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  والستون الثالثة الدورة
 مــن )ل( ١١٤ و ١٠٧ و ٤٤ و ٣١ و ١٢ البنــود
  األعمال جدول
  املسلحة الرتاعات نشوب منع

 حفـظ  عمليـات  مـسألة  لكامـل  شـامل  استعراض
  العمليات هذه نواحي مجيع من السالم
 لنتــائج  واملنــسقان  املتكــامالن  واملتابعــة  التنفيــذ 
 تعقدها اليت القمة ومؤمترات الرئيسية املؤمترات
 االقتــــــصادي امليــــــدانني يف املتحــــــدة األمــــــم

  هبما املتصلة وامليادين واالجتماعي
  األلفية قمة مؤمتر نتائج متابعة
 اإلقليميـة  واملنظمـات  املتحـدة  األمم بني التعاون

 املتحـدة  األمـم  بني التعاون :األخرى واملنظمات
      الدويل الربملاين واالحتاد

  ٢٠٠٨ امـلع ةــالربملاني اعـاالستم ةــجلس نــع زــموج رــتقري    
  )٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢١-٢٠ املتحدة، األمم مقر(    

  
  العامة اجلمعية رئيس من مذكرة    

  
 يف عقــدت الــيت ٢٠٠٨ لعــام الربملانيــة االســتماع جلــسة مــوجز الوثيقــة هــذه تتــضمن  
 اجلمعيـة  بقـرار  مـال ع الوثيقـة  وتعمـم  .٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ٢١ و ٢٠ يومي نيويورك
  ).املرفق انظر( ٦٣/٢٤ العامة
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  املرفق
  الرتاعات نشوب ومنع السالم حفظ فعالية كفالة    
  بالتزاماتنا الوفاء    

  
  املتحدة األمم يف برملانية استماع جلسة    

  ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢١-٢٠    
    نيويورك املتحدة، األمم    

  موجز تقرير    
 يف بنيويــورك املتحــدة األمــم مقــر يف ٢٠٠٨ لعــام ملانيــةالرب االســتماع جلــسة عقــدت  

  .بلدا ٦٠ من أكثر من برملاين ٢٠٠ حنو وحضرها ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢١ و ٢٠
  

  افتتاحية مالحظات    
 املتحـدة،  لألمـم  العامـة  اجلمعيـة  رئـيس  بروكمـان،  ديـسكوتو  ميغيـل  األب معايل أشار  

ــشراكات أن إىل ــانيني املتحــدة األمــم بــني ال ــد والربمل ــدة مــسائل يف تعمقــت ق ــال .عدي  إن وق
 يف مركـزي  دور مـن  بـه  يقومـون  مـا  خـالل  مـن  املتحـدة  لألمـم  هـائال  دعما يقدمون الربملانيني
 اإلنـسان  وحقـوق  الـسالم  حبفـظ  املتعلقة الدولية السياسات الوطنية مناقشاهتم تراعي أن ضمان
  .هلا دعمهم حتسني من ومتكينهم املتحدة األمم لعمل املواطنني فهم يكفل مبا والبيئة، والتنمية

 البنيــان يف جذريــة تغـيريات  تتطلــب رهيبـة  أزمــات تــضافر” يواجـه  العــامل أن وأضـاف   
 أن بالتــايل وعليـه  األزمـات  هــذه صـنع  الـذي  هــو اإلنـسان  أن وأكـد  .الــدويل واملـايل  الـسياسي 
ــها مــسؤولية يتحمــل ــيريات إدخــال وســيتطلب .حل ــضرورية التغ ــدور العاالضــط ال ــادي ب  قي
 األمــم تزويــد بإمكــاهنم الربملــانيني أن إىل وأشــار .الــوطين الــصعيد علــى وبطــويل، بــل جــسور،
  .البشر باليني إليها أوكلها اليت باملسؤوليات القيام من لتمكينها حيويني ودعم بتوجيه املتحدة

 اجلمعيـة و املتحـدة،  األمـم  سـتمكن  الـيت  التغيريات من جمموعة بإجياز عرض بأنه وذكر  
 مـر  علـى  أخـرى  منظمـات  إىل أسـندت  الـيت  الـسلطة  اسـتعادة  مـن  اخلصوص، وجه على العامة
 يف املركـزي  دورهـا  مـن  كـبري  جـزء  مـن  العامـة  اجلمعيـة  “قلقـة  قـوى ” جـردت  حيـث  العقود،
 الرفيعـة  احلـوارات  مـن  جمموعـة  إجـراء  إىل دعوتـه  إن وقـال  .الـدويل  الـصعيد  علـى  القـرار  صنع

 الــيت األصــلية األدوار تعكــس املتحــدة األمــم علــى الــدميقراطي الطــابع ءإضــفا بــشأن املــستوى
  .احلوارات هذه يف بنشاط املشاركة إىل الربملانيني ودعا املؤسسة، إىل امليثاق أوكلها
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ــابع   ــائال وتــ ــن إن قــ ــات مــ  األولويــ
 للتنمية، الالزمة املوارد توافر ضمان األخرى

 تعـذر امل الفقـر  ضد احلملة أجل من سيما وال
 .العـامل  سـكان  نـصف  على يؤثر الذي تربيره

 القـــادة يعيـــد أن كفالـــة الربملـــانيني وناشـــد
 املتابعــة مــؤمتر يف التزامــاهتم تأكيــد الوطنيــون
ــدويل ــل الـ ــة لتمويـ ــذي التنميـ ــيعقد الـ  يف سـ
 وتعثـر  االقتـصادي  التراجـع  ضوء يف سيما وال ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين يف قطر، الدوحة،
 عقـد  إىل للـدعوة  تأييـده  عـن  وأعـرب  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  سبيل يف زاحملر التقدم
 وتكييــف برصــد للــسماح ٢٠١٠ عــام يف لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف بــشأن عــاملي قمــة رمــؤمت

 مـن  برملـانيون،  يقدمـه  الـذي  املـستمر  التوجيه أن إىل مشريا لتحقيقها، احملددة الوطنية املتطلبات
 أمهيــة ذا ســيكون لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف تنفيــذ عــن الرئيــسية املــسؤولية يتولــون مــن قبيــل

  .العمل هلذا مركزية
 مـن  النـاس  إيقـاظ  هـي  العامـة  للجمعيـة  احلاليـة  للـدورة  كـرئيس  العليا أولويته إن وقال  
 مـع  النـاس  تعامـل  طريقـة  يف جديـدة  روح بـث  إىل ودعا .حاليا تعتريهم اليت األخالقية الغيبوبة
 قـد  العـامل  أن والحظ .عليه يعيشون الذي اهلش للكوكب معاملتهم كيفية ويف البعض همبعض
 النـاس  أن على .والثروة اهليمنة حنو اجلامح ركضه يف األساسيني والتضامن التعاطف قيمة طلق

 القويـة  رغبتـهم  تـوجههم  قـادة  يريدون فهم” .هتديهم ورؤية توجههم قيادة عن حاليا يبحثون
 ويبحثـون  .واملـساءلة  والشفافية العدل على يقوم حكما ويريدون .اإلقصاء دموع اإلنصاف يف
  .“املدقع للفقر هناية ووضع كوكبنا إنقاذ يف اهلادفة للمشاركة سبل عن

 أن هــي املــسعى هــذا يف اختاذهــا يــتعني الــيت األوىل اخلطــوة إن قــائال كالمــه وواصــل  
 التجـاوزات  مجـوح  يف تسهم اليت املستدامة غري املفرط االستهالك لثقافة مباشرة العامل يتصدى

 إلخبـار  الشجاعة لديهم تكون أن والقادة الربملانيني على ويتعني .املسؤولة غري املضاربات ويف
ــواطنيهم ــة م ــشأن باحلقيق ــضحيات ب ــة الت ــستقبال املطلوب ــي .م ــضحيات وه ــي ت ــا، ينبغ  تقامسه

 إصـالحه  املطلـوب  الـضرر  أن وأضـاف  .“العـادة  جـرت  كمـا  الفقـراء  ظهور على حتميلها ال”
 وخـتم  .عالقـات  ألي املوجـه  يكـون  أن يـتعني  الـذي  بالثقـة  الشعور تضعضع يشمل وهو كبري
 الثقـة  هلـذه  أهـال  يكونـا  لكـي  معـا  العمـل  إىل املتحـدة  واألمـم  الوطنيـة  الربملانـات  بـدعوة  كالمه
  .استعادهتا من ويتمكنا
 احللفـاء  هـم  الربملـانيني  أن مون، - كي بان املتحدة، لألمم العام األمني معايل والحظ  
 منـع  أن حني يف إنه وقال .العامل شعوب أمام مثلهم، مسؤولة، وهي املتحدة، لألمم الطبيعيون
 املــسؤولية فــإن إليهــا، املنظمــة مؤســسو أوكلــها الــيت األساســية املهمــة هــو الرتاعــات نــشوب

ــن   .......  ــاس مــ ــاظ النــ ــا إيقــ علينــ
  .الغيبوبة اليت أملت بنا

معـــــــايل األب ميغيــــــــل ديــــــــسكوتو  
 بروكمان
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 املتحـدة  لألمم الرئيسي الدورو .األعضاء الدول عاتق على تقع اهلدف هذا حتقيق عن الرئيسية
 بنـاء  يف واملساعدة مبكرة مرحلة يف الرتاعات حل على البلدان يف الفاعلة اجلهات مساعدة هو

 تكـن  مل مـا ” إنـه  قـائال  كالمـه  وواصـل  .الـسالم  اسـتتباب  علـى  احملافظة على الوطنية القدرات
 إنـسانية  طـوارئ  االتح يواجه سيظل العامل فإن دائمة سياسية وحلول سياسية وياتتس هناك

 .“هناية ال ما إىل السالم حفظ إىل واحلاجة

 إىل قــدمها الــيت املقترحــات إليــه تــستند الــذي املنطقــي األســاس هــو هــذا أن وأضــاف  
 مـسؤولياهتا  وخباصـة  الوقائيـة  بالدبلوماسـية  االضـطالع  علـى  املنظمة قدرة لتعزيز العامة اجلمعية

 املتحــدة األمــم وكــاالت بــني فيمــا التعــاون أن إىل مــشريا الــسالم، وصــنع الوســاطة جمــايل يف
 تعزيـز  جيـري  كمـا  بالفعـل  حتـسينه  جـرى  قـد  الرتاعـات  نـشوب  منـع  بـرامج قائمة على تنفيـذ     ال

 وتـابع  .“املزيـد  فعـل  مـن  نـتمكن  أن إىل حنتـاج  لكننـا ” وقـال  .اإلقليميـة  املنظمات مع التعاون
 تعمـل  املنظمـة  أن كمـا مـن املطلـوب بكـثري        قـل أ الرتاعات نشوب ملنع املتاحة األموال إن قائال
 اإلصـالحات  تكملـة  هـو  العامـة  اجلمعيـة  إىل قـدمها  الـيت  املقترحـات  من واهلدف .طاقتها فوق
 للمـشاكل  التـصدي  علـى  املتحـدة  األمـم  ومـساعدة  الـسالم  حفظ جمال يف مؤخرا أدخلت اليت
  .احلل على كثريا أعصى تصبح أن قبل

 رصـة الف تتـاح  لكي أنه إىل أشارو  
 هنـاك  يكـون  أن من بد فال السالم، حلفظ
 أن ويـتعني  .حفظـه  يـتم  لكـي  أصـال  سالم
ــون ــراف يكـ ــرتاع أطـ ــزمني الـ ــة ملتـ  بعمليـ
 االشـتباك  بفـض  هلم تسمح شاملة سياسية

 حفظـة  لـدى  تكون أن ويتعني .قواهتم بني
ــسالم ــة الـ ــحة واليـ ــة واضـ ــذ وقابلـ  للتنفيـ
 يـصبحوا  أن دائمـا  الـسالم  حفظـة  يتفـادى  أن عنييت كما .الوالية تلك لتنفيذ املناسبة والوسائل

 معـايري  بأرفع يتمسكوا وأن احملليني السكان جتاه فائقة حبساسية يتصرفوا بأن املشكلة من جزءا
 قـدرهتا  وتعـزز  التجربـة  مـن  تـتعلم  سـتظل  املتحدة األمم إن وقال .السلوك وحسن املهين األداء
 أنــه غــري .املــسلحة الرتاعــات مــن اخلارجــة تمعــاتواجمل البلــدان يف اإلغاثــة بأنــشطة القيــام علــى
 أصـعب  حاليـا  تغـدو  الـسالم  حفـظ  يف للنجـاح  األساسـية  الـشروط  تلك” ألن قلقه عن أعرب
 فيهـا  تتـوافر  ال الـيت  احلاالت يف حىت أنه وأكد .“عهدا العامل نزاعات أطول من بعض يف مناال
 أحـد  ليـست  الالمبـاالة ” أن ذلـك  .التـصرف  واجـب  عليهـا  املتحـدة  األمـم  فإن الشروط، هذه

 .“اخليارات

قــدم  يكــون هلــم صــوت مــسموع فيمــا تُ  أن ينبغــي الربملــانيني إن قــائال كالمــه وأهنــى  
ــه ــستقبال   عليـ ــدة مـ ــم املتحـ ــااألمـ ــديره عـــن معربـ ــبري تقـ ــاد لعمـــل الكـ ــاين االحتـ  الـــدويل الربملـ

حنتــاج إىل أن نــتمكن مــن فعــل  ....... 
ــد ــشوب   . املزي ــع ن ــوال املتاحــة ملن واألم

مـا  أقل مـن املطلـوب بكـثري ك    الرتاعات  
  .قتهاأن املنظمة تعمل فوق طا

 مون - كي بان معايل
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 احلكومــاتو الربملانــات بــني فعــال حتــالف إلقامــة طويــل وقــت منــذ يبــذهلا الــيت وللجهــود
 .املدين واجملتمع

 تقـديره  عـن  الـدويل،  الربملـاين  االحتـاد  رئـيس  غـوريراب،  بـني  - ثيـو  األونرابل وأعرب  
 بــشأن األمهيــة بــالغ قــرارا اآلراء بتوافــق مــؤخرا العتمادهــا املتحــدة األمــم يف األعــضاء للــدول
 القـرار  إن وقـال  ).A/RES/63/24 القـرار ( الـدويل  الربملـاين  واالحتـاد  املتحـدة  األمـم  بـني  التعاون

(A/63/228-S/2008/531) العـام  األمني أعده الذي املمتاز التقرير من مستوحى
 أورد والـذي  )١(

 .املقبلـتني  للـسنتني  وطموحة واضحة أهدافا وحدد التعاون ذلك لتعزيز جدا بناءة توصيات فيه
 يتـصل  مـا  فيهـا  مبـا  ،ية الرئيـس  امليادين مجيع يف أوثق حنو على معا ستعمالن اهليئتنيأن   وأضاف
 .والدميقراطية والتنمية بالسالم

 وهــو األلفيـة،  إعـالن  صــياغة عمليـة  العامـة،  للجمعيــة رئيـسا  بـصفته  تــرأس، إنـه  وقـال   
 باحلـد  يتـصل  فيمـا  سـيما  وال لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  لتحقيق اجلهود مبضاعفة بالتايل ملتزم
 حيتـذى  قـدوة  الربملانـات  تكـون  أن يـتعني  كـان  ملـا  أنـه  وأكـد  .اجلنسني بني واملساواة الفقر من
 .الدويل الربملاين االحتاد ويف فيها أفضل بصورة ممثلة تكون أن يتعني املرأة فإن هبا،

 مــن جمموعــة العــامل فيهــا يواجــه “اســتثنائية أوقاتــا نعــيش إننــا” قــائال كالمــه وواصــل  
 أعقـاب  يف إليـه،  طُلـب  بأنـه  وذكَّـر  .واالقتـصاد  واملاليـة  والطاقـة  واألغذيـة  املنـاخ  يف األزمات،
 مـؤمتر  بتنظـيم  االسـتعجال  سبيل على يقوم بأن الدويل، الربملاين االحتاد مجعية يف جرت مناقشة
 وتـداعياهتا،  املاليـة  األزمة وسيبحث ٢٠٠٩ عام مطلع يف سيعقد املؤمتر إن وقال .عاملي برملاين
 الـصعيدين  على واملساءلة والشفافية املراقبة توفري يف أكرب بشكل الربملانية املشاركة سبل وحيدد
  . كليهماوالدويل الوطين

 اجلمعيـة  رئـيس  بتركيز ورحب  
 األمـم  إكـساب  إىل احلاجـة  علـى  العامة

 إن وقــــال .دميقراطيــــا طابعــــا املتحــــدة
 عنايــة أوىل قــد الــدويل الربملــاين االحتــاد
 املــؤمتر وضــع كمــا املــسألة هلــذه كــبرية
 يف عقـد  الذي اناتالربمل لرؤساء العاملي
ــام ــدة ٢٠٠٥ عـ ــات عـ ــشأن مقترحـ  بـ
 إىل يتطلــع وهــو .الدوليــة العالقــات يف الدميقراطيــة الفجــوة ســد يف الربملانــات مــساعدة كيفيــة
  .املقبلة األشهر يف املقترحات هذه متابعة

__________ 
 يف املوقع اإللكتروين لنظام الوثـائق اإللكترونيـة لألمـم    A/RES/63/24ميكن االطالع على هذه الوثيقة والقرار    )١(  

  .http://documents.un.org: املتحدة

ــام    ........ ــني العــ ــرة األمــ ــد فكــ  إين أؤيــ
الداعيـــة إىل أن تتخـــذ تعدديـــة األطـــراف     
شكال جديدا وحتدوين آمـال عريـضة يف أن         
  .نتمكن من املساعدة يف تنفيذ هذه الفكرة

 غريراب بان - ثيو دكتور
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  مسؤولية احلماية : اجللسة األوىل    
 العــام لألمــم املتحــدة املعــين     إدوارد الك، املستــشار اخلــاص لألمــني  الربوفيــسور: احملــاورون

ــدا لــدى األمــم       ــدائم لروان ــسينغيمانا، املمثــل ال ــسيد جوزيــف ن ــة؛ وســعادة ال مبــسؤولية احلماي
  املتحدة؛ والسيدة نيكوال ريندورب، مديرة شؤون الدعوة يف املركز العاملي ملسؤولية احلماية 

لربوفيــسور الك،  اجلديــد نــسبيا، قــدم ا“مــسؤولية احلمايــة”يف ســياق النظــر يف مبــدأ   
، أفكار األمـني العـام بـشأن هـذا املفهـوم؛ وعـرض الـسفري نـسينغيمانا بعـض                    أدار اجللسة الذي  

ــيت    ــة ال ــا اســتخدم  األفكــار عــن الكيفي ــده، و رمب ــا يف بل ــدورب املفهــوم  تناولــت هب ــسيدة رين ال
   . عرضوهملا ويرد أدناه موجز . وبينت أيضا أعمال املركز العاملي ملسؤولية احلمايةباستفاضة 
بـل يقـوم    : ال ينبغي النظر إىل مسؤولية احلمايـة كمجـرد اسـم آخـر للتـدخل اإلنـساين                  

 يف اســُتحدثهــذا التــصور بــاألحرى علــى مفهــوم الــسيادة باعتبارهــا مــسؤولية، وهــو مفهــوم  
 الـيت   )٢()A/RES/60/1 (٢٠٠٥يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي لعـام           تبلور  التسعينيات و 

يقـع علـى عـاتق اجملتمـع الـدويل أيـضا، مـن خـالل                ” :ما يلـي   منها، جزئيا،    ١٣٩الفقرة  تذكر  
األمم املتحدة، االلتزام باستخدام ما هو مالئم من الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغريها مـن              

ــسلمية   ــائل ال ــرائم احلــرب       ... الوس ــة وج ــادة اجلماعي ــن اإلب ــسكان م ــة ال ــساعدة يف محاي للم
ونعــرب عــن اســتعدادنا الختــاذ إجــراء  . ...ي واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانيةوالــتطهري العرقــ

ــسلمية وعجــز   ...  مجــاعي، يف الوقــت املناســب وبطريقــة حامســة   يف حــال قــصور الوســائل ال
ن عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقـي            السلطات الوطنية البيِّ  
  . “إلنسانيةواجلرائم املرتكبة ضد ا

مـسؤولية الدولـة، ومـساعدة الدولـة، واالسـتجابة          : ويتضمن هـذا املبـدأ ثـالث ركـائز          
وتـبني الركيـزة األوىل أن املبـدأ يـشكل     . املباشرة من اجملتمع الـدويل للـسكان املعرضـني للخطـر      

ــا   ــاول هنجــا إجيابي ــسيادة لتن ــسألة ال ــة      : م ــوفري احلماي ــيلة لت ــة كوس ــدول القومي ــشئت ال ــد أن فق
 يف مساعدة البلدان على حتقيق النجـاح يف ذلـك   “مسؤولية احلماية”عوب، ويتمثل هدف   للش

وبالتـايل فهـي ختتلـف عـن     . املسعى، وليس االقتصار على رد الفعل يف حالة عدم قيامها بـذلك           
.  الذي يتيح خيارا مزدوجا بني التدخل العسكري أو عدم القيـام بـأي شـيء         ،التدخل اإلنساين 

اجملتمـع الـدويل    إذ حيتـاج  :ول أخالقيا كما أنه لـيس مـن الـسياسات الرشـيدة    وهذا أمر غري مقب 
ــلتــدابري، مــن ا ة كاملــذخــريةإىل  قــسرية علــى حــد ســواء، للتــصدي هلــذه اجلــرائم    السلمية وال

__________ 
  .http://documents.un.org: لنظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدةااللكتروين املوقع ميكن االطالع عليها يف   )٢(  
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ودعما للركيزة األوىل، ينبغي للربملانات أن تعتمد قـوانني ترمـي إىل تنفيـذ              . احتمال وقوعها  أو
  .  وإنشاء هيئات رقابة ملساءلة احلكوماتاتفاقيات حقوق اإلنسان

وتــدعو الركيــزة الثانيــة اجملتمــع الــدويل إىل مــساعدة الــدول الــيت تكــون معرضــة خلطــر   
ومـرة أخـرى،   . الوصول إىل حالة ميكن أن ترتكب فيها جرمية أو أكثر من تلك اجلرائم األربع       

اللتــزام، حــسب الــضرورة ونعتــزم أيــضا ا”:  مــن الوثيقــة اخلتاميــة مــا يلــي١٣٩تــذكر الفقــرة 
واالقتضاء، مبساعدة الـدول يف بنـاء القـدرة علـى محايـة سـكاهنا مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم                       
احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، ومساعدة الدول الـيت تـشهد تـوترات               

كـن أن تـساعد     وهذا أيضا جمـال مـن اجملـاالت الـيت مي          . “قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات     
فمن الضروري أن متارس الرقابة على سياسـات املـساعدة اخلارجيـة الـيت              . فيها الربملانات كثريا  

من املرجح أن تزيد هذه املساعدة من وحـدة البلـد   كان تنهجها حكوماهتا، وأن تتحقق مما إذا      
الـيت   الركيـزة،    توخى أشكال خمتلفة من املـساعدة يف إطـار هـذه          وُت. اً وعرقي اًأو من تقسيمه إثني   

 أن تشمل أيضا التدخل العسكري بناء علـى طلـب احلكومـة املعنيـة، إذا شـعرت بأهنـا يف                ميكن
حالة ترتكب أو ميكن أن ترتكب فيها جرمية أو جرائم أخرى مـن اجلـرائم األربـع، كمـا كـان               

  . احلال مثال يف سرياليون أو مقدونيا
يف هــذا الــصدد طائفــة واســعة مــن  ويوجــد . والركيــزة الثالثــة هــي ركيــزة االســتجابة   

السبل الـيت ميكـن للبلـدان اإلسـهام هبـا، تتـراوح مـا بـني اللـوم الدبلوماسـي، مـرورا بـاجلزاءات                         
لكــن ينبغــي التــشديد علــى أن  . وأشــكال احلظــر احملــددة اهلــدف، وانتــهاء بالعمــل العــسكري  

ففـي   .كرية بالـضرورة   تكون عـس   ال يلزم أن  اإلجراءات اليت تتخذ حىت يف إطار الركيزة الثالثة         
، أثبتـت اإلجـراءات العاجلـة    عملياً ألول مـرة  حالة كينيا، مثال، حيث طبقت مسؤولية احلماية        

الــيت اختــذهتا األمــم املتحــدة والوســاطة الــيت قــام هبــا األمــني العــام الــسابق كــويف عنــان أن اختــاذ  
و اخلـسائر الكـبرية يف   اإلجراءات يف الوقت املناسب ميكن يف الواقع أن حيول دون االنـزالق حنـ        

وعندما يدعو جملـس األمـن أو اجلمعيـة العامـة الـدول إىل دعـم هـذه الركيـزة الثالثـة،                .األرواح
  . فإن دور الربملانيني يتمثل يف كفالة استجابة حكوماهتم

ســيما يف الرؤيــة   يف مفهــوم الــسيادة، والاًتغــريبالــضرورة مــسؤولية احلمايــة تــستتبع و  
 علـى سلطة يـشمل الـ  هبا إليها بوصفها جمموع سلطة الدولة علـى سـكاهنا، مبـا      العتيقة اليت ينظر    

زالت سيادة الدولة قائمة، لكنها اكتسبت معىن خمتلفا، مبا يف ذلـك علـى               وما. احلياة أو املوت  
ه الناحية هـي    لكن هذ . يع مواطنيها، دون متييز   أي مج . ماية مواطنيها حبلتزام  الوجه اخلصوص ا  
ففي احلالـة امللموسـة املتعلقـة بروانـدا، أسـفرت           . مشاكل افيهميكن أن تظهر    ذات الناحية اليت    

سياسة فرق تـسد االسـتعمارية عـن هتمـيش جـزء مـن الـسكان مـن جانـب حكومـات مـا بعـد                     
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 مـن  ن جـزءاً بـأ بـل إىل قبـول الفكـرة القائلـة     مقـنن   االستقالل، وهي عملية أدت إىل متييـز شـبه          
  . السكان يشكل عدوا للدولة

ــة علــى   وتطب  ــدأ مــسؤولية احلماي يــق مب
حالـــة روانـــدا يـــبني بوضـــوح أدوار الركـــائز     

فـــااللتزام األساســـي حبمايـــة مـــواطين . الـــثالث
وشــكل : روانــدا يقــع علــى عــاتق دولــة روانــدا

ــزة األوىل  ــدا  . ذلـــك الركيـ ــبني أن روانـ ــو تـ ولـ
كانــــت متلــــك اإلرادة، وال متلــــك الوســــائل،  

وهـذه هـي الركيـزة      : تمع الدويل توفري تلك الوسـائل     حلماية مواطنيها، ألصبح من مسؤولية اجمل     
 إىل جمـال الركيـزة   ، بـشكل أسـرع ممـا ينبغـي    ،غـري أنـه جـرى الوصـول يف حالـة روانـدا         . الثانية

 أن فـات  لكنـه مل يتـدخل إال بعـد         . الثالثة، عنـدما كـان مـن واجـب اجملتمـع الـدويل أن يتـدخل               
  .  كثرياًَاألوان

ادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف البلـد، فـإن حكومـة روانـدا                أما اآلن، ونتيجة لفظائع اإلبـ       
القـضاء علـى جـزء مـن      أال يكـون باإلمكـان أبـداً مـرة ثانيـة       بكفالـة    التزاماً أكيداً احلالية ملتزمة   

وتتمثـــل اخلطـــوة األوىل يف التوقـــف عـــن وســـم األشـــخاص . ةالفظيعـــهبـــذه الـــصورة ســكاهنا  
 اخلطـوة   أمـا . اواة بوصـفهم مـواطنني يف الدولـة       وتصنيفهم وكفالة معاملة اجلميع على قدم املس      

وجيـب أن تـصبح     . ي تثقيف األشخاص بـشأن حقـوق جرياهنـم وكـوهنم بـشرا مثلـهم              هالثانية ف 
  . ثقافة البلدان ثقافة حلقوق اإلنسان

إذ جيـب علـيهم سـن       . هذا اجلانب وللربملانيني دور مهم يتعني عليهم االضطالع به يف           
وكــي يــنجح ذلــك، علــى الــشعوب أن تفهــم، . انونيــا يف بلــداهنمقــوانني جلعــل احلمايــة حقــا ق
قص مــن ســلطتها؛ بــل هــي اعتــراف  ت أن مــسؤولية احلمايــة ال تنــ،وعلــى احلكومــات أن تقبــل

  . شعوهباواجبها حنو ب
وقد أنشأت جمموعة من املنظمات غري احلكومية واحلكومات املركز العـاملي ملـسؤولية               

مــن النظريــة إىل مــسؤولية احلمايــة صــفه مــوردا لنقــل مبــدأ  بو٢٠٠٨فربايــر /احلمايــة يف شــباط
، عمليــاًمــسؤولية احلمايــة تعنيــه يركــز علــى إجــراء ونــشر البحــوث املتعلقــة مبــا  هــو و. التطبيــق

ويـضطلع املركـز أيـضا بـدور يف جمـال           . والتدابري اليت قد تتخـذها احلكومـات للوفـاء بالتزاماهتـا          
ــدعوة، و ــث ال ــني جيمــع حي ــسياسات ب ــة محايــة     مقــرري ال  واخلــرباء والعناصــر النــشطة لكفال

  . األشخاص محاية فعلية بناء على االتفاق الذي جرى التوصل إليه يف مؤمتر القمة العاملي

جيب على اجملتمع الدويل أن     ....... 
ه قادة  قطعالرمسي الذي    يفي بالوعد 

   .٢٠٠٥يف عام على أنفسهم العامل 
 السيدة نيكوال ريندورب
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مــسؤولية عنــدما ال تكــون  و  
 معروفـــة أو مفهومـــة بالقـــدر احلمايـــة

ــب ــون، املناســـ ــانيني ل يكـــ دور لربملـــ
.  يف تــــصحيح هــــذه احلالــــةرئيــــسي

 الـضغط علـى     يفأوال  ويتمثل دورهـم    
احلكومــات مــن أجــل الوفــاء بــالوعود 

ــيت ق  ــة ال ــاؤها  طعالرمسي ــا رؤس ــى ه عل
يف ثانيــــاً  و٢٠٠٥يف عــــام أنفــــسهم 

ت، واإلدالء  اقـش انإجـراء م  وميكنـهم القيـام هبـذا عـن طريـق           . توسيع نطاق فهـم مـا اتفـق عليـه         
ــا التزمــ         ــى وعــي مب ــى أهنــم عل ــاهتم عل ــة حلكوم ــور والربهن ــادة وعــي اجلمه ــات لزي ــه ببيان ت ب

  . احلكومات
القـوانني، مبـا يف ذلـك قـوانني جتـرمي االنتـهاكات             سـن   أيضا عن   مسؤولون  والربملانيون    

وكجزء من مهمـة الرقابـة الـيت يقومـون هبـا، يلـزمهم أيـضا                . األربعة املشمولة مبسؤولية احلماية   
وفـاء  لدى حكوماهتم قدرات لعرضها على اآلخرين هبدف مـساعدهتم يف ال          كان  النظر فيما إذا    

  .بالتزاماهتم، مثال عن طريق تدريب اجليوش أو قوات الشرطة
 املـسؤولية  يف النظـر  العامـة  اجلمعيـة  تواصـل  أن إىل القمـة  ملـؤمتر  اخلتامية الوثيقة تدعوو  

ــة فيــه بــديت الــذي الوقــت ويف. ٢٠٠٩ عــام يف ســيتم مــا وهــو احلمايــة، عــن  الــدول مــن قل
 وهـــي أال الثالثـــة، الركيـــزة علـــى اآلن تعتـــرض افإهنـــ األولـــيني، الركيـــزتني لـــدعم ااســـتعداده
 الـيت اتـسم هبـا      املماحكـات  جتـاوز  يف متثـل  ٢٠٠٥ عـام  يف االتفـاق  جـوهر  أن غـري . االستجابة

 ارتكـاب  حـاالت  يف إجـراءات  تتخـذ  أن لألمـم املتحـدة    ينبغـي  كان إذا ما بشأن املاضي العقد
 أن بـد  وال. ذلـك  هلـا  ينبغـي  نـه أ علـى  بوضـوح  ذلـك  مـن  بدال النص ويف فظيعة مجاعية جرائم
 عليـه،  اتفـق  مـا  بـشأن  جديـدة  قوالب يف احلجج إفراغ على يركز ال حبيث بناء، النقاش يكون
 الربملـانيون  يتحمـل  وهنـا  . الواقـع  يف احلمايـة  مـسؤولية  حتملـه  أن ينبغـي  الـذي  املغـزى  علـى  بل

 تركيزهـا  كفالـة  لبـ  االتفـاق،  مـن  بلـداهنم  حكومات انسحاب عدم كفالة عن كبرية مسؤولية
 أخـرى،  دول ملـساعدة  بـه  سـتقوم  ومـا  سـكاهنا،  محايـة  إزاء بالتزاماهتـا  للوفاء به ستقوم ما على
 . بذلك للقيام املتحدة األمم من أو البعض بعضها من حتتاجه وما

 مـسؤولية  مبـدأ  أن املـشاركون  الحـظ  احملـاورين،  مالحظـات  تـال  الـذي  النقـاش  وأثناء  
 والقــانون الــدويل، اإلنــساين القــانون فيهــا مبــا قائمــة، التزامــات علــى باألســاس يعتمــد احلمايــة
 توسـيع  حماولـة  شأن ومن. الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي والنظام اإلنسان، حلقوق الدويل

أُنشئت الـدول القوميـة كوسـيلة لتـوفري         ... 
مـسؤولية  "للشعوب، ويكمن هدف     احلماية
ــة ــى حتقيــق     يف" احلماي ــساعدة البلــدان عل م

ولــيس االقتــصار  النجــاح يف ذلــك املــسعى،
  على رد الفعل يف حالة عدم قيامها بذلك 

 ر إد الكالربوفيسو
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 الوثيقــة يف ذكرهــا وجــوب علــى العــامل قــادة اتفــق الــيت األربــع اجلــرائم ليتجــاوز املبــدأ نطــاق
 أوسـع  طائفـة  يف باملبـدأ  االحتجـاج  وحماولـة . عكسية بنتائج تأيت أن عامليال القمة ملؤمتر اخلتامية

 جانــب مــن مــا دولــة شــؤون يف التــدخل حالــة تعمــيم إىل تــؤدي أن شــأهنا مــن املالبــسات مــن
 .املتحدة األمم ميثاق مع يتعارض أن شأنه من ما وهو اآلخرين،

 وقـوع  حـال  يف شـعبها  ايـة حبم بالتزامهـا  مـا  حكومـة  تـف  مل إذا أيـضا  املبدأ ينطبق وال  
 بالتحديـد،  احلالـة  تلـك  ففـي . ميامنـار  يف نـرغيس  إعـصار  حالـة  يف حـصل  كمـا  طبيعيـة،  كارثة
 رعايـة  واجـب  احلكومة على فرضت الدويل اإلنساين القانون مبوجب أخرى شروط مثة كانت
 .بذلك للقيام احلكومة على الضغط على اتفاق هناك وكان شعبها،

 عــن األربــع، اجلــرائم علــى أيــضا احملــدد تركيزهــا بــسببايــة، ختتلــف مــسؤولية احلمو  
 اسـتخدام  إسـاءة  الـدول  ختشى قد وبينما. بكثري أوسع مفهوما يشكل الذي اإلنساين، التدخل
العبــارات الــيت  فــإن الداخليــة، شــواغلها يف بالتــدخل أخــرى لــدول للــسماح اإلنــساين التــدخل

 االحتجـاج  ميكـن  ال احلمايـة  مـسؤولية  أن توضح امليالع القمة ملؤمتر اخلتامية الوثيقة صيغت هبا 
 وبعبـارة  :األربـع  اجلـرائم  مـن  شـعوهبا  محايـة  عـن  لحكومـات ل “ الـبني عجـز ال”يف حالـة   إال هبـا 

 .للعيان واضحا عجزها على الشاهد كان إذا ما حال يف فقط أخرى،

  :يلي ما إىل أيضا الربملانيون وأشار  

 زمـين  جبـدول  يتقيـد  أال الـدويل  للمجتمـع  ينبغـي  اية،احلم مبسؤولية  االحتجاج الح يف  •  
 يفـي  ال ما بلدا أن إلثبات الالزم من أطول لفترة انتظر ما إذاف. الالزم من أكثر صارم
 وسـائل  كفايـة  عـدم  إلثبـات  أطـول  لفترة مث من انتظر ما وإذا مواطنيه، حبماية بالتزامه
. كارثــة وقــوع دون دخلالتــ حيــول لكــي األوان فــات قــد ســيكون الــسلمية، اإلقنــاع

بـل أن    تليهـا،  الـيت  املرحلة إىل مرحلة من بسرعة االنتقال أن يكون من املمكن    ينبغيف
 . متزامن بشكل التدابري من خمتلفة أنواع تنفيذ يكون من املمكن

 القـانون  يف املبـدأ  بإدمـاج يف صورة قانون     ٢٠٠٥ عام اتفاق تسن أن للربملانات ينبغي  •  
. قيـد النظـر    األربعـة  االعتـداء  ألصـناف  الوطنيـة  اجلنائيـة  القـوانني  رميجتـ  وبكفالـة  احمللي
 والنتـائج  احلمايـة  مبـسؤولية  املتـصلة  األحكـام  حـول  نقاشات جتري أن أيضا هلا وينبغي
 احلكومـات  علـى  تـضغط  وأن تنفيـذها،  يف وتـسهم  هبا الوعي تعزز وأن عليها، املترتبة
ــي ــد كـ ــات تتقيـ ــا انـــضمت الـــيت باالتفاقـ ــام يف إليهـ ــل وأن ،٢٠٠٥ عـ ــذ تكفـ  التنفيـ

ــدابري الكامــل ــدابري للت ــا فيهــا الت ــل مــن القــسرية ، مب ــى احلظــر قبي ــد عل  األســلحة توري
 .التجارية اجلزاءات وأ
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 مبكـرا  إنـذارا  تقـدم  معلومـات  جلمـع  فعالـة  شبكات إقامة على احلكومات حث ينبغي  •  
 عرقــي تطهــري أو بحــر جــرائم أو مجاعيــة إبــادة إىل بالتفــاقم تنــذر الــيت احلــاالتب
 .املتحدة األمم إىل حينها يف املعلومات تلك وإلحالة اإلنسانية، ضد جرائم أو

 يف املناسـب،  بـدورها  املتحـدة  األمـم  اضطالع كفالة على تعمل أن للحكومات ينبغي  •  
 يعـين  مـا  وهو احلماية، مسؤولية يف ضمنا يندرج الذي والتكليف امليثاق من كل إطار

 مــن االســتفادة مواصــلة مــع القــضايا، علــى مفــرط إقليمــي طــابع ءإضــفا عــدم حماولــة
 اقتـرح  مـا  تؤيـد  أن  أيضا هلا وينبغي املدين؛ اجملتمع وهيئات اإلقليمية املنظمات قدرات

 لتـشمل  اجلماعيـة  اإلبـادة  مبنـع  املعـين  املتحـدة  لألمـم  اخلـاص  املستـشار  واليـة  متديد من
 . العرقي لتطهريوا اإلنسانية ضد واجلرائم احلرب جرائم أيضا

  
 الرتاع حاالت يف واألطفال النساء ضد اجلنسيالعنف  :الثانية اجللسة

 الــوطين اجمللــس رئــيس نائبــة وليمــز، - مينــساه مارغاريــت الــشيوخ جملــسعــضوة  :احملــاورون
 للمــرأة؛ اإلمنــائي املتحــدة األمــم لــصندوق التنفيذيــة املــديرة ،ألــربدي إينــيس والــسيدة لناميبيــا؛
  .(AIDS-Free World) اإليدز من خال عامل ملنظمة املشارك املدير لويس، يفنست والسيد

 جملــس عــضوة دعــت املوضــوع، هــذا علــى املترتبــة اآلثــار يف معــرض حبــث احملــاورين  
 الـرتاع  حـاالت  يف اجلنـسي  العنف تصور إىل االجتماع يف املشاركني وليمز - مينساه الشيوخ
 لعمـل  وصـفا  ألـربدي  الـسيدة  وقـدمت  جمـردة؛  بتعـابري  تـصويره  مـن  بـدال  الواقع يف حيدث كما

 الـذي  لـويس،  السيد وحبث اآلفة؛ هذه مكافحة جمال يف للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق
. الـرتاع  حـاالت  يف اجلنـسي  العنـف  عئفظـا  معاجلـة  يف الـدويل  اجملتمـع  فـشل  أيضا، أدار اجللسة 

 .نوحملاور االيت تناوهلا الرئيسية للنقاط موجز أدناه ويرد

 يـصعب  عئفظـا  مـن  يعـانني  الـرتاع  حاالت يف اجلنسي للعنف يتعرضن الاليت النساء إن  
 ويعـاملن  لالغتـصاب  يتعرضـن  القتـال،  جـراء  مـن  أصـال  بالذعر فإىل جانب إصابتهن  . تصورها
 احلمـل  وقـع  إذا احملليـة  جمتمعـاهتن  بلِق من ينبذن مث وجرياهنن، وأزواجهن أطفاهلن أمام بوحشية

 يف اجلنـسي  فـالعنف . ضـخمة  تكـون  االعتداء ذلك على املترتبة املتالحقة واآلثار. لذلك جةنتي
 مرحلـة  يف االقتـصادية  التنميـة  علـى  يـؤثر و احملليـة  واجملتمعـات  األسر  مشل يفكك الرتاع حاالت

ومــن بــني أبــشع آثــاره االجتــار بالنــساء  .  يف أغلــب األحيــانعقــودتــأثريا ميتــد ل الــرتاع بعــد مــا
 حالتـهن  أن جيـدن فـإهنن    آخـر،  بلـد  إىل علـيهن  املعتـدى  النـساء  تلـك  فـرت  مـا  وإذا. الواألطف

 أهنــن علــى إلــيهن ينظــر شــرعيات، غــري مهــاجرات بــأهنن كــذلك فبوصــمهن: فظاعــة تقــل ال
 يف األمـم  تعيـشه  الـذي  املـر  الواقـع  هـو  وهـذا . واالعتداء االغتصاب من ملزيد مشروعة أهداف
ــرتاع حــاالت ــوم ال ــشري. الي ــرأة ٤٠ أن إىل اإلحــصاءات وت ــرض ام ــصاب تتع ــا لالغت  يف يومي
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 يف دار الـذي  الـرتاع  يف النـساء  مـن  اآلالف مئات اغتصبت وقد الدميقراطية؛ الكونغو مجهورية
 يف ٥٠ ٠٠٠ و ٢٠ ٠٠٠ بـني  املغتـصبات  النـساء  عـدد  وتراوح يوم؛ ١٠٠ مدى على رواندا
 . التسعينات يف البوسنة يف رحاها دارت اليت احلرب

 إىل اللجــوء فرصــة للــضحايا تتــوفر أن ينبغــي اجلــرائم، هــذه مثــل وقــوع حــال ويف  
 تنكــر يف املتمثــل املــروع الواقــعالنفــسية الــيت أملــت هبــن  الــصدمة إىل ينــضاف ال حــىت القــضاء،
. فقـط  البدايـة  نقطـة  اجلـرائم  هذه ضد قوانني وضع ويشكل. هلن القضائي ونظامهن جمتمعاهتن

كـي   املـوارد  مـن  يكفـي  مـا  وختـصيص  بـصرامة  القـوانني  هـذه  إنفـاذ  يكفلوا أن الربملانيني وعلى
 . ذلك يتحقق

 ١٨٢٠ القــرار ويــدعو  
ــصادر) ٢٠٠٨( ــن الـ  جملـــس عـ

ــن ــالت حــد وضــع إىل األم  إلف
 اجلنــسي العنــف عــن املــسؤولني

ــرتاع حــاالت يف ــسلح ال ــن امل  م
ــاب ــراد. العقــ ــن ويــ ــرار مــ  القــ

 إىل قويـة  إشـارة  مبثابـة  يكون أن
ــدويل اجملتمــع أن ــن ال ــساهلي ل  ت
 اجلنـــسي العنـــف اســـتخدام مـــع
. حـــرب كـــسالح النـــساء ضـــد
ــدول املتحــدة األمــم أن غــري ــا األعــضاء وال ــا مل فيه ــداء مــستوى إىل يرقي ــوارد الن ــرار يف ال  الق

 واألطفـال  النـساء  حلمايـة  تـدابري  اختـاذ  إىل يـدعو  والذي ،٢٠٠٠ سنة إىل يعود الذي ،١٣٢٥
 أكـرب  دور إسـناد  وإىل اآلفـة؛  ذهللتـصدي هلـ    والتـدريب  التعلـيم  تـوفري  وإىل اجلنسي؛ العنف من

قــد نفــذ  ١٣٢٥ القــرار يكــن مل وإذا. الــسالم ومفاوضــات الــسالم حفــظ عمليــات يف للمــرأة
  ؟األحدث عهدا ١٨٢٠ القرار تنفيذ حظوظ هي ماف سنوات، مثاين خالل جبدية

 حـاالت  يف النـساء  دديتهـ  الـذي  األمـين  خلطـر علـى ا   مـصداقية يضفي   األخري القرار إن  
 للتـصدي  احملليـة و الدوليـة املدنيـة    الفاعلة ألطرافإىل ا  واضحة والية يسند كما املسلح، الرتاع
  .فعليا تنفيذه الربملانيون يكفل مل ما ورق على حربا سيبقى لكنه اخلطر، لذلك

 اً حتديداً، وليس العنف اجلنسي عمومـ      الرتاع حاالت يف اجلنسي العنف القرار يتناولو  
 ونظمـه  البلـد  شـرطة  أجهـزة  إطـار  يف معاجلتها يتعني اجلنائية بالعدالة مرتبطة مشكلة ميثل الذي

ــضائية ــا. الق ــشر إذا أم ــف انت ــسي العن ــة واســتخدم اجلن ــة بطريق ــدنيني ضــد منهجي ــق امل  لتحقي

 يـا رقي مل فيهـا  األعـضاء  والدول املتحدة األمم. ..
.  ..١٣٢٥ القـرار  يف الـوارد  النـداء  مستوى إىل

ــذي ــدعو الـ ــاذ إىل يـ ــدابري اختـ ــة تـ ــساء حلمايـ  النـ
 التعلـيم  تـوفري  وإىل اجلنسي؛ العنف من واألطفال
 دور إسـناد  وإىل اآلفـة؛  ذهللتـصدي هلـ    والتدريب
 لـــــسالما حفـــــظ عمليـــــات يف للمـــــرأة أكـــــرب

 .السالم ومفاوضات

 وليمز - مينساه مارغاريت الشيوخ جملس عضوة
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ــصبح وسياســية، عــسكرية مكاســب ــسألة فت  هــذان ويلتقــي. األمــن جملــس اختــصاص مــن امل
 مواطنـون  يـشرع  عنـدما : الـرتاع  انتهاء بعد ارتكابه يتواصل عندما جلنسيا العنف من الصنفان
 إىل يقـوض  إيقـافهم  عدمف. واسع نطاق على االغتصاب ممارسةيف   تسرحيهم مت وجنود عاديون
 الناشــئة، احلكوميــة املؤســسات وختــسر. القــانون ســيادة إلعــادة املبذولــة اجلهــود كــبرية درجــة

 مــن اإلفــالتمــن  املــواطنني مــن فئــة تــتمكن عنــدما تهامــصداقي والقــضاء، الــشرطة كجهــازي
 تتطلـب  أمنيـة،  مسألة تعد أيضاً وهذه. أخرى فئات ضد ارتكبوها خطرية جرائم على العقاب

 .أمنياً رداً

 األمــن حتقيــق مــسائل جتــاه جنــساينموجــه و هنــج اتبــاع املــدنيني محايــة ستدعيوتــ  
 وكـاالت  مـع  للمـرأة  اإلمنائي املتحدة األمم صندوق اشترك وقد. الرتاع انتهاء بعد واالستقرار

 الـسالم  حفـظ  أفـراد  اسـتخدمها  الـيت  بالتكتيكـات  حتليليـة  قائمة إعداد يف املتحدة لألمم أخرى
ــة النطــاق واســعة جنــسي عنــف أعمــال وقــوع ملنــع  بــصورة واألطفــال املــرأة مايــةحل ومنهجي

 املمارســات لتقيــيمأداة  ،٢٠٠٩م عــا بدايــة يف نــشرها املقــرر القائمــة، هــذه وســتوفر. اســتباقية
 . والتوسع فيهاوحتسينها اجليدة

 باعتبارهـا  الفظيعـة  األعمـال  هـذه  إىل وينظـرون  بـاألمر  يـستخفون  الذين هم وكثريون  
. التحـرك  مـن  النـاس  مينـع  مـا  حتديـداً  هـي خرافة احلتمية هـذه   أن حني يف احلرب،من حتميات  

 ، للـرتاع  وعـشوائياً  منعـزالً  ثانويـاً  نتاجـاً  عـد ي مل االغتصابطمست هذه اخلرافة حقيقة أن       فقد
 ١٨٢٠ر  القـرا  فـإن  وبالتـايل، . النـاس  مـن  حمـددة  فئاتوموجها حنو    اومنهجي امنظم أصبح بل

 تغلـف  اليت) أو اخلرافات ( “اخلاطئة األفكار فضح” على املسلحة الرتاعات أطراف مجيع حيث
تكتيكــا  اجلنــسي العنــف القــرارار كمــا أن اعتبــ.  خرافــة حتميتــهذلــك يف مبــا اجلنــسي، العنــف
 يـضع  إذ األمـام،  حنـو  هامـة  خطـوة هـو    ،مـن نتـائج احلـرب أو أغراضـها احلتميـة           ولـيس  ،حربيا
 ضـد  املرتكبـة  األخرى اجلرائم مع السياسية الناحية من املساواة قدم على اجلنسي العنف القرار

 . اإلنسانية

ــاً اجلنــسي لعنــفا كــان إذا مــا حــسب اختاذهــا الواجــب التــدابري وختتلــف    مــن مرتكب
 رتاعاملـارة بـ    البلـدان  لربملـانيي  ميكـن  املقاتلني، حالة ففي. السالم حفظ أفراد أو مقاتلني جانب

 إصــالح: ثــالث رئيــسية بوســائل املــسألة تعــاجل حكومــاهتم أن مــن يتأكــدوا أن منــه واخلارجــة
ــوانني ــة الق ــث الوطني ــرب حبي ــف تعت ــسي العن ــة؛ اجلن ــة جرمي ــل أن وكفال ــات تتعام ــة عملي  العدال
 مرتكبيهـا؛  عـن  عفـو ال ميكـن  ال خطـرية  جرميـة  بوصفه احلرب أثناء اجلنسي العنف مع االنتقالية
 إصـالح  لعمليـات  وينبغـي . اجلـرائم  هـذه  مـن  للنـاجني  صـحية  ورعايـة  قـضائية  خدمات وتقدمي
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وات القـ  مـن  اجلنـسي  العنـف  مرتكيب إخراج تتضمن أن الرتاعانتهاء   بعدوقطاع األمن    العدالة
 .اجلنسية اجلرائم يف للتحقيق تدابري واختاذ ،فيهما نساء وجتنيد الشرطة،املسلحة و

 منطقـة  خـارج  الواقعـة  البلـدان  مـن  للربملـانيني  فـيمكن  السالم، حفظ أفراد حالة يف أما  
 الـشرطة  وقـوات  العـسكرية  الوحـدات  أفـراد  حـصول  ضـمان  خـالل  من املساعدة تقدمي الرتاع
 وحتـسني  فيهـا؛  النـساء  عـدد  وزيـادة  كافيـة  تـدريبات  علـى  السالم حلفظ تبعثا يف ترسلها اليت

 نوايـا  وبـشأن  بـالرتاع  املرتبط االغتصاب نطاق بشأن واألدلة االجتاهات وحتليل البيانات جودة
 .؛ ودعم اجلهود املبذولة للقبض عليهم ومقاضاهتممرتكبيه

 والوصـم  فالصمت بالكالم، هراجل هي الربملانيني عاتق على تقع اليت األوىل واملسؤولية  
 اآلمـال  حتقيـق  يفـرض  ذلـك،  ضـوء  ويف. اًيـ حرب تكتيكـاً  اجلنـسي  العنـف  جعلـت  ما هي والعار

 - وال بــد - ميكــنهــو حتــد  و العاجــل، تنفيــذه بــشأن حتــدياً ١٨٢٠ر القــرا علــى املعقــودة
  . يرقى إىل مستواهأن الربملانيون، ذلك يف مبا الدويل، للمجتمع
هــي وصــف منطقــي  العامــة اجلمعيــة رئــيس إليهــا أشــار الــيت “خالقيــةاأل الغيبوبــة” و  

 أعقبــت الــيت اجلنــسي العنــف ألعمــال بعــد عــن املراقبــة يف الــدويل اجملتمــع اتبعهــا الــيت لطريقــةل
 الكونغـو  مجهورية يف واالغتصاب اجلنسي للعنف املرعبة واملستويات زمبابوي، يف االنتخابات
ــة، ــة الدميقراطي ــة واحلال ــور يف املريع ــد. دارف ــسة أوضــحت وق ــصباحية اجلل ــشأن ال ــسؤولية ب  م

 تـأيت  هنـا  ومـن  القمـة،  ملـؤمتر  اخلتاميـة  الوثيقـة  يف الـواردة  األربـع  اجلرائم خيص املبدأ أن احلماية
 جرميـة  أو حـرب،  جرميـة  يـشكل  أن ميكـن  اجلنـسي  العنـف ” أن ١٨٢٠ر   القـرا  يذكر أن أمهية
 .“اجلماعية باإلبادة تعلقت جلرمية منشئاً فعالً أو اإلنسانية، ضد

 منظمــة لبعثـة ) ٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كـانون  يف (اجملــددة الواليـة  تتـضمن  مـرة  وألول  
 قـوة  أكـرب  وهـي  فـرد  ١٧ ٠٠٠غ  يبلـ  بقـوام  - الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية يف املتحدة األمم
 ثبـت  أنـه  إال اجلنـسي،  العنـف  من املدنيني محاية تقتضي حمددة أحكاماً - العامل يف سالم حفظ

 للنـساء  احلمايـة  بتـوفري  القـوة  تقوم ولكي. احلماية تقدمي علىاالنعدام شبه الكامل لقدرة البعثة      
 قـدرات  مالءمـة  فعـدم . أضـعاف  ثالثـة  حجمهـا  زيـادة  يتوجـب  اجلنـسي،  العنـف  من والفتيات

 هابوصـف  إليهـا  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية نساء تنظر حيث مصداقيتها، بدوره يقوض البعثة
 . معاديةقوة
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  .للمرأة وفرـُي مل إذا األمن يتوفر لن

ــة املــديرة الــربدي، إينــيس  لــصندوق التنفيذي
 للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم

 يف وقـــع الـــذي الـــسالم اتفـــاق ويف  
 ،٢٠٠٨ر ينــاي/الثــاين كــانون يف البلــد ذلــك
 خبـصوص    بنـد  االستغراب، تثري بصورة يرد،

ــو ــشوبه العفـ ــة إىل الغمـــوض يـ ــاء درجـ  إعفـ
 ويف. املــــسؤولية مــــن االغتــــصاب مــــرتكيب
 واحـدة  مـرأة ا وراحلـض  بـني  مـن  يكـن  مل ينـاير، /الثاين كانون يف عقدت اليت السالم مفاوضات

 األعـضاء  والـدول  املتحـدة  األمـم  أن الواضـح  ومـن . اجلنسي للعنف تعرضن اللوايت النساء متثل
 .١٣٢٥ن األم جملس قرار إليه دعا ما حتقيق عن البعد كل انبعيد فيها

 انتخابـات  أعقـب  الـذي  اجلنـسي  العنـف بشأن   العامل عليها اطلع اليت املعلومات وأكثر  
 شـهوة  إشـباع  زيـادة ل كتكتيـك واحلط من قدرهن     النساء اغتصاب تخداماسبشأن  و زمبابوي،
 وعناصـر  صـحفيون  كشفها الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املعدنية املوارد من للثراء الرجال
 عُيـسمِ  أنحقـا    املهـم  ومـن . امليـدان  يف يعملـون  صـغرية  حكومية غري منظمات وموظفو نشطة

 تعـــديل بوســـعهم إذ أثـــر، إحـــداث هلـــم يتـــيح الربملـــانيني فوضـــع  أيـــضاً،أصـــواهتم الربملـــانيون
 ،برملانيـة  أسـئلة  وطـرح  اسـتماع،  جلـسات  عقد على واإلصرار القوانني، وتشديد ،التشريعات
 اجملتمعـات  تعبـئ  اسـتياء  حركـة  إطـالق  وبوسـعهم . الـسالم  حفـظ  قـوات  عـدد  بزيادة واملطالبة
 .الرتاعأثناء  اجلنسي العنف عن غض الطرف عن تنتج اليت األخطار يدركون الناس وجتعل

ــد متخــض  و   ــذي النقــاشق ــيتالعــروض  أعقــب ال ــدمها ال ــق  ق ــراز   أعــضاء الفري عــن إب
 : التالية االعتبارات

 الربملـانيني  زمالئهـم  مـن  بطلـب  - بلـداهنم  تتخذها اليت التدابري املشرعني بعض وصف  
 عــن الــسالم حفــظ عمليــات يف بلــداهنم هبــا تــساهم قــواتامتنــاع أي  لــضمان -يف الغالــب 
ــسية جــرائم ارتكــاب ــع وكــذلك جن ــاتلني من ــن املق ــا م ــدم. ارتكاهب ــضاً بعــضهم وق  وصــفاً أي
 . املسؤولياتيرق إىل مستوى تلك  مل إذا ماهنبلد قوات من فرد أي سيواجهها اليت للعقوبات

 ارتكبـت  الـيت  اجلنـسي  العنـف  جـرائم  جمال يف بلداهنم جتربة آخرون برملانيون ووصف  
ــى ــدا، ففــي. ضــيهمأرا عل ــى أوغن ــال، ســبيل عل ــاً املث ــا غالب ــات املتمــردون خيتطــف م  مــن فتي

 املـساعدة  تقـدمي  إىل احلكومـة  فتـضطر  ،تحمل الفتيات منـهم   ف هنن،وويغتصب الداخلية نمدارسه
 غـري  ألطفـال  متعـددة  حـاالت  هنـاك  ناميبيـا،  ويف. جديـدة  حيـاة  بدء أجل من الفتياتألولئك  
 حنـــو لبلـــدانتقـــال ا علـــى اإلشـــراف هبـــدف املنتـــشرين سالمالـــ حفظـــة مـــن آبـــاؤهم شـــرعيني

ــدما. االســتقالل ــر واجهــت وعن ــة اجلزائ ــسعينيات أزم ــن الت ــرن م ــث ســعت   املاضــي، الق حي
 نتـائج  احلكومـة  عاجلـت  سياسـية، لتحقيـق مـآرب      االغتـصاب  اسـتخدام  إىل مسلحة جمموعات
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 حـد  ممـا  لإلسـاءة،  تعرضـن  اللوايت النساء أعداد سرية على حافظت: طرق بأربع األعمال تلك
 العاديــة؛ األحــوال يف للقــانون خمالفــاً يعتــرب الــذي باإلجهــاض، ومسحــت والوصــم؛ العــار مــن

 قانونيـة  صـفة ما كانوا ليكتسبوا     الذين املغتصبات، النساء أطفال على الشرعية الصفة وأضفت
 التوعيـة  قطريـ  عـن  اجلنـسي  العنـف  ملكافحـة  وطنيـة  اسـتراتيجية  ووضـعت  العادية؛ األحوال يف

 . والتثقيف

 عــن العفــو قــانون مــشروع أن إىل الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة برملــان ممثــل وأشــار  
 جملــس الســتعراض خيــضع أن جيــبإذ  بعــد، يعتمــد مل كيفــو يف بــالرتاع املتــورطني األشــخاص
 نـساء ال محايـة  بـشأن  قانونـاً  الكونغـويل  الربملـان  اعتمـد  ثانيـة،  ناحيـة  ومن.  قبل اعتماده  الشيوخ
  .اجلنسية اجلرائم مرتكيب على املفروضة العقوبات وشدد واألطفال
 : التالية املسائل على أيضاً الربملانيون وعلق  

 الـذي  البلـد  سـلطات  علـى  يـتعني  آخر، بلد إىل جنسية جرائم مرتكيب بوهر حال يف  •  
 هيئــة اءإنــش يف النظــر الــدويل الربملــاين االحتــاد علــى يــتعنيو. تقاضــيهم أن إليــههربــوا 
 بــني فيمــا التعــاون تعزيــز وتتــيح األساســي، رومــا نظــام مبــادئ تنفيــذ ترصــد خمصــصة
 . الدولية اجلنائية احملكمة تصدرها اليت ألوامراالستجابة ل جمال يف الدول

ــاك  •   ــرض حمــددة حتــديات هن ــوا ألشــخاص حماكمــات تنظــيم تعت ــال ارتكب ــف أعم  عن
 متثــل قــد ، مــن هــذا القبيــل كــبرية نفــسية لــصدمة تعرضــت المــرأة النــسبةفب. جنــسي
 جلــسات لعقــد ترتيــب وضــع يجــبف. يفــوق طاقتــها أمــراً علنيــة حمكمــة يف الــشهادة
 علـى  والقـضاة  العامـة  النيابـة  ألعـضاء  خـاص  تـدريب  لتوفري أيضاً حاجة هناكو. سرية
 .النساء على الفظيعة وآثارها املسائل هذه

 جنـسي،  عنـف  ألعمـال  فـسهم أن الـسالم  حفـظ  أفـراد  ارتكـاب  عـدم  ضـمان  أجل من  •  
 مستــشارون املــدربني مــن يكــون أن وجيــب. نــشرهم قبــل لتــدريب إخــضاعهم يتحــتم
. حمـتملني  وضـحايا  فعلـيني  ضـحايا  ألقـوال  اسـتمعوا  أن سـبق  املـسائل  هبـذه  دراية على

ويف الوقت نفسه، جيب على احلكومـات ضـمان تطبيـق تـدابري تأديبيـة مالئمـة، كلمـا                   
  .اقتضى األمر ذلك

 وأن اجلنــسي، العنــف حتظــر واضــحة أوامــر العــسكرية القــوات مجيــع تتلقــى أن يــتعني  •  
 هـذه  رتكيبمبـ  العقوبـة  تنــزل  أال يتعنيو .املعنية املخالفات على بالعقوبات علما ُتحاط
 القياديـة  املناصـب  بـشاغلي  أيـضا  زلـتنـ  أن جيـب  بـل  ،فحسب مباشرة بصورة األفعال
 .عامة سياسة أو استراتيجية باعتباره نسياجل العنف إىل اللجوء يقررون الذين
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 الـسالم  حفظـة  مـن  كـاف  عـدد  تـوفري  يـتعني  أنه وهو أساسي، هلكن بسيط متطلب مثة  •  
 عـدد ال إقـرار  مـسؤولية  تقـع و .اجلنـسي  العنـف  ألعمال املقاتلني ارتكاب دون للحيلولة

 عـدد  ادةزيـ  اخلـصوص  وجـه  علـى  ينبغـي و .الربملانيني عاتق على القوات فرادالكايف أل 
 تنـشئ  للنـساء  الـسابقة  التجـارب  أن فاحلـال  .من يرتدون احللـة العـسكرية مـن النـساء         

 الـذين يرتـدون احللـة       الرجـال  مـن  باخلوف الشعور إىل ميوال يف أغلب األحيان     لديهن
ــة العــسكرية لكــن ،العــسكرية ــديات احلل ــل ، مرت ــشرطة وحــدة مث ــة ال ــشكلة اهلندي  امل
 تعـاطفهن  عـن  التعـبري  على قادرات كني س ليربيا، يف والعاملة نساء من خالصة بصورة

  .عليهنمن اعتدوا  ضد شكاوى تقدمي من متكينهن وعلى الضحايا النساء مع

 ويعـود  .وبنائـه  وحفظـه  الـسالم  صـنع  عمليـات  يف املرأة مسامهة لزيادة حاجة أيضا مثة  •  
 نــزاع مبرحلــة رمتــ الــيت نــاطقامل مجيــع يف الــصلة ذات املعــايريأمــر وضــع  املتحــدة لألمــم

 مجيــع يف املــرأة مــسامهة زيــادة علــى التــشجيع طريــق عــن الــرتاع، بعــد مــا مبرحلــة أو
 لإلعـداد  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  مجعهـا  اليت البيانات تشريو .أنشطتها
 منــذ ســنوات مثــاين مــضي رغــم أنــه إىل األمــن جملــس يف مــؤخرا دارت الــيت للمناقــشة
 ضـئيلة،  الـسالم  مفاوضـات  يف املشاركات النساء نسبة تزال ال ،١٣٢٥ القرار اعتماد

  .املائة يف ٥ حنو متوسطها يبلغإذ 

ــادةأيــضا  ينبغــي  •    الــسالم، مفاوضــات معظــمف .املفاوضــات يف الربملــانيني مــشاركة زي
 الـسلطة  مـع  تعقـد  العـام،  لألمـني  اخلاصـون  املمثلـون  جيريهـا  اليت املفاوضات سيما وال

 إىل الربملـانيني  تـدعو  أن املتحـدة  لألمـم  نبغيفي .الربملانيني مع تعقد ما دراونا التنفيذية،
 ضــغطا ميارســوا أن أنفــسهم للربملــانيني فينبغــي وإال الــسالم؛ مفاوضــات يف املــشاركة
 .فيها للمشاركة

ــادةمــع أن   •   ــة قــوات مــستوى يف الزي ــة يف املتحــدة األمــممنظمــة  بعث  الكونغــو مجهوري
ــة، ــه  ،ترحيــب موضــعســتكون  ضــئيلة، انــتك وإن الدميقراطي ــزمفإن ــد يل ــة حتدي  والي

 القــوات هــذه تكــون أن فينبغــي :مــسامهتها علــى الفعاليــة وإضــفاء ،للقــوات واضــحة
 تكفـل  أن اخلـصوص  وجـه  علـى  املتحـدة  لألمـم  وينبغـي  .امليـدان  يف وناشـطة  متواجدة
 بعــض يف القــوات هــذه قيــام مــن بــدال للحــرب، حــد وضــع يف فعليــا قواهتــا مــسامهة
 .اخلاصة لغاياهتا مهمتها استغالل إساءةب احلاالت

 اجلنـود  صـفوف  بـني  أفريقيـا  يف اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس اإلصابة معدل إن  •  
 الــيت األفريقيــة البلــدان بعــض وهنــاك الــسكان، صــفوف بــني منــه أعلــى األمــن وأفــراد
 بـأن  تقـر  أن املتحـدة  ملألمـ  فينبغـي  .الـسالم  حفـظ  قـوات  أفراد من كبري بعدد تساهم
 نقـص  بفـريوس  لإلصـابة  ضـحايا  احلـاالت  معظـم  يف أيـضا  هـم  اجلنـسي  العنف ضحايا
  .ملساعدهتم خاصا صندوقا تنشئ أن وينبغي اإليدز،/البشرية املناعة
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 ألمن البشري يف عمل األمم املتحدةاإدماج هنج  ‐ اجللسة الثالثة     

 شـيجيكي  الـسيد  وسـعادة  العـاملي؛  األمـن  دمعهـ رئـيس    غرانـوف،  جوناثـان  الـسيد  :احملاورون
 ماسـياس،  غـرين روسـاريو    والـسناتور  املتحـدة؛  األمـم  لدى لليابان الدائمة البعثة سفري سومي،
 سـتروماير،  هانـسيورغ  والـسيد  املكـسيك؛  يف الـشيوخ  جملس يف اخلارجية الشؤون جلنة رئيس

  .اإلنسانية الشؤون لتنسيق دةاملتح األمم ملكتب التابعودراساهتا  السياسات وضع فرعرئيس 

 املفهـوم  هـذا  تطبيـق  كيفيـة  ويف البـشري،  األمن مفهوم يف النظر لسةاجل هذه خالل مت  
 .النــهج هــذا يف املــشرعون يقــدمها أن ميكــن الــيت املــسامهات ويف املتحــدة، األمــم عمــل علــى

 حـديثيت  درتنيمبـا  تـبين  علـى  الربملـانني  ،لـسة اجلتوىل إدارة هـذه      الذي غرانوف، السيد وشجع
 العـام  األمـني  األخـرى  واقتـرح  إحـدامها  كوسـتاريكا  رئيس اقترح ،البشري األمن تعزيزل العهد
 البـشري،  األمـن  ملفهـوم  والـسياسي  القـانوين  البعدين على سومي السفري وركز .املتحدة لألمم
 اإلنـسانية  عونـة امل وبني البشري، واألمن الوطين األمن بني القائمة والصالت االختالفات وعلى
 علـى  الراهنـة  واالقتـصادية  املاليـة  ةاألزمـ  أثـر  إىل االنتباه غرين السناتور ولفت .البشري واألمن
 للبطالـة  للتـصدي  الربملـاين  العمـل  أمهيـة  علـى  وشدد النامية، البلدان يف وخاصة البشري، األمن

 هتـدد  الـيت  التحـديات  بعـض  علـى  الـضوء  ستروماير السيد وسلط .العمل فرص توفري وتشجيع
  .واحمللي العاملي الصعيدين على هلا االستجابة ضرورة وأكد البشري، األمن

 اإلجـراءات  بـشأن  وتوصـياهتم  احملاورين لعروض الرئيسية للنقاط موجز يلي فيما ويرد  
 .اختاذها الواجب

 ،اإلمنـائي  املتحـدة  األمم رنامجب أعده الذي ،١٩٩٤ عامل البشرية التنمية تقرير يف ورد  
ــ ــن فهــوممل فتعري ــشري األم ــن الب ــواحي م ــن ن ــصادي األم ــذائي االقت ــصحي والغ ــي وال  والبيئ

 األهـداف  صـياغة  يف   ةكـبري  مـسامهة  التعريـف  هـذا  شـكل و .والـسياسي  واجملتمعـي  والشخصي
ــة ــة اإلمنائي ــام لأللفي ــيت ،٢٠٠٠ يف ع ــورة مثلــت ال ــة ث ــدة جوانــب مــن مفاهيمي ــنو .عدي  األم
 وثـائق  ويف ٢٠٠٥ عـام لالعـاملي    قمـة ال ملـؤمتر  اخلتاميـة  قـة الوثي يف تعريفـه  حـسب  يعين، البشري
ــوز مـــن التحـــرر أخـــرى، ــا اخلـــوف، مـــن والتحـــرر العـ ــهما يف يتـــساويان جانبـــان ومهـ  أمهيتـ

 األمـن  لتحقيق هنج هو البشري واألمن .اآلخر دون يتحقق أن ألحدمها ميكنبل   .وضرورهتما
 .ورفــاههم ســالمتهم هتــدد الــيت راألخطــا مــن األفــراد محايــة علــى يركــز هــوف :البــشرحمــوره 
املعونـة   مـن  اهلـدف  أن حيـث  مـن  اإلنـسانية،  املعونـة  مفهوم عن البشري األمن مفهوم وخيتلف

 متكـني  هـو  البشري األمن ةومحاي تعزيز من اهلدف أن حني يف احملتاجني، مساعدة هواإلنسانية  
  .أنفسهم مساعدة من الناس

 مفهـوم ينطلـق    القـانوين،  اجملـال  ففـي  .وسياسـي  قـانوين  :بعدان البشري األمن وملفهوم  
 مفهـوم و .الفكـرتني تـرابط    رغـم  الـوطنيني،  والـسيادة  لألمن التقليدي الفهممن   البشري األمن
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 أندل على وت ،زمة خطريةاألهذه إن 
يف السنوات تطورها الرأمسالية كما شهدنا 

، وأنه إذا مل نضع البشر ت فعالةليساألخرية 
 عملنا، فإننا سنسهم يف إمهال يف صميم

كوكبنا ويف انقراض البشرية من على وجه 
  .األرض

 السناتور روساريو غرين

 حـديث  مفهـوم  هـو  ذلـك،  عـن  تهاومـسؤولي  امحايتـه  يف حلكومـات ا وحق الدولة سيادة حرمة
 تومـاس  اإلنكليـزي  لفيلـسوف ا وأفكـار  ويـستفاليا  سـالم  مـع  عشر السابع القرن يف نشأ نسبيا،
 الـذي  األسـاس  وشـكلت  الدول، بني العالقات يف السائد املفهوم هي السيادة وكانت .هوبس
ــه قــام ــة احلــرب حــىت الــدويل القــانون علي ــة العاملي ــزداد  احلــني، ذلــك ومنــذ .الثاني ــرافي  االعت

 عــدد ةوزيــاد البــاردة احلــرب هنايــةوأدت  .األفــراد وحقــوق اإلنــسان حقــوق محايــة بوجــوب
 يعــد فلــم .الــوطين واألمــن الــسيادةب يتعلــق فيمــا أخــرى فكريــة نقلــةإىل  الــضعيفة، الــدول
 أن الواضــح مــن وأصــبح .“بلــدكم يف حيــصل مبــا لنــا عالقــة ال” يقــول أن ألحــد املمكــن مــن
 وفقـا  تـسويتها  ميكـن  ال دوليـة  شـواغل متثـل    ،واألوبئـة  الـسكان  تـشرد  قبيـل  مـن  ،مسائل هناك

 األمــن مفهــوم أصــبح األخــرية، العــشر الــسنوات وخــالل .ويــستفاليا نظــام يف الــسيادة ملفهــوم
 .الدوليـة  الـشؤون  معاجلـة  يف املعتمـدة  الرئيـسية  النمـاذج  مـن  باعتبـاره  الرسـوخ  شـديد  البشري
 كيفيــة بــشأن تــردد هنــاك يــزال وال ،متجــذرا الوطنيــة الــسيادة مفهــوم يــزال ال ذلــك، ورغــم
 هنــاكو .الــدويل القــانون يف البــشري وبــاألمن اإلنــسان قــوقحب املتعلقــة املعــايري تطبيــق ومــدى
 تقــصر عنــدما التــدخل يف احلــق للبلــدان كــان إذا مــا بــشأن اآلراء يف اخــتالف خاصــة بــصفة
 مــسؤولية عليهــا تقــع كانــت اإذ مــا أو لــشعبها، البــشري األمــن محايــة يف احلكومــات إحــدى
  .احلاالت هذه يف التدخل

 الــسياسيني الزعمــاء نظــرة بــني اخــتالف هنــاك يكــون مــا غالبــا الــسياسي، اجملــال ويف  
 سـبيل  علـى  والتعلـيم  الـصحة  يعتـربون  النـاس  معظمف .البشري األمن مفهوم إىل الشعب وعامة
كــثريا   الــيت اجملــاالت  أول مهــا اجملــالني  هــذين أن بيــد  البــشري، األمــن  أولويــات مــن  املثــال
 إيــالء إىل الــسياسيون الزعمــاء ومييــل .ميزانيتــها ختفــيض تــود عنــدما احلكومــات تــستهدفها مــا

 ختـصيص  عمومـا  يعـين  ممـا  الـوطين،  األمـن  جوانـب  مـن  التقليديـة  للجوانـب  االهتمـام  مـن  مزيد
 .واجليش األسلحة على لإلنفاق األموال من املزيد

 واالقتصادية املالية األزمة قفوت  
 األمــن تــوفري أمــام كــأداء عقبــة احلاليــة

ــشري ــق البــ ــداف وحتقيــ ــةاإلمن األهــ  ائيــ
 لألزمــة بالنــسبة األمــر وكــذلك لأللفيــة،
 نتـائج  أخطـر  مـن  وكان .الراهنة الغذائية
 الــيت البطالــة، زيــادة االقتــصادي التراجــع
 اجتماعيــــاتــــسبب اضــــطرابا  أن ميكــــن

ــيا ــريا، وسياسـ ــا خطـ ــوضي ممـ ــود قـ  جهـ
 اجملتمعـــات يف وصـــونه الـــسالم اســـتعادة
 إىل النـاس  تـدفع  أن لبطالـة ا شـأن  فمن .جديدة نزاعات نشوء إىل يفضيو الرتاع، من اخلارجة



A/63/729
 

20 09-24605 
 

 علــى يــتعني أنــه بــدوره يعــين ممــا األساســية، احتياجــاهتم تــوفري أجــل مــن جــرائم ارتكــاب
 للتعلــيم ختصــصه مــا حــساب علــى اجلرميــة ملكافحــة األمــوال مــن مزيــدا تكــرس أن احلكومــات

  .االجتماعية االحتياجات من ذلك وغري العمل فرص وتوفري

 يف تـسهم  مل أهنـا  رغـم  املاليـة،  األزمـة  بـسبب  غريهـا  مـن  أكثر الفقرية نالبلدا وستعاين  
 االقتـصادات  أكـرب  تقيـد  عـدم  بـسبب  نـشأت  الـيت  ،األزمـة  تـستخدم  أال ينبغـي  وعليـه،  .قيامها
 الوفــاءللتقــاعس عــن  ذريعــة والناشــئة، الــصغرية البلــدان علــى تفرضــها الــيت بالقواعــد العامليــة

 عقـد  الـذي  التنميـة  لتمويـل  الـدويل  املـؤمتر  يف الناميـة  البلـدان  جتاه هبا التعهد مت اليت بااللتزامات
  .باملكسيك مونتريي يف ٢٠٠٢ عام

التحـدي املـصريي يف   ” بــ  األمني العام لألمـم املتحـدة   وصفهتغري املناخ الذي يشكل  و  
ــشر  اً كــبرياً خطــر“عــصرنا ــشمل. ية آخــر يهــدد أمــن الب ــصلة حــديات األخــرى  ت الوت ذات ال

  :يلي ما
 مليون شخص يف العـامل يف منـاطق تـشح فيهـا             ٥٠٠  و ٤٠٠يعيش بني   إذ  : شح املياه   •  

 بليـون شـخص خـالل الفتـرة     ٣املياه حالياً، ومن املتوقع أن يرتفع هـذا العـدد إىل حنـو        
  . عاما٢٥ً  و٢٠القادمة اليت تتراوح بني 

  يف العــاملي يف املائــة مــن األراضــ١٦مــا نــسبته حيــث أصــبح اآلن : تــدهور األراضــي  •  
  . متدهورة من حيث مالءمتها لالستخدام الزراعييأراض

 حــدث نــسبياً، فقــد اآلنمنخفــضة مــع أن أســعار البتــرول ف: ارتفــاع تكــاليف الطاقــة  •  
هيكليــاً، ومــن املتوقــع أن يرتفــع  تراجعــا   يكــنألســعار بــدافع االســتهالك وملاتراجــع 
ــعر ــو   ســ ــنفط إىل حنــ ــرة   ٢٠٠الــ ــالل فتــ ــل خــ ــل برميــ ــراوح   دوالر لكــ ــة تتــ  قادمــ
  .سنوات ٧ و ٥ بني

ليـون شـخص يف حالـة جـوع أو خـوف مـن اجلـوع                بيعـيش كـل يـوم حنـو         إذ  : اجلوع  •  
  . طفل من اجلوع أو سوء التغذية٢٥ ٠٠٠  و٢٠ ٠٠٠وميوت عدد يتراوح بني 

إىل نـسمة    بليـون    ٦,٧من املتوقع أن ينمـو عـدد سـكان العـامل مـن              إذ  : النمو السكاين   •  
 يف السنوات األربعـني القادمـة، األمـر الـذي سـيفاقم مـن التحـديات                 نسمة باليني   ١٠

  . األمن البشرياليت يواجههااألخرى 
 كيـف   ولكـن ألمـن البـشري،     لد هذه األرقام على احلاجة املاسـة لتطبيـق منـوذج            ؤكوت  

 وكيف ميكن ترمجة مفهـوم األمـن البـشري إىل عمـل، وكيـف ميكـن                 ؟عملياميكن تطبيق ذلك    
  ن يسهموا حتديداً يف حترير شعوب العامل مما يعتريهم من شعور باخلوف والعوز؟ للربملانيني أ
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 ، مهمـا بلغـت    تسليم بأن البلدان منفـردةً أو اجملموعـات الـصغرية مـن البلـدان             ال يتزايدو  
 تـبني مـن مـؤمتر القمـة األخـري      وهـذا مـا  ،  وحـدها قوهتا، ال تستطيع مواجهة التحـديات العامليـة         

، الذي مل جيمـع قـادة أغـىن بلـدان العـامل فحـسب،               دوليةأن األزمة املالية ال   جملموعة العشرين بش  
. إمنــا مجــع أيــضاً قــادة البلــدان ذات األســواق الناشــئة مثــل الربازيــل والــصني واملكــسيك واهلنــد

منعطفـا  ، فقـد شـكل    قليلـة  ملموسـة  نتائجمل يسفر إال عن      قمة جمموعة العشرين     مؤمترأن   ومع
 وســيتيح مــؤمتر الدوحــة القــادم الســتعراض تنفيــذ توافــق آراء  .صاد العــامليامــاً يف إدارة االقتــه

 الفرصـة  - الذي سيتضمن جلسة اسـتماع برملانيـة ينظمهـا االحتـاد الربملـاين الـدويل                 - مونتريي
  . البشرحمورها  لتنميةلإلعادة تأكيد التزامات مونتريي وتعزيز ُنهج 

الــسيد أوســكار وقــد طــرح   
 آريــــــــــاس سانــــــــــشيز، رئــــــــــيس

هنجاً يف اآلونة األخرية    كوستاريكا،  
توافـق آراء   ” :من هذا القبيل يسمى   

ــتاريكا ــادرة و ،)٣(“كوســـ هـــــو مبـــ
تــــضع آليــــات   سلتمويــــل التنميــــة   

مــوارد وتــوفري لإلعفــاء مــن الــديون  
مالية دولية للبلدان النامية الـيت تزيـد        

التعلــيم وإنفاقهــا علــى محايــة البيئــة،  
، واإلســـــكانوالرعايـــــة الـــــصحية  

  . إنفاقها العسكريوختفض 
ــادرة    ، الــــيت األخــــرىواملبــ
األمـني العـام لألمـم      مـؤخرا   اقترحها  

هـائال يف   إسهاماً   أمام جامعة هارفرد ستسهم   وجهه   مون يف خطاب     - املتحدة السيد بان كي   
في اقتراحـه املكـون مـن مخـس     ف. احلد من خطر اإلبادة النووية    من خالل   األمن البشري   حتقيق  

ــة،     حــث األمــني ) ١(نقــاط،  ــشار األســلحة النووي ــع األطــراف يف معاهــدة عــدم انت ــام مجي  الع
الـذي يقـضي   املعاهـدة  مبوجـب  ألسلحة النووية، على الوفاء بالتزامها      لسيما الدول احلائزة     وال
إجراء مفاوضات بشأن التدابري الفعالة املؤدية إىل نزع السالح النووي مـن خـالل مجلـة أمـور             ب

وشـجع األعـضاء الـدائمني      ) ٢( اتفاقية لألسلحة النووية؛     لوضعض  التفاومسألة  منها النظر يف    

__________ 
 املوقـع اإللكتـروين للبعثـة       يفعـن توافـق آراء كوسـتاريكا        ) نكليزيـة باإل(ورقـة مفاهيميـة      ميكن االطالع علـى     )٣(  

  . http://www2.un.int/Countries/CostaRica/11794363007775.pdf: املتحدةالدائمة لكوستاريكا لدى األمم 

اإلفــراط يف اإلنفــاق العــسكري يكلــف فرصــاً 
ة، بـارد فمنذ هناية احلرب ال   . تعد وال حتصى   ال

ــتثمرنا يف  ــذا اســ ــى    هــ ــد علــ ــا يزيــ ــامل مــ العــ
. ليـــون دوالر يف اإلنفـــاق العـــسكري تري ١٢

فهـــل لكـــم أن تتـــصوروا مـــا كـــان ســـيحدث 
ــو ــلم     لـ ــة أسـ ــوال بطريقـ ــذه األمـ ــت هـ . أنفقـ

تــصوروا مــا كــان ميكــن بنــاؤه مــن مــدارس       
فلو جلب هذا   . ومستشفيات وشبكات للنقل  

ننـا  إال أ اإلنفاق مزيداً من األمن لكـان مـربراً،         
 الـذي بـل إن  .  جيلـب األمـن  ليس مما ندرك أنه   

  . هو تلبية االحتياجات اإلنسانيةهبجيل
 جوناثان غرانوف، رئيس معهد األمن العاملي
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بأهنـا لـن   صـرحية  ألسـلحة النوويـة ضـمانات    ليف جملس األمن على أن تعطي الدول غري احلـائزة    
ودعـا إىل تعزيـز سـيادة    ) ٣(تكون عرضة الستعمال األسـلحة النوويـة أو للتهديـد باسـتعماهلا؛           

 حتقيــق نفــاذ معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب   إىلرمــي القــانون مــن خــالل جهــود إضــافية ت  
 معاهــدة للمـواد االنـشطارية وتعزيــز اتفاقـات الــضمانات    لوضـع النوويـة وإىل عقـد مفاوضــات   
املـساءلة والـشفافية    وطلب إىل الدول النووية أن حتسن من        ) ٤(للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛     

نـشطارية وإجنازاهتـا احملـددة يف جمـال         املـواد اإل  سـاناهتا وخمزوناهتـا مـن        فيما يتعلق حبجـم تر     لديها
واقتـرح أن تنظـر اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف عقـد مـؤمتر قمـة عـاملي           ) ٥(نزع الـسالح؛   

  .بشأن نزع السالح وعدم االنتشار واستخدام اإلرهابيني ألسلحة الدمار الشامل
بـادرات املتعلقـة بـاألمن      ذه امل هبـ  النـهوض وميكن للربملانيني أن يضطلعوا بدور قـوي يف           

ــة      ــذين حيــددون الــسياسات ويــضعون امليزانيــات الوطني البــشري وغريهــا ألن الربملــانيني هــم ال
ديدة، وهم الذين يـستطيعون     اجلقوانني  الويقروهنا، ويصدقون على املعاهدات الدولية ويسنون       

وهـم  . العـسكري القرار بوضع شواغل القطاع االجتماعي واألمن البـشري قبـل اإلنفـاق             اختاذ  
االسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية       مـن خـالل      البـشر الذين يستطيعون اختاذ القرار باالستثمار يف       

ويستطيع الربملـانيون، بـصفتهم ممـثلني منتخـبني مـن الـشعب، سـد               . واإلنتاجية وإجياد الوظائف  
 يـستطيعون،   كمـا أهنـم   . ومات ومصاحل املواطنني العـاديني    كالفجوة القائمة بني مصاحل قادة احل     

علـى املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة     هامـة  ة فاعلـ عناصـر  العمـل ك بصفتهم صانعني للسياسات،  
  . والعاملية

ويف املناقشة اليت تلـت مالحظـات احملـاورين، أشـري إىل أن األمـن البـشري هـو مفهـوم                       
 بـشري  األمـن ال   اليت يواجههـا   التحديات   مجيعتذليل   ال ميكن    ه عديدة وأن  جوانبواسع يشمل   
وهلـذا، مـن الـضروري إعطـاء األولويـة ألشـد املـشاكل إحلاحـاً واختـاذ إجـراءات                    . مجلة واحدة 

دد علــى أمهيــة متكــني وُشــ. األولويــاتيف مقدمـة  التوظيــف والتعلــيم اعُتــرب وقــد . سـريعة حللــها 
نطلـق مـن القاعـدة    تالتـشجيع علـى اتبـاع ُنُهـج     احلاجـة إىل   علـى   األفراد واجملتمعـات، وكـذلك      

قــر بــأن الــشراكات العامليــة  ويف الوقــت ذاتــه، أُ.  يف الــسعي لتحقيــق التنميــةاجملتمــع مــن تنبــعو
وأكـد  . واإلقليمية يف عامل اليـوم املتـرابط واملتكافـل ضـرورية ملواجهـة حتـديات األمـن البـشري                  

ــة  النمــو، العديــد مــن املتحــدثني علــى مــسؤولية البلــدان املتقدمــة     الــيت تــسببت يف األزمــة املالي
التــصدي علــى مــساعدة البلــدان ذات االقتــصادات الناميــة والناشــئة وعــن صادية احلاليــة واالقتــ

  . آلثارها وتلبية احتياجات شعوهبا املتعلقة باألمن البشري
وأشري إىل ضرورة متييز األمن البشري عن مبدأ مـسؤولية احلمايـة رغـم الـصلة القائمـة                    

يرتــب علــى  األمــن البــشري لــشعبها قــد تــوفريباحلكومــة قيــام عــدم بــني املفهــومني، ذلــك ألن 
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 ومـستوى األمـن أو انعدامـه        حلكـم ة بـني جـودة ا     الصلبرزت  وأُ. محايتهمسؤولية  اجملتمع الدويل   
 التأكيد على احلاجة إىل تعزيز الدميقراطيـة واحلكـم الـسديد والتقيـد بـسيادة                جرىيف بلد ما، و   

 علــى ضــرورة أن تطبــق   أيــضاًُشــّدد فقــد ومــع ذلــك،  . القــانون واحتــرام حقــوق اإلنــسان   
بيئــة وأن تراعــي الظــروف االجتماعيــة واالقتــصادية والــسياسية لكــل  كــل الدميقراطيــة حــسب 

  .“مناسب للجميع”بنموذج دميقراطي أن تتقيد البلدان من توقع الوينبغي عدم . بلد
  :لربملانيون كذلك النقاط التاليةوأثار ا  

خيارات بشأن طريقـة إنفـاق املـال    : ، وهي هلم ينبغي للربملانيني إدراك اخليارات املتاحة      •  
تقـع  كمـا   . واستثماره، مثالً، وخيـارات بـشأن ماهيـة الـسياسيات الـيت تتبعهـا بلـداهنم               

، وصـون   همسؤولية العمل من أجل املـصلحة العليـا للـشعب الـذي ميثلونـ             على عاتقهم   
سـالم   يف   وتطبيق اإلطار القانوين الذي سـيكفل لـه العـيش         املكفولة له   حقوق اإلنسان   
  .وصحة وأمن

والربملــانيون هلــم ســلطة ضــمان  . هــو إقــرار امليزانيــات الوطنيــة للربملانــات دور حاســم   •  
  .ألمن البشرياوعلى حنو حيمي على قدم املساواة ختصيص املوارد 

 موينبغـي هلـ   . دور رئيسي آخر هو اإلشراف على السلطة التنفيذية       يضطلع الربملانيون ب    •  
ــس اســتخدا ــوذهم ال ــيادة     م نف ــسان وس ــوق اإلن ــات حلق ــرام احلكوم ــضمان احت ياسي ل

ــة سياســاهت  ــ الحتياجــات االقــانون وتلبي وينبغــي لالحتــاد الربملــاين الــدويل أن  . واطننيامل
مـن أجـل    يساعد يف بناء القدرة املؤسسية للربملانات والقدرة املهنية لفـرادى الربملـانيني             

  .الدورتأهيلهم ألداء هذا 
 أن يعززوا الـسياسات املوضـوعة هبـدف تـوفري التعلـيم والعمـل الالئـق                 ينبغي للربملانيني   •  

ألكرب عدد ممكن مـن األشـخاص، مـع التـسليم بـأن التعلـيم والعمـل مهـا وسـيلتا دعـم                       
ثقافـة حقـوق    ل اًتعزيـز كمـا ينبغـي هلـم،       . األشخاص ومتكينهم من تـأمني سـبل رزقهـم        

  كافـة  ؤسسات التعليم الثانوي  اإلنسان يف بلداهنم، أن ينظروا يف سن تشريعات تلزم م         
  .اناإلعالن العاملي حلقوق اإلنسمقررات دراسية بشأن ضمن مناهجها الرئيسية بأن ُت

 الــوعي الــسياسي بــضرورة توقــع حــدوث رفــع مــستوىينبغــي للربملــانيني العمــل علــى   •  
وتـستطيع املنظمـات    . لالستجابة لكوارث مـستقبلية   وطنية  كوارث طبيعية وبناء قدرة     

  .دور امليسرين اهلامني لبناء هذه القدرةتأدية مية ودون اإلقليمية اإلقلي
مبناسـبات دوليـة مثـل مـؤمتر القمـة األخـري       فعلي الربملانيني اهتمام أن يكون لدى يتعني    •  

مــا ينبثــق عــن هــذه  جملموعــة العــشرين ومــؤمتر الدوحــة االستعراضــي القــادم وبترمجــة   
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 وإجــراءات علــى املــستوى الــوطين،  إىل سياســاتونتــائج مقترحــات  مــن التجمعــات
  .تخذت اتأي إجراءالصدارة يف  املسائل االجتماعية تلضمان أن حتوذلك سعياً ل

 جاهدين لضمان التقيد على نطـاق أوسـع بتوافـق آراء       واسعأن ي  أيضاً   لربملانينيينبغي ل   •  
م احتـرام    األزمـة املاليـة واالقتـصادية الراهنـة ذريعـة لعـد            للحيلولة دون اختـاذ   مونتريي و 

  .التزامات متويل التنمية
حلـوار يـزداد عامليـة      حمايـدا    عموا األمـم املتحـدة بوصـفها ميـسرا        ينبغي للربملانيني أن يـد      •  

وينبغي لألمـم املتحـدة أن تبحـث بـدورها          .  التهديدات املستقبلية لألمن البشري    بشأن
ىل هنــج  إ“إمخــاد احلرائــق” مــن هنــج أن تنتقــلعــن ســبل لتعزيــز طرائــق مــشاركتها و  
  .أزماتتطور التهديدات إىل إىل منع اإلنذار والتدخل املبكرين الذي يهدف 

إدراكــاً لــتغري طبيعــة الــرتاع املــسلح والزديــاد خــوض احلــروب بــني الــدول واجلهــات     •  
غــي للربملــانيني العمــل جاهــدين إلقنــاع حكومــاهتم باختــاذ  بني غــري الــدول،  مــنالفاعلــة

غطيــة هــذه احلــاالت، والــسعي ال ملنــع انتــهاكات  قواعــد احلــرب لتلتعــديل اخلطــوات 
 ا جيـب القيـام مبـ  مـن  حقوق اإلنسان فحسب إمنا أيضاً لضمان متكن القوات يف امليدان     

  .الستعادة السلم ومحاية السكان املدنيني
 تريد العيش يف عامل خال من خطـر اإلبـادة           شعوبتسليماً بأن األغلبية الساحقة من ال       •  

دعــم اقتــراح األمــني العــام بــرتع  علــى ملــانيني تــشجيع حكومــاهتم  النوويــة، ينبغــي للرب
 االنتـشار   عدمالسالح النووي، مبا يف ذلك عقد مؤمتر قمة عاملي بشأن نزع السالح و            

  .واستخدام اإلرهابيني ألسلحة الدمار الشامل
  

ــة       ــسة الرابع ــات األمــم املتحــدة حلفــظ     ‐ اجلل ــا عملي ــسية الــيت تواجهه  التحــديات الرئي
  اليوم  مالسال

  
حــضرة والــسيد إدميونــد موليــه، األمــني العــام املــساعد لعمليــات حفــظ الــسالم؛  : احملــاورون    

ســعادة الــسفري عــصمت  والنائــب مهــدي إبــراهيم حممــد، عــضو اجمللــس الــوطين الــسوداين؛    
، الربنــامج اهالــدكتور ســارجوه بــواملمثــل الــدائم لبــنغالديش لــدى األمــم املتحــدة؛  جاهــان،

  .ات السالم، مركز التعاون الدويل، جامعة نيويوركالعاملي لعملي
نظرت اجللسة الرابعة يف التحديات الرئيسية اليت تواجه عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ              

وأوجـز الـسيد   . السالم يف العامل اليوم، وحبثت العوامل املطلوبة من أجل إجناح هـذه العمليـات            
ــة مــن م   ــسياسية والعملياتي ــه بعــض التحــديات ال ــه أحــد مــسؤويل األمــم املتحــدة   مولي نطلــق أن

. يف آن واحــد) غواتيمـاال (العـاملني يف جمــال حفـظ الــسالم ونائـب برملــاين سـابق يف بلــده األم     
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وعرض السيد حممد وجهة نظر نائب برملـاين مـن بلـد شـارك يف عمليـات حفـظ سـالم سـابقة                       
ىل بلـد مـن كربيـات    وأشار السفري جاهان، الـذي ينتمـي إ      . ويستضيف اآلن بعثة حلفظ السالم    

البلدان املسامهة بقوات يف عمليـات حفـظ الـسالم، إىل بعـض التحـديات الرئيـسية الـيت تواجـه                   
حفظ السالم بناء على االستنتاجات والتوصيات اليت خـرج هبـا أحـد األفرقـة الرفيعـة املـستوى                   
ــضوء علــى مخــس مــسائل           ــدكتور بــاه ال ــات األمــم املتحــدة للــسالم، وســلط ال ــة بعملي  املعني
استراتيجية جتابه األمم املتحدة واملنظمـات األخـرى املـشاركة يف حفـظ الـسالم، مؤكـداً علـى                   

ويرد أدناه مـوجز للنقـاط الرئيـسية يف مالحظـات           . أمهية دور الربملانيني يف معاجلة تلك املسائل      
  .احملاورين
اد حلفظـة   إذ بينما كان الدور املعت    . ويتزايد تعقيد عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم        

السالم حمـصورا بـشكل رئيـسي يف رصـد وقـف إطـالق النـار ومراقبـة احلالـة يف امليـدان، فـإهنم             
ينفذون اآلن واليات ذات نطاقـات أوسـع بكـثري ويتوقـع منـهم تنفيـذ أنـشطة مـن قبيـل إعـادة                        
بــسط ســيادة القــانون، وإعــادة بنــاء مؤســسات الدولــة، وتنظــيم االنتخابــات، وتــدريب قــوات  

وتشمل التحـديات   . تسبب هذا التعقيد يف نشوء حتديات سياسية وعملياتية عديدة        وي. الشرطة
الــسياسية إقامــة تعــاون مــع مجيــع األطــراف يف البلــد املــضيف، وتعزيــز تــويل مقاليــد عمليــات    
السالم على الصعيد الوطين، وكفالة التنسيق والترابط بني مجيـع الـشركاء يف امليـدان، ومعاجلـة             

وتـشمل  . ليني، إزاء قدرة بعثـات حفـظ الـسالم علـى حـل مجيـع املـشاكل                توقعات السكان احمل  
التحديات العملياتية كفالة وجـود املـستويات املناسـبة مـن القـوات واملعـدات، وتـوفري وصـيانة                   
اهلياكــل األساســية الــضرورية للقــوات يف امليــدان، وتعــيني واســتبقاء مــوظفني مــدنني مــؤهلني     

  . العناصر الفاعلة األخرى املتعددة األطرافوكفالة أمنهم، وتنظيم التعاون مع
ويتمثـل أحـد   . وتواجه عمليات حفظ السالم أيضا عددا مـن التحـديات االسـتراتيجية            

هذه التحديات يف خماطر طمس اخلط الفاصل بني حفـظ الـسالم وإنفـاذه، وبـني إنفـاذ الـسالم                    
ــسيا    . واحلــرب ــسالم وال ــؤدي  . سةويتمثــل حتــد اســتراتيجي آخــر يف تقــاطع مــساري ال فقــد ت

. التطورات الـسياسية، علـى كـل مـن الـصعيدين الـوطين والـدويل، إىل تعقيـد عمليـات الـسالم                     
وتتمثــل مــسألة اســتراتيجية ثالثــة يف التحــدي الــذي يــشكله كــسب تأييــد مجيــع األطــراف          

. املصلحة، مبـا يف ذلـك األطـراف الفاعلـة، مـن غـري الـدول، لعمـل بعثـات حفـظ الـسالم               ذات
  . ه حنو توسيع نطاق واليات عمليات حفظ السالم حتديا استراتيجيا آخر أيضاويشكل االجتا

عملية حلفظ السالم؟ يعين النجـاح بـصفة عامـة، أن           “ جناح”كيف ميكن إذن تعريف       
ــك ألن          ــد للخطــر وذل ــريض اســتقرار البل ــدون تع ــسحاب ب ــستطيع االن ــسالم ت ــة حفــظ ال بعث

فظ األمن وتوفري اخلدمات للمواطنني، وأصـبحت      الشركاء الوطنيني قد تولوا فعلياً مسؤولية ح      
وقـد حـدد الفريـق املعـين بعمليـات األمـم املتحـدة              . العملية السلمية راسـخة اجلـذور يف اجملتمـع        

املعـروف باسـم   ) A/55/305-S/2000/809وثيقة األمم املتحـدة     (٢٠٠٠للسالم، يف تقريره لعام     
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ــر اإلبراهيمــي ” ــل حامســة لنجــاح عم   )٤(“تقري ــدة عوام ــا     ع ــن أبرزه ــسالم، م ــظ ال ــات حف لي
 تغـيري مؤسـسي كـبري وزيــادة يف    ]إحـداث [ األعــضاء، و االلتـزام املتجـدد مـن جانـب الـدول     ”

الـسالم  وبنـاء  ، وهي عوامل ال تستطيع األمم املتحدة يف غياهبا تنفيذ مهام حفـظ      “الدعم املايل 
  .اليت توكلها إليها الدول األعضاء

عمليـات حفـظ الـسالم وحـدة العمـل، واتبـاع            وتشمل عوامل أخرى رئيـسية لنجـاح          
هنج البعثـات املتكامـل، وإقامـة نظـام فعـال إلدارة املـوارد البـشرية، ووضـع اسـتراتيجية سـليمة                      
للخــروج، والــربط بــني صــنع الــسالم وحفــظ الــسالم وبنــاء الــسالم علــى حنــو منــهجي وجيــد   

  . التنسيق
الـدويل، مـن األمـور البالغــة    واحملافظـة علـى وحـدة اهلـدف ووحـدة العمـل، يف اجملتمـع          

األمهيــة لنجــاح حفــظ الــسالم، والــذي جيــب أن يعكــس قناعــة مــشتركة ورؤيــة مــشتركة مــن   
 وخباصـة البلـدان املـضيفة       -جانب مجيع اجلهـات املـشاركة فيـه، مبـا يف ذلـك الـدول األعـضاء                  

لعامـة التابعـة     وجملس األمن واجلمعية العامة واألمانـة ا       -والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة      
ــن      . لألمــم املتحــدة  ــاك تنــسيق وثيــق بــني َم ــزم علــى وجــه اخلــصوص، إجيــاد أن يكــون هن ويل

خيططون لعمليـات حفـظ الـسالم وحيـددون والياهتـا ويـديروهنا وبـني البلـدان املـسامهة بقـوات                     
  .وبأفراد شرطة

ومـــــن الـــــضروري اتبـــــاع هنـــــج   
البعثات املتكاملـة مـن أجـل هتيئـة األجـواء           

ــضية إ ــه   املفــ ــن ذاتــ ــستمد مــ ــالم يــ ىل ســ
ــتمراره  ــات اس ــع   . مقوم ــى مجي ــتعني عل وي

وكــــاالت األمــــم املتحــــدة وصــــناديقها    
وبراجمها على اختالفها، وعلى املؤسـسات   
املاليـة الدوليــة، واملــاحنني، واملنظمــات غــري  
ــسق     ــو متــ ــى حنــ ــل علــ ــة، العمــ احلكوميــ

وإدارة املـــوارد البـــشرية مـــن   . ومتكامـــل
ىل أن بعثـات   األمور احلامسـة أيـضا، نظـرا إ       

  .حفظ السالم تنفذ مهام يتزايد عددها يف ظل واليات اليوم الواسعة النطاق واملتعددة األبعاد

__________ 
والتقرير متاح جبميع لغـات األمـم املتحـدة         ). اجلزائر(استمد الفريق امسه من اسم رئيسه األخضر اإلبراهيمي           )٤(  

ــة  ــة    (الرمسيــ ــسية والعربيــ ــصينية والفرنــ ــية والــ ــة والروســ ــبانية واإلنكليزيــ ــش  ) اإلســ ــع الــ ــى املوقــ : بكيعلــ
http://www.un.org/peace/reports/peace_operations .             وهو متاح أيضا باللغة األملانية علـى املوقـع الـشبكي لنظـام

  .http://www.documents.un.org: الوثائق الرمسية لألمم املتحدة

آليـــة دوليـــة ذات عـــدم وجـــود شكل يـــ
فر إمدادات  امصداقية للمحافظة على تو   

جــــاهزة بــــاملوظفني املــــدنيني للعمليــــات 
فجــوة كــبرية ] عمليــات حفــظ الــسالم[

تتطلــب اهتمامــا فوريــا مــن قبــل اجملتمــع   
التــشريعية اجملــالس ك الــدويل، مبــا يف ذلــ

  . اليت متثلوهنامن قبيل اجملالس الوطنية 
 الدكتور سارجوه باه
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ومهما قيـل يف تأكيـد أمهيـة وضـع اسـتراتيجية سـليمة للخـروج، فلـن يكـون يف ذلـك                         
ويـتعني أن يرمـي     . إذ جيب أن يبدأ التخطـيط إلهنـاء بعثـة حفـظ الـسالم قبـل بـدئها                 . مبالغة أي
ا التخطيط إىل تقليل خماطر الفشل إىل احلد األدىن وزيادة فرص النجـاح إىل احلـد األقـصى،              هذ

من خالل كفالة أن تكون للبعثة والية واضحة وقابلة للتنفيـذ، وأن حتـصل علـى دعـم متـرابط                     
ومـن  . من الدول األعضاء ومن احلكومة املضيفة واألطراف األخرى صاحبة املـصلحة يف البلـد       

اك أن حفظ السالم الـذي تقـوم بـه األمـم املتحـدة لـيس سـوى جـزء مـن عمليـة             الضروري إدر 
ــاء ســالم دائــم وقابــل    أوســع نطاقــا لبن

وجيــب . لالســتدامة بعــد انتــهاء الــرتاع 
ترســـيخ املكاســـب الـــيت تتحقـــق عـــن  
طريـق حفـظ الـسالم، مـن خـالل بنــاء      
ــم    ــسانية ودعـ ــشطة اإلنـ ــسالم واألنـ الـ
التنمية، وهو ما يتطلب اسـتمرار دعـم        

  .جملتمع الدويلا
والربملانيون شركاء بالغو األمهية يف عمل األمم املتحـدة يف جمـال حفـظ الـسالم، نظـرا                    

ألهنم هم الذين يوافقون علـى نـشر أفـراد القـوات والـشرطة املطلـوبني لبعثـات حفـظ الـسالم،                      
ــات         ــسالم، مــن خــالل اعتمــادهم للميزاني ــات ال ــة لعملي ــوال الالزم ــوفرون األم ــذين ي وهــم ال

ويشارك الربملانيون عن كثب أيضا، من خـالل ممثلـي بلـداهنم لـدى األمـم املتحـدة يف                   . طنيةالو
وتـؤدي الربملانـات دورا هامـا يف عمليـات حفـظ        . تشكيل سياسـات حفـظ الـسالم يف املنظمـة         

الــسالم يف البلــدان اخلارجــة مــن نزاعــات، عــن طريــق اعتمــاد قــوانني االنتخابــات وغريهــا مــن  
ويتعّين دعوهتم بانتظام للعمل جنباً إىل جنـب مـع األمـم املتحـدة لتحقيـق      التشريعات األخرى،  

  .االنتقال من احلرب إىل السلم واالستقرار
وأكــد عــدة برملــانيني، يف النقــاش الــذي أعقــب ذلــك، وجــوب تنفيــذ عمليــات حفــظ   

لتجـرد  السالم على حنو ميتثل ألحكام ميثاق األمم املتحدة ويكون فيـه احتـرام ملبـادئ احليـاد وا                 
وجـرى تأكيـد ضـرورة وجـود واليـات واضـحة وواقعيـة              . وعدم التدخل يف الشؤون الداخليـة     

وقابلة للتنفيذ، وضرورة وضع استراتيجية سليمة للخـروج، عـالوة علـى تأكيـد ضـرورة تـوفري           
مــا يكفــي مــن املــوارد املاليــة واهلياكــل األساســية واملعــدات لــتمكني بعثــات حفــظ الــسالم مــن 

  .والياهتا تنفيذ
وأكد أعضاء برملانات من بلـدان خمتلفـة مـسامهة بقـوات، ضـرورة إشـراك احلكومـات               

اليت متد عمليات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم بـالقوات، يف مجيـع جوانـب ومراحـل التخطـيط                     

حىت بعـد أن تـصمت البنـادق، يظـل هنـاك            
الكــثري مــن العمــل الــالزم للمحافظــة علــى  

  . السالم
الــــسفري عــــصمت جاهــــان، املمثــــل الــــدائم 

 لبنغالديش لدى األمم املتحدة
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لتلــك العمليــات وأمهيــة أن تعكــس واليــات بعثــات حفــظ الــسالم خــربات تلــك احلكومــات     
ــا ــذه املــ  . وآراءه ــوات    وأُشــري إىل أن ه ــوفري الق ــى ت ــدان عل ــشجيع البل ــساعد يف ت . شاركة ست

وأُعرب عن القلق بشأن عدم التوازن الناجم عن أن غالبية قوات حفظ السالم تأيت مـن بلـدان              
وجرى التأكيـد   . نامية، بينما يأيت معظم متويل عمليات حفظ السالم من البلدان املتقدمة النمو           

وأُعـرب عـن األسـف      . ن البلدان يف اإلمداد بالقوات    على ضرورة زيادة مشاركة الفئة الثانية م      
  .الخنفاض مستوى متثيل املرأة وسط أفراد القوات النظامية يف بعثات حفظ السالم

وكان من رأي عدة برملانيني وجوب النظـر جبديـة يف أمـر تأسـيس جـيش دائـم لألمـم                       
داد الكافيـة مـن القـوات،       املتحدة، باعتباره وسيلة لتحقيق أمرين مها كفالة النشر الـسريع لألعـ           

غــري أن الــبعض أشــار إىل أنــه . كلمــا وأينمــا اقتــضت الــضرورة، وإنفــاذ قــرارات جملــس األمــن 
سيتعني على الدول األعضاء، كي يتسىن تشكيل جيش دائـم، أن تكـون علـى اسـتعداد لتـوفري                   

.  الـراهن   وهـو مـا اعتـرب أمـرا ال يـرجح حدوثـه يف الوقـت                -املوارد البشرية واملاليـة الـضرورية       
وكبديل لذلك، اقُترحت إمكانية الطلب إىل الدول األعـضاء، أن تنظـر يف أمـر تـشكيل قـوات                   
احتياطية حلفظ السالم ميكن استدعاؤها على وجه الـسرعة، بغـرض خفـض فتـرات التـأخري يف         

  .جتميع قوات حفظ السالم ونشرها
  :وطرح الربملانيون النقاط اإلضافية التالية، أثناء هذه اجللسة  

يف ضوء تزايد تعقيد عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، حتتاج قوات حفـظ الـسالم         •  
ويـتعني وضـع    . لتدريب أفضل قبل نشرها، ولتدريب مستمر أثناء تواجدها يف امليـدان          

برامج تدريبية على مستوى االحتراف حلفظة السالم، مع االستفادة الكاملة من خـربة            
ويــتعني أن يــشتمل هــذا التــدريب علــى  . رية مــن القــواتالبلــدان املــسامهة بأعــداد كــب

  .تثقيف يف جمال لغة بلد املقصد وثقافته وتقاليده وقيمه
ولتحقيـق ذلـك، يـتعني    . من الضروري أن يكتسب حفظة السالم ثقة السكان احمللـيني     •  

وعليهـا أن   . “التحكم يف الصورة الذهنيـة    ”على األمم املتحدة أن تكون واعية مبسألة        
وجيـب  .  قدوة حتتذى وأن توضح أهنا جزء من احلل وليست جزءا مـن املـشكلة              تكون

ــداء         ــسي واالعت ــع االســتغالل اجلن ــا م ــسامح إطالق ــدم الت ــاذ سياســة ع ــشدد يف إنف الت
اجلنسي على يد أفراد حفظ السالم، وأن ُتتخـذ إجـراءات عقابيـة سـريعة حيـال مجيـع                   

  .حاالت سوء السلوك
م باعتبــاره أحــد مكونــات هنــج شــامل لبنــاء ســالم قابــل  يــتعني النظــر إىل حفــظ الــسال  •  

لكـن ينبغـي أن يؤخـذ يف        . لالستدامة وتعزيز التنميـة يف البلـدان اخلارجـة مـن نزاعـات            
االعتبار أن عملية الـسالم ال تتسلـسل تتابعيـاً يف مجيـع األحـوال مـن صـنع الـسالم إىل                     
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 اتبـاع ُنهـج خالقـة ومرنـة         وعليـه يلـزم   . إنفاذ السالم إىل حفظ السالم إىل بناء الـسالم        
  .جتاه حفظ السالم وإعادة البناء بعد انتهاء الرتاع

جيب حل األسباب اجلذرية للـرتاع مـن أجـل احليلولـة دون انـزالق الـسالم إىل الـرتاع                      •  
ومن األمهية مبكـان أيـضا أن جيـري علـى حنـو فعـال تـسريح املقـاتلني الـسابقني                      . جمددا

ــن    ــاجهم يف اجملتمــع م ــسري إدم ــدوتي ــه يف   . جدي ــا أن تؤدي ــام عليه ــات دور ه وللربملان
  .استيفاء هاتني احلاجتني

مطلوب من الربملانات أيضا أداء دور بالغ اجلدية يف إعداد التشريعات الوطنية املنظمـة                •  
لشروط وجود قوات أجنبية يف بلد ما، عالوة على التشريعات املتعلقـة بنـشر القـوات                

  .احمللية خارج احلدود
 أن جيري التعاون يف جمال حفظ السالم مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة                 يتعني  •  

وبينمـا قـد يـشكّل هـذا التعـاون         . وفقا ألحكام الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحـدة        
وســيلة عمليــة لنــشر قــوات حفــظ الــسالم يف امليــدان علــى وجــه الــسرعة، فإنــه ينبغــي  

دور األساســي لألمــم املتحــدة أو ســلطتها    ُيــسمح لــذلك بالتقليــل مــن أمهيــة الــ      أال
  .يتعلق حبفظ السالم واألمن الدوليني فيما

جيــب االعتــراف بــأن الغــرض مــن عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم هــو حتقيــق      •  
وتلك مسؤولية مشتركة تتطلب الدعم السياسي وااللتزام من قبل مجيـع           . الصاحل العام 

الـدول األعـضاء مـوارد أكثـر مـسؤولية أكـرب            ويتحمل من ميلـك مـن       . الدول األعضاء 
  .مناص من االضطالع هبا ال
 روتليــدج، نائبــة رئــيس -مــادالال . ك.واخُتتمــت جلــسة االســتماع بتقــدمي الــسيدة ن  

وأعقبها رئيس االحتـاد الربملـاين الـدويل،    . برملان جنوب أفريقيا، حمضرا موجزا لنتائج املداوالت   
 هبا املناقشات تعد شاهدا على أمهيـة املـسائل الـيت نوقـشت،            الذي ذكر أن احليوية اليت اتسمت     
جونسون، األمني العام لالحتـاد     . والحظ السيد أنديرس ي   . وعلى اهتمام الربملانيني الشديد هبا    

الربملــاين الــدويل، أنــه يــتعني إصــدار تقريــر جلــسة االســتماع بوصــفه وثيقــة رمسيــة مــن وثــائق     
، وأعـرب عـن أملـه يف أن يـصبح           ٦٣/٢٤جلمعيـة العامـة     املتحـدة، عمـال بأحكـام قـرار ا         األمم

  .التقرير مصدر إهلام لعمل الربملانات الوطنية، ولعمل الدول األعضاء داخل اجلمعية العامة
 


