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عــــــدم االنتشــــــار/مجهورية كوريــــــا الشــــــعبية      -جيم 
  الدميقراطية

  عام عرض  

ــامي    ــن  ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عــ ــس األمــ ــد جملــ ، عقــ
ــون    ــد املعنــ ــار البنــ ــرارين يف إطــ ــذ قــ ــتني واختــ ــدم ”جلســ عــ

ــة   ــا الشــعبية الدميقراطي ويف هــذين  .“االنتشــار/مجهورية كوري
مـن الفصـل    ٤١القرارين قـام الـس، متصـرفا مبوجـب املـادة      
مهوريـة  جب املعـين السابع من امليثاق، بتمديد والية فريق اخلرباء 

الـــذي عينـــه األمـــني العـــام  ،)٨٩٤(كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة
، لفتـرة  )٢٠٠٦( ١٧١٨ملساعدة اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

  .)٨٩٥(سنة واحدة يف كل مرة
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن التـدابري اجلزائيـة، انظـر      )٨٩٤(
تتطلـب اسـتخدام    ال التدابري اليت”الثالث،  القسماجلزء السابع، 

ــاق  ٤١القــوات املســلحة، وفقــا للمــادة    . ولالطــالع “مــن امليث
 ١٧١٨ة عمـال بـالقرار   على معلومات عـن واليـة اللجنـة املنشـأ    

ووالية فريق اخلـرباء املعـين جبمهوريـة كوريـا الشـعبية       )٢٠٠٦(
تقريـر مــا إذا  ”األول،  القســمالدميقراطيـة، انظـر اجلــزء التاسـع،    

كان قد وقع ديد للسلم أو إخالل به أو كــان مـا وقـع عمـالً    
 .“امليثاق من  ٣٩العدوان وفقا للمادة من أعمال 

      .)٢٠١١( ١٩٨٥  و )٢٠١٠( ١٩٢٨القراران   )٨٩٥(
  اجللسة: عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  

  وثائق أخرى  تاريخالاجللسة و
املمتنعــون  ‑ املعارضــون ‑القــرار والتصــويت (املؤيــدون

  )عن التصويت
      ٦٣٣٣  
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٧

  )٢٠١٠( ١٩٢٨القرار   )S/2010/285مشروع قرار مقدم من الواليات املتحدة واليابان (
٠-٠-١٥  

٦٥٥٣  
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٠

  )٢٠١١( ١٩٩٥القرار   )S/2011/354مشروع قرار مقدم من الواليات املتحدة (
٠-٠-١٥  

    
  بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع - ٣٩

  
  عام  عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
السـالم بعـد انتـهاء     بنـاء ”سبع جلسات تتصـل بالبنـد املعنـون    

وأصـــدر ثالثـــة  )٨٩٦(قـــرارا واحـــدا فاختـــذ، “حـــاالت الـــرتاع
__________ 

ــه، يف مجلــة   )٢٠١٠( ١٩٤٧القــرار   )٨٩٦( ، الــذي قــام الــس مبوجب
ــالتقرير   ــاء  ” املعنـــونأمـــور، بالترحيـــب بـ ــتعراض هيكـــل بنـ اسـ

ــاألمم  ــالم بـ ــدةالسـ ــب إىل  S/2010/393( “املتحـ ــق) وطلـ ، املرفـ
ا مجيع اجلهات املعنيـة يف األمـم املتحـدة القيـام، يف إطـار والياـ      

وعلـــى النحـــو الـــالزم، بتنفيـــذ التوصـــيات املقدمـــة يف التقريـــر، 
  بغرض حتسني فعالية جلنة بناء السالم.

ــات رئاســية. وميكــن تصــن    ف تلــك اجللســات يف ثــالث   يبيان
فئــات رئيســية: (أ) مناقشــات بشــأن بنــاء الســالم بعــد انتــهاء    
ــام بشــأن املســائل املواضــيعية     ــرتاع؛ (ب) تقــارير األمــني الع ال

ء الـرتاع؛ (ج) التقريـر السـنوي    املتعلقة ببناء السـالم بعـد انتـها   
  للجنة بناء السالم.

  
 /لثــاين كــانون ا  ٢١  و ٢٠١٠نيســان/أبريل  ١٦  

الســالم بعــد : مناقشــات بشــأن بنــاء ٢٠١١ينــاير 
  انتهاء الرتاع

، عقـــد الـــس مناقشـــة ٢٠١٠نيســـان/أبريل  ١٦يف   
بنـــاء الســـالم بعـــد انتـــهاء ”مفتوحـــة يف إطـــار البنـــد املعنـــون 
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. وأبرز الـرئيس (اليابـان)، يف بيانـه االفتتـاحي، ثـالث      “الرتاع
رحلة ما بعـد الـرتاع   مب البلدان اليت مترنقاط تتعلق بالتعاون بني 

يف حتقيـــق ســـالم مســـتدام: (أ) تنفيـــذ إطـــار  واتمـــع الـــدويل
ملســـاعدة البلـــدان الـــيت متـــر مبرحلـــة مـــا بعـــد الـــرتاع بصـــورة  

 يفمتكاملـــة؛ (ب) أثـــر املســـاعدة ومشـــاركة اتمـــع الـــدويل 
اجلهود اليت تبذهلا البلدان اليت متر مبرحلة مـا بعـد الـرتاع لتـويل     

ل زمام أمورهـا؛ (ج) حتقيـق أفضـل اسـتفادة ممكنـة مـن األمـوا       
يف األجلـني املتوسـط    ارداملتاحة يف األجل القصري، وتأمني املـو 

والطويــل، وتعزيــز اخلــربة الالزمــة لتلبيــة املتطلبــات املتنوعــة        
. وأبرز األمـني العـام، يف بيانـه، أمهيـة     )٨٩٧(ألنشطة بناء السالم

ــن الســالم أل    ــد ملموســة م ــق فوائ ــز  جــل احتقي لســكان، وتعزي
 متــر مبرحلــة مــا بعــد الــرتاع  مؤسســات الدولــة يف البلــدان الــيت

ــاد    ــاول األبعــ ــامل يتنــ ــج شــ ــاذ ــ ــية   واختــ ــة والسياســ األمنيــ
واالقتصـــادية واالجتماعيـــة ويشـــرك األطـــراف الفاعلـــة علـــى  

. )٨٩٨(املســـــتويات الوطنيـــــة والثنائيـــــة واإلقليميـــــة والدوليـــــة
وشـــددت ممثلـــة البنـــك الـــدويل علـــى أمهيـــة مراعـــاة الســـياق   

كات، لــيس فقــط مــع البلــدان القطــري، يف إطــار تعزيــز الشــرا
الــرتاع فحســب، بــل أيضــا فيمــا بــني  الــيت متــر مبرحلــة مــا بعــد

ــات الفاعلــــة الدوليــــة، والتمــــاس املســــاءلة واملناســــبة       اجلهــ
. واقترح رئيس جلنة بنـاء السـالم أن ينظـر الـس     )٨٩٩(املتبادلة

يف ســبل اســتخدام الــدور االستشــاري للجنــة إىل أقصــى حــد، 
يت تقــدمها اللجنــة بشــأن أنشــطة بنــاء     وذكــر أن املشــورة الــ  

السالم املبكرة اليت يضطلع ا حفظة السالم ميكـن أن تسـاعد   
__________ 

)٨٩٧(  S/PV.6299٤  و ٣تان ، الصفح.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩٨(
  .٢١-١٧ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٨٩٩(

الــس علــى توضــيح ورصــد التقــدم احملــرز يف تنفيــذ واليــات   
  .)٩٠٠(بعثات حفظ السالم

ليشــيت -مــوروعــرض ممثلــو أفغانســتان وســرياليون وتي   
جتتاز مرحلـة مـا بعـد الـرتاع،      ابلدان اوجهات نظرهم باعتباره

ــادة      ــالح وإعــ ــزع الســ ــة نــ ــور، أمهيــ ــة أمــ ــاولوا، يف مجلــ فتنــ
ووضع نظام للعدالـة   )٩٠٢(، وإصالح قطاع األمن)٩٠١(اإلدماج

  .)٩٠٣(وسيادة القانون
ويف املناقشة اليت تلت ذلـك، أقـر املتكلمـون بـأن بنـاء        

السالم بعد انتـهاء الـرتاع يتطلـب بـذل جهـد مجـاعي ومتعـدد        
األبعاد، واتفقوا على ضرورة مواصلة تعزيز التعـاون والتنسـيق   

السـالم وسـائر اجلهـات الفاعلـة الدوليـة يف هـذا       بني جلنة بنـاء  
اال. وشدد املتكلمون أيضا على أمهية احترام ودعم البلـدان  

  تتوىل بنفسها جهود بناء السالم. حىت
ويف ختام اجللسة، اعتمد الس بيانـا رئاسـيا فيـه أقـر       

أن بناء السالم املستدام يتطلب اتباع ج متكامل، وأكـد  بفيه 
يـة تـويل السـلطات الوطنيـة زمـام األمـور وأمهيـة        من جديد أمه

  .)٩٠٤(، يف مجلة أمورتنمية القدرات الوطنية
ــاير   ٢١ويف    اد إىل ، وباالســتن٢٠١١كــانون الثاين/ين

ورقــة مفاهيميــة عممتــها البوســنة واهلرســك بشــأن أمهيــة بنــاء  
ــاء الســالم بعــد      املؤسســات يف إطــار ــج شــامل يرمــي إىل بن

، عقد الس مناقشـة مفتوحـة. وأقـر األمـني     )٩٠٥(انتهاء الرتاع
__________ 

  .٤٤ و ٤٣الصفحتان املرجع نفسه،   )٩٠٠(
  .(أفغانستان) ٩-٧ات املرجع نفسه، الصفح  )٩٠١(
  (سرياليون). ١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٠٢(
  ليشيت). - (تيمور ١٧-١٣ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٩٠٣(
)٩٠٤(  S/PRST/2010/7.  
)٩٠٥(  S/2011/16.املرفق ،  
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ــه املؤسســات يف      ــذي تؤدي ــدور احلاســم ال ــه، بال ــام، يف بيان الع
العنــف.  ط جمــددا يفالســقواســتدامة الســالم واحلــد مــن خطــر 

وشدد على احلاجة إىل تعزيز امللكية والقيـادة الـوطنيتني، لـيس    
ــة، ولكــن أيضــا    فقــط للحكومــات الوطنيــة ومؤسســات الدول
للحكومـــات احملليـــة واهليئـــات التابعـــة هلـــا واتمعـــات احملليـــة 
والقطــــاع اخلــــاص واجلماعــــات النســــائية واتمــــع املــــدين.  

معاجلة مسـألة بنـاء   تجنب أن ي اتمع الدويل أن علىوأضاف 
احللول الـيت تصـلح جلميـع احلـاالت أو     املؤسسات بالسعي إىل 

باعتبارها عملية تقنية؛ بل ينبغـي النظـر إليهـا ومتابعتـها ضـمن      
السياق األوسع للعمليات السياسية يف بلد ما وتطـوره والـتغري   

. وشدد رئـيس جلنـة بنـاء السـالم علـى أن      )٩٠٦(االجتماعي فيه
امللكية الوطنية وتنميـة القـدرات لبنـاء املؤسسـات القابلـة      دعم 

للحياة وحتويلها وإدارا يف أبكر مرحلة ممكنة ينبغـي أن يبقـى   
ــوير دور      ــة تط ــح إىل إمكاني ــة. وأمل ــود اجلماعي يف صــميم اجله
اللجنة من خـالل التشـجيع علـى حتديـد املؤسسـات واآلليـات       

 متر مبرحلـة مـا بعـد    اليت البالغة األمهية املطلوبة جلعل اتمعات
الـرتاع أكثـر مقاومـة وقــدرة علـى معاجلـة التـوترات ومواجهــة       

ــن العنـــف   ــدة عـ ــائل بعيـ ــل )٩٠٧(التحـــديات بوسـ ــم ممثـ . وتكلـ
، فطلـب  )٩٠٨(بلجيكا باسم رؤساء التشكيالت القطريـة للجنـة  
  .)٩٠٩(توثيق التعاون بني الس والتشكيالت القطرية

واتفــق املتكلمــون علــى أن بنــاء املؤسســات يشــكل        
اع. وشـدد االحتـاد   عنصرا هاما يف بناء السالم بعـد انتـهاء الـرت   

الروســي، ومعــه الربتغــال وكولومبيــا، علــى مبــدأ املســؤولية       
__________ 

)٩٠٦(  S/PV.6472٤-٢ ات، الصفح.  
  .١٠و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٠٧(
وبلجيكـــــا  ،بيســـــاو) - غينيـــــا( والربازيـــــل ،األردن (ليربيـــــا)  )٩٠٨(

ــا الوســطى)  ــة أفريقي ــدي)  ،(مجهوري ــدا  ،وسويســرا (بورون وكن
  (سرياليون).

)٩٠٩(  S/PV.6472٣٦ و ٣٥تان ، الصفح.  

. )٩١٠(الوطنية عـن حتديـد أولويـات بنـاء السـالم ونهـج التنفيـذ       
وشــدد متكلمــون آخــرون علــى أمهيــة تــأمني التمويــل احلســن   
التوقيـــت واملســـتدام واملمكـــن التنبـــؤ بـــه بغيـــة احلفـــاظ علـــى  

  .  )٩١١(استمرارية جهود بناء املؤسسات
ويف ختــام اجللســة، اعتمــد الــس بيانــا رئاســيا شــدد    

فيه على أمهية بناء املؤسسات باعتباره عنصـرا أساسـيا يف بنـاء    
السالم، وأكد أن األمم املتحدة واتمع الـدويل حباجـة إىل أن   
يكونا أكثر فعالية وتنسيقا لدى تقييم االحتياجات والتخطيط 

السـتفادة  لالـس   اسـتعداد لى لبناء مؤسسات فعالة، وشدد ع
، يف بشــكل أكــرب مــن الــدور االستشــاري للجنــة بنــاء الســالم  

  .  )٩١٢(مجلة أمور
ــوبر   ١٣   ــرين األول/أكتــــــ  ٣١ إىل ٢٠١٠تشــــــ

: تقارير األمني العام ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر 
بشأن املسائل املواضيعية املتعلقة ببناء السـالم بعـد   

  انتهاء الرتاع

، أجـرى الـس   ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٣يف   
مناقشة للنظر يف التقرير املرحلي لألمني العام عـن بنـاء السـالم    

، ويف تقريـره  )٩١٣(اعيف املرحلة اليت تعقـب مباشـرة انتـهاء الـرت    
. وذكــر األمــني العــام )٩١٤(عــن مشــاركة املــرأة يف بنــاء الســالم

يف بيانه أنه منذ نشر تقريره األويل عن بناء السـالم يف املرحلـة   
__________ 

 ١٧(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة     ١٦املرجع نفسه، الصـفحة    )٩١٠(
  (الربتغال). ٢٥(كولومبيا)؛ والصفحة 

 ٢٠(جنــوب أفريقيــا)؛ والصــفحة  ١٤رجــع نفســه، الصــفحة امل  )٩١١(
  ).سك(البوسنة واهلر ٣٠(نيجرييا)؛ والصفحة 

)٩١٢(  S/PRST/2011/2.  
)٩١٣(  S/2010/386.  
)٩١٤(  S/2010/466.  
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عــدة ، أُحــرز تقــدم يف )٩١٥(الــيت تعقــب مباشــرة انتــهاء النـــزاع
مكاسـب حقيقيـة يف   حتققـت  الـرتاع و  متر مبرحلة ما بعدبلدان 

ت تســتهدف كانــالــيت وصــيات احملــددة الــيت قُــدمت وتنفيــذ الت
ــاء الســالم بصــورة أســرع   جباألمــم املتحــدة   اضــطالع هــود بن

تــزال هنــاك أربعــة جمــاالت تتطلــب  ال غــري أنــه. وأكثــر فعاليــة
االهتمام: (أ) نشـر املمـثلني اخلاصـني مـع أفرقـة الـدعم املدربـة        
 على النحـو املناسـب يف حـاالت األزمـات؛ (ب) تـوفري متويـل      
ميكن التنبؤ به؛ (ج) حتقيق مزيد من التعاون والنهج املشـتركة  
باعتبارهــا األســاس إلقامــة شــراكات أكثــر فعاليــة؛ (د) تعزيــز   

. وذكر رئيس جلنـة بنـاء السـالم    )٩١٦(دور املرأة يف بناء السالم
أمام الس، وقـد   املعروضنيبأن اهليئة قد نظرت يف التقريرين 

يف ذلك أمهيـة تعزيـز امللكيـة     مبا ،برزت عدة نقاط من املناقشة
، وتوضـــيح أدوار ومســـؤوليات خمتلـــف   تنيالـــوطني ةوالقـــدر

اجلهات الفاعلة يف منظومة األمم املتحدة، وتأمني متويل ميكـن  
ووضع خطة عمـل لبنـاء السـالم تكـون      ،التنبؤ به بدرجة أكرب

  .)٩١٧(أكثر استجابة للمنظور اإلنساين
ورحــب املتكلمــون بالتقــدم احملــرز منــذ نشــر التقريــر     

عـدة  ملتكلمـون إىل  األويل. وباإلضافة إىل ذلـك، وفيمـا أشـار ا   
ــدي     ــل بورون ــن قبي ــدان م ــة ،جناحــات يف بل ــا ومجهوري  أفريقي

مــن  مزيــد بــذل ضــرورة علــى شــددوا وســرياليون، الوســطى،
 وامللكيــةة يف ذلــك تعزيــز القــدر مبــا اجلهــود يف جمــاالت عــدة،

ــوطنيتني ــود     ال ــاء الســالم يف تنســيق جه ــة بن ــز دور جلن ، وتعزي
ة مشـاركة املـرأة يف مجيـع    األمم املتحدة املختلفـة وكفالـة زيـاد   

عناصــر بنــاء الســالم. ويف ختــام اجللســة، اعتمــد الــس بيانــا   
رئاسيا رحب فيه بزيادة تنسيق ومتاسـك وتكامـل جهـود بنـاء     

__________ 

)٩١٥(  S/2009/304.  
)٩١٦(  S/PV.6396٥-٢ات ، الصفح.  
  .٦  و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٩١٧(

السالم وشجع على ذلـك، يف مجلـة أمـور، وشـدد علـى أمهيـة       
ــاء        ــة يف بن ــدم املســاواة وبصــورة كامل ــى ق ــرأة عل مشــاركة امل

  .)٩١٨(السالم
، اجتمــع الــس للنظــر يف  ٢٠١١أيار/مــايو  ١٢ويف   

ــدرات       ــار االستشــاريني بشــأن الق ــق كب ــر املســتقل لفري التقري
حاطـة اإلعالميـة الـيت    . ويف اإل)٩١٩(املدنية يف أعقاب الرتاعـات 

قـــدمها رئـــيس فريـــق كبـــار االستشـــاريني املعـــين باســـتعراض  
القدرات املدنية الدولية إىل الس، أوصى بعـدة طـرق لتعزيـز    

، وتوسـيع نطـاق الشـراكات املدنيـة     تنيالـوطني  ةامللكية والقـدر 
ــة، ــا العاملي ــأثرة بالرتاعــات وســائر      مب ــاطق املت ــني املن ــك ب يف ذل

مــة وفعاليــة ءوجعــل اخلــربة والــدعم أكثــر مال  البلــدان الناميــة،
التوقيــت. وفيمــا يتعلــق بــاخلربة والــدعم،   أنســب مــن حيــثو

الحظ أن التحديد الواضح لألدوار واملسؤوليات من شـأنه أن  
ــرات يف       ــز املســؤولية واملســاءلة، وســد الثغ ــى تعزي يســاعد عل
القدرات. وأخريا، شدد علـى أن سـرعة االسـتجابة أمـر هـام،      

مزيـد مـن   مـن  متكـني ممثلـي األمـني العـام يف امليـدان      من خالل 
املرونــة والســلطة لتكييــف خططهــم املتعلقــة بتنفيــذ واليــام.   
ــطالع     ــات باالضـ ــماح للبعثـ ــن السـ ــال، ميكـ ــبيل املثـ ــى سـ فعلـ
بأنشـــطة برناجميـــة معينـــة يف املرحلـــة األوليـــة، كمـــا يف حالـــة  
ــم        ــة األم ــذه بعث ــذي تنف ــي ال ــف اتمع ــن العن ــامج احلــد م برن

 ةوكيلــ أكــدت. و)٩٢٠(املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت   
األمني العام للـدعم امليـداين مـن جديـد أمهيـة القـدرات املدنيـة        
واخلربة الفنية يف مجيع البعثـات الـيت أذن ـا الـس وأوجـزت      
ــى نطــاق       ــاع ــج شــامل عل ــذل مــن أجــل اتب ــيت تب اجلهــود ال

__________ 

)٩١٨(  S/PRST/2010/20.  
)٩١٩(  S/2011/85.  
)٩٢٠(  S/PV.6533٥-٢ات ، الصفح.  
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. وشــدد )٩٢١(تقريــراملنظومــة يف تنفيــذ التوصــيات املقدمــة يف ال
رئيس جلنة بناء السـالم علـى ضـرورة أن تكـون عمليـة حتديـد       

ــات  ــى صــعيد ا األولوي ــة    عل ــدرات مملوك ــن الق الحتياجــات م
وطنيـاً يف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة مـا بعـد الـرتاع، مـع حتســني          
األســلوب الــذي حتــدد وتصــنف بــه القــدرات الوطنيــة واحملليــة  

ــر   . ورحــب أعضــاء ا )٩٢٢(القائمــة ــائج التقري ــا بنت لــس عموم
قضايا واردة فيها، مثل امللكية الوطنيـة  عدة واتفقوا على أمهية 

والشراكات، لكن اآلراء اختلفـت بشـأن جوانـب أخـرى مـن      
ــرعة      ــز سـ ــداعي إىل تعزيـ ــاملقترح الـ ــق بـ ــا يتعلـ ــر. وفيمـ التقريـ

الـس أن  يف أعضـاء   عـدة االستجابة للعمليات امليدانية، أكـد  
يـــد مــن التفاصــيل بشـــأن املقترحــات الـــيت    مثــة حاجــة إىل مز  

ــل  . وذكــر أعضــاء آخــرون يف  )٩٢٣(تطرقــت إىل مســألة التموي
الــس أنــه رغــم أمهيــة تطــوير ونشــر القــدرات املدنيــة، فثمــة    
حاجـــة إىل بـــذل جهـــد لتوضـــيح األدوار واملســـؤوليات فيمـــا 

  .)٩٢٤(يتعلق باجلهة اليت ينبغي أن تقود هذه املبادرات
ــوبر   ٣١يف و   ــرين األول/أكتـــ ــتمع ، ٢٠١١تشـــ اســـ

الس إىل إحاطات قدمتها األمينة العامة املسـاعدة لـدعم بنـاء    
ــة  الســالم، ورئيســة تشــكيلة  ــا التابع ــة  غيني ــاء الســالم.  للجن بن

وأفادت األمينة العامة املساعدة أنه قد مت إحراز تقـدم كـبري يف   
تقرير األول عن بناء السالم يف منذ صدور ال ،العامني املاضيني

أعقاب الرتاع، يف جماالت من قبيـل اختيـار أفرقـة قياديـة أكثـر      
متاســكا لقيــادة جهــود بنــاء الســالم بعــد انتــهاء الــرتاع مباشــرة 
وحتسني اخلربات املدنية. وقالـت إن جهـودا مسـتمرة تبـذل يف     

__________ 

  .٨  و املرجع نفسه، الصفحتان  )٩٢١(
  .٩ه، الصفحة املرجع نفس  )٩٢٢(
 ١٨(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٢٣(

  (االحتاد الروسي).
 ٢٥(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٦املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٢٤(

  ).سك(البوسنة واهلر

ــة     ــل توضــيح األدوار واملســؤوليات يف منظوم ــن قبي جمــاالت م
وظـائف بنـاء السـالم األساسـية ويف     ب فيما يتعلـق ملتحدة األمم ا

إقامـــة شـــراكات مـــع مؤسســـات مـــن قبيـــل البنـــك الـــدويل.   
وأشارت أيضا إىل حدوث تقدم بشـأن مسـألة مشـاركة املـرأة     

إىل اخلـربة   علـى حنـو أكثـر منهجيـة    يف بناء السالم، مع اللجوء 
 اجلنسانية يف جماالت تسوية الرتاع والوساطة. وحـددت أيضـا  

بد من تغيريهـا بسـرعة مـن أجـل زيـادة تعزيـز دور        ال جماالت
. وأفـادت رئيسـة   )٩٢٥(املرأة يف بنـاء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع     

تشكيلة غينيا التابعـة للجنـة بنـاء السـالم أن اللجنـة اعتمـدت،       
ألمم املتحـدة،  باهليكل بناء السالم  ٢٠١٠منذ استعراض عام 

علـى تعزيـز أثـر اللجنـة يف     خريطة طريـق عمليـة املنحـى تركـز     
امليدان. ومشلت األمثلة اليت ذكرا عقـد اجتماعـات مشـتركة    

ــا   ــة املخصصــة لغيني ــا ،بــني التشــكيالت القطري بيســاو، -وغيني
وسرياليون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات   ،وليربيا

واجلرمية، ركزت على اجلرمية املنظمـة واملخـدرات يف أفريقيـا.    
للجنة تعمل أيضا على وضع جمموعة مـن اخلـربات   وقالت إن ا

 الوجـود امليـداين   يشـمل  مبـا  فيما يتعلق مبشاركة األمم املتحـدة 
الوجود الذي يقوده املنسـق  أنواع من ابتداء ، يف أماكن خمتلفة

إىل عمليــات ووصــوال املقــيم ومكاتــب بنــاء الســالم املتكاملــة  
تقــدم . ورحــب أعضــاء الــس عمومــا بال  )٩٢٦(حفــظ الســالم 

احملــرز يف جـــدول أعمـــال بنـــاء الســـالم منـــذ صـــدور التقريـــر  
املرحلــي الســابق. وكــرر أعضــاء الــس تأكيــد أمهيــة امللكيــة   

. وشدد أعضاء آخرون يف الس علـى أن الـس   )٩٢٧(الوطنية
ــات حفــظ الســالم،      ــات واضــحة لبعث حباجــة إىل إصــدار والي

__________ 

)٩٢٥(  S/PV.6643٥-٢ ات، الصفح.  
  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٩٢٦(
ــفحة    )٩٢٧( ــه، الصــ ــفحة  ١٣املرجــــع نفســ ــا)؛ والصــ  ١٥(كولومبيــ

ــال)؛ والصــفحة   ــد)؛ والصــفحة   ١٩(الربتغ (فرنســا)؛  ٢١(اهلن
  (نيجرييا). ٢٧(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ٢٤والصفحة 
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رحلـة بنـاء   وهو ما من شأنه أن يتـيح إرسـاء األسـاس الـالزم مل    
ــاء   )٩٢٨(الســـالم ــرأة يف بنـ ــألة مشـــاركة املـ ــا يتعلـــق مبسـ . وفيمـ

الســالم، دعــا بعــض أعضــاء الــس إىل مواصــلة إدمــاج هــذه   
  .)٩٢٩(اجلهود

  
ــة بنــــاء الســــالم:  ٢٠١١آذار/مــــارس  ٢٣   : جلنــ

  التقدم احملرز والتحديات 

، نظـــر الـــس يف تقريـــر ٢٠١١آذار/مـــارس  ٢٣يف   
. وقـــدم الـــرئيس )٩٣٠(ورـــا الرابعـــةجلنـــة بنـــاء الســـالم عـــن د

السابق للجنة بنـاء السـالم (أملانيـا) التقريـر إىل الـس، وذكـر       
فيـــه أن تقـــدماً قـــد أحـــرز يف تنفيـــذ التوصـــيات املنبثقـــة عـــن   

سيما فيما يتصـل بإنشـاء تشـكيلة     وال ،٢٠١٠استعراض عام 
ــمولة     ــرة املشـ ــا. وخـــالل الفتـ ــة لليربيـ ــدة خمصصـ ــة جديـ قطريـ

 زت اللجنة أيضا على بناء الشـراكات وتعزيزهـا،  بالتقرير، رك
سيما مع املؤسسات املاليـة الدوليـة، وكـذلك مـع األجهـزة       ال

ــية األخــرى لألمــم املتحــدة، مثــل الــس االقتصــادي        الرئيس
 واالجتماعي. ومـع أن اللجنـة متكنـت مـن ربـط عملـها بعمـل       

__________ 

ــنة واهلرســك)؛ والصــفحة    ٩الصــفحة   )٩٢٨( ــال)؛  ١٥(البوس (الربتغ
  ).نسا(فر ٢٢والصفحة 

 ٢٨(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ٢٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٢٩(
  (نيجرييا).

)٩٣٠(  S/2011/41.  

حفـظ السـالم والتنميـة والسياسـية      تاجلهات الفاعلة يف جمـاال 
حتـــديا يتمثـــل يف ضـــمان أن حيظـــى  هـــي تواجـــهامليـــدان، ف يف

عملها مبستوى أعلى من االلتزام السياسـي مـن جانـب الـدول     
ــم املتحــدة    ــا لألم ــادة العلي ــرئيس  )٩٣١(األعضــاء والقي ــاد ال . وأف

احلايل للجنة بناء السالم بأن تواتر جلسات الس بشـأن بنـاء   
اقشـات مهـا خـري    السالم بعد انتهاء حـاالت الـرتاع ونطـاق املن   

دليل على تنامي حس االلتزام لدى الـس مبراعـاة التحـديات    
اليت تواجه البلدان اخلارجـة مـن الـرتاع. وأشـار إىل أن اللجنـة      
تستطيع مساعدة الس على تعميق ذلـك االلتـزام مـن خـالل     
أداء الوظائف االستشارية التالية: (أ) تقدمي منظور مبكـر لبنـاء   

برنامج شامل ومرن إلقامـة شـراكات مـع     السالم؛ (ب) توفري
ــة مــن       ــم البلــدان اخلارج ــة الرئيســية؛ (ج) دع ــات الفاعل اجله
نزاعات املدرجـة يف جـدول أعماهلـا ورصـد التقـدم احملـرز مـن        

. وأقـر أعضـاء الـس    )٩٣٢(حتقيق االستقرار إىل توطيـد السـالم  
بالدور املتزايد األمهية الـذي تضـطلع بـه اللجنـة يف عمليـة بنـاء       
السالم بعد انتهاء الرتاعات، وأثنوا على اجلهود الـيت تبـذهلا يف   
إنشاء تشكيالت قطرية خمصصة لليربيا وغينيا. وحـدد أعضـاء   

ــة،   فيهــا ســبل  مبــا الــس أيضــا عــدة حتــديات تواجههــا اللجن
  التنسيق بفعالية أكرب بني خمتلف اجلهات الفاعلة.

__________ 

)٩٣١(  S/PV.6503٤-٢ ات، الصفح.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣٢(
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  اجللسات: بناء السالم بعد انتهاء الرتاع 

  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
ــالالــــــدعوات   عمــــ

  ٣٧املادة ب
ــالالــــــدعوات   عمــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩املادة ب

  القرار والتصويت  
ــدون  املعارضــون  - (املؤي

ــن  -  ــون عـــــــ املمتنعـــــــ
  التصويت)

              ٦٢٩٩  
نيســــــــان/أبريل  ١٦

٢٠١٠  

ــالة مؤرخــــة    ١رســ
نيســـــــــــــــــان/أبريل 

ــة إىل  ٢٠١٠ موجهـ
ــن   ــام مــ األمــــني العــ
املمثل الدائم لليابـان  
لــدى األمــم املتحــدة 

)S/2010/167(  

ــيس  (أ)بلدا ٢٩   ــاء   رئــ ــة بنــ جلنــ
الســـــالم، واملـــــديرة 
العامـــــــــة للبنـــــــــك 
ــرئيس   ــدويل، والــ الــ
بالنيابة لوفـد االحتـاد   
األورويب لدى األمم 
ــب   ــدة، واملراقـ املتحـ
الــــــــدائم لالحتــــــــاد 
األفريقي لدى األمـم  

  املتحدة

األمني العام، ومجيع 
أعضــــــاء الــــــس، 

  ومجيع املدعوين

S/PRST/2010/7 

٦٣٩٦  
 تشــــرين األول/ ١٣

  ٢٠١٠أكتوبر 

ــي   ــر املرحلــــ التقريــــ
لألمني العام عن بناء 
الســــالم يف املرحلــــة 
ــيت تعقــب مباشــرةً   ال
انتـــــــــهاء الـــــــــرتاع 

)S/2010/386(  

ــاء     (ب)بلدا ١٦   ــة بنــ ــيس جلنــ رئــ
ــيس   ــالم، ورئـــ الســـ
وفــــــــــد االحتــــــــــاد 

  األورويب

األمني العام، ومجيع 
أعضــــــاء الــــــس، 

  ومجيع املدعوين

S/PRST/2010/20 

تقريــر األمــني العــام     
ــرأة   عــن مشــاركة امل
ــاء الســـــــالم  يف بنـــــ

)S/2010/466(  

          

٦٤١٤  
 تشــــرين األول/ ٢٩

  ٢٠١٠أكتوبر 

ــي   ــر املرحلــــ التقريــــ
لألمني العام عن بناء 
الســــالم يف املرحلــــة 
ــيت تعقــب مباشــرةً   ال
انتـــــــــهاء الـــــــــرتاع 

)S/2010/386(  

مشــــــروع القــــــرار  
)S/2010/557(  

مــدير ونائــب رئــيس   
ــاء    ــم بنـ ــب دعـ مكتـ

  السالم

ــرار     ١٩٤٧القـــــــــــــ
)٢٠١٠(  
 ٠-٠-١٥  

تقريــر األمــني العــام     
ــرأة   عــن مشــاركة امل
ــاء الســـــــالم  يف بنـــــ

)S/2010/466(  

          

٦٤٧٢  
ــاين/ ٢١  كـــانون الثـ

  ٢٠١١يناير 

  بناء املؤسسات  
 ١٠رســـالة مؤرخـــة 

ــاير   ــانون الثاين/ينـ كـ
ــة إىل  ٢٠١١ موجهـ

ــام  ــن األمــــني العــ مــ
املمثـــــــــل الـــــــــدائم 
ــك   ــنة واهلرسـ للبوسـ
لــدى األمــم املتحــدة 

)S/2011/16(  

األمــــــــني العــــــــام،    (ج)بلدا ٢٧  
ــاء   و ــة بنـ ــيس جلنـ رئـ

الســــــالم، ونائــــــب 
ــاد    ــد االحت ــيس وف رئ
ــة  األورويب، والقائمــ
باألعمـال بالنيابــة يف  
بعثــة املراقــب الــدائم 

  لالحتاد األفريقي

مجيع أعضاء الـس  
  ومجيع املدعوين

S/PRST/2011/2 
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  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
ــالالــــــدعوات   عمــــ

  ٣٧املادة ب
ــالالــــــدعوات   عمــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩املادة ب

  القرار والتصويت  
ــدون  املعارضــون  - (املؤي

ــن  -  ــون عـــــــ املمتنعـــــــ
  التصويت)

              ٦٥٠٣  
ــارس  ٢٣ آذار/مــــــــ

٢٠١١  

تقريــــر جلنــــة بنـــــاء   
ــا   الســالم عــن دور

  )S/2011/41الرابعة (

ــاء        ــة بنــ ــيس جلنــ رئــ
  السالم

مجيع أعضاء الـس  
  ومجيع املدعوين

  

٦٥٣٣  
أيار/مــــــــــــــايو   ١٢

٢٠١١  

رســالتان متطابقتــان  
 ١٨مؤرختــــــــــــــان 

ــباط/فرباير  شـــــــــــــــ
موجهتــــــان  ٢٠١١

األمـني العـام إىل   من 
ــة   ــيس اجلمعيـــــ رئـــــ
العامة ورئيس جملس 

  )S/2011/85األمن (

رئـــيس فريـــق كبـــار     
االستشـــاريني املعـــين 
باستعراض القدرات 
املدنيــــــة الدوليــــــة،  
ووكيلة األمني العـام  
ــداين،   ــدعم امليــــ للــــ
ــاء    ــة بنـ ــيس جلنـ ورئـ

  لسالما

مجيع أعضاء الـس  
  ومجيع املدعوين

  

٦٦٤٣  
 تشــــرين األول/ ٣١

  ٢٠١١أكتوبر 

ــة         ــة العامــــــ األمينــــــ
املساعدة لـدعم بنـاء   
ــة  ــالم، ورئيســـ الســـ
تشكيلة بنـاء السـالم   

  القطرية لغينيا

مجيع أعضاء الـس  
  ومجيع املدعوين

  

  
 وتايلنـد،  وبـريو،  وبوتسـوانا،  وبنغالديش، وباكستان، اجلديدة، غينيا وبابوا وأوروغواي، ،)اخلارجية وزير( وأفغانستان وأستراليا، ،أرمينيا  (أ)  

 وسـرياليون  والسـلفادور،  النكـا،  وسـري  وروانـدا،  أفريقيـا،  وجنـوب  كوريـا،  ومجهوريـة  ،)، وجزر سليمانالعدل وزير( ليشيت - وتيمور
 ونيبـال،  ومصـر،  وكينيـا،  وكوسـتاريكا،  وكنـدا،  وكرواتيـا،  ،)األورويب لالشـما  بلدان باسم( وفنلندا وغواتيماال، ،الدفاع)، وغانا وزير(

  .واهلند ونيوزيلندا،
ــنغالديش، وبــريو، وتايلنــد، وجنــوب أفريقيــا، وشــيلي،        (ب)   ــدا، وباكســتان، وب ــة التشــيكية، واملغــرب، وأيرلن أســتراليا، والربتغــال، واجلمهوري

  وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، ومصر، ونيبال.
 للجنـة  التابعـة  القطريـة  التشـكيالت  رؤسـاء  باسـم ( وبلجيكـا  وباكستان، وأوكرانيا، وأوغندا، وأفغانستان، وأستراليا، وأرمينيا، ،األرجنتني  (ج)  

ــنغالديش، ،)الســالم بنــاء ــا، وبــريو، وبوتســوانا، وبــنن، وب ــا املتحــدة  ر نائــب( ليشــيت - وتيمــور وتركي ــة ترتاني ــيس الــوزراء)، ومجهوري  ،ئ
ــة ــة، واجلمهوري ــة الدومينيكي ــا، ومجهوري ــا، وصــربيا، وســلوفينيا، كوري ــرب، ومصــر، وكوســتاريكا، وكرواتي ــال، واملكســيك، واملغ  ونيب
  .واليابان ونيوزيلندا،

    
  األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني - ٤٠

  
  عرض عام  
خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، اســتمع جملــس     

األمن إىل إحاطتني من املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة      
يف إطـار  واحـدا  املعين باملخدرات واجلرمية واعتمد بيانا رئاسيا 

. “األخطار الـيت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني     ”البند املعنون 

ة ومتوازنـــة وحبـــث الـــس يف ســـبل التصـــدي بطريقـــة شـــامل
م واألمـن الـدوليني مـن جـراء     ومنسقة لألخطار احملدقـة بالسـال  

  االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة واإلرهاب.  
  




