سويرسا
مجلس األمن
األمم املتحدة
٢٠٢٤−٢٠٢٣
إضافة للسالم

سويرسا
يف سويرسا  4لغات وطنية.
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 %٣٩هي نسبة النساء يف
الربملان.

> 1500
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عدد املستشارين الفدراليني (الوزراء) .وهم يتناوبون
عىل منصب الرئاسة عىل أساس سنوي!

ما يقارب الـ  ١٥٠٠بحرية يف سويرسا.

1/4

من السكان يف سويرسا هم أجانب مام يجعلها إحدى
الدول األوروبية ذات النسبة األعىل من السكان
األجانب عىل أراضيها.

 2400كلم

هو معدّل املسافة التي يجتازها كل شخص سفرا ً يف
القطار داخل سويرسا ،ويعترب هذا املعدّل رقامً قياسياً!

 ١٠،٤ 10.4كلغ

هي كمية الشوكوالته املستهلكة للفرد الواحد وتتصدّر
سويرسا البلدان كافة يف استهالك الشوكوالته

عالقة سويرسا و األمم امل ّتحدة
1

البلد الوحيد الذي تستند عضويته يف األمم املتّحدة إىل
استفتاء شعبي حتى اآلن.

أوالً هي املرة األوىل التي ترتشح فيها سويرسا ملجلس
األمن التابع لألمم املتّحدة.
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 ٣٨منظمة دولية اختارتْ مدينة جنيف مقرا ً الستضافة
مكاتبها.
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تحتل سويرسا
الثامن عرشّ :
املرتبة الثامنة عرشة من بني
املساهمني يف امليزانية
العادية لألمم املتّحدة.

 :تحتفل سويرسا يف عام
 ٢٠٢٢بالذكرى العرشين
النضاممها إىل األمم
املتّحدة كعض ٍو كامل
العضوية يف عام .٢٠٠٢

177

 ١٧٧هو عدد البعثات الدامئة يف مدينة جنيف.

2002

1945

 :مدينة جنيف هي
املق ّر األورويب لألمم
املتّحدة منذ عام .١٩٤٥

400+

اختارتْ أكرث من  ٤٠٠منظمة غري حكومية مدينة
جنيف مقرا ً ملكاتبها

سويرسا هي إضافة للسالم
الخاص باملرأة والسالم
تلتزم سويرسا بجدول األعامل ّ
واألمن.

200+

تنرش سويرسا أكرث من مئتي ( )٢٠٠خبري مدين ومئتي
ومثانني ()٢٨٠عسكريا لتعزيز السالم وحقوق اإلنسان
كل سنة

ميس محايد ووسيط غري متحيّز.
سويرسا هي ّ ٌ
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يف األعوام األخرية ،دعمت سويرسا  ١٧عملية سالم و٦
مفاوضات لوقف إطالق النار.

«سويرسا ناشطة وف ّعالة يف امليدان ال س ّيام يف الدول األكرث هشاشة .خربة موظفينا و من مواقع العمل هي
مواطن ق ّوة دولتنا».
املستشار الفدرايل السيد إغناسيو كاسيس ،وزير الخارجية السويرسي

سويرسا هي إضافة للبرشية
تأُ ّسست اللجنة الدولية للصليب األحمر يف سويرسا حيث نشأت اتفاقيات جنيف.

تقدّم سويرسا املساعدة اإلنسانية خالل األزمات والنزاعات والكوارث.

نضع اإلنسان يف الصدارة فاحرتام حقوق اإلنسان يساهم يف منع النزاع.

سويرسا هي إضافة لإلبتكار
نُكيّف التح ّول الرقمي وندعو لفضاء إلكرتوين معلومايت
ت َسوسه القوانني .خرجت الشبكة العلمية لالنرتنت
(الويب) للنور يف مدينة جنيف فأصبحت اليوم مركز
السياسة الرقمية العاملية.

تعمل سويرسا بتفانٍ من أجل منظومة حديثة وف ّعالة
املنسق لفريق «أكت» ACT
لألمم املتّحدة باعتبارها ّ
الذي يسعى إىل تحسني املساءلة واالندماج والشفافية يف
مجلس األمن.

تحتل سويرسا
بلد فعال يف مجال البحوث والتطويرّ .
املرتبة األوىل يف اإلبتكار.
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.تأيت سويرسا يف طليعة البلدان امل ُبتكرة وامل ُبدعة كونها
دولة حيوية وناشطة يف مجال البحوث والتط ّور.
حاز  ٣٠مواطناً سويرسياً أو مواطنة سويرسيّة إحدى
جوائز نوبل.

سويرسا هي إضافة للتنمية املستدامة
تصبو سويرسا جاهد ًة إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش ( )١٧وتعمل مع جميع الدول من أجل
وضع خطة عمل  ٢٠٣٠ح ّيز التنفيذ.

للتغي املناخي من خالل مبادرات كالسالم األزرق.
نتوخّى الح ّد من التداعيات األمنية ّ

تسعى سياستنا الخارجية إىل متكني النساء والفتيات.

متعدد األطراف
سويرسا هي إضافة للعمل ّ
تستضيف مدينة جنيف املنظامت الدولية منذ أكرث من مئة ( )١٠٠عامٍ .
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تعددية األطراف مهمة! تعمل سويرسا عن كثب مع الحكومات واملنظامت الدولية واملجتمع املدين إليجاد الحلول
الف ّعالة للتحديات العاملية.

« مدينة جنيف هي مدينة السلم والدبلوماسية والعمل اإلنساين ،وهي موطن ملجموعة من املؤسسات الصانعة
للسالم ،ساهمت يف ردع النزاعات وحلّها «.
األمني العام لألمم املتّحدة السيّد أنطونيو غوترييش

ملاذا يجب دعم سويرسا؟
صلب الـ DNA
يشكّل تعزيز الحوار والسعي للتوافق َ
لبلدنا وجوهر بُنيتها.وسنكون عضوا ً متجاوباً يف مجلس
األمن فنتعاون وأعضاء األمم املتحدة كافّة وندافع عن
مصالحهم من دون استثناء.

سويرسا هي رشيك موثوق به يتّبع سياسة خارجية
مستقلة .نقول ما نفعل ونفعل ما نقول وكعضو يف
مجلس األمن التابع لألمم املتّحدة سنواصل العمل من
أجل السالم بدون أجندة خف ّية.

وسنواصل العمل من أجل السالم واإلنسانية واإلبداع
والتنمية املستدامة والعمل املتعدد األطراف إضطالعاً
مبهام العضو املنتخب.

سويرسا لديها تقاليد عريقة وقدمية كدولة محايدة
ومستقلّة .وتنبثق أسس سياستنا الخارجية من القناعة
الراسخة بأن املجتمعات املساملة واملستدامة تقوم عىل
احرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان.

نشكركم عىل دعمكم لسويرسا.

.شكرا ً لدعمكم سويرسا
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