
A/61/703  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
18 January 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
010207    010207    07-21368 (A) 

*0721368* 

 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال١١٣ و ١١البندان 

 منع نشوب الصراعات املسلحة
  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية

 موجهة إىل األمني العام من القائم       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١١رسالة مؤرخة     
 باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة

 
ــشرفين  ــيكم ي ــل إل ــدويل،    ، أن أحي ــاين ال ــة لالحتــاد الربمل ــ باســم الرئاســة اإليطالي وجز امل

 يف ٢٠٠٦وفمرب نــ/ تــشرين الثــاين١٤ و ١٣املعقــود يف والنتــائج الرئيــسية لالجتمــاع الربملــاين 
ــع”حــول موضــوع  مقــر األمــم املتحــدة   ــصراع نــشوبمن ــسالم ات ال ــاء ال ــدور  :  وبن ــز ال تعزي

 مـسامهات مـن برملـانيني ذوي خـربة          الـذي مشـل   ، و “م املتحـدة  الرئيسي الـذي تـضطلع بـه األمـ        
 مـسؤولني مـن األمـم املتحـدة         فـضال عـن     وبناء الـسالم   اتالصراعنشوب  منع  جمال  مباشرة يف   
 ).انظر املرفق(وأكادمييني 

 وثيقـة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة،      اعتبارمهـا وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة ومرفقهـا ب     
 . من جدول األعمال١١٣ و ١١يف إطار البندين 

 مانتوفاينالسفري الدو ) توقيع(
 القائم باألعمال بالنيابة
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 املوجهـة إىل األمـني العـام        ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ١١رسالة املؤرخة   مرفق ال   

 من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة
 ]ةباالنكليزية والفرنسي: األصل[

 
الـــذي تـــضطلع بـــه  تعزيـــز الـــدور الرئيـــسي: منـــع نـــشوب الـــصراعات وبنـــاء الـــسالم  

 املتحدة األمم

 االجتماع الربملاين املعقود يف األمم املتحدة  

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-١٣

 األمم املتحدة، نيويورك
 

 املوجز واالستنتاجات الرئيسية  

 مقــــر األمــــم املتحــــدة يف نيويــــورك يف  يف ٢٠٠٦قــــد االجتمــــاع الربملــــاين لعــــام  ُع 
.  بلداً وعدة برملانات إقليميـة     ٤٧ برملانيون من حوايل     نوفمرب وحضره / تشرين الثاين  ١٤ و   ١٣

وشــارك فيــه أيــضاً ممثلــو بعثــات دائمــة لــدى األمــم املتحــدة وكــذلك ممثلــو منظمــات حكوميــة 
، مبــا فيهــا ثــالث مــن أربــع جلــسات االجتمــاع وتكــون.  مــن اجملتمــع املــديندوليــة ومنظمــات

 اتالـصراع نـشوب   منـع   ” لية فحصت خمتلف جوانب املوضـوع الـشامل       تفاعمناقشة   جلسات
وكان مـن بـني احملـاورين     . “يسي الذي تضطلع به األمم املتحدة     تعزيز الدور الرئ  : وبناء السالم 

ــانيون ذوو خــربة مباشــرة يف   ــع جمــال برمل ــشوب من ــصراعن ــسالم،  اتال ــاء ال  باإلضــافة إىل وبن
 الرابعـة ملناقـشة البعـد الربملـاين     وجرى تكـريس اجللـسة  . تحدة وأكادميينيولني من األمم امل مسؤ

 . تعزيزهكيفيةلألمم املتحدة و
 

 مالحظات افتتاحية

االجتمــاع  افتــتح الــسيد بــيري فريدينانــدو كاســيين، رئــيس االحتــاد الربملــاين الــدويل،  
ناك العديد من الـصراعات الكامنـة يف        وشدد على أنه، رغم أنه ال يزال ه       . ورحب باملشاركني 

. لـيس حتميـاً   مـا    صراع    نشوب العامل والعديد من احلاالت اليت ال يزال السالم فيها هشاً، فإن          
مــن وإنقــاذ عــدد ال حيــصى فمــع اإلرادة الــسياسية والــدعم املــادي، ميكــن نــزع فتيــل الــصراع  

. ات الـصراع   نـشوب  الم ومنـع  وينبغي للمجتمع الدويل أن يقـدم املـساعدة لبنـاء الـس           . األرواح
ذلك لــيس واجبـاً أخالقيــاً فحــسب، وإمنــا هـو أيــضاً مــسألة حــس ســليم ألن   القيــام بــوقـال إن  
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لـذلك، ال ميكـن جتاهـل       . الصراعات ميكن أن تنتشر إىل بلدان أخرى داخل املنطقـة وخارجهـا           
 .أي صراع، سواء أكان كبرياً أم صغرياً

كبرية يف السنوات األخـرية يف تعزيـز قـدرهتا          والحظ أن األمم املتحدة قامت خبطوات        
 الــصراعات وبنــاء الــسالم، خاصــة مــن خــالل إنــشاء جلنــة بنــاء  نــشوبعلــى املــساعدة يف منــع

وقـد جـددت   . للدميقراطيـة السالم اجلديـدة وجملـس حقـوق اإلنـسان وصـندوق األمـم املتحـدة                
بعاد االجتمــاعي اللــذين املنظمــة أيــضاً جهودهــا يف جمــال التنميــة بغيــة التــصدي للفقــر واالســت   

تجربــة أظهــرت أن األمــم املتحــدة  غــري أن ال. تــضرب جــذورمها يف عمــق الكــثري مــن القالقــل 
 حلفـاء ميكنـهم أن يفتحـوا مـسارات جديـدة            هلـا وينبغـي أن يكـون      . ميكن أن تعمل مبفردها    ال

ملــانيون وحيتــل الرب. للحــوار والتفــاهم وأن يعــاجلوا مــصادر الرتاعــات داخــل اجملتمعــات املتمزقــة
 على اتصال مباشـر بـشعوهبم يف بلـداهنم املختلفـة، موقعـاً              يكونونوالزعماء السياسيون، الذين    

 .مثالياً ألداء هذا الدور

ــال إن   ــاع وقــ ــايناالجتمــ ــام الربملــ  ٢٠٠٦ لعــ
ــي ــم      س ــا لألم ــيت ميكــن هب ــة ال وفر فرصــة لبحــث الطريق

جمــال املتحــدة والربملانــات أن تــدعم بعــضها الــبعض يف  
ــع  ــشوب منــ ــصراعنــ ــري أن  اتالــ ــسالم، غــ ــاء الــ  وبنــ

إال مثـال واحـد مـن    ملاين الـسنوي مـا هـو     االجتماع الرب 
. أمثلـــة التعـــاون املتزايـــد بـــني األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد

وتعمــل املنظمتــان معــاً يف جــل اجملــاالت الــيت هلــا عالقــة 
، مقترنـة بالتنميـة، هـي أحـسن تـأمني           الدميقراطيـة وهـو يـرى أن      .  والتنمية والدميقراطيةبالسالم  

 . سالم دائمالل إلحالصراعات وأفضل ضماننشوب ضد 

 الذي يـدعو إىل حتقيـق قفـزة إىل األمـام يف             ٦١/٦اجلمعية العامة القرار    ورحب باختاذ    
طريقــة تــشاور األمــم املتحــدة واالحتــاد مــع بعــضهما الــبعض، مبــا يف ذلــك االعتــراف الرمســي     

ــسنوية، وا باالجتماعــات ــة ال ــة الجتماعــات ال الربملاني ــيتتخصــصةاملخــرى األربملاني  عقــد يف ُت ال
ويـدعو القـرار أيـضاً إىل       . ، بوصفها أحـداث مـشتركة      الرئيسية ألمم املتحدة اسياق اجتماعات   

مــشاركة وثيقــة مــن جانــب االحتــاد يف وضــع اســتراتيجيات علــى نطــاق املنظومــة لتنظــر فيهــا    
كـرب وأكثـر اتـساقاًَ لعمـل األمـم          أن تـوفر الربملانـات دعمـا أ       منظومة األمم املتحدة بغيـة ضـمان        

وسيساعد ذلك املنظمـتني علـى حتـسني تنـسيق األنـشطة اخلاصـة بكـل منـهما وتعزيـز                    . املتحدة
ــادل  ــا املتب ــى ضــوء التوصــيات       . دعمهم ــستقبلية عل ــشطة امل ــضاً ختطــيط األن ــك أي ــسر ذل وسيي

. الربملانيــة الــسنوية وغريهــا مــن االجتماعــات الربملانيــة املتخصــصة االجتماعــات الــصادرة عــن 

ــتعلم مـــن بعـــضنا   ــا لنـ      حنـــن هنـ
البعض، ولنجد الطريقة الـيت ميكـن       
هبا لألمم املتحـدة والربملانـات دعـم       
بعضها الـبعض عنـدما يتعلـق األمـر         

راعات وبنــــاء مبنــــع نــــشوب الــــص
 .السالم

،كاسيينبيري فريديناندو 
 الربملاين الدويل االحتادرئيس
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 وبنـاء  اتالـصراع نشوب مناقشة صرحية وبناءة بشأن موضوع منع   واختتم بقوله إنه يتطلع إىل      
 .السالم تسفر عن توصيات قوية لكل من األمم املتحدة والربملانات

ــسيدة هّيــ   ــة ال ــة،   )البحــرين( ا راشــد آل خليف ــة العام ــسة اجلمعي الحظــت أن ، رئي
. االجتمـاع ة  حضور ذلك العدد الكـبري مـن الربملـانيني مـن مجيـع أحنـاء العـامل يـشهد علـى أمهيـ                      

، التزم زعماء العامل بتعزيز التعـاون بـني   ٢٠٠٥وأشارت إىل أنه خالل مؤمتر القمة العاملي لعام     
وقالـت إن هـذا التعـاون سـيؤدي إىل فهـم            . األمم املتحدة والربملانات الوطنية من خالل االحتاد      

هنـا تـرى أنـه لـيس        وأضـافت أ  . واقـع البلـدان   اليت تترتب على القـرارات الدوليـة يف         أكرب لآلثار   
 وبنـاء الـسالم،     اتالـصراع نـشوب    منـع     جمـال  هناك جمال يكتسي فيه التعاون أمهية أكرب منه يف        

ومـضت  . على تعزيـز دور األمـم املتحـدة يف هـذا اجملـال            االجتماع  ولذلك فإهنا ترحب بتركيز     
 حـدثت يف    اتالـصراع نـشوب   يف كالمها لتالحظ أن عدة تطورات مشجعة فيمـا يتعلـق مبنـع              

ظهور ثقافة جديـدة يف املنظمـة للوقايـة بـدالً مـن              تلك التطورات،    ومن بني . لسنوات األخرية ا
وتتوافر للمنظمة أيضاً يف الوقت احلاضر أدوات أفـضل لتحديـد الـصراعات احملتملـة               . رد الفعل 

ونــزع فتيلــها، مبــا يف ذلــك دور وســاطة معــزز لألمــني العــام، ومــستوى تنــسيق أعلــى داخــل      
لتوافــق سبيل لتحقيــق ا حقــوق اإلنــسان كــ  احتــراماملتحــدة، ودعــوة أقــوى إىل منظومــة األمــم 

االجتماعي، والتزام الدول حبماية شعوهبا مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد               
وعالوة على ذلك، هناك حالياً إقرار أكـرب بالـدور املهـم الـذي تـضطلع بـه املـرأة يف               . اإلنسانية

 . على حد سواءعات وحلها الصرا نشوبمنعجمايل 

ــرار جملــس األمــن   ويف هــذا الــصدد، شــددت علــى أمه    ــة ق ــق )٢٠٠٠ (١٣٢٥ي  املتعل
باملرأة والسالم واألمن وأشادت باألمني للجهود اليت يبذهلا لتعزيـز تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف                 

ــة لألمــم املتحــدة  ــة العامــة   . األنــشطة التنفيذي ــه يــسعدها أن تعلــن أن اجلمعي ســتنظم وقالــت إن
وأهابت بالربملـانيني   . ٢٠٠٧ بشأن املسائل اجلنسانية يف أوائل عام        ة غري رمسي  ة مواضيعي مناقشة

 مـشاركتها يف العمليـة الـسياسية، مبـا يف          وزيـادة أن يبذلوا املزيد من اجلهود لتعميم قضايا املرأة         
 . عن طريق االنتخاباتاليت ُتشغلذلك وصوهلا إىل املناصب 

كـثريا  ن جلنة بناء السالم املنشأة حديثاً ستوفر وسائل ملعاجلة مـسائل            وقالت إهنا ترى أ    
وأثنـت علـى االحتـاد للمـساعدة الـيت      . الـصراعات  هـّوة ترتلـق مـن جديـد يف     جعلت البلـدان    ما  

قدمها يف إحدى القضايا األوىل اليت عاجلتها اللجنة، وهي قضية بوروندي، ولدعمـه املتواصـل               
نـه لتحقيـق نتـائج      افت تقـول إ   وأضـ . عزيز الـسالم واألمـن الـدائمني       كوسيلة لت  الدميقراطيةلنشر  

كل أصحاب املصلحة يف عملية بنـاء الـسالم أن يعملـوا معـاً بـشكل وثيـق يف                   ينبغي ل ملموسة،  
وقالـت إهنـا علـى اقتنـاع     .  يف االعتبـار مصاحل ومسامهات كل منـهم تأخذ  إطار شراكة حقيقية    

 . يف هذه الشراكةبأن للربملانات دوراً كبرياً تضطلع به
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 أدىل ببيـان باسـم   ،)نائـب األمـني العـام لألمـم املتحـدة       (السيد مـارك مـالوك بـراون         
ــم املتحــدة   ــام لألم ــان ،األمــني الع ــشاركة    ، كــويف عن ــد م ــام يرحــب بتزاي ــال إن األمــني الع  وق

 ٢٠٠٦لعـام   االجتمـاع الربملـاين     الربملانيني يف عمـل األمـم املتحـدة ويـسعده بـشكل خـاص أن                
وكـان  .  واحتياجات البلدان اخلارجـة مـن الـصراع        ات الصراع  نشوب منعموضوع   على   ركزي

أحــد أهــداف األمــني العــام نقــل األمــم املتحــدة مــن ثقافــة ردود الفعــل إىل ثقافــة الوقايــة، وقــد 
مـن املكمـالت الـضرورية ملنـع        يعترب بناء الـسالم     و. بدأت بالفعل تترسخ يف املنظمة ثقافة وقاية      

 تأسيس جلنة بنـاء الـسالم احلكوميـة الدوليـة اجلديـدة، أنـشأت               من خالل  و .اتالصراعنشوب  
ــدان         ــة مؤســسية مكرســة ملعاجلــة االحتياجــات اخلاصــة للبل ــة وجملــس األمــن آلي ــة العام اجلمعي

ويكمــن . اخلارجــة مــن الــصراع ومتكينــها مــن إجيــاد ســبيل دائــم للمــصاحلة والتنميــة والــسالم   
للقدرة علـى   فامتالك البلدان   . رات اجلديدة إىل أقصى حد    التحدي حالياً يف استغالل هذه القد     

بنــاء الــسالم أمــر ضــروري، ومــن مث فــإن دور املؤســسات الوطنيــة مــن قبيــل الربملانــات حاســم 
ملتزمـة بتعزيـز شـراكتها      أن األمـم املتحـدة      ،  ٦١/٦يف قرار اجلمعية العامـة      وكما يرد   . للنجاح

 .بناء السالمتنطوي عليها عملية الت األساسية اليت مع الربملانات ومع االحتاد يف كل من اجملا

 فالحـظ أن األمـني العـام قـام خـالل مـدة              ، بامسه اخلـاص   ،السيد مالوك براون  وحتدث   
واليتــه مبــد يــده إىل الربملــانيني واجملتمــع املــدين والــشركاء التجــاريني، ممــا يعكــس اقتناعــه بــأن     

ــهم وحــدهم     ــوا متامــاً آراء  أعــضاء الفــرع التنفيــذي للحكومــة ال ميكن شــعوب األمــم  ”أن ميثل
 األمــم عــززتوحتــت قيادتــه، . العبــارة االفتتاحيــة مليثــاق األمــم املتحــدة  كمــا عنتــه “املتحــدة

غـري أن األمـني   .  حفـظ الـسالم  جمـال املتحدة أيضاً بشكل كبري من الدور الـذي تـضطلع بـه يف       
 ومـن مث فإنـه أوصـى بإنـشاء          العام أقر بأن حفظ السالم جيب أن يكون مـدعوماً ببنـاء الـسالم،             

وشـهدت الـسنوات الـيت قـضاها األمـني العـام يف             . جلنة بناء السالم ومكتـب دعـم بنـاء الـسالم          
منصبه أيضاً تزايد اإلرهاب كخطر يهدد السالم واألمـن الـدوليني، وأنـشأ، إىل جانـب الـدول                  

يــة حمــور وعــالوة علــى ذلــك، جعــل مــن التنم. ذا اخلطــرهلــ  للتــصدياألعــضاء، آليــات جديــدة
لتنميــة عامــل حاســم يف بنــاء  جــدول أعمالــه الشخــصي بوصــفه أمينــاً عامــاً ألنــه يــدرك بــأن ا   

 اجلهـود اإلمنائيـة     غّيـرت األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت         لعمليـة وضـع      ومن مث تزعمه     - السالم
وضـع  فقـد   . والدميقراطيـة غري أن أهم مـسامهاته رمبـا كانـت يف جمـال حقـوق اإلنـسان                 . العاملية
النـشاط احلكـومي الـدويل ألنـه يـدرك أنـه ال ميكـن أن يكـون                صلب  حقوق اإلنسان يف    مسألة  

واختـتم الـسيد مـالوك بـراون قـائالً إن العمـل       . هناك تنمية أو أمن دون مراعاة حقوق اإلنسان       
مصدر سـعادة كـبرية لألمـني العـام ولـه           كان  مع الربملانيني ومع االحتاد بشأن كل تلك املسائل         

 .شخصياً
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 الصراع املسلحنشوب التقرير املرحلي عن منع : اجللسة األوىل  

يال كـني، األمينـة     غـ السيد بـايو أوجـو، وزيـر العـدل يف نيجرييـا؛ الـسيدة أن              : احملاورون 
، مقـررة  )فنلنـدا (العامة املساعدة للشؤون السياسية يف األمـم املتحـدة؛ الـسيدة إليزابيـث ريهـن              

 Women, War ”ة مـشاركة لكتـاب   وسنة واهلرسك ومؤلفخاصة سابقة حلقوق اإلنسان يف الب

and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on 

Women and Women’s Role in Peace-building“ )تقيــيم اخلــرباء : املــرأة واحلــرب والــسالم
 )املرأة يف بناء السالمودور  املستقلني ألثر الصراعات املسلحة على املرأة

متحورت املناقشة يف هذه اجللسة حول تقرير األمني العام لألمـم املتحـدة الـذي صـدر                  
، مـع تطـرق احملـاورين إىل املوضـوع مـن            (A/60/891)الـصراع املـسلح     نـشوب   مؤخراً عن منـع     

 بــشأن منــع ة الــتفكري احلاليــ طريقــةوقــدمت الــسيدة كــني نظــرة عامــة عــن .  خمتلفــةمنظــورات
الصراع يف األمم املتحدة وعرضت بعض األفكار بـشأن الطريقـة الـيت ميكـن هبـا لألمـم                 شوب  ن

وذكـر الـسيد أوجـو      . الـصراعات نـشوب   املتحدة واالحتاد أن يعمال معاً على أحسن وجه ملنع          
اسـتعمال احلـوار والوسـاطة بـشكل نـاجح لتجنـب       هبا ميكن الطريقة اليت مثاالً عاينه بنفسه عن  

ون علـى  ري، فوصف جتربته يف حـل نـزاع بـني بلـده نيجرييـا والكـام           ة املسلح اتالصراعنشوب  
 اتالـصراع نـشوب   وشددت السيدة ريهن على أمهية دور املـرأة يف منـع            . شبه جزيرة باكاسي  

جتربتـها كخـبرية مـستقلة مكلفـة عمـالً بقـرار جملـس األمـن                إىل   يف ذلك    مستندةوبناء السالم،   
 يف مجيــع جوانــب  ودور النــساءلــى النــساء والفتيــاتبدراســة أثــر احلــرب ع) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

بـــشأن وتـــرد فيمـــا يلـــي النقـــاط الرئيـــسية لعـــروض احملـــاورين وتوصـــياهتم . عمليـــات الـــسالم
 .اإلجراءات اليت ينبغي أن يتخذها الربملانيون

وتتمثل الرسالة األساسية لتقرير األمني العام يف أنه رغم حتقق تقدم كبري علـى الـصعد                 
، فــال يــزال هنــاك الكــثري مــن  اتالــصراعنــشوب واملعيــاري واملؤســسي بــشأن منــع املفــاهيمي 

وخالل األعـوام اخلمـسة املاضـية، أُنفـق     . احملددة اإلجراءات   حيث العمل الذي جيب إجنازه من    
ولـو أُنفـق كـسر مـن هـذا         .  بليون دوالر على عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم             ١٨مبلغ  

. حيـصى مـن األرواح والـدوالرات    ت يف البداية ألمكن إنقاذ عدد الاملبلغ ملنع اندالع الصراعا  
 من أنشطة األمـم املتحـدة للتوصـل    “النظري”وبعبارة أخرى، ينبغي إنفاق املزيد على اجلانب        

وميثـل  .  العـسكري  لنـشر  مثـل عمليـات ا     “عمليـة ال”األمر إىل إنفاق أقل على األنـشطة         يف هناية 
اً؛ فهـو ضـروري سـواء ملعاجلـة مـصادر اإلجهـاد والتـوتر يف                الصراعات حتـدياً ثنائيـ    نشوب  منع  

 والفـساد، والنمـو     الـسيئ الدول واجملتمعات، مبا يف ذلك الفقر واملشاكل االجتماعية، واحلكـم           
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ولـئن كـان للـدول ذات       .  الـصراعات وجعلـها أكثـر تيـسراً        تـسوية غري العادل، ولتقوية آليـات      
 . ، فإهنا ليست وحيدة يف ذلكتسويتهاصراعات والنشوب السيادة املسؤولية األوىل عن منع 

ى ويشجع التقرير الـدول األعـضاء علـ       
أن تــستخدم علــى حنــو أفــضل الــدعم   
الــذي ميكــن أن تقدمــه األمــم املتحــدة 

 .ومؤسسات دولية أخرى

وتوضــح قــضية شــبه جزيــرة     
ــع   ــصراعنــشوب باكاســي أن من  اتال

ــوفر هــذه القــضية     ــنجح وت ميكــن أن ي
مثاالً واضـحاً عـن الطريقـة الـيت ميكـن           
للبلــدان أن حتــل هبــا الرتاعــات ســلمياً، 

 القــضية إىل حمكمــة العــدل الدوليــة عــام قــدمتفالكــامريون . املتحــدةباســتخدام مــوارد األمــم 
 فيمـا يتعلـق بالـسيادة    حكومة كل من الكامريون ونيجرييا، بعد عقود من اخلالف بني       ١٩٩٤

، قـضت احملكمـة، مـستندة يف ذلـك          ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٠ويف  . على شبه اجلزيـرة   
ــاق ا  ــاين املــ الأساســاً إىل االتف ــزي األمل ــارس / آذار١١ؤرخ نكلي ــأن١٩١٣م ــى ، ب ــسيادة عل   ال

ــود إىل باكاســي  ــيجرييني    ٩٠الكــامريون، رغــم أن  تع ــيم كــانوا ن ــة مــن ســكان اإلقل .  يف املائ
وتسبب احلكم الذي أصدرته احملكمة يف توتر كبري بني البلدين وكان من شـأنه أن يتـسبب يف                  

ئيـسا البلـدين واتفقـا علـى        ومع ذلك، فبدعوة من األمـني العـام كـويف عنـان، اجتمـع ر              . حرب
إنــشاء جلنــة مــشتركة برعايــة األمــم املتحــدة للبحــث عــن وســائل عمليــة وســلمية لتنفيــذ قــرار   

، توجـت بتوقيـع     )٢٠٠٦-٢٠٠٢(واجتمعت اللجنة خالل فترة دامت أربعـة أعـوام          . احملكمة
، وافقــت نيجرييــا مبوجبــه علــى التنــازل عــن شــبه جزيــرة ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران١٢اتفــاق يف 

باكاسي للكامريون، ومن مث إهناء الـرتاع القـدمي العهـد بطريقـة سـلمية وجتنـب فقـدان األرواح                    
 .الذي كان سيحدث ال حمالة لو تصاعد الرتاع ليتحول إىل صراع مسلح

ويعد اخنراط املرأة الكامل يف عملية السالم ومشاركتها فيها على قدم املـساواة شـرطاً                
فـاملرأة والرجـل يعيـشان الـصراع املـسلح بـشكل خمتلـف،              . حفظـه مسبقاً لتحقيق سالم دائـم و     

وقـد تغـريت    . لذلك فإن احتياجاهتما وأولوياهتما بالنسبة إىل بناء الـسالم سـتكون أيـضاً خمتلفـة              
 كانـت احلـرب فيمـا مـضى تـشمل أساسـاً             فبينمـا . طبيعة الصراع املسلح يف الـسنوات األخـرية       

وعات داخل البلـدان تتحـارب فيمـا بينـها علـى            دوالً حتارب ضد دول أخرى، هناك حالياً جمم       
وكان اجلنود من ذي قبل يفقـدون أرواحهـم يف ميـدان املعركـة؛ أمـا اآلن، فاملـدنيون                   . السلطة

    لــيس علــى الــدول اجملــاورة أن تلجــأ إىل الــصراع 
ــا  ــل نزاعاهتـ ــسلح حلـ ــة   . املـ ــسن النيـ ــالل حـ ــن خـ فمـ

ــسياسية والتـــزام الـــسلطات الـــسياسية،     واإلرادة الـ
وينبغــــي . ميكــــن حقــــاً جتنــــب الــــصراعات الداميــــة

 تبـدأ   للمجتمع الدويل، حتت قيادة األمم املتحدة، أن      
اآلن التصرف بطريقة اسـتباقية يف تيـسري احلـوار بـني            
األطــراف املتنازعــة ملنــع تــصاعد النـــزاعات للتحــول  

وينبغــي أن نــتخلص مــن ثقافــة    . إىل صــراع مــسلح 
ــل بعــد وقــوع احلــدث وننتقــل إىل ثقافــة       ردود الفع

 .الوقاية
 بايو أوجو، وزير العدل يف نيجرييا
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وعالوة علـى ذلـك، يوجـد مـن بـني ضـحايا هـؤالء الـصراعات لـيس                   . هم الضحايا الرئيسيون  
اب وأشــكال أخــرى مــن فقــط مــن ُيقَتلــون، ولكــن أيــضاً مــن ُيــصَدمون مــدى احليــاة باالغتــص

 .والنساء والفتيات ضعيفات بشكل خاص. العنف واالعتداء
 

 .حروب اليوميف  اجليوش هاأصبحت أجساد النساء ساحة معارك ختوض

 :Women, War and Peace ف كتـاب ـــ يـألـي تـــ ة فــن، مـشارك ـ ريـ ثابيـ زإلي

The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict 

on Women and Women’s Role in Peace-building 
  

مهمــا ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ويف هــذا الــسياق، ال ميكــن تقــدير أمهيــة قــرار جملــس األمــن    
لكن لسوء احلظ، ال تزال مثـة ثغـرات هامـة تعتـري تنفيـذه سـواء مـن حيـث                     . أكدنا على ذلك  

لصراعات، وخـصوصا مـن حيـث       توفري احلماية اخلاصة للنساء والفتيات يف ظروف احلروب وا        
يقـدم اجملتمـع الـدويل       ومل. تعزيز دورهن يف مفاوضات السالم ويف مجيـع جوانـب بنـاء الـسالم             

فــاألمم املتحــدة مل تــِف  . مثــاال جيــدا علــى إشــراك املــرأة يف حــاالت مــا بعــد انتــهاء الــصراع    
يـُـنحــى  و. بتعهدها بتعـيني مزيـد مـن النـساء لـشغل مناصـب رفيعـة يف عمليـات حفـظ الـسالم                     

باللوم أيضـا على الدول األعضاء، مبـا يف ذلك نواب برملاناهتـا، بـسبب عـدم إدراك أمهيـة هـذه                    
فالنساء، بوسعهن أن يسامهن مسامهة هامة يف بناء الـسالم والـتعمري يف        . املسألة والتأكيد عليها  

. المالبلــدان اخلارجــة مــن الــصراعات، وال ينبغــي بعــد اآلن تــركهن علــى هــامش عمليــة الــس   
وينبغي متثيل النساء يف مفاوضات الـسالم وينبغـي أن يكـن حاضـرات بأعـداد كافيـة يف قـوات            

وتكتسي قـوات األمـن أمهيـة خاصـة بـالنظر           . حفظ السالم ويف الشرطة وقوات األمن األخرى      
 .إىل امتناع اجملنـى عليهن يف ثقافات عديدة عن البوح بأسرارهن ألي مسؤول رجـل

 
  واالحتاد الربملاين الدويلدور الربملانيني  

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ميكن للربملانيني أن يساعدوا يف املـضي يف تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                  
باحلث على اعتماد خطط عمل وطنية حتقيقا لـذلك الغـرض، وبتـشجيع تعـيني عـدد أكـرب مـن                     
 النساء لشغل مناصب رفيعة، وبوضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب بالنـسبة جلميـع مـرتكيب           

 .جرائم ضد النساء يف ظروف الصراعات

ويف جمال منع نـشوب الـصراعات، ينبغـي أن تـستفيد األمـم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين                     
ففـي مـا يتعلـق باالحتـاد الربملـاين الـدويل، قـد تنبـع تلـك          . لكـل منـهما   الدويل من املزايا النـسبية  

إلقليمية اخلاصة ومـن العالقـات اخلاصـة        املزية من فهم أعضائه التام للظروف احمللية والوطنية وا        
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وألعــضاء الربملانــات، بــصفتهم . الــيت تــربطهم بــاألطراف الفاعلــة املوجــودة علــى أرض الواقــع 
املمثلني املباشرين لسكان بلداهنم، دور حمـوري يـتعني علـيهم القيـام بـه يف اإلنـصات ألصـوات                    

ق احلـوار وطـرح مجيـع اآلراء        مجيع الناس يف اجملتمع، والعمل على تـسوية الـصراعات عـن طريـ             
 .على طاولة التفاوض

وينبغــي لالحتــاد الربملــاين الــدويل أن يــسعى لتطــوير عالقــات مــع األمــم املتحــدة تتــسم   
ويف الوقــت ذاتــه، . بالطــابع املنــهجي واملؤســسي بدرجــة أكــرب كاســتراتيجية متوســطة األجــل  

وينـشط االحتـاد بالفعـل يف    . تحدةينبغي أن يواصل تعاونه املتصل باملشاريع مع شركاء األمم امل    
 وذلـك مـثال مـن خـالل براجمـه      –جماالت كثرية تناسب اخلطة األوسع ملنع نشوب الـصراعات          

ومبادراته يف جماالت احلكم الرشيد وبناء دعائم الدميقراطية واحتـواء األزمـات وتعزيـز حقـوق                 
غـي لالحتـاد أن يـسخر       كمـا ينب  . وينبغي أن يواصل تلك األنـشطة ويزيـد مـن تنميتـها           . اإلنسان

دوره القــوي يف جمــال الــدعوة للــدفع مبناقــشة موضــوع منــع نــشوب الــصراعات يف الربملانــات   
 .حول العامل وتشجيع رصد املوارد الكافية لذلك الغرض

وأثنــاء املناقــشة الــيت تلــت العــروض الثالثــة، أعــرب املــشاركون عــن تأييــدهم الوطيــد    
فة منع نشوب الصراعات وإشراك املـرأة يف منعهـا ويف بنـاء             لالنتقال من ثقافة رد الفعل إىل ثقا      

ووصف عدد من املشاركني جهود بلداهنم من أجل منع نشوب الصراعات وتـشجيع             . السالم
كمـا ذكـر عـدد منـهم مـشاركة بلـداهنم يف             . احلوار والتفاهم على الصعيدين الوطين واإلقليمي     

أصـدق تعـبري ألي     ”فها أحد املندوبني بأهنـا      بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة اليت وص       
 .“بلد عن التزامه مبنع نشوب الصراعات املسلحة

 :ومتخضت املناقشة عن االستنتاجات والتوصيات التالية 

يف وقــت وجــب اإلشــادة مبــسألة   • 
االنتقـــال مـــن حفـــظ الـــسالم إىل 
منع نشوب الـصراعات، ال جيـب       
أن ُيتخــذ ذلـــك عــذرا للتقـــاعس   
عــن اختــاذ إجــراءات حيثمــا كــان 

ة وينبغــي تــشجيعها ودعمهــا، لكــن    أساســي“ النظريــة”واألنــشطة . ذلــك ضــروريا 
ــضا لأل    ال ــدور األساســي أي ــهي عــن ال ــشطة جيــب أن ُتل ــة”ن ــل  “ العملي يف أمــاكن مث

 .ينبغي السماح بتكرارها فمأساة رواندا ال. دارفور

لــسد اهلــوة الفاصــلة بــني اخلطــب البالغيــة والواقــع وجلعــل األمــم املتحــدة ذات فعاليــة   • 
. ومصداقية أكرب، جيب أن تقترن ثقافة منـع نـشوب الـصراعات بثقافـة قوامهـا التنفيـذ                 

لنتحاب بدال من أن نتحـارب، لكـن حـني            
يلزم رد الفعل على صراع ما، فليكن لنـا رد        

 .فعل
 َدغلــس ِغبــُسن، عــضو يف اجلمعيــة الوطنيــة       

 جلنوب أفريقيا
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ومـا قـضية فلـسطني إال       . يـع قـرارات األمـم املتحـدة       ومن ضـمن معـاين ذلـك تنفيـذ مج         
 .فالعديد من قرارات جملس األمن بشأن هذا املوضوع مل ُتنفذ قط: مثال على ذلك

حني تصدر والية عن جملس األمن هبدف اختاذ إجـراء مـا، ميكـن اإلفـراج عـن املـوارد                      • 
لــس األمــن، لكــن العديــد مـن البلــدان متتنــع عــن عـرض قــضاياها علــى جم  . علـى الفــور 

ومعىن ذلك أنـه كـثريا مـا ال تـصدر واليـة رمسيـة عـن الـدول األعـضاء للقيـام بأنـشطة                  
الوساطة أو املساعي احلميدة، وبالتايل فإن قـدرة األمـم املتحـدة علـى التـدخل بـسرعة                  

ومــن املــأمول أن تؤيــد . يف حــاالت الــصراع ومــا بعــد انتــهاء الــصراع تكــون حمــدودة 
ني العـام القاضـية بتخـصيص نـسبة مئويـة قليلـة مـن ميزانيـة           الدول األعضاء توصية األم   

 .السنوية ألنشطة منع نشوب الصراعات حفظ السالم

لــن يــؤدي منــع نــشوب الــصراعات إىل إنقــاذ األرواح وتــوفري األمــوال فقــط، بــل           • 
وال بد من هنج شامل مرتبط بالتنميـة واحلـد مـن            . سيساعد على تعزيز اجلهود اإلمنائية    

وينبغــي متحــيص الــسياسات  . ل معاجلــة األســباب اجلذريــة للــصراعات الفقــر مــن أجــ 
املتعلقــة بالتجــارة واملعونــة اإلمنائيــة والبيئــة ملعرفــة كيفيــة تأثريهــا يف جمــال منــع نــشوب  

وهذه مهمـة ينبغـي أن تتوالهـا اللجـان الربملانيـة الدائمـة واالحتـاد الربملـاين              . الصراعات
 .الدويل

 منع نشوب الصراعات مسألة مراقبة الفـرع التنفيـذي للتـيقن            يتعدى دور الربملانيني يف    • 
ــذا الغــرض     ــة هل ــذ سياســات فعال ــه نفّ ــن أن ــي   . م ــصفتهم ممثل ــانيني، ب وباســتطاعة الربمل

الشعب، أن ينصتوا بصورة مباشرة ألصوات املتـضررين مـن الـصراع ويـؤدوا دورا يف             
اد الربملـاين الـدويل     ويـشكل االحتـ   . تشجيع احلوار البناء هبـدف حـل القـضايا األساسـية          

منتــدى هامــا لُيطلــع الربملــانيون بعــضهم الــبعض علــى فهــم مــشترك يف مــا يتعلــق مبنــع   
 .نشوب الصراعات وليعاجلوا مصادر الصراع احملتملة على الصعيد الدويل

يشكل االجتار باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وانتشار األسـلحة النوويـة عـاملني              • 
يف بث التوتر داخل الدول ويف ما بينـها، وينبغـي معاجلتـهما كجـزء               رئيسيني يسامهان   

وقـد قـدم االحتـاد      . ال يتجزأ من اجلهود املبذولة ملنع نـشوب الـصراعات وبنـاء الـسالم             
الربملاين الدويل مسامهات هامة على الواجهتني، حيث تناول مسألة األسـلحة الـصغرية            

 بعد املائـة ومـسألة األسـلحة النوويـة أثنـاء            واألسلحة اخلفيفة أثناء مجعيته الرابعة عشرة     
وينبغي للربملانيني أن يسعوا جاهدين من أجل حتقيـق         . مجعيته اخلامسة عشرة بعد املائة    

توافق دويل يف اآلراء بشأن عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة ومراقبـة األسـلحة الـصغرية                    
 العامــة لألمــم املتحــدة ومــا اعتمــاد اللجنــة األوىل التابعـة للجمعيــة . واألسـلحة اخلفيفــة 
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. مؤخرا لعدة قـرارات بـشأن هـذين املوضـوعني سـوى مؤشـر مـشجع يف هـذا الـصدد                   
ــة وضــع معاهــدة بــشأن جتــارة األســلحة       ــدء عملي ومــن املــأمول أن القــرار القاضــي بب

 .سيكلل بالنجاح من خالل وضع صك دويل ُملزم يف هذا اخلصوص

. ك املنظمـات اإلقليميـة يف جهـود بنـاء الـسالم           ال جمال إىل املبالغة يف تبيـان أمهيـة إشـرا           • 
وينبغي للمجتمع الدويل، مـن ضـمنه البنـك الـدويل واملـصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة، أن                   

فممـا ال شـك فيـه مـثال أن إحيـاء      . يقدم مزيـدا مـن الـدعم ألنـشطة التعـاون اإلقليمـي          
ــبحريات الكــربى سيــسهل بدرجــة أكــرب مهمــة     ــة اجلماعــة االقتــصادية لبلــدان ال  مراقب

والعوامـل األخـرى الـيت تـؤجج نـار          “ املاس امللطـخ بالـدماء    ”االجتار باألسلحة وجتارة    
 .الصراعات يف املنطقة

ــصراعات فقــط      •  ــارهن ضــحايا لل ــساء باعتب ــة  . مــن املهــم عــدم النظــر إىل الن فهــن مبثاب
دعامات ألسرهن وجمتمعاهتن يف حاالت الصراع وينبغي االعتـراف بـدورهن القيـادي             

. مليات السالم وكذا باملـسامهة الفريـدة الـيت ميكـن أن يقدمنـها كبانيـات للـسالم       يف ع 
وينبغي أن تقوم األمم املتحـدة والـدول األعـضاء فيهـا علـى حـد سـواء بــاملزيد لتنفيـذ                      

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملس األمن 

، يف حاالت اإلساءات اليت ارتكبها أفراد حفظ السالم املـدنيون ضـد الـسكان احمللـيني                • 
فإن األمم املتحدة متارس سياسة عدم التسامح إطالقا، لكن حـني يكـون جنـود حفـظ             
السالم ضـالعني فيهـا، جيـب لـنظم العدالـة يف البلـدان املـسامهة بقـوات أن تقـوم بـدور                       

ويـتعني علـى الربملانـات وضـع سياسـات وقواعـد لـضمان تقـدمي                . رائد يف هـذا الـشأن     
 .مرتكيب تلك اإلساءات إىل العدالة

علــى حنــو مماثــل، تــشجع األمــم املتحــدة إشــراك املــرأة يف جمــال حفــظ الــسالم، لكــن      • 
. القرارات املتعلقة بتكوين قوات حفظ السالم ملقاة يف هناية األمر علـى عـاتق البلـدان       

وينبغــي للربملــانيني أن يــسعوا للتــأثري يف النــسبة املئويــة للنــساء اجملنــدات ضــمن األفــراد   
وينبغــي للربملانيــات أن يكــن . م يف عمليــات حفــظ الــسالمالــذين ســامهت هبــم بلــداهن 

يقظات بصفة خاصـة حـني اإلشـراف علـى املـسائل اجلنـسانية يف جمـايل حفـظ الـسالم                
 .وبناء السالم

فـإذا تعلّـم التالميـذ قـيم الـسالم منـذ            . لرمبا التعليم أجنع وسيلة ملنع نـشوب الـصراعات         • 
 .لبشرية قدرا كبريا من املعاناةطفولتهم املبكرة، لكان باإلمكان جتنيب ا
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  التحديات والتوقعات– لبناء السالماجلديدة جلنة األمم املتحدة  :ةالثانياجللسة   

إيدجي، رئيس اجلمعيـة الوطنيـة لبـنن؛ واألونرابـل          . أ.  األونرابل كوالوويل  :احملاورون 
ة الـسيد إمساعيــل  ، عـضو يف الربملــان األورويب؛ وسـعاد  )أملانيـا (ألكـسندر غـراف المبــسدورف   

 لـدى األمـم املتحــدة ورئـيس جلنـة بنــاء     املمثـل الـدائم ألنغــوال  ، )أنغــوال(أبـراو غاسـبار مـارتيرت    
 السالم

تواصــلت خــالل هــذه اجللــسة مناقــشة دور األمــم املتحــدة والربملانـــات يف جمــايل منــع    
تركـزت بـاألخص علـى جلنـة بنـاء الـسالم الـيت أُنـشئت يف                 نشوب الصراعات وبنـاء الـسالم، و      

. ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
ــن    ــدجي عـ ــسيد إيـ ــدث الـ وحتـ
ــشطتها يف    ــة وأنــ ــة اللجنــ واليــ
اإلطار األعـم للتغـيري املؤسـسي       
داخـــل األمـــم املتحـــدة، ُمـــربزاً  
ــود   ــانيني يف جهــــــ دور الربملــــــ
الوســــــاطة الراميــــــة إىل منــــــع 

ــادة   ــسلحة ويف إع ــصراعات امل ــشوب ال ــهاء      ن ــد انت ــا بع ــن يف حــاالت م ــسالم واألم  إحــالل ال
وعرض السيد مارتيرت آخر املستجدات عن حالـة أنـشطة اللجنـة بعـد إنـشائها وعقـد                  . الصراع

وبــّين الــسيد المبــسدورف بعــض    . اجتمــاعني خمصــصني لبلــدين مهــا بورونــدي وســرياليون     
. رويب عـن خمتلـف أوجـه عملـها        التوقعات املنتظرة من جلنة بناء السالم وقـدم آراء الربملـان األو           

 .ويرد أدناه موجز بأهم النقاط اليت تضمنتها مالحظات احملاورون

وُيعترب إنشاء جلنة بناء السالم ومكتب دعم بناء الـسالم وإنـشاء صـندوق بنـاء الـسالم                   
خطوة هامة إىل األمام يف إطار تنفيذ اإلصالحات املؤسسية الالزمة لتمكني األمم املتحـدة مـن                

، وخاصـة ضـرورة   ٢٠٠٥ االحتياجات احملددة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام        تلبية
هنج منسق ومتسق ومتكامل لبناء الـسالم واملـصاحلة يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـصراع        ”اتباع  

ــة       ــة لتلبيـ ــسية مكرسـ ــة مؤسـ ــة إىل آليـ ـــرار باحلاجـ ــع اإلقـ ــستدام، مـ ــق الـــسالم املـ هبـــدف حتقيـ
خلاصة للبلدان اخلارجة من الـصراع حتقيقـا لالنتعـاش وإعـادة اإلدمـاج والـتعمري،               االحتياجات ا 

وهلذا، فقـد اختـذت األمـم املتحـدة إجـراءات           . “وملساعدهتا على إرساء أسس التنمية املستدامة     
حامسة باجتاه توزيع متكافئ للمسؤوليات يف ما بـني البلـدان يف جمـاالت تعزيـز الـسالم واألمـن                    

واملهمة اآلن هي ضمان عمل هـذه       . يز حقوق اإلنسان وحتقيق التنمية املستدامة     الدوليني، وتعز 
ويتعني باخلـصوص تـوفري األمـوال الكافيـة ألنـشطة جلنـة بنـاء               . اهليئات اجلديدة على أفضل حنو    

املقاتل الذي مت تـسرحيه وال أمـل لـه يف البقـاء علـى                 
قيــد احليــاة ويف تلبيــة احتياجاتــه األساســية لــن يرغــب  

ــح   ــى األرجـ ــه علـ ــن بندقيتـ ــي عـ ــراز  يف التخلـ ــن طـ  مـ
فهــو سيــشعر أنــه جمــٌرب علــى االحتفــاظ . وفكالشــينك
ومواصلة القتال، مما سيؤجج من نـار احلـرب         بسالحه  

 .ويزيد من انعدام األمن
 كوالوويل إيدجي، رئيس اجلمعية الوطنية لبنن   
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وال بـد أيـضا مـن تـوفري األمـوال لـربامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف                        . السالم
 .الصراع إذا أُريد تسريح املقاتلني السابقني بنجاح واستتباب السالمالبلدان اخلارجة من 

ــدة      ــة جي ــدأ بداي ــد ب ــة ق ــدو أن عمــل اللجن ــشائها يف  . ويب ــران٢٣فبعــد إن ــه / حزي يوني
، ُعقــد اجتماعــان خمصــصان لبلــدين حمــددين مهــا بورونــدي وســرياليون، واخــتريت         ٢٠٠٦

 وهو أن تبدأ عملـها      -للجنة اجلديدة   وهكذا يكون أحد التوقعات من ا     . جماالت تدخل حمددة  
 . قد حتقق-يف أقرب وقت ممكن 

وطُلب إىل حكوميت بوروندي وسرياليون وضع استراتيجيات وخطط ملعاجلة مـسائل            
وسـتقوم احلكومتـان املعنيتـان هبـذه املهمـة      . بناء السالم احليويـة الـيت ُحـددت أثنـاء االجتمـاعني      

 القطـري، ممـا يعكـس التركيـز علـى مـسألة أن تتـوىل        مبساعدة من األمـم املتحـدة علـى الـصعيد         
وســتكون اخلطــوة املقبلــة نقــل . البلــدان األمــور بنفــسها، وهــذا مبــدأ تــوجيهي ألعمــال اللجنــة

وهلـذه الغايـة، تعمـل احلكومـة والفريـق القطـري           . العمل املركزي لبناء السالم إىل أرض امليدان      
تب دعم بناء السالم، لتقليص عدد اجملـاالت        لألمم املتحدة يف كل بلد منهما، مبساعدة من مك        

 . اليت يتعني على جلنة بناء السالم واجملتمع الدويل أن يتخذا إجراءات حمددة بشأهنااملختارة

وحتتاج اللجنة إىل موارد كافية للتغلب على التحدي املتمثل يف بناء الـسالم علـى حنـو                  
 مليـون  ١٤٠وقد بلغـت األمـوال املخصـصة لـصندوق بنـاء الـسالم حـىت اآلن مـا ينـاهز           .فعال
، وهــو جهــد مــشكور، غــري أن هــذا املبلــغ غــري كــاف   مــن دوالرات الواليــات املتحــدةدوالر

وحتتــاج اللجنــة أيــضا إىل  .بالقيــاس إىل االحتياجــات العاجلــة يف البلــدان اخلارجــة مــن صــراع 
وينبغـي وضـع اللمـسات األخـرية      .فر له عدد كاف من املـوظفني مكتب لدعم بناء السالم يتوا

يف أقرب وقـت ممكـن علـى الترتيبـات املتعلقـة بتزويـد املكتـب بـاملوظفني وهتيئـة ظـروف عمـل                     
  .مناسبة لتمكني اللجنة من االستجابة للطلبات املتزايدة لتحقيق النتائج مع تقدم عملها

م يف هــذا الــصدد أن تنتــهج هنجــا واســع  ومــن اآلمــال املعقــودة علــى جلنــة بنــاء الــسال  
وينتظـر منـها أيـضا أن     .جيمع مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبـا فيهـا اجملتمـع املـدين    النطاق 

تقــدم املــشورة االســتراتيجية لكــن مــع جتنــب اإلدارة التفــصيلية وتــرك التنــسيق علــى مــستوى     
 أن تقوم جلنة بناء السالم بتيـسري تنـسيق   غري أنه ينبغي .العمليات إىل العناصر الفاعلة يف امليدان

؛ وهــذا أمــر حيــصل ةاألنــشطة الــيت يــضطلع هبــا خمتلــف األطــراف الفاعلــة علــى مــستوى الربجمــ 
بالفعل كما يف حالة االحتاد األورويب واململكة املتحدة، على سبيل املثال، ومها أكرب املـسامهني              

وهـذه   . تستخدم اللجنة مواردهـا بكفـاءة  ومن املتوقع أيضا أن .يف جهود اإلنعاش يف سرياليون
مسألة هتم الربملانيني بوجه خاص ألن معظم التمويل املرصود ألنشطة اللجنة سيأيت مـن دافعـي            

  .ه يف بلد كل،الضرائب
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وفيما يتعلق بالتطلعات احملددة للربملـان األورويب، فهـو مهيـأ لـدعم التـدابري الراميـة إىل                   
يادة القـانون علـى الـصعيد الـوطين وتـشجيع احلكـم الـدميقراطي               حتقيق مجلة أمور منها تعزيز س     

 هيب أنـ وويعتقـد الربملـان األور   .واهلياكل القائمة على املشاركة والتعدديـة يف اخلريطـة الـسياسية   
من املهم جدا أن يؤخذ البعد اإلقليمي لعدم االستقرار دائمـا يف االعتبـار، ألن عـدم االسـتقرار      

كمـا أن املـسائل اجلنـسانية املثـارة يف إطـار       . يؤثر على املنطقة برمتهايف بلد واحد يف منطقة ما
ويف رأي الربملـان أن مـن اجملـاالت الـيت ميكـن أن       .بنـاء الـسالم جيـب أيـضا وضـعها يف االعتبـار      
 لتطبيـق هنـج     ةجمـ  اجلهـات املاحنـة علـى مـستوى الرب         تسهم فيها اللجنة إسهاما قيما التنـسيق بـني        

. الـسياسية الـيت ينطـوي عليهـا بنـاء الـسالم       - تعامل مع املـسائل االقتـصادية  متعدد األبعاد يف ال   
وإذا حتققــت هــذه التوقعــات، فمــن املــرجح أن يــأذن الربملــان األورويب بتمويــل األنــشطة الــيت    

 املوافقـة علـى   نفـسه مـضطر إىل  غـري أن الربملـان األورويب سـيجد     .تضطلع هبا جلنة بنـاء الـسالم  
 اللجنـة التنظيميـة للجنـة       ا يف عـضو لـيس   لسالم طاملـا أن االحتـاد األورويب        التربع لصندوق بناء ا   

 .بناء السالم

 تــضطلع بــدور هــام يف مجيــع منــاحي احليــاة،  ، باعتبارهــا صــوت الــشعب،فالربملانــات 
وتـضطلع الربملانـات والربملـانيون بـدور أساسـي يف       .يف ذلك العمل املنوط بلجنة بناء السالم مبا

وميكـن أيـضا أن تـشكل مـصدرا مهمـا لـدعم        .م واألمن يف أعقاب الصراع السال إحاللةإعاد
وميكـن   .جهود الوساطة والتوفيق الرامية إىل منع اندالع الصراعات املسلحة أو االرتكاس فيها

 جعل املنظمة أقـل تـأثرا حبـاالت        يفأن يساعد توثيق التعاون بني األمم املتحدة وبرملانات العامل          
وميكن أن تثبـت فائـدة هـذا التعـاون علـى حنـو خـاص يف         .يف الغالب عملهاالطوارئ اليت تعيق 

  .جمال منع الصراعات وبناء السالم

عــرب عــن ني الــذي تــال ذلــك، أُي والربملــاناحملــاورينوأثنــاء تبــادل وجهــات النظــر بــني  
 الترحيب بإنـشاء جلنـة بنـاء الـسالم باعتبـاره أحـد أهـم التطـورات اهلامـة الـيت شـهدهتا منظومـة                        
األمم املتحدة يف تارخيهـا احلـديث، رغـم أن بعـض املـتكلمني أعربـوا عـن حتفظـاهتم علـى عـدم                
وجود متثيل أوسع نطاقا يف جلنتها التنظيمية وعلى تأثري جملس األمن علـى عمـل اللجنـة، الـذي           

وشدد املشاركون على ضرورة توفري متويـل كـاف لعمـل     .وصفه أحد املمثلني بأنه تأثري مفرط
واعتـرب تزويـد مكتـب دعـم بنـاء الـسالم        .ن طريق تقدمي تربعات لصندوق بناء السالماللجنة ع

وأشـار خمتلـف املمـثلني إىل التربعـات الـيت قدمتـها        .بعدد كاف من املوظفني أيضا أمرا أساسـيا 
وسلط عدة ممثلني الضوء أيضا على املبادرات الوطنية واإلقليميـة   .بلداهنم لصندوق بناء السالم

 املتصلة بالسالم اليت شاركت فيها بلـداهنم، وال سـيما مبـادرة حتـالف احلـضارات الـيت                   والعاملية
 بـدأه  يف رعايتها تركيـا وإسـبانيا مـع األمـني العـام لألمـم املتحـدة، ومـشروع جتـرييب                      تتشارك

  .ن آسيوية أخرى هبدف تدريب املوظفني على مشاريع بناء السالمااليابان إىل جانب بلد



A/61/703  
 

07-21368 15 
 

  :الستنتاجات والتوصيات التاليةومتخض ذلك عن ا 

ل بيفـال سـ   .ال ميكن للجنة بناء السالم إال أن تـسهل حتقيـق الـسالم وال تـستطيع بنـاءه      • 
 اللجنـة مبثابـة   كـون وينبغـي أن ت  .إىل حتقيق السالم إال على يد األطراف الفاعلـة احملليـة  

رمبـا حتـدث   و .ويلمنتدى للحوار والتعاون بني األطـراف الفاعلـة الوطنيـة واجملتمـع الـد     
وينبغـي   .اللجنة أكرب األثر باعتبارها هيئة تنـسيق تقـوم بتعبئـة املـوارد الوطنيـة والدوليـة      

أن تــساعد اللجنــة علــى حتقيــق تــزامن خطــط اجلهــات املتعــددة األطــراف الوطنيــة          
ــا          ــصراع أولوياهتـ ــن الـ ــارج مـ ــد اخلـ ــة البلـ ــدد حكومـ ــد أن حتـ ــة بعـ ــة املعنيـ واإلقليميـ

ــة    .تعلقــة ببنــاء الــسالم واســتراتيجياهتا امل وهــذا ســيجعل بــرامج كــل منــها أكثــر فعالي
وكفاءة ويساعد على جتنب ازدواجية اجلهـود وتفـادي تركيـز االهتمـام يف غـري حملـه،                  

 .أي على اجملاالت اليت تتعارض مع أولويات احلكومة

عـودة  ومن األمور الرئيسية األخرى اليت ينبغـي أن تركـز عليهـا اللجنـة احليلولـة دون ال             • 
وهذا جمال ميكن أن تـضطلع فيـه اللجنـة بـدور      .ع يف اجملتمعات اخلارجة منهاإىل الصر
. ومتثـل عمليـة إعـداد الدسـتور جانبـا مهمـا يف جهـود منـع العـودة إىل العنـف           .طليعي

وجيـب أن تكـون عمليـة     .والواقع أن العملية ال تقل أمهية عن حمتوى الدسـتور اجلديـد  
  .تمعشاملة تضم مجيع أطراف اجمل

إعــادة بنــاء جمتمــع خــارج مــن الــصراع معناهــا إعــادة بنــاء املؤســسات الــيت ميكــن أن و • 
 ال حمالـة يف  حيـدث  وهـو مـا   - العنفعن  بعيداتتوسط لتسوية الصراع بطريقة سلمية   

 .وللربملانات دور أساسي تضطلع به يف هذا الصدد .أي عملية تغيري

دميقراطيــة لاملركزيــة لؤســسة ثــل املميفالربملــان  • 
ــن    ــال مــ ــة لالنتقــ ــرورة مطلقــ ــوده ضــ ووجــ

تكفـل الربملانـات     .الصراع املسلح إىل السالم   
جعـــل عمليـــات صـــنع القـــرار شـــاملة وممثلـــة 
جلميــع املــصاحل يف اجملتمــع، وال ســيما مــصاحل 

. وحقوق النساء واألقليات والفئات الـضعيفة     
وتقوم الربملانات بدور محـاة حقـوق اإلنـسان         

الـوطين واملـصاحلة الوطنيـة      وتساهم يف احلوار    
 .على مجيع املستويات

أن اإلســهام احليــوي للربملانــات يف بنــاء الــسالم غــري مفهــوم مبــا فيــه    وممــا يؤســف لــه   • 
ــسالم هــو احملــاور        ــاء ال ــات بن ــزال الفــرع التنفيــذي يف كــثري مــن عملي ــة، وال ي الكفاي

 حمـــور الربملـــان املنتخـــب دميقراطيـــا     يـــشكل
إرســاء الدميقراطيــة وبنــاء الــسالم يف أي جهــود 
 ةوينبغــي أن يكــون إنــشاء ودعــم مجعيــ  . جمتمــع

يــــات وطنيــــة متثيليــــة جيــــدة األداء مــــن األولو
الرئيسية جلميع البلدان، وال سيما البلدان الـيت        

ونتوقـع أن تقـدم .  بعـد الـصراع    امتر حبـاالت مـ    
ــذه      ــدعم  هلـ ــشجيع والـ ــسالم التـ ــاء الـ ــة بنـ جلنـ

 .العمليات
ــة يف ، عــضو فالرســنسالــسيد فــني مــارتن   اجلمعي
 الوطنية يف النرويج
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يف الــة التــوازن ومــن الــضروري إجيــاد ثقافــة برملانيــة وكف  .الوحيــد للمجتمــع الــدويل 
 التنفيذي والتـشريعي للحكومـة، وهـو تـوازن ال سـبيل إىل حتقيـق                فرعني ال السلطة بني 

وينبغـي أن تقـدم جلنـة بنـاء الـسالم واجملتمـع الـدويل ككـل الـدعم           .سـالم دائـم بدونـه   
القوي لتثبيت شكل ما من أشـكال التمثيـل الربملـاين يف مجيـع اجملتمعـات اخلارجـة مـن                    

ديهي أن لالحتاد الربملاين الدويل دورا حامسا يضطلع به يف دعم عمـل  ومن الب .الصراع
  .اللجنة يف هذا اجملال

وتتسم املصاحلة االجتماعية وإعادة إدماج املقاتلني الـسابقني يف اجملتمـع بأمهيـة حامسـة            • 
ــسالم   ــاء ال ــة لبن ــاتلني     .لنجــاح أي عملي ــدة املق ــارات التوظيــف لفائ ــوفري خي وجيــب ت

ضــع بــرامج لوقــف التــداول غــري املــشروع لألســلحة الــصغرية واألســلحة  الــسابقني وو
فاملــصاحلة  .وتــضطلع الربملانــات والربملــانيني بــدور هــام يف هــذا اجملــال أيــضا  .اخلفيفــة

 .االجتماعية تتطلب احلوار، والربملانيون متخصصون يف احلوار

 فـإن إنـشاء     ،ومن ثَـمّ  . يوال غىن عن حتسني التفاهم بني الثقافات لتحقيق الوئام العامل           • 
ــات        ــني اجملتمع ــات ب ــن أجــل مكافحــة التطــرف وحتــسني العالق حتــالف احلــضارات م
اإلســالمية واجملتمعــات الغربيــة تطــور جــدير بالترحيــب ويــستحق الــدعم علــى نطــاق    

  .واسع

 فرصــةٌ مثاليــة إلدراج البعــد ، باعتبارهــا هيئــةً حديثــة النــشأة ،وأمــام جلنــة بنــاء الــسالم  • 
ــسا ــها وعملــ اجلن ــة هاين يف واليت ــذ البداي ــرار جملــس األمــن     . من ــع ق ــشيا م  ١٣٢٥ومت

ــاء       )٢٠٠٠( ــة بن ــع جوانــب عملي ــساء يف مجي ــة إىل إشــراك الن ــسعى اللجن ينبغــي أن ت
  .السالم

وينبغي أن تويل اللجنة االهتمام الواجب أيـضا لألبعـاد اإلقليميـة ودون اإلقليميـة لبنـاء                 • 
املنظمات اإلقليمية يف ما تبذله من جهود لبنـاء الـسالم     السالم، مع احلرص على تعزيز      

ــن خــربة    ــديها م ــا ل ــاون     . واالســتفادة مم ــل رابطــة التع وميكــن أن تكــون منظمــات مث
 .االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ وجملس أوروبا شريكة قيمة يف عمل اللجنة

يط الـضوء علـى     ورمبا ميكن إنشاء فريق رفيـع املـستوى داخـل جلنـة بنـاء الـسالم لتـسل                   • 
عملها واملساعدة يف تعزيز الدعم املقدم لألمـني العـام املنتخـب لألمـم املتحـدة، الـسيد                  

 . مون-بان كي 

وجيب أن يشكل بناء السالم أحد حمـاور االهتمـام الرئيـسية لألمـم املتحـدة كمؤسـسة         • 
مـم  عاملية، ولكن جيب أن يكون أيضا حمط اهتمام كل دولة من الدول األعضاء يف األ              

 حتمـــل مـــسؤولية بنـــاء الـــسالم وال ميكـــن أن ُيطلـــب مـــن األمـــم املتحـــدة  .املتحـــدة
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تواصل فرادى الدول األعضاء انتهاك مبادئ السالم والتفاوض الـيت تقـوم عليهـا               بينما
 .املنظمة

وجيب أالَّ تتقاعس الدول األعضاء عن دعم عمليـات بنـاء الـسالم يف املنـاطق احملفوفـة                   • 
ــسياسية   باملخــاطر جملــرد أهنــ   ــة ال ــن الوجه ــشعبية م ــتقرار  . ا ال حتظــى بال ــق االس فتحقي

 األمــن اإلقليمــي حــاللوالــتعمري يف منــاطق مثــل جنــوب أفغانــستان أمــران أساســيان إل
ويـشكل منـع نـشوب الـصراعات وبنـاء الـسالم عنـصران يف عمليـة واحـدة،           .والعاملي

وينبغـي أن ينقـل    . مراحلهاويتطلب حتقيق النجاح يف هناية هذه العملية التزاما يف مجيع
أعضاء االحتاد الربملاين الـدويل هـذه الرسـالة املهمـة إىل جمـالس الربملانـات الـيت ينتـسب                    

 .إليها كل منهم

 أداتـان أساسـيتان يف بنـاء الـسالم ومنـع            ‐ احلكم الرشيد وحماربة الفـساد     :ة الثالثلسةاجل
 الصراعاتنشوب 

 
، )كنـدا  (زجـون ويليـام  . األونروبـل سياس، املكسيك؛ ، روساريو غرين ماالسيناتور :احملاورون

ــة للربملــانيني مــن أجــل مكافحــة الفــساد؛ ا      لربوفــسورعــضو يف الربملــان ورئــيس املنظمــة العاملي
 فـرع الواليـات     - ، عضو يف جملس منظمة الشفافية الدوليـة       )جامعة يال (سوزان روز أكريمان    

ة بيبــا نــوريس، مــديرة فريــق احلكــم     ؛ والــسيدTransparency International USAاملتحــدة 
يتـا، نائـب   و ألفارينغا أرغ األونروبل روالندو الدميقراطي التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ و      

 .رئيس اجلمعية التشريعية للسلفادور
 

تناولت هذه اجللسة خمتلف اجلوانب املتعلقة باحلكم الرشـيد والفـساد وعالقتـهما مبنـع                
يتـا  ووتبادلـت الـسيدة غـرين ماسـياس والـسيد ألفارينغـا أرغ         . ء الـسالم  الـصراعات وبنـا   نشوب  

وحتـدثت الـسيدة روز   . بعض الدروس املستخلصة من جتربة بلديهما يف جمـال مكافحـة الفـساد         
 على الدور املنوط بالربملانـات يف       زوركز السيد وليام  . أكريمان عن العالقة بني الفساد والعنف     

 فاقترحـت بعـض   ،أمـا الـسيدة نـوريس   . لة والـشفافية يف احلكـم  مكافحة الفـساد وتعزيـز املـساء    
. اخلطــوات العمليــة الــيت ميكــن اختاذهــا لتعزيــز احلكــم الــدميقراطي وتقليــل الــصراعات والفــساد

 .ويرد أدناه موجز ملالحظات احملاورين

إن الفساد لـيس سـيئا مـن الناحيـة األخالقيـة فحـسب، بـل يـستنفد أيـضا املـوارد وقـد                    
فالفساد حيجب أمواال ُيحتاج إليها يف تنفيـذ الـربامج اإلمنائيـة     .لعنف واالضطراباتيفضي إىل ا
. لفقر وغريه من املشاكل االجتماعيـة الـيت هـي أصـل كـثري مـن الـصراعات                 لتصدي ل املصممة ل 

وميكن أن يشكل أيضا هتديدا للدميقراطية ألن السكان الذين ضاقوا ذرعا بالفـساد يف صـفوف               
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وعنـدما تتـداخل الدميقراطيـة     . حكومة استبدادية عن طريق عملية دميقراطية قد ينتخبونمقادهت
غـري   .مع استشراء الفساد فإن االنتخابات نفـسها ميكـن أن تفـضي إىل ظهـور الفـساد والعنـف      

فالفساد يف الدول الـيت تـضعف فيهـا املؤسـسات قـد يكـون             . أن الفساد ال يقترن دائما بالعنف     
ومـن مث قـد يبـدو أن نظامـا مـا يـؤدي              . ظام ويعصم مـن العنـف     هو الذي حيافظ على وحدة الن     

  .  وظيفته جيدا نظرا لقلة العنف، غري أن هذا ال يعين بالضرورة أن هناك حكما رشيدا

واألمر األساسي لقيام احلكم الرشيد هو كفالـة املـساءلة الـيت ميكـن تعريفهـا بأهنـا قـوة            
ــر ويتــصرف بطريقــة معينــة       ــة عــن إرادة الــشخص جتعلــه يفك وهــذه القــوة يف ظــل    .خارج

يطالـب بـه الـشعب وعنـدما      شـيد عنـدما  وسـيطبق القـادة احلكـم الر    .الدميقراطية هـم النـاخبون  
ويف  .يعرفــون أهنــم ســيدفعون الــثمن إذا قــصروا يف ذلــك

 مـع  فـإن الـشعب لـن يتـسامح        ،حال إقامة احلكم الرشيد   
ســيطالب و .هــــد قادتــــة علــى يــــوال الدولــــب أمــــهن

زاهة واالســـتقامة يف ـوالنـــ ب بـــااللتزام بـــاألخالقــالـــشع
ى عاتق الربملانـات    وتقع عل .  وسيحصل على ذلك   احلكم

باعتبارهــا املؤســسة املعــربة عــن صــوت النــاس مــسؤوليةُ   
غـري أن الربملـانيني يف كـثري مـن األحيـان مـشاركون طواعيـةً يف التـآمر مـع                     . مساءلة حكوماهتم 

ن متامـا بالـسماح للحكومـة بنـهب أمـوال البلـد مـا دامـوا حيـصلون علـى             واحلكومات ومسرور 
  .نصيبهم

 الراميــة إىل تعزيــز قــدرة الربملانــات علــى ممارســة الرقابــة علــى اتيوتــشمل االســتراتيج 
 وإعـادة تعريـف احلـصانة       ألعـضاء الربملانـات   الفساد ومكافحتـه وضـع مدونـة لقواعـد الـسلوك            

تـنم عـن   الربملانية لوضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب بالنـسبة للربملـانيني املتـورطني يف ممارسـات                 
ملـانيني املـستعدين للوقـوف دفاعـا عـن الرتاهـة واالسـتقامة              ؛ وتقدمي الدعم من األقران للرب     فساد

وسيادة القانون؛ وتثقيف أعضاء الربملان وتدريبهم على كيفية أداء وظيفة الرقابـة املنوطـة هبـم؛                
وإقناع الوكـاالت املاحنـة علـى تقـدمي التقـارير مباشـرة للربملـان عـن األمـوال املقدمـة للحكومـة                       

 مـن   ة ومتحرر ةإعالم مستقل وسائط   فإن وجود    ،وة على ذلك  وعال. ووجوه اإلنفاق املقصودة  
أمــر ذو أمهيــة عليهــا  أيــدي قلــة مــن املؤســسات اخلاصــة ســيطرةرقابــة احلكومــة وكــذلك مــن 

 . حامسة لفضح الفساد 

 إن أجنــع وســيلة لتقليــل احتمــايل حــدوث الفــساد  ،ويف البلــدان اخلارجــة مــن الــصراع 
 .نص على تقاسم السلطة علـى كافـة املـستويات   ونشوب مزيد من الصراع هي وضع دستور ي     

وهذا النظام يوفر أفضل ضوابط وموازين لكفالة املـساءلة وتقليـل حـاالت سـوء التـصرف مـن                   

إذا طبــق احلكــم الرشــيد، فــإن القــادة  
ــدل     ــاهتم ب ــاء جمتمع ــى بن ســيعملون عل

 إثراء حساباهتم املصرفية السرية
ــدا،    ــاين، كن ــام، عــضو برمل  جــون ولي

املنظمة العامليـة للربملـانيني مـن أجـل          رئيس
 مكافحة الفساد
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ويتـسم حتقيـق الالمركزيـة بأمهيـة أساسـية أيـضا يف        .جانب املسؤلني وزيادة الشفافية يف احلكم
  . احمللينيينياسيهذا الصدد ألن اجملموعات احمللية أقدر على مساءلة الس

والفساد موجود إىل حـد مـا يف مجيـع البلـدان، مبـا يف ذلـك يف البلـدان املتقدمـة النمـو                         
غـري أن هنـاك    .وهـو ظـاهرة معقـدة ال يوجـد هلـا حـل عـاملي        .والبلدان النامية علـى حـد سـواء   

طق تــدابري معينــة أثبتــت فعاليتــها يف استئــصال شــأفة الفــساد يف الــسلفادور واملكــسيك ويف منــا
وتفاديا إلطالق العنان لرد فعل عنيف يف املناطق اليت ضـرب فيهـا الفـساد أطنابـه، مـن       .أخرى

األفضل البدء خبطـوات صـغرية وبـسيطة بـدل حماولـة إدخـال إصـالحات جارفـة هبـدف حتقيـق                      
ومن التدابري الفعالة ملكافحة الفساد إنـشاء هيئـات مـستقلة     .بعض االنتصارات املبكرة والبارزة

نشطة القطاع العام ووضـع ضـوابط لتقـدمي العطـاءات املتعلقـة باألشـغال العامـة، وسـن                   لرصد أ 
تــشريعات متعلقــة مبكافحــة حمابــاة األقــارب وغريهــا مــن ضــروب الفــساد، وإضــفاء مزيــد مــن  
الــشفافية علــى التوظيــف يف اخلدمــة العامــة، وزيــادة فــرص حــصول املــواطنني علــى املعلومــات  

 .التساهل بتاتا مع الفساداحلكومية وتشجيع ثقافة عدم 

ميكــن للمنظمــات الدوليــة، مثــل األمــم املتحــدة، أن تقــدم املــساعدة إىل البلــدان مــن   و 
ــسلطة؛        ــدفعهم إىل التخلــي عــن ال ــضالعني يف الفــساد ل ــادة ال ــى الق خــالل ممارســة ضــغوط عل

وتقـدمي  بعـد الـصراع؛    حـاالت مـا  واملساعدة يف إعادة إدمـاج املقـاتلني الـسابقني يف اجملتمـع يف      
، وغـري ذلـك مـن تـدابري        داخليــة  البلـدان علـى وضـع نظـم رقابـة ماليـة           عاونــة   املساعدة التقنية مل  

مكافحة الفساد؛ ورصد وتقييم مبادرات مكافحة الفساد اليت يتم اختاذها يف مجيع أحنـاء العـامل                
 .حىت يتسىن حتديد أفضل املمارسات

يــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،  يه التــصديق علــى اتفاقـويف الوقــت الــذي يعتــرب فــ 
يكفــي، يف حــد       ال هـوغريها من االتفاقات الدوليـة ملكافحـة الفـساد، أمـرا جـديرا بالثنـاء، فإنـ                

د أن ـبـ  ات ذات فعاليـة، ال يـ ولكـي تكـون هـذه االتفاق   . ، لـضمان تـدين ممارسـات الفـساد        ذاتـه
جيــب إنفـاذ    فـساد أمـرا كافيـا؛ إذ        يعد سن تشريعات قويـة ملكافحـة ال        وباملثل، ال . يتم تطبيقها 

سلطـــة قــضائيـة قويـــة ومــستقلـة وحتقيقــا هلــذه الغايــة، يعتــرب وجــود  . متــسقةبــصـورة القــوانني 
 .مسألة ذات أمهية أساسية

تبذلــه بلــداهنم مــن جهــود  ن متكلمــون عديــدون مــاـّيـــويف املناقــشة الــيت تلــت ذلــك، ب 
 متكلمــون عديــدون أيــضا قيــام بلــداهنم  وذكــر. ملكافحــة الفــساد وغــسل األمــوال واإلرهــاب 

خـرى  األقليميـة   اإلتفاقيـات   األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، وخمتلـف اال         بالتصديق على اتفاقية    
ــدم . ملكافحــة الفــساد  ـــن  وتق ــا ظــاهرة     أحـــد املمثلي ــا أن الفــساد هــو دوم بوجهــة نظــر مفاده

ريين إىل أن الفـساد     وأعـرب آخـرون عـن اخـتالفهم مـع وجهـة النظـر املـذكورة، مـش                 . سياسية



A/61/703

 

20 07-21368 
 

وأعـرب بعـض املمـثلني عـن شـعورهم بـأن إمكانيـة ممارسـة                . أيضا يف القطـاع اخلـاص     موجـود  
الفساد مسألة تكمن يف جوهر الطبيعة البشرية نفـسها، ويفـسر ذلـك سـبب حـدوثها يف مجيـع                    

 أن مكافحـة  عبـَّــر اجلميـع عـن اتفـاقهم علــى           و. البلدان، وأهنا قد وجدت طوال حقب التاريخ      
االتفـاق أيـضا    جــرى   و. الفساد متثل التزاما طويل األمد يتطلب وجود إرادة سياسـية مـستدامة           

. ض ســيادة القــانون، ويهــدد الدميقراطيــة ويقــف عائقــا يف وجــه التنميــة  أن الفــساد يقــوِّعلـــى 
اخلـربات والـدروس املـستفادة مـن        بــادل   ينطـوي عليـه ت     وكان هناك توافق آراء أيضا بـشأن مـا        

سـيما بـني صـفوف البلـدان ذات املـستويات املتـشاهبة           وض املعركة ضـد الفـساد، ال      قيمة يف خ  
تــشكل صارمـــة جــزاءات ووشــدد ممثلــون عديــدون علــى ضــرورة وجــود قــوانني  . مــن التنميــة

وســائل فعالــة لــردع الفــساد، كمــا ُشــدد علــى أمهيــة البالغــات الــصحفية املــستقلة يف كــشف   
 .إلـى العدالةاملرتكبني الـة إح واملساعدة على ضمان ،حاالت الفساد

 :وأُثريت النقاط األخرى التالية 

يتمتعـون   د إال يف ظـل نظـام دميقراطـي ألن أفـراد الـشعب ال       ـاال ميكن مكافحة الفـس    و • 
الفــساد مــن مناصــبهم إال يف ظــل نظــام  الــسياسيـني الــذين ميارســون بــصالحية تنحيــة 

والـصحافة  الضوابـط واملوازين،    و ،ية ويف اجملتمع الدميقراطي، تشكل التعدد     .دميقراطي
 .مكافحة الفسادجمال احلرة، األسلحة الرئيسية يف 

ــة، يت   علــى غــرار مــا و •  ــاء الــسالم احلقيقي ــه احلــال يف عمليــات بن النجــاح يف وقـــف علي
 .ألطراف الفاعلة احملليةقـادة ااستئصال الفساد على 

تأخــذ زمــام القيــادة يف ضــمان تــوفر وباملثــل، يــتعني علــى األطــراف الفاعلــة احملليــة أن  • 
مراعـــاة  مــع ،“احلكــم الــسليم”الــيت تــشكل لعناصـــر ويــتعني حتديــد ا. احلكــم الــسليم

علــى حــدة، واحتــرام حــق كــل بلــد يف أن يــسلك مــساره  جمتمـــع تــاريخ وثقافــة كــل 
 .كن فرض احلكم السليم من اخلارجمي وال. اخلاص حنو التنمية

 أساســية تكمــن يف اجلهــود املبذولــة ملكافحــة الفــساد  مثــة مــسائل أخالقيــة وســلوكية و • 
ل أن يـتم فحـص هـذه      ـّــ ويؤم. واجلهود املبذولة إلقامة احلكم السليم، على حـد سـواء         

ــؤمتر األطــراف يف اتفاق    ــدورة األوىل مل ــسائل يف إطــار ال ــم املتحــدة ملكافحــة   امل ــة األم ي
 .٢٠٠٦ديسمرب /الفساد يف كانون األول

ــشـروط الــضرور  •  ــة األمــم املتحــدة   ية املــسبـَّـقـة لــضمـان  ومــن ال ــذ الفعــال التفاقي التنفي
وينبغــي تــشجيع .  الــدول مــن مجيــع منــاطق العــامل يف ذلــكةُـملكافحــة الفــساد مــشارك

 .وقــت ممكنمجيع البلدان على التصديق على االتفاقية يف أقرب 
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.  املشكلة فقـط يقتصر تأثري وضع نظم اجلزاءات ملكافحة الفساد على معاجلة أعراض        و • 
يف القـضاء علـى األسـباب االقتـصادية واالجتماعيـة،          يكمــُن   التحـدي احلقيقـي     لكـن  و

ومن الضروري االعتـراف بـأن الفـساد     . فضي إىل الفساد  ـُـوغريها من األسباب، اليت ت    
ــا علـــى طـــرفني، الطـــرف   ـــذمالـمـُــفــــسـَـدةُ ينطـــوي دومـ ــسـِـده والطـــرف الـتـ . ـمـُـفــ

وعلـى سـبيل املثـال، مـن        . ستهدف مكافحة الفساد كال الطـرفني     الضروري أن ت   ومن
الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تقدم الرشاوى إىل املسؤولني العـامني          إخضـاع  شأن  

يبعث برسالة قوية إىل العناصر اليت قد تـسول هلـا نفـسها ممارسـة الفـساد                  للمقاضاة أن 
 .يف املستقبل

 ميكـن اختاذهـا ملنـع الفـساد يف ضـمان تـوفري مرتبـات              ويتمثل أحـد التـدابري املهمـة الـيت         • 
الرشـاوى  قبــول   ومـن شـأن ذلـك أن جيعلـهم أقـل عرضـة ل             . أفضل للمـوظفني العـامني    

 .ها من أشكال الفسادوغري

ط ـيـ ـبـثـتاملـاحنني واملـستثمرين الـدوليني، مـن أجـل           سبق، ينبغي علـى      وباإلضافة إىل ما   • 
طريقــة الـيت تنفــق هبـا البلـدان املـستفيدة             مراقبـة ال   ممارسة الفساد، القيام بدور أكـرب يف      

 .أمواهلا، وفيما تنفقهـا

ــدما حيــدد املنتجــون       و •  ــساد عن ــن أشــكال الف ميكــن لالحتكــارات أن تكــون شــكال م
يف هـذا  مـثــال  ومن احلاالت الـيت تـساق   . اإلنتـاجصلة هلا بتكاليف     األسعار بطريقة ال  

رر، علمـا بـأن الـنفط هـو     ـ النفط بشكل غري مبـ الصدد احتكارات النفط، ورفع أسعار    
 .عة حيوية لتنمية الشعوب ورفاههاسل

ــة والنــ    و •  ــز ثقافــة تتــسم باألمان زاهة عنــصرين ـميثــل التــدريب والتثقيــف مــن أجــل تعزي
الـذي يـستهـدف   تثقيـف  الويكتـسي  . حامسني يف أية محلـة تـستهدف مكافحـة الفـساد     

 .يف هذا الصددأمهيـة خاصـة الشباب 
 
 د الربملاين لألمم املتحدةـعـُـتعزيز الب: جللسة الرابعةا

ملــاين الــدويل؛ واألونروبــل األونروبــل بـيـيـــر فرنانــدو كاســيين، رئــيس االحتــاد الرب : احملــــاورون
  بن غوريراب، رئيس اجلمعية الوطنية لناميبيا- ثـيـو

ملانــات يف هــذه اجللــسة، نــاقش عــضوا حلقــة النقــاش جوانــب خمتلفــة مــن دور الرب         
الــسيد كاســيين تــاريخ أوجــه التفاعــل بــني استعـــرض و. خيــص األمــم املتحــدة والربملــانيني فيمــا

والحـظ  . االحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة، الذي يعود إىل تـاريخ تأسـيس األمـم املتحـدة               
ســنة،  ٢٠أنــه قــد ووظــب علــى عقــد جلــسات برملانيــة ســنوية يف مقــر األمــم املتحــدة حلــوايل  
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أن الــسنوات العــشر األخــرية فقــط هــي الــيت صــار فيهــا لالحتــاد الربملــاين الــدويل دور            غــري
ــتباقي ــة   اسـ ــه حمتـــوى علـــى التفاعـــل حقيقـــي يف إضـــفاء هيكليـ  الربملـــاين مـــع املنظمـــة، ومنحـ
ــة ــاه إىل اإلعــــالن الــــذي اعت . ذا داللــ ــترعى االنتبــ ـــُـواســ ــذكرى اخلمــــسني  ـمــ ــبة الــ د مبناســ

الـــذي ) http://www.ipu.org/un-e/un50.htm#role: (املوقــــع ر، انظـــاملتحـــدة األمـــم تأسيــــسل
ــ ــات يف جمــال   دميق ــدور الربملان ــة ل ــدويل  رؤي ــاون ال ــة تظــل صــاحلة    . التع ــك الرؤي ــال إن تل وق
الربملانــــات ون االحتــــاد الربملــــاين الــــدويل املعنــــ  وأشــــار أيــــضا إىل منــــشور. احلاضــــر نــــالوقت

ـــع، املمارســــات احلــــسنة دليــــل :يف القــــرن احلــــادي والعــــشرين والدميقراطيــــة : انظــــر املوقــ
http://www.ipu.org/PDF/publications/democracy_en.pdf) (     الذي يتناول الفصل السابع منه

ــة، ال مــشاركة الرب ــة للربملانــات   ملانــات يف الــشؤون الدولي ـــر وذ. ســيما الوظيفــة الرقابي ــأن كـَّ ب
ــة أُ  ـُـعـــد تعريــف الب ع للمزيــد مــن الــصقل يف  ـِـخــضالربملــاين للتعــاون الــدويل والعالقــات الدولي

 ْيـ يف عامـ   يف مقر األمم املتحـدة يف نيويـورك        ا ُعقد ـنذيلن لرؤساء الربملانات ال   ـيـاملؤمترين العاملي 
 .٢٠٠٥  و٢٠٠٠

ــدويل، إن ذلــك        ــاين ال ــال، متحــوال إىل احلــديث عــن األدوار احملــددة لالحتــاد الربمل وق
وأضــاف أن . الربملــان، شــأنه شــأن األمــم املتحــدة، هــو أداة لتــسهيل التعــاون بــني احلكومــات  

ــ.الــتفكري وتــسهيل العمــل تـنــشـيط االحتــاد الربملــاين الــدويل ميكــن لــه املــساعدة يف    أن ـه  وميكن
وميكـن  . مـسارها يف توجيــه    املسامهات الربملانيـة املقدمـة إىل األمـم املتحـدة و          يساعـد يف تنظيـم    

ــود الربملا   ــاد أن حيــشد جه ــا،       لالحت ــساعدة إليه ــدم امل ــم املتحــدة ويق ــع األم ــها م ــات يف تعامل ن
صاحلها ويــساعد يف إبقائهــا علــى درايــة جيــدة مبــا جيــري يف األمــم  مــميكــن لــه أن يرعــى  كمــا
ميثـل االحتـاد الربملـاين       وال. تحدة لكي يتسىن هلـا أن تكـون يف وضـع أفـضل الختـاذ إجـراءات                امل

ويف اخلتـام،  . عنـصـرا يف ذلـك  د أنـه يـشكل   ـيـ ـالدويل بديال للعمل الذي تقـوم بـه الربملانـات، ب          
اء جلنـة   االحتـاد يف إمكانيـة إنـش      ينظــر   الربملاين لألمم املتحـدة،      دـعـُـه حىت يتسىن تعزيز الب    ـقال إن 

تـشكيل هيئـة مـن    يتمثــل اهلــدف منــه يف    خاصة معنية بالعالقات الربملانيـة مـع األمـم املتحـدة،           
إبقـاء أعـضاء    قيــام مبهمــْيت     الربملانيني من ذوي اخلربة يف عمل األمم املتحدة، الذين ميكن هلم ال           

مراقبــة هـذه    ات يف   االحتاد الربملاين الدويل مطلعني على أنشطة األمـم املتحـدة، وتقـدمي املـسامه             
 .األنشطـة، وضمان توفـُّـر هذه املراقبـة

وأبرز السيد غوريراب التعـاون بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل يف طائفـة                
من اجملـاالت، مـن بينـها الـسلم واألمـن، والتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة، والقـانون الـدويل،                     

وشـدد علـى أمهيـة الـدور الرقـايب لالحتـاد            . واملسائل اجلنـسانية  وحقوق اإلنسان، والدميقراطية،    
ــه      ــشطة األمــم املتحــدة، لكن ــشفافية يف أن ــة املــساءلة وال ـــي   ودوره يف كفال ـــه ينبغ ـــى أن ـــه إل نـبـَّ

أن إليـه بأنـه مؤسـسة منافـسة لألمـم املتحـدة أو              يـُـنظــر    يتـوخى احليطـة لـضمان أال      لالحتـاد أن   

http://www.ipu.org/un-e/un50.htm#role
http://www.ipu.org/PDF/publications/democracy_en.pdf)


A/61/703  
 

07-21368 23 
 

وأشـار إىل أنـه لـزام علـى االحتـاد أن ميـارس أنـشطة                . ألمـم املتحـدة   وظائفـه تـزدوج مـع عمـل ا      
وحـث  . ه الربملانـات األعـضاء يف بلـداهنا       ــتقوم ب  الرقابة واملتابعة يف اجملال الدويل، على غرار ما       

أيضا قيادة االحتاد على أن تبذل اجلهد من أجل إقنـاع الواليـات املتحـدة األمريكيـة بـأن تعـود                     
 .ادعضـويــة االحتإىل 
 

، حاليـا سـنة   ١١٧املنظمة الربملانية العاملية، االحتـاد الربملـاين الـدويل،     هـذه  يبلغ عمر    
الحتـاد أنـه يتـبنــى    احليوية، ومن دواعي سعادة ا    مهمتـه  بعثا جيدد نشاط    االحتـاد  شهد  يو

سـة مـن أجـل التنميـة البـشرية واألمـن البـشري وإقامـة            حاليا القيام حبملة جديـدة ومكرَّ     
 .سيما الفقراء واملستضعفون واحملتاجون  مزدهر لصاحل اجلميع، العامل

 ن غوريراب، رئيس اجلمعية الوطنية لناميبياـ ب-ثيو  
 

الـذي   ما: ودعا السيد كاسيين، مفتتحا النقاش، املشاركني إىل النظر يف األسئلة التالية           
حتـسينها؟  كــن    املتحـدة وكيـف مي     يف األمـم  الـيت تعقــد     لسات الربملانية الـسنوية     اجليتوقعونه من   

هــي الكيفيــة الــيت  ؟ مــا٢٠٠٧هــي اجلوانــب اجلديــدة احملــددة الــيت يــودون إدخاهلــا يف عــام   مــا
ينظرون هبا إىل العالقة بـني االحتـاد الربملـاين الـدويل واألمـم املتحـدة خـالل مخـس سـنوات مـن                        

وإذا كـان األمـر كـذلك،    الوقت احلاضر؟ هل ينبغـي أن ُيعقـد مـؤمتر آخـر لرؤسـاء الربملانـات؟          
مثلـة بـشأن الكيفيـة الـيت يعملـون هبـا       األسبق، طلب إىل األعضاء تبـادل       مىت؟ وباإلضافة إىل ما   

 اخلارجية والبعثات الدائمة لبلـدان كـل منـهم مـن أجـل تعزيـز عالقـات أوثـق بـني                      تراامع وز 
 .لربملاين الدويل واألمم املتحدةاالحتاد ا

ــك،     ــشة الــيت تلــت ذل ــاقهم   ويف املناق ــدة علــى وجـــود  أعــرب املــشاركون عــن اتف فائ
مشتركة للتعاون بني االحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحـدة، مالحظـني أن الربملانـات هـي الـيت             

. جتعل مـن املمكـن فعليـا حتقيـق العديـد مـن املبـادرات العامليـة الـيت تنـشأ داخـل األمـم املتحـدة                          
ميكــن حتقيقهــا بــدون تعــاون    اإلمنائيــة لأللفيــة الوأشــري، علــى ســبيل املثــال، إىل أن األهــداف 

ن الربملانات هي اليت تـّسن التـشريعات الـيت جتعـل الـصكوك             إو. الربملانيني على املستوى الوطين   
ويف الوقــت نفــسه، ميكــن لألمــم  . الدوليــة الــيت تعتمــدها األمــم املتحــدة ملزمــة ونافــذة قانونــا  

سـيما تلـك     دة قّيمـة لتعزيـز قـدرات الربملانـات، ال         املتحدة، بالتعاون مـع االحتـاد، تقـدمي مـساع         
وأُعــرب عــن التأييــد . العاملــة يف الــدميقراطيات الوليــدة، ويف البلــدان اخلارجــة مــن الــصراعات 

بالعالقـــات الربملانيــة مــع األمــم املتحــدة،  تـعنـــى إلنــشاء جلنــة تابعــــة لالحتــــاد الربملــاين الــدويل  
ــشاور والتنــ    ــة للت ــة دائم ــشاء آلي ــب إداري    وإلن ــن خــالل ترتي ــني املنظمــتني م ــي، سيق ب تكميل
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ــا ــة          كم ــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي ــني األم ــاون ب ــره عــن التع ــام يف تقري ــرح األمــني الع اقت
 ).A/61/256(واملنظمات األخرى 

 :عن االستنتاجات التاليــةومتخضت املناقشات  

تعزيـز اإلقــرار   لربملـاين الـدويل،   ينبغي، يف إطـار العالقـة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد ا              و • 
يشري التقرير الصادر حديثا عن األمـني العـام عـن           على سبيل املثال،    و. مبؤسسة الربملان 

ــصراعات    ــشوب ال ــع ن ــه ال )A/60/891(من ــات، لكن ــضمن ســوى   ، إىل دور الربملان يت
ــارات قليلــة جــدا إىل الربملانــات باعتبارهــا مؤســسات، علــى الــرغم مــن دورهــا          إش

علـى  تـسويـة املنازعـات      وتعزيـز احلـوار مـن أجـل          ، يف احلـد مـن أوجـه التـوتر         الرئيسي
 .املستوى الوطين

مـع الربملانـات   تفاعــل مباشـر بدرجــة أكـرب     ينبغي لألمم املتحدة أن تـسعى إىل إقامـة          و • 
وينبغــي، علــى ســبيل املثــال، تــشجيع مــسؤويل األمــم املتحــدة علــى عقــد  . والربملــانيني

ويف الوقـت نفـسه، ينبغـي       .  الربملانيـة املعنيـة بالـشؤون اخلارجيـة        اجتماعات مع اللجان  
ــي أن ت        ــا ينبغ ــم املتحــدة، كم ــات األم ــل وبعث ــرق عم ــانيني يف ف ــراك الربمل ـــإش لتمس ـُ

 .مسامهاهتم يف وضع سياسات األمم املتحدة

علـى حــد    متنح عملية اإلصالح اليت تشهدها األمم املتحدة واالحتـاد الربملـاين الـدويل              و • 
ــتفكري يف ال ـواء ســ ــة فرصــة خاصــة لل ــاون بــني هــاتني     طريق ــز التع ــا تعزي ــيت ميكــن هب ال

 .٦١/٦إليها قرار اجلمعية العامة ر ـشييـسيما يف اجملاالت اليت  املنظمتني، ال

ــ  ــة     اجلتمت ـواختـــ ــسات املختلفـــ ــررين للجلـــ ــارير املقـــ ــرض تقـــ ــسة بعـــ ــن(لـــ  ميكـــ
 : الـــدويل علـــى شـــبكة اإلنترنـــت   االطـــالع علـــى هـــذه التقـــارير يف موقـــع احتـــاد الربملـــان      

http://www.ipu.org/splz-e/unga06/summary.pdf .( وأعـــرب الـــسيد كاســـيين عـــن االرتيـــاح
لنتائج املـداوالت ودعـا الربملانـات إىل أن تراقـب عـن كثـب عمـل األمـم املتحـدة وأن تـشارك                        

بــشؤون األمــم ـى تـُـعنــتابعــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل شاملـــة مــشاركة نــشطة يف تــشكيل جلنــة 
 .٢٠٠٧لسة الربملانية يف األمم املتحدة يف عام اجلاملتحدة، وأن تساهم يف التخطيط لعقد 


