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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة الرابعة والستون    الدورة الثالثة والستون

      من جدول األعمال ١١٢  و١٠٧ و ١٠١ و ١٠البنود 
      تقرير جلنة بناء السالم

       تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم
       متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
           تعزيز منظومة األمم املتحدة

ــرة              ــيت تعقــب مباش ــة ال ــسالم يف املرحل ــاء ال ــن بن ــام ع ــني الع ــر األم تقري
  النـزاع انتهاء

  
  موجز  

) S/PRST/2008/16 (٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٢٠دعا جملس األمن يف بيانه الرئاسي املؤرخ     
دعــم اجلهــود الوطنيــة لــضمان ســالم مــستدام    إســداء املــشورة بــشأن كيفيــة األمــني العــام إىل 
 وقــدرات نــشر اخلــربة املدنيــة  وأكثــر فعاليــة، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت التنــسيق  بــصورة أســرع

  .والتمويل
ويركــز هــذا التقريــر علــى التحــديات الــيت تواجههــا البلــدان اخلارجــة مــن الرتاعــات       

اجملتمع الدويل يف املرحلة اليت تعقب مباشرة انتهاء الـرتاع، وهـي مرحلـة متتـد لفتـرة                  يواجهها  و
ويتنــاول الفــرع الثــاين مــن . املعــينانتــهاء الــرتاع الرئيــسي الــذي مــر بــه البلــد أول ســنتني بعــد 

شدد علـى الطـابع احلتمـي للملكيـة الوطنيـة           يـ  التجربـة الـسابقة يف جمـال بنـاء الـسالم، و            التقرير
ربز التحـديات الفريــدة الناشـئة عــن الــسياق   يــباعتبارهـا مــن املواضـيع الرئيــسية هلـذا التقريــر، و   

فغالبـا مـا تكـون التهديـدات الـيت          . سم به األوضـاع الـسائدة بعيـد انتـهاء الـرتاع           املعني الذي تت  
يتعرض هلا السالم أشد يف هـذه املرحلـة املبكـرة، لكـن الفـرص املتاحـة غالبـا مـا تكـون كـبرية                         

  . دورات مواتية وتفعيلها منذ البدايةالشروع يفأيضا، بغية 
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 فرصـا لتـوفري األمـن األساسـي، وحتقيـق           وتتيح الفترة اليت تعقب مباشرة انتـهاء الـرتاع          
 ا، والنــهوض بالقــدرةالفوائــد املرجــوة مــن الــسالم، وتعزيــز العمليــة الــسياسية وبنــاء الثقــة فيهــ 

ألخذ بزمام جهـود بنـاء الـسالم، ممـا سيفـضي إىل إرسـاء أسـس التنميـة                   على ا الوطنية الرئيسية   
 حتقيـق هـذه األهـداف يف وقـت          فـإذا وضـعت البلـدان رؤيـة واسـتراتيجية تـنجح يف            . املستدامة

 وتقلـص خطـر الـسقوط    -مبكر، فإهنا تزيـد علـى حنـو كـبري فرصـها يف حتقيـق سـالم مـستدام                    
وُتحـدَّد  . وكثرية هي احلاالت الـيت مل نغتـنم فيهـا هـذه الفرصـة املبكـرة               . جمددا يف براثن الرتاع   

ــذ         ــصل مباشــرة هب ــات متكــررة تت ــدة أولوي ــر ع ــذا التقري ــن ه ــث م ــرع الثال ــداف يف الف ه األه
. الرئيسية، وغالبا ما تطلب بشأهنا املساعدة الدولية منذ األيام األوىل اليت تعقـب انتـهاء الـرتاع                

 علــى أقــل ،أن تكــون اجلهــات الفاعلــة الدوليــة يــستوجب تلــك الفرصــة املتاحــة،  إن انتــهاز و
  .ررة قادرة على االستجابة على حنو متسق وسريع وفعال لدعم هذه األولويات املتك،تقدير

ويرد يف الفرع الرابع وصـف للجهـود الـيت بذلتـها األمـم املتحـدة حـىت تارخيـه لتعزيـز                        
الـيت تتعلـق    كفاءة وفعالية استجابتها يف املرحلة اليت تعقب انتهاء الرتاعات، وحصر للتحديات            

 الواليات واهلياكل اإلداريـة والترتيبـات التمويليـة يف شـىت كيانـات            باملنهج فيما يتصل بتفاوت     
  .األمم املتحدة، واليت من شأهنا أن حتول دون متكن املنظومة من إجراء إصالحات أعمق

لتعزيـز اسـتجابة األمـم املتحـدة يف املرحلـة الـيت             برنـامج عمـل     الفرع اخلامس   يعرض  و  
تعقب مباشرة انتهاء الـرتاع، وتيـسري اسـتجابة أبكـر وأكثـر اتـساقا مـن اجملتمـع الـدويل بنطاقـه                       

شر امليــداين ألفرقــة قياديــة النــ) أ: ( مــا يلــيا الربنــامجالعناصــر الرئيــسية هلــذوتــشمل . األوســع
االتفـاق يف وقـت     ) ب(املتحدة، تكون أقوى وأكثر فعالية ومدعومـة علـى حنـو أفـضل؛               لألمم

تعزيز الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة للملكيـة        ) ج(مبكر على األولويات ورصد موارد هلا؛       
 منظومـة األمـم املتحـدة       وتعزيـز قـدرة   ترشـيد   ) د( الوطنيـة منـذ البدايـة؛        ةالوطنية وتنمية القـدر   

لتلبية االحتياجات األكثـر إحلاحـا      نشرهم   الذين ميكن    توفري املعارف واخلربات واملوظفني   على  
يف جمــال بنــاء الــسالم، بالتنــسيق مــع الــشركاء ممــن لــديهم ميــزات مقارنــة يف جمــاالت معينــة،    

د العــاملي واالســتفادة منــها؛ علــى الــصعيأمهيــة د أكثــر القــدرات  حتديــعلــىومــساعدة البلــدان 
، لتعزيــز ســرعة آليــات التمويــل  اجلهــات املاحنــةالعمــل مــع الــدول األعــضاء، وال ســيما   )هـــ(
  .ومرونتها ودرجة تقبلها للمخاطراتساقها و

للجنـة بنـاء الـسالم يف دعـم البلـدان اخلارجـة            اهلـام   ويتطرق الفرع السادس إىل الـدور         
من الرتاعات، ويقدم عدة مقترحات كيما تنظر فيها الدول األعضاء بـشأن الـسبل الـيت ميكـن                  
هبا للجنة أن تعزز دورها االستـشاري فيمـا يتعلـق باملرحلـة املبكـرة الـيت تعقـب انتـهاء الـرتاع،                      

  .هذا التقريراليت يتناوهلا 
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  مقدمة  -أوال   
 ٢٠٠٨مــــــايو /أيــــــار ٢٠شــــــجع جملــــــس األمــــــن يف بيانــــــه الرئاســــــي املــــــؤرخ    - ١
)S/PRST/2008/16 ( والـدول  ، واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة   ،، وجلنة بناء الـسالم   األمني العام 

األعضاء على النظر يف كيفية دعم اجلهود الوطنية يف البلـدان املتـضررة لـضمان سـالم مـستدام                   
 ة املدنيــةوقــدرات نــشر اخلــرب بــصورة أســرع وأكثــر فعاليــة، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت التنــسيق   

 شـهرا  ١٢ األمني العام إىل إسداء املشورة يف غـضون     وكذلك فإن جملس األمن دعا      . والتمويل
هـذه  بـإحراز تقـدم يف      على أحـسن وجـه       القيام   بشأن كيفية ذات الصلة   جهزة األمم املتحدة    أل

ء  مـع مراعـاة آراء جلنـة بنـا         ،تنـسيق أنـشطة بنـاء الـسالم       وداخل منظومة األمـم املتحـدة        املسائل
امللحـة  حتياجـات  االيـة  بلتلبـأكرب قـدر مـن الفعاليـة     السالم، وتشجيع تعبئة املوارد واستخدامها     

وعليه، وبعد التشاور مـع جلنـة بنـاء الـسالم، أقـدم هـذا التقريـر إىل جملـس األمـن                      . بناء السالم ل
  . واجلمعية العامة

ــدان اخلارجــ      - ٢ ــر علــى التحــديات الــيت تواجههــا البل ة مــن الرتاعــات  ويركــز هــذا التقري
واجملتمع الدويل يف املرحلة اليت تعقب مباشرة انتهاء الرتاع، وهي مرحلة متتد لفترة أول سـنتني                

فعنــدما تنتــهي أعمــال العنــف الواســعة  . بعــد انتــهاء الــرتاع الرئيــسي الــذي مــر بــه البلــد املعــين 
وضــع يف هــذه ويتــسم ال. النطــاق، تكــون التحــديات الــيت يواجههــا قــادة البلــد وســكانه هائلــة 

جـات الـسكان   احلاالت بعدم االستقرار، ويكـون الـسالم عرضـة للتـأثر الـسريع، وتكـون احتيا               
وغالبا ما تكون التهديدات اليت يتعرض هلا السالم أشـد يف           .  على تلبيتها  أكرب بكثري من القدرة   

دورات  الـشروع يف هذه املرحلة املبكرة، لكن الفرص املتاحة غالبا ما تكون كبرية أيضا، بغيـة   
  .مواتية وتفعيلها منذ البداية

وتتيح الفترة اليت تعقب مباشرة انتـهاء الـرتاع فرصـة لتـوفري األمـن األساسـي، وحتقيـق                      - ٣
الفوائــد املرجــوة مــن الــسالم، وتعزيــز وبنــاء الثقــة يف العمليــة الــسياسية، والنــهوض بالقــدرات   

حرزت البلدان جناحا يف هـذه اجملـاالت        وإذا أ . الوطنية الرئيسية لألخذ بزمام جهود بناء السالم      
 وتقلـص   -الرئيسية يف مرحلة مبكرة، فإهنا تزيد على حنو كبري فرصها يف حتقيق سالم مستدام               

  . خطر السقوط جمددا يف براثن الرتاع
ولئن كانت مسؤولية بناء السالم تقـع يف املقـام األول علـى اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة،                   - ٤

ــه ميكــن للمجتمــع الــ   ــدور حاســم يف  فإن ــضطلع ب ويف حــاالت كــثرية،  . هــذا اجملــال دويل أن ي
فوريـة  ق نتـائج  حتقـ حتفيـز اسـتجابة   وقد فشلنا مـرارا وتكـرارا يف   . نغتنم تلك الفرصة املبكرة    مل
هـام  املقبل اسـتئناف    عديدة  أشهر  انقضت  يف كثري من األحيان،     و. ملموسة على أرض الواقع   و

 عـدة سـنوات   انقـضت ويف بعـض احلـاالت،   . ت األساسـية  اخلـدما  توفريلحكومة أولاألساسية  
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مل تكـن القـدرات   و.  رؤيـة اسـتراتيجية مـشتركة   يف إطـار اجملتمـع الـدويل جهـوده    ينسق  قبل أن   
 كـثري   جنـد يف  القدرات،  ورغم حمدودية   . واملوارد كافية لتلبية الطلبات امللحة على أرض الواقع       

لى جمموعـة حمـدودة مـن النتـائج املتفـق عليهـا             من األحيان صعوبة يف تركيز املوارد الشحيحة ع       
 . ستقبل سلميمباليت ميكن أن تعزز الثقة وااللتزام 

. دور هـام وحاسـم يف بنـاء الـسالم         بـ األمـم املتحـدة     تـضطلع   يف إطار اجملتمع الدويل،     و  - ٥
 جهـات فاعلـة تعمـل       ةيف الوقت نفسه، ليست منظومة األمم املتحـدة سـوى واحـدة مـن عـد               و

وعليــه، يعــد اتــساق هــذه اجلهــود الدوليــة املوســعة ، اتاعــرتلــدان اخلارجــة مــن العلــى دعــم الب
وتتــسم . لبنــاء ســالم قابــل لالســتمرار  علــى إجنــاح مــساعيها ملــساعدة البلــدان  أساســياًاًعنــصر

 لـيس  ألنـه  بأمهيـة بالغـة  الرئيـسية   اإلقليميـة والدوليـة      اجلهـات الفاعلـة   الشراكات والتنـسيق بـني      
القدرة على تلبية االحتياجات يف أي من اجملـاالت ذات األولويـة لبنـاء    ردها ألي جهة فاعلة مبف 

 . السالم

 خطـة  بـسط وأبنـاء الـسالم،   يف جمـال  هذا التقرير بعض الـدروس املـستفادة       وأتناول يف     - ٦
لتعزيــز اســتجابة املنظمــة وتيــسري اســتجابة اجلهــات األخــرى يف وقــت أبكــر وعلــى حنــو أكثــر   

النـشر امليـداين ألفرقـة قياديـة لألمـم          ) أ: (ر الرئيسية هلـذه اخلطـة مـا يلـي         وتشمل العناص . اتساقا
االتفـاق يف وقـت مبكـر    ) ب(املتحدة، تكون أقوى وأكثر فعاليـة ومدعومـة علـى حنـو أفـضل؛           

ة للملكيــة تعزيــز الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــد ) ج(علــى األولويــات ورصــد مــوارد هلــا؛  
علـى   منظومة األمم املتحدة     وتعزيز قدرة ترشيد  ) د(منذ البداية؛    الوطنية   الوطنية وتنمية القدرة  

هم لتلبيـة االحتياجـات األكثـر إحلاحـا يف          نـشر توفري املعارف واخلربات واملوظفني الـذين ميكـن         
جمال بناء السالم، بالتنسيق مع الشركاء ممن لديهم ميزات مقارنة يف جماالت معينة، ومـساعدة               

العمـل  ) هــ (على الصعيد العـاملي واالسـتفادة منـها؛         أمهية هلا   قدرات   حتديد أكثر ال   علىالبلدان  
ها رونتـ ، لتعزيز سرعة آليات التمويل واتساقها وم      اجلهات املاحنة مع الدول األعضاء، وال سيما      

 أولويـات   تنطـوي علـى   اتيجية مبكـرة    ومـن شـأن االتفـاق علـى اسـتر         . ودرجة تقبلها للمخـاطر   
لسلطات الوطنية ومنظومـة األمـم      ري واملوارد لتنفيذها أن ميكن ا     وتوفري التداب حمددة ومتسلسلة،   

 .من حتقيق تأثري مجاعي أقوى يف مرحلة أبكرالشركاء الدوليني سائر املتحدة و

 امللكية الوطنيةوضرورة سياق ال  - ثانيا  
 األمــم املتحــدةتراكمــت لــدى  مــا بعــد انتــهاء الــرتاع، علــى الــرغم مــن متــايز حــاالت  - ٧

عة من اخلربات، وتعلمنا دروسا كثرية من دعم عشرات مـن البلـدان اخلارجـة مـن        جمموعة واس 
 هـات الفاعلـة   فاجل. نيوطنـي  ، نعلم أن بناء السالم ميثل حتديا ومسؤولية       ويف املقام األول  . الرتاع
وتعـد  .  بطريقـة مـستدامة  ههدافـ أمعاجلـة احتياجـات اجملتمـع و      وحدها هي اليت تـستطيع       ةالوطني
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التحـديات الفريـدة الـيت      إىل جانـب     هلـذا التقريـر،      ة الرئيسي أحد املواضيع الوطنية  حتمية امللكية   
 .  الرتاعلألوضاع اليت تعقب مباشرة انتهاءالسياق احملدد نواجهها يف 

 معظـم البلـدان      الفتـرات األوىل الـيت تعقـب انتـهاء الـرتاع، فإهنـا تتـسم يف                رغم تنـوع  و  - ٨
كثـرة  شاشة و اهلـ تعلمنـا أن اسـتمرار      وقـد   . سياسيقـل الـ   بدرجة كبرية من انعـدام األمـن والتقل       

االسـتقرار يف أي جـزء مـن بلـد     وميكن أن حيل .  تطور عمليات السالمانرافقيتقلب غالبا ما  ال
 األزمـات اإلنـسانية،   تتواصـل ميكـن أن  و . يف أجـزاء أخـرى منـه    أعمـال العنـف   ما مع اسـتمرار   

وانتــهاء . ألعمــال العدائيــةالرمســي لوقــف لحــىت بعــد اواالنتــهاكات املــستمرة حلقــوق اإلنــسان 
الثقـة،  انعـدام  و سياسيالـ توافـق  العدم  فكثريا ما يستمر    :  السالم بلوغالرتاع ال يعين بالضرورة     

ىل منـازهلم   مـع عـودة الـسكان إ      التـوترات   تزداد  وقد  .  قائمة  تبقى األسباب اجلذرية للرتاع    وقد
يهـا  ، مبـا ف   اجلـسيمة الفظـائع   و علـى اجلـرائم      اإلفـالت مـن العقـاب     ومـن شـأن     .  أو احملتلة  املدمرة

يعــرض  أن ه، وبعــدوخاللــه قبــل الــرتاع ارتكبــتكــون قــد ت، الــيت واجلنــساينالعنــف اجلنــسي 
فــشل وقــد يفــضي ال .  لتهديــدات خطــرية جهــود بنــاء الــسالم خــالل هــذه املرحلــة املبكــرة      

مــصادر جديــدة نــشوء إىل ال ســيما يف املنــاطق احلدوديــة النائيــة، واســتعادة ســلطة الدولــة،  يف
 هتريــب املــوارد إتاحــة الفرصــة الســتمرار مــا قــام وقــت احلــرب مــن ممارســات   إىل  أو للخطــر
قــوض ممــا ي، أو حــىت اتــساع نطــاق هــذه املمارســات ، هــااالجتــار غــري املــشروع في أو الطبيعيــة
 . الدولة إيرادات

ق عوائد ملموسـة    كبرية على صعيد حتقي   يل هناية الرتاع إىل خلق توقعات       مت ،مع ذلك و  - ٩
يتطلب بناء الثقة يف عمليـة الـسالم    و. قتصادياالجتماعي و االسياسي و على كل من الصعيد ال    

شامل بـني الـسلطات     الوار  احلاالتصال الفعال و  يتسم  و. على األقل بعض هذه التوقعات    حتقيق  
 ميكـن   ابشأن مـ  أقلها خلق توقعات واقعية     وذلك ألغراض ليس    ،   بأمهية مماثلة  الوطنية والسكان 

 . حتقيقه يف املدى القصري

توافــق بــني ال أيــضا حاجــة إىل مــستوى أساســي مــن اإلرادة الــسياسية وااللتــزام و ومثــة  - ١٠
ويعتمـد مـدى    .  غري جمديـة   معظم جهود بناء السالم   فدونه ستكون    الوطنية الرئيسية،    األطراف

لـسالم، وطبيعـة عمليـة      العنف، ونوعيـة اتفـاق ا      وقفت شروط على   اكبريحتقيق التوافق اعتمادا    
ــ. الــسالم  شــرحيةبتأييــد وحتظــى نتيجــة لــذلك  قويــة وشــاملة، تكــون بعض عمليــات الــسالم ف
ــا يف كمبوديــا وغواتيمــاال والــسلفادور وناميبيــا،   و.  مــن الــسكانةعريــض اســتفادت كمــا رأين

خطـة مفـصلة ملعاجلـة أسـباب     مـن  ا،  معقدحىت عندما كان تنفيذها ال يزال   جهود بناء السالم،    
ــرتاع ــد أن. ال ــد مــن عمليــات الــسالم   بي ــر هــشاشة و تكــون  العدي ــستلزم أكث ــزت  يا سياســاتعزي

الـسالم يف مواجهـة اسـتمرار    لـدعم  الدولية والوطنية الفاعلة  اجلهات   جانب حثيثة من    اجهودو
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احلـد األدىن مـن     تـوفري   بعـض االتفاقـات يف      ورمبا تفشل   . املخربني  جانب عارضة من املالعنف و 
 . خطة لتسوية الرتاعلوضع ة إلقامة سالم دائم أو الشروط الالزم

مللكيـة  علـى ممارسـة ا    ات  بعـض البلـدان اخلارجـة مـن الرتاعـ         قـدرة   وقد تقوم قيود أمـام        - ١١
 ال تـزال جاريـة،      عمليـة الـسالم   ذلـك، بـالنظر إىل كـون        إرادهتـا لتحقيـق      الكاملة وأمام    الوطنية

اخلارجـة مـن    بلـدان   الالعديـد مـن     وحتكـم   . ر مـستق  نظـام سياسـي   وإىل أنه ال يـزال يـتعني إقامـة          
ــة   وكــثريا  .إىل أن ُتعقــد االنتخابــات األوىل بعــد انتــهاء الــرتاع  الــرتاع ترتيبــات سياســية انتقالي

مـن خـالل اتفـاق وسـاطة بـني        شكَّل  تتـ و،  أن تنتخـب  طنية بـدال مـن       السلطات الو  نيتعيَّيتم   ما
كـون  توإضافة إىل ذلـك، قـد       .  باعترافهم اليت قد ال متثل مجيع السكان أو حتظى       الرتاع   أطراف
يف  ة متورطــمــل معهــااعتي جيــب علــى اجملتمــع الــدويل أن  يت الــةلوطنيــاجلهــات الفاعلــة ابعــض 

 . مشينة انتهاكات حلقوق اإلنسان أو فظائعسبق أن ارتكب من  ما

ه األوضـاع املعقـدة والـسريعة التطـور هـو عمـل سياسـي بـصفة                 الدعم الدويل يف هـذ    و  - ١٢
 الـذين   لقـادة ا سلطة   تعززاجلهود اليت   ومن شأن    .مجةة، وكثريا ما يكون حمفوفا مبخاطر       أساسي

، أو متكني جمموعة واحدة على حـساب أخـرى، أن تـؤدي             ال ميثلون شرحية كبرية من السكان     
الدوليـة أن   وينبغـي للجهـات الفاعلـة       .  مصادر جديدة للتـوتر    خلق أسباب الرتاع أو     تأجيجإىل  
الـسلطات احملليـة والتقليديـة، فـضال عـن اجلهـات            وتـضطلع   . ذه االعتبـارات  هبـ  إملامكون على   ت

دة للقيـام   يطرح آراء عد  دور حاسم يف    ب املهمشة،   اجملموعات هاالفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا في     
 بامللكية حـول رؤيـة مـشتركة ملـستقبل          اإلحساساألولويات وتوسيع   يف مرحلة مبكرة بتحديد     

ــة للمــرأة يف هــذه العمليــات أمــر أساســي،   املــشاركة الو. البلــد ة للــرتاع حيباعتبارهــا ضــكامل
  .حمركا هاما لالنتعاش والتنميةو

 اًتـأثري اإلقليمية والدولية   للجهات الفاعلة   فإن  الظروف السياسية الداخلية،    وإضافة إىل     - ١٣
ا جتــاوز عــادلعديــد مــن الرتاعــات أبلوبــالنظر إىل أن .  علــى هتيئــة الظــروف لبنــاء الــسالم اًكــبري

دون اإلقليميــة دورا حامســا  والــدول اجملــاورة واملنظمــات اإلقليميــة    تــؤدي ، احلــدود الوطنيــة 
املنظمـات اإلقليميـة بـصورة      وتتقلد  .  يف دعم عمليات بناء السالم     متناسبةمسؤوليات  تتحمل  و

ات اتفاقـ يف   الوسـاطة    وال سـيما مـن خـالل      عمليـات الـسالم،     دورا طليعيا فيما يتعلـق ب     متزايدة  
 . مراقبة تنفيذهاوضماهنا السالم و

 وفـرادى  األمـم املتحـدة واهليئـات احلكوميـة الدوليـة     وقد تبـيَّن أن الـدعم الـذي تقدمـه         - ١٤
 املرحلة اليت تعقب مباشـرة       يف ةحامسيتسم بأمهية    اجلهات الدولية املعنية     وسائرالدول األعضاء   

لــذي تنحــوه حــىت واحــدة فقــط مــن  انتــهاء الــرتاع، حيــث تترتــب علــى الــسلوك غــري اجملــدي ا 
تركيـز قـسط    دور أساسـي يف     بـ جملـس األمـن     ويـضطلع   . اجلهات الفاعلة الرئيسية أضـرار بالغـة      
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 حيـث يـدعو    السالم والبـدء يف بنـاء الـسالم،          اتعمليعلى  االهتمام والدعم الدوليني    كبري من   
 التـدابري عـدد مـن     اختاذ  ب، ويأذن   بصورة بناءة تقدمي الدعم واملشاركة    إىل  مجيع األطراف املعنية    

سياسية خاصة، وأفرقـة خـرباء،       بعثاتوعمليات جديدة حلفظ السالم،     إنشاء  احملتملة، مبا فيها    
  .التدابري ذلك من وغري

  
  بناء السالماملتكررة لولويات أأل  - اثالث  

 متيـل إىل أن     احتياجـات النـاس   فـإن   واسـع النطـاق،     العنـف   الحنن نعلم أنه عندما ينتهي        - ١٥
. هاعلـى تلبيتـ    ،دوليـة الوطنيـة أو    ال ،قـدرات اجلهـات الفاعلـة     أن تـتمكن    ن أكرب بكثري مـن      تكو

اجلهـود الوطنيـة والدوليـة يف وقـت مبكـر مـن فتـرة مـا بعـد                   ينبغـي أن تركـز      ونظرا هلذا اخللل،    
 األمـن، وبنـاء الثقـة      وهـي إرسـاء   : بناء السالم األكثر إحلاحـا وأمهيـة       أهداف   الصراع على تلبية  

  .األساسية  الوطنيةة و توسيع القدر،وائد السالم األوليةفة سياسية، وحتقيق يف عملي
األنــشطة الــيت ختــدم هــذه األهــداف علــى أفــضل وجــه يف   ويتمثــل التحــدي يف حتديــد  - ١٦

 ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٨  يف وكما هو موجز يف تقريري الذي صدر      .  لكل حالة  ردالسياق املتف 
ينبغـي أن تـوفر إطـارا         اتفاقـات الـسالم    فـإن ،  )S/2009/89 (عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمهـا     

 يكـون يف بعـض األحيـان   ، وه وطموحـ عموميتـه تـضع برناجمـا مفرطـا يف     ا أحيانـ هاشـامال، لكنـ  
عكـــس الظـــروف  يحتديـــد األولويـــات جيـــب أن   فـــإن وباإلضـــافة إىل ذلـــك،  . فقـــطاً أوليـــ

تــوفره، أو مبــا تريــد أن  أن ا ميكــنمبــ اعودفمــواالحتياجــات الفريــدة للبلــد بــدال مــن أن يكــون 
 فهــم واضــح نــا وإجراءاتنــاخططيتجلــى يف كمــا ينبغــي أن  .األطــراف الدوليــة الفاعلــةتــوفره، 

مبـا يف  ( أو دوليـة  ، دون وطنيـة   ، أو كانـت وطنيـة    ، سـواء  الواقـع لقدرات املوجودة علـى أرض      ل
 رفـع مـستوى  كمـا أن  ). نفيذيـة الت مـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا    ألوكـاالت ا  قـدرات   ذلك  

 منـذ هذه القدرات والعمليات، عنـد االقتـضاء، ميكـن أن حيقـق أسـرع النتـائج وأكثرهـا فعاليـة                     
  .األشهر األوىل

املتراكمة علـى مـدى العقـدين املاضـيني،        الت  تحليفإن التجارب وال  عالوة على ذلك،      - ١٧
 مـن أجـل إعـداد       ني والدولي نيفضال عن العديد من املقابالت اليت أجريت مع املمارسني الوطني         

املـساعدة الدوليـة مطلوبـة يف       حيـث تكـون      ةتكـرر شري إىل عـدد مـن اجملـاالت امل        تُـ هذا التقرير،   
ضـافية خاصـة    إولويـات    أ هناك دائما و.  مباشرة الصراعانتهاء  عقب  كأولوية  كثري من األحيان    

احنة يف أعقـاب    اغتنام الفرصـة الـس     لكنو.  مثل اجلرمية املنظمة وإدارة املوارد الطبيعية      ،بكل بلد 
الصراع يتطلب أن تكون اجلهات الفاعلة الدولية، على األقل، قـادرة علـى االسـتجابة بـصورة                 

األهـداف األساســية املــذكورة  ب اجملــاالت الـيت تتــصل مباشــرة  تلــكبــسرعة وفعاليـة يف   ومتـسقة 
  : ما يليوهي. أعاله



A/63/881
S/2009/304

 

8 09-36768 
 

ــدعم ل  •   ــتقــدمي ال املتعلقــة باأللغــام، اإلجــراءات ذلــك ، مبــا يف نيمــن األساســياألسلم ول
 ،ومحاية املـدنيني، ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وتعزيـز سـيادة القـانون                  

  والبدء يف إصالح قطاع األمن
  الــشامل الــسياسية، مبــا فيهــا العمليــات االنتخابيــة، وتعزيــز احلــوار      اتدعــم العمليــ   •  

  وطين ودون الوطينلى الصعيدين الواملصاحلة، وتطوير القدرة على إدارة الصراع ع
ــل     •   ــوفري اخلــدمات األساســية مث ــدعم لت ــصحة   ،تقــدمي ال ــصحي، وال ــصرف ال ــاه وال  املي

إدمـاج املـشردين داخليـا      والتعليم االبتدائي، والدعم للعودة اآلمنـة واملـستدامة وإعـادة           
  والالجئني

ــة    •   ــية للحكومـ ــائف األساسـ ــتعادة الوظـ ــيما   وال،تقـــدمي الـــدعم السـ ــة اسـ إلدارة العامـ
  على الصعيدين الوطين ودون الوطين، األساسيةساسية واملالية العامة األ

يف (توليــد فــرص العمــل وســبل العــيش  ذلــك تقــدمي الــدعم إلنعــاش االقتــصاد، مبــا يف    •  
،  املــسرحنياملقــاتلني الــسابقني ووخاصــة بالنــسبة للــشباب) الزراعــة واألشــغال العامــة
  . التحتية األساسيةيةوكذلك إعادة تأهيل البن

 -مبـساعدة دوليـة   مت توفريمهـا   الدولـة أو  وفرهتما سواء - نيسلم األساسي وال منإن األ   - ١٨
 ةل املــساعداصمــن إيــتمكني للــ، واملطلــوبالــسياسي احليــز  إلجيــاد للــسكان، وانضــروريمهــا 

نظـام  تـشكيل   دعـم العمليـة الـسياسية وإعـادة          يف    األهـداف الرئيـسية    تمثلأن ت وينبغي  . الدولية
وحتتاج احلكومة يف فترة ما بعد الـصراع إىل بنـاء القـدرات األساسـية               . تقر وسلمي سياسي مس 

 وفري، مبا يف ذلك القدرة على تـ       ا وفعاليته امن شأهنا أن تساعد يف استعادة شرعيته      اليت   ،للدولة
الضرورية، وتعزيز سيادة القـانون، ومحايـة وتعزيـز حقـوق            السالمة العامة واخلدمات األساسية   

فيهـا   الـيت ميكـن عزوهـا إىل الـسلطات الوطنيـة، مبـا           ة،ضـح الواوائد الـسالم    كما أن ف  . اإلنسان
 لبنـاء الثقـة يف      أمـور بالغـة األمهيـة     العائدين، هـي أيـضا       إجياد فرص العمل يف وقت مبكر ودعم      

 يكون واحـدا مـن أكـرب        قد والتحفيز السريع لالنتعاش االقتصادي   . عملية السالم يف  احلكومة و 
عـرب   هـذه اجملـاالت ذات األولويـة   متتـد  و. ياملـستقبل لالنتعـاش   رك  احمليوفر  قد   و  األمن، اتعززم

يعـزز بعـضها    الـيت   و،  ترابطـة طبيعتـها امل  عكـس    ممـا ي   التنمية والـسالم واألمـن وحقـوق اإلنـسان،        
مـؤمتر القمـة     يفمبـا يف ذلـك       ، بـصفة متكـررة    الدول األعضاء على ذلك    تما أكد حسب ،بعضا

  .٢٠٠٥العاملي لعام 
وغالبــا . جيــب أن تبــدأ تنميــة القــدرات الوطنيــة يف مجيــع هــذه اجملــاالت علــى الفــور   و  - ١٩
مـا بعـد   مرحلة ينظر إىل تنمية القدرات يف سياق االستراتيجيات الدولية للخروج من بلدان           ما

ُيقّيـد مـن قـدرة      تنميـة القـدرات     بعدم االهتمام   ف. فوات األوان ويكون هذا دائما بعد     . الصراع
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جيـب  لـذا   . من املـساءلة بـني الدولـة وشـعبها        على متلك انتعاشهم وحيد     طنية الفاعلة   الواجلهات  
أن تكـون  البدايـة و منـذ  عنـصرا رئيـسيا يف مجيـع أنـشطة بنـاء الـسالم           تنمية القـدرات    أن تكون   

ــادة ال    ــة القي ــة موجهــة علــى وجــه اخلــصوص حنــو تقوي ــة واضــحة لكــي تــصوغ وطني ذات رؤي
  .قابلة للتنفيذأولويات 

يتطلــب توازنــا دقيقــا   األولويــات الــصحيح بــني  ترتيــب الاحلــصول علــى توقيــت و  و  - ٢٠
 ،األمـن يف وقـت مبكـر      وقد يكـون تـوفري      . ومقايضات صعبة ضمن إطار استراتيجية متماسكة     

. ردع املفـسدين احملـتملني لعمليـة الـسالم        لـ  ملنع العودة إىل الـصراع و      اضروري ،على سبيل املثال  
ــإن هت   ــان ف ــسكن واألرض     ويف كــثري مــن األحي ــضايا ال ــرزق، ومعاجلــة ق ــة فــرص لكــسب ال يئ

وامللكية تتطلب التركيز عليها يف وقت مبكر ألهنا تساعد على تلبيـة احتياجـات النـاس األكثـر                  
ولكـن هنـاك أنـشطة أخـرى      . إحلاحلا، وبالتايل تؤدي إىل بنـاء الثقـة يف الـسالم وإىل االلتـزام بـه               

أبكر مما ينبغي عقب الصراع، ميكـن أن تـؤدي إىل تقـويض             ذات أولوية، إذا ما مت القيام هبا يف         
فالعمليــات االنتخابيــة ميكــن أن تــساهم يف إجيــاد ســلطة سياســية أكثــر شــرعية، . الــسالم اهلــش

ولكنها قد تكون أيضا مصدرا للتوتر وجتـدد الـصراع إذا مـا متـت بطريقـة مـستعجلة ومل تكـن           
ن هنـاك اهتمـام كـاف بـالعوائق الفنيـة، أو إذا مت      البيئة السياسية مواتيـة إلجرائهـا، أو إذا مل يكـ     

جتاهــل احلاجــة إىل تعزيــز ورعايــة العمليــات الــسياسية الوليــدة، أو مــشاركة اجملتمعــات احملليــة    
كما أن التوقيت الذي ينبغي فيـه إعـادة تـشكيل القـوات العـسكرية أو اخلدمـة                  . واجملتمع املدين 

ويف املاضـي، كانـت اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة           . املدنية هو مسألة حساسة يف كثري من األحيـان        
والدوليــة تتحــرك بــسرعة أكثــر مــن الــالزم يف بعــض اجملــاالت، بينمــا تتحــرك بــبطء شــديد يف   

ويف أول سـنتني بعـد      . جماالت أخرى، مما خيل بـالتوازن بـني بنـاء الثقـة وزيـادة حـدة التـوترات                 
كـد مـن أن اإلجـراءات أو القـرارات       الصراع، يتمثل أحد أكرب التحـديات االسـتراتيجية يف التأ         

  .اليت تتخذ يف املدى القصري ال متس بناء السالم على املدى املتوسط واملدى الطويل
حيـث أن جهـود اإلنعـاش        ،مزيـدا مـن االهتمـام     حتياجات النـساء والفتيـات      وتتطلب ا   - ٢١

صة بالغـة األمهيـة     املبكرة فر فترة ما بعد الصراع     وتتيح  . الرجلرمبا تعطي األولوية الحتياجات     
بالنسبة للمرأة لالستفادة من التغريات يف العالقات بني اجلنـسني الـيت قـد حتـدث أثنـاء الـصراع                   

. واليت رمبا تكون املـرأة قـد اضـطلعت فيهـا بـأدوار قياديـة يف اجملتمـع أو بالعمالـة غـري التقليديـة             
قتـصاد، واالعتـراف   ولكن ميل الدخالء للعمـل مـع القـادة مـن الرجـال يف جمـاالت احلكـم واال            

هبــم، قــد يعــين أن قــدرات املــرأة علــى املــشاركة يف صــنع القــرار العــام واالنتعــاش االقتــصادي    
وميكــن أن يتفــاقم هتمــيش املــرأة يف  . حتــصل علــى مــا يكفــي مــن االعتــراف أو التمويــل   ال قــد

إىل السياقات اليت يكون فيها العنف اجلنسي قد شكل السمة الرئيـسية للـصراع، فيـؤدي ذلـك         
وكمــــا أشــــار جملــــس األمــــن يف . إضــــعاف الــــسالمة العامــــة واملركــــز االجتمــــاعي للمــــرأة
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، فــإن اســتمرار العنــف والتخويــف والتمييــز يــشكل عقبــات يف طريــق )٢٠٠٨( ١٨٢٠ قــراره
مشاركة املرأة وإسهامها الكامل يف احلياة العامة بعد انتهاء الصراع، األمر الذي قـد يكـون لـه                  

لـسالم واألمـن الـدائمني واملـصاحلة الدائمـة، مبـا يف ذلـك بنـاء الـسالم يف               أثر سليب خطري على ا    
  .فترة ما بعد انتهاء الصراع

ــد    - ٢٢ ــى م ــا عل ــد تعلمن ــدين املاضــيني أنــ  لق ــوذج   ى العق ــق من ــى واحــد ه ال ميكــن تطبي عل
إن احملافظـة علـى املرونـة والقابليـة للتكيـف ضـرورية،             . األوضاع غري الثابتة واألوضاع املعقـدة     

يف نفــس الوقــت فــإن احتــرام املبــادئ األساســية للقــانون الــدويل وحقــوق اإلنــسان ضــروري   و
فعلــى أقــل . ولكــن، ال ميكــن هلــذا أن يــأيت علــى حــساب القــدرة علــى التنبــؤ والــسرعة . أيــضا

تقدير، يتعني علينا أن نكـون علـى اسـتعداد لتقـدمي الـدعم يف اجملـاالت ذات األولويـة املتكـررة                      
تجابتنا يف املاضــي بطيئــة وجمــزأة، ممــا يعكــس عــدم الكفايــة يف التنظــيم،  لقــد كانــت اســ. هــذه

ومقاومة حتديـد األولويـات وهنـج التقيـيم والتخطـيط، وانعـدام القـدرة يف العديـد مـن اجملـاالت               
ذات األولويــة، والتــأخري الكــبري يف عمليــات النــشر يف جمــاالت أخــرى، والتمويــل غــري الكــايف  

وتتمثـل مهمتنـا اجلماعيـة يف مقاومـة     .  متويل ضـعيفة وغـري مناسـبة    الذي ُيقّدم من خالل آليات    
وعلينـا، بـدال مـن ذلـك،        . إغراء إجياد آليات جديدة ما مل تكن هناك ضرورة قصوى إلجيادهـا           

أن نستند إىل جتاربنا بشأن ما يصلُح من األعمال، وأن نعـزز قـدراتنا لـضمان تـوفر هنـج لـدعم                
  .يكون أكثر قابلية للتنبؤ، ومتماسكا وحمدد اهلدفالبلدان أثناء خروجها من الصراع، 

  
  والتحديات املنهجية ،اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة حىت اآلن  -رابعا   

 ظلــت األمــم املتحــدة تعمــل علــى تعزيــز كفاءهتــا    ،ســنوات ماضــيةعــدة علــى مــدى   - ٢٣
ــدة    ــها مــن خــالل جهــود اإلصــالح يف جمــاالت عدي ــراوح بــني  ،وفعاليت ــشطة تت ــسياسية  األن ال

.  إىل أنـشطة التنميـة     ،اإلنـسانية املـساعدات   فـظ الـسالم واألمـن وحقـوق اإلنـسان و          املتعلقة حب و
، تركيزهــا علــى التماســك والتنــسيق علــى حنــو  املبــادراتلتلــك املواضــيع املــشتركة ومــن بــني 

ــة، وجــود     أفــضل، ووضــوح األدوار واملــسؤوليات، ووضــع اســتراتيجيات متماســكة ومتكامل
ى بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيــسية، واالجتــاه حنــو مزيــد مــن القــدرة علــى التنبــؤ     شــراكات أقــو

ويف اجملال اإلنساين، مت إحراز تقدم من خالل الـصناديق املـشتركة، وزيـادة التنـسيق                . واملساءلة
ويف . والقدرات واملـساءلة يف قطاعـات حمـددة، وتعزيـز الـدعم للقيـادة علـى املـستوى القطـري                   

جيـري تطـوير وتعميـق أطـر للـشراكة مـع املنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات               جمال حفـظ الـسالم،      
وتعمــل . األخــرى لتمكيننــا مــن املــشاركة بــشكل أكثــر ثباتــا وفعاليــة يف دعــم الــسلم واألمــن   

اجلهات الفاعلة يف جمايل التنميـة واملـساعدات اإلنـسانية بـشكل وثيـق لـضمان أن تكـون هنـاك                     
ت والربامج واألموال، أثناء نقص املساعدات اإلنـسانية مـع          ترتيبات للتنسيق، وزيادة يف القدرا    
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مرور الزمن، بغرض احلفاظ على اجلهود الرامية إىل مساعدة البلدان على إرساء أسس الـسالم               
ولكـن العديـد مـن تلـك اجلهـود واجـه           . الدائم والتنمية املستدامة، وتوسيع نطاق تلـك اجلهـود        

 أحبطــت ترتيبــات التمويــل الطــوعي والتمويــل   فعلــى ســبيل املثــال، . عقبــات منهجيــة خطــرية 
. املخصص العديد من احملـاوالت إلجيـاد قـدرة حقيقيـة علـى التنبـؤ بالنتـائج واملـساءلة بـصددها                    

وقد أيدت الدول األعضاء قدرا ضئيال أو معـدوما مـن القـدرات الدائمـة للعديـد مـن اجملـاالت                
  .ذات األولوية

ألمـم املتحـدة دعمـا لبلـد خـارج مـن الـصراع ميثـل         إن تسخري القوة الكاملـة ملنظومـة ا     - ٢٤
ومتتلك األمم املتحدة قدرات ثرة يف جماالت السالم واألمـن، وحقـوق            . حتديات فريدة وكبرية  

اإلنسان، والتنمية والعمل اإلنساين، ويتطلب النجاح يف بناء السالم تـضافر جهـود مجيـع هـذه                 
ة الـيت متتلـك قـدرات يف هـذه اجملـاالت            ولكن كل كيان من كيانات األمم املتحـد       . “الركائز”

فلكــل منــها واليــات، ومبــادئ توجيهيــة، وهياكــل حكــم، وترتيبــات  . مــصمم هلــدف خمتلــف
 كما أن لكل منها ثقافـات خمتلفـة وأفكـارا خمتلفـة بـشأن الكيفيـة الـيت تـدار هبـا               -متويل خمتلفة   

 جمموعته اخلاصة به مـن      ومع تطور املمارسة، أنشأ كل جزء من منظومة األمم املتحدة         . األمور
ويصبح هذا عامل تعقيد لوحدة اهلدف وللعمل علـى         . الشركاء اخلارجيني وأصحاب املصلحة   

وترتبط أجزاء خمتلفة من األمم املتحدة حقا بـصكوك دوليـة متمـايزة، لكـل منـها         . أرض الواقع 
للعمـل  ”ا ويف هذا الـسياق، فـإن اجلهـود الـيت نبـذهل           . سرعة تقدمه واسلوب مساءلته اخلاص به     

ــان واحــد  ــة      “ككي ــري كافي ــها غ ــة، لكن ــة األمهي ــود بالغ ــي جه ــدان ه ــزأة  .  يف املي ــة اجمل فالطبيع
للحوكمة على نطاق املنظومة تزيـد مـن حاجـة الـدول األعـضاء ألن تتخـذ موقفـا مـشتركا يف                      
 أجهزة األمم املتحدة املتعددة اليت تتناول القضايا ذات الصلة ببناء السالم، وأن تعمل معنا عـن               
كثب من أجل هتيئة املنظمة بطريقة أفضل لتكون قادرة على استجابة أكثر سرعة وفعالية فـور                

  .انتهاء الصراع
. ومن اآلليات الرئيسية لضمان قدر أكرب من االتساق يف هذا الصدد جلنة بناء الـسالم                - ٢٥

ة  اعتـراف الــدول األعـضاء بـضرورة وجــود آليـة مكّرســ    ٢٠٠٥وجيـسد إنـشاء اللجنــة يف عـام    
تابعــة لألمــم املتحــدة لــشحذ االنتبــاه، وتعبئــة املــوارد، وحتــسني االتــساق مــع معاجلــة الثغــرات    

ومــن خــالل عــضويتها . واالحتياجــات واألولويــات احلرجــة يف البلــدان اخلارجــة مــن الــصراع 
ــدان       ــسالم يف البل ــاء ال ــهج شــامل ومتكامــل لبن ــة لن ــدتني، روجــت اللجن ــها الفري وطرائــق عمل

وبينما تقترب اللجنـة مـن االسـتعراض الـذي ُيجـرى كـل مخـس                . ل أعماهلا املدرجة على جدو  
، فإن اخلربة اليت اكتـسبتها حـىت اآلن يف دعـم بورونـدي        ٢٠١٠سنوات، الذي سيقدم يف عام      

 بيساو ومجهورية أفريقيا الوسـطى ميكـن أن تـسهم يف تعزيـز هيكـل األمـم               -وسرياليون وغينيا   
  . عن التطور يف طبيعة ونطاق الدور االستشاري للجنةاملتحدة لبناء السالم ويف اإلبالغ
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  برنامج عمل: دعم استجابة متسقة وفعالة  - خامسا 
حـــل األوىل اإنـــين ملتـــزم التزامـــا قويـــا بتحـــسني اســـتجابة األمـــم املتحـــدة خـــالل املر    - ٢٦
 رفـع  بكفالـة تعزيـز قيـادة األمـم املتحـدة وقـدرهتا علـى األداء، وكـذلك                   ال سـيما  الرتاع، و  بعد

وسـيتطلب ذلـك    . مستويات الوضوح وإمكانية التنبؤ واملـساءلة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة             
 للمراحـل األوىل  لتـتمكن مـن وضـع اسـتراتيجية     على حنو أفـضل ة ودعمها يفرقة القياد األتعزيز  

تتضمن أولويات حمددة بوضوح، والعمل مع نظرائهـا علـى الـصعيد الـوطين، وتـسخري اجلهـود                  
  .ويتضمن هذا التقرير برناجما لتحقيق هذه األهداف. ذ هذه االستراتيجيةواملوارد لتنفي

ويتطلـب االتفـاق علـى األولويـات ووضـع        . وعناصر هذا الربنامج مترابطـة فيمـا بينـها          - ٢٧
ولكــن وجــود   .تتمتــع بالــصالحيات الالزمــة  هنــج اســتراتيجي مــشترك وجــود قيــادة فعالــة      

. اب القـدرة علـى تنفيـذها واملـوارد الالزمـة لتمويلـها            استراتيجية متماسكة ال يعين شـيئا يف غيـ        
ومــن شــأن مواءمــة قــرارات التمويــل مــع األولويــات املتفــق عليهــا أن يــساعد يف الــدفع جبميــع  

ــة يف نفــس االجتــاه   ــصر واحــد ميكــن أن يقــوض كــل     ف. األطــراف الفاعل ــاب أو ضــعف عن غي
 البعض، وهـو مـا يزيـد قـدرتنا     لكن ميكن أيضا هلذه العناصر أن تعزز بعضها   . العناصر األخرى 

  .على دعم األطراف الفاعلة على الصعيد الوطين يف سعيها لتحقيق السالم املستدام
قائمــة علــى أرض الواقــع قبــل توقــف  الــيت كانــت  الــنظمويرتكــز هــذا الربنــامج علــى    - ٢٨

دة قبـل    فريق قطري لألمـم املتحـ      ويوجد. األعمال العدائية، مع حتسينها أو تعزيزها عند اللزوم       
، برئاسة املنسق املقـيم الـذي يتـوىل أيـضا مهـام منـسق الـشؤون اإلنـسانية                   هالرتاع وخالله وبعد  
امليـداين  ضور  احلـ ومبجـرد انتـهاء الـرتاع، ميكـن حتديـد شـكل             . فترة معينـة  بخالل الرتاع وبعده    

 يف  بطـرق خمتلفـة، وميكـن هلـذا احلـضور أن يتطـور خـالل الـسنتني األولـيني، مبـا                     ألمم املتحدة ل
وبغــض النظــر عــن شــكل هــذا   .  الوكــاالت غــري املقيمــة عنــد االقتــضاء   قــدرةذلــك اســتدعاء

احلضور، فإن األمم املتحدة وشركاءها يتمتعون بقـدر كـبري مـن اخلـربة علـى الـصعيد القطـري                    
وبقــدرات ميدانيــة كــبرية يف جمــال العمــل اإلنــساين متكنــهم مــن مواصــلة تقــدمي الــدعم احليــوي 

وميكن أيضا توجيـه بعـض هـذه    . وىل بعد الرتاع على أساس املبادئ اإلنسانية       األ خالل املراحل 
 عــرب الكيانــات الــيت تــضطلع  ال ســيماالقــدرات حنــو أولويــات املراحــل األوىل لبنــاء الــسالم، و 

منظمــة  وبواليــة مكونــة مــن شــق إنــساين وآخــر إمنــائي، مثــل منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   
وتعمــل هــذه الوكــاالت . غذيــة العــاملي ومنظمــة الــصحة العامليــةبرنــامج األ واألغذيــة والزراعــة
شـبكة اإلنعـاش املبكـر مـن أجـل بـدء            /اإلمنـائي يف إطـار جتمـع      األمـم املتحـدة     أيضا مـع برنـامج      

وميكن لذلك أن يـساعد علـى حتفيـز االسـتجابة وتعمـيم      . عملية اإلنعاش يف أقرب فرصة ممكنة     
القدرات الوطنية يف اجملاالت األساسـية خـالل املراحـل          فوائد السالم يف املراحل األوىل وتطوير       
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ــها  ــسبل من ــال ،األوىل ب ــى ســبيل املث ــصحة    ، عل  توســيع نطــاق اخلــدمات األساســية يف جمــال ال
  .والتعليم أو إصالح البنية التحتية األساسية

فـظ سـالم   حلنـشر عمليـات   قـرر   أيـضا، ميكـن جمللـس األمـن أن ي        رحلـة وخالل هـذه امل     - ٢٩
العـشر املاضـية، كـان جـزء        الـسنوات   وعلـى مـدى     . اسـية خاصـة متعـددة األبعـاد       بعثات سي  أو

دعم جهـود بنـاء الـسالم يـتم يف إطـار      جمال كبري من تركيز األمم املتحدة وخربهتا املتراكمة يف     
وقد ظهرت البعثات املتكاملة نتيجة إدراك ترابط جهود األمم املتحدة علـى            . البعثات املتكاملة 

حلاجــة إىل تعزيــز اتــساق هــذه اجلهــود، وذلــك أساســا عــرب التكامــل علــى   الــصعيد القطــري وا
 ،ويكتــسي ذلــك أمهيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بأنــشطة بنــاء الــسالم  . مــستوى القيــادة والتخطــيط

 ذا أمهيـة  م املقدم هلـ دعمالمع هياكل الدولة والسكان والتنسيق يف العمل   غالبا ما يكون     حيث
ا تطبيق مبدأ التكامل على جمموعة أوسع مـن كيانـات األمـم             ويف اآلونة األخرية، بدأن   . أساسية

املتحــدة املتكاملــة املنتــشرة يف بلــدان مرحلــة مــا بعــد الــرتاع، وحنــن اآلن بــصدد وضــع أدوات   
جديدة لتعزيز الشراكة االستراتيجية بني بعثات األمـم املتحـدة وأفرقتـها القطريـة، مثـل اإلطـار                  

 دد يف سي هلذه اجلهود مرتبط ارتباطا وثيقا بالربنـامج احملـ         واهلدف األسا . االستراتيجي املتكامل 
ومــع مواصــلة . هــذا التقريــر، وهــو تعظــيم األثــر الفــردي واجلمــاعي الســتجابة األمــم املتحــدة  

 الـدول األعــضاء   مــنالتحـرك حنـو حتقيــق مزيـد مــن التكامـل الفعــال، سـنحتاج أيــضا إىل دعـم      
ة  بالتـآزر بـني خمتلـف كيانـات األمـم املتحـد            لكفالة أن تسمح قواعـد األمـم املتحـدة وأنظمتـها          

  . على الصعيد القطري وتيسر ذلك
  

  فعالية القيادة والتنسيق واملساءلة     
 هـذا التقريـر هـو احلاجـة إىل تعزيـز أفرقـة              دد يف أحد العناصر األساسية للربنامج احمل    إن    - ٣٠

لـن ميكـن مـن    ذلك فـ . ملقـدم هلـا  وزيـادة فعاليتـها وزيـادة الـدعم ا     ألمم املتحـدة القيادة امليدانية ل 
ر أيـضا  كيانات األمم املتحدة فحسب، بـل سييـسّ  على مستوى تعزيز االتساق واألثر اجلماعي     

وكما أشار إىل ذلـك جملـس األمـن،    .  الفاعلة  الدولية استجابة باقي األطراف  تعزيز االتساق يف    
 تنــسيق اجلهــود  ألن تــضطلع األمــم املتحــدة بــدور ريــادي يف جمــال  يف الغالــب ضــرورةهنــاك 

ورغـم هـذه   . حـل األوىل االدولية على نطاق أوسع يف حاالت ما بعد الـرتاع، وال سـيما يف املر    
 ســـيتناوهلا مـــسألةالتوقعـــات، واجهـــت األمـــم املتحـــدة عـــددا مـــن العقبـــات الكـــبرية، وهـــي  

  . التقرير هذا
بفعـل الزيـادة    تواجه األمم املتحدة متطلبات غري مسبوقة على مستوى القدرة القياديـة              - ٣١

الكــبرية الــيت شــهدهتا بعثــات حفــظ الــسالم والبعثــات الــسياسية خــالل الــسنوات األخــرية مــن  
.  مميـزة للغايـة    مسـات هذا التحـدي ونطاقـه تـوافر        ة  تطلب شد تو .حيث العدد واحلجم والتعقيد   
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ملعمقـة  الـسياسي واملعرفـة ا  يف اجملـال   فباإلضافة إىل اخلربة األساسية يف جمال التفاوض والوساطة         
القــدرات اللغويـة املطلوبــة، مــن األمثـل أن تكــون لـدى قــادة البعثــات    امـتالك  باملنطقـة املعنيــة و 

ومبـا أن مـن     .  يف جمال التخطيط االستراتيجي وإدارة املنظمات الكـبرية واملعقـدة          مشهودةخربة  
يف غري املرجح أن تكون لدى فرد واحد كل املهارات والكفاءات املطلوبـة، فـإن احلـل يكمـن                   

تطــوير وتعزيــز أفرقــة قياديــة متكاملــة ميكنــها أن جتمــع، عنــد االقتــضاء، القيــادة العليــا للعنــصر   
.  األمم املتحـدة علـى الـصعيد القطـري     لوجودالسياسي وعنصر حفظ السالم والعنصر اإلمنائي       

وجيب أن تسهم التعيينات الفردية يف حتقيق التوازن العام داخل فريق القيادة من حيـث تكامـل                 
  .ملهارات ونقاط القوةا

 أخذ ذلك يف االعتبار، فإن املنظمة تستفيد من اجلهود املبذولة يف إطار التخطـيط                وإذا  - ٣٢
فهـي جتـري    .  كبار املـوظفني يف خمتلـف البعثـات        عينيلتعاقب املوظفني وحتسني تنسيق شروط ت     

ــزز         ــى النــساء، وتع ــصفة خاصــة عل ــع التركيــز ب ــصاالهتا باملرشــحني احملــتملني، م  اتــصاالهتا ات
باحلكومات واملنظمات اإلقليمية والكيانات غري احلكومية، باإلضافة إىل تعزيز الـشراكات مـع             

ؤالء هلـ و. خمتلف أعضاء منظومـة األمـم املتحـدة ومـع شـركائنا املتعـددي األطـراف األساسـيني                 
ى واملــساعدة علــ هــذا اجملــاليف تطلبــات الفريــدة مــن نوعهــا امل علــى فهــم  أكــربالــشركاء قــدرة

  . توسيع دائرة املرشحني احملتملني القادرين على تويل هذه املسؤوليات اجلسيمة
وبالنظر إىل حجم هذه املهمـة، مـن الـضروري دعـم األفرقـة القياديـة بقـدرات حتليليـة                      - ٣٣

 يف أفرقــة خــرباء مــصغرة وموحــدة ميكــن تعزيزهــا بــسرعة خبــربات   ثلــة مم،وختطيطيــة وتنــسيقية
قدم هذه األفرقة الدعم الالزم جلمع خمتلـف األجـزاء املكونـة السـتجابة              وت. إضافية حمددة سلفا  

 بالعمليــة الــسياسية، وتيــسري اعتمــاد هنــج فعالــةاألمــم املتحــدة، بــسبل منــها تــوفري صــلة وصــل  
 هـذه   توجـد ويف الوقت الراهن،    . مشترك بني األطراف الفاعلة على الصعيدين الوطين والدويل       

 دون مــستوى ونطــاق اخلــربة الالزمــة لــدعم اســتجابة فعالــة  القــدرات فعــال، لكنــها مــا زالــت 
فـاخلرباء مـا زالـوا يوزعـون بطريقـة جمـزأة، وفقـا ملختلـف القواعـد واإلجـراءات،                    . واستراتيجية

وهــذا مــا يعقّــد قــدرهتم علــى .  األمــم املتحــدة يف البلــد املعــينمــستقلة مــن وجــودلــدعم أجــزاء 
عم املقـدم للمنـسق املقـيم ضـعيف بـشكل خـاص،             والـد . االجتماع بسرعة والعمل معا بفعاليـة     

، يـستعاض  يف هـذا اجملـال  ق الـشؤون اإلنـسانية   ينـس تألنه مع تراجع الدعم الذي يقدمه مكتـب         
عن ذلك بقدرة أقل بكثري يف مكتب املنسق املقيم، يف الوقت الذي تبدأ فيه احلاجة إىل التقيـيم                

  .عاشية وتنسيقها يف االزديادوالتخطيط لألنشطة اإلن
إال أنــه ال توجــد حاليــا علــى مــستوى املقــر أي آليــة تنظــر إىل القيــادة علــى املــستوى      - ٣٤

القطري من منظور الفريق وتكفل وجود األفرقة القياديـة املناسـبة هنـاك وتـدعمها علـى النحـو         
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وتعزيز القدرة القيادية وزيـادة دعمهـا أمـر مطلـوب يف مجيـع سـياقات بنـاء الـسالم،                    . املطلوب
ولـذلك طلبـت مـن اإلدارات الرائـدة         .  عن شكل احلضور امليداين لألمم املتحدة      بغض النظر 

يف املقر وضع آلية رفيعة املستوى، بالتعاون مع باقي الكيانـات األساسـية يف املقـر، لكفالـة         
وسيتـضمن ذلـك االهتمـام علـى      .وجود أفرقة القيادة والدعم املناسبة يف أقرب وقت ممكـن     

ــأداء ك   ــزا ب ــر تركي ــق حنــو أكث ــا كفري ــار موظفين ــدر أكــرب مــن االهتمــام    . ب ــالء ق ــساعد إي وسي
باملــستويات العليــا علــى تفــادي حــاالت التــأخري وتــشتت معظــم اجلهــود املبذولــة حــىت اآلن،     
وتــسريع وتكييــف اآلليــات املتاحــة لتحديــد واســتقدام وتوزيــع القــادة وأفرقــة الــدعم، حــسب  

وجيـري تعزيـز    . نـاك مـشاكل واضـحة     ، وكذلك إصالح أوجه اخللـل حيثمـا كانـت ه          قتضاءاال
وتــسريع وتــرية اجلهــود الــيت تبــذهلا حاليــا إدارات األمانــة العامــة ذات الــصلة ومكتــب تنــسيق    

ومتـوَّل هـذه القـدرات مـن        .  لتعزيز القدرات اليت ميكن إتاحتها للقادة امليـدانيني        التنميةعمليات  
ــة    ــة املقــررة أو مــن مــوارد خارجــة عــن امليزاني الــدول األعــضاء علــى إتاحــة  وأحــث . امليزاني

ــل         ــدرات التحلي ــز ق ــسىن تعزي ــات القائمــة حــىت يت ــق هــذه اآللي ــالزم عــن طري ــل ال التموي
  .والتخطيط والتنسيق املشترك

 حتـسني التوجيـه والـدعم املقـدمني          أيـضا  ويتطلب تعزيز القيادة على املـستوى القطـري         - ٣٥
 بطريقـة أكثـر سالسـة       تاحـة لقـدرات امل   كي يتسىن للكيانات امليدانيـة االسـتفادة مـن ا          ،من املقر 

تقــوم ويف الوقــت الــراهن، . واتـساقا، بغــض النظــر عــن شــكل احلــضور امليــداين لألمــم املتحــدة 
ل فرق عمل متكاملة جلميع البلدان ذات الصلة الـيت تعـيش مرحلـة نـزاع                يشكبتاإلدارة الرائدة   

ت منظومـة األمـم املتحـدة    مجع كـل إدارا هو  هذه الفرقواهلدف من  .أو مرحلة ما بعد الرتاع   
 . يف البلـدان املعنيـة بطريقـة متـسقة     املنظمـة ووكاالهتا ذات الصلة يف املقر لتيسري دعـم كيانـات           

إال أن جــودة الــدعم امليــداين الــذي تقدمــه فــرق العمــل املــشكّلة علــى مــستوى املقــر مل يكــن     
. جـات علـى أرض الواقـع    على التوجيـه االسـتراتيجي واالحتيا     ةياكففيه ال متكافئا وال يركز مبا     

 الـذين شـرعوا يف إجـراء اسـتعراض يف هـذا             ،وينكب علـى دراسـة هـذه املـسألة كبـار املـديرين            
الشأن، وسيقدمون توصياهتم يف وقت الحق من هذا العام بشأن كيفية جعل فرق العمل هـذه                

  . يف امليدانالحتياجات ل وأكثر استجابةأكثر فعالية 
تعراض العناصـر األساسـية للـدعم والتوجيـه الـذي يقدمـه             كما أن هناك حاجـة إىل اسـ         - ٣٦

وسيــشمل ذلــك اســتعراض الــدعم  . املقــر إىل امليــدان عمومــا بطريقــة متــسقة ميكــن التنبــؤ هبــا   
والتوجيه الذي يقدمه املقر بطريقة متسقة إىل املنسقني املقيمني وأفرقة األمـم املتحـدة القطريـة،                

قـيم، وخباصـة يف حـاالت الـرتاع املـسلح أو األزمـات           مع االستفادة من إطار وآليات املنـسق امل       
احتدام التوتر الـسياسي يف املنـاطق الـيت ال توجـد فيهـا بعثـات أو مكاتـب              حاالت  السياسية أو   

وعلى أساس هـذا االسـتعراض، سـأدرج يف اتفاقـايت مـع وكـالء األمـني العـام املعنـيني             . سياسية
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. قوم برصــد التقــدم احملــرز يف هــذا الــشأن أســتوقعــات الــدعم الــذي ينبغــي أن يقدمــه املقــر، و  
وينبغي أن يكون باإلمكان زيادة وخفـض املـوارد الالزمـة للـدعم الـذي يقدمـه املقـر لعمليـات                 

  .ية والتشغيلية للبلد املعيناألمم املتحدة القطرية وفقا لتغري االحتياجات السياس
كيانـات  ال أكثر اتساقا بني     كفالة اتباع هنج  لوينبغي أن يكون تعزيز سلطة كبار القادة          - ٣٧

اتفاقـات كبـار    ”آليـة   بدأت تطبيق   وقد  . ألمم املتحدة مصحوبا بتعزيز آليات املساءلة     امليدانية ل 
 املقـر،  ، علـى مـستوى    ميع وكالء األمني العام واألمناء العـامني املـساعدين        جل بالنسبة “املديرين

ولذلك، فـإنين   .  من رؤساء البعثات    آليات مماثلة للممثلني اخلاصني أو غريهم      غري أنه ال توجد   
ــساءلة ممثلــ      ــز م ــاذ خطــوات لتعزي ــا باخت ــوم حالي ــاهتم    ّيأق ــع واجب ــا يتماشــى م  اخلاصــني مب

  .ومسؤولياهتم الكبرية
حباجـة إىل أن تكــون لـديها ســلطة دعـوة مجيــع     لألمـم املتحــدة امليدانيــة والقيـادة العليـا     - ٣٨

 وزيـــعالجتمـــاع لالتفـــاق علـــى األولويـــات وتاألطــراف الفاعلـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة إىل ا 
املـسؤوليات، وهـي أولويــات ومـسؤوليات ينبغــي إدراجهـا بعـد ذلــك يف اإلطـار االســتراتيجي       

وميكن أن يستخدم هذا اإلطار كآليـة للمـساءلة املتبادلـة بـني كبـار املمـثلني                .لمنظمةاملتكامل ل 
ومــن شــأن . وليات املتفــق عليهــاوأعــضاء كيــان األمــم املتحــدة امليــداين يف االضــطالع باملــسؤ  

 يف البلـد املعـين علـى كفالـة تنفيـذ      املنظمـة وجود نظـام للمـساءلة املتبادلـة أن يعـزز قـدرة قيـادة         
كيانات األمم املتحدة لألوليات املتفق عليها يف إطار اسـتراتيجية مـشتركة، مـع متكـني أعـضاء                  

 . إليـه  لقيـادي الـذي حيتـاجون      نـوع الـدعم ا     فريق األمم املتحدة من تقـدمي معلومـات قيمـة عـن           
، “نظام اإلدارة واملساءلة للنظام اإلمنائي ونظام املنسق املقيم لألمم املتحـدة          ”وميكن أن يشكل    

. الــذي اعتمدتــه مــؤخرا جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، منوذجــا ينظــر فيــه مبزيــد مــن الــتمعن 
ن املنظومـة مـن     تبادلـة متكّـ   وسأنظر مع كبـار مـديرّي يف إمكانيـة وضـع تـدابري للمـساءلة امل               

 السلطات الالزمة لكبري ممثلي األمني العام ومساءلته على أدائه، مع متكينه يف نفـس               ختويل
الوقــت مــن مــساءلة كــل جــزء مــن أجــزاء املنظومــة علــى تنفيــذ األدوار واألنــشطة املتفــق   

ــها، وذلــك باالســتناد إىل اإلطــار االســتراتي        ــات كــل من ــع والي ــا يتماشــى م ــا، مب جي عليه
  .املتكامل

  
 واالستراتيجية والتخطيط التقييم    

 بعــد مــا بيئـات  مــن ومتقلبــة احلركـة  ســريعة بيئــة يف متـسقة  اســتراتيجية إنــشاء يتطلـب   - ٣٩
 .والدوليـة  الوطنيـة  الفاعلـة  األطـراف  مـن  متنوعـة  طائفـة  جانـب  من اتعاوندعما و  الرتاع انتهاء

 التفكــك، يف الوقــت احلاضــر، القبيــل هــذا نمــ اســتراتيجية لتعزيــز املبذولــة اجلهــود حيــبطممــا و
 لتحديــد إطــاروعــدم وجــود  ،والتخطــيط التقيــيم أدوات وجتزئــة ،الفاعلــة األطــراف بــني فيمــا
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ــات ــا وكــثريا .األولوي ــسعى م ــون املــصلحة أصــحاب ي ــق إىل الوطني ــةخطــط عمــل   حتقي  فردي
عنيــة بطــرف م ومؤســسية وأمنيــة واقتــصادية سياســية ومنظــورات مــصاحل علــى قائمــة متنافــسة
 انتـهاء  بعـد  مـا  بلـد  يف العمل تعاود اليت األطراف واملتعددة الثنائية الوكاالت تقوم وقد .واحد
 رؤيـة  لـديها  يكـون  أن دون متنافـسة  تكـون  مـا  وكـثريا  ومنفـصلة  متعددة برامج بإعمال الرتاع
 الـسالم  يةبعمل يصلها رابط دومنا أو وأولوياته، البلد باحتياجات يتصل فيما متسقة أو واضحة
ــار ويف .الناشــئة ــم إط ــىو املتحــدة، األم ــرغم عل ــن ال ــود م ــة اجله ــل يف   اجلاري ــق التكام لتحقي

ــإن األمــن، أجــل مــن التخطــيط ــة اجلهــود ف ــسياسة جمــاالت يف املبذول ــساعدة ال ــسانية وامل  اإلن
  .صعبا حتديا تشكل تزال ال والتنمية

 يف املتحـدة  األمـم  وجـود  حـسب  ةاملنظمـ  ضـمن  لنا املتاحة واألدوات القدرات وتتغري  - ٤٠
 ويف .األولـيني  الـسنتني  خـالل  الوجـود  ذلـك  تطـور  وحـسب  مباشـرة  الـرتاع  انتـهاء  بعد امليدان
 الــداخلي التخطــيط عمليــة تركــز األمــن، جملــس مــن تكليــف هبــا صــدر الــيت البعثــات حــاالت
 وضـع  خـالل  نمـ  البلـد  داخل اهلدف وحدة كفالة على املتحدة لألمم التابعة للبعثات املتكامل
 تــزال ال املنظمــة فــإن كــبريا، تقــدما أحرزنــا أننــا ومــع .عليهــا متفــق أولويــاتو مــشتركة رؤيــة
 الـيت  البيئـات  أجل من األولويات منهامة   جمموعة بشأن االتفاق على قدرهتا حتسني إىل حباجة
 راريقـ  فـإن  الـسياق،  هـذا  ويف .األولويـات  تلـك  وتنفيـذ  الـرتاع  انتـهاء  بعـد  مبكـرة  مبراحل متر

 التحليـل  علـى  مـشتركة  قـدرة  املتكامـل  املتحدة األمم وجود حاالت جلميع يكون بأن القاضي
 مـن  واملقـصود  .األمـام  إىل هامـة  خطـوة  ميثـل  متكامـل،  استراتيجي إطار عن فضال والتخطيط،

ــار ــم املتكامــل االســتراتيجي اإلط ــراز املتحــدة لألم ــة إب  االســتراتيجية لألهــداف مــشتركة رؤي
 عليهــا متفــق ومــسؤوليات زمنيــة وجــداول نتــائج جمموعــة مــن هبــا يتــصل عمــا الفــض للمنظمــة
 ةاملتكاملـ  التخطـيط  عمليـة  تركـز  وبينما .السالم توطيدذات األمهية بالنسبة ل     املهام أداء بغرض
 منــها الغــرض يتمثــل وتنــسيقها، املتحــدة األمــم وعمليــات اســتراتيجيات اتــساق علــى للبعثــات
 مـع  حمـددة  قطريـة  حـاالت  يف النـادرة  ومواردهـا  وقـدراهتا  املتحـدة  مماأل أدوار مواءمة يف أيضا

  .الدولية الفاعلة األطراف من غريها هبا يقوم اليت واألدوار الوطنية األولويات

 الــذي الـدعم  يتجـاوز  الـدويل  الــدعم مـن  مـستوى  أيـضا  الفعــال الـسالم  بنـاء  ويتطلـب   - ٤١
 تعاونـا  الـدويل  والبنـك  املتحـدة  األمـم  تتعـاون  دماعنـ  أنـه  التجربة وأثبتت .املتحدة األمم تقدمه
 الوطنيــة الفاعلــة األطــراف بــني متــسق هنــج التبــاع ةقيِّمــخطــة  تــوفري يــستطيعان امــفإهن وثيقــا،

 والبنــك اإلمنائيــة املتحــدة األمــم جمموعــة قامــت مــضت، ســنوات عــدة مــدى وعلــى .والدوليــة
املفوضـية   إليهمـا  توانـضم  الـرتاع،  ءانتـها  بعـد  مـا  بيئـات  يف شـراكتهما  نطـاق  بتوسيع الدويل

 البلـد  داخـل  منهجيـة  وضـع  علـى  االهتمام وانصب .األخرية اآلونة يفاجملال   ذلك يفاألوروبية  
 انتـهاء  بعـد  االحتياجـات  تقييم باسم تعرف األولويات، ولوضع املشترك للتقييم وطنية وبقيادة
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 وهـي  .التقيـيم  عمليـة  قلـب  يف ليـة احمل الفاعلـة  األطراف وضع إىل املنهجية هذه وتسعى .الرتاع
 واالنتعـاش،  الـسالم  بنـاء  علـى  املـساعدة  من األجل واملتوسطة املباشرة االحتياجات على تركز
 إىل الوقـت  مـرور  مـع  بـذلك مفـضية    الوطنيـة،  الفاعلـة  األطـراف  مـع  للمناقـشة  األسـاس  وتوفر
 املـوارد  ختـصيص  هبـ  يـسترشد  أن ميكـن  مـا  وهـو  واالنتعـاش،  الـسالم  لتوطيـد  وطين إطار وضع
 فيهـا  الـشروع  ميكـن  تكراريـة،  عمليـة  تكـون  أن املنهجيـة  تلـك  مـن  والقـصد  .والوطنية الدولية
 املـشاركة  مـن  أكـرب  قـدر  ظـل  يف الوقـت،  مـرور  مـع  وتفـصيلها  بنجـاح  نطاقها وتوسيع بسرعة
 اساألسـ  يـوفر  أن واالنتعـاش  الـسالم  لتوطيـد  الـوطين  لإلطـار  ميكـن  مث ومن .الوطنيتني وامللكية
 يف احملــرز التقــدم رصــد يف والــدوليني الــوطنيني الــشركاء مــن كــل يــستخدمه أن ميكــن التفــاق
 التقـدم  رصـد  يف بـه  تقـوم  هـام  دور الـسالم  بنـاء  للجنـة  يكـون  وقد .املقطوعة االلتزامات ضوء
  .القبيل هذا من اتفاقات ضوء يف احملرز

 انتـهاء  بعـد  االحتياجـات  يـيم تق منهجيـة  كـبري  حـد  إىل قحـت ُن املاضـية،  السنة وخالل  - ٤٢
الفاعلــة  اجلهــات مــع فعاليــة أكثــر مــشاركة وإتاحــة واألمــين الــسياسي البعــدينإلدراج  الــرتاع

 هنـج  وترشيد اتساق لزيادة إطارا املنقحة املنهجية وتوفر .امليدان يف املوجودة األمنيةالسياسية و 
 داخــل البلــد علــى  وأشــجع الــدول األعــضاء الــيت لــديها وجــود ملمــوس   .املعونــة تنــسيق

االنضمام إىل عمليات تقييم االحتياجات بعد انتهاء الرتاع، عند االقتضاء، وأشـجع مجيـع              
  .الدول األعضاء على مواءمة التمويل مع النتائج

 الـوطين  واإلطـار  املتحدة لألمم التابعة للبعثات ةاملتكامل التخطيط عملية من كل ويتبع  - ٤٣
 الــرتاع انتــهاء بعــد االحتياجــات تقيــيم منهجيــة خــالل مــن تمداملــس واالنتعــاش الــسلم لتوطيــد
 متكـــاملني يكونـــا أن إىل حباجـــة املكنـــه متباينـــة، أغراضـــا وخيـــدمان خمتلفـــة زمنيـــة جـــداول

 االتـــساق كفالـــة مـــسؤولية املتحـــدة األمـــم قـــادة كبـــار فريـــق عـــاتق علـــى وتقـــع .ومتـــآزرين
ــروابط وإقامــة االســتراتيجي ــيم بــني املناســبة ال ــهاء بعــد حتياجــاتاال تقي  وعمليــات الــرتاع انت

 أصــحاب مــع مــشتركة رؤيــةحــول  وارمبواصــلة احلــ املتحــدة لألمــم التابعــة الــداخلي التخطــيط
  .والدوليني واإلقليميني الوطنيني الرئيسيني املصلحة

 املـشتركة،  والتقييمـات  املتكامـل  التخطـيط  جمال يف احملرز اهلام التقدم من الرغم وعلى  - ٤٤
 كـثريا  هلـا،  التابعـة  غـري  أو املتحـدة  لألمـم  التابعـة  منـها  سـواء  امليـدان،  يف الفاعلـة  رافاألطـ  فإن
 البعثـات  وتتطلـب  الرتاع، انتهاء لدى املتغرية السياسية الظروف مع التكيف يف بطيئة تكون ما

 مــن كــثري يف هنــاك وتظــل .عملــها ألداء جــاهزة وتــصبحكــي تنتــشر  الوقــت بعــض اجلديــدة
 اجلديــدة التنفيــذ خطــط حيــث ومــن بوضــوح األولويــات حتديــد حيــث مــن ثغــرات األحيــان

 جتــرى أن قبــل أو كاملــة بــصورة مــا بعثــة نــشر يتــسىن أن قبــل األوىل، الــشهور يف املنقحــة أو
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 لـسد  املبذولـة  اجلهـود  تـسترشد  أن وينبغـي  .للمـاحنني  هـام  ملؤمتر حتسبا استفاضة أكثر تقييمات
 واألنـشطة  والتخطـيط  األمـن  جملـس  مينحهـا  الـيت  واليـات وال الـسالم  عملية بشروط الثغرة هذه

الـيت   اجلاريـة  األنـشطة  إدراج أيـضا  وينبغـي  .املتحدة لألمم القطري الفريق هبا يقوم اليت القائمة
كبار ممثلـّي اخلاصـني يف امليـدان األطـراف الفاعلـة            وسيجمع   .السالم بناء لنجاحال بد منها    

ــرتاع مباشــرة وسيــ    ــاب ال ــة يف أعق اســتراتيجية وخطــة عمــل   يف وقــت مبكــر  ضعون املعني
تركزان على األولويات الوطنية املباشـرة، والترتيـب املناسـب للمبـادرات ذات األولويـة،               

األمـم  أن تنفـذها  والتحديد الواضح لألدوار واملسؤوليات فيما خيص األنـشطة الـيت يـتعني           
 عن طريق مدفوعات مبكـرة      متويلها منذ البداية، مبا يف ذلك     كما يتعني   دعمها  تاملتحدة أو   

 وحيثمـا  .أنـشطة البنـك الـدويل ذات الـصلة        تظهـر   ينبغـي أن    كمـا    .لصندوق بنـاء الـسالم    
 اإلطـار  مـن  مبكـرة  صـيغة  اسـتخدام  ينبغي لذلك، التخطيط جيري حيثما أو ما بعثة نشر جرى

ــام وسيــساعد .الغــرض هلــذا املتكامــل االســتراتيجي  األطــراف مجيــع التفــاف علــى بــذلك القي
 أيـضا  مث مـن  وسـيتيح  األولويـات،  مـن  وحمـدودة  مـشتركة  جمموعـة  حـول بسرعة   املعنية فاعلةال

ــة لألطــراف ــة الفاعل ــددة الثنائي ــة األطــراف واملتع ــا مواءم ــة قراراهت ــل املتعلق ــع املبكــر بالتموي  م
  .مشتركة استراتيجية

  
 الوطنية القدرات تنمية    

 تكـون  أن وينبغـي  البداية منذ القدرات يةتنم يف النظر ينبغي أعاله، نوقش ما حنو على  - ٤٥
 املعونـة  تنسيق على والقدرة القيادة تعزيز ويكتسي .كافة السالم بناء جهود يف مركزيا عنصرا
 إدارة وحتــسني بلــدهم انتعــاش قيــادة الــوطنيني للقــادة يتــيح ألنــه األوىل األيــام يف خاصــة بأمهيــة

ــهم ــشركاء عالقت ــدوليني بال ــسىن وال .ال ــات يت ــة للعملي ــسية الدولي ــان مــن كــثري يف الرئي  األحي
 الفـرص  تقـويض  إىل أيـضا  العمليـات  هـذه  أدت قـد و .فعـال  املوجـودة  القـدرات  مـن  االستفادة
 بـديال  ليكونـوا  الـدوليني املـوظفني    علىاملفرط   االعتماد بسبب الوطنية القدرات لتنمية الساحنة

الالزمــة  لالحتياجــات االهتمــام مــن يكفــي مــا إيــالء دون ،نقــص يــشوهبا قــد الــيت اجملــاالت يف
 .اجملاالت تلك يف القدرات تنميةل

 مـن  كـبري  حـد  إىل الـرتاع  بـسبب  واملؤسـسية  البـشرية  القـدرات  اسـترتاف  مدى ويتغري  - ٤٦
 بعـد  البلـد  يف بأنـشطة  االضـطالع  يف األحيان من كثري يف الدويل اجملتمع ويشرع .آخر إىل بلد

 اســترتاف افتــراض إىل نزعــة وهنــاك .املوجــودة القــدرات يمبتقيــ أوال القيــام دون الــرتاع انتــهاء
وينبغـي أن يبـدأ      .وتعزيزهـا  املوجـودة  القـدرات  عـن  البحـث  من بدال كامل، بشكل القدرات

بناء السالم بعد انتهاء الرتاع بتقييم القدرات واالحتياجات القائمة يف اجملاالت االعتياديـة            
لــوطين باســتخدام أدوات التقيــيم املــشترك ذات األولويــة علــى الــصعيدين الــوطين ودون ا
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ينبغي أن تسترشد القـرارات املتعلقـة بتـصميم الـدعم ونـشر املـوارد               عندئذ  و. املتفق عليها 
 .واخلربات الدولية بنتائج تلك التقييمات

 اإلنــسانية، االســتجابة مــن جــزءا وباعتبارهــا ،املبكــر االنتعــاش شــبكة/جمموعــة تــوفرو  - ٤٧
 وتنمـي  فيهـا  واالسـتثمار  النـاس  معيـشة  أسـباب ألهنـا حتمـي    الحقاتبذل  س للجهود هاما أساسا
 م وتقـيّ  لسالم،ل جيوب يف احمللية واحلكومة املدين اجملتمع ومنظمات احمللية اجملتمعات قادة ةقدر

 ذلــك ييــسر وقــد .ذلــك أمكــن كلمــا الرئيــسية، واملؤســسات القطاعــات يف الوطنيــة القــدرات
 وتكفـل  .الـرتاع  انتـهاء  حـال  القائمـة  واحملليـة  الوطنيـة  القـدرات  ئـة وتعب لتحديد املبذولة اجلهود
 انتـهاء  بعـد  األوىل األيـام  يف التطـور  السريعة السياسية احلالة مع املساعدة تكيف أيضا اجملموعة
 مباشـرة  اخلـدمات  تقـدمي  مـن  الدوليـة  الفاعلـة  األطـراف  انتقـال  إىل احلاجـة  ذلـك  يف مبا الرتاع،
 .اخلدمات تلكاليت تقدم  الوطنية الفاعلة افاألطر دعم إىل للسكان

ــة املنظمــات تــستقدم مــا وكــثريا  - ٤٨ ال صــلة هلــم   مــؤهلني وطنــيني فنــيني مــوظفني الدولي
ضـرورة   ذلـك  ويقـوض  .وغريهـا  ماليـة  حوافز طريق عنوذلك   ،احمللية واملنظمات املؤسساتب

ــز ــة املؤســسات تعزي ــشوه   الوطني ــا ي ــصادكم ــي االقت ــدعمول .احملل ــستدام بكــرامل ل ــة وامل  للخدم
 الفنـيني  للمـوظفني  مالئمـة  وشـروط  التعويضاتتقدمي   يف حاسم دور احمللية واملؤسسات املدنية
 واالنتعــاش الــسالم بنــاء يف إلســهامهم يكــون قــد حيــث احملليــة اهلياكــليبقــون يف إطــار  الــذين
  .األثرأعظم 

 لمــساعدةبالنــسبة ل لويــةباألو ودعمهــا الوطنيــة القــدرات اســتخدام حيظــى أن وينبغــي  - ٤٩
 وإن واخلـربات،  للمعـارف  هـام  مـورد  مبثابـة  أيـضا  يكونـوا  أن الـشتات  ملمثلـي  وميكـن  .الدولية
 ينبغـي  الـسياسية  الناحيـة  مـن  حساسا مشروعا تكون قد الشتات تعبئة أن تثبت التجربة كانت
 فعاليـة،  أكثر ميوناإلقلي اخلرباء سيكون دولية، خربات إىل حاجة مثة كانت وإذا .بعناية إدارته
 الدوليــة القــدرات الســتخدام وينبغــي .احملليــة بــالظروف وإملــامهم اللغويــة مهــاراهتم إىل بــالنظر
 ،الثابتـة  احلاجـة  أسـاس  وعلى حبذر تناوله يتم أن السالم   بناء جمال يف حامسة مهام ألداء كبديل
ــتم مل وإن حــىت ــك ي ــى القــصري األجــل يف ســوى ذل ــى وجيــب . حمــدودنطــاق وعل ــل عل  األق
 أن وينبغــي حملـها،  حتــل وأال القائمـة  الوطنيـة  القــدراتإىل اإلضـرار ب  القــدرات تلـك تـؤدي   أال

يكون اجملتمع الدويل مطالبا بتـوفري قـدرات        وحيثما   .الالزمة القدرات لتنمية جهود تصحبها
احلكومـات الوطنيـة، جيـب أن يكـون     لـدى  تقنية دوليـة لـدعم املهـام التنفيذيـة والتوجيهيـة           

  . مرفقا بربامج لتنمية القدراتذلك

فريق كبار قادة األمم لوباالعتماد على اهلياكل واآلليات القائمة يف امليدان، ينبغي     - ٥٠
ــسيق اجلهــود        ــز وتن ــدر الكــايف مــن اخلــربات املكرســة لتعزي املتحــدة أن يكفــل وجــود الق
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 .لــوطنيني والــدولينيإىل تنميــة القــدرات، وتعزيــز املــساءلة املتبادلــة بــني الــشركاء ا الراميــة
ــد مــن الــ  وســيلزم  ــل   يف إطــار (ايل املــدعم تقــدمي مزي ــات والتموي ــات البعث كــل مــن ميزاني

أن يبـدأ بـذل   لكفالة وضع استراتيجيات تنميـة القـدرات منـذ     ) الطوعي، حسب االقتضاء  
  .اجلهود بعد انتهاء الرتاع

  
 به التنبؤ ميكن الذي الدويل الدعم    

 الـرتاع  أعقـاب  يف سـريعة  بـصورة  ةسقاملتـ  الدوليـة  االسـتجابة  دةلزيا االستعداد يتطلب  - ٥١
 أن  باعتبـار و .أعـاله  املبينـة  املتكررة األولوية ذات اجملاالت يف به التنبؤ ميكن تقنيا دعما مباشرة
تــستفيد  أن لــضمان جــاهزة قــدرة إىل حباجــة فهــي االســتجابة، هــذه مــن  جــزءاملتحــدة األمــم

 وتتمتـع  .املتحـدة  األمـم  كيانـات  خمتلـف  وخربات معارف من القطري املستوى على القيادات
 مـن  كجـزء  تـستخدم  هامـة  بقـدرات  أيضا اإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات األعضاء الدول

 الدوليـة  القـدرات  تـوفر  لـضمان  تـدابري ال من عدد اختاذ يتعني ذلك، ومع .أوسع دولية استجابة
 وتواجـه  .تكـاملي  طـابع  وذات والتنـسيق  التوقيـت  حبـسن  تتسم بطريقة املتكررة طلباتال لتلبية
 كـبرية  حتديات األولوية ذات اجملاالت مجيع يف األخرى الدولية الفاعلة واجلهات املتحدة األمم
 إىل باإلضـافة  الالزمـة  التقنيـة  املعرفـة  لـديهم  الـذين  املناسـبني  األفـراد  ونـشر  واسـتقدام  حتديد يف

 هـذه  علـى  العثـور  وميثل .الصعبة األوضاع يف أو الرتاع بعد ما مرحلة يف للتطبيق القابلة اخلربة
 القــدرات لــبعض املــسبقة التهيئــة ويتطلــبخاصــا  حتــديا قــصرية مهلــة خــالل الفريــدة التوليفــة
 األساسـية  اخلـربة  مـن  مزيـد  تفعيـل  على القدرة لديناتكون   أن وضمان الفوري، للنشر اجلاهزة
  .نسبيا سريع حنو على

  
 الوضوح داخل منظومة األمم املتحدة: ذي ميكن التنبؤ بهالدعم الدويل ال    

ــم تواجــه  - ٥٢ ــصا املتحــدة األم ــادا نق ــدرات اخلــربات يف ح ــد يف والق ــن العدي  اجملــاالت م
 مـن  ،اجملـاالت  هـذه  بـبعض  يتعلق فيما ،املشكلة هذه تنبعو .أعاله املبينة املتكررة األولوية ذات
 األمـم  قيـادات  تزويـد  عـن  مـسؤوال كـون   ي الكيانـات  أي بـشأن  مؤسـسي  وضـوح  وجـود  عدم

 واخلـربات  املعـارف  مـن  متـوافر  هـو  مـا  علـى  احلـصول  بإمكانيـة  القطـري  املستوى على املتحدة
 مـن  حيـد  مـا  وهـذا  .بـسرعة  اسـتخدامها  ميكـن  الـيت  القـدرة  يف االسـتثمار  عـن  فضال،  والتوجيه
 أعقـاب  يف الـسريع  لتحـرك ا على قدرتنا ويعوق املتحدة األمم استجابةدى  مب التنبؤ على القدرة
 كيانـات  إىل أشـرتُ  ،املثـال  سـبيل  فعلـى  .جمـاالت  عـدة  يف حاليا العمل وجيري .مباشرة الرتاع
 وتـستلزم  .اخلاصـة  اخرباهتـ  جمـاالت  يف املنظومة نطاق على خدمة تقدم أن ينبغي املقر يف حمددة
 والـدروس  مارسـات امل أفـضل  تـوفري  ذلـك  يف مبـا ،  للمعـارف  مصدر مبثابة العمل املسؤولية هذه

ــايري ووضــع، املــستفادة ــات إىل املــشورة وتقــدمي، احملــدد اجملــال يف وتوجيهــات مع  األمــم كيان
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 قابلـة  وتقنيـة  بـشرية  قـدرات  إنـشاء  ذلـك،  أمكـن  حيثما األمر، يتطلب وقد .امليدان يف املتحدة
 وعلـى  .ضاءاالقتـ  حـسب  الوطنية القدرات تنمية دعم ذلك يف مبا نفيذيالت الدعم لتقدمي للنشر
 املـسؤوليات بتحديـد    القيادات كبارتقوم   حيث واملسؤوليات األدوار ختتلف،  القطري الصعيد
. املـضيف  البلـد  حكومـة  طلبات عن فضال ،البلد داخل فرينااملتو قدرةالو احلضور أساس على
 والقـدرات  اخلربات من االستفادة على قادرا يكون أن امليداين حضورلل ينبغي،  سياق كل ويف

 .املقر يفاملتاحة  احملددة

 ويف .املـوارد  تـوفر  مبـدى  ربطـه  يرجيـ و كـبريا تفاوتـا   اآلن حـىت  احملـرز  التقـدم يتفـاوت    - ٥٣
 يستـضيف  وقـد  والقـدرة  واخلـربة  للمعرفـة  مرجعي كمصدر واحد كيان يعمل،  احلاالت بعض

ــدرات ــة ق ــشر قابل ــسريع للن ــسبة احلــال هــي هــذه .حمــدود طــابع ذات ال ــ وحــدة إىل بالن  مدع
 املتحـــدة األمـــم ودائـــرة؛ الـــسياسية الـــشؤون إدارة يف االنتخابيـــة املـــساعدة وشـــعبة الوســـاطة
 االسـتجابة  وقائمـة ؛  السالم حفظ عمليات إدارة يف الشرطة وشعبة باأللغام املتعلقة لإلجراءات
 .اإلنسان حقوقاألمم املتحدة  مفوضية يف السريعة

 باالســتجابة التنبــؤ علــى القــدرة تعزيــز إىل ‘‘القــائم علــى اجملموعــات  النــهج’’ يــسعى  - ٥٤
 /وتنـسيق  الزراعـة،  :حمـددة  جمـاالت  يف إمجالية دالئل إىل التوصل خالل من اتساقهاو اإلنسانية

 الطــــوارئ، حــــاالت يف املالجــــئ وتــــوفري والتعلــــيم، املبكــــر، واإلنعــــاش املخيمــــات، إدارة
 والتغذيـة،  واللوجـستيات،  والـصحة،  الطـوارئ،  حـاالت  يف والالسـلكية  السلكية واالتصاالت
 مثـــل الـــشاملة القـــضايا لمثّـــوُت .الـــصحية والنظافـــة الـــصحي، والـــصرف وامليـــاه، واحلمايـــة،
 هـذا  ويـشجع . حمـددة  تقنيـة  تنـسيق  جهـات قبـل    مـن  أيـضا  والبيئـة  اإلنسان وحقوق اجلنسانية،

 علـى  الذاتيـة  قـدراهتا  بنـاء  يف االسـتثمار  على وبراجمها وصناديقها املتحدة األمم وكاالت النهج
 املعـــارف يف الثغـــرات حتديـــد علـــى وكـــذلك فيـــه، الـــدعم تقـــدم الـــذي اجملـــال يف االســـتجابة
 والـوطين  العـاملي  الصعيدين على الشركاء مع القدرات بناء وعلى،  ككل القطاع يف والقدرات

 يتـيح  وشـفافية  متاسـكا  أكثر نظاما ييسر أن ذلك شأن منو .الثغرات هذه سد من تتمكن كي
 واآلليـــات للقـــدرات وميكـــن. اخلـــارجيني والـــشركاء املاحنـــة واجلهـــات احلكومـــات مـــشاركة
 وتــوفري الوطنيــة القــدرات تنميــة لــدعم أساســا تــشكل أن اإلنــسانية األزمــة خــالل املــستخدمة
  .الرتاع بعد ما مرحلة بداية يف سريع حنو على األساسية اخلدمات

 املتحـدة  لألمـم  التابعـة  الفاعلـة  اجلهـات  مـن  العديـد  يعمل حيث التنفيذية اجملاالت ويف  - ٥٥
 اإلدمـاج،  وإعادة والتسريح السالح نزع جماالت مثل،  متنوعة تقنية قدرات إىل احلاجة وتدعو
 لكــل احملــددة املــسامهة حتديــد علــى التركيــز جــرى األمــين، القطــاع وإصــالح القــانون وســيادة
ــد، جهــة ــايري املــشترك والتحدي ــة وتوجيهــات ملع ــشتركة  مكرســة رأطــ خــالل مــن عام ــنيم  ب
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 املـستفادة  الـدروس  علـى  وبنـاء  .امليـدان  يف املنـسق  لتنفيذل الالزمة الترتيبات ووضع،  الوكاالت
 املقـر  يف االتـساق  ضـمان  هـو  املعقـدة  اجملـاالت  هـذه  يف نواجهـه  الذي التحدي فإن،  اآلن حىت

 الـيت  اجملـاالت  كتلـ  يف جناز، واإل مسؤول واحد كيان يوجد ال حيث الثغرات وتاليف،  وامليدان
  .حمددة املسؤوليات فيها تكون

 الوقـت  يف نـسبيا  حمـدودة  قـدرة  األولويـة  ذات اجملاالت بعض يف املتحدة لألمم ويتوفر  - ٥٦
 .إضـافية  نفيذيـة ت ومـوارد  ومعـارف  خـربات  لتقـدمي  خـارجيني  شـركاء  إىل تتطلع هيو،  الراهن
 املتحـدة  األمم برنامج فيه حيضر جمال،  ثالامل سبيل على،  العامة لإلدارة الوطنية القدرات فتنمية
 الـرتاع  تعقـب  الـيت  الفتـرة  يف ذلك يف مبا،  الوطين ودون الوطين الصعيدين على وينشط اإلمنائي
 كـبرية  بقـدرة  واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة وتتمتع .حمدودة مبوارد يكن وإن،  مباشرة
 إلدارة الــدعم تــوفري يف اخلــربة مــن كــبري رقــدب الــدويل البنــك ويتمتــع .والتحليــل البحــث علــى

 مباشـرة  لـرتاع ا تعقـب  اليت املرحلة يف بالعمل يتعلق وفيما .القطري املستوى على العام القطاع
 النقــد وصــندوق العامــة، املاليــة مثــل جمــاالت يف الــدويل، فالبنــك احلرجــة، اجملــاالت بعــض يف

 الرئيــسيان املــصدران مهــا ،األساســية والــضريبية النقديــة الــسياسة مثــل جمــاالت يف الــدويل،
ــارف ــدرات واخلــربات للمع ــة والق ــة .الدولي ــة ومث ــد ا إمكاني ــمألن تزي ــشركاء املتحــدة ألم  وال
 . طرف كللدى  قوةال نقاط منعلى حنو كامل  لالستفادة تعاوهنمامن  نواخلارجي

 بـؤ التن علـى  والقـدرة  الوضـوح  مـن  أعلـى  مـستويات  حتقيـق  أجل من العمل وسنواصل  - ٥٧
مـن أجـل تعزيـز الترتيبـات        و .التقريـر  هذا يف احملددة األولوية ذات اجملاالت مجيع يف واملساءلة

املؤسسية لألمانة العامة القائمة بالفعل يف عدد من هذه اجملاالت، سـأعمل علـى ضـمان أن                 
م عمليـات املراجعـة هـذه       وستقّي. جتري مراجعتها على أعلى املستويات على أساس منتظم       

 الترتيبـات ما حتققه هذه احملرز يف ضوء معايري حمددة ومتفق عليها، وخصوصا مدى     التقدم  
  .نتائج أسرع وأكثر فعالية على أرض الواقع، وستحدد إجراءات املتابعة املناسبةمن 

 مــن مزيــد إىل احلاجـة  تــدعو حيــث األولويـة  ذات املتكــررة اجملــاالت مـن  عــدد هنـاك و  - ٥٨
 .الرئيـسيني  الـشركاء  بـني أو   املتحـدة  األمـم  منظومـة  داخل سواء التنبؤ، على والقدرة الوضوح
 الـدويل  البنـك  ذلـك  يف مبـا ،  الـصلة  ذوي والـشركاء  املتحـدة  األمـم  كيانـات  مـع  نعمل وسوف

 مناقـشات  إىل واسـتنادا  .اجملاالت هذه يف اجلماعي أدائنا حتسني أجل من،  اإلقليمية واملنظمات
 اجملـاالت  علـى  التركيـز  نعتـزم ،  التقريـر  هـذا  إعـداد  ثنـاء أ الكيانـات  هـذه  مـن  العديد مع عمقةتم

  : املقبلة األشهر يف كبري تقدم إحراز نريد حيث التالية

 لتمكينـها  الرئيـسية  احلكوميـة  للمؤسـسات  املباشر الدعمتقدمي   وخاصة،  العامة اإلدارة  •  
 البداية منذ للحكومة الرئيسية املهام وتنظيم إدارة من
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 الدستورية العمليات فيها مبا، االنتقالية اإلدارة ترتيبات  •  

 العائدين دمج إعادة  •  

 مبكر وقت يف العمل فرصتوفري   •  

 االقتصاد بإنعاش املتعلقة األخرى اجلوانب  •  

 .األساسية التحتية البىن تأهيل إعادة  •  

 جمموعــة فــإن، األولويــة ذات األخــرى املتكــررة اجملــاالت مــن عــدد يف شــهدنا وكمــا  - ٥٩
 دوليـة  اسـتجابة حتقيـق    أجـل  من ضرورية تكونقد   املتحدة لألمم الدائمة القدرات من يةأساس
 ميكـن ،  أعـاله  املـذكورة  اجملـاالت  بـشأن  القادمـة  املناقـشات  إىل واستنادا .هبا لتنبؤوميكن ا  فعالة
 الـيت  الترتيبـات  مـن ذلـك    غـري    أو دائمـة  لقـدرات  إضافية موارد على للحصول طلبات نقدم أن
 القـدرات  هـذه  بعـض  متويل يتعني وقد .احليوية اجملاالت يف الدولية االستجابة حتسني شأهنا من
، امليزانيـة  خـارج  مـن  مـوارد  مـن  أخرى قدرات متويل يتعني وقد. املقررة أو العادية امليزانية من

 .الصلة ذات والربامج والصناديق للوكاالت األساسي التمويل من جزءا تصبح أن وينبغي
  

إيـصال قـدرات األمـم املتحـدة وغريهـا مـن القـدرات              : ويل الـذي ميكـن التنبـؤ بـه        الدعم الد     
  إىل امليداناملدنية الدولية

يف  زيـادة  الـرتاع  دمرهايـ  الـيت  البلـدان  يف وفعالـة  سـريعة  اسـتجابة توفري   ضمان يتطلب  - ٦٠
 السـتعادة ا مثـل  جماالت يف إضافية دولية مدنية قدرات ونشر األرض على حاليا املتوفرة ةالقدر

ــسريعة ــاج ال ــة اإلدارة أو الزراعــي لإلنت ــة للمــوارد الفعال ــم أن حــني ويف .الطبيعي  املتحــدة األم
ــا مــصدرا تــشكل ــوفر، واســطة لتحقيقهــا  أو ةالقــدر هلــذه هام ــدول ت  واملنظمــات األعــضاء ال
 هـذه  تكـون  أن ضـمان  يف التحـدي  ويتمثـل  .أيـضا  هامـة  مدنيـة  قدرة اإلقليمية ودون اإلقليمية

  .احلالية اإلمدادات أساس علىال ، البلد طلب لتلبية تنشر وأنمتكاملة  وداجله
االنتشار السريع على النظر حبرص يف كيفية االسـتفادة مـن   أن تطغى ضرورة   ال ينبغي     - ٦١

فهنــاك تقريبــا . القــدرات الوطنيــة والدوليــةمنــها القــدرات املوجــودة علــى أرض الواقــع، ســواء 
 على أرض الواقع عند انتـهاء الـرتاع، ويف بعـض األحيـان، تكـون                دائما قدرات دولية موجودة   

اجلهات العاملة يف اجملال اإلنساين وأصوهلا هي اجلهات الدولية الوحيدة املوجودة خـارج إطـار        
القـدرات التـشغيلية أمـرا حامسـا يف دعـم سـرعة تقـدمي               هذه  وميكن أن تكون    . العاصمة الوطنية 

 علـى   قائمةوآليات تعزيز هذه القدرات ال    .  عودة السكان  اخلدمات األساسية، وخاصة مع بدء    
قدرات الوكاالت على مواجهة االحتياجات املفاجئـة وقـوائم         أمور منها   حنو سريع، من خالل     

وعلـى  . العاملني لديها من أجل ذلك، تعد عنصرا أساسيا لعملية االسـتجابة بعـد انتـهاء الـرتاع              
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يف اجملــال اإلنــساين بأنــشطة تتطــابق مــع     وجــه اخلــصوص، حيثمــا تــضطلع اجلهــات العاملــة      
األولويات العاجلـة لبنـاء الـسالم، فـإن أسـرع طريقـة لتوسـيع نطـاق هـذه األنـشطة هـي زيـادة                         

  .ات وموارد هذه اجلهات اإلنسانيةقدر
وال ميكن ضمان تقدمي الدعم الـدويل علـى حنـو قابـل للتنبـؤ إال عنـد وجـود القـدرات                        - ٦٢

عنـدما تكـون    ف.  الشكل احملدد هلذه القدرات من مـسألة إىل أخـرى          وخيتلف. واملوارد التشغيلية 
االحتياجات ملحة، ونظرا للتحديات الكبرية أمام حتديـد اخلـربة املدنيـة املطلوبـة ونـشرها علـى             

 دائمــةحنــو ســريع، يكــون األكثــر كفــاءة مــن حيــث الوقــت االعتمــاد علــى القــدرات املدنيــة ال 
منظومـــة األمـــم املتحـــدة واملؤســـسات املاليـــة الدوليـــة واالحتياطيـــة لـــدى الكيانـــات يف أحنـــاء 

 .والشركاء اخلارجيني

وداخـل األمـم     .والقدرات احلاضـرة هـي أسـرع القـدرات الـيت ميكننـا االسـتفادة منـها                  - ٦٣
ــهم       ــذين تتطلــب ظــروف خدمت ــألف هــذه القــدرات مــن املــوظفني ذوي اخلــربة ال املتحــدة، تت

ة ملحــة، وبإمكــاهنم دعــم االحتياجــات امللحــة لبنــاء  االنتــشار ســريعا للوفــاء مبتطلبــات تــشغيلي 
ظـروف  يف  وجيـرى اسـتقدام هـؤالء األفـراد         . القدرات إىل أن يتم االنتهاء من التوظيـف املعتـاد         

ضعها منظمتـهم ويـتم نـشرهم يف نقـاط حرجـة لتـدعيم اجلهـود املتكاملـة ملنظومـة          تاخلدمة اليت  
القــدرات احلاضــرة ميكنــها أن تلعــب دورا  وقــد تعلمنــا أن . األمــم املتحــدة علــى أرض الواقــع 

ــدءها، ممــا يكفــل االنتقــال الــسلس مــن مرحلــ       ــة وب  ةحامســا يف مراحــل التخطــيط املبكــر للبعث
ــذةالتخطــيط إىل مرحلــ  ــد     .  التنفي وباســتخدام القــدرات القائمــة، ميكــن اإلســراع بتقــدمي عوائ

قـدرة الـشرطة الدائمـة    وحـدة دعـم الوسـاطة و   الفريق االحتياطي التـابع ل   ونال كل من     .السالم
وأوصـي بـأن نـبين علـى اخلـربة          . الشروع يف البعثات  ثناء كبريا على عملهما يف الوساطة ويف        

الناجحة لقدرة الشرطة الدائمة من أجل كفالة وجود هنج كلي ومنسق منذ البداية لتعزيز              
. مماثلـة بـسرعة  سيادة القانون، مما يؤدي إىل نشر القدرات يف جمال العدالة واإلصـالحيات       

وأنوي تقدمي املزيد من التفاصيل هبذا الشأن، آخذا يف االعتبـار األحكـام ذات الـصلة مـن            
 وهنــاك جهــات فاعلــة أخــرى متعــددة     .٦٣/٢٥٠ و ٦١/٢٧٩قــراري اجلمعيــة العامــة   

 االحتاد األورويب والبنـك الـدويل، قـد وضـعت أو تقـوم بوضـع ترتيبـات للنـشر                 منها األطراف،
  .لألمم املتحدةقد تكمل القدرات الدائمة نيني، السريع للخرباء املد

القــادرين مــن القــدرات االحتياطيــة قــوائم املرشــحني الــذين ســبق فــرزهم        وتــشمل  - ٦٤
واملستعدين لالنتشار سريعا للعمل كموظفني يف إحـدى بعثـات األمـم املتحـدة، أو العمـل مـع                   

وتـشمل   .شـركاء خـارجيني   منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة أو مؤسسات ماليـة دوليـة أو             
، باإلضـافة إىل  “عقـد اسـتبقاء  ”أيضا الوساطة وغري ذلك من القـدرات املوجـودة علـى أسـاس       
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قـوائم اخلـرباء هـي أداة ضـرورية         و .قدرات الدول األعضاء اجلاهزة للتفعيل سريعا عند احلاجـة        
يتطلـب اسـتثمارا    إال أن التجربة أظهرت أن االحتفاظ بالقائمة         .للنشر السريع للقدرات املدنية   

وفـضال  . كبريا، وخاصة لكفالة عمق اخلـربة واتـساعها وتنوعهـا، ال سـيما مـن بلـدان اجلنـوب                  
عــن ذلــك، نــادرا مــا تكــون القــوائم املوجــودة علــى مــستوى اخلــرباء منــسقة أو قابلــة للتبــادل،  

ــة والتابعــة لألمــم املتحــدة إلرســال طلبــات    جمــال مــا  وجــد ي وال ــة الوطني  أمــام اجلهــات الفاعل
ــشأن ماهيــ    أو ــات ب ــى معلوم ــوارد املتاحــة ةللحــصول عل ــة     . امل ــة العام وســوف تعمــل األمان

مــع القيــادات املعنيــة بالقائمــة لتيــسري وضــع مقــاييس وتــدريبات ومبــادئ    املتحــدة  لألمــم
بني قوائم اخلرباء يف كل مـن جمـاالت         فيما  مشتركة، من أجل تعزيز قابلية التبادل        إرشادية
  . املعتادةاألولوية

ة واالحتياطية القابلة لالنتشار سريعا احلاجة لعمليات توظيـف         دائموتكمل القدرات ال    - ٦٥
ويف منظومة األمم املتحـدة، لـدينا    . وإدارة للموارد البشرية تتسم بالكفاءة، ولكن ال حتل حملها        

مــورد ثــري مــن األفــراد العــاملني متنــوعي اخللفيــات واملهــارات واملعــارف واخلــربات يف إطــار   
وحنـن  . إال أن إجراءاتنا تثـبط تنقـل املـوظفني بـني أحنـاء املنظومـة               .ري من السياقات املختلفة   الكث

إنـين أحــث  . حباجـة إىل أن نـتمكن مــن االسـتفادة مــن هـؤالء املــوظفني علـى حنــو أيـسر بكــثري      
الدول األعـضاء علـى املوافقـة علـى األجـزاء املتبقيـة مـن جمموعـة عناصـر إصـالح املـوارد                       

تقـدمت هبـا، وذلـك مـن أجـل مواءمـة ظـروف اخلدمـة، حـىت تـستطيع األمـم                    البشرية اليت   
جمموعـات العناصـر املكونـة      املتحدة من خالل تنقل املوظفني فيما بني الوكاالت مع توافق           

مجاعتها اخلاصة من املمارسني واخلرباء املهنـيني       االستحقاقات، أن تستخدم وتبين     لألجور و 
تعــزز مــن زيــادة تبــادل اخلــربات بــني كيانــات األمــم  املختــصني حبــاالت مــا بعــد الــرتاع، و

 .الصلة املتحدة ذات

وميكن للدعم الدويل املقدم جلهود بنـاء الـسالم األوليـة أن يـستفيد مـن إسـهام األفـراد            - ٦٦
 -العــاملني مــن املنــاطق اجملــاورة، ومــن البلــدان ذات التكــوين املــشابه مــن الناحيــة االقتــصادية   

 . أو اللغويـة، أو مــن البلـدان الــيت مــرت حبالـة انتقــال بعـد انتــهاء الــرتاع    االجتماعيـة أو الثقافيــة 
وبفضل امتداد النشاط العاملي لألمم املتحدة وحضورها القطـري يف بلـدان اجلنـوب، ينبغـي أن        

وإنـين أوجـه    . تكون قادرة على حشد هذه القدرات على حنو أفضل لدعم جهود بناء الـسالم             
إىل إنشاء هنـج جديـد للوصـول إىل         يف جمال استقدام املوظفني      املبذولة األمم املتحدة    جهود

كما أوجه كيانات األمم املتحدة اليت هلا . األفراد املؤهلني تأهيال مالئما من بلدان اجلنوب   
املــوظفني الــوطنيني املــؤهلني إلدراجهــم يف القائمــة     وجــود يف امليــدان إىل التعــرف علــى    

 .ما بعد الرتاعت حاالوإمكانية اختيارهم كي يعملوا يف 
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 القـدرات املدنيـة يف حـاالت        لتـوفري ويقدم برنامج متطوعي األمم املتحـدة دعمـا قيمـا             - ٦٧
بعد انتهاء الرتاع، وذلك يف جمموعة واسعة من اجملاالت املهنية، باالستفادة على حنو خـاص                ما

ويقـوم   وع،وقـد تأسـس برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة علـى مبـدأ التطـ          .من البلدان اجملـاورة  
لـسالم   يف جمـال ا     دعمـا ألنـشطة األمـم املتحـدة        ابلـد  ١٤٠ فيمـا يزيـد عـن      أفـراد  الربنامج بنشر 

، بالتعاون مع كيانات األمـم       أن يقوم  وإنين أشجع برنامج متطوعي األمم املتحدة     . والتنمية
ــصلة،   ــررة      باملتحــدة ذات ال ــة يف اجملــاالت املتك ــدرات املدني ــد الق ــات لتحدي وضــع أولوي

األولوية، واستكشاف إنشاء برنامج خاص لنشر متطوعي األمم املتحدة، ممن لـديهم     ذات
 .متطوعني لبناء السالمبوصفهم خربة ودراية ذات صلة، يف خدمة ميدانية قصرية األمد 

وخارج إطار األمم املتحدة، ُبذلت جهود كـبرية علـى الـصعيد الـدويل لتوسـيع نطـاق                  - ٦٨
ويف كـثري مـن    .صرت أساسـا يف القليـل مـن البلـدان املاحنـة الغربيـة          القدرات املدنية، ولكنها احن   

مـع الـنظم    انتباه بعضها للبعض اآلخـر؛ ودون روابـط كافيـة           األحيان، ُبذلت هذه اجلهود دون      
من خالهلا القيام باجلزء األساسي مـن االسـتجابة حلـاالت مـا بعـد               جيري  متعددة األطراف اليت    

.  ملسألة حشد القدرات يف بلدان اجلنوب، وفيما بني النـساء           ودون اهتمام كاف   ؛انتهاء الرتاع 
ينبغي االضطالع باستعراض يتم به حتليل الطريقة اليت تستطيع هبا األمم املتحدة وكذلك و

 توســيع وتعميــق دائــرة اخلــرباء املــدنيني لــدعم االحتياجــات علــىاجملتمــع الــدويل املــساعدة 
 الـرتاع، بـالتركيز خاصـة علـى اجملـاالت ذات         العاجلة لتنمية قدرات البلـدان اخلارجـة مـن        

مواصلة املناقشات مع الدول لك، أنوي وللمضي قدما بذ. األولوية احملددة يف هذا التقرير
ضـمن   وميكن هلذا االستعراض الوقوف على القدرات القائمة أو اليت ميكـن توليـدها         .األعضاء
ر املنظمـــات اإلقليميــة والـــدول  األمـــم املتحــدة، باإلضـــافة إىل تلــك املوجـــودة يف إطــا   نطــاق  

وميكـن لالسـتعراض أن ينظـر إىل        . األعضاء، وختطيط هذه القـدرات يف مقابـل الطلـب احملتمـل           
ــادل بــني قــدرات املؤســسات متعــددة األطــراف واملنظمــات       ــة التب ــز وحتــسني قابلي ــة تعزي كيفي

، فـضال   نـوب اإلقليمية والدول األعضاء، مع إيالء اهتمام خـاص حبـشد القـدرات يف بلـدان اجل               
 .عن إمكانية إقامة شراكات

وقد اعترف اجملتمع الدويل تكرارا باإلسهام الذي ميكن أن يضيفه اخلرباء املدنيون مـن                - ٦٩
. بلدان اجلنوب، ولكن حىت تارخيه كان االستثمار يف بناء هذه القدرات قاصرا قصورا شـديدا               

الـدويل  ك إنـشاء مركـز كـويف عنـان          وجيرى اختاذ بعض اخلطوات القيمة يف أفريقيـا، مبـا يف ذلـ            
للتدريب يف ميدان حفظ السالم، وإنشاء القائمة االحتياطية املدنية األفريقية للبعثات اإلنـسانية             

اعـات وحفـظ الـسالم      رتوبعثات حفظ السالم، وافتتاح مركز القاهرة للتدريب علـى تـسوية ال           
 آسـيا، مـن خـالل املنتـدى         واُتخذت خطوات مماثلة يف منطقة جنوب شـرق       . يف أفريقيا مؤخرا  

ــامج          ــن خــالل الربن ــادئ م ــة احملــيط اهل ــوب شــرق آســيا، ويف منطق ــم جن اإلقليمــي لرابطــة أم
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ــدى جــزر احملــيط اهلــادئ    ــسياسي واألمــين ملنت ــة إلدارة    . ال ــدرات إقليمي ــاء ق ــاج جهــود بن وحتت
ل قـدرات   األزمات يف أفريقيا وغريها من املناطق إىل املزيد مـن الـدعم والتعزيـز مـن أجـل تنـاو                   

 . اخلرباء املدنيني على حنو أكثر منهجية

وتضطلع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية بـدور هـام يف تنميـة القـدرات املدنيـة مـن          - ٧٠
وللجـان اإلقليميـة االقتـصادية لألمـم املتحـدة           .أجل االنتشار يف البلدان اخلارجة مـن الرتاعـات        

تعزيـز قـدراهتا    لد املؤهلني ودعم املنظمـات اإلقليميـة        دور هام أيضا يف تيسري الوصول إىل األفرا       
وإنين أدعو الدول األعضاء إىل اسـتثمار املـوارد املطلوبـة، فـضال عـن               . على إدارة األزمات  

ــدنيني      ــا حلــشد اخلــرباء امل ــة، يف جهوده ــا للمنظمــات اإلقليمي ــوب،  مــن دعمه ــدان اجلن بل
  .وخاصة من النساء

  
 االشتراك مع البنك الدويل    

لتعاون الوطيد بني األمم املتحدة والبنك الدويل أمر حيوي لضمان استجابة فعالـة             إن ا   - ٧١
وإقـرارا  . متعددة األطـراف، وميكنـه تيـسري منـصة لـدعم مـشاركة جهـات دوليـة فاعلـة أخـرى                   

تفـاق شـراكة إطاريـا يف    اعت مع رئـيس البنـك الـدويل    باحلاجة إىل شراكة استراتيجية قوية، وقّ  
 لتعزيـز التعـاون بـني منظمتينـا يف سـياق األزمـات ومـا بعـد                  ٢٠٠٨ أكتوبر/شهر تشرين األول  

وبنـاء  .  يف اسـتجابة دوليـة تتـسم بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة واالسـتدامة                  نساهم األزمات وبذلك 
لتـشاور  لوجمموعـة البنـك الـدويل آليـة خاصـة           على هـذا االتفـاق، ستنـشئ األمـم املتحـدة            

أن بلدان حتظى باهتمام مشترك ومتر بأزمات أو أهنـا  لى مستوى مقري القيادة بش    عاملنتظم  
وسيكون اهلـدف مـن آليـة التـشاور هـذه حتـسني التنـسيق            .دخلت مرحلة ما بعد األزمات    

 .االستراتيجي والتأثري اجلماعي جلهود األمم املتحدة والبنك الدويل

ذات األولويـة،    ةفالبنك الدويل ميلك قدرات فنية عالية يف العديد من اجملاالت املتكـرر             - ٧٢
وينبغـي لكبـار   .  األمـم املتحـدة  ة لـدى قـو نـواحي ال ر عنـصرا مكمـال هامـا ل      وفوهذه القدرات تـ   

مسؤويل األمم املتحدة، يف بعض حاالت ما بعد الـرتاع، أن يطلبـوا إىل مـديري البنـك الـدويل                     
ء، يف  املــشاركة املبكــرة وتقــدمي املــشورة الفنيــة الــسريعة، حــسب االقتــضا القطــرينيومــسؤوليه

 .ون للبنك فيها مزية نسبية واضحةاجملاالت ذات األولوية اليت يك
  

 التمويل    

إن القيادة الفعالـة واالسـتراتيجية املـشتركة والقـدرة الداعمـة الـيت ميكـن التعويـل علـى                      - ٧٣
ففـي مرحلـة املعونـة      . فرها ستبقى كلها دون شأن يذكر مـا مل تتيـسر املـوارد املاليـة بـسرعة                اتو

.  األمـوال   إطـالق   مـصممة لتـسريع     خاصـة  باع إجراءات ل التمويل بسرعة عرب ات    ة، يص اإلنساني
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أمــا التمويــل لبنــاء الــسالم فُيــستمد عــادة مــن ميزانيــات التنميــة، وهــي بطبيعتــها تقتــضي مهــال  
ويـؤدي ذلـك إىل فجـوة يف التمويـل مـن            . طويلة منذ البدء هبـا حـىت صـرفها علـى صـعيد البلـد              

ويتمثـل  . ويل املعونة اإلنسانية بالتناقص حىت بدء تدفق التمويل اإلمنـائي     الوقت الذي يبدأ فيه مت    
التحدي يف سد هذه الفجوة من كال اجلـانبني عـن طريـق اإلبقـاء علـى مـستويات مالئمـة مـن                       

 عــن طريــق هتيئــة كــذلك يف الفتــرة الــيت تعقــب الــرتاع مباشــرة، وة اإلنــساني لألغــراضالتمويــل
 أن نبغــيكمــا ي.  أرصــدة التنميــة وصــولواحملفــزة، وتــسريعبعــض التمويــل لألنــشطة الفوريــة  

 واهلـش لألوضـاع يف   قلـب مـع الطـابع املت  نضمن أن تتناسـب اآلليـات املـستخدمة هلـذا الغـرض            
 .ستراتيجية متماسكةالا فق تتيح وصول األموال واحل األوىل ملا بعد الرتاع، وأناملر

ويف .  مرحلــة مــا بعــد الــرتاع مباشــرةوتبقــى احلاجــة إىل املعونــة اإلنــسانية مــستمرة يف  - ٧٤
احلقيقة، قد تتزايد االحتياجات يف جمال املعونة اإلنـسانية أحيانـا مـع انفتـاح الطـرق املؤديـة إىل                    

 جيـوب  جـد وخالل فترة الـرتاع، تو  . املناطق املنكوبة وبدء عودة السكان املشردين إىل منازهلم       
 املباشــرة، حتــسني حيــاة النــاس “نقــاذاإل”يــسودها الــسالم وميكــن فيهــا، إىل جانــب عمليــات  

حتـسينا كــبريا عــن طريــق شــبكات أمنيــة انتقاليـة تتــيح محايــة األصــول البــشرية، واالســتثمار يف   
ــز     كــسب الــرزقفــرص  ــة، وتعزي ، وضــمان مالجــئ شــبه دائمــة، والوصــول عــرب الطــرق الربي

ــة  ــيت ت     . احلوكمــة احمللي ــات اإلنعــاش املبكــر ال ــشاطات هــي جــزء مــن مكون ــضمنها وهــذه الن ت
وهي تيسر استثمارات هامة يف القدرات الوطنية اليت تساعد علـى إرسـاء         . االستجابة اإلنسانية 

وأحـث اجلهـات املاحنـة علـى متويـل نـشاطات            . س الستجابة عاجلة مبجرد انتهاء الرتاع     ااألس
ة اإلنـسانية   ساعداملـ تقـدمي   اإلنعاش املبكر اهلامـة هـذه متـويال كـامال، وعلـى مواصـلة دعـم                 

 .ساسية أثناء الرتاع ويف مرحلة ما بعد الرتاعاأل

اسُتحدثت صناديق عديدة لتجهيز املوارد مـسبقا مـن         ،  وعلى الصعيد املتعدد األطراف     - ٧٥
وباإلضافة إىل الدور الـذي يؤديـه صـندوق بنـاء الـسالم يف              .  مبكر وقتأجل صرفها بسرعة وب   

 ذا الـصندوق  هـ  املمكـن اسـتعمال   البلدان املدرجة علـى جـدول أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم، مـن                 
بطــريقتني تتيحــان حفــز األولويــات املبكــرة وســد الفجــوة بــني تعهــدات املــاحنني وصــرف           

الــذي فعقــب الــرتاع مباشــرة، ميكــن لكــبري مــوظفي األمــم املتحــدة يف البلــد املعــين،  . األرصــدة
 عمل عن كثب مع السلطات الوطنيـة، أن يطلـب إتاحـة أمـوال علـى وجـه الـسرعة مـن أجـل                       ي

ــدها مبكــرا ضــمن إطــار     ــتم حتدي ــشاطات ملموســة ي ــه  حفــز ن ــا يعادل .  عمــل اســتراتيجي أو م
ميكن، فور االنتهاء مـن إنـشاء إطـار عمـل وطـين لتوطيـد الـسالم واإلنعـاش، ختـصيص مبلـغ               مث

 ذلـك اإلطـار وتـساعد علـى          حيـددها  أكرب يف دفعة ثانيـة تـستخدم حلفـز األنـشطة العاجلـة الـيت              
وقد اقترحت يف تقريري إىل اجلمعيـة العامـة بـشأن صـندوق             .  املنح تغطية التأخري يف وصول   

ليب احلاجـة إىل إتاحـة      حبيث ي  اختصاص الصندوق     تنقيح أنه ينبغي  )A/63/818(بناء السالم   
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 لبنـاء الـسالم    اهلامـة يـة االحتياجـات  لباألموال على حنو مرن وسريع يف آن معا مـن أجـل ت     
وسـأختذ خطـوات لتعزيـز تركيـز        .  مـوارد أخـرى    إرسال دفعة ثانية حمفزة مع بدء حـشد        مث

األولويات األساسية لبناء السالم وضمان حـسن التوقيـت         حفز  صندوق بناء السالم على     
 .متويل هذا الصندوقدى والتركيز ل

ح صـرف األمـوال بـسرعة، مثـل صـندوق        تـي وهناك العديد من اآلليات األخـرى الـيت ت          - ٧٦
حتقيـق   األزمـات و    درء ، والصندوق االسـتئماين ملكتـب     لدويل التابع للبنك ا   لدولة وبناء السالم  ا

اإلنعــاش التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وأداة حتقيــق االســتقرار التابعــة للمفوضــية         
كمـا أن  . فر متويـل أمشـل  ابية، وقد صممت مجيعها لدعم أنشطة بناء الـسالم بانتظـار تـو      واألور

هـي أداة متويـل تابعـة لربنـامج األغذيـة العـاملي، قـد أعـدت            العملية املمتدة لإلغاثة واإلنعـاش، و     
والتكامـل بـني هـذه األدوات وصـندوق         . وصممت خصيصا ملعاجلة الفجوة املؤقتة يف التمويـل       

 . على أداء وظيفته احملفّزةصندوقالبناء السالم عامل أساسي يف ضمان قدرة 

  لـصرف األمـوال بـسرعة      بقالكن صندوق بناء السالم والصناديق األخرى اجملهـزة مـس           - ٧٧
 نــشوء صــناديق إضــافية خمصــصة لبلــدان حمــددة يف فهنــاك حاجــة إىل. لــن تكفــي لــسد الفجــوة

غــري أن آليــات . أجــل دعــم أولويــات بنــاء الــسالم يف األيــام واألشــهر األوىل مــن  وقــت مبكــر
ة عاليـة   تتطلـب درجـ  الـيت بكرة حلـاالت مـا بعـد الـرتاع      غري مالئمة للمراحل املقائمةالتمويل ال 

وأتطلع إىل نتيجة سريعة للجهود اليت تبذهلا حاليا منظمـة          . من السرعة واملرونة وحتمل املخاطر    
التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي وجلنـة املـساعدة اإلمنائيـة مـن أجـل مراجعـة اإلجـراءات             

حـاالت مـا بعـد    األمـوال مبكـرا وبـسرعة أكـرب يف          إطالق  اليت تتبعها اجلهات املاحنة بغية إتاحة       
 هلا  كما أن الشفافية يف املساعدات الدولية      .الرتاع مع ضمان قدرة عالية على حتمل املخاطر       

 للمنــتفعني واجلهــات  أشــد مــساءلةقيــقتعزيــز الثقــة يف عمليــة الــسالم وحتيف  أساســي دور
وأحــث اجلهــات املاحنــة علــى التحلــي بــاجلرأة وروح االبتكــار   .  صــاحبة املــصلحةالوطنيــة
ل إىل حلــول تتــيح إجيــاد طرائــق تتــسم باملرونــة والــسرعة وإمكــان التوقــع لتمويــل   للتوصــ

 ومتناسـبا مـع التعهـدات، وأن         كافيـا  وجيب أن يكون التمويل    .البلدان اخلارجة من الرتاعات   
يف الوقت املناسب لسد الفجـوات يف التمويـل، ويـشمل ذلـك عمليـات اإلنعـاش                األموال  تاح  ت

كما ينبغي اتـساق التمويـل مـع جمموعـة حمـددة مـن              . دي االزدواج املبكر، مع احلرص على تفا    
  تــدفعن أناضملــ مــن خــالل عمليــات تقيــيم وختطــيط مــشتركة ديــدهااألولويــات الــيت يــتم حت

وبـالنظر إىل الطـابع املـزمن هلـذه املـسألة،           .  ذاتـه  جتـاه ال ا  الفاعلة يف  احلوافز املالية مجيع األطراف   
ــو    ــضاء أن تتخــذ اخلط ــدول األع ــا ت  آن لل ــضرورية ملعاجلــة م ــبّيتات ال ــاط ضــعف يف   ن ــن نق ه م

وسأطلب من رئـيس جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة االشـتراك يف هـذه           .ممارسات التمويل 
 سـائر ر األمـم املتحـدة و     وف لضمان أن ت   ، بتعاون وثيق مع مكتب دعم بناء السالم       ،العملية
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التوصل إىل خامتة سريعة    يتيح  اجلهات الشريكة املتعددة األطراف الدعم الضروري الذي        
 .ذا النقاشومرضية هل

 لــصناديق اســتئمانية متعــددة املــاحنني وآليــات  قطــريصعيد الالــفاإلنــشاء املبكــر علــى    - ٧٨
، ويـسمح    مبفردهـا  أخرى من التمويل اجلمـاعي يتـيح تقلـيص اخلطـر بالنـسبة لكـل جهـة ماحنـة                  

وتبـّين األدلـة أن     . التمويـل املتوقـع   للسلطات الوطنية بأن تقّدر مسبقا وعلى حنـو أفـضل حجـم             
 توجيــه املــوارد عــن طريــق صــناديق مــن هــذا النــوع ميكــن أن يــساهم مــسامهة كــبرية يف تعزيــز 

 حجم التمويل وحيقـق االنـسجام ويـسهل الـضبط عـن طريـق توجيـه األمـوال حنـو                     إمكان توقع 
 للـــصناديق وإذا تـــوافر الـــدعم اجليـــد، ميكـــن. جمموعـــة حمـــددة مـــن األولويـــات املتفـــق عليهـــا 

االستئمانية املتعددة املاحنني واآلليـات األخـرى مـن التمويـل اجلمـاعي أن تكـون القـوة احملركـة                     
لقد كانـت مثـل هـذه الـصناديق تعـاين يف املاضـي مـن                . اليت تقف وراء هنج استراتيجي مشترك     

اإلطـاري  وقـد عاجلنـا يف إطـار اتفـاق الـشراكة            .  كثريا مـن فعاليتـها     حتدعراقيل إدارية وقانونية    
بني األمم املتحدة والبنك الدويل كيفية إدارة الصناديق االستئمانية املتعددة املـاحنني بغيـة تقليـل                

وإىل جانـب دعـوة اجلهـات املاحنـة كـي متـول             . العوائق اليت تعرقل استعماهلا بـسهولة وسـرعة       
أ داخـل   أشـجع علـى أن ُتنـش      س،  قائمـة  كامال باستخدام اآلليـات ال     العمليات اجلارية متويال  

البلدان صناديق استئمانية متعددة املاحنني وآليات أخرى من التمويل اجلمـاعي يف البلـدان              
 هـذه   دة مـن  افسـت الوأشـجع اجلهـات املاحنـة علـى ا        . اخلارجة من الرتاع، حـسب االقتـضاء      

 .اآلليات إىل أقصى حد ممكن
يا لتعزيـز متكـني املـرأة    نعاش املبكر للمرأة أمرا حيويعد متويل االحتياجات يف جمال اإل     و  - ٧٩

يف احلاصـل   تاريخ طويل من التمييـز اجلنـساين، وكـذلك األمـر بالنـسبة للعجـز            جوتصويب نتائ 
فإمهــال احتياجــات النــساء علــى صــعيد األمــن اجلــسدي،  . متويــل احتياجــات النــساء والفتيــات

لة يف  املرسـ واألمـوال   .  القرار، قـد يكـون لـه مثـن بـاهظ           صنعوالتحكم بالدخل، والتمكن من     
 متكني أصوات النساء يف عملية السالم تتيح مبكر إىل املنظمات والشبكات النسائية وقت
 الـصناديق الـيت تـديرها األمـم املتحـدة، وال سـيما الـصندوق                 تـرود  وسأضـمن أن  . الناشئة

االستئماين املتعدد املاحنني التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، منظومة يؤدي فيها برنامج            
ح لـصانعي القـرار تتبـع مـصري املخصـصات املتعلقـة             تـي ياديـا ي  قألمم املتحدة اإلمنـائي دورا      ا

  .بنوع اجلنس
  

  دور جلنة بناء السالم  -ا سادس 
ــام        - ٨٠ ــسالم يف أواخــر ع ــاء ال ــة بن ــشاء جلن ــل إن ــن   مبوجــب ، ٢٠٠٥مث ــس األم ــرار جمل ق

ــة العامــة  ) ٢٠٠٥( ١٦٤٥ ــرار اجلمعي ــسياً يف  ٦٠/١٨٠وق جمــال تطــّور اســتجابة  ، معلمــاً رئي
اهليئات الرئيـسية الـثالث لألمـم املتحـدة         بوثيقة  صلة  وتضم اللجنة   . اجملتمع الدويل لبناء السالم   
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سـبعة  عضوية فريدة جتمـع     مع  ) اجلمعية العامة وجملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي      (
ألنـصبة املقـررة   املقدمـة ل الرئيـسية  اجلهـات   كـذلك   جتمـع   وعضاء مـن كـل مـن هـذه اهليئـات،            أ

ورّحــب . بعثــات األمــم املتحــدةمــن العــاملني يف عــسكريني وشــرطة مدنيــة أفــراد والطوعيــة، و
 الـذي طلـب فيـه جملـس األمـن           ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٠جملس األمن، يف البيان الرئاسـي املـؤرخ         

  بـشأن تنـسيق األنـشطة      ةتقدمي هذا التقريـر، بأعمـال جلنـة بنـاء الـسالم يف جمـال إسـداء املـشور                  
عرب عـن دعمـه لتعزيـز دور جلنـة بنـاء الـسالم ومكتـب دعـم                  أواملوارد الدولية لبناء السالم، و    
  .بناء السالم وصندوق بناء السالم

 ســنوات بعــد إنــشاء جلنــة بنــاء الــسالم، اســتمر تطــور تعاملــها مــع  أربــعويف أقــل مــن   - ٨١
ســتخالص نتــائج مــن ومــع أن الوقــت ال يــزال مبكــراً ال . البلــدان املدرجــة يف جــدول أعماهلــا 

نـدي تـوفران دروسـاً مفيـدة ميكـن تطبيقهـا يف         روالتعامل القطري احملدود، إال أن سرياليون وبو      
ويف نفــس الوقــت، حــددت مــداوالت جلنــة بنــاء الــسالم احلاجــة إىل املــضي يف . بلــدان أخــرى

  .آلياهتا وطرائق عملها بغية تعزيز إسهامها يف جممل جهود بناء السالمتكييف 
املعـروض يف  ريـادة وتعزيـز برنـامج العمـل     جلنة بناء السالم دوراً حامساً يف جمال     ؤدي  ت  - ٨٢

، جيب الشروع يف الكثري من مهام بناء الـسالم          بلد ما فبعد انتهاء نزاع رئيسي يف      . هذا التقرير 
النــزاع  ويعين هـذا أيـضاً أن دور جلنـة بنـاء الـسالم يـشمل الفتـرة احلرجـة الـيت تعقـب                      . احلامسة

وتتسم الغايات الرئيسية العديـدة للجنـة، حـسب تعريفهـا يف     . شرة واليت يغطيها هذا التقرير مبا
ووفقـاً ملـا شـدد عليـه أيـضاً          . ، بأمهيـة كـبرية أثنـاء هـذه الفتـرة           من قراريها التأسيسيني   ٢الفقرة  

 يف ةردوالـوا النــزاعات  الغاية الرئيسية للجنة يف احلاالت اليت تعقـب  تتمثل قراراها التأسيسيان،   
يف وعلى وجه اخلـصوص عنـدما تكـون هنـاك عمليـة بنـاء سـالم                 (جدول أعمال جملس األمن،     

ويتعـّين علـى     .، يف إسـداء املـشورة للمجلـس بنـاء علـى طلبـه             )من األمم املتحدة  امليدان بوالية   
جملس األمن النظـر بـشكل اسـتباقي أكـرب يف كيفيـة إسـهام مـشورة اللجنـة يف عملـه أثنـاء                         

كرة مـن نظـر اجمللـس يف احلـاالت الـيت تعقـب النــزاعات، وعلـى سـبيل املثـال،                      املرحلة املب 
بواسطة تـوفري منظـور متكامـل لبنـاء الـسالم واقتراحـات حمـددة لتعامـل اجمللـس مـع البلـد                       

 وفيمــا يتعلــق بالبلــدان املطروحــة علــى جــدول أعمــال اجمللــس،  .املعــروض يف جــدول أعمالــه
، مواكبة لبعـضها الـبعض    س واللجنة على أهنا أدوار تكميلية       ينبغي النظر إىل أدوار كل من اجملل      

تنـال مـن دور اللجنـة أثنـاء     بطريقـة  ، عوضاً عن تواترها     التأسيسينيحسب ما ورد يف القرارين      
  .املراحل األوىل اليت ميكن أن يتسم فيها دورها بأمهية كبرية
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يف تعزيــز دورهــا وقــد ترغــب جلنــة بنــاء الــسالم أيــضا يف النظــر يف كيفيــة املــضي     - ٨٣
االستشاري فيما يتعلق بالبلدان املشمولة جبدول أعماهلا وبعـدد مـن اجملـاالت الـيت يغطيهـا                 

  :هذا التقرير، مثل ما يلي
   تركيز ومواصلة االهتمام بأولويات بناء السالم احملددة؛  )أ(  
 املـوارد البـشرية واملاليـة املناسـبة          تـوفري  تشجيع اجلهات ذات الـصلة علـى        )ب(  
ــسات الوطنيــــة يف اجملــــاالت احلامســــة       ويف ــت املالئــــم لتطــــوير القــــدرات واملؤســ  الوقــ
   األولوية؛ ذات

ــة وأطــر       )ج(   ــاء الــسالم الوطني رصــد التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اســتراتيجيات بن
التعايف املستحدثة عن طريق عمليات التخطيط والتقييم املشتركة فيما بني اجلهات الوطنية 

   عم السياسي عند االقتضاء؛والدولية، وتوفري الد
تشجيع زيادة االتساق وأوجه التآزر بـني خمتلـف اجلهـات التابعـة ملنظومـة                 )د(  

  .األمم املتحدة وغريها من اجلهات ذات الصلة خارج منظومة األمم املتحدة
ــة واجمللــــس االقتــــصادي      - ٨٤ ــة العامــ ــستمرة يف اجلمعيــ ــتناداً إىل املناقــــشات املــ واســ

لتمويل من أجـل التنميـة، قـد ترغـب جلنـة بنـاء الـسالم يف العمـل مـع                     واالجتماعي بشأن ا  
هاتني اهليئتني بغية تشجيع إجراء مناقشة بشأن فعالية املعونة واملـساءلة املتبادلـة إىل جانـب                

وبشكل أكثر . التركيز بشكل حمدد على حتديات التمويل اليت تظهر عند انتهاء النـزاعات
  :ا يليحتديداً، ميكن للجنة القيام مب

ــاء الــسالم، وخاصــة       )أ(   ــة املــوارد لبن ــة مــن أجــل تعبئ ــرويج لنــهج ابتكاري الت
  بالبلدان اليت ال حتصل على ما يكفي من االنتباه والتمويل؛

النهوض بفعالية املعونة واملساءلة املتبادلة بني اجلهات املاحنة والبلـدان الـيت      )ب(  
  لسالم على الصعيد الوطين؛تشملها الربامج بشأن اتفاقات وأولويات بناء ا

ى تـوفري متويـل أسـرع وأكثـر مرونـة وأقـدر             ــــ ة عل ـــع اجلهات املاحن  ــتشجي  )ج(  
ددة والفجوات الناشئة عند ـــل احملـــعلى حتمل املخاطر من أجل التصدي لتحديات التموي     

  .انتهاء النـزاعات
ــع و  - ٨٥ ــضاً إىل عــام  أتطل ــات جيــري اســتعراض  حــني  ٢٠١٠أي ــراري  الترتيب ــواردة يف ق ال

رّحـب  وإعـداداً هلـذا االسـتعراض، أُ      . اجلمعية العامة وجملس األمن بشأن إنشاء جلنة بناء السالم        
باجلهود اليت تبذهلا جلنة بناء السالم، بدعم من مكتب دعم بناء الـسالم، لتقيـيم أدوات عملـها                  

علـى حنـو    ن كيفيـة متكنـها      تسم مبزيد من املرونة واالبتكـار بـشأ       ي اقترح هنج أاحلالية و وطرائقها  
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وقـد يتـراوح ذلـك مـن     . أمثل من املشاركة وإسداء املشورة يف احلاالت الـيت تعقـب النــزاعات            
زيادة املشاركة املكثفة، حسبما هو احلـال حـىت اآلن، ويـصل إىل انتبـاه أخـف ومزيـد التركيـز                     

دة إضـافية وفـق سـبل    على مسائــل حمــددة ذات أولويــة ميكن فيها أن تتسم أعمال اللجنة بفائـ        
ــا   ــات األخــرى اتباعه ــى      . ال ميكــن لآللي ــبين عل ــة أن ت ــى اللجن ــتعني عل ــع احلــاالت، ي ويف مجي

العمليات القائمة لوضع استراتيجية علـى املـستوى القطـري وتعززهـا حيـث وجـدت، وتكفـل                  
ارتبــاط عملــها ارتباطــا وثيقــا باالحتياجــات واألولويــات احملــددة للبلــد املعــروض علــى جــدول  

وينبغــي اعتبــار العــضوية . ماهلــا وأن يكــون عملــها مــدفوعا هبــذه االحتياجــات واألولويــات  أع
  .الفريدة والتشكيالت املرنة للجنة عوامل هامة يف هذه املداوالت أيضا

ــزود اســتعراض عــام      - ٨٦ ــع أن ي ــإنين أتوق ــا ف ــدول األعــضاء، وال ســيما  ٢٠١٠وعموم  ال
ــها      ــف تعامل ــة، بفرصــة تكثي ــضاء يف اللجن ــا      األع ــدول أعماهل ـــزامها جب ــادة الت ــة وزي ــع اللجن م

ــدمها    ــيت تق ــشورة ال ــة إال إذا توحــدت جهــود    . واالســتفادة مــن امل ــن ُيكتــب النجــاح للجن ول
وبإمكان األعضاء كفالـة قيـام اللجنـة بـدور رئيـسي يف           . أعضائها لزيادة قدراهتا إىل أقصى حد     

نتقـال يف هنايـة املطـاف إىل مـا بعـد            دعم البلدان لتحقيق السالم والتنمية على حنو مستدام، واال        
ومـع ذلـك،   . املرحلة اليت يلزم فيها إرسال بعثات كبرية حلفـظ الـسالم إىل بعـض هـذه البلـدان                 

فحسبما أوضحه هـذا التقريـر، يـتعني أن تبـدأ هـذه املـشاركة يف وقـت مبكّـر وأن تركّـز علـى                         
  .افاألولويات الرئيسية اليت ستتيح حدوث هذا التحول يف هناية املط

  
  النتائج واملالحظات  -سابعا   

التحديات اليت جرى التطرق إليها يف هذا التقرير ليست حتديات جديدة، فمنـذ أكثـر                 - ٨٧
من عقد من الزمن وحنن جنابه مسألة كيفيـة املـضي بعمليـة بنـاء الـسالم قُـدما وتـوفري اسـتجابة                       

فترة اليت تشهد قيـودا عامليـة يف       ومع ذلك، ففي هذه ال    . سريعة وفعالة للفترة اليت تعقب النـزاع     
جمــال املــوارد، عنــدما يعــصف االخنفــاض االقتــصادي بأشــد الفئــات ضــعفا يف اجملتمــع، هنــاك     
ضــرورة ُملّحــة جديــدة ملــضاعفة جهودنــا وكفالــة اســتخدام املــوارد بفعاليــة أكــرب عــن طريــق     

  .تشجيع استجابة تتسم مبزيد من االتساق والفعالية والتركيز
ألن هــذه الفتــرة النـــزاع زت علــى الــسنتني األولــيني بعــد انتــهاء التقريــر، ركّــويف هــذا   - ٨٨

وميكننـا مـساعدة    .  كـبرية  افرصـ أيـضا   تـوفر   ولكنـها   مـستمرة،   وثغـرات   تعرض حتديات خاصة    
تطبيــق ديناميــات إجيابيــة منــذ البدايــة، بواســطة تلبيــة   لهــود الــيت تبــذهلا  اجلاجلهــات الوطنيــة يف 

 وتعزيز العملية السياسية وتوفري فوائـد الـسالم وتعزيـز القـدرات             ألمنبصدد ا الشعوب  مطالب  
على أمهية التركيز املبكر على تعزيز القدرات الوطنية، وكفالة كوهنـا           أشدد  وجيب أن   . الوطنية
  . جمرد أساس للتملصت من استراتيجية استهاللية، وليساجزء
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، جيـب تركيـز جهـود       النـزاعات األطر اليت تعقب  وضعف  ونظراً ألمهية امللكية الوطنية       - ٨٩
عد فيه الدعم واإلرشاد من جملـس األمـن         ويف الوقت الذي يُ   . بناء السالم على الصعيد القطري    

ــاء الــسالم ومقــر األمــم املتحــدة       ــة بن ــة العامــة واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي وجلن واجلمعي
ــدان، ع     ــوطين  وعواصــم الــدول األعــضاء مــن األمــور اهلامــة، فــإن القــادة يف املي لــى الــصعيد ال

 الرؤيـة واالسـتراتيجية وصـنع       ة، هـم الـذين ميكنـهم أن يكفلـوا اسـتجاب            على حد سواء   والدويل
  .ّيرـالقرار استجابة فعالة لوقائع حاالت دائمة التغ

زايد أن تقـوم األمـم املتحـدة بـدور رائـد يف هـذا امليـدان، وذلـك                   ـمتـ وينتظر علـى حنـو        - ٩٠
برنـامج  وقد وضـعت    . لوطنية والدولية، وفيما بني اجلهات الدولية     بتيسري التعامل بني اجلهات ا    

لتعزيز إسهام األمم املتحدة يف استجابة تتسم مبزيـد مـن الـسرعة والفعاليـة يف الفتـرة الـيت                    عمل  
هــذا تعزيــز ودعـم أفرقــة القيــادة يف  برنــامج العمـل  وتـشمل عناصــر  .  مباشــرة النـــزاعاتتعقـب 

 الوطنيـة منـذ البدايـة، وحتـسني         ة وتعزيـز القـدر    ،راتيجي املبكـر  امليدان، وتشجيع االتساق االسـت    
النـــزاعات ، وتعزيــز سـرعة التمويــل يف أعقــاب  ومــستقرةقـدرتنا علــى تــوفري إمكانيـات ســريعة   

 ولكــي .وهــذه العناصــر تعــزز بعــضها الــبعض. املخــاطرحتمــل ومرونتــه وكميتــه وقدرتــه علــى 
  .برّمته العمل برنامجّين علينا تنفيذ ـُيكتب لنا النجاح يتع

وستكون األمم املتحدة دائماً من بني اجلهات العديدة املشاركة يف اجلهـود الراميـة إىل              - ٩١
مزيـة  دعم البلدان اخلارجة من احلروب وبالتـايل فهـي تعتمـد علـى شـراكات قويـة قائمـة علـى            

 الـيت تعقـب  والبنك الدويل هو مبثابـة شـريك اسـتراتيجي حاسـم يف الفتـرة األوليـة         . جلّيةنسبية  
 النـهوض بنـواحي القـوة لـدى     مـن أجـل  تفعيلـها  وإنين ملتزم بتعميق عالقتنا وكفالة     . النـزاعات
ولدى املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية أيـضاً أدوار سياسـية وأمنيـة واقتـصادية يف               . كل منها 

صـنع  الت الناشـئة يف جمـا   نـبين علـى شـراكاتنا     وجيـب أن  . مباشـرة النــزاعات   الفترة اليت تعقـب     
السالم وحفظ السالم والتنمية من أجل تـشجيع مـشاركة املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة              

  .يف بناء السالم
خطوة حامسـة للمـضي إىل األمـام يف حتـسني     برنامج العمل هذا وستشكل عملية تنفيذ      - ٩٢

 عوضـاً عـن كونـه    بدايـة هـذا الربنـامج   وميثـل  .  النــزاع الدعم الدويل املقدم للبلدان اخلارجة من     
. منظومــة األمــم املتحــدةيف إطــار وإنــين أتطلــع إىل املــضي قــدماً هبــذه اخلطــوات  . هنايــة للعمــل

  .بدون دعمهمبرنامج العمل هذا الدول األعضاء شركاء رئيسيني ال ميكن تنفيذ وأعترب 
. معينـة أساسـية   سياسـية   ظـروف   تـوفّر   برنـامج العمـل هـذا       ويقتضي النجـاح يف تنفيـذ         - ٩٣
 مــن جانــب اجلهــات الوطنيــة شــرطاً  ينيزام الــسياسـمــن اإلرادة وااللتــاحلــد األدىن عــد تــوفر وي

ظــروف  إىلالنـــزاع عــد تــوفّر بيئــة إقليميــة مواتيــة لتحويــل ديناميــات   وُي. مــسبقاً لبنــاء الــسالم 
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والـدعم الـدويل أساسـي أيـضاً ويقتـضي قيـام        .  الـضرورية  اقتصادية وسياسية سلمية من األمـور     
. عــضاء بتنــسيق مــساعدهتا ومــشاركتها مــن أجــل دعــم اجلهــود املتــسقة واملــستدامة   الــدول األ

، ســتكون قــدرة املنظمــة علــى تــشجيع   الــسياسية األساســيةمل يــتم تــوفري هــذه الظــروف   ومــا
  .استجابة متسقة وفعالة قدرةً حمدودة

ــه      - ٩٤ ــسالم واإلبقــاء علي وتواجــه اجلهــات  . وال توجــد حلــول ســريعة للمحافظــة علــى ال
إذا كـان اجملتمـع الـدويل،    أمـا   .  النــزاع  لوطنية حتديات سياسية وأمنية وإمنائية هائلة بعـد انتـهاء         ا

بقيادة منظومـة األمـم املتحـدة، علـى اسـتعداد لتـوفري اسـتجابة سـريعة ومتـسقة وفعالـة، ميكننـا                       
الوطنيــة بفرصــة أكــرب للمحافظــة علــى الــسالم وإرســاء أســس التنميــة   الفاعلــة تزويــد اجلهــات 

احلـرب يف أغلـب   هـم الـذين يـدفعون ضـريبة     بريـاء  ألالرجال والنساء واألطفـال ا  إن  . ستدامةامل
  .السالممثن أن نطلب منهم أن يدفعوا حنن وال يسعنا . األحيان

  


