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 الدورة الستون
  من جدول األعمال١٢٠البند 

    متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
 موجهـة إىل األمـني العـام مـن     ٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول ٢٩رسالة مؤرخة     

 املمثل الدائم إليطاليا لدى األمم املتحدة
  

مــوجز يــشرفين أن أحيــل إلــيكم باســم الرئاســة اإليطاليــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل،         
 / تــشرين الثــاين١ أكتــوبر و/ تــشرين األول٣١جلــسات االســتماع الربملانيــة الــيت عقــدت يف  

يف مقــر األمــم املتحــدة والنتــائج الرئيــسية الــيت انتــهت إليهــا، حتــت عنــوان           ٢٠٠٥نــوفمرب 
مــسؤوليتنا املــشتركة عــن تعزيــز األمــم املتحــدة مــن أجــل مواجهــة حتــديات القــرن احلــادي      ”

 تنفيـذ مـؤمتر     إجنـاح متثل مسامهة ملهمة من مشرعني من مجيع أحناء العـامل يف            ، اليت   “والعشرين
 ).أنظر املرفق (٢٠٠٥القمة العاملي لعام 

وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق الـدورة الـستني                      
 . من جدول األعمال١٢٠للجمعية العامة، يف إطار البند 

 تافوراسبا مارسيلو )توقيع(
 السفري
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 األمــني املوجهــة إىل ٢٠٠٥ ديــسمرب/ كــانون األول٢٩مرفــق الرســالة املؤرخــة   
  املتحدةاألمممن املمثل الدائم إليطاليا لدى العام 

 
 ] باالنكليزية والفرنسية:األصل[

 
مسؤوليتنا املشتركة عن تعزيز األمـم املتحـدة مـن أجـل مواجهـة حتـديات القـرن                    

 نوالعشرياحلادي 
 جلسة االستماع الربملانية باألمم املتحدة

 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٣١
  نيويورك-األمم املتحدة 

 
 املوجز والنتائج الرئيسية  

مـسؤوليتنا  تناول هذا اللقاء الربملاين مبقر األمم املتحدة املوضوع الرئيسي حتت عنوان             
 حـدة مـن أجـل مواجهـة حتـديات القـرن احلـادي والعـشرين               املشتركة عـن تعزيـز األمـم املت       

؛ ودور الربملانــات يف ٢٠٠٥نتــائج مــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة لعــام : وقــسم إىل أربــع جلــسات
 املبكــر وتنـسيق االســتجابة عنــد  اإلنـذار  -املكافحـة العامليــة لإلرهـاب؛ املــسؤولية عـن احلمايــة    

 .ور اهلام للربملاناتالتعامل مع حاالت األزمات؛ بناء السالم والد
، بعـد ترحيبـه     السيد بيري فرديناندو كاسـيين، رئـيس االحتـاد الربملـاين الـدويل            وأشار   

باملــشاركني، إىل أن رؤســاء الربملانــات قــد اجتمعــوا الــشهر املاضــي يف مقــر األمــم املتحــدة         
نــا ركــز علــى للمــشاركة يف املــؤمتر العــاملي الثــاين لرؤســاء الربملانــات، واعتمــدوا يف ايتــه إعال 

أن للربملــانيني دورا أساســيا يؤدونــه يف ســد ثغــرة الدميقراطيــة يف العالقــات        : رســالة وحيــدة  
وقد أعرب املؤمتر عـن دعمـه التـام لألمـم املتحـدة، ودعـا الـدول إىل التحلـي بـصفات                   .الدولية

ملاليـة الالزمـة    القيادة واإلرادة السياسية لتزويد املنظمة بآليات أكثر كفاءة وبـاملوارد البـشرية وا            
 . فعلي لإلدارةوبإصالح
 وهـو جمـال تـؤدي       ،نـاء الـسالم   بوستخصص إحدى اجللسات يف االجتماع احلايل إىل         

إذ أن وجــود برملــان قــوي وفعــال هــو يف حــد ذاتــه عنــصر    .فيــه الربملانــات دورا مفيــدا للغايــة 
علـى حنـو أكثـر      أساسي حلل أي صراع وبناء السالم، وعلى األمم املتحدة أن تشجع اللجـوء،              

تواترا، إىل اخلـربة الـسياسية والفنيـة الـيت ميكـن أن يوفرهـا االحتـاد الربملـاين الـدويل و الربملانـات                    
 .األعضاء معا
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ــضل           ــر وأف ــات أكث ــوفري معلوم ــسري ت ــواز، بتي ــو م ــى حن ــاد، عل ــوم االحت ــي أن يق وينبغ
ــنظم ا     ــوطنيني عــن أنــشطة األمــم املتحــدة ؛ كمــا ينبغــي أن ي ــانيني ال ــد مــن جلــسات  للربمل ملزي

 . إىل اجللــسات املتخصــصة يف األمــم املتحــدةباإلضــافة ،االســتماع الربملانيــة مثــل هــذه اجللــسة
وبالرغم من أن كل ذلك يضيف إىل جدول األعمال املثقـل بالنـسبة للربملانـات واالحتـاد، فإنـه                   

 حقيقـة   تعهد بأن يفعل ما يف وسعه خالل فترة واليته كـرئيس لالحتـاد جلعـل جـدول األعمـال                  
 .واقعة

 عــن عرفانــه  ،، رئــيس اجلمعيــة العامــة  )الــسويد(الــسيد جــان إلياســون   وأعــرب  
وأضاف بأن األمم املتحدة هـي       .للربملانيني يئهم إىل مقر األمم املتحدة ملناقشة مسألة التعاون        

منظمة متثل فيهـا الـدول باحلكومـات، إال أنـه ينبغـي أال ننـسى أبـدا أن أول ثـالث كلمـات يف               
وعلـى أولئـك الـذين يعملـون يف األمـم املتحـدة        .“...حنن الشعوب”ثاق األمم املتحدة هي     مي

لربملـانيني هـم جـسور الوصـول        اأن يتذكروا دائما أن مهمتهم هي خدمـة شـعوب العـامل، وأن              
 مل تكن هناك عالقة حية وقويـة بـني األمـم املتحـدة والربملـانيني، يظـل هنـاك            افإذ. إىل الشعوب 

 .عالقة مع الشعوبخطر إضعاف ال
 .فحــضور الربملــانيني ميكــن أن يــساعد يف إدخــال واقعــني يف مــداوالت األمــم املتحــدة  

ــة   ــالفقر   ف .األول هــو واقــع املــشاكل احلقيقية،القــضايا الفعلي هنــاك حاجــة إىل إدخــال الــوعي ب
لـى  واألمراض والصراعات واملخاطر البيئية وهي املشاكل اليت يتعامـل معهـا بعـض الربملـانيني ع               

إذ أن كثريا من مشاكل العامل هي مـشاكل دوليـة ووطنيـة يف               .أساس يومي، يف أعمال املنظمة    
ومـن  . أن يصبح مـصلحة وطنيـة     و آن واحد، مما يعين أن التعاون القوي املتعدد األطراف ال بد          

هنا، فبإحضار املـشاكل احلقيقيـة والقـضايا الفعليـة الـيت تواجـه العـامل، يـساعد الربملـانيون علـى                      
 .بث إحساس بالواقع يف عمل األمم املتحدة

فالـشعوب تريـد أممـا متحـدة قويـة،           .والواقع الثاين هو توقعـات الـشعوب مـن املنظمـة           
وكـل هـذه التطلعـات حتتـاج         .تعزز التعاون واألمن الدوليني واالحترام العاملي حلقوق اإلنـسان        

 ةــالـسياسي عليهـا أن جتـد الطاقـة         أنإىل أن تصل إىل مداوالت األمم املتحدة حىت تعلم املنظمة           
 

وندعو الدول، مبا يف ذلك     . فنحن نريد أن نرى أمما متحدة قوية      . تحدةنعرب عن دعمنا التام لألمم امل     
برملاناتنــا، إىل التحلــي بالقيــادة واإلرادة الــسياسية لتزويــد األمــم املتحــدة بآليــات أكثــر فعاليــة ومــوارد   

 .بشرية ومالية مناسبة وإصالح إداري حقيقي

 ئيس جملس النواب اإليطايل رئيس االحتاد الربملاين الدويل، ر،بيري فريدناندو كاسيين
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الالزمة إلكمال برنامج اإلصالح الطمـوح للغايـة الـذي اعتمـده زعمـاء العـامل يف مـؤمتر القمـة                
وإذا أريد لألمم املتحدة أن تتعامل مـع التهديـدات واملـشاكل العامليـة               .سبتمرب/العاملي يف أيلول  
د املوجـودة حاليـا يف املقـر، بـل أيـضا إىل              ستحتاج ليس فقط إىل دعم الوفو      فإابطريقة فعالة،   

 .دعم الرأي العام والربملانيني الوطنيني
وأعرب عن سروره ألن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة قـد وجهـت نـداء واضـحا قويـا                       

وأضـاف أن   .لتعزيز التعـاون بـني األمـم املتحـدة والربملانـات وال سـيما االحتـاد الربملـاين الـدويل           
اكل العاملية ينبغي أن تواجه جبميع املوارد اليت ميكن أن حتشد علـى الـصعيدين         التهديدات واملش 

 .العاملي واإلقليمي ومبساعدة الربملانيني على املستوى الوطين
 

  ٢٠٠٥نتائج مؤمتر قمة األمم املتحدة لعام : اجللسة األوىل  
تحـدة، وعـضو    خاطب الربملانيني السيد جان إلياسون، رئيس اجلمعيـة العامـة لألمـم امل             

 جلنــة العالقــات الدوليــة مبجلــس النــواب وعــضو كــونغرس الواليــات    ،الكــونغرس جــيم لــيش 
 املكتــب ، موظــف رئيــسي بوحــدة التخطــيط االســتراتيجي،املتحــدة والــسيد غنــادي غــاتيلوف

 . التنفيذي لألمني العام، وتبادلوا معهم اآلراء
 توثيـق التعـاون بـني األمـم املتحـدة           إىل”: بينت الوثيقـة اخلتاميـة للقمـة العامليـة الـدعوة           

والربملانات الوطنيـة واإلقليميـة، وخـصوصا مـن خـالل االحتـاد الربملـاين الـدويل، ـدف املـضي                     
قــدما يف حتقيــق مجيــع جوانــب اإلعــالن بــشأن األلفيــة، يف مجيــع ميــادين عمــل األمــم املتحــدة،  

ة الربملانيني يف أي مكان مـسألة       وتعترب مشارك  .“وكفالة التنفيذ الفعال إلصالح األمم املتحدة     
 .بالغة األمهية إذا أراد العامل أن حيقق أهداف املنظمة الطموحة

ويف جمال التنمية، يعترب احلكم الرشيد جـزءا مـن توافـق آراء مـونتريي وشـرطا أساسـيا                
 اخلارجيـة، بـل أيـضا مـن أجـل االسـتغالل األمثـل لتلـك         اإلمنائيـة ليس فقط الجتذاب املساعدة    

ويعتـرب دور الربملانـات     .  لأللفية وما يتجاوزها من األهداف     اإلمنائيةاعدة لتحقيق األهداف    املس
أساســيا يف ســن التــشريعات املناســبة لتعزيــز احلكــم الرشــيد وحماربــة الفــساد وحتميــل الفــروع    

وينبغــي أن تتعــاون برملانــات البلــدان . التنفيذيــة مــسؤولية أن يكــون أداؤهــا وفــق معــايري عاليــة 
 .ية واملتقدمة النمو وتتبادل املعرفةالنام

ويشكل احترام حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون األسـاس لكـل جمتمـع يـؤدي مهامـه                     
وينبغـي أن يعمـل الربملـانيون علـى         . بصورة جيدة ويوفر أفضل الـسبل ملنـع نـشوب الـصراعات           

يبـدأ العمـل    حنو وثيق مع جملس حقوق اإلنسان اجلديـد بـاألمم املتحـدة الـذي مـن املؤمـل، أن                    
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خــالل األشــهر القليلــة القادمــة وذلــك عــالوة علــى حــث حكومــام علــى االنــضمام جلميــع      
 .اإلنسانالصكوك الدولية حلقوق 

 دون إبطـاء    االنـضمام وقد شجع الزعماء، مجيع الدول املشاركة يف مؤمتر القمـة علـى              
 دور املـشرعني هامـا      ويعتـرب  .إىل مجيع االتفاقيات والربوتوكـوالت الدوليـة املناهـضة لإلرهـاب          

للغايـة يف التـصديق علــى الـصكوك الــيت حتكـم التعــاون الـدويل مــن أجـل حماربــة آفـة اإلرهــاب        
 .احلقيقية

إن اخلربة اليت تتمتع ا الربملانات يف جمال احلكم الدميقراطي تعترب موردا قيمـا بالنـسبة                 
تبدأ جلنـة بنـاء الـسالم اجلديـدة     وقد دعت الوثيقة اخلتامية إىل أن  .للبلدان اخلارجة من الصراع   

ويعترب دعم عملها جماال رئيـسيا ميكـن أن          .٢٠٠٥التابعة لألمم املتحدة العمل حبلول اية عام        
ــه الــشراكة    مــن خــالل االحتــاد الربملــاين  ، بــني األمــم املتحــدة والربملانــات اإلســتراتيجيةجتــد في

 .الدويل، دورا وتعبريا مثمرا
 الربملانــات دورا هامــا يف دعـم مــوارد األمــم املتحــدة عــن   تــؤدي، إىل ذلــكوباإلضـافة  

 املقدمـة إىل امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة باإلضـافة إىل               البلـدان طريق املوافقة على مـسامهات      
ويعمــل األمــني العــام لألمــم   .ميزانيــات حفــظ الــسالم والتنميــة وبــرامج املــساعدات اإلنــسانية 

ع اختاذ املزيـد مـن التـدابري لتحقيـق أكـرب الفائـدة مـن األمـوال                  املتحدة مع اجلمعية العامة لتشجي    
 .املتاحة وضمان املزيد من الكفاءة واملساءلة

وحبثت اجللـسة أيـضا موقـف الواليـات املتحـدة األمريكيـة جتـاه األمـم املتحـدة، الـذي                    
ات املتحـدة،   وذكر أن رئيسا لرباليا للواليـ      .مييل إىل التقلب وفقا لسياستها الداخلية اخلاصة ا       

 عــصبة األمــم، يف ايــة احلــرب العامليــة األوىل، إال أن إنــشاءوهــو وودرو ويلــسون، قــد تــزعم 
وبعد عدة عقـود،     .جملس شيوخ حمافظ رفض تلك املبادرة ومل تنضم الواليات املتحدة للعصبة          

 حـىت   روزفلت، الدعوة إلنشاء األمم املتحـدة ورمبـا       .  هو فرانكلني د   ،تصدر رئيس ليربايل آخر   
 .اقترح اسم املنظمة

ــاك رد فعــل حمــافظ مؤكــد مــن جهــات كــثرية يف األوســاط        ويف الوقــت احلاضــر، هن
إضـافة   .عدم االرتياح للتخلي عن قـدر كـبري مـن الـسيادة            السياسية بالواليات املتحدة، بسبب   
ــذه     ــض هـ ــت بعـ ــك، أعربـ إىل ذلـ
ــدم    ــا إزاء عـ ــن قلقهـ ــاط عـ األوسـ

ومـع   .الكفاءة أو تضارب املصاحل   
ك، فـــان اجلهـــاز الـــسياسي يف ذلـــ

ــا     ــان داعمـ ــدة كـ ــات املتحـ الواليـ

ــدخلوا    ــانيون أن ي ــستطيع الربمل ــدرجــة ي ــة يف  ةعالي ــن الواقعي  م
تعددية اجليدة ال بد أن تصبح يف       الإذ أن   . ل األمم املتحدة  اعمأ

 .النهاية مصلحة وطنية
ــة      ــة العامـ ــستني للجمعيـ ــدورة الـ ــيس الـ ــون، رئـ ــان إلياسـ جـ

املتحدةلألمم
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ويبـدو أنـه يـدرك بـشكل أفـضل مـن اهليئـات املنتخبـة أن أي          .بقوة لألمم املتحدة منذ إنـشائها     
 بعــض إجــراءوبــالرغم مــن أن هنــاك بــال شــك حاجــة إىل   .بلــد ال يــستطيع أن ميــضي لوحــده

ــضروري عــدم      ــن ال ــإن م ــم املتحــدة، ف ــإاإلصــالحات يف األم ــها   غف ــيت حققت ال النجاحــات ال
ريـا  املنظمة، على سبيل املثال، يف جمال املساعدات اإلنـسانية، ويف مكافحـة األمـراض مثـل املال               

، أو يف توسـيع القـانون       )االيـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /وفريوس نقص املناعة البشرية   
 .الدويل يف جماالت واسعة النطاق مثل مراقبة األسلحة والتجارة

وقد أيدت الواليات املتحدة إنشاء جملس صـغري وفعـال حلقـوق اإلنـسان، وجلنـة لبنـاء                   
 .السالم ملساعدة جملس األمن، واتفاقية شاملة بشأن اإلرهـاب الـدويل، واملـساءلة عـن األمـوال          

 مؤسسي، بالرغم من أنه بنهج تدرجيي مع إصـالح بريوقراطـي            إصالحكما أيدت أيضا إجراء     
وباختصار، ميكن أن يقال إنه بالرغم من لغـة الطنطنـة اخلطابيـة     . جملس األمنتعقبه تغيريات يف 

قـرب إىل املوقـف الوسـط الـسليم         املتطرفة اليت تـذيعها الواليـات املتحـدة أحيانـا فـإن مواقفهـا أ              
 .يفترض الكثريون مما

ــداا           ــذهلا بل ــيت تب ــود ال ــود اجله ــك، وصــفت عــدة وف ــيت تلــت ذل ــشة ال وخــالل املناق
 :بة للنداءات الصادرة من القمة العاملية، وتوصلت إىل النتائج التاليةلالستجا

توثيـق  ” به على اجلهـود الـيت بـذهلا إلدراج الفقـرة الداعيـة إىل                اإلشادةيستحق االحتاد    • 
التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واإلقليمية، وخصوصا من خالل االحتـاد            

 .يقة اخلتامية للقمة يف الوث“الربملاين الدويل
 املــربم بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين  ١٩٩٦ينبغــي تنقــيح اتفــاق التعــاون لعــام   • 

وبــالرغم مــن  .الــدويل ليــصبح أكثــر فعاليــة والــشروع يف ذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن 
االحتـــاد يتمتـــع حاليـــا مبركـــز املراقـــب، فإنـــه حباجـــة إىل وضـــع اســـتراتيجيات حمـــددة 

فبـدال مـن العمـل ببـساطة بـصفة استـشارية،             .باشرة يف مداوالت املنظمة   للمشاركة امل 
ــة كــل دورة      ــة العامــة يف بداي ينبغــي أن يكــون ملمثلــي االحتــاد احلــق يف خماطبــة اجلمعي

وسيمثل ذلك تغيريا مفاهيميا بالنسبة ملنظمـة حكوميـة الطـابع، علـى أن هنـاك         .سنوية
 .ن أن يساعد االحتاد على إزالتهقصورا يف الدميقراطية يف األمم املتحدة ميك

ينبغي الترحيب باالجتاه املتنـامي بـني وفـود اجلمعيـة العامـة بـأن تكـون هنـاك مـشاركة               • 
 الفـــرعني التنفيـــذي والتـــشريعي برملانيـــة، إذ أن هـــذه املـــشاركة ســـتقوي الـــصلة بـــني

 .احلكومة من
ح أو عــــدم شر إىل نــــزع الــــسالممــــا يؤســــف لــــه للغايــــة أن الوثيقــــة اخلتاميــــة مل تــــ • 

 .األسلحة انتشار
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 .إصــالح جملــس األمــن يعتــرب مفتاحــا هامــا إلصــالح األمــم املتحــدة وجتديــدها ككــل   • 
وبالرغم من أنه ليس هناك بعد توافق يف اآلراء حول الكيفية الـيت ميكـن أن يوسـع ـا                    

ثـوا  الس بالضبط، إال أن الربملانيني من مجيع البلدان ينبغي أن يغتنموا هذا الزخم وحي             
حكومـــام علـــى الـــضغط مـــن أجـــل التعجيـــل باختـــاذ قـــرار خـــالل الـــدورة احلاليـــة   

 .العامة للجمعية
 خاصـة   ،بالرغم من أن األمم املتحدة قد مـرت مـؤخرا بوقـت عـصيب بـشأن صـورا                  • 

 .يف أعقاب فضيحة النفط مقابل الغذاء، فإنه ينبغـي النظـر إىل األمـور باعتـدال وتعقـل                 
ق ال تثري العنـاوين الرئيـسية يف وسـائط اإلعـالم، حتقـق األمـم                فكل يوم، ودوء وبطر   

املتحدة جناحا تلو اآلخـر، علـى سـبيل املثـال يف جمـال املـساعدات اإلنـسانية، وختفيـف                    
 .وطأة الفقر ومحاية حقوق اإلنسان

ــة       •  وفيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنــسان، كانــت نتــائج مــؤمتر القمــة ضــعيفة للغايــة، مــع إزال
وقـد كـان واضـحا أن هنـاك حاجـة إىل إصـالح            .ة مـن الوثيقـة اخلتاميـة      العبارات املعد 

جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليت جتتمع ستة أسابيع فقط يف السنة، واليت تـسعى              
 ،ولـذلك  .احلكومات إىل احلصول على عضويتها من أجل منع اختاذ قـرارات تنتقـدها            

ومـن  . رح اجلديد بالتأكيد صعبة   ستكون املفاوضات بشأن جملس حقوق اإلنسان املقت      
املأمول أن تتمكن الدول من ختطي ما قيل يف الوثيقة اخلتامية، على سبيل املثـال جبعـل                 

رتبـة مماثلـة    ماجلمعية العامة تنتخب مباشرة جملس حقوق اإلنسان، أو جبعل الـس يف             
 فقـط   رتبة جملس األمن أو عـن طريـق األخـذ مبعـايري للعـضوية يـستوعب فيهـا الـس                   مل

 . األمم املتحدةاتفاقياتالبلدان اليت تراعي 
ملا كان الكثري من البلدان متـأخر للغايـة فيمـا يتعلـق باجلـدول الـزمين لتنفيـذ األهـداف                 • 

 للطريقة اليت ميكن أن يساعد ـا االحتـاد          اعتبار حاجة إىل إيالء     كاإلمنائية لأللفية، فهنا  
نبغـــي النظـــر إىل األمـــور يف أبعادهـــا  ومـــع ذلـــك، مـــرة ثانيـــة، ي  .يف تعجيـــل العمليـــة

فبالرغم من أن التقدم احملرز بطيء بالتأكيد يف أفريقيـا، علـى سـبيل املثـال،       .الصحيحة
 .جيابية يف آسياإفإن الصورة تبدو أكثر 

وميلــك االحتــاد الربملــاين الــدويل خــربة . يعتــرب نــشر ثقافــة الدميقراطيــة أمــرا بــالغ األمهيــة • 
ل الربملــاين كــأداة دميقراطيــة، يــسعده أن يــضعها حتــت تــصرف  واســعة يف دعــم التمثيــ

إال أن من الضروري عـدم فـرض أي مفهـوم دميقراطـي حمـدد علـى أي             . األمم املتحدة 
وإمنا األحرى، هناك حاجة إىل أن نـدرس معـا الكيفيـة الـيت ميكـن أن تـشارك ـا         . بلد
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 مبديـة يف الوقـت نفـسه        ،الشعوب بطريقـة أكثـر نـشاطا يف احليـاة الربملانيـة والـسياسية             
 .االحترام لثقافة وتاريخ كل بلد

 
 دور الربملانات يف مكافحة اإلرهاب عامليا: اجللسة الثانية  

األونرابــل ديفيــد موســيال، نائــب رئــيس الــس الــوطين يف كينيــا؛ والــسيد نيكــوالس    
األمـني العـام    ميشيل، وكيـل األمـني العـام للـشؤون القانونيـة؛ والـسيد خـافيري روبرييـز، وكيـل                    

لألمم املتحدة، املدير التنفيذي ملديرية األمم املتحدة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب، ألقـوا كلمـة                 
 .يف الربملانيني وتبادلوا معهم اآلراء

وهـو خطـر شـامل      . إن اإلرهاب ضرب يف الـصميم كـل مـا ترمـز إليـه األمـم املتحـدة                  
 القانون وحقوق اإلنـسان وتـسوية املنازعـات         على السلم واألمن الدوليني والدميقراطية وسيادة     

ولــذلك، فــإن مكافحــة اإلرهــاب هــي يف مــصلحة ال املؤســسات احلكوميــة  . بــالطرق الــسلمية
 .الدولية وحسب، بل يف مصلحة اتمع املدين احمللي والوطين والعاملي

وقامـت  . ، أعـدت عـصبة األمـم اتفاقيـة منـع اإلرهـاب واملعاقبـة عليـه                ١٩٣٧ويف عام    
ألمــم املتحــدة يف فتــرة الحقــة بــصياغة صــكوك قانونيــة عامليــة ملنــع اإلرهــاب الــدويل والقــضاء ا

وأحدثها عهـدا، أي االتفاقيـة      . عليه، وصيغ الكثري منها ردا على عمليات إرهابية فظيعة حمددة         
سـبتمرب  / أيلـول  ١٤الدولية للقضاء على أعمال اإلرهاب النووي، مفتوحـة للتوقيـع عليهـا منـذ               

٢٠٠٥. 
 علـى حظـر أعمـال       - معاهـدة    ١٣ وعددها   -وتركز تلك املعاهدات املسماة قطاعية       

ويف . إرهابية معينة، يـتعني علـى الـدول األطـراف أن تعتربهـا جـرائم مبقتـضى قوانينـها الوطنيـة                    
، بدأ األمني العام لألمم املتحدة الترويج لعناصـر معينـة السـتراتيجية شـاملة            ٢٠٠٥مارس  /آذار

ــار اإلرهــاب تكتيكــا هلــا؛ وحرمــان      : بملكافحــة اإلرهــا  ــساخطة عــن اختي ــين اموعــات ال ث
اإلرهابيني من وسائل القيام باعتداءام؛ ومنع الدول مـن دعـم اموعـات اإلرهابيـة؛ وتطـوير            
قــدرة الــدول علــى اتقــاء اإلرهــاب؛ والــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون يف حماربــة  

 .اإلرهاب
ـــ   ــة اخلتامي ــسنة   ويف الوثيقـ ــاملي لـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــدول  ٢٠٠٥ة ملـ ــاء الـ ، رحـــب رؤسـ

واحلكومات بتحديد األمني العام لألمم املتحـدة العوامـل املـذكورة، وحثـوا علـى التوسـع فيهـا                   
ــوطين         ــصعيد ال ــى ال ــاب، عل ــى اإلره ــسقة عل ــسقة ومت ــة ردود شــاملة ومن ــدون إبطــاء لكفال ب

عدة الـدول علـى بنـاء القـدرات الوطنيـة           وعالوة على ذلك، دعوا إىل مسا     . واإلقليمي والدويل 
واإلقليمية ملكافحة اإلرهاب، كما دعـوا األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل تقـدمي اقتراحـات إىل                    
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حـالل  إ”إن الدور األساسـي للربملـان هـو         
قوة الكلمات واحلجـج املنطقيـة حمـل قـوة          

 قـانون   العنف املـادي، وقـوة القـانون حمـل        
ــوة ــع   . “الق ــدما يكــون العنــف والتروي عن

واخلــــوف وفقــــدان احليــــاة منتظمــــة يف    
منظومة كراهية، يكون علـى الربملـان دور       
ــة اســتقرار مفهــومي     ــع زعزع ــه ملن ــوم ب يق

الــسلم : الوجــود اإلنــساين البــالغي األمهيــة
 .منواأل

ديفيــد موســيال، نائــب رئــيس اجلمعيــة     
 الوطنية يف كينيا

غري أن ما يكتنف تعريـف اإلرهـاب ذاتـه مـن أوجـه              . اجلمعية العامة وجملس األمن هلذا الغرض     
ول دون اختاذ مجيع اجلهـات الفاعلـة        الغموض واخلالفات قد أصبح من العوائق الرئيسية اليت حت        

 .إجراءات فعالة، مبا يف ذلك الربملانات، ملنع اإلرهاب وحماربته
وباَإلضــافة إىل حماربــة اإلرهــاب نفــسه، جيــب التــصدي ملــا يكمــن وراءه مــن أســباب،  

وتشمل هذه األسباب عدم وجود مؤسسات وممارسـات دميقراطيـة وحريـة سياسـية وحريـات                 
الفئوية املتأصلة يف الظلم اجلماعي لطوائف عرقية أو دينية؛ وصراعات متماديـة            مدنية؛ واملظامل   

 األمن، مع توليـد الفقـر واملـسغبة ملـشاعر           -متخضت عن أجيال من املتطرفني؛ وارتباط التنمية        
 .اليأس والنفور

وللربملانــات عــدة أدوار تقــوم ــا يف جهــود مكافحــة اإلرهــاب، مبــا هلــا مــن وظــائف     
إحـالل قـوة    ”وميكن اعتبار أن دورها األساسي هـو        . اف وتعبري وتقدمي للمشورة   تشريع وإشر 

 مما اختذ عمليا شـكل سـن تـشريع مكافحـة اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك           ،“القانون حمل قانون القوة   
قوانني تنفيذ اتفاقيات مكافحة اإلرهاب الدويل؛ وإنفاذ قوانني وممارسـات صـارمة للمهـاجرين         

ئق السفر وملنع اإلرهابيني من التخفي بغطاء مركز طـاليب اللجـوء أو      لضمان صعوبة تزييف وثا   
الالجئني؛ وتنفيذ قوانني تسليم ارمني عن طريق التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف؛ ووضـع                 
تــشريعات حتــول دون وصــول اإلرهــابيني إىل الــسالح؛ واملوافقــة علــى إنفــاق احلكومــة علــى     

 .تدابري مكافحة اإلرهاب
يؤديه الربملان هو تعزيـز     ن أعظــم دور  غــري أ  

ــايف،   ــاهم الثقــ ــسلم والتفــ وتقبــــل اآلراء املغــــايرة  الــ
احلوار ما بني األطـراف     والتـــسامح الـــديين بتـــشجيع  
ــز     ــضيم وتعزي ــشعر بال ــيت ت ــني الثقافـــات   ال ــوار بـ احلـ
للممارســــــــــــــــــــــــات واحلـــــــضارات والتـــــــرويج   

وعمليــــــــــة إحــــــــــالل . الدميقراطية واحلكم الرشـيد   
من عناصر احلرب ضـد     أساســـي الدميقراطيــة عنـــصر  

ــر يف  وقـــــــد نـــــــشأ . اإلرهـــــــاب ــاب وازدهــ اإلرهــ
مــــستفيدا مــــن حــــدود جمتمعــــات ال قــــانون فيهــــا، 
ــاذ  يـــسهل النفـــاذ منـــها ومــــن     ــوات إنفــ ضــــعف قــ
ــم   ــسادها ونظــ ــانون وفــ ومـــن . قـــضائية عرجـــاءالقــ
ــع    ــضا وضـ ــان أيـ بــــرامج توعيــــة، لكــــي  أدوار الربملـ
ــشعبات    ــانيون تـ ــم الربملـ ــه يفهـ اإلرهـــــــاب وعواقبـــــ
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كونوا مطلعني على الصكوك الدولية ذات الـصلة ويعرفـوا كيـف ميكـن حلكومـام االمتثـال           وي
 .ألحكامها
ولكي تكون مكافحة اإلرهاب فعالة، تتوفر هلـا مقومـات البقـاء، جيـب أن تقـوم علـى           

ــداخلي كليهمــا    ــانون ال ــدويل والق ــانون ال ــة؛   . أســاس الق وال يكفــي أن نــصوغ صــكوكا دولي
عليها، ويتوقع من أعضاء الربملانـات يف مجيـع أحنـاء العـامل أن يتخـذوا      فيجب أن يوقع ويصدق     

والربملانيون يفوضون حكومام ويوفرون اإلشـراف عليهـا وينبغـي أن    . إجراءات يف هذا اال  
ــوا حكومــام علــى التــصديق علــى مجيــع صــكوك     لكــن هــذا وحــدة  . مكافحــة اإلرهــابحيث

ن حيرصــوا علــى أن تنتقــل هــذه الــصكوك روحــا إىل فمــن واجــب الربملــانيني أيــضا أ. يكفــي ال
 .التشريع الوطين

والربملانيون ينتخبهم الشعب؛ ومل مينحهم الناخبون ثقتهم حلمايتهم مـن آفـة اإلرهـاب          
. وحسب؛ بل عهدوا إليهم أيـضا حبمايـة حقـوقهم الدسـتورية واإلنـسانية واحلريـات األساسـية         

ــارزة  إن اجلمعيــة العامــة واألمــني العــام لألمــم ا   فقــرار . ملتحــدة يؤكــدان هــذا الــدور بــصورة ب
 يؤكـد أنـه جيـب علـى الـدول أن تكفـل امتثـال كـل التـدابري املتخـذة                      ٥٩/١٩١اجلمعية العامة   

حملاربــة اإلرهــاب اللتزاماــا مبقتــضى القــانون الــدويل، وخاصــة القــانون اإلنــساين، أي قــانون     
ألمـني العـام لألمـم املتحـدة يف تقريـره        الالجئني وحقوق اإلنسان، كما أن نفس املوقف اختذه ا        

 .“محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية”املعنون 
أثناء املناقشة اليت تلت ذلك، وصف عدة مندوبني معاناة بلدام من أعمـال اإلرهـاب      

ووصف غريهم مـن الوفـود اخلطـوات املتخـذة لتهيئـة بيئـة ال تكـون مؤاتيـة                   . وجهودها حملاربته 
 احلــوار مــع اجلاليــات العربيــة واإلســالمية، وزيــادة مــشاركة هــذه اجلاليــات  لإلرهــاب، كــدعم

ومت اإلعراب عـن تأييـد وضـع اتفاقيـة          . بتعزيز تنميتها االجتماعية، وتعزيز فهم شىت احلضارات      
وقـد تـضمنت نتـائج    . شاملة عن اإلرهاب الدويل، علـى حنـو مـا دعـا إليـه مـؤمتر القمـة العـاملي                  

 :املناقشة ما يلي
 . اإلرهاب أينما كان خطر يهدد الدميقراطية يف كل مكانإن • 
. اإلرهــاب هــو أعظــم خطــر علــى الــسلم واألمــن الــدوليني منــذ ايــة احلــرب البــاردة   • 

فباإلضافة إىل الـضرر املباشـر الـذي تلحقـه األعمـال اإلرهابيـة، تقـوض هـذه األعمـال                    
ب علــى اتمــع الــدويل أن وجيــ. اجلهــود املبذولــة يف ســبيل التقــدم والتنميــة املــستدامة 

 .اإلرهاب فحسب، بل أسبابه اجلذرية يكافح ال
ملا كان اإلرهاب احلديث ال يعرف احلـواجز، كـان علـى مكافحـة اإلرهـاب أيـضا أن          • 

توســع نطاقهــا حبيــث تتجــاوز احلــدود الوطنيــة، بالتعــاون الوثيــق بــني البلــدان وتبــادل    
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 كــاألمم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين املعلومــات معهــا، وبالتنــسيق عــن طريــق منظمــات 
 .الدويل

، ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١١وأشري إىل أن االعتداءات اإلرهابية كانت، قبـل أحـداث            • 
ــان حركــات مــستقلة     ــها يف معظــم األحي ــا وكــان يرتكب أمــا . حمــدودة النطــاق جغرافي

ال فــإن األعمــ. االعتــداءات علــى الواليــات املتحــدة، فقــد كانــت بدايــة تغــيري جــذري
ــث         ــن حي ــل م ــا مثي ــسبق هل ــة أضــرارا مل ي ــة ترتكــب اآلن عــرب احلــدود، حمدث اإلرهابي

سـبتمرب، تـدابري ملكافحـة      / أيلـول  ١١صحيح أنه قد اختـذت، منـذ اعتـداءات          . حجمها
اإلرهــاب أكثــر منــها يف أي وقــت مــضى، ولكــن يف الوقــت نفــسه، وقعــت أحــداث    

 . آثار الدعايةإرهابية أكثر من ذي قبل، وذلك يف راجح الظن نتيجة
على االحتاد الربملاين الدويل أن ينظر يف إنـشاء فريـق عمـل أو جلنـة متخصـصة لدراسـة                   • 

إمكانيات استـصدار تـشريع مـشترك وتـدابري موحـدة خاصـة باإلرهـاب، مبـا يف ذلـك                    
تــدابري منــع ومكافحــة اإلرهــاب، وعقوبــات علــى األعمــال اإلرهابيــة، وملتابعــة تنفيــذ  

 .هاب يف البلدان األعضاء يف االحتادتدابري مكافحة اإلر
ثبت أن وضع تعريف عام ودويل لإلرهاب ليس سهل املنال، ولكن يـتعني الـسعي إىل       • 

وما يعتربه بلد ما أعماال إرهابيـة ارتكبـت ضـده، قـد يعتـرب             . التوصل إىل هذا التعريف   
 أن  غـري . بلد آخر، وإن كـان مراقبـا غـري منحـاز، أعمـال مقاومـة لالحـتالل مـشروعة                  

وعلى احملتل حقوق وواجبات، لكن هذه أيضا حـال         . االحتالل خيضع للقانون الدويل   
 .مقاوم االحتالل، الذي تشمل واجباته احترام األشخاص احملميني، ال سيما املدنيني

أشـــارت بعـــض الوفـــود إىل أنـــه ال ميكـــن تعريـــف اإلرهـــاب علـــى أســـاس املطـــامح     • 
عـــن مقاومـــة االحـــتالل املـــشروعة بـــالنظر يف اإليـــديولوجيا، ولكـــن ميكـــن متييـــزه  أو

 .األساليب املنتهجة والسكان املستهدفني
 .هناك آراء متباينة يف أي احلركات يعترب إرهابيا وأيها منظمات حترير وطين مشروعة • 
وأُشري إىل أن من غري الضروري الفراغ من حتديـد تعريـف نـاجز لإلرهـاب قبـل البـدء                 • 

ــة شــامل  ــإن    . ة عــن اإلرهــاب يف صــياغة اتفاقي ــسياسية، ف ــا كانــت الظــروف ال ــا م وأي
 .اإلرهاب عمل إجرامي، يرمي إىل إحلاق األذى باملدنيني األبرياء وقتلهم

إن االتفاقية الشاملة اخلاصة باإلرهاب، اليت جيري حاليا التفـاوض حوهلـا، هـي اتفاقيـة                • 
 أن تغطـي األعمـال      والقـصد منـها، جزئيـا،     . قانون جنائي، ال إدانة سياسـية لإلرهـاب       

وتشمل املـسائل املعلقـة     . اإلجرامية اليت مل تصبح إىل اآلن موضوعا لالتفاقيات القائمة        
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صياغة نـص خـاص بـاحلق يف تقريـر املـصري وفقـرة حتـدد جمـال تطبيـق االتفاقيـة املزمـع                        
 .صدورها يف املستقبل، من جهة؛ والقانون اإلنساين الدويل القائم، من جهة ثانية

ــة ذريعــة أو اســتنادا إىل أي مــربرات أو أي ظــروف   ال ميكــ •  ــر قتــل املــدنيني بأي . ن تربي
والـــذين يظنـــون أن قتـــل املـــدنيني تـــربره قـــضيتهم اخلاصـــة، الدينيـــة أو اإليديولوجيـــة  

 .السياسية أو االجتماعية هم على خطأ جنائي مبني أو
وعامــة اجلمــاهري بعــد األعمــال اإلرهابيــة الفظيعــة، بــات لــدى الربملــانيني واحلكومــات  • 

إال أن هنـاك    . رغبة طبيعيـة يف إصـدار مزيـد مـن التـشريعات للتـصدي للخطـر اجلديـد                 
ــة         ــن محاي ــسؤوليتها، ال ع ــسيان م ــها ون ــات يف ردود فعل ــاالة احلكوم ــر مغ ــضا خط أي

 .مواطنيها ماديا وحسب، بل عن ضمان ما هلم من حريات مدنية أيضا
ومنـشأ  . هـاب واإلسـالم، فهـو ديـن سـالم         من األمـور األساسـية عـدم اخللـط بـني اإلر            • 

 .أكثرية العمليات اإلرهابية هو بلدان إسالمية، ألا البلدان اليت تعاين الظلم واجلور
مبا أن تسليم املشتبه بأم إرهابيون يستغرق شـهورا أو أعوامـا، فقـد اقتـرح أن يكـون                • 

 أي تـشريع يف أي دولـة        التفاقيات األمم املتحدة املعنية باإلرهاب أسبقية مطلقـة علـى         
 .طرف

من املؤسف أن بعض البلدان ال تزال تسمح لإلرهابيني بأن يتـدربوا ضـمن حـدودها،            • 
أو ال تزال تسمح بتمويل احلركات اإلرهابية، مع أنه يبدو فعـال أن عـدد هـذه الـدول         

 .املارقة أدىن بصورة ملموسة مما كان عليه حىت قبل مخس سنوات
ملة بشأن اإلرهاب الدويل هي حاليا يف سبات لدى اللجنـة الـسادسة             إن االتفاقية الشا   • 

وتقـدمها البطـيء الـذي يـدعو إىل اإلحبـاط هـو             . التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة    
نتيجة متييع بعض البلدان ألهم فقراا واقترح أن يتحقق املندوبون من أن يعمـل ممثلـو                

 .االتفاقية، بدال من إحباطهبالدهم الدائمون على إجناز العمل على 
وهناك جانب آخـر، هـو دور وسـائط اإلعـالم، ومـسألة كيفيـة تـشجيع نقـل األخبـار                   • 

بصورة غري منحازة ودقيقة وقابلـة للتحقـق منـها، مـع احلـد، يف آن معـا، ممـا قـد جتنيـه             
فوســائل اإلعــالم . املنظمــة اإلرهابيــة مــن فوائــد، نتيجــة ملــا تولّــده األخبــار مــن دعايــة  

كل دعامة من دعائم الدميقراطية لكنها ال حق مطلقا هلـا يف اإلسـهام بـاحلض علـى                تش
 .الكراهية أو العنصرية أو انتهاك حقوق اإلنسان

ملا كان املؤمتر العاملي الثاين لرؤساء الربملانـات قـد اقتـرح أن تعقـد الربملانـات األعـضاء                    • 
ن التوصيات الواردة يف إعالنـه،      مناقشات متزامنة يف مجيع أحناء العامل، بشأن توصية م        
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وميكــن أن . فقــد اقتــرح أن يكــون اإلرهــاب موضــوعا مالئمــا ألوىل هــذه املناقــشات  
يقوم االحتاد الربملاين الدويل بنشر خالصات جلميـع املـداوالت وتوزيعهـا علـى خمتلـف                

 .اهليئات الدولية املعنية مبكافحة اإلرهاب
 

يف التعامـل مـع    هـود   اجل اإلنذار املبكر وتنسيق     -اية   املسؤولية عن احلم   -اجللسة الثالثة     
 حاالت األزمة

خاطـب الربملــانيني وتبـادل معهــم اآلراء كـلٌّ مــن الـسناتور حممــدميان سـومرو، رئــيس       
، كنـدا؛ والـسيد     )متقاعـد (جملس الشيوخ بباكستان؛ وعضو جملس الشيوخ روميو دالّري، فريق          

 العـام للـشؤون اإلنـسانية ومنـسق اإلغاثـة يف حـاالت       وكيـل األمـني  يان إغلَند، األمم املتحـدة،     
 . معهد السياسة العامليةاحلركة االحتادية العاملية،؛ والسيدة نيكول ديلر، عن الطوارئ
القـوانني الـيت سـنتها الـشعوب املتحـضرة          نطـاق   أن اإلرهاب يعمـل خـارج       متاما مثلما    

لــسلطة ويعتــربون أنفــسهم فــوق علــى مــر الــزمن، فثمــة أيــضا بعــض الــذين يــشغلون مناصــب ا 
ــا قــد تعــادل الكــوارث الــيت صــنعتها أيــديهم مــن حيــث فظاعتــها الكــوارث     . القــوانني وأحيان
فالقتـل والـتطهري العرقـي واإلبـادة اجلماعيـة أعمـال قـد تكـون علـى نفـس القـدر مـن                        . الطبيعية

اتمـع الـدويل   وأحيانا ال يتـصرف  . الدمار الذي حتدثه الزالزل وموجات املد البحري العارمة       
بالقدر الكايف من الفعالية والسرعة، حىت يف عصر االتصاالت احلديثة الذي يستطيع فيـه العـامل            

 ومـن بـني   -الليليـة  خباريـة التلفزيونيـة     المشاهدة الفظائع وهي ترتكـب مـن خـالل النـشرات ا           
الظـاهرة،  تلـك   واسـتجابة ل  . األمثلة املروعة على ذلـك اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف روانـدا               

ويف إطار عمليـة إصـالح األمـم املتحـدة الواسـعة النطـاق، فـإن مـذهب املـسؤولية عـن احلمايـة                        
النهوض للـدفاع عـن الـذين ال حـول       وميكن فهمه على أنه واجب      . يكتسب مؤيدين له  أمسى  

 .هلم ضد الذين يستطيعون لوال ذلك التدخل، أن يسوموهم القهر واإليذاء دون عقاب
اجلديــد يف كونــه يوفــق بــني احتياجــات الفــرد وحقوقــه مــن  املبــدأ ة هــذا وتكمــن أمهيــ 

ــة ذات الــسيادة مــن جهــة أخــرى، ممــا يعــزز      جهــة، وواجبــات اتمــع الــدويل وحقــوق الدول
وهـو يرسـي أساسـا للمـساءلة ال عـن           . االعتقاد بأن أمـن اإلنـسان هـو مـن صـميم أمـن الـوطن               
مـسؤولية اتمـع   يقـنن  اتمـع الـدويل، و  إخفاقات الدولـة فحـسب، بـل أيـضا علـى إخفاقـات            

 .تدابري وقائية ماالدويل ليس فقط من حيث اختاذ تدابري رد الفعل، بل أيضا 
اللجنـة الدوليـة املعنيـة      األمـر يف تقريـر      أول  “ املسؤولية عـن احلمايـة    ”وقد ورد مفهوم     

 وهـي   -الـسيادة   مـىت يـتعني أن تتراجـع         الـيت شـكلت ملعاجلـة مـسألة          بالتدخل وسـيادة الـدول،    
أمـام ضـرورة تـوفري احلمايـة مـن أفظـع االنتـهاكات         - مبدأ أساسي من مبادئ القـانون الـدويل     

اإلبـادة اجلماعيـة والـتطهري العرقـي وانتـهاكات          : اليت ترتكب يف حق اإلنسانية والقانون الدويل      
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يــدات الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين بالتهد ويف وقــت الحــق أقــر  . حقــوق اإلنــسان اجلــسيمة 
 الذي أنشأه األمني العام لألمـم املتحـدة بـأن مفهـوم الـسيادة ينطـوي علـى               والتحديات والتغيري 

ــزام  ــة الت ــة حبالدول ــاه ماي ــاء ــذه     رف ــة أو عزوفهــا عــن الوف ــه يف حــال عجــز الدول شــعبها؛ وأن
املسؤولية، فإن معـىن مبـادئ األمـن اجلمـاعي أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يتـوىل قـسطا مـن             

 . املسؤولياتتلك
وبعد إجراء مشاورات مع احلكومات ومسؤويل األمم املتحدة والعديـد مـن منظمـات              

صـوب حتقيـق    : يف جو من احلرية أفـسح     ’األمني العام لألمم املتحدة تقريره      نشر  اتمع املدين،   
، الـذي تـضمن نـداء موجهـا إىل احلكومـات لكـي              ‘التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميـع     

 باعتبـاره أساسـا للعمـل اجلمـاعي ملناهـضة اإلبـادة اجلماعيـة                احلمايـة   عـن  سؤوليةمبـدأ املـ   تعتنق  
  عـن  سؤوليةكما أكـد التقريـر أن املـ       . والتطهري العرقي واجلرائم األخرى املرتكبة ضد اإلنسانية      

 تقع يف املقام األول على عاتق كل دولة من الدول؛ ولكن إذا كانـت الدولـة عازفـة أو            احلماية
ة عـن محايـة مواطنيهـا، فـإن املـسؤولية تنتقـل عندئـذ إىل اتمـع الـدويل؛ وبـين مـسؤولية                      عاجز

اتمع الدويل عن محايتهم، مبا يف ذلك مـن خـالل اسـتخدام الوسـائل الدبلوماسـية واإلنـسانية                  
وغريها؛ وأقر بأنه إذا كانت تلك الوسائل غري كافية، فيحق لـس األمـن أن يتخـذ إجـراءات                   

وأوضح التقرير أن املسألة هنـا ليـست        . امليثاق، منها إجراءات اإلنفاذ إذا اقتضى األمر      مبوجب  
وأخالقية حتـتم علـى الدولـة محايـة مواطنيهـا، وإذا       قانونية  مسألة استخدام القوة، بل هي مهمة       

مل تقم بـذلك، يتوجـب علـى اتمـع الـدويل اختـاذ طائفـة مـن التـدابري الدبلوماسـية واإلنـسانية                        
 .مية، على أال ينظر يف استخدام القوة إال كحل أخريالسل

تقـصري  : تقـصري إنـساين مـزدوج      استهدف مبدأ املسؤولية عن احلمايـة هـذا انتفـاء         وقد   
نتفـى احلـس اإلنـساين      يمث يف الوقت ذاتـه حـني        اتمع الدويل يف اختاذ ما كان ينبغي له اختاذه،          

وسـيفرض هـذا    .  وذحبهـم  إخوام مـن بـين البـشر      التمثيـل بـ    أنه حيق هلم     نظنوييف أولئك الذين    
أنـه حيـق جلميـع      مبعـىن   أيضا على اتمع الـدويل واجـب التحـرك علـى أسـاس اإلنـصاف،                املبدأ  

 .الناس أينما كانوا التمتع باحلماية على قدم املساواة
مناقــضا ملبــدأ عــدم التــدخل يف الــشؤون الداخليــة املبــدأ صــحيح أنــه ميكــن اعتبــار هــذا  
بدقـة دون اإلخـالل بالفـصل       املبـدأ   وسيكون اجلانب املتعلق مبعرفة كيفيـة إعمـال هـذا           . للدول

وال بــد أن يظــل جملــس األمــن  . الــسابع مــن امليثــاق إحــدى أهــم القــضايا الــيت يــتعني حــسمها  
ــتعني وضــع تفــصيل   مــسؤوال أمــام اتمــع الــدويل،   ــة ذلــك، ي العمليــات واإلجــراءات ولكفال

 .اجلديدملبدأ واملنهجيات هلذا ا
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األحــداث األخــرية، ومــن ضــمنها الزلــزال املــدمر   إن 
ــى       ــتم علـ ــيت حتـ ــضرورة الـ ــين الـ ــهدناه، تبـ ــذي شـ الـ
ــوا ســـباقني إىل الفعـــل ال إىل ردة   الربملـــانيني أن يكونـ

ــسياسية لإلبقــاء علــى   . الفعــل وجيــب إدامــة اإلرادة ال
 جـدول األعمـال خاصـة بالنـسبة         مسألة الكـوارث يف   

ملراحل اإلعمـار الطويلـة، وذلـك لكـي يـستمر تقـدمي             
 .دعم مطرد هلا

 حممدميان سومرو، رئيس جملس الشيوخ بباكستان

اجلديـد يف إجيـاد اإلرادة الـسياسية السـتخدامه،          ملبـدأ   ولرمبا يتمثـل أكـرب حتـد يواجهـه ا          
حبـزم  مـن أجـل التـصدي لالنتـهاكات اجلـسيمة           الدعوة له   وهنا ينبغي للربملانيني القيام بدور يف       

اب وال سبيل إىل استئصال ظـاهرة إفـالت الطغـاة املتجبـرين مـن العقـ       . من ذي قبل  بكثري  أكثر  
املبـدأ  فلو أقنـع الربملـانيون حكومـام علـى العمـل وفقـا هلـذا                . إال يف الربملانات يف أرجاء العامل     

 .اجلديد، فلرمبا سيكون جمرد وجوده يف وقت ما يف املستقبل رادعا كافيا هلم
عـن تقـدمي    التغافل  ويف الوقت ذاته، جيب عدم      

الكـــوارث يف التعامـــل مـــع اإلغاثـــة اإلنـــسانية 
ــة ولكــــي تكــــون أعمــــال اإلغاثــــة    . الطبيعيــ

ــسيقها بإحكــام مــع     ــتعني تن ــة، ي ــسانية فعال اإلن
ــات  ــة  االلتزامــ ــداف اإلمنائيــ ــسدة يف األهــ اــ

والوقت احلاضـر هـو الـذي يـتعني فيـه           . لأللفية
وضــع حــد للجــوع واملعانــاة، واجليــل احلاضــر  

لكن لكـي يـتم     . هو الذي يستطيع حتقيق ذلك    
ألمم بـــاة اإلغاثـــة اإلنـــسانيفـــإن نظـــام ذلـــك، 

ليحل حمل النظام احلايل الذي يكـاد       ميكن التنبؤ به بسهولة كبرية      نظام متويل   اجة إىل   املتحدة حب 
يف غـضون   املتلقـاة   ومـن بـني املؤشـرات اهلامـة علـى ذلـك نـسبة املعونـة                 . عـشوائيا يكون نظاما   

يف حـال   و. الشهر األول الذي يعقب الكارثة كنسبة مئوية مـن املقـدار الـالزم يف ذلـك الـشهر                 
الذي حدث يف احمليط اهلنـدي، كانـت تلـك احلـصة مدهـشة          ) التسونامي(املد البحري الزلزايل    

 يف املائــة، لكــن يف معظــم   ٥٠ يف املائــة، ويف مــرتني كانــت عنــد حــوايل     ٩٠حيــث بلغــت  
وحـىت حـني تـأيت      .  يف املائـة   ٢٠قرابـة   احلاالت، وخاصة حني وقعت كارثة يف أفريقيا، كانـت          

 ممـا   -شهر وثالثة أشـهر       املعونة، فإا عموما تصل متأخرة بفترة تتراوح بني        كميات أكرب من  
 .الوفيات اليت ميكن جتنبهايؤدي إىل تزايد معاناة الناس وارتفاع عدد 

بالدرجـة األوىل    آخر كارثـة هامـة وقعـت، أي الزلـزال اهلائـل الـذي ضـرب                  ةويف حال  
فقـد كـان النـاس يفقـدون أطرافـا          .  ذاـا  باكستان وما أعقبه من آثار، فإن الصورة كانت هـي         

وكــان النــاس يتــضورون جوعــا ألن  . تعــني بترهــا ألــم مل يتلقــوا العــالج يف الوقــت املناســب  
وكانت العملية تتم رمبا بواسطة ربـع عـدد         . األغذية اليت كانت ترد على املنطقة مل تكن كافية        

ــساع      ــدادات وامل ــل اإلم ــستلزمها لنق ــيت ت ــة ال ــوال يف   الطــائرات املروحي دة، وحــني نفــدت األم
تلــك الطــائرات االســتمرار يف  حــىت تراوحــت بــني أســبوعني وثالثــة أســابيع، مل تــستطع    فتــرة

 .الطريان
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ــادة يف الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ، رمبــا بعــشرة       وكانــت مثــة ضــرورة لزي
 ويف. وحينــها فقــط كــان باإلمكــان تنفيــذ عمليــات اإلغاثــة علــى الفــور وبإنــصاف   . أضــعاف

تقـدم  للغاية علـى كميـة املعونـة الـيت          يكون للمكان الذي تقع الكارثة أثر كبري        الوقت الراهن،   
ويتعني أن تكون حتت تصرف األمم املتحدة املـوارد الكافيـة لتـتمكن مـن مـساعدة                 . ملواجهتها

وبوجود أموال كافيـة، ستـستطيع األمـم املتحـدة          . مجيع الضحايا أينما كانوا على قدم املساواة      
 مثل تزايد أعـداد اجلـراد      -ذلك التحرك بسرعة قبل أن تصبح حالة ما من حاالت الطوارئ            ك

 . كارثة بكل املقاييس، من مثل إتالف احملاصيل الزراعية بكاملها-يف أفريقيا 
هذا وقد تعهدت بعض الدول بدفع تربعات سخية هلذا الـصندوق، وينبغـي للربملـانيني                

وعــالوة علــى ذلــك، جيــب علــى . ذو حــذوهام أن حتــيطلبــوا مــن حكومــايف كــل مكــان أن 
احلكومات والربملانات أن تعطي األولويـة إلعـداد خطـط التـصدي للكـوارث بفعاليـة، وإجـراء           

وينبغي للحكومـات أن جتـري    . استعدادات مكثفة ملواجهة الكوارث قبل وقوعها بوقت طويل       
ا يف ذلــك تزويــد برملانــام تأهبــها لوقــوع الكــوارث، مبــ استعراضــات إلزاميــة ومنتظمــة ملــدى  

وضع سياسات تؤدي إىل جتنب تفاقم الكوارث احملتملـة،         ويشمل التأهب   . بأحدث املعلومات 
الفيـضانات  بيف الـسهول املعـروف   املأمونـة  ومن ذلك على سبيل املثال حتديد موقع املبـاين غـري       

الغابـات أو اإلضـرار     بإزالـة   وعـدم الـسماح     أو املناطق املعرضـة للـهزات األرضـية،         اليت تغمرها   
فإن الربملانيون املدعوين إىل فحص كيفيـة       ويف حال وقوع كارثة ما،      . بنظم التصريف الطبيعية  

 والكــي يكونــحباجـة   الطــوارئ التاجلهــاز التنفيـذي الــسلطة الزائــدة الالزمـة يف حــا  اسـتخدام  
ا أن تكفـل    إذ أن مشاركة الربملانيني يف عمليات التصدي للكوارث مـن شـأ           بنائني ومبدعني،   

 .هذه السلطة على النحو املناسباستخدام 
ــزم املــشاركون يف االجتمــاع دقيقــة صــمت ترحمــا علــى ضــحايا        ــشة، الت وقبــل املناق

وخـالل املناقـشة، وصـف      . الكوارث الطبيعية األخرية، وآخرها الزلزال الذي وقع يف باكستان        
ــستعد       ــون مــ ــدام لتكــ ــيت تتخــــذها بلــ ــدابري الــ ــدوبني التــ ــدة منــ ــة الكــــوارث  عــ ة ملواجهــ

وقد متخـض االجتمـاع عـن االسـتنتاجات         . وملساعدة البلدان اليت وقعت فيها كوارث      الطبيعية
 :التالية
ــوى         •  ــبعض بق ــضهم ب ــشر مرتبطــون بع ــين الب ــع ب ــأن مجي ــذكِّرنا ب ــة ت الكــوارث الطبيعي

. هي قوى الطبيعـة والفقـر والفيـضانات واجلـوع ومـا إىل ذلـك              : وأخرى خفية  ظاهرة
ــي تــ  ــويا         وه ــل س ــع العم ــى اجلمي ــتعني عل ــه ي ــذا فإن ــسان، ول ــدرة اإلن ــضآلة ق ذكرة ب
 .هلا للتصدي
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ــة        •  ــا الرامي ــد خططه ــى وجــه التحدي ــبالد وحتــبط عل ــة ال ــة تنمي ــق الكــوارث الطبيعي تعي
املــوارد النــادرة وحتويلــها عــن    بــربط حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وذلــك      إىل

 .وجهتها

بــنفس الــسهولة الــيت قــد النمــو  الطبيعيــة البلــدان املتقدمــة ميكــن أن تــضرب الكــوارث • 
ــا يف ســرعة     انتعاشــها مــن تلــك الكــوارث  تــصيب ــا البلــدان الناميــة، لكــن مثــة تباين

 .وفعاليته

. دور الربملانيني هـو إقنـاع احلكومـات باملـسامهة مبزيـد مـن الـسخاء يف جهـود اإلغاثـة                     • 
مـسألة تـشييد مبـان    جمـرد  ري واالنتعـاش ليـسا   لكن ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن التعم       

 .وبىن حتتية، بل مها أيضا مسألة معتقدات إنسانية وضغوط عاطفية

ينبغي للربملانيني أن يشجعوا حكومام على تقدمي املساعدة املالية إلقامة نظـم اإلنـذار               • 
فهي تتـيح   ،   جلميع األدواء  املبكر، مع أن هذه النظم ليست يف حد ذاا البلسم الشايف          

تـوافر  هنـا هـو     الرئيـسي   مزيدا من الوقت لالستعداد لكارثة ميكن جتنبها، لكن العامـل           
وهذه مسألة إرادة سياسية، وهـذا جمـال        . املوارد يف املكان املناسب يف الوقت املناسب      

ــه دورا هامــا   ــؤدوا في ــتعني علــى الربملــانيني أن ي ــر   . ي ــأخرة أكث ــة مت وحــني تــصل املعون
 بأي غرض؛ وإذا مل يعمل الربملانيون مبا فيه الكفاية لكفالـة وصـول              جيب، فلن تفي   مما

 .املعونة يف الوقت املناسب، فلن يفوا هم أيضا بأي غرض

ــضروري   •  ــن ال ــم املتحــدة ومؤســساا      م ــة لوكــاالت األم ــدرة احلالي ــن اســتخدام الق م
وغ ذلـك   وينبغي مناقـشة أفـضل سـبيل لبلـ        . بينهافيما  استخداما كامال وتعزيز التعاون     

 أيـضا التعـاون     ةومما يكتسي أمهي  .  على السواء  يف اجلمعية العامة ويف الربملانات الوطنية     
والتخطـيط مـن أجـل      والتنبـؤات،   اإلقليمي، خاصة يف جمـاالت منـها تبـادل املعلومـات            

 .توفري اإلمدادات واألغذية واملاء بكفاءة

ة الكـوارث الطبيعيـة، فـإن       نظم اإلنذار املبكر تساعد على التخفيف من حـد        وكما أن    • 
مــن شــأنه أن خيفــف مــن حــدة الكــوارث الــيت هــو أيــضا املــسؤولية عــن احلمايــة مبــدأ 

يتــسبب فيهــا إلنــسان، وذلــك عــن طريــق حتديــد مــستوى اجلرميــة الــذي تــصبح عنــده  
اتمــع الــدويل ويــتعني عنــده أن يتحمــل يف حــق ســكاا بينــا الدولــة مقــصرة تقــصريا 

لكن ذلك ينبغي أن يـتم حتـت إشـراف جملـس األمـن ال عـن                 . اتمسؤولية اختاذ إجراء  
 .فرادى البلدانيتخذها أحادية طريق إجراءات 

ينبغـي لألمـم املتحـدة أن       ”عالوة على ذلك، يتعني تـذكُّر أنـه عنـدما كانـت الـصيحة                • 
وهـم  . ، كـان معـىن ذلـك أن علـى الـدول األعـضاء أن تفعـل شـيئاً مـا                    “تفعل شيئا مـا   
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ملنظمـة، وهـم الـذين كـان يـتعني علـيهم أن يـوفروا املـوارد، والقـوات،                   الذين ميلكون ا  
ومـا كـان مـن      . واإلرادة السياسية الختاذ إجراءات لكي يقـوم جملـس األمـن بإجراءاتـه            

احلتمـي أن حيـدث مـا حــدث مـؤخرا مـن كــوارث مـن صـنع اإلنــسان لـو كـان هنــاك          
ل الـسياسي للـصراعات   استثمار دويل أكرب يف احتـواء األوضـاع، ويف األمـن، ويف احلـ       

 .ونشر العمل اإلنساين والتنموي قبل أن تصبح احلالة الطارئة كارثة
ولقــد كــان جيــري إحــراز تقــدم، مثــل خطــة الــسنوات العــشر الــيت انبثقــت عــن املــؤمتر  • 

العاملي بشأن احلـد مـن الكـوارث الـذي استـضافته اليابـان، غـري أن ذلـك التقـدم كـان              
وقـدمت  . ان يرجع إىل املوارد الوطنية والدوليـة املـستثمرة        وهذا بدوره ك  . بطيئا للغاية 

 يف املائة أو أقل قليال من الناتج اإلمجـايل يف املـساعدة         ٠,١أكثر شعوب األرض كرماً     
واعتمد بعض البلـدان    .  يف املائة  ٠,٢وبلغ املعدل للبلدان الغنية ككل      . اإلمنائية الرمسية 

ورويب، غــري أنــه ينبغــي للكــثريين أن يفعلــوا  يف املائــة، مبــا فيهــا االحتــاد األ٠,٧هــدف 
وباإلضافة إىل ذلك، حان الوقت لكي تقوم االقتصادات الناميـة باالنـضمام إىل             . ذلك

فلـيس مـن الـصواب أن تكـون نفـس الـدول اإلثـنيت               . الركب وحتديـد نفـس األهـداف      
.  عامـاً، هـي البلـدان الوحيـدة الـيت تقـدم تربعـات كـبرية                ١٥عشرة، كما كانت منـذ      

وهناك اآلن دول عديدة ذات اقتصادات كبرية ومتنامية ينبغي هلـا أن تـشارك يف هـذه                 
 .اجلهود

فقد أُقيمت بعض شبكات اإلنـذار املبكـر، وسـوف          . بيد أن الصورة ليست قامتة كلية      • 
وأصــبح نظــام األمــم املتحــدة لالســتجابة اإلنــسانية أكثــر فعاليــة بكــثري  . يــزداد عــددها

وأُرسل فريـق املنـسقني الطليعـي إىل آخـر الكـوارث الطبيعيـة              . يكان عليه يف املاض    مما
 ٧٢ووجـه النـداء مـن أجـل التمويـل يف غـضون              . يف اليوم الـذي حـدثت فيـه الكارثـة         

وقـد حتققـت ثـورة لوجـستية مـن          . وبدأ عمل سالسل اإلمـداد يف غـضون أيـام         . ساعة
قية املناظرة كـي تـتمكن      وما حنتاج إليه اآلن هو الثورة املعنوية واألخال       : حيث الفعالية 

 .األمم املتحدة من مساعدة مجيع الذين حيتاجون إىل مساعدا
ــإن العامـــل الـــذي جعـــل تعريـــف اإلرهـــاب غـــري      •  ــابقة، فـ ــا قيـــل يف دورات سـ وكمـ

وذا املعىن فإن الدول كافة مذنبـة يف اإلرهـاب ألن هـالك             . هو قتل األبرياء   ضروري
ملثــال، كــان باإلمكــان جتنبــه لــو اســتجابت  بــريء يف روانــدا علــى ســبيل ا٤٥٠ ٠٠٠

ويف نفس الوقـت، كـان مـن الـضروري أن تكـون شـروط               . احلكومات بصورة أسرع  
تعامل قوات األمم املتحدة املرسلة اة الكوارث اليت هي مـن صـنع اإلنـسان واقعيـة                 
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وهـذا قـرار كـان علـى احلكومـات أن تتخـذه عـن طريـق جملـس                   . وتتناسب مـع احلالـة    
 .كان على الربملانيني حثها على اختاذ اخليار السليماألمن، و

 
  بناء السالم ودور الربملانات احليوي-اجللسة الرابعة   

رئـيس جلنـة االحتـاد الربملـاين الـدويل املعنيـة            ) النرويج(األونورابل فني مارتن فالريسنس      
مهوريـة ترتانيـا    بقضايا الشرق األوسط؛ صاحب الـسعادة أوغوسـتني ماهيغـا، املمثـل الـدائم جل              

املتحــدة، الــرئيس املــشارك الستــشارات األمــم املتحــدة بــشأن جلنــة بنــاء الــسالم؛ الــسيد ثانــت 
 يو، وحدة األمم املتحدة لتخطيط السياسات؛ والسيد ستيفن شليسنغر، مـدير معهـد              -مينيت  

 .السياسة العاملية، جامعة نيوسكول، ألقوا ببيانات وتبادلوا اآلراء مع الربملانيني
وال يـتم الفـوز بالـسالم عنـدما         . السالم أكثـر بكـثري مـن جمـرد غيـاب الـصراع املـسلح               

يتفــق الدبلوماســيون واحلكومــات علــى شــروط اتفــاق ســالم، أو عنــد وضــع بعــض التوقيعــات 
ومير نصف البلدان اخلارجة مـن احلـرب بانتكاسـة العـودة إىل العنـف               . على قصاصة من الورق   

ن بنـاء الـسالم مهمـة بالغـة احليويـة ملنـع اسـتئناف الـصراع         هلـذا، فـإ  . يف غضون مخـس سـنوات     
املسلح، بدعم ويسر املفاوضات الـسلمية، ويعتـرب ذلـك أمـراً أساسـياً يف إعـادة بنـاء اتمعـات                     

 .اليت تكون فيها اهلياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية قد دمرت نتيجة للصراع
ــصرا     ــا بعــد ال ــات يف حــاالت م ــدة وهامــة ومهــام الربملان ــوانني  : ع عدي وهــي وضــع ق

للسكان تتسم بالكفاءة؛ وتعزيز سيادة القانون واحترام حقـوق اإلنـسان؛ والتـصدي للمـسائل               
الصعبة يف أعقاب الصراع، مثل ضرورة عمليات حتري احلقيقة واملصاحلة؛ والعمل على تعزيـز              

وبعبــارة . ريحـل الــصراع واحلـوار بــشكل سـلمي، والــدفاع عـن حقــوق األقليـات وغريهــا كـث      
أخــرى، يــشكل انتخــاب الربملــان بــصورة دميقراطيــة، حمــور جهــود بنــاء الــسالم علــى خمتلــف     

 .املستويات
ويف احلــاالت الــيت ال تكــون فيهــا الربملانــات فعالــة، أو تفتقــر إىل املــوارد أو الــشرعية،   

ء جملــس جيــب أن تكــون األولويــة بالنــسبة ألي بلــد، أن يقــوم مبــساعدة اتمــع الــدويل؛ بإنــشا 
وبالرغم من تقدمي دعم واهتمـام كـبريين يف حالـة إجـراء             . وطين متثيلي وتقدمي الدعم املالئم له     

أول انتخابات يف فترات ما بعد الصراع، فلم يبذل اهتمام مماثل لقدرة الربملان املنتخب حـديثاً                
م الربملانـات  وهنـا تكمـن احلاجـة لقيـا    . من أجـل الوفـاء مبـسؤولياته ودوره يف التـشريع والرقابـة          

 .الوطنية واملنظمات الدولية واملتربعني بتحقيق التقدم وتقدمي دعم أفضل للربملانات اجلديدة
ــتمرارها       ــة أقـــل السـ ــول ودعـــم واســـع فرصـ والتفاقـــات الـــسالم الـــيت ال تتمتـــع بقبـ

وهذا هو التحدي الذي حاول االحتاد الربملـاين الـدويل أن يتـصدى لـه عـن طريـق           . واستقرارها
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ويف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا  
الربملانات غري عاملـة، أو تفتقـر       
إىل املـــــوارد، أو الـــــشرعية، أو 
غــري موجــودة أصــالً، جيــب أن  

ــة با  ــد  تكــون األولوي ــسبة للبل لن
إنــــشاء جملــــس متثيلــــي وطــــين  
ومنحــه الــدعم املالئــم، وذلــك  
مبساعدة اتمع الدويل، وقريبـا    

 .جلنة بناء السالم
فـــني مـــارتن فالريســـنس، عـــضو 

 )النرويج(الربملان يف

وتـشمل واليـة   . منرب لطريف الصراع يف الشرق األوسط لالجتماع على املستوى الربملـاين تقدمي  
ــدين          ــني الوف ــشجيع احلــوار ب ــشرق األوســط ت ــضايا ال ــة بق ــدويل املعني ــاين ال ــة االحتــاد الربمل جلن

وهكـذا، يـوفر االحتـاد الربملـاين        . اإلسرائيلي والفلسطيين يف اجتماعـات االحتـاد الربملـاين الـدويل          
وهــو وضــع مل يكــن .  منــرباً للمــشاركة واحلــوار بــني الطــرفني يف وضــع صــعب للغايــة  الــدويل

 .باإلمكان أن يلتقوا فيه ويناقشوا املسائل وجها لوجه يف املنطقة
. وبناء السالم ليس مهمة بالغة األمهية وصعبة فحسب، بل هـي مهمـة باهظـة التكلفـة                 

هلـذا، سـتكون لواليـة    . صاً يناسـب احلالـة  ويتطلب استمرارية، ولرمبا سنني عديدة، ومنهجاً خا  
وإذا علمنــا أن العديــد مــن البلــدان تعــود إىل حالــة الــصراع يف . جلنــة بنــاء الــسالم أمهيــة كــبرية

غضون مخس سنوات من انتهاء مهمة بناء السالم، فإن هـدف اهليئـة اجلديـدة هـو العمـل علـى              
 .ء والتنميةبناء اجلسور بني عمليات بناء السالم ومرحلة إعادة البنا

وقد أُثريت فكرة جلنـة بنـاء الـسالم يف بـادئ األمـر يف تقريـر فريـق األمـني العـام رفيـع                          
ــاء      املــستوى املعــين بالتهديــدات والتحــديات والتغــيري الــذي خلُــص إىل أن عمــل املنظمــة يف بن

السالم خـالل الـسنوات اخلمـس عـشرة املاضـية حيـث أصـبح               
املتحـدة يف ايـة احلـرب       بناء السالم نشاطاً تـضطلع بـه األمـم          

الباردة قد أُجنز عن طريق ترتيبات خاصة، وبإضـافة املزيـد إىل            
املؤســسات واهلياكــل الــيت صــممت مــن أجــل أهــداف خمتلفــة  

وتبىن الفكرة بعد ذلك األمـني  . متاما يف عامل شديد االختالف   
صــوب : يف جــو مــن احلريــة أفــسح ”العــام بنفــسه يف تقريــره  

ــة، واألمــ  ــق التنمي ــع حتقي ــسان للجمي ــذي “ ن، وحقــوق اإلن ال
وضع فيـه تفاصـيل هـذه التوصـية والـيت نوقـشت بعـد وجـرى                 

 .سبتمرب/أيلولتبنيها يف مؤمتر القمة العاملي يف شهر 
وبينما ال تزال هنـاك العديـد مـن التفاصـيل الـيت يـتعني وضـعها، فـإن اجلـزء األول مـن                         

فاعلة ذات الصلة، لتعبئـة املـوارد بـشأن     والية اللجنة الواسعة ستكون اجلمع بني كل اجلهات ال        
. تقدمي النصح واقتراح استراتيجيات متكاملة لبناء الـسالم واالنتعـاش يف فتـرة مـا بعـد الـصراع             

وســيكون اجلــزء الثــاين تركيــز االهتمــام علــى جهــود إعــادة اإلعمــار وبنــاء املؤســسات الالزمــة 
ــة لوضــع       ــتراتيجيات متكامل ــق اس ــن طري ــصراع ع ــد ال ــاش بع ــة   لالنتع ــة للتنمي  األســس الالزم

وسيكون العنصر الثالث تقـدمي التوصـيات واملعلومـات لتحـسني التنـسيق بـني مجيـع                 . املستدامة
اجلهـــات الفاعلـــة ذات الـــصلة خـــارج وداخـــل األمـــم املتحـــدة، ووضـــع أفـــضل املمارســـات، 
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هتمـام  واملساعدة يف ضـمان متويـل يعتمـد عليـه للقيـام بأنـشطة اإلنعـاش مبكـراً ولتمديـد فتـرة ا                  
 .اتمع الدويل يف االنتعاش يف فترة ما بعد الصراع

وهناك اتفاق عام كي تكون البلدان املتضررة هي البادئة باألعمال اليت تقـوم ـا جلنـة                  
وميكن أن يكون ذلك صـعباً يف احلـاالت الـيت ال متلـك البلـدان املتـضررة فيهـا إال                     . بناء السالم 

ة للعمـل يف بلـد تلفـه أجـواء الـصراع، وهلـذا يـستدعي األمـر                  عدداً قلـيال مـن املؤسـسات املُهيـأ        
وستتم دعوة البلدان املتأثرة حلـضور اجتماعـات اللجنـة التنظيميـة التابعـة              . الواقعية والرباغماتية 

وستضم اهليئة أعضاء جملس األمن، الذين سيهتمون بشكل خـاص جبوانـب            . للجنة بناء السالم  
ضاء الـس االقتـصادي واالجتمـاعي الـذي يهـتم بـشكل       عمليات حفظ السالم التقليدية؛ وأع  

خاص باجلوانب االقتصادية واالجتماعية إلعادة اإلعمار؛ وممـثلني عـن البلـدان املاحنـة والبلـدان                
وســتكون هنــاك بعــض . املــسامهة بقــوات، ومؤســسات بريتــون وودز، وغريهــا مــن األطــراف 

ومـا أن يبـدأ     . هنـا يـأيت دور الربملـانيني      أشكال املـسامهة واملـدخالت مـن قبـل اتمـع املـدين، و             
عمل جلنة بنـاء الـسالم علـى املـستوى القطـري، سـيكون للربملـانيني مـسؤوليات حمـددة، وهـي                      
تعبئة الرأي العام، وتوفري الـدعم للعـاملني يف انتعـاش وإعـادة إعمـار البلـد، األمـر الـذي حيتـاج                       

 .دائماً، إىل الدعم السياسي والشعيب
اصـر املبـادرة هـو إنـشاء مكتـب دعـم بنـاء الـسالم الـذي سـتكون                    وعنصر آخر من عن    

مهمتــه مجــع الــدروس املــستفادة مــن أفــضل املمارســات يف شــىت أحنــاء منظومــة األمــم املتحــدة   
ويقــدم لألمــني العــام لألمــم املتحــدة أفكــاراً اســتراتيجية مــن أجــل إحــراز التقــدم علــى املــدى     

خـري هـو صـندوق بنـاء الـسالم الـذي يهـدف إىل               وسـيكون العنـصر األ    . املتوسط واملدى البعيد  
ويف بعض األحيـان جيـري اإلعـالن    . سد عدد من الثغرات يف التمويل القائمة يف الوقت الراهن     
ويف حاالت أخرى يـستحوذ صـراع       . عن تربعات ولكن يتأخر وصوهلا لفترة طويلة من الزمن        

أيت بعـد بـدء عمليـات حفـظ         آخر يف مكان ما على اهتمام املـاحنني يف الوقـت احلاسـم الـذي يـ                
السالم بسنتني إىل مخس سنوات عندما تكـون احلكومـة الناشـئة يف أمـس احلاجـة إىل اسـتمرار                    

ويهـدف صـندوق بنـاء الـسالم إىل التـصدي           . دعم املاحنني إلبقـاء العمليـة الـسلمية يف مـسارها          
 .هلاتني الصعوبتني

ــك اجلهــود الــ        ــع ذل ــذي تب ــاش ال ــود يف النق ــن الوف ــدام  ووصــف عــدد م ــذهلا بل يت تب
للمسامهة يف السالم يف مناطقهم، أو لفتوا االنتباه إىل حمافل الـسلم اإلقليميـة القائمـة، مـشريين                  

ووصف آخرون جنـاح بلـدام   . إىل إمكانية مسامهة اخلربات الوطنية واإلقليمية يف عمل اللجنة     
ــوات         ــه، واخلط ــاق علي ــصراع واالتف ــق حــل ســلمي لل ــن أجــل حتقي ــاوض م  الــسياسية يف التف

ومت االتفـاق علـى أن      . واإلدارية الواجب اختاذهـا لتحويـل االتفاقـات إىل سـالم حقيقـي ودائـم              
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وجـرى لفـت االنتبـاه إىل       . ذلك أيضا ميكن أن يكون مـدخالً قيمـا يف عمـل جلنـة بنـاء الـسالم                 
ل عدد من احلاالت يف السنني األخرية حيث كان بإمكان حمفل مثـل جلنـة بنـاء الـسالم أن تعمـ          

على احلد مما حلق بالدول املتضررة من معاناة ودمار إىل حـد بعيـد وقـد ظهـرت االسـتنتاجات                    
 :التالية
 .السالم هو اخلطوة األوىل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية • 
ــة        •  ــع األطــراف الفاعل ــه مجي ــشارك في ــسالم كمحفــل ي ــاء ال ــة بن جــرى الترحيــب بلجن

البلـدان املتـضررة، والـدول املاحنـة،       : تـرة بعـد الـصراع     الرئيسيني يف إعادة اإلعمار يف ف     
 .واتمع الدويل، واملنظمات غري احلكومية، وغريها

مت التعــبري عــن بعــض التحفظــات بــشأن التكــوين احملتمــل للجنــة وإجــراءات اإلبــالغ،    • 
 .بالرغم من اإلشارة إىل أن تلك التفاصيل ال تزال قيد النظر

الــدويل خــربة واســعة يف بنــاء املؤســسات وينبغــي أن يــدعى       لــدى االحتــاد الربملــاين    • 
وتعتمــد شــرعية مجيــع أجــزاء منظومــة األمــم . للمــشاركة يف أنــشطة جلنــة بنــاء الــسالم

ومـع  . املتحدة على الدعم السياسي للدول األعضاء القائم بـدوره علـى الربملـانني فيهـا              
برملاناــا للجنــة ووقوفهــا  دولــة عــضو الــيت تعــرب عنــها ١٩١تأييــد اإلرادة الــسياسية لـــ 

 .وراءها، ميكن هلا أن تلعب دوراً أساسياً
وينبغي للجنة عند أداء عملها إيـالء اهتمـام خـاص بـالوعي اجلنـساين وتعمـيم املـسائل                    • 

ومن الـضروري أن يكـون جنـود بعثـات حفـظ الـسالم مـدركني للمـسائل                  . اجلنسانية
. فعـال الـيت أُبلـغ عنـها يف اآلونـة األخـرية            اجلنسانية لتجنب األفعال املـسيئة املـشاة لأل       

ــاء الــسالم أن يكــون فيهــا عــضوات إلعطائهــا      ــة بن وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي للجن
 .منظوراً جنسانياً متوازناً

ومــن . واحلــوار بــني الثقافــات وســيلة أساســية ملكافحــة األخطــار الــيت ميثلــها اإلرهــاب • 
رات مع بعضها البعض يف حقبة أدت فيهـا         املتعذر تصور مستقبل ال تتفاعل فيه احلضا      

العوملة وتكنولوجيا املعلومات إىل ازدياد التبـادل الثقـايف وإىل إضـعاف مفـاهيم الـدول                
ــة  ــة واحلــدود الوطني وبالفعــل، ســاعد التبــادل الثقــايف واحلــضاري علــى مــدى    . القومي

ة التعـايش   وال ميكـن كفالـ    . التاريخ يف تطور البشرية ويف تنوع وإغناء معتقدات البشر        
 .السلمي والرخاء إال عند ضمان بقاء هوية خمتلف الثقافات واحلضارات وتنوعها

وال بد من إدخال القيم الدميقراطية يف مرحلة مـا بعـد الـصراع يف أسـرع وقـت ممكـن         • 
وهنـا يـأيت دور الربملـان كمجلـس         . من أجـل التوصـل إىل حلـول ثابتـة وطويلـة املـدى             
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امليول السياسية إظهار ومناقشة هذه االختالفـات بـشكل         يتمكن فيه البشر من خمتلف      
 .مفتوح واحترام متبادل دون اخلوف من القمع

وستفـضي حماولـة القـضاء      . وإذا اعترف الناس باختالفام فبإمكـام العـيش يف تـآلف           • 
 .على االختالفات حتماً إىل الصراع

يـة مجيـع الـذين شـاركوا يف         وشكر رئـيس االحتـاد الربملـاين الـدويل يف مالحظاتـه اخلتام             
وسـيتم إرسـال ملخـص للمناقـشات إىل املـشاركني وأعـضاء             . النقاش الواسع التنـوع واملـشوق     

االحتاد الربملاين الدويل، ولن يدخر جهد لكفالة اختاذ إجراءات بشأن االقتراحـات والتوصـيات              
 .اليت أثريت خالل األيام الثالثة املاضية

 


