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    بناء السالم بعد انتهاء الرتاع - ٣٨
  عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
أربع جلسـات واعتمـد بيـانني رئاسـيني يف إطـار البنـد املعنـون        

. فـردا علـى رسـالة    “د انتـهاء حـاالت الـرتاع   بناء السالم بعـ ”
ــة املتحــدة        ــل اململك ــن ممث ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
وتقريرٍ مقدم من األمني العام، أجريـت مناقشـتان مواضـيعيتان    
مــن أجــل استكشــاف التحــديات الــيت تواجههــا جهــود األمــم  
املتحدة لبنـاء السـالم يف احلـاالت الـيت تعقـب الـرتاع مباشـرة.        

جللستني األخريني، قدم رئـيس جلنـة بنـاء السـالم التقريـر      ويف ا
الســــنوي عــــن عمــــل اللجنــــة إىل الــــس. ونــــاقش الــــس 
التحديات الرئيسية اليت تواجهها اللجنـة واملسـائل اهلامـة ذات    

  الصلة مببادرات األمم املتحدة يف جمال بناء السالم عامةً.  
ــايو  ٢٠   ــه  ٢٢و ٢٠٠٨أيار/مـ : ٢٠٠٩متوز/يوليـ

ــاء الســـالم يف   منا ــأن بنـ ــية بشـ ــات رئاسـ ــة وبيانـ قشـ
  حاالت ما بعد انتهاء الرتاع 

ــايو  ٢يف    ــدة  ٢٠٠٨أيار/مـ ــة املتحـ ــت اململكـ ، وجهـ
ــن    ــس األمـ ــيس جملـ ــالة إىل رئـ ــةً   )٧٠٣(رسـ ــا ورقـ ــت طيهـ  أرفقـ

مفاهيمية تدعو فيها الس إىل إجراء مناقشـة بشـأن موضـوع    
حتقيق االستقرار بعد انتهاء الرتاع مـن أجـل حتديـد وسـد أهـم      
الثغرات اليت تعيق اجلهود الدولية ملساعدة البلدان علـى حتقيـق   
االستقرار وبناء سـالم دائـم بعـد خروجهـا مـن الرتاعـات. ومت       

ــة جمــاالت، وهــي:    ــرات يف ثالث ــد ثغ ــادي يف  حتدي أداء دور قي
امليدان؛ وتوافر قـدرات انتشـار سـريعة مدنيـة مؤهلـة؛ ومرونـة       

  التمويل.
، أجــرى الــس، اســتجابة ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٢٠ويف   

لــذلك الطلــب، مناقشــة بشــأن موضــوع كفالــة فعاليــة جهــود  
__________ 

)٧٠٣(  S/2008/291  

بناء السـالم، ال سـيما يف فتـرة مـا بعـد الـرتاع مباشـرة. وأكـد         
مام الس، على أمهية تعزيز االسـتجابة  األمني العام، يف بيانه أ

اجلماعية من قبل األمم املتحـدة باختـاذ تـدابري متسـقة بالتعـاون      
مع اجلهات الفاعلة األخرى، ووضـع مـا يكفـي مـن القـدرات      
ــم      ــة األم ــة الصــكوك ذات الصــلة يف منظوم ــق مواءم عــن طري
املتحدة، وبناء اخلربات املدنية، وتأمني التمويل املـرن يف وقـت   

  )٧٠٤(بكر.م
وعلقــــت وزيــــرة اخلارجيـــــة والتعــــاون الـــــدويل يف      

ســرياليون علــى جهــود بنــاء الســالم يف بلــدها، وقــدمت عــدة   
فكري، وشددت على احلاجـة  مالحظات تستدعي مزيدا من الت

إىل حتقيق التوازن بني التدخل الدويل وامللكية الوطنية، وإيـالء  
اهتمام كـاف للمعـايري واحلساسـيات احملليـة، ومتكـني اجلهـات       

  .)٧٠٥(الفاعلة احمللية من التكفل بزمام األمور
ــرئيس البنــك الــدويل أفكــارا       وطــرح النائــب األقــدم ل

تتعلق بتوسـيع نطـاق عمـل البنـك فيمـا يتصـل بالبلـدان اهلشـة         
واملتضــررة مــن الــرتاع مــن منظــور عملــي وحتليلــي علــى حــد   

عــاملي  ســواء. وذكــر أن البنــك الــدويل يرمــي إىل إشــاعة فهــم 
ــهج       ــى األوضــاع اهلشــة والن ــؤثر عل ــيت ت ــديناميات ال أفضــل لل
ــة ملســاعدا، والنــهوض بســبل     ــة الفعال االســتراتيجية والتنفيذي
تعاون أفضل على الصعيد القطري، وتقدمي نتائج ملموسة مـن  
خــــالل اتبــــاع ــــج متســــق علــــى نطــــاق جمموعــــة البنــــك   

  .)٧٠٦(الدويل
املســألتني  وأكــد الســيد األخضــر اإلبراهيمــي علــى أن  

اهلــامتني مهــا تــوافر األمــوال الكافيــة وتعــيني مــوظفني مــؤهلني  
__________ 

)٧٠٤(  S/PV.5895 ٥-٣، الصفحات.   
  . ٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٧٠٥(
  .١١-٩فحات املرجع نفسه، الص  )٧٠٦(
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حمليني من أجـل بنـاء القـدرات املدنيـة. وأضـاف أن الواليـات       
جيب أن تستند إىل االحتياجات الفعلية ألي بلـد مـن البلـدان.    
وال ميكــن فهــم تلــك االحتياجــات فهمــا كــامال حــىت تنخــرط  

ة واتمـع املـدين وتتوصـل إىل    األمم املتحدة يف حوار مع القاد
  .)٧٠٧(فهم مشترك معهم

وتركزت املناقشـة الـيت تلـت علـى احلاجـة إىل تنسـيق         
جهـود بنــاء السـالم مــن جانـب خمتلــف اجلهـات الفاعلــة علــى     
الصعيد الدويل ويف امليدان من أجل بناء امللكية الوطنيـة للقيـام   

ومجــع  يف ايــة املطــاف بتســليم املهــام إىل الســلطات الوطنيــة،
القــدر الكــايف مــن التمويــل مــن أجــل جهــود بنــاء الســالم،        
وخباصة األموال املخصصـة حلـاالت الطـوارئ يف املرحلـة الـيت      
تعقب مباشرة انتهاء الـرتاع، وإرسـال عناصـر مدنيـة جنبـا إىل      
ــا        ــون عموم ــظ الســالم. وســلم املتكلم ــوات حف ــع ق ــب م جن

ــارية ا   ــاعدات واألدوار االستشـ ــون املسـ ــرورة أال تكـ ــيت بضـ لـ
تقـــدمها األمـــم املتحـــدة أبديـــة، وأن تمـــنح اجلهـــات الفاعلـــة  
الوطنية الفرصة لبناء قدراا اخلاصة من أجـل السـالم والتنميـة    
ــم املــتكلمني أيضــا بــالعجز احلــايل يف       املســتدامني. وأقــر معظ
املوظفني املدنيني يف بعثات السـالم، واتفقـوا علـى ضـرورة أن     

تعزيــز القــدرات املدنيــة.  ال ينــتقص إرســال القــوات مــن أمهيــة
وأكــد عــدد مــن املــتكلمني جمــددا علــى أن اســتمرار فجــوة        
التمويــل مــن أجــل دعــم بنــاء الســالم تقــوض بشــدة عمليــات   

  األمم املتحدة يف حاالت بناء السالم بعد انتهاء الرتاع.  
سـلم فيـه،    )٧٠٨(واعتمد الس بعد ذلك بيانـا رئاسـيا    

يف مجلـة أمــور، بــأن دعـم الــدول للتعــايف مـن الرتاعــات ولبنــاء    
السـالم املسـتدام يشـكل حتـديا رئيسـيا يواجـه اتمـع الــدويل،        
وأكــد ضــرورة ضــمان إتاحــة التمويــل مــن البدايــة، وأكــد أن   
اخلربات املدنية ال غىن عنها يف بناء السالم بعـد انتـهاء الـرتاع.    

__________ 

  . ١٥-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٧٠٧(
)٧٠٨(  S/PRST/2008/16 .   

ودعا الس أيضا األمـني العـام إىل إسـداء املشـورة يف غضـون      
ــة     ١٢ شــهرا ألجهــزة األمــم املتحــدة ذات الصــلة بشــأن كيفي

القيام على أحسن وجـه بـإحراز تقـدم يف هـذه املسـائل داخـل       
نشطة بناء السالم، مـع  منظومة األمم املتحدة، وكيفية تنسيق أ

مراعــــاة آراء جلنــــة بنــــاء الســــالم، وتشــــجيع تعبئــــة املــــوارد  
واستخدامها بأكرب قدر من الفعالية لتلبيـة االحتياجـات امللحـة    

  لبناء السالم.
، نظـــر الـــس يف تقريـــر ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ٢٢ويف   

األمني العام بشأن بناء السـالم يف املرحلـة الـيت تعقـب مباشـرة      
وناقش االستراتيجيات اليت ميكن من خالهلـا   )٧٠٩(انتهاء الرتاع

 لألمـــم املتحـــدة واتمـــع الـــدويل أن يـــدعما بفعاليـــة البلـــدان 
اخلارجة مـن الـرتاع حـىت تـتمكن مـن التحـرك صـوب السـالم         
والــتعمري واالنتعــاش االقتصــادي والتنميــة علــى حنــو مســتدام.   
وعرض األمني العام تقريره وأكد جمددا أمهية امللكيـة الوطنيـة،   
والقيــادة الدوليــة، واتســاق اجلهــود الــيت تبــذهلا منظومــة األمــم  

راتيجية مشــتركة املتحــدة والشــركاء الرئيســيون، ووضــع اســت  
ذات ــج مشــترك ملعاجلــة األولويــات الواقعيــة، واالجنــازات      
املوثوقة اليت ميكن التنبؤ ـا املدعومـة مبـا يكفـي مـن القـدرات       

  .)٧١٠(الدولية
وأكد رئيس جلنة بناء السالم على أن امللكيـة الوطنيـة     

ستظل مفهوما جمردا إال إذا اقترنت منذ البداية ببنـاء القـدرات   
ــه يتفــق علــى أن وضــع اســتراتيجية مشــتركة      ــال إن ــة. وق احمللي
مملوكة وطنيا ومدعومة دوليا يعين التنسيق الوثيق بني مـوظفي  

تحدة داخل البلد واللجنة. وأكـد جمـددا أيضـا احلاجـة     األمم امل
إىل دعــم دويل ميكــن التنبــؤ بــه وخــرباء مــدنيني ومتويــل ســريع  
ومرن. وشدد على أمهيـة جمتمعـات الشـتات بوصـفها مصـدرا      
هامــا للقــدرات املدنيــة، وآليــات التمويــل اجلمــاعي مــن قبيــل    

__________ 

)٧٠٩(  S/2009/304 .   
)٧١٠(  S/PV.6165  ٦-٤، الصفحات.   
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حمليني من أجـل بنـاء القـدرات املدنيـة. وأضـاف أن الواليـات       
جيب أن تستند إىل االحتياجات الفعلية ألي بلـد مـن البلـدان.    
وال ميكــن فهــم تلــك االحتياجــات فهمــا كــامال حــىت تنخــرط  

ة واتمـع املـدين وتتوصـل إىل    األمم املتحدة يف حوار مع القاد
  .)٧٠٧(فهم مشترك معهم

وتركزت املناقشـة الـيت تلـت علـى احلاجـة إىل تنسـيق         
جهـود بنــاء السـالم مــن جانـب خمتلــف اجلهـات الفاعلــة علــى     
الصعيد الدويل ويف امليدان من أجل بناء امللكية الوطنيـة للقيـام   

ومجــع  يف ايــة املطــاف بتســليم املهــام إىل الســلطات الوطنيــة،
القــدر الكــايف مــن التمويــل مــن أجــل جهــود بنــاء الســالم،        
وخباصة األموال املخصصـة حلـاالت الطـوارئ يف املرحلـة الـيت      
تعقب مباشرة انتهاء الـرتاع، وإرسـال عناصـر مدنيـة جنبـا إىل      
ــا        ــون عموم ــظ الســالم. وســلم املتكلم ــوات حف ــع ق ــب م جن

ــارية ا   ــاعدات واألدوار االستشـ ــون املسـ ــرورة أال تكـ ــيت بضـ لـ
تقـــدمها األمـــم املتحـــدة أبديـــة، وأن تمـــنح اجلهـــات الفاعلـــة  
الوطنية الفرصة لبناء قدراا اخلاصة من أجـل السـالم والتنميـة    
ــم املــتكلمني أيضــا بــالعجز احلــايل يف       املســتدامني. وأقــر معظ
املوظفني املدنيني يف بعثات السـالم، واتفقـوا علـى ضـرورة أن     

تعزيــز القــدرات املدنيــة.  ال ينــتقص إرســال القــوات مــن أمهيــة
وأكــد عــدد مــن املــتكلمني جمــددا علــى أن اســتمرار فجــوة        
التمويــل مــن أجــل دعــم بنــاء الســالم تقــوض بشــدة عمليــات   

  األمم املتحدة يف حاالت بناء السالم بعد انتهاء الرتاع.  
سـلم فيـه،    )٧٠٨(واعتمد الس بعد ذلك بيانـا رئاسـيا    

يف مجلـة أمــور، بــأن دعـم الــدول للتعــايف مـن الرتاعــات ولبنــاء    
السـالم املسـتدام يشـكل حتـديا رئيسـيا يواجـه اتمـع الــدويل،        
وأكــد ضــرورة ضــمان إتاحــة التمويــل مــن البدايــة، وأكــد أن   
اخلربات املدنية ال غىن عنها يف بناء السالم بعـد انتـهاء الـرتاع.    

__________ 

  . ١٥-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٧٠٧(
)٧٠٨(  S/PRST/2008/16 .   

ودعا الس أيضا األمـني العـام إىل إسـداء املشـورة يف غضـون      
ــة     ١٢ شــهرا ألجهــزة األمــم املتحــدة ذات الصــلة بشــأن كيفي

القيام على أحسن وجـه بـإحراز تقـدم يف هـذه املسـائل داخـل       
نشطة بناء السالم، مـع  منظومة األمم املتحدة، وكيفية تنسيق أ

مراعــــاة آراء جلنــــة بنــــاء الســــالم، وتشــــجيع تعبئــــة املــــوارد  
واستخدامها بأكرب قدر من الفعالية لتلبيـة االحتياجـات امللحـة    

  لبناء السالم.
، نظـــر الـــس يف تقريـــر ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ٢٢ويف   

األمني العام بشأن بناء السـالم يف املرحلـة الـيت تعقـب مباشـرة      
وناقش االستراتيجيات اليت ميكن من خالهلـا   )٧٠٩(انتهاء الرتاع

 لألمـــم املتحـــدة واتمـــع الـــدويل أن يـــدعما بفعاليـــة البلـــدان 
اخلارجة مـن الـرتاع حـىت تـتمكن مـن التحـرك صـوب السـالم         
والــتعمري واالنتعــاش االقتصــادي والتنميــة علــى حنــو مســتدام.   
وعرض األمني العام تقريره وأكد جمددا أمهية امللكيـة الوطنيـة،   
والقيــادة الدوليــة، واتســاق اجلهــود الــيت تبــذهلا منظومــة األمــم  

راتيجية مشــتركة املتحــدة والشــركاء الرئيســيون، ووضــع اســت  
ذات ــج مشــترك ملعاجلــة األولويــات الواقعيــة، واالجنــازات      
املوثوقة اليت ميكن التنبؤ ـا املدعومـة مبـا يكفـي مـن القـدرات       

  .)٧١٠(الدولية
وأكد رئيس جلنة بناء السالم على أن امللكيـة الوطنيـة     

ستظل مفهوما جمردا إال إذا اقترنت منذ البداية ببنـاء القـدرات   
ــه يتفــق علــى أن وضــع اســتراتيجية مشــتركة      ــال إن ــة. وق احمللي
مملوكة وطنيا ومدعومة دوليا يعين التنسيق الوثيق بني مـوظفي  

تحدة داخل البلد واللجنة. وأكـد جمـددا أيضـا احلاجـة     األمم امل
إىل دعــم دويل ميكــن التنبــؤ بــه وخــرباء مــدنيني ومتويــل ســريع  
ومرن. وشدد على أمهيـة جمتمعـات الشـتات بوصـفها مصـدرا      
هامــا للقــدرات املدنيــة، وآليــات التمويــل اجلمــاعي مــن قبيــل    

__________ 

)٧٠٩(  S/2009/304 .   
)٧١٠(  S/PV.6165  ٦-٤، الصفحات.   
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لقطــري الصــناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني علــى الصــعيد ا
بوصفها آليات متويل بالغـة األمهيـة. واختـتم كلمتـه بالتشـديد      
علــى أن التنســيق والــتالحم يف أنشــطة بنــاء الســالم ينبغــي أن   
يساندمها ـج واقعـي يقلـل التنـافس املؤسسـي والتسـابق علـى        
ــات الفاعلـــة املتعـــددة األطـــراف        ــب فيمـــا بـــني اجلهـ املكاسـ

دين، مبــا يف ذلــك داخــل  واجلهــات املاحنــة الثنائيــة واتمــع املــ  
  .)٧١١(منظومة األمم املتحدة

ألزمـات  وأعرب املـدير املسـاعد ومـدير مكتـب منـع ا       
ــزام       ــائي عــن الت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــابع لربن ــاش الت واإلنع
الربنامج اإلمنائي ببناء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع. وأضـاف أن      
بنـــاء الســـالم ينبغـــي أن يســـتند دائمـــا إىل القـــدرات الوطنيـــة   
القائمة واالسـتفادة مـن اخلـربات املتاحـة بفضـل وجـود األمـم        

ــا يف ذ  ــد، مبـ ــانية  املتحـــدة يف البلـ ــة اإلنسـ لـــك اجلهـــات الفاعلـ
واإلمنائية، من قبيل املنسـق املقـيم للربنـامج اإلمنـائي. ودعـا إىل      
إيالء اهتمام خاص للمرأة والشباب للتأكد من اسـتفادم مـن   
فوائــــد الســــالم ومشــــاركتهم مشــــاركة كاملــــة يف عملــــييت  

  .)٧١٢(التخطيط واختاذ القرارات
ــدان اهلشــة واملتضــررة مــن       وشــدد مــدير جمموعــة البل

الرتاعــات يف البنــك الــدويل علــى أمهيــة تنســيق اتمــع الــدويل  
والبلدان الشريكة بـني شـىت تصـورات األولويـات، وأشـار إىل      

دد مــــن النقــــاط لتحديــــد األولويــــات. وقــــال إن حتديــــد عــــ
األولويــات ينبغــي أن يكــون مــدفوعا بطلــب البلــد، وأن حيقــق 
بعــض النتــائج يف األجــل القصــري، مبــا يتماشــى مــع األولويــات  
املتوســطة األجــل، ويف نفــس الوقــت يــتعني أن يضــع األســاس  
لتنمية مستدامة ومنو وتوظيـف مسـتدامني. وينبغـي أن يهـدف     

ــا ــمل     أيضــ ــة، وأن يشــ ــرعية للدولــ ــلطة الشــ ــز الســ إىل تعزيــ
__________ 

   . ٧-٥ املرجع نفسه، الصفحات    )٧١١(
   .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٧١٢(

اســتراتيجية للخــروج وخطــة بشــأن كيفيــة نقــل املســؤولية إىل 
  .)٧١٣(الدولة الشرعية يف أقرب وقت ممكن

وركـــز املتكلمـــون علـــى مســـائل تنســـيق االســـتجابة    
الدولية، وبنـاء القـدرات املدنيـة يف بعثـات السـالم، واحلصـول       

والشـراكة املتوائمـة مـع اجلهـات     على التمويل السريع واملـرن،  
  الفاعلة األخرى، وتعزيز امللكية الوطنية.  

شـدد فيـه، يف    )٧١٤(واعتمد الس بعـد ذلـك بيانـا رئاسـيا      
ر، علـى أمهيـة امللكيـة الوطنيـة وعلـى ضـرورة أن تضــطلع       مجلـة أمـو  

الســــلطات الوطنيــــة، يف أســــرع وقــــت ممكــــن، مبســــؤولية إقامــــة 
ــانون       ــادة إحــالل ســيادة الق ــد وإع ــن جدي ــة م املؤسســات احلكومي
وتنشيط االقتصاد وإصالح قطاع األمن وتوفري اخلـدمات األساسـية   

ــاء الســالم الرئيســية األخــرى. و   شــدد الــس وتلبيــة احتياجــات بن
أيضا على الدور احليـوي الـذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يف دعـم        
الســلطات الوطنيــة للقيــام يف وقــت مبكــر، بالتشــاور الوثيــق مــع        
الشــركاء الــدوليني، بوضــع اســتراتيجية للتصــدي هلــذه األولويــات.  
وباإلضــافة إىل ذلــك، رحــب الــس بتوصــية األمــني العــام بــإجراء   

الكيفية اليت ميكن ا لألمم املتحدة واتمـع  استعراض دف حتليل 
الــدويل املســاعدة يف توســيع وتعميــق دائــرة اخلــرباء املــدنيني، وســلم  
بأن حـاالت مـا بعـد الـرتاع تتطلـب أن تتـوافر قيـادة ذات خـربة يف         

  امليدان، وطلب إىل األمم املتحدة تعزيز جهودها يف هذا الصدد.
 تشـرين الثـاين/   ٢٥إىل  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢١  

  : التقارير السنوية للجنة بناء السالم  ٢٠٠٩نوفمرب 

، قـــدم رئـــيس ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢١يف   
 .)٧١٥(بنـــاء الســـالم التقريـــر الســـنوي للجنـــة إىل الـــس جلنـــة

ــة       ــكيالت القطريـ ــن أن التشـ ــرغم مـ ــى الـ ــه علـ ــار إىل أنـ وأشـ
__________ 

  .١٢ - ٩املرجع نفسه، الصفحات   )٧١٣(
)٧١٤(  S/PRST/2009/23 .   
)٧١٥(  S/2008/417 .   
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املخصصة األربع حققت نتائج ملموسة لدعم اجلهـود الوطنيـة   
يف بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، هناك الكثري من البلـدان الـيت   

د مــن  ال تــزال تواجــه التحــديات نفســها، وميكــن أن تســتفي     
استراتيجيات فعالة لبناء السالم وضعتها اللجنـة. وأشـار إىل أن   
مفاهيم امللكية الوطنية، والشراكة املستدامة مع اتمـع الـدويل،   
واملساءلة املتبادلـة واحلـوار، الـيت متثـل جـا تعاونيـا وتشـاركيا،        
هي أكرب األصول، وقد أضافت قيمة إىل اللجنـة. وأشـار أيضـا    

ــة  ــام  إىل أن اللجنـ ــادة يف عـ ــودا جـ ــذلت جهـ ــز  ٢٠٠٨بـ لتعزيـ
ــة جمــاالت ذات      ــى مســتوى. وحــدد أربع ــى أعل الشــراكات عل

، مــع  أولويــة للمســتقبل، وهــي: حتقيــق نتــائج ميدانيــة ملموســة
التركيز على التحسني الفعلـي ألحـوال معيشـة السـكان وواليـة      
األمــم املتحـــدة املناســبة والقـــدرة علـــى دعــم أعمـــال اللجنـــة؛    

شــات بشــأن االســتراتيجيات والسياســات العامــة، وتعميــق املناق
مع اعتبـار التعـايف املبكـر بعـد انتـهاء الـرتاع ومـدخل اللجنـة يف         
بلدان أخرى مسائل مهمـة؛ وتعزيـز الشـراكات مـع الوكـاالت      
املاحنة الرئيسـية؛ وضـمان االتسـاق والكفـاءة يف أنشـطة اللجنـة       

  .)٧١٦(من أجل خدمة الناس يف امليدان
  لس وغريهم من املتكلمني تعليقـات  وأبدى أعضاء ا

بشــأن أمهيــة جلنــة بنــاء الســالم ألــا تســد الفجــوة بــني حفــظ  
السالم وحتقيق نتائج ملموسـة ومسـتدامة يف البلـدان املضـيفة،     
وخاصــة يف بورونــدي وســرياليون. وأكــدوا علــى ضــرورة أن  
ــه مــن املهــم     ــاء الســالم اســتثمارا طويــل األجــل، وأن يكــون بن

للجنـة اإلبقـاء علـى عالقـات وثيقـة مـع أجهـزة         للغاية بالنسـبة 
ووكاالت األمم املتحدة األخـرى، ومؤسسـات بريتـون وودز    
ــة ذات الصــلة.     ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــات الدولي واملنظم
وشددوا أيضا على أن التعاون بني اللجنة والس، عن طريـق  

ة. احلــوارات املنتظمــة وتبــادل املعلومــات، ال يــزال بــالغ األمهيــ
ومت التأكيـد كـذلك علـى احلاجـة إىل تعبئـة الشـركاء احملـتملني        

__________ 

)٧١٦   )٧١٦ S/PV.5997  ٤-٢، الصفحات.   

واملوارد. ومشلت املواضيع اإلضافية مشاركة كيانـات القطـاع   
اخلاص، والعالقات مـع البلـدان املضـيفة، وإحالـة الـس دوال      
ــة     ــة، وامللكيـ ــال اللجنـ ــدول أعمـ ــى جـ ــا علـ ــدة إلدراجهـ جديـ

  الوطنية، وعمليات صندوق بناء السالم.  
، قدم رئـيس جلنـة   ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥ويف   

وتنـاول عـددا    .)٧١٧(بناء السالم التقرير السنوي للجنة إىل الس
ســائل السياســات اهلامــة والــدروس املســتفادة ذات األمهيــة  مــن م

اخلاصة لوالية اللجنة العامة بوصفها آلية مؤسسية مكرسـة لتلبيـة   
االحتياجات اخلاصة للبلدان يف مرحلة ما بعد الرتاع. وأشـار إىل  

عــــززت دورهــــا االستشــــاري الرئيســــي  ٢٠٠٩أــــا يف عــــام 
جدول أعماهلا. وهـي  وأظهرت دعما متزايدا للبلدان املدرجة يف 

بــذلك قــد اســتمرت يف توســيع وتعميــق شــراكاا مــع اجلهــات   
الفاعلــة الرئيســية، وســعت إىل كفالــة األمهيــة التنفيذيــة ملشــورا  
وتعزيـز اتســاق اسـتراتيجيات بنــاء الســالم. وشـدد الــرئيس علــى    
ــس      ــة وال ــة العام ــس واجلمعي ــع ال ــة م ــة العميق ــات اللجن عالق

عي، وكــذلك مــع املنظمــات اإلقليميــة مــن االقتصـادي واالجتمــا 
أن  قبيل االحتاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكيـة. وذكـر أيضـا   

ــق األساســي ألعضــاء       ــل الفري ــيت متث ــة، ال ــة للجن ــة التنظيمي اللجن
اللجنـة، تواصــل تنــاول الـنهج احملتملــة لتعزيــز قـدرا علــى تنفيــذ    

ة السـائدة والـنهج   والياا األساسية، والتكيف مع احلقائق العامليـ 
الناشـــئة إزاء األولويـــات املهمـــة لبنـــاء الســـالم. وعلـــى الصـــعيد  
ــدان األربعــة         ــن البل ــل م ــري لك ــق القط ــئ الفري ــا فت ــري، م القط
املدرجة على جدول أعمال اللجنـة يشـجع بشـكل مجـاعي علـى      
تعزيز مشولية عمليات بنـاء السـالم وملكيتـها الوطنيـة. كمـا أثـىن       

عامل املعين بالدروس املستفادة على جهوده الرئيس على الفريق ال
الرامية إىل االستفادة من اخلربات داخـل وخـارج منظومـة األمـم     
ــدعم الفــين املقــدم.      ــى ال ــاء الســالم عل ــب دعــم بن املتحــدة ومكت
واختتم بقوله إنه رغم التقـدم األويل الـذي حتقـق يف ربـط الـدور      

__________ 

)٧١٧(  S/2009/444 .   
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ــات التنف    ــاألمم املتحــدة وبالكيان ــة ب ــري  االستشــاري للجن ــة غ يذي
ناقصـــة.  التابعـــة لألمـــم املتحـــدة، تظـــل االســـتفادة مـــن اللجنـــة 

وبالتايل، فإن القيمة املضافة احملتملة للجنة علـى الصـعيد القطـري    
هي الرتول بثقلها من أجل تعزيز املسـاءلة املتبادلـة بـني األطـراف     
الفاعلــة الوطنيــة يف البلــد املعــين وشــركائه الــدوليني واإلقليمــيني.  

خــاص، ميكــن للجنــة أن تعــزز االنتقــال الســلس مــن   وعلــى حنــو
مرحلة املساعدة اإلنسانية إىل مرحلة التعايف املبكـر، والتـآزر بـني    
والييت حفظ السالم وبنـاء السـالم، والقـدرة اإلمنائيـة الوطنيـة يف      

  .)٧١٨(األولويات احلامسة األمهية لبناء السالم
__________ 

)٧١٨(    S/PV.6224 ٦-٢، الصفحات.  

ــة وناقشــوا      ــى إجنــازات اللجن ــىن أعضــاء الــس عل  وأث
ك بنـــاء الـــروابط بـــني الوســـاطة التحـــديات املقبلـــة، مبـــا يف ذلـــ

الســـالم وبنـــاء الســـالم، وحتويـــل تركيـــز البلـــدان مـــن  وحفـــظ
امللكيـــة الوطنيـــة،   االعتمـــاد علـــى األمـــم املتحـــدة إىل تنميـــة    

ــة ــل اللجنــة يف خضــم       وإحال ــدة إىل اللجنــة، ومتوي بلــدان جدي
لضــوء أيضــا األزمـة املاليــة. وســلط العديــد مــن أعضــاء الــس ا 

على ضرورة تنفيـذ االسـتراتيجية الـيت اقترحهـا األمـني العـام يف       
تقريــره عــن بنــاء الســالم يف املرحلــة الــيت تعقــب مباشــرة انتــهاء  

  .)٧١٩(الرتاع
__________ 

)٧١٩(  S/2009/304 .   
    

    ات: بناء السالم بعد انتهاء الرتاع اجللس

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٩٥    
أيار/مـــــــــــــايو  ٢٠

٢٠٠٨    

 أيــار/ ٢رســالة مؤرخــة 
موجهة إىل  ٢٠٠٨مايو 

رئـيس جملــس األمـن مــن   
ــدائم للمملكــة   ــل ال املمث
ــا  املتحـــــــــدة لربيطانيـــــــ
العظمـــــــــى وأيرلنـــــــــدا 
الشــــمالية لــــدى األمــــم 

   (S/2008/291)املتحدة 

   ٣٧املادة   
    (أ)دولة عضوا ٣٦

   ٣٩املادة 
النائــب األقــدم لــرئيس البنــك  

ــيد األ  ــدويل؛ والســ ــر الــ خضــ
اإلبراهيمي؛ ورئيس جلنة بنـاء  

  السالم 

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
الـــس، ومجيـــع 

    (ب)املدعوين

S/PRST/2008/16 

٥٩٩٧    
 األول/ تشــرين ٢١

   ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر جلنــة بنــاء الســالم 
عـــــن دورــــــا الثانيــــــة  

)S/2008/417  (  

   ٣٧املادة   
    (ج)دول أعضاء ٧

   ٣٩املادة 
  رئيس اللجنة 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

    (د)املدعوين

  

٦١٦٥    
ــه  ٢٢ متوز/يوليـــــــــ

٢٠٠٩    

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــة    ــاء الســالم يف املرحل بن
الـــــيت تعقـــــب مباشـــــرة 
ــرتاع   ــهاء الـــــــــــ انتـــــــــــ

)S/2009/304  (  

   ٣٧املادة   
    (هـ)دولة عضوا ٢٤

   ٣٩املادة 
رئيس اللجنة، واملدير املساعد 
ومــدير مكتــب منــع األزمــات  
واإلنعــــاش التــــابع للربنــــامج   
ــة   ــدير جمموعـــ ــائي، ومـــ اإلمنـــ

اهلشــة واملتضــررة مــن   البلــدان
  الرتاعات التابعة للبنك الدويل 

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 

، (و)الـــــــــــــــس
ومجيــــــــــــــــــــــع 

    (ز)املدعوين

S/PRST/2009/23 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٢٤    
 تشــرين الثــاين/ ٢٥

   ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر جلنــة بنــاء الســالم 
ا الثالثــــــة عــــــن دورــــــ

)S/2009/444(  

   ٣٧املادة   
  (ح)دول أعضاء ١٠

   ٣٩املادة 
  رئيس اللجنة

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

  (ط)املدعوين

  

  
ــتني  (أ)   ــاون)   وإســبانيا ،األرجن ــة والتع ــر الشــؤون اخلارجي ــا ،وأفغانســتان ،وأســتراليا ،(وزي ــابوا ،وأملاني ــا وب ــدة غيني ــل ،وباكســتان ،اجلدي  ،والربازي

 ،وجورجيــا  ،كوريــا  ومجهوريــة ،وجامايكــا  ،وتركيــا ،وتايلنــد  ،وبــريو ،(رئــيس جملــس الــوزراء)   واهلرســك  والبوســنة ،وبــنن  ،وبــنغالديش
 ،وغواتيمـاال  ،وغانـا  ،وصـربيا  ،وشـيلي  ،(وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الـدويل)  وسرياليون ،وسويسرا ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،والسلفادور

    (وزير الشؤون اخلارجية). وهولندا ،وهندوراس ،واهلند ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنرويج ،املكسيكو ،ومصر ،وليختنشتاين ،وقطر
  أدىل ممثل جامايكا ببيان باسم حركة عدم االحنياز، وأدىل ممثل سلوفينيا ببيان باسم االحتاد األورويب.    (ب)  
  . وهولندا ،والنرويج ،بيساو - وغينيا ،)الدويل والتعاون يةاخلارج الشؤون وزير نائب( وسرياليون ،والسلفادور ،بنغالديش  (ج)  
  أدىل ممثل فرنسا ببيان باسم االحتاد األورويب.    (د)  
 الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  ،وتايلنـد  ،وبـريو  ،وبورونـدي  ،وبـنغالديش  ،والربازيل ،وباكستان ،وإيطاليا ،وأوروغواي ،وأملانيا ،أستراليا  (هـ)  

رئاسة مجهورية أفريقيا الوسطى املكلف بالدفاع الوطين، وقدامى احملاربني، وضحايا احلرب، ونـزع السـالح وإعـادة     الوزير املنتدب لدى(
 ،وسويســـرا ،والســـويد ،(نائـــب وزيـــر العالقـــات الدوليـــة والتعـــاون الـــدويل) أفريقيـــا وجنـــوب ،كوريـــا ومجهوريـــة ،)هيكلـــة اجلـــيش

  .  واهلند ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،واملغرب ،ومصر ،وكندا ،وغواتيماال ،(وزير الشؤون اخلارجية) والصومال ،وسرياليون
  مثل أوغندا وزير الشؤون اخلارجية، واململكة املتحدة وزير شؤون أفريقيا وآسيا واألمم املتحدة.    (و)  
  يد ببيان باسم االحتاد األورويب.أدىل ممثل السو  (ز)  
  .  واهلند ،وكندا ،وفنلندا ،وسويسرا ،والسويد ،والسلفادور ،كوريا ومجهورية ،وبنغالديش ،وبلجيكا ،الربازيل  (ح)  
  أدىل ممثل السويد ببيان باسم االحتاد األورويب.  (ط)  

    
    بنود متصلة بصون السالم واألمن الدوليني - ٣٩

ــس      -ألف  ــدوليني: دور جملـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
  األمن يف دعم إصالح قطاع األمن

  عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
جلســـتني متتـــاليتني خبصـــوص دوره يف دعـــم إصـــالح قطـــاع  
األمـــن، اســـتمع يف إحـــدامها إىل إحاطـــات بشـــأن دور األمـــم 
ــا     املتحــدة يف إصــالح قطــاع األمــن، واعتمــد يف األخــرى بيان

اسـتمرار مشـاركة األمـم املتحـدة      رئاسيا بشأن أمهية وضرورة
  يف دعم إصالح قطاع األمن.  

: بيان رئاسي بشأن إصـالح   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٢  
  قطاع األمن  

ــايو  ١٢يف    ــتمع الـــــــس إىل  ٢٠٠٨أيار/مـــــ ، اســـــ
إحاطات من األمني العام الذي عـرض تقريـره عـن دور األمـم     

ــن    ــاع األمـ ــالح قطـ ــم إصـ ــدة يف دعـ ــة   ،)٧٢٠(املتحـ ــن ثالثـ ومـ
مــتكلمني آخــرين. وشــدد مجيــع املــتكلمني علــى حــق البلــدان  
السيادي ومسـؤوليتها يف تنفيـذ إصـالح قطـاع األمـن، وأقـروا       

تحدة يف دعـم عمليـة إصـالح    بأمهية الدعم املنسق من األمم امل
__________ 

)٧٢٠(  S/2008/39 .   




