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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  الدورة الثامنة والستون    الدورة السابعة والستون

 مـــــن ١١٨ و ١١٣ و ١٠٧ و ٣١ و ٢٨البنـــــود 
  األعمال جدول

    

  النهوض باملرأة
  تقرير جلنة بناء السالم

  تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم
  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية

   املتحدةتعزيز منظومة األمم

    

      
  انتهاء الرتاعأعقاب بناء السالم يف     

  
  تقرير األمني العام     

  
  املقدمة  - أوالً  

 بـشأن بنـاء الـسالم يف املرحلـة الـيت تعقـب              ٢٠٠٩أشرت يف تقريري الـصادر يف عـام           - ١
إىل أن فترة أول سنتني بعد انتـهاء الـرتاع تتـيح            ) A/63/881-S/2009/304(مباشرة  زاع  ـانتهاء الن 

فرصة لتوفري األمن األساسي وحتقيـق الفوائـد املرجـوة مـن الـسالم وتعزيـز العمليـات الـسياسية                    
وقـد  . وبناء الثقة فيها وتعزيز القدرات الوطنية األساسية على األخذ بزمام جهـود بنـاء الـسالم               

 الختـاذ   ايـات متكـررة للمـساعدة الدوليـة ووضـع جـدول أعمـال مرفقـ               حدد التقرير مخس أولو   
ــةوأكــدُت أيــضاً احلاجــة إىل املــشاركة  . اإلجــراءات ــاء الــسالم،  الكامل  للمــرأة يف عمليــات بن

تــضمن خطــة ) A/65/354-S/2010/466( تقريــراً عــن ذلــك املوضــوع  ٢٠١٠وقــدمت يف عــام 
 
  

 .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٦أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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وقـد أحـرزت األمـم      . مـساواة بـني اجلنـسني     عمل لبناء السالم مؤلفة من سبع نقاط ومراعيـة لل         
 ٢٠٠٩املتحـــدة يف الـــسنوات الـــيت تلـــت ذلـــك تقـــدماً هامـــاً مبوجـــب جـــدول أعمـــال عـــام   

كمـا أصـبح لـدينا خـربات متراكمـة          . النقاط السبع أحرزت تقدماً أبطأ بشأن خطة عمل        بينما
تؤكـد احلاجـة إىل دعـم    فيما يتعلق بالتحديات البعيدة املدى املرتبطة بعمليـة بنـاء الـسالم، الـيت          

. ويتواصـل لفتـرة تتجـاوزه مـدة طويلـة     مباشـرة  النــزاع  دويل مستدام يبدأ يف املرحلـة الـيت تلـي           
ــذي صــدر يف           ــي األخــري ال ــري املرحل ــذ تقري ــاه من ــا أجنزن ــصيل م ــر بالتف ــذا التقري ــضمن ه ويت

ــدان   )A/64/866-S/2010/386 (٢٠١٠ عــام  ، وحيــدد إجــراءات إضــافية لتحــسني مــساعدة البل
  . املتضررة من الرتاع يف بناء سالم دائم

 ميكننـا مـن     ٢٠٠٩والتقدم الذي أحرزته األمم املتحـدة يف تنفيـذ جـدول أعمـال عـام                  - ٢
. النــزاع مباشـرة   توفري استجابة أكثر اتساقاً وفعالية وأنسب توقيتاً ألولويات املرحلـة الـيت تلـي               

 علـى حنـو أوثـق عـرب أطـر عمـل اسـتراتيجية           وقد أخذت اآلن بعثاتنا وأفرقتنا القطرية تعمل معاً       
وقـد غـدونا أكثـر      . متكاملة حتدد أهدافاً مشتركة وتضع حدوداً زمنية يف بيئات البعثات املعنية          

مرونة يف نقل قيادات عليا وخرباء متخصـصني ومـوظفني إىل امليـدان، وأخـذنا ُنخـضع قياداتنـا                   
، مبا يف ذلك تلك اليت أقيمت مـع البنـك   وعززنا شراكاتنا ووسعنا نطاقها  . للمساءلة عن أدائها  

الدويل واملنظمات اإلقليمية، ونعمل من خالل مبادرة القدرات املدنية مـن أجـل توسـيع نطـاق         
ولقـد قـدم صـندوق بنـاء الـسالم الـدعم املـايل يف               . جمموعة اخلربات يف البناء املؤسسي وتعميقه     

تقـوم جلنـة بنـاء الـسالم باستكـشاف          أوانه لسد الثغرات أثنـاء حلظـات التحـول احلرجـة، بينمـا              
وقد أبرزنا مسامهات املـرأة     . السبل اليت ميكن من خالهلا االضطالع بدور أكرب يف تعبئة املوارد          

ومع أن التقدم حنـو بلـوغ أهـداف خطـة     . يف بناء السالم اليت يعترف هبا اآلن على نطاق واسع     
ت اهلامـة يف مـشاركة املـرأة يف         كـان متفاوتـاً، فقـد حتققـت بعـض اإلجنـازا           النقـاط    الـسبع عمل  

. تــسوية الــرتاع ويف التخطــيط الــذي يراعــي االعتبــارات اجلنــسانية، والتمويــل وســيادة القــانون
  . حيرز تقدم بنفس القدر يف جمايل احلوكمة واالنتعاش االقتصادي ومل
ن وبناء على هذا التقدم، أصبح يتعني لألمم املتحدة وشركائها فعل املزيد لضمان متكـ               - ٣

ــستدام          ــه إىل ســالم م ــه وحتويل ــرتاع وإدارت ــواء ال ــن احت ــسالم م ــاء ال ــشاركة يف بن ــدان امل . البل
زالت بلدان مرحلة ما بعد الرتاع تعاين يف أحيان كثرية لسنوات من انعدام االستقرار بعـد                 وما

ووفقـاً ملـا ورد يف      . انتهاء الرتاع املسلح، مـع ارتفـاع معـدالت االنـزالق مـن جديـد يف العنـف                 
 يف املائــة مــن الرتاعــات الــيت ٩٠، فــإن ٢٠١١قريــر البنــك الــدويل عــن التنميــة يف العــامل لعــام ت

 قـد حـدثت يف بلـدان شـهدت يف الـسابق حربـاً               ٢٠٠٩  و ٢٠٠٠نشبت يف الفترة بني عـامي       
وختتلف أسباب عدم االستقرار واالنزالق حبـسب احلالـة وقـد تـشمل تـوترات خارجيـة                 . أهلية

عـابرة للحـدود والـشبكات اإلجراميـة الدوليـة باإلضـافة إىل عوامـل داخليـة                 مثل أثر الرتاعات ال   
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مثــل االســتبعاد الــسياسي والتمييــز الفعلــي أو املتــصور ضــد فئــات اجتماعيــة والفــساد الــشديد  
. وارتفاع مستويات البطالـة يف صـفوف الـشباب والتوزيـع غـري العـادل لثـروة املـوارد الطبيعيـة                    

 بشدة استقرار البلدان اليت لديها مؤسسات ضعيفة والـيت تعـد            وميكن هلذه الظروف أن تزعزع    
وتكمــن إحــدى التحــديات الرئيــسية يف حــاالت مــا بعــد الــرتاع يف . جمــزأة سياســياً واجتماعيــاً

التغلب على تفشي انعدام الثقة بني خمتلف األحزاب السياسية والفئات االجتماعيـة مـن جهـة،                
  . ا الدوليني من جهة أخرىوبني الدولة واجملتمع والدولة وشركائه

وقد حددت جتربتنا املشاركة وبناء املؤسسات على أهنما عاملني أساسـيني يف احليلولـة      - ٤
واالسـتبعاد هـو أحـد أهـم        . دون االنزالق إىل نزاع عنيف وإنتاج دول وجمتمعات أكثر مرونـة          

يت تفادت هـذا االنـزالق      وكل احلاالت تقريباً ال   . زاعنـالعوامل اليت تطلق شرارة االنزالق إىل ال      
هي الـيت حققـت تـسويات سياسـية شـاملة، إمـا بـإبرام اتفـاق سـالم واختـاذ إجـراءات الحقـة،                         

وهلـذا يعـد التركيـز يف مرحلـة مبكـرة           . بتصرف شـامل مـن الطـرف الـذي انتـصر يف الـرتاع              أو
زيــز وأحــد األهــداف الــيت تــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بــذلك هــو تع  . علــى االنــدماج أمــراً ضــرورياً 

املؤسسات الرمسية وغري الرمسية، مبا فيهـا اسـتعادة وظـائف احلكـم األساسـية وتقـدمي اخلـدمات                   
واملــشاركة وبنــاء املؤســسات مهــا أيــضاً مــسألتان حامستــا األمهيــة لــنظم   . مبزيــد مــن اإلنــصاف

املــساءلة احملليــة تــساعدان يف اســتعادة العقــد االجتمــاعي وتــضعان أساســاً أكثــر موثوقيــة لعمــل 
بيـد أن هـاتني العمليـتني حتتاجـان إىل دعـم سياسـي ومـايل مـستدام                  . ولة مع اجملتمـع الـدويل     الد

وميكن لالتفاقات االنتقاليـة أن تـساعد يف وضـع التزامـات متبادلـة بـني                . غالباً ما يكون مفقوداً   
الـــدول وشـــركائها؛ وينبغـــي أن يرافقهـــا اســـتعداد أكـــرب مـــن ذي قبـــل مـــن اجلهـــات املاحنـــة   

  . دولية للقبول باملخاطر وإدارهتا وقطع االلتزامات بالتمويل ملدة أطولوالوكاالت ال
وأُقدم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة وجملس األمـن عمـالً بطلـب اجمللـس إعـداد تقريـر                     - ٥

، ٢٠٠٩ عـن التقـدم احملـرز الحقـاً يف تنفيـذ برنـاجمي لعـام                 ٢٠١٢أكتوبر  /حبلول تشرين األول  
ثـر الـذي حققـه برنـامج العمـل علـى أرض الواقـع، مبـا يف ذلـك                     بـصفة خاصـة علـى األ       يركز”

 هـذا  يـأيت و. )S/PRST/2010/20انظـر   (“التقدم احملرز حنو زيادة مشاركة املرأة يف بنـاء الـسالم       
 الرئاســي الــذي اعتمــده جملــس األمــن إثــر مناقــشته اخلاصــة الــيت   اســتجابة للبيــانالتقريــر أيــضاً

 بـشأن بنـاء املؤسـسات يف سـياق بنـاء الـسالم بعـد انتـهاء                  ٢٠١١يناير  /أجرها يف كانون الثاين   
خلطـة  ربنـاجمي   الألثر  لوطلب اجمللس يف هذه الوثيقة تقييماً       ). S/PRST/2011/2(زاع  ـحاالت الن 

املسامهة يف بناء مؤسـسات تتمتـع مبقومـات البقـاء يف البلـدان الـيت متـر                  يف  ” ٢٠٠٩لعام  عملي  
صيات إضافية بشأن حتـسني فعاليـة مـسامهة األمـم املتحـدة             مبرحلة ما بعد الرتاع، إىل جانب تو      

يف إرساء مؤسسات أكثر فعالية واستقرارا واستدامة ميكنـها أن تـساعد علـى منـع الوقـوع مـن                    
  .“جديد يف دائرة الرتاع
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  عن التقدم احملرزمعلومات مستكملة   - اثاني  
وأُحـرز تقـدم   . ٢٠٠٩ أُحرز منذ تقريري السابق تقدم هـام يف تنفيـذ خطـة عملـي لعـام              - ٦

لبنــاء ســالم يراعــي االعتبــارات اجلنــسانية، إال أنــه مــن الــسبع  النقــاطأويل يف تنفيــذ خطــة عمــل 
  . الضروري العمل أكثر من ذلك بكثري إلحداث تغيري دستوري والتأثري على املستوى القطري

  
  لزيادة فعالية أفرقة األمم املتحدة للقيادية امليدانية ودعمها بشكل أفض    

لقــد قطعنــا أشــواطاً يف انتقــاء القيــادة واملــوظفني ونــشرهم الــسريع يف الفتــرة الــيت تلــي   - ٧
ــة ومتاســكاً مــن      .  مباشــرةاألزمــات ــر فعالي ــة أكث ــة أفرق ــا امليداني وضــمنا أن يــصبح لــدى بعثاتن

ــا املنــسقني املقــيمني خبــربات  . القيــادات العليــا، مــع جمموعــات مــن املهــارات التكميليــة   وزودن
 يف األمـاكن     سـواء  زاعـ يف جماالت مثل بناء السالم والنوع اجلنساين والتعايف بعد النـ           متخصصة

وعملنا يف األزمات الـيت طـال أمـدها علـى ضـمان أن              . اليت ال توجد فيها بعثات     وأاليت توجد   
وقـد عـززت أيـضاً املـساءلة بتوسـيع نطـاق            . ميتلك املنـسقون املقيمـون مهـارات قياديـة مناسـبة          

ملربمـة مـع كبـار املـديرين وتقييمـات أدائهـم لتـشمل مجيـع ممثلـي اخلاصـني ورؤسـاء             االتفاقات ا 
  . البعثات يف امليدان

ويـــسرت فـــرق العمـــل املتكاملـــة املعنيـــة بالبعثـــات زيـــادة قـــوة االتـــصال بـــاإلدارات     - ٨
وقــد أُنــشئت . والوكــاالت الرائــدة يف املقــر والبعثــات واألفرقــة القطريــة والتنــسيق فيمــا بينــها   

كل مماثلة لألماكن اليت ال توجد فيها بعثات واليت تتطلب الظروف الـسياسية فيهـا التنـسيق                 هيا
  .بني املقر وامليدان وتقدمي الدعم املخصص

  
  وضع اتفاق مبكر بشأن األولويات ومواءمة املوارد : التقييم والتخطيط واالستراتيجية    

ئات البعثات تقريباً الـيت يطبـق فيهـا         استكملت األطر االستراتيجية املتكاملة يف مجيع بي        - ٩
وســتعمل إرشــادات االســتعراض . مبــدأ التكامــل بــني بعثــات األمــم املتحــدة واألفرقــة القطريــة 

، علــى توضــيح عمليــات ٢٠١٢احلــايل لعمليــة التخطــيط املتكامــل للبعثــات، حبلــول هنايــة عــام 
ــة للت    ــشروط اإللزاميـ ــية والـ ــادئ األساسـ ــد املبـ ــسيطها وحتديـ ــيط وتبـ ــل  التخطـ ــيط املتكامـ خطـ

وقـد طلبـت أن يـوىل االهتمـام         . املتحدة، وذلك بدعم مـن املبـادئ التوجيهيـة واألدوات          لألمم
اإلدمــاج اإللزاميــة بــشكل كامــل يف عمليــات اســتراتيجية أساســية   لــضمان أن تترســخ عناصــر

ــارير        ــشتركة، والتق ــة، وال ســيما يف التقييمــات االســتراتيجية امل أخــرى شــاملة لنطــاق املنظوم
ملتعلقــة بالواليــات والتقــارير واخلطــط اخلاصــة بالبعثــات والوكــاالت وآليــات ختطــيط العناصــر ا

  . وختصيص املوارد
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وجيري وضع سياسة جديدة بشأن عمليات األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف إطـار ختفـيض                   - ١٠
فاعلـة  ويتعني إدارة التخطيط االنتقايل باالشـتراك مـع مجيـع اجلهـات ال            . حجم البعثة أو سحبها   

ــاظ        ــة مبكــرة واالحتف ــذلك يف مرحل ــدء ب ــد، والب ــم املتحــدة املوجــودة يف البل ــة األم يف منظوم
. وطنينيالـ نظـراء   الوإضافة إىل ذلك، يتعني وضع خطط انتقالية باالشتراك الوثيـق مـع             . باملرونة

مهيـة  وتعد تنمية القدرات الوطنيـة املناسـبة لبنـاء الـسالم علـى املـستوى الـوطين مـسألةً بالغـة األ                    
  . بشكل فعال وعلى حنو قابل لالستمرارلضمان تسليم مسؤوليات البعثة إىل البلد املضيف

وقد أسـهمت التقييمـات املـشتركة الحتياجـات مـا بعـد الـرتاع، الـيت أعـدها كـل مـن                - ١١
. األمم املتحدة واملفوضية األوروبية والبنك الدويل، يف زيادة اتساق النهج يف عدد مـن البلـدان        

زاً ألداة التقييمـات املـشتركة الحتياجـات مـا بعـد الـرتاع، وافـق كـل مـن األمـم املتحـدة                        وتعزي
 على تطبيق جمموعـة مبـادئ تتعلـق         ٢٠١١أبريل  /واملفوضية األوروبية والبنك الدويل يف نيسان     

وقد طبقـت بعـد ذلـك، مـثالً، أثنـاء إعـداد التقيـيم               . باملساواة بني اجلنسني على هذه التقييمات     
  .  االقتصادي املشترك لليمن- ياالجتماع

  
  الدعم الدويل القابل للتنبؤ وتنمية القدرات الوطنية    

، أخذت األمـم املتحـدة تعـد استعراضـات فنيـة لتعزيـز إمكانيـة التنبـؤ                  ٢٠٠٩منذ عام     - ١٢
واملساءلة والفعالية فيمـا يتعلـق بإجنازنـا يف جمـاالت إعـادة إدمـاج الالجـئني واملـشردين داخليـا،                 

د فــرص العمــل، وإصــالح القطــاع األمــين، والتــسريح ونــزع الــسالح وإعــادة اإلدمــاج،   وإجيــا
وقـد عملـت    . واإلجراءات املتعلقة باأللغام، والتوسط، واملساعدة االنتخابيـة، وسـيادة القـانون          

هــذه االستعراضــات يف حــاالت عــدة علــى توضــيح أدوارد عمليــة بنــاء الــسالم ومــسؤولياهتا،   
املقابلــة املخصــصة لتعبئــة دعــم منظومــة األمــم املتحــدة لألنــشطة   وذلــك مــع جهــات التنــسيق  

وأتوقع من نظام مراكـز التنـسيق ومـن ترتيبـات           . القطرية ومواجهة حتديات مثل نقص التمويل     
مماثلة أن تيسر إعداد تقييمات مشتركة على املستوى القطري والتخطـيط والربجمـة وأن تفـضي         

، تسلم كل من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           ٢٠١٢ سبتمرب/ويف أيلول . إىل حتسني املساعدة  
وإدارة عمليات حفظ السالم املسؤولية باعتبارمها مركـزين لالتـصال العـاملي املـشترك للـشرطة                

ــرتاع واألزمــات األخــرى      ــا بعــد ال ــانون يف حــاالت م ــة واإلصــالحيات يف ســيادة الق . والعدال
قـدرات اإلدارة العامــة بعـد انتــهاء الــرتاع   وسـيقدم اســتعراض الـدروس املــستفادة املقبـل لتنميــة    

 واملنـّسق توصيات فيما يتعلق بالطريقـة الـيت ميكـن مـن خالهلـا تقـدمي املزيـد مـن الـدعم الفعـال                         
  . واملتكامل واالستراتيجي يف هذا اجملال

ــشرين األول   - ١٣ ــدر يف تـ ــرار صـ ــوبر /ويف قـ ــيمني  ٢٠١١أكتـ ــسقني املقـ ــت إىل املنـ ، طلبـ
 عمليــة وضــع اســتراتيجية حللــول دائمــة للمــشردين داخليــاً  قيــادةنية ومنــسقي الــشؤون اإلنــسا
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وكلفـت أيـضاً مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وبرنـامج األمـم                  . والالجئني العائدين 
.  التوجيـه الـسياسايت والـدعم الـتقين      تـوفري  املتحدة اإلمنائي مبساندهتم يف هذا املسعى من خـالل        

ربنامج اإلمنائي ومفوضية شؤون الالجئني ومكتـب تنـسيق   الن وقد حدد منذ ذلك احلني كل م 
 لتكـون بلـداناً رائـدة      وكوت ديفوار  الشؤون اإلنسانية ثالثة بلدان هي أفغانستان وقريغيزستان      

  . يف تنفيذ هذا القرار بالتشاور مع احلكومات وأفرقة األمم املتحدة القطرية املعنية
) A/67/312-S/2012/645(املدنية يف أعقـاب الرتاعـات   ويبني تقريري األخري عن القدرات     - ١٤

ــام        ــوغ األهـــداف احملـــددة يف تقريـــري لعـ ــدم احملـــرز حنـــو بلـ    عـــن هـــذا املوضـــوع   ٢٠١١التقـ
)A/66/311-S/2011/527 .(         ويتـوىل  . وأحد هذه األهداف هو تعزيز دعمنا لتنمية القدرات الوطنيـة

وكــاالت لوضــع مبــادئ وتوجيهــات شــاملة الربنــامج اإلمنــائي تنــسيق أعمــال فريــق مــشترك بــني ال
لنطاق املنظومة من أجل تسخري القدرات الوطنية لتوجيه جهود بناء الـسالم وتطويرهـا علـى حنـو                  

وعوضاً عـن إسـداء مـشورة هنائيـة أو إرشـادية، تـصمم املبـادئ ملـساعدة                  . يتسم مبزيد من الفعالية   
لوطنية بطريقة تعتمـد علـى امللكيـة الوطنيـة     منظومة األمم املتحدة يف تقدمي الدعم لتنمية القدرات ا   

وهتــدف املبــادئ التوجيهيــة يف الوقــت نفــسه إىل . تعتــرف بواليــات األمــم املتحــدة ومعايريهــا إمنــا
ــاء التوصــل إىل        ــار أثن ــيت ســتؤخذ يف االعتب ــارامترات ال ــاول الب ــد وتن مــساعدة املمارســني يف حتدي

تنــازالت املرتبطــة بــدعم تنميــة القــدرات  قــرارات تناســب الــسياق وتعــد مبــادئ عمليــة وتــنظم ال  
وهتـدف املبـادئ واإلرشـادات معـاً إىل حتـسني املواءمـة بـني دعـم منظومـة األمـم املتحـدة                       . الوطنية

  .واألولويات الوطنية والنتائج املستدامة
وكمثال على ذلك، فإن عملنا يف جنـوب الـسودان لبنـاء قـدرات املؤسـسات الوطنيـة                    - ١٥

وأثناء فترة الـسنوات الـست      . أداء املهام الرئيسية للحوكمة   من   اجلديدة   لةالدوساعد يف متكني    
 جلنــة وبرملانــاً وطنيــاً ١٩  وزارة و٣٧االنتقاليــة املؤديــة إىل االســتفتاء، أنــشأ جنــوب الــسودان  

واليـوم، أصـبح لـدى األمـم        . حملية وجمالس تـشريعية علـى مـستوى الواليـات          حكومات   ١٠ و
ولــة يف مجيــع الــوزارات املركزيــة وباتــت موجــودة يف كــل واليــة، تــبين املتحــدة أفرقــة لبنــاء الد

كمـا توجـد األفرقـة املعنيـة مبكافحـة          . املـال  والشرطة واخلدمة املدنيـة و     وزارات القضاء قدرات  
وتتـوىل بعثـة األمـم    . األلغام بوصـفها جهـات متكـن مـن حتقيـق النمـو االجتمـاعي واالقتـصادي              

ن تنفيـذ اسـتراتيجية الوجـود الالمركـزي الـيت تتوقـع البعثـة               جنوب الـسودا  مجهورية  املتحدة يف   
والغـرض  .  حبلـول هنايـة عامهـا الثالـث    ٩٧  الــ األقـضية  من ٢٥مبوجبها أن يصبح هلا وجود يف   

  .من ذلك هو متكني الدولة من تقوية موطئ قدمها من أجل خدمة سكان الريف
ألرض واملـوارد الطبيعيـة مهـا        إىل أن مـوارد ا     ٢٠١٠وأشرت يف تقريري املرحلي لعـام         - ١٦

 مــن الوثيقــة  ٤٤الفقــرة (الــدافعان الرئيــسيان للــرتاع وبدرجــة أكــرب لالنــزالق حنــو العنــف        
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A/64/866–S/2010/386 .(                 وقد أحرز تقدم كبري وهام منـذ ذلـك احلـني ملعاجلـة هـذه الـشواغل
عمليـة للوسـطاء   الناشئة اليت وردت يف عدد من التقارير والسياسات والقرارات والتوجيهـات ال      

لون قـضايا األرض واملـوارد      والعاملني بشأن الرتاعات املتعلقـة بـاملوارد وللممارسـني الـذين يتنـا            
 مـثالً، قـدمت الـشراكة بـني األمـم املتحـدة             ٢٠١١ويف عـام    . املتجددة والقضايا االسـتخراجية   

 توجيهيـة قطاعيـة     واالحتاد األورويب بشأن املوارد الطبيعية والرتاع وبناء السالم أربـع مـذكرات           
ــدرات      ــاء الق ــوارد املتجــددة واألرض وبن ــصناعات االســتخراجية وامل ــشأن ال والعمــل جــار  . ب

ويف إطار منظومة األمم املتحدة، مثة عقبـة رئيـسة   . إلدماج هذه النهج املختلفة يف برامج قطرية  
 الطبيعيـة بـني     تتعلق بضرورة زيادة اتساق عملية إظهار اخلربات املكتسبة يف جمال إدارة املـوارد            

وأدعو وكاالت األمم املتحدة إىل التعاون لتعزيز مهاراهتا ومعارفهـا          . كيانات األمم املتحدة  
وأدعو كذلك القطاع اخلاص  .لتستفيد من املساعدة املقدمة يف جمال إدارة املوارد الطبيعية

  .واجلهات الفاعلة يف بناء السالم لتعزيز تفاعلها
  

 على تعزيز سرعة آليات التمويل ومواءمتها ومرونتـها وقـدرهتا           العمل مع اجملتمع الدويل       
  على حتمل املخاطر

فهـو بـات يـشمل عمليـات تقيـيم          . ما برح التعاون مـع البنـك الـدويل آخـذا باالزديـاد              - ١٧
مرحلة ما بعد األزمة يف باكستان وهاييت واليمن؛ ومـشروعا لتطـوير قـدرات االحتـاد األفريقـي        

والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج؛ وإعـداد جمموعـة أدوات السـتعراض إنفـاق               يف جمال نزع الـسالح      
القطاع العام على األمن والعدالة؛ واسـتحداث مرفـق جديـد للتحليـل والعمـل بـشكل مـشترك          
على خلق فرص العمل؛ وتقدمي الدعم إىل جمموعة البلدان اهلشة السبعة املتضررة من الرتاعـات               

مـايو  /ويف أيـار  .  اجلديدة لالخنراط يف مساعدة الدول اهلـشة       يف جهودها الرامية إىل تنفيذ اخلطة     
. ، أنشئ صندوق األمم املتحدة والبنك العاملي االستئماين للشراكة بغيـة تعزيـز التعـاون       ٢٠١٠

وقد أتاح الصندوق االستئماين تنفيذَ مشاريع يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهوريـة الكونغـو              
وتعكـف األمـم املتحـدة والبنـك        . بيساو وليربيا والـيمن    -ا  الدميقراطية وجنوب السودان وغيني   

  .الدويل حاليا على مراجعة شراكتنا هبدف تعزيز التعاون
، أطلــق صــندوق بنــاء الــسالم وصــندوق البنــك الــدويل لبنــاء    ٢٠١٢يوليــه /ويف متــوز  - ١٨

. ف لبنـاء الـسالم    الدولة وبناء السالم عمليةً لتعزيز مواءمة وتأثري أدوات التمويل املتعدد األطرا          
وهتــدف هــذه العمليــة إىل تــوفري حتليــل مــشترك أفــضل وتقــدمي للمــشورة إىل اجلهــات الفاعلــة    
ــا النــسبية لكــل صــندوق، وحتــسني حتليــل املخــاطر       ــة، وضــمان إســناد الــربامج إىل املزاي الوطني

  .وإدارهتا، وقياس النتائج من خالل بناء القدرات الوطنية على الرصد والتقييم
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قدم صندوق بناء السالم املساعدة إىل البلدان املارة يف مرحلة انتقاليـة حرجـة تتـسم              وي  - ١٩
ففـي ليبيـا،    . بارتفاع احلساسية واملخاطر السياسية وتكتسي فيهـا سـرعة التحـرك أمهيـة حيويـة              

يوليـه  /سارع الصندوق إىل تقدمي الدعم ملشاركة اجلهات املواطنية يف اإلعداد النتخابـات متـوز             
، الـيت شـكلت     ٢٠١٢فربايـر   / اليمن، دعم إجـراء االنتخابـات الرئاسـية يف شـباط           ويف. ٢٠١٢

ويف قريغيزسـتان، مكَّـن   . خطـوة حامسـة علـى طريـق تطبيـق االتفـاق املتعلـق باملرحلـة االنتقاليـة         
 عــددا مــن األنــشطة يف جمــاالت حقــوق اإلنــسان ٢٠١١الرئاســة املؤقتــة مــن أن تطلــق يف عــام 

ويف أعقاب األزمة السياسية اليت مـرت هبـا كـوت ديفـوار عـام               . اديوالعدالة واإلنعاش االقتص  
، سارع الـصندوق إىل تقـدمي دعـم لبـسط سـلطة الدولـة ودعـمٍ طويـل األجـل لتحقيـق                       ٢٠١٠
كما أن جهوده املتعددة السنوات لدعم املُلكية الوطنية وتوفري املساعدة من اجلهـات             . املصاحلة

ال يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، حيــث املاحنــة علــى املــدى الطويــل، كمــا هــي احلــ
 الـــيت تتـــسم بأمهيـــة خاصـــة -برحـــت بـــرامج حتقيـــق االســـتقرار املمولـــة مـــن الـــصندوق   مـــا
وشـجع التمويـل الـذي    .  حتـشد الـدعم الـدويل   -الرتاع املسلح املتجدد يف تلك املنطقـة        ظل يف

لـدعم لتجميـع وتـسريح اجلنـود        قدمه الصندوق إىل نيبال اجلهات املاحنة على تـوفري مزيـد مـن ا             
وبيَّنــت  . األطفــال، والعدالــة االنتقاليــة، وتقــدمي املــساعدة التقنيــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان        

عمليات تقييم مستقلة لربامج مموَّلة من الصندوق أن الصندوق يعزز اتساق األمم املتحـدة               ١٠
عتـرض العمليـات الـسلمية    ويساعد قيـادة األمـم املتحـدة علـى تـذليل العوائـق الـيت ُيحتمـل أن ت              

  ).A/66/659انظر (
، شجعُت اجلهات املاحنة على استحداث طرائق متويـل أكثـر           ٢٠٠٩ويف تقريري لعام      - ٢٠

ــة للبلــدان اخلارجــة مــن الــرتاع   ــرتاع    . فعالي ــة حبــاالت ال ــة املعني وقــد اســتجابت الــشبكة الدولي
ا التطـور حيظـى بالترحيـب       إن هـذ  . واهلشاشة هلذا التحدي بإصدار توجيهـات للجهـات املاحنـة         

إن األمـم املتحـدة مـستعدة       . وهو يتطلب إيالءه اهتماما مطردا وتطبيقـا علـى الـصعيد القطـري            
لدعم توصيات الشبكة وهي ستواصل العمل معها لتحسني مرونة التمويل املقدم مـن اجلهـات               

 تـوفري متويـل     إنين أهيب بالدول األعضاء أن تضمن     . املاحنة وسرعته وقدرته على حتمل املخاطر     
مــستدام ميكــن التنبــؤ بــه لبنــاء الــسالم، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اســتخدام جمموعــة مــن آليــات   

  .التمويل املرنة القادرة على حتمل املخاطر
  

  جلنة بناء السالم    
ــدة        - ٢١ ــاألمم املتحــ ــسالم بــ ــاء الــ ــل بنــ ــري هليكــ ــذي أجــ ــتعراض الــ ــرَّ االســ ــر (أقــ   انظــ

A/64/868-S/2010/393 (   بأن جلنة بناء السالم قدمت، وإن مل تـتمكن بعـد مـن              ٢٠١٠يف عام 
وتعكف اللجنـة   . بلورة الرؤية األصلية اليت كانت وراء إنشائها، إسهامات إضافية لبناء السالم          
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فهـي تعمـل علـى    . حاليا على مواجهة بعض التحديات اليت ُسلط عليها الـضوء يف االسـتعراض   
 الــرتاع، وعلــى تعزيــز االتــساق بــني اجلهــات  تعزيــز مواكبتــها الــسياسية للبلــدان اخلارجــة مــن 

وما برحت اللجنة تتعاون مع مصرف التنمية األفريقـي         . الفاعلة الرئيسية وحشد الدعم الدويل    
كمــا أهنــا شــاركت يف . مواءمــة أولويــات بنــاء الــسالم بالبلــدان املدرجــة يف جــدول أعماهلــا يف

ودعمـت عقـد حكومـة    للحد من الفقر، العملية االستشارية لوضع استراتيجية بوروندي الثانية      
بيـساو   - غينيـا   مجهورية أفريقيا الوسطى طاولة مستديرة للشركاء، وعبـأت األمـوال النتخابـات    

وتواصل اللجنة حشد الضغط من أجل توفري دعم مطـرد لـسرياليون يف حتقيـق            . ٢٠١٢يف عام   
تعزيـز اسـتراتيجيتها    إنين أشجع جلنة بناء الـسالم علـى         . “خطتها من أجل التغيري   ”تقدم يف   

لتوطيد االتساق وحتسني املواءمة بني اجلهات املاحنة من جهة وخطط بنـاء الـسالم الوطنيـة                
كما أهيب باللجنة أن تنخرط مع املؤسسات والقطـاع اخلـاص وتـشجيع          . من جهة أخرى  

  .هذه اجلهات الفاعلة على املسامهة يف مسريات بناء السالم
وقـد مت االتفـاق   . نيا وليربيا إىل خطـة جلنـة بنـاء الـسالم    ، انضمت غي ٢٠١٠ومنذ عام     - ٢٢

على بيان االلتزامات املتبادلة حتدد األولويـات االسـتراتيجية املـشتركة ودور كـل مـن احلكومـة        
ففي ليربيا، عملت اللجنة وصـندوق بنـاء الـسالم بـشكل وثيـق علـى دعـم احلكومـة،            . واللجنة

برنـامج األمـم املتحـدة    ووإدارة عمليات حفظ الـسالم  كما عملت بعثة األمم املتحدة يف ليربيا        
اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع علـى تعزيـز قطـاعي األمـن والعدالـة، اللـذين              

ــة واحلكومــة     ــة للبعث ــة االنتقالي ــويني يف االســتراتيجية املــشتركة للمرحل . يــشكالن عنــصرين حي
لجنــة والــصندوق عمــل إدارة عمليــات حفــظ غينيــا، الــيت ال وجــود لبعثــة فيهــا، عــززت ال ويف

السالم وإدارة الشؤون السياسية والربنامج اإلمنائي واملنسق املقيم يف دعم إجراء تعداد للجـيش           
 وهي اخلطـوات األوىل علـى طريـق إصـالح قطـاع      - فرد ٤ ٠٠٠الوطين وبرنامج تقاعد مشل    

ين أشـجع جلنـة بنـاء    إنـ . األمن يف بلد خارج مـن حكـم عـسكري دام أكثـر مـن مخـسة عقـود             
وينبغـي هلـذا    . السالم على مواصلة استكشاف أشـكال مـشاركٍة أقـل وطـأة وأكثـر مرونـة               

االخنراط أن يهـدف إىل تعزيـز تـأثري اللجنـة عـن طريـق اسـتكمال ودعـم اجلهـات الفاعلـة                       
  .الوطنية وقيادة األمم املتحدة يف امليدان

 لتقريــر جلنــة بنــاء ٢٠١٢يوليــه /وزوســلطت املناقــشة الــيت أجراهــا جملــس األمــن يف متــ   - ٢٣
الـــضوء علـــى التحـــديات الـــيت ينبغـــي ) A/66/675-S/2012/70(الـــسالم عـــن دورهتـــا اخلامـــسة 

تها من أجل تفعيل إسـهام جلنـة بنـاء الـسالم إىل أقـصى حـد يف بنـاء الـسالم بعـد انتـهاء                      همواج
.  جملـس األمـن واللجنـة      ومن أبرز العناصر اليت تطرقـت إليهـا املناقـشة هـي العالقـة بـني               . الرتاع

فقد شـدد أعـضاء اجمللـس علـى ضـرورة أن حتقـق اللجنـة قيمـة مـضافة يف مـداوالهتم، يف حـني                          
شدد رؤساء اللجنة على احلاجة إىل املعلومات وضرورة الوصول إليهـا واحلـصول علـى توجيـه       
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تـه  ، طلـب اجمللـس إحاطـات مـن اللجنـة مبـا يفيـد مداوال           ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول . من اجمللس 
إنين أشجع جملس األمن وجلنة بنـاء الـسالم علـى           . بشأن جتديد الواليتني يف سرياليون وليربيا     
كما أشـجع اجمللـس علـى مواصـلة بلـورة املـشورة             . البناء على املناقشة واجللسة التحاورية    

  .اليت يطلب من اللجنة إسداءها له، مبا يف ذلك خالل املناقشات املتعلقة بالوالية
  

  بناء السالماملرأة و    
، أشـرُت إىل    )A/65/354-S/2010/466(يف تقريري عن مـشاركة املـرأة يف بنـاء الـسالم               - ٢٤

ــي         ــثالث وه ــدائم ال ــسالم ال ــائز ال ــدعم لرك ــوفري ال ــرأة شــريك أساســي يف ت ــاش : أن امل االنتع
وقـد أُرسـي األسـاس لـذلك التقريـر          . االقتصادي، واالنـصهار االجتمـاعي والـشرعية الـسياسية        

ــرا يف ــن  ق ــس األم ــساواة      ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ر جمل ــدم امل ــى ق ــرأة عل ــشاركة امل ــا إىل م ــذي دع ال
صـــون وتعزيـــز الـــسالم واألمـــن، وإىل تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين يف منـــع نـــشوب   يف

الرتاعات، ومفاوضات السالم وعمليـات حفـظ الـسالم واملـساعدة اإلنـسانية وإعـادة اإلعمـار                 
  .)١(بعد انتهاء الرتاع

ل خطة عمل النقاط السبع بشأن بناء السالم املراعـي للمنظـور اجلنـساين، وحتديـد                ومتث  - ٢٥
االلتزامــات حبــل الرتاعــات والتخطــيط والتمويــل والقــدرات املدنيــة واحلكــم وســيادة القــانون     

، )٢٠٠٠ (١٣٢٥واالنتعــاش االقتــصادي، اســتراتيجيةً لتحقيــق االلتزامــات الــواردة يف القــرار 
ويــشكل . تــساق داخــل األمــم املتحــدة ومــساءلتها عــن تلــك اخلطــة  وهــي ضــرورية لتوليــد اال

، ٢٠١٢ويف مطلــع عــام . تنفيــذها علــى نطــاق املنظومــة إحــدى أولويــات فتــرة واليــيت الثانيــة  
  . من الكيانات التابعة لألمم املتحدة نفسها لتكون يف طليعة منفذي اخلطة١١رشحت 

مــــا يتعلــــق بإشــــراك املــــرأة وأُحــــرز تقــــدم حنــــو حتقيــــق أهــــداف خطــــة العمــــل يف   - ٢٦
ــل يف ــانون       حـ ــيادة القـ ــل وسـ ــساين والتمويـ ــور اجلنـ ــي للمنظـ ــيط املراعـ ــات، والتخطـ . الرتاعـ
هذه اجملـاالت إجـراءات لـدعم األمـم املتحـدة يف الوفـاء بالتزاماهتـا، سـيتعني            اسُتحدثت يف  وقد

ــد تأثريهــا    ــة حتدي نتعــاش كمــا أُحــرز تقــدم أقــل يف جمــايل اإلدارة واال  . رصــدها عــن قــرب بغي
وبشكل عـام، مـا زال يـتعني علـى خطـة العمـل أن حتفـز التغـيري املؤسـسي بـسبب              . االقتصادي

ترزح حتته من ضغط هائل جلهة املوارد والقدرات البشرية واملالية، واألمناط املتبعة يف تقـدمي                ما
د املــساعدة، وانعــدام الرصــد املنــهجي ونــدرة اخلــربة يف الــشؤون اجلنــسانية يف ســياقات مــا بعــ  

ومــا برحــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تعمــل، بالتــشاور مــع خمتلــف كيانــات األمــم  . الــرتاع
املتحدة، على حتديد الثغـرات الـيت تـشوب القـدرات واملمارسـات الـسليمة يف مـا يتعلـق بنـشر                       

__________ 
  .S/2012/732 انظر أيضا   )١(  
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ــرز خــبري        ــل ف ــرتاع، مث ــهاء ال ــا بعــد انت ــرتاع وم ــسانية يف ســياقات ال ــشؤون اجلن اخلــربات يف ال
  . إىل الفريق االحتياطي لدعم الوساطة التابع إلدارة الشؤون السياسيةجنساين متفرغ

. ومل جير حىت اآلن إدراج القضايا اجلنسانية بشكل منهجي يف عمليات حل الرتاعـات               - ٢٧
ففي احلاالت اليت تعني فيها على األمـم املتحـدة االضـطالع بـدور قيـادي يف الوسـاطة، أغلـب                     

ــتم تـــضمني اتفاقـــات الـــ  ــا   الظـــن أن يـ ــاملرأة والـــسالم واألمـــن وغريهـ ــا تتعلـــق بـ سالم أحكامـ
فمــن اتفاقــات الــسالم التــسعة الــيت جــرى التوســط . األحكــام املتــصلة بالــشؤون اجلنــسانية مــن
، يتــضمن اثنــان مــن االتفاقــات األربعــة الــيت شــاركت األمــُم ٢٠١١إبرامهــا وتوقيعهــا منــذ  يف

هـا، أحكامـا حمـددة تركـز علـى مـشاركة       املتحدة يف االضطالع بدور طليعي يف التوسط إلبرام    
ومــن الــضروري بــشكل مــستمر لألمــم املتحــدة والــدول األعــضاء  . املــرأة يف تنفيــذ االتفاقــات

، جـرى   ٢٠١١ومنـذ عـام     . وضع ومتويـل اسـتراتيجيات تعـزز إشـراك املـرأة وتلبيـة احتياجاهتـا              
لوسـاطة، بيـد أهنـا مل متثَّـل          لـدعم ا   ١٤  من أفرقة األمم املتحدة املستحدثة الــ       ١٢متثيل املرأة يف    

، فقـد   ١١ أمـا بالنـسبة إىل مفاوضـات الـسالم ذات الـصلة الــ             . سوى يف أربعة وفـود تفاوضـية      
جرى إيفاد خرباء يف الشؤون اجلنـسانية إىل مخـس منـها، يف حـني أجريـت مـشاورات منتظمـة             

يـة اإلقليميـة الـيت      وقد حققـت الـربامج التدريب     . مع منظمات اجملتمع املدين النسائية يف سبع منها       
نفذهتا إدارة الشؤون الـسياسية وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة واملكاتـب اإلقليميـة التابعـة لألمـم                     

ة حتليـل   ئـ وستواصـل اإلدارة واهلي   . املتحدة يف جمال الوساطة للقيـادات النـسائية النتـائج املتوخـاة           
رح دروســا ميكــن الظــروف الــيت شــاركت يف ظلــها النــساء يف عمليــات الوســاطة وهــي ســتقت  

ودعمــاً إلدراج القـضايا اجلنــسانية يف عمليــات الوســاطة، وضــعت  . تطبيقهـا يف أمــاكن أخــرى 
اإلدارة إرشادات وأدوات جديـدة تتعلـق بـاملنظور اجلنـساين والوسـاطة، مثـل إرشـادات األمـم                   
املتحدة للوسطاء من أجل التصدي للعنف اجلنسي املرتبط بالرتاعات يف اتفاقات وقف إطـالق              

إنين أجدد دعويت لكيانات األمم املتحـدة إىل اختـاذ إجـراءات أكثـر              . النار واتفاقات السالم  
ــا       ــسانية فيه ــوفري اخلــربة اجلن ــسلمية ولت ــات ال ــرأة يف العملي ــشاركة امل ــضمان م ــةً ل . منهجي

 علــى عقــد ، ســواء كــانوا مــن األمــم املتحــدة أو الــدول األعــضاء  ،أشــجع الوســطاء كمــا
موعات النسائية يف إطار جهود حـل الرتاعـات، وضـمان إدراج            اجمل اجتماعات منتظمة مع  

أحكام مراعية للقضايا اجلنسانية يف اتفاقات السالم واتفاقات وقف إطـالق النـار، وتقـدمي           
  .تقرير عن نتائج تلك اجلهود إىل جملس األمن عرب اآلليات املتبعة

ــع املــؤمت     - ٢٨ ــسائية يف مجي ــود اجملتمــع املــدين الن ــة الــيت عقــدهتا  لقــد شــاركت وف رات الدولي
، وذلـــك بإرســـاء )٢(عم البلـــدان املتـــضررة مـــن الرتاعـــات لـــد٢٠١١اجلهـــات املاحنـــة يف عـــام 

__________ 
  .أفغانستان ومجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان   )٢(  
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. املمارســــات الــــسليمة متهيــــدا إلدراجهــــا يف عمليــــة صــــنع القــــرار علــــى الــــصعيد الــــوطين  
ــن       أن إال ــه مـ ــؤمترات الـــيت ُعقـــدت حـــىت تارخيـ ــرد الثلـــث يف املـ ــشاركتها اخنفـــضت إىل جمـ مـ
ومل تشارك ممـثالت اجملتمـع املـدين النـسائي يف أي مـن االجتماعـات الثمانيـة الـيت                    . ٢٠١٢ عام

إنــين أكــرر . ٢٠١٢ و ٢٠١١عقــدهتا جمموعــات األصــدقاء أو جمموعــات االتــصال يف عــامي  
ــدويل       ــشارك يف تنظــيم حــوارات علــى الــصعيد ال دعــويت لكيانــات األمــم املتحــدة إىل أن ت

هات املاحنة من أجل ضمان معاجلة القضايا املتصلة باملرأة وجمموعات االتصال ومؤمترات اجل
ــيط          ــن أوىل مراحــل التخط ــدءاً م ــسائية ب ــات الن ــع اجملموع ــشاور م ــن، والت ــسالم واألم وال

  .األولويات وحتديد
ــا ال يقــــل      - ٢٩ ــتعني العمــــل علــــى حتقيــــق اهلــــدف املتمثــــل يف ختــــصيص مــ ــا زال يــ   ومــ
األمـم املتحـدة لتنفيـذ مـشاريع لبنـاء الـسالم الـيت تلـيب                 يف املائة من األمـوال الـيت تـديرها           ١٥عن  

ــاملرأة ومتكِّــن قــدراهتا وحتقــق املــساواة بــني اجلنــسني، علــى النحــو املــبني      االحتياجــات اخلاصــة ب
وقد أحرز بعض التقدم بـشأن آليـات   .  عن مشاركة املرأة يف بناء السالم      ٢٠١٠تقريري لعام    يف

صـندوق بنـاء الـسالم وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة          تتبُّع املوارد، مبا يف ذلك من قبل        
وصندوق األمم املتحـدة للـسكان وبرنـامج األغذيـة العـاملي،      ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة   

 مبا يف ذلك من خالل وضـع مبـادئ مـشتركة آلليـات           ،وسأواصل دعم حتقيق املزيد من االتساق     
سـياقات مـا بعـد     وحتقيق االستفادة الكاملة من آليـة التتبـع هـذه يف   تتبُّع التقدم يف اجملال اجلنساين  

ميزانيـات مـشاريع صـناديق        يف املائة من   ٧,١، مل تستهدف سوى نسبة      ٢٠١١ويف عام   . الرتاع
ية أو معاجلـة مـا يتـصل هبـا          األمم املتحدة االستئمانية املتعـددة املـاحنني تلبيـةَ االحتياجـات اجلنـسان            

 يف املائــة ٩ ختطــى الفريــق القطــري هــذا املتوســط العــاملي خمصــصا نــسبة  ويف نيبــال،. قــضايا مــن
حافظة مشاريع بناء السالم لتلبية االحتياجات اخلاصة بالنساء والفتيـات مـن خـالل أسـاليب                 من

قبـل احلكومـة واألمـم املتحـدة واجلهـات           مشلت مبادئ توجيهية وقوائم مراجعة متفقا عليهـا مـن         
لقد طلبت من هيئة األمم املتحدة للمـرأة  .  التجربة يف أماكن أخرىوينبغي تكرار هذه  . املاحنة

ــسبة         ــل بن ــوغ هــدف ختــصيص متوي   ومــن شــركاء األمــم املتحــدة املختــصني العمــل علــى بل
ــة للــربامج اجلنــسانية ١٥ ــة لوكــاالت األمــم املتحــدة    .  يف املائ وإنــين أدعــو اجملــالس التنفيذي

وأنا أشـجع مجيـع اجلهـات    . ألة يف مناقشاهتا املقبلةوصناديقها وبراجمها إىل النظر يف هذه املس  
  .املعنية، مبا يف ذلك الدول األعضاء، على العمل من أجل حتقيق هذا اهلدف

ــة النــساء املعينــات واملنتخبــات يف املؤســسات       - ٣٠ ويف مــا يتعلــق بأهــداف احلوكمــة وترقي
ــة مرتكــزة إىل العمــل اإلجيــايب يف     ــوانني انتخابي ــة، اعُتمــدت ق ــور  العام ــن تيم ــشيت  -  كــل م لي
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كمــا دعمــت األمــم املتحــدة . )٣( بــدعم مــن األمــم املتحــدة٢٠١١وكوســوفو وهــاييت يف عــام 
املنــاداة بــَسن قــانون لتحديــد حــصة للمــرأة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو     

نـسيق  ، أوعـزت جهـة ت     ٢٠١٢مـايو   /ويف أيـار  . الدميقراطية وسرياليون والصومال وليربيـا وليبيـا      
مسائل املـساعدة االنتخابيـة بـأن تعمـم بـشكل كامـل مجيـع املـساعدات االنتخابيـة املقدمـة مـن                       
األمم املتحدة مراعاة املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك آراء املنظمات النسائية، وإجراء تقيـيم دقيـق                

ــة     ــدابري اخلاصــة املؤقت ــة مــن اختــاذ الت ــد احملتمل ــة، ُيظهِــ ويف جمــال احلكــم واإلدارة ال . للفوائ ر عام
 إحــراز تقــدم طفيــف يف زيــادة وضــع الــسياسات  ٢٠١٢-٢٠١٠اســتعراض أجــري يف الفتــرة 

. املراعية للمنظور اجلنساين وتقدمي اخلدمات املرتبطة بذلك، وخباصة على املستوى دون الـوطين            
ــات      ــادل املعلومـ ــدة املختـــصة إىل تبـ ــم املتحـ ــضاء وكيانـــات األمـ ــو الـــدول األعـ إنـــين أدعـ

يادة مشاركة املرأة ومتثيلها يف العمليات السياسية، سواء يف املناصب املنتخبة        أساليب ز  عن
وميكن أن يشمل ذلـك مجلـة أمـور منـها تبـادل اخلـربات وإسـداء املـشورة بـشأن                     . املعينة أو

اســتخدام التــدابري اخلاصــة املؤقتــة، مــع اجملتمــع املــدين واملــسؤولني احلكــوميني، مبــا يف ذلــك  
  .السلطات االنتخابية

ويف جمال سيادة القانون، ُبذلت جهود كبرية لتعزيز قدرات األفرقة القطريـة والبعثـات               - ٣١
تـوفري  يف  على توثيق العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات وتقدمي الـدعم للجهـات الوطنيـة الفاعلـة                

وبـدعم مـن هيئـة األمـم        . احلماية وتعزيز إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء فيمـا خيـص هـذه اجلـرائم                
كــوت ديفــوار وليبيــا خــرباء يف بــسورية وتحــدة للمــرأة، مشلــت مجيــع جلــان التحقيــق املعنيــة  امل

الشؤون اجلنسانية، وتلقت جلان تقصي احلقائق يف كوت ديفوار وكينيـا دعمـا لتعزيـز إمكانيـة      
 نساء وأطفال، بـدعم مـن   ٢٠٤، يف مقديشو، متكنت     ٢٠١١ويف عام   . جلوء املرأة إىل القضاء   

. ائي، من احلصول على املشورة القانونية بشأن مسائل العنف اجلنـسي واجلنـساين            الربنامج اإلمن 
وينبغـي أيـضا    .  بلدا، دعمت األمم املتحدة تقدمي خدمات املساعدة القانونية        ٢٠ويف أكثر من    

الـسكان يف   فئـات   املساواة يف إمكانية اللجوء إىل القضاء جلميع        أن تكفل   القضائية  لإلجراءات  
ــسائل املدن ــيالد        امل ــهادات امل ــة، وش ــات اهلوي ــى بطاق ــيما يف احلــصول عل ــة، وال س ــة واإلداري ي

ــاألرض    ــة واملــرياث واحلقــوق املرتبطــة ب ــاة، واملواطن ــدعم   . والوف وجيــب أن تكــون خــدمات ال
ا يف استجابة األمـم املتحـدة يف جمـال سـيادة القـانون يف مرحلـة                 ــي للمرأة مكّونا أساسي   ــالقانون

  .زاعـما بعد الن

__________ 
، سواء اإلقليم أو املؤسـسات أو الـسكان، مبـا يتماشـى متامـاً مـع قـرار                   “كوسوفو”ينبغي فهم أي إشارة إىل        )٣(  

 .دون أي مساس بوضع كوسوفو) ١٩٩٩ (١٢٤٤جملس األمن 
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وتعمــل األمــم املتحــدة علــى صــياغة احلــد األدىن مــن املعــايري الواجــب توفرهــا لتكــون    - ٣٢
ــى        ــدول األعــضاء عل ــين أحــث ال ــسانية، وإن ــارات اجلن ــة لالعتب ــة مراعي ــة االنتقالي ــات العدال آلي

قـوق اإلنـسان    األمـم املتحـدة حل    وتعمـل أيـضا مفوضـية       . استخدامها علـى مـسار حتقيـق التقـدم        
للمرأة علـى صـياغة مبـادئ توجيهيـة بـشأن التعويـضات الواجـب تقـدميها                 وهيئة األمم املتحدة    

وإنـين أحـث الـدول األعـضاء علـى تعزيـز أمـن              . لضحايا العنـف اجلنـسي املتـصل بالرتاعـات        
املـرأة وإمكانيـة جلوئهـا إىل القـضاء بوسـائل منـها بـرامج التعويـضات، وربطهـا مـع جهــود           

  .ةالتنمية املبذولة حاليا لكفالة آثار مستدام
ومن الضروري االلتزام بقدر أكرب من املنهجية لدى معاجلـة مـسألة مـشاركة املـرأة يف                  - ٣٣

وأُحرز بعض التقـدم يف تطبيـق    . اإلنعاش االقتصادي وتقدمي اخلدمات يف حاالت ما بعد الرتاع        
، مبدأ االلتزام هبامش من التوازن بني اجلنسني يف الوظـائف املؤقتـة الـيت تـدعمها األمـم املتحـدة                   

.  يف املائـة مـن أيـام العمـل         ٦٠هبدف كفالة عدم استفادة أي من اجلنسني من نسبة تزيـد علـى              
وتراوحت نسبة النساء اللوايت استفدن من برامج العمالة املؤقتة يف أوغندا وبوروندي وميامنـار              

ــاييت بـــني  ــة٦٠ و ٣٦وهـ ــساء   .  يف املائـ ــسابقات والنـ ــات الـ ــائي احملاربـ ــامج اإلمنـ ــم الربنـ ودعـ
ادة اإلدمـاج يف    ـــ زع الـسالح وإع   ــــ ي عمليـات التـسريح ون     ـــة ف ــات باحلركات املسلح  ــتبطاملر
ــداً، وميثــل ذلــك ثلــث عــبء العمــل يف عــام    ١٥ ــة األمــم  . ٢٠١١ بل ــا، دعمــت هيئ ويف ليربي

ــسهمن يف       ــة بوصــفهن عــامالت ي ــاطق الريفي ــساء يف املن ــدريب وتوظيــف الن املتحــدة للمــرأة ت
وجيب أن تصبح هذه املمارسات السليمة القاعـدة املطبقـة          . مات املالية توسيع نطاق تقدمي اخلد   

ة، الـيت كـثريا   ــــ وفيما يتعلق بربامج التنمية واهلياكل األساسي. ي اجملتمع الدويل  ـــيف كل مكان ف   
ما جتتذب معظم التمويل يف أعقاب الرتاعـات، فـإن وسـائل اإلبـالغ احلاليـة غـري كافيـة لتقيـيم                      

. ة إذ ال جيوز افتـراض أن مجيـع أفـراد اجملتمـع يـستفيدون منـها بـصورة متـساوية        أثرها على املرأ 
فضال عن ذلك، مل تضع األمم املتحدة بعد هنجا منتظما لدعم نظـام يراعـي العوامـل اجلنـسانية          

ويتــصدى برنــامج األمــم . يف مــنح احلقــوق املرتبطــة باألراضــي وتــسوية املنازعــات املتعلقــة هبــا 
هيئة األمم املتحـدة للمـرأة، بالتعـاون مـع الـشركاء اآلخـرين املعنـيني، ملعاجلـة                  املتحدة اإلمنائي و  

ــساين يف        ــاون هبــدف التوصــل إىل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن ــق التع هــذه الفجــوات عــن طري
االنتعاش االقتصادي، مع إيالء اهتمام خاص لتحسني اإلبالغ املنتظم ودعـم القـدرات الوطنيـة            

ــصفة    ــساء ب ــف الن ــى توظي ــصفة      عل ــة وب ــارف الزراعي ــسامهن يف توســيع نطــاق املع ــامالت ي ع
  .مقدمات خدمات أخرى ميارسن مهامهن على اخلطوط األمامية
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  االجتاهات ذات األولوية من أجل بناء السالم  -ثالثا   
إضـفاء  على النحو املشار إليه آنفا، أبرزت اخلـربة الـيت اكتـسبتها األمـم املتحـدة أمهيـة                     - ٣٤

ء املؤسسات، والدعم الدويل املستمر، ملنع الوقوع مـن جديـد يف دائـرة العنـف،     الشمولية، وبنا 
ومثـة اعتـراف دويل متزايـد بالـصالت القائمـة بـني هـذه               . ودعم البلدان يف بناء السالم املستدام     

وحتظـى هـذه اجملـاالت      .  عن التنمية يف العـامل     ٢٠١١تقرير عام   اجملاالت، حسبما ورد أيضا يف      
واتفقـت جمموعـة الـدول الـسبع        . لدان نفسها اليت بدأت بـاخلروج مـن الرتاعـات         أيضا بتأييد الب  

ــة        ــاء الدول ــسالم وبن ــاء ال ــداف لبن ــى مخــسة أه ــضعيفة عل ــن،   -ال ــشاملة، واألم ــسياسات ال  ال
د هبــا يف تبــّين األولويــات سترَش سُيــ-والعدالــة، واألســس االقتــصادية واإليــرادات، واخلــدمات 

وحظيـت هـذه األهـداف بتأييـد جمموعـة الـدول الـسبع           . ضاء فيهـا  احملددة لكل من البلدان األع    
الــضعيفة وجمموعــة كــبرية مــن الــشركاء يف التنميــة، مبــا يف ذلــك فريــق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   
والبنــك الــدويل، مــن خــالل احلــوار الــدويل بــشأن بنــاء الــسالم وبنــاء الــدول، واملنتــدى الرابــع  

  .نة، الذي ُعقد يف بوسان، مجهورية كورياالرفيع املستوى املعين بفعالية املعو
  

  الشمولية    
ومـع أن التـسويات     . يقتضي بناء السالم مشاركة مبكرة من قطاع عريض من اجملتمـع            - ٣٥

. الــسياسية الــشاملة جلميــع األطــراف قــد تــستغرق وقتــا أطــول للتفــاوض، فإهنــا أكثــر اســتدامة 
ملـشاركة بـأن أهـدافها األساسـية ميكـن أن       فالعملية الشاملة للجميع تعـزز الثقـة بـني األطـراف ا           

ويرجح أن تكـون تلـك العمليـة أقـدر          . تتحقق عن طريق التفاوض بدال من اتباع طريق العنف        
وتــشري . علــى معاجلــة األســباب اجلذريــة للــرتاع وأن تزيــد شــرعية وملكيــة التــسوية الــسياسية   

واحتياجــات أطــراف  الــشمولية يف هــذا الــصدد إىل نطــاق وطريقــة متثيــل ومســاع ودمــج آراء    
وينبغي يف التـسويات، حـىت يف       . زاع وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة يف عملية السالم        ـالن

تلك اليت تربم يف البدء لغرض حمدود مثل التوصل إىل وقف إلطـالق النـار، أن تتوسـع تـدرجييا                    
 أن مجيـع  ومع أن الشمولية قـد ال تعـين بالـضرورة       . لتمكني مشاركة قطاع أوسع من املواطنني     

أصحاب املصلحة سيشاركون مـشاركة مباشـرة يف املفاوضـات الرمسيـة، فـإن العمليـة الـشاملة                  
ــصلحة           ــات األخــرى صــاحبة امل ــع اجله ــها م ــسري تفاعل ــرب تي ــرتاع ع ــراف ال ــل أط تتجــاوز متثي
واستحداث آليات تسمح بإدراج منظورات خمتلفة يف العملية، مبا يف ذلـك منظـور اجملموعـات                

ــسائية ــة حلــل      وي. الن ــة والوطني ــة القــدرات احمللي ــسياسية تنمي ــسويات ال ــضا أن تيــسر الت نبغــي أي
  .املنازعات بالوسائل السلمية

إىل والتمييـز  ويؤدي اإلقصاء السياسي أو االقتصادي، وحاالت عدم املساواة األفقـي،      - ٣٦
ة حتويليـة  عملية بناء السالم أن تكـون عمليـ  على جيب وبغية النجاح،  . تقويض السالم املستدام  
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تـشمل، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر،            -وأن توجد حّيزا جملموعة أوسـع مـن اجلهـات الفاعلـة             
ــة       ــة املهمــشة؛ وزعمــاء اجملتمعــات احمللي ــضحايا، واجملتمعــات احمللي ــشباب، وال ــرأة، وال ممثلــي امل

 لكـي  - والزعماء الدينيني؛ واجلهـات الفاعلـة يف اجملتمـع املـدين؛ والالجـئني واملـشردين داخليـا              
تــشارك يف عمليــة صــنع القــرار العــام املتعلــق جبميــع جوانــب احلوكمــة واالنتعــاش بعــد انتــهاء    

وتــؤدي املــشاركة واحلــوار إىل تعزيــز التــرابط االجتمــاعي وامللكيــة الوطنيــة، وحــشد   . زاعـالنــ
  .ماملوارد واملعارف املوجودة يف اجملتمعات اليت متر مبرحلة ما بعد الرتاع من أجل بناء السال

ــشامل      - ٣٧ ــسالم ال ــاء ال ــل بن ــع وميث ــاال للجمي ــتثمارا فع ــرت الدراســات أن   . اس ــد أظه وق
املــشاركة االجتماعيــة الفعالــة تــردع الفــساد وجتعــل نظــم اإلدارة العامــة أكثــر شــفافية وتقــدمي   

وتــربز البيانــات املتعلقــة باالنتعــاش االقتــصادي األثــر اإلجيــايب ملــشاركة . اخلــدمات أكثــر فعاليــة
ــرأ ــاه األســرة   امل ــوطين ورف ــو ال ــى النم ــسيف   . ة عل ــن عمــل اليوني ــّين م اخلــدمات يف جمــال ويتب

االجتماعيــة العادلــة ودراســات احلــاالت اإلفراديــة الــيت أجراهــا برنــامج األغذيــة العــاملي بــشأن  
ميكـن أن يـؤدي إىل قـدر أكـرب مــن      املـساعدة الغذائيـة أن مـنح األولويـة للفئـات األكثـر إقـصاءً       

فعلى سبيل املثال، يبـّين النـهج املبتكـر إلزالـة           . تماعي والنمو االقتصادي املستقر   االجاالنصهار  
األلغام مبساعدة من اجملتمعات احمللية يف أفغانـستان أن تطبيـق الـشمولية يف األعمـال اجلاريـة يف                   

  .قطاع إزالة األلغام يعزز االنتقال إىل امللكية الوطنية وإجياد فرص العمل
ــ  - ٣٨ شمولية يف مجيـــع مراحـــل بنـــاء الـــسالم، مـــن التحليـــل والتـــصميم   وجيـــب تطبيـــق الـ

وتتطلـب الـشمولية جهـودا داعمـة مـن منظومـة األمـم املتحـدة              . والتخطيط إىل التنفيذ والرصد   
بوسائل منها حتديد أدوات ومنهجيات واسـتراتيجيات مـصممة إلشـراك جمموعـات معينـة مـن                 

 الضحايا ومرتكيب االعتـداءات واجملتمـع يف        فعلى سبيل املثال، تقتضي املصاحلة متكني     . السكان
اجلـروح الــيت سـببها الـرتاع وإعـادة إنــشاء     بلـسمة  نطاقـه األوسـع مـن اختـاذ قــرار بـشأن كيفيـة       

وميكـن أيـضا    .  مـن جديـد    العالقات يف اجملتمع وبالتايل احلد من خماطر الوقوع يف دائـرة العنـف            
خي اإلنصاف يف تقدمي اخلـدمات ومعاجلـة        أن تنطوي الُنُهج الشاملة لبناء السالم على رصد تو        

االجتمـاعي وحتـد مـن حقـوق        االنصهار  أوجه عدم املساواة وأمناط التمييز اهليكلية اليت تقوض         
أن تتأكد من أن استراتيجيات وبرامج بنـاء      إىل  وإنين أدعو كيانات األمم املتحدة      . املواطنة

ش وأن تعاجلهـا، وذلـك بوسـائل        السالم حتدد يف وقت مبكر العوامل اليت تسهم يف التهمي         
منها النظر يف التحليالت والتوصيات الصادرة عـن آليـات حقـوق اإلنـسان التابعـة لألمـم                  

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي لكيانات األمم املتحدة واحلكومات الوطنيـة أن تعمـل      . املتحدة
ا رصـد   على كفالة تقدمي اخلدمات على حنـو يتـسم باإلنـصاف وعـدم التمييـز بوسـائل منـه                  

  .برامج األمم املتحدة يف البيئات املتنوعة اجتماعيا
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وتقتضي الشمولية أيضا إشراك اجلهات الفاعلة التابعة للقطاع اخلاص من أجـل زيـادة                - ٣٩
مسامهاهتا إىل أقصى حد ممكن يف بناء السالم عن طريق تـوفري فـرص العمـل وتنميـة املهـارات،          

وبـدأت املبـادرات الـيت تـضم        .  أن تنتج عن أنشطتها    وكفالة التخفيف من أي آثار سلبية ميكن      
ففـي هـاييت، علـى سـبيل        . جهات عديدة من أصحاب املصلحة يف التصدي هلـذه االحتياجـات          

املثــال، تعمــل بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت مــع القطــاع اخلــاص لتــدريب     
ويتمثـل أحـد    . عنـف اجملتمعـي   وتوجيه الشباب املعرضني للخطر من خالل برنامج للحـد مـن ال           

املعـايري الناشـئة لتـأطري أنـشطة الـشركات يف سـياق            توسيع نطاق تطبيـق     التحديات الرئيسية يف    
ــل         ــدريب والتموي ــسيق والت ــها التن ــا، بوســائل من ــسالم وإضــفاء الطــابع املؤســسي عليه ــاء ال بن

إىل اجلمعيـة   املقـدم   ي  وترد توصيات ذات صلة هبذا األمر يف تقرير       . واإلدماج يف الربامج احمللية   
ــسان        ــة وحقــوق اإلن ــة باألعمــال التجاري ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــذ املب ــشر وتنفي ــشأن ن ــة ب العام

)A/HRC/21/21 و Corr.1()٤(.  
ــرص           - ٤٠ ــدخول وف ــاط ال ــدويل نق ــع ال ــم املتحــدة واجملتم ــة أن حتــدد األم ــضي احلاج وتقت

طويلــة األجــل مــن خــالل التعلــيم  اإلدمــاج واحلــوار االجتمــاعي، مبــا يف ذلــك االســتثمارات ال  
وميكن أن يساعد إعطـاء مؤشـرات مبكـرة بـااللتزام بالـشمول علـى بنـاء                 . الرمسي وغري الرمسي  

فعلـى سـبيل املثـال، يف       . الثقة يف العملية السياسية بني اجلماعات املهمـشة أو املـستبعدة تارخييـا            
التوصـل  جـرى    يف الـيمن، الـذي       يـة قالاالنتاملرحلة  املفاوضات بشأن آلية التنفيذ املتعلقة باتفاق       

ــه يف عــام  ، اجتمــع مستــشاري اخلــاص مبجموعــة واســعة مــن اجلماعــات املعارضــة    ٢٠١١إلي
السياسية، والـشباب، والنـساء، وممثلـي اجملتمـع املـدين، وشـجع علـى إدراج أولويـاهتم يف تلـك                     

سيــضع األســس ي ــــر للحــوار الوطنــــي مؤمتــــق ملــشاركتهم فــــومهــدت جهــوده الطري. اآلليــة
  .يةلعملية االنتقاللالالزمة للمراحل الالحقة 

منظمــات مــع احلــوار يغــري بتنظــيم اجلمــع بــني العمــل الــسريع والنــهج الــشامل   وإن   - ٤١
بيــد أن الثقافــات األبويــة والقائمــة علــى األمــر  . اجملتمــع املــدين املــشكلة رمسيــا واملنظمــة جيــدا 
إبـراز  ية والدينية العميقـة، ميكـن أن تقلـص فـرص            والنهي، وضعف التعليم، واالنقسامات العرق    

. اجملموعات األخرى فضال عن إدراكهـا جلوانـب عمليـة الـسالم وإمكانيـة املـشاركة فيهـا          دور  
ويؤثر ذلك تأثريا عميقا يف مشاركة املرأة الـيت كـثريا مـا تتعـرض لالسـتبعاد ألسـباب جنـسانية                     

ــا مــن تــساهل اجملتمــع كــثريا حيــال انتــه    اك حقوقهــا، كمــا يــؤثر علــى مــشاركة   وتعــاين أحيان
وميكــن أن تــشمل االســتراتيجيات التــصحيحية تــدابري للتعــويض عــن القيــود الزمنيــة   . الــشباب

__________ 
  .A/HRC/17/31انظر أيضا   )٤(  
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واالفتقار إىل اخلربة واملعرفة والقدرة على التنقل، وتقدمي وثائق اهلوية اليت تيسر مشاركة املـرأة               
  .بناء السالمومسريات يف العمليات السياسية 

ي جلميع اجلهات صاحبة املصلحة، وعلى رأسها حكومـات البلـدان اخلارجـة        وينبغ  - ٤٢
زاعات، تشجيع النهج الشامل من خالل إنشاء آليـات للتمثيـل الـسياسي واحلـوار               ـمن الن 

القائم على املشاركة، وإعطاء إشارات بااللتزام هبا، يف أبكر مرحلة ممكنة من مراحل بنـاء               
يدعوا التباع النهج الشامل للجميـع، وأن ييـسروا ذلـك،           وينبغي لكبار ممثلّي أن     . السالم

ــساين،       ــوازن اجلن ــسية، والت ــسياسية الرئي ــة ال ــار الواجــب للعناصــر الفاعل ــالء االعتب مــع إي
اجملـــال للفئـــات املهمـــشة اإلفـــساح يف ويـــشمل ذلـــك الـــدعوة إىل . والتنـــوع االجتمـــاعي

بة املصلحة بطريقـة منظمـة      للمشاركة يف احلوار السياسي والتشاور مع مجيع اجلهات صاح        
كما أدعـو ممثلـّي إىل دعـم التنـوع يف التعيينـات      . ومنهجية، مبا يف ذلك اجلماعات النسائية  

يف وظــائف الرتــب العليــا، وكفالــة إعــالم الفئــات االجتماعيــة املختلفــة باملــسائل املرتبطــة    
  .يف الوقت املناسبالسلمية عملية الب

  
  بناء املؤسسات    

احلكومـة القـادرة علـى أداء مهامهـا واملؤسـسات           كل من   ل، ُيعدُّ وجود    منذ وقت طوي    - ٤٣
شـعبها  السياسية ومؤسسات السوق واملؤسسات االجتماعية، شرطا مـسبقا لتمتـع الدولـة بثقـة               

 الــيت ميكــن تعريفهــا بــصورة موســعة بأهنــا متثــل قواعــد -فاملؤســسات . زاعات العنيفــةـومنــع النــ
 تـوفر احلـوافز والقيـود الـيت حتـدد           -د إطار تلك القواعـد وتنفـذها        املنظمات اليت حتد  بأهنا  اللعبة  

ويف اآلونــة األخــرية، تعــززت أمهيــة بنــاء  . شــكل التفاعــل الــسياسي واالقتــصادي واالجتمــاعي 
ــك يف       ــري إىل ذلـ ــث أُشـ ــستدام، حيـ ــسالم املـ ــية للـ ــزة أساسـ ــفها ركيـ ــسات بوصـ ــر املؤسـ تقريـ

ت الــيت أصــدرهتا منظمــة التعــاون والتنميــة يف ، ويف التوجيهــا عــن التنميــة يف العــامل٢٠١١ عــام
. زاع والــضعفـامليــدان االقتــصادي إىل اجلهــات املاحنــة بــشأن دعــم بنــاء الدولــة يف حــاالت النــ 

ومبادرة األمم املتحدة لبناء القدرات املدنية موجهة أيضا حنو تعزيـز الـدعم لبنـاء املؤسـسات يف                  
  .)٥(رئيسية اليت تشهد نقصا يف القدراتالاالت من اجملإطار من امللكية الوطنية يف مخس 

وجيـــب علينـــا أن نعـــزز املؤســـسات القائمـــة لكفالـــة أن تكـــون دميقراطيـــة وخاضـــعة    - ٤٤
للمـساءلة وملتزمـة باملعـايري املهنيـة وأن نـسمح هلـذه املؤسـسات بـالتطور بـالوترية الـيت تناسـبها            

اء املؤسـسات علـى مـدى    لكي تستطيع، بعد اكتساب درجة معينة من اخلـربة، دعـم جهـود بنـ       

__________ 
األساسية للحكومـة، والتنـشيط     واالضطالع باملهام   السالمة واألمن، والعدالة، والعمليات السياسية الشاملة،         )٥(  

 ).٣٤، الفقرة A/65/747-S/2011/85(االقتصادي 
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وميكـن للمعونـة الدوليـة أن تيـسر تطـوير املؤسـسات الوطنيـة، ولكـن ذلـك لـن يتحقـق                     . عقود
وجيــب علــى . لــديناميات الــسياسية واالجتماعيــة املــتغريةمراعيــة بدرجــة كــبرية لإذا كانــت  إال

 ومكــان اجملتمــع الــدويل التوصــل إىل فهــم أفــضل لطريقــة اختــاذ القــرارات علــى الــصعيد احمللــي،
بيـد أن   . الفاعلة، وما هي السبل الـيت ميكـن عربهـا تقـدمي دعـم إجيـايب هلـا                 التغيري  وجود عناصر   

تطبيـق  إىل  فالـسعي   . حـال ميكـن حتقيقـه بـسرعة       لـيس   توفري الـدعم املؤسـسي وتنميـة القـدرات          
اإلصالحات بسرعة وبدون تكريسها كملكية وطنية، أو تطبيقها قبل األوان على يد سـلطات              

غـري أن تـرك هـامش كـاف مـن الوقـت       .  إىل الـشرعية، ميكـن أن يـؤدي إىل نتـائج ضـارة           تفتقر
ملعــاودة يـسمح ببـزوغ حلـول سياسـاتية طويلـة األمـد ينبغـي أال يعرقـل العمـل الفـوري الـالزم            

فوجـود دفـق مـستمر مـن النتـائج أمـر الزم             . األساسية وحتقيق فوائد الـسالم    االضطالع باملهام   
وإنـين أحـث احلكومـات وشـركاءها الـدوليني علـى أن يـضبطوا             . سساتلتعزيز الثقة يف املؤ   

وترية برامج اإلصالح املؤسسي وحيددوا مراحلها ويكّيفوها بعناية، مع حتقيق التوازن بـني             
الدعم الطويل األجل لبناء املؤسسات واحلاجة إىل حتقيق نتائج مبكرة وملموسة من خالل        

  . وتقدمي اخلدماتإعادة تفعيل املهام احلكومية األساسية
زاعات مهمــة صــعبة، وســجل ـوبنــاء املؤســسات يف البيئــات اهلــشة واملتــضررة مــن النــ   - ٤٥

العمـل  أفـضى   ففي كـثري مـن احلـاالت،        .  متباينة سوابق الدعم الدويل يف هذا اجملال ُيظهر نتائج       
م فلقـد أدى اخلـروج املبكـر لبعثـة األمـ          . بشكل غري منسق وقـصري األجـل إىل تقـويض النجـاح           

 ليشيت، والتعاقب السريع لبعثـتني أخـريني تـابعتني لألمـم            - املتحدة لإلدارة االنتقالية من تيمور    
بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمـور       (املتحدة كُلفت كل منهما بوالية أضيق نطاقا من سابقتها          

 اتاخلـرب انقطـاع يف كـل مـن تناقـل     ، إىل ) ليـشيت -الشرقية ومكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور           
ولقـد شـهد التخطـيط اجلـاري حاليـا للمرحلـة            . واالستثمار يف دعم املؤسسات الوطنية الناشئة     

 ليـشيت، وبعثـة األمـم    -  ليشيت مشاركة منسقة بني حكومـة تيمـور       - االنتقالية للبعثة يف تيمور   
ــة يف تيمــور   ــسنتني     -املتحــدة املتكامل  ليــشيت، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، علــى مــدى ال

حبلــول ســُينجز ومثــة خطــة انتقاليــة مــشتركة تبــّين بالتفــصيل كيــف أن عمــل البعثــة  . يتنياملاضــ
  . أو أنه سيسلم بعد ذلك إىل شركاء٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

ــة  ـوتقــوض النــ   - ٤٦ ــة نوعي ــة واخلــدمات األساســية املهــام زاعات العنيف ــها ،احلكومي  وكميت
والعمـل مـع الـشركاء يف       . املواطنون إليها يكون فيه   أحوج ما   واتساقها وذلك حتديدا يف وقت      

يف البلـد أمـر   العمـل  قـادرة علـى    إنشــاء آليات   ادة  ـــأو إع إلنشــاء  در اإلمكان   ـــر ق ــت مبك ــوق
وتـشمل هـذه    . زاع، وخفـض قـوام البعثـات      ـاالنتقال من مرحلة النـ    للنجاح يف   ذو أمهية حامسة    

لإلدارة العامة، فـضال عـن اخلـدمات االجتماعيـة،          املنظومات اإلدارية واملالية األساسية     اآلليات  
. اليت بدوهنا ال تـستطيع احلكومـات الوطنيـة قيـادة جهـود اإلنعـاش وتلبيـة احتياجـات الـسكان                    
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ــات      ــيط وامليزانيـ ــيما التخطـ ــة، وال سـ ــة العامـ ــسياسات واإلدارة املاليـ ــياغة الـ ــا تـــشمل صـ كمـ
بـالغ األمهيـة للـدفع حنـو حتقيـق      واإلنفاق؛ وحسن القيـادة مـن مركـز احلكومـة، الـذي هـو أمـر              

التغـــيري وكفالـــة االتـــساق؛ وإدارة اخلدمـــة املدنيـــة، الـــيت تـــستتبع وجـــود املـــوظفني اإلداريـــني  
ــدهم بالتعليمــات واإلجــراءات؛ واإلدارة     الرئيــسيني، وحــصوهلم علــى أجــورهم بانتظــام، وتقي

شـرة يف أغلـب األحيـان    احمللية، اليت هي املستوى الذي تتعامل فيه الدولـة بـصورة متكـررة ومبا    
مع سكاهنا؛ وتنسيق املعونة، الذي يغطي يف العديد مـن سـياقات مـا بعـد الـرتاع جـزءا رئيـسيا                      

كما أن حتسني نظـم اخلـدمات احلكوميـة األخـرى، مبـا يف ذلـك الـصحة والتعلـيم                    . من امليزانية 
  .والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية أمر بالغ األمهية

جتارب البلـدان األخـرى الـيت مـرت بعمليـات انتقـال مماثلـة مـن نـزاع                ميكن للتعلم من      - ٤٧
أزمة أن يساعد السلطات الوطنية على أن تقرر أفضل ما يناسب احتياجاهتـا مـن ُنــهج بنـاء                    أو

، )CAPMATCH(نترنــت إل علــى ابرناجمــاوقــد أنــشأت مبــادرة القــدرات املدنيــة  . املؤســسات
عزز علـى وجـه اخلـصوص التعـاون         مبا ي دميهما احملتملني،    اخلربة أو التجربة ومق    طاليبربط بني   ي

  .فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
وميكــن لــإلدارة العامــة واخلــدمات االجتماعيــة املقدمــة علــى حنــو متــسم باملــساءلة            - ٤٨

وتدعم األمـم املتحـدة     .  املظامل وتوفر وسيلة للدولة إلعادة بناء شرعيتها       تصححواإلنصاف أن   
حتديـد تـدابري الرقابـة واملـساءلة الالزمـة لتعزيـز       اهلادفـة إىل  اءات املوجهة يف االتفاق اجلديـد    الند

 تلـيب ومع ذلك، ينبغي أن يشمل هذا الدعم التركيز على ضـمان أن             . الثقة يف األنظمة القطرية   
ــدال مــن أن ختــدم فقــط املهــام         ــيني، ب ــسكان املعن ــضا احتياجــات وحقــوق ال تلــك األنظمــة أي

وأحــث مجيــع اجلهــات الفاعلــة  . ية للدولــة أو أن تركــز حــصرا علــى املــساءلة املاليــة  التأسيــس
الدولية على زيادة استخدام األنظمة القطرية اليت توفر اآلليات املالئمة للمساءلة والرقابة            
عند تقدمي الدعم إىل البلدان يف مرحلة مـا بعـد الـرتاع، وزيـادة االسـتثمار يف تعزيـز قـدرة         

  .هذه األنظمة
 املنظمـات   غالبـا مـا تـضطلع      تدهور املهـام األساسـية للدولـة،          إىل  الرتاع يؤديوعندما    - ٤٩

احمللية واجلهات الفاعلة من غري الدول واملؤسسات غري الرمسية غالبا ما يكون هلـا دور أساسـي               
ملؤسـسات غـري الرمسيـة، الـيت تـشمل          اومـن شـأن     . يف توفري األمن وتقدمي اخلدمات وبنـاء الثقـة        

ــوات       القو ــها وإنفاذهــا خــارج القن ــشاؤها واإلبــالغ عن ــتم إن ــيت ي ــة املــشتركة ال اعــد االجتماعي
تعمـل  الرمسية، أن تكون قادرة على التكيف بشكل ملحوظ أثناء أو بعد األزمات، وميكـن أن                

ويف بيئـات كـثرية، ميكـن أن        . أن تكـون أكثـر تـأثريا منـها        و املؤسسات الرمسيـة، بـل       إىل جانب 
، إىل أن  ذلــك علــى الــصعيد الــوطين أو احمللــي يــد الدميقراطيــة، ســواء كــان يــؤدي غيــاب التقال
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ويف كـثري مـن األحيـان ُيــهمل بنـاء           .  املؤسسات الرمسيـة جهـة واحـدة أو فريـق واحـد            خضوع
املؤسسات غري الرمسية يف املرحلة اليت تعقب انتهاء الـرتاع مباشـرة، ومـع ذلـك فـإن اجملتمعـات                    

 حـد منـع الرتاعـات     بلـوغ   وى إدارة الرتاعات على حنو أكثـر فعاليـة و         احمللية ميكنها يف هذا املست    
 التفـاوت االجتمـاعي داخـل       أوجـه  املؤسسات غري الرمسية     جتسدويف الوقت نفسه، قد     . العنف

وال سيما فيما يتعلق حبقوق املرأة والطفل والفئـات املهمـشة علـى             بل قد ترسخها،    اجملتمعات،  
ــصعيد احمللــي  ــد . ال ــذلك جيــب أن يب ــق ملــصادر     ول ــل دقي ــة بتحلي أ دعــم املؤســسات غــري الرمسي

شرعيتها وهياكلها وممارساهتا، وجيب أن يشمل، عند االقتضاء، تدابري ترمـي إىل تعزيـز الـوعي      
  .حبقوق اإلنسان األساسية واحترامها

ــة           - ٥٠ وميكــن لألمــم املتحــدة أن تــضطلع بــدور حاســم يف دعــم املؤســسات غــري الرمسي
ويعـين ذلـك االسـتثمار يف املؤسـسات غـري الرمسيـة مثـل جمـالس                 . لرمسيـة وصالهتا باملؤسـسات ا   

التعلـيم  السالم احملليـة، واآلليـات التقليديـة لتـسوية املنازعـات واحلمايـة االجتماعيـة، وشـبكات             
.  إىل جانــب املؤســسات الرمسيــة مثــل اإلدارات العامــة والربملانــات واملــدارس، الرمســيالنظــامي

 بني املؤسسات الرمسيـة وغـري الرمسيـة، وال سـيما يف املنـاطق               التعاطي ويستلزم ذلك أيضا تعزيز   
وينبغـي لألمـم املتحـدة      . الريفية أو املناطق اليت كانت معزولة بسبب الـرتاع الـذي طـال أمـده              

تركز دعمها ألولويات بناء املؤسسات الوطنية على تعزيز املؤسسات الرمسية فحسب،  أال
املؤسسات الرمسية اليت حتتـرم حقـوق اإلنـسان األساسـية،           ها مع   تعاطيبل أيضا على تعزيز     

وال سيما عندما تكون تلك املؤسسات مبثابة جهات رئيـسية مقدمـة للخـدمات أو وسـائل                
  . الرتاعات العنيفةنزع فتيلحلل اخلالفات و

وأرحب باألعمال اليت جرت يف اآلونة األخرية لتعزيز فهم أعمـق لألطـر والـشراكات          - ٥١
 يف  األقـضية وميثـل إنـشاء أفرقـة دعـم         . حسني الدعم املقدم لعمليـات بنـاء املؤسـسات        الالزمة لت 

ليربيــا، الــيت اشــترك يف تنــسيقها مكتــب املنــسق املقــيم وبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا وبرنــامج  
بيـد أن التفاعـل األوثـق علـى صـعيد منظومـة             . األمم املتحدة اإلمنائي، منوذجا للممارسة اجليدة     

تحدة، وال سيما بني بعثات األمم املتحدة واألفرقة القطرية، يعد شـرطا مـسبقا للـدعم                األمم امل 
وأدعو كيانات األمم املتحدة التباع هنج شامل يف        . الفعال لبناء املؤسسات بعد انتهاء الرتاع     

وحتقيقا هلذه الغاية، أحث البعثات واألفرقة القطرية على إقامـة شـراكات            . بناء املؤسسات 
  . واضح للعمل يعكس املزايا النسبية لكل منهاتوزيعم على فعالة تقو

  
   واملساءلة املتبادلةاملطردالدعم الدويل     

تتطلب احملافظة على التحالفات احمللية من أجـل الـسالم وتوسـيع نطاقهـا، وإعـادة بنـاء             - ٥٢
ــا     ــا سياســيا ومالي ــة، دعمــا دولي ــة  . مطــردااملؤســسات الوطني ــات احلكومي ــد ســاعدت اهليئ  وق
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الدولية، مبا فيها جملس األمن وجلنة بناء السالم وممثليَّ، على ضمان إيالء اهتمـام سياسـي بـالغ                  
الـدعم  كثريا ما كـان ُيفتقـر إىل        ولكن  . للبلدان أثناء ختفيض حجم بعثات حفظ السالم وبعده       

ا خيـص   وعـدم إمكانيـة التنبـؤ فيمـ    حالة من انعدام اليقنياملايل املتناسب مع ذلك، مما يؤدي إىل    
بني مـن تقريـر حـديث ملنظمـة التعـاون           يتـ و. تنفيذ االستراتيجيات الوطنية لبناء الـسالم والتنميـة       

 أنــه بينمــا زادت مــساعدات التنميــة اخلارجيــة للــدول اهلــشة )٦(والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي
 يف حــني،  فقــط يف املائــة منــها لبلــدين٣٤، فقــد خــصص ٢٠١٠واملتــأثرة بالرتاعــات يف عــام 

ــا يف        ــا اخنفاضــا أو تقلب ــوار وليربي ــا وكــوت ديف ــدي وغيني ــل بورون ــدان أخــرى مث واجهــت بل
  .مستويات املعونة

يـؤثر  ومن شأن ظهور حـاالت نـزاع جديـدة ومنـاخ عـاملي متـسم بالتقـشف املـايل أن                       - ٥٣
حتمــا علــى مــستويات االهتمــام واملــساعدة املقدمــة إىل البلــدان اخلارجــة مــن الــرتاع منــذ فتــرة   

الثقـة بـني البلـدان اخلارجـة مـن      اسـتمرار انعـدام      وهناك عقبات أخرى مهمـة، تتمثـل يف          .أطول
 - “معضلة املساءلة املزدوجـة   ” ٢٠١١تقرير التنمية يف العامل     الرتاعات وشركائها، وما يسميه     

اجلهات املاحنة املتعددة األطراف والثنائية مـسؤولة بالدرجـة األوىل أمـام أعـضائها              تكون  أي أن   
ويف . ةستفيديها احمللـيني، وبالدرجـة الثانيـة فحـسب أمـام نظرائهـا أو مـواطين الـدول املـ                  ومسامه

املمارسة العملية، يعين هذا يف كثري مـن األحيـان أن اجلهـات املاحنـة والوكـاالت الدوليـة حتجـم                 
ــة          ــات الوطني ــك اســتخدام امليزاني ــا يف ذل ــة املخــاطر، مب ــربه اســتثمارات عالي ــا تعت عــن حتمــل م

  .ة القطرية لتقدمي املساعدةواألنظم
 مفهوم املساءلة املتبادلة كوسـيلة خللـق شـراكة أكثـر توازنـا بـني اجلهـات املاحنـة                    راجو  - ٥٤

وتساعد املساءلة املتبادلة على ضمان أن يكمِّـل اجملتمع الـدويل اخلطـط            . املستفيدةواحلكومات  
اظ على دعـم دويل ميكـن التنبـؤ         واألولويات الوطنية ويدعمها، كما أهنا توفر أساسا قويا للحف        

وهي تعـزز أيـضا املزيـد مـن مشوليـة بنـاء الـسالم وملكيتـه، ألهنـا تراعـي أن األنظمـة احملليـة                          . به
  .للمساءلة تبين العقد االجتماعي وتوسع نطاق امللكية الوطنية

 وَيـلقى هذا املفهوم تأييدا واسع النطاق مـن العمليـات احلكوميـة الدوليـة الـيت تـضطلع                   - ٥٥
وقد أقرت اجلمعية العامة بـأن االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا البلـدان املتقدمـة                  . هبا األمم املتحدة  

ــو  ــة      النمـ ــساءلة متبادلـ ــة تتطلـــب مـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق باألهـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــدان الناميـ والبلـ
ا وقد أَسـست جلنة بناء الـسالم، منـذ البدايـة، مـشاركته           )). ج (٧٨، الفقرة   A/65/L.1 القرار(

القطرية على املساءلة املتبادلة، إذ حددت االلتزامات املتبادلة للجنة والبلدان املعنية، فـضال عـن               
  .عملية استعراضات دورية، يف أدوات املشاركة اليت تستخدمها

__________ 
  )٦(  Ensuring Fragile States Are Not Left Behind (OECD, 2011). 
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وهناك مسألة متكررة يف ضمان املساءلة املتبادلـة هـي عـدم وجـود بيانـات كافيـة عـن                     - ٥٦
كمـا أن   . رات والتنـسيق وحتديـد األولويـات علـى أسـس مـستنرية            املساعدات تتـيح اختـاذ القـرا      

نقــص البيانــات، وال ســيما التوقعــات عــن تــدفقات املعونــة يف املــستقبل، حيــول دون اضــطالع  
ويقـوم مكتـب    . البلدان اخلارجة من الرتاعات بالتخطيط الـواقعي لألجـل املتوسـط إىل الطويـل             

االحتاد األورويب ويسعى إىل حتسني تقـدمي التقـارير         دعم بناء السالم حاليا بتنفيذ مشروع ميوله        
وعلــى الــصعيد العــاملي، فــإن املبــادرة الدوليــة لــشفافية . عــن املــساعدة يف بنــاء الــسالم يف ليربيــا

املعونــة هــي العمليــة الــيت تتمتــع بــأكرب إمكانيــة لــدمج مجــع البيانــات ذات الــصلة ببنــاء الــسالم  
  . مجيع أصحاب املصلحةتعود بالفائدة علىونشرها فوريا حبيث 

ت املـساءلة املتبادلـة أساسـا للمواثيـق         شـكل ويف عدد من البلدان اخلارجة من نزاعات،          - ٥٧
االنتقالية، اليت اتفقت من خالهلا احلكومات وشركاؤها على األولويات األكثر إحلاحا يف بنـاء              

كانـت النتـائج الـيت      و. السالم بعد انتهاء الرتاع، وحـددت املـصادر واألدوات لتمويـل تنفيـذها            
، ولكن الدروس املـستفادة نتيجـة لـذلك أفـادت الُنـُهــج احلديثـة يف           )٧(متباينةحتققت حىت اآلن    

 إطــار طوكيــو للمــساءلة يتــضمن، ٢٠٠٦ومقارنــة مــع ميثــاق أفغانــستان لعــام . وضــع املواثيــق
ث تناسـب   املتبادلة الذي اختتم أعماله مؤخرا جمموعة أكثر تركيزا مـن األهـداف مـصممة حبيـ               

ولكنـها حمـددة وقابلـة      الـسياسية    صـعبة طموحـة مـن الناحيـة       السياق القطري، وكـذلك معـايري       
وهـو أيـضا أكثـر حتديـدا فيمـا يتعلـق بالـشركاء الـدوليني، إذ ُيــلزمهم باحملافظـة علـى               . للتحقيق
مـن   يف املائـة  ٨٠ احلالية علـى مـدى الـسنوات اخلمـس املقبلـة، ومبواءمـة       هستوياتمبالدعم  تقدمي  

 يف املائـة مـن املـساعدات مـن خـالل            ٥٠املعونة مع األولويات الوطنية، وتوجيه ما ال يقل عن          
  .امليزانية الوطنية

وبالرغم من الصعوبات املرتبطة بتنفيذ املواثيق االنتقالية، فإهنا تضطلع بدور حاسـم يف               - ٥٨
لدان اخلارجة من الرتاع، وتعـزز       للب ة قوي ة تفاوضي ركيزةوتوفر املواثيق   . تفعيل املساءلة املتبادلة  

شرعيتها حمليا ودوليا، وإذا ما نفذت بنجـاح، فـيمكن أن تـوفر أساسـا لتحـسني الثقـة وتعميـق                  
تقاليــة، مــع ندعــم تطــوير واســتخدام املواثيــق االوأشــجع الــدول األعــضاء علــى . الــشراكة

وسـيعمل  . بعد الرتاع األهداف االستراتيجية املتفق عليها، واملساءلة املتبادلة، يف بيئات ما          
الوجود القطري لألمم املتحدة مع النظراء الوطنيني للمساعدة على ضـمان وضـع وتنفيـذ               

  .هذه املواثيق من خالل عمليات شاملة وتشاركية

__________ 
 Aid Effectiveness in Fragile States: Lessons from the First Generation of Transition Compactsانظـر    )٧(  

(International Peace Institute, April 2012). 
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وبالنسبة إىل املؤسسات والبلدان الشريكة، فـإن تنفيـذ املواثيـق االنتقاليـة ينطـوي علـى               - ٥٩
وتعتمد دوافع القيام بـذلك علـى املوازنـة بـني خمـاطر             . خاطرقدر أكرب من االستعداد لتحمل امل     

مقارنـة باملخـاطر املرتبطـة      ) اليت تشمل التعامل مع مؤسسات ضعيفة، واالسـتثمار فيهـا         (العمل  
الــيت تــشمل عــدم بنــاء املؤســسات لألجــل الطويــل، وعــدم دعــم العقــد (بالتقــاعس عــن العمــل 

ــضا    ــد مــرارا علــى   ). العنــف إىل العــودةاالجتمــاعي، وحيتمــل أن تــشمل أي وقــد جــرى التأكي
يف اآلونـة األخـرية، اقتـرح تقريـر         و. )٨(ضرورة العمل املشترك املتسق، وبالتايل تقاسـم املخـاطر        

 عددا من االستراتيجيات إلدارة املخاطر يف بيئات ما بعد الـرتاع،            ٢٠١١التنمية يف العامل لعام     
إلفــراج عــن ربــط اشتريات والنفقــات، واملــيف لتــدقيق لمــن بينــها اســتخدام مــراقبني مــستقلني  

لحــسابات، وإشــراك وكــاالت ماليــة خارجيــة لــإلدارة      لخارجيــة مراجعــة إجراء بــاألمــوال 
ــرامج تطبيــق واملــشتريات، و ــة    “ذات مفتــاح مــزدوج ”ب  توقــع فيهــا كــل مــن اجلهــات الفاعل

ة الوطنيـة مـن    للميزانيـ “عـيين ”دعـم  تـوفري  عاليـة املخـاطر، و  الالوطنية والدولية على املعـامالت    
ومثة اسـتراتيجية أخـرى إلدارة املخـاطر        . خالل أنظمة التمويل والشراء اخلاصة باجلهات املاحنة      

، مثـل صـندوق بنـاء الـسالم والـصناديق العامليـة األخـرى لبنـاء                 املـشتركة هي استخدام األمـوال     
أشــجع مجيــع و. الــسالم، إىل جانــب الــصناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني اخلاصــة بكــل بلــد

أصحاب املصلحة علـى كفالـة إجـراء تقييمـات سـليمة وحتليـل سـليم للمخـاطر يف بيئـات                      
كمـا أشـجع الـدول      . بعد الـرتاع، ووضـع ُنـُهــج مـشتركة إلدارة املخـاطر كلمـا أمكـن                ما

مـع  األعضاء، واجلهات املاحنة علـى وجـه اخلـصوص، علـى تنفيـذ ُنـُهــج تتحمـل املخـاطر،                    
  .تقاعس قد تفوق املخاطر املرتبطة بالعمل خماطر الالتسليم بأن

لبنــاء الــسالم عنــصرا أساســيا مــن عناصــر التنميــة   املطــرد  الــدعم الــدويل تقــدميويعــد   - ٦٠
وتعــد الفجــوة يف أداء األهــداف . االجتماعيــة واالقتــصادية يف البلــدان اخلارجــة مــن الرتاعــات 
هــا مــن البلــدان الناميــة فجــوة كــبرية اإلمنائيــة لأللفيــة بــني البلــدان املتــضررة مــن الرتاعــات وغري

وسيتوىل النظر يف هذه املـسائل الفريـق الرفيـع املـستوى الـذي عينُتــه لتقـدمي                  . آخذة باالتساع و
، وهـي تـستحق االهتمـام أيـضا مـن           ٢٠١٥العـاملي فيمـا بعـد عـام         التنميـة    خطةاملشورة بشأن   

متر األمــم املتحــدة للتنميــة وقــد أشــارت الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤ . الــدول األعــضاء يف وقــت مبكــر 
 حـاالت نـزاع حتتـاج إىل اهتمـام خـاص يف حتقيـق التنميـة                 تـشهد املستدامة إىل أن البلـدان الـيت        

احلكـم الرشـيد وسـيادة      تطبيـق   وجـرى اإلقـرار أيـضا بـأن التنميـة املـستدامة تتطلـب               . املستدامة
وهــذا . مــساءلةوخاضــعة للودميقراطيــة مؤســسات فعالــة وشــفافة وجــود القــانون، إىل جانــب 

 التنميـة  خطـة االعتراف من جانب الدول األعضاء يعزز احلجة املؤيدة إلدراج هذه املـسائل يف              
__________ 

 مبـادئ املـشاركة الدوليـة اجليـدة يف          ،)٢٠٠٥(إعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة املعونـة           : انظر علـى سـبيل املثـال        )٨(  
 ).٢٠٠٨( وخطة عمل أكرا ،)٢٠٠٧(الدول واحلاالت اهلشة 



A/67/499* 
S/2012/746*  
 

12-53832 25 
 

اتيـة واألسـس املؤسـسية الالزمـة لتحقيـق جمموعـة       ؤ، هبـدف خلـق البيئـة امل   ٢٠١٥ملـا بعـد عـام    
لـى  وأهيـب بالـدول األعـضاء أن تـبين علـى التزاماهتـا ع             . أوسع نطاقا من األهـداف اإلمنائيـة      

النحو املبني يف إعالن األلفية والوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة، وأن               
تدعم إدراج اعتبارات بنـاء الـسالم املتعلقـة بالـسياسة الـشاملة واألمـن والعـدل واألسـس               

  .٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام خطةاالقتصادية واإليرادات واخلدمات، ضمن 

  اخلالصة  -رابعا   
 يف تعزيـز اجلهـود املبذولـة لبنـاء سـالم            ٢٠١٠يوجز هذا التقرير التقدم احملرز منذ عام          - ٦١

وقد حققت األمم املتحدة واجملتمـع الـدويل األوسـع نطاقـا            . دائم يف البلدان اخلارجة من الرتاع     
   .مزيدا من االتساق والفعالية واملساءلة الداخلية يف أنشطة بناء السالم اليت اضطلعت هبا

ــذ      ولكــن مــا   - ٦٢ ــز تنفي ــه لتعزي ــام ب ــاك الكــثري ممــا ينبغــي القي ــاخلطــةزال هن ـــعهيت ال . ا أتَّـبِ
لنقـاط الـسبع لبنـاء      اويساورين القلق إزاء بطء وترية التقدم احملرز يف حتقيق أهداف خطة عمـل              

الــسالم علــى حنــو مــراعٍ للمنظــور اجلنــساين، وأحــث مجيــع أصــحاب املــصلحة علــى ضــمان      
ولتحقيـق مزيـد مـن      . لفعالـة للمـرأة علـى حنـو منـتظم يف مجيـع جوانـب بنـاء الـسالم                  املشاركة ا 

التقدم يف جهودنا اجلماعيـة لبنـاء الـسالم، أدعـو كيانـات األمـم املتحـدة والـدول األعـضاء إىل                      
 زيـادة التركيـز علـى       ،قبـل كـل شـيء     جيـب علينـا،     و. تنفيذ التوصـيات الـواردة يف هـذا التقريـر         

وأود . واسـعة النطـاق للـسالم الـدائم       الء الـسالم، يـسهِّـل امللكيـة الوطنيـة          اتباع هنـج شـامل لبنـا      
أيضا أن أشدد على بنـاء الـسالم مـن خـالل بنـاء املؤسـسات، وذلـك بإعطـاء األولويـة لتطـوير                        

وأخـريا، أناشـد البلـدان اخلارجـة     . املهام احلكومية األساسية يف اجملال اإلداري وتقدمي اخلدمات       
 الدوليني مواصلة تدعيم وتعزيز الشراكة بينهم من خالل املساءلة املتبادلـة            من الرتاع والشركاء  

وللمضي قدما، فإنين علـى اسـتعداد ألن أقـدم مزيـدا مـن التقـارير عـن                  . من أجل حتقيق النتائج   
بالغــة األمهيــة مــن أجــل إحــالل الــسالم الــدائم ومنــع    الالتــأثريات واخلــربات يف هــذه اجملــاالت  

  .نشوب الرتاعات
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	تقرير الأمين العام 
	أولاً - المقدمة
	1 - أشرت في تقريري الصادر في عام 2009 بشأن بناء السلام في المرحلة التي تعقب انتهاء النـزاع مباشرة (A/63/881-S/2009/304) إلى أن فترة أول سنتين بعد انتهاء النزاع تتيح فرصة لتوفير الأمن الأساسي وتحقيق الفوائد المرجوة من السلام وتعزيز العمليات السياسية وبناء الثقة فيها وتعزيز القدرات الوطنية الأساسية على الأخذ بزمام جهود بناء السلام. وقد حدد التقرير خمس أولويات متكررة للمساعدة الدولية ووضع جدول أعمال مرفقا لاتخاذ الإجراءات. وأكدتُ أيضاً الحاجة إلى المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات بناء السلام، وقدمت في عام 2010 تقريراً عن ذلك الموضوع (A/65/354-S/2010/466) تضمن خطة عمل لبناء السلام مؤلفة من سبع نقاط ومراعية للمساواة بين الجنسين. وقد أحرزت الأمم المتحدة في السنوات التي تلت ذلك تقدماً هاماً بموجب جدول أعمال عام 2009 بينما أحرزت تقدماً أبطأ بشأن خطة عمل النقاط السبع. كما أصبح لدينا خبرات متراكمة فيما يتعلق بالتحديات البعيدة المدى المرتبطة بعملية بناء السلام، التي تؤكد الحاجة إلى دعم دولي مستدام يبدأ في المرحلة التي تلي النـزاع مباشرة ويتواصل لفترة تتجاوزه مدة طويلة. ويتضمن هذا التقرير بالتفصيل ما أنجزناه منذ تقريري المرحلي الأخير الذي صدر في عام 2010 (A/64/866-S/2010/386)، ويحدد إجراءات إضافية لتحسين مساعدة البلدان المتضررة من النزاع في بناء سلام دائم. 
	2 - والتقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة في تنفيذ جدول أعمال عام 2009 يمكننا من توفير استجابة أكثر اتساقاً وفعالية وأنسب توقيتاً لأولويات المرحلة التي تلي النـزاع مباشرة. وقد أخذت الآن بعثاتنا وأفرقتنا القطرية تعمل معاً على نحو أوثق عبر أطر عمل استراتيجية متكاملة تحدد أهدافاً مشتركة وتضع حدوداً زمنية في بيئات البعثات المعنية. وقد غدونا أكثر مرونة في نقل قيادات عليا وخبراء متخصصين وموظفين إلى الميدان، وأخذنا نُخضع قياداتنا للمساءلة عن أدائها. وعززنا شراكاتنا ووسعنا نطاقها، بما في ذلك تلك التي أقيمت مع البنك الدولي والمنظمات الإقليمية، ونعمل من خلال مبادرة القدرات المدنية من أجل توسيع نطاق مجموعة الخبرات في البناء المؤسسي وتعميقه. ولقد قدم صندوق بناء السلام الدعم المالي في أوانه لسد الثغرات أثناء لحظات التحول الحرجة، بينما تقوم لجنة بناء السلام باستكشاف السبل التي يمكن من خلالها الاضطلاع بدور أكبر في تعبئة الموارد. وقد أبرزنا مساهمات المرأة في بناء السلام التي يعترف بها الآن على نطاق واسع. ومع أن التقدم نحو بلوغ أهداف خطة عمل السبع النقاط كان متفاوتاً، فقد تحققت بعض الإنجازات الهامة في مشاركة المرأة في تسوية النزاع وفي التخطيط الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية، والتمويل وسيادة القانون. ولم يحرز تقدم بنفس القدر في مجالي الحوكمة والانتعاش الاقتصادي. 
	3 - وبناء على هذا التقدم، أصبح يتعين للأمم المتحدة وشركائها فعل المزيد لضمان تمكن البلدان المشاركة في بناء السلام من احتواء النزاع وإدارته وتحويله إلى سلام مستدام. وما زالت بلدان مرحلة ما بعد النزاع تعاني في أحيان كثيرة لسنوات من انعدام الاستقرار بعد انتهاء النزاع المسلح، مع ارتفاع معدلات الانزلاق من جديد في العنف. ووفقاً لما ورد في تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2011، فإن 90 في المائة من النزاعات التي نشبت في الفترة بين عامي 2000 و 2009 قد حدثت في بلدان شهدت في السابق حرباً أهلية. وتختلف أسباب عدم الاستقرار والانزلاق بحسب الحالة وقد تشمل توترات خارجية مثل أثر النزاعات العابرة للحدود والشبكات الإجرامية الدولية بالإضافة إلى عوامل داخلية مثل الاستبعاد السياسي والتمييز الفعلي أو المتصور ضد فئات اجتماعية والفساد الشديد وارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب والتوزيع غير العادل لثروة الموارد الطبيعية. ويمكن لهذه الظروف أن تزعزع بشدة استقرار البلدان التي لديها مؤسسات ضعيفة والتي تعد مجزأة سياسياً واجتماعياً. وتكمن إحدى التحديات الرئيسية في حالات ما بعد النزاع في التغلب على تفشي انعدام الثقة بين مختلف الأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية من جهة، وبين الدولة والمجتمع والدولة وشركائها الدوليين من جهة أخرى. 
	4 - وقد حددت تجربتنا المشاركة وبناء المؤسسات على أنهما عاملين أساسيين في الحيلولة دون الانزلاق إلى نزاع عنيف وإنتاج دول ومجتمعات أكثر مرونة. والاستبعاد هو أحد أهم العوامل التي تطلق شرارة الانزلاق إلى النـزاع. وكل الحالات تقريباً التي تفادت هذا الانزلاق هي التي حققت تسويات سياسية شاملة، إما بإبرام اتفاق سلام واتخاذ إجراءات لاحقة، أو بتصرف شامل من الطرف الذي انتصر في النزاع. ولهذا يعد التركيز في مرحلة مبكرة على الاندماج أمراً ضرورياً. وأحد الأهداف التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بذلك هو تعزيز المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بما فيها استعادة وظائف الحكم الأساسية وتقديم الخدمات بمزيد من الإنصاف. والمشاركة وبناء المؤسسات هما أيضاً مسألتان حاسمتا الأهمية لنظم المساءلة المحلية تساعدان في استعادة العقد الاجتماعي وتضعان أساساً أكثر موثوقية لعمل الدولة مع المجتمع الدولي. بيد أن هاتين العمليتين تحتاجان إلى دعم سياسي ومالي مستدام غالباً ما يكون مفقوداً. ويمكن للاتفاقات الانتقالية أن تساعد في وضع التزامات متبادلة بين الدول وشركائها؛ وينبغي أن يرافقها استعداد أكبر من ذي قبل من الجهات المانحة والوكالات الدولية للقبول بالمخاطر وإدارتها وقطع الالتزامات بالتمويل لمدة أطول. 
	5 - وأُقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن عملاً بطلب المجلس إعداد تقرير بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2012 عن التقدم المحرز لاحقاً في تنفيذ برنامجي لعام 2009، ”يركز بصفة خاصة على الأثر الذي حققه برنامج العمل على أرض الواقع، بما في ذلك التقدم المحرز نحو زيادة مشاركة المرأة في بناء السلام“ (انظر S/PRST/2010/20). ويأتي هذا التقرير أيضاً استجابة للبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن إثر مناقشته الخاصة التي أجرها في كانون الثاني/يناير 2011 بشأن بناء المؤسسات في سياق بناء السلام بعد انتهاء حالات النـزاع (S/PRST/2011/2). وطلب المجلس في هذه الوثيقة تقييماً للأثر البرنامجي لخطة عملي لعام 2009 ”في المساهمة في بناء مؤسسات تتمتع بمقومات البقاء في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع، إلى جانب توصيات إضافية بشأن تحسين فعالية مساهمة الأمم المتحدة في إرساء مؤسسات أكثر فعالية واستقرارا واستدامة يمكنها أن تساعد على منع الوقوع من جديد في دائرة النزاع“.
	ثانيا - معلومات مستكملة عن التقدم المحرز
	6 - أُحرز منذ تقريري السابق تقدم هام في تنفيذ خطة عملي لعام 2009. وأُحرز تقدم أولي في تنفيذ خطة عمل النقاط السبع لبناء سلام يراعي الاعتبارات الجنسانية، إلا أنه من الضروري العمل أكثر من ذلك بكثير لإحداث تغيير دستوري والتأثير على المستوى القطري. 
	زيادة فعالية أفرقة الأمم المتحدة للقيادية الميدانية ودعمها بشكل أفضل

	7 - لقد قطعنا أشواطاً في انتقاء القيادة والموظفين ونشرهم السريع في الفترة التي تلي الأزمات مباشرة. وضمنا أن يصبح لدى بعثاتنا الميدانية أفرقة أكثر فعالية وتماسكاً من القيادات العليا، مع مجموعات من المهارات التكميلية. وزودنا المنسقين المقيمين بخبرات متخصصة في مجالات مثل بناء السلام والنوع الجنساني والتعافي بعد النـزاع سواء في الأماكن التي توجد أو التي لا توجد فيها بعثات. وعملنا في الأزمات التي طال أمدها على ضمان أن يمتلك المنسقون المقيمون مهارات قيادية مناسبة. وقد عززت أيضاً المساءلة بتوسيع نطاق الاتفاقات المبرمة مع كبار المديرين وتقييمات أدائهم لتشمل جميع ممثلي الخاصين ورؤساء البعثات في الميدان. 
	8 - ويسرت فرق العمل المتكاملة المعنية بالبعثات زيادة قوة الاتصال بالإدارات والوكالات الرائدة في المقر والبعثات والأفرقة القطرية والتنسيق فيما بينها. وقد أُنشئت هياكل مماثلة للأماكن التي لا توجد فيها بعثات والتي تتطلب الظروف السياسية فيها التنسيق بين المقر والميدان وتقديم الدعم المخصص.
	التقييم والتخطيط والاستراتيجية: وضع اتفاق مبكر بشأن الأولويات ومواءمة الموارد 

	9 - استكملت الأطر الاستراتيجية المتكاملة في جميع بيئات البعثات تقريباً التي يطبق فيها مبدأ التكامل بين بعثات الأمم المتحدة والأفرقة القطرية. وستعمل إرشادات الاستعراض الحالي لعملية التخطيط المتكامل للبعثات، بحلول نهاية عام 2012، على توضيح عمليات التخطيط وتبسيطها وتحديد المبادئ الأساسية والشروط الإلزامية للتخطيط المتكامل للأمم المتحدة، وذلك بدعم من المبادئ التوجيهية والأدوات. وقد طلبت أن يولى الاهتمام لضمان أن تترسخ عناصر الإدماج الإلزامية بشكل كامل في عمليات استراتيجية أساسية أخرى شاملة لنطاق المنظومة، ولا سيما في التقييمات الاستراتيجية المشتركة، والتقارير المتعلقة بالولايات والتقارير والخطط الخاصة بالبعثات والوكالات وآليات تخطيط العناصر وتخصيص الموارد. 
	10 - ويجري وضع سياسة جديدة بشأن عمليات الأمم المتحدة الانتقالية في إطار تخفيض حجم البعثة أو سحبها. ويتعين إدارة التخطيط الانتقالي بالاشتراك مع جميع الجهات الفاعلة في منظومة الأمم المتحدة الموجودة في البلد، والبدء بذلك في مرحلة مبكرة والاحتفاظ بالمرونة. وإضافة إلى ذلك، يتعين وضع خطط انتقالية بالاشتراك الوثيق مع النظراء الوطنيين. وتعد تنمية القدرات الوطنية المناسبة لبناء السلام على المستوى الوطني مسألةً بالغة الأهمية لضمان تسليم مسؤوليات البعثة إلى البلد المضيف بشكل فعال وعلى نحو قابل للاستمرار.
	11 - وقد أسهمت التقييمات المشتركة لاحتياجات ما بعد النزاع، التي أعدها كل من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي، في زيادة اتساق النهج في عدد من البلدان. وتعزيزاً لأداة التقييمات المشتركة لاحتياجات ما بعد النزاع، وافق كل من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي في نيسان/أبريل 2011 على تطبيق مجموعة مبادئ تتعلق بالمساواة بين الجنسين على هذه التقييمات. وقد طبقت بعد ذلك، مثلاً، أثناء إعداد التقييم الاجتماعي - الاقتصادي المشترك لليمن. 
	الدعم الدولي القابل للتنبؤ وتنمية القدرات الوطنية

	12 - منذ عام 2009، أخذت الأمم المتحدة تعد استعراضات فنية لتعزيز إمكانية التنبؤ والمساءلة والفعالية فيما يتعلق بإنجازنا في مجالات إعادة إدماج اللاجئين والمشردين داخليا، وإيجاد فرص العمل، وإصلاح القطاع الأمني، والتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، والإجراءات المتعلقة بالألغام، والتوسط، والمساعدة الانتخابية، وسيادة القانون. وقد عملت هذه الاستعراضات في حالات عدة على توضيح أدوارد عملية بناء السلام ومسؤولياتها، وذلك مع جهات التنسيق المقابلة المخصصة لتعبئة دعم منظومة الأمم المتحدة للأنشطة القطرية ومواجهة تحديات مثل نقص التمويل. وأتوقع من نظام مراكز التنسيق ومن ترتيبات مماثلة أن تيسر إعداد تقييمات مشتركة على المستوى القطري والتخطيط والبرمجة وأن تفضي إلى تحسين المساعدة. وفي أيلول/سبتمبر 2012، تسلم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام المسؤولية باعتبارهما مركزين للاتصال العالمي المشترك للشرطة والعدالة والإصلاحيات في سيادة القانون في حالات ما بعد النزاع والأزمات الأخرى. وسيقدم استعراض الدروس المستفادة المقبل لتنمية قدرات الإدارة العامة بعد انتهاء النزاع توصيات فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن من خلالها تقديم المزيد من الدعم الفعال والمنسّق والمتكامل والاستراتيجي في هذا المجال. 
	13 - وفي قرار صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2011، طلبت إلى المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية قيادة عملية وضع استراتيجية لحلول دائمة للمشردين داخلياً واللاجئين العائدين. وكلفت أيضاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساندتهم في هذا المسعى من خلال توفير التوجيه السياساتي والدعم التقني. وقد حدد منذ ذلك الحين كل من البرنامج الإنمائي ومفوضية شؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ثلاثة بلدان هي أفغانستان وقيرغيزستان وكوت ديفوار لتكون بلداناً رائدة في تنفيذ هذا القرار بالتشاور مع الحكومات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية المعنية. 
	14 - ويبين تقريري الأخير عن القدرات المدنية في أعقاب النزاعات (A/67/312-S/2012/645) التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف المحددة في تقريري لعام 2011 عن هذا الموضوع (A/66/311-S/2011/527). وأحد هذه الأهداف هو تعزيز دعمنا لتنمية القدرات الوطنية. ويتولى البرنامج الإنمائي تنسيق أعمال فريق مشترك بين الوكالات لوضع مبادئ وتوجيهات شاملة لنطاق المنظومة من أجل تسخير القدرات الوطنية لتوجيه جهود بناء السلام وتطويرها على نحو يتسم بمزيد من الفعالية. وعوضاً عن إسداء مشورة نهائية أو إرشادية، تصمم المبادئ لمساعدة منظومة الأمم المتحدة في تقديم الدعم لتنمية القدرات الوطنية بطريقة تعتمد على الملكية الوطنية إنما تعترف بولايات الأمم المتحدة ومعاييرها. وتهدف المبادئ التوجيهية في الوقت نفسه إلى مساعدة الممارسين في تحديد وتناول البارامترات التي ستؤخذ في الاعتبار أثناء التوصل إلى قرارات تناسب السياق وتعد مبادئ عملية وتنظم التنازلات المرتبطة بدعم تنمية القدرات الوطنية. وتهدف المبادئ والإرشادات معاً إلى تحسين المواءمة بين دعم منظومة الأمم المتحدة والأولويات الوطنية والنتائج المستدامة.
	15 - وكمثال على ذلك، فإن عملنا في جنوب السودان لبناء قدرات المؤسسات الوطنية ساعد في تمكين الدولة الجديدة من أداء المهام الرئيسية للحوكمة. وأثناء فترة السنوات الست الانتقالية المؤدية إلى الاستفتاء، أنشأ جنوب السودان 37 وزارة و 19 لجنة وبرلماناً وطنياً و 10 حكومات محلية ومجالس تشريعية على مستوى الولايات. واليوم، أصبح لدى الأمم المتحدة أفرقة لبناء الدولة في جميع الوزارات المركزية وباتت موجودة في كل ولاية، تبني قدرات وزارات القضاء والشرطة والخدمة المدنية والمال. كما توجد الأفرقة المعنية بمكافحة الألغام بوصفها جهات تمكن من تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي. وتتولى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان تنفيذ استراتيجية الوجود اللامركزي التي تتوقع البعثة بموجبها أن يصبح لها وجود في 25 من الأقضية الـ 97 بحلول نهاية عامها الثالث. والغرض من ذلك هو تمكين الدولة من تقوية موطئ قدمها من أجل خدمة سكان الريف.
	16 - وأشرت في تقريري المرحلي لعام 2010 إلى أن موارد الأرض والموارد الطبيعية هما الدافعان الرئيسيان للنزاع وبدرجة أكبر للانزلاق نحو العنف (الفقرة 44 من الوثيقة A/64/866–S/2010/386). وقد أحرز تقدم كبير وهام منذ ذلك الحين لمعالجة هذه الشواغل الناشئة التي وردت في عدد من التقارير والسياسات والقرارات والتوجيهات العملية للوسطاء العاملين بشأن النزاعات المتعلقة بالموارد وللممارسين الذين يتناولون قضايا الأرض والموارد المتجددة والقضايا الاستخراجية. وفي عام 2011 مثلاً، قدمت الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الموارد الطبيعية والنزاع وبناء السلام أربع مذكرات توجيهية قطاعية بشأن الصناعات الاستخراجية والموارد المتجددة والأرض وبناء القدرات. والعمل جار لإدماج هذه النهج المختلفة في برامج قطرية. وفي إطار منظومة الأمم المتحدة، ثمة عقبة رئيسة تتعلق بضرورة زيادة اتساق عملية إظهار الخبرات المكتسبة في مجال إدارة الموارد الطبيعية بين كيانات الأمم المتحدة. وأدعو وكالات الأمم المتحدة إلى التعاون لتعزيز مهاراتها ومعارفها لتستفيد من المساعدة المقدمة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأدعو كذلك القطاع الخاص والجهات الفاعلة في بناء السلام لتعزيز تفاعلها.
	العمل مع المجتمع الدولي على تعزيز سرعة آليات التمويل ومواءمتها ومرونتها وقدرتها على تحمل المخاطر

	17 - ما برح التعاون مع البنك الدولي آخذا بالازدياد. فهو بات يشمل عمليات تقييم مرحلة ما بعد الأزمة في باكستان وهايتي واليمن؛ ومشروعا لتطوير قدرات الاتحاد الأفريقي في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ وإعداد مجموعة أدوات لاستعراض إنفاق القطاع العام على الأمن والعدالة؛ واستحداث مرفق جديد للتحليل والعمل بشكل مشترك على خلق فرص العمل؛ وتقديم الدعم إلى مجموعة البلدان الهشة السبعة المتضررة من النزاعات في جهودها الرامية إلى تنفيذ الخطة الجديدة للانخراط في مساعدة الدول الهشة. وفي أيار/مايو 2010، أنشئ صندوق الأمم المتحدة والبنك العالمي الاستئماني للشراكة بغية تعزيز التعاون. وقد أتاح الصندوق الاستئماني تنفيذَ مشاريع في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وغينيا - بيساو وليبريا واليمن. وتعكف الأمم المتحدة والبنك الدولي حاليا على مراجعة شراكتنا بهدف تعزيز التعاون.
	18 - وفي تموز/يوليه 2012، أطلق صندوق بناء السلام وصندوق البنك الدولي لبناء الدولة وبناء السلام عمليةً لتعزيز مواءمة وتأثير أدوات التمويل المتعدد الأطراف لبناء السلام. وتهدف هذه العملية إلى توفير تحليل مشترك أفضل وتقديم للمشورة إلى الجهات الفاعلة الوطنية، وضمان إسناد البرامج إلى المزايا النسبية لكل صندوق، وتحسين تحليل المخاطر وإدارتها، وقياس النتائج من خلال بناء القدرات الوطنية على الرصد والتقييم.
	19 - ويقدم صندوق بناء السلام المساعدة إلى البلدان المارة في مرحلة انتقالية حرجة تتسم بارتفاع الحساسية والمخاطر السياسية وتكتسي فيها سرعة التحرك أهمية حيوية. ففي ليبيا، سارع الصندوق إلى تقديم الدعم لمشاركة الجهات المواطنية في الإعداد لانتخابات تموز/يوليه 2012. وفي اليمن، دعم إجراء الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2012، التي شكلت خطوة حاسمة على طريق تطبيق الاتفاق المتعلق بالمرحلة الانتقالية. وفي قيرغيزستان، مكَّن الرئاسة المؤقتة من أن تطلق في عام 2011 عددا من الأنشطة في مجالات حقوق الإنسان والعدالة والإنعاش الاقتصادي. وفي أعقاب الأزمة السياسية التي مرت بها كوت ديفوار عام 2010، سارع الصندوق إلى تقديم دعم لبسط سلطة الدولة ودعمٍ طويل الأجل لتحقيق المصالحة. كما أن جهوده المتعددة السنوات لدعم المُلكية الوطنية وتوفير المساعدة من الجهات المانحة على المدى الطويل، كما هي الحال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ما برحت برامج تحقيق الاستقرار الممولة من الصندوق - التي تتسم بأهمية خاصة في ظل النزاع المسلح المتجدد في تلك المنطقة - تحشد الدعم الدولي. وشجع التمويل الذي قدمه الصندوق إلى نيبال الجهات المانحة على توفير مزيد من الدعم لتجميع وتسريح الجنود الأطفال، والعدالة الانتقالية، وتقديم المساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان. وبيَّنت 10 عمليات تقييم مستقلة لبرامج مموَّلة من الصندوق أن الصندوق يعزز اتساق الأمم المتحدة ويساعد قيادة الأمم المتحدة على تذليل العوائق التي يُحتمل أن تعترض العمليات السلمية (انظر A/66/659).
	20 - وفي تقريري لعام 2009، شجعتُ الجهات المانحة على استحداث طرائق تمويل أكثر فعالية للبلدان الخارجة من النزاع. وقد استجابت الشبكة الدولية المعنية بحالات النزاع والهشاشة لهذا التحدي بإصدار توجيهات للجهات المانحة. إن هذا التطور يحظى بالترحيب وهو يتطلب إيلاءه اهتماما مطردا وتطبيقا على الصعيد القطري. إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم توصيات الشبكة وهي ستواصل العمل معها لتحسين مرونة التمويل المقدم من الجهات المانحة وسرعته وقدرته على تحمل المخاطر. إنني أهيب بالدول الأعضاء أن تضمن توفير تمويل مستدام يمكن التنبؤ به لبناء السلام، بما في ذلك من خلال استخدام مجموعة من آليات التمويل المرنة القادرة على تحمل المخاطر.
	لجنة بناء السلام

	21 - أقرَّ الاستعراض الذي أجري لهيكل بناء السلام بالأمم المتحدة (انظر A/64/868-S/2010/393) في عام 2010 بأن لجنة بناء السلام قدمت، وإن لم تتمكن بعد من بلورة الرؤية الأصلية التي كانت وراء إنشائها، إسهامات إضافية لبناء السلام. وتعكف اللجنة حاليا على مواجهة بعض التحديات التي سُلط عليها الضوء في الاستعراض. فهي تعمل على تعزيز مواكبتها السياسية للبلدان الخارجة من النزاع، وعلى تعزيز الاتساق بين الجهات الفاعلة الرئيسية وحشد الدعم الدولي. وما برحت اللجنة تتعاون مع مصرف التنمية الأفريقي في مواءمة أولويات بناء السلام بالبلدان المدرجة في جدول أعمالها. كما أنها شاركت في العملية الاستشارية لوضع استراتيجية بوروندي الثانية للحد من الفقر، ودعمت عقد حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى طاولة مستديرة للشركاء، وعبأت الأموال لانتخابات غينيا - بيساو في عام 2012. وتواصل اللجنة حشد الضغط من أجل توفير دعم مطرد لسيراليون في تحقيق تقدم في ”خطتها من أجل التغيير“. إنني أشجع لجنة بناء السلام على تعزيز استراتيجيتها لتوطيد الاتساق وتحسين المواءمة بين الجهات المانحة من جهة وخطط بناء السلام الوطنية من جهة أخرى. كما أهيب باللجنة أن تنخرط مع المؤسسات والقطاع الخاص وتشجيع هذه الجهات الفاعلة على المساهمة في مسيرات بناء السلام.
	22 - ومنذ عام 2010، انضمت غينيا وليبريا إلى خطة لجنة بناء السلام. وقد تم الاتفاق على بيان الالتزامات المتبادلة تحدد الأولويات الاستراتيجية المشتركة ودور كل من الحكومة واللجنة. ففي ليبريا، عملت اللجنة وصندوق بناء السلام بشكل وثيق على دعم الحكومة، كما عملت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وإدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تعزيز قطاعي الأمن والعدالة، اللذين يشكلان عنصرين حيويين في الاستراتيجية المشتركة للمرحلة الانتقالية للبعثة والحكومة. وفي غينيا، التي لا وجود لبعثة فيها، عززت اللجنة والصندوق عمل إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية والبرنامج الإنمائي والمنسق المقيم في دعم إجراء تعداد للجيش الوطني وبرنامج تقاعد شمل 000 4 فرد - وهي الخطوات الأولى على طريق إصلاح قطاع الأمن في بلد خارج من حكم عسكري دام أكثر من خمسة عقود. إنني أشجع لجنة بناء السلام على مواصلة استكشاف أشكال مشاركةٍ أقل وطأة وأكثر مرونة. وينبغي لهذا الانخراط أن يهدف إلى تعزيز تأثير اللجنة عن طريق استكمال ودعم الجهات الفاعلة الوطنية وقيادة الأمم المتحدة في الميدان.
	23 - وسلطت المناقشة التي أجراها مجلس الأمن في تموز/يوليه 2012 لتقرير لجنة بناء السلام عن دورتها الخامسة (A/66/675-S/2012/70) الضوء على التحديات التي ينبغي مواجهتها من أجل تفعيل إسهام لجنة بناء السلام إلى أقصى حد في بناء السلام بعد انتهاء النزاع. ومن أبرز العناصر التي تطرقت إليها المناقشة هي العلاقة بين مجلس الأمن واللجنة. فقد شدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تحقق اللجنة قيمة مضافة في مداولاتهم، في حين شدد رؤساء اللجنة على الحاجة إلى المعلومات وضرورة الوصول إليها والحصول على توجيه من المجلس. وفي أيلول/سبتمبر 2012، طلب المجلس إحاطات من اللجنة بما يفيد مداولاته بشأن تجديد الولايتين في سيراليون وليبريا. إنني أشجع مجلس الأمن ولجنة بناء السلام على البناء على المناقشة والجلسة التحاورية. كما أشجع المجلس على مواصلة بلورة المشورة التي يطلب من اللجنة إسداءها له، بما في ذلك خلال المناقشات المتعلقة بالولاية.
	المرأة وبناء السلام

	24 - في تقريري عن مشاركة المرأة في بناء السلام (A/65/354-S/2010/466)، أشرتُ إلى أن المرأة شريك أساسي في توفير الدعم لركائز السلام الدائم الثلاث وهي: الانتعاش الاقتصادي، والانصهار الاجتماعي والشرعية السياسية. وقد أُرسي الأساس لذلك التقرير في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) الذي دعا إلى مشاركة المرأة على قدم المساواة في صون وتعزيز السلام والأمن، وإلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منع نشوب النزاعات، ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع().
	25 - وتمثل خطة عمل النقاط السبع بشأن بناء السلام المراعي للمنظور الجنساني، وتحديد الالتزامات بحل النزاعات والتخطيط والتمويل والقدرات المدنية والحكم وسيادة القانون والانتعاش الاقتصادي، استراتيجيةً لتحقيق الالتزامات الواردة في القرار 1325 (2000)، وهي ضرورية لتوليد الاتساق داخل الأمم المتحدة ومساءلتها عن تلك الخطة. ويشكل تنفيذها على نطاق المنظومة إحدى أولويات فترة ولايتي الثانية. وفي مطلع عام 2012، رشحت 11 من الكيانات التابعة للأمم المتحدة نفسها لتكون في طليعة منفذي الخطة.
	26 - وأُحرز تقدم نحو تحقيق أهداف خطة العمل في ما يتعلق بإشراك المرأة في حل النزاعات، والتخطيط المراعي للمنظور الجنساني والتمويل وسيادة القانون. وقد استُحدثت في هذه المجالات إجراءات لدعم الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها، سيتعين رصدها عن قرب بغية تحديد تأثيرها. كما أُحرز تقدم أقل في مجالي الإدارة والانتعاش الاقتصادي. وبشكل عام، ما زال يتعين على خطة العمل أن تحفز التغيير المؤسسي بسبب ما ترزح تحته من ضغط هائل لجهة الموارد والقدرات البشرية والمالية، والأنماط المتبعة في تقديم المساعدة، وانعدام الرصد المنهجي وندرة الخبرة في الشؤون الجنسانية في سياقات ما بعد النزاع. وما برحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل، بالتشاور مع مختلف كيانات الأمم المتحدة، على تحديد الثغرات التي تشوب القدرات والممارسات السليمة في ما يتعلق بنشر الخبرات في الشؤون الجنسانية في سياقات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، مثل فرز خبير جنساني متفرغ إلى الفريق الاحتياطي لدعم الوساطة التابع لإدارة الشؤون السياسية.
	27 - ولم يجر حتى الآن إدراج القضايا الجنسانية بشكل منهجي في عمليات حل النزاعات. ففي الحالات التي تعين فيها على الأمم المتحدة الاضطلاع بدور قيادي في الوساطة، أغلب الظن أن يتم تضمين اتفاقات السلام أحكاما تتعلق بالمرأة والسلام والأمن وغيرها من الأحكام المتصلة بالشؤون الجنسانية. فمن اتفاقات السلام التسعة التي جرى التوسط في إبرامها وتوقيعها منذ 2011، يتضمن اثنان من الاتفاقات الأربعة التي شاركت الأممُ المتحدة في الاضطلاع بدور طليعي في التوسط لإبرامها، أحكاما محددة تركز على مشاركة المرأة في تنفيذ الاتفاقات. ومن الضروري بشكل مستمر للأمم المتحدة والدول الأعضاء وضع وتمويل استراتيجيات تعزز إشراك المرأة وتلبية احتياجاتها. ومنذ عام 2011، جرى تمثيل المرأة في 12 من أفرقة الأمم المتحدة المستحدثة الـ 14 لدعم الوساطة، بيد أنها لم تمثَّل سوى في أربعة وفود تفاوضية. أما بالنسبة إلى مفاوضات السلام ذات الصلة الـ 11، فقد جرى إيفاد خبراء في الشؤون الجنسانية إلى خمس منها، في حين أجريت مشاورات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني النسائية في سبع منها. وقد حققت البرامج التدريبية الإقليمية التي نفذتها إدارة الشؤون السياسية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في مجال الوساطة للقيادات النسائية النتائج المتوخاة. وستواصل الإدارة والهيئة تحليل الظروف التي شاركت في ظلها النساء في عمليات الوساطة وهي ستقترح دروسا يمكن تطبيقها في أماكن أخرى. ودعماً لإدراج القضايا الجنسانية في عمليات الوساطة، وضعت الإدارة إرشادات وأدوات جديدة تتعلق بالمنظور الجنساني والوساطة، مثل إرشادات الأمم المتحدة للوسطاء من أجل التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام. إنني أجدد دعوتي لكيانات الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر منهجيةً لضمان مشاركة المرأة في العمليات السلمية ولتوفير الخبرة الجنسانية فيها. كما أشجع الوسطاء، سواء كانوا من الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء، على عقد اجتماعات منتظمة مع المجموعات النسائية في إطار جهود حل النزاعات، وضمان إدراج أحكام مراعية للقضايا الجنسانية في اتفاقات السلام واتفاقات وقف إطلاق النار، وتقديم تقرير عن نتائج تلك الجهود إلى مجلس الأمن عبر الآليات المتبعة.
	28 - لقد شاركت وفود المجتمع المدني النسائية في جميع المؤتمرات الدولية التي عقدتها الجهات المانحة في عام 2011 لدعم البلدان المتضررة من النزاعات()، وذلك بإرساء الممارسات السليمة تمهيدا لإدراجها في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني. إلا أن مشاركتها انخفضت إلى مجرد الثلث في المؤتمرات التي عُقدت حتى تاريخه من عام 2012. ولم تشارك ممثلات المجتمع المدني النسائي في أي من الاجتماعات الثمانية التي عقدتها مجموعات الأصدقاء أو مجموعات الاتصال في عامي 2011 و 2012. إنني أكرر دعوتي لكيانات الأمم المتحدة إلى أن تشارك في تنظيم حوارات على الصعيد الدولي ومجموعات الاتصال ومؤتمرات الجهات المانحة من أجل ضمان معالجة القضايا المتصلة بالمرأة والسلام والأمن، والتشاور مع المجموعات النسائية بدءاً من أولى مراحل التخطيط وتحديد الأولويات.
	29 - وما زال يتعين العمل على تحقيق الهدف المتمثل في تخصيص ما لا يقلعن 15 في المائة من الأموال التي تديرها الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع لبناء السلام التي تلبي الاحتياجات الخاصة بالمرأة وتمكِّن قدراتها وتحقق المساواة بين الجنسين، على النحو المبين في تقريري لعام 2010 عن مشاركة المرأة في بناء السلام. وقد أحرز بعض التقدم بشأن آليات تتبُّع الموارد، بما في ذلك من قبل صندوق بناء السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي، وسأواصل دعم تحقيق المزيد من الاتساق، بما في ذلك من خلال وضع مبادئ مشتركة لآليات تتبُّع التقدم في المجال الجنساني وتحقيق الاستفادة الكاملة من آلية التتبع هذه في سياقات ما بعد النزاع. وفي عام 2011، لم تستهدف سوى نسبة 7.1 في المائة من ميزانيات مشاريع صناديق الأمم المتحدة الاستئمانية المتعددة المانحين تلبيةَ الاحتياجات الجنسانية أو معالجة ما يتصل بها من قضايا. وفي نيبال، تخطى الفريق القطري هذا المتوسط العالمي مخصصا نسبة 9 في المائة من حافظة مشاريع بناء السلام لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات من خلال أساليب شملت مبادئ توجيهية وقوائم مراجعة متفقا عليها من قبل الحكومة والأمم المتحدة والجهات المانحة. وينبغي تكرار هذه التجربة في أماكن أخرى. لقد طلبت من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومن شركاء الأمم المتحدة المختصين العمل على بلوغ هدف تخصيص تمويل بنسبة 15 في المائة للبرامج الجنسانية. وإنني أدعو المجالس التنفيذية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها إلى النظر في هذه المسألة في مناقشاتها المقبلة. وأنا أشجع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، على العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
	30 - وفي ما يتعلق بأهداف الحوكمة وترقية النساء المعينات والمنتخبات في المؤسسات العامة، اعتُمدت قوانين انتخابية مرتكزة إلى العمل الإيجابي في كل من تيمور - ليشتي وكوسوفو وهايتي في عام 2011 بدعم من الأمم المتحدة(). كما دعمت الأمم المتحدة المناداة بسَن قانون لتحديد حصة للمرأة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون والصومال وليبريا وليبيا. وفي أيار/مايو 2012، أوعزت جهة تنسيق مسائل المساعدة الانتخابية بأن تعمم بشكل كامل جميع المساعدات الانتخابية المقدمة من الأمم المتحدة مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك آراء المنظمات النسائية، وإجراء تقييم دقيق للفوائد المحتملة من اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة. وفي مجال الحكم والإدارة العامة، يُظهِر استعراض أجري في الفترة 2010-2012 إحراز تقدم طفيف في زيادة وضع السياسات المراعية للمنظور الجنساني وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك، وبخاصة على المستوى دون الوطني. إنني أدعو الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة المختصة إلى تبادل المعلومات عن أساليب زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية، سواء في المناصب المنتخبة أو المعينة. ويمكن أن يشمل ذلك جملة أمور منها تبادل الخبرات وإسداء المشورة بشأن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، مع المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك السلطات الانتخابية.
	31 - وفي مجال سيادة القانون، بُذلت جهود كبيرة لتعزيز قدرات الأفرقة القطرية والبعثات على توثيق العنف الجنسي المتصل بالنزاعات وتقديم الدعم للجهات الوطنية الفاعلة في توفير الحماية وتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء فيما يخص هذه الجرائم. وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شملت جميع لجان التحقيق المعنية بسورية وكوت ديفوار وليبيا خبراء في الشؤون الجنسانية، وتلقت لجان تقصي الحقائق في كوت ديفوار وكينيا دعما لتعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء. وفي عام 2011، في مقديشو، تمكنت 204 نساء وأطفال، بدعم من البرنامج الإنمائي، من الحصول على المشورة القانونية بشأن مسائل العنف الجنسي والجنساني. وفي أكثر من 20 بلدا، دعمت الأمم المتحدة تقديم خدمات المساعدة القانونية. وينبغي أيضا للإجراءات القضائية أن تكفل المساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء لجميع فئات السكان في المسائل المدنية والإدارية، ولا سيما في الحصول على بطاقات الهوية، وشهادات الميلاد والوفاة، والمواطنة والميراث والحقوق المرتبطة بالأرض. ويجب أن تكون خدمات الدعم القانونــي للمرأة مكوّنا أساسيــا في استجابة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في مرحلة ما بعد النـزاع.
	32 - وتعمل الأمم المتحدة على صياغة الحد الأدنى من المعايير الواجب توفرها لتكون آليات العدالة الانتقالية مراعية للاعتبارات الجنسانية، وإنني أحث الدول الأعضاء على استخدامها على مسار تحقيق التقدم. وتعمل أيضا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على صياغة مبادئ توجيهية بشأن التعويضات الواجب تقديمها لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات. وإنني أحث الدول الأعضاء على تعزيز أمن المرأة وإمكانية لجوئها إلى القضاء بوسائل منها برامج التعويضات، وربطها مع جهود التنمية المبذولة حاليا لكفالة آثار مستدامة.
	33 - ومن الضروري الالتزام بقدر أكبر من المنهجية لدى معالجة مسألة مشاركة المرأة في الإنعاش الاقتصادي وتقديم الخدمات في حالات ما بعد النزاع. وأُحرز بعض التقدم في تطبيق مبدأ الالتزام بهامش من التوازن بين الجنسين في الوظائف المؤقتة التي تدعمها الأمم المتحدة، بهدف كفالة عدم استفادة أي من الجنسين من نسبة تزيد على 60 في المائة من أيام العمل. وتراوحت نسبة النساء اللواتي استفدن من برامج العمالة المؤقتة في أوغندا وبوروندي وميانمار وهايتي بين 36 و 60 في المائة. ودعم البرنامج الإنمائي المحاربات السابقات والنساء المرتبطــات بالحركات المسلحــة فـــي عمليات التسريح ونـــزع السلاح وإعــادة الإدماج في 15 بلداً، ويمثل ذلك ثلث عبء العمل في عام 2011. وفي ليبريا، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدريب وتوظيف النساء في المناطق الريفية بوصفهن عاملات يسهمن في توسيع نطاق تقديم الخدمات المالية. ويجب أن تصبح هذه الممارسات السليمة القاعدة المطبقة في كل مكان فـــي المجتمع الدولي. وفيما يتعلق ببرامج التنمية والهياكل الأساسيـــة، التي كثيرا ما تجتذب معظم التمويل في أعقاب النزاعات، فإن وسائل الإبلاغ الحالية غير كافية لتقييم أثرها على المرأة إذ لا يجوز افتراض أن جميع أفراد المجتمع يستفيدون منها بصورة متساوية. فضلا عن ذلك، لم تضع الأمم المتحدة بعد نهجا منتظما لدعم نظام يراعي العوامل الجنسانية في منح الحقوق المرتبطة بالأراضي وتسوية المنازعات المتعلقة بها. ويتصدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع الشركاء الآخرين المعنيين، لمعالجة هذه الفجوات عن طريق التعاون بهدف التوصل إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الانتعاش الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين الإبلاغ المنتظم ودعم القدرات الوطنية على توظيف النساء بصفة عاملات يساهمن في توسيع نطاق المعارف الزراعية وبصفة مقدمات خدمات أخرى يمارسن مهامهن على الخطوط الأمامية.
	ثالثا - الاتجاهات ذات الأولوية من أجل بناء السلام
	34 - على النحو المشار إليه آنفا، أبرزت الخبرة التي اكتسبتها الأمم المتحدة أهمية إضفاء الشمولية، وبناء المؤسسات، والدعم الدولي المستمر، لمنع الوقوع من جديد في دائرة العنف، ودعم البلدان في بناء السلام المستدام. وثمة اعتراف دولي متزايد بالصلات القائمة بين هذه المجالات، حسبما ورد أيضا في تقرير عام 2011 عن التنمية في العالم. وتحظى هذه المجالات أيضا بتأييد البلدان نفسها التي بدأت بالخروج من النزاعات. واتفقت مجموعة الدول السبع الضعيفة على خمسة أهداف لبناء السلام وبناء الدولة - السياسات الشاملة، والأمن، والعدالة، والأسس الاقتصادية والإيرادات، والخدمات - سيُسترشَد بها في تبيّن الأولويات المحددة لكل من البلدان الأعضاء فيها. وحظيت هذه الأهداف بتأييد مجموعة الدول السبع الضعيفة ومجموعة كبيرة من الشركاء في التنمية، بما في ذلك فريق الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، من خلال الحوار الدولي بشأن بناء السلام وبناء الدول، والمنتدى الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة، الذي عُقد في بوسان، جمهورية كوريا.
	الشمولية

	35 - يقتضي بناء السلام مشاركة مبكرة من قطاع عريض من المجتمع. ومع أن التسويات السياسية الشاملة لجميع الأطراف قد تستغرق وقتا أطول للتفاوض، فإنها أكثر استدامة. فالعملية الشاملة للجميع تعزز الثقة بين الأطراف المشاركة بأن أهدافها الأساسية يمكن أن تتحقق عن طريق التفاوض بدلا من اتباع طريق العنف. ويرجح أن تكون تلك العملية أقدر على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وأن تزيد شرعية وملكية التسوية السياسية. وتشير الشمولية في هذا الصدد إلى نطاق وطريقة تمثيل وسماع ودمج آراء واحتياجات أطراف النـزاع وغيرهم من الجهات صاحبة المصلحة في عملية السلام. وينبغي في التسويات، حتى في تلك التي تبرم في البدء لغرض محدود مثل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أن تتوسع تدريجيا لتمكين مشاركة قطاع أوسع من المواطنين. ومع أن الشمولية قد لا تعني بالضرورة أن جميع أصحاب المصلحة سيشاركون مشاركة مباشرة في المفاوضات الرسمية، فإن العملية الشاملة تتجاوز تمثيل أطراف النزاع عبر تيسير تفاعلها مع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة واستحداث آليات تسمح بإدراج منظورات مختلفة في العملية، بما في ذلك منظور المجموعات النسائية. وينبغي أيضا أن تيسر التسويات السياسية تنمية القدرات المحلية والوطنية لحل المنازعات بالوسائل السلمية.
	36 - ويؤدي الإقصاء السياسي أو الاقتصادي، وحالات عدم المساواة الأفقي، والتمييز إلى تقويض السلام المستدام. وبغية النجاح، يجب على عملية بناء السلام أن تكون عملية تحويلية وأن توجد حيّزا لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة - تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ممثلي المرأة، والشباب، والضحايا، والمجتمعات المحلية المهمشة؛ وزعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين؛ والجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ واللاجئين والمشردين داخليا - لكي تشارك في عملية صنع القرار العام المتعلق بجميع جوانب الحوكمة والانتعاش بعد انتهاء النـزاع. وتؤدي المشاركة والحوار إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والملكية الوطنية، وحشد الموارد والمعارف الموجودة في المجتمعات التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع من أجل بناء السلام.
	37 - ويمثل بناء السلام الشامل للجميع استثمارا فعالا. وقد أظهرت الدراسات أن المشاركة الاجتماعية الفعالة تردع الفساد وتجعل نظم الإدارة العامة أكثر شفافية وتقديم الخدمات أكثر فعالية. وتبرز البيانات المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي الأثر الإيجابي لمشاركة المرأة على النمو الوطني ورفاه الأسرة. ويتبيّن من عمل اليونيسيف في مجال الخدمات الاجتماعية العادلة ودراسات الحالات الإفرادية التي أجراها برنامج الأغذية العالمي بشأن المساعدة الغذائية أن منح الأولوية للفئات الأكثر إقصاءً يمكن أن يؤدي إلى قدر أكبر من الانصهار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستقر. فعلى سبيل المثال، يبيّن النهج المبتكر لإزالة الألغام بمساعدة من المجتمعات المحلية في أفغانستان أن تطبيق الشمولية في الأعمال الجارية في قطاع إزالة الألغام يعزز الانتقال إلى الملكية الوطنية وإيجاد فرص العمل.
	38 - ويجب تطبيق الشمولية في جميع مراحل بناء السلام، من التحليل والتصميم والتخطيط إلى التنفيذ والرصد. وتتطلب الشمولية جهودا داعمة من منظومة الأمم المتحدة بوسائل منها تحديد أدوات ومنهجيات واستراتيجيات مصممة لإشراك مجموعات معينة من السكان. فعلى سبيل المثال، تقتضي المصالحة تمكين الضحايا ومرتكبي الاعتداءات والمجتمع في نطاقه الأوسع من اتخاذ قرار بشأن كيفية بلسمة الجروح التي سببها النزاع وإعادة إنشاء العلاقات في المجتمع وبالتالي الحد من مخاطر الوقوع في دائرة العنف من جديد. ويمكن أيضا أن تنطوي النُهُج الشاملة لبناء السلام على رصد توخي الإنصاف في تقديم الخدمات ومعالجة أوجه عدم المساواة وأنماط التمييز الهيكلية التي تقوض الانصهار الاجتماعي وتحد من حقوق المواطنة. وإنني أدعو كيانات الأمم المتحدة إلى أن تتأكد من أن استراتيجيات وبرامج بناء السلام تحدد في وقت مبكر العوامل التي تسهم في التهميش وأن تعالجها، وذلك بوسائل منها النظر في التحليلات والتوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لكيانات الأمم المتحدة والحكومات الوطنية أن تعمل على كفالة تقديم الخدمات على نحو يتسم بالإنصاف وعدم التمييز بوسائل منها رصد برامج الأمم المتحدة في البيئات المتنوعة اجتماعيا.
	39 - وتقتضي الشمولية أيضا إشراك الجهات الفاعلة التابعة للقطاع الخاص من أجل زيادة مساهماتها إلى أقصى حد ممكن في بناء السلام عن طريق توفير فرص العمل وتنمية المهارات، وكفالة التخفيف من أي آثار سلبية يمكن أن تنتج عن أنشطتها. وبدأت المبادرات التي تضم جهات عديدة من أصحاب المصلحة في التصدي لهذه الاحتياجات. ففي هايتي، على سبيل المثال، تعمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي مع القطاع الخاص لتدريب وتوجيه الشباب المعرضين للخطر من خلال برنامج للحد من العنف المجتمعي. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في توسيع نطاق تطبيق المعايير الناشئة لتأطير أنشطة الشركات في سياق بناء السلام وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، بوسائل منها التنسيق والتدريب والتمويل والإدماج في البرامج المحلية. وترد توصيات ذات صلة بهذا الأمر في تقريري المقدم إلى الجمعية العامة بشأن نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (A/HRC/21/21 و Corr.1)().
	40 - وتقتضي الحاجة أن تحدد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نقاط الدخول وفرص الإدماج والحوار الاجتماعي، بما في ذلك الاستثمارات الطويلة الأجل من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي. ويمكن أن يساعد إعطاء مؤشرات مبكرة بالالتزام بالشمول على بناء الثقة في العملية السياسية بين الجماعات المهمشة أو المستبعدة تاريخيا. فعلى سبيل المثال، في المفاوضات بشأن آلية التنفيذ المتعلقة باتفاق المرحلة الانتقالية في اليمن، الذي جرى التوصل إليه في عام 2011، اجتمع مستشاري الخاص بمجموعة واسعة من الجماعات المعارضة السياسية، والشباب، والنساء، وممثلي المجتمع المدني، وشجع على إدراج أولوياتهم في تلك الآلية. ومهدت جهوده الطريــق لمشاركتهم فــي مؤتمــر للحوار الوطنــي سيضع الأسس اللازمة للمراحل اللاحقة للعملية الانتقالية.
	41 - وإن الجمع بين العمل السريع والنهج الشامل يغري بتنظيم الحوار مع منظمات المجتمع المدني المشكلة رسميا والمنظمة جيدا. بيد أن الثقافات الأبوية والقائمة على الأمر والنهي، وضعف التعليم، والانقسامات العرقية والدينية العميقة، يمكن أن تقلص فرص إبراز دور المجموعات الأخرى فضلا عن إدراكها لجوانب عملية السلام وإمكانية المشاركة فيها. ويؤثر ذلك تأثيرا عميقا في مشاركة المرأة التي كثيرا ما تتعرض للاستبعاد لأسباب جنسانية وتعاني أحيانا من تساهل المجتمع كثيرا حيال انتهاك حقوقها، كما يؤثر على مشاركة الشباب. ويمكن أن تشمل الاستراتيجيات التصحيحية تدابير للتعويض عن القيود الزمنية والافتقار إلى الخبرة والمعرفة والقدرة على التنقل، وتقديم وثائق الهوية التي تيسر مشاركة المرأة في العمليات السياسية ومسيرات بناء السلام.
	42 - وينبغي لجميع الجهات صاحبة المصلحة، وعلى رأسها حكومات البلدان الخارجة من النـزاعات، تشجيع النهج الشامل من خلال إنشاء آليات للتمثيل السياسي والحوار القائم على المشاركة، وإعطاء إشارات بالالتزام بها، في أبكر مرحلة ممكنة من مراحل بناء السلام. وينبغي لكبار ممثليّ أن يدعوا لاتباع النهج الشامل للجميع، وأن ييسروا ذلك، مع إيلاء الاعتبار الواجب للعناصر الفاعلة السياسية الرئيسية، والتوازن الجنساني، والتنوع الاجتماعي. ويشمل ذلك الدعوة إلى الإفساح في المجال للفئات المهمشة للمشاركة في الحوار السياسي والتشاور مع جميع الجهات صاحبة المصلحة بطريقة منظمة ومنهجية، بما في ذلك الجماعات النسائية. كما أدعو ممثليّ إلى دعم التنوع في التعيينات في وظائف الرتب العليا، وكفالة إعلام الفئات الاجتماعية المختلفة بالمسائل المرتبطة بالعملية السلمية في الوقت المناسب.
	بناء المؤسسات

	43 - منذ وقت طويل، يُعدُّ وجود كل من الحكومة القادرة على أداء مهامها والمؤسسات السياسية ومؤسسات السوق والمؤسسات الاجتماعية، شرطا مسبقا لتمتع الدولة بثقة شعبها ومنع النـزاعات العنيفة. فالمؤسسات - التي يمكن تعريفها بصورة موسعة بأنها تمثل قواعد اللعبة بأنها المنظمات التي تحدد إطار تلك القواعد وتنفذها - توفر الحوافز والقيود التي تحدد شكل التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وفي الآونة الأخيرة، تعززت أهمية بناء المؤسسات بوصفها ركيزة أساسية للسلام المستدام، حيث أُشير إلى ذلك في تقرير عام 2011 عن التنمية في العالم، وفي التوجيهات التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى الجهات المانحة بشأن دعم بناء الدولة في حالات النـزاع والضعف. ومبادرة الأمم المتحدة لبناء القدرات المدنية موجهة أيضا نحو تعزيز الدعم لبناء المؤسسات في إطار من الملكية الوطنية في خمس من المجالات الرئيسية التي تشهد نقصا في القدرات().
	44 - ويجب علينا أن نعزز المؤسسات القائمة لكفالة أن تكون ديمقراطية وخاضعة للمساءلة وملتزمة بالمعايير المهنية وأن نسمح لهذه المؤسسات بالتطور بالوتيرة التي تناسبها لكي تستطيع، بعد اكتساب درجة معينة من الخبرة، دعم جهود بناء المؤسسات على مدى عقود. ويمكن للمعونة الدولية أن تيسر تطوير المؤسسات الوطنية، ولكن ذلك لن يتحقق إلا إذا كانت مراعية بدرجة كبيرة للديناميات السياسية والاجتماعية المتغيرة. ويجب على المجتمع الدولي التوصل إلى فهم أفضل لطريقة اتخاذ القرارات على الصعيد المحلي، ومكان وجود عناصر التغيير الفاعلة، وما هي السبل التي يمكن عبرها تقديم دعم إيجابي لها. بيد أن توفير الدعم المؤسسي وتنمية القدرات ليس حلا يمكن تحقيقه بسرعة. فالسعي إلى تطبيق الإصلاحات بسرعة وبدون تكريسها كملكية وطنية، أو تطبيقها قبل الأوان على يد سلطات تفتقر إلى الشرعية، يمكن أن يؤدي إلى نتائج ضارة. غير أن ترك هامش كاف من الوقت يسمح ببزوغ حلول سياساتية طويلة الأمد ينبغي ألا يعرقل العمل الفوري اللازم لمعاودة الاضطلاع بالمهام الأساسية وتحقيق فوائد السلام. فوجود دفق مستمر من النتائج أمر لازم لتعزيز الثقة في المؤسسات. وإنني أحث الحكومات وشركاءها الدوليين على أن يضبطوا وتيرة برامج الإصلاح المؤسسي ويحددوا مراحلها ويكيّفوها بعناية، مع تحقيق التوازن بين الدعم الطويل الأجل لبناء المؤسسات والحاجة إلى تحقيق نتائج مبكرة وملموسة من خلال إعادة تفعيل المهام الحكومية الأساسية وتقديم الخدمات.
	45 - وبناء المؤسسات في البيئات الهشة والمتضررة من النـزاعات مهمة صعبة، وسجل سوابق الدعم الدولي في هذا المجال يُظهر نتائج متباينة. ففي كثير من الحالات، أفضى العمل بشكل غير منسق وقصير الأجل إلى تقويض النجاح. فلقد أدى الخروج المبكر لبعثة الأمم المتحدة للإدارة الانتقالية من تيمور - ليشتي، والتعاقب السريع لبعثتين أخريين تابعتين للأمم المتحدة كُلفت كل منهما بولاية أضيق نطاقا من سابقتها (بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية ومكتب الأمم المتحدة في تيمور - ليشتي)، إلى انقطاع في كل من تناقل الخبرات والاستثمار في دعم المؤسسات الوطنية الناشئة. ولقد شهد التخطيط الجاري حاليا للمرحلة الانتقالية للبعثة في تيمور - ليشتي مشاركة منسقة بين حكومة تيمور - ليشتي، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، وفريق الأمم المتحدة القطري، على مدى السنتين الماضيتين. وثمة خطة انتقالية مشتركة تبيّن بالتفصيل كيف أن عمل البعثة سيُنجز بحلول كانون الأول/ديسمبر 2012 أو أنه سيسلم بعد ذلك إلى شركاء.
	46 - وتقوض النـزاعات العنيفة نوعية المهام الحكومية والخدمات الأساسية، وكميتها واتساقها وذلك تحديدا في وقت أحوج ما يكون فيه المواطنون إليها. والعمل مع الشركاء في وقــت مبكــر قـــدر الإمكان لإنشــاء أو إعـــادة إنشــاء آليات قادرة على العمل في البلد أمر ذو أهمية حاسمة للنجاح في الانتقال من مرحلة النـزاع، وخفض قوام البعثات. وتشمل هذه الآليات المنظومات الإدارية والمالية الأساسية للإدارة العامة، فضلا عن الخدمات الاجتماعية، التي بدونها لا تستطيع الحكومات الوطنية قيادة جهود الإنعاش وتلبية احتياجات السكان. كما تشمل صياغة السياسات والإدارة المالية العامة، ولا سيما التخطيط والميزانيات والإنفاق؛ وحسن القيادة من مركز الحكومة، الذي هو أمر بالغ الأهمية للدفع نحو تحقيق التغيير وكفالة الاتساق؛ وإدارة الخدمة المدنية، التي تستتبع وجود الموظفين الإداريين الرئيسيين، وحصولهم على أجورهم بانتظام، وتقيدهم بالتعليمات والإجراءات؛ والإدارة المحلية، التي هي المستوى الذي تتعامل فيه الدولة بصورة متكررة ومباشرة في أغلب الأحيان مع سكانها؛ وتنسيق المعونة، الذي يغطي في العديد من سياقات ما بعد النزاع جزءا رئيسيا من الميزانية. كما أن تحسين نظم الخدمات الحكومية الأخرى، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة وإدارة الموارد الطبيعية أمر بالغ الأهمية.
	47 - يمكن للتعلم من تجارب البلدان الأخرى التي مرت بعمليات انتقال مماثلة من نزاع أو أزمة أن يساعد السلطات الوطنية على أن تقرر أفضل ما يناسب احتياجاتها من نُـهج بناء المؤسسات. وقد أنشأت مبادرة القدرات المدنية برنامجا على الإنترنت (CAPMATCH)، يربط بين طالبي الخبرة أو التجربة ومقدميهما المحتملين، بما يعزز على وجه الخصوص التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
	48 - ويمكن للإدارة العامة والخدمات الاجتماعية المقدمة على نحو متسم بالمساءلة والإنصاف أن تصحح المظالم وتوفر وسيلة للدولة لإعادة بناء شرعيتها. وتدعم الأمم المتحدة النداءات الموجهة في الاتفاق الجديد الهادفة إلى تحديد تدابير الرقابة والمساءلة اللازمة لتعزيز الثقة في الأنظمة القطرية. ومع ذلك، ينبغي أن يشمل هذا الدعم التركيز على ضمان أن تلبي تلك الأنظمة أيضا احتياجات وحقوق السكان المعنيين، بدلا من أن تخدم فقط المهام التأسيسية للدولة أو أن تركز حصرا على المساءلة المالية. وأحث جميع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة استخدام الأنظمة القطرية التي توفر الآليات الملائمة للمساءلة والرقابة عند تقديم الدعم إلى البلدان في مرحلة ما بعد النزاع، وزيادة الاستثمار في تعزيز قدرة هذه الأنظمة.
	49 - وعندما يؤدي النزاع إلى تدهور المهام الأساسية للدولة، غالبا ما تضطلع المنظمات المحلية والجهات الفاعلة من غير الدول والمؤسسات غير الرسمية غالبا ما يكون لها دور أساسي في توفير الأمن وتقديم الخدمات وبناء الثقة. ومن شأن المؤسسات غير الرسمية، التي تشمل القواعد الاجتماعية المشتركة التي يتم إنشاؤها والإبلاغ عنها وإنفاذها خارج القنوات الرسمية، أن تكون قادرة على التكيف بشكل ملحوظ أثناء أو بعد الأزمات، ويمكن أن تعمل إلى جانب المؤسسات الرسمية، بل وأن تكون أكثر تأثيرا منها. وفي بيئات كثيرة، يمكن أن يؤدي غياب التقاليد الديمقراطية، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو المحلي، إلى أن خضوع المؤسسات الرسمية جهة واحدة أو فريق واحد. وفي كثير من الأحيان يُـهمل بناء المؤسسات غير الرسمية في المرحلة التي تعقب انتهاء النزاع مباشرة، ومع ذلك فإن المجتمعات المحلية يمكنها في هذا المستوى إدارة النزاعات على نحو أكثر فعالية وبلوغ منع النزاعات حد العنف. وفي الوقت نفسه، قد تجسد المؤسسات غير الرسمية أوجه التفاوت الاجتماعي داخل المجتمعات، بل قد ترسخها، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والفئات المهمشة على الصعيد المحلي. ولذلك يجب أن يبدأ دعم المؤسسات غير الرسمية بتحليل دقيق لمصادر شرعيتها وهياكلها وممارساتها، ويجب أن يشمل، عند الاقتضاء، تدابير ترمي إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان الأساسية واحترامها.
	50 - ويمكن للأمم المتحدة أن تضطلع بدور حاسم في دعم المؤسسات غير الرسمية وصلاتها بالمؤسسات الرسمية. ويعني ذلك الاستثمار في المؤسسات غير الرسمية مثل مجالس السلام المحلية، والآليات التقليدية لتسوية المنازعات والحماية الاجتماعية، وشبكات التعليم النظامي الرسمي، إلى جانب المؤسسات الرسمية مثل الإدارات العامة والبرلمانات والمدارس. ويستلزم ذلك أيضا تعزيز التعاطي بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ولا سيما في المناطق الريفية أو المناطق التي كانت معزولة بسبب النزاع الذي طال أمده. وينبغي للأمم المتحدة ألا تركز دعمها لأولويات بناء المؤسسات الوطنية على تعزيز المؤسسات الرسمية فحسب، بل أيضا على تعزيز تعاطيها مع المؤسسات الرسمية التي تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما عندما تكون تلك المؤسسات بمثابة جهات رئيسية مقدمة للخدمات أو وسائل لحل الخلافات ونزع فتيل النزاعات العنيفة.
	51 - وأرحب بالأعمال التي جرت في الآونة الأخيرة لتعزيز فهم أعمق للأطر والشراكات اللازمة لتحسين الدعم المقدم لعمليات بناء المؤسسات. ويمثل إنشاء أفرقة دعم الأقضية في ليبريا، التي اشترك في تنسيقها مكتب المنسق المقيم وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نموذجا للممارسة الجيدة. بيد أن التفاعل الأوثق على صعيد منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما بين بعثات الأمم المتحدة والأفرقة القطرية، يعد شرطا مسبقا للدعم الفعال لبناء المؤسسات بعد انتهاء النزاع. وأدعو كيانات الأمم المتحدة لاتباع نهج شامل في بناء المؤسسات. وتحقيقا لهذه الغاية، أحث البعثات والأفرقة القطرية على إقامة شراكات فعالة تقوم على توزيع واضح للعمل يعكس المزايا النسبية لكل منها.
	الدعم الدولي المطرد والمساءلة المتبادلة

	52 - تتطلب المحافظة على التحالفات المحلية من أجل السلام وتوسيع نطاقها، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، دعما دوليا سياسيا وماليا مطردا. وقد ساعدت الهيئات الحكومية الدولية، بما فيها مجلس الأمن ولجنة بناء السلام وممثليَّ، على ضمان إيلاء اهتمام سياسي بالغ للبلدان أثناء تخفيض حجم بعثات حفظ السلام وبعده. ولكن كثيرا ما كان يُفتقر إلى الدعم المالي المتناسب مع ذلك، مما يؤدي إلى حالة من انعدام اليقين وعدم إمكانية التنبؤ فيما يخص تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لبناء السلام والتنمية. ويتبين من تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي() أنه بينما زادت مساعدات التنمية الخارجية للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات في عام 2010، فقد خصص 34 في المائة منها لبلدين فقط، في حين واجهت بلدان أخرى مثل بوروندي وغينيا وكوت ديفوار وليبريا انخفاضا أو تقلبا في مستويات المعونة.
	53 - ومن شأن ظهور حالات نزاع جديدة ومناخ عالمي متسم بالتقشف المالي أن يؤثر حتما على مستويات الاهتمام والمساعدة المقدمة إلى البلدان الخارجة من النزاع منذ فترة أطول. وهناك عقبات أخرى مهمة، تتمثل في استمرار انعدام الثقة بين البلدان الخارجة من النزاعات وشركائها، وما يسميه تقرير التنمية في العالم 2011 ”معضلة المساءلة المزدوجة“ - أي أن تكون الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية مسؤولة بالدرجة الأولى أمام أعضائها ومساهميها المحليين، وبالدرجة الثانية فحسب أمام نظرائها أو مواطني الدول المستفيدة. وفي الممارسة العملية، يعني هذا في كثير من الأحيان أن الجهات المانحة والوكالات الدولية تحجم عن تحمل ما تعتبره استثمارات عالية المخاطر، بما في ذلك استخدام الميزانيات الوطنية والأنظمة القطرية لتقديم المساعدة.
	54 - وراج مفهوم المساءلة المتبادلة كوسيلة لخلق شراكة أكثر توازنا بين الجهات المانحة والحكومات المستفيدة. وتساعد المساءلة المتبادلة على ضمان أن يكمِّـل المجتمع الدولي الخطط والأولويات الوطنية ويدعمها، كما أنها توفر أساسا قويا للحفاظ على دعم دولي يمكن التنبؤ به. وهي تعزز أيضا المزيد من شمولية بناء السلام وملكيته، لأنها تراعي أن الأنظمة المحلية للمساءلة تبني العقد الاجتماعي وتوسع نطاق الملكية الوطنية.
	55 - ويَـلقى هذا المفهوم تأييدا واسع النطاق من العمليات الحكومية الدولية التي تضطلع بها الأمم المتحدة. وقد أقرت الجمعية العامة بأن الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية تتطلب مساءلة متبادلة (القرار A/65/L.1، الفقرة 78 (ج)). وقد أسَـست لجنة بناء السلام، منذ البداية، مشاركتها القطرية على المساءلة المتبادلة، إذ حددت الالتزامات المتبادلة للجنة والبلدان المعنية، فضلا عن عملية استعراضات دورية، في أدوات المشاركة التي تستخدمها.
	56 - وهناك مسألة متكررة في ضمان المساءلة المتبادلة هي عدم وجود بيانات كافية عن المساعدات تتيح اتخاذ القرارات والتنسيق وتحديد الأولويات على أسس مستنيرة. كما أن نقص البيانات، ولا سيما التوقعات عن تدفقات المعونة في المستقبل، يحول دون اضطلاع البلدان الخارجة من النزاعات بالتخطيط الواقعي للأجل المتوسط إلى الطويل. ويقوم مكتب دعم بناء السلام حاليا بتنفيذ مشروع يموله الاتحاد الأوروبي ويسعى إلى تحسين تقديم التقارير عن المساعدة في بناء السلام في ليبريا. وعلى الصعيد العالمي، فإن المبادرة الدولية لشفافية المعونة هي العملية التي تتمتع بأكبر إمكانية لدمج جمع البيانات ذات الصلة ببناء السلام ونشرها فوريا بحيث تعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة.
	57 - وفي عدد من البلدان الخارجة من نزاعات، شكلت المساءلة المتبادلة أساسا للمواثيق الانتقالية، التي اتفقت من خلالها الحكومات وشركاؤها على الأولويات الأكثر إلحاحا في بناء السلام بعد انتهاء النزاع، وحددت المصادر والأدوات لتمويل تنفيذها. وكانت النتائج التي تحققت حتى الآن متباينة()، ولكن الدروس المستفادة نتيجة لذلك أفادت النُـهُـج الحديثة في وضع المواثيق. ومقارنة مع ميثاق أفغانستان لعام 2006، يتضمن إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة الذي اختتم أعماله مؤخرا مجموعة أكثر تركيزا من الأهداف مصممة بحيث تناسب السياق القطري، وكذلك معايير صعبة طموحة من الناحية السياسية ولكنها محددة وقابلة للتحقيق. وهو أيضا أكثر تحديدا فيما يتعلق بالشركاء الدوليين، إذ يُـلزمهم بالمحافظة على تقديم الدعم بمستوياته الحالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبمواءمة 80 في المائة من المعونة مع الأولويات الوطنية، وتوجيه ما لا يقل عن 50 في المائة من المساعدات من خلال الميزانية الوطنية.
	58 - وبالرغم من الصعوبات المرتبطة بتنفيذ المواثيق الانتقالية، فإنها تضطلع بدور حاسم في تفعيل المساءلة المتبادلة. وتوفر المواثيق ركيزة تفاوضية قوية للبلدان الخارجة من النزاع، وتعزز شرعيتها محليا ودوليا، وإذا ما نفذت بنجاح، فيمكن أن توفر أساسا لتحسين الثقة وتعميق الشراكة. وأشجع الدول الأعضاء على دعم تطوير واستخدام المواثيق الانتقالية، مع الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها، والمساءلة المتبادلة، في بيئات ما بعد النزاع. وسيعمل الوجود القطري للأمم المتحدة مع النظراء الوطنيين للمساعدة على ضمان وضع وتنفيذ هذه المواثيق من خلال عمليات شاملة وتشاركية.
	59 - وبالنسبة إلى المؤسسات والبلدان الشريكة، فإن تنفيذ المواثيق الانتقالية ينطوي على قدر أكبر من الاستعداد لتحمل المخاطر. وتعتمد دوافع القيام بذلك على الموازنة بين مخاطر العمل (التي تشمل التعامل مع مؤسسات ضعيفة، والاستثمار فيها) مقارنة بالمخاطر المرتبطة بالتقاعس عن العمل (التي تشمل عدم بناء المؤسسات للأجل الطويل، وعدم دعم العقد الاجتماعي، ويحتمل أن تشمل أيضا العودة إلى العنف). وقد جرى التأكيد مرارا على ضرورة العمل المشترك المتسق، وبالتالي تقاسم المخاطر(). وفي الآونة الأخيرة، اقترح تقرير التنمية في العالم لعام 2011 عددا من الاستراتيجيات لإدارة المخاطر في بيئات ما بعد النزاع، من بينها استخدام مراقبين مستقلين للتدقيق في المشتريات والنفقات، وربط الإفراج عن الأموال بإجراء مراجعة خارجية للحسابات، وإشراك وكالات مالية خارجية للإدارة والمشتريات، وتطبيق برامج ”ذات مفتاح مزدوج“ توقع فيها كل من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية على المعاملات العالية المخاطر، وتوفير دعم ”عيني“ للميزانية الوطنية من خلال أنظمة التمويل والشراء الخاصة بالجهات المانحة. وثمة استراتيجية أخرى لإدارة المخاطر هي استخدام الأموال المشتركة، مثل صندوق بناء السلام والصناديق العالمية الأخرى لبناء السلام، إلى جانب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين الخاصة بكل بلد. وأشجع جميع أصحاب المصلحة على كفالة إجراء تقييمات سليمة وتحليل سليم للمخاطر في بيئات ما بعد النزاع، ووضع نُـهُـج مشتركة لإدارة المخاطر كلما أمكن. كما أشجع الدول الأعضاء، والجهات المانحة على وجه الخصوص، على تنفيذ نُـهُـج تتحمل المخاطر، مع التسليم بأن مخاطر التقاعس قد تفوق المخاطر المرتبطة بالعمل.
	60 - ويعد تقديم الدعم الدولي المطرد لبناء السلام عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الخارجة من النزاعات. وتعد الفجوة في أداء الأهداف الإنمائية للألفية بين البلدان المتضررة من النزاعات وغيرها من البلدان النامية فجوة كبيرة وآخذة بالاتساع. وسيتولى النظر في هذه المسائل الفريق الرفيع المستوى الذي عينتُـه لتقديم المشورة بشأن خطة التنمية العالمي فيما بعد عام 2015، وهي تستحق الاهتمام أيضا من الدول الأعضاء في وقت مبكر. وقد أشارت الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن البلدان التي تشهد حالات نزاع تحتاج إلى اهتمام خاص في تحقيق التنمية المستدامة. وجرى الإقرار أيضا بأن التنمية المستدامة تتطلب تطبيق الحكم الرشيد وسيادة القانون، إلى جانب وجود مؤسسات فعالة وشفافة وديمقراطية وخاضعة للمساءلة. وهذا الاعتراف من جانب الدول الأعضاء يعزز الحجة المؤيدة لإدراج هذه المسائل في خطة التنمية لما بعد عام 2015، بهدف خلق البيئة المؤاتية والأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق مجموعة أوسع نطاقا من الأهداف الإنمائية. وأهيب بالدول الأعضاء أن تبني على التزاماتها على النحو المبين في إعلان الألفية والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأن تدعم إدراج اعتبارات بناء السلام المتعلقة بالسياسة الشاملة والأمن والعدل والأسس الاقتصادية والإيرادات والخدمات، ضمن خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	رابعا - الخلاصة
	61 - يوجز هذا التقرير التقدم المحرز منذ عام 2010 في تعزيز الجهود المبذولة لبناء سلام دائم في البلدان الخارجة من النزاع. وقد حققت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا مزيدا من الاتساق والفعالية والمساءلة الداخلية في أنشطة بناء السلام التي اضطلعت بها. 
	62 - ولكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتعزيز تنفيذ الخطة التي أتَّـبِـعها. ويساورني القلق إزاء بطء وتيرة التقدم المحرز في تحقيق أهداف خطة عمل النقاط السبع لبناء السلام على نحو مراعٍ للمنظور الجنساني، وأحث جميع أصحاب المصلحة على ضمان المشاركة الفعالة للمرأة على نحو منتظم في جميع جوانب بناء السلام. ولتحقيق مزيد من التقدم في جهودنا الجماعية لبناء السلام، أدعو كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير. ويجب علينا، قبل كل شيء، زيادة التركيز على اتباع نهج شامل لبناء السلام، يسهِّـل الملكية الوطنية الواسعة النطاق للسلام الدائم. وأود أيضا أن أشدد على بناء السلام من خلال بناء المؤسسات، وذلك بإعطاء الأولوية لتطوير المهام الحكومية الأساسية في المجال الإداري وتقديم الخدمات. وأخيرا، أناشد البلدان الخارجة من النزاع والشركاء الدوليين مواصلة تدعيم وتعزيز الشراكة بينهم من خلال المساءلة المتبادلة من أجل تحقيق النتائج. وللمضي قدما، فإنني على استعداد لأن أقدم مزيدا من التقارير عن التأثيرات والخبرات في هذه المجالات البالغة الأهمية من أجل إحلال السلام الدائم ومنع نشوب النزاعات.

