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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة الثالثة والستون  الدورة الثالثة والستون

 * من القائمة األولية١٠البند 
    تقرير جلنة بناء السالم

   تقرير جلنة بناء السالم عن دورهتا الثانية  
 مقدمة -أوال  

 ١٦٤٥ وقــرار جملــس األمــن ٦٠/١٨٠أعــد هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  - ١
، اللـذين طُلـب فيهمــا مـن جلنـة بنــاء الـسالم تقـدمي تقريــر سـنوي إىل اجلمعيـة العامــة         )٢٠٠٥(

وســيقدم التقريــر أيــضا إىل جملــس األمــن إلجــراء   . إلجــراء مناقــشة ســنوية الســتعراض التقريــر 
ــة   ). ٢٠٠٥ (١٦٤٦مناقــشة ســنوية، عمــال بقــراره   ــر أعمــال جلن ــاء ويــستعرض هــذا التقري بن

ــرة مــــن    ــا الثانيــــة املعقــــودة يف الفتــ ــه / حزيــــران٢٣الــــسالم خــــالل دورهتــ  إىل ٢٠٠٧يونيــ
 .٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٢

 
 أعمال جلنة بناء السالم -ثانيا  

يف بدايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، انتخبــت اللجنــة رئيــسها اجلديــد، يوكيــو تاكاســو   - ٢
، وليزيل كوجو كريـستيان     )السلفادور(هرينانديس  ؛ ونائبيت الرئيس، كارمن غاياردو      )اليابان(
 فرانــك ، وتــشكيلة ســرياليون)النــرويج(لوفالــد . وتــرأس تــشكيلة بورونــدي يوهــان ل). غانــا(

ــة التنظيميــة يف  ). هولنــدا(مــاجور  ، ترشــيح ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٩وأيــدت اللجن
وأيــدت اللجنــة التنظيميــة . ساو بيــ-تــشكيلية غينيــا لرئيــسة ) الربازيــل(فيــويت . ماريــا لــويزا ر

رئيـسا للتـشكيلة القطريـة      ) بلجيكـا (، ترشيح جان غرولـز      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٢أيضا، يف   
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ــا الوســطى   املعــين بالــدروس العامــلفريــق الورأســت الــسلفادور . املخصــصة جلمهوريــة أفريقي
وعاجلت املـسائل   واجتمعت خمتلف التشكيالت مبا يف ذلك اللجنة التنظيمية بانتظام          . املستفادة

 .املتعلقة مبجاالت اختصاص كل منها
 

 اللجنة التنظيمية -ألف  
أثناء الدورة الثانية، عقدت اللجنة التنظيمية، يف املتوسط، اجتماعا شهريا واحـدا غـري               - ٣

. ومل تعقـد اجللـسات الرمسيـة إال حـسب االقتـضاء       . رمسي ملعاجلة املسائل التنظيمية واملوضوعية    
ماعات املنتظمة لرؤساء تشكيالت جلنـة بنـاء الـسالم يف وضـع جـدول أعمـال                 وأسهمت االجت 

اجتماعات اللجنة التنظيمية وأسـهمت، علـى وجـه العمـوم، يف وضـع برنـامج عمـل جلنـة بنـاء                      
، معتكفـا   ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٩ و   ١٨وعالوة على ذلك، عقـد الـرئيس يف         . السالم

ية إلجراء استعراض استراتيجي لعمل جلنة بناء الـسالم،         غري رمسي جلميع أعضاء اللجنة التنظيم     
وشـارك األمـني العـام    . وال سيما يف ما يتصل بواليتيها املتعلقتني حبشد املـوارد وتعزيـز التنـسيق      

 .أيضا يف اجلزء االفتتاحي للمعتكف، حيث نظر يف دوره يف دعم أعمال جلنة بناء السالم
ــةالكلمــةويف  - ٤ ــيت ألقاهــ   االفتتاحي ــرئيس ا ال ــة يف  ال ــة التنظيمي ــام اللجن ــران٢٧أم  / حزي

، أمجل خريطة طريق وحدد عددا من املسائل الرئيسية اليت ستنظر فيهـا جلنـة بنـاء    ٢٠٠٧يونيه  
األســاس إىل حــد كــبري عــدد مــن هــذه األولويــات وشــكَّل . الــسالم خــالل ســنة عملــها الثانيــة

 مت تــدعيمهالفتــرة املــشمولة بــالتقرير، و خــالل االربنـامج عمــل اللجنــة التنظيميــة وحمــور أعماهلــ 
 .مبدخالت من مكتب دعم بناء السالم

 
 التفاعل مع أجهزة األمم املتحدة الرئيسية  

اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن      رؤساء  أنشأ الرئيس عالقات عمل منتظمة ومباشرة مع         - ٥
 اللجنـــة بأعمـــالتتعلـــق واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، وتـــشاور معهـــم بـــشأن مـــسائل  

 .وبالوسائل الكفيلة بتعزيز عالقاهتا مع هذه األجهزة
، ألقى الرئيس كلمة أمام اجلمعية العامـة        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ و   ١٠ويف   - ٦

 علـى التـوايل، يف مناسـبيت املناقـشتني الـسنويتني اللـتني عقـدمها اجلهـازان بـشأن                    ،وجملس األمـن  
ــن دورهتــا ا      ــر جلنــة بنــاء الــسالم ع املناقــشتان أتاحــت و). A/62/137-S/2007/458(ألوىل تقري

السنويتان فرصة للجنـة بنـاء الـسالم لتلـتمس آراء عمـوم أعـضاء األمـم املتحـدة بـشأن املـسائل                      
ورأت غالبيــة الــدول األعــضاء أن التقــدم  . النظريــة واملؤســسية ذات العالقــة املباشــرة بأعماهلــا 

 الـسالم إجيـايب ويبـشر بـاخلري، وأشـارت، يف ذات        احملرز خالل السنة األوىل من عمل جلنة بنـاء        
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الوقت، إىل احلاجة إىل التركيز على نتائج حمددة خاصة بالبلدان فيما تواصل جلنـة بنـاء الـسالم            
 .جدول أعماهلااملدرجة يف تطوير تفاعلها مع البلدان 

يف ودعا رئيس اجلمعية العامـة الـرئيس إىل جلـسة عامـة غـري رمسيـة للجمعيـة، عقـدت                      - ٧
، لتقـدمي اجلديـد مـن املعلومـات بـشأن التقـدم احملـرز يف أعمـال                  ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٢٩

 /جلنـــة بنـــاء الـــسالم، بـــدءا مـــن املناقـــشة العامـــة الـــيت أجرهتـــا اجلمعيـــة خـــالل تـــشرين األول  
 الـرئيس   ، ولقيـام   حوار تفاعلي مـع عمـوم األعـضاء        إلجراءفرصة  وأتاح ذلك   . ٢٠٠٧أكتوبر  
 .السالم الدول األعضاء للبلدان املوضوعة على جدول أعمال جلنة بناء دعم بالتماس

صــوغ اســتراتيجية شــاملة ”يف حلقــة دراســية حــول موضــوع  أيــضا وشــارك الــرئيس  - ٨
ــاتنـــشوب متـــسقة ملنـــع  ــا،الرتاعـ ــيما يف أفريقيـ ــا، يف  “ وال سـ ــان قـــد نظمهـ ــانون ٦، كـ  كـ

ــسمرب /األول ــابع جمل  ، ٢٠٠٧دي ــل املخــصص الت ــق العام ــشوب    الفري ــع ن ــن، املعــين مبن لــس األم
 ،وألقى الرئيس كلمـة يف االجتمـاع الرفيـع املـستوى جمللـس األمـن              . الرتاعات يف أفريقيا وحلها   

، يف تــزامن مــع انعقــاد جملــس الــسالم واألمــن التــابع  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٦الــذي عقــد يف 
وبنـاء الـسالم بعـد      لالحتاد األفريقي، ويف مناقشات جملس األمن بشأن إصـالح القطـاع األمـين              

 . على التوايل٢٠٠٨مايو / أيار٢٠ و ١٢انتهاء الرتاع، اليت أجريت يف 
ويف مسعى ملتابعة الواليات ذات الصلة واإلحاالت إىل جلنة بنـاء الـسالم يف القـرارات            - ٩

واملقررات والبيانات الصادرة عن األجهـزة الرئيـسية الثالثـة، كلفـت اللجنـة التنظيميـة مكتـب                  
ــا ــة  ُعمــم ،ء الــسالم إعــداد مــوجز لكــل هــذه الواليــات وهــذه اإلحــاالت   دعــم بن  علــى اللجن

وبيَّنــت نتــائج هــذه . ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١التنظيميــة يف ورقــة غُفــل غــري رمسيــة يف  
املمارسة جبالء األمهية املتزايدة لألعمـال الـيت تـضطلع هبـا جلنـة بنـاء الـسالم يف األمـم املتحـدة،                       

ــت يف ذات  ــه      وتناولـ ــسالم يف عالقتـ ــاء الـ ــا لبنـ ــع نطاقـ ــف األوسـ ــصيل، التعريـ ــت، بالتفـ الوقـ
 .باختصاصات األجهزة الرئيسية ووالياهتا

 
  وإبرازهاأعمال جلنة بناء السالمبتوعية ال  

ــرئيس يف عــدة أحــداث ومناســبات عامــة      - ١٠ ــالتقرير، شــارك ال ــرة املــشمولة ب خــالل الفت
وقـام بتنظـيم هـذه األحـداث واملناسـبات          .  الـسالم  صلة ببنـاء الـسالم وبأعمـال جلنـة بنـاء           ذات

طائفة من اجلهات الفاعلة القائمة حاليا واحملتملـة ومـن أصـحاب املـصلحة والـشركاء مـن مثـل                 
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٤(، وحكومـة اليابـان      )٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٦(جنيف الدولية   

إضـافة إىل عـدد مـن األحـداث      ) ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ١٣(، واالحتاد الربملاين الدويل     )٢٠٠٨
وكانـت مـشاركة الـرئيس يف األحـداث         . واملناسبات اليت نظمهـا أصـحاب املـصلحة اآلخـرون         
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واملناسبات العامة تلك جزءا من اسـتراتيجية أوسـع نطاقـا للتوعيـة والـدعوة، ترمـي إىل حتـسني                   
 .اء الوعي بأعماهلاصورة جلنة بناء السالم وزيادة إبراز أعماهلا يف خمتلف الدوائر وإذك

 
ــة ودون         ــا اإلقليمي ــا ومنظماهت ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــع وكــاالت األم ــة م العالق

 اإلقليمية واملؤسسات التمويلية الدولية
ــة         - ١١ ــسالم، دعــت اللجن ــاء ال ــة بن ــا يف املعتكــف األول للجن ــا فيه ــدة مناســبات، مب يف ع

هتا وبراجمها لتقدمي إحاطـة إىل أعـضائها والتفاعـل          التنظيمية ممثلي صناديق األمم املتحدة ووكاال     
وقد عززت هـذه التفـاعالت أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم يف التمـاس شـراكات ويف حتقيـق                    . معها

 .االتساق يف براجمها مع األنشطة ذات الصلة داخل األمم املتحدة وخارجها
ليــا مــع رئــيس ، عقــدت اللجنــة التنظيميــة حــوارا تفاع٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٧ففــي  - ١٢

ــزا للتفاعــل والتعــاون يف املــستقبل بــني       ــابع لالحتــاد األفريقــي، تعزي جملــس الــسالم واألمــن، الت
وقد كـان هـذا تفـاعال حامسـا         . بناء السالم وجملس السالم واألمن، التابع لالحتاد األفريقي        جلنة

فيــذ إطــار سياســاته وإذا وضــعت يف االعتبــار اجلهــود املتناميــة الــيت يبــذهلا االحتــاد األفريقــي لتن  
للـتعمري والتنميــة بعــد انتــهاء الـرتاع، وهــو اإلطــار الــذي، شـأنه يف ذلــك شــأن االســتراتيجيات    
املتكاملة لبناء السالم اليت تطبقها جلنة بناء السالم، يربط بني األمن والتنميـة وحقـوق اإلنـسان                 

 اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة       باعتبارها عناصـر أساسـية للـسالم الـدائم، علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة                 
ويف هذا السياق، قـام األمـني العـام املـساعد           ). ٦٠/١قرار اجلمعية العامة     (٢٠٠٥ العاملي لعام 

 /لشؤون دعم بناء السالم بتقييم إحاطة جمللس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي، يف آذار          
ــارس  ــا ٢٠٠٨م ــس أباب ــسالم     .  يف أدي ــة بنــاء ال ــيس جلن املفوضــية األوروبيــة  وكــذلك زار رئ

ــان األورويب يف بروكــسل، يف   ــار٢٧والربمل ــى تواصــل     / أي ــشجيع عل ــادل اآلراء وللت ــايو، لتب م
 .اجملتمع األورويب يف أعمال جلنة بناء السالم/مشاركة االحتاد األورويب

وكثفت اللجنة التنظيمية تفاعلها مع املؤسسات املالية الدولية والكيانـات التنفيذيـة يف               - ١٣
ومـن خـالل زيـارتني ملقـري صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل يف              . ظومة األمم املتحـدة   من

 علـى التـوايل، تبـادل الـرئيس     ٢٠٠٨مارس / آذار ٣١فرباير و   / شباط ١٤واشنطن العاصمة يف    
ــادل املعلومــات       ــة بتكثيــف التفاعــل وتب ــادة املؤســستني حــول الــسبل الكفيل ــار ق اآلراء مــع كب

 .واملؤسستني املاليتني الدوليتني/ أعمال وأنشطة جلنة بناء السالموكفالة االتساق بني
 

 وضع بلدان إضافية على جدول أعمال جلنة بناء السالم  
 ١٢مع احترام املسؤولية الرئيسية لألجهزة اليت تتوىل اإلحالة، وهي احملـددة يف الفقـرة               - ١٤

للجنـة التنظيميـة ومـع األجهـزة        من القرارات التأسيسية، بدأ الرئيس مشاورات واسـعة داخـل ا          
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اليت تتوىل اإلحالة، بـشأن الطريـق األنـسب إلسـهام جلنـة بنـاء الـسالم يف اختيـار البلـدان، الـيت                        
وتـشهد تبـادالت اآلراء تلـك       . ميكن أن تطلب وضعها علـى جـدول أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم               

 مع الكيانات الـيت تتـوىل   على رغبة قوية لدى جلنة بناء السالم يف املشاركة، على حنو استباقي، 
، ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٩أكتـوبر و   / تـشرين األول   ١٦ففـي   . اإلحالة يف هذا الصدد   

أجرى الرئيس مناقشات غري رمسية بشأن ذلك املوضوع وأعـد ورقـة غفـال غـري رمسيـة عنواهنـا                    
ــة ب     ” ــاء النقــاط الواجــب أخــذها بعــني االعتبــار وإلضــافة بلــد جديــد إىل جــدول أعمــال جلن ن

 تـشرين  ١٩، كانت قد نوقشت يف اجتماع اللجنـة التنظيميـة غـري الرمسـي املعقـود يف          “السالم
 .نوفمرب وعرضت من مثَّ على رؤساء األجهزة اليت تتوىل اإلحالة/الثاين
ومــا إن تلقــت اللجنــة التنظيميــة طلبــا رمسيــا مــن جملــس األمــن إلســداء املــشورة بــشأن  - ١٥

حىت دعت اللجنة التنظيميـة إىل      ) A/62/736-S/2007/744( بيساو   - أولويات بناء السالم لغينيا   
، شـارك يف احلـوار فيـه، عـن طريـق            ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩عقد اجتماع رمسي يف     

 - بيــساو وتنــاول فيــه مفــصال طلــب حكومتــه وضــع غينيــا -الفيــديو، وزيــر الــدفاع يف غينيــا 
االجتمــاع ذاتــه، قــررت اللجنــة التنظيميــة ويف . بيــساو علــى جــدول أعمــال جلنــة بنــاء الــسالم 

 . بيساو- بيساو على جدول أعمال جلنة بناء السالم وأنشأ تشكيلة غينيا -وضع غينيا 
وعندما تلقـت اللجنـة التنظيميـة طلبـا رمسيـا مـن جملـس األمـن إلسـداء املـشورة بـشأن                        - ١٦

، دعــت إىل عقــد )A/62/864-S/2008/383(أولويــات بنــاء الــسالم جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى  
 ، شــارك فيــه رئــيس مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٢اجتمــاع رمســي يف 

ــاء الــسالم      ــة بن ــه وضــع البلــد علــى جــدول أعمــال جلن ويف . وتنــاول بالتفــصيل طلــب حكومت
علـى جــدول  االجتمـاع الرمسـي، قــررت اللجنـة التنظيميــة أن تـضع مجهوريــة أفريقيـا الوســطى      

 .اء السالم وأن تنشئ تشكيلة قطرية جديدة خمصصة هلذا البلدأعمال جلنة بن
الطلـب الـوارد مـن حكومـة كـوت           من القرارات التأسيـسية، أحيـل        ١٢ووفقا للفقرة    - ١٧

فيـــه يف علـــى جـــدول أعمـــال جلنـــة بنـــاء الـــسالم، إىل جملـــس األمـــن للنظـــر ديفـــوار لوضـــعها 
لعامــة واجمللــس االقتــصادي   أيــضا علــى اجلمعيــة ا وعــرض الطلــب. ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ٢٥

 .واالجتماعي وعلى األمني العام
 

 النظر يف استراتيجية عامة ودليل للسياسة العامة بشأن بناء السالم  
ــاين    - ١٨ ــشرين الث ــة، يف ت ــة التنظيمي ــوفمرب /أجــرت اللجن ــق  ٢٠٠٧ن ــشأن الطرائ ــشة ب  مناق

لة بتنفيـذ واليـات جلنـة بنـاء     الكفيلة بالنظر يف مسائل االسـتراتيجية والـسياسة العامـة ذات الـص         
وتوصـلت اللجنـة التنظيميـة      .  مـن القـرارات التأسيـسية      ١٢السالم على النحو احملدد يف الفقـرة        

إىل فهم مشترك يقضي بأن جتيء املناقشات غري الرمسية لالستراتيجية والسياسة العامـة تكملـة،               
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ل املعــين والــدروس  تكــرارا، ألعمــال التــشكيالت املخصــصة ببلــدان حمــددة وفريــق العمــ        ال
املستفادة، وبأن تسفر عـن نتيجـة قـد يـشارك فيهـا، ويفيـد منـها، جمتمـع حملـي أوسـع اجلهـات                         

 . الفاعلة وأصحاب املصلحة يف بناء السالم داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها
، أجـــرت اللجنـــة التنظيميـــة مناقـــشة حـــول موضـــوع ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط١٨ويف  - ١٩
ودعي إليهـا ممثلـو برنـامج    . “إسهام من جلنة بناء السالم  : ص يف بناء السالم   القطاع اخلا  دور”

األمم املتحدة اإلمنائي، واملؤسسة املالية الدولية، التابعة للبنك الدويل، وصندوق األمـم املتحـدة        
جماالت للشراكات املمكنة بني كيانـاهتم وجلنـة بنـاء الـسالم            الذين عرضوا   للشراكات الدولية،   

وكذلك قّدم األعـضاء وجهـات   . شاركة القطاع اخلاص احمللي والدويل يف بناء السالم       لتعزيز م 
نظرهم ومقترحاهتم لتشجيع تدفق املوارد البشرية واملالية من القطاع اخلاص علـى البلـدان الـيت                

ويف وقـت الحـق، أُنـشئت علـى الـصعيد العملـي، فرقـة عمـل،            . متّر مبرحلـة انتـهاء الـرتاع فيهـا        
يا مهمة امليسِّر فيها، للتركيز على السبل احملـددة الـيت تـستطيع جلنـة بنـاء الـسالم                   تولت إندونيس 

مــن خالهلــا اإلســهام يف تعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف بنــاء الــسالم يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء   
الرتاع، وفقا لوالية اللجنة أال وهي اجلمع بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الـصلة حلـشد الـدعم                  

وسيضم هذا العامل ثالثة جماالت حمددة، هي التمويـل البـالغ الـصغر             . وارد هلذه الغاية  وتعبئة امل 
، قـدم  ٢٠٠٨يونيـه   /حزيـران  ١٩ ويف   .واحلواالت والشراكات مع مؤسسات القطـاع اخلـاص       

التنظيميـة علمـا مـع       امليسر إىل اللجنة التنظيمية الوثيقة اخلتامية لفرقة العمـل، وأحاطـت اللجنـة            
 .فرقة العمل وبالوثيقة اخلتاميةالتقدير بعمل 

تعزيـز أوجـه    ”، أجـرت اللجنـة التنظيميـة مناقـشة ملوضـوع            ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣١ويف   - ٢٠
وخالهلــا عــرض املمثــل الــدائم  “ دور جلنــة بنــاء الــسالم : التــداؤب االســتراتيجي لبنــاء الــسالم 

ون عمليـات حفـظ     لدى األمم املتحـدة ووكيـل األمـني العـام لـشؤ           األمريكية  لواليات املتحدة   ل
 . السالم وجهات نظرمها حول املوضوع وأجريا حوارا تفاعليا مع أعضاء اللجنة التنظيمية

، وبناء على دعوة من اللجنـة التنظيميـة، قـدم خـواكيم             ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٩ويف   - ٢١
، إحاطـة  )منتـدى أفريقيـا   (شيسانو، رئيس منتدى رؤساء الدول واحلكومات األفارقة السابقني         

 .“بناء دول قادرة يف أفريقيا إىلبناء السالم وصوال ”ىل اللجنة بشأن إ
 

 ت وأساليب العملراءاإج  
اختــذت اللجنــة التنظيميــة هنجــا براغماتيــا يف ســنة عملــها الثانيــة وأدركــت احلاجــة إىل  - ٢٢

اخلي مواصلة ابتكار ممارسات مرنة بشأن املسائل اإلجرائية الـيت مل ُتعـاجل أصـال يف نظامهـا الـد                
، والنظــر يف “االســتنتاجات والتوصــيات”املؤقــت أو يف أســاليب عملــها، مبــا يف ذلــك إصــدار 
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ــادة مــن خــالل اعتمــاد     ــة املعت ــسائل اإلجرائي ــصامتة يف اختــاذ   “ أســلوب”امل ــة ال إجــراء املوافق
 . القرارات على أساس عدم االعتراض

ــانون األول١٩ويف  - ٢٣ ــسمرب / كـ ــة التنظيم ٢٠٠٧ديـ ــت اللجنـ ــب   ، وافقـ ــى ترتيـ ــة علـ يـ
ملــشاركة اجلماعــة األوروبيــة، ممثلــة برئاســة جملــس االحتــاد األورويب واملفوضــية األوروبيــة، يف    

 . اجتماعات تشكيالت جلنة بناء السالم املخصصة لبلدان حمددة
 

 متويل البعثات امليدانية  
 مـن   ، فّوضت اللجنة التنظيمية الرئيس أن يطلـب       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٨يف   - ٢٤

من التقرير اخلتـامي    ) املتعلقة بتمويل البعثات امليدانية    (٤٣اجلمعية العامة إحالة مضمون الفقرة      
. للنظر فيـه  ) اللجنة اخلامسة (للجنة بناء السالم إىل جلنة اإلدارة وامليزانية التابعة للجمعية العامة           

ية لـشؤون اإلدارة  ويف وقت الحق، وافقت اللجنة اخلامسة علـى توصـية مـن اللجنـة االستـشار      
وامليزانية، مكنت جلنة بناء السالم من متويـل بعثاهتـا امليدانيـة إىل البلـدان الثالثـة، الـيت هـي قيـد                        

 ). ٦٢/٢٤٥قرار اجلمعية العامة  (٢٠٠٨يونيه /أبريل وحزيران/النظر، بني نيسان
 

 تشكيلة بوروندي -باء  
نـة بنـاء الـسالم علـى إنـشاء آليـة            يف العام الثـاين مـن العمـل مـع بورونـدي، ركّـزت جل               - ٢٥

) ، املرفـق  PBC/1/BDI/4(رصد وتتبع مشتركة لإلطار االستراتيجي لبنـاء الـسالم يف بورونـدي             
موفية بذلك بأول جمموعة من االلتزامات، فيما واصـلت، يف الوقـت ذاتـه، القيـام برصـد دقيـق            

 . لبناء السالم يف البلد املذكور
ــرة مــن   - ٢٦ ــول أي٧ إىل ٥ويف الفت ــشكيلة بورونــدي   ٢٠٠٧ســبتمرب /ل ــيس ت ، اضــطلع رئ

مبهمة تقص للحقائق يف بوروندي مـن أجـل مناقـشة املـسائل الـثالث، الـيت تـؤثر علـى اجلهـود                       
وضـع ميزانيـة   : اليت يبذهلا البلد لتوطيد السالم، واليت تنطوي على إمكانيـة إثـارة أزمـة يف البلـد      

مـل التـشريعي، وانـسحاب حـزب حتريـر          هش، وخالف برملاين مستحكم يؤدي إىل تعطيل الع       
ــو   ــة التحقــق والرصــد املــشتركة يف     -شــعب اهلوت ــة مــن آلي ــر الوطني ــوات التحري /  متــوز٢١ ق

ــه ــسالم اســتنتاجات      . ٢٠٠٧ يولي ــاء ال ــة بن ــر رئــيس التــشكيلة، أصــدرت جلن ــاء علــى تقري وبن
ملعاجلـة هـذه    وتوصيات، تدعو احلكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل اختاذ التـدابري الالزمـة             

، ورحب أعضاء تشكيلة بوروندي بنـهج       )PBC/2/BDI/2انظر  (املسائل على وجه االستعجال     
إصدار االستنتاجات والتوصيات املتعلقة مبسائل حمددة ناشئة عن رصـدها عمليـة بنـاء الـسالم،                

 . وأوصوا مبواصلة اتباع هذا النهج
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اء الـــسالم، يف تـــشكيلتها ، اعتمـــدت جلنـــة بنـــ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول٥ويف  - ٢٧
اخلاصة ببوروندي، آلية رصد وتتبع مـشتركة لإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم يف بورونـدي                  

)PBC/2/BDI/4(                حمددة املعايري األساسية املرجعيـة واملؤشـرات للتقيـيم الـدوري للتقـدم احملـرز ،
قـد اشـتركتا يف وضـع    وكانت حكومة بوروندي وجلنة بناء السالم     . يف توطيد السالم يف البلد    

وأُشرك أيضا يف وضع تعريـف للمعـايري األساسـية املرجعيـة وللمؤشـرات الـشركاء                . هذه اآللية 
ممثلـو  (الرئيسيون يف امليدان، وال سيما ممثلو الكيانات املشتركة يف وضـع اإلطـار االسـتراتيجي                 

املعـايري األساسـية    وسـتمكن   ). منظمات اجملتمع املدين واجلماعات النسائية والـشركاء الـدوليني        
املرجعيــة واملؤشــرات املــذكورة مــن أن تقــوم حكومــة بورونــدي وشــركاؤها بالرصــد املــشترك 

 . لتقييم إسهاماهتم اخلاصة هبم يف اإلطار االستراتيجي
، وبنــاء علــى طلــب جملــس األمــن، قــّدم رئــيس  ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٦ويف  - ٢٨

 كــانون ١٩ويف . حلالــة الــسياسية يف بورونــديتــشكيلة بورونــدي إحاطــة جمللــس األمــن عــن ا 
، رّحب جملس األمن بعمل جلنة بنـاء الـسالم احلثيـث بـشأن بورونـدي،                ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

ــاء       ــة لإلطــار االســتراتيجي لبن مبــا يف ذلــك التوصــل مــع حكومــة بورونــدي إىل الــصيغة النهائي
ــه       ــع، وأعــرب اجمللــس عــن تطلع ــة الرصــد والتتّب ــسالم واعتمــاد آلي ــنفس روح  ال ــذها ب إىل تنفي

 )). ٢٠٠٧ (١٧٩١قرار جملس األمن (الشراكة 
، وافقــت تــشكيلة بورونــدي علــى خطــة عمــل ســنوية،    ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٦ويف  - ٢٩

اإليفـاء باالرتباطـات الـواردة يف اإلطـار االسـتراتيجي        ) أ: (ُتركز علـى جممـوعتني مـن األنـشطة        
ء السالم، وتقدمي املشورة إىل أصـحاب املـصلحة         رصد عملية بنا  ) ب(ويف آلية الرصد والتتبع؛     

ونظرا لعودة الالجئني من مجهورية ترتانيـا املتحـدة إىل البلـد، وإىل اآلثـار املتوقعـة             . ذوي الصلة 
لالحتياجات إىل موارد إضافية فقد قُّدم موعد انعقاد االجتماع املواضيعي املتعلق بالعثور علـى              

 .٢٠٠٨مايو / أيار٢٧د يف حلول مستدامة ملسائل األراضي لتنعق
، شــارك رئــيس تــشكيلة بورونــدي يف اجتمــاع  ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٣ و ٢٢ويف  - ٣٠

تـاون،   للمبعوثني اخلاصني إىل بوروندي، دعا إىل عقده فريق التيسري اجلنوب أفريقي يف كيـب             
ــا ــة الــسالم يف   ”ووافــق االجتمــاع علــى  . جنــوب أفريقي برنــامج عمــل للمــضي قــدما يف عملي

وبنــاء علــى التقريــر الــذي قدمــه رئــيس التــشكيلة عــن مــشاركته يف االجتمــاع،    . “ونــديبور
) PBC/2/BDI/7(أصدرت جلنة بناء السالم اسـتنتاجات وتوصـيات بـشأن احلالـة يف بورونـدي                

مرحبة باملشاركة اإلجيابية واملستمرة من جانب االحتاد األفريقي ومبادرة الـسالم اإلقليميـة مـن               
ورّحبــت جلنــة بنــاء الــسالم  . ب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي أجــل بورونــدي ومكتــ 

ــة فريـــق التيـــسري اجلنـــوب أفريقـــي حـــىت    ــانون األول٣١بتجديـــد واليـ ، ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـ
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وأصدرت توصيات ألصحاب املـصلحة يف عمليـة الـسالم مـن أجـل كفالـة جنـاح تنفيـذ اتفـاق              
ة بورونــدي وحــزب حتريــر شــعب  املــربم بــني حكومــ٢٠٠٦وقــف إطــالق النــار الــشامل لعــام 

 .  قوات التحرير الوطنية-اهلوتو 
، قام كـل مـن رئـيس تـشكيلة بورونـدي ورئـيس       ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ و ٢٨ويف   - ٣١

تشكيلة سرياليون بزيارة فريق البنك الدويل وصندوق النقد الدويل إلحاطتـهما علمـا بأهـداف               
وكانـت املناقـشة مـع      . دي وجلنـة بنـاء الـسالم      اإلطار االستراتيجي واألنشطة القائمة بني بورون     

صندوق النقد الدويل فرصة للوقوف علـى إسـهام رئـيس تـشكيلة بورونـدي يف تـسوية األزمـة                    
 وملناقـشة التعـاون احملتمـل يف متابعـة نتـائج االسـتعراض              ٢٠٠٧املتعلقة مبيزانيـة بورونـدي لعـام        

وكــذلك كانــت الزيــارة .  النمــوالــسادس حــىت إمتامهــا يف إطــار مرفــق احلــد مــن الفقــر وحتقيــق
فرصــة للرئيــسني إلجــراء مناقــشات، وللــدعوة، للــدعم مــن ممثلــي حكومــة الواليــات املتحــدة    

 . ألعمال جلنة بناء السالم مع التركيز على حالة البلدين كليهما
ــن   - ٣٢ ــرة م ــار١٥ إىل ١٠ويف الفت ــايو / أي ــن     ٢٠٠٨م ــن ســبعة أعــضاء م ــد م ، ســافر وف

وروندي يف بعثة ميدانيـة للحـصول علـى معلومـات مباشـرة عـن احلالـة                 تشكيلة بوروندي إىل ب   
على أرض الواقع، وال سيما عن املواجهات املتجددة بني قوات التحرير الوطنية التابعـة حلـزب          
حترير شعب اهلوتو وقوات الدفاع الوطين البورونـدي، عقـب هجمـات شـنتها قـوات التحريـر                  

، واخلـالف املـستحكم الـذي طـال أمـده يف الربملـان              ٢٠٠٨أبريـل   /الوطنية املذكورة يف نيـسان    
وكانت الزيارة فرصـة سـنحت السـتعراض األعمـال التحـضريية         . يف اجلزء األول من هذا العام     

ــراؤه يف      ــرر إج ــسنوي األول املق ــصف ال ــتعراض ن ــران٢٣لالس ــه / حزي ــز ٢٠٠٨يوني ، وتركي
وقـد انـضم إىل     . م يف بورونـدي   اهتمام اجملتمـع الـدويل أيـضا علـى اجلهـود املبذولـة لبنـاء الـسال                

مـايو  / أيـار  ٢٢ويف  .  ممـثلني عـن جلنـة بنـاء الـسالم يف بورونـدي             ١٠الوفد القادم من نيويـورك      
، وبناء على طلب من جملـس األمـن، قـدم رئـيس تـشكيلة بورونـدي إحاطـة إىل جملـس              ٢٠٠٨

 . األمن عن احلالة يف البلد
رة تفصيلية عن املوارد واملسامهات مـن        صو وثيقة تقدم  مكتب دعم بناء السالم      عممو - ٣٣

خمتلف أصحاب املصلحة يف عملية بناء السالم يف بوروندي، كيمـا يتـسىن لتـشكيلة بورونـدي       
من زيادة تركيز جهودها، وال سيما املبذولة يف جمايل حشد املوارد وتنـسيق الـدعم املقـدم مـن                   

ا يف التقريـر نـصف الـسنوي     وكـان رسـم صـورة تفـصيلية إسـهام         . اجملتمع الدويل إىل بوروندي   
 .ول عن تنفيذ اإلطار االستراتيجياأل
قد االستعراض نصف الـسنوي األول لتنفيـذ اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم يف                 وُع - ٣٤

ــدي يف  ــران٢٣بورون ــه / حزي ــه  تقييمــا ل االجتمــاع وأجــرى. ٢٠٠٨يوني ــذي أحرزت لتقــدم ال
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لحة اآلخــرون، علــى النحــو احملــدد يف  حكومــة بورونــدي وجلنــة بنــاء الــسالم وأصــحاب املــص  
ــار           ــع اإلط ــة رصــد وتتب ــصفوفة آلي ــراف، يف م ــع األط ــن مجي ــا م ــق عليه ــة املتف ــايري املرجعي املع

ــت ــص      االس ــتعراض ن ــن االس ــة ع ــر التوصــيات املنبثق ــدي، وأق ــسالم يف بورون ــاء ال  فراتيجي لبن
 .(PBC/2/BDI/9)السنوي لتنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي 

 
 تشكيلة سرياليون -جيم  

يف عامهــا الثــاين مــن العمــل مــع ســرياليون، ركــزت جلنــة بنــاء الــسالم علــى دعــم            - ٣٥
االنتخابات الوطنية والتحول إىل الدميقراطية، ووضع الصيغة النهائيـة إلطـار التعـاون مـن أجـل                  

ة واملـــاحنني بنــاء الـــسالم، وتوســـيع نطـــاق قاعـــدة املـــاحنني، وتعزيـــز الـــشراكات بـــني احلكومـــ 
 . بينهما والتنسيق

وعقب تلقي طلب من جملس األمن بتتبع التقـدم احملـرز ورصـد التطـورات احلاصـلة يف           - ٣٦
ــة يف ســرياليون يف     ــات الرئاســية والربملاني ــسابقة لالنتخاب ــرة ال ، ٢٠٠٧أغــسطس / آب١١الفت

 املوضـوع  عقدت تشكيلة سـرياليون ثالثـة اجتماعـات غـري رمسيـة واجتماعـا آخـر رمسيـا حـول          
ومشلت هذه االجتماعات مجيع أصحاب املصلحة الوطنيـة والدوليـة ووفـرت منتـدى              . املذكور

 .لطرح الشواغل وتقييم التقدم احملرز يف األعمال التحضريية لالنتخابات
، اعتمدت تشكيلة سرياليون إعالنـا صـدر عـن الـرئيس     ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢ويف   - ٣٧

 ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١١لربملانية اليت سـتجرى يف سـرياليون يف         بشأن االنتخابات الرئاسية وا   
(PBC/1/SLE/4)             وأحيل إىل اجلمعية العامة وجملس األمـن واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي ، .

هــذا وقــد رّحــب اإلعــالن بــاجلهود الــيت تبــذهلا حكومــة ســرياليون، ومنظومــة األمــم املتحــدة،   
ــدوليون يف التحــضري لالنتخابــات   وذكــر اإلعــالن أن االنتخابــات ُتمثّــل معلمــاً   . والــشركاء ال

حامساً لتوطيد السالم والدميقراطية يف سرياليون، وحث اإلعـالن أصـحاب املـصلحة علـى بـذل          
وشــجع . كــل جهــد ممكــن لكفالــة ســري االنتخابــات ســرياً ســلمياً ومتفقــاً مــع املعــايري الدوليــة   

ط اإلعــالم علــى التقيــد مبدونــة اإلعــالن، خباصــة، األحــزاب الــسياسية وأنــصارها وممثلــي وســائ
قواعد سلوك األحزاب السياسية ومدونة قواعد سلوك وسـائط اإلعـالم وعلـى تأييـد مـشاركة                 

ــشباب يف االنتخابـــــات  ــساء والـــ ــة الـــــيت أجريـــــت يف   . النـــ وكانـــــت االنتخابـــــات الالحقـــ
ســبتمرب / أيلــول٥أغــسطس واالنتخابــات الرئاســية يف دورة التــصفية الــيت جــرت يف   /آب ١١
تقال السلمي للسلطة من قائد إىل قائد آخر منتخب دميقراطياً اجنـازاً الفتـاً لألنظـار حققـه                واالن

 .شعب سرياليون
، قام رئيس تـشكيلة سـرياليون       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ إىل   ٩ويف الفترة من     - ٣٨

ة بنـاء   بزيارة سرياليون لالجتماع باحلكومـة املنتخبـة حـديثاً وملناقـشة سـبل حمـددة تـستطيع جلنـ                  
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الــسالم أن تــدعم، مــن خالهلــا اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل إحــالل الــسالم وحتقيــق  
وخالل تلك الزيـارة، مت التـشديد علـى ضـرورة وضـع       . املصاحلة الوطنية واالنتعاش االقتصادي   

وخلـص املـشاركون    . الصيغة النهائيـة إلطـار التعـاون مـن أجـل بنـاء الـسالم حبلـول هنايـة العـام                    
لزيارة إىل أنه ينبغي للجنـة بنـاء الـسالم النظـر أيـضاً يف إضـافة قطـاع الطاقـة ليكـون بـذلك                ا يف

أولويــة مــن األولويــات، عــالوة علــى جمــاالت بنــاء الــسالم احملــددة مــسبقاً علــى أهنــا جمــاالت      
أولويــة، أال وهــي احلكــم الرشــيد؛ وتــشغيل الــشباب ومتكينــهم؛ وإصــالح قطــاع األمــن؛  ذات

 .دل، وبناء القدراتوإصالح قطاع الع
ــة،     - ٣٩ ــاع الطاقــ ــرياليون لقطــ ــا تــــشكيلة ســ ــيعية الــــيت أجرهتــ وخــــالل املناقــــشة املواضــ
حكومة سرياليون جلنة بناء الـسالم إىل حـشد املزيـد مـن املـوارد ومـن االلتزامـات لـدعم                دعت

 استجابة احلكومة العاجلة ألزمة الطاقـة والسـتراتيجية متوسـطة األجـل لقطـاع الطاقـة، منوهـة                 
 . بأن الطاقة متثل عنصراً حامساً يف تلبية مجيع متطلبات بناء السالم األخرى

ديسمرب، اعتمدت جلنة بنـاء الـسالم وحكومـة سـرياليون إطـاراً      / كانون األول١٢ويف   - ٤٠
ــسالم     ــاء ال ــن أجــل بن ــاون م ــة     . (PBC/2/SLE/1)للتع ــر اخلارجي ــانغورة، وزي ــب ب ــت زين ومثل
ليون يف االجتمــاع الــذي اعتمــد إطــار التعــاون املــذكور،       والتعــاون الــدويل، حكومــة ســريا   

 على أن حكومـة سـرياليون ملتزمـة التزامـاً كـامالً بتنفيـذ إطـار بنـاء الـسالم وعلـى أن             فشددت
. تنفيــذ بعــض االلتزامــات يقتــضي أن تؤخــذ يف احلــسبان نتــائج االســتعراض اجلــاري للدســتور  

اإلطار املذكور أعمال جلنـة بنـاء الـسالم         وشدد مجيع أصحاب املصلحة على ضرورة أن ُيوجَّه         
واحلكومــة وذلــك بتــسليط الــضوء علــى التحــديات الرئيــسية الــيت تواجــه عمليــة بنــاء الــسالم     

االستراتيجيات وااللتزامات الوطنية القائمة حالياً، وعلى كفالـة تنفيـذمها يف حينـهما تنفيـذاً                يف
عــاون ســرياليون مــع جلنــة بنــاء الــسالم وشــدَّدوا أيــضاً علــى ضــرورة أن يكفــل اإلطــار ت. فعــاالً
وقطعــت جلنــة بنــاء الــسالم . أســاس امللكيــة الوطنيــة واملــساءلة املتبادلــة واســتمرار العمــل  علــى
نفسها التزاماً بتعزيز احلوار وتقوية الشراكات بني سـرياليون وشـركائها الـدوليني وحـشد              على

ديـسمرب  / كـانون األول  ١٤ويف  . مموارد إضافية لتعزيز اجلهود املبذولة من أجـل توطيـد الـسال           
، وبناًء على طلب مـن جملـس األمـن، قـدم رئـيس تـشكيلة سـرياليون إحاطـة إىل جملـس                     ٢٠٠٧

 . األمن عن التقدم احملرز يف ذلك الصدد
ومع االعتماد النـاجح لإلطـار املـذكور، ركـزت أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم علـى ثالثـة                       - ٤١

االلتزامــات الــواردة يف اإلطــار، وتوســيع قاعــدة املــاحنني تــوفري الــدعم لتنفيــذ : أهــداف رئيــسية
سرياليون، وإطالق أنشطة جديدة أو توسيع نطاق األنشطة القائمة يف جمـاالت بنـاء الـسالم            يف

 .ذات األولوية
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، وافقت سرياليون على خطة عمـل حلـشد املـوارد           ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٧ويف   - ٤٢
ق، قام رئيس التـشكيلة بزيـارة إىل واشـنطن العاصـمة ولنـدن      ويف وقت الح  . والتوعية والدعوة 

ــشآت       ــاص واملنـ ــاع اخلـ ــي القطـ ــع ممثلـ ــات مـ ــد اجتماعـ ــاي، وعقـ ــرلني والهـ ــسيل وبـ وبروكـ
. واملؤســسات املاليــة الدوليــة إلذكــاء الــوعي باإلطــار وحلــشد الــدعم الــسياسي واملــايل لتنفيــذه 

 مــن خــالل رســالة مــشتركة وكــذلك أحيــل اإلطــار إىل مجيــع أصــحاب املــصلحة ذوي الــصلة 
 . وجهتها وزيرة اخلارجية والتعاون الدويل يف سرياليون ووزير التعاون اإلمنائي يف هولندا

وإضــافة إىل الــدعوة وحــشد املــوارد، ركــزت تــشكيلة ســرياليون يف النــصف األول        - ٤٣
ــن ــام  مـ ــذ       ٢٠٠٨عـ ــة وتنفيـ ــالس احملليـ ــات اجملـ ــدعم النتخابـ ــدمي الـ ــسأليت تقـ ــى مـ ــضاً علـ  أيـ
وأسفرت االجتماعـات الـيت عقـدهتا تـشكيلة سـرياليون،           . الطوارئ اخلاصة بقطاع الطاقة    ةخط
، بــشأن موضــوع االنتخابــات احملليــة وقطــاع  ٢٠٠٨مــارس / آذار١٨فربايــر و /شــباط ١٤يف 

الطاقــة، عــن توجيــه نــداء قــوي لإلســهام يف صــندوق ســلة األمــوال لالنتخابــات احملليــة التــابع    
 مليـون دوالر    ١٣اإلمنـائي، مـن أجـل سـد الفجـوة التمويليـة الـيت تنـاهز                 لربنامج األمم املتحدة    

 . دوالرات الواليات املتحدة من
، اضــطلع رئــيس التــشكيلة هبمــة    ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٥ إىل ٢١ويف الفتــرة مــن   - ٤٤

ــحاب        ــستوى ألصـــ ــة املـــ ــشاورة الرفيعـــ ــضري للمـــ ــار وللتحـــ ــذ اإلطـــ ــة تنفيـــ ــشة حالـــ ملناقـــ
مـــــايو / أيـــــار١٩لـــــسنوي لإلطـــــار املقـــــرر إجـــــراؤه يف ولالســـــتعراض نـــــصف ا املــــصلحة 

وســــلطت زيــــارة رئــــيس التــــشكيلة الــــضوء .  علــــى التــــوايل٢٠٠٨يونيــــه /حزيــــران ١٩ و
ــى ــذ اإلطــار، وال ســيما       عل ــدم احملــرز والتحــديات القائمــة يف تنفي ــستجدة والتق التطــورات امل
الطاقة، وانتخابـات   جماالت إصالح قطاعي العدل واألمن، ومكافحة الفساد، وتنمية قطاع           يف

ــة ــار٧ويف . اجملــالس احمللي ــاًء علــى طلــب مــن جملــس األمــن، قــام رئــيس    ٢٠٠٨مــايو / أي ، وبن
التشكيلة بتقدمي إحاطـة جمللـس األمـن عـن التطـورات املـستجدة يف سـرياليون، وقـدم توصـيات                     

 . بشأن استمرار الوجود املتكامل لألمم املتحدة يف سرياليون
، مجعــت مــشاورة رفيعــة املــستوى ألصــحاب املــصلحة      ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٩ويف  - ٤٥
أعــضاء مــن حكومــة ســرياليون وكبــار ممثلــي الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة والقطــاع      بــني

وكانت األهداف الرئيسية للمشاورة هي حشد الـدعم لتنفيـذ اإلطـار،            . اخلاص واجملتمع املدين  
م القائمــة، وتوســيع نطــاق قاعــدة وبــدء شــراكات جديــدة وتــوفري الــدعم ملبــادرات بنــاء الــسال

ونظـر االجتمـاع أيـضاً يف التحـديات الـيت تواجـه إقامـة شـراكات               . املاحنني من أجـل سـرياليون     
ويف األفكــار املبتكــرة حلــشد املــوارد، مــن مثــل اســتخدام التمويــل التجميعــي واالســتراتيجيات  



A/63/92 
S/2008/417  
 

08-40188 13 
 

م صلة أو زيـادة دعمهـ     وأعرب عدد من أصحاب املصلحة عن التزاماهتم مبوا       . القطاعية الشاملة 
 .لسرياليون مبا يتفق مع اإلطار

ــرة مــن       - ٤٦ ــسرياليون يف الفت ــرين ل ــق زائ ــى رأس فري ــشكيلة عل ــيس الت  ٦ إىل ١وكــان رئ
يونيه طلباً ملعلومات مباشرة عن التقدم احملرز يف تنفيذ اإلطـار وللتحـضري لالسـتعراض               /حزيران

 . نصف السنوي املقبل
، أجرت تشكيلة سرياليون االستعراض نصف الـسنوي        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٩ويف   - ٤٧

األول لتنفيذ إطار التعاون لبناء السالم يف سرياليون، وأقرت االسـتنتاجات والتوصـيات املنبثقـة               
ــرياليون        ــسالم يف ســ ــاء الــ ــاون لبنــ ــار التعــ ــذ إطــ ــسنوي لتنفيــ ــصف الــ ــتعراض نــ ــن االســ عــ

(PBC/2/SLE/8). 
 

  بيساو-تشكيلة غينيا  -دال  
جملـس   ، قـام ٢٠٠٧يوليه / متوز١١ بيساو يف    - من رئيس وزراء غينيا      ناء على طلب  ب - ٤٨

، بإحالة البلد إىل جلنة بناء الـسالم، وطلـب إليهـا            ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١األمن، يف   
قــدرة احلكومــة علـــى إنــشاء رقابــة وإدارة فعــاليتني لألمــوال العامـــة       ) أ: (إبــداء مــشورهتا يف  

) ب( العــام، مبــا يف ذلــك سياســات وبــرامج فعالــة ملكافحــة الفــساد؛  وإصــالح شــامل للقطــاع
اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة واجملتمع الدويل الستحداث نظـم أمنيـة فعالـة قابلـة للمـساءلة                 

علـى أن ُتوضـع يف احلـسبان املخـاطر الـيت      . مستدامة ولتعزيز استقالل القـضاء وسـيادة القـانون       
التطـوير املتواصـل   ) ج(واجلرميـة املنظمـة ، علـى وجـه اخلـصوص؛        ُيشكلّها االجتـار باملخـدرات      

كمــا . ٢٠٠٨للمــساءلة الدميقراطيــة واألعمــال التحــضريية لالنتخابــات الــيت ســُتجرى يف عــام  
 . يوما٩٠ًطلب جملس األمن إىل جلنة بناء السالم تقدمي مشورة أولية يف غضون 

، قـــام رئـــيس تـــشكيلة ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٥ إىل ٢٣ويف الفتــــــرة مــــــــن  - ٤٩
 بيساو مبهمة استطالعية يف بيـساو هبـدف تكـوين انطباعـات مباشـرة عـن احلالـة هنـاك                      - غينيا

 .وإقامة اتصاالت ميدانية مع احلكومة وسائر أصحاب املصلحة
ــر / شــباط٢٠ويف  - ٥٠ ــيس وزراء      ٢٠٠٨فرباي ــا كــايب، رئ ــارتينو داف ــد يرأســه م ــام وف ، ق
إلغاء حكمـه أمـام جلنـة بنـاء الـسالم، خلـص فيهـا أولويـات بنـاء الـسالم لـدى                    بيساو، ب  - غينيا

توطيـد سـيادة    ) ب(إصـالح اإلدارة العامـة؛      ) أ: (حكومته والتحديات اليت تعترضها يف ما يلي      
القانون وإصـالح القطـاع األمـين، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم للنظـام االنتخـايب، وتقـدمي الـدعم                       

لعـسكريني وأفـراد الـشرطة وإعـادة إدمـاجهم وإعـادة إحلـاقهم، ومجـع          لنظام القضاء؛ وتسريح ا   
ــام؛       ــة باأللغ ــراءات املتعلق ــة، واإلج ــلحة اخلفيف ــصغرية واألس ــلحة ال ــع مــستوى  ) ج(األس ورف
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وتقـدمي الـدعم للجماعـات الـضعيفة،        ) د(التدريب التقين املهين وزيادة فرص العمـل للـشباب؛          
جتماعيــة وتنميــة رأس املــال البــشري يف قطــاع  مبــا يف ذلــك ســبل احلــصول علــى اخلــدمات اال 

ومت التـشديد   . التعليم، وتعزيز رأس املال البشري، وإدخال حتسينات على أداء املراكز الـصحية           
وقدم رئـيس   . وال سيما يف قطاع الطاقة    . على إنعاش االقتصاد وإعادة تأهيل اهلياكل األساسية      

ريقيــة اخلارجــة مــن الــصراعات إحاطــة عــن  الفريــق االستــشاري املخــصص املعــين بالبلــدان األف 
 بيـساو باإلمجـاع   -وقررت تشكيلة غينيـا  . خربات وأعمال الفريق االستشاري أثناء االجتماع  

ــسالم      يف االجتمــاع إعــالن أن  ــاء ال ــستحق احلــصول علــى دعــم مــن صــندوق بن ــد ي ويف . البل
يو، يف اجتمـاع     بيـساو، عـن طريـق وصـلة بالفيـد          -فرباير، شارك وزير دفاع غينيـا       /شباط ٢٧

 بيـساو، وقـام خـالل ذلـك االجتمـاع بتقـدمي عـرض مفـصَّل ألولويـات                   -عقدته تشكيلة غينيا    
البلــد يف جمــال إصــالح قطــاع األمــن، وال ســيما ضــرورة تقــدمي املــساعدة لتحــسني األحــوال      

 .طريق جتديد الثكنات العسكرية املعيشية للجنود، مبا يف ذلك عن
ــارس / آذار٢٠ويف  - ٥١ ــدويل      ،٢٠٠٨م ــك ال ــي البن ــار ممثل ــشكيلة بكب ــيس الت ــع رئ  اجتم
واشنطن العاصمة السـتطالع ُسـُبل تعزيـز تنـسيق اجلهـود املبذولـة بـني البنـك الـدويل وجلنـة              يف

ــسالم  ــاء ال ــسالم        . بن ــاء ال ــة بن ــدويل ســيأخذ أعمــال جلن ــأن البنــك ال ــشكيلة ب ــيس الت ــاد رئ وأف
 .حسبانه يف التخطيط املقبل لرباجمه لذلك البلد يف
، تلقى جملس األمن التقرير األخـري الـصادر عـن األمـني             ٢٠٠٨مارس  /ويف أواخر آذار   - ٥٢

 بيــساو واألنــشطة الــيت اضــطلع هبــا مكتــب دعــم بنــاء الــسالم يف   -العــام عــن احلالــة يف غينيــا  
 بيساو، وقدَّمت رئيسة التشكيلة إىل جملس األمن، بناًء علـى طلبـه، شـفهياً اجلديـد مـن                - غينيا

 بيــساو يف  -ت عــن التقــدم الــذي أحرزتــه أعمــال جلنــة بنــاء الــسالم بــشأن غينيــا          املعلومــا
، وعلى حنو منفصل، كتبت رئيـسة التـشكيلة إىل رئـيس جملـس األمـن                ٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٦

، بنـاًء  (A/62/768-S/2008/208)ناقلة إليـه النتـائج األوليـة الـيت خلـصت إليهـا جلنـة بنـاء الـسالم                   
 بيــساو، وعلــى الوثــائق الــيت أعــدَّها  -الــيت قامــت هــي هبــا يف غينيــا  علــى املهمــة االســتطالعية 

وقُـدَّمت  .  بيـساو -مكتب دعم بناء السالم، وعلى املناقشات األولية اليت أجرهتا تشكيلة غينيا     
ــا         ــسالم يف غيني ــاء ال ــرات يف جمــال بن ــوارد والثغ ــا رســم صــورة عــن امل ــة عنواهن ــساو -وثيق  بي

 إىل تـشكيلة    (PBC/2/GNB/5) بيـساو    -ية عن الوضع يف غينيا      ومذكرة معلومات أساسية حتليل   
، علـى التـوايل، هبـدف اإلسـهام         ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٤فرباير و   / شباط ١٣  بيساو يف  -غينيا  

وقـد مت حتـديث الوثيقـة األخـرية يف          . يف تنسيق اجلهود اليت يبـذهلا املـاحنون وأصـحاب املـصلحة           
 كيما متثّل مبادرات التعاون اإلضـافية الـيت         “ حية وثيقة”، وستكون مبثابة    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

 . بيساو-تطلق دعماً لغينيا 



A/63/92 
S/2008/417  
 

08-40188 15 
 

 إلطــار اســتراتيجي لبنــاء الــسالم يف  ا إمجاليــا بيــساو خمططــ-وناقــشت تــشكيلة غينيــا  - ٥٣
وتعكــف .  بيــساو للتعليــق عليــه-كومــة غينيــا  يف وقــت الحــق إىل ح بيــساو، وقدمتــه- غينيــا
مــة اآلن علــى وضــع مــشروع لإلطــار االســتراتيجي بالتــشاور مــع اجلهــات الفاعلــة ذات  واحلك

ومن املتوقع أن يوضع مشروع لإلطار االسـتراتيجي يف         .  بيساو ويف نيويورك   -الصلة يف غينيا    
 .٢٠٠٨يوليه / بيساو حبلول متوز- غينيا أن توافق عليه تشكيلةصيغته النهائية و

، اضطلعت جلنـة بنـاء الـسالم مبهمـة يف        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١ إىل   ٦ويف الفترة من     - ٥٤
طـار  إل بيساو ملواصلة احلوار مع احلكومة وأصحاب املصلحة الدوليني اآلخرين بـشأن ا            -غينيا  

واجتمــع الوفــد مــع ممثلــي احلكومــة علــى شــىت املــستويات، مبــا يف ذلــك    . االســتراتيجي للبلــد
ــا يف ذلـــك القطـــاع اخلـــاص، والـــسلك  األحـــزاب الـــسياسية، واجلـــيش؛ واجملتمـــع املـــدين  ، مبـ

وزار الوفد أيضا عددا مـن املواقـع يف داخـل بيـساو             . الدبلوماسي وفريق األمم املتحدة القطري    
كمـا أن   . وخارجها، مما يبني بعض التحديات الرئيسية اليت يواجهها البلد يف جمال بناء الـسالم             

، وهي اللجنة الـيت أنـشئت لإلنفـاق مـن         الوفد حضر حفل أداء اللجنة التوجيهية الوطنية اليمني       
 بيـساو واألمـم املتحـدة، ويوجـد     -صندوق بناء السالم، اليت يشترك يف رئاستها حكومة غينيا  

فيها ممثلـون عـن وزارات حكوميـة وصـناديق وبـرامج تابعـة لألمـم املتحـدة ، وشـركاء ثنـائيني                       
 .ومتعددي األطراف عن اجملتمع املدين

ى اخلطـة املؤقتـة لألولويـات، خـصص األمـني العـام مظـروف متويـل                 وعقب املوافقة عل   - ٥٥
 بيــساو يف إطــار مــن صــندوق بنــاء  - ماليــني مــن دوالرات الواليــات املتحــدة لغينيــا  ٦قــدره 
وكــان مبلــغ الدفعــة األوىل، الــذي جــاء دعمــا ملــشاريع يف ميــادين الــشرطة القــضائية   . الــسالم

هـو القـسط األول مــن أمـوال صـندوق بنــاء     وثكنـات اجلـيش وتـشغيل الــشباب واالنتخابـات،     
. وستخصص قسط آخر عقب اعتمـاد االطـار االسـتراتيجي         .  بيساو -السالم املخصصة لغيبنا    

 بيــساو البــدء بنــهج ذي  -وقــد جــاء التخــصيص األســبق لألمــوال وفقــا لقــرار تــشكيلة غينيــا   
جـــل ركيـــز علـــى نـــواتج قـــصرية األ مـــسارين، يـــضم جهـــود التخطـــيط االســـتراتيجي مـــع الت 

 .إجنازها ميكن
 

 مل املعين بالدروس املستفادةاالع فريقال -هاء  
أُنــشئ الفريــق العامــل املعــين بالــدروس املــستفادة مــن أجــل حتليــل أفــضل املمارســات     - ٥٦

ومــا زال اهلــدف الــذي يــسعى الفريــق . والــدروس املتعلقــة مبــسائل بنــاء الــسالم البالغــة األمهيــة 
اء مــداوالت جلنــة بنــاء الــسالم بــشأن البلــدان املوضــوعة علــى  العامــل إىل حتقيقــه يتمثــل يف إثــر

وإضافة إىل جذب املمارسني اخلرباء وحمللي السياسات العامة من أجـل العمـل             . جدول أعماهلا 
مع جلنة بناء السالم، ما أنفك الفريق العامل يفيد أيضا من الدراسة الفنية للدول األعضاء الـيت                 
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ــها   ــة مــا بعــد انت ــه،  . ء الرتاعــات، خــربات ذات صــلة اكتــسبت، يف مرحل ويف تنظــيم اجتماعات
اعتمد الفريق العامل على خربات طائفة من اجلهات الفاعلة الدوليـة والوطنيـة، مبـا فيهـا طائفـة               

 . البحثيةتمن تلك املوجودة على صعيد منظومة األمم املتحدة، اجملتمع املدين واملؤسسا
الم، عقـد الفريـق العامـل مثانيـة اجتماعـات غـري             وخالل الدورة الثانية للجنـة بنـاء الـس         - ٥٧

تـصميم ورصـد    ) أ: (رمسية ركز فيها علـى الـدروس واملمارسـات احلـسنة ذات الـصلة مبـا يلـي                 
القيــود املفروضــة علــى ) ب(األطــر االســتراتيجية لبنــاء الــسالم يف الــدول ذات الوضــع اهلــش؛  

التحـديات الـيت تواجـه احلكـم        ) ج(اع؛  القدرات املالية يف البلدان اليت متـر مبرحلـة مـا بعـد الـرت              
فـرص تعزيـز مـشاركة املـرأة يف بنـاء           ) د(احمللية والالمركزية يف سياقات ما بعـد انتـهاء الـرتاع؛            

األخطار النامجة عن اإلخفـاق يف معاجلـة        ) و(تعزيز العدل يف األوقات االنتقالية؛      ) هـ(السالم؛  
التــرابط مــا بــني البيئــة واملــوارد  ) ز( الــرتاع؛ التــشرد احمللــي بفعاليــة يف ســياقات مــا بعــد انتــهاء 

 .الطبيعية والرتاعات وبناء السالم
واستهدف الفريق العامل يف نتائجه التحليلية وتوصياته السياساتية أعمـال التـشكيالت      - ٥٨

ووزعت ورقات اإلحاطـات ومـوجزات الرؤسـاء الـصادرة عـن دورات             . اخلاصة ببلدان حمددة  
اق واسع، يف جمتمـع األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم، مبـا يف ذلـك التوزيـع                    الفريق العامل، على نط   

عن طريق املوقع الشبكي للجنة بناء السالم، وجمتمع املمارسني يف جمال بنـاء الـسالم، ومبـادرة                 
 .بناء السالم اليت ينفذها برنامج السياسات اإلنسانية وحبوث الرتاعات

، السـتعراض عـام     ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٢ وكرس اجتماع عقده الفريق العامـل يف       - ٥٩
 حـىت اليـوم يف اطـار املنظـوم األعـم            جـرى جتميعهـا   للمبادئ الرئيسية وألفضل املمارسـات الـيت        

، قــدم رئــيس الفريــق العامــل تقريــرا إىل اللجنــة  ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ١٩ ويف .الــسالم لبنــاء
 .يونيه/حزيران ١٢التنظيمية يشمل نتائج االجتماع املعقود يف 

 
 صندوق بناء السالم -ثالثا  

، سـجل صـندوق بنـاء الـسالم تربعـات معقـودة قـدرها               ٢٠٠٨مارس  /حىت شهر آذار   - ٦٠
 مليونا من دوالرات الواليات املتحدة، وهذا مبلغ يفوق املبلـغ املـستهدف أصـال وقـدره                 ٢٦٧
وقاعـدة  ويشهد الـدعم العـام القـوي للـصندوق،          .  مليونا من دوالرات الواليات املتحدة     ٢٥٠

 ماحنــا جديــدا، مــا زالــوا يقــدمون  ١٩ ماحنــا، مبــن فــيهم ٤٥املــاحنني املتعــددين لــه، الــيت تــضم  
 . ، على التزام أكيد ومتواصل ببناء السالم٢٠٠٧يونيه /تربعات منذ حزيران

وحسب تقارير مكتب دعم بناء الـسالم، جيـري تنفيـذ مـشاريع صـندوق بنـاء الـسالم                    - ٦١
ــدي وســرياليون،   ــام    يف بورون ــا يف ع ــوال مت توفريه ــاريف  ٢٠٠٦باســتخدام أم ــار مظ ، يف اط
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ــة قــدرها  ــا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ٣٥قطري ، أنفــق ٢٠٠٨مــايو /وحــىت أيــار.  مليون
 مـشروعا موافقـا عليـه يف        ١٥ مليونا من دوالرات الواليـات املتحـدة، علـى           ٢٧,٩جمموعه   ما

ــد ــو ال  يبورونـ ــى النحـ ــة علـ ــات ذات األولويـ ــايل يف القطاعـ ــن  : تـ ــاع األمـ ــة؛ ٤٦قطـ  يف املائـ
 يف املائة؛ ومـسائل املمتلكـات       ٧,٩ يف املائة؛ وحقوق اإلنسان      ٤٣الدميقراطية واحلكم الرشيد    

 مليونا مـن دوالرات الواليـات   ١٥,٧ويف سرياليون أنفق ما جمموعه .  يف املائة٢,٥واألراضي  
قطاعـا  : يـة علـى النحـو التـايل        مـشاريع موافـق عليهـا يف القطاعـات ذات األولو           ٧املتحدة على   

 يف املائـــة؛ والدميقراطيـــة ٢٥,٥ يف املائـــة؛ تـــشغيل الـــشباب ومتكينـــهم ٦٤,٥العـــدل واألمـــن 
 . يف املائة١٠واحلكم الرشيد؛ 

وإضافة إىل بوروندي وسرياليون، اللـتني أعلنتـا أهليتـهما لتلقـي الـدعم مـن الـصندوق                   - ٦٢
 بيــساو خمصــصات أوليــة قــدرها    -لقــت غينيــا  خــالل الــدورة األوىل للجنــة بنــاء الــسالم، ت    

ماليني من دوالرات الواليات املتحدة لتلبية أولوياهتا العاجلة يف جمال بناء السالم، مبـا يتفـق                 ٦
وميكن هذا النهج مـن ختـصيص متويـل الحـق دعمـا خلطـة شـاملة ذات                  . وخطة أولوياهتا املؤقتة  

 . بيساو-ي لبناء السالم يف غينيا أولوية، ينبغي مواءمتها مع اطار العمل االستراتيج
ــني        - ٦٣ ــات القائمــة ب ــز فهــم العالق ــصندوق وتعزي ــة ال ويف مــسعى لتحــسني شــفافية عملي

الصندوق وجلنة بناء السالم، أرست اللجنة ممارسة يتوىل مبوجبها مكتب دعم بناء الـسالم، يف               
تــادة الــيت يقــدمها اجتماعاتــه غــري الرمسيــة، تقــدمي إحاطــات فــصلية، فــضال عــن اإلحاطــات املع 

وما انفـك اعـضاء جلنـة       . املكتب املذكور إىل صندوق بناء السالم عن وضعه املايل وأدائه املايل          
بنــــاء الــــسالم يناقــــشون عمليــــات الــــصندوق يف مناســــبات عــــدة، وقــــد اســــتطلعوا هنجــــا   

ويعـد النـهج ذو املـستويني املـستحدث     . لتحسني أوجه التداؤب بـني اللجنـة والـصندوق         خمتلفة
 بيساو ابتكارا هاما يف ذلك الصدد، وسيكفل هـذا النـهج أن خيـضع خطـة األولويـات                   - ينيالغ

يف إطار الصندوق ملواءمة أفضل مع إطار العمل االستراتيجي الذي هو قيد املناقـشة يف اللجنـة                 
وسوف يقدم األمني العام تقريرا شامال عن عمل الصندوق يف سـنته الثانيـة إىل اجلمعيـة        . حاليا
 .ة يف دورهتا الثالثة والستنيالعام

 
 املالحظات وسبل املضي قدما -رابعا  

ــاء         - ٦٤ ــة بن ــة للجن ــشكيالت احلالي ــد أحــرز يف الت ــدما ق ــه أن تق ــسلم ب ــن امل يف حــني أن م
السالم، على النحو الوارد يف الفرع الثاين أعاله، فان التحديات الناشـئة الـيت تواجـه جلنـة بنـاء                    

ة وهادفــة تبــذهلا أعــضاء اللجنــة وشــركاؤها واجلهــات الفاعلــة   الــسالم تتطلــب جهــودا إضــافي 
هــذا وســتختط اللجنــة ســبيل مــسريهتا إىل . الرئيــسية داخــل منظومــة األمــم املتحــدة وخارجهــا 
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األمام يف عملها احلثيث مع البلدان املدرجة على جـدول أعماهلـا ويف حتقيـق مزيـد مـن الـصقل        
 .لدورها مع قيمتها املضافة

 
 استراتيجيات متكاملة لبناء السالمتوفري  -ألف  

ــا متواصــال،          - ٦٥ ــا اهتمام ــد نظره ــيت هــي قي ــدان ال ــالء البل ــسالم إي ــاء ال ــة بن واصــلت جلن
انفكت اللجنة تنهمك يف دعم اجلهود الوطنية املبذولة يف جمـاالت احلـوار واملـصاحلة وبنـاء              وما

ــسان     ــصادي وحقــوق اإلن ــع  و. القــدرات وإصــالح املؤســسات واإلنعــاش االقت زاد التفاعــل م
اللجنة تعزيز فكرة امللكية الوطنية واملـساءلة املتبادلـة وشـراكة اجملتمـع الـدويل، والقيـام يف ذات                   

وتعتـزم جلنـة    . الوقت بتشجيع احلوار مـا بـني أصـحاب املـصلحة الـوطنيني والـشركاء الـدوليني                
 وبتوطيـد جهودهـا     بناء السالم زيادة تعزيـز مكانتـها بالتأسـيس علـى تلـك اإلجنـازات اإلجيابيـة                

 .املبذولة يف البلدان اليت هي قيد نظرها
لقــد أثبتــت فكــرة االســتراتيجية املتكاملــة لبنــاء الــسالم أهنــا أداة مرنــة وعمليــة لتيــسري    - ٦٦

احلـوار الـسياسي ولتحليــل مـصادر الـرتاع ولتعزيــز التنـسيق فيمـا بــني اجلهـات الفاعلـة الوطنيــة         
ويف هـذا الـصدد، ويف مـسعى لزيـادة     .  ولرصـد التقـدم احملـرز   والدولية الرئيسية، وحلشد املوارد   

تعزيز فعالية وكفـاءة هـذه االسـتراتيجية، سـتقوم جلنـة بنـاء الـسالم، عنـد الـضرورة، بـالنظر يف                  
إضفاء املزيد من التحسني على فكرة االستراتيجية املتكاملة لبنـاء الـسالم فـضال عـن اخليـارات                  

ويف هذا الصدد، ميكن تطويع هذه الفكرة مبا يتناسـب          . لاألخرى لألعمال األخرى يف املستقب    
مــع طائفــة واســعة مــن أوضــاع قطريــة حمــددة وينبغــي لــبعض اخلــصائص املــشتركة، يف أحــسن  

عملية تـشاورية تقـوم علـى أسـاس مبـدأ امللكيـة الوطنيـة؛               ) أ: (حاالهتا، أن تضم العناصر التالية    
ض كــل مــن األبعــاد الــسياسية واألمنيــة هنجــا متكــامال يكفــل أن يعــزز بــدال مــن أن يقــو )ب(

حتديد مجيع أصحاب املصلحة حتديدا وثيقا ألولويـات والتزامـات بنـاء    ) ج(واإلمنائية األخرى؛  
آلية رصد واستعراض بقيادة وطنية علـى أسـاس مؤشـرات حمـددة وقابلـة               ) د(السالم الرئيسية؛   

املتفـق عليهـا فـضال عـن النكـسات          للقياس وحمددة زمنيا بتقييم التقدم احملرز صوب االلتزامات         
االتساق مع أطـر العمـل االسـتراتيجية الوطنيـة القائمـة، مـن مثـل        ) هـ(احلاصلة يف هذا الصدد؛    

ورقات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر؛ وسـبل دعـم القـدرات الوطنيـة علـى بنـاء الـسالم وتعزيـز                         
 .فعالية املساعدة املقدمة

فيذ االستراتيجية املتكاملـة لبنـاء الـسالم، بقيـت     وخالل مجيع مراحل عملية صياغة وتن  - ٦٧
جلنة بناء السالم مدركـة ألمهيـة عمليـة رسـم صـورة الواقـع القـائم، وال سـيما كوسـيلة حامسـة             

وستواصـل اللجنـة، مبـساعدة      . للوقوف على الثغرات يف اجلهود املبذولة حلشد املوارد وتعبئتـها         
الـدعم املـستمر ألنـشطة بنـاء الـسالم يف           من مكتب دعـم بنـاء الـسالم، إجـراء البحـوث بـشأن               

ويف هذا الـصدد، تالحـظ اللجنـة ضـرورة أن تقـدم األمانـة العامـة                 . البلدان اليت هي قيد نظرها    
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الدعم لعملية رسم صورة الواقع القائم يف البلدان اليت هي قيد نظرها، وهي تـدعو أيـضا مجيـع          
هـا ووكاالهتـا واملنظمـات اإلقليميـة       أصحاب املصلحة، وال سيما صناديق األمـم املتحـدة وبراجم         

ودون اإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية وسائر الشركاء الثنائيني، وخباصـة أولئـك املنـهمكني          
بالقيام بأعمال بنشاط يف البلدان اليت هي قيد نظرهـا، لتقـدمي املعلومـات ذات الـصلة مـن دون                    

 .إبطاء ملكتب دعم بناء السالم يف ذلك الصدد
 

 حشد املوارد وتعزيز التنسيق -باء  
ســـلمت جلنـــة بنـــاء الـــسالم باألمهيـــة احلامســـة للمـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة وللتجـــارة  - ٦٨

وممـا يبعـث علـى الطمأنينـة لـدى          . واالستثمار يف البلدان اليت متر مبرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع              
دوا التزامـاهتم حنـو البلـدان الـيت     اللجنة أن عددا من الـشركاء الثنـائيني املمـثلني يف اللجنـة قـد زا         

ــدا    ــدأوا التزامــا جدي ــد نظرهــا أو ب ــة تطــوير أســاليب حلــشد املــوارد    . هــي قي وستواصــل اللجن
والوسائل ذات الـصلة الدوليـة واحملليـة، مـن مثـل عمليـة رسـم صـورة الواقـع القـائم يف مرحلـة                         

 .مبكرة وآليات الرصد والتتبع املنتظم
استخدام املوارد بطريقة متكاملة، مبـا يف ذلـك املـوارد احملليـة            الحظت اللجنة أنه يتعني      - ٦٩

واخلارجية والعامة واخلاصة واملاليـة وغـري املاليـة، ويـتعني احلـصول عليهـا مـن مـاحنني تقليـديني                     
، نظـرت اللجنـة التنظيميـة يف دور القطـاع اخلـاص يف              ٢٠٠٨ففي أوائل عام    . وماحنني ناشئني 

احملتمـل يف تقـدمي الـدعم املـايل وغـري املـايل علـى حـد سـواء،                   بناء السالم، وأكـدت علـى دوره        
ونوقـشت هـذه القـضايا أيـضا يف         . وهو ما تابعت دراسته فرقـة العمـل املعنيـة بالقطـاع اخلـاص             

وسوف تعزز اللجنـة أيـضا مـشاركتها يف         . سياق اجتماعات التشكيالت اخلاصة ببلدان حمددة     
التقنيــة وبنــاء القــدرات للحكومــات وأصــحاب  حــشد املــوارد غــري املاليــة، مــن مثــل املــساعدة  

 .املصلحة اآلخرين
وسـتعزز اللجنـة تعاوهنـا القـائم مـع البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل واملــصارف            - ٧٠

اإلمنائيــة اإلقليميــة واملنظمــات اإلقليميــة أو دون اإلقليميــة، علــى املــستوى القيــادي واملــستوى    
حتياجات اخلاصة بالبلـدان الـيت هـي قيـد نظـر اللجنـة،        العملي على حد سواء من أجل تلبية اال       

ــا داخــل األمــم املتحــدة واملنظمــات        ــق التأســيس علــى اخلــربات القائمــة حالي وذلــك عــن طري
 .األخرى ذات الصلة

وقد دعمت جلنة بنـاء الـسالم اختـاذ صـندوق بنـاء الـسالم أداة حـافزة لتـأمني اإلفـراج                       - ٧١
اء الـسالم ولتـوافر التمويـل املناسـب لإلنعـاش يف البلـدان             الفوري عن املوارد إلطالق أنشطة بنـ      

ــد النظــر  ــة عالقــات         . قي ــن اجلهــود إلقام ــذل املزيــد م ــك الــصدد، ستواصــل اللجنــة ب ويف ذل
وتدرك اللجنـة أمهيـة تعزيـز قـدرات     . استراتيجية أوثق بني أنشطتها واستخدام أموال الصندوق      

املتحدة يف امليدان من أجل االسـتخدام الفعـال       البلدان اليت هي قيد نظرها، وأمهية وجود األمم         
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ويف الوقت ذاته، من املسلم به أن صندوق بنـاء الـسالم ال يـستطيع أن يلّـيب      . ألموال الصندوق 
إال جزءاً طفيفا مـن االحتياجـات القائمـة؛ وبـأن احلاجـة قائمـة إىل مـوارد إضـافية لتـوفري دعـم                        

اتبـاع هنـج ابتكاريـة    وبأنـه سـتكون مثـة حاجـة إىل     فعال للجهود الوطنية املبذولة لبنـاء الـسالم؛         
إلقامة الصلة بني املخصـصات املاليـة األوليـة احلـافزة املعـدة لإلنفـاق املقدمـة مـن صـندوق بنـاء                 

وسـوف تستكـشف اللجنـة الـسبل        . السالم وبني موارد متويلية أكثر استدامة وأكرب كّما بكثري        
 . الختصاصات الصندوقاملناسبة للمشاركة يف استعراض اجلمعية العامة

ــى       - ٧٢ ــشكالن حتــديني كــبريين عل ــسياسات العامــة ي ــسيق بــني ال ــساق والتن ــا زال االت وم
الصعيد القطري بني اجلهات الفاعلة الدولية واحمللية، وما بني اإلدارات والـوزارات واملمثليـات              

ا لـديها مـن     وسـتعمل اللجنـة، ومبـ     . الدبلوماسية للدول األعضاء، داخل منظومة األمـم املتحـدة        
تكوين متعدد وقـدرة فريـدة علـى اجلمـع بـني األطـراف املعنيـة، علـى التنـسيق وتعزيـز التنـسيق                    

 .على شىت املستويات
 

 تطوير أفضل املمارسات -جيم  
لقد اكتسب الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة خـربة قيمـة مـن خـالل عـدد مـن                    - ٧٣

اء السالم اجلهود املبذولة لتطـوير أفـضل املمارسـات عـن            وستعزز جلنة بن  . املناقشات املواضيعية 
طريق إقامة أوجه تداؤب واتساق أفـضل بـني خمتلـف التـشكيالت فـضال عـن اجلهـات الفاعلـة                    

 .األجنبية األخرى
وانطالقا من هذا إىل املستقبل، فـإن احلاجـة قائمـة إىل النظـر يف اآلراء، علـى تعـددها،                     - ٧٤

تطلبات احلقة لبنـاء الـسالم بنـاء فعـاالً؛ وإىل اإلقـرار بتفـرد بعـض                 بشأن اخلصائص واملبادئ وامل   
خربات بناء السالم يف سـياقات معينـة؛ وإىل التـسليم بـأن بنـاء الـسالم يقتـضي حتلـيالً وتقـديراً                       

 .ماهرين للتاريخ واألمناط احملليني
 

 تعميق املناقشات بشأن االستراتيجية والسياسات املتعلقة ببناء السالم -دال  
وفر املعتكف األول غري الرمسي الذي عقدته جلنـة بنـاء الـسالم علـى مـستوى الـسفراء                    - ٧٥
 فرصـة قيمـة إلجـراء مناقـشة متعمقـة للقيمـة املـضافة               ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ١٩ و   ١٨يف  

اليت حتققها اللجنة يف التصدي للتحديات اليت تواجه بناء السالم، ويف سد الثغـرات يف املتواليـة               
مــة للــسالم، وذلــك باإليفــاء بواليتــها الرئيــسية وبالوصــول إىل فهــم مــشترك للــسبيل الــذي  العا

هــذا وســوف تنظــر اللجنــة يف . ينبغــي ســلوكه علــى الــصعد النظــري واملنــهجي واالســتراتيجي
 .تنظيم معتكف سنوي غري رمسي ملواصلة مناقشة املسائل االستراتيجية يف الدورات املقبلة
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نظيمية، مبـا لـديها مـن تكـوين فريـد ومتثيـل دائـم يف مجيـع التـشكيالت                    وتعد اللجنة الت   - ٧٦
وتعتـزم جلنـة    . اخلاصة ببلدان معينة، هي اهليئة املؤمتنة على قيام جلنة بناء الـسالم بتنفيـذ واليتـها               

بناء السالم مواصلة مناقشة االستراتيجية والسياسة العامـة لبنـاء الـسالم مـن أجـل زيـادة تعزيـز                    
 .فيذ واليتها وتأثريها يف امليدان لتكون حمفال ملناقشة مسائل بناء السالم عموماقدرهتا على تن

 
 تعزيز التعاون والتوعية  -هاء  

مـا انفــك التفاعــل املنـتظم مــع أجهــزة األمـم املتحــدة الرئيــسية يـشكل عنــصراً أساســياً      - ٧٧
ألجهـزة وللتنـسيق مـع      إلذكاء الوعي بأعمال جلنة بناء السالم ولتأمني الدعم املقـدم مـن هـذه ا              

هذا وسيواصل رئيس جلنة بناء السالم عقد اجتماعـات منتظمـة مـع          . برامج عملها ذات الصلة   
. رؤساء األجهزة الرئيسية ومع األمني العـام لـتمكني اللجنـة مـن اسـتطالع التعـاون املوضـوعي               

ع تـام علـى     ويف ذلك الصدد، سُيبقي رئيس جلنة بناء السالم أعضاء اللجنة التنظيمية على اطال            
وقد ترغب اجلمعية العامة وجملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي واألمني العـام            . ذلك

يف النظر يف اختاذ اإلجـراءات املناسـبة، كـل يف حـدود اختـصاصه ومـسؤولياته، لزيـادة الـدعوة                   
 .السالم لبناءألعمال جلنة بناء السالم، وال سيما التوصيات الواردة يف االستراتيجيات املتكاملة 

وقــد شــارك رؤســاء التــشكيالت اخلاصــة ببلــدان حمــددة، التابعــة للجنــة بنــاء الــسالم،    - ٧٨
ويف ذلك الـسياق، ستواصـل جلنـة بنـاء الـسالم العمـل علـى                . مشاركة نشطة يف جهود التوعية    

ة تنفيذ االستراتيجيات املتكاملة لبناء السالم والتمـاس تقـدمي مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الـصل                 
 .الدعم لتلك الغاية

فمـن أجـل تعزيـز     . وما زال التعاون التفاعلي أمـراً أساسـياً لـدفع عجلـة أعمـال اللجنـة                - ٧٩
دورها يف اجلمع بني األطراف املعنية فإن اللجنة ستشجع علـى موافاهتـا بإسـهامات اجيابيـة مـن                

ــة ذات الــصلة ومــن اجمل     ــة واإلقليمي ــدويل، الــدول األعــضاء وكــذا مــن املنظمــات الدولي تمــع ال
وستسعى إىل نشر نتائج أعماهلا والدروس املستفادة يف هـذا الـصدد علـى نطـاق أوسـع؛ مبـا يف            
ذلك من خالل موقعها الشبكي وجمتمع املمارسني يف جمال بناء الـسالم ومـشروع مبـادرة بنـاء           

ث هـذه   ومتثل املبادرات الـثال   . السالم، الذي يرعاه برنامج السياسات اإلنسانية وأحباث الرتاع       
وســائل اتــصال هامــة لنــشر أعمــال جلنــة بنــاء الــسالم، وهــي ســتعزز توعيــة أصــحاب املــصلحة 

 .احلاليني واحملتملني مستقبال بشأن األوضاع يف البلدان املدرجة على جدول أعمال اللجنة
وقد شهد عمل اللجنة يف جمال التوعية حتسنا كبريا خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير يف      - ٨٠
ان الــيت هــي قيــد نظــر اللجنــة ويف عواصــم الــدول األعــضاء علــى حــد ســواء، ويف مقــار    البلــد

ــدين والوســط األكــادميي        ــع امل ــني صــفوف اجملتم ــة وب ــة واملنظمــات اإلقليمي . املنظمــات الدولي
وأسهمت مبادرات أصحاب املصلحة كافة الرامية إىل تنظيم أحداث هلـا عالقـة ببنـاء الـسالم،                 
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وتعــد . ة، والنــدوات، وحلقــات النقــاش، يف حتقيــق ذلــك االجنــاز  مــن مثــل احللقــات الدراســي 
األحـداث، الــيت تنظمهــا حكومــات الـدول األعــضاء، بالغــة األمهيــة يف هـذا الــصدد ألهنــا تتــيح    
فرصا للدعوة لبناء السالم وألعمال جلنة بناء الـسالم وإلقامـة حـوار وطـين حـول كيـف ميكـن                     

ويف هـذا الـصدد، تـشجع جلنـة بنـاء           .  بنـاء الـسالم    للبلد املعين أن يقدم أفضل إسهام يف مـسعى        
 .السالم مجيع أصحاب املصلحة على مواصلة دعم الدعوة اليت يقومون هبا يف هذا الصدد

 
 مسألة تنظيمية -واو  

مل يتم االتفاق على توزيع املقاعـد بـني اجملموعـات اإلقليميـة النتخـاب أعـضاء اللجنـة                    - ٨١
اجمللس االقتصادي واالجتماعي، قبل اختتـام الـدورة الثانيـة للجنـة            و العامة   اجلمعيةالتنظيمية يف   

قتــصادي واالجتمــاعي مقــررين يف واجمللــس اال العامــة اجلمعيــةبنــاء الــسالم، ممــا أدى إىل اختــاذ 
وتعرب جلنة بناء السالم عن أملـها يف أن تتوصـل الـدول األعـضاء               . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٠
وزيــع املقاعــد بــني اجملموعــات اإلقليميــة النتخــاب أعــضاء  قريــب إىل توافــق آراء بــشأن ت عمــا

 .اللجنة التنظيمية
 
 االستنتاجات -خامسا  

خــالل الــدورة الثانيــة، عــززت جلنــة بنــاء الــسالم إجنازاهتــا يف بورونــدي وســرياليون،     - ٨٢
وأقامت آلية رصد وتتّبع مشتركة متكّنها من أن تستعرض، علـى حنـو منـتظم، التقـدم احملـرز يف        

 بيــساو اللجنــة مــن أن تطبــق بعــض  -ومكّــن عمــل اللجنــة اجلديــد مــع غينيــا  . ذين البلــدينهــ
 بيـساو،  -الدروس املستفادة يف البلدين األولني وأن ُتدخل بعـض االبتكـارات يف عمليـة غينيـا           

 بيـساو، ُبعيـد إحالـة البلـد، واعتمـاد هنـج             -من مثل بعثة ميدانية يقودهـا رئـيس تـشكيلة غينيـا             
وقـد لوحظـت مثـل هـذه املبـادرات يف      . شأن اسـتخدام أمـوال صـندوق بنـاء الـسالم         املسارين ب 

مجيــع التــشكيالت، وهــي تثبــت قــدرة جلنــة بنــاء الــسالم علــى تقــدمي اســتجابة مرنــة ومناســبة    
 .حسب ما يقتضي الوضع

ومع استمرار أعمال اللجنة يف التطور، فإن اللجنة حتتـاج إىل االحتفـاظ بقـدرهتا علـى                  - ٨٣
ر وعلـى تطويــع أسـاليب عملــها، حـسب مـا تقتــضيه الـضرورة، مبــا يف ذلـك اســتخدام       االبتكـا 

وهذا أمر شديد األمهية يف ضـوء احتمـال أن يقـوم اللجنـة      . التكنولوجيات املتقدمة للمعلومات  
ومن أجل زيـادة تطـوير أدواهتـا للعمـل مـع البلـدان ومجـع        . يف املستقبل بالنظر يف بلدان إضافية    

لـــدروس املـــستفادة يف بنـــاء الـــسالم وتعميـــق مناقـــشة االســـتراتيجية       أفـــضل املمارســـات وا 
والسياسات املتعلقة ببناء السالم، فإن اللجنـة ستـسعى إىل كفالـة اسـتمرار اإلسـهام يف اجلهـود                  

 .املبذولة لبناء السالم عموما يف البلدان اليت هي قيد نظرها وقيد نظر اجملتمع الدويل عموما
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 املرفق األول
  بيساو وسرياليون-لجنة التنظيمية وتشكيالت بوروندي وغينيا أعضاء ال  

 
 اللجنة التنظيمية   
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ - ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٣  

 االحتاد الروسي
 أملانيا

 إندونيسيا
 أنغوال
 أيرلندا
 إيطاليا

 باكستان
 ) بيساو-رئيسة تشكيلة غينيا (الربازيل 
 بلجيكا

 بنغالديش
 بوروندي

 كاجاماي
 اجلمهورية التشيكية

 جنوب أفريقيا
 جورجيا

 سري النكا
 )نائب الرئيس(السلفادور 

 شيلي
 الصني
 )نائب الرئيس(غانا 
  بيساو-غينيا 
 فرنسا
 فيجي

 لكسمربغ
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 مصر
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 )رئيس تشكيلة بوروندي(النرويج 
 نيجرييا
 اهلند

 )ة سرياليونرئيس تشكيل(هولندا 
 الواليات املتحدة األمريكية

   )الرئيس(اليابان 
 مــن قــرار اجلمعيــة ٧وفقــا للفقــرة (األعــضاء اإلضــافيون يف تــشكيلة بورونــدي   

 ))٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقرار جملس األمن ٦٠/١٨٠العامة 
 

 أوغندا 
 اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

 مجهورية ترتانيا املتحدة
 الدميقراطيةمجهورية الكونغو 

 الدامنرك
 رواندا
 كرواتيا
 كندا
 كينيا
 نيبال

 االحتاد األفريقي
 االحتاد الربملاين الدويل

 اجلماعة االقتصادية لشرق أفريقيا
 مصرف التنمية األفريقي

 املمثل التنفيذي لألمني العام
 املمثل اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى

 قة بالفرنسيةاملنظمة الدولية للبلدان الناط
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
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 مــن قــرار  ٧وفقــا للفقــرة  ( بيــساو -األعــضاء اإلضــافيون يف تــشكيلة غينيــا      
 ))٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقرار جملس األمن ٦٠/١٨٠اجلمعية العامة 

 
 انيابإس

 الربتغال
 بنن

 بوركينا فاسو
  ليشيت-تيمور 

 الرأس األخضر
 سان تومي وبرينسييب

 السنغال
 غامبيا

 ينياغ
 املكسيك
 موزامبيق
 النيجر

 االحتاد األفريقي
 االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية
 مصرف التنمية األفريقي

 ممثل األمني العام
    درات واجلرميةمكتب األمم املتحدة املعين باملخ
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 مــن قــرار اجلمعيــة ٧وفقــا للفقــرة (األعــضاء اإلضــافيون يف تــشكيلة ســرياليون    
 ))٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقرار جملس األمن ٦٠/١٨٠العامة 

 
 أيرلندا

 بوركينا فاسو
 السويد
 سرياليون

 غينيا
 ليربيا

 االحتاد األفريقي
 احتاد هنر مانو

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
 التنمية األفريقيمصرف 

 املصرف املركزي لدول غرب أفريقيا
 املمثل التنفيذي لألمني العام

 املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا
 الكومنولث

    اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 اجلمعيةقرار   من   ٩املشتركون يف مجيع اجتماعات جلنة بناء السالم وفقا للفقرة            

 ))٢٠٠٥ (١٦٤٥س األمن قرار جمل و٦٠/١٨٠العامة 
 البنك الدويل

 اجلماعة األوروبية
 صندوق النقد الدويل

 منظمة املؤمتر اإلسالمي
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 املرفق الثاين
 التسلسل الزمين ألعمال اللجنة التنظيمية  

 
 *االجتماعات الرمسية  

 
  ٢٠٠٧ 
 يونيه/ حزيران٢٧  

يوليـه إىل   /انتخاب الرئيس ونائيب الرئيس، وإقرار جدول االجتماعات املؤقـت للفتـرة مـن متـوز              
 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

 
 يوليه/ متوز١٦  

 )A/62/137-S/2007/458(اعتماد تقرير جلنة بناء السالم عن دورهتا األوىل 
 

 سبتمرب/ أيلول١٢  
 انتخاب الرئيس

 
 أكتوبر/ تشرين األول١٨  

 مسألة متويل البعثات امليدانية للجنة بناء السالم
 

 ديسمرب/ كانون األول١٩  
 موجهـة مـن رئـيس جملـس األمـن إىل رئـيس              ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١١رسالة مؤرخة   

 )A/62/736-S/2007/744( ) بيساو-بشأن إحالة غينيا (جلنة بناء السالم 
  ٢٠٠٨ 
 ٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٢  

 موجهــة مــن رئــيس جملــس األمــن إىل رئــيس جلنــة بنــاء  ٢٠٠٨مــايو /أيــار ٣٠رســالة مؤرخــة 
 )(A/62/864-S/2008/383) بشأن إحالة مجهورية أفريقيا الوسطى(السالم 

 

ــال   *  ــدول أعمــ ــة  اجــ ــات الرمسيــ ــوجز  الجتماعــ ــضرها املــ ــة     وحمــ ــشبكي للجنــ ــع الــ ــى املوقــ ــان علــ متاحــ
www.un.org/peace/peacebuilding. 
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 يونيه/حزيران ٢٣ و ١٩  
  بصيغته املنقحة،(PBC/2/OC/L.2)اعتماد التقرير السنوي للجنة بناء السالم 

 
 االجتماعات غري الرمسية  

 
  ٢٠٠٧ 
 سبتمرب/ أيلول١٠  

 انتخاب الرئيس
 

 أكتوبر/ تشرين األول١٦  
أكتــوبر ومناقــشة جمللــس األمــن يف    / تــشرين األول١٠مناقــشة مــشتركة للجمعيــة العامــة يف    

ل جلنـة   أكتوبر؛ نقاط تؤخـذ باالعتبـار إلضـافة بلـد جديـد إىل جـدول أعمـا                /تشرين األول  ١٧
ــاء الــسالم؛ طريقــة ومواضــيع ملناقــشات مواضــيعية      ــة؛ تعزيــز العالقــة مــع     /بن ملناقــشات حمتمل

املؤسسات املالية الدولية؛ مسألة متويل البعثـات امليدانيـة للجنـة بنـاء الـسالم؛ جلنـة بنـاء الـسالم                     
 وصندوق بناء السالم

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٩  
 جديـدة إىل جـدول أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم، وتعزيـز                نقاط تؤخـذ يف االعتبـار إلضـافة بلـدان         

العالقــة مــع اهليئــات الــيت تتــوىل اإلحالــة؛ مناقــشة لالســتراتيجية وللــسياسة العامــة يف جلنــة بنــاء  
 السالم

 ديسمرب/ كانون األول١٧  
معتكف جلنة بناء السالم؛ إحاطة غـري رمسيـة مـن صـندوق بنـاء الـسالم؛ إحاطـة عـن موضـوع                       

 قدمها ريتشارد كابالن“ لسالم ودعم املرحلة االنتقاليةقياس تعزيز ا”
 ديسمرب/ كانون األول١٩  

  بيساو- بشأن إحالة غينيا اتمشاور
 

  ٢٠٠٨ 
 يناير/ كانون الثاين١٦  

  بيساو-معتكف جلنة بناء السالم؛ تشكيلة غينيا 
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 فرباير/ شباط١٩  
: القطـاع اخلـاص يف بنـاء الـسالم        دور  ”مناقشة االستراتيجية والسياسة العامـة بـشأن موضـوع          

 “إسهام من جلنة بناء السالم
 

 مارس/ آذار٢٤  
 مواءمة أنشطة جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم

 أبريل/ نيسان١٧  
 إحاطة يقدمها ساهرورك زاودي، رئيس جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي

 
 مايو/ أيار١٣  

: إقامة أوجه تـداؤب اسـتراتيجية لبنـاء الـسالم         ”سة العامة ملوضوع    مناقشة االستراتيجية والسيا  
  عن دورهتا األوىل“تقدمي مشروع تقرير جلنة بناء السالمدور جلنة بناء السالم 

 
 يونيه/ حزيران٢  

 اعتماد غري رمسي لتقرير جلنة بناء السالم السنوي الثاين 
 يونيه/حزيران ١٢  

 قيا الوسطىمشاورات بشأن إحالة مجهورية أفري
 يونيه/حزيران ١٩  

إحاطة رفيعة املستوى مقدمة من رئيس منتدى رؤسـاء الـدول واحلكومـات األفارقـة الـسابقني                  
ــشأن  ــسالم وصــوال   ”ب ــاء ال ــا   إىلبن ــادرة يف أفريقي ــاء دول ق ــة   “بن ــة العمــل املعني ــر فرق ؛ وتقري

لـرئيس  نظـر يف انتخـاب ا     بالقطاع اخلاص؛ وتقرير الفريق العامل املعين بالـدروس املـستفادة؛ وال          
 وسائر املسؤولني
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 املرفق الثالث
 بورونديالتسلسل الزمين ألعمال تشكيلة   

 
 *االجتماعات الرمسية  

 
  ٢٠٠٧ 
 سبتمرب/لول أي١٩  

اعتمــاد اســتنتاجات جلنــة بنــاء الــسالم وتوصــياهتا عقــب التقريــر الــصادر عــن رئــيس تــشكيلة     
 )PBC/2/BDI/2(بوروندي 

 ديسمرب/ كانون األول٥  
 )PBC/2/BDI/4(اعتماد آلية لرصد وتتبع اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي 

 
  ٢٠٠٨ 
 مارس/ آذار٢٠  

 )PBC/2/BDI/7(وصيات جلنة بناء السالم بشأن احلالة يف بوروندي اعتماد استنتاجات وت
 

 يونيه/ حزيران٢٣  
 االستعراض نصف السنوي لإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي

 
 االجتماعات غري الرمسية  

 
  ٢٠٠٧ 
 يوليه/ متوز١٩  

 مناقشة للجدول الزمين لألعمال وإجراء تبادل أويل لآلراء
 

 غسطسأ/ آب٢  
 مناقشة غري رمسية للحالة يف بوروندي

 

ــسالم          *  ــاء ال ــة بن ــشبكي للجن ــع ال ــى املوق ــة متاحــان عل ــوجز لالجتماعــات الرمسي جــدول أعمــال واحملــضر امل
www.un.org/peace/peacebuilding. 
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 أغسطس/ آب١٣  
إحاطة من بوروندي عن اجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب واألمـم املتحـدة               

 واجلهات الفاعلة اإلقليمية استجابة للحالة السياسية احلالية يف البلد
 

 أغسطس/ آب٢٢  
 لإلطار االستراتيجي لبورونديمناقشة لوضع آلية للرصد والتتبع 

 
 سبتمرب/ أيلول١٤  

 استنتاجات جلنة بناء السالم وتوصياهتا عقب التقرير الصادر عن رئيس تشكيلة بوروندي
 

 أكتوبر/ تشرين األول٣  
اجلديد مـن املعلومـات عـن وضـع آليـة للرصـد والتتبـع يف بورونـدي وعـن بعثـة األمـم املتحـدة                          

  بورونديلتقدمي املساعدة التقنية إىل
 

 أكتوبر/ تشرين األول١٨  
 اجلديد من املعلومات عن وضع آلية للرصد والتتبع يف بوروندي

 
 نوفمرب/ تشرين الثاين٦  

 اجلديد من املعلومات عن وضع آلية للرصد والتتبع يف بوروندي
 

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٥  
 اجلديد من املعلومات عن وضع آلية للرصد والتتبع يف بوروندي

 
 نوفمرب/ تشرين الثاين٢١  

 اجلديد من املعلومات عن وضع آلية للرصد والتتبع يف بوروندي
 

  ٢٠٠٨ 
 فرباير/ شباط٦  

اجلديد من املعلومات عن مسائل بناء السالم احلالية على النحو احملـدد يف اإلطـار االسـتراتيجي                 
 لبوروندي
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 فرباير/ شباط٢٩  
اصــني واملبعــوثني اخلاصــني بــشأن بورونــدي املعقــود يف إحاطــة عــن نتــائج اجتمــاع املمــثلني اخل

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٣ و ٢٢كيب تاون يف 
 

 أبريل/ نيسان٩  
 مناقشة بشأن الترتيبات للزيارة امليدانية للجنة بناء السالم إىل بوروندي

 
 أبريل/ نيسان٢٣  

 مناقشة بشأن التطورات املستجدة يف بوروندي
 

 أبريل/ نيسان٣٠  
 جلنة بناء السالم عن زيارهتا امليدانية إىل بورونديتقرير 

 
 مايو/ أيار٨  

 مناقشة لترتيبات الزيارة امليدانية للجنة بناء السالم إىل بوروندي
 

 مايو/ أيار٢٧  
 مناقشة للحلول املستدامة ملسائل األراضي يف بوروندي

 يونيه/حزيران ١٦  
 إحاطة غري رمسية مقدمة من منظمات غري حكومية
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 املرفق الرابع
 

 التسلسل الزمين ألعمال تشكيلة سرياليون  
 

 *االجتماعات الرمسية  
  ٢٠٠٧ 

 ديسمرب/ كانون األول١٢
 )PBC/2/SLE/1(م يف سرياليون اعتماد إطار التعاون لبناء السال

 
 مايو/ أيار١٩

انظــر (مــشاورة رفيعــة املــستوى ألصــحاب املــصلحة بــشأن تنفيــذ إطــار التعــاون لبنــاء الــسالم   
PBC/2/SLE/5( 

 
 يونيه/حزيران ١٩

 االستعراض نصف السنوي إلطار التعاون لبناء السالم
 

 االجتماعات غري الرمسية  
  ٢٠٠٧ 

 يوليه/متوز ٢٥
 تحضريية لالنتخابات الوطنيةاألعمال ال

 
 أغسطس/آب ١٧

 استخالص للمعلومات عن االنتخابات الوطنية واألعمال التحضريية النتخابات دورة التصفية
 

 سبتمرب/أيلول ٢٠
 االجتماع اخلتامي بشأن االنتخابات

 
 أكتوبر/ تشرين األول٤

 األعمال التحضريية لزيارة رئيس التشكيلة إىل سرياليون

 

ــدول  *  ــال جــ ــة  ا أعمــ ــات الرمسيــ ــوجز  الجتماعــ ــضرها املــ ــة    وحمــ ــشبكي للجنــ ــع الــ ــى املوقــ ــان علــ متاحــ
)www.un.org/peace/peacebuilding.( 
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 أكتوبر/ألول تشرين ا١٩
 تقرير مقدم عن زيارة رئيس التشكيلة إىل سرياليون

 أكتوبر/ تشرين األول٣٠
 اجتماع بشأن مشروع إطار التعاون لبناء السالم

 نوفمرب/ تشرين الثاين٧
 اجتماع بشأن مشروع إطار التعاون لبناء السالم

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٣
 ةاجتماع مواضيعي بشأن مشروع تنمية قطاع الطاق

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠
 اجتماع بشأن مشروع إطار التعاون لبناء السالم

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧
 اجتماع بشأن مشروع إطار التعاون لبناء السالم

  ٢٠٠٨ 
 فرباير/شباط ١٤

اجتماع بشأن مشروع إطار التعاون لبناء الـسالم، مـع التركيـز علـى انتخابـات اجملـالس احملليـة                    
 لطاقةوتنمية قطاع ا

 مارس/ آذار١٨
اســتخالص للمعلومــات عــن الزيــارات الــيت يقــوم هبــا رئــيس التــشكيلة إىل أوروبــا وواشــنطن     

 العاصمة من أجل الدعوة وحشد املوارد
 أبريل/نيسان ٢٩

 استخالص للمعلومات عن زيارة رئيس التشكيلة إىل سرياليون
 مايو/ أيار٣٠

 ناء السالم إىل سرياليوناألعمال التحضريية للزيارة امليدانية للجنة ب

 يونيه/حزيران ١  
 إحاطة غري رمسية مقدمة من منظمات غري حكومية
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 املرفق اخلامس
 

  بيساو-التسلسل الزمين ألعمال تشكيلة غينيا   
 

 *االجتماعات الرمسية  
  ٢٠٠٨ 

 يناير/ كانون الثاين٢١
  بيساو ومناقشة خطة العمل اإلرشادية-االجتماع األول لتشكيلة غينيا 

 
 فرباير/شباط ٢٠

  بيساو ألولوياهتا لبناء السالم-تقرير مقدم من حكومة غينيا 
 

 االجتماعات غري الرمسية  
  ٢٠٠٨ 

 فرباير/شباط ٥
  بيساو-رة رئيس التشكيلة إىل غينيا إحاطة عن زيا

 
 فرباير/شباط ١٣

  بيساو-تقرير مقدم من مكتب دعم بناء السالم بشأن رسم صورة عن املوارد يف غينيا 
 

 فرباير/شباط ٢٧
  بيساو-مناقشة أولية بشأن مشروع اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف غينيا 

 
 مارس/ آذار١٤

  بيساو-ية عن احلالة يف غينيا مناقشة لورقة معلومات أساس
 
 

 

ــة         *  ــشبكي للجنــ ــع الــ ــى املوقــ ــان علــ ــوجز متاحــ ــضرها املــ ــة وحمــ ــات الرمسيــ ــال االجتماعــ ــدول أعمــ  جــ
)www.un.org/peace/peacebuilding.( 
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 أبريل/نيسان ٢
مناقشة لربنامج العمل؛ إحاطة مقدمة مـن مكتـب دعـم بنـاء الـسالم عـن إطـار بنـاء الـسالم يف                  

  بيساو-غينيا 
 

 أبريل/نيسان ٢٣
 جلماعة البلدان الناطقة بالربتغالية العام األمنيتبادل لآلراء مع 

 
 أبريل/نيسان ٣٠

  بيساو-بناء السالم عن زيارهتا امليدانية إىل غينيا مناقشة لتقرير جلنة 
 
 مايو/ أيار٧

  بيساو-مناقشة مواضيعية للتحديات املرتبطة باالنتخابات التشريعية املقبلة يف غينيا 
 

 مايو/ أيار١٤
مناقـــشة مواضـــيعية للتحـــديات املرتبطـــة بإصـــالح اإلدارة العامـــة والتـــدابري الراميـــة إىل إعـــادة  

 داالقتصا إنعاش
 

 مايو/ أيار٢٨
 مناقشة مواضيعية للتحديات املرتبطة مبكافحة املخدرات وتعزيز قطاع العدل

 
 يونيه/حزيران ١١

والتـدريب املهـين؛ ومعلومـات مـستجدة عـن           تـشغيل الـشباب      ، مبا يف ذلك   املسائل االجتماعية 
 األعمال التحضريية اجلارية استعدادا لالنتخابات التشريعية املقبلة

 
 يونيه/حزيران ١٨

 إصالح قطاع األمن وسيادة القانون
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 املرفق السادس
 

 التسلسل الزمين ألعمال الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة  
  ٢٠٠٧ 

 سبتمرب/أيلول ١٩
 األطر االستراتيجية

 
 نوفمرب/ تشرين الثاين٨

 القدرات املالية يف البلدان اليت متر مبرحلة ما بعد الرتاع
 

 ديسمرب/ كانون األول١٣
 احلكم احمللي والالمركزية يف سياقات مرحلة ما بعد احلرب

 
  ٢٠٠٨ 

 يناير/ كانون الثاين٢٦
 تعزيز مشاركة املرأة: املنظور اجلنساين وبناء السالم

 
 فرباير/شباط ٢٦

 العدل يف فترات االنتقال
 

 مارس/ آذار١٣
 لسالمدروس مقارنة مستفادة من معاجلة التشرد الداخلي يف إطار بناء ا

 
 مايو/ أيار٨

 البيئة والرتاع وبناء السالم
 

 يونيه/حزيران ١٢
 استعراض الفريق العامل للمناقشات املواضيعية

 
 


