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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة الرابعة والستون    الدورة الرابعة والستون

      * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 
            تقرير جلنة بناء السالم

  ة بناء السالم عن دورهتا الثالثةتقرير جلن    
    

  مقدمة  -أوال   
ــة ا      - ١ ــرار اجلمعيـ ــال بقـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــد هـ ــة لعاأعـ ــن   ٦٠/١٨٠مـ ــس األمـ ــرار جملـ  وقـ

مـن جلنـة بنـاء الـسالم تقـدمي تقريـر سـنوي إىل اجلمعيـة                 فيهمـا    طلـب    اللذين) ٢٠٠٥( ١٦٤٥
وسـيقدم التقريـر أيـضا إىل جملـس األمـن           .  التقريـر   فيهـا  ستعرضيـ  إلجراء مناقـشة سـنوية    العامة  

 جلنـة   أعمـال  التقريـر هـذا   ويـستعرض   ). ٢٠٠٥ (١٦٤٦قـراره   ب عمـال مناقشة سنوية،   جراء  إل
 إىل ٢٠٠٨يونيـــــه /حزيـــــران ٢٣بنـــــاء الـــــسالم خـــــالل دورهتـــــا الثالثـــــة، يف الفتـــــرة مـــــن 

  . ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠
  

  اللجنة أعمال   -ثانيا   
 مـن أعـضاء اللجنـة التنظيميـة         ٢٤انتـهاء مـدة عـضوية       مـع     هناية الدورة الثانيـة    تنمزات  - ٢

عـدم وجـود اتفـاق بـني أعـضاء اجلمعيـة           ل ونظـرا .  عـضوا  ٣١ البـالغ عـددهم      للجنة بناء الـسالم   
انتخـاب  فقـد أرجـئ    التوزيع اإلقليمي للمقاعـد،      بشأنالعامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي     

 جمموعـة   اختـارهتم األعـضاء الـذين      إقـرار  باإلضـافة إىل   اللجنة التنظيميـة،      كل منهما من   أعضاء
لـذلك، فقـد   ونتيجـة  . لجنـة التنظيميـة   اليفعـسكريني وأفـراد الـشرطة       الفراد  باألكبار املسامهني   
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، واليـة رئـيس اللجنـة      مـن الفئـات املـذكورة أعـاله، ومـدة             احلاليني عضاءاأل فترة والية  مددت
ن ياجلهـاز كـل مـن      خمتلـف تـشكيالت اللجنـة إىل أن يـتمكن         ورؤساء  ) اليابان(يوكيو تاكاسو   

  . من اللجنةئه أعضاانتخاب من
ــانون األول ١٨ ويف  - ٣ ــسمرب /كـ ــل  ٢٠٠٨ديـ ــدول  إىل، وعقـــب التوصـ ــاق بـــني الـ  اتفـ

، ٢٠١٠ديـسمرب   /كـانون األول   ٣١ اإلقليميـة بـشأن توزيـع املقاعـد حـىت            ا وجمموعاهت األعضاء
ــة العامــة القــرار   ــه الــذي يــنص علــى   ٦٣/١٤٥اعتمــدت اجلمعي ــة الــدورة مــن ا اعتبــارأن الثالث

 يف اللجنـة التنظيميـة يف       خبني املنت مدة العضوية ألعضاء اجلمعية العامة     ستبدأ،  لجمعية ل والستني
اهليئات اليت هلا أعضاء يف اللجنة التنظيميـة للجنـة بنـاء             سائرودعا القرار   . يناير/ كانون الثاين  ١

  .  وفقا لذلكالسالم إىل أن تعدل مدة عضوية األعضاء التابعني لكل منها
 هريالــدو  هــو، انتخبــت اللجنــة رئيــسا جديــدا هلــا،٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين ٧ ويف  - ٤

وتـرأس تـشكيلة   ). مجهوريـة كوريـا   ( كـوك    - إن بـارك     هو ،)١(، ونائبا للرئيس  )شيلي(مونيوز  
أنـديرس ليـدن    ، كـل مـن       وسـرياليون  ،بيـساو  - الوسطى، وغينيـا     أفريقيابوروندي، ومجهورية   

 وفرانـــك مـــاجور ،)الربازيـــل( فيـــويت . رلـــويزا، وماريـــا )بلجيكـــا (زغرولـــيـــان و، )الـــسويد(
 الفريــق العامــل ،)الــسلفادور (ساردو هرنانــدييــ كــارمن غاتوترأســ. علــى التــوايل، )هولنــدا(

  .ةخلصاملعين بالدروس املست
أجريــت  مــشاورات وبنــاء علــى، ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران ٢٩فربايــر و / شــباط٢٥يف و  - ٥

 ا جديـد رئيـسا اللجنة التنظيمية املمثل الدائم لكندا  انتخبت  بوروندي،  ومع حكوميت سرياليون    
ــشك ــدا    ،يلة ســرياليونلت ــسا جدي ــسرا رئي ــدائم لسوي ــل ال ــدي ل واملمث ــشكيلة بورون وأعقــب . ت

 سـرياليون وبورونـدي اسـتقالة املمـثلني الـدائمني هلولنـدا             لتـشكيليت  ين اجلديد الرئيسنيانتخاب  
  . والسويد

 ت وتناولـ  اجتماعـات منتظمـة    للجنـة بنـاء الـسالم        التابعـة  التـشكيالت    وعقدت خمتلف   - ٦
  . كل منهااختصاص بالصلةالقضايا ذات 

  
  اللجنة التنظيمية  -ألف   

عقـدت اللجنـة التنظيميـة، يف املتوسـط، اجتماعـا شـهريا واحـدا               خالل الدورة الثالثة،      - ٧
ــة واملوضــوعية     ــسائل التنظيمي ــة إال حــسب    . غــري رمســي ملعاجلــة امل ــسات الرمسي ــد اجلل ومل تعق

 للجنـة يف وضـع جـدول        التابعةيالت  وأسهمت االجتماعات الشهرية لرؤساء التشك    . االقتضاء
__________ 

ــرئيس    ُخــصص   )١(   ــاين ل ــب الث ــصب النائ ــة من ــة  اللجن ــدول األفريقي ــة ال ــد. جملموع ــر  وعن ــذا التقري  يف  صــدور ه
  . هلذا املنصبأحدا  قد رشحتل األفريقية جمموعة الدومل تكن، ٢٠٠٩يوليه /متوز ٣٠
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علـى  و .، يف وضـع برنـامج عمـل اللجنـة         اأعمال اجتماعات اللجنة التنظيمية وأسهمت، عموم     
 أعـضاء   للتواصـل بـني   فرصـة   التنظيميـة   اللجنة  اليت عقدهتا   جتماعات  اال أتاحتوجه اخلصوص   

 بنـاء الـسالم يف   عـن صـياغة تقريـر األمـني العـام     عمليـة  مكتـب دعـم بنـاء الـسالم واملـسامهة يف      
 جملــس همــا طلبــحــسب ، )A/63/881-S/2009/304(مباشــرة  املرحلــة الــيت تعقــب انتــهاء الــرتاع

 وتطرقــت). S/PRST/2008/16 (٢٠٠٨مــايو /أيــار ٢٠ الرئاســي الــصادر يف  بيانــهاألمــن يف 
ــة ــةاللجن ــرة مخــس يف  املــسألة هــذه إىل  التنظيمي ســبتمرب /أيلــول ١٥ مــن مناســبات خــالل الفت
  . ٢٠٠٩مايو /أيار ٢٧ ىلإ ٢٠٠٨

 املعتكـف  ٢٠٠٩فربايـر   /شباط ٧ و   ٦ يف    التنظيمية  ذلك، عقدت اللجنة   باإلضافة إىل   - ٨
  علــى القيمــة املــضافة للجنــة ركّــزت فيــهو مــستوى الــسفراء علــىالــسنوي الثــاين غــري الرمســي 

وبنـاء  ؛   وحتسني أساليب عمـل اللجنـة      ؛ يف البلدان املدرجة يف جدول أعماهلا      دورهاالتعريف ب و
  . كلمة رئيسيةاملعتكف وألقى فيهنائب األمني العام وافتتح . وتعزيز الشراكات

إىل وقـدم    أعـضاء اللجنـة التنظيميـة،        باسـم  بعـدد مـن األنـشطة        واضطلع الـرئيس أيـضا      - ٩
   .من األعضاءبشأهنا  واقتراحات تعليقات، وتلقى ة عنهامتظنتقارير ماللجنة 

  
  ملتحدة الرئيسيةالتفاعل مع أجهزة األمم ا    

 منــتظم ومباشــر مــع رؤســاء اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن  علــى اتــصال الــرئيس ظــل  - ١٠
 اللجنـة    وأنـشطة  واجمللس االقتصادي واالجتماعي، هبدف تعزيز التعـاون املتبـادل بـشأن أعمـال            

  . واألجهزة الرئيسية
أمـام اجلمعيـة    ألقـى رئـيس اللجنـة كلمـة         ،  ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٢١ و   ٩ ويف  - ١١

 املناقشتني الـسنويتني اللـتني عقـدمها اجلهـازان بـشأن            ةناسبمبالعامة وجملس األمن، على التوايل،      
وأتاحت املناقشتان السنويتان الفرصـة     ). A/63/92-S/2008/417 (تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية    

ــسائل ذات ال       ــشأن امل ــم املتحــدة ب ــضاء األم ــوم أع ــتمس آراء عم ــة ألن تل ــة املباشــرة  للجن عالق
مــل ني مــن عيورأت غالبيــة الــدول األعــضاء أن التقــدم احملــرز خــالل الــسنتني األولــ  . بأعماهلــا

 خاصـة   نتـائج ملموسـة    حتقيـق   التركيز علـى   ضرورة، إىل   اللجنة إجيايب وواعد، غري أهنا أشارت     
  فيمـا تواصـل اللجنــة تطـوير مـشاركتها مـع البلـدان املدرجـة يف جــدول       بكـل بلـد علـى حـدة،    

  . أعماهلا
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ــارس /آذار ٣١ ويف  - ١٢ ــام، ٢٠٠٩م ــيس ق ــة  رئ ــهااللجن ــاش  يف بتمثيل ــة النق ــال حلق  ةرفيع
  ملناقـشة التحـديات الـصحية    اليت نظمها اجمللس االقتصادي واالجتماعي واليت كرست      املستوى  
مـايو، استـضاف رؤسـاء    / أيـار  ٢٧يف  و . األزمـات وحـاالت مـا بعـد األزمـات          أثنـاء  اليت تظهـر  
   .غداء عمل على وممثلي الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن التشكيالت

  
  التوعية بأعمال جلنة بناء السالم وإبرازها    

شارك الرئيس يف عدة مناسبات عامة ذات صـلة ببنـاء            خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     - ١٣
ــة،   ــسالم وبأعمــال اللجن ــة   هــا يمنظقامــت بتال  احبةواجلهــات صــ جمموعــة مــن اجلهــات الفاعل

 ُدعـي ،  ٢٠٠٨أغـسطس   /آب ٢٥ ويف. ة، سواء القائمة أو احملتمل أن تظهـر       كياملصلحة والشر 
  يف يف منتــدى ألــب بــاخ األورويب “بنــاء الــسالم يف أفريقيــا ” عــن موضــوعتقــدمي عــرض إىل 

عقـدت    حلقة نقـاش    عضوية  يف ةمشاركللاللجنة   رئيس   ُدعيسبتمرب،  / أيلول ١٠يف  و. النمسا
جلنـة بنـاء    منظـور   : نعـاش املبكـر   اإل  مرحلـة  سـد الثغـرات يف    ” أن موضـوع  بـش  غداء عمـل     أثناء

 نظمها مكتب كـويكر لـدى األمـم املتحـدة           وهي حلقة نقاش   ،“ اخلطوات التالية  بشأنالسالم  
أيـضا   ُدعـي نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين  ١٨ويف .  يف نيويـورك يـربت سـتيفونغ  إفريـدريك  مكتـب  و

 حلقـة عمـل      إطـار  يف  الـذي نظـم     اإلفطـار  ليت عقدت أثناء  ارمسية  الناقشة غري   امل إللقاء كلمة يف  
نـوفمرب، قـدم    / تشرين الثاين  ٢٤ويف  . السالم  توطيد معايري بتحديد  املتعلقة  املتحدة خرباء األمم 

، ألقـى كلمـة     ديـسمرب / كـانون األول   ١٢ويف  . الرئيس عرضا يف جامعة السالم يف كوستاريكا      
 وسـائل اإلعـالم واالتـصاالت يف   ”  موضـوع د بـشأن  الـذي ُعقـ  اجللسة االفتتاحيـة للمـؤمتر    أمام  
  . ألمم املتحدةل باألمانة العامة اإلعالم  شؤونالذي نظمته إدارةو ،“ بناء السالمسياق
ــارس /آذار ٢٨ و ٢٧ ويف  - ١٤ ــارك، ٢٠٠٩مـ ــيس شـ ــة  رئـ ــة  اللجنـ ــؤمتر قمـ ــادة اليف مـ قـ

 سـية القـات الدر  د مـن احل   يف العديـ  أيضا  شارك  و. ، الذي عقد يف فينيا دل مار، شيلي       نيالتقدمي
ــة   ــاءات األكادمييـ ــواللقـ ــشردف هبـ ــوعي نـ ــةبال الـ ــان و. لجنـ ـــ كـ ــن بين ــية  هامـ ــات دراسـ  حلقـ

ــن ــيادة عـ ــانون  سـ ــسان ٢١(القـ ــل /نيـ ــن؛)٢٠٠٩أبريـ ــسالم ”  وعـ ــاء الـ ــر: بنـ   ،“دور املهجـ
، وكـــذلك االجتمـــاع الــسادس ألصـــدقاء األمـــن البـــشري  )٢٠٠٩أبريـــل / نيــسان ٢٩-٢٨(
بنـاء الـسالم    ”  موضوع مؤسسة ستانلي غري الرمسي عن    ومعتكف   ؛)٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٤(

بنـاء الـسالم بعـد      ب املتعلقةغداء  المأدبة  ، و )٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢١-١٩ (“الرتاعبعد انتهاء   
ــهاء  ــرتاعانت ــيتال ــا ، ال ــدا     أقامه ــة ألوغن ــة الدائم ــسالم والبعث ــدويل لل ــد ال ــران ٣٠( املعه  /حزي
  ). ٢٠٠٩ يونيه
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 مـن اسـتراتيجية أوسـع نطاقـا     االرئيس يف هذه املناسبات العامـة جـزء     مشاركة  وكانت    - ١٥
، وزيـادة   األوسـاط لجنة يف خمتلـف     ال دورالتعريف ب وللتوعية والدعوة هتدف إىل حتسني صورة       

ــة، بأعمــال ا تتــصل أعــضاء اللجنــة التنظيميــة أيــضا أحــداث   ونظــم. عملــهابــشأنالــوعي   اللجن
 مركـز   ٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول   ١١ و   ١٠ يف   فه استـضا  فيها اجتماع مائدة مستديرة    مبا

 مـن حيـث    زيـادة مـسامهة اجلنـوب يف بنـاء الـسالم             بـشأن ، أوتاوا، كندا،    ةحبوث التنمية الدولي  
  . النظرية والتطبيق

 ة مـع الفنانـ    اللجنة لقـاء وأجـرى مزيـدا مـن االتـصاالت          عالوة على ذلك، عقد رئيس        - ١٦
 للمـسامهة  اخلـري    ومـع آخـرين مـن حمـيب       ،  )مارس/آذار ٣ (ونوأ للسالم، يوكو    ة املؤيد ةوالناشط

 بـني أعـضاء اللجنـة      ةقـش انبـاب امل  رئيس  فتح ال كما  . صندوق بناء السالم  يف   اللجنة و  أعماليف  
  . صدقاء بناء السالمأل فريق إنشاء التنظيمية بشأن

  
إلقليميـة  نظمـات ا  امل وصـناديقها وبراجمهـا و      ووكاالهتـا   األمـم املتحـدة    منظومةالعالقة مع       

  لية الدوليةاودون اإلقليمية واملؤسسات امل
ــشيا مــع دور اللجنــة يف حتــسني التنــسيق بــني مجيــع اجلهــات        - ١٧  ذات الــصلة  الفاعلــةمت

املشاركة يف جهود بناء السالم، وخاصـة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، واملنظمـات اإلقليميـة                   
تعزيــز العالقـة بــني  ل ةأنـشطة خمتلفـ  ضــطالع بمت اال الدوليـة،  ليــةااملودون اإلقليميـة واملؤسـسات   

  . الفاعلةهذه اجلهاتبني لجنة وال
ــوبر / تــشرين األول٢٢يف و  - ١٨ ــرئيس، يرافقــه رؤســاء   التقــى،٢٠٠٨أكت تــشكيالت ال ال

لجنـة  الاألمهية الـيت توليهـا      على  لتأكيد  لدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      مب،  القطرية املخصصة 
علــى املــستوى القطــري، يف البلــدان املدرجــة يف جــدول   ربنــامج اإلمنــائيالتعزيــز التعــاون مــع ل

لربنـامج اإلمنـائي    لاملـدير املعـاون     ألقـى   ،  ٢٠٠٨أكتـوبر   /تـشرين األول   ٢٩ ويف. أعمال اللجنة 
هتـدف  ربنـامج اإلمنـائي يف دعـم بـرامج     ال دور بشأنللجنة التنظيمية  عقدته ا كلمة أمام اجتماع    

وأكــد . الــرتاعوتنميــة القطــاع اخلــاص يف البلــدان اخلارجــة مــن   عمــل ال فــرص إىل اســتحداث
الـذي  تفـاعلي   الوار  واحلـ ربنـامج اإلمنـائي،     لـدى ال  رفيـع املـستوى     السؤول  املالعرض الذي قدمه    

صـناديق  وربنـامج اإلمنـائي     ال مـع  أمهيـة تعزيـز الـشراكة والتـرابط          علـى مـع أعـضاء اللجنـة       أعقبه  
 بنـاء الـسالم    وأنـشطة  أهـم أولويـات  التعامل مـع ، يف األخرىاألمم املتحدة ووكاالهتا وبراجمها  

  . بالنسبة للبلدان املدرجة يف جدول أعمال اللجنة
اجتمــاع متابعـــة  التنظيميـــة ، عقــدت اللجنــة   ٢٠٠٨نـــوفمرب /تــشرين الثــاين   ١٩ ويف  - ١٩

ــا العمإزاءهنــج شــامل  يهــدف إىل مواصــلة النظــر يف اتبــاع  ــة القطــاع و وتوليــد الــدخل ةل تنمي
ممثلو كل من صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع     وُدعي . رتاعمرحلة ما بعد الاص يف بلدان    اخل



A/64/341
S/2009/444

 

6 09-50439 
 

  إىل والبنــك الــدويل،ربنــامج اإلمنــائي، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية الاإلنتاجيــة يف 
 ة الـسياس  أجنـع أدوات حتليـل و، الرتاعما بعد مرحلة تقدمي دروس ملموسة من امليدان يف بلدان   

كـــانون  ٧ ويف. تنميـــة القطـــاع اخلـــاصإىل  وفـــرص عمـــل مـــستدامة إىل اســـتحداث ملفـــضيةا
مـن    املنبثقـة   رئـيس اللجنـة    نتائج مناقـشات  بعلما  التنظيمية  ، أحاطت اللجنة    ٢٠٠٩يناير  /الثاين

  .هذه االجتماعات
ــشرين األول ٣١ و ١٤يف و  - ٢٠ ــوبر /ت ــادل ، ٢٠٠٨أكت ــيس تب ــة رئ ــيس البنــك  اللجن ورئ

بـني  املترابطـة   العالقـة  بـشأن  هما كـل منـ  نظـر ئل تتضمن، يف مجلـة أمـور، وجهـات        الدويل رسا 
 ويف. الــــسالممرحلــــة إىل مرحلــــة الــــرتاع األمــــن والتنميــــة بالنــــسبة لعمليــــة االنتقــــال مــــن 

 مـع ممثلـي اجلماعـة األوروبيـة،     ا تفاعليا اللجنة التنظيمية حوار   أجرت،  ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٨
 علــى ةاملاليــة العامليــو ة أثــر األزمــة االقتــصادي، بــشأنك الــدويلوصــندوق النقــد الــدويل، والبنــ

 جـدول أعمـال     املدرجـة يف   خاص على البلـدان       بشكل تركيزال، مع   الرتاعالبلدان اخلارجة من    
لـشؤون اخلارجيـة يف   األقـدم ل رئيس الـ مع نائـب  اجتماعا  الرئيس قدويف اليوم نفسه، ع . اللجنة

  . همابنك الدويل واللجنة، يف إطار اتفاق التعاون املوقع بينالبنك الدويل بشأن التعاون بني ال
مقـر صـندوق    أجراها إىل   خالل زيارة   قام رئيس اللجنة    ،  ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٤ ويف  - ٢١

  عـن سلطات هـاتني املؤسـستني  لـ  بـاإلعراب النقد الدويل والبنك الدويل يف واشـنطن العاصـمة،      
املاليـة الراهنـة   وألزمـة االقتـصادية   اظيمية بـشأن آثـار   ها أعضاء اللجنة التن   دامشاعر القلق اليت أب   

مت التأكيـد علـى      ، الزيـارة ذاهتـا    وخـالل عـالوة علـى ذلـك،       .  الـرتاع   مـا بعـد    مرحلة بلدان   على
  .  مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل الناميةواصلة تعزيز الشراكةمب الشديد اللجنة اهتمام
 مــع املنظمــات تواصــلهاتراتيجية اللجنــة لتعزيــز كجــزء مــن اســ و ، ذلــكباإلضــافة إىل  - ٢٢

 واجتمــع مــع  ،اإلقليميــة، زار الــرئيس مقــر منظمــة الــدول األمريكيــة يف واشــنطن العاصــمة       
  . العام أمينها
الحتــاد مــع امــع رئــيس مكتــب األمــم املتحــدة لالتــصال   أيــضااللجنــةاجتمــع رئــيس و  - ٢٣

 مـع   لعقـد اجتمـاع    االحتاد األفريقي    يةمفوض دعوة مفتوحة من     وتلقى يف وقت الحق   األفريقي  
  . ٢٠٠٩ يف مقرها قبل هناية عام اسلطاهت
ــة، زار رئــيس٢٠٠٩مــايو /أيــار ٥ و ٤ ويف  - ٢٤ ــة وجملــس   اللجن  مقــر املفوضــية األوروبي

 إىل  ا، ودعـ  األوروبينيتبادل وجهات النظر مع كبار املسؤولني       واالحتاد األورويب يف بروكسل     
 جلنـة بنـاء الـسالم يف البلـدان           الـيت تـضطلع هبـا      عمالاأل األوروبية يف    استمرار مشاركة اجلماعة  
  . ااملدرجة يف جدول أعماهل
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بنـاء  ” موضـوع شأن بعقدت حلقة نقاش اللجنة ، ترأس رئيس  يونيه/حزيران ١٩ ويف  - ٢٥
ن لألمني العـام    ون اخلاص واملمثل”بعنوان  حدث سنوي   إطار   يف   “الرتاعالسالم يف فترة ما بعد      

  .“حنو حوار تفاعلي: ل األعضاءوالدو
 ٢٠٠٩خـــالل النـــصف األول مـــن عـــام  عقـــد رئـــيس اللجنـــة عـــالوة علـــى ذلـــك،   - ٢٦

  .عضاءأدول عدة بناء السالم من ب معنينياجتماعات ثنائية مع مسؤولني رفيعي املستوى 
  

 السالم  تنفيذ املهام األساسية للجنة بناءب تتعلقالنظر يف استراتيجية واسعة النطاق     

لتعزيــز قــدرهتا علــى تنفيــذ اتباعهــا  النــهج املمكــن النظــر يفت اللجنــة التنظيميــة واصــل  - ٢٧
أولويـات   ب الناشـئة فيمـا يتعلـق      العاملية الـسائدة، والنـهج       احلقائقمهامها األساسية والتكيف مع     

 . بناء السالم األساسية

سني قـدرة جلنـة      حتـ  بـشأن  مناقشة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨ يف    التنظيمية وأجرت اللجنة   - ٢٨
 ضــرورة أن تواصــلوأكــدت املناقــشة . تعبئــة املــواردب  املتعلقــةتــهاواليتنفيــذ ى لــعبنــاء الــسالم 

ــدرهتا   ــز ق ــة تعزي ــعاللجن ــديني  ى ل ــديني وغــري التقلي ــشركاء التقلي معاجلــة  للعمــل علــى  جــذب ال
وجـه  شة بوشـددت املناقـ   .الثغرات األساسية يف املوارد يف البلدان املدرجة علـى جـدول أعماهلـا          

 توجيــه القطــاع اخلــاص واملؤســسات اخلاصــة كــشركاء حمــتملني يف   إشــراك علــى أمهيــة خــاص
إجيـاد فـرص    مـن أجـل   ال سيما جدول أعمال اللجنة، ويفاملوارد التقنية واملالية للبلدان املدرجة  

 ضـرورة أن تقـوم     أكـدت املناقـشة مـرة أخـرى علـى            وفـضال عـن ذلـك،     . العمل وتوليد الـدخل   
والتوعية مع الـشركاء    ة اليت تضطلع هبا يف جمال الدعوة        نشطاألاء الشراكات وتكثيف    بنباللجنة  

  .لتعبئة املوارد للبلدان املدرجة على جدول أعماهلاالذي تقدمه دعم املباشر والاألساسيني، 

 مـا يتعلـق   لجنة بناء السالم في   إطار الوالية املنوطة ب   ، ويف   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩ويف    - ٢٩
 كــل العناصــر الفاعلــة يف جمــال بنــاء الــسالم، أجــرت اللجنــة التنظيميــة    بــنيلتنــسيق تحــسني اب

سيادة القـانون، مـع التـشديد    املسائل املتعلقة بـ مناقشةً تناولت استراتيجية األمم املتحدة لتنسيق    
واسـتمعت اللجنـة    .  جـدول األعمـال    يفلـى البلـدان املدرجـة       الواقعة ع  على اآلثار    بوجه خاص 

 تــساهم فيهــا أن لقــانون الــذي حــدد اجملــاالت املمكــن مــدير وحــدة ســيادة امهاإحاطــة قــدإىل 
 بـشأن  اللجنـة   على املشورة اليت تقدمها   فعالية  التساق و ال ا الناشئة يف إضفاء  استراتيجية التنسيق   

  .أنشطة بناء السالم املتعلقة بسيادة القانون
  

 اإلجراءات وطرق العمل    

ماد ووضع ممارسـات مرنـة بـشأن املـسائل اإلجرائيـة الـيت              ت اللجنة التنظيمية اعت   صلوا  - ٣٠
تعــاجل يف البدايــة يف نظامهــا الــداخلي املؤقــت أو يف طــرق عملــها، مبــا يف ذلــك اعتمــاد هنــج   مل
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جديد إلدارة االجتماعات بغية ترشـيد عملـها ضـمن خطـة عمـل ثابتـة وميكـن التنبـؤ هبـا، ويف                       
 يف  أيـضا واسـتمرت   . هيل إدارة اجتماعاهتـا   الوقت نفسه ضـمان ختـصيص املـوارد املطلوبـة لتـس           

 . ن خالل إجراء املوافقة الصامتةاختاذ عدٍد من القرارات التنظيمية م

 بنـاء    الصلة بني طرق عمل جلنة      السنوي ها، يف سياق معتكف   تناولت اللجنة التنظيمية  و  - ٣١
ــها   الــسالم ــها املــضافة وفعاليت ــادة حتــسني قيمت ــةوهلــذه الغايــة، . والقــدرة علــى زي   أقــرت اللجن
لـى طـرق العمـل الـيت ال تتطلـب بالـضرورة             ع إدخـال حتـسينات      واصـلة  باحلاجـة إىل م    التنظيمية

سـتراتيجيات  الغـرض ونطـاق ا    التكليف بوالية جديدة من قبيل اتبـاع هنـج معدلـة فيمـا يتعلـق ب               
ســتجابة تعبئــة املــوارد وتنويعــه، وتــدريج اال املتبــع إزاء نــهج التكاملــة لبنــاء الــسالم، وتعزيــز  امل

 جتماعــاتالويف ســياق ا. للحــاالت الناشــئة يف امليــدان، وتنــسيق عمــل التــشكيالت املختلفــة   
 للتحــسني مــن املمكــن معاجلتــها يف ســياق   أيــضا جمــاالت التنظيميــةختلفــة، ناقــشت اللجنــة امل

 ، كنــــوع وطبيعــــة دورهــــا٢٠١٠ه يف عــــام إجرائــــف بيــــكلصادر تاالســــتعراض القــــادم الــــ
 . أعماهلااالستشاري، ووضع جدول 

  
  تشكيلة بوروندي    -باء   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، طرأ عـدد مـن التطـورات احلامسـة علـى عمليـة الـسالم                     - ٣٢
ــه   ــسالم في ــاء ال ــدي وجهــود بن ــة مــن ال  . يف بورون ــة، يف ســنتها الثالث ل مــع عمــوركــزت اللجن

ة مكتـسبات   علـى ضـمان دميومـ   بوجـه خـاص  بوروندي، على دعم هـذه اجلهـود مـع التـشديد          
 . االقتصادية - التنمية االجتماعيةمن احتياجات البلد بينها وبني مة ءاواملالسالم، و

، توجه رئـيس تـشكيلة البلـد        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل   ٢١من  يف الفترة   و  - ٣٣
  املتبادلـة يف   الـيت هتيئهـا االلتزامـات     فـرص   اليف بعثة إىل بوروندي ليناقش مع أصحاب املـصلحة          

وعلـى أسـاس بعثـة الـرئيس ومـشاوراته،          .  والتحـديات الـيت تطرحهـا       عمليـة بنـاء الـسالم      اقسي
دعـم  ) أ(:  هـي  ،اعتمدت تـشكيلة بورونـدي خطـة عمـل ركـزت علـى مـسائل رئيـسية ثـالث                  

قــوات  - حــزب حتريــر شــعب اهلوتــوأفــراد ســيما مــن حيــث نــزع ســالح   الــسالم، والعمليــة
مواتيـة   بيئـة  هتيئـة مـساعدة بورونـدي علـى       ) ب( جهم؛ وتسرحيهم وإعادة إدمـا    التحرير الوطنية 

دعــم الالجــئني واملــسائل ) ج( ؛٢٠١٠ عــام  يف حــرة وعادلــة وشــفافة انتخابــات وطنيــةلعقــد
وباإلضـافة إىل ذلـك،      .دماج احملاربني السابقني اجتماعيـاً واقتـصادياً      إاملرتبطة باألرض، وإعادة    

حتــسني أثــر ) أ(:  مهــا،سألتني اســتراتيجيتنيوافقــت جلنــة بنــاء الــسالم علــى إعطــاء األولويــة ملــ  
 ؛ التنـــسيق الفعــال ألعـــضائها املوجــودين يف بورونـــدي  بطــرق مـــن بينــها  اللجنــة يف امليـــدان،  

االتصال الفعال بشأن اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي، وعالقته بـاألدوات             )ب(
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م وورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر      التكميلية األخرى، كالدعم املقدم من صندوق بناء السال     
  .اخلاصة ببوروندي

ــدم، ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٠ويف   - ٣٤ ــشكيلة بورونــدي ق   إحاطــة إىل رئــيس ت
 املتعلقـة    اخلطـط ذات األولويـة     د من جديد  كأ البلد، و   ذلك ل اللجنة مع  م ع  بشأن جملس األمن 

ت تـشكيلة   ناقـش ،  ٢٠٠٨يـسمرب   د/ كـانون األول   ١٢ويف  .  للبلـد  للجنـة ا ه الـذي تقدمـ    لدعمبا
، ر عمليــــة الــــسالم يف بورونــــدي  بورونــــدي تطــــورات عمليــــة الــــسالم مبــــشاركة ميــــسِّ     

 رؤساء دول وحكومـات منطقـة       ر األعضاء على نتيجة مؤمتر قمة     وأطلع امليسِّ . نكاكوال شارل
، وعلـى التحـديات املتعلقـة       ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٤الذي عقـد يف     البحريات الكربى   

 قــوات التحريــر الوطنيــة وتــسرحيهم وإعــادة - أفــراد حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو ســالح بــرتع
ويف أعقـاب جلـسة اإلحاطـة الـيت قـدمها امليـسِّر،          . إدماجهم وإدماج احلزب يف احلياة السياسية     

ــة إىل    ذه التحــديات، واســتعدادهم هلــ التــصديأكــد أعــضاء التــشكيل دعمهــم للجهــود الرامي
 بنــاء الــسالم واعتمــدت جلنــة. لــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج للمــسامهة يف متويــل نــزع ا 

 عمليـة  ل  عاجـل   دعـم دويل    تقـدمي  دعو إىل ت  يتال) PBC/3/BDI/1( بوروندي   ة تشكيل استنتاجات
تضع احلكومة استراتيجية أطـول      ها أن لب من بين  طتنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، و     

 علــى حنــو لــى الــصعيدين االجتمــاعي واالقتــصادي دمــاج احملــاربني الــسابقني ع إ إلعــادة أجــال
 . ، وعودة الالجئني واملشردين داخليامستدام

 املبعــوثني فريــقوعلــى ضــوء تطــورات عمليــة الــسالم، دعــي الــرئيس إىل اجتمــاع          - ٣٥
 وقـد   . يف بوجومبورا  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٧  و ١٦اخلاصني لبوروندي، الذي عقد يف      

ــا   ــون إعالن ــأصــدر املبعوث ــه أعرب ــسالم، ودعــ   وا في ــة ال ــاء  و عــن دعــم عملي ا األطــراف إىل الوف
عمليــة نــزع الــسالح قــد شــكل البــدء يف و. بوجومبــورابالتزامــاهتم الــيت تعهــدوا هبــا يف إعــالن 

 قـوة عمـل االحتـاد     تـه دعمتطـورا هامـا     ،  ٢٠٠٩مـارس   /آذار ١٦والتسريح وإعادة اإلدماج يف     
 بنــاء ء الــسالم ومــسامهات عــدد مــن أعــضاء جلنــةاألفريقــي اخلاصــة، بتمويــلٍ مــن صــندوق بنــا

أغـاثون رواســا   )٢(، ألقـى قائــد قـوات التحريـر الوطنيــة   ٢٠٠٩ أبريــل/ نيـسان ١٨ويف . الـسالم 
ــذلك ســالحه ــق ب ــة و    ليحق ــين للحرك ــاح األم ــصال اجلن ــر الوطنيــة     انف ــوات التحري ــسجيل ق ت
 . سياسي كحزب

__________ 
 امتثــاال “قــوات التحريــر الوطنيــة”قــوات التحريــر الوطنيــة امســه ليــصبح  - غــري حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو  )٢(  

تـسجيل األحـزاب الـسياسية    املتعلقـة ب  أحكـام دسـتور بورونـدي    ومتـشيا مـع  إلعالن مـؤمتر قمـة بوجومبـورا،        
  ).العرقيصل األ حظر األمساء القائمة على مثال(
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 الثــاين النــصف ااستعراضــه بورونــدي ة تــشكيلت، أجــر٢٠٠٩فربايــر / شــباط٤ويف   - ٣٦
وقــادت حكومـــة  . بورونـــديبنـــاء الــسالم يف   تنفيــذ اإلطـــار االســتراتيجي ل  لعمليـــةالــسنوي  

رية شـاركت فيهـا طائفـة واسـعة         وبوروندي االستعراض الذي أجري علـى أسـاس عمليـة تـشا           
من أصحاب املصلحة يف بوروندي، مبن فيهم اجملتمع املدين، واألحـزاب الـسياسية، وأصـحاب               

ــأو. صلحة الــدولينياملــ ــه قــد مت اختــاذ   املــشاركون يف االســتعراض رق جــراءات إل ا مــنعــددبأن
 اتفــاق تنفيــذجمــاالت يف   ذلــكاإلجيابيــة يف ســبيل التنفيــذ الكامــل لإلطــار االســتراتيجي، مبــا يف

إضـفاء الطـابع   وقف إطالق النار الشامل وإعالن مـؤمتر قمـة بوجومبـورا، واجلهـود الراميـة إىل          
العدالـة  ب املتعلقـة  للمـشاورات الوطنيـة      التحـضري أعمـال   ، و  فرق الدفاع واألمـن    ى أداء املهين عل 

غـري أن االسـتعراض أشـار أيـضاً          .االنتقالية، ومشاركة املرأة والشباب يف جهود توطيد السالم       
وتتـضمن   . ودعمهـا  بنـاء الـسالم  إىل عدد من التحديات املهمة املتبقية واليت تتطلب انتبـاه جلنـة          

 احلـوار الـسياسي   إرسـاء دعـائم      الـسالم، و   املتعلقـة فيمـا يتـصل بعمليـة       حديات العناصـر    هذه الت 
 وتوطيــد احلكــمالتحــضري لالنتخابــات الوطنيــة املقبلــة، أعمــال ، و بــني أصــحاب املــصلحةفيمــا

 واجلهود الرامية إىل تعزيز سيادة القانون وحقـوق اإلنـسان، وتنظـيم الرصـد واإلبـالغ                 ،الرشيد
ــاء    .  القائمــةريعلــى أســاس املعــاي  كــذلك حثــت حكومــة بورونــدي اجملتمــع الــدويل علــى الوف

مـايو  /بااللتزامات اليت جـرى التعهـد هبـا يف اجتمـاع املائـدة املـستديرة للجهـات املاحنـة يف أيـار                     
، اعتمـــدت اللجنـــة اســـتنتاجات االســـتعراض النـــصف  ٢٠٠٩فربايـــر / شـــباط٦ويف . ٢٠٠٧

 ). PBC/3/BDI/3(السنوي الثاين 

ــرة يفو  - ٣٧ ــن  الفت ــار٢٧ حــىت ٢٥م ــايو / أي ــيس  ٢٠٠٩م ــام رئ ــشكيلة ، ق بزيــارة إىل الت
وخلـص إىل  .  تنفيـذ اإلطـار االسـتراتيجي     سياق بوروندي ملتابعة التقدم وااللتزامات املتبادلة يف     

 الـيت   أن عملية بناء السالم يف بوروندي قد دخلت يف مرحلة جديدة عقـب التطـورات البـارزة                
غري أنـه أشـار إىل أن إكمـال عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة              . يف عملية السالم   نشأت

 االقتـصادي يتطلبـان     - طويلة األجـل إلعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي           ستراتيجيةعداد ا إواإلدماج  
 بورونــدي يف إطــار ودعمهــا، وأن اســتمرار قيــادة املبــادرة اإلقليميــة لاهتمــام جلنــة بنــاء الــسالم

أمـر  هـو  رصد التقـدم وتـوفري الـدعم املطلـوب      من أجل   وروندي  الشراكة من أجل السالم يف ب     
ــسالم    بــات الوطنيــة املقــرر عقــدها يف    وأشــار أيــضاً إىل أن االنتخا  .حاســم لنجــاح عمليــة ال

  . تشكل فرصةً مهمةً لزيادة تعزيز السالم والدميقراطية يف بوروندي٢٠١٠ عام
  

 تشكيلة سرياليون -جيم   
الل عامهـا الثالـث مـن العمـل مـع سـرياليون، علـى ثالثـة                  خـ  ،ركزت جلنة بناء السالم     - ٣٨

 ؛جهـود بنـاء الـسالم   التقـدم احملـرز يف   مواصـلة االهتمـام واسـتعراض    ) أ (:هـي  أهـداف رئيـسية  
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دعــم األنــشطة ) ج(؛ ةيــتوســيع قاعــدة اجلهــات املاحنــة وتعزيــز اتــساق املــساعدات الدول ) ب(
لجنــة وأســدت ال . الــسالم ذات األولويــةاحلاليــة يف جمــاالت بنــاءحتــسني األنــشطة اجلديــدة أو 

 األمـم علـى حنـو تـام، هـو مكتـب           املشورة أيضا إىل جملس األمن بشأن إنـشاء مكتـب متكامـل             
 .٢٠٠٨أكتوبر / يف تشرين األول،لبناء السالم يف سرياليوناملتكامل املتحدة 

اعتمدتـه جلنـة    ومن أجل رصد التقدم احملرز يف تنفيذ إطار التعاون لبناء السالم، الـذي                - ٣٩
، عقـدت اللجنـة اجتماعـات       ٢٠٠٧ديـسمرب   /بناء السالم وحكومة سرياليون يف كـانون األول       

هــــذه اطلعـــت  و. ٢٠٠٨ديـــسمرب  /يونيــــه وكـــانون األول /رمسيـــة لالســـتعراض يف حزيـــران   
باالشـتراك بـني حكومـة سـرياليون وشـركائها        أُعـدت   التقـارير املرحليـة الـيت       على  االجتماعات  

جنــازات الــيت حتققــت حــىت تارخيــه وحــددت إلت االجتماعــات الــضوء علــى اطوســلّ .الــدوليني
وأُحيلـــت التوصـــيات  .طـــار كـــل جمـــال مـــن اجملـــاالت ذات األولويـــة إالتحـــديات املتبقيـــة يف 

يف املعنيـة   واالستنتاجات الـصادرة عـن هـذه االجتماعـات إىل مجيـع اجلهـات صـاحبة املـصلحة                   
 .ة، ومجيع الشركاء الدولينيالرئيسي املتحدة األممأجهزة سرياليون، و

الرمسية اليت تعقـد كـل سـتة أشـهر، عقـد رئـيس        االستعراض  وباإلضافة إىل اجتماعات      - ٤٠
ــة،       ــشكيلة ســرياليون مــشاورات اســتراتيجية مــع ممثلــي القطــاع اخلــاص، واملؤســسات اخلريي ت

 .رياليونواملؤسسات املالية الدولية من أجل حشد الدعم اإلضـايف جلهـود توطيـد الـسالم يف سـ            
وقد أكدت مـن جديـد اجتماعـات الـرئيس مـع ممثلـي صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل،                  

 للتحـضري الجتمـاع     نياملؤسـست اتني   احلاجة إىل تعزيز التعاون بني اللجنة وه        على ،خاصوجه  ب
ط وســلّ .٢٠٠٩نــوفمرب /الفريــق االستــشاري املعــين بــسرياليون املزمــع عقــده يف تــشرين الثــاين 

ع الــضوء أيــضا علــى األثــر الــسليب لألزمــة االقتــصادية العامليــة علــى ســرياليون وأكــد    االجتمــا
 .شد املواردها املتعلقة حبهودجل جلنة بناء السالم االجتماع على أمهية مواصلة

، رحبـت اللجنـة باعتمـاد    ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان٦الصادر يف التشكيلة ويف بيان رئيس      - ٤١
وقــد أُعــد البيــان املــشرك عــن طريــق حــوار    .لبيــان مــشتركاألحــزاب الــسياسية يف ســرياليون  
الــيت وقعــت يف ســرياليون يف الــسياسي  علــى حــوادث العنــف مــشترك بــني األحــزاب ُعقــد رداً

ــادات احلكومــة واملعارضــة لتجاوزهــ    .٢٠٠٩مــارس /آذار ــة علــى قي  اخلالفــات اوأثنــت اللجن
ا دور األحـــزاب احلاكمـــة ، مبـــا فيهـــامســـةعـــدد مـــن املـــسائل احلبـــشأن  إىل اتفـــاق اوتوصـــله

مــارس، وتعزيــز /واملعارضــة، وإنــشاء آليــات للتحقيــق يف أحــداث العنــف الــيت وقعــت يف آذار  
املؤسسات الدميقراطية اهلامة، وال سيما الربملـان، وجلنـة تـسجيل األحـزاب الـسياسية، واللجنـة                 

ال سـيما مكتـب     و ورحبت اللجنة أيضا مبسامهة الـشركاء الـدوليني،        .املستقلة لوسائط اإلعالم  
األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون، يف تيــسري احلــوار املــشترك بــني األحــزاب    
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وتأكيــدا علــى أمهيــة متابعــة االتفاقــات الــواردة يف البيــان املــشترك يف  .واعتمــاد البيــان املــشترك
 . الالزمالتقينالوقت املناسب، ناشدت اللجنة مجيع الشركاء الدوليني تقدمي الدعم املايل و

وعلى سبيل املتابعة العتماد البيان املشترك، قام رئيس تـشكيلة سـرياليون بزيـارة للبلـد                - ٤٢
ــرة مــن    ــائق خــالل الفت ــسان٢٤ إىل ٢٠لتقــصي احلق ــل / ني ــاء  . ٢٠٠٩أبري ــرئيس أثن وعقــد ال

دة الزيارة مشاورات مع كبار مسؤويل احلكومة، مبن فيهم الرئيس، والعديـد مـن الـوزراء، وقـا                
وأكــدت نتــائج  . اجملتمــع الــدويل، واألمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين  يأحــزاب املعارضــة، وممثلــ 

البـارزة الــيت  كاسـب  املغــري أن  .الزيـارة أن سـرياليون تواصــل إحـراز تقـدم حنــو توطيـد الـسالم      
 البلد يف جمايل الدميقراطية وبناء السالم ال تـزال تتـسم باهلـشاشة وحتتـاج إىل دعـم دويل                  حققها  
وتزيد املستويات العالية من بطالة الشباب، وتفشي الفساد، وتنامي خطر االجتار غـري              .مرمست

واملطلـوب بـذل    .الـصراع الوقـوع مـن جديـد يف دائـرة     املشروع باملخدرات مجيعها مـن خطـر       
 .يف قطاعي العدالة واألمناليت حتققت املزيد من اجلهود لتوطيد اإلصالحات 

لــدورة االســتثنائية الرفيعــة   عقــد ا أيــضا للتحــضري ل ةس الفرصــوأتاحــت زيــارة الــرئي    - ٤٣
ــشأن ســرياليون   ــة ب ــستوى للجن ــورك يف ،امل ــران١٠ يف نيوي ــه / حزي ــد مجعــت  ٢٠٠٩يوني ، وق

ن الــدول األعــضاء، واألمــم املتحــدة، والقطــاع   مــالــدورة االســتثنائية ممــثلني رفيعــي املــستوى   
تقـدمي  ) أ: ( االسـتثنائية فيمـا يلـي      ةة للـدور  ومتثلـت األهـداف الرئيـسي      .اخلاص، واجملتمـع املـدين    

إقـرار برنـامج التغـيري الـذي        ) ب(الدعم الـسياسي لتنفيـذ البيـان املـشترك لألحـزاب الـسياسية؛              
وضعته حكومة سرياليون بوصفه االستراتيجية األساسية لتوجيه مجيـع اجلهـود اإلمنائيـة الوطنيـة               

 لألمـم املتحـدة مـن أجـل سـرياليون بوصـفها             دعم الرؤيـة املـشتركة    ) ج(والدولية يف املستقبل؛    
تعزيـز تنـسيق واتـساق    ) د( هنجا مبتكرا لبناء السالم وحشد املوارد املالية من أجـل تنفيـذها؛ و         

للجهود اليت تبذهلا سرياليون لتوطيد السالم فيها مبا يتفـق والبيـان املـشترك              املقدم  الدعم الدويل   
 .بل للفريق االستشاري املعين بسرياليونوبرنامج التغيري واستعدادا لالجتماع املق

أرسـت األسـاس لـشكل      ) PBC/3/SLE/6(ختاميـة    واعتمدت الدورة االستثنائية وثيقـة      - ٤٤
 ةأولويات بناء السالم احملـدد    وعمل اللجنة   واءمت بني   من العمل مع سرياليون، و    خمفف  جديد  

شروع باملخـدرات وبطالـة   الرشـيد، ومكافحـة االجتـار غـري املـ        هـي احلكـم     يف برنامج التغـيري، و    
تعزيـز املـسائل    وإىل   ،قليمـي اإل نتعـاون دو  زيـادة ال  ىل  إوقـررت اللجنـة أيـضا الـدعوة          .الشباب

فقــت اللجنــة علــى عقــد اجتماعــات  توا .اجلنــسانية وحقــوق اإلنــسان يف أنــشطة بنــاء الــسالم  
واردة يف  الـ رصـد التقـدم احملـرز يف أولويـات بنـاء الـسالم               لمن أجـ  ستعراض كل ستة أشهر     لال

برنــامج التغــيري، وتركيــز اهتمــام اجملمــع الــدويل علــى األولويــات الــيت حتتــاج إىل عمــل إضــايف،  
بشأن السبل الكفيلة بالتغلب علـى التحـديات   الفاعلة املعنية وتقدمي توصيات إىل مجيع اجلهات      
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نون وسـيعقد اجتمـاع االسـتعراض األول يف كـا     .املستجدة، وحشد دعم إضايف لربنامج التغيري
 .٢٠٠٩ديسمرب /األول

  
  بيساو-تشكيلة غينيا  -دال  

 بيـساو،   - يف اجلزء األخري مـن العـام األول لعملـها مـع غينيـا             بناء السالم   ركزت جلنة     - ٤٥
ودعـم تنظـيم    بيـساو،  -يف غينيـا   الصيغة النهائية لإلطار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم       وضععلى  

 بيـساو   -  اإلطار االسـتراتيجي، عقـدت تـشكيلة غينيـا         ويف سبيل إعداد   .االنتخابات التشريعية 
وأتاحـت االجتماعـات للنظـراء الـوطنيني      .رمسية واجتماعـا واحـدا رمسـي   غري ثالثة اجتماعات   

والدوليني الفرصة للمسامهة يف صياغة الوثيقـة، وكفلـت املـشاركة الكاملـة للجهـات الرئيـسية                 
اعتمــدت اللجنــة بــصفة غــري رمسيــة اإلطــار يوليــه، / متــوز٣١ويف  . املــصلحة يف العمليــةةصـاحب 

 . بيساو- من جانب حكومة غينيابصفة هنائية  ه رهنا باستعراض،االستراتيجي

أغـــسطس، زارت رئيـــسة / بيـــساو يف أوائـــل آب- وعقـــب تغـــري احلكومـــة يف غينيـــا  - ٤٦
 ت، واجتمعــ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٢ إىل ١٠ بيــساو البلــد يف الفتــرة مــن  - تــشكيلة غينيــا

تلـك هـو    زيـارة تقـصي احلقـائق       كان اهلدف مـن     و .هات الوطنية الرئيسية صاحبة املصلحة    باجل
اكتساب خربة مباشرة فيما يتعلق بالتطورات السياسية يف البلد واستكشاف خيـارات ملواصـلة            

ــاء الــسالم  ــة بن ــاء  .عمــل جلن ــالقــاءات الرئيــسة وأثن  بيــساو، أعــادت مجيــع اجلهــات  - يف غيني
لحة تأكيد التزامها بعمليـة بنـاء الـسالم يف البلـد، واعتـربت اعتمـاد اإلطـار          الوطنية صاحبة املص  

ووافقـت اللجنـة علـى اسـتنتاجات وتوصـيات جلنـة بنـاء الـسالم                 .االستراتيجي مـن األولويـات    
 ).PBC/3/GNB/1(بيساو  -بشأن احلالة يف غينيا 

 - ومــة غينيــا، اعتمــدت جلنــة بنــاء الــسالم وحك٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين األول ١يف و  - ٤٧
 ).PBC/3/GNB/3( بيـساو  - بيساو بـصورة رمسيـة اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم يف غينيـا          

 بيـساو عـن طريـق وصـلة         -  متحدثا باسم حكومة غينيا    ، مارسيانو باربريو  ،وقال وزير الدفاع  
 بيــساو علــى اســتعداد لتــويل مــسؤولية - ن حكومــة وشــعب غينيــاإ بيــساو - فيــديو مــن غينيــا

 - املتفق عليه يف اإلطار االستراتيجي، يستند تعـاون غينيـا         حسب  و .ذ اإلطار االستراتيجي  تنفي
وأكــدت مجيــع  .مــشاركة اجلميــعواملتبادلــة  بيــساو مــع اللجنــة إىل امللكيــة الوطنيــة، واملــساءلة 

ــال ويف الوقــت املناســب،          ــى حنــو فع ــذ اإلطــار عل ــة تنفي ــى أمهي ــصلحة عل اجلهــات صــاحبة امل
 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦يف   عقـدها    ة االنتخابات التشريعية املقـرر    وشددت على أمهي  

 . بيساو- لتوطيد السالم يف غينيابالنسبة 
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علــى دعــم ومــشاركتها وعقــب اعتمــاد اإلطــار االســتراتيجي، ركــزت اللجنــة عملــها   - ٤٨
ويف  .رر التمويـل لالنتخابـات يف الوقـت املقـ         تـوفري وأدت هـذه اجلهـود إىل        .تنظيم االنتخابات 

 -  نظمـت تـشكيلة غينيـا      ،، وكجزء من دور اللجنة يف التوعيـة       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١
 وتشكيلة سرياليون إحاطة رفيعة املستوى قـدمها املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة                   بيساو

ه االجتار باملخـدرات بوصـف  ”  موضوعنأ بش ،ماريا كوستا أنطونيو  املعين باملخدرات واجلرمية،    
 .“فريقياأيف غرب خطرا يهدد األمن 

مكـان إقامـة   رض لـه    عـ ت، وعقـب هجـوم مـسلح        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦يف  و  - ٤٩
الرئيس جواو بريناردو فيريا بعد وقـت قـصري مـن إعـالن نتـائج االنتخابـات التـشريعية، أدانـت                     

بنـاء الـسالم     بيـساو اسـتخدام العنـف واعتمـدت اسـتنتاجات وتوصـيات جلنـة                - تشكيلة غينيـا  
ويف حــني ترحــب اللجنــة بــالتنظيم  ).PBC/3/GNB/4( بيــساو - بــشأن احلالــة الراهنــة يف غينيــا

نـوفمرب، واملـستوى العـايل ملـشاركة مـواطين      / تـشرين الثـاين   ١٦الناجح لالنتخابات املعقودة يف     
 علـى ضـرورة كفالـة االحتـرام     تكـد أ عـن قلقهـا إزاء احلـادث، و   قـد أعربـت    بيـساو، ف   - غينا
 .لكامل لنتائج االنتخابات وسيادة القانونا

ــيس     ٢٠٠٩مــارس / آذار٤يف و  - ٥٠ ــيريا، ورئ ــاردو ف ــرئيس جــواو برين ــال ال ، وعقــب اغتي
 بيــــساو بيانــــا  - ت رئيــــسة تــــشكيلة غينيــــا  راألركــــان العامــــة تــــاغمي نــــا واي، أصــــد    

)PBC/3/GNB/5(،  األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن يف التنديــد  صــوت مــضيفة صــوهتا إىل 
وأعـادت الرئيـسة يف البيـان التأكيـد علـى            .بعملييت االغتيال وأعربت عـن قلقهـا إزاء احلـادثتني         

 بيـساو، مؤكـدة علـى أمهيـة مواصـلة           - مواصلة جلنة بناء السالم دعمهـا لبنـاء الـسالم يف غينيـا            
 .بعملية توطيد السالماملتعلقة مجيع اجلهات صاحبة املصلحة اللتزاماهتا 

 بيـساو، باإلضـافة إىل عمليـات التوعيـة وحـشد املـوارد،              - يلة غينيـا   تشك تركزوقد    - ٥١
 بيــساو - ، عقــدت تــشكيلة غينيــا٢٠٠٩مــارس / آذار٢٥فــي  ف.علــى إصــالح قطــاع األمــن 

ل ومثّـ  .لفيـديو ل بيـساو عـرب وصـلة       - مع حكومة غينيـا    اتصلت من خالله     اجتماعا غري رمسي،  
، الذي قدم عرضـا للحالـة الـسياسية الراهنـة،            أرتور سيلفا  ،احلكومة يف االجتماع وزير الدفاع    

، عقدت التـشكيلة اجتماعـا   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٥ويف   .يف قطاع األمن  الناشئة  والتطورات  
ــة             ــادرات احلالي ــضوء علــى املب ــسليط ال ــن أجــل ت ــاع األمــن م ــري رمســي بــشأن إصــالح قط غ

تلـف اجلهـات الفاعلـة،      يف جمـاالت التنـسيق والتعـاون فيمـا بـني خم           القائمـة   واستعراض الثغـرات    
مـن املقـرر عقـده       بيـساو    - كجزء من عملية اإلعداد ملؤمتر بشأن إصالح قطاع األمن يف غينيا          

 .، الرأس األخضربرايايف 
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 / نيــسان١٨ إىل ١٦ بيــساو البلــد خــالل الفتــرة مــن - زارت رئيــسة تــشكيلة غينيــاو  - ٥٢
م، واجتمعـــت بـــالرئيس َسلقَـــ، للمـــرة األوىل منـــذ أن أدت احلكومـــة اجلديـــدة ا٢٠٠٩أبريـــل 
لبنـاء  توجيهيـة  وأعضاء احلكومة، ورئيس األركان واللجنة الوطنيـة ال      راميوندو برييرا،  ،االنتقايل
، مثلــت الرئيــسة جلنــة بنــاء الــسالم يف اجتمــاع مائــدة  ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٠ويف  .الــسالم

  بيـساو  -  يف غينيـا   مستديرة جرى تنظيمه يف برايـا بـشأن إعـادة هيكلـة قطـاع الـدفاع واألمـن                 
اإلجراءات الـيت ميكـن اختاذهـا يف     ووحدد اجتماع املائدة املستديرة املعوقات الرئيسية     .وحتديثه

 ،٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١١ويف  . بيـساو - األجل القصري يف عملية إصالح قطـاع األمـن يف غينيـا        
وأُبلــغ  .او بيــس- ت الرئيــسة نتــائج تلــك الزيــارة يف اجتمــاع غــري رمســي لتــشكيلة غينيــا عرضــ

 بيـساو   - االجتماع أيضا بتوصيات بعثة التقييم التقين لفرقـة العمـل املتكاملـة الـيت زارت غينيـا                
وقُــدمت لــه إحاطــة مــن صــندوق النقــد  ،٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٣٠ إىل ٢١خــالل الفتــرة مــن 

 .الدويل والبنك الدويل بشأن عملهما مع البلد

 الـوزير   ،عقـب عملـييت اغتيـال بـاكريو دابـو         يونيه، وبعد وقت قصري     / حزيران ١٦يف  و  - ٥٣
 الـوزير الـسابق وعـضو الربملـان،         ، وهيلـدير بروينـسا    ،السابق واملرشـح يف االنتخابـات الرئاسـية       

 أدانــت فيــه بــشدة عملــييت االغتيــال  )PBC/3/GNB/6( بيــساو بيانــا - أصــدرت تــشكيلة غينيــا
ويف  .وطيـد الـسالم يف البلـد      وأكدت جمددا على الدعم املتواصل ألعضاء التـشكيلة مـن أجـل ت            

عقـدت التــشكيلة اجتماعـا غـري رمســي لالسـتماع إىل إحاطـة مــن       ،٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٢٢
 .بيـساو  - بشأن زيارته األخـرية لغينيـا  ، لني باسكو. وكيل األمني العام للشؤون السياسية، ب  

 جوزيـف موتابوبـا،     بيساو، -  أيضا إىل إحاطة من ممثل األمني العام يف غينيا         تمعونواستمع اجمل 
واسـتنادا إىل هـذه املناقـشات، قـدمت الرئيـسة إحاطـة إىل               .بشأن التطورات السياسية يف البلـد     

للجنـة أن تقـدم الـدعم املمكـن         فيهـا   واجملـاالت الـيت ميكـن       املضي قدما   األمني العام بشأن سبل     
 املـصاحلة الوطنيـة،    بيساو، بالتشاور الوثيق مع الشركاء الوطنيني والـدوليني، مـن قبيـل        - لغينيا

 ومكافحـــة االجتــار غــري املـــشروع   ،وإصــالح قطــاع األمــن، وتـــوفري فــرص العمــل للــشباب      
  .باملخدرات

  
 تشكيلة مجهورية أفريقيا الوسطى  -هاء   

بنـــاء علـــى مبـــادرة رئـــيس اجلمهوريـــة، طلـــب وزيـــر اخلارجيـــة والتكامـــل اإلقليمـــي    - ٥٤
 رئـيس جلنـة بنـاء الـسالم، يف رسـالة مؤرخـة              والفرانكوفونية يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى مـن         

وأحيلــت . أن يــدرج مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى جــدول أعماهلــا ،٢٠٠٨مــارس /آذار ٦
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠هذه الرسالة إىل جملس األمن يف 
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، طلــب رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس جلنــة بنــاء الــسالم ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣٠ويف   - ٥٥
قيـا الوسـطى علـى جـدول أعمـال اللجنـة، وتقـدمي مـشورة وتوصـيات إىل                   إدراج مجهورية أفري  

 للجميـع  إقامـة حـوار سياسـي شـامل    ) أ( :جملس األمن بشأن الوضع يف البلد يف اجملاالت التالية       
قــدم مــن الــسلطات الوطنيــة والــدعم املاملتخــذة مــن جانــب اإلجــراءات ) ب(؛ وتــسيري أمــوره

يعمــل بفعاليــة وخيــضع للمــساءلة ع األمــن الــوطين قطــاوضــع نظــام لاجملتمــع الــدويل مــن أجــل 
ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك احتــرام حقــوق اإلنــسان  إعــادة إرســاء ) ج(ويتــسم باالســتدامة؛ 

، قررت اللجنة التنظيميـة     ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران ١٢ ويف   .واحلكم الرشيد يف مجيع مناطق البلد     
خـب املمثـل الـدائم      وانُت. إدراج مجهورية أفريقيا الوسطى على جدول أعمال جلنة بنـاء الـسالم           

مهوريــة اخلاصــة جبلبلجيكـا لــدى األمــم املتحـدة، الــسفري يــان غرولـز، رئيــسا لتــشكيلة اللجنـة     
 .أفريقيا الوسطى

بعثـة اسـتطالعية    بورية أفريقيا الوسطى     رئيس تشكيلة مجه   م، قا ٢٠٠٨ هيولي/يف متوز و  - ٥٦
صــاحبة إىل بــانغي هبــدف إقامــة اتــصاالت أوليــة مــع الــسلطات الوطنيــة وغريهــا مــن اجلهــات   

املعنية على أرض الواقع، مبا يف ذلك اجملتمع الـدويل، واجملتمـع املـدين، ومكتـب األمـم                  املصلحة  
 .يق األمم املتحدة القطريبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وفردعم املتحدة ل

، عقــدت تــشكيلة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى     ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٨ويف   - ٥٧
اجتماعها الرمسي الثاين الذي حتدث فيه إىل جلنة بناء السالم وزير الدولة للتخطـيط واالقتـصاد                

لـده يف جمـال   أولويات بعرض والتعاون الدويل يف مجهورية أفريقيا الوسطى، سيلفان ماليكو، و        
إصالح قطـاع األمـن، مبـا يف ذلـك نـزع الـسالح والتـسريح                ) أ(: بناء السالم على النحو التايل    

التقـدم االجتمـاعي واالقتـصادي      ) ج(احلكم الرشـيد وسـيادة القـانون؛        ) ب (؛وإعادة اإلدماج 
بلـد  وقد أقرت اللجنة الحقا هذه األولويات بوصفها أولويـات ال         . من خالل تنفيذ حماور تنمية    

وحددت جلنة بنـاء الـسالم مـسألة اختتـام احلـوار الـسياسي الـشامل علـى                  . يف جمال بناء السالم   
وتنفيـذ توصـياته،   )  يف بانغي٢٠٠٨ديسمرب /وهو ما جرى الحقا يف كانون األول    ( حنو ناجح 

األولويـات  بـشأن  واتفقـت اللجنـة علـى أن حتقيـق تقـدم       .ةشـامل أولويـة  باعتبارها مـسألة ذات     
جنـازات علـى مـسار تنفيـذ االسـتنتاجات الـيت خلـص إليهـا         إليعها، يف سـياق حتقيـق ا  الثالث مج 

 . احلوار السياسي الشامل، أمر يف غاية األمهية من أجل توطيد السالم يف البلد

، أجـرى  ٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٦أكتوبر إىل / تشرين األول٣٠يف الفترة من    و  - ٥٨
ه رئيس تـشكيلة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى زيـارة ميدانيـة إىل               وفد ميثل جلنة بناء السالم ويقود     

واجتمــع الوفــد مــع ممثلــي احلكومــة علــى مجيــع املــستويات، واألحــزاب الــسياسية  .البلــدذلــك 
لألغلبية احلاكمة واملعارضة الدميقراطية؛ واجملتمع املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلـاص؛ والـسلك              
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 بيساو، وهـي    -بغينيا  إىل باوا،   أيضا  سافر الوفد    و .لقطريالدبلوماسي، وفريق األمم املتحدة ا    
 .بعض التحديات الرئيسية اليت تواجه بناء السالم يف البلدمدينة متثل 

، أجـرى وفـد مـن       ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٥ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٢٢يف الفترة من    و  - ٥٩
لة بـني مجيـع اجلهـات املعنيـة         مكتب دعم بناء السالم زيارة إىل البلد لتسهيل املـشاورات الـشام           

مــايو  / أيــار٦ ويف .الوطنيــة والدوليــة اســتعدادا لوضــع الوثيقــة االســتراتيجية اخلاصــة بالبلــد       
، وبعد االنتهاء بنجاح من هذه العملية التشاورية اليت مشلت عددا مـن املـشاورات غـري        ٢٠٠٩

عتمـدت جلنـة بنـاء الـسالم        يف نيويـورك، ا    الرمسية اليت أجرهتا تشكيلة مجهورية أفريقيا الوسـطى       
 ).PBC/3/CAF/7(اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

وبعــد أن جــرى رمسيــا اعتمــاد اإلطــار االســتراتيجي لبنــاء الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا    - ٦٠
يف بعثـة هتـدف إىل عـرض        رئيس تشكيلة مجهورية أفريقيـا الوسـطى إىل بـانغي           توجه  الوسطى،  

ــة اإلطــار االســتراتيجي    ــك       عوثيق ــا يف ذل ــوطين، مب ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــع اجلهــات املعني ــى مجي ل
املــسؤولون احلكوميــون، وأعــضاء الربملــان، واجملتمــع الــدويل، واجملتمــع املــدين، وممثلــو منظومــة   

 لتلك االسـتراتيجية والبـدء      ةالوطنيامللكية  الصحافة، وذلك هبدف زيادة تعزيز      واألمم املتحدة،   
 . يا يف تنفيذهارمس

زيـادة  ) أ: (حنـو حتقيـق مـا يلـي    وّجه رئيس تشكيلة مجهورية أفريقيا الوسطى جهوده      و  - ٦١
؛  واحلفــاظ علــى ذلــك االهتمــاماهتمــام اجملتمــع الــدويل بالوضــع يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى 

ــد؛       ) ب( ــسالم يف البل ــاء ال ــار االســتراتيجي لبن ــذ اإلط ــة لتنفي ــوارد الالزم ــ) ج(حــشد امل م دع
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ركــز الــرئيس جهــوده علــى   .التنــسيق بــني اجلهــات املعنيــة

مــسائل التوعيــة وحــشد املــوارد، لــذا فقــد أجــرى عــددا مــن الزيــارات إىل املفوضــية األوروبيــة  
يف بروكـسل، والبنـك الـدويل       البلجيكية  والتعاون اإلمنائي   والتجارة اخلارجية   ووزارة اخلارجية   

ــة للفر  ووزار ــة واملنظمــة الدولي ــة يف واشــنطن العاصــمة ووزارة اخلارجي ــة يف اة اخلارجي نكوفوني
إيــالء ومت  .وعــدة منظمــات دوليــة غــري حكوميــة يف رومــااإليطاليــة بــاريس، ووزارة اخلارجيــة 

بطـرق منـها    االهتمام على حنو خاص مبسائل نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، وذلـك               
املــسائل آليــات تنــسيق خمتلــف التوعيــة، واملــشاركة يف  ملــوارد، وأنــشطةبــذل اجلهــود حلــشد ا 

 .السالح والتسريح وإعادة اإلدماجاملتعلقة بنـزع 

واســتفادت مجهوريــة أفريقيــا الوســطى أيــضا مــن اثــنني مــن خمصــصات صــندوق بنــاء     - ٦٢
ــسالم ــن املخصــصات     .ال ــة أوىل م ــد جــاءت دفع ــذة خمصــصات الطــوارئ يف   يف إطــار فق ناف
 ماليــني ١٠جــاءت دفعــة ثانيــة قــدرها  و.ندوق مــن أجــل دعــم احلــوار الــسياسي الــشاملالــص

بـدء  ل ماليـني دوالر أمريكـي   ٤وقد أتيح منـها مبلـغ   دوالر عن طريق النافذة الثانية للصندوق،      
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ــد    ــاج يف البلـ ــادة اإلدمـ ــسريح وإعـ ــزع الـــسالح والتـ ــامج نـ ــة   .برنـ ــة وتعهـــدت اجلماعـ النقديـ
 مليـون دوالر مـن أجـل نـزع الـسالح والتـسريح              ١٦ بتقـدمي مبلـغ      االقتصادية لوسـط أفريقيـا    و

 .  ماليني دوالر١٠ت منها احلكومة مبلغ وإعادة اإلدماج، تلقّ
  

 الفريق العامل املعين بالدروس املستخلصة  -واو   
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــل الفريــق العامــل املعــين بالــدروس املستخلــصة     - ٦٣

السالم مبنرب غري رمسي ميكنها من االستفادة مـن خـربات املمارسـني مـن داخـل                 تزويد جلنة بناء    
منظومة األمم املتحدة وخارجهـا وكـذلك مـن بلـدان لـديها خـربة حمـددة يف بنـاء الـسالم بعـد                        
انتهاء النـزاع، يف جمال األولويات احلامسة لبناء السالم يف البلدان املدرجـة علـى جـدول أعمـال           

الفريـق العامـل االسترشـاد بالتوصـيات احملـددة الـيت تقـدمت هبـا الـدول          واصـل  ذلك كـ  .اللجنة
، وال ســيما مــن ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٢األعــضاء أثنــاء دورتــه االســتثنائية الــيت انعقــدت يف 

بناء السالم، ومنظومـة األمـم املتحـدة،    ابعة للجنة خالل تعزيز الروابط مع عمل التشكيالت الت    
 . األعمبناء السالموأوساط 

خــالل الــدورة الثالثــة للجنــة، عقــد الفريــق العامــل مخــسة اجتماعــات يف الفتــرة بــني   و  - ٦٤
 بـــشأن الـــدروس واملمارســـات ٢٠٠٩مـــايو / أيـــار٢٨ و ٢٠٠٨أكتـــوبر /تـــشرين األول ٢٠

 ســيادة القــانون؛إرســاء دور األمــم املتحــدة يف املــساعدة علــى  ) أ: (الــسليمة املرتبطــة مبــا يلــي 
زع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف منطقة الـبحريات الكـربى يف            ـالنهج اإلقليمية لن   )ب(

التنـسيق بـني جلنـة بنـاء الـسالم          ) د( تطوير القـدرات الوطنيـة بعـد انتـهاء النــزاع؛          ) ج( أفريقيا؛
إعادة اإلدماج على حنو مستدام يف حـاالت مـا بعـد           ) هـ(واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛     

 .ستناد إىل اجملتمع احملليالنـزاع عن طريق اال

الـيت قدمتـها عـن هـذه االجتماعـات علـى            يف املوجزات   وركزت رئيسة الفريق العامل       - ٦٥
ختص كـالً منـهم، وعلـى الـصالت الـيت           املسائل اليت   شأن  اخلرباء ب قدمها  الدروس الرئيسية اليت    

يف ق واسـع    علـى نطـا   وجزات  ومت توزيـع املـ     .التـشكيالت القطريـة   ميكن أن تـربط بـني أعمـال         
لكتـروين للجنـة بنـاء      إلاملوقـع ا   التابعـة لألمـم املتحـدة، وذلـك بطـرق منـها              بنـاء الـسالم   أوساط  

بنـاء الـسالم، ومبـادرة بنـاء الـسالم الـيت ينفـذها برنـامج                أوسـاط املمارسـني يف جمـال        السالم، و 
ّد أيــضا املــوجزات الــيت تعــ   ستــشمل  و.الــسياسات اإلنــسانية والنـــزاعات  املتعلقــة بالبحــوث 
 .صلة بالتشكيالت القطرية املخصصةأوثق مباشرة وأكثر توصيات مستقبال 
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 صندوق بناء السالم -ثالثا  
بلغ التمويل الكلي الذي تلقته حـىت اآلن مجيـع البلـدان األربعـة املدرجـة علـى جـدول                      - ٦٦

 وأدت.  يف املائــة مــن األمــوال املخصــصة٦٢ ي أ، مليــون دوالر٨٦أعمــال جلنــة بنــاء الــسالم 
التــشكيالت القطريــة أدوارا متزايــدة األمهيــة يف تقــدمي املــشورة والتوجيــه االســتراتيجيني بــشأن  

ومت اإلعـالن عـن   . عمـل الـصندوق   بـشأن   وعموما  حتديد األولويات يف جمال متويل بناء السالم        
جـزر  وهـي   (السـتفادة مـن الـربامج القطريـة لـصندوق بنـاء الـسالم               حيق هلا ا  مخس دول إضافية    

ــا ونيبــال  القمــر و ــا وكــوت ديفــوار وليربي ــ )غيني  مليــون ٤٥مــا جمموعــه تلــك البلــدان ت وتلقّ
ــصدي لويف إطــار . دوالر ــل إضــايف     الت ــرار متوي ــسالم، مت إق ــة ال ــة بعملي ــدات احملدق ــغ لتهدي مببل

 هـــي ،حتـــت بنـــد املـــشاريع الطارئـــة ملـــشاريع يف ســـبعة بلـــدان مليـــون دوالر ٨٨,٤جمموعـــه 
ديفوار وغينيا وهاييت وليربيا وكينيـا مببلـغ إمجـايل        لوسطى وكوت دي ومجهورية أفريقيا ا   بورون
حيـق  مجهورية الكونغو الدميقراطيـة     مؤخرا أن   أعلن األمني العام    قد  و . ماليني دوالر  ٨,٤قدره  

 منظمـة مـستفيدة مـن       ١٥ويتعـاون صـندوق بنـاء الـسالم أيـضا مـع              .لتمويلهلا احلصول على ا   
 .بدعم من الشركاء املنفذين احمللينيوتدير املشاريع داخل البلدان عمل األمم املتحدة ت

باإلضافة إىل اإلحاطات الـيت يقـدمها بانتظـام مكتـب دعـم بنـاء الـسالم إىل اجلهـات                    و  - ٦٧
املتربعة للصندوق، قّدم املكتب إحاطات فصلية إىل اللجنـة التنظيميـة تناولـت األنـشطة العامليـة                 

  .تلك اإلحاطاتكل من لفترات اليت مشلتها واخلاصة بكل بلد وعمليات الصندوق خالل ا

لخربة التشغيلية لصندوق بنـاء الـسالم واالعتـراف املتزايـد بأنـه ميلـك املقـدرة                 ونتيجة ل   - ٦٨
 .هنـاك جمـال لزيـادة تعزيـز فعاليـة الـصندوق وتـأثريه احملفـز               كـان   على دعم عملية بناء الـسالم،       

عنـها يف وقـت سـابق،       أعـرب   ان األمـني العـام قـد        وحتقيقا هلذه الغاية، واستنادا إىل النية اليت ك       
طلب مكتـب دعـم بنـاء الـسالم، بوصـفه مـدير الـصندوق، أن جيـري مكتـب خـدمات الرقابـة                        

ــام     ــصندوق يف ع ــستقال لل ــا م ــة تقييم ــب     .٢٠٠٨الداخلي ــذي أجــراه مكت ــيم ال وخلــص التقي
ة يف بنـاء الـسالم      زلة فريـد  ـشغل منـ  أن يـ  للـصندوق   من املمكن    هخدمات الرقابة الداخلية إىل أن    

سلــسلة مــن التحــديات اإلداريــة  أيــضا حــدد التقيــيم  و.علــى أرض امليــدان بعــد انتــهاء النـــزاع 
 .كتب لضمان تنفيذ والية الصندوق على وجه كاملاملوالتشغيلية اليت تتطلب اهتمام 

، وامتثاال للقواعد اليت حتـدد اختـصاصات صـندوق          ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٦٩
إىل أفـضت   ، بـدأ مكتـب دعـم بنـاء الـسالم عمليـة استـشارية                )، املرفـق  A/60/984(لـسالم   بناء ا 

لــصندوق، الــيت املنقحــة لختــصاصات اال التأكيــد يف إطــار ومت .صندوقالــاختــصاصات تنقــيح 
علـى  تجربة الصندوق يف البلـدان األربعـة املدرجـة علـى جـدول أعمـال اللجنـة،        استرشد فيها ب  
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الـشفافية، واملرونـة، والـسرعة يف العمـل،     : ة لعمليـات الـصندوق، وهـي   املبادئ الرئيسية الناظم  
 . واملساءلة، واألثر احملفز، والفعالية، ومنح املخصصات حسب االحتياجات، وامللكية الوطنية

ــران١٧ويف   - ٧٠ ــه / حزي ــة العامــة  ٢٠٠٩يوني ، الــذي ٦٣/٢٨٢ قــرارال، اعتمــدت اجلمعي
تعزيـز قـدرة    بنـاء الـسالم مهـا       اختـصاصات صـندوق     يح  لتنقـ  نيالعريـض هلـدفني   أشارت فيه إىل ا   

دعـم بنـاء الـسالم      مـن أجـل     وسـريع االسـتجابة     وخمصـصاً    مرناًليكون مصدر موارد    الصندوق  
 وأكد القـرار أيـضا دور       .وزيادته إىل أقصى حد   صندوق  البني جلنة بناء السالم و    التآزر  وتعزيز  

يف تـوفري التوجيـه   االستـشاري املـستقل يف   كل من اجلمعيـة العامـة وجلنـة بنـاء الـسالم والفريـق            
وحتــسني حــد تــأثريه إىل أقــصى بغيــة زيــادة باســتخدام الــصندوق فيمــا يتعلــق جمــال الــسياسات 

، يعمــل اآلن مكتــب دعــم بنــاء موضــع التنفيــذاملنقحــة االختــصاصات يف ســبيل وضــع و .أدائــه
 . ة بني الوكاالتالسالم على وضع مبادئ توجيهية بالتعاون الوثيق مع فرقة عمل مشترك

ــؤدي ومــن املتوقــع أن   - ٧١ ــذ، إىل  املنقحــة االختــصاصاتت ، مبجــرد وضــعها موضــع التنفي
اسـتفادة البلـدان    مـن أجـل كفالـة       تحسني كفاءته واستجابته وفعاليته     لللصندوق  إتاحة الفرصة   
  .زاع من اهتمام اجملتمع الدويل ودعمه على حنو مستمرـاخلارجة من الن

  
 ظات وسبل املضي قدمااملالح  - رابعا  

.  جـدول أعماهلـا  يف مـع البلـدان املدرجـة    عملهامة من خالل   اكتسبت اللجنة خربة قيِّ     - ٧٢
ــدورها        ــستقبال، ويف تفــسريها ل ــها م ــة االســتفادة مــن هــذه اخلــربات يف عمل وستواصــل اللجن

لعمــل وقــد ســاعد ا. جــدول أعماهلــايف االستــشاري ويف تنفيــذها لوالياهتــا يف البلــدان املدرجــة 
طائفــة املتواصــل للجنــة، عــن طريــق اللجنــة التنظيميــة وتــشكيالهتا األخــرى، وباالشــتراك مــع    

 مـن الـشركاء، سـواء مـن داخـل منظومـة األمـم املتحـدة أو مـن خارجهـا، علـى تعظـيم                          واسعة
ومـن  . ئهاعمل اللجنـة بـني شـركا   لفهم زيادة ال ، كما شجع على    اللجنة دائرة اتصاالت اتساع  
 يزيـد  ممـا  ، لـدى اللجنـة   املتـوافرة  إىل سجل املعارف واخلـربات  أن تضيفات هذه الشراك  شأن
 . اضطالعها بواليتها تيسريمن
  

 التنسيق واالتساق والشراكات  - ألف  
 يف بنـاء الــسالم فيمـا بعــد   املنخرطــةتعـد األمـم املتحــدة مـن اجلهــات الفاعلـة الرئيـسية        - ٧٣

 بـشرعية سياسـية وقـدرة علـى          حتظـى   املتحـدة  األممف. الرتاعات، ولكنها ليست اجلهة الوحيدة    
 مـع اجلهـات الفاعلـة اإلقليميـة         واالتـساق مجع اآلخرين، ولكن ينبغي هلا أن تعـزز مـن التنـسيق             

 اللجنـة أن التخطـيط والتنـسيق مهـا أوال وقبـل كـل       تـدرك و.  يف بنـاء الـسالم     الدولية املنخرطة و
 مـن  مـستمر دعم بـ طنيـة، وذلـك   شيء من مـسؤوليات احلكومـة ويتطلبـان تطـوير القـدرات الو          
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 واالتـساق  التنـسيق    ضرورة ودعم   تشجيعوواصلت اللجنة   . اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية   
 واملـساعدة يف  ،بنـاء الـسالم   ل  املبذولـة  هـود اجل  مجيـع  الفعالني من أجل تعظيم األثر املترتب علـى       

. الوطنيــة ذات الــصلة  احلامســة، ودعــم القــدرات   حنــو أولويــات بنــاء الــسالم    املــوارد توجيــه
شراكات، علـى مـستوى املقـر واملـستوى        الـ  بناء وتعزيـز     من أجل  عملها    أيضا وواصلت اللجنة 

الـشركاء الثنـائيني ومتعـددي األطـراف، مبـا يف           مـع    منظومـة األمـم املتحـدة، و       يف إطار القطري  
. قليميـــةذلــك اجلهــات املاحنـــة، واملؤســسات املاليـــة الدوليــة، واملنظمـــات اإلقليميــة ودون اإل     

ــة       ــة املكمِّلــة، مبــا يف ذلــك اآللي ــة أيــضا توثيــق التعــاون مــع العمليــات اإلقليمي وستــشجع اللجن
حـرز تقـدم   وقـد أُ .  للشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا        التابعة األفريقية الستعراض األقران  

صالت مـع    الـ   تعزيز عدكما ي  للبلدان املدرجة يف جدول أعمال اللجنة،         املقدم يف تنسيق الدعم  
ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة لبذل املزيد مـن اجلهـود لكفالـة أن    . ا مشجع أمراالبنك الدويل 

 .تترجم هذه الصالت إىل تعاون فعال، ال سيما على املستوى القطري

ــة عنــد    - ٧٤ ــاء  ا أن وجــود جتربتــها يفنظــر الوالحظــت اللجن ــة واحــدة لبن ســتراتيجية وطني
ــق عمليــ    ــسالم موضــوعة عــن طري ــشركاء   ال ــع ال ــني مجي ــشارية ب ــينية است ــستوى  املعن ــى امل  عل

ويتماشى هذا متاما مـع التـزام اللجنـة        . القطري، يساعد بشكل كبري على تيسري جهود التنسيق       
وتعـرب اللجنـة عـن      . باملبادئ الرئيسية للملكية الوطنيـة واملـساءلة املتبادلـة والـشراكة املـستمرة            

ن بناء السالم يف املرحلة اليت تعقـب انتـهاء الـرتاع مباشـرة              تقديرها لتأكيد تقرير األمني العام ع     
)A/63/881-S/2009/304 (  إحراز املزيد من التقـدم يف        على وستشجع اللجنة . على هذه املبادئ 

 مــن الــضروريو. ســتراتيجي واملتكامــل لبنــاء الــسالمالإلطــار املــشترك ال الــدعم الــدويل حــشد
لدوليني إشراكا كامال يف وضع ومراقبة وتنفيـذ اإلطـار   إشراك الشركاء الوطنيني واإلقليميني وا    

ستراتيجي املشترك لبناء السالم على املستوى القطـري، كـي يـتمكن البلـد مـن الوصـول إىل         الا
 . الدعم الذي حيتاجه من أجل بناء السالم واالستفادة من هذا الدعم على النحو األكثر فعالية

وثيـــق مـــع املؤســـسات املاليـــة الدوليـــة لكفالـــة وستواصـــل اللجنـــة عملـــها بالتعـــاون ال  - ٧٥
سـتراتيجي  ااالضطالع بعمل منظومـة األمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة يف إطـار هنـج                    

مشترك يف البلدان املدرجة يف جـدول أعمـال اللجنـة، وخباصـة يف جمـاالت تعزيـز مهـام الدولـة                      
رق لزيادة التـضافر بـني عملـها        وستستمر أيضا يف استكشاف ط     .وتشجيع اإلنعاش االقتصادي  

 يف اجلهــود الراميــة إىل بنــاء الــسالم بعــد املنخرطــةوعمــل خمتلــف املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة 
  .انتهاء الرتاع
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  تزايد العمل مع البلدان املدرجة يف جدول األعمال  -باء   
وىل، أن تــدرك اللجنــة، اســتنادا إىل الــدروس الــيت تعلمتــها خــالل ســنواهتا الــثالث األ     - ٧٦

قيمتــها املــضافة ســيزداد تعزيزهــا مــن خــالل املــشاركة املركــزة املدفوعــة بالطلــب مــع اجلهــات  
الفاعلة الوطنية، مما من شأنه أن يؤدي إىل إيالء مستمر ألولويات بنـاء الـسالم احلامسـة وتعزيـز              

لـة  األخذ بنهج متكامل صوب بناء الـسالم يف خمتلـف مراحـل اسـتجابة األمـم املتحـدة يف مرح                   
  .بعد انتهاء الرتاع ما
وبــدأت اللجنــة مناقــشات بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا أن تقــوم البلــدان املدرجــة يف    - ٧٧

جــدول أعماهلــا باالعتمــاد علــى مــا هــو موجــود داخــل البلــد مــن تقييمــات وعمليــات لوضــع   
االستراتيجيات وخطـط، أو االسـتفادة مـن هـذه األمـور، مـن أجـل كفالـة أن حتظـى أولويـات               
ــوطنيني         ــشركاء ال ــل ال ــك إىل حتمي ــؤدي ذل ــدون أن ي ــام ودعــم مركــزين ب ــسالم باهتم ــاء ال بن

ــة  ــدعوة إىل االخنــراط مبكــرا    . تكــاليف معــامالت عالي ــة ال ويف ذلــك الــصدد، ستواصــل اللجن
  . وبصورة شاملة على املستوى الوطين يف تقييم احتياجات ما بعد انتهاء الرتاع

ــضا يف استكــ     - ٧٨ ــة أي ــدأت اللجن ــدان      وب ــع البل ــشاركتها م ــع صــور م ــة تنوي شاف إمكاني
وميكـن  . املدرجة يف جدول أعماهلا، بوسائل قد يكون مـن بينـها اتبـاع هنـج متعـدد املـستويات              

يف ذلك الصدد، إسداء املشورة بشأن أولويـات حمـددة مـن أولويـات بنـاء الـسالم علـى أسـاس                
مسامهات اخلرباء واملمارسـني    الدروس املستخلصة من خربة البلدان األخرى، من خالل حشد          

ــسالم      ــاء ال ــود بن ــشتركني يف جه ــوطنيني امل ــصلحة ال ــضا   . وأصــحاب امل ــة أي وستواصــل اللجن
استكشاف طرق لتبسيط العمليات وترشـيد أدوات التخطـيط واملراقبـة واإلبـالغ، مـع احلفـاظ               

عـين يف   كذلك ستواصل اللجنة عملها من أجل توثيق الـصالت بـني املقـر والبلـد امل               . على قوهتا 
  .إطار املضي قدما باألولويات الرئيسية

  
  تعبئة املوارد  -جيم   

تدرك اللجنـة أن التمويـل الـسريع واملـرن، املتـوائم مـع اسـتراتيجية متفـق عليهـا وذات                     - ٧٩
وال تـزال اللجنـة مقتنعـة بـأن متويـل بنـاء الـسالم               . أولويات هو أمر حاسم يف جناح بناء السالم       

ستثمار مبكـر يف الـسالم والتنميـة املـستدامني، ولـذلك، فإنـه قـد يتطلـب         ينبغي أن ينظر إليه كا 
  .حتمل قدر من املخاطرة أكرب من التمويل العادي للتنمية

وواصلت اللجنة تصديها للتحديات املقترنة بتعبئة املوارد املتوقعة واملـستمرة مـن أجـل                - ٨٠
الـسالم احلامسـة يف البلـدان املدرجـة يف     معاجلة الثغرات القائمة فيما يتعلق بتمويل أولويات بناء         

ويف نفس الوقـت، تستكـشف      . جدول أعماهلا، بوسائل من بينها الدعوة يف املقر ويف العواصم         
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اللجنــة طرقـــا إلشـــراك شـــركاء غـــري تقليـــديني، وجمموعـــات املهجـــر، واملؤســـسات اخلاصـــة،  
اخلـصوص التــشجيع  والقطـاع اخلـاص، لتكميـل تـدفق املـساعدة اإلمنائيــة الرمسيـة، وعلـى وجـه         

وستواصــل اللجنـة العمـل مـن أجــل    . علـى إجيـاد فـرص العمــل، واإلنعـاش والنمـو االقتـصاديني      
ــة توجــه إىل البلــدان املدرجــة يف       ــة وتقني توســيع قاعــدة البلــدان املــستعدة لإلســهام مبــوارد مالي

عـاون  ويف ذلك الـصدد، تقـر اللجنـة باحلاجـة إىل تـشجيع التعـاون الثالثـي والت                 . جدول أعماهلا 
  .بني بلدان اجلنوب يف اجملاالت احلامسة لبناء السالم اليت حتددها البلدان املعنية

ورغم أن صندوق بناء السالم قد ال يوفر إال قسطا حمدودا مـن املـوارد املاليـة املطلوبـة               - ٨١
من أجل بنـاء الـسالم، فبإمكانـه أن يلعـب دورا حامسـا بـأن يكـون أكثـر سـرعة ومرونـة وبـأن                          

ولذلك، ستواصل اللجنة دعم إنفاق صندوق بناء الـسالم ملـصروفات       . را من املخاطرة  يقبل قد 
ــدان املدرجــة يف جــدول       ــاء الــسالم الــيت حتــددها البل ذات طــابع حفــاز توجــه إىل أولويــات بن

ويف ذلك الصدد، ستواصل اللجنة استغالل القدرات النامية املتوافرة ملكتب دعم بنـاء             . أعماهلا
لثغرات احلامسة يف املـوارد مـن أجـل بنـاء الـسالم، وستـشجع األمـم املتحـدة                   السالم كي حتدد ا   

واملؤســسات املاليــة الدوليــة علــى وضــع تــدابري منــسقة لبنــاء القــدرات الوطنيــة إلدارة وتنــسيق   
  . املعونة كعنصر أساسي يف أي استراتيجية لبناء السالم

  
  االتصاالت والتوعية وزيادة التعريف بدور اللجنة  -دال   

تشري اللجنة إىل ضعف الوعي بدورها وبـاملفهوم النـامي لبنـاء الـسالم، وبالكيفيـة الـيت                - ٨٢
ميكن هبا اجملتمع الدويل أن يدعم بناء السالم علـى النحـو األمثـل، وخباصـة يف البلـدان املدرجـة                     

وحـىت عنـدما    . يف جدول أعماهلا، كما تالحظ وجود قدر من القـصور مـن فهـم هـذه األمـور                 
ك بعض الفهم لدور اللجنة، يكون الـوعي بالـدور الـذي تقـوم بـه مـع صـندوق بنـاء                      يكون هنا 

وهـذا الـنقص يف     . السالم والصالت اليت تربطها هبا ضئيل للغاية ويشوبه قدر كـبري مـن اخللـط              
الفهم موجود بنفس الدرجة يف عواصم أعضاء اللجنـة أنفـسهم، ويف أوسـاط اجلهـات الفاعلـة                  

ويلـزم معاجلـة ذلـك األمـر كـي يتـوافر            .  السكان يف البلدان املعنية    على املستوى القطري، وبني   
  .دعم مستدام ومتزايد لبناء السالم

ــدعوة الــيت        - ٨٣ ــة وال ــشطة التوعي ــة باحلاجــة إىل مواصــلة تطــوير ومواءمــة أن وأقــرت اللجن
وميكـن أن يـشمل هـذا زيـارات ميدانيـة           . تضطلع هبا، عن طريق عـدد مـن وسـائل االتـصاالت           

، وميكـــن )أوقاهتــا، يف الوضــع األمثــل، مـــع أوقــات االستعراضــات نــصف الــسنوية       تتــزامن  (
استخدامها للتشجيع على إشراك مجيع أصـحاب املـصلحة وإلذكـاء الـوعي وتعبئـة الـدعم مـن                    

وعـالوة علـى ذلـك، قــررت    . أجـل عمليـة بنـاء الـسالم يف البلـدان املدرجــة يف جـدول أعماهلـا       
ادرات للتوعيــة، مــن قبيــل تعــيني ســفراء النوايــا احلــسنة   اللجنــة استكــشاف إمكانيــة القيــام مببــ 
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. وإنــشاء فريــق مــن أصــدقاء بنــاء الــسالم وعقــد منتــدى ســنوي رفيــع املــستوى لبنــاء الــسالم     
وستشجع اللجنـة أيـضا أنـشطة التوعيـة املوجهـة الـيت يقـوم هبـا رؤسـاء التـشكيالت التابعـة هلـا                         

  .دعما ألولويات بناء السالم احلامسةوأعضاؤها وأرفع ممثلي األمم املتحدة يف امليدان 
وستضع اللجنـة اسـتراتيجية موجهـة لالتـصاالت تتـسم باملرونـة وقابليـة التكيـف، مـن                     - ٨٤

أجل خماطبة خمتلـف اجلهـات الفاعلـة والـشركاء، مثـل أصـحاب املـصلحة الـوطنيني، واجلهـات                    
 وهــذه االســتراتيجية، الــيت .املاحنــة الثنائيــة واملؤســسية، واجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة واملمارســني

ينبغي أن تكمل االستراتيجيات القائمة اخلاصة بكل دولـة، ينبغـي هلـا أيـضا أن هتـدف إىل بنـاء              
شراكة استراتيجية مع وسائل اإلعالم الدولية واحمللية، مما يشجع هذه الوسائل علـى اختـاذ هنـج                

ريي لكــل مــن حتــديات بنــاء مركــز إزاء بنــاء الــسالم، وبالتــايل يــساعد يف زيــادة الفهــم اجلمــاه
  .السالم وأوجه جناحه

  
  االستنتاجات  -خامسا  

خـــالل الـــسنوات الـــثالث املاضـــية، وطـــدت اللجنـــة دورهـــا االستـــشاري الرئيـــسي،   - ٨٥
  .وأظهرت دعما متزايدا للبلدان املدرجة يف جدول أعماهلا

بنــاء الــسالم يف دت اللجنــة دورا استــشاريا هامــا يف إعــداد تقريــر األمــني العــام عــن وأ  - ٨٦
 وستواصـل الـسعي التبـاع       (A/63/881-S/2009/304)املرحلة الـيت تعقـب انتـهاء الـرتاع مباشـرة            

وترحب اللجنة بالتقرير وستدعم تنفيذ توصياته بشأن تعزيز الـدور          . اخلطة املوضحة يف التقرير   
تكاملـة هلـذه    القيادي لألمم املتحدة يف حاالت مـا بعـد الـرتاع وكـذلك اسـتجابتها املتـسقة وامل                 

وسـتنظر اللجنـة أيـضا يف       . احلاالت، مما يعزز من متويل بناء السالم ومن بناء القـدرات الوطنيـة            
االشتراك يف االستعراض املتوخى القيام به لتحليل الكيفية اليت ميكن هبا لألمم املتحدة واجملتمـع               

جل بنـاء الـسالم، مـع      من أ الدويل املساعدة يف توسيع وتعميق جممع اخلرباء واملتطوعني املدنيني          
  .إيالء اهتمام خاص بتعبئة املزيد من القدرات من البلدان النامية، وخباصة من النساء

 فرصـة سـاحنة     ٢٠١٠وسيقدم االستعراض املتوخى للقرارات التأسيسية للجنة يف عـام            - ٨٧
 اخلارجــة لزيــادة االســتفادة مــن اخلــربة الــيت اكتــسبتها اللجنــة ومواصــلة تعزيــز دعمهــا للبلــدان  

  . الرتاع من
ويلزم يف هـذا الـسياق، إعـادة تقيـيم الـدور الـذي تـضطلع بـه اللجنـة التنظيميـة، نظـرا                          - ٨٨

ــاللحاجــة إىل  ــالزم        إرس ــام ال ــه الع ــوفري التوجي ــة وإىل ت ــل اللجن ــة لعم ــتراتيجية عام ــة اس ء رؤي
  .العمل لذلك
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  املرفق األول
وريـة أفريقيـا الوسـطى    ومجهأعضاء اللجنة التنظيمية وتشكيالت بورونـدي           

   التابعة للجنة بيساو وسرياليون-وغينيا 
  

  اللجنة التنظيمية     
  ) أ(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ -  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١    

 
  شيلي  االحتاد الروسي

  الصني  أملانيا
   بيساو- غينيا   أوروغواي
  فرنسا  باكستان
  كندا  شيبنغالد
  لكسمربغ  بنن

  املغرب  وبوركينا فاس
  املكسيك  بولندا
 يرلندا الشماليةألربيطانيا العظمى واململكة املتحدة   تايلند

  يبالن  جامايكا
  نيجرييا  اجلزائر

  اهلند  مجهورية كوريا 
  هولندا   جنوب أفريقيا 

   الواليات املتحدة األمريكية  جورجيا
  اليابان  السلفادور

    السويد 
    

__________ 
وفقـاً    حبسب مدة العضوية أو    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١سوف تنتهي فترة عضوية بعض الدول قبل          ) أ(  

  .اجملموعات اليت ُيختار منها األعضاء/لترتيبات حمددة متّ االتفاق عليها مسبقا من جانب األجهزة
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 مــن قــرار اجلمعيــة ٧وفقــا للفقــرة (يلة بورونــدي األعــضاء اإلضــافيون يف تــشك    
  ))٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقرار جملس األمن ٦٠/١٨٠العامة 
  أوغندا
  بلجيكا

  بوروندي
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مجهورية ترتانيا املتحدة
  الدامنرك
  رواندا

  ) ب()رئيسة التشكيلة(سويسرا 
  كرواتيا
  كينيا
  مصر

  النرويج
  االحتاد األفريقي

  لربملاين الدويلاالحتاد ا
  اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

  اجلماعة االقتصادية لشرق أفريقيا
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  مصرف التنمية األفريقي

  املمثل التنفيذي لألمني العام
  املمثل اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى

  للفرانكفونيةاملنظمة الدولية 
  ملعين مبنطقة البحريات الكربى ملؤمتر الدويل اا

  
 مـن   ٧وفقـا للفقـرة     (األعضاء اإلضافيون يف تـشكيلة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                

  ))٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقرار جملس األمن ٦٠/١٨٠قرار اجلمعية العامة 
  أنغوال

  )رئيسة التشكيلة(بلجيكا 
  تشاد

  اجلماهريية العربية الليبية
__________ 

  . للسويد وعقب استقالة املمثل الدائم٢٠٠٩يوليه / متوز١ابتداء من   ) ب(  
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  مجهورية أفريقيا الوسطى
   ونغو الدميقراطيةالكمجهورية 
  غابون

  الكامريون
  الكونغو

  االحتاد األفريقي
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
  اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا 

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  مصرف التنمية األفريقي
  املمثل اخلاص لألمني العام

  ة للفرانكوفونيةاملنظمة الدولي
  

 مــن قــرار  ٧وفقــا للفقــرة   ( بيــساو-غينيــا األعــضاء اإلضــافيون يف تــشكيلة       
  )) ٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقرار جملس األمن ٦٠/١٨٠اجلمعية العامة 

  إسبانيا
  أنغوال
  إيطاليا

  )رئيسة التشكيلة(الربازيل 
  الربتغال
  ليشيت  - تيمور 

  الرأس األخضر
  سان تومي وبرينسييب

  السنغال
  غامبيا
  غانا
  غينيا

   بيساو- غينيا 
  موزامبيق
  النيجر

  االحتاد األفريقي
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  االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
  مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية

  مصرف التنمية األفريقي
   واجلرميةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات

  ممثل األمني العام
  املنظمة الدولية للفرانكوفونية

  
 مــن قــرار اجلمعيــة ٧وفقــا للفقــرة (األعــضاء اإلضــافيون يف تــشكيلة ســرياليون      

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

  إيطاليا
  الربازيل
  الربتغال
  سرياليون

  غانا
  غينيا
  ليربيا
  مصر
  النمسا
  األفريقي االحتاد 

  احتاد هنر مانو
  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

  الكومنولث
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  مصرف التنمية األفريقي

  املصرف املركزي لدول غرب أفريقيا 
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  
__________ 

 اسـتقالة املمثـل الـدائم    وعقب ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥املمثل الدائم لكندا ابتداء من   التشكيلة  سوف يترأس     ) ج(  
  .هلولندا
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  املمثل التنفيذي لألمني العام
  رب أفريقيااملمثل اخلاص لألمني العام لغ

    املنظمة الدولية للهجرة
 من قرار اجلمعية    ٩املشاركون يف مجيع اجتماعات جلنة بناء السالم وفقا للفقرة              

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

  اجلماعة األوروبية
  صندوق النقد الدويل

  منظمة املؤمتر اإلسالمي
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  املرفق الثاين
  مين ألعمال اللجنة التنظيمية التسلسل الز    
  االجتماعات الرمسية    

  
    ٢٠٠٨  
  يونيه/ حزيران٢٣    

 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين
  

    ٢٠٠٩ 
  يناير/ كانون الثاين٧    

ـــزاع؛           ــد الن ــا بع ــة م ــدان مرحل ــة القطــاع اخلــاص يف بل ــدخل وتنمي ــد ال ــة وتولي العمال
 اب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرينانتخو
  

  فرباير/ شباط٢٥    
 انتخاب أعضاء املكتب

  
  يونيه/ حزيران٢٩    

 انتخاب أعضاء املكتب
  

  رمسيةالجتماعات غري اال    
    ٢٠٠٨  
  سبتمرب/ أيلول١٥    

  ن عمليات صندوق بناء السالمعإحاطة فصلية و سبل املضي قدما؛برنامج العمل و  
  

  أكتوبر/ تشرين األول٢٩    
  تحدة اإلمنائيتعزيز التعاون مع برنامج األمم امل  

  
  نوفمرب/ تشرين الثاين١٩    

 ات دراسـ  :الـرتاع مرحلة ما بعـد     بلدان   الدخل وتنمية القطاع اخلاص يف       توليد/العمالة  
إحاطـــة عـــن اإلعـــداد الســـتعراض اختـــصاصات واحلـــاالت اإلفراديـــة وعناصـــرها األساســـية؛ 

م بعـد انتـهاء الـرتاع       إحاطة عن إعداد تقرير األمني لعام عـن بنـاء الـسال            و صندوق بناء السالم؛  
  واإلنعاش املبكر
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  ديسمرب/ كانون األول١٧    
إعـداد تقريـر األمـني العـام عـن          واإلعداد الستعراض اختصاصات صندوق بناء الـسالم؛          

   عمليات صندوق بناء السالم عنإحاطة فصليةوبناء السالم بعد انتهاء الرتاع واإلنعاش املبكر؛ 
  

    ٢٠٠٩  
  فرباير/ شباط٢٥    

ــاء الــسالم   متابعــة   ــة بن ــومي  ملعتكــف جلن ــر / شــباط٧ و ٦ الــذي نظــم ي ؛ ٢٠٠٩فرباي
 لتقرير األمني العام عـن بنـاء الـسالم يف املرحلـة الـيت               التحضريأعمال   عنمعلومات مستكملة   و

  تعقب انتهاء الرتاع مباشرة
  

  مارس/ آذار١٨    
خلارجـة مـن الـرتاع؛ قـدرة        اآلثار املترتبة على األزمة املالية العاملية فيما يتعلق بالبلـدان ا            

   يف جمال تعبئة املوارداجلنة بناء السالم على االضطالع بواليته
  

  أبريل/ نيسان٢٩    
إحاطة مقدمة من مدير وحـدة سـيادة القـانون عـن اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتعلقـة                      
بـادرات الراميـة   املوملساعدة والتنسيق يف جمال سيادة القانون يف بلدان جلنة بناء السالم؛ بتقدمي ا 

دورة اإلبـالغ   واجلهـود الـيت تبـذهلا لتعبئـة املـوارد؛           جلنـة بنـاء الـسالم و      دور  ب زيادة التعريف إىل  
   عمليات صندوق بناء السالمعنلجنة بناء السالم؛ إحاطة فصلية لالسنوية 

  
  مايو/ أيار٢٧    

 بـشأن م  تقريـر األمـني العـا   عن مقدمة من مكتب دعم بناء السالم معلومات مستكملة   
  بناء السالم يف املرحلة اليت تعقب انتهاء الرتاع مباشرة

  
  يونيه/ حزيران٢٩    

  انتخاب املمثل الدائم لسويسرا رئيساً جديداً لتشكيلة بوروندي  
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  املرفق الثالث
  التسلسل الزمين ألعمال تشكيلة بوروندي    

  
  االجتماعات غري الرمسية    

  
    ٢٠٠٨  
  ديسمرب / كانون األول١٢    

 نكـاكوال، ميـسر     شـارل اقشات بـشأن تطـورات يف عمليـة الـسالم مبـشاركة الـسيد               من  
إىل تقـدمي  ) PBC/3/BDI/1 (دعت استنتاجات تشكيلة بورونـدي و. عملية السالم يف بوروندي 

 احلكومـة بوضـع   تح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وأوصـ      نـزع الـسال   لعمليـة   دعم دويل عاجـل     
علـى الـصعيدين     احملـاربني الـسابقني واملـشردين داخليـاً          استراتيجية طويلة األجل إلعـادة إدمـاج      

   على حنو مستداماالجتماعي واالقتصادي
  

    ٢٠٠٩  
  فرباير/ شباط٤    

  االستعراض نصف السنوي الثاين لإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي  
  

  مارس/ آذار١٩    
يف بورونـدي؛   مـاج   عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلد      عنمعلومات مستكملة     

ــاتو ــة؛   األولوي ــة املقبل ــسية لألشــهر الثالث ــة و الرئي ــسنوي لإلطــار   الســتعراض امتابع ــصف ال ن
  االستراتيجي

  
  أبريل/ نيسان١٥    

ــستكملة     ــات م ــنمعلوم ــاج؛     ع ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ــة ن ــداد و عملي اإلع
   فريق التنسيق التابع للشركاءعنمعلومات مستكملة واالنتخابات؛ ب  املتعلق املواضيعيلالجتماع

  
  مايو/ أيار٢٠    

ــرئيس إىل ب    ــارة الـ ــداد لزيـ ــدي اإلعـ ــار٢٨-٢٦(ورونـ ــايو / أيـ ــاع و؛ )٢٠٠٩مـ اجتمـ
  مواضيعي بشأن االنتخابات

  
  يونيه/ حزيران١٨    

وأعمال ؛  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨-٢٦إحاطة عن زيارة الرئيس إىل بوروندي أثناء الفترة           
  سنوي الثالث لإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي نصف الالستعراضل التحضري
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  املرفق الرابع
  التسلسل الزمين ألعمال تشكيلة مجهورية أفريقيا الوسطى    
  ) أ(االجتماعات الرمسية    

 
    ٢٠٠٨  
  يوليه/ متوز٢    

  مال الرئيس ومناقشة اجلدول الزمين لألعسيقوم هباإحاطة عن البعثة االستطالعية املقبلة اليت   
  

  أكتوبر/ تشرين األول٨    
شأن التحديات واألولويـات املتـصلة ببنـاء        بمن حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى      بيان    

  السالم يف البلد
  

    ٢٠٠٩  
  مايو/ أيار٦    

ــاد اال   ــا الوســطى       العتم ــة أفريقي ــسالم يف مجهوري ــتراتيجي لبنــاء ال ــار االس رمســي لإلط
)PBC/3/CAF/7(  
  

  ةاالجتماعات غري الرمسي    
    ٢٠٠٨  
  سبتمرب/ أيلول١٠    

تقـدمي مكتـب دعـم      ون بعثتـه االسـتطالعية إىل بـانغي؛         إحاطة مقدمة مـن الـرئيس بـشأ         
  ورقة معلومات أساسية بشأن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  لبناء السالم

  
  أكتوبر/ تشرين األول٢٢    

ــشأن     ــشة مواضــيعية ب ــي مناق ــا يل ــن،  )أ: (م الرشــيد كــم احل )ب( إصــالح قطــاع األم
 للزيـارة امليدانيـة املقبلـة الـيت سـتجري إىل مجهوريـة              التحـضري أعمـال   مناقشة  ووسيادة القانون؛   

  فريقيا الوسطىأ
  

__________ 
  املــــوجزة متاحــــة علــــى املوقــــع الــــشبكي للجنــــة     هاجــــدول أعمــــال االجتماعــــات الرمسيــــة وحماضــــر      ) أ(  

www.un.org/peace/peacebuilding)(.  
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  ديسمرب/ كانون األول١٠    
مناقشة بشأن تقرير بعثة جلنـة حفـظ الـسالم إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى؛ ومناقـشة                     

  اضيعية بشأن إنشاء حماور للتنميةمو
  

    ٢٠٠٩  
  يناير/ كانون الثاين٧    

ملـوارد والثغـرات؛    عرض ومناقشة وثيقة مكتب دعم بناء السالم بشأن رسـم خـرائط ا              
  لسالم يف مجهورية أفريقيا الوسطىخطط العام لإلطار االستراتيجي لبناء ااملمناقشة مشروع و
  

  فرباير/ شباط١٨    
ــد    مــشروع عــرض    ــسالم اخلــاص بالبل ــاء ال ــل  مــناإلطــار االســتراتيجي لبن  جانــب ممث
   الوسطى أفريقيامجهوريةحكومة 

  
  مارس/ آذار١١    

واليتــه، يــة مناقــشة مــع املمثــل اخلــاص لألمــني العــام جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى املنته    
  فرانسوا لونسيين فال

  
  مارس/ آذار٢٣    

  سالم يف مجهورية أفريقيا الوسطىرمسي لإلطار االستراتيجي لبناء الالعتماد غري اال  
  

  يونيه/زيران ح١٧    
مناقــشة مــع وطــة مقدمــة مــن الــرئيس بــشأن بعثتــه إىل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ إحا  

   وورك زوده- سهله ،الوسطىاملمثلة اخلاصة اجلديدة لألمني العام جلمهورية أفريقيا 
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  املرفق اخلامس
  بيساو - التسلسل الزمين ألعمال تشكيلة غينيا    
  االجتماعات الرمسية    

  
    ٢٠٠٨  
  أكتوبر /تشرين األول ١    

   بيساو-يجي لبناء السالم يف غينيا اعتماد اإلطار االسترات  
  

  االجتماعات غري الرمسية    
    ٢٠٠٨  
  يونيه/ حزيران٣٠    

   بيساو-غينيا مناقشة مواضيعية ملسألة الطاقة يف   
  

  سبتمرب/ أيلول٣    
بــشأن وضــع مناقــشة و؛  بيــساو-غينيــا  احلالــة الــسياسية يف عــنمعلومــات مــستكملة   

  بيساو - لبناء السالم يف غينيا االستراتيجيالصيغة النهائية لإلطار 
  

  سبتمرب/ أيلول١٧    
   بيساو-غينيا إحاطة عن زيارة الرئيس إىل   

  
  نوفمرب/ تشرين الثاين٢١    

 األمـن يف غــرب  يهـدد إحاطـة رفيعـة املـستوى عــن االجتـار باملخـدرات بوصـفه خطــراً         
  رميةالتنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلاملدير مقدمة من أفريقيا 

  
    ٢٠٠٩  
  مارس/ آذار٢٥    

 لالنتخابـات  التحـضري وأعمـال  ة اليت شهدها البلـد مـؤخراً؛     مناقشة للتطورات السياسي    
  على صعيد إصالح قطاع األمنالناشئة طورات التوالرئاسية؛ 
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  أبريل/ نيسان٩    
   بيساو-ام يف غينيا ل األمني العإحاطة مقدمة من ممث  

  
  أبريل/ نيسان١٥    

   بيساو-غينيا مناقشة بشأن إصالح قطاع األمن يف   
  

  مايو/ أيار١١    
بيساو ومشاركتها يف مـؤمتر برايـا املعقـود بـشأن            -إحاطة عن زيارة الرئيسة إىل غينيا         

   بيساو- وإعادة اإلدماج يف غينيا نزع السالح والتسريح
  

  يونيه/ حزيران٢٢    
إحاطـة  وزيارته إىل البلـد؛      عن طة مقدمة من وكيل األمني العام للشؤون السياسية       إحا  

   بيساو-مقدمة من ممثل األمني العام يف غينيا 
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  املرفق السادس
  التسلسل الزمين ألعمال تشكيلة سرياليون    
  االجتماعات الرمسية    

  
    ٢٠٠٨  
  ديسمرب/ كانون األول١٥    

  تعاون لبناء السالم االستعراض نصف السنوي إلطار ال  
  

    ٢٠٠٩  
  يونيه/ حزيران١٠    

   املستوى بشأن سرياليوندورة استثنائية رفيعة  
  

  االجتماعات غري الرمسية    
  

    ٢٠٠٨  
  نوفمرب/ تشرين الثاين٢١    

 األمـن يف غــرب  يهـدد االجتـار باملخـدرات بوصـفه خطــراً    عــن إحاطـة رفيعـة املـستوى      
  كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاملدير التنفيذي ملمقدمة من أفريقيا 

  
    ٢٠٠٩  
  أبريل/ نيسان٢٩    

  طة عن زيارة الرئيس إىل سرياليونإحا  
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  املرفق السابع
  العامل املعين بالدروس املستفادةالتسلسل الزمين ألعمال الفريق     

  
    ٢٠٠٨  
  أكتوبر/ تشرين األول٢٠    

  ال سيادة القانوناملساعدة يف جمتقدمي  دور األمم املتحدة يف  
  

  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٤    
ــادة اإلدمـــاج يف     ــة النـــهج اإلقليميـــة املتبعـــة إزاء نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـ  منطقـ

  البحريات الكربى بأفريقيا
  

  ديسمرب/ كانون األول١٥    
  نمية القدرات الوطنية بعد الرتاعت  

  
    ٢٠٠٩  
  مارس/ آذار٣٠    

  نظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية السالم واملالتعاون والتنسيق بني جلنة بناء  
  

  مايو/ أيار٢٨    
   يف حاالت ما بعد الرتاع يف اجملتمع احملليستدامإعادة اإلدماج امل  

  


