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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٥٥ و ٤٥البندان 

ــائج   ــقان لنتــ ــة املتكــــامالن واملنســ التنفيــــذ واملتابعــ
الــيت تعقــدها  املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات القمــة 

األمــم املتحــدة يف اجملــالني االقتصــادي واالجتمــاعي 
 املتصلة هبما واجملاالت

 متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
  

 صـــوب حتقيـــق التنميـــة، واألمـــن، وحقـــوق :  جـــو مـــن احلريـــة أفســـح يف  
 اإلنسان للجميع

 تقرير األمني العام  
 إضافة  
 جلنة بناء السالم  
 *مذكرة تفسريية من األمني العام  
 معلومات أساسية  

ــوان   - ١ ــري بعن ــة أفســح  ”يف تقري ــن احلري ــن،   :  يف جــو م ــة، واألم ــق التنمي صــوب حتقي
، أوصـيت بـأن توافـق الـدول األعضـاء علـى إنشـاء               )A/59/2005 (“وحقوق اإلنسـان للجميـع    

 قامـت األمـم     لقـد . ملتحـدة ابناء السالم، يكون الغرض منها سد ثغرة مؤسسية يف األمـم            لجلنة  
املتحــدة بــدور حيــوي يف التوســط إلبــرام اتفاقــات الســالم واملســاعدة علــى تنفيــذها، ومــن مث  

 

طـالع  يهـا إ  ، يطلـب ف   ٢٠٠٥أبريـل   / نيسـان  ١٩يف  إىل رئيس اجلمعية العامـة      مها األمني العام بادئ األمر      دق * 
 .يهاأعضاء اجلمعية العامة عل
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علـى أن ممـا حيـز يف الـنفس أن           . احلروب يف العديد مـن املنـاطق      من انتشار   املساعدة على احلد    
سجل النجاحات اليت أحرزناها بفضل دور الوسـاطة مـن أجـل إبـرام اتفاقـات السـالم وتنفيـذ                

واحلــال أن عــددا مــن أعنــف  .  تلطخــه حــاالت فشــل كــان هلــا وقــع الكارثــة لــك االتفاقــاتت
األحــداث الــيت شــهدهتا التســعينات وأشــدها مأســاوية قــد وقــع بعــد التفــاوض علــى اتفاقــات    

إن . ١٩٩٤ وروانــدا يف عــام ١٩٩٣ كمــا هــو الشــأن مــثال بالنســبة ألنغــوال يف عــام - ســالم
ارجة من احلرب يرتلق جمددا إىل أتـون العنـف يف غضـون             نصف مجيع البلدان اخل   يقرب من    ما

إذا كنــا نريــد منــع : وهاتــان النقطتــان حتمــالن علــى اســتخالص العــربة التاليــة. مخــس ســنوات
 .مستدامةنشوب الصراعات فيجب علينا أن نكفل تنفيذ اتفاقات السالم بطريقة مستمرة و

: ؤسسـية لألمـم املتحـدة    اآلليـة امل يف هذه النقطـة بالـذات حلقـة ضـعيفة يف    مثة  على أن    - ٢
ال يوجد جهة يف منظومة األمم املتحدة تتوىل بفعاليـة معاجلـة التحـدي املتمثـل يف مسـاعدة                     إذ

ومـن مث اقتـرح تقريـري علـى         . البلدان اليت متر مبرحلـة االنتقـال مـن احلـرب إىل السـالم الـدائم               
ال عـن مكتـب لـدعم بنـاء السـالم           الدول األعضاء إنشاء جلنة حكومية دولية لبناء السالم، فض        

 . يف إطار األمانة العامة لألمم املتحدة لتحقيق هذه الغاية
ــدات       - ٣ ــع املســتوى املعــين بالتهدي ــق الرفي ــراح الفري ويتضــمن اقتراحــي تعــديال علــى اقت

، علــى أســاس الــردود الــيت قدمتــها الــدول األعضــاء،   )A/59/565نظــر ا(والتحــديات والتغــيري 
للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي فضـال عـن دور جملـس             تعلق بالدور املالئم    يف ما ي  سيما   ال

 .املبكراإلنذار من حيث عدم مالءمة جلنة بناء السالم لتحمل مهمة واألمن، وكذلك 
وأنا ممنت للدعم الذي حظي به هذا االقتراح علـى نطـاق واسـع بـني الـدول األعضـاء                     - ٤

شكل خطوة يف غاية األمهية يف مسـرية إصـالح األمـم            وأعتقد أن حتقيق إجناز يف هذا اجملال سي       
ويف الوقت ذاته، وبينما قبل العديد من الـدول األعضـاء بـاالقتراح مـن حيـث املبـدأ،                   . املتحدة

وقد ذكرت يف تقريـري     . فقد طلبت هذه الدول تفاصيل وافية بشأن وظائف جلنة بناء السالم          
وهــذه . لجنــة مــن وظــائف إىل الد أين ســوف أقــدم وصــفا أكثــر تفصــيال عمــا ميكــن أن يســن   

 . وتقترح املنهجيات املمكنة،تقدم وصفا وحسباملذكرة التفسريية 
وســبق يل أن ذكــرت أيضــا أنــين ســأجري مشــاورات إضــافية مــع املؤسســات املاليــة     - ٥

وألسباب تتعلق بالتوقيت، تعـذر إمتـام تلـك املشـاورات يف وقـت سـابق للمشـاورات                  . الدولية
ومـع ذلـك أود التأكيـد جمـددا علـى أمهيـة             .  األعضاء يف إطار اجلمعية العامة     غري الرمسية للدول  

مشاركة املؤسسات املالية الدولية مشـاركة كاملـة وحثيثـة، بشـكل يـتالءم مـع الترتيبـات الـيت                  
ــاء الســالم املقترحــة    ــة بن وقــد تقــرر إجــراء املزيــد مــن املشــاورات،   . ختضــع هلــا، يف عمــل جلن

 .قدمحترزه من تعلى ما امة ووسيطه وسأُطلع رئيس اجلمعية الع
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 أغراض جلنة بناء السالم  
جلنة بناء السالم حلقة الوصل املركزيـة للمسـاعدة علـى إجيـاد وتعزيـز               أن تكون   جيب   - ٦

ويـتعني عليهـا   . استراتيجيات شاملة لبناء السالم مبعناها الواسع ومبا يالئـم حـاالت قطريـة معـا     
رارات يف جمـال بنـاء الســالم مـن قبـل الـدول األعضــاء      يتخـذ مــن قـ  االتسـاق يف مـا   أن تشـجع  

ــ. واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة والوكــاالت والــربامج التابعــة هلــا    ال أن  -دعم وينبغــي أن ت
. التخطيط الفعال علـى املسـتوى القطـري لتحقيـق االنتعـاش وبنـاء السـالم                - تسعى الستبدال 

ومـة األمـم املتحـدة، وكبـار املـاحنني علـى            وجيب عليها أيضـا إتاحـة منتـدى يسـتطيع ممثلـو منظ            
ــة،      ــة املعني ــة واملنظمــات اإلقليمي ــدان املســامهة بقــوات، واألطــراف الفاعلي ــائي، والبل أســاس ثن
واملؤسسات املالية الدولية والسلطات الوطنية واالنتقالية يف البلـد املعـين، أن يتبـادلوا يف إطـاره                 

الصـراع،  انتـهاء  ق االنتعـاش يف فتـرة مـا بعـد     معلومات عن األنشطة اليت يضـطلعون هبـا لتحقيـ       
 /السياســية والقضــايا اإلمنائيــة  /ســيما مــا تعلــق بتحقيــق االنســجام بــني القضــايا األمنيــة        وال

 .من الفعاليةمزيد االقتصادية مبا يكفل حتقيق 
. وجيـــب أن يكـــون جـــوهر عمـــل جلنـــة بنـــاء الســـالم يف أنشـــطتها اخلاصـــة بالبلـــدان  - ٧

أن : وهي جتمع بـني األطـراف الفاعلـة احلساسـة، القيـام بأربعـة أمـور هـي                 وباستطاعة اللجنة،   
تكفل تقدمي اجملتمع الدويل ككل دعما فعليا للسـلطات الوطنيـة، وأن تقتـرح أولويـات شـاملة                  

ألولويـات  لوأن تكفل متثيل تلك األولويات للواقع القطري، وميكنها حشد املـوارد الضـرورية              
ــة   ــرة      االنتعــاش واملبكــرة يف مرحل ــداد فت ــى امت ــايل املســتدمي عل ــوفري االســتثمار امل ــاألخص لت ب

منتــدى لضــمان التنســيق  تكــون االنتعــاش املتوســطة األجــل إىل الطويلــة األجــل؛ وميكنــها أن   
 .حيثما نشأتأي تعقيدات أو خالفات وتسوية 

شـاملة   وذلـك بتركيـز االهتمـام علـى مسـائل            ،وبإمكاهنا القيام بـدور يف غايـة األمهيـة         - ٨
 اجليــدة بشــأن هــذه املســائل ومنــها مــثال التســريح ونــزع الســالح  ات وتعزيــز املمارســ،يويــةح

قــدرات وخطــط وفر هلــا بــرامج فعالــة تســتند إىل وإعــادة اإلدمــاج والتأهيــل، الــيت يــتعني أن تــ 
 .ألنشطة السياسية واألمنية واإلنسانية واإلمنائيةامن  ةالكاملاجملموعة األطراف الفاعلة عرب 

 
  جلنة بناء السالموظائف  

 ،إىل جملــس األمــن تلــي انتــهاء احلــرب مباشــرة تقــدمي املعلومــات الضــرورية، يف الفتــرة الــيت - ١ 
 وتركيز االهتمام على اجلهود الرامية لتحقيق التنمية وبناء املؤسسات الضروريني لالنتعاش

انتـهاء  ا بعـد  يف السياقات اليت يكون فيها جملس األمـن بصـدد اإلعـداد لعمليـة فتـرة مـ            - ٩
ــن          ــيح جمللــس األم ــاء الســالم يف وقــت مبكــر أن يت ــة بن ــده جلن الصــراع، ميكــن الجتمــاع تعق
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قــدم مــن املؤسســات املاليــة لألنشــطة معلومــات وثيقــة الصــلة مبــدى تــوافر التمويــل الثنــائي وامل
 .بناء السالم للبعثات املتكاملةجبوانب  ذات الصلةاملبكرة لبناء السالم 

 بنـاء السـالم أيضـا إتاحـة آليـة يتلقـى املـاحنون مـن خالهلـا التشـجيع علـى               وبوسع جلنة  - ١٠
وميكنها املساعدة علـى    . تقدمي التزامات حمددة ومستدمية لتمويل أنشطة بناء السالم واالنتعاش        

ضــمان االنتقــال الســريع مــن التمويــل املوجــه لإلغاثــة إىل التمويــل املوجــه لالنتعــاش والتنميــة،  
ة إيـالء مـا يلـزم مـن العنايـة املبكـرة للقضـايا الـيت قلّمـا حتظـى باالهتمـام                       واملساعدة علـى كفالـ    

 القـانون وتقـدمي     سـيادة يف جمـال    اإلدارة العامـة    يف جمـال    قدرات  الوتقدمي التمويل هلا، مثل بناء      
 .اخلدمات العامة

 
 ويكـون   بـؤ بـه املوّجـه ألنشـطة االنتعـاش املبكـرة،           ناملساعدة على كفالة التمويـل القابـل للت        - ٢ 

 مويل املقّدرة والطوعية والدائمةذلك جزئيا بتقدمي استعراض عام آلليات الت
 الصــراع جيــري االضــطالع بــه،  انتــهاءوملــا كــان التخطــيط للعمليــات لفتــرة مــا بعــد  - ١١
يف املراحل املبكرة لالنتعاش، فبإمكان جلنة بناء السـالم اسـتعراض تقريـر يقـدم نظـرة      يكون   أو

ميـنح  وهو ما   لبناء السالم عن طريق آليات متويل مقّدرة وطوعية ودائمة،          زمع  املعامة للتمويل   
ويف احلـاالت   . السلطات الوطنيـة وأعضـاء اللجنـة فرصـة لتحديـد جوانـب القصـور والثغـرات                

اليت يشيع فيها حدوث ثغرات يف متويل األنشطة اإلمنائية املبكـرة والتكـاليف املتكـررة لـإلدارة                 
 . هادف وحمفّزق دائم لبناء السالم أن يضطلع بدورالعامة، فبإمكان صندو

 
 توسطة املدىاملف االنتعاش ااالستعراض الدوري للتقدم احملرز صوب حتقيق أهد - ٣ 

أن جتتمـع، علـى فتـرات       )  ببلـدان حمـددة    بشكلها اخلـاص  (عني على جلنة بناء السالم      تي - ١٢
) ةنصــف ســنلة مــا، مث فصــليا أو شــهران إىل أربعــة أشــهر تقريبــا بعــد إنشــاء عمليــ(خمطــط هلــا 

سـيما يف جمـاالت      توسـطة املـدى، ال    املالستعراض التقدم احملرز صوب حتقيق أهداف االنتعاش        
وبإمكـان اجتماعـات مـن هـذا        . تطوير املؤسسات العامة وإرسـاء أسـس االنتعـاش االقتصـادي          

مـم املتحـدة والفريـق      القبيل خيطط هلا بعناية، باالستناد إىل معلومات وحتليالت تقدمها بعثة األ          
يف جمـال مـا حيـرز مـن     القطري ومكاتب البنك الدويل، أن تتيح فرصـة للتعـرف علـى الثغـرات        

وينبغـي أال تشـكّل     . اليت تتطلب تركيزا أكرب للجهود، وثغـرات التمويـل، إخل         تقدم، واجملاالت   
 قطريــة هــذه االجتماعــات ازدواجــا لفريــق استشــاري عــادي أو آلليــات مماثلــة داخــل البلــد أو

للماحنني بل عليهـا أن تركـز علـى الصـالت احلساسـة بـني العمليـة اجلاريـة إلحـالل االسـتقرار                 
 /السياســي والعمليــة الرئيســية لالنتعــاش علــى املســتوى االقتصــادي /علــى املســتوى العســكري

 .املؤسسي/املايل
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ــذار جمللــس األمــن     - ١٣  وميكــن أن تتــيح استعراضــات منتصــف املــدة هــذه أيضــا إشــارة إن
املؤسســـات العامـــة واألســـس جمـــال توطيـــد تقـــدم يف حيـــرز وللمجتمـــع الـــدويل ككـــل إن مل 

تقـدم علـى    إحـراز   ويف حـال عـدم      . االستقرار علـى املـدى األطـول      حتقيق  االقتصادية من أجل    
هذه اجلبهات، فقد حدث أن وجد جملس األمـن نفسـه أحيانـا يف وضـع يتعـذر عليـه فيـه نقـل                        

ن جـدول أعمالـه خمافـة عـودة عـدم االسـتقرار واالنـزالق إىل            حفظة السالم أو شطب بلدان م     
واحلل املفضـل بـالطبع لـيس األخـذ مبـدد أطـول أجـال لكيانـات حفـظ السـالم                   . الصراع جمددا 

وإمنا ببذل جهـود مكثفـة يف مرحلـة سـابقة لضـمان قـدرة حفظـة السـالم، مـىت اسـتقر الوضـع                     
كون األسـس الالزمـة لتحقيـق اسـتقرار     بعد أن تاألمين بشكل مالئم، على املغادرة    /العسكري

 .دائم قد أرسيت
 

ــة  - ٤  ــدمي كفال ــل تق ــم متوي ــام السياســي      دائ ــرة االهتم ــة وتوســيع فت ــاش والتنمي ألنشــطة االنتع
  الصراع انتهاءباالنتعاش يف فترة ما بعد

ــاء قــدرات    اســتحداث إن عمليــة  - ١٤ ــة للســهر علــى ســيادة القــانون، وبن مؤسســات فعال
اخلدمات العامة، وإرساء أسس إدارة مالية متينـة، ودعـم نشـاط القطـاع اخلـاص                الدولة لتقدمي   

عملية حفـظ   فترة  أنشطة تستغرق، يف األحوال العادية، وقتا أطول من متوسط          كل ذلك ميثل    
وجيب أن تتمثل إحدى الوظائف احليوية للجنة بناء السالم يف كفالة اسـتمرار اهتمـام      . السالم

بلـدان تكـون يف الغالـب        وهـي    -وماليا بالبلدان اليت متر مبرحلة انتعـاش        اجملتمع الدويل سياسيا    
 مـن الفتـرة القصـرية       اكـثري  لفتـرة أطـول      -جمـددا إىل الصـراع      لق  ومعرضة ألن ترت  غري مستقرة   

مــع اجمللــس بفضــل عملــها الســالم، بنــاء وميكــن للجنــة . الــيت تســتغرقها عمليــة حفــظ الســالم 
الوقـت الـذي تنتقـل فيـه        يف هـذا الصـدد يف       عنايـة مسـتمرة     االقتصادي واالجتماعي، أن تـويل      

 .إىل التنميةاالنتقالية البلدان من مرحلة االنتعاش 
 التابعـــة للمجلـــس ، الصـــراعات انتـــهاءاملخصصـــة لفتـــرة مـــا بعـــد األفرقـــة وكانـــت  - ١٥

خالل السـنوات القليلـة املاضـية، مبثابـة جهـود مسـاعدة             اليت أنشئت   االقتصادي واالجتماعي،   
، وهـو مـا قـد       مـن هـذه األفرقـة     ومن املهم استخالص الـدروس      . ى االضطالع هبذه الوظيفة   عل

علـى أنــين أعتقــد أنــه  . يفيـد آليــات عمــل جلنـة بنــاء الســالم واجمللـس االقتصــادي واالجتمــاعي   
سيكون بوسع هيئة دائمة تستند إىل سلطة جملـس األمـن واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف       

 . يكون أشد قوة ومتاسكا نظام للدعمخمتلف املراحل تقدمي
 

 الوقاية - ٥ 
البلــدان الــيت مــرت حبــرب يف الســنوات اخلمــس أو العشــر الســابقة معرضــة أكثــر مــن  - ١٦

ولذلك فـإن بنـاء السـالم بعـد انتـهاء احلـرب            . غريها إىل حد بعيد ألن تشهد عودة إىل احلرب        
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ويعترب منـع انـدالع     .  ذلك، ليس كافيا   ولكنه، مع . يعترب شكال بالغ األمهية من أشكال الوقاية      
 .احلروب يف املقام األول، هدفا أساسيا لكامل منظومة األمم املتحدة

ال ينبغي أن تضطلع جلنة بناء السـالم أو مكتـب دعـم بنـاء السـالم بـأي دور يف جمـال            - ١٧
يــة بالوقا”إذ أن هنــاك آليــات أخــرى يف األمــم املتحــدة ملــا أصــبح يعــرف        . اإلنــذار املبكــر 

ــة ــدما يصــبح       “العملي ــائي عن ــظ الســالم الوق ــل الوســاطة وحف ــن قبي ، أي اســتخدام أدوات م
وهــي أجــزاء ضــرورية مــن  . الصــراع وشــيك الوقــوع أو يكــون قــد انــدلع علــى نطــاق ضــيق  

 .قدرات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وينبغي االستمرار يف تعزيزها
لسالم، مع ذلك، مسألة احلد من خمـاطر انـدالع     ومن املسائل األكثر صلة بلجنة بناء ا       - ١٨

وينبغي أن تكون الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة قـادرة، يف أي مرحلـة، علـى أن            . احلروب
وميكـن أن  . تلتمس النصح من جلنة بناء السالم أو املساعدة من الصندوق الـدائم لبنـاء السـالم           

م بعدا هاما جلهود األمم املتحدة الوقائيـة      تضيف جلنة بناء السالم والصندوق الدائم لبناء السال       
عن طريق أدوات أفضل ملسـاعدة الـدول واجملتمعـات علـى تقليـل خمـاطر نشـوب الصـراع، مبـا             
يف ذلــك عــن طريــق مســاعدة جهودهــا الراميــة لبنــاء قــدرات الدولــة وخاصــة يف جمــال ســيادة   

 .القانون
 

  لعدة جوانب بناء السالمتطوير أفضل املمارسات املتعلقة باملسائل الشاملة - ٦ 
ــية        - ١٩ ــة السياس ــات الفاعل ــني اجله ــاون واســع ب ــاج إىل تع ــيت حتت / يف جمــاالت املســائل ال

العســكرية واإلنســانية واإلمنائيــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة وخارجهــا، تســتطيع جلنــة بنــاء  
ت ولالتفـاق   ، أن تـوفر آليـة هامـة لتنظـيم أفضـل املمارسـا             )بصيغة العضـوية األساسـية    (السالم  

 .على تقسيم للعمل بني اجلهات الفاعلة التنفيذية املعنية
 

 حتسني التنسيق بني صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا - ٧ 
ــاء الســالم ومكتــب دعــم لبنــاء الســالم علــى حتســني       - ٢٠ ميكــن أن يعمــل إنشــاء جلنــة لبن

 عمليـات مـا بعـد انتـهاء الصـراع           التنسيق بني بعثـات األمـم املتحـدة والوكـاالت املشـاركة يف            
أوال، سـتؤدي مشـاركة الصـناديق والـربامج والوكـاالت يف عمـل مكتـب دعـم                  . بثالث طرق 

ثانيـا، ينبغـي أن   . بناء السالم إىل إدخال حتسـينات يف جمـال التخطـيط حسـبما هـو حمـدد أدنـاه               
الم كجــزء مــن تشــارك اإلدارات والصــناديق والــربامج والوكــاالت املختلفــة يف جلنــة بنــاء الســ

فريق واحد لألمم املتحـدة يقـوده مسـؤول كـبري ميثـل األمـني العـام؛ ومـن شـأن هـذا أن يعـزز                          
ثالثـا، وهـو األهـم، ينبغـي أن يسـتخدم أعضـاء            . اإلحساس بالغرض املوحـد واملسـعى املشـترك       

وميكـن أن يكفــل  . جلنـة بنــاء السـالم اللجنــة لوضـع أولويــات مشـتركة مــع السـلطات الوطنيــة     
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ثر من أي شيء آخر، متويل خمتلف أنشطة األمم املتحدة وفقا ألولويات مشـتركة، ال              هذا، أك 
 .وفقا ألولويات حتددها اجلهة املاحنة أو الوكالة، كما حيدث دائما

 
 مهام مكتب دعم بناء السالم  

حــىت تــؤدي املهــام املــذكورة أعــاله بفعاليــة وكفــاءة، ال بــد مــن إنشــاء مكتــب صــغري  - ٢١
وجيب أن تكون املهـام الرئيسـية ملكتـب دعـم     . سالم على أن يكون رفيع املستوى    لدعم بناء ال  

 :بناء السالم ثالثية األوجه
إعداد املسامهات املوضوعية الجتماعات جلنة بناء السالم، عن طريق مجلة أمـور منـها           • 

ــاء الســالم       ــاء الســالم عــن أنشــطتهم اخلاصــة ببن مجــع املعلومــات مــن أعضــاء جلنــة بن
 .هتم املالية وحتليلهاوالتزاما

تقدمي مسامهات ذات نوعية جيدة لعملية التخطـيط لعمليـات حفـظ السـالم، بالعمـل                 • 
 .مع اإلدارات الرائدة والوجود امليداين لألمم املتحدة وجهات أخرى

 .إجراء حتليل ألفضل املمارسات، ووضع موجهات للسياسات العامة عند االقتضاء • 
موظفي مكتب دعـم بنـاء السـالم خـربة يف وضـع اسـتراتيجيات        ينبغي أن تكون لدى      - ٢٢

ما بعد انتهاء الصراع يف العديد من اجملاالت املوضوعية اليت تشكل أساس اجلوانب املدنية مـن                
وينبغـي أن ينشـئ املكتـب فريقــا    . بنـاء السـالم بعـد انتـهاء الصـراع ويف حشــد اجلهـات املاحنـة       

املسـتوى الـوطين، وخـربة علـى نطـاق منظومـة األمـم              صغريا لديه خـربة يف جمـال الـتعمري علـى            
. املتحدة وإملام بعمل املؤسسات األخرى، مثل املؤسسات املاليـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة            

، أعتقد أن مكتـب دعـم بنـاء السـالم ينبغـي أن حيتـوي                (A/59/2005)وكما أشرت يف تقريري     
 .على وحدة معنية بسيادة القانون

 
 م لبناء السالمالصندوق الدائ  

أعربت عدة جهات ماحنة حمتملة عن وجود رغبة قوية لـديها يف املسـامهة يف صـناديق                  - ٢٣
وأحـد  . وأعتقد أن إنشاء صندوق دائم لبناء السـالم أمـر ضـروري       . جديدة جلهود بناء السالم   

وإذا مــا أنشــئ هــذا   . اخليــارات ميكــن أن يكــون إنشــاء صــندوق تربعــات متجــدد التغذيــة       
.  ميكن أن يقدم دعما هاما موجها للسلطات الناشئة وألنشطة بنـاء السـالم املبكـرة               الصندوق،

وميكــن أن يســاعد يف توجيــه اهتمــام دائــم مــن جانــب منظومــة األمــم املتحــدة يتجــاوز دورة    
وميكــن أن يــزود الســلطات الوطنيــة بــدعم حيــوي لتعزيــز مؤسســات   . حفــظ الســالم العاديــة
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ــة وأي جهــود مماثلــة هتــدف إىل احلــد مــن خمــاطر    ســيادة القــانون، وعمليــات املصــاحل  ة الوطني
 .نشوب الصراع

. وسأعمل يف األشهر القادمة على توطيـد االلتزامـات احملتملـة إلنشـاء هـذا الصـندوق                 - ٢٤
 .وينبغي أن يكون ألي صندوق آلية مساءلة تعمل وفق أرفع املعايري املوجودة

 
 اهليكل املؤسسي  

، أعتقد أن جلنة بنـاء السـالم سـتجمع علـى حنـو       (A/59/2005)كما أشرت يف تقريري      - ٢٥
واجمللـــس أفضـــل بـــني الكفـــاءة والشـــرعية إذا أريـــد هلـــا أن تقـــدم املشـــورة إىل جملـــس األمـــن  

أنـه   وينبغـي تفـادي التـزامن إذ      . االقتصادي واالجتمـاعي علـى التـوايل حسـب حالـة االنتعـاش            
 .سيؤدي إىل نشوء ازدواجية وفوضى

ــر اهليكــل املؤسســي للجنــة بنــاء الســالم االمتيــازات الرمسيــة لألجهــزة    وينبغــي أال  - ٢٦ يغّي
وإذا مت االتفاق على مقترح اإلبالغ التعاقيب إىل جملس األمـن واجمللـس             . الرئيسية لألمم املتحدة  

االقتصــادي واالجتمــاعي، فهاتــان اهليئتــان ينبغــي أن تعمــال معــا لتحديــد وســائل االنتقــال مــن 
فإذا كان بلد ما مدرجا يف جدول أعمال جملس األمن، فـإن عمـل جلنـة     . إحدامها إىل األخرى  

ومـع ذلـك، ينبغـي أن يتمثـل أحـد           . بناء السالم ينبغـي أن يظـل يف نطـاق سـلطة جملـس األمـن               
االضـطالع بعمـل مبكـر مناسـب يف مرحلـة           ) أ: (أغراض جلنة بنـاء السـالم يف ضـمان مـا يلـي            

جلــس االقتصــادي واالجتمــاعي تكــون فعالــة وقابلــة تــوفر آليــة للم) ب(االنتعــاش االنتقــايل و 
ــس           ــن إىل اجملل ــس األم ــن جمل ــال املبكــر م ــث تســىن االنتق ــدعم حبي ــتمرار ال ــؤ لضــمان اس للتنب

وينبغي أن تراعى، على النحـو الواجـب، آراء السـلطات الوطنيـة يف              . االقتصادي واالجتماعي 
 .هذه املسائل

 
 العضوية  

، ســتكون جلنــة بنــاء الســالم أكثــر فعاليــة إذا   )A/59/2005(كمــا أشــرت يف تقريــري   - ٢٧
كانت عضويتها األساسـية تضـم جمموعـة فرعيـة مـن أعضـاء جملـس األمـن، وعـددا ممـاثال مـن                        
أعضــاء اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، واجلهــات املاحنــة الرئيســية لصــندوق دائــم لبنــاء          

وينبغـي أن   . ية املسـامهة بقـوات    أو ممثلـي جمتمـع اجلهـات املاحنـة وبعـض البلـدان الرئيسـ               السالم
وينبغــي أن .  عضــوا٢٠ و ١٥يكــون العــدد اإلمجــايل لألعضــاء األساســيني صــغريا، رمبــا بــني  

ل اللجنـة علـى أسـاس توافـق         تكون لدى األعضاء معرفة وخربة بالقضـايا املطروحـة، وأن تعمـ           
 .اآلراء
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حمــددة حســب وينبغــي للجنــة بنــاء الســالم أن تســعى فيمــا تضــطلع بــه مــن عمليــات    - ٢٨
البلــدان إىل إشــراك الســلطات الوطنيــة أو االنتقاليــة، واألطــراف واملنظمــات اإلقليميــة ذات        

. الصـلة، والبلــدان املســامهة بقــوات، حســب االقتضــاء، واجلهــات املاحنــة الرئيســية للبلــد املعــين 
قشـات  وقـد شـرعُت يف إجـراء منا       . وستكون ملشاركة املؤسسات املالية الدولية أمهيتها احليوية      

معها لتحديد أفضل طريقة لتحقيق مشـاركتها، مـع املراعـاة الواجبـة لوالياهتـا والترتيبـات الـيت                   
وبوضوح، ينبغـي أن تشـارك   . وستكون ملشاركة املنظمات اإلقليمية أمهيتها احليوية  . ختضع هلا 

 .املنظمات اإلقليمية يف االجتماعات احملددة حسب البلدان، عند االقتضاء
) واملتناقضــة أحيانــا(ن تعكــس مشــاركة األمــم املتحــدة األهــداف املزدوجــة  وينبغــي أ - ٢٩

ضـمان مشـاركة اجلهـات الفاعلـة        ) ب(حتسـني التنسـيق داخـل املنظومـة و          ) أ: (بشأن ما يلـي   
 .اإلمنائيــة بشــكل كامــل يف املــداوالت املتعلقــة بعمليــات األمــم املتحــدة السياســية والعســكرية 

 ا كان يقـود مشـاركة األمـم املتحـدة يف جلنـة بنـاء السـالم                وميكن حتقيق ذلك بأفضل صورة إذ     
يف مجيع األوقات مسؤول واحد كبري لألمم املتحدة ميثل األمني العام برفقة زمالء آخرين مـن                

وبـالطبع، يظـل األمـني العـام مسـؤوال أمـام            . اإلدارات أو الوكاالت، حسب الصلة باملوضوع     
 .التنسيق واملواءمة يف منظومة األمم املتحدةاألعضاء وخاضعا ملساءلتهم عن كامل عملية 

 
 الوسائل  

وإذا اعتمــدت فكــرة اإلبــالغ . مـن املبكــر للغايــة تنــاول مســألة الوســائل بــأي تفصــيل  - ٣٠
التعــاقيب جمللــس األمــن واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ســيكون علــى جلنــة بنــاء الســالم أن  

 .تستنبط وسائل مع هاتني اهليئتني
أوال، مـن   . ك، رمبا يكـون مـن املفيـد إيـراد بعـض األفكـار الـيت سـبق طرحهـا                   ومع ذل  - ٣١

االستماع ملداوالت الدول األعضاء عن جلنة بناء السالم املقترحة، يبدو واضـحا أن جلنـة بنـاء                 
وينبغي أن تقـدم أفكـارا ومسـامهات ألعمـال جملـس      . السالم ينبغي أن تكون استشارية الطابع    

 واالجتمــاعي وأن تتفاعــل بشــكل مباشــر مــع األمانــة العامــة فيمــا  األمــن واجمللــس االقتصــادي
ــاء    . يتعلــق مبســائل بنــاء الســالم  وباملشــاركة الســليمة، مــن املــرجح أن تنطــوي نــواتج جلنــة بن

السالم، بالرغم من طابعها االستشـاري علـى سـلطة سياسـية كـبرية وأن يكـون هلـا تـأثري هـام                       
 .على أعمال أعضائها وغريهم

أعتقــد أن األعضــاء األساســيني للجنــة بنــاء الســالم ينبغــي أن يقللــوا مــن تــواتر   ثانيــا،  - ٣٢
وبوصفهم أعضاء أساسـيني، فـيمكن أن يضـطلعوا     . اجتماعاهتم، كأن جيتمعوا كل ثالثة أشهر     

مبهــام مــن قبيــل اســتعراض أفضــل املمارســات ودعمهــا، وال ســيما يف جمــاالت املســائل ذات     
وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني وإجـراء عمليـات تقيـيم        الصلة، مثل نزع السالح والتسـريح   
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وعلى العضوية األساسية باإلضـافة إىل اهليئـات الـيت تعمـل معهـا، أن حتـدد            . مستقلة أو داخلية  
الـيت ميكـن   (الترتيبات املناسبة لرئاسة اهليئات األساسـية واالجتماعـات احملـددة حسـب البلـدان        

ولئـك املشـاركني فعـال يف دعـم اجلهـود املبذولـة يف       أن تتفاوت بشكل مفيد، وهـو مـا يتـيح أل    
 ).مرحلة ما بعد انتهاء الصراع يف حالة معينة فرصة لقيادة تلك اجلهود

ثالثا، كما اقترح أعاله، أعتقد أن اجتماعات جلنة بناء السالم احملددة حسـب البلـدان          - ٣٣
ملـدين مـن أي بعثـة أو يف         قبـل تكـوين اجلـزء ا      : ميكن أن تعقد على حنو مفيد يف فترات منتظمة        

املراحل األوىل من عملية التخطيط، ويف هذه املرحلة يكون االجتماع متكـررا بعـض الشـيء،                
رمبـا فصـليا أو كـل نصـف         (ويف مراحل االنتعاش األخرية، يكون االجتماع يف فترات منتظمة          

 .لتقييم التقدم احملرز) سنة
، أعتقــد أن جلنــة بنــاء الســالم  )A/59/2005(رابعــا، كمــا أشــري باختصــار يف تقريــري   - ٣٤

ينبغي أن تتوخى االبتكار يف اعتماد وسائل تسمح مبشاركة مرنة من جانـب اجلهـات الفاعلـة                 
الوطنية واملمثلني املقيمني يف امليـدان، وممثلـي البعثـات واملمـثلني املقـيمني يف العاصـمة، حسـب         

ثيـل داخـل اجتماعـات األعضـاء        وميكن أن ينطوي ذلك على أنـواع خمتلفـة مـن التم           . االقتضاء
األساسيني واالجتماعات احملددة حسب البلدان؛ واستخدام تقنيـة املـؤمترات املرئيـة والتقنيـات              

ات خــارج نيويــورك، إمــا يف جنيــف  املتصــلة هبــا، وإتاحــة املشــاركة امليدانيــة وإجــراء اجتماعــ 
 .يد النظرعواصم البلدان اليت ترأس دورات حمددة أو يف البلد أو املنطقة ق أو
وضمن هذه العملية ككل، أعتقـد أن إجـراء عمليـة تقيـيم منتظمـة ومسـتقلة ألنشـطة                    - ٣٥

وقـد أقامـت عـدة جهـات ماحنـة ثنائيـة ومؤسسـات ماليـة                . بناء السالم ستكون له نتـائج قيمـة       
وداخل منظومة األمم املتحدة ذهب جمتمع املسـاعدات        . دولية عمليات تقييم منتظمة وصارمة    

. أبعـد مـن ذلـك كـثريا، يف إخضـاع عملياتـه بانتظـام لعمليـة تقيـيم خارجيـة صـارمة                      اإلنسانية  
 .وأعتقد أن تلك املمارسة ميكن اعتمادها على حنو مفيد من جانب جلنة بناء السالم

 


