثريات السريالم والبعثريات السياسريية. ففريي خضريم األزمرية السياسريية الرييت انريدلعت 
يف كريريوت ديفريريوار عقريريب االنتخابريريات الرئاسريريية، أكريريد صريريوت األمريريم املتحريريدة الثابريريت بقريريوة مبادئريريه ومريريا 

دويل، ومسرياءلة قامت به من إجراءات علريى األمهيرية احليويرية حلمايرية املريدنيني، والتمسري  بالقريانون الري
 مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة.

 
 سيادة القانون - 2 

يف الشريريريرق األوسريريريط ومشريريريال أفريقيريريريا، دفعريريريت الريريريدعوات املطالبريريرية بزيريريريادة املسريريرياءلة والشريريريفافية  - 63
وسريرييادة القريريانون احلكومريريات إىل القيريريام ب صريريالحات بريريوترية غريريري مسريريبوقة. واألمريريم املتحريريدة علريريى أهبريرية 

 االستعداد لتلبية الطلب املتزايد على خرباهتا يف جمال سيادة القانون. 

ملاضريريي، تعريريززت تريريدخالت األمريريم املتحريريدة يف جمريريال سريرييادة القريريانون مريرين وعلريريى مريريدار العريريام ا - 64
خريريريالل زيريريريادة التأكيريريريد علريريريى التعريريرياون املشريريريرتا بريريريني الوكريريرياالت، األمريريرير الريريريذي أدى إىل وضريريريع بريريريرامج 

ليشريريرييت ومجهوريريريرية الكونغريريريو الدميقراطيريريرية وهريريرياييت، وغريهريريريا مريريرين البلريريريدان. وقامريريريت  -مشريريريرتكة يف تيمريريريور 



 احتياجاتحقيق النتائج لصالح أشد الناس 
 

 

ن ارتكريريرياب اجلريريرائم الدوليريرية وعمليريريات العدالريرية االنتقاليريرية بتسريريريخري األمريريم املتحريريدة بريريدعم املسريرياءلة عريري
طائفريرية واسريريعة مريرين اآلليريريات، تشريريمل احملكمريرية اجلنائيريرية الدوليريرية وجلريريان التحقيريريق الدوليريرية التابعريرية جمللريريس 

 حقوق اإلنسان واحملاكم الدولية املخصصة واملختلطة.
رومريريا األساسريريي، أخريريذت  وعقريريب جنريرياح الريريدورة التاسريريعة جلمعيريرية الريريدول األطريريراف يف نظريريام - 65

اجلهريريود املبذولريرية لتحقيريريق عامليريرية سريريريان النظريريام تريريؤ  مثارهريريا. فأضريريحت تريريونس، عقريريب زيريريارة األمريريني 
العريريام، البلريريد األول يف مشريريال أفريقيريريا والعضريريو الرابريريع يف جامعريرية الريريدول العربيريرية الريريذي يصريريبح طرفريريا يف 

رومريريريريريا األساسريريريريريي نظريريريريريام رومريريريريريا األساسريريريريريي. وأعلنريريريريريت مصريريريريرير أيضريريريريريا اعتزامهريريريريريا التصريريريريريديق علريريريريريى نظريريريريريام 
 واالنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

وأصريريدرت اجلمعيريرية العامريرية تكليفريريا بتنظريرييم مناسريريبة رفيعريرية املسريريتوى بشريريأن سريرييادة القريريانون يف  - 66
افتتريرياح الريريدورة السريريابعة والسريريتني للجمعيريرية العامريرية. ومريرين املتوقريريع أن يشريريجع هريريذا احلريريدث علريريى تعزيريريز 

 القانون. دويل بوصفه وسيلة لتعميق أثر أنشطة سيادةااللتزامات بالتنسيق على الصعيد ال
 

 منع اإلبادة الجماعية ومسؤولية الحماية - 3 

كانريريريت محايريريرية اإلنسريريريان مريريرين األولويريريريات القصريريريوى لألمريريريني العريريريام واجلمعيريريرية العامريريرية وجملريريريس  - 67
  األمن وجملس حقوق اإلنسان.

عيريريرية ومسريريريؤولية احلمايريريرية مبسريريرياعدة ويقريريريوم املستشريريريارون اخلاصريريريون املعنيريريريون مبنريريريع اإلبريريريادة اجلما - 68
اجلمعيرية العامرية يف معريرض نظرهريريا املتواصريل يف هريذا املفهريوم. وهريريم يضريطلعون بشريكل مشريرتا بتقيريرييم 
احلريرياالت الق طلريريرية وإصريريدار البيانريريات وإعريريداد مريريذكرات استشريريارية لرفعهريريا إىل األمريريني العريريام ومنظومريرية 

 األمم املتحدة. 

نشريطته يف جمريال بنرياء قريدرات املسريؤولني احلكريوميني، وقد عجل املكتب املشرتا من وتريرية أ - 69
واملنظمريريريات اإلقليميريريرية ودون اإلقليميريريرية، واجملتمريريريع املريريريدين، ومريريريوظفي األمريريريم املتحريريريدة. وتزايريريريدت أيضريريريا 

ني واجلماعريريريات العامريريرية للحصريريريول علريريريى معلومريريريات وآراء طلبريريريات الربملريريريانيني ووسريريريائط اإلعريريريالم واملريريريربا 
 بشأن واليات املستشارين اخلاصني.

 
 الديمقراطية والحوكمة الرشيدة - 4 

أدت املظريريرياهرات السريريريلمية الريريرييت أطاحريريريت بزعيمريريريي مصريريرير وتريريريونس بعريريريد الفريريريرتة املديريريريدة الريريرييت  - 70
قضريريريياها يف احلكريريريم إىل إعمريريريال ضريريريغوط يف بلريريريدان أخريريريرى مريريرين أجريريريل تنفيريريريذ إصريريريالحات دميقراطيريريرية. 

علريى احريرتام حقريوق  وكان األمني العام قد دعا من البدايرية، إضريافة إىل قيامريه بصريورة نشرييطة باحلريث
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اإلنسريريريان يف منطقريريرية مشريريريال أفريقيريريريا والشريريريرق األوسريريريط، إىل كفالريريرية حريريريرية التجمريريريع والتعبريريريري واإلعريريريالم. 
وناشريريد املعنيريريني مريرين أجريريل الوقريريف الفريريوري السريريتخدام العنريريف ضريريد املتظريرياهرين، وحريريث قريريادة املنطقريرية 

 على االستجابة للتطلعات املشروعة للشعب من خالل احلوار واإلصالحات. 

وقريريام صريريندوق األمريريم املتحريريدة للدميقراطيريرية، الريريذي يوجريريه الريريدعم للمنظمريريات غريريري احلكوميريرية  - 71
مشريريريروعا يف جولتريريريه الرابعريريرية  64 ريمليريريريون دوالر لريريريري 15احملليريريرية علريريريى مسريريريتوى العريريريا ، بتخصريريرييص حنريريريو 

، بلريريب عريريدد مقرتحريريات املشريرياريع الريرييت تلقاهريريا الصريريندوق قرابريرية ضريريعف 2010مريرين التمويريريل. ويف عريريام 
السريريريريابقة، ممريريريريا يريريريريدل علريريريريى وجريريريريود طلريريريريب غريريريريري مسريريريريبوق علريريريريى الدميقراطيريريريرية مريريريرين  عريريريريددها يف األعريريريريوام

منظمريات اجملتمريع املريدين. ويتوقريع أن تسريتمر الزيريريادة يف هريذا الطلريب نتيجرية للتطريورات الرييت يشريريهدها 
 العا  العري وغريه من املناطق.
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 الفصل الثالث

 تأمين المنافع العالمية  

التحريريريريديات العامليريريريرية الراهنريريريرية معقريريريريدة بطبيعتهريريريريا، ومعديريريريرية وواسريريريريعة النطريريريرياق. وقريريريريد جلريريريريأت إن  - 72
الريريريريدول األعضريريريريرياء إىل األمريريريريم املتحريريريريريدة ملسريريريريرياعدهتا يف تريريريريأمني املنريريريريريافع العامليريريريريرية مريريريرين خريريريريريالل التصريريريريريدي 

 التقليدية.  لتحديات من قبيل تغري املنا ، واملرض، واإلرهاب، وانتشار األسلحة التقليدية وغري
 

 ير المناختغ -ألف  

يشريريكل تغريريريري املنريريريا  عنصريريريرا اوريريريريا يف السريريريالم والرخريريرياء العريريريامليني. وتتطلريريريب مواجهريريرية حتريريريدي  - 73
املنريريريا  تعاونريريريا عامليريريريا مطريريريردا، مقرونريريريا بتعجيريريريل وتريريريرية اإلجريريريراءات الوطنيريريرية خلفريريريض االنبعاثريريريات وتعزيريريريز 

وب يكلفنريريريا القريريدرة علريريى التكيريريف يف مواجهريريرية آثريريار تغريريري املنريريريا . وكريريل عريريام نؤجريريل فيريريريه العمريريل املطلريري
 أرواحا وأمواال ويهدر فرصة بناء مستقبل أكثر أمنا واخضرارا للبشرية مجعاء.

تقريريدما يف عريريدد مريرين اجلبهريريات، لريرييس أقلهريريا زيريريادة الشريريفافية والثقريرية  2010وقريريد شريريهد عريريام  - 74
 يف عملية التفاوض املتعدد األطراف واالطمئنان إليها.

ملعريريريريريين بتغريريريريريري املنريريريريريا ، املعقريريريريريود يف كريريريريريانكون، وقريريريريريد أ حريريريريريرز تقريريريريريدم يف مريريريريريؤمتر األمريريريريريم املتحريريريريريدة ا - 75
؛ “صريريريريندوق منريريريريا  أخضريريريرير”املكسريريريريي . فقريريريريد وافقريريريريت احلكومريريريريات يف ذلريريريري  املريريريريؤمتر علريريريريى إنشريريريرياء 

وإضريريريفاء طريريريابع رمسريريريي علريريريى تعهريريريداهتا بتخفيريريريف حريريريدة اآلثريريريار؛ واختريريرياذ إجريريريراءات ملموسريريرية ملنريريريع إزالريريرية 
ريريس االنبعاثريريات العامليريرية مريرين الكربريريون؛  وتعزيريريز التعريرياون التكنولريريوجي؛ الغابريريات الريرييت تتسريريبب يف حنريريو ع 
 وزيادة قدرة الفئات السكانية الضعيفة على التكيف مع آثار املنا .

بليريريون دوالر يف إطريريار متويريريل البريريدء  30واختريريذت أيضريريا خطريريوات لتحسريريني اإلبريريالا وتريريوفري  - 76
السريريريريريريع للمشريريريريرياريع بغيريريريريرية دعريريريريريم الفئريريريريريات السريريريريريكانية الضريريريريريعيفة يف البلريريريريريدان الناميريريريريرية. وخلريريريريريص الفريريريريريريق 

شريرياري الرفيريريع املسريريتوى الريريذي شريريكله األمريريني العريريام واملعريريين بتمويريريل املشريرياريع املتعلقريرية باملنريريا  إىل االست
لريريرين يكريريريون سريريريهل املنريريريال،  2020بليريريريون دوالر سريريرينويا حبلريريريول عريريريام  100أن حتقيريريريق هريريريدف تريريريوفري 

لكنريريريه أمريريرير ممكريريرين بتسريريريخري مصريريريادر إيريريريرادات القطريريرياعني العريريريام واخلريريرياص كليهمريريريا يف البلريريريدان املتقدمريريرية 
 عم جهود ختفيف حدة آثار التغريات املناخية والتكيف معها يف البلدان النامية. النمو لد

وقريريريد وفريريرير مريريريؤمتر كريريريانكون للعريريريا  جمموعريريرية مهمريريرية مريريرين األدوات. واآلن، جيريريريب علريريريى اجملتمريريريع  - 77
ريرية الداعيريرية إىل  العرياملي أن يضريريعها موضريريع التنفيريريذ ويضريرياعف جهريريوده متشريرييا مريريع الضريريرورة العلميريرية امللحا

، عريريريا  املاليريريريني يف باكسريريريتان واالحتريريرياد الروسريريريي ومشريريريال غريريريرب 2010. ففريريريي عريريريام اختريريرياذ إجريريريراءات
الصني معاناة جسيمة نتيجة الظواهر املناخيرية الشريديدة الوطريأة الرييت جرياءت متسريقة مريع االجتاهريات 
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املتوقعريريرية يف التغريريريريات املناخيريريرية، مبريريريا يف ذلريريري  الفيضريريريانات الواسريريريعة النطريريرياق وموجريريريات احلريريرير واحلرائريريريق 
 ة.واألمطار الغزير 

ويبريريريدو واضريريريحا اآلن، أكثريريرير مريريرين أي وقريريريريت مضريريريى، أن العريريريا  بريريريات حباجريريرية إىل تقييمريريريريات  - 78
علميريرية تكريريون علريريى أعلريريى مسريريتوى ممكريرين مريرين الدقريرية واملوضريريوعية والشريريفافية لالسرتشريرياد هبريريا يف وضريريع 
السياسريريات. وحتقيقريريا لتلريري  الغايريرية، شريريرع األمريريني العريريام ورئريرييس اهليئريرية احلكوميريرية الدوليريرية املعنيريرية بتغريريري 

، يف إجريريريريريراء اسريريريريريتعراض مسريريريريريتقل لعمليريريريريريات املنظمريريريريرية وهيكلهريريريريريا 2010ا ، يف آب/أغسريريريريريطس املنريريريريري
 بالدول األعضاء التصرف بناء على النتائج املستخلصة.  ريااإلداري، وأهاب

وشريريريكل األمريريريني العريريريام أيضريريريا فريقريريريا رفيريريريع املسريريريتوى معنيريريريا باالسريريريتدامة العامليريريرية لرسريريريم خارطريريرية  - 79
ة علريريى التكيريريف يف مواجهريرية آثريريار تغريريري املنريريا ، وتتصريريدى طريريريق عمليريرية لتنميريرية مسريريتدامة تكريريون قريريادر 

ملسائل القضاء على الفقر، والطاقة، والغريذاء، وامليرياه، وغريري ذلري  مرين املسريائل األساسريية. وستنشرير 
 .20ريو+ ، ويتوقع أن توفر م دخالت مهمة ملؤمتر2012توصيات الفريق يف بداية عام 

 
 الصحة العالمية -باء  

د املسريتهدف لتحقيريق األهريريداف اإلمنائيرية لأللفيرية، حيريث   يكرين يفصريريلنا مريع اقريرتاب املوعري - 80
عنريريريريه سريريريريوى عريريريريس سريريريرينوات، أطلريريريريق األمريريريريني العريريريريام االسريريريريرتاتيجية العامليريريريرية لصريريريريحة املريريريريرأة والطفريريريريل يف 

تلريريري  هريريريي املريريريرة األوىل الريريرييت اسريريريتقطبت فيهريريريا صريريريحة املريريريرأة والطفريريريل . وكانريريريت 2010أيلول/سريريريبتمرب 
قريريادة احلكومريريات واملؤساسريريات  للجمريريع بريرينيمناسريريبة شريريكالت ، و الرفيريريعالتزامريريات علريريى هريريذا املسريريتوى 

املتعريريددة األطريريراف، مبريريا فيهريريا األمريريم املتحريريدة، ومريرين اجملتمريريع املريريدين واملؤسسريريات اخلاصريرية ومؤسسريريات 
األعمريريريال واألوسريريرياط األكادمييريريرية. وقريريريد أ علنريريريت التزامريريريات جديريريريدة جتريريرياه االسريريريرتاتيجية علريريريى صريريريعيدي 

ريريريري ريريريريدت  40دات ماليريريريرية بريريريريأكثر مريريريرين السياسريريريريات وتقريريريريد  اخلريريريريدمات، وأ علنريريريريت تعها بليريريريريون دوالر. وأكا
ريريدت إنشريرياء إطريريار  192الريريدول الريريري  األعضريرياء يف األمريريم املتحريريدة مجيعهريريا دعريريم االسريريرتاتيجية، كمريريا أكا

 للمساءلة لضمان وصول املوارد إىل وجهاهتا وضمان حتقيق النتائج.
عريريداالت اإلصريريابة يف وقريريد ثبريريت أن اجلهريريد العريرياملي املبريريذول للتصريريداي لهيريريدز يريريؤ  مثريرياره: فم - 81

تناقص. غريري أنريه مقابريل كريل ثالثرية أشريخاص يبريدأون العريالج، حتريدث عريس إصريابات جديريدة. وقريد 
 ،صريريدر عريرين اجتمريرياع اجلمعيريرية العامريرية الرفيريريع املسريريتوى املتعلريريق بفريريريوس نقريريص املناعريرية البشريريرية/اإليدز

 طمريريريريريوح تضريريريريريمان أهريريريريريدافا ملموسريريريريرية منهريريريريرياسياسريريريريريي إعريريريريريالن  ،2011الريريريريريذي ع قريريريريريد يف حزيران/يونيريريريريريه 
سريتفادة مرين خريدمات الوقايرية الا مرين أجريل تعمرييمالقضاء على انتقريال العريدوى مرين األم إىل اجلنريني، 

 .2015ورعايتهم ودعمهم حبلول عام  املصابني بهمن فريوس نقص املناعة البشرية ومعاجلة 
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والسريريلا هريريو أكثريرير األمريريراض تسريريبابا يف وفريرياة املصريريابني بفريريريوس نقريريص املناعريرية البشريريرية، وجيريريري  - 82
إحريريراز تقريريدام علريريى صريريعيد اجلهريريود التعاونيريرية للتصريريداي للسريريل والفريريريوس معريريا؛ بيريريد أن معظريريم حريرياالت 

 اإلصابة بالسلا املقاوم لألدوية املتعدادة ال يزال بال عالج. 
ريريا كريريان عليريريه عريريام وقريريد خريريفا عريريبء املالريريريا بقريريدر ك - 83 . فقريريد أسريريهمت زيريريادة 2000بريريري عما

املريريوارد املخصاصريرية لتريريدخاالت مكافحريرية املالريريريا وتوسريرييع نطريرياق هريريذه التريريدخاالت يف خفريريض حريرياالت 
بلريريريدا خريريريالل الفريريريرتة مريريريا بريريريني  43يف املائريريرية يف  50اإلصريريريابة بريريرياملرض والوفيريريريات النامجريريرية عنريريريه بنسريريريبة 

يريريريريريريريات مريريريريريريرين . ويف أفريقيريريريريريريريا جنريريريريريريريوب الصريريريريريريريحراء الكريريريريريريري2010و  2008عريريريريريريريامي  ربى، مت تريريريريريريريوفري كما
يف املائريريريريرية مريريريريرين السريريريريريكاان املعرضريريريريريني  76الناموسريريريريرييات املعاجلريريريريرية باملبيريريريريريدات احلشريريريريريرية تكفريريريريريي لتغطيريريريريرية 

 للخطر.
وأحريريرزت املبريريادرة العامليريرية للقضريرياء علريريى شريريلل األطفريريال تقريريداما غريريري مسريريبوق، حيريريث اخنفريريض  - 84

. ولكريي ي سريتغلا 2009مقارنرية  بعريام يف املائرية  95عدد احلاالت يف كريل مرين نيجرييريا واهلنريد بنسريبة 
هذا الزخم بالشريكل الكامريل ويتحقريق استئصريال شريلل األطفريال خريالل العريامني املقبلريني، مثارية حاجرية 

 ماسة إىل مزيد من الدعم املايل والسياسي.
علريريى صريريعيد خفريريض معريريداالت الوفيريريات النامجريرية عريرين مريريريرض  ملحريريوظوأ حريريرز كريريذل  تقريريدام  - 85

، اخنفريريريض عريريدد وفيريريريات احلصريريبة بنسريريريبة 2008و  2000عريريامي  احلصريريبة. فخريريالل الفريريريرتة مريريا بريريريني
يف املائريرية؛ ومتثاريريل هريريذه الوفيريريات الريرييت أمكريرين دراهريريا ربريريع االخنفريرياض الكلريريي يف وفيريريات األطفريريال  78

 دون اخلامسة من العمر ألي سبب من أسباب الوفاة.
مريريا ختلافريريه مريرين لريريه األمريريراض غريريري املعديريرية مريرين عريريبء و متثا وشريريكالت األرقريريام احلاليريرية واملتوقعريرية ملريريا  - 86

أثر على التنمية االقتصادية دافعا للمجتمريع الريدويل للريدعوة إىل عقريد اجتمرياع اجلمعيرية العامرية الرفيريع 
 36. فهنريريريرياا 2011املسريريريريتوى املتعلاريريريريق بالوقايريريريرية مريريريرين األمريريريريراض غريريريريري املعديريريريرية ومكافحتهريريريريا يف عريريريريام 

املائريرية مريرين  يف 25مليريريون حالريرية وفريرياة حتريريدث بسريريبب األمريريراض غريريري املعديريرية كريريل عريريام؛ وتقريريل أعمريريار 
 املتوفاني عن الستاني، ويقطن معظمهم بلدانا نامية.

يف ضريريريمان احلمايريريرية االجتماعيريريرية وتريريريوفري اخلريريريدمات يف املسريريريتقبل التحريريريداي الرئيسريريريي  يتمثريريريلو  - 87
ريريرين النتريريريائج الصريريريحية. وسريريرييكون  الصريريريحية بشريريريكل عريريريادل حبيريريريث يتريريرياح للجميريريريع االسريريريتفادة مريريرين حتسا

ظافريرية الصريريحية مريرين العناصريرير اهلامريرية جلريريدول األعمريريال هريريذا. الرتكيريريز  جمريريدادا علريريى التصريريداي لتحريريداي الن
فاحلصول علريى خريدمات النظافرية الصريحية ال يريؤداي إىل حتسارين الصريحة فحسريب، بريل إن لريه كريذل  

ولكريريريرين العريريريريربة  -تريريريريأثريا مضريريريرياعصفا علريريريريى صريريريريعيدي الرفريريريرياه واإلنتاجيريريريرية االقتصريريريريادية. واحللريريريريول موجريريريريودة 
 بالتنفيذ.
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 مكافحة اإلرهاب  -جيم  
اإلرهريريرياب يشريريريكال هتديريريريدا هريريريائال للسريريريالم واألمريريرين الريريريدوليني. وبواسريريريطة آليريريرية األمريريريني  مريريريا زال - 88

العام الرئيسية للتصداي لهرهاب، أال وهريي فرقرية العمريل املعنيرية بالتنفيريذ يف جمريال مكافحرية اإلرهرياب 
يف تنفيريريذ ق طعريريت أشريريواطا ، وخارجهريريا كيانريريا مريرين داخريريل منظومريرية األمريريم املتحريريدة  31الريرييت تتريريألاف مريرين 

العامليريرية ملكافحريرية اإلرهريرياب. وقريريد سريريعت فرقريرية العمريريل إىل تعزيريريز التفاعريريل  املتحريريدة األمريريمة اسريريرتاتيجي
مريريع الريريدول األعضريرياء وتكريريريوين معرفريرية متعمقريرية باالسريريرتاتيجية مريريرين خريريالل تقريريد  اإلحاطريريات بانتظريريريام 
إىل اجلمعيريريريرية العامريريريرية وعقريريريريد حلقريريريريات العمريريريريل اإلقليميريريريرية واالرتقريريريرياء مبسريريريريتوى االتصريريريرياالت اخلارجيريريريرية. 

ضريربات نوويرية أو إشريعاعية، بشرين  نياإلرهريابي قيريام ةت فرقة العمل تقارير عرين التنسرييق يف حالريوأعدا 
أعريريريدات أدلاريريرية مرجعيريريرية عريريرين حقريريريوق  وعريريرين احليلولريريرية دون تسريريريخري اإلنرتنريريريت ألغريريريراض اإلرهريريرياب، كمريريريا

اإلنسريريريان األساسريريريية يف سريريريياق توقيريريريف األشريريريخاص وتفتيشريريريهم. وأنشريريريأت فريقريريريا عريريريامال معنيريريريا بريريري دارة 
 التوجيريريريه صصريريريوص تطبيريريريق مريريريا تريريريدعو إليريريريه االسريريريرتاتيجية مريريرين تريريريدابري يف جمريريريال مراقبريريرية احلريريريدود لتقريريريد 

ا مريع االحترياد األوروي ومركريز األمريم املتحريدة اإلقليمريي اشريرت الابدف مكافحرية اإلرهرياب. و هبرياحلدود 
ملسريرياعدة الريدول األعضريرياء يف  امشريروعفرقريرية العمريل  أطلقريت ،للدبلوماسريية الوقائيرية يف آسريرييا الوسريطى

 لى تنفيذ االسرتاتيجية من مجيع جوانبها.املنطقة ع
وبينمريريا تقريريع املسريريؤولية الرئيسريريية عريرين تنفيريريذ االسريريرتاتيجية علريريى عريرياتق الريريدول األعضريرياء، فريري ن  - 89

منظومريريرية األمريريريم املتحريريريدة ستواصريريريل دعريريريم تنفيريريريذ االسريريريرتاتيجية مريريرين خريريريالل تطريريريوير املمارسريريريات اجليريريريدة 
 اء مع البلدان اليت تطلب املساعدة.وتعزيز التعاون بني الشركاء والعمل مببدأ توحيد األد

 
 نوزع السالح وعدم االنتشار  -دال  

عقب اخلروج بنتيجة موفاقة مرين مريؤمتر األطريراف يف معاهريدة عريدم انتشريار األسريلحة النوويرية  - 90
، بريريريريدأت الريريريريدول األطريريريريراف تريريريريرتجم االلتزامريريريريات الريريريرييت أ علنريريريريت يف 2010السريريريريتعراض املعاهريريريريدة عريريريريام 

فريق عليهريا يف مريا يتعلريريق بنريريزع السريالح النريووي وعريدم االنتشريار واسريريتخدام مت “إجريراءات”املريؤمتر إىل 
 الطاقة النووية يف األغراض السلمية.

تخفريريريرييض اجلديريريريريدة لعاهريريريريدة املاالحتريريريرياد الروسريريريريي والواليريريريريات املتحريريريريدة األمريكيريريريرية قريريريريد وضريريريريع و  - 91
النوويريرية االسريريرتاتيجية.  ماانتشريريار أسريريلحتهموضريريع التطبيريريق، فريريزادا مريرين تقلريرييص األسريريلحة االسريريرتاتيجية 

وبريريدأت الريريدول احلريريائزة لألسريريلحة النوويريرية عمليريرية حتريرياور صصريريوص اجلهريريود املنهجيريرية والتدرجييريرية الراميريرية 
 2012إىل حتقيريريريق اإلزالريريرية الكاملريريرية لرتسريريرياناهتا النوويريريرية. وجتريريريري االسريريريتعدادات لعقريريريد مريريريؤمتر يف عريريريام 

 ا يف الشرق األوسط.بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصاهل



 تأمين المنافع العالمية
 

 

وواصريريلت الريريدول وأعضريرياء اجملتمريريع املريريدين استكشريرياف املتطلبريريات احملريريدادة إلجيريرياد عريريا  خريريال  - 92
مريرين األسريريلحة النوويريرية، ومريرين ذلريري  إبريريرام اتفاقيريرية خاصريرية باألسريريلحة النوويريرية تغطاريريي العريريا  أمجريريع وميكريرين 

لعريريريام أول أمريريريني ، كريريريان األمريريريني ا2010التحقاريريريق مريريرين التقياريريريد هبريريريا بشريريريكل فعاريريريال. ويف آب/أغسريريريطس 
عريريام لألمريريم املتحريريدة ُيضريرير بصريريفته الرمسيريرية احتفريريال السريريالم التريريذكاري املقريريام يف هريوشريرييما باليابريريان. 
وإذ قريريريدام األمريريريني العريريريام حتياريريرية إجريريريالل ملريريرين جنريريريوا مريريرين ضريريريربيت هريوشريريرييما وناغريريريازاكي ومريريرين قضريريريوا مريريرين 

مريريريرين  أنريريريريه قريريريريد آن األوان لتحقيريريريريق حلريريريريم عريريريريا  خريريريريال شريريريريدد علريريريريىعامريريريريا خلريريريريت،  66جراائهمريريريريا قبريريريريل 
 األسلحة النووية.

. شريأن ذاومماا يبعريث علريى القلريق الشريديد أن مريؤمتر نريريزع السريالح يف جنيريف   ُيريرز تقريداما  - 93
زيريريد لتنفيريريذ توصريرييات االجتمريرياع الرفيريريع املسريريتوى املتعلريريق بتنشريرييط أعمريريال مريريؤمتر نريريريزع املويلريريزم القيريريام ب

والريريذي ع قريريد بنريرياء علريريى مبريريادرة  السريريالح واملضريرييا قريريدما مبفاوضريريات نريريريزع السريريالح املتعريريدادة األطريريراف،
 .2010أيلول/سبتمرب  24من األمني العام يف 

ريريريرز يف احملادثريريريات السداسريريريية األطريريريراف أي تقريريريدام يف مريريريا يتصريريريل بريريري خالء شريريريبه اجلزيريريريرة  - 94 و  ُي 
 الكورية من األسلحة النووية بالطرق السلمية والتفاوضية.

 جلمهورية إيران اإلسالمية. وما زالت الشواغل قائمة صصوص الربنامج النووي - 95
وقريريد نشريريأت قضريريايا جديريريدة يف سريريياق احلريريادث النريريووي الريريذي تعراضريريت لريريه اطاريرية فوكوشريرييما  - 96

يف اليابريان. فعلريى ضريوء التريداعيات العامليرية لألزمرية، شريداد األمريني العريام  الطاقريةدايشريي النوويرية لتوليريد 
علريى أمهيرية بريذل جهريود مشريرتكة  على الريدور الريذي ميكرين أن تقريوم بريه املنظمريات الدوليرية، كمريا شريداد

ريريريقة للتصريريريدي ملثريريريل هريريريذه التحريريريديات. ويف نيسريريريان/أبريل  مريريريؤمتر ، دعريريريا األمريريريني العريريريام يف 2011ومنسا
ريرية كييريريف  االسريريتخدامات املأمونريرية واملبتكريريرة للطاقريرية النوويريرية إىل اختريرياذ تريريدابري ملموسريرية لتعزيريريز  بشريريأنقما

تغطاريريي كامريريل نطريرياق منظومريرية األمريريم  السريريالمة النوويريرية. ويف هريريذا الصريريدد، أطلريريق األمريريني العريريام دراسريرية
املتحريريريدة لتنريريرياول اآلثريريريار املرتتبريريرية علريريريى حادثريريرية فوكوشريريرييما النوويريريرية. وستصريريريدر الدراسريريرية كتقريريريرير لألمريريريني 

تسريريهيل عقريريد االجتمريرياع الرفيريريع املسريريتوى املتعلريريق بالسريريالمة واألمريرين النريريوويني، املقريريرار مريرين أجريريل العريريام 
 .2011أيلول/سبتمرب  22عقده يف 

 األسلحة التقليدية، فيجريب علريى الريدول مواصريلة إحريراز تقريدام جيريد صريوب أما بالنسبة إىل - 97
إبريريريرام معاهريريريدة متعلاقريريرية بتجريريريارة األسريريريلحة، وهريريريو مريريريا يعتريريريربه األمريريريني العريريريام أمريريريرا بريريريالب األمهيريريرية. فمريريريا زال 
تكريريريديس األسريريريلحة بشريريريكل زائريريريد وسريريريهولة احلصريريريول علريريريى األسريريريلحة الصريريريغرية واألسريريريلحة اخلفيفريريرية يف 

 القلق.بالب شر اجلرمية أمرين يبعثان على مناطق النريزاعات وحيث تنت
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ويريريويل األمريريني العريريام أمهيريرية للتعريرياون بريريني األمريريم املتحريريدة واملنظمريريات اإلقليميريرية، وللريريدور الريريذي  - 98
تقريريوم بريريه منظمريريات اجملتمريريع املريريدين يف املنريرياطق املتضريريرارة مريرين أنشريريطة االجتريريار باألسريريلحة عريريرب احلريريدود، 

تزايريريد العنريريف املسريريلح. وهريريو يعتقريريد أن مريرين اإلسريريهامات ومريرين خمزونريريات األسريريلحة غريريري املؤمانريرية، ومريرين 
ريريرية يف هريريريذا الصريريريدد اعتمريريرياد اتفاقيريريرية وسريريريط أفريقيريريريا ملراقبريريرية األسريريريلحة الصريريريغرية واألسريريريلحة اخلفيفريريرية  املهما

 وذخائرها ومجيع القطع واملكونات اليت ميكن أن تستخدم يف صنعها وإصالحها وتركيبها.
املعريايري الفعاالرية لنريريزع  للمحافظرية علريىاألعضرياء وستواصل األمم املتحدة العمريل مريع الريدول  - 99

 .تنشيطهاالسالح وعدم االنتشار و 
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 الفصل الرابع
 أمم متحدة أقوى  بناء  

األمانوووة العامووووة، واحليووووة الحكوميووووة الدوليوووة، واالتظسوووواق علووووى نطوووواق المنظومووووة،  -ألف  
 والمنظمات اإلقليمية

ومريريريا اسريريريتتبعه مريريرين ختفيضريريريات يف ميزانيريريريات عريريريدد مريريرين  -االقتصريريرياد العريريرياملي  تعثريريريريف سريريريياق  - 100
بريريات مطلوبريريا مريرين األمريريم املتحريريدة أن حتقاريريق إجنريريازات أكثريرير مبريريوارد أقريريل. ومثاريرية  -البلريريدان حريريول العريريا  

مبريادرات شريىتا جيريريري االضريطالع هبريريا يف مريا يتصريريل ب صريالح اآلليريرية احلكوميرية الدوليريرية ستفضريي، هريريي 
األمريريم املتحريريدة، إىل تعزيريريز دور منظومريرية ضريريفاء مزيريريد مريرين االتاسريرياق علريريى عمريريل والعمليريرية اهلادفريرية إىل إ

 املنظمة يف وضع جدول األعمال العاملي وتنفيذه.
 

 األمانة العامة - 1 
إكسريرياب األمريريم املتحريريدة متكاملريرية هتريريدف إىل أطلريريق األمريريني العريريام أربريريع عمليريريات   - 101

يزانيريرية تريريوخاى فيريريه خفريريض حجريريم ميزانيريرية األمريريم مزيريريدا مريرين الفعاليريرية والكفريرياءة. فريريأوال، قريريدام مقرتحريريا للم
يف املائريريرية. وثانيريريريا، طلريريريب مريريرين جملريريريس الراسريريرياء التنفيريريريذيني يف  3املتحريريريدة اإلمجاليريريرية بنسريريريبة تزيريريريد علريريريى 

نطريريرياق املنظومريريرية. علريريريى منظومريريرية األمريريريم املتحريريريدة املعريريريين بالتنسريريرييق أن يقريريريوم  هريريريد تعريريرياوين إصريريريالحي 
دادة لتغيريري الطريقرية الرييت تريزاول هبريا األمريم املتحريدة وثالثا، حشد مجيع كبار املديرين القرتاح أفكريار اري

 صالح.إلصراف أعماهلا. ورابعا، أنشأ فريقا إلدارة التغيري هبدف تعميق جهود اأنشطتها وت  
وسريرييتم بواسريريطة هريريذه اجلهريريود جمتمعريرية اسريريتغالل التقريريدم الريريذي أحريريرز خريريالل السريرينة املاضريريية  - 102

مور منهريريا وضريريع إطريريار تطبيريريق هنريريج اإلدارة القائمريرية علريريى لتعزيريريز املسريرياءلة واألداء والنتريريائج، وذلريري  بريريأ
، ووضريريع سياسريريرية 2011النتريريائج الريريذي سريرييعرض علريريى الريريدول األعضريرياء يف وقريريت الحريريق مريرين عريريام 
 إدارة املخاطر يف املؤسسة اليت جيري جتريبها حاليا يف بضعة أقسام خمتارة. 

عريريريايري احملاسريريريبية الدوليريريرية وقريريريد أحريريريرزت األمانريريرية العامريريرية تقريريريدما جيريريريدا يف اإلعريريريداد لتطبيريريريق امل - 103
أفضريريل املمارسريريات املقبولريرية دوليريريا وتعزيريريز الشريريفافية، وخاصريرية  تيح اعتمريريادللقطريرياع العريريام، وهريريو مريريا سريريي

ريريرين كثريريريريا مريريرين األداء علريريريى  ريريرين الضريريريوابط الداخليريريرية وُيسا يف مريريريا يتعلريريريق بتكريريرياليف الريريريربامج، كمريريريا سيحسا
ؤسسرية املعريروف باسريم أوموجريا، صريعيد تعهاريد األصريول. أمريا بالنسريبة إىل مشريروع ختطرييط املريوارد يف امل

فيلزم على ضوء التحدايات الناشريئة عرين التريأخر يف تنفيريذ املشريروع مضرياعفة  اجلهريود الراميرية إىل جريين 
املكاسريريب الريرييت ميكريرين أن تتحقريريق مريرين توحيريريد وتبسريرييط ممارسريريات تصريريريف األعمريريال علريريى حنريريو متزايريريد 

 على نطاق األمانة العامة بأسرها.
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ة املوارد البشرية أمريرا اوريريا لتحقيريق رايرية األمريني العريام ملنظمرية عامليرية ويعدا االمتياز يف إدار  - 104
مرنة وقادرة على التكياريف والتعامريل مريع املسريتجدات، منظمرية تسرياند ثقافرية التمكريني واألداء، وتترييح 
اجملريريال ملوظفيهريريا لكريريي يتعلامريريوا وينمريريوا. وقريريد أحرزنريريا تقريريداما يف هريريذا اجملريريال مريرين خريريالل اإلصريريالحات 

ؤخرا يف مريريريا يتصريريريل بريريريالعقود وشريريريروط اخلدمريريرية. وسنواصريريريل سريريريعينا إىل حتسريريريني عمليريريرية الريريرييت أجريريريريت مريريري
اسريريتقدام املريريوظفني، وحتسريريني التطريريوير الريريوظيفي، وحتسريريني أمنريرياط حريريراا املريريوظفني بريريني خمتلريريف أجريريزاء 

 املنظمة.
 

 احلية الحكومية الدولية  - 2 
علريريريى مريريريدى العريريريام املاضريريريي، تصريريريدات اجلمعيريريرية العامريريرية لقضريريريايا حيويريريرية تتعلاريريريق صطاريريرية التنميريريرية  - 105

منهريريا إجريريراء املناقشريريات املواضريرييعية لتنريرياول مواضريرييع مريرين قبيريريل احلريريد مريرين  بوسريريائلالعامليريرية ومريريا بعريريدها، 
ن، ، وسرييادة القريانو ومتويلهريا خماطر الكوارث، واالستثمار يف القريدرات اإلنتاجيرية يف أقريل البلريدان منريوا

 واهلجرة العاملية، واحلوكمة العاملية.
جتلاريريريى بوجريريريه ، زعريريريا جديريريريدا مسريريرياعي الريريريدول األعضريريرياء إلصريريريالح جملريريريس األمريريرين اكتسريريريبتو  - 106
ضريريريريريمن إطريريريريريار املفاوضريريريريريات  بشريريريريريكل متزايريريريريريديف طريريريريريرح الوفريريريريريود مقرتحريريريريريات ملموسريريريريرية واريريريريريدادة  خريريريريرياص

 احلكومية الدولية.
مبسريريؤولية جملريريس األمريرين يف العريريا  العريريري، احريريتجا  االضريريطراباتتنريرياول  يف معريريرضو   - 107

احلمايريرية يف مريريا ةريريصا اجلماهرييريرية العربيريرية الليبيريرية. وعريريدا ذلريري ، كريريان املوضريريوع املهريرييمن علريريى جريريدول 
أعمريريريال اجمللريريريس هريريريو اإلشريريريراف علريريريى عمليريريريات حفريريريظ السريريريالم والبعثريريريات السياسريريريية يف أربريريريع قريريريارات، 

  يف إنفريريريريرياذ القريريريريريانونالسريريريريريودان وإجريريريريريراءات  اسريريريريريتقالل جنريريريريوب َءيوإنل أوىل اهتمامريريريريا خاصريريريريريا السريريريريريتفتا
اجملريريريريرياالت املواضريريريريرييعية الريريريريرييت انصريريريريريبا عليهريريريريريا تركيريريريريريزه الدبلوماسريريريريريية الوقائيريريريريرية، مشلريريريريريت ديفريريريريريوار. و  كريريريريريوت

واإلرهريرياب، وبنريرياء السريريالم بعريريد انتهريرياء النريريريزاع، واملريريرأة والسريريالم واألمريرين، والريريرتابط بريريني األمريرين والتنميريرية. 
مريريريريل والعريريريريادل ألنظمريريريرية اجلريريريريزاءات القائمريريريرية، وذلريريريري  وقريريريريام اجمللريريريريس أيضريريريريا مبسريريريرياع لضريريريريمان التنفيريريريريذ الكا

لشريرياغل منصريريب أمريريني املظريريا  املنشريريأ حريريديثا لضريريمان امتثريريال جهريريود  اإلشريريراا الفعريريالمنهريريا  بوسريريائل
 املنظمة يف جمال مكافحة اإلرهاب ملعايري حقوق اإلنسان.

يريريريق واتابريريريع اجمللريريريس االقتصريريريادي واالجتمريريرياعي أسريريرياليب جديريريريدة لتعبئريريرية اجملتمريريريع الريريريدويل لتحق - 108
األهريريريداف اإلمنائيريريرية لأللفيريريرية. وقريريريد أفضريريريى اجتماعريريريه الرفيريريريع املسريريريتوى إىل تعزيريريريز الشريريريراكة العامليريريرية مريريرين 
أجريريل التنميريرية وحتسريريني تنسريرييق السياسريريات بريريني اجلهريريات الفاعلريرية املؤساسريريية الرئيسريريية، مبريريا فيهريريا البنريري  

ارة والتنميريريرية. الريريريدويل وصريريريندوق النقريريريد الريريريدويل ومنظمريريرية التجريريريارة العامليريريرية ومريريريؤمتر األمريريريم املتحريريريدة للتجريريري
 ريريريدول أعمريريريال التعلريريرييم املتافريريريق عليريريريه. واسريريريتعرض  النهريريريوضوجنريريريح االسريريريتعراض الريريريوزاري السريريرينوي يف 
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اجمللريريس أيضريريا الريرينهج الريريذي تتابعريريه منظومريرية األمريريم املتحريريدة حيريريال القضريريايا اجلنسريريانية وقريريدام توصريرييات 
 التقدام يف هذا اجملال.لتسريع وترية 

 االتساق على نطاق المنظومة  - 3 
بشريريريريأن االتسريريريرياق علريريريريى  64/289 التريريريريارةيهريريريريا اعتمريريريريدت اجلمعيريريريرية العامريريريرية قرار أن منريريريريذ  - 109

كريريريريانون   1 يفريريريريفتنفيريريريريذه. ق طعريريريريت أشريريريريواط ملحوظريريريرية يف ، 2010 هيوليريريريريمتوز/ 2نطريريريرياق املنظومريريريرية يف 
)هيئرية األمريم  هيئرية األمريم املتحريدة للمسرياواة بريني اجلنسريني ومتكريني املريرأةبدأت ، 2011 يناير/الثاين

لتعزيريريريز األثريريرير، املريريريوارد والواليريريريات  حشريريريدزاولريريرية مهامهريريريا. وتعمريريريل هريريريذه اهليئريريرية علريريريى مب املتحريريريدة للمريريريرأة(
الريرييت كانريريت تقريريوم هبريريا سريريابقا أربعريرية كيانريريات منفصريريلة تابعريرية  مريرين خريريالل دمريريج األعمريريال اهلامريريةوذلريري  

نظومريرية األمريريريم املتحريريريدة مكرَّسريرية للقضريريريايا اجلنسريريريانية، واالسريريتفادة مريريرين تلريريري  األعمريريال. واجلمريريريع  بريريريني مل
ملعريريريايري علريريريى الصريريريعيد العريريرياملي يف كيريريريان واحريريريد، ومنحريريريه الوسريريريائل الالزمريريرية لتقريريريد  مسريريريؤوليات وضريريريع ا

الريريريدعم التشريريريغيلي إىل البلريريريدان لتنفيريريريذ تلريريري  القواعريريريد واملعريريريايري، سريريرييتيح لألمريريريم املتحريريريدة أن تضريريرياعف 
 العا . بدرجة كبرية اجلهود الرامية إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيع أحناء

طريقريرية عمريريل األمريريم املتحريريدة سريريعيا  إىل توحيريريد األداء.  تحسريرينياملبذولريرية لاجلهريريود  وتتواصريريل - 110
االعتمريريريرياد الطريريريريوعي  ويتريريريرييحوجيريريريريري حاليريريريريا  تقيريريريرييم مسريريريريتقل للريريريريدروس املسريريريريتفادة مريريريرين البلريريريريدان الرائريريريريدة. 

 االزدواجيريرية يف العمريريل والتريريداخل بريريني الريريربامجإمكانيريرية القضريرياء علريريى ة املشريريرتك ةالقطريريري امجالريريرب  ائقوثريريل
 املعريريين بالتنسريرييق ملنظومريرية األمريريم املتحريريدة جملريريس الراسريرياء التنفيريريذينيأحريريرز قريريد احملريريددة لكريريل وكالريرية. و 

يف  واءمريرية ممارسريريات األعمريريالاخلاصريرية مبالعمريريل  هريريذا العريريام تقريريدما  جريريديرا  باملالحظريرية يف تنفيريريذ خطريرية
عريريدال  منظومريرية األمريريم املتحريريدة، واعتمريرياد هنريريج منسريريق علريريى نطريرياق املنظومريرية يرتكريريز علريريى عوملريرية أكثريرير 

 ومراعاة  للبيئة واستدامة . 
 

 المنظمات اإلقليمية  - 4 
تعزيريريريريريز شريريريريريراكاهتا مريريريريريع املنظمريريريريريات  الراميريريريريرية إىلاجلهريريريريريود يف بريريريريريذل األمريريريريريم املتحريريريريريدة  اسريريريريريتمرت - 111

وبنريرياء القريريدرات يف ، والوسريرياطة املشريريرتكة، ةاملشريريرتك نتشريريارعمليريريات االومريرين جتلايريريات ذلريري  اإلقليميريرية، 
فيمريريريا بريريريني املكاتريريريب،  واحلريريريوارات رتا، وتبريريريادل أفضريريريل املمارسريريريات،، والتريريريدريب املشريريريجمريريريال الوسريريرياطة

 وإنشاء مكاتب االتصال.
علريريريريريى  الرتكيريريريريريز ي إىل زيريريريريريادةالحتريريريريرياد األفريقريريريريريدى اوأدى إنشريريريريرياء مكتريريريريريب األمريريريريريم املتحريريريريريدة لريريريريري - 112
اجلماعريريرية اإلمنائيريريريرية  شريريريراكة األمريريريم املتحريريريدة مريريريع وحققريريريتاملنظمريريرية.  هريريريذهسريريريرتاتيجية مريريريع الشريريريراكة اال

بفضريل توقيريع  يف جمريال منريع نشريوب النزاعريات والوسرياطة واالنتخابريات نقلرية نوعيرية يقيللجنوب األفر 
ونشريريرير فريريريريق اتصريريريال يف غريريريابورون. وكفريريريل مكتريريريب األمريريريم املتحريريريدة اإلقليمريريريي اجلديريريريد إطريريريار للتعريريرياون 
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ا، ممريريا اجلماعريرية االقتصريريادية لريريدول وسريريط أفريقيريريلوسريريط أفريقيريريا يف ليربفيريريل، بالفعريريل، تعزيريريز التعريرياون مريريع 
 الوساطة. و إلنذار املبكر ا يف جمايلقليمية املنظمة اإلهذه  قدرات ةيساعد على تقوي

ممريريريريا يواصريريريريل يف بروكسريريريريل،  لشريريريريؤون الشريريريريراكاتأنشريريريريأت األمريريريريم املتحريريريريدة مكتريريريريب اتصريريريريال و  - 113
االحترياد األوروي ومنظمرية األمرين مريع  مرينالسريالم واأل علريى التعرياون يف جمريايل الطابع املؤسسي إضفاء

 والتعاون يف أوروبا. 
واألمريريريريم املتحريريريريدة مريريريرين جديريريريريد، وبقريريريريوة، علريريريريى  رابطريريريرية أمريريريريم جنريريريريوب شريريريريرق آسريريريريياأكريريريريدت و  - 114

عالقاهتمريريا خريريالل مريريؤمتر قمتهمريريا املشريريريرتا الثالريريث، وقريريد تعريريزَّز أيضريريريا  التعريرياون مريريع اجلماعريرية الكاريبيريريرية 
 ي والثالثني لراساء احلكومات.عرب مشاركة األمني العام ألول مرة يف مؤمترها احلاد

 
  العالمي على الصعيدالدوائر الشريكة  - باء 

تحقيريريريق لأساسريريية  إسريريهاماتاألعمريريال واألوسريرياط األكادمييريرية  دوائريريراجملتمريريع املريريدين و  يقريريدم - 115
، اختريريذت األمريريم فريريي العريريام املاضريرييفأهريريداف األمريريم املتحريريدة، وال سريرييما األهريريداف اإلمنائيريرية لأللفيريرية. 

قامرية املاضريية مرين أجريل إالتجريارب  باالسريتفادة مرينمريع تلري  الريدوائر  تعاوناملتحدة خطوات لزيادة ال
لحة. بغية املساعدة على مواجهة التحدياتقادرة على إجراء حتوالت حقيقية، شراكات 

 
 امل

 
 تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني  - 1 

 وسريريائل منهريريا، بوتعميقريريهمريريع اجملتمريريع املريريدين  اتفاعلهريريتوسريرييع نطريرياق  علريريىاملنظمريرية عملريريت  - 116
مؤسسريريريرية مريريريريرين  650الريريريريرييت أصريريريريبحت تضريريريريم أكثريريريرير مريريريرين  األكريريريريادميي للتريريريريأثريمبريريريريادرة األمريريريريم املتحريريريريدة 

 بلدان.  104مؤسسات التعليم العايل يف 
أكثريريريريرير مريريريريرين  يف اجتماعريريريريريات اجمللريريريريريس االقتصريريريريريادي واالجتمريريريريرياعي وهيئاتريريريريريه الفرعيريريريريرية شريريريريرياراو  - 117
عريريرياملني علريريريى تنفيريريريذ خطريريرية األمريريريم املتحريريريدة للتنميريريرية مريريرين ممثلريريريي املنظمريريريات غريريريري احلكوميريريرية ال 6 000

يف إمسريرياع صريريوت املنظمريريات الشريريعبية واجملتمعريريات  بريريذل  أسريريهموافالجتماعيريرية والبيئيريرية، االقتصريريادية وا
 احمللية.
باسريريتخدام مراكريريز األمريم املتحريريدة لهعريالم يف مجيريريع أحنريرياء العريا  مريريع اجملتمريع املريريدين  وتعمريل - 118

باألهريريريداف اإلمنائيريريرية لأللفيريريرية وتغريريريري  البريريريارزة، كتلريريري  املتصريريريلة مريريريالتتنظريريرييم احليف  لغريريرية 50مريريريا ينريريرياهز 
متحريدون مرين أجريل ” ، و“اهنريض واختريذ إجريراءات ضريد الفقرير”ومبريادر   املنا  والتنميرية املسريتدامة،
يف مشريريريريال أفريقيريريريريا مراكريريريريز األمريريريريم املتحريريريريدة لهعريريريريالم واضريريريريطلع عريريريريدد مريريريرين . “ةإهنريريريرياء العنريريريريف ضريريريريد املريريريريرأ

يف غمريريرة ف اجملتمعريريات احملليريرية والشريريرق األوسريريط بريريدور مفيريريد يف احلفريرياظ علريريى حريريوار مفتريريوح مريريع خمتلريري
 التحوالت العاصفة اليت اجتاحت املنطقة.



 أقوىبناء أمم متحدة 
 

 

 
 األعمال  دوائرإشراك  - 2 

ريريريز  - 119   مريريرين كيانريريرياتكيانريريريا    30القطريريرياع اخلريريرياص مريريرين أكثريريرير مريريرين خريريريرباء  مريريرينشريريريبكة متطريريريورة ترك 
قريريريريادرة علريريريريى إجريريريريراء حتريريريريوالت لتريريريريذليل  إقامريريريرية شريريريريراكاتيف نظمريريريرية املاألمريريريريم املتحريريريريدة علريريريريى مسريريريرياعدة 

 لتحديات الشاملة على الصعيدين العاملي واحمللي. ا
لمبريريريريادئ التوجيهيريريريرية للتعريريريرياون بريريريريني األمريريريريم املتحريريريريدة وقطريريريرياع األعمريريريريال وفقريريريريا  ل العمريريريريل جريريريريارو  - 120
ريريرير موقريريريع شريريريبكي قريريريد هبريريريدف تعزيريريريز العنايريريرية الواجبريريرية وآليريريريات الفريريريرز الختيريريريار الشريريريركاء. و  التجاريريريرية يسَّ

ال عشريرات االلتزامريات، فضريال  عرين مطابقرية مريوارد جديد للشراكة بريني األمريم املتحريدة وقطرياع األعمري
املرتبطريرية  غاثريرية يف حريرياالت الكريريوارثعمليريريات اإلالشريريركات مريريع احتياجريريات املنظمريرية، وتقريريد  الريريدعم ل

 باألزمات يف باكستان واجلماهريية العربية الليبية وهاييت واليابان. 
الريذي يشريكل ملتحريدة، مرين خريالل االتفرياق العرياملي لألمريم اأيضريا  األعمال  ونشطت دوائر - 121

مشريريارا مريرين أكثريرير مريريرين  9 000أكريريرب مبريريادرة قائمريرية علريريريى مسريريؤولية الشريريركات يف العريريا ، إذ يضريريريم 
بلريريريريدا . وبريريريريدأت بريريريريرامج االتفريريريرياق العريريريرياملي املعنيَّريريريرية بتمكريريريريني املريريريريرأة، ومكافحريريريرية الفسريريريرياد، واملنريريريريا   135

املتحريريدة املنتريريدى  . واستضريريافت األمريريمحيويريريةإجريريراءات جتاريريرية يف جمريرياالت اختريرياذ وامليريرياه، ت فضريريي إىل 
، وحريريريريريدد املسريريريريريؤولون التنفيريريريريريذيون واحلكومريريريريريات 2010الثالريريريريريث للقطريريريريرياع اخلريريريريرياص يف أيلول/سريريريريريبتمرب 

لثغريريريرات يف تنفيريريريذ إجريريريراءات ملموسريريرية جيريريريب أن تتخريريريذها أوسريريرياط األعمريريريال للمسريريرياعدة علريريريى سريريريد ا
مسريريريار القطريريرياع ”لريريريدوائر األعمريريريال عريريرين طريريريريق ة. وميثريريريل اإلدمريريرياج النريريرياجح األهريريريداف اإلمنائيريريرية لأللفيريريري

الريريريريريذي ع ريريريريريرض يف مريريريريريؤمتر األمريريريريريم املتحريريريريريدة الرابريريريريريع املعريريريريريين بأقريريريريريل البلريريريريريدان منريريريريريوا ، املعقريريريريريود يف  “خلريريريريرياصا
اسريطنبول، منوذجريا  لتوثيريق التعرياون مبناسريبة مريؤمترات القمرية الرييت تعقريدها األمريم املتحريدة، وي ريذكر منهريا 

 .20مثال  مؤمتر ريو +
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 الفصل الخامس
 خاتمة  

باتريريت ألمريريم املتحريريدة إىل انريريدرا أن احلاجريرية  ،السريرينوات اخلمريريس املقبلريرية إىل تطلريريعن إننريريا إذ - 122
أكثريرير إحلاحريريا  مريرين أي وقريريت مضريريى، وأن تلبيريرية االحتياجريريات واملطالريريب املتنوعريرية امللقريرياة علريريى عاتقنريريا 

مريريرين أقريريريل  -. وعلينريريريا أن نكفريريريل قيريريريام هريريريذه املنظمريريرية صدمريريرية مجيريريريع أعضريريريائها اهلريريرينيا لريريرين تكريريريون بريريرياألمر 
. وينبغريي جلريل  عملنريا أن يرتكريز علريى يف النمو، مبا يشريمل شريعوهبا كافرية ما  الدول منوا  إىل أكثرها تقد

 اإلجنازات احملققة خالل السنوات اخلمس املاضية. 
فلسريرينا مطريريالبني فحسريريب مبضريرياعفة ضريريرورة م لحريرية.  حتقيريريق التنميريرية املسريريتدامةأضريريحى قريريد و  - 123

بريل ينبغريي لنريا  ،2015عريام  حتقيقهريا حبلريوليتسري  اإلمنائيرية لأللفيرية لجهودنا على جبهرية األهريداف 
. وسرييتعني علينريا كريذل  2015راية ونتفق بشريأن إطريار لتعزيريز التنميرية ملريا بعريد عريام يضا أن نبلور أ

فبحلريريريريريول عريريريريريام  .50-50-50حتريريريريريدي تصريريريريريميم اسريريريريريرتاتيجيات واعتمريريريريرياد خطريريريريريط عمريريريريريل ملواجهريريريريرية 
بنسريريبة مريريا ميثريريل زيريريادة  أيباليريريني نسريريمة،  9مريريا يربريريو علريريى عريريدد السريريكان يف العريريا  سرييبلب ، 2050

قبريل عقريريد مرين الريزمن. وحبلريول ذلريري  العريام أيضريا ، جيريريب احلريال إىل مريا كريريان عليريه  قياسريا  يف املائرية  50
علريريى الصريعيد العريرياملي  انبعاثريات غريريازات االحتبرياس احلريراريأن يكريون العريا  قريريد متكرين مرين احلريريد مرين 

عنصريريريرا  يف املائريريرية. ويشريريريكل صريريريوا اسريريريرتاتيجية للطاقريريرية املسريريريتدامة علريريريى الصريريريعيد العريريرياملي  50بنسريريريبة 
 أساسيا  يف تنفيذ هذه اخلطة.

الريريذي  جيريرياياإلثريرير األالسرينوات اخلمريريس املاضريريية  يف نا نشريريهديف جمريال السريريالم واألمريرين، بريريدأو  - 124
ميكريرين أن ينشريريأ عريرين تعزيريريريز قريريدرة األمريريم املتحريريريدة الوقائيريرية عنريريدما جيريريري اسريريريتغالهلا مريرين جانريريب الريريريدول 

بريد أن نسريتمر  الداخليرية وعريرب احلريدود. فريالاألعضاء ملسرياعدة هريذه األخريرية علريى نريزع فتيريل التريوترات 
 األعضاء. يف تعميق وتوسيع نطاق اخلدمات الوقائية اليت ب مكاننا تقدميها إىل الدول

تعقيريريريريريد عمليريريريريريات حفريريريريريظ السريريريريريالم، تزايريريريريريد خريريريريريالل السريريريريرينوات اخلمريريريريريس املاضريريريريريية، شريريريريريهدنا و  - 125
سريريعة النطريرياق. وخريريالل الشريريحيحة إىل أقصريريى حريريد للوفريرياء بواليريريات وامواردنريريا اسريريتغالل  ررنا إىلواضريريط  

ة ذلري  األسريلوب. البعثريات وب عريادة هيكلريأسريلوب دعريم العامني املاضيني، بدأنا ب عادة التفكريري يف 
واالسريريريتفادة بشريريريكل يف احلركريريرية سريريريرعتنا  وحنريريرين نفكريريرير اآلن بطريقريريرية مبتكريريريرة يف السريريريبل الكفيلريريرية بزيريريريادة

لبيريرية االحتياجريريات علريريى أفضريريل مريرين الشريريراكات احملتملريرية لكفالريرية أن تكريريون لريريدينا القريريدرات الالزمريرية لت
أرض الواقريريريع، سريريريواء كانريريريت متصريريريلة ببعثريريريات حفريريريظ السريريريالم، أو  هريريريود بنريريرياء السريريريالم، أو بالبعثريريريات 

لكفالريريرية التغيريريريريات الالزمريريرية اإلضريريريافية الريريريذي سنتصريريريدى لريريريه هريريريو إجريريريراء السياسريريريية. والتحريريريدي املقبريريريل 
 لشعوب اليت خندمها.لعلى مواصلة توفري السالم واألمن القدرة 
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حملريريرية عمريريريا قريريريد ةتزنريريريه املسريريريتقبل مريريرين حيريريريث شريريريكل هريريرياييت وباكسريريريتان واليابريريريان  اوقريريريدمت لنريريري - 126
الكوارث وحجمها. فقد دخلنا عصر الكوارث الضخمة، وأظهرت لنا السرينوات القليلرية املاضريية أنريه 
جيريريب أن نكريريون أفضريريل جتهيريريزا  وأحسريرين تنظيمريريا  ملواجهريرية الكريريوارث بالشريريكل األنسريريب. وبريريدأنا باختريرياذ 

يجياتنا لالستجابة، وإيالء اهتمام أكرب بكثري خطوات لتغيري طريقتنا يف العمل، وإعادة صوا اسرتات
للحريريريد مريريرين أخطريريريار الكريريريوارث. وباإلضريريريافة إىل ذلريريري ، بريريريدأت األمريريريم املتحريريريدة، يف سريريريعيها إىل تعزيريريريز 
القريريدرات، ب قامريرية أنريريواع جديريريدة مريرين الشريريراكات مريريع دوائريرير األعمريريال واجملتمريريع املريريدين، كمريريا أهنريريا بصريريدد 

 
 
سريريريريريتجيبني جتريريريريريريب تكنولوجيريريريريريات جديريريريريريدة تتريريريريرييح التنسريريريريرييق بريريريريريني امل

 
سريريريريريتجيبني، وإقامريريريريرية الصريريريريريلة بريريريريريني امل

والضريحايا. وينبغريي تسريريريع وتريرية هريريذه اجلهريود علريريى مريدى السريرينوات اخلمريس املقبلريرية إذا أردنريا مواجهريرية 
 التحديات اليت يرجَّح أن تصادفنا على صعيد العمل اإلنساين. 

 قواعريريد املعياريريريةال االريرييت تكتسريرييه الكريريربى األمهيريريةب ،مجيعريريا   ،رتنريريا أحريريداث السريرينة املاضريرييةذكَّ و  - 127
الدميقراطيريرية يف الشريريرق األوسريريط ومشريريال إرسريرياء  أيريريدنا الريريدعوة إىل وقريريد منظمتنريريا للعريريا . ضريريعهاالريرييت ت

  حلقريريريوقهم يفالشريريرينيعة اجملتمريريريع الريريريدويل علريريريى محايريريرية املريريريدنيني مريريرين االنتهاكريريريات  ث  قمنريريريا حبريريريأفريقيريريريا، و 
تثمريريريريره الريريريريذي ميكريريريرين أن ام اهلريريريريي جيريريريريااإلثريريريرير وشريريريرياهدنا األ. اجلماهرييريريريرية العربيريريريرية الليبيريريريريةكريريريريوت ديفريريريريوار و 

مريرين كفاحهريريا يف  علريريى اخلطريريوط األماميريرية  وب املوجريريودةالشريريعمريرين حيريريث مريريؤازرة  جهريريود الريريدعوة هريريذه
لزامريريريا  وبريريريات مسريريريؤولية احلمايريريرية. ، فضريريريال  عريريرين أجريريريل حقريريريوق اإلنسريريريان وسريريرييادة القريريريانون والدميقراطيريريرية

الفاعلريريريرية د اجلهريريريريات واحريريريريأن نسريريريرياعد يف آن و  ،الريريريريدعوة إىل مريريريريا هريريريريو أبعريريريريد مريريريرينننتقريريريريل اآلن أن علينريريريريا 
مريريرين خريريالل إضريريفاء الطريريابع املؤسسريريريي وذلريري  احلكوميريرية وغريريري احلكوميريرية الريرييت تريريريريد إحريريداث التغيريريري، 

املعريريايري والقريرييم. ونظريريرا  إىل أن السريرينوات اخلمريريس املقبلريرية سريريتكون حامسريرية يف حتديريريد مسريريار تلريري  علريريى 
الرييت تعكريف علريى دان أن حنس رين قريدراتنا بسريرعة لريدعم البلريالعديد من التحوالت، فمن املهم للغاية 

 اهلياكل والعمليات الدميقراطية.إرساء 
انتشريار إىل تغريري املنريا ،  : مريناضرييةالرييت شريهدهتا العقريود املالتحريديات العامليرية لرين تتريوارى و  - 128

الريريريريذي تعزيريريريريز وتعميريريريريق التعريريريرياون الريريريريدويل  أن نواصريريريريل ينبغريريريريي لنريريريرياف، واإلرهريريريرياب. مريريريريراضاألسريريريريلحة، واأل
تحريريريديات اجلديريريريدة الريريرييت للسريريريتعداد أهبريريرية االعلريريريى  أن نكريريريون أيضريريريا   علينريريريالكريريرين . فعريريريال  أرسريريريينا أ سسريريريه 
 األمناط الدميغرافية. اليت تفرضها  تل ليس أقلها و ، معا   مواجهتهايتعني علينا 

نظريريرة أن نلقريي  ال بريد ،خريريدماتنا علريى الصريعيد اخلريريارجيتقريد  نريريتمكن مرين فلكريي ، أخريريا  و  - 129
أسريرياليب هياكلنريريا التنظيميريرية و هتيئريرية  علريريى كفالريرية مريريع الريريدول األعضريرياء أن نعمريريلصريريادقة إىل الريريداخل و 

أطلقنريريريا بالفعريريريل مبريريريادرة  وقريريريد ملواجهريريرية حتريريريديات العقريريريد املقبريريريل.عملنريريريا وموظفينريريريا علريريريى النحريريريو األمثريريريل 
بأسريريريرها علريريريى مريريريريدى  املنظمريريرية علريريريى صريريريريعيدمريريريرين الفعاليريريرية والكفريريرياءة مزيريريريدا  ، سريريريتجلبهامريريرية للتغيريريريري

 . السنوات اخلمس املقبلة



 خاتمة
 

 

 هائلريرية فرصريريا   أيضريريا   التحريريول العريرياملي تطريريرح حتريديات جسريرياما ، ف هنريريا تتريرييحولريئن كانريريت فريريرتات  - 130
 املستحيل. هَنزم معا   لن يستعصى علينا تذليل أي حتدٍّ مهما َكرب. ،معا  فالبشرية. للنهوض بتقدم 



 

 

 المرفق
األهووووداف اإلنمائيووووة لأللفيووووة، الغايووووات والمؤشوووورات، عووووام   

 اإلحصائية : الجداول2011
 

 1الهدف   
 المدقع والجوع القضاء على الفقر

 
 ألف – 1الغاية   

تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر 
  2015و  1990واحد إلى النصف في الفترة ما بين عامي 

 
 1-1املؤشر 

دوالر بما يعادل  1.25نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن 
 ب()أ()القوة الشرائية

 النسبة املئوية()
 

 1990 1999 2005 
 26.9 36.1 45.5 املناطق النامية    

 2.6 4.4 4.5 مشال أفريقيا 
 50.9 58.3 57.5 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 8.2 10.9 11.3 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 25.8 25.4 28.8 منطقة البحر الكارييب
 7.4 10.2 10.5 أمريكا الالتينية

 15.9 35.6 60.1 شرق آسيا 
 38.6 42.2 49.5 جنوب آسيا 

 30.7 35.3 44.6 جنوب آسيا باستثناء اهلند
 18.9 35.3 39.2 جنوب شرق آسيا 
 5.8 4.1 2.2 غرب آسيا 
 - - - أوقيانوسيا 
 19.2 22.3 6.3 القوقاز وآسيا الوسطى 

 53.4 60.4 63.3 أقل البلدان منوا
 42.8 50.7 49.1 البلدان النامية غري الساحلية
 27.5 27.7 32.4 الدول اجلزرية الصغرية النامية

 
 باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل، طبقا لتعريف البن  الدويل. )أ( 
 .2011حبسب تقديرات البن  الدويل، آذار/مارس  )ب( 
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 2-1املؤشر 
 ب()أ()نسبة فجوة الفقر

 النسبة املئوية()
 

 1990 1999 2005 
 8.0 11.6 15.4 الناميةاملناطق     

 0.5 0.8 0.8 مشال أفريقيا 
 20.7 25.8 26.3 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 2.8 3.8 3.9 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 12.8 12.7 13.4 منطقة البحر الكارييب
 2.3 3.4 3.5 أمريكا الالتينية

 4.0 11.1 20.7 شرق آسيا 
 9.8 11.2 14.5 جنوب آسيا 

 8.1 9.9 14.2 جنوب آسيا باستثناء اهلند
 4.2 9.6 11.1 جنوب شرق آسيا 
 1.5 1.0 0.6 غرب آسيا 
 - - - أوقيانوسيا 
 5.4 7.5 2.1 القوقاز وآسيا الوسطى 

 19.9 24.7 27.5 أقل البلدان منوا
 15.5 20.2 21.9 البلدان النامية غري الساحلية

 11.9 12.3 14.4 الناميةالدول اجلزرية الصغرية 
 

تقريرييس نسريريبة فجريريوة الفقريرير مريريدى شريريدة الفقريرير. وهريريي حاصريريل ضريريرب نسريريبة السريريكان  )أ( 
دوالر مبريا يعريادل القريوة الشريريرائية  1.25الريذين يعيشريون دون خريط الفقرير )احملريدد يف 

يف اليريريوم( يف الفريريرق بريريني خريريط الفقريرير ومتوسريريط دخريريل السريريكان الريريذين يعيشريريون دون 
 خط الفقر.

 ذل  االقتصادات املرتفعة الدخل، طبقا لتعريف البن  الدويل.تستث  من  )ب( 
 



 

 

 3-1املؤشر 
 حصة الخمس األفقر من السكان من االستهالك القومي

   تتح أي بيانات عاملية أو إقليمية جديدة. 
 

 باء - 1الغاية   
تووووفير العمالوووة الكاملوووة والمنتجوووة وتووووفير العمووول الالئوووق للجميوووع،   

 والشباب بمن فيهم النساء
 

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

 
 النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل معدل )أ( 

 النسبة املئوية()
 

 أ()2010 2000 
 3.1 2.9 العا    

 5.2 3.9 املناطق النامية
 2.7 2.5 مشال أفريقيا 
 1.8 0.5 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 3.0 1.9 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 8.5 6.9 شرق آسيا 
 4.8 2.4 جنوب آسيا 
 5.0 4.3 جنوب شرق آسيا 
 3.0 7.6 غرب آسيا 
 3.7 6.0- أوقيانوسيا 
 2.7 5.5 القوقاز وآسيا الوسطى 

 3.0 2.7 املناطق املتقدمة النمو
 2.1 2.2 أقل البلدان منوا

 2.4 2.3 البلدان النامية غري الساحلية 
 4.9 3.1 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 بيانات أولية. أ() 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل )ب( 
 تعادل القوة الشرائية(() 2005بدوالرات الواليات املتحدة لعام )
 

 أ()2010 2000 
 21 828 18 272 العا    
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 أ()2010 2000 
 12 211 8 163 الناميةاملناطق    

 18 994 16 528 مشال أفريقيا 
 5 294 4 389 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 23 013 21 047 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 13 431 6 058 شرق آسيا 
 7 978 5 378 جنوب آسيا 
 9 774 7 109 جنوب شرق آسيا 
 39 743 33 722 غرب آسيا 
 5 883 5 590 أوقيانوسيا 
 12 527 7 062 القوقاز وآسيا الوسطى 

 64 345 56 565 املناطق املتقدمة النمو
 3 053 2 174 أقل البلدان منوا

 4 905 3 398 البلدان النامية غري الساحلية 
 25 938 21 611 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 بيانات أولية. أ() 
 

 5-1املؤشر 
 السكان العاملني إىل عدد السكاننسبة 
 

 المجموع )أ( 
 النسبة املئوية()
 

 أ()2010 2009 2000 1991 
 61.1 61.2 61.5 62.2 العا      
 62.7 62.7 63.2 64.3 املناطق النامية

 45.9 45.8 43.1 43.4 مشال أفريقيا 
 64.4 64.3 62.6 62.6 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 60.7 60.6 58.1 56.4 الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا  
 70.2 70.3 73.9 74.4 شرق آسيا 
 58.5 58.3 56.9 58.5 جنوب آسيا 
 65.8 65.9 67.1 68.3 جنوب شرق آسيا 
 43.5 43.6 45.3 48.0 غرب آسيا 
 66.1 66.4 66.3 65.9 أوقيانوسيا 
 59.8 59.1 54.9 57.4 القوقاز وآسيا الوسطى 

 54.8 55.4 55.8 56.6 املناطق املتقدمة النمو
 69.1 69.1 68.5 70.2 أقل البلدان منوا 

 69.7 69.5 67.1 67.4 البلدان النامية غري الساحلية 



 

 

 أ()2010 2009 2000 1991 
 57.7 57.9 56.7 55.2 الدول اجلزرية الصغرية النامية      

 
 بيانات أولية. أ() 
  

 أ()2009الرجال والنساء والشباب،  )ب( 
 النسبة املئوية()
 

 الشباب النساء الرجال 
 44.3 49.2 72.9 العا     
 45.3 49.4 75.8 املناطق النامية

 28.5 22.3 69.8 مشال أفريقيا 
 47.4 54.9 74.1 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 44.3 47.5 74.6 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 54.5 64.3 75.9 شرق آسيا 
 42.7 37.4 78.5 جنوب آسيا 
 44.2 54.5 77.5 جنوب شرق آسيا 
 24.2 18.9 66.1 غرب آسيا 
 50.7 62.0 70.2 أوقيانوسيا 
 39.4 53.9 66.3 القوقاز وآسيا الوسطى 

 38.1 48.5 61.5 املناطق املتقدمة النمو
 54.9 59.5 78.9 أقل البلدان منوا 

 57.0 62.2 77.6 البلدان النامية غري الساحلية 
 41.5 46.5 69.3 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 بيانات أولية. أ() 
 6-1املؤشر 

دوالر  1.25نسوووبة السوووكان العووواملين الوووذين يقووول دخلهوووم اليوووومي عوووون   
 الشرائية( تعادل القوة)
 باملاليني( العدد اإلمجايل)
 

 أ()2009 1999 1991 
 631.9 875.1 972.8 العا     

 631.7 871.4 970.9 املناطق النامية
 1.3 2.2 2.5 مشال أفريقيا 
 184.0 155.8 124.7 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 17.4 26.3 21.8 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 73.0 286.2 444.4 شرق آسيا 
 282.3 285.5 264.9 جنوب آسيا 
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 أ()2009 1999 1991 
 62.2 104.9 104.5 جنوب شرق آسيا     

 4.2 3.1 3.1 غرب آسيا 
 1.5 1.1 1.0 أوقيانوسيا 
 5.9 6.3 4.0 القوقاز وآسيا الوسطى 

 0.2 3.7 1.9 املناطق املتقدمة النمو
 206.2 184.7 151.0 أقل البلدان منوا 

 77.8 73.8 61.9 البلدان النامية غري الساحلية 
 5.4 4.1 3.2 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 بيانات أولية. )أ( 
  

  العمالة النسبة المئوية لمجموع )ب( 
 النسبة املئوية()
 

 أ()2009 1999 1991 
 20.7 33.9 43.0 العا     

 25.6 42.9 56.1 املناطق النامية
 2.5 5.4 8.0 مشال أفريقيا 
 59.1 67.9 68.5 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 6.9 13.0 13.4 الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 9.1 39.2 67.4 شرق آسيا 
 41.9 54.5 60.7 جنوب آسيا 
 22.4 45.2 53.5 جنوب شرق آسيا 
 7.0 6.4 8.1 غرب آسيا 
 44.6 44.6 51.2 أوقيانوسيا 
 17.7 24.6 16.1 القوقاز وآسيا الوسطى 

 0.0 0.7 0.4 املناطق املتقدمة النمو
 59.8 71.3 71.9 أقل البلدان منوا 

 46.6 59.9 60.1 البلدان النامية غري الساحلية 
 21.8 20.0 18.7 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 بيانات أولية. )أ( 
  

 7-1املؤشر 
نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد األسرة   

 المساهمين في نفقاتها إلى مجموع العاملين
 



 

 

 الرجال والنساء )أ( 
 النسبة املئوية()
 

 1991 1999 2008 2009 

 50.1 50.2 53.5 55.5 العا      

 59.6 60.0 64.8 69.0 املناطق النامية

 33.3 33.5 32.6 37.2 مشال أفريقيا 

 75.6 75.0 80.0 81.0 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 32.2 31.8 36.1 34.9 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 51.2 52.5 60.6 69.6 شرق آسيا 

 77.2 77.5 79.8 81.3 جنوب آسيا 

 61.6 62.3 66.1 69.4 جنوب شرق آسيا 

 28.6 28.4 37.5 42.7 غرب آسيا 

 78.1 78.4 76.6 75.1 أوقيانوسيا 

 43.6 43.9 57.0 46.8 القوقاز وآسيا الوسطى 

 9.7 9.9 11.5 11.2 املناطق املتقدمة النمو

 80.8 80.6 85.0 86.2 أقل البلدان منوا 

 73.7 72.9 78.0 75.0 البلدان النامية غري الساحلية 

 36.5 36.3 35.5 32.6 الدول اجلزرية الصغرية النامية 
  

 الرجال ب() 
 النسبة املئوية()
 

 1991 1999 2008 2009 
 48.9 48.9 51.8 53.1 العا      

 56.9 57.2 61.4 64.7 املناطق النامية
 29.1 28.5 30.0 33.2 مشال أفريقيا 
 69.1 68.1 74.6 76.4 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 31.6 31.3 35.4 34.5 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 48.1 49.2 56.1 63.8 شرق آسيا 
 74.4 74.8 76.7 77.9 جنوب آسيا 
 58.8 59.5 62.4 65.0 جنوب شرق آسيا 
 25.4 25.4 32.0 35.7 غرب آسيا 
 73.4 73.7 72.0 70.6 أوقيانوسيا 
 42.9 42.9 56.5 49.7 القوقاز وآسيا الوسطى 

 10.7 10.8 12.0 11.3 املناطق املتقدمة النمو
 76.1 75.6 81.0 83.2 أقل البلدان منوا 

 69.8 68.7 74.4 72.2 البلدان النامية غري الساحلية 
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 1991 1999 2008 2009 
 37.6 37.4 36.1 32.3 الصغرية الناميةالدول اجلزرية      

  
 النساء )ج( 

 النسبة املئوية()
 

 1991 1999 2008 2009 
 51.8 52.1 56.1 59.2 العا      

 63.8 64.4 70.3 75.9 املناطق النامية
 46.5 48.9 41.2 51.9 مشال أفريقيا 
 84.2 84.2 87.4 87.6 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 33.2 32.6 37.3 35.8 الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا  
 55.0 56.6 66.2 76.7 شرق آسيا 
 83.4 83.8 87.6 89.8 جنوب آسيا 
 65.4 66.2 71.2 75.5 جنوب شرق آسيا 
 40.6 40.0 57.6 67.4 غرب آسيا 
 83.5 83.8 82.0 81.0 أوقيانوسيا 
 44.4 45.1 57.7 43.5 القوقاز وآسيا الوسطى 

 8.5 8.7 10.9 11.0 املناطق املتقدمة النمو
 86.9 87.2 90.5 90.2 أقل البلدان منوا 

 78.3 78.0 82.4 78.3 البلدان النامية غري الساحلية 
 35.0 34.8 34.6 32.9 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

  
 جيم - 1الغاية   
النصوف فوي تخفيض نسبة السوكان الوذين يعوانون مون الجووع إلوى   

 2015 و 1990الفترة ما بين 
 

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

 
 المجموع )أ( 

 النسبة املئوية()
 

 1990 2009 
 23 30 املناطق النامية   

 6 10 مشال أفريقيا 
 22 27 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 4 10 البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة  



 

 

 1990 2009 
 6 15 شرق آسيا    

 5 11 شرق آسيا باستثناء الصني  
 43 52 جنوب آسيا 
 39 59 جنوب آسيا باستثناء اهلند  
 18 30 جنوب شرق آسيا 
 7 11 ب()غرب آسيا 
 - - أوقيانوسيا 
 5 7 القوقاز وآسيا الوسطى 

 
السريريكان دون سريرين اخلامسريرية يف يف املائريرية مريرين  73بلريريدا تغطريريي  64بيانريريات قريريدمها  )أ( 

املنريرياطق الناميريرية. وتقريريدر نسريريبة األطفريريال ناقصريريي الريريوزن وفقريريا ملعريريايري منريريو الطفريريل الريرييت 
وضعتها منظمة الصحة العاملية. وفيمريا يتعلريق مبنطقرية القوقرياز وآسرييا الوسريطى، فري ن 

، ألنريريه ليسريريت هنريرياا بيانريريات كافيريرية عريرين 1996أسريرياس حتليريريل االجتاهريريات هريريو عريريام 
 .1990عام 

يف املائرية مرين سريكان املنطقرية، وذلري   47 يشمل اجملمريوع الكلريي للمنطقرية سريوى ال )ب( 
 لعدم وجود بيانات عن اليمن.

  
 2009-2003حسب نوع الجنس، الفترة  )ب( 

 النسبة املئوية()
 

 الفتيات الفتيان 
نسريريريريريبة الفتيريريريريريان إىل 

 الفتيات
 1.01 24 24 املناطق النامية    

 1.29 5 7 مشال أفريقيا 
 1.14 21 24 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 1.12 4 4 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 1.00 7 7 شرق آسيا 
 1.02 5 5 شرق آسيا باستثناء الصني  
 0.97 42 41 جنوب آسيا 
 0.96 39 37 جنوب آسيا باستثناء اهلند  
 - - - جنوب شرق آسيا 
 - - - غرب آسيا 
 1.44 15 21 أوقيانوسيا 
 1.11 6 6 القوقاز وآسيا الوسطى 
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 2009-2003حسب مكان اإلقامة، الفترة  )ج( 
 النسبة املئوية()
 

 املناطق احلضرية املناطق الريفية 
 14 28 املناطق النامية   

 5 7 مشال أفريقيا 
 15 25 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 3 7 البحر الكارييب أمريكا الالتينية ومنطقة 
 3 8 شرق آسيا 
 4 6 شرق آسيا باستثناء الصني  
 33 45 جنوب آسيا 
 31 41 جنوب آسيا باستثناء اهلند  
 - - جنوب شرق آسيا 
 - - غرب آسيا 
 12 20 أوقيانوسيا 
 4 7 القوقاز وآسيا الوسطى 

  
 2009-2003حسب درجة غنى األسر المعيشية، الفترة  )د( 

 النسبة املئوية()
 

 اخلمس األغ  اخلمس األفقر 
 15 38 املناطق النامية   

 4 8 مشال أفريقيا 
 13 28 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 - - أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 - - شرق آسيا 
 3 7 شرق آسيا باستثناء الصني  
 20 55 جنوب آسيا 
 24 48 اهلند جنوب آسيا باستثناء  
 - - جنوب شرق آسيا 
 - - غرب آسيا 
 - - أوقيانوسيا 
 4 7 القوقاز وآسيا الوسطى 

  



 

 

 9-1املؤشر   
نسووووبة السووووكان الووووذين ال يحصوووولون علووووى الحوووود األدنووووى موووون السووووعرات   

 الحرارية
 النسبة املئوية()
 

 
1990-
1992 

1995-
1997 

2000-
2002 

2005-
2007 

 13 14 14 16 العا      
 16 16 18 20 املناطق النامية

 5> 5> 5> 5> مشال أفريقيا 
 26 30 31 31 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 8 10 11 12 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 24 22 28 26 منطقة البحر الكارييب   
 7 9 10 11 أمريكا الالتينية   
 10 10 12 18 شرق آسيا 
 12 13 11 8 باستثناء الصني شرق آسيا  
 21 20 19 21 جنوب آسيا 
 23 23 26 26 جنوب آسيا باستثناء اهلند  
 14 17 18 24 جنوب شرق آسيا 
 7 8 8 6 غرب آسيا 
 - - - - أوقيانوسيا 
 9 17 13 16 القوقاز وآسيا الوسطى 

 5> 5> 5> 5> املناطق املتقدمة النمو
 32 36 41 40 أقل البلدان منوا 

 26 30 34 34 البلدان النامية غري الساحلية 
 21 21 25 24 الدول اجلزرية الصغرية النامية 
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 2الهدف   
 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  

 
 ألف - 2الغاية   
كفالوووة تمكووون األطفوووال فوووي كووول مكوووان، سوووواء الوووذكور أو اإلنووواث   

 2015عام منهم، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول 
 

 1-2املؤشر 
 أ()صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي

 المجموع )أ( 
 

 1991 1999 2009 
 89.7 83.9 82.7 العا     

 89.0 82.1 80.5 املناطق النامية 
 94.3 86.0 80.0 مشال أفريقيا  
 76.2 57.9 53.5 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 95.0 93.5 85.7 البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة   
 76.1 78.0 67.6 منطقة البحر الكارييب  
 96.6 94.8 87.2 أمريكا الالتينية  
 95.6 95.1 97.4 شرق آسيا  

 97.5 95.9 97.2 شرق آسيا باستثناء الصني
 90.9 79.2 77.0 جنوب آسيا  

 77.2 69.1 67.7 جنوب آسيا باستثناء اهلند
 94.5 93.0 94.0 جنوب شرق آسيا  
 88.3 83.1 82.0 غرب آسيا  
 - - - أوقيانوسيا  
 92.7 94.3 - القوقاز وآسيا الوسطى  
 95.8 97.1 96.3 املناطق املتقدمة النمو 
 79.6 57.8 52.2 أقل البلدان منوا  
 81.2 63.8 55.5 البلدان النامية غري الساحلية  
 76.0 78.9 70.4 الدول اجلزرية الصغرية النامية  

  



 

 

 حسب نوع الجنس ب() 
 
 1991 2000 2009 
 الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان 
 88.8 90.6 80.9 86.8 78.7 86.6 العا        

 87.9 90.0 78.7 85.4 75.9 85.0 املناطق النامية 
 92.4 96.0 82.6 89.2 73.0 86.7 مشال أفريقيا  
جنريريريريريريريريريريريريريريريريوب أفريقيريريريريريريريريريريريريريريريا   

 74.5 78.0 54.1 61.5 48.8 58.2 الصحراء الكربى
أمريكريريريريريريريريريريريريريا الالتينيريريريريريريريريريريريريرية   

ومنطقريريريريريريريريريريريريريريرية البحريريريريريريريريريريريريريريرير 
 94.9 95.1 92.8 94.1 83.6 87.8 الكارييب

منطقريريريرية البحريريريرير    
 76.7 75.5 78.3 77.7 68.0 67.3 الكارييب
أمريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    
 96.4 96.7 94.1 95.5 84.9 89.5 الالتينية
 97.3 94.1 96.0 94.2 95.8 98.9 شرق آسيا 
شريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرق آسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييا   

 97.0 97.9 95.3 96.6 96.9 97.6 باستثناء الصني
 89.1 92.6 71.6 86.3 68.7 84.7 جنوب آسيا 
جنريريريريريريريريريريريريريريريريريوب آسريريريريريريريريريريريريريريريريرييا   

 74.6 79.8 63.6 74.4 60.9 74.2 باستثناء اهلند
 93.9 95.0 91.9 94.2 92.3 95.7 جنوب شرق آسيا 
 85.5 91.0 78.0 88.0 77.6 86.2 غرب آسيا 
 - - - - - - أوقيانوسيا 
 92.0 93.2 94.0 94.6 - - القوقاز وآسيا الوسطى 

 96.3 95.3 97.1 97.0 96.1 96.4 املناطق املتقدمة النمو
 78.1 81.0 54.0 61.5 46.5 57.8 أقل البلدان منوا 

 78.6 83.7 59.0 68.6 49.4 61.5 البلدان النامية غري الساحلية 
 75.0 77.0 78.2 79.7 69.6 71.2 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
عدد املقيدين يف املدارس االبتدائيرية والثانويرية البريالغني للسرين الرمسيرية للقيريد يف التعلرييم االبتريدائي بريني كريل  )أ( 

طفريريل مريريرين نفريريريس السريرين، أي عريريريدد التالميريريريذ البريريالغني سريريرين الدراسريريرية املفرتضريرية للتعلريريرييم االبتريريريدائي،  100
الثانويريرية، ويعريريربَّ عنريريه بنسريريبة مئويريرية مريرين جممريريوع السريريكان املنتمريريني إىل  واملقيريريدين يف املريريدارس االبتدائيريرية أو

 تل  الفئة العمرية. وتتعلق النسب بالسنوات الدراسية املنتهية يف السنوات املقدمة عنها البيانات.
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 2-2املؤشر 
األول ويصلون نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف 

 ب()أ()إلى الصف النهائي من التعليم االبتدائي
 

 المجموع )أ( 
 

 1991 2000 2009 
 88.5 81.9 80.1 العا     

 87.3 79.6 77.2 املناطق النامية 
 91.7 81.1 72.2 مشال أفريقيا  
 66.9 51.2 50.8 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 101.0 96.9 83.7 البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة   
 77.0 71.3 58.7 منطقة البحر الكارييب   
 102.8 98.8 85.4 أمريكا الالتينية   
 95.9 97.9 106.3 شرق آسيا  
 98.1 98.3 95.0 شرق آسيا باستثناء الصني 
 86.0 69.3 64.4 جنوب آسيا  
 65.3 62.3 55.2 جنوب آسيا باستثناء اهلند 
 100.1 92.3 85.7 شرق آسياجنوب   
 84.3 78.5 77.6 غرب آسيا  
 61.6 63.6 60.8 أوقيانوسيا  
 95.9 94.6 - القوقاز وآسيا الوسطى  
 97.7 97.9 96.7 املناطق املتقدمة النمو 
 61.0 45.0 39.9 أقل البلدان منوا  
 65.7 55.2 52.0 البلدان النامية غري الساحلية 
 75.0 72.3 61.9 الصغرية الناميةالدول اجلزرية  

  
 حسب نوع الجنس ب() 

 
 1991  2000  2009  
 الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان 
 87.3 89.5 78.9 84.6 75.7 84.0 العا        

 86.1 88.4 76.2 82.7 72.0 81.9 املناطق النامية 
 90.3 93.0 77.9 84.2 64.1 79.9 مشال أفريقيا  
 63.0 70.6 46.4 55.3 45.0 55.0 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
أمريكريريريريريريريريريا الالتينيريريريريريريريريرية ومنطقريريريريريريريريرية البحريريريريريريريريرير   

 97.3 96.5 84.6 82.8 الكارييب
100.

5 
101.

6 
 77.4 76.5 72.2 70.4 60.0 57.3 منطقة البحر الكارييب   

 99.2 98.5 86.3 84.5 أمريكا الالتينية   
102.

2 
103.

3 



 

 

 1991  2000  2009  
 الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان 
 97.8 94.2 97.8 97.9 - - شرق آسيا         

 97.8 98.4 98.0 98.6 94.9 95.2 شرق آسيا باستثناء الصني   
 84.4 87.5 62.3 75.8 54.3 73.8 جنوب آسيا  
 61.6 68.7 58.0 66.5 48.9 61.2 جنوب آسيا باستثناء اهلند   

 99.8 92.0 92.7 84.9 86.5 جنوب شرق آسيا  
100.

4 
 80.4 88.0 73.1 83.7 71.7 83.3 غرب آسيا  
 57.6 65.5 59.5 67.5 56.8 64.6 أوقيانوسيا  
 95.1 96.6 93.4 95.8 - - القوقاز وآسيا الوسطى  
 97.0 98.1 97.7 97.8 - - املناطق املتقدمة النمو 
 57.8 64.1 40.5 48.7 33.4 44.9 أقل البلدان منوا  
 62.0 69.2 49.7 60.5 47.4 56.5 البلدان النامية غري الساحلية  
 74.2 75.8 72.0 72.5 62.0 61.8 الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 

نظرا النعدام معدالت إقليمية للمؤشر الرمسي، يعرض اجلدول إمجايل عدد املقيدين يف الصريف النهريائي  )أ( 
النهريريريريائي مريريريرين التعلريريريرييم جممريريريريوع عريريريريدد امللتحقريريريريني اجلريريريدد بالصريريريريف ”مريريرين التعلريريريرييم االبتريريريريدائي الريريريريذي يعريريريادل 

االبتدائي، بصرف النظر عن السن، معربا عنه بالنسريبة املئويرية مرين السريكان الريذين بلغريوا السرين املفرتضرية 
 Global Education Digest 2009: Comparing Education Statistics“)لاللتحرياق بالصريف النهريائي

Across the World  مونرتيريال، كنريدا، منظمرية األمريم املتحريدة للرتبيرية والعلريم والثقافرية )اليونسريكو(، معهريد
 . 255(، املرفق باء، الصفحة 2009اإلحصاء، 

تتعلريريق معريريريدالت إمتريريريام مرحلريريرية التعلريريرييم االبتريريريدائي بالسريرينوات الدراسريريريية املنتهيريريرية يف السريريرينوات املقريريريدم عنهريريريا  )ب( 
 .البيانات
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 3-2املؤشر   
وووووام بوووالقراءة والكتابوووة لووودى النسووواء والرجوووال الوووذين تتوووراوح معووووودل اإللم  

 سنة  24 و 15أعمارهم بين 
 

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

 1990 2000 2009 
 89.3 87.1 83.2 العا     

 87.7 84.8 80.1 املناطق النامية 
 86.6 79.3 67.5 مشال أفريقيا  
 72.0 68.7 65.3 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 97.0 96.1 91.7 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 89.5 - 86.8 منطقة البحر الكارييب   
 97.6 96.7 92.1 أمريكا الالتينية   
 99.4 98.9 94.6 شرق آسيا  
 99.6 - 99.4 شرق آسيا باستثناء الصني   
 79.7 73.7 60.3 جنوب آسيا  
 76.7 67.3 56.4 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 97.7 96.3 94.4 جنوب شرق آسيا  
 93.2 91.7 87.4 غرب آسيا  
 74.9 74.8 72.5 أوقيانوسيا  
 99.9 99.8 99.8 القوقاز وآسيا الوسطى  
 99.6 99.6 99.6 املناطق املتقدمة النمو 
 70.2 65.3 55.6 أقل البلدان منوا  
 71.7 68.4 62.1 البلدان النامية غري الساحلية 
 87.6 86.9 84.9 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
حسريريبت املعريريدالت اإلقليميريرية الريريواردة يف هريريذا اجلريريدول علريريى أسريرياس املتوسريريط املريريرجح  )أ( 

آلخريريريريريرير نقطريريريريريرية قيريريريريريرياس متريريريريريريوافرة مسريريريريريريجلة لكريريريريريريل بلريريريريريريد أو إقلريريريريريرييم يف الفريريريريريريرتة املرجعيريريريريريرية. 
تقريريديرات معهريريد اليونسريريكو لهحصريرياء بالنسريريبة للبلريريدان الريرييت ال تتريريوافر واسريريت خدمت 
 بيانات بشأهنا.

 
 أ()حسب نوع الجنس )ب( 

 النسبة املئوية ملن يستطيعون القراءة والكتابة معا()
 
 1990  2000  2009 
 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال 
 86.8 91.9 83.8 90.3 78.6 87.7 العا        



 

 

 1990  2000  2009 
 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال 
 84.8 90.7 80.9 88.6 74.5 85.5 املناطق النامية        

 83.0 90.1 73.3 85.2 57.3 77.2 مشال أفريقيا  
أفريقيريريريريريريريريريريريريريريريريريا جنريريريريريريريريريريريريريريريريريوب   

 67.3 76.7 62.4 75.7 58.3 72.8 الصحراء الكربى
أمريكريريريريريريريريريريريريريريريريا الالتينيريريريريريريريريريريريريريريريرية   

ومنطقريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية البحريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير 
 97.2 96.8 96.5 95.8 92.0 91.4 الكارييب

منطقريريريريريريرية البحريريريريريريريرير    
 89.4 89.6 - - 86.3 87.3 الكارييب
 97.8 97.3 97.1 96.3 92.4 91.8 أمريكا الالتينية   
 99.3 99.5 98.6 99.2 91.9 97.1 شرق آسيا  
شريريريريريريريريريريريريريرق آسريريريريريريريريريريريريرييا    

 99.7 99.4 - - 99.5 99.3 باستثناء الصني
 73.8 85.9 65.6 81.1 48.3 71.6 جنوب آسيا  
جنريريريريريريريريوب آسريريريريريريريرييا    

 72.6 80.5 60.8 73.9 45.9 66.9 باستثناء اهلند
 97.5 97.8 96.1 96.6 93.5 95.4 جنوب شرق آسيا  
 90.6 95.8 87.8 95.5 81.0 93.4 غرب آسيا  
 76.5 73.3 72.5 76.9 67.4 77.5 أوقيانوسيا  
القوقريريريريريريريريريريريريريريريريريرياز وآسريريريريريريريريريريريريريريريريريرييا   
 99.9 99.8 99.9 99.8 99.8 99.8 الوسطى
 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.2 املناطق املتقدمة النمو 
 65.9 74.5 58.9 72.2 47.5 64.0 أقل البلدان منوا  
البلريريريريريريريريريريريريريدان الناميريريريريريريريريريريريريرية غريريريريريريريريريريريريريري  
 66.5 77.2 62.6 74.8 56.5 68.2 الساحلية
الريريريريريريريريدول اجلزريريريريريريريريرية الصريريريريريريريريغرية  
 87.7 87.6 86.1 87.7 83.3 86.5 النامية
 

آلخريرير نقطريرية قيريرياس حسريريبت املعريريدالت اإلقليميريرية الريريواردة يف هريريذا اجلريريدول علريريى أسريرياس املتوسريريط املريريرجح  أ() 
بلريريريريريد أو إقلريريريريرييم يف الفريريريريريرتة املرجعيريريريريرية. واسريريريريريت خدمت تقريريريريريديرات معهريريريريريد اليونسريريريريريكو  متريريريريريوافرة مسريريريريريجلة لكريريريريريل

 لهحصاء بالنسبة للبلدان اليت ال تتوافر بيانات بشأهنا.
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 3الهدف   
 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

 
 ألف - 3الغاية   
التعلوووويم االبتوووودائي والثووووانوي  إزالووووة التفوووواوت بووووين الجنسووووين فووووي  

، وبالنسوبة إلوى جميوع 2005ويُفضظل أن يكون ذلك بحلول عوام 
 2015مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 

 
 1-3املؤشر 

 نسبة الفتيات إلى الفتيان في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعالي  
  أ()التعليم االبتدائي )أ( 
 1991 2000 2009 
 0.96 0.92 0.89 العا     

 0.96 0.91 0.87 املناطق النامية 
 0.95 0.90 0.82 مشال أفريقيا  
 0.92 0.85 0.83 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 0.97 0.97 0.98 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 0.96 0.98 0.99 منطقة البحر الكارييب   
 0.97 0.97 0.98 أمريكا الالتينية   
 1.04 1.01 0.92 شرق آسيا  
 0.98 0.98 1.00 شرق آسيا باستثناء الصني   
 0.95 0.83 0.77 جنوب آسيا  
 0.92 0.81 0.79 جنوب آسيا باستثناء اهلند  
 0.97 0.96 0.97 جنوب شرق آسيا  
 0.92 0.86 0.86 غرب آسيا  
 0.89 0.90 0.90 أوقيانوسيا  
 0.98 0.99 0.99 الوسطىالقوقاز وآسيا   
 1.00 1.00 0.99 املناطق املتقدمة النمو 
 0.93 0.83 0.80  أقل البلدان منوا 
 0.92 0.82 0.83 البلدان النامية غري الساحلية 
 0.94 0.96 0.96 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 باستخدام نسب االلتحاق اإلمجايل. )أ( 

 أ()التعليم الثانوي )ب( 
 

 1991 2000 2009 
 0.97 0.91 0.84 العا     



 

 

 1991 2000 2009 
 0.96 0.88 0.78 املناطق النامية     

 0.98 0.93 0.79 مشال أفريقيا  
 0.79 0.82 0.76 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 1.08 1.07 1.07 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 1.04 1.08 1.12 منطقة البحر الكارييب   
 1.08 1.07 1.07 أمريكا الالتينية   
 1.06 0.93 0.77 شرق آسيا  
 0.98 0.98 0.97 شرق آسيا باستثناء الصني   
 0.89 0.75 0.61 جنوب آسيا  
 0.92 0.85 0.63 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 1.03 0.95 0.90 جنوب شرق آسيا  
 0.86 0.74 0.68 غرب آسيا  
 0.88 0.89 0.83 أوقيانوسيا  
 0.98 0.98 - القوقاز وآسيا الوسطى  
 1.00 1.01 1.01 املناطق املتقدمة النمو 
 0.82 0.77 0.60  أقل البلدان منوا 
 0.85 0.83 0.87  البلدان النامية غري الساحلية 
 1.01 1.04 1.07  الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 باستخدام نسب االلتحاق اإلمجايل. )أ( 

  
 أ()التعليم العالي )ج( 

 
 1991 2000 2009 
 1.08 0.98 0.91 العا     

 0.97 0.82 0.71 املناطق النامية 
 0.98 0.74 0.59 مشال أفريقيا  
 0.63 0.67 0.53 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 1.26 1.17 0.98 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 1.61 1.38 1.35 الكارييبمنطقة البحر    
 1.23 1.16 0.95 أمريكا الالتينية   
 1.03 0.67 0.53 شرق آسيا  
 0.77 0.63 0.54 شرق آسيا باستثناء الصني   
 0.74 0.65 0.50 جنوب آسيا  
 0.87 0.67 0.36 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 1.09 0.96 0.96 جنوب شرق آسيا  
 0.87 0.78 0.64 غرب آسيا  
 0.86 0.81 0.56 أوقيانوسيا  
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 1991 2000 2009 
 1.07 0.91 - القوقاز وآسيا الوسطى      

 1.30 1.20 1.10 املناطق املتقدمة النمو 
 0.58 0.59 0.38 أقل البلدان منوا 
 0.87 0.81 0.82 البلدان النامية غري الساحلية 
 1.50 1.31 1.24 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 االلتحاق اإلمجايل. باستخدام نسب )أ( 
  

 2-3املؤشر 
 حصة النساء من الوظائف ذات األجر في القطاع غير الزراعي  

 النسبة املئوية للعامالت()
 

 1990 2000 2005 2009 
 39.6 38.4 37.5 35.0 العا      

 33.8 32.6 31.7 28.8 املناطق النامية 
 18.8 18.6 18.8 19.0 مشال أفريقيا  
 32.6 30.2 28.1 23.5 جنوب الصحراء الكربىأفريقيا   
 43.0 41.5 40.4 36.4 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 41.7 40.9 39.7 38.1 شرق آسيا  
 44.8 44.0 42.3 40.1 شرق آسيا باستثناء الصني   
 19.4 18.1 17.1 13.3 جنوب آسيا  
 19.0 18.0 18.4 14.6 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 37.6 36.8 36.9 34.6 جنوب شرق آسيا  
 18.7 17.5 16.8 14.9 غرب آسيا  
 36.2 35.2 35.5 33.3 أوقيانوسيا  
 45.2 45.3 44.2 43.8 القوقاز وآسيا الوسطى  
 48.3 47.1 46.2 44.3 املناطق املتقدمة النمو  

  
 3-3املؤشر 

 ب()أ()البرلمانات الوطنيةنسبة المقاعد التي تحتلها النساء في   
 النسبة املئوية()
 

 1990 2000 2005 
ب)2011

) 
 19.3 15.9 13.7 12.8 العا      

 18.0 14.2 12.3 11.6 املناطق النامية 
 11.7 8.5 3.3 2.6 مشال أفريقيا  



 

 

 1990 2000 2005 
ب)2011

) 
 19.6 14.2 12.6 9.6 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى        

أمريكريريريريريريريريريريريا الالتينيريريريريريريريريريريرية ومنطقريريريريريريريريريريرية البحريريريريريريريريريريرير   
 23.0 19.0 15.2 11.9 الكارييب

 31.3 26.0 20.6 22.1 منطقة البحر الكارييب   
 20.0 16.4 13.2 8.6 أمريكا الالتينية   
 19.5 19.4 19.9 20.2 شرق آسيا  
 14.5 17.2 14.6 17.8 شرق آسيا باستثناء الصني   
 18.2 8.8 6.8 5.7 جنوب آسيا   
 20.1 9.0 5.9 5.9 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 17.6 15.5 12.3 10.4 جنوب شرق آسيا  
 9.4 3.9 4.2 4.5 غرب آسيا   
 2.3 3.0 3.6 1.2 أوقيانوسيا   
 16.1 9.9 7.0 - القوقاز وآسيا الوسطى  
 22.5 19.8 16.3 16.1 املناطق املتقدمة النمو 
 19.9 13.0 9.9 8.7 أقل البلدان منوا  
 22.9 13.4 7.8 14.2 البلدان النامية غري الساحلية  
 21.2 17.9 14.0 15.2 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 اجملالس التشريعية أو جمالس النواب فقط. أ() 
 .2011كانون الثاين/يناير   31يف  ب() 

 4الهدف   
 تخفيض معدل وفيات األطفال  

 
 ألف – 4الغاية   
األطفوال دون الخامسوة مون العمور بمقودار  تخفويض معودل وفيوات  

 2015 و 1990الثلثين في الفترة ما بين 
 

 1-4املؤشر   
 أ()معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  

 
 1990 2000 2009 
 60 77 89 العا     

 66 84 99 املناطق النامية 
 26 46 80 مشال أفريقيا  
 129 160 180 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 23 33 52 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
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 1990 2000 2009 
 48 58 76 منطقة البحر الكارييب       

 21 32 50 أمريكا الالتينية   
 19 36 45 شرق آسيا  
 17 29 28 شرق آسيا باستثناء الصني   
 69 95 122 جنوب آسيا  
 78 101 131 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 36 48 73 آسياجنوب شرق   
 32 45 68 غرب آسيا  
 59 65 76 أوقيانوسيا  
 37 62 78 القوقاز وآسيا الوسطى  
 7 10 15 املناطق املتقدمة النمو 
 121 146 178 أقل البلدان منوا 

 
 مولود حي. 1 000وفيات األطفال قبل بلوا سن اخلامسة من بني كل  )أ( 
 



 

 

 2-4املؤشر 
 أ()معدل وفيات الرضع  

 
 1990 2000 2009 
 44 54 62 العا     

 48 59 68 املناطق النامية 
 24 38 61 مشال أفريقيا  
 82 98 109 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 20 28 41 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 38 43 54 منطقة البحر الكارييب   
 18 26 41 أمريكا الالتينية   
 18 29 36 آسياشرق   

 14 22 18 شرق آسيا باستثناء الصني
 55 70 87 جنوب آسيا  
 61 76 95 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 29 36 50 جنوب شرق آسيا  
 27 36 53 غرب آسيا  
 46 49 56 أوقيانوسيا  
 34 52 64 القوقاز وآسيا الوسطى  
 6 8 12 املناطق املتقدمة النمو 
 79 93 112 منوا أقل البلدان 

 
 مولود حي. 1 000وفيات األطفال قبل بلوا سنة واحدة من بني كل  )أ( 
  

 3-4املؤشر 
 أ()نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة  

 النسبة املئوية()
 

 1990 2000 2009 
 82 71 72 العا     

 80 69 71 املناطق النامية 
 94 93 85 أفريقيامشال   
 68 55 56 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
 93 92 76 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 94 84 98 شرق آسيا  
 95 87 95 شرق آسيا باستثناء الصني   
 75 56 57 جنوب آسيا   
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 1990 2000 2009 
 85 68 60 جنوب آسيا باستثناء اهلند       

 88 81 70 جنوب شرق آسيا  
 82 84 77 غرب آسيا   
 58 66 70 أوقيانوسيا   
 92 93 - القوقاز وآسيا الوسطى  
 94 92 81 املناطق املتقدمة النمو 
 77 60 54 أقل البلدان منوا 

 
شريهرا الريذين تلقريوا جرعرية واحريدة علريى  23و  12األطفريال املرتاوحرية أعمريارهم بريني  أ() 

 األقل من اللقاح املضاد للحصبة.
  

 5الهدف   
 تحسين الصحة النفاسية  

 
 ألف – 5الغاية   
تخفوويض معوودل الوفيووات النفاسووية بمقوودار ثالثووة أربوواع فووي الفتوورة   

 2015 و 1990بين 
 

 1-5املؤشر 
 أ()معدل الوفيات النفاسية  

 
 1990 2000 2008 
  260  340  400 العا     

  290  370  440 املناطق النامية 
  92  120  230 مشال أفريقيا  
  640  790  870 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
  85  110  140 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
  170  230  320 منطقة البحر الكارييب   
  80  99  130 أمريكا الالتينية   
  41  63  110 شرق آسيا  
  110  110  110 شرق آسيا باستثناء الصني   
  280  420  590 جنوب آسيا  
  370  490  640 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
  160  230  380 جنوب شرق آسيا  
  70  98  140 غرب آسيا  
  230  260  290 أوقيانوسيا  
  54  69  70 القوقاز وآسيا الوسطى  



 

 

 1990 2000 2008 
  17  17  26 املناطق املتقدمة النمو     

 590  750  900 أقل البلدان منوا  
 

 مولود حي. 100 000الوفيات النفاسية لكل  )أ( 
 

 2-5املؤشر 
 نسبة الوالدات التي جرت تحت إشراف موظفين صحيين مدربين  

 النسبة املئوية()
 

 1990 2009 
 68 59 العا    

 65 55 املناطق النامية 
 81 45 مشال أفريقيا  
 46 42 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 88 70 أ()أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 69 67 أ()منطقة البحر الكارييب   
 90 70 أ()أمريكا الالتينية   
 99 94 شرق آسيا  
 99 97 شرق آسيا باستثناء الصني   
 50 32 جنوب آسيا  
 42 27 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 72 49 جنوب شرق آسيا  
 78 62 غرب آسيا  
 56 54 أوقيانوسيا  
 97 93 القوقاز وآسيا الوسطى  
 99 99 املناطق املتقدمة النمو 

 
 تشمل فقط الوالدات اليت جرت يف مؤسسات الرعاية الصحية. أ() 
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 باء – 5الغاية   
 2015تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام   

 
 3-5املؤشر 

 أ()معدل استخدام وسائل منع الحمل  
 النسبة املئوية()
 

 1990 2000 2008 
 62.9 61.5 55.4 العا     

 61.3 59.6 52.3 املناطق النامية 
 60.5 58.8 44.0 مشال أفريقيا  
 21.7 20.1 13.4 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 72.9 71.2 62.0 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 61.8 59.9 53.7 منطقة البحر الكارييب   
 73.8 72.1 62.7 أمريكا الالتينية   
 84.2 85.7 77.7 شرق آسيا  
 76.2 76.6 73.9 شرق آسيا باستثناء الصني   
 53.9 46.7 39.9 جنوب آسيا  
 48.0 46.2 30.2 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 62.3 57.0 47.9 جنوب شرق آسيا  
 55.2 50.6 44.4 غرب آسيا  
 36.7 32.2 29.4 أوقيانوسيا  
 55.6 59.7 54.3 القوقاز وآسيا الوسطى  
 72.2 71.1 68.8 املناطق املتقدمة النمو 
 31.4 28.1 17.7 أقل البلدان منوا  
 33.7 30.7 24.5 البلدان النامية غري الساحلية  
 55.4 53.9 49.7 الدول اجلزرية الصغرية النامية  

 
 سنة. 49و  15املتزوجات أو املرتبطات املرتاوحة أعمارهن بني بني النساء  )أ( 
  



 

 

 4-5املؤشر 
 أ()معدل الوالدات لدى المراهقات  

 
 1990 2000 2008 
 50.5 51.5 59.8 العا     

 54.4 56.0 64.8 املناطق النامية 
 29.9 33.3 43.0 مشال أفريقيا  
 122.0 122.9 124.1 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 80.7 87.6 91.1 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 68.5 77.1 80.9 منطقة البحر الكارييب   
 81.6 88.4 91.9 أمريكا الالتينية   
 6.0 5.8 15.3 شرق آسيا  
 2.5 3.1 4.0 شرق آسيا باستثناء الصني   
 52.6 59.4 89.3 جنوب آسيا  
 69.0 77.4 121.0 اهلندجنوب آسيا باستثناء    
 44.1 40.3 53.5 جنوب شرق آسيا  
 52.3 52.7 63.8 غرب آسيا  
 61.2 63.3 82.8 أوقيانوسيا  
 29.3 28.2 44.7 القوقاز وآسيا الوسطى  
 24.0 25.5 33.9 املناطق املتقدمة النمو 
 121.9 121.2 133.4 أقل البلدان منوا 
 107.1 106.6 105.8 البلدان النامية غري الساحلية 
 63.9 71.7 77.1 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
سرينة مريرين بريني كريريل  19و  15عريدد الريوالدات لريريدى النسرياء املرتاوحريرية أعمريارهن بريريني  )أ( 

 امرأة. 1 000
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 5-5املؤشر 
تغطيووة الرعايووة السووابقة للوووالدة )زيووارة واحوودة علووى األقوول وأربووع زيووارات   

 على األقل(
 

 أ()زيارة واحدة على األقل )أ( 
 النسبة املئوية()
 

 1990 2009 
 81 64 العا    

 81 64 املناطق النامية 
 79 51 مشال أفريقيا  
 78 68 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 95 78 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 93 89 منطقة البحر الكارييب   
 95 77 أمريكا الالتينية   
 91 70 شرق آسيا  
 70 51 جنوب آسيا  
 58 22 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 92 72 جنوب شرق آسيا  
 84 62 غرب آسيا  
 79 77 أوقيانوسيا  
 96 90 القوقاز وآسيا الوسطى  

 
سريريرينة ممريريرين تلقريريريني رعايريريرية سريريريابقة  49و  15نسريريريبة النسريريرياء املرتاوحريريرية أعمريريريارهن بريريريني  أ() 

أثنريريرياء احلمريريريل حتريريريت إشريريريراف مريريريوظفني صريريريحيني مريريريدربني مريريريرة واحريريريدة علريريريى للريريريوالدة 
 األقل.

  
 أ()أربع زيارات على األقل ب() 

 النسبة املئوية()
 

 1990 2009 
 51 35 العا    

 51 35 املناطق النامية 
 57 20 مشال أفريقيا  
 43 44 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 84 69 البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة   
 72 59 منطقة البحر الكارييب   
 85 70 أمريكا الالتينية   
 44 23 جنوب آسيا  



 

 

 1990 2009 
 26 10 جنوب آسيا باستثناء اهلند     

 69 46 جنوب شرق آسيا  
 54 32 غرب آسيا  

 
سريرينة ممريرين تلقريريني الرعايريرية السريريابقة  49و  15نسريريبة النسريرياء املرتاوحريرية أعمريريارهن بريريني  أ() 

للريريوالدة أثنريريرياء احلمريريل املقدمريريرية مريرين قبريريريل أي مريرين العريريرياملني يف جمريريال الرعايريريرية الصريريريحية 
 سواء من املدربني أو غري املدربني( أربع مرات على األقل.)

  
 6-5املؤشر 

 أ()الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرة  
 النسبة املئوية()
 

 1990 2000 2008 
 11.1 11.5 13.8 العا     

 11.3 11.7 14.3 املناطق النامية 
 9.6 11.2 19.4 مشال أفريقيا  
 24.8 24.1 26.2 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 9.9 10.3 15.8 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 20.2 20.4 19.5 منطقة البحر الكارييب   
 9.3 9.7 15.6 أمريكا الالتينية   
 2.3 2.4 3.3 شرق آسيا  
 14.7 17.2 20.3 جنوب آسيا  
 20.6 23.3 23.6 جنوب آسيا باستثناء اهلند   
 10.9 10.9 15.5 جنوب شرق آسيا  
 12.3 13.7 15.7 غرب آسيا  
 12.5 12.4 14.4 القوقاز وآسيا الوسطى  
 24.0 23.9 25.4 أقل البلدان منوا  
 23.8 24.1 24.3 البلدان النامية غري الساحلية  

 
 49و  15بريريريني )لريريريدى النسريريرياء املتزوجريريريات أو املرتبطريريريات البالغريريريات سريريرين اإلجنريريرياب  أ() 

 سنة(.

 6الهدف   
مكافحووووة فيووووروس نقووووص المناعووووة البشوووورية اإليدز والمالريووووا   

 األمراض وغيرهما من
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 ألف - 6الغاية   
وقووف انتشووار فيووروس نقووص المناعووة البشوورية اإليدز بحلووول عووام   

 والبدء بعكس مساره اعتبارا من ذلك التاريخ  2015
 

 1-6املؤشر 
 أ()معدالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أ() 

 
 1990 2009 

08.0 العا      0.06 

 0.08 0.09 املناطق النامية 

 0.01 0.01 مشال أفريقيا  

 0.40 0.57 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 0.04 0.04 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 0.08 0.09 منطقة البحر الكارييب   

 0.03 0.04 أمريكا الالتينية   

 0.01 0.01 شرق آسيا  

 0.02 0.04 جنوب آسيا  

 0.04 0.04 مبا يف ذل  أوقيانوسيا()جنوب شرق آسيا    

0.01> غرب آسيا    <0.01  

 0.03 0.01 القوقاز وآسيا الوسطى  

 0.03 0.05 املناطق املتقدمة النمو 

 
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية لدى السكان الذين تريرتاوح أعمريارهم بريني ”اختري  أ() 

كمؤشريريرير بريريريديل عريريرين معريريريدل اإلصريريريابة عنريريريد وضريريريع مؤشريريريرات إعريريريالن  “سريرينة 24و  15
األلفيريرية. غريريري أن تقريريديرات معريريدل اإلصريريابة لريريدى السريريكان الريريذين تريريرتاوح أعمريريارهم بريريني 

بلريدا. وبالتريايل فري ن  60سنة متاحة اآلن بالنسبة جلميع املنرياطق، وتشريمل  49 و 15
مقدمة هنا مع البيانريات تعلقة مبعدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية البيانات امل

 سنة. 49و 15املتعلقة بانتشار الفريوس لدى السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 



 

 

 24و  15انتشووار فيووروس نقووص المناعووة البشوورية لوودى السووكان الووذين تتووراوح أعمووارهم بووين  ب() 
 سنة

النسبة المئوية()    

   

 1990  2001  2009  

 

تقديرات 
انتشار 
فيروس نقص 
المناعة 
البشرية لدى 

-15)الكبار 
عاما( 49  

المصابات 
بفيروس 
نقص 
المناعة 
البشرية فوق 
سن 

عاما 15  

تقديرات 
انتشار 
فيروس نقص 
المناعة 
البشرية لدى 

-15)الكبار 
عاما( 49  

المصابات 
بفيروس 
نقص المناعة 
البشرية فوق 

عاما 15سن   

تقديرات 
انتشار 
فيروس نقص 
المناعة 
البشرية لدى 

-15)الكبار 
عاما( 49  

المصابات 
بفيروس 
نقص المناعة 
البشرية فوق 

عاما 15سن   

 52 0.8 51 0.8 44 0.3 العا     

 54 0.9 53 0.9 49 0.3 املناطق النامية 

0.1> مشال أفريقيا    29 <0.1  30 0.1 30 

أفريقيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا جنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوب   
 60 4.7 59 5.5 56 2.1 الكربىالصحراء 

أمريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الالتينيريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   
ومنطقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية البحريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير 

 37 0.5 35 0.5 28 0.3 الكارييب

منطقريريريريريريريريريريريريريريريرية البحريريريريريريريريريريريريريريريرير    
 53 1 54 1.1 48 0.6 الكارييب

 35 0.4 32 0.4 25 0.3 أمريكا الالتينية   

0.1> 25 0.1> شرق آسيا    28 0.1 29 

شريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرق آسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييا    
0.1> 29 0.1> باستثناء الصني  30 <0.1  31 

 37 0.3 35 0.3 28 0.1> جنوب آسيا  

جنريريريريريريريريريريريريريريريريريوب آسريريريريريريريريريريريريريريريريرييا    
 30 0.1 30 0.1 27 0.1> باستثناء اهلند

جنريريريريريريريوب شريريريريريريريرق آسريريريريريريرييا   
يف ذلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا)

 34 0.4 34 0.4 16 0.2 أوقيانوسيا(

0.1> غرب آسيا    30 <0.1  30 <0.1  30 

0.1> أوقيانوسيا    54 0.4 57 0.8 57 

القوقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياز وآسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييا   
0.1> الوسطى  32 <0.1  37 0.1 37 

 35 0.4 31 0.3 18 0.2 املناطق املتقدمة النمو 

 58 2 58 2.2 55 1.4 أقل البلدان منوا  

البلريريريريريريريريريريريريدان الناميريريريريريريريريريريريرية غريريريريريريريريريريريريري  
 58 3 58 3.9 57 2.4 الساحلية

الريريريريريريدول اجلزريريريريريريرية الصريريريريريريغرية  
 51 0.8 52 0.8 48 0.4 النامية

2-6المؤشر     
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-2005الفتوووورة  أ()جنسووووي ينطوووووي علووووى مخوووواطرة عاليووووة،اسووووتخدام الرفوووواالت فووووي آخوووور اتصووووال   
 ب()2010

  الرجال  النساء 

 

عدد البلدان التي 
تغطيها 
الدراسات 
 االستقصائية

لمن النسبة المئوية 
استخدموا رفاالت في 
آخر اتصال جنسي 
ينطوي على مخاطرة 
 عالية

عدد البلدان التي 
تغطيها الدراسات 
 االستقصائية

لمن النسبة المئوية 
استخدموا رفاالت في 
آخر اتصال جنسي 
ينطوي على مخاطرة 
 عالية

أفريقيا جنوب الصحراء      
 48 27 34 34 الكبرى

 56 2 37 3 منطقة البحر الكاريبي

 38 2 22 1 جنوب آسيا

 48 4 34 3 أوقيانوسيا

 
سريرينة الريريذين أفريريادوا باسريريتعمال  24و  15وح أعمريريارهم بريريني االنسريريبة املئويريرية للشريريابات والشريريبان ممريرين تريريرت  )أ( 

الرفاالت أثناء اتصال جنسي مع شري  جنسي غري منتظم أثنرياء األشريهر اإلثريين عشرير املاضريية )خريارج 
إطريريار الريريزواج أو املعاشريريرة(، بريريني أولئريري  الريريذين كريريان لريريديهم شريريري  مريرين هريريذا النريريوع أثنريرياء األشريريهر اإلثريريين 

 عشر املاضية. 
 نات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفرتة احملددة.تتعلق البيا )ب( 
 

3-6المؤشر     

سوونة مموون لووديهم معرفووة صووحيحة  24و  15نسووبة السووكان الووذين تتووراوح أعمووارهم بووين   
 ب()2010-2005، الفترة أ()وشاملة عن فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز

 

  الرجال  النساء

عدد البلدان التي 
الدراسات تغطيها 

 االستقصائية

النسبة المئوية 
ممن لديهم 
 معرفة شاملة

عدد البلدان التي 
تغطيها الدراسات 
 االستقصائية

النسبة المئوية 
ممن لديهم 
 معرفة شاملة

 - - 21 91 (ج)العا      

 - - 20 82 (ج)املناطق النامية 

 18 1 7 2 مشال أفريقيا  

 33 28 26 37 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 37 2 43 5 منطقة البحر الكارييب  

 36 2 17 5 جنوب آسيا  

 - - 10 4 جنوب آسيا باستثناء اهلند   

 - - 24 6 جنوب شرق آسيا  

 - - 20 8 القوقاز وآسيا الوسطى  

 
سريريريرينة ممريريريرين يتعرفريريريريون علريريريريى  24و  15النسريريريريبة املئويريريريرية للشريريريريابات والشريريريريبان الريريريريذين تريريريريرتاوح أعمريريريريارهم بريريريريني  )أ( 

الطريريريريقتني الرئيسريريرييتني ملنريريريع انتقريريريال فريريريريوس نقريريريص املناعريريرية البشريريريرية عريريرين طريريريريق االتصريريريال اجلنسريريريي )ومهريريريا 
ني علريريريى الصريريريعيد احمللريريريي، ويعرفريريريون أن فريريريريوس اإليريريريدز ميكريريرين أن ينتقريريريل إلريريرييهم مريريرين شريريريخص يبريريريدو شريريريائعاسريريتخدام الرفريرياالت واالقتصريريار علريريى شريريري  واحريريد خملريريص غريريري مصريرياب(، ويرفضريريون تصريريوارين خريرياطئني 

 بصحة جيدة. 
 تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفرتة احملددة. )ب( 
 باستثناء الصني. )ج( 

4-6المؤشر     



 

 

بوووين نسووبة المواظبوووة علوووى الدراسوووة لووودى اليتووامى الوووذين تتوووراوح أعموووارهم   
 ب()2010-2005، الفترة أ()سنة 14و  10
 

 
عدد البلدان التي تتوافر عنها 
 نسبة المواظبة على الدراسة  بيانات

 0.81 44 املناطق النامية   

 0.92 33 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 0.82 2 منطقة البحر الكارييب 

 0.73 2 جنوب آسيا 
 

الدراسريرية احلريريايل لريريدى األطفريريريال املرتاوحريرية أعمريريارهم بريريريني نسريريبة معريريدل املواظبريرية علريريريى  )أ( 
سريريرينة الريريريذين تريريريويف آبريريريااهم وأمهريريرياهتم البيولوجيريريريون، إىل معريريريدل  14سريريرينوات و  10

سرينوات و  10املواظبة على الدراسة احلريايل لريدى األطفريال املرتاوحرية أعمريارهم بريني 
اليريريا سريرينة الريريذين ال زال آبريريااهم وأمهريرياهتم علريريى قيريريد احليريرياة، والريريذين يعيشريريون ح 14

 مع أحد آبائهم البيولوجيني على األقل.
 تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفرتة احملددة. )ب( 
 

 باء – 6الغاية   
تعمووويم إتاحوووة العوووالج مووون فيوووروس نقوووص المناعوووة البشووورية اإليدز   

 لجميع َمن يحتاجونه  2010بحلول عام 
 

5-6المؤشر     

بلغوووت إصوووابتهم بفيوووروس نقوووص المناعوووة البشووورية نسوووبة السوووكان الوووذين   
مراحووول متقدموووة وبممكوووانهم الحصوووول علوووى عقووواقير مضوووادة للفيروسوووات 

 ب()أ()العكوسة
 )النسبة املئوية(

 
 2004 2006 2008 2009 

 36 28 15 6 ب()العا      

 37 29 16 6 املناطق النامية 

 25 29 21 10 مشال أفريقيا  

 37 28 14 3 الصحراء الكربىأفريقيا جنوب   

 50 48 41 34 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 38 30 14 5 منطقة البحر الكارييب   

 51 49 44 39 أمريكا الالتينية   

 23 19 16 6 شرق آسيا  

1> شرق آسيا باستثناء الصني     <1  <1  <1  

 24 18 7 2 جنوب آسيا   

 6 4 2 1 باستثناء اهلندجنوب آسيا    
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 2004 2006 2008 2009 

 46 39 24 12 جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا       

 57 52 38 44 غرب آسيا  

 26 22 12 2 القوقاز وآسيا الوسطى  

 39 30 14 4 أقل البلدان منوا  

 47 35 17 5 البلدان النامية غري الساحلية  

 40 31 15 5 الدول اجلزرية الصغرية النامية  
 

نسريريريبة العريريريالج املضريريرياد للفريوسريريريات العكوسريريريرية لريريريدى األشريريريخاص الريريريذين يقريريريل عريريريريدد  )أ( 
 خلية. 350 لديهم عن CD4خاليا 

يشريريمل فقريريط االقتصريريادات املنخفضريرية واملتوسريريطة الريريدخل علريريى النحريريو الريريذي ُيريريدده  )ب( 
 البن  الدويل.

 
 جيم - 6الغاية   
وقووف انتشووار المالريووا وغيرهووا موون األمووراض الرئيسووية بحلووول عووام   

 والبدء بعكس مسارها اعتبارا من ذلك التاريخ 2015
 

6-6المؤشر     

 معدالت اإلصابة بالمالريا والوفيات المرتبطة بها  
 

 أ()اإلصابة أ() 

 69 العا   

 صفر مشال أفريقيا  

 248 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 7 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 14 الكارييبمنطقة البحر    

 6 أمريكا الالتينية   

 صفر شرق آسيا  

 15 شرق آسيا باستثناء الصني   

 20 جنوب آسيا   

 12 جنوب آسيا باستثناء اهلند   

 32 جنوب شرق آسيا  

 20 غرب آسيا  

 225 أوقيانوسيا  

 صفر القوقاز وآسيا الوسطى  

 173 أقل البلدان منوا  

 148 البلدان النامية غري الساحلية  

 98 الدول اجلزرية الصغرية النامية  
 



 

 

، يف 2009نسريريريريريمة يف عريريريريريام  1 000عريريريريريدد احلريريريريرياالت اجلديريريريريريدة املسريريريريريجلة لكريريريريريل  أ() 
 املالريا. البلدان املستوطنة فيها

  
 أ()الوفيات ب() 

 
 األطفال دون الخامسة من العمر جميع األعمار 

 182 24 العا    

 صفر صفر أفريقيا مشال 

 519 96 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 3 1 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 11 4 منطقة البحر الكارييب  

0.5> أمريكا الالتينية    1 

0.5> شرق آسيا   <0.5 

 صفر صفر شرق آسيا باستثناء الصني  

 8 2 جنوب آسيا  

 5 1 جنوب آسيا باستثناء اهلند  

 18 6 جنوب شرق آسيا 

 15 6 غرب آسيا 

 163 55 أوقيانوسيا 

0.5> القوقاز وآسيا الوسطى   <0.5 

 384 70 أقل البلدان منوا 

 351 67 البلدان النامية غري الساحلية 

 146 30 الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 

املسريريتوطنة فيهريريا  ، يف البلريريدان2009نسريريمة يف عريريام  100 000عريريدد الوفيريريات لكريريل  أ() 
 املالريا.

7-6المؤشر     

نسبة األطفال دون سن الخامسوة الوذين ينوامون تحوت ناموسويات معالجوة   
 2010-2008بالمبيدات الحشرية، الفترة 

 
 المجموع )أ( 

 )النسبة املئوية(
بلداً( 24)أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   31)أ( 

   
بلريريدا مريرين أفريقيريريا جنريريوب  24فرعيريرية تتريريألف مريرين أفريريادت البيانريريات اخلاصريرية مبجموعريرية  أ() 

الصريريحراء الكريريربى تتريريوافر بشريريأهنا بيانريريات عريرين االجتاهريريات أن اسريريتخدام الناموسريرييات 
إىل  2000يف املائريريرية يف عريريريام  2املعاجلريريرية مببيريريريدات حشريريريرية بريريريني األطفريريريال زاد مريريرين 

 31. ويشريريريريريريريمل احلسريريريريريريرياب البيانريريريريريريريات املتاحريريريريريريرية يف 2010يف املائريريريريريريرية يف عريريريريريريريام  31
 .2011نيسان/أبريل 
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 حسب نوع الجنس (ب) 

 )النسبة املئوية(
 الفتيات الفتيان 

بلداً( 21)أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى      27 27 
 

 حسب مكان اإلقامة (ج) 
 )النسبة املئوية(

 المناطق الريفية المناطق الحضرية 

بلداً( 23)أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى      28 33 
  

8-6المؤشر     

األطفوووال دون سووون الخامسوووة المصوووابين بوووالحمى الوووذين يعوووالجون نسوووبة   
 2010-2008بالعقاقير المناسبة المضادة للمالريا، الفترة 

 
 المجموع )أ( 

 )النسبة املئوية(
بلداً( 21)أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   36 

 حسب مكان اإلقامة (ب)   
 )النسبة املئوية(

 المناطق الريفية المناطق الحضرية 

بلدا( 21جنوب آسيا )     41 36 
 

9-6المؤشر     

 معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات المرتبطة بالسل  
 

 اإلصابة )أ( 
نسمة، بما فيها حاالت المصابين  100 000عدد حاالت اإلصابة الجديدة بين كل )  
 بفيروس نقص المناعة البشرية()أ(

 
 1990 2000 2009 

 (131:145)  137 (129:144) 136 (114:144) 128 العا        

 (155:173)  164 (153:172) 163 (135:174) 155 املناطق النامية 

 (39:46)  42 (43:52) 48 (47:69) 58 مشال أفريقيا  

 (326:363)  345 (300:333) 316 (159:194) 176 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  



 

 

 1990 2000 2009 

أمريكريريريريريريا الالتينيريريريريريرية ومنطقريريريريريرية البحريريريريريرير          
 (41:48)  44 (56:66) 61 (73:103) 88 الكارييب

 (67:90)  79 (78:104) 91 (67:122) 95 قة البحر الكارييبمنط   

 (39:45)  42 (54:64) 59 (71:103) 87 أمريكا الالتينية   

 (88:112)  100 (90:128) 109 (105:167) 136 شرق آسيا  

 (149:196)  173 (148:197) 172 (117:227) 172 جنوب آسيا  

 (197:237)  217 (205:247) 226 (191:284) 238 جنوب شرق آسيا  

 (30:36)  33 (44:54) 49 (48:70) 59 غرب آسيا  

 (162:219)  190 (161:226) 194 (131:273) 202 أوقيانوسيا  

 (123:146)  134 (123:146) 135 (92:141) 116 القوقاز وآسيا الوسطى  

 (25:29)  27 (33:39) 36 (33:46) 39 املتقدمة النمواملناطق  

 (261:289)  275 (258:287) 272 (183:240) 212  أقل البلدان منوا 

 (253:287)  270 (254:287) 270 (148:187) 167  لبلدان النامية غري الساحليةا 

 (95:113)  104 (94:114) 104 (86:129) 108  لدول اجلزرية الصغرية الناميةا 

 احلدان األد  واألعلى يردان بني قوسني. (أ) 
 االنتشار (ب) 

نسريريريريمة، مبريريريريا فيهريريريريا حريريريرياالت املصريريريريابني بفريريريريريوس نقريريريريص املناعريريريرية  100 000)عريريريريدد حريريريرياالت اإلصريريريريابة الراهنريريريرية لكريريريريل 
 )أ(البشرية(

 1990 2000 2009 

 (169:239)  201 (194:275) 231 (200:318) 253 العا        

 (198:284)  241 (229:331) 280 (233:387) 310 املناطق النامية 

 (34:74)  54 (40:89) 65 (56:139) 98 مشال أفريقيا  

 (397:560)  479 (377:534) 456 (231:344) 287 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

أمريكريريريريريريا الالتينيريريريريريرية ومنطقريريريريريرية البحريريريريريرير   
 (43:72)  58 (67:114) 90 (99:198) 148 الكارييب

 (61:162)  111 (81:198) 139 (90:263) 176 قة البحر الكارييبمنط   

 (38:69)  54 (62:111) 86 (93:199) 146 أمريكا الالتينية   

 (63:220)  141 (101:334) 218 (122:446) 284 شرق آسيا  

 (154:380)  267 (177:410) 294 (167:551) 359 جنوب آسيا  

 (259:429)  344 (349:580) 465 (369:679) 524 جنوب شرق آسيا  

 (35:67)  51 (50:98) 74 (57:131) 94 غرب آسيا  

 (107:408)  258 (103:396) 250 (163:669) 416 أوقيانوسيا  

 (147:269)  208 (144:269) 207 (139:308) 224 القوقاز وآسيا الوسطى  

 (23:45)  34 (33:64) 49 (42:89) 66 املناطق املتقدمة النمو 

 (358:503)  431 (378:543) 460 (291:502) 397 أقل البلدان منوا 

 (305:464)  385 (300:445) 372 (202:302) 252 لبلدان النامية غري الساحليةا 
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 1990 2000 2009 

 (104:187)  146 (107:198) 152 (131:272) 202 لدول اجلزرية الصغرية الناميةا        
 

 قوسني.احلدان األد  واألعلى يردان بني  (أ) 
  

 الوفيات (ج) 
نسريريمة، مبريريا فيهريريا حريرياالت املصريريابني بفريريريوس نقريريص  100 000لكريريل  الوفيريريات)عريريدد حريرياالت 
 )أ(املناعة البشرية(

 1990 2000 2009 

 (17:22)  20 (24:29) 26 (25:36) 30 العا        

 (21:26)  23 (29:35) 32 (30:44) 37 املناطق النامية 

6.6 مشال أفريقيا    (3.3:9.9) 3 (2.1:4) 4.2   (1.7:3.2) 

 (48:58)  53 (50:59) 54 (27:38) 32 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

أمريكريريريريريريا الالتينيريريريريريرية ومنطقريريريريريرية البحريريريريريرير   
3.3 (5.3:6.8) 6 (8.8:17) 13 الكارييب   (2.7:4) 

 (7.3:14)  11 (11:19) 15 (12:29) 21 قة البحر الكارييبمنط   

3.5 (7.9:16) 12 أمريكا الالتينية     (4.6:6.1) 8.2   (2.1:3.4) 

 (7.2:16)  12 (21:34) 28 (26:48) 37 شرق آسيا  

 (18:34)  26 (25:41) 33 (28:66) 47 جنوب آسيا  

 (25:37)  31 (45:58) 51 (39:66) 52 جنوب شرق آسيا  

2.8 غرب آسيا    (4.8:12) 2.6  (4.6:7.7) 7.4   (3.6:5.8) 

 (10:29)  20 (7.8:25) 17 (28:77) 53 أوقيانوسيا  

 (17:23)  20 (20:23) 22 (16:30) 23 القوقاز وآسيا الوسطى  

5.7 املناطق املتقدمة النمو   (4.7:10) 8.4  (4.5:5.1) 7.3   (2.8:4.6) 

 (44:53)  48 (52:62) 57 (40:59) 49 أقل البلدان منوا 

 (37:47)  42 (37:46) 41 (21:30) 25 لبلدان النامية غري الساحليةا 

 (10:16)  13 (12:18) 15 (17:31) 24 لدول اجلزرية الصغرية الناميةا 

 احلدان األد  واألعلى يردان بني قوسني. )أ( 
  

 10-6املؤشر 
نسبة حاالت السل التي كشفت وعولجت فوي إطوار دورة عالجيوة قصويرة   

 خاضعة للمراقبة المباشرة 
كشووفت فووي إطووار دورة عالجيووة قصوويرة خاضووعة   الحوواالت الجديوودة التووي )أ( 

 للمراقبة المباشرة
معريريدل الكشريريف عريرين احلريرياالت اإلجيابيريرية بأخريريذ عينريرية يف إطريريار دورة عالجيريرية قصريريرية خاضريريعة للمراقبريرية )

 (أ)(املئوية بالنسبةاملباشرة: 



 

 

  1990 2000 2009 

 (59:65) 62 (43:48) 45 (49:62) 55 العالم       

 (58:64) 61 (41:46) 43 (49:63) 55 المناطق النامية 

 (82:98) 89 (82:98) 90 (53:78) 63 شمال أفريقيا 

أفريقيا جنوب الصحراء  
 (46:51) 48 (36:40) 38 (41:50) 45 الكبرى

أمريكا الالتينية ومنطقة  
 (68:79) 73 (64:75) 69 (45:64) 53 البحر الكاريبي

 (15:20) 17 (45:60) 51 (8,8:16) 11 منطقة البحر الكاريبي  

 (75:88) 81 (66:78) 72 (47:69) 56 أمريكا الالتينية  

 (68:87) 76 (30:43) 35 (22:35) 27 شرق آسيا 

 (56:74) 64 (44:58) 50 (65:130) 85 جنوب آسيا 

 (57:69) 63 (31:38) 34 (42:62) 50 جنوب شرق آسيا 

 (62:75) 68 (58:70) 64 (59:87) 70 غرب آسيا 

 (64:87) 74 (65:91) 76 (23:48) 31 أوقيانوسيا 

 (59:71) 65 (63:75) 68 (34:53) 42 القوقاز وآسيا الوسطى 

 (78:92) 84 (74:89) 81 (50:70) 58 المناطق المتقدمة النمو 

 (46:51) 48 (33:37) 35 (28:37) 32 أقل البلدان نموا 

 (46:52) 49 (44:50) 47 (49:61) 54 البلدان النامية غير الساحلية 

الدول الجزرية الصغيرة  
 (42:50) 45 (53:65) 58 (19:28) 22 النامية

 
 احلدان األد  واألعلى يردان بني قوسني. )أ( 

  
م بالنجوواح فووي إطووار دورة عالجيووة قصوويرة وووول عالجهون تكلووووووى الذيووووالمرض )ب( 

 خاضعة للمراقبة المباشرة
 (النسبة املئوية)

 2000 2008 

 86 69 العا    
 87 69 المناطق النامية 
 87 88 شمال أفريقيا  
 80 71 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  
 77 76 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  
 76 72 منطقة البحر الكاريبي   
 77 77 أمريكا الالتينية   
 94 92 شرق آسيا  
 88 42 جنوب آسيا  
آسياجنوب شرق     86 89 
 84 77 غرب آسيا  
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 2000 2008 

 70 76 أوقيانوسيا     
 74 79 القوقاز وآسيا الوسطى  
 59 66 المناطق المتقدمة النمو 
 85 77 أقل البلدان نموا   
 81 75 البلدان النامية غير الساحلية  
 75 73 الدول الجزرية الصغيرة النامية   



 

 

 7الهدف   
 كفالة االستدامة البيئية  

 
 ألف - 7الغاية   
إدماج مبادئ التنمية المسوتدامة فوي السياسوات والبورامج القطريوة   

 وعكس اتجاه فقدان الموارد البيئية
 

 1-7املؤشر 
 نسبة مساحة األراضي التي تغطيها الغابات  

 (النسبة املئوية)
 

 1990 2000 2010 
 31.0 31.4 32.0 العا     

 27.6 28.2 29.4 املناطق النامية

 1.4 1.4 1.4 مشال أفريقيا 

 28.1 29.5 31.2 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 47.4 49.6 52.0 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 30.3 28.1 25.8 منطقة البحر الكارييب  

 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 الصني  

 14.5 14.1 14.1 جنوب آسيا 

 7.1 7.3 7.8 آسيا باستثناء اهلندجنوب   

 49.3 51.3 56.9 آسياجنوب شرق  

 3.3 2.9 2.8 غرب آسيا 

 62.5 65.1 67.5 أوقيانوسيا 

 3.9 3.9 )ب(3.9 القوقاز وآسيا الوسطى

 36.7 36.6 36.3 املناطق املتقدمة النمو

 29.6 31.0 32.7 أقل البلدان منوا 

 17.1 18.2 19.3 البلدان النامية غري الساحلية 

 62.7 63.7 64.6 الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 

 2-7املؤشر 
انبعاثووات ثوواني أكسوويد الكربووون، المجموووع ونصووويب الفوورد لكوول دوالر موون النوواتج المحلوووي 

 (تعادل القوة الشرائية)اإلجمالي 
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 (أ)المجموع )أ( 
 (ماليني األطنان)
 

 1990 2000 2005 2007 
 121 30 895 27 839 23 839 21 العا      

 955 15 533 13 925 9 760 6 املناطق النامية

 453 400 333 232 مشال أفريقيا 

 688 648 554 462 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 652 1 464 1 334 1 019 1 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 136 105 99 84 منطقة البحر الكارييب  

 516 1 359 1 235 1 934 أمريكا الالتينية  

 670 7 388 6 964 3 988 2 شرق آسيا 

 638 598 559 527 شرق آسيا باستثناء الصني  

 509 2 061 2 675 1 009 1 جنوب آسيا 

 766 650 489 319 آسيا باستثناء اهلندجنوب   

 173 1 055 1 785 426 آسياجنوب شرق  

 325 1 126 1 943 617 غرب آسيا 

 9 11 7 6 أوقيانوسيا 

 477 380 329 485)ب( القوقاز وآسيا الوسطى

 907 13 100 14 696 13 953 14 املناطق املتقدمة النمو

 191 164 110 74 أقل البلدان منوا 

 557 451 399 50 البلدان النامية غري الساحلية 

 183 172 158 139 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 652 14 902 14 430 14 968 14 )ج()د()هري(بلدان املرفق األول

 
 نصيب الفرد (ب) 

 (األطنانب)
 

 1990 2000 2005 2007 
 4,4 4,2 3,9 4,1 العا      

 2,9 2,6 2,0 1,7 املناطق النامية 

 2,8 2,6 2,3 1,9 مشال أفريقيا 

 0,8 0,9 0,8 0,9 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 



 

 

 1990 2000 2005 2007 
 2,9 2,7 2,6 2,3 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      

 3,6 2,9 2,9 2,7 منطقة البحر الكارييب  

 2,8 2,6 2,6 2,3 أمريكا الالتينية  

 5,4 4,6 2,9 2,5 شرق آسيا 

 7,8 7,4 7,1 7,4 شرق آسيا باستثناء الصني  

 1,5 1,3 1,1 0,8 جنوب آسيا 

 1,6 1,4 1,2 0,9 آسيا باستثناء اهلندجنوب   

 2,0 1,9 1,5 1,0 آسياجنوب شرق  

 6,6 6,0 5,6 4,8 غرب آسيا 

 0,9 1,3 1,0 1,0 أوقيانوسيا 

 6,3 5,1 4,6 7,1)ب( القوقاز وآسيا الوسطى

 11,2 11,5 11,4 12,3 املناطق املتقدمة النمو

 0,2 0,2 0,2 0,1 أقل البلدان منوا 

 1,4 1,2 1,2 0,3 البلدان النامية غري الساحلية 

 3,2 3,1 3,1 3,2 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 11,5 11,8 11,7 12,7 )ج()د()هري(بلدان املرفق األول
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 لكل دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي )تعادل القوة الشرائية( (ج) 
 (الكيلوغرامات)
 

 1990 2000 2005 2008 
 0,46 0,49 0,50 0,60 العا      

 0,58 0,61 0,59 0,64 املناطق النامية 

 0,47 0,49 0,50 0,43 مشال أفريقيا 

 0,43 0,48 0,53 0,55 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 0,29 0,30 0,31 0,32 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 0,62 0,53 0,58 0,60 منطقة البحر الكارييب  

 0,28 0,29 0,30 0,32 أمريكا الالتينية  

 0,83 0,94 0,87 1,46 شرق آسيا 

 0,36 0,38 0,44 0,44 شرق آسيا باستثناء الصني  

 0,54 0,54 0,61 0,59 جنوب آسيا 

 0,52 0,51 0,51 0,49 آسيا باستثناء اهلندجنوب   

 0,46 0,49 0,47 0,42 آسياجنوب شرق  

 0,57 0,57 0,59 0,52 غرب آسيا 

 0,20 0,38 0,25 0,29 أوقيانوسيا 

 1,22 1,30 1,80 2,31)ب( القوقاز وآسيا الوسطى

 0,38 0,41 0,45 0,59 املناطق املتقدمة النمو

 0,19 0,20 0,19 0,18 أقل البلدان منوا 

 0,71 0,73 0,93 0,20 البلدان النامية غري الساحلية 

 0,32 0,37 0,41 0,59 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 0,39 0,43 0,46 0,59 )ج()د()هري(بلدان املرفق األول

 
جمموع انبعاثريات ثرياين أكسرييد الكربريون مرين الوقريود األحفريوري. ويشريمل انبعاثريات ثرياين أكسرييد الكربريون  )أ( 

السائل واستهالا وقود الغرياز، وإنترياج األمسنريت، الناجتة عن استهالا الوقود الصلب واستهالا الوقود 
 واشتعال الغاز )مركز حتليل معلومات غاز ثاين أكسيد الكربون التابع للواليات املتحدة(.

 .1992بيانات عام  )ب( 
يشريريريريمل مجيريريريريع بلريريريريدان املرفريريريريق األول الريريريرييت ترفريريريريع تقاريرهريريريريا إىل مريريريريؤمتر األطريريريريراف يف اتفاقيريريريرية األمريريريريم املتحريريريريدة  )ج( 

بشريريريريريأن تغريريريريريري املنريريريريريا ؛ وال تقريريريريريع أي التزامريريريريريات إبريريريريريالا سريريريريرينوي علريريريريريى البلريريريريريدان غريريريريريري املدرجريريريريرية يف اإلطاريريريريريرية 
 األول. املرفق

تستند التقارير الوطنية املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريرية بشريأن تغريريا املنريا ،  )د( 
بتغريري املنريا ، إىل جريريرد االنبعاثريات الوطنيريرية،  الرييت تتبريع املبريريادئ التوجيهيرية للهيئرية احلكوميريرية الدوليرية املعنيريرية

وتغطريريي مجيريريع مصريريادر انبعاثريريات ثريرياين أكسريرييد الكربريريون النامجريرية عريرين األنشريريطة البشريريرية. وميكريرين حسريرياهبا 
 على أهنا جمموع االنبعاثات الناشئة عن قطاعات الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة والنفايات.



 

 

ت اإلزالريرية النامجريرية عريرين اسريريتخدام األراضريريي وتغريريري اسريريتخدام األراضريريي باسريريتثناء انبعاثريريات الغازات/عمليريريا )هري( 
 واحلراجة.

  
 3-7املؤشر 

 استهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون  
 )إمكانات استهالا األوزون مقيسة باألطنان(

 
 2009 2000 )أ(1990 
 983 41 991 207 892 236 املناطق النامية    

 307 1 129 8 203 6 مشال أفريقيا 

 787 1 574 9 449 23 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 359 5 104 31 048 76 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 159  669 1 177 2 منطقة البحر الكارييب  

 200 5 435 29 871 73 أمريكا الالتينية  

 734 24 762 105 217 103 شرق آسيا 

 363 4 885 14 904 12 الصنيشرق آسيا باستثناء   

 904 1 161 28 338 3 جنوب آسيا 

 927  466 9 338 3 آسيا باستثناء اهلندجنوب   

 940 2 831 16 108 21 آسياجنوب شرق  

 939 3 299 8 481 3 غرب آسيا 

 13  129  47  أوقيانوسيا 

 188  928  738 2 القوقاز وآسيا الوسطى 

 007 2 364 25 590 828 املناطق املتقدمة النمو

 055 1 791 4 457 1 أقل البلدان منوا 

 484  395 2 354 3 البلدان النامية غري الساحلية 

 434  147 2 162 7 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
فيمريريا ةريريص السريرينوات السريريابقة لبريريدء سريريريان شريريرط اإلبريريالا عريرين جمموعريرية مريرين املريريواد،  )أ( 

غريريريريري املتاحريريريرية اسريريريريتنادا إىل مسريريريريتوى سريريريرينة األسريريريرياس.  ق ريريريريدرت قريريريرييم اسريريريريتهالا البلريريريريدان
الريرييت بريريدأ سريريرياهنا يف  وينطبريريق ذلريري  علريريى املريريواد الريريواردة يف املرفقريريات بريرياء وجريرييم وهريرياء

 على التوايل. 1994و  1992 ،1992أعوام 
 4-7املؤشر 

 نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود البيولوجية احمنة
 )النسبة املئوية(

 1990 2000 2008 
 2,7 4,1 9,0 املستغلة على حنو ناقص    
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 1990 2000 2008 
 11,8 21,3 22,3 املستغلة باعتدال    

 52,7 47,2 50,0 املستغلة بالكامل

 28,4 17,7 8,5 املستغلة على حنو مفرط

 3,3 8,6 7,4 املستنفدة

 1,0 1,1 2,7 املتعافية

  
 5-7املؤشر 

 2005، حوالي سنة )أ(نسبة مجموع الموارد المستخدمة  
 )النسبة املئوية(

  
 9,6 المناطق النامية

 91,9 شمال أفريقيا 

 3,3 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 2,0 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 15,2 شرق آسيا 

 1,9 شرق آسيا باستثناء الصين  

 19,7 جنوب آسيا 

 19,7 جنوب آسيا باستثناء الهند  

 57,8 جنوب شرق آسيا 

 53,4 غرب آسيا 

 7,7 أوقيانوسيا 

 165,5 القوقاز وآسيا الوسطى 

 0,04 المناطق المتقدمة النمو

 56,0 أقل البلدان نموا

 10,1 البلدان النامية غير الساحلية

 4,5 الدول الجزرية الصغيرة النامية

 
املائيريريرية املتجريريريددة سريريريحب امليريريرياه السريريريطحية وامليريريرياه اجلوفيريريرية كنسريريريبة مريريرين جممريريريوع املريريريوارد  )أ( 

 الفعلية.
 باء - 7الغاية   
الحوود بقوودر ملموووس موون معوودل فقوودان التنوووع البيولوووجي بحلووول   

 2010عام 
 

 6-7املؤشر 
 نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية  

 



 

 

 )أ()ب(المناطق البرية والبحرية )أ( 

 )النسبة املئوية(
 1990 2000 2010 
 12,0 10,6 8,1 )ج(العا     

 12,2 10,6 7,9 املناطق النامية 

 4,0 3,7 3,3 مشال أفريقيا  

 11,5 11,0 10,7 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 19,3 14,7 9,0 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 4,6 3,8 3,3 منطقة البحر الكارييب   

 19,9 15,1 9,3 أمريكا الالتينية   

 15,3 14,3 11,5 شرق آسيا  

 11,6 11,4 3,9 شرق آسيا باستثناء الصني   

 5,9 5,6 5,0 جنوب آسيا  

 6,8 6,2 5,4 جنوب آسيا باستثناء اهلند   

 7,8 7,1 4,6 جنوب شرق آسيا  

 14,3 14,2 3,5 غرب آسيا  

 3,2 1,1 0,5 أوقيانوسيا  

 3,0 3,0 2,7 القوقاز وآسيا الوسطى  

 11,6 10,4 8,3 املناطق املتقدمة النمو 

 9,8 9,5 8,9 أقل البلدان منوا 

 11,3 10,9 8,9 البلدان النامية غري الساحلية 

 4,2 2,7 1,5 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
نسريريريبة املنطقريريرية احملميريريرية )الربيريريرية والبحريريريرية معريريريا( إىل جممريريريوع املنطقريريرية اإلقليميريريرية. وتعريريريزى  )أ( 

الواردة يف املرفق اإلحصائي لتقرير األهريداف االختالفات بني هذه األرقام واألرقام 
( لريريريريورود http://unstats.un.org/unsd/mdg )انظريريريرير: 2010اإلمنائيريريريرية لأللفيريريريرية لعريريريريام 

 بيانات جديدة والتباع منهجيات منقحة.
 املناطق احملمية اليت ال يعرف تاريخ إقامتها مدرجة يف مجيع السنوات. )ب( 
تؤخريريريذ يف االعتبريريريار عنريريريد حسريرياب جمريريرياميع املنريريرياطق املتقدمريريرية مبريريا يف ذلريريري  األقريريرياليم الريرييت ال  )ج( 

 النامية. النمو واملناطق
 )أ()ب(المناطق البرية )ب( 

 )النسبة املئوية(
 

 1990 2000 2010 
 12,7 11,3 8,8 )ج(العا     

 13,3 11,7 8,8 املناطق النامية 

 4,0 3,7 3,3 مشال أفريقيا  

 11,8 11,3 11,1 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
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 1990 2000 2010 
 20,3 15,3 9,7 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      

 11,2 9,9 9,2 منطقة البحر الكارييب   

 20,4 15,4 9,7 أمريكا الالتينية   

 15,9 14,9 12,0 شرق آسيا  

 12,2 12,1 4,0 شرق آسيا باستثناء الصني   

 6,2 5,9 5,3 جنوب آسيا  

 7,3 6,7 5,8 باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 13,8 13,1 8,7 جنوب شرق آسيا  

 15,4 15,3 3,8 غرب آسيا  

 4,9 3,0 2,0 أوقيانوسيا  

 3,0 3,0 2,7 القوقاز وآسيا الوسطى  

 11,6 10,7 8,7 املناطق املتقدمة النمو 

 10,2 10,0 9,4 أقل البلدان منوا 

 11,3 10,9 8,9 البلدان النامية غري الساحلية 

 7,6 6,3 4,0 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
نسريريريبة املنريريرياطق احملميريريرية الربيريريرية إىل جممريريريوع املسريريرياحة. وتعريريريزى االختالفريريريات بريريريني هريريريذه  )أ( 

يف املرفريق اإلحصريائي لتقريرير األهريداف اإلمنائيرية لأللفيرية لعريام  األرقام واألرقام الريواردة
لريريورود بيانريريات جديريريدة والتبريرياع ( http://unstats.un.org/unsd/mdg )انظريرير: 2010

 منهجيات منقحة.
 املناطق احملمية اليت ال يعرف تاريخ إقامتها مدرجة يف مجيع السنوات. )ب( 
مبريريريريا يف ذلريريريري  األقريريريرياليم الريريريرييت ال تؤخريريريريذ يف االعتبريريريريار عنريريريريد حسريريريرياب جمريريريرياميع املنريريريرياطق  )ج( 

 .النامية املتقدمة النمو واملناطق
 
 
 
 

 )أ()ب(المناطق البحرية )ج( 
 بة املئوية()النس
 1990 2000 2010 
 7.2 5.2 3.1 )ج(العا     
 4.0 2.9 1.0 املناطق النامية 

 4.6 3.6 3.1 مشال أفريقيا 
 4.0 3.1 1.4 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 10.8 8.9 2.7 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 2.2 1.5 1.1 منطقة البحر الكارييب 
 14.3 11.8 3.3 الالتينيةأمريكا  



 

 

 1990 2000 2010 
 1.6 1.4 0.8 شرق آسيا     

 2.3 2.1 2.1 شرق آسيا باستثناء الصني 
 1.2 1.1 0.9 جنوب آسيا 

 0.8 0.6 0.5 جنوب آسيا باستثناء اهلند 
 2.1 1.3 0.6 جنوب شرق آسيا 
 2.2 2.0 0.7 غرب آسيا 
 2.8 0.6 0.2 أوقيانوسيا 
 0.4 0.4 0.2 القوقاز وآسيا الوسطى 
 11.5 8.5 5.9 املناطق املتقدمة النمو 
 3.4 1.9 0.9 أقل البلدان منوا 
 0.0 0.0 0.0 )د(البلدان النامية غري الساحلية 
 2.8 1.2 0.4 الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 

نسريريبة املنريرياطق احملميريرية البحريريرية إىل جممريريوع امليريرياه اإلقليميريرية. وتعريريزى االختالفريريات بريريني  )أ( 
هذه األرقام واألرقام الريواردة يف املرفريق اإلحصريائي لتقريرير األهريداف اإلمنائيرية لأللفيرية 

( لريريريريورود بيانريريريريات جديريريريريدة http://unstats.un.org/unsd/mdg)انظريريريرير:  2010لعريريريريام 
 والتباع منهجيات منقحة. 

 املناطق احملمية اليت ال يعرف تاريخ إقامتها مدرجة يف مجيع السنوات. )ب( 
مبريريريا يف ذلريريري  األقريريرياليم الريريرييت ال تؤخريريريذ يف االعتبريريريار عنريريريد حسريريرياب جمريريرياميع املنريريرياطق  )ج( 

 النامية. املتقدمة النمو واملناطق
باسريريتثناء مطالريريب بعريريض البلريريدان الناميريرية غريريري السريرياحلية املتعلقريرية مبيريرياه إقليميريرية داخريريل  )د( 

 بحار الداخلية.ال
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 7-7املؤشر 
 )أ(نسبة األنواع المهددة باالنقراض  

 )النسبة املئوية لألنواع اليت ال ي توقع أن تنقرض يف املستقبل القريب(
 1986 1990 2000 2008 
 83.7 84.3 85.0 85.3 العا      
 83.4 84.0 84.7 84.9 املناطق النامية 

 93.6 93.9 94.1 94.3 مشال أفريقيا 
أفريقيريريريريريريريريريريريريا جنريريريريريريريريريريريريوب الصريريريريريريريريريريريريحراء  
 87.3 87.6 87.6 الكربى

87.1 

أمريكريا الالتينيرية ومنطقرية البحرير  
 83.1 83.8 84.1 الكارييب

82.6 

 88.4 89.0 89.7 89.9 شرق آسيا 
 84.1 84.4 84.8 84.9 جنوب آسيا 
 86.0 86.6 87.6 87.9 جنوب شرق آسيا 
 92.2 92.7 93.3 93.5 غرب آسيا 
 90.0 90.4 91.0 91.2 أوقيانوسيا 
 94.4 94.9 95.5 95.7 القوقاز وآسيا الوسطى 
 89.6 90.1 90.6 90.9 املناطق املتقدمة النمو 
 

مؤشر القائمة احلمراء لبقرياء األنريواع اخلرياص باحليوانريات الفقاريرية )الثريدييات والطيريور والربمائيريات(. وهريو  )أ( 
موجريريريودة يف املسريريريتقبل القريريريريب دون احلاجريريرية إىل اختريريرياذ إجريريريراءات  مؤشريريرير لنسريريريبة األنريريريواع املتوقريريريع أن تظريريريل
األقريل مريدعاة ”)مريا يعريادل مجيريع األنريواع املصرينفة علريى أهنريا  1.0إضافية حلفظها، وتريرتاوح درجاتريه بريني 

علريى القائمريرية احلمريراء لالحتريرياد الريدويل حلفريريظ الطبيعرية واملريوارد الطبيعيريرية( وصريفر )مريريا يعريادل مجيريريع “ للقلريق
  ة(.األنواع املنقرض



 

 

 جيم - 7الغاية   
تخفووويض نسوووبة األشوووخاص الووووذين ال يمكووونهم الحصوووول بشووووكل   

مسوووتدام علوووى ميووواه الشووورب المأمونوووة ومرافوووق الصووورف الصوووحي 
 2015 األساسية إلى النصف بحلول عام

 8-7املؤشر 
 نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر محسظنة لمياه الشرب  

 )النسبة املئوية(
 1990  2008 

 اجملموع 
املنريريريريريريريريريريريريرياطق 
 احلضرية

املنريريريريرياطق 
 اجملموع  الريفية

املنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطق 
 احلضرية

املنريريريريريريريريريريريرياطق 
 الريفية

 78 96 87  64 95 77 العا         
 76 94 84  60 93 72 املناطق النامية 

 87 95 92  78 94 86 مشال أفريقيا 
 47 83 60  36 83 49 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 80 97 93  63 95 85 ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية  
 82 98 89  56 97 69 شرق آسيا 

 91 100 98  93 97 96 شرق آسيا باستثناء الصني 
 83 95 87  69 91 75 جنوب آسيا 

 80 93 85  77 95 82 باستثناء اهلند جنوب آسيا 
 81 92 86  63 92 72 جنوب شرق آسيا 
 78 96 90  70 96 85 غرب آسيا 
 37 92 50  38 92 51 أوقيانوسيا 
 80 97 88  80 96 88 القوقاز وآسيا الوسطى 
 97 100 99  96 100 98 املناطق املتقدمة النمو 

 



2010 املتحدة، األمم مستخلص حولية  

99 

 

 9-7املؤشر 
 نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسظنة  

 )النسبة املئوية(
 1990  2008 

 اجملموع 
املنريريريريريريريريريريريريرياطق 
 احلضرية

املنريريريريرياطق 
 اجملموع  الريفية

املنريريريريريريريريريريرياطق 
 احلضرية

املنريريريريريريريريريريريرياطق 
 الريفية

 45 76 61  36 77 54 العا         
 40 68 53  29 65 42 املناطق النامية 

 83 94 89  55 91 72 مشال أفريقيا 
 24 44 31  21 43 28 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 55 86 80  39 81 69 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 53 61 56  39 53 43 شرق آسيا 

 92 99 97  100 100 100 شرق آسيا باستثناء الصني 
 26 57 36  13 56 25 جنوب آسيا 

 42 65 50  30 74 42 باستثناء اهلند جنوب آسيا 
 60 79 69  36 69 46 جنوب شرق آسيا 
 67 94 85  53 96 79 غرب آسيا 
 45 81 53  46 85 55 أوقيانوسيا 
 95 96 95  86 96 91 القوقاز وآسيا الوسطى 
  92 99 97  93 99 97 املناطق املتقدمة النمو 



 

 

 دال - 7الغاية   
فووي معيشووة مووا ال يقوول  2020تحقيووق تحسووين كبيوور بحلووول عووام   

 مليون من سكان األحياء الفقيرة 100عن 
 

 10-7املؤشر 
 )أ(في أحياء فقيرةنسبة سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون   

 )النسبة املئوية(
 1990 2000 2010 
 32,7 39,3 46,1 املناطق النامية     

 13,3 20,3 34,4 مشال أفريقيا 

 61,7 65,0 70,0 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 23,5 29,2 33,7 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 28,2 37,4 43,7 شرق آسيا 

 35,0 45,8 57,2 آسياجنوب  

 31,0 39,6 49,5 جنوب شرق آسيا 

 24,6 20,6 22,5 غرب آسيا 

 24,1 24,1 24,1 أوقيانوسيا 

 
متثريريل سريريكان املنريرياطق احلضريريرية الريريذين يعيشريريون يف أسريرير معيشريريية تتريريوافر فيهريريا واحريريدة  )أ( 

على األقريل مرين اخلصريائص األربريع التاليرية: االفتقريار إىل إمكانيرية احلصريول علريى ميرياه 
شريريرب اسريرينة؛ واالفتقريريريار إىل مرافريريق صريريريرف صريريحي اسريريرينة؛ واالكتظريرياظ )ثالثريريرية أو 

 متينريريرية. وي صريريريناف نصريريريف أربعريريرية أشريريريخاص يف الغرفريريرية(؛ ومسريريرياكن مشريريرييدة مبريريريواد غريريريري
ريريرينة. وال ميكريريرين مقارنريريرية هريريريذه األرقريريريريام  مريريريراحيض احلفريريرير ضريريريمن املرافريريريق الصريريريحية احملسا
اجلديدة بالتقديرات اليت سبق نشرها واليت اعتربت فيهريا مجيريع املسرياكن الرييت كانريت 

 تستخدم مراحيض احلفر ضمن األحياء الفقرية. 
 

 8الهدف   
 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  

 
 ألف - 8الغاية   
المضوووي فوووي إقاموووة نظوووام تجووواري وموووالي يتسوووم باالنفتووواح والتقيووود   

 بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز
وتشريريريمل التزامريريريا بريريرياحلكم الرشريريرييد، والتنميريريرية، وختفيريريريف وطريريريأة الفقريريرير، علريريريى  

 الصعيد الوطين والصعيد الدويل على حد سواء
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 باء - 8الغاية   
 االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموامعالجة   

وتشريريريريريمل وصريريريريريول صريريريريريادرات أقريريريريريل البلريريريريريدان منريريريريريوا معفريريريريرياة مريريريريرين التعريفريريريريريات  
اجلمركيريريريرية ودون حصريريريريص؛ وبرناجمريريريريا معريريريريززا لتخفيريريريريف عريريريريبء الريريريريديون الواقريريريريع علريريريريى 
البلريريدان الفقريريرية املثقلريرية بالريريديون وإلغريرياء الريريديون الثنائيريرية الرمسيريرية؛ وتقريريد  املسريرياعدة 

ة أكثرير سريخاء للبلريريدان الرييت أعلنريت التزامهريريا بتخفيريف وطريريأة اإلمنائيرية الرمسيرية بصريريور 
 الفقر

 
 جيم - 8الغاية   
معالجووووة االحتياجووووات الخاصووووة للبلوووودان غيوووور السوووواحلية الناميووووة   

والووودول الجزريوووة الصوووغيرة الناميوووة )عووون طريوووق برنوووامج العمووول مووون 
أجوول التنميوووة المسووتدامة للووودول الجزريوووة الصووغيرة الناميوووة ونتوووائج 

 العامة( ستثنائية الثانية والعشرين للجمعيةالدورة اال
 

 دال - 8الغاية   
المعالجووة الشوواملة لمشوواكل ديووون البلوودان الناميووة باتخوواذ تووودابير   

على المستويين الووطني والودولي لجعول تحمدول ديونهوا ممكنوا فوي 
 المدى الطويل

 املساعدة اإلمنائية الرمسية 



 

 

 1-8املؤشر 
اإلنمائيوووة الرسووومية وموووا يقووودم منهوووا إلوووى أقووول صوووافي ومجمووووع المسووواعدة   

البلوودان نموووا، كنسووبة مئويووة موون الوودخل القووومي اإلجمووالي لمووانحي لجنووة 
المسووووواعدة اإلنمائيوووووة التابعوووووة لمنظموووووة التنميوووووة والتعووووواون فوووووي الميووووودان 

 االقتصادي
 

 )أ(مجموع المساعدة السنوية )أ( 
 )باليني دوالرات الواليات املتحدة(

 )ب(2010 2009 2008 2007 2006 2002 1990 
مجيريريريريريريريريريريريريريريريريع         

البلريريريريريريدان 
 104.8 58.6 52.8 النامية

104.2 122.0 119.8 128.7 

أقريريريريل البلريريريريدان 
 29.7 16.7 15.1 منوا

32.3 37.8 37.4  

 
تشمل اإلعفاء من الديون غريري الريداخل يف إطريار املسرياعدة اإلمنائيرية الرمسيرية، وي سريتث  منهريا اإلعفرياء مرين  )أ( 

 عسكرية. ألغراضالديون 
 بيانات أولية.  )ب( 

  
نصوووويب الوووودخل القووووومي اإلجمووووالي لمووووانحي لجنووووة المسوووواعدة اإلنمائيووووة  )ب( 

 التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 )النسبة املئوية(

 (أ)2010 2009 2008 2007 2006 2002 1990 
مجيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع         

البلريريريريريريريريريريريريريريريريريريدان 
 0.30 0.23 0.32 النامية

0.27 0.30 0.31 0.32 

أقريريريريريريريريريريل البلريريريريريريريريريريدان 
 0.08 0.07 0.09 منوا

0.08 0.09 0.10  

 
 بيانات أولية. )أ( 
 

 2-8املؤشر 
نسووبة مجموووع المسوواعدة اإلنمائيووة الرسوومية الثنائيووة المخصصووة حسووب القطوواع والمقدمووة   

مووون موووانحي لجنووووة المسووواعدة اإلنمائيووووة التابعوووة لمنظمووووة التنميوووة والتعوووواون فوووي الميوووودان 
االقتصوووادي إلوووى الخووودمات االجتماعيوووة األساسوووية )التعلووويم األساسوووي والرعايوووة الصوووحية 

 األولية والتغذية والمياه المأمونة والصرف الصحي(
 1999 2001 2003 2005 2007 2009 
 21.0 19.9 15.9 15.7 14.0 10.1 النسبة املئوية       
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 1999 2001 2003 2005 2007 2009 
باليريريريريريريني دوالرات الواليريريريريريريات        

 5.8 3.5 3.1 املتحدة
8.2 12.4 16.7 

 3-8املؤشر 
نسووووبة المسوووواعدة اإلنمائيووووة الرسوووومية الثنائيووووة غيوووور المقيوووودة المقدمووووة موووون مووووانحي لجنووووة   

 )أ(المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي
 1990 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
 84.4 86.6 83.9 88.3 91.4 91.1 67.6 النسبة املئوية        

باليريريريريريريريريني دوالرات 
 49.0 30.1 16.3 الواليات املتحدة

62.2 60.3 80.5 71.1 

 
باسريريتثناء تكريرياليف التعريرياون التقريريين والتكريرياليف اإلداريريرية، باإلضريريافة إىل املسريرياعدة اإلمنائيريرية الرمسيريرية الريرييت    )أ( 

الثنائيريرية، باسريتثناء تكرياليف التعريرياون يبلريب بأهنريا مقيريدة. وبلغريريت النسريبة املئويرية للمسريرياعدة اإلمنائيرية الرمسيرية 
 .2008يف عام  99.6التقين والتكاليف اإلدارية، اليت بلب بأهنا مقيدة 

 
 4-8املؤشر 

المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقتها البلودان الناميوة غيور السواحلية كنسوبة مون دخلهوا   
 القومي اإلجمالي

 1990 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
 4.6 5.3 5.6 6.2 7.0 8.1 10.3 النسبة املئوية        

باليريريريريريريريريني دوالرات 
 15.0 12.1 7.0 الواليات املتحدة

16.6 18.9 22.6 25.0 

 
 5-8املؤشر 

المسووواعدة اإلنمائيوووة الرسووومية التوووي تلقتهوووا الووودول الجزريوووة الصوووغيرة الناميوووة كنسوووبة مووون   
 دخلها القومي اإلجمالي

 1990 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.2 2.6 النسبة املئوية        

باليريريريريريريريريني دوالرات 
 2.5 1.8 2.1 الواليات املتحدة

2.7 3.2 3.7 4.2 

  



 

 

 الوصول إىل األسواق  
 6-8املؤشر 

نسووبة مجموووع واردات البلوودان المتقدمووة النمووو )حسووب القيمووة وباسووتثناء األسوولحة( موون   
 البلدان نموا، المعفاة من الرسوم الجمركية البلدان النامية وأقل

 )النسبة املئوية(
 1996 2000 2005 2007 2009 
      )أ( باستثناء األسلحة      
 82 82 76 63 53 )أ(البلدان النامية 

تلريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريرييت حتظريريريريريريريريريريريى    
 16 16 17 14 16 )ب(مبعاملة تفضيلية

 97 97 97 57 52 مشال أفريقيا  

الصريريريريريريريريحراء أفريقيريريريريريريريريا جنريريريريريريريريوب   
 97 96 93 80 78 الكربى

أمريكريريريريريريريريا الالتينيريريريريريريريرية ومنطقريريريريريريريرية   
 94 94 93 75 66 البحر الكارييب

 67 67 62 52 35 شرق آسيا  

 69 72 58 48 47 جنوب آسيا  

 79 80 77 75 59 جنوب شرق آسيا  

 97 96 66 39 34 غرب آسيا  

 93 91 89 83 85 أوقيانوسيا  

 98 94 94 84 91 القوقاز وآسيا الوسطى  

 89 89 83 75 68 أقل البلدان منوا 

تلريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريرييت حتظريريريريريريريريريريريى    
 29 27 28 42 29 )ب(مبعاملة تفضيلية

      )ب( باستثناء األسلحة والنفط

 78 78 76 65 54 )أ(البلدان النامية 

تلريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريرييت حتظريريريريريريريريريريريى    
 19 19 20 16 19 )ب(مبعاملة تفضيلية

 94 95 95 26 20 مشال أفريقيا  

أفريقيريريريريريريريريا جنريريريريريريريريوب الصريريريريريريريريحراء   
 95 93 91 83 88 الكربى

أمريكريريريريريريريريا الالتينيريريريريريريريرية ومنطقريريريريريريريرية   
 93 93 93 81 73 البحر الكارييب

 67 67 62 52 35 شرق آسيا  
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 1996 2000 2005 2007 2009 
      
 62 63 58 46 41 جنوب آسيا  

 79 79 77 76 60 جنوب شرق آسيا  

 93 93 87 44 35 غرب آسيا  

 92 89 87 79 82 أوقيانوسيا  

 90 82 84 69 90 وآسيا الوسطىالقوقاز   

 80 80 80 70 78 أقل البلدان منوا 

تلريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريرييت حتظريريريريريريريريريريريى    
 53 52 49 35 35 مبعاملة تفضيلية

 
 مبا يف ذل  أقل البلدان منوا. )أ( 
َسريريب اهلريريامآل التفضريرييلي احلقيقريريي بطريريرح مجيريريع املنتجريريات املعفريرياة مريرين الرسريريوم اجلمركيريرية مبوجريريب نظريريام  )ب(  ُي 

األوىل بالرعايريرية مريرين جممريريوع السريريلع املعفريرياة مريرين الرسريريوم اجلمركيريرية. وتسريريتند املؤشريريرات إىل معاملريرية الدولريرية 
 أفضل معاملة متاحة، مبا يف ذل  االتفاقات اإلقليمية والتفضيلية.

 
 7-8املؤشر 

متوسووط التعريفووات الجمركيووة التووي تفرضووها البلوودان المتقدمووة النمووو علووى   
ات الوووووواردة مووووون البلووووودان المنتجوووووات الزراعيوووووة والمنسووووووجات والملبوسووووو

 النامية
 )النسبة املئوية(

 1996 2000 2005 2009 
     )أ( باستثناء األسلحة     
 7,8 8,8 9,2 10,5 البلدان النامية 

 6,4 7,2 7,4 6,7 مشال أفريقيا  

 4,5 6,2 6,2 7,4 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 8,0 9,8 10,3 12,1 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 10,7 10,8 9,5 9,3 شرق آسيا  

 5,5 4,5 5,4 5,4 جنوب آسيا  

 9,0 9,2 10,2 11,4 جنوب شرق آسيا  

 5,3 5,0 7,5 8,2 غرب آسيا  

 8,4 8,8 9,5 11,5 أوقيانوسيا  

 4,1 3,4 3,9 4,8 القوقاز وآسيا الوسطى  

 1,2 3,0 3,6 3,8 أقل البلدان منوا 



 

 

 1996 2000 2005 2009 
     املنسوجات)ب(      
 5,1 5,2 6,5 7,3 البلدان النامية 

 3,9 4,4 7,2 8,0 مشال أفريقيا  

 2,9 2,9 3,4 3,9 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 1,3 1,5 3,5 4,7 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 5,8 5,8 6,7 7,3 شرق آسيا  

 5,8 6,1 6,5 7,1 جنوب آسيا  

 5,6 6,0 8,4 9,2 آسياجنوب شرق   

 4,5 4,6 8,2 9,2 غرب آسيا  

 4,9 4,9 5,3 5,9 أوقيانوسيا  

 5,7 5,8 6,3 7,3 القوقاز وآسيا الوسطى  

 3,2 3,2 4,1 4,6 أقل البلدان منوا 

     )ج( امللبوسات

 8,1 8,3 10,8 11,4 البلدان النامية 

 5,9 8,0 11,1 11,9 مشال أفريقيا  

 1,6 1,6 7,9 8,5 جنوب الصحراء الكربىأفريقيا   

 1,3 1,3 7,8 8,8 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 11,1 11,0 11,5 12,0 شرق آسيا  

 8,6 8,6 9,6 10,2 جنوب آسيا  

 9,4 10,5 13,6 14,2 جنوب شرق آسيا  

 8,3 8,5 11,8 12,6 غرب آسيا  

 8,8 8,4 8,3 8,8 أوقيانوسيا  

 10,8 11,5 11,8 12,9 القوقاز وآسيا الوسطى  

 6,4 6,4 7,8 8,2 أقل البلدان منوا 

 
 8-8املؤشر 
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تقووووديرات الوووودعم الزراعووووي المقوووودم فووووي بلوووودان منظمووووة التعوووواون والتنميووووة فووووي الميوووودان   
 االقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها المحلي اإلجمالي

 )أ(2009 2008 2007 2006 2005 2003 1990 
 0.93 0.86 0.87 0.95 1.04 1.12 1.86 النسبة املئوية        

باليريريني دوالرات 
الواليريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريات 

 369 340 327 املتحدة

358 362 379 384 

 
 بيانات أولية. )أ( 
 9-8املؤشر 

 )أ(نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات التجارية  
 2001 2003 2005 2007 2008 2009 
السياسات واللوائح التجاريرية        

والتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوية املتعلقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
 0.8 0.8 1.0 )ب(بالتجارة

 
0.8 

 
0.8 

 
0.9 

اهلياكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل األساسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريية 
 17.2 14.8 21.5 االقتصادية

13.6 18.7 15.1 

 12.9 14.8 13.3 12.8 13.4 16.0 بناء القدرات اإلنتاجية
إجمووووووووووووالي المعونووووووووووووة  

 30.7 29.0 38.5 المقدمة للتجارة
27.7 34.4 28.9 

 
املعونة املقدمة للوكاالت التجارية كنسبة مئوية من املساعدة اإلمنائيرية الرمسيرية الثنائيرية املخصصرية حسريب  )أ( 

 العا .  القطاع، يف
. و  يبلريب عرين هريذه البيانريات سريوى  2007بدأ اإلبالا عرين بيانريات التسريوية املتعلقرية بالتجريارة يف عريام  )ب( 

 األوروبية. كندا واملفوضية
  
 قدرة على حتمل الديونال  

 
 10-8املؤشر 

مجموووع عوودد البلوودان التووي بلغووت مرحلووة اتخوواذ القوورار فووي إطووار المبووادرة   
المتعلقووة بتخفيوووف أعبووواء ديوووون البلوودان الفقيووورة المثقلوووة بالوووديون والعووودد 

 )التراكمي( للبلدان التي بلغت مرحلة االستيفاء في إطار المبادرة
 )ب(2011 )أ(2000 
 32 1 بلغت مرحلة االستيفاء      

 4 21 بلغت مرحلة اختاذ القرار لكن   تبلب مرحلة االستيفاء
 4 12   ي نظر بعد يف إدراجها يف مرحلة اختاذ القرار

 40 34 جموع البلدان المؤهلةم 
 

ال تشريريريريريمل إال البلريريريريريدان املصريريريريرينفة ضريريريريريمن البلريريريريريدان الفقريريريريريرية املثقلريريريريرية بالريريريريريديون يف عريريريريريام  أ() 
 الوضع يف هناية كل سنة. 2000 بيانات عام. وتعكس 2011



 

 

 .2011يف آذار/مارس  ب() 
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 11-8املؤشر 
مقووودار تخفيوووف عوووبء الوووديون الملتوووزم بوووه فوووي إطوووار المبوووادرة المتعلقوووة   

بالبلوودان الفقيوورة المثقلووة بالووديون والمبووادرة المتعووددة األطووراف لتخفيووف 
 )أ(عبء الديون

 قدار الرتاكمي()باليني دوالرات الواليات املتحدة، امل
 2000 2011 
 90 32 عن البلدان اليت بلغت مرحلة القرار أو االستيفاء      

؛ وضريريريريريريع االلتريريريريريريزام يف آذار/مريريريريريريارس 2009بالقيمريريريريريرية احلاليريريريريريرية الصريريريريريريافية لنهايريريريريريرية عريريريريريريام  )أ( 
2011. 

 12-8املؤشر 
 )أ(خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات  

 1990 2000 2008 2009 
 3,6 3,4 12,5 18,7 املناطق النامية     

 6,9 6,1 15,3 39,8 مشال أفريقيا 

 3,1 2,0 9,4 11,4 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 7,2 6,8 21,8 20,6 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 14,6 11,4 8,0 16,8 منطقة البحر الكارييب  

 7,1 6,7 22,2 20,7 أمريكا الالتينية  

 0,6 0,6 5,1 10,5 شرق آسيا 

 3,5 5,2 13,7 17,6 جنوب آسيا 

 9,8 7,7 11,5 9,3 جنوب آسيا باستثناء اهلند  

 4,0 3,0 6,5 16,7 جنوب شرق آسيا 

 9,0 9,2 16,2 26,4 غرب آسيا 

 1,9 2,8 5,9 14,0 أوقيانوسيا 

 1,0 0,6 8,4 /0,62 القوقاز وآسيا الوسطى 

 5,6 2,9 11,4 16,8 أقل البلدان منوا

 1,9 1,3 8,6 14,4 البلدان النامية غري الساحلية

 9,5 7,6 8,7 13,7 الدول اجلزرية الصغرية النامية

 
مبا يف ذل  البلريدان الرييت تقريدم تقريارير إىل نظريام البنري  الريدويل للتبليريب عرين املريدينني.  )أ( 

منهريريريا، يف بعريريريض السريريرينوات، البيانريريريات املتاحريريرية، ورمبريريريا اسريريريتثنيت  وتسريريريتند اجملريريرياميع إىل
البلدان اليت ال متل  بيانات عن صادرات السلع واخلدمات وصايف اإليريرادات مرين 

 اخلارج.



 

 

 .1993بيانات عام  )ب( 
 هاء - 8الغاية   
التعوواون مووع شووركات المستحضوورات الصوويدالنية إلتاحووة العقوواقير   

 األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية
 

 13-8املؤشر 
نسووبة السووكان الووذين يمكوونهم الحصووول علووى العقوواقير األساسووية بأسووعار   

 مستدام ميسورة بشكل
   تتح بيانات عاملية أو إقليمية جديدة. 

 
 واو - 8الغاية   
التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيوات الجديودة،   

 وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
 

 14-8املؤشر 
 نسمة من السكان 100طوط الهاتف الثابتة لكل عدد خ  

 1990 2000 2009 
    
 17,5 15,9 9,8 العا 

 12,2 7,9 2,3 املناطق النامية 

 11,3 7,1 2,8 مشال أفريقيا  

 1,5 1,4 1,0 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 18,2 14,7 6,3 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 10,7 11,2 7,0 البحر الكارييبمنطقة    

 18,8 15,0 6,2 أمريكا الالتينية   

 24,8 13,8 2,4 شرق آسيا  

 43,9 42,8 24,8 شرق آسيا باستثناء الصني   

 4,3 3,2 0,7 جنوب آسيا  

 7,1 3,4 1,0 جنوب آسيا باستثناء اهلند   

 12,4 4,8 1,3 جنوب شرق آسيا  

 15,3 16,5 8,6 غرب آسيا  
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 1990 2000 2009 
    
 5,4 5,2 3,3 أوقيانوسيا  

 12,5 8,8 7,9 القوقاز وآسيا الوسطى  

 41,5 49,2 37,0 املناطق املتقدمة النمو 

 1,0 0,5 0,3 أقل البلدان منوا 

 3,9 2,8 2,4 البلدان النامية غري الساحلية 

 12,2 12,9 7,9 الدول اجلزرية الصغرية النامية 

  
 15-8 املؤشر

 نسمة من السكان 100الهواتف الخلوية لكل المشتركون في   
 1995 2000 2009 
 68,4 12,1 1,6 العا     

 58,2 5,4 0,4 ملناطق الناميةا 

 79,7 2,7 <0,1 ال أفريقيامش 

 37,3 1,7 0,1 فريقيا جنوب الصحراء الكربىأ 

 89,4 12,3 0,8 مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأ 

 54,2 7,4 1,2 الكارييبمنطقة البحر   

 92,1 12,6 0,8 أمريكا الالتينية  

 57,8 9,9 0,5 شرق آسيا 

 86,8 49,9 3,4 شرق آسيا باستثناء الصني  

 44,7 0,4 <0,1 جنوب آسيا 

 46,7 0,5 <0,1 جنوب آسيا باستثناء اهلند  

 79,5 4,3 0,7 جنوب شرق آسيا 

 87,0 12,7 0,6 غرب آسيا 

 25,2 2,4 0,2 أوقيانوسيا 

 74,9 1,3 <1,)أ(0 القوقاز وآسيا الوسطى 

 114,3 39,8 6,4 املناطق املتقدمة النمو 

 26,2 0,3 <1,)ب(0 أقل البلدان منوا

 34,7 1,1 <0,1 البلدان النامية غري الساحلية

 57,5 11,0 1,5 الدول اجلزرية الصغرية النامية

 
 .1996بيانات عام  )أ( 



 

 

 16-8املؤشر 
 نسمة من السكان 100عدد مستخدمي اإلنترنت لكل   

 
 1995 2000 2009 
 26,5 6,6 0,8 العا     

 18,0 2,1 0,1 ملناطق الناميةا 

 25,2 0,7 <0,1 ال أفريقيامش 

 8,9 0,5 0,1 فريقيا جنوب الصحراء الكربىأ 

 32,9 3,9 0,1 مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأ 

 22,3 2,9 0,1 البحر الكارييبمنطقة   

 33,7 4,0 0,1 أمريكا الالتينية  

 31,0 3,8 0,1 شرق آسيا 

 57,9 28,7 1,1 شرق آسيا باستثناء الصني  

 5,6 0,5 <0,1 جنوب آسيا 

 <1,(أ)0 جنوب آسيا باستثناء اهلند  
0,3 6,6 

 15,2 2,4 0,1 جنوب شرق آسيا 

 27,0 3,2 0,1 غرب آسيا 

 6,4 1,8 0,1 أوقيانوسيا 

 18,8 0,5 <0,1 القوقاز وآسيا الوسطى 

 64,9 25,1 3,2 املناطق املتقدمة النمو 

 2,7 0,1 <1,)ب(0 أقل البلدان منوا

 7.1 0,3 <1,)ب(0 البلدان النامية غري الساحلية

 22.3 5.2 0.4 الدول اجلزرية الصغرية النامية

 
 .1996بيانات عام  )أ( 
 .1998بيانات عام  )ب( 
 

فريريريريريق اخلريريريريرباء املشريريريريرتا بريريريريني وكريريريرياالت األمريريريريم املتحريريريريدة املعريريريريين مبؤشريريريريرات : املصريريريريادر
األهريريداف اإلمنائيريرية لأللفيريرية، وقاعريريدة بيانريريات مؤشريريرات األهريريداف اإلمنائيريرية لأللفيريرية 

(http://mdgs.un.org.)  
تسريريريتند اجملموعريريريات اإلقليميريريرية، مريريا   يشريريرير إىل غريريريري ذلريريري ، إىل املنريريرياطق  :احلواشريريي

املتحريريريريدة مريريريريع بعريريريريض التعريريريريديالت الضريريريريرورية إلنشريريريرياء جمموعريريريريات  اجلغرافيريريريرية لألمريريريريم
متجانسريريريرية مريريريرين البلريريريريدان قريريريريدر اإلمكريريريريان ألغريريريريراض التحليريريريريل والعريريريريرض. والتشريريريريكيل 
اإلقليمريريريريريريي املعتمريريريريريريد لهبريريريريريريالا عريريريريريرين مؤشريريريريريريرات األهريريريريريريداف اإلمنائيريريريريريرية لأللفيريريريريريرية لعريريريريريريام 

  “.Data”وصلة  حتت http://mdgs.un.orgمتوافر يف املوقع الشبكي  2011
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، حيثمريريريا تريريريرد، أوروبريريريا )مبريريريا يف ذلريريري  “املتقدمريريرية النمريريريو”تتضريريريمن املنريريرياطق  
البلريريريدان األوروبيريريرية(، وأسريريريرتاليا وكنريريريدا وإسريريريرائيل واليابريريريان  -رابطريريرية الريريريدول املسريريريتقلة 

 ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية.
أرمينيريريريريريريريا وأذربيجريريريريريريريان “ منطقريريريريريريرية القوقريريريريريريرياز وآسريريريريريريرييا الوسريريريريريريريطى”وتتضريريريريريريريمن  

 ن وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.وجورجيا وكازاخستا
 

  



 

 

 : قضايا سياسية وأمنيةاألول الجزء

 )105-41 ص) األول الفصل

 السلم واألمن الدوليين

 

صنع  ؛48، منع نشوب الصراعات ؛41 ،:  صيانة السلم واألمن الدوليني41 ، تعزيز السلم واألمن الدوليين 
. تهديدات السلم واألمن 68 اخلاصة، السياسية البعثات ؛58 ، قضايا احلماية ؛51 ،السالم وبناء السالم

لعمليات األمم املتحدة  العامة اجلوانب: 79 ،السالم حفظ عمليات. 70 الدويل، اإلرهاب: 70 ،الدوليين
قائمة  ،85 ،2010 عام يف العمليات ،84 ،االستعراض الشامل لعمليات حفظ السالم ،81 ،حلفظ السالم

 .87اجلوانب 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 

 يرحب اقرار  اجمللس اعتمد ،أكتوبر/األولتشرين  ويف. املسلحة الصراعات يف املدنيني ومحاية اإلرهابية األعمال
 املضي الصلة، ذات الفاعلة املتحدة األمم جهات مجيع من وطلباستعراض هيكل األمم املتحدة لبناء السالم ب

 اجمللس ناقآل أخرى، ضمن قضاياو . 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  شارا السالم، حلفظ عملية 15 ب القيام مت ،2010 عام هناية 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 ال( يونيسكو) الدميقراطية الكونغو
 يف واليتها املتحدة األمم بعثة أهنت ديسمرب، /األول كانون  31 ويف(. موني الدميقراطية ) الكونغو مجهورية
 (.مينوركات) وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية

 

. موظفا 4.286فيها  عمل السالم، ببناء أو متعلقة سياسية بعثة 12املتحدة  األمم نفذت أيضا، العام ويف هناية
 مبكتب ستبدلا   وقد ؛ بوروندي يف مهامه املتكامل املتحدة األمم مكتب أهنى ديسمرب،/األول كانون  31 يف و

  .2011 عام يناير 1 يف( بنوب) بوروندي يف املتحدة األمم
 
 يف سيما ال  روح، الكثريين وإصابة األبرياء املدنيني من املئات مقتل عن دولية إرهابية أعمال أسفرت وقد

 أمام إرهاي 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 فذن   انتحاريا 

 تل  العام واألمني األمن جملس أدان قد  روح. و العديد وإصابة شخصا 45 مقتل ديسمرب و أسفرعن
 .اهلجمات

 

 ميع أشكاله ومظاهره، أيا  كان مرتكبه، وأينما  لهرهاب إدانتها العامة اجلمعية كررت  ، سبتمرب /أيلول يف و
 فقد ذل ، ومع. الدوليني واألمن للسلم التهديدات أخطر من واحدابوصفه  ،ارتكب وأيا  كانت أغراض ارتكابه

 وكذل  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 صصوص و
 اخنفضت قد و. 2009/2010 املالية السنة خالل مليون دوالر 7.616,1 إىل دوالر مليون 7.120,6
 2008/2009 هناية يف دوالر مليون 954,0 من لتنتقل املائة، يف 4,4 بنسبة املسددة غري املقررة االشرتاكات

 .2009/2010 هناية يف دوالر مليون  912,2 إىل
  

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


 

 

 قضايا سياسية وأمنية :الجزء األول
 (86- 33ص) األول الفصل

 

 أفريقيا

 
 السالم، وبناء السالم صنع ؛ 33 واألمن الدويل، السالم احلفاظ على: 33 ،الدوليين واألمن السالم تعزيز
: 52 الدوليني، واألمن السلم هتدد اليت األخطار. 50 اخلاصة، السياسية البعثات ؛49 احلماية، قضايا ؛43

 ؛58 السالم، حفظ لعمليات املتحدة لالمم العامة اجلوانب: 57 السالم، حفظ عمليات. 52 الدويل، اإلرهاب
 ؛63 ،2011 عمليات عام قائمة ؛62 ،2011 عام يف العمليات ؛61 السالم، حلفظ شامل استعراض
 .65 السالم، حفظ لعمليات واإلدارية املالية اجلوانب

 

 اتالصراع من اخلارجة البلدان يف االقتصادي واالنتعاش السالم وبناء السالم حفظ ت عملياتكانلقد  
 وخالل. 2011 عام يف املتحدة األمم تواجهها اليت الرئيسية التحديات بني من اإلرهاب مكافحة واسرتاتيجيات

عن و  والتنمية األمن بني والرتابط الصراع، انتهاء بعد السالم بناء حول يانب األمن جملس أصدر العام،هذا 
 ومنع واألمن، السالم ظحف على املنا  تغري وتأثري اإلرهابية، األعمال عن النامجة العاملي واألمن للسلم التهديدات
 .الصراعات نشوب

 

 واملدنيني، العسكرينيموظفا من  119348 ةدمها السالم فظحل عملية 15 هناا كان  ،2011 عام هناية يف
 لبعثة خلفالتكون  السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة أنشئت متوز، 8 يف. املتحدة األمم متطوعي ذل  يف مبا

 واالعرتاف أبيي منطقة يف الوضع من قلق اجمللس. متوز 9تاريخ  يف اواليته أمتت الذي السودان، يف املتحدة األمم
 أولية لفرتةأبيي يف منطقة   املتحدة ألممل املؤقتة األمن قوةومت إنشاء  الدوليني، واألمن للسالم هتديدا شكلت ابأهن
 .حزيران 27بتاريخ  تبدأ أشهر ستة مدهتا
ومت . فردا 4284 يعمل هبا السالم، بناءل أو سياسيةبعثة  13 تعمل يف املتحدة األمم كانت  العام، هناية وحبلول

 .الثاين كانون  15بتاريخ  نيبال يف املتحدة األمم بعثةإهناء عمل 
 يف مبا اآلخرين، من العديد وجرح األبرياء املدنيني من املئات مقتل إىل أدى مما الدويل، اإلرهاب أعمال واستمرت
 روسيا، باكستان، النرويج، نيجرييا، املغرب، لبنان، إسرائيل، العراق، بوروندي، ،بيالروسيا أفغانستان، يف ذل 

 األمم بيت علىآب  26 هجوم تسبب نيجرييا، يف. السورية العربية واجلمهورية السودان جنوب الصومال،
 علىآب 19 بتاريخ انتحاري هجوم ومت اإلبالا عن. واجلرحى القتلى من العديد سقوطب أبوجا يف املتحدة
 جملس وأدان. 100 من أكثر وجرح شخصا 40 من أكثر مقتلأدت إىل  باكستان يف خيرب منطقة يف مسجد
 .من اهلجمات األخرى وغريها اهلجمات هذه العام واألمني األمن
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 الثاين، تشرين يف. اإلرهاب أشكال مجيع ومكافحة منع على العمل املتحدة األمم واصلت ،2011 عام خالل
 األمم اسرتاتيجية تنفيذ لتعزيز نيويورا يف املتحدة األمم مقر يف اإلرهاب ملكافحة املتحدة األمم مركز تأسيس مت

 العامة اجلمعية أكدت. اإلرهاب مكافحة بتنفيذ املعنية العمل فرقة خالل من اإلرهاب ملكافحة العاملية املتحدة
 اجلمعية أدانت االول، كانون  يف. ومظاهره أشكاله  ميع اإلرهاب ومكافحة ملنع الدويل التعاون بتعزيز التزامها
 وتوفري وتشجيع، متويل عن المتناعل األعضاء الدول إىل دعوهتا وكررت اإلرهاب، وممارسات وأساليب أعمال مجيع

 .اإلرهابية األنشطة أي شكل من أو التدريب
 الشاملة والقضايا وحلها الصراعات ومنع املنازعات تسوية يف الوساطة دور تعزيز بشأن قرارات اجلمعية اعتمدت
 احملسنة واإلجراءات السالم، حفظ عمليات واستدامة إدارة على املتحدة األمم قدرة وتعزيز السلمية، بالطرق
اليت مت  السالم حفظ بعثاتو  للوحدات، اململوكة للمعدات األعضاء الدول إىل املستحقة التكاليف سداد لتحديد
 يف واإلمداد للنقل املتحدة األمم قاعدة ومتويل جوانبها، مجيع من السالم حفظ لعمليات شامل واستعراض ،إهنائها
 .البعثاتيف  املوفدين وخربائها املتحدة األمم ملوظفي اجلنائية واملساءلة برينديزي

 7.616.1 من ،%6 بنسبة النفقات اخنفضت املتحدة، لألمم السالم حفظ لعمليات املايل وضعالب يتعلق فيماو 
 االشرتاكات زادت. 2010/2011 املالية للسنة دوالر أمريكي مليون 7.573.7 إىل دوالر أمريكي مليون
 إىل 2009/2010 عام هناية يف دوالر أمريكي مليون 907.1 من املائة، يف 6.5 بنسبة املسددة غري املقررة

 .2010/2011 عام هناية يف دوالر أمريكي مليون 965.8
 

 

 

  



 

 

 قضايا سياسية وأمنية :الجزء األول

 (296-87 ص) الثاني الفصل

 أفريقيا

 

 البحريات ومنطقة أفريقيا وسط: 97 الكربى، البحريات ومنطقة أفريقيا وسط. 90 أفريقيا، يف السالم تعزيز
 مجهورية ؛121 الوسطى، أفريقيا مجهورية. 117 بوروندي، ؛102 الدميقراطية، الكونغو مجهورية ؛97 الكربى،
.  133 اإلقليمية، القضايا: 133 أفريقيا، غرب. 132 رواندا،. 132 أوغندا،. 128 وتشاد، الوسطى أفريقيا
 غينيا،. 186 ونيجرييا، الكامريون. 180 بيساو، غينيا. 174 سرياليون،. 162 ليبرييا،. 140 ديفوار، كوت
. 233 الصومال،. 232 والسودان، تشاد. 189 السودان، وجنوب السودان: 189 األفريقي، القرن. 188
 الغربية، الصحراء. 266 الليبية، العربية اجلماهريية: 266 أفريقيا، مشال. 265 وإثيوبيا، إريرتيا. 261 إريرتيا،
 .296 املتحدة، اململكةو  موريشيوس. 296 وتونس، مصر: 296 أخرى، سائلم. 289

 

 تضافر خالل من أفريقيا يف والتنمية واالستقرار السالم بتعزيز التزامها املتحدة األمم واصلت ،2011 عام يف
 خالل من األفريقية السالم جهود نظمةامل دعمت. الصراعات نشوب ومنع السالم وبناء السالم حفظ يف اجلهود
 جنوب يف جديدة دولة والدة العام شهد. لسالمل وبناء سياسية بعثات ومثاين السالم فظحل عمليات سبع

 يف مبا أفريقيا، مشال السياسي التغيري واجتاح. املتحدة لألمم 193رقم  العضو الدولة أصبحت واليت السودان،
 .وليبيا ومصر تونس ذل 

 

 إىل بعثة األمن جملس ونفذ. املستدامة والتنمية السالم وتعزيز أفريقيا يف النزاع أسبابجماهبة  املتحدة األمم واصلت
 مع التعاون ومشل. واالستقرار السالم جهود وتشجيع األفريقي، االحتاد مع التعاون لدعم والسودان وكينيا إثيوبيا
 يسعى. األمن وجملس االفريقي السلم وجملس الدويل األمن جملس بني السنوي التشاوري االجتماع االفريقي االحتاد
 على النسبية واملزايا املشرتا والتفاهم التنسيق لتحسني األفريقي الحتادل حديثا أأنش اليت املتحدة األمم مكتب
 أجل من الدويل الدعم تعزيزعلى  أفريقيا لشؤون اخلاص املستشار مكتب عملوقد . املشرتكة السالم جهود
 بالذكرى احتفلت اليت أفريقيا، تنمية أجل من اجلديدة الشراكة خالل من سيما ال القارة، واألمن يف التنمية
 .االول تشرين يف لتأسيسه العاشرة

 

 ملواجهة العظمى البحريات ومنطقة أفريقيا وسط دول مع املتحدة األمم عملت اإلقليمي، شبه الصعيد علىو 
 اجلابون ليربفيل، يف الوسطى ألفريقيا اإلقليمي املتحدة األمم مكتب افتتاح متو . واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 عام يف مرتني أفريقيا وسط يف األمن لشؤون املتحدة لألمم الدائمة االستشارية اللجنة اجتمعتوقد . آذار 2 يوم

 جتارة معاهدة صصوص الوسطى أفريقيا مهوريةجل شرتاامل وقفامل على باولو تومي إعالن اعتمادمت و  ،2011
 . األسلحة انتشار وعدم اإلرهاب ملكافحة طريق خارطة وإعالن األسلحة
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 والوطنية الرئاسية التشريعية االنتخابات قبل لالنتخابات السابقة األنشطة كثفت  الدميقراطية، الكونغو مجهورية يفو 
 مقر على شباط يف اهلجمات ذل  يف مبا والعنف، التوترب االنتخابية احلملة فرتة متيزت وقد. الثاين تشرين يف

. املهامجني من 17 و املسلحة القواتمن  عناصر مثانية مقتل عن أسفر مما للجيآل، ومعسكر كينشاسا  يف الرئاسة
 الرئيسوهو الفائز مت إعالن  كانون األول  16 ويوم ،تشرين الثاين 28 يوم مقررا كان  كما  االقرتاع بدأ ذل ، ومع

 لتنفيذ الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة اصلتقد و و . كابيال  جوزيف
 ودعم االنتخابية الفرتة خالل احلماية احتياجات لتلبية مشرتكة طوارئ خطة وتنفيذ وضع ذل  يف مبا واليتها،
. عسكريةال ليكوبرتاهل طائرات يف حاد نقصومع  جهودها، على قيود وفرضت. املستقلة الوطنية االنتخابية اللجنة
 املسلحة القوات يف مسلحة جمموعة عناصر دمج عمليةوبقيت  العام، خالل تدهور كيفو  يف األمين الوضع
 طائرة حتطمت أبريل 4 ويف. 2009 آذار 23 يفبتاريخ  اتياالتفاق تنفيذ يف دوداحمل احملرز تقدمال مع ضعيفة،

 راكبا 33 منواحد  باستثناء الركاب مجيع مقتل عن أسفر مما كينشاسا،  يف هبوطها أثناء مونسوكو متعاقدة مع
 .الطاقم وأفراد

 

 واصل التغيري أجل من الدميقراطي التحالف. 2010 عام انتخابات أعقاب السياسي املشهد سيطر بوروندي، يف
 األخص، وعلى. األمن وقوات املدنيني ضد واهلجمات العنف أعمال واستمرت البالد، يف السياسي احلكم انتقاد
 اجلمعية واصلت ذل ، ومع. شخص 39والذي أسفر عن مقتل  أيلول 18 يف غاتومبا يف وقع الذي اهلجوم
 األمم مكتب قدم. والوساطة اإلنسان حلقوق مستقلة مؤسسات إنشاء ذل  يف مبا السالم، توطيد يف تقدم إحراز
 إىل املساعدة ،كانون الثاين  1 يف بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب ال حل الذي بوروندي، يف املتحدة
 املظا ، أمني مكتب إىل اللوجسيت والدعم الثاين، كانون  يف أنشئت اليت املستقلة، الوطنية اإلنسان حقوق جلنة
 .بنشاطاته يف شهر شباط بدأ اليت
 
 احلايل الرئيس فازوقد . آذارو الثين  شهر كانون يف ورئاسية تشريعية انتخابات جرت الوسطى، أفريقيا مجهورية يف

 حني يف آذار، 15بتاريخ  له أخرية رئاسية لوالية الدستورية اليمني وأدى الرئاسية االنتخابات يف بوزيزيه فرانسوا
 متاشيا أنشطة احلكومة أطلقتوقد  أرتشانج توديرا. فوستان الوزراء رئيس قيادة التشريعية االنتخابات نتائج أكدت
 ،متوز 8 يوميف و . 2011 عام هناية قبل اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع عملية الستكمال التزامها مع
وقد . السابقني املقاتلني إدماج إلعادة وطنية اسرتاتيجية التوجيهية اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع جلنة أقرت
 تنفيذب الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب من بدعم ،اجلمعية تواصل

 .2008 اليت اقرت يف شهر كانون األول الشامل السياسي احلوار توصيات
 

 والنيجر، غينيا يف االنتقالية العمليات لنهاية نظرا والسالم، االستقرار من مزيد حنو تقدما أفريقيا غرب شهدوقد 
 الصعيدين على باالنتخابات الصلة ذات التحديات من العديد قبل من العام السياسي الوضع متيز من الرغم علىو 

 خليج يف القرصنة هجمات ارتفاع أدىكما .  ونيجرييا والنيجر األخضر والرأس بنني يف واحمللية والربملانية الرئاسية



 

 

. شددامل األمن انعدامإىل  الوطنية للحدود العابرة املنظمة واجلرمية املخدرات هتريب على املرتتبة واآلثار غينيا،
 نشوب ملنع خاصة ومهام احلميدة املساعي تنفيذ على أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب ركز العام، وخالل

 وسيادة الرشيد احلكم وتعزيز واألمن؛ للسالم التهديدات ملواجهة اإلقليمية دون املنطقة قدرة تعزيزو  الصراعات
 .اإلنسان وحقوق القانون
 

 يف الرئاسية االعادة انتخابات تلت اليت األزمة أعقاب يف ةكبري   وسياسية وإنسانية امنيا عقبات ديفوار كوتتواجه  
 رئيسك  واتارا درامان احلسنبريريري املتحدة  األمم ذل  يف مبا الدويل اجملتمع اعرتف حني ويف. 2010تشرين الثاين 

 كرر  ،آذار 30 يوم. املعارضني ضد القواتمن  ومسلحني اشباب غباغبو لوران السابق الرئيس حشد منتخب
 أن بعد. املدنيني السكان ضد العنف ألعمال حد وضع على وحث للتنحي غباغبو للسيد دعوته األمن جملس
 لساجمل أكدو  املدنيني، من العديد مقتل عن أسفر مما أبيدجان، يف الثقيلة األسلحة للغباغبو املوالية القوات أطلقت
 يف غباغبو السيد على القبض بعد تقدم إحراز مت. املدنيني حلماية ديفوار كوت  يف املتحدة األمم عملية واليةعلى 
على  الدستوري اجمللس دقاص واحد يوم بعدو  الدستورية اليمني واتارا السيد أدى ،أيار 6 يومويف . نيسان 11
 افتتاح متو . باالنتخابات الفائز جباجبو السيد يعلنل 2010يف كانون األول  قرارها وعكس االنتخابات، نتائج

 األمم عملية مع ،أيلول 11 يف التشريعية االنتخابات أجريتوقد . أيلول 28 يف واملصاحلة احلقيقة حوار جلنة
 اجلمهوريني حزب لحصو . االنتخابات تأمني يف للمساعدة الفين و واألمين اللوجسيت الدعم تقد ل املتحدة
 .املقاعد أغلبية على واتارا لرئيسالتابع ل
 
 األمم بعثة قدمتو . تشرين األول 11 يف والتشريعية الرئاسية االنتخابات قبل السياسي الوضع سيطر ليبرييا، يف

 أي يفز و . اللوجسيت الدعم وتوفري الدولية املساعدة تنسيق خالل من لالنتخابات الدعم ليبرييا يف املتحدة
 جونسون إلني واليته املنتهية الرئيس بني قرتاعلال اعادة جولة إجراء يستلزم مما املطلقة، األغلبية على رئاسي مرشح
 مركز أعلن. الدميقراطي التغيري أجل من الكوجنرسحزب  من املؤمتر تومبان نستونو و  الوحدة حزب من سريليف

 وفاة إىل أدى مما عنيفة، معارضة االنتخابات عشيةوقد حصل  ،اإلقرتاع اعادة جولة قاطعةامل اإلنتخابات يف
 جونسون الرئيس وفاز ،% 37.4 الناخبني إقبال وكان. تشرين الثاين 8 يوم االعادة انتخابات وعقد. واحدة
 اعادةعملية  واحملليني الدوليني املراقبني وصفوقد . األصوات من % 90 من أكثر على وحصل ، سريليف
 .مصداقية ذاتبأهنا و  هةالنزاو  ةيشفافبال انتخابات يفالتصويت 

 
 عام واحمللية والربملانية الرئاسية اجملالس النتخابات استعداداهتا الرئيسية السياسية األحزاب كثفت  سرياليون، يف

 املؤمتر حزب بني العالقةواستمرت . سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب من بدعم ،2012
 السنة، من الثاين النصف يف زادت السياسية التوترات. املتبادلة الثقة عدماملعارض بتميزها ب الشعب حزبو  احلاكم
 األشخاص حاكمةمب لسرياليون اخلاصة احملكمة واصلت. العنف أعمال يف بالتواطؤ الطرفني أنصاراستمرار  مع
 عام منذ البالد يف الدولية سرياليونقوانني و  اإلنسانية لقواننيا انتهاا يف املسؤولية من األكرب اجلزء يتحملون الذين
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 تشارلز السابق الليبريي الرئيس ااكمة استمرار مع ،هذا األمر من االنتهاء مرحلة يف كمةاحمل وكانت. 1996
 .احملكمة أمام الوحيدة القضية بوصفها تايلور
 

 الشركاء مع ابالده عالقة عن فضال واألمنية، السياسية البيئة لتحسني بيساو غينيا يف السياسية القيادة سعت
 هذا من الحق وقت يف وطين مؤمتر لعقد حتسبا البداية يف الوطين احلوار عملية تقدمتو . والدوليني اإلقليميني
 أحزاب من مجاعية مظاهرات ثارت عندما العام، من الثاين النصف يف السياسي الوضع تفاقم ولكن العام،
 طبية، ألسباب البالد من ساهنا باكاي ماالم الرئيس اجالء مت الثاين، تشرين 22 يف. البالد قيادة ضد املعارضة
. العامة األركان أسلحة مستودع على مسلح هجوم وقع األول، كانون  26 يف. الوطين للمؤمتر التحضري وتأخر
كانون   30 يوميف  قال جونيور غوميز كارلوس  الوزراء رئيس أن من الرغم على نقالب،اال ااولة احلكومة نفت
 عسكريا ضابطا وعشرين أربعة اعتقال مت. الدفاع أركان رئيسباإلضافة إىل  لقتله، مؤامرة هناا كانت  أنه األول
 .مسمى غري أجل إىل الوطين املؤمتر تأجيل مت لذل ، ونتيجة. واحد ومدين
 

 أراضيهم بشأن الدولية العدل حملكمة 2002 عام حكم تنفيذ يف التعاون على ونيجرييا الكامريون واصلت
 وحبلول العملية، هذه تسهيل لجنةال واصلتو . ونيجرييا الكامريون بني املشرتكة اللجنة خالل من البحرية واحلدود
 .البلدين بني الربية احلدود من كيلومرت2000 حوايل من كيلومرت  1700 من أكثرسيتم ترسيم  العام هذا هناية
 
 23 قتلأدى إىل  أبوجا النيجريية العاصمة يف املتحدة األمم بيت يف انتحاري إرهاي هجوم آب، حصل 26 يف

 .آخرين 100 من أكثر وأصيب. املتحدة األمم موظفي من 13 بينهم شخصا،
 
 وجود عدمأيضا بسبب و متوز  19 يف كوندي  ألفا الرئيس اغتيال حملاولة نتيجة متوتر غينيا يف السياسي الوضع بقي
 االنتخابية اللجنة رئيس أعلن ،أيلول 15 يوم. البالد يف التشريعية االنتخابات تنظيمل طرق بشأن اآلراء يف توافق
 املوعد الرئيسي املعارضة ائتالف رفض. االول كانون  29 يف ستجرى التشريعية االنتخابات أن املستقلة الوطنية
 أشخاص، ثالثة مقتل إىل أدى الذي احلدث وهو ،أيلول 27 يوم مظاهرة يف املشاركة إىل أعضاءه داعيا املعلن،
 بناء جلنة وضعت احلكومة، من طلب على بناء ،شهر شباط يف. واالعتقاالت اإلصابات من العديد عن فضال
 .بلدلل خاصة ترتيبات إعدادبدأ و  اأعماهل جدول على غينيا السالم
 

 بعد ،كانون الثين  9 يف. األمهية بالب إجنازا ميثل السودان جنوب يف املصري تقرير الستفتاء الناجح اإلجناز وكان
 مت ،شباط 7 يوم. االستفتاء يف التصويت بدأ التنفيذ، حيز الشامل السالم اتفاق دخول من سنوات بالضبط ست

 املؤمتر زبحل وهو أمر مقبول االنفصال لصاا كان  التصويتمن  % 98 من أكثر ،الرمسية النتائج عن اإلعالن
 مت الشامل، السالم اتفاق مبوجب االنتقالية الفرتة انتهاء مع ،متوز 9 يوم. السودان يف احلاكم احلزب الوطين،
 السودان جنوب من االنتقال. متوز 14 يف املتحدة األمم إىل انضمو . مستقلة دولةك  رمسيا السودان جنوب نأعال



 

 

 احلكم مؤسسات تطوير مثل كبرية،  حتديات هذا طرح ذل ، ومع املستدام، السالم إىل احلرب من عقود بعد
 بني تدهورت العالقات العام، من الثاين النصف يف. املتعددة االقتصادية واألزمات واإلنسانية األمن قضايا ومعاجلة
 القوات وجود استمر حيث أبيي، وهي باملوارد الغنية احلدودية املنطقة يف وخاصة السودان، وجنوب السودان
يف منطقة   املتحدة ألممتابعة ل مؤقتة أمن قوة األمن جملس أنشأ ،حزيران 27 يوم. احلكومتني كلتا  من املسلحة
 يف املتحدة األمم بعثة. لواليةل اإلنسانية املساعدات وصول وتسهيل واجلنوب الشمال بني احلدود ملراقبة أبيي،

 بعثة فةخلال بعثة األمن جملس أنشأ حديثا، إنشااها مت اليت لألمة دعماو . متوز 11 يف اعملياهت أهنت السودان
 .السودان جنوب يف املتحدة األمم
 
ذل   وأعقب. األمن النعدام مصدرا املسلحة ركاتاحلو  احلكومة بني القتالما زال  السودان، يف دارفور إقليم يف

 على التوقيع قبل ،حزيران 14 يوم ،(أيار 31-27 قطر، الدوحة،) دارفور يف املصلحة أصحاب مؤمتر مجيع
 نفسه، الوقت ويف. دارفور يف للسالم الدوحة وثيقة اعتمادومت  التحرير، حركة و السوداين العدل حركة بني اتفاق
 تسعو  املتحدة، الواليات بقيادة املتحدة واألمم األفريقي االحتاد قبل من دارفور، يف القائمة السياسية عمليةال ف ن
 أعمال واستمرت. الدوحة ملفاوضات استكماال دارفور،املواطنني يف  مجيع صوت االعتبارعني  يف تأخذ أن إىل

 .شاملةال سياسيةال عمليةال وتعزيز املدنيني حلماية دارفور يف املختلطة املتحدة واألمم األفريقي االحتاد
 
 بني العالقات حتسني طريق عن إجياي بشكل تأثرت اليت تشاد، شرق يف األمين الوضع يف حتسن هناا كانلقد  
 وصل إىل ،2010 عام يف نشرتحيث  والسودان، تشاد بني احلدود على شرتكةامل قوةال زادتو . والسودان تشاد

 يف الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة انسحاب بعد. شهر أيلول حىت اواليته ومددت فرد، 5000
 خميمات وحول داخل اإلنسانية لعملياتاو  األمن ةمسؤولي تشاد يف املتكامل األمن كتيبةتولت   ،2010 ديسمرب
 حققت. احلدودية املنطقة تأمنيتعمل على  املشرتكة احلدودية القوة أن حني يف داخليا، املشردين ومواقع الالجئني
 .البعثة انسحاب بعد املدنيني السكان ومحاية أمنمن حيث  املسؤولية حتمل يف تقدما احلكومة

 
 ،(أميصوم) الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة من بدعم وحلفائها، االنتقالية االحتادية احلكومةشنت  ،الصومال يف
 املقاومة حركة ضد األرض علىوحصلت  البالد، جنوب ويف مقديشو يف كبريا  هجوما شباط، 19 يف بدأت اليت

 ذل ، ومع الصومال، جنوب موان  عرب والذخائر األسلحة على احلصول يف الفريق وواصل. الشباب االسالمية
 الرئيس أهنى السياسية، ومن الناحية. والضرائب املشروعة غري والصادرات االبتزاز، من املالية املوارد على حصلت
 بني السياسي اجلمود ادن شيخ حسن شريف االنتقايل االحتادي الربملان ورئيس أمحد شيخ شريف شيخ الصومايل
 تأجيل ية علىتفاقوعملت اال. كمباالاتفاقية   حزيران 9 يف التوقيع خالل من التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة

 تواعتمد. 2012 آب يف االنتقالية الفرتة إلهناء طريق خارطة إنشاء علىو  فونص واحدة سنة ملدة االنتخابات
 الصومال يف االنتقالية املرحلة إهناء على التشاوري االجتماع يف مقديشو يف كانون األول  6 يوميف  الطريق خارطة
أدى إىل  اجلفاف: العام خالل اإلنساين الوضع تدهور. لصوماليف ا املتحدة ألممل السياسي كتبامل من بتسهيل
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 الدول إىل الالجئني من عدد أكرب تدفق إىل ىوأد إنسانية مساعدات إىل حباجة صومايل مليون 2 من أكثر وجود
 .اجملاورة
 
 وقطاع ،"الشتات ضريبة" جمال يف إريرتيا ضد التقييدية التدابري نطاق توسيعب ،كانون األول  يف األمن، جملس قام

 اجلهود مجيع ووقف جرياهنا، مع احلدودية النزاعات حل إىل إريرتيا اجمللس ودعا. املالية واخلدمات االريرتي التعدين
 .األخرى الدول استقرار زعزعة إىل الرامية
 
 يف وجناحها الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم لبعثة العشرين الذكرى نظمةامل وضعت ،2011 عام يف

 حل دون الغربية الصحراء يف الوضع بقيحيث  البوليساريو، جبهةو  املغرب بني النار إطالق وقف على احلفاظ
 املستقبلي بالوضع املتعلقة اجلوهرية القضاياصعيد  علىو . سالم اتفاق إىل التوصل أجل من املفاوضات ومواصلة
. تقدم أي تسجيل تم  ي حتدث، أن اإلقليم لشعب املصري تقرير حقمن  كان  اليت والوسائل الغربية للصحراء
 الذي مصري تقرير استفتاء يف يتقرر أن ينبغي لهقليم النهائي الوضع أنعلى رأيها ب البوليساريو جبهةوحافظت 

 .اإلقليمي الذا  احلكم يؤيد املغربو . كخيار  االستقالل شملي
 
 اجتمعت ،شباط 15 يوم. أهلي صراع يف الليبية العربية اجلماهريية يف داخلية أزمة تصاعدت ،2011 عام يف
 ميثل كان  الذي احملامي عن إلفراجاليت تطلب ا األسر مع عقد الذي السلمي، االحتجاجمع مجاعة  كومةاحل

 املدنيني خدماست الحق، وقت ويف. يالقمع تلاملتمثلة بالق ،1996 عام بوسليم سجن مذحبةصصوص  مطالبهم
 الدولية، اجلنائية احملكمة إىل ليبيا يف الوضع األمن جملس أحال ،شباط 26 يوم. احلكومة ضد السالح ليبيا يف
 جلنة وأنشأ دائرته، وأفراد القذايف معمر العقيد على األصول وجتميد السفر وحظر االسلحة على حظرا فرضت اليت

 حقوق جملس يف ليبيا عضوية العامة اجلمعية علقت ،آذار 1 يف. العقوبات تنفيذ مبراقبة املكلفة العقوبات
 والسماح املدنيني، ضد للعنف هنائي حد ووضع النار اطالق وقفب األمن جملس طالب آذار، 17 يف. اإلنسان

 اجملال يف اجلوية الرحالت مجيع على حظر وإنشاء املدنيني حلماية الالزمة التدابري مجيع اختاذب األعضاء لدولل
 جوي حظر منطقة إقامة هبدف اجلوية الضربات واألوروبية األمريكية القوات بدأت ،آذار 19 يوم. اللييب اجلوي
استولت القوات  املعارضة، وقوات القذايف للعقيد املوالني بني العنيف القتال من أشهر بعدو . املدنيني ومحاية
 اجمللسمت تشكيل  ،تشرين األول 23 يف. القذايف العقيد توقتل سرت مدينةعلى  تشرين األول 20 يوم املعارضة
 بالكامل ليبيا عن حترير شباط 27 بتاريخ أعلنت - للقذايف املناهضة للحركة السياسية القيادة - االنتقايل الوطين
 .األخرى الدولية احملافليف  وأ املتحدة األمم يف سواء ليبيا ميثل وهو البالد، رئاسة وتوىل

  



 

 

 قضايا سياسية وأمنية :الجزء األول

 (309-297 ص) الثالث الفصل

 األمريكيتين

 
: 298 هاييت،. 298 وكوستاريكا، نيكاراغوا. 298 هندوراس،. 297 غواتيماال،: 297 الوسطى، أمريكا

 املتحدة، والواليات كوبا:  308 أخرى، مسائل. 305 املتحدة، األمم بعثة. 299 واألمنية، السياسية التطورات
308. 
 

 القانون وسيادة الرشيد واحلكم اإلنسان وحقوق السالم قضيةب التقدم 2011 عام خالل املتحدة األمم واصلت
 .دائمبشكل  األمريكتني يف
 
 يعيشون شخص 800.000 وجود مع ،2010 عام املدمر الزلزال أعقاب ا  هش اإلنساين الوضع بقي هاييت، يف
 أدى إىل الصحية والرعاية الصحي والصرف للمياه كافية  حتتية بنية وجود عدم ف ن ذل ، على وعالوة. خميمات يف

 يوسف مارتيلي ميشال فاز آذار 20 يف: ناجحة رئاسية انتخابات هاييت أجرت ذل ، ومع. الكولريا وباء تفشي
 هاييت يف املتحدة ألممل االستقرار حتقيق بعثةونسقت . للبالد رئيسا وأصبح الثانية اجلولة يف الشعيب التصويتب
 املهجرين، للناخبني تسجيل مركز 1500 إنشاء يف املساعدة ذل  يف مبا االنتخابية، لعمليةا الدويل لدعمل

. دمرت أو تضررت اليت تل  ال لتحل جديدة مواقع وحتديدمركزا  1.483وعددها  االقرتاع مراكز مجيع وتفتيآل
 جملس قرار إىل أدى مما ،2012 عام منتصف حبلول للبعثة زئياجل نسحابالاب شهر آب يف العام األمني أوصى
 تشرين األول حىت البعثة والية األمن جملس مدد. الزلزال قبل ما قوات لتخفيض عدد األول تشرين يف األمن

2012. 
 
 األمني قدم الثاين، تشرين يف. واليتها تنفيذب العقاب من اإلفالت ملناهضة الدولية اللجنة واصلت غواتيماال، يف
 .واليتها تنفيذ يف املتحدة األمم ودور اللجنة أنشطة عن مستكملة معلومات العامة للجمعية العام
 

يف شهر آذار من  الدولية العدل اكمة طلبت ،ونيكاراغوا كوستاريكا  بني احلدودية النزاعاتب يتعلق وفيما
. املدين األمن أو الشرطةمن  سواء عليها، املتنازع املنطقة األفراد يف أي بقاء أو إرسال عن االمتناع إىل األطراف
 لسيادهتا انتهاكات إىل مشرية الدولية، العدل اكمة يف كوستاريكا  ضد دعوى كانون األول  يف نيكاراغوا قدمت
 .خوان سان هنر ضفاف طول على ا  طريق كوستاريكا  بناء بسبب أراضيها إىل الكربى البيئية واألضرار

 
  على املفروض احلظر مثل وتدابري قوانني سن عنلهمتناع  الدول أخرى مرةتشرين األول  يف العامة اجلمعيةدعت 
  .املتحدة الواليات قبل من كوبا
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 : قضايا سياسية وأمنيةاألول الجزء

 (376-310 ص) الرابع الفصل

 الهادئ والمحيط آسيا

 
 ؛331 الدولية، األمنية املساعدة قوة. 331 البعثة،. 311 واألمنية، السياسية التطورات: 310 أفغانستان،
 ؛352 واألمنية، السياسية التطورات: 351 العراق،. 336 العقوبات،. 335 املسلح، والصراع األطفال
 األطفال. 357 ، السالح ونزع انتشار التزامات عدم. 356 ،الالحق التنمية صندوق آلية. 356 يونامي،
 الكويتية واملمتلكات االسرى: 360 والكويت، العراق. 358 الغذاء، مقابل النفط. 358 املسلح، والصراع

 السياسية التطورات: 362 الشرقية، تيمور. 361 املتحدة، وصندوق األمم التعويضات جلنة. 360 واملفقودين،
. 368 االنتشار، عدم: 368 الدميقراطية، ريا الشعبيةكو   مجهورية. 366 البعثة،. 366 البعثة،. 362 واألمنية،
. 372 واألمنية، السياسية التطورات: 372 نيبال،. 369 االنتشار، عدم: 369 إيران،. 369 أخرى، قضايا
 باكستان،. 375 وباكستان، اهلند: 375 أخرى، مسائل. 373 واألمنية، السياسية التطورات: 373 اليمن،
 .376 املتحدة وإيران، العربية اإلمارات. 375 وكمبوديا، تايالند. 375 سريالنكا،. 375

 

 الستعادة اهلادئ واحمليط آسيا يف واألمنية السياسية التحديات مواجهة املتحدة األمم واصلت ،2010 عام يف
 .املنطقة يف واالجتماعية االقتصادية التنمية وتعزيز واالستقرار السالم

 

 قوة وهي ،(إيساف) األمنية للمساعدة الدولية القوات من األمنية لمسؤوليةل التدرجيي االنتقال بدأ أفغانستان، يف
 جملس رحب. متوزشهر  يف األفغانية الوطنية األمن قوات إىل األطلسي، مشال حلف منظمة من اجلنسيات متعددة
 تفويضه ومدد 2014 عام هناية حبلول البالد أحناء مجيع يف األفغانية احلكومة إىل املسؤولية نقل عملية بدءب األمن
 احلوار لتعزيز أفغانستان يف للمساعدة املتحدة األمم بعثة اصلتو . 2012 تشرين األول حىت ايساف من

 مدد ،شهر آذار يف. املؤسسات بناء يف احلكومة ومساعدة الدولية، واإلمنائية اإلنسانية األنشطة تنسيقو  السياسي،
 يف رباين الدين برهان السابق األفغاين الرئيس اغتيال أن حني يف. اخر لعام املتحدة األمم بعثة والية األمن جملس
 مؤمتر يف العام هذامن  الحق وقت يف تقدم أحرزو  سلبية، وأمنية سياسية تداعياتأدى إىل  2011 أيلول 20

 جملس فصل أخرى، تطورات ويف. االول كانون  يف بون ومؤمتر الثاين تشرين يف عقد الذي ألفغانستان اسطنبول
 .وفروعها القاعدة تنظيم ضد املوجهة العقوبات فعالية لتعزيز طالبان وحركة القاعدة تنظيمعقوبات  نظام

 

 والتصدي مؤسساته وتطوير القانون، سيادة وتعزيز الفتية، دميقراطيته ترسيخ يف تقدم إحراز يف العراق استمر
 العراق ملساعدة املتحدة األمم بعثة ورئيس للعراق اخلاص املمثل واصل. واالجتماعية االقتصادية للتحديات

 العالقة القضايا حول املفاوضات يف تقدم حتقيق أجل من واألحزاب السياسية الشخصيات إشراا( يونامي)
 األمن جملس مدد. العراق عليها يف األراضي املتنازع حول السياسي احلوار وتسهيل احلكومة تشكيل صصوص



 

 

 يف الرئيسية السياسية الكتل بني التوتراتارتفاع  من الرغم على العام، هناية ويف. 2012 حزيران حىت البعثة والية
 يف. العراق تقدم يف آخر بارزا معلما ميثلالذي  البالد من العسكرية قواهتا سحبب املتحدة لوالياتقامت ا البالد،

 .وطين مؤمتر لعقد الرئيسية السياسية الكتل مجيع توافق ،كانون األول  27
 

 واالستقرار السالم تعزيز حنو التقدم من مزيد مع عام، بشكل هادئة الشرقية تيمور يف العامة احلالة ما زالت
 يف. 2012 عاميف  والربملانية الرئاسية لالنتخابات التحضري إطار يف أنشطتها السياسية األحزاب كثفت.  والتنمية
من  وطلبت واحدة سنة ملدة ليشيت-تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة والية األمن جملس مدد ،2011 شباط
إدارة  سؤوليةقيامها مب ليشيت لتيمور الوطنية الشرطة استأنفت ،آذار 27 يوم. لالنتخابات االستعدادات دعم البعثة
 .البالد يف الشرطة عمليات مجيع

 

 الدميقراطية الشعبية كوريا  مجهورية استمرار ضد عقوبات تدابري تنفيذ على لهشراف األمن جملس جلنةمت تأسيس 
 توجيه إطار يف املهام بعض نفذ الذي اخلرباء، فريق والية األمن جملس مدد ،حزيران يف. عملهااليت استمرت يف 

 .2012 حزيران 12لغاية  جنة،للا
 

 وذكرت. الصدد هذا يف األمن جملس فرضها اليت والعقوبات النووي ايران لربنامج لتصديا املتحدة األمم واصلت
 الصلة ذات قراراتال أو إيران ضمانات التفاق اإلضايف الربوتوكول تنفذ   ايران ان ،الذرية للطاقة الدولية وكالةال

  إيران يف النووية املواد مجيع أن من لتأكدبا لوكالةل سمحت  و  الوكالة، اافظي وجملس األمن جملس عن الصادرة
الذ مت تأسيسه  اخلرباء فريق والية أخرى لسنة اجمللس مدد ،حزيران يف. السلمية األنشطة يف تستخدم كانت
 .العقوبات جلنة ملساعدة

 

 أكد الثاين ، كانون  14بتاريخ  رئاسي بيان ويف. الثاين كانون  15 يف نيبال يف املتحدة األمم بعثة والية انتهت
 الوفاء مواصلة على السياسية األحزاب ومجيع املؤقتة النيبالية احلكومة ودعا السالم، لعملية دعمه اجمللس

 .2006 عاميف  الشامل السالم اتفاق يف قطعتها اليت بااللتزامات
 

 اليت الوساطة هود  ورحب اليمن، يف واإلنساين األمين الوضع تدهور إزاء قلقه عن اجمللس أعرب العام، وخالل
 اجمللس اعتمد ،تشرين األول 21 يف. اخلليجي التعاون وجملس اخلاص، مستشاره خالل من العام، األمني يبذهلا
 توقيع إىل األطراف مجيع ودعا سياسية، أهداف لتحقيق العنف استخدام نبذ إىل األطراف مجيع يطالب قرارا
 .السياسي لتحولمن أجل ا مينية بقيادة ومنظمة شاملة لعملية اخلليجي التعاون جملس دول مبادرة وتنفيذ
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 : قضايا سياسية وأمنيةاألول الجزء

 (401-377 ص) الخامس الفصل

 منطقة أوروبا والبحر األبيض المتوسط
 

 ؛384 واألمنية، السياسية التطورات: 387،كوسوفو. 378 السالم، اتفاق تنفيذ: 377، والهرسك البوسنة
جمهورية مقدونيا  ؛387 ،المؤقتة في كوسوفوبعثة األمم المتحدة لإلدارة  ؛386 ،بعثة االتحاد األوروبي

 أرمينيا. 391 ،بعثة مراقبي األمم المتحدة في جورجيا: 389 ،جورجيا. 389 ،اليوغوسالفية سابقا  
 يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة ؛393 واألمنية، السياسية التطورات: 392 ،قبرص. 392 وأذربيجان،
 منظمة. 400 املتوسط، األبيض البحر منطقة يف والتعاون األمن تعزيز: 400 ،أخرى قضايا. 394 قربص،
 .401 ،والتنمية  االقتصادي التعاون

 

 الصراع، انتهاء بعد ما مرحلة جتتاز اليت البلدان يف واالستقرار السالم استعادة مت احراز تقدم يف 2011يف عام 
 االجتماعية التحتية والبنية مؤسساهتم إنشاء إلعادة املبذولة اجلهود مبواصلة واملتوسطية، األوروبية املنطقة يف

 .حل دونعالقة  عدة قضايا هناا تزال ال أنه غري.  واالقتصادية
 

 عملية يف قدما يف املضي واهلرس  البوسنة ملساعدة جهوده  األوروي، االحتاد بقيادة الدويل اجملتمع وواصل
 حنو التقدمحيث أن . واالنتساب االستقرار لتحقيق األوروي االحتاد عملية خالل من أوروبا يف الكامل االندماج
. البالد يف املؤسسات بناء جهوديف  للجدل املثري السياسي اخلطاب تباطأ ،على الرغم من راكدا،يعترب  االنتساب
 حول السداسي تفاقاال مثل التقدم، بعض الذي سيؤدي إىل السياسي التعاون إىل والعودة العام، هناية وحبلول
 .الرئيسية السياسية األطراف بني العالقات وحتسني للدولة السنوية املوازنة واقرار احلكومة تشكيل

 

 بشأن لفتوى الدولية العدل اكمة إصدار عقبموجودا   التوتروما زال  مستقر، غري كوسوفو  مشال يف الوضع وظل
 أدى مما للجدل، مثري يف شباط بشكل رئاسيةال نتخاباتاال انتهت .2010يف عام  االستقالل كوسوفو  إعالن
 طوال تواستمر  عنف أعمال اندلعت ،حزيران يف. كوسوفو  يف االنتخاي النظام وإصالح الدستور مراجعة إىل
 .كوسوفو  مشال والصرب كوسوفو  سلطات بني السنة من املتبقية الفرتة

 

 اليونان بني للنزاع حل قصد إجياد التفاوض عملية لدعم جهودها واصلت املتحدة األمم أن من الرغم و على
 .العام هناية يف لحت     القضية أن إال األخرية ، هذه إسم حول السابقة اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية

 

يف أوسيتيا اجلنوبية وتداعياهتا،  2008عملية السالم بني جورجيا وأصازيا 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 األوروي 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 أصازيا من والالجئني داخليا
 وآمنة طوعية لعودة املواتية األمنية الظروف وخلق اإلنسان حقوق احرتام إىل ضمان الدولية املناقشات يف املشاركني
 .األصلية مواطنهم إىل والالجئني داخليا املشردين األشخاص جلميع إعاقة ودون وكرمية

  

 .احملتلاألذربيجاين  كارابا   ناغورين إقليم حول وأذربيجان أرمينيا بني النزاع تسوية صصوص تقدم أي يتحقق و 
 

. القربصية املشكلة للمساعدة، حلل احلميدة العام األمني مساعي خالل من جهودها، املتحدة األمم وواصلت
 و ،2011 عام أول يف املكثفة اجلوالت سيما وال املتحدة، األمم ترعاها اليت السالم اادثات يف تقدم وأحرز
 يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة واصلت و. قربص يف دائم حل إىل للتوصل الدويل التمركز زيادة عنها نتج اليت
 العازلة املنطقة يف واألتراا اليونانيني القبارصة على بالفائدة تعود مشاريع لتسهيل الطائفتني، مع التعاون قربص
 .اجلزيرة يف اإلنسانية واملهام الطبيعية األوضاع استعادة هدف ولتحقيق
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 الجزء األول: قضايا سياسية وأمنية

 (477-402 ص) السادس الفصل

 األوسط الشرق

 

. قضايا متعلقة بفلسطني، 403 احملتلة، الفلسطينية األراضي ؛403 اجلهود الدبلوماسية،: 403 ،السالم عملية
 واألمنية، السياسية التطورات: 455 ،لبنان. 438 ،املساعدة املقدمة للفلسطينيني ؛434 عامة، جوانب: 434
 ؛458 اليونيفيل، وأنشطة( 2006) 1701 القرار تنفيذ ؛456 ،(2004) 1559 القرار تنفيذ ؛455
. 468 ،واألمنية  السياسية التطورات: 468 ،السورية العربية الجمهورية. 466 بلبنان، اخلاصة احملكمة

 .477 ، هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة .471 ، السوري الجوالن
 

 هبدف والفلسطينيني نيسرائيلاال بني السالم اادثات استئنافعلى  املتحدة األمم عملت ،2011 عام يف
 يف جنب إىل جنبا يتعايشا أن شأنه منو  وفلسطني إسرائيل لكل من دولتني مبوجبه هنائية تسوية إىل التوصل
 قطاع على املستمر االسرائيلي احلصار ذل  يف مبا عوامل، لعدة نظرا ولكن متعثرة، السالم جهود ما زالت. سالم
 السياسي احلزبو  محاس، قبل من إسرائيل ضد اهلاون وقذائف ةالعشوائي الصواريخو  ،والبحرية الربية من الناحية غزة

 بناء جتددو  احملتلة الفلسطينية األراضي يف االنتقامية االسرائيلية اجلوية الضرباتوباإلضافة إىل  غزة، يف احلاكم
 اإلسرائيليني قبل من الفلسطينية املمتلكات وتدمري األراضي ومصادرة ،املستوطنني وعنف اإلسرائيلية املستوطنات

 لتشكيل كافية  لتكون اجملاالت من العديد يف الفلسطينية السلطة ةفيوظ املتحدة األمم تعترب. الغربية الضفة يف
 يف معا للعمل الوحدة اتفاق على ومحاس فتح فلسطني يف الرئيسيان احلزبان وقعكما .  للحياة قابلة ودولة حكومة
 .تنازالت عدة على االتفاق من يتمكنوا   النهاية يف ولكن مثارها، لتؤ  موحدة فلسطينية دولة حتقيق

 

 ،هبذا األمر يتعلق فيما إجراء أي املنظمة و  تتخذ. املتحدة األمم لعضوية فلسطني قدمت أيلول، 23 بتاريخ
 ونتيجة. االول تشرين يف الكاملة العضوية فلسطني تمنح ةيالثقافالتعليمية والعلمية و  املتحدة األمممنظمة  ولكن
 .لفلسطني يف قطاعات معينة املساعدات بعض واسرائيل املتحدة الواليات قطعت لذل ،

  
 والواليات الروسي االحتاد تضم اليت و - الدولية السالم جهود تنسيق آلية - الرباعية اجملموعةوقد اجتمعت 

 زمنيا إطارا اقرتحت أيلول، 23 بتاريخو . العام خالل مرات عدة املتحدة، واألمم األوروي واالحتاد املتحدة
 ؛وإجراءات عليه متفق أعمال جدول طةاخل وتضمنت. واإلسرائيليني الفلسطينيني بني السالم اادثات الستئناف

 .ةلفلسطينيا الدولة بناء أعمال املتواصل لدعما الستئناف للماحنني مؤمترو  واألمن؛ ألراضيل شاملة مقرتحاتو 
 



 

 

 دون غزة يف اتجزا كان  الذي شاليط، جلعاد اإلسرائيلي الرقيبسراح  محاس أطلقت ،تشرين األول 18 بتاريخ
 هجمات يف لضلوعهم الفلسطينيني من سجني 477 اطالق سراح  مقابل يف ،2006 عام منذ دويل وصول
 .إنساين إجناز بأنه الفلسطينيني األسرى سراح وإطالق شاليط عن اإلفراج العام األمني واعترب. اإلسرائيليني على

 

 الفلسطينية. القضية ذل   يف مبا األوسط، الشرق يف الوضع ملناقشة العام مدار على جلسة 19 األمن جملس عقد
 يف شك  الذي النهائي التقرير اجمللس إىل 2010يف شهر أيار  األسطول حادثة يف التحقيق جلنةوقدمت 
 اجليآل قرار. غزة يف املسلحة اجلماعات من إسرائيل ألمن تهديدب واعرتف القافلة منظمي من احلقيقية األهداف
 كان  كما  فيه، مبالغا اعترب ذل ، ومع احلصار، منطقة عن بعيداواخذها  السفن منت بالصعود على االسرائيلي
 .ترحيلهم قبل الركاب حلقوق انتهاكه

 

 بسبب التحديات من املزيد األد  الشرق يف وتشغيلهم الفلسطينيني الالجئني لشؤون املتحدة األمم وكالة واجهت
. أفريقيا ومشال األوسط الشرق من أجزاء يف وقعت اليت واالجتماعية السياسية لالضطرابات نتيجة السكان نزوح
 من فروا الذين لبنان، يف السوريني الالجئني ذل  يف مبا املنطقة، أحناء مجيع يف الالجئني احتياجات وكالةال تناولت
 .خدماهتا على املتزايد الطلب تلبية من منعتها امليزانية يف النقص ولكن شعبية، لالنتفاضات احلكومة قمع

 

 األشهر يف السياسية السلطة غياب أدىاألمر الذي . الثاين كانون  يف الوطنية الوحدة حكومة اهنارت لبنان، يف
 بتشكيل املكلف الوزراء رئيس أعلن ،حزيران يف. األمنية األوضاع وتدهور املؤسسات شلل إىلو  ذل  تلت اليت

 مرتكيب وااكمة للتحقيق خاصة اكمة أنشأت. متوز يف الثقة تصويت على حصلت اليتو  اجلديدة، احلكومة
 اهلجوم يف هبم املشتبه من أربعة هتامومشلت قامة اال احلريري رفيق السابق اللبناين الوزراء رئيسل 2005 عام اغتيال

. واحدة سنة ملدة( يونيفيل) لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوات والية جتديد مت ،آب يف. غيابياعليهم  وحكمت
 .2011 عام يف مباشرة إرهابية هجمات ثالث اليونيفيلاعرتضت 

 
 النطاقحيث  بشكل مطرد من وتوسعت اذار يف السورية العربية اجلمهورية يف للحكومة املناهضة املظاهرات بدأت
 رد وكان. املنطقة أحناء مجيع يف عتمس   شعارات ينمردد النظام، إسقاط إىل ملنشقني دعاكما ا . وحجمها اجلغرايف
 يف. العام األمني أدان الذي عنفا، أكثر بشكل تدرجييا والقمع اإلصالح تدابري من زيجمب السورية السلطات فعل
 قبل من املدنيني ضد القوة واستخدام اإلنسان حقوق انتهاكات أيضا األمن جملس أدان ،يف شهر آب رئاسي بيان

 األعمال عن واالمتناع النفس ضبط على االطراف مجيع وحث للعنف حد وضع إىل دعاو  ،السورية السلطات
 السوري الشعب ضد العسكرية للحملة حد لوضع األسد بشار الرئيس العام األمني حث كما.  االنتقامية
وجتاوز . املتظاهرين مع االشتبااب السورية، األمن قواتاستمرت ذل   ومع. حقيقي إصالحعملية  يف واالخنراط
 .اجلانبني من شخص 3000 املطاف هناية يف الناتج القتلى عدد
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 املتحدة األمم وهيئة. 2011 عام يف مرتني اجلوالن مرتفعات يف االشتباا لفض املتحدة األمم قوة والية جتديد مت
 لهشراف مسلحني غري عسكريني راقبنيمب تزويدها خالل من االشتباا فض مراقبة وقوة اليونيفيل مساعدة واصلت
  .املتعلقة بذل  واملهام النار إطالق وقفو  اهلدنة اتفاقيات على



 

 

 وأمنية  سياسية قضايا: األول الجزء

 (550-478 ص) السابع الفصل

 السالح نزع

 

 النووي، السالح نزع. 483 ،السالح نزع مجال في المتحدة األمم دور. 478 ، المتحدة األمم آليات
 حظر 498 الدولية ، العدل حملكمة االستشاري الرأي ؛493 النووية، للتجارب الشامل احلظر معاهدة: 485
 الصواريخ، ؛500 االنتشار، حظر معاهدة: 500 ،االنتشار عدم قضايا. 499 النووية، األسلحة استعمال

 ؛511 االنتشار، وعدم السالح نزع جمال يف التعددية ؛506 الشامل، الدمار أسلحة انتشار عدم ؛505
 النووية، األسلحة من اخلالية املناطق ؛516 املشعة، النفايات ؛513 ، الذرية للطاقة الدولية الوكالة ضمانات

 ؛521 ،(البيولوجية) البكرتيولوجية األسلحة: 520 ،والكيميائية( البيولوجية) البكتريولوجية األسلحة؛ 517
 ؛524 باألسلحة، االجتار بشأن معاهدة عقد حنو: 524 التقليدية ، األسلحة ؛522 الكيميائية ، األسلحة
 الذخائر ؛529 هبا ، املتعلقة والربوتوكوالت الضرر املفرطة التقليدية األسلحة اتفاقية ؛524 الصغرية، األسلحة
 ،أخرى قضايا. 533 الشفافية، ؛533 العملي، السالح نزع ؛532 لألفراد، املضادة األلغام ؛532 العنقودية،

 والتكنولوجيا العلم ؛539 البيئية، املعايري مراعاة ؛538 اخلارجي، الفضاء يف تسلح سباق حدوث منع: 538
: 541 ، اإلقليمي الصعيد على السالح نزع. 540 والتدريب ، والبحوث الدراسات. 540 السالح ، ونزع
 .545 السالح ، ونزع للسالم اإلقليمية املراكز
 

 عام يف هانتشار  وعدم الدويل السالح نزعل فعالة معايري لتعزيز األعضاء الدول مع لعملا املتحدة األمم واصلت
 املعلنة االلتزامات لتنفيذ النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة يف األطراف الدول ابرمت العام، وخالل. 2011

 يف النووية، ألسلحةعلى  احلائزة الدول أن حني يف ،2010 األسلحة انتشار عدم معاهدة استعراض مؤمتر يف
 معا العمل على تصميمها ذكرت االنتشار، وعدم النووي السالح نزع جتاه الثقة بناء إجراءات حول الثاين املؤمتر
 مؤمتريف  2010 عام يف املعاهدة إليها دعت اليت األخرى اجلهود وكذل  النووي، السالح نزع لتحقيق السعي يف

 شرق منطقة إنشاء بشأن 2012 عام يف مؤمتر لعقد وساق قدم على االستعدادات وكانت. العمل خطة مراجعة
 .إيصاهلا ووسائل الشامل الدمار أسلحة من خالية أوسط

 

  يف. السالح نزع وجلنة السالح، نزع مؤمتر يف جوهري تقدم إحراز عدم الستمرار نتيجة التطورات هذه طغت وقد
. لمؤمترعمل ل برنامج اعتماد على طويلة فرتة منذ اجلمود لكسر املتاحة اخليارات العام األمني اقرتح الثاين، كانون
 األطراف املتعددة املفاوضاتب والتقدم املؤمتر أعمال تنشيطل متوز يف رمسية غري عامة جلسة العامة اجلمعية عقدت
 البارزة الشخصيات من املستوى رفيع فريق إنشاء خيار السالح نزع ملسائل االستشاري اجمللس دعمو  األمام، إىل

 الرئيسية القضايا بشأن اآلراء يف توافق إىل التوصل من أخرى مرة السالح نزع هيئة و  تتمكن. املسألة هذه ملعاجلة
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لعام  السالح لنزع رابعال عقدال مشروع عالنا واعتماد االنتشار، وعدم النووي السالح نزع: أعماهلا جدول على
 .األسلحة التقليدية جمال يف الثقة لبناء العملية والتدابري ،2010

 

 يف الشامل النووية للتجارب الشامل احلظر معاهدة نفاذ بدء بتسهيل املعين السابع املؤمتر يف املشاركة الوفود أيدت
 دون النفاذ حيز لدخول جيب أن تصداق على املعاهدة كانت  اليت التسع الدول حث يف العام األمنيشهر أيلول 

 من الكورية اجلزيرة شبهل وتفاوضي سلميبشكل  النووي السالح نزع يف تقدم أي هناا يكن  . التأخري من مزيد
 املعلومات إىل استنادا. إليران النووي بالربنامج يتعلق فيما قائمة زالي ال والقلق السداسية، احملادثات خالل
 اجلمهورية يف الزور دير موقع يف املدمر املب  أن جدا املرجح من أنه الذرية للطاقة الدولية الوكالة بتقييم املتاحة،
 .عنها الوكالة ابالا يتم أن ينبغي كان  اليتو  نوويا، مفاعالكان   السورية العربية

 

 بناءهو  املناقشة من اهلدف وكان. السالح نزع مؤمتريف  االنشطارية املواد إنتاج وقف معاهدة مسألة نوقشت وقد
 والدول األعضاء الدول بني الثقة وبناء الصلة، ذات املفاوضات حنو دفع قوة وتوليد املعاهدة، هذه حول الثقة
 .املراقبة
 

 التزامه كانون األول،  يف البكرتيولوجية، األسلحة اتفاقية يف األطراف للدول السابع االستعراضي املؤمتر أعلن
 يف األطراف الدول ملؤمتر عشرة السادسة الدورةونتجت . بالتزاماهتا الوفاء على وتصميمه االتفاقية، هذه أغراضب

 الدويل الدعم شبكةب نشاء  هاوتدمري  الكيميائية األسلحة واستعمال ختزين وإنشاء وإنتاج استحداث حظر اتفاقية
 الدول قبل من تنفيذه ليتم عليه متفق إطار اتويات على أيضا اللجنة ووافقت. الكيميائية األسلحة لضحايا
 إدخال مقرتحات باستعراض املتعاقدة السامية لألطراف الرابع االستعراضي املؤمترقام  نفسه، الوقت ويف. األطراف
 لعقد أيضا التحضري استمرو . اإلضافية الربوتوكوالت عن فضال هبا، امللحقة والربوتوكوالت االتفاقية على تعديالت
 .2012 عام يف األسلحة جتارة معاهدة بشأن مؤمتر

 

  



 

 

 وأمنية سياسية قضايا: األول الجزء

 (599-551 ص) الثامن الفصل

 أخرى وأمنية سياسية قضايا

 

 

 للسالم اإلقليمية الجوانب. 551 الدميقراطيات، دعم: 551 ،الدوليين واألمن لسلمل العامة الجوانب
 االستعمار، على للقضاء عقد: 553 ،االستعمار إنهاء. 552 ،اهلندي احمليط: 552 ،الدوليين واألمن
 الخارجي الفضاء استخدام. 572 أخرى، قضايا ؛560 ،االستعراض قيد األقاليم ؛560 ، بورتوريكو ؛553

 اخلارجي الفضاء باستكشاف املعين الثالث املتحدة األمم مؤمتر توصيات تنفيذ: 577 ،السلمية األغراض في
 اللجنة ؛578 والتقنية، العلمية الفرعية اللجنة ؛577 ،الثالث( اليونيسبيس) السلمية األغراض يف واستخدامه
 املعلومات: 590 ،المعلومات. 589. أمن المعلومات 586 ،الذري اإلشعاع آثار. 581 القانونية، الفرعية
 .590 املتحدة، لألمم العامة

 

 لدعم الرامية  هودها الصلة ذات واألمنية السياسية القضايا معاجلة املتحدة األمم واصلت ،2011 عام يف
 واألنشطة السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء واستخدام االستعمار إهناء وتعزيز العا  أحناء مجيع يف الدميقراطية
 .للمنظمة اإلعالمية

 

 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

 فنسنت سانت كينغستاون،) يف اهلادئ احمليط ملنطقة  اإلقليمية الدراسية احللقة و نظمتباحلكم الذا .  ال تتمتع
 على للقضاء العقد يف املتوقعة واإلجنازات السابقة اإلسهامات لتقييم( حزيران 2 - أيار 31 غرينادين، وجزر

 (.2020-2011) االستعمار

 

 السلمية االستخدامات لجنةل اخلمسني السنوية الذكرى إىل االنتباه العامة اجلمعية وجهت ،شهر نيسان قرار يف
 مؤمتر  عن الصادرة التوصيات يف نظرها من كجزء.  املناسبة هبذه تذكاري احتفال عقد الذي اخلارجي، للفضاء
 البيانات تسخري حول ورقة اللجنة أيدت اخلارجي، الفضاء باستكشاف املعين(1999) الثالث املتحدة األمم
 األمم مؤمتر يف مسامهته تكون أن على واتفقت املستدامة، التنمية أجل من الفضاء من املستمدة املكانية اجلغرافية
 .2012 عام يف املستدامة للتنمية املتحدة
 
 يف واالستجابة الكوارث إدارة أجل من الفضائية للمعلومات املتحدة األمم برنامج تنفيذ يف تقدم هناا كان

 أنشطة ودعم بلدا 23 إىل التقين االستشاري الدعم توفري خالل من ذل  يف مبا ،(سبايدر) الطوارئ حاالت
 من الفضائية للمعلومات املتحدة األمم برنامج نسيقوكان ت. لطوارئل حاالت سبع يف الطوارئ حلاالت االستجابة
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 بعد الكارثة وبعد قبل الفضائية املعلومات معجل (سبايدر) الطوارئ حاالت يف واالستجابة الكوارث إدارة أجل
 .الوطنية الكوارث من االغاثة جلهود للمعلومات هاما مصدرا لليابان الشرقي الساحل قبالة آذار زلزال
 
 حيث فيينا، يف واخلمسني الثامنة الدورة الذري اإلشعاع بآثار املعنية العلمية املتحدة األمم جلنة عقدت أيار، يف
 آثارو  اإلشعاع، وآثار مستويات حيث من فيها، والنظر تشرينوبيل حلادثة والعشرين اخلامسة الذكرى كانت  أهنا

 أصدر الحق، وقت ويف. اليابان شرق يف وقع الذي الزلزال عن نتجت اليت فوكوشيما النووية الطاقة اطة حادث
 اآلثار بشأن املتحدة األمم منظومة نطاق على الدراسة إليها توصلت اليت النتائج مع يف آب تقريرا العام األمني
 .النووي واألمن السالمة تعزيز بشأن املستوى رفيع اجتماع أيلول يف وعقدت احلوادث على املرتتبة

 

يف كانون  اجلمعية دعت ،الدويل األمن سياق يف واالتصاالت املعلومات جمال يف التطورات معاجلةويف نطاق 
 وكذل  املعلومات، أمن جمال يف واحملتملة القائمة التهديدات يف النظر تعزيز إىل األعضاء الدولاألول 

 تداول حرية على احلفاظ ضرورة مع يتفق مبا اجملال، هذا يف الناشئة التهديدات ملواجهة املمكنة االسرتاتيجيات
 .املعلومات

 

 

 املتحدة األمم إدارة وتشغيل وإدارة املتحدة لألمم اإلعالمية واألنشطة السياسات استعراض اإلعالم جلنة وواصلت
 اإلعالم شؤون إدارة هبا تقوم اليت األنشطة من العديد حول العام األمني تقارير يف اللجنة نظرتو . اإلعالم لشؤون
 العاملي. اجلمهور لدى املتحدة األمم عمل لرتويج

  



 

 

 

 اإلنسانق لثاني :حقوء الجزا

 (649-6.3 ص) األول الفصل
 اإلنسان حقوق تعزيز

 

 ؛614 ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ؛603 اإلنسان، حقوق جملس: .603 ، آليات األمم المتحدة
لعهد ا ؛619 ، يلعنصرالتمييز مناهضة اتفاقية ا: 617 ، اإلنسانق حقوك صكو. 616أخرى،  جوانب

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية  ؛620 ،ةاالختياري ةوالربوتوكوليلسياسية والمدنية ق ابالحقوص لخاا
 الطفل، حقوق اتفاقية ؛621 التعذيب، مناهضة اتفاقية ؛621 ، ةاالختياري يةواالجتماعية والثقافية والربوتوكول

 الدولية االتفاقية ؛633 اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية ؛633 املهاجرين، العمال اتفاقية. 622
 ، أنشطة أخرى. 636 عامة، جوانب ؛636 اجلماعية، اإلبادة اتفاقية ؛634 القسري، االختفاء من للحماية
العاملي  يومال ؛645 ، التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ؛656 ،تعزيز العمل للنهوض حبقوق اإلنسان: 638
 ،للمنحدرين من أصل أفريقيالسنة الدولية  ؛649 احلقيقة، معرفة يف للحق العاملي اليوم ؛648 ، داون تالزمةمل

 .649 ،1993متابعة املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام  ؛649
 
 االنتهاء مت. التطورات من العديد اإلنسان حقوق تعزيز إىل الرامية املتحدة األمم جهود حققت ،2011 عام يف
 حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول نص وضع من االنتهاء مت اإلنسان، حقوق جملس وأداء عمل استعراض من

 مجيع حلماية الدولية االتفاقية يف األطراف للدول األول و عقد االجتماع البالغات تقد  ب جراء املتعلق الطفل
 من عضو دولة 49 من اإلنسان حقوق جمال يف سجله على اجمللس واطلع. القسري االختفاء من األشخاص
 أربع كل  الدول مجيع يف اإلنسان حقوق سجل تقييم إىل هتدفاليت  الشامل، الدوري االستعراض آلية خالل
 % 100 مشاركة نسبة مع ،193 معدده البالب األعضاء الدول مجيعاستعراض  مت العام، هناية وحبلول. سنوات
 يتعلق فيما عامة التزامات قدمت دولة كل  الذي اإلطار وتوفري األوىل املرحلة من واالنتهاء العملية، هذه يف

 .االرض على اإلنسان حقوق حالة لتحسني بتوصيات
 

 ، السادسة والسابعة عقدت اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان، واليت توفر اخلربات للمجلس، دورتيها
بينما قامت إجراءات الشكاوى التابعة للمجلس، واليت تتألف من الفريق العامل املعين  توصيات، 9 وقدمت

عاجل أمناط متسقة من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واملؤيدة و والفريق العامل املعين باحلاالت،  باملراسالت
 .بأدلة موثوق هبا يف مجيع أحناء العا 

 

اربع  عن فضال ،(عشر والثامنة عشر والسابعة عشر السادسة) عادية دورات ثالث اجمللس عقد العام، خالل و
 حقوق حالة على ركزت واليت( عشر والثامنة عشر والسابعة عشر والسادسة عشر اخلامسة) ةاستثنائيدورات 
 انتهاكات اجمللسأدان  مسبوقة، غري خطوة يف. السورية العربية واجلمهورية الليبية العربية اجلماهريية يف اإلنسان
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 اجلمعية أيدهتا اليت اجمللس، يف البالد عضوية تعليقب شباط يف وأوصى ليبيا، يف واملنهجية اجلسيمة اإلنسان حقوق
 احلكومة قطعتها اليت االلتزامات بعد الثاين تشرين نوفمرب يف ليبيا عضوية حقوق أعيدت. اذارشهر  يف العامة
 أيضا تعززت كما.  اإلنسان حلقوق الدويل القانون مبوجب هبالتزام التمس  إىل االنتقايل الوطين لساجملو  املؤقتة،
جلان اخلرباء املكلفة برصد مدى امتثال  -عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات من خالل   اإلنسان حقوق

 .الدول األطراف ملعاهدات حقوق اإلنسان امللزمة قانونيا
 

كما قدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الدعم لعمل اجمللس وآلياته، مبا يف ذل  اهليئات املنشأة مبوجب 
ززت مشاركتها القطرية وقامت بتوسيع وجودها على الصعيدين القطري معاهدات واإلجراءات اخلاصة، وع

 واإلقليمي.

 

 تقد  ب جراء املتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول العامة اجلمعية اعتمدت االول، كانون  يف
 عاملية طبيعة على جمددا توأكد. والتدريب اإلنسان حقوق جمال يف للتثقيف املتحدة األمم وإعالن البالغات،
 كيوم  آذار 21يوم  وعينت األساسية، واحلريات بعضال بعضهال اإلنسان حقوق مجيع عززتو  ترابط، جتزأ، وعدم
 .2011 يف عام أفريقي أصل من للمنحدرين الدولية السنة ومت رصد. العاملي داون متالزمة

 

  



 

 

  الجزء الثاني: حقوق اإلنسان
 (764-663. ص) الثاني الفصل

 حماية حقوق اإلنسان
 

 

املدافعون  ؛651 العنصري، والتمييز العنصرية: 651 ،احلقوق املدنية والسياسية. 650 ،الخاصة اإلجراءات
 محاية ؛665 ،التعرض لالنتقام بسبب التعاون مع هيئات حقوق اإلنسان ؛663 ، عن حقوق اإلنسان

 ؛680 املصري، تقرير يف احلق ؛674 املعتقد، أو الدين حرية ؛671 األقليات، ضد التمييز ؛666 املهاجرين،
احلقوق االقتصادية واالجتماعية . 691 أخرى، قضايا ؛685 اإلنسان، وحقوق والدميقراطية القانون سيادة

 واملالية، االقتصادية األزمات تأثري ؛704 ، إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 704 ،والثقافية،
احلق  ؛721 الغذاء، يف احلق ؛720 املدقع، الفقر ؛720 االجتماعي، املنتدى ؛704 التنمية، يف احلق ؛704

 الشواغل ؛733 التعليم، يف احلق ؛730 الثقافية، احلقوق ؛727 الصحة، يف احلق ؛726 ، يف السكن الالئق
 .737 املستضعفة، الفئات ؛735 ،الرق والقضايا ذات الصلة، ؛734 والعلمية، البيئية

 

 عدة خالل من العا  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. العا  أحناء مجيع يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز املسؤولة عن و املتحدة لألمم تابعة مركزية
 وراقب للسياسات عامة توجيهات قدم و االعتداءات، منع على وعمل االنتهاكات، إىل مشكل اجمللس تطرق
 .اإلنسان حقوق جمال يف بالتزاماهتا الوفاء على الدول وساعد العا ، أحناء مجيع يف اإلنسان حقوق احرتام

 

 و ،وشكلت اإلجراءات اخلاصة اليت يقوم هبا جملس حقوق اإلنسان من خالل خرباء مستقلني مكلفني بالتحقيق
خمصص، صلب مسألة محاية حقوق وتقد  املشورة بشأن حقوق اإلنسان من منظور موضوعي أو قطري  التقرير
واليات متعلقة بالبلدان  10و مواضيعية والية 35) خاص إجراء 45 أقيم ،2011 عام هناية حبلولو . اإلنسان
 مكلفا بوالية.  66 مع وجود( أو األقاليم

 

 تقارير ذل  يف مبا اإلنسان، حقوق جملس إىل تقريرا 136 اخلاصة اإلجراءات شعبة سلمت العام، و خالل
 يف 75 أ رسلت و دولة؛ 124 إىل رسالة 605 أرسلت و. العامة اجلمعية إىل تقريرا 26 و دولة، 62ري ل الزيارات
 شخصا 1.298  املراسالت  غطت و. واحدة والية من أكثر قبل من مشرتا الرساالت بشكل مجيع من املائة
 عث هبا يفباليت    املراسالت من املائة يف 45 على احلكومات ردت و. املائة منهم من النساء يف 15 األقل، على
 اإلجراءات شعبة أصدرت و. بواليات املكلفني طرف من الرسائل من املائة يف 19 وتوبعت ،2011 عام
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 مشرتا بشكل صدر بيانا 30 ذل  يف مبا ، بيانا صحفيا وتصرُيا علنيا حول احلاالت املثرية للقلق 270 اخلاصة
 .بالواليات  املكلفني من أكثر أو اثنني قبل من
 

 إىل دائمة دعوة دولة 90وجهت  وقد. وإقليما قطرا 60لريري  قطرية زيارة 82 اخلاصة اإلجراءات شعبة أجرت و
 .األول كانون  31 يف اخلاصةاإلجراءات 

 

. وعادل دميقراطي دويل نظام بتعزيز املعين املستقل اخلبري: ةمواضيعي اتواليثالث اجمللس  أنشأ ،2011 عام يف و
 عرب الشركاتب املعين العامل والفريق تكرارها؛ عدم وضمانات واجلرب والعدالة احلقيقة بتعزيز املعين اخلاص املقرر
 .األعمال مؤسسات من وغريها الوطنية

 

واليت تعمل  ، ومتت محاية حقوق اإلنسان أيضا من خالل شبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف فرادى البلدان
 .املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان 1998إعالن عام ضمن إطار 

 

 اعتمدت، كانون األوليف   و. واستمرت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف كوهنا اور النشاط الرئيسي
 املتحدة األمم وكيانات الدولية واملنظمات الدول ةداعي الثقايف، والتنوع اإلنسان حقوق بشأن قرارا العامة اجلمعية
 .عامليا املقبولة اإلنسان وحقوق والتنمية السالم عملية دفع أجل من الثقايف التنوع احرتام وتشجيع لتكر 

 

 العنصري والتمييز العنصرية ضحايا" موضوع حول املستوى رفيع اجتماعا العامة اجلمعية عقدت أيلول، 22 يف
 العتماد العاشرة السنوية الذكرى إلحياء" والتنمية والعدالة االعرتاف: تعصب من بذل  يتصل وما األجانب وكره
  .هعملطريقة  ديربان برنامج إعالن



 

 

 اإلنسان حقوق: الثاني الجزء

 (785-753. ص) الثالث الفصل

 حاالت حقوق اإلنسان القطرية

 

 الدميقراطية، الكونغو مجهورية ؛754 ديفوار، كوت  ؛754 ، بروندي: 754 ، أفريقيا. 753 العامة، اجلوانب
؛ 761 ،تونس؛ 761 السودان،مشال  ؛760 السودان، ؛758 الصومال، ؛757 ،ليبيا ؛ 757 غينيا، 757

: 763 ، آسيا. 762 هاييت، ؛762 غواتيماال، ؛762 كولومبيا،  ؛761 بوليفيا،: 761 ،األمريكتني،
 قريغيزستان، ؛768 إيران، ؛764 ، مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ؛763 كمبوديا،  ؛763 ، أفغانستان

بيالروسيا،  ؛778 ، أوروبا والبحر األبيض املتوسط ؛777 ،اليمن ؛776 نيبال، ؛772 ميامنار، ؛771
 .782 ؛إسرائيل حتتلها اليت األراضي ؛779 ، سوريا ؛779 ، الشرق األوسط ؛778 قربص، ؛778

 

الدول األعضاء من قبل اجلمعية العامة وجملس حقوق ، مت التطرق إىل أوضاع حقوق اإلنسان يف 2011 عام يف
 .اإلنسان واملقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني لألمني العام واخلرباء املستقلني

 

 اجلمود استمر حيث الرئاسية االنتخابات أعقاب يف ديفوار، كوت  يف اإلنسان حقوق أوضاع ساءت أفريقيا، ففي
وكذل   وأنصارهم، غباغبو لوران السابق والرئيس تاراو األسنا  املنتخب الرئيس بني ديفوار كوت  يف السياسي
 عمليات عن أنباء ورود واستمر األزمة، بداية منذ شخصا 300 من يقرب ما وقتل. اإلنسان حقوق حالة ساءت
 لكنه منصبه، وتاراا الرئيس تقلد بعد حتسن األمين الوضع ان اىل االشارة جتدر. القانوين غري واالحتجاز اختطاف
 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف التحسن يف الوضع فشل. اإلنسان حقوقيف جمال  خطرية حتدياتيواجه  ما زال

 حلقوق منهجية انتهاكات ارتكبت ليبيا، يف. مستقر غري السودان يف دارفور إقليم يف الوضع وبقي والصومال،
 حقوق جملس رحب. شباط شهر يف البالد أحناء خمتلف يف املدن من عدد يف مظاهرات أعقاب يف اإلنسان
 اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وإنشاء الثاين كانون  يف بوروندي يف اإلنسان حلقوق وطنية جلنة تشكيلب اإلنسان

 وطلبت علي، بن العابدين زين الرئيس رحيل إىل االحتجاجات من موجة أدت تونس، يف. املاضي أيار يف
 .البالد يف مكتب  نشاءب اإلنسان حلقوق السامي املفوض مكتب من االنتقالية احلكومة

 

. البالد قيادة تغيري من الرغم على اإلنساين والوضع اإلنسان حقوق تدهورت الدميقراطية، الشعبية كوريا  مجهورية يف
 واملعارضني والصحفيني املرأة حقوق ونشطاء اإلنسان حقوق عن املدافعني على ملةحب العام هذا متيز قد إيران، يف

 اإلنسان حلقوق الوطنية ميامنار جلنة تشكيل مت ،أيلول يف. اإلعدام عقوبة تطبيق يف الزيادة عن فضال احلكومة،
 .للمواطنني األساسية احلقوق ومحاية لتعزيز
 
 القبض ألقي. السابق العام يف جرت اليت االنتخابات أعقاب يف بسرعة اإلنسان حقوق حالة هبطت ،ابيالروس يف
 .واحتجازهم االنتخابية العملية خوض أثناء السلميني املتظاهرين من 600 على
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 الراحة بعض وفر األمر الذي مصر، مع احلدود فتح من الرغم علىو  إسرائيل، حتتلها اليت األراضي يف الوضعساء 
 إىل الوصول ومنعت القاتل، العنف السلطات استخدمت سوريا، يف سلمية مظاهرات أعقاب يفو . غزة ملواطين
 العسكرية القوات قبل من واالضطهاد احلرية من واحلرمان والتعذيب واالختفاء القتل من منط وهناا. الطيب العالج
 حلقوق جسيمة انتهاكات ارتكاب عن أسفرت ،ةلدولل الغري تابعة املسلحة اجلهات وانتفاضة السورية، واألمنية
 التالية السنة خالل اليمن من واسعة مناطق على السيطرةب مسلحة مجاعات قامت. األساسية واحلريات اإلنسان
 اخلدمات على احلصول طريق بقطع السكان ملعاقبة السلطات سعت. السلميني املتظاهرين ضد القوة الستخدام
 .متزايد حنو على مرتدية إنسانية حالة إىل أدى مما ،يةاألساس

 

 االستثنائية دورةال:  اخلاصة وهي اإلنسان بشأن أوضاع حقوق ةاستثنائي أربع دورات اإلنسان حقوق جملس عقد و
 عشر ةالسابعو  ،(نيسان 29) عشرة والسادسة ،ليبيا يف اإلنسان حقوق حالة عن( شباط 25) عشرة اخلامسة

  .سوريا يف الوضع حول( كانون األول  2) عشر ةوالثامن ،(آب 22-23)



 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعيةالجزء الثالث: 
 (837-789 الفصل األول )ص

 سياسة التنمية والتعاون االقتصادي الدولي

 

 ؛796 والرفاه، السعادة؛ 790التنمية والتعاون االقتصادي الدويل،  :789، العالقات االقتصادية الدولية
 العلوم 805؛ القضاء على الفقر، 797التنمية املستدامة،  ؛797 اإلنساين، األمن ؛796 والتنمية، الناس متكني

 ؛821جلنة السياسات اإلمنائية،  :821، واإلدارة العامة سياسة التنمية .810والتكنولوجيا ألغراض التنمية، 
الدول  ؛826، أقل البلدان منوا   :825، البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة تمجموعا .823اإلدارة العامة، 

 .834البلدان النامية غري الساحلية،  ؛832اجلزرية الصغرية النامية، 

 

 االقتصادي واألداء النامية، البلدان يف القوي الناتج منو مع العاملي، االقتصاد انتعاشاصل و ت ،2011 عام يف
بقيت و  العمل، فرص إىل رتجمي   االقتصادي التقدموعلى الرغم من ذل ، ف ن . املتقدمة الدول يف الضعيف
 التنمية سياسة يف الرئيسية الرتكيز جماالت كانت  املتحدة لألمم وبالنسبة. الرئيسية التحدياتهي  والفقر البطالة
 فرص خلق ذل  يف مبا إنصافا، وأكثر عادلة عوملة أجل من الشاملالثابت و  لنمولالدويل  االقتصادي والتعاون
 خرى،األ ولوياتاألب يتعلق وفيما. 2015 عام بعد التنمية أعمال جدول يف للتقدم خطوات عن فضال العمل،
 العلم إمكانية عن فضال السياسات، استجابات املتحدة األمم درست املنا ، وتغري الغذائي األمن انعدام مثل

 والرفاه السعادة ذل  يف مبا أيضا، للتنمية جديدة مفاهيم تقييم متو . العاملية التحديات ملواجهة والتكنولوجيا،
 .والتنمية الناس ومتكني
 

 للتنمية املتحدة األمم ملؤمتر جارية التحضريات كانتحيث  . املتحدة األمم ملنظومة أولوية املستدامة التنمية وبقيت
 املستدامة التنمية جلنة. 2012 عام يف الربازيل، جانريو، دي ريو يف سيعقد الذي ،(20+  ريو) املستدامة
 أعمال جدول وتنفيذ التنمية 2002 املستدامة للتنمية ةالعاملي القمة مؤمتر متابعة يف املنجز التقدم تاستعرض
 والتنمية البيئة بشأن 1992 لعام املتحدة األمم مؤمتر خالل من املستدامة التنمية بشأن عمل وخطة 21 القرن

-2010 للدورة املواضيعية اجملموعةتنفيذ  عاجلةقامت بشهر أيار مب املستوى رفيعة اللجنة شرُية. املعتمدة
 أمناط على الربامج سنوات من 10 وإطار والتعدين، النفايات، وإدارة الكيميائية، واملواد النقل،: 2011
 املواضيع بشأن اددة للتنفيذ قابلةال قراراتال أن على واسع اتفاق هناا وكان. املستدامة واإلنتاج االستهالا
 .لأللفية اإلمنائية واألهداف املستدامة التنمية أهداف لتحقيق أساسية كانتاليت   اخلمسة
 

 تاستعراضو . لأللفية اإلمنائية األهداف وحتقيق الفقر على القضاء أجل من للعمل املتحدة األمم نظام واصل
 واجمللس ،(2017-2008) الفقر على للقضاء الثاين املتحدة األمم عقد تنفيذ يف التقدم العامة اجلمعية
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-2012 السنوية الوزارية لالستعراضات السنوات متعدد عمل برنامج اعتماد مع واالجتماعي، االقتصادي
 .لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق يف التزامها جديد من أكدتو  ،2014

 
 احلالية والوطنية العاملية والتحديات االجتاهات" عنوان حتتحزيران  شهر يف اجمللسيف  مستوى رفيعجزء  وناقآل
 يف التطورات حول الدولية والتجارية املالية املؤسسات مع املستوى رفيعة سياسات حوار وعقد" التعليم على وأثرها

 .العاملي االقتصاد
 

 نتائج ومتابعة تنفيذ يف احملرز التقدم التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلوم جلنةاستعرضت  ،يف شهر أيار ادورهت يف
 التنمية أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تأثري قياس تناولت كما.  املعلومات جملتمع العاملي القمة مؤمتر

 .واملياه الزراعة مثل جماالت يف التحديات ملواجهة والتقنيات
 

 أقلعلقة باملت والقضايا للجميع، التعليم: ااور ثالثة آذار يف عقدها جرى اليت اإلمنائية، السياسات نةتناولت جل
 يف العامة اإلدارةاستعرضت  ،نيسان يف املنعقدة دورهتا يف العامة، اإلدارة خرباء جلنة. والتنمية واهلجرة منوا، البلدان
 احلماية ذل  يف مبا الكوارث، من اخلارجة والبلدان الصراع بعد ما مرحلة يف يتعلق فيما وخاصة النتائج،

 .السكان من الضعيفة للفئات االجتماعية
 

 مؤمتر يف. خاصة أوضاعا تواجه اليت البلدان جمموعاتيف  التنمية مشاكل على لرتكيزا املتحدة األمم نظام واصل
 إعالن املشاركون اعتمد ،أيار شهر يف اسطنبول يف عقد الذي منوا، البلدان بأقل املعين الرابع املتحدة األمم

 والتضامن العاملية الشراكة جتديد إعالنو . 2020-2011 للعقد منوا البلدان أقل لصاا العمل وبرنامج اسطنبول
 تواجهها اليت اهليكلية التحديات على التغلب أجل من شامل كهدف  العمل برنامج ووضع منوا، البلدان أقل مع

 من هاجو خر  ومتكني دوليا عليها املتفق اإلمنائية األهداف وحتقيق الفقر، على القضاء أجل من منوا قلاأل البلدان
 .منوا قلاأل البلدان فئة
 

 

 يف احملرز التقدم عن فضال النامية، الصغرية اجلزرية للدول املتحدة األمم منظومة دعم العامة اجلمعية استعرضت
 اسرتاتيجيةمتابعة و  الصغرية، اجلزرية للدول املستدامة التنمية أجل من عمللل 1994 بربادوس عمل برنامج تنفيذ

  .الساحلية غري النامية البلدان مساعدةمن أجل  عمللل 2003 أملا  عمل وبرنامج 2005 لعام موريشيوس



 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعية :الجزء الثالث
 (860-838 ص) الفصل الثاني

 

 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية
 

 :843 ،نمائيمم المتحدة اإلخالل برنامج األ من يالتعاون التقن .838، منظومةال األنشطة على نطاق
نشطة التنفيذية األ ؛843، صندوق األمم املتحدة للسكانلاجمللس التنفيذي  /برنامج االمم املتحدة االمنائي

 فنيتعاون  .849، املسائل املالية واالدارية ; 847، الربناجمية الرتتيبات ; 844، منائيمم املتحدة اإللربنامج األ
 ،اتللشراكمكتب األمم املتحدة  ؛853، مم املتحدةنشطة األأ  ؛853، اإلمنائي احلساب ،853 ؛خرآ

التعاون االقتصادي  ؛857 مم املتحدة،ألا ومتطوع ؛856 مم املتحدة خلدمات املشاريع،مكتب األ ؛854
 .860، مم املتحدة األ مال رأس تنمية صندوق ؛859 النامية، البلدانوالتقين بني 

 

 2011 عام يف لأللفية، اإلمنائية األهداف لتحقيق النهائي املوعد وهو ،2015 عام حللول التنازيل العد بدايةل
إمنائية  اتمساعد وقدمت .املتحدة األمم منظومة يف التنمية ألنشطة عام إطار تقد  يفاألمم املتحدة  استمرت

 املتحدة األمم ربنامجل كان  ،. انتقالية مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت والبلدان النامية لبلدانيف ا املنظمات ختلفمل
 الرائدة التنمية وكالة باعتباره مزدوج دور التقنية، املساعدة على للحصول املتحدة لألمم املركزية هليئةا - اإلمنائي
 احلكمو  ،لأللفية اإلمنائية األهداف وحتقيق الفقر حيث عمل على تقليص ،للتنمية املتحدة األمم ومنسق

 5.54إىل  الربنامج دخل مت تقليص ،2011 عام يف. املستدامة والتنمية والبيئة األزمات؛ من الوقايةو  .الدميقراطي
 النفقات جمموع اخنفضو . مليار دوالر أمريكي 5.95حيث كان  2010 عام مستوى نع مليار دوالر أمريكي

 .2010 عام يف مليار دوالر أمريكي 5.99 من مليار دوالر أمريكي 5.75 إىل أيضا
 

 مولت اليت واالجتماعية، االقتصادية للشؤون املتحدة األمم إدارة خالل من أيضا اإلمنائية املساعدة وقدمت
 املتحدة األمم صندوقو  ؛2011 عام يف مليون دوالر أمريكي 665.9 حنو قيمتها تبلب تقين تعاون مشاريع

 خلدمات املتحدة األمم مكتبو  دوالر أمريكي مليار 1.19 بقيمة لمشاريعل خمصصات مع الدولية، للشراكات
 األمم املال رأس تنمية وصندوق شركائها عن نيابة دوالر أمريكي مليار 1.06 بقيمة مشاريع تنفذ اليت املشاريع،
 .منوا البلدان أقل يف دوالر أمريكي مليون 60 ما يقارب أنفق الذي املتحدة،

 
مليار دوالر  228.8 ما يقارب ككل  املتحدة األمم منظومة تنمية أجل من التنفيذية لألنشطة التربعات وبلغت
 القيمة حيث من % 6.9 وأقل االمسية القيمة حيث من 2010 عام يفقيمة املبلب  نفس تقريبا ،أمريكي
 ختفيف باستثناء الرمسية، اإلمنائية املساعدة جمموع من %15 حوايل يعادل ما أي املسامهات إمجايل وبلب. احلقيقية
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 %33 مقابل الطويل، املدى على التنمية ألنشطة موجها كان  تمويلال من % 67 حنوحيث أن . الديون
 .اإلنسانية املساعدة الرتكيز مع ألنشطةل
 
 على الربامج أنشطة على تركز التنمية أجل من التنفيذية األنشطة على اإلنفاق إمجايل من % 70 من أكثر

 ةالعاملي الربامج نشطةأل تبقى ماو . فريقياأل كانت  دوالر أمريكي مليار 8.5 بقيمة ،%47 منها القطري، املستوى
 أنفقت القطري املستوى على احمللية املوارد باستثناء النفقات نصف ربايق ماو . واإلدارة الربامج ودعم ةواإلقليمي
 .املنخفض الدخل ذات البلدانعلى 

 

 7.303، و املكون من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الذى يشرف عليهبرنامج متطوعي األمم املتحدة  و قام
ربنامج األمم املتحدة ل املنتظمة املوارد من بدعم العمليات، تل . بلد 132 يفمهمة  7.708بتنفيذ ، امتطوع
 العاشرة السنوية الذكرى العامة اجلمعية رعتيف كانون األول،  .دوالر أمريكي مليون 236 إىل وصلت ،اإلمنائي
 .للمتطوعني األوىل الدولية للسنة

 

  



 

 

 واجتماعيةقضايا اقتصادية : الجزء الثالث
 (901-861)ص  الفصل الثالث

 والمساعدة االقتصادية الخاصة اإلنسانيةالمساعدة 
 

االستجابة  ؛865، الطوارئ ملواجهة املركزي الصندوق ؛861 التنسيق، :861 ،المساعدة اإلنسانية
 اخلاصة، االقتصادية املساعدات؛ 881 ، اإلنساين العمل .879، باأللغام املتعلق العمل :869 ،للكوارث

 .899 األخرى، االقتصادية اتاملساعد ؛891 أفريقيا، يف والتنمية االقتصادي االنتعاش ؛891
 
دوالر  مليار 366بقيمة  اقتصادية وخسائر 29.780عن مقتل  الطبيعية الكوارث أسفرت ،2011 عام يف

 األمم واصلت ،(أوتشا) اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب طريق عن. االطالق على مستوى أعلىك  أمريكي
وكالة  أطلقت العام، خالل. الدولية الطوارئ حلاالت لالستجابة اإلنسانية املساعدة وتنسيق حشد إىل املتحدة
 الكونغو مجهوريةو  والتشاد الوسطى أفريقيا ومجهورية ألفغانستانعاجلة  نداءاتو  الوكاالت بني مشرتكةموحدة 
 باكستانو  النيجرو  ونيكاراغوا وناميبيا الليبية العربية واجلماهريية وكينيا وهاييت السلفادورو  جيبو و  الدميقراطية
 وغرب احملتلة الفلسطينية األراضي وكذل  وزميبابوي واليمن والسودان وسريالنكا السودان وجنوب والصومال
 مليار 5.6 حيث كان. شخص مليون 56 حنو ملساعدةمليار دوالر أمريكي  8.9مبلب  النداءات تطلبت. أفريقيا

 .االحتياجات من % 63 تلبيةومت  ،مليار دوالر أمريكي منها متوفرة
 

دوالر  مليار 1.5 بلغت الطبيعية الكوارث االتحل اتمساعد لتربعاتل اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب تلقى
 لسرعة لسماحا الطوارئ ملواجهة املركزي الصندوق واصل. العا  أحناء مجيع يف كارثة  35ستجابة إىل لال أمريكي
 ختصيص مت. التمويليف  نقص من تعايناليت  والطوارئ املفاجئة الكوارث من املتضررين للسكان اتاملساعد تقد 
 .بلدا 45 يف مشروعا 473 لريري دوالر أمريكي مليون 465 حوايل

 

 يف مبا املتحدة، لألمم اإلنسانية اتاملساعد تنسيق تعزيز سبل واالجتماعي االقتصادي اجمللس نظر العام، وخالل
 العسكري الدفاع موارد وتنسيق فعالية حتسني بشأن قرارات العامة اجلمعية اعتمدتو . السودان جنوب دعم ذل 
 وكوستاريكا بليز وإعمار تأهيل إلعادة الطارئة اإلنسانية اتاملساعدو  الطبيعية؛ الكوارث ملواجهة واملدين

 املساعدة تعزيزو  باأللغام املتعلقة هجراءاتل اتاملساعدو  وبنما ونيكاراغوا وهندوراس وغواتيماال والسلفادور
 ملنطقة االقتصادية والتنمية تأهيلال إعادةو  األفريقي؛ القرن يف التأهيل وإعادة الطوارئ حاالت يف واإلغاثة اإلنسانية

 .الكوارث من للحد الدولية واالسرتاتيجية كازاخستان  يف سيميباالتينس 
  



2010 املتحدة، األمم مستخلص حولية  

147 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعية : الجزء الثالث
 (936-902)ص  الفصل الرابع

 التجارة الدولية والتمويل والنقل
 

، املتحدة للتجارة والتنمية األمممؤمتر  ؛902 تعدد األطراف،مالنظام التجاري  :902 الدولية،والتنمية التجارة 
 ديون حالة ؛914 والتنمية الدوليني، املايل النظام. 913 القسرية، االقتصادية التدابري. 910 السلع، ؛905
نقل  ؛932 النقل البحري، :932، النقل. 930، أخرى قضايا ؛921 متويل التنمية، ؛917 النامية، البلدان

 .933 البضائع اخلطرة،
 
 املتعددة األطراف جهودعلى التجارة الدولية والتمويل والنقل  يف جمالمم املتحدة األ نشاط ركز ،2011عام  يف

 تدابري اختاذ يف والنظر. 2008 عام العاملية واملالية االقتصادية األزمة من العاملي االقتصاد انتعاش ودعم لتحفيز
 حتت للتنمية اركا بوصفها الدولية التجارة دور بقي حىت املستقبل، يف األزمات هذه مثل تكرار ملنع جديدة
 .السائدة االقتصادية الشكوا على فعل كرد  احلمائية التدابري استخدام زيادة بسبب التهديد

 

 داعمة كانت  اليت السابقة دو العق من النمو ظروف إحياء على اقادر  الدولية التجارة حجم  يكن  العام، خالل
 يف فقط % 5.5 الدويل التجاري التوسع تباطأ. النامي العا  يف واالجتماعي االقتصادي للتقدم خاص بشكل
 إىل يتعاىف   اليورو منطقة يف التجاري التبادل حجم يف سيما ال املتقدمة االقتصادات معظم ويف. 2011 عام

سجل  املتزايدة، العاملية والشكوا املتقدمة الدول من اخلارجي الطلب ضعف مواجهة ويف. األزمة قبل ما مستويات
يف . التوايل على %6 و %7 من تباطؤ أيضا انتقالية مبرحلة متر اليت واالقتصادات النامية البلدان يف الصادرات منو

 .ومتقلبة مرتفعة السلع أسعارحني بقيت 
 جمموعة) وودز بريتون مؤسسات مع واالجتماعي االقتصادي للمجلس املستوى رفيع خاصا اجتماعا آذار، يف

 والتنمية للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر( WTO) العاملية التجارة ومنظمة( الدويل النقد وصندوق الدويل البن 
 .التنمية متويل جمال يف والتعاون والتنسيق االتساق املوجهة(  األونكتاد)
 اجتماع رفيع املستوى بني اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات بريتون وودز ناقآلمارس، /يف آذارو 
، مم املتحدة للتجارة والتنميةالتجارة العاملية ومؤمتر األ، ومنظمة (جمموعة البن  الدويل وصندوق النقد الدويل)

 .التنمية متويل جمال يف والتعاون التنسيقموضوع 
 

، قرارا  مم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمتر األ ب دارة املعين جملس التجارة والتنمية،اختذ يف دورته السنوية يف سبتمرب، و 
 األونكتاد برنامج وتقييم ومتويلها، لألونكتاد التقين التعاون وأنشطة أفريقيا، يف الصناعية التنمية تعزيز صصوص
 .الفلسطيين للشعب املساعدة لتقد 
 



 

 

 بتمويل املعينرفيع املستوى  اخلامساجتماعها  يف املستوى رفيع حوار العامة اجلمعية عقدت االول، كانون  يف
 الواضح من أصبح كما.  التنمية متويل بشأن الدوحة وإعالن مونتريي آراء للتوافق املقبلة واملهام التنفيذ حالة تنمية
 قد التجارية للمفاوضات الدوحة جولة الختتام العاملية التجارة منظمة يف األعضاء الدول تبذهلا اليت اجلهود أن

 الدوحة جلولة العناصر مجيع أن احملتمل غري من أنهتبني  العاملية التجارة ملنظمة الثامن الوزاري املؤمتر ويف فشلت،
 مع خمتلفة تفاوض هجانم استكشاف إىل حاجة هناا وأن القريب، املستقبل يف واحد وقت يف تنتهي أن ميكن
 .والشمولية الشفافية مبادئ احرتام
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 اقتصادية واجتماعية قضايا  :الجزء الثالث
 (962-937)ص  الفصل الخامس

 قليمية نشطة االقتصادية واالجتماعية اإلاأل
 

املسائل و الربنامج  ؛938 األنشطة، ؛938 االجتاهات االقتصادية، :938، فريقياأ ،937، يقليمالتعاون اإل
 ؛944 االجتاهات االقتصادية، :944، سيا والمحيط الهادئآ .974ي، قليمالتعاون اإل ؛944 التنظيمية،
 :954 ، الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا .954، املسائل التنظيميةو الربنامج  ؛945 األنشطة،

 األنشطة، ؛958 االجتاهات االقتصادية، :958 آسيا، غرب ؛954 األنشطة، ؛954 االجتاهات االقتصادية،
958. 

 

تقد  التعاون التقين، مبا يف ذل   يفمم املتحدة قليمية التابعة لألمس جلان اإلاخل ، استمرت2011عام  يف
تعزيز بناء القدرات  هبدفوتعزيز الربامج واملشاريع، وتوفري التدريب ، عضاءاألىل الدول إاخلدمات االستشارية 

واللجنة  ،فريقيااللجنة االقتصادية أل - من هذه اللجان  أربعة منو عقدت  .الوطنية يف خمتلف القطاعات
، قة البحر الكارييبمريكا الالتينية ومنطاللجنة االقتصادية أل، و سيا واحمليط اهلادئاالقتصادية واالجتماعية آل

فلم جتتمع وروبا اللجنة االقتصادية أل  أما .دورات عادية خالل العام -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغري آسياو 
عقد اجتماعات دورية لتبادل وجهات النظر وتنسيق األنشطة يف مناء التنفيذيون للجان األ. واستمر 2011 يف

 .الرئيسية اإلمنائيةواملواقف يف القضايا 

 
 بشأن وزاري بيان دااعتممت و  ،"أفريقيا يف اإلدارة تطوير" موضوع حول يف آذار ألفريقيا االقتصادية اللجنة إلتقت

 وجهات: األزمات وراء ما" موضوع حول أيار يف والستني السابعة دورهتا اللجنة عقدت. القضايا من عدد كبري
 ألوروبا، االقتصادية اللجنة". اهلادئ واحمليط آسيا يف والتنمية االجتماعية لحمايةل الطويل املدى على النظر
 تعزيز أجل من اإلقليمي والتعاون التكامل ودور االقتصادي التكامليف آذار  والستني الرابعة ادورهت يف تناقش
 .املستدامة التنمية

 

 عام يف بدأت اليت العاملية واملالية االقتصادية لألزمة واالجتماعية االقتصادية اآلثار أيضا اإلقليمية اللجان تتناولو 
 االستقرار ودعم مناطقهم يف األزمة آثار من للتخفيف إجراءات اللجان اختذت والياهتا، سياق ويف. 2008
 .االقتصادوإعادة 

 

  



 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (969-963)ص  الفصل السادس

 ورسم الخرائط الطاقة والموارد الطبيعية
 

 .967 رسم اخلرائط، .966 املوارد الطبيعية، ؛963 الطاقة، :963 الطاقة واملوارد الطبيعية،

 

 الدولية والوكالة الطبيعية، واملوارد الطاقة واستخدام وتطوير لصون خصصةامل املتحدة ألممل هيئات عدة بني ومن
 مواجهةاملنظمة  واصلت 2011 عام يف النووية، األسلحة انتشار منع على عملها إىل باإلضافة الذرية، للطاقة

 وإدارة الغذائي، واألمن البشرية والصحة الطاقة أمن ذل  يف مبا التكنولوجيا النووية،ب املتعلقة العاملية التحديات
اليت  دايتشي فوكوشيما نوويةال كارثةال وقوع حادث على واستجابة. واألمن النووية السالمة عن فضال املياه، موارد
 حزيران يف الذرية الطاقة وكالةآذار، عقدت  11 يف اليابان شرق ضرب الذي الزلزال عن الناجم تسونامي سببها
 حبلول النووية للسالمة الدولية الوكالة عمل خطة على التصديق مت ،أيلول يفو . النووية السالمة حول وزاري مؤمتر
 األمن جمال يف العام هذا خالل الرئيسي احلدث وكان. العام للمؤمتر واخلمسني اخلامسة الدورة انعقاد موعد
 واملنظمة( الفاو) املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة قبل من البقري الطاعون من العاملية احلرية عالنإل الغذائي
 الرامية جهودها يف عاما 25 من ألكثر األعضاء الدول بدعم الذرية الطاقة وكالةقامت . احليوان لصحة العاملية
 .املرض هذا على والقضاء السيطرة إىل
 

 على للمياه املتحدة األمم تركز  ،(آب 27-21) للمياه العاملي واألسبوع( آذار 22) للمياه العاملي اليوم خالل
 .الصحي والصرف املياه نوعية سيما وال احلضرية، املناطق يف املياه إمدادات تواجه اليت التحديات

 
 توفريل العاملية املكانية اجلغرافية املعلومات ب دارة معنية خرباء جلنة واالجتماعي االقتصادي اجمللس أنشأ ،حزيران يف

 أول اللجنة عقدتو . العاملية املكانية اجلغرافية املعلومات جمال يف التعاون تعزيز بشأن واحلوار للتنسيق منتدى
 .االول تشرين يف هلا اجتماع
 
 املتحدة األمم منظومة وكذل  األعضاء، الدول دعوةل 66/206 القرار العامة اجلمعية اعتمدت االول، كانون  يف

 الطاقة تكنولوجيات من واملتجددة اجلديدة الطاقة مصادر بأمهية العاملي الوعي لزيادة األخرى املعنية واجلهات
 معقولة وبأسعار وثوقةاملو  احلديثة الطاقة خدمات على صولاحل فرص تعزيز عن فضال االنبعاثات، واخنفاض
 .ومستدامة
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث

 (1001-970)ص  الفصل السابع

 البيئة والمستوطنات البشرية
 

، الدولية  ليات االتفاقيات واآل ؛976، مرفق البيئة العاملية ؛970 برنامج األمم املتحدة للبيئة، :970 ،البيئة
 املتحدة، األمم موئل ؛994 ،المستوطنات البشرية ؛991 أخرى، مسائل ؛984 البيئية، املواضيع ؛977
 .998 ،(الثاين املوئل) البشرية مستوطنات بشأن 1996 لعام املتحدة األمم مؤمتر متابعة ؛994

 

 للناس املعيشية الظروف وحتسني الطبيعية البيئة محايةعلى  اجملتمع الدويلو مم املتحدة األ، عملت 2010 عام يف
 األمم برنامج طريق عن وكذل  االلتزامات، من وغريها قانونا امللزمة الصكوا خالل من املدن يف يعيشون الذين
 (.املتحدة األمم موئل) املتحدة لألمم البشرية املستوطنات وبرنامج للبيئة املتحدة
 

 العاملي، الوزاري البيئي/  اإلدارة جملس للبيئة املتحدة األمم ملنتدى والعشرين السادسة الدورة يف الوزارية املشاورات
 الذي املستدامة للتنمية املتحدة األمم ملؤمتر التحضريية العملية يف الربنامج مسامهة تتناول ،شباط يف عقد الذي
. الدولية البيئية واإلدارة األخضر لالقتصاد املرتابطة املوضوعات من اثنني على الرتكيز مع ،2012 عام يف سيعقد
 من األوىل الدورة ف ن ذل ، إىل وباإلضافة. العاملية البيئية التحديات واجهةمل قرارا 17 املنتدى/  اجمللس اعتمد
 التنوع جمال يف والسياسات للعلوم دويل حكومي منرب إلنشاء املؤسساتية والرتتيبات الطرائق لتحديد العامة اجللسة

 .تشرين األول يف نريوي يف مت عقدها اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي
 

 أجل من الغابات موضوع على ،شباط يف عقد الذي بالغابات، املعين املتحدة األمم ملنتدى التاسعة الدورة وركزت
 .2011عام  للغابات الدولية السنة إطالق مبناسبة وزاريا إعالنا املنتدى اعتمد. الناس
 

 األراضي وتدهور التصحر معاجلة" موضوع حول املستوى رفيع اجتماعا العامة اجلمعية عقدت ،أيلول 20 بتاريخ
 املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر العاشرة الدورة". الفقر على والقضاء املستدامة التنمية سياق يف واجلفاف
 يف عاملية سلطةك  تفاقيةاال جعل إىل هتدف اليت القرارات اعتمد ،تشرين األول يف عقد الذي التصحر، ملكافحة
 .واجلفاف األراضي وتدهور بالتصحر املتعلقة والتقنية العلمية املعرفة جمال
 

 والتخلص احلدود عرب اخلطرة النفايات نقل يف التحكم بشأن بازل اتفاقية يف األطراف ملؤمتر العاشر االجتماع
 اخلطرة النفايات من والتعايف تقليلالو  نعامل بشأن كارتاخينا  إعالن اعتمد ،تشرين األول يف عقد الذي منها،

 بيئيا السليمة اإلدارة لتوجيه رئيسي عاملي قانوين ص  هي االتفاقية أن جديد من أكدت اليت األخرى، والنفايات
 .منها والتخلص األخرى والنفايات اخلطرة للنفايات



 

 

 يف عقدت اليت ،عشر السابعة دورته يف وافق املنا ، تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف مؤمتر
 وأكد ،2013 عام الثاين كانون  يف للبدء كيوتو،  بروتوكول مبوجب ثانية التزام فرتة على كانون األولو  الثاين تشرين
 عام حىت العاملية االنبعاثات من %80 وتنظيم بلدا، 89 هاتقدم اليت اتفاقية مبوجب احلد منها تعهدات على

 على والتعرف التخفيف، جهود عن تقريرا النامية البلدانتقد   وضع موعدو  يةكيف  على وافقت كما.  2020
 .الدول مجيععلى  للتطبيق قابل كوني أن شأنه منذي الو  مقبل قانوين يمناخ إطار حنو الطريق
 
 من املاليني بأن االعرتاف مع. العام هناية يف 2020-2011 البيولوجي للتنوع املتحدة األمم عقد إطالق مت

 اعتمدت ،كانون األول  يف الصلة، ذات اإليكولوجية والنظم املرجانية الشعاب صحة على ونعتمدي العا  سكان
 .املستدامة والتنمية املعيشة لسبل املرجانية الشعاب محاية بشأن قرارا العامة اجلمعية

 

 

وانعقدت . لأللفية اإلمنائية واألهداف 1996 لعام املوئل أعمال جدول تنفيذ لدعم املتحدة األمم موئل واصل
 القضايا عاجلةمل قرارا 18 دااعتمحيث مت  ،نيسان يف املتحدة، األمم موئل إدارة جمللس والعشرين الثالثة الدورة
 املتحدة األمم مؤمتر عقد العامة اجلمعية قررت ،شهر كانون األول من بقرارو . احلضرية والتنمية باإلسكان املتعلقة
 االلتزام تنشيط إعادة أجل من 2016 عام يف( الثالث املوئل) املستدامة احلضرية والتنمية اإلسكانب املعين الثالث
 .املستدام لتحضرل العاملي
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (1012-1002)ص  الفصل الثامن

 السكان

 

 ،مم المتحدة للسكانصندوق األ .1004 ،الدولية والتنميةالهجرة  :1002 ،لجنة السكان والتنمية
 .1011 ،األخرى نشطة السكانيةاأل ؛ 1005

 

أحناء يف مجيع  عاما   70 متوسط العمر املتوقع بلب و، مليار نسمة 7 بلب عدد سكان العا  ،2011 عام يف
 عن أعمارهم تزيد شخص مليون 893 بلغت سن كباربنسبة   سواء حد على العا  كان و.العا  باستثناء أفريقيا

 يف للشباب جتمع أكربهو و  ،24 و 10 بني أعمارهم ترتاوح شخص مليار 1.8 هنااو  سنا، وأصغر عاما 60
 برت/  تشويه لهناث التناسلية األعضاء نع ختليهم تمعاتشخص من اجمل 2000 ربايق ماوأعلن . التاريخ
 .األقل على بلدا 46 يف احلمل ملنع  يتم تلبيتها  كبرية  حاجة هناا وكانت العام، خالل

 

 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
تحليل بشعبة السكان قامت  و .خاصا موضوعا "الصحة ومعدالت االعتالل والوفيات والتنمية" واعتربت

 .الدميغرافية العاملية والسياساتاالجتاهات 
 

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
 زيادة على الرتكيز مع، وإقليماة منطقو  156 املساعدة إىل املتحدة للسكانمم قدم صندوق األ ،2011 يفو 
 الوقاية خدمات وتعزيز األسرة، تنظيم توافر وزيادة الوالدة، حديثي واألطفال األمهات صحة على احلصول فرص
 يف الشباب فرص وزيادة اإلجنابية، واحلقوق اجلنسني بني للمساواة والدعوة البشرية، املناعة نقص فريوس من

 مليار 7 محلة الصندوق أطلق مليارات، 7 إىل العا  سكان عددوصول  اقرتاب مع. اخلدمات على احلصول
 أثرت اليت القضايا على العمل وتشجيع الناس من الكثري مع عا  يف نعيآل أن يعين ماذا حول احلوار لتشجيع
 .اجلميع على

  



 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (1056-1013)ص  الفصل التاسع

 وتنمية الموارد البشرية  ومنع الجريمة  السياسة االجتماعية
 

األشخاص ؛ 1024 الكبار يف السن، األشخاص؛ 1013 التنمية االجتماعية، :1013 السياسة االجتماعية ،
 ؛1042 السالم، ثقافة ؛1042 التنمية الثقافية، ؛1039 األسرة، ؛1032 الشباب، ؛1029، ذوي اإلعاقة
 معاهد ؛1051 البشرية، املوارد تنمية ؛1049 والتنمية، الثقافة ؛1047 والتنمية، السالم أجل من الرياضة
 .1056 التعليم، ؛1053 املتحدة، لألمم والتدريب البحث
 
 وتنفيذ البشرية، واملوارد الثقافية والتنمية االجتماعية السياسات تعزيز املتحدة األمم واصلت ،2011 عام يف

 ،لكبار يف السنوا والشباب، اإلعاقة، ذوي األشخاص ذل  يف مبا االجتماعية الفئات حبالة املتعلقة عملها برامج
 .واألسرة

 

 هلا ذا أولوية بالنسبة ا  موضوع "االجتماعيالتكامل " مرة أخرىجلنة التنمية االجتماعية، اعتربت  يف شباط،و 
ي اعتمده اجمللس االقتصادي ذالو واعتمدت للمرة االوىل يف تارةها، مشروع قرار بشأن هذا املوضوع، 

 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 أيضا    اجلمعية ، اعتمدت ديسمرب/األول

 دوليا يوما  سنة،مارس من كل   21يومفرباير، أعلنت اجلمعية العامة /أيضا يف شباطو  .2012 للتعاونيات يف
 .للنوروز

 اجمللس نظر ،متوز يف. أولوية وذ" الفقر على القضاء" موضوع جلنة التنمية االجتماعية،اعتربت  يف شباط،و 
 وبراجمها املتحدة األمممن  متويل وطلب العاملية، واملالية االقتصادية األزمة من التعايف يف واالجتماعي، االقتصادي
 أيضا. وبراجمها سياساهتا يف الدولية العمل منظمة لفرص العاملي امليثاق االعتبار يف تأخذ أن املتخصصة ووكاالهتا

 1995 العاملي القمة مؤمتر نتائج تنفيذعلى  العامة اجلمعية نظرت الثقافية، والقضايا االجتماعية السياسة جمال يف
 الدورة( 2000) العامة للجمعية والعشرين الرابعةالدورة  يف اعتمدت اليت األخرى واملبادرات االجتماعية للتنمية

 .االستثنائية
 

 املوحدة والقواعد ،1982 باملعوقني املتعلق العاملي العمل برنامج تنفيذ مراقبة املتحدة األمم هيئات واصلت
 األشخاص حقوق بشأن 2006 عام واتفاقية اإلعاقة، ذوي لألشخاص الفرص تكافؤ حتقيق بشأن 1993
 ومعريري ل قبل، من الفرص تكافؤ حتقيق بشأن قرارا واالجتماعي االقتصادي اجمللس اعتمد ،حزيران يف. اإلعاقة ذوي

 العامة اجلمعية قررت ،كانون األول  ويف التنمية، أعمال جدول يف اإلعاقة قضايا وإدماج اإلعاقة ذوي األشخاص
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 عام حنو الشاملة هعاقةل التنمية أجندة: األمام إىل الطريق"  عن 2013 عام يف املستوى رفيع اجتماع عقد
 ". بعده وما 2015

 
. للشباب الدولية السنة دعم املتحدة األمم وكيانات املدين اجملتمع ومنظمات األعضاء الدول واصلت العام، خالل
 من آفاق توسيع الدويل اجملتمعمن  العام األمنيطلب  بالشباب، املعين املستوى رفيع العامة اجلمعية اجتماع ويف

 .الالئق والعمل الكرامة أجل من مطالبهم على واإلجابة والشبان، للنساء الفرص
 
 الرائدة الوكالة هي( اليونسكو) والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األممحيث أن وكالة  الثقافية، التنمية جمال يف

 مبادئ إدماج يف األعضاء الدول أيدتو  املستدامة، التنمية أجل من للتعليم املتحدة األمم عقد 2005-2014
 تعليم أجل من عاملية شراكة لليونسكو العام املدير أطلق. التعليم وخطط سياسات مشولية يف املستدامة التنمية
 احلكم لتطوير أعضائه لدعوة احلضارات حتالف واصل. املاضي أيار يف املستوى رفيع منتدى يف والنساء الفتيات
. االول كانون  يف قطر، الدوحة، يف الرابع السنوي املنتدى وعقد وطنية، خطط خالل من الثقايف التنوع من الرشيد
 األديان تعزيزو  السالم؛ ثقافة بشأن عمل وبرنامج إعالن تنفيذ متابعة بشأن قرارات العامة اجلمعية اعتمدت
 األوملبية واملثل الرياضة خالل من أفضل سلمي عا  بناءو  السالم؛ أجل من والتعاون والتفاهم احلوار من والثقافات
 .والتنمية والثقافة
 
 موضوع حول واالجتماعي االقتصادي للمجلس السنوي الوزاري االستعراض عقدمت  البشرية، املوارد تنمية جمال يف
 اجمللس موضوع حول الوزاري بيانه يف ودعا ،". التعليم جمال يف دوليا عليها املتفق وااللتزامات األهداف تنفيذ"

 .الوطنية التنمية اسرتاتيجيات يف التعليم أولويات ولتحديد التعليم، نظم لتطوير الناس على يركز مشويل هنج على
 
 

 

  



 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعية :الجزء الثالث

 (1100-1057)ص  الفصل العاشر

 المرأة
 

مم األ آليات .1061 جماالت االهتمام احلامسة، :1057، 5وبكين +  لمرأةل متابعة المؤتمر العالمي الرابع
 املتحدة األمم هيئة 1092 املرأة وضعجلنة  ؛1090 اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، :1090 ،المتحدة
 .1093 ، للمرأة

 

 االسرتشاد يف املرأة مبركز للنهوض العا  أحناء مجيع يف املتحدة األمم تبذهلا اليت اجلهود تاستمر  2011 عام يف
 الدورة ونتائج ،(1995) باملرأة املعين الرابع العاملي املؤمتر يف هدااعتممت  الذي بيجني، عمل ومنهاج  عالنب

 .تنفيذها يف احملرز التقدم تاستعرض يتال ،( 2000) العامة والعشرين للجمعية الثالثة (5+  بكني) االستثنائية
 
 اليت ،(للمرأة املتحدة األمم) املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئةأصبحت  ،كانون الثين  1 يف

 األمم صندوق وأصول واليات بني جتمع وهي. هيئة تشغيلية ،64/289 العامة اجلمعية قرار مبوجب أنشئت
 النهوض وشعبة باملرأة والنهوض اجلنسانية للقضايا العام لألمني اخلاص املستشار ومكتب للمرأة، اإلمنائي املتحدة
 األعضاء للدول التقين والدعم التوجيه تقد  هبدف وذل  باملرأة، لنهوضل والتدريب للبحث الدويل واملعهد باملرأة،
 عام هناية يف تنتهي انتقالية ترتيبات معو . اجلنساين املنظور مراعاة وتعميم املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة بشأن

 ألممل التنفيذي اجمللس اعتمدوقد . موجودة اجلديد الكيان يف العمل لسري األساسية العناصر كانت  ،2010
 الكيان راية حتدد اليت ،2013-2011 االسرتاتيجية، اخلطةو  نيسان، يف املالية واللوائح القواعد للمرأة املتحدة
 .االول كانون  يف 2013-2012 السنتني لفرتة املؤسسية وامليزانية. حزيران يف واألولويات ورسالتها

 
 نقاشدار الو  مستديرة مائدةعلى  املستوى رفيعة مناقشات واخلمسني اخلامسة دورهتا يف املرأة وضع جلنة عقدت
 ذل  يف مبا والتكنولوجيا، والعلم والتدريب التعليم يف والفتيات النساء ومشاركة وصول" أولوياهتا، موضوع حول
 االقتصادي اجمللس إىل ُييل أن وقرر ،" الالئق والعمل الكاملة العمالة إىل املساواة قدم على املرأة وصول تعزيز

 مبوضوع الصلة ذات عليها املتفق االستنتاجات مع جنب إىل جنبا املناقشات، هذه ملخصات واالجتماعي
 أهنا اجمللس اهتمام قرارات إىل كذل   اللجنة ولفتت. للمجلس السنوي الوزاري مراجعةلل كمدخل  األولوية،
 واملرأة املنا ؛ تغري واسرتاتيجيات سياسات يف املرأة متكني وتعزيز اجلنسني بني املساواة تعميم على اعتمدت
 حالة بشأن قرار مشروع اعتماد لساجمل إىل أيضا اللجنة وأوصت. واإليدز البشرية املناعة نقص وفريوس والطفلة
  .متوز يف اجمللس هاعتمد والذي الفلسطينية، ملرأةا ومساعدة
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 باملرأة املعين الرابع العاملي املؤمتر متابعة قرارات العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت املرأة حياة يف املركزية القضايا ومن
 يف املرأةو  التنمية؛ يف املرأةو  والعشرين؛ الثالثة االستثنائية الدورة ونتائج بيجني عمل ومنهاج إلعالن الكامل والتنفيذ
 .والطفلة السياسية واملشاركة النساءوحول  املهاجرات العامالت ضد العنفو  الريفية؛ املناطق
 
 

 جهود يف املرأة مشاركة أمهية على واألمن والسالم املرأة بشأن االول تشرين يف الرئاسي األمن جملس بيان وشدد
 واملنظمات األعضاء، الدول وشجعت. السالم اتياتفاق وتنفيذ التفاوض ذل  يف مبا وحلها، الصراعات منع

 متثيل أدوار يف النساء وعدد الوساطة جهود يف اتاملشارك النساء عدد لزيادة تدابري اختاذ إىل واإلقليمية الدولية
 .والدولية اإلقليمية املنظمات

 

 
 

 

  



 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعية :الجزء الثالث
 (1111-1101)ص  الفصل الحادي عشر

 المسنونو األطفال والشباب 
 

 ؛ 1102، األطفال حقوق ومحاية تعزيز ؛1101، 2002 بالطفل املعنية االستثنائية العامة اجلمعية دورةمتابعة 
  .1102 ، صندوق األمم املتحدة للطفولة

 
 واالضطرابات والنزاعات اإلنسانية الطوارئ وحاالت باملنا ، املرتبطة الكوارثتأثريات  وقعت ،2011 عام يف

 شركائه مع( اليونيسيف) للطفولة املتحدة األمم صندوق استجاب. فقرا األكثر وخاصة األطفال، على االقتصادية
 .الصمود وتعزيز بناء إعادة على احمللية اجملتمعات ومساعدة عاناة،امل ءسو  من التخفيف أجل من
 

 كانوا  الذين األطفال هؤالء حقوق أول ووضع ،املساواة أعمال جدول تنفيذ اليونيسيف عمق أوسع، نطاق وعلى
 قضايا عس على الرتكيز مع ومنطقة بلدا 151 مع الصندوق تعاون. للمساعدة حاجة واألكثر هتميشا األكثر
 املناعة نقص فريوسو  اجلنسني بني واملساواة األساسي التعليمو  ومنائه الطفلعلى  واحلفاظ الشباب: هيو  رئيسية
 من والشراكات السياسات ودعوة واإليذاء واالستغالل العنف من األطفال محايةو  واألطفال؛ اإليدز/  البشرية
دوالر  مليون 3.472مبلب  اليونيسيف مساعدة برنامج إنفاق إمجايل بلب ،2011 عام يفو . الطفل حقوق أجل

 .أمريكي
 

 تدخالت مع والنائية فقرا األكثراجملتمعات  إىل للوصول امليدانية املكاتب من العاملية اليونيسيف شبكة سعت
 التحصني لزيادة احلكومات تبذهلا اليت هوداجل اليونيسف تدعم القطري، الصعيد علىو . للحياة منقذة وإمدادات
 الصحية اخلدمات على احلصول فرص وتوسيع باملدارس االلتحاق وتعزيز التعليم، نوعية وحتسني الروتيين،
 .الطفل إىل األم من البشرية املناعة نقص فريوس انتقال ملنع التدابري ذل  يف مبا األساسية،

 

 .املتحدة األمم منظومة داخل الطفل محاية بشأن التعاون لتعزيز إجراءات كانون األول  يف العامة اجلمعية اختذت
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 قضايا اقتصادية واجتماعية :الجزء الثالث
 (1133-1112)ص  الفصل الثاني عشر

 الالجئون والمشردون
 

محاية الالجئني  ؛1112، سياسة الربنامج: 1112 ،الالجئني لشؤون املتحدة لألمم السامية املفوضية
 ، اإلدارية املسائل املالية و؛ 1130، سياسة التنمية والتعاون؛ 1121 اإلقليمية، األنشطة ؛1117 ومساعدهتم،

1131. 
 
 35.4 الالجئني لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض كتب  اهتمام موضع األشخاص عدد بلب ،2011 عام يف

 أمدها طال اليت احلاالت يف يعيشون مليون 7.2 ممنه الالجئني،مليون من  10.4 ذل  يف مبا ،مليون شخص
 استفادوا مليون 15.5 منهم ،مليون 26.4 ب يقدر ما للصراع نتيجة بلدهم داخل النازحني عدد بلب. املنفى يف
عدد  يقدرو . شخص مليون 3.5 اجلنسية عدميي األشخاص عدد وبلب. املفوضية من واملساعدة احلماية من

 .الجىء 532.000بري  طوعا ديارهم إىل العودة على قادرين كانوا  الالجئني الذين
 

 السنوية والذكرى الالجئني بوضع املتعلقة 1951 عام التفاقية الستني الذكرى املفوضية أحيت العام، وخالل
 - الدولية لحمايةل األساسية الصكوا - اجلنسية انعدام حاالت خفض بشأن 1961 عام التفاقية اخلمسني
 على حدث مع االول كانون  يف االحتفال توج. العام هناية يف املعاهدتني كلتال أو واحدةل دولة 149 لدى

 جتماعاال خالل تعهدات دولة 100 من أكثر قدم. عضو دولة 155 ضم الذي جنيف، يف الوزاري املستوى
 كانون  يف أيضا. الوزاري البيان خالل من ذل و  الدولية، احلماية إىل ُيتاجون الذين األشخاصب التزامهم وجددوا
 أمهية على توأكد ،اإليه االنضمام يف للنظر االتفاقيات يف عضاءاأل غري لدولل العامة اجلمعية شجعت االول،
 األعضاء غري الدول من عددا بأن واالعرتاف لالجئني القسرية اإلعادة عدم حظر إىل دخولال رفض أو طرد مبدأ
 .الالجئني الستضافة سخية هنج أظهرت بالالجئني املتعلقة الدولية الصكوا يف
 
 السياسية االضطرابات خلفية على تشفتكا  اليت النطاق واسعة إنسانية لألزمات سريع تعاقب عامال شهد وقد

 يف الج  800.000 من أكثر أجربت والسودان والصومال وليبيا ديفوار كوت  يف الصراعات. واالجتماعية
وجود  مع االضطرابات، جتربة األوسط الشرق واصل. الزمان من عقدمن  ذ أكثرمن عدد أكربوهو  اجملاورة البلدان
 يف األول املقام يفو  اجملاورة، البلدان يف ىءجمال يف السورية العربية اجلمهورية من شخص 127.000 من أكثر
 بنحو يقدر ما شرد ذل ، على وعالوة. داخليا نازح مليون 1 من أكثر إىل باإلضافة وتركيا، ولبنان واألردن العراق
 حنو أن املفوضية وتقدر. 2010 عام يفالعدد  عس من أكثر بلداهنم، حدود داخل حديثا شخص مليون 3.5

 ستجابةلالو . واالضطهاد العنف طريق عن احلدود خارج أو داخل همديشر مت ت العا  يفشخص  مليون 43.7
 امطلوب كان  ما كثريا.  العاملي الصعيد على طوارئ موظف 780 كتبامل نشر املسبوقة، غري التحديات هذه على



 

 

 الدميقراطية الكونغو ومجهورية أفغانستان، يف موظفني ستة قتل ، حيثخطرة بيئات يف تعملأن  املفوضية من
 .وسوريا السودان وجنوب

 
 املوجودة تل  مثل القدمية، يف حني فشل حل الصراعات ،بالتصاعد الصراع من جديدة حاالت استمرت حني يف
 ذل ، من أبعدتفاقم إىل  سنة، 20منذ  الصومايل الصراع. والعراق الدميقراطية الكونغو ومجهورية أفغانستان يف
 واليمن وجيبو  إثيوبياو  كينيا  يف الج  300.000 حلوايل عقود، منذ جفاف موجة أسوأ مع جنب إىل جنبا
 .العام هناية يف 590.000تقريبا  املنطقة يف الصوماليني الالجئني عدد ليصل
 
 خالل اشتدت واليت اهلجرةمن  تلطةكانت خم  املفوضية أعمال جدول صدارة يف بقيت اليت األخرى القضايا أما

 واليت اللجوء، طاليب واحتجاز احلماية؛ هتديديف  استمر ذيال القومي، ألمنها الدول من تزايدامل قلقوال العام؛
 .وضح حلول هلال كتبامل حاول
 
 إعادة ماكنأل املسامهة يف النظر إىل الدول دعت اليت العاملي، التضامن توطني مبادرة املفوضية أطلقت نيسان، يف

 عن فضال وتونس، مصر حدود على ماستضافته متت الذين ليبيا، من القادمني الليبيني غري لالجئني التوطني
 .مصر يف احلضرية املراكز يف يعيشون الذين الطويل املدى على الالجئني

 
 .دولة 87إىل  85من  للمفوضية التنفيذية اللجنة عضوية العامة اجلمعية زادت االول كانون  ديسمرب ويف
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 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث

 (1169-1134)ص  الفصل الثالث عشر
 التغذيةو  الصحة واألغذية

 

 غري معدية،الاألمراض  ؛1134، الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والسيطرة عليه :1134 ،الصحة
 ،غذية والزراعةاأل .1159 سالمة الطرق، ؛1157، الصحة العامة العاملية 1153، املالريا ؛1145
 .1169 ،التغذية .1162 من الغذائي،األ ؛1160 املعونة الغذائية، :1160

 
 واستعرض. اإليدز/  البشرية املناعة نقص فريوس وباء على التعرف مت أن منذ عاما ثالثنيبلوا  2011 عامشهد 
 تنفيذ يف احملرز التقدم اإليدز/  البشرية املناعة نقص فريوس بشأن العامة لجمعيةل يف حزيران املستوى رفيع اجتماع
 واعتماد ،2006 عام اإليدز/  البشرية املناعة نقص فريوس بشأن السياسي واإلعالن 2001 لعام االلتزام إعالن
 اجتماعا أيضا اجلمعية عقدت العام، وخالل. املرض هذا على للقضاء اجلهود تكثيف على جديد سياسي إعالن
 لوقايةا األعضاء الدول حيث استعرضت ،(املعدية غري األمراض) املعدية غري األمراض بشأن املستوى رفيع

 سيما وال واالقتصادي، االجتماعي واألثر التنموية التحديات على الرتكيز مع املعدية، غري األمراض على والسيطرة
 .النامية للبلدان
 
 منشور أول 2010 لعام املعدية غري األمراض وضع عن العاملي التقرير العاملية الصحة منظمة أطلقت نيسان، يف
 .املزمنة التنفسية واألمراض والسكري والسرطان الدموية واألوعية القلب مراضأل العا  أحناء مجيع يف الوباء عن
 
 على والقضاء للسيطرة املبذولة اجلهود وتسريع املكاسب تعزيز بشأن قرارا العامة اجلمعية اعتمدت نيسان أيضا، يف

 املتفق األهداف لتحقيق اجلهود مضاعفة إىل األعضاء الدول داعية أفريقيا، يف سيما وال النامية، البلدان يف املالريا
 اعتمدت ،كانون األول  ويف. 2015 عام حبلول ا  صفر  ليصبح املالريا من الوفياتلتخفيض عدد  دوليا عليها
 واألسواق األغذية يف املفرط األسعار تقلب وعلى الغذائي، واألمن الزراعية التنمية بشأن قرارات العامة اجلمعية
مليون شخص  99.1 الغذائية املساعدات العاملي األغذية برنامج قدم العام، وخالل. الصلة ذات والسلع املالية
 .إلنشائها اخلمسني بالذكرى تواحتفل بلد 75 يف املستفيدين من
 

 

   



 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (1214-1170 ص) الفصل الرابع عشر

 المراقبة الدولية للمخدرات
 

 املخدرات، جلنة؛ 1174للمخدرات،  الدولية املراقبة ؛1170 باملخدرات واجلرمية،مكتب األمم املتحدة املعين 
 والعدالة اجلرمية منع. 1183 االتفاقيات،. 1176 العاملية، املخدرات مشكلة ملكافحة تعاونال. 1174
 ،رميةعن اجل عشر الثاين املتحدة األمم مؤمتر متابعة ؛1188 اجلنائية، والعدالة اجلرمية منع جلنة: 1188 اجلنائية،
 .1198 للحدود ، العابرة املنظمة اجلرمية. 1190 اجلرمية، من الوقاية برنامج. 1189

 
 ،(اهليئة) املخدرات ملكافحة الدوىل واجمللس املخدرات جلنة خالل من املتحدة، األمم واصلت ،2011 عام يف
 الدويل التعاون تعزيزالعمل على  ،واجلر  باملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة
 من عددا املكتب وضع. الدويل واإلرهاب واملخدرات والفساد العابرة للحدود املنظمة اجلرمية مكافحة جمال يف

 غري واالجتار العابرة للحدود املنظمة اجلرمية ضد تعمل اليت تل  مثل ديدة،اجل قليميةاإلو  املواضيعية الربامج
 ملكافحة شاملة اسرتاتيجية تكملها اليت ،2013-2011 ما بني للفرتة املخدرات، هتريب ذل  يف مبا املشروع،
 صنع هيئات إىل والبحثية القانونية واملشورة التقنية املساعدة كتبامل قدم.  املهاجرين وهتريب باألشخاص االجتار
 تطوير يف األعضاء الدول ومساعدة اجلرمية، ومنع املخدرات مكافحة جمال يف املتحدة األمم يف الرئيسية القرار

 املتحدة الممالنظام ل قوة وبدأت. اجلرمية ومنع املخدرات ملراقبة الدولية االتفاقيات تنفيذ ويف احمللية التشريعات
 ورئاسة العام األمني أنشأه الذي باملخدرات، املشروع غري واالجتار العابرة للحدود املنظمة اجلرمية حول مهمة
 غري لالجتار والتصدي املتحدة األمم منظومة داخل التنسيق تعزيز على لعملل السياسية، الشؤون وإدارة املكتب
 .املنظمة واجلرمية املشروع

 
 أعمارهم ترتاوح شخص مليون 315 و 167 بني تراوح عدد األشخاص ما للمكتب، وفقا ،2011 عام يف
 %6.9 و %3.6ما بني  وهي متثل تقريبا. السابق العام يف مشروعة غري مادة الذين استخدموا 64-15 بني
 .شخص 211.000 بريريري 2011 عام يف باملخدرات املرتبطة الوفيات عدد ويقدر. البالغني السكانعدد  من
 

دورهتا  ، املخدرات لوضع السياسات املتعلقة مبراقبة الرئيسية هيئة األمم املتحدة، وهي جلنة املخدراتوعقدت 
اجمللس  من طرف مألجل اعتماده قرارات 3وواحد  بتحليلخالهلا  أوصتو واخلمسني يف آذار،  الرابعة

  املخدراتالقيادة حتت تأثري  من راضر اال مثل مواضيع بشأن قرارا 15 أيضا واعتمدتاالقتصادي واالجتماعي، 
 اليت املخدرات ووفرة املخدرات، تعاطي عن النامجة االضطرابات على ردا دماجاإل إعادة و اسرتاتيجيات والتأهيل
 .والعلمية الطبية لألغراض العقلية واملؤثرات دوليا عليها تسيطر
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 غري واملخدرات االجتماعي والتفك  االجتماعي، التماس  قضية املخدرات ملكافحة الدوىل اجمللس استعرض
 تشكله الذي التحدي مع العا  أحناء مجيع يفهذه املشكلة  واجهت البلدانأن مجيع  إىل وأشار املشروعة،
 تنفيذ على إلشرافا اهليئة واصلتو . باملخدرات املتعلقة للمشاكل عرضة كانت  واليت املهمشة، اجلماعات
 الضعف نقاط إىل احلكومات انتباه ولفت للمخدرات العاملي الوضع وحتليل املخدرات، ملراقبة الدولية االتفاقيات

 الوطين الصعيدين على حتسينات إدخال أجل من توصيات تقد و  للمعاهدات، واالمتثال الوطنية الرقابة يف
 .والدويل
 

 والعدالة اجلرمية منع جمال يف املتحدة األمم سياسات صنعل الرئيسية يئةاهل اجلنائية، والعدالة اجلرمية منع جلنةعقدت 
 قبل من العتمادها قرارات أربعة واالجتماعي االقتصادي اجمللس ىأوص خالهلانيسان، و  يف العشرين اجلنائية الدورة
 حول واحد وقرار قرارات سبعة اعتمد كما.  اجمللس قبل من العتمادها وقرارين قرارات وأربعة العامة، اجلمعية

 للحدود العابرة املنظمة واجلرمية باألشخاص، االجتار ملكافحة العاملية املتحدة األمم عمل خطة مثل موضوعات
 .اإلنرتنت وجرائم املزورة واألدوية الوطنية،

 
 االتفاقية أحكام من حكم حلذف 2009 عام بوليفيا اقرتاح بشأن متباينة مواقف عن األعضاء الدول أعربت
 أوراق مضب إلغاء إىل هتدف اليت ،1972 عام بربوتوكول املعدلة بصيغتها 1961 لسنة للمخدرات الوحيدة
 أن قررت أهنا العام األمني أخطرت يونيو 29 يف بوليفيا. "األنديز" األصلية لشعوبا ألجداد ممارسةك  الكوكا،
 .االتفاقية هذه من تنسحب

 
 العامة الصحة على هتديدا تشكل تزال ال العاملية املخدرات مشكلة أن العامة اجلمعية الحظت االول، كانون  يف

 دعت. املستدامة والتنمية والسياسي واالقتصادي االجتماعي االستقرار تقوض وأهنا اإلنسانية، ورفاه وسالمة
 السياسي اإلعالن يف احملددة والغايات األهداف وحتقيق اإلجراءات لتنفيذ الالزمة التدابري اختاذ إىل الدول اجلمعية
 املخدرات مشكلة ملواجهة ومتوازنة متكاملة اسرتاتيجية صوب الدويل التعاون بشأن العمل وخطة ،2009 عام
 .العاملية
 
 

 

 
  



 

 

 قضايا اقتصادية واجتماعية: الجزء الثالث
 (1224-1215 ص) الفصل الخامس عشر

 حصاءاتإ
 

 ؛1217، حصاءات اقتصاديةإ ؛1215واجتماعية،  دميوغرافية إحصاءات :1215 ، اللجنة اإلحصائية
 .1268 ،أخرىأنشطة ؛ 1220 والبيئة، الطبيعية الموارد إحصاءات

 

اإلحصاءات، وال سيما من خالل اللجنة  جماالتيف خمتلف  اواصلت األمم املتحدة أعماهل ،2011 عام يف
التوجيهات الفين و ضمون امل علی اللجنة صادقت،  يف شباط . واإلحصائية والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة

 متماس  أساس وفرت اليت التوصيات أوىل ،الطاقة إحصاءات على للحصوللوضع اسرتاتيجية دولية االسرتاتيجية 
 املقرتحة التنفيذ لربنامج الرئيسية العناصر توأيد ،قتصاديةاالحصاءات اإل مجيع سياق يف الطاقة إحصاءات إلنتاج
 صادرحول امل اقلقه عن ةمعرب البشرية، التنمية إحصاءات على املكتب توصيات كذل   اللجنة وأقرت. هلا

 املتحدة األمم منظومة يف موثوقة وكالةوجود  ضرورة على ومشددا البشرية التنمية تقرير يف املستخدمة واألساليب
 املعين واخلرباء الوكاالت بني املشرتا الفريق لعمل قدما املضي اللجنة أقرت كما.  اإلحصائية األنشطة لتنسيق
 حلل املساعدة لتقد  اخلرباء من فريق إنشاء إىل اإلحصاءات شعبة من وطلب لأللفية، اإلمنائية األهداف مبؤشرات
لالحتفال  لهحصاء عاملي يوم لتسمية اقرتاح صياغة اإلحصاءات شعبة طلبتو  البيانات؛ب تتعلق اددة مشاكل

 النوع  حصاءاتب املعين الوكاالت بني املشرتا اخلرباء فريق عمل نطاق توسيع وطلبت ؛به بشكل منتظم
 .االجتماعي النوع حصاءاتإل العاملي لربنامجيف ا لتنسيقل آلية بوصفه العامل لتشمل االجتماعي
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 قضايا قانونية :الجزء الرابع
 (1241-1227 ص) الفصل األول

 محكمة العدل الدولية

 

 ،مسائل أخرى .1240 ،إجراءات الفتاوى؛ 1228، الدعاوى القضائية: 1227 ،العمل القضائي للمحكمة
 .1241 تسوية املنازعات، يف ملساعدة الدول ينالصندوق االستئما ؛1240، احملكمةوتنظيم اء أد :1240

 

حالة و  جدل حالة 16لديها  وكان، نظمةتسعة أو أحكام  اربعة اكمة العدل الدولية أصدرت ، 2011  عام يف
 العدل اكمة ورئيس العامة، اجلمعية أمامتشرين األول  26 يف. أمامها منظورةواحدة من إجراءات الفتاوي 

كانت    ،2011 أيار 31 إىل 2010آب  1 من الفرتة خالل أنه إىل ريأش أوادا، هيساشي القاضي الدولية،
 املسائل من واسعة جمموعة ورفعت العا  مناطق مجيع من معنية دولل هامع لتعاملا لمحكمةل يعهد اليت احلاالت
 على املستقبل يف تطورات ألي أساسا تشكلي أن جيب الدويل القانون على الراسخ االعتماد أن وأضاف. القانونية
 عا  يف حيوي دور لعبب ةفخور جيب تكون  الدويل، للقانون كحارس  الدولية، العدل اكمة وأن العاملية الساحة
 .عوملة يزداد

  



 

 

 قضايا قانونية :الجزء الرابع
 (1265-1242 ص) الفصل الثاني

 المحاكم والهيئات القضائية الدولية
 

 ؛1246 مكتب املدعي العام،؛ 1242،  دوائر المحكمة :1242، ليوغوسالفيا السابقة الدوليةالمحكمة 
مكتب ؛ 1250، دوائر احملكمة :1249 ،لرواندا المحكمة الدولية .1248 تمويل،ال ؛1247، قلم احملكمة
اسرتاتيجيات تنفيذ  :1258 ، أداء المحاكم .1256 مويل،؛ الت1255، قلم احملكمة ؛1255 املدعي العام،

 مكتب املدعي العام،؛ 1261 ، دوائر احملكمة :1261 ،المحكمة الجنائية الدولية .1258 ، اإلجناز
 .1264التعاون الدويل:  ؛1264، قلم احملكمة ؛1263

 
 اإلنساين للقانون اجلسيمة االنتهاكات عن املسؤولني األشخاص حملاكمة الدولية احملكمة واصلت ،2011 عام يف

 إجراءاهتا، لتسريع( الدولية اجلنائية احملكمة) 1991 عام منذ السابقة يوغوسالفيا إقليم يف ارتكبت اليت الدويل
  خطوات قطعت وقد. ابتدائية أحكام ثالثة احملكمة أصدرت العام، وخالل. اإلجناز اسرتاتيجية مع متشيا وذل 
 .الهاي إىل هادزيتآل وجوران مالديتآل راتكو اهلاربني تونقل االعتقاالت مع العام هذا خالل كبرية
 

 للقانون اجلسيمة واالنتهاكات اجلماعية اإلبادة أعمال عن املسؤولني األشخاص حملاكمة الدولية اجلنائية احملكمة
 من وغريها اجلماعية اإلبادة أعمال عن املسؤولني الروانديني واملواطنني رواندا إقليم يف ارتكبت اليت الدويل اإلنساين

 تواصل 1994 كانون األول  31 و كانون الثاين  1 بني اجملاورة الدول أراضي يف املرتكبة املماثلة االنتهاكات
. يةاستئناف أحكام وستة ابتدائية أحكام ستة أصدرت ،2011 عام يف. اإلجناز اسرتاتيجية حنو للعمل( احملكمة)
 رواندا ااكم إىل قضية احملكمة حتيل األوىل، للمرة. فارين تسعة وال يزال هناا اهلاربني، أحد على القبض ألقيو 
 .فيها ااكمةيتم إجراء ل

 

 

 26وبتاريخ  السبعة. بلدانالاالت املثرية للقلق يف احلوقد واصلت احملكمة اجلنائية الدولية أعماهلا فيما يتعلق ب
 للمحكمة العام املدعي إىل 2011 شباط 15 منذ الليبية العربية اجلماهريية يف الوضع األمن جملس أحال ،شباط
 القذايف، اإلسالم سيف وجنله القذايف معمر اللييب الزعيم حبق اعتقال أمر صدرتا ،حزيران يف. الدولية اجلنائية
 ضد جرائم ارتكاب بتهمة العسكرية، االستخبارات مدير السنوسي، اهلل عبدو  احلكومة، باسم الرمسي الناطق
 ارتكاب بتهمة ديفوار، لكوت السابق الرئيس غباغبو، لوران ضد اعتقال أمر صدر ،تشرين األول يف. اإلنسانية
 ةمذكر  عشر أحدوهناا . الثاين تشرين 30 يف احملكمة أمام غباغبو السيد استسلم وقد. اإلنسانية ضد جرائم
  .العام هناية لغاية معلقةما زالت  اعتقال
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 قضايا قانونية :الجزء الرابع
 (1307-1266)ص  الفصل الثالث

 قضايا قانونية دولية

 

العالقات الدولية بني  ؛1266، جلنة القانون الدويل :1266 ، لعالقات السياسية الدوليةلجوانب قانونية 
املعاهدات  ؛1289، العالقات الدبلوماسية؛ 1284 الدويل، اإلرهاب ؛1282،  الدول والقانون الدويل

مسائل  .1291 جلنة القانون التجاري الدويل، :1290 ،الدوليقانون االقتصاد  .1290 واالتفاقات،
 ؛1300 مم املتحدة،تعزيز دور األ ؛1298 سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، :1298 ،أخرى

 .1305 ، عالقات الدول المضيفة

 

للقانون  التدرجييني التدوينو  واصلت جلنة القانون الدويل دراسة املوضوعات املتعلقة بالتطوير، 2011 عام يف
 متعلققرار  عو ر مش 67 و املعاهدات، على املسلحة النزاعات آثار بشأنقرار  مشروع 18 واعتمدت .الدويل
ة من جمموعدراسة  ومت اعادة. املعاهدات على التحفظات على املمارسة ودليل الدولية املنظمات مبسؤولية

جمموعات عمل  الدويل القانون جلنة أنشأت كما.  للعمل األجل طويل ربنامجب املعين العامل والفريق املعاهدات،
 من جموعةمب علما العامة اجلمعية أحاطت االول، كانون  يف. العمل أساليب وعلى املعاهداتو  التحفظات بشأن
 املعاهدات، على املسلحة النزاعات آثارب البنود املتعلقة من وجمموعة الدولية، املنظمات مبسؤولية املتعلقةالبنود 
 .احلكومات أنظار على وعرضتها

 
 بشأن شاملة اتفاقية مشروع لوضع 51/210 قرارها يف العامة اجلمعية أنشأهتا اليت املخصصة اللجنة واصلت
 يف العام األمني وأفاد. العامة للجمعية السادسة( القانونية) اللجنة أيضا هاتتناول قضيةوهي  الدولية اإلرهاب
 لتنفيذ املتخذة الدولية احلكومية واملنظمات املتحدة األمم منظومة كياناتو  الدول، اختذهتا اليت التدابري على حزيران
 االول، كانون  يفو . الدويل اإلرهاب على القضاء إىل الرامية التدابري بشأن 1994 لعام العامة اجلمعية إعالن
 الدول تودع تربيرها، ميكن ال إجرامية أعماال بوصفها اإلرهاب وممارسات وأساليب أعمال مجيع اجلمعية أدانت
 .اإلرهاب ملكافحة العاملية املتحدة األمم اسرتاتيجية تنفيذ إىل األعضاء

 
 املشرتيات بشأن النموذجي األونسيرتال قانون( األونسيرتال) الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة اعتمدت
 واخلدمات، واإلنشاءات السلع الشرتاء 1994 عاميف  النموذجي هقانون األونسيرتال استكمل والذي العامة،
 يهدف نص وهو ،" قضائية نظر وجهةمن : احلدود عرب اإلعسار بشأن النموذجي األونسيرتال قانون" عن فضال
 العامة املشرتيات يف عمله واصل مث. للحدود العابرة اإلعسار قضايا يف للقضاة والتوجيه املعلومات توفري إىل

 يف املستقبل يف العمل واعترب األمنية، واملصاا اإلعسار قانون اإلنرتنت، عرب املنازعات وفض والتوفيق والتحكيم



 

 

 واحمليط آلسيا اإلقليمي األونسيرتال مركز إنشاء على اللجنة وافقتو . األصغر والتمويل اإللكرتونية التجارة جماالت
 .كوريا  مجهورية يف اهلادئ

 

املقرتحات املتعلقة و مور األ بعضبتعزيز دور املنظمة النظر يف و املتحدة  األمماللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق وواصلت 
تنفيذ أحكام امليثاق و هبدف تعزيز املنظمة،  ذل و ،  مواضيع أخرى ضمن، الدوليني األمن السلم و ةنيابص

 .املتضررة من تطبيق اجلزاءاتاملتعلقة بتقد  املساعدة إىل الدول الثالثة 

 
يف ، مبا  املتحدة لدى األمم البعثات الدائمة القضايا اليت أثارهتا جلنة العالقات مع البلد املضيف عددا من تناولتو 

 البعثات وأمن التأشريات إصدار يف والتأخري الدويل اجملتمع عضاءأل ملساعدةا نشطةاألب املتعلقة قضاياال ذل 
 .السيارات ومواقف والنقل وأفرادها

 
 يف مبا ،عضو دولة 150 من كثرأل القانون سيادة جمال يف املساعدة املتحدة األمم قدمت ،2011 عام خالل
 .السالم وبناء والنزاعات التنمية جماالت يف ذل 
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 قضايا قانونية :الجزء الرابع
 (1391-1356)ص  الفصل الرابع
 قانون البحار

 

 السلطة؛ 1323 املؤسسات املنشأة مبوجب االتفاقية، :1308 ،بشأن قانون البحاراتفاقية األمم المتحدة 
 ؛1325 القاري، اجلرف حدود جلنة ؛1324 البحار، لقانون الدولية احملكمة ؛1323 البحار لقاع الدولية
 البحرية، البيولوجية املوارد ؛1327 العاملية، البحرية البيئة تقييم ؛1325 باالتفاقية، صلة ذات أخرى تطورات
 شؤون شعبة ؛1328 القرصنة، ؛1328 ، املتحدة ألممل الرمسية غرياملفتوحة  التشاورية العملية ؛1328
 .1328 ،البحار وقانون احمليطات

 

 1982 مم املتحدة لقانون البحارتفاقية األال القبول العاملي تعزيزمم املتحدة األ واصلت ،2011 عام يف
فظ وإدارة حب يتعلقواآلخر تنفيذ اجلزء احلادي عشر من االتفاقية ب ، أحدمها يتعلقالتنفيذيني اخلاصني هباواالتفاقني 

 .التوايل على االرحتالا كثرية امسرصدة األأرصدة السمكية املتداخلة املناطق و األ
 
واحملكمة الدولية لقانون  السلطة الدولية لقاع البحار،  -االتفاقية  أنشئت مبوجباملؤسسات الثالث اليت  تعقدو 

 .العام هذادورات خالل عدة  –ي البحار وجلنة حدود اجلرف القار 

  



 

 

 قضايا مؤسسية وإدارية والقضايا المتعلقة بالميزانية: الجزء الخامس
 (1374-1351)ص  :الفصل األول

 مسائل إعادة الهيكلة والمسائل المؤسسية المتعلقة باألمم المتحدة
 

 األمم يف القبول ؛1353 ،المسائل المؤسسية .1351 صالح،برنامج اإل :1351 ،إعادة الهيكلة مسائل
اجمللس االقتصادي  ؛1358 جملس األمن، ؛1354 اجلمعية العامة، ؛1353 اجلدد، ألعضاءل املتحدة

 أخرى، تنسيقيةمسائل  ؛1360 ليات املؤسسية،اآل :1360، والتعاون الرقابةالتنسيق و .1359 واالجتماعي،
 أخرى، تعاونيةمسائل  ؛1362 التعاون مع املنظمات، :1362 ،األمم المتحدة ومنظمات أخرى .1362
 .1422 مم املتحدة،شاركة يف عمل األامل؛ 1369

 
 عن املنظومة نطاق على املتحدة األمم متاس  تعزيز إىل الرامية اجلهود العامة اجلمعية واصلت ،2011 عام يف

 هذا ويف. التنمية أجل من املتحدة األمم ملنظومة التنفيذية األنشطة إدارة لتعزيز املؤسسية الرتتيبات تبسيط طريق
 توحيد" من املستفادة للدروس مستقل تقييمراء جل اإلدارة فريق إىل خرباء تسعة شباط يف العام األمني عني ،الصدد
 .قيد التجربة" األداء
 
 األمم أجهزة وعالقة ودورها اجلمعية، عمل أساليبو  العامة اجلمعية تنشيط على املخصص العامل الفريق ركز

 الذاكرة وتعزيز العام، األمني وتعيني واختيار تنشيط، على اجلمعية قرارات وتنفيذ األخرى،ب الرئيسية املتحدة
 الدورة توافتتح الثاين، كانون  يف والستني اخلامسة الدورة اجلمعية استأنفتو . اجلمعية رئيس ملكتب املؤسسية
 والسيطرة الوقايةو  اإليدز؛و  لشباب؛ال تتعلق املستوى رفيعة اجتماعات وعقدت. ايلول 13 يف والستني السادسة

 على والقضاء املستدامة التنمية سياق يف واجلفاف األراضي وتدهور التصحر معاجلةو  املعدية غري األمراض من
 املؤمتر يف اعتمد الذي ديربان عمل برنامج إلعالن العاشرة الذكرى مبناسبة تذكاري اجتماع تعقد وكذل  الفقر؛
منحت . تعصب من بذل  يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز العنصرية ملكافحة 2001 لعام العاملي
 .اأعماهل يف للمشاركة واإلقليمية الدولية املنظمات من لعدد مراقب حالة اجلمعية
 
من  ها عمليات حفظ السالم وغري و للتعامل مع الصراعات اإلقليمية،  ارمسي اجتماعا 225األمن  عقد جملسو 

 .من الدولينيالسلم واأل احلفاظ علىاملتصلة ب القضايا

  
رفيع املستوى مع  خاصا   ضافة اىل دورته التنظيمية و املوضوعية، عقد اجمللس االقتصادي واالجتماعي اجتماعا  باإل

مم ، ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر األ(جمموعة البن  الدويل وصندوق النقد الدويل) مؤسسات بريتون وودز
 .املتحدة للتجارة والتنمية
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جلنة الربنامج والتنسيق تقرير االستعراض العام السنوي جمللس الراساء  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
 
 193 ءعضااأل عدد بلبحيث  املنظمة، يف عضوا السودان، جنوب مجهورية جديدة، دولةأصبجت  ،متوز يف
 .دولة

  



 

 

 قضايا مؤسسية وإدارية والقضايا المتعلقة بالميزانية: الجزء الخامس
 (1405-1375)ص  الفصل الثاني

 تمويل وبرمجة األمم المتحدة 
 

 ؛1375، 2011-2010 مابني لفرتةل يزانيةامل :1375 ، مم املتحدةميزانية األ .1375 ، الوضع المالي
 .1399 ،تقييمال :1399 ،مساهماتال .1328، 2013-2012 مابني لفرتةل امليزانية الربناجميةخمطط 

والمالي لألمم  داري واملايلداء اإلاستعراض األ ؛1402 ممارسات اإلدارة املالية، :1401 ، مراجعةالالحسابات و 

 .1405 الربنامج،أداء  :1404 ،تخطيط البرامج. 1403 ، المتحدة

 

. العاملي املايل املنا  من الرغم على عام، بشكل إجيابيا املتحدة لألمم املايل الوضع كان  ،2011 عام خالل
 مليار 12.5 مع مقارنة ،دوالر أمريكي مليار 11.7 إىل اخنفضت اإلمجالية التقييمات كان  العام، هناية وحبلول

دوالر  مليون 454 بقيمة أعلى، كانت  املسددة غري املقررة املسامهات جمموع. 2010 عام يف دوالر أمريكي
 مليون 351 من ارتفاعا السالم، حفظ عملياتوشهدت  دوالر أمريكي، مليار 2.6 العادية للميزانيةو  أمريكي

دوالر  مليون 94 بوجود أقل كانت  النقد أرصدة و. دوالر أمريكي مليار 2.5إىل  2010 عام يف دوالر أمريكي
مليون دوالر  529 إىل األعضاء للدول املستحقة الديون اخنفضت حني يف العادية، امليزانية يف متوفر أمريكي
 .دولة 143 إىل بالكامل العادية امليزانية يف اشرتاكاهتا تسدد اليت األعضاء الدول عدد زادأمريكي. 

 
  حيث زادت القيمة 2011-2010 لعاميمليزانية املنقحة ااجلمعية العامة  اعتمدتيف كانون االول، و 

 وزيادة دوالر أمريكي، 5.416.433.700إىل  2010اليت وافق عليها يف عام  دوالر 5.367.234.700
 دتاعتم كما .دوالر أمريكي 601.279.800 إىل دوالر أمريكي 8.308.000 من اإليرادات تقديرات
 .دوالر أمريكي 5.152.299.600 جمموعها بلبواليت  2013-2012 لسنتنيل لفرتة املنقحة امليزانية
 يف األعضاء الدول ملسامهات املقررة األنصبة جدول إعداد منهجية يف النظر إعادة االشرتاكات جلنة واصلت
 العامة اجلمعية واصلت. سنوات لعدة الدفع عملية خالل من املتأخرات دفع وتشجيع املتحدة األمم ميزانية

 األمني أحال العام، وخالل. املالية إلدارة املمارسات ذل  يف مبا للمنظمة، واملايل اإلداري األداء كفاءة  الستعراض
 االستشارية اللجنة وعمل ،ةالعام الدولية احملاسبية املعايري تنفيذ حالة بشأن العامة اجلمعية إىل تقاريرال العام

 .االستئمانية الصناديق وإدارة للمراجعة املستقلة
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 قضايا مؤسسية وإدارية والقضايا المتعلقة بالميزانية: الخامسالجزء 
 (14145794-1406)ص  الفصل الثالث

 مسائل إدارية والمسائل المتعلقة بالموظفين
 

 فيعلومات نظم امل ؛1411، املؤمترات؛ إدارة 1406 ،الرقابةصالح االداري واإل :1406 ،المسائل االدارية
 األمني تعيني ؛1427 ، الموظفين شؤون. 1421 مم املتحدة،األ وممتلكات مباين؛ 1419 مم املتحدة،األ

؛ 1439 ،األخرى شؤون الموظفين؛ 1435 املوظفني ، سالمة وأمن ؛1428، شروط اخلدمة ؛1427 العام،
 إقامة العدل، ؛1448، بالسفر مسائل متعلقة؛ 1447 ، الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

1448. 

 

 عمل ذل  يف مبا داري للمنظمة،داء اإلجلمعية العامة وهيئاهتا الفرعية استعراض األا واصلت  ،2011ل عام خال
 على فيه وافقتحيث  املشرتكة التفتيآل وحدةو  للمراجعة املستقلة االستشارية واللجنة الداخلية، الرقابة مكتب
 كذل   اجلمعية استعرضتو . التنظيمية والكفاءة املساءلة وآليات الداخلية، الرقابة لتحسني اهليئات تل  توصيات
 الرئيسية اخلطة تأثريو  املؤمترات؛ ومرافق خدمات من واالستفادة االجتماعات إدارة على املؤمترات جلنة توصيات
 اجلمعية طلبتو . الرتمجة الفوريةو  بالرتمجة املتعلقة واملسائل االجتماعات؛ ومرافق خدمات على الرأمسالية لألصول
 التآزرو  مبتكرة، أفكار على التعرف هبدف وذل  املؤمترات، خدمات مراجعة يقرتح أن العام األمني إىل العامة
 املبادرات من اثنني ينفذ أن العام األمني إىل العامة اجلمعية طلبت كما.  التكاليف لتوفري التدابري من وغريها احملتمل
 إدارة لتحسني وهي الشأن، هذا يفحزيران  تقرير يف احملددة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على األربع

 الرغم وعلى. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مرنة حتتية بنية وإنشاء للشركات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 وظائف توفري يف الثانية مرحلته دخل الذي أوموجا املؤسسات موارد ختطيط مشروع التنفيذ يف يف التأخري من

 .املتبقية
 اعمار العادة وخطط املتحدة لألمم العامة األمانة مب  لتجديدالرئيسية  اخلطة تنفيذ يف كبري  تقدم هناا كان
 االسرتاتيجية اخلطة إعداد يف احملرز لتقدمعن ا دراسة نتائج أيضا العام األمني قدمو . متقدمة مرحلة يف كانت  املب 
 ملراحل متعدد حتديث يارص وأوصى. لتدهورل حامسة نقطة إىل وصل والذي جنيف، يف األمم قصر يف للرتاث
 .سنوات مثاين ملدة األجل متوسطة

 
 فرتةل املتحدة لألمم عاما أمينا مون كي  بان السيد تعيني ب عادة األمن، جملس من توصية على بناء اجلمعيةوقامت 
 .2016 كانون األول  31 يف وتنتهي 2012 كانون األول  1من  سنوات عس
. مم املتحدةجلنة اخلدمة املدنية الدولية شروط خدمة املوظفني يف النظام املوحد لأل ت، استعرضالعام هذاوخالل 

 التعليم، منحة ومنهجية األداء، إدارة مسائل بشأن توصياهتااملتعلقة  توصيات اللجنة اجلمعية العامة وقد اعتمدت
. العائلة خارج العمل مراكز يف للموظفني املنقح واالستجمام الراحة وإطار الدنيا،/  األساسية املرتبات جدولو 



 

 

 العام األمني  قدت من الرغم على عنيفة، هلجمات همعو خض املتحدة األمم أفراد واصل واألمن، لسالمةل وبالنسبة
 وضعت قدف املتحدة، لألمم األمن إلدارة بالنسبة أما. السابق العام يف املتضررين املوظفني عدد خنفاضال

 .األمنية التصاريح بشأن جديدة سياسة عن فضال بديلة، عمل وطرائق نقلوال إخالء على جديدة سياسات
 

 نياملشرتك املوظفني على وحدةامل تقاريرال من عددا اجلمعية إىل العام األمني أحال البشرية، املوارد ب دارة يتعلق وفيما
 سياسات واعتماد العامة؛ األمانة يف املديرين كبار  وتعيني اختيارو  احلياة؛/  العمل بني والتوازن الوكاالت بني

 الصراع أخالقيات قضايا تناولتو . املتحدة األمم منظومةيف  الطبية اخلدمة من كجزء  املهنية والصحة السالمة
 انتهكوا الذين املوظفني ضد املنظمة اختذهتا اليت التأديبية واإلجراءات وظائفهم، ممارسة يف املوظفني هتم ومشلت
 .األخالق قواعد
 

 يف للقضاة السلوا قواعد مدونة نفاذ لبدء دعوات صدرتو . العدل دارةإل اجلديد النظام تنفيذ اجلمعية واصلت
 الشكاوى مع للتعامل آلية وجود وإىل املتحدة، لألمم التابعة االستئناف واكمة النزاعات واكمة املتحدة األمم
 .القضاة ضد




