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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة الثانية والستون  الدورة الثانية والستون

   * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 
     تقرير جلنة بناء السالم

 تقرير جلنة بناء السالم عن دورهتا األوىل  
 

  تنفيذيموجز 
ء الــسالم الدوليــة إىل هنــج وتــرابط    اســتجابة لالعتــراف املتزايــد بافتقــار جهــود بنــا      

 علـى إنــشاء جلنـة بنــاء   ٢٠٠٥اسـتراتيجيني شـاملني، اتفــق زعمـاء العــامل يف مـؤمتر القمـة لعــام      
وقد ركـزت اللجنـة انتباههـا يف الـسنة األوىل مـن عملـها علـى بورونـدي وسـرياليون                     . السالم

 وهتـدف إىل حتقيـق أقـصى        والتزمت بعملية شاملة حتركها العناصر الفاعلة على الصعيد الوطين        
قــدر مــن مــشاركة مجيــع العناصــر الفاعلــة ذات الــصلة يف امليــدان مبــا فيهــا اجملتمــع املــدين، ويف  

وعــالوة علــى ذلــك بــدأت اللجنــة التنظيميــة التابعــة للجنــة بنــاء   . اجملتمــع الــدويل بــصفة عامــة
 .السالم يف معاجلة املسائل التنظيمية واإلجرائية واملنهجية الرئيسية

واعتمدت اللجنة النظام الداخلي املؤقت الذي سيتواصل استعراضه مـن جانـب فريـق               
وإضـافة إىل ذلـك ُوّجهـت دعـوات دائمـة إىل صـندوق النقـد          . للخرباء جلعله مستكمال وفعاال   

الدويل، والبنك الـدويل، واجلماعـة األوروبيـة، ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي للمـشاركة يف مجيـع                   
وقـد  .  إذا رأى رئـيس اللجنـة غـري ذلـك بعـد استـشارة الـدول األعـضاء                  اجتماعات اللجنـة إال   

 اعتمدت أيضا املبادئ التوجيهية املؤقتة املتعلقة مبـشاركة اجملتمـع املـدين مبـا يف ذلـك املنظمـات                  
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غري احلكومية، على أساس أن جيري استعراضها وتقييمها ورمبا زيادة تطويرها بعد ستة أشـهر               
شئ فريـق عامـل معـين بالـدروس املـستفادة لتجميـع أفـضل املمارسـات                من تاريخ اعتمادها وأن   

 .والدروس املتعلقة مبسائل بناء السالم
وقــد اجتمعــت اللجنــة يف شــكل خمــصص بالنــسبة للبلــدان للنظــر يف حــاليت بورونــدي  

وسرياليون، واعتمدت خطيت عمل وأوفـدت بعثـتني ميـدانيتني لكـال البلـدين جلمـع املعلومـات         
وحــددت اللجنــة أيــضا أربعــة جمــاالت أولويــة حامســة فيمــا يتعلــق   . يــل مــن امليــدانحتلتــوفري و

أيضا إجراءات لوضع اسـتراتيجيات متكاملـة لبنـاء        بدئت  و. بتوطيد السالم يف كل من البلدين     
ــسالم ــدي  . ال ــة بورون ــن  ،وأجــرت حكوم ــدعم م ــم املتحــدة   ب ــع   األم ــشاورات م ــة، م واللجن

ــسيني    ــصلحة الرئي ــداأصــحاب امل ــد     نيف املي ــدد توطي ــيت تته ــار ال ــد التحــديات واألخط  لتحدي
ي خطـوة هامـة حنـو        ذلـك عـن وضـع اإلطـار االسـتراتيجي لبورونـدي وهـ              أسـفر وقد  . السالم

دلـيال للعمـل املـشترك بـني         املتكاملة لبناء السالم لبورونـدي، الـيت سـتكون           وضع االستراتيجية 
 وقـد بـدأت حكومـة سـرياليون،         .مجيع أصحاب املـصلحة يف البلـد واجملتمـع الـدويل          واحلكومة  

 املتكاملة لبناء السالم اخلاصـة      لجنة، مشاورات لوضع االستراتيجية   والاألمم املتحدة   بدعم من   
هبا، واليت سـُيجرى عليهـا مزيـد مـن التنقـيح علـى الـصعيد القطـري بعـد االنتخابـات الرئاسـية                      

الل النـصف األخـري     وسيجري النظر فيها خ   . ٢٠٠٧أغسطس  /آب  يفوالربملانية اليت سُتجرى    
 .٢٠٠٧من عام 
إىل أقصى حـد    يف امليدان   والتحدي الرئيسي الذي يواجه اللجنة حاليا هو زيادة أثرها           

لبلدان اخلارجـة مـن     ادعم  لأداة فعالة للتعاون الدويل     األمم املتحدة    بناء السالم يف     منشأةجلعل  
بنـاء  اإلبقـاء علـى عمليـة    لـى  وسيكون مـن الـالزم أن تركـز األعمـال املقبلـة للجنـة ع         . الصراع
التحــديات والتطــورات بــشكل يتــسم  جتــري جماهبــة يف طريقهــا الــصحيح وأن ســائرة الــسالم 

سن التوقيت والترابط من جانب مجيـع العناصـر الفاعلـة ذات الـصلة ووفقـا لالسـتراتيجيات                  حب
اجلتـها يف الـسنة     ومثة عدد من التحـديات والقـضايا املعلقـة الـيت يلـزم مع             . املتكاملة لبناء السالم  

باالسـتراتيجيات  املتعلقة  القادمة؛ مبا يف ذلك زيادة تطوير أساليب عمل اللجنة وآليات الرصد            
ــة      املتكاملــة لبنــاء الــسالم؛ وتعزيــز العالقــة التــشغيلية مــع غريهــا مــن اهليئــات احلكوميــة الدولي

ــى أ       ــدان عل ــع املي ــل م ــة؛ وحتــسني التفاع ــة ودون اإلقليمي ــدروس  واملنظمــات اإلقليمي ســاس ال
 .املستفادة خالل سنتها األوىل من العمل
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 مقدمة -أوال  
 ١٦٤٥جملــس األمــن  وقــرار ٦٠/١٨٠اجلمعيــة العامــة أُعــد هــذا التقريــر عمــال بقــرار  - ١
اجلمعيـة العامــة  ، اللـذين طُلـب فيهمــا مـن جلنـة بنــاء الـسالم تقـدمي تقريــر سـنوي إىل        )٢٠٠٥(

 إلجــراء مناقــشة ســنوية، عمــال جملــس األمــنوســيقدم التقريــر أيــضا إىل . ملناقــشته واستعراضــه
ة بنــاء الــسالم منــذ بــدء عملــها نــويــستعرض هــذا التقريــر أعمــال جل). ٢٠٠٥ (١٦٤٦بقــراره 

ــران يف ــه /حزيــ ــدم      ٢٠٠٦يونيــ ــسالم ويقــ ــاء الــ ــسية لبنــ ــديات الرئيــ ــض التحــ ــدد بعــ ، وحيــ
 .وتوصيات استنتاجات

 
 نظرة عامة -ثانيا  

وتـــرابط الدوليـــة إىل هنـــج الـــسالم  جهـــود بنـــاء بافتقـــاراســـتجابة لالعتـــراف املتزايـــد  - ٢
 علـى إنـشاء جلنـة       ٢٠٠٥متر القمـة العـاملي لعـام        العـامل يف مـؤ     زعمـاء    استراتيجيني شاملني اتفق  

والبلـدان اخلارجـة مـن الـصراع تواجـه جمموعـة            . )٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة     ( بناء السالم 
 هـذه البلـدان    سـتكون فريدة من التحديات وما مل حتدد هذه التحـديات وتعـاجل بـشكل فعـال،                

ولـذلك أُنـشئت اللجنـة للعمـل        . فالعنـ إىل  مـرة أخـرى     االنـزالق   خلطـر   معرضة بدرجة كـبرية     
علـى إرسـاء    هـذه االحتياجـات اخلاصـة وملـساعدة هـذه البلـدان             لتلبيـة   كآلية مؤسسية مكرسـة     

 .املستدامني األسس الالزمة للسالم والتنمية
وإذ سلَّمت اللجنة يف سنتها األوىل من العمـل بـأن بنـاء الـسالم جيـب أن يعـاجل احلالـة                       - ٣

 سـكاهنا، ركـزت انتباههـا علـى بلـدين مهـا           ث فرقا بالنسبة للبلـدان و     القائمة على الساحة وحيد   
 مـن قـراري   ١٢جـدول أعمـال اللجنـة عمـال بـالفقرة      أُدرجـا يف  بوروندي وسرياليون، اللـذين     

، لبلـد حمـدد   وبدعم كامـل مـن احلكـومتني ومـن خـالل تـشكيل اللجنـة املخصـصة                  . )١(اإلنشاء
ناصـر الفاعلـة ذات الـصلة التابعـة لألمـم املتحـدة           العالعمل املـشترك مـع      بدأت اللجنة إجراءات    

وتركـزت أعمـال اللجنـة      . وغري التابعة لألمـم املتحـدة واملـشتغلة ببنـاء الـسالم يف كـال البلـدين                
حــىت اآلن علــى إبقــاء االهتمــام الــدويل بكــال البلــدين، وتــوفري املــشاورات لكــي يتــسىن تعزيــز   

ساعدة اجلهـات األخـرى احملليـة مـن أصـحاب           امها ومب تجهود توطيد السالم اليت تقودها حكوم     
وقد أدى ذلك أيضا إىل اختاذ قرارات بصياغة االستراتيجيات املتكاملـة لبنـاء الـسالم           . املصلحة

 .على أساس دعم اللجنة املتواصل لسرياليون وبوروندي

__________ 
طلبــان وضــع تاجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن  بورونــدي وســرياليون برســالتني إىل رئيــسي احكومتــوجهــت  )١( 

البلـدين إىل  مـسألة  جملـس األمـن   وعلـى هـذا األسـاس، أحـال     . على جدول أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم       البلدين  
 ).PBC/1/OC/2انظر  (لتنظر فيهااللجنة 
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مبـا يف   ؛مـن األسـاليب يف ممارسـتها لعملـها    جمموعـة خمتلفـة    وتستعمل اللجنة حىت اآلن      - ٤
ــ ــرياليون        ك ذل ــسيني يف س ــصلحة الرئي ــع أصــحاب امل ــديو م ــداول بالفي ــة، والت ــات امليداني البعث

وجلـسات اإلحاطـة    لبلـد حمـدد     املخصـصة   التـشكيالت   وبوروندي، والتـشكيالت املواضـيعية و     
وســيلزم . وى وغريهــم مــن اخلــرباءالرفيعــي املــستاألمــم املتحــدة اخلاصــة مــن جانــب مــسؤويل 

 املتعـددة  اال لتحـسني التـرابط والتعاضـد يف مجيـع أنـشطتها وتـشكيالهت      حتدد اللجنة أيضا ُسبُ  أن
 .هوممارسات لكي يتسىن املسامهة يف حتسني سياسات بناء السالم

 
 أعمال اللجنة -ثالثا  

، ونـائيب الـرئيس     )أنغـوال (خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير وحتـت قيـادة رئـيس اللجنـة                 - ٥
، بـدأت   )هولنـدا والنـرويج    ( حمـدد  ني لبلـد  ت املخصص تنيشكيللتلومنسقا  ) السلفادور والنرويج (

وقـد اجتمعـت يف تـشكيالت خمتلفـة، مبـا يف      . اللجنة يف إرساء األسـاس الـالزم ألعماهلـا املقبلـة       
غــري رمسيــة؛ اجتماعــات  ةرمسيــة وســتاجتماعــات ذلــك اللجنــة التنظيميــة، الــيت عقــدت عــشرة 

اجتماعـات   ة رمسيـة ومثانيـ    ة اجتماعـات  س، الـيت عقـدت مخـ      لبلـد حمـدد   والتشكيالت املخصصة   
غـري رمسيـة بـشأن      اجتماعـات    ةرمسيـة ومخـس   اجتماعـات    ةغري رمسية بـشأن بورونـدي، ومخـس       

 العامـل   هـا إجرائيـة غـري رمسيـة لفريق      اجتماعـات    ةمواضيعية وثالثـ  ة اجتماعات   سرياليون؛ وثالث 
 لتـشكيل مـشترك     رمسـي اجتماعـا واحـدا غـري       وعقدت اللجنة أيـضا     . املعين بالدروس املستفادة  
 وجلــسات إحاطــة مــن جانــب املمــثلني واخلــرباء اآلتــني مــن منظومــة ،خمــصص بالنــسبة للبلــدان

 .وغريها من املنظمات الدوليةاألمم املتحدة 
 

 اللجنة التنظيمية -ألف  
عاجلــت اللجنــة التنظيميــة بعــض املــسائل التنظيميــة واإلجرائيــة واملنهجيــة الرئيــسية يف    - ٦

 جلنـة   اإلطار الالزم لعمليـات كـل مـن تـشكيليت      اقرراهتموقد حددت   .  من العمل  سنتها األوىل 
بعــض املــسائل مــع إحالــة  الــداخلي املؤقــت، هــامــن خــالل نظاموأديــرت أعماهلــا بنــاء الــسالم 

النظــام الــداخلي املؤقــت اللجنــة واعتمــدت . اإلجرائيــة الــيت مل حتــسم إىل فريــق عامــل خمــصص
. )PBC/1/OC/3انظـر    (عملية تشاورية فيمـا بـني الـدول األعـضاء         للجنة بناء السالم من خالل      

وجلعل هذا النظام الداخلي مستكمال وفعاال، يف ضوء األعمال الفعلية للجنـة التنظيميـة ووفقـا                
ديــسمرب / األولكــانون ١٢يف اجتماعهـا الــذي عقــد  ، يف  التنظيميــة، وافقــت اللجنــة٦للمـادة  
ويف الوقت الذي يراعي فيـه      . ل إنشاء فريق خرباء   ، على استعراض هذا النظام من خال      ٢٠٠٦

جمموعــة مــن املبــادئ فإنــه يــوفر النظــام الــداخلي الطــابع احلكــومي الــدويل للجنــة بنــاء الــسالم، 
ويكلـف النظـام الـداخلي      . التوجيهية اليت يتجلى فيهـا الطـابع املـرن الـشفاف الـشامل ألعماهلـا              
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املتفـق عليـه    النحـو   حيثما اقتضى األمـر علـى       املؤقت الرئيس بعرض االستنتاجات والتوصيات،      
 .بتوافق اآلراء فيما بني الدول األعضاء

اتفقت اللجنة التنظيمية على ورقـة مفاهيميـة، تـوفر اإلطـار            ،  ٢٠٠٧فرباير  /شباطويف   - ٧
 للمجموعـة  الالزم لوضع استراتيجية متكاملة لبناء السالم، واعتمـدت جـدوال متوسـط األجـل       

انظــر  (٢٠٠٧يونيــه /حزيــرانلغايــة اللجنــة، ستــضطلع هبــا  الــيت املختلفــة نــشطةاأل الكــبرية مــن
 ).املرفق األولالتسلسل الزمين لالجتماعات الرمسية للجنة التنظيمية يف 

 خمصصا معنيـا    مالا ع ا، أنشأت اللجنة التنظيمية فريق    ٢٠٠٦أكتوبر  / األول تشرينويف   - ٨
صيل يف النظام الـداخلي املؤقـت،   فالتمن  إىل مزيد ملعاجلة األوجه اليت حتتاج قيد النظر   باملسائل  

ــذ الفقــرة   ــرار ٩وال ســيما تنفي ــة العامــة  مــن ق ــرار جملــس األمــن  و٦٠/١٨٠  اجلمعي  ١٦٤٥ ق
ــشأن ) ٢٠٠٥( ــدويل وغريمهــا مــن املؤســسات     ب ــدويل، وصــندوق النقــد ال مــشاركة البنــك ال

ويف . جلنة بناء الـسالم   اجتماعات   يف   ،املاحنة، فضال عن الطرائق الالزمة ملشاركة اجملتمع املدين       
 مــة تقــدمي دعــوات دائ ٢٠٠٧مــايو /أيــار ١٦اللجنــة التنظيميــة يف  قــررت هــذا اخلــصوص،  

لـــصندوق النقـــد الـــدويل، والبنـــك الـــدويل، واجلماعـــة األوروبيـــة ومنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي 
التنظيميـة   اللجنـة    اجتماعـات الـسالم، باسـتثناء بعـض       نة بنـاء    اجتماعات جل للمشاركة يف مجيع    

  علـى الـدول األعـضاء   أهنـا مقـصورة  اليت قد يرى الـرئيس، بعـد التـشاور مـع الـدول األعـضاء،            
 .)PBC/1/OC/14انظر (
 صـيغة مـن شـأهنا       إجيـاد  يف   قيـد النظـر   مل املخصص املعين باملسائل     افريق الع الوقد جنح    - ٩

نظمــات غــري احلكوميــة  املــشاركة الفعليــة واملنتجــة للمجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك امل فــلأن تك
ن قيــد النظــر، مــع إيــالء اهتمــام كــبري للمنظمــات يكثــر اتــصاال جبهــود بنــاء الــسالم يف البلــداأل

ــاع اخلــــاص  ــسائية والقطــ ــد اعُت. النــ ــد ذلــــك يف   وقــ ــة بعــ ــة املؤقتــ ــادئ التوجيهيــ مــــدت املبــ
ــران ٦ ــه /حزيـ ــاس أنـــ    ٢٠٠٧يونيـ ــى أسـ ــة علـ ــة التنظيميـ ــب اللجنـ ــن جانـ ــن   ه مـ ــيكون مـ سـ

ادهــا بغيــة استكــشاف إمكانيــة ضــها وتقييمهــا بعــد ســتة أشــهر مــن تــاريخ اعتماستعرا املمكــن
 .تطويرهازيادة 

 
 االجتماعات املخصصة لبلد حمدد -باء  

وفقا لواليتـها،   ،  ٢٠٠٦ديسمرب  / األول كانونويوليه  /متوزبدأت جلنة بناء السالم بني       - ١٠
ن، مــع التركيــز علــى متكــني  بورونــدي وســرياليومــسأليت مرحلتــها األوىل مــن النظــر الفــين يف  

ا وكفالـة مـشاركة اجلهـات الرئيـسية       مـ هي بالنسبة للبلد من إنـشاء هيكل      تني املخصص نيالتشكيلت
ــة   ــاينكــانونويف . مــن أصــحاب املــصلحة والعناصــر الفاعل ــاير / الث ــر /شــباطوين  ،٢٠٠٧فرباي

ومـات  اعتمدت جلنة بنـاء الـسالم خطـيت عمـل ملـدة سـتة أشـهر لكـل مـن البلـدين تـضمنتا معل                        
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 الرمسيــة وغــري الرمسيــة املعقــودة يف املقــر وكــذلك عــن  االجتماعــاتمــوجزة عــن جمموعــة مــن  
 بالـشكل الـالزم   الوضـوح البعثات امليدانية إىل كل من بوروندي وسرياليون لكي يتـسىن تـوفري            

وإضـافة إىل   . )٢()انظـر املرفـق الرابـع     (واحلصول على معلومـات وحتليـل مباشـرين مـن الـساحة             
ألخرى، أدى اشتراك جلنة بناء الـسالم إىل تعزيـز احلـوار والتفاعـل بـني اجملتمـع الـدويل                    النتائج ا 
 وأســفر عــن ، وبــني احلكومــة وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة علــى الــصعيد القطــري   ،والبلــد
 مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة لكـل بلـد مـن صـندوق         ٣٥  قدره لغمبص  ختصي

علـى  يف البلـدين و    يـة داخلال على االستراتيجيات واألطـر      ناء، فب وعالوة على ذلك  . بناء السالم 
الثغرات واألولويات اليت جرى حتديـدها بالنـسبة لبنـاء الـسالم، بـدأت جلنـة بنـاء الـسالم أيـضا                    

 وضع استراتيجية متكاملة لبناء السالم لكل بلد لضمان هنـج مترابطـة، ومرتبـة               بشأنمناقشات  
 .احنة والوكاالت الدوليةهات امل اجلوتشمل ألولوياتوفقا ل
إدمـاج منظـور    ما كلفـت بـه مـن        وعالوة على ذلك، قامت اللجنة، بشكل متسق مع          - ١١

ــسني يف        ــني اجلن ــساواة ب ــسان وامل ــوق اإلن ــسائل حق ــالنظر يف م ــها، ب ــساين يف عمل ــا اعمأجن هل
ددت املــساواة بــني وقــد ُحــ.  علــى حــد ســواء املواضــيعيةا ويف مناقــشاهت حمــدداملخصــصة لبلــد

اجلنـسني بوصــفها مــسألة حامســة وشـاملة جلميــع النــواحي املتعلقــة بتوطيـد الــسالم يف كــل مــن    
ــدي وســرياليون  ــسالم     . بورون ــاء ال ــة بن ــشت جلن ــك، ناق ــاء وإضــافة إىل ذل ــادة بن ــصاد إع  االقت

 وذكرت أنه ينبغي أن تكون مثة جمموعـة شـاملة مـن اسـتراتيجيات خفـض املخـاطرة                  هإصالحو
دامة الـسالم، وبـدء التنميـة وتعزيـز االنتعـاش يف مرحلـة          اسـت اهلادفة إىل   يف صدارة مجيع اجلهود     

وميكن أن تشمل هـذه االسـتراتيجيات، حيثمـا اقتـضى األمـر،      . ما بعد الصراع يف كال البلدين   
التعليم والتدريب، والتنمية الزراعية، وإصالح القطاع اخلاص، وزيـادة قـدرة احلكومـات علـى               

واعتمـدت جلنـة بنـاء الـسالم أيـضا علـى          .  لـه  يئة الظروف الالزمة  الستثمار اخلارجي وهت   ا رصد
التجــارب الــسابقة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل يف حــاالت أخــرى لتحديــد   

 .االحتياجات احلامسة لبناء السالم يف مرحلة ما بعد الصراع
 

 بوروندي - ١ 
يف بورونــدي بإنــشاء حكومــة  يف الــسنوات األخــرية، أُحــرز تقــدم يف توطيــد الــسالم    - ١٢

شاملة، واعتماد دسـتور جديـد، وإجـراء انتخابـات حـرة وعادلـة وتوقيـع اتفـاق وقـف إطـالق                      
.  التابعـة حلـزب حتريـر شـعب اهلوتـو     -النريان الشامل بني احلكومـة والقـوات الوطنيـة للتحريـر      

ورونـدي الـيت   وكان التيسري الذي قامت به جنوب أفريقيـا، ومبـادرة الـسالم اإلقليميـة بـشأن ب          
__________ 

ــر          )٢(  ــدد، انظـ ــد حمـ ــصة لبلـ ــة املخصـ ــات الرمسيـ ــرئيس لالجتماعـ ــدها الـ ــيت أعـ ــوجزات الـ ــى املـ ــالع علـ  لالطـ
PBC/BDI/SR.1 and 2 و PBC/SLE/SR.1 and 2. 
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رأســتها أوغنــدا، والــدعم املقــدم مــن االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل أمهيــة   
 .حامسة يف تعزيز جهود بوروندي يف جمايل صنع السالم وتوطيد السالم

ــاء الــسالم املخصــصة لبورونــدي املعقــود يف      - ١٣ ــة بن ويف االجتمــاع الرمســي لتــشكيلة جلن
 حــددت اللجنــة أولويــات حامســة بالنــسبة لتوطيــد الــسالم   ٢٠٠٦تــوبر أك/تــشرين األول ١٣

وخفض احتمـال تعـرض البلـد خلطـر االنـزالق مـرة أخـرى إىل الـصراع، وقـد قامـت حكومـة                        
 مبـا يف ذلــك  ،بورونـدي بتحديـد هـذه األولويـات بالتـشاور مـع غريهـا مـن أصـحاب املـصلحة          

ــدوليون      ــشركاء ال ــاع اخلــاص وال ــدين، والقط ــع امل ــة وحكومــة    . اجملتم ــت اللجن وبــذلك، اتفق
 :بوروندي على أربعة جماالت أولوية حامسة كما يلي

 حـددت احلكومـة مـا حـدث يف البلـد يف املاضـي مـن         - تعزيز احلكـم الـسليم     )أ( 
وأحاطـت اللجنـة علمـا جبهـود بورونـدي          . سوء احلكم بوصفه أحد األسباب اجلذرية للصراع      

 الدميقراطية ينبغي ترسـيخها مـن خـالل احلـوار           لتحسني احلكم على خمتلف الصعد وأكدت أن      
ويلـزم تـوفري الـدعم مـن     . مع مجيع العناصر الفاعلة يف جمتمـع بورونـدي وإدمـاج هـذه العناصـر        

أجل ظهور زعامة حتويلية يف البلد، وبناء قدرة خمتلف أصحاب املصلحة علـى احلكـم الـسليم،                 
. ة، واألبعــاد اإلقليميــة للحكــم الــسليم وإيــالء اهتمــام مالئــم لالعتبــارات اجلنــسانية، والــشبابي  

ودرست اللجنة احلاجة املاسة لتجديد اجلهود الرامية إىل إزالة العقبـات الـيت حتـول دون إجـراء                 
  التابعة حلزب حترير شعب اهلوتو؛حوار بناء بني احلكومة والقوات الوطنية للتحرير

لقدرة على اإلفـالت مـن    مع مراعاة املشاكل املتعلقة با    - تعزيز سيادة القانون   )ب( 
العقاب، ووجود أوجه ضعف يف نظام العدالة، واالفتقار إىل فهم تاريخ الـصراع يف بورونـدي     
وأسبابه اجلذرية، ناقشت اللجنـة الكيفيـة الـيت ينبغـي أن متـارس وتـدعم هبـا اجلهـود الراميـة إىل                       

الت مـن العقـاب،    تعزيز سيادة القانون بغية ضمان إقامة العدل بشكل حقيقي، ومكافحة اإلفـ           
ــذا        ــضاء، وحتــديث اخلــدمات اإلصــالحية، ومــن العناصــر احلامســة يف ه وضــمان اســتقالل الق
املــسعى إنــشاء جلنــة وطنيــة مــستقلة حلقــوق اإلنــسان ومكتــب أمــني للمظــامل، وتــشجيع قيــام     
الربملــان بــسن التــشريعات الوطنيــة وتنقيحهــا لكفالــة امتثاهلــا ملعــايري حقــوق اإلنــسان الدوليــة،    

شاء آليات العدالـة املؤقتـة الـيت أوصـى هبـا األمـني العـام يف تقريـره إىل جملـس األمـن املـؤرخ                          وإن
 ؛(S/2005/158) ٢٠٠٥مارس /آذار ١١

 ناقــشت اللجنــة احلاجــة إىل إصــالح وتطــوير قطــاع  - إصــالح قطــاع األمــن )ج( 
 اإلنـسان  األمن وفقا لألحكام ذات الصلة من اتفاقات السالم ومبادئ سيادة القـانون وحقـوق         

وذكــرت أيــضا أنــه ينبغــي ممارســة نــزع ســالح الــسكان املــدنيني واحلــد مــن  . واحلكــم الــسليم
 األسلحة الصغرية والعمل على عدم انتشارها، مبا يف ذلك بأبعادها دون اإلقليمية؛
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 ينبغــي أن تــسفر جهــود بنــاء الــسالم عــن - ضــمان انتعــاش اجملتمعــات احملليــة )د( 
ومثـة ناحيـة   . تمعات السكانية ضعفا، مبا يف ذلك معاجلة اجلـوع والفقـر     أرباح السالم ألكثر اجمل   

هامـة لتعزيـز الـسالم اهلــش هـي ضـرورة معاجلـة قــضية األراضـي ودعـم التـدخالت الراميــة إىل          
وينبغي إيـالء اهتمـام حمـدد للـشباب يف األحيـاء الفقـرية              . حتسني حياة الشعب يف املدى القصري     

، والعائــدين مــن صــغار الــسن الــذين  “ذايتالــسالح الــنــزع ”يف بومجبــورا، وال ســيما شــباب 
أما مبـادئ إنعـاش   . ميلكون أراضي يف املناطق الريفية، والشباب يف خميمات املشردين داخليا       ال

ملموســة، وزيــادة “ مكاســب ســريعة”اجملتمعــات احملليــة املتمثلــة يف خفــض التفــاوت وتــوفري   
لرامية إىل تنمية رأس املـال البـشري مـن خـالل            املشاركة فهي أساسية بالنسبة خلطط احلكومة ا      

 .حتسني اخلدمات األساسية
وقد سافر وفـد يتكـون مـن سـبعة أعـضاء مـن اللجنـة التنظيميـة والتـشكيلة املخصـصة                       - ١٤

ــسان   ــدي يف ني ــدان إىل بورون ــل /للبل ــها مــن خــالل     ٢٠٠٧أبري ــة، جــرى متويل ــة ميداني  يف بعث
 علـى معلومـات مباشـرة عـن احلالـة يف امليـدان،              التربعات لصندوق استئماين، وذلك للحـصول     

حيث قام الوفد بتقييم التحديات املتعلقة ببناء الـسالم، ومناقـشة الثغـرات يف جمـاالت األولويـة                  
لبنـاء الـسالم مـع احلكومـة، ومنظمـات اجملتمــع املـدين، والقطـاع اخلـاص واملنظمـات النــسائية،          

 الرئيــسية للجنــة بنــاء الــسالم إىل أصــحاب   والــشركاء الــدوليني، وبــإبالغ املبــادئ واألغــراض 
املصلحة يف امليدان، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل احلفـاظ علـى االهتمـام الـدويل ودعـم جهـود بنـاء                         

 ممـثال  ١٣ويف بومجبورا، انـضم إىل الوفـد القـادم مـن نيويـورك        . السالم اليت تقوم هبا بوروندي    
 .)PBC/1/BDI/2انظر ( للجنة بناء السالم

نتيجة هامة للبعثة هي إعادة تأكيد تفاهم مع حكومة بورونـدي بـشأن اخلطـوات       ومثة   - ١٥
وأكـدت البعثـة مـن    . التالية إىل األمام فيما يتعلق باشتراك جلنة بناء الـسالم يف العمـل مـع البلـد            

جديد أيضا أمهية األبعاد دون اإلقليمية لبناء السالم، من خالل املناقشات مع األمـني التنفيـذي                
 .الدويل ملنطقة البحريات الكربى وممثلي البلدان اجملاورةللمؤمتر 

ــاء       -١٦ ــة لبن ــاء الــسالم علــى أن وضــع تفاصــيل اســتراتيجية متكامل ــة بن وعقــب اتفــاق جلن
فربايــر /الــسالم ينبغــي أن يعهــد بــه إىل احلكومــة الوطنيــة، بــدأت حكومــة بورونــدي يف شــباط 

رونــدي، مــشاورات مــع أصــحاب  ، بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بو  ٢٠٠٧
ــدين والقطــاع اخلــاص،         ــا يف ذلــك منظمــات اجملتمــع امل ــساحة، مب ــى ال ــسيني عل ــصلحة الرئي امل
ــائيني         ــشركاء الثن ــم املتحــدة، وال ــسياسية، ووكــاالت األم ــة، واألحــزاب ال ــات الديني واجلماع

امليدانيـة،  واملتعددي األطراف، مع مدخل وفرتـه جلنـة بنـاء الـسالم مبـا يف ذلـك خـالل زيارهتـا                      
وقـد أسـفر ذلـك عـن توافـق آراء           . لكي يتسىن تعيني التحديات واألخطار يف جماالت األولويـة        
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مؤداه أن اإلطار االستراتيجي سـيكون دلـيال الشـتراك حكومـة بورونـدي يف العمـل مـع مجيـع             
 .أصحاب املصلحة يف البلد واجملتمع الدويل يف السعي إىل إقامة سالم مستدام

طار االستراتيجي على األطر السياسية والتنموية القائمة اليت حتدد أولويـات           ويعتمد اإل  - ١٧
ــاء الــسالم املتكامــل، وال ســيما اتفاقــات أروشــا لعــام      ، واتفــاق عــام٢٠٠٠البلــد بالنــسبة لبن

جبهة الـدفاع عـن     / العاملي لوقف إطالق النار مع اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية          ٢٠٠٣
 مــع القــوات الوطنيــة للتحريــر التابعــة حلــزب حتريــر شــعب  ٢٠٠٦ات عــام الدميقراطيــة واتفاقــ

، وورقـة اسـتراتيجية   )٢٠١٠-٢٠٠٥(اهلوتو، وخطة اخلمس سـنوات الـيت وضـعتها احلكومـة      
، واالتفاق املتعلق باألمن والتنمية ملنطقة الـبحريات الكـربى،          )٢٠١٠-٢٠٠٧(احلد من الفقر    

ــصلة جمللــس   ــات ذات ال ــرارات واإلعالن ــدي والق ــشأن بورون ــدما ينجــز اإلطــار  .  األمــن ب وعن
االســتراتيجي بالكامــل، مــن املتوقــع أن يــوفر حتلــيال، مــستكمال ومراعيــا للــصراع، لألولويــات 
والقيود والثغرات املتعلقة بتحقيق األهداف احملددة يف هـذه الوثـائق االسـتراتيجية، مـع التركيـز                 

ات التدخالت اليت ستحول دون انـزالق       على األسباب اجلذرية للصراع وضرورة ترتيب أولوي      
 .البلد مرة أخرى إىل الصراع

ويسلّم اإلطار االسـتراتيجي بـأن بورونـدي سـتحتاج إىل اهتمـام متواصـل مـن اجملتمـع           - ١٨
ويتجلـى فيـه املـشاركات املتبادلـة بـني        . الدويل حـىت إرسـاء أسـس الـسالم والتنميـة املـستدامني            

لإلبقــاء علــى حوارمهــا، فــضال عــن الــدعم الــالزم مــن  حكومــة بورونــدي وجلنــة بنــاء الــسالم  
ويتجلـى يف اإلطـار االسـتراتيجي أيـضا         . الشركاء الوطنيني والدوليني للعمل حنو توطيد السالم      

، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٠ويف  . التزام بوضع عملية شفافة وتشاورية لتقييم التقـدم اجلمـاعي         
املــة لبنــاء الــسالم لبورونــدي، الــيت يــشكل  أيــدت جلنــة بنــاء الــسالم وضــع االســتراتيجية املتك 

ومثة خطوة قادمة رئيسية هي وضع آلية التتبـع والرصـد        . اإلطار االستراتيجي خطوة هامة منها    
الداخلية على أساس آلية الرصد واجلـداول الزمنيـة احملـددة فيمـا يتعلـق بورقـة اسـتراتيجية احلـد                     

نة بناء السالم يف ضـرورة حـشد املـوارد          وقد نظرت جل  . من الفقر وغري ذلك من األطر القائمة      
الوفـاء بالتعهـدات وااللتزامـات    االسـتراتيجي، وأمهيـة   الدوليني لدعم تنفيذ اإلطار من الشركاء   

 .٢٠٠٧مايو /يف أياراملعقود من قبيل تلك اليت قطعت يف اجتماع املائدة املستديرة 
 

 سرياليون - ٢ 
ــسالم يف    - ١٩ ــاء الـــ ــة بنـــ ــدت جلنـــ ــاجاأيـــ ــود يف    املتماعهـــ ــسرياليون املعقـــ ــصص لـــ خـــ
ــوبر /األول تــشرين ١٢ ــة احلامســة لتوطيــد الــسالم وخفــض   ٢٠٠٦أكت خطــر  جمــاالت األولوي

 الـيت حـددهتا حكومـة سـرياليون بالتـشاور مـع             ،إىل الـصراع  مـرة أخـرى     تعرض البلد لالنزالق    
 وضـعت  ٢٠٠٧ينـاير  /وعـالوة علـى ذلـك، ففـي كـانون الثـاين      . غريها من أصـحاب املـصلحة    
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ة بناء السالم خطة عمل مـدهتا سـتة أشـهر هـدفها الرئيـسي هـو وضـع اسـتراتيجية متكاملـة                  جلن
 تلـــكوســـتوجز . لبنـــاء الـــسالم كإطـــار للتعـــاون بـــني ســـرياليون وأعـــضاء جلنـــة بنـــاء الـــسالم

االستراتيجية املتكاملة لبناء السالم بوضوح املسؤوليات املتبادلـة حلكومـة سـرياليون وجلنـة بنـاء                
ــد  ــسالم لتوطي ــسالم يف األجــل املتوســط  ال ــة     ، ال ــوارد إضــافية وكفال  وتعمــل كإطــار حلــشد م

 .استدامة االهتمام الدويل
ومنــذ البدايــة ذكــرت حكومــة ســرياليون وشــركاؤها الــدوليون أنــه منــذ توقيــع اتفــاق   - ٢٠

، أحرزت سرياليون تقدما ضخما يف تـأمني الـسالم واالنتعـاش يف     ١٩٩٩لومي للسالم يف عام     
وقـد استرشـدت أعمـال احلكومـة وشـركائها يف هـذا الـشأن بـاألطر                 .  الـصراع  مرحلة مـا بعـد    

اســتراتيجية رقــات ، و“٢٠٢٥رؤيــة عــام ”ووثــائق التخطــيط االســتراتيجية القائمــة مــن قبيــل 
احلد من الفقر، واسـتراتيجية توطيـد الـسالم، وتقريـر جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة، واتفـاق حتـسني                     

 .إلعالنات ذات الصلة جمللس األمنالقرارات واواحلكم واملساءلة، 
ــسنوات         - ٢١ ــسالم طــوال ال ــادة االســتقرار وال ــن اإلجنــازات يف إع ــن الكــثري م ــالرغم م وب

اخلمــس األخــرية، مثــة عــدد مــن حتــديات بنــاء الــسالم احلامســة واألســباب اجلذريــة للــصراع يف  
شـرة علـى تنفيـذ      وإضـافة إىل ذلـك، هنـاك عـدة قيـود مبا           . سرياليون مل تعـاجل بعـد معاجلـة تامـة         

ويف اجتماع تشكيل جلنة بناء السالم املخصصة لـسرياليون املعقـود           . االلتزامات واألطر القائمة  
، أبــرزت حكومــة ســرياليون، بالتــشاور مــع غريهــا مــن   ٢٠٠٦أكتــوبر / األولتــشرين ١٢يف 

ة أصحاب املصلحة، أربعة جماالت حامسة يلزم فيها مزيـد مـن اجلهـود ملعاجلـة األسـباب اجلذريـ             
وإضافة إىل املـسائل الـشاملة لكـل        . للصراع وإرساء األساس الالزم للسالم والتنمية املستدامني      

القطاعات من قبيل املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق اإلنـسان، كانـت اجملـاالت احلامسـة احملـددة                     
 :كما يلي
ذكرت جلنة بنـاء الـسالم أن هـذا يبقـى واحـدا             : بطالة الشباب وعدم متكينهم    )أ( 

ــة االرتبــاط الوثيــق بــني التحــدي   . أخطــر التهديــدات الســتقرار ســرياليون مــن  وناقــشت كيفي
املتمثل يف معاجلة البطالة يف سرياليون خبلق منو اقتصادي طويل األجل وهتيئة بيئة متكينية لتنميـة                
القطاع اخلاص ولالسـتثمار األجـنيب، بـالرغم مـن أنـه ذُكـر أنـه يلـزم أيـضا مـشاركات قـصرية                        

ة عــدد مــن املــسائل الــيت حتتــاج إىل املعاجلــة يف هــذا الــسياق، مــن قبيــل الزراعــة،     ومثــ. األجــل
وحتسني مدى توفر الكهرباء، واملياه وغري ذلك مـن أهـم اهلياكـل األساسـية، واحلكـم الـسليم،                
وتدابري مناهضة الفساد، وتوفري الدعم ملنظمـي املـشاريع واملـشتغلني باألعمـال احلـرة، واإلدارة                

وستركز جلنة بنـاء الـسالم جهودهـا،        . وارد الطبيعية للبلد لصاحل السكان واحلكومة     الوطنية للم 
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يف مجلة أمور، على حشد الـدعم إلصـالح سياسـات حكومـة سـرياليون، مـن قبيـل اسـتعراض                     
 السياسة الوطنية للشباب، وإصالح التشريعات، وتعزيز التنسيق، وترتيب أولويات اجلهود؛

ــة وا  )ب(  ــنإصــالح قطــاع العدال ــشاء    : ألم ــدم احملــرز يف إعــادة إن ــالرغم مــن التق ب
املؤسسات القضائية يف مجيع أحناء سرياليون، اعتربت اللجنـة أن االفتقـار إىل إمكانيـة الوصـول                 
ــدرة اجلهــاز       ــشديد يف ق ــا بالنقــصان ال ــة مــن الــسكان مقترن ــسبة للغالبي ــة بالن ــة الرمسي إىل العدال

 علـى احملـاكم يبعثـان علـى القلـق الـشديد بالنـسبة               القضائي والتـأخر يف نظـر القـضايا املعروضـة         
وســتركز اللجنــة جهودهــا املبذولــة يف هــذا اجملــال، يف مجلــة أمــور، علــى  . للــسالم واالســتقرار

ــشريعية     ــات اإلصــالح الدســتورية والت ــة ســرياليون يف عملي ــة مــساعدة حكوم وذكــرت . كيفي
ة بــشكل يتــسم حبــسن التوقيــت اللجنــة أيــضا أنــه يلــزم تنفيــذ توصــيات جلنــة احلقيقــة واملــصاحل 

وقـد أحـرزت حكومـة    . وضرورة تعزيز قدرة احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا يف هذا اخلـصوص  
ومـع  . سرياليون، بدعم من اجملتمع الدويل، بعض التقدم يف إصالح قطاع األمـن ويف االنتعـاش              

ها مـن قبيـل     ذلك، تضمنت مناقشة اللجنة أنـه مثـة مـسائل حامسـة مـا زال مـن الواجـب معاجلتـ                    
ــة ســرياليون، وحتــسني       ــة احملافظــة علــى حجــم القــوات املــسلحة التابعــة جلمهوري مــدى إمكاني

 العالقات بني اجملتمع احمللي والشرطة، والنهوض بظروف املعيشة والعمل للقوات املسلحة؛
بــالرغم مــن أن حكومــة ســرياليون قــد   : ترســيخ الدميقراطيــة واحلكــم الــسليم  )ج( 

إعادة بناء املؤسسات احلكومية وبسط سـلطة الدولـة يف مجيـع أحنـاء البلـد،                أحرزت تقدما حنو    
فما زال الربملان واجلهاز القضائي يتسمان بـضعف بـالغ ومثـة مؤسـسات وطنيـة مـن قبيـل جلنـة              

وينبغـي أن   . االنتخابات الوطنية وجلنة مناهضة الفساد حتتاج إىل مزيد من الدعم وبنـاء القـدرة             
ة دعما ملؤسسات احلكم مـن خـالل تعزيـز احلـوار فيمـا بـني األحـزاب                  تستكمل اجلهود املبذول  

 ، وال سـيما الـشباب واملـرأة       ، واملشاركة التامـة جلميـع قطاعـات الـسكان         ، واملصاحلة ،السياسية
وسلمت اللجنة بأن إجـراء االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة املقـرر إجراؤهـا يف              . يف صنع القرار  

 وطيد السالم والدميقراطية يف البلد؛هامة حنو ت سيمثل خطوة ٢٠٠٧أغسطس /آب
ررا ـت احلــرب األهليــة الــيت جــرت أثنــاء التــسعينات ضــ أضــر: اتبنــاء القــدر )د( 

ـــبالغ  احملــدودة بالفعــل للمؤســسات احلكوميــة وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة يف    اتلقــدرباا ـ
ــصال اخلــدمات، وت  ــذإي ــة اإلدارة اإلصــالحات وضــمان  نفي ــصادية وال اكفاي ــةقت ويركــز . املالي
ود حكومـــة ســـرياليون يف وضـــع هـــذا اجملـــال علـــى دعـــم جهـــ العمـــل يف اشـــتراك اللجنـــة يف 

عزيــز اإلدارة وتــوفري شــامل إلصــالح اخلدمــة املدنيــة ممــا يــؤدي، يف مجلــة أمــور، إىل ت    برنــامج
 .التدريب فرص
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 قـــام وفـــد مكـــون مـــن تـــسعة أعـــضاء مـــن اللجنـــة التنظيميـــة ٢٠٠٧مـــارس /آذاريف  - ٢٢
مــن خــالل التربعــات املدفوعــة إىل صــندوق اســتئماين،  وممــول  للبلــدان، ة املخصــصةتــشكيلوال

وقد جنح الوفد يف إثراء مناقشات جلنة بناء السالم باحلـصول علـى معلومـات               . بزيارة سرياليون 
وقـد  . التحـديات الـيت تواجـه توطيـد الـسالم     عـن   وبصفة خاصة،   عن احلالة يف امليدان،     مباشرة  

ا بأن جلنة بناء السالم ميكـن أن تـؤدي دورا هامـا يف سـرياليون،     ويوفد اعتقادا قعززت زيارة ال  
 زيـادة احلـوار والتنـسيق فيمـا بـني أصـحاب املـصلحة العـاملني يف                  تـشجيع وال سيما عن طريق     

اإلقليميـة لبنـاء الـسالم يف    دون  أمهيـة األبعـاد    أيـضا وقـد أكـدت الزيـارة جمـددا         . توطيد الـسالم  
بنـاء اهليكـل األساسـي      الراميـة إىل    أمهية دعم جهـود حكومـة سـرياليون         دت  كلما أك سرياليون  

 .)PBC/1/SLE/2انظر ( وتوفري اخلدمات األساسية
وكان من النتائج الرئيسية لزيارة جلنة بنـاء الـسالم إىل سـرياليون االتفـاق علـى اإلطـار             - ٢٣

شــتراك الم فيمــا يتعلــق باالــزمين واإلجــراءات املــتعلقني بوضــع اســتراتيجية متكاملــة لبنــاء الــس   
وسـيعهد متامـا بوضـع وتنفيـذ االسـتراتيجية حلكومـة سـرياليون، مـع             .  يف العمل  البلدمع  اللجنة  

دعــم مــن األمــم املتحــدة، وال ســيما مــن خــالل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لــسرياليون،     
وقـد اُتفـق    . ينومبساعدة من الشركاء املتعددي األطراف والثنـائيي األطـراف ومـن اجملتمـع املـد              

على أن االستراتيجية ال حتل حمل اخلطط القائمة من قبيل ورقـة احلـد مـن الفقـر أو اسـتراتيجية                     
لتـزام  توطيد السالم وال جتبها بل تكملها بتحديـد األولويـات الرئيـسية لبنـاء الـسالم وتعزيـز اال          

 .الوطين والدويل بتنفيذها
ابعة لألمم املتحدة تتكون من مكتـب دعـم     وقد بدأت احلكومة، بدعم من بعثة تقنية ت        - ٢٤

، وبرنــامج األمــم  التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدةبنــاء الــسالم، وإدارة الــشؤون الــسياسية
املتحدة اإلمنائي، ومكتب جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، املشاورات املتعلقة بوضع اسـتراتيجية           

 غــري رمســي للجنــة بنــاء الــسالم يف اجتمــاع متكاملــة لبنــاء الــسالم ونــوقش مــوجز مــشروح يف
وبعد ذلك، وضعت احلكومة، بالتشاور مع مجيـع أصـحاب املـصلحة ذوي             . ٢٠٠٧مايو  /أيار

يونيــه /حزيــرانالــصلة يف البلــد، مــشروعا أول لالســتراتيجية ملناقــشته مــع جلنــة بنــاء الــسالم يف  
كاملـة لبنـاء الـسالم علـى        وسيجري إدخال مزيد من التنقيحات على االستراتيجية املت       . ٢٠٠٧

ــا يف    ــية والربملانيــــة لــــسرياليون املقــــرر إجراؤهــ الــــصعيد القطــــري بعــــد االنتخابــــات الرئاســ
 ذلـــكويف . ٢٠٠٧ وســـُيتفق عليهـــا خـــالل النـــصف الثـــاين مـــن عـــام ٢٠٠٧أغـــسطس /آب

السياق، من اجلدير بالذكر أن جملس األمن قد طلب من جلنة بناء السالم مواصـلة تتبـع التقـدم                  
. ن مسائل بناء السالم يف سرياليون، مع إيالء اهتمام كبري للتخطـيط لالنتخابـات الوشـيكة      بشأ

يونيــه /حزيــران ٢٢ يف اجتماعهــا املعقــود يف ، ذلــك، اعتمــدت جلنــة بنــاء الــسالم ىلوإضــافة إ
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 ، إعالنا مـن الـرئيس عـن االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة املقـرر إجراؤهـا يف سـرياليون                    ٢٠٠٧
 .)PBC/1/SLE/4انظر (
 

 الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة -جيم  
ــانونيف  - ٢٥ ــا   ٢٠٠٦ديـــسمرب / األولكـ ــامال معنيـ ــا عـ ــة فريقـ ــة التنظيميـ ، أنـــشأت اللجنـ

بالـــدروس املـــستفادة، تــــقوم بتـنـــسيق أعمالـــه ورئاستــــه ســـفرية الـــسلفادور، لتجميـــع أفـــضل 
فتــئ اهلــدف الرئيــسي للفريــق  ومــا. ةاملمارســات والــدروس بــشأن مــسائل بنــاء الــسالم احلامســ

. يتعلـق بالبلـدين املـدرجني يف جـدول أعماهلـا           العامل هو إثراء مداوالت جلنة بناء السالم فيمـا        
وقد اسـتفاد الفريـق العامـل إىل حـد بعيـد خببــرة البلـدان األعـضاء يف اللجنـة الـيت هلـا جتربـة يف                            

 .مرحلة ما بعد الصراع
رمسيـة    بناء السالم، عقد الفريق العامل ثالثــة اجتماعـات غيــر   ويف السنة األوىل للجنة    - ٢٦

خفـض املخـاطرة، وبنـاء الثقـة يف      )أ(: تركز على الدروس واملمارسات اجليدة املرتبطة مبـا يلـي   
وضـع أطــر للتعـاون ملرحلـــة    )ب(الفتـرة الـسابقة إلجــراء انتخابـات مــا بعـد الـصراع مباشــرة؛      

ويف تنظـيم هـذه االجتماعـات، اعتمـَد     . يميـة لبنـاء الـسالم     وضع هنــج إقل    )ج(بعد الصراع؛    ما
ــدين          ـــن منظمــات اجملتمــع امل ــضـال ع ــة، ف ــة الوطني ـــرة العناصــر الفاعل ــى خب ــل عل ــق العام الفري

انظر املرفقات الـسادس والـسابع والثـامن        (واملؤسسات األكادميية، ووضَع عددا من التوصيات       
 .)ه االجتماعاتلالطالع على مالحظات الرئيس املنجزة عن هذ

 
 العالقات مع اهليئات احلكومية الدولية األخرى -دال  

، أجرى جملس األمـن واجلمعيـة العامـة مناقـشات منفـصلة بـشأن               ٢٠٠٧يف أوائل عام     - ٢٧
وقـد أبـرز تبـادل اآلراء هـذا الـذي أُجـري ألول مـرة بـني جلنـة بنـاء الـسالم                        . جلنة بنـاء الـسالم    

لدولية ضـرورة إجـراء اتـصاالت دوريــة لزيـادة إثـراء نظـر اهليئـة               وغريها من اهليئات احلكومية ا    
 .املعنية يف احلاالت املتعلقة بـبلـد حمـدد

 
 صندوق بناء السالم -رابعا  

 مـن جانـب األمـني     ٢٠٠٦أكتـوبر   / األول تـشرين  ١١أنشئ صـندوق بنـاء الـسالم يف          - ٢٨
، تظهـر  )، املرفـق A/60/984(وق ووفقا لصالحيات الـصند   . العام بناء على طلب اجلمعية العامة     

أكرب قيمـة لـه يف املراحـل األوىل مـن حماولـة االنتعـاش، عنـدما تكـون آليـات التمويـل األخـرى                         
والصندوق متاح لتوفري خمصصات للبلدان اليت تقوم جلنة بناء الـسالم بـالنظر فيهـا               . متاحة غيـر

اء، كآليـة مـستقلة عـن جلنـة         بعـد الـصراع علـى حـد سـو          ولغريها من البلدان اليت متر مبرحلة ما      
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وسيقوم األمني العام بتقديـم تقريـر شـامل عـن الـسنة األوىل مـن عمـل الـصندوق                   . بناء السالم 
 .إىل اجلمعية العامة خالل اجلزء الرئيسي من دورهتا الثانية والستني

وقد أُنـشئ الـصندوق ليعمـل كـصندوق طـوارئ للـسالم يقـوم بـصرف مبـالغ سـريعة                      - ٢٩
وألن كـــال مــن بورونــدي وســرياليون قــد قــضت عــدة . رجــة مــن مرحلــة الــصراعللبلــدان اخلا

بعــد الــصراع مباشــرة، فــإن األولويــات املتعلقــة باســتعمال   ســنوات منــذ كانــت يف مرحلــة مــا 
. الصندوق يف هذين البلدين كانت مضاهية بصفة عامة لألولويات اليت أقرهتا جلنة بناء الـسالم              

وق حتفيز وتـشجيع زيـادة طـول فتـرة املـشاركـة مـن جانـب          وُيقصد من استعمال موارد الصند    
 .الوكاالت اإلمنائية واملاحنني الثنائيني

وللجنة بنـاء الـسالم دور هـام يف ترتيبـات إدارة الـصندوق حيـث تـوفر اإلرشـاد العـام                 - ٣٠
املتعلق بالسياسات بشأن استعمال الصندوق يف البلـدان الـيت تقـوم بـالنظر فيهـا وعندئـذ جيـري               

 ســلطة األمــني العــام إقــرار مــصاريف التمويــل وخطــط األولويــات املتعلقــة بالتــدخالت     حتــت
. احلامســة القــصرية األجــل الــيت تقترحهــا الــسلطات الوطنيــة، وبـــوجود األمــم املتحــدة يف البلــد 

وللصندوق فريق استـشاري مـستقل، خيتـاره األمـني العـام، والـذي مـن املقـرر أن جيتمـع ألول                      
مليـون دوالر    ٢٢١، تلقـى الـصندوق      ٢٠٠٧مـايو   /أيـار وحبلـول   . ٢٠٠٧مرة يف خريف عام     

مليـون   ٢٥٠من دوالرات الواليات املتحدة يف شكل تعهدات مقارنـة بـرقم مـستهدف يـبــلغ                
مليـون دوالر   ١٣٥وقـد جـرى تلقـي مـسامهات تبلـغ      . دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة     

 .من دوالرات الواليات املتحدة
ــشئت   - ٣١ ــد أُن ــدي وســرياليون،     وق ــشتركتان يف كــل مــن بورون ـــان م ـــان توجيـهـيـت جلـنـت

. إضافة إىل اآلليات القائمة، لدراسة املشاريع اليت تنطبق عليهـا شـروط التمويـل مـن الـصندوق         
ويف وقت إعداد هذا التقرير، وافقت كـل مـن اللجنـتني التـوجيهيتني املـشتركتني يف بورونـدي             

ويف بوروندي، جرت املوافقـة علـى مـشاريع يــبلغ جممـوع             . عوسرياليون على عدد من املشاري    
 دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة، وخباصــة يف جمالـَـــْي األولويــة  ١٥ ٤٨٣ ٠٠٠قيمتــها 

ــين      ــالح القطـــاع األمـ ــسان وإصـ ــوق اإلنـ ـــن يف حقـ ــة األخـــرية،   . املتمثلـَـيـ ــار األولويـ ويف إطـ
يواء قـــوات الـــدفاع الوطنيـــة، يف أوائـــل املوافقـــة علـــى املـــشروع الرئيـــسي املتعلـــق بـــإ  جـــرت
ويف سـرياليون، جـرت املوافقـة علـى مـشاريع يف إطـار جمالـَــْي األولويــة        . ٢٠٠٧أبريـل  /نيـسان 

 ٦ ٦٤٥ ٥٢٥املتمثلـَـيـْـن يف العدالة واألمـن، ومتكني الشباب وتشغيلهم، يـبلغ جمموع قيمتـها            
 .)٣(دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

 
__________ 

 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٥األرقام فعلية اعتبارا من  )٣( 
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 الستنتاجاتا -خامسا  
 مالحظات عامة -ألف  

تطرقـــت جلنـــة بنـــاء الـــسالم، خـــالل سنـتـهــــا األوىل مـــن العمـــل، إىل آفـــاق جديـــدة  - ٣٢
 .إلضافة مزيد من الترابط والتأثري إىل هنج اجملتمع الـدويل املتعلــق بـبـنــاء الـسالم    حماولـة    يف

. التعلـُّـــم التنظيمــيفتئــت هنــاك عمليــة مــصاحبة مــن  يكــن ســهال علــى الــدوام، ومــا وذلــك مل
والتحدي الرئيسي الذي يواجـه اللجنـة حاليـا هـو تنقـيح هنجهـا للوصـول إىل أقـصى أثـر علـى                        
الساحة حبيث تـصبح مـنشـأة بناء السالم فـي األمم املتحدة أداة فعالـة للتعـاون الـدويل يف دعـم       

 ضخمــة ومثـــة     ويـدرك أعـضاء اللجنـة أن حتـديات بنـاء الـسالم            . البلدان اخلارجـة مـن الـصراع      
وسـيحتاج األمـر إىل أن تكفـل اللجنـة بقـاء            . توقعات عالية إىل حد بعيد فـي البلدان قيد النظر        

إجراءات بناء السالم يف هذه البلدان يف طريقها الصحيح من خالل وضـع املؤشـرات الوصـفية                 
مبكـرا  والكمية على حـد سـواء الـيت تقيـّــم التقـدم وتـوفر، كلمـا كـان ذلـك ضـروريا، إنـذارا                          

وستساعد هذه املؤشـرات اللجنـة يف تقيــيم مـستوى مـشاركتها طـوال فتـرة                 . بعوامل املخاطرة 
من الزمن وعلى معاجلــة الثغـرات الـيت قـد تنـشأ يف تنفيـذ االسـتراتيجية املتكاملـة لبنـاء الـسالم                        

 .واهلدف النهائي هو جعل السالم ذاتــي االستدامة. معاجلـة سريعـة
ــد توصــلت اللج  - ٣٣ ــار  وق ــة، يف أي ــة التنظيمي ــايو /ن ــشأن  ٢٠٠٧م ــاق ب ــشاركة ، إىل اتف م

 بغيــة كفالــة أتـــم مــشاركة مــن مجيــع اجلهــات ذات الــصلة مــن أصــحاب    املؤســسات املاحنـــة
وقــررت اللجنــة التنظيميــة إصــدار دعـــوات دائمــة للبنــك الــدويل   . املــصلحة يف أعمــال اللجنــة

ة ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي لالشتــراك يف     وصندوق النقد الدويل، فضـال عن اجلماعة األوروبيـ    
 من قرارْي متكينهـــا إال إذا رأى رئـيس جلنـة            ٩ مجيع اجتماعات جلنة بناء السالم، وفقا للفقرة      

وقــد اشــتركت تلــك . بنــاء الــسالم، بعــد مــشاورات مــع أعــضاء اللجنــة التنظيميــة، غــري ذلــك 
ملقــر ويف امليــدان، وكانــت    املؤســسات بــشكل فعلــي يف اجتماعــات جلنـــة بنــاء الــسالم يف ا      

مسامهتها مفيـدة يف حتـسني فهـم احتياجـات بنـاء الـسالم للبلـدان قيـد النظـر فـضال عـن الـدور                  
 .الذي تؤديه تلـك املؤسسات يف اجلهود الشاملة لتقدمي املساعدة يف مرحلة ما بعد الصراع

ملـدرجني يف جـدول     مـسـألتـْي البلـدين ا    وكان مثة أثر مباشر لنظر جلنة بناء السالم يف           - ٣٤
، هو مساعدة إجراءات توطيد السالم يف هذين البلدين وزيـادة           أعماهلا، بوروندي وسرياليون  
وكنتيجة لذلك االهتمام تويل العناصر الفاعلة ذات الصلة علـى          . االهتمام الدويل املوجه إليهما   

يف ذلـك أخـذ      م، مبـا  يتعلق بأولويـات بنـاء الـسال       الساحة مزيدا من االهتمام آلثار أعماهلـا فيما      
البعد اإلقليمي ودون اإلقليمـي يف االعتبـار، مـمــا يـشكـل مـسامهات إجيابيـة يف صـون الـسالم                     

وقد أتـاح اشتـراك جلنة بناء السالم يف العمـل مـع حكومتـْي بورونـدي            . واالستقرار يف البلدين  
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لجنــة، ملعاجلــة وســرياليون بــذل جهــد مركــز مــن جانــب اجملتمــع الــدويل، ممــثال فـــي أعــضاء ال   
التحــديات املــستمرة منــذ زمــن طويـــل فيمــا يتعلـــق بـبـنـــاء الــسالم يف البلــدان الــيت متــر مبرحلــة   

بعد الصراع، وخباصة باجلمع بني مجيع اجلهات ذات الصلة مـن أصـحاب املـصلحة بطريقـة                  ما
 .شفافة دعما لذلـك اهلدف املشترك

حتركهـا العناصـر الفاعلـة     عمليـة شـاملة    نفيـذ وكدليـل على التـزام جلنة بناء السالم بت       - ٣٥
 يف البلدان قيد النظر، استهدفت اللجنة، خالل السنة األوىل مـن عملـها،           على الصعيد الوطين  

 مبـا يف ذلـك الـسلطات الوطنيـة، واألفرقـة القطريـة       -حتقيق القـدر األقصى من اشـتراك امليـدان       
بفعلها ذلـك، اسـتطاعت جلنـة بنـاء الـسالم أن            و. التابعة لألمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين     

تزيد من تعزيز قيادة احلكومـات الوطنيـة وسـيطرة العناصـر الفاعلـة الوطنيـة ككـل، باملـشاركة                    
وكانــت البعثتــان امليــدانيتان اللتــان أوفــدهتما جلنــة بنــاء الــسالم إىل  . مــع عمــوم اجملتمــع الــدويل

حامسـة مـن الـساحة، والـيت كانـت وسـتبقى            بوروندي وسرياليون مفيدتـيـن يف توفري معلومات       
ذات أمهية أساسية بالنسبـة لنظر اللجنة يف مسـألتـْي البلدين، والبلدان اإلضـافية الـيت قـد تـدرج        

 .فـي جدول أعماهلا
وخــالل الــسنة األوىل مــن عمــل جلنــة بنــاء الــسالم أرســــت اللجنــة ســوابق جديــدة يف  - ٣٦

ة تابعة لألمـم املتحـدة وامليـدان ويف اسـتخدام ممارسـات             التفاعل العملي بني هيئة حكومية دولي     
 :الدروس املستفادة الرئيسيةوفيما يلي بعض . مرنة يف أعماهلا اليومية يف املقر

ـــدان، حبيــث تكــون      )أ(  ــه مــن املي التأكيــد علــى أن األمــر ينبغــي أن متـــارس قيادت
 البدايـة مـع اشـتراك اجلهـات         احلكومة الوطنية يف املقدمة، وينبغـي أن تكـون عمليـة شـاملة مـن             

 الرئيسية األخرى من أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني؛
أمهيــة كفالــة املــشاركة مــن امليــدان يف املناقــشات املخصــصة لبلــد حمـــدد الــيت    )ب( 

جتـرى يف املقر لضمان إجراء مناقشة شـاملة تتـضمن احلكومـة وأصـحاب املـصلحة الرئيـسيني،                  
 ت التداول بالفيديو؛يف ذلك من خالل وصال مبا

أمهية مـا توفـده اللجنـة مـن بعثـات إىل امليـدان والـيت تـوفر بـدورها االسـتفادة                       )ج( 
 بـاخلربات واملعارف القائمة يف امليـدان يف أعمال اللجنة؛

االستعمال املنتظم لالجتماعات غري الرمسية املخصصة لبلد حمـدد، واليت جتعـل          )د( 
من املمكن توفر أشكـال مرنـة، ومشاركة مفتوحة، مبا يف ذلـك مـن جانــب منظمـات اجملتمـع                   

 املدين، ومناقشة تفاعلية، مع ختصيص كل اجتماع لتلبيــة احتياجات حمددة؛
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 والتركيـبة الفريدة لالجتماعات املخصـصـة لبلــد       التركيز على النـتـائج العملية    )هـ( 
 .حمـدد، واليت جتعل من املمكن زيادة التعاون الفعال فيما بني أعضاء جلنة بناء السالم

 
 التحديات اليت تواجه جلنة بناء السالم -باء  

سيكون من الالزم أن تركـز األعمـال املقبلـة للجنـة علـى تـشجيع بقـاء إجـراءات بنـاء               - ٣٧
الم يف هــذين البلــدين يف االجتــاه الــصحيح، وأن تركــز مجيــع العناصــر الفاعلــة ذات الــصلة  الــس

علــى معاجلــة التحــديات والثغــرات بــشكل يتــسم حبــسن التوقيــت والتـــرابط، علــى أســاس           
ومثــة هنــج مــشترك ومتــرابط مــن جانــب أعــضاء اللجنــة   . االســتراتيجية املتكاملــة لبنــاء الــسالم 

ثــق مــن فهــم واضــح للحقيقــة املتمثلــة يف أنــــه يلــزم أن تعتمــد أعمــال واجملتمــع الــدويل عامــة ينب
اللجنة على املبادرات اجلارية وتنسق معها وتعززها وأنه ينبغي التركيز على إزالة العقبات الـيت                

ملموسـة للـشعب يف     “ أربـاح سـالم   ”يـُـتوقـع معــه أن يــؤدي ذلــك إىل          تقف أمام التنفيذ، مما   
وفقا لواليـة جلنــة بنـاء الـسالم، أتاحـت اللجنـة نتـائج توصـياهتا، وسـتركز                   و. البلدين قيد النظر  

وهـذا مـن   . مناقشتها بشكل متزايد على ترتيب أولويات توصياتـها وحتديد إجنازاهتـا املـستهدفة     
شأنه أن يتيح نظرة عامـة ألعمـال اللجنـة ويعطـي منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن اهليئـات            

ة الختاذ إجـراءات بنــاًء علــى مـشورة اللجنـة، علـى النحـو املــرتأى يف                   والعناصر الفاعلة الفرص  
). ٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقـرار جملـس األمـن        ٦٠/١٨٠ من منطوق قرار اجلمعية العامـة        ١٤ الفقرة

 .ومن الضروري إجراء استعراض للتوصيات يف اجتماعـات للمتابعــة
 بوضـع االسـتراتيجية املتكاملـة       كثري من التقـدم فيمـا يتعلـق       لوبالرغم من إحراز اللجنة      - ٣٨

أمهيـة االسـتراتيجية بوصـفها أداة لتوليـد دعـم           هـي زيـادة      املرحلـة التاليـة      كونلبناء السالم، سـت   
ومـن الـالزم أن   .  جلنة بناء الـسالم معزز وطويل األجل ألنشطة بناء السالم يف البلدين قيد نظر        

روندي وسرياليون مستمرا، ومتـسما     مع بو يف العمل   الدويل  اشتراك اجملتمع   تشجع اللجنة بقاء    
لجنـة بزيـادة    ال اخلـصوص، سـتقوم      ذلكويف  . بإمكانية التنبؤ به ومتوافقا مع األولويات الوطنية      

 شديـع العناصـر الفاعلـة ذات الـصلة حلـ          للجمـع بـني مج    ”معاجلة وتوضيح تنفيذ واليتها وذلـك       
قـرار   (يف البلـدين قيـد نظرهـا   لدعم بناء السالم واالنتعاش يف مرحلة مـا بعـد الـصراع             “ املوارد

 .))أ (٢، الفقرة ٦٠/١٨٠اجلمعية العامة 
وسيلزم أيضا أن تشترك اللجنة يف مزيد من احلوار مع مجيـع اجلهـات ذات الـصلة مـن               - ٣٩

أصحاب املصلحة والبلدان املاحنة، وال سيما الـشركاء الثنـائيني واملتعـددي األطـراف ومنظومـة         
سيلزم أن تكفل اللجنـة     ا يف االستراتيجية املتكاملة لبناء السالم و      األمم املتحدة، بشأن مسامهاهت   

علـى تـوفري    ”ويلزم أيضا أن تعزز اللجنـة قـدراهتا         . الستراتيجية يف احلسبان  لأخذ هذه العناصر    
يف التنسيق بـني مجيـع العناصـر الفاعلـة ذات الـصلة             توصيات ومعلومات لكي يتسىن حتسني      
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ك، وبـدعم مـن األمانـة العامـة، ستـشجع اللجنـة أيـضا زيـادة             وبـذل . “األمم املتحدة وخارجها  
الترابط داخل منظومة األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك الوكـاالت واإلدارات والـصناديق والـربامج،            

وستـشارك  .  جدول أعمـال اللجنـة     يفحبيث حتقق منافع ملموسة للسكان يف البلدين املدرجني         
وس املـستفادة مـن عمليتـها املتكاملـة لبنـاء الـسالم             كذلك منظومة األمم املتحدة يف تطبيق الدر      

 .على جهود السالم اليت تضطلع هبا األمم ملتحدة بشكل أعم
 

 والتوصيات املسائل املعلقة -جيم  
رغــم أن جلنــة بنــاء الــسالم مل تــصل إىل اتفــاق بــشأن مواضــيع للمناقــشات املقبلــة           - ٤٠

 كيفيــة كفالــة اهتمــام ممتــد مــن اجملتمــع للــسياسات، فثمــة مــسائل مل تنظــر فيهــا بعــد مــن قبيــل 
الدويل، ووضع آليات للرصد، وكيفية حتديد الوقت املالئم إلهناء اشتراك اللجنة يف العمـل مـع    

وتتوقع اللجنة أن يكون هناك عدد من املناقشات اإلضافية بشأن تلك املسائل وغريهـا              . بلد ما 
 .من املسائل خالل السنة القادمة

 
 بناء السالم املتكاملةاستراتيجيات  - ١ 

ــار اآلليــات       - ٤١ ــة احلاجــة إىل وضــع آليــات للتتبــع والرصــد، تأخــذ يف االعتب تؤكــد اللجن
القائمة، لقياس مدى النجاح يف إجنـاز مهـام التتبـع لالسـتراتيجية املتكاملـة لبنـاء الـسالم وعلـى                     

احلـوار مـع مجيـع      ذلك تنوي تعزيز فعالية اشتراكها يف العمل مع بوروندي وسـرياليون بتعميـق              
ومن الـضروري االضـطالع بعمليـة لرسـم خـرائط           . اجلهات ذات الصلة من أصحاب املصلحة     

األنشطة واملشاريع املنجـزة والقائمـة واملخططـة الـيت جتـرى بالتعـاون مـع األمانـة العامـة لألمـم                      
املتحدة، والشركاء، ووكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا ذات الـصلة، وذلـك لكـي                  
يتسىن حتديد ومعاجلة الثغرات، من خالل مجلة أمور منها، وضع مصفوفة تـربز توزيـع اجلهـود                 

وســيكون مــن املهــم تعزيــز توافــق مجيــع جهــود بنــاء   . واملــشاركات يف معاجلــة تلــك الثغــرات 
 .السالم يف البلدين املدرجني يف جدول أعمال اللجنة مع جماالت األولوية احملددة

 
 عملصياغة أساليب ال - ٢ 

 وقــرار جملــس األمــن  ٦٠/١٨٠ مــن منطــوق قــرار اجلمعيــة العامــة   ٤مبوجــب الفقــرة  - ٤٢
، قــررت اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن أن تكــون اللجنــة التنظيميــة الدائمــة   )٢٠٠٥ (١٦٤٥

وعمومـا سـلمت اللجنـة بأمهيـة      . مسؤولة عن وضـع نظامهـا الـداخلي وحتديـد أسـاليب عملـها             
ب عملها، وضرورة مواصلة وضـع نظامهـا الـداخلي املؤقـت يف ضـوء               املرونة فيما يتعلق بأسالي   

ويف ذلـك الـشأن، وعلـى       . األعمال الفعلية املتغرية للجنة بناء الـسالم، حـسبما يكـون ضـروريا            
 أعــاله، ســتدرس جلنــة بنــاء الــسالم مقترحــات فريــق خــرباء معــين ٦النحــو املــذكور يف الفقــرة 
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ــاح امل    ــدما تت ــذه اإلجــراءات عن ــصمم إجــراءات   . قترحــاتباســتعراض ه ــة أن ت ــوي اللجن وتن
لصياغة توصياهتا، استجابة لطلبات املشورة، للهيئة الطالبة بشأن بلـد حمـدد، وميكـن أن يكـون                 

 .ذلك بشأن موضوع حمدد، يتعلق ببناء السالم
وكجزء من أساليب العمل اليت جرى حتديـدها، قـررت اللجنـة تنظـيم بعثـات ميدانيـة                   - ٤٣

ر، ونظرا ملا حتققه هذه البعثات من منافع بالنسبة ألعمال اللجنـة، فهـي تنـوي                للبلدين قيد النظ  
وقد ترغب اجلمعية العامة يف االعتراف بأمهيـة البعثـات امليدانيـة كـأداة          . مواصلة االضطالع هبا  

للحوار والتفاعل مع أصحاب املصلحة على الصعيد القطـري، فـضال عـن تقيـيم أولويـات بنـاء              
ويف هــذا الــسياق، ترغــب جلنــة بنــاء الــسالم أن تعــرض علــى اجلمعيــة  . شــراالــسالم تقييمــا مبا

العامة احلقيقة املتمثلة يف أن مسألة متويل هـذه البعثـات حتتـاج إىل النظـر فيهـا علـى حنـو مالئـم                        
وأن هذا النظر ميكن أن يشمل مجيع اخليـارات، مـع مراعـاة احلقيقـة املتمثلـة يف أن اللجنـة هـي                       

 .هيئة جديدة
 

 لفريق العامل املعين بالدروس املستفادةا - ٣ 
ينوي الفريق العامل املعين بالدروس املـستفادة النظـر يف عـدد مـن مـسائل بنـاء الـسالم                     - ٤٤

األخــرى، مــن قبيــل إصــالح قطــاع األمــن وتطــويره، واملــصاحلة واحلــوار الــوطنيني يف مرحلــة    
 وترتيبها مـع خطـط عمـل        وسيجري التنسيق بني حتديد أوقات هذه اجللسات      . بعد الصراع  ما

 .اللجنة وأولوياهتا املخصصة لبلد حمدد
 

 أنشطة الدعوة املتعلقة بأعمال جلنة بناء السالم - ٤ 
ــشر        - ٤٥ ــدعوة ون ــشطة ال ــة لتحــسني أن ــة يف اســتحداث األدوات الالزم ــد ترغــب اللجن ق

يلـزم التعريـف    و. املعلومات املتعلقة بأعماهلا، األمر الذي من شأنه أن يزيد من تعزيـز جهودهـا             
وقــد حيــسن ذلــك مــن االشــتراك  . بدرجــة أكــرب بأعماهلــا مــن خــالل بــرامج االتــصال املوســع  

العمـــل مـــع العناصـــر الفاعلـــة ذات الـــصلة بتعزيـــز التزامهـــا بتنفيـــذ اســـتراتيجيات مترابطـــة  يف
 .السالم لبناء

 
 شروط استحقاق الدعم من صندوق بناء السالم - ٥ 

ة تعزيز فهم مجيع أصـحاب املـصلحة للعالقـة بـني جلنـة بنـاء                تدرك اللجنة ضرورة زياد    - ٤٦
السالم والصندوق، وتؤكد احلاجة إىل تعزيز فهم دور كل آلية، وال سيما فيمـا بـني أصـحاب                 
املصلحة الرئيسيني يف امليدان، من قبيل احلكومات احمللية، والوكاالت امليدانيـة لألمـم املتحـدة،               

يضا بـضرورة كفالـة توافـق املـشاريع املمولـة مـن صـندوق بنـاء                 وتسلم اللجنة أ  . واجملتمع املدين 
السالم مع جماالت األولوية احملددة لبناء السالم، وأن يكون هلا أثر حتفيزي يـساهم يف اسـتقرار                 
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. البلــدين قيــد النظــر وميهــد الطريــق لــدعم ومــشاركة دائمــني مــن أصــحاب املــصلحة اآلخــرين 
رصــد لقيـاس النجــاح يف إجنــاز مهـام التتبــع الــيت   وتـربز اللجنــة كـذلك ضــرورة وضــع آليـات لل   
 .تتضمنها االستراتيجية املتكاملة لبناء السالم

وتعترف اللجنة بأمهية زيادة سرعة إجراءات صرف املوارد املخصـصة مـن الـصندوق،       - ٤٧
وهو أمر يتطلب أن يسعى الـصندوق إىل إجيـاد سـبل ممكنـة ملعاجلـة املـسألة يف املـستقبل، وهـي                 

تشجع الصرف العاجل لألموال من الصندوق فيما يتعلق بتنفيذ املشاريع احملـددة يف             على ذلك   
ويف هذا السياق، تسلم اللجنة أيضا بـضرورة االضـطالع بتخطـيط دقيـق حيثمـا كـان                  . امليدان

 ويف. ذلك مناسبا لكفالة عدم حـدوث ازدواج أو تـراكم مـع التـدخالت اجلاريـة أو املخططـة                  
 أن يقوم األمني العام، حسبما يقتضي األمر، بـإبالغ اللجنـة بـشكل              هذا الصدد، تطلب اللجنة   

منتظم وغري رمسي حبالـة الـصندوق، دون املـساس بـالتقرير الـسنوي الـالزم تقدميـه إىل اجلمعيـة                     
 .نظرها العامة وأن يضطلع أيضا بالرصد الدقيق لألنشطة املتصلة بالصندوق يف البلدين قيد

 
 ت األخرىمع اهليئاعمل عالقات ال - ٦ 

نظــرا لواليــة جلنــة بنــاء الــسالم بوصــفها هيئــة استــشارية حكوميــة دوليــة ذات عالقــة     - ٤٨
خاصة مبجلس األمن واجلمعية العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي، مـا زال أمـام اللجنــة                   
ــشورة          ــوفري امل ــة لت ــات مالءم ــر اآللي ــات، وأكث ــذه اهليئ ــع ه ــل م ــة للتعام ــضل كيفي أن حتــدد أف

وهبــذا الــشكل ينبغــي إيــالء املزيــد مــن االعتبــار للكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للجنــة تعزيــز  . عــةواملتاب
ويف هذا الـشأن،    . تعاوهنا مع غريها من اهليئات احلكومية الدولية املختلفة التابعة لألمم املتحدة          

ســيكون مــن املفيــد التفاعــل الــدوري بــني جلنــة بنــاء الــسالم واجلمعيــة العامــة وجملــس األمـــن     
وستــساهم هــذه العالقــات املعــززة أيــضا يف زيــادة ظهــور   . جمللــس االقتــصادي واالجتمــاعيوا

 .أعمال اللجنة وحتسني التنسيق فيما بني اهليئات
ــسلّ - ٤٩ ــات        وت ــع املنظم ــسيق م ــاون والتن ــا للتع ــف جهوده ــضرورة تكثي ــضا ب ــة أي م اللجن

ولـذلك  .  البلدين قيد النظـر    اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة لتشجيع عملية بناء السالم يف         
 .فمن الضروري يف هذا اخلصوص أن تتعاون األمانة العامة مع أمانات تلك املنظمات

ــه       - ٥٠ ــاء الــسالم إىل تعجيــل جهــوده املتعلقــة بإجنــاز واليت ــة مكتــب دعــم بن وتــدعو اللجن
بنـاء  األساسية، يف ضوء ميزانيتـه املـأذون هبـا، وهـي علـى وجـه التحديـد مـساعدة ودعـم جلنـة                        

الــسالم وكفالــة حتــسني التنــسيق داخــل األمانــة العامــة ومنظومــة األمــم املتحــدة يف ميــدان بنــاء  
ــة العامــة     ــه يف قــرار اجلمعي  وقــرار جملــس األمــن  ٦٠/١٨٠الــسالم علــى النحــو املنــصوص علي

٢٠٠٥ (١٦٤٥(. 
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 املرفق األول
 االجتماعات الرمسية للجنة التنظيمية  

ــة يف   ــة التنظيمي ــة ملناقــشة جمموعــة مــن    عقــدت اللجن  ســنتها األوىل االجتماعــات التالي
 :املواضع املختلفة

انتخـــاب الـــرئيس ونـــواب الـــرئيس؛ اعتمـــاد النظـــام  : ٢٠٠٦يونيـــه / حزيـــران٢٣ • 
الــداخلي املؤقــت؛ دراســة الطلبــات املقدمــة مــن جملــس األمــن لتــوفري املــشورة بــشأن     

 .األحوال يف بوروندي وسرياليون
استعراض إجراءات وجـدول االجتماعـات املخصـصة لبلـد          : ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ • 

ــدي       ــوميت بورونـ ــي حكـ ــة ملمثلـ ــدعوات املوجهـ ــشتركني؛ الـ ــة املـ ــرار قائمـ ــدد؛ إقـ حمـ
 .وسرياليون لتقدمي إحاطة للجنة بشأن األولويات الرئيسية لبناء السالم

ىل األعمـال التحـضريية اإلجرائيـة للمجموعـة األو        : ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٩ • 
االجتماعات املخصـصة لبلـد حمـدد؛ إحالـة املـسائل اإلجرائيـة قيـد النظـر إىل فريـق                   من

 .عامل خمصص
مناقشة بشأن الترتيبات املتعلقة بتنـشيط صـندوق        : ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٧ • 

بنـــاء الـــسالم؛ الترتيبـــات املتعلقـــة بإنـــشاء آليـــة لالعتمـــاد علـــى الـــدروس واملـــشتركة  
 . بعد الصراع؛ النظر يف بعثات ميدانية حمتملةوالتجارب ملرحلة ما

اختيار رئيس لالجتماع املخـصص لـسرياليون؛       : ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢ • 
مقــرر بــشأن تكليــف فريــق علــى مــستوى الفريــق العامــل باســتعراض النظــام الــداخلي  

 .٢٠٠٧املؤقت يف عام 
 للنـصف األول مـن      اعتماد جـدول االجتماعـات املؤقـت      : ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢١ • 

 .؛ مناقشة املذكرة املفاهيمية بشأن دعم بناء السالم٢٠٠٧عام 
 مـن   ٩مقرر بتوجيه دعوة للمؤسسات املاحنة، عمال بـالفقرة         : ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ • 

؛ مناقـشة بـشأن    )٢٠٠٥ (١٦٤٥ قـرار جملـس األمـن      و ٦٠/١٨٠ قرار اجلمعية العامـة   
 .حالة املسامهات يف صندوق بناء السالم

اعتماد املبادئ التوجيهية املؤقتة ملشاركة اجملتمع املـدين يف         : ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٦ • 
 .اجتماعات جلنة بناء السالم
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 املرفق الثاين
 األنشطة األخرى للجنة بناء السالم  

كجزء مـن واليـة جلنـة بنـاء الـسالم املتمثلـة يف تركيـز االهتمـام علـى جمموعـة اجلهـود                         
نتعــاش بعــد الــصراع، شــاركت اللجنــة يف جمموعــة مــن االجتماعــات الــيت املختلفــة الالزمــة لال

ــة، واملنظمــات غــري       ــة والبحثي مشلــت مــسؤويل وخــرباء األمــم املتحــدة، واملؤســسات األكادميي
وهذه االجتماعات الـيت ركـزت علـى مـسائل حامسـة مدرجـة علـى جـدول أعمـال                    . احلكومية

 :يف دراسة األبعاد الرئيسية لبناء السالمجلنة بناء السالم، سعت إىل إدخال مناظري هامة 
استضافت أكادميية السالم العاملي حلقة دراسـية للجنـة بنـاء           : ٢٠٠٧مارس  /آذار ١ • 

ــل لوضــع           ــة بالعم ــل قيــام اللجن ــسالم قب ــاء ال ــتراتيجية املتكاملــة لبن ــن االس ــسالم ع ال
 .اتفاقات متكاملة مع سرياليون وبوروندي/أطر

ــار ٢ •  ــسيد    يف : ٢٠٠٧مــايو /أي ــاء الــسالم قــام ال ــة بن حماضــرة مــشتركة قــدمت للجن
 ممثــل ،أنتونيــو غــوترييس، املفــوض الــسامي لــشؤون الالجــئني، والــسيد والتــر كــيلني    

 بتزويـد اللجنـة بتحليـل للعالقـة         ،األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـا         
 .ابني بناء السالم وإجياد حل ألوضاع الالجئني واملشردين داخلي

غـري احلكوميـة الـيت يوجـد مقرهـا      “ تـراي ”عرضـت منظمـة     : ٢٠٠٧مايو  /أيار ١٤ • 
عــن البحــث الــذي أجرتــه عــن الرتاهــة يف الــتعمري يف مثانيــة   يف اململكــة املتحــدة نتــائج

 .بلدان من اليت متر مبرحلة ما بعد الصراع
نـدي،  كجزء من تشكيلة جلنـة بنـاء الـسالم املخصـصة لبورو           : ٢٠٠٧مايو  /أيار ٢٩ • 

قدمت الـسيدة راضـيكا كومارسـوامي، املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال                   
 .اللجنة والصراع املسلح، إحاطة إىل

قدمت السيدة لويز آربور، املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان         : ٢٠٠٧مايو  /أيار ٣٠ • 
 .ت الكربىإحاطة إىل اللجنة عن الزيارة اليت قامت هبا مؤخرا إىل منطقة البحريا
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 املرفق الثالث
ــة واالجتماعــات املخصــصة      ــة التنظيمي ــشأن   عــضوية اللجن ــد حمــدد ب  لبل

 بوروندي وسرياليون
 

 )٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧ - ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣(أعضاء اللجنة التنظيمية   
  

 سري النكا االحتاد الروسي
 )نائب الرئيس(السلفادور  أملانيا

 شيلي إندونيسيا
 /حزيــران ٢٧ لجنــة حــىت الرئــيس (وال أنغــ

 )٢٠٠٧يونيه 
 الصني
 غانا

  بيساو-غينيا  إيطاليا
 فرنسا باكستان
 الربازيل

ــا  ــىت (بلجيكـ ــانون األول٣١حـ ــسمرب / كـ ديـ
 ) مث ختلفها لكسمربغ٢٠٠٦

 فيجـي
ـــا  يونيــــــه/ حزيــــران٢٧لغايــــة (كرواتيــــ

٢٠٠٧( 
 بنغالديش

 بنما
 لكسمربغ

 مصر
 لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا املتحدة اململكة بوروندي

 الشمالية
ديــــسمرب / كــــانون األول٣١لغايــــة (بولنــــدا 
 ) مث ختلفها اجلمهورية التشيكية٢٠٠٦

رئـــيس االجتمـــاع املخـــصص(النـــرويج 
 )لبوروندي

 نيجرييا جامايكا
 اجلمهورية التشيكية

ـــزانيا املتحــدة   ــة تن ــة (مجهوري  كــانون ٣١لغاي
لفهـــــا جنـــــوب  مث خت٢٠٠٦ديـــــسمرب /األول
 )أفريقيا

 اهلند
ــدا  ــاع املخــــصص(هولنــ رئــــيس االجتمــ
 )لسرياليون

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان جنوب أفريقيا

ديـــسمرب / كـــانون األول٣١لغايـــة (الـــدامنرك 
 ) مث ختلفها بنما٢٠٠٦
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ة  اجلمعيـ   من قـرار   ٧وفقا للفقرة   (األعضاء اإلضافيني يف التشكيلة املخصصة لبوروندي         
 ))٢٠٠٥ (١٦٤٥قرار جملس األمن  و ٦٠/١٨٠ العامة

 
 أوغندا
 بلجيكا

 اجلماعة األوروبية
 اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

 مجهورية تنـزانيا املتحدة
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 الدامنرك
 رواندا
 كندا
 كينيا
 نيبال

 االحتاد األفريقي
 االحتاد الربملاين الدويل

 البنك الدويل
 اجلماعة االقتصادية لشرق أفريقيا

 صندوق النقد الدويل
 مصرف التنمية األفريقي

 املمثل التنفيذي لألمني العام
 املمثل اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى

 املنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
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 اجلمعيـة    من قـرار   ٧وفقا للفقرة   (خصصة لسرياليون   األعضاء اإلضافيني يف التشكيلة امل      
 ))٢٠٠٥ (١٦٤٥ قرار جملس األمن و٦٠/١٨٠ العامة

 
 سرياليون
 أيرلندا
 السويد
 غينيا
 ليربيا

 االحتاد األفريقي
 احتاد هنر مانو
 البنك الدويل

 اجلماعة األوروبية
 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 صندوق النقد الدويل
 ية األفريقيمصرف التنم

 املصرف املركزي لدول غرب أفريقيا
 املمثل التنفيذي لألمني العام

 املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا
 الكومنولث

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 منظمة املؤمتر اإلسالمي

 
 )٢٠٠٥ (١٦٤٥ و ٦٠/١٨٠ من القرارين ٩املشتركون وفقا للفقرة   

 البنك الدويل
 وروبيةاجلماعة األ

 صندوق النقد الدويل
 منظمة املؤمتر اإلسالمي
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 املرفق الرابع
ــ التسلـــــسل   زمين الشـــــتراك جلنـــــة بنـــــاء الـــــسالم يف العمـــــل مـــــع  الـــ

 وسرياليون بوروندي
 

 بوروندي -ألف  
 اإلحالة من جملس األمن: ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣ • 
 ون وبوروندياجتماعان غري رمسيان خمصصان لسريالي: ٢٠٠٦يوليه / متوز١٩ • 
 اجتماع رمسي خمصص لبلد حمدد: ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ • 
 اجتماع رمسي خمصص لبلد حمدد: ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢ • 
اجتماع غري رمسي خمصص لبلد حمدد بشأن خطة عمـل جلنـة            : ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٨ • 

 بناء السالم لبوروندي لستة أشهر
ــر / شــباط٢٧ •  ــد حمــدد عــن      م: ٢٠٠٧فرباي ــة خمصــصة لبل ــشة مواضــيعية غــري رمسي ناق

 تشجيع احلكم السليم
 البعثة امليدانية لوفد جلنة بناء السالم إىل بوروندي: ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٤-١٠ • 
اجتمـــاع غـــري رمســـي خمـــصص لبلـــد حمـــدد، اســـتخالص : ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان١٩ • 

 املعلومات من البعثة امليدانية
مناقـشة غـري رمسيـة خمصـصة لبلـد حمـدد عـن املـوجز األول                 : ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٧ • 

 لإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي
مناقــشة مواضــيعية غــري رمسيــة خمصــصة لبلــد حمــدد عــن إنعــاش   : ٢٠٠٧مــايو / أيــار٩ • 

 اجملتمعات احمللية
ة مناقـشة مواضـيعية غـري رمسيـة خمصـصة لبلـد حمـدد عـن سـياد                 : ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٩ • 

 القانون وإصالح قطاع األمن
اجتمــاع غــري رمســي خمــصص لبلــد حمــدد عــن اإلجــراءات    : ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٦ • 

املتعلقة باستعراض اإلطار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم يف بورونـدي ووضـعه يف صـيغته                 
 النهائية

 اجتماع رمسي خمصص لبلد حمدد: ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ • 
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 سرياليون -باء  
 اإلحالة من جملس األمن: ٢٠٠٦يونيه /زيران ح٢٣ • 
 اجتماع غري رمسي خمصص لكل من سرياليون وبوروندي: ٢٠٠٦يوليه / متوز١٩ • 
ــوبر / تـــشرين األول١٢ •  ــاع : ٢٠٠٦أكتـ ــصة  اجتمـ ــن االجتماعـــات املخصـ رمســـي مـ

 حمدد لبلد
رمســـي مـــن االجتماعـــات املخصـــصة اجتمـــاع : ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٣ • 

 ددحم لبلد
اجتمـاع غـري رمسـي مـن االجتماعـات املخصـصة لبلـد حمـدد            : ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ٨ • 

 بشأن خطة عمل جلنة بناء السالم لسرياليون ومدهتا ستة أشهر
ــر / شــباط٢٠ •  ــع      : ٢٠٠٧فرباي ــستفادة م ــدروس امل ــين بال ــل املع ــق العام ــاع الفري اجتم

 التركيز على انتخابات سرياليون القادمة
مناقشة مواضيعية غري رمسية من املناقـشات املخصـصة لبلـد           : ٢٠٠٧ير  فربا/ شباط ٢٨ • 

 حمدد عن إصالح قطاع العدالة وتطويره
 البعثة امليدانية لوفد جلنة بناء السالم إىل سرياليون: ٢٠٠٧مارس / آذار٢٥-١٩ • 
اجتماع غري رمسي مـن االجتماعـات املخصـصة لبلـد حمـدد،            : ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧ • 

 لومات من البعثة امليدانيةاستخالص املع
اجتمــاع غــري رمســي مــن االجتماعــات املخصــصة لبلــد حمــدد،   : ٢٠٠٧مــايو / أيــار٩ • 

 املناقشة األوىل بشأن اتفاق سرياليون
مناقشة غري رمسيـة مـن املناقـشات املخصـصة لبلـد حمـدد بـشأن           : ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢١ • 

 عمالة الشباب ومتكينهم
تمــاع رمســي مــن االجتماعــات املخصــصة لبلــد حمــدد   اج: ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٢ • 

 ملناقشة مشروع اتفاق سرياليون
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 املرفق اخلامس
 

أنشطة مكتب دعم بناء السالم اليت اضطلع هبا لـدعم جلنـة بنـاء الـسالم                  
 السالم بناء وصندوق

 املهام األساسية ملكتب دعم بناء السالم هي توفري الدعم ألعمال جلنـة بنـاء الـسالم يف                 - ١
وإضافة إىل هذه املـسؤوليات     . مجيع نواحيها الفنية، واإلشراف على إدارة صندوق بناء السالم        

اليت تتضمنها والية املكتب، يقـوم املكتـب بإسـداء املـشورة إىل األمـني العـام يف حتفيـز منظومـة          
لمكتـب يف   لويـشمل ذلـك دورا      . األمم املتحدة ككل لوضع استراتيجيات فّعالـة لبنـاء الـسالم          

ــ ــشات اســتراتيجية بــشأن األولويــات        دع ــة ذات الــصلة إىل بــدء مناق وة مجيــع العناصــر الفعال
واملشاركة فيما يتعلق بأعمال بناء السالم داخل األمـم املتحـدة، وكفالـة التنفيـذ املتـرابط علـى                   

الـتعلم بـشكل     حنو فّعال ألعمال جلنة بناء السالم وتوفري الدعم الفّعال للجنة، فضال عن كفالة            
 .م من الدروس يف مجيع أجزاء منظومة األمم املتحدة على أساس أعمال اللجنةمالئ
وقــد حــددت اللجنــة برنــامج عمــل فّعــال، مبــا يف ذلــك اجتماعــات منتظمــة للجنتــها     - ٢

التنظيميــة، واجتماعــات للتــشكيالت املخصــصة لبلــد حمــدد، والفريــق العامــل املعــين بالــدروس   
بدعم هـذا الربنـامج، مبـا يف ذلـك          دعم بناء السالم     مكتب   وقد قام . املستفادة، ورؤساء اللجنة  

مــن خــالل وضــع مــشاريع أوليــة جلــدول اجتماعــات اللجنــة وخطــة عملــها؛ والقيــام بأعمــال    
االتصال مع املكاتب امليدانية وإدارة املقـر؛ وإعـداد النـواحي الفنيـة لالجتماعـات، مبـا يف ذلـك                    

ملناقـشات الـيت جتـري بـني اإلدارات داخـل األمانـة          الوثائق املعـدة لنظـر اللجنـة؛ واالشـتراك يف ا          
وإضـافة إىل ذلـك، قـام املكتـب، بـدعم مـن أفرقـة األمـم املتحـدة يف                    . العامة بشأن بناء الـسالم    

ــة    ــة للجن ــدعم للبعثــات امليداني ــوفري ال ــدان بت ــا بالعمــل مــع الكيانــات    . املي ويقــوم املكتــب حالي
طة فنية تتعلق ببناء السالم لكـي يتـسىن كفالـة           واجلهات املاحنة واملؤسسات اخلارجية بشأن أنش     

 .تلقي اللجنة للمشورة والدعم املالئمني من الكيانات القائمة خارج منظومة األمم املتحدة
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 املرفق السادس
اجتمـاع الفريـق العامـل املعـين بالـدروس      املوجز الذي أعده الـرئيس عـن         

 )٢٠٠٧فرباير / شباط٢٠ (املستفادة بشأن سرياليون
لكي يتسىن إثراء مناقشات االجتماعـات املخصـصة لبلـد حمـدد الـيت تعقـدها جلنـة بنـاء           - ١

السالم بـشأن سـرياليون، عقـد الفريـق العامـل املعـين بالـدروس املـستفادة أوىل مناقـشاته بـشأن                      
. الــدروس املتعلقــة خبفــض املخــاطر وبنــاء الثقــة يف ظــروف انتخابــات مرحلــة مــا بعــد الــصراع 

صاحبة السعادة كارمني ماريا أياردو هريناندس، سـفري الـسلفادور، وضـم            وترأست االجتماع   
. االجتماع متحدثني خرباء من األمم املتحدة يف سـرياليون، والـدول األعـضاء، واجملتمـع املـدين        

 ).انظر الربنامج املرفق(
 ثــاين انتخابــات رئاســية وبرملانيــة يف ٢٠٠٧يوليــه / متــوز٢٨ومــن املقــرر أن جتــري يف  - ٢

واستكـشف االجتمـاع التهديـدات العامـة الـيت تـشكلها            . اليون يف مرحلة مـا بعـد الـصراع        سري
االنتخابــات يف ظــروف مــا بعــد الــصراع ويف ســرياليون علــى وجــه اخلــصوص فــضال عــن           

والحــظ املتحــدثون أمهيــة حتديــد ومعاجلــة     . االســتراتيجيات الالزمــة ملعاجلــة هــذه األخطــار    
اطي يف ســرياليون، وأمهيــة دعــم جهــود احلكومــة يف هــذا  األخطــار الــيت هتــدد التحــول الــدميقر 

وقــد نوقــشت أيــضا التجــارب املــستمدة مــن البلــدان الــيت أجــرت عــدة جــوالت مــن    . الــشأن
والدروس املستخلـصة   ) موزامبيق، السلفادور، كرواتيا، ونيكاراغوا   (بعد الصراع    انتخابات ما 

 .من هذه االنتخابات
مـم املتحـدة وممثلـو األمـم املتحـدة يف سـرياليون أن              وقد أكـد سـفري سـرياليون لـدى األ          - ٣

جتــري يف مواعيــدها احملــددة ومتــضي قــدما  ٢٠٠٧يوليــه /األعمــال التحــضريية النتخابــات متــوز
وتنظر مجيع األطراف إىل اللجنة الوطنية لالنتخابات، بـالرغم مـن كوهنـا           . دون صعاب رئيسية  

. تع هـذه اللجنـة بـدعم مـن اجملتمـع الـدويل       هيئة جديدة، على أهنا مستقلة وذات مصداقية وتتم       
وأبرز املتحـدثون عـددا مـن التطـورات الـسياسية اإلجيابيـة يف سـرياليون مـن قبيـل انفتـاح احليـز              

ومـع ذلـك، فقـد أشـاروا إىل أن          . السياسي، وحرية وسائط اإلعالم، وحريـة الكـالم والتجمـع         
 التطورات السياسية مل يقابلـها      أحد أكرب التحديات يف ظروف االنتخابات القادمة هو أن هذه         

إن انفتـاح احليـز   ”: وعلى حـد تعـبري أحـد املـتكلمني     . تقدم يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي    
ــصادية للــشعب   ــافع اقت ــؤد إىل من ــسياسي مل ي ــه بينمــا كانــت    “ .ال ــضا أن وذكــر املــشتركون أي

، فـإن انتخابـات     “بالتصويت للـسالم  ” يف سرياليون تتعلق إىل حد كبري        ٢٠٠٢انتخابات عام   
 . هي استفتاء على قدرة احلكومة على حتقيق أرباح السالم٢٠٠٧عام 
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ــائج         - ٤ ــشأن نتـ ــة بـ ــات احملتملـ ــا الرتاعـ ــيت ورد ذكرهـ ــرى الـ ــديات األخـ ــت التحـ وكانـ
االنتخابات، والتصورات املتعلقة باإلسـاءة احملتملـة إلسـاءة اسـتعمال سـلطة شـاغلي املناصـب،                 

زعماء احملليني من نفوذ ال داعي له، واحتمال تعبئة الشباب مـن أجـل            لل والتصورات املتعلقة مبا  
وبينمــا جــرى التــسليم بــأن حالــة كــل بلــد فريــدة وأنــه ال يوجــد صــيغة تــصلح جلميــع . العنــف

احلاالت ميكنها معاجلة هذه التهديدات، اقترح املتحدثون عـددا مـن تـدابري بنـاء الثقـة وخفـض           
 ،االعتمــاد علــى الــدروس املــستفادة مــن البلــدان األخــرىالتهديــدات ملعاجلــة هــذه التحــديات ب

كـن أن تـشمل     ومي. فضال عن الدروس املستفادة مـن االنتخابـات الـسابقة يف سـرياليون نفـسها              
 :هذه التدابري ما يلي

 ؛احلوار واملناقشات العامة بانتظام فيما بني مجيع زعماء وأفراد األحزاب )أ( 
وهـذه ينبغـي أن تـستكمل بـشكل         (لـسياسية   اعتماد مدونة سلوك لألحـزاب ا      )ب( 

 ؛)منتظم وأن تشمل تدابري للمساءلة واإلنفاذ
 ؛)اللجنة الوطنية لالنتخابات(تعزيز املؤسسات االنتخابية  )ج( 
بناء قدرة مؤسسات اجملتمع املدين علـى االشـتراك يف التثقيـف املـدين وتثقيـف          )د( 

 ؛الناخبني، ورصد االنتخابات ومراقبتها
 ووضـــــع مدونـــــة ســـــلوك لوســـــائط  عـــــم منظمـــــات وســـــائط اإلعـــــالم د )هـ( 
 ؛وإنفاذها اإلعالم

 وال سـيما يف     ،االشتراك البناء للمجتمـع الـسرياليوين الـذي يعـيش يف الـشتات             )و( 
 ؛احلملة جمال متويل
 .إدالء الزعماء السياسيني ببيانات عامة لدعم الوحدة الوطنية )ز( 

وأثرهـا  ) مبـا يف ذلـك احلالـة الراهنـة يف غينيـا           (ليميـة   وقد ذكر أيضا أن الـديناميات اإلق       - ٥
وشـدد عـدد مـن املتحـدثني       . على األعمال التحـضريية لالنتخابـات سـيلزم رصـدها عـن كثـب             

على أمهيـة إنـشاء وتعزيـز آليـات حلـسم الرتاعـات االنتخابيـة وتـشجيع اإلصـالحات التـشريعية                   
ــه     ــصفة خاصــة أن ــرين ب ــال التحــ   ”ذاك ــصر األعم ــي أال تقت ــات   ينبغ ــوم االنتخاب ــى ي ضريية عل

 .“ينبغي أن تتوقع أيضا التحديات احملتملة بعد االنتخابات وإمنا
ومثة عدد من املبادرات جيري االضطالع هبا بالفعل يف هذا الشأن من جانب حكومـة                - ٦

وقد اعتمدت سرياليون مـؤخرا مدونـة       . سرياليون بدعم من األمم املتحدة وغريها من الشركاء       
اب الـسياسية ومدونـة سـلوك لوسـائط اإلعـالم جيـري نـشرمها حاليـا علـى نطـاق                     سلوك لألحز 

وحتت رعاية جلنة تسجيل األحزاب السياسية أنشئت آلية إلجـراء حـوار شـامل جلميـع                 . واسع
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وقـد اشـتركت األحـزاب الـسياسية يف     . األحزاب، وهي أول آلية من هـذا النـوع يف سـرياليون           
حـزاب الـسياسية وتنـاقش مـسائل مـن قبيـل ترتيبـات              حوار منتظم مـن خـالل جلنـة تـسجيل األ          

األمـــن املتعلقـــة باالنتخابـــات واشـــتراك النـــساء علـــى قـــدم املـــساواة كمرشـــحات وناخبـــات   
 يف سـرياليون جيـري إيـالء        ٢٠٠٢وبالنظر إىل الدروس املستفادة من انتخابات عام        . ومراقبات

. ما حمطات إذاعة اجملتمعات احملليـة      وال سي  ،اهتمام كبري للشواغل األمنية ودور وسائط اإلعالم      
ــة اســتتبا      األمــن بــشكل مالئــم  بوقــد أنــشئت آليــة تنــسيق تابعــة جمللــس األمــن الــوطين لكفال

 .يتعلق باالنتخابات فيما
ويلـزم قـدر إضـايف مـن بنـاء          . وحتتاج هذه اجلهود إىل دعـم كامـل مـن اجملتمـع الـدويل              - ٧

وانتــهى . خابـات وغريهــا مـن املؤســسات االنتخابيـة   الثقـة واملـوارد لتعزيــز اللجنـة الوطنيــة لالنت   
االجتماع بإعادة تأكيد أعـضاء جلنـة بنـاء الـسالم دعمهـم لعمليـة توطيـد الـسالم يف سـرياليون                      

 .يوليه/والتزامهم مبتابعة دقيقة لألعمال التحضريية النتخابات متوز
. مناقـشة ثريـة   ولدى اختتام االجتمـاع، شـكر الـرئيس مجيـع املـشتركني ملـسامهتهم يف                 - ٨

ووافــق الــرئيس علــى أن يرســل مــذكرة مــوجزة للمناقــشات والتوصــيات إىل أعــضاء جلنــة بنــاء 
 . وال سيما التشكيلة اخلاصة بسرياليون واليت يرأسها املمثل الدائم هلولندا،السالم
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 املرفق السابع
ــرئيس الجتمــاع      الفريــق العامــل املعــين بالــدروس  املــوجز الــذي أعــده ال

ــستفاد ــشأن ة املـ ــستان بـ ــاق أفغانـ ــاح،  :اتفـ ــه النجـ ــديات، أوجـ ــدروس  والتحـ والـ
 )٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١٧(
كان الغرض الرئيسي من هذا االجتماع للفريق العامل املعـين بالـدروس املـستفادة هـو                 - ١

اتفاقـات بنـاء الـسالم املتكاملـة لـسرياليون      /إثراء مناقشات جلنة بنـاء الـسالم بـشأن صـياغة أطـر        
رى تنظــيم االجتمــاع بالتعــاون مــع أكادمييــة الــسالم الــدويل ومركــز التعــاون  وجــ. وبورونــدي

 . سفري السلفادور،الدويل وترأسته صاحبة السعادة كارمن ماريا غاياردو هرينانديس
وذكــر املــشتركون أن االتفاقــات واألطــر املتعلقــة ببلــدان مــا بعــد الــصراع ينظــر إليهــا   - ٢

.  تظهـر أمهيتـها بالنـسبة لـدعم مبـادرات بنـاء الـسالم              بشكل متزايد بوصـفها أدوات حيتمـل أن       
وهي متثل حماولة لتوفري إطار لالشـتراك يف العمـل مـع البلـد الـذي ميـر مبرحلـة مـا بعـد الـصراع                   

ويف عملية وضع هذه االتفاقات أُبرزت األبعـاد        . على أساس املساءلة املتبادلة وااللتزام املشترك     
ــة بوصــفها حامســة   ــسيطرة الو: التالي ــول وتــوفري      ال ــة القب ــشاورية لكفال ــة ت ــة، وجــود عملي طني

املــدخالت مــن مجيــع اجلهــات ذات الــصلة مــن أصــحاب املــصلحة، وتــوفر آليــة فعالــة للرصــد   
والتقييم، ترتيب أولويات التحديات والثغرات اليت يتعني عليها معاجلتـها وحتديـد تعاقبـها علـى                

 .وصفية والكمية اليت ميكن قياسهاحنو فعال، وحتديد عدد حمدود من النقاط املرجعية ال
وجــرى التأكيــد علــى أن الظــروف الــيت يوضــع فيهــا إطــار أو اتفــاق للتعــاون تكــون      - ٣

حامسة وتؤثر يف سائر العناصـر مـن قبيـل التوقيـت، والنطـاق، واآلليـة الالزمـة للرصـد واملتابعـة                      
ريهـا مـن العناصـر       ولذلك سيكون من الـالزم أن تتفـادى جلنـة بنـاء الـسالم وغ               ،على حنو فعال  

“ جلميـع املقاسـات   يـصلح   حجـم واحـد     ”الفعالة الدولية تطبيـق النمـاذج القائمـة علـى أسـاس             
واتفـق املـشتركون علـى      . والتركيز على وضع أدوات للتعاون تكـون خمصـصة لظـروف حمـددة            

 .أنه جيب تقييم فعالية االتفاقات واألطر على فترة من الزمن
احلاجـة إىل تنـسيق     : ية املتعلقة بتنفيذ االتفـاق مـا يلـي        ومع ذلك، تشمل الدروس األول     - ٤

عدد النقاط املرجعيـة واحلـد منـها، وكفالـة وجـود عـدد معقـول مـن الـشركاء يف جلنـة الرصـد                     
املــشتركة، وتعزيــز دور احلكومــة الوطنيــة يف جمــايل التنــسيق والقيــادة، وزيــادة الــوعي باالتفــاق 

 .نسبة لتنفيذ االلتزامات احملددةبالفيما بني السكان، وتعزيز آليات املساءلة 
وختاما، ذكر أنه مما قد يكون مفيـدا يف دعـم أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم، إجـراء املزيـد               - ٥

 .من املناقشات والتحليل املقارن لألطر القائمة املتعلقة بالتعاون يف حاالت ما بعد الصراع
جري تعمـــيم مـــوجز وشـــكر الـــرئيس مجيـــع املتحـــدثني واملـــشتركني وذكـــر أنـــه ســـي  - ٦

 .لالجتماع على مجيع أعضاء جلنة بناء السالم
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 املرفق الثامن
الفريـق العامـل املعـين بالـدروس      املوجز الذي أعده الـرئيس عـن اجتمـاع         

 )٢٠٠٧يونيه /حزيران ٨ (النهج اإلقليمية لبناء السالمبشأن املستفادة 
ن جانـب جلنـة بنـاء الـسالم،     أبرزت بوروندي وسـرياليون، ومهـا البلـدان قيـد النظـر مـ             - ١

ضــرورة دعــم أســاس بنــاء الــسالم يف منطقتــهما دون اإلقليميــة كجــزء مــن اســتراتيجياهتما          
ــاء الــسالم   ــاملتني لبن ــين بالــدروس       . املتك ــق العامــل املع ــث للفري ــن االجتمــاع الثال ــا م وإدراك

قـاة مـن أفريقيـا      املستفادة ألمهية النهج اإلقليمية لبناء السالم، ركـز االجتمـاع علـى جتـارب منت              
. وأمريكا الوسطى يف معاجلة األبعاد اإلقليمية للصراع واالسـتراتيجيات اإلقليميـة لبنـاء الـسالم             

وعلــى وجــه التحديــد، ركــز االجتمــاع علــى عــدة مبــادرات علــى الــصعيد دون اإلقليمــي يف    
  إسـكيبوالس،  -منطقة البحريات الكربى وغرب أفريقيا فـضال عـن عمليـة الـسالم كونتـادورا                

وترأســت االجتمــاع صــاحبة الــسعادة  . واملــؤمتر الــدويل املعــين بــالالجئني يف أمريكــا الوســطى  
ــديس   ــاردو هرينان ــا غي ــسلفادور ،كــارمن ماري ــة الدائمــة لل  وضــم االجتمــاع متحــدثني  . املمثل

ــسلفادور، وممثلــ         ــن ال ــوقر م ــابق م ــة س ــر خارجي ــك وزي ــا يف ذل ــدولخــرباء، مب ــضاء ي ال  األع
 .املدين واجملتمع

ــة        - ٢ ــصراعات األفريقي ــة لل ــاد اإلقليمي ــا األبع ــى أفريقي ــذان ركــزا عل وأكــد املتحــدثان الل
فعلـى سـبيل    . ولكنهما وجها األنظار إىل السمات اخلاصة بكل منطقة دون إقليمية علـى حـدة             

 املثــال، تتــسم غــرب أفريقيــا بأهنــا منطقــة أكثــر انــضغاطا وتكــامال ويوجــد هبــا مؤســسات دون
 لوقــت الــذي كــان فيــه للــصراعات يف البلــدان اجملــاورة آثــار عــرب غــرب   ويف ا. إقليميــة خمتلفــة

نفـسه   الوقـت  ويف. أفريقيا، فهناك أيضا آليات دون إقليمية خمتلفة ملعاجلة الصراع وبناء السالم          
 بلــدا ذات درجــات خمتلفــة مــن التماســك ١١تــشكل الــبحريات الكــربى منطقــة تــشمل حاليــا 

 بورونـــدي، وروانـــدا، ومجهوريـــة الكونغـــو    -وذلـــك خـــالف الـــدول األساســـية الـــثالث     
ــة ــة تع   . الدميقراطيـ ــن للمنطقـ ــب مل يكـ ــت قريـ ــىت وقـ ــسات دون   وحـ ــشترك أو مؤسـ ــف مـ ريـ

 .مترابطة إقليمية
ويف غـــرب أفريقيـــا، مشلـــت أخطـــر املـــشاكل ذات اآلثـــار اإلقليميـــة نـــشوء مجاعـــات  - ٣

بطالــة الــشباب،  اقتــصادية ســيئة و-املليــشيات األهليــة، وضــعف احلكــم، وظــروف اجتماعيــة 
ومـع ذلـك، فلغـرب أفريقيـا        . وانتشار األسلحة الصغرية وهنب املوارد الطبيعية لتمويل الـصراع        

أيضا موجودات إقليمية قوية تشمل املؤسسات احلكومية الدولية من قبيل اجلماعـة االقتـصادية              
ــابع للجماعــة االقتــصادية لــدول     ــا، وفريــق املــراقبني العــسكريني الت  غــرب لــدول غــرب أفريقي



A/62/137
S/2007/458

 

36 07-43913 
 

أفريقيـــا واحتــاد هنــر مــانو، ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا فــضال عــن شــبكات اجملتمــع   
 .املدنـي املختلفة من قبيل الشبكة النسائية لنهر مانو

إن الــصراعات يف منطقــة الــبحريات الكــربى يــشعلها إىل حــد كــبري التــدفق املطــرد          - ٤
الطبيعيــة وتــصديرها بــشكل غــري مــشروع  لالجــئني واجلماعــات املــسلحة، واســتغالل املــوارد  

ويف غيـاب هنـج إقليمـي ملعاجلـة هـذه املـشاكل، أصـبحت               . وفشل الدولة يف مجيع أحناء املنطقـة      
ومل تكتـسب النـهج اإلقليميـة االهتمـام         . الصراعات يف خمتلف البلـدان متـشابكة بـشكل معقـد          

لألمـني العـام لألمـم املتحـدة     وقـد أدى تعـيني املمثـل اخلـاص     . السليم إال بعد الكارثة الروانديـة   
ــبحريات الكــربى يف عــام   ــها األمـــم    ١٩٩٩لل ــدة دعمت ــة ممت ــة دولي ، بــشكل تــدرجيي إىل عملي
ــإبرام اتفــاق األمــن واالســتقرار    . املتحــدة واالحتــاد األفريقــي  ــة بــدورها ب وتوجــت هــذه العملي

مــن أن ، وبــالرغم ٢٠٠٦ديــسمرب / األولكــانونوالتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى يف    
ويف الوقـت نفـسه، أنـشئت أمانـة املـؤمتر الـدويل       . االتفاق مل تصدق عليه بعـد الـدول األعـضاء     

 .حاليا يف بوروندي
ويف أمريكــا الوســطى، كــان للــصراعات الــيت تــردد صــداها يف مجيــع أحنــاء املنطقــة يف    - ٥

 والتفـاوت   وقـد ضـاعف مـن أثـر غيـاب الدميقراطيـة           . الثمانينات أبعاد داخلية وخارجية خمتلفـة     
 االقتــصادي داخــل الــدول كــل علــى حــدة سياســات احلــرب البــاردة والتــدخل  -االجتمــاعي 

وقد بـدأت عمليـة كونتـادورا للـسالم،         . واسع النطاق لعناصر فاعلة خارجية يف شؤون املنطقة       
يف أوائــل الثمانينــات ملنــع ) الــيت دعمتــها بــشكل فعلــي بنمــا وفرتويــال وكولومبيــا واملكــسيك  (

ــص  ــدويل ال ــدة صــراعات        ت ــي لع ــاد حــل إقليم ــع إجي ــسكرية يف أمريكــا الوســطى م راعات الع
وبـالرغم مـن أن عمليـة الكونتـادورا يف حـد ذاهتـا مل تكـن ناجحـة،                   . متشابكة يف نفس الوقت   

 اسـكيبوالس  -وكـان لعمليـة كونتـادورا     . فقد مهـدت الطريـق لعمليـة اسـكيبوالس الـيت تلتـها            
التعدديـــة، البحـــث عـــن حـــل سياســـي، النـــهوض   تأكيـــد : اجملتمعـــة عـــدة عناصـــر متعاضـــدة 

ــة، اإلصــالح االجتمــاعي    ــسالح، ومبــدأ عــدم      -بالدميقراطي ــصادي، التــسريح ونــزع ال  االقت
وقد تبني أن عمليـة الـسالم يف أمريكـا          . التدخل يف شؤون املنطقة من جانب العناصر اخلارجية       

 .فالوسطى قد استغرقت وقتا طويال وإن كانت قد جنحت يف هناية املطا
وخــالل الــصراعات الــيت جــرت يف أمريكــا الوســطى، ُشــرد مليونــان مــن أصــل تعــداد   - ٦

ونظــرا للنطــاق اإلقليمــي للمــشكلة،  .  ماليــني نتيجــة للحــروب األهليــة٨كلــي للــسكان يبلــغ 
كانت إحدى أهم مبادرات بناء السالم هي املؤمتر الدويل املعين بالالجئني يف أمريكـا الوسـطى       

) CIREFCA(، والذي عرف بامسه املختـصر اإلسـباين سـريفكا           ١٩٨٩مايو  /أيارالذي عقد يف    
وقد سعت هذه املبـادرة إىل إجيـاد حـل دائـم ملـشاكل الالجـئني والعائـدين واملـشردين يف إطـار                    



A/62/137 
S/2007/458  
 

07-43913 37 
 

ــة واالقتــصادية يف املنطقــة   الــذي بــدأ يف أول األمــر كمــؤمتر  “ســريفكا”و . التنميــة االجتماعي
 الــذي كانــت “ســريفكا”و . ة الــسالم اجلاريــة يف املنطقــةدويل، تغــري ليــصبح جــزءا مــن عمليــ

تقوم بتنسيقه مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وجيـري               
دعمـه مبـوارد اجملتمـع الـدويل، أدى إىل متكـني حكومـات املنطقـة مـن ربـط مـساعدة الطـوارئ            

مــن قبيــل مــشاريـع  (“ســريفكا”بتكــرة الــيت روجهــا أمــا األفكــار امل. بــاخلطط اإلمنائيــة اجلاريــة
ــسريع  ـــر ال ــالرغم مــن أن  . فقــد اعتمــدت بعــد ذلــك يف ظــروف أخــرى   ) األثـ  “ســريفكا”وب

 االقتــصادي ذات اجلــذور العميقــة القائمــة يف  -يــستطع حتويــل حالــة التفــاوت االجتمــاعي   مل
 مـشاكل الـسكان املـضارين    كـان منوذجـا هامـا لبنـاء الـسالم اإلقليمـي يف معاجلـة             املنطقة، فقـد  

 .باحلرب يف إطار أكرب
.  احملاضــرات األربــع عــن أفريقيــا وأمريكــا الوســطى تعليقــات مــن احلاضــرينوقــد تلــى - ٧

ــتعلم مــن التجــارب      وأكــد املتحــدثون فائــدة النــهج اإلقليميــة لبنــاء الــسالم ورحبــوا بفرصــة ال
 .زيـــد مـــن إثـــراء املناقـــشةوأثـــاروا أيـــضا مـــسائل إضـــافية أدت إىل م. الـــشاملة لعـــدة منـــاطق

 :وفيما يلي املالحظات والتوصيات احملددة ذات األمهية الكبرية بالنسبة ألعمال اللجنة
ما فتـئ، تقليـديا، مثـة تقـدير أكـرب ألمهيـة النـهج اإلقليميـة يف حـل الـصراعات                )أ( 

 ؛وصنع السالم ال يف بناء السالم
القطـري ال غـىن عنـها، فينبغـي         بالرغم من أن جهود بناء السالم على الصعيد          )ب( 

وينبغــي أال يركــز بنــاء الــسالم بــشكل حــصري علــى الــدول        . أن تكملــها النــهج اإلقليميــة  
 ؛ينبغي أن يعاجل األبعاد العابرة لألوطان للصراع وفرص بناء السالم بل

وينبغـي يف   . تتجاوز الُنهج اإلقليميـة لبنـاء الـسالم إنـشاء املؤسـسات اإلقليميـة              )ج( 
تـــستغل اآلليـــات املؤســـسية القائمـــة ملعاجلـــة املـــشاكل الـــيت ال ميكـــن حلـــها علـــى    الواقـــع أن
 ؛القطري الصعيد

ويف هــذا الــسياق تــستحق العالقــة القائمــة منــذ زمــن طويــل بــني اجلماعــة           )د( 
وقــد . االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واألمــم املتحــدة واملفوضــية األوروبيــة اهتمامــا خاصــا   

ــبحريات     التزمــت املفوضــية األوروب  ــة ال ــا ومنطق ــة يف غــرب أفريقي ــة بإنعــاش اهلياكــل اإلقليمي ي
 ؛الكربى باالعتماد على التجارب السابقة

واملفوضية األوروبية مهتمـة أيـضا بإنـشاء مظـاريف متويـل إقليميـة مـن خـالل                   )هـ( 
 صندوق التنمية األورويب لدعم تركيبة السالم واالستقرار للمنظمات دون اإلقليمية األفريقيـة،           
فضال عن استكشاف كيفية تعديل التمويل املستمد من صندوق التنميـة األورويب حبيـث يتفـق                

وتقـوم املفوضـية األوروبيـة حاليـا     . مع االحتياجات احملددة للدول اهلشة ودول ما بعد الـصراع    
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أيــضا بدراســة ســبل التعــاون مــع الــشركاء يف امليــدان، علــى ســبيل املثــال، مــن خــالل برنــامج   
 األطراف مشترك بـني اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واألمـم املتحـدة                 قدرات ثالثي 

 ؛واالحتاد األورويب
ومن منظـور يتعلـق بـالربامج القطاعيـة تـشكل تـدفقات الالجـئني، واألسـلحة                  )و( 

ومـع  . الصغرية، وعصابات الشباب، وإدارة املوارد الطبيعية، جماالت واعـدة للتعـاون اإلقليمـي            
م بصفة خاصة حتديد املشاكل العملية يف كل منطقة دون إقليمية والربجمة حوهلـا             ذلك، من امله  

 ؛عن طريق املشاريع العابرة لألقطار أو املنفذة يف املناطق احلدودية
ويف غرب أفريقيا سيكون من املالئم إىل حد كبري اتباع هنـج إقليمـي بالنـسبة                 )ز( 

 ؛)مياثل عملية كيمربيل للماسبشكل (لبطالة الشباب، والصناعات االستخالصية 
ويف منطقة البحريات الكربى يوفر االتفاق املتعلق باألمن واالستقرار والتنميـة            )ح( 

وميكــن للجنــة بنــاء الــسالم أن . يف منطقــة الــبحريات الكــربى أداة قويــة لبنــاء الــسالم اإلقليمــي
 ؛تؤدي دورا هاما يف دعم التصديق على االتفاق وتنفيذه

ــة  وبــشكل أعــ )ط(  ــة االجتماعي  االقتــصادية أساســية بالنــسبة  -م ملــا كانــت التنمي
للسالم املستدام فإن التكامل االقتصادي والتجارة اإلقليمـيني ميكـن أن يزيـدا مـن تعزيـز النـهج                   

ومن شأن آثار النمو االقتصادي اإلقليمي العابرة للحدود أن يكـون هلـا             . اإلقليمية لبناء السالم  
 ؛دى على السالم والتنمية املستدامنيآثار إجيابية بعيدة امل

واجملتمع الدويل ال ميلك حاليا جمموعة كبرية من الوسـائل واألدوات املختلفـة              )ي( 
 فـضال   ،وال يقـوم الكـثري مـن احلكومـات        . لبناء السالم اليت ميكن نشرها على الصعيد اإلقليمي       

ة علـى الـصعيد اإلقليمـي، وإمنـا       بالربجمـ ) مبا فيها األمم املتحـدة    (عن املنظمات احلكومية الدولية     
وبـالنظر إىل   . تعمل اجلهات املاحنة ووكاالت األمم املتحدة بصفة عامـة علـى الـصعيد القطـري              

والية جلنة بناء السالم فستكون يف موقف يـسمح هلـا إىل حـد كـبري بـأن حتـث اجلهـات املاحنـة                        
 .على توفري التمويل ملبادرات بناء السالم على الصعيد اإلقليمي

وختاما أبرز الرئيس أمهية املوضوع بالنسبة ألعمال جلنة بناء السالم وشكر املتحـدثني              - ٨
 .واملشتركني على مسامهاهتم يف االجتماع

 


