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اجلمعية العامة

املحاضر الرمسية

الدورة التاسعة والستون

اجللسة العامة 85

اخلميس 16 ،نيسان/أبريل  ،2015الساعة 11/00
نيويورك
الرئيس:

السيد كوتيسا ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أوغندا)

األول/ديسمرب  ،2014ثالثة أعضاء يف اللجنة لفترة عضوية
افتتحت اجللسة الساعة .10/10
مدهتا ثالث سنوات تبدأ يف  1كانون الثاين/يناير .2015
البند  112من جدول األعمال (تابع)
ويذكر األعضاء أيضا أن املجلس االقتصادي واالجتماعي
انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات
أرجأ ،مبوجب مقرره  201/2014باء املؤرخ  17تشرين
أخرى
الثاين/نوفمرب  ،2014ترشيح عضو من دول آسيا واملحيط
(أ) انتخاب عشرين عضوا يف جلنة الربنامج والتنسيق
اهلادئ وثالثة أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى
لتنتخبهم اجلمعية لفترة عضوية مدهتا ثالث سنوات تبدأ يف 1
مذكرة من األمني العام ()A/69/291/Add.2
كانون الثاين/يناير .2015
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :عمال مبقرر اجلمعية العامة
ويف هذا الصدد ،معروض على اجلمعية مذكرة من األمني
 450/42املؤرخ  17كانون األول/ديسمرب  ،1987وبناء
على ترشيح املجلس االقتصادي واالجتماعي ،تنتخب اجلمعية العام ،ترد يف الوثيقة  .A/69/291/Add.2وكما يرد يف تلك
الوثيقة ،رشح املجلس االقتصادي واالجتماعي ،مبوجب
أعضاء جلنة الربنامج والتنسيق.
مقرره  201/2015باء املؤرخ  8نيسان/أبريل ،2015
ويذكر األعضاء أن اجلمعية العامة انتخبت ،يف جلستها
الربتغال كي تنتخبها اجلمعية العامة لفترة عضوية تبدأ من
العامة  ،32املعقودة يف  29تشرين األول/أكتوبر ،2014
تاريخ االنتخاب وتنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب .2017
 13عضوا يف اللجنة لفترة عضوية مدهتا ثالث سنوات تبدأ يف
ووفقا للمادة  92من النظام الداخلي ،جترى مجيع
 1كانون الثاين/يناير  .2015كما يذكر األعضاء أن اجلمعية
العامة انتخبت ،يف جلستها العامة  ،68املعقودة يف  10كانون االنتخابات باالقتراع السري ،وال جيوز تقدمي مرشحني.
تضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات
امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506, (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
املصوبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
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إال أنين أود أن أذكر بالفقرة  16من مقرر اجلمعية العامة البند  113من جدول األعمال (تابع)
 ،401/34واليت ينبغي أن تصبح مبوجبها ممارسة االستغناء تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى
عن إجراء االقتراع السري النتخابات أعضاء األجهزة الفرعية
(و) تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات
حني يتفق عدد املرشحني مع عدد املقاعد الواجب شغلها،
مذكرة من األمني العام ()A/69/107
قاعدة ،ما مل يطلب أحد الوفود حتديدا التصويت على
انتخاب معني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يذكر األعضاء أن اجلمعية

ونظرا لعدم تقدمي هذا الطلب ،هل يل أن أعترب أن اجلمعية
تقرر الشروع يف االنتخاب على أساس االستغناء عن إجراء
االقتراع السري؟
تقرر ذلك.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن اجلمعية
ترغب يف إعالن انتخاب الربتغال عضوا يف جلنة الربنامج
والتنسيق لفترة عضوية تبدأ يف  16نيسان/أبريل 2015
وتنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب 2017؟
تقرر ذلك.

العامة ،يف جلستها العامة  ،64املعقودة يف  5كانون األول/
ديسمرب  ،2014أحاطت علما بتعيني مجهورية أفريقيا
الوسطى ،وناميبيا ،وباراغواي ،واالحتاد الروسي ،أعضاء يف
جلنة املؤمترات لفترة ثالث سنوات تبدأ يف  1كانون الثاين/
يناير  .2015كما يذكر األعضاء أن اجلمعية العامة ،يف
جلستها العامة  ،79املعقودة يف  2شباط/فرباير ،2015
أحاطت علما بتعيني فرنسا عضوا يف جلنة املؤمترات لفترة
عضوية تبدأ يف تاريخ التعيني وتنتهي يف  31كانون األول/
ديسمرب  .2017كما يذكر األعضاء أن اجلمعية العامة ،يف
جلستها العامة  ،84أحاطت علما بتعيني سري النكا عضوا
يف جلنة املؤمترات لفترة عضوية تبدأ يف  2نيسان/أبريل 2015
وتنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب  ،2017والنمسا عضوا
يف جلنة املؤمترات لشغل الفترة املتبقية من فترة عضوية الدامنرك
تبدأ يف  2نيسان/أبريل  2015وتنتهي يف  31كانون األول/
ديسمرب  .2016ويذكر األعضاء أيضا أنه ال يزال هناك مقعد
شاغر من دول آسيا واملحيط اهلادئ ،ملدة تبدأ من تاريخ
التعيني وتنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب .2017

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أذكر األعضاء بأن املجلس
االقتصادي واالجتماعي قرر أن يرجئ مرة أخرى ترشيح
ثالثة أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى لكي
تنتخبهم اجلمعية العامة ،عضو لفترة عضوية تبدأ من تاريخ
انتخاب اجلمعية العامة وتنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب
2015؛ وعضوان لفترة عضوية تبدأ من تاريخ االنتخاب
وتنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب  .2017وقرر املجلس
أيضًا أن يرجئ ترشيح عضو من دول آسيا واملحيط اهلادئ
وبناء على توصية رئيس جمموعة بلدان آسيا واملحيط
لفترة عضوية تبدأ يوم االنتخاب وتنتهي يف  31كانون األول /اهلادئ ،عينت البحرين عضوا يف جلنة املؤمترات لفترة عضوية
ديسمرب .2017
تبدأ يف  16نيسان/أبريل  2015وتنتهي يف  31كانون األول/
ختتتم اجلمعية العامة بذلك هذه املرحلة من نظرها يف البند ديسمرب .2017
الفرعي (أ) من البند  112من جدول األعمال.

هل يل أن أعترب أن اجلمعية حتيط علما هبذا التعيني؟

تقرر ذلك.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن اجلمعية
العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند الفرعي (و) من البند
 113من جدول األعمال؟

لقد كانت احلاجة واضحة الستدامة العمل يف املناطق
اخلارجة من صراعات يف أعقاب تفشي فريوس اإليبوال يف
العام املاضي .إن مكاسب السالم اليت حتققت بشق األنفس يف
ليبرييا وسرياليون وغينيا تتعرض للخطر بصورة مفاجئة وعلى
حنو غري متوقع بسبب الوباء الذي مل يسبق له مثيل .يف غضون
أشهر تعرض للخطر التقدم الكبري الذي أُحرز يف جماالت بالغة
األمهية ،مبا يف ذلك يف جماالت األمن واحلكم وحتقيق االستقرار
السياسي والتماسك االجتماعي واالنتعاش االقتصادي .إين
أثين على جلنة بناء السالم على اجلهود اليت تبذهلا دعما ألشد
البلدان تأثرا ،وأشكر الدول األعضاء على تضامنها املستمر
مع شعب غرب أفريقيا .كما أشيد باحلكومات الوطنية يف
البلدان األشد تأثرا ملا بذلته من جهود للسيطرة على اندالع
وباء الوباء.

يشكل بناء السالم أحد املبادئ األساسية جلهودنا
اجلماعية الرامية إىل تعزيز السالم واالستقرار املستدامني يف
حاالت ما بعد الصراع .وكما ورد يف تقرير األمني العام عن
عام  ،)A/68/729( 2014فإن بناء السالم يكمن يف لب عمل
األمم املتحدة يف البلدان اخلارجة من صراع .لقد بني التاريخ
بأن البلدان واملجتمعات تعاين من خسائر شديدة ومؤملة قد
يستغرق التعايف منها عشرات السنني من االهتمام املكرس.
إن خطورة العودة إىل الصراع من بني أكثر التحديات الصعبة
واملعقدة اليت تواجه املجتمع الدويل.

يف السنة املقبلة ،سيشهد هيكل بناء السالم استعراضا
شامال ،وهو مشروع كبري سيستمر حنو  10سنوات بعد
إنشائه .وكما تعلم اجلمعية ،فإن عملية االستعراض أطلقت يف
كانون األول/ديسمرب استنادا إىل العمل التحضريي اهلام الذي
قامت به جلنة بناء السالم .ويعكف فريق اخلربا االستشاريون
حاليا على إعداد دراسات إفرادية باإلضافة إىل استعراض
السياسات واالستعراض املؤسسي .من املتوقع أن يقدم الفريق
استنتاجاته وتوصياته إىل جملس األمن واجلمعية العامة قبل هناية
حزيران/يونيه .وسوف تنظر الدول األعضاء يف النتائج من
خالل العملية احلكومية الدولية اليت ينبغي أن تنتهي بقرار

تقرر ذلك.
البندان  29و  109من جدول األعمال
تقرير جلنة بناء السالم
تقرير جلنة بناء السالم ()A/69/818
تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم
تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم ()A/69/745

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يسرين أن أفتتح اليوم اجللسة
العامة واملناقشة املشتركة املكرسة ألحد اجلوانب الرئيسية لعمل
األمم املتحدة .وأهنئ السيد أولوف سكوغ ووفد السويد
بينما جتري مناقشة التقريرين اليوم توضح جلنة بناء
على تويل مهمة رئاسة اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم السالم وصندوق بناء السالم اخلطوات الواسعة اليت أجنزاها
خالل ما سيكون عامًا هاما هليكل بناء السالم باألمم املتحدة .يف عام  ،2014مبا يف ذلك املسامهات القيمة اليت جتاوزت
كذلك أشكر السيد أنطونيو دي أغيار باتريوتا وأعضاء البلدان الستة املدرجة يف جدول أعمال اللجنة .إن أول دورة
وفد الربازيل على قيادهتم القديرة لرئاسة اللجنة التنظيمية سنوية عقدهتا جلنة بناء السالم كانت أيضا مبادرة ناجحة جدا
وأسفرت عن نتائج هامة.
للجنة بناء السالم يف العام املاضي.
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متزامن ملجلس األمن واجلمعية العامة قبل هناية هذا العام .األمم املتحدة تشمل جماالت حددهتا اللجنة وتستحق االهتمام
وأتطلع إىل تبادل اآلراء الذي سيجري اليوم ،وأشكر اجلمعية اخلاص من اللجنة يف استراتيجيات اإلنعاش العامة وبرامج
الدعم.
العامة على حسن اهتمامها.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الربازيل ،الرئيس السابق للجنة بناء السالم.
السيد دي أغيار باتريوتا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية):
بالنيابة عن أعضاء جلنة بناء السالم ،يسرين أن أقدم تقرير
اللجنة عن دورهتا الثامنة  .A/69/818يربز التقرير جمموعة من
السياسات واألعمال اخلاصة ببلدان بعينها اليت اضطلعت هبا
جلنة بناء السالم يف عام  ،2014فقد كان عاما منتجا ،اقترن
بإجناز عدة عمليات بنجاح واستكشفت فيه أفاق مواضيعية
وشراكة جديدة.

ثانيا ،إن اللجنة مؤهلة بشكل فريد لزيادة التوافق بني
األبعاد دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية لالستجابة يف مرحلة
ما بعد انتهاء الصراع .لذلك ،جتلى أحد املجاالت الرئيسية
ذات األولوية بالنسبة للجنة يف العام املاضي يف املشاركة
النشطة مع األعضاء األفارقة وتشكيل شراكات عميقة وقوية
مع املنظمات األفريقية اإلقليمية ودون اإلقليمية .تؤكد جتربتنا
من غينيا  -بيساو إىل بوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى
أن زيادة االتساق اإلقليمي ودون اإلقليمي عامل رئيسي يف
دعم اجلهود املتعلقة ببناء السالم .ألننا باستمرارنا يف إدماج
املنظورات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أعمال اللجنة ،سزنيد
من تعزيز أمهية وثقل اخنراطها يف بلدان بعينها.

يف البداية ،أود اإلشادة بالزمالء الذين يقودون أعماال
تتعلق ببلدان بعينها ،وبأعضاء الفريق العامل املعين بالدروس
ثالثا ،يف عام  2014عقدت جلنة بناء السالم دورهتا
املستفادة ،على تفانيهم والتزامهم ،وأشيد بالزمالء الذين
ميثلون البلدان املعنية على جهودهم الدؤوبة من أجل توافق السنوية األوىل على اإلطالق هبدف استكشاف األماكن اليت
وجهات نظر العواصم مع وجهات النظر الناشئة عن نيويورك .تكون فيها السياسة احلكومية الدولية الواسعة ضرورية ملساعدة
البلدان على تقليص خماطر نشوب الزناعات .إن اللجنة إذ
أود أن أبرز بعض العناصر املحددة من التقرير واجلديرة
تواصل استكشاف خمتلف سبُل التمويل الذي ميكن التنبؤ به
باهتمام خاص من اجلمعية العامة .أوال ،أكد مرة أخرى عمل
لبناء السالم ،فإن تركيزها ينصب على تعبئة املوارد املحلية،
اللجنة خالل العام املاضي أنه تنبغي زيادة استخدام إمكاناهتا
ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة .وكانت تلك خطوة
بوصفها منربا لالستفادة من الوزن السياسي ألعضائها يف
حامسة حنو حتديد جماالت السياسة العامة اليت تتطلب من
توطيد السالم .وكان مثة مثال على الكيفية اليت ميكن هبا
الدول األعضاء القيام بعمل فردي ومجاعي .إن التحدي الذي
للجنة أن تطلق العنان لعناصر قوهتا السياسية بشكل متزايد
متثله التدفقات املالية غري املشروعة والثغرات يف السياسات
وظهر موقف مجاعي ومصمم اختذته يف املراحل األوىل من
احلكومية الدولية املماثلة املتعلقة بالتمويل من أجل بناء السالم
تفشي فريوس إيبوال .وساعدت اللجنة على حفز املجتمع
تربز الترابط بني األمن واملبادرات املؤسسية واالجتماعية -
الدويل وعناصر أخرى من منظومة األمم املتحدة على التركيز
االقتصادية يف تعزيز السالم .وستواصل اللجنة عملها لزيادة
على ما متثلها األزمة من خماطر على املكاسب اليت حتققت يف
تعزيز االتساق والتآزر يف السياسات واإلجراءات من خالل
جمال بناء السالم يف البلدان الثالثة األشد تضررا .لذلك فإن
خمتلف األبعاد السياسية واألمنية واإلمنائية لتوطيد السالم.
صالحيات مبادرات التعايف من فريوس اإليبوليا اليت تقودها
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رابعا ،إن البعد اجلنساين يف بناء السالم جدير باهتمامنا
والتزامنا الثابت .وبينما تتحمل النساء وطأة العواقب املأساوية
للزناعات املقترنة بالعنف ،فهن أيضا عناصر استراتيجية يف
التحول والتحرر يف جمتمعات ما بعد انتهاء الصراع .إن
احلدث اخلاص الذي استضافته اللجنة بالتعاون مع هيئة األمم
املتحدة للمرأة يف أيلول/سبتمرب  2014أبرز املبادرات املحلية
لبناء السالم اليت تقودها املرأة يف سياقات متنوعة .وهذا العام،
السبل العملية لتعميم
ستعمل اللجنة أيضا على استكشاف ُ
مراعاة البعد اجلنساين يف سياق االعمال اليت تقوم هبا على
الصعيد القطري.
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سادسا وأخريا ،إن الفرع املتعلق باالستنتاجات وجدول
األعمال املقبل للتقرير حيدد مسار عمل اللجنة يف عام .2015
وجيسد جدول األعمال املقبل التصميم على متابعة املواضيع
الرئيسية والنُهج اخلاصة ببلدان بعينها اليت بدأت يف عام ،2014
وبالتايل يكفل ذلك استمرارية التركيز واالتساق يف النهج.

عمال بقرار اجلمعية العامة  7/65وقرار جملس األمن
 ،)2010( 1947فإن اللجنة تستفيد من تقريرها السنوي
املكلفة بتقدميه إىل اجلمعية العامة وإىل جملس األمن عن التقدم
املحرز يف تنفيذ التوصيات املهمة املستفادة من استعراض
عام  2010هليكل بناء السالم ،وتشرع يف اإلعداد سلفا
خامسا ،إن تعريف وحتسني طبيعة ونطاق وظيفتها املتمثلة لالستعراض الثاين لفترة اخلمس سنوات الذي حيض هذين
يف إسداء املشورة إىل جملس األمن واجلمعية العامة ال يزال اهلدف اجلهازين الرئيسيني على االنعقاد هذا العام.
الرئيسي للجنة يف عام  .2014فاللجنة قادرة بشكل فريد
والغرض من األعمال التحضريية سلفا هو توسيع
على تكملة عمل هذه األجهزة حبيث تكفل للتنمية االقتصادية نطاق ملكية االستعراض فيما بني الدول األعضاء الرئيسية
واالجتماعية الشاملة املسامهة يف حتقيق السلم واألمن والتقليل يف االستعراض من خالل إجراء مشاورات شاملة ومكثفة
من خماطر ظهور الزناعات املقترنة بالعنف ،أو العودة إليها .إن بشأن أهداف االستعراض ونطاقه ومنهجيته وطرائق القيام
املهمة االستشارية املنوطة باجلهازين الرئيسيني ،أي املجلس به .إن اإلعداد املسبق يظهر التقارب يف وجهات النظر بني
واجلمعية العامة  -يبنغي هلا أن تساعد على تعزيز االلتزام الدول األعضاء ،أي جيب أن تكون التحديات اليت تواجه
املتكامل والطويل األجل لألمم املتحدة وغريها من اجلهات البلدان اخلارجة من الصراعات حمور استعراض املعاهدة يف عام
الفاعلة الدولية واإلقليمية جتاه البلدان اخلارجة من صراعات ،2015 .لذلك اقترح دعم االستعراض يف الدراسات املتعلقة
ويف هذا الصدد ،فإن التركيز املواضيعي على املراحل االنتقالية ببلدان بعينها.
لبعثات األمم املتحدة جيسد جتربة اللجنة ومفادها أنه بينما
إن االلتزام مبساعدة الدول على جتنب العودة إىل الزناع
ميكن اعتبار تقليص اهتمام املجلس مؤشرا على حدوث
املصحوب بالعنف كان احلافز على إنشاء جلنة بناء السالم
تطورات إجيابية يف أي بلد بعد انتهاء الصراع فيه ،فإن تطوير
ومكتب دعم بناء السالم وصندوق بناء السالم يف عام .2005
القدرات واملوارد الوطنية املستدامة عملية طويلة األجل تتطلب
واتفقت الدول األعضاء على أنه يتعني على االستعراض اعتبار
قيادة وطنية قوية ودعما مستمرا من املجتمع الدويل .إن طبيعة
هذا احلافز األصلي نقطة انطالقه .إن االختصاصات املتعلقة
ونطاق هذا الدعم جمال ميكن وينبغي أن تسهم به صالحيات
باالستعراض ،يف بادئ األمر ،واليت مت وضعها والتشاور بشأهنا
اجلمعية العامة يف عقد االجتماعات ورسم السياسات.
داخل اللجنة ،ومن مث أيدهتا اجلمعية العامة وجملس األمن،
ينبغي أن تساعد على حتديد املجاالت اليت أُحرز فيها تقدم
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والثغرات املتبقية لتقدمي املساعدة الدولية إىل البلدان اخلارجة
من نزاعات.
إن خمطط االستعراض على مرحلتني الذي وفقا له سيعد
فريق اخلرباء االستشاريون دراسات عن بلدان بعينها ويقترح
توصيات قابلة للتنفيذ وعملية لكي تنظر فيها اجلمعية العامة
وجملس األمن ،ونأمل أن يكفل هذان اجلهازان الرئيسيان
القدرة على اختاذ قرار مستنري بشأن مستقبل هيكل بناء السالم
األوسع يف األمم املتحدة .يضم هذا اهليكل العناصر الثالثة اليت
أُنشئت يف عام  ،2005وكذلك مجيع كيانات األمم املتحدة
األخرى ذات الصلة اليت تسهم يف بناء السالم الدائم واملستدام
من خالل جمموعة متنوعة من األدوات السياسية والربناجمية.
يف هذا الصدد ،أود أن أختتم هذا العرض باالعتراف
بدور مكتب دعم بناء السالم ،ودور مساعد األمني العام،
أوسكار فرنانديث  -تارانكو وسلفه ،السيدة جودي تشينغ
 هوبكزن ،وأعضاء فريقهما على ما قدموه من دعم لعملاللجنة وأنشطتها خالل العام املاضي.
سنواصل التعويل على مكتب الدعم يف سعينا إىل حتقيق
أهداف اللجنة وعلى إدارته الكفؤة لصندوق بناء السالم.
من خالل العمل الذي اضطلعت به اللجنة والصندوق ،فإن
التآزر والتكامل بني األبعاد السياسية والربناجمية يف بناء السالم
سيضفيان مزيدا من الفعالية على استثمارنا يف البلدان املعنية.
إن الطريق إىل تضميد اجلراح النامجة عن احلرب ،وإعادة
بناء املؤسسات اليت حتقق األمن والعدالة واخلدمات األساسية،
وتوفر الفرص االقتصادية وحتمي احلقوق األساسية ،إمنا هو
طريق طويل وحمفوف بالتحديات اهلائلة .وأنا على اقتناع بأنه
ينبغي جلهود األمم املتحدة يف هذا املجال أن تظل مركزة على
اإلنسان .وال بد لنا من اإلصغاء جبدية إىل أصوات الناس األشد
تضررا من الصراعات العنيفة .وجيب أن نتعلم من خرباهتم
واحتياجاهتم ونسترشد هبا .وأعتقد أنه يف عام  ،2005حتت
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رئاسة السويد والسفري أولوف سغوغ ،وبااللتزام الثابت من
جانب الدول األعضاء فيها ،ميكن للجنة بناء السالم أن تكون
حمور هذه الشراكة .وآمل أيضا أن يسفر االستعراض اجلاري
حاليا عن توصيات عملية وتوليد الزخم السياسي الالزم
لتكيف اللجنة وتوجهها هلذه الغاية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للممثل
الدائم للسويد ،رئيس جلنة بناء السالم.
السيد سكوغ (السويد) رئيس جلنة بناء السالم (تكلم
باإلنكليزية) :أوال وقبل كل شيء ،أود أن أهنئ املمثل الدائم
للربازيل ،السفري أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،على ما حتلى به
من قيادة قوية جدا ،وطاقة ،وحتفيز والتزام بوصفه رئيس جلنة
بناء السالم يف العام املاضي .إن اجللوس يف مقعده مهمة بالغة
الصعوبة حقا ،ولكن من دواعي سروري أنه سيبقي يف منصب
نائب رئيس اللجنة بينما منضي قدم يف عملنا.
تكتسي هذا العام املناقشة السنوية يف اجلمعية العامة بشأن
بناء السالم أمهية خاصة .ورمبا سجلت رقما قياسيا يف عدد
مؤمترات األمم املتحدة ذات األمهية احلامسة والتحديات العاملية
املتزايدة التعقيد خالل عام واحد ،وجيب أن نغتنم الفرصة
ملناقشة كيفية جتهيز األمم املتحدة على حنو أفضل للتصدي
هلا .ويشمل هذا دعما أفضل للبلدان اخلارجة من صراعات
واملتجهة حنو السالم والتنمية املستدامني .وتشمل أيضا ،كما
ذكر أنطونيو دي أغيار باتريوتا من فوره ،هنجا حموره البشر
حيث نستمع إىل الناس األشد تضررا من الزناع.
إن جلنة بناء السالم لديها واجبات هامة وعاجلة وهي:
التعايف من جائحة إيبوال ،واالنسحاب التجرييب لبعثة األمم
املتحدة يف ليربيا ومضاعفاهتا وأثارها ،والعمليات السياسية
اليت ميكن أن حتدث توترات وتتسبب يف انتكاسات حمتملة،
ووضع خطة تنمية اجتماعية  -اقتصادية هامة جدا ،وهو
هدف ما برح بعيد املنال يف العديد من البلدان .بيد أنه يتعني
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علينا أيضا هذه السنة أن نتأمل يف إنشاء جلنة بناء السالم،
ونستعرض ما حققته يف السنوات املاضية.
لقد كان احلافز األصلي وراء إنشاء جلنة بناء السالم،
كما جاء يف تقرير األمني العام “يف جو من احلرية أفسح:
صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع”
( ،)A/59/2005واضح جدا ،أي التصدي على حنو أكثر فعالية
للتحدي املتمثل يف مساعدة البلدان على االنتقال من احلرب
إىل السالم الدائم ،وسد الفجوة املؤسسية يف منظومة األمم
املتحدة ،مبا يف ذلك عن طريق حتسني التخطيط االستراتيجي،
ومساعدة البلدان يف تعزيز مؤسساهتا الوطنية ،وضمان متويل
مرن وميكن التنبؤ به ،وحتسني عملية تنسيق األنشطة الدولية
يف فترة ما بعد انتهاء الصراعات ،وتوفري منتدى حكومي دويل
جديد متنوع من أجل ضمان درجة أكرب من اتساق الدعم،
ومتديد فترة االهتمام السياسي.
من الواضح أن هذا ال يزال عمال قيد التنفيذ .ولكن
ال تزال الرؤية اليوم على نفس الدرجة من األمهية ،وبالعمل
معا ميكننا القيام خبطوات أخرى لتحقيق هذه األهداف هذا
العام .وبالنسبة لعام  ،25015علينا أن نضع مبدئيا أربع
أولويات رئيسية للجنة بناء السالم.
إن أولويتنا األوىل هي استعراض بناء السالم .يوجد
فريق استشاري يبعث على اإلعجاب يقوم بدراسات إفرادية.
ونتطلع بلهفة إىل النتائج اليت ستساهم مسامهة هامة يف العملية
احلكومية الدولية يف اخلريف .وبوصفي رئيسا للجنة ،أعتزم
تنظيم االجتماعات ،وضمان املشاركة الواسعة ،وتبىن عملية
االستعراض .ويف رأيي أنه ينبغي لالستعراض أن يكون
مرتبطا باالستعراضات األخرى اجلارية هذا العام ،مبا يف ذلك
ما يتعلق باستعراض قرار جملس األمن )2000( 1325
وعمليات السالم.
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أما أولويتنا الثانية فهي بناء السالم مع االنتعاش من
جائحة إيبوال .كما قال الرئيس فإن البلدان الثالثة األشد
تضررا بتفشي مرض إيبوال ،هي ليربيا ،سرياليون وغينيا،
ومجيعها مدرجة يف جدول أعمال جلنة بناء السالم .ومبا أن
احلالة الوبائية أخذة يف التحسن اآلن ،ونأمل أن هتبط قريبا
إىل الصفر .علينا أن نتأكد من أنه جيري تناول أولويات
بناء السالم يف سياق جهود اإلنعاش ،مبا يف ذلك احلاجة إىل
اإلسراع يف تقدمي الدعم من أجل بناء القدرات املؤسسية .يف
األسبوع املاضي ،قمت بزيارة إىل املنطقة وشهدت بأم عيين
أمهية إدماج بناء السالم يف خطط اإلنعاش .بعد االنتهاء من
جلسة اليوم ،سأشد الرحال إىل واشنطن العاصمة للمشاركة
يف اجتماع الربيع الذي يعقده البنك الدويل بشأن التعايف من
جائحة إيبوال وطرح هذه النقاط.
أما أولويتنا الثالثة فتتمثل يف دعم التنسيق مع املنظمات
اإلقليمية ،ال سيما االحتاد األفريقي .وإذ نبين على الفائدة
املستمدة من العمل الذي بدأه سلفي يف العام املاضي ،ينبغي لنا
تعميق احلوار مع املنظمات اإلقليمية كي نتمكن من االستفادة
على أفضل حنو من مزاياها النسبية املختلفة .جيدر بنا أيضا أن
السبل الكفيلة بوضع استراتيجيات مشتركة كوسيلة
ننظر يف ُ
لتشكيل أمناط التعاون القائم على التآزر املتبادل.
تتمثل أولويتنا الرابعة يف متويل بناء السالم .واملوضوع
املقترح للدورة السنوية لعام  2015هو “التمويل الذي ميكن
التنبؤ به لبناء السالم ،أي إهناء سياسة الصوامع” .ينبغي هلذه
الدورة أن تتناول مرة أخرى ،إحدى الركائز اليت قام عليها
إنشاء جلنة بناء السالم ،ويف ضوء ذلك تقدمي معطيات لعملية
استعراض بناء السالم .وباإلضافة إىل ذلك ،وكون تلك مسألة
شاملة لعدة قطاعات ،كما ذكر السفري دي أغيار باتريوتا،
جيب أن نواصل حتسني املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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يف مجيع جهودنا .ال تزال هذه عناصر رئيسية يف أي عملية
مستدامة لبناء السالم والتنمية.
يف اخلتام ،نتطلع إىل االستماع إىل مناقشة اليوم اليت توفر
فرصة هامة جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة للتأمل يف
جانب هام من جوانب رد األمم املتحدة على حتديات مرحلة
ما بعد انتهاء الزناع.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة للمراقب عن
االحتاد األورويب.
السيد ماير  -هارتنغ (االحتاد األورويب) (تكلم
باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب
املرشحة مجهورية
ودوله األعضاء .وتؤيد هذا البيان البلدان َّ
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،واجلبل األسود ،وألبانيا؛
واملرشح املحتمل البوسنة
وبلد عملية االستقرار واالنتساب
َّ
واهلرسك؛ فضال عن مجهورية مولدوفا وجورجيا.
أشكركم ،السيد الرئيس ،على عقد هذه اجللسة اهلامة
اليوم اليت تتمحور حول التقرير السنوي للجنة بناء السالم
( )A/69/818عن دورهتا الثامنة ،وتقرير األمني العام عن صندوق
بناء السالم ( .)A/69/745فهذه اجللسة متثل فرصة جيدة لتقييم
اإلجنازات اليت حتققت على مدى األشهر االثين عشر املاضية،
واستخالص بعض الدروس وتطبيقها يف املستقبل.
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إن عام  2015سيكون عاما هاما للجنة بناء السالم ،مع
إجراء استعراض شامل للسنوات العشر هليكل األمم املتحدة
لبناء السالم .وحنن نعترب أن استعراض هذا العام هليكل األمم
املتحدة لبناء السالم يشكل فرصة من أجل تعزيز فعاليته
وتأثريه يف البلدان اليت خترج من الصراع ،على أساس اخلربات
السابقة والدروس املستفادة .ونتطلع إىل املشاركة بنشاط يف
عملية االستعراض ،سواء يف املرحلة احلالية مع فريق اخلرباء
االستشاري أو بعد  30حزيران/يونيه خالل املشاورات غري
الرمسية املبنية على تقرير اخلرباء.
إن كال التقريرين السنويني املعروضني علينا اليوم مها
وثيقتان شاملتان ،تبيّنان مدى تعقيد التحديات اليت يواجهها
بناء السالم .وحنن نق ّدر اجلهود اليت تبذهلا اللجنة التنظيمية
ومكتب دعم بناء السالم ،بغية توفري تقييم عن عمل جلنة
بناء السالم يف سعيها إىل تنفيذ جدول أعماهلا لعام .2014
ويشيد االحتاد األورويب بنجاح جلنة بناء السالم يف تنظيم أول
دورة سنوية هلا على االطالق ،يف  23حزيران/يونيه ،2014
عن موضوع الدعم املستدام لبناء السالم .باإلضافة إىل ذلك،
االستعدادات املسبقة الستعراض عام  2015اليت قام هبا رئيس
اللجنة التنظيمية كانت جيدة جدا.
ويرحب االحتاد األورويب باالختصاصات اليت سيتناوهلا
استعراض بناء السالم لعام  ،2015مما يسمح باتباع هنج
واسع يذهب إىل أبعد من هيكل األمم املتحدة لبناء السالم.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي لالستعراض أن ينظر نظرة فاحصة يف
الرؤية واملبادئ الكامنة وراء إنشاء هيكل بناء السالم يف عام
 .2005وينبغي أن يسمح هذا النهج بإجراء تقييم نزيه هلذا
اهليكل داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها.

يشارك االحتاد األورويب يف أنشطة بناء السالم يف العديد
من البلدان ،من خالل اخنراطنا ألجل طويل وعلى نطاق واسع
يف احلوار السياسي ،والتنمية ،والتعاون االقتصادي ،والتجارة
وغريها من املجاالت .هلذا السبب ،يشارك االحتاد األورويب
متام املشاركة يف عمل جلنة بناء السالم منذ إنشائها .وما
فتئ االحتاد األورويب ،كذلك ،عضوا كامل العضوية يف مجيع
وبالنسبة إىل اجلوهر ،يعتقد االحتاد األورويب أن استعراض
التشكيالت القطرية املخصصة للجنة بناء السالم منذ إنشائها،
بناء السالم ينبغي أن يرتبط جبميع عمليات االستعراض األخرى
وهو حياول تقدمي أفضل دعم ممكن لنجاحها.
اجلارية بغية كفالة االتساق يف إجراءات األمم املتحدة .أ ّما
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بشأن االجتاهات العاملية يف بناء السالم ،فينبغي أن ترتبط
املناقشة بتطور السياسات العامة على نطاقها األوسع ،مبا يف
ذلك العمليات واألدوات املتعلقة بااللتزام واملساءلة املتبادلني،
مثل “االتفاق اجلديد” .ومن املهم اختيار الصيغة الصحيحة
لسياق بناء السالم بشكل حمدد وجتنب االزدواجية.

واملساعدة يف التوفيق بني النُ ُهج اليت تتبعها .وإمنا هناك عدد
من العوامل اليت تعيق قدرهتا على حتقيق هذه القيمة السياسية
املضافة .فبعض التشكيالت القطرية املخصصة التابعة للجنة
بناء السالم تتخذ هنجا أكثر مرونة وتفهما من الناحية
السياسية ،وينبغي االستفادة من هذه التجارب .وينبغي
الستعراض بناء السالم أن يستكشف السبل اآليلة إىل تعظيم
االمكانات والقيمة املضافة لتركيبة جلنة بناء السالم الفريدة،
ومجع كل اجلهات الفاعلة ذات الصلة حول الطاولة نفسها.
ومثة مزية أخرى من املزايا النسبية للجنة بناء السالم تتعلق
بقدرهتا على استدامة االهتمام بعمليات بناء السالم .وبوسع
جلنة بناء السالم أيضا أن تؤدي دورا استشاريا قيّما يف دعم
جملس األمن.

وهناك دور واضح للجنة بناء السالم عندما تعمل مع
البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية .ويتعني على جلنة بناء السالم
أن تكون قادرة على التصدي بشكل أفضل للتحديات اليت
حيددها املمثلون اخلاصون لألمني العام ،واملنسقون املقيمون،
واجلهات الفاعلة األخرى .ولدى القيام بذلك ،ميكنها أن
تساهم إسهاما كبريا يف مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة.

ويشيد االحتاد األورويب باجلهود اليت بذلتها تشكيالت
ليربيا وسرياليون وغينيا لدى التعامل مع جوانب بناء السالم
أثناء أزمة فريوس إيبوال .واستمرار مواكبة بوروندي يف الفترة
اليت سبقت االنتخابات هذا العام ،ال سيما بعد إغالق مكتب
األمم املتحدة يف بوروندي ،مثال ممتاز على كيفية إمكان أن
تؤدي جلنة بناء السالم دورا سياسيا متناسقا .ومشاركة جلنة
بناء السالم يف غينيا  -بيساو بعد جناح االنتخابات والعودة إىل
النظام الدستوري يف عام  2014كانت أيضا مفيدة جدا ،مبا

إن بناء السالم قد سبق إنشاء هيكل بناء السالم بفترة
طويلة ،ألجل معاجلة الفجوة بني األمن والتنمية يف البلدان
اهلشة اخلارجة من الصراع .والفرضية األساسية هي أن بناء
السالم ينبغي أن جيري على الصعيد القطري ،وأنه ال يوجد
هنج واحد يناسب اجلميع .ويتعني على منظومة األمم املتحدة،
بغية أن تكون فعالة حقا لدى تعاملها مع الدول اهلشة ،أن
تعمل بطريقة أكثر تكامال ومرونة وتنسيقا ،على الصعيد
وباالنتقال إىل اداء التشكيالت القطرية املخصصة طوال
القطري وصعيد املقر معا ،وإعطاء وزن أكرب للوقاية وأدوات
السنة املاضية ،جرى إحراز بعض التقدم اجليد الذي يستحق
اإلنذار املبكر.
وينبغي أن يتم بناء السالم على أساس رؤية طويلة األمد االبالغ عنه ،يف حني تظل هناك حتديات عديدة يتعني التصدي
يركز على األسباب اهليكلية للصراع؛ هلا .ونشيد جبهود مجيع رؤساء التشكيالت .وحنن نرى أن جلنة
وهنج شامل .وينبغي أن ّ
وتوفري عمليات سياسية شاملة وتشاركية؛ وبناء مؤسسات بناء السالم اليزال أمامها دور لتؤديه يف مجيع هذه البلدان،
قوية وفعالة تكون قادرة على التصدي لألسباب اجلذرية ورمبا من خالل أشكال املشاركة اليت تكون أكثر مرونة ،األمر
للصراع ،وتستجيب الحتياجات الناس؛ وتعزيز امللكية الذي ستجري مناقشته أثناء االستعراض .وميكن أيضا معاجلة
الوطنية ،من جانب احلكومة واملجتمع املدين كليهما؛ واتباع أوضاع إقليمية أو قطرية أخرى عن طريق هذه الصيغ املرنة
اليت تضم جمموعة من األصدقاء ،مع ارتباط واضح بامليدان.
هنج “تصاعدي”.

إن أكرب ميزة نسبية للجنة بناء السالم هي السلطة اليت
متتلكها  -القدرة على مجع عدد كبري من الدول األعضاء،
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يف ذلك يف الفترة اليت سبقت مؤمتر املاحنني الناجح الذي انعقد
يف بروكسل بتاريخ  25آذار/مارس .2015
وميكن القول إن مجهورية أفريقيا الوسطى متثّل التحدي
األكرب جلميع برامج البلدان ،إذ أن احتياجاهتا عقب اخلروج
من أزمتها الكبرية تتجاوز والية جلنة بناء السالم .وكوهنا
واحدة من احلاالت اليت سيتناوهلا استعراض بناء السالم ،فهي
ّ
تشكل مثاال مقلقا على االنتكاس الذي ينبغي استخالص
الدروس منه .ويف املدى القريب ،ميكن لتشكيلة مجهورية
أفريقيا الوسطى أن تركز على دعم العملية االنتخابية ،اليت
تواجه فجوة كبرية يف امليزانية .وحنن نرى يف هذا الصدد أن
من شأن تنظيم اجتماع توعية يف نيويورك يُع ّد له إعدادا جيدا
ويكون مسبوقا مبساع لدى املسامهني املحتملني ،أن يكون
مفيدا جدا .وحىت اآلن ،االحتاد األورويب هو املساهم الوحيد
تقريبا يف امليزانية االنتخابية ،والفشل يف سد هذه الفجوة ميكنه
أن يؤخر االنتهاء من املرحلة االنتقالية.
وقبل اخلتام ،أود أن أعرب عن امتناين لرئيس جلنة بناء
السالم السابق ،السفري أنطونيو دي أغويار باتريوتا ،الذي أود
أن أشكره على التزامه والعمل املمتاز الذي قام به .وحنن نتطلع
أيضا إىل العمل يدا بيد مع الرئيس اجلديد ،السفري أولوف
سكوغ ،وأعضاء جلنة بناء السالم ،ومكتب دعم بناء السالم
بغية دفع األمور إىل األمام .ونرحب بعزم الرئيس اجلديد على
كفالة أن تدعم أنشطة اللجنة التنظيمية عمل جلنة بناء السالم
قدر االمكان.
إن االحتاد األورويب على استعداد ملواصلة دعم اجلهود
اليت تبذهلا األمم املتحدة يف مجيع أنشطة بناء السالم.
السيد يوشيكاوا (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال
أن أهنئ السفري أولوف سكوغ ،املمثل الدائم اجلديد للسويد،
على توليه رئاسة جلنة بناء السالم لعام .2015
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وأتعهد بدعم وفد بلدي الكامل للرئيس اجلديد .وأود
أيضا أن أعرب عن خالص امتناين للسفري أنطونيو دي أغيار
باتريوتا ،الرئيس السابق للجنة بناء السالم ،على قيادته القوية
خالل العام املنقضي .وتقريره الشامل ( ،)A/69/818الذي
استمعنا إىل تقدميه للتو ،يبني بوضوح أن عام  2014كان
عاما مثمرا جدا للجنة بناء السالم.
وعلى النحو املبني يف تقرير جلنة بناء السالم ،فإن اللجنة
جنحت يف عقد دورهتا السنوية األوىل يف حزيران/يونيه
وعقدت مناقشات مثمرة بشأن نطاق استعراض هيكل بناء
السالم واختصاصاته وطرائق عمله.
وأود أن أركز يف بياين على أنشطة الفريق العامل املعين
وشرفت برئاسته يف عام
بالدروس املستفادة ،الذي سعدت ُ
 .2014لقد عقدنا مناقشات موسعة حول التحديات ذات
الصلة باملراحل االنتقالية لبعثات األمم املتحدة .ويف تلك
املناقشات ،حددنا حتديني رئيسيني يف العملية االنتقالية:
أوال ،متويل أولويات بناء السالم ونقص القدرات التقنية؛
وثانيا ،استمرارية العمليات السياسية الشاملة للجميع .وقد
وجدنا أن جلنة بناء السالم ميكن أن تسهم يف هتيئة بيئة تفضي
إىل عمليات انتقالية ناجحة وسلسة يف البلدان املدرجة يف
جدول أعماهلا ،مبا يف ذلك من خالل وظيفتها االستشارية
للحكومات املعنية وجملس األمن وأصحاب املصلحة املعنيني
اآلخرين .وبدعم من أعضاء جلنة بناء السالم ومكتب دعم
بناء السالم ومنظومة األمم املتحدة ككل ،أعددنا تقريرا يوجز
تلك املناقشات وقدمناه إىل رئيس جلنة بناء السالم يف كانون
األول/ديسمرب .ونأمل أن يتم االستفادة بصورة كاملة من
النتائج يف االستعراضات اجلارية هليكل بناء السالم وعمليات
األمم املتحدة للسالم.
ويف عام  ،2015وحتت رئاسيت ،سريكز الفريق العامل
املعين بالدروس املستفادة على موضوع بناء املؤسسات ،مع
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إيالء اهتمام خاص لبسط سلطة الدولة وإعادة بناء املؤسسات عامليا ،ليس يف أفريقيا فحسب ،ولكن أيضا يف مناطق أخرى
السياسية يف البلدان اليت متر مبرحلة ما بعد الزناع .ونعتقد من العامل ،ال سيما يف آسيا .واليابان ،بوصفها من اجلهات
أن إعادة بناء املؤسسات القضائية واألمنية وتطبيع العمليات املاحنة الرئيسية للصندوق ،ستواصل دعمها له.
السياسية عن طريق االنتخابات واملصاحلة عناصر هامة للغاية
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا التزام اليابان املستمر
يف جهود بناء السالم .وكما فعلنا يف عام  ،2014سنلخص بإحراز مزيد من التقدم يف هيكل األمم املتحدة لبناء السالم،
مناقشتنا يف تقرير للفريق العامل وسنقدمه إىل رئيس جلنة بناء بوصفها عضوا يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم ورئيس
السالم حبلول هناية العام .ونأمل أن تعود أنشطة الفريق العامل الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة وبوصفها من كبار
يف عام  2015بالنفع على العمليتني االستعراضيتني هليكل بناء املاحنني للصندوق.
السالم وعمليات السالم.
السيد أنشور (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :يود
إن هذه املناقشات املواضيعية ميكن أن تنهض بعملية وفد بلدي أن يشكر السفري أولوف سكوغ ،رئيس جلنة بناء
وضع السياسات العاملية ذات الصلة بالبلدان اخلارجة من السالم ،على بيانه الشامل .كما أود أن أشيد بالتزام الرئيس
الزناع .ونعتقد أن الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة السابق ،السفري أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،وهو أيضا نائب
ميكن وينبغي أن يؤدي دوره اهلام يف وضع املعايري بوصفه الرئيس اجلديد ،وبعمله الدؤوب إىل جانب مجيع رؤساء
منتدى واسع العضوية ملناقشة السياسات العامة .ومع ذلك ،التشكيالت القطرية املخصصة الست والفريق العامل املعين
فإن الفريق العامل ال يزال جمرد فريق غري رمسي داخل اللجنة بالدروس املستفادة.
التنظيمية للجنة بناء السالم .ويف هذا الصدد ،نقترح أن جتري
ويود وفد بلدي أن يعرب عن تقديره العميق لألمني العام
الدول األعضاء مناقشة بشأن مركز الفريق العامل هبدف
املساعد أوسكار فرنانديث  -تارانكو ،رئيس مكتب دعم
إضفاء الطابع املؤسسي عليه رمسيا كنتيجة الستعراض هيكل
بناء السالم ،فضال عن مجيع أعضاء فريقه القدير ،على عملهم
بناء السالم
الدؤوب والتزامهم القوي يف دعم والية جلنة بناء السالم
وأخريا ،أود أن أتطرق إىل صندوق بناء السالم .لقد ثبت وإدارة صندوق بناء السالم.
أن صندوق بناء السالم أداة متويل هامة لدعم العناصر احلامسة
ترحب إندونيسيا بتقرير جلنة بناء السالم عن دورهتا
يف عمليات بناء السالم يف العديد من البلدان .وتقدر اليابان
الثامنة ( )A/69/818الذي يبني خمتلف سياسات اللجنة وما
األداء النشط للصندوق على أساس خطة عمله اجلديدة للفترة
قامت به من أعمال نشطة يف عام  .2014والواقع أن العديد
 .2016-2014ويشمل ذلك توسيع نطاق استخدام مرفق
من أنشطة جلنة بناء السالم يف عام  2014قد عزز الدور
االستجابة الفورية وجتريب برامج جديدة عرب احلدود وإطالق
اهلام الذي تؤديه اللجنة بوصفها هيئة استشارية حكومية دولية
املبادرة الثانية لتعزيز املساواة بني اجلنسني .ومن أجل تنفيذ
جتمع بني مجيع األطراف الفاعلة ذات الصلة حلشد املوارد
هذه الربامج مبزيد من الفعالية ،سيتعني على الصندوق ضمان
وتقدمي املشورة بشأن استراتيجيات بناء السالم واإلنعاش بعد
امللكية الوطنية وتعزيز الشراكة مع اجلهات املاحنة األخرى.
انتهاء الصراع ،باإلضافة إىل األهداف الرئيسية األخرى للجنة
ونتوقع أن يواصل الصندوق القيام بدور هام باعتباره صندوقا
بناء السالم .ويسرنا أن نالحظ أن التقرير يغطي بشكل شامل
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خمتلف عناصر جدول األعمال املستقبلي لعام  2014وأعمال إندونيسيا تدعم زيادة اهتمام جلنة بناء السالم بتعزيز التزامها
اللجنة ذات الصلة يف عام  ،2015إىل جانب اإلجراءات اليت بتعزيز امللكية الوطنية ،من خالل التركيز بشكل أكرب على بناء
ميكن أن تتخذها مستقبال .ويف هذا السياق ،تود إندونيسيا قدرات البلدان.
عرض بعض مواقفها.
ويسعدنا ويشرفنا أن نشارك يف عملية الدورة السنوية
برمتها ،مبا يف ذلك تيسري أساليبها ،واملشاركة بنشاط يف
جلسيت العمل .ويتطلب احلوار الفريد من نوعه ،الذي تقوم
به األطراف الفاعلة ذات الصلة من نيويورك ومن امليدان
فضال عن العواصم ،التعاون واختاذ إجراءات املتابعة .ويف هذا
الصدد ،من املهم ،كما جاء يف تقرير اللجنة ،متابعة الدورة
السنوية األوىل املفضية إىل الدورة الثانية ،من أجل ضمان
استمرارية مناقشة السياسات ،واملساعدة على حتديد املزيد من
اجلوانب اليت تتطلب تطويرا ،مع األطراف الفاعلة ذات الصلة.
وتعتقد إندونيسيا بقوة بأن الدورة السنوية ،ستساعدنا على
مواصلة استكشاف التحديات اليت تواجه اللجنة وخياراهتا،
وكذلك تعزيز تأثريها.

أوال ،تقوم جلنة بناء السالم منذ إنشائها بدور هام يف
حشد االهتمام الدويل ببناء السالم بعد انتهاء الزناع واملساعدة
يف اجلهود املبذولة من أجل زيادة اتساق اجلهود بني اجلهات
الفاعلة ذات الصلة يف جمال بناء السالم من داخل األمم املتحدة
وخارجها .ومن الواضح أن مثة حاجة إىل القيام باملزيد .ونرى
أنه جيب مواصلة تعزيز اللجنة ليتسىن االستفادة بشكل كامل
من أدوارها يف تقدمي املشورة والدعوة وتعبئة املوارد ،ال سيما
يف البلدان املدرجة يف جدول أعماهلا مع مراعاة أمهية أولويات
بناء السالم الوطنية .وعالوة على ذلك ،ال بد من حتسني
العالقة بني جلنة بناء السالم وجملس األمن .فالتفاعالت بني
اهليئتني ينبغي أن تظل استباقية بصورة متبادلة على مستوى
السفراء واخلرباء .وينبغي للمجلس أن يأخذ يف اعتباره بصورة
ثالثا ،نؤيد جدول أعمال اللجنة وما يهدف إليه ،للمضي
جادة األفكار والتوصيات الصادرة عن اللجنة .ومن مث ،فإن قدما ،بتعزيز التزاماته القطرية واملتعلقة بالسياسات ،مبا يف ذلك
عقد حوارات غري رمسية ومشاورات بصفة دورية أمر ضروري اإلعداد للدورة السنوية الثانية ،ومراعاة وجهات نظر األطراف
لتعزيز الثقة واالطمئنان بني اهليئتني.
الفاعلة اإلقليمية ،واالستمرار يف االنتباه إىل اآلثار على املدى
ثانيا ،لقد أتاحت الدورة السنوية األوىل ،اليت عقدت الطويل لتفشي وباء اإليبوال ،وحتسني أساليب عمل اللجنة.
يف حزيران/يونيه  ،2014فرصة هامة حقا جلميع أصحاب
رابعا ،فيما يتعلق باستعراض هيكلية بناء السالم لعام
املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك البلدان املدرجة يف جدول أعمال  ،2015من الضروري تنفيذ توصياهتا بشكل كامل .ومن
جلنة بناء السالم والبلدان الداعمة ووكاالت منظومة األمم األمهية مبكان أيضا ضمان ملكية قوية ،واملشاركة الكاملة من
املتحدة والكيانات اإلقليمية وممثلي القطاع اخلاص ،لتعزيز جانب الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة يف مجيع جوانب
التنسيق ومناقشة املضي قدما يف وضع السياسات.
العملية برمتها .إننا نعتقد أن عمل فريق اخلرباء االستشاريني،
وتبني الدورة السنوية بأن بناء السالم الفعال يتعني أن بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء واجلهات الفاعلة ذات
يكون عملية شاملة وتعاونية ومدعومة بشكل جيد .ومرة الصلة ،يسهم بشكل هام يف إنشاء بنية أكثر فعالية هليكلية
أخرى ،من نافلة القول أن النتائج هلا تأثري عندما يكون بناء بناء السالم.
السالم مملوكا ومستداما بالكامل .ويف هذا السياق ،فإن
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وفيما يتعلق بتمويل أنشطة بناء السالم ،تعتقد إندونيسيا يف تلك البلدان ،يف جهودها الرامية إىل حتقيق السالم املستدام
بأنه ينبغي لألمني العام ،بدعم من الدول األعضاء ،وضع والتنمية الشاملة.
ترتيبات متويل أكثر عقالنية وميكن توقعها ،فيما خيص جهود
إننا نود أن ننتهز هذه الفرصة لنكرر بعض املبادئ اهلامة اليت
السالم يف األمم املتحدة .ولن يتطلب ذلك ،بالضرورة املزيد من ينبغي أن توجه عمليات بناء السالم ،مما سيساعدنا على تقييم
التمويل ،ولكن عمليات بريوقراطية أقل داخل األمم املتحدة ،العمل الذي قامت به جلنة بناء السالم خالل دورهتا الثامنة،
من أجل جتنب أن تأيت ترتيبات التمويل بنتائج عكسية .ويف وأيضا توفري التوجيه لعمل اللجنة املستمر خالل دورهتا التاسعة.
هذا الصدد ،يسرنا أن نالحظ حتسن أداء صندوق بناء السالم
ويعد استعداد املجتمع الدويل لتوفري املوارد الكافية،
وال سيما مع خطة أعمال  ،2016-2014اليت أضافت
شرطا ضروريا جلهود بناء السالم الناجحة يف البلدان اخلارجة
استراتيجيات مبتكرة خمتلفة تتعلق باخلطط وامللكية الوطنية.
من الصراع .ويف هذا السياق ،فإن موضوع الدورة السنوية
وقد ثبت بالفعل أن اللجنة ،وتقارير الفريق االستشاري
الثانية “متويل ميكن توقعه لبناء السالم :كسر العزلة” ،مناسب
للصندوق ،أداة فريدة هلا سجل حافل يف جمال تقدمي الدعم
من حيث التوقيت وذو صلة .ونعتقد أنه ميكن لبناء السالم،
املرن ويف الوقت املناسب ملعاجلة القضايا الرئيسية لبناء السالم.
املترسخ بقوة يف عملية السالم الشاملة ،حتقيق نتائج إذا وفر
ويف اخلتام ،نود أن نؤكد وجود حاجة ماسة للشراكة املجتمع الدويل مستويات مالئمة وميكن توقعها من املوارد
والتماسك القويني بني صندوق بناء السالم ،واللجنة وكيانات على مدى فترات طويلة .ومن املهم أن تكون الدعوة مصحوبة
األمم املتحدة األخرى ذات الصلة يف نيويورك وامليدان .بالتزامات مقترنة بتوفري املوارد.
وسيساعد إقامة شراكة قوية ومتماسكة بني أصحاب املصلحة،
ثانيا ،ال بد من ضمان متاشي جهود بناء السالم مع
مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة،
األولويات الوطنية ،وتنفيذ مجيع اخلطط والربامج حتت قيادة
املجتمعات على ضمان مستقبل أكثر أمنا وعدال وازدهارا.
وطنية ومن خالل املؤسسات الوطنية .حيث ميكن أن يضمن
وستواصل إندونيسيا من جانبها ،املشاركة بنشاط يف جدول
ذلك ،حتقيق مكاسب مستدامة ،حىت لو كانت بطيئة .ومن
األعمال الشامل لألمم املتحدة يف جمال بناء السالم.
الضروري إعادة بناء املؤسسات والبنية التحتية يف الدول اليت
السيد مكرجي (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :نود أن نشكر مزقتها احلروب األهلية ،إذا كنا نريد توطيد السالم وجتنب
جلنة بناء السالم على تقريرها عن دورهتا الثامنة ( ،)A/69/818االنتكاسة والعودة إىل الصراع .وهناك قدر معني من التوجيه
واألمني العام على تقريره ( )A/69/745بشأن صندوق بناء اخلارجي ضمين يف بناء السالم ،ولكن ال ينبغي أن يأيت على
السالم .ويقدم تقرير جلنة بناء السالم ،ملحة مفيدة عن عمل حساب امللكية املحلية والربامج .وتقع على احلكومات الوطنية
اللجنة خالل دورهتا الثامنة .وتستحق اللجنة تنويها خاصا يف البلدان اخلارجة من الصراع املسؤولية األساسية عن حتديد
بعملها يف جمال التعامل مع التفشي املأساوي لإليبوال يف األولويات واالستراتيجيات لبناء السالم من أجل ضمان
ثالثة بلدان ،مدرجة على جدول أعماهلا ،وهي غينيا وليربيا امللكية الوطنية.
وسرياليون ،وعلى توجيه االنتباه الدويل إىل ضرورة التأكد من
ثالثا ،جيب على األمم املتحدة جتاوز اإلصالحات القصرية
أن التفشي لن يشكل هتديدا على املدى الطويل للتقدم املحرز
األجل ومعاجلة قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلدان
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املضيفة على املدى الطويل .ويضع الفقر وعدم وجود فرص املتحدة .ونود أن نؤكد على أن بناء السالم هو أحد املجاالت
اليت نوليها أمهية ،وأؤكد لكم ،سيدي الرئيس ،دعم وفد بلدنا
بعض العوائق الكبرية أما إحالل السالم املستدام.
رابعا ،من املهم تثبيت النظام العام وحفظه .إن حدوث البناء ألعمال جلنة بناء السالم حتت الرئاسة النشطة لزميلنا
فراغ أمين بعد إبرام اتفاق سالم أمر خطري ،ألنه ميكن أن اجلديد من السويد.
السيد دان (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
يؤدي بسرعة كبرية ،إىل ظهور أنشطة إجرامية .لكن ينبغي
أن ينصب التركيز ،على ما هو قابل للتحقيق .ونظرا لندرة باإلنكليزية) :يشيد وفد الواليات املتحدة بالعمل الرائع
املوارد ،ينبغي أن تكون األولويات ،ضمان الزناهة يف توظيف الذي قام به الرئيس املنتهية واليته للجنة التنظيمية للجنة بناء
واختيار وتدريب املجندين اجلدد ،بدال من السعي جلعل التغيري السالم ،السفري أنطونيو دي أغويار باتريوتا ،وموظفيه يف البعثة
الربازيلية .وقد اضطلع السفري باتريوتا بدور فعال يف دعم بناء
الثقايف جانبا أساسيا من جوانب إصالح الشرطة.
خامسا ،إ ن سيادة القانون مهمة أيضا ،ألن السالم السالم بعد انتهاء الصراع يف جمموعة متنوعة من البلدان .إن
ال ميكن أن يتعزز إال إذا وثق الناس من أن مظاملهم ستحل وفد بلدي ممنت لعمله الذي ال يقدر بثمن أثناء الدورة الثامنة
بإنصاف .وجيب أن يدمج بناء السالم آليات العدالة املحلية ،للجنة يف عام  ،2014وهننئ الرئيس اجلديد ،السفري أولوف
وغري الرمسية يف اإلصالحات القضائية ،بدال من النظر إليها سكوغ من السويد ،ونتطلع إىل العمل معه ،وهو قد بدأ
بالفعل بداية رائعة.
على أهنا تتعارض مع القيم الليربالية الغربية.
سادسا  ،تشري الفقرة  43من تقرير اللجنة ،إىل دعم
الدول األعضاء لضمان التآزر بني استعراض هذا العام هليكلية
بناء السالم واستعراض األمني العام لعمليات حفظ السالم.
ونعتق د أنه ينبغي لكليت عملييت االستعراض أن تنظرا يف
إسهامات بعثات قوات حفظ السالم وعمليات حفظ السالم،
يف وقت مبكر من بناء السالم ،مبا يف ذلك من خالل هتيئة بيئة
موات ية ،واقتراح سبل مواصلة تعزيز تلك املكاسب املبكرة.
ويف نفس الوقت ،من املهم أيضا إدراك اجلهات الفاعلة
اإل نسانية واإلمنائية وباقي بناة السالم وقوات حفظ السالم
بأ ن لديها مهام وأولويات خمتلفة .ولذلك ،ال ينبغي دمج
عمليات حفظ السالم وبناء السالم إال بقدر ما هو مطلوب
لبناء سالم مستدام.

ومن املفهوم على نطاق واسع أن منع االنتكاسات
والعودة إىل الصراع ،على أساس أهداف اللجنة املتمثلة يف
حتقيق التماسك ،وتعبئة املوارد والدعوة ،يتطلب التزاما منسقا
ومتواصال من اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية ،مبا
يف ذلك املجتمع املدين والنساء.

لقد شهدنا تقدما كبريا يف منع نشوب الزناعات وهتيئة
الظروف املالئمة إلحالل السالم الدائم ،على النحو املفصل يف
تقرير األمني العام عن جلنة بناء السالم ( )A/69/818يف دورهتا
الثامنة ،ويف تقريره عن صندوق بناء السالم ( .)A/69/745وأود
أن أسلط الضوء على بعض األمثلة البارزة على ذلك التقدم.

كان تفشي فريوس اإليبوال على حنو مأساوي يف سرياليون
وليربيا وغينيا  -ومجيع هذه البلدان مدرجة يف جدول أعمال
وأ خريا ،ومتشيا مع أمهية بناء السالم ،جيب أن هندف اللجنة  -حدثا بالغ األمهية يتطلب من اللجنة االهتمام واملرونة.
إىل تقدمي استعراض هيكلية بناء السالم لعام  2015لقادتنا والواقع أن اللجنة اضطلعت بدور داعم هام يف اجلمع بني مجيع
ليقدموا لنا توجيهاهتم خالل الدورة السنوية السبعني 0لألمم اجلهات الفاعلة املعنية ملكافحة املرض .وما زال وفد بلدي
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ُمعجبا بإصرار القيادة عام  - .2014قيادة السفري غيريمو
رشينسكي ،رئيس التشكيلة القطرية لسرياليون؛ وزميلنا العزيز
املرحوم سفري السويد مارتن غرونديتز ،رئيس التشكيلة القطرية
لليربيا؛ وسفرية لكسمربغ سيلفي لوكاس ،رئيسة التشكيلة
القطرية لغينيا  -ويشكرهم على جهودهم احلثيثة لكيال يدحر
فريوس اإليبوال مكاسب بناء السالم يف تلك البلدان .ويشجع
وفد بلدي إبداء القدر ذاته من اإلصرار والتركيز بينما نتجاوز
نطاق حاالت الطوارئ الصحية العاجلة لنعاجل آثار فريوس
اإليبوال االجتماعية واالقتصادية الطويلة األجل.
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اإلجراءات .وقد اختذت اللجنة إجراء على وجه السرعة
للمساعدة يف استعادة الوظائف العامة األساسية من خالل
تعبئة املوارد ،وبالتايل ،استعادة الثقة يف مؤسسات مجهورية
أفريقيا الوسطى.

وقد أتاحت التشكيلة القطرية لغينيا  -بيساو ،برئاسة
سفري الربازيل أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،منتدى للحكومة
اجلديدة لعرض أولوياهتا اإلمنائية على املجتمع الدويل .وينبغي
أن نشكرها على ذلك اجلهد ،الذي استند إليه بصورة مفيدة
املؤمتر الدويل للماحنني من أجل غينيا  -بيساو املعقود يف 25
كما نشكر سفري سويسرا بول سيغر ،بصفته رئيس آذار/مارس .وقد مت التعهد يف ذلك املؤمتر حبوايل  1.5بليون
التشكيلة القطرية لبوروندي ،اليت اضطلعت بدور فعال يف دوالر من التربعات املعلنة .كما قدمت التشكيلة الدعم إىل
ختفيض قوام مكتب األمم املتحدة هناك .وكانت عملية احلكومة لتعزيز قدرهتا على إجياد املوارد املحلية.
االنتقال إىل بعثة ملراقبة االنتخابات يف بوروندي عملية سلسة.
وكما هو معروف على نطاق واسع ،فإن توطيد السالم
وما أبدته التشكيلة من ريادة لعقد اجتماع مائدة مستديرة يرهتن بالبلدان املجاورة يف املنطقة وبالديناميات العابرة للحدود.
ناجح وجامع ملناقشة عملية االنتقال يدل على اجلهود اليت ويشيد وفد الواليات املتحدة بتركيز اللجنة تركيزا خاصا
تبذهلا اللجنة لتعزيز االتساق بغية إبقاء بوروندي على املسار على التواصل مع اجلهات الفاعلة اإلقليمية يف البيئات اهلشة،
الصحيح .وتواصل تشكيلة بوروندي عملها بعزم لتحقيق ال سيما جريان البلدان املدرجة على جدول أعمال اللجنة.
اهلدف األساسي املتمثل يف كفالة إجراء انتخابات سلمية يف
ووفد الواليات املتحدة على اقتناع بأن تعزيز اإلدماج
وقت الحق من هذا العام.
االجتماعي يتطلب إشراك أصوات النساء يف بناء السالم.
ويف مجهورية أفريقيا الوسطى ،شهد اجلميع استمرار ويتطلع وفد بلدي إىل جهود اللجنة من أجل إدراج املزيد من
العنف وانعدام األمن بصورة مأساوية خالل العام املاضي ،املنظورات اجلنسانية يف اعتباراهتا وأنشطتها.
على الرغم من املكاسب األمنية اهلشة .وبفضل قيادة سفري
وفيما يتعلق بتمويل أنشطة بناء السالم ،فقد شهد
املغرب عمر هالل ،رئيس التشكيلة القطرية جلمهورية أفريقيا
صندوق بناء السالم عاما مثريا اإلعجاب يف  ،2014إذ
الوسطى ،ظلت اللجنة ممسكة بزمام األمور فيما يتعلق باحلالة
ُجمع مبلغ قدره  99.4مليون دوالر من التمويل املخصص
الناشئة وساعدت يف تركيز واستدامة االهتمام مبحنة مجهورية
لـ  16بلدا ،يف حني تعهدت اجلهات املاحنة بتقدمي 78.2
أفريقيا الوسطى .وبعد أن أنشأت األمم املتحدة بعثة متعددة
مليون دوالر .وأثبت الصندوق أنه أداة مرنة ميكن استخدامها
األبعاد حلفظ السالم يف البلد ،دعت اللجنة إىل عقد اجتماع
لتلبية االحتياجات املستعجلة للبلدان اليت متر بأزمات .وتسع
للمجتمع الدويل ،واملؤسسات املالية ،واملجتمع املدين وقيادة
وسبعني يف املائة من مشاريع الصندوق هذا العام تسري يف
مجهورية أفريقيا الوسطى ،بغية تقييم االحتياجات وحتديد
االجتاه الصحيح ،ومن املتوقع أن حتقق النتائج .وذلك أمر
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جدير بالذكر بالنظر إىل األثر الكارثي لفريوس إيبوال على
ثالثة من البلدان الرئيسية اليت يستثمر فيها الصندوق .ويتفق
وفد الواليات املتحدة على أن هذا إجناز ملحوظ .كما تفتخر
الواليات املتحدة بأهنا قدمت أول تربعاهتا إىل الصندوق
لعام .2015

16/04/2015

ألعرب جمددا عن هتانئي للسفري أولوف سكوغ ،املمثل الدائم
للسويد ،مؤكدا له دعم وفد بلدي لنجاح رئاسته طيلة عام
 ،2015الذي يكتسي أمهية بالغة ملستقبل هيكل األمم املتحدة
لبناء السالم.

وترحب اململكة املغربية بعرض التقرير السنوي عن
إن  2015عام مهم بالنسبة جلهود األمم املتحدة لبناء جلنة بناء السالم ( ،)A/69/818وأود أن أتشاطر مع اجلمعية
السالم ،إذ يتزايد تفهم املجتمع الدويل لضرورة االهتمام عن التعليقات التالية بشأن عدد من املسائل اليت نعتربها أساسية.
كثب بالعناصر الرئيسية للسالم الدائم يف البلدان اخلارجة
من بني األمثلة اليت ذُكرت عدة مرات هذا الصباح ،أزمة
من الزناع  -وهي امللكية الوطنية ،واإلدماج االجتماعي فريوس اإليبوال األخرية والطريقة املمتازة اليت احتشدت هبا
والسياسي ،وبناء املؤسسات ،والتمويل الذي ميكن التنبؤ اللجنة منذ بداية األزمة بغية إبقائها على رأس قائمة اهتمامات
به .وينبغي ألصحاب املصلحة أن يستفيدوا استفادة قصوى املجتمع الدويل ،ومحاية ،قدر اإلمكان ،مكاسب بناء السالم
من االستعراض اخلمسي هليكل األمم املتحدة لبناء السالم ،اليت حتققت يف السنوات األخرية يف البلدان الثالثة الشقيقة
اجلاري بالفعل .ويشيد وفد بلدي باخلرباء الذين أعدوا منهجية املتضررة من الوباء .ويف ذلك الصدد ،حظي بلدي بشرف
االستعراض ،مبا يف ذلك الدراسات القطرية عن بلدان حمددة ،املشاركة يف زخم التضامن الدويل من خالل إسهامه بتقدمي
القائمة على التصدي للتحديات اليت تواجه البلدان اخلارجة الدعم السياسي واملايل واملعنوي إىل غينيا وسرياليون وليربيا.
من الزناع للتقليل إىل أدىن حد من إمكانية السقوط القهقرى والزيارة اليت قام هبا مؤخرا رئيس جلنة بناء السالم ،زميلنا ممثل
فيه .ومبجرد أن يقدم فريق اخلرباء تقريره رمسيا ،سيشارك وفد السويد ،إىل البلدان الثالثة املتضررة ،جتسد بوضوح االلتزام
بلدي بفعالية يف النظر يف توصياته  -وهي عملية ستقوم هبا املتواصل من جانب جلنة بناء السالم .وتلك التعبئة تدل على
اجلمعية العامة على حنو مشترك مع جملس األمن يف وقت الحق نطاق قدرة اللجنة؛ وينبغي أن تسمح لنا باستخالص الدروس
من هذا العام.
للمستقبل.
وأخريا ،يتطلع وفد الواليات املتحدة إىل الدورة السنوية
الثانية للجنة بناء السالم ،اليت ستبدأ يف  23حزيران/يونيه ،يف
اليوم الدويل لبناء السالم ،للنظر يف موضوع زيادة التمويل
الذي ميكن التنبؤ به لبناء السالم.
السيد هالل (املغرب) (تكلم بالفرنسية) :بادى ء ذي
بدء ،أود أن أثين على السفري أنطونيو دي أغيار باتريوتا،
املمثل الدائم للربازيل ،على بيانه ،وبصورة خاصة ،على
التزامه وقيادته احلامسة طوال عام  ،2014حيث كفل جناح
رئاسة جلنة بناء السالم .وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة
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وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى -
وأتشرف برئاسة التشكيلة القطرية املخصصة  -فإننا نواجه
حالة صعبة .فكما تعلم اجلمعية ،فإن البلد مدرج على جدول
أعمال اللجنة منذ عام  ،2008لكنه سقط القهقرى يف الزناع
عام  .2013ومن حسن الطالع أن احلالة تتحسن بشكل كبري
كل يوم ،وبدأ البلد يف االنتعاش ببطء بفضل اجلهود املشتركة
للمجتمع الدويل .واألعمال التحضريية ملنتدى بانغي جارية
على قدم وساق .ويسرين أن أعلن أنين سأذهب شخصيا
إىل بانغي حلضور احلدث ،من أجل إعادة تأكيد دعم اللجنة
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للجهود اجلارية بغية استعادة السالم واالستقرار يف مجهورية
أفريقيا الوسطى .غري أن ترمجة تلك اجلهود إىل فوائد ملموسة
لسكان مجهورية أفريقيا الوسطى تتطلب االلتزام والدعم
الثابتني من املجتمع الدويل ،ال سيما يف هذه املرحلة احلرجة
من عملية االنتقال لديه.

 .)S/PRST/2012/29( 2012وأُحرز تقدم كبري يف هذا املجال
منذئذ ،أوال ،على مستوى اللجنة :بتنظيم االجتماع األول ،يف
أديس أبابا ،بني رئيس اللجنة ورئيسي التشكيلتني القطريتني
املخصصتني لبوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى وخمتلف
املؤسسات األفريقية ،مبا يف ذلك االحتاد األفريقي ،واللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،ومصرف التنمية األفريقي.ونرحب هبذا
التفاعل ونشجعه ،فضال عن أملنا يف تعزيزه.وأود يف ذلك
الصدد ،أن أهنئ مصر على تنظيم حلقة عمل يف القاهرة بشأن
اجلوانب اإلقليمية لبناء السالم.وأؤيد مثل هذه املبادرات أيضا.

عدة سنوات .ونأمل أن نتمكن قريبا من زيادة مسامهتنا يف هذه
األداة األساسية من أدوات هيكل األمم املتحدة لبناء السالم

وبوجه عام ،فإن هذا التعاون ضروري للغاية لوضع هنج
متماسك ،وهو أمر أساسي يف والية اللجنة.وينبغي أن نواصل
ذلك اجلهد بصورة متسقة ونعمل على تطوير هذا التعاون
والتآزر مع املؤسسات املالية اإلقليمية ،من قبيل مصرف التنمية
األفريقي وغريه من املؤسسات املالية اليت ينبغي أن تشارك
بقدر أكرب يف متويل أولويات بناء السالم.

املاضي ،فإننا نرحب بالتشديد على أمهية تعزيز البعد اإلقليمي
لبناء السالم.وعلى سبيل التذكري ،ما انفك املغرب يؤيد تعزيز
هذا البعد ،على حنو ما ورد بوضوح يف البيان الرئاسي املعتمد
يف إطار الرئاسة املغربية ملجلس األمن يف كانون األول/ديسمرب

وفيما خيص استعراض هيكل بناء السالم ،فإننا نعرب
عن ارتياحنا الكامل للطريقة اليت قاد هبا الرئيس السابق
للجنة ،السيد أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،عملية املشاورات
اليت ّ
مكنت الدول األعضاء من األخذ بزمام العملية.ونرحب

وباألمس حتديدا ،أعرب املمثل اخلاص لألمني العام يف
مجهورية أفريقيا الوسطى ،السيد باباكار غاي ،للجنة جمددا عن
شكره على ما تقدمه من دعمُ ،مذكرا يف الوقت ذاته بضرورة
بقاء املجتمع الدويل متيقظا ومواصلته اهتمامه ودعمه .واحلالة
ويتاح هذا التعاون األساسي أيضا  -على مستوى
يف مجهورية أفريقيا الوسطى جتسد التعقيد الكامل للحاالت
التشكيالت القطرية  -مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب
اليت ينبغي للجنة أن تواجهها.
ويضطلع صندوق بناء السالم بدور رئيسي يف دعم أفريقيا ،واحتاد هنر مانو ،ومجاعة شرق أفريقيا.ونعتزم أيضا
احتياجات بناء السالم ذات األولوية يف مجهورية أفريقيا تعزيز التعاون بني التشكيلة القطرية املخصصة جلمهورية
الوسطى ،ويف العديد من البلدان األخرى غري املدرجة على أفريقيا الوسطى ،واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،اليت
جدول أعمال اللجنة .وما فتئ بلدي يساهم يف الصندوق منذ تضطلع بدور رئيسي يف مواجهة األزمة يف أفريقيا الوسطى.

ومنذ بداية األزمة ،ما فتئ الصندوق يعمل يف مجهورية
أفريقيا الوسطى عن طريق كفالة تأهيل مراكز الشرطة والدرك
الرئيسية يف بانغي ودفع مرتبات موظفيها.وقد اتسع نطاق ذلك
االلتزام منذئذ .ويغطي الصندوق حاليا جوانب هامة أخرى
وفيما يتعلق باالجتماع السنوي ،فإننا نرحب باجلهود اليت
عرب التعاون الوثيق مع البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،كاستعادة سلطة الدولة وإعادة بناء مؤسساهتا ،فضال يبذهلا رئيس اللجنة واملوضوع الذي اختري ،فضال عن مواصلة
الدورة السابقة عرب التركيز على أبرز التحديات اليت نواجهها
عن حتقيق املصاحلة الوطنية ،على سبيل املثال فحسب.
وإذ نعود إىل األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة يف العام متمثلة يف القدرة على استقراء متويل أنشطة بناء السالم.
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أيضا باختيار مجهورية أفريقيا الوسطى ضمن احلاالت اليت
ستخضع للدراسة.وأخريا ،نأمل أن نواصل التعاون مع الفريق
االستشاري ،وأن نتشاطر اآلراء فيما بيننا بشأن عدد من
املواضيع اهلامة ،مثل مرونة اهليكل وقدرته على التكيف مع
التحديات اجلديدة.

16/04/2015

فضال عن التأكيد على التنامي العاملي لتوافق اآلراء على الصلة
اليت ال تنفصم عراها بني السالم واالستقرار والتنمية.وينبغي
أن تتسق مفاهيم األمم املتحدة املتعلقة ببناء السالم وكذلك
األنشطة ذات الصلة ،مع هذا الفهم وتدعمه كي نتمكن من
املضي قدما جبدول أعمال السالم واألمن على حنو وطيد.
وما يزال بناء السالم مسعى تكتنفه التحديات والعقبات
دائما.وبالتايل ،فإن هناك ضرورة لعملية استعراض حامسة
ونزيهة إن أريد هلا أن تساعد على حتسني سبل عمل جلنة بناء
السالم وتعزيز مصداقيتها يف إطار منظومة األمم املتحدة.وعلى
نقيض ذلك ،فلن يكون االستعراض الصوري سوى فرصة
ضائعة ومأخذا كبريا على مصداقية جلنة بناء السالم.

وال يسعين اختتام بياين دون أن أتقدم بالتهنئة إىل
رئيسي التشكيلتني القطريتني املخصصتني التابعتني للجنة بناء
السالم ،على التزامهما وما قدماه إ ّ
يل من مشورة ودعم منذ
سعدت بتويل مهام رئيس تشكيلة مجهورية أفريقيا الوسطى.
وأعرب عن خالص الشكر أيضا لألمني العام املساعد أوسكار
فرنانديث  -تارانكو ،ومجيع أعضاء فريق مكتب دعم بناء
السالم ،الذين يواصلون أداء مهامهم بتفان ملحوظ على الرغم
ويتعني على الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة أن
من حمدودية املوارد املتاحة هلم.
تعمل بنشاط وتواصل دعم عملي ٍة تسلّم بأن بناء السالم قد
السيد غرانت (كندا) (تكلم باإلنكليزية) :تعرب كندا ينطوي على خماطر كبرية واختاذ خيارات سياسية صعبة ،عالوة
عن عميق الشكر والتقدير للسفري دي أغويار باتريوتا ،على على إحداث تغيريات أساسية يف املجتمعات واالقتصادات.
جهوده الدؤوبة وقيادته بصفته رئيس جلنة بناء السالم.ويف ومن شأن التصدي لتلك التحديات أن يعزز مصداقية
الوقت نفسه ،ترحب كندا بالسفري سكوغ ،وتتطلع إىل العمل االستعراض والنتائج اليت يسفر عنها.وعليه ،نأمل أن يتسم
استعراض هيكل بناء السالم لعام  2015بالعمق والسعة حقا.
معه عن كثب بصفته الرئيس.
يتيح لنا التقريران السنويان للجنة بناء السالم وصندوق
بناء السالم ( A/69/818و  ،A/69/745على التوايل) الفرصة
للتفكري يف أنشطة العام املاضي ،بل واألكثر أمهية من ذلك،
التطلع إىل املستقبل.وقد أتى ذلك يف الوقت املناسب للغاية،
نظرا إىل عملية االستعراض اجلارية اآلن هليكل األمم املتحدة
لبناء السالم وعمليات حفظ السالم ،وللقرار 1325
(.)2000وليست هذه عمليات ملجرد التطلع إىل الوراء ،إمنا
هي فرص لضبط املفاهيم وحتسني التنفيذ والعمل مع الشركاء
اجلدد والقائمني على وضع هنُج مبتكرة.
ويتيح تزامن تلك االستعراضات الثالثة معا فرصة فريدة
الستخالص الدروس املستفادة من اخلربة املمتدة عرب السنني،
18/48

ولكي يكون هذا االستعراض فعاال حبق ،فلن يسعه جتاهل
دراسة األساس املنطقي واالفتراضات األصلية اليت يستند إليها
هيكل بناء السالم ،وأثره حىت اآلن ،فضال عن تنامي دوره
يف سياق سياسات ومؤسسات تشهد تغريات كبرية.وينبغي
أن تسترشد هذه العملية باستعراضات عمليات بناء السالم
والقرار  ،)2000( 1325وكذلك االسترشاد  -على سبيل
املثال وعلى نطاق أوسع  -باخلطة املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن ،واخلطة اجلديدة لالخنراط يف مساعدة الدول اهلشة
واملناقشات بشأن خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وأخريا،
فإن من األمهية مبكان أن تعتمد اجلمعية العامة توصيات الفريق
يف وقت الحق من هذا العام.
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(تكلم بالفرنسية)
وبعد مرور عشرين عاما على انعقاد مؤمتر بيجني ،فلم
ي ُعد أحد منا حباجة إىل التذكري بأمهية ضمان األخذ باملنظور
اجلنساين يف صميم جهودنا الرامية إىل بناء السالم .وسوف
توجهنا أهداف بناء السالم وبناء الدولة يف سياق االتفاق
ِّ
اجلديد حنو حتقيق أهداف تظل أساسية هامة ،سواء أيدهتا
الدول أم مل تفعل ذلك .وعالوة على ذلك ،فإن الطابع العاملي
جلدول األعمال هذا ميثّل عنصرا حتوليا هاما من عناصر خطة
التنمية ملا بعد عام  2015وأهدافها املتعلقة بالتنمية املستدامة.
ويكتسي ذلك أمهية لسببني .أوهلما ،أنه يسلّم صراحة بترابط
عاملنا ،وهو تسليم ّ
يذكرنا بأن يف التعاون والتوصل إىل احللول
التوفيقية جدوى أكرب من املواجهة واخلالف .وثانيهما ،أنه
تسليم أيضا بإمكانية أن تكون مجيع الدول األعضاء عرضة
للصدمات والنكسات.
ويف ذلك الصدد ،أود  -بصفيت رئيس جلنة بناء السالم
القطرية املخصصة لسرياليون  -أن أوجه انتباه اجلمعية إىل
األثر الرهيب الذي ترتب عن فريوس إيبوال على بناء السالم
والتنمية يف البلد وجريانه .ولكي يكون السالم دائما ،فإنه
جيب أن يكون قويا ،ولكي يكون كذلك ،جيب دعمه وتعزيزه
أثناء فترة الصدمات غري املتوقعة أو االنتكاسات اليت ميكن
توقعها يف بعض األحيان.
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السيد صاحب زادة خان (باكستان) (تكلم باإلنكليزية):
نثين على السفري باتريوتا ،ممثل الربازيل ،والرئيس السابق للجنة
بناء السالم ،والسفري سكوغ ،ممثل السويد ،والرئيس احلايل
للجنة ،على بيانيهما وإسهامهما يف أعمال اللجنة .ونود أيضا
أن نسجل تقديرنا العميق للدعم املخلص الذي يقدمه إىل
عملنا مكتب دعم بناء السالم.
تولت الرئاسة نائبة الرئيس ،السيدة رامبايل (سانت
لوسيا).
ويوفر لنا التقرير السنوي املعروض علينا ()A/69/818
ملحة عامة مفيدة عن عمل جلنة بناء السالم يف دورهتا الثامنة،
ويوصي أيضا باملضي قدما خبطة عمل قابلة للتنفيذ .ترحب
باكستان بتشديد التقرير على املهام الرئيسية الثالث  -الدعوة
ومواصلة االهتمام ،وتعبئة املوارد ،وحتقيق التماسك.
إن بناء السالم أداة ّ
متكن من حتقيق السالم الدائم والتنمية
يف حاالت الزناع وما بعد الزناع ،وبالتايل ،فإن األساس املنطقي
للجنة بناء السالم ال يزال ساريا وقويا .والسؤال القائم هو
ما إذا كنا قد حققنا االستفادة الكاملة من تلك اهليئة الفريدة
يف نوعها .ويتمثل أحد األغراض الرئيسية لتنفيذ األنشطة
ذات الصلة ببناء السالم يف حتقيق نتائج ملموسة يف امليدان.
إن إحداث التحسن يف حياة عامة األشخاص املتضررين من
الزناع معيار خضع الختبار الزمن وميكننا استخدامه يف تقييم
ذلك العمل اهلام.

وهذا يعيدين إىل أمهية االستفادة من هذه التقارير
والعمليات املوازية اجلارية هبدف التطلع إىل األمام للتصدي
لقد شهدت باكستان على حنو مباشر نتائج العمل الذي
للتحديات اليت تواجه بناء السالم.
اضطلعت به جلنة بناء السالم ،بصفتها عضوا يف اللجنة ،وكوهنا
وميثّل العمل الذي اضطلعت به جلنة بناء السالم وصندوق أحد أكرب البلدان املسامهة بقوات يف بعض البلدان اليت جيري
بناء السالم عنصرا هاما يف جهود األمم املتحدة لتعزيز السلم فيها معظم العمل .واستنادا إىل جتربتنا ،فإن بوسعنا القول
واألمن الدوليني .وهي جهود هامة ،غري أنه ال ميكن النظر باطمئنان أن تعزيز هيكل بناء السالم والنهوض جبدول أعمال
إليها مبعزل عن غريها.
بناء السالم ليسا مهمتني هاماتني فحسب ،بل حتميتني أيضا.
ونرى أن بناء السالم يكون على أفضل حنو حني يصبح عملية
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إىل حتسني االستفادة من آليات التمويل الداخلية ،ونتطلع إىل
املزيد من تطوير تلك االستراتيجيات .لقد كان االهتمام الذي
أُويل لتعبئة املوارد خالل الدورة السنوية القادمة للجنة بناء
السالم ،مع تركيز مناقشاهتا على موضوع “التمويل الذي
ميكن التنبؤ به لبناء السالم  -كسر الصوامع” إجراء حسن
التوقيت ونرحب به.

مستمرة من مرحلة منع نشوب الزناع إىل عملية حفظ السالم،
مث إدارة حاالت ما بعد الزناع .ويساعد حفظة السالم -
بوصفهم بناة السالم يف وقت مبكر  -يف إرساء أسس السالم
الدائم .واليوم ،تُنشر معظم موارد حفظ السالم يف البعثات
املتعددة األبعاد .وكان قرار جملس األمن ،)2013( 2086
الذي اُعتمد أثناء الرئاسة الباكستانية ملجلس األمن يف كانون
الثاين/يناير  ،2013عالمة بارزة يف ذلك الصدد :نظرا ألنه
وأخريا ،لقد أحرزت جلنة بناء السالم تقدما كبريا على
ّ
مكن من زيادة االهتمام االستراتيجي بعملييت حفظ السالم مر السنني ،وبالرغم من ذلك ،ال تزال هناك حتديات هائلة.
وبناء السالم.
فقد أثبتت االنتكاسات اليت حدثت مؤخرا يف بعض البلدان
وينبغي أن يسفر استعراض هيكل بناء السالم ،الذي األفريقية أن خطر االنتكاس ال يزال حقيقيا وقائما ،وأنه يتعني
ما زلنا نسهم فيه بصورة مجاعية ،عن توصيات بشأن مواصلة بذل مزيد من اجلهود للتصدي لألسباب اجلذرية .وعليه،
حتسني عملنا يف ثالث مهام رئيسية :الدعوة ومواصلة االهتمام ينبغي أن نواصل العمل لتجنّب ذلك االحتمال.
وتعبئة املوارد وحتقيق التماسك .وسوف يستند ذلك العمل
السيدة بوكارينو (الربتغال) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
 الذي استرشد بالتعليقات املقدمة من البلدان املدرجة يف أن أشكر الرئيس على عقد هذه اجللسة بشأن التقرير السنويجدول أعمال اللجنة  -إىل الدروس املستفادة يف األساس .للجنة بناء السالم ( )A/69/818وتقرير األمني العام عن صندوق
وتكمن إحدى املزايا الرئيسية للجنة بناء السالم يف قدرهتا على بناء السالم ( .)A/69/745وتكتسي هذه املناقشة أمهية خاصة
العمل املباشر مع البلدان املعنية يف مجيع مراحل عملها .وهي يف سياق االستعراض الشامل اجلاري حاليا هليكل بناء السالم
تعمل على أساس امللكية الوطنية للعملية والشراكة الدولية التابع لألمم على مدى السنوات العشر املاضية .وأود ،يف ذلك
املخلصة .ومن شأن هذين املبدأين أن يضعانا يف مركز جيد الصدد ،أن أشدد على دعم الربتغال للعمل الذي يضطلع به
طوال عملية االستعراض.
الفريق الذي يقوده الرئيس خوسيه راموس  -هورتا ،الذي
ونعرب عن تقديرنا للعمل الذي أدته اللجنة يف أعقاب نؤكد له تعاوننا الكامل معه.
تفشي فريوس إيبوال يف سرياليون وغينيا وليربيا .فقد اتسم
يتسق بيان الربتغال متاما مع البيان الذي أدىل به املراقب
عملها باملرونة والقدرة على التكيف ،ومتكنت اللجنة من عن االحتاد األورويب يف وقت سابق اليوم .وأود أن أضيف
التركيز على املطالب ّ
امللحة للحالة على وجه االستعجال .بعض املالحظات بصفيت الوطنية.
ونأمل مع حتسن احلالة يف تلك البلدان ،أن تتمكن اللجنة من
بداية ،أود أن أهنئ حبرارة السفري أولوف سكوغ ،ممثل
العودة إىل مهامها األساسية.
السويد ،على تويل رئاسة جلنة بناء السالم ،وتؤيد الربتغال
يالحظ تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم متاما األولويات اليت حددها للجنة بناء السالم .وأود أيضا أن
( )A/69/745أن الصندوق قد بلغ هدفه املنشود يف عام أشكر السفري أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،ممثل الربازيل ،على
 .2014ويشدد التقرير أيضا على االستراتيجيات الرامية عمله املمتاز وقيادته املقتدرة للغاية للجنة بناء السالم خالل
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وشكل االخنراط املباشر يف مكافحة فريوس اإليبوال عن
العام املاضي .فقد أسهم أداؤه إسهاما كبريا يف زيادة توجيه
حق أولوية بالنسبة للصندوق غري أن الصندوق سيضطلع بدور
االنتباه لعمل اللجنة.
وسأركز يف مالحظايت على ثالث نقاط حمددة هي  -حاسم يف دعم تعايف البلدان الثالثة األشد تضررا.
أخريا ،أود أن أتشاطر بعض األفكار بشأن غينيا  -بيساو،
دور جلنة بناء السالم يف إطار منظومة األمم املتحدة ،وجدوى
صندوق بناء السالم ،واحلالة امللموسة اليت تسهم فيها اللجنة البلد الذي يوفر ما أحرزه من تقدم دليال على فائدة كل من
جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم .أسهمت التشكيلة
والصندوق يف حتقيق نتائج إجيابية :أي يف غينيا  -بيساو.
أود ،فيما خيص دور جلنة بناء السالم يف إطار منظومة القطرية املخصصة لغينيا  -بيساو التابعة للجنة بناء السالم
األمم املتحدة ،أن أشدد على أمهية جلنة بناء السالم بوصفها يف إعادة إرساء النظام الدستوري يف ذلك البلد .واضطلعت
منتدى لتنسيق جهود األطراف املعنية يف توطيد السالم من التشكيلة ،بالتنسيق مع اجلهات الفاعلة الدولية األخرى ،بدور
خالل الدعوة وتعبئة املوارد والشراكات وحتقيق التماسك .هام يف العملية ،قبل انتخابات نيسان/أبريل وأيار/مايو 2014
لقد أتاحت الدورة السنوية املعقودة يف العام املاضي الفرصة وبعدها على حد سواء ،عن طريق إبقاء غينيا  -بيساو يف
ملناقشة اخلطوات امللموسة بشأن كيفية بناء نظم مستدامة مكانة بارزة على جدول األعمال الدويل ،وتعزيز املزيد من
ألجل تعبئة املوارد .وإذ نبين على ذلك ،فإن من املتوقع أن التنسيق فيما بني مجيع الشركاء الدوليني التسع يف امليدان ،وال
تستمر املناقشات املتعلقة بالتمويل الذي ميكن التنبؤ به هذا سيما اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،مجاعة البلدان
تشكل حتديا ،وينبغي الناطقة باللغة الربتغالية ،االحتاد األفريقي ،االحتاد األورويب
العام بشأن املسائل األساسية اليت ال تزال ّ
واألمم املتحدة.
أن تولَى اهتماما يف عملية استعراض جلنة بناء السالم.
ترى الربتغال أن جلنة بناء السالم ستسعى على حنو متزايد
إىل التفاعل والتعاون مع الشركاء اإلقليميني واملؤسسات املاحنة
الرئيسية واملؤسسات املالية الدولية .ونرحب بشدة بتعزيز
الدور االستشاري للجنة بناء السالم إىل جملس األمن .وال
شك أن للجنة معرفة وفهما شاملني للبعدين األمين واإلمنائي،
ومن شأهنما إثراء اإلحاطات اإلعالمية املقدمة إىل املجلس.

ويف هذا الصدد ،ترحب الربتغال باستمرار الدعم املقدم
من رئيس تشكيلة غينيا  -بيساو إىل سلطات البلد يف أعقاب
املؤمتر الدويل للماحنني الذي عقد يف بروكسل يف آذار/مارس
املاضي .ولن تربح الربتغال منخرطة بشكل كبري يف عمل
التشيكلة وملتزمة به أشد االلتزام .وبالتنسيق مع الشركاء
الدوليني اآلخرين املعنيني ،سوف تدعم تنفيذ اإلصالحات
اليت قدمتها سلطات غينيا  -بيساو يف مؤمتر املاحنني ،مبا يف
ذلك إصالح القطاع األمين والتوطيد املؤسسي وتعزيز سيادة
القانون ،ال سيما من خالل مكافحة اإلفالت من العقاب.
مجيع هذه األولويات تتسق متاما مع آراء جلنة بناء السالم.

وأود أن أشدد أيضا على الفائدة املتعاظمة لصندوق بناء
السالم ومرونته األكيدة اليت ّ
متكنه من توجيه استجابته إىل
حيث تشتد احلاجة إليها .وقد كان األمر كذلك بالفعل عند
التصدي ألزمة فريوس إيبوال .لقد أثبت القرار املتعلق بربجمة
لقد دأب صندوق بناء السالم على دعم غينيا  -بيساو.
التمويل القائم  -بصورة غري مباشرة  -هبدف دعم اجلهود
املبذولة يف مجهورية غينيا وسرياليون ،أن األمول نفسها ميكن منذ أيلول/سبتمرب  ،2013خصص مبلغ  4.8مليون دوالر
للبلد ،األمر الذي كان مهما بصفة خاصة يف دعم االنتخابات،
أن تتسم باملرونة.
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وهي خطوة حامسة يف عملية استعادة النظام الدستوري .وجدد بعثات األمم املتحدة  -على سبيل املثال من خالل سد الثغرات
صندوق بناء السالم التزامه جتاه غينيا  -بيساو يف مؤمتر املاحنني دعما للحوار السياسي .كما أن املصاحلة الوطنية ومكافحة
اإلفالت من العقاب عمليتان تتطلبان دعما طويل األجل.
األخري .ونتطلع كثريا إىل خطة األولويات اجلديدة.
السيدة لوكاس (لكسمربغ) (تكلمت بالفرنسية) :أود،
يف البداية ،أن أشكر السفري أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،املمثل
الدائم للربازيل والرئيس املنتهية واليته للجنة بناء السالم ،على
التزامه طوال عام  .2014وأمتىن للسفري أولوف سكووغ،
املمثل الدائم للسويد ،كل التوفيق كرئيس للجنة يف عام
تبني أمثلة االنزالق جمددا إىل الصراع كما رأينا يف
 .2015وأؤكد له تعاون بلدي الكامل.
مجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان أنه ال تزال هناك
تؤيد لكسمربغ البيان الذي أدىل به يف وقت سابق جهود كبرية يتعني بذهلا يف جمال بناء السالم .حينما هتدد
انتهاكات حقوق اإلنسان أو ديناميات االستبعاد أو التهميش
املراقب عن االحتاد األورويب.
سيكون عام  2015عاما هاما بالنسبة ملجمل هيكل أو تضييق احليز السياسي التقدم املحرز ،جيب أن تسود اليقظة
بناء السالم ،يف ذات الوقت الذي خيضع فيه لعملية استعراض والعمل .ومن املهم للغاية حتديد عوامل خطر االنتكاس وتنفيذ
جديدة .حنن ننتظر باهتمام استنتاجات وتوصيات فريق اخلرباء آليات اإلنذار املبكر حىت نتمكن من العمل يف الوقت املناسب
االستشاري برئاسة السفري غريت روزنتال .وإذ أكرر ما قاله على احليلولة دون أن تصبح انتهاكات حقوق اإلنسان فظائع
املتكلمون السابقون ،أود أن أعيد التأكيد على أمهية حتقيق مجاعية .ذلك أيضا هو القصد من مبادرة األمني العام حلقوق
التآزر فيما بني عمليات االستعراض الثالث احلالية ،مبا يف اإلنسان أوال ،اليت هلا صلة واضحة بعمل جلنة بناء السالم.
واملشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري إن أردنا بناء
سالم دائم .وجيب أيضا إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة
واملهمشة ،مثل األقليات اإلثنية والدينية .يتطلب بناء السالم
إشراك املجتمع ككل.

ذلك استعراض عمليات حفظ السالم ،واستعراض تنفيذ القرار
 ،)2000( 1325فضال عن أفرقة اخلرباء الرفيعة املستوى
املناط هبا خمتلف عمليات االستعراض .ومن املهم تسليط
الضوء على الصالت الوثيقة القائمة واليت ينبغي أن تقوم بني
خمتلف اجلهات الفاعلة وكيانات منظومة األمم املتحدة.
ونأمل أن تسفر عمليات االستعراض يف عام  2015عن
أفكار من شأهنا أن تتيح تعزيز مهام وفعالية جلنة بناء السالم
حبيث تتمكن من حتقيق كامل إمكاناهتا لدعم البلدان اخلارجة
من الصراع وتعزيز الدور االستشاري الذي تضطلع به لفائدة
اجلمعية العامة وجملس األمن .وكما يوضح تقرير جلنة بناء
السالم ( )A/69/818عن عملها ،فإن أحد املجاالت اليت ميكن
للجنة أن تقدم فيها مساعدة قيمة يتعلق بعمليات االنتقال من
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وسيكون عام  2015عاما هاما أيضا بالنسبة لغينيا.
ما برحت تشكيلة غينيا التابعة للجنة بناء السالم ،اليت تشرفت
برئاستها خالل السنوات األربع املاضية ،تقدم الدعم ألولويات
غينيا يف جمال بناء السالم .حنن نواجه حاليا حتديني هائلني:
التصدي آلثار وباء اإليبوال ودعم غينيا يف ضوء عمليتها
االنتخابية املقبلة.
على املجتمع الدويل مواصلة املشاركة هبمة ويقظة بغية
حتقيق اهلدف املتمثل يف القضاء هنائيا على حاالت اإلصابة
بفريوس اإليبوال يف البلدان األشد تضررا .منذ بداية الوباء،
عملت بالتنسيق مع رئيسي تشكيليت سرياليون وليربيا حىت
يبقي املجتمع الدويل معبأ .وطلبنا معا ،إىل األمني العام تقييم
التأثري االجتماعي االقتصادي لوباء اإليبوال من أجل التخطيط
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ويوفر لنا هذا العام ،إذ نستهل الذكرى السنوية العاشرة
للجنة ،فرصة جيدة جدا الستعراض واستكشاف السبل الكفيلة
بزيادة تعزيز عمل اللجنة ،وال سيما يف ضوء استعراض هيكل
بناء السالم باألمم املتحدة .وميكن لالستعراض أن يستفيد
أيضا من االستعراضات احلالية األخرى لعمليات حفظ السالم
وتنفيذ قرار جملس األمن  .)2000( 1325والواقع أن الصلة
بني حفظ السالم وبناء السالم ومتكني املرأة ،تكتسي أمهية
بالغة يف جناح جهودنا اجلماعية من أجل حتقيق السالم.

للتعايف يف مرحلة ما بعد اإليبوال .يبني التقرير األخري الصادر
عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،مبسامهة من االحتاد األورويب
والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي ،أنه قد جرى حمو
التقدم املحرز يف جمال بناء السالم وأن املؤسسات الوطنية
تضررت .لذلك ينبغي للمساعدة الدولية أن تركز على التعايف
املؤسسي واالقتصادي يف البلدان الثالثة مجيعها .وستواصل
التشكيالت الثالث ذات الصلة التابعة للجنة بناء السالم
تعاوهنا الوثيق يف هذا الصدد .وأود يف هذا السياق اإلشارة إىل
البعد اإلقليمي لبناء السالم وتسليط الضوء على دور منظمات
لقد كان األساس املنطقي للجنة عند إنشائها قبل 10
مثل احتاد هنر مانو .إن التعاون مع هذه اجلهات الفاعلة أساسي سنوات ،هو اجلمع بني كل اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتنظيم
من أجل بناء السالم على نطاق إقليمي.
املوارد واقتراح استراتيجيات متكاملة لبناء السالم بعد انتهاء
وفيما يتعلق بالتحدي الثاين ،فإن التشكيلة التابعة للجنة الزناع .ويف هذا السياق ،متثل الدورة السنوية األوىل للجنة
بناء السالم مستعدة لدعم غينيا يف إجراء انتخابات شاملة اليت عقدت العام املاضي عن موضوع “الدعم املستدام لبناء
للجميع وحرة وذات مصداقية .يف  1نيسان/أبريل ،اجتمعنا السالم :اجلوانب املحلية والدولية” ،خطوة هامة إىل األمام
مع املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة وإن جاءت متأخرة .كما نتوقع أن تكون الدورة السنوية
لغرب أفريقيا ،السيد حممد بن مشباس ،ملناقشة التحديات الثانية املقرر عقدها يف حزيران/يونيه املقبل ،فرصة للتعمق
اليت نشأت يف ضوء االنتخابات املقبلة .وكما جرى يف عام بصورة أكرب يف العقبات اهليكلية اليت ميكن أن تقوض عملية
 ،2013فإن تشكيلة غينيا مستعدة لدعم البلد على الطريق بناء السالم .وتأمل كوريا ،اليت تلتزم التزاما عميقا بتعزيز
عملية بناء السالم يف األمم املتحدة ،أن تسهم مبسامهات بناءة
حنو احلوار وتعزيز الدميقراطية والتنمية.
يف اخلتام ،أود أن أؤكد للجمعية أن لكسمربغ ستواصل خالل الدورة السنوية .إن تعزيز الوظيفة االستشارية للجنة
يف هذه السنة احلامسة التزامها الثابت ببناء السالم ،سواء إزاء جملس األمن يندرج أيضا يف هذا املجال .وبدأت جذور
بصفتها رئيسة تشكيلة غينيا أو بصفتها عضوا يف تشكيلة احلوار التفاعلي غري الرمسي بني اللجنة واملجلس تترسخ وتتناول
غينيا  -بيساو أو بوصفها شريكا ماليا يعول عليه لصندوق مواضيع هامة .ويعترب التقييم الدوري على مستوى اخلرباء مثاال
آخر على التطور التعاوين بني اهليئتني .ومن أجل إحراز املزيد
بناء السالم.
من التقدم ،ينبغي تشجيع تفاعلهما بطريقة حامسة بناءة وأكثر
السيدة كانغ جويان (مجهورية كوريا) (تكلمت
فائدة للجميع بغية التوصل إىل سبيل أفضل للمضي قدما.
باإلنكليزية) :نود أن نشكر الرئيس على عقد مناقشة اليوم،
ففي العام املاضي ،مل يتسبب فريوس اإليبوال باخلسائر
والسفري أنطونيو دي أغيار باتريوتا على دوره القيادي بوصفه
البشرية اجلسيمة فحسب ،بل هدد بتقويض إجنازات بناء
رئيسا للجنة بناء السالم يف العام املاضي.
السالم اليت متت حىت ذلك احلني .وكانت املناقشة املكثفة
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للجنة واستجابتها لألزمة حسنيت التوقيت وبناءتني يف مواصلة الدائم للسويد ،على انتخابه رئيسا جديدا ،ونتمىن له كل
االهتمام والدعم الدوليني .ويف مواجهة هذه التحديات اهلائلة ،النجاح يف منصبه اجلديد.
أولينا اهتماما خاصا للدور احلاسم للنساء بوصفهن بانيات
يعترب بناء السالم من املجاالت املبتكرة يف عمل األمم
السالم كل يوم .وقد آن األوان للتركيز على إعادة عملية املتحدة بشأن السلم واألمن .وهو ذو أمهية كبرية بالنسبة
بناء السالم إىل مسارها الصحيح ،مع املساعدة يف بناء قدرة للمنظمة فيما يتعلق بوفائها بالتزاماهتا يف جمال صون السالم
البلدان املتضررة على احلوكمة القادرة على التحمل واالنتعاش واألمن الدوليني .إن نظام األمم املتحدة لبناء السالم يعمل
االقتصادي .وسوف تواصل مجهورية كوريا املشاركة يف عمومًا بشكل جيد ،منذ إنشاء اللجنة يف عام  .2006وقد
عملية إعادة البناء تلك.
اضطلعت جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم ومكتب

وال ميكننا أن نبالغ يف التأكيد على أمهية القيادة الوطنية يف
عملية بناء السالم .وتبدأ العودة إىل الزناع ،يف أغلب األحيان،
من الداخل وليس من اخلارج .وال ميكن توطيد السالم دون
حتقيق التماسك االجتماعي والوحدة الوطنية .وحيدونا األمل
يف أن تعطي القيادات الوطنية األولوية لشمول اجلميع يف
عملية إعادة البناء يف املضمار االجتماعي واالقتصادي ،فضال
عن املضمار السياسي ،ونأمل يف أن يواصل املجتمع الدويل
تقدمي املساعدة املحددة حسب الطلب إليهم يف هذا الصدد.
وأخريا ،حنن نؤيد خطة عمل صندوق بناء السالم للفترة
 ،2016-2014اليت تتناول الديناميات العابرة للحدود
وتكفل تعزيز برامج اليت تراعي نوع اجلنس .وقد تربعت
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للصندوق حىت اآلن مببلغ
 5.5ماليني دوالر ،وسوف تستمر باالشتراك يف مساعي
التمويل.
السيد وانغ من (الصني) (تكلم بالصينية) :تود الصني
أن تشكر الرئيس على عقد جلسة اليوم .ونود أيضا أن نشكر
السفري دي آغويار باتريوتا ،املمثل الدائم للربازيل ،على عرضه
لتقرير جلنة بناء السالم يف دورهتا الثامنة ( ،)A/69/818وأن
نعرب عن تقديرنا للعمل الذي اضطلع به خالل العام املاضي
بصفته رئيسا للجنة .ونود أن هننئ السفري سكووغ ،املمثل
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دعم بناء السالم مبهامهم بتنسيق وثيق فيما بينهم ،وحرصوا
على تنفيذ والياهتم املنصوص عليها يف قرارات اجلمعية العامة
وجملس األمن ذات الصلة .فقد نسقوا على حنو فعال الدعم
الدويل للتعمري بعد انتهاء الزناع يف البلدان املدرجة يف جدول
األعمال .وحتققت إجنازات ملحوظة ،كما هو احلال يف
سرياليون وتيمور  -ليشيت وهاييت ،وقد حظي ذلك باعتراف
البلدان املعنية واملجتمع الدويل على نطاق واسع

ويف الوقت نفسه ،تعمل الدول األعضاء على استكشاف
أفكار جديدة لتحسني بناء السالم .ويف هناية العام املاضي،
شرعت اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني باالشتراك
مع جملس األمن ،يف إجراء استعراض شامل هليكل بناء السالم
التابع لألمم املتحدة بوصفه مهمة رئيسية للمنظمة هذا العام،
مما سيساعد الدول األعضاء على استعراض جتارب بناء
السالم على مدى العقد املاضي ،وأوجه فشلها وجناحها،
واستكشاف السبل الكفيلة لتحسني أساليب البناء السالم.
والصني مستعدة لالنضمام إىل الدول األعضاء األخرى يف
املشاركة بنشاط يف عملية االستعراض الشامل ،كما تتوقع أن
تؤدي نتائجها اإلجيابية دورًا بناءا يف مساعدة األمم املتحدة
على للوفاء بالتزاماهتاعلى حنو أفضل يف جمال صون السلم
واألمن الدوليني .وفيما يتعلق مبسألة كيفية حتسني بناء السالم،
تود الصني اقتراح النقاط األربع التالية.
1510640

16/04/2015

أوال ،ينبغي أن متسك البلدان املعنية بزمام بناء السالم وأن
تضطلع فيه بدور ريادي .يكمن العامل األساسي لتحقيق السالم
الدائم واالستقرار والتنمية يف بلدان مرحلة ما بعد الزناع ،يف
اجلهود اليت تبذهلا البلدان نفسها .وعندما ينفذ املجتمع الدويل
دعمه من أجل بناء السالم ،فإنه ينبغي احترام قيادة البلدان
املعنية ،وأن يقدم هلا الدعم البناء وفقا لرغبات هذه البلدان وأن
يتجنب التجاوزات أو حماولة حتمل املسؤولية الكاملة والقيام
بكل األعمال ،األمر الذي يشكل انتهاكا ملبدأ امللكية.
ثانيا ،ينبغي تصميم بناء السالم وفقا للظروف املحلية.
وتتعامل بلدان مرحلة ما بعد الزناع مع احلاالت املتنوعة
بتركيز وبرامج وأساليب خمتلفة .ولتحقيق نتائج أفضل ،ينبغي
للمجتمع الدويل أن يبدأ من احلاالت اليت تنفرد هبا البلدان
املعنية ،من أجل وضع برامج بناء سالم حمددة األهداف ،واليت
من شأهنا أن تكفل اتساق املساعدة الدولية مع احتياجات
هذه البلدان .إن استنساخ نفس الطرائق أو تطبيقها بشكل
صارم يف بلدان خمتلفة ،ميكن أن يسبب املزيد من املشاكل
بدال من أن حيقق النتائج املرجوة ويعزز األداء السلس لعملية
بناء السالم.

A/69/PV.85

املشاركني .وهم يشملون حكومات البلدان املدرجة يف
جدول األعمال ،اجلهات الفاعلة األخرى والبلدان املعنية
واملنظمات اإلقليمية واألمم املتحدة وغريها من املنظمات
الدولية واملؤسسات الفنية .ينبغي أن تعمل األمم املتحدة
بوصفها منربا وتستفيد ألقصى درجة ممكنة من جلنة بناء
السالم لتعزيز التنسيق والتكامل من أجل جتنب االزدواجية
يف اجلهود وهدر املوارد .وتشجع الصني اجلهات املاحنة على
استمرار زيادة دعمها لصندوق بناء السالم .ونشدد أيضا على
احلاجة إىل توفري وتعزيز كفاءة وفعالية املوارد.
السيدة بريد (أستراليا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
أن أبدأ مبشاركة الذين قدموا التهنئة للممثل الدائم للسويد
أولوف سكووغ على تويل رئاسة جلنة بناء السالم ،واإلعراب
عن خالص الشكر إىل سلفه يف ذلك الدور اهلام ،السفري دي
أغويار باتريوتا.

ترحب أستراليا مبناقشة اجلمعية العامة السنوية هلذا العام
بشأن تقريري جلنة بناء السالم ( )A/69/818وصندوق بناء
السالم ( .)A/69/745إن بناء السالم هو أمر ضروري ومن
األعمال األساسية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة .جيب أن
ثالثًا ،إن بناء السالم ينبغي أن جيمع بني كل من األهداف تكون جهود بناء السالم متعددة األبعاد ومتكاملة ،وأن
تتماشى مع االستراتيجيات الوطنية وجهود التنمية الطويلة
القصرية األجل واألهداف املتوسطة والطويلة األجل.
ينبغي أن يكون اهلدف األساسي لبناء السالم هو مساعدة األجل ،كي تكون فعالة.
ونرحب بتركيز اللجنة املستمر على تعزيز اتساق
البلدان املعنية على تعزيز قدرهتا على االكتفاء الذايت من أجل
حتقيق التنمية مبفردها .وهذه مهمة شاقة ومعقدة وطويلة االلتزامات املتعلقة ببناء السالم يف البلدان املدرجة يف جدول
األجل ،وقد ال تتحقق بني عشية وضحاها .ولكسب فهم أعماهلا من خالل تسليط الضوء على الثغرات يف تقدمي
وتأييد الشعوب يف البلدان املعنية ،ينبغي استخدام خمتلف الدعم والعوائق اليت تعترض سبيل التنمية السياسية واملؤسسية
الوسائل لتحقيق النتائج املبكرة لبناء السالم من أجل إرساء واالقتصادية .وينبغي أن تواصل اللجنة جهودها الرامية إىل
بناء التماسك فيما بني اجلهات الفاعلة ذات الصلة وتنسيق
األسس لألهداف املتوسطة األجل والطويلة األجل.
رابعا ،يقتضي بناء السالم تعزيز التكامل والتكاملية تعبئة املوارد من هذه اجلهات ،مبا يف ذلك الدول األعضاء
من أجل حتسني الكفاءة .ويتطلب بناء السالم العديد من والشركاء اإلقليميني ،واملؤسسات املالية الدولية ووكاالت
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األمم املتحدة .وستظل قدرة اللجنة على التنسيق الوثيق مع استفتاء بشأن الوضع السياسي املستقبلي يف حزيران/يونيه من
إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم ،عامال هذا العام.
مهما يف جناحها .وحنن نتطلع إىل الفرصة ملناقشة إمكانية التنبؤ
كما نرحب باستمرار تركيز الصندوق على دعم متكني
بتمويل بناء السالم خالل الدورة السنوية للجنة بناء السالم يف املرأة واملساواة بني اجلنسني من خالل مبادرته الثانية لتعزيز
وقت الحق من هذا العام.
املساواة بني اجلنسني .وكما قال آخرون هنا اليوم ،فإن متكني
حنن نؤيد أيضا اجلهود اليت تبذهلا اللجنة من أجل بناء بناء املرأة هو أمر بالغ األمهية لبناء السالم الشامل والدائم.
شراكات قطرية ومواضيعية على نطاق أوسع ،مبا يف ذلك من
وأخريا ،نتفق مع النتائج اليت توصل إليها االستعراض
خالل حتقيق املزيد من التماسك اإلقليمي للحفاظ على السالم املستقل املشترك لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -وبرنامج
وجتنب االنتكاس إىل الزناع .ويف املناطق القريبة من أستراليا ،إدارة الشؤون السياسية يف تشرين الثاين/نوفمرب 2014
تعطي بعثة املساعدة اإلقليمية إىل جزر سليمان ،مثاال جيدا بشأن بناء القدرات الوطنية ملنع نشوب الزناعات وبشأن
على الكيفية اليت ميكن هبا للعمل اإلقليمي اجلماعي أن حيقق قيمة مستشارين السالم والتنمية .ويقوم هؤالء املستشارون
السالم املستدام استجابة ألزمة أمنية.
بدور هام يف مساعدة املنسقني املقيمني ذوي الصلة بطريقة

ويوفر استعراض هيكل األمم املتحدة لبناء السالم لعام استراتيجية تسترشد هبا منظومة األمم املتحدة داخل البلد،
 ،2015فرصة ساحنة ملواصلة العمل من أجل حتقيق هذا النهج مبا يف ذلك خوض غمار املحادثات السياسية مع احلكومات.
األكثر تكامال .ونرحب باخلطوات املتخذة للتأكد من أن هذا
السيد إيلييتشوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
االستعراض جيري بالتنسيق مع استعراض األمني العام لعمليات إن تقدمي املساعدة يف جمال بناء السالم هو أحد أدوات األمم
حفظ السالم والدراسة العاملية بشأن املرأة والسالم واألمن .املتحدة الرئيسية حلل الزناعات بطريقة فعالة ،وحتقيق االستقرار
وحنن نتطلع إىل فرصة النظر يف توصيات الفريق االستشاري يف حاالت ما بعد الزناع ومنع نشوب األزمات املدمرة .ونؤمن
الرفيع املستوى للخرباء يف النصف الثاين من عام .2015
بأن احلكومات الوطنية تتحمل املسؤولية الرئيسية عن حتديد
ونعترف أيضا بأمهية صندوق بناء السالم بوصفه آلية
لتوفري متويل سريع ومرن يف سياقات ما بعد انتهاء الزناع.
ونرحب بتركيز صندوق بناء السالم على منطقة املحيطني
اهلندي واهلادئ حيث هناك خمصصات يف عام  2014لنيبال
وبابوا غينيا اجلديدة والفلبني .وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل
الدور املستقبلي للصندوق يف بابوا غينيا اجلديدة ،مع خطة
األولويات املعتمدة ملنطقة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت،
يف تشرين األول/أكتوبر من العام املاضي .وسيكون بدء تنفيذ
األنشطة على أرض الواقع يف الوقت املناسب مهما ،حيث
تدخل اتفاقية بوغانفيل حيزا مدته مخس سنوات إلجراء
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األولويات وتنفيذ االستراتيجيات اإلصالحية .ينبغي أن تركز
اجلهود الدولية على بناء القدرات املؤسسية للبلدان املتضررة
مبوافقتها ،مع احترام السيادة الوطنية واالستقالل السياسي
للبلدان اليت تتلقى املساعدة .ومع ذلك ،فإننا ال نستطيع القول
إن أنشطة بناء السالم ال ميكن أن تتم إال من أجل بناء الدولة
وإعادة بسط سلطة احلكومة ،ألن هذه العملية معقدة ومتعددة
األوجه تشمل املساعدات اإلمنائية االقتصادية ومعاجلة املسائل
االجتماعية امللحة ،باإلضافة إىل اجلوانب السياسية .ويف سياق
مرحلة ما بعد انتهاء الزناع ،نرى أيضا أن من غري املجدي
التركيز بشكل مفرط على املسائل اجلنسانية وقضايا حقوق
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اإلنسان ،اليت ال ترتبط حباالت األزمات الرئيسية بشكل ال ينبغي أن تتجاوز والية اللجنة وهتيّئ مسارا بديال ملناقشة
املسائل اليت يفترض أن تعاجل يف إطار غريها من اهلياكل ذات
مباشر.
وتؤيد روسيا أنشطة جلنة بناء السالم الرامية إىل زيادة الصلة للجمعية العامة.
وخالل العام املاضي ،واصلت اللجنة االضطالع جبهود
فعالية عمل األمم املتحدة وتعزيز تنسيقها للمساعدات الدولية
املقدمة للبلدان اخلارجة من الزناع .كما نعرب عن تقديرنا كبرية ملساعدة البلدان املدرجة يف جدول أعماهلا ،مبا يف ذلك
املحددة.
للممثل الدائم للربازيل على قيادته الفعالة ألعمال اللجنة عام يف إطار التشكيالت القطرية َّ
 .2014وحنن نتوقع أن يتم تعزيز الزخم اإلجيايب احلايل يف
فعلى سبيل املثال ،تسىن تغيري شكل وجود األمم املتحدة
عملها حتت الرئاسة السويدية.
يف بوروندي اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير ،وذلك بفضل
وحنيط علما بتقرير جلنة بناء السالم عن أعمال دورهتا
الثامنة ( .)A/69/818وقد كان جدول أعمال اللجنة مزدمحا
جدًا يف العام املاضي .وقد عقدت دورهتا املوضوعية األوىل
حول موضوع تعبئة املوارد من أجل إعادة اإلعمار بعد انتهاء
الزناع ،وقد اتسمت يف رأينا ،باملوضوعية واالنفتاح .وأكد
االجتماع أن لدى جلنة بناء السالم تنطوي إمكانات هائلة
كمنصة حوار فريدة من نوعها للمناقشات احلكومية الدولية
بشأن مسائل بناء السالم العامة احلالية أو تلك املشتركة عرب
القطاعات.
وقد لوحظت اجلهود املتضافرة للدول األعضاء يف طرائق
استعراض هيكل بناء السالم التابع لألمم املتحدة .ونتوقع
أن يقوم فريق اخلرباء الذي عينه األمني العام بإجراء دراسة
موضوعية وتقدمي جمموعة متوازنة من التوصيات إىل جملس
األمن واجلمعية العامة للنظر فيها ،األمر الذي من شأنه تعزيز
فعالية عمل جلنة بناء السالم بوصفها هيئة حكومية دولية
تضطلع بدور حموري يف هيكل األمم املتحدة لبناء السالم -
على حنو يعكس االمتثال التام للصالحيات اخلاصة اليت تتمتع
هبا األجهزة الرئيسية هلذه املنظمة العاملية

اجلهود اليت يبذهلا ذلك البلد حلل مسائل ما بعد الزناع واليت
تتمثل يف التعايف وبناء السالم ولكفالة إرساء السالم واستتباب
األمن وحتقيق االستقرار .واملفتاح لتوطيد النتائج اإلجيابية
يكمن يف أيدي البورونديني أنفسهم ،الذين يستطيعون
دون تدخل خارجي أو ضغط حل املسائل الناشئة على قدم
املساواة .بيد أن العودة إىل الزناع املسلح يف مجهورية أفريقيا
الوسطى وجنوب السودان ،حيث جرى فرض ترتيب غري
مربر لألوليات ومن اخلارج يف بعض األحيان ،وحيث جيري
إهدار املوارد املحدودة بالفعل وتبديدها ،إىل جانب التدخل
يف جماالت تقع ضمن اختصاص جهات معنية أخرى ،تتطلب
حتليال شامال من أجل جتنب تكرار تلك التجربة.

ميثل تفشي فريوس اإليبوال حتديا أمام إجنازات جلنة بناء
السالم يف إحالل السالم واألمن يف سرياليون وغينيا وليربيا.
ومتكنت اللجنة بسرعة ،اعتمادا على قدرات خربائها ،من
التكيف مع احتياجات احلكومات واإلسهام يف اجلهود الدولية
ملعاجلة حالة األزمة .وال يزال صندوق بناء السالم يشكل
آلية هامة للتمويل السريع الذي ميكن من ختصيص موارد يف
األجل الطويل للتعايف والتنمية .ونالحظ تنسيق صندوق بناء
وحنن نرى أن هناك منطق معني يف املوضوع املعلن السالم للمساعدة املالية املقدمة إىل اجلهود الدولية يف البلدان
عنه للدورة املوضوعية الثانية اليت ستكرس للمسائل املتعلقة املتضررة من فريوس إيبوال ،فضال عن حتقيق اهلدف املتمثل يف
بالتمويل املستدام ألنشطة بناء السالم .ونعتقد أن املناقشات ختصيص مبلغ  100مليون دوالر ملشاريع بناء السالم .ونؤكد
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على أمهية توزيع البلدان للمساعدة املالية وندعو إىل استخدام صندوق بناء السالم .وأدت مواءمة مهامها واستراتيجياهتا
الدورة القادمة للجنة بناء السالم مبثابة منتدى ملناقشة املسارات املتكاملة اليت هتدف إىل زيادة التعاون إىل إحراز تقدم ملموس
املحتملة حنو حتسني األدوات احلالية للصندوق وزيادة القدرة يف البلدان املدرجة يف جدول األعمال.
على التنبؤ بالتمويل ألغراض بناء السالم.
وندرك الدور املتنامي للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

السيدة ميخيا فيليس (كولومبيا) (تكلمت باإلسبانية) :يف عمليات بناء السالم ودورها املتزايد ،وخباصة عن طريق
أود أن أشيد بالعمل الذي اضطلع به سفري الربازيل ،السيد إنشاء رابطات دينامية ومتسقة ذات أولويات قطرية حمددة
أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،الرئيس املنتهية واليته للجنة بناء تساعد على تطور العمل يف امليدان.
السالم ،الذي أحرز تقدما هاما وأشرف على أنشطة قوية
وتتطلب جهود بناء السالم حشد الدعم املايل والتقين
يف عام  ،2014وهو ما يتجلى بوضوح يف تقارير اللجنة والسياسي الطويل واملتوسط والقصري األجل .وتواجه اآلليات
( )A/69/818وتقارير صندوق بناء السالم ( .)A/69/745الدولية صعوبات حينما حتتاج إىل كفالة تقدمي دعم مستدام
ويف الوقت نفسه ،أود أن أعرب عن متنيايت بالنجاح للسفري وحسن توقيت .لذلك ،تصر كولومبيا على أمهية تعميق
أولوف سكوغ يف عمله على رأس اللجنة خالل هذا العام النقاش بشأن موضوع التمويل الذي ميكن التنبؤ به .فالبلدان
بالغ األمهية .ويف ضوء البيان الذي أدىل به يف هذا الصباح ،اخلارجة من الزناع تواجه حتديات اقتصادية وسياسية تنطوي
فإنين على يقني بأن أولوياتنا واستراتيجياتنا صحيحة للشروع على احتياجات كبرية للموارد .واللجنة هي أنسب حمفل
يف األعمال املقبلة.
للمساعدة على وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية حلشد املوارد
وتشدد كولومبيا على أمهية جلنة بناء السالم وصندوق لبناء السالم والدعوة إىل اإلفراج عنها يف الوقت املناسب.
بناء السالم بوصفهما عنصرين رئيسيني يف والية األمم
وتربز كولومبيا دور املرأة يف منع نشوب الزناعات
املتحدة .وبالتايل ،نكرر دعمنا والتزامنا ،بوصفنا عضوا جديدا وحلها ويف بناء السالم .ومن األمهية مبكان مواصلة تعزيز
يف اللجنة خالل هذه الدورة ،وكذلك بصفتنا عضوا يف الفريق إدماج املسألة اجلنسانية يف عمل اللجنة والصندوق .وينبغي
االستشاري للصندوق بناء على توصية من األمني العام.
للمرأة أن تصبح عنصرا فاعال بالغ األمهية يف اتفاقات السالم

فيما يتعلق بتقرير جلنة بناء السالم ،ترى كولومبيا أن من
األمهية مبكان مواصلة النقاش بشأن ضرورة االتساق يف مجيع
سياسات وأنشطة بناء السالم .وقد أحرزت الدورة السنوية
األوىل للجنة يف عام  2014تقدما كبريا يف حتديد املجاالت
اليت ميكن أن تستفيد من زيادة تنسيق العمل .وسيُعزز ذلك
بتحديد الثغرات وتنفيذ األنشطة ،فضال عن تنسيق الدعم
داخل املنظمة وعلى الصعيد الثنائي ومع أصحاب املصلحة
اآلخرين .ويف ذلك الصدد ،نود أن نشدد على العمل املشترك
الذي تضطلع به اللجنة مع مكتب دعم بناء السالم ومع
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ويف عمليات املصاحلة الوطنية ويف وضع السياسات الوطنية،
وكفالة أن تكون مجيع هذه العمليات مفتوحة للمسائل
اجلنسانية منذ بدايتها .وال يزال هناك الكثري الذي ينبغي عمله
يف تلك املجاالت.

وال تزال مواصلة استكشاف طابع ونطاق دور اللحنة
االستشاري لدى اجلمعية العامة وجملس األمن أولوية لتحقيق
التكامل والتنسيق يف عمليات بناء السالم .ومن الضروري
مواصلة تبادل اآلراء ،حىت يف بعض األحيان بطريقة أكثر
صراحة ودينامية ،بني تلك اهليئات التابعة لألمم املتحدة ،إىل
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جانب إجراء حتليل مشترك للتوقعات والتقدم املحرز وحتديد
أهداف واقعية.
وأخريا ،تؤكد كولومبيا من جديد اهتمامها بنتائج
االستعراض العشري هليكل بناء السالم ،وتأمل يف أن تعزز
الدروس املستفادة أثر أعمال بناء السالم يف امليدان ،فضال عن
قدرة اللجنة وسلطتها يف تقدمي املشورة بشأن السياسات الرامية
إىل حتسني حياة السكان يف البلدان اخلارجة من الزناعات،
والذي ميثل مهمتها األكثر أمهية يف هناية املطاف .وتنفيذ عملية
ناجحة لبناء السالم تستند إىل امللكية الوطنية وتعزيز القدرات
الوطنية ميثل اخلطوة األوىل حنو قطع الصلة مع املاضي مبا شهده
من نزاع ومواجهات ،وتوفر الفرصة إلرساء األسس على حنو
مستدام ملستقبل واعد للسكان املتضررين.
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عملت اللجنة على دعم أطر التعاون مع مؤسسات التمويل
الدولية واإلقليمية للتوصل حللول مبتكرة ومستدامة للمشاكل
اليت تواجه متويل برامج بناء السالم .إن التقرير يعكس العدد
الكبري من املواضيع اليت تناولتها أعمال اللجنة لعام ،2014
واليت سيمثل البعض منها موضوعا رئيسيا على جدول أعمال
اللجنة للعام احلايل.
أود أن أبرز عددًا من تلك املوضوعات:
أوالً ،عقدت اللجنة خالل العام املاضي دورهتا السنوية
األوىل حول موضوع توليد املوارد ومكافحة التدفقات املالية
غري املشروعة يف الدول اخلارجة من نزاعات واليت سيتم البناء
على نتائجها من خالل الدورة السنوية الثانية اليت ستُعقد
حتت شعار “التمويل القابل للتنبؤ لبناء السالم” ،لبحث ُسبل
معاجلة نقص اآلليات احلكومية املالئمة لتوفري التمويل العاجل
واملرن واملستدام ،وكذلك تعزيز القدرات الوطنية لتوليد
املوارد املحلية والتحكم يف التدفقات املالية غري املشروعة
وإدارة املساعدات.

السيد السيد (مصر) :أود بداية أن أتوجه بالشكر للربازيل
على دورها القيادي يف رئاسة جلنة بناء السالم ،واجلهد املبذول
يف إعداد التقرير السنوي للجنة ( .)A/69/818وكذلك ملكتب
دعم بناء السالم يف هذا الصدد .كما أعرب عن تطلع وفد
بلدي للتعاون مع السويد خالل رئاستها للجنة للعام احلايل.
ثانيا ،استكملت اللجنة األعمال التحضريية لعملية
ونؤكد ثقتنا الكاملة يف قدرهتا على قيادة أعماهلا بنجاح.
االستعراض الشامل هليكل بناء السالم واليت هتدف إىل تطوير
إن مصر على اقتناع تام بالدور املحوري الذي تقوم به هيكل وآليات عمل جلنة بناء السالم مبا يتناسب مع التحديات
اللجنة كإطار شامل لتطوير سياسات بناء السالم باالستعانة احلديثة واالحتياجات الفعلية للدول اخلارجة من نزاعات ،ومبا
مبا لدى أعضائها من خربات ولتنسيق اجلهود بني خمتلف يزيد من فعالية منظومة األمم املتحدة يف تقدمي الدعم لتلك
األطراف املعنية ببناء السالم ،مبا يف ذلك أفرقة األمم املتحدة الدول .وتتطلع مصر إىل املشاركة بفعالية يف عملية املشاورات
العاملة يف البلدان اخلارجة من الزناعات ،وبني جملس األمن احلكومية اليت ستعقد يف النصف الثاين من العام اجلاري حول
واجلمعية العامة والشركاء الدوليني واإلقليميني والوطنيني نتائج الدراسة اليت جيريها فريق اخلرباء.
يف تلك الدول ملنع انزالقها للزناع جمددا .وقد أسهمت
ثالثا ،إىل جانب ما تقوم به جلنة بناء السالم وتشكيالهتا
اللجنة ،من خالل اضطالعها هبذا الدور ،يف ترسيخ امللكية القُطرية من حشد للدعم الدويل ألنشطة بناء السالم يف الدول
الوطنية لربامج بناء السالم وضمان اتساق اجلهود الدولية اخلارجة من نزاعات ،أود أن أشيد بالدور املحوري الذي
مع األولويات واالستراتيجيات الوطنية ،وذلك إدراكا لعدم تقوم به اللجنة يف التعامل مع أزمة انتشار فريوس اإليبوال
وجود منوذج واحد يصلح للتطبيق على مجيع الدول .كما الذي مبثل أخطر أزمة صحية يشهدها العامل خالل السنوات
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األخرية .فقد أسهمت اللجنة بتوعية املجتمع الدويل يف مرحلة مبتكرة ومستدامة تسهم يف توفري متويل أكثر مرونة واستجابة
مبكرة باملخاطر اليت متثل هتديدا ملا حتقق من مكتسبات خالل لالحتياجات الفعلية على األرض.
السنوات املاضية على صعيد بناء السالم يف الدول الثالث
السيد دروبنياك (كرواتيا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
املدرجة يف جدول أعمال اللجنة .كما سامهت يف صياغة كرواتيا بيان االحتاد األورويب .أود أن أديل ببعض املالحظات
استراتيجيات األمم املتحدة للتصدي للفريوس بسرعة.
بصفيت الوطنية.
تويل مصر أمهية فائقة لتحقيق املزيد من التنسيق وتكامل
األدوار بني منظومة بناء السالم يف األمم املتحدة واالحتاد
األفريقي ،ولذا فقد استضاف مركز القاهرة اإلقليمي للتدريب
على فض الزناعات ،بالتعاون مع مكتب دعم بناء السالم،
ورشة عمل دولية بالقاهرة يف كانون األول/ديسمرب من عام
 2014حول األبعاد اإلقليمية ألنشطة بناء السالم ،وحتديدا
دور األطراف اإلقليمية يف دعم بناء مؤسسات الدولة وتدعيم
العمليات السياسية بالدول اخلارجة من الزناعات ،وستمثل
نتائج ورشة العمل تلك مسامهة مبنظور أفريقي يف عملية
املراجعة اجلارية هليكل بناء السالم .فضال عن ذلك ،تؤكد
ما برحت كرواتيا نصريا قويا للجنة بناء السالم منذ
مصر أمهية ملكية الدول األفريقية لربامج بناء السالم هبا ،وهو
نشأهتا .وقد أيدنا بقوة إنشاء اللجنة وعملنا عضوا فيها يف
ما تسعى مصر لتحقيقه من خالل املبادرة اليت تقدمت هبا
دورهتا األوىل .كنا نؤمن بأمهية عملها يف ذلك الوقت ،وما
إلقامة مركز لالحتاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية بعد
زلنا نؤمن به اآلن.
الزناعات ،وذلك هبدف تدريب الكوادر األفريقية اليت تساهم
أما فيما يتعلق بأعمال جلنة بناء السالم خالل الفترة
يف بناء املؤسسات الوطنية يف مرحلة ما بعد الزناع.
املشمولة بالتقرير ،فأود أن أتطرق بإجياز إىل تطورين هامني يف
ختاما ،ال تفوتين اإلشارة إىل تقرير األمني العام عن
أعمال اللجنة :استجابة اللجنة ألزمة فريوس اإليبوال ودورهتا
صندوق بناء السالم ( )A/69/745واإلشادة بدور الصندوق يف
السنوية األوىل على اإلطالق .ونود أن نربز دور اللجنة يف
تقدمي الدعم ألنشطة بناء السالم يف أكثر من  20دولة ،وذلك
استرعاء انتباه املجتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة إىل
بالرغم من حمدودية املوارد وزيادة االحتياجات .ونؤكد يف
ما ختلفه أزمة فريوس اإليبوال من أثار على املكاسب اليت
هذا اإلطار على أمهية إجياد التنسيق الكايف بني صندوق بناء
حتققت يف جمال بناء السالم يف البلدان الثالثة األكثر تضررا منها
السالم ،والشركاء الدوليني؛ خاصة صندوق النقد الدويل،
والواردة كذلك يف جدول أعمال جلنة بناء السالم .ونرحب
ومصرف التنمية األفريقي؛ وكذلك بعثات األمم املتحدة،
بعقد جلنة بناء السالم لدورهتا السنوية األوىل يف حزيران/
ووكاالهتا العاملة يف امليدان لزيادة فاعلية التمويل املوجه من
يونيه  .2014ونأمل أن تسهم تلك الصيغة يف مستوى أعلى
الصندوق إىل أنشطة بناء السالم ،وكذلك التوصل إىل حلول
من االلتزام وامللكية من جانب أعضاء اللجنة جلدول أعمال
أبدأ باإلعراب عن تقديري للرئيس السابق للجنة بناء
السالم ،السفري أنطونيو دي آ ِغيار باتريوتا ،على إدارته ألعمال
اللجنة خالل العام املاضي .وأمتىن للرئيس اجلديد ،السفري
أولوف سكوغ كل النجاح يف رئاسته للجنة .نشيد بالعمل
الذي يقوم به رؤساء التشكيالت ،وكذلك عمل رئيس الفريق
العامل التابع للجنة بناء السالم املعين بالدروس املستفادة .أود
أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن تقديرنا ملساعد األمني
العام ،أوسكار فيمانديث  -تارانكو وأعضاء فريقه املقتدرين
يف مكتب دعم بناء السالم على عملهم وجهودهم املتفانية.
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جلنة بناء السالم ،وهي عنصر أساسي يف ضمان حتقيق اللجنة تلك العمليات جريئة وطموحة يف توصياهتا وأن تقيم صالت
قوية بني السالم ،واألمن ،والتنمية وحقوق اإلنسان.
إلمكاناهتا الواسعة.
نتطلع قُدما إىل الدورة السنوية الثانية املزمع عقدها هذا
العام واليت تركز على التمويل القابل للتنبؤ لبناء السالم.
يكتسي هذا املوضوع أمهية خاصة بالنظر إىل الزيادة على
طلب الدعم املايل ،سواء أكان من جانب مستخدمني جدد أو
من خالل زيادة عدد الربامج احلالية .وعلى الرغم من ذلك،
ال بد لنا من القول أن كله يأيت على النقيض من الفجوة املتبقية
يف التمويل.
إن بناء السالم يتطلب التزاما مستداما ومنسقا من جانب
اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية .ويتطلب أيضا
مشول اجلميع .ونرى أن متكني املرأة يسهم إىل حد كبري يف
تعزيز الشمولية والتماسك يف حاالت ما بعد الصراع .لذلك
نرحب مبا تعلقه جلنة بناء السالم من أمهية على دور املرأة
يف بناء السالم ويف مسامهتها يف بناء السالم .ونشيد بكون
خطة أعمال الصندوق للفترة من  2014حىت  2016اليت
اعتُمدت يف العام املاضي تتوخى تعزيز الربامج اليت تراعى فيها
االعتبارات اجلنسانية من خالل إطالق املبادرة الثانية لتعزيز
املساواة بني اجلنسني.

إن عملية بناء السالم تتطلب جهودا تعاونية بني طائفة
من اجلهات الفاعلة ،ومثة حاجة إىل تركيز متوا ٍز على املسائل
السياسية ،واألمنية واإلمنائية .ونعترب احلكم الصاحل عنصرا
جوهريا يف عمليات بناء السالم .ويف ذلك السياق ،نعتقد
أنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون بني
جلنة بناء السالم ،وجملس األمن ،واجلمعية العامة ،واملجلس
االقتصادي واالجتماعي ،وحتسني التنسيق والتعاون مع
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية .ونشدد على أمهية حتقيق
مزيد من التماسك اإلقليمي بوصفه عامال رئيسيا يف مساعدة
البلدان على استدامة السالم وحتاشي العودة إىل الصراع.
وعالوة على ذلك ،حنيط علما بتزايد التحديات األمنية.
وبينما نشعر بالقلق إزاء احتمال انتشارها بشكل عام ،فإننا
يف الواقع نشعر بالقلق الكبري إزاء انتشار اإلرهاب .فهذا يبني
احلاجة إىل متويل املشاريع اليت ال تكون عادة موجهة حنو
بناء السالم.
ينبغي التشديد على أن امللكية الوطنية واملسؤولية وبناء
القدرات الوطنية املرتكز على احتياجات وطنية حمددة ال بد
من أن تكون يف صميم أي جهد لبناء السالم .ويف ذلك
الصدد ،نرحب ترحيبا خاصا باآلليات التوجيهية اجلديدة اليت
وضعها الصندوق مع بعثات األمم املتحدة واهلادفة إىل ضمان
ملكية وطنية أجنع وتوجيه استراتيجي للمشاريع.

لقد تطور بناء السالم تطورا كبريا منذ عام ،2005
ويتفق الكثريون على وجوب تكيف جلنة بناء السالم مع بيئة
سريعة التغري .ويف ذلك السياق ،نتشاطر الرأي القائل بأنه
ينبغي لنا االستفادة القصوى من استعراض عام  2015هليكل
بناء السالم لكي يصبح أكثر أمهية وفعالية قدر اإلمكان .نعتقد
أود أن أختتم كلميت بالتأكيد جمددا على دعم كرواتيا
أنه ينبغي لعملية استعراض هيكل بناء السالم أن تكون مرتبطة املتني جلهود األمم املتحدة يف بناء السالم وعلى التزامنا القوي
بعمليات االستعراض األخرى اجلارية حاليا ،وبالتحديد ،بالعمل مع اللجنة.
استعراض عمليات حفظ السالم واستعراض التقدم املحرز يف
السيد فان در فليت (هولندا) (تكلم باإلنكليزية):
تنفيذ قرار جملس األمن  )2000( 1325عالوة على وضع
ترحب هولندا مبناقشة اليوم وبتقرير جلنة بناء السالم عن
جدول أعمال جديد للتنمية املستدامة .وينبغي أن تكون مجيع
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دورهتا الثامنة ( )A/69/818وتقرير األمني العام عن صندوق هيكل بناء السالم .يف ذلك الصدد ،أود أن أغتنم هذه الفرصة
لكي أبرز بإجياز أربع مسائل هامة.
بناء السالم (.)A/69/745
أوال ،إن الوقاية من نشوب الصراع أفضل من عالجه.
نؤيد البيان الذي أدىل به رئيس وفد االحتاد األورويب.
أعرب عن تقديري إلتاحة هذه الفرصة يل للكالم كان أحد األهداف األصلية هليكل بناء السالم التطرق إىل هذه
وتكرار التزام هولندا ببناء السالم .إن بناء السالم أمر بالغ املسألة بالتحديد .ونعتقد أنه ينبغي استخدام كامل ترسانة
األمهية ملعاجلة الفجوة بني األمن والتنمية يف البلدان الضعيفة يف األدوات املتاحة لألمم املتحدة إىل احلد األقصى هلا فيما يتعلق
باإلنذار املبكر والعمل املبكر.
فترة ما بعد انتهاء الصراع.
قبل االسترسال يف بياين ،أود أن أشكر الرئيس السابق
للجنة بناء السالم ،السفري أنطونيو دي آغيِار باتريوتا ،على
التزامه وإجنازاته يف العام املاضي .أود أيضا أن أهنئ السفري
أولوف سكوغ على انتخابه رئيسا جديدا للجنة بناء السالم.
أخريا ،أود أن أشكر مكتب دعم بناء السالم ومساعد األمني
أوسكار فرنانديث  -تارانكو على دعمها املستمر.
إن التقريرين السنويني قيد املناقشة اليوم شامالن ويشريان
إىل تعقد التحديات اليت تواجه بناء السالم .وبوسع مملكة
هولندا إدراك هذا التعقد كوننا منخرطني يف أنشطة بناء
السالم يف العديد من بلدان العامل .ونعتقد أن لألمم الدور دورا
أساسيا تؤديه عندما يتعلق األمر حبفظ السالم وبناء السالم.
لذلك كانت مملكة هولندا نصريا قويا هليكل األمم املتحدة لبناء
السالم منذ إنشائه ،على الصعيدين السياسي واملايل على حد
سواء .وللداللة على ذلك ،تربعت هولندا يف العقد املاضي
لصندوق بناء السالم بأكثر من  50مليون يورو ،وهبذا تكون
يف املرتبة األوىل من بني أكرب املاحنني للصندوق .وباإلضافة إىل
ذلك ،فإن هولندا عضو نشط يف تشكيلة بوروندي ،ويسعدنا
أن نكون أعضاء يف اللجنة التنظيمية مرة أخرى.

ثانيا ،فيما يتعلق بالصلة بني حفظ السالم وبناء السالم،
من الضروري تضمني عناصر بناء السالم يف بعثات األمم
املتحدة ويف املرحلة اليت تلي العملية االنتقالية للبعثة ملنع العودة
إىل الصراع .لذلك من املهم موائمة استعراض هيكل بناء
السالم مع استعراض عمليات السالم .لقد مت التشديد على
هذه النقطة خالل املؤمتر اإلقليمي املعين بعمليات السالم
الذي نظمته هولندا يف شباط/فرباير .باإلضافة إىل ذلك ،من
املهم املوائمة مع استعراض تنفيذ القرار ،)2000( 1325
ألنه ينبغي العتماد أي منظور جنساين أن يأخذ يف احلسبان
االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات أثناء الصراع ،وينبغي
ملرحلة التعمري اليت تلي انتهاء الصراع أن تكون جزءا من هنج
متكامل يف جمايل حفظ السالم وبناء السالم.

ثالثا ،رمبا يكون أهم درس تعلمناه هو أن بناء السالم
عملية متعددة األبعاد .وإن تعزيز السالم ،والعدالة والتنمية يف
البلدان الضعيفة يتطلب هنجا شامال .ويتطلب رؤية واستراتيجية
واضحتني فيما يتعلق باألهداف املشتركة ،يكملها استمرار
االلتزام السياسي ،والتمويل من أجل التنمية والطرق الكفيلة
بتوفري األمن بطريقة فعالة ومساءلة .لقد اكتسبت هولندا خربة
كبرية يف هذا النهج خالل العقد املاضي ،كما يتجلى ذلك،
اتسم عام  2015باالستعراضات .إنه العام الذي نقيم
ّ على سبيل املثال ،من خالل مسامهتنا يف بعثة حفظ السالم
فيه ما تعلمناه لكي نكون مستعدين بصورة مجاعية للتحديات
املتكاملة يف مايل ،حيث عملنا على تكييف براجمنا للتعاون
املقبلة .وتتطلع هولندا إىل تقدمي مسامهة فعالة يف استعراض
الثنائي وفقا لذلك.
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رابعا ،تؤمن مملكة هولندا بالعمل يف شراكة .لذلك من صوت ضمرينا الذي ينادي من أجل زيادة درجة االلتزام
األمهية احليوية مواصلة العمل بتعاون وثيق مع الدول املتلقية وزيادة اجلهود اجلماعية لضمان االرتقاء بنا إىل مستوى توقعات
للمساعدة وضمان االستماع إىل أصواهتا يف عملية االستعراض .الشعوب واملجتمعات اليت تطمح إىل إحالل السالم والتنمية.
إن خطة بناء السالم خطة شاملة .وهلذا السبب ،نرحب
ترحيبا حارا باالختصاصات الواسعة الستعراض هيكل بناء
السالم الذي ينظر على حنو يتجاوز مؤسسات بناء السالم
األساسية ويأخذ يف احلسبان أداء منظومة األمم املتحدة ككل.
ويف ذلك السياق ،تتطلع هولندا أيضا إىل الدورة السنوية
للجنة بناء السالم املزمع عقدها يف حزيران/يونيه ،حيث ستتم
فيها مناقشة التمويل القابل للتنبؤ لبناء السالم وكسر طوق
الصوامع واخلروج منه.

يود وفدي أن يربز أمهية البناء على جماالت التركيز اهلامة
املحددة يف عام  ،2014وبالتحديد التحضري لدورهتا السنوية
األوىل وعقدها يف حزيران/يونيه؛ واألعمال التحضريية
الستعراض هيكل بناء السالم يف عام 2015؛ وتعميم املنظور
اإلقليمي يف عمل اللجنة .كذلك نالحظ اخنراط اللجنة بشكل
خاص يف التشكيالت القُطرية لبلدان بعينها من خالل التركيز
املستمر على وظائفها الرئيسية الثالث ،أال وهي ،إسداء
املشورة والدعوة وتعبئة املوارد.

حنيط علما مع التقدير بتركيز اللجنة على البلدان املتضررة
يف اخلتام ،ستظل هولندا شريكا يف السالم ،والعدالة
والتنمية .وبناء على ذلك ،امسحوا يل بأن أؤكد من جديد بفريوس اإليبوال والعمل معها مما كان له أثره على السلم
واألمن والتنمية.
دعمنا القوي هليكل األمم املتحدة لبناء السالم.
السيد غاسانا (رواندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أعرب عن خالص شكري لسفري الربازيل ،أنطونيو دي آغيار
باتريوتا ،الرئيس السابق للجنة بناء السالم ،على عرضه لتقرير
جلنة بناء السالم عن دورهتا الثامنة ( .)A/69/818وأود أيضا أن
أشكره على ما حتلى به من تفا ٍن والتزام شديد بإدارة أعمال
اللجنة خالل العام  .2014كذلك أشكر سفري السويد،
أولوف سكوغ ،الرئيس احلايل للجنة بناء السالم ،على بيانه.

وقد أسهمت اللجنة يف استمرار االهتمام الدويل الذي
حد من انتشار املرض وقلل من تأثريه إىل أدىن حد ،وال سيما
على صعيد املكاسب ذات الصلة ببناء السالم اليت حتققت
يف البلدان املتضررة .وينبغي ألصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك
األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية ،احلفاظ على هذا
الزخم من أجل استدامة املكاسب األخرية من أجل التوصل
إىل حل دائم لألزمة.

ترحب رواندا بتقرير جلنة بناء السالم وتقرير صندوق
بناء السالم ( )A/69/745اللذين يوفران حتليال شامال للتقدم
املحرز حىت اآلن يف تنفيذ توصيات استعراض عام ،2010
عالوة على استمرار التحديات اليت يتعني على اللجنة التصدي
هلا ،بينما تقدم الدعم للبلدان اخلارجة من حاالت الصراع.

وفيما يتعلّق بتعبئة املوارد ،ندعو إىل استمرار الدعوة
بالنيابة عن البلدان املدرجة يف جدول األعمال ،واملساعدة
يف تأكيد التقدم السياسي واالجتماعي واالقتصادي املُحرز
الجتذاب املساعدات واالستثمارات .وندعو أيضًا إىل حتديد
منطلقات االستفادة من إمكانات املؤسسات والقطاع اخلاص
وغريمها من اجلهات املاحنة غري التقليدية.

إن املواضيع املشمولة يف التقرير املعروض على اجلميعة
اليوم تبني نطاق تلك التحديات .لذلك برزت اللجنة بوصفها
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وفيما خيص التشكيالت القطرية املخصصة ،نرحب هبذه والسبل اليت ميكن هبا تكييف األدوار واملسؤوليات اليت تضطلع
املشاركة يف بوروندي حيث أشرفت التشكيلة القطرية هناك هبا جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم ومكتب دعم بناء
على التخطيط لنقل املسؤوليات من مكتب األمم املتحدة السالم لتعزيز هذه االستجابة.
يف بوروندي إىل حكومة بوروندي وفريق األمم املتحدة
ونأمل أيضًا أن يساعد االستعراض يف تعزيز اجلهود
القطري ،مبا يف ذلك تكثيف املشاركة مع الشركاء اإلقليميني الرامية إىل الدفع باجتاه عالقة أكثر فعالية وتكامال بني جلنة بناء
الرئيسيني يف ذلك البلد فيما تشهد بوروندي توترات سياسية السالم واهليئات الرئيسية لألمم املتحدة ،وهي اجلمعية العامة
قبل االنتخابات العامة .وزيارة السفري بول سيغر (سويسرا) ،وجملس األمن واملجلس االقتصادي واالجتماعي .ونشجع
رئيس التشكيلة القطرية املخصصة لبوروندي إىل رواندا يف اللجنة على مواصلة استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز املهمة
أيار/مايو من العام املاضي ،وكذلك إىل مقر اللجنة االقتصادية االستشارية وحتسني التفاعل مع جملس األمن  -وال سيما
ألفريقيا ،تستحق الثناء يف هذا الصدد.
عن طريق عقد اجتماعات تقييم دورية على مستوى اخلرباء

وإذ تضع رواندا يف اعتبارها الدور اإلجيايب للمرأة يف
التعمري بعد انتهاء الزناع ،فقد رحبت بنظر اللجنة يف البعد
اجلنساين ألنشطة بناء السالم .كما رحبنا بالتوصيات الصادرة
عن احلدث اخلاص املعقود يف  3أيلول/سبتمرب العام املاضي
حتت عنوان “النساء ،بانيات السالم كل يوم” .وينبغي أن
تشجع اللجنة تنظيم أحداث من هذا القبيل بصورة دورية،
ليس يف نيويورك فحسب ،بل أيضًا يف البلدان املدرجة يف
جدول أعماهلا ،وكذلك بالنيابة عن املجموعات اإلقليمية
ذات الصلة.

 فض ًال عن احلوار التفاعلي غري الرمسي بني أعضاء املجلس
وفريق رؤساء التشكيالت التابعة للجنة .وقد مسحت جتربة
رواندا بوصفها املنسق السابق لعملية التقييم هذه ،خالل مدة
عضويتنا يف جملس األمن للفترة  ،2014-2013للمجلس
بالنظر يف نطاق الوظيفة االستشارية للجنة وطريقة التفاعل
عندما تكون البلدان مدرجة يف جدول أعمال اهليئتني معًا.
كما أتاحت للمجلس تلقي معلومات مستكملة بانتظام من
البلدان املدرجة على جدويل األعمال هذين.

أختتم بياين بالتطرق بإجياز إىل تقرير صندوق بناء السالم.
وبشأن أساليب العمل ،نشجع اللجنة على حتديد وتوثيق لقد الحظنا أن هناك زيادة كبرية يف املسامهات يف عام 2014
املمارسات اجليدة يف السنوات العشر املاضية ،مبا يف ذلك عن مقارنة مبستوى عام  .2013ونشكر الدول األعضاء واجلهات
طريق تشجيع التعلم املتبادل بني التشكيالت .ونعتقد أن األمم املاحنة اليت قدمت مسامهات قيمة.
املتحدة كان ينبغي هلا أن تتمكن منذ عام  2005من حتديد
ورحبنا باالستعراض الدوري اجلاري بتكليف من اجلمعية
جمموعة من املمارسات اجليدة والدروس املستفادة بشأن سبل العامة لصندوق بناء السالم لتوجيه عملية تنقيح خطة أعمال
زيادة فعالية الدعم املقدم للجهود الوطنية لبناء السالم واحلفاظ الصندوق يف عام  ،2014ونأمل أن يتمكن الصندوق من
عليه .ورغم التطورات اإلجيابية يف هذا الصدد ،ما زالت هناك النمو من حيث احلجم والنطاق من أجل مواصلة تعزيز إسهامه
حاجة إىل إحراز مزيد من التقدم.
يف زيادة حجم مسامهات األمم املتحدة لبناء السالم يف البلدان
ونأمل أن يتيح استمرار االستعراض الفرصة لتناول املشهد اخلارجة من الزناع وجعلها أكثر اتساقا.
األوسع نطاقًا الستجابة األمم املتحدة يف حاالت ما بعد الزناع
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السيد سيغر (سويسرا) (تكلم بالفرنسية) :كما ذكر
آخرون قبلي ،كانت السنة احلالية بالغة األمهية هليكل بناء
السالم ،حيث أنه سيخضع لالستعراض الثاين هلا يف أعقاب
استعراض عام  .2010وترحب سويسرا بالنهج املختار
لالستعراض والذي يتألف من مرحلتني ،ومها التقرير الذي
أعده فريق اخلرباء االستشاري استنادا إىل دراسات احلاالت
اإلفرادية ،مث تعقبه عملية حكومية دولية .وباملقارنة مع عام
حمسنة للتوصيات
 ،2010ينبغي أن يولد االستعراض متابعة ّ
املنبثقة عن مفاوضاتنا.
وترحب سويسرا باجلهود اجلارية اليت يبذهلا الفريق
ّ
االستشاري من اخلرباء ،حتت إشراف السفري غريت روزنتال،
وتظل مستعدة لتبادل خرباهتا بصفتها رئيسة التشكيلة القطرية
املخصصة لبوروندي يف جلنة بناء السالم مع اخلرباء؛ وبوروندي
واحدة من مخس دراسات إفرادية.
وكما تعلم اجلمعية ،يشتمل االستعراض احلايل على
نطاق أوسع .ويف الوقت نفسه ،أطلق األمني العام استعراض
عمليات حفظ السالم .ويف حني أن العمليتني ختتلفان ،فهما
تتداخالن يف العديد من املواضيع .ولذلك ،فإن التنسيق الوثيق
بني عملييت االستعراض والتوصيات الصادرة عن فريقي اخلرباء
هو أمر مستصوب.
وجيب أيضًا جتنب التهميش فيما يتعلق باستعراض هيكل
بناء السالم  -فيجب التأكد من إيالء االهتمام الالزم من
جانب الدول األعضاء واألمانة العامة.
والنقطة األخرية ذات أمهية متزايدة بالنظر إىل استعراض
تنفيذ قرار جملس األمن  ،)2000( 1325وخاصة املمارسة
الواسعة لصياغة أهداف التنمية املستدامة ،وهو بند إضايف على
جدول أعمال اجلمعية العامة يف هذا العام .ومع ذلك ،فهو
ميثل أيضا فرصة حقيقية لتحقيق التآزر.
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ويف هذا السياق ،نقترح اغتنام فرصة االستعراض للنظر
يف حتسني سبل استخدام هيكل بناء السالم ،ليس يف حاالت
ما بعد الصراع وحسب ،بل أيضًا يف منع نشوب الزناعات.
وتبني التجربة أن عوامل ما بعد انتهاء الزناع غالبًا ما تظهر
قبل نشوبه .وعندما ّ
تركز مجيع اجلهود على هيكل الوقاية،
فلماذا ال تكون هناك فائدة من وراء تعامل جلنة بناء السالم
مع حاالت الزناعات املحتملة هبدف احلفاظ على السالم؟
ومن الواضح أن التزاما كهذا جيب أن يتم باالتفاق مع البلد
املعين من أجل احترام امللكية الوطنية .ولكن احلقيقة أن يف
وسع جلنة بناء السالم هتيئة بيئة مالئمة تتسم باملرونة واليت
ميكن أن تشجع البلدان املتأثرة على مناقشة احلالة مع جلنة
بناء السالم ،وال سيما إذا كان البديل هو إدراجها يف جدول
أعمال جملس األمن.
ويف سياق مناقشة املراحل اهلامة بالنسبة للجنة بناء
السالم ،أود أيضًا أن أناقش الفترة األساسية لبناء السالم اليت
جتد بوروندي نفسها فيها .إهنا التشكيلة القطرية املخصصة
اليت تترأسها سويسرا منذ عام  .2009وستظهر االنتخابات
املقرر عقدها يف ذلك البلد خالل الفترة بني هناية أيار/مايو
وآب/أغسطس من هذا العام مدى تقدم بوروندي حنو السالم
والتنمية املستدامة.
مبا أن مناقشة اليوم عامة ،فسأحجم عن إنفاق وقت أكثر
من الالزم على احلالة يف بوروندي .ومع ذلك ،أود أن أؤكد
للجمعية أن التشكيلة ستتابع عن كثب التطورات يف ذلك
حرة
البلد ،وستفعل كل ما يف وسعها لدعم إجراء انتخابات ّ
وشفافة وسلمية وذات مصداقية وشاملة للجميع .ويف الوقت
نفسه ،أدعو مجيع الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة إىل
دعم البلد والشعب البوروندي يف هذه املرحلة احلامسة األمهية.
وتشكيلة جلنة بناء السالم مستعدة ،باالتفاق مع احلكومة
مرض ،إلعادة تركيز
وشريطة إجراء االنتخابات على حنو ٍ
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التزامها بدرجة أكرب على التنمية االجتماعية واالقتصادية.
وذلك ال يعين أننا سنتخلى عن أنشطة السالم .وتبني التجربة
لنا أن شعار “ال سالم بدون تنمية ،وال تنمية بدون سالم‘‘
درس مستفاد
يتكرر كثريًا ألنه صحيح .ومن املؤكد أن هذا ٌ
خالل استعراض هيكل بناء السالم ،وهو ما ذكرته يف بداية
بياين .وترى سويسرا أن كون جلنة بناء السالم هي اهليئة
الوحيدة داخل األمم املتحدة اليت تغطي جوانب السالم
والتنمية يشكل ميزة كبرية.

من قبل السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة املحلية واملجتمع
املدين والشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف .ويركز التقرير
املعروض علينا اليوم ( )A/69/818يف املقام األول على أمهية
التماسك االجتماعي وبناء املؤسسات يف هذا السياق.
وإصالح القطاع األمين هو بالتأكيد مثال على ذلك .والطابع
الشامل لعملية بناء السالم أساسي للملكية الوطنية .ومجيع
هذه اجلوانب أساسية يف عمل جلنة بناء السالم ،وال سيما يف
سياق صكوك االلتزام املشتركة.

ويف اخلتام ،تود سويسرا أن تعرب عن جزيل شكرها
للرئيس السابق للجنة بناء السالم ،السفري أنطونيو دي أغيار
باتريوتا ،وكذلك إىل األمني العام املساعد أوسكار فرنانديث
 تارانكو وفريقه على جهودهم القيمة .ونود أيضًا أن نعربعن دعمنا التام لعمل الرئيس احلايل للجنة بناء السالم ،السيد
أولوف سكوغ ،سفري السويد.

وترحب بلجيكا باالهتمام الذي يتم إيالؤه ألعمال
جلنة بناء السالم يف تعبئة املوارد حمليا ،مع التركيز بشكل
خاص على احلد من التدفقات املالية غري املشروعة واإليرادات
املكتسبة من استغالل املوارد الطبيعية .وميكن أن يوفر وجود
املوارد الطبيعية يف البلدان اخلارجة من الزناع فرصًا ممتازة على
صعيد اإليرادات وإجياد فرص العمل واالنتعاش االقتصادي،
ولكنه جيلب أيضًا حتديات معقدة يف ما يتعلق بإدارة هذه
املوارد ومكافحة االستغالل غري القانوين هلا ،وهي حتديات
ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف عملية بناء السالم.

السيدة فرانكينيه (بلجيكا) (تكلمت بالفرنسية) :تؤيد
بلجيكا تأييدًا تامًا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب .ونود أن نضيف بعض املالحظات اإلضافية بصفتنا
الوطنية.
خالل العام املنقضي ،حظيت جلنة بناء السالم بالفرصة
لتناول مسألة االنتقال عندما يكون هناك خفض ألي بعثة من
بعثات األمم املتحدة وللنظر يف التحديات الكامنة يف هذه
العملية  -أي احلفاظ على اهتمام املجتمع الدويل بالبلد املعين
ومتابعة العملية السياسية واستمرارية حيث املعونة والدعم
للقدرات .إن بوروندي وسرياليون بلدان مدرجان على
جدول أعمال جلنة بناء السالم وجيدان نفسيهما يف هذه احلالة
عينها ،يف حني أن ليربيا ستشهد ،بعد فترة توقف ،استمرار
ختفيض مالك موظفي بعثة األمم املتحدة يف ليربيا.

وترغب بلجيكا أيضًا يف التنويه جبهود التوعية اليت تضطلع
هبا جلنة بناء السالم وتشكيالهتا اجلغرافية املختلفة فيما يتعلق باألثر
املحتمل لوباء اإليبوال على عملية بناء السالم واالستقرار والرفاه
االقتصادي والتماسك االجتماعي يف البلدان الثالثة املدرجة يف
جدول أعماهلا ،وهي :ليربيا وسرياليون وغينيا .وكما أعلن قبل
يومني وزير التعاون اإلمنائي يف بلدي ،السيد ألكسندر دو كرو،
يف احلدث اخلاص الذي نظمته اللجنة بشأن أزمة فريوس إيبوال،
فقد سامهت بلجيكا بـ  40مليون يورو ملكافحة الوباء وآثاره
من خالل وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ،وكذلك عن طريق
منظمات أخرى مثل أطباء بال حدود.

كما حذّرت جلنة بناء السالم من األثر السليب لعزل تلك
وتوضح تلك التحديات حقيقة أن جهود بناء السالم
تشكل عملية طويلة تتطلّب التزامًا طويل األجل واستراتيجية البلدان ،األمر الذي كان من شأنه زيادة حالتها سوءًا ،وال
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سيما من الناحية االقتصادية .ويف هذا الصدد ،أود أن أشدد تدل مجيعها على اخلطر الكبري للعودة إىل الصراع عندما تكون
على الدور الذي يؤديه القطاع اخلاص ،ويف هذه احلالة خطوط املؤسسات ضعيفة والتماسك االجتماعي هشًا.
بروكسل اجلوية ،اليت استمرت يف توفري خدمات الطريان إىل
كما كانت أزمة اإليبوال أيضًا حتديًا أدى إىل دروس
تلك البلدان طوال فترة األزمة ،مما ّ
مكن من تقدمي املعونة
عرض الوباء للخطر التقدم املحرز يف
مستفادة للجنة ،عندما ّ
اإلنسانية وكذلك تنقل العاملني يف املجال اإلنساين ،ومن مث البلدان املدرجة يف جدول أعماهلا .وأدى منرب احلوار والتنسيق
جتنب عزل تلك البلدان.
الذي أتاحته اللجنة إىل تبادل اآلراء بشأن آثار األزمة على

ويف اخلتام ،تود بلجيكا أن تشكر املمثل الدائم للربازيل،
السفري أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،على التزامه وعمله على
رأس اللجنة ،وأن تتمىن كل النجاح خللفه السفري أولوف
سكوغ ،املمثل الدائم للسويد .كما ترحب بلجيكا بالدور
الذي يقوم به السيد أوسكار فرنانديث  -تارانكو ،األمني
العام املساعد لدعم بناء السالم ،والدعم الذي يقدمه ،فض ً
ال
عن سلفه السيدة جودي تشينغ  -هوبكزن ،واملكتب الذي
ترأسه يف دعم األعمال واألنشطة اليت تضطلع هبا جلنة بناء
السالم .وأخريًا ،أود أن أؤكد للجمعية أن بلجيكا ستواصل
املشاركة عن كثب يف أعمال اللجنة ،وأهنا ستشارك مشاركة
كاملة يف عملية استعراض هيكل بناء السالم.

التنمية االقتصادية واألمن واحلوكمة واملؤسسات السياسية يف
غينيا وليربيا وسرياليون .كما أظهر احلاجة إىل زيادة اجلهود
الدولية الرامية إىل التخفيف من وطأة تراجع النمو االقتصادي
واألثر على التمويل العام وقيام الدولة بوظائفها األساسية يف
هذه البلدان الثالثة.

وتدرك املكسيك أن املراحل االنتقالية يف بعثات األمم
املتحدة هي أحد املجاالت الرئيسية اليت ميكن للجنة أن تقدم
إسهامًا قيمًا فيها .فإىل جانب القدرات االستشارية ،متثل
املشاركة الفعالة للجنة عامال رئيسيا لالنتقال السلس والتدرجيي
من عملية حلفظ السالم إىل وجود لألمم املتحدة موجه حنو
التنمية .وميكن للجنة حتديد املجاالت اليت تتطلب املزيد من
االهتمام والدعم من املجتمع الدويل .وميكن أن تُستخدم أيضًا
كمنرب ميكن من خالله جلميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة ،مبا
يف ذلك اجلهات الوطنية واإلقليمية والدولية ،اإلعراب عن
وجهات نظرها لإلسهام يف حتديد الواليات واالستراتيجيات
لالنتقال من عمليات السالم إىل بعثات بناء السالم.

السيدة كولني أورتيغا (املكسيك) (تكلمت باإلسبانية):
يرحب وفد بلدي بتقرير جلنة بناء السالم عن دورهتا الثامنة
( )A/69/818يف ضوء هذه السنة احلامسة األمهية اليت جيري
خالهلا استعراض السنوات اخلمس الثاين هليكل بناء السالم.
ويف هذا الصدد ،نرحب بالعمل الذي قام به فريق اخلرباء
االستشاري املعين باستعراض هيكل بناء السالم ،برئاسة غريت
انطالقا من ذلك النهج ،يود وفدي أن يناشد جملس األمن
روزنتال.
النظر يف التحديات اليت حددهتا اللجنة يف العملية االنتقالية
إن االستئناف املأساوي للصراع يف مجهورية أفريقيا وهي :ضمان دعم القدرات التقنية واملالية لألولويات الوطنية
الوسطى والنكسة يف التقدم الذي أحرزته جلنة بناء السالم لبناء السالم ،وتقدمي الدعم للحفاظ على العمليات السياسية
ونشر بعثة واسعة النطاق كبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة الشاملة .إن زيادة التفاعل النشط والتعاون بني اللجنة وجملس
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،أمور األمن من شأنه حىت أن جيعل مشاركة اللجنة أكثر إنتاجية.
ويرى وفدي أن من املمارسات املفيدة للغاية أن يبادر
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رؤساء التشكيالت القُطرية املخصصة لبلدان بعينها إىل عقد
اجتماعات دورية مع جملس األمن بشأن البلدان املدرجة يف
جدول أعماله .وباملثل ،ترحب املكسيك باقتراح اللجنة إعداد
استراتيجية تشمل املنظور اجلنساين يف عمل اللجنة يف كل بلد.
وستكون تلك املبادرة مسامهة هامة يف تنفيذ قرار جملس األمن
 )2000( 1325املتعلق باملرأة والسالم واألمن.

16/04/2015

إسداء املشورة للجمعية العامة وجملس األمن .سيواصل وفدي
املشاركة بشكل بناء يف عملية االستعراض هذه ،وكذلك
يف عمليات االستعراض األخرى اجلارية حاليا ،وبالتحديد
استعراض هيكل األمم املتحدة لبناء السالم ،واالستعراض
الرفيع املستوى لقرار جملس األمن  .)2000( 1325ونأمل
من تلك العمليات أن تثمر عن تآزرات وأن يعزز بعضها
البعض اآلخر لزيادة قدرة استجابة منظومة األمم املتحدة.
وينبغي إيالء اهتمام خاص لتقييم مكاتب األمم املتحدة
املتكاملة اليت تساعد على توطيد دعائم السالم اليت هي يف
حد ذاهتا بعثات سياسية خاصة .وتعمل تلك املكاتب أحيانا
يف امليدان مع عمليات حفظ السالم ومع التشكيالت القطرية
للجنة بناء السالم.

قبل مخس سنوات ،ترأست املكسيك مع أيرلندا وجنوب
أفريقيا ،أول عملية استعراض للجنة بناء السالم .كانت حينها
املنهجية والبيئة السياسية للجنة خمتلفة متاما .لقد مكنّت نتائج
ذلك االستعراض من حتديد عمل اللجنة بعبارات أوضح،
وليس فقط يف هيكل بناء السالم ،بل أيضا يف كفالة إحالل
السلم واألمن الدوليني ككل .إن هذا اليوم يبدو أوضح من
السيد قديروف (قريغيزستان) (تكلم باإلنكليزية):
أي وقت مضى إذا ما نظرنا إىل النكسات يف بعض البلدان
املدرجة يف جدول أعمال اللجنة وظهور حتديات جديدة يف البداية ،أود أن أشكر جلنة بناء السالم واألمني العام
على تقريريهما الشاملني ( A/69/818و  .)A/69/74نتشاطر
تواجه تلك البلدان ،مثل فريوس اإليبوال.
فيما يتعلق باستعراض هذا العام ،تعتقد املكسيك أن التحليالت والتوصيات الرئيسية الواردة يف التقريرين.
تؤيد قريغيزستان تأييدا كامال أنشطة صندوق بناء السالم
بوصفها آلية فريدة من نوعها يف مساعدة البلدان على التغلب
على الزناعات ،ويف حاالت ما بعد انتهاء الزناعات ،ويف
إحالل السالم واالستقرار .وتواصل القيام بدور هام يف هيكل
األمم املتحدة لبناء السالم وهلذا السبب من املهم للغاية زيادة
مسامهات اجلهات املاحنة من أجل متكني الصندوق من بلوغ
هدف املائة مليون دوالر ،وأن ينفذ بفعالية خطة عمله لفترة
السنتني القادمتني.

االستعراض ينبغي أن ينظر يف اجلوانب التالية :استعراض
عمليات االنتقال من بعثات حفظ السالم؛ إلقاء نظرة على
جوانب القصور املنهجية اليت تقوض فعالية األمم املتحدة يف
حاالت ما بعد انتهاء الصراعات؛ حتسني الواليات والربامج
الرامية إىل إعادة بناء املؤسسات وتعضيد عمليات املصاحلة
الوطنية؛ النهوض بأساليب العمل وأدوات عمل اللجنة ليتسىن
تعزيز ما تقوم به من أدوار يف إسداء املشورة والدعم والدعوة.
والنظر يف ُسبل حتسني التماسك واالتساق يف قرارات اللجنة،
وكذلك زيادة رصد االلتزامات اليت تعهدت هبا املنتديات
تتعاون قريغيزستان بنشاط مع الصندوق منذ عام ،2010
املتعددة األطراف ذات الصلة.
عندما خصص الصندوق لقريغيزستان مبلغ  10مالين دوالر
ينبغي االستفادة من عملية استعراض اخلمس سنوات ملشاريع االستجابة الفورية للحيلولة دون تصعيد الزناع يف
من أجل توليد األفكار الكفيلة بتعزيز أداء اللجنة والتأثري جنوب البلد .ونتيجة لذلك ،متكنا من التنفيذ تنفيذا فعاال
فيها لتمكينها من حتقيق كامل طاقاهتا وحتسني قدراهتا على ملشاريع إعادة التأهيل يف مرحلة ما بعد انتهاء الزناع وحتقيق
38/48

1510640

16/04/2015

A/69/PV.85

استقرار احلالة .يف ويف عام  ،2013اختذ قرار استراتيجي أيضا حتقيق نتائج رئيسية .وكما ذُكر يف التقارير ،أحرزت
هام عندما خصص الصندوق مبلغ إضايف مقداره  15مليون قريغيزستان تقدما جيدا وكبريا.
دوالر لتحقيق االستقرار واالنتعاش يف األجل الطويل ،ويف عام
نعتقد أنه ينبغي أن حتظى مسألة متكني املرأة واملساواة بني
 ،2014بدأت قريغيزستان يف تنفيذ  10مشاريع .وتشمل اجلنسني بأولوية عليا .يف هذا الصدد ،نرحب مببادرة صندوق
هذه املشاريع األولويات األساسية لتعزيز سيادة القانون بناء السالم بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني لتوسيع نطاق
والعدالة وحقوق اإلنسان ،وتطوير احلكم املحلي ،والتعليم الدعم املقدم من أجل متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني.
املتعدد اللغات واهلوية املدنية.
ونقدر اعتماد صندوق جلنة بناء السالم يف العام املاضي
أود أن أشدد على أن تلك املشاريع اليت تنفذها وكاالت
األمم املتحدة السبع :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومفوضية
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،
واليونيسيف ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وهيئة األمم
املتحدة للمرأة ،كلها متت بتعاون وثيق وف ّعال مع مؤسسات
الدولة ذات الصلة ،وكذلك مع هيئات احلكم الذايت املحلية
واملجتمع املدين .ونعتقد اعتقادا راسخا بأن تنفيذ تلك املشاريع
سيزيد من توطيد أركان السالم واالستقرار يف البلد ويعزز
الوحدة بني الطوائف العرقية .ويف هذا الصدد ،أود أن أبرز
اعتماد مفهوم تعزيز الوحدة الوطنية والعالقات بني الطوائف
العرقية ،فضال عن مفهوم سياسة الدولة يف املجال الديين.

مقترحني ملشروعني خمصصني لقريغيزستان مبيزانية تربو على
 1.6مليون دوالر .هتدف تلك املشاريع إىل تعزيز املساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة يف قريغيزستان ،وهتدف أيضا إىل حل
مشكلة احلصول على البيانات املوثوقة ،ومنع العنف القائم
على نوع اجلنس والتصدي له بفعالية.

نثق بأن هذه املشاريع سوف تسهم أيضا مسامهة كبرية
يف حتقيق خطة العمل الوطنية لقريغيزستان فيما يتعلق بقرار
جملس األمن  )2000( 1325ويف ضمان زيادة مشاركة
املرأة يف أنشطة بناء السالم .ترحب قريغيزستان أيضا بالنهج
اإلقليمي لصندوق بناء السالم يف إطار خطة عمله للسنوات
من  2014إىل  .2016ومت وضع برنامج بشأن التعاون عرب
احلدود ،والسالم والتنمية املستدامني ،ونأمل من ذلك الربنامج
كذلك أود أن أشدد على أمهية االستمرار يف تعزيز أن يعزز التعاون والتفاعل اإلقليمي بني املناطق احلدودية
الرصد ،والدروس املستفادة ،وعمليات التقييم .وجتدر اإلشارة لبلدينا ،قريغيزستان وطاجيكستان.
إىل أن اللجنة التوجيهية املشتركة أنشئت يف عام  2013دعما
ستعقد قريغيزستان انتخابات برملانية يف تشرين الثاين/
ألنشطة صندوق بناء السالم ووكاالت األمم املتحدة يف نوفمرب .لقد شدد رئيس قريغيزستان ،املزبيك أتامباييف على
قريغيزستان .ميثل مثانية وعشرون عضوا يف اللجنة برملان البلد ،أمهية عقد انتخابات حرة ونزيهة ،باعتبار ذلك معلما على
وديواين الرئيس واحلكومة ،والوكاالت احلكومية ومنظمات طريق حتول البلد إىل الدميقراطية الربملانية ،فضال عن تعزيز
املجتمع املدين ،ووكاالت األمم املتحدة .وتقدم اللجنة الوحدة الوطنية من أجل التحرك حبزم حنو التنمية املستدامة.
توجيهات بشأن خطة أولويات بناء السالم يف قريغيزستان ويف هذا الصدد ،نقدر تقديرا كبريا مشاريع صندوق بناء
من خالل رصد وتوجيه تنفيذ املشاريع املمولة ،وتكفل السالم يف قريغيزستان .فهي تتصدى للتحديات الرئيسية وتركز
على أضعف الفئات يف جمتمعنا ،وعلى تعزيز اإلمكانات على
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الصعيدين الوطين واملحلي .ونتوقع من صندوق بناء السالم
أن يواصل القيام بدور فعال يف املساعدة على تعزيز االستقرار
والسالم والتنمية البشرية .سيواصل وفد بالدي التعاون هبمة
مع صندوق بناء السالم ووكاالت األمم املتحدة بتقدمي دعمنا
الكامل له.
السيد بيترسن (الدامنرك) (تكلم باإلنكليزية) :تعرب
الدمنارك عن تأييدها للبيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب صباح اليوم.

16/04/2015

ووباتساع نطاق فضاء اجلهات املاحنة لديه ،يتمتع
صندوق بناء السالم بدعم واسع وهو أداة فعالة ضمن
هيكلية األمم املتحدة .وقد سامهت الدامنرك يف الصندوق
منذ إنشائه بإسهامات متعددة السنوات يف عامي 2006
و  .2012وجيري حاليا التخطيط اللتزام جديد للسنوات
القادمة .وما االستعراض الذي جرى العام املاضي لصندوق
بناء السالم ،إال دليل آخر على اإلسهام اإلجيايب للصندوق.
وترحب الدامنرك على وجه اخلصوص ،بزيادة التركيز على
رصد وتقييم أنشطة الصندوق وآثارها .ومن أجل احلفاظ على
تأييد واسع للصندوق ،من األمهية مبكان توثيق نتائج أعمال
الصندوق بوضوح.

ويف البداية ،امسحوا يل أن أشيد بالربازيل ،وعلى وجه
اخلصوص املمثل الدائم السفري باتريوتا ،على رئاسته الفعالة
واملتميزة للجنة بناء السالم خالل العام املاضي .وأود أيضا أن
وجيب أن يستمر تركيز خمصصات صندوق بناء السالم
أشيد بالسويد والسفري أولوف سكوغ على تويل هذه املهمة
البالغة األمهية يف السنة القادمة .وميكن لرئيس اللجنة التعويل على على البلدان األكثر هشاشة يف مرحلة ما بعد الصراع.
دعم الدامنرك الكامل لتحقيق األولويات املحددة للعام املقبل .وترحب الدامنرك بشكل خاص مبشاركة الصندوق يف اجلهود
القطرية اهلامة مثل تلك املبذولة يف الصومال وجنوب السودان
إن عام  2015عام حاسم هليكلية بناء السالم يف األمم
ومايل ،فضال عن زيادة التركيز على جهود بناء السالم
املتحدة .وقد دعمت الدامنرك بنشاط تأسيسها قبل  10أعوام،
اإلقليمية يف املناطق ذات األولوية مثل منطقة الساحل .والنهج
وهي ملتزمة باإلسهام يف حتقيق عملية االستعراض لنتائج
اإلقليمي مهم ملعاجلة العوامل الكامنة للصراعات والتهديدات
ناجحة وطموحة خالل هذا العام .وتوجد على املحك قدرة
العابرة للحدود.
األمم املتحدة على ضمان إحالل السالم الدائم يف حاالت
إن املرأة تؤدي دورا حامسا يف منع نشوب الصراعات وبناء
ما بعد الصراع .ويقع ذلك يف صميم دور املنظمة يف جمال
السالم .وتدعم احلكومة الدامنركية بقوة طموح األمني العام
حفظ السلم واألمن.
لضمان أن توجه  15يف املائة من خمصصات الصندوق على
وجيب أن تلقي العملية االستعراضية نظرة صادقة على كل
األقل لدعم املساواة بني اجلنسني باعتبار أن ذلك ميثل هدفا
من النجاحات وأوجه القصور يف أداء املؤسسات اليت تشكل
رئيسيا .وهناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود للوصول إىل
هيكلية بناء السالم .وجيب أن حنرز تقدما ،ونعزز قدرة األمم
هذا اهلدف الذي يشكل أولوية يف أقرب وقت ممكن .وجيب
املتحدة على حتقيق االستقرار يف البلدان يف حاالت ما بعد
أن تتمثل أولوية أخرى يف ضمان أن تصبح قنوات خمتلفة من
الصراع والدول اهلشة ،وفيما خيص ضمان تنفيذ عمليات أكثر
الدعم املايل لبناء السالم ،سواء من داخل األمم املتحدة أو
فعالية ،من الصراع إىل بناء السالم والتنمية ،وتعزيز جهود
خارجها ،أكثر تكامال وتنسيقا على املستوى القطري.
أكثر متاسكا ،وتنسيقا ومشوال لبناء السالم على مستوى البلد.
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األول/ديسمرب  2014من أجل تركيز العمل يف بوروندي
على العمليات والتدابري اليت ال غىن عنها إلجراء انتخابات
دميقراطية ناجحة يف عام  ،2015وتسريع تنفيذ برنامج التنمية
املستدامة يف البلد.

مع العمليات الثالث املترابطة اليت جتري حاليا ،يكتسي
استعراض عمليات السالم ،واستعراض هيكلية بناء السالم،
واستعراض قرار جملس األمن  ،)2000( 1325والتآزر،
والتنسيق والتحليل املشترك أمهية حامسة .وستواصل الدامنرك
دعم اجلهود الرامية إىل ربط هذه العمليات بعضها ببعض،
ثانيا ،فيما يتعلق بتعزيز التماسك ،فإننا نرحب يف
هبدف تعزيز دور األمم املتحدة يف بناء جمال سالم دائم.
بوروندي حبقيقة تكثيف اللجنة أنشطتها اخلاصة باحلوار مع
السيد شنغي (بوروندي) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،الشركاء اإلقليميني الرئيسيني ،وخاصة خالل الفترة احلالية
أود أن أشكر الرئيس كوتيسا على عقد هذه املناقشة املشتركة من جمريات االنتخابات .وأود أيضا أن أرحب بزيارة رئيس
اهلامة ،بناء على تقرير جلنة بناء السالم ( )A/69/818وتقرير تشكيلة بوروندي ،لرواندا واحتاد شرق أفريقيا ،فضال عن
األمني العام بشأن صندوق بناء السالم ( .)A/69/745وأود االجتماعات املتكررة للجنة مع البلدان املجاورة .وقد سامهت
أيضا أن أشكر األمني العام على جودة تقريره بشأن صندوق دول املنطقة والشركاء الدوليني الرئيسيني إىل حد كبري ،يف
تعزيز متاسك املساعدة املقدمة.
بناء السالم ،الذي عرضه علينا للمناقشة اليوم.
وأود أيضا أن أشكر زميلي أنطونيو باتريوتا ،املمثل الدائم
للربازيل والرئيس السابق للجنة بناء السالم ،على بيانه الشامل
الذي قدمه صباح اليوم .وأهنئه مرة أخرى على ما يتحلى
به من مهنيته وكفاءة استثنائية ،أبدامها طوال واليته الناجحة
كرئيس للجنة .ورغم أنه قد أتيحت يل الفرصة للقيام بذلك،
جيب أن أهنئ مرة أخرى ممثل السويد ،السيد أولوف سكوغ،
على تويل رئاسة جلنة بناء السالم ،وأمتىن له كل التوفيق
والنجاح خالل فترة واليته.

ثالثا ،فيما خيص اجلوانب اإلقليمية لبناء السالم ،أود
أن أؤكد أمهية البعد اإلقليمي .واللجنة يف وضع جيد ميكنها
من تشجيع املزيد من االنسجام بني األبعاد دون اإلقليمية
واإلقليمية والقارية والدولية لالستجابة ،يف مرحلة ما بعد
الصراع .وأعادت جتربة اللجنة يف بوروندي التأكيد ،بأن زيادة
التماسكني اإلقليمي ودون اإلقليمي عامالن رئيسيان يف دعم
جهود بناء السالم .ويظل من الضروري االستمرار يف مراعاة
وجهات النظر اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أعمال اللجنة.

ومن دون اخلوض يف تفاصيل تقرير اللجنة ،أود أن أتناول
بعض املقاطع البارزة .أوال ،فيما يتعلق بالتوعية واملساعدة
واملتابعة النشطة ،ميكنين أن أقول بأن اللجنة شاركت يف
بوروندي ،من خالل تشكيلة بوروندي ،يف تعبئة الشركاء
اإلقليميني والدوليني الرئيسيني يف سياق متابعة االلتزامات
املتبادلة اليت جرى التعهد هبا يف جنيف يف  ،2012خالل
مؤمتر قمة الشركاء اإلمنائيني لبوروندي .ويف هذا الصدد،
ينبغي للجنة االعتماد من اآلن فصاعدا على استنتاجات املائدة
املستديرة اليت عقدت يف بومجبورا يومي  11و  12كانون

وتؤكد التجربة يف البلدان املدرجة يف جدول األعمال،
أمهية التجارب اإلقليمية فيما خيص الصراعات .ويف الواقع ،قد
تفضل العديد من البلدان تلقي املساعدة واملشورة من الدول
األقران من منطقتها ،وميكن للمنظمات اإلقليمية أن تكون يف
وضع أفضل للتدخل يف الوقت املناسب ،واملساعدة على اختاذ
القرارات ،إلجياد احللول املناسبة لبعض القضايا احلساسة.
وبطبيعة احلال ،فنحن سعداء للغاية ،بتركيز اللجنة كذلك،
خالل الفترة اليت يغطيها التقرير املعروض علينا ،على أمهية
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تعزيز التماسك اإلقليمي ،الذي ال غىن عنه ملساعدة البلدان
على احلفاظ على السالم ،ومنع العودة إىل الصراع.
وقد أبرزت التطورات األخرية اليت شهدهتا البلدان
املدرجة يف جدول أعمال اللجنة الدور األساسي الذي ميكن،
بلوينبغي ،أن تقوم به البلدان املجاورة ،واالحتاد األفريقي،
واملنظمات دون اإلقليمية األفريقية بصفتها جهات شريكة
أساسية يف العمليات السياسية ويف التصدي للعوامل اليت
تسبب عدم االستقرار .ولذلك جيب على اللجنة أن تعزز
ترسيخ أوجه تعاوهنا مع البلدان األفريقية ،اليت هي أيضا أعضاء
يف اللجنة ،وحتديدا اجلريان املباشرين للبلدان املدرجة يف جدول
أعماهلا .وينبغي للجنة أيضا أن تواصل التركيز على تعزيز
روابطها املؤسسية وتعاوهنا مع االحتاد األفريقي واملنظمات
دون اإلقليمية املهتمة هبدف االستجابة بصورة أكثر فعالية
للمشاكل والفرص اخلاصة بكل بلد.

16/04/2015

واإلدماج وإصالح قطاع األمن باملعىن األوسع نطاقا .لذا
ينبغي لصانعي القرارات واملضطلعني بتلك املهام فهم الصالت
القائمة بني اجلانبني والتعامل معهما يف الوقت نفسه وبنفس
االلتزام .والنجاح أو الفشل يف أحد اجلانبني سيؤثر بطبيعة احلال
على اجلانب اآلخر .وبوروندي على استعداد لتشاطر خربهتا
الواسعة يف جماالت نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج مع
سائر البلدان اخلارجة من الزناع ،عن طريق التعاون الثالثي،
بتدخل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة وغريمها من املنظمات
املالية الدولية.
وأخريًا ،أود أن أتطرق بإجياز إىل مسألة امللكية الوطنية.
يرى وفد بلدي أن امللكية الوطنية على مستوى واحد فحسب
ال تكفي .وجيب أن نتجاوز املستوى الواحد ونعمل على
توسيع نطاقها لتشمل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية
والقارية .تلك املستويات األربعة للملكية تعد أساسية لتنفيذ
عملية السالم ،واليت نرغب يف أن تكون مستدامة .فامللكية
املحلية والوطنية واإلقليمية والقارية ال تعزز شرعية تنفيذ
الربامج فحسب ،بل تسهم يف ضمان استمرارية القدرة الوطنية
الكاملة بعد أن توشك عملية حفظ السالم على االنتهاء.

رابعا ،فيما يتعلق باملسائل الشاملة ،مثل مكافحة وباء
اإليبوال ،ومراعاة البعد اجلنساين ،نرحب بالتزام اللجنة بالقيام
حبملة يف نيويورك لزيادة الوعي بشأن اآلثار الطويلة األجل
املحتملة ألزمة فريوس إيبوال على السالم يف البلدان املتضررة
واستقرارها ومتاسكها االجتماعي والرفاهية االقتصادية هبا.
وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية خالل فترات
ما بعد انتهاء الزناع ،يستحق البعد اجلنساين لبناء السالم
اهتماما خاصا والتزاما طويل األمد .ونعتقد أنه لكي نبدأ على
أساس متني ،جيب أن يؤذن للمرأة باملشاركة يف مفاوضات
السالم وأن تكون جزءا من العمليات االنتقالية خالل فترة
ما بعد انتهاء الزناع.

السيدة بوالنيوس برييث (غواتيماال) (تكلمت
باإلسبانية) :يود وفد بلدي أن ينوه بالقيادة وباجلهود املبذولة
حتت رئاسة السفري أنطونيو دي أغيار باتريوتا خالل الدورة
الثامنة للجنة بناء السالم .لقد مهد الطريق الستعراض هيكل
بناء السالم الذي تضطلع به اجلمعية العامة .ونود أن هننئ
السفري أوالف سكوغ ممثل السويد على تويل رئاسة اللجنة
عام .2015

خامسا ،يود وفد بلدي التأكيد على أمهية بناء السالم
للصلة بني برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
وإصالح القطاع األمين .واجلانبان مثل وجهني لنفس العملة.
ومع ذلك ،هناك صلة وثيقة بني نزع السالح والتسريح

بعد مرور عشر سنوات على إنشاء اللجنة ،نعتقد أن
استعراض عام  2015مناسب التوقيت وضروري لضمان
أن تكون اللجنة يف واقع األمر أداة استراتيجية لألمم املتحدة
يف بناء السالم .ونؤيد االختصاصات يف حتديد التقدم املحرز

42/48

1510640

16/04/2015

والتحديات املاثلة أمامنا .ونرحب بإنشاء فريق اخلرباء
االستشاري ،برئاسة السفري غريت روثنتال .وحنن مقتنعون
بأن الفريق سيكفل االمتثال الكامل لعملية االستعراض.
كما أنه من األمهية مبكان مساعدة البلدان اخلارجة من
الزناع بينما حتاول إعادة بناء املؤسسات الدميقراطية وكفالة
إجراء حوار شامل جلميع األطراف املعنية ،وكذلك ضمان
املصاحلة الوطنية املناسبة .وهبذه الطريقة وحدها ميكننا أن نضع
أنفسنا على املسار حنو حتقيق السالم واالستقرار والتنمية دون
املخاطرة باالنتكاس .ومن مث تقوم حاجة إىل دور حتفيزي
والتزام قوي ودعم مستدام تضطلع به اللجنة .ومن خالل
مواءمة خمتلف اآلراء واملسامهات يف التشكيالت القطرية
املخصصة ،فضال عن املسامهات املقدمة من الفريق العامل
املعين بالدروس املستفادة وصندوق بناء السالم معا ،ميكننا
أن نبين السالم ونكفل التنمية املستدامة .واللجنة يف الوضع
الصحيح الذي يسمح هلا بتعزيز قدر أكرب من االتساق والتآزر
يف السياسات واإلجراءات املضطلع هبا يف إطار الركائز الثالث
لبناء السالم ،أال وهي ،يف املجاالت السياسية ويف األمن
والتنمية .وميكن أن يكون التآزر فيما بني الركائز حىت أكثر
فائدة وفعالية إذا كفلنا وضع أهداف كل تشكيل يف إطار
االحتياجات املحددة يف امليدان وتنظيمها وتقامسها مع مجيع
األطراف وأصحاب املصلحة املعنيني ،سواء يف امليدان وداخل
منظومة األمم املتحدة.
يف ذلك الصدد ،نؤيد الدور االستشاري الذي تضطلع به
اللجنة لصاحل جملس األمن واجلمعية العامة .وينبغي لتلك املهمة
أن تعمل على مواصلة دعم التعزيز العام اللتزام طويل أجل
من األمم املتحدة والكيانات األخرى جتاه البلدان اخلارجة من
الزناع .وينبغي ملجلس األمن أن يويل االهتمام وأن ينظر جبدية
يف مشورة اللجنة وتوصياهتا لدى استعراض واليات بعثات
حفظ السالم.
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ويود وفد بلدي أن يؤكد جمددا على أمهية املنظور اجلنساين
يف بناء السالم .فالنساء لسن جمرد أول ضحايا للزناع ،ولكن
لديهن أيضا إمكانية أن يصبحن عوامل تغيري رئيسية ،وأن
يستعدن النسيج االجتماعي ويعززن احلوار الشامل واملصاحلة
الوطنية .وتستحق النساء الدعم املستمر من اللجنة ،وال سيما
يف تنفيذ املبادرات املحلية لضمان بناء السالم.
وجيب تعزيز دور اللجنة يف توطيد االنسجام والتنسيق
فيما بني املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية فيما يتعلق
باالستجابة بعد انتهاء الزناع .ومن األمثلة على ذلك مشاركة
اللجنة الدينامية واملنسقة للتصدي لتفشي فريوس إيبوال يف
غرب أفريقيا .ذلك الوئام فيما بني املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية ،اليت لديها فهم أفضل لالحتياجات والتحديات
يف امليدان ،ينبغي أن يكون جزءا من الدروس املستفادة،
ويستحق التكرار من أجل مواصلة تعزيز الدور الذي تضطلع
به التشكيالت القطرية املخصصة.
والتمويل الذي ميكن التنبؤ به مطلوب لتنفيذ سياسات
التسوية اليت تعاجل األسباب اجلذرية اليت أدت إىل نشوب
الزناع ،وكذلك من أجل ضمان التنمية الشاملة واملستدامة
بغية جتنب االنتكاس أو االنزالق مرة أخرى إىل الزناع .ولذلك
نرحب بتكريس الدورة السنوية القادمة للجنة للتمويل الذي
ميكن التنبؤ به بغية بناء السالم.
ويف اخلتام ،ندرك الدعم الذي يقدمه مكتب دعم بناء
السالم واألعمال اليت يضطلع هبا ،برئاسة السيد أوسكار
فرنانديث  -تارانكو وفريقه .وستكون هذه املدخالت بالغة
األمهية بينما نستعرض هيكل بناء السالم .ونكرر تأكيد التزام
وفد بلدي إىل اللجنة ،ونرحب هبذه الفرصة لإلعراب عن
آرائنا يف ذلك الصدد.
السيد هباتاراي (نيبال) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر الرئيس
على تنظيم هذه املناقشة املشتركة اهلامة احلسنة التوقيت بشأن
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التقرير السنوي للجنة بناء السالم) ( ،)A/69/818والتقرير هلم ،فضال عن تعبئة املوارد الكافية لبناء السالم ،وتبادل
السنوي لألمني العام عن صندوق بناء السالم ( .)A/69/745اخلربات والدروس املستفادة ،ال سيما عن طريق التعاون فيما
وهي فرصة مناسبة لكي تتبادل فيها الدول األعضاء اآلراء بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
والتفكري يف أعمال اللجنة والصندوق معا.
ويبيّن التقرير بوضوح أيضا أمهية الشراكة يف عمليات
وأغتنم هذه الفرصة ألهنئ السفري أولوف سكوغ ،املمثل السالم.وترى نيبال أن الشراكة بني جلنة بناء السالم واملؤسسات
الدائم للسويد ،وأرحب به بصفته رئيس جلنة بناء السالم للعام املالية الدولية واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية  -مبا يف
 ،2015وأعرب له عن تع ّهد وفد بلدي بدعم عمله البنّاء ذلك عرب التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي -
يف املستقبل.وأود أيضا أن أسجل تقدير وفد بلدي للسفري واجلهات الفاعلة الدولية األخرى ذات الصلة ،تكتسي أمهية
أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،املمثل الدائم للربازيل ،على الدور حامسة يف تنسيق ذلك الدعم لكي تكون جهود بناء السالم
احليوي الذي اضطلع به ،وعلى وإسهاماته البارزة بصفته أكثر فعالية.وجيب وضع إطار إمنائي استراتيجي على أساس
املشاورات على نطاق أوسع هبدف ضمان األخذ باألولويات
رئيس جلنة بناء السالم يف عام .2014
تويل نيبال أمهية كبرية ألعمال هيكل بناء السالم التابع الوطنية بصورة أفضل.ويركز التقرير حبق على ضرورة أن
لألمم املتحدة ،وهي تشارك فيها بعمق وبصفات خمتلفة.وتلتزم تكون هناك وثيقة واحدة وشاملة للتخطيط ،وينبغي أن يُحشد
نيبال مبواصلة اإلسهام يف أعمال اللجنة ،نظرا ألهنا عضو يف هلا كامل التأييد الدويل.
جلنتها التنظيمية ،وإحدى كربى البلدان املسامهة بقوات يف
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،فضال عن خربهتا املحلية
يف إدارة مرحلة ما بعد الزناع.

وجيدر التذكري يف ذلك الصدد ،أن جملس األمن قد أعاد
التأكيد يف قراره  )2013( 2086على أمهية الترابط يف سياق
بعثات حفظ السالم املتعددة األبعاد ،وأعرب عن استعداده
املستمر لالستفادة من أدوار املشورة والدعوة وتعبئة املوارد
اليت تضطلع هبا اللجنة يف سياق أنشطة بناء السالم .وشدد
املجلس أيضا على ضرورة مواصلة تسخري تلك األدوار بغرض
تعزيز هنج متكامل ومتسق فيما يتعلق بواليات حفظ السالم
املتعددة األبعاد باسم البلدان املدرجة يف جدول أعماله.

يرحب وفد بلدي بالنهج التحليلي املتبّع يف تقرير جلنة بناء
السالم.وحيلل التقرير التحديات اليت تواجه هيكل بناء السالم
إىل جانب الثغرات وحتديد الطريق حنو املضي قدما.ويالحظ
التقرير عن صندوق بناء السالم أن استخدام العمليات واألنشطة
مرض،
اليت يضطلع هبا الصندوق بوجه عام كانت يف مستوى ٍ
وننوه مع التقدير ،إىل الدعم الذي تقدمه بعثة األمم املتحدة
متس
ويبيّن ضرورة تقدمي الدعم املايل والتقين واإلمنائي الذي ّ
يف نيبال إىل عملية السالم النيبالية ،فضال عن اإلسهامات
احلاجة إليه ،إىل البلدان اليت ما تزال يف حاالت الزناع.
لقد شدد تقرير جلنة بناء السالم حبق على األمهية املحورية املستمرة اليت يقدمها صندوق األمم املتحدة للسالم يف نيبال.
لتحقيق السالم واألمن املستدامني ،عن طريق التصدي فقد أسهم صندوق السالم  -يف مجلة أمور  -يف تنفيذ قراري
للزناعات بصورة متماسكة ومنسقة ،وضرورة كفالة امللكية جملس األمن  )2000( 1325و  )2008( 1820عرب خطة
الوطنية ومشول العمليات الوطنية للجميع ،وتعميم مراعاة عمل وطنية خمصصة هلذا الغرض ،وهي األوىل من نوعها يف
املنظور اجلنساين ،وزيادة عمالة الشباب وإجياد فرص العمل جنوب آسيا.
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وتسهم اخلطة يف جماالت رئيسية ،مبا يف ذلك املشاركة طريق تعزيز أداء هيكل بناء السالم وأثره كي يتمكن من حتقيق
واحلماية والوقاية والتعزيزواحلماية واإلغاثة واالنتعاش وإدارة كامل إمكاناته متاشيا مع اختصاصاته.
املوارد والرصد والتقييم.وتتوىل جلنة معنية بالتنفيذ مشتركة
ووفقا للتكليف الصادر عن اجلمعية العامة وجملس األمن،
بني الوزارات تنسيق تنفيذ هذه اخلطة ،يف حني تكفل جلنة فإن من املتوقع أن يعقد كال اجلهازين استعراضا شامال على
توجيه وزارية اإلشراف عليها،وهي إحدى األعمال الرائدة مدى العام كله ،ويتوقع خالله تقييم التحديات اليت تواجهها
اليت تضطلع هبا حكومة نيبال ،وقد أسفرت عن أثر إجيايب على اللجنة.وجيب أن جند السبل الكفيلة بتحسني عالقات
عملية السالم يف بلدنا.وبدافع من التشجيع الناجم عن النتائج اللجنة مع جملس األمن واجلمعية العامة واملجلس االقتصادي
اإلجيابية املستمرة اليت حققتها اخلطة  -كما هو مبيّن يف التقرير واالجتماعي ،كي يتسىن للجنة االضطالع مبهامها بطريقة
بشأن رصد أداء اخلطة ملنتصف املدة لعام  - 2014تعمل فعالة ،وتتمكن من حتقيق نتائج ملموسة.
احلكومة على تنفيذ اخلطة حمليا على الصعيد دون الوطين.
ويرى وفد بلدي يف ذلك السياق ،أنه ينبغي أن يُعقد
ويف ذلك السياق ،فقد كان عقد الدورة السنوية األوىل استعراض هيكل بناء السالم جنبا إىل جنب مع استعراض
للجنة يف حزيران/يونيه  2014يف أعقاب االجتماع السنوي عمليات السالم اجلارية التابعة لألمم املتحدة.ويشدد وفد
ألصحاب املصلحة يف صندوق بناء السالم ،للمرة األوىل على بلدي على أنه ينبغي تنفيذ مجيع تدابري اإلصالح على نطاق
ّ
اإلطالق ،خطوة هامة إىل األمام.وقد مكنت الدورة السنوية املنظومة بأسرها ،وعلى حنو منسق ،تكاملي وشامل.
للجنة بناء السالم من زيادة التفاعل واملشاركة فيما بني
وعلى الرغم من العديد من السياقات املتفاوتة من بلد إىل
أصحاب املصلحة املعنيني يف مقر األمم املتحدة ويف امليدان،
آخر ،فما زلنا نرى الكثري من القواسم املشتركة يف هنُج بناء
بل يف عواصم الدول األعضاء أيضا.
السالم ولبناته األساسية.وجيب أن نتعلم من خرباتنا السابقة.
ويؤكد وفد بلدي على أمهية إضفاء الطابع املؤسسي على وجيب يف ذلك السياق ،تطوير الفريق العامل املعين بالدروس
الدورة السنوية للجنة بناء السالم ،هبدف تعزيز اتساق أعماهلا املستفادة ،فضال عن االستفادة منه متاما بوصفه حمفال لتعلُّم
وأمهيتها ،فضال عن توفري منتدى للمشاركة يف املناقشات اهلامة ونشر أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف التشكيالت
بشأن مواضيع خمتارة ،وإرشاد السياسات التوجيهية للجنة .القطرية ويف جمتمع بناء السالم أيضا على نطاق أوسع.ونرى أن
ويتطلع وفد بلدي إىل الدورة السنوية للجنة هلذا العام املقرر من شأن حتسني متابعة النتائج هذه وإدماجها بقوة أكرب يف مجيع
عقدها يف حزيران/يونيه عام  ،2015بشأن موضوع “التمويل أنشطة بناء السالم أن يساعدا على زيادة فعالية أدائنا يف امليدان.
الذي ميكن التنبؤ به لبناء السالم ،كسر الصومعة” بوصفه فرصة
وأود أن أختتم بياين بتوجيه دعوة خالصة إىل اجلميع
ّ
متكن اجلميع من إبداء اإلرادة السياسية املطلوبة وإحداث طفرة للتفكري اجلدي يف الفرصة اليت يتيحها عام  2015للنهوض
حقيقية يف التخطيط احلايل القائم على مفهوم الصومعة.
بعملنا ومضاعفة اجلهود هبدف تعزيز فعالية وكفاءة هيكل
يكتسي هذا العام  ،2015أمهية خاصة للجنة بناء السالم ،األمم املتحدة لبناء السالم مبا ّ
ميكننا من لتلبية تطلعات الشعوب
نظرا الستعراض هيكل بناء السالم هبدف حتسني قدرة منظومة اليت عصفت هبا الزناعات إىل السالم واالستقرار والنمو
األمم املتحدة على بناء السالم ،مبا يف ذلك يف مجلة أمور ،عن االقتصادي املستدام.
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السيدة غرينيون (كينيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر األبعاد.فهي حتقق التكامل بني اجلهود السياسية واألمنية
الرئيس على عقد جلسة اليوم وعلى إتاحة الفرصة يل.ونعرب واإلمنائية يف البلدان اخلارجة من الزناعات.
عن تقديرنا وثنائنا العميقني على املمثل الدائم للربازيل ،السفري
ومن الضروري إدماج بناء السالم يف سلسلة وهيكل
أنطونيو دي أغيار باتريوتا ،على عمله وتوجيهه املقتدر للجنة السالم واألمن الدوليني بأسرمها.وهلذا السبب ،نرى أن
بناء السالم خالل فترة إعداد التقرير السنوي ( ،)A/69/818هناك ترابطا بني بناء السالم بطريقة ناجحة وحتقيق التنمية
وأشكره أيضا على التقرير الشامل للجنة ،وعلى البيان الذي املستدامة ،وأهنما يتطلبان املشاركة من مجيع أعضاء جمتمعنا.
أدىل به.
وللسبب نفسه أيضا ،فإن من الضروري أن يراعي هيكل بناء
يؤيد وفد كينيا البيان الذي أُدىل به باسم أعضاء جلنة بناء السالم تنفيذ القرار  )2000( 1325ليكفل مشاركة املرأة
السالم.ونعرب أيضا عن شكرنا وتقديرنا للعمل الشاق الذي واضطالعها بدور نشط يف بناء السالم.
اضطلع به مكتب دعم بناء السالم.
ويتوقف جناح مبادرات بناء السالم على توفر القيادة

وأغتنم هذه الفرصة ألهنئ املمثل الدائم للسويد ،السفري
أولوف سكوغ ،وأرحب به بصفته رئيسا جديدا للجنة بناء
السالم.وأشكره على الزيارة اليت قام هبا مؤخرا إىل أكثر البلدان
تضررا من فريوس إيبوال :وهي سرياليون وغينيا وليربيا ،وعلى
تقريره املق ّدم إىل األعضاء.وانطالقا من ذلك العمل األ ّويل مع
السفري سكوغ ،فإننا على ثقة بأن ذلك الزخم الذي حققه
الرئيس السابق يف عمل جلنة بناء السالم سيستمر ويغدو وطيدا
يف ظل قيادته.
وأغتنم هذه الفرصة أيضا ألشكر وأشيد برؤساء
التشكيالت املختلفة على العمل اهلام الذي يواصلون القيام
به.ونتطلع إىل إجراء انتخابات سلمية يف غينيا وبوروندي،
فضال عن ترسيخ الدميقراطية يف كلتيهما.
يالحظ وفد بلدي مع االرتياح ،األمهية املتزايدة للدور
الذي تضطلع به جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم يف
حاالت ما بعد الزناع يف خمتلف أحناء أفريقيا ،على النحو
املوجز يف التقريرين السنويني.ويف حني كانت هناك حتديات،
فقد اُستخلصت أيضا دروس هامة لبناء مستقبل أفضل.وبات
واضحا من خالل التقريرين أن بناء السالم عملية متعددة
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السياسية واملشاركة الدولية املستدامة ،عالوة على تقدمي
الدعم اإلقليمي املناسب هلا.ويف عام  ،2014ن ّفذت جلنة بناء
السالم مجيع تلك العناصر الثالثة بنجاح كبري ،كما يتضح
تدخلها املبكر الذي استرعى انتباه املجتمع
ذلك من خالل ّ
الدويل وحفزه لالستجابة ألزمة فريوس إيبوال.كما وباملثل،
فإن مشاركة اللجنة بصورة مستمرة وناجحة يف العملية
السياسية يف بوروندي دون االنتكاس إىل األعمال العدائية،
إمنا هي جانب آخر من جوانب النجاح الذي حققته.
وتعطينا التجارب الناجحة هذه شعورا باألمل يف مستقبل
أفضل ،غري أنه يتعني علينا القول بأنه ما زال هناك الكثري الذي
يتعني القيام به كي تكفل جلنة بناء السالم سد الفجوة القائمة
يف دورة الزناع ،وأن تتصدى لتلك املهام اليت أنشئت ألجلها
يف إطار األمم املتحدة منذ  10سنوات مضت.إن بناء السالم
مهمة طويلة األجل وتعتمد على استمرار الدعم املايل والتقين
والسياسي ،فضال عن التعاون املجدي مع اجلهات اإلقليمية
الفاعلة وغريها من شركاء السالم.عليه ،فإن كان مقر جلنة
بناء السالم  -بوصفها كيانا استشاريا  -يف نيويورك ،فإن
النجاح الذي حتققه يف املستقبل ،يقتضي بذل جهود هادفة
إىل تعميق العالقات القائمة مع املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية ،خاصة االحتاد األفريقي.
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ومن شأن هذه العالقات التكافلية بني جلنة بناء السالم
والكيانات اإلقليمية إثراء اللجنة مبعارف حملية ال نظري هلا ،مبا
يف ذلك املجاالت املحتملة ذات األولوية ،يف حني توفر اللجنة
أفضل خرباهتا الدولية املتاحة ،وقدرهتا على مجع األموال،
ومساعيها احلميدة لتلك الكيانات ،وهي مجيعا قدرات ذات
أمهية حامسة لتحقيق السالم الدائم.وتكتسي امللكية الوطنية
واملشاركة يف العملية أمهية بالغة منذ مرحلة حتديد األولويات
ووضع إطار للتنفيذ ،وصوال إىل التنفيذ الفعلي.
وأود أن أشدد على الدور اهلام الذي تضطلع به األمم
املتحدة وأجهزهتا الفرعية يف منع نشوب الزناعات ،إىل جانب
توفري املساعدة أثناء مرحليت التعايف من آثار الزناع والتعمري
بغرض صون السالم واألمن.وإن من املستحسن تفادي نشوب
الزناعات متاما أو إدارهتا يف وقت مبكر عن طريق التدخالت
الوقائية ،وكالمها أكثر فعالية من حيث التكلفة .وبوسع اللجنة
أن توفر مثل هذه التدخالت الوقائية بطريقة فعالة.ومع ذلك،
فإن هيكل بناء السالم ما زال حباجة إىل استعراض شامل.
ولذلك السبب ،يرحب وفد كينيا باختصاص االستعراض
املقبل ويشيد به.وإذ نرحب باالستعراض هذا ،نأمل أن يكون
شامال ومفتوحا أمام مشاركة اجلميع ،فضال عن كونه شفافا
وعمليا.ونأمل أن يستفيد االستعراض أيضا من الدروس اليت مت
تعلّمها واملفيدة للغاية.
ويأمل وفد بلدي  -خالل االستعراض اجلاري هليكل بناء
السالم  -أن حيدد االستعراض دور اللجنة والصندوق معا يف
منع نشوب الزناعات وتوفري الضمانات ملنع العودة إىل الزناع
عن طريق اتباع نُهج تركز على السكان ومشاركتهم.ونأمل
حتدد والية هيكل بناء السالم ومهامه وموارده على
أيضا أن َّ
حنو أفضل ،وأن يتبوأ مكانه احلقيقي يف إطار منظومة األمم
املتحدة .وأخريا ،أود أن أؤكد للسفري سكوغ ،دعم وفد بلدنا
املستمر حىت حيقق النجاح املنشود لواليته.
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السيد إسبينوثا (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :أود بداية،
أن أعرب عن تقديرنا للعمل الذي أداه السفري أنطونيو دي
أغيار باتريوتا ،رئيس جلنة بناء السالم املنتهية واليته.ونود أيضا
أن نتمىن للسفري أولوف سكوغ النجاح يف عمله ،بصفته
رئيسا جديدا للجنة يف عام يكتسي أمهية خاصة بالنسبة هلا،
ونؤكد له تعاوننا معه.ونرحب بعرض تقرير جلنة بناء السالم
( )A/69/818والتقرير عن صندوق بناء السالم (.)A/69/745
فهما يتيحان لنا فرصة الستعراض النجاح الذي حتقق ،فضال
عن التعرف على التحديات القائمة واجلديدة املقبلة.
ونؤيد تركيز اللجنة على بناء املؤسسات ،والتماسك
االجتماعي يف إطار السعي إىل كفالة متكني البلدان املتضررة
من الزناعات من حتقيق السالم الدائم وعدم االنتكاس إىل
دوامة العنف واملواجهة.وعليه ،فإن دور جلنة بناء السالم
ما يزال ذا أمهية بالغة اليوم مثلما كان عليه قبل  10سنوات.
حتقيقا لتلك الغاية ،ما تزال اللجنة حباجة مستمرة إىل الدعم
املايل على حنو مستمر ومنسق من قبل خمتلف اجلهات الفاعلة
على املستويني الثنائي واملتعدد األطراف كي تتمكن من هتيئة
الظروف السياسية املواتية ملواصلة تنفيذ برامج بناء السالم يف
األجلني املتوسط والطويل معا.
وبني تلك اجلهود ،نود أن نشدد على جدوى ومرونة
صندوق بناء السالم وقدرته على التكيف على االحتياجات
يف امليدان ،فضال عن تلبيتها.وجيب أن نراعي بشكل واضح
 يف سياق هذه اجلهود  -أولويات وتوقعات البلدان اليتتُبذل ألجلها هذه اجلهود ،مبا جيعل امللكية الوطنية للعملية
أمرا واقعا.ونكرر التأكيد على أمهية إدماج النهج اجلنساين
يف عملية بناء السالم ،على حنو مستمر.ومن األمهية مبكان
مشاركة املرأة على قدم املساواة يف منع نشوب الزناعات
وحلها ،فضال عن بناء السالم.فاملرأة عامل حمفز على التغيري.
وبذلك فهي تعطي مصداقية لعمل البعثات ،وتسهم يف تيسري
عملية احلوار ،وتساعد يف مجع البيانات يف سياق املجتمعات
املحلية ،عالوة على تعزيز التعليم ،من بني أمور أخرى.
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وقبل أن نرفع اجللسة ،أود أن أعرب للمترمجني الفوريني
وميكن تكرار التجارب اإلجيابية هذه إن كنا نبغي ختصيص
نسبة مئوية أكرب من موارد صندوق بناء السالم للمشاريع الرامية عن شكرنا اخلاص على بقائهم معنا بعد انقضاء املدة الزمنية
إىل تعزيز متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني.ونؤكد أيضا على املحددة جللسة اليوم.
دور املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف جهود بناء السالم.
رفعت اجللسة الساعة .13/50
ومن الضروري حتقيق االتساق على الصعيد اإلقليمي ألجل
استدامة تنفيذ السياسات ،باإلضافة إىل إنشاء إطار الحتواء
الزناع للحيلولة دون جتدده.ونأمل أن تستمر اجلهود الرامية إىل
إنشاء شراكات حمددة ترمي إىل تعزيز بناء السالم.
وما تزال التدفقات املالية غري املشروعة ّ
تشكل عائقا
مستمرا أمام عملية بناء السالم.فهي تلحق الضرر بشفافية
اإلدارة املالية وكفاءهتا.وبالتايل ،فإننا ندعم دور اللجنة يف
حتديد السياسات الالزمة لتعزيز املبادرات الدولية واإلقليمية
ملكافحة التدفقات املالية غري املشروعة.
ونكرر نداءنا إىل مواصلة تعزيز املهمة االستشارية للجنة
يف اجلمعية العامة وجملس األمن ألجل ضمان التكامل والتنسيق
يف جهود بناء السالم ومنع نشوب الزناعات ،على سبيل املثال،
أثناء االنتقال من عمليات حفظ السالم ،أو عن طريق حتسني
التفاعل مع رؤساء خمتلف التشكيالت يف اللحظات اهلامة
املتعلقة بالواليات.
وسيكون استعراض هيكل بناء السالم هذا العام فرصة
لإلقرار بدروس املاضي وحتسني قدرة منظومة األمم املتحدة
على دعم عملية بناء السالم ومنع نشوب الزناعات .ونشدد
على أمهية اإلبقاء على أوجه التآزر فيما بني تلك اجلهود،
واستعراضات الفريق املستقل الرفيع املستوى بشأن عمليات
حفظ السالم ،وتنفيذ القرار  .)2000( 1325ونتطلع إىل
نتائج تلك االستعراضاتُ ،مؤمنني بعمل السيد روسينتال
بصفته رئيسا لالستعراض.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم
األخري يف مناقشة اليوم .وبذلك تكون اجلمعية قد اختتمت هذه
املرحلة من نظرها يف البندين  29و  109من جدول األعمال.
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