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  الدورة السابعة والستون
  جـدول األعمال مـن ١١٧ و) ب (٦٣ و ٣٣ و ٣١البنـود 

  تقرير جلنة بناء السالم
  منع نشوب النـزاعات املسلحة

التقـدم  : الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا     
أسباب النـزاع  : احملرز يف التنفيذ والدعم الدويل    

ــدائم والتنم   ــسالم ال ــهوض بال ــا والن ــة يف أفريقي ي
  املستدامة فيها

مسألة التمثيـل العــادل يف جملـس األمـن وزيـادة            
       عدد أعضائه واملسائل ذات الصلة

  ٢٠١٢تقرير موجز عن جلسة االستماع الربملانية لعام     
  

  مذكرة من رئيس اجلمعية العامة    
  

جيــري تعميمــه ، ٢٠١٢تتــضمن هــذه الوثيقــة مــوجزا جللــسة االســتماع الربملانيــة لعــام   
  .٦٣/٢٤ بقرار اجلمعية العامة عمالً
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  ]األصل باإلنكليزية والفرنسية[
  

  رئيسيةالستنتاجات الوجز واامل: جلسة استماع برملانية يف األمم املتحدة    
  
 ٦ يف مقـــر األمـــم املتحـــدة يـــومي ٢٠١٢ُعقـــدت جلـــسة االســـتماع الربملانيـــة لعـــام   - ١
حتــاد الربملــاين الــدويل ومكتــب  وشــارك يف تنظيمهــا كــل مــن اال . ديــسمرب/كــانون األول ٧ و

ملناقــشة املوضــوع   بلــداً،٥٠ مــن الربملــانيني مــن ٢٠٠رئــيس اجلمعيــة العامــة، وحــضرها قرابــة 
ـــزاعات وحتقيــق املــصاحلة وبنــاء    : درب غــري مطــروق”: املعنــون ُنهــج برملانيــة ملنــع نــشوب الن
الربملانـات، وغالبـا     وكان الغرض من اجللسة حتديد الدور الذي ميكن أن تقوم بـه           . )١(“السالم

 الــذيتقــوم بــه، يف خمتلــف مراحــل إدارة النـــزاعات ومــا بعــد النـــزاع، علــى خلفيــة العمــل   مــا
ــع         ــل مـ ــا التعامـ ــوط هبـ ــسية املنـ ــة الرئيـ ــة العامليـ ــفها املنظمـ ــدة، بوصـ ــم املتحـ ــه األمـ ــضطلع بـ تـ

   .)٢(املسائل هذه
 االسـتماع فيمـا يتعلـق       ويعكس هذا التقرير النتائج الرئيسية اليت أسـفرت عنـها جلـسة             - ٢

بالدور الذي ميكن أن تضطلع به الربملانات الوطنية، واألمم املتحـدة، واملنظمـات األخـرى، يف                
ــى التحــديات           ــضوء عل ــسليط ال ــع ت ــسالم، م ــاء ال ــصاحلة وبن ـــزاعات، ويف امل ــشوب الن ــع ن من

   .)٣(املؤسسية فضال عن النهج املناسبة والفعالة يف تلك العمليات
  

  منع نشوب النـزاعات، واملصاحلة، وبناء السالم : فاهيمدراسة امل    
ــاء جمتمعــات        - ٣ ـــزاعات ويف بن ــع نــشوب الن ــدور حاســم يف من تــضطلع األمــم املتحــدة ب

  يف املائــة٤٠ومنــذ تــسعينات القــرن املاضــي، اخنفــض عــدد النـــزاعات العنيفــة بنــسبة . مــستقرة
  .تهامعاجل يرجع جزئيا إىل مشاركة اجملتمع الدويل يف لسبب

__________ 
انظر املرفق األول لالطّالع على حملة عامة عن املواضيع اليت نوقـشت خـالل احلـدث الـذي دام يـومني وعلـى                   )١(  

 .قائمة املشاركني
بـأي قـدر مـن التفـصيل علـى األدوار الـيت             نظرا للطبيعة املعقدة لألمم املتحدة، فإن جلسة االستماع مل تركز             )٢(  

فعلـى سـبيل املثـال، ويف حـني أُحيـل يف         . تقوم هبا خمتلف اإلدارات والصناديق والربامج يف دعم هـذه اجلهـود           
إدارة عمـل  عدة أماكن مـن التقريـر إىل بعثـات حفـظ الـسالم التابعـة لألمـم املتحـدة، فـإن اجللـسة مل تـدرس                 

 .عمليات حفظ السالم
ــت  )٣(   ــشاركني         جّرب ــني امل ــن التفاعــل ب ــد م ــسري مزي ــن أجــل تي ــشات م ــة للمناق ــسة االســتماع صــيغا خمتلف  جل

الربملــانيون يف مناقــشات املائــدة ملخــص كامــل للنتــائج الــيت توصــل إليهــا  الثــاين ويــرد يف املرفــق . واجلمهــور
 .ُعوجلت أثناء اجللسة اليت استمرت يومنياملستديرة اليت أجروها بشأن املسائل اليت 
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ويؤدي تولّي البلد زمام األمور يف تسوية النـزاعات إىل زيادة فـرص النجـاح يف حلـها                   - ٤
هلـذه الغايـة، تـضطلع الربملانـات بـدور بـالغ            حتقيقـا   و.  بعـد ذلـك    حتقيق سالم وطيـد ودائـم     ويف  

اقــات األمهيــة يف أدائهــا لــدور اهليئــة التــشريعية الرئيــسية الــيت حتــدد اإلطــار القــانوين لتنفيــذ اتف   
التنفيــذي، وتقــوم بــدور اجلــسر األساســي بــني الــشعب  عمــل اجلهــاز الــسالم، وتــشرف علــى 

ويف األغلب األعم من احلـاالت، تنـدلع النــزاعات يف بلـدان ذات برملانـات                . والسلطة التنفيذية 
وعليـه،  . اع إىل زيـادة إضـعاف اهلياكـل الربملانيـة القائمـة يف البلـد              زضعيفة، وتؤدي حاالت النـ   

  . اإلدارة الفعالة للنـزاعات تتطلب بانتظام وضع تدابري ترمي إىل تعزيز الربملانفإن 
ـــزاعات،  : وتـــضم إدارة النــــزاعات ثـــالث عمليـــات خمتلفـــة، وهـــي   - ٥ منـــع نـــشوب النـ

ــسالم  ــاء ال ــصاحلة، وبن ــاجل     . وامل ــيت تع ـــزاعات إىل اإلجــراءات ال ــشوب الن ــع ن ــشري من خطــر وي
ــف يف جمتمعــ   الا ــدالع الوشــيك للعن ــل     ن ــرة، مث ــباب املباش ـــزاعات، واألس ــا الن ــت فيه ات طال

وتـشري املـصاحلة إىل عمليـة       . ، الـيت قـد تـؤدي إىل انـدالع العنـف أو عودتـه              املزورةاالنتخابات  
إعادة بناء الثقة بني أفراد الشعب من خالل تـدابري مـن قبيـل جلـان تقـصي احلقـائق واملـصاحلة،                      

 اّتبـــاع هنـــج متكامـــل ومتعـــدد األوجـــه يف بنـــاء  بنـــاء الـــسالميـــستلزم و. واحملـــاكم، والتوعيـــة
ــة مــن أجــل ضــمان         ــا تكــون متالزم ــيت عــادة م ــة، واجلوانــب األخــرى ال املؤســسات، والتنمي

  .االستقرار على املدى الطويل
مـا تكـون    كـثريا   وهذه العمليات الـثالث املختلفـة ال تطبَّـق بالـضرورة علـى التـوايل، و                 - ٦

ــها  ــها مــن حيــث األدوات    ويوجــد أيــضا قــ . مترابطــة فيمــا بين ــداخل فيمــا بين در كــبري مــن الت
ومع ذلـك، فمـن أجـل فهـم األدوار املختلفـة الـيت ميكـن أن                 . واألساليب اليت ميكن استخدامها   

تضطلع هبا الربملانات واجملتمع الدويل يف هـذا اجملـال سـواء كـل منـها علـى حـدة أو كـشركاء،                       
  .يم مستقلةفإن العمليات الثالث ُتدرس يف هذا التقرير كمفاه

    
  منع نشوب النـزاعات  - أوال  

عنـدما تـساعد    مفيـدة   كـون   تميكن أن توجد النـزاعات يف مجيع اجملتمعات، وميكـن أن             - ٧
فالنـزاع بسبب عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد السياسية واالجتماعيـة           . على تطور اجملتمع  

بري تــسفر عــن إقامــة جمتمعــات أكثــر واالقتــصادية، علــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يــؤدي إىل تــدا
بيـد أن النــزاع     . عدالة، وبالتايل، توفري األساس إلرساء سالم أكثر استقرارا على املـدى البعيـد            

ويف ظـل هـذه الظـروف، فـإن         . يغدو أمرا إشكاليا عندما ال توفر املؤسسات منربا حلوار شامل         
وعليـه، فـإن آليـات    . دالع العنـف عوامل من قبيل املخالفات االنتخابيـة ميكـن أن تـؤدي إىل انـ       
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 شـأفة النــزاعات يف حـد ذاهتـا، بـل إىل             ثمنع نشوب النـزاعات ال هتدف بالـضرورة إىل اجتثـا         
  .التوترات اجملتمعية إىل عنفحتول منع 
وتنــدلع النـــزاعات العنيفــة عنــدما ال تــتمكن املؤســسات الــضعيفة مــن معاجلــة أشــكال    - ٨

ويف كثري مـن احلـاالت،      . وعات عرقية ودينية  م تعاين منها جم   الالمساواة والتهميش الكامنة اليت   
وتـشمل العوامـل األخـرى املنافـسة علـى       . يتولّد العنف عن األحداث خالل الـدورة االنتخابيـة        

البلدان اجملاورة، اليت ميكن أن تـؤدي       يف  املوارد الطبيعية، فضال عن اتساع رقعة آثار النـزاعات         
وُدرست أمثلة عن املؤسـسات الـضعيفة يف جلـسة          . حة بسهولة إىل حدوث تدفق لألسلحة املتا    

املؤسـسات الـسياسية الـيت ال تـتمكن مـن إنـشاء آليـات               : االستماع اليت استمرت يومني، وهي    
ــة املطــاف إىل       ــؤدي يف هناي ــسياسية، الــذي ي ــة للــضوابط واملــوازين؛ وضــعف األحــزاب ال فعال

نتخابيـــة ومؤســـسات اجملتمـــع املـــدين تفاوتـــات سياســـية واجتماعيـــة واقتـــصادية؛ واللجـــان اال
  . ووسائط اإلعالم اليت تكون متحيزة سياسيا وال تكون مستقلة حقا

ومتتلك األمم املتحدة عدة وسائل ميكـن هلـا مـن خالهلـا أن تـساعد علـى منـع نـشوب                        - ٩
 فـاألمم . النـزاعات فيما لو أبدى مجيع أطراف النـزاع اإلرادة السياسية الالزمـة إلجيـاد حـل لـه                
وكـثريا  . املتحدة، اليت ُينظر إليها على أهنـا كيـان حمايـد، مؤهلـة متامـا لتـوفري منـرب حلـوار شـامل              

علــى أصــال أطــراف النـــزاع ملوافقــة يكــون الوعــد بالتوصــل إىل حــل شــامل شــرطا مــسبقا   مــا
بيـد أن بعـض املـشاركني أشـار إىل أن إشـراك مجيـع أطـراف             . اجللوس حول طاولة املفاوضات   

ومـن الناحيـة    . ، ميكن أن يؤدي إىل نـزع الـشرعية عـن العمليـة            نواياهاض النظر عن    النـزاع، بغ 
العملية، ميكن لألمم املتحدة أن تعزز الطابع الشامل يف الدعم الـذي تقدمـه لعمليـات الـسالم،                  

وميكنـها  . وخاصة يف البلدان الـيت َتنـشر فيهـا بعثـات حلفـظ الـسالم أو بعثـات ميدانيـة سياسـية                     
اعات عــن طريــق التفــاوض مــن خــالل جهــود  زتيــسري التوصــل إىل تــسوية للنـــ املــساعدة علــى 

تعزيـز املؤسـسات االنتخابيـة القائمــة    علـى  وميكنـها أيـضا املـساعدة    . الوسـاطة املبذولـة بقيادهتـا   
للحيلولـــة دون حـــدوث تـــأخري غـــري ضـــروري ولبنـــاء الثقـــة بـــني أوســـاط عامـــة الـــشعب يف  

وة علـى ذلـك، ميكـن لألمـم املتحـدة أن تـساعد علـى              وعـال . املؤسسات مثل اللجان االنتخابية   
منع نشوب النـزاعات عن طريق احلد مـن عـدد األسـلحة الـيت ميكـن احلـصول عليهـا بـسهولة،                  

ميكن هبا لألمـم املتحـدة التقليـل        ومن السبل األخرى اليت     . كما فعلت بنجاح يف كوت ديفوار     
ملفاوضني الـوطنيني واحمللـيني، وتوعيـة       تدريب ا  إىل أدىن حد من خطر اندالع النـزاعات العنيفة       

  .يف كينيابفعالية جهاز الشرطة، مثلما مت القيام به 
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ال توجد وصفة سحرية، ويف معظم احلاالت يعزى فشل منـع انـدالع النــزاعات إىل             ”  

  .“انعدام اإلرادة السياسية لدى أطراف ذلك النـزاع
 ن السياسيةبروك زيريهون، األمني العام املساعد للشؤو -  تايي

    
ــة      - ١٠ ـــزاعات يف كفالـ ــة منـــع نـــشوب النـ ــه عمليـ ويتمثـــل التحـــدي األكـــرب الـــذي يواجـ

فمـا إن ينـدلع     . االستجابات يف الوقت املناسب من أجل توفري منرب للحوار قبل اندالع العنـف            
وقـد تكلـل تـدخل األمـم        . العنف حىت يصبح إحالل االستقرار يف اجملتمع أصعب من ذي قبـل           

منـع نـشوب   :  وهـي -  احلاالت الثالث الـيت ُدرسـت بالتفـصيل علـى مـدى اليـومني        املتحدة يف 
النــزاعات يف كينيـا وكــوت ديفـوار واملــصاحلة وبنـاء الـسالم يف ســرياليون، بالنجـاح عنــدما مت       

  . وفقا خلطة مدروسةيف الوقت املناسب، التدخل 
 الدميقراطيـة ومـايل،     ويف حاالت أخرى، مثـل األوضـاع الراهنـة يف مجهوريـة الكونغـو               - ١١

أثار تباطؤ األمم املتحدة يف اختاذ إجـراءات الـشكوك يف قـدرة اجملتمـع الـدويل علـى االسـتجابة                
أو عــدم  -ويظهــر ذلــك بأوضــح صــوره مــن خــالل حتــّرك  . بفعاليــة ألزمــات مــن هــذا القبيــل

ت  جملــس األمــن، الــذي ميكــن هليكــل صــنع القــرارات فيــه أن يــؤدي أحيانــا إىل قــرارا - حتــرك
شــواغل سياســية لــدى بعــض األعــضاء، ال االحتياجــات الفعليــة واملــصلحة العليــا تتخــذ بــدافع 

يف كـل مـرة تفـشل فيهـا يف     برمتـها   وتضعف قدرة األمـم املتحـدة       ). انظر اإلطار أدناه  (للبلدان  
التـــصدي ألزمـــة مـــن األزمـــات بـــسبب معارضـــة بعـــض الـــدول األعـــضاء الـــيت حتركهـــا           

  .اخلاصة مصاحلها
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  ١ إلطارا

    هل ستؤدي زيادة مشولية عضوية جملس األمن إىل تعزيز االستقرار العاملي؟ 
  بوصفها أساسـا لعمليـة أكثـر دميقراطيـة وفعاليـة           ،شكّلت مسألة إصالح جملس األمن        

ويف اليـوم   . لصنع القرار، موضـوعا متكـررا خـالل جلـسة االسـتماع الـيت اسـتمرت يـومني                 
ودار . صـلة دراسـة املـسألة احلامسـة إلصـالح اجمللـس           الثاين، ُعقدت جلسة نقاش خاصـة ملوا      

النقاش حول مسألة ما إذا كانت زيادة مشول عضوية اجمللس من شأهنا أن تؤدي إىل تعزيـز                 
إىل عــدم حتقــق هــذا  أدت االســتقرار العــاملي، وســاعد علــى توضــيح بعــض األســباب الــيت   

لراهنـــة ويفتقـــر إىل فاهليكـــل احلـــايل للمجلـــس ال يعكـــس احلقـــائق ا. حـــىت اآلناإلصـــالح 
 دولــة عنــد توقيــع ٥١فقــد ارتفــع عــدد الــدول األعــضاء مــن . الــضوابط واملــوازين الالزمــة

 يف ٨٥وعمومــا، فــإن نــسبة .  دولــة حاليــا١٩٣ إىل ١٩٤٥ميثــاق األمــم املتحــدة يف عــام 
املائة من احلاالت اليت ُتناقَش يف اجمللس هي يف املنطقة األفريقية، ومع ذلـك فـال يوجـد بـني      

فهـل  . النقـاش إىل مفهـوم الـشمول   حتـول  مث  . األعضاء الدائمني يف اجمللس عضو من أفريقيـا       
يتحقق الشمول بزيادة عدد الدول األعضاء وبتوسيع التمثيل اجلغـرايف يف اجمللـس فحـسب؟     
أو هل ميكن حتقيق الشمول من خالل زيادة الشفافية واملـساءلة يف أسـاليب عمـل اجمللـس؟                  

دة عــدد الــدول األعــضاء ينبغــي أالّ تتناســب مــع زيــادة عــدد الــدول فمــن الواضــح، أن زيــا
، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــسلب اجمللــس فعاليتــه باعتبــاره اهليئــة    ١٩٤٥األعــضاء منــذ عــام  

فقــد ال تــؤدي زيــادة عــدد األعــضاء الــدائمني ســوى إىل ترســيخ  . التنفيذيــة لألمــم املتحــدة
ذلك حتقيـق مزيـد مـن        يتسىن عوضا عن     وقد). مثال، حق النقض  (هيكل االمتيازات احلايل    

ــاطق العــامل     وميكــن أن يــؤدي . الــشمول مــن خــالل األخــذ بالتمثيــل األنــسب ملختلــف من
ووفقـا  . إصالح أساليب عمل اجمللس إىل تعـاون أمشـل، ويف هنايـة املطـاف، إىل نتـائج أمشـل                  

ــش      ــدول اخلمــس الدائمــة العــضوية التزامــات ت مل ألحــد االقتراحــات، ينبغــي أن تعتمــد ال
ــادة          ــل اإلب ــة مث ــنقض يف حــاالت معين ــدم اســتخدام حــق ال ــدويل، وع ــانون ال ــال للق االمتث

عـضوية  إىل عـدم اقتـصار      اقتراح آخـر،    ودعت  . اجلماعية، وعدم إقرار الضربات االستباقية    
. األعضاء غري الدائمني يف اجمللس على فترة واحدة بل أن تكون مفتوحة إلعـادة االنتخـاب      

 التـدقيق يف اإلجـراءات الـيت تتخـذها الـدول األعـضاء، وُتـشجَّع تلـك               هبذه الطريقة، سيتم  و
إصـالح  يتطلـب   وأخـريا،   . الدول على التـصرف علـى حنـو ميكّنـها مـن تنفيـذ واليـة اجمللـس                 

ــاق    ــديل علـــى امليثـ ــال تعـ ــامل   تـــصديق اجمللـــس مـــن خـــالل إدخـ علـــى ثلثـــي برملانـــات العـ
  .التعديل ذلك
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 ا سياسـي ااألمم املتحدة وجـود أنشأت   الوقت املناسب،    وتيسريا الختاذ إجراء وقائي يف      - ١٢
ــ ــاطق، هــي اإقليمي ــا، لرصــد    :  يف ثــالث من ــا الوســطى، وغــرب أفريقي آســيا الوســطى، وأفريقي

وباســتطاعة . التطــورات وإقامــة عالقــات توقّعيــة مــع أصــحاب املــصلحة اإلقليمــيني الرئيــسيني  
ــسِّ     ــشة، أن تيـ ــاطق هـ ــا يف منـ ــالل وجودهـ ــن خـ ــدة، مـ ــم املتحـ ــي يف  األمـ ــج إقليمـ ــاع هنـ ر اّتبـ

  . النـزاعات إدارة
وحترص بلدان املنطقة على التوصل إىل فهم أفضل لـديناميات النــزاعات احملليـة وغالبـا            - ١٣

  . ما تكون أقدر على التأثري يف مسارها
وجتدر اإلشارة إىل أن أثر منع النـزاعات غالبا مـا يـصعب قياسـه ونـادرا مـا يلقـى مـن                         - ١٤

ويعــزى هــذا إىل عــدد مــن . ا يلقــاه عــدم الـتمكن مــن منــع نــشوب النـــزاع أو حلـه  االهتمـام مــ 
ــة وأنّ         ــستلزم إجــراء مفاوضــات مغلق ــا ي ــا م ـــزاعات غالب ــشوب الن ــع ن ــها أن من األســباب، من
النـزاعات الـيت مل تتطـور إىل عنـف نـادرا مـا تلقـى نفـس االهتمـام الـذي تلقـاه النــزاعات الـيت                           

نيا، اليت ساعد فيها التدخل الدويل يف وقف أعمـال العنـف الـيت              أما حالة كي  . حتولت إىل عنف  
، فتمثـل واحـدة مـن حـاالت قليلـة           ٢٠٠٧اندلعت بعد االنتخابات الرئاسية والربملانيـة يف عـام          

  . حظيت فيها مشاركة اجملتمع الدويل بتغطية إعالمية واسعة وبتقدير كبري
  

  دور الربملان يف منع نشوب النـزاعات    
الربملــانيون عالقــة متينــة بقواعــدهم الــشعبية تكــنِ الربملانــات مؤهلــة متامــا    يقــم ا حيثمــ  - ١٥

ونتيجــة . للتعــرف علــى املظــامل الــيت تعــاين منــها تلــك القواعــد ســواء املتطاولــة أو الناشــئة منــها
ميكـن  و. لذلك، فبوسع الربملانيني القيام بـدور الوسـطاء يف منـع نـشوب النــزاعات بعـدة طـرق                  

من خالل التواصل الدائم مع ناخبيهم، حتديد املسائل اليت يتعني معاجلتها مـن أجـل               للربملانيني،  
وعلـى سـبيل املثـال،      . منع نشوب النـزاعات، من قبيل الشعور باحلرمان النسيب وغياب التمثيل         

وجدت بعثة أوفدها مـؤخرا الربملـان الكـيين إىل منطقـة شـهدت عنفـا سياسـيا أن العنـف كـان                        
ويف . عاين منـه جمموعـة إثنيـة واحـدة تـرى أهنـا ممثلـة متثـيال ناقـصا يف الربملـان          تعبريا عن إحباط ت 

. الوقت نفسه، يستطيع الربملانيون تثقيف ناخبيهم بشأن التدابري املتخذة ملعاجلـة املظـامل القائمـة       
التعـاون الربملـاين، ميكـن      وإظهـار   وأخريا، فمن خالل فـتح املناقـشات الربملانيـة ألبنـاء الـشعب،              

وقـد كـان هـذا هـو احلـال، علـى       . أن شواغلهم تعالَج على املستوى الـسياسي    بلناخبني  ة ا طمأن
ســـبيل املثـــال، يف مـــايل، حيـــث كـــان يـــرجَّح أن ينـــشب النــــزاع احلـــايل قبـــل ذلـــك التـــاريخ  

  . ينشط الربملان يف التواصل مع قادة شعب الطوارق مل لو
بنـاء الثقـة يف املؤسـسات الوطنيـة          علـى وعالوة على ذلك، ميكـن للربملانـات املـساَعدة            - ١٦

لتوصـل إىل حلـول   لمن أجـل تـشجيع أطـراف النــزاع علـى اسـتخدام هـذه املؤسـسات وسـيلةً              
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وميكــن للربملانــات بنــاء الثقــة عــن طريــق مكافحــة الفــساد بفعاليــة داخــل الربملــان          . للنـــزاع
نـات بـدور فعـال يف       وميثل بناء الثقـة يف الربملـان كمؤسـسة شـرطا الزمـا لقيـام الربملا               . وخارجه

ويف حالة كينيا، على سبيل املثـال، فـإن مـستوى الثقـة يف الربملـان أثنـاء               . منع نشوب النـزاعات  
 وبعـدها مباشـرة كـان منخفـضا للغايـة،         ٢٠٠٧النـزاع الذي اندلع عقب نتائج انتخابات عـام         

 علـى ذلـك،     وعـالوة . ومل يتمكن الربملـان مـن أداء دور فعـال إالّ بعـد أن اسـتعاد ثقـة الـشعب                   
ــة يف      ــة بوســائل منــها األخــذ بالالمركزي ميكــن للربملانــات تعزيــز رقابتــها علــى الــسلطة التنفيذي
عمليات صنع القرار، واختاذ التدابري الالزمة لكفالة أن حتافظ تلك العمليـات علـى اسـتقالليتها                

  .عن السلطة التنفيذية
  
  
  
    

  التوصيات    
  :هي كاآليتالتوصيات   - ١٧

للدول األعضاء وبرملاناهتـا أن تـدعم جهـود األمـم املتحـدة وقـدراهتا يف                ينبغي    )أ(  
ميكـن التنبـؤ بـه،    دعمـا ماليـا مناسـب التوقيـت     لمنظمـة  تـوفر ل جمال منع نـشوب الرتاعـات وأن        

  تزيد حجم استثمارها يف ذلك؛ وأن
ينبغي أن يزداد تركيز اجلهـود الوقائيـة علـى تعزيـز املؤسـسات وقـدرات حـل                    )ب(  
 مــن أجــل كفالــة الــسالم الــدائم وجتنــب حالــة أقــصى الــوطين، الــصعيدالقائمــة علــى  الرتاعــات

  حلها؛عوضا عن فيها هو إدارة الرتاعات املنظمة ميكن أن تفعله  ما
احملـــاور األول لألمـــم بالـــضرورة جيـــب أن تكـــون احلكومـــات هـــي يف حـــني   )ج(  
ففـي احلـاالت الـيت    . ملانـات ميكـن أن يـستفيد أيـضا مـن إشـراك الرب     فإن عمـل املنظمـة      املتحدة،  

هلـة تـأهيال    ؤعالقـات وثيقـة مـع نـاخبيهم، تكـون الربملانـات م            كونوا  يكون فيها الربملانيون قد     
. املتــصاعدة يف اجملتمــع حــىت قبــل أن تنــدلع أعمــال العنــف   املــستدمية وجيــدا لرصــد التــوترات  

معية من التحـول إىل     وعالوة على ذلك، ميكن منع اندالع أعمال العنف بتمكني التوترات اجملت          
  .مناقشات برملانية

 بوصـفها آليـة فعالـة إلدارة        هـا الربملانات لبناء الثقة في   تدعو احلاجة إىل إصالح       )د(  
  .وينبغي أن يؤدي مثل هذا اإلصالح إىل مزيد من الشفافية والشمول للجميع. الرتاعات

  

  .“علينا أال خنشى النقاش، بل انعدامه هو متا ينبغي أن خييفنا”  
غيوم كيغبافوري سورو، رئيس اجلمعية الوطنية، كوت ديفوار
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  املصاحلة  - ثانيا  
فاملـصاحلة هـي اخلطـوة      . صاحلة أمـرا الزمـا    أعمال العنف، تصبح تدابري املـ     بعد نشوب     - ١٨

  عميقـة  تغـيريات حـداث   الضرورية األوىل حنو حتقيق السالم الدائم، وتقتضي يف كل احلـاالت إ           
 إهنا عملية تعلم متكن الناس من ترك املاضي وراءهم، وتعلمهم كيف يثـق            . نفسية املتنازعني يف  

  .فضللتحقيق مستقبل أمعا بعض من جديد وكيف يعملون ببعضهم 
مــا يــؤدي إىل انعــدام الثقــة بــني اجلماعــات  كــثريا أمــا اإلخفــاق يف حتقيــق املــصاحلة، ف   - ١٩

فطبيعة الرتاع وأسبابه الكامنة قد تتغري مع مـرور         . املختلفة، وهو ما قد يتواصل ألجيال عديدة      
يف مثــل هــذه ال ميكــن حــل الــرتاع و. البعيــداملــدى علــى أصــعب حــال الــزمن، فتجعــل الــرتاع 

وهنـاك العديـد مـن األمثلـة علـى حـاالت            . انـدالع أعمـال العنـف      إمنا فقط إدارته ملنع      تاحلاال
  .قربصمن هذه األمثلة يطول فيها أمد الرتاعات نظرا لعدم إتاحة فرص املصاحلة للناس، و

مـن تلقـاء نفـسها، إمنـا هـي عمليـة تتطلـب إرادة سياسـية راسـخة                   دث  واملصاحلة ال حت    - ٢٠
اختاذ التدابري االستباقية من قبيـل التوعيـة واحلـوار، سـعيا لتجـاوز انعـدام                 عن طريق وقيادة قوية   

وحيتــاج القــادة الــسياسيون إىل االعتمــاد علــى التعــاون مــع اجملتمــع املــدين . الثقــة داخــل اجملتمــع
بغرض الوصول إىل القواعد الشعبية بشكل فعـال، وتعزيـز املـشاركة النـشطة مـن قبـل الـشعب          

  .يف هناية املطاف
ويف احلاالت الـيت يبقـى فيهـا انعـدام الثقـة مستـشريا، قـد تفتقـر اآلليـات املنظمـة علـى                     - ٢١

ويف ظــروف مــن هــذا القبيــل، تكــون األمــم املتحــدة . يف البدايــةالــصعيد الــوطين إىل املــصداقية 
واملـصاحلة  تقصي احلقـائق    هلة تأهيال جيدا للمساعدة على إنشاء آليات املصاحلة، مثل جلان           ؤم

واألمـم املتحـدة يف وضـع يـسمح هلـا باسـتخدام املعـايري الـيت وضـعها                   . العدالـة اجلنائيـة   وحماكم  
  .اجملتمع الدويل من أجل إجياد أرضية مشتركة ميكن أن تنبين عليها املصاحلة بني فئات الشعب

لكن آليات املصاحلة الدوليـة قـد تكـون غـري فعالـة إذا اعُتـربت النتـائج غـري منـصفة يف                         - ٢٢
 علـى   - اإلنـصاف يقتـضي أن تتـسم هياكـل صـنع القـرار            فالظهور مبظهـر    . اجلمهورنظر عامة   

 بالشفافية وأن تعمل بشكل واضح يف مـصلحة مجيـع   - الصعيدين الوطين والدويل على السواء   
العديـد مـن النـاس أن تـدخالت األمـم            ولألسـف، وكمـا سـبق ذكـره، يعتـرب         . األطراف املعنيـة  

ويف الوقـت نفـسه، قـد       . صاحل السياسية لقلة من الدول األعـضاء      املتحدة ميَّالة إىل اخلضوع للم    
ــرباءة         ــة ال ــدأ قرين ــرم مب ــداخلي إذا مل ُيحت ــصعيد ال ــى ال ــة االســتياء عل ــة الدولي ــثري نظــم العدال ت

  .للمتهمني بالنسبة
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  دور الربملان يف عملية املصاحلة    
التـسويات الـسلمية    تضطلع الربملانات بدور حاسم يف هـذا اجملـال، عـن طريـق اعتمـاد                  - ٢٣

يف املقــام األول، مث مــن خــالل املــساعدة علــى كفالــة اختــاذ الــسلطة    الــيت تعــد عادلــة ومنــصفة
وميكـن للربملانـات أيـضا أن تـسن تـشريعات إلنفـاذ املـصاحلة،        . التنفيذية تدابري املصاحلة الفعالـة    

ويـضطلع  . داخليواملصاحلة على املستوى ال   تقصي احلقائق   إنشاء آليات   يف ذلك عن طريق      مبا
الربملانيون بدور هام آخر يتمثل يف التأكد من مشاركة ناخبيهم يف عملية املـصاحلة مـن خـالل                  

وشكلت تدابري من هذا القبيل خطوة هامـة حنـو          . تدابري استباقية وتبادل املعلومات ذات الصلة     
تمـع املـدين يف     املصاحلة يف كينيا، حيث ذهب الربملان إىل أبعد مدى يف سعيه لكفالة إشراك اجمل             

  .الشفافية يف العمليات الربملانيةتعزيز املناقشات بشأن اإلصالح و
  
  
  
  
      

  التوصيات    
  :هي كاآليتالتوصيات   - ٢٤

حتتاج آليات املصاحلة الدوليـة إىل أن ُتعتَبـر منـصفة وأال ُينظَـر إليهـا علـى أهنـا                      )أ(  
ــدابري تعــسفية تطبــق قــصرا علــى بعــض البلــدان دون غريهــا    إضــفاء الطــابع طلــب ذلــك ويت. ت

  .الدميقراطي على هياكل صنع القرار يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك جملس األمن
وحتتاج الربملانات إىل كفالة مـشاركة ناخبيهـا يف النقـاش الـدائر حـول كيفيـة                   )ب(  

  .حتقيق املصاحلة ووعيهم بالتدابري اليت جيري اختاذها
    

  بناء السالم  - ثالثا  
ــب  - ٢٥ ــسالم التزامــ  يتطل ــاء ال ــل األجــل  ا بن ــات    با طوي ــة للرتاع ــباب اجلذري ــصدي لألس لت

األصــلية، وهــو مــا جيــب أن يبــدأ، يف مجيــع األحــوال، ببنــاء املؤســسات احلكوميــة ومؤســسات 
ــة، فمــن األرجــح أن تتكــرر أعمــال    . اجملتمــع املــدين وتعزيزهــا  وإذا مل ُتعــالَج األســباب اجلذري

مــا يظهـره جليــا  ذريـة للرتاعــات لـيس باملهمــة اهلينـة، وهـذا     لكـن معاجلــة األسـباب اجل  . العنـف 
وفقـا للتقريـر عـن التنميـة يف        ، يف املائة من احلروب األهلية اليت شهدها العقد املاضي         ٩٠كون  

ذر على السلطة التنفيذية بـدء      فعندما يتع . احلوكمة الربملانية مجاعية من حيث طبيعتها     ”  
  .“املناقشات أو احلوار مع املعارضة، تيسر الطريقة اجلماعية اليت يدار هبا الربملان هذا احلوار
وسميليغي تراوري، عضو الربملان، بوركينا فا
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ــام   ــامل لعـ ــت يف ٢٠١١العـ ــبق أن  ، وقعـ ــدان سـ ــة   بلـ ــا أهليـ ــهدت حربـ ــسنوات  شـ ــالل الـ خـ
  .املاضية الثالثني

  
  
  
  
  
    

ومـىت  . الم الـدائم دون إبـرام عقـد اجتمـاعي بـني الدولـة والـشعب              ال ميكن حتقيق الـس      - ٢٦
ــرِم هــذا العقــد االجتمــاعي  ــع    - أُب ــة ومجي ــة بــني الدول ــة وترابطي ــدما تقــوم عالقــة تبادلي  أي عن

ــسهم أو غــري ذلــك مــن      غــض مواطنيهــا، ب ــوع جن ــي أو ن ــي أو احملل النظــر عــن انتمــائهم العرق
إىل مــن احلقــوق واملــسؤوليات يــشد بعــضهم رابــط مــشترك بوجــود  يــشعر األفــراد - العوامــل
املترتبـة علـى    حيرمـوا مـن الفوائـد       ويف ظل العقد االجتماعي، يعرف املواطنـون أهنـم لـن            . بعض
ومـا يترتـب   . وأن عدم استقرار الدولة قد يـؤدي إىل حرمـاهنم بوصـفهم أفـرادا    أقوى  دولة  قيام  

النـاس مييلـون أكثـر إىل الـسعي        على ذلك من شعور باالنتماء إىل جمتمع معـني أمـر مهـم جلعـل                
  .لتحقيق السالم والدفاع عنه

  
  
  
  
  
  

ويعمـل  . ميكن أن تضطلع األمم املتحدة بـدور هـام يف بنـاء جمتمعـات مـن هـذا القبيـل                     - ٢٧
ــراهن، ،يف امليــدان ــا جمموعــه    يف الوقــت ال ــسالم و  ١٥م ــات حفــظ ال ــة مــن بعث ــة ١٤  بعث  بعث

شة يف مرحلـــة مـــا بعـــد الـــرتاع علـــى حتقيـــق  سياســـية ميدانيـــة علـــى مـــساعدة اجملتمعـــات اهلـــ 
وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن للجنـة          . اإلصالحات الالزمة إلبرام عقد اجتماعي بقـدراهتا الذاتيـة        

إىل جانب مكتـب دعـم بنـاء الـسالم وصـندوق بنـاء               (٢٠٠٥بناء السالم، اليت أنشئت يف عام       
بنـــاء علــى  ة للمــساعدة  ، أن تــساعد البلــدان اهلـــشة علــى إجيــاد اســتراتيجيات فعالـــ     )الــسالم 

املؤسسات القائمة وتعزيزها، وهتيئة بيئة ُتفضي إىل املصاحلة وحتفز التنمية االقتصادية مـن أجـل              

سن القوانني فحسب، بل ميكنه أيضا أن ُيخـِضع اإلدارة      على  الربملان  تقتصر مهمة   ال  ”  
 وأن يـساعد علـى كفالـة االسـتخدام األمثـل للمـوارد الوطنيـة احملـدودة حـىت                    للمـساءلة العامة  

  “.على اخلدماتبالفعل حيصل السكان 
عبد الواحد الراضي، رئيس االحتاد الربملاين الدويل

إبرام العقد االجتماعي إجراء عمليات سياسـية شـاملة للجميـع، الـيت يـضطلع         ستلزمي”  
وال بـد أن تقـوم بـني        . ىل جانب السياسة والتمثيـل املـشروعني      فيها الربملانيون بدور حموري، إ    

الدولــة واجملتمــع عالقــات قــادرة علــى جتــاوز الــصعاب، وأن تنــهض الدولــة بواجــب تقــدمي   
  .“تكون مؤسساهتا ملبية لالحتياجات اخلدمات، وأن

 اإلمنائيمارتا رويداس، نائبة املدير، مكتب منع األزمات والتعايف منها، برنامج األمم املتحدة
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ــدأ  . أســباب الرتاعــات التغلــب علــى   ــا ملب ــسيطرة واحترام ــسالم   ال ــاء ال ــة بن ــة، تعمــل جلن الوطني
لرئيـسية يف جمـال     حتديـد األولويـات ا    علـى   املـساعدة   مـن أجـل     بالتعاون الوثيـق مـع احلكومـات        

ــة      الــسياسات واملــوارد املاليــة الالزمــة لتنفيــذ اإلصــالحات الــضرورية ملعاجلــة األســباب اجلذري
وتكتــسي . )٤(للرتاعــات مــن خــالل تــدابري متكاملــة تــشمل أمــورا منــها اإلصــالح االقتــصادي  

 إجنـاح   اإلصالحات االقتصادية اليت تستهدف حتقيق النمو والعدالة االجتماعية أمهيـة حامسـة يف            
  .يكون هلا أثر ملموس وإجيايب على حياة الناسبقدر ما بناء السالم 

  
  
  
  
  
  
        

تتطلب املشاركة الفعالة لألمم املتحدة يف بناء السالم والية واضـحة ُتبلَّـغ إىل الـشعب                  - ٢٨
ويف بعض احلاالت، قد يثري وجود بعثة مـن بعثـات األمـم املتحـدة آمـاال زائفـة                 . حتظى بقبوله و

. لتصدي للرتاعـات العنيفـة وغريهـا مـن التهديـدات     ليف األمن إذا ما افتقرت إىل والية واضحة        
وباملثــل، عنــدما تلتــزم األمــم املتحــدة .  بــسبب عــدم اختــاذ إجــراءاملــشاكل القائمــةوقــد تتفــاقم 

إجنــاز خل، فمــن الــضروري أن تكفــل إتاحــة املــوارد املاليــة والقــوات الالزمــة مــن أجــل    بالتــد
ثبـوت  إىل حـني  بالبقـاء  وعالوة على ذلـك، يـتعني علـى بعثـة األمـم املتحـدة أن تلتـزم            . واليتها

  .إمكانية استدامة اتفاق السالم
  

  دور الربملانات يف بناء السالم    
 الـسالم علـى قـدرة الربملانـات علـى سـن تـشريعات               يتوقف النجـاح يف تنفيـذ اتفاقـات         - ٢٩

 يف تنفيذ اتفاق السالم وبناء املؤسسات الـيت         ا نشط االربملان دور أدى  ففي حالة كينيا،    . متكينية
فقـام الربملـان بـأمور منـها اعتمـاد قـانون تقـصي           . البعيـد املدى  هتدف إىل حتقيق االستقرار على      

ريـق لتعـيني أعـضاء اللجنـة ذات الـصلة؛ وعمـل علـى        احلقائق والعدل واملصاحلة الذي مهـد الط  

__________ 
تتــألف جلنــة بنــاء الــسالم يف الوقــت الــراهن مــن ســت تــشكيالت قطريــة هــي بورونــدي ومجهوريــة أفريقيــا      )٤(  

  . بيساو وليربيا-الوسطى وسرياليون وغينيا وغينيا 

عندما نركز فقط على نزاعات بعينـها حـني تنـشب، مث حنـاول التركيـز علـى املـسائل                    ”  
 بالرتاع، من قبيل التسريح وإعادة اإلدماج، ينصب االهتمام علـى الـذكور             مباشرةاليت تتصل   

 الـسالم وحنـن عنـدما نـبين       . حيمل السالح؟ ليـست النـساء مـن يفعلـن ذلـك           فمن الذي   . فقط
معاجلـة  وليس باإلمكـان    املسائل االجتماعية،   غفل  اهر الرتاع العنيف ال غري، وتُ     تعامل مع مظ  ن

  .“هذه املسائل إال إذا مشل النقاش اجلميع
ساراسواثي مينون، مديرة شعبة السياسات يف هيئة األمم املتحدة للمرأة
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ــدا     ــا جدي ــه الداخليــة حيــث اعتمــد نظامــا داخلي ــأمور منــها  إصــالح إجراءات تكــافؤ للــسماح ب
  . الفرص؛ كما استحدث البث املباشر جللساته من أجل تعزيز الشفافية وثقة الشعب بالربملان

قيــق الــسالم املــستقر والــدائم وميكــن للربملانــات، بوصــفها مؤســسات، أن تــسهم يف حت  - ٣٠
فإدمــاج هــذه الفئــات يف العمليــة  . عــن طريــق تعزيــز احلــوار وإعطــاء صــوت للفئــات املهمــشة  

السياسية أمر حاسم يف كفالة القدرة على التصدي للمظامل اجلديـدة أو الناشـئة بـشأن التوزيـع                  
وتــشمل . ل ال احلــصرغــري العــادل للمــوارد أو املعاملــة التمييزيــة يف القــانون، علــى ســبيل املثــا  

خمتلــف التــدابري املتاحــة للربملانــات حتــسني مــستوى متثيــل األقليــات، وســن القــوانني الــيت تعــزز   
بغـرض حتقيـق    ) امليزانيـة عمليـة   خـالل   (مشروع الئحـة االعتمـادات      النظر يف   حقوق اإلنسان و  

ــة  ــة االجتماعي ــصاف والعدال ــسهم و. اإلن ــور  ت ــع هــذه األم ــز إســهاما كــبريا يف  مجي ــد تعزي العق
  .االجتماعي بني الدولة والشعب، الذي يعد أحد دعائم السالم واالستقرار

  
  التوصيات    

  :هي كاآليتالتوصيات   - ٣١
ال بــد لألمــم املتحــدة، لكــي تكــون فعالــة، أن ُتــدَعم بــاملوارد املاليــة والبــشرية   )أ(  
  ؛ال تثار آمال ال ميكن الوفاء هباوجيب أ. الكافية

ــضروري أن تــ   )ب(   ــل  مــن ال ــات متثي ــات ضمن الربملان ــاملهمالفئ ــها ل ــات ة، ومن الفئ
ويستلزم مشول اجلميع أن تشرك الربملانات اجملتمع املـدين يف          . العرقية والدينية والنساء والشباب   

عمليات صـنع القـرار، سـعيا لبنـاء الثقـة لـدى عامـة اجلمهـور وضـمان التمثيـل لطائفـة متنوعـة                         
  ؛االحتياجات من

فة الربملانات املتمثلة يف سن القوانني، فبإمكاهنا أن تتخـذ عـددا        بالنظر إىل وظي    )ج(  
  :سيما ما يلي من التدابري الرامية إىل تعزيز املؤسسات الوطنية، وال

إنشاء إطار قانوين لتهيئة بيئة لتكـافؤ الفـرص بـني األحـزاب الـسياسية خـالل               ‘١’  
ــة وفيمــا بينــها   ــدورات االنتخابي ــضا وضــع  مــن و. ال ــواناملهــم أي ــل لني ق تموي

  لألموال؛ تتسم بالفعالية وتضمن التوزيع العادل األحزاب
وضع إطار قانوين مينع وجود أحزاب سياسية قائمة علـى اهلويـة احملـضة، ويف                 ‘٢’  

  ؛)٥(الوقت نفسه، يشجع على وضع برامج سياسية لألحزاب
__________ 

أصدرت كينيا، على سبيل املثال، قانونا لألحـزاب الـسياسية يـنص علـى أن تـضم مجيـع األحـزاب الـسياسية                       )٥(  
 ). مقاطعة٤٧ من أصل ٢٤( يف املائة من املقاطعات ٥٠من ما ال تقل عن  عضو على األقل ١ ٠٠٠
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يـة  وضع إطار قانوين لكفالـة تلقـي مجيـع األحـزاب الـسياسية التغطيـة اإلعالم                 ‘٣’  
  املنصفة؛

إنشاء نظام قضائي مستقل، سعيا لتحقيـق أهـداف منـها كفالـة املـساواة بـني                   ‘٤’  
  اجلميع أمام القانون؛

ــة للربملانــات تــساعد علــى تعزيــز احلــوار بــني األحــزاب       ‘٥’   وضــع قــوانني داخلي
وينبغي أن تشمل هذه القوانني الداخلية احلق يف طـرح          . السياسية املمثلة فيها  

 السلطة التنفيذية واإلسـهام يف املناقـشة يف جلـسات عامـة، دون              األسئلة على 
ــه  ــصر علي ــق يف اآلراء     . أن تقت ــي التوصــل إىل تواف ــك، ينبغ ــى ذل وعــالوة عل

  .بشأن السلوك الالئق داخل الربملانات
  
  
  
  
  
        

  ٢اإلطار 
  التحديات اليت تواجه املشاركة الربملانية يف إدارة الرتاعات

ــات حت    ــن للربملانـ ــتقرارا       ال ميكـ ــر اسـ ــات أكثـ ــاء جمتمعـ ــل بنـ ــن أجـ ــا مـ ــق إمكاناهتـ قيـ
فمعظـم الربملانـات يف اجملتمعـات غـري املـستقرة تواجـه عـددا               . كانت مؤسسات قويـة    إذا إال

ويفتقر الربملانيون يف كثري من األحيان إىل املعارف واملهـارات املطلوبـة وإىل             . من التحديات 
من املـسائل، وال سـيما االقتـصادية واملاليـة منـها،            والعديد  . فهم للقضايا اليت يتعاملون معها    

شديدة التعقيد وال يـستطيع الربملـانيون معاجلتـها بـدون تعزيـز للمـوارد والقـدرات البـشرية،                   
  .يف ذلك احلواسيب ومكتبات البحث واملوظفون، وحيز املكاتب مبا

ــة      ــانيني ليـــسوا مـــستقلني عـــن الـــسلطة التنفيذيـ تمتـــع وبـــدون ال. والعديـــد مـــن الربملـ
باالســتقالل، ال يــستطيع الربملــانيون اإلشــراف بفعاليــة علــى العمــل التنفيــذي لــضمان تنفيــذ  

العادلـة  اتفاقات التسوية والقضايا اهلامة من قبيل السياسات اإلمنائية الفعالة، وإعادة التوزيـع             
عف االسـتقالل الربملـاين، منـها عـدم الـسيطرة           ضوهنالك عـدد مـن العوامـل الـيت تـ          . للموارد

  .يزانيات الداخلية وعدم وجود حصانةعلى املوارد وامل
  

اعـات،  الـسالم يف البلـدان الـيت متزقهـا الرت         على تعزيز   األمم املتحدة   بلغت قدرة   مهما  ”  
يتوقف النجاح يف هناية املطاف على قوة القيادة الوطنية وصالبة االلتزام الوطين باإلصالحات       

  .“االلتزام من الربملانوذلك القيادة تلك تنبع كثريا ما و. الرامية إىل حتقيق املصاحلة
يان إلياسون، نائب األمني العام
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  التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى  -رابعا   
ــصر أساســي لن       - ٣٢ ــة األخــرى عن ــة أو الدولي ــاون مــع املنظمــات اإلقليمي ــم جــالتع اح األم

اجــة إىل التنــسيق الفعــال  ومــع ذلــك، تــدعو احل . املتحــدة يف ســياقات الــرتاع ومــا بعــد الــرتاع  
ــتعني ترشــيد          ــة، وي ــائج إجيابي ــق نت ــم املتحــدة واملنظمــات األخــرى كــي حيق ــني األم ــاون ب للتع

أن ُيظهــر وعــالوة علــى ذلــك، مــن الــضروري جــدا  . اســتخدام املــوارد والتــشارك يف املــساءلة
تعـارض  يدوليـة   وإذا بدا أن خمتلف األطراف الفاعلـة ال       .  وأال يبدو مفككا   التآزرجملتمع الدويل   ا

 أي كـسب    “االنتقاء مـن بـني املنتـديات      ”بعض، فستحاول أطراف الرتاع املختلفة      مع  بعضها  
  .الدعم من املنظمات األكثر تعاطفا، وهو ما يرجح، بدوره، إطالة أمد الرتاع

ألهنا قد تكـون أقـدر علـى فهـم          وميكن أن يكون التعاون مع املنظمات اإلقليمية مفيدا           - ٣٣
ومـن األمثلـة    . وميكن أيضا أن تعزز املنظمات اإلقليميـة مـشروعية التـدخل          . الرتاعوجه تعقيد   أ

يف غينيـا، حيـث عملـت       ما حـدث    اجليدة على التعاون الفعال بني املنظمات الدولية واإلقليمية         
األمــم املتحــدة جنبــا إىل جنــب مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا للمــساعدة علــى  

وقـدمت األمـم املتحـدة للجماعـة االقتـصادية املـساعي احلميـدة        . النتخـايب لعنـف ا نوبة ا احتواء  
  .لألمني العام بغية إعطاء شرعية واسعة للجهود املبذولة

وميكن أن يكون التعاون مع املنظمات الدولية فعاال إذا كانت للمنظمة خربة معتـرف                 - ٣٤
ل املثال، سنوات من اخلـربة يف تقـدمي         الحتاد الربملاين الدويل، على سبي    فلدى ا . هبا يف جمال بعينه   

وقد أقام عالقات مع برملانات يف مجيـع أحنـاء          . الدعم التقين الرامي إىل تعزيز الربملان كمؤسسة      
العامل، مما يسمح له باالستفادة من اخلربات واألمثلة علـى أفـضل املمارسـات يف بنـاء القـدرات            

ــاء القــدرات يكــون أكثــ  . الربملانيــة ــر أن بن ــة يف احلــاالت الــيت  وقــد أظَه فيهــا هنــج يتبــع ر فعالي
  .مؤسسي كلي بناء على طلب الربملان ومع تقدمي إسهاماته منذ البداية

  
  توصـياتال    

  :التوصيات هي كاآليت  - ٣٥
 أي تعاون بني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة             االزدواجية يف  جيب جتنب   )أ(  

  املساءلة؛التشارك يف ترشيد استخدام املوارد ووحتتاج املنظمات إىل . خرىاألنظمات املأو 
أقام االحتاد الربملاين الدويل عالقات مع برملانات يف خمتلف أحنـاء العـامل، وهـو                 )ب(  

وبالتـايل، ينبغـي لألمـم املتحـدة أن     . جمهز جتهيزا جيدا للمساعدة على تبادل املمارسات اجليـدة  
ــدويل       ــاين ال ــع االحتــاد الربمل ــق م ــى حنــو أوث ــيت     تعمــل عل ــات ال ــدرات الربملان ــاء ق ــن أجــل بن  م
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ــع        تطلــب ــة م ــشريعات الوطني ــة الت ــى مواءم ــساعدة عل ــانون وامل ــز ســيادة الق ــساعدة، وتعزي امل
  الدولية؛ االلتزامات
الحتاد الربملاين الدويل أن يـستمر يف بنـاء جـسر بـني الربملانـات واألمـم                 ل ينبغي  )ج(  
سنوية يف األمم املتحدة أحد املنتـديات املمكنـة         جلسات االستماع الربملانية ال   تشكل  و. املتحدة

  .فهم أفضل لعمليات األمم املتحدة واملشاركة يف املداوالتبالتوصل إىل لربملانات لسماح لل
    

  دور املرأة  - خامسا 
ــة يف   - ٣٦ ــق الفعاليــ ــن حتقيــ ــسالم   ال ميكــ ــاء الــ ــصاحلة وبنــ ــات واملــ ــع نــــشوب الرتاعــ  منــ
ــرأة يف صــنع القــ   إذا إال ــة أشــرِكت امل ــرار جملــس    . رارات يف كــل مرحل وكمــا هــو حمــدد يف ق

، ال بد للمرأة أن تضطلع بدور هـام يف إدارة املنازعـات ويف عمليـات                )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن
 عامـا، ال يـزال هنـاك الكـثري ممـا يـتعني القيـام بـه علـى          ١٢ومع ذلك فبعـد مـضي     . بناء السالم 

ونتيجـة لـذلك،    .  اجلنسني يف هذا اجملـال     الصعيدين الوطين والدويل من أجل حتقيق املساواة بني       
ال تزال النساء واألطفال يتضررون على حنـو غـري متناسـب مـن الرتاعـات ويظلـون بـال صـوت            

  .يف عمليات صنع القرارات اليت هلا أثر مباشر على حياهتم
وميكن للبلدان، من خالل دراسة عمليات السالم مـن منظـور املـساواة بـني اجلنـسني،                   - ٣٧

وقـد نفـذت    . ع نفسها لتحول هيكلي يبين جمتمعات أكثر عدال وبالتايل أكثر استدامة          أن ُتخض 
عـددا مـن التـدابري الراميـة إىل تعزيـز دور املـرأة يف مجيـع            ، على مر السنني    بنجاح األمم املتحدة 
وأقامــت األمــم املتحــدة يف طاجيكــستان مراكــز للمــساعدة القانونيــة للمــرأة،   . جمــاالت احليــاة
  .مة يف ما بعد بتويل إدارهتا وتوسيعهاقامت احلكو

  
نــستطيع توجيــه  عنـدما تعمــل منظومــة األمــم املتحــدة معــا كجهــة فاعلــة متكاملــة ال ”  

  .“االهتمام إىل املسألة فحسب ولكننا جند فعال سبال للتصدي هلا
 ساراسواثي مينون، مديرة شعبة السياسات، هيئة األمم املتحدة للمرأة

    
ــز دور املــ   - ٣٨ ــل األجــل    تعزي ــتقرار الطوي ــق االس ــر حاســم لتحقي ــاء   ،رأة أم ــن خــالل بن  م

ــر مشــوال   ــدمي       . جمتمعــات أكث ــدور مركــزي يف تق ــرأة ب ــضطلع امل ــدما ت ــال، عن ــى ســبيل املث فعل
اخلدمات، كما هو احلال يف ليربيـا وروانـدا، تـستطيع االعتنـاء لـيس فقـط بأسـرهتا بـل كـذلك                       

  .ق تنمية أمشل بكثريمبجتمعاهتا احمللية، مما يضع البلد على طري
. وينبغــي أن تكــون األمــم املتحــدة منوذجــا إلشــراك املــرأة يف عمليــات صــنع القــرارات  - ٣٩
على الرغم من التزاماهتا العديدة واألدلة الواضحة ألثر املرأة على حتقيق السالم املـستقر، يظـل                ف



A/67/765  
 

13-24592 17 
 

انـــت نـــسبة وك. حمـــدودا للغايـــةزاعات ومفاوضـــات الـــسالم ـدور املـــرأة يف منـــع نـــشوب النـــ
فقــط مــن النــساء، ومل تكــن هنــاك أبــدا أي كــبرية وســطاء عينتــها    املائــة مــن املفاوضــني يف ٩

  . املتحدة األمم
ــضا       - ٤٠ ــساعد أي ــا مؤســسات أن ت ــات باعتباره ــىوبإمكــان الربملان ــرأة عل ــز دور امل .  تعزي
ام حـصص   ميكنها العمل على حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني يف التمثيـل مـن خـالل تنفيـذ نظـ                     إذ

ومـع ذلـك، جيـب أال تقتـصر سياسـة           . وتوعية عامة اجلمهور بفكرة النساء صانعات القـرارات       
وحتقيقـا لتلـك الغايـة،    . الشمول علـى العـدد وحـده، بـل جيـب أيـضا أن تعـاجل املـسائل النوعيـة           

 للمناصـــب مـــن الترشـــح املـــرأة متكـــنميكـــن للربملانـــات أن تتخـــذ التـــدابري الالزمـــة لـــضمان  
وتشمل هـذه التـدابري علـى سـبيل املثـال ال احلـصر              . فعالية يف اإلجراءات الربملانية   ومشاركتها ب 

بناء القدرات من خالل التعليم ووضـع جـداول زمنيـة لالجتماعـات إلتاحـة مزيـد مـن املرونـة                     
  . التوازن بني العمل واملسؤوليات األسريةكي حتققللمرأة 

  
  توصـياتال    

  :التوصيات هي كاآليت  - ٤١
اج األمم املتحدة إىل الوفاء بالتزامها بتعزيز إشراك املرأة يف عمليـات صـنع              حتت  )أ(  
  ؛ النساء يف أدوار كبار املفاوضنيويشمل ذلك تعيني. القرارات
غــري أن الــشمول جيــب أال يقتــصر علــى  . بــد للربملانــات مــن إشــراك املــرأة  ال  )ب(  

 الربملانـات مـن خـالل بنـاء         العدد فقط، بل جيب أيـضا أن يوسـع ليـشمل إمكانيـة الوصـول إىل               
  .القدرات والتدابري اليت متكن املرأة من العمل بفعالية يف السياق الربملاين
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  املرفق األول
  عرض عام عن املواضيع اليت نوقشت واملشاركني    

  
خــالل اجللــسة االفتتاحيــة، ألقــى كلمــة أمــام اجلمهــور كــل مــن عبــد الواحــد الراضــي    - ١
نائب رئـيس اجلمعيـة العامـة، واملمثـل الـدائم           (، ورودين تشارلز    ) الدويل رئيس االحتاد الربملاين  (

  ).نائب األمني العام لألمم املتحدة(، ويان إلياسون )لترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدة
وتناول اجلزء األول من اجللسة املواضيع الثالثة الرئيسية، وهي منع نشوب الرتاعـات،               - ٢

املمثــل الــدائم لكرواتيـا لــدى األمــم  (م، الـيت ناقــشها رانكــو فيلـوفيتش   واملـصاحلة، وبنــاء الــسال 
األمــني العــام املــساعد (هــون ي بــروك زير-، وتــايي )املتحــدة، ونائــب رئــيس جلنــة بنــاء الــسالم

نائبة مدير مكتـب منـع األزمـات والتعـايف منـها، برنـامج              (، ومارتا رويداس    )للشؤون السياسية 
مــديرة شــعبة الــسياسات، هيئــة األمــم املتحــدة (ساراســواثي مينــون ، و)األمــم املتحــدة اإلمنــائي

  ).الرئيسة الفخرية لصندوق السالم(، وبولني بيكر )للمرأة
منـع نـشوب الرتاعـات، وهـو        جمـال   ونظر اجلزء الثاين يف اجلهـود الـيت بذلتـها كينيـا يف                - ٣

يف عـضو  (ي تـراوري  وميليغ) رئيس اجلمعية الوطنية يف كينيا(موضوع ناقشه كينيث ماريندي  
  .)مدير الربامج، وزميل أقدم يف املعهد الدويل للسالم(، وبيتر غاسترو )برملان بوركينا فاسو

وقــيم اجلــزء الثالــث النــهج الــذي اتبعتــه ســرياليون مــن أجــل حتقيــق املــصاحلة، وناقــشه    - ٤
ثـل الـدائم    املم(تـوراي   . ، وشـيكو م   )عضو سابق يف الربملـان، سـرياليون      (إدوارد أمني سولوكو    

مـدير ونائـب رئـيس، مكتـب دعـم          ( أوتوبـو    ميوإلوهو إجيفيـو  ) لسرياليون لدى األمم املتحدة   
  ).حملل حبوث، تقرير جملس األمن(، والنسانا غبريي )بناء السالم

وركـــز اجلـــزء الرابـــع علـــى دور املنظمـــات الدوليـــة يف بنـــاء الـــسالم، وناقـــشه غيـــوم    - ٥
األمـني  (جونـسون   . ، وأنـدرز ب   )طنيـة، كـوت ديفـوار     رئـيس اجلمعيـة الو    (يغبافوري سورو   ك

  ).العام لالحتاد الربملاين الدويل
وأخريا، نوقشت مسألة ما إذا كان يرجح أن يـؤدي تـشكيل جملـس أمـن أكثـر مشـوال                      - ٦

إىل حتقيــق اســتقرار عــاملي أكــرب، وتنــاول ذلــك املوضــوع، يف شــكل مناقــشات الدوحــة الــيت     
اجلمعيـة الوطنيـة الفرنـسية، عـضو        (مارتان الالنـد     -  باتريس أذاعتها حمطة يب يب سي، كل من      

، وهارديــب )الفريـق االستـشاري للجنــة االحتـاد الربملــاين الـدويل املعنيــة بـشؤون األمــم املتحـدة      
املمثــل الــدائم (، وإدواردو أوليبــاري )املمثــل الــدائم للهنــد لــدى األمــم املتحــدة (ســينغ بــوري 

ــة   (وهــانز كوريــل  ، )لكوســتاريكا لــدى األمــم املتحــدة  وكيــل األمــني العــام للــشؤون القانوني
  ).واملستشار القانوين يف األمم املتحدة سابقا
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   الثايناملرفق
  موجزات مناقشات األفرقة    

      
أثناء االجتماع، عقد عدد من مناقشات األفرقة الـصغرية مـن أجـل إعطـاء املـشاركني                    

) سؤال لكـل فريـق  (باألسئلة اليت نوقشت ويف ما يلي قائمة . فرصة للتركيز على مسائل حمددة   
  .يقابلها من أجوبة وما

  
  ما هي اآلليات اليت ميكن أن تعزز التعاون بني األحزاب السياسية؟    

  حرية إنشاء أحزاب سياسية؛ وقبول دور املعارضة: قواعد األساسيةال  •  
 تكـون هنـاك     ينبغي أن يكون للربملانيني احلق يف طـرح أسـئلة؛ وينبغـي أن            : اإلجراءات  •  

  مدد زمنية حمددة؛ وينبغي للربملانيني أن يتمتعوا باحلصانة يف أداء واجباهتم
اب الـسياسية بالعمـل بـشكل سـليم         ينبغي لتمويل األحزاب السياسية أن يسمح لألحز        •  

  يف مجيع األوقات، وليس فقط أثناء الدورة االنتخابية
  اب السياسية على أساس منتظمينبغي للسلطة التنفيذية التعامل مع قادة األحز  •  
  .جيب أن يكون هناك توافق لآلراء بشأن السلوك الالئق يف الربملان  •  

  
مـــا هـــي الظـــروف للمـــشاركة الربملانيـــة الفعالـــة يف منـــع نـــشوب الرتاعـــات واملـــصاحلة      

  السالم؟  وبناء
  كافة يةينبغي للربملانات أن تكون ممثلة للمجتمع بأسره، مبا يف ذلك اجملموعات اإلثن  •  
  )انتخابات حرة ونزيهة، وما إىل ذلك(جيب أن يكون الربملان شرعيا   •  
  جيب أن يدخل الربملان يف حوار مع السلطة التنفيذية  •  
  )الرتاهة(لربملان وأن يكون جديرا باالحترام جيب أن حيتَرم ا  •  
  جيب أن تكون للربملان القدرات الالزمة  •  
  م بأنشطة توعية متكررة يف دوائرهم االنتخابيةيتعني على الربملانيني القيا  •  
  جيب إجراء تقييمات أكثر تواترا ألثر الربملانات يف منع حدوث الرتاعات وحلها  •  
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  املرأة واالستقرار الطويل األجل؟    
  ينبغي للرجل دعم قضايا املرأة ودورها يف منع نشوب الرتاعات وحلها  •  
شاركة يف العمليـة الـسياسية؛ وجيـب أن تكـون           جيب ختويل السلطة للمرأة من أجل املـ         •  

 يف املائة وأن يكون اهلدف حتقيـق التـساوي   ٣٠نسبة متثيل املرأة يف الربملان على األقل      
  الرجلمع 

ينبغـي اختـاذ تـدابري للتأكـد مـن أن           (ينبغي تقيـيم أثـر الرتاعـات علـى النـساء واألطفـال                •  
  )املرأة لن تكون ضحية

  
حدة أن تقوم مبزيد من الفعالية مبنع نشوب الرتاعات، وكيف ميكن كيف ميكن لألمم املت    

  هلا إشراك الربملانات بطريقة أكثر فعالية يف أعماهلا املتعلقة ببناء السالم؟
  حتتاج األمم املتحدة إىل والية واضحة هلا أهداف واضحة يقبلها مجيع أصحاب املصلحة  •  
  ) تعزيز استقالل الربملان(ملان بصورة خاصة بناء قدرات مؤسسات الدولة، مبا يشمل الرب  •  
  األمم املتحدة يتعني على مؤسسات الدولة تقاسم املعلومات مع  •  
  تعاون مع املنظمات اإلقليميةحتتاج األمم املتحدة إىل تعزيز ال  •  
  جيب أن يكون تكوين جملس األمن أكثر متثيال من أجل اكتساب املزيد من السلطة  •  
األمم املتحدة مع مؤسسات بريتـون وودز وغريهـا مـن املنظمـات مـن أجـل              جيب أن تعمل      •  

  اتباع هنج مشترك يف حل الرتاعات وبناء السالم
املنظمــات غــري مــن إســهامات مبزيــد ي األمــم املتحــدة يف تــدخالهتا  دميكــن أن تــسته  •  

  لشفافية واملساءلةلغري أن هذه املنظمات جيب أن حتترم معايري صارمة . احلكومية
ينبغي أن تعمل األمم املتحـدة مـع االحتـاد الربملـاين الـدويل يف مـساعدة الربملانـات الـيت                       •  

  تطلب املساعدة
  

  كيف ميكن للمجتمع يف مرحلة ما بعد الرتاع حتقيق املصاحلة العادلة والشاملة؟    
  الشروط املسبقة    

  مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة وقبول بعضها البعض  •  
  دلالتسامح املتبا  •  
  وجود حتكيم حمايد  •  
  حتديد األسباب اجلذرية احلقيقية  •  
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  التدابري    
طة تعزيــز اآلليــات املؤســسية، بطــرق منــها برملــان متثيلــي وذو مــصداقية، وكــذلك ســل    •  

  قضائية مستقلة
ــات          •   ــساء واألقلي ــني الن ــك ب ــا يف ذل ــروة، مب ــادل للث ــع الع ــيح التوزي ــصادية تت ــات اقت آلي

  والشباب
التعلـــيم، والـــصحة، وفـــرص العمـــل،    (تياجـــات االجتماعيـــة األساســـية   تـــوفري االح  •  

  )ذلك إىل وما
لـيم  سـيما مـن خـالل احلـصول علـى التع           زيادة مـشاركة املـرأة يف القـضايا الوطنيـة، ال            •  

  وحتسني التمثيل يف هيئات صنع القرارات
  إنشاء حركات متثيلية  •  
كـون  (لجميع على قـدم املـساواة       وجود وسائط إعالم متعددة وحمترفة، تكون متاحة ل         •  

  )وسائط اإلعالم مسؤولة
  تقاسم السلطة والعمليات السياسية  •  
  بناء اجملتمع املدين من أجل ضمان قدر أكرب من املشاركة  •  
  التربية املدنية  •  
  تطبيق سيادة القانون، واملساواة بني اجلميع أمام القانون  •  
  جلان تقصي احلقائق واملصاحلة  •  

  
  ميكن للتعاون اإلقليمي دعم االستقرار السياسي الوطين؟كيف     

جيــب تفــادي االزدواجيــة يف التعــاون، وأن يــسمح التعــاون بترشــيد اســتخدام املــوارد     •  
  وتقاسم املساءلة

ــة الربملـــ    •   ــساعد املنظمـــات علـــى تقويـ ــر   ان، والجيـــب أن تـ ــدان الـــيت متـ ــيما يف البلـ سـ
  انتقالية مبرحلة

ــا    •   ــشَجع االحت ــات       جيــب أن ي ــني الربملان ــاء جــسر ب ــى مواصــلة بن ــدويل عل ــاين ال د الربمل
  .املتحدة واألمم
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	5 - وتضم إدارة النـزاعات ثلاث عمليات مختلفة، وهي: منع نشوب النـزاعات، والمصالحة، وبناء السلام. ويشير منع نشوب النـزاعات إلى الإجراءات التي تعالج خطر الاندلاع الوشيك للعنف في مجتمعات طالت فيها النـزاعات، والأسباب المباشرة، مثل الانتخابات المزورة، التي قد تؤدي إلى اندلاع العنف أو عودته. وتشير المصالحة إلى عملية إعادة بناء الثقة بين أفراد الشعب من خلال تدابير من قبيل لجان تقصي الحقائق والمصالحة، والمحاكم، والتوعية. ويستلزم بناء السلام اتّباع نهج متكامل ومتعدد الأوجه في بناء المؤسسات، والتنمية، والجوانب الأخرى التي عادة ما تكون متلازمة من أجل ضمان الاستقرار على المدى الطويل.
	6 - وهذه العمليات الثلاث المختلفة لا تطبَّق بالضرورة على التوالي، وكثيرا ما تكون مترابطة فيما بينها. ويوجد أيضا قدر كبير من التداخل فيما بينها من حيث الأدوات والأساليب التي يمكن استخدامها. ومع ذلك، فمن أجل فهم الأدوار المختلفة التي يمكن أن تضطلع بها البرلمانات والمجتمع الدولي في هذا المجال سواء كل منها على حدة أو كشركاء، فإن العمليات الثلاث تُدرس في هذا التقرير كمفاهيم مستقلة.
	أولا - منع نشوب النـزاعات
	7 - يمكن أن توجد النـزاعات في جميع المجتمعات، ويمكن أن تكون مفيدة عندما تساعد على تطور المجتمع. فالنـزاع بسبب عدم المساواة في الوصول إلى الموارد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى تدابير تسفر عن إقامة مجتمعات أكثر عدالة، وبالتالي، توفير الأساس لإرساء سلام أكثر استقرارا على المدى البعيد. بيد أن النـزاع يغدو أمرا إشكاليا عندما لا توفر المؤسسات منبرا لحوار شامل. وفي ظل هذه الظروف، فإن عوامل من قبيل المخالفات الانتخابية يمكن أن تؤدي إلى اندلاع العنف. وعليه، فإن آليات منع نشوب النـزاعات لا تهدف بالضرورة إلى اجتثاث شأفة النـزاعات في حد ذاتها، بل إلى منع تحول التوترات المجتمعية إلى عنف.
	8 - وتندلع النـزاعات العنيفة عندما لا تتمكن المؤسسات الضعيفة من معالجة أشكال اللامساواة والتهميش الكامنة التي تعاني منها مجموعات عرقية ودينية. وفي كثير من الحالات، يتولّد العنف عن الأحداث خلال الدورة الانتخابية. وتشمل العوامل الأخرى المنافسة على الموارد الطبيعية، فضلا عن اتساع رقعة آثار النـزاعات في البلدان المجاورة، التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تدفق للأسلحة المتاحة بسهولة. ودُرست أمثلة عن المؤسسات الضعيفة في جلسة الاستماع التي استمرت يومين، وهي: المؤسسات السياسية التي لا تتمكن من إنشاء آليات فعالة للضوابط والموازين؛ وضعف الأحزاب السياسية، الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تفاوتات سياسية واجتماعية واقتصادية؛ واللجان الانتخابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائط الإعلام التي تكون متحيزة سياسيا ولا تكون مستقلة حقا. 
	9 - وتمتلك الأمم المتحدة عدة وسائل يمكن لها من خلالها أن تساعد على منع نشوب النـزاعات فيما لو أبدى جميع أطراف النـزاع الإرادة السياسية اللازمة لإيجاد حل له. فالأمم المتحدة، التي يُنظر إليها على أنها كيان محايد، مؤهلة تماما لتوفير منبر لحوار شامل. وكثيرا ما يكون الوعد بالتوصل إلى حل شامل شرطا مسبقا لموافقة أطراف النـزاع أصلا على الجلوس حول طاولة المفاوضات. بيد أن بعض المشاركين أشار إلى أن إشراك جميع أطراف النـزاع، بغض النظر عن نواياها، يمكن أن يؤدي إلى نزع الشرعية عن العملية. ومن الناحية العملية، يمكن للأمم المتحدة أن تعزز الطابع الشامل في الدعم الذي تقدمه لعمليات السلام، وخاصة في البلدان التي تَنشر فيها بعثات لحفظ السلام أو بعثات ميدانية سياسية. ويمكنها المساعدة على تيسير التوصل إلى تسوية للنـزاعات عن طريق التفاوض من خلال جهود الوساطة المبذولة بقيادتها. ويمكنها أيضا المساعدة على تعزيز المؤسسات الانتخابية القائمة للحيلولة دون حدوث تأخير غير ضروري ولبناء الثقة بين أوساط عامة الشعب في المؤسسات مثل اللجان الانتخابية. وعلاوة على ذلك، يمكن للأمم المتحدة أن تساعد على منع نشوب النـزاعات عن طريق الحد من عدد الأسلحة التي يمكن الحصول عليها بسهولة، كما فعلت بنجاح في كوت ديفوار. ومن السبل الأخرى التي يمكن بها للأمم المتحدة التقليل إلى أدنى حد من خطر اندلاع النـزاعات العنيفة تدريب المفاوضين الوطنيين والمحليين، وتوعية جهاز الشرطة، مثلما تم القيام به بفعالية في كينيا.
	”لا توجد وصفة سحرية، وفي معظم الحالات يعزى فشل منع اندلاع النـزاعات إلى انعدام الإرادة السياسية لدى أطراف ذلك النـزاع“.
	تايي - بروك زيريهون، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية
	10 - ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه عملية منع نشوب النـزاعات في كفالة الاستجابات في الوقت المناسب من أجل توفير منبر للحوار قبل اندلاع العنف. فما إن يندلع العنف حتى يصبح إحلال الاستقرار في المجتمع أصعب من ذي قبل. وقد تكلل تدخل الأمم المتحدة في الحالات الثلاث التي دُرست بالتفصيل على مدى اليومين - وهي: منع نشوب النـزاعات في كينيا وكوت ديفوار والمصالحة وبناء السلام في سيراليون، بالنجاح عندما تم التدخل في الوقت المناسب، وفقا لخطة مدروسة. 
	11 - وفي حالات أخرى، مثل الأوضاع الراهنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي، أثار تباطؤ الأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات الشكوك في قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة بفعالية لأزمات من هذا القبيل. ويظهر ذلك بأوضح صوره من خلال تحرّك - أو عدم تحرك - مجلس الأمن، الذي يمكن لهيكل صنع القرارات فيه أن يؤدي أحيانا إلى قرارات تتخذ بدافع شواغل سياسية لدى بعض الأعضاء، لا الاحتياجات الفعلية والمصلحة العليا للبلدان (انظر الإطار أدناه). وتضعف قدرة الأمم المتحدة برمتها في كل مرة تفشل فيها في التصدي لأزمة من الأزمات بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء التي تحركها مصالحها الخاصة.
	الإطار 1
	هل ستؤدي زيادة شمولية عضوية مجلس الأمن إلى تعزيز الاستقرار العالمي؟ 
	شكّلت مسألة إصلاح مجلس الأمن، بوصفها أساسا لعملية أكثر ديمقراطية وفعالية لصنع القرار، موضوعا متكررا خلال جلسة الاستماع التي استمرت يومين. وفي اليوم الثاني، عُقدت جلسة نقاش خاصة لمواصلة دراسة المسألة الحاسمة لإصلاح المجلس. ودار النقاش حول مسألة ما إذا كانت زيادة شمول عضوية المجلس من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الاستقرار العالمي، وساعد على توضيح بعض الأسباب التي أدت إلى عدم تحقق هذا الإصلاح حتى الآن. فالهيكل الحالي للمجلس لا يعكس الحقائق الراهنة ويفتقر إلى الضوابط والموازين اللازمة. فقد ارتفع عدد الدول الأعضاء من 51 دولة عند توقيع ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 إلى 193 دولة حاليا. وعموما، فإن نسبة 85 في المائة من الحالات التي تُناقَش في المجلس هي في المنطقة الأفريقية، ومع ذلك فلا يوجد بين الأعضاء الدائمين في المجلس عضو من أفريقيا. ثم تحول النقاش إلى مفهوم الشمول. فهل يتحقق الشمول بزيادة عدد الدول الأعضاء وبتوسيع التمثيل الجغرافي في المجلس فحسب؟ أو هل يمكن تحقيق الشمول من خلال زيادة الشفافية والمساءلة في أساليب عمل المجلس؟ فمن الواضح، أن زيادة عدد الدول الأعضاء ينبغي ألاّ تتناسب مع زيادة عدد الدول الأعضاء منذ عام 1945، وهو ما من شأنه أن يسلب المجلس فعاليته باعتباره الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة. فقد لا تؤدي زيادة عدد الأعضاء الدائمين سوى إلى ترسيخ هيكل الامتيازات الحالي (مثلا، حق النقض). وقد يتسنى عوضا عن ذلك تحقيق مزيد من الشمول من خلال الأخذ بالتمثيل الأنسب لمختلف مناطق العالم. ويمكن أن يؤدي إصلاح أساليب عمل المجلس إلى تعاون أشمل، وفي نهاية المطاف، إلى نتائج أشمل. ووفقا لأحد الاقتراحات، ينبغي أن تعتمد الدول الخمس الدائمة العضوية التزامات تشمل الامتثال للقانون الدولي، وعدم استخدام حق النقض في حالات معينة مثل الإبادة الجماعية، وعدم إقرار الضربات الاستباقية. ودعت اقتراح آخر، إلى عدم اقتصار عضوية الأعضاء غير الدائمين في المجلس على فترة واحدة بل أن تكون مفتوحة لإعادة الانتخاب. وسيتم بهذه الطريقة، التدقيق في الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، وتُشجَّع تلك الدول على التصرف على نحو يمكّنها من تنفيذ ولاية المجلس. وأخيرا، يتطلب إصلاح المجلس من خلال إدخال تعديل على الميثاق تصديق ثلثي برلمانات العالم على ذلك التعديل.
	12 - وتيسيرا لاتخاذ إجراء وقائي في الوقت المناسب، أنشأت الأمم المتحدة وجودا سياسيا إقليميا في ثلاث مناطق، هي: آسيا الوسطى، وأفريقيا الوسطى، وغرب أفريقيا، لرصد التطورات وإقامة علاقات توقّعية مع أصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين. وباستطاعة الأمم المتحدة، من خلال وجودها في مناطق هشة، أن تيسِّر اتّباع نهج إقليمي في إدارة النـزاعات. 
	13 - وتحرص بلدان المنطقة على التوصل إلى فهم أفضل لديناميات النـزاعات المحلية وغالبا ما تكون أقدر على التأثير في مسارها. 
	14 - وتجدر الإشارة إلى أن أثر منع النـزاعات غالبا ما يصعب قياسه ونادرا ما يلقى من الاهتمام ما يلقاه عدم التمكن من منع نشوب النـزاع أو حله. ويعزى هذا إلى عدد من الأسباب، منها أن منع نشوب النـزاعات غالبا ما يستلزم إجراء مفاوضات مغلقة وأنّ النـزاعات التي لم تتطور إلى عنف نادرا ما تلقى نفس الاهتمام الذي تلقاه النـزاعات التي تحولت إلى عنف. أما حالة كينيا، التي ساعد فيها التدخل الدولي في وقف أعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2007، فتمثل واحدة من حالات قليلة حظيت فيها مشاركة المجتمع الدولي بتغطية إعلامية واسعة وبتقدير كبير. 
	دور البرلمان في منع نشوب النـزاعات

	15 - حيثما يقم البرلمانيون علاقة متينة بقواعدهم الشعبية تكنِ البرلمانات مؤهلة تماما للتعرف على المظالم التي تعاني منها تلك القواعد سواء المتطاولة أو الناشئة منها. ونتيجة لذلك، فبوسع البرلمانيين القيام بدور الوسطاء في منع نشوب النـزاعات بعدة طرق. ويمكن للبرلمانيين، من خلال التواصل الدائم مع ناخبيهم، تحديد المسائل التي يتعين معالجتها من أجل منع نشوب النـزاعات، من قبيل الشعور بالحرمان النسبي وغياب التمثيل. وعلى سبيل المثال، وجدت بعثة أوفدها مؤخرا البرلمان الكيني إلى منطقة شهدت عنفا سياسيا أن العنف كان تعبيرا عن إحباط تعاني منه مجموعة إثنية واحدة ترى أنها ممثلة تمثيلا ناقصا في البرلمان. وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمانيون تثقيف ناخبيهم بشأن التدابير المتخذة لمعالجة المظالم القائمة. وأخيرا، فمن خلال فتح المناقشات البرلمانية لأبناء الشعب، وإظهار التعاون البرلماني، يمكن طمأنة الناخبين بأن شواغلهم تعالَج على المستوى السياسي. وقد كان هذا هو الحال، على سبيل المثال، في مالي، حيث كان يرجَّح أن ينشب النـزاع الحالي قبل ذلك التاريخ لو لم ينشط البرلمان في التواصل مع قادة شعب الطوارق. 
	16 - وعلاوة على ذلك، يمكن للبرلمانات المساعَدة على بناء الثقة في المؤسسات الوطنية من أجل تشجيع أطراف النـزاع على استخدام هذه المؤسسات وسيلةً للتوصل إلى حلول للنـزاع. ويمكن للبرلمانات بناء الثقة عن طريق مكافحة الفساد بفعالية داخل البرلمان وخارجه. ويمثل بناء الثقة في البرلمان كمؤسسة شرطا لازما لقيام البرلمانات بدور فعال في منع نشوب النـزاعات. وفي حالة كينيا، على سبيل المثال، فإن مستوى الثقة في البرلمان أثناء النـزاع الذي اندلع عقب نتائج انتخابات عام 2007 وبعدها مباشرة كان منخفضا للغاية، ولم يتمكن البرلمان من أداء دور فعال إلاّ بعد أن استعاد ثقة الشعب. وعلاوة على ذلك، يمكن للبرلمانات تعزيز رقابتها على السلطة التنفيذية بوسائل منها الأخذ باللامركزية في عمليات صنع القرار، واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن تحافظ تلك العمليات على استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
	التوصيات

	17 - التوصيات هي كالآتي:
	(أ) ينبغي للدول الأعضاء وبرلماناتها أن تدعم جهود الأمم المتحدة وقدراتها في مجال منع نشوب النزاعات وأن توفر للمنظمة دعما ماليا مناسب التوقيت يمكن التنبؤ به، وأن تزيد حجم استثمارها في ذلك؛
	(ب) ينبغي أن يزداد تركيز الجهود الوقائية على تعزيز المؤسسات وقدرات حل النزاعات القائمة على الصعيد الوطني، من أجل كفالة السلام الدائم وتجنب حالة أقصى ما يمكن أن تفعله المنظمة فيها هو إدارة النزاعات عوضا عن حلها؛
	(ج) في حين يجب أن تكون الحكومات هي بالضرورة المحاور الأول للأمم المتحدة، فإن عمل المنظمة يمكن أن يستفيد أيضا من إشراك البرلمانات. ففي الحالات التي يكون فيها البرلمانيون قد كونوا علاقات وثيقة مع ناخبيهم، تكون البرلمانات مؤهلة تأهيلا جيدا لرصد التوترات المستديمة والمتصاعدة في المجتمع حتى قبل أن تندلع أعمال العنف. وعلاوة على ذلك، يمكن منع اندلاع أعمال العنف بتمكين التوترات المجتمعية من التحول إلى مناقشات برلمانية.
	(د) تدعو الحاجة إلى إصلاح البرلمانات لبناء الثقة فيها بوصفها آلية فعالة لإدارة النزاعات. وينبغي أن يؤدي مثل هذا الإصلاح إلى مزيد من الشفافية والشمول للجميع.
	ثانيا - المصالحة
	18 - بعد نشوب أعمال العنف، تصبح تدابير المصالحة أمرا لازما. فالمصالحة هي الخطوة الضرورية الأولى نحو تحقيق السلام الدائم، وتقتضي في كل الحالات إحداث تغييرات عميقة في نفسية المتنازعين. إنها عملية تعلم تمكن الناس من ترك الماضي وراءهم، وتعلمهم كيف يثق بعضهم ببعض من جديد وكيف يعملون معا لتحقيق مستقبل أفضل.
	19 - أما الإخفاق في تحقيق المصالحة، فكثيرا ما يؤدي إلى انعدام الثقة بين الجماعات المختلفة، وهو ما قد يتواصل لأجيال عديدة. فطبيعة النزاع وأسبابه الكامنة قد تتغير مع مرور الزمن، فتجعل النزاع أصعب حلا على المدى البعيد. ولا يمكن حل النزاع في مثل هذه الحالات إنما فقط إدارته لمنع اندلاع أعمال العنف. وهناك العديد من الأمثلة على حالات يطول فيها أمد النزاعات نظرا لعدم إتاحة فرص المصالحة للناس، ومن هذه الأمثلة قبرص.
	20 - والمصالحة لا تحدث من تلقاء نفسها، إنما هي عملية تتطلب إرادة سياسية راسخة وقيادة قوية عن طريق اتخاذ التدابير الاستباقية من قبيل التوعية والحوار، سعيا لتجاوز انعدام الثقة داخل المجتمع. ويحتاج القادة السياسيون إلى الاعتماد على التعاون مع المجتمع المدني بغرض الوصول إلى القواعد الشعبية بشكل فعال، وتعزيز المشاركة النشطة من قبل الشعب في نهاية المطاف.
	21 - وفي الحالات التي يبقى فيها انعدام الثقة مستشريا، قد تفتقر الآليات المنظمة على الصعيد الوطني إلى المصداقية في البداية. وفي ظروف من هذا القبيل، تكون الأمم المتحدة مؤهلة تأهيلا جيدا للمساعدة على إنشاء آليات المصالحة، مثل لجان تقصي الحقائق والمصالحة ومحاكم العدالة الجنائية. والأمم المتحدة في وضع يسمح لها باستخدام المعايير التي وضعها المجتمع الدولي من أجل إيجاد أرضية مشتركة يمكن أن تنبني عليها المصالحة بين فئات الشعب.
	22 - لكن آليات المصالحة الدولية قد تكون غير فعالة إذا اعتُبرت النتائج غير منصفة في نظر عامة الجمهور. فالظهور بمظهر الإنصاف يقتضي أن تتسم هياكل صنع القرار - على الصعيدين الوطني والدولي على السواء - بالشفافية وأن تعمل بشكل واضح في مصلحة جميع الأطراف المعنية. وللأسف، وكما سبق ذكره، يعتبر العديد من الناس أن تدخلات الأمم المتحدة ميَّالة إلى الخضوع للمصالح السياسية لقلة من الدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه، قد تثير نظم العدالة الدولية الاستياء على الصعيد الداخلي إذا لم يُحترم مبدأ قرينة البراءة بالنسبة للمتهمين.
	دور البرلمان في عملية المصالحة

	23 - تضطلع البرلمانات بدور حاسم في هذا المجال، عن طريق اعتماد التسويات السلمية التي تعد عادلة ومنصفة في المقام الأول، ثم من خلال المساعدة على كفالة اتخاذ السلطة التنفيذية تدابير المصالحة الفعالة. ويمكن للبرلمانات أيضا أن تسن تشريعات لإنفاذ المصالحة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات تقصي الحقائق والمصالحة على المستوى الداخلي. ويضطلع البرلمانيون بدور هام آخر يتمثل في التأكد من مشاركة ناخبيهم في عملية المصالحة من خلال تدابير استباقية وتبادل المعلومات ذات الصلة. وشكلت تدابير من هذا القبيل خطوة هامة نحو المصالحة في كينيا، حيث ذهب البرلمان إلى أبعد مدى في سعيه لكفالة إشراك المجتمع المدني في المناقشات بشأن الإصلاح وتعزيز الشفافية في العمليات البرلمانية.
	التوصيات

	24 - التوصيات هي كالآتي:
	(أ) تحتاج آليات المصالحة الدولية إلى أن تُعتبَر منصفة وألا يُنظَر إليها على أنها تدابير تعسفية تطبق قصرا على بعض البلدان دون غيرها. ويتطلب ذلك إضفاء الطابع الديمقراطي على هياكل صنع القرار في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن.
	(ب) وتحتاج البرلمانات إلى كفالة مشاركة ناخبيها في النقاش الدائر حول كيفية تحقيق المصالحة ووعيهم بالتدابير التي يجري اتخاذها.
	ثالثا - بناء السلام
	25 - يتطلب بناء السلام التزاما طويل الأجل بالتصدي للأسباب الجذرية للنزاعات الأصلية، وهو ما يجب أن يبدأ، في جميع الأحوال، ببناء المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيزها. وإذا لم تُعالَج الأسباب الجذرية، فمن الأرجح أن تتكرر أعمال العنف. لكن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات ليس بالمهمة الهينة، وهذا ما يظهره جليا كون 90 في المائة من الحروب الأهلية التي شهدها العقد الماضي، وفقا للتقرير عن التنمية في العالم لعام 2011، وقعت في بلدان سبق أن شهدت حربا أهلية خلال السنوات الثلاثين الماضية.
	26 - لا يمكن تحقيق السلام الدائم دون إبرام عقد اجتماعي بين الدولة والشعب. ومتى أُبرِم هذا العقد الاجتماعي - أي عندما تقوم علاقة تبادلية وترابطية بين الدولة وجميع مواطنيها، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو المحلي أو نوع جنسهم أو غير ذلك من العوامل - يشعر الأفراد بوجود رابط مشترك من الحقوق والمسؤوليات يشد بعضهم إلى بعض. وفي ظل العقد الاجتماعي، يعرف المواطنون أنهم لن يحرموا من الفوائد المترتبة على قيام دولة أقوى وأن عدم استقرار الدولة قد يؤدي إلى حرمانهم بوصفهم أفرادا. وما يترتب على ذلك من شعور بالانتماء إلى مجتمع معين أمر مهم لجعل الناس يميلون أكثر إلى السعي لتحقيق السلام والدفاع عنه.
	27 - يمكن أن تضطلع الأمم المتحدة بدور هام في بناء مجتمعات من هذا القبيل. ويعمل في الميدان، في الوقت الراهن، ما مجموعه 15 بعثة من بعثات حفظ السلام و 14 بعثة سياسية ميدانية على مساعدة المجتمعات الهشة في مرحلة ما بعد النزاع على تحقيق الإصلاحات اللازمة لإبرام عقد اجتماعي بقدراتها الذاتية. وعلاوة على ذلك، يمكن للجنة بناء السلام، التي أنشئت في عام 2005 (إلى جانب مكتب دعم بناء السلام وصندوق بناء السلام)، أن تساعد البلدان الهشة على إيجاد استراتيجيات فعالة للمساعدة على بناء المؤسسات القائمة وتعزيزها، وتهيئة بيئة تُفضي إلى المصالحة وتحفز التنمية الاقتصادية من أجل التغلب على أسباب النزاعات. واحتراما لمبدأ السيطرة الوطنية، تعمل لجنة بناء السلام بالتعاون الوثيق مع الحكومات من أجل المساعدة على تحديد الأولويات الرئيسية في مجال السياسات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال تدابير متكاملة تشمل أمورا منها الإصلاح الاقتصادي(). وتكتسي الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية أهمية حاسمة في إنجاح بناء السلام بقدر ما يكون لها أثر ملموس وإيجابي على حياة الناس.
	28 - تتطلب المشاركة الفعالة للأمم المتحدة في بناء السلام ولاية واضحة تُبلَّغ إلى الشعب وتحظى بقبوله. وفي بعض الحالات، قد يثير وجود بعثة من بعثات الأمم المتحدة آمالا زائفة في الأمن إذا ما افتقرت إلى ولاية واضحة للتصدي للنزاعات العنيفة وغيرها من التهديدات. وقد تتفاقم المشاكل القائمة بسبب عدم اتخاذ إجراء. وبالمثل، عندما تلتزم الأمم المتحدة بالتدخل، فمن الضروري أن تكفل إتاحة الموارد المالية والقوات اللازمة من أجل إنجاز ولايتها. وعلاوة على ذلك، يتعين على بعثة الأمم المتحدة أن تلتزم بالبقاء إلى حين ثبوت إمكانية استدامة اتفاق السلام.
	دور البرلمانات في بناء السلام

	29 - يتوقف النجاح في تنفيذ اتفاقات السلام على قدرة البرلمانات على سن تشريعات تمكينية. ففي حالة كينيا، أدى البرلمان دورا نشطا في تنفيذ اتفاق السلام وبناء المؤسسات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار على المدى البعيد. فقام البرلمان بأمور منها اعتماد قانون تقصي الحقائق والعدل والمصالحة الذي مهد الطريق لتعيين أعضاء اللجنة ذات الصلة؛ وعمل على إصلاح إجراءاته الداخلية حيث اعتمد نظاما داخليا جديدا للسماح بأمور منها تكافؤ الفرص؛ كما استحدث البث المباشر لجلساته من أجل تعزيز الشفافية وثقة الشعب بالبرلمان. 
	30 - ويمكن للبرلمانات، بوصفها مؤسسات، أن تسهم في تحقيق السلام المستقر والدائم عن طريق تعزيز الحوار وإعطاء صوت للفئات المهمشة. فإدماج هذه الفئات في العملية السياسية أمر حاسم في كفالة القدرة على التصدي للمظالم الجديدة أو الناشئة بشأن التوزيع غير العادل للموارد أو المعاملة التمييزية في القانون، على سبيل المثال لا الحصر. وتشمل مختلف التدابير المتاحة للبرلمانات تحسين مستوى تمثيل الأقليات، وسن القوانين التي تعزز حقوق الإنسان والنظر في مشروع لائحة الاعتمادات (خلال عملية الميزانية) بغرض تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية. وتسهم جميع هذه الأمور إسهاما كبيرا في تعزيز العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب، الذي يعد أحد دعائم السلام والاستقرار.
	التوصيات

	31 - التوصيات هي كالآتي:
	(أ) لا بد للأمم المتحدة، لكي تكون فعالة، أن تُدعَم بالموارد المالية والبشرية الكافية. ويجب ألا تثار آمال لا يمكن الوفاء بها؛
	(ب) من الضروري أن تضمن البرلمانات تمثيل الفئات المهملة، ومنها الفئات العرقية والدينية والنساء والشباب. ويستلزم شمول الجميع أن تشرك البرلمانات المجتمع المدني في عمليات صنع القرار، سعيا لبناء الثقة لدى عامة الجمهور وضمان التمثيل لطائفة متنوعة من الاحتياجات؛
	(ج) بالنظر إلى وظيفة البرلمانات المتمثلة في سن القوانين، فبإمكانها أن تتخذ عددا من التدابير الرامية إلى تعزيز المؤسسات الوطنية، ولا سيما ما يلي:
	’1‘ إنشاء إطار قانوني لتهيئة بيئة لتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية خلال الدورات الانتخابية وفيما بينها. ومن المهم أيضا وضع قوانين لتمويل الأحزاب تتسم بالفعالية وتضمن التوزيع العادل للأموال؛
	’2‘ وضع إطار قانوني يمنع وجود أحزاب سياسية قائمة على الهوية المحضة، وفي الوقت نفسه، يشجع على وضع برامج سياسية للأحزاب()؛
	’3‘ وضع إطار قانوني لكفالة تلقي جميع الأحزاب السياسية التغطية الإعلامية المنصفة؛
	’4‘ إنشاء نظام قضائي مستقل، سعيا لتحقيق أهداف منها كفالة المساواة بين الجميع أمام القانون؛
	’5‘ وضع قوانين داخلية للبرلمانات تساعد على تعزيز الحوار بين الأحزاب السياسية الممثلة فيها. وينبغي أن تشمل هذه القوانين الداخلية الحق في طرح الأسئلة على السلطة التنفيذية والإسهام في المناقشة في جلسات عامة، دون أن تقتصر عليه. وعلاوة على ذلك، ينبغي التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السلوك اللائق داخل البرلمانات.
	الإطار 2
	التحديات التي تواجه المشاركة البرلمانية في إدارة النزاعات
	لا يمكن للبرلمانات تحقيق إمكاناتها من أجل بناء مجتمعات أكثر استقرارا إلا إذا كانت مؤسسات قوية. فمعظم البرلمانات في المجتمعات غير المستقرة تواجه عددا من التحديات. ويفتقر البرلمانيون في كثير من الأحيان إلى المعارف والمهارات المطلوبة وإلى فهم للقضايا التي يتعاملون معها. والعديد من المسائل، ولا سيما الاقتصادية والمالية منها، شديدة التعقيد ولا يستطيع البرلمانيون معالجتها بدون تعزيز للموارد والقدرات البشرية، بما في ذلك الحواسيب ومكتبات البحث والموظفون، وحيز المكاتب.
	والعديد من البرلمانيين ليسوا مستقلين عن السلطة التنفيذية. وبدون التمتع بالاستقلال، لا يستطيع البرلمانيون الإشراف بفعالية على العمل التنفيذي لضمان تنفيذ اتفاقات التسوية والقضايا الهامة من قبيل السياسات الإنمائية الفعالة، وإعادة التوزيع العادلة للموارد. وهنالك عدد من العوامل التي تضعف الاستقلال البرلماني، منها عدم السيطرة على الموارد والميزانيات الداخلية وعدم وجود حصانة.
	رابعا - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى
	32 - التعاون مع المنظمات الإقليمية أو الدولية الأخرى عنصر أساسي لنجاح الأمم المتحدة في سياقات النزاع وما بعد النزاع. ومع ذلك، تدعو الحاجة إلى التنسيق الفعال للتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى كي يحقق نتائج إيجابية، ويتعين ترشيد استخدام الموارد والتشارك في المساءلة. وعلاوة على ذلك، من الضروري جدا أن يُظهر المجتمع الدولي التآزر وألا يبدو مفككا. وإذا بدا أن مختلف الأطراف الفاعلة الدولية يتعارض بعضها مع بعض، فستحاول أطراف النزاع المختلفة ”الانتقاء من بين المنتديات“ أي كسب الدعم من المنظمات الأكثر تعاطفا، وهو ما يرجح، بدوره، إطالة أمد النزاع.
	33 - ويمكن أن يكون التعاون مع المنظمات الإقليمية مفيدا لأنها قد تكون أقدر على فهم أوجه تعقيد النزاع. ويمكن أيضا أن تعزز المنظمات الإقليمية مشروعية التدخل. ومن الأمثلة الجيدة على التعاون الفعال بين المنظمات الدولية والإقليمية ما حدث في غينيا، حيث عملت الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للمساعدة على احتواء نوبة العنف الانتخابي. وقدمت الأمم المتحدة للجماعة الاقتصادية المساعي الحميدة للأمين العام بغية إعطاء شرعية واسعة للجهود المبذولة.
	34 - ويمكن أن يكون التعاون مع المنظمات الدولية فعالا إذا كانت للمنظمة خبرة معترف بها في مجال بعينه. فلدى الاتحاد البرلماني الدولي، على سبيل المثال، سنوات من الخبرة في تقديم الدعم التقني الرامي إلى تعزيز البرلمان كمؤسسة. وقد أقام علاقات مع برلمانات في جميع أنحاء العالم، مما يسمح له بالاستفادة من الخبرات والأمثلة على أفضل الممارسات في بناء القدرات البرلمانية. وقد أظهَر أن بناء القدرات يكون أكثر فعالية في الحالات التي يتبع فيها نهج مؤسسي كلي بناء على طلب البرلمان ومع تقديم إسهاماته منذ البداية.
	التوصـيات

	35 - التوصيات هي كالآتي:
	(أ) يجب تجنب الازدواجية في أي تعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أو المنظمات الأخرى. وتحتاج المنظمات إلى ترشيد استخدام الموارد والتشارك في المساءلة؛
	(ب) أقام الاتحاد البرلماني الدولي علاقات مع برلمانات في مختلف أنحاء العالم، وهو مجهز تجهيزا جيدا للمساعدة على تبادل الممارسات الجيدة. وبالتالي، ينبغي للأمم المتحدة أن تعمل على نحو أوثق مع الاتحاد البرلماني الدولي من أجل بناء قدرات البرلمانات التي تطلب المساعدة، وتعزيز سيادة القانون والمساعدة على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية؛
	(ج) ينبغي للاتحاد البرلماني الدولي أن يستمر في بناء جسر بين البرلمانات والأمم المتحدة. وتشكل جلسات الاستماع البرلمانية السنوية في الأمم المتحدة أحد المنتديات الممكنة للسماح للبرلمانات بالتوصل إلى فهم أفضل لعمليات الأمم المتحدة والمشاركة في المداولات.
	خامسا - دور المرأة
	36 - لا يمكن تحقيق الفعالية في منع نشوب النزاعات والمصالحة وبناء السلام إلا إذا أشرِكت المرأة في صنع القرارات في كل مرحلة. وكما هو محدد في قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، لا بد للمرأة أن تضطلع بدور هام في إدارة المنازعات وفي عمليات بناء السلام. ومع ذلك فبعد مضي 12 عاما، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا المجال. ونتيجة لذلك، لا تزال النساء والأطفال يتضررون على نحو غير متناسب من النزاعات ويظلون بلا صوت في عمليات صنع القرارات التي لها أثر مباشر على حياتهم.
	37 - ويمكن للبلدان، من خلال دراسة عمليات السلام من منظور المساواة بين الجنسين، أن تُخضع نفسها لتحول هيكلي يبني مجتمعات أكثر عدلا وبالتالي أكثر استدامة. وقد نفذت الأمم المتحدة بنجاح، على مر السنين عددا من التدابير الرامية إلى تعزيز دور المرأة في جميع مجالات الحياة. وأقامت الأمم المتحدة في طاجيكستان مراكز للمساعدة القانونية للمرأة، قامت الحكومة في ما بعد بتولي إدارتها وتوسيعها.
	”عندما تعمل منظومة الأمم المتحدة معا كجهة فاعلة متكاملة لا نستطيع توجيه الاهتمام إلى المسألة فحسب ولكننا نجد فعلا سبلا للتصدي لها“.
	ساراسواثي مينون، مديرة شعبة السياسات، هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	38 - تعزيز دور المرأة أمر حاسم لتحقيق الاستقرار الطويل الأجل، من خلال بناء مجتمعات أكثر شمولا. فعلى سبيل المثال، عندما تضطلع المرأة بدور مركزي في تقديم الخدمات، كما هو الحال في ليبريا ورواندا، تستطيع الاعتناء ليس فقط بأسرتها بل كذلك بمجتمعاتها المحلية، مما يضع البلد على طريق تنمية أشمل بكثير.
	39 - وينبغي أن تكون الأمم المتحدة نموذجا لإشراك المرأة في عمليات صنع القرارات. فعلى الرغم من التزاماتها العديدة والأدلة الواضحة لأثر المرأة على تحقيق السلام المستقر، يظل دور المرأة في منع نشوب النـزاعات ومفاوضات السلام محدودا للغاية. وكانت نسبة 9 في المائة من المفاوضين فقط من النساء، ولم تكن هناك أبدا أي كبيرة وسطاء عينتها الأمم المتحدة. 
	40 - وبإمكان البرلمانات باعتبارها مؤسسات أن تساعد أيضا على تعزيز دور المرأة. إذ يمكنها العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في التمثيل من خلال تنفيذ نظام حصص وتوعية عامة الجمهور بفكرة النساء صانعات القرارات. ومع ذلك، يجب ألا تقتصر سياسة الشمول على العدد وحده، بل يجب أيضا أن تعالج المسائل النوعية. وتحقيقا لتلك الغاية، يمكن للبرلمانات أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمكن المرأة من الترشح للمناصب ومشاركتها بفعالية في الإجراءات البرلمانية. وتشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر بناء القدرات من خلال التعليم ووضع جداول زمنية للاجتماعات لإتاحة مزيد من المرونة للمرأة كي تحقق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية.
	التوصـيات

	41 - التوصيات هي كالآتي:
	(أ) تحتاج الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزامها بتعزيز إشراك المرأة في عمليات صنع القرارات. ويشمل ذلك تعيين النساء في أدوار كبار المفاوضين؛
	(ب) لا بد للبرلمانات من إشراك المرأة. غير أن الشمول يجب ألا يقتصر على العدد فقط، بل يجب أيضا أن يوسع ليشمل إمكانية الوصول إلى البرلمانات من خلال بناء القدرات والتدابير التي تمكن المرأة من العمل بفعالية في السياق البرلماني.
	المرفق الأول
	عرض عام عن المواضيع التي نوقشت والمشاركين
	1 - خلال الجلسة الافتتاحية، ألقى كلمة أمام الجمهور كل من عبد الواحد الراضي (رئيس الاتحاد البرلماني الدولي)، ورودني تشارلز (نائب رئيس الجمعية العامة، والممثل الدائم لترينيداد وتوباغو لدى الأمم المتحدة)، ويان إلياسون (نائب الأمين العام للأمم المتحدة).
	2 - وتناول الجزء الأول من الجلسة المواضيع الثلاثة الرئيسية، وهي منع نشوب النزاعات، والمصالحة، وبناء السلام، التي ناقشها رانكو فيلوفيتش (الممثل الدائم لكرواتيا لدى الأمم المتحدة، ونائب رئيس لجنة بناء السلام)، وتايي - بروك زيريهون (الأمين العام المساعد للشؤون السياسية)، ومارتا رويداس (نائبة مدير مكتب منع الأزمات والتعافي منها، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وساراسواثي مينون (مديرة شعبة السياسات، هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وبولين بيكر (الرئيسة الفخرية لصندوق السلام).
	3 - ونظر الجزء الثاني في الجهود التي بذلتها كينيا في مجال منع نشوب النزاعات، وهو موضوع ناقشه كينيث ماريندي (رئيس الجمعية الوطنية في كينيا) وميليغي تراوري (عضو في برلمان بوركينا فاسو)، وبيتر غاسترو (مدير البرامج، وزميل أقدم في المعهد الدولي للسلام).
	4 - وقيم الجزء الثالث النهج الذي اتبعته سيراليون من أجل تحقيق المصالحة، وناقشه إدوارد أمين سولوكو (عضو سابق في البرلمان، سيراليون)، وشيكو م. توراي (الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة) وإلوهو إجيفيومي أوتوبو (مدير ونائب رئيس، مكتب دعم بناء السلام)، ولانسانا غبيري (محلل بحوث، تقرير مجلس الأمن).
	5 - وركز الجزء الرابع على دور المنظمات الدولية في بناء السلام، وناقشه غيوم كيغبافوري سورو (رئيس الجمعية الوطنية، كوت ديفوار)، وأندرز ب. جونسون (الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي).
	6 - وأخيرا، نوقشت مسألة ما إذا كان يرجح أن يؤدي تشكيل مجلس أمن أكثر شمولا إلى تحقيق استقرار عالمي أكبر، وتناول ذلك الموضوع، في شكل مناقشات الدوحة التي أذاعتها محطة بي بي سي، كل من باتريس - مارتان لالاند (الجمعية الوطنية الفرنسية، عضو الفريق الاستشاري للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة)، وهارديب سينغ بوري (الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة)، وإدواردو أوليباري (الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة)، وهانز كوريل (وكيل الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني في الأمم المتحدة سابقا).
	المرفق الثاني
	موجزات مناقشات الأفرقة
	أثناء الاجتماع، عقد عدد من مناقشات الأفرقة الصغيرة من أجل إعطاء المشاركين فرصة للتركيز على مسائل محددة. وفي ما يلي قائمة بالأسئلة التي نوقشت (سؤال لكل فريق) وما يقابلها من أجوبة.
	ما هي الآليات التي يمكن أن تعزز التعاون بين الأحزاب السياسية؟

	• القواعد الأساسية: حرية إنشاء أحزاب سياسية؛ وقبول دور المعارضة
	• الإجراءات: ينبغي أن يكون للبرلمانيين الحق في طرح أسئلة؛ وينبغي أن تكون هناك مدد زمنية محددة؛ وينبغي للبرلمانيين أن يتمتعوا بالحصانة في أداء واجباتهم
	• ينبغي لتمويل الأحزاب السياسية أن يسمح للأحزاب السياسية بالعمل بشكل سليم في جميع الأوقات، وليس فقط أثناء الدورة الانتخابية
	• ينبغي للسلطة التنفيذية التعامل مع قادة الأحزاب السياسية على أساس منتظم
	• يجب أن يكون هناك توافق للآراء بشأن السلوك اللائق في البرلمان.
	ما هي الظروف للمشاركة البرلمانية الفعالة في منع نشوب النزاعات والمصالحة وبناء السلام؟

	• ينبغي للبرلمانات أن تكون ممثلة للمجتمع بأسره، بما في ذلك المجموعات الإثنية كافة
	• يجب أن يكون البرلمان شرعيا (انتخابات حرة ونزيهة، وما إلى ذلك)
	• يجب أن يدخل البرلمان في حوار مع السلطة التنفيذية
	• يجب أن يحترَم البرلمان وأن يكون جديرا بالاحترام (النزاهة)
	• يجب أن تكون للبرلمان القدرات اللازمة
	• يتعين على البرلمانيين القيام بأنشطة توعية متكررة في دوائرهم الانتخابية
	• يجب إجراء تقييمات أكثر تواترا لأثر البرلمانات في منع حدوث النزاعات وحلها
	المرأة والاستقرار الطويل الأجل؟

	• ينبغي للرجل دعم قضايا المرأة ودورها في منع نشوب النزاعات وحلها
	• يجب تخويل السلطة للمرأة من أجل المشاركة في العملية السياسية؛ ويجب أن تكون نسبة تمثيل المرأة في البرلمان على الأقل 30 في المائة وأن يكون الهدف تحقيق التساوي مع الرجل
	• ينبغي تقييم أثر النزاعات على النساء والأطفال (ينبغي اتخاذ تدابير للتأكد من أن المرأة لن تكون ضحية)
	كيف يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بمزيد من الفعالية بمنع نشوب النزاعات، وكيف يمكن لها إشراك البرلمانات بطريقة أكثر فعالية في أعمالها المتعلقة ببناء السلام؟

	• تحتاج الأمم المتحدة إلى ولاية واضحة لها أهداف واضحة يقبلها جميع أصحاب المصلحة
	• بناء قدرات مؤسسات الدولة، بما يشمل البرلمان بصورة خاصة (تعزيز استقلال البرلمان) 
	• يتعين على مؤسسات الدولة تقاسم المعلومات مع الأمم المتحدة
	• تحتاج الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية
	• يجب أن يكون تكوين مجلس الأمن أكثر تمثيلا من أجل اكتساب المزيد من السلطة
	• يجب أن تعمل الأمم المتحدة مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من المنظمات من أجل اتباع نهج مشترك في حل النزاعات وبناء السلام
	• يمكن أن تستهدي الأمم المتحدة في تدخلاتها بمزيد من إسهامات المنظمات غير الحكومية. غير أن هذه المنظمات يجب أن تحترم معايير صارمة للشفافية والمساءلة
	• ينبغي أن تعمل الأمم المتحدة مع الاتحاد البرلماني الدولي في مساعدة البرلمانات التي تطلب المساعدة
	كيف يمكن للمجتمع في مرحلة ما بعد النزاع تحقيق المصالحة العادلة والشاملة؟
	الشروط المسبقة


	• مشاركة جميع الجهات الفاعلة وقبول بعضها البعض
	• التسامح المتبادل
	• وجود تحكيم محايد
	• تحديد الأسباب الجذرية الحقيقية
	التدابير

	• تعزيز الآليات المؤسسية، بطرق منها برلمان تمثيلي وذو مصداقية، وكذلك سلطة قضائية مستقلة
	• آليات اقتصادية تتيح التوزيع العادل للثروة، بما في ذلك بين النساء والأقليات والشباب
	• توفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية (التعليم، والصحة، وفرص العمل، وما إلى ذلك)
	• زيادة مشاركة المرأة في القضايا الوطنية، لا سيما من خلال الحصول على التعليم وتحسين التمثيل في هيئات صنع القرارات
	• إنشاء حركات تمثيلية
	• وجود وسائط إعلام متعددة ومحترفة، تكون متاحة للجميع على قدم المساواة (كون وسائط الإعلام مسؤولة)
	• تقاسم السلطة والعمليات السياسية
	• بناء المجتمع المدني من أجل ضمان قدر أكبر من المشاركة
	• التربية المدنية
	• تطبيق سيادة القانون، والمساواة بين الجميع أمام القانون
	• لجان تقصي الحقائق والمصالحة
	كيف يمكن للتعاون الإقليمي دعم الاستقرار السياسي الوطني؟

	• يجب تفادي الازدواجية في التعاون، وأن يسمح التعاون بترشيد استخدام الموارد وتقاسم المساءلة
	• يجب أن تساعد المنظمات على تقوية البرلمان، ولا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية
	• يجب أن يشجَع الاتحاد البرلماني الدولي على مواصلة بناء جسر بين البرلمانات والأمم المتحدة.

