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 الدورة الثانية والسبعون
 من جدول األعمال 111البند 

    عن صندوق بناء السالم العامتقرير األمين 
 صندوق بناء السالم  

  
 تقرير األمين العام  

  

 موجز 
بلدا يف  31دوالرا من أجل  033 111 157وافق صندوق بناء السالم على رصد مبلغ قدره  

القيام ، وهذا أعلى مبلغ قد ُسجل على اإلطالق. وكان الدعم املقدم من الصندوق من أجل 2017عام 
بالتحليل املشرتك، واالضطالع بربامج بناء السالم حسنة التوقيت وذات القدرة على حتمل املخاطر واليت 
هلا دور حتفيزي، قد ســــــــــاعد على اسز ز التماســــــــــو على  طاق املناومة، وهو ما   ل ركنا أســــــــــاســــــــــيا يف 

يف اجملموع، أطلق الصـــندوق إصـــالحات األمم املتحدة اليت بدأت  الل الســـنة األوو من او. منصـــ . و 
مخســـة مبادرات جد دة عابرة للحدود وقام باســـت مار أكرب مبلغ لآل حم اأن من أجل النملوا باملســـاواة 
بني اجلنســـني و اني املرأة والشـــباى. وعلى عاه االااهات األ نة، كا ت مســـا ات الدول األع ـــاء 

، قد رمست للصـــندوق أك ر الصـــور املالية 2017 مليون دوالر يف عام 97إو الصـــندوق، البالغ عموعملا 
مليون دوالر  500افاؤال منذ ســـــــــــــــنوات، وجسلتآل يف طر قآل إو حتقيق هدفآل املتم ل يف من  املوافقة  بلغ 

للخطة االســــرتاايجية اةالية ومدالا سالو ســــنوات. وا مملن هذه املســــا ات مســــتوب الدعم اةا. ملات  
ســـــتمر املات   ـــــر اا أســـــاســـــيا ملناومة التنمية والســـــالم واألمن يف األمم دعم بناء الســـــالم واافل أن  

 املتحدة كال.
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 مقدمة -أوال  
 كـــا ون األول   31كـــا ون ال ـــار  نـــا ر إو   1هـــذا التقر ر الســـــــــــــــنوي، الـــذي   ط  الفرتة من  - 1

. وهو   ط  الســــنة 282 63، هو التقر ر ال امن املقدم إو اجلمسية السامة عمال بقرارها 2017 د ســــمرب
. وسـيصـدر اقر ر ما. ُمامملل هلذا التقر ر 2019-2017األوو من اخلطة االسـرتاايجية للصـندوق للفرتة 

ع . و ان االطال2018أ ار ما و  1عن مات  الصـناد ق االسـتاما ية املتسددة الشـركاء يف موعد أقصـاه 
، واةصــــول على مسلومات كاملة عن www.unpbf.orgعلى مسلومات إضــــافية يف املوقش الشــــبا  التا.  

 (.http://mptf.undp.orgفرادب املشار ش من بوابة مات  الصناد ق االستاما ية املتسددة الشركاء )
  

 األداء العالمي والدروس المستفادة -ثانيا  
، 2006مســـــتوب من املســـــا ات الســـــنو ة منذ رمسلتآل يف عام  القى صـــــندوق بناء الســـــالم أعلى - 2

مليون دوالر للبلدان املتأسرة باألزمات، وهذا هو أعلى مبلغ جرب  157.1ووافق على رصـــــــــــــــد مبلغ قدره 
أد اه(. وهذه اإلجنازات اليت اشــــال ســــابقة  1رصــــده على اإلطالق منذ إ شــــاء الصــــندوق )ا ار اجلدول 

أسه مالية أك ر صالبة وه  ازكية قو ة لقدرة مات  دعم بناء السالم على اارخيية ا ش الصندوق على 
 االستجابة لدعويت إو حتقيق قفزة هائلة يف املوارد لتلبية الطل  املتزا د باستمرار.

. ومن  الل 2017مليون دوالر يف عام  97والقى الصــــــــــندوق مســــــــــا ات من املا ني قدرها  - 3
مليون دوالر من أجل  طتآل االســــــــــــرتاايجية للفرتة  280ق اوفن حوا. هذه املســــــــــــا ات، أم ن الصــــــــــــندو 

. وجرب اسز ز الشــــــــراكة مش اجلملات املا ة من  الل اقد  إحاطات منتامة ألصــــــــدقاء 2017-2019
صــــــندوق بناء الســــــالم، وهو دفل هام لتبادل اأراء بشــــــأن التوجآل االســــــرتاايج  للصــــــندوق، ف ــــــال عن 

ه  قنغيزســــــــــتان  - ز ارات إو سالسة من البلدان املســــــــــتفيدة من الصــــــــــندوق مشــــــــــاركة اجلملات املا ة يف
لالطالع على مدب فسالية وجدوب اســـــت مارات الصـــــندوق، واالطالع أ  ـــــا على  -د فوار وما.  وكوت

مســــــا ا يف دورة الربعة اةالية من ســــــت قارات، ال  زال صــــــندوق  34التحد ات اليت اواجململا. وبوجود 
أوسش الصناد ق انوعا وأكربها حجما من حيث عدد اجلملات املشاركة فيآل على  طاق مناومة بناء السالم 

 األمم املتحدة، وهو ما  شال عالمة على اوافق قوي يف اأراء بني اجلملات املا ة بشأن أ يتآل.
وســـــتاون ز ادة مســـــتو ات املوارد أمرا ضـــــرور ا حم  تمان الصـــــندوق من مواصـــــلة البية الطل   - 4
تزا د على الدعم الذي  قدمآل. وقد أسملم ارافاع مسدل املوافقة اارخييا، بقيادة مات  دعم بناء السالم، امل

يف جملود ا األوســــــش  طاقا لنصــــــالا من  الل املســــــاعدة يف اةد من التجزؤ يف الناام الدو. من أجل 
األزمات وأسناءها وبسدها.  انفيذ برامج حسنة التوقيت وقادرة على حتمل املخاطر ادعم الساان قبل وقوع

،  ا يف ذلو 2017بلدا يف عام  31مشـــــروعا يف  82ومن أجل اسز ز ماا ة الصـــــندوق، فقد وافق على 
مخه مبادرات جد دة عابرة للحدود، واوفن الدعم يف الســـــــــياقات اال تقالية ألربش بس ات، واســـــــــت مارات 

مليون  11.3 اني املرأة، واســــــت مارات قدرها مليون دوالر للنملوا باملســــــاواة بني اجلنســــــني و  18قدرها 
 دوالر لدعم الدور اإلجيايب للشباى يف اةفاظ على السالم.

ومن أجل كفالة قدرة الصندوق على البية الطل  يف األوضاع االست مار ة اجلد دة، فقد أعلنُت  - 5
طلبـــات من حاومـــاالـــا. بنـــاء على ، 2017عن سالســـة بلـــدان م هلـــة حـــد  ـــا للتمو ـــل الرب ـــاع  يف عـــام 

اشـــاد،  ملد أهلية البلد الطر ق للشـــراكة مش اةاومة من أجل منش  شـــوى النزاعات والتطر  السني   ويف

https://undocs.org/ar/A/RES/63/282
https://undocs.org/ar/A/RES/63/282
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من  الل مساجلة التحد ات الطو لة األمد املتسلقة بالالمســـــــــــــــاواة اهليالية واةوكمة. ويف كولومبيا، أدت 
اجلملود اليت اقودها اةاومة لتنفيذ اافاق الســــــــالم لسام  مليون دوالر ةفز 12أهلية البلد إو املوافقة على 

، يف إطار دعم  تســم بارافاع املخاطرة وباةســاســية الســياســية، رغم ضــرور تآل. ويف جزر ســليمان، 2016
ُ املن أهلية البلد األمم املتحدة من حتســـــــــــــــني دعم جملود اةوار الوطي واملصـــــــــــــــاةة الوطنية اليت اقودها 

 .2017م ادرة بس ة املساعدة اإلقليمية املوفدة إو ذلو البلد يف عام اةاومة يف أعقاى 
وقد أســـــــــملمت إعال ات أهلية البلدان يف اسز ز أوجآل التتزر بني مات  دعم بناء الســـــــــالم وجلنة  - 6

بناء الســـــالم. ويف اجتماع للجنة ُعقد يف حز ران  و يآل، عرا رئيه وزراء جزر ســـــليمان بالتفصـــــيل كي  
املقدم من الصـــندوق على االســـتجابة لتحد ات بناء الســـالم قبل ا ســـحاى بس ة املســـاعدة  ســـاعده الدعم

بسد  اإلقليمية. ويف اشر ن ال ار  وفمرب، قدم كبن املستشار ن لش ون حقوق اإل سان واألمن يف مرحلة ما
أ ية قدرة الصندوق  النزاع لاولومبيا إحاطة إو اللجنة بشأن انفيذ اافاق السالم يف كولومبيا، م كدا على

على حتمل املخاطر. ويف اشـــــــــــر ن ال ار  وفمرب أ  ـــــــــــا، اســـــــــــتمست اللجنة إو مســـــــــــ ولني حاوميني من 
ال اا، من بينملم دافظ املصـــــــــر  املركزي، االموا عن االســـــــــتفادة من الصـــــــــندوق من أجل اسز ز  ســـــــــري

ن إعالميتان قدمتملما غامبيا يف السالقة بني الســــــــــالم والنمو االقتصــــــــــادي والتنمية. وأ نا، أكدت إحاطتا
، يف  يســــــان أبر ل وكا ون األول د ســــــمرب، أ ية اال تقال الســــــياســــــ  الســــــله واو. اجلملات 2017عام 

الوطنية زمام أمور اإلصالا السياسايت من  الل مشاورات  املة للجميش على  طاق واسش. واوفر هذه 
ر ة مش اللجنة واسزز حصــــول الدول األع ــــاء االجتماعات بشــــال  اع  اوذجا جد دا للمشــــاركة القط

على مسلومات بشــأن اذاذ القرار دا ل مات  دعم بناء الســالم والفسالية الرب اعية للصــندوق. ومن أجل 
حتقيق املز د من الشــــــــفافية، بدأ الوكيل اإلداري للصــــــــندوق، وهو مات  الصــــــــناد ق االســــــــتاما ية املتسددة 

ت املالية للصــــــــندوق من  الل املبادرة الدولية للشــــــــفافية يف املسو ة يف الشــــــــركاء، يف اإلبالح عن التحو ال
 .2017 عام

وبينما  ـــــــجست االجتماعات مش اللجنة إ ـــــــراك الدول األع ـــــــاء، فقد أســـــــملمت ســـــــياســـــــات  - 7
الصــــندوق بشــــأن حتد د األولو ات والتنفيذ إســــملاما هاما يف حتقيق االاســــاق على  طاق املناومة. وكا ت 

ه  برامج مشــــــرتكة، مصــــــممة بالشــــــراكة مش  2017 املائة من املشــــــار ش املستمدة يف عام يف 82أك ر من 
األفرقة القطر ة لألمم املتحدة، أو البس ات السياسية اخلاصة، أو بس ات حفظ السالم. وعالوة على ذلو، 

 ل اسسة من كا ت مسام هذه املشار ش اجلد دة  تيجة للتقييمات املشرتكة. وكان ا رتاك الصندوق يف  و 
مســتشــاري الســالم والتنمية، إو جا   التمو ل املخصــي ملســتشــاري  ــ ون حقوق اإل ســان يف ســناليون 
وسري ال اا،  دفش  و املز د من االاساق على الصسيد القطري، و  من أن  ال انفيذ الربامج لآل أ يتآل 

باملخاطر من اخلربات املتوفرة على  من الناحية الســــياســــية. ومن أجل كفالة أن اســــتفيد التد الت ا فوفة
 طاق املناومة، عمل الصــــــندوق من  الل ارايبات مشــــــرتكة بني الوكاالت، على ســــــبيل امل ال، با ــــــرتا  
موافقة جملة التنســــــيق الساملية يف عاالت الشــــــرطة والسدالة والســــــجون قبل اإلذن بسملية حتو ل جد دة من 

 نات واألحداو ا بوسني يف اليمن.أجل التصدي ال تملاكات حقوق اإل سان للسجي
باملوافقة على مخسة اد الت جد دة  2017وزاد الصندوق من مبادرااآل السابرة للحدود يف عام  - 8

بلدا. ومثة حتو ل  قدار مليور دوالر، جرب اوجيملآل عن طر ق الصـــــــــــــــندوق االســـــــــــــــتامار املتسدد  12يف 
و دعم الالجاني البورو د ني يف  ملور ة انزا يا املتحدة  الشـــــــــــــركاء السابر للحدود ملنطقة البحنات الاربب،

وعودالم وإعادة إدماجملم بشـــــــال مســـــــتدام يف بورو دي. ووافق الصـــــــندوق أ  ـــــــا على أوو اســـــــت مارااآل 
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مال ني دوالر يف أمر اا الوســـــــــــــــطى إو الســـــــــــــــلفادور وغواايماال  3اإلقليمية السابرة للحدود، اليت قدمت 
والر إو منطقة الســـــــاحل،  ا  شـــــــمل بوركينا فاســـــــو وما. والنيجر. وســـــــتتناول مال ني د 3وهندوراس، و 

الربامج السابرة للحدود بني الاامنون واشـــاد، وبني قنغيزســـتان وطاجياســـتان، أ ية منش النزاعات السابرة 
ومن  للحدود والتطر  السني ، بسبل من بينملا إ راك املت رر ن من السن  املستمر من الشباى والنساء.

 الل مساجلة السوامل املســـــــببة للنزاعات اليت اتجاوز حدود الدول، فدن الصـــــــندوق  ســـــــت ل قدراآل الفر دة 
 على ذط  اةدود بطرق اسزز السالقات التساو ية.

من وكاالت األمم املتحدة وصــــــــــــــناد قملا وبراعملا يف  يش أ اء املناومة  15ودعم الصــــــــــــــندوق  - 9
ى الرغم من أن الصـــــــــــندوق ســـــــــــو   ال أداة بال ة األ ية لدفش اإلجراءات . وعل2017اإلاائية يف عام 

الساجلة وامللتزمة ســياســيا من جا   األمم املتحدة، فد آل ســيواصــل الســس  إلقامة  ــراكات جد دة اامملل 
حافاتآل واسززها. ومن أجل النملوا باألولو ات اليت حددها مات ، وق ش مات  دعم بناء الســــــــــالم على 

اهم مش االحتاد األفر ق  من أجل افسيل اإلطار املشـــــــــــــــرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفر ق  مذكرة اف
لتسز ز الشــــراكة يف عال الســــالم واألمن، ا ــــرتكُت يف اوقيسملا مش رئيه مفوضــــية االحتاد األفر ق ، الســــيد 

نســيقا واســرتاايجية . وســتســملم املذكرة يف حتقيق  ــراكة أك ر ا2017موســى فق  دمد، يف  يســان أبر ل 
يف عاالت منش  شوى النزاعات واةوار السياس  واملصاةة الوطنية واةام الد قراط  وحقوق اإل سان، 

 وه  اقوم بالفسل بصياغة الايفية اليت  تد ل هبا الصندوق يف  ملور ة أفر قيا الوسطى.
ع األعمال يف  دمة الســـــــــالم يف وفيما  تسلق بتسز ز الشـــــــــراكات املبتارة، فف  أعقاى م  ر قطا  - 10

كولومبيا، الذي ا ـــرتك يف انايمآل مات  دعم بناء الســـالم، ســـو  اصـــب  كولومبيا حالة ا تبار للتمو ل 
، باالســــــــــــتفادة من النواة املالية املقدمة من الصــــــــــــندوق من أجل اجتذاى التمو ل 2018املختلط يف عام 

اةاصــــــــــلة على امتيازات اصــــــــــميم مبادرة  دعمملا  التجاري لبناء الســــــــــالم. ويف ليرب ا، دعمت الشــــــــــركات
الصـــــــندوق للتخفي  من حدة النزاعات املتصـــــــلة باالمتيازات، وســـــــا لت ماليا فيملا. ومن  الل مبادرات 
الصـــندوق لتسز ز الشـــ ون اجلنســـا ية والنملوا بالشـــباى، واصـــل الصـــندوق دعمآل املبا ـــر ملنامات اجملتمش 

. وســـــــــــــــياون 2017مال ني دوالر لســـــــــــــــبسة مشـــــــــــــــار ش يف عام  7.5 املدر، باملوافقة على ما  ز د على
استاشا  سبل إضافية هلذه الشراكات وغنها،  ا  شمل مشاركة املات  يف بس ات التقييم املشرتكة مش 

 االحتاد األورويب والبنو الدو.، ركيزة دور ة للصندوق من أجل امل   قدما.
يف املائة من موافقات  36صـــــــــــيي بتخ 2016عام  وقد ااوز الصـــــــــــندوق حتو لآل القياســـــــــــ  يف - 11
دعما للمســـاواة بني اجلنســـني و اني املرأة. ويف حني أن املشـــار ش املمولة من  الل مبادرات  2017 عام

اسز ز الش ون اجلنسا ية والنملوا بالشباى قد أسملمت يف هذا اإلجناز، كا ت الو النتائج القو ة مدفوعة 
، مما  دل على أن مبادرات التسز ز 2017امج الساد ة للصـــــــــــــــندوق يف عام يف املائة من الرب  22بنســـــــــــــــبة 

 اخلاصة  ان أن اسملم على  و إجيايب يف حتو ل السلوك واألولو ات على الصسيد القطري.
واستند هذه األرقام إو الرتكيز املستمر للصندوق على التسلم وبناء القدرات. وكا ت سلسلة من  - 12

باية مصممة من أجل مبادرات التسز ز بشأن بناء السالم والرصد والتقييم بشال مخه حلقات دراسية  
مشارك على الصسيد السامل ، بينما ساعدت حلقة  400 راع  املناور اجلنسار قد وصلت إو أك ر من 

ة عمل ادر بية ملدة أســــــبوع ُعقدت باال ــــــرتاك مش هياة األمم املتحدة للمســــــاواة بني اجلنســــــني و اني املرأ
لشــــــــــــ ون اجلنســــــــــــا ية ألك ر من )هياة األمم املتحدة للمرأة( على اسز ز مملارات التحليل والربعة يف عال ا

من األفرقة القطر ة لألمم املتحدة. واالســـــــت مارات يف  11من متطوع  األمم املتحدة الذ ن  دعمون  20
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ة وصــندوق األمم املتحدة للســاان، أ شــطة التسلم هذه، اليت ُاصــاح بالشــراكة مش هياة األمم املتحدة للمرأ
 ه  أساس جناا الصندوق.

كما ســـاهم الصـــندوق يف جملود األمم املتحدة الرامية إو اصـــميم وانفيذ برامج بناء الســـالم اليت  - 13
وافق الصــــــــــــندوق على رصــــــــــــد مبلغ  اسط  األولو ة إلدماج الشــــــــــــباى ومشــــــــــــاركتملم واوليملم القيادة. وقد

. ودعم 2017 ية مشـــــــــــــــار ش من  الل مبادراآل لتسز ز الشـــــــــــــــباى يف عام مليون دوالر ل ما 11.3 قدره
الصـــندوق أ  ـــا صـــندوق األمم املتحدة للســـاان وغنه من الشـــركاء يف عقد مخه مشـــاورات إقليمية مش 
الشباى ملناقشة أولو ات السالم واألمن وحتد د اوصيات للتأسن على مناقشات السياسات الساملية املتصلة 

 .(2015) 2250من بقرار عله األ
، اليت 2019-2017وقد م لت الســــــــنة املاضــــــــية بدا ة اخلطة االســــــــرتاايجية للصــــــــندوق للفرتة  - 14

. وســـتال االســـت مارات مرتكزة على 2019بلدا حم عام  40مليون دوالر يف  500الد  إو اســـت مار 
بسة ذات األولو ة للصــــندوق، على النحو املنصــــو  عليآل يف ا تصــــاصــــااآل، وســــُتســــت ملر عرب اجملاالت األر 

 طاق   ون اةفاظ على السالم  يف منش  شوى النزاعات، ويف منش التصسيد يف   م النزاعات السنيفة، 
اوصـــــــــيات  ويف بياات ما بسد ا تملاء النزاعات. وهبذه الطر قة،  ان للصـــــــــندوق أن  اون   ابة أداة لدفش

ســـــــبل حتقيق الســـــــالم  الُنملج الشـــــــاملة ملنش ”الدراســـــــة املشـــــــرتكة بني األمم املتحدة والبنو الدو. املسنو ة 
، وذلو باالســــت مار يف مساجلة األســــباى اجلذر ة، واالعرتا  بأولو ة الســــياســــة “ شــــوى النزاعات السنيفة

أك ر طموحا مقار ة بالســنوات الســابقة، وأ ية الشــمول. وحتدد اخلطة االســرتاايجية عموعة من األهدا  
وســـــــتاون   ابة  قطة ا طالق  و حتقيق اهلد  املبني يف اقر ري عن بناء الســـــــالم واةفاظ على الســـــــالم 

(A/72/707-S/2018/43 برصد مبلغ قدره ،)قد دعوُت مليون دوالر سنو ا لصندوق بناء السالم. و  500
إو أن ااون التربعات غن خمصصة ومتسددة السنوات ل مان أن  تسم الدعم حبسن االستجابة وبقابلية 

 التنب  بآل على حد سواء.
 

 1اجلدول   
  2017قرارات صندوق بناء السالم المتخذة في عام   

 2017موافقات عام  

 مرفق االستجابة الفور ة 
مرفق بناء الســـــــــــــالم 

 اجملموع واإل ساش
 البلدان المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السالم    

 308 570 7  308 570 7 بورو دي
 865 999 14  865 999 14  ملور ة أفر قيا الوسطى

 514 940 7  514 940 7 غينيا
 064 301 7  064 301 7 بيساو -غينيا 
 061 352 12  061 352 12 ليرب ا

 797 999 4  797 999 4 سناليون
 609 163 55  609 163 55 المجموع الفرعي 

 البلدان غير المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السالم

https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/A/72/707
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 2017موافقات عام  

 مرفق االستجابة الفور ة 
مرفق بناء الســـــــــــــالم 

 اجملموع واإل ساش
 001 000 2  001 000 2 البوسنة واهلرسو    

 126 000 3  126 000 3 بوركينا فاسو
 962 499 1  962 499 1 )أ(الاامنون

 607 499 1  607 499 1 اشاد
 000 000 12 000 000 12  كولومبيا

 000 500 5 000 500 000 000 5 كوت د فوار
 000 000 3  000 000 3 السلفادور

 000 100 3  000 100 3 غامبيا
 276 141 4  276 141 4 غواايماال

 000 000 3  000 000 3 ها يت
 311 275 1  311 275 1 )أ(هندوراس

 416 592 11 000 000 8 416 592 3 قنغيزستان
 628 999 2  628 999 2 لبنان
 329 745 11  329 745 11 ما.

 408 865 3  408 865 3 ميااار
 000 000 4  000 000 4 النيجر

 000 000 2  000 000 2 بابوا غينيا اجلد دة
 000 000 3  000 000 3 الفلبني

 266 999 2  266 999 2 جزر سليمان
 873 286 2  873 286 2 الصومال
 000 000 5  000 000 5 السودانجنوى 

 148 454 2  148 454 2 سري ال اا
 000 000 1  000 000 1 )أ(طاجياستان

 581 945  581 945 )أ( ملور ة انـزا يا املتحدة
 000 000 5  000 000 5 اليمن

 932 904 98 000 500 20 932 404 78 المجموع الفرعي 
    نفقات أخرى
 492 042 3  492 042 3 األمم املتحدة

 492 042 3  492 042 3 المجموع الفرعي 
 033 111 157 000 500 20 033 611 136 المجموع 

 
 .2018مات  الصناد ق االستاما ية املتسددة الشركاء، كا ون ال ار  نا ر    املصدر 
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، وال  بني 2017قرارات التمو ل اليت اذذت يف عام  1على غرار ما ورد يف التقر ر الســــــــــــــــابق،  بني اجلدول    مالحاة 
 األموال ا ولة.

كمقابل ملشروع عابر للحدود. وال  سي اإلدراج ز ادة ايسن اةصول على التمو ل من صندوق بناء السالم أو  )أ( 
 األهلية للحصول عليآل.

 
 صندوق بناء السالم المتعلقة ببلدان بعينهاأعمال  -ثالثا  
 البلدان المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السالم -ألف  

 بوروندي: مواجهة تحديات التشرد  
يف بورو دي، أدب كل من املواق  السياسية املتصلبة واستمرار ا تملاكات حقوق اإل سان وز ادة  - 15

وافاقم ادهور اةالة االقتصاد ة واإل سا ية إو  د د  طة الصندوق ادفقات الالجاني إو البلدان اجملاورة 
ألولو ات بناء الســالم. وســيمان هذا التمد د من اوســيش  طاق مشــروعني موجملني للشــباى أسبتا بالفسل 

 أن هلما إسملامات إجيابية يف أمن اجملتمش والتماسو االجتماع .
ا للد قراطية القائمة على اسدد األحزاى، ســــــــــيقدم ومثة مشــــــــــروع ب ر، ُعملد بآل إو مسملد هولند - 16

الدعم للشــباى األع ــاء يف األحزاى الســياســية يف الدعوة ملواقفملم دا ل أحزاهبم ويف األحزاى األ رب. 
 “البحث عن أرضــــــية مشــــــرتكة”ومن  الل مشــــــروع مبادرة لتسز ز الشــــــ ون اجلنســــــا ية، ســــــتدعم منامة 

لنســـــائية من أجل ر ادة مبادرات بناء الســـــالم على الصـــــسيد ا ل . الشـــــباات السابرة لألجيال للقيادات ا
و أيت هذا املشــــــروع مامالم الســــــت مارات الصــــــندوق الســــــابقة اليت أ شــــــأت  ــــــباة للنســــــاء السامالت يف 

 الوساطة. عال
و دعم الصــندوق مشــروعني ااميليني  ساجلان األســباى اجلذر ة للتشــرد و ســاعدان يف التح ــن  - 17

دماج الالجاني السائد ن. وســيســاعد اســت مار  بلغ مليور دوالر على حفز الصــندوق االســتامار إلعادة إ
املتسدد الشـــــــــــــــركاء والسابر للحدود ملنطقة البحنات الاربب، وذلو بدعم مبادرة عابرة للحدود اركز على 

وق على مشــروع بتالفة الالجاني بني بورو دي و ملور ة انزا يا املتحدة. وباإلضــافة إو ذلو، وافق الصــند
مال ني دوالر  ركز على أربش كوميو ــات يف بورو ــدي و ملــد  إو ز ــادة اــا ــة الســائــد ن وأفراد  3قــدرهــا 

 اجملتمسات ا لية امل يفة واوفن إماا ية حصوهلم على اخلدمات األساسية وسبل كسبملم للرزق.
 

 خضم األزمة المتفاقمةجمهورية أفريقيا الوسطى: توسيع نطاق الحوكمة واألمن في   
لقد فاقم ازا د اال قســـامات السرقية والد نية، اليت ا ججملا املطامش الســـياســـية، من أوجآل القصـــور  - 18

الطو لة األمد يف عال اةوكمة اليت أ رت بدورها انفيذ اخلطة الوطنية لن ساش وبناء السالم. وما زال كل 
اى ســـــــلطات الدولة أو الســـــــلطات الق ـــــــائية يف املنطقتني من ادد االضـــــــطرابات األمنية وددود ة أو غي

الشـــمالية والشـــرقية وضـــس  قدرات التنفيذ الوطنية   ل حتد ات و تســـب  يف ا تملاكات حقوق اإل ســـان. 
وما زالت اال تملاكات اليت اراابملا اجلماعات املســـــلحة حبق الســـــاان املد يني واجلملات اإل ســـــا ية الفاعلة 

 وا دي إو ادهور اةالة اإل سا ية. اتسب  يف اشر د الساان
مليون دوالر أُعلن يف امل  ر الدو.  15ويف ضــــــــــــــوء هذه اخللفية، أود الصــــــــــــــندوق بتسملد بقيمة  - 19

. وكـا ت 2016للمـا ني من أجـل  ملور ـة أفر قيـا الوســـــــــــــــطى الـذي ُعقـد يف بروكســــــــــــــــل يف أوا ر عـام 
تقرار يف بامباري من  الل  شر قوات األمن الدا ل ، االست مارات اجلد دة حامسة األ ية يف حتقيق االس
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إو جا   انفيذ مشــــــــــار ش النقد لقاء السمل، واالضــــــــــطالع بأ شــــــــــطة ذات صــــــــــلة بدعادة التأهيل وحتقيق 
اإل ساش االقتصـــــــــادي واالجتماع  واةد من السن  اجملتمس  واقد  الدعم للجان الســـــــــالم ا لية. ودعم 

سلطة الدولة بوضش واعتماد اسرتاايجية وطنية و ر طة طر ق. وفيما  تسلق الصندوق أ  ا عملية استسادة 
بدصــالا قطاع األمن، دعم الصــندوق وضــش  طة ااصــاالت اشــجش على ابادل ال قة فيما بني الســلطات 
والســاان وقوات األمن الدا ل . وقد أعاد الصــندوق أ  ــام اوجيآل الربامج لدعم عملية الوســاطة اليت اقوم 

درة األفر قية للســــــالم واملصــــــاةة واليت أااحت اجملال أمام امليســــــر ن للسمل مش اجلماعات املســــــلحة هبا املبا
 واجملتمش املدر.

 
 غينيا: تعزيز الرقابة المدنية على قطاع األمن شرط أساسي لخروج الصندوق  

ر يف مليون دوال 48الســــــــــــــت مار الصــــــــــــــندوق  بلغ قدره  2017قرر اقييم  ارج  أُعد يف عام  - 20
مشروعام أن اةافاة اصدت ألك ر حتد ات بناء السالم إةاحام وركزت على أ د الفاات اأسرام بالنزاع،  31

م ل النســـــاء والشـــــباى. وعلى وجآل اخلصـــــو ، أســـــملمت االســـــت مارات عالية املخاطر يف إصـــــالا قطاع 
ن يف إماا ية اســـــتمرار األمن يف حتســـــني أداء قوات األمن، مما  ـــــجش على ز ادة ال قة يف أوســـــا  الســـــاا

 االست مارات املستقبلية.
وقد جرت االسـتفادة من هذه النتائج، مش حتليل مسـتامل للنزاعات واوصـيات صـادرة عن جلنة  - 21

مال ني دوالر موزعة على  7بناء الســـــــــــــالم، يف حتد د األولو ات لسملية برعة جد دة  بلغ عموع االفتملا 
 األحزاى الســــــياســــــية للحد من النزاعات الســــــياســــــية حول اال تخابات  سالسة عاالت ه   )أ( اةوار بني

اسز ز ســــــلســــــلة اإلجراءات اجلنائية إل اء اإلفالت من السقاى  )ج( منش التشــــــدد والتطر  السني   )ى(
 من  الل اسز ز التحليل والتد الت السامة مش الرتكيز على قطاع التسليم.

اع السدالة، وافق الصــــــــــندوق كذلو على  و ل لدعم وضــــــــــش وإكماالم للتد الت اجلد دة يف قط - 22
اســـــــــــرتاايجية قطاعية خلروج الصـــــــــــندوق من  الل إ شـــــــــــاء م ســـــــــــســـــــــــات وطنية دائمة للرقابة املد ية على 

 األمن. قوات
يف  “وكـالـة التســاون والبحــث يف ميــدان التنميــة”وأ نا، قـُدمـت منحــة إو منامــة اجملتمش املـدر  - 23

لتدعيم األيات الالمركز ة لتســــو ة النزاعات ووضــــش  اام وطي لالســــتجابة  “الشــــباى مبادرة اسز ز”إطار 
 السر سة لن ذار املبار.

 
 بيساو: دعم مسارات تحقيق االستقرار - غينيا  

. وأعاقت اخلالفات 2017بيســـــاو يف عام  - اواصـــــلت األزمة امل ســـــســـــية والســـــياســـــية يف غينيا - 24
ياســــــية الفاعلة الرئيســــــية انفيذ االافاقات اليت ه التوصــــــل إليملا عرب جملود الراســــــخة فيما بني اجلملات الســــــ

الوســــــــــــاطة اإلقليمية املبذولة بقيادة اجلماعة االقتصــــــــــــاد ة لدول غرى أفر قيا، واملدعومة من األمم املتحدة 
 و ركاء دوليني.

التحال  الدو. لبناء ”ويف   م هذه الارو  الصسبة، دعم أحد املشار ش اليت انفذها منامة  - 25
عقد مشـــــــاورات اركز على املرأة واسز ز دور املرأة يف بليات اســـــــو ة النزاعات. واســـــــتاماالم هلذه  “الســـــــالم

مال ني دوالر لتماني األصــوات  7.3اجلملود، وافق الصــندوق على ســتة مشــار ش بل ت االفتملا اإل الية 
والشـــــــباى. وباإلضـــــــافة إو ذلو،  ُ مل أن  اون املسربة عن الفاات اململمشـــــــة،  ا فيملا أصـــــــوات النســـــــاء 
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لالســـــت مارات يف اةوار الســـــياســـــ ، وجملود املصـــــاةة الوطنية املبذولة من اللجنة التنايمية للم  ر الوطي 
، ودعم وســائط اإلعالم املراعية لارو  النزاع، أسر “املســارات امل د ة إو الســالم والتنمية”بشــأن موضــوع 

الصـــــسيد الوطي. وأ نا، من املتوقش لالســـــت مارات اجلد دة الرامية إو اسز ز األيات حيقق االســـــتقرار على 
البد لة لتســــــو ة املنازعات والتفاعل بني قطاع  السدالة الرمس  وغن الرمس  أن از د من فر  الوصــــــول إو 

 السدالة واحرتام حقوق اإل سان واملسا ة يف حتقيق االستقرار.
 

 من حفظ السالم إلى بناء السالم في خضم التغييرات في الحكومةليبريا: االنتقال   
عاما، وكان ذلو إسر  70لقد  ـــملدت ليرب ا أول عملية ا تقال ســـلم  للســـلطة يف فرتة از د عن  - 26

اال تخابات الرئاســـية اليت جرت يف اشـــر ن األول أكتوبر. ومســـا ة يف اهلدوء النســـ ، فدن مشـــروعام بقيمة 
ر  فذه بر امج األمم املتحدة اإلاائ  قدم الدعم جلملد واســش النطاق إل ــراك الشــباى يف مليون دوال 1.8

 ومنش السن  القائم على  وع اجلنه واملتصل باال تخابات. 2017ا تخابات عام 
وقبل اال تخابات، وبناءم على طل  من عله األمن، وضــــــست حاومة ليرب ا  طة بناء الســـــالم  - 27

. واهلــد  من هــذه اةــافاــة 2017مال ني دوالر يف عــام  10ق هلــا الصـــــــــــــــنــدوق  بلغ يف ليرب ــا اليت واف
اجلد دة هو ضـــمان اســـتمرار وجود مات  ةقوق اإل ســـان يف فر ق األمم املتحدة القطري يف ليرب ا، وه  

 انشئ منابر للحوار بني أصحاى املصاحل املتسدد ن للحد من النزاعات املتصلة باالمتيازات.
مد است مارات الصندوق اجلد دة على اقييم  امل ومستقل ملسا ة سابقة قدمملا الصندوق واست - 28

مليون دوالر. و لي التقييم إو أ آل، مش أن مبادرات الصـــــــــندوق اناولت أولو ات بناء  30يف ليرب ا  بلغ 
 السالم الرئيسية، فدن إدارة حافاة الصندوق بشأن ليرب ا حتتاج إو حتسني.

اآل لتسز ز الش ون اجلنسا ية اوباإلضافة إو ذلو، وافق الصندوق على مشروعني من  الل مبادر  - 29
والنملوا بالشــــــــباى  وافق يف أحد ا على مبلغ مليور دوالر لال من هياة األمم املتحدة للمرأة وبر امج 

ات يف عا. السدالة واألمن، األمم املتحدة اإلاائ  واملنامة الدولية للملجرة لتلبية احتياجات النســــاء والفتي
دوالر ملخترب مســــــــــاءلة منامات اجملتمش املدر، إلبراز دور املرأة يف  433 000ووافق يف ال ار على مبلغ 

 عملية السالم من  الل ادر   النساء منتجات األفالم وانايم مملرجان لألفالم.
 

 اباتسيراليون: تقديم الدعم لمنع نشوب النزاعات المتصلة باالنتخ  
، واليت ســـــــــتاون األوو منذ 2018حت ـــــــــنا لال تخابات اليت ســـــــــتجري يف البلد يف بذار مارس  - 30

مال ني دوالر حولآل الصندوق إو كل من  3إغالق بس ة األمم املتحدة السياسية، ُأضيفت إو مبلغ  ناهز 
مســــــــا ات من كل من  2017الرب امج اإلاائ  ومفوضــــــــية األمم املتحدة ةقوق اإل ســــــــان يف أوائل عام 

اململاـة املتحـدة لرب طـا يـا السامى وأ رلنـدا الشـــــــــــــــمـاليـة )وزارة التنميـة الـدوليـة( والنرو ج وكنـدا ب را دعم 
امل ســـــــــــــــســــــــــــــــات الوطنيـة ومنامـات اجملتمش املـدر يف منش  شـــــــــــــــوى النزاعـات والتخفي  من حـدالـا قبل 

دعم الدورة اال تخابية يف سناليون ”بادرة اال تخابات و الهلا وبسدها. وقد عمل املشروع يف  راكة مش م
، وه  مبادرة  نفذها الرب امج اإلاائ  و نســـــــقملا فر ق دعم اال تخابات ل ـــــــمان “2018-2016للفرتة 

ااســـــــــاق املســـــــــاعدة املقدمة من األمم املتحدة. ومن  الل هذا املشـــــــــروع، أقرت جلنة اســـــــــجيل األحزاى 
اسية. ودعم املشروع أ  ام السلطة الق ائية يف إ شاء مثار السياسية مدو ات قواعد سلوك لألحزاى السي

داكم ا تخابية لتســـــــــــر ش مســـــــــــار البت يف املنازعات اال تخابية، ووفر دعما ااميليا لقدرة رصـــــــــــد حقوق 
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اإل ســــــــان واأليات البد لة لتســــــــو ة املنازعات. ودعم كذلو اللجنة الوطنية من أجل الد قراطية يف إعداد 
من أجل انايم ا تخابات ســـــــــلمية ومات  األمن الوطي يف إ شـــــــــاء غرفة عمليات وطنية رســـــــــائل إجيابية 

 لن ذار املبار واالستجابة. وُقدم الدعم أ  ا إو مركز القيادة والتحام لز ادة قدرات الشرطة.
 وقـــــدم املشـــــــــــــــروع اأ ر املـــــدعوم من الصـــــــــــــــنـــــدوق، والـــــذي ا تملى انفيـــــذه يف كـــــا ون األول  - 31

الدعم الالزم لتوحيد األ شــــــطة الرئيســــــية ةقوق اإل ســــــان، يف  ــــــراكة مش جلنة حقوق ، 2017 د ســــــمرب
اإل ســـان يف ســـناليون. ومن  الل هذا املشـــروع، ُقدم الدعم للجنة يف اسميم ورصـــد انفيذ املسا ن الدولية 

اقوا  ةقوق اإل سان اخلاصة  سائل األراض  والنساء واأل خا  ذوي اإلعاقة، وه  من املسائل اليت
 اجلملود الرامية إو حفظ السالم.

و صي الصندوق، من  الل مبادرة اسز ز الش ون اجلنسا ية، مبلغ مليور دوالر لال من هياة  - 32
ــــة والسلم وال قــــافــــة  األمم املتحــــدة للمرأة وبر ــــامج األمم املتحــــدة اإلاــــائ  ومنامــــة األمم املتحــــدة للرتبي

آل فيما  تسلق باال تخابات من  الل اسز ز القيادة الســــــــــــياســـــــــــية )اليو ســــــــــــاو(، لتاملة الدعم الذي  قدم
 للمرأة، وكذلو مشاركتملا يف اال تخابات السلمية والرتو ج هلا.

 
 البلدان المستفيدة األخرى -باء  

نة والهرسننننننننننننم: الجهود القليمية الرامية إلى تكملة المبادرات المجتمعية التي يقود ا    البوسننننننننننن
 الشباب

وارات املتقلبة النا ـــــــــاة عن املطال  القومية وردود الفسل اةزبية على  تائج السدالة يف   ـــــــــم الت - 33
اةوار من ”، وافق الصــــــــــــندوق على مشــــــــــــروع بقيمة مليور دوالر  دد فرتة منرب 2017اال تقالية يف عام 
بق الذي اتوو قياداآل هياة الرئاســــــــــة ال السية، والذي أ شــــــــــئ من  الل اســــــــــت مار ســــــــــا “أجل املســــــــــتقبل

للصـــــــندوق. واملشـــــــروع اجلد د، الذي  ُنفذ عن طر ق كل من بر امج األمم املتحدة اإلاائ  ومنامة األمم 
املتحدة للطفولة )اليو يس ( واليو ساو، هو مشروع   ش الشباى يف صميم التساون بني القبائل واةوار 

للتفاعل املبا ــر مش هياة الرئاســة  على الصــسيد ا ل  وعلى صــسيدي الايان والدولة، و تي  األية الوحيدة
ال السية بشـأن املصـاةة. واسـتجابة لطل  اقدمت بآل الرئاسـة لدعم اةوار اإلقليم ،  شـمل املشـروع أ  ا 
مشــــــاركة الشــــــباى وفاات أ رب من الدول اجملاورة، و ملد الطر ق ملشــــــروع حوار إقليم  يف منطقة البلقان 

 .2018 نفذ يف عام 
 

 تعزيز األمن الوطني في جميع أنحاء البلدبوركينا فاسو:   
أطلق الصـــــــــــــــندوق عملآل يف بوركينا فاســـــــــــــــو، أحد البلد ن النموذجيني لتنفيذ  طة اةفاظ على  - 34

 السالم،  شروعني  رميان إو مساجلة مسألة املصاةة وإصالا القطاع األمي.
الســـــياســـــية، بدأ انفيذ مشـــــروع  وبسد التأ ن الذي حصـــــل يف البدا ة، وبدعم من إدارة الشـــــ ون - 35

املصـــــاةة الوطنية يف اشـــــر ن ال ار  وفمرب،  شـــــاورات غن رمسية قادها اجملله األعلى للمصـــــاةة والوحدة 
الوطنية. و ست املشــــــــــــــاورات مم لني ســــــــــــــياســــــــــــــيني، ومنامات من اجملتمش املدر، وقوات الدفاع واألمن، 

يني، وأفرادام من أوســـــا  األعمال التجار ة ملناقشـــــة أولو ات ورابطات ال ـــــحا ا، والزعماء التقليد ني والد ن
 املصاةة بصورة أولية.
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وبناءم على اربة الصــــــــندوق اإلجيابية يف غينيا ويف أماكن أ رب، أوفد مشــــــــروع إصــــــــالا القطاع  - 36
  الرئيه األمي يف بوركينا فاســو، الذي ابلغ االفتآل مليون دوالر،  بنا اســتشــار ا رفيش املســتوب إو مات

لتقد  املشــــورة. واســــتنادام إو هذا السمل،  امت اةاومة منتدب لألمن الوطي يف اشــــر ن األول أكتوبر، 
 اوملجل بدصدار اقر ر حّدد األولو ات والتوصيات املتسلقة بالسياسة األمنية الوطنية.

 
 كولومبيا: مواكبة تنفيذ السالم الذي تقوده الحكومة  

جنزت بنجاا عملية وق  إطالق النار وإلقاء أســـــلحة القوات املســـــلحة ال ور ة ، أ2017يف عام  - 37
اجليش الشــس  وحتولآل بسدها إو حزى ســياســ ، مما  ــّال مرحلة اارخيية يف ا تقال كولومبيا  - الاولومبية

من اةرى إو الســـــالم. وبطل  من الرئيه  وان ما و ل ســـــا توس كالد رون، أعلنت يف حز ران  و يآل أن 
كولومبيا م هلة لالســــتفادة من صــــندوق بناء الســــالم. ويف أ لول ســــبتمرب، أعّدت حاومة كولومبيا وفر ق 
األمم املتحدة القطري  طة ألولو ات بناء الســـــــــــــــالم اركز على سالسة عاالت للدعم، على النحو التا.  

املســـــــــــلحة ال ور ة  االقتصـــــــــــادي لألفراد الســـــــــــابقني يف القوات - إعادة اإلدماج الســـــــــــياســـــــــــ  واالجتماع 
اجليش الشــــس   وحتقيق االســــتقرار وز ادة فوائد الســــالم يف مواقش مســــتملدفة  وحتقيق السدالة  - الاولومبية

مليون  12اال تقالية واســــتسادة حقوق ال ــــحا ا. و ا ــــيام مش  طة األولو ات، وافق الصــــندوق على مبلغ 
 شاء جلنة اقص  اةقائق وفقام الافاق السالم  دوالر خلمسة مشار ش اشمل ما  ل   )أ( املساعدة على إ

دعم مركز الفار واةوار الســــــــياســــــــ ، وهو عمش فار جد د  قدم التوجيآل والدعم إو قيادة القوات  )ى(
املســــــــــلحة ال ور ة الســــــــــابقة واألطرا  املوقسة على اافاق الســــــــــالم  )ج( إجراء اد الت ا ــــــــــمن حقوق 

وات املســــــــــــلحة ال ور ة وأصــــــــــــبحوا اأن حتت اا ة الدولة  )د( اوفن األطفال واملراهقني الذ ن جندالم الق
دعم متسدد القطاعات للســـاان يف األقاليم ال السة األك ر ا ـــررام من النزاع املســـل   )هـــــــــــــــــــ( إعادة إدماج 
املقاالني الســـابقني من  الل إ شـــاء منامة إلزالة األل ام والتدر   على كســـ  الرزق. و ا ـــيام مش الدعم 

 وفره الصــــندوق للم ســــســــات الوطنية، اـُنـلف ذ حتو الاآل عن طر ق صــــندوق األمم املتحدة االســــتامار  الذي
املتسدد املا ني ملرحلة ما بسد النزاع يف كولومبيا الذي كان صــــندوق بناء الســــالم املســــاهم األول فيآل. ومنذ 

 افاق السالم.مليون دوالر من التربعات من أجل انفيذ ا 70ذلو اةني، ُحشد أك ر من 
 

 كوت ديفوار: االنتقال من حفظ السالم إلى بناء السالم  
اشــــــــن التحســــــــينات يف امل  ــــــــرات الوطنية األمنية وم ادرة بس ة األمم املتحدة ةفظ الســــــــالم يف  - 38

حز ران  و يآل إو أن كوت د فوار واصــــــــــلت اسز ز املااســــــــــ  الســــــــــياســــــــــية واألمنية طوال الســــــــــنة. ولان 
زال قائمة كما  املر من أعمال التمرد واالحتجاجات اليت قام هبا أع ـــــاء ســـــابقون يف قوة التحد ات ال ا

 متمردة ومن  الل سلسلة من اهلجمات على مراكز للشرطة.
ويف هذا الســياق، دعمت مشــار ش الصــندوق عموعة من التحســينات يف أمن البلد،  ا يف ذلو  - 39

 فردام من أفراد األمن، واشـــــــــــــــايــل مخه جلــان  1 168ر ــ  إعــادة اــأهيــل البنيــة التحتيــة الرئيســـــــــــــــيــة واــد

عســـــار ة خمصـــــصـــــة لز ادة التواصـــــل وحتســـــني ال قة بني الســـــاان وقوات األمن، ودعم األ شـــــطة  - مد ية
املشــــــرتكة بني أفراد القطاع األمي وأفراد اجملتمسات ا لية. وأســــــملم الرب امج أ  ــــــام يف التسا ش الســــــلم  يف 

البنيـة التحتية،  املنطقتني الوســـــــــــــــطى واجلنوبيـة ال ربيـة من البلـد من  الل اةوار بني الطوائ  وإصـــــــــــــــالا
 خي. وإو جا   الدعم الذي  قدمآل الصندوق، أقرت اةاومة بصورة  3 000واستفاد منآل أك ر من 

. ومن  الل 2018عامة  طة للتسو  ات اجملتمسية، ومن املتوقش أن  بدأ دفش اسو  ات  اعية يف عام 
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، أســــــملم الصــــــندوق يف التســــــو ة التوعية بقوا ني األراضــــــ  ودعم مبادرات التصــــــد ق على ملاية األراضــــــ 
قر ة. وإضـــافةم إو ذلو، ااســـش  طاق التقدم ا رز ســـابقام يف  549الســـلمية للمنازعات على األراضـــ  يف 

جمللل  طفل إضـــــــايف مما أدب إو  36 000اســـــــجيل املواليد، فمن  الل الدعم املقدم من الصـــــــندوق، ســـــــُ
 اإل سان مستقبالم. اراجش  طر النزاع القائم على اهلو ة وا تملاكات حقوق

مال ني دوالر لتحفيز بر امج  5.5واطلسام للمســــــــــتقبل،  صــــــــــي الصــــــــــندوق  و الم بقيمة مبلغ  - 40
اةاومة واألمم املتحدة اجلد د اهلاد  إو دعم بناء الســـــــالم. و تم ل ال را من هذا الدعم يف ضـــــــمان 

 ا تقال سله يف أعقاى اخلفض التدرجي  لبس ة حفظ السالم.
 

 رية الكونغو الديمقراطية: ترقب االنتخابات في ظل تفاقم انعدام األمنجمهو   
كــان  مليــد   2016كــا ون األول د ســـــــــــــــمرب   31بــالنار إو أن اهلــد  من التوقيش على اافــاق  - 41

الطر ق إلجراء اال تخابات، أدب اال قســـــــام بني األطرا  املوقسة إو ادهور اةالة األمنية يف  ـــــــرق البلد. 
الذي كل  فيآل اجملله بس ة منامة  (2017) 2348لو على الرغم من قرار عله األمن وقد  شـــــــــــــــأ ذ

، إضــــــافة 2016األمم املتحدة لتحقيق االســــــتقرار يف  ملور ة الاو  و الد قراطية بدعم انفيذ اافاق عام 
 اإل سان.إو اسز ز اا ة املد يني وحقوق 

ويف ظل هذه الارو ، اســــــــــتمر دعم الصــــــــــندوق يف الرتكيز على أ شــــــــــطة حتقيق االســــــــــتقرار يف  - 42
، أطلقت مخســـة 2017الشـــرق، من  الل املســـا ة يف صـــندوق االاســـاق يف حتقيق االســـتقرار. ويف عام 

كيفو اجلنوبية. برامج جد دة لتحقيق االســــتقرار يف إطار الصــــندوق يف مقاطسات إ توري وكيفو الشــــمالية و 
هياكل دلية  10وأحرز الدعم املقدم إو كيتشـــــــا  ا يف كيفو الشـــــــمالية اقدمام ســـــــر سام يف إ شـــــــاء أو اسز ز 

ر الصـــــــندوق أ  ـــــــام وضـــــــش اافاقات  للســـــــالم، مما ســـــــي دي دورام أســـــــاســـــــيام يف اوفن مز د من الدعم. و ســـــــّ
ســلطات للمســاعدة على كفالة جناا اســرتاايجية مش حاومات املقاطسات ات ــمن التزامات واضــحة من ال

املشـــار ش وز ادة مشـــاركتملا يف برامج حتقيق االســـتقرار. و ـــال إعداد اســـرتاايجية حاومية  ـــاملة  شـــاركة 
اجلميش  طوة مملمة أ رب إو األمام مش دعم من الصـــــــــــــــندوق من أجل افايو ميليشـــــــــــــــا قوات املقاومة 

ني اجملتمسات ا لية يف إقليم أ رومو اجلنوبية يف مقاطسة الوطنية يف إ توري وحّل النزاعات الطو لة األمد ب
 إ توري.

 
 السلفادور: الحفاظ على السالم لألجيال المقبلة  

بالذكرب الســــــنو ة اخلامســــــة والسشــــــر ن الافاقات الســــــالم.  2017احتفلت الســــــلفادور يف عام  - 43
دد دورة السن  املســـــــتمرة التسا ش الســـــــلم  وعلى الرغم من اإلجنازات الد قراطية اهلامة يف الو الفرتة، ال

 وعمل امل سسات الد قراطية واا ة حقوق اإل سان.
ويف هذا الســــــــياق، وافق الصــــــــندوق على أول مشــــــــروع لآل يف الســــــــلفادور، وهو اســــــــت مار بقيمة  - 44

فذه مليون دوالر لرب امج األمم املتحدة املشـــــــــــــــرتك جليل ما بسد النزاع. و ملد  املشـــــــــــــــروع، الذي  ن 2.2
بر امج األمم املتحدة اإلاائ  واملنامة الدولية للملجرة ومفوضية األمم املتحدة لش ون الالجاني، إو اا ة 
حقوق ضــــحا ا السن ، إو جا   اسز ز الرقابة الدا لية واخلارجية للم ســــســــات الرئيســــية الساملة يف عال 

لية اةوار الوطي من أجل اقرتاا حلول لبسض إ فاذ القا ون والسدالة. و قدم الصندوق أ  ام الدعم إو عم
 املشاكل األك ر إةاحام اليت  واجململا اجملتمش السلفادوري.

https://undocs.org/ar/S/RES/2348(2017)
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 غامبيا: دعم الصالحات والتحول الديمقراطي  

مال ني دوالر للنملوا بــاألولو ــات املتسلقــة بــالســدالــة اال تقــاليــة  3وافق الصـــــــــــــــنــدوق على مبلغ  - 45
وذلو دعمام لال تقال الســــــياســــــ  الذي كان  ســــــوده التوار والســــــلم  يف الوقت وإصــــــالا القطاع األمي، 

 يف غامبيا. 2016 فسآل يف كا ون األول د سمرب 
وبقيــادة املفوضـــــــــــــــيــة والرب ــامج اإلاــائ ، وبتوجيــآل من املقرر اخلــا  املسي بتسز ز اةقيقــة والســدالـة  - 46

مليون دوالر يف السدالة  1.2 ســـــــــــــــت مار بقيمةواجلرب وضـــــــــــــــما ات عدم التارار، بابلو دي غر  ،  قدم ا
اال تقالية إو اةاومة اخلربة الفنية الالزمة إلجراء مشاورات عامة. وسيستفاد من هذه املشاورات يف وضش 
اسرتاايجية وطنية لتحقيق السدالة واسز ز التسايف الوطي واملصاةة الوطنية. وعلى الرغم من أن دورة املشروع 

لة مبارة، قام  بن اســــــــــتشــــــــــاري يف عال السدالة اال تقالية، بدعم من الصــــــــــندوق، بتقد  ال ازال يف مرح
املســاعدة إو اةاومة يف وضــش اللمســات األ نة على مشــروع قا ون جلنة مسنية باةقيقة واملصــاةة واجلرب 

 .2017أصب  قا و ام يف كا ون األول د سمرب 
املساعدة يف إصالا القطاع األمي،  سمل بر امج األمم واستجابةم لطل  اةاومة اةصول على  - 47

املتحدة اإلاائ  وإدارة عمليات حفظ الســــالم على اوجيآل عملية اصــــميم اســــرتاايجية إصــــالا اتســــق مش 
مبادئ اجلماعة االقتصــــاد ة لدول غرى أفر قيا من أجل إعادة بناء املصــــداقية واسز ز اةوكمة والرقابة على 

 البلد. وبف ـــل الدعم املقدم من الصـــندوق، ســـاعد أحد كبار اخلرباء االســـتشـــار ني امل ســـســـات األمنية يف
على إجراء اقييم للقطاع األمي مشـــــــــــــــرتك بني االحتاد األورويب واجلماعة االقتصـــــــــــــــاد ة لدول غرى أفر قيا 

 مليون دوالر أ  ـــــــــام عملية إ شـــــــــاء مات  لألمن 1.4واألمم املتحدة. وســـــــــيدعم هذا االســـــــــت مار البالغ 
دوالر، وحدة مسنية بوضــــــش  500 000القوم . و دعم الصــــــندوق أ  ــــــام، من  الل مبلغ إضــــــايف قدره 

 السياسات والتخطيط واإلدارة يف مات   ائ  الرئيه.
 

 غواتيماال: إعطاء األولوية لمنح العدالة للمرأة الغواتيمالية  
للجنة الدولية ملناه ة اإلفالت من كا ت السنة املاضية   ابة ا تبار لقدرة م سسات السدالة وا - 48

السقاى يف غواايماال على ماافحة اإلفالت من السقاى والفســــــاد عق  التقدم الالفت الذي أحرز جزئيام 
يف ق ــية ســيبور زاركو  2016بف ــل دعم الصــندوق،  ا يف ذلو اإلدا ات التارخيية اليت صــدرت يف عام 

 عني  من قطاعات  افذة وهدد با دالع أزمة سياسية. املتسلقة بالسن  اجلنس ، والذي أسار رد فسل
السمل  2017وملواجملة هذه التحد ات اجلد دة، بدأت اجلملود املدعومة من الصــــــــندوق يف عام  - 49

على اوطيد واوســــــيش عملية اقو ة امل ســــــســــــات دا ل  اام السدالة بتوفن الدعم التقي للتماني من إجراء 
ية، ال ســـيما يف الق ـــا ا الشـــد دة األسر وق ـــا ا قتل اإل او. وااملةم لدعم ا اكمات اجلنائية االســـرتاايج

الصـــــندوق مل ســـــســـــات السدالة، أُطلقت  دمات املســـــاعدة الشـــــاملة لل ـــــحا ا لفائدة الفاات ال ـــــسيفة، 
 شـــــمل النســـــاء والســـــاان األصـــــليني واألطفال، وحتســـــني مراعاة حقوق الســـــاان األصـــــليني والشـــــ ون   ا

 اإل سان يف  اام ا اكم من  الل الدعم املقدم من الصندوق. اجلنسا ية وحقوق
وأ نام،  صـــــــي الصـــــــندوق مبلغ مليور دوالر من  الل مبادراآل الرامية إو اسز ز املســـــــاواة بني  - 50

لتوســـيش  طاق الدعم املقدم إو النســـاء الناجيات من السن  اجلنســـ  واجلنســـار  2017اجلنســـني يف عام 
للوايت  لتمســـــــن السدالة والتسو  ـــــــات التحو لية. وســـــــيسزز املشـــــــروع أ  ـــــــام قيادة النســـــــاء املتصـــــــل بالنزاع ا
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والشـــباات الوطنية لتماينملن من اأد ة دور أكرب يف وضـــش الســـياســـات وإعداد اخلطط، وســـيشـــجش على 
 حتقيق ا ن هيال .

 
 قيرغيزستان: تحسين العالقات دعمًا لمنع التطرف العنيف  

 ــــوا  اليت قطست بف ــــل اســــت مارات الصــــندوق الســــابقة، وافق الصــــندوق على ا طالقام من األ - 51
مليون دوالر لوضش برامج جد دة من أجل منش التطر  السني . وال  االست مارات  11.6ذصيي مبلغ 

اجلد دة إو حد كبن االحتياجات الساجلة يف منطقة بســـــــــــــــيا الوســـــــــــــــطى من أجل وق  التجنيد يف ايار 
 التطر  السني .

واســــــتنادام إو عملية اشــــــاركية دامت ســــــنة لتحليل النزاعات وحتد د األولو ات، وافق الصــــــندوق  - 52
. و تم ل ال را من  تائج 2017مال ني دوالر خلطة أولو ات بناء الســــــــــــــالم يف عام  8على ذصــــــــــــــيي 

مسات ا لية اخلطة يف منش التطر  السني  من  الل حتســـني الشـــراكة بني اجلملات الفاعلة اةاومية واجملت
اململمشــــــة. واساا النتائج أ  ــــــام التحد ات األمنية يف الســــــجون و الل االحتجاز، واوفر الدعم للشــــــباى 

 والنساء يف قيادة جملود التوعية ا لية للحد من التطر  قبل أن  بدأ.
وان ـــــــــم اخلطة اجلد دة إو االســـــــــت مارات اجلار ة اليت اســـــــــتملد  التطر  السني ،  ا  شـــــــــمل  - 53

وجملودام  “البحث عن أرضية مشرتكة”مشروعام  ركز على الشباى ابلغ االفتآل مليون دوالر انفذه منامة 
بقيادة األمم املتحدة لدعم النســــــــــاء اللوايت  تولني مراكز قياد ة د نية من أجل التصــــــــــدي للتأسر بالتطر . 

لتسز ز الشــ ون اجلنســا ية  2017وباإلضــافة إو هذه املشــار ش، ســتوفر مبادراان، ممولتان من مبادرات عام 
والنملوا بالشــــــــــــباى، الدعم إلدماج املســــــــــــتوطنات املسزولة غن الرمسية  ارج بيشــــــــــــاو والتساون املتسدد 

 األعراق الذي  قوده الشباى من أجل حتسني الشراكة مش الدولة.
كشــــ    طاجياســــتان، بسدما - وأ نام، مدد الصــــندوق مشــــروعآل السابر للحدود يف قنغيزســــتان - 54

اســـــــــــــــتسراا  ــارج  أن االســـــــــــــــت مــارات األوليــة كــا ــت فســالــة يف اةــد من التوار املتسلق بــاملوارد الطبيسيــة 
الشــــــحيحة واسز ز التساون بني اجملتمسات ا لية. وســــــت دي اجلملود اجلد دة اليت ابلغ االفتملا مليور دوالر 

وب دا ل امل ســــــســــــات الوطنية إو اوطيد هذه املااســــــ  وارســــــيت بليات أ شــــــات حد  ام لتقد  الشــــــاا
 االستدامة. لتشجيش

 
 لبنان: االستفادة من الشباب لتعزيز قدرة االقتصاد على الصمود والتماسم االجتماعي  

ســــــــاهم وجود حوا. مليون الجئ ســــــــوري يف لبنان يف اإلجملاد االقتصــــــــادي ويف ال ــــــــ ط على  - 55
اخلدمات األســاســية، مما أدب إو اصــاعد حدة اوار السالقات مش اجملتمسات ا لية امل ــيفة. وملساجلة هذه 

اء السالم، مال ني دوالر متسلق بالسمالة وبن 3على مشروع بقيمة  2017املسألة، وافق الصندوق يف عام 
، و فذه بر امج األمم املتحدة اإلاائ  “الشـــــــــــــباى املسرضـــــــــــــني خلطر”كان ال را منآل مّد اجلســـــــــــــور بني 

 . وبد ــــــــــراك الفاات ال ــــــــــسيفة من الشــــــــــباى اللبنا يني مل الدولية، بالشــــــــــراكة مش اليو يســــــــــومنامة الس
شـــــروع إو اسز ز االســـــتقرار والســـــور ني يف التساون من أجل حتســـــني الارو  االقتصـــــاد ة ا لية،  ملد  امل

 االجتماع  وحل النزاعات مش التشجيش على قابلية اوظي  الشباى.
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 ليبيا: تمهيد الطريق للمصالحة الوطنية  
 و حتقيق املصاةة ”املشروع املدعوم من الصندوق واملسنون  2017أطِلقل يف كا ون ال ار  نا ر  - 56

يــد ز م لتحقيق املصــــــــــــــــاةــة يف ليبيــا. و ــدعم املشـــــــــــــــروع إعــداد ، الــذي  ملــد  إو اول“الوطنيــة يف ليبيــا
اسرتاايجية للمصاةة الوطنية جرت دراستملا  الل حوارات بني أصحاى مصلحة متسدد ن بشأن مسائل 
مواضيسية وإقليمية،  ا يف ذلو التشرد، واالحتجاز التسسف ، واةوار دا ل البلد ات، والنساء والشباى. 

التشــــــاور مش  يش الفاات الليبية املســــــتملدفة،  ا يف ذلو النســــــاء والشــــــباى والزعماء  واســــــتند املبادرة إو
القبليون والســــلطات البلد ة، ب ية حشــــد الدعم للمصــــاةة من القاعدة إو القمة، واسز ز مشــــاركة اجملتمش 

 دعم املشروع ا ل  يف السملية. وبد راك عموعة واسسة من اجلملات الفاعلة من  يش مستو ات اجملتمش، 
حوارام  ــامالم و ســملم إســملامام مبا ــرام يف السملية الســياســية اجلار ة يف إطار  طة عمل األمم املتحدة لليبيا 

 واليت ا ش املصاةة يف صميمملا. 2017اليت اعتمدت يف أ لول سبتمرب 
 

 مدغشقر: دعم مكافحة الفساد وإصالح القطاع األمني  
وارات الســـياســـية طوال الســـنة، و سزب ذلو بدرجة كبن إو ارق   ـــملدت مدغشـــقر ز ادة يف الت - 57

. وأســــملم اقرتاا اةاومة يف اصــــاعد حدة التوار، وهو 2018اال تخابات الرئاســــية اليت ســــتجري يف عام 
االقرتاا املتسلق بدجراء اســتفتاء دســتوري قبل اال تخابات، يف ظل اســتمرار حالة عدم اليقني بشــأن اإلطار 

خابات وأهلية املر ـــــــحني. وقد عملت األمم املتحدة مش أصـــــــحاى املصـــــــلحة ا ليني واالحتاد الزمي لال ت
األفر ق  واجلماعة اإلاائية للجنوى األفر ق  على اسز ز اهلدوء وبدء األعمال التح ــــــــن ة لصــــــــياغة اافاق 

 بني األطرا  السياسية الرئيسية من أجل اسو ة اخلالفات عن طر ق اةوار.
ذا الســــــياق، ركزت اســــــت مارات الصــــــندوق على إصــــــالا قطاع األمن ودعم امل ســــــســــــات ويف ه - 58

الد قراطية،  ا يف ذلو ماافحة الفســــاد، واسز ز األيات الوطنية ةقوق اإل ســــان، وحتســــني سقة املواطنني 
تنفيذ ة يف م ســـســـات الدولة. واشـــمل النتائج الرئيســـية اعتماد رؤ ة لقطاع األمن الوطي وإ شـــاء األما ة ال

للمجله األعلى للدفاع الوطي، مما  ملد الطر ق لنصــــالا. وباإلضــــافة إو ذلو،  ــــرع املات  املســــتقل 
ملاافحة الفساد يف إجراءات عدة ق ا ا بارزة ملاافحة الفساد بدعم من الصندوق. وأ شات أ  ام بدعم 

ولان اســــتدامتملا ســــتتوق   من الصــــندوق جلنة مســــتقلة ةقوق اإل ســــان بدأت اتلقى  ــــااوب املواطنني،
على التمو ل اةاوم  الذي مل  ُقدم بسد. وأدب الدعم املقدم من الصــــندوق أ  ــــام إو إطالق الصــــحيفة 

 االستقصائية األوو يف البلد.
، وافقت اللجنة التوجيملية املشــــــــرتكة للصــــــــندوق على مشــــــــروعني لتحقيق 2017ويف أوا ر عام  - 59

ابن يف مدغشــــــقر للمســــــاعدة على مساجلة املاامل القائمة منذ أمد طو ل، االســــــتقرار يف منطقة اجلنوى ال
وبســــــــــــــط ســــــــــــــلطة الدولة يف هذه املنطقة املململة، واملســــــــــــــاعدة على ماافحة اجلر ة، واسز ز التماســــــــــــــو 

، أول دعم  قدم إو هذه املنطقة 2018االجتماع . وسياون هذان املشروعان اللذان سينطلقان يف عام 
 .اإل سا يةغراا ألغراا غن األ

 
 مالي: التصدي بسرعة للتهديدات الناشئة  

حم بسد مرور أك ر من عامني على اوقيش اافاق الســــــالم واملصــــــاةة يف ما.،  تواصــــــل ا تشــــــار  - 60
ا سدام األمن مش اســـتمرار ا تملاكات وق  إطالق النار وركود اإلصـــالحات امل ســـســـية. وزادت اجلماعات 
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اعات اإلرهابية عملياالا يف داولة إلحبا  عملية الســالم. و شــأت  اعات مســلحة املتطرفة السنيفة واجلم
جد دة واسرا السمليات املواز ة انفيذ اافاق الســـــــــــــالم للخطر. واصـــــــــــــد ام هلذه األزمات النا ـــــــــــــاة، وافق 
الصـــــــــــــــندوق على عموعة جد دة من ادابن الدعم، مش الرتكيز على منطقيت ســـــــــــــــي و وموبيت، ملنش افاقم 

 .زمةاأل
ويف هذا الســـــياق الصـــــس ،  ـــــّجش الدعم املقدم من الصـــــندوق الشـــــباىل بوصـــــفملم عوامل ا ين  - 61

 ــابة، ادر بام متسلقام باافاق الســالم واملصــاةة  226 ــابام، منملم  640إجيايب. فسلى وجآل التحد د، القى 
، يف حني أدب الدعم املقدم من عله الشــــباى الوطي إو حتســــني (2015) 2250وبقرار عله األمن 

 ــابات، ادر بام على منش  910 ــاى، منملم  2 600فملم اافاق الســالم. والقى  ــباى ب رون عددهم 
وســــــــيطام دليام لتسز ز التماســــــــو  36 شــــــــوى النزاعات للح ول دون اوســــــــش  طاق األزمة، كما اســــــــُتقِدم 

منطقة دلية. ودعم الصـــــــــــندوق  جام  ـــــــــــامالم بشـــــــــــأن السن   36واقليي  طر التطر  يف االجتماع  
، واســـــــــتسراا اجلمسية الوطنية 2020-2018اجلنســـــــــار، مش اعتماد الشـــــــــرطة الوطنية  طة عمل للفرتة 

ق ــــــــــية  329، وعرا 2018مشــــــــــروع قا ون ملاافحة السن  اجلنســــــــــار من املتوقش إجنازه يف أوائل عام 
 ق ية متسلقة بالسن  اجلنس . 157سن  اجلنسار على ا اكم ا لية،  ا يف ذلو متسلقة بال

 
 ميانمار: تقدم متواضع وسط توتر مستمر  

، ممــا أدب إو عبور أك ر من 2017افــاقمــت األزمــة يف وال ــة را ني الشـــــــــــــــمــاليــة  الل عــام  - 62
وق على  و ــل جــد ــد بقيمــة الجئ اةــدود إو بن الد ش. وملواجملــة ذلــو، وافق الصـــــــــــــــنــد 600 000
مال ني دوالر لتنفيذ مبادراني يف إطار مبادراآل املتسلقة بتسز ز املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني ب ية ز ادة دور  3.9

 املرأة يف عملية السالم يف وال ة را ني.
بدعم من الصـــــندوق، اللجنة املشـــــرتكة لرصـــــد وق  إطالق النار  2017وأطِلقت أ  ـــــام يف عام  - 63

ال منرب دعم ايســـــــره األمم املتحدة لتوجيآل املســـــــاعدة الدولية من أجل انفيذ اافاق وق  إطالق اليت اشـــــــ
النار على الصــــــــسيد الوطي. ومن  الل هذا املنرب، أ شــــــــأت اللجنة املااا  الالزمة إلجراء رصــــــــد فسال، 

لحــة ومم لني يف ذلــو أمــا ــة اقنيــة اــدعم جلنــة سالسيــة اتــأل  من اةاومــة ومثــار منامــات عرقيــة مســـــــــــــــ  ــا
مد يني. وذطت جلنة رصــد وق  إطالق النار املشــرتكة، اليت اسمل يف بياة ســياســية وأمنية صــسبة ومسقدة، 
حتد ات يف األجزاء املتنازع عليملا من البلد اليت  ملدت اجملتمسات ا لية فيملا مثار سالم ضايلة واليت  لو 

ء ال قة بني األطرا  املوقسة على اافاق وق  بنية حتتية ددودة. ولان بلية الرصـــــــــــــــد ســـــــــــــــاعدت على بنا
إطالق النار وأدب اللجوء إليملا لتســو ة املنازعات على الصــسيد التنفيذي إو  فض احتمال اارار النزاع. 
وأ نام، أدت املبادرات املدعومة من الصـــــــــــــــندوق الرامية إو منش اجلماعات املســـــــــــــــلحة من انيد األطفال 

 طفالم. 49 واستخدامملم إو إطالق سراا
 

 النيجر: منع نشوب النزاعات في خضم تزايد التوترات  
، وافاقم ذلو بســــــــــــب  غياى حوار 2017 ــــــــــــملدت النيجر اصــــــــــــاعدام يف حدة التوار يف عام  - 64

ســـــياســـــ   ـــــامل أو اوافق يف اأراء بشـــــأن إدارة الشـــــ ون السامة، و تيجة لسدم البية الطلبات االجتماعية، 
  اةالة األمنية اهلشـــة. وملساجلة ســـبل  شـــوء التوار بســـب  التنافه على املوارد وكلملا عوامل افاقمت بســـب

الطبيسية، قدم الصـــــــــــــــندوق الدعم إو بليات منش  شـــــــــــــــوى النزاعات املتسلقة باملوارد الطبيسية،  ا يف ذلو 
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شـــــــاء جلان املوارد الطبيسية السابرة للحدود، يف ســـــــبش مناطق دلية من  الل مشـــــــار ش النقد لقاء السمل وإ 
 1 115مسنية باملياه وبليات دلية لبناء اوفق اأراء. وباإلضـــــــافة إو ذلو، من  الل مشـــــــروع بلغ  طاقآل 

 ــــــــــابام ادر بام على قيادة مبادرات التماســــــــــو االجتماع  ومنش  شــــــــــوى النزاعات يف  480 ــــــــــابام، القى 
  ـــــــــابام من الدعم  842حيزام للحوار أ شـــــــــات عن طر ق الصـــــــــندوق. واســـــــــتفاد ما وصـــــــــل عدده إو  17

االقتصـــــــــــــادي الشـــــــــــــامل الرام  إو ردعملم عن اال  ـــــــــــــمام إو اجلماعات املتطرفة السنيفة.  - االجتماع 
مال ني دوالر إو اهلياــة السليــا لتوطيــد الســـــــــــــــالم، دعمــام خلطــة أولو ــات بنــاء  6.3وقــدمــت الــداارك مبلغ 

صـــــــــــــــندوق. وب ية اسز ز ال قة يف اخلطة،  دعم الســـــــــــــــالم، مما  املر األ ية التحفيز ة للنملج الذي  تبسآل ال
 الصندوق إجراء رصد عتمس  مبتار ل مان مشاركة اجملتمسات املستملدفة يف حوكمة الصندوق.

وباال  مام إو هذه اجلملود، وافق الصندوق على مشروع جد د دفو  باملخاطر لدعم اجلملود  - 65
ام. و ملد  املشروع إو اسز ز إعادة اإلدماج والتماسو اةاومية الرامية إو اةد من  فوذ  اعة بوكو حر 

 االجتماع  يف صفو  املقاالني السابقني يف  اعة بوكو حرام والسجناء املفرج عنملم واجملتمسات ا لية.
 

بابوا غينيا الجديدة: التواصننننل مع المجتمعات المحلية والفصنننناال المتحاربة خالل العداد لجراء   
 استفتاء

واصـــــــــــــــلــت حاومـة بـابوا غينيــا اجلـد ـدة وحاومـة بوغـا فيــل املتمتســة بـاةام الـذايت انفيــذ اافـاق  - 66
. ولان 2019بوغا فيل للســــــالم،  ا يف ذلو اإلعداد الســــــتفتاء بوغا فيل حبلول منتصــــــ  حز ران  و يآل 

 تخابات ، حيث  سود ذلو جزئيام إو ا ــارى األولو ات م ل اال2017اباطأت وانة التنفيذ  الل عام 
واألعمال التح ــن ة الســت ــافة منتدب التساون االقتصــادي أســيا وا يط اهلادئ يف  2017الوطنية لسام 

. ولان اجتماعام هلياة إ ــــــــرافية مشــــــــرتكة بني رئيه وزراء بابوا غينيا اجلد دة بيرت أو يل ورئيه 2018عام 
 ن  زمخام متجددام للسملية.كا ون األول د سمرب، م  15و  14بوغا فيل جون موميه، ُعقد يف 

وواصــل الصــندوق التزامآل بأولو ااآل الطو لة األمد، فسزز بياة  اينية إلجراء اســتفتاء ســلم  بدعم  - 67
املناقشــــــات والقرارات املشــــــرتكة اليت اتخذها اةاومة الوطنية وحاومة بوغا فيل، والتوعية باافاق الســــــالم 

ات والتماسو االجتماع  يف اجملتمسات ا لية املستملدفة يف وباالستفتاء، وحتسني  دمات مساجلة الصدم
بوغا فيل. و ــــــال اوقيش مي اق اللجنة املسنية باســــــتفتاء بوغا فيل يف بى أغســــــطه بدعم من الصــــــندوق 
 طوة هامة بشــــــــال  ا  إو األمام. وبدعم من الصــــــــندوق، أايحت للمجتمسات ا لية يف  يش أ اء 

ع ـــــــــــــاء من الربملان وجلان اســـــــــــــتفتاء الدوائر اال تخابية فيما  تسلق  ســـــــــــــائل بوغا فيل فر  التحاور مش أ
يف املائة من  65اةوكمة وبناء الســــــــالم، مما أدب إو إذكاء الوع  وبناء سقة اجلمملور، فقد أعربت  ســــــــبة 

عم الساان الذ ن  اركوا يف االستقصاء عن رضائملم عن اقاسم برائملم مش املم لني الربملا يني. و جش الد
املقدم من الصــــــندوق أ  ــــــام على التواصــــــل مش الفصــــــائل املتحاربة غن املوقسة على اافاق الســــــالم، وذلو 
بدقامة حفل اوحيد هام يف أ ار ما و، االه اجتماع اوحيد رئيســ  للنســاء يف بى أغســطه ح ــراآل  ســاء 

 امرأة من  يش أ اء اجلز رة للتسبن عن دعمملن للسالم. 350ااوز عددهن 
 

 الفلبين: اعتماد نهج ذي شقين لمنع التطرف العنيف  
بنّي اةصــــــــــار السني  الذي فرضــــــــــتآل عناصــــــــــر مرابطة بتنايم الدولة اإلســــــــــالمية على ماراوي يف  - 68

، األسر املزعزع الناجم عن ضـــــــــس  2017ميندا او،  الل الفرتة من أ ار ما و إو اشـــــــــر ن األول أكتوبر 
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ســــيما يف صــــفو  الشــــباى. وهبد  مساجلة جذور االضــــطرابات والبية سقة اجلمملور بسملية الســــالم، وال 
اةاجة إو إ ــــــــراك القيادة الســــــــياســــــــية والقواعد الشــــــــسبية على حد ســــــــواء، وافق الصــــــــندوق يف اشــــــــر ن 

على مشـــروع إل شـــاء منرب للحوار فيما بني أفراد  ـــس  مورو للتوصـــل إو اوافق يف  2017األول أكتوبر 
كيان  تمتش باةام الذايت يف ميندا او. ومن  الل اةوار والبدائل التسليمية، اأراء بشــــــأن وضــــــش دســــــتور  

 سيسزز املشروع دور النساء والشباى والقيادات الد نية يف منش التطر  السني .
 

 جزر سليمان: دعم المرحلة االنتقالية بعد انتهاء عمل بعثة المساعدة القليمية  
عمل بس ة املســـــــــــــــاعدة اإلقليمية يف جزر ســـــــــــــــليمان بسد مرور  ، ا تملى2017يف حز ران  و يآل  - 69
عامام، مما  شـــــــــــال مرحلة هامة يف مســـــــــــار بناء الســـــــــــالم يف البلد. ولان انحية رئيه الوزراء، عق   14

ضـــــــــــــس  الرتايبات الســـــــــــــياســـــــــــــية ، بّينت 2017التصـــــــــــــو ت حبج  ال قة عنآل يف اشـــــــــــــر ن ال ار  وفمرب 
 الراهنة. واألمنية

اةاجة إو اسز ز جملود الســــــــــــالم اةد  ة السملد، وبناءم على طل  من اةاومة، أعلنُت واعرتافام ب - 70
أن جزر ســليمان م هلة لتلق  دعم إضــايف من الصــندوق. وســين ــم هذا  2017يف اشــر ن األول أكتوبر 

الدعم إو حافاة الصــــــندوق اةالية اليت اوفر الدعم للحوار الشــــــامل واسزز دور النســــــاء والشــــــباى. ومن 
مليون  2.5 الل مشـــــــــــــروع  فذه بر امج األمم املتحدة اإلاائ  وهياة األمم املتحدة للمرأة بل ت االفتآل 

زعيم قبيلة وقائد عتمس  و ــــــاى وامرأة من خمتل  املقاطسات يف حوارات  500دوالر،  ــــــارك أك ر من 
االت ذات األولو ة مش اةاومة بشــــــــــأن مســــــــــتقبل البلد. واوجت هذه اجلملود بدقامة حوار وطي حدد اجمل

اليت  تسني أن اُتخذ بشــــأ ا إجراءات من قبل اةاومة واجلملات صــــاحبة املصــــلحة. ونل  ــــال ب ر من 
أ ــــــاال التقدم وضــــــش الصــــــي ة النملائية لالســــــرتاايجية الوطنية للتسو  ــــــات، وإطالق  طة السمل الوطنية 

 ــاى بوصــفملم دعاة للسـالم.  300ادر   املتسلقة باملرأة والســالم واألمن، والســياســة الوطنية للشــباى، و 
 .2018مال ني دوالر من املقرر انفيذه يف عام  3وستدمج هذه املوارد يف حتو ل جد د بقيمة 

 
 الصومال: توطيد السالم والتنمية وتكوين الدولة االتحادية  

ة الصومال على الرغم من استمرار هشا ة عملييت بناء السالم وبناء الدولة، فقد اجتازت حاوم - 71
،  ا يف ذلو ا تتام السملية اال تخابية الوطنية يف  ـــــــــــــــبا  فربا ر، 2017االحتاد ة دطات هامة يف عام 

يف املائة من مقاعد الربملان االحتادي، وهو إجناز هام اأاى حتقيقآل  24اليت  ـــملدت ا تخاى  ســـاء لشـــ ل 
 بدعم من الصندوق.

أجل دعم جملود اةاومة الرامية إو اوســـيش  طاق ، من 2015وقد  اطر الصـــندوق، منذ عام  - 72
وجودها وبسـط  ـرعيتملا وقدرالا يف املناطق اليت اسـرُتجست حد  ا من قب ـة حركة الشـباى. وقد فسـحت 

علســـا م قتا من عاله املقاطسات من  الل  14اســـت مارات الصـــندوق املبارة، اليت ســـاعدت يف إ شـــاء 
ج أنل لألمن والتنمية على الصــسيد ا ل . و تيجة لذلو، بدأت  شــر دافا  مقاطسات، الطر ق أمام  

مال ني دوالر يف اســش  8جملودا بقيمة  2017ســبش م ســســات اابسة لألمم املتحدة يف كا ون ال ار  نا ر 
مقاطسات يف وال ة جوباال د والوال ة اجلنوبية ال ربية ووال ة هن بيل . وقد مان هذا االست مار السلطات 

ة من اقييم احتياجات اجملتمش ا ل  واالســـــتجابة هلا من  الل وضـــــش  طط ح ـــــر ة، وأطر قا و ية، ا لي
واوســــــــــــيش  طاق  دمات السدالة والشــــــــــــرطة، عالوة على اوفن التدر   اململي وإجياد فر  السمل املرابطة 
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املشـــــــروع السابر بدعادة اأهيل البىن التحتية. واســـــــتاماال هلذه االســـــــت مارات،  ســـــــاعد مشـــــــروع ميد يمو و 
للحدود، الذي اقوده مفوضــــية األمم املتحدة لشــــ ون الالجاني، الســــلطاِت ا لية على اوفن حلول دائمة 
إلعادة إدماج املشــرد ن دا ليا والسائد ن من كينيا بصــورة ســلمية. و تم رصــد أسر جملود بناء الســالم وبناء 

ة  ملد  إو قياس ا طباعات اجلمملور. وفيما الدولة من  الل مشــــــروع ار   ابتااري للبيا ات ال ــــــخم
خيي املســـــتقبل، ســـــيملد  مشـــــروع بقيمة مليور دوالر  نفذ عن طر ق صـــــندوق األمم املتحدة للســـــاان 
وبر امج األمم املتحدة للمســـتوطنات البشـــر ة )موئل األمم املتحدة(، من  الل مبادرة اسز ز الشـــباى لسام 

 اليني يف عمليات بناء السالم واإلدارة ا لية.، إو اسز ز مشاركة الشباى الصوم2017
 

 جنوب السودان: الخطوات األولية للحفاظ على السالم في خضم األزمة  
يف   ـــــــم اســـــــتمرار النزاع بني القوات اةاومية وقوات املسارضـــــــة والارو  اإل ســـــــا ية املتدهورة  - 73

بناء الســـالم يف جنوى الســـودان من  الل النا ة عن اجملاعة،  ـــرع الصـــندوق من جد د يف دعم جملود 
 .2017مشروعني  ت املوافقة عليملما يف عام 

مال ني  3و ملد  املشروع األول، وهو عملود  نفذه بر امج األمم املتحدة اإلاائ  واسادل قيمتآل  - 74
من  ـــــأ ا أن دوالر، إو اسز ز قدرات املصـــــاةة واةوار،  ا يف ذلو املشـــــاورات على الصـــــسيد ا ل  اليت 

ا ذي عملية اةوار الوطي اليت بدأها الرئيه. وباالســـــتفادة من التجربة الســـــابقة، ســـــيبدأ املشـــــروع حبصـــــر 
مبادرات بناء الســــــالم على املســــــتوب ا ل  من أجل حتد د أف ــــــل املمارســــــات القابلة للتسز ز، مش الرتكيز 

يف وضـــش  طة اســـرتاايجية حتدد األولو ات  على املبادرات اليت اقودها النســـاء. وســـيســـملم الدعم اإلضـــايف
 الرئيسية لبناء السالم من أجل مشاركة مقبلة لألمم املتحدة.

وســــيســــسى املشــــروع ال ار للصــــندوق، وهو مشــــروع ابلغ قيمتآل مليور دوالر  نفذه بر امج األمم  - 75
، 2017رة اسز ز الشـــباى لسام املتحدة اإلاائ  واملنامة الدولية للملجرة و ت املوافقة عليآل من  الل مباد

إو إجياد حلول دائمة لفائدة  ــــــــباى موقش با تيو ةما ة املد يني عن طر ق اسز ز ا دماجملم يف اجملتمسات 
ا ليـــة. و  ـــل هـــذه املبـــادرة أول فرصـــــــــــــــــة  تم اوفنهـــا للشـــــــــــــــبـــاى يف املخيم لبنـــاء ال قـــة من أجـــل حتقيق 

 مستدامة. عودة
 

 رد في مجال العدالة االنتقالية والمصالحةسري النكا: إحراز تقدم مط  
رع يف انفيذ  طة ســـري ال اا ألولو ات بناء الســـالم يف أ ار ما و، مش وضـــش الصـــي ة النملائية  - 76  ـــُ

خلمســــــة مشــــــار ش مرابطة بالسدالة اال تقالية واملصــــــاةة واةلول دائمة للســــــاان املشــــــرد ن، واشــــــجيش دور 
 ل اخلطة أداة اســـتخدمملا اةاومة لتنســـيق اجلملات املا ة، واســـاعد الشـــباى والنســـاء يف بناء الســـالم. و 

بشــــــــــــأن اسز ز املصــــــــــــاةة  1 30اةاومة على الوفاء بالتزاماالا  وج  قرار عله حقوق اإل ســــــــــــان رقم 
 واملساءلة وحقوق اإل سان يف سري ال اا.

راء اةاومة مشـــــاورة وطنية ومن بني االلتزامات اململمة اليت دعا إليملا عله حقوق اإل ســـــان، إج - 77
، أ شـــأت اةاومة، مســـرت ـــدة  فّوضـــية األمم املتحدة ةقوق 2016بشـــأن السدالة اال تقالية. ومنذ عام 

اإل ســـــــــــان وبر امج األمم املتحدة اإلاائ  من  الل دعم الصـــــــــــندوق، فرقةل عمل وطنية للتشـــــــــــاور قادت 
ة اال تقالية. وقدمت فرقة السمل اقر رها النملائ  حوارات مش املواطنني بشــأن مواضــيش صــسبة متصــلة بالسدال

. و وجز التقر ر عموعــة من التوصـــــــــــــــيــات املتسلقــة بــااللتزامـات 2017إو اةاومــة يف كــا ون ال ــار  نــا ر 
السياسية واإلصالا السياس  حددها املفوا السام  ةقوق اإل سان يف استسراضآل السنوي للتقدم ا رز 
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أبسد حد باملسا ن الدولية. ويف أعقاى ز ارة رفيسة املســـــــــــــــتوب قام هبا وكيل األمني و ملد  منملا الوفاء إو 
السام للشــــــ ون الســــــياســــــية جيفري فيلتمان يف  وز  وليآل، أ شــــــأت اةاومة، اســــــتاماال لدعم الصــــــندوق 
للسدالة اال تقالية، مات  األ ــــــــخا  املفقود ن، وهو م ســــــــســــــــة وطنية مسنية بتحري اةقيقة، ســــــــيجري 

لملا بدعم من الصــــندوق  جرد اسيني املفوضــــني. وعالوة على ذلو، فدن دعم الصــــندوق ســــيســــاعد اشــــ ي
 اةاومة فيما خيي االاصال والتواصل فيما بني اجملتمسات ا لية بشأن املساءلة واملصاةة.

 
 اليمن: دعم بناء السالم في خضم األزمة  

 ا يف ذلو التحذ رات من حدوو و ــــيو جملاعة  على الرغم من ز ادة التدهور يف الســــياق القطري، - 78
وال تشـــــار وباء الاولنا وســـــط اســـــتمرار القتال واألزمة الســـــياســـــية، اســـــتأ   الصـــــندوق عملآل يف اليمن يف عام 

من  الل مشـــــروعني جد د ن. و ملد  املشـــــروعان، اللذان  تقيدان بشـــــال كامل  طة اةفاظ على  2017
الســـالم واإل ساش عالية األ ية يف ســـياق األزمة اإل ســـا ية اجلار ة. وعلى وجآل  الســـالم، إو البية احتياجات بناء

التحد د، ســــــــــــيوفر اســــــــــــت مار  بقيمة مليور دوالر انفذه منامة األغذ ة والزراعة لألمم املتحدة واملنامة الدولية 
املائية الشــــــــــــــحيحة. للملجرة، دعما للوســــــــــــــاطة اليت اقودها النســــــــــــــاء من أجل حل النزاعات ا لية على املوارد 

وباإلضـــــــــــافة إو ذلو،  ملد  بر امج األمم املتحدة اإلاائ  واليو يســـــــــــي  وهياة األمم املتحدة للمرأة إو بذل 
مال ني دوالر الد  إو ذفي  األسر املدمر للنزاع على النســــــــاء والشــــــــباى املســــــــجو ني الذ ن  3جملود بقيمة 

 تملاكات  طنة ةقوق اإل ســـــــــان. وســـــــــيخترب هذا املشـــــــــروع كا وا  سا ون، حم من قبل ا دالع السن ، من ا
التجر   عموعة ادابن دعم  ــــاملة لفائدة ا تجز ن يف أربسة ســــجون  نية وســــي ــــش  ططا لنفراج عنملم من 

 عقوبتملم. أجل إعادة إدماجملم بصورة مستدامة بسد ق اء مدة
 

 2اجلدول   
 2017-2016األداء العالمي لصندوق بناء السالم للفترة   

 

االت ذات األولـــــو ــــــــة لصـــــــــــــــــــنــــــــدوق اجملــــــــ
 عدد املشار ش السالم بناء

اتقّدم بسالسة  و 
 إجنــــــــاز الــــــــنــــــــوااــــــــج 

 ) سبة ماو ة(

يف املسار السليم مش اوافر أدلة على 
املســـــــا ة بقدر كبن يف حتقيق  تائج 

 بناء السالم ) سبة ماو ة(
    (أ)من المجاالت ذات األولوية 1المجال     

2017 25 88 16 
2016 35 90.0 30.3 

    (ى)من المجاالت ذات األولوية 2المجال 
2017 45 87 36 
2016 41 92.6 46.3 

    (ج)من المجاالت ذات األولوية 3المجال 
2017 4 100 50 
2016 6 83.3 16.7 

    (د)من المجاالت ذات األولوية 4المجال 
2017 6 94 35 
2016 22 85.0 10.0 

 31 89 91 2017المجموع لعام  
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 اقييمات مات  دعم بناء السالم للمشار ش، والتقار ر الدور ة، والتقييمات القطر ة املستقلة.   املصدر 

 إصالا قطاع األمن  وسيادة القا ون  و زع السالا والتسر   وإعادة اإلدماج  واةوار السياس . )أ( 
 ومنش إدارة النزاعات.املصاةة واةام الد قراط   )ى( 
 السمالة واملساواة يف اةصول على اخلدمات االجتماعية. )ج( 

 قدرات الدولة و د د سلطة الدولة وحوكمة موارد بناء السالم. )د( 
  

 الرقابة والدارة في صندوق بناء السالم -رابعا  
 الفريق االستشاري -ألف  

. وقد رافق الفر ُق 2017 د ســـــــــــــمرب يف كا ون األولا تملت وال ة الفر ق االســـــــــــــتشـــــــــــــاري الرابش  - 79
الصـــندوق،  الل فرتة وال تآل، أسناء األزمة املالية وما أعق  ذلو من إعادة هيالة اســـرتاايجية، مما ســـاعد 
الصـــــــندوق على اسز ز ماا تآل والتسامل مش اإلصـــــــالحات األ نة لألمم املتحدة وااللتزامات ببناء الســـــــالم 

 هلا بوصفملا مس ولية على  طاق املناومة.وإدامتآل واالستجابات 
وقد قدم . الفر ق، يف اجتماعآل الذي عقد يف منتصــ  الســنة يف حز ران  و يآل، اقرتاحآل بتجد د  - 80

موارد الصــــــــندوق وانشــــــــيط قدرة مات  دعم بناء الســــــــالم. وأبلغ الفر ق يف اجتماعيآل باأسار املرتابة على 
ة السامة وعله األمن بشــأن اســتسراا هيال بناء الســالم املتسلق بأ شــطة القرار ن التوأم التارخييني للجمسي

الصــــندوق، وبشــــأن التدابن الرامية إو اايي  اخلطة االســــرتاايجية اجلد دة للصــــندوق مش الســــياق السامل  
الراهن. و ــــــــــــارك أع ــــــــــــاء الفر ق أ  ــــــــــــا يف ز ارات ما ني إو كوت د فوار وما.، وقدموا املشــــــــــــورة إو 

 وق بشأن اسرتاايجيتآل يف عال التواصل وإ راك الدول األع اء.الصند
 

 الميزانية والموظفون -باء  
دوالرا أعلى بنســــــــــــــبـــة  3 079 332البــــال ــــة قيمتملــــا  2017كـــا ـــت  طــــة التاــــالي  لســــام  - 81
د ، على الرغم من أن التوز ش حســـــ  بنو 2016املائة اقر با بالقيمة االمسية مما كا ت عليآل يف عام  يف 15

يف املائة من  69امليزا ية مل  ت ن، إذ بل ت ااالي  املوظفني األســـــــــــاســـــــــــيني وغنهم من املوظفني امل قتني 
يف املائة، وسفر موظف  البس ة والفر ق  13اجملموع، اليملا ااالي  التش يل وااالي  مبا رة أ رب بنسبة 

من إ رادات  2017ن ميزا ية عام مليون دوالر م 1.7يف املائة. وقد ه  و ل  18االســـــــــتشـــــــــاري بنســـــــــبة 
يف املائة من  3فوائد واســــــــت مارات الصــــــــندوق، اليت عوضــــــــت عن اإل رادات السامة املســــــــتمّدة من  ســــــــبة 

 مسا ات اجلملات املا ة للسنة السابقة واليت كا ت أقل مما كان متوقسا.
 يت بشــــــأن الوقا ة واةفاظ ومن أجل التنفيذ الاايف لوال ة الصــــــندوق املتم لة يف امل ــــــ  قدما برؤ  - 82

على الســالم يف وقت  شــملد  ــحا يف املوارد، طبق الصــندوق بصــرامة ادابن احتواء التاالي . واســتمر يف 
االعتماد على ا تداى املوظفني من وكاالت األمم املتحدة واسز ز الشــــــراكات االســــــرتاايجية من أجل دعم 

 املوارد. ل االاصاالت من أجل حتسني التوعية ودعم اسباةالربامج القطر ة. وقد عزز الصندوق قدرااآل يف عا
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 الرصد والتقييم المعززان -جيم  
، واصـــــــــل الصـــــــــندوق  ش وحتليل بيا ات األداء من أجل اشـــــــــجيش اذاذ قرارات 2017يف عام  - 83

رع يف دراســـــات اســـــتقصـــــائية  بشــــأن قائمة على األدلة بشـــــأن الربعة اجلار ة واالســـــت مارات املقبلة. وقد  ـــــُ
التصـــــــــــــورات يف بابوا غينيا اجلد دة وجزر ســـــــــــــليمان و ملور ة الاو  و الد قراطية وســـــــــــــري ال اا وغامبيا 
وقنغيزســــــــتان والنيجر ب ية قياس األسر. واســــــــتمرت كذلو، يف بلدان خمتارة، بليات الرصــــــــد على أســــــــاس 

يني ااه املواطنني. فف  بابوا اجملتمسات ا لية، اليت از د من  ــــفافية ومســــاءلة الصــــندوق والشــــركاء اةاوم
غينيا اجلد دة، على ســـبيل امل ال، أجر ت مناقشـــات عتمسية  صـــ  ســـنو ة بشـــأن ق ـــا ا ذات أولو ة مش 
مم ل  حاومات على مستوب القرب ومم ل  رابطة  ساء بوغا فيل. ويف سري ال اا،  شأت مبادرة جد دة 

ت عن إجياد حل اسيني مبتار على اإل رت ت عن عملية انافســــــــــــية بني  اعات  ــــــــــــبابية مملتمة، وأســــــــــــفر 
  ملد  إو رصد مسا ة أ شطة بناء السالم يف  يش أ اء البلد.

. وادر اإل ـارة 2017مشـروعا أو بر اعا يف عام  25وقد صـدر االي  بسمليات اقييم ذي  - 84
ن اوافر البيا ات املوسوقة إو أن اســت مارات الصــندوق يف اسز ز إطار الرصــد والتقييم قد ســا ت يف الرفش م

اخلاصـــــة بالتقييمات القائمة على األدلة. فسلى ســـــبيل امل ال، عززت الدراســـــات االســـــتقصـــــائية واملسلومات 
املتسلقة  طو  األساس واخلطو  النملائية الواردة من بس ات الرصد ألصحاى املصلحة املتسدد ن يف  ا ة 

وســـاعد التقييم الذي أجري يف ليرب ا بشـــأن  طتني لبناء  املطا  اقييم حافاة الصـــندوق يف قنغيزســـتان.
، يف إسراء الدعم الذي ســـــــــــــيقدمآل الصـــــــــــــندوق يف املســـــــــــــتقبل 2016-2011الســـــــــــــالم على مدب الفرتة 

باملسلومات مش ا سحاى بس ة األمم املتحدة يف ليرب ا. وباإلضافة إو ذلو، استسرا اقد ر اقييمية أجري 
ومتا ة أطر الرصــــــــــد، مش اوصــــــــــيات دددة األهدا  ب ية ز ادة احتمال يف كوت د فوار اصــــــــــميم الربامج 

 حتقيق النتائج واوافر البيا ات من أجل إجراء اقييم  ائ .
بس ة اقنية للمســاعدة  28وأ نا، دعم الصــندوق بناء القدرات على الصــسيد القطري من  الل  - 85

رو دي والبوســــــنة واهلرســــــو واشــــــاد وجنوى يف وضــــــش اســــــرتاايجية الربامج أو اصــــــميمملا أو انفيذها يف بو 
بيســــــاو وقنغيزســــــتان  - الســــــودان وســــــري ال اا والســــــلفادور والصــــــومال وغامبيا وغواايماال وغينيا وغينيا

والاامنون وكوت د فوار وكولومبيا وليرب ا وما.. واســـُتاملت هذه البس ات بتقد  م ســـســـة عروة الســـالم 
(PeaceNexus،وه   ر و يف الصندوق ،)  الدعم إو  ملور ة أفر قيا الوسطى وكوت د فوار وما.. إو

جا   ذلو، ركزت بس ة مشـــرتكة للصـــندوق وهياة األمم املتحدة للمرأة على بناء الســـالم املراع  للمناور 
 اجلنسار ألجل متطوع  األمم املتحدة الساملني يف مشار ش مبادرة اسز ز املساواة بني اجلنسني.

  
 خاتمة -خامسا  

مســــتوب اارخييا مرافسا واليت قدمملا املا ون للصــــندوق يف عام  يف حني م لت املســــا ات، اليت بل ت - 86
، إ ــــارة واضــــحة على ال قة يف إســــملام األمم املتحدة يف بناء الســــالم،  دل مسدل املوافقة يف الصــــندوق 2017

ية للمخاطر واةساسة سياسيا ال  زال  فوق الذي بلغ أرقاما قياسيا على أن الطل  السامل  على املبادرات املراع
املوارد املتاحة. وب ية حتقيق الوعد باةفاظ على السالم وعلى جملود اإلصالا عالية األ ية على  طاق املناومة 

 واوسيش  طاقملا. 2017اجلار ة حاليا، فسيتسني اةفاظ على املااس  اليت حتققت يف عام 
 


