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      )نيكاراغوا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ديسكوتو بروكمانالسيد  :الرئيس
  .١٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
  )تابع( من جدول األعمال ١٠١ و ١٠البندان 

  تقرير جلنة بناء السالم
تقريــــر جلنــــة بنــــاء الــــسالم عــــن دورهتــــا الثانيــــة    

)A/63/92(  
  تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم

ــام عـــن     ــر األمـــني العـ ــاء الـــسالم  تقريـ ــندوق بنـ صـ
)A/63/218و  A/63/218/Corr.1)  باإلنكليزيـــــــــــــــة

  ))فقط
تكلمــت ) (الــسلفادور (الــسيدة غايــاردو هرينانــديز   
 إلــيكم علــى  يأود أن أعــرب عــن تقــدير وفــد   ): باإلســبانية

تقريـر جلنـة بنـاء      بـشأن   املبادرة إىل عقد هذه املناقشة املشتركة       
ونـود أن   . السالمناء  بالسالم وتقرير األمني العام عن صندوق       

نعرب عن تقديرنا للسفري تاكاسو علـى قيادتـه اجلـديرة بالثنـاء       
وعالوة على ذلك، تـضيف الـسلفادور       . بوصفه رئيسا للجنتنا  

ونود أيـضا أن    . تأييدها إىل األفكار املعرب عنها يف هذا البيان       

نـــشكر ســـفراء النـــرويج وهولنـــدا والربازيـــل وبلجيكـــا علـــى  
  .ا هبا عملهم بشأن خمتلف البلدان قيد النظرالطريقة اليت أدارو

إن جلنة بناء السالم أنشأت بغرض هتيئة هيكل جديـد            
ــدة يهـــدف إىل    ــة األمـــم املتحـ ــار منظومـ ــاء الـــسالم يف إطـ لبنـ
مساعدة البلدان اخلارجة مـن صـراع والـيت تنتقـل مـن احلـرب               

ــة ــة التنميـ ــاء الـــدول    .إىل عمليـ ــة جـــسدها رؤسـ ــذه الرؤيـ وهـ
ومنــذ ذلــك  . ٢٠٠٥لقمــة العامليــة يف عــام   واحلكومــات يف ا

احلــني جعلــت الــسلفادور هــذه الرؤيــة رؤيتــها، وحنــن ممتنــون   
. لــشرف خــدمتنا بوصــفنا نتــوىل منــصب نائــب رئــيس اللجنــة 

وباخلدمــة يف اللجنــة نــرد للمجتمــع الــدويل حــسن صــنيعه لنــا   
  .باملساعدة اليت تلقيناها يف األوقات العصيبة

نا يف عمليـة بنـاء الـسالم إىل         وقد سعينا ملشاطرة خربات     
وقــد ســعينا أيــضا إىل . اســتقاء الرؤيــة الــشاملة للعمليــة نفــسها

ــا يف جمــاالت     تــوفري معلومــات عنــد الطلــب فيمــا يتعلــق خبربتن
معينة عملنا فيها خالل مراحـل اتـسمت بالنجـاح املطـرد مثـل              

إذ متكنـا مـن مـشاطرة    .  القوات املـسلحة   التسريح وإعادة دمج  
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بيــساو بــشكل خــاص بإســداء     -مــع غينيــا  تلــك التجــارب  
  .املشورة لذلك البلد بشأن قوات الشرطة الوطنية لديها

وستظل السلفادور ملتزمة بـاحلوار مـع سـائر اجلهـات             
الفاعلــة املعنيـــة علــى أرض الواقـــع يف البلــدان املدرجـــة علـــى    
جدول أعمال اللجنـة واقتـسام اخلـربات يـساهم أيـضا يف منـع               

 سـائر اجلهـات الفاعلـة يف هـذه          وبإشـراك إعادة اندالع العنف    
العملية واالنضمام إىل اجلهود اليت تقوم هبا املنظمات اإلقليمية         
والبلــدان الــصديقة، مــن دون إمهــال اجلهــود الراميــة إىل تنفيــذ  

  .االستراتيجيات املوجهة حنو إحراز التنمية املستدامة احلقيقية
مـل  وقد مت تعزيـز اللجنـة وعـضويتها بـشكل عـام بالع              

الــذي قــام بــه الفريــق العامــل املعــين بالــدروس املــستقاة الــذي    
ــسلفادور شــرفا كــبريا ترؤســها   ــشرف ال ــق  . ي ــد نظــر الفري وق

االنتخابــات وختفــيض : العامــل يف طائفــة واســعة مــن املــسائل  
؛ واحلكــم احمللــي املخــاطر يف حــاالت مــا بعــد انتــهاء الــصراع  

ة األشــخاص ونــزع الطــابع املركــزي والعدالــة االنتقاليــة وحالــ 
املشردين داخليـا يف سـياقات بنـاء الـسالم؛ وحتـسني القـدرات              
االقتــصادية للــدول بتقــدمي الــدعم مليزانياهتــا الوطنيــة؛ والقــضايا 

وقـد تنـاول الفريـق      . اليت تشمل البيئـة والـصراع وبنـاء الـسالم         
أيضا قضايا واسعة النطاق نعتربهـا أساسـية لعمليـة بنـاء            مل  العا

ــا يف ذلــك  ــسالم، مب ــسالم    ال ــاء ال ــسني يف بن ــني اجلن ــساواة ب  امل
ــذه       ــة يف هـ ــهج اإلقليميـ ــة النـ ــرأة وأمهيـ ــشاركة املـ ــز مـ وبتعزيـ

وبالنـسبة لبلـدي مـن األساسـي كفالـة تعزيـز عمـل              . العمليات
هذا الفريق يف املستقبل، مع األخذ يف احلسبان الفرص املتاحـة           
للحــوار وتبــادل اخلــربات وأفــضل املمارســات الــيت متكننــا مــن  

ــإ ــة الــيت تــؤثر يف بنــاء       الي ء االعتبــار الكامــل للعوامــل املختلف
ويف احلقيقـة أن ذلـك      . السالم يف بلدان ما بعد انتهاء الـصراع       

يــشكل قيمــة مــضافة هامــة إىل العمــل الــذي تقــوم بــه جهــات  
وبالنــسبة للــسلفادور، فــإن تعزيــز عالقــات . أخــرى يف اللجنــة

االجتمــاعي اللجنــة مــع اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتــصادي و 
  .على جانب كبري من األمهية

وفيما يتعلق بصندوق بناء السالم، يـسرنا أن نـرى أن        
.  مليـون دوالر   ٢٠٠هناك وعودا تتجاوز اهلدف املتوقع وهـو        

نتفق مع الوفود األخرى على النهوض مبزيـد مـن التنـسيق بـني           
ــشفافية       ــن ال ــة وبدرجــة أكــرب م ــسالم واللجن ــاء ال صــندوق بن

مـل أيـضا أن يكـون صـندوق بنـاء الـسالم جمـديا         ونأ. واملسائلة
للمـــشاريع الوطنيـــة واإلقليميـــة الـــيت ميكـــن أن حتـــدث تغـــيريا  

ــسالم       ــاء ال ــود بن ــن جه ــزز م ــع وتع ــى أرض الواق ــا عل . حقيقي
هنــاك عنــف مــسلح يف ســياق حمــدد أو يوجــد ال وحقيقــة أنــه 

منطقة حمددة ال ينبغـي لـه أن يـستبعد إمكانيـة نقـل املـوارد إىل          
  .يسي يتمثل يف السلم واألمن والتنميةقطاع رئ
ــساوية يف      ــشاركة املتـ ــة املـ ــدرك أمهيـ ــسلفادور تـ إن الـ

خمتلف اجملموعات اإلقليميـة يف عمـل جلنـة بنـاء الـسالم، ومـن               
سوء الطالع أن الصراعات غري قاصـرة علـى جمتمـع بعينـه؛ بـل               
هي باألحرى نتيجة عدد مـن العوامـل الداخليـة والدوليـة الـيت              

ارة ردود تتــسم بــالعنف علــى مطالــب غــري ملبــاة تتحــالف إلثــ
مـن هـذا املنطلـق،      و .لسائر اجملموعات الـسياسية واالجتماعيـة     

فكلمــا عمــل اجملتمــع الــدويل معــاً أكثــر لــدعم عمــل جلنــة بنــاء 
للحـوار الـسياسي وتبـادل      كـرب   السالم، ستكون هنـاك فرصـة أ      

م اخلربات بني بلدان ما بعد الصراع، وبينها وبني أجهـزة األمـ           
املتحدة، ولتقدمي مسامهات ملموسة لدعم اجملتمعات احملليـة يف         

ــا    ــاوز خالفاهتـ ــا لتجـ ــصراع، يف حماوالهتـ ــاالت الـ ــلمياحـ ،  سـ
  .تفاهم وطين جديدبوسائل احلوار واملفاوضات القائمة على 

ــات       ــسلفادور اجملموعـ ــدعو الـ ــدم، تـ ــا تقـ ــوء مـ يف ضـ
كافئـة،   والـشراكة املت   مية إىل النظر، مـن منطلـق الـشمول        اإلقلي

يف أفــضل اخليــارات املمكنــة لتجــاوز املــأزق الــراهن، وحتديــد   
/ ، بـدءاً مـن كـانون الثـاين        سن نيـة  تشكيل جلنة بناء السالم، حب    

  .٢٠٠٩يناير 
ــل أن أخــتم كلمــيت، امسحــوا يل ب  و   ــداء قب مالحظــة إب

إننــا نعتقــد أن مــا جنــح  . مــوجزة حــول صــندوق بنــاء الــسالم 
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كننــا نأمــل أيــضا أن يفيــد ل. جــدير بالثنــاءعملــه الــصندوق يف 
مـرة  و. اجلديرة بالدراسة املشاريع الوطنية واإلقليمية     الصندوق
إننــا ملتزمــون التزامــاً كــامال مبواصــلة دعــم اللجنــة       أخــرى، 

  .بادل خرباتنا معها، وتنظروالبلدان قيد ال
ــواي (الــسيد كانــسيال    ): تكلــم باإلســبانية ) (أوروغ

ــسفري تاكاســو ع    إذ ــا لل ــود يف  نعــرب عــن امتنانن ــه، ن ــى عمل ل
تقرير جلنـة بنـاء الـسالم       : ةالبداية أن نؤكد أمهية الوثائق املقدم     

)A/63/92 (عن صندوق بناء السالم  والتقرير)A/63/218.(  
شــــهدنا يف الــــسنتني األخريتــــني تقويــــة املؤســــسات    

ــؤمتر     ــشئت يف م ــيت أُن ــدة ال ــة الاجلدي ــام قم ــاء ٢٠٠٥لع  لرؤس
 جلنـة   - ددة اليت بـني أيـدينا     الدول واحلكومات، ويف احلالة احمل    

 ميكننـــا القـــول إن اهليئـــة اجلديـــدة اســـتجابت  - بنـــاء الـــسالم
بصورة مقتدرة ومرنة، مبواجهة حتديات احلاالت املختلفة الـيت         

ــد   تعاجلهــا، فــضال عــن   ــداد نطــاق برناجمهــا إىل عــدد متزاي امت
  .البلدان من

املنظور، نـود التـشديد علـى توسـيع الربنـامج           هذا  من    
مجهورية أفريقيا الوسطى، وعلى الطلبـات املقدَّمـة مـن           شمللي

يـد التقـدير ألعمـال      ازتبلدان أخرى، واليت تـشري بوضـوح إىل         
وتطوير استراتيجيات تكامليـة للتعامـل مـع        . هافياللجنة والثقة   

، جعــل مــن املمكــن حتــسني احلــوار الــسياسي،  بعينــهاظــروف 
حتـــسني  ولتحقيـــق التنـــسيق بـــني اهليئـــات الوطنيـــة والدوليـــة، 

  .املوارد تعبئة
صـندوق بنـاء   منـو  باملقابل، جيب علينا أن نـشدد علـى        

ــى     ــم، وعل ــسالم واســتخدامه املالئ ــة اآلال ــذه لي ــسطة لتنفي ، املب
فضال عن كونه مفتوحـاً أمـام مـشاريع حمـددة، ميكـن تنفيـذها               

وهذه الظروف اإلجيابية بالغـة  . البلدانإدراج  قبل قبول اللجنة    
ــة، ألن اجملت ــدويل  األمهي ــوجُّهني   مــع ال ــق، ت ــق عمي ــب، بقل يراق

  .تعززا يف السنوات األخرية

إننــا نالحــظ، مــن جهــة، أن عــدداً كــبريا مــن البلــدان    
 للدولـة،   اخلارجة من الصراع، تفتقر إىل املؤسـسات األساسـية        

ومــن جهــة . بــذلك حتتــاج إىل مــساعدة إنــسانية طارئــة وهــي 
دداً كبريا مـن    ن ع فإ،   بنفس الدرجة  يثري القلق  أخرى، وهو ما  

البلــدان جنحــت، يف الوقــت احلــايل، يف اخلــروج مــن حــاالت    
حــرب وعنــف، لكنــها ســرعان مــا ارتــدت إىل احلالــة نفــسها، 

اسـتئناف األعمـال القتاليـة،       :عرفـة حـق امل  نعرف النتيجة   حنن  و
ــى االقتــــص      ــدنيني، والفوضــ ــف ضــــد املــ ــدالع العنــ ادية وانــ

  .واالجتماعية وتدمري الدولة
واجلهــود . ضــروري ولكنــه غــري كــافبنــاء الــسالم و  

هــذه املنظمــة ودوهلــا األعــضاء، ال ميكــن أن تثمــر   الــيت تبــذهلا 
ــك      ــة لتلـ ــسلطات القانونيـ ــاعدنا الـ ــائج، إال إذا سـ ــضل النتـ أفـ

ــدول ــدولي    ،ال ــاون ال ــسيق والتع ــن خــالل التن ــاء   م ــى بن ني، عل
 -  املؤسـسات، والـسلطة القـضائية، واملواطنـة        - اجملتمع املدين 
مـن  مما سـيجعل    سياسية واالجتماعية واالقتصادية،    والعوامل ال 

يف جمتمـع الـدول، مـع       ندمج بالكامل   املمكن لتلك الدول أن ت    
قـــرارات الاألخـــذ يف االعتبـــار بوضـــوح الـــسمات اخلاصـــة، و

  .ة لكل بلديالسياد
ــذا    ــسبة    وهـ ــل، بالنـ ــاء الـــسالم متثـ ــة بنـ ــا جيعـــل جلنـ مـ

 مؤسـسية يف    للحاجة إىل آليـة   ستجابة املباشرة   ألوروغواي، اال 
اصة للبلـدان   إطار منظومة األمم املتحدة، تليب االحتياجات اخل      

  .اخلارجة من الصراع
ــدنا    ــن      يإن بل ــسلم واألم ــد ال ــا بتوطي ــاً ثابت ــزم التزام لت

مـن خـالل    يف جمال بناء السالم     الدوليني، وميكن رؤية جهوده     
ــوات     ــواي بقـ ــارزة ألوروغـ ــسامهة البـ ــظ  يف املـ ــات حفـ عمليـ

 قياسـا علـى     العـامل مهة علـى مـستوى      رب مسا  وهي أك  - السالم
ومنــذ شــراكتها األوىل يف حفــظ الــسالم حــىت . عــدد الــسكان

عمـار  ثروة مـن اخلـربة يف إعـادة اإل        روغواي  وأاآلن، اكتسبت   
ملنـاطق املنكوبـة بالـصراع، ومل تـدَّخر جهـداً           يف ا وبناء الـسالم    
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وضع حد لألعمال القتاليـة، حبيـث ميكـن للمجتمعـات احملليـة             ل
  . حتقق السالم واملصاحلة الوطنيةأن

رئيـسية  لقد قدمت أفرقة أوروغواي مساعدة انتخابية    
للدول أثناء االنتخابات، وساعدت أيضا يف محاية الـسكان يف          

لكننا نالحظ بأسى، أن هـذه      . البلدان اليت تشهد أعمال عنف    
ــيقاخلــربة ال ــدان أمريكــا      م ــن بل ــد م ــضال عــن خــربة العدي ة، ف

كاملــة خلدمــة االســتفادة الستفد منــها يــ، مل الالتينيــة األخــرى
  .من خالل املؤسسة اجلديدةاجملتمع الدويل، 

ــن        ــرب جمــدداً ع ــا إال أن نع ــصدد، ال ميكنن ــذا ال يف ه
قلقنا العميق حيال نقص التمثيل املالئم لبلدان أمريكا الالتينيـة       

البحــر الكــارييب يف جلنــة بنــاء الــسالم، الــيت ينبغــي        منطقــة و
يعكس شراكة البلدان يف بعثـات حفـظ الـسالم،          لتشكيلها أن   

واخلـــربة الـــيت اكتـــسبتها يف بنـــاء الـــسالم، فـــضال عـــن متثيـــل   
جغــرايف متكــافئ، بغيــة ضــمان النظــر يف التوصــيات الــيت متثــل  

الفاعلـة  كـبري مـن األطـراف       اللعـدد   لوجهات النظـر املختلفـة،      
  .املشاركة يف بناء السالم يف أعقاب صراع ما

 كانــت أول بلــد، علــى اإلطــالق،  أوروغــواي، الــيتو  
بني جمموعة بلدان أمريكا الالتينية، لالنتخابـات       يقدم ترشيحه   

، تؤكـــد ٢٠٠٨ديـــسمرب / املزمـــع إجراؤهـــا يف كـــانون األول
ــاء      جمــددا  ــسالم وبن ــظ ال ــم املتحــدة حلف ــات األم ــا ببعث التزامه

الــسالم يف مجيــع أرجــاء العــامل، وتكــرر دعوهتــا إىل أن تــصبح  
سنكون مـشاركني يف اللجنـة بـروح تقـدمي          و. جنةجزءاً من الل  

نعتقـد أنـه ينـسجم    وهو ما  خربتنا ورغبتنا يف العمل والتعاون،      
نا عـرب تارخيـه     مع الذهنية املتعددة األطـراف، الـيت أظهرهـا بلـد          

  .يف إطار املنظمة
مناقــشة ): تكلــم باإلنكليزيــة) (هولنــدا (وريــالــسيد م  

رئيس، علــــى اليــــوم هامــــة، وأود أن أشــــكركم، ســــيدي الــــ
نــا بــشأن جلنــة بنــاء الــسالم ئراآ بــادلفرصــة لت وهــي .تنظيمهــا

ود أويف البدايـة    . وصندوق بناء السالم بعد سنتني من عملهما      

ــدأنــين إقــول أأن  ــذي   ؤي ــان ال ــسا باســم   أالبي ــه ممثــل فرن دىل ب
  .ورويبألاالحتاد ا
 علـى   ينجلنة بناء السالم وقتا وجهـدا كـبري       استثمرت    

واليتـها عـن طريـق تنفيـذ        االضطالع ب يتني يف   مر السنتني املاض  
وكانــت . مــن خــالل آليــات التنفيــذ هنــج اســتراتيجي مالئــم و

ــاء الــسالم     نتيجــة ذلــك التوصــل إىل اُطــر عمــل للتعــاون يف بن
ــال    ــدول األعمـ ــة يف جـ ــة املدرجـ ــدان الثالثـ  بورونـــدي -للبلـ

 بيـــساو، ارتكـــازا علـــى حتديـــد -وســـرياليون ومـــؤخرا غينيـــا 
وتلـــك . ليـــة بنـــاء الـــسالم يف تلـــك البلـــدان الفجـــوات يف عم

اجلهود اليت تعّين على اللجنة االضطالع هبا بينما كانت تبحـر   
يف ميــــاه غــــري مطروقــــة، مشلــــت املــــشاركة الفعالــــة جلميــــع  

املــصاحل الــيت تراوحــت مــن احلكومــات والبلــدان املعنيــة    ذوي
  .أعضاء جلنة بناء السالم وسائر ذوي املصاحل يف امليدان إىل

 حني أن تلك إجنازات هامة يف حـد ذاهتـا، ينبغـي             ويف  
للجنــة بنــاء الــسالم أن تــستمد الثقــة منــها، فمــا هــي إالّ نقطــة 
انطالق حنو اهلدف النهائي للجنة، وهو هـدف جيـب أن يظـل             
حيدث فرقا إجيابيـا يف البلـدان املدرجـة يف جـدول أعماهلـا عـن              
ــاء الـــسالم الـــيت    ــال لفجـــوات بنـ ــاول الفعـ ــة التنـ  طريـــق كفالـ

أي كمـا جـرى التأكيـد مـرات عديـدة مـن قبـل،               . حتديدها مت
فهي أجنع طريقة ملنع حـدوث انتكاسـة يف البلـدان الـيت تكابـد               

لـذلك  . لتعزيز استقرارها ودميقراطيتها منذ انتهاء الصراع فيها      
هنا تكمن يف هناية املطاف القيمة املـضافة للجنـة بنـاء الـسالم،              

ــة   ــيم عمــــل جلنــ ــه ينبغــــي تقيــ ــاء الــــسالموعلــــى أساســ .  بنــ
ــا ذلــك معيــارا، بوســعنا أن نقــول بإنــصاف إنــه    مــا وإذ اعتربن

بينما نقر باإلجنازات الكبرية اليت حققتها احلكومـات والبلـدان         
املدرجة يف جـدول أعماهلـا والـيت قامـت هبـا جلنـة بنـاء الـسالم           

  .نفسها، مل نصل إىل وجهتنا بعد
ألنـشطة  إن ما حنتاج إليه عند هذه املرحلة وما ينبغـي             

جلنة بناء السالم أن هتتدي به يف األشـهر املقبلـة تأييـد ملمـوس       
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مــن جانــب املتــربعني احلــاليني واملتــربعني اجلــدد علــى الــسواء    
ــدان     ــدها يف البل ــسلم الــيت مت حتدي ــاء ال ملعاجلــة الفجــوات يف بن

  .املدرجة يف جدول أعمال بناء السالم
ي وقــد قمنــا حــىت اآلن بعمــل اســتراتيجي يف بورونــد   

ــا   ــساو-وســرياليون وغيني ــد   .  بي ــة حتدي وحنــن ملتزمــون بكفال
وقـد حـان الوقـت اآلن لترمجـة         . الفجوات اليت ستتم معاجلتـها    

وال ميكننـا أن نقـول بثقـة        . االلتزامات إىل مـشاركات حقيقيـة     
ــبرية       ــات الك ــستوى التوقع ــي إىل م ــسالم ترتق ــاء ال ــة بن إن جلن

 ُتولـــد مـــوارد ، إالّ عنـــدما٢٠٠٥احمليطـــة بتـــشكيلها يف عـــام 
  .جديدة وغري ذلك من أشكال الدعم

ومــن الــصحيح أنــه ينبغــي لنــا أن نــستعرض علــى حنــو   
منتظم الطريقة اليت تعمل هبا جلنـة بنـاء الـسالم، وقـد مت تقـدمي                 

وبصفة مماثلـة، مـن املناسـب       . مقترحات جيدة لتحسني عملها   
أن نــدرس كيفيــة عمــل صــندوق بنــاء الــسالم وزيــادة تبــسيط  

ويف ذلــك الــصدد فــإن التقيــيم املــستمر مــن جانــب  . إجراءاتــه
مكتب خدمات الرقابة الداخلية سوف يوفر لنـا بالتأكيـد آراء           

  .مستنرية عن كيفية حتسني عملها
إن مكتــب دعــم بنــاء الــسالم الــذي ُيــدار حتــت قيــادة   

األمني العام املساعد جان لوت سيكون مهّما للغايـة يف تقـدمي            
لقيــام هبــا حاليــا، كمــا فعـــل يف     الــدعم للمهــام الــيت جيــري ا    

ــة وســتظل      . املاضــي ــؤثرة للغاي ــسالم م ــاء ال ــة بن ــضوية جلن وع
  .كذلك يف حتقيق األهداف اليت وضعناها لكي حنققها

وأســتمد الثقــة مــن العديــد مــن البيانــات الــيت اســتمعنا   
وهنـاك  . إليها منذ بداية مناقشة هذا البند يف األسـبوع املاضـي          

لية للجنــة بنــاء الــسالم وتوافــق آراء  تأييــد قــاطع للواليــة األصــ 
وكلنــا . مفـاده أن جلنـة بنـاء الـسالم تـسري يف االجتـاه الـصحيح       

تّواقون لنـرى جلنـة بنـاء الـسالم حتقـق جناحـا، وهـذا يعـين مـن                   
ــدان املدرجــة يف جــدول األعمــال    ــة جنــاح البل ــة العملي . الناحي

 أن جناح اللجنة، لسوء الطالع، ال يقرره دعمنا القـوي هلـا            غري

أو تأييـدنا لواليتـها؛ إن مـا يقــرره هـو اسـتعدادنا للمــسامهة يف      
وعنـدما حيـني الوقـت إلجـراء تقيـيم شـامل لعمـل          . البلد املعـين  

ــيأيت ذلــك        ــة األصــلية، وس ــاء الــسالم يف ضــوء الوالي ــة بن جلن
الوقت، جيب أن نكون على ثقة من أنه ُبذل كل جهـد ممكـن              

 جلعل جلنة بنـاء     واآلن حان الوقت  . من أجل جناحها يف عملها    
  .السالم ناجحة يف عملها

ومعروض علينا وثـائق اسـتراتيجية كافيـة لتقريـر أشـد             
ولــنمض مــن دون وهــن؛ ولنقــدم  . األمــاكن احتياجــا لــدعمنا 

مجيــع أشــكال اخلــربة أو األمــوال الــيت ميكــن أن تعــزز وتكفــل  
وضع البلدان املدرجة يف جدول أعمال جلنة بناء الـسالم علـى            

 عكـــسه ويفـــضي إىل توطيـــد دعـــائم الـــسلم  مـــسار ال ميكـــن
  .واالستقرار

ــنغني    ــيم بــ ــسيد كــ ــا (الــ ــة كوريــ ــم ) (مجهوريــ تكلــ
ــة ــسالم    ): باإلنكليزي ــاء ال ــة بن أود باســم وفــدي أن أشــكر جلن

 وأشـكر األمـني العـام       (A/63/92)على تقريرهـا الـسنوي الثـاين        
 مون على تقريـره عـن صـندوق بنـاء الـسالم الثـاين               -بان كي   

(A/63/218).             ونقدِّر أيضا مبـادرة رئـيس اجلمعيـة العامـة علـى 
  .تنظيمه هذه الفرصة يف أواهنا ملناقشة التقارير

ــا يف الفتــرة      وكمــا جــاء يف التقريــرين املعروضــني علين
اليت ال تزيـد قلـيال عـن سـنتني، فـإن جلنـة بنـاء الـسالم منـذ أن                    
شــكِّلت رمسيــا اضــطلعت بوالياهتــا بفعاليــة وبـــّينت إمكانيتــها   

برية ألن تصبح جهازا رئيسيا يف تنسيق أنشطة بناء الـسالم           الك
وبصورة خاصة أحرز تقدم كـبري يف تـشكيالت جلنـة           . الدولية

بناء السالم املخصصة لبلدان حمـددة وزيـادة يف نتـائج جهودنـا             
أود أيـضا أن أكـرر أن التقـدم         . يف جمال بناء السالم يف امليـدان      

نتني املاضــيتني يرجــع الواعــد للجنــة بنــاء الــسالم علــى مــر الــس
الفضل فيه إىل املسامهة الفعالة جلميـع أعـضاء اللجنـة وبـصورة           
خاصة، جهود الرئيس، السفري يوكيو تاكاسو، وجهـود نـائيب          

  .رئيس اللجنة ورؤساء كل بلد مبفرده
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كذلك يقدِّر وفـدي تقـديرا كـبريا الـدور الـذي يقـوم                
ــيت يقــ      ــسالم ويقــدِّر اجلهــود ال ــاء ال ــه مكتــب دعــم بن ــا ب وم هب

العــام والــسيدة كــارولني ماكــسكي يف وضــع األســس   األمــني
ويتوقع وفدي أن القيادة اجلديدة للسيد جـني هـول          . للمكتب

لــوت ســوف تقــود املكتــب إىل زيــادة توطيــد دعــائم عمليــات 
بنــاء الــسالم بفــضل خربهتــا الفنيــة املــشهودة يف جمــال عمليــات 

  .حفظ السالم
ء الـسالم كانـا مـن       إن جلنة بناء الـسالم وصـندوق بنـا          

بـــني النتـــائج الرئيـــسية للقمـــة العامليـــة الـــيت انعقـــدت يف عـــام   
، وبإنشاء اللجنة والصندوق فقد تعزز بالتأكيد التـآزر         ٢٠٠٥

وعـالوة علـى ذلـك فـإن        . بني الكيانات الثالثة لألمـم املتحـدة      
ــدان اخلارجــة مــن صــراع     ــدوليني إىل البل ــدعم واملــساعدة ال ال

إن العــدد املتزايــد مــن املواضــيع  . اأصــبح أفــضل تنظيمــا ودجمــ 
املدرجة يف جـدول أعمـال اللجنـة يـبني أن اللجنـة تـسري علـى                 

ويسر وفـدي أن التقريـر الـسنوي للجنـة بنـاء            . الصراط السليم 
ــرة        ــة خــالل فت ــشطة اللجن ــديرنا ألن ــضا تق ــشاطر أي ــسالم يت ال

فقد كانت السنة األوىل مكرسـة للتأسـيس واإلعـداد          . السنتني
ولترسـيخ  . ة الثانيـة حقـا بالبـدء بتحقيـق التقـدم          واتسمت السن 

الزخم الـذي حتقـق يف التقـدم يف سـنتها الثالثـة واإلبقـاء عليـه،                 
  .أعتقد أن الوقت قد حان للنظر يف التحديات اليت أمامنا

ــة        ــذ بطريق ــسالم أن تنفِّ ــاء ال ــات بن أوال، ينبغــي لعملي
أن تعززهـا   حتترم امللكية واألولويات الوطنيـة للبلـدان املتلقيـة و         

عـد الـصراع، وإرسـاء    االستقرار على حالـة مـا ب    فإضفاء. أكثر
ــة  ــدى   األســاس لتنمي ــة امل ــستدامة طويل ــو أحــد األهــداف   م  ه

د مـن احتـرام     ولبلـوغ تلـك الغايـة، ال بـ        . الـسالم  النهائية لبنـاء  
 مــن اخلطــوات األوىل ملرحلــة إعــادة إدماجهــاالوطنيــة و امللكيــة

  . البناء بعد الصراع
ــا، مل   ــداد إىل    ثاني نــع بلــدان مــا بعــد الــصراع مــن االرت

كــون هنــاك نتــائج ســريعة مرئيــة يحــاالت الــصراع، ينبغــي أن 

علـى أمـور    ويف هـذا الـصدد، أود أن أؤكـد          . للناس يف امليـدان   
.  الـسريع  ألثـر السريع وا لغوث  التلبية السريعة، وا  : سريعة ثالثة 

أمــور، لــدى يف مجلــة وينبغــي التركيــز علــى مــسائل الــصحة،  
تبــدو واضــحة جــداً ، ألن نتائجهــا ألمــور الثالثــةفيــذ تلــك اتن
وعـالوة علـى ذلـك،      . الربامج املعنية مبسائل الـصحة العامـة       يف

فــإن البلــدان الــيت يف حــاالت صــراع حباجــة ماسَّــة إىل رعايــة    
 الـصحية تلـك، لـن     وبدون حل مسائل الرعايـة    . الصحة العامة 

  .ألي بلد أن خيطو إىل األماميتسىن 
أســاليب عمــل جلنــة  تعزيــز واصــلة  مــن مدال بــثالثــا،   

ــاء ــر      بن  وفعاليــة ســرعةالــسالم، لكــي تــستجيب بــشكل أكث
للجنــة أن تــضع  نبغــي ولبلــوغ هــذا اهلــدف، ي  . واســتراتيجية
ــاء الــــسالم،   نفــــسها يف ــدة لبنــ ــم املتحــ ــز هيكــــل األمــ  مركــ

ــذ امل  وأن ــضمن التنفي ــّسق ت ــسق واملن ــم املتحــدة   ت ــشطة األم  ألن
  . السالم ناءلب

 الـــشراكة بـــني مجيـــع أصـــحاب تعزيـــزا، ينبغـــي رابعـــ  
ويف إطــار منظومــة . ، ويف مركزهــا جلنــة بنــاء الــسالماملــصلحة

ــد  ــة وجملــس األمــن     األمــم املتحــدة، ال ب ــات بــني اللجن للعالق
واجلمعيـــة العامـــة أن تكـــون أكثـــر حتديـــداً، بـــصورة أكثـــر       

وخــارج تلــك املنظومــة، علينــا أن نبــذل . اســتراتيجية وتنــسيقا
ن اجلهـود إلقامـة عالقـات اسـتراتيجية مـع مؤسـسات             املزيد مـ  

ــون وودز،  ــل بريت ــدويل  مث ــدويل وصــندوق النقــد ال . البنــك ال
ــاء     ــال بنـ ــاع اخلـــاص يف جمـ ــد للقطـ ــدور املتزايـ ــالنظر إىل الـ وبـ

منظمــات اجملتمــع  باســتمرار الــسالم، علينــا أيــضا أن نــشرك    
  .يف القطاع اخلاصالفاعلة املدين وغريها من األطراف 

. ميكـن التنبـؤ بـه      ينبغي تأمني متويـل مـستقر و       خامسا،  
أكثر تعهـدات بـ   ومن املشجِّع أن جلنـة بنـاء الـسالم اسـتقطبت            

 متويلــها املــستهدف البــالغ  ة مليــون دوالر، متجــاوز٢٦٩مــن 
لكــن التقريــر .  مليــون دوالر، وفقــاً لتقريــر األمــني العــام٢٥٠

ءت جـا  األمـوال املودعـة       يف املائة من   ٨٠  نسبة يذكر أيضا أن  
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قـدم   ومع أنه من العالمـات اجليـدة أن ي         .فقطمن مثانية ماحنني    
ــا مــسامهات للــصندوق،  ٢٠أكثــر مــن  ضــمان فــإن  بلــداً نامي

يتطلـب زيـادة توسـيع    ،   بـه  متويل أكثـر اسـتقراراً وقابليـة للتنبـؤ        
  .ويعهانتقاعدة املاحنني و

 ُيـشار   مل يـسبق هلـا مثيـل،      سادسا، نواجـه اليـوم أزمـة          
 أزمـــة الغـــذاء والطاقـــة، - لتحـــديات املـــضاعفةإليهـــا غالبـــاً با
واحلالــة املاليــة املتقلبــة الراهنــة .  وتغــري املنــاخلتنميــةوحتــديات ا

 ومـــن شـــأن هـــذه .ملوقـــف العـــسر بالفعـــلمـــن تعقيـــد اتزيـــد 
 التحديات أن تلغي اإلجنازات اليت حققناها جبهد مضن، لـيس         
. ايف جماالت التنمية فحسب، ولكن يف آفاق بناء الـسالم أيـض       

ــار تلـــك      ــيص آثـ ــاهزين لتخفيـــف وتقلـ ــون جـ ــا أن نكـ وعلينـ
  .طرية على جهودنا لبناء السالمالتحديات اخل

ــريا،    ــأخـ ــاء   فـ ــسالم إىل بنـ ــن حفـــظ الـ ــال مـ إن االنتقـ
، ينبغـي   طويلـة األجـل   السالم، وبالتـايل إىل التنميـة املـستدامة ال        

ــسة   ــة سل ــة،   . أن يكــون عملي ــصممة بعناي واالســتراتيجيات امل
لتعاونيـــة الوثيقـــة مـــع مجيـــع أصـــحاب املـــصلحة  والعالقـــات ا

وحنـن  . وأخـرى  مرحلـة كـل   ضرورية لتقليص أية فجوات بني      
ــدرك أن اإلطــار االســتراتيجي احلــ   ــشكيل قطــري  ن ايل لكــل ت

   .جرى تطويره بعناية لبلوغ تلك الغايةحمدد، 
مجهوريـة  (تولَّى الرئاسة نائب الرئيس، السيد كوجبـا          

  .)مولدوفا
، كانت مجهورية كوريا بلـداً      ديدا حت قبل نصف قرن  و  

 مــن حــسنة التوقيــتوباملــساعدة الكافيــة . خارجــا مــن صــراع
بنـاء الـسالم وحتقيـق      متكّنـا مـن     اجملتمع الدويل واألمم املتحدة،     

 ومن خالل جتربتنا، ندرك ونقـيِّم أمهيـة         .طويلة األجل التنمية ال 
ــسالم   ــاء ال ــشطة بن ــة، أســهمت    . أن ــك اخللفي ــن تل ــاً م وانطالق

 ماليــني دوالر لــصندوق بنــاء الــسالم، ٣مببلــغ بالفعــل ا كوريــ
النـــضمام إىل جلنـــة بنـــاء الـــسالم يف الـــسنة املقبلـــة،  لونتطلـــع 

 لكوريـــا أن قيِّمـــةوســـتكون فرصــة  . واملــسامهة فيهـــا بنــشاط  

نـــستخدم خربتنـــا الـــسابقة لـــرد اجلميـــل إىل اجملتمـــع الـــدويل،  
  . اعوتيسري إعادة البناء والتنمية لبلدان ما بعد الصر

تكلـــــم ) (اجلمهوريـــــة التـــــشيكية (الــــسيد بـــــالوس   
تؤيــد اجلمهوريــة التــشيكية تأييــداً كــامال البيــان  ): باإلنكليزيــة

الذي ألقاه ممثل فرنسا بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب، وأود أن             
  .أضيف بعض املالحظات بصفيت الوطنية

إن جلنة بناء السالم، وصـندوق بنـاء الـسالم ومكتـب              
 أركــان اهليكليــة اجلديــدة لبنــاء الــسالم، مسالم هــدعــم بنــاء الــ

سـعداء جـداً ألن جلنـة       وحنـن   . اليت أوجدها مـؤمتر قمـة األلفيـة       
، أظهـرت أهنـا جـزء       عمرهـا بناء الـسالم، يف الـسنة الثانيـة مـن           

. حيــوي مــن إصــالح األمــم املتحــدة، وأثبتــت قيمتــها املــضافة 
دان لَـ  بَ  فقـد أُدرج   .مـور وأثناء تلك الفتـرة، حتقـق عـدد مـن األ          

ــا الوســــطى -  غينيــــا،جديــــدان  ، بيــــساو ومجهوريــــة أفريقيــ
إطار التعاون لبنـاء    اعتمد  وجدول أعمال جلنة بناء السالم؛       يف

ــة الرصـــد وا  لتعقـــب لبورونـــدي؛ الـــسالم يف ســـرياليون، وآليـ
 بيـساو،   -غينيـا   أُجنز اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف        كما

  .مؤخراً وأُقر رمسيا
ــد أثبتـــت جل    ــضافة يف    لقـ ــها املـ ــسالم قيمتـ ــاء الـ ــة بنـ نـ

ــة   ــدان املدرجـ ــساعدة البلـ ــات  يف مـ ــا يف األوقـ ــدول أعماهلـ جـ
ــصعبة ــدمت  . ال ــد ق ــة فق ــاء التحــضري   اللجن ــة أثن ــساعدة هام م

ــرياليون، وواصــــلت العمــــل    ــة يف ســ لالنتخابــــات الدميقراطيــ
مـن واقـع   بالتعاون الوثيق مع احلكومة اجلديدة، الـيت تـشكلت         

ــائج  ــك االنتخابــ نت ــة بنــاء    . اتتل ــدمت جلن ــدي، ق ويف بورون
جهــود البلــد   الــسالم مــساعدة يف مــسائل تــؤثر ســلبياً علــى     

ل أزمــات حمتملــة، مبــا يف ذلــك حالــة  لتوطيــد الــسالم، وتــشكِّ
  . امليزانية اهلشَّة واملأزق الربملاين

. حتـسني دورهـا يف تعبئـة املـوارد        وقد واصلت اللجنـة       
سها، وجهــود رؤســاء  عاليــاً جهــود رئيــ  تقــديرا وإننــا نقــدِّر  

التــشكيالت القطريــة املخصــصة، إلجــراء وتطــوير االتــصاالت 
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مـــع البنـــك الـــدويل، وصـــندوق النقـــد الـــدويل، ومؤســـسات  
جهـود بـارزة ألنـشطة التوعيـة مـع          كرسـت   و. مصرفية أخرى 

  .املنظمات اإلقليمية واملاحنني اهلامِّني
 املـشورة   إسداءمن األدوار اهلامة للجنة بناء السالم،       و  

وحنن نرحـب مببـادرة رئـيس       . ىل اجلمعية العامة وجملس األمن    إ
دعوة رئـيس جلنـة     بـ اجلمعية العامة يف دورهتـا الثالثـة والـستني،          

ــسالم،   ــاء الـ ــة   إىل إبنـ ــال اللجنـ ــاً بأعمـ ــة علمـ ــة اجلمعيـ . حاطـ
رئيس اللجنـة   اليت يقدمها   واإلحاطات اإلعالمية جمللس األمن،     

ــة املخصــصة   ــشكيالت القطري ، أصــبحت ممارســة  ورؤســاء الت
إن جلنــة بنــاء الــسالم، بفــضل وســائلها فــويف احلقيقــة، . مفيــدة

 مبـا يف ذلــك اسـتخدام التكنولوجيــا احلديثـة، مثــل    -اإلبداعيـة  
ــة،       ــود اللجن ــة لوف ــات امليداني ــديو، وتنظــيم البعث وصــالت الفي

ا يف ذلـك    االتـصاالت مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة، مبـ           إقامة  و
 -املنظمـــات النـــسائية لـــشباب واجملتمـــع املـــدين، ومنظمـــات ا

ــوفري معلومــات مــستكَملة عــن تقــدم      ــادرة علــى ت أصــبحت ق
  .  جدول أعماهلايفجهود بناء السالم يف البلدان املدرجة 

ن مـن أهـم أدوار جلنـة بنـاء الـسالم تعبئـة              وحنن نرى أ    
 جلهــود بنــاء الــسالم يف البلــدان رمتــهامنظومــة األمــم املتحــدة ب

، مـور مـن األ   ومـع أنـه أُجنـز عـدد       . ا جـدول أعماهلـ    يفاملدرجة  
فبنــاء الــسالم جهــد معقَّــد . فــإن أمامنــا الكــثري ممــا جيــب عملــه

. يقــــوم علــــى التنميــــة االجتماعيــــة واالقتــــصادية والــــسياسية
م متداخلــة عديــدة، مــن إصــالح القطــاع  ايتكــون مــن مهــ إنــه

قوق اإلنسان وسيادة القانون، إىل التنميـة       النهوض حب األمين، و 
 واالجتماعيـة املـستدامة، مبـا يف ذلـك تطـوير الـُنظم              االقتصادية

واملشاركة األكثر نشاطاً لوكـاالت األمـم       . التعليمية والصحية 
املتحدة املتخصصة، ومنها اليونسكو، ومنظمة العمل الدوليـة،        

ــة   ــصحة العاملي ــة ال ــال ال احلــصر، أمــر     ومنظم ــبيل املث  علــى س
ق نطـــابإصـــالح االتـــساق علـــى صـــلة ذلـــك و. غـــىن عنـــه ال

 جدول أعمـال    يفوميكن للبلدان املدرجة    . تبدو جلية املنظومة  

تحقيـق هــدف العمــل  كــون خـري مثــال ل جلنـة بنــاء الـسالم أن ت  
  . جسداً واحدا

إن اجلمهورية التشيكية بلد يسهم سـنوياً يف صـندوق            
. بنـــاء الـــسالم، ومـــسامهتنا املقبلـــة ســـُتقدَّم قبـــل هنايـــة الـــسنة  

ــصندوق،    ــا لل ــداً ماحن ــصفتنا بل ــذي    وب ــه ال ــسعدنا جناح ــه ي  فإن
. يف قدرته على اجتذاب تعهدات تتجاوز هدفـه األويل        تجلى  ي

 مــشروعاً لبنــاء الــسالم، وهــي يف ٣٧فقــد متــت املوافقــة علــى 
وقد أثبتت آلية النوافـذ الـثالث أهنـا         . مراحل خمتلفة من اإلجناز   

ونـود أن   .  مالئمة ملواكبة حاالت خمتلفـة يف بلـدان خمتلفـة          أداة
ــدوق يعمـــل نـــرى الـــصن ــرين  كحـ ــاحنني آخـ افز الجتـــذاب مـ

واسـتناداً إىل عمليـة املـسح،       . لالستثمار يف البلدان املشار إليها    
فإن املشاريع املموَّلة من صندوق جلنـة بنـاء الـسالم، ينبغـي أن              

  .د الثغرات يف أنشطة بناء السالمسأيضا لم ُتستخَد
ــشيكية       ــة الت ــى أن اجلمهوري ــا، أود أن أشــدد عل ختام
ا عظـيم الـشرف أن تـصبح عـضوا يف جلنـة بنـاء الـسالم               يشرفه

أثناء هذه الفترة املثرية عندما جيري وضع أسس أنشطة اللجنـة           
وأغتنم هذه الفرصة ألكـرر دعمنـا الثابـت ألنـشطة      . املستقبلية

  .بناء السالم
بـدأت  : )تكلم بالفرنسية () الكامريون (السيد مونث   

كثرية، ومـن دواعـي    معرفيت بالسفري يوكيو تاكاسو منذ سنني       
ســعاديت الغــامرة بالتــايل أن أعــرب، بالنيابــة عــن وفــدي، عــن   
أحــر هتانئنــا الــصادقة لــه علــى العمــل الــذي اضــطلع بــه وعلــى  

إن . العــرض الرائــع الــذي عــرض بــه تقريــر جلنــة بنــاء الــسالم   
التقريــر يــسلط الــضوء علــى الــدور اهلــام الــذي تؤديــه اللجنــة    

تعاش من حاالت مـا بعـد الـصراع         مبساعدة البلدان املعنية باالن   
  .وبكفالة أال تنتكس مرة أخرى إىل وهدة الصراع

وتقــدير وفــدي موصــول كــذلك إىل األمــني العــام،        
 مــون، علــى تقريــره عــن صــندوق بنــاء      -الــسيد بــان كــي   

ــسالم ــول      . ال ــساعدة ه ــة امل ــة العام ــضا لألمين ــون أي وحنــن ممتن
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ونـود أن   . يتـها لوت، املعروفة جيـدا حبيويتـها وديناميتـها وواقع        
نعــرب عــن الــشكر لــشىت الــدول املاحنــة الــيت مكــن ســخاؤها    

ــها يف بورونــدي وســرياليون    ــة مــن إجنــاز عمل ــا  اللجن  -وغيني
ذلك السخاء املتنـامي بـال انقطـاع مسـح أيـضا بـإدراج              . بيساو

  .بلدان أخرى على جدول أعمال اللجنة
ــان الــذي       ــده للبي ــود وفــد الكــامريون أن يعلــن تأيي وي
ــ ــة عــن    أدىل ب ه الــسفري رميونــد وولــف، ممثــل جامايكــا، بالنياب

  .حركة عدم االحنياز
لقد اضطلعت جلنة بنـاء الـسالم، يف الـسنة الثانيـة مـن                

ــات      ــد أولوي ــة، وأســفر ذلــك عــن حتدي ــشطة معين عمرهــا، بأن
ــا    ــة وإجراءاهت ــة التنظيمي ــامج عمــل اللجن ــني  . برن ــاون ب إن التع

، مبـا فيهـا جملـس األمـن         اللجنة وأجهزة األمم املتحدة الرئيـسية     
واجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، كفـــل  
حتقيــق نتــائج ملموســة، يف ضــوء اخلــربات النظريــة واملؤســسية  
ــدان املدرجــة يف جــدول      ــسائل، يف البل ــها يف شــىت امل لكــل من

  .أعمال اللجنة
ــد النظــر أدى األخــذ بأســاليب عمــل        ــرة قي ــاء الفت أثن

ــة بقــدر   أكــرب إىل تعــضيد العمــل يف جمــاالت  وإجــراءات عملي
عمل بناء السالم الرئيسية، مما يسر التمويل النـاجح لعـدد مـن             

ــا    ــدي وســرياليون وغيني ــدريب يف بورون ــات الت ــساو-بعث .  بي
ولقد حتقق عموما تقدم رائع يف ذلـك امليـدان، تتـوج باعتمـاد               
اللجنــــة واحلكومــــات املعنيــــة وشــــىت أصــــحاب املــــصلحة       

ســتراتيجية ال حــول تنفيــذ أطــر العمــل ااســتنتاجات وتوصــيات
  .لبناء السالم

ووفـدي يرحـب أيـضا بالتحليـل اجملـرى بـشأن التقـدم          
سـتراتيجية املتكاملـة    الاحملرز ويؤيد، يف ذلك الصدد، مفـاهيم ا       

لبنــاء الــسالم املوصــوفة يف التقريــر واملتعلقــة جبملــة أمــور منــها  
الالزمـة لتلـك    فعالية مجيع أنشطة بنـاء الـسالم، وتعبئـة املـوارد            

  .األنشطة

والكامريون، كبلد مساهم بقوات دعما جلهود األمم         
املتحــدة لبنــاء الــسالم، تكــرر اســتعدادها للتعــاون يف النــهوض  

ولبلوغ تلك الغاية يكـرر وفـدي األمـل املعـرب           . بعمل اللجنة 
ــدول األعــضاء تتوصــل إىل توافــق يف     ــة ال ــر برؤي ــه يف التقري عن

 علــى اجملموعــات اإلقليميــة أثنــاء اآلراء علــى ختــصيص املقاعــد
  .انتخابات أعضاء اللجنة التنظيمية

إن جلنــة بنــاء الــسالم وصــندوقها مبادرتــان جديــدتان    
وبالنـسبة إىل صـندوق بنـاء الـسالم علـى وجـه             . لألمم املتحدة 

ــسنة      ــصندوق، يف ال ــام أن ال ــر األمــني الع ــذكر تقري ــد ي التحدي
فريـــدة مـــستعدة أداة اســـتراتيجية الثانيـــة مـــن عمـــره، أصـــبح  

قــدام علــى اجملازفــات الــضرورية واالضــطالع بــدور حفــاز   لإل
ووفـدي،  . دعما لبناء السالم يف الـدول اخلارجـة مـن الـصراع           

شــأنه شــأن املــتكلمني العديــدين اآلخــرين الــذين ســبقوه يف       
  .التكلم، يؤيد الرؤيا البعيدة النظر تلك

 لكن تعدد األطراف الفاعلة، ال سيما يف التعـاون بـني            
ــصناديق       ــرين وال ــشركاء اآلخ ــسالم وشــىت ال ــاء ال صــندوق بن
ــر       ــه تقري ــسلط علي ــق جــاد، مثلمــا ي ــى قل األخــرى، يبعــث عل

ويف ذلك الصدد خيلص التقريـر إىل أن األطـراف          . األمني العام 
الفاعلــة، فيمــا يتعلــق باالجتــاه املــستقبلي للــصندوق وأســاليب    

  عمله،
الم ليست ُملمة إملاما تامـا مبفهـوم بنـاء الـس          ”    

وجيــب أن حتــدَّد اختــصاصات الــصندوق وتــبني     ... 
بوضوح نطاق أنشطة املراحل األوىل من بنـاء الـسالم          
ــائج    ــز الــــصندوق علــــى حتقيــــق نتــ لتكفــــل أن يركّــ

، (A/63/218. “اســـــــتراتيجية ذات قيمـــــــة مـــــــضافة
  )٥٤ الفقرة

ويف ذلك السياق، وخاصة فيما يتعلـق باألخطـاء الـيت             
ــت يف املاضــي يف إدارة   ــادي    ارتكب ــة، ين صــناديق أخــرى معين

وإننا نتـبىن مبـدأ     . وفدي بإدارة موارد الصندوق بطريقة شفافة     
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االضـــــطالع بالتقييمـــــات اجلاريـــــة للمعـــــايري والتوجيهـــــات  
ــوازن     املــستخدمة يف الوقــت احلاضــر، علــى أســاس ضــرب الت

  .املناسب بني اخلربة يف امليدان ومتويل املشاريع
املقترحـــة لتحـــسني أخـــريا، نؤيـــد املبـــادئ التوجيهيـــة   

آليات الصندوق للتدخل، خاصة من خالل تبـسيط إجـراءات          
وذلـك سيـسمح لنـا، علـى األمـد البعيـد، بـأن              . تنفيذ املشاريع 

نكفل فعالية اإلجراءات وجتنب التأخريات امللحوظة أثناء فتـرة    
  .اإلبالغ يف سرياليون وبوروندي

ــسالم وصــندوقها،        ــاء ال ــة بن ــسية للجن األهــداف الرئي
نسبة إىل وفدي، هي رسم مسار عالج مفيد وفعال ليتـسىن           بال

ــسامهة يف       ــصراع وامل ــد ال ــا بع ــسرعة شــفاء جــراح صــدمة م ب
لذا جيب إجـراء تنـسيق وثيـق    . الوقت ذاته يف التعايف التام منها    

بـــني شـــىت األطـــراف الفاعلـــة والـــشركاء يف ميـــدان التنميـــة،   
 لتمكني كل واحد منهم مـن االضـطالع بـدوره الـصحيح، يف            
ظــل إشــراف احلكومــة والــسلطات الوطنيــة، بكامــل نطــاق       

  .األعمال املضطلع هبا
: )تكلـم بالفرنـسية   ()  بيـساو  -غينيـا    (السيد كابرال   

هذا النظر يف تقرير جلنة بناء السالم، إىل جانـب تقريـر األمـني            
ــا فرصــة للتأمــل يف     العــام  ــيح لن ــسالم، يت ــاء ال عــن صــندوق بن

قريـر األول، الـذي اسـُتعرض يف        التقدم احلقيقـي احملـرز منـذ الت       
  .العام املاضي

وإهنا جد فرصة لكي نرحب بالتقـدم الكـبري احملـرز يف            
، ٢٠٠٥تنفيــذ القــرار الــصادر عــن مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   

لقد كان اهلدف الرئيسي ملؤمتر القمـة ضـمان أننـا    . املعقود هنا 
 نستطيع، بالعمل معـا، أن ننـشئ آليـة ميكـن أن يكـون هلـا أثـر                 

فقـد تـبني أن جلنـة       . وذلك بالتحديـد مـا نـشاهده اليـوم        . فعال
بناء السالم آلية غري عادية، وهي آليـة موجـودة حتـت تـصرف              
من حيتاجون إليها مـن أجـل القيـام، مـع اجملتمـع الـدويل، ببنـاء                 

  .السالم وهتيئة الظروف الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة

س اللجنـــة ويف البدايـــة، أود أن أشـــكر حبـــرارة رئـــي     
السفري تاكاسو، زميلنا من اليابان، فالسفري تاكاسو مل يسهم،          
يف عمله باللجنة، خبربته الشخـصية فحـسب، بـل سـاهم أيـضا          

إن . بــالتزام بلــده، اليابــان، الــذي ُيعــد صــديقا محيمــا ألفريقيــا 
بلــده صــديق لقــارة حتتــاج إىل الــدعم واملــساعدة يف جهودهــا   

لخطر ولتحقيـق املـصاحلة بـني       الستعادة السالم الذي يتعرض ل    
أطــراف الــصراعات حيثمــا تنــشب، بــل وحتتــاج أيــضا لتهيئــة   
ــا الغـــرض النـــهائي    الظـــروف الالزمـــة للتنميـــة احلقيقيـــة، ألهنـ

ــا أود أن أعـــرب لـــه  . واهلـــدف الـــذي حـــددناه ألنفـــسنا  كمـ
ولنواب رئيس اللجنـة عـن تقـديرنا التـام جلهـودهم املـشتركة،              

ة املاضــية بتفــان وإخــالص والضــطالعهم بعملــهم خــالل الــسن
وجلــد يف ســبيل قــضية اجملتمــع الــدويل، وبوجــه خــاص قــضية   

  . بيساو-البلدان األشد فقرا، مبا فيها بلدي، غينيا 
ــا الــشديد بالعمــل الــذي      وأود أن أعــرب عــن إعجابن

أجنزه الفريـق املمتـاز بقيـادة الـسيدة كـارولني مكاسـكي، الـيت               
رأســـت الـــسيدة لقـــد ت. تركـــت الفريـــق يف الـــصيف املاضـــي 
وكانــت رائــدة ممتــازة، . مكاســكي مكتــب دعــم بنــاء الــسالم 

وأود أن أشـيد    . يدعمها فريـق علـى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة            
هبـا هنـا واآلن، بينمــا أعـرب، بالنيابــة عـن وفــدي، عـن عظــيم      
سروري لقيام األمني العام باختيار امرأة على درجة عاليـة مـن        

ـــ    ــى ل ــاء علـ ــا جـ ــزام، وكمـ ــاءة وااللتـ ــل  الكفـ ــي ممثـ سان زميلـ
الكامريون، امرأة عملية، لكي حتل حملـها، وهـي الـسيدة جـني            

وحنن مقتنعون أنه، بالعمل معا، ميكننا أن نواصـل         . هول لوت 
 أن تقـدم تلـك اآلليـة املمتـازة          العمل الـذي بـدأناه وأن نـضمن       

هــو متوقــع منــها، وعلــى وجــه التحديــد أن نعمــل معــا مــن  مــا
  . إىل بذل هذا اجلهدأجل بناء السالم حيثما حنتاج

ــة         ــيس اللجنـ ــه رئـ ــذي عرضـ ــر الـ ــن التقريـ ــبني مـ ويتـ
(A/63/92)            كما ذكرت، أن جلنة بناء السالم أثبتت أهنـا آليـة ،

وقد اسـتطعنا   . رائعة، بسبب طابعها اإلبداعي، يف املقام األول      
أن ندرك من خالهلا أنه، بالعمل معا، نستطيع أن حنقـق إجنـازا            
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والعمـل معـا يعـين    .  على حنـو أفـضل   وأن نعمل الكثري   -كبريا  
أن نــشرك مجيــع أصــحاب املــصلحة، أي كــل مــن يــستطيع       
ــة     ــة، وخباصـ ــدان املعنيـ ــدين يف البلـ ــع املـ ــل اجملتمـ ــهام، مثـ اإلسـ
الــشركاء يف التنميــة، واألفــضل مــن ذلــك مؤســسات بريتــون   
وودز، اليت أثبتت أهنا ليست شريكا مهما فحسب، بـل أيـضا            

  .  لديها الرغبة يف االبتكاركما أن. شريك ملتزم بالفعل
إهنا بالفعل مسألة إبداعية أن نتـرك الـدرب املطـروق،              

لنضمن أن تلك اآللية، الـيت بـث فيهـا احليـاة وأنـشأها رؤسـاء                
دولنا واليت جاءت تعبريا عن األمل الذي أعربنا عنه مجيعا هنـا        
يف اجلمعية العامة، هـي حقـا أداة جديـدة وقـادرة علـى العمـل                

وينبغي أن يكـون بوسـع تلـك اآلليـة ضـمان            . لفبأسلوب خمت 
أن اآلمال اليت غالبا ما تنـشأ عـن القـرارات الـيت يتخـذها كـل                 

 وبواســطة خمتلــف اللجــان يف األمــم املتحــدة، ليــست ،منــا هنــا
جمرد تعبري عن التضامن الذي نـدين بـه للنـاس الـذين حيتـاجون         
إىل مساعدتنا فحسب، بـل إهنـا تـضمن أيـضا أن تتـرجم تلـك                

  .قرارات إىل أفعالال
األمــم وكــثريا مــا يكــون النقــد املوجــه إىل منظومــة        
 إننـا نـسرف يف املناقـشة    - يراه وفـدي نزيهـا       -ككل  املتحدة  

ــال يف      ــها أفع ــرارات ال تعقب ــرارات، الق ــن الق ونتخــذ كــثريا م
لذلك، فإن جلنـة بنـاء الـسالم ختتلـف اختالفـا            . معظم األحيان 

نــدما نبــدع، وعنــدما نعقــد وهــي تــبني ببالغــة أننــا ع. أساســيا
العزم، ونوحد جهودنا ومعارفنا، وبوجـه خـاص الـدعم الـذي           
ميكن أن تقدمه البلـدان القـادرة علـى ذلـك، فإنـه ميكـن تقـدمي                 

وينبغـي أال تكـون تلـك املـساعدة     . املساعدة إىل البلدان املعنيـة  
ــايل فحـــسب  ــم مـ ــورة دعـ ــن  . يف صـ ــن ذلـــك، مـ ــر مـ واألكثـ
قدما بـشكل دميقراطـي داخـل       الضروري تشجيعنا على املضي     

ــز احلــوار       ــة، وتعزي ــة دميقراطي ــا بطريق ــا، وانتخــاب قادتن بالدن
والتعاون، والنهوض بسيادة القـانون، وضـمان أنـه مـن خـالل             
تطبيق الدميقراطية الـشاملة والتـشاركية، ميكـن أن نـدعو مجيـع             

تلــك هــي املــشكلة الرئيــسية،  . أبنائنــا وبناتنــا إىل إدارة بلــدهم

كــون ذلــك هــو مــصدر الــصراعات، وال ســيما يف وغالبــا مــا ي
  .أفريقيا

ولذلك، أود أن أؤكد أنه، بفضل هـذه الـشراكة الـيت              
ــاء الــسالم والبلــدان املدرجــة يف     ــة بن اســتطعنا إقامتــها بــني جلن

ــة ال بواســطة ســلطاهتا فحــسب، بــل   -جــدول أعماهلــا    املمثل
أيـــضا بواســـطة منظمـــات اجملتمـــع املـــدين والنـــساء والـــشباب  

 من جهـة، ومؤسـسات بريتـون وودز،         -زاب السياسية   واألح
مــن جهــة أخــرى، اســتطعنا أن نقــيم شــراكة حقيقيــة ناجحــة   

والنتائج املترتبة على تلك الـشراكة حقيقيـة وملموسـة       . بالفعل
وال ميكن دحضها، وهو ما أبرزه التقريـر الـذي عرضـه رئـيس          

  . اللجنة القدير للغاية، املمثل الدائم لليابان
 -رب عـن ارتياحنـا البـالغ فيمـا يتعلـق بغينيـا              وإننا نعـ    

بيــساو، املدرجــة يف جــدول أعمــال جلنــة بنــاء الــسالم منــذ        
ــة  . ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول نــشعر باالرتيــاح ألن اللجن

توفر حلقة وصل للربط فيما بني جمتمعنا ذاته، لـضمان احتـرام    
وذلك األسـاس   . األساس الرئيسي الذي تقوم عليه الدميقراطية     

 الشمولية، اليت تبـث روحـا جديـدة يف العمليـة الدميقراطيـة          هو
  .وتعطي معىن جديدا لفكرة الدميقراطية الشاملة للجميع

وقــد اســتطعنا أن نعمــل مــع اللجنــة لــضمان مــشاركة   
ويتـرأس  .  بيـساو يف إدارة البلـد      -مجيع املعنيني مبـستقبل غينيـا       

ــا   ــة املخصــصة لغيني يــويت،  بيــساو الــسفري ف-التــشكيلة القطري
 بيـساو   -زميلنا من الربازيل، وقد زار الفريـق التـابع هلـا غينيـا             

 وعنـدما أقـول     -ومبـشاركة مواطنينـا     . أبريل املاضي /يف نيسان 
مواطنينا، فإنين أضم كل شخص، كما ذكرت سـابقا، ولـيس        
ممثلي احلكومة فحسب، بل أيضا ممثلي اجملتمـع املـدين والنـساء            

بعبــــارة أخــــرى، مجيــــع والــــشباب واألحــــزاب الــــسياسية، و
 متكنا من التوصـل إىل اتفـاق، عـن طريـق            -أصحاب املصلحة   

احلوار البناء، حـول االسـتراتيجية الـيت اعتمـدت للتـو يف بدايـة         
  .هذا الشهر
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وكانت تلك االستراتيجية نتيجة جهـد مشـل اجلميـع،             
وبفـضل النـهج    . وهي جتسد مشاركة مجيع أصحاب املـصلحة      

ن وضـع اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء     التشاركي اجلديد، متكنا مـ  
ــا  ــة   -الـــسالم يف غينيـ ــوة احملركـ ــيكون القـ ــساو، الـــذي سـ  بيـ

  .لتحقيق بناء السالم يف بلدنا
دم لنــا لــيس مــن ونقــدر تقــديرا كــبريا الــدعم الــذي قُــ  

ــشكيل املخــص      ــسالم ومــن أعــضاء الت ــاء ال ــة بن  صأعــضاء جلن
ــا ــركائنا      - لغينيـ ــع شـ ــن مجيـ ــضا مـ ــل أيـ ــسب، بـ ــساو فحـ بيـ
وحيـدوين األمـل    . ئيني، وخاصـة مؤسـسات بريتـون وودز       اإلمنا

ــتراتيجي       ــار االس ــذ اإلط ــن تنفي ــا جــدا، م ــتمكن، قريب يف أن ن
بيساو مـن اختـاذ خطـوة هامـة          - ن غينيا الشامل، الذي سيمكّ  

ونعلم أن جلنة بنـاء الـسالم   . إىل األمام يف جهودنا لبناء السالم  
اء األسـس   وستساعدنا اللجنة على إرسـ    . ليست وكالة للتنمية  

  . لتدعيم الدميقراطية وكفالة التنمية احلقيقية لبلدناةالالزم
رنا قبل فتـرة قـصرية الـسفري كـيم بونغيـون،            وكما ذكّ   

 عامـا،   ٥٠ممثل مجهورية كوريا، كانت مجهورية كوريا، قبل        
وذلك مثال واضح للغايـة     . قد خرجت من فورها من الصراع     

أن الـصراعات ليـست     ر لنـا جبـالء      ظهِـ ينبغي أن يـشجعنا وأن يُ     
وميكننـا أن خنـرج مـن الـصراع إذا عقـدنا العـزم              . أمورا حتمية 

 ،علـــى كفالـــة ترســـيخ املـــصاحلة الوطنيـــة والـــسالم يف بلـــداننا
وميكن جلميع املواطنني أن يوحدوا جهـودهم وطاقتـهم للعمـل     

فتخلف النمو ليس أمـرا     . معا وأن يتركوا وراءهم ختلف النمو     
  .وضح مثال على ذلكحتميا، ومجهورية كوريا أ

وفيمــا يتعلــق بــصندوق بنــاء الــسالم، حنــن مــدينون         
وبطبيعة احلـال، جتاوزنـا     . جلميع البلدان اليت تربعت للصندوق    

ــالطبع، يف     الغايــات احملــددة، ولكــن ذلــك لــيس أمــرا كافيــا، ب
ــصندوق    ــة مــن ال ــذلك ينبغــي  . ضــوء كــل األعمــال املتوقع ول

ــي    أال ــا ينبغـ ــر ممـ ــسنا أكثـ ــد بأنفـ ــع   وبي. نعتـ ــشكر مجيـ ــا نـ نمـ
علينـا   - وهـم كـثريون    - األشخاص الـذين تربعـوا للـصندوق      

وصـدقوين، هـذا   . أن نشجعهم على املثابرة واملزيد مـن التـربع     
ــة  ــاء الــسالم  . اســتثمار حقيقــي ومــربح للغاي واالســتثمار يف بن

ــا أن وأ. ثمار يف مـــستقبل الـــسالم الـــدويل اســـت عتقـــد أن علينـ
ــوا للـــص   ــذين تربعـ ــول إن الـ ــار ندنواصـــل القـ ــذوا اخليـ وق اختـ

  .شكرهم، بالنيابة عن بلديالصائب، وإنين أ
ويف اخلتـــام، أود أن أقـــول إن مجيـــع الـــذين تربعـــوا       

بيـساو   - للصندوق حىت اآلن حيدثون فرقا يف بلدان مثل غينيا        
وليربيا وهاييت، وقبل وقت قصري، كينيا، وهنا، ومـرة أخـرى،           

  .حنن مدينون هلم على تضامنهم
نا أن نواصل العمل معا حبيـث تـصبح جلنـة           وأخريا، علي   

بناء السالم آلية هامة حقـا، كمـا ذكـرت سـابقا، وآليـة حتـدث                
فرقا وتثبت أن يف وسع لألمم املتحدة بعـد إصـالحها، وحينمـا             
نرغب حنن الـدول األعـضاء، أن تكـون منظمـة خالقـة وواقعيـة          

ــة ــا    . وعملي ــا أن حنــدث فرق ــدما نقــوم بــذلك العمــل، ميكنن وعن
نـديل   وميكن أن حندث فرقا باخلطب الـيت      . ريقا جديدا ونشق ط 

  .هبا هنا وبالقرارات اليت نتخذها، واليت جيب أن يتبعها العمل
وفقـــا لقـــرار ): باالنكليزيـــة تكلـــم (بالنيابـــة الـــرئيس  

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٩ املـــؤرخ ٥٧/٣٢اجلمعيـــة العامـــة 
  .ويل، أعطي الكلمة للمراقب عن االحتاد الربملاين الد٢٠٠٢

 تكلــــم) (االحتــــاد الربملــــاين الــــدويل (مــــوتر الــــسيد  
يسرين أن أخاطب اجلمعية العامـة بـشأن التقريـر          ): باالنكليزية

وبـــادئ ذي بـــدء، أود . الـــسنوي الثـــاين للجنـــة بنـــاء الـــسالم 
ســـهامها الكـــبري يف إنعـــاش البلـــدان  باللجنـــة علـــى إأشـــيد أن

عدة املاسـة   وتستحق التقدير الكبري املسا   . اخلارجة من الصراع  
ــز     ــة يف حتقيــق اســتقرار وتعزي احلاجــة إليهــا الــيت تقــدمها اللجن
مؤســسات احلكــم، وبالقيــام بــذلك العمــل، النــهوض بقــدراهتا 

  .الستدامة السالم
شعر بالسرور إذ أشري إىل أن جلنة بنـاء الـسالم منـذ             أو  

إنـــشائها، واالحتـــاد الربملـــاين الـــدويل يتمتعـــان بتعـــاون وثيـــق، 
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تعزيز دور وقدرات الربملانات بغيـة اإلسـهام        وخاصة يف سياق    
ويتطلع االحتاد الربملـاين الـدويل إىل متابعـة    . يف عمليات السالم 

  .ذلك التعاون مع اللجنة
ــدويل إدراج      ــع الــ ــلة اجملتمــ والــــسبب واضــــح ملواصــ

الربملانات يف اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق الـسالم واالسـتقرار يف              
 الواقـع، فـإن دور الربملانـات        ويف. اجملتمعات املعرضـة للـصراع    

ــال     ــام بأعمـ ــات والقيـ ــة يف اجملتمعـ ــصاحل املتباينـ ــيح املـ يف توضـ
ستهان بـه يف املـساعدة علـى حتويـل          الوساطة يسهم بقـدر ال يُـ      

والتحــــدي . اجملتمعــــات مــــن الــــصراع إىل الــــسالم املــــستدام
الرئيــسي للمجتمــع الــدويل هــو كفالــة أن تــوفر للربملانــات يف   

اء الــصراع وهــي، شــأهنا شــأن مؤســسات  جمتمعــات بعــد انتــه
احلكــم األخــرى، برملانــات ضــعيفة أو مت تقويــضها مــن جــراء   

وحقيقـة  . الصراع، الوسائل لالضطالع مبهامهـا بـصورة فعالـة        
أن تلـــك الربملانـــات مؤلفـــة يف أغلـــب األحيـــان مـــن نفـــس       
األطراف الفاعلة اليت كانت أطرافـا يف الـصراع تـشكل حجـة             

تمـع الـدويل لتـشجيع احلـوار وثقافـة          قوية السـتمرار جهـود اجمل     
ــسامح ــة    . للت ــدويل أن تواصــل اللجن ويأمــل االحتــاد الربملــاين ال

  .يالء اهتمام خاص لذلك التحدي الرئيسيإ
إن االحتــاد الربملــاين الــدويل، مــن جانبــه، ملتــزم بــدعم   

يونيــه /ويف حزيــران. الربملانــات يف بلــدان بعــد انتــهاء الــصراع 
اد الربملــاين الــدويل مــشروعا شــامال    هــذا العــام، أطلــق االحتــ   

يهــدف إىل تعزيــز دور الربملانــات يف البلــدان األفريقيــة الناطقــة 
باإلنكليزيــة يف تــشجيع العمليــات الــسياسية الــشاملة جلميــع      

وتـشمل الربملانـات    . األطراف، وإصالح املؤسسات واملصاحلة   
املستفيدة يف ذلك الدعم برملانـات أوغنـدا وروانـدا والـسودان            

ومـن املـأمول أن     . رياليون والصومال وغانـا وكينيـا وليربيـا       وس
  .تنضم زمبابوي إىل القائمة

ومجــع املــشروع أعــضاء الربملــان مــن تلــك البلــدان يف    
قدت يف سرياليون ملناقشة املـسائل الـيت        حلقة دراسية إقليمية عُ   

ينبغي أن تدجمها الربملانات يف استراتيجياهتا لتعزيز بنـاء الـسالم           
ــوطين  ــصاحلة ال ــات امل ــات    . و عملي ــسائل آلي ــذه امل ــشمل ه وت

ــضات،      ــبة للتعوي ــسياسات املناس ــة، ووضــع ال ــة االنتقالي العدال
ودور املـــرأة، واملـــسألة اخلالفيـــة للعفـــو، والـــسعي لتحقيــــق      

 - مبا يف ذلك احملاكم الوطنية مقابل احملـاكم الدوليـة          - العدالة
ــرى     ــسائل أخـ ــدة مـ ــن وعـ ــاع األمـ ــالح قطـ ــرزت . وإصـ وأبـ

ارب الــيت مت تبادهلــا يف احللقــة الدراســة اإلمكانيــة الــيت      التجــ
ــع هبــا الربملانــات للتقريــب بــني األشــخاص وأن يف وســع     تتمت
الربملانــات، إذا متــت إدارهتــا بــشكل جيــد، أن تعمــل بوصــفها   
وســيلة هامــة للوســاطة والعمــل الــسياسي وللتوزيــع العــادل        

ــسكان    ــات الــ ــصدي الحتياجــ ــة التــ ــوارد بغيــ ــرج . للمــ وخــ
 ليـست حـدثا بـل هـي،     ةركون باقتناع قوي بـأن املـصاحل      املشا

بدال من ذلك، عملية للتعايف وتؤثر علـى حيـاة أجيـال عديـدة              
  .وأن املثابرة أمر أساسي يف العملية

يونيـــه هـــذا العـــام، نظـــم االحتـــاد /وأيــضا يف حزيـــران   
الربملاين الدويل، بالتعاون مع جلنة بناء السالم، حلقة نقـاش يف            

الربملانــات وبنــاء الــسالم واملــصاحلة، وقــدمت  نيويــورك بــشأن 
ــدي وأمريكــا الوســطى      ــن بورون ــة جتــارب ذات صــلة م احللق

ــا  ــوب أفريقيـ ــب    . وجنـ ــن اجلوانـ ــدد مـ ــشة لعـ ــت املناقـ وتطرقـ
والتحـــديات، مبـــا يف ذلـــك دور املقـــاتلني الـــسابقني، ومتويـــل  
األحــزاب الــسياسية وضــرورة أن يــساعد اجملتمــع الــدويل يف      

وليات املــشتركة بــني األحــزاب الــسياسية تطــوير ثقافــة للمــسؤ
وســـاعد االجتمـــاع علـــى حتديـــد  . املمثلـــة لألقليـــة واألغلبيـــة 

الدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة وأبرز الطـرق العمليـة         
  .لتنفيذ تلك املمارسات اجليدة

 عـــن القـــول إن االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل ظـــل  وغـــين  
 بناء الـسالم علـى      متحمسا ومسرورا لتقدمي الدعم جلهود جلنة     

ففـــي . وخاصـــة يف بورونـــدي وســـرياليوناملـــستوى الـــوطين، 
ــاد الربملــ    ــل االحت ــدي، ظ ــان    بورون ــع الربمل ــل م ــدويل يعم اين ال

ــز      يف ــات لتعزيـ ــشاء آليـ ــوار وإنـ ــشجيع احلـ ــى تـ ــساعدة علـ املـ
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ــرار  ــاذ القـ ــدم  . الـــشمولية يف اختـ ــا زال يقـ ــاد مـ ــا أن االحتـ كمـ
  .املساعدة للنساء الربملانيات

رياليون، وبنــاء علــى طلــب جلنــة بنــاء الــسالم،  ويف ســ  
 االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل تقييمـــا شـــامال الحتياجـــات أجـــرى

والتحــديات الــيت  . ٢٠٠٧أكتــوبر /الربملــان يف تــشرين األول 
. تواجه الربملان حتديات منطية لبيئة مرحلة بعـد انتـهاء الـصراع           
، ومـــا زال يـــتعني تـــضميد جـــراح احلـــرب بـــصورة كاملـــة      

وتواجـه الربملـان    . ت سـرياليون جمتمعـا هـشا ومـضطربا        زال وما
ــع ســرياليون       ــادة مجــع شــتات جمتم ــق بإع ــة عــسرية تتعل . مهم

ولذلك ستظل املـصاحلة والعدالـة االنتقاليـة يف صـدارة جـدول             
ويعتزم االحتاد الربملاين الدويل، بالتعـاون مـع برنـامج          . األعمال

م بغيــة حتديــد األمــم املتحــدة اإلمنــائي، البنــاء علــى ذلــك التقيــي 
ن الربملــان مــن اإلمــساك بزمــام التــدخالت احملــددة الــيت ســتمكّ

 .تلك التحديات

وختامــــا، أود أن أكــــرر التأكيــــد علــــى أن الربملــــان    
ــها لإلجنــاز ليــست مــضمونة دائمــا    . مؤســسة معقــدة وإمكانيت

إن التحــدي الــذي يواجــه اجملتمــع الــدويل هــو إدراك فــولــذلك 
ويف ذلـك الـشأن     .  قدرتـه الكاملـة    دور الربملان وتعقيده وتنمية   

ــة     ــة ظلــت تــضع احتياجــات الربملانــات املنتخب يــسرنا أن اللجن
وحنـن بـدورنا   . دميقراطيا يف مكانة عاليـة علـى جـدول أعماهلـا      

ــة وســط   درجــة رفــع عمــل علــى  ســنظل ن ــوعي بعمــل اللجن ال
  .ق التوجيهات املبينة يف التقريرأعضائنا وف

لقـد اسـتمعنا إىل     ): زيـة باإلنكلي تكلـم  (بالنيابة الرئيس  
ــشة هــذين البنــدين     ــر مــتكلم يف مناق هــل يل أن أعتــرب أن  . آخ

 ١٠١ و   ١٠اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرهـا يف البنـدين           
  .من جدول األعمال

  .ذلك تقرر  
  .٢٠/١٦رفعت اجللسة الساعة   

  


