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جملس األمن
السنة التاسعة والستون

رســالة مخر ــة  8كــانون األوليسيســم  9102موجّهــة ا األمــع العــام مــن
املمثل الدائم ملصر لدى األمم املتحدة
جتدون مرفقا طيّ ه التقرير اخلتـام للقـة عمـل القـابرة باـون اجلوانـي اة ليميـة لبنـاء
السالم :حتديد الثغرات والتحديات والفرص املتاحة (انظر املرفق).
و د نظّمـ حلقـة العمـل و يـوم  92و  92تاـرين الثـانينوفم  9102وزارة
اخلارجية املصرية بالتعـاون مـم مبتـي سعـم بنـاء السـالم ومركـ القـابرة اة ليمـ للتـدريي
علــع عمليــات تســوية املنازعــات وحفــأ الســالم و فريقيــا ــدي تقــد منظــور فريق ـ
باـــون اجلوانـــي اة ليميـــة لبنـــاء الســـالم اســـتناسا ا جتـــارمل امحتـــاس األفريقــ واملنظمـــات
سون اة ليميـة وفــراسى البلــدان األفريقيـة ويلــل سهيــدا لالسـتعراع املقبــل و عـام 9102
هليبل بناء السالم.
و رجــو نتنــا تعمــيم نــر بـ و الرســالة والتقريــر اخلتــام كوميقــة مــن ومــائق اجلمعيــة
العامة و طار البند  92من جدول األعمال ومن ومائق جملس األمن.
(توقيع) عمرو بوالعطا
املمثل الدائم

)14-67031 (A

191214

**1467031

221214

A/69/654
S/2014/882

مرفــق الرســالة املخر ــة  8كــانون األوليسيســم  9102املوجّهــة ا األمــع
العام من املمثل الدائم ملصر لدى األمم املتحدة
التقرير اخلتام
حلقة عمل القابرة
اجلواني اة ليمية لبناء السالم :حتديد الثغرات والتحديات والفرص املتاحة
 92و  92تارين الثانينوفم 9102
معلومات ساسية
 - 0نظم ـ وزارة اخلارجيــة املص ـرية ومرك ـ القــابرة اة ليم ـ للتــدريي علــع عمليــات
تسوية املنازعـات وحفـأ السـالم و فريقيـا ومبتـي األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم حلقـة
عمل و القابرة و يوم  92و  92تارين الثـانينوفم عـن موعـو ”اجلوانـي اة ليميـة
لبناء السالم :حتديد الثغرات والتحديات والفـرص املتاحـة“ .و ـد نظظّمـ حلقـة العمـل لتقـدّم
منظــورا فريقيــا باــون اجلوانــي اة ليميــة لبنــاء الســالم ويلــل بغيــة تــوف ســهام موعــوع
و امستعراع املقبل و عام  9102هليبل األمم املتحدة لبناء السالم.
 - 9و ــد اســتندت حلقــة العمــل ا جتــارمل امحتــاس األفريق ـ واملنظمــات سون اة ليميــة
وفراسى البلدان األفريقية واألمم املتحدة والبنـل الـدوو ومصـري التنميـة األفريقـ وكـ لل
آلراء كبار العلمـاء والبـاحثع األفار ـة والـدوليع .كمـا اسـتفاست حلقـة العمـل مـن ماـاركة
رئــيس جلنــة األمــم املتحــدة لبنــاء الســالم ورئيســ تاــبيلة بورونــد و هوريــة فريقيــا
الوســطع و اللجنــة ونــثلع رفيع ـ املســتوى للبلــدان األفريقيــة املدرجــة و جــدول عمــال
اللجنة ولبومة اليابان وبرنامج األمم املتحدة اةمنائ .
مالحظات عامة
 - ٣رحي املاـاركون بتنظـيم حلقـة عمـل القـابرة و الو ـ املناسـي مـم مراعـاة عـدس
من العمليات املتوازية والة يظع ّز بعضها بعضا و الو نفسه وم سيما ما يل :
• استعراع بيبل األمم املتحدة لبناء السالم و عام 9102؛
• استعراع عمليات حفأ السالم الصاسر به تبليف من األمع العام لألمم املتحدة؛
•
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• العمل اجلار و وعم جـدول عمـال امحتـاس األفريقـ حـع عـام  ”( 910٣فريقيـا
الة نصبو ليها“).
 - 2و د ُبرز و ب ا الصدس الترابط بع األمن والتنمية كعنصر حمور و يـم اجلهـوس
الدوليـــة واة ليميـــة وسون اة ليميـــة الراميـــة ا اســـتدامة الســـالم .و ـــد ـــا العديـــد مـــن
املااركع فهمهم لـ ”بناء السالم“ و بـ ا السـيا  .وو ظـل تعـدس اجلهـات الفاعلـة والطـابم
املعقــد لتحــديات مــا بعــد الــحا فقــد رحــي املاــاركون بتركيـ حلقــة العمــل علــع األبعــاس
اة ليميـــة و مســـولة ) ( :الفـــاا علـــع مصـــدا ية العمليـــات السياســـية؛ (مل) وسعـــم بنـــاء
مخسسات وطنية ابلة للبقاء .وشدس العديد من املااركع علع عرورة امـة شـراكات فعالـة
مـــن جـــل عـــمان سراإل اجلهـــوس اة ليميـــة الـــة تصـــي و بــ ين اهلـــدفع البـــالغ األمهيـــة
مــن بــداي بنــاء الســالم عــمن عنا ــر التاطــيط لعمليــات األمــم املتحــدة للســالم ووميا ــا
وعــمن اةجــراءات الــة تتا ـ با ســائر اجلهــات الفاعلــة الثنائيــة واملتعــدسة األطــراي العاملــة
و جمال بناء السالم.
 - 2وجـرى التوكيـد مـرارا علـع مهيــة مواءمـة نظهـج األمـم املتحــدة لبنـاء السـالم مـم طــار
سياســات امحتــاس األفريقــ ةعــاسة اةعمــار والتنميــة بعــد انتــهاء الــحا ومبــاسرة التضــامن
األفريق  .غ ن العديد من املااركع شاروا ا التحديات الة تواجه طار سياسات عـاسة
اةعمار والتنمية ومباسرة التضامن األفريق باعتبارمها طارين للسياسات العامة غـ مـدعومع
بقدرات برناجمية .ونتيجة ل لل فقد جرى التاديد علع الدور ال ميبـن ن تخسيـه اللجـان
ام تصــاسية اة ليميــة و فريقيــا مــم التســليم مــا تواجهــه مــن يــوس حاليــة مــن حيـ التمويــل
واخل ات ال ناجمية احملدسة.
 - 0وفضال عن يلل ر عدّة مااركع بون امحتاس األفريق يتحمّـل مـا يتجـاوز طا تـه.
ويُكــر ن العديــد مــن التحــديات األمنيــة والطلبــات املتنافســة علــع اجلهــوس األفريقيــة و جمــاو
حفـــأ الســـالم والوســـاطة حتـــول سون عمـــال طـــار سياســـات عـــاسة اةعمـــار والتنميـــة
وسون حصول مباسرة التضامن األفريق علع ما يلـ م مـن ابتمـام سياسـ  .و كـد العديـد مـن
املاــاركع عــرورة مقابلــة اســتثمار فريقيــا و جهــوس األمــن وحتقيــق امســتقرار باســتثمار
و املاــاركة السياســية وام تصــاسية املســتمرة و األجــل الطويــل .وسعــا املاــاركون امحتــاس
األفريق ا عمان املت ام السياسـ مقترنـا بتع يـ الاـراكات وحتسـع امتسـا مـم األمـم
املتحدة وسائر اجلهات الفاعلة و جمال بناء السالم العامل .
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املنظورات العامة باون نظهج بناء السالم
تولّي زمام املبادرة
 - ٧كـــان تـــولّ زمـــام املبـــاسرة موعـــوعا ماـــتركا ركـ ـ عليـ ـه املاـــاركون واحملـــاورون
الرئيســيون تركيـ ا ا ــا طــوال فتــرة حلقــة العمــل .واتّفــق علــع ن تــولّ زمــام املبــاسرة علــع
الصعيد الوطين م ي ال مبد رئيسـيا تسـتند ليهـا العمليـات املتصـلة ببنـاء السـالم .ومـم يلـل
فقــد شــار ع ـدّة ماــاركع ا ن اراء اجلهــات الفاعلــة احملليــة والسياس ـية ومنظمــات امتمــم
املــدن وتطلعا ــا تــخس سورا حايــا و ــياغة رايــة تتســم باملصــدا ية وامســتدامة و البلــدان
املعنية ويلل و حع ن البومـات الوطنيـة ينبغـ ن تظـل بـ احملـاور الرئيسـ  .وستظسـهم
مشولية العملية السياسية و حتقيق سـالم مسـتدام وطويـل األمـد يقـوم علـع األ ـ برايـة كثـر
مشوم وعلع حتديد األولويات.
 - 8وو بيئة مـا بعـد الـحا املعقـدة حيـ تبـون امحتياجـات بائلـة واملـوارس شـحيحة
فإن مسولة حتديـد ”األولويـات“ وترتيـي مراحـل املاـاركة تبتسـ مهيـة ا ـة .و ـد يكـر
حد املـُنا اع الرئيسيع ن النهج ال تتبعه األمم املتحدة وسائر األطراي الفاعلة التنفي يـة
كــان يــرجا و الغالــي ّمــا كفــة األولويــات الــة تضــعها اجلهــات املا ــة (كســياسة القــانون
والدميقراطيـــة وحقـــو اةنســـان) و األولويـــات الـــة حتـــدسبا اجلهـــات الفاعلـــة الوطنيـــة
و السلطة والـة كـث ا مـا تبـون يات مصـاس سياسـية عـيقة .واتفـق البـث مـن املاـاركع
علــع ن ــة حاجــة ماســة ا اكــاي ــج يبــون ”حمــورو النــا “ لــدى حتديــد األولويــات و
حامت ما بعد انتهاء الحا .
 - 2واتفق عدّة مااركع علع ن الوار الاامل فيمـا بـع البومـة واألحـ امل السياسـية
وامتمم املدن واجلهـات الفاعلـة احملليـة مـر بـالي األمهيـة ـالل انتقـال بلـد مـا مـن الـحا ا
الســالم الــدائم وم ســيما منــاء املراحــل الرئيســية كــإجراء امنتاابــات ومراجعــة الدســتور
و فــا البعثــات الصــاسر ــا تبليــف مــن األمــم املتحــدة و روجهــا تــدر يا .ويعــد تطــوير
املخسســات ( و اآلليــات املخسســية) الــة تبــون ــاسرة علــع سارة ناــطة حتدي ـد األولويــات
والتــوترات احملتملــة الــة تناــو عــن تنفي ـ ــرائط طريــق وطنيــة وتــوف اخلــدمات األساســية
وي و توزيم املنافم وحف األناطة ام تصاسية بو حجر ال اوية و تولّ زمـام املبـاسرة .واتفـق
املااركون علـع ن الوعـم النـهائ و عمليـة بنـاء السـالم يتمثـل و ناـاء مخسسـات وطنيـة
وحمليــة ميبــن ن تبــون فعالــة و توجيــه و سارة مســار البلــد الطويــل األجــل ــومل الســالم
والتنمية امجتماعية  -ام تصاسية.
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الصلة بني السالم والتنمية
 - 01ن الصــلة بــع الســالم واألمــن والتنميــة ينبغـ ن تــدعم النــهج الاــامل الـ اك تــه
األمم املتحدة وم سـيما و ـو و ـدار وميـات عمليـات حفـأ السـالم املتعـدسة األبعـاس
واملتباملــة والبعثــات السياســية اخلا ــة .وشــدس املاــاركون علــع ن الاــراكات مــم امحتــاس
األفريقـ واللجــان ام تصــاسية اة ليميــة والبنــل الــدوو ومصــري التنميــة األفريقـ واجلهــات
املا ــة الثنائيــة ــي ــوغها و مراحــل مببــرة مــن مـداومت جملــس األمــن املــُفضية ا ناــر
تلل البعثات.
 - 00وجرى التوكيد مرارا علع سور التعاون فيما بع بلدان اجلنومل و جمال حفـأ السـالم
وحتقيـــق امســـتقرار و فريقيـــا .وســلّم عـــدة ماـــاركع باألمهيـــة املســـتمرة للتعـــاون الـــدوو
واملساعدة اةمنائية الريية مم التوكيد علع عرورة امـة شـراكات مبتبـرة فيمـا بـع البلـدان
األفريقية من جل تع ي التنمية املستدامة .وا ترح مظناِش رئيس ن تنظر فريقيـا علـع سـبيل
امســتعجال و ناــاء شــببة فريقيــة تظع ـ بالتجــارة وامســتثمار والتمويــل يبــون مــن شــو ا
ن تساعد علع وعـم منـويإل للتعـاون يقـوم علـع تـولّ زمـام املبـاسرة والتضـامن وعـدم فـرع
الاروط وحتقيق املنفعة املتباسلة.
 - 09و عافة ا يلل شدس املااركون علع عـرورة عـمان املواءمـة وامل يـد مـن التعـاون
فيما بع وكامت التنمية األفريقية من ـالل تنفيـ ـج متعـدس التاصصـات يظعطـ األولويـة
لتطوير القدرات من جل بناء املخسسات والتنمية ام تصاسية.
االتساق والتنسيق والشراكات
 - 0٣رغــم التســليم بالــدور املركـ الـ تضــطلم بــه اجلهــات الفاعلــة اة ليميــة و سعــم
العمليــات املتصــلة ببنــاء الســالم و ومــائق األمــم املتحــدة والسياســات الدوليــة فقــد اتفــق
املااركون علع ن الوا م العمل م يخيد ب ا السرس .ورظئ ن بناك حاجـة ا حتديـد األطـر
واآلليــات العمليــة والفعالــة الــة ستســاعد علــع سمــاإل منظــورات اجلهــات الفاعلــة اة ليميــة
ومصــالها وشــواغلها و كطــيط وتنفي ـ امســتراتيجيات الدوليــة لألمــن والتنميــة و البلــدان
اخلارجة من الحا .
 - 02كمــا كّــ د املاــاركون عــرورة اعتمــاس اســتراتيجيات ليميــة شــاملة فيمــا يتعلّــق
بالعنا ر الرئيسية الة ميبن ن تستادمها اجلهات الفاعلة الدولية و ـو وتنفيـ مـا تقدمـه
من سعم للسياسات وال امج .ويُكر نّه ـة حاجـة و بـ ا الصـدس ا ـو اسـتراتيجيات
متصلة باألمن بالنسبة للمرحلة الة تعقي انتهاء الحا مباشرة حي تتبامـل بـداي التنميـة
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امجتماعيــة  -ام تصــاسية الطويلــة األجــل واحملــدسة الســيا  .و ّــة حاجــة ا تع ي ـ اآلليــات
اة ليمية الة من شو ا التصد للتحديات األمنية ع الدوس ويلـل مـم ام تـران بسياسـات
وبرامج من شو ا ن حتوِّل سيناميات الـدوس املعقّـدة ا فـرص ا تصـاسية .وبـ ا جمـال ينطـو
علع حاجة ماسة للدعم وامستثمار الدوليع.
سور اجلهات الفاعلة الدولية واة ليمية وسون اة ليمية و ساابا
 - 02تناول حلقة العمل املالحظات واملنظـورات العامـة املـ كورة عـالو باـون نظهـج بنـاء
السالم و سيا التـززر فيمـا يتعلـق بـدور اجلهـات الفاعلـة الدوليـة واة ليميـة وسون اة ليميـة
يات الصلة و سائها.
دور جلنة بناء السالم وجمال تركيزها
 - 00يتيا اسـتعراع بيبـل بنـاء السـالم و عـام  9102فر ـة ةعـاسة النظـر و سور جلنـة
بنــاء الســالم وتوجههــا و سائهــا .و كــد عــدة ماــاركع عــرورة ن يــدر امســتعراع الـ
سيظجرى و عام  9102اةمبانـات غـ املسـتغلة للجنـة لبـ تصـبا منـ ا لتحقيـق التماسـل
والاراكة فيما بع اجلهات الفاعلة الدولية واة ليمية .ومم التسـليم بـالقيوس اجلوبريـة البامنـة
و حاــد مــوارس جديــدة و اكــاي ــرارات مل مــة كــد املاــاركون مــن جديــد الــدور الفريــد
واهلام ال ميبن ن تضطلم بـه اللجنـة و تضـييق الفجـوة الـة مـا تفتـو تتسـم بـع املنظـورات
والديناميات اة ليمية والدولية باون بداي السالم الطويلة األجـل .وتخكـد ماـاركة اللجنـة
و بوروند وغينيا  -بيساو ا ميبن ن تقـوم بـدور بـالي األمهيـة و سبـع اجلهـات الفاعلـة
اة ليمية باألمم املتحدة.
 - 0٧ومحـــأ املاـــاركون ن اللجنـــة بصـــفتها بيئـــة حبوميـــة سوليـــة تظســـد املاـــورة
ا اجلمعية العامة وجملس األمن و يبل عضـويتها الواسـم النطـا الـ ياـمل املخسسـات
املاليــة اة ليميـــة والدوليـــة تتــيا مبانـــات كـــب ة لتع يــ الصـــلة بـــع نظهــج األمـــن والتنميـــة
و حامت مـا بعـد انتـهاء الـحا ومنا ـرة تلـل الـنظهج .ومحـأ املاـاركون كـ لل عـرورة
زياسة تع ي سور اللجنة و توجيه امنتباو ا اآلمار البعيـدة املـدى ألزمـة فـ و اةيبـوم علـع
األمـــن وامنتعـــاص ام تصـــاس والتماســـل امجتمـــاع واملخسســـات السياســـية و البلـــدان
املتضــررة وك ـ لل علــع مســولة التــدفقات املاليــة غـ املاــروعة .وينبغ ـ ن ينصــي التركيـ
علــع سور اللجنــة بو ــفها من ـ ا لوعــم السياســات وتوجيــه الرســائل وحتقيــق امتســا علــع
الصعيد السياس .
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 - 08وو ب ا الصدس ميبن لدور جلنة بناء السالم ن يبتس مهية مت ايدة و سعـم جملـس
األمــن ال ـ يعمــل مــا يتجــاوز طا تــه و التصــد لألزمــات الــاسة .ومحــأ املاــاركون
ن اللجنـــة ميبـــن ن تســـاعد و اســـتدامة امنتبـــاو املوجّـــه ا الـــامت الـــة تعـــد حـــاسة
السّمات وميبن ن سار مهمة و ائية من ـالل كفالـة املتـ ام الطويـل األجـل مـن جانـي
اجلهـــات الفاعلـــة اة ليميـــة والدوليـــة والقيـــام و الو ــ املناســـي معاجلـــة ـــاطر امنتبـــا
ا الحا العنيف.
 - 02ومحــأ املاــاركون ن اللجنــة ينبغ ـ هلــا مــن ّ ن تعتمــد جــا كثــر اســتراتيجية
فيما يتعلق ما تقوم به من مهام حاد املوارس وحتقيق التماسل من الل ما يل :
• مواكبة العمليات السياسية بالتعاون مم اجلهات الفاعلة اة ليمية؛
• توجيه امنتباو ا حتديات بناء املخسسات اخلا ة ببل سيا مظحدّس وتع يـ التعـاون
فيما بع البلدان األفريقيةيبلدان اجلنومل؛
• تاجيم اكاي ج ليم شامل ملواجهة حتديات السالم العابرة للحدوس؛
• براز نواح القصور اهلامة و حتديد األولويات وتاجيم اكاي ج حمورو النا ؛
• براز التحديات القائمة و سر اةيراسات علع الصعيد احملل .
 - 91و كد املااركون و ب ا الصدس نه يل م ن جتر اللجنـة تغـي ا جوبريـا و طرائـق
عملــها لب ـ يتس ـنّع هلــا ساء ب ـ و املهــام امســتراتيجية .ور وا ن اكــاي ــج يتســم بامل يــد
من املرونة والدينامية والبساطة و ساليي عمل اللجنـة مـن شـونه ن عـل اللجنـة كثـر مهيـة
بالنسبة لاـرةة وسـم مـن البلـدان واملنـاطق الـة سـر مراحـل تلفـة و عمليـات بنـاء السـالم.
وو الو ـ نفســه محــأ املاــاركون ن امسـتعراع الـ سـيظجرى و عــام  9102ينبغـ
ن يظنتج فبارا ملموسـة مـن شـو ا ن تسـهم و عـاسة النظـر و طـابم مهمـة اللجنـة ونطا هـا
فيما يتعلق بإسداء املاورة ا املس واجلمعية العامة.
 - 90وطرح املااركون امل يد من األفبار احملدسة باـون طرائـق ماـاركة جلنـة بنـاء السـالم
مم امحتاس األفريق واملنظمات األفريقية سون اة ليميـة ـدي التاـجيم علـع زيـاسة التنسـيق
بع اجلواني اة ليمية لبناء السالم و عمال األمـم املتحـدة وحتسـع تباملـها ويلـل صو ـا
من الل ما يل :
• تنظيم حاطات عالميـة وماـاورات متـواترة مـم جملـس السـلم واألمـن التـابم لالحتـاس
األفريق باون امستراتيجيات والنظهج القطرية واة ليمية حتديدا؛
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• القيـــام بامشـــتراك مـــم جملـــس الســـلم واألمـــن التـــابم لالحتـــاس األفريقــ واملنظمـــات
سون اة ليمية بإجراء حتليل للفرص واملااطر الة تواجـه السـالم و سـيا ات ليميـة
و طرية حمدسة؛
• سعم التوا ل الـد ينام بـع مفوعـية امحتـاس األفريقـ واألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة
ووكامت األمم املتحدة و ناسيقها وبراجمها دي حتديـد وتع يـ اسـتراتيجية تنفيـ
طار سياسات عاسة اةعمار والتنمية ومباسرة التضامن األفريق اللـ ين يضـطلم مـا
امحتاس األفريق .
دور املؤسسات األرفرقيية
صــر املاــاركون ــدرا كــب ا مــن تفــاكربم و منــاء حلقــة العمــل للســبل البفيلــة
ّ - 99
بتع ي مااركة املخسسات األفريقيـة سعمـا لألبـداي الطويلـة األجـل لبنـاء السـالم و القـارة.
وو ب ـ ا الصــدس كــدوا عــرورة التاــديد بوجــه ــاص علــع تع ي ـ اليــات تبــاسل اخل ـ ات
والنهج املبتبر ة للتعاون التقين (بامسـتفاسة مـن سـهام القطـا اخلـاص) مـم البلـدان اخلارجـة
من الحا و سعم بناء املخسسات.
 - 9٣وحتقيقــا هلـ و الغايــة محــأ عـدّة ماــاركع ن مهيــة طــار سياســات عــاسة اةعمــار
والتنمية ومباسرة التضـامن األفريقـ تظـل مـرا م جـدال عليـه و ن طـار السياسـات العامـة
كليهمــا يرســيان ســا بيبــل ليم ـ لبنــاء الســالم باعتبارمهــا عنصــرا مــن عنا ــر اهليبــل
األفريق للسالم واألمن األوسم نطا ا .وو الو نفسـه بنـاك حاجـة ا وعـم اسـتراتيجية
لتنفي طار السياسات العامة ب ين تستند ا عال ـات الاـراكة فيمـا بـع امحتـاس األفريقـ
واللجان ام تصاسية اة ليمية ومصري التنمية األفريق .
 - 92وشدس املااركون ك لل علـع عـرورة وعـم اسـتراتيجية تقـوم علـع اهلـدي املتمثـل
و منم ناـومل الحاعـات و تفـاس امنتبـا ا سائـرة الـحا  .وتو يـا هلـ و الغايـة ُبـرزت
الاجة ا استراتيجية وا عية ومرتب ة علع جمامت يات ولويـة حمـدّسة كالتهديـدات العـابرة
للحدوس واألزمات يات األبعاس اة ليمية (من بيـل اجلرميـة املنظمـة و تفاـ األوبئـة) وسعـم
العمليـــات السياســـية وجهـــوس املصـــالة الوطنيـــة وحتســـع الوكمـــة ام تصـــاسية والتجـــارة
والتعاون ام تصاس فيما بع البلدان األفريقية علع و يتسم بامل يد من الدينامية.
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