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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة الرابعة والسبعون  الدورة الثالثة والسبعون

   من جدول األعمال 66البند 
   بناء السالم واحلفاظ على السالم

   
 السالمبناء السالم واحلفاظ على   

  
 تقرير األمني العام  

  
 مقدمة - أوال 

، يف االجتماع ال فيع املســـــــتعي لالماية الاامة، ويف دماهة إدمت ا د  2018يف نيســـــــا         - 1
جماس األمن، جــدُ ا التماا األمم املتحــدة  بنــام الســـــــــــــــقا وان ــاخ عايــعا ويف ال  ا  ن املت ــ  ن يف عــاا 

( (2016) 2282 وإ ا  اجملاس 262 70املتاا ني ابستا اض هيك   نام السقا )إ ا  اجلماية  2016
 كد  الدول األعضـام  نع يف مني تتحم  انكعما  املسـلولية األسـاسـية عن  نام السـقا وان اخ عا  

    ا  املم د من  ج   نام جمتماا  السقا، ميكن لاملتمع الدويل، مبا يف ذلك منظعمة األمم املتحدة،  
ا ويف ت      لاــاا   الســـــــــــــــقاعن  نــام الســـــــــــــــقا وان ــاخ عا   2018مســــــــــــــــاملـة وإـاُ ة عا  الاـــــــــــــــمُع

(A/72/707-S/2018/43 ،إــدمــخا ما  مــا اســـــــــــــــتلــد من مااعمــا  عن الت ــدا ا    يف تن يــ  ال  ا  ن )
من ال  ا  ن  3خا تعصيا  حمدُة ملااجلة الثغ ا  ال ائمةا و  د ِّا ه ا الت     امل دا عمق ابل   ة إدم كما

وإ ا   276 72 شــــــــــت  متا اة ت     األمني الااا عن  نام الســــــــــقا وان اخ عا  الســــــــــقا )إ ا  اجلماية 
ة يف (2018) 2413اجملاس  (، ما  ما اســـــــــــــــتلد من مااعما  عن تن ي  التعصـــــــــــــــيا  وا يا ا  العاُ 

الت     الســــا ا، مبا يف ذلك ما  تااا من ا  تمع    نشــــاة األمم املتحدة لبنام الســــقاا وف   ماليا تن ي  
ة يف ت      لااا العا 42تعصية من التعصيا  الــــــــــــــــ  38 ا و ام َ  ت دا حمدُو يف    ع تعصيا  2018ُ 

تتااا ابلتمع  ، ال   هع من ااتاــاا الدول األعضــاما و نم    ه ا الت      بني الت دا اجلا   دم ا   
عمعما، فمن الســا ا ألوانع إياا ال عائد الكب ة لااد د من ه   التعصــيا ا وعا  اع ما هابخ اجلماية 

، ســــــــــتإدا اقل ُو  ا ال ا اة والســــــــــباني ت    ا م اــــــــــق عن اســــــــــتم ا  تن ي  ال  ا  276 72ها يف إ ا  
ة يف ت      لاا 262 70  ا2018ا والت دا ا    يف تن ي  التعصيا  وا يا ا  العاُ 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/72/707
https://undocs.org/ar/A/RES/72/276
https://undocs.org/ar/A/RES/72/276
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اتساااااااااا العملياس والساااااااايا اااااااااس لاعسيس الدعا ا قدم لبناء السااااااااالم واحلفاظ  - اثنيا 
 السالم على

عن  نام الســـــقا وان اخ عا  الســـــقا يف    من  2018متثاخ ال ســـــالة ال ئيســـــية لت      لااا  - 2
، اســـــتم   2016الضـــــ و   تام م اتســـــاد اجل ُع الدولية ُعما  لاحكعما  العهنية وذـــــاع اا ومن  عاا 

يف ذلك اجلماية الاامة  المايُة يف عدُ العاثئا ا تامية لا يئا  انكعمية الدولية التا اة لألمم املتحدة، مبا
ـــــدم  م  عا  وجماس األمن واجملاس االإتاـــــــــــــــــــاُ  واالجتمـــــاعيت و وجماس م عد ا نســـــــــــــــــــا ، ال  ت

ا واألهم من 2018و  2017وثي ة ســــــنعاي يف عاميت  80لتاــــــ  د   كث  من  “عا  الســــــقا ان اخ”
  اخ عا  السقااك  ذلك    الاد د من الدول األعضام إد  ُجمخ يف سياسا ا العهنية هنلا لاح

وواصــاخ جلنة  نام الســقا،  عصــ  ا منما مكعميا ُوليا م س ومك ســا، تام م اتســاد الســياســا   - 3
ُعما لابادا  املتضـــــــ  ة من النماعا  عن ه  ا اجلمع  ني الشـــــــ كام من ُاا  األمم املتحدة واا ج ا من 

ا و اتمخ االجتماعا   شــــــــت    ع  ة اقل املناإشــــــــا  ا إايمية واملعاخلــــــــياية وا اصــــــــة  بادا  حمد ُة
 يســاو وكعلعمبيا وليماي ومنا ة الســام  ون ها  -  ف   يا العســا  وســ   النكا وســ اليع  ونامبيا ونينيا

من البادا  واملناها، ف صــــــــا منتظمة ملناإشــــــــة التحداي  وامل اه  الســــــــياســــــــية واالجتماعية واالإتاــــــــاُ ة 
العهين وا إايميتا واســــــتم  تام م الدو  االســــــتشــــــا   ال   تضــــــااع  ع  وا منائية واألمنية عا  املســــــتع ني

الالنة لدي جماس األمن، وال سيما عندما  كع  اجملاس  ادُ النظ  يف استا اض عمايا  م ظ السقا 
 S/PRST/2017/27والباثـا  الســـــــــــــــيـاســـــــــــــــيـة ا ـاصــــــــــــــــة وا ضـــــــــــــــ ـا تـد فيـا، وف ـا لابيـانني ال  ســـــــــــــــيني 

ا ويف ه  ن البيانني  عاُ اجملاس أتكيد اعتمامع ال ياا ابنتظاا  ااب مشـــــــــع ة حمدُة S/PRST/2018/20 و
 ا، و وخلـــــَر ُوَ  واســـــياتيلية ومعجن ة من جلنة  نام الســـــقا والتداول  شـــــت  تاك املشـــــع ة واالســـــت اُة من

الالنــة يف ك ــالــة اليكيم   عة عا  األولعاي  العهنيــة لبنــام الســـــــــــــــقا والتنميــة، ويف ُعم الن   املتكــاماـة، 
 وتام م املساملة، وتباُل املما سا  اجليدة، وتيس  دإامة ذ اكا   وسع نااإاا

تاـــدُة األ اـــاُ لتح يا فمن  جـــ  تعجيـــع عمايـــة  ـــد ـــد وال ـــة  اثـــة األمم املتحـــدة املتكـــاماـــة امل - 4
االســــــت  ا  يف   ع  ة  ف   يا العســــــا ، عا  ســــــبي  املثال، إدمخ جلنة  نام الســــــقا املشــــــع ة ا اية د  
جماس األمن  شــــــت  عناصــــــ   نام الســــــقا يف العال ةا ومن  ج  دعاُة التشــــــكي  املســــــت باية ملكتب األمم 

 2019اــد اكتمــال الــدو ة االنت ــا يــة يف عــاا  يســــــــــــــــاو   - املتحــدة املتكــامــ  لبنــام الســـــــــــــــقا يف نينيــا
، ع د  الالنة اجتماعا  إب  مداوال  اجملاس من  ج  تمو د اجملاس ((2019) 2458اجملاس  إ ا )

 يســــــاوا وعا د  جاســــــة ةاوا  ن   وية  ني اجملاس والالنة  - آب ام من خمتاف اجل ا  املانية عن نينيا
،  غية دهقع اجملاس عا  مســــــــــــتلدا  2019إب   اي ة اجملاس د   ع كينا فاســــــــــــع ومايل يف مذا  ما ا 

 عم  الالنة وصندود  نام السقا يف ه  ن الباد ن ويف منا ة السام   عجع  عما
ية لالنة  نام الســــقا، ع د  الالنة مناإشــــا  خماــــاــــة ويف دها  تن ي  االســــياتيلية اجلنســــان - 5

لالعانب اجلنســانية لامايا  االنت ال ومتع   املســاواة  ني اجلنســني يف  نام الســقاا وع د  الالنة   ضــا 
اجتماعا عا  هامش الدو ة الثالثة والستني لالنة وخلع امل  ة ملناإشة  وجع اليا ط  ني نعع اجلنس وانما ة 

 والسقا والتنميةا االجتماعية
وفيما  تااا ابلدو  ال   ت عا  ع جلنة  نام الســــــقا  عصــــــ  ا صــــــاة وصــــــ  مع ا يئا  انكعمية  - 6

ة يف  الــدوليـــة األا ي،  اتمــخ جاســـــــــــــــــة التحـــاو  ن  ال ويـــة األو   ني اجلمايـــة الاـــامــة والالنـــة املا ُع

https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/27
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شة األولعاي  املتاا ة ابن اخ عا  السقا ف صة لتام م التااو   ني ا يئتني ومناإ 2019مذا  ما ا  26
و نام الســـــقا، ىا  ُي د  دصـــــدا  معجم مشـــــيو ل ئيس اجلماية و ئيس الالنةا و كم انعا  املشـــــيو  ني 

عا  الاـــــــــــــــق   ني تغ  املنا   2018الالنة واجملاس االإتاـــــــــــــــاُ  واالجتماعيت ال    ج َ  يف عاا 
ان اخ عا  الســـــــــــقا يف منا ة الســـــــــــام ا و ذـــــــــــلع الالنة عا  والتحداي  ال  تعاجع  نام الســـــــــــقا و 

و ها  االســت اُة من ه   ا ما  واســتكشــال الســب  الك ياة مبعاصــاة االخلــاقع  دو ها االســتشــا   ُو
 كااة وص ، مس مة    لك يف تام م االتساد  ني األج مة ال ئيسية لألمم املتحدةا

ُولـــة من الـــدول  151ال   ها تا ـــا د  أت يـــد و ُ  مبـــاُ ة الامـــ  من  جـــ  م ظ الســـــــــــــــقا  - 7
مشـــيكة  شـــت  عمايا  األمم املتحدة نظ الســـقا  دل تام م  نشـــاة م ظ  التماما  األعضـــام  عق 

السقاا وتساط ه   االلتماما  الضعم عا  ُو  جلنة  نام السقا، و مهية تمو د  اثا  األمم املتحدة ال  
تســــــا  ســــــتشــــــ ل املســــــت ب ، واســــــت داا عمايا  م ظ الســــــقا هنالا ذــــــاماة مت  مب ام  انت الية  دعم م

 وتشا كية، و مهية الش اكا  يف ة يا نتائ  مستدامةا
وال  مال منع وإعع األ ما  يف صــــــــميم اجل ُع ال امية د  ان اخ عا  الســــــــقاا وكما ســــــــبا     - 8

ســـــــــــــــب التنميةا و عف  املنع ال اال  كد ، فإ  منع األ ما   ن   األ واح و عف  األمعال و اـــــــــــــــع  مكا
 ايع  ُوال  ســـنعاي لاباد املتضـــ   واجملتمع الدويل مااا وتشـــك   70لنشـــعل النماعا  ومد  ما  اـــ  د  

العإا ة من األ ما  املتاا ة ابملنا    ضا ةداي  ساسيا يف عا سا وه   األسبال تبني ِّ ملاذا جااخا العإا ة 
، عا  ك  من الاـــــاد ال ا   وا إايميت والاامليت،  عصـــــ  ا عامق مشـــــيكا  ولع ة يف  يع  عمال املنظمة

 ني مســا ا  ا صــقح الثقثةا وإد وصــ خا من اَق العإا ة ال   وخلــاتاع  نع  ُاة تنظيمية وث افية ودُا  ة 
ا  ُاااية متك ِّن منظعمة األمم املتحدة من ة يا االســـــــــــــــت اُة ال اـــــــــــــــعي من املعاُ  وال د ا  ال ائمة ُعم

لادول األعضــــــاما وابســــــت داا من ليا  حمســــــنة لاحد من امل اه  و نام ال د ة عا  الاــــــمُع من  ج  
تعجيع املناإشا  ا إايمية املنتظمة  شت  العإا ة ال  تدم  ال كائم الثقث،    التنمية، وم عد ا نسا ، 

لك الة ت دمي الدعم لادول  والســـــــــــــــقا واألمن، تام  منظعمة األمم املتحدة ســـــــــــــــع ة عا  اع  كث  فاالية
األعضـــــــــــام يف العإخ املناســـــــــــب وعا  اع   كم عا   نام ال د ة عا  الاـــــــــــمُع عا  الاـــــــــــايد ن العهين 
وا إايميت يف وجــع جممععــة واســـــــــــــــاــة من امل ــاه  ال  ميكن    ت عض اجل ُع ال اميــة د  ة يا  هــدال 

 التنمية املستدامةا
ة األمم املتحدة الاماياتية عا  نااد ال كائم الثقث ومع  يع وال  مال ة يا االتساد يف مشا ك - 9

الش كام املانيني ميث   ولع ةا ومن األمع  األساسية لتح يا املم د من االتساد جممععةا ا صقما  املتآ  ة 
 ال  اإيمتا ا من  ج  دعاُة هيكاة  كيمة الســـــــــــــــقا واألمن، ودعاُة تنظيم املنظعمة ا منائية، ودصــــــــــــــقح
الامايا  واملما سا  ا ُا  ةا ومن األمع  املشيكة يف ه   ا صقما  دعااما األولع ة لتح يا املساواة 

ا وابملث ، تاب ل ج ُع ماليا لتام م 2017 ني اجلنسـني عا  النحع ا دُ يف اسـياتيلي  الاـاُ ة يف عاا 
ة  فضـــــــــــــــ  الاا ع الدويل لامنظمةا ومن  التمثي  اجلغ ايف الااُل وك الة    تاكس األمانة الاامة  اـــــــــــــــع  

، ت سـ خ هياك  جد دةا وتام  االتسـاد عا  نااد  كيمة السـقا واألمن من 2019الثاين  نا    كانع 
الامايايت ا إايميت ال    تع  مســــلولية ُعم اتباع هن   كث   -اقل دنشــــام ا يك  األماُ  الســــياســــيت 
وتام  االتســاد   ضــا من اقل دُماق مكتب ُعم  نام السـقا  مشعال لبنام الســقا وان اخ عا  الســقاا

ودُا ة الشلو  السياسية سا  ا يف دُا ة الشلو  السياسية و نام السقا، ومن اقل تنشيط مكتب الدعم 
 عن ه  ا ن   عدُ من العظائفا
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دا ا و وجد  ه   ا صـــــــــقما  ف صـــــــــا لتحســـــــــني الدعم املتكام  ال   ت دمع املنظمة يف املي - 10
فاا  ســبي  املثال، ف ي الام  ماليا يف دها   كيمة الســقا واألمن عا  ت ييم املعاممة  ني االســياتيليا  
ا إايميــة وعمايــا  الســـــــــــــــقا يف منا ــة البح ا  الكمي وال    األف   يت، وتام م اجل ُع املتكــاماــة لبنـام 

 ف   يا العسا  ومايل، وتشليع  ايُة تنسيا  السقا وم ظ السقا عا   ساا املمااي النسبية يف   ع  ة
 اجل ُع واتباع هن  مشيكة يف الش د األوسط ومنا ة السام  ون ل البا ا ا

ومن األولعاي    ضا ختايط ودُا ة عمايا  االنت ال يف  اثا  األمم املتحدةا وميكن    تشم   - 11
متادُة األ ااُ  و ســـــــحب ا،  و االنت ال من عمايا  االنت ال يف الباثا  ا  ض التد فيت لاماية ســـــــقا 

عماية م ظ ســــقا متادُة األ ااُ د   اثة  صــــغ  ن ظ الســــقا  و  اثة ســــياســــية ااصــــة  و وجُع ف  ا 
إا   لألمم املتحدةا و عاصـــ  املشـــ وع املشـــيو  ني   سم  األمم املتحدة ا منائيت ودُا ة عمايا  الســـقا 

الســــقا  شــــت  عمايا  االنت ال ال  ت عا  ا األمم املتحدة يف ســــياإا  ودُا ة الشــــلو  الســــياســــية و نام 
الباثا ، ت دمَي الدعم املتاــــــــــ  ابالنت ال د  البادا  الســــــــــتة التالية ذا  األولع ة، وهيت    ع  ة الكعنغع 

ا  والكعنغع وليماي ومايل وها  ا و شم  ه ا الدعم نشَ  مت - الدمي  اهية ونينيا  ااني  يساو والسُع
يف جمال االنت ال، وتنظيم تد  با  مت اـــاـــة، ووخلـــع معاُ د ذـــاُ ة ُو اســـا  معل الد وا املســـت اُةا 

،  صــد  ا تعجي ا  شــت  ختايط عمايا  االنت ال،  ســت يد من ســياســة امل ام  2019ويف ذــباف فما   
ة الت ييم والت ايط االنت الية لألمم املتحدة يف ســــــياد ا  ض التد فيت لاباثا   و ســــــحب ا ومن ســــــياســــــ

املتكاماني، و كما ما من  ج  ُعم الت ايط املشيو املبك  ال ائم عا  م عد ا نسا  والتحاي  امل اعيت 
 لقعتبا ا  اجلنسانية، وك الة التمع   واملساعدة التشغياية ومقو املعظ ني الكايفا

اُ األف   يت واألمم املتحـــدة يف ويف ُا فع ، ميـــت  تم ا  ض التـــد فيت لاامايـــة امل تااـــة لقةـــ - 12
، تامــ  الباثــة وف  ا األمم املتحــدة ال ا   مع 2020ُا فع  ال  ةضـــــــــــــــ  لا  وق ياعل مم  ا   عنيــع 

النظ ام انكعميني يف    ع والاي  يف ُا فع  عا     ع  ولعاي  انت ـــــــاليـــــــة هيت  ســـــــــــــــيـــــــاُة ال ـــــــانع  
ة لاســـــــــكا  النا مني واجملتماا  املضـــــــــي ةل و نام والادالة وا صـــــــــقميا (ل ودفاُ ماعل ُائم الشـــــــــ هة)

عما لاماية االنت ال،  ال د ا  يف جمال م عد ا نســـــــــا ل وت دمي ا دما  ال ع  ة لامشـــــــــُ  ن ُاااياا ُو
مايع  ُوال  لاتمع   المسجميت من امليمانية امل   ة  15واخلــــــــع يف تاــــــــ ل ف  ا األمم املتحدة ال ا   مبا  

ة من صـــــــــــندود  نام 2019 2018لاباثة لا ية  ا وســـــــــــيكع  لامعاُ  ا خلـــــــــــافية، مبا يف ذلك تاك العاُ 
الســـــــــقا،  مهية ابلغة لتمكني ال   ا ال ا   من  ايُة  نشـــــــــاتع وتعســـــــــيع نااد وجُع  لدعم انكعمة يف 

  يع  اام ُا فع  عند ا وق الاماية امل تااةا
ل من  دعداُ اسياتيلية ا  وق ذا  الن اف ويف ها  ،  تعاص  الت ايط املتكام  لاماية االنت ا - 13

ا وت تكم اسياتيلية االنت ال 2018امل جاية لباثة األمم املتحدة لدعم نظاا الادالة يف ها   يف  وائ  عاا 
، ال    اكس 2021-2017عا  دها  عم  األمم املتحدة لامســـــــــــــــاعدة ا منائية ا اا ابلباد لا ية 

، مبا يف ذلك عناصــــــــــــــ  من الن اف 2030 وف ا  اة التنمية املســــــــــــــتدامة لااا ال ؤ ة الاع اة األج   ا  
امل جاية لاباثةا و شـــــــــــــــدُ االإياح ال   إدمتع  شـــــــــــــــت  وجُع األمم املتحدة يف الباد عا  ذـــــــــــــــك  كيا  
لامتا اة، مبا يف ذلك  اثة ســــــياســــــية ااصــــــة وف  ا إا   مام ، عا  اليا ط ال ع   ني الســــــقا واألمن، 

دة ا نســــانية، وم عد ا نســــا  والتنمية، مع م اعاة املســــاواة  ني اجلنســــني يف  يع تاك اجملاال  واملســــاع
األ  اة، و مهية وجُع  ؤ ة متكاماة هع اة األج  تضــــمن معاصــــاة األمم املتحدة ت دمي الدعم  إاــــ  إد  

 من الك امة وال االيةا
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ا    تكع  م اعية لقعتبا ا  اجلنســـــــــــــــانية و نبغيت لامايا  االنت ال والت  يض التد فيت   ضـــــــــــــــ - 14
ابســــــــــــتم ا ، من اقل دُ اق ا ما  والتحايق  ذا  الاــــــــــــاة ود قم االهتماا العاجب لامســــــــــــاواة  ني 
ة يف إ ا  جماس  اجلنسني ومتكني امل  ة يف السياإا  االنت اليةا ويف ه ا الادُ، واستلا ة لاتعصيا  العاُ 

(، ت عا دُا ة S/2017/861عن امل  ة والســـــــــــــــقا واألمن ) 2017وت      لاـــاا  (2015) 2242األمن 
األمم عمايا  الســـــــقا وهيئة األمم املتحدة لامســـــــاواة  ني اجلنســـــــني ومتكني امل  ة، ابالذـــــــياو مع   سم  

إبهقد مباُ ة مشــيكة  املتحدة ا منائيت ودُا ة الشــلو  الســياســية و نام الســقا ومكتب ُعم  نام الســقا،
، ُعمخ املباُ ةا تنظيم ما ا  عم  لتحاي  النماع  اـــــــــــــــع ة م اعية لقعتبا ا  2018   بيةا ويف عاا 

ا فع ، ذـا كخ في ا ىثق  عن منظما  اجمل ذـد  ا   ضا اجلنسـانية يف ليماي ُو تمع املدين النسـائية، واسـيا
يف الت ايط لاماية االنت ال ال  ت عا  ا األمم املتحدة يف ُا فع ، ويف دج ام استا اض  ها  عم  األمم 

 املتحدة لامساعدة ا منائية يف ليمايا
عاممة عماع و  عا مكتب ُعم  نام الســـــقا، يف دها  دُا ة الشـــــلو  الســـــياســـــية و نام الســـــقا، مب - 15

الامايايت اجلد د، ابلتااو  العثيا مع الشـــاب ا إايمية  - عا  اع متما د مع ا يك  األماُ  الســـياســـيت
يف جمال األولعاي  ال ا  ة وا إايميةا و تم تام م جلنة  نام الســقا وصــندود  نام الســقا   ضــا من اقل 

لك  ســـــبب ا تباف الام  الســـــياســـــيت  اا  اع  كيمة الســـــقا واألمن  كما ا و ســـــ م ك  من ما في ا، وذ
ا ويف ذــباف فما    ، إاا ك  من األمينة الاامة املســاعدة 2019 فضــ  ابلتحاي  والت ايط والمجمة واملعاُ 

لشــلو   ف   يا واألمني الااا املســاعد لدعم  نام الســقا، ابلتااو  مع مد   املكتب ا إايميت لادول الا  ية 
ا  الســـــــتا اض األعمال التحضـــــــ  ة لا  ض يف   سم  األمم امل تحدة ا منائيت،  باثة مشـــــــيكة د  الســـــــُع

التد فيت لااماية امل تااة ون   مســـــلوليا ا د  انكعمةا وابملث ، وكدلي  عا  تعثيا التنســـــيا  ني ج ُع 
 ئيس  نام الســـــــقا وم ظ الســـــــقا يف عمايا  الســـــــقا، انضـــــــم األمينا  الااما  املســـــــاعدا  عين ما د  

تشـــكياة   ع  ة  ف   يا العســـا  التا اة لالنة  نام الســـقا يف ال ياا  ماي ة د  ابنغيت الســـتكشـــال الدعم 
املشـــــيو ال   ميكن    ت دمع جلنة  نام الســـــقا وصـــــندود  نام الســـــقا د  الباد يف  ع ال تعإيع ات اد 

ســــاف  األمينا  الااما  املســــاعدا   ني اجلماعا  املســــاحة وانكعمةا و  2019ذــــباف فما    6ســــقا يف 
تتكد من ت دمي ُعم كال الت اد الســــــقا ل  ضــــــا د  مايل لاام   شــــــك ل وثيا مع ىثايت ا اا ملايل، اب

واملاانة يف مايل ومناإشة وخلع دها  اسياتيليت متكام  مع  اثة األمم املتحدة املتكاماة املتادُة األ ااُ 
 ا ال ا  ، وت دمي الدعم ال    ستاممع ذلك من صندود  نام السقاالتح يا االست  ا  يف مايل وال   

و د  المسم  املشـــــــيو  ني المسم  ا منائيت ودُا ة الشـــــــلو  الســـــــياســـــــية و نام الســـــــقا املاين  بنام  - 16
م ماة جد دة مد ا مخس  2018ال د ا  العهنية من  ج  منع نشـعل النماعا  يف كانع  األول ُ سـمم 

و ســـــــتند ه ا المسم  د  ن اف إعة  كيمة الســـــــقا واألمن ال  ل دصـــــــقم ا من  ج  ك الة ت دمي  ســـــــنعا ا
وظي ة مســـتشـــا   49الدعم املشـــيو لنظاا املنســـ ني امل يمني اجلد دا ويف العإخ ال اهن،  دعم ه ا المسم  

 ُع العهنية ال امية د  منع لشـــــــــــلو  الســـــــــــقا والتنمية يف مكاتب املنســـــــــــ ني امل يمني، و ام  عا  تام م اجل
نشعل النماعا  والن عض ابلتنمية املستدامة وان اخ عا  السقا، مع مساعدة منظعمة األمم املتحدة عا  
ةد د ن اف الداعل لامشــا كةا ف يت دثيع يا، عا  ســبي  املثال،  نشــت مســتشــا  ذــلو  الســقا والتنمية ااية 

لو  ا نســـــانية، ودُا ة ذـــــلو  الســـــقمة واألمن، و  سم  األمم ةاي  مشـــــيكة  مع  ني مكتب تنســـــيا الشـــــ
املتحدة ا منائيت، وم عخلــية األمم املتحدة ن عد ا نســا ،  ج ام ةاي  متادُ الت اــاــا  وك الة تكام  
المجمة فيما  ني العكاال ا و ساعد املستشا و  لشلو  السقا والتنمية   ضا عا  متكني  صحال املااحة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2017/861


 
A/73/890 

S/2019/448 

 

6/16 19-08863 

 

 من  ج  تام م اآلليا  وال د ا  املســـــــــــــت دمة  ج ام معا  ذـــــــــــــام  لالميع وة يا التماســـــــــــــك العهنيني
االجتماعيت واملاـــانةا ويف ســـ   النكا،  دعم مســـتشـــا  ذـــلو  الســـقا والتنمية، ال    ام  مع م عخلـــية 

 م عد ا نسا  وامللسسا  العهنية، دنشام وت اي  ملية الادالة االنت الية يف البادا
عاص  ج ة التنسيا الااملية جلعانب سياُة ال انع  االست اُة من ا ما  النسبية واملعاُ  املتامة ت - 17

عا  نااد منظعمة األمم املتحدةا وع د  ا كمة اجلنائية ا اصــــة يف   ع  ة  ف   يا العســــا  جاســــت ا 
كلمم من مباُ ة مشــــــــيكة ،  دعم من ج ة التنســــــــيا الااملية و 2018االفتتامية يف تشــــــــ  ن األول  كتع   

 وســـع نااإا  شـــت  الادالة لت دمي م تكه االنت اكا  اجلســـيمة ن عد ا نســـا  وال انع  الدويل ا نســـاين 
ا ، تدعم ج ة التنســـــــــيا الااملية، ابلتااو  مع ف  ا ا مام املاين  ســـــــــياُة  د  الادالةا ويف جنعل الســـــــــُع

 ي  ااة عم  ىاعكة لاحكعمة ملكافحة الانف اجلنســــــــــــيت ال انع  والانف اجلنســــــــــــيت يف ماال  النماع، تن
امل تبط ابلنماعا  وتام م املســــــــــاملةا و نام  عا  تعصــــــــــية االســــــــــتا اض املســــــــــت   جل ة التنســــــــــيا الااملية يف 

 ، سيتم دُ اق دصقح إااع األمن خلمن جماال  عما ا ال ئيسيةا2018 عاا
املاين ابناداا اجلنســـية مثاال  ما  عا  الن   املتبع و شـــك  ال   ا الاام  املشـــيو  ني العكاال   - 18

عا  نااد منظعمة األمم املتحدة يف التحاي  والمجمة املشيكنيا و س   عماع عن تعجي ا  حمدنثة ودنشام 
ملية لتحســـــــــــــــني  ع وةاي  البياس ، واختاذ دج اما  ملااجلة إعانني اجلنســـــــــــــــية ال  تناع  عا  متييم  ني 

اكف ملية األمن املناايت املشـــــيكة  ني العكاال ، ال  تضـــــم دُا ة الشـــــلو  الســـــياســـــية و نام اجلنســـــنيا وت
الســــــــــــــقا و  سم  األمم املتحدة ا منائيت و  سم  األمم املتحدة لابيئة، ال   نشــــــــــــــئخ يف تشــــــــــــــ  ن األول  

نا ، والســــــــــــــقا ، عا  وخلــــــــــــــع دها  متكام  لت ييم امل اه  لتام م ف م الاقإة  ني تغ  امل2018  كتع  
 واألمن، وانعكمة، والتنمية املستدامةا

ا يف الت  يف من الاعامـــ  ا  كـــة لأل مـــا ،  - 19 وتُل  منظعمـــة األمم املتحـــدة ا منـــائيـــة ُو  ا م مـــ 
 تماذ  مع العال ة املسندة دلي اا و كتسيت تام م التااو  مع اجل ُع املب ولة لتعف  املساعدة ا نسانية،  مبا

ن خماه  الكعا ث، وج ُع  نام الســـــقا عا  الاـــــايد العهين  مهية  ســـــاســـــية ملســـــاعدة انكعما  واند م
وذـــــــاع ا يف ة يا  هدال التنمية املســـــــتدامةا و د ق عدُ متما د من كياس  األمم املتحدة  ناَم الســـــــقا 

ة التعجيــع الت ين يف املــائــة من كيــاس  األمم املتحــد 80وان ــاخ عايــع يف ااا ــا االســـــــــــــــياتيليــة، و عف  
لامعظ ني والتد  ب عا  ةاي  النماعا ، و  و م اعاة ظ ول النماع، و  و ان اخ عا  السـقا و  و  نام 
الســـــــــــــــقاا و ام   اض كياس  األمم املتحدة، مث    سم  األن  ة الاامليت، مع امام الســـــــــــــــقا واألمن 

لاا علة )اليعنيســــف( هنلا متادُ امل اه   لتحد د مســــامهت ا يف الســــقاا ووخلــــاخ منظمة األمم املتحدة
  كم عا  العإا ة و   ط  نام السقا ابسياتيليا  اند من خماه  الكعا ث والت  يف من ماث  تغ  املنا  

 والتكيف ما اا
و تمث   مد  هدال دصــــقح املنظعمة ا منائية يف تشــــكي  ف  ا إا    كث  متاســــك ا وإد ة عا   - 20

ا لامساملة، مع ت كيم  إعي عا  تعف  الدعم اجلماعيت واملتكام  وة يا نتائ  مشيكة االستلا ة واضعع
، ت تبط وظي ــة املنســـــــــــــــ ني امل يمني 2019كــانع  الثــاين  نــا     1ا ومنــ  2030 ــدل تن يــ  ااــة عــاا 

مباذــــــ ة ي من ميت التســــــاســــــ  ا ُا   من اقل نظاا  د    مكتب التنســــــيا ا منائيت املنشــــــت مد ثاا 
 تع  ك  منســـــــا م يم حما د ومســـــــت   املســـــــلولية عن تنســـــــيا  عمال ف  ا األمم املتحدة ال ا   وتعف  و 

ال ياُة االســـــــياتيلية يف ة يا  هدال التنمية املســـــــتدامة،  ا د من ا التمكني من دُا ة امل اه   شـــــــك  
وامد  ناســب  فضــ  ومنع نشــعل النماعا  مســبما   تضــيع ك  ســياد إا   عا  مدةا وال  عجد م  
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اجلميع وفـــب عا  منظعمـــة األمم املتحـــدة ا منـــائيـــة التـــتكـــد من  هنـــا  كث  إـــد ة،  ـــاعيـــا ، عا  تابيـــة 
االمتياجا  ا دُة لك   ادا ومن منظع   مش ، تتااب تعإاايت  شــــت  ةســــني التحاي  املتكام  و صـــد 

ا عا  كام  نااد منظعمة األمم املتحدة امل اه  والعإا ة من ا، واالســـــــــــــــياتيليا  ا إايمية، تااوس  وثي   
ألن اض من ا محا ة ا جنا ا  ال  ة  خ يف جمال م عد ا نســـــــا  وك الة ةاي  النماعا  عا  اع م اعل 

 لاشبال ولقعتبا ا  اجلنسانيةا
ا وامت ظخ جممععة األمم املتحدة لاتنمية املســــــــــتدامة،   ياُة سئبة األمني الااا،     ا عم  مك   - 21

لاامايا  االنت الية والتاايف،    ســــــــــة مشــــــــــيكة  ني   سم  األمم املتحدة ا منائيت وهيئة األمم املتحدة لام  ة 
ومكتب ُعم  نام الســـــقاا وت كم الالنة التعجي ية املشـــــيكة لان عض ابلتااو  يف اجملالني ا نســـــاين وا منائيت 

 ،والكام و  ،والاعمال ،وتشاُ ،و ع كينا فاسع ،دثيع يا - عا  تعف  الدعم امليداين لسباة  ادا  ذا   ولع ة
لتام م التآ   عا  صـايد الام  ا نسـاين وا منائيت وت ع ة ال وا ط مع الام  املضـااع  ع  -ونيل اي  ،والنيل 

 ا2030يف جمال  نام السقا من  ج  وخلع هنا   كث  تكامق  ملعاج ة األ ما  ولدعم ااة عاا 
التماميت إبنشــــــــــــــام دها  عم  لألمم املتحدة لاتااو  يف جمال التنمية املســــــــــــــتدامة   كم عا  و ك    - 22

النتائ  و ســـتليب  د جة  كم لألولعاي  العهنية ا دُةا وســـيشـــم  ذلك خلـــما  اســـيذـــاُ  ه  التااو  
التكيف مع اجلــد ــدة ابلتحايــ  املتاــدُ األ اــاُ لام ــاه  وك ــالــة    تكع  العاثئا  كث  م ونــة وإــد ة عا  

 اآلا ة ابلتاع ا السياإا  ال ا  ة
لمسم  األمم املتحــدة ا منــائيت ماين  تن يــ   هــدال التنميــة ات ع وإــاا م فا جــد ــد خماـــــــــــــــ   - 23

املســتدامة يف البيئا  ا شــة  دعم تن ي   هدال التنمية املســتدامة والت ايط ا منائيت العهين والتنســيا  ني 
ا اجل ا  املااة يف   ع  ة  ومايلا  ،وليماي ،ونامبيا ،والاـــــعمال ،وســـــ اليع  ، ف   يا العســـــا ، والســـــُع

ة يف ت      لااا   اثة متادُة الت اـــــــــــــــاـــــــــــــــا  تتااا  23،  وفِّدْ  2018و نام  عا  التعصـــــــــــــــية العاُ 
عم السياسا ، وإدمخ الدعم لامايا  االستش ال االسياتيليت و ُوا   ابسياتيلية التاميم والتس  ع ُو

ك     لك     كع  الدعم امل دا البياس  واالســــــتا اخلــــــا  العهنية الاععية يف البيئا  املتتث ة ابلنماع، لت
 عا  الاايد العهين م اعيا لابياة النماع ومتكامقا 2030لات ايط لتن ي  ااة عاا 

ومن  ج   ايُة اتســــــاد الســــــياســــــا  واالتســــــاد الامايايت فيما  ني ال كائم الثقث ُعما  لادول  - 24
 اســت داا مليا  م عد ا نســا ، األعضــام،  واصــ  تشــليع  كيميت التنمية، والســقا واألمن عا  ةســني

من إبي  االستا اض الدو   الشام ، وا ج اما  ا اصة وا يئا  املنشتة مبعجب مااهدا ، والتعصيا  
الاــــــــاُ ة عن اا ويف ه ا الاــــــــدُ،   مب ابجل ُع املتعاصــــــــاة ال   ب  ا جماس م عد ا نســــــــا  من  ج  

مم املتحدة لدعم الدول األعضـــــــــــــــاما ف    اجل ُع تام  الام    االية وك امة مع  يع  كائم منظعمة األ
الدعم ال   ت دمع األمم املتحدة عا  نااد املنظعمة لتن ي  تعصــــــــــــــيا  االســــــــــــــتا اض الدو   الشــــــــــــــام  
جم ا يف اجل ُع اجلماعية ال امية د  الدفع  تح يا  هدال التنمية املســـــــــــــــتدامة ومنع  واآلليا  األا ي ُو

 يف تام م والاي  اجملاس املتمثاة يف التام م وتعف  انما ة ومنع األ ما ا األ ما ، ومن مث ف يت تس م
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 القيادة وا ساءلة والقدراس دعما لبناء السالم واحلفاظ عليه - اثلثا 
د  عمميت عا  ةســـــــــني ال ياُة واملســـــــــاملة وال د ا  من  ج  ان اخ عا  الســـــــــقا عا  نااد  - 25

ال  وإب  ك  ذـــــــــــــــيتم من التماا  دعم اجل ا  ال اعاة العهنية يف  نام إد ا  منظعمة األمم املتحدة  نبع  و 
وهنية م نةا و شـــــم  ه ا االلتماا مااجلة  وجع عدا املســـــاواة والتمييم واالســـــتبااُ، وتام م م عد ا نســـــا  

ك وجا  امللســــســــا   كث  مشعال  لالميع والتاــــد  لااعام  األا ي املُل ة د  النماع ال  ت عض التماســـ
االجتماعيت وإد تُل  د  نماع عنيفا ويف ال ابني، إاا ك  من   سم  األمم املتحدة ا منائيت واليعنيســــف 
وهيئة األمم املتحدة لام  ة،  دعم من صــندود  نام الســقا، مبســاعدة اجل ا  ال اعاة العهنية عا  الام  

نكم ال ايت، ىا م  نماعا اســـــتم  ســـــعاي   صـــــدا  التشـــــ  اا  ال   نشـــــت  منا ة ابنغســـــامع و املتمتاة اب
ا و نابا ه ا االلتماا   ضـــــــا عا   يع ال ياُا  الاايا يف امليدا ، مبا يف ذلك ىثايتن ا اصـــــــع      اة ع ُع

 شـــــــــت   2019ونعا ما وعا  ســـــــــبي  املثال،   ني  عخلـــــــــعح يف التعجيع ال    صـــــــــد تع يف ذـــــــــباف فما   
ة عا  ىثايت ا اصــــــــني ونعا م يف إياُة الت ايط يف الت ايط لامايا  االنت ال، اآلمال الا   ضــــــــة املا ُع

 امل ام  االنت الية، مبا يف ذلك  مهية هاب تايني ج ة تنسيا من جانب انكعمةا
و س  عم  ماليا عا  التتكد من    مكاتب املنســ ني امل يمني جم مة لتاــبر مبثا ة م اكم  ئيســية  - 26

مســـــــــــــــت يـــدة يف ذلـــك من  يع اما  كيـــاس  األمم املتحـــدة امل يمـــة لاتحايـــ  والت ايط اجلمـــاعيني، 
امل يمةا وميكن   ضـــا     تدعم إد ا   كيميت م عد ا نســـا ، والســـقا واألمن و املناإشـــا  املتاا ة  ون 

ابلتحاي  والت ايط والمجمة عا  املســــــتعي ال ا  ، يف دها  االســــــتلا ة لســــــياإا  وهنية حمدُةا و ُل  
  لشـــــــلو  الســـــــقا والتنمية ُو  ا  ئيســـــــي ا يف خلـــــــما  م اعاة   ام   ف إة األمم املتحدة ال ا  ة املســـــــتشـــــــا و 

ةا و ســــتم  نشــــ  مســــتشــــا  ن لشــــلو  م عد ا نســــا   لظ ول النماع واســــتناُها د  ةايق  عالية اجلُع
ا منائيت ولاشـــلو  اجلنســـانية، مســـب تعف هم و نام عا  هاب البادا  املضـــي ةا وســـيام  مكتب التنســـيا 

مع الشــــــ كام لضــــــما  تعف  الدعم جلماة  مع  من ا الت ايط لام ام  االنت الية يف الباثا  و نام الســــــقا 
وتام م التااو   ني األنشــــــــاة ا نســــــــانية و نشــــــــاة التنمية و نام الســــــــقا، يف  ادا  حمدُة، وك لك لتام م 

 ملكاتب ا إايميةاال د ا  الق مة عا  تعف  الدعم التحايايت والمسجميت يف ا
و ستم  الام  عا  تعسيع نااد  ُوا  الدعم املتكام  امل دا د  ال ياُا  امليدانية من الكياس   - 27

املانية ابلتنمية واملسـاعدا  ا نسـانية و نام السـقاا و شـم  ذلك الدعم دج ام معا ا  دإايمية  ني املنسـ ني 
لســــقا واألمن، وتنظيم ما ا  عم  إياُ ة يف دها   كيمة الســــقا امل يمني ومكتب التنســــيا ا منائيت و كيمة ا

واألمن تتناول امل اا واملســلوليا  ا املســتم ة التاع ، مبا يف ذلك  نام الســقا وان اخ عايعا وتنظم الكياس  
  شك  متما د ُو ا  تد  بية  شت  معخلععا  تشم  ةاي  النماع وان اخ عا  السقاا

ظعمة تام م ال د ة عا  ســـــد االمتياجا  ا خلـــــافية امل اجئة يف امليدا ا  ما يف امل   وتعاصـــــ  املن - 28
ال ئيســـــــــــــــيت، فإ  ندل املعظ ني من إبي  املعظ ني ال  ن ت دم م منظمة الام  الدولية وم عخلـــــــــــــــية األمم 

ألف اُ املتحدة ن عد ا نســـــــــــــا  وهيئة األمم املتحدة لام  ة د  مكتب ُعم  نام الســـــــــــــقا،  ام  ماا ل ا
خممو  املعاُ  ”الااماني يف جمال  نام الســــــــــقا عا  نااد املنظعمةا والام  جا ل ماليا عا  دهقد مباُ ة 

كاُ  من امل نيني عا  نااد كياس  منظعمة األمم املتحدة وامللســـســـا    ال   دل د  تكع ن “البشـــ  ة
عا  نااد الاقإة الاضـــــــــــــــع ة  ني الام  الشـــــــــــــــ  كة وتنمية إد ا م  تمو دهم ابملاا ل وا ما  الق مة 

 ا نساين والتنمية وصق ا ابلسقاا
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 متويل بناء السالم - رابعا 
، إمخ  تنبي كم د   م  ن مها اناجة املاحة د  االســـــــــــــــتثما  يف منع نشـــــــــــــــعل 2018يف عاا  - 29

النماعا  وخلــــما  تعف  املعاُ  املالية لابادا  ال  تشــــ د ابل ا  مالة نماع عنيفا ول د ال ضــــخ  شــــك ل 
ية ال وية امل دمة د  ا  يد    املســاعدة ا منائ2018عاا املســاعدة ا منائية ال وية ال اخلــا ه ي ا يف عاا 

كنســـبة مئع ة من د ايل املســـاعدة ا منائية   2017البادا  املتتث ة ابلنماعا  تعإ خ عن االل اض يف عاا 
وهع ما حيتم      كع  إد  ُي د  عكس ا ا ل اتســـــــم  ياجع الدعم اســـــــتم  ع دا  من الممنا  -ال وية 

ملتاا ة  بنام الســـــقا اســـــتم   عجع عاا كنســـــبة مئع ة من جممعع  يد    ال اض املســـــاعدة ا منائية ال وية ا
املســــــاعدة ا منائية ال ويةا و تم ختاــــــي  مم د من االســــــتثما  ابل يمة املاا ة لامســــــاعدة ا منائية ال وية 
املتاا ة  بنام الســـــقا، و  جع ذلك د   ايُة االســـــتثما ا  يف الامايا  الســـــياســـــية الشـــــاماة لالميع ويف 

اا انكعمية األســاســية، لكن االســتثما ا  يف تعف  ا دما  األســاســية يف جمال الســقمة واألمن، ويف امل 
ســـــــــــــــياُة ال انع  وم عد ا نســـــــــــــــا  ما الخ تااين مالة من ال كُع  شـــــــــــــــك   دعع لا ااا وما ال جممعع 

ني امل  ة ك دل املســــاعدا  الثنائية امل اــــاــــة لامام  ال  تســــت دل ة يا املســــاواة  ني اجلنســــني ومتك
يف املائة، ابل نم من األُلة ال  تشــــ  د      5 ئيســــيت يف البادا  املتضــــ  ة من النماع من  ضــــا  ميت  ا  

املســاواة  ني اجلنســني ت تبط ا تباها  مباذــ ا   مايُة االســت  ا ا و ظ  الشــان  ال ئيســيت ال   مدُ  ال  ا ا  
وان اخ عايع  تاابا  متع ق  كافيا  ومســـــــتداما  وميكن التنبل ، وهع     نام الســـــــقا 2016التع ما  يف عاا 

 عا وال ميكن يف العإخ ال اهن التنبل ابلتمع   املتا د  ع ألنشاة  نام السقا، ف ع متع   خما   ابياتع، 
وال  ك يت لضـــــــــما  مااجلة األســـــــــبال اجل   ة لانماعا ودخلـــــــــافة د  ذلك، تعاجع األمم املتحدة مالة مالية 

 ة تتمث  يف وجُع مشـــــــــــاك  مت اإمة يف ميمانيت ا الااُ ة تتااا ابلســـــــــــيعلة، وهع ا ا  فب د  افع مضـــــــــــا  
م املنظمة  ا إيعُ ا ن د ة متك  ة  ا وعكس مســــا   عا  وجع الســــ عةا وتعاجع عمايا  م ظ الســــقا   ضــــ 

جممععة  د  اجلماية الاامة عا  أتجي  تسع ة التماما ا  ا  البادا  املسامهة   عا  و ف اُ ذ هةا وإدمخا 
من التدا   ال امية د  مااجلة مشـــــــكاة الســـــــيعلة واملشـــــــاك  ا يكاية األوســـــــع نااإا ال  تاعد ال د ة عا  

 امليمانيةا دُا ة
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 اOECD.Statمكتب ُعم  نام السقا، استناُا د  نظاا ا  قغ ا اا ابجل ا  الدائنة ملنظمة التااو  والتنمية يف امليدا  االإتااُ ،   املاد  

  
،  نام  عا  هاب الدول األعضــام، ايا ا   شــت   ايُة التمع   2018وإدمخا يف ت      لااا  - 30

املتحدة لبنام الســقا، ودعاُة هيكاتع وةســني كي ية ةد د  ولعاي  اســت دامع، امل اــ  ألنشــاة األمم 
وذلك  ســــــــــب  من ا االذــــــــــياكا  امل   ة والتمعا ا وتضــــــــــمنخ ايا ايت ختاــــــــــي  ال صــــــــــيد املتب يت من 

صـــندود اســـتئماين عا  مســـتعي امل  ، ال   ن   م    نشـــاف هعال ســـنتني  و  كث ، لاـــندود  نام    
يف املائة من امليمانية الن ائية لســـنة كاماة لباثة م ظ ســـقا منت ية  15لتماا الاععيت مبا  ااُل الســـقال واال

ك  عاا ملدة عامني  اد انت ام وال ة الباثة، ملشــــا  ع  نام الســــقا ال ائمة  و لاــــندود متع    اعيت عا  
 ة لاــــندود  نام الســــقال وتعف  املســــتعي ال ا  ل وااللتماا الاععيت  ســــداُ االذــــياكا  امل   ة ن  املن 

يف املائة ت   بية  1مايع  ُوال   و نسـبة  100متع   لاـندود  نام السـقا يف صـع ة اذـياكا  م   ة متث  
، كا  من 2019 2018و مم ة من إيمة جممعع ميمانيا  األمم املتحدة لامايا  الســـــــــــــــقاا ويف ال ية 

يف املائة من د ايل ال  د يف االمتياجا  املالية  15ســـــــــــــــيم امل يض    املبا  امليتب عا  تعصـــــــــــــــي   ت 
من  ج  متع   صندود  نام السقا،  نام  عا  ف د إد    ا  الية لامايا  م ظ السقا كحا  م   ة

 ايع  ُوال  يف ال ية  6.69د   2018 2017 ايع  ُوال  يف ال ية  6.80مق ني ُوال ، من  110
مايع  ُوال ا ومن ذــــــــــت     من ه   ا يا ا ، دذا  16.5مهة إد ها ، ســــــــــيااُل مســــــــــا2019 2018

ُعمت ا الدول األعضـــام،    تضـــيا ال لعة يف املعاُ  وال د ا  الق مة لتمع    نشـــاة األمم املتحدة لبنام 
 السقا و   تساعد يف تابية االمتياجا  العهنية لبنام السقاا

40.2%
39.0%

36.7%

37.5%
36.5%

35.3%

37.2%

32.…

32.4%
33.3%

35.9%

14.2%

13.1%

16.8%

15.5%

15.8% 16.0%

13.4%
14.2%

12.1% 11.3%

11.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

منائية ال وية املساعدة ا منائية ال وية امل دمة لابادا  املتتث ة ابلنماعا  كنسبة مئع ة من د ايل املساعدة ا 

دمة لابادا  املتتث ة ابلنماعا املساعدة ا منائية ال وية املتااة  بنام السقا كنسبة مئع ة من املساعدة ا منائية ال وية امل 
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ســـــــقا، يف عدُ من ا اف ، مبا في ا جلنة  نام الســـــــقاا وسإشـــــــخ الدول األعضـــــــام متع    نام ال - 31
واســــــــتلال عدُ حمدُو من الدول األعضــــــــام لندامايت  ت دمي تمعا  يف صــــــــع ة  معال م   ة، مبا يف ذلك 
د مليمانيا  م ظ الســـــــقا املتا د  ا ونم املن  ةا ودنين  تااع د  معاصـــــــاة يت ه    االســـــــت داا ا ق 

 ا  امل تمة ابألم  و واصــ  تشــليع الدول األعضــام عا  ت دمي الدعم املايل ألنشــاة ا يا ا  مع ك  اجل
ال  إدمت ا يف  األمم املتحدة لبنام الســـــــــــــــقاا ون حيَ   ســـــــــــــــعي ت دا حمدُو يف    اة من ايا ا  التمع  

 ا2018 عاا
صــــقميايت، ل د مضــــيخ إدما يف دعداُ تاك التعصــــيا  املتاا ة ابلتمع   وال  هيت من خلــــمن  - 32

امتيــاجــا  التمع ــ  ا ــامــةا واختــ  ا ااعا  يف منظعمــة األمم املتحــدة ا منــائيــة لمايُة  لضـــــــــــــــمــا  تابيــة
ال د ا  يف مكاتب املنســــ ني امل يمني عا  ُعم الدول األعضــــام يف وخلــــع ومتع   ااا ا العهنية ال امية 

 ُ ومعظ ني لشــــــــلو  تنســــــــيا التنميةد  تن ي   هدال التنمية املســــــــتدامةا ومش  ذلك تايني امام اإتاــــــــا
لتمع   الشــ اكا  والتنميةا وســيكع  لامنســ ني امل يمني ثقث مليا  متع    ئيســية ميكن االعتماُ عاي ا 
لدعم الام  ال   تضـــااع  ع  ف إة األمم املتحدة ال ا  ة يف جمايل الام  ا نســـاين وا منائيت وعا  صـــايد 

ملعاج ة الاعا ئ امل كم ، وصــــــــــندود  هدال التنمية املســــــــــتدامة  نام الســــــــــقا، وهيت  الاــــــــــندود امل كم  
وصـــــــندود  نام الســـــــقا، عا  التعايلا ومبعجب ذـــــــ وف ات اد التمع  ، عماخا مع الدول األعضـــــــام عا  
ك الة  ايُة اليكيم عا  صـــــناُ ا التمع   اجلماعيت املشـــــيكة  ني العكاال  والاـــــناُ ا املعاخلـــــياية ل  اُي 

ةا و د  ا ذــا ة   ضــا د  مســامهة العكاال ، ىا ســي ح م  دو   اســت داا معاُ  ن   ســاســية عالية اجلُع
يف املائة من  83صندود  نام السقا يف  هدال التنمية املستدامةل و ش  التحاي  د     الاندود وجنع 

 10ل لتح يا  هدال التنمية املســـــــــــــــتدامة، مبا يف ذلك ا د 2018-2015اســـــــــــــــتثما اتع اقل ال ية 
املتااا  4املتااا  تح يا املســـــــــــاواة  ني اجلنســـــــــــني، وا دل  5املتااا ابند من عدا املســـــــــــاواة، وا دل 

 املتااا ابلسقا والادالة وامللسسا  الشاماة لالميعا 16ابلتاايم اجليد، و ا دل 
ملتحدة لامعاُ  ال  ودنين ما لخ ماتمم ا  ك الة  ايُة الشــ افية والعخلــعح  شــت  كي ية دُا ة األمم ا - 33

ا ويف جمال  نام الســــــــــــقا، تعاصــــــــــــ  األمم املتحدة الدفع  ائتامنخ عاي ا، وما  تح ا من اقل ه   املعاُ 
إدما من  ج  اند من التلمؤ و ايُة االتســاد وةســني التنســيا  ني  ُوا  التمع  ا ودنين  اــدُ دنشــام 

 لعمة متا اة متع    نام السقا لتح يا ه ا الغ ضا
 ابألنشــــــــــاة لقخلــــــــــاقع الســــــــــقا م ظ لباثا  امل   ة امليمانيا  من املعاُ  ختاــــــــــي   مال وال - 34

 الســــــقا  نام جماال  يف ابألنشـــــــاة لقخلـــــــاقع ماوة  ُاة ميث  الســـــــقا لبنام ُعما  ا املتذو  المسجمية
عم ا ُماقل ودعاُة والتســـــــــ  ر الســـــــــقح ونمع ابأللغاال املتاا ة ا ج اما  مث  تكايف،  ا الاـــــــــاُ   ُو
 املعاُ  من االمتياجا  و اغخ ا ايةا اجملتماا  اســـــــت  ا  وة يا األمنيةل وامللســـــــســـــــا  ال انع  ســـــــياُة
 مايع  120 معا  من ا ُوال ، مايع  190 إد   مباغا 2019 2018 لا ية المسجمية لألنشاة امل يمة
 الســـــقا  نام يف التدا   ج اما  المسجميت التمع   و اســــــت دا ابأللغااا املتاا ة ا ج اما  لمام  ُوال 
ة الباثا   ا ت عا ال   الشـــــــــــ كام  و و  اجم ا وصـــــــــــناُ   ا املتحدة األمم وكاال  مع ذـــــــــــ اكة يف  و من ُ 

 فائدتع المسجميت التمع   و ثبخ الســــــــــــــقاا لبنام املشــــــــــــــيكة األولعاي  مااجلة عا  إد ا ا لتام م اآلا  ن،
 الباثةا انســـــحال  اد ثغ ا  ماـــــعل منع يف املتحدة األمم  اثا  انت ال عمايا  اقل ااا  شـــــك 

 إبُ اق جــد ــدة مفــاإــا (A/73/488) 2019 2018 لا ية امل تااــة لاامايــة املن حــة امليمانيــة فتحــخ وإــد
 األعضــام الدول و ذــلع ال ا  ا املتحدة األمم ف  ا د  شــاةاألن ن   يف الســت دام ا ُوال  مايع  15

https://undocs.org/ar/A/73/488
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 م  ت ا ال  واألمن الســـــــقا مكاســـــــب تعهيد يف تســـــــ م ال  املبتك ة الن ا  ه   مث  ُعم معاصـــــــاة عا 
  السقاا ن ظ عماية وجُع اقل البادا 
وتشـــــم  األمثاة  امل   ا و ك   صـــــندود  نام الســـــقا  نع  ام  كاناـــــ ل مكم ِّ  لاتمع   المسجميت - 35

عا  ذلك التســــاســــ  االســــياتيليت لدعم صــــندود  نام الســــقا الســــتكمال التمع   المسجميت ملشــــ وع لبنام 
، وليماي، ميت 2017 الســـــــقا عم اندُو  ني كع  ُ  عا ، ميت إاااـــــــخ  اثة م ظ الســـــــقا يف عاا

الســقا سف ة لام ام  االنت الية تســ م  نشــت صــندود  نام  2018ويف عاا  ا2018 انا خ الباثة يف عاا 
 تغاية  “ا او ة املالية”يف تن ي  تعجي يت اجلد د  شـــــــــــــــت  الت ايط لامايا  االنت ال، ىا   ف من  ث  

وابلنظ  د  النمع ا ائ  يف الااب، فإ  هدل ا اة  ســـــــــــــــنتني إب  ت اي  الباثة ومخس ســـــــــــــــنعا   اد ا
 يف املائة من متع اع يف ظ ول االنت الا  40االسياتيلية امل باة هيت يف     ستثم  الاندود ما ال     عن 

 الســـــــــــــــقا  نام امتياجا   اكس الباثة انت ال متع      من التتكد وجعل عا  التتكيد و ك   - 36
 ال ا  ، املســـــــــــتعي عا  األمعال  ع يف البدم  نلاح ل وإد املشـــــــــــيوا امل اه   ةاي اقل من ا دُة
عم ا  اجلد دة نينيا اب عا يف اســــــــــتثما ا  د  وةع ا ا الســــــــــقا،  نام صــــــــــندود إب  من حم  ِّم  شــــــــــك  ُو
 صــــــــــندود  مال ال ميت لايماي، املماثاة اناال  ويف وكعلعمبياا والاــــــــــعمال الدمي  اهية الكعنغع و  ع  ة

 ُعم خلــ و ة عا   ذــدُ لايماي، الشــ كام املتادُ االســتئماين الاــندود يف العميد املســاهم هع الســقا  نام
 الاععيت االلتماا   دا    املمكن من كا   ليماي، ويف املتعا ا األث   ا  كع  لكيت الاـــــناُ ا     املااني

 إد   دخلـــــــافيا مباغا الســـــــقا  نام صـــــــندود د  الســـــــقا م ظ ميمانية من املن  ة ن  امل   ة ابالذـــــــياكا 
 امليمانيــة من املــائــة يف 15  اــاُل مــا  ت ــدمي الاععيت وااللتماا االنت ــاليــةا امل ماــة لــدعم ُوال  مايع  11.6
 انت ام تايت سنتني ملدة سنة، ك   ُوال ( مايع  116.95) ليماي يف املتحدة األمم لباثة كاماة  لسنة الن ائية
 وف ا ال ا  ، الاـــــــايد عا   اعيت متع   لاـــــــندود  و ال ائمة الســـــــقا  نام ملشـــــــا  ع تعجنع الباثة، وال ة

 ولدعم لايمايا ســـــــنتني مدي عا  الســـــــنة يف ُوال  مايع  17.5 مبا  ت دمي  اين ،2018 لااا لتعصـــــــي 
 الاععيت االلتماا ايا  يف النظ  عا  األعضـــــــام الدول  ذـــــــلع ااا،  شـــــــك  ُا فع  يف االنت الية امل ماة
 سنة ك   يف ا نقد إيد السقا م ظ لباثة كاماة  لسنة الن ائية امليمانية من املائة يف 15  ااُل ما  ت دمي
 متع   صندود د   و ال ائمة السقا  نام مشا  ع د  الباثة، وال ة انت ام تا با  الاتني السنتني مدي عا 

  ال ا  ا الاايد عا   اعيت
 مشــا  ع ذــك  عا  ُوال  مايع  183 ت دمي عا  الســقا  نام صــندود وافا ،2018 عاا ويف - 37
 التاع ا   اتمخ ميت ولكن إب ، من في ا نشــــــــــــــا ا  كن ن  ادا  يف الاــــــــــــــندود وعم   ادا ا 40 د 

 ول ونيل اي، وليسعتع، والكعنغع، و مبا ع ، وتعنس، وتعنع، دثيع يا، ذلك يف مبا جد دة، ف ص ا السياسية
 تمال وال ونامبياا والســـــــــــــــا اُو  فاســـــــــــــــع  ع كينا لاتمع    ملهاة  داس اجلد دة الثقثة البادا  عن ا عق 
 لدعم املتحدة األمم  اة ُعما   اســـــــتثما اتع  اُ  ف د لااـــــــندودل ابلنســـــــبة  ولع ة متث  الســـــــام  منا ة
  دا ة من   ُعع فتئخ وما ُوال ا مايع  65.7د  2017 عاا يف ُوال  مايع  58 من الســـــــــــام  منا ة
 انالة يف  كع ،    - الســــقا  نام صــــندود د  امل دا املايل الدعم يف “نععية ن اة” دمداث د  وال  
 اقل من النماع ملنع األولع ة  عاام حمع اي  عتم  ال   األم  - الســــــــنعا  ومتادَُ  خماــــــــ  ن  املثالية،

  واة يف  ايُة اقل من لدععيت األعضـــــــــام الدول اســـــــــتلا خ وإد ال كائما  ني مشـــــــــيكة اســـــــــياتيليا 
 وعا  الســـــنعا ا املتادُة املســـــامها  من وعدُ املائة، يف 85  نســـــبة املاخلـــــيني الاامني اقل الاـــــندود

  املتعااةا النععية الن اة ُو  التمع    مال ال املشلاة، اال اها  ه   من ال نم
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 املساواة جمال يف االستثما ا  من املائة يف 15 البال  هديف  او  السقا  نام صندود وسيعاص  - 38
 2018 عاا يف املائة يف 40  ا  ميت الســــــــــــــقا،  نام يف  ئيســــــــــــــيت ك دل  امل  ة ومتكني اجلنســــــــــــــني  ني
 الســــــــقا  نام صــــــــندود مافظة من م م جمم و دعم املتحدةا األمم صــــــــناُ ا من أل  ســــــــا  ة  ااد   ما يف

 تام م ومباُ ة الســـــنع ة، التنافســـــية ا اصـــــة ُعع ا اقل من والشـــــبال امل  ة لتمكني مبتك ة هنالا املتنامية
 املتحدة األمم وصــــندود لام  ة املتحدة األمم هيئة مع ذــــ اكة يف ابلشــــبال، والن عض اجلنســــانية الشــــلو 

 التنعع من إد   كم  تمتع ال   اجلماعيت التمع   صـــندود هع الســـقا  نام صـــندود  مال وال لاســـكا ا
 تعف  ال  ال اياة اجلماعيت التمع   صـــــــــــــــناُ ا من ووامدا (،40 عن اآل  تم د )ال  املتا ية الكياس  من

 جد دة تعجي ية مباُئ وخلع عا  جا ل  والام  وانكعما ا املدين اجملتمع منظما  د  مباذ ة ةع ق 
 الســـقا، و نام ابلشـــبال املتاا ة المام  دعداُ  شـــت  وك لك جنســـاين،  ســـاا عا  ال ائمة امليمنة  شـــت 
 لإل قغ جد د نظاا تابيا إ  ب ا الاندود وسيبد  منعا املست يدة واجل ا  الاندود د  الاابا  مل دميت
 وال االيةا واملساملة الش افية تام م  ج  من املاا ل، ودُا ة
 تتلاو  ماعل اســتكشــال اقل من الســقا لبنام مبتك ة متع   ماعل عن البحت  واصــ  ودنين - 39

 وتعليد الد نية، واملنظما  وامللســـــــــســـــــــا  األف اُ مســـــــــامها  اقل من ذلك يف مبا الت ايد ة الشـــــــــ اكا 
 وتشــــم  امل تاطا والتمع   امللســــســــية، والشــــ اكة الضــــ ائب، واجلبااي  الســــندا   ســــاا عا  ا   اُا 
 يف انلم واملتعســـــــــاة الاـــــــــغ ة املشـــــــــا  ع ملدع كعلعمبيا  يف اســـــــــتا دا خمتاط متع   هن  العاعدة املباُ ا 
 لتمع   مبتك ة وســـــائ  اســـــتكشـــــال عا  األعضـــــام الدول تشـــــليع و واصـــــ  النماعا من املتضـــــ  ة املناها
 السقاا  نام  نشاة
 ،2019 مذا  ما ا يف املا ُع اجلنعل،  ادا   ني فيما لاتااو  املســتعي ال فيع الثاين امللمت  ويف - 40

 النحع عا  عايع، وان اخ الســقا  نام يف إيمة مســامهة   دا اجلنعل  ادا   ني فيما التااو     المظخا 
 South-South in Action: South-South and Triangular Cooperation on املانع  املنشــــــع  يف املبني

Peace and Development،  ُو تم اجلنعلا  ادا   ني فيما لاتااو  املتحدة األمم مكتب عن الاـــــــــــــــا 
  شت  الدويل انعا  اقل من هشة  اداس ابعتبا ها ن س ا عن تا ل ال  البادا   ني املاا ل تباُل ُعم
 ا شةا الدول مساعدة يف لقل اف اجلد دة وا اة الدول و نام السقا  نام
  

 عليه واحلفاظ السالم بناء أجل من الشراكاس - خامسا   
و  ا إايميني الشــــ كام مع االســــياتيلية الشــــ اكا  تمال ال - 41  ابلنســــبة  ولع ة تشــــك  ا إايميني ُو

 ا إايمية املنظما  مع املستعي  فياة ةاو  ة جاسة ع د د  ُعع  ،2018 مم  ا   عنيع ويف لامنظمةا
  شت  املآل   مثم ا تباُال املشا كع  و ج ي الدولينيا واألمن السقا جمال يف النشاة املنظما  من ون ها

 مادُ  ل لك، ونتيلة عايعا وان اخ السقا  نام ذلك يف مبا واألمن، ابلسقا املتااة الااملية التحداي 
  امليدا ا يف سيما ال والتنسيا، التااو  لتام م مامعسة دج اما 

  ف   يا ون ل  ف   يا وســـــط يف ا إايمية ا اصـــــة الســـــياســـــية الباثا  تعاصـــــ  الاـــــدُ، ه ا ويف - 42
و  ا إايمية املنظما  مع منتظمة معاخلــياية ُولية مكعمية معا ا  ع د مســيا ووســط  وتام م ا إايمية ُو
 املتحدة األمم مكتب من ك   إاا وإد الســــقاا عا  ان اخ لدعم املشــــيكة واألنشــــاة والت ايط التحاي 
 وســـط لدول االإتاــــاُ ة اجلماعة  دعم  ف   يا لشــــلو  ا اا املســــتشــــا  ومكتب  ف   يا لعســــط ا إايميت
 امللســـســـية ال د ا  ةد د اقل من  ف   يا لعســـط املبك  ا ن ا  آلليا  الاماياتية ال د ة تام م يف  ف   يا
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 تباُل لتام م مليا  الســــقا و نام الســــياســــية الشــــلو  دُا ة وخلــــاخ وإد النماعا ا نشــــعل منع مليا  يف
  ابلتنميةا املانية الدولية انكعمية ا يئة مع املشيكة والن   والتنسيا املااعما 

اُ - 43  األمم  ني املشــــــــــيو ا ها  عا   نام األف   يت، االةاُ مع املتحدة األمم ذــــــــــ اكة ت ســــــــــ   و ُم
 األول  تش  ن يف مثق، ال ياا اقل من واألمن، السقا جمال يف الش اكة لتام م األف   يت واالةاُ املتحدة
  اد والتنمية ا عما   عاُة ا ف   يت االةاُ ســــــــياســــــــة ت اي   شــــــــت  عم  ما ة  تنظيم ،2018  كتع  
 ملنع لايو   األف   يت االةاُ  ها  ا ال  “املدفع دســكا ” مباُ ة ومتث  الســام ا منا ة يف النماع انت ام
 متكني د  ا إايمية الن    ُ  كما  األمهيةا ماســم ما  ج دا   وما ا ودُا  ا  ف   يا يف النماعا  نشــعل

 واجلماعة األف   يت االةاُ إبي  من ا إايمية املنظما  مع ذــــــــــ اكة يف الام  من الســــــــــقا  نام صــــــــــندود
  ف   ياا ن ل لدول االإتااُ ة

و  ا إايمية املنظما  مع ذــــــــــــ اكا ا تام م عا  الســــــــــــقا  نام جلنة ماليا وتاكف - 44  ا إايمية، ُو
 الالنة و ذــــلع األف   يتا لقةاُ التا ع واألمن الســــام جماس مع ســــنع  معا  ع د ه  ا عن ذلك يف مبا

 الدويل البنك وخباصــــة الدولية، املالية امللســــســــا  مع ذــــ اكة يف لاام  الســــب  اســــتكشــــال معاصــــاة عا 
  ا ااا وال ااع املدين اجملتمع منظما  عن فضق األف   يت، التنمية وما ل

 الن ـاف ذا  الامــ  ااــة تن ير عا  جـا ل  الامــ  فـإ  ،2018 لاــاا ت      يف  ذـــــــــــــــ  ا  كمــا - 45
 يف امل  ة مشــا كة جمال يف الت دا وت ة تســ  ع  ج  من اجلنســاين لامنظع  امل اعيت الســقا  نام  شــت  الســبع
 وســعل الســقاا عا  ابن اخ املنظمة والتماا دج اؤها  د  ال  ا صــقما  خلــعم يف وذلك الســقا،  نام

  ج  من واألمن والســــــــــقا امل  ة  شــــــــــت  لامســــــــــاملة اجلد د ا ها  مع متعائمة املن حة الام  ااة تكع 
 اجلنساينا لامنظع  امل اعية السقا  نام  نشاة عن ا  قغ عماية ةسني
 ُ اســــة امل  ُع  الســــقا” املانع  واألمن والســــقا الشــــبال عن ابلت     2018 عاا يف و مبخا  - 46

 األمن جملاس الثاين وابل  ا  ،(A/72/761-S/2018/86) “واألمن والســـقا الشـــبال  شـــت  مســـت اة م ماية
 عن ت    ا  إدا    مين اجملاس فيع هاب ال   (،(2018) 2419 )ال  ا  واألمن والسقا الشبال  شت 
 املتحدة األمم اسياتيلية  ها خ ،2018   اعل سبتمم ويف ا(2015) 2250 وال  ا  ال  ا  ذلك تن ي 

  مد ابعتبا   الاـــــــــمُع عا  ال د ة و نام الســـــــــقا  نام عا  اليكيم تشـــــــــم  ال  ،2030 لااا لاشـــــــــبال
 ابلن عض التماما  صــــــا ا  شــــــك  2030 لااا الشــــــبال اســــــياتيلية   ســــــخ وإد األولع ةا ذا  جماال ا
 جنبا ال  ا  ن من املنبث ة التعصـــــيا  تن ي  يف الت دا د  و تااع واألمن، والســـــقا الشـــــبال  عمال جبدول

 ف ا تيســـــ  جد دة مشـــــا  ع    اة املثال، ســـــبي  عا  البا ا ، ن ل ويف األعضـــــاما الدول مع جنب د 
 مســــت ب  ت ســــم ال  الســــياســــا  وخلــــع  شــــت  ال  ا  صــــناع إب  من الشــــبال نظ  وج ا  د  االســــتماع
 ال  السـقا  نام منظما  مع وهنية ائتقفا  لتشـكي  األولع ة دعاام د  األعضـام الدول و ُعع املنا ةا
ها  الســــــــقا لبناة اجملد ة واملشــــــــا كة لا  ا ا  الامايت التن ي  لضــــــــما  ه  ا ا ائط واعتماُ الشــــــــبال   ُع
 العهينا الاايد عا  واألمن السقا و  ام  عمايا  يف ومنظما م الشبال

 اد  ودنين  واص  السايت د  ت اي  دها  ذ اكة األمم املتحدة والبنك الدويل ناال  األ ما  وما - 47
املتحدة د  جانب البنك الدويل جلنة ،  نشــــــــــــــت  األمم 2018ويف   اعل ســــــــــــــبتمم  .2017 األ ما  لااا

تعجي ية مشــــــيكة  ني األمم املتحدة والبنك الدويل مانية ابناال  املتضــــــ  ة من األ ما  لتحد د األولعاي  
السنع ة و صد التن ي ،    سة مشيكة من األمني الااا املساعد لدعم  نام السقا وكب  مد    البنك الدويل 

https://undocs.org/ar/A/72/761
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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و عاُ مكتب ُعم  نام الســـــقا تنشـــــيط إد تع عا  دُا ة الشـــــ اكا  مع  لنماع والانفااملانيني اب شـــــاذـــــة وا
يف ابكســــــــــتا  و  ع  ة دف   يا  2017 جممععة البنك الدويل و نشــــــــــت، يف  ع ال مباُ ة    بية  اها خ عاا

ا  والاــعمال ونينيا  يســاو والكام و  واليمن، م ف ا لألنشــاة ا نســانية وا من ائية و نشــاة العســا  والســُع
   نام السقا والش اكا  كلمم من صندود  نام السقا، لدعم  ف إة األمم املتحدة ال ا  ةا

  انعا  الدويل، البنك وجممععة املتحدة األمم  ني املشـــــــــــــــيكة ال ائدة الد اســـــــــــــــة ت اي  دها  يف - 48
Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict، األمم تاـــــاونـــــخ 

 لاتنمية الدولية امللســــســــة سف ة دهقد عا  والنيل  ونيبال ونينيا هاجيكســــتا  يف الدويل والبنك املتحدة
 استناُا السقا  نام صندود مشا  ع و مبا ع  تعنس يف  اها خ وإد امل اه ا من الت  يف مل فا ال  عية

 املد   ن املتحدة واألمم الدويل البنك جممععة خلـــــمخ ،2019 ذـــــباف فما   ويف الد اســـــةا ه   نتائ  د 
 وم ظ النماع منع  شـــــــــــــــت  الاايا لا ياُا  معا  يف ماا   امل يمني واملنســـــــــــــــ ني ا ُا  ني واملد   ن ال ا  ني
  ُاكا ا يف ا هقد عا  م ة ألول  ا د السقا
 املســتعي ال فيع االســتشــا   ال   ا إاُ  اليكيم يف ةعل هع الام  ه ا يف ال ئيســيت الاناــ  وكا  - 49

 2016 عاا يف الدويل والبنك األو وي واالةاُ املتحدة األمم  نشــــتتع ال   الســــقا، و نام ا نااش لت ييم
 وماث ها، واأل ما  النماع و ام الكـامنـة األســـــــــــــــبـال ةد د د    ـدل ُوليـ ا  ع ومايل معمد هن  لدعم

 ،2018 عاا ويف الســـــقاا و نام ا نااش  ولعاي  لتحد د اتيليةاســـــي  وخلـــــع عا  انكعما  ومســـــاعدة
 ويف انكعمة، هاب عا   نام   الكام و ، يف الســــــــــقا و نام ا نااش  شــــــــــت  املشــــــــــيكة الت ييما   اجنم 

ا   البادا يف السياسيت االنت ال عماية لدعم مشيكا   ت ييما   الدويل والبنك املتحدة األمم  ج    ميبا ع ،  وُ 
 متكاماة  اثة املتحدة األمم  وفد  املنظعمة، نااد عا  مســــــتدامة ســــــقا ملباُ ة املتما دة التحداي  عا 

 من املثا  ال ائدة لتح يا املتامة ا يا ا  الســتا اض الســام ، ومنا ة  ف   يا لغ ل ا اا ىثايت   ياُة
  فاسعا  ع كينا يف لامباُ ة املتحدة األمم ُعم
 يف من ما لك  امللســـــســـــية العالاي  خلـــــمن الام  الدويل والبنك املتحدة األمم من ك   و عاصـــــ  - 50
 ُعم وإادا  يســــــــاو، ونينيا نامبيا يف الاامة لان  ا  اســــــــتا اخلــــــــا   ج   ،2018 عاا ويف األمنا إااع

 والبنك املتحدة األمم من ك   وسع وإد الاعمالا يف األمن إااع يف الاامة املالية ا ُا ة  صقح مشيو
 من املتضـــــــ  ة اناال  يف األســـــــاســـــــية انكعمية لام اا الدعم ت دمي  شـــــــت   ين ما التنســـــــيا نااد الدويل

 يف األســـــــــــاســـــــــــية انكعمة وظائف  تام م املاين العكاال   ني املشـــــــــــيو املتحدة األمم منم   عا ة األ ما 
 عا  تســــاعد مشــــيكة تشــــ ي   ُاة اســــتكمق ،2018 عاا ويف النماعا ، من واملتضــــ  ة ا شــــة البادا 
 املاعنة وتنســــيا الاامة املالية وا ُا ة ا ايت وانكم املدنية وا دمة انكعمة م كم ت ييم  شــــت  التعجيع تعف 

 األمينا ال ااع وملسسا 
 املتادُة امل اه  من اند عا  املساعدة يف هاما ُو ا   ضا  ا ي ُولية مالية ملسسا  وتُل  - 51

 الامُع عا  ال د ة و نام ا شة األوخلاع مااجلة  شت  األف   يت التنمية ما ل اسياتيليةا  وتبني األ ااُا
 جمتمع 10 000 يف لابنك ا مس امللســســية األولعاي  لتن ي  ومباُ تاع 2019-2014 لا ية  ف   يا يف

 املتحدة األمم   سم  مث  فاعاة ج ا  مع ذــــــــــ اكة يف  عا 1 000 اقل هشــــــــــة  وخلــــــــــاعا تايش حمايت
ا ا منائيت،    ضــا لاتنمية ا ســقميت البنك و ام  الشــ اكا ا ه   نااد لتعســيع املتحدة لألمم م مة ف صــ 

 وتن ي  وخلـــــــــــــــع عا  ا منائيت املتحدة األمم   سم  مع ابلتااو  اجملال، ه ا يف عماع نااد تعســـــــــــــــيع عا 
  البادا ا من عدُ يف الامُع عا  وال د ة اب شاذة املتاا ة البنك سياسة
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، ُعع ا د  وخلع مباُئ تعجي ية لامشا كة عا  صايد اجملتماا  ا اية يف  نام 2018ويف عاا  - 52
و  عا ف  ا عام  مشـــــــيو  ني األمم املتحدة واجملتمع املدين  عخلـــــــع مباُئ تعجي ية  الســـــــقا وان اخ عايعا

 مم املتحدة لاسقا و ف إة األمم املتحدة ال ا  ةاعا  نااد املنظعمة  ذ او اجملتماا  ا اية يف عمايا  األ
وســـيتم تشـــليع األمم املتحدة عا  اســـت داا تاك املباُئ التعجي ية لتاع    و تام م اســـياتيليا  املشـــا كة 

وميكن      ال ا  ة، ابلتشـــاو  مع  صـــحال املاـــاحة العهنيني وا ايني، ال ســـيما فئا  الشـــبال والنســـاما
    ت كم عا   نام ال د ا ، وتام م الدعم املايل، وتباُل املما سا  اجليدةااالسياتيليا   

  
 خامتة -  اد ا 

تعصــــــــية  تســــــــم ماظم ا ابجل  ة والامعح، لدعم االلتماا  42 ، إدمخا جممععة من2018يف عاا  - 53
الت     امللإخ و  دا ه ا  املشـــــــــيو لادول األعضـــــــــام ومنظعمة األمم املتحدة  بنام الســـــــــقا وان اخ عايعا

دذا ة مبك ة عا  الت دا ا     ف د  ام َ  ت دا يف الغالبية الاظم  من تعصيايت، ابستثنام التعصيا  ا امة 
و مت الدول األعضــــــام عا  خلــــــما  دم ا  ت دا   ضــــــا يف تاك  املتاا ة  تتمني متع   كال لبنام الســــــقاا

س اجلماعية ال امية د   الن عض  نمعذق ان اخ عا  السقا  شك  عااا  اجملاال  من  ج  ُعم ج ُع
 ت    ا ســــــــــــــــتإــدا ،(2018) 2413 األمن جماس وإ ا  276 72 الاــامــة اجلمايــة    ا  وعمق - 54

  نام  يك  امل ب  الشـــــام  ابالســـــتا اض  تااا فيما والســـــباني ال ا اة ُو  ا يف امةالا اجلماية د  م اـــــق
 2016 عاا يف املت   ن التع مني ال  ا  ن تن ي  معاصــــــــــــاة عا  اليكيم مع املتحدة، لألمم التا ع الســــــــــــقا

 القم ــــةا وا يــــا ا  التعصـــــــــــــــيــــا  وتن يــــ  ((2016) 2282 اجملاس وإ ا  262 70 اجلمايــــة )إ ا 
 لال ُع نتيلة امليداين، الاــايد عا  ســيما ال وا جنا ا ، األث  ت اصــي  2020 لااا ت      وســيتضــمن
ا الت دا في ا كا   ال  اجملاال  ماســـــــــــــم  شـــــــــــــك  ســـــــــــــيتناول  نع كما  الدويلا لاملتمع املشـــــــــــــيكة  حمدُو

  ا وليســــــيذــــــد األعضــــــام، الدول جانب ومن جانه من ال مة دخلــــــافية التماما     لتحد د مادوما،  و
 املتحدةا لألمم التا ع السقا  نام هيك  استا اض
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