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 مجلس األمن  الجمعية العامة

 والسبعون  ةبعالساالسنة    الدورة السادسة والسبعون 
    من جدول األعمال 66البند 

 والحفاظ على السالم بناء السالم  
 

  

   
 بناء السالم والحفاظ على السالم   

  
 تقرير األمين العام  

  

 موجز  
، الذي السـاسةـ  والسـبيين هذا التقرير لدعم االجتماع الرفيع المسـتو  لجمميي  اليام  اللل الدوةة يقّدم  

أن التمويء المخصـــــا في الوحا الحالي    األمين اليام في هذا التقرير   ويؤىد  . ةـــــيرىز عجي  مويء اناال الســـــلم 
لمنع نشـــــــــــــون النزاعـاال وزـناال الســـــــــــــلم ال دزال زير ىـال ـنالنور بلي  زاـدد النزاعـاال اليني ـ  و ـاني ـا المت ير  

ــتدام   . عواحب ا الواليم  إلي و  الميقد و  طول الم و  ــم ناالةــ ــتمان  لت ماال  تســ ــ ن  ، ولم  يد  كاليف االةــ منع   ومن شــ
نشــــــون النزاعاال واالةــــــت ماة في اناال الســــــلم والح اال عجي الســــــلم أن يقجل من التكاليف التي  تحمج ا الدول  

فالصــلال اين عــنع الســلم، وس م الســلم، وزناال الســلم، والتنمي ، واليمء  . األعضــاال عند االةــتمان  لت ماال 
  وعجي نحو   . التمويء عجي امتداس ةـجسـج  السـلم اد من  اإلنسـاني هي عـلال متكامج  وييز  نيضـ ا نيضـا، وال 

األمم    وفر ، هنـا  سـاجـ  بلي أن   2020مـا أار   اةـــــــــــــتيراأل التكـامـء في األمم المتحـدة الـذي أجري في عـام  
سقيق  واحي ، وأن  شمع االةتماناال التي  حدث    “ الصج  ال لثي  اين الرىائز ” المتحدة منووم  ايئي  حوي  لميء  

  جراالاال اإل نع نشـــــون النزاعاال وعجي ما دجزم من االةـــــتماناال المراعي  لجنزاعاال لجتيميء ن التحول و رىز عجي م 
وال اد من  وفير ممموع  من آلياال ومصـــــــاسة التمويء ألنشـــــــط  اناال الســـــــلم    . 2030عام الط     ال اسف  لتن يذ 

ذلك من   في  المتحدة، نما  األمم التي  قوم ا ا الحكوماال الو ني ، والممتمع المدني، والنساال، والشبان، وىياناال 
 .واألنصب  المقرةة من الدول األعضاال، والشراكاال المبتكرة والتبرعاال،  اللل المواةس المحجي ، 
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 مقدمة  - أوال   
، ا خذال المميي  اليام  وممجس األمن 2020عند االتتام اةـــــــــتيراأل هيكء اناال الســـــــــلم في عام  - 1

في مـا  قريرا مؤحتـا يقـدم بلي مـا    ا(،  جبـ (2020)  2558حراة الممجس و  75/201حراة الممييـ   حراةين  وأمين )
حراة المميي   عجي الســـــــــــــلم، )عن مواعـــــــــــــج   ن يذ القراةاال المتيجق  ابناال الســـــــــــــلم والح اال    2022في عام 

ــج  عجي (2016) 2282حراة الممجس  و  70/262 ــلساال ذاال الصــــ (، مع بدلال االهتمام الواجب ألثر اإلعــــ
اتن يذ  جك القراةاال، ومع الترىيز عجي أثرها المن مي عجي الصــــــــييد أساال منووم  األمم المتحدة في الن وأل 
 .الميداني، لكي  نور فيه الدول األعضاال

، بلي  مددد “الطتنا المشــــــــترى ”، المينون  2021وإذ سعا األمين اليام في  قرير  الصــــــــاسة في عام  - 2
الم وس من أجء اال  اق عجي  دااير أنمع لجتصدي لجمخا ر الكبر ، احترح وضع الط  جدددة لجسلم،  شمء 

وما فتئ األمين اليام يشدس عجي أن  مويء اناال السلم   .وزناال السلممنع نشون النزاعاال   ياسة االةت ماة في  
يي  اليام  لذلك، فإن ا حرةال عقد اجتماع ةفيع المســــــتو   وإسةاكا من المم . حديا نالغ األهمي  ءال دزال يشــــــك

ــتدام   ــمان التمويء الكافي والمســ ــبيين لجن وأل نالخياةاال المتاس  لضــ ــ  والســ ــاسةــ الممكن التنبؤ  و في الدوةة الســ
والنور في ا، وأكدال التزام ا نالســــــيي بلي  حقيج نتائة عمجي   جك الخياةاال  ةــــــتكشــــــال الو   ،لبناال الســــــلم نه

 .ُيقصد ا ذا التقرير اإلة ام في ذلك االجتماع الرفيع المستو  و  .المنحي

وإن منع نشـون النزاعاال اليني   وزناال السـلم والح اال عجي السـلم مسـائء أةـاةـي  في أعمال األمم  - 3
ومع ذلك، فإن الطجب عجي اناال   .و مويء  جك األعمال أسد أهم عوامء التمكين  .المتحدة المسـتمدة من مي اح ا

  . ( 1) “اناال الســــلم يياني من عمز في التمويء”م ي وق المواةس المتاس ، وحد أسةىا الدول األعضــــاال أن  الســــل
ــيا من النزاعاال القائم    اشـــ د اليالم عدسي شـــخا في اجدان متضـــرةة من النزاعاال، و   ينحو اجيون ويييش  حياةـ

ــدول، اجغ   ــام    56في الـ ــا في عـ ــام    .2020نزاعـ ــا  ال2020وفي عـ ــ   ، انيكس اال مـ ــاجمـ ــاال النـ ــا لي لجوفيـ تنـ
و  ير ىـذـلك  ـانع النزاعـاال الينيـ  ، بذ يحـدث   .( 2) 2014النزاعـاال المســــــــــــــجحـ  مـنذ أن اج ـا ذةو  ـا عـام  عن

النزاع الينيف  ساالال  و شـكء   .( 3) ميوم ا في ب اة عمجياال انتقالي  ةـياةـي  مطول  وميقدة  تسـم ناالضـطران
عن النزاعاال عوامء ةئيسـي  في  زادد االستياجاال من المسـاعدة    الناجمالموع وانيدام األمن ال ذائي ساالال  و 

مجيون شـــخا حســـرا نســـبب االضـــط اس والنزاعاال والينف وانت اكاال  84ما يصـــء بلي  شـــرس فقد  .اإلنســـاني 
 ، 2022مجيون شــخا بلي المســاعدة اإلنســاني  في عام   274وعلوة عجي ذلك، ةــيحتا     .( 4) سقوق اإلنســان

ــاعــدة  41، ممــا دتطجــب  2021في المــائــ  عن عــام    17حــدةهــا  أي ازيــاسة     األشــــــــــــــخــا   مجيــاة سوالة لمســـــــــــــ
 .( 5) مجيون شخا 183، البالغ عدسهم  مست دفينال

المماعاال المســجح  زير التاني  انقســاماال ويشــ د اليالم  زادد  دويء النزاعاال الداالجي ، وإلي جانب   - 4
ــبكاال اإلجرامي  واإل ــلال نالشـ ــيوز   هاةهااي  و كاثر لجدول والتي ل ا عـ ، فإن ذلك يميء بيماس الحجول من الصـ

 __________ 

 (.8، ال قرة 69/313حراة المميي  اليام  أنانا نش ن  مويء التنمي  )الط  عمء أسيس  (1) 
 (./Error! Hyperlink reference not valid.https://ucdp.uu.se، )ارنامة أوزساال لبياناال النزاعاالانور  (2) 
الــــدولي، (3)    ،Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict  األمم المتحــــدة والبنــــك 

 .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337(، متاح عبر الرانط 2018)واشنطن الياعم ، 
 .Mid-Year Trends 2021 (www.unhcr.org/mid-year-trends)م وضي  األمم المتحدة لشؤون اللجئين،  (4) 
 (.https://gho.unocha.org/ar) 2022الجمح  اليام  عن اليمء اإلنساني اليالمي مكتب  نسيج الشؤون اإلنساني ،  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/201
https://undocs.org/ar/A/RES/75/201
https://undocs.org/ar/S/RES/2558(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2558(2020)
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://ucdp.uu.se/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337
file:///C:/Users/assel/Desktop/Telecommute/2201138/www.unhcr.org/mid-year-trends
https://gho.unocha.org/ar
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وزالتالي يقء عدس التســـوياال الســـياةـــي  لجنزاعاال، مما يميء ساالال م ء ىولومبيا اةـــت ناالاال هام    .( 6) نمكان
ــا لبناال الســـلم والح اال   وفي سين أن نداال األمين اليام الذي سعا بلي وحف ب لق   .عجي الســـلمأ اسا فرعـ

نشــــــــــــــ ن الوحف اليـام وال وةي لتعمـال   (2020)  2532وحراة ممجس األمن    ،عجي الصــــــــــــــييـد اليـالميالنـاة  
(، ال ةــيما في البجدان المتضــرةة من النزاعاال، 19-مرأل فيروس ىوةونا )كوفيدل اليدائي  نورا لتثر المدمر

ل في النزاعاال، فإن مباسةاال الدعم األولي  وحراةاال وحف ب لق الناة من جانب  عـــــــــــد  لد  عدة أ را  القي 
 .واسد لم  يمر  ويل ولم   ير سدنامياال النزاعاال في الميدان نشكء ساةم

و نطوي النزاعاال التي  نشــــــــــــــب اليوم عجي سدنامياال ميقدة عاارة لجحدوس، من ا عجي الخصــــــــــــــو    - 5
المشـــــروع نالمخدةاال، واإلةهان، واألةـــــجح  الصـــــ يرة، والذالائر المت مرة    المماعاال المســـــجح ، واال ماة زير

وعلوة عجي ذلك، فإن   ير أنماط التنقء  .)نما في ذلك األج زة المت مرة اليدوي  الصــــــــنع(، والمواةس الطبييي 
  .الحدوسي   لممتمياال المحجي  في المنا جاوالتشــرس التي  ت احم نســبب النزاعاال و  ير المناد يحد من  ماةــك  

لمنا ج ال امشــي  بلي  زادد االةــتبياس ومخا ر  في اويؤسي عدم ى اي  الخدماال وضــيف التكامء االحتصــاسي 
ايد أن حدةة اليددد من الممتمياال المحجي  الحدوسي  عجي الصــــــموس  م ء فرعــــــ  لتحســــــين  .نشــــــون النزاعاال

ــييد ال ــع عجي الصــــــ ــت ماة في البرامة الياارة لجحدوس التي  وضــــــ ــلم واألمنبسلل  محجي من أجء  االةــــــ  .الســــــ
القطري  في عدة األمم المتحدة و تياون ني اال األمم المتحدة الســياةــي  الخاعــ  وعمجياال س م الســلم وأفرح   

و ؤسي المنومــاال اإلحجيميــ  وزيرهــا من المنومــاال ولمنــ  انــاال الســــــــــــــلم أسواةا متزادــدة   .ةــــــــــــــيــاحــاال بحجيميــ 
عندوق اناال السلم األولوي  لجمباسةاال الياارة لجحدوس والمباسةاال اإلحجيمي ، ييطي  في  جك النزاعاال، و  األهمي 

اشـــــــتر  اال حاس حد و   .نما في ذلك المباسةاال الماةي  في منطق  الســـــــاسء وأمريكا الوةـــــــطي وآةـــــــيا الوةـــــــطي
األفريقي والمماعاال االحتصـــــــــــــاسي  اإلحجيمي  والممتمياال المحجي  الحدوسي  واألمم المتحدة في بنشـــــــــــــاال مرىز 

ــام   ــ  في عـ ــدوسيـ ــا ج الحـ ــا لجمنـ ــدة   2021أفريقيـ ــاال الميقـ ــاال النزاعـ ــ  لمســــــــــــــببـ ــدائمـ ــء سعم الحجول الـ من أجـ
 .لجحدوس الياارة

المناد سقيق  واحي  نالنســب  لملدين األشــخا  الذدن يســيون وأعــبحا المخا ر األمني  المتصــج  ن  - 6
التي  تضـــرة   ،وضـــياع ةـــبء ىســـب الييش ،وساالال انيدام األمن ال ذائي  ،جاهددن بلي مواج   ندةة المواةس

ــكء الا  ــاال نشـــ ــبب النزاعاال في اجدان  .من ا النســـ ــرسدن ساالجيا نســـ ــب  ىبيرة من األشـــــخا  المشـــ و وجد نســـ
  . ( 7) مناد، ومن المتوحع أن دتزادد التشـرس نسـبب الكواةث الطبييي  المتصـج  ات ير المنادميرضـ  أيضـا لت ير ال

 ،ويمكن أن يكون   ير المناد عامل مضــاعا ا، فيؤسي بلي   احم أوجه الضــيف والتو راال وأوجه عدم المســاواة 
ــاسي  والديم رافي  ع ــي  واالحتصــــ ــياةــــ جي الصــــــيد المحجي   ويتســــــبب في اضــــــطران الددنامياال االجتماعي  والســــ

 .والو ني  واإلحجيمي 

بلي   احم أوجه ال شـاشـ  وعدم المسـاواة، بذ ىشـ ا اشـتراكنا في الضـيف   19-وحد أسال جائح  ىوفيد - 7
  االوشــ د التيجيم وزناال الم اةاال اضــطراناال ال م يء ل ا، عمقا أوجه عدم المســاواة وسواعي التوجم .و رانطنا

مائح  اليقوس االجتماعي  الوحوضــا   .إلدراساال المكتســب  عجي مد  الحياةومخا ر سدوث الســائر ىبيرة في ا
تماةـك ضـمن الممتمياال المحجي  وفيما اين ا، و  احم نشـدة نسـبب ا عدم الاين الدول  والسـكان، ونخرال القائم  

وفي سين أن المرأة ىانا في الخطوط األمامي   .المســـــــــــاواة اين المنســـــــــــين والينف ضـــــــــــد النســـــــــــاال وال تياال
 __________ 

 (.A/74/786) المتحدة األمم مي اق في الواةسة الموهري  لجوالياال وفقا اليالم في واألمن السلم سال عن   قرير األمين اليامانور  (6) 
 (7) International Military Council on Climate and Security, The world climate and security report 2021  

 (.2021)سزيران/دونيه  

https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/ar/A/74/786
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ــ ن ف، 19-ىوفيد مكافح  جائح  في ــنع القراة نشــــــــ ــوة في آلياال عــــــــ جم يكن ل ا في ى ير من األسيان سضــــــــ
عام  الناس   ةهو شـــــــــيو وةاال اليددد من الحرىاال االستماجي   الكامن وىان الدافع  .المائح  واالةـــــــــتمان  ل ا

وفي الوحا ن ســـــــه، حجا ى ير من البجدان   .عدم فياليت ا ناإلسباط أمام عدم اةـــــــتمان  مؤةـــــــســـــــاال الدول  أو
وأكدال المائح  ضـروةة االهتمام نالحيز المدني   .الحيز المدني، وال ةـيما سري  التممع السـجمي وسري  التيبير

 ك ء عدم اةـــــــــتخدام مناار  كنولوجيا ملئم  وضـــــــــع أ ر حانوني  وةـــــــــياةـــــــــا ي  الحاج  بلي و   ،عجي اإلنترنا
ــر ا ــاالال لنشـــــــــ ــجج  والطان الكراهي الميجوماال واال صـــــــــ وفي البيئاال  .لميجوماال الخا ئ  والميجوماال المضـــــــــ

المتضــــــــرةة من النزاعاال، يمكن أن  ؤجة آثاة ال يروس عجي الصــــــــح  وةــــــــبء ىســــــــب الييش واليمء اللئج 
 .( 8) النزاعاال اليني  

ــجبي الذي  حدثه النزاعاال عجي ال - 8 ــافا المائح  سةج  أالر  من التيقيد بلي األثر الســــــ صــــــــح   وأضــــــ
ــبان والنســـاال ويكتســـي  حســـين الرفا  الن ســـي واالجتماعي والحصـــول عجي  .اليقجي ، الاعـــ  اين األ  ال والشـ

همي  في المساعدة عجي  و يد السلم  نالغ األالدعم الن سي واالجتماعي في السياحاال المتضرةة من النزاعاال 
عن اناال السلم والح اال    2020ليام   قرير   في وحد أكد األمين اليام .ومنع اندالع أعمال الينف في المستقبء

وفي   .االجتماعي في اناال الســــلمو عجي الســــلم ضــــروةة  حســــين ةــــبء سمة الصــــح  الن ســــي  والدعم الن ســــي  
، عقـدال لمـن  اـناال الســــــــــــــلم أول اجتمـاع ل ـا لتـباسل وج ـاال النور سول هـذا 2021كـانون األول/سيســــــــــــــمبر  

ي  لضـــمان ا باع ن ة عمجيا ي شـــامء عجي نطاق منووم  األمم ويمري ساليا وضـــع مباسو  وجي  .الموضـــوع
االجتماعي وزناال السـلم، وحد  جقا عدة و المتحدة من أجء  حقيج التكامء اين الصـح  الن سـي  والدعم الن سـي 

 .االجتماعي سعما من عندوق اناال السلمو مشاةيع  رىز عجي الصح  الن سي  والدعم الن سي 

ــان أةــــمي”م في ندائه المينون  األمين الياوأار    - 9  “التطجياال: سعوة بلي اليمء من أجء سقوق اإلنســ
ومنع   ،ا خاذ بجراالاال مبكرةعجي ضــــــــــروةة أن  تياون ىياناال منووم  األمم المتحدة نشــــــــــكء أوثج  (2020)

ــون النزاعاال ــا بلي اليلح  الرااألمين اليام وجدس   .وسماي  الحقوق في أوحاال األ ماال ،نشـ ــاةة أيضـ ــخ   اإلشـ ةـ
ويحـدس جـدول أعمـال  .اين التمتع نحقوق اإلنســــــــــــــان، نمـا في ـا عـدم التمييز، وزين الـقدةة عجي مواج ـ  األ مـاال

ب اةا لتياون ىياناال األمم المتحدة في ممال الوحاي  واالةــــتمان  لقضــــايا سماي   الذي ةــــيصــــدة حريبا  الحماي  
 .السياحاال المتضرةة من النزاعاال يشمءسقوق اإلنسان، نما 

  
 مسألة منع نشوب النزاعات وبناء السالم  - ثانيا  

األةواح ويح م المواةس،  دنقذ  نشــــــون النزاعاال اليني     عنحو من  بين األسل  أن  حويء االةــــــت ماةاال   - 10
حـد  م االعترال في القراةين التوأمين  و   .( 9) وأنـه دتســــــــــــــم نـال يـاليـ  من سيـس التكج ـ  ويحمي مكـاةــــــــــــــب التنميـ 

 __________ 

التحالف الدولي لبناال و منوم  اليمء الدولي ،  و   اليالمي ، الصـح   ومنوم مكتب سعم اناال السـلم،  /بساةة الشـؤون السـياةـي  وزناال السـلم (8) 
(  Interpeace  ،)From Crisis to Opportunity for Sustainable Peace: A Joint Perspective onالســـــــــــــــــــــلم 

Responding to the Health, Employment and Peacebuilding Challenges in Times of COVID-19   
الــــرانــــط    ،(2020)جــــنــــيــــف،   عــــبــــر  ــاح  -www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-andمــــتـــــ

reconstruction/WCMS_761809/lang--en/index.htm. 
ــن .    70الدين سوالة و  5 تراوح الوفوةاال المقدةة المتوحي  اين  (9)  ــبيء الاجيون سوالة في الســــــــ األمم المتحدة والبنك م ال،  انور عجي ةــــــــ

)واشــــــــــــنطن الياعــــــــــــم ،    Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict  الدولي،
 ./www.pathwaysforpeace.orgمتاح عبر الرانط  ،xix(، الص ح  2018

http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_761809/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_761809/lang--en/index.htm
file:///C:/Users/assel/Desktop/Telecommute/2201138/www.pathwaysforpeace.org/
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ــتدام  ليام    نحو بنمان ن بسرا  التقدم    2020عام  المتخذدن في   دتطجب سمة اناال  2030الط  التنمي  المســـــ
و شــكء التنمي  المســتدام    .ءنحو أفضــ الســلم والح اال عجي الســلم في الم وس الرامي  بلي بعاسة البناال عجي 

 ،  أسد الجف الرىبوهدل عدم  ر   ،والمساواة اين المنسين  ،والشامج  لجمميع التي  ر كز عجي سقوق اإلنسان
اإلةراع في  حقيج أهدال لنشون النزاعاال  ويتطجب المنع ال يكجي  .أفضء وةيج  لمنع نشون النزاعاال اليني  

، و يزيز التماةــــــــــك  االتنمي  المســــــــــتدام ، والترىيز المتماةــــــــــك عجي التصــــــــــدي لمخا ر النزاعاال ومســــــــــببا  
ــت ماة في  قديم الخدماال االجتم ــامج  لجمميع، نإنصــــــالاعي  االجتماعي من اللل االةــــ ــســــــاال الشــــ ، والمؤةــــ

وحد  بوأ عــندوق اناال الســلم مكان    .والشــ افي  في بساةة عائداال المواةس الطبييي ، و كافؤ ال ر  االحتصــاسي 
ــب   ــاهما نســـــ ــت ماةا ه في  حقيج أهدال التنمي   97 ميجه حاسةا عجي  ح يز ذلك، سيس ةـــــ في المائ  من اةـــــ

 .ايد أن التمويء لم يكن ىافيا عجي الرزم من  زادد استياجاال اناال السلم  .2020-2015المستدام  في ال ترة 
ــاني  واإلنمائي  الدولي  لجنزاعاال ومد  بةـــــــ ام ا في اناال الســـــــلم   ــتماناال اإلنســـــ وةـــــــتكون لمد  مراعاة االةـــــ

وط المرىب ، وزيرها من الصـــدماال والضـــ  19-ىوفيدوالح اال عجي الســـلم، نما في ا االةـــتمان  اثاة جائح   
 .في  حددد فيالي   جك االةتماناالنال   أهمي   

ــامج  وفيال  وجامي    “الطتنا المشــــــترى ”سعا األمين اليام في  قرير  المينون  و  - 11   ،بلي وضــــــع الط  شــــ
جيء ىء وجوس لتمم المتحدة مرىزا لجخبرة في الوحاي  الملئم  لســــــــــياح ا،  كون له القدةة عجي  حســــــــــين إلي و 

لسـلم واألمن، وسقوق اإلنسـان، والمسـاواة اين المنسـين، واليمء المناالي واإلنمائي، والترىيز عجي الرزط اين ا
اوضـوح  19-وحد اينا جائح  ىوفيد .أن و سـبب عدم االةـتقراة موالم أوال   نشـ  عن ا اليوامء التي يمكن أن

أهمي  التحول من االةـــــــــتمان  لت ماال بلي الوحاي  من ا، وأار ال ضـــــــــروةة  وحع المخا ر الرئيســـــــــي  و  اسد ا  
 ة  تســم نمزيد  أفضــء اوضــع أ ر حانوني  أحو ، وأسواال أفضــء إلساةة المخا ر، ونُ   واالةــتيداس ل ا عجي نحو

والســـن، و وافر اياناال أفضـــء وأموال ىافي   و شـــمء المميع و راعي المنووة المنســـاني   ،من الطانع التشـــاةىي
 .لجوحاي  والت هب

نش ن اناال السلم والح اال عجي السلم أن أنشط     2020الصاسة عام في  قرير  وأار  األمين اليام   - 12
األمم المتحدة اناال الســـــــــلم التي حاما ا ا البي اال الســـــــــياةـــــــــي  الخاعـــــــــ  وعمجياال س م الســـــــــلم ووىاالال  

 .(1واإل ـاة   9، ال قرة A/74/976-S/2020/773نتـائة هـامـ  في الميـدان ) ـا سققـا مموزرا   ـاوعــــــــــــــنـاسيق
اجــدا، من ــا أم جــ  عن  يـاسة ال قــ  في الحكومـاال، و حســــــــــــــن   35م ــال في أك ر من    300 م  وثيج نحو   وحـد

 ياسة القدةة عجي منع نشــــــــون النزاعاال وسج ا ةــــــــجميا، التماةــــــــك االجتماعي، وانخ األ مســــــــتوياال الينف، و 
ويبجغ األمين اليام المميي    .اليام ، والوعــول بلي  ســوياال ةــياةــي  سائم   االوإسةا  اناال الســلم في الســياةــ 

 .(A/76/687 قرير  أسدث انوراليام  ىء عام نالنتائة التي  حققا عن  ريج عندوق اناال السلم )

ــام   - 13 المتخــــذدن في عــ التوأمين  ــذ القراةين  ــا في  ن يــ ــدمــ ــدة  قــ ، 2016وأسر ال منوومــــ  األمم المتحــ
وأسمما عدة ىياناال  اني  لتمم المتحدة اناال الســـــلم   .ذلك من اللل التحجيء والتخطيط المشـــــترىين في نما

فقد أةــــــــ ما بساةة الشــــــــؤون   .ومواسها التدةيبي  ،وجي ي وةــــــــياةــــــــا  ا ومباسئ ا الت  ،في الطط ا االةــــــــترا يمي 
ــترى  وأ ر األمم المتحدة لجتياون  ــلم في التحجيلال القطري  المشــ ــلم وإساةة عمجياال الســ ــي  وزناال الســ ــياةــ الســ

ــامج  التي  قوم ا ا  من ــتدام ، التي  شـــــــكء أةـــــــاس االةـــــــتمان  الشـــــ فرح  القطري ، والتي األأجء التنمي  المســـــ
من مســــتشــــاةي    110وأةــــ م في هذ  األسواال أيضــــا نشــــر أك ر من   . تماشــــي مع األولوياال والخطط الو ني 

عاال، يشــــــــتر  في ا ارنامة  مباسةة من أجء اناال القدةاال الو ني  لمنع نشــــــــون النزا في ب اة  الســــــــلم والتنمي   
ةــــاعد ب اة األمم المتحدة لجتياون من أجء  و   .األمم المتحدة اإلنمائي وإساةة الشــــؤون الســــياةــــي  وزناال الســــلم

https://undocs.org/ar/A/74/976
https://undocs.org/ar/A/76/687
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، الذي دتخذ اناال الســــــــــــلم والح اال عجي الســــــــــــلم 2025-2021التنمي  المســــــــــــتدام  في ىوال سي واة لج ترة 
حبء    ،، عجي  يزيز ا ســــــــاق ج وس األمم المتحدة و كامج اعجي المرأة والشــــــــبانمع الترىيز  موضــــــــوعا شــــــــامل  

ــي  ليام  و  يئ  الورول   ،من أجء  خ يف سدة التو راال المتزاددة  ،وأثناالها وزيدها  2020االنتخاناال الرئاةــــــــــ
، وحيا سكوم  اليراق مع األمم المتحدة نسخ  مستكمج  2021وفي عام  .إلجراال سواة ةياةي شامء لجمميع

  شــــــــــــــمـء ـ  ثير جـائحـ    ،2024-2020المتحـدة لجتيـاون من أجـء التنميـ  المســــــــــــــتـدامـ  لج ترة  ب ـاة األمم  من  
، والحاج  المتزاددة بلي سجول سائم  إلن اال التشــرس، واألولوياال االةــترا يمي  المتيجق  ابناال الســلم، 19-كوفيد

 .م ء التماةك االجتماعي والحماي  وإشرا  المميع

 ة اإلحجيميـ  واليـاارة لجحـدوس، في تـء  مـاو  المنمزة في الميـدان أهميـ   طبيج الن  وأكـدال األعمـال   - 14
ــج  نالمناد لتجك الحدوس ــائء األمني  المتصـ ــجح  زير التاني  لجدول  والمسـ ــيج   .المائح  والمماعاال المسـ وزالتنسـ

المتحدة في جم وةي   ني   األمم  الديمقرا ي  وةئيســــــــــــ  لمم وةي  الكون و   لتمين اليامالخاعــــــــــــ    مع المم ج
ــديمقرا يــ  نمــا في ــا   ،، حــدم المبيوث الخــا  لمنطقــ  البحيراال الكبر  الــدعم في الم وس اإلحجيميــ  الكون و ال

الم وس التي دبـذل ـا اال حـاس األفريقي، والمؤ مر الـدولي الميني نمنطقـ  البحيراال الكبر ، والممـاعـ  اإلنمـائيـ   
ــاوةاال  من أجء ميالم  األةـــ  ،لجمنون األفريقي ــتمراة النزاعاال من اللل مشـ ــتقراة واةـ بان المذةي  ليدم االةـ

مك    اين ةؤةـــــــــاال أج زة االةـــــــــتخباةاال واألمن في أوزندا، وزوةوندي، وجم وةي   نزانيا المتحدة، وجم وةي   
  وأةـ ر ذلك عن اعتماس الط  إلنشـاال فريج اال صـال والتنسـيج المكجف ناإلشـرال  .، وةواندا الكون و الديمقرا ي 

ــكري  ــري  واإلعاسة بلي  .عجي  ن يذ التدااير زير اليســـ ــمء  جك التدااير )أ( سعم ارامة نزع الســـــلح والتســـ و شـــ
 يزيز التياون عبر الحدوس من  )ن( و  من اللل ن ة يشــــــــر  الممتمياال المحجي  والممتمع المدني  ،الو ن

وزدعم  قني من  ،دوق اناال الســلموزاالةــت اسة من اةــت ماة من عــن  .أجء  وفير ال ر  االحتصــاسي  لجشــبان
  مشــــترى برنامة اإلنمائي، أعاسال المم وةي  الدومينيكي  وهادتي  نشــــيط لمن  ثنائي   الالمنوم  الدولي  لج مرة و 

من أجء  يزيز الحواة نشـــــــــ ن األمن وال مرة، وإنشـــــــــاال أماكن لجحواة عبر الحدوس عجي مســـــــــتو  الممتمياال 
 .في لتيزيز التماةك االجتماعي ومنع نشون النزاعاالالمحجي ، والتياون التقني وال قا

ــتييان  ، أكدال المميي  اليام  وممجس األمن2020عام وفي القراةين التوأمين المتخذدن في  - 15 أن اةــ
ــمانا  ألالذ استياجاال   ــييد الو ني ضـــ ــي لجن وأل نيمجياال وأهدال اناال الســـــلم عجي الصـــ ــاةـــ المميع أمر أةـــ

ــرائ  الممتمع نيين االعتباة ــترى ”التقرير المينون  في  و   .جميع شـــــــــــ  يبئ    ، احترح األمين اليام“الطتنا المشـــــــــــ
وينبني عجي  ،دت ةـس عجي سقوق اإلنسـان ،ددمنووم  األمم المتحدة لمسـاعدة البجدان سعما ليقد اجتماعي جد

 ما  ويج  األجء  وزناال الســلم نُ منع نشــون النزاعاال    في نماحالويتطجب    .ال ق  واإلسما  والحماي  والمشــاةى 
 ، ستند بلي هياكء السلم القائم  وج وس أعحان المصجح  في الميدان، نمن في م النساالو  شمء عدة أجيال،  

ى يرا ما  سـتبيد من وهي ج اال  ومنوماال اليمال وأةزان األعمال،   ،والزعماال الددنيون  ،والشـبان  ،والمراهقون 
 .عمجياال السلم الرةمي 

وزالشـــــــــــبان  ، ياسة االةـــــــــــت ماة في  ن يذ حراةاال ممجس األمن المتيجق  نالمرأة والســـــــــــلم واألمنإن و  - 16
ــلم واألمن ــرا  المميع في اناال  ،والسـ ــم ناألهمي  في  يزيز بشـ ــييددن المحجي والو ني   تسـ ــلم عجي الصـ  .السـ

ــاعـدة البـجدان عجي الخرو  من النزاعـاال وميـالمـ  أوجـه عـدم  ،وال ـاد من االعتمـاس عجي التيـاون والمواةس لمســــــــــــ
  .وزناال القدةة عجي الصــموس اتحويء النوم الســياةــي  واالجتماعي  واالحتصــاسي  لتشــمء المرأة والشــبان  ،المســاواة 

  مــا حــدة   2020ت مرال منومــ  األمم المتحــدة لجط ولــ  )اليونيســــــــــــــف( في عــام  وعجي ةــــــــــــــبيــء الم ــال، اةــــــــــــــ 
مجيون سوالة في الخدماال األةـاةـي  التي  رىز عجي المراهقين والشـبان في البيئاال ال شـ  والمتضـرةة  782,9
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ا في  المتحدة ىذلك سوةا هام ممتطوعو األموأس   .من النزاعاال، ومن ا التيجيم والصـــــــــح  والحماي  االجتماعي 
و يـد البرلمـاناال الو نـي  ممـاالال هام  لجحواة   .بشــــــــــــــرا  الم ـاال الـ اعـج  المحجـي  في عمجـياال اـناال الســــــــــــــلم

و م يء مختجف شـــــرائ  الممتمياال، وميالم  األةـــــبان المذةي  لجنزاعاال، والقيام نالوةـــــا   في ةفع الموالم،  
ــاالل  اليام  ــاعد الينف، وضــــــمان المســــ نامة اإلنمائي الدعم في  ياسة مشــــــاةى  بر الوحدم   .والحيجول  سون  صــــ

ــتان، ونيبال ــيراليون، وحيرزيزةـــــ ــوس، وةـــــــري النكا، وةـــــ ــي  في المبء األةـــــ ــياةـــــ وفي    .المرأة في اليمجياال الســـــ
، نم  ممجس سقوق  19-حيرزيزةـــتان، في اةـــتمان  لتصـــاعد الينف القائم عجي نوع المنس اللل أ م  ىوفيد

عز ال حــدةة    ،في الــدعوة بلي بسالــال  يــددلال  شــــــــــــــريييــ  عــاججــ القــائم عجي نوع المنس  الينف  منع  المرأة و 
 .ضحايا الينف األةري عجي الجموال بلي القضاال

وعــــندوق األمم المتحدة  ،ايســــاو، جمع مشــــروع مشــــتر  اين ارنامة األزذي  اليالمي -وفي زينيا   - 17
ــكان ــين و   ،لجســـــــــ ــاواة اين المنســـــــــ من  80 (،هيئ  األمم المتحدة لجمرأة )مكين المرأة  وهيئ  األمم المتحدة لجمســـــــــ

ــائء التي  حوي ناهتمام ن مع سكام األحاليم ــ  المســ ــائي  الري ي  لمناحشــ   ،ومحافوي المقا ياال  ،القياساال النســ
  ممتميا محجيا عجي م اةاال محو 40امرأة ةي ي  من  2  000و م  دةيب أك ر من   .وأعضــــاال البرلمان الو ني

ــي  ومن القيام نالدعوة بلي  جبي  األمي  والتماةة   ــياةـ ــاسي  والسـ والقياسة، مما مكن ن من  ياسة مشـــاةىت ن االحتصـ
ــريييين ــجطاال المحجي  والمم جين التشــــــــ وفي أايي، مكن التياون اين شــــــــــر   حوة األمم   .استياجا  ن لد  الســــــــ

ــبباال المتيجق   ــاال أايي من  حددد المســـــــــــ التي  ، حدددا انوع المنسالمتحدة األمني  المؤحت  ألايي وةانط  نســـــــــــ
 . ؤسي بلي التو راال والنزاعاال، م ء اةتبياس المرأة من آلياال اليدال  التقجيدي  ولمان الحماي  الممتميي 

وزدعم من منوم  اليمء الدولي ، حدم ىء من زرف  عــــــــــــناع  األةسن، واال حاس اليام لنقاناال عمال  - 18
الممتمع المدني من كومي  أالر ، وج اال مانح  سولي ، ومنوماال األةسن، وو اةة اليمء األةسني ، ووىاالال س

من فر  اليمء    130 000البرامة أك ر من  جك وفرال و   .ميب أل م  اللجئين السوةيينــــــ ة  ست ــــــ لبرام اسعم
مع  يزيز التمـاةـــــــــــــــك االجتمـاعي والتيـايش الســــــــــــــجمي في حطـاعـاال الزةاعـ  والصــــــــــــــنـاعـ  التحويجيـ    ،اللئج
 .( 10) التحتي  والبني

وسققا منووم  األمم المتحدة نتائة بيمااي  في بشـــــرا  الشـــــبان في مباسةاال منع نشـــــون النزاعاال  - 19
برنامة اإلنمائي وم وضي  األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واليونيسف في  الف ي مدزشقر، اشتر    .وزناال السلم

  ،  والتصـدي لجميجوماال المضـجج  من أجء  شـميع الشـبان عجي المشـاةى  Radio Sifaka قديم الدعم لمحط   
عن  ريج  وفير التدةيب لجصــــــــــــح يين الشــــــــــــبان، وزناال حدةاال البرامة اإلذاعي  ومنوماال الشــــــــــــبان، وإحام   

وفي   . بس ةةـــــائء الســـــلم  محط  بذاعي ، مما أس  بلي بنشـــــاال نواسي لجصـــــح يين الشـــــبان 28شـــــراكاال مع  
  ،والمنوم  الدولي  لج مرة   ،الكاميرون، وزدعم من عـــــــندوق اناال الســـــــلم، اشـــــــترىا منوم  الصـــــــح  اليالمي 

في وضــع مشــروع يســت دل الشــبان    ،ومكتب ةــياسة القانون والمؤةــســاال األمني  التانع إلساةة عمجياال الســلم
توفير ةـبء اددج  لكسـب الييش سرام في أحصـي الشـمال، وذلك ا   الميرضـين لمخا ر التمنيد في عـ ول اوىو

ومنوم  األزذي    ،في مالي، اشــــتر  ارنامة األزذي  اليالمي وفي منطقتي موزتي وةــــي و  .في حطاع الصــــح 
وم وضــي  األمم المتحدة لشــؤون اللجئين في  قديم الدعم بلي مختبراال الســلم، التي  ،والزةاع  لتمم المتحدة

ــاال والرجال والشـــــــبان   ، وحاسة الممتمع المحجي والزعماال الددنيين   ،البجدياال المنتخبين ومســـــــؤولي ،جميا النســـــ
 __________ 

 ’Managing Conflicts and Disasters: Exploring Collaboration between Employersاليمـء الدولـي ،    منومـ  (10) 

and Workers’ Organizations  ( ،ــ ح   2020جنيف  /www.ilo.org/global/publications. متاح عبر الرانط  32(، الصـــ

books/WCMS_741421/lang--en/index.htm. 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_741421/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_741421/lang--en/index.htm
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وفي    .لجت ـــاوأل عجي ا  ـــاحـــاال وحف ب لق النـــاة التي أسال بلي انخ ـــاأل ىبير في أعمـــال الينف الطـــائ ي
ــكء   32  000كولومبيا، حدما اليونيســـــف سعم ا ألك ر من   ــبان، سدسال شـــ ــاة  في ا الشـــ مباسةة ممتميي  يشـــ

 .سعما لتن يذ ا  اق السلموذلك  ،اجدي  من أك ر البجدياال  ضرةا من الينف 170يمي  في الطط التنمي  اإلحج

ــوساحد و  - 20 ــ   زساس وضـــ ــاشـــ ــاس والنزاعاال وال شـــ ــي ف .أالذال الصـــــلال اين ال ســـ ــاس يكتســـ نالغ كب  ال ســـ
ــاال اليام األ ــســ ــتياسة ال ق  في المؤةــ تمم المتحدة ويحدس الموحف الموسد ل .همي  في ايئاال ما نيد النزاع الةــ

في ال ترة التي ةـــــبقا الدوةة االةـــــت نائي  لجمميي  اليام   ا  خذ الذي ، لجتصـــــدي لج ســـــاس عجي الصـــــييد اليالمي
، ب اةا مشترىا لجدعم الذي  قدمه األمم المتحدة لجدول  2021لتمم المتحدة نش ن ال ساس، التي عقدال في عام 

بلي اليدال   النزاعاال مر كبي المرائم الخطيرة التي  ؤجة  وزاإلضـــــاف  بلي ذلك، فإن ضـــــمان  قديم   .األعضـــــاال
، ةــاعدال الليا سعم االسعاال التاني  لبي   منوم   2011ومنذ عام  .عنصــر أةــاةــي في الح اال عجي الســلم

الديمقرا ي  ةـــــجطاال القضـــــاال اليســـــكري في جم وةي   األمم المتحدة لتحقيج االةـــــتقراة في جم وةي  الكون و
 ،واالنت اكاال المســـيم  لحقوق اإلنســـان  ، ي  في مماةةـــ  والدت ا القضـــائي  عجي جرائم الحرنالديمقرا الكون و

  ، مت ما 2  680حضــــي  ادعم من البي  ، شــــمجا   1 500و ما ميالم  أك ر من  .واال ماة نالمواةس الطبييي 
 .سال  1 640وأفضا بلي اإلسان  وإعداة األسكام في أك ر من 

مواةس الطبيييــ ، التي   ــاحمــا ن يــء   ير المنــاد المقترن نــاالةــــــــــــــتبيــاس، من عجي الالتنــافس    وىــان - 21
سيس أن  ،يســـــتمر  زادد هذ  المخا رمن المتوحع أن و  .اليوامء الرئيســـــي  التي أسال بلي نشـــــون نزاعاال حبجي 

نحجول منتصــف القرن، ةــيبجغ عدس األشــخا  الذدن يييشــون في منا ج  ياني من اإلج اس المائي أك ر من 
وحد ةــاهما عمجياال س م الســلم والبي اال الســياةــي  الخاعــ ، بلي جانب المنوم  الدولي    .( 11) ةزي  الدينأ

برنــامة اإلنمــائي، واليونيســــــــــــــف، وهيئــ  األمم المتحــدة لجمرأة، وزرنــامة اللج مرة، ومنومــ  األزــذيــ  والزةاعــ ، و 
ــندوق اناال الســــــلم، في آلياال    .بساةة النزاعاال في ممتمياال المزاةعين والرعاةاألزذي  اليالمي، ادعم من عــــ

ــجمي من  ــميا المنوم  الدولي  لج مرة ومنوم  األزذي  والزةاع  الترسال الرعوي الســ ــاسء، شــ وفي منطق  الســ
ــي عبر الحدوس، وزناال القدةة عجي بساةة النزاعاال، و  ــســــــ ــتحداث اللل  يزيز الحواة المؤةــــــ أساة لتتبع سرى   اةــــــ

وفي جم وةي  أفريقيا   .سة   هيء البني التحتي  الممتميي ، وسعم ةــــــــــــــبء ىســــــــــــــب الييشالترسال الرعوي، وإعا
الوةــــــــــــــطي، في ةـــــــــــــــياق  مـدس الينف أثـناال االنتخـاـناال، ـحدمـا نيـ   األمم المتحـدة المتكـامـج  المتيـدسة األنيـاس 

ــالح  ) ــلم والمصــ ــطي سعم ا بلي الجمان المحجي  لجســ ــتقراة في جم وةي  أفريقيا الوةــ ــبء من ا لتحقيج االةــ نســ
المناار الددني  والجمان الميني  نالترسال الرعوي في  إلي في المائ (، و  30مشــــــــــــاةى  المرأة لتبجغ نســــــــــــب      ياسة

ــوي   ــجمي  39 سـ ــائء السـ ــروع لبرنامة   .نزاعا ممتمييا نالوةـ ــاهم مشـ ــاس والنيمر، ةـ وعجي امتداس الحدوس اين  شـ
من النزاعاال ذاال الصـج  نموةـم الترسال الرعوي انسـب  ا النقاألزذي  اليالمي ومنوم  األزذي  والزةاع  في 

ىيجومتر من  100المشروع الدعم في وضع علماال عجي مساف  أك ر من  ذلك وحدم   .في المائ   50 ماو ال 
ممراال الترسال الرعوي لجحد من األضــــــــراة التي  صــــــــيب الحقول نســــــــبب مروة الماشــــــــي ، التي  شــــــــكء أسد  

 .زاعاالالمسبباال الرئيسي  لنشون الن 

منع نشـــــــون النزاعاال وةـــــــاهم ىء من عـــــــندوق اناال الســـــــلم ولمن  اناال الســـــــلم في ا ســـــــاق نوم  - 22
ــتمان  ــجح  و ، وحدما سعم ما في الحجول القائم  عجي التآ ة ل ا  واالةـ ــحان المصـ ــاال وأعـ   .المتيدسة التخصـــصـ

يدسة األنياس المحدح  نالتنمي   لمن  اناال الســلم مح ل للةــتمان ، من اللل ن ة شــامء، لجت ددداال المت  تي   و 
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ــاال  .والســـلم واألمن ومع الترىيز عجي مبدأ أالذ الم اال الو ني  ازمام المباسةاال، أحاما الجمن  شـــراكاال نإنشـ
سيز لتمكين الم اال الشــــــــــريك  زير التاني  لتمم المتحدة، م ء المســــــــــؤولين الحكوميين الو نيين والمحجيين،  

جيمي ، والمؤةـــســـاال المالي  الدولي ، ومنوماال النســـاال والشـــبان، وزير ذلك من والمنوماال اإلحجيمي  وسون اإلح
 وفي شــــــــــــــبــاط/  .منومــاال الممتمع المــدني، من اليمــء ميــا من أجــء سعم الم وس المحجيــ  لبنــاال الســــــــــــــلم

ــاني الجمن   ، اعتمدال  2021 فبرادر ــترا يمي  المنســـ ــترا يمي     ،الط  اليمء المتيجق  ناالةـــ وأحرال الط  عمء اةـــ
الشـــــبان وزناال الســـــلم لجمســـــاعدة في  وجيه وةعـــــد ج وس الجمن  في ممال سعم مباسةاال اناال الســـــلم   نشـــــ ن

وما فتئا النسـاال الياملال في اناال السـلم  قدمن بسا اال بعلمي  بلي الجمن     .نوع المنسو المراعي  لجشـبان  
بلي  2019جتمـاعـاال في عـام  في المـاـئ  من اال 22، بذ اة  يـا نســــــــــــــبت ـا من  2016او يرة متزاـددة مـنذ عـام  

، حــدمــا الجمنــ  الــدعم في  2021وفي عــام    .، وهي أكبر  يــاسة عجي اإل لق2021في المــائــ  في عــام   74
ةــياحا حطريا وإحجيميا محدسا نســبء من ا عقد اجتماع ألول مرة منذ بنشــائ ا نشــ ن الجية زينيا لما ممموعه   13
 منع الجمـن  من  جبـي  الطـجب المتزاـدد عجي  وةــــــــــــــيع نطـاق   االيـ سـ المـتاسـ  اـيد أن حـج  المواةس   .اـجدا ومنطـق  23

 .المواضييي السياحاال سوةها في بةداال المشوةة ومد المسوة ليشمء المزيد من البيئاال الم رافي  و 
 

 ث راال  مويء اناال السلم   
(، لم يحر  A/74/976-S/2020/773)  2020وىمـا وةس في  قرير األمين اليـام الصـــــــــــــــاسة عـام   - 23

ويتماو  الطجب عجي سعم   .ةو   قدم ضئيء جدا في  وفير التمويء الكافي والمستدام والمضمون لبناال السلم
البجدان، نما في ا عـــــندوق اناال الســـــلم المواةس المتاس ، اةـــــتناسا بلي  وحياال االستياجاال المالي  الناشـــــئ  في 

 .والمباسةاال الياارة لجحدوس، والمساواة اين المنسين، و مكين المرأة والشبان ،استياجاال سعم اليمجياال االنتقالي 
ــندوق أهدافه المتيجق  نالموافق   الوحجا   ــي   فيصـ ــنواال ال لث الماضـ ــن  من السـ نقا التبرعاال، ل  نورا  ىء ةـ

 . اإلدراساال سال في مستو  ال درحي بلي الطجب المر قب نسبب  وحياالعجي  ُسدهدال األعجي الرزم من أن األ

 .وممموع  متنوع  من القنواال والمصــــــاسة  ،ويتطجب اناال الســــــلم  ائ   واةــــــي  من أسواال التمويء - 24
ف نا  اليددد من االياال اليالمي  التاني  لتمم المتحدة، ومن ا عــندوق اناال الســلم، والنداال المتيدس الســنواال 
الذي وج ته بساةة الشـؤون السـياةـي  وزناال السـلم، والصـندوق االةـتئماني لتمن البشـري، والصـندوق المشـتر   
ألهدال التنمي  المســـــتدام ، وج   التنســـــيج اليالمي  لموانب ةـــــياسة القانون، وعـــــندوق المرأة لجســـــلم واليمء 

ــط   اإلنســـاني، وعـــندوق األمم المتحدة لجديمقرا ي ، ومرفج األمم المت  حدة لتنشـــط  اإلنســـاني  واإلنمائي  وأنشـ
وحد اةــــتحدثا األمان  اليام  لتمم المتحدة لوس  لمتاني   مويء اناال الســــلم،  ضــــم   .اناال الســــلم والشــــراكاال

اليددد من هذ  الصــناسدج اليالمي ، وهي مجتزم  نالمضــي في  وةــيع نطاق لوس  المتاني  لتزويد اإلساةة اليجيا 
ــ  لبجدان  .انورة عام  عن مختجف حنواال التمويء والم اال المانح  ــصـ ــتئماني  مخصـ ــناسدج اةـ و ؤسي عدة عـ

سفع أنشـــــــــط  التكامء و مويء اناال الســـــــــلم في البيئاال االنتقالي  التي  يمء في ا األمم يح ز عجي ميين  سوةا 
ألمم المتحدة في  وعجي ةـــــــــــــبيء الم ال، ف ي أعقان انســـــــــــــحان اليمجي  المختجط  لل حاس األفريقي وا .المتحدة

ساةفوة، أنشــئ عــندوق اةــتئماني متيدس الشــرىاال في ب اة ارنامة  مويء الســوسان، يشــمء نافذة لبناال الســلم  
و حقيج االةــــــــتقراة ا دل سعم والي  ني   األمم المتحدة المتكامج  لتقديم المســــــــاعدة اللل ال ترة االنتقالي  في  

ةـاهما   وفي سين أن اإلعـلساال .األمم المتحدة القطري  السـوسان، وذلك من أجء ضـمان التكامء مع فريج
نمو ىبير في هــذ  الصــــــــــــــنـــاسدج، فــإن األمر دتطجـــب المزيــد من األموال الممميـــ  التي  ــدعم األهــدال   في

 .والتي ل ا ةؤوس أموال أكبر لجمضي في  يزيز اال ساق في األمم المتحدة ،االةترا يمي  المشترى 
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( أن االفتقاة S/2021/827عن المرأة والســــــــــلم واألمن )  2021يام ل    قرير   األمين اليام في  وأار  - 25
 .بلي التمويء الكافي والمســــــــتدام والممكن التنبؤ نه ال دزال ييوق  ن يذ الخط  المتيجق  نالمرأة والســــــــلم واألمن

في المـائ   15وحـبء أك ر من عـقد من الزمن، سدس األمين اليـام آنذا  هدفا دتمـ ء في ةعــــــــــــــد ما ال يـقء عن  
ــين ــاواة اين المنسـ ــلم واإلنياا لتمكين المرأة والمسـ ــ  لبناال السـ ــصـ   . ( 12) من جميع أموال األمم المتحدة المخصـ

، سيس أنمز 2015مائ  منذ عام في ال 30نســـــــــب    يحقج زادته المتم ج  في عـــــــــندوق اناال الســـــــــلمما فتئ و 
أما بةــ اماال المنوماال    .2021في المائ  في عام   47 نســب و   2020-2018في المائ  في ال ترة  40 نســب 

النســائي  المحجي  في عمجياال منع نشــون النزاعاال و ســويت ا وعمجياال اناال الســلم، و شــميع الحوىم  الشــامج   
فقد  م االعترال عجي نطاق واةــع ن ن ا  تســم ن يالي  عالي  من لجمميع، و يزيز شــرعي  المؤةــســاال المدددة، 

ــت ماة ما فتئ  ــتمراة نقا االةـــ ــنواال الذي   .( 13) ييرحج اسيس التكج  ، بال أن اةـــ وفي ب اة النداال المتيدس الســـ
وج ته بساةة الشــــؤون الســــياةــــي  وزناال الســــلم،  دعم نافذة  مويء مخصــــصــــ  مشــــاةى  المرأة في ج وس عــــنع 

زناال السـلم والح اال عجي السـلم، ويشـمء ذلك  يسـير بنشـاال ممالس اةـتشـاةي  نسـائي  )في المم وةي  السـلم و 
 رس في  و   .اليرزي  الســوةي  واليراق واليمن عجي ةــبيء الم ال(، و شــميع مشــاةى  المرأة في اليمجياال االنتخااي 

ن ن يحدس المانحون ةــــبء  قديم    وعــــي   “االةــــتيراأل المواضــــييي لبناال الســــلم المراعي لجمنووة المنســــاني”
لتجبي االستياجاال   ،التمويء المرن الطويء األجء مباشـرة بلي المنوماال النسـائي  اليامج  في ممال اناال السـلم

المرأة  حـدث  حوال في  ”،  مـاشــــــــــــــيـا مع سعوة األمين اليـام بلي اليمـء المينونـ   ( 14) المتنوعـ  لجمرأة في الميـدان
 وحد نصــــــــــــحا لمن  اناال الســــــــــــلم ممجس األمن في  شــــــــــــرين األول/  .( 15) (0202)  “ميدان الســــــــــــلم واألمن

، حبيء مناحشــــــته الم توس  نشــــــ ن الخط  المتيجق  نالمرأة والســــــلم واألمن، نالتشــــــميع عجي  قديم 2021 أكتوزر
لتيزيز مشــاةىت ن    ، مويء مخصــا لم وس النســاال الياملال في اناال الســلم والمنوماال التي  قوسها النســاال

 .( 16) الكامج  والمتساوي  والممدي  في اناال السلم

ــي    وى يرا ما يصـــــــاسل الخ ي التدةيمي إلسد  عمجياال س م الســـــــلم أو - 26 ــياةـــــ بسد  البي اال الســـــ
ةحب ا عدم ى اي  الترىيز عجي اةترا يمياال التمويء من أجء سعم أولوياال التمويء الممكن التنبؤ    الخاع  أو

أن  (2021)  2594في القراة وحد أكد ممجس األمن  .ول أجل لجحكوماال المضــــــــي   واألفرح  القطري نه األ 
ــوةها   ــترا يمي  األمم المتحدة وسضـــــــ ــترا يمي  دراس ا ا بعاسة  نويم اةـــــــ هذ  التحوالال    م عجي أن ا عمجي  اةـــــــ

لذا فمن الم م أن  شتر  ني اال األمم   .عم أهدال اناال السلم ومساعي بسلل ةلم مستداموحدةا  ا نشكء دد
فرح  القطري  والسـجطاال الو ني  في وضـع الطط انتقالي   سـتخدم في ا أ ر األمم المتحدة لجتياون األالمتحدة و 
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2021. Available at www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/ 

documents/pbc_advice_on_wps_.pdf. 

https://undocs.org/ar/S/2021/827
https://undocs.org/ar/S/RES/2594(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2594(2021)
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/seven_point_action_plan.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/seven_point_action_plan.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/seven_point_action_plan.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/seven_point_action_plan.pdf
https://icanpeacework.org/wp-content/uploads/2021/07/ICAN_FundingWomenPeacebuilders.pdf
https://icanpeacework.org/wp-content/uploads/2021/07/ICAN_FundingWomenPeacebuilders.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/content/gender-responsive-peacebuilding-2021
http://www.un.org/peacebuilding/content/gender-responsive-peacebuilding-2021
http://www.un.org/peacebuilding/content/gender-responsive-peacebuilding-2021
http://www.un.org/peacebuilding/content/gender-responsive-peacebuilding-2021
https://peacekeeping.un.org/en/sg-wps-call-to-action
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/%20files/documents/pbc_advice_on_wps_.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/%20files/documents/pbc_advice_on_wps_.pdf
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ــت ماةاال بنمائي  في بسلل الســــلم   ــاهم  ناةــ ــتدام ، وفي المســ ــترا يمياال من أجء التنمي  المســ ــتدام، واةــ المســ
التمويء الطويج  األجء، والطط اليمء المحدسة األهدال نالتياون مع المؤةــــــــســــــــاال المالي  الدولي  والشــــــــرىاال 

ــاني ــروع األمم المتحدة لجيمجياال  .ال نائيين، مع الحر  عجي أن  راعي  جك الخطط المنووة المنســـ وييد مشـــ
ــي  وزناال  مكتب التنســــــيج اإلنمالمشــــــتر  اين  االنتقالي  ) ــياةــــ ائي، وإساةة عمجياال الســــــلم، وإساةة الشــــــؤون الســــ

السـلم، والبرنامة اإلنمائي( آلي  ةئيسـي   قدم سعما مكرةـا لوضـع هذ  الخطط واالةـترا يمياال نطريق  متكامج  
و م الت كيد عجي ذلك أيضــــا اللل االجتماع التشــــاوةي زير الرةــــمي الذي عقد  ممجس الســــلم    .واةــــتشــــرافي 

 .2021التانع لل حاس األفريقي مع لمن  اناال السلم في  شرين ال اني/نوفمبر   واألمن

ويشــكء  ن يذ األنشــط  البرناممي  الصــاسة ا ا  كجيف والممول  من الميزانياال المقرةة ليمجياال س م   - 27
األنشــط   لتجك   ويمكن  .الســلم أساة من أسواال التمويء التي  يز  سوة س م الســلم و يســر اليمجياال االنتقالي 
ومنوماال الشـــــــــــبان،  ،أن  شـــــــــــر  األفرح  القطري  ومنوماال الممتمع المدني، نما في ا المنوماال النســـــــــــائي 

 .لضــمان اةــتمراة  قديم الدعم لتولوياال المشــترى ، و يزيز اال ســاق اين الم اال ال اعج   ،والنوراال الو نيين
ومن   .ةـتدام  المسـتمرة ل ذ  المباسةاال واألالذ ازمام اىذلك القدةاال الو ني ، بذ  ك ء اال جك األنشـط   و يز   

شــــــــــــــ ن الزـياسة في التموـيء البرـناممي المقرة لجبرامة في ميزانيـاال س م الســــــــــــــلم حبـء االنســــــــــــــحـان نيـامين  
(A/74/976-S/2020/773  ، 46ال قرة)،   وإنشــــاال آلياال الةــــتخدام  جك األموال نيد االنســــحان ن ترة  صــــء

 . يسير نماح اليمجياال االنتقالي يح زان أن يكونا عامجين   ،بلي المس ةنواال لتكميء التبرعاال

ــا حـــدة    -   28 ــامميـــ  مـ ــطـــ  البرنـ ــلم   193,8وزجغ  مويـــء األنشــــــــــــ مجيون سوالة في ميزانيـــ  س م الســــــــــــ
ــه  ، وزجغ مت(17)2022/ 2021 لج ترة  ــطـ ــلم ال لث   200وةــــــــــــ ــ  س م الســــــــــــ مجيون سوالة في سوةاال ميزانيـ

، التي  شـــمء ةـــياسة القانون، وسقوق اإلنســـان، ونزع الســـلح والتســـري  وإعاسة اإلسما ، و حقيج (18)الســـانق  
االةــــــــــــتقراة الممتميي، والحد من الينف الممتميي، والشــــــــــــؤون االنتخااي ، وأنشــــــــــــط  اإلجراالاال المتيجق  

 . ( 1في المائ  من ممموع التمويء )انور المدول    70  وحد اةت ثرال هذ  األاليرة انحو   ، ناألل ام 

من بجمالي اةــت ماةا ه لجســياحاال   عالي وفي الســنواال األاليرة، الصــا عــندوق اناال الســلم نســب   - 29
و اس الصـندوق نقدة ىبير في    .(2ني   ةـياةـي  الاعـ  )انور المدول    التي نشـرال في ا ني   لح م السـلم أو

ني اال ةــياةــي  الاعــ  جدددة، وضــاعف في    ادأها ىجما أنشــئا عمجياال جدددة لح م الســلم أو اةــت ماةا ه أو
ويشـــكء سعم الســـياحاال االنتقالي  أسد اإل اةاال ال لث ذاال األولوي    .الياسة اةـــت ماةا ه نيد الســـحب التدةيمي

في المائ  من ممموع   35، التي سدس ل ا هدل 2024-2020ترة في اةــــــــترا يمي  عــــــــندوق اناال الســــــــلم لج 
، اج ا نســب  اةــت ماةاال عــندوق اناال الســلم في الســياحاال االنتقالي  2020وفي عام  .االةــت ماةاال الســنوي 

وهادتي، سيس ةــــاهما في   ايســــاو  -الديمقرا ي  والســــوسان وزينيا    شــــمجا جم وةي  الكون وو في المائ ،   25
ويســتكمء النداال المتيدس الســنواال الذي وج ته بساةة الشــؤون   .لتحدياال اناال الســلم والتنمي  مواعــج  التصــدي

همي  في الح اال عجي مكاةـــب اناال الســـلم اللل  نالغ األالســـياةـــي  وزناال الســـلم هذ  الم وس اتمويء يكتســـي  
 .ال ترة االنتقالي 

 

 __________ 

 ، المرفج ال امن(.A/75/786) “ اةتيراأل عام لتمويء عمجياال األمم المتحدة لح م السلم” المينون  األمين اليام  قرير (17) 
، المرفج اليــاشــــــــــــــر   A/72/770)  “ اةــــــــــــــتيراأل عــام لتمويــء عمجيــاال األمم المتحــدة لح م الســــــــــــــلم” المينونــ    ين اليــاماألم   قــاةير (18) 

 ، المرفج ال امن(.A/74/736، المرفج التاةع  و A/73/776 و

https://undocs.org/ar/A/74/976
https://undocs.org/ar/A/75/786
https://undocs.org/ar/A/72/770
https://undocs.org/ar/A/73/776
https://undocs.org/ar/A/74/736
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 1المدول   
 باستثناء اإلجراءات المتعلقة باأللغام   التمويل البرنامجي في ميزانيات حفظ السالم،   

 )نملدين سوالةاال الوالياال المتحدة(   

 2022-2021ال ترة  2021-2020ال ترة  2020-2019ال ترة  2019-2018ال ترة  
 - - -  6,66 ني   األمم المتحدة لدعم نوام اليدال  في هادتي     

األنيـــاس لتحقيج  ني ـــ  األمم المتحـــدة المتكـــامجـــ  المتيـــدسة  
 14,184 16,198 14,677 13,96 االةتقراة في جم وةي  أفريقيا الوةطي

ني ـــ  األمم المتحـــدة المتكـــامجـــ  المتيـــدسة األنيـــاس لتحقيج  
 15,794 13,731 11,848 13,619 االةتقراة في مالي

األمم المتحدة لتحقيج االةــــتقراة في جم وةي    ني   منوم 
 14,137 14,518 13,528 10,910 الكون و الديمقرا ي 

 0,287    المتحدة األمني  المؤحت  ألايي حوة األمم
 2,376 2,376 2,376 2,376 ني   األمم المتحدة لإلساةة المؤحت  في ىوةوفو

 4,322 3,124 2,585 2,059 المتحدة في جنون السوسان ني   األمم
ــدة في  المتحــ ــاس األفريقي واألمم  ــ  لل حــ ــ  المختجطــ اليمجيــ

 - 6,705 19,652 )أ(19,882 ساةفوة
 51,1 56,6 64,8 67,8 المجموع 

 
  2019سزيران/دونيــه    30بلي    2018 مو /دوليــه    1لج ترة من  المنقحــ  لجيمجيــ  المختجطــ  لل حــاس األفريقي واألمم المتحــدة في ساةفوة    الميزانيــ  )أ( 

(A/73/488.) 
  

ــيما أثناال   - 30 ــلم، ال ةــ ــلم التمويء البرناممي في ميزانياال عمجياال س م الســ ــندوق اناال الســ ويكمء عــ
ــع نك ير من أن  ــول   شــــط  اناال الســــلم األ ول أجل، وهوال تراال االنتقالي ، اتمويء ممموع  أوةــ مجزم نالحصــ

وإذا اةــــــــــــــتخـدم التمويء البرناممي وعـــــــــــــــندوق اـناال  .وال يمول موت ي األمم المتحـدة ،عجي موافـق  الحكوماال
لمزيد من االةـــــــت ماةاال في  يح زا ايشـــــــميان التكامء ويمكن أن يكونا   ما اةـــــــترا يمي، فإن  الســـــــلم عجي نحو

ي اليمجيـــ  المختجطـــ  لل حـــاس األفريقي واألمم المتحـــدة في ساةفوة، اجغ التمويـــء وف  .أولويـــاال انـــاال الســــــــــــــلم
وحد عز ال  جك الم ام التياون مع  .البرناممي مســتو  زير مســبوق ا دل بنشــاال م ام اال صــال في الوالياال

  ال ريج القطري عجي  حقيج األولوياال المشـــــترى  من أجء الح اال عجي الســـــلم نشـــــكء أفضـــــء نيد انســـــحان
من الوىــاالال    10مجيون سوالة من ميزانيــ  اليمجيــ  المختجطــ  بلي    45و م  حويــء سوالي    .يمجيــ  المختجطــ ال

من أجء  ياسة النطاق الم رافي الذي ي طيه ال ريج القطري في    2020-2019والصــناسدج والبرامة في ال ترة  
واألمن، والحجول الدائم ، والقدةة عجي الصموس،   ول ائدة البرامة الميني  نسياسة القانون، والمرأة والسلم ،ساةفوة

مجيون  26,8، اةــت مر عــندوق اناال الســلم ما حدة   2019ومنذ عام  .وةــبء ىســب الييش، وسقوق اإلنســان
وفي الوحا الحاضـر، فإن اإل اة البرناممي لتن يذ والي  ني     .سوالة في مباسةاال ال ريج القطري في السـوسان

مج  لتقديم المســـــاعدة اللل ال ترة االنتقالي  في الســـــوسان يقوم عجي النماساال التي سققت ا األمم المتحدة المتكا
و ســـــجط هذ  النتائة المبتكرة الضـــــوال عجي أهمي   ياسة األنشـــــط  البرناممي  التي  .م ام اال صـــــال في الوالياال

ــياق البي اال ا  ، قوم ا ا عمجياال س م الســــلم ــبء التمكين من ذلك في ةــ ــال ةــ ــتكشــ ــي  الخاعــــ ،  واةــ ــياةــ لســ
 .االنتقال من اليمجياال بلي البي االعند  ةيما  ال
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 2المدول   
 استثمارات صندوق بناء السالم في البيئات التي تعمل فيها عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة   

 )نملدين سوالةاال الوالياال المتحدة(   

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 39,8 37,5 52,0 31,8 52,6 9,4 19,0 عمجياال س م السلم        

 23,4 18,9 31,4 27,4 38,3 32,6 13,8 البي اال السياةي  الخاع 
 14,5 7,7 25,5 3,0 3,0 - - عمجياال س م السلم والبي اال السياةي  الخاع 

 % 39,8 % 32,5 % 43,6 % 32,3 % 57,9 % 59,3  % 42,0 الصندوق نسبة مئوية من إجمالي استثمارات ك 
  

ويكمء عــــندوق اناال الســــلم ىذلك التمويء البرناممي المخصــــا لدعم البي اال الســــياةــــي  الخاعــــ .   -   31
ويمول النداال المتيدس الســنواال الذي وج ته بساةة الشــؤون الســياةــي  وزناال الســلم نشــر الدعم التشــ يجي والســياةــي  

األمم المتحدة وعـــــناسيق ا وزرامم ا   وىاالال لرؤةـــــاال البي اال التي  يز  حدةاال األمم المتحدة في الميدان. و ن ذ  
 دعم حطاعي ةـــــــــــياسة القانون واليدال ،   أو   ، سء النزاعاال   مشـــــــــــاةيع   دل بلي  حقيج التماةـــــــــــك االجتماعي أو 

ــندوق اناال الســـــلم  جك  ــي  الخاعـــــ  من اللل أ ر التخطيط المتكامء. ويدعم عـــ ــياةـــ و تياون مع البي اال الســـ
ج    م ل(.  البي اال السياةي  الخاع  )في ىولومبيا والسوسان وثيج مع نشكء المشاةيع ألن ا  نسَّ

  
 التدفقات المالية إلى الحاالت المتضررة من النزاعات  - ثالثا  

الن ة األك ر فيالي  من سيس التكج    بن االةـــت ماة في منع نشـــون النزاعاال أمر ال منا  منه، وهو  -   32
مكاةـب التنمي  من أجء  حقيج أهدال التنمي  المسـتدام . ومع في التصـدي لمخا ر النزاعاال وال شـاشـ  و  مين  

ذلك، ف ي الضـــــــم جائح  نشـــــــ ال عن ا استياجاال عـــــــحي  واجتماعي  واحتصـــــــاسي  هائج ،  اس اإلن اق اليســـــــكري 
ــب    ريجيونين من   ، بذ اجغ ممموع ا نحو 2020في المائ  )ميدل  سســــــــب التضــــــــخم( في عام   2,6اليالمي انســــــ

. وأعاسال نيي البجدان  خصيا جزال من بن اح ا ( 19) في المائ  من الدالء اليالمي   2,4ياسل الدوالةاال، أي ما ي 
أعــــل ليام المقرةة  اليســــكري المقرة للةــــتمان  لجمائح ، وأن قا عدة اجدان أالر  أحء من ميزانيا  ا اليســــكري  

لمنع نشــون   خصــيصــ ا  . وحد ةــجط األمين اليام الضــوال أيضــا عجي ال ي الن قاال اليســكري  وإعاسة  ( 20) 2020
 (. 113، ال قرة S/2021/827وزناال السلم في  قرير  عن المرأة والسلم واألمن ) النزاعاال 

وما فتئا التدفقاال المالي ، التي  شـــمء المســـاعدة اإلنمائي  الرةـــمي ، واالةـــت ماة األجنبي المباشـــر،  - 33
 تقجب نشـــــــدة من ةـــــــن  بلي أالر  )انور الشـــــــكء    ( 21) ال المالي  بلي البجدان المتضـــــــرةة من النزاعاالوالتحويل

 __________ 

 (19) Stockholm International Peace Research Institute Fact Sheet, April 2021, https://sipri.org/sites/ 

default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf. 
 .www.sipri.org/media/press-release/2021/world-military-spending-rises-almost-2-trillion-2020انور  (20) 
. مصـدة البياناال: البنك الدولي، مؤشـراال التنمي  اليالمي ،  الواةسةاإلنمائي  الرةـمي  هي عـافي المسـاعدة اإلنمائي  الرةـمي     المسـاعدة (21) 

( البنوس الميروضـ  ساليا عجي ممجس  أ) :المتضـرةة من النزاعاال. يشـمء  يري  البيئاال 2021 مو /دوليه   22 م اال لع عجي ا في 
   2020ىانون األول/سيســــــــــــمبر    31ىانون ال اني/دنادر بلي   1األمن والتي نور في ا الممجس في ججســــــــــــ  ةةــــــــــــمي  اللل ال ترة من  

موت ين   10من  ت لف   2020  البجدان التي ىانا في ا ني اال ميداني  أو حطري  لح م الســلم أو ني اال ةــياةــي  الاعــ  في عام (ن)
 .2020في عام عندوق اناال السلم من  امميا( البجدان التي  جقا  مويل ارن أو أك ر  )

https://undocs.org/ar/S/2021/827
https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf
https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf
https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf
https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf
file:///C:/Users/assel/Desktop/Telecommute/2201138/www.sipri.org/media/press-release/2021/world-military-spending-rises-almost-2-trillion-2020
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، وأعـــــــــــــبحا أكبر مصـــــــــــــدة لجتمويء 2020  و 2009و زاددال التحويلال المالي  نا راس اين عامي  .(األول
ــب  لجبجدان المتضـــرةة من النزاعاال   2009ىما  زاددال المســـاعدة اإلنمائي  الرةـــمي  اين عامي   .الخاةجي نالنسـ

، ال ةــــــــيما نالنســــــــب  لبضــــــــي  ىباة المســــــــت يددن، ولكن  زاددها لم يكن مســــــــتمرا ولم يكن نقدة  زادد 2019 و
وعلوة عجي ذلك، انخ ضـا المسـاعدة  .في المائ  عجي التوالي 87 في المائ  و 55انسـب   التحويلال المالي 

وشــــــــــــــ دال ىولومبيا وليبريا وهادتي أشــــــــــــــد  .ةــــــــــــــمي  المقدم  ليدة اجدان متضــــــــــــــرةة من النزاعاالاإلنمائي  الر 
وت رال  قجباال ىبيرة في االةــت ماة األجنبي المباشــر، الذي شــ د   .2019 و  2015االنخ اضــاال اين عامي  

ر  زادد وفي سين أن االةت ماة األجنبي المباش  .2018 و  2012في المائ  اين عامي    53انخ اضا ساسا اجغ  
نســبب   2020في المائ  في عام  63، فإنه انخ ي في البجدان المتضــرةة من النزاعاال انســب  2019في عام 

 .19-جائح  ىوفيد

النزاعاال شـــ د المتضـــرةة من البيئاال  في  وفي سين أن ممموع المســـاعدة اإلنمائي  الرةـــمي  المقدم   - 34
ــنواال األاليرة ــب    9201، بذ اجغ في عام  ( 22)  ياسة في الســـــ ــاعدة اإلنمائي    31نســـــ في المائ  من بجمالي المســـــ

ــا  ال اني)انور الشـــكء    ( 23) في المائ  13,5الرةـــمي ، لم ُ رعـــد من ا لبناال الســـلم بال نســـب   (، سيس انخ ضـ
و بادنا ن قاال اناال السـلم  بادنا ىبيرا عجي أةـاس ةـنوي،    .2012في المائ  في عام    19,9 جك الحصـ  من  
ــتان وىولومبيا واليراق  و  اوال  و يي ا ا  ــلم الممول  من ميوم ين البجدان، سيس  جقا أف انســـــ ن قاال اناال الســـــ

 .المساعدة اإلنمائي  الرةمي 

ــاال ني    - 35 ــمي   ميء بلي التزادد نيد بنشــ ــاعدة اإلنمائي  الرةــ وةزم محدوسي  البياناال المتاس ، فإن المســ
ــ  أو ــي  الاعـــــــــــ ــياةـــــــــــ ناحا بثر الخ ي التدةيمي لتجك البي اال و ت   ،عمجي  من عمجياال س م الســـــــــــــلم  ةـــــــــــ

وال  وجد اياناال ىافي  عن الكي ي  التي دؤثر ا ا بن اال البي اال الســــــــــــــياةــــــــــــــي  الخاعــــــــــــــ  عجي  .اليمجياال أو
عمجي  من عمجياال س م الســلم القااج  لجتقييم،  اسال المســاعدة  11وفيما يخا    .المســاعدة اإلنمائي  الرةــمي 
ال  جك اليمجياال أضــــــيال في الســــــنواال الخمس التي  جا بنشــــــا 3,5ةــــــط نمقداة اإلنمائي  الرةــــــمي  في المتو 

وزالنســــب  لخمس ني اال ةــــياةــــي  الاعــــ   توافر اياناال نشــــ ن ا،  اسال   .مقاةن  نالســــنواال الخمس التي ةــــبقته
ي ت اليراق، السال   أضــــيال  قريبا عجي مد  فترة مماثج ، ناةــــت ناال    ةــــت المســــاعدة اإلنمائي  الرةــــمي  نمقداة 

ومقاةن  اذلك،  اسال المســاعدة اإلنمائي  الرةــمي  المخصــصــ  لبناال الســلم   . ياسة أكبر من ذلك نك ير الشــ د
ــطه   ــاال ني     2,6نما متوةـ ــيال عقب بنشـ ــي   من البي اال الأضـ ــياةـ ــتناسا بلي البياناال المتاس   السـ ــ ، اةـ خاعـ

في المائ  في   19ةــــــمي  في المتوةــــــط انســــــب   وانخ ي بجمالي المســــــاعدة اإلنمائي  الر   .نشــــــ ن ثلث ني اال
الســنواال الخمس التي  جا الخ ي التدةيمي ليمجياال س م الســلم في أةزع ساالال مقاةن  نالســنواال الخمس  
الســانق  لجخ ي )ناةــت ناال ةــيراليون، سيس  اسال المســاعدة اإلنمائي  الرةــمي ، وأنشــئا ني   ةــياةــي  الاعــ   

 __________ 

نالقيم  الحالي  لدوالة    1 ختجف المســــاعدة اإلنمائي  الرةــــمي  في الشــــكجين األول وال اني االتلفا   ي ا ألن المبالغ أسةجا في الشــــكء   (22) 
 نقيمته ال اات . 2جا في الشكء الوالياال المتحدة وأسة 

يشـمء اناال السـلم ممموع  واةـي  من األنشـط ، من ا )أ( اليمجياال السـياةـي   )ن( السـلم  واألمن  ) ( ةـياسة القانون وسقوق اإلنسـان   (23) 
ي، الذي يشــمء فر  اليمء  )س( الم ام الحكومي  األةــاةــي   )ل( الخدماال األةــاةــي ، ىالتيجيم والرعاي  الصــحي   )و( اإلنياا االحتصــاس 

ــتخدام ةمو  نوام اإلاله الخا  نالم اال الدائن  الذي  تي د  منوم    ــبء ىســــب الييش. وي ترأل أن ال ئاال األةزع األولي فقط )ناةــ وةــ
فإن ا  دة    التياون والتنمي  في الميدان االحتصــــاسي ولمن  المســــاعدة اإلنمائي ( هي التي عــــمما لتحقيج نتائة في اناال الســــلم، وزالتالي 

و( في  حقيج نتائة اناال الســلم، شــريط  مراعاة ذلك  ) و   ( سائما في ممموع اةــت ماةاال اناال الســلم. ويمكن أن  ســ م ال ئتان األالير ان )ل 
 Ayham Al Maleh and others, “Peacebuilding, Official Development Assistance and)  ال رأل في  صــــــميم ا. 

the Sustainable Development Goals: the United Nations Peacebuilding Funding Dashboard,” Journal of 

Peacebuilding and Development, vol. 16, No. 1, April 2021, pp. 112–120 ) . 
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توافر اياناال نشــــــــ ن ما   عجي ذلك، في ايئتي عمجياال س م الســــــــلم الجتين  وعلوة  .نيد عمجي  س م الســــــــلم(
في المائ  في   26)هادتي وليبريا(، انخ ضــــا المســــاعدة اإلنمائي  الرةــــمي  المخصــــصــــ  لبناال الســــلم انســــب  

 .المتوةط نيد مروة عام واسد عجي الخ ي التدةيمي ليمجيتي س م السلم
 

 األول الشكء  
 بيئة متضررة من النزاعات   52ة إلى  التدفقات المالي   

 )ابلدين سوالةاال الوالياال المتحدة نالقيم  الحالي (   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 .االحتصاسي بساةة الشؤون السياةي  وزناال السلم/مكتب سعم اناال السلم، اةتناسا بلي اياناال منوم  التياون والتنمي  في الميدان :المصدة 
 

ــين ى دل وعجي الرزم من أن  - 36 ــاواة اين المنســ ــ ل  المســ ــ  لمســ ــاعداال ال نائي  المخصــــصــ ــب  المســ نســ
ن الحصــــــــــ  التي  جقت ا منوماال  إ، ف2019اجيون سوالة( في عام  2,7في المائ  )  5,6ةئيســــــــــي اة  يا بلي 

ــرةة من النزاعاال لم  بجغ بال  ــد  ،مجيون سوالة( 179في المائ  )  0,4سقوق المرأة في البيئاال المتضــــ ولم ُ رعــــ
ــ ل  الينف القائم عجي نوع المنس 439ال ب ــلم واألمن واليمء  .( 24) مجيون سوالة لمسـ ــكء مي اق المرأة والسـ ويشـ

،  يبيرا واضـــــحا عن الحاج  بلي الوفاال نااللتزاماال المتيجق  2021اإلنســـــاني، الذي ادأ  ن يذ  في  مو /دوليه  
ــاال   150اال  ـاق أك ر من  يـا وـحد وحّ   .ـنالمرأة والســــــــــــــلم واألمن عن  ريج  ـياسة التموـيء من اـلدول األعضــــــــــــ

الممتمع  منومـاال القطـاع الخـا  أو  الم ـاال الـ اعـج  من ىـياـناال األمم المتحـدة أو المنومـاال اإلحجيمـي  أو أو
 __________ 

والتي   تم نحقوق المرأة. وحد جر   النســـــاال  هذ  المســـــاعداال بلي سعم المنوماال والحرىاال والمؤةـــــســـــاال النســـــوي  التي  قوسها     دل (24) 
منومـ  التيـاون الـذي  تي ـد   من ةمو  نوـام اإلاله الخـا  نـالم ـاال الـدائنـ     15170 مميع البيـانـاال و تبي ـا  حـا ةمز ال رأل  

من البياناال التي جر   حجيج ا الميون  التي ُ وجَّه عن  ريج المؤةـسـاال الحكومي . وفيما  بيدالةـتُ والتنمي  في الميدان االحتـصاسي. وا
التمويء اإلنمائي من أجء القضــاال عجي  دتيجج نالينف القائم عجي نوع المنس، انور منوم  التياون والتنمي  في الميدان االحتصــاسي،

( المنس  نوع  عجي  ــائم  القـــــ   (Development finance towards the elimination of gender-based violenceالينف 
(Gender Equality Perspectives Series  ــمـــبـــر األول/سيســــــــــــــ ــانـــون  ىـــــ ــ   2021،  ــ ـــحـــــ الصــــــــــــــ الـــرانـــط  7(،  عـــبـــر  ــاح  مـــتـــــ  ،

https://www.oecd.org/development/gender-development/development-finance-elimination-gender-

based-violence.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20More&utm_ 

campaign=OECD%20Development%20News%20-%20December%202021&utm_term=dev. 

https://www.oecd.org/development/gender-development/development-finance-elimination-gender-based-violence.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20More&utm_campaign=OECD%20Development%20News%20-%20December%202021&utm_term=dev
https://www.oecd.org/development/gender-development/development-finance-elimination-gender-based-violence.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20More&utm_campaign=OECD%20Development%20News%20-%20December%202021&utm_term=dev
https://www.oecd.org/development/gender-development/development-finance-elimination-gender-based-violence.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20More&utm_campaign=OECD%20Development%20News%20-%20December%202021&utm_term=dev
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ــت ماة في بجراال واسد عجي األحء من   أعــــحان المصــــجح  من المؤةــــســــاال المدني أو األكاسيمي ، وذلك ناالةــ
 .اإلجراالاال المقترس 

 
 ل انيا الشكء  
 بلدا   51المساعدة اإلنمائية الرسمية في مجال بناء السالم والمساعدة اإلنمائية الرسمية في المجاالت األخرى في    

 نالقيم  ال اات ( الوالياال المتحدة  )ابلدين سوالةاال    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .اةتناسا بلي اياناال منوم  التياون والتنمي  في الميدان االحتصاسيبساةة الشؤون السياةي  وزناال السلم/مكتب سعم اناال السلم،  :المصدة 
ــداس الددون   ،البياناال بجمالي مدفوعاال المســــــــــاعدة اإلنمائي  الرةــــــــــمي   م ء :ملسو   ــت ناال ةــــــــ  .و بين اإلن اق ال يجي ادال من االلتزاماال ناإلن اق، ناةــــــــ

  بلي  اين بساةة الشــؤون الســياةــي  وزناال الســلم وإساةة عمجياال الســلم، التي  ســتند  المصــدة: لوس  متاني  المســاعدة اإلنمائي  الرةــمي  المشــترى
  منوم  التياون والتنمي  في الميدان االحتصــــاسي في حاعدة اياناال نوام اإلاله الخا  نالم اال الدائن  التي  شــــرل عجي ا سائرة اإلسصــــاالاال  

(https://stats.oecd.org/).  وال  تضمن لوس  متاني  المساعدة اإلنمائي  الرةمي  اياناال عن حبر  والصحراال ال رزي. 
  

و زادــد التزام المــانحين وسعم م اليــاال التمويــء المكرس، م ــء عــــــــــــــنــدوق المرأة لجســــــــــــــلم واليمــء  - 37
ــاال الياملال في  ــرييا ومرنا بلي النســ ــاني، بذ وج وا  مويل ةــ ــييد المحجي  اإلنســ ــلم عجي الصــ ممال اناال الســ

وأوائء المسـتميباال لمنع نشـون النزاعاال، وإن اال الينف المنسـي والينف القائم عجي نوع المنس، وإعاسة البناال 
ومنذ انطلق هذ  الشراك     .، وإحام  ةلم سائم في ممتميا  ن المحجي 19-أفضء نيد جائح  ىوفيد  عجي نحو

ــد  2016مع المــدني في عــام  اين األمم المتحــدة والممت  مجيون سوالة )نحجول ن ــايــ    90صــــــــــــــنــدوق  ال، سشـــــــــــــ
صــــندوق سمج   ال، أ جج  2021وفي آذاة/ماةس  .منوم  محجي   450وحدم الدعم بلي أك ر من   ،(2021 عام

ــاسة من ــا القطــاع الخــا   2025مجيون سوالة نحجول ن ــايــ  عــام    112جــددــدة لممع   ويــدل هــذا   .من مصـــــــــــــ
ــندوق   ــائي  لمنوماال الممتمع المدني في  القيم  عجي  الصـــــــــ ــاةى  القياساال النســـــــــ ــاف  المت  ي  من مشـــــــــ المضـــــــــ

 . خصيا المواةس المالي ، وال ةيما في ساالال األ ماال

ــايا ، أعطا مباسةة 2021وفي عام  -   38 ــبان األولوي  لجمقترساال المتيجق  االة قاال نقضـــــــــ نوع المنس والشـــــــــ
فيما دتيجج ناألةاضي والشيون األعجي  والقضايا البيئي ، و يزيز الصح   اتيزيز وسماي  الحيز المدني، وال ةيما 

ا ما في ب اة اليمجياال المحجي  لبناال السلم. ومن الن وأل  الن سي  والرفا  الن سي واالجتماعي لجنساال والشبان و 
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نس والشــــبان، نوع الم االة قاال نقضــــايا  مشــــروعا من مشــــاةيع    38مذىرة م اهيمي ،  ما الموافق  عجي   275اين  
ــاةيع  اج ا  ةحم حياةــــــــي، وحد  وهو  اجدا. وحدما منوماال    23مجيون سوالة في    51,5القيم  اإلجمالي  لتجك المشــــــ

ــروعا )  13الممتمع المدني مقترساال  ــترىا األمم المتحدة ومنوماال من الممتمع   14,2مشــــ مجيون سوالة(، واشــــ
مجيون سوالة(. وةـــــتتجقي  31,3ا ) ع مشـــــرو  21تحدة ملدين سوالة(، وحدما األمم الم   6مقترساال )   4المدني في  

ــترط في جميع المقترساال أن   ــرة، ويشــــــــ ــوةة مباشــــــــ منومتان محجيتان من منوماال الممتمع المدني التمويء نصــــــــ
المحجيين. وحـد التزمـا أو    في المـائـ  منـه لشـــــــــــــرىـاال الممتمع المـدني الو نيين   40 خصـــــــــــــا مـا ال يقـء عن  

ــندوق اناال الســــلم لج   ــترا يمي  عــ   ،اتوةــــيع نطاق الشــــراكاال مع منوماال الممتمع المدني  2024- 2020ترة اةــ
ــامن ز و  ــندوق  ضـ ــبء جدددة لتوفير التمويء لجمنوماال الممتميي . ويرىز عـ ــال ةـ ــتكشـ ــبان التانع لتحالف  ا اةـ لشـ

األمم المتحدة لجحضــاةاال أيضــا عجي  مويء ممموع  متنوع  من المنوماال التي يقوسها الشــبان نشــكء مباشــر. 
وليجتمســـــوا  البرا  م لييرضـــــوا  جا لمن  اناال الســـــلم هذ  الم وس اتوجيه سعوة بلي مم جي الممتمع المدني واةـــــتكم 

بسا اال من الممتمع  الدعم من الجمن . واة  يا سصــــــ  اجتماعاال لمن  اناال الســــــلم التي يشــــــاة  في ا مقدمو 
 . 2021في المائ  في عام   63بلي   2020في عام  في المائ    51المدني من 

ويؤسي عدم جمع البياناال نصــــوةة من مي  بلي عــــيوزاال في  قييم مقداة التمويء الذي ددعم ارامة  - 39
التي يقوسها الشـــبان، ولكن التقددراال  شـــير بلي أن نســـب  المســـاعدة  اناال الســـلم التي  رىز عجي الشـــبان أو

ــبان  اإلنمائي  الرةــــــــمي  لبناال ا لم  تماو   2020  و 2015اين عامي في ال ترة لســــــــلم التي ةىزال عجي الشــــــ
ــبان في اناال  .في المائ   11,6 ــبكاال الشـــ ــتو  وجوسة التمويء المقدم لمنوماال وشـــ وينب ي أن  كون  ياسة مســـ

بن  ىما  .وال يستطيع ةو  عدس حجيء جدا من الم اال ال اعج  أن دتتبع هذ  االةت ماةاال  .السلم أولوي  ةئيسي 
التحدياال المتيجق  نإمكاني  الحصـول عجي التمويء، م ء عـرام  ميادير األهجي ،  ميء مصـاسة التمويء نييدة  

ومن أجء  حسـين فر  الحصـول عجي التمويء، دتيين   .المنال نالنسـب  لميوم المنوماال التي يقوسها الشـبان
ــترا يمياال  موي  ــميم اةـ ــبان في عـ ــع الشـ ــلمعجي الم اال ال اعج  أن  ضـ وأن  زيد مقداة التمويء  ،ء اناال السـ

  ،المرن الطويء األجء والمســــتدام المخصــــا لمباسةاال اناال الســــلم التي  رىز عجي الشــــبان ويقوسها الشــــبان 
وأن  يز  التياون مع الشـبان   ،وأن  حر  عجي  يسـير سصـول المنوماال التي يقوسها الشـبان عجي التمويء

ــ ن أولوياال ا ــبان عجي   ،لتمويءفي ا خاذ القراةاال نشـ ــت ماةاال في الشـ ــئ نوم اياناال يمكن ا  تبع االةـ وأن  نشـ
 .زراة نوم اياناال المساواة اين المنسين و مكين المرأة في اناال السلم

ويشـــــــــكء التمويء المناالي مصـــــــــدةا هاما لتموال، بذ دتطجب مزيدا من االهتمام من سيس عـــــــــل ه  - 40
ارنامة األمم المتحدة اإلنمائي وآلي  األمن  2021 ا في عام ئ اجر اشــــــــــتر  في بوحد اينا سةاةــــــــــ    .نالســــــــــلم

وزرنامة   ،، وهي مباسةة مشترى  اين بساةة الشؤون السياةي  وزناال السلم2018المناالي )التي أنشئا في عام 
ــول    ،األمم المتحدة اإلنمائي ــ  لج اي  ”وزرنامة األمم المتحدة لجبيئ ( أن فر  سصـ ــ  والدول ال شـ   “الدول ال شـ

عجي التمويــء المنــاالي  قــء نك ير عن فر  سصــــــــــــــول الــدول األالر  عجيــه، وأن ال اــد من  يميم مراعــاة  
ويتي  االعترال نالصــــج  اين  .( 25) الســــلم واألمن نشــــكء أفضــــء في التمويء المنااليذاال الصــــج  ن مخا ر  ال

 ،ر المناد والتكيف مي احضــايا نوع المنس واألمن والمناد فرعــ  لتوفير أموال مكرةــ  لجتخ يف من آثاة   ي 
ــبان المذةي    ــبيء الم ال، ولميالم  األةــ ــندوق األالضــــر لجمناد ومرفج البيئ  اليالمي  عجي ةــ عن  ريج الصــ

 .لجنزاعاال وإسداث أثر  حولي أكبر
 __________ 

اإلنمـــــائي،   (25)  المتحـــــدة  األمم   Climate finance for sustaining peace: making climate finance work forارنـــــامة 

conflict-affected and fragile contexts (2021), p. 24 (www.undp.org/publications/climate-finance-

sustaining-peace-making-climate-finance-work-conflict-affected-and). 
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على منع نشالالالالوب النزاعات  ة خيارات الزيادة في تمويل بناء السالالالالالم وتعزيز القدر  - رابعا  
 وبناء السالم 

ــمن التقاةير المتيجق  ابناال الســـــلم  عُ  - 41 ــمان التمويء الكافي لبناال الســـــلم ضـــ رضـــــا عدة الياةاال لضـــ
ومع اإلحراة ن ن الح اال عجي الســــلم مســــؤولي     .2020 و  2019 و  2018عوام  األوالح اال عجي الســــلم في  

جء، ال اد من اذل المزيد من الم وس لضــــــمان اةــــــت ماةاال ىافي   مشــــــترى  وأن اناال الســــــلم عمجي   ويج  األ
 .وزناال السلممنع نشون النزاعاال ومستدام   تم في الوحا المناةب في ممال 

 
 التبرعاال   

في   “ح زة نوعيـ ”فـ وال، سعـا األمين اليـام بلي  حقيج    .سر  نيي التقـدم فيمـا يخا الخيـاةااللقـد أُ  - 42
مجيون سوالة ةــنويا( من اللل التزاماال زير مخصــصــ     500عــندوق اناال الســلم )المســاهماال المقدم  بلي 

مجيون    370و ضــــــاع ا التبرعاال المقدم  بلي عــــــندوق اناال الســــــلم  قريبا لتبجغ ما حدة    .ومتيدسة الســــــنواال
ايد أن  .2019-2017مجيون سوالة في ال ترة  564سوالة، و اسال الموافقاال ن ك ر من الضـــــيف لتصـــــء بلي 

التمويء المقدم     االندوق اناال الســـــــلم ال دزال ييتمد بلي سد ىبير عجي عدس حجيء من المانحين، وأن  جب عـــــــ 
 . وق حدة ه عجي االةتمان   بلي الصندوق 

في المائ  من ميزاني  الســـن   15وثانيا، احُترح أن  جتزم الدول األعضـــاال  وعا اتخصـــيا ما يياسل  - 43
ني اال س م السلم المنت ي  ألنشط  اناال السلم ىء عام لمدة ةنتين نيد انت اال  الن ائي  الكامج  لكء ني   من 

وفي ســالــ     .واليــ  البي ــ ، و جــك بســد   رق ميــالمــ  ال وة المــاليــ  التي ى يرا مــا  و ر نيــد انت ــاال البي ــاال
  2020-2019رة اليمجـي  المختجطـ  لل حـاس األفريقي واألمم المتحـدة في ساةفوة، فإذا اةــــــــــــــتخـدما ميزانـي  ال ت 

في المـائـ   ســـــــــــــــاوي   15مجيون سوالة(، فـإن نســــــــــــــبـ     514,5)  “ميزانيـ  الســــــــــــــنـ  الن ـائيـ  الكـامجـ ”نـاعتبـاةهـا  
 .ذلك االحتراح وستي اان، لم  ن ذ أي سول  عضو  .لمدة ةنتين ةن كء مجيون سوالة ل 77,2

في المـائـ  من   20 يقـء عن  نـإن ـاق مـا الأن  جتزم  وثـال ـا،  جـب األمين اليـام بلي الم ـاال المـانحـ    - 44
من  10وال يحقج هذا ال دل بال  .المســــاعدة اإلنمائي  الرةــــمي  عجي أولوياال اناال الســــلم في ةــــياحاال النزاع

ــاال( ــاعدة اإلنمائي  )أي ثجس ممموع األعضــ ــاال لمن  المســ والتاما، لم يحر  بال  قدم محدوس فيما دتيجج  .أعضــ
ما لم دن ج من أموال ميزانياال س م الســـــــــــلم لصـــــــــــندوق  ادعوة الدول األعضـــــــــــاال بلي أن  خصـــــــــــا  وعا 

 .السلم اناال
 

 األنصب  المقرةة   
( ى ال  سصــــول البي اال عجي  مويء ارناممي ىال لدعم أنشــــط  اناال الســــلم أاحترح األمين اليام ) - 45

ــكء وثيج عجي   ييء البرامة أثناال  ــلم مع البي اال نشـ ــندوق اناال السـ ــاسة ا ا  كجيف، عجي أن دتياون عـ الصـ
عجي المقرةة  يز  القدةة  األنصـب  و  .(  مويء عـندوق اناال السـلم ن نصـب  مقرةةن)و  مراسء انتقال البي اال   

التنبؤ نالتمويء واةـتدامته، و بس بشـاةة حوي  نشـ ن االلتزام اليالمي لجدول األعضـاال ابناال السـلم والح اال عجي 
و رس   اعـــــــيء هذا االحتراح في  قرير من صـــــــء   .الســـــــلم، ناعتباة ذلك جزالا من الوالي  األةـــــــاةـــــــي  لجمنوم 

(A/76/732). 
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 الشراكاال   
 ة شــــــــامج  دنب ي أن  شــــــــتر  في ا منووم  األمم اليوم ا باع نُ الدائرة   ســــــــتجزم سةج   يقيد النزاعاال  - 46

، وإحام  شـراكاال حوي  مع ممموع  من الم اال ال اعج ، من ا المنوماال اإلحجيمي ، والمؤةـسـاال  ارمت االمتحدة 
ــاةل التنمي  المتيدسة األ ــاال  مويء التنمي ، والممتمع المدني، والقطاع  المالي  الدولي ، ومصـــ ــســـ  رال، ومؤةـــ

 ة شـــــــامج   ال اد من نُ  هأن  عجي مبدأ م اس  الصـــــــج  اين الشـــــــؤون اإلنســـــــاني  والتنمي  والســـــــلم قوم  و  .الخا 
ــج  المذىوةة من أجء التصـــــدي   ــق  فيما اين الشـــــرىاال اليامجين في جميع جوانب الصـــ ــق  ومتســـ ومتكامج  ومنســـ

ويســ ر ذلك عن نتائة أفضــء وأك ر   .دسة المخا ر واألنياس في البيئاال المتضــرةة من النزاعااللجتحدياال المتي
اةــــــــــتدام  عن  ريج االشــــــــــترا  في اليمء من أجء الحد من المخا ر وموا ن الضــــــــــيف، ومراعاة ترول  

ــبان المذةي ، و  ــاني  نميالم  األةـــ م والتنمي  في  حقيج الســـــلاإلةـــــ ام النزاعاال، والحد من االستياجاال اإلنســـ
ــتدامين ــتيراأل التكامء في األمم المتحدة الذي أجري في عام   وعجي نحو  .المســـــــــ ، هنا   2020ما أار   اةـــــــــ

سقيق  واحي ، وأن  شـــــمع  “الصـــــج  ال لثي  اين الرىائز”ساج  بلي أن  تي  األمم المتحدة منووم  حوي  لميء  
وعجي ما دجزم من االةـــــتماناال المراعي    ،الو رىز عجي منع نشـــــون النزاعا ،االةـــــتماناال التي  حدث التحول

 .2030لجنزاعاال لجتيميء نإجراالاال جدول أعمال عام 

ويتطجب ذلك بعاسة النور في مصــــاسة التمويء المنيزل  لجتمكين من  ياسة الترىيز عجي منع نشــــون   - 47
ىما بن  .واإلنســـــــــــاني النزاعاال وزناال الســـــــــــلم في جميع المماالال، نما في ذلك في ب اة التداللال اإلنمائي  

التياون مع الشــــرىاال في جميع جوانب الصــــج  اين الشــــؤون اإلنســــاني  والتنمي  والســــلم دتي  فرعــــ  لضــــمان 
ــتدام  ــت اسة من الشـــــرىاال ااالرين، و حقيج نتائة مســـ ادال من  ،أفضـــــء اةـــــتخدام لميزاني  المســـــاعداال، واالةـــ

ن ن ة الصـــــــج  اين الشـــــــؤون ويمكّ  .األعراألاإلعـــــــلساال القصـــــــيرة األجء التي  قتصـــــــر في  رىيزها عجي 
اإلنســاني  والتنمي  والســلم من ا خاذ بجراالاال مجموةــ  في الميدان اواةــط  مباسةاال اناال الســلم المندمم  في  

دنب ي  هو ن ة  منووم  األمم المتحدة ناةــــــــــــتخدام أ ر األمم المتحدة لجتياون من أجء التنمي  المســــــــــــتدام ، و 
 يزيز     ة المتكامج  المشــــــترى  عجي عــــــييد الحكوماال، هنا  ساج  بلي اعتماس و/أووفيما دتيجج نالن    . يزيز 

 . ة اناال الســــلم المراعي  لجنزاعاال في جميع البرامة اإلنمائي ، وينب ي  خصــــيا مواةس ىافي  لذلك ال رألنُ 
ــاسة جدددة ــيع حاعدة المانحينلجتمويء، نما في ذلك عن   وينب ي االةــــــتمراة في البحس عن مصــــ   . ريج  وةــــ

وةــتيز  المســاهماال زير المخصــصــ  المتيدسة الســنواال المقدم  الياال التمويء المماعي القائم  المزيد من 
 .أوجه التآ ة في جميع أسواال التمويء وفيما اين الشرىاال

ســــلم، وشــــمع األمين اليام الدول األعضــــاال عجي اةــــتكشــــال وةــــائء مبتكرة لتمويء أنشــــط  اناال ال - 48
ــاهماال األفراس   نما ــمء مســـــــــ ــراكاال اين القطاعين اليام والخا ، التي يمكن أن  شـــــــــ في ذلك من اللل الشـــــــــ

ةـنداال السـلم، والرةـوم البال   الصـ ر، و وليد    والمؤةـسـاال والمنوماال الددني ، وةـنداال األثر االجتماعي أو
مم نيي آلياال  وعــــــُ   .المختجط  اإلدراساال عجي أةــــــاس الضــــــرائب، وشــــــراكاال المؤةــــــســــــاال التماةي  والتمويء
ويتي  اةـتكشـال هذ  الخياةاال    .التمويء المبتكرة المذىوةة لتسـت يد من ا البجدان المت ثرة نالنزاعاال نشـكء مباشـر

و قدم عدة سكوماال سعم ا  .األنصــــب  المقرةة  فرعــــا بضــــافي ، ولكنه ليس اددل عن المســــاهماال الطوعي  أو
يج ن ة التمويء المختجط في ةياحاال اناال السلم من أجء بسداث األثر، لمباسةاال اةتكشال ةبء مبتكرة لتطب 

ممـا دتطجـب  يميج ف م المخـا ر وال ر  المحتمجـ   واالةــــــــــــــت ـاسة من الطط التنميـ  الو نيـ  والمســــــــــــــت مرين  
 .المحجيين والتموـيء المحجي ـنالمواةس اليـامـ  ـلدعم  ـجك المـباسةاال  و وةــــــــــــــيع نطـاق  ـجك الخـياةاال ـنالـقدة الل م
  ،ويمب أن دتماشــــــي ذلك مع مباسو مراعاة ترول النزاعاال لدعم الم اال الو ني  في األالذ ازمام المباسةاال 
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دوة التيســــير، بذ  مجب  ا األمم المتحدة  ضــــطجع   .وإشــــرا  الم اال ال اعج  المحجي ، نما في ا النســــاال والشــــبان
 .، و تي  المزيد من المواالم  والسرع الخبرة وميرف  السياحاال والحضوة الميداني وحدةاال ال يكج  المالي 

قطاع الخا  في اناال السـلم أن يشـمء التمويء، والشـراكاال، التاني  لجم اال ال اعج  الويمكن لدوة  - 49
اناال الســــلم، وأنشــــط  الدعوة، واسترام سقوق اليمال، وسماي  المدنيين،   والمشــــاةى  المباشــــرة في الت اوأل أو

األفراس ألنشــط  اناال الســلم، ومباسةاال المســؤولي    المؤةــســاال أو  ن الشــرىاال أووالتبرعاال الخاعــ  المقدم  م
وزاالةــــــت ماة في المنا ج المتضــــــرةة من  .االجتماعي  لجشــــــرىاال، واألةــــــاليب الميز ة لجتخ يف من المخا ر

ــاهمـ  في النمو   االحتصــــــــــــــاسي، وإعـاسة اإلعمـاة وإيمـاس فر  اليمـء اللئج، يمكن لجم ـاال  النزاعـاال، والمســــــــــــ
 .ال اعج  في القطاع الخا  أن  يالة مســـبباال النزاعاال نشـــكء مباشـــر من اللل  يزيز التماةـــك االجتماعي

ومن اللل منومـاال أةزـان اليمـء وسوائر األعمـال التمـاةيـ ، بلي جـانـب منومـاال اليمـال، يشــــــــــــــمع القطـاع  
زاعـاال، ويســــــــــــــ م في  الخـا  عجي استرام سقوق اليمـال والحواة االجتمـاعي في الحـاالال المتضــــــــــــــرةة من الن 

ومن اللل اذل اليناي  الواجب  الميز ة في    .( 26) الحكم الرشــيدفي عمجياال بعاسة البناال الديمقرا ي  التشــاةىي  و 
جمباسو التوجي ي  نشــــــ ن األعمال التماةي  وسقوق اإلنســــــان، يمكن لجشــــــرىاال أن لممال سقوق اإلنســــــان وفقا  

 . منع عمجيا  ا من   جية النزاعاال

وحد مول عــــــندوق اناال الســــــلم مشــــــروعا  مريبيا لجتمويء المختجط في ىولومبيا، سيس  جقا ةــــــبي   - 50
ــت ماةاال سوالي  ــدال    300 000اةــ ــت ماة وسشــ ــافي  من الم اال ال اعج     12,9سوالة لكء اةــ مجيون سوالة بضــ

من المزاةعين  2  000وشـمجا النتائة حيام أك ر من   .6بلي  1 في القطاع الخا ، مع االةـت اسة من ا انسـب 
حرضــــــا لجمزاةعين وأعــــــحان المشــــــاةيع البال   الصــــــ ر في   5 500والمنتمين اتيزيز بنتاج م  ومن  سوالي  

 .القروألمن ا امرأة عجي اةتحقاحاال مباشرة  1 700القطاع الزةاعي  وسصول أك ر من 

حمء المخا ر،   ما متكامج  مشــــــترى  عجي عــــــييد الحكوماال وحاسةة عجي   ويتطجب اناال الســــــلم نُ  - 51
و شـــدس مباسةة التمويء الميد لبناال الســـلم عجي ضـــروةة  حســـين   .عجي أن  كون مســـتدام  وأن يمكن التنبؤ ا ا

ــت ماة في   حنواال اال صـــال وإحام  التحال اال، مع الت كيد لمن هم الاة  ممال  مويء اناال الســـلم عجي أن االةـ
و تي  هذ  المباسةة  .مكن أن يحقج نتائة ل ائد  م أيضـــــــــــــا ة المراعي  لورول النزاعاال ي الن   اناال الســـــــــــــلم أو

لمميع المانحين، نمن في م المانحون زير التقجيددين، والمانحون زير األعضــاال في لمن  المســاعدة اإلنمائي ،  
ــاال  ــيع اافاق الزمني ، و ياسة القدةة عجي مواج   المخا ر، و قديم التمويء المرن لم وس النســــــــ ــ  لتوةــــــــ فرعــــــــ

في اناال الســــلم عجي الصــــييد المحجي، و حقيج اال ســــاق ضــــمن الحكوماال وفيما اين آلياال  مويء والشــــبان 
، وإسما  ن ة مراعاة ترول النزاعاال وزناال وإحام  الشـــراكاال اليمء اإلنســـاني واإلنمائي وج وس بسلل الســـلم

 .السلم في جميع األنشط 

ا في الحاالال المتضــرةة من األ ماال في الســنواال وحد عز ال األمم المتحدة والبنك الدولي شــراكت م - 52
و شـــكء    .( 27) “مســـاةاال الســـلم”ةـــياحا ألزراأل من ا   ييء سةاةـــت ما المينون    50 األاليرة، بذ  ياونا في نحو

ــترا يمي  ممموع  البنك الدولي  ــاشــــ  والنزاعاال والينف لج ترة في ااةــ   2025-2020لتيامء مع أوضــــاع ال شــ
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ــا لزياسة ىبيرة في ــاةـــ ــرةة من النزاعاال، مقترن  نمزيد من الم وس عمجياال   أةـــ ــ  والمتضـــ البنك في البجدان ال شـــ
ــاشـــــــ  والنزاعاال والينف ــبان المذةي  والدوافع الكامن  وةاال ال شـــــ مع الترىيز  ،المحدسة األهدال لميالم  األةـــــ

ــون النزاعاال وا باع ن ة درىز عجي الناس ــر لمو  .عجي منع نشــ ــع عشــ ــ   وفي ب اة التمددد التاةــ ــســ اةس المؤةــ
وميالم    ،و يزيز القدةة عجي الصــموس ،الدولي  لجتنمي ، ةــاعد البنك الدولي البجدان عجي منع  صــييد النزاعاال

ــ  أسواال جدددة لجتمويء،  ــ  عجي المد  الطويء، وأنشـــ ــاشـــ ــموس ومخصـــــا  من ا  ال شـــ ا الوحاي  والصـــ ــَّ ُمخصـــ
اجيون سوالة، الذي  ما الموافق  عجيه  93مي  نقيم   وييد التمددد المبكر لمواةس المؤةــســ  الدولي  لجتن  .التحول

 .األسواال المدددة لجتمويء، سدثين جددرين نالترسيباتجك  ، واةـــــتمراة اليمء 2021في ىانون األول/سيســـــمبر 
سواال  تي  فرعـا لتحسـين ةـبء مواالم  الدعم المقدم من البنك الدولي واألمم المتحدة والم اال ال اعج   تجك األف

 .عجي سدة، مع االةترا يمياال الو ني  األالر ، ىء

ومن أجء سفع عمج  التياون اين األمم المتحدة والبنك الدولي، اشــترىا بساةة الشــؤون الســياةــي  وزناال   -   53
الســلم ومكتب سعم اناال الســلم في بنشــاال مرفج األنشــط  اإلنســاني  واإلنمائي  وأنشــط  اناال الســلم والشــراكاال،  

  حدةاال  جبي  االستياجاال اإلضـــــافي  الم اجئ  أو   عـــــ يرة لدعم البياناال والتحجيلال والتقييماال أو الذي يقدم منحا 
أن المرفج حاسة عجي   القدةاال المتخصـصـ ، نما في ذلك في السـياحاال التي د تم ا ا عـندوق النقد الدولي. ويبدو 

األك ر ا ســاحا مع المؤةــســاال المالي   االةــتخدام االةــترا يمي لقدة محدوس من التمويء لدعم سواة األمم المتحدة 
ــترى . ومنذ عام  ــاس األولوياال المشــ ــاةل اإلنمائي  اإلحجيمي  عجي أةــ ، حدم مرفج األنشــــط   2020الدولي  والمصــ

منح  في البيئاال المتضــرةة من األ ماال، اجغ ممموع ا   29اإلنســاني  واإلنمائي  وأنشــط  اناال الســلم والشــراكاال 
ــترى ، م ء  ملدين سوالة. وعج   3,8 ــاةى  األمم المتحدة في التقييماال المشـ ــبيء الم ال، حدم المرفج الدعم لمشـ ي ةـ

التقييم اإلحجيمي لجمخا ر والقدةة عجي الصـــــــموس في المنا ج الحدوسي  في آةـــــــيا الوةـــــــطي وأف انســـــــتان، و قييم  
الديمقرا ي ،  تياون    ن و . وفي جم وةي  الكو 2021 في عام جريا االنتياا وزناال الســــــــلم في مو امبيج، الجذدن أ 

األمم المتحدة مع البنك الدولي عجي ضــــــمان مواالم  اليمجي  االنتقالي  لتمم المتحدة نشــــــكء وثيج مع سعم البنك 
وإمكاني  سصـــول البجد عجي مخصـــا الوحاي  والصـــموس.   ، للةـــترا يمي  الحكومي  الو ني  لمنع نشـــون النزاعاال 

ــو،  تياون بساةة الشـــ  ــكء وثيج مع وفي اوةىينا فاةـ ــلم نشـ ــلم وإساةة عمجياال السـ ــي  وزناال السـ ــياةـ  ريج ال ؤون السـ
القطري والبنك الدولي من أجء الدالول في سواة مع الســــــــــــجطاال الو ني . وةــــــــــــاهما األمم المتحدة في بسالال  

مة منووة منع نشون النزاعاال في الط  التنمي  الو ني  في شكء ةىيزة مكرة  لجوحاي /التماةك االجتماعي، وأس 
البنك الدولي ميادير ال شـــــاشـــــ  الحرج  وميادير مراعاة ترول النزاعاال في الط  عمجه المتيجق  نمخصـــــصـــــاال  
ــمء  وفير  ــلم،  شـ ــندوق اناال السـ ــت ماةاال  كميجي  من عـ ــرا ناةـ ــ ا سعما مباشـ ــموس، التي دتجقي نيضـ الوحاي  والصـ

 المرافق  التقني  ليمجي  المصالح  الو ني ، عجي ةبيء الم ال. 

كما بن عـندوق النقد الدولي شـريك اةـترا يمي ما فتئا أهميته  تزادد في الم وس الرامي  بلي ميالم    - 54
ومن شــ ن حيام عــندوق النقد الدولي اوضــع اةــترا يمي  لجدول    .ءنحو أفضــ ال شــاشــ  ومخا ر النزاعاال عجي 

شـــرا  المميع و يزيز القدةة  ال شـــ  والمتضـــرةة من النزاعاال أن يكون أةـــاةـــا حويا لتحســـين سعمنا المماعي إل
 الصموس في وجه المخا ر المرىب  التي  ؤثر ةجبا عجي اليددد من البجدان وعجي مكاةب ا في اناال السلم. عجي 

وإلي جـاـنب التموـيء، هـنا  سـاجـ  بلي  يبـئ  حـدةاال أوةــــــــــــــع نطـاحـا ضــــــــــــــمن منوومـ  األمم المتحـدة  - 55
وينب ي أن  قترن المواةس المالي  اتيزيز   .زناال الســــــــــلماين الشــــــــــرىاال ألزراأل منع نشــــــــــون النزاعاال و  وفيما

المواةس البشــري  عجي الصــيد المحجي  واإلحجيمي  والو ني  والدولي  لجيمء في ممالي منع نشــون النزاعاال وزناال  
وينب ي أن  كون  جك المواةس البشــــــري  حااج  لجنشــــــر نســــــ ول  وأن  شــــــمء ممموع  ىبيرة من الخبراال   .الســــــلم
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وينب ي القـيام ـناةــــــــــــــت مـاةاال في   .المرافقـ  التقنـي  لجم ـاال ال ـاعـج  الو نـي  والمحجـي  التي ـ ددر النزاعـااللتوفير  
اناال القدةاال و نمي  المواةس البشـــــــــري ، م ء األكاسيمي  التي أنشـــــــــ ها ارنامة األمم المتحدة اإلنمائي في ااون  

ون اإلنســاني  والتنمي  والســلم، وةــبء  حقيج األاليرة لتختا نقضــايا منع نشــون النزاعاال، والصــج  اين الشــؤ 
ومن الضروةي أيضا  خصيا المزيد من المواةس لجتحجيء وجمع البياناال وحياس األثر لضمان أن   .االةتقراة

 .يكون اليمء مؤثرا وأن دتم في الوحا المناةب

ع نشــــــــــــون النزاعاال همي  في اناال القدةاال الو ني  في ممالي من نالغ األو كتســــــــــــي المواةس المحجي   - 56
ويتيين عجي الم اال ال اعج  في ممال التنمي ، بلي جانب المؤةساال المالي  الدولي  ومؤةساال    .وزناال السلم

فمع  وافر ما يك ي من المواةس البشــــــــــــري  والقدةاال،   . مويء التنمي ، أن  ضــــــــــــطجع ادوة ساعم في هذا الممال
ياون ـا مع الشــــــــــــــرىاال والوىاالال الحكومـي ، وذلك م ل من يمكن لجم ـاال الـ اعـج  في ممـال التنمـي  أن  يز    

ااالرين، مما ةـيؤثر   الأو الشـرىااللل سعم  يميم مراعاة ترول النزاعاال وزناال السـلم في ارامة الحكوماال  
 .في أولوياال اناال السلم نما دتماو  نطاق ارامم ا

  
 خاتمة  - خامسا   

ــي    - 57 ــتو  لجمميي  اليام  الميني اتمويء اناال الســـلم عجي ممموع  واةـ ــيرىز االجتماع الرفيع المسـ ةـ
األمم المتحدة القطري ، من أنشـــط  اناال الســـلم، من ا األنشـــط  التي  ضـــطجع ا ا ني اال األمم المتحدة وأفرح  

م  قرير موا  بلي الجمن  الخامســـ  نشـــ ن مقترح  خصـــيا أنصـــب  مقرةة  .و مول ا ممموع  من االياال وةـــيقدَّ
ــندوق اناال الســـلم ــ لت ييد  و   .لصـ ــيت ي منع نشـــون النزاعاال وزناال الســـلم مسـ ــاةـ ن في أعمال األمم المتحدة ي ن أةـ
انا من نقا في التمويء الكافي المســتدام والممكن التنبؤ نه، ايد أن ج وس المنوم  ع  .المســتمدة من مي اح ا

وال اد  .عجي الرزم من النتائة ال ام  التي  حققا عجي المســــــــــتوياال اإلحجيمي  والو ني  والمحجي  وعبر الحدوس
ناليمء أيضــــا ، اء فحســــب  منع نشــــون النزاعاال وزناال الســــلم، ال نممرس القول من بسداث  حول عاجء نحو

ويتي  االجتماع الرفيع المســتو  فرعــ  فريدة  .ء القائمين عجي أةــاس التحجيء المتيدس األنياس لجنزاعاالوالتموي 
 ال انتواةها ال خاذ بجراالاال مجموةـ  وحطع التزاماال ممدي  لضـمان أن اناال السـلم دنقذ المزيد من األةواح 

ق جماعيا عجي ةبيء لجمضي حدما، وعجي و شمَّع جميع الدول األعضاال عجي اال  ا .ويوفر المزيد من المواةس
كممموعاال  بعلن التزاماال محدسة في االجتماع الرفيع المســـتو ، بما نصـــ ت ا من فراس  الدول األعضـــاال أو

 .من الدول األعضاال، نضمان التمويء الكافي والمستدام والممكن التنبؤ نه لبناال السلم


