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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة احلادية والسبعون  الدورة السبعون

   من جدول األعمال 31البند 
   تقرير جلنة بناء السالم

   
 تقرير جلنة بناء السالم عن دورهتا التاسعة  

  
 مقدمة - أوال 

 1645وقــرار جملـس األمــن   60/180ُأعـد ذـ ا التقريــر عمـال بقــرار اجلمعيـة العامـة       - 1
( الل ين ُطلب فيهما من جلنـة بنـاء السـالم أن تقـدم تقريـرا سـنويا عي اجلمعيـة العامـة         2005)

لـس   لكي يتسىن هلا عجراء مناقشة سنوية تستعرض فيها التقرير. وسـيقدمم التقريـر أي ـا عي ا    
( ليكون موضوع مناقشة سنوية. ويغطي التقرير الدورة التاسـعة  2005) 1646عمال بقراره 

 .  2015كانون األول/ديسمرب  31كانون الثاين/يناير عي  1للجنة املعقودة من 
واختــ   65/7  اختــ ا اجلمعيــة العامــة القــرار 2010تشــرين األول/أكتــوبر  29ويف  - 2

(  ومبوجبـهما طلبـا اهلياتـان عي اللجنـة  يف ألـة أمـور        2010) 1947جملس األمن القرار 
أن تـب  يف تقاريرذــا السـنوية التقــدم اتــرذ يف تنصيـ  التواــياا لاا ال ـلة الــواردة يف تقريــر     

  A/64/868-S/2010/393امليسرْين املشارك  عن استعراض ذيكل األمم املتحـدة لبنـاء السـالم )   
املرفــ.(. وبــدأا اللجنــة  اعتبــارا مــن تقريرذــا عــن دورهتــا السادســة  تعــرض يف التقــارير الــ   
تعدذا عن سياساهتا وأنشطتها القطرية اتـددة االـة تنصيـ  التواـياا لاا ال ـلة املنبثقـة عـن        

ــام   ــتعراض ع ــن      2010اس ــور م ــ ا التط ــابقة ذ ــة الس ــارير الثالا ــل التق ــ   . ويعكــس ذيك اي
امل ـــمون والشـــكل  عل اذداد التركيـــء علـــئ أداء الوةـــالس الرليســـية يف الســـياقاا القطريـــة   
اتددة  وعلـئ دور أع ـاء اللجنـة  وال ـالا مـئ اهلياـت  املشـرفت  واملواضـيئ الـ  تناولتـها           

 اللجنة بالبح .  
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ل وعــالوة علــئ للــن  ت ــمن كــل وااــد مــن التقــارير الثالاــة الســابقة جــدول أعمــا  - 3
مستقبليا ليسترشد بـ  عمـل اللجنـة يف الـدورة الالاقـة فيمـا يتعلـ. باألنشـطة القطريـة اتـددة           
واملت ـلة بالسياســاا. ولتعءيـء ا طــار الــ ا ت ـطلئ اللجنــة بهنشــطتها ضـمن   يتمحــور ذــ ا     
ــر الســنوا عــن       ــوارد يف التقري ــة يف جــدول األعمــال املســتقبلي ال ــر اــول العنااــر املبين التقري

(. ويتطـر  ذـ ا التقريـر أي ـا     72-66  الصقـراا  A/69/818-S/2015/174لثامنة )انظر الدورة ا
هليكل األمم املتحدة لبناء السالم وكيصية تعامل اللجنـة مـئ التواـياا     2015الستعراض عام 
 الواردة في .  

  
 عمل اللجنة - اانيا 

نــا األذــدار الرليســية لعمــل اللجنــة التنظيميــة  تــالل دورهتــا التاســعة  كالتــا   كا - 4
ــد مــن الشــصافية ومبنحــئ اســتراتيجي أكــرب          ــة تتســم مبءي اعتمــاد أســاليب عمــل داتــل اللجن

للن جدول أعمال أكثر مرونـة  وذيـادة الشـموليةحت و سـ  الشـراكاا مـئ املنظمـاا         يف مبا
بـراذ ااتياجـاا بنـاء السـالم يف عمليـة التعـايف مـن وبـاء ا يبـوالحت          ا قليمية ودون ا قليميةحت وع

وتنصي  التواياا املنبثقة عـن اسـتعراض بنـاء السـالم. وكـان مـن جمـاالا السياسـة املواضـيعية          
لاا األولوية متويل بناء السـالم والق ـايا اجلنسـانية. واضـُطلئ بالعديـد مـن األنشـطة لتحقيـ.         

ص ملناقشـة ااتياجـاا بنـاء السـالم والـدروت املسـتصادة يف       ذ ه األذدار. وسنحا للجنة فر
العديد من البلـدان ريـا املشـمولة لـدول األعمـال احلـا  للجنـة  مبـا يف للـن بوركينـا فاسـو             
ــوال         ــا  مــن ا يب ــاء الســالم يف عطــار االنتع ــهوض ببن ــدة وال ــومال. وللن ــا اجلدي ــابوا رييني وب

ــا وشــار  يف ا    ذار ــرق أفريقي ــة ري ــيس اللجن ــ      رل ــرض توجي ــدو  بغ ــن ال ــئ للبن ــاع الربي جتم
االذتمام عي ذ ه املسهلة. وعقدا اللجنة جلسة تااـة بشـهن الشـباق وبنـاء السـالم ملناقشـة       

 كيصية األت  بوجهاا نظر الشباق علئ حنو أف ل.
وواالا اللجنة  من تالل تشكيالهتا القطريـة اتـددة ودورذـا االستشـارا األوسـئ       - 5

ــا يف جمــال ال  ــة     نطاق ــدعوة واملواكب ــثالع  وذــي ال ــا األساســية ال سياســاا  االضــطالع مبهامه
وعدامة االذتمامحت وتعباة املوارد وعقامة الشراكااحت و قي. االتسا . وم ـا اللجنـة يف تعءيـء    
الــروابع علــئ املســتور القطــرا مــئ العمــل الربنــاجمي الــ ا يقــوم بــ  اــندو  بنــاء الســالم.     

ماد أساليب عمل أكثر مرونة وأقـل تعقيـدا  مبـا يف للـن     وواالا اللجنة استكشار سبل اعت
( 2014 )اءيران/يونيــ  (1)متابعــة أعمــال دورهتــا الســنوية األوي لالاتصــال بيــوم بنــاء الســالم 

__________ 

ــة املعنــون     14انظــر الصقــرة  (1)  ــدان األع ــاء يف اللجن ــاء ”مــن ععــالن ر ســاء دول واكومــاا البل الســالم  بن
 (.PBC/6/OC/6) “السبيل عي السالم واألمن املستدام 
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و قي. تصاعل وتواال أوا. فيما ب  اجلهاا املعنية يف نيويور  ويف عواام الـدول األع ـاء   
الســالم علـئ ال ـعيد الـدو . وكـا يعكـس الــدور       بشـهن التحـدياا الرليسـية الـ  تواجـ  بنـاء      

التنظيمي للجنة كجانب أساسي من كارستها ملهمتها االستشارية لدر اجلمعية العامـة وجملـس   
اجتماعـاا   2015األمن  نظما اللجنة يف دورهتا السـنوية الثانيـة املعقـودة يف اءيران/يونيـ      

باألنشطة الـ  اضـطلعا  ـا اللجنـة يف      مواضيعية وأترر تااة ببلدان حمددة. وستتاح قالمة
 .(2)وايقة مستقلة سُتنَشر علئ املوقئ الشبكي للجنة

هليكـل بنـاء السـالم      2015وتءامنا الصترة املشمولة   ا التقرير مـئ اسـتعراض عـام     - 6
ــ  تكليــس مبوجــب الصقــرة    ــة العامــة   5ال ــادر ب وقــرار جملــس األمــن   65/7مــن قــرار اجلمعي

ــمرب   15 (. ويف2010) 1947 ــانون األول/ديســ ــااا   2014كــ ــن التح ــ ــا مــ   وانطالقــ
ــن عي          املســبقة ــس األم ــة وجمل ــة العام ــة  أاــال رليســا اجلمعي ــة التنظيمي ــا اللجن ــا   ــ  قام ال
ــ  ــتعراض عــام       األم ــي  جــراء اس ــار املرجع ــام ا ط ــا عليــ  الت ــرر وفقــا    2015الع   وطلب

ام فري. تـرباء استشـاريا معنيـا باسـتعراض     ويف وقا الا.  ع  األم  الع مقترح في . ذو ملا
الســالم  اــير تقريــره وفقــا ملــا ذــو مــب  يف ا طــار املرجعــي. وُقــدم التقريــر            ذيكــل بنــاء 

 اءيـــــران/ 29( عي اجلمعيـــــة العامـــــة وجملـــــس األمـــــن يف    A/69/968-S/2015/490 )انظـــــر
  عــ  رليســا اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن املمثلــْين 2015متوذ/يوليــ   6. ويف 2015 يونيـ  

ــاملة ُوضـــعا     ــة شـ ــة دوليـ ــاركْين لعمليـــة اكوميـ ــرْين مشـ ــتراليا وأنغـــوال ميسـ الـــدالم  ألسـ
 تقرير فري. اخلرباء االستشارا.  يف الستعراض االستنتاجاا والنظر يف التواياا الواردة 

تاجاا وتواـــياا فريـــ. اخلـــرباء االستشـــارا يف عـــدد مـــن  وناقشـــا اللجنـــة اســـتن - 7
أيلول/ســبتمرب  نظــم كــل مــن اكومــة الســويد واملعهــد    29االجتماعــاا ريــا الر يــة. ويف  

املبـادرة  ”الدو  للسالم ومؤسسة داغ مهرشولد القـة نقـا  علـئ املسـتور الـوذارا بعنـوان       
 “احلصـا  علـئ السـالم   ” وء علـئ    اي  مت تسليع ال“اع هنج جديد عذاء بناء السالمبعي ات

تشـرين األول/أكتـوبر  اشـتر  كـل      31 و 30بواص  النشاط األساسـي لممـم املتحـدة. ويف    
ــاء الســالم يف تنظــيم معتكــس ريــا ر ــي علــئ      مــن مؤسســة داغ مهرشــولد ومكتــب دعــم بن

ةصي مستور السصراء مبشاركة رليس اجلمعية العامة  ونالب األم  العام وريامها من كبار مـو 
ــ      ــاح ذــ ا املعتكــس  الــ ا كــان عنوان ــاا ذيكــل األمــم  ”األمــم املتحــدة. وأت  قيــ. عمكاني

ــاء الســالم  اســتعراض عــام    ــا بعــده  2015املتحــدة لبن ــة ملناقشــة   “وم   فراــة ألع ــاء اللجن
  وال ســيما املســالل الرليســية مثــل أمهيــة احلصــا  علــئ الســالم  ودور   2015اســتعراض عــام 

سا  يف األمم املتحدة علـئ ال ـعيد احلكـومي الـدو  واـعيد العمليـاا        اللجنة يف  قي. االت
__________ 

 (2) http://www.un.org/en/peacebuilding. 
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واحلاجة عي ذيادة التمويل املخ ص لبناء السالم وذيادة عمكانية التنبـؤ بـ   مبـا يف للـن متويـل      
اــندو  بنــاء الســالم. وبا ضــافة عي للــن  أاــرا التواــياا الــواردة يف التقريــر علــئ عمــل  

ة. وعمل الـرليس بنشـاط لتنصيـ  التواـياا املتعلقـة ب قامـة شـراكة        اللجنة تالل دورهتا التاسع
 مئ اجلهاا الصاعلة ا قليمية  واعتماد أساليب أكثر مرونة لتسيا عمل اللجنة التنظيمية.  

 
 متابعــة الــدورة الســنوية األوي والتح ــا للــدورة الســنوية الثانيــة )اءيــران/        - ألس 

 (2015يوني  
ــ. أول دورة   - 8 ــن منطل ــدا يف      م ــئ ا طــال  )عق ــد عل ــاء الســالم ُتعق ــة بن ســنوية للجن
  ُنظمـا الـدورة   “الدعم املستدام لبناء السالم  اجلوانب اتليـة والدوليـة  ”( بشهن 2014 عام

توفا متويـل ككـن التنبـؤ بـ  لبنـاء السـالم        ”اءيران/يوني  ملناقشة  23السنوية الثانية للجنة يف 
ناقشـة يف عباهنـا  عل أعقبـا عـن كثـب نشـر تقريـر الصريــ.        . وقـد أتـا ذـ ه امل   “كسـر التقوقـئ  

توايـد  ”  بشهن 2015اءيران/يوني   17املستقل الرفيئ املستور املعين بعملياا السالم  يف 
 (  ووفـرا A/70/95-S/2015/446)انظـر   “قوانا مـن أجـل السـالم  السياسـة والشـراكة والنـات      

بعض ا سهاماا النهاليـة قبـل وضـئ ال ـيغة النهاليـة لتقريـر فريـ. اخلـرباء االستشـارا بشـهن           
استعراض ذيكل بناء السالم. وأتاح االجتماع فراة للدول األع ـاء لبلـورة املءيـد مـن ا راء     
قبل املؤمتر الدو  الثال  لتمويل التنمية  وك لن قبـل وضـئ ال ـيغة النهاليـة ألذـدار التنميـة       

. واستصادا املناقشـة مـن البيـان  اللـ ين أدي  مـا      2015ستدامة يف مرالة الاقة من عام امل
رليس م رر التنمية األفريقي  دونالد كاباوكا  ونالب األمـ  العـام  ومـن عـروض قـدمها      
 البنن الدو  واندو  النقد الدو   واللجنة االقت ادية ألفريقيا  وكثلون عن ا تمئ املدين.  

وركــء الســيد كاباوكــا مالاظاتــ  علــئ التمويــل الــ ا ككــن التنبــؤ بــ  وعــن ذيكــل   - 9
املعونة الدولية ا ءأ  فهبرذ احلاجة عي كصالة خت ـيص األمـوال لبنـاء السـالم. وشـدد علـئ أنـ         

مل يكــن األمــر كــ لن  فــ ن املســاعدة ا لاليــة التقليديــة مــن الطبيعــي أن تتجــ  عي مكافــهة  مــا
ذــو ضــعيس أاــال يف البلــدان اخلارجــة مــن نءاعــاا. وأبــرذ املتكلمــون كــ لن      األداء الــ ا

احلاجة عي احلد من التجء  يف جانب العرض  بتوجي  اجلهود اوق الـربامج الوطنيـة  وللـن    
وعــن طريــ. املؤسســاا الوطنيــة. ولكــي يتحقــ.   “مــن امليءانيــة”بوســالل منــها تــوفا املــوارد 

دار وطنيا القيـادة والر يـة علـئ ال ـعيد السياسـي  ال سـيما       النجاح تتطلب ذ ه الربامج ال  ت
وأن كثاا مـن املؤسسـاا الـ   تـا  عي احلصـا  علـئ السـالم  مثـل تلـن الـ  تشـمل األمـن             
والعدالة واحلكم اتلي  تتسم بطابئ سياسي للغاية. وُسلع ال وء علئ ما يتسم بـ  االسـتثمار   

ومت  ديـد اـندو  بنـاء السـالم علـئ أنـ  أداة ابتـا         يف الوقاية من فعالية مـن ايـ  التكلصـة.   
فعاليتــها مــن ايــ  توجيــ  ذــ ه االســتثماراا عــن طريقهــا  ودعــا املشــاركون عي ذيــادة           

http://undocs.org/ar/A/70/95
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املسامهاا. وُأشا عي أن  ينبغي عيالء مءيد من االذتمام للمـوارد البديلـة لتمويـل بنـاء السـالم       
والتعـــاون فيمـــا بـــ  بلـــدان اجلنـــوق  مبـــا يف للـــن رأت املـــال املقـــدم مـــن القطـــاع اخلـــاص  

 والتحويالا املالية.  
وحبثا الدورة السـنوية أي ـا مسـهلة تعباـة املـوارد اتليـة. وأبانـا املناقشـاا الصـرص           - 10

ــءام          ــئ االلت ــي مؤشــر رليســي عل ــراداا ذ ــادة ا ي ــي أن ذي ــة. وارتا ــوارد اتلي ــا امل ــ  توفرذ ال
اســية للقيــام بــ لن. فهــي تــبين اقــة اجلهــاا الصاعلــة السياســي ببنــاء الدولــة وعلــئ القيــادة السي

الدولية فيما يتعل. بءيـادة االسـتثمار )مـن القطـاع  العـام واخلـاص( ومتكـن مـن تـهم  بـرامج           
والول أكثر استدامة وبقيـادة وطنيـة. بيـد أن اجلهـاا املاحنـة كـثاا مـا تعـارض االسـتثمار يف          

 مســاعدة فنيــة قليلــة دون أن تكــون ذــ ه  نظــم ماليــة مــن ذــ ا القبيــل  أو تقت ــر علــئ تقــد   
العملياا م حوبة با رادة السياسية. وشـدد عـدة مشـارك  علـئ احلاجـة عي بنـاء القـدراا        
علئ املستور دون الوطين ليكون أئ األموال وتقد  اخلدماا أكثر فعاليـة وبـروذا  يف اـ     

ا يــراداا اتليــة  أعــرق رتــرون عــن اعتقــادذم ب مكانيــة وجــود اــالا وطيــدة بــ  ق ــايا  
واملــوارد الطبيعيــة والصســاد. وأشــارا املناقشــاا عي تقريــر الصريــ. الرفيــئ املســتور املعــين          

  ودعا عي ب ل مءيد من اجلهود لـدعم ت ـوع   (3)بالتدفقاا املالية ريا املشروعة من أفريقيا
 عا التجارا.  عدارة املوارد الطبيعية للمساءلة والت دا لق ايا من قبيل التالعب يف التس

  ب ـصتها رليسـة   ويف اخلتام أبرذ كل من وذيرة تارجية السويد  مـارريوا فالسـتروم   - 11
اللجنة  ورليسا اجلمعية العامة وجملـس األمـن احلاجـة عي اسـتراتيجياا علاليـة وأمنيـة متكاملـة        
ومتماسكة يف البلدان اخلارجة من نءاعاا بواس للن وسيلة لتاليف الـنههج ا ـءأة واملتقوقعـة    

ــدورة          ــها نتــالج ال ــن جوانــب كــثاة  أنب ــاء الســالم. وم ــة يف متويــل بن الســنوية للجنــة  املتبع
بالتواياا الـ  وردا يف اسـتعراض ذيكـل بنـاء السـالم ونوقشـا بعـد للـن يف العديـد مـن           

. وكان من ب  املسـالل الرليسـية احلاجـة عي مءيـد     2015اتافل تالل الصترة املتبقية من عام 
مـن  من الدعم الربناجمي لبناء املؤسسـاا ال ـرورية القـادرة علـئ احلصـا  علـئ السـالم  سـواء         

تالل ميءانياا بعثاا اصظ السالم أو ذيادة الدعم املقدم عي اـندو  بنـاء السـالم أو تقـد      
مــوارد عضــافية عي البلــدانحت واحلاجــة عي اســتراتيجياا أمنيــة وعلاليــة متكاملــة لــتاليف التجــء حت  
واحلاجــة عي خت ــيص مـــوارد ل ــمان عيـــالء االعتبــار الكامـــل لبنــاء الســـالم ومنــئ نشـــوق       

اا  مبا يف للن من تالل اندو  بناء السالمحت واحلاجـة عي توجيـ  املءيـد مـن التمويـل      الزناع
عــن طريــ. املؤسســاا الوطنيــة ودعمــا لبنــاء القــدراا الوطنيــة  علــئ اــعيد العوااــم وعلــئ   
ال ــعيد اتلــي  وال ســيما يف جمــا ا األمــن والعدالــةحت واحلاجــة عي املءيــد مــن طرالــ. التمويــل    

__________ 

 .http://www.uneca.org/iffمتاح علئ املوقئ التا    (3) 
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ــثال  مـــ  ــادر القطـــاع اخلـــاص    البديلـــة  مـ ــا بـــ  بلـــدان اجلنـــوق وم ـ ن تـــالل التعـــاون فيمـ
والتحويالا و س  ا يراداا اتليـةحت واحلاجـة عي  سـ  االت ـاالا لتسـليع ال ـوء علـئ        

 النجاااا ال   ققها الوقاية  للن أهنا ال تكون دالما واضحة أو مادية.  
 

 ميةمراعاة وجهاا نظر األطرار الصاعلة ا قلي - باء 
تالل الصترة املشمولة بالتقرير  واالا اللجنة جهودذا الرامية عي تعءيء التعـاون مـئ    - 12

اجلهاا الصاعلة ا قليميـة ودون ا قليميـة يف األنشـطة املت ـلة بالسياسـاا واألنشـطة القطريـة        
ء علـئ  اتددة. ومت يف العديد من املناقشـاا القطريـة اتـددة الـ  عقـدهتا اللجنـة تسـليع ال ـو        

دور بلدان اجلوار واال اد األفريقي واملنظماا دون ا قليمية كعن ـر ااسـم األمهيـة يف دعـم     
العمليــاا السياســية ويف الت ــدا مل ــادر عــدم االســتقرار اتتملــة. وبالتــا   شــددا اللجنــة  
ا بقدر أكرب  يف سيا  اجتماعاا التشكيالا القطرية واملناقشـاا القطريـة اتـددة الـ  عقـدهت     
اللجنـة التنظيميـة  علـئ احلاجـة عي عشـرا  اجلميـئ والتعـاون بنشـاط مـئ الشـركاء ا قليمــي .           

ذ ا ال دد  ناقشـا اللجنـة املرالـة االنتقاليـة يف بوركينـا فاسـو والتمويـل املسـتدام لبنـاء           ويف
السالم يف ال ومال. وُعقدا املناقشاا مببادرة مـن الـرليس وكانـا مثـاال علـئ الكيصيـة الـ         

 ككن  ا للجنة توفا منرب للشركاء ا قليمي  الرليسي .
ووااــل أع ــاء اللجنــة مــن الــدول األفريقيــة بلــورة منظــور عقليمــي لبنــاء الســالم مــن   - 13

تــالل التجمــئ السياســي املنشــه يف الــدورة الســابقة. وســنف العديــد مــن الصــرص لتبــادل ا راء  
ا قليمية يف أعمال اللجنة  منها مهدبة ريـداء   بشهن سبل مراعاة وجهاا نظر األطرار الصاعلة

عمــل نظمهــا رلــيس اللجنــة يف أيار/مــايو ضــما التجمــئ وكثلــي مصوضــية اال ــاد األفريقــي    
واجلماعة االقت ادية لدول وسع أفريقيا واجلماعة االقت ـادية لـدول ريـرق أفريقيـا. ويف تلـن      

 اللجنـــة واال ـــاد األفريقـــي املناســبة  دعـــا عـــدة مشــارك  عي عقامـــة شـــراكة مؤسســـية بــ    
واملنظماا األفريقية دون ا قليمية. والاظ املشاركون أي ـا أن تكـرار اـاالا االنتكـات يف     
أفريقيا بالرريم من االستثماراا اهلامـة ا قليميـة ومـن جانـب األمـم املتحـدة يـدل علـئ رييـاق          

والعوامـــل  التحليـــل النقـــدا لكـــل مـــن األســـباق اجل ريـــة لنشـــوق الزناعـــاا يف القـــارة         
 علئ للن.   املساعدة

وكانــا مهدبــة ريــداء كاالــة نظمهــا الــرليس يف تشــرين األول/أكتــوبر  وضــما فريــ.  - 14
الر ساء والبلدان املدرجة يف جدول األعمال  أول فراة  جـراء مناقشـة مـئ عـدد مـن كثلـي       

ر بـ  اللجنـة   اجلماعاا االقت ادية ا قليميـة بشـهن الطريقـة الـ  ككـن  ـا عقامـة شـراكة أقـو         
وتلن اجلماعاا  ولالستماع عي ررالها بشهن  ـدياا بنـاء السـالم يف املنطقـة دون ا قليميـة      
لكـل منـها  ومناقشـة الكيصيـة الـ  ككـن  ـا للجنـة أن تسـتصيد بشـكل أف ـل مـن نشـاط بنـاء               
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شـتركة  السالم يف تلن املناط. وأن تعءذ قيمت . وشار  يف مهدبة الغـداء كثلـون عـن السـو  امل    
لشـر  أفريقيـا واجلنــوق األفريقـي واجلماعــة االقت ـادية لــدول وسـع أفريقيــا  وأاعـة شــر        
أفريقيا واجلماعة االقت ادية لدول ريرق أفريقيا  واجلماعـة ا لاليـة للجنـوق األفريقـي واهلياـة      

تعءيـء   احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واال اد األفريقـي. ومت بشـكل تـاص عبـراذ احلاجـة عي     
منئ نشوق الزناعاا  وك لن احلاجـة عي اسـتثماراا ككـن التنبـؤ  ـا يف اجلهـود الراميـة عي        
احلصــا  علــئ الســالم. وأعــرق العديــد مــن اجلهــاا الصاعلــة كــ لن عــن احلاجــة عي اســتمرار  

 احلوار بشهن ذ ه املسالل.
املعقـــودة يف ومثلمـــا ُأشـــا عي للـــن أعـــاله  جـــرر تـــالل الـــدورة الســـنوية للجنـــة   - 15
اءيران/يوني  التشديد مرة أترر علئ أمهية عمل اللجنة مئ األطـرار الصاعلـة ا قليميـة      23

مثل م رر التنمية األفريقي واللجنة االقت ادية ألفريقيا  لتلبية ااتياجاا بناء السـالم امللحـة   
ــاء الســال      ــة ال ــوء أي ــا علــئ تواــياا اســتعراض بن ــر اتســاقا. وســلطا اللجن م بشــكل أكث

واستعراض عملياا السالم املتعلقة بهمهية تعءيء روابطنا مئ املنظماا ا قليميـة  وال سـيما يف   
جمال منئ نشوق الزناعاا  وللن يف مناسـباا شـم منـها اجتمـاع الصريـ. العامـل املخ ـص        

 الدبلوماسـية الوقاليـة  ”التابئ  لس األمن املعين مبنئ نشوق الزناعاا يف أفريقيـا والـها بشـهن    
الـ ا تنـاول فيـ  الـرليس الكلمـة       “يف أفريقيا  دور اال اد األفريقي وتعاون  مئ األمم املتحـدة 

 باسم اللجنة.  
وفيما يتعل. باألنشطة القطرية اتددة  اضـطلعا اللجنـة بـدور نشـع وذـام يف تعءيـء        - 16

طنيـة األكثـر   بيسـاو للوفـاء باألولويـاا الو    -اتسا  الدعم ا قليمـي املقـدم عي سـلطاا ريينيـا     
بيساو توليها ذمام األمور يف وضئ تطة للتنميـة تتسـم بر يـة     -عحلااا. وأابتا اكومة ريينيا 
ــدما اــاريا   ــاا رانكــا”طويلــة األجــل عن ــرة   “ت ــة متتــد لصت ــة الوطني   وذــي اســتراتيجية للتنمي

سنواا تركـء علـئ  سـ  احلوكمـة واحل ـول علـئ اخلـدماا األساسـية والق ـاء علـئ            10
عءيء ا فا  االقت ادية. وُأعلن عن بدء ذ ه االستراتيجية يف مـؤمتر الشـركاء الـدولي     الصقر وت

بيساو  ال ا ُعقد يف بروكسل يف رلار/مارت  وب لن مت ترسيخ داللـل عاابيـة    -املعين بغينيا 
فيما يتعل. بهولوياا البلد الشاملة يف جمال بناء السالم. وعي جانب الدعم املقـدم مـن اللجنـة     

ــؤمتر     ــام  تـــالل املـ ــ  العـ ــندو     10ت ـــص األمـ ــن اـ ــاذ مـ ــل اصـ ــ  دوالر كتمويـ ماليـ
الســالم. وولتــدا روح القيــادة الــ  أبــدهتا احلكومــة الثقــة لــدر أع ــاء ا تمــئ الــدو       بنــاء
للـــن البلـــدان ا ـــاورة  و لـــئ للـــن يف اشـــد مـــوارد يف مـــؤمتر بروكســـل قـــدرذا     يف مبـــا
 سبو .  بليون يورو وذو مبلر ريا م 1.2
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ــوذراء          - 17 ــيس ال ــة رل ــرليس حلكوم ــب اــل ال ــة أشــهر عق ــ ا دام االا ــهذ  ال وكــان امل
دومينغوت سيمويس بايرا يف رق/أريسطس اتتبارا وضئ علئ اتن التءام الشركاء الـدولي   

ــا      ــ. االســتقرار يف رييني ــدعم  قي ــ. ب ــا يتعل ــ ا    -وعــءمهم فيم ــة منســقة. ويف ذ بيســاو بطريق
اء السـالم بالكامـل دور الوسـاطة الـ ا اضـطلئ بـ  كـل مـن اجلماعـة          ال دد  دعما جلنـة بنـ  

بيسـاو   -االقت ادية لدول ريرق أفريقيا ومكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السـالم يف ريينيـا   
 لكسب تهييد املنطقة حلل سريئ لمذمة.  

ــة     - 18 ــة ا قليميـ ــاا الصاعلـ ــئ اجلهـ ــها مـ ــا وتصاعلـ ــة تعاوهنـ ــدا  ذادا اللجنـ   ويف بورونـ
للن كياناا األمم املتحدة/اهليااا ال  متثلها واملنظماا ا قليمية يف أفريقيـا. ودعمـا    يف مبا

اللجنة عمل املبعوع اخلـاص لممـ  العـام ملنطقـة الـبحااا الكـربر يف عطـار مواكبـة العمليـة          
/مـايو   االنتخابية يف بوروندا. وتكثس ذ ا االخنراط أاناء األذمـة الـ  انـدلعا يف أواتـر أيار    

ايــ  قــدم املبعــوع اخلــاص بانتظــام عااطــاا عي اللجنــة بشــهن احلالــة يف بورونــدا وبشــهن   
 جهوده الرامية عي تيسا احلوار السياسي أاناء األذمة.  

ــة      - 19 ــة ودون ا قليمي ــادراا ا قليمي ــة دعمهــا للمب ــن  اشــدا اللجن ــئ لل وعــالوة عل
ــئ ســبيل ا     ــن  عل ــدا ولل ــة يف بورون ــة باألذم ــراراا    املتعلق ــ  الق ــئ تنصي ــال  بالتشــجيئ عل ملث

ــابئ       ــا وجملــس الســالم واألمــن الت والتواــياا ال ــادرة عــن ر ســاء دول أاعــة شــر  أفريقي
لال اد األفريقي. ودعا اللجنـة الـدول األع ـاء الرالـدة يف أاعـة شـر  أفريقيـا  وأهوريـة         

ا بشـهن بورونـدا  عي   تزنانيا املتحدة  ب صتها رليس تلن اجلماعـة  وأورينـدا  ب ـصتها وسـيط    
عااطــة األع ــاء بشــهن التقــدم اتــرذ يف اــل األذمــة. ومت خت ــيص أمــوال مــن اــندو  بنــاء   
السالم لدعم نشاط الدعوة ال ا تقوم ب  اللجنة وعمل اال اد األفريقي  وللن بوسـالل منـها   

 ـاد األفريقـي.   متويل مصوضية األمم املتحدة حلقو  ا نسان ال  تعمل مئ املراقب  التـابع  لال 
كما ُت  ا أموال لتكملة اجلهود ا قليمية بدعم جهود احلـوار الـوطين املب ولـة مـن تـالل      

 منظماا ا تمئ املدين للربع ب  خمتلس مبادراا احلوار اتلية.  
وتالل ذيارت  عي بوروندا  يف تشرين الثـاين/نوفمرب  قـام رلـيس تشـكيلة بورونـدا       - 20

ا وأهورية تزنانيا املتحدة  ايـ  أجـرر مناقشـاا مثمـرة مـئ وذيـر دفـاع        أي ا بءيارة أوريند
أورينــدا كريســبوت كيونغــا  الــ ا كلصــ  رلــيس أورينــدا  يــوورا كاريوتــا موســيصيين  بقيــادة   
عملية الوساطة ال  تقوم  ـا أاعـة شـر  أفريقيـا. ويف دار السـالم  تبـادل الـرليس ا راء مـئ         

ــا املتحــدة    ــة تزناني ــة     ســلطاا أهوري ــ  ا قليمي ــة لءيارت ــدا. وكمتابع ــة يف بورون بشــهن احلال
 أجرر الرليس مشاوراا مئ البنن الدو  واندو  النقد الدو  يف واشنطن العاامة.
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ويف أهوريــة أفريقيــا الوســطئ  اعُتمــدا عقــب منتــدر بــانغي عــدة تواــياا  ــدد   - 21
واالا تشكيلة أهورية أفريقيـا  أولوياا السلطاا االنتقالية يف األجل  الق ا واملتوسع. و

الوسطئ التابعة للجنة تشجيئ املناقشـاا املصيـدة فيمـا بـ  أيـئ أاـحاق امل ـلحة الرليسـي          
 در  قي. تواف. ا راء علئ ال ـعيد السياسـي يف سـيا  تلـن األولويـاا. يف ذـ ا ال ـدد         

كسـب التهييـد ا قليمـي    شجعا اللجنة اجلهود املتسقة لتوطيد امللكية الوطنيـة لءمـام األمـور و   
فيما يتعل. باالنتقـال مـن أذـدار بنـاء السـالم يف األجـل املتوسـع عي أذـدار بنـاء السـالم يف           
األجل الطويـل. يف االجتمـاع الرفيـئ املسـتور بشـهن أهوريـة أفريقيـا الوسـطئ  الـ ا عقـده           

ــام يف   ــ  الع ــوبر   1األم ــة وا  2015تشــرين األول/أكت ــر الشــؤون اخلارجي ــاون   ألقــئ وذي لتع
للمغـرق  اـالح الـدين مـءوار  كلمـة نيابـة عـن أع ـاء تشـكيلة أهوريـة أفريقيـا الوسـطئ              
ــاح        ــد. وأت ــة يف البل ــة السياســية االنتقالي ــة دعمــا للعملي ــئ اخنــراط اللجن ســلع فيهــا ال ــوء عل
االجتماع فراة ألاحاق امل لحة الرليسي   مبـن فـيهم املنتمـون عي املنطقـة دون ا قليميـة       

ة تهكيد التءامهم عذاء أهوريـة أفريقيـا الوسـطئ وعذاء اسـتعادة السـالم واالسـتقرار علـئ         عاد
 املدر الطويل يف البلد.

وعالوة علئ للن  دعا اللجنة كال من املمثل اخلـاص لممـ  العـام  رلـيس مكتـب       - 22
شـهن األذمـة يف   األمم املتحدة ا قليمي لوسع أفريقيا وكثل األمم املتحدة يف الوساطة الدولية ب

أهورية أفريقيا الوسطئ  واملمثـل اخلـاص لممـ  العـام ورلـيس بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة          
املتعــددة األبعــاد لتحقيــ. االســتقرار يف أهوريــة أفريقيــا الوســطئ عي تقــد  عااطــة لتشــكيلة    

ا القيممـة  أهورية أفريقيا الوسطئ يف عدة مناسباا. وقد أطالعا األع اء علـئ وجهـاا نظرمهـ   
ــنقص          ــوعي ب ــادة ال ــئ ذي ــة بنشــاط أي ــا عل ــا اللجن ــئ. وعمل ــئ أرض الواق ــة عل بشــهن احلال
التمويل  وال سيما لالنتخاباا. ويف ذ ا السيا   ُت  ا أمـوال مـن اـندو  بنـاء السـالم      
لــدعم منتــدر بــانغي  باالســتصادة مــن الوســاطة ا قليميــة  وُت  ــا أي ــا أمــوال  ب ــورة    

 ملية االنتخاباا يف وقا كان في  نقص التمويل ذو العقبة الرليسية.استثنالية  لدعم ع
ووطدا اللجنة عالقتها البناءة مئ املمثل اخلـاص لممـ  العـام ورلـيس مكتـب األمـم        - 23

املتحدة لغرق أفريقيا لدر تنصي  واليتـها يف ريينيـا  ايـ  واكبـا العمليـة االنتخابيـة وجهـود        
فر رلــيس اللجنــة عي البلــدان الثالاــة املت ــررة مــن ا يبــوال يف  التعــايف مــن وبــاء ا يبــوال. وســا

أيار/مايو وذار أي ا داكار اي  ناقش مئ املمثل اخلاص أار ا يبوال علئ العمليـاا السياسـية   
 قليمي يف جهود التعايف من وباء ا يبوال.  ا يف املنطقة وفرص االستصادة من النهج 

اخلـاص لممـ  العـام ورلـيس مكتـب األمـم املتحـدة        وعالوة علـئ للـن  قـدم املمثـل      - 24
لغرق أفريقيا عااطاا منتظمة عي تشكيلة ريينيا التابعة للجنة بشهن جهوده يف مواكبـة عمليـة   
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احلوار يف ريينيا  قبـل االنتخابـاا الرلاسـية. وقـدما التشـكيلة  مـن جانبـها  املشـورة والـدعم          
بلدان  وللن بوسالل شم منـها البيانـاا الـ     للممثل اخلاص فيما خيص دوره يف احلوار ب  ال

ــايو عي        ــن أواتــر أيار/م ــا  م أاــدرهتا. واجتمعــا رليســة التشــكيلة  تــالل ذيارهتــا عي رييني
مستهل اءيران/يوني   مئ املمثل اخلاص لمم  العام. وأكد كـل منـها الرسـالل ال ـادرة عـن      

ــة احلا ــة  ا تــر بشــهن احلاجــة امللحــة عي توافــ. يف ا راء اــول الق    ــايا العالقــة لاا األمهي
بالنسبة  جراء االنتخاباا الرلاسية يف كنس السالم. وأعربا تشكيلة ريينيا التابعة للجنة عـن  
ــاا       ــن   جــراء االنتخاب ــ  يف رق/أريســطس  وبعــد لل ــ ا مت التواــل علي دعمهــا لالتصــا  ال

 الرلاسية بطريقة سلمية يف تشرين األول/أكتوبر.
 

 االذتمام وعبقا ه من با علئ ا اار الطويلة األجل لتصشي وباء ا يبوالتركيء  -جيم  
أدا اللجنـة  تــالل الصتـرة املشــمولة بـالتقرير  دورا ذامــا يف لصـا االنتبــاه عي ا اــار      - 25

املترتبة علئ أذمة وباء ا يبوال من اي  بناء السالم  فهتااا منـربا اكوميـا دوليـا السـتجابة     
األجل. وأوضحا ا جراءاا اجلماعيـة واحلاذمـة الـ  اختـ هتا الـدول األع ـاء       شاملة وطويلة 

تالل املراال املبكرة من تصشي وباء ا يبوال الطر  ال  ككن  ا للجنة استغالل ما تتمتـئ بـ    
من نقاط القوة السياسية. فقد ساعدا علئ توليد اسـتجابة مـن ا تمـئ الـدو  وسـالر أقسـام       

تحـدة  تااـة فيمـا يت ـل بـالتركيء علـئ املخـاطر الـ  تشـكلها األذمـة علـئ            منظومة األمم امل
مكاســب بنــاء الســالم الشــاملة الــ  اققتــها البلــدان الثالاــة األكثــر ت ــررا. وقــد تعــءذ الــدور 
القيـادا الـ ا قامـا بــ  اللجنـة يف وقـا مبكــر بص ـل التمويـل املخ ــص مـن اـندو  بنــاء          

ة سريعة لغرض سد اغراا التمويل املرتبطة بـالتوتراا  السالم ال ا أتيف من تالل ععادة برجم
ــدان        ــوافرة للبل ــوارد الكــباة املت ــرريم مــن امل ــئ ال ــدأا تظهــر عل ــ  ب ــة والسياســية ال االجتماعي
املت ررة من ا يبـوال لغـرض االسـتجابة ال ـحية. ودعمـا عمليـة ععـادة الربجمـة يف سـااليون          

األمنيـة املشـاركة يف االسـتجابة ال ـحية  أمـا يف      ضمان الكصـاءة املهنيـة لـدر العنااـر الصاعلـة      
ريينيا  فقد أعاد ال ندو  برجمة جءء من موارده للمساعدة يف منئ اوادع العنـس يف املنـاط.   
املت ررة من ا يبوال  وال سيما منطقة ريينيـا الغابيـة  الـ  ُأعلنـا يف وقـا الاـ. أول منطقـة        

ــة    ــيم األمــم املتحــدة لتــهاا تصشــي ا يبــوال يف   تاليــة مــن ا يبــوال يف البلــد. وتابعــا اللجن تقي
ــا          ــاعي واالنتع ــية  والتماســن االجتم ــي  واملؤسســاا السياس ــن واحلكــم اتل جمــاالا األم
االقت ادا  مئ عيالء االعتبار التباع هنج عقليمي شامل وأطول أجـال. ونتيجـة لـ لن  ت ـمن     

ا األمـم املتحـدة ا ـاالا الرليسـية الـ       ا طار املرجعي ملبادراا التعايف مـن ا يبـوال الـ  قادهتـ    
 اددهتا اللجنة.
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وكشس تصشـي ا يبـوال عـن  ـدياا مسـتمرة وواسـعة النطـا  يف جمـاالا احلـد مـن            - 26
الصقر واحل ول علئ التعليم وفرص العمل للشباق. ولـ لن  لـواظ أي ـا أن ضـمان السـالم      

الزناعـــاا ســـيتطلبان اســـتمرار  املســـتدام يف البلـــدان املت ـــررة واحلـــد مـــن ااتمـــاالا  ـــدد 
االستثماراا يف ذ ه ا االا ويف تـدابا لتعءيـء الثقـة يف مؤسسـاا الدولـة. وراـب الـرليس        
باالذتمام ال ا أعرق عن  كثا من أاـحاق امل ـلحة بتجديـد التعـاون دون ا قليمـي  علـئ       

مـن ا يبـوال. ومت عبـراذ     النحو املـب  يف اسـتراتيجية ا ـاد هنـر مـانو ا قليميـة املشـتركة للتعـايف        
احلاجـة عي اتبـاع منظومــة األمـم املتحــدة وا تمـئ الـدو  )مبــا يف للـن اجلهــاا املاحنـة( هنجــا        
أكثر مشوال ومنسـقا ب اكـام عذاء جهـود التعـايف مـن ا يبـوال  وللـن تااـة يف االجتماعـاا          

ن التربعـاا الـ ا دعـا عي    الرفيعة املستور املعقودة الاقا بشهن ا يبوال  مبـا فيهـا مـؤمتر ععـال    
 .2015عقده األم  العام يف متوذ/يولي  

ــوعي      - 27 ولتــوفا اســتجابة أكثــر اتســاقا لمذمــة واحلصــا  علــئ الــءتم ورفــئ مســتور ال
بق ايا بناء السالم علئ املـدر الطويـل يف ت ـم أذمـة اـحية  اعتمـدا اللجنـة طريقـة مرنـة          

املت ـررة ور سـاء التشـكيالا لاا ال ـلة يف عطـار      لالخنراط أعا ب  كثلي البلدان الثالاـة  
اللجنـة التنظيميــة. ويف ذــ ا ال ــدد  عقـدا اللجنــة فــور عــودة الـرليس مــن ذيارتــ  عي ريــرق    

نيســان/أبريل. ويف ذــ ه اجللســة االســتثنالية  ســلع برنــامج  14أفريقيــا  جلســة اســتثنالية يــوم 
لتحـدياا الـ  مت  ديـدذا يف جمـاالا     ال ـوء علـئ بعـض الثغـراا وا     (4)األمم املتحدة ا لـالي 

احلكم وبناء السالم والوةالس احلكومية األساسية ضمن اخلطع الوطنية للتعـايف مـن ا يبـوال     
مبــا يف للــن اصــء العالقــة بــ  الدولــة وا تمــئ  وتشــجيئ املشــاركة املدنيــة وتعءيــء ا تمعــاا  

ــامج ا    ــوي مســاءلة احلكومــة. وأكــد الربن ــ  تت ــورة   املتماســكة ال ــة  ســ  بل  لــالي أي ــا أمهي
أذــدار بنــاء الســالم يف مرالــة مــا بعــد ا يبــوال  الــ  تقت ــر يف اخلطــع الوطنيــة علــئ األمــن  
وا دارة. ووافقا اللجنة علئ أن يشار  الرليس يف اجتماعاا الربيئ للبنـن الدو /اـندو    

رليسـية  مبـا يف للـن ضـرورة     النقد الدو  بشهن التعايف من ا يبوال لنقل عدد من التواياا ال
أن يظل ا تمئ الدو  ملتءما عذاء ريينيا وليربيا وسااليون ل مان تلبية ااتياجاا بناء السـالم  

 اهلامة يف مرالة التعايف.
__________ 

املكرسـة ملكافحـة فـاوت ا يبـوال  وجـ  رلـيس اللجنـة        يف عطار متابعة نتـالج العديـد مـن اجتماعـاا اللجنـة       (4) 
  يطلب فيها أن  را األمم املتحـدة تقييمـا ألاـر    2014تشرين الثاين/نوفمرب  25رسالة عي األم  العام  يف 

ءاع يف سـااليون وريينيـا وليربيـا. وشـدد الــرليس يف     ـفـاوت ا يبـوال علـئ جهـود بنـاء السـالم بعــد انتـهاء النـ        
األمهيـة الـ  توليهـا اللجنـة ل اـار املترتبـة علـئ تصشـي املـرض يف جمـاالا األمـن واحلكـم اتلـي                رسالت  علئ

واملؤسساا السياسية واالنتعا  االقت ادا  والتماسن االجتمـاعي. وأبلـر األمـ  العـام اللجنـة  يف رسـالت        
املتحــدة ا لــالي ســيقود ردا علــئ رســالتها  بــهن برنــامج األمــم  2014كــانون األول/ديســمرب  17املؤرتــة 

 مبادراا األمم املتحدة املتعلقة بالتعايف من ا يبوال.
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ويف عـــدد مـــن املناســـباا  قـــدما تشـــكيالا ريينيـــا وليربيـــا وســـااليون معلومـــاا   - 28
من النتـالج اهلامـة هلـ ه املناقشـاا عدرا  أن     مستكملة بشهن األذمة عي عموم األع اء. وكان 

مشاركة اللجنة يف مرالة التعايف مـن ا يبـوال كـ لن يـتع  أن تسترشـد بالـدروت األساسـية        
املستصادة مـن االسـتجابة ألذمـة ا يبـوال  مبـا فيهـا الـدروت املتعلقـة بـدور القيـادة وتـو  ذمـام             

ليـة  وضـرورة اتبـاع هنـج عقليمـي  وفراـة       األمور علـئ ال ـعيد الـوطين واـعيد ا تمعـاا ات     
احلصا  علئ مشاركة دوليـة واسـعة النطـا . وطلـب أاـحاق امل ـلحة الوطنيـون أن توااـل         
اللجنــة الــدعوة عي عيــالء االذتمــام الــدو  وللــن للحصــا  علــئ الــءتم وضــمان وفــاء ا تمــئ  

ــدور يف      ــام ب ــئ القي ــة عل ــ . وجــرر تشــجيئ اللجن ــ  وتعهدات ــدو  بالتءامات ــاا   ال دعــم األولوي
الرليسية لبناء السالم يف جهود التعايف الوطنية. وقد تطلـب ذـ ا جهـودا أاعيـة مـن قبـل كـل        
أع اء اللجنة فيما يتعل. بالتعريس بهولوياا بناء السالم يف أيـئ اتافـل لاا ال ـلة والعمـل     

 يف جماالا مءاياذم النسبية املختلصة.
ــوال التحــدياا ا   - 29 ــتع  أن    وكشــصا أذمــة ا يب ــ  ي ــد الســالم وال لعالقــة املت ــلة بتوطي

يعاجلهــا ا تمــئ الــدو . ويف ذــ ا ال ــدد  أكــد االجتمــاع ريــا الر ــي علــئ مســتور اخلــرباء  
أيار/مــايو علــئ الــدور اهلــام الــ ا ككــن أن تقــوم بــ    21الــ ا عقدتــ  تشــكيلة ســااليون يف 

. مـئ أيـئ اجلهـاا الصاعلـة املعنيـة يف      اللجنة يف تقد  املشورة بشهن السياساا وتعءيء التنسي
 اجلهود الرامية عي بناء القدراا.

وراــدا اللجنــة عــن كثــب جهــود التعــايف اجلاريــة يف ســااليون  رتــ ة يف االعتبــار   - 30
التطوراا السياسية واالجتماعية واالقت ادية يف البلـد  وال سـيما مـن تـالل عاـدار البيانـاا       

ــة   ــا الر ي ــد االجتماعــاا ري ــة     وعق ــان هتنا ــة بي ــانون األول/ديســمرب  أاــدرا اللجن . ويف ك
حلكومـة وشــعب سـااليون علــئ ععـالن البلــد تاليـا مــن ا يبـوال. وعــالوة علـئ للــن   ــول       

كانون األول/ديسمرب عي منـرب أـئ بـ  كثلـي احلكومـاا       7االجتماع ريا الر ي املعقود يف 
رق أفريقيا  وا اد هنـر مـانو  وعدارة الشـؤون    واال اد األفريقي  واجلماعة االقت ادية لدول ري

السياسية باألمانة العامة/مكتب األمم املتحدة لغرق أفريقيا  وبرنـامج األمـم املتحـدة ا لـالي      
وفري. األمم املتحدة القطرا  مبن يف للن املنس. املقيم بالنيابة. ويسرا املناقشة ععـادة النظـر   

جنة يف مرالة التعـايف بسـااليون والتقـدم اتـرذ يف مرالـة      يف استراتيجية متماسكة الخنراط الل
 ما بعد تقليص بعثة األمم املتحدة.

 
  س  أداء املهمة االستشارية لدر اجلمعية العامة وجملس األمن والتصاعل معهما - دال 

واالا اللجنة حب  السبل الكصيلة بتعءيء املهمة االستشارية املنوطة  ا لدر اجلمعيـة   - 31
العامة وجملس األمن وبتحس  تصاعلها معهما. واتبعا االاة مسـاراا يف عالقاهتـا مـئ ا لـس     
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ذي  )أ( جلسـة التحـاور ريـا الر يـة الرابعـة الـ  اشـتر  يف تنظيمهـا كـل مـن رلـيس ا لـس             
ورلــيس اللجنــةحت )ق( وعقــد اجتماعــاا تقيــيم دوريــة علــئ مســتور اخلــرباء نســقتها ماليءيــاحت 

 اطاا ر ية عي ا لس بشهن املسالل القطرية اتددة واملواضيعية.  ) ( وتقد  عا
وُعقدا جلسة التحاور ريا الر ية ب  أع اء جملس األمن ور ساء اللجنـة والبلـدان    - 32

اءيران/يوني . وأتاح ذ ا االجتماع ال ا دعي عليـ  نالـب    25املدرجة يف جدول أعماهلا يوم 
فراة ملناقشة السبل العمليـة لتعءيـء دور اللجنـة يف املسـتقبل دعمـا      األم  العام لتقد  عااطة  

للمجلــس. ومت التشــديد بوجــ  تــاص علــئ دورذــا االستشــارا بعــد أن يــهلن ا لــس بعمليــة   
ســالم  وتــالل مرالــة تقلــيص البعثــة ونقــل مســؤولياهتا ومــا بعــد فتــرة وجــود البعثــة. وأبــرذ   

ا يت ل با لس  وذو دور يتمحـور اـول تعءيـء    االجتماع طبيعة الدور االستشارا للجنة فيم
اجلهود الرامية عي منئ الوقوع يف الزناعاا واالنءال  فيهـا جمـددا. فمـن تـالل تـوفا املشـورة       
املاللمــة الــ  تراعــي الســيا  املعــ   ككــن للجنــة أن تكصــل مراعــاة األولويــاا الوطنيــة لــدر    

التشديد أي ا علـئ الـدور التنظيمـي للجنـة  مـئ      ت ميم وتنصي  الوالية ال  ينيطها ا لس. ومت 
مالاظــة أن اللجنــة لــدر أعهــا بــ  األطــرار الصاعلــة األمنيــة وا لاليــة  مبــا يف للــن علــئ     
ــداوالا        ــاء الســالم يف م ــئ عدرا  منظــور لبن ــادرة عل ال ــعيدين ا قليمــي ودون ا قليمــي  ق

ركيـء علـئ مرالـة تقلـيص النشـاط      ا لس. وأشـا عي أن اللجنـة ككـن أن تقـوم  يف سـيا  الت     
ــة         ــاا ا قليميـ ــام املنظمـ ــ  اذتمـ ــئ توجيـ ــا  علـ ــم يف احلصـ ــدور ااسـ ــؤولياا  بـ ــل املسـ ونقـ
واملؤسساا املالية الدولية اوق األولوياا الوطنيـة لبنـاء السـالم. وأشـارا املناقشـاا أي ـا       

 أاو  أانــاء عي أمهيـة اخنـراط اللجنـة كلمـا رأر بلـد مـا أنـ  ككـن أن يسـتصيد مـن الـدعم الـد            
 ول سياسي. وفيما يتعل. بـالطرال. العمليـة لتعءيـء الـدور االستشـارا للجنـة  أواـئ بعـض         
املشارك  مبءيد من التصاعل املنتظم مئ ا لس ومبءيد من التخطيع التطلعي للءيـاراا امليدانيـة   

يف اســتعراض املقبلـة  قبـل انعقـاد مناقشـاا ا لـس. ومثلمــا ُأبـرذ للـن يف التواـياا الـواردة          
ذيكل بناء السالم  ف ن اندو  بناء السالم ب مكان  أي ا تقد  الـدعم تـالل مرالـة تقلـيص     
البعثة  للمساعدة يف نقل مهام دعم بناء السالم املستمرة من عمليـاا السـالم عي أفرقـة األمـم     

 املتحدة القطرية ال  تدعم املواكبة السياسية من قبل اللجنة.  
رلار/مـارت  انتخبـا اللجنـة التنظيميـة ماليءيــا      11ا الر ـي املعقـود يف   ويف اجتماعهـ  - 33

خلالفة رواندا كمنس. لعمليـة التقيـيم الدوريـة للمهمـة االستشـارية للجنـة فيمـا يتعلـ. بطريقـة          
تشـرين   20التصاعل مئ جملس األمـن. ويف اجتمـاع ريـا ر ـي علـئ مسـتور اخلـرباء عقـد يف         

ــة يف    الثــاين/نوفمرب  ركــءا عمليــة ال  ــة فيمــا يتعلــ. باحلال ــيم علــئ الــدور االستشــارا للجن تقي
بيسـاو وليربيـا. وأبـرذا املناقشـة العمـل اهلـام        -بوروندا وأهورية أفريقيـا الوسـطئ وريينيـا    
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ال ا قامـا بـ  اللجنـة مـن تـالل بعـض تشـكيالهتا واحلاجـة ألن تظـل العالقـاا بـ  اللجنـة             
علئ أمهية ترسـيخ عـادة اـوار ريـا ر ـي علـئ       وا لس مرنة وعملية. وأكد بعض املشارك  

عدة مسـتوياا مـن أجـل تعءيـء الـدور االستشـارا للجنـة. فـاحلوار مـئ رلاسـة ا لـس بشـهن             
ختطــيع األنشــطة املســتقبلية ككــن أن يســاعد يف ضــمان تقــد  اللجنــة ملشــورهتا يف الوقــا          

واالها بشـكل مـرن مـئ    املناسب. وارتهر بعض املشارك  أي ا أن ع وية اللجنة املتنوعة وت
ــة أعمــال ا لــس يف     ــا دورا مهمــا يف تكمل ــة ككــن أن يؤدي ــة ودون ا قليمي املنظمــاا ا قليمي

 سياقاا قطرية حمددة.
وفيمــا يتعلــ. بتقــد  ا ااطــاا املواضــيعية واملتعلقــة ببلــدان حمــددة عي جملــس األمــن   - 34

ــة ا لــس يف عــدد مــن املناســباا. فصــي     ــيس  كــان 19تاطبــا اللجن ــاير  أكــد رل ون الثاين/ين
اللجنة  أاناء مناقشاا ا لـس بشـهن التنميـة الشـاملة للجميـئ يف سـبيل اـون السـالم واألمـن          
ــاء الســالم. ويف ذــ ا        ــب بن ــا أساســيا مــن جوان ــاره جانب ــة الشــمول باعتب ــئ أمهي ــدولي   عل ال

هتـم شـواريل ا لـس    ال دد  أشار عي أن اللجنة قادرة علئ تقـد  املشـورة بشـهن املسـالل الـ       
واجلمعية العامة  مثل الطر  ال  تساذم  ا التنمية االجتماعية واالقت ادية الشـاملة يف السـالم   

 واألمن وتقلل من ااتماالا نشوق الزناعاا العنيصة أو االنءال  فيها من جديد.
صتواـة  تشرين الثـاين/نوفمرب  قـدم الـرليس عااطـة عي ا لـس  يف مناقشـت  امل       17ويف  - 35

اـون السـالم واألمـن    ”بشهن األمن والتنمية واألسباق اجل رية للـزناع  تتعلـ. بالبنـد املعنـون     
. ولكر الـرليس يف عااطتـ  االاـة  ـوالا يـتع  أن  ـدع مـن أجـل احلصـا  علـئ           “الدولي 

السالم. فهوال  ينبغي أن يكون منئ وقوع الـزناع واالنـءال  فيـ  مـن جديـد يف اـدارة عمليـة        
اط األمم املتحدة  وأن يقوم علئ عدرا  أن بناء السالم ذو يف املقـام األول عمليـة سياسـية    اخنر

تتطلب اخنراطا مطردا وطويل األجل. ويف ذ ا ال دد  الاـظ الـرليس أن عمليـة بنـاء السـالم      
واحلصــا  عليــ  تســتغر  وقتــا وأن ذنــا  ااجــة لتكييــس رفاقنــا باالنتقــال مــن دوراا الــربامج  

سـنة.   30عي  15سـنواا  عي أطـر متتـد لصتـرة تتـراوح مـن        5عي  3  تـدوم مـن   القياسية الـ 
واانيا  أكد أن السـالم ال ككـن أن ينشـه عال مـن داتـل ا تمعـاا وينطلـ. مـن ملكيـة وطنيـة           
شاملة لءمام األمور. وأضار أن اللجنة تشـكل منتـدر فريـدا وشـامال ايـ  تتـاح للسـلطاا        

لشركاء الدولي   مبا يف للن اجلهاا الصاعلـة ا قليميـة. وأتـاا     الوطنية الصراة للتصاعل مئ ا
شدد الرليس علئ أمهية الـدور الـ ا ككـن أن تؤديـ  اللجنـة يف تيسـا هنـج متسـ. تتبعـ  أيـئ           

 اجلهاا الصاعلة الدولية للت دا بصعالية لمسباق اجل رية للزناع.
ــة       - 36 ــة  قــدم ر ســاء التشــكيالا القطري ــدان معين ــ. با ااطــاا اخلااــة ببل وفيمــا يتعل

اتددة عي ا لـس معلومـاا موضـوعية مسـتكملة بشـهن األولويـاا الرليسـية لبنـاء السـالم يف          
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البلدان املعنية. وخب وص ليربيا  وااـل الـرليس التهكيـد علـئ ضـرورة احلصـا  علـئ مكاسـب         
ما يف ضوء جهود التعايف من ا يبـوال وتقلـيص بعثـة األمـم املتحـدة      السالم وترسيخها  وال سي

ــر اتســاقا وتكــامال ملعاجلــة ذــ ه        ــة وجــود عطــار أكث ــرليس أي ــا علــئ أمهي ــا. وأكــد ال يف ليربي
 التحدياا  وشدد علئ العمل اهلام ال ا ت طلئ ب  اللجنة يف ذ ا ال دد.

ــا    - 37 ــيس تشــكيلة رييني ــ     -وأكــد رل ــل   بيســاو  يف عااطت ــن املعقــودة يف أوال لــس األم
  بعد عقـود مـن   2014  تصا ل  خب وص البلد يف وقا ولتدا في  انتخاباا عام فربايرشباط/

عدم االستقرار السياسي  شعورا عاما بهن الصراة ساحنة وذمخا للم ي قدما  علئ الرريم مـن  
ســب االســتقرار العوامــل املعروفــة جيــدا املتمثلــة يف اســتمرار ذشاشــة املؤسســاا. ولكــن مكا  

بيسـاو    - عانا من نكسة تطاة يف اءيران/يوني   عندما أف ا اخلالفاا ب  رليس ريينيا
توسـي  مـاريو فـاذ  ورلــيس وذراء البلـد  دومينغـوت سـيمويس بايــرا  عي قيـام الـرليس حبــل         
احلكومة بدعور عدم  قي. نتـالج ملموسـة يف تنصيـ  ا اـالااا. وأعقـب للـن مـهذ  دام        

شهر  ومل تعد األمور عي مسارذا الطبيعي عال بعد أن مت تعـي  كـارلوت كورييـا رليسـا     االاة أ
للوذراء يف أيلول/سبتمرب وعقرار وذراء اكومت . وتالل فتـرة اجلمـود  أطلـئ رلـيس التشـكيلة      
ا لس علئ خماوف  بشهن تهاا األذمة السياسية  وا  اجلهـاا املعنيـة علـئ تكثيـس جهودذـا      

 ستقرار علئ وج  السرعة.الستعادة اال
ــيس تشــكيلة           - 38 ــا رل ــانغي يف أيار/مــايو  دع ــارة ب ــد ذي ــس األمــن بع ــة جمل ــدر خماطب ول

أهورية أفريقيا الوسطئ عي ذيادة الدعم علـئ نطـا  أوسـئ للجهـود املب ولـة ملعاجلـة الق ـايا        
 امللحــة يف البلــد  مثــل ضــعس النظــام الق ــالي  وضــرورة تعءيــء ذياكــل ومؤسســاا احلكــم   
وتشــجيئ احلــوار والشــمولية وامل ــاحلة علــئ نطــا  البلــد. فعــدم عاــراذ تقــدم كــبا يف ذــ ه      
ا االا سيظل يشكل عقباا أمـام اطـراد التقـدم يف احلصـا  علـئ السـالم. ويف ذـ ا ال ـدد          
أقرا اللجنة بهن هناية الصترة االنتقالية اا ة بالنسبة ملستقبل البلد  ولكنها أكدا بقـوة علـئ   

امللحة لتهياة بياة مواتيـة  جـراء االنتخابـاا. وكـا دعـم موقـَس اللجنـة بشـهن ضـرورة          احلاجة 
بنـــاء املؤسســـاا االســـتثماراُا الـــ  ت  ـــها اـــندو  بنـــاء الســـالم الســـتعادة ســـلطة          

 وامل احلة. الدولة
ويف كانون الثاين/يناير  قدم الرليس عااطة عي جملـس األمـن بشـهن بورونـدا وأشـار       - 39

أن يوااـل اخنراطـ  يف أعقـاق مغـادرة بعثـة األمـم املتحـدة للبلـد. وتـالل ذيارتـ             علئ ا لس
لبوروندا يف تشرين الثاين/نوفمرب  أااط الـرليس ا لـس مـن بوأبـورا بشـهن احلالـة يف البلـد        
ويف ةرر ااسم بالنظر عي أن ا لس كـان يسـتعد الختـال قـرار. وكـرر تهكيـد دعـوة اللجنـة         

ملســتمر وانتــهاكاا اقــو  ا نســانحت واــ ر مــن الت ــر اا امللهبــة   عي وضــئ اــد للعنــس ا
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للمشــاعرحت وأعــرق عــن أملــ  يف أن تــدتل احلكومــة يف عمليــة اــوار شــامل واقيقــي  ــدر  
اســتعادة اقــة شــعب بورونــدا. وتلقــا اللجنــة متــويال مــن اــندو  بنــاء الســالم لــدعمها يف    

ر مـئ ا تمـئ املـدين والنسـاء علـئ      دعوهتا للحوار ُت ص  موعة متنوعـة مـن مبـادراا احلـوا    
 املستور القطرا.

 
 وضئ استراتيجية لتعءيء مراعاة املنظور اجلنساين يف العمل القطرا -ذاء  

لتعءيء وتصعيل التءاماهتا بشهن املساواة ب  اجلنس   علئ حنو مـا مت تهكيـده  مـثال  يف     - 40
مـــن أجـــل بنـــاء الســـالم املـــؤر  ععـــالن أع ـــاء اللجنـــة بشـــهن الـــتمك  االقت ـــادا للمـــرأة 

ــبتمرب  26 ــها   PBC/7/OC/3) 2013أيلول/سـ ــانية يف عملـ ــب اجلنسـ ــمان عدرا  اجلوانـ (  وضـ
ــة يف جــدول األعمــال املســتقبلي الــوارد يف تقريرذــا عــن      بشــكل ذيكلــي أكثــر  قــررا اللجن

  يف عجـراء مناقشـة بشـهن اسـتراتيجية     2015رع  يف عـام  ( أن تشـ 71الدورة الثامنـة )الصقـرة   
اسـتراتيجية  ”لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عملها القطرا  )يشـار عليهـا فيمـا يلـي باسـم      

(. وسيكون اهلدر من للن ذو تعءيء عمـل اللجنـة بشـهن اجلوانـب     “مراعاة املنظور اجلنساين
يف جدول أعماهلا وتوفا عطار لتوليد ونشـر املعـارر    اجلنسانية لبناء السالم يف البلدان املدرجة

يف جمال مشـاركة املـرأة يف بنـاء السـالم. وعنـدما توضـئ ذـ ه االسـتراتيجية عـن طريـ. عمليـة            
تشاورية وتقرذا اللجنة  ف هنا ستساعد يف دعم تنصي  التءامـاا األمـ  العـام والـدول األع ـاء      

 نساين.املتعلقة ببناء السالم املراعي للمنظور اجل
ــور اجلنســاين يف أواتــر         - 41 ــاة املنظ ــن وضــئ اســتراتيجية مراع ــة األوي م وجــرا املرال
  وكانا هتـدر عي اسـتقاء املعـارر واملمارسـاا القالمـة يف البلـدان املدرجـة يف        2015 عام

ــة مــن تــالل اســتعراض مكــت  مبســع أف ــئ عي سلســلة ق ــاة مــن         جــدول أعمــال اللجن
ط اللجنـة فيمـا يتعلـ. باملسـاواة بـ  اجلنسـ  ومتكـ  املـرأة. وكانـا          دراساا احلالة عن اخنرا

النتيجة الرليسية املنبثقة من ذ ه املرالة األوي ذي أن اخنراط اللجنة بشهن الق ـايا اجلنسـانية    
وعن كــان متصاوتــا  فقــد ذاد يف الســنواا األتــاة. وأيــئ أدواا عمــل التشــكيالا القطريــة  

متصاوتــة مــن التركيــء  بالــدور الــ ا تؤديــ  املــرأة يف بنــاء الســالم.   احلاليــة تعتــرر  بــدرجاا 
للن  ف ن ترأة االلتءاماا الر ية عي عمل ملمـوت مل تكـن منهجيـة وريالبـا مـا كانـا        ومئ

تعتمد علئ االخنراط الشخ ي للرليس. ويف الوقـا نصسـ   ككـن لعمـل اللجنـة امليـداين  مثـل        
ين النســـالية والقــادة الـــوطني   مثـــل وذراء شـــؤون  االجتماعــاا مـــئ منظمـــاا ا تمــئ املـــد  

اجلنســ   أن يصيــد بشــكل أف ــل عمــل التشــكيالا واللجنــة ككــل. وتــوافر قــدراا قويــة يف 
الشؤون اجلنسانية علئ أرض الواقئ ذـو أي ـا شـرط للربجمـة اجليـدة املكرسـة لق ـايا اجلنسـ          

سياسـية عي عجـراءاا وأابـا أي ـا     وبناء السالم ال  ككـن أن تسـاعد يف  ويـل االلتءامـاا ال    

http://undocs.org/ar/PBC/7/OC/3
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ــاء      ــر االســتراتيجي للمناقشــاا املتعلقــة بق ــايا اجلنســ  وبن ــء األا أهنــا ككــن أن تصيــد يف تعءي
السالم. وتشمل بعض النقـاط الرليسـية الـ  مـن تالهلـا  سمـن اللجنـة بتحسـ  عملـها بشـهن           

يا اجلنسـانية يف أيـئ أدواا   املساواة ب  اجلنس  ومشاركة املرأة ما يلي  تعءيء عدمـا  الق ـا  
عمل اللجنة واستعراضاا تلـن األدوااحت وعضـصاء الطـابئ النظـامي علـئ املشـاوراا القطريـة        
مـئ النسـاء مــن ا تمـئ املــدين وا ليـة الوطنيـة املعنيــة بالق ـايا اجلنســانيةحت وذيـادة دور الــدعوة        

انية والتمويـل علـئ ال ـعيد    ال ا تقوم ب  اللجنة بشهن أمهية اخلرباا املخ  ة للق ايا اجلنسـ 
ــل يراعــي املنظــور اجلنســاين       ــة بتحلي ــد اللجن القطــراحت وتيســا عقــد عااطــاا منتظمــة وتءوي

 للحاالا القطرية اتددة علئ املستوي  العاملي والقطرا.
وكمتابعة لالستعراض املكت   وافقا اللجنة علئ أن ُتجـرر مرالـة اانيـة مـن وضـئ       - 42

مـن توليـد للمعـارر والتحليـل      2015  استنادا عي ما مت يف عـام  2016االستراتيجية يف عام 
علئ أسات قطرا. وستحدد االستراتيجية الكاملة سلسلة من التدتالا لاا األولوية للجنـة  
مــن أجــل اخنراطهــا بشــهن املســاواة بــ  اجلنســ  ومشــاركة املــرأة علــئ ال ــعيد القطــرا عي    

تروجها اللجنة بشـكل منـهجي علـئ ال ـعيدين العـاملي      جانب الرسالل الرليسية ال  ينبغي أن 
 .2016والقطرا. ومن املتوقئ أن يبدأ تنصي  االستراتيجية يف الربئ الثال  من عام 

 
  س  أساليب عمل جلنة   - واو 

ارا بشكل متءايد االعترار بهنـ   ليتسـىن لكـل ع ـو مـن أع ـاء اللجنـة االخنـراط          - 43
را تــوافر جــدول الجتماعــاا اللجنــة وأنشــطتها قابــل للتنبــؤ واملشــاركة بنشــاط  مــن ال ــرو

وشصار وطويل األجل. لـ لن  عـرض الـرليس ور سـاء التشـكيالا ورلـيس الصريـ. العامـل         
املعـين بالـدروت املسـتصادة يف االجتمـاع األول للجنــة التنظيميـة للـدورة التاسـعة جـدول عمــل         

مبادرة كاالـة يف أيلول/سـبتمرب  ايـ      اللجنة للصترة املمتدة ام رق/أريسطس. واخت  الرليس
 عرض تطة عمل اللجنة التنظيمية وتشكيلة ليربيا للصترة املمتدة ام هناية العام.

واســنا اللجنــة أي ــا نوعيــة اخنراطهــا املــرن واملبســع عــن طريــ. عدرا  اجتماعــاا  - 44
لـئ املشـورة   قطرية حمددة ضمن عطار اللجنة التنظيميـة. واسـتجابة لطلبـاا حمـددة للح ـول ع     

وردا مـن اكومـاا بـابوا ريينيـا اجلديـدة وبوركينـا فاسـو وال ـومال  عقـدا اللجنـة االاـة            
اجتماعــاا التقــئ تــالل كــل منــها البلــد املعــين وأع ــاء اللجنــة واجلهــاا الصاعلــة ا قليميــة     

 وكياناا األمم املتحدة  وب لن أابتا أمهيتها كمنرب عريض القاعدة لوضئ السياساا.
ــا اجلديــدة عي تســليع ال ــوء علــئ املمارســاا    وســعئ  - 45 ــابوا رييني االجتمــاع املتعلــ. بب

اجليدة الناشاة عن اخنـراط األمـم املتحـدة يف البلـد يـدعمها يف للـن متويـل وفـره اـندو  بنـاء           
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الســالم. وفيمــا يتعلــ. باالاتياجــاا الرليســية لبنــاء الســالم الــ  اــددهتا اكومــة بــابوا ريينيــا    
طقة بوريانصيل املتمتعـة بـاحلكم  مت التنويـ  بسـرعة تقـد  الـدعم احلصـاذ        اجلديدة  وتااة يف من

 واملتجاوق ال ا تسىن من تالل األموال ال  ت  ها ال ندو .
وفيما يتعل. ب ـندو  بنـاء السـالم  عقـدا مناقشـة ريـا ر يـة بشـهن عتااـة عمكانيـة            - 46

أعلن األم  العام ر يا أهنـا مؤذلـة   التواال بدرجاا متصاوتة مئ اللجنة التنظيمية للبلدان ال  
لالســتصادة مــن ال ــندو . وككــن أن يهتــ  ذــ ا التوااــل شــكل عااطــة أوليــة بشــهن دوافــئ   
وتطــع البلــد فيمــا خيــص املســاعدة الــ  يلتمســها لبنــاء الســالم  عي جانــب تقــد  معلومــاا   

 مستكملة من ا   تر.
ــة منــرب شــامل بالنســبة لســل    - 47 ــة مبثاب ــا فاســو لعــرض  ار ــا  وكانــا اللجن طاا بوركين
ــا ــاق االنتصاضــة الشــعبية لعــام         فيم ــ ا اــدع يف أعق ــالتحول السياســي ال . 2014يتعلــ. ب

ولواظ أن أولويـاا احلكومـة االنتقاليـة تشـمل ضـمان اسـتمرارية الدولـة  وتنظـيم انتخابـاا          
نـا فاسـو    ارة ولاا م داقية  والتماسن االجتماعي وامل ـاحلة الوطنيـة. وأكـد كثلـو بوركي    

مئ للن  أن دعـم ا تمـئ الـدو  لالنتخابـاا املقبلـة ويف املرالـة الـ  تليهـا سـيكون اا ـا.           
وأشار العديد من املشارك  عي أن االجتماع مثال جيد علـئ أن اللجنـة  عنـدما تكـون أكثـر      

تحـدة   مرونة و مئ ب  السلطاا الوطنية والشركاء ا قليمي  واجلهـاا الصاعلـة يف األمـم امل   
ــة العامــة      ككــن أن  قــ.  ســنا ملحوةــا يف كارســة مهامهــا االستشــارية فيمــا يت ــل باجلمعي

 وجملس األمن.
وكان االجتماع املتعل. بال ومال  ال ا ُنظم كمتابعة للدورة السنوية الثانيـة للجنـة     - 48

وللـن مـن تـالل    فراة ذامة ملناقشة مسهلة توفا التمويل ال ا ككن التنبؤ بـ  لبنـاء السـالم     
تركيــءه علــئ دراســة االــة واقعيــة. وناقشــا اللجنــة كيــس كثــل التمويــل ا مــئ عــن طريــ.     

فريقـي   ال ندو  االستاماين املتعدد الشركاء  بالتعاون مئ البنـن الـدو  وم ـرر التنميـة األ    
لولجــا ذامــا لطريقــة ضــمان التنســي.  واحلــد مــن التجــء  وتســهيل الســالم املســتدام. وُســلع  

ــة علــئ حنــو      ال ــ ــاء الســالم ا ــاالا لاا األولوي وء علــئ الطريقــة الــ  مــول  ــا اــندو  بن
اددهتا عمليـة التخطـيع الـ  قادهتـا احلكومـة  وكـ لن علـئ كيصيـة اسـتحداع رليـة لنقـل             ما

األموال مباشرة من تالل احلساباا احلكومية. وذـ ه ا ليـة  امل ـممة بالتعـاون ال ـريف مـئ       
للحكومة فراة عاباا قدرهتا علئ عدارة األمـوال  وبـ لن مت بنـاء الثقـة      البنن الدو   أتااا

لــدر اجلهــاا املاحنــة األتــرر. وأشــارا اللجنــة عي أن امللكيــة الوطنيــة واملؤسســاا الوطنيــة  
 الوطيدة والقيادة القوية علئ أرض الواقئ أمور ضرورية.
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يـ  بنـاء السـالم سـبيال رتـر      وشكلا معاجلة ا اار املترتبة علئ أذمـة ا يبـوال مـن ا    - 49
الخنراط اللجنـة. وكـان التصاعـل املسـتمر فيمـا بـ  تشـكيالا ريينيـا وليربيـا وسـااليون طـوال            
ــة وأاناءذــا  ملناقشــة          ــة األذم ــ  بداي ــرب ذــام من ــة من ــة  مبثاب ــيس اللجن ــادة رل ــوال  بقي ــة ا يب أذم

ــهاا ــئ مســتور        ت ــل ورف ــدر الطوي ــئ امل ــاء الســالم عل ــوال يف بن ــئ    تصشــي ا يب ــ  عل ــوعي ب ال
 الدو . ال عيد
وواالا اللجنة توايد املمارساا القالمـة املتمثلـة يف عقـد االجتماعـاا يف أشـكال       - 50

خمتلصة وفقا مل مون ونطا  املسالل الـ   ـرا مناقشـتها. فصـي بعـض التشـكيالا  تسـتخدم        
صراء. املناقشـــاا علـــئ املســـتور الصـــين للتح ـــا لالجتماعـــاا املعقـــودة علـــئ مســـتور الســـ

وتستخدم اللجنة أي ا االجتماعاا ريا الر ية لتسوية املسالل واشـد املـدتالا املتخ  ـة    
   اا لالجتماعاا السياساتية علئ مستور السصراء.

 
 املسالل املستجدة الشاملة لعدة قطاعاا -ذاا  

لـئ  يف تشرين الثاين/نوفمرب  عقدا اللجنة اجتماعـا بشـهن دور الشـباق يف احلصـا  ع     - 51
السالم  كان فراة لتتبادل الدول األع اء وجهاا النظـر بشـهن التطـوراا األتـاة يف جمـال      
الشباق وبناء السالم  انطالقا من املناقشة املواضيعية بشهن دور الشـباق يف مكافحـة التطـرمر    
 العنيــــس وتعءيــــء الســــالم الــــ  نظمهــــا األردن تــــالل رلاســــت   لــــس األمــــن يف نيســــان/

ــل ــان يف       و2015 أبري ــ ا عقــد يف عمم ــدر العــاملي بشــهن الشــباق والســالم واألمــن  ال املنت
  وُنظــم باالشــترا  بــ  األمــم املتحــدة وشــركاء مــن منظمــاا ا تمــئ   2015رق/أريســطس 

املـدين. وتـالل االجتمـاع  قـدم مبعـوع األمـ  العـام املعـين بالشـباق عااطـة عي اللجنـة عــن            
ار بالـدور النشـع الـ ا يؤديـ  الشـبان والشـاباا يف بنـاء        نتالج املنتدر العاملي وأمهيـة االعتـر  

بـدون اعتـرار أو دعـم ُيـ كر. وأعربـا       نالسالم املستدام يف بلـداهنم  وكـثاا مـا يكـون للـ     
شابة من ليربيـا  متثـل منظمـة لبنـاء السـالم يقودذـا شـباق  عـن ررالهـا بشـهن التحـدياا الـ              

لــئ مكــان عي طاولــة الســالم و قيــ.     تواجــ  ُبنــاة الســالم الشــباق يف ســعيهم للح ــول ع     
االعترار  ـم كشـركاء اسـتراتيجي  ولـيس كهع ـاء يف املنظمـاا املنصـ ة  وبشـهن اسـتمرار          
ــان بشــهن الشــباق        ــاح للمنظمــاا الشــبابية الشــعبية. ويوضــف ععــالن عمم ــل املت نقــص التموي

ســا  شــاق  مطالبــة الشــباق ب طــار سيا 10 000والسـالم واألمــن  الــ ا وضــع  أكثــر مــن  
 يعترر بعمل بناة السالم الشباق  ومبءيد من الدعم الربناجمي والتمويلي.

ــ ا ككــن للشــباق القيــام بــ            - 52 ــدور الصعــال ال ــا الــدول األع ــاء يف اللجنــة ال وحبث
ويقومون بـ  فعـال يف بلـداهنم  وتبادلـا اخلـرباا بشـهن الـنههج الواعـدة. وأعربـا عـن الـدعم            
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أكـدا مـن جديـد أمهيـة املناقشـاا السياسـاتية الرفيعـة املسـتور         لعمل بناة السالم الشـباق  و 
 بشهن دور الشباق يف اجلهود الرامية عي  قي. السالم واألمن.

وكان بناء املؤسساا باعتباره شرطا أساسيا الستدامة السالم حمورا مهمـا رتـر ركـء     - 53
برعاية الصري. العامـل املعـين   علي  عمل اللجنة تالل الصترة املشمولة بالتقرير. وعقدا اللجنة  

بالدروت املسـتصادة  عـددا مـن املناقشـاا بغيـة اسـتخالص الـدروت مـن التجـارق يف البلـدان           
املدرجة يف جدول أعماهلا  ف ال عن أفغانستان  بشـهن الكيصيـة الـ  ككـن  ـا ملنظومـة األمـم        

القوة النسبية للجنـة  املتحدة أن تدعم وتعءذ املؤسساا الوطنية علئ حنو أف ل. وتكمن نقاط 
يف املسعئ الطويل األجل لوضئ األسـات للحصـا  علـئ السـالم. وركـءا اللجنـة علـئ بسـع         
سلطة الدولة وتعءيء املؤسساا السياسية باعتبارمها التحدي  الرليسي  أمـام بنـاء املؤسسـاا     

رجـة  واستخل ا عددا من الدروت بشهن كيصية  س  دعـم بنـاء املؤسسـاا يف البلـدان اخلا    
من نءاعاا  وكيصيـة ذيـادة تطـوير الشـراكاا بـ  األمـم املتحـدة واملؤسسـاا املاليـة الدوليـة           
ــاء      ــئ أن بنـ ــ  تـــاص علـ ــة بوجـ ــددا اللجنـ ــدد. وشـ ــة يف ذـــ ا ال ـ ــة  ودور اللجنـ وا قليميـ
املؤسساا اب أن يكون عن را أساسيا يف االتصاقاا السياسية الشـاملة القالمـة علـئ امللكيـة     

ة لءمام األمور وعشرا  اجلميئ  وذ ا يتطلب وقتـا وقـدرا كافيـا مـن الـدعم املـا        الوطنية القوي
والسياسي والتقين. وذ ا التركيء ذـو يف الوقـا نصسـ  ناشـ  عـن اسـتمرار االسـتثماراا الـ          
خي  ها اندو  بناء السالم هل ه ا االا وباع  علئ للـن  مـثال  مـن تـالل دعـم قطـاع       

ــة    األمـــن وا دارة العامـــة يف ــلطة الدولـ ــم ععـــادة بســـع سـ ــة أفريقيـــا الوســـطئ  ودعـ أهوريـ
واملؤسســاا الوطنيــة حلقــو  ا نســان يف بورونــدا  ودعــم ســيادة القــانون يف ليربيــا  ودعــم   

 احلوار السياسي اتلي يف بلدان ليسا أع اء يف اللجنة مثل أهورية الكونغو الدكقراطية.
ترابع واي. ب  عرساء القانون والنظـام  مـثال    وفيما يتعل. ببسع سلطة الدولة  ذنا   - 54

من تالل نظام العدالة والشرطة ودوالر السجون  وتقـد  اخلـدماا األساسـية للمـواطن  مـن      
قبل مؤسساا الدولة  وعقامة الثقة ب  الدولة والشعب. وفيمـا يتعلـ. ب عـادة بنـاء املؤسسـاا      

سات احلكم الرشيد عـن طريـ. انتخابـاا    السياسية  يتع  أن تنص  عملياا انئ القرار علئ أ
نءيهــة وم ــاحلة شــاملة. وفيمــا يت ــل  ــ ين اجلــانب   يشــكل الشــمول عن ــرا ال ريــىن عنــ     
ل مان السالم املستدامحت ويف ذ ا ال دد  يعـد عشـرا  ا تمـئ املـدين  مبـا يف للـن ا موعـاا        

ــاء مناقشــة الصريــ. العامــل املعــين ب    ــة. وأان ــالر األمهي ــاء  الشــبابية  ب الــدروت املســتصادة بشــهن بن
املؤسساا  أكد بعض أع اء اللجنة أي ا علئ أمهية منئ نشوق الزناعاا ومعاجلـة األسـباق   
اجل رية يف أبكر مرالة ككنـة  وكـ لن احلاجـة عي تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف أيـئ         

و  أن يـدعم بشـكل   جوانب بناء املؤسساا. ولدر تناول الطريقة ال  ككن  ا للمجتمئ الد
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أف ل السلطاا الوطنية يف تعءيء مؤسسـاهتا  الاظـا اللجنـة أنـ  يـتع  علـئ منظومـة األمـم         
املتحدة االنتقال عي هنج أكثر تنسـيقا واتسـاقا والعمـل مـئ املؤسسـاا املاليـة الدوليـة  واألذـم         

كعن ـر   من للـن  مـئ املنظمـاا ا قليميـة ودون ا قليميـة. وقـد اظيـا اللجنـة بـاالعترار         
فاعل ذام قادر علئ اجلمئ ب  طالصـة واسـعة مـن اجلهـاا الصاعلـة  بـدءا مـن الـدول األع ـاء          
ــاا ويف        ــدم للبعث ــدعم املق ــء ال ــئ تعءي ــدين  وعل ــة وا تمــئ امل وواــوال عي املنظمــاا ا قليمي

يـ.  السياقاا ريا املت لة بالبعثاا. واستنادا عي املناقشاا ال  أجريا تـالل العـام  أعـد الصر   
العامل تقريرا عن بنـاء املؤسسـاا  التحـدياا الـ  تواجـ  منظومـة األمـم املتحـدة )املعلومـاا          

 متااة علئ املوقئ الشبكي للجنة بناء السالم(.  
ــن        - 55 ــا م ــة  وانطالق ــال اللجن ــدان املدرجــة يف جــدول أعم ويف ضــوء التطــوراا يف البل

ســهلة نقــل املســؤولياا لاا أمهيــة   أاــبحا م2014املناقشــاا الــ  أجرهتــا اللجنــة يف عــام 
متءايدة بالنسبة للعمل القطرا الـ ا ت ـطلئ بـ  اللجنـة. فصـي ليربيـا  نظـرا للتقلـيص اجلـارا          
ــة وألن البلــد دتــل مرالــة جديــدة مــن توطيــد الســالم هتــدر عي  قيــ. الســالم      لقــوام البعث

مل للتصاعــل بــ  املسـتدام  دعــا اللجنـة األمــ  العـام عي تقــد  تواــياا بشـهن عطــار مسـتك     
 (.PBC/9/LBR/2اللجنة واحلكومة )انظر 

ويف سااليون  أجريا قبل عملية األمم املتحدة لنقل املسؤولياا وأاناءذا مشـاوراا   - 56
 ـا. وقـد طغـا    بشهن طبيعة اخنراط اللجنة وطريقت  وللن متشيا مـئ اخلطـة االنتقاليـة اخلااـة     

علئ ذ ه املناقشاا احلاجة املاسة لكي يركء كـل مـن احلكومـة وا تمـئ الـدو  علـئ األذمـة        
ال حية الراذنة ويتواـال عي اسـتجابة طويلـة األمـد لتصشـي ا يبـوال. وقـد  قـ. ذـ ا اهلـدر           

وليربيـا  األتا من تالل اجلهود اجلماعية واملشتركة ال  ب هلا رليس اللجنة وتشكيالا ريينيـا  
 وسااليون.

  
 االستنتاجاا وجدول األعمال املستقبلي - االثا 

ستتءامن الصترة املشمولة بتقرير اللجنة املقبل مئ تنصي  االستعراض الشامل هليكـل بنـاء    - 57
السالم ال ا ارر ب شرار اجلمعية العامة وجملـس األمـن. وسـتنظر اللجنـة يف السـبل العمليـة       

تالهلـا التواـياا والقـراراا الـ  تـرد يف أا قـرار قـد يتخـ ه ا لـس           ال  ككن أن تنصـ  مـن  
ــالج االســتعراض  سُتوااــل        ــا نصســ   ودون اســتبا  نت ــ ا ال ــدد. ويف الوق ــة يف ذ واجلمعي
اللجنة توتي عدد من مساراا العمل اهلامة ال  من شههنا أن تءيد من تعءيـء عملـها القطـرا    

 واملتعل. بالسياساا.
 

http://undocs.org/ar/PBC/9/LBR/2
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 هليكل األمم املتحدة لبناء السالم   2015راض عام متابعة استع  
بعد اكتمال املرالة احلكومية الدولية الستعراض ذيكـل األمـم املتحـدة لبنـاء السـالم        - 58

ستبح  اللجنة  بالتعاون مئ مكتب دعم بنـاء السـالم  كيصيـة  سـ  أسـاليب عملـها  متشـيا        
 مئ التواياا.

 
 ا جراءاا    

التنظيميـة مناقشـاا ريـا ر يـة بشـهن كيصيـة تنصيـ  نتـالج اسـتعراض          ستجرا اللجنـة   • 
ذيكل بناء السالم. وستبح  ذ ه املناقشاا ريـا الر يـة تصااـيل مقتراـاا عدتـال      
عاــالااا ملموســة علــئ عمــل اللجنــة ودورذــا يف احلصــا  علــئ الســالم  كمتابعــة    

 للعمل ال ا اسُتهل تالل دورهتا التاسعة.
 

ــدورة ال    ــة ال ــران/     متابع ــة )اءي ــنوية الثالث ــدورة الس ــة والتح ــا لل ــنوية الثاني  س
 (  2016يوني  
. وستسترشــد اللجنــة بعمليــة 2016ســتجرا متابعــة الــدورة الســنوية الثانيــة يف عــام   - 59

املتابعة ذ ه يف التح ا للـدورة السـنوية الثالثـة  مبـا يف للـن مـن ايـ  اتتيـار موضـوع مـن           
 حبـ  ا ـاالا السياسـاتية الـ  اعُتـرب أهنـا  تـا  عي مءيـد         شهن  أن يساعد علئ االستصاضة يف

 من البح .
 

 ا جراءاا    
سُتجرا اللجنـة التنظيميـة مناقشـاا ريـا ر يـة مبشـاركة األع ـاء املهـتم  وذياـاا           • 

األمــــم املتحــــدة لاا ال ــــلة  واملؤسســــاا املاليــــة الدوليــــة واملنظمــــاا ا قليميــــة  
 ا لالية. وامل ارر

ح  ذ ه املناقشاا ريا الر ية ا ـاالا السياسـاتية اتـددة الـ   تـا  عي مءيـد       ستب • 
 من البح  تالل الدورة السنوية الثالثة.

 
 مراعاة وجهاا نظر األطرار الصاعلة ا قليمية    

ستواال اللجنة التركيء بوج  تاص علئ عشرا  األطرار الصاعلة ا قليمية والتعـاون   - 60
 معها يف األنشطة املتعلقة بالسياساا واألنشطة القطرية.  
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 ا جراءاا  
ــ        •  ــارة الـ ــة الءيـ ــار متابعـ ــي يف عطـ ــئ األفريقـ ــئ التجمـ ــة مـ ــة التنظيميـ ــاور اللجنـ ستتشـ

ــا ــاء تشــكيالا بورو    أجراذ ــة ور س ــيس اللجن ــا الوســطئ    رل ــة أفريقي ــدا وأهوري ن
. 2014تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  26بيســـاو عي مقـــر اال ـــاد األفريقـــي يف  - وريينيـــا

والغرض من املتابعـة ذـو ضـمان تصعيـل مـا اتهصـ. عليـ  يف خمتلـس ا ـاالا السياسـاتية           
 وأنشطة التعاون القطرية.

يصيــة عقامــة شــراكاا أكثــر ستوااــل اللجنــة التنظيميــة مناقشــة املقتراــاا املتعلقــة بك • 
فعالية و قي. االتسا  ب  األطرار الصاعلة ا قليمية األفريقيـة  وال سـيما اجلماعـاا    

 االقت ادية ا قليمية واألمم املتحدة واملؤسساا املالية الدولية.
ستواال التشكيالا القطرية عشرا  أع الها مـن أفريقيـا  بوسـالل منـها علـئ سـبيل        • 

ــال ال احل ــ  ــدول     املث ر  التجمــئ األفريقــي واال ــاد األفريقــي واجلماعــة االقت ــادية ل
ريرق أفريقيا وا اد هنر مانو  دعما ألولوياا وأذدار بناء السالم املتص. عليهـا لكـل   

 بلد مدر  يف جدول األعمال.
 

 تركيء االذتمام وعبقا ه من با علئ ا اار الطويلة األجل لتصشي فاوت عيبوال  
ــاء الســالم     ستوااــل ا - 61 ــة علــئ تصشــي ا يبــوال مــن ايــ  بن ــار املترتب ــة راــد ا ا للجن

والتوعيــة  ــا  وال ســيما يف جمــاالا األمــن واحلكــم اتلــي واملؤسســاا السياســية والتماســن   
 االجتماعي واالنتعا  االقت ادا  مراعية يف للن هنجا عقليميا شامال وطويل املدر.

 
 ا جراءاا  

ريينيـا وليربيـا وسـااليون استكشـار أف ـل السـبل لـدعم جهـود         ستواال تشكيالا  • 
البلـــدان واألمـــم املتحـــدة وا تمـــئ الـــدو   علـــئ أســـات جمـــاالا األولويـــة الوطنيـــة 
وا قليميــة لكــل بلــد ومنطقــة دون عقليميــة أانــاء فتــرة التعــايف بعــد أذمــة ا يبــوال           

 الوطنية األطول أجال.سيما من تالل تنصي  تطع التعايف من ا يبوال واخلطع  وال
ستوااــل التشــكيالا الــثالع عطــالع أع ــاء اللجنــة التنظيميــة بشــكل دورا علــئ     • 

نتـــالج مـــا تب لـــ  اللجنـــة مـــن جهـــود يف الـــدعوة واملواكبـــة  وســـتبح  احلاجـــة عي   
جلنــة بنـــاء الســالم لرســالل أاعيـــة  بوســالل شــم منـــها عاــدار البيانـــاا         توجيــ  
 االقت اء. اسب
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 أداء املهمة االستشارية لدر اجلمعية العامة وجملس األمن والتصاعل معهما س    
ستوااــل اللجنــة استكشــار ســبل  ســ  مهمتــها االستشــارية فيمــا يتعلــ. باجلمعيــة   - 62

 العامة وجملس األمن.
 

 ا جراءاا  
را يف ستستند اللجنة التنظيمية عي النتالج الرليسية ال  تلص عليها التقيـيم الـ ا ُأجـ    • 

ملهمتها االستشارية لدر جملـس األمـن وطريقـة تصاعلـها معـ  وسـتنظر يف        2015عام 
سبل عمليـة لتنصيـ  التواـياا. وهلـ ا الغـرض  سـُتع  اللجنـة التنظيميـة أاـد أع ـاء           

 جلنة بناء السالم يف ا لس ليخلس ماليءيا يف تنسي. عملية التقييم الدورية.
جملــس األمــن   ــاا لعقــد اجللســة التحاوريــة      سينسمــ. رلــيس اللجنــة مــئ رلاســة      • 

الر ية اخلامسة الـ  ككـن أن تعقـد بـاالقتران مـئ تقـد  ا ااطـة السـنوية املقبلـة           ريا
 عن ذ ا التقرير عي ا لس.

سيواال ر ساء التشكيالا القطرية املعنية العمل ليكصلـوا  مـم طلـب ا لـس للـن        • 
ال  يقـدموهنا عي جملـس األمـن بشـهن البلـدان املعنيـة       تءامن ا ااطاا الر ية الدورية 

مئ توقيا الءياراا امليدانية ال  اروهنا  وتركيءذا علـئ ا ـاالا اتـددة الـ  ينبغـي      
 توجي  انتباه ا لس عليها.

 
وضــئ ال ــيغة النهاليــة الســتراتيجية تعءيــء املنظــور اجلنســاين يف العمــل القطــرا    

 وتنصي ذا  
اللجنـــة وضـــئ هنـــج عملـــي تتبعـــ  يف تناوهلـــا ملوضـــوع مشـــاركة املـــرأة يف  ستوااـــل  - 63
 السالم. بناء
 

 ا جراءاا  
ست ئ اللجنة التنظيمية ال يغة النهالية الستراتيجية مراعاة املنظـور اجلنسـاين وتنصـ ذا     • 

للمساعدة يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عملـها القطـرا  وللـن يف عطـار أداء     
 األساسية الثالع.مهامها 

 
  س  أساليب العمل    

ستواال اللجنة حب  التحسيناا املمكن عدتاهلا علئ نواح ريا حمسومة من أسـاليب   - 64
 عملها لتءيد من وضوح أذدافها ومن اباا جدوهلا الءمين وأنشطتها.
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 ا جراءاا  
عرشـاديا     سـتعرض اللجنـة التنظيميـة جـدوال    2016ابتداء من منت ـس شـباط/فرباير    • 

وعطـارا ذمنيـا ومعلومــاا عـن التقــدم اتـرذ يف تنصيـ  ا جــراءاا املن ـوص عليهــا يف       
 جدول األعمال املستقبلي ذ ا.

  ســتعرض اللجنــة اخلطــوط العري ــة األساســية  2016حبلــول منت ــس شــباط/فرباير  • 
 واألنشطة املقررة بشهن األذدار واألنشطة القطرية واملواضيعية للعام.

  سيستهل الرليس العملية الـواردة يف املـ كرة اتالـة    2016اءيران/يوني   30 حبلول • 
كانون األول/ديسمرب  الـ  تـب  اخلطـواا اهلامـة الواجـب       3عي اللجنة التنظيمية يف 

اختالذا ل مان االنتهاء من انتخاق أع اء اللجنة التنظيمية دون تهتا  حبلـول بدايـة   
 كل دورة.

  
 


