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  جملس األمن    اجلمعية العامة
  السبعونو الثانيةالسنة     احلادية والسبعونالدورة 

      من جدول األعمال ٢٩البند 
            تقرير جلنة بناء السالم

  العاشرةتقرير جلنة بناء السالم عن دورا     
    

  مقدمة  -  أوال  

 ١٦٤٥وقـرار جملـس األمـن     ٦٠/١٨٠بقـرار اجلمعيـة العامـة    أعد هذا التقريـر عمـال     - ١
إىل اجلمعيـة العامـة    سـنوياً  تقريـراً اللذين طُلب فيهما من جلنـة بنـاء السـالم أن تقـدم      )٢٠٠٥(

لكي يتسىن هلا إجراء مناقشة سنوية تستعرض فيها التقرير. وسـيقدم التقريـر أيضـا إىل الـس،     
ليكــون موضــوع مناقشــة ســنوية. ويغطــي التقريــر الــدورة        )٢٠٠٥( ١٦٤٦عمــال بقــراره  
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١املعقودة من  ،العاشرة للجنة

ــان/أبريل  ٢٧ ويف  - ٢ ــرارين   ٢٠١٦نيسـ ــن قـ ــة وجملـــس األمـ ــة العامـ ــدت اجلمعيـ ، اعتمـ
ــل     ــتعراض هيكـ ــأن اسـ ــا بشـ ــابقني يف جوهرمهـ ــوازيني متطـ ــد  مـ ــم املتحـ ــاء الســـالم ل ةاألمـ  بنـ

ــرار ــة العامــة   (ق ــرار جملــس األمــن   ٧٠/٢٦٢اجلمعي ــت  ، )٢٠١٦( ٢٢٨٢وق ــهما طلب ومبوجب
التقـدم احملـرز   علومـات عـن   ميف تقاريرهـا السـنوية    درجاهليئتان إىل اللجنة، يف مجلة أمور، أن ت

ــها  يف اســتعراض ــت  و طــرق عمل ــداخلي املؤق ــن خــالل   النظــام ال ــة، م ــها ، وشــجعا اللجن جلنت
على النظر يف تنويع أسـاليب عملـها بغيـة تعزيـز كفاءـا ومرونتـها يف دعـم احلفـاظ          التنظيمية،

ــى الســالم  ــر     يتضــمن و .عل ــذا التقري ــوى ه ــذلك هيكــل وحمت ــن ل ــات ع ــيت   معلوم ــال ال األعم
 اسـتعراض املـتعلقني ب  نقـراري الالـواردة يف  اضطلعت ا اللجنة يف تنفيذ التوصيات ذات الصـلة  

هيكل بناء السالم، بينما يعكس أيضا األولويات احملددة يف التقرير السنوي للجنة بنـاء السـالم   
  .)A/70/714-S/2016/115( عن دورا التاسعة
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  بناء السالم عمل جلنة  -  ثانيا 

  والتحدياتعلى السالم: الفرص بناء السالم واحلفاظ   -ألف  

بـروح دراسـة التوصـيات البعيـدة     متحليـة  العاشرة  اشرعت اللجنة يف عملها يف دور  - ٣
 لبنــاء الســالماملعــين باســتعراض هيكــل األمــم املتحــدة  املــدى لتقريــر فريــق اخلــرباء االستشــاري

)A/69/968-S/2015/490 ،( بنــاء  هيكــل ن املشــار إليهمــا أعــاله بشــأن اســتعراضقــراريالوتنفيــذ
عـرف كـل مـن اجلمعيـة والـس، يف      و .السالم اللذين اعتمدما اجلمعية العامة وجملس األمـن 

وعمليـة لصـياغة رؤيـة مشـتركة للمجتمـع،       هـدف بأنـه   السـالم احلفـاظ علـى   ذينك القـرارين،  
شـمل األنشـطة اهلادفـة إىل منـع     وت تكفل أخذ احتياجات مجيع شرائح السكان بعـني االعتبـار،  

نشــوب النـــزاعات وتصــعيدها واســتمرارها وجتــددها ومعاجلــة أســباا اجلذريــة، ومســاعدة         
لعمل على حتقيق املصـاحلة الوطنيـة، واملضـي    الرتاع على إاء األعمال العدائية، وايف طراف األ

أن احلفاظ علـى السـالم مهمـة ومسـؤولية     وأكدا قدماً صوب التعايف وإعادة اإلعمار والتنمية، 
اجلميع يتعني على احلكومة وسائر اجلهات الوطنية صاحبة املصـلحة االضـطالع مـا، وينبغـي     

مـم املتحـدة يف مجيـع مراحـل الـرتاع،      أن يتأتى ذلك من خالل مجيع الركـائز الـثالث لعمـل األ   
ويف هـذين القـرارين    .يستوجب مساعدة واهتمامـاً دولـيني مسـتمرين    ذلكوبكل أبعاده، وأن 

دعـت اجلمعيــة والـس أيضــا مـن جديــد الغايـات الرئيســية املتوخـاة مــن اللجنـة وشــددا علــى       
كاا مــع اجلهــات وصــل وكمنــرب للــدعوة إىل االجتمـاع، وشــرا صـلة  أمهيتـها، يف القيــام بــدور  

صاحبة املصلحة األخرى ومنها املؤسسات املاليـة والدوليـة، إضـافة إىل معاجلـة حـاالت قطريـة       
ــا أيضــا إىل حتســني االتســاق بــني احلكومــات والشــراكات، واتســاق العمليــ    حمــددة.   اتودعي

 املخصـص ألنشـطة  لتمويل ا بشأن زيادة أن يقدم خيارات إىل ودعيا األمني العام ،والسياسات
  .األمم املتحدة لبناء السالم، وإعادة هيكلته وحتسني كيفية حتديد أولويات استخدامه

ــة       - ٤ ــالتقرير، واصــلت اللجن ــرة املشــمولة ب ــاولوطــوال الفت ــدي،   تن احلــاالت يف بورون
منذ اندالع األزمـة  و .بيساو، وليربيا - وغينيا، وغينيا ،ومجهورية أفريقيا الوسطى، وسرياليون

. ومــن علــى البلـد  كثفـت جلنـة بنــاء السـالم تركيزهـا    ، ٢٠١٥عــام يف  بورونـدي يف السياسـية  
إىل بورونـدي واملنطقـة، تواصـلت تشـكيلة بورونـدي يف جلنـة بنـاء السـالم مـع           خالل زيارات

احلكومــة واجلهــات الوطنيــة صــاحبة املصــلحة، لتشــجيع توصــل البورونــديني إىل حــل ســلمي    
ــدعم إقليمــي ودويل،   ــا  االحتــ ا مــندعمــيشــمل ب ــدان  ،اد األفريقــي ومجاعــة شــرق أفريقي والبل

رئــيس تشــكيلة بورونــدي إىل بورونــدي واملنطقــة،   الزيــارتني اللــتني قــام مــاوأثنــاء  .اــاورة
وسـيط  مـع  وروانـدا واالحتـاد األفريقـي و   املتحدة ترتانيا مجهورية تواصل أيضا مع السلطات يف 

مسـلطا الضـوء    املتحـدة، ترتانيـا   ق جلمهوريـة الساب رئيسالمكابا بنجامني  ،مجاعة شرق أفريقيا
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 ـج شـامل لبنـاء السـالم اسـتنادا إىل الركـائز الـثالث ملنظومـة األمـم املتحـدة،          اتباع أمهية  على
احملليـة  لقـدرات  علـى ا ، و٦٠/٢٥١ ات منها قرار اجلمعية العامةقرارمجلة يف على النحو احملدد 

قائمـات  نسـاء   املؤلـف مـن   فريـق الـذي يقـوم بـه ال   من أجل السـالم، مبـا يف ذلـك العمـل البنـاء      
مثال آخر على قدرة جلنة بناء السالم على عقـد االجتماعـات وإضـافة القيمـة،      يفو .ةبالوساط

بشـأن األثـر االقتصـادي لألزمـة السياسـية يف       اتالسياسمتعلقة بمناقشات إجراء أيدت اللجنة 
، يف البلـد  االقتصـادي  االجتمـاعي بشأن الوضـع   مشاورات يف جنيف تشمل إجراءوروندي، ب

ــيم  ــدويل، والســلطات        وتنظ ــد ال ــدويل، وصــندوق النق ــك ال ــن البن ــع مســؤولني م إحاطــات م
مـع التركيـز    ،القطاع اخلاص يف بورونـدي  ممثلي احلكومية املسؤولة عن املالية واالقتصاد، ومع

  .مة وشركائها الدولينيعلى العالقات بني احلكو

ــزخم       - ٥ ــى ال ــة إىل احلفــاظ عل ــا الوســطى، ســعت اللجن ــة أفريقي ويف مــا يتعلــق جبمهوري
مــن خــالل  ،٢٠١٦ أجريــت يف عــام يتالــلالنتخابــات الســلمي  الســريالسياســي الــذي أتاحــه 

. وحضر رئيس تشـكيلة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     االنتعاشمشاركتها يف عملية بناء السالم و
 حشـد االجتماع التاسع لفريق االتصال الدويل املعين جبمهورية أفريقيا الوسطى، ودعـم عمليـة   

 تشــرين الثــاين/ ٢وعقــد اجتماعــا يف  ،وبنــاء الســالم لالنتعــاشالشــركاء حــول اخلطــة الوطنيــة 
ره اثنــان مــن الشــركاء الرئيســيني  لتحضــري ملــؤمتر املــاحنني يف بروكســل، حضــ ل ٢٠١٦نــوفمرب 

للمؤمتر، مها االحتاد األورويب والبنك الدويل، مما ساعد على تسليط الضوء على احلاجة امللحـة  
إىل دعــم البلـــد. ويف مـــؤمتر بروكســـل اخلـــاص جبمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، الـــذي عقـــد يف  

ته ودعمـه املتجـددين   شـارك إظهـارا مل ، اجتمع اتمـع الـدويل   ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧
وبنـاء   لالنتعـاش يورو من أجل تنفيذ اخلطة الوطنية الشاملة  ليوينبالتربع بأكثر من  معلناللبلد 

   .٢٠٢١-٢٠١٧ للفترة السالم

وفيمــا يتعلــق بغينيــا، ركــزت اللجنــة علــى اجلهــود الراميــة إىل توطيــد املكاســب الــيت     - ٦
ــا مناقشــة  ونظمــت  .حتققــت علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضــية    اتلسياســلتشــكيلة غيني

، ٢٠١٦املتعلقة بإصالح قطاع العدالة من خالل اجتماع مع وزير العدل الغـيين يف أيار/مـايو   
لعرض استراتيجيتها يف جمال العدالة، وفرصة للشـركاء لالسـتجابة مـن     أتاح للحكومة منرباً مما

 نياملـــتعلق ينا مـــع القـــرارحيـــث الـــدعم السياســـي واملـــوارد املاليـــة. ويف مبـــادرة هامـــة، متشـــي
هيكل بناء السالم، شـرعت اللجنـة وحكومـة غينيـا يف اسـتعراض مشـاركتهما مـن        استعراض ب

أجل تسليط الضوء على التقدم احملرز والدروس املستفادة، وتوجيه القرار بشأن مستقبل عمـل  
ينــا فاســو بوركل غينيــا مــع اللجنــة. ويف هــذا الســياق، قــام وفــد مــن اللجنــة، يتــألف مــن ممــثلني

. ونـاقش  ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٥إىل  ٢٠وغينيا واليابان بزيـارة غينيـا يف الفتـرة مـن     
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أشـكاله املمكنـة، مـع مراعـاة      وكـذلك الوفد أولويـات العمـل يف املسـتقبل مـع حكومـة غينيـا،       
تنويـع  هيكل بناء السالم بـأن تنظـر اللجنـة يف    القرارين املتعلقني باستعراض التوصية الواردة يف 

أسـاليب عملــها بغيـة تعزيــز كفاءـا ومرونتــها. وسـتنظر اللجنــة يف االسـتنتاجات والتوصــيات      
  .٢٠١٧املنبثقة عن االستعراض يف كانون الثاين/يناير 

ــا   - ٧ ــة يف غيني ــة أعضــائها،    - وفيمــا يتعلــق باحلال ــة تعبئ  وخاصــةبيســاو، واصــلت اللجن
أي احتمـال   تقليـل  اجلهات الفاعلة اإلقليمية، من أجـل التخفيـف مـن احلالـة اهلشـة فضـال عـن       

منها للجهود اليت تقودهـا اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا،        وتأييداً .لتكرار التوترات
وواصـلت   .دعمت اللجنة اجلهود دون اإلقليمية وقدمت مدخالت يف مداوالت جملـس األمـن  

، حيـث قـدمت   ٢٠١٥ز علـى متابعـة اجتمـاع املائـدة املسـتديرة للمـاحنني يف عـام        أيضا التركيـ 
بيساو اسـتراتيجية وطنيـة للتقـدم االجتمـاعي للسـنوات العشـر املقبلـة، ـدف          - حكومة غينيا

ــى الشــمول والتســامح، فضــال عــن        ــة واإلصــالحات املؤسســية القائمــة عل ــز احلوكم إىل تعزي
 .س ماهلا ومواردها الطبيعيةلرأ نصفاالستخدام املستدام وامل

 يفليربيــا وأصــحاب املصــلحة الرئيســيني واجلهــات الفاعلــة   ويف شــراكة مــع حكومــة  - ٨
أعطـت اللجنـة األولويـة ملسـألتني خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير: تنقـيح بيـان            ألمم املتحدة،ا

ا إىل جملـس األمـن   بني حكومة ليربيا واللجنة وصياغة مشـور  ٢٠١٠االلتزامات املتبادلة لعام 
بشأن أولويات بناء السالم اليت يتعني أخذها يف االعتبـار أثنـاء وبعـد عمليـة االنتقـال السياسـي       

ــام  ــا ٢٠١٧عـ ــة االو ،يف ليربيـ ــةنتقالالعمليـ ــا  ل يـ ــدة يف ليربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــود بعثـ وأدت  .وجـ
الـدوليني يف  املشاورات الشاملة واجلامعة مـع طائفـة واسـعة مـن أصـحاب املصـلحة الـوطنيني و       

ليربيا ويف منظومة األمم املتحدة إىل تنقيح بيان االلتزامات املتبادلة، الذي أقرتـه حكومـة ليربيـا    
جمـاالت بنـاء السـالم ذات األولويـة     وتشـمل  . ٢٠١٦بدأ تنفيذه يف أيار/مـايو  الذي و ،واللجنة

 تعزيـز ز سـيادة القـانون؛ و  تطوير قطاع األمن؛ وتعزي :احملددة يف بيان االلتزامات املتبادلة املنقح
ــام      ا ــع يف ع ــات ســلمية وشــاملة للجمي ــة؛ وإجــراء انتخاب ــار ٢٠١٧ملصــاحلة الوطني . ويف انتظ

، قــام نائــب ٢٠١٦مــداوالت جملــس األمــن بشــأن مســتقبل البعثــة يف كــانون األول/ديســمرب   
ــا يف تشــرين األول   ــارة ليربي ــة بزي ــيس اللجن ــوبر، وشــارك يف استضــافة /رئ عــدد املنتــدى املت أكت

وركـزت   .“احلفاظ على السالم يف إطار العملية االنتقاليـة يف ليربيـا  ” بشأنأصحاب املصلحة 
 العمليــةاملناقشــة علــى كيفيــة ضــمان أن جيــري تنــاول األســباب اجلذريــة للصــراع أثنــاء وبعــد   

لـى السـالم يف ليربيـا يف مرحلـة     ينبغـي أن يكـون عليـه الـدعم املقـدم للحفـاظ ع       االنتقالية، ومـا 
العمـل مـن أجـل عمليـة انتقـال ناجحـة يف       بوكـان املنتـدى بشـريا بـالتزام ليربيـا       .بعـد البعثـة   ما
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الطويـل يف   األجـل وأتاح فرصة هامة لتحديد أولويات بناء السـالم علـى    ،مرحلة ما بعد البعثة
 .ضوء قرار جملس األمن املقبل بشأن مستقبل وجود األمم املتحدة يف البلد

ــةَ  بعثــةَال، قــاد رئــيس تشــكيلة ســرياليون التابعــة للجنــة   ٢٠١٦ويف آذار/مــارس   - ٩ الثاني
تقييم بناء السالم على مستوى اخلـرباء يف سـرياليون لتقيـيم التقـدم احملـرز بشـأن أولويـات بنـاء         ل

. ويف إطـار الزيـارة الـيت    ٢٠١٣السالم منذ آخر بعثة من هـذا القبيـل يف تشـرين الثـاين/نوفمرب     
ــة إىل غـــ   ــيس اللجنـ ــا رئـ ــام ـ ــه قـ ــا يف حزيران/يونيـ ــرص  ٢٠١٦رب أفريقيـ ــاف الفـ الستكشـ

والتحــديات دون اإلقليميــة لبنــاء الســالم يف املنطقــة أثنــاء تعافيهــا مــن تفشــي فــريوس إيبــوال،     
أتيحت الفرصة ملواصلة مناقشة الدور املسـتقبلي لتشـكيلة سـرياليون يف فتـرة مـا بعـد اإليبـوال،        

رض اللجنــة عملــها بغيــة تقلــيص دورهــا يف أن تســتعبــوال ســيما يف ضــوء طلــب جملــس األمــن 
تقلــيص مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف ســرياليون   بينمــا جيــري ،٢٠١٣ عــام

ــرار   ــة يف       .))٢٠١٣( ٢٠٩٧(انظــر الق ــيم إىل أعضــاء اللجن ــة التقي ــر بعث ــدم مشــروع تقري وقُ
ملواصــلة النظـــر فيـــه. ويف   ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٧لتشـــكيلة ســرياليون يف  اجتمــاع  

ــة العمـــل خـــالل     االجتمـــاع نفســـه، ويف ضـــوء طلـــب حكومـــة ســـرياليون أن تواصـــل اللجنـ
طائفـة   مقدمـة مـن  ، استمعت اللجنـة إىل إحاطـة   ٢٠١٨ عاميف االنتخابات الرئاسية والربملانية 

 .التحضريية لالنتخابات املقبلة من أصحاب املصلحة بشأن حالة األعمال
  
 مرونة جلنة بناء السالم زيادةحنو   -باء   

ــة      ــها  ،القضــايا اإلقليمي ــة األجــل لتفشــي      ومن ــار الطويل ــى اآلث ــام منصــبا عل ــاء االهتم إبق
 يبوالاإل  فريوس

واستخدام منرب جلنتـها   ،بناء على جتربتها السابقة، واصلت اللجنة العمل بطريقة مرنة  - ١٠
ووفقــت اللجنــة بصــفة  .ومواضــيعية ومتعلقــة ببلــدان بعينــهاالتنظيميــة لعقــد مناقشــات إقليميــة 

ويف  .ةتلفـ حتديات وفـرص بنـاء السـالم يف غـرب أفريقيـا مـن ثـالث زوايـا خم         معاجلةخاصة يف 
بعقــد اجتمــاع لبلــدان املعنيــة، ، قامــت اللجنــة، مبوافقــة مجيــع ا٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٨
، اسـتفاد مـن إحاطـات متعمقـة     “اجتاهـات بنـاء السـالم والتهديـدات يف غـرب أفريقيـا      ”ن بشأ

وأتـاح   .قدمها وكيل األمني العام للشؤون السياسية واملمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيـا 
البـوادر   وتسـليط الضـوء علـى    ،االجتماع فرصـة لعقـد مناقشـات إقليميـة ودون إقليميـة للجنـة      

، وال ســيما فيمــا يتعلــق بــالتطورات الدميقراطيــة  ٢٠١٥مــن املنطقــة يف عــام   بازغــةاإلجيابيــة ال
املنطقـة، مبـا يف ذلـك التطـرف      هـا وناقشت اللجنة التحديات اليت تواجه .والعمليات االنتخابية

العنيــف واألمــن عــرب احلــدود، وشــددت علــى احلاجــة إىل تعزيــز التــآزر داخــل منظومــة األمــم   
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وإىل قيــام اللجنــة بــدور أهــم يف بنــاء الســالم واحلفــاظ علــى الســالم حبيــث ميكــن أن    ،املتحــدة
 .تكون قادرة على املساعدة بالقدر الكايف يف التصدي هلذه التحديات

، عقــدت اللجنــة اجتماعــا بشــأن األبعــاد دون اإلقليميــة  ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٦ويف   - ١١
لفرصــة إلجــراء مناقشــة مــع كبــار ممثلــي إدارة عمليــات لبنــاء الســالم يف غــرب أفريقيــا، أتــاح ا

حفــظ الســالم وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب دعــم بنــاء الســالم بشــأن عــدد مــن      
والـدور الـذي ميكـن أن تقـوم بـه اللجنـة يف دعـم         ،التحديات اإلقليمية فيما خيـص بنـاء السـالم   

ــدان،   ــذهلا البل ــيت تب ــا فاســو وكــو  ومنــهااجلهــود ال ــق الســالم  بوركين ت ديفــوار ومــايل، لتحقي
ورحب املمثلون يف االجتماع أيضـا بـاجلهود املبذولـة     وذلك إذا ما طُلب منها ذلك.املستدام، 

لتعزيز االتساق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما بـني إدارة الشـؤون السياسـية وإدارة         
العمـل اهلـام الـذي تضـطلع بـه       واوناقش ،عمليات حفظ السالم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف غرب أفريقيا، واحلاجة إىل مواصـلة تعزيـز شـراكتها مـع     
أن الـدور االستشـاري للجنـة يتسـم بأمهيـة خاصـة خـالل تقلـيص عمليـات           أُشـري إىل و .اللجنة

طة الدولــة حفــظ الســالم، وجــرى التشــديد أيضــا علــى أن بنــاء القــدرات وتوســيع نطــاق ســل   
تمعات احمللية اليت تعيش على طول احلدود أمورأساسـية ال غـىن عنـها يف     وتعزيز الشعوب وا

ويف هــذا الصــدد، أقــر االجتمــاع بأمهيــة مســامهة   .حتــديات بنــاء الســالم عــرب احلــدود مواجهــة
دعمـه للمبـادرات العـابرة للحـدود يف ليربيـا، وكـوت ديفـوار،        خاصـة  صندوق بناء السـالم، و 

 .ومايل ،النيجر، وبوركينا فاسوو

، قام رئـيس اللجنـة بزيـارة إىل غـرب     ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٨إىل  ٩ويف الفترة من   - ١٢
أفريقيـا الستكشــاف الفــرص والتحـديات دون اإلقليميــة لبنــاء السـالم يف املنطقــة، الــيت كانــت    

ــوال     ــريوس إيب ــد تفشــي ف ــايف بع ــق التع ــى طري ــايف    .عل ــود التع ــى جه ــد عل ــة وركــز الوف  الوطني
االقتصـادية، ومناقشـة وحتديـد     واإلقليمية، وال سـيما بشـأن األولويـات السياسـية واالجتماعيـة     

الفرص املتاحة للمشاركة البناءة للجنة واتمع الدويل مع خمتلف أصـحاب املصـلحة الـوطنيني    
نيـــة مبواصـــلة املشـــاركة يف القضـــايا الوط اللجنـــة والتـــزم رئـــيس. مـــن املنطقـــة دون اإلقليميـــة

، وبكفالـة  دون اإلقليميـة  واإلقليمية املتعلقة بغينيا وليربيـا وسـرياليون ومنطقـة حـوض ـر مـانو      
عـن اسـتعداد اللجنـة ملواصـلة      أيضـا  قـدم ضـمانات  و .ج متسق ومنسق للحفاظ على السـالم 

لفـت االنتبـاه إىل االحتياجـات     بسـبل منـها  العمل بوصفها منتدى السـتدامة االهتمـام الـدويل،    
 .نية واإلقليمية الناشئة، والفرص والتحديات، حسب االقتضاءالوط
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 املسائل الشاملة    

، ٢٠١٥، الـذي بـدأ يف عـام    “متويل بنـاء السـالم  ”واصلت اللجنة نظرها يف موضوع   - ١٣
من قـرار اجلمعيـة العامـة     ١٢إجراء مناقشات بشأن بابوا غينيا اجلديدة والصومال، وفقا للفقرة ب

. ويف هــــذا الصــــدد، عقــــدت اللجنــــة يف  )٢٠٠٥( ١٦٤٥وقــــرار جملــــس األمــــن  ٦٠/١٨٠
ملناقشة السبل اليت تساعد ا  بشأن متويل بناء السالم اجتماعا ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٠

الـدعم املقـدم مـن    بسـبل منـها   ولوياـا لبنـاء السـالم،    أل التصـدي األمم املتحدة قريغيزستان على 
 اسـتعراض ب نياملـتعلق ين القـرار  وميثل هذا االجتمـاع خطـوة هامـة يف تنفيـذ     .صندوق بناء السالم

املسائل الشاملة لعدة قطاعات وتعزيز  يدل على مرونة اللجنة يف النظر يف هيكل بناء السالم، مما
واسـتفاد االجتمـاع مـن     .أوجه التـآزر مـع صـندوق بنـاء السـالم مـن أجـل االضـطالع بواليتـها         

كومة قريغيزستان، ومركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي     حل ممثل رفيع املستوى اليت قدمهااإلحاطات 
وممثلــي منظمــات  ،يف قريغيزســتان للدبلوماســية الوقائيــة ملنطقــة آســيا الوســطى، واملنســق املقــيم  

وركزت املناقشات على التقدم الذي أحرزه البلـد بشـأن املصـاحلة     .اتمع املدين يف قريغيزستان
وأثنـت الوفـود علـى مسـامهة      .، بـدعم مـن صـندوق بنـاء السـالم     ٢٠١٠وبناء السالم منـذ عـام   

ناء السالم واجلهـود الوقائيـة يف   يف ب واحلسنة التوقيت واليت تتسم بأمهية حامسة الصندوق احلفازة
 .لصـندوق إىل امتويـل ميكـن التنبـؤ بـه وقابـل لالسـتمرار       تقـدمي  قريغيزستان، وشددت على أمهية 

يف معاجلـة   انهامـ  انعنصـر  اأن النهج اإلقليمي واجلهود اجلماعية مهعلى االجتماع أيضا  شددو
ار غــري املشــروع باملخــدرات تزايــد التطــرف العنيــف واالجتــ ومنــهاالتحــديات العــابرة للحــدود، 

 .“متويل بناء السالم”أنه ينبغي للجنة أن تواصل النظر يف موضوع  أُشري إىلوأخريا،  .واهلجرة

بشـأن الشـباب والسـالم     )٢٠١٥( ٢٢٥٠ويف إطار متابعة اعتماد قرار جملس األمن   - ١٤
يف عـدد  عكفت اللجنة على درس كيف ميكن للشـباب أن يسـهموا يف بنـاء السـالم،      واألمن،

مبا يف ذلـك خـالل مناقشـتها الـيت تركـزت علـى       ، ٢٠١٦يف عام اليت عقدت  من االجتماعات
يف حزيران/يونيــه، ويف املناقشــات بشـــأن    ةاملعقــود للجنــة   ةالســنوي والــدورة   غــرب أفريقيــا،  

وخاطـب شـاب ميثـل اتمـع املـدين اللجنـة يف دورـا السـنوية،          للجنة. اجلنسانيةة ستراتيجيالا
وعرض التحـديات الـيت واجههـا األطفـال واملراهقـون والشـباب يف سـياق عمليـة بنـاء السـالم           

ــوال يف ســرياليون  ــة    .وأزمــة اإليب ــة ورؤســاء التشــكيالت القطري ــيس اللجن بصــورة  وشــارك رئ
، ضطلع به الشباب لإلسـهام يف بنـاء السـالم   يف مناقشات بشأن الدور الذي ميكن أن ي منهجية

اخنـراط  ويف حـني مت اإلعـراب عـن القلـق إزاء      مع نظـرائهم الـوطنيني خـالل زيـارام امليدانيـة.     
الدور الـذي ميكـن للشـابات والشـباب القيـام بـه،       حظي لسكان الشباب يف العنف، نسبة من ا

 .مناقشات اللجنة بشأن الشبابء بالتقدير أثنام واالستقرار وقاموا به، لإلسهام يف السال
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 لجنة بناء السالمل االستراتيجية اجلنسانية    

ــة  - ١٥ ــار متابعــ ــر يف إطــ ــة تقريــ ــودة يف   اللجنــ ــعة، املعقــ ــا التاســ ــن دورــ ــول/ ٧عــ  أيلــ
توجيــه  يفاســتراتيجية جنســانية استشــارية للمســاعدة باعتمــاد اللجنــة  قامــت، ٢٠١٦ ســبتمرب

عملها بشأن اجلوانب اجلنسانية لبناء السالم. وهذه االستراتيجية نتاج العمليـة التحضـريية الـيت    
وسلسـلة املشـاورات مـع الـدول األعضـاء واملمارسـني واخلـرباء وممثلـي          ،٢٠١٥بدأت يف عام 

، الكيانــات ذات الصــلة يف منظومــة األمــم املتحــدة الــيت أجرــا اللجنــة خــالل دورــا العاشــرة 
والـيت  علـى هـامش الـدورة السـتني للجنـة وضـع املـرأة،        الـيت عقـدت   ستثنائية االدورة ال فيها مبا
تمع املدين من عدد من البلـدان املدرجـة   مجوتعتـرب هـذه    .اللجنـة  ضـمن خطـة  عت منظمات ا

يف عمــل اللجنــة،  لبنــاء الســالم  االســتراتيجية جهــدا جــاء يف وقتــه إلدمــاج البعــد اجلنســاين       
وهــذه  .هيكــل بنــاء الســالم  اســتعراض ب اناملتعلقــ نالقــرارا هديســرع الــزخم الــذي ولَّــ    ممــا

ــع       ــادي للمــرأة ومشــاركتها يف من ــدور القي ــة ال ــة أمــور علــى أمهي االســتراتيجية، تشــدد يف مجل
مـن   الفعالـة نشوب الرتاعات وحلها وبناء السـالم والصـلة اجلوهريـة الـيت تـربط بـني املشـاركة        

 .اجلهود، وفعاليتها واستدامتها يف األجل الطويلجانب املرأة يف تلك 

، تنظـر اللجنـة   ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٧اجلنسانية يف  تهااستراتيجي اللجنة اعتماد وبعد  - ١٦
يف تعـــيني جهـــة تنســـيق للشـــؤون اجلنســـانية مـــن بـــني أعضـــائها مـــن أجـــل النـــهوض بتنفيـــذ   

الســتراتيجية علــى املســتوى  واختــذت اللجنــة ورئيســها أيضــا خطــوات لتنفيــذ ا   .االســتراتيجية
مناقشات بشـأن مشـاركة املـرأة يف االنتخابـات يف ليربيـا      إجراء  أمور منها القطري، من خالل

وكـذلك خـالل    األمم املتحدة يف ليربيا، وبشأن اآلثار املترتبة على اخلفض التدرجيي لقوام بعثة
املرأة والســالم واألمــن، مــع املبعــوث اخلــاص لالحتــاد األفريقــي املعــين بــ اللجنــة اجتمــاع رئــيس

إىل ذلــك، دعــت اللجنــة . وباإلضــافة ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر املعقــود يف أديــس أبابــا يف 
ــن ســرياليون     ــدين م ــي اتمــع امل ــرأة   خبصــوصإحاطــة تشــكيلة ســرياليون   إىل ممثل مشــاركة امل
 .واتمع املدين يف االنتخابات املقبلة

  
 املؤقت وأساليب عمل جلنة بناء السالم النظام الداخلي    

هيكـل  املـتعلقني باسـتعراض   من قراري اجلمعية العامة وجملس األمـن   ٥عمال بالفقرة   - ١٧
بناء السالم، بدأت اللجنة التنظيمية اسـتعراض نظامهـا الـداخلي املؤقـت وأسـاليب عملـها مـن        

ى ورقـة غـري رمسيـة أعـدا     ويف هـذا الصـدد، وبنـاء علـ     .أجل جعل عملها أكثر مرونـة وفعاليـة  
البعثتــان الــدائمتان لكــل مــن كينيــا وسويســرا، عقــدت اللجنــة عــدة مشــاورات علــى مســتوى  

اإلجـراءات القابلـة للتنفيـذ اسـتنادا إىل     بتقرير يتألف من جـزأين: اجلـزء ألـف،    توجت  ،اخلرباء
واعتمـدت اللجنـة    .مـن املناقشـة   امزيـد  ، اليت تستلزماملمارسات اجليدة؛ واجلزء باء، التوصيات
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(انظـر املرفـق هلـذا     ٢٠١٦تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٨بصفة غري رمسية اجلزء ألف من التقرير يف 
وسـوف تسـتعرض اللجنـة اجلـزء ألـف       .عمل اللجنة ترشدالتقرير) بوصفه وثيقة قابلة للتعديل 

لــدورة مزيــد مــن النقــاش يف بدايــة اكون اجلــزء بــاء موضــع وســي ،دوريــا يف تقاريرهــا الســنوية
 .احلادية عشرة

  
مــن اللجنــة مــع اجلمعيــة العامــة وجملــس األ كجهــة وصــل: عمــل  دور جلنــة بنــاء الســالم      

  يوالس االقتصادي واالجتماع

هيكل بناء السالم باللجنة أن تكـون مبثابـة جسـر    استعراض يهيب القراران املتعلقان ب  - ١٨
لصالت الوثيقـة بـني   ل نظرايربط بني األجهزة الرئيسية والكيانات املعنية التابعة لألمم املتحدة، 

ويف هذا الصدد، وطـوال الـدورة العاشـرة، واصـلت      .التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان
ا االستشاري ودورها كجهة وصل مـع اجلمعيـة   اللجنة استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز دوره

املناقشـة املواضـيعية الرفيعــة   ” وكانـت الفرصـة األوىل الـيت أتيحـت هـي      .العامـة وجملـس األمـن   
الـيت نظمهـا   )، ٢٠١٦أيار/مـايو   ١١ و ١٠( “املستوى بشأن األمم املتحـدة والسـالم واألمـن   

هيكـل بنـاء   باسـتعراض   املتعلقنيبـ رئيس اجلمعية العامة بعـد فتـرة قصـرية مـن اعتمـاد القـرارين       
وأكد هذا االجتماع، الـذي اجتـذب مشـاركة رفيعـة املسـتوى مـن الـدول األعضـاء،          .السالم

أمهيـة  أيضـا  أكـد  ودعـم بنـاء السـالم واحلفـاظ علـى السـالم،        على مجلة أمور منـها من جديد، 
عامـة يف األعمـال   ويف هـذا الصـدد، شـرع رئـيس اجلمعيـة ال      .التآزر بني اجلمعية العامة واللجنة

، الــذي ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ٢٤يف التحضــريية للحــوار الرفيــع املســتوى، املقــرر عقــده  
لس االقتصادي واالجتماعي،  رئيسيع سيجمرئيس اللجنة وكذلكجملس األمن وا. 

وفيمـــا يتعلـــق مبجلـــس األمـــن، دخلـــت اللجنـــة يف مشـــاورات نشـــطة مـــن خـــالل:     - ١٩
جلسة التحاور التفاعلي غري الرمسي اخلامسة اليت اشترك يف تنظيمها كل من رئيس الـس   (أ)

نسـقتها مصـر؛    ،(ب) عقـد اجتماعـات تقيـيم دوريـة علـى مسـتوى اخلـرباء       و ورئيس اللجنـة؛  
مبســـائل ددة وحمـــ متعلقـــة ببلـــدان(ج) تقـــدمي إحاطـــات رمسيـــة إىل الـــس بشـــأن مســـائل   و

حزيران/يونيـــه  ٢٢حـــاور التفـــاعلي غـــري الرمســـي اخلامســـة ( مواضـــيعية. وعقـــدت جلســـة الت
فرصة ملناقشة السـبل العمليـة لتعزيـز التنسـيق واالتسـاق والتعـاون بـني جملـس          تأتاح )٢٠١٦

هيكـل بنـاء السـالم،    باسـتعراض   املـتعلقني اعتماد القرارين . وأُجري احلوار بعيد األمن واللجنة
والصـالت بـني عمـل اللجنـة     مليـات االنتقـال؛   : عهـي  مسائل رئيسيةمتحور حول ثالث  وهو

وأبـرزت املناقشـات كيـف ميكـن      .يف نيويورك ويف امليدان؛ والعالقة بني اللجنة وجملـس األمـن  
جتماعات، أن تسـهم مبنظـور لبنـاء السـالم إلثـراء عمليـة       االللجنة، من خالل دورها يف تنظيم 

ات الــيت جتــري بشــأن تقلــيص  خــالل املناقشــ وخاصــة، عنــد الطلــبصــنع القــرار يف الــس،  
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االنتقـال، مبـا يف ذلـك مـن البعثـات       عمليـات وأشـري أيضـا إىل أنـه، يف     .عمليات حفظ السـالم 
السياسية اخلاصـة إىل األفرقـة القطريـة لألمـم املتحـدة، ينبغـي لـس األمـن أن يلـتمس بانتظـام           

ومـن   .اظ على السالماملنظور الطويل األجل الالزم للحف يف لمساعدةلوأن يستفيد من اللجنة 
خالل اجلمع بني اجلهات الفاعلة األمنية واإلمنائية، فإن اللجنة يف وضع جيد ميكنها من العمـل  
كجسر بني األجهزة الرئيسية والكيانات املعنية التابعة لألمم املتحدة من خالل تبـادل املشـورة   

أمهيـة أن تقـوم اللجنـة     وأشـارت املناقشـات أيضـا إىل    .بشأن احتياجات وأولويات بناء السالم
تعزيـز عملـها علـى الصـعيد      بسـبل منـها  بتحسني أساليب عملها بغية تعزيز كفاءا ومرونتها، 

 .بواليتها  اإلقليمي من أجل الوفاء

، رشــحت اللجنــة التنظيميــة مصــر خلالفــة ماليزيــا كمنســق  ٢٠١٦ويف شــباط/فرباير   - ٢٠
ة فيمـا يتعلـق مبجلـس األمـن. وعقـد اجتماعـان       لعملية التقييم الدورية للمهمة االستشارية للجن

ــوبر  ٢٤ نيســان/أبريل و ١٣غــري رمســيني علــى مســتوى اخلــرباء (   ) ٢٠١٦تشــرين األول/أكت
بــاعتزام باحلــاالت املتعلقــة ببلــدان بعينــها، و ركــزا علــى الــدور االستشــاري للجنــة فيمــا يتعلــق

مـن قـراره    ٨ر إليـه يف الفقـرة   الس القيـام بانتظـام بطلـب مشـورة اللجنـة، علـى النحـو املشـا        
ــم        )٢٠١٦( ٢٢٨٢ ــة يف دع ــه اللجن ــوم ب ــذي ميكــن أن تق ــام ال ــدور اهل ــرزت املناقشــة ال . وأب

وعـالوة علـى ذلـك،     األمم املتحـدة يف ليربيـا.   مناقشات الس بشأن التخفيض التدرجيي لبعثة
نوقش عدد من املمارسات اجليدة الـيت ميكـن أن تعـزز الـدور االستشـاري للجنـة، مـع التركيـز         

ــق باحلــاال    ــى: دورهــا االستشــاري فيمــا يتعل ــا الوســطى    تعل ــة أفريقي ــدي ومجهوري يف بورون
يكلـة  وإقامة شراكات قوية مع املنظمات اإلقليمية واحلفاظ عليها؛ وه ؛وليربيابيساو  - وغينيا

 .وختطيط عملها بطريقة من شأا أن تثري مشورا إىل الس

وفيما يتعلق بتقدمي اإلحاطات املواضيعية إىل جملس األمن، خاطبت اللجنة الـس يف    - ٢١
، أكـد رئـيس اللجنـة، أثنـاء مناقشـة الـس       ٢٠١٦شـباط/فرباير   ٢٣ففي  .عدد من املناسبات

علـى أمهيـة   “ انتـهاء النــزاع: اسـتعراض هيكـل بنـاء السـالم      بنـاء السـالم بعـد    ”املفتوحة بشأن 
 .واحلاجة إىل ج شـامل ملنـع نشـوب الرتاعـات وحتقيـق السـالم املسـتدام        ،احلفاظ على السالم

وشــدد علــى أن االســتثمار يف منــع نشــوب النـــزاعات وتصــعيدها واســتمرارها وجتــددها أقــل    
متويـل  إجيـاد   يـتعني ألزمـات، وبالتـايل   ل التصـدي اسـتدامة بكـثري مـن    أكثـر  و بقـدر كـبري   تكلفة

أيضـا أن   اللجنـة  وأكد رئـيس  .ميكن التنبؤ به ملعاجلة األسباب اجلذرية للرتاعوكاف مستدام و
كحلقـة  تؤديـه يف كفالـة االتسـاق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة ويف العمـل          هامـاً  للجنة دوراً

 .ي واالجتماعيبني اجلمعية العامة وجملس األمن والس االقتصاد وصل
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إحاطــة إىل الــس  ، باســم اللجنــة،قــدم رئــيس اللجنــة ،٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٨ويف   - ٢٢
الرتاعــات املــرأة والســالم واألمــن: دور املــرأة يف منــع نشــوب ”أثنــاء مناقشــته املفتوحــة بشــأن 

علـى أمهيـة مشـاركة املـرأة يف النـهج       ، يف بيانـه، مـن جديـد  وأكد الـرئيس  . “وحلها يف أفريقيا
املتعلقة ببناء السالم ومنع نشوب الرتاعات، وذكر أن الشابات والشـبان ميكـن أن يـؤدوا دورا    

وشدد الرئيس على أمهية ترمجة االلتزامات الرمسية بصـورة منهجيـة وفعالـة إىل     .يف هذا املسعى
ــود اجل      ــى اجله ــع، وســلط الضــوء عل ــى أرض الواق ــة   عمــل ملمــوس عل ــذهلا اللجن ــيت تب ــة ال اري

وأشـار الـرئيس أيضـا إىل أن اعتمـاد جملـس األمـن قـراره         .وصندوق بناء السالم يف هذا الصدد
هامة حنو مزيد مـن الشـمولية يف بنـاء     بشأن الشباب والسالم واألمن خطوةٌ )٢٠١٥( ٢٢٥٠

خالل اعتماده، حصل الدور الـذي ميكـن أن يضـطلع بـه الشـبان والشـابات       السالم، وأنه، من 
 .يف منع نشوب الرتاعات وتسويتها وبناء السالم أخريا على االعتراف الذي يستحقه

إحاطـة إىل جملـس األمـن     ، ممثال اللجنة،، قدم رئيس اللجنة٢٠١٦أيار/مايو  ٢٤ويف   - ٢٣
اإلقليميـة:  التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون ”أثناء مناقشته املفتوحة بشأن 

التعاون بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي يف حتقيـق السـالم واألمـن: تطبيـق الفصـل الثـامن         
وأكد الرئيس جمددا احلاجة إىل التركيز علـى منـع    .“ومستقبل منظومة السلم واألمن األفريقية

وشـدد علـى أن حتـديات السـالم واألمـن       .األسـباب اجلذريـة للـرتاع   نشوب الرتاعات ومعاجلة 
 ينوأشــار إىل أن القــرار .املنظمــة معقــدة ومترابطــة، ودعــا إىل العمــل اجلمــاعي  هــاالــيت تواجه

ــة الشــراكة والتعــاون بــني األمــم    دانشــديهيكــل بنــاء الســالم  اســتعراض ب نياملــتعلق علــى أمهي
 تـدعيما وأضـاف أنـه    ،قليمية، وال سيما االحتاد األفريقياملتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإل

زيـادة  مـن أجـل   تلك الوالية، تعتـزم اللجنـة اسـتخدام الـزخم الـذي ولدتـه القـرارات اجلديـدة         ل
 .تعزيز وإضفاء الطابع املؤسسي على تعاوا مع االحتاد األفريقي

ــه  ٢٨ويف   - ٢٤ جملــس الــوزراء   ة، قــدمت الســيدة أمينــة ك. حممــد، أمينــ    ٢٠١٦متوز/يولي
، إحاطـة إىل جملـس   بالنيابـة  اللجنـة  ةرئيسـ بصـفتها  للشؤون اخلارجية والتجارة الدولية يف كينيا، 

. وأشــارت الرئيسـة إىل أن اللجنــة  “بنـاء الســالم يف أفريقيـا  ”األمـن يف مناقشــته املفتوحـة بشــأن   
دعـم بنـاء السـالم يف    واصل العمـل مـع االحتـاد األفريقـي وكياناتـه اإلقليميـة املختلفـة مـن أجـل          ت

أفريقيا، مع التشديد على أن الشراكات احلقيقية ال تزال ضرورية للحفاظ على السـالم والتنميـة   
شارة إىل أن السالم والتنمية ال ميكن أن يتحققا إال من خالل العمل املشترك اإلمع يف أفريقيا، و

احمللـي   ع املـدين، علـى الصـعد   مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واتم
هيكـل بنـاء   اسـتعراض  بـالقرارين املـتعلقني ب   صـل وفيمـا يت  .والـوطين واإلقليمـي والـدويل    البلديو

 .املبكر واالستثمار يف نظم اإلنذار االتقاءالسالم، أكدت السيدة حممد من جديد أمهية 
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ــق بتقــدمي   - ٢٥ ــها املشــورة  وفيمــا يتعل ــدان بعين ــة إىل ، قــدم رؤســاء التشــكي لبل الت القطري
 .الس معلومات موضوعية مستكملة بشأن األولويـات الرئيسـية لبنـاء السـالم للبلـدان املعنيـة      

ــرئيس الــدعوة    صــلوفيمــا يت ــا، واصــل نائــب ال ــا   ألبليربي مهيــة مواصــلة االهتمــام الــدويل بليربي
لبلـد  يـاً ل قو اًبطريقة مجاعية، وشدد علـى أن فتـرة االنتقـال السـلس مـن شـأا أن تكفـل مسـار        

 بيسـاو، كـان اجتمـاع اللجنـة يف آذار/     - وفيمـا يتصـل بغينيـا    .صوب مواصلة توطيـد السـالم  
بيســاو، متاشــيا مــع  - مبثابــة فرصــة إلعــداد مــدخالت لزيــارة الــس إىل غينيــا  ٢٠١٦مــارس 

 .اجلهود الرامية إىل إجياد حل سلمي لألزمة السياسية

ونوقشــت أيضــا أوجــه التــآزر بــني جملــس األمــن واللجنــة يف اجتمــاع للفريــق العامــل    - ٢٦
حتسـني  ”املخصص التابع لس األمن املعين مبنع نشوب الرتاعـات يف أفريقيـا وحلـها، املعنـون     

الـذي عقـد يف    ،“التعاون بني جلنة بناء السالم وجملس األمـن للحفـاظ علـى السـالم يف أفريقيـا     
. وأقر االجتماع بأنه، بالنظر إىل طبيعـة اللجنـة، فإـا يف وضـع     ٢٠١٦وفمرب تشرين الثاين/ن ١

عنــد مناقشــة يؤهلــها لتزويــد الــس مبنظــور أوســع بشــأن احلفــاظ علــى الســالم، مبــا يف ذلــك   
 .الة البلدان اليت متر مبرحلة انتقالحل الس

تركة مـع اللجنـة يف   وفيما يتعلق بالس االقتصادي واالجتماعي، نظمت مناسبة مش  - ٢٧
واحلفــاظ  ٢٠٣٠خطــة التنميــة املســتدامة لعــام ”ملناقشــة موضــوع  ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٢٤

علـى العالقـة بـني السـالم والتنميـة، مـدى        تركـز  يت، الـ املناسـبة  ههذ ت. وأبرز‘‘على السالم
وكيـف  أمهية احلفاظ على السالم واملؤسسات القوية يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة، 

قبـل وأثنـاء وبعـد    ، بـدورها، أن تسـهم يف احلفـاظ علـى السـالم      بأكملـها،  ٢٠٣٠ميكن خلطـة  
ــدول األعضــاء  أشــارتو .الصــراع ــة جيــب      إىل ال ــاء الســالم والتنمي ــدخل اإلنســاين وبن أن الت

 يسـتلزمان علـى السـالم   واحلفـاظ   ٢٠٣٠خطة بطريقة متماسكة ومنسقة، وأن حتقيق  هاذيتنف
وأشري أيضـا إىل أن املناقشـات اجلاريـة بشـأن حتديـد موقـع        سق بقدر أكرب.كلي ومتاتباع ج 

تـيح فرصـا لتعزيـز االتسـاق وإزالـة      يمنظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف األجل الطويـل ميكـن أن   
وأخـريا، أقـرت الوفـود بـدور املنظومـة اإلمنائيـة يف بنـاء السـالم واحلفـاظ           .التنافس على املـوارد 

دت بقوة احلوار املنتظم بني الـس االقتصـادي واالجتمـاعي واللجنـة لتعزيـز      على السالم، وأي
من جهود ـدف إحـالل السـالم واألمـن ومـا تضـطلع        املنظمةاالتساق والتكامل بني ما تبذله 

 .به من أعمال يف جمال التنمية وحقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية

إىل تقـــدمي إحاطـــة إىل الـــس    اللجنـــة ، دعـــي رئـــيس ٢٠١٦متوز/يوليـــه  ٢٦ويف   - ٢٨
االقتصادي واالجتمـاعي يف اجتماعـه للتنسـيق واإلدارة. وبنـاء علـى املمارسـات اجليـدة لعمـل         
اللجنــة لــدعم البلــدان األفريقيــة، شــدد الــرئيس علــى أمهيــة اتبــاع ــج متعــدد األبعــاد يتجــاوز   
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ب اجلذريـة للـرتاع يف البلــدان   االسـتجابات العسـكرية واألمنيـة، والتركيـز علــى معاجلـة األسـبا      
، أكـد الـرئيس مـن    ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٢٤املناقشات اليت جـرت يف  واستنادا إىل املتضررة. 

جديــد أن اللجنــة يف وضــع فريــد ميكنــها مــن املســاعدة يف معاجلــة الصــلة بــني الســالم والتنميــة  
الـس واللجنـة ينبغـي    ، وأشـار إىل أن  ٢٠٣٠واملساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك ما يتعلق خبطة 

أن يستعرضا املمارسات اجليدة يف التصدي لألسباب اجلذرية للصراع وكيف أدجمـت منظومـة   
 .األمم املتحدة اإلمنائية احلفاظ على السالم يف أطر وأنشطة التخطيط

  
 الشراكات والعمل مع اجلهات األخرى صاحبة املصلحة    

 )٢٠١٦م (حزيران/يونيه الدورة السنوية الثالثة للجنة بناء السال    

طوال الدورة العاشرة، عملت اللجنـة علـى تعزيـز الشـراكات مـع عـدد مـن اجلهـات           - ٢٩
ــة ذات الصــلة  ــة    و .الفاعل ــا الســنوية الثالث ــة دور ــدت اللجن ــه  ٢٣يف عق  ٢٠١٦حزيران/يوني

االنتقـال باعتبارهـا حتـديا يف سـبيل توطيـد دعـائم السـالم واألمـن:          عمليات” لبحث موضوع
وميثـل هـذا االجتمـاع، الـذي انعقـد      . “ر اللجنة يف اجلهود الدبلوماسية واملواكبـة السياسـية  دو

هيكــل بنــاء الســالم، فرصــة  اســتعراض بعــد أقــل مــن شــهرين مــن اعتمــاد القــرارين املــتعلقني ب  
جــاءت يف الوقــت املناســب للــدول األعضــاء ملناقشــة كيــف ميكــن لــدور اللجنــة يف تنظــيم          

واسـتفادت املناقشـات مـن     .أن يـدعم البلـدان يف عمليـة االنتقـال    االجتماعات وكجهة وصـل  
البيانات اليت أدىل ا نائب األمني العام واملمثل اخلاص السابق لألمني العام املعـين باألطفـال يف   

العروض اليت قدمها كبـار املمـثلني احلكـوميني، وكبـار املسـؤولني مـن        ومنالرتاعات املسلحة، 
 .د األفريقي ومنظمات اتمع املديناألمم املتحدة واالحتا

وسلطت املناقشة الضوء على املبادئ الرئيسية الـيت ينبغـي مراعاـا عنـد دعـم البلـدان         - ٣٠
وأكدت الوفود بشكل خاص على أمهية مراعاة السياق احملدد لبلـد ميـر    .انتقالية بعمليةاليت متر 

وأقـر   .والتقييمـات يف مرحلـة مبكـرة   وذكـرت أنـه يـتعني االضـطالع بـالتخطيط       ية،انتقال حبالة
االجتمــاع بامللكيــة الوطنيــة كأولويــة، وأشــار إىل أمهيــة مبــدأ الشــمول علــى مجيــع مســتويات    

وعـالوة علـى ذلـك، شـدد املشـاركون علـى أن معاجلـة         .اتمع، مبا يف ذلك النسـاء والشـباب  
ة الوطنيـة والالمركزيـة   النـاس إىل العدالـة، واملصـاحل    احتكاماألسباب اجلذرية للصراع، وتعزيز 

متثل أيضـا بعـض التـدابري الـيت ينبغـي اختاذهـا مـن أجـل معاجلـة شـواغل النـاس أثنـاء التخفـيض              
وأكدت الوفود أيضا أمهية التمويل املستدام الذي ميكن التنبـؤ بـه، فضـال عـن      .التدرجيي للبعثة

البلـــدان اـــاورة، احلاجـــة إىل تعزيـــز الشـــراكات مـــع املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة و 
 .منظمات اتمع املدين وكذلك مع
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ينبغــي أن تــدعو إىل مواصــلة  اوفيمــا يتعلــق بــدور اللجنــة، أكــد املشــاركون علــى أــ   - ٣١
وينبغـي اسـتخدام دورهـا     .انتقاليـة  بعمليـة الدعم السياسي والـتقين واملـايل إىل البلـدان الـيت متـر      

املشــورة االســتراتيجية إىل اجلمعيــة العامــة وجملــس   الفريــد يف منظومــة األمــم املتحــدة يف تقــدمي 
األمن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي، فضـال عـن تعزيـز أوجـه التـآزر مـع اجلهـات الفاعلـة            
اإلقليمية ودون اإلقليميـة للتشـجيع علـى اتبـاع ـج متماسـك ومنـتظم لـدعم البلـدان الـيت متـر            

 .انتقالية بعملية

واصلت اللجنة نظرها يف فرص بناء السالم يف البلـدان   ،٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٧ويف   - ٣٢
ومـع التركيـز علـى بلـدان      .انتقالية يف اجتماع مع األمني العـام الحتـاد ـر مـانو     بعمليةاليت متر 

املنطقة دون اإلقليمية، اقترحت املناقشة جماالت رئيسـية ذات أولويـة، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل      
يف ومي وغـري احلكـومي، وأمهيـة ضـمان اتبـاع ـج متسـق        تعزيز القـدرات علـى الصـعيد احلكـ    

االنتقـال اجلاريـة يف كـوت ديفـوار وليربيـا، أقـرت        عمليـات ويف ضـوء   .منظومة األمم املتحـدة 
ــراكة مـــع عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف     ــاء الســـالم، بالشـ ــندوق بنـ اللجنـــة باملســـامهة اهلامـــة لصـ

األمـم املتحـدة القطريـة يف كـال البلـدين، يف       ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا وأفرقة كوت
 .ودعم البلدين لتعزيز قدراما يف هذا الوقت احلاسم ،وضع مشاريع عابرة للحدود

عقـدت اللجنـة اجتماعـا علـى مسـتوى اخلـرباء        ،٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٧ويف   - ٣٣
بشأن املمارسات اجليـدة يف جمـال بنـاء السـالم، اسـتند إىل العمـل الـذي قـام بـه الفريـق العامـل            

إىل نتائج الدورة السـنوية، ومـن أجـل مواصـلة استكشـاف       واستناداً .املعين بالدروس املستفادة
انتقـال،   بعمليـة دعم البلـدان الـيت متـر    أن ي السبل اليت ميكن لدور اللجنة يف تنظيم االجتماعات

حتدي احلفـاظ علـى السـالم: الـدروس املسـتفادة مـن عمليـات        ” عقد اجتماع بشأن موضوع،
لـيت قدمتـها إدارة الشـؤون    جتمـاع، الـذي اسـتفاد مـن العـروض ا     وركـز اال  ،“االنتقال السابقة

اتمـع   اتومنظمـ  ،إلمنـائي السياسية، وإدارة عمليات حفظ السالم، وبرنـامج األمـم املتحـدة ا   
ــاء الســـالم يف ســـرياليون، علـــى األوضـــاع يف بورونـــدي     ــا لبنـ ــبكة غـــرب أفريقيـ املـــدين، وشـ

من املمارسات اجليدة اليت ميكـن تكرارهـا مـن أجـل      وحدد عدداً ،ليشيت وسرياليون - وتيمور
ات وعقد اجتماع ثـان علـى مسـتوى اخلـرباء بشـأن املمارسـ       .ضمان عمليات االنتقال السلس

ــدة  ــاء الســالم يف  اجلي ــاين/نوفمرب   ٢١يف جمــال بن ــاول ٢٠١٦تشــرين الث حتــدي ”موضــوع  تن
وركـز االجتمـاع    .“احلفاظ على السالم: دور جلنة بناء السالم يف اخلفـض التـدرجيي للبعثـات   

وبنــاء علــى  .كــوت ديفــوار وليربيــاوبيســاو  - غينيــا الثــاين علــى عمليــات االنتقــال اجلاريــة يف
اع األول، تناول االجتمـاع الثـاين احلاجـة إىل التخطـيط املبكـر والطويـل األجـل،        نتائج االجتم

علــى نطــاق املنظومــة لضــمان أال تــؤدي عمليــات االنتقــال إىل العــودة إىل  اجــ يســتلزمالــذي 
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وأكدت الوفود الدور احلاسـم الـذي تضـطلع بـه اللجنـة والصـندوق، وال سـيما عنـد          .الصراع
على اهتمام اتمـع الـدويل يف أعقـاب عمليـات االنتقـال       للمحافظة العمل يف إطار من التآزر،

وفيمـا يتصـل بالـدور االستشـاري      .وتقدمي الدعم الذي تطلبه البلدان لتعزيـز املؤسسـات احملليـة   
للجنة، أعيد التأكيد على أنه، بالنظر إىل تكوينها الشـمويل وواليتـها لعقـد اجتماعـات لطائفـة      

ــيني،     ــن أصــحاب املصــلحة املعن ــا واســعة م ــات والســلطات    فإ ــع احلكوم ــل م ــي أن تعم ينبغ
الفاعلـة اإلمنائيـة مـن     واجلهـات  ،الوطنية، ومنظمات اتمع املـدين، واملؤسسـات املاليـة الدوليـة    

  .االنتقالية العملياتوحتسني التنسيق يف  ،أجل تقدمي املشورة الشاملة إىل جملس األمن
  

 الشراكة مع املنظمات اإلقليمية/مراعاة وجهات نظر األطراف الفاعلة اإلقليمية    

هيكـل  املـتعلقني باسـتعراض   ستجابة لدعوة اجلمعية العامة وجملس األمن يف قراريهما ا  - ٣٤
بنــاء الســالم، عملــت اللجنــة علــى تعزيــز شــراكتها مــع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة،    

ــن   .االحتــاد األفريقــي  وخاصــة ــرة م ــوبر   ١٩إىل  ١٧ويف الفت ــام ، ٢٠١٦تشــرين األول/أكت ق
بزيـــارة مقـــر االحتـــاد األفريقـــي يف أديـــس أبابـــا  ورؤســـاء تشـــكيالت إقليميـــة اللجنـــة رئـــيس 

لكفيلة بزيادة تعزيز تعاون اللجنة مع جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد      الستكشاف السبل ا
وتـرأس   .األفريقي يف جماالت منع نشوب الرتاعات واحلفاظ على السالم يف مجيع أحناء أفريقيـا 

وعقـد الوفـد    .الوفد رئيس اللجنة وضم نواب الرئيس واألمني العام املساعد لدعم بناء السـالم 
لسـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي، ترأسـه املمثـل الـدائم لكينيـا لـدى           اجتماعا مـع جملـس ا  

أوغندا وبوتسوانا وبوروندي وتشـاد  أعضاء الس: من  عضوا ١٥وحضره االحتاد األفريقي، 
وتوغو واجلزائر وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا وسرياليون والكونغـو وكينيـا ومصـر والنيجـر     

ــا ــوا جملـــس األمـــن   ود .ونيجرييـ ــا عضـ ــنغال الـــدائمانعـــي للحضـــور أيضـ ويف  .أنغـــوال والسـ
حضــر الوفــد أيضــا حلقــة عمــل عــن عشــر ســنوات مــن    ، ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٩

نظمتــها مفوضــية  ،بعــد انتــهاء الــرتاعسياســة االحتــاد األفريقــي بشــأن إعــادة اإلعمــار والتنميــة 
 .االحتاد األفريقي

شــاورات مــع االحتــاد األفريقــي الضــوء علــى الشــراكة       وســلطت االجتماعــات وامل   - ٣٥
االستراتيجية بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي يف جمـايل السـالم واألمـن، متشـيا مـع الفصـل        

وعلى وجه التحديد، أبرز أعضاء جملـس السـلم واألمـن التـابع      .الثامن من ميثاق األمم املتحدة
اء السالم متشيا مع تطـوير وتنفيـذ إطـار سياسـة االحتـاد      لالحتاد األفريقي جهود االحتاد بشأن بن

األفريقـي يف  الـذي اعتمـده االحتـاد     بعـد انتـهاء الـرتاع   األفريقي بشـأن إعـادة اإلعمـار والتنميـة     
واقتــرح أن تعقــد اللجنــة وجملــس الســلم . فضــال عــن مبــادرة التضــامن األفريقــي، ٢٠٠٦ عــام

ويف أعقــاب الزيــارة الــيت قــام ــا   ا.رمسيــ اســنوي ااجتماعــ تشــملواألمــن مشــاورات منتظمــة، 
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رئيس اللجنـة، أصـدر جملـس السـلم واألمـن بيانـا بشـأن إمكانيـة القيـام بزيـارات مشـتركة إىل            
املناطق املتضررة مـن الـرتاع يف أفريقيـا وتبـادل املمارسـات اجليـدة يف التصـدي لتحـديات منـع          

الـرئيس  ، قـدم  ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٧ويف  .اعات واحلفاظ علـى السـالم  رتنشوب ال
وأتـاح هـذا    .لزيـارة الـيت قـام ـا إىل االحتـاد األفريقـي      لالرئيسية  النتائجتقريرا إىل اللجنة بشأن 

ــام إىل االحتــاد        ــل اخلــاص لألمــني الع ــدمها املمث ــذي اســتفاد أيضــا مــن إحاطــة ق االجتمــاع، ال
واللجنـة لزيـارة أديـس أبابـا وإبـراز أمهيـة تعزيـز        األفريقي، فرصة لإلعـراب عـن تقـدير الـرئيس     

أوجه التآزر بني اللجنة واالحتاد األفريقـي يف جمـاالت بنـاء السـالم واحلفـاظ علـى السـالم، مـع         
التشديد على أن كلتا املؤسستني ينبغي أن تعمال على حتسني معاجلة األسـباب اجلذريـة للـرتاع    

 .ودعم بناء املؤسسات

واملناقشـات بشـأن   ورؤسـاء التشـكيالت اإلقليميـة    ت رئـيس اللجنـة   وبناء علـى زيـارا    - ٣٦
التحـديات اإلقليميـة والعـابرة للحــدود وعـرب الوطنيـة لبنـاء الســالم يف غـرب أفريقيـا، واصــلت         

أن اجلهـود الراميـة إىل احلفـاظ    ـــ مات دون اإلقليميـة بش ـــ اللجنة أيضا تعزيـز شـراكتها مـع املنظ   
 .ما مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واحتاد ـر مـانو  على السالم يف أفريقيا، وال سي

علـى تعزيـز شـراكتها مـع مجاعـة شـرق أفريقيـا، دعمـا جلهـود الوسـاطة           أيضـا  عملت اللجنـة  و
بيساو، واصلت اللجنة توفري منـرب مفيـد إلشـراك     - ويف غينيا .الوطنية واإلقليمية يف بوروندي

اطقة بالربتغالية، وال سـيما يف املسـاعدة علـى منـع مزيـد مـن       البلدان الن منهابلدان من املنطقة، 
 .٢٠١٥  األزمة السياسية يف عامتصعيد 

ا رئيســة بصــفتهحممــد، . الســيدة أمينــة ك ، اشــتركت٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٢٣ ويف  - ٣٧
اللجنة، والسيد سامورا كامارا، وزير خارجية سرياليون ورئـيس جمموعـة الـدول السـبع اهلشـة      

لـتعلم مـن األقـران    ا”موضـوع:  حـول   موعـة ارئاسة اجتماع مع أعضاء اللجنـة و املوسعة يف 
 .“فيما بـني البلـدان اهلشـة واملتـأثرة بالرتاعـات بشـأن احلفـاظ علـى السـالم والتنميـة املسـتدامة           

مؤسسة جمموعة الـدول السـبع اهلشـة    ” وخالل هذا احلدث، أطلق املبعوث اخلاص للمجموعة
بلــدان أخــرى يف  لتســتفيد منــهاالــيت ســتوثق بعــض التجــارب الفريــدة للمجموعــة  ، “املوســعة

 .الصمود  لتحقيق السالم والقدرة على هاسعي
  

 واملؤسسات املالية الدولية األخرى الشراكة مع البنك الدويل    

ــة الدوليــة طــوال فتــرة دورــا       - ٣٨ عملــت اللجنــة يف شــراكة وثيقــة مــع املؤسســات املالي
 مـن اجتماعـا للبنـك الـدويل، عقـد يف واشـنطن العاصـمة       اللجنـة   ر نائب رئيسوحض .العاشرة

أتـاح  و، الـذي عقـده البنـك    “اعرتوالـ  اهلشاشـة منتـدى  ” ، بشـأن ٢٠١٦آذار/مارس  ٣إىل  ١
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فرصة ملناقشة الكيفية اليت ميكـن ـا للجنـة والبنـك الـدويل أن يعـززا تعاومـا يف دعـم البلـدان          
 .املتضررة من الرتاعات

قــدم األمــني العــام املســاعد  ،٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٧يف ويف اجتمــاع عقدتــه اللجنــة   - ٣٩
إجـراء دراسـة    علـى لعمـل  بالدعم بناء السـالم تقريـرا عـن قـرار األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل         

دور التنمية يف اجلهود الرامية إىل مساعدة الدول األعضـاء علـى    عن السياسات بشأنمشتركة 
األمـم   الفريـق األساسـي املشـترك بـني     هااوأشار إىل أن الدراسة اليت أجر .نيفةاعات العرتمنع ال

مكتــب دعــم بنــاء الســالم، وإدارة الشــؤون السياســية،    يضــمالــذي البنــك الــدويل (واملتحــدة 
جانـب األمـم املتحـدة)،     علـى وإدارة عمليات حفظ السالم، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     

احملتمـل للسياسـات والـربامج اإلمنائيـة يف منـع نشـوب الرتاعـات،         ترمي إىل حتسـني فهـم الـدور   
وتقدمي توصيات عـن الكيفيـة الـيت ميكـن للجهـات الفاعلـة اإلمنائيـة تعزيـز جهـود منـع نشـوب            

وشجعت اللجنة على توفري منرب هام للنهوض باملناقشة حيـث أن الدراسـة ميكـن أن     .اعاترتال
 .بني اللجنة واملديرين التنفيذيني للبنك الدويل تتيح فرصة إلجراء مزيد من املشاورات

وعلى املسـتوى القطـري، شـارك البنـك الـدويل، وصـندوق النقـد الـدويل، ومصـرف            - ٤٠
املتعلقـــة ببورونـــدي  مناقشـــات السياســـاتواالحتـــاد األورويب بنشـــاط يف  ،التنميـــة األفريقـــي

أثبـت بيـان االلتزامـات املتبادلـة املـنقح      ويف ليربيـا،   .بيساو - ومجهورية أفريقيا الوسطى وغينيا
أنه إطار مفيد لبدء استعراض مايل مشترك بني البنك الدويل وبعثة األمـم املتحـدة    ٢٠١٦لعام 

ع طلِّوسـي . ٢٠١٣يف ليربيا، بناء على استعراض النفقات العامة الصـادر يف كـانون الثاين/ينـاير    
عــات اخلــدمات األمنيــة امليســورة التكلفــة االســتعراض احلكومــة علــى اخليــارات املختلفــة مو

أيضـا  سـيمكن  و .خالل السنوات اخلمس املقبلة، فضال عن مستوى ومصادر التمويـل احملتملـة  
ليربيا من النظر يف طرق أفضل لتخصيص املوارد ألولويات بناء السـالم، مبـا يف ذلـك النظـر يف     

 .ة والفعالية يف استخدام املواردقدرا على حتمل التكاليف، بغية كفالة أقصى قدر من الكفاء

يكــون االســتقرار اهلــش الــذي حتقــق بشــق األنفــس يف مجهوريــة أفريقيــا    ولكفالــة أن  - ٤١
الوسطى مستداما، عملت األمـم املتحـدة مـع البنـك الـدويل واالحتـاد األورويب مـن أجـل دعـم          

اخلطـة الوطنيـة   وبنـاء السـالم، األمـر الـذي سـاعد يف وضـع        لإلنعـاش احلكومة يف إجراء تقيـيم  
ويف األعمـــال التحضـــريية للمـــؤمتر الـــدويل  ،٢٠٢١-٢٠١٧ للفتـــرة وبنـــاء الســـالم لإلنعـــاش

 تشـرين الثـاين/   ١٧للماحنني مـن أجـل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى الـذي عقـد يف بروكسـل يف         
ــيم  .٢٠١٦نــوفمرب  ـــ  وحــدد التقي دوالرا للفــرد، أي أكثــر مــن   ١٢٠االحتياجــات العاجلــة بـ

، ومشـل التـدابري الراميـة إىل تعزيـز األمـن، ودعـم       ٢٠١٢ة الفعليـة املقدمـة يف عـام    ضعف املعون
وإدمـاج وتعزيـز االنتعـاش االقتصـادي. واسـتنادا إىل هـذا التقيـيم، أعلنــت         ،املصـاحلة السياسـية  
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دوالر) للمسـاعدة علـى إعـادة     بليـون  ٢,٢بليـون يـورو (   ٢,٠٦اجلهات املاحنة تربعات بقيمة 
دوالر علــى مــدى الســنوات مليــون  ٥٠٠مزقتــه احلــرب، مبــا يف ذلــك مبلــغ   بنــاء البلــد الــذي

 .الثالث القادمة من البنك الدويل

وفيما يتعلق ببوروندي، نظم رئيس تشـكيلة بورونـدي، بالتعـاون مـع املنسـق املقـيم،         - ٤٢
ــة اقتصــادية يف جنيــف  ، مــع ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٨و  ٧، يــومي مشــاورات اجتماعي

بنك الدويل، وصـندوق النقـد الـدويل، ومصـرف التنميـة األفريقـي، واالحتـاد األورويب،        ممثلي ال
: مــن املمثلــون متكــنوالكيانــات ذات الصــلة يف منظومــة األمــم املتحــدة. وخــالل املشــاورات، 

االقتصـادية، مبـا يف ذلـك أثـر األزمـة      ة القتصاد الكلـي واحلالـة االجتماعيـ   مقارنة تقييمام ل (أ)
 (ب) دراســــة االســـتجابات احلاليــــة للتحـــديات االجتماعيــــة  و ى االقتصـــاد؛  السياســـية علــــ 
ــادية؛ و ــديات      االقتصـ ــدي للتحـ ــدي يف التصـ ــاعدة بورونـ ــة ملسـ ــرص املتاحـ ــة الفـ (ج) مناقشـ

 .االقتصادية مع زيادة اتساق السياسات فيمـا بـني الشـركاء ومـع ـج بنـاء السـالم        االجتماعية
 .ومت تقاسم نتائج املشاورات مع احلكومة واللجنة للنظر فيها

  
التــآزر بــني جلنــة بنــاء الســالم     مــن أجــل بنــاء الســالم: تعزيــز أوجــه       التمويــل    

 السالم  وصندوق بناء

هيكــل بنــاء الســالم، وبنــاء علــى أعماهلــا      اســتعراض يف تنفيــذ القــرارين املــتعلقني ب    - ٤٣
السابقة، واصلت اللجنة تعزيز أوجه التآزر مع صندوق بناء السالم من خـالل ضـمان حتسـني    

بنـاء السـالم إىل   إىل اللجنـة بطـريقتني: (أ) دعـوة مكتـب دعـم      تدفق املعلومات مـن الصـندوق   
ة أو القطريـة للجنـة؛   تقدمي معلومات مسـتكملة عـن عمـل الصـندوق يف االجتماعـات اإلقليميـ      

(ب) دعوة رئيس وأعضاء الفريق االستشاري لصندوق بناء السالم إىل إحاطة اللجنـة علمـا    و
 يفاللجنــة للفريـق االستشـاري، كمناسـبة اجتمـاع      دوريــةبالنتـائج املنبثقـة عـن االجتماعـات ال    

من خـالل  كانون األول/ديسمرب. والتمس أيضا مزيد من االتساق بني اللجنة والصندوق  ١٤
مــن الصــندوق، مبــا يف ذلــك يف  اإلحاطــات الــيت تقــدمها إىل اللجنــة البلــدان الــيت تتلقــى متــويال 

  .  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٠االجتماع الذي عقد بشأن قريغيزستان يف 

تنــاول احلاجــة إىل تعزيــز أوجــه التــآزر بــني اللجنــة والصــندوق خــالل    وجــرى أيضــا  - ٤٤
ولوحظ أنه، مع التسـليم باحلاجـة إىل    .مناقشة اللجنة نظامها الداخلي املؤقت وأساليب عملها

ــق      ــاء الســـالم والفريـ ــم بنـ ــتعني أن يقـــدم مكتـــب دعـ ــندوق، يـ ــتقاللية الصـ ــى اسـ احلفـــاظ علـ
 .لصندوقإىل ااملنتظمة بشأن املشاريع اجلارية من اإلحاطات  اًاالستشاري للصندوق مزيد
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 االستنتاجات وجدول األعمال املستقبلي  -  الثثا  

النجـاح الـذي   تقرير اللجنة املقبل فرصة هامة للجنة إلظهار  غطيهاستتيح الفترة اليت ي  - ٤٥
صـل  ويف هـذا الصـدد، ستوا   .هيكـل بنـاء السـالم   اسـتعراض  لقـرارين املـتعلقني ب  اتنفيذ حتقق يف 
املتعلـق ببلـدان   عدد من مسارات العمل اهلامة اليت ميكن أن تزيد من تعزيز عملها  اتباعاللجنة 
  .واملتعلق بالسياسات بعينها

  
 هيكل بناء السالماستعراض املتعلقني ب تنفيذ القرارين  - ألف  

ستعمل جلنة بناء السالم بنشاط، بالتعاون مع مكتب دعـم بنـاء السـالم، علـى كفالـة        - ٤٦
هيكــل بنــاء الســالم، باإلضــافة إىل اإلجــراءات احملــددة يف اســتعراض تنفيــذ القــرارين املــتعلقني ب

 .إطار كل من األولويات االستراتيجية احملددة أدناه
  

 اإلجراءات:    

ــذ القــرارين     عقدســت  (أ)     ــة لضــمان تنفي ــة مناقشــات دوري ــة التنظيمي اللجن
 هيكل بناء السالم؛استعراض املتعلقني ب

ســــتنفذ التشــــكيالت القطريــــة التوصــــيات ذات الصــــلة بــــالقرارين   (ب)    
  .هيكل بناء السالماستعراض املتعلقني ب

  
اللجنــة مــع اجلمعيــة العامــة وجملــس عمــل  :كجهــة وصــلدور جلنــة بنــاء الســالم   - باء  

 األمن والس االقتصادي واالجتماعي

بني األجهـزة   لقة وصلكحستستكشف اللجنة السبل امللموسة ملواصلة تعزيز دورها   - ٤٧
 .الرئيسية وكيانات األمم املتحدة ذات الصلة

  
 :اإلجراءات    

سينسق رئيس اللجنة مع رئيس اجلمعية العامـة ورئـيس جملـس األمـن       (أ)    
املقــرر تحضــري للحــوار الرفيــع املســتوى يف الورئــيس الــس االقتصــادي واالجتمــاعي 

  ؛٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٤عقده يف 
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تحضـري لألنشـطة   يف الاللجنة مع رئيس اجلمعية العامة  رئيسسينسق   (ب)    
ــة العامــة      ــع املســتوى للجمعي ــراء االجتمــاع الرفي ــها إث ــيت ميكن ــاء الســالم  ”بشــأن ال بن

هيكـل بنـاء   اسـتعراض  يعقـد وفقـا للقـرارين املـتعلقني ب    ، الـذي  “السـالم واحلفاظ على 
 خالل الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة؛ املعتمدينالسالم 

التقيـيم   املستخلصـة مـن  ستستند اللجنة التنظيمية إىل النتائج الرئيسية   (ج)    
جلـس األمـن وسـتنظر    مب يف ما يتصـل ملهمتها االستشارية  ٢٠١٦يف عام الذي أُجري 

وهلذا الغرض، ستعني اللجنـة التنظيميـة أحـد أعضـاء      ؛يف سبل عملية لتنفيذ التوصيات
  جلنة بناء السالم لتنسيق عملية التقييم الدورية بطريقة شاملة؛

ــيس    (د)     ــةسينســق رئ تحضــري لعقــد  يف المــع رئاســة جملــس األمــن    اللجن
عقـد بـاالقتران مـع اإلحاطـة     يي ميكن أن ذغري الرمسي السادس ال التحاوري االجتماع

  ؛بلة عن هذا التقرير إىل السالسنوية املق

مــع الفريــق العامــل املخصــص ملنــع نشــوب   اللجنــة سيتشــاور رئــيس  )ه(    
ــات يف رتال ــااع ــز      أفريقي ــن الستكشــاف ســبل تعزي ــس األم ــابع ل ــها الت ــادل ال وحل تب

  رمسي لآلراء بشأن بناء السالم واحلفاظ على السالم، مع التركيز على أفريقيا؛ال  غري

مــع رئاســة الــس االقتصــادي واالجتمــاعي   اللجنــةسينســق رئــيس   )و(    
ــاالقتران مــع الــدورة الســنوية     ال يف تحضــري لتنظــيم مناســبة مشــتركة ميكــن أن تعقــد ب

  ؛للجنة املقبلة

ســعيهم لضــمان أن  القطريــة املعنيــة   التشــكيالتسيواصــل رؤســاء    (ز)    
بشـأن البلـدان املعنيـة، مـىت      اإلحاطات الرمسيـة الدوريـة إىل جملـس األمـن    تقدمي تزامن ي

ــا، و       ــيت جيرو ــة ال ــارات امليداني ــت الزي ــع توقي ــك، م ــس ذل ــب ال ــى  أن طل تركــز عل
  .إليها السااالت احملددة اليت ينبغي توجيه انتباه 

  
 الشراكات والعمل مع اجلهات األخرى صاحبة املصلحة  - جيم  

سـتوفر عمليـة املتابعـة    و .٢٠١٧الدورة السـنوية الثالثـة يف عـام     نتائج متابعةستجري   - ٤٨
اختيــار موضــوع  يفللــدورة الســنوية الرابعــة، مبــا يف ذلــك   حتضــريهااللجنــة يف توجيهــات إىل 

 اًمزيــد جمــاالت تســتلزم   تجمــاالت السياســات الــيت اعتــرب    زيــادة بلــورة  يف لــدورة يســاعد ل
تعاوـــا مـــع املؤسســـات املاليـــة الدوليـــة ومـــع  وســـتقوم اللجنـــة أيضـــا بتوثيـــق  التطـــوير. مـــن

 .اإلقليمية  املنظمات
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 :اإلجراءات    

اللجنة التنظيمية مناقشات غري رمسيـة مبشـاركة هيئـات األمـم      تعقدس  (أ)    
واملصــارف  ،واملنظمــات اإلقليميــة ،املتحــدة ذات الصــلة، واملؤسســات املاليــة الدوليــة 

اإلمنائية بغية استكشاف جماالت السياسـات احملـددة الـيت حتتـاج إىل مزيـد مـن البحـث        
وسـتوجه الـدعوة أيضـا إىل الـدول املهتمـة األعضـاء يف        .خالل الدورة السنوية الرابعـة 

 األمم املتحدة اليت ليست أعضاء يف جلنة بناء السالم؛

ــدو     (ب)     ــة مــع البنــك ال ــة التنظيمي ــة  ستنســق اللجن يل بشــأن الســبل الكفيل
وسـتنظر اللجنـة أيضـا يف الفـرص      .بتعزيز التعاون بني جلنة بناء السالم والبنك الـدويل 

الـدويل  املتاحة ملناقشة الدراسة املشتركة للسياسات اليت أعدا األمـم املتحـدة والبنـك    
  ؛“اعات العنيفةرتاحلفاظ على السالم: دور التنمية يف منع نشوب ال”بشأن 

ستنظر اللجنة التنظيميـة يف البيـان الصـادر عـن جملـس السـلم واألمـن          (ج)    
 الــذي يتضــمن ، ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٨املــؤرخ التــابع لالحتــاد األفريقــي   

  .مقترحات بشأن كيفية تعزيز الشراكة بني اللجنة وجملس السلم واألمن
  

 مرونة جلنة بناء السالم زيادةحنو   - دال  

تعزيــز كفاءــا ومرونتــها يف دعــم لستواصــل اللجنــة النظــر يف تنويــع أســاليب عملــها    - ٤٩
 .احلفاظ على السالم

  
 :اإلجراءات    

 ،“متويـل بنـاء السـالم   ”يف موضـوع  ستواصل اللجنة التنظيمية النظر   (أ)    
 اليت تتلقى أمواال من صندوق بناء السالم؛وستستمع إىل عروض من البلدان 

اللجنة التنظيمية النظـر يف األبعـاد اإلقليميـة ودون اإلقليميـة     ستواصل   (ب)    
وضمان اإلشارة عند عقد مناقشات إقليميـة   ،لبناء السالم، مبوافقة مجيع البلدان املعنية

 مبوافقة تلك البلدان؛ املتعلقة ببلدان معينة،إىل احلاالت 

قتضــاء، ســتنفذ اللجنــة التنظيميــة اســتراتيجيتها اجلنســانية، حســب اال  (ج)    
  تعيني مسؤول تنسيق، وفقا للطرائق املبينة يف االستراتيجية؛ بسبل منها
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الشـباب والسـالم    يتنـاول موضـوع  ستعقد اللجنة التنظيمية اجتماعـا    (د)    
واألمن ملناقشة النتائج األولية والتوصيات املنبثقة عن الدراسة املرحليـة بشـأن الشـباب    

 ،)٢٠١٥( ٢٢٥٠يف قـراره   تكليفا بإجرائهـا  األمنجملس أصدر والسالم واألمن اليت 
  ؛٢٠١٧األول/ديسمرب ستقدم إىل الس يف كانون اليت و

ستواصل اللجنة التنظيمية النظر يف النظام الداخلي املؤقـت وأسـاليب     )ه(    
عن التقدم احملرز يف حتسـني أسـاليب عمـل اللجنـة      وستقدم اللجنة تقريراً .عمل اللجنة

  .يف تقريرها السنوي املقبل
  

أوجــه التــآزر بــني جلنــة بنــاء الســالم      بنــاء الســالم: تعزيــز   التمويــل مــن أجــل     - هاء  
 وصندوق بناء السالم

ستواصل اللجنة مناقشة السبل الكفيلة بضمان تعزيز التـآزر بـني اللجنـة والصـندوق،       - ٥٠
 .أنشطة الصندوقبأوىف بشكل  ن تظل على علمأ بسبل منها

  
 :اإلجراءات    

ستقوم اللجنة التنظيمية، بغية كفالة أن جيري إطالعها باستمرار علـى أنشـطة       
صـندوق بنــاء السـالم، بعقــد اجتماعـات دوريــة مــع مكتـب دعــم بنـاء الســالم أو مــع      

 .أعضاء الفريق االستشاري للصندوق
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 املرفق

 بناء السالمأساليب عمل جلنة     
  

 القابلة للتنفيذ استنادا إىل املمارسات اجليدةاجلزء ألف: اإلجراءات     

 )٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨(اعتمدته اللجنة بصورة غري رمسية يف     

تتضمن هذه الوثيقة توصيات تقرر أن أهدافها ونتائجها متثل ممارسات جيدة، وميكـن    
وتتضـمن أيضـا    .وتقترن هـذه التوصـيات بأمثلـة ذات صـلة     .تناوهلا من خالل عملية غري رمسية

وميكـن للجنـة أن    .جماالت عمل إضافية من شأن تنفيـذها أن يسـهم يف كفـاءة ومرونـة اللجنـة     
وتــدخل هــذه  .تنفــذ مجيــع هــذه اإلجــراءات دون احلاجــة إىل تعــديل نظامهــا الــداخلي املؤقــت

اجلمعيـــة العامـــة وهـــي قـــرار ة، التوصـــيات مجيعهـــا ضـــمن واليـــة القـــرارات التأسيســـية للجنـــ
ــرار جملــس األمــن   ٦٠/١٨٠ ــة العامــة   )٢٠٠٥( ١٦٤٥وق ــرار اجلمعي  ٧٠/٢٦٢، وكــذلك ق

واســــتعراض أســــاليب عمــــل اللجنــــة عمليــــة مســــتمرة،  . )٢٠١٦( ٢٢٨٢لــــس ا وقــــرار
وستعرض هــذه الوثيقــة غــري الرمسيــة دوريــا، عــرب التقــارير الســنوية للجنــة، مــن أجــل تقيــيم  ســت

  .فها التوصيات إىل عمل اللجنةيضتالقيمة اليت 
    

 التوصيات    

 .حتسني استمرارية عمل رؤسائها ونوام: ينبغي للجنة القيادة  - ١
  

  :اتاإلجراء    

مــن قـرار اجلمعيــة العامــة  مـن كــل   ٥مبوجــب الفقــرة وفقـا للتكليــف الصـادر     - أوال  
علـى   ، الـذي يشـجع اللجنـة   )٢٠١٦( ٢٢٨٢وقرار جملس األمـن   ٧٠/٢٦٢

حتسني استمرارية عمل رؤسائها ونوام، والبناء على املمارسة املتبعة املتمثلـة  
ــل االســتمرارية        ــا يكف ــرئيس، مم ــا لل ــه نائب ــة واليت ــرئيس املنتهي يف أن يعمــل ال

ستواصل استكشاف السبل الكفيلة بزيادة تعزيـز  ة فإن اللجن، ادعم لقيادالو
مسـبقا   يقـرر وأي ترتيـب غـري رمسـي لـن      .استمرارية عمـل رؤسـائها ونـوام   

التغيري يف عضوية اللجنة، الذي جيري كل سنتني، وسيعمل يف إطـار التنـاوب   
اإلقليمــي للرؤســاء، علــى النحــو املــبني يف املرفــق األول مــن النظــام الــداخلي    

ويظـــل قــرار اعتمـــاد مرشـــح لكــل وظيفـــة مـــن اختصـــاص    .ةاملؤقــت للجنـــ 
  .للجنة التنظيمية الختاذ إجراء بشأنه وهو متروكاموعات اإلقليمية املعنية، 
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املمارسات اجليدة: خالل الـدورات القليلـة السـابقة، عمـل الـرئيس املنتهيـة واليتـه نائبـا             
  .للرئيس، مما يكفل االستمرارية والدعم للرئيس املقبل

ــة    - ٢ ــت بــه اللجنــة،       : رغــم أشــكال مشــاركة اللجن ــة العمــل الــذي قام التســليم بقيم
ملخصصـة، فينبغـي للجنـة أن تنظـر     مـن خـالل التشـكيالت القطريـة ا     ذلـك مـا قامـت بـه     يف مبا
زيــادة الــدور املشــارك الــذي تقــوم بــه   تشــملخيــارات مرنــة ألشــكال أخــرى للمشــاركة،   يف

 .اللجنة التنظيمية
  

  :اإلجراءات    

زيادة استخدام اللجنة التنظيمية كمنـرب لعقـد مناقشـات متعلقـة ببلـدان معينـة         - أوال  
لقـرارات  لمجيـع البلـدان املعنيـة، وفقـا      مبوافقـة إقليمية ومواضيعية، مناقشات و
عند عقد مناقشات إقليميـة اإلشـارة إىل حـاالت قطريـة     سيجري و .ةتأسيسيال

  .مبوافقة تلك البلدان ،حمددة

، يتقـرر  “هندسـي مـتغري  ”بـنمط  قـادرة علـى العمـل     تكون لكي لجنةالعزيز ت  - ثانيا  
يف إطاره طابع عملـها وحمـور تركيـزه ومدتـه علـى أسـاس خمصـص مـن أجـل          

  .تعزيز كفاءا ومرونتها
  

اللجنـة   ومواصـلة جلنة بناء السـالم بشـأن بوركينـا فاسـو،     املمارسات اجليدة: اجتماعات     
وإجراء مناقشات مواضيعية بشأن التمويل من أجل بنـاء   ،دون إقليمي/اتباع ج إقليمي

  .مشلت بابوا غينيا اجلديدة والصومال وقريغيزستاناليت السالم، 
  
اللجنـة بـالتنوع الشـديد، فهـي تضـم سـبعة أعضـاء مـن         : تتسم عضوية دور األعضاء  - ٣

ــس االقتصــا         ــن ال ــن، وســبعة أعضــاء م ــس األم ــن جمل ــة، وســبعة أعضــاء م ــة العام دي اجلمعي
واالجتمــاعي، ومخســة أعضــاء مــن أكــرب البلــدان املســامهة بقــوات، ومخســة أعضــاء مــن أعلــى   

وبالتايل، فإن املشاركة األقوى مـن جانـب مجيـع أعضـاء اللجنـة سـتزيد مـن         .املسامهني املاليني
 .تعزيز كفاءا

  
  :اإلجراءات    

أو تعــني أعضــاء االســتفادة بقــدر أكــرب مــن منظــورات األجهــزة الــيت تنتخــب   - أوال  
ــة:  ــيت     اللجن ــدول األعضــاء ال ــها، تشــجع ال ــدان بعين إىل جانــب اهتمامــات بل

تنتخبها اجلمعية العامة وجملس األمـن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي علـى      
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فعلى سـبيل املثـال، ميكـن     .جلب منظورات تلك اهليئات إىل مداوالت اللجنة
، وميكنـهم  الـيت ميثلوـا   ئـات ياهللألعضاء تقدمي املشـورة بشـأن أسـاليب عمـل     

تسليط الضوء على القضايا املواضيعية القائمة يف هذه األجهزة الـيت ستضـيف   
وتعزز أوجه التآزر بني اللجنة واجلمعية العامـة وجملـس    ،قيمة إىل عمل اللجنة

األمــن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي واهليئــات الفرعيــة ذات الصــلة، مــع  
  .احترام والية كل هيئة

بالعمـل الـذي تقـوم بـه جلنـة       اليت ميثلواتشجيع األعضاء على إبالغ اجلهات   - ثانيا  
ــزم         ــل أجهـ ــلة بعمـ ــا صـ ــيت هلـ ــة الـ ــاالت ذات األولويـ ــالم يف اـ ــاء السـ بنـ

اللجنـة   وسـيربز هـذا دور   .جمموعام، وعلى مناصرة احلفاظ على السـالم  أو
وضـع خطـة عمـل    فمـن شـأن    ،وباملثـل  .ويعزز الوضـوح بشـأن عمـل اللجنـة    

وتلخـيص النتـائج علـى أسـاس منـتظم      أدنـاه)   ٣(انظر اإلجـراء  ميكن التنبؤ به 
أن يــؤدي إىل زيــادة التــدفق املنــتظم للمعلومــات بــني اللجنــة واجلمعيــة العامــة  

 .وجملس األمن والس االقتصادي واالجتماعي

اهتمامهـا بـأن    بناء السالم بتسـمية الـدول األعضـاء الـيت تعـرب عـن      جلنة قيام   - ثالثا  
تكـون جهــات تنســيق، تناصــر قضــايا مواضــيعية ومبــادرات، مــن قبيــل تنفيــذ  
االستراتيجية اجلنسانية للجنة، واملناقشـات بشـأن املمارسـات اجليـدة يف جمـال      

دور  وأبناء السالم، مبـا يف ذلـك الصـلة بـني التنميـة املسـتدامة وبنـاء السـالم،         
ســتكون مــدة و .ات اتمــع املــدينالشــباب يف بنــاء الســالم، أو إشــراك منظمــ

ويف حالة إعراب أكثر من دولة عضـو   .مراكز التنسيق ملدة سنة واحدة نييتع
ييسـر  سضـية أو املبـادرة،   قكجهة تنسيق لنفس ال تعيينهاواحدة عن الرغبة يف 

ــة      ــة إجــراء مناقشــات مــع املرشــحني، وســريفع املســألة إىل اللجن رئــيس اللجن
تعقـد االجتماعـات املتعلقـة    أن وينبغـي   .اإلجراءات التنظيمية الختاذ مزيد من

ــة      ــة التنظيميـ ــار اللجنـ ــيق يف إطـ ــات التنسـ ــف جهـ ــل مبختلـ ــن أجـ ــادي  مـ تفـ
 بناء سالم واحدة.  جلنة  وجود االزدواجية يف العمل، وبغية تعزيز فكرة

عقـد االجتماعـات   ، مبوافقـة الـدول األعضـاء، بتعزيـز منـرب      اللجنـة  رئـيس  قيام  - رابعا  
للجنة مـن خـالل دعـوة شـركاء إضـافيني للمشـاركة يف اجتماعـات        ااخلاص ب

وميكن أن يضـم هـؤالء الشـركاء الـدول األعضـاء الـيت        .اللجنة، عند االقتضاء
ليست أعضاء يف اللجنة التنظيميـة، وممثلـي الكيانـات ذات الصـلة يف منظومـة      
ــة ودون       ــات اإلقليميـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ ــات املاليـ ــدة، واملؤسسـ ــم املتحـ األمـ
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نظمــــات املاإلقليميــــة، وكــــذلك منظمــــات اتمــــع املــــدين، مبــــا يف ذلــــك  
 ئية.والنسا  يةالشباب

  
ع الدورة السنوية للجنة بناء السالم مثاال جيدا للكيفية اليت جتمـ متثل  :املمارسات اجليدة    

يف ذلك ممثلو اتمـع    ا اللجنة خمتلف الشركاء من منظومة األمم املتحدة وخارجها، مبا
ويف املناقشــات املتعلقــة باألبعــاد اإلقليميــة لبنــاء الســالم، دعــت اللجنــة أيضــا          .املــدين

فعلـى سـبيل املثـال، ضـمت اجللسـة غـري الرمسيـة         .الشركاء املعنـيني علـى أسـاس خمصـص    
ليشـيت وسـرياليون ممـثلني عـن      -  بشأن املمارسات اجليدة يف املرحلة االنتقالية مـع تيمـور  

ومنظمـات اتمـع املـدين يف     ،األمـم املتحـدة اإلمنـائي     وبرنـامج  إدارة الشؤون السياسـية، 
  .سرياليون (باستخدام التداول بالفيديو)

  
طويلة األجل وميكـن التنبـؤ ـا مشـاركة أوسـع      خطة عمل يتيح وجود : خطة العمل  - ٤

 .الدول األعضاء يف اجتماعات اللجنةجانب من 
  

  :اإلجراءات    

سنوية استنادا إىل جدول األعمـال املسـتقبلي الـوارد     عتمد اللجنة خطة عملت  - أوال  
يتعني مواصلة تطوير خطة العمل وتعميمهـا علـى   و .يف التقرير السنوي للجنة

شـهري، مـع إعطـاء تـواريخ     فصلي، وعلى أساس الدول األعضاء على أساس 
ــات واال ــطاألجتماعـ ــاراتالو ةنشـ ــة زيـ ــة ب املتعلقـ ــكيالا واللجنـ ــع تشـ  .مجيـ

  .قبل  اعات إضافية مل تكن مقررة مناجتم ،األمر وتضاف، إذا لزم

الصـلة بعمـل اجلمعيـة     اخذ خطة العمل يف احلسبان جدول عملـها الـزمين ذ  أت  - ثانيا  
، وخاصـة عنـدما   وتبينه العامة وجملس األمن والس االقتصادي واالجتماعي

ت، ويف هـذه احلـاال   .يتعلق بأنشطة قد يلتمس فيها الدور االستشـاري للجنـة  
 .ينبغي للجنة أن تنظم خطة عملها بطريقة تعزز دورها االستشاري

يقدم رؤساء التشكيالت القطرية جدول عملهم الزمين قبل بدء كل فترة مـن    - ثالثا  
 .فترات ربع السنويةال  

ــع          - رابعا   ــة م ــب اللجن ــن جان ــدر أكــرب م ــة بق ــة العمــل مشــاركة منظم تشــمل خط
 .يةاملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليم
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جــدول األعمــال املســتقبلي يف التقــارير الســنوية للجنــة كــان إدراج املمارســات اجليــدة:     
إىل االحتـاد األفريقـي   مؤخرا الزيارة اليت قامت ا اللجنة و .يف توجيه عمل اللجنة امفيد

الـيت أسـفرت عـن قيـام      )،٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٩إىل  ١٧(أديس أبابـا، مـن   
االحتاد األفريقي بتقدمي توصيات بأن يعقـد االحتـاد األفريقـي واللجنـة اجتماعـات سـنوية       

وعرضت هذه التوصـيات علـى اللجنـة ملواصـلة النظـر       .زيارات ميدانية مشتركة اوينظم
  .فيها واختاذ إجراءات بشأا

  
القرارات بشأن احلفاظ على السالم علـى أمهيـة اللجنـة يف    تشدد  :دور حلقة الوصل  - ٥

ج متكامل واستراتيجي ومتسق إزاء احلفاظ على السالم، خيـدم، يف مجلـة أمـور،    اتباع تعزيز 
الوصل بني األجهزة الرئيسية والكيانات ذات الصلة، مبا يف ذلك املؤسسـات   جهةالقيام بدور 

واألمـن وحقـوق اإلنسـان مترابطـة ويعـزز بعضـها بعضـا،         وتسليما بأن التنمية والسـالم  .املالية
فمن شأن تعزيز أوجه التـآزر بـني اللجنـة واجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن والـس االقتصـادي          

لبنـاء السـالم    أكرب من االتساق داخل األمم املتحـدة، ودورا بـارزاً   واالجتماعي أن يكفل قدراً
 .واحلفاظ على السالم يف املنظمة

  
  :راءاتاإلج    

ــز روابط       - أوال   ــويتها لتعزيـ ــن عضـ ــه مـ ــل وجـ ــى أفضـ ــة علـ ــتفيد اللجنـ ــاتسـ ــع  هـ مـ
العامـة وجملـس األمـن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي (انظـر أيضـا          اجلمعية
  .للحفاظ على السالم ولتكون نصرياًثانيا)  - ٢ أوال و - ٢ ءيناإلجرا

جملـس األمـن،   الذي تقوم بـه اللجنـة مـن أجـل     دور االستشاري اليف ما يتعلق ب  - ثانيا  
إذا دعيـت إىل تقـدمي إحاطـة إىل     ،هلـا  يوإىل جانب مشاركتها حىت اآلن، فينبغ

تعد إحاطاا عن طريق مواءمة خطة عملـها مـع اجتماعـات جملـس     أن  ،الس
وميكن أن تشمل أنشـطة اللجنـة،    .ثانيا) - ٣األمن ذات الصلة (انظر اإلجراء 

حضري لتقدمي إحاطاا، مناقشات مواضـيعية داخليـة حتسـبا للقضـايا     يف إطار الت
اليت ستناقش يف جملس األمن، وزيارات ميدانية، منها زيارات تقـوم ـا بـدعوة    

ــاء     ــز منظــورات بن ــع الــس لتعزي ــارات مشــتركة م  ،الســالم مــن الــس، وزي
 يف ذلــك  وتنظــيم اجتماعــات للتحــاور مــع أصــحاب املصــلحة املعنــيني، مبــا       

 .املؤسسات املالية الدولية وكيانات األمم املتحدة ومنظمات اتمع املدين
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األعمال التحضريية املسـبقة، والسـلطة الفريـدة الـيت      هومن خالل هذ      
للجنـة بعقـد اجتماعـات، ميكـن أن تقـيم حـوارات مسـتمرة وتعـزز         ا تتمتع ا

علــى ســبيل  ،املوضــوعيةجهودهــا الراميــة إىل تزويــد جملــس األمــن باملشــورة   
وباملثــل، ينبغــي  .املثــال يف املســائل املتصــلة بأوجــه التــآزر بــني األمــن والتنميــة

آلراء بـني اللجنـة واألجهـزة الفرعيـة األخـرى      لـ تبادل املنـتظم  المواصلة تعزيز 
  .التابعة للمجلس

  
املمارسات اجليدة: أتاحـت اجتماعـات اللجنـة مـع الفريـق العامـل املخصـص املعـين مبنـع              

الرتاعات يف أفريقيا وحلها التابع لس األمـن فرصـا جيـدة لتبـادل اآلراء بشـأن      نشوب 
 .املسائل املتعلقة ببناء السالم يف أفريقيا

بنـاء   تدعو اللجنة إىل استخدام متسق وميكن التنبؤ به للموارد الالزمـة ألنشـطة    - ثالثا  
 .مالية ابتكارية السالم، مبا يف ذلك مع املؤسسات املالية الدولية، وإىل أدوات

  
املمارســات اجليــدة: متثــل احلــوارات التفاعليــة غــري الرمسيــة الســنوية اخلمســة بــني اللجنــة     

وجملس األمن، إىل جانب عملية تقييم الوظيفة االستشارية اليت تقوم ا اللجنة مـن أجـل   
ــز         ــة مــن تعزي ــدة تكفــل متكــن أعضــاء كــل مــن الــس واللجن ــابر مفي جملــس األمــن، من

وتعزيز احلوارات التفاعلية غري الرمسية بني أعضاء الس واللجنة  .قات بني اهليئتنيالعال
  .على مجيع املستويات

  
مـع احلفـاظ علـى اسـتقاللية     القيـام،  : أوجه التآزر بني اللجنة وصندوق بناء السـالم   - ٦

الـدول  النظر يف سبل تعزيز أوجه التآزر بني اللجنة والصندوق، وضـمان أن تظـل   بالصندوق، 
 .األعضاء على علم باملشاريع اجلارية للصندوق

  
  :اإلجراءات    

يتعني على جلنة بناء السـالم االسـتماع إىل العـروض املقدمـة مـن البلـدان الـيت          - أوال  
مــن صــندوق بنــاء الســالم، وخاصــة عنــد مناقشــة خطــط بنــاء    أمــواال تتلقــى 

  .السالم ذات األولوية

تــدعو اللجنــة رئــيس وأعضــاء الفريــق االستشــاري لصــندوق بنــاء الســالم إىل    - ثانيا  
  .اجتماعات اللجنة، عند االقتضاءحضور 

 بشـأن سيكون من املفيد تلقي إحاطات منتظمة من مكتب دعم بنـاء السـالم     - ثالثا  
  .أنشطة الصندوق يف اجتماعات اللجنة
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يبـوال؛  اإلاملمارسات اجليـدة: عالقـة العمـل بـني اللجنـة والصـندوق خـالل أزمـة فـريوس              
ومتثل االجتماعات بشأن التمويل من أجل بناء السالم (بابوا غينيا اجلديـدة والصـومال،   

، الـيت ضـمت أيضـا ممـثال عـن الفريـق       ٢٠١٦؛ ويف قريغيزستان، يف عام ٢٠١٥يف عام 
ــذي حتــرزه    االستشــاري للصــندوق) ســبال مبتكــ   ــم بالتقــدم ال ــة علــى عل رة إلبقــاء اللجن

  .البلدان بدعم من الصندوق
  
ضـــمان وجـــود تـــوازن بـــني    : كل اجتماعـــات اللجنـــة (مفتوحـــة أو مغلقـــة)   شـــ  - ٧

 أشـكاهلا بينبغي للجنة، يف مجيع اجتماعاـا و و .االتصال والسرية يف مداوالت اللجنة/الشفافية
تعـزز  و ،جلنة تنظيمية متكاملةوجود املشاركة  تعزز، أن تعزز الشمولية وأن تكفل أن املختلفة
ويتعني على مكتب دعم بناء السـالم مواصـلة ضـمان     .جلنة موحدة لبناء السالم وجود مفهوم

 .اللجنة التنظيمية يف مجيع أنشطة اللجنة لإلبالغ إىلوجود آليات 
  

  :اإلجراءات    

التحضري الجتماعات اللجنة، ينبغي لرئيس اللجنة، بعـد التشـاور مـع    يف إطار   - أوال  
ــة       ــتكون مفتوحـ ــات سـ ــت االجتماعـ ــا إذا كانـ ــن مـ ــة، أن يعلـ ــدان املعنيـ البلـ

  .مغلقة  أو
  
نقص الــوعي، ســواء يف األمــم املتحــدة لــ التصــديحاجــة إىل : مثــة الــربوز واالتصــال  - ٨
 .احلفاظ على السالم صوصخارجها، بعمل اللجنة وخب  وأ

  
  :اإلجراءات    

إبـراز جلسـاا املفتوحـة،     تعزيـز يتعني على اللجنة استكشاف السبل الكفيلة ب  - أوال  
وخباصة املناسبات الرفيعة املستوى مثل الدورة السنوية، الجتـذاب مزيـد مـن    

  .االهتمام من وسائط اإلعالم

اجلــاري علــى يــتعني علــى اللجنــة استكشــاف الســبل الكفيلــة بزيــادة النشــاط    - ثانيا  
ــع        ــق جبميـ ــا يتعلـ ــاعي فيمـ ــل االجتمـ ــائط التواصـ ــت ويف وسـ ــبكة اإلنترنـ شـ

  .اجتماعاا وزياراا القطرية

 


