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رسا ا ا ا ا ا مؤرخ  30أاير/م يو  2019موجه إىل رئيس جملس األمن من املمثل ا دائم
ألمل ني دى األمم املتحدة
تتشــف البعثة الدائمة ألملانيا إبحالة املوجز الذي أعده املنس ـق عن املشــااتا غري الفمسية بش ـ
تقييم ”الدات االس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــاتي للجنة بناء الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف جملس األمن“ ،اليت عقد يو األتبعاء  22أايت/
مايو  2019يف البعثة الدائمة ألملانيا (انظف املففق).
انفجو ممتنني تعميم هذه الفسالة امففقها ابعتباتمها اثيقة من ااثئق جملس األمن.
(توقيع) كفيستو هيوسغن
املمثل الدائم ألملانيا
لدى األمم املتحدة
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مرفق ا رس ا ا ا املؤرخ  30أاير/م يو  2019املوجه إىل رئيس جملس األمن من املمثل
ا دائم ألمل ني دى األمم املتحدة.
ا دور االستش ري لجن بن ء ا سالم يف جملس األمن
املوجز ا ذي أعده املنسق
معلوم ت أس سي
 - 1يف  22أايت/مايو  ،2019عقد أملانيا ،بصــهتها املنســق غري الفمسي يف عمليا التقييم الداتية
للمهمة االستشاتية اليت تضطلع هبا جلنة بناء الس يف جملس األمن ،اجتماعا غري تمسي للتهكري يف حالة
تنهيذ البياان الفائس ــية بشـ ـ بناء السـ ـ اليت اعتمدها اجمللس يف عامي  2017ا  2018ايف احتمال
ادعي إىل االجتماع احضــفه أعضــاء اللجنة الذين
تنهيذها ) (S/PRST/2017/27ا )ُ (S/PRST/2018/20
هم أعضاء يف اجمللس ،اتئيس اللجنة اانئبيه ،االسويد اليت كانت املنسق غري الفمسي يف عا .2018
ا نق ط ا رئيسي يف املن قش
 - 2افتتح املنس ـق االجتماع اأكد جداى تقييم دات اللجنة يف جملس األمن بصــوتة منتظمة .ايف هذا
الص ــدد ،ش ــدد على اجود توافق ااس ــع يف اآلتاء يف اجمللس على أ دات اللجنة قد حتسـ ـن ،اال س ــيما مع
اعتماد البيانني الفائس ـ ــيني .اأش ـ ــات أيض ـ ــا إىل أمهية اتباع هنج تطلعي ااس ـ ــتكش ـ ــا الس ـ ــبل الكهيلة بزايدة
حتس ــني ذلك الدات ،بناء على ما قد يكو أكثف فائدة جمللس األمن اعم على تنهيذ األحكا الواتدة يف
البيانني الفائسـ ـ ــيني .اقال إنه ،بناء على ما هو مطلوب ،ميكن للجنة أ حتدد املشـ ـ ــوتة اليت تسـ ـ ــديها افقا
ملســائل متعلقة ببلد معني أا منطقة حمددة أا ملســائل شــاملة لعدة قطاعا أا مســائل مواضــيعية .ااقرتح،
يف مجلة أموت ،أ تقد اللجنة تقاتيف بناء الس عن سياقا حمددة إىل اجمللس هبد توفري منظوت ااسع
لبناء الس ـ ـ ـ ـ يفتبط ابألالواي ااالحتياجا الوطنية .ااس ـ ـ ــتنادا إىل اخلربة املكتس ـ ـ ــبة من احلوات التهاعلي
غري الفمسي الذي جفى بني اجمللس االلجنة يف آذات/ماتس  ،2019ميكن أيض ـ ـ ـ ـ ــا مش ـ ـ ـ ـ ــاتكة املدخ يف
الوقت املناسب يف إطات االستعداد للزايتا اليت يقو هبا اجمللس يف السياقا ذا الصلة .اابإلشاتة إىل
احلوات التهاعلي غري الفمسي الذي جفى يف حزيفا /يونيه  ،2018ش ــدد املنس ــق على أمهية أ تقد اللجنة
مشوتهتا خ ل احلاال االنتقالية يف البعثا أا عندما ينظف اجمللس يف حتديد االاي البعثا  .اابإلشاتة
إىل امل حظـا اليت تقـدمهـا اللجنـة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االيـة بعثـة األمم املتحـدة املتكـاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيق
االس ــتقفات يف مجهوتية أففيقيا الوس ــطى ،ش ــدد على إمكانية أ تعمل اللجنة على االاي متعددة األبعاد،
مع التسليم أب السياق يف مجهوتية أففيقيا الوسطى ففيد من نوعه.
-3

اتحب املشاتكو بقفات عقد االجتماع اسلطوا الضوء على النقاط التالية:
• إ اللجنة منتدى ابلغ األمهية لتقدمي منظوتا ااس ــعة بشـ ـ بناء السـ ـ
على األالواي ااالحتياجا اليت حتددها اجلها الهاعلة الوطنية.

إىل جملس األمن ،بناء

• من أجل تهادي االزدااجية مع عمل اجمللس ،ينبغي أ تستند املشوتة إىل مضمو تقاتيف األمني
العا اأ تتجاازها من خ ل تقدمي منظوتا متعددة األبعاد اإقامة اجلســوت بني السـ ااألمن
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االتنمية .ايف الوقت نهسـ ـ ـ ــه ،امن أجل االسـ ـ ـ ــتهادة الكاملة من املزااي النسـ ـ ـ ــبية للجنة ،ينبغي أ
تكو املشوتة حسنة التنظيم املموسة اذا صلة اأ تفكز على أالواي جملس األمن.
• املش ـ ـ ـ ـ ـ ــوتة اليت تس ـ ـ ـ ـ ـ ــديها اللجنة هلا أمهية خاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة عندما يناقش اجمللس تكوين االاي البعثا
أا جتديدها أا نقلها .اش ـ ـ ـ ـ ــدد املش ـ ـ ـ ـ ــاتكو على أمهية تقدمي املش ـ ـ ـ ـ ــوتة يف الوقت املناس ـ ـ ـ ـ ــب قبل
املناقشا املتعلقة ابلوالاي لضما أ ينظف اجمللس يف مسامها اللجنة اأ يستهيد منها على
أفض ـ ـ ــل اجه .ايف هذا الص ـ ـ ــدد ،أش ـ ـ ــات املش ـ ـ ــاتكو إىل العملية املختلطة ل حتاد األففيقي ااألمم
املتحــدة يف داتفوت ابعثــة األمم املتحــدة لــدعم نظــا العــدالــة يف هــاييت امكتــب األمم املتحــدة
املتكامل لبناء الس يف غينيا  -بيساا بوصهها حاال يستهيد فيها اجمللس من مشوتة اللجنة.
اقد كهلت خطة العمل السنوية للجنة يف مجهوتية أففيقيا الوسطى ،املتوائمة مع أالواي اجمللس،
تقدمي املشــوتة املتســقة يف الوقت املناســب ،اهو أمف ميكن القيا به يف ســياقا أخفى ،لكل من
البلدا املدتجة يف جدال أعمال جملس األمن اتلك اليت تنظف جلنة بناء الس ـ يف حالتها .اقد
طفحت توص ـ ـ ــية للنظف يف عملية التواص ـ ـ ــل بني اللجنة االقائمني بص ـ ـ ــياغة القفاتا ذا الص ـ ـ ــلة
ابلوالاي  .اع اة على ذلك ،ميكن للمجلس أ يطلب من اللجنة االسـ ـ ـ ــتعداد مسـ ـ ـ ــبقا لتقدمي
مشوتة حمددة املموسة بش املفاحل االنتقالية املقبلة.
• شدد العديد من املشاتكني أيضا على أنه ميكن للجنة أ تضطلع بداتها االستشاتي طوال داتة
البعثة ،مبا يف ذلك تكوين الوالاي  ،لكي تعكس أالواي بناء الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .احتقيقا لتلك الغاية،
ينبغي أ تبدأ احملاداث بني اللجنة ااجمللس يف اقت مبكف جدا ،منذ إجفاء التقييما املهضـ ـ ـ ــية
إىل تكوين البعثا  .اعلى اجه التحديد ،ميكن أ تش ـ ــمل الوالاي أا جتديد الوالاي جوانب
من بناء الس ـ ـ ـ على حنو منتظم .امن االقرتاحا امللموسـ ـ ــة األخفى أ يشـ ـ ــجع اجمللس أا أ
يطلب أ توضع خطط حمددة لبناء الس ابلتعاا مع البلد املتضفت.
• ينبغي مشاتكة املشوتة اليت تسديها اللجنة بواسطة مجيع األداا املتاحة ،مبا يف ذلك اإلحاطا
اليت يق ــدمه ــا الفئيس ،ااإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــام ــا اخلطي ــة ،اتق ــاتيف البعث ــا  ،انت ــائج اجتم ــاع ــا اللجنــة
ذا الص ــلة .ايف هذا الص ــدد ،اعترب العديد من املش ــاتكني أ املثال األخري على املش ــوتة اخلطية
اليت قــدمتهــا اللجنــة ،خ ل جتــديــد االيــة بعثــة األمم املتحــدة املتكــاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيق
االســتقفات يف مجهوتية أففيقيا الوســطى ،كانت من املماتســا اجليدة .امن االقرتاحا امللموســة
لتحسـ ـ ــني املشـ ـ ــوتة اخلطية اليت تقدمها اللجنة إىل اجمللس تقدمي تقاتيف اتوصـ ـ ــيا على حنو أكثف
تواتفا ،الكن بصـوتة انتقائية ،مع التشـديد على ضـما اجلودة العالية للمشـوتة املقدمة إىل اجمللس
اتهــادي إتهــاق اجمللس ابلكثري من التقــاتيف .اأُقف أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أب احلوات التهــاعلي غري الفمسي الــذي
عقده اجمللس يف إطات التحض ـ ـ ــري لزايتته إىل بوتكينا فاس ـ ـ ــو امايل يف آذات/ماتس  2019مماتس ـ ـ ــة
جيدة لض ــما أ يكو اجمللس على علم أبالواي بناء الس ـ ـ ذا الص ــلة االس ــياق األاس ــع
نطاقا املتعلق ابلسـ ـ ااألمن االتنمية ااألنش ــطة اإلنس ــانية يف البلدا اليت تنظف فيها اللجنة قبل
زايتهتا ،من أجل حتسـ ـ ــني فهم الطابع الشـ ـ ــامل للتحداي اليت تواجهها البلدا امدى تعقيدها.
ااقرتح أحد املش ـ ــاتكني أنه ،اس ـ ــتنادا إىل املماتس ـ ــة اجليدة اليت س ـ ــبقت زايتة بوتكينا فاس ـ ــو امايل،
ميكن أ يصـ ـ ـ ــبح من املماتسـ ـ ـ ــا املعتادة للمجلس ،قبل قيامه بزايتا  ،أ ينظف يف ما إذا كا
ميكن للجنة إسـداء املشـوتة أا تقدمي إسـها ذي صـلة .االحظ املشـاتكو أ التقاتيف املقدمة من
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اللجن ــة ميكن أ تكو أداا مهي ــدة إذا تكز على األالواي ااملزااي النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ــة للجن ــة ،من
دا تكفات املعلوما األخفى املتاحة للمجلس .اذكف أحد املشـ ــاتكني أعضـ ــاء اجمللس أيضـ ــا أ
كل اجتماع للجنة هو ففصة لتقدمي املشوتة إىل اجمللس أبكمله ابلنظف إىل تكوين اللجنة اإىل أ
س ـ ــبعة من أعض ـ ــاء اجمللس ممثلو يف اللجنة على الداا  .االحظ أحد املش ـ ــاتكني أ البلدا اليت
لديها ”عضوية مزداجة“ تقع عليها مسؤالية خاصة ،الكنها حتظى أيضا بهفصة لضما تدفق
املعلوما بني اجمللس االلجنة فضـ ـ ـ ـ ـ عن املس ـ ـ ـ ــاعدة يف توجيه اللجنة من أجل توفري املعلوما
ااملدخ ااملشوتة املهيدة للمجلس.
• أُقف أ املشوتة اليت تقدمها اللجنة مهيدة بوجه خاص يف احلاال املتعلقة ببلدا معينة ااحلاال
اإلقليمية .اأش ـ ــات املش ـ ــاتكو إىل املماتس ـ ــا اجليدة املتعلقة ببوتاندي امجهوتية أففيقيا الوس ـ ــطى
اليرباي ،مع اضـ ــع خطة بناء الس ـ ـ يف ليرباي ،ايف منطقة السـ ــاحل .اأشـ ــات عدد من املشـ ــاتكني
أيضــا إىل أ اجمللس ميكن أ يســتهيد من مشــوتة اللجنة بش ـ املســائل الشــاملة لعدة قطاعا
ااملسائل املواضيعية اليت هي قيد نظف اجمللس .ااقرتح أحد املشاتكني أنه إبمكا اللجنة أ حتسن
إسـ ـ ــهامها انوعية املشـ ـ ــوتة اليت تقدمها من خ ل تبط اجتماعا اخلرباء على مسـ ـ ــتوى القطفي
ااإلقليمي ابملناقش ــا املتعلقة ابلس ــياس ــا ااملناقش ــا املواض ــيعية ابتغاء التكامل .اقُد اقرتاح
ملموس آخف أب يعقب أعض ــاء اجمللس ،على أس ــاس كل حالة على حدة ،على ش ــكل املش ــوتة
اليت تقدمها اللجنة لضما االتتقاء بنوعية املشوتة على املدى الطويل.
• تحب املشاتكو ابلتحسينا اليت أدخلتها اللجنة على مواءمة جدال أعماهلا مع جدال أعمال
اجمللس .امع ذلك ،دعا املشاتكو إىل إجفاء مزيد من التحسينا  ،اأشات أحد املشاتكني إىل أنه
ينبغي إط ع اجمللس على املش ـ ــوتة املقدمة حتضـ ـ ـريا ملدااال اجمللس بشـ ـ ـ االاي البعثا قبل
شهفين إلاتحة الوقت الكايف للنظف فيها.
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