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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

  *من جدول األعمال املؤقت) أ( ١٢٣البند 
        تعزيز منظومة األمم املتحدة

  اتيف أعقاب الرتاعة  املدنياتلقدرا    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
عــادة طائفــة واســعة مــن املطالــب امللحــة لبنــاء  اع الــرتالبلــدان اخلارجــة مــن تواجــه   

 نقـصا خطـريا يف القـدرة علـى تلبيـة االحتياجـات              تواجـه  غالبـا مـا      اواستدامة السالم، إال أهن   
العديـد مـن    قـام   و ذا التحـدي،  هبـ وقد اعتـرف اجملتمـع الـدويل        . ذات األولوية بسرعة وفعالية   

 خطوات لتحسني الدعم املقدم إىل البلـدان        ذااختباجلهات الفاعلة الثنائية واملتعددة األطراف      
إنـشاء آليـة موثوقـة      إىل  مل تـرق     هـذه اجلهـود الفرديـة     فـإن   ومـع ذلـك،     . الـرتاع املتضررة من   

عبئــة األمــم املتحــدة تكــافح لتتــزال   وال. الــيت ترنــو إليهــاساعدة املــوفعالــة لتزويــد البلــدان ب
يف و. اوســـيع وتعميـــق مهاراهتـــ، ودعـــم الفعاليـــات الوطنيـــة يف تهااخلـــربات املدنيـــة ونـــشر

  برئاسـة جـان مـاري غيهينـو،        فريق من كبار االستشاريني    قمت بتعيني ،  ٢٠١٠  مارس/آذار
 اتلقــدرلسابق لألمــني العــام لعمليــات حفــظ الــسالم، إلجــراء مراجعــة مــستقلة  الــوكيــل ال

 مـن    هبدف تقدمي اقتراحات ملموسة وعملية لتعزيز الـدعم املـدين          اتيف أعقاب الرتاع  ة  املدني
  .نيأجل السالم والتنمية املستدام
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إىل الـدول األعـضاء يف      ) A/65/747-S/2011/85 (نياالستـشاري فريق كبـار    وقدم تقرير     
لـدول  الـيت تتعلـق با  عـددا مـن التوصـيات    يقدم هو تقرير واسع النطاق    و. ٢٠١١فرباير  /شباط

نطـاق  واعترافـا مـين ب    . تحـدة األمم امل باجملتمع املدين و  منظمات  املنظمات اإلقليمية و  باألعضاء و 
جلنة توجيهية برئاسـة سـوزانا مـالكورا، وكيـل األمـني العـام للـدعم                قمت بإنشاء   هذا التقرير،   

  .امليداين، لقيادة املتابعة املنسقة للتقرير
 اتقــدرللستقل املــالســتعراض لألمــم املتحــدة مــن اهــذا التقريــر هــو أول اســتجابة  و  

واإلجـراءات  احلاليـة   ألمـم املتحـدة     منظومـة ا   يفنقطـة البدايـة     ل  وتتمث.  يف أعقاب الرتاع   ةاملدني
 بصفيت األمني العام لتعزيز الدعم الـذي تقدمـه املنظمـة      يواملمارسات اليت تقع ضمن اختصاص    

فعالــة مــع اللمــشاركة ل ا مــسبقاشــرط بيتنــاويعتــرب تــدبري شــؤون . الــرتاعللبلــدان اخلارجــة مــن 
 والشركاء يف اجملتمع املدين، وقبل كل شيء، البلدان الـيت           الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية   

ذلـك  .  هذا وحـده ال يكفـي لتحـسني الـدعم املـدين الـدويل              فإنومع ذلك،   . تناتطلب مساعد 
ــزام   أن  ــا الت ــدينا مجيع ــضال عــن    بل ــة، ف ــا الفردي ــود اســتعراض جهودن ــم ناشــراكاتجه ، يف دع

سـأركز علـى    ،  يف املراحل الالحقة  و. احلرمانالعنف و من  اجملتمعات احمللية والناس الذين عانوا      
مـن  ننشئها لكـي نـتمكن   ن، والشراكات اليت جيب أن    وضطلع به اآلخر  يالدور الذي جيب أن     
  .الرتاعتعزيز نوعية وكفاءة الدعم املدين بعد انتهاء القيام بشكل مجاعي ب

 زمنيـة    ذات األولويـة وجـداول      امللموسـة  وحيدد هـذا التقريـر جمموعـة مـن اإلجـراءات            
 املقبلـة الـيت هتـدف إىل حتـسني اسـتجابتها املدنيـة               عـشر  ينثلألمم املتحدة على مدى األشهر اإل     

  : اإلجراءاتوتشمل هذه. تصبح شريكا أفضل لآلخرينلو
،  على أفضل وجـه    القدرات الوطنية وتطوير  ستخدام  الوضع مبادئ توجيهية      )أ(  

  ستبعد املوردين احملليني؛تلشراء ال للتأكد من أن ممارسات االالزمة  اتتوجيهوضع الو
  ؛ة استراتيجي أقوى لعمليات التخطيط اجلديدتوجهإعطاء   )ب(  
   ونشرها؛يف جمال الشؤون اجلنسانيةإجراء استعراض لكيفية بناء اخلربات   )ج(  
شـراكات أقـوى،   بـشأن إنـشاء   الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية   استشارة    )د(  

   أفضل استفادة ممكنة؛ناقدراتيد من نستفللتأكد من أننا 
ربـط  لبث االحتياجات املدنية والقدرات املتاحـة و       اإلنترنت    على إنشاء موقع   )ـه(  

  ؛ على حنو أفضلاخلارجيةات قدرالقدمي مباحلكومات واألمم املتحدة 
ــة باستكـــشاف الطرائـــق   )و(   ــراد املقـــدماألتوســـيع نطـــاق نـــشر  الكفيلـ مـــن ني فـ

  ات األخرى؛احلكومات أو الكيان
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ــصيل   )ز(   ــات   اتلفجــولاحلرجــة اجملــاالت تف ــن أن جه ــدرات والتأكــد م  يف الق
  عمل مع الشركاء اخلارجيني للتصدي هلا؛تاألمم املتحدة ها عينتاليت تنسيق ال

يف األمانة العامة لألمـم املتحـدة       العامة  االت الطوارئ   حلمنوذج  السعي لوضع     )ح(  
  ؛لحاالت اليت تتطلب االنتشار السريعلاالستجابة الفعالة من  هالتمكين

احلركة التـشغيلية   يف امليدان لسرعة    األمم املتحدة   كفالة ممارسة كبار موظفي       )ط(  
  ؛مواملالية املوكلة هلم إلجناز والياهت

  هام؛املتطبيق مبدأ امليزة النسبية يف تأدية   )ي(  
بئـة اخلـربات الوطنيـة      ، علـى سـبيل املثـال تع       امليـدان جتريب هـذه األسـاليب يف         )ك(  

  .نطاق املشتريات احمللية يف جنوب السوداندراسة واإلقليمية، و
. وضــح أن الــسالم املــستدام هــو الــسالم الــوطينيقبــل كــل شــيء، فــإن هــذا التقريــر و  

حتـل حمـل ملكيـة اجملتمعـات الوطنيـة          أن  هـارات املفروضـة مـن اخلـارج         امللحلـول أو     ل ميكن وال
  .هدفنا النهائيتلك مبثابة جيب أن تكون نقطة االنطالق و. اهتادروق وقياداهتا ومؤسساهتا
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 مقدمة  - أوال  
املدنيـة  قـدرات   الإىل دعـم مـن      الـرتاع   اجلهود الوطنية لبناء وتوطيد الـسالم بعـد         حتتاج    - ١
 املرحلـة الـيت تعقـب    كما أكدت يف تقريري عـن بنـاء الـسالم يف          و. يف الوقت املناسب  وفعالة  ال

، جيب علينا اغتنام الفرصة الساحنة يف كـثري مـن           )A/63/881-S/2009/304 (نتهاء الرتاع مباشرة ا 
  الفوائــد املرجــوة مــنلتــوفري األمــن األساســي، وحتقيــقالــرتاع األحيــان يف فتــرة مــا بعــد انتــهاء 

علـى األخـذ بزمــام   القـدرات الوطنيــة  ب النـهوض الـسالم، وبنـاء الثقـة يف العمليــات الـسياسية، و    
 . السالم وإرساء أسس التنمية املستدامةبناءجهود 

ــوفري اجملتمــع الــدويل، وخاصــة األمــم املتحــدة،   علــى ملواجهــة هــذا التحــدي، فــإن  و  - ٢ ت
فعالية، أي املهارات واخلربات الالزمـة      السرعة و زيد من ال  الالزمة مب القدرات املدنية املتخصصة    

 القــانون، وتنــشيط االقتــصاد،   لــدعم الفعاليــات الوطنيــة يف ســعيها إىل إعــادة إرســاء ســيادة      
واســـتعادة اخلـــدمات األساســـية للـــسكان وتطـــوير القـــدرات الالزمـــة جلعـــل هـــذه املكاســـب  

عدم االسـتقرار   ويتسرب  . اخطر االنتكاس يف السنوات املبكرة للسالم مرتفع      ويعترب  . مستدامة
الـسالم واألمـن     روابـط قويـة بـني        ومثـة . زعزع اسـتقرار البلـدان اجملـاورة      يوالرتاع عرب احلدود و   

مـن  و. هي األبعـد عـن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            الرتاع  البلدان املتضررة من    و ؛والتنمية
يف ة املناســبة ، حنــن حباجــة إىل االســتثمار يف القــدرات املدنيــ نيأجــل الــسالم والتنميــة املــستدام 

 .مبكر وقت

 كيفيـة توسـيع وتعميـق       استعراض لتحليـل  إجراء   يف    بدأتُ ،استجابة هلذه الضرورات  و  - ٣
لبلـــدان اخلارجـــة مـــن ا لتنميـــة قـــدرات ةفوريـــاالحتياجـــات الجممـــع اخلـــربات املدنيـــة لـــدعم  

ــرتاع ــشاريني  ني يعــقمــت بت، ٢٠١٠مــارس /آذاريف و .ال ــار االست ــق مــن كب  برئاســة جــان  فري
. لمـستق استعراض  سابق لألمني العام لعمليات حفظ السالم، إلجراء        الوكيل   ال غيهينو، ماري
الــدول مــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة، يف املقــر ويف امليــدان، و مــع الفريــق تــشاور  دوقــ

ــدين واألوســاط األكادمييــة         ــة واجملتمــع امل ــات اإلقليمي ــاء الــسالم، واملنظم ــة بن ــضاء وجلن . األع
إىل رئيس اجلمعيـة العامـة ورئـيس جملـس األمـن            ) A/65/747-S/2011/85( الفريق    تقرير قدمُتو

ميثلـون  ؤها  أعـضا بتعـيني جلنـة توجيهيـة،       يف وقت الحق،    وقمت  . ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٢يف  
ــات  ــة      كيان ــم املتحــدة، للنظــر يف كيفي ــة األم ــن خمتلــف أحنــاء منظوم ــذ   م ــدما يف تنفي ــضي ق امل
 .نياالستشاريفريق كبار توصيات 

قـدرات  وجـود  أن : بعض املبادئ األساسـية إىل  فريق كبار االستشارينيتقرير  ويستند    - ٤
 القـدرات الوطنيـة الكامنـة يف        وضـرورة رعايـة    ؛حيـوي لبنـاء سـالم دائـم       هـو أمـر     دنية أقـوى    م

ــضررة مــن   ــدان املت ــرتاع؛البل ــستجيب للطلــب، ال   ال ــدويل جيــب أن ي ــدعم ال يكــون أن  وأن ال
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األمم املتحدة أن تكون أكثر استجابة ومرونـة وفعاليـة مـن حيـث             على   وبأن   ؛العرضبمدفوعا  
دعـم واسـع    مـا أعربـت عنـه الـدول األعـضاء مـن             وقـد شـجعين     . ا الـدعم  التكلفة يف تقدمي هـذ    

التركيـز علـى     يف التقرير علـى النـهج القـائم علـى الطلـب و             وكيدلتوعلى ا نطاق هلذه املبادئ،    ال
 . الفريقمن توصياتوالعديد  امليدان

إىل  ،ملواجهة هـذه التحـديات    نا حنتاج   أنب فريق كبار االستشاريني   تقييم   أتفق مع إنين  و  - ٥
املعروض من القدرات املتخصـصة     نطاق  توسيع  وبناء شراكات أقوى مع الشركاء اخلارجيني؛       

فيمـا  ، وخصوصا يف اجلنـوب العـاملي و  القدرات املتاحة ونشرها تحديد  بالقيام على حنو أفضل ب    
ثقافـة إداريـة   بنـاء   و؛لعمل معا عرب منظومة األمم املتحـدة لسبل أكثر فعالية ووضع  ؛بني النساء 

.  يف امليـدان   ةتغريملالحقائق  لالستجابة بسرعة وفعالية    من ا ممارسات جتارية متكن كبار معاوين      و
تحقيق هذه األهداف مـع االسـتفادة بـصورة أفـضل مـن             ويتماشى التوكيد الذي أواله الفريق ل     
 لبنـاء مزيـد مـن املـساءلة والـشفافية والكفـاءة             هرمستُـ الذي  األنظمة املوجودة بالفعل، مع النهج      

 .ألمم املتحدةيف اوالفعالية 

األولوية للتدابري اليت مـن شـأهنا جعـل األمـم املتحـدة      أعتزم إيالء    ،يف فترة والييت الثانية   و  - ٦
ــة وكفــاءة،   إحــدى  تمثــلوســوف ت. دارة التغــيريإل ي مــن خــالل برنــاجم ذلــك يف مبــاأكثــر فعالي

العديـــد مـــن مبـــادرات إن و. القـــدرات املدنيـــةن تنفيـــذ هـــذا التقريـــر عـــيف رئيـــسية ال اتسمالـــ
، واالسـتراتيجية العامليـة     الـرتاع بنـاء الـسالم يف أعقـاب        لمثل برنامج عملـي      (احلاليةاملتحدة   األمم

الراميـة إىل حتقيـق     جهودنـا   ولدعم امليداين، واإلطار االستراتيجي بشأن املـرأة والـسالم واألمـن،            ل
تنطـوي علـى إمكانيـة      ) ية الوقائيـة  الدبلوماسـ عـن   االتساق علـى نطـاق املنظومـة وتقريـري املقبـل            

تفعـل املبـادرات    وكـذلك   .  األساسي اذلك هدفه مل يكن   لو  و، حىت   ةاملدني قدراتنشر ال حتسني  
األمـم  والشراكة بـني    ،  ٢٠١١ البنك الدويل عن التنمية يف العامل     تقرير  دمة مع الشركاء، مثل     قامل

اعــات وبنــاء الــسالم، واحلــوار الــدويل املــوارد الطبيعيــة والرتبــشأن األوروبيــة واملفوضــية املتحــدة 
 .بشأن بناء السالم وبناء الدولة

فريـق كبـار    كيف ميكن لألمم املتحدة أن تستجيب لتقرير        أوضحت   ،التقريرهذا  يف  و  - ٧
 لتحـسني نوعيـة وسـرعة     القيام به ألمم املتحدة نفسها    الذي ينبغي ل   العمل    هو ما: االستشاريني

 القيــام بــه يف اومــاذا جيــب عليهــرتاع إىل البلــدان املتــضررة مــن الــ املقــدم وفعاليــة الــدعم املــدين
تطـوير  : خريطة طريق للعمل على ثالثة حماور رئيـسية هـي         وقمت بوضع   . شراكة مع اآلخرين  

 وبنـاء   ؛اعرتمـا بعـد انتـهاء الـ       يف مرحلة    تناستجابالكية يف   املالقدرات الوطنية وزيادة    املزيد من   
لتـأمني مـصادر   تعديالت الالزمة يف إطار منظومة األمـم املتحـدة     الشراكات اخلارجية وإجراء ال   
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 حلـاالت   خبفـة  سـتجابة  احلركـة التنظيميـة الالزمـة لال       سـرعة  وممارسـة    ؛القدرات املدنية املطلوبـة   
 .ال ميكن التنبؤ هبااليت اع رتبعد انتهاء ال ما

تـدخل  : فيـذ املبكـر   أولويـات التن  ، تـأيت    أوال. ردنا يف فئات خمتلفة   وإين أتوخى أن يقع       - ٨
الرؤساء التنفيذيني لكيانات األمـم املتحـدة الـيت تـوفر           سلطة  أو  يت  هذه املبادرات يف نطاق سلط    

يف هـذا التقريـر كيـف أنـوي متابعـة          وقـد بينـت     . للتـأثري علـى أرض الواقـع      ممكنـة   إمكانية  أكرب  
املـضي  ذرا قبـل     أكثـر حـ    ااألفكار اليت تتطلب تفكري   ويلي ذلك   . القصرياألجل  هذه األمور يف    
يف نطاق منظومة األمم املتحدة، والـبعض اآلخـر         األفكار  تندرج بعض هذه    و. قدما يف تنفيذها  

أعتـزم العـودة إىل     إين   و ؛ مـن أصـحاب املـصلحة      الـدول األعـضاء أو غريهـ      معروض علـى نظـر ا     
 املـسائل الـيت     ا،ريخـ وأ. زيد مـن التفـصيل يف وقـت الحـق         مبالدول األعضاء بشأن هذه األفكار      

تـستمر  وينبغـي أن    . جيري تناوهلا بالفعل يف عمليات اإلصالح األخرى يف إطار األمـم املتحـدة            
يف إطـار هـذه العمليـات، مـع تـسليط الـضوء علـى أمهيتـها بالنـسبة                  هـذه املـسائل     معظم  معاجلة  

 .دنيةاملللقدرات 

. اعالـرت ألمـم املتحـدة يف أعقـاب        ااسـتجابات   عرب خمتلـف    قابل للتطبيق   معظم خطيت   و  - ٩
االحتياجـات اإلنـسانية مـستمرة بـالتوازي مـع بدايـة االنتعـاش وبـرامج التنميـة،                  كانت   ماحيثو
 . مببادئ اإلنسانية والرتاهة واحلياد واالستقالليسترشدالعمل اإلنساين يظل سوف فل

  
 القدرات الوطنية   -ثانيا   

طــريا يف القــدرات واجــه نقــصا خت غالبــا مــا ، فإهنــااعرتاجملتمعــات مــن الــعنــدما ختــرج   - ١٠
اع رت بنـاء الـسالم يف أعقـاب الـ         عنريري  اكما شددت يف تق   و. السالم املستدام الالزمة لكفالة   

 جملـس األمـن وجلنـة       كمـا أكـد   و) A/65/354-S/2010/466( مشاركة املرأة يف بناء الـسالم        نوع
ولويـة يف    أ ها واسـتخدام  هـا حتديـد القـدرات الوطنيـة وتطوير      فإنه ينبغـي أن يكـون       بناء السالم،   
وهــذا ســوف يــساعد علــى تطــوير امللكيــة الوطنيــة الــيت ال غــىن عنــها لتحقيــق  . اعرتأعقــاب الــ

 .نيالسالم والتنمية املستدام

مـا بعـد    يف مرحلـة    وطنيـة   الؤسـسات   املدعـم   ويعتـرب   . ليست عملية تقنية  العملية  هذه  و  - ١١
اجملتمع املدين والقطـاع    إىل   تجاوز احلكومات فهو ي . عملية سياسية حمفوفة مبخاطر عالية    اع  رتال

هنــاك و. املــستويات دون الــوطين واحمللــي واجملتمعــي إىل املؤســسات الوطنيــة يتجــاوز اخلــاص و
تقـدمي مثـار الـسالم      بـني   واألول  يـوم   التوترات بني ضرورات البدء يف بناء القدرات الوطنية من          

 .يف وقت مبكر مثل اخلدمات األساسية
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لتـدخل  لدرات هـي عمليـة جيـب أن تبـدأ مـن األيـام األوىل                تنميـة القـ   فـإن   ومع ذلـك،      - ١٢
أن تتـصدى   األمم املتحدة ومجيع األطـراف الدوليـة الفاعلـة           يتعني على    حتدوهي مبثابة   دويل،  ال
 عــن طريــق ذلــك يف مبــاوبنــاء القــدرات،  تقيــيم القــدراتهــذه العمليــة شمل تــوجيــب أن . لــه

أن وعلـى الـرغم مـن    . رات، واستدامة القدراتالتدريب املوجه والتوجيه، واالستفادة من القد    
هناك حاجـة   فإن  تطوير واستخدام القدرات الوطنية،     بألمم املتحدة   عن قيام ا  هناك أمثلة كثرية    

شترك بــني املــعامــل الفريــق ال مــن داخــل األمــم املتحــدة، طلبــُتو. إىل اتبـاع هنــج أكثــر انتظامــا 
حبلـول  أن يقـوم    منـائي   امج األمـم املتحـدة اإل     برنالذي يرأسه   تطوير القدرات،   املعين ب الوكاالت  

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهيـة السـتخدام وتطـوير القـدرات الوطنيـة             بوضع   ٢٠١٢ عام
أدوات ملموسـة لتجهيـز     الستحداث  خطط  ووضع  اع،  رتما بعد ال  سياقات   أفضل يف    على حنو 

وينبغـي أن   . رصـد النتـائج   سـتراتيجيات و  االلقـدرات وتـصميم     ل اتفرق ميدانية إلجـراء تقييمـ     
 . النساء والشبابذلك يف مباتشمل هذه األدوات استراتيجيات تستهدف فئات معينة، 

عمليـة  ضرورة جتنب أي تأثري سليب على       يتمثل يف   ينبغي النظر فيه    وهناك جانب مهم      - ١٣
الثنائيـة  ملنظمـات الدوليـة و   إىل ا هجـرة األدمغـة مـن القـدرات احملليـة           ك الوطنيـة،    اتالقـدر تنمية  

األمـم املتحـدة مـع      سـتعمل   بـني اجلهـود الدوليـة،       االتـساق   من أجـل تعزيـز      و. على سبيل املثال  
إذا  نجح إال نـ ميكننـا أن    وال  . املهتمـة بـاألمر    مـع الـدول األعـضاء        احـوار وجتـري   البنك الـدويل    

 .تطوير القدرات الوطنيةعلى عمل معا تكانت مجيع األطراف الفاعلة الدولية الرئيسية 

 إيـالء املزيـد مـن       ، من األمهية يف اسـتراتيجيات تنميـة القـدرات         هنفسومما يتسم بالقدر      - ١٤
لمستوى دون الوطين، حيـث غالبـا مـا تكـون النتـائج أكثـر وضـوحا وأمهيـة للنـاس،                     لاالهتمام  

أوضـاع  هـذا أمـر حيـوي يف        و. نمية القدرات على املستوى الوطين    تميكن حتفيز جهود    حيث  و
 شـرعيتها   إىل تقـويض  عجز الدولة عن تقـدمي وظـائف أساسـية          يؤدي   كن أن  مي ، حيث االنتقال

 .خطرللتوطيد السالم تعريض ومصداقيتها، و

 ذ إىل حتقيق االستفادة القـصوى مـن القـدرات الوطنيـة منـ             نسعىأن  وبينما يتعني علينا      - ١٥
ــة،  ــاك  البداي ــإن هن ــدرإىل يف بعــض احلــاالت حاجــة   ف ــوفري اخلــربات  اتالق ــة لت ــة  الدولي  التقني
كفالــة  الدوليــة لاتالقــدراالســتعانة بيف حــاالت أخــرى، قــد يكــون مــن الــضروري و. الالزمـة 

أضـعف نظـم املـساءلة    قـد  اع الـذي طـال أمـده    رتالـ يكـون  احلياد والرتاهـة أو األمـن، أو حيـث          
سـتعادة  المؤقتـة  بديلـة  تـدابري  احلد الـذي أصـبح معـه مـن الـضروري اللجـوء إىل       والشفافية إىل  

تتــضمن النقــاط اســتراتيجية أوســع نطاقــا، عناصــر  أحــد وينبغــي أن تكــون هــذه التــدابري .الثقــة
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. )١(واضــحة املعــامللالنــسحاب اســتراتيجية واقعيــة و هــامــدة وجودالالزمــة لتحديــد  املرجعيــة
توازن صحيح وتسلـسل اسـتخدام      حتقيق  ىل  إمثل هذه االستراتيجيات احلاجة     تراعي  جيب أن   و

تعزيـز أهـداف    من أجـل    ) ةضعيفتزال   ال تلو كان وحىت  (الوطنية  درات  القاملساعدة الدولية و  
الــدعم جيــري كــل مــن  جيــب أن و. طويــلالاألجــل يف الــشرعية وامللكيــة الوطنيــة واالســتدامة  

 يف تنميـــة القـــدرات بـــالتوازي ملنـــع االعتمـــاد علـــى املـــوارد الدوليـــة عمليـــة الـــدويل املباشـــر و
 .الطويل األجل

 عمليـات  فيهـا الطـرق الـيت ميكـن أن تـسهم     بـني   مـن  نيوظفني الـوطني تدريب امل ويعترب    - ١٦
ومـن األمثلـة علـى      . األمم املتحدة حلفظ الـسالم والبعثـات الـسياسية اخلاصـة يف بنـاء القـدرات               

 بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور الـشرقية            الذي شرعت فيه  ، مشروع بناء القدرات     ذلك
قـــدمي خـــدمات مب الســـتعانةف وطـــين، وذلـــك با موظـــ٩٠٠تـــدريب أكثـــر مـــن ل ٢٠١٠ يف

وينبغـــي أن تـــسترشد هـــذه اجلهـــود    .  حيثمـــا أمكـــن ذلـــك  ني واإلقليمـــينيالتـــدريب احمللـــي 
اســـتخدام ويـــؤدي . بكـــر للبعثـــةامليف صـــلب التخطـــيط وإدماجهـــا  )٢(االحتياجـــات الوطنيـــةب

مــسامهة يف عمــل للمــوظفني الــوطنيني للاملتاحــة فــرص إىل زيــادة الاملــوظفني الفنــيني الــوطنيني 
وتتعـاون  . )٣(بنـاء الـسالم وبنـاء الدولـة    جمـال املهـام احلامسـة ل   البعثـات امليدانيـة وبنـاء قـدراهتا يف     

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغـريه         وإدارة الـدعم امليـداين،      مـع   إدارة عمليات حفظ السالم     
 ذلــك يف مبــاان، مــن هيئــات األمــم املتحــدة مــن أجــل تعبئــة اخلــربات الوطنيــة جلنــوب الــسود    

لتوظيـف  لمعـارض   تنظـيم    الشتات حيثما كـان ذلـك مناسـبا، مـن خـالل              اخلربات املوجودة يف  
أمهيـة  ال تقـل    و. تطـوعي األمـم املتحـدة علـى سـبيل املثـال           برنامج وطـين مل   يف البلدان اجملاورة، و   

لبنـاء  ة املبذولـ اجلهـود  تـشكل  ، حيـث    اليت ال توجـد فيهـا بعثـات       مثل هذه املبادرات يف البلدان      
أحـث  إين و.  مـن بنـاء الـسالم املـستدام    ا هامـ اجـزء  )٤(اعرتإدارة الـ مـن أجـل     القدرات الوطنيـة    

وإعـادة  ملـواطنني  عمليـات عـودة ا    الدول األعضاء علـى دعـم هـذه املبـادرات عـن طريـق متويـل                 
 .نيوطنيالوالربامج اليت تشجع على تنمية قدرات املوظفني إدماجهم 

_________________ 
تعمل منظمة األمم املتحدة للطفولة على وضع استراتيجيات لتنمية القدرات من أجل إرشاد براجمها يف جنـوب             )١(  

 .السودان، مع التركيز على النتائج واستراتيجيات االنسحاب
. األمـم املتحـدة املتكاملـة      ليـشيت وبعثـة      -  املوظفني الوطنيني أولويـة مـشتركة بـني حكومـة تيمـور            يعترب تدريب   )٢(  

والدورات التدريبية للبعثة ومرافقها مفتوحة للموظفني يف الـوزارات احلكوميـة وغريهـا مـن املؤسـسات الوطنيـة        
 .حسبما تسمح املوارد بذلك

 .دانكما يف حالة البعثة اجلديدة يف جنوب السو  )٣(  
ــم          )٤(   ــامج األم ــسياسية وبرن ــشؤون ال ــدعم إدارة ال ــع ب ــيت تتمت ــا ال ــسالم يف غان ــا يف اهلياكــل األساســية لل كم

 .اإلمنائي  املتحدة
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ــة  تجيــب أن و  - ١٧ ــة   كــون تنمي ــذ البداي ــدرات يف صــلب التخطــيط من ــد أســهمت  . الق وق
طـار  واإلتقيـيم االسـتراتيجي،   الاع، ورتاالبتكارات احلديثة مثل تقييم االحتياجات بعد انتهاء الـ      

األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة       عمل  تكامل واملبادئ التوجيهية املنقحة ألطر      املستراتيجي  اال
أمامنــا طريــق يــزال  ولكــن ال. ألمــم املتحــدةيف املتكامــل حتــسني التخطــيط اإســهاما كــبريا يف 

مــوظفي وجــود ، مــع ا قويــا ميــدانياشمل منظــورأن يــالتخطــيط املبكــر جيــب ذلــك أن . طويــل
 مـع اجلهـات الوطنيـة املعنيـة لتقيـيم األولويـات الوطنيـة               ونعملـ يبلـد   الاملتحـدة بالفعـل يف       األمم

وهذا مـا سيـساعد     . يف الشتات لقدرات املوجودة   ا ذلك يف مبا،  )٥(والقدرات الوطنية املوجودة  
ألولويـات واالحتياجـات الوطنيـة ولـيس عـن طريـق            با االتخطـيط مـدفوع   على كفالة أن يكون     

مـن املـوارد، وأن يستكـشف الفـرص املتاحـة السـتخدام              ذلـك    توافر املوظفني الـدوليني أو غـري      
فيه الكفايـة للتكيـف      مباباملرونة  طط  بد من أن تتسم اخل     وال. وتطوير القدرات الوطنية الكامنة   

لتكامـل  لوقد قرر الفريق التـوجيهي      . درجة متزايدة من امللكية الوطنية    بمع الظروف املتغرية، و   
وسـوف يـشمل    . ٢٠١٢تكامـل للبعثـة حبلـول عـام         املالتخطيط  لعملية  تنقيح املبادئ التوجيهية    

وسـيتم تـوفري    .  والتخطـيط والتنفيـذ     أمهية إشراك الفعاليات الوطنية يف مراحل التقيـيم        إبرازهذا  
 ذوجهـات النظـر والقـدرات الوطنيـة منـ         كفالـة مراعـاة     توجيه استراتيجي واضح بـشأن كيفيـة        

 .التخطيطمن عمليات البداية يف كل عملية 

ــدرات     - ١٨ ــة الق ــرأة    أن وينبغــي الســتراتيجيات تنمي ــا خاصــا الحتياجــات امل ــويل اهتمام ت
انتـهاء  بعـد   نتقالتعترب فترة اال ،شاركة املرأة يف بناء السالم   تقريري عن م  أكد  كما  و. اوقدراهت

 واختاذ خطـوات حنـو حتقيـق املـساواة      مااع حلظة حامسة إلعادة تقييم أدوار اجلنسني وقدراهت       رتال
املتحـدة بعـد    األمـم   العمل لدمج مبادئ املساواة بـني اجلنـسني يف ختطـيط            وجيري  . بني اجلنسني 

جنـساين  سـتعراض  الاألمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة دوريـا       عمل   وخيضع إطار . اعرتالانتهاء  
ــأثر رجعــي،   ــيم االحتياجــات يف    لوضــعت توجيهــات  وب تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين لتقي
 .اعرتمرحلة ما بعد ال

كفالـة  املبادئ التوجيهية ميكن أن تكون أدوات هامة، فإهنـا ال تبـدو فعالـة يف                ومع أن     - ١٩
. اعرتالـ انتـهاء  تنفيـذ الـربامج بعـد    يف تخطـيط و الاملـرأة يف  يف إدراج  املـرأة، أو     تلبية احتياجـات  

الـشؤون  ، ومـشاركة خـرباء    امللتزمـة واملقتنعـة   القيـادة فهي  ،  تأثريا إجيابيا العوامل اليت حتدث     أما
فعالــة الطــر األو) قطاعــات حمــددةذوي املهــارات املتعلقــة بوخاصــة ( يف وقــت مبكــر اجلنــسانية
ــة وســتقوم. للمــساءلة ــة األمــم ( األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة    هيئ هيئ
ســريع وفعــال مــن حيــث التكلفــة   باســتعراض  ٢٠١٢حبلــول منتــصف عــام  ) لمــرأةاملتحــدة ل

_________________ 
  .٤٦، الفقرة A/63/881-S/2009/304انظر   )٥(  
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يتـضمن  اع، رت ما بعـد الـ    أوضاعيف  نشرها  واجلنسانية    املتعلقة بالشؤون  اخلرباتتكوين   ةطريقل
أطـر  تعمل  أن  كفالة  لكبار املسؤولني   أدعو  فإين  باإلضافة إىل ذلك،    و. تهاتوصيات لزيادة فعالي  

سـتراتيجي علـى نطـاق      االطـار   اإلدمج األهداف واملؤشـرات مـن       على  لتخطيط  لاألمم املتحدة   
لتقـدمي دعـم أفـضل ملـشاركة املـرأة       ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملـس األمـن      باالستناد إىل   املنظومة  

 .يف بناء السالم

انـضمام  األمم املتحدة تعمل مع الدول األعضاء لتـشجيع         ما فتئت   ،  ٢٠٠٩منذ عام   و  - ٢٠
نــشر يف ، وتعــيني املزيــد مــن النــساء   يف بلــداهننالــشرطة الوطنيــةدوائــر  إىلاملزيــد مــن النــساء  

القــوات الدوليــة كجــزء مــن اجلهــود العامليــة الراميــة إىل زيــادة حــصة املــرأة يف عناصــر شــرطة    
 .٢٠١٤ائة حبلول عام  يف امل٢٠املتحدة إىل  األمم

وكانـت  .  لتعزيـز امللكيـة الوطنيـة      ا حيويـ  ادعم وظـائف احلكومـة األساسـية أمـر        ويعترب    - ٢١
 إدارة الـسياسات وحتديـد األولويـات        خصها فريق كبـار االستـشاريني بالـذكر،       األولويات اليت   

 إىل أمهيـة وجـود      ٢٠١١تقرير التنميـة يف العـامل       وقد أشار   . وتنسيق املعونة وإدارة املالية العامة    
النتـائج األوليـة السـتعراض    وتـضيف  . مؤسسات فعالة ألمـن املـواطنني والعدالـة وفـرص العمـل           

 شـؤون مـوظفي   ، إدارة   اعرت مـا بعـد انتـهاء الـ        سـياقات الدروس املستفادة من اإلدارة العامـة يف        
تــدابري اختــاذ إدارة اخلدمــة املدنيــة تــشمل وينبغــي أن . وقــدرات احلكومــة احملليــةاخلدمــة املدنيــة 

 . من خالل جمموعة متنوعة من احلوافزذلك يف مباإىل اجتذاب واستبقاء املوظفني، ترمي 

قــدرات تعزيــز الأكثــر مــن يتطلــب مــا هــو تعزيــز وظــائف احلكومــة األساســية بيــد أن   - ٢٢
لدولـة  تعمـل فيهـا ا  الطريقـة الـيت   من جمـرد   ة شرعيتهاكمودارة العامة واحل  اإلوال تستمد   . فنيةال

اختـاذ القـرارات،    طريقـة   :  مع اجملتمع  ا، ولكن أيضا من خالل تفاعله      فحسب من الناحية الفنية  
بنـاء الثقـة بـني      ويعتـرب   . الدولـة مع  سكان  تعاون ال  يةاملوارد والسلع العامة، وكيف   توزيع   يةوكيف

 لتجنـب  ا حامسـ امن خالل املشاركة يف صنع القرار وإيصال فوائد السالم أمـر    والسكان  الدول  
لبنــاء  الالزمــة علــى تعزيــز القــدراتاملبكــرة املــشاركة الدوليــة تركــز جيــب أن و. اعرتدد الــجتــ

 ا ضـروري  االتمويـل الكـايف مـن الـدول األعـضاء أمـر           كمـا يعتـرب     . الدولـة واجملتمـع   العالقات بني   
 .األمم املتحدة يف هذه اجملاالت من  وميكن التنبؤ هباة فعاللتحقيق استجابة

 ونالـدولي املوظفـون   يتواجدينبغي أن  بأنه  يف تقريره،   ار االستشاريني   ويوصي فريق كب    - ٢٣
األمـر يف  لـدينا خـربة يف هـذا        و.  داخل املؤسسات الوطنية   ماديااع  رتالانتهاء  ما بعد   أوضاع  يف  

مـوظفي  ندرس خيـارات اشـتراك املـوظفني املـدنيني مـع      حنن اع ورتالانتهاء ا بعد عدة مل أوضاع  
تقيـيم مـا إذا كانـت       ولـدى   . )٦(ديدة يف جنـوب الـسودان     البعثة اجل يف  واحد  احلكومة يف موقع    

_________________ 
 .٢٢، الفقرة )٢٠١١( ١٩٩٦انظر قرار جملس األمن   )٦(  
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، ينبغـي النظـر يف مـدى القـدرة االسـتيعابية            ومىت يكون مناسـبا   ،  امناسبأمرا  املشاركة يف املوقع    
 ،)٧(احلفـاظ علـى الرتاهـة يف تقـدمي املـساعدة الدوليـة       يف ضرورة   للمؤسسات الوطنية، وكذلك    

ن واملوظفـ أكـان   نـسان واإلبـالغ عنـها، وأمـن املـوظفني، سـواء             حقـوق اإل  رصـد حالـة     ة  يوفعال
لعامـل  للفريـق ا  ينبغي  و. توفري اخلربة التقنية  عن   عن التوجيه ونقل املعرفة أو       نين مسؤول والدولي

بــشأن يف مبادئـه التوجيهيـة املـشورة    أن يـدرج  تنميـة القــدرات  املعـين ب شترك بـني الوكـاالت   املـ 
 .)٨( على التجربة السابقةموقع مشترك، بناءاالشتراك يف 

األثــر االقتــصادي نطــاق ع يقــد تنطــوي مــشتريات األمــم املتحــدة علــى فــرص لتوســ  و  - ٢٤
املــشتريات احملليــة كـبرية بالفعــل يف بعــض البلــدان  و. امليــدان يف ألمــم املتحـدة ااإلجيـايب لوجــود  

حلقـات  ك الـدول  يف تلـ تعقـد  و. مثل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وليربيـا     اخلارجة من الرتاع    
أرجـو مـن البعثـات    و. املـشتريات  مـن   األمم املتحدة باحتياجات  بالغ األسواق احمللية    دراسية إل 
اسـتدراج عـروض الـشراء      عمليـة   املوردين احمللـيني يف     إلدراج  بذل كل جهد ممكن     أن ت امليدانية  

الم ، سوف أطلب من عمليات حفـظ الـس  ٢٠١٢ابتداء من عام   و. الصادرة عن األمم املتحدة   
ــوم  تقـــدمي معلومـــات عـــن أثرهـــا االقتـــصادي احمللـــي ومـــسامهتها يف       ببـــشكل دوري أن تقـ

 .االقتصادات احمللية

العـاملي برنـامج    األغذيـة   برنـامج   فإن لـدى    ربامج،  اللصناديق و  وا وكاالتللأما بالنسبة     - ٢٥
ــشتريات ل ــلم ــشيطسعى لتي ــزارعني      ن ــن صــغار امل ــشراء م ــق ال ــن طري ــي ع ــاع الزراع  ؛)٩( القط
مـن  نـسبة كـبرية متزايـدة مـن اإلمـدادات           ) اليونيـسيف (األمم املتحدة للطفولة    شتري منظمة   تو

الـسلع واخلـدمات احملليـة مـن خـالل          بشراء  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     يقوم  السوق احمللية، و  
الــيت تراعــي ظــروف املــشتريات احملليــة تــساعد ميكــن أن و. عطــاءاتالتبــسيط عمليــات تقــدمي 

خـالل االنتعـاش    منـها   املرحلة اإلنسانية علـى إقامـة الـشراكات الـيت ميكـن االسـتفادة                يفالرتاع  
 .اعرتال بعد انتهاء

ــق    - ٢٦ ــد وميكــن حتقي ــشراء مــن دون    املزي ــائم لل اإلخــالل يف حــدود اإلطــار التنظيمــي الق
 تاتوجيهـ السوف تصدر إدارة الـشؤون اإلداريـة        و. الشفافية واملنافسة الدولية ومعايري اجلودة    ب

حبيـث ميكـن أن تكـون الطلبـات     وحبيث ال تستبعد ممارسات الـشراء املـوردين احمللـيني،      الالزمة  
_________________ 

ــاالت اإل      )٧(   ــسبة للوك ــة خاصــة بالن ــذا بأمهي ــسم ه ــاد      يت ــة واحلي ــادئ الرتاه ــتجابتها إىل مب ــستند اس ــيت ت ــسانية ال ن
 .واالستقالل، مما قد جيعل اشتراكها يف موقع واحد أمرا غري مناسب

على سبيل املثال، جهود اليونيسيف لنقل املعارف واملهـارات يف القطـاع الـشمايل يف أفغانـستان والـدعم الـذي                    )٨(  
 .يبال وإىل اللجنة االنتخابية يف ليربيانإىل برامج املعونة يف يقدمه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

من خالل مبادرة شراء األغذية دعما للتقدم، اشترى برنامج األغذية العاملي الذرة من جنوب الـسودان إلمـداد                    )٩(  
 .لوسطى إىل جنوب السودان باألغذيةالنازحني الكونغوليني والالجئني من أفريقيا ا
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لمــشاريع  لذلــك يف مبــا، نيقــدر اإلمكــان جلعلــها أكثــر ســهولة ملقــدمي اخلــدمات احمللــي  جمــزأة 
ــائعني  إعــادة النظــر يف الــصغرية، وحبيــث ميكــن   ــة للب ــاملعــايري املالي ــتمكني الــشركات امل ؤهلني ل

حـد  يتمثـل أ  و. نطاق املـشتريات احملليـة يف جنـوب الـسودان         ندرس  حنن  و. املنافسةمن  رية  الصغ
دعم الشركات الـصغرية لتقـدمي عطـاءات لعقـود          باملنظمات غري احلكومية    يف قيام   االحتماالت  

 .وجود هلا ، أو املساعدة على إنشاء شركات صغرية، حيث ال)١٠(خدمات الصيانة والدعم

شتريات ملـ  احلاليـة اسـتعراض العمليـات     القيـام ب  دارة الـشؤون اإلداريـة       من إ  وقد طلبتُ   - ٢٧
العقبـات  عـرف علـى     تل، لتحليل حاالت قطرية خمتارة ل     ٢٠١٢األمم املتحدة وإجراءاهتا يف عام      

ــة ومــا إذا كــان ميكــن التــصدي هلــ     ــادة املــشتريات احمللي  ضــمن ذه العقبــاتالــيت حتــول دون زي
. )١١(الالزمـة التنقيحـات  بتبعا لذلك   التوصية  تكارات احلديثة، و  لتقييم االب و،  اإلجراءات احلالية 

 .ماثلة يف الوكاالت والصناديق والربامجاملبتكارات االوأنا أؤيد 
  

 القدرات املدنية الدولية   -ثالثا   
بشكل  ةالدولية  لقدرات املدني التعبئة  فريق كبار االستشاريني    وميكن النظر إىل توصيات       - ٢٨

أفـضل مـن    علـى حنـو     االستفادة من القدرات اخلارجيـة      : ث دوائر متحدة املركز   ثالكأكثر فعالية   
 عـرب األمـم املتحـدة       اتقـدر التعزيز  وشراكات مع كيانات غري تابعة لألمم املتحدة؛        إقامة  خالل  

ا جمال الـشراكات اخلارجيـة نطاقـ      ويتيح  .  العامة  والتغيري داخل األمانة   فيما بينها؛ وقابلية التشغيل   
 .هج املبتكرة اليت ميكن أن حيقق قدرا أكرب من االستجابة على أرض الواقعلنخاصا ل

  
شــراكات مــع كيانــات غــري تابعــة     إقامــة : االســتفادة مــن القــدرات اخلارجيــة     -لف أ  

 املتحدة  لألمم
اع رتكــبري مــن تــدخالت األمــم املتحــدة يف البلــدان املتــضررة مــن الــ    العــدد يتطلــب ال  - ٢٩

وتـشمل هـذه    . املتخصصة على حنو متزايـد    ة  املدنيالقدرات  ، املزيد من    واتساع وتعقيد والياهتا  
على سبيل املثال، إقامة شراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص             (“متخصصة”القدرات مهاما   

، فـضال عـن اخلـربة الفنيـة         )التحقيـق يف   سيادة القـانون مثـل اخلـربة         يف جمال  متخصصة   اأو مهام 
يف لبلـد أو منطقـة مـا، مثـل العدالـة التقليديـة أو اخلـربة             النـسبة   باليت قد تكون فريدة من نوعها       

العثـور علـى هـذه اخلـربة ومـلء          ويـتعني علـى األمـم املتحـدة مـن أجـل             . مكافحة القرصنة جمال  
_________________ 

 .وأفغانستان -املثال، كما فعلت مؤسسة مكاسب السالم يف تيمور ليشيت على سبيل   )١٠(  
فإذا كانت املشتريات احمللية تؤدي إىل تركيز الثروة بأيدي . ينبغي أيضا النظر يف األثر السياسي للشراء حمليا        )١١(  

يف أي جمتمـع خـارج   القلة املتنفذة، فإهنا قد تؤدي بشكل غري مقصود إىل تفـاقم انعـدام املـساواة والتـوترات               
 .من الرتاع
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بـني   سـيما فيمـا    ، ال قـدرات تنوعة لل املصادر  املاستكشاف املزيد من    أن تقوم ب  الثغرات احلالية،   
 .شراكات فعالة مع مقدمي اخلدمات احملتملنيإقامة ملي، واجلهات الفاعلة من اجلنوب العا

 ،يف القيـام بـذلك    و. أولويـة لفتـرة واليـيت الثانيـة       أمرا ذا   بناء هذه الشراكات    سيكون  و  - ٣٠
إقامـة  فـرص   جيب أن تكـون     : الوصول والشمول إمكانية  أوال،  . بادئببعض امل سترشد  أسوف  
وينبغــي أن . تملني مــن مجيــع املنــاطق جديــدة واضــحة ومتاحــة جلميــع الــشركاء احملــ اتشــراك

، الـيت تقـدم جمموعـة متزايـدة مـن      االنتقاليف التغيري أو احلديثة التجربة ذات  البلدان  هذا شملي
 التعـرف علـى  كننـا مـن    ميينبغي هلذا النـهج أيـضا أن        و. )١٢( منها ذات الصلة لالستفادة  ات  اخلرب

 .يهامزيد من القدرات يف أوساط النساء والوصول إل

 ةاعـات، حنـن حباجـة إىل قـو        رت، من أجل تلبيـة احتياجـات البلـدان املتـضررة مـن ال             اثاني  - ٣١
علـى  تنـشر  قـدرات إضـافية   بمـوظفي األمـم املتحـدة    بإمكاهنا أن ترفـد  نطاق أوسع ذات عاملة  

غـري  الكيانـات   طلـب مـن احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة و            وبنـاء علـى     أساس مـرن    
 بالفعل وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا         هتطبقالذي  هلذا النهج،   ينبغي  و. احلكومية

ــة العامــة،    ــوائم وبعــض أجــزاء مــن األمان ــدينا بــشكل وثيــق مــع   كــوين تأن ي ــة ل القــوى العامل
لــدول األعــضاء أيــضا فرصــا متزايــدة لتــوفري القــدرات يتــيح لوســوف . االحتياجــات التــشغيلية

حتقيـق أفـضل    كفالـة   تشاور مع الـدول األعـضاء ل      نسوف  و. تحدةاملدنية يف شراكة مع األمم امل     
أشـجع الـدول األعـضاء واملنظمـات        إين  و. استفادة ممكنة من قـدرات خمتلـف البلـدان واملنـاطق          

 .لى املشاركة بنشاط يف هذه املشاوراتعاإلقليمية 

الالزمة ق  العمل على األدوات والطرائ   بالواسع،  السياسايت  ضمن هذا اإلطار    وقد بدأنا،     - ٣٢
 كخطـوة أوىل،    ،أعتـزم وإنـين   . أكثـر فعاليـة مـن خـالل الـشركاء اخلـارجيني           بـصورة   نشر  اللدعم  

. العرض والطلب، اليت ميكن تطويرها تدرجييا يف ضوء اخلـربة املكتـسبة       بني  لربط  لأدوات  جتريب  
 علـى عبـارة عـن موقـع     املدنيـة، وهـي    اتلقـدر ل “سـوق افتراضـية   ”وقد بدأ العمـل علـى تطـوير         

اعد احلكومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة         ممـا يـس   االحتياجات والقدرات،   يعلن فيه عن    إلنترنت  ا
علـى  يف امليدان األمم املتحدة   ربط  و إليها   تاجحتلعثور على املوردين احملتملني للقدرات اليت       على ا 

امة إلقوحدة  املطرائق  عن ال معلومات  املوقع  وفر  يوسوف  . قدمي القدرات اخلارجية  مبحنو أفضل   
قدرات الشركاء دون إعـادة اختـراع       إىل  ، حبيث ميكن لألمم املتحدة الوصول بسرعة        اتشراكال

 سواء داخـل منظومـة األمـم املتحـدة          -املوجودة   يف نشر القوائم     كما سيبدأ . العملية يف كل مرة   
_________________ 

على سبيل املثال، خربة إندونيسيا يف جمال الوساطة؛ وخربة بلدان أمريكا الالتينية يف معاجلة العنـف واجلرميـة يف       )١٢(  
املناطق احلضرية؛ وخربة بنغالديش يف تعزيـز مـشاركة املـرأة يف جمـاالت كاالئتمانـات البالغـة الـصغر واألنـشطة                 

 . ؛ وخربة جنوب أفريقيا يف جمال االنتخابات والوساطة يف بورونديالصحية اجملتمعية
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ائم وقـ ال وتعزيـز كفاءهتـا مـن خـالل متكـني مـديري             -تلك اليت تدار من قبل جهات خارجية         وأ
يف الوقـت   اليت يكثر عليها الطلب     فهم اخلربات واملهارات    ومن   البعض،   مالتواصل مع بعضه  من  

 .الراهن بشكل أفضل

االتصال بشكل أفضل مع الشركاء اخلـارجيني عمليـة معقـدة           املتمثل يف   اهلدف  ويعترب    - ٣٣
تقـدم مبكـر   إحـراز  لكفالـة   و. وحـده  اإلنترنـت    إنـشاء موقـع علـى     وهامة لن تتحقق من خـالل       

ولوية، حنن بـصدد إعـداد فريـق صـغري يف حـدود املـوارد املتاحـة يف                  ذي األ لتحقيق هذا اهلدف    
فريـق  السـيقوم   و. يف التنفيـذ  يـتعني التـصدي هلـا       التحديات الرئيـسية الـيت      للتعرف على   البداية،  
شراكات الـ ترتيبـات قانونيـة موحـدة جلعـل         اختـاذ   ، و اتالـشراك  إلقامـة    طرائق الالزمـة  بوضع ال 
التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي،              تعزيـز   ألجل أكثر فائدة وتـشجيع      طويلة ا 

القـدرات  حوار عن كثب مع الدول األعـضاء بـشأن املطالـب املتطـورة ومـصادر                الدخول يف   و
 . أدناهةوضحامل

طرائــق متكــني الــشركاء مــن العمــل معــا بــسهولة، وهــي متاحــة جمانــا جلميــع  وتعتــرب   - ٣٤
 لتوســيع نطــاق نــشر اضــروري، أمــرا تملني وتعمــل ضــمن إطــار سياســة واضــحةالــشركاء احملــ

 علـى حــد  أفراد أو مجاعــاتكـ ،  األخــرى مــن احلكومـات أو مــن الكيانـات  نيفـراد املقـدم  األ
 طلبــات التوريــدمثــل (األمــم املتحــدة بالفعــل منــذ فتــرة طويلــة طرائــق فعالــة   ولــدى . ســواء

ــاهم  ــذكرات التف ــيت ) وم ــنظمال ــراد ا ت ــشر األف ــدعم     ن ــوفري ال ــشرطة وت ــراد ال ــسكريني وأف لع
تخــصص مــن الــدول األعــضاء لعمليــات حفــظ الــسالم، فــضال عــن مــذكرات    املاللوجــسيت 

إدارة الـشؤون اإلداريـة     وسـتأخذ   . )١٣(نسانيةاإلألغراض  االحتياطيني ل ألفراد  التوفري  التفاهم  
القـدرات  نشر  تشمل  الطرائق لكي   توسيع نطاق هذه    الكفيلة ب سبل  الزمام املبادرة يف تطوير     

 يف احلاالت اليت حتتاج إىل جمموعات من املـوظفني املتخصـصني ملبـادرات             ذلك  يف  مبا،  ةاملدني
الوكـــاالت يف  الـــدروس املـــستفادة واالنتفـــاع مـــنحمـــددة، أو الـــيت تتطلـــب خـــربة إقليميـــة 

األمـم  مـن خـارج     مـن هـذا القبيـل مـع شـركاء           عمليات نـشر    والصناديق والربامج يف ترتيب     
 .مراقبة اجلودة واملساءلةقضايا  ما يتعلق بذلك  يف  مباتحدة، امل

 لتوسـيع نطـاق نـشر       وسـائل غـري الطرائـق احلاليـة       باإلضافة إىل ذلك، قد تكون هناك       و  - ٣٥
ما هـو ممكـن    نا نكون قد أوضحوعندما.  من احلكومات أو الكيانات األخرى     نيفراد املقدم األ

، قـد أعـود إىل   صـالحياهتا احلاليـة  استفادة كاملـة مـن   ت العامة قد استفاد األمانة  بعد أن تكون    
 .السياسات ذات الصلةالستكمال قترحات مب ٢٠١٢اجلمعية العامة يف عام 

_________________ 
 .كمجمع اخلرباء الذي ميكن ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع االتصال به من أجل خدمات إزالة األلغام  )١٣(  
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زيـادة االسـتثمار    علـى   ومراكـز التـدريب     املقررة  قوائم  الأشجع الدول األعضاء و   إين  و  - ٣٦
 املوجودة بالفعل أعـضاء مـن   تضمن العديد من القوائموي. يف تنمية القدرات يف اجلنوب العاملي   

مـن  ممولـة   قد تكون   ة   املدني اتقدراملتصلة بال بعض الشراكات   أن  يف حني   و. الشمال واجلنوب 
 ذلـك  يف مبـا لتمويـل،   لخيـارات أخـرى   ينبغي استكشاففإنه ، توكاالالميزانيات البعثات أو  
 اجلنــوب مــن  القــدراتحتــسني التواصــل بــني مقــدميأن يــؤدي وميكــن . الــصناديق االســتئمانية

 فرص جديدة للتعاون بـني بلـدان        على التعرف على  املساعدة  امليدان إىل   األمم املتحدة يف    بني  و
  بالفعـل تاجلنوبيـة نفـسها قـد واجهـ    اليت قد تكون احلكومات    يف املناطق    ذلك يف مبااجلنوب،  

املـدين،  أو منظمـات اجملتمـع   التفـوق  شراكة مع مراكز  وتتيح ال . )١٤( وتصدت هلا  حتديات مماثلة 
 .)١٥(سيما تلك املوجودة يف اجلنوب، مدخال الستغالل هذه القدرات وال

مبـادرة اهليئـة    ككما أشجع الدول األعضاء علـى استكـشاف فـرص التعـاون الثالثـي،                 - ٣٧
 لتعزيز القدرات يف جنـوب الـسودان، بـدعم          ،تنمية على سبيل املثال   بالاحلكومية الدولية املعنية    

حكومـة جنـوب الـسودان      ستـضع   حدة اإلمنائي والنـرويج، والـيت مبوجبـها         من برنامج األمم املت   
موظفي اخلدمة املدنيـة مـن الـدول األعـضاء يف اهليئـة يف وظـائف رئيـسية يف جنـوب                     من   ٢٠٠

هذا املشروع هو أيضا مثال على التعاون بني بلدان اجلنـوب، حيـث أن       و. السودان ملدة عامني  
 .جنوب السودان سوف تستمر يف دفع رواتبهمإىل  موظفيها املدنينيوفد البلدان اليت ت

ســتفادة مــن متطــوعي األمــم    زيــادة اال امليــدان علــى  يفكبــار املــديرين  أشــجع إين و  - ٣٨
 وخاصـة  يف بنـاء القـدرات الوطنيـة،         -اجلنوب العـاملي    إىل  يف املائة منهم     ٨٠ ينتمي   - املتحدة

، اتبكـر للبعثـ  املالتخطـيط  إىل واجملتمـع احمللـي، وضـمهم    العامـة احملليـة   علـى مـستويات اإلدارة   
 األمم املتحدة مـع برنـامج األمـم املتحـدة           ومتطوعيعمل  سيما يف العمليات املتكاملة حيث       وال

يف جنـوب الـسودان،    اإلمنائي وغريه من شركاء األمم املتحدة يف بناء املؤسسات الوطنيـة كمـا      
تنفيــذ علــى مــع برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة  مــة العاســتعمل األمانــة و. علــى ســبيل املثــال

برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة،     والـدعم امليـداين     بـني إدارة    توصيات التقييم األخـري للـشراكة       
االســتعانة مبتطــوعي  وني الــوطنيملــوظفنيازيــادة التركيــز علــى ســبيل املثــال، علــى بنــاء قــدرات ب

ألمـم املتحـدة    افـرق   إىل  املتطوعني  زيد من هؤالء    ملنشر االستراتيجي   ني وال وطنيالاألمم املتحدة   
سـتقوم  ،  ٢٠١٢ يف عـام  و. القطرية والبعثات السياسية خالل فترات السلم والتنميـة واالنتقـال         

_________________ 
لدعم التـدريب القـانوين     كاملشاريع الربازيلية للتنشيط االقتصادي يف أنغوال، أو شراكة جنوب أفريقيا مع أملانيا               )١٤(  

 .والقضائي يف جنوب السودان
 بوضـع قائمـة للخـرباء املـدنيني لنـشرهم يف      “إيغـارايب ”على سبيل املثال، تقوم املنظمة الربازيليـة غـري احلكوميـة            )١٥(  

عمليــات حفــظ الــسالم، بــدعم مــن حكومــات الربازيــل وكنــدا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا    
 .ةالشمالي
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إدارة الـــدعم امليـــداين وإدارة الـــشؤون الـــسياسية وبرنـــامج متطـــوعي األمـــم املتحـــدة بـــإجراء   
مــن متطــوعي األمــم املتحــدة يف كاملــة عــدم االســتفادة الاســتعراض ملتابعــة التحقيــق يف ســبب 

 .البعثات السياسية واقتراح كيفية حتسني هذه املشاركة
  

 قابلية التشغيل املتبادل بينهاعلى نطاق املنظومة والقدرات   - باء  
مـن  النطـاق املطلـوب      يف تـوفري     املنظومـة يشارك العديد من كيانات األمم املتحدة عرب          - ٣٩

تكــون الـذين  ن، والــشركاء الوطنيـ وحيتـاج  . اع املعقـدة رتمـا بعـد الــ  القـدرات املدنيـة يف بيئــات   
 االســتراتيجية تنيمــن النــاحيمتماســكة األمــم املتحــدة أن جيــدوا اســترتفت، م عــادة قــد مــوارده

ــرغم مــن الطــابع    ــى ال ــشغيلية، عل ــات وهياكــل  ملختلــف نفــصل املوالت ــهاوواليإدارهتــا الكيان  ت
 .هاومصدر متويل

التوظيف والتعـيني اختالفـا كـبريا    ختتلف أنظمة ، نياالستشاريكبار كما الحظ فريق    و  - ٤٠
بـسهولة  أن يقـوم    األمم املتحـدة    من كيانات   كيان  ذلك أنه ليس بوسع أي      . عرب األمم املتحدة  

صناديق الـ وكـاالت و المعظـم  فـإن  باإلضافة إىل ذلك، و. املنظومةنشر أفراد من جزء آخر من      ب
 مـن  أزمـة أي   يف   منـشره ني ل  مـن اخلـرباء املـدنيني املتخصـص        اقـوائم خاصـة هبـ     ب حتـتفظ ربامج  الو

. بــشكل خمتلــف وغــري قابلــة للتــشغيل املتبــادل بــسهولةبيــد أن هــذه القــوائم مكونــة . األزمــات
الــيت ميكــن العثــور علــى  طائفــة واســعة مــن اخلــربات  حتتــاج إىل العمليــات امليدانيــة ونظــرا ألن 

يف مجيــع أحنــاء قــوائم تكــون الينبغــي أن فإنــه ة، هــا يف مجيــع أحنــاء منظومــة األمــم املتحــدمعظم
 .مشتركا بني اجلميع امورداملنظومة 

خطـوة أوىل حنـو     مبثابـة   املـذكور أعـاله      اإلنترنـت    علىالقدرات املدنية   وسيكون موقع     - ٤١
حقيقيـة، سـوف يكـون      قدرة تـشغيلية تبادليـة      إنشاء  بيد أن   . التعاون على نطاق املنظومة   تعزيز  

ــر تع ــة أكث ــة فريقــ وتقــود . قيــداعملي  بــني الوكــاالت لتحديــد  ا مــشتركاإدارة الــشؤون اإلداري
،  هبـا  الـصلة يلقوائم املوجـودة والتـدريب ذ     باجرد  إعداد   ذلك يف مبا تدابري،   ه من يلزم اختاذ  ما
وضـع   ذلـك  يف مبـا ( وحتليل اخليـارات     ات، وحتديد الفجو  القوائمللمشاركني يف   الدنيا  عايري  املو

مـع  وسـيقوم الفريـق، بالتعـاون       ). الـسريع صـدار   تقاسم التكاليف وطرائـق اإل    ، و ة مشترك قائمة
 .٢٠١٢اخليارات حبلول عام عن تقرير ، بتقدمي شبكة املوارد البشرية

نظــام تبــادل نطــاق ع يالعمــل بــشكل منفــصل يف إدارة الــشؤون اإلداريــة لتوســوجيــري   - ٤٢
املعمـول بـه   ) الطوعية للتبادل الشبكي  ة  بادرامل(الصناديق والوكاالت والربامج    ليشمل  املوظفني  

مـن  كيـان   التـابعني ل  املـوظفني   نـشر   إزالة العقبات اليت تعيق     بملتزم  وإين  . حاليا يف األمانة العامة   
ولويــة يف فتــرة حيظــى باألالتنقــل وســيبقى  تعيينــهم يف كيــان آخــر؛ألمــم املتحــدة أو كيانــات ا

 .والييت الثانية
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 مم املتحدة األمانة العامة لألداخل   -جيم   
وجيـري  املوظفني،  تزويـدها بـ   بعثات األمم املتحدة والعمليات امليدانيـة و      جيري التخطيط ل    - ٤٣

حماولـة  ويعـين االجتـاه إىل   . نـشرها مـن بـني مـوظفي األمانـة العامـة      و ةاملدنيـ تعيني معظم القدرات    
يف توظيـف املباشـر     لعثور على مجيع القدرات الالزمة بني موظفي األمانة العامـة أو مـن خـالل ال               ا
  .بسرعة كافيةة املناسبة قدرات املدنياليف توفري يف معظم األحوال فشل سنأننا العامة، ألمانة ا

تعزيز شراكاتنا اخلارجية واحلصول على مزيـد مـن املـوارد مـن             فإن  ،  هيف الوقت نفس  و  - ٤٤
املـوظفني  عـيني   تهبـا ب  نقـوم   حتسني الطريقة اليت    عن  مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة ليس بديال        

االبتعـاد عـن    الوضـع ضـرورة     األساسـية لتحـسني هـذا       ومـن األمـور     . يف األمانة العامة  وإدارهتم  
التوظيـــف مـــن إدارة املـــوارد البـــشرية  احتياجـــات ختلـــفمباســـتخدام عمليـــة واحـــدة للوفـــاء 

 .والتنسيب والترقية

الالزمـة  تـدابري   الدة الختـاذ     العديـد مـن املقترحـات املفيـ        ويقدم فريق كبار االستشاريني     - ٤٥
املقترحـات  يف حني أن بعـض هـذه     و. وظفنيباملبعثاهتا  تزويد  لتحسني قدرة األمم املتحدة على      

املـوظفني وإدارة   عايـة    التنقـل ور   ذلـك  يف مبـا العديـد منـها،     فـإن   مزيـد مـن الدراسـة،       حيتاج إىل   
. عمليـات اإلصـالح األخـرى     ار  إطـ يف  يعمـل هبـا     اجلمعية العامة أو    يف  بالفعل  ينظر فيها   األداء،  

. القائمـة املبـادرات   أكثـر فعاليـة يف إطـار        بـصورة    املقترحاتهذه  ميكن معاجلة    هأنبأعتقد  إين  و
 .يكون له آثار على منظومة األمم املتحدة ككلساملوظفني والتنقل، عاية بعضها، مثل رف

ــين أعتــزم   - ٤٦ ــة وإن ــوذج املتعلقــة بتوصــيات ال متابع ــوارئحلــاالت نم بــشكل العامــة  الط
اجلهة اليت حيق هلـا      ذلك يف مباوهو ما سيتطلب حتديد شروط مثل هذا النموذج،         ( )١٦(منفصل

ــن   ــالن عـ ــة      اإلعـ ــرب منظومـ ــوظفني عـ ــي للمـ ــال األفقـ ــام لالنتقـ ــع نظـ ــوارئ، ووضـ ــة الطـ حالـ
ووضــع قائمــة بأمســاء مــوظفي األمانــة ) لتوظيــفاملــسار الــسريع لاملتحــدة، وتطــوير آليــة  األمــم
اإلدارة يف جمـال     ذلـك  يف مبـا الذين خضعوا لتدريب موحد،     ولالنتشار السريع   جلاهزين  االعامة  

 .ةياناجلنسالشؤون وحقوق اإلنسان و

عمليـات بـدء    دارة  إل بوضـع عمليـات واضـحة وشـفافة          فريـق كبـار االستـشاريني     وصي  وي  - ٤٧
ثـــل وضـــع مـــن خـــالل مبـــادرات مالتوصـــية لـــك توجيـــري تنـــاول . املراحـــل االنتقاليـــة واتالبعثـــ

ــة  ــداين االســتراتيجية العاملي ــدعم املي ــات    االســتعراض ، و لل ــة التخطــيط املتكامــل للبعث اجلــاري لعملي
 .اخلاصة تقريري املقبل حول متويل ومساندة ودعم البعثات السياسيةإلعداد واألعمال التحضريية 

_________________ 
 النمـاذج املعمـول هبـا يف مكتـب تنـسيق           ذلـك  يف مبـا باالستفادة من خربة مناذج االستجابة لألزمات اإلنـسانية،           )١٦(  

 .الشؤون اإلنسانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان
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 اخلربة واملساءلة  - رابعا  
  

 القيادة واملساءلة  - ألف  
املــديرين يف  توصــيات لتعزيــز قــدرات كبــار  ني االستــشاري كبــارفريــقتقريــر يتــضمن   - ٤٨

على أسـاس   املديرين   الختيار   احلاليةاملبادرات  وأعتزم االستفادة من     .تهماألمم املتحدة ومساءل  
 ذلـك  يف مبـا احملـتملني،   املـديرين   سجل  لـ سـبل إجـراء اسـتعراض أكثـر صـرامة           دراسة  الكفاءة، ل 

أقـوم  وسـوف   . واسـتخدام أسـاليب مبتكـرة ومالئمـة للتقيـيم         تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين،        
ــادرات أخــرى هتــدف إىل  باستكــشاف أيــضا  ــة مب ــار  كفال  ســالمة ونزاهــة عمليــات تعــيني كب
املـرأة يف  سأواصـل اشـتراط مـشاركة    و. ، مثل زيادة عـدد الوظـائف العليـا املعلـن عنـها         املديرين

 . العليااملناصبلشاغلي بالت شجع على إجراء مقاأمجيع مراحل عملية التوظيف، وسوف 

اع، رتاألمـم املتحـدة للـ     اسـتجابة   إدارة  املوظفني علـى    تحسني قدرة كبار    وفيما يتعلق ب    -٤٩
الـسبل  وتـشمل هـذه   . يف حـدود املـوارد املتاحـة   املديرين سوف نبحث يف سبل حتسني تدريب   

عقــد  ذلــك يف امبــعلــى املــسائل اإلداريــة والــدعم   ،كبــار املــوظفنيزيــادة التركيــز يف تــدريب  
 اإلنترنــت ، وتقـدمي املـشورة علـى   برنـامج التعريـف  خــالل إداراهتـم   اءجلـسات عمـل مـع رؤسـ    

 وإدمـاج الـدروس املـستفادة مـن التوصـيات املتعلقـة مبراجعـة احلـسابات ونظـام                   لكبار املوظفني 
 ؛عي برامج تطوير املوظفني يف جداول املؤمترات لتعظيم فرص الـتعلم اجلمـا    ذلك يف مباالعدالة؛  
إدارة عمليـات   وستواصـل   . )١٧(تكريس مخسة أيام سنويا للتدريب    قيام كبار املوظفني ب    وكفالة

لتنفيـذ  حفظ السالم، وإدارة الـدعم امليـداين وإدارة الـشؤون الـسياسية وضـع منهجيـة للبعثـات                
 . تستهدف صنع القرار وإدارة األزماتتدريبات قائمة على خمتلف التصورات

عـن  املـوظفني  كبـار  مـساءلة  ضرورة فريق كبار االستشاريني بـ  ة رأي   إنين أشارك بقو  و  - ٥٠
وينبغـي حتديـد النتـائج    . اجلهات الفاعلة الوطنية والسكان، فضال عن األمم املتحدة       جتاه  النتائج  

ــائج اتتجــاوز أن وينبغــي . املتوقعــة علــى أســاس األهــداف املتفــق عليهــا   تقــدمي إىل ملــساءلة النت
عـالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن         و. أخرى من منظومة األمـم املتحـدة      أقسام  اخلدمات والعمل مع    

حتقيق نتائج بني كبـار املـوظفني مـن خمتلـف أحنـاء          عن  كون هناك درجة من املساءلة املشتركة       ت
 .منظومة األمم املتحدة

بعـد   تعزيز الرقابة واملساءلة عن النتائج يف سـياق حـاالت مـا           ينظر إىل   جيب أن   بيد أنه     - ٥١
اإلقـدام علـى   حتقيـق النتـائج يف مثـل هـذه احلـاالت      غالبـا مـا يتطلـب      و. اعات املعقـدة  رتانتهاء ال 

_________________ 
م إدارة عمليات حفظ السالم بوضع برنامج تـدرييب         من أمثلة اجلهود الراهنة لتحسني تدريب كبار املوظفني قيا          )١٧(  

 . أيام خمصص لكل بعثة على حدة لرؤساء العنصر العسكري٨ إىل ٥تتراوح مدته من 



A/66/311 
S/2011/527  
 

11-45874 19 
 

، ات حمـسوبة  خمـاطر اإلقدام على    من   املوظفنيينبغي متكني كبار    و. درجة من املخاطرة احملسوبة   
 .تقييدهم ال

 األمم املتحدة للمـرأة ملراجعـة     هيئة  عمل مع   أن ت وقد طلبت من إدارة الشؤون اإلدارية         - ٥٢
ــاب الــ        حتــسني و ــسني يف أعق ــني اجلن ــساواة ب ــساءلة عــن امل ــدعم امل ــا ل ــنظم املعمــول هب اع، رتال
حـول مـشاركة املـرأة يف       اليت قـدمُتها    عمل من سبع نقاط     ة ال  املساءلة عن تنفيذ خط    ذلك يف مبا

 التـدقيق املنـتظم للتقـدم احملـرز يف ضـوء معـايري متفـق                هـذه الـنظم   وسـوف تـشمل     . بناء الـسالم  
تقييمــات أداء كبــار و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يف قــرار جملــس األمــن الــواردة ثــل املؤشــرات عليهــا، م
اقتراح آخر للمساءلة عـن املـساواة       ب ٢٠١٢سوف أعود إىل اجلمعية العامة يف عام        و. املوظفني

 .اعرتبني اجلنسني يف سياقات ما بعد ال
  

 املساءلة واملسؤولية   - باء  
ن هنـاك ثغـرات خطـرية يف تـوفري القـدرات            يني بـأ  فريـق كبـار االستـشار     أتفق مع   إين  و  - ٥٣

، الثغــراتاملدنيــة العامليــة، وأننــا يف حاجــة إىل إنــشاء آليــات ميكــن أن تــساعد علــى ســد هــذه    
إنـشاء نظـام    ب نياالستـشاري كبـار   أوصـى فريـق     وقـد   . وتعزيز املساءلة وتعزيز القيادة املوضوعية    

وإنـين  .  بنـاء الـسالم    ةنـشط ساسـية أل  األ لمجاالتقام بتحديد اخلطوط اإلرشادية ل    اجملموعات و 
 تتسم مبزيد مـن     اعرتتقدمي مساعدة دولية يف أعقاب ال     املتمثل يف   أؤيد اهلدف األساسي للفريق     

 العجـز اهليكلـي يف     جمـرد ال متثـل    فـ يف القـدرات،    ثغـرات   الأمـا   . التنبـؤ قابليـة   وواملـساءلة   فعالية  ال
ختلفـة، يف كـل     املسياقات  الـ  للبلـدان ذات     لحـة املأيضا االحتياجـات    متثل  املساعدة الدولية، بل    

تغطيـة  كفالـة   جيـب أن يكـون هـدفنا        و.  األوضاع املتعلقة بالبعثـات وغـري املتعلقـة بالبعثـات          نم
تمويـل  وتزيـدها ب  احلـصول علـى مـا يكفـي مـن قـدرات االنتـشار،               بإمكانيـة   األساسية  اجملاالت  
حـصول البلـدان املتـضررة      فالـة   كضـروري ل  أمـر   هـذا   و. هناك أي ازدواجية  ال يكون   كاف، وأ 

 .جعل توفري الدعم أكثر فعاليةمع  لكن  إليهالدعم الذي حتتاجعلى اعات رتمن ال

ــصل ال ميكــن و  - ٥٤ ــا  النظــر يفف ــى  م ــتعني عل ــز    ي ــه لتعزي ــام ب ــم املتحــدة القي ــة األم منظوم
مر مـع   ستاملـ وار  احلـ وهناك حاجـة إىل     .  األوسع ةالقدرات األساسية عن مسألة القدرات الدولي     

. ةغري املـــتالقـــدراتطالـــب ومـــصادر بـــشأن املالـــدول األعـــضاء واملؤســـسات املاليـــة الدوليـــة  
تشاور مع الدول األعضاء واجلهـات       أن ي  طلبت من رئيس اللجنة التوجيهية كنقطة بداية،       قدو

يف اجملــاالت ذات القــدرات تفــصيل الطلــب علــى ة للقيــام ب املدنيــاتقــدرالــيت تقــدم الاألخــرى 
االحتياجــات التركيز علــى بــ، )١٨(ني ومــصادرهااالستــشاريفريــق كبــار الــيت حــددها األولويــة 

_________________ 
ــة         )١٨(   ــع واخلاصــية األساســية للحكوم ــشاملة للجمي ــسياسية ال ــات ال ــة والعملي ــسالمة واألمــن األساســيان والعدال ال

 .والتنشيط االقتصادي
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االسـتفادة مـن    و) مثل الشرطة واألمن وإصالح قطاع العدالـة اجلنائيـة        (األكثر إحلاحا   التشغيلية  
وهناك حاجة إىل مزيـد مـن العمـل         . نياالستشاريا فريق كبار    قام هب اليت   القدرات   عملية حتديد 

لتحديـد الفجـوات يف القـدرات اهلامـة، وبعـضها وظـائف             ت الواسعة النطـاق     ضمن هذه اجملاال  
قريبـة  الحتياجات والدروس املستفادة من حاالت قطريـة        أن تساعد ا  ينبغي  و. متخصصة للغاية 

أفــضل ملؤهــا ب، مثــل جنــوب الــسودان، علــى توضــيح مــا هــي الثغــرات، وكيــف ميكــن  العهــد
 األعضاء واجلهات الفاعلة الرئيـسية األخـرى علـى          احلوار مع الدول  كما يساعد   . طريقة ممكنة 

كمـا سـيؤدي إىل إرشـاد    . طويليف األجل السد الثغرات بتزام لالقدرات املدنية وتتبع اال حتديد  
 .بناء السالم األساسيةجماالت توضيح املسؤولية واملساءلة عن الرامية إىل وتنشيط جهودنا 

ملواجهــة هــذا وضــع هنــج أكثــر واقعيــة ومرونــة بيف إطــار األمــم املتحــدة، وإنــين ملتــزم   - ٥٥
 :التحدي، استنادا إىل العناصر التالية

قـر  امليف  إنـشاء مركـز تنـسيق       داخل منظومة األمـم املتحـدة، هنـاك حاجـة إىل              )أ(  
 قدرات والثغرات؛ال عن معرفة مكان وجود مسؤواليكون معني، جمال لكل 

، وذلـك يف ضـوء القـدرات        تاجملاال دور مركز التنسيق باختالف      ختلفوسي  )ب(  
 والسياق؛

، ينبغـي أن     علـى حـدة    قطراصة بكل   باإلضافة إىل فهم القدرات العاملية واخل     و  )ج(  
سـد  علـى  ساعد يـ ، واحلاليـة املنتجـات املعرفيـة   بتحديد معني  مبجال   يقوم مركز التنسيق اخلاص   

مركـز التنـسيق     كونسـي و. أفضل املمارسـات والـدروس املـستفادة      تبادل  الثغرات يف املعارف و   
 املـساعدة التقنيـة إىل      وتقـدمي املعلومات عـن االلتزامـات ذات الـصلة،         كفالة تقدمي    عن   مسؤوال

املنظـور اجلنـساين ومـشاركة املـرأة، وذلـك بالتنـسيق       مراعـاة  من أجل تعمـيم    البلدان الشريكة، 
 األمم املتحدة للمرأة؛هيئة مع 

الـذين يبحثـون عـن القـدرات،     دانيني  لقادة امليـ  مركز التنسيق ل  وفر  يميكن أن   و  )د(  
 منظومـة  إىل، نقطـة دخـول    اآلخـرين وكذلك للدول األعـضاء، ومقـدمي اخلـدمات والـشركاء        

 مما يساعد الشبكات الرمسية وغري الرمسيـة وتبـادل املعلومـات علـى االزدهـار يف                 ،األمم املتحدة 
 ؛جمال من اجملاالتكل 

قـدرات يف   ال تـوفري    عنملسؤولية واملساءلة   ااملتعلقة ب الترتيبات  يتعني أن تكيف      )ـه(  
أن تكــون مدفوعــة عــني وللخــربة، حبيــث تناســب اجملــال امل األساســية اجملــاالت كــل جمــال مــن  

يف حــني أن هنــاك حاجــة لقــدرات ميكــن التنبــؤ هبــا وقــادرة علــى    و. امليــداناالحتياجــات يف ب
يف إطار اجملـال األساسـي    آخر ترتيبات ختتلف من بلد إىلفإن ال األساسية،  اجملاالت  االنتشار يف   

 نفسه اعتمادا على امليزة النسبية؛
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وينبغـي  .  للجميـع  ةترتيبات يف حاالت قطرية حمـددة واضـح       يتعني أن تكون ال     )و(  
 يف التخطـيط، مـع مراعـاة الترتيبـات العامليـة والقـدرات يف املقـر                 ةمبكـر مرحلـة   يف  التصدي هلا   

. املـساءلة والنتـائج  والكفـاءة  مـا يتعلـق ب     ذلك يف مبادة،  الدروس املستفا نتفاع ب ويف امليدان، واال  
إىل هـذا الوضـوح   كمـا سـيؤدي   . الظـروف هذه الترتيبات كلما تغريت ينبغي إعادة النظر يف     و

، بنـاء علـى نـصيحة     املعـين بالتنفيـذ    الكيـان املناسـب   ها إىل   دعموجيه  تمن  متكني اجلهات املاحنة    
 وتفـادي االزدواجيـة ويـساعد علـى سـد الثغـرات مـن               األمم املتحـدة يف امليـدان،     كبار موظفي   

 . تعاين من نقص التمويلاجملاالت اليتخالل توجيه االستثمارات إىل 

 من رئيس اللجنة التوجيهية، الـيت ميثـل أعـضاؤها خمتلـف كيانـات منظومـة                 قد طلبتُ و  - ٥٦
املقبلـة، بـدءا    عمـل اللجنـة خـالل األشـهر     اتأولويـ من  هذا النهج   من  عل  أن جت األمم املتحدة،   

ثغــرات حرجــة يف القــدرات ك نيكبــار االستــشاريفريــق اجملــاالت الــيت حــددها اســتعراض مــن 
 :اليت اقترحها الفريقمراكز التنسيق واالستفادة من 

 وإصالح قطـاع    ،تسريحالنزع السالح و  : نييف جمال السالمة واألمن األساسي      )أ(  
 ؛ةكمو واحل،األمنوالشرطة 

 ؛نيانوالقء و والعدالة اجلنائية وإصالح القضاالسجون: يف جمال العدالة  )ب(  

ــشاملة      )ج(   ــسياسية ال ــات ال ــعيف جمــال العملي ــشاء: للجمي ــسياسية  إن  األحــزاب ال
 واإلعالم؛

ــةسياســ: يف جمــال وظــائف احلكومــة األساســية   )د(   ــسلطة ات وتنــسيق املعون ، وال
 التشريعية وإدارة املالية العامة؛

ــة  توليــد : القتــصادينعــاش ايف جمــال اإل  )ـه(   فــرص العمــل، وإدارة املــوارد الطبيعي
 .وتنمية القطاع اخلاص

أن تقييم أي ثغرات حرجـة تتجـاوز تلـك الـيت سـبق      أن تقوم ب ينبغي للجنة التوجيهية    و  - ٥٧
وأعتزم تقييم التقدم احملـرز بعـد عـام واحـد وتقـدمي تقريـر إىل       . نياالستشاريحددها فريق كبار  

 .الدول األعضاء

 خفة احلركة املالية والتشغيلية   - مساخا 
 يف اجلهـود الراميـة   يا جوهرعامالالوقت يعترب اع، رتا بعد انتهاء الملاالت املتقلبة  احليف    - ٥٨

 بـشكل  ينظـر و. رجـة احل الـسالم   مكاسـب إىل بناء القـدرات، لتجنـب خطـر االنتكـاس وتقـدمي             
شرط كـ ية للتكيف مع الظـروف املـتغرية   التشغيلو املالية    إىل ضرورة التحلي خبفة احلركة     متزايد
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 ةحبـق إىل ثالثـ    االنتبـاه    نياالستـشاري كبـار   فريـق   ويلفـت   . أساسي لتقدمي الدعم الـدويل الفعـال      
بعثـات  القـدرة  : املزيـد مـن التحـسينات    جتـري فيهـا     األمـم املتحـدة أن      جماالت يرى أن بإمكـان      

لكيـان األفـضل جتهيـزا لتنفيـذ         واسـتخدام ا   ؛حتياجـات االتغـري   حسب  لى إعادة توزيع املوارد     ع
 . وتيسري تدفق املوارد وحسن توقيتها؛ استنادا إىل مبدأ امليزة النسبية،هبانوطة املهام امل

ــسم ســرعة    - ٥٩ ــن الــ     وتت ــدان اخلارجــة م ــة الحتياجــات البل ــة اعرتاالســتجابة الدولي  بأمهي
ز تقـدم مبكـر يف    قدرة األمـم املتحـدة علـى دعـم قـدرة الدولـة علـى إحـرا                سيما ل  ال، و جوهرية

 مـسؤولية   ونممثلـي اخلاصـ   ويتحمـل   . جماالت رئيسية مثل األمن والعدالـة واخلـدمات األساسـية         
لمـساعدة  للبعثـات،   لرؤسـاء   بوصـفهم   تجاوز املوارد الـيت يـديروهنا       تسهيل هذه االستجابة مبا ي    

 كمـا إن    مالدعم الدويل لبناء الدولة وبنـاء الـسال       يف  االنسجام والتكامل والتسلسل    كفالة  على  
 .الفرصة متاحة أمامهم لتسهيل هذه االستجابة

أمهيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتــصميم البعثــة      بخفــة احلركــة التــشغيلية واملاليــة    وتتــسم   - ٦٠
 للبعثـــة تـــصميم األساســـيوجيـــري إعــداد ال . وبعــد ذلـــك مباشـــرة عملـــها يف بـــدء تــها  وميزاني
معرفـة  متقلبـة، تكـون فيهـا       ، يف ظـروف     ني االستـشاري  فريق كبار  األولية، كما يشري     تهاوميزاني

طـة املبدئيـة    اخلفهـم   ت، ينبغـي أن     الوضـع  متشيا مع هـذا   و. االحتياجات والقدرات احمللية حمدودة   
سود يف هـذه املرحلـة      الـذي يـ   عـدم الـيقني     بالعتـراف   وبـالنظر إىل ا   .  أوليـة  للبعثة على أهنا خطـة    

ألوىل مـن عمليـات حفـظ الـسالم،     يف الـسنة ا منوذجـا موحـدا للتمويـل    اقترحـت  ، فقـد  املبكـرة 
تغــيريات النمــوذج ليــنص صــراحة علــى الأعتــزم مواصــلة صــقل و. )١٩(اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة

 يف مــزيج القــدرات املدنيــة، وذلــك لالســتفادة مــن  ون اخلاصــونمثلــالــيت ســيجريها املالحقــة ال
مـصادر مـن داخـل       بـسهولة مـن      الـيت ال تتـوفر    ربة  اخلـ القدرات الوطنية الوليدة أو الوصـول إىل        

 .األمم املتحدة

. حاجة إىل التكيف مع االحتياجات والظروف املتغرية طوال مـدة البعثـة           وال تزال هناك      -  ٦١
 بفتـرة تتـراوح مـن        قبـل بـدء الـسنة املاليـة        يـة لميزانيـات املقـررة للبعثـات امليدان      وجيري التخطـيط ل   

لفتـرة تتـراوح مـن      ملتوخـاة   معلومات مفصلة عن مجيـع املـدخالت ا       تتضمن   شهرا، و  ١١إىل   ١٠
الــيت بكــرة املفتــرة ال، وخاصــة يف االحتياجــاتتغري تــيف الواقــع و.  شــهرا يف املــستقبل٢٤ إىل ١٠
لـذلك،  تبعـا    إىل القدرة على إجراء بعض التغـيريات         ون اخلاص ونمثلوحيتاج امل . اعرتانتهاء ال تلي  
، إذا  الدائمـة منـها واملؤقتـة     لـشاغرة   الوظـائف ا  ب القدرة على استخدام املـوارد املرتبطـة         ذلك يف مبا

وتـستخدم احلكومـات واملنظمـات الدوليـة جمموعـة متنوعـة            . لزم األمر، لتلبية األولويات الناشـئة     
إدارة الـسلطات املرتبطـة بـ   تفـويض  تعزيـز  ، مثـل  الطـوارئ من املمارسـات يف التـصدي ملثـل هـذه       

_________________ 
 .٦٥/٢٨٩معية العامة انظر قرار اجل  )١٩(  
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 اختذت بالفعل تدابري مماثلـة، قـد يكـون           أن األمم املتحدة قد    ورغم.  إىل امليدان  املخاطر واملساءلة 
 . ميكن تعلمه من تقييم مدى انطباق هذه النهج يف بعثات األمم املتحدة امليدانيةمماهناك املزيد 

.  للتكيـف مـع الظـروف املـتغرية        ا نوعـا مـا     حمـدود  اترتيبات التمويل احلالية نطاقـ    وتوفر    - ٦٢
ــال، دورة ميزانيــ ف ــرة سالم ســنوية، بــدال مــن   عمليــات حفــظ الــ اتعلــى ســبيل املث ســنتني، فت

متـشيا مـع    وكذلك،  . املواردإىل مناقلة   اجلمعية العامة للحاجة    فهم   يعكس   اتوهيكل االعتماد 
بـشأن  ) A/51/950 (“برنـامج لإلصـالح   : جتديد األمم املتحدة  ”اإلجراءات املنصوص عليها يف     

 تــدابري إداريــة داخــل األمانــة مت اختــاذاحلــد األقــصى لتفــويض الــسلطة إىل املــديرين التنفيــذيني،  
 لتعزيز سلطة عمليات حفظ السالم يف إدارة املـوارد ضـمن ثـالث فئـات        ٢٠٠٢العامة يف عام    

 . والتكاليف التشغيلية، واملوظفني املدنيني،اجليش والشرطة: رئيسية من النفقات
نظيمـي  وأعتزم استكشاف سبل زيادة حتسني الطريقـة الـيت نعمـل هبـا داخـل اإلطـار الت              - ٦٣

مـن أجـل   و. يف املقـررات الـيت تتخـذ يف امليـدان      تنيالشفافية واملـساءلة الالزمـ    كفالة  احلايل، مع   
يزانيـة املعتمـدة،   املخـالل تنفيـذ   اهتـا  جراءإلتعـديالت و انطـاق   لمتاما  املوظفني  كبار  كفالة إدراك   

ــاول  ســوف  ــار  نكفــل تن ــدريب كب ــات املي وتلقــي ذه املــسألة املــوظفني هلــ ت ــة رؤســاء البعث داني
 .املعلوماتالبعثات هلذه دعم ومديري ومديري الربامج 

وأعتزم أيضا استكـشاف إمكانيـة إجـراء حتـسينات يف عـرض املعلومـات يف امليزانيـات                    - ٦٤
لمــوارد ذات لة يتقــدمي عــرض أكثــر تكــامال وشــفافباملقترحــة لعمليــات حفــظ الــسالم، وذلــك 

ــصلة  ــدرباال ــاتلق ــيت ســوف تكــون   و، ة املدني ــات لإحــدى اال ــسية الفئ ــثالث لرئي ــاتال . لنفق
سـيجري  لجمعية العامـة و   لتكون أكثر وضوحا    سلقدرات املدنية   الالزمة ل  فإن املوارد    ،وبالتايل

 .نشرها أو نقلها بسهولة أكرب، على النحو املطلوب من البعثة
بالـضرورة  تـنص   ال اوميزانياهتات   أن تصميم البعث   نياالستشاريكما الحظ فريق كبار       - ٦٥
 اتالتوجيهـ وسأصـدر  . املهمـة الكيانـات الـيت تتمتـع مبيـزة نـسبية ألداء       من جانـب    تنفيذ  ى ال عل

تنفيـذ  كيفيـة   ب لتطبيق مبدأ امليزة النـسبية يف التوصـية          ها لرؤساء البعثات امليدانية وخمططي    ةاملناسب
بيل لألمـم املتحـدة، علـى سـ    التابعة  الفاعلة األخرى اجلهاتاستخدام وميكن أن يؤدي   . الوالية

 ريتـوف إىل ،  للقيـام هبـا  جيـدا جتهيـزا   هـزة   واجمل،   واملدرجة يف امليزانية   املثال، ألداء املهام املنوطة هبا    
يف البلـد أو املنطقـة قبـل        يكـون موجـودا     اك مع كيـان غالبـا مـا         ر االشت ذلك يف مبامزايا عملية،   

التعــاوين أو التخطــيط ويــساعد . مغادرهتــا بعــد موجــودابعثــة، ومــن املــرجح أن يكــون  نــشر ال
لجهــات الفاعلــة لاملــشترك، مثــل وضــع إطــار اســتراتيجي متكامــل، علــى حتديــد املزايــا النــسبية 

األمـم  كيانات   تعزيز قدرة    ،وسوف تكون األولوية بالنسبة يل    . لألمم املتحدة يف امليدان   التابعة  
 .الرتاعاحلرجة يف أعقاب االت احلتخطيط والتعاون والعمل معا يف الاملتحدة على 
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الثغـرات يف تـوافر التمويـل يف حينـه          أيـضا    نياالستـشاري فريـق كبـار     توصيات  وتتناول    - ٦٦
إىل االخـتالف يف    وبعـد أن أشـار الفريـق        .  تأخري بدء مهـام بنـاء الـسالم احلامسـة          اليت تؤدي إىل  

نقــص املرونــة يف اســتخدامها، قــدم عــددا مــن  إىل مــصادر التمويــل الــيت تــدعم تنفيــذ الواليــة و 
ــوفري األمــوال   أن تكــون : هــيوترابطــة امل التوصــيات ــادرة علــى ت ــة ق ــة البعثــات امليداني الربناجمي

داخـل البعثـات ميـزة نـسبية لتنفيـذ          ة  لقـدرات املدنيـ   يكون ل الالزمة من امليزانيات املقررة عندما      
بعثـات عـن طريـق احلـد        ال تقدمي تربعات لدعم القدرات املدنيـة يف         ريليها؛ وتيس إاملهمة املسندة   

ــصناديق االســتئمانية    مــن ا ــيت تتقاضــاها ال ــة ال ــللنفقــات العام ــات؛لبعث لوكــاالت ه ينبغــي ل وأن
لتحــسني قــدرهتا علــى متويــل الالزمــة تــدابري اليف اختــاذ تنظــر بعــد والــصناديق والــربامج الــيت مل 

 .، أن تقوم بذلكالستجابة السريعةا

لتمويـل  باربناجميـة   النـشطة   األذ  تنفيـ ببعثـات األمـم املتحـدة       املتعلقة بقيام   قترحات  أما امل   - ٦٧
يف اجملتمعـات   األمم املتحـدة املـشترك للحـد مـن العنـف            يعترب برنامج    و ؛جديدةفال تعترب   املقرر  

السـتقرار يف هـاييت وبرنـامج األمـم     تحقيـق ا بـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة ل       احمللية الذي يتمتـع     
بـل  يف بعض احلاالت، ميكـن للبعثـة،        و. )٢٠(ة على ذلك  مثلأحد األ ا هو   املتحدة اإلمنائي وغريمه  

وال تتـوفر   مـأذون هبـا     يتعلـق مبهمـة     يف نـشاط     أن تـشرع     بسبب وجودها وقدراهتا،  وينبغي هلا،   
 وينبغـي تقيـيم هـذه التـدابري يف ضـوء امليـزة النـسبية يف        .حـىت اآلن جير تعبئتـها  تربعات أو مل هلا  
ى، مع احترام الكفـاءات األساسـية        السياق، والعمل الذي تقوم به اجلهات الفاعلة األخر        ذلك

نقطــة االنطــالق الواليــة هـي  كمـا هــو احلـال دائمــا، فـإن    و. اكيانـات األمــم املتحـدة ووالياهتــ  ل
 .إلدراج االحتياجات من املوارد يف امليزانية املقترحة ونظر اجلمعية العامة فيها الحقا

اع السـتكمال العمـل     رتالـ تربعات لبناء الـسالم يف أعقـاب        تقدمي  تشجيع  وفيما يتعلق ب    - ٦٨
مبواءمـة   نياالستـشاري كبـار   فريـق   يوصـي   الذي قامت به البعثات من خالل امليزانيات املقـررة،          

طبــق علــى الــصناديق الــيت ت يف املائــة ٧ نــسبة مــعالعامــة النفقــات العامــة الــيت تتقاضــاها األمانــة 
هذه الفكرة بسهولة مـن     متع هبا   فهم اجلاذبية اليت تت   وميكن  . احنةاملهات   اجل تعددة امل االستئمانية
، مـع ذلـك  و.  وحـدها النفقـات العامـة  باالسـتناد إىل  بني الكيانات التنافس حلد من اوجهة نظر  

 دراســة مــن وجهــة نظــر املنظمــة ككــل، يف ســياق إىلتــاج حت مــسألة معقــدة فهــذه املــسألة هــي
لسياسة طويلة األمـد    والفرضية املركزية   . سترداد التكاليف  ال ألمم املتحدة اسياسات وترتيبات   

 .هي أن املوارد األساسية ينبغي أال تدعم أنشطة املوارد غري األساسية

_________________ 
تشمل اجملاالت اليت صدر هبا تكليف وقامت بتخصيص أموال برناجمية، نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    )٢٠(  

  .واإلعالم واإلجراءات املتعلقة باأللغام ومشاريع األثر السريع
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ــة، يعــود تارخيــه إىل عــام   وهنــاك اســتعرض  - ٦٩ ــدأ يف ١٩٨٠ داخلــي للممارســات احلالي ، ب
ويهدف هذا االستعراض إىل اإلسهام يف حتديث منظور التمويل مـن خـارج          . ٢٠١٠أواخر عام   

الـيت يـتعني اسـتردادها      توضـيح التكـاليف     وسـيعمل علـى     . يكل املايل لألمـم املتحـدة     امليزانية يف اهل  
ــذلك، والنظــر يف كيــف  اووســائل  ــام ب ــق سياســة اســترداد التكــاليف    ميكــن للقي أن يراعــي تطبي

، باإلضـافة إىل املـسامهات الـيت هتـدف          اليت صدر هبـا تكليـف     لشراكات واملسامهات لدعم املهام     ا
واءمـة ممارسـات األمـم املتحـدة مـع          يف نطـاق م   أيضا  ينظر  وسوف  . خرينإىل توفري اخلدمات لآل   

هـذا االسـتعراض حبلـول    إجنـاز  توقـع   مـن امل  و. الكيانات األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة        ممارسات  
 .اجلمعية العامة على علم بالتقدم احملرز يف هذا اجملالإبقاء وأعتزم . ٢٠١٢الربع األول من عام 

لـصناديق  إىل االوصـول  إمكانيـة    بـضرورة حتـسني      نياالستـشاري  كبار   فريقكما أوصى     - ٧٠
ــوكــاالت والو ــامج      ال ــى االبتكــارات يف برن ــاد عل ــسريعة، باالعتم ــل االســتجابة ال ربامج لتموي

أحـث الـدول األعـضاء علـى دراسـة هـذه            إين  و. األغذية العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
ــوفري التمويــ   ــات واإلســراع يف ت ــا،   اآللي ــا وبراجمه ــصناديق األمــم املتحــدة ووكاالهت حــل املر ل ل

وضــاع األالتمويــل، وخــصوصا يف يف وذلــك لتقليــل الفجــوات   ،االنتقــال والتنميــةاالنتعــاش و
 .اعرت الاحلرجة اليت تعقب انتهاء

  
 االستنتاجات واملالحظات   - سادسا 

مـم املتحـدة علـى      جملتمـع الـدويل واأل    ا بوسـع من املتفق عليه علـى نطـاق واسـع أن             - ٧١
علـى حنـو    دنيـة   امللقـدرات   اتـوفري   ل ما هـو أفـضل       فعاليأن  ينبغي هلما   وبل  وجه اخلصوص،   

. ىل التغـيري  تـدعو إ  هـذه الـدول نفـسها       وإن  . اعـات رتلبلدان املتضررة من ال   ل وعاجلفعال  
ة صـفق ” )٢١( الـسبعة  يف سياق احلوار الدويل لبناء السالم وبناء الدولة، اقترحـت جمموعـة           و

مـع أهـداف بنـاء      تتماشى  دة لتقدمي املساعدة الدولية إىل الدول اهلشة اليت تولد نتائج           جدي
 القـدرات  وتعـزز فعاليـة،  الرونـة و املشفافية وتتسم يقدر أكرب من الـ  السالم وبناء الدولة، و   

 .)٢٢(“)اهبدال من تكرار( احمللية والوطنيةواملؤسسات 

غطي تقريـره   وي. ة حول كيفية القيام بذلك     مقترحات قيم  نياالستشاريكبار  قدم فريق   و  - ٧٢
دنيـة  املقـدرات   العثـور علـى ال    على كيفيـة    يؤثر مجيعها   جمموعة واسعة من القضايا املترابطة، اليت       

_________________ 
 ،أفغانــستان وتتــألف مــن ٢٠٠٨جمموعــة مفتوحــة العــضوية مــن البلــدان الــيت تعــاين مــن الــرتاع أنــشئت عــام       )٢١(  

ــا الوســطى ، وجــزر ســليمان، ليــشيت- وتيمــور ، وتــشاد،وبورونــدي  ومجهوريــة الكونغــو ، ومجهوريــة أفريقي
 . وهاييت، ونيبال، وليربيا، وكوت ديفوار، وسرياليون، والسودان،الدميقراطية

 ١٥ شأن بنـاء الـسالم وبنـاء الدولـة، يـومي          انظر خريطة طريق منروفيا اليت اتفق عليها يف احلوار الدويل الثاين بـ              )٢٢(  
 .http://www.oecd.org/dataoecd/23/24/48345560.pdf، متاح على املوقع ٢٠١١يونيه /  حزيران١٦ و
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آراء الدول األعضاء يف اجلمعية العامة، وجلنـة بنـاء          إىل   أيضا عن كثب     لقد استمعتُ و. هاونشر
ــباوإنـــين أرحـــب . الـــسالم وجملـــس األمـــن  للتركيـــز علـــى ال األعـــضاء ودعمهـــراك الـــدوتشـ

 .التقرير لتوصيات الواردة يفلحيركها الطلب اليت ستجابة االاالحتياجات واألولويات الوطنية و
، ولكـن نظـرا ألن    وحـدها تنطبق هـذه التحـديات علـى أكثـر مـن األمـم املتحـدة            و  - ٧٣

اعـات،  رتة مـن ال املـساعدة الدوليـة يف البلـدان املتـضرر    معظم نسق تاألمم املتحدة تقود أو  
قمـت  يف هـذا التقريـر،    و.  مسؤولية خاصة الختاذ اإلجـراءات الالزمـة       فإنه تقع على عاتقنا   

طلبـت  ويف سـياق املـضي قـدما هبـذه األولويـات،      .  للعملاملبكرة بعض األولويات  بتحديد
 ات البعثـ اتقيـاد وبكل بلد  اشتراك فرق العمل اخلاصة      كفالةمن رئيس اللجنة التوجيهية     

علـى حتديـد    ا  سـوف تـساعد مـشاركته     و.  مـشاركة كاملـة    ق القطريـة لألمـم املتحـدة      والفر
سيما يف البلدان اليت لديها بعثـات جديـدة أو           الفرص املتاحة الختبار األفكار والنهج، وال     

ــدة ببعثــات قائمــة  ، وكــذلك يف )مثــل كــوت ديفــوار أو جنــوب الــسودان  (واليــات جدي
 .اع أو األزمةرتب اليف أعقااألوضاع غري املتعلقة ببعثاث 

الرؤسـاء  سـلطة   أو يتسـلط نطـاق  وأعترب أن إحراز تقدم يف اجملاالت الـيت تـدخل ضـمن             - ٧٤
هو مـشروع مجـاعي، جيـب أن        بيد أن هذا املشروع     . اتاألولويهو من   التنفيذيني لألمم املتحدة    

بنـاء  يف  ة  يشمل الدول األعضاء واملؤسسات املالية الدولية وجمموعة أوسع من أصحاب املصلح          
علـى  النـهج يؤكـد     ، فـإن    ولذلك.  اجملتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص      -السالم  
. لجنــة بنــاء الــسالملداعمــة مــشاركة الللممــنت إين و. قترحــات يف شــراكة مــع اآلخــريناملوضــع 

 يفسـيما    االستشاري للدول األعضاء، وال   مشاركة الفريق   وسأعتمد على استمرار مشاركتها و    
وتتـسم  . حمـددة قـدرات   املتعلقـان ب  احلوار املقترح مع الدول األعضاء لتحليـل العـرض والطلـب            

قيمــة بالــذين تــصدوا لتحــديات القــدرات املدنيــة يف املقــر ويف امليــدان  كبــار املــسؤولني خــربات 
هـود  أن تراعـي اجل أخريا، جيب و. نياالستشاريفريق كبار كبرية، وسأواصل االستفادة من خربة     

سيما من خالل احلوار الدويل بـشأن بنـاء      يف إطار األمم املتحدة املبادرات األخرى، وال      ولة  املبذ
 .العامل تقرير التنمية يفوتفعيل جمموعة السبعة السالم وبناء الدولة، و

أيـضا  ه يتطلـع    ، ولكنـ  حاليـا هذا التقرير على ما ميكن لألمم املتحدة القيام بـه           ويركز    - ٧٥
وأعتـزم تقـدمي   . اخلطـوات املـستقبلية   إىل  وأوسـع نطاقـا     إقامـة شـراكات     إىل  إىل ما وراء ذلـك      

ــدول األعــضاء يف عــام    ــر إىل ال ــشأن  ٢٠١٢تقري ــدم ب ــام مب واحملــرز التق ــشأن القي ــد مــن  ب زي
املبادرات اليت قد تكون ضـرورية، مبـا فيهـا تلـك الـيت قـد تتطلـب اختـاذ قـرارات مـن جانـب                    

الـدعم والتعـاون مـن مجيـع شـركائنا يف           أعتمد علـى    سيف الوقت نفسه،    إنين  و. اجلمعية العامة 
  .العمل من أجل حتقيق أهدافنا املشتركة

  


