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ملحة موجزة عن امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
ر�سالتنا
يف عامل مل تعد الدميقراطية فيه �أمر ًا مفروغا منه ،تتمثل ر�سالة امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات ( )International IDEAيف دعم التحول الدميقراطي امل�ستدام عن طريق توفري
املعرفة املقارنة ،وامل�ساعدة يف الإ�صالح الدميقراطي ،والت�أثري يف ال�سيا�سة وال�سيا�سات العامة.
ونرك ��ز يف تعاطينا لر�سالتن ��ا على قدرة امل�ؤ�س�سات الدميقراطية عل ��ى حتقيق نظام �سيا�سي
يت�سم بامل�شاركة العامة وعدم التمييز ،ويف�ضي �إىل ت�شكيل حكومات متثيلية تخ�ضع للم�ساءلة
وت�ستجي ��ب الحتياجات املواطنني وتطلعاتهم ،وي�ستن ��د �إىل مبد�أ �سيادة القانون والت�ساوي يف
احلقوق.

المحتويات

ونقوم بعملنا يف ثالثة جماالت:
• توف�ي�ر املعرف ��ة واخل�ب�رات املقارن ��ة النابع ��ة م ��ن التج ��ارب العملي ��ة يف عملي ��ات البناء
الدميقراطي �ضمن �سياقات وظروف خمتلفة حول العامل.
• م�ساع ��دة اجله ��ات ال�سيا�سي ��ة الفاعل ��ة يف �إ�صالح العملي ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطية،
وامل�شاركة يف العمليات ال�سيا�سية كلما دُعينا لذلك.
• الت�أث�ي�ر يف ال�سيا�سي ��ات العامة لعمليات البناء الدميقراطي ع�ب�ر توفري م�صادر معرفتنا
املقارنة وتقدمي امل�ساعدة �إىل اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة.
ون�ستند يف عملنا �إىل مبد�أين رئي�سني:
• نح ��ن من دعاة التغيري الدميقراطي ،حي ��ث تتطلب طبيعة الدميقراطية تطوير ومواءمة
نظم احلكم كي تلبي احتياجات املجتعات دائمة التغري.
• نح ��ن م ��ن �أن�ص ��ار التغيري ،حيث يتوجب على قوى التغي�ي�ر �أن تنبع من �صلب املجتمعات
نف�سها.
برناجمنا
ال ميك ��ن ا�ست�ي�راد الدميقراطية �أو ت�صديرها ،ولك ��ن ميكن تعزيزها .ومبا �أن ��ه ميكن ملا يفعله
الآخ ��رون يف �أماك ��ن �أخرى حول الع ��امل �أن ي�شكل م�صدر �إلهام للفاعل�ي�ن الدميقراطيني ،تلعب
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات دور ًا م�ؤثر ًا يف دعم مبادراتهم من خالل:
توفري املعرفة واخلربات املقارنة يف:
•
•
•
•
•
•

االنتخابات واال�ستفتاءات
العمليات الد�ستورية
الأحزاب ال�سيا�سية
الدميقراطية والنوع االجتماعي (اجلندر) ،والتمكني ال�سيا�سي للمر�أة
التقييم الذاتي للدميقراطية
الدميقراطية والتنمية

الت�أثري على �سيا�سات بناء الدميقراطية:
يعترب تب ��ادل املعرفة واخلربات بني الفاعلني ال�سيا�سيني من الو�سائل الأ�سا�سية لتعزيز عمليات
بناء الدميقراطية ،ونحن ندعم هذا التبادل عن طريق:
• احلوار
• احللقات الدرا�سية وامل�ؤمترات
• بناء وتطوير القدرات
م�ساعدة اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة يف عمليات الإ�صالح على امل�ستوى الوطني:
مب ��ا ان التغي�ي�ر الدميقراطي يتحقق يف نهاي ��ة املطاف بني املواطنني عل ��ى ال�صعيدين الوطني
واملحل ��ي ،ف�إنن ��ا ندعم عملي ��ات الإ�صالح الوطنية ،بن ��ا ًء على طلب من اجله ��ات املعنية و�ضمن
جماالت اخت�صا�صنا ،يف الدول الواقعة يف:
• �أمريكا الالتينية
• �أفريقيا وال�شرق الأو�سط
• �آ�سيا واملحيط الهادي
ال�سعي نحو تطوير و�إ�شاعة مفاهيم معتمدة حول الق�ضايا الرئي�سية
مب ��ا �أن امل�ؤ�س�سات والعملي ��ات الدميقراطية تعمل �ضمن �سياقات �سيا�سي ��ة وطنية ودولية ،ف�إننا
نعمل على تطوير واعتماد مفاهيم تتعلق بكيفية تفاعل الدميقراطية مع كل من:
•
•
•
•

التنمية
النزاع والأمن
النوع االجتماعي (اجلندر)
التنوع والتعددية

نهجنا
تنمو الدميقراطية من داخل املجتمعات ،وهي عملية ديناميكية دائمة التطور ال ت�صل �إىل حالة
م ��ن الثب ��ات الدائم �أب ��د ًا .وينعك�س ه ��ذا يف عملنا على دع ��م جهود �شركائنا م ��ن �أجل حتقيق
تق ��دم م�ستم ��ر يف العملي ��ات الدميقراطية ،من خ�ل�ال العمل معهم خطوة بخط ��وة وفق منظور
طويل الأمد.
نق ��وم بتطوير �آليات التن�سي ��ق والتعاون مع الأطراف العاملة يف جم ��ال دعم وم�ساندة العمليات
الدميقراطي ��ة – مث ��ل الكيان ��ات ال�سيا�سي ��ة الإقليمي ��ة (كاالحت ��اد الأوروبي ،ومنظم ��ة الدول
الأمريكي ��ة ،واالحت ��اد الأفريق � ً�ي) ،و�صن ��اع الق ��رار ،وال�سيا�سي�ي�ن ،والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة،
وهيئ ��ات �إدارة االنتخاب ��ات ،ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين .كم ��ا نعمل عل ��ى ت�أ�سي� ��س �شراكات
ا�سرتاتيجي ��ة مع م�ؤ�س�سات دولي ��ة و�إقليمية متعددة �أو ثنائية الأط ��راف ،والتي ت�ساند مبادرات
التغيريالدميقراطي ،بالإ�ضافة �إىل وكاالت الأمم املتحدة املختلفة.
وب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي ،نحن ن�ضع اخل�ب�رات واخليارات املختلف ��ة على الطاول ��ة دون فر�ض احللول،
التزام� � ًا من ��ا باملب ��د�أ القائ ��ل ب� ��أن املواطن�ي�ن وممثليه ��م ه ��م �صن ��اع الق ��رار يف ظ ��ل النظام
الدميقراطي.
امل�ؤ�س�س ��ة الدولي ��ة للدميقراطي ��ة والإنتخاب ��ات ه ��ي منظم ��ة دولي ��ة حكومي ��ة تعم ��ل على دعم
الدميقراطي ��ة امل�ستدامة حول العامل .وجمي ��ع الدول الأع�ضاء يف امل�ؤ�س�سة هي دول دميقراطية،
توفر للم�ؤ�س�سة الدعم ال�سيا�سي واملايل للقيام بعملها.
والدول الأع�ضاء هي:
(�أ�سباني ��ا ،و�أ�سرتالي ��ا ،و�أملاني ��ا ،والأروغ ��واى ،وباربادو�س ،والربتغ ��ال ،وبلجي ��كا ،وبوت�سوانا،
والب�ي�رو ،وت�شيلى ،وجن ��وب �أفريقيا ،والدمنارك ،وال�سويد ،و�سوي�س ��را ،وغانا ،وفنلندا ،والقرن
الأخ�ض ��ر (كاب فريدي) ،وكندا ،وكو�ستاري ��كا ،وموري�شيو�س ،واملك�سي ��ك ،وناميبيا ،والرنويج،
والهند وهولندا .وتتمتع اليابان ب�صفة املراقب فى جمل�س امل�ؤ�س�س�سة.

تو�صيات رئي�سة
ملخ�ص تنفيذي
تو�صيات رئي�سة
م�ضمون امل�ساعدة الدميقراطية التي
تقدمها الأمم املتحدة �ضمن �سياق ال�صراع
طريقة عمل الأمم املتحدة �ضمن �سياق ال�صراع
التطلع �إىل امل�ستقبل:
الأثار الناجتة التي مت�س ال�سيا�سات واملمار�سات والبحوث
 .1مقدمة
حتليل ال�سياق وبيان امل�شكلة الجتماع املائدة امل�ستديرة
�أهداف اجتماع املائدة امل�ستديرة و�إطاره العام
� .2سيا�سات الأمم املتحدة وممار�ساتها
يف جمال دعم احلكم الدميقراطي وال�سالم والأمن :نظرة عامة
 .3مراعاة النخبة والقدرات القيادية
 .4حتديد الأولويات وت�سل�سلها
� .5إر�ساء الدميقراطية وتعزيز احلكم املحلي وبناء ال�سالم
 .6ا�ستجابة امل�ؤ�س�سات
 .7تعزيز التن�سيق والتخطيط ال�شامل والنهج املتكامل
 .8دور الأمم املتحدة يف دعم الدميقراطية وال�سالم والأمن :نتائج وتو�صيات
تو�صيات رئي�سة
م�ضمون امل�ساعدة الدميقراطية التي تقدمها الأمم املتحدة
�ضمن �سياق ال�صراع
طريقة عمل الأمم املتحدة �ضمن �سياق ال�صراع
التطلع �إىل امل�ستقبل :الأثار الناجتة
التي مت�س ال�سيا�سات واملمار�سات والبحوث
املالحق
امللحق الأول :مذكرة ت�ص ّور الجتماع املائدة امل�ستديرة
الدويل حول الدميقراطية وال�سالم والأمن :دور الأمم املتحدة.
امللحق الثاين :جدول �أعمال يحتوي على مالحظات �إي�ضاحية الجتماع للمائدة
امل�ستديرة حول الدميقراطية وال�سالم والأمن :دور الأمم املتحدة
امللحق الثالث :كلمة ترحيب ل�سعادة ال�سفري �سيزار ماريا راغاليني،
املمثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم املتحدة
امللحق الرابع :بيان ال�سيد لني با�سكو ،وكيل الأمني العام،
�إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ()DPA
امللحق اخلام�س :بيان ال�سيد �أوالف كيورفن،
الأمني العام امل�ساعد ومدير مكتب ال�سيا�سات الإمنائية (،)BDP
الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ()UNDP
امللحق ال�ساد�س :بيان ال�سيدة �إيزومي ناكاميت�سو ،رئي�سة ق�سم ال�سيا�سات
والتقييم والتدريب� ،إدارة الأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم ()DPKO
امللحق ال�سابع :بيان الدكتور ما�سيمو توما�سويل ،املراقب الدائم
للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات لدى الأمم املتحدة
املراجع وقراءات �إ�ضافية
قائمة املخت�صرات
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ن�شك ��ر ب�شكل خا�ص ال�سيذة نكال ت�شريجي الأ�ستاذة يف املمار�سة والأمن الب�شري وبناء ال�سالم ،كلية جوان نوك لدرا�سات
ال�سالم يف جامعة �سان دييغو ،على دعمها تنفيذ هذه املبادرة.
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الديمقراطية والسالم واألمن:
دور األمم المتحدة

حترير :ما�سيمو توما�سويل

تقري ��ر �صادر عن الطاول ��ة امل�ستديرة الدولية ح ��ول الدميقراطية وال�سالم والأمن :دور الأمم املتح ��دة ،بتن�سيق م�شرتك
ب�ي�ن كل من امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،والربنامج الأمنائي للأمم املتحدة ،و�إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية ،و�إدارة الأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم.
5

واالنتخابات
الدولية -للدميقراطية
ؤ�س�سة
امل�
للديمقراطية واالنتخابات
المؤسسة الدولية
المتحدة
األمم

توصيات رئيسة

1
2
3
4

هنال ��ك تط ��ور �سري ��ع يف املعرفة وال�سيا�س ��ات واملمار�س ��ات املتعلقة بامل�ساع ��دة الدميقراطية �ضمن �سي ��اق ما بعد
ال�صراع ،ولذا يجب اال�ستفادة من العرب امل�ستخل�صة وتطبيقها بغية تعزيز التالقح امل�ستمر بني البحوث وال�سيا�سات
واملمار�سات.
ت�شكل الدميقراطية يف الدول املت�ضررة من ال�صراعات حتدي ًا متعدد الأبعاد ،ولهذا يتطلب تنفيذ برامج امل�ساعدة
الدميقراطية دعم ًا �أمني ًا و�سيا�سي ًا وتنموي ًا وا�سرتاتيجي ًا م�ستمر ًا.

تنب ��ع الدميقراطي ��ة من الداخ ��ل ،وال ت�ستطيع اجلهات الفاعل ��ة اخلارجية �إال �أن تدعمها .ونظ ��ر ًا لطبيعة العملية
ً
ارتباطا وثي ًقا بال�سياق ،ينبغ ��ي �أن ت�ستند امل�ساعدة الدميقراطية
الدميقراطي ��ة طويلة الأجل واملعق ��دة واملرتبطة
التي تقدمها الأمم املتحدة �إىل فهم عميق للواقع املحلي و�إىل معرفة جيدة تقوم على املقاربة.
يج ��ب �أن تت�ضافر جهود منظومة الأمم املتحدة ،و�أن تعمل مع غريها من �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني بغية تقدمي
دعم فعال لعملية �إر�ساء الدميقراطية .ويتطلب توفري هذا الدعم الفعال من الأمم املتحدة و�ضع نهج ا�سرتاتيجي
متكامل.
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ملخص تنفيذي
يف الأول والث ��اين من �شه ��ر �آذار/مار�س  ،2010نظـَّمت ك ٌل
من �إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ( ،)DPAو�إدارة
الأمم املتح ��دة لعمليات حفظ ال�سالم ( ،)DPKOوبرنامج
الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي ( ،)UNDPوامل�ؤ�س�س ��ة الدولي ��ة
للدميقراطي ��ة واالنتخاب ��ات (،)International IDEA
مائدة م�ستديرة يف نيوي ��ورك ا�ستمرت مدة يومني ،هدفت
�إىل االطالع على دور الأمم املتحدة يف تعزيز الدميقراطية
وال�س�ل�ام والأمن .وتلقي هذه الوثيق ��ة املوجزة ال�ضوء على
تو�صل �إليها امل�شاركون يف
النتائج والتو�صيات الرئي�سة التي َ
املائدة امل�ستديرة.

وق ��د جمعت “املائدة امل�ستديرة الدولية حول الدميقراطية
وال�سالم والأمن :دور الأمم املتحد” �أكرث من � 80شخ�صية

من �صناع ال�سيا�س ��ات واخلرباء والأكادمييني يف نيويورك،
لالطالع على عمل الأمم املتحدة عند نقطة التقاطع الهامة
الت ��ي ترب ��ط ب�ي�ن امل�ساع ��دة الدميقراطية و�صن ��ع ال�سالم
و�إحالله واحلف ��اظ عليه .وا�شرتكت اجلهات الأربع (DPA
و  DPKOو  UNDPو  )International IDEAيف و�ض ��ع
ج ��دول �أعم ��ال اللقاء .ومتح ��ورت املائ ��دة امل�ستديرة حول
موا�ضي ��ع ّمت معاجلتها يف �ست جل�س ��ات ،تناولت التحديات
املو�ضوعي ��ة والإجرائي ��ة يف بناء الدميقراطي ��ة يف املناطق
الت ��ي تعانى م ��ن ال�صراع و�ضم ��ن �سياق ما بع ��د ال�صراع.
و�شملت املوا�ضيع ما يلي:
 .1نظرة عامة على �سيا�سات الأمم املتحدة وممار�ساتها.
 .2مراعاة النخبة والقدرات القيادية.
 .3حتديد الأولويات وت�سل�سلها.
�	.4إر�س ��اء الدميقراطي ��ة وتعزي ��ز احلك ��م املحل ��ي وبن ��اء
ال�سالم.
 .5ا�ستجابة امل�ؤ�س�سات.
 .6تعزيز التن�سيق والتخطيط ال�شامل والنهج املتكامل.
وقدم ��ت درا�سات خا�صة �شملت كل م ��ن �أفغان�ستان ونيبال
وتيم ��ور ال�شرقية وهايتي وغ ��رب �أفريقيا� ،إ�ضافة �إىل ورقة
نقا� ��ش �أُعدت خ�صي�ص� � ًا للمائدة امل�ستدي ��رة للم�ساعدة يف
تركيز النقا�ش.

وق ��د ح ��دد امل�شارك ��ون يف اجلل�س ��ة اخلتامي ��ة للمائ ��دة
امل�ستدي ��رة النتائ ��ج والتو�صي ��ات الرئي�سة ل�ل��أمم املتحدة
واملرتبط ��ة بكيفي ��ة مواجه ��ة التح ��دي امل ��زدوج املتمثل يف
حتقي ��ق �س�ل�ام م�ست ��دام وبن ��اء الدميقراطي ��ة واحلك ��م
الدميقراط ��ي وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف ال ��دول التي تعاين
من عدم اال�ستقرار ال �سيما يف مرحلة ما بعد ال�صراع.

توصيات رئيسة
�أ�سف ��ر النقا� ��ش املثمر واملتع ��دد اجلوانب ال ��ذي دار خالل
املائدة امل�ستديرة الت ��ي ُعقدت يف �شهر �آذار/مار�س 2010
ح ��ول دور الأمم املتحدة يف تعزي ��ز الدميقراطية وال�سالم
والأمن عن �أربع تو�صيات رئي�سة هي:
 .1هنال ��ك تطور �سريع يف املعرفة وال�سيا�سات واملمار�سات
املتعلق ��ة بامل�ساع ��دة الدميقراطية �ضم ��ن �سياق ما بعد
ال�ص ��راع ،ولذا يجب اال�ستفادة م ��ن العرب امل�ستخل�صة
وتنفيذه ��ا بغي ��ة تعزيز التالق ��ح امل�ستمر ب�ي�ن البحوث
وال�سيا�سات واملمار�سات.
 .2ت�شكل الدميقراطية يف الدول املت�ضررة من ال�صراعات
حتدي� � ًا متع ��دد الأبع ��اد ،وله ��ذا يتطل ��ب تنفي ��ذ برامج
امل�ساع ��دة الدميقراطية دعم ًا �أمني� � ًا و�سيا�سي ًا وتنموي ًا
وا�سرتاتيجي ًا م�ستمر ًا.
 .3تنب ��ع الدميقراطية من الداخ ��ل ،وال ت�ستطيع اجلهات
الفاعلة اخلارجية �إال �أن تدعمها .ونظر ًا لطبيعة العملية
ً
ارتباطا
الدميقراطية املعق ��دة وطويلة الأجل واملرتبطة
وثي ًقا بال�سياق ،ينبغي �أن ت�ستند امل�ساعدة الدميقراطية
التي تقدمها الأمم املتحدة �إىل فهم عميق للواقع املحلي
و�إىل معرفة جيدة تقوم على املقاربة.
 .4يج ��ب �أن تت�ضافر جه ��ود منظوم ��ة الأمم املتحدة ،و�أن
تعمل م ��ع غريها من �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سني ،بغية
تقدمي دعم فع ��ال لعملية �إر�ساء الدميقراطية .ويتطلب
توف�ي�ر هذا الدعم الفعال م ��ن الأمم املتحدة و�ضع نهج
�إ�سرتاتيجي متكامل.
وفيما يلي موجز للنتائ ��ج والتو�صيات �أالكرث حتديدً ا .وهي
مق�سمة �إىل ثالث جمموعات:

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة
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• م�ضم ��ون امل�ساعدة الدميقراطية الت ��ي تقدمها الأمم
املتحدة �ضمن �سياق ال�صراع.
• طريقة عمل الأمم املتحدة �ضمن هذا ال�سياق.
• الأث ��ار الناجت ��ة الت ��ي مت� ��س ال�سيا�س ��ات واملمار�سات
والبحوث.

مضمون المساعدة
الديمقراطية التي تقدمها األمم
المتحدة ضمن سياق الصراع
ت�ش ��ارك الأمم املتحدة ب�ص ��ورة فعلية يف عدد من املجاالت
الهام ��ة اكت�سب ��ت منه ��ا خ�ب�رة كب�ي�رة ،منه ��ا الو�ساط ��ة
ال�سيا�سية ،واالنتخابات ،والإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي،
و�إ�صالح الإدارة العامة ،والأ�س�س االجتماعية واالقت�صادية
للدميقراطي ��ة .ومع ذلك ،ما ي ��زال تر�سيخ وتوطيد املعرفة
املكت�سبة من هذه املج ��االت على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي حمدود
للغاية يف الوقت الراهن.
ومن التو�صيات املحددة التي انبثقت عن املائدة امل�ستديرة
واملرتبط ��ة مب�ضمون امل�ساعدة الدميقراطي ��ة التي تقدمها
الأمم املتحدة �ضمن �سياق ال�صراع ما يلي:
• دم ��ج املعرف ��ة املكت�سب ��ة م ��ن منظوم ��ة الأمم املتح ��دة
عام ��ة �ضم ��ن ما ميكن تنفي ��ذه بنجاح وحت ��ت �أية ظروف
ولأي ��ة �أ�سب ��اب� ،إ�ضاف ��ة �إىل �صياغة مب ��ادرات اجتماعية
واقت�صادي ��ة مك ِّمل ��ة ال�سرتاتيجي ��ات «مراع ��اة النخب ��ة»
ل�ضمان الت�أييد ال�شعبي لالتفاقيات ال�سيا�سية بني النخب.
• و�ض ��ع خي ��ارات للإ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�س ��ي وتوفريه ��ا على
�أ�سا� ��س ث ��روة املع ��ارف واخل�ب�رات الرتاكمي ��ة الت ��ي
اكت�سبته ��ا الأمم املتحدة وجه ��ات �أخرى تعمل على بناء
الدميقراطي ��ة .وقد يفي ��د �إجراء حتلي ��ل مقارن ي�صف
خمتلف اخلي ��ارات املتوفرة لتطوير هيكلي ��ة امل�ؤ�س�سات
وي�ستن ��د �إىل مناذج م�ستوحاة من جمي ��ع املناطق ،مبا
يف ذلك املناطق الواقعة يف الق�سم اجلنوبي من العامل،
اجله ��ات الفاعل ��ة املحلي ��ة امللتزمة بعملي ��ات الإ�صالح
ويزيد من فاعليتها.
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• الرب ��ط ب�ي�ن خمتل ��ف برام ��ج الأمم املتح ��دة لدع ��م
الدميقراطي ��ة وال�س�ل�ام والأم ��ن ،م ��ن خ�ل�ال ت�سهيل
عمليات التحليل ال�سيا�سي الدقيق ،وبناء ال�سيناريوهات
املختلفة ،وو�ضع خطط للطوارئ.

طريقة عمل األمم المتحدة
ضمن سياق الصراع
يعتم ��د النهج الذي تتبعه الأمم املتحدة يف تقدمي امل�ساعدة
الدميقراطي ��ة اعتم ��اد ًا كب�ي�ر ًا عل ��ى �صالحي ��ات وقدرات
وم ��وارد امل�ؤ�س�س ��ات ولي�س عل ��ى تقييم واقع ��ي الحتياجات
امل�ؤ�س�س ��ات .وغالب� � ًا ال ترتب ��ط توجهات ال�سيا�س ��ة العامة
باملبادئ التوجيهية الت�شغيلية �سواء على م�ستوى مقر الأمم
املتحدة والتحديات اليومية على �أر�ض الواقع.
وم ��ن ب�ي�ن التو�صي ��ات املح ��ددة الت ��ي انبثقت ع ��ن املائدة
امل�ستدي ��رة واملرتبط ��ة بطريقة عم ��ل الأمم املتحدة �ضمن
�سياق ال�صراع ما يلي:
• تعزي ��ز الروابط ب�ي�ن هيئات الأمم املتح ��دة ،والت�أكد
يف الوق ��ت نف�س ��ه م ��ن �أن الأمم املتحدة تعم ��ل ب�صورة
�أك�ث�ر فاعلية م ��ع امل�ؤ�س�سات الأخ ��رى العاملة يف جمال
امل�ساعدة الدميقراطية �ضمن �سياق ما بعد ال�صراع.
• اتباع ا�سرتاتيجية م ّوحدة لأجهزة الأمم املتحدة تعنى
ببناء ال�سالم وبناء الدولة وبن ��اء الدميقراطية ،وتقوم
على �أ�سا� ��س حتليل �سيا�س ��ي م�شرتك لل ��دول اخلارجة
م ��ن ال�صراع .وبغية دعم و�ضع مثل هذه اال�سرتاتيجية،
ال ب ��د من تزامن العمليات والأدوات امل�شرتكة مثل �إطار
عمل الأمم املتح ��دة للم�ساعدة الإمنائية (/)UNDAF
التقيي ��م القط ��ري امل�ش�ت�رك ،وعملي ��ة التخطي ��ط
املتكام ��ل للبعثات ( ،)IMPPو�إط ��ار عمل الأمم املتحدة
اال�سرتاتيجي املتكامل (.)ISF
• و�ضع هيكلية حوافز �ضمن منظومة الأمم املتحدة من
�أج ��ل ت�سهيل التع ��اون بني �سيا�س ��ات املق ��رات و�آلياتها
وعملي ��ات املكات ��ب القطري ��ة م ��ن جه ��ة ،وب�ي�ن جهات
الأمم املتح ��دة املختلفة التي تعم ��ل يف جمال امل�ساعدة
الدميقراطي ��ة من جهة �أخرى .ومن التدابري املفيدة يف
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هذا ال�صدد �إجراء تدريب م�شرتك بني الوكاالت ،ون�شر
املب ��ادئ التوجيهي ��ة للعمل بطريقة �أك�ث�ر فعالية تهدف
�إىل تعزيز �أطر التعاون داخل الأجهزة ،وتنظيم حلقات
للنقا� ��ش وموائد م�ستدي ��رة على امل�ست ��وى الإقليمي من
�أجل ت�سهيل تالقح وجه ��ات النظرة ال�سائدة يف امليدان
واملقرات� ،إ�ضافة �إىل �صياغة جدول �أعمال م�شرتك.
• �إن�ش ��اء من�ب�ر الإلكرتوين موحد ل�ل��أمم املتحدة يعنى
ب�ش�ؤون الدميقراطية وال�س�ل�ام والأمن ،وي�سمح بتبادل
املعلوم ��ات واملعرف ��ة �ضم ��ن منظوم ��ة الأمم املتح ��دة
وجمتمع ��ات املمار�س ��ة التابع ��ة له ��ا والت ��ي تتعام ��ل مع
جمموعة من الق�ضايا املت�صلة بال�سالم والأمن واحلكم
الدميقراطي.
• ت�ضاف ��ر اجلهود من �أجل ربط عمل الأمم املتحدة يف
جم ��ال الدميقراطية بعملها يف جم ��ايل ال�سالم والأمن
بانتظ ��ام �أك�ب�ر؛ ل ��ذا يجب عل ��ى اجله ��ات امل�شاركة يف
رعاي ��ة املائ ��دة امل�ستدي ��رة �أن مت�ض ��ي قدم� � ًا يف �إعداد
�إج ��راءات ملمو�س ��ة بغي ��ة تنفي ��ذ ال�سيا�س ��ات املت�صلة
بالدميقراطية وال�سالم والأمن.

التطلع إلى المستقبل:
اآلثارالناتجة التي تمس السياسات
والممارسات والبحوث
�ألقى امل�شارك ��ون يف املائدة امل�ستديرة ال�ضوء على عدد من
الق�ضاي ��ا احلرجة الت ��ي ت�ؤثر على ال�سيا�س ��ات واملمار�سات
والب ��ح,ث ،والت ��ي ت�ستح ��ق املزيد م ��ن الدرا�س ��ة واملتابعة.
وتتلخ�ص هذه الق�ضايا فيما يلي:
القضايا االستراتيجية على مستوى
السياسات
• و�ضع مبادئ �أ�سا�سي ��ة وتوجيهات حمددة لل�سيا�سات،
ت�شمل خمتلف املو�ضوع ��ات التي تتناولها قرارات جلنة
الأمم املتح ��دة لل�سيا�س ��ات ب�ش� ��أن ق�ضاي ��ا متنوعة مثل
�سي ��ادة القانون و�إ�ص�ل�اح قطاع الأمن وبن ��اء الد�ستور،
وذلك بهدف حتديد �أثرها على امل�ساعدة الدميقراطية

وبناء ال�سالم وبناء الدولة.
• انعكا� ��س الفه ��م املتنام ��ي ملنظوم ��ة الأمم املتح ��دة
للرواب ��ط املعقدة ب�ي�ن امل�ساع ��دة الدميقراطي ��ة وبناء
ال�س�ل�ام يف بيان ��ات ال�سيا�س ��ة العام ��ة الت ��ي ت�صدرها
الأمم املتحدة ،واملبادرات والفعاليات التي تقوم بها يف
امل�ستقبل.
• الرب ��ط ب�صورة �أك�ث�ر فاعلية بني النقا� ��ش ال�سيا�سي
الع ��ام ال ��ذي يج ��ري �ضم ��ن منظوم ��ة الأمم املتح ��دة
وبني التطورات املتعلق ��ة بال�سيا�سة العامة يف املنتديات
الدولي ��ة الرئي�س ��ة الأخ ��رى ،مب ��ا يف ذل ��ك املنظم ��ات
الإقليمية واجلهات املانحة الثنائية واملتعددة الأطراف،
ح ��ول ق�ضايا مث ��ل �أولوي ��ات التمويل واملب ��ادئ ال�سليمة
لبناء الدميقراطية وبناء ال�سالم وبناء الدولة يف الدول
التي تعي�ش �أو�ضاعا حرجة.
قضايا المستوى التشغيلي

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

• التغلب على م�شكلة عدم الربط بني قرارات ال�سيا�سة
العام ��ة التي تُتخ ��ذ على م�ستوى مق ��رات الأمم املتحدة
وب�ي�ن تنفيذه ��ا عل ��ى امل�ست ��وى املي ��داين ،ع ��ن طري ��ق
�إج ��راء حتليل م�ش�ت�رك وو�ض ��ع ا�سرتاتيجي ��ة موحدة،
وذل ��ك با�ستخ ��دام جمموعة م ��ن الأدوات ،منها عملية
التخطيط املتكامل للبعثات ( ،)IMPPو�إطار عمل الأمم
املتحدة اال�سرتاتيجي املتكامل (.)ISF
• و�ض ��ع مب ��ادئ توجيهي ��ة وا�ضح ��ة ت�ستن ��د �إىل االدلة
به ��دف متكني اخلرباء من دم ��ج �أن�شطة الأمم املتحدة
املرتبطة بالدميقراطية م ��ع �أن�شطتها املتعلقة بال�سالم
والأم ��ن بطريق ��ة �أف�ض ��ل ،وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال �إ�ص ��دار
دليل للخرباء يحت ��وي على �إر�شادات �شامل ��ة �أو «قائمة
مرجعي ��ة» للجوانب الرئي�س ��ة التي ينبغ ��ي �أخذها بعني
االعتبار عند مواجهة حتديات مزدوجة تتمثل يف ت�أمني
ال�سالم واال�ستقرار وتعزيز الدميقراطية.
• مراجع ��ة هيكلي ��ة احلواف ��ز اخلا�صة ب ��الأمم املتحدة
(املهم ��ات والأط ��ر الزمني ��ة للعم ��ل ،وق�ضاي ��ا امل ��وارد
الب�شري ��ة ،وامل ��وارد املالي ��ة ،والقي ��ادة) بغي ��ة معاجلة
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العوائق العملية التي حتول دون ترجمة اال�سرتاتيجيات
املتكاملة �إىل �إجراءات فعالة.
القضايا المتعلقة بالبحث والتحليل
• العم ��ل على ا�ستمرار امل�شاركة الفكرية للأمم املتحدة
يف مناق�ش ��ات �أكادميي ��ة و�سيا�سي ��ة تتعل ��ق مبفاهي ��م
الدميقراطي ��ة وبن ��اء ال�س�ل�ام وبناء الدول ��ة من خالل
التحلي�ل�ات التي جتريها ،ف�ض ًال ع ��ن تلك التي يجريها
�شركا�ؤها على م�ستوى العامل ،وال �سيما امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات.
• جل ��ب وجهات نظر وخ�ب�رات متنوعة من جميع �أنحاء
العاملُ ،بغي ��ة تو�سيع قائمة اخلي ��ارات والبدائل املتاحة
لل ��دول التي متر يف مرحلة م ��ا بعد ال�صراع ،والتي جتد
�صعوبة يف التعامل مع التحول الدميقراطي.
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• جم ��ع �أ�ساليب املمار�سة الدميقراطية التي ا�ستُخدمت
يف عم ��ل الأمم املتح ��دة و�أعم ��ال امل�ؤ�س�س ��ات الأخ ��رى
العاملة �ضمن �سياق ال�صراع ون�شرها ب�صورة منهجية.
• حتدي ��د املج ��االت التي حتتاج �إىل املزي ��د من البحث
واملعرف ��ة م ��ن �أج ��ل مواجه ��ة التحدي ��ات امل�ستجدة يف
جم ��ال بن ��اء الدميقراطي ��ة يف ال ��دول املت�ض ��ررة م ��ن
ال�صراع.
• تو�سي ��ع القاع ��دة املعرفي ��ة وتر�سيخه ��ا يف جم ��ال
ال�سيا�س ��ات واملمار�س ��ات التي تنتهجه ��ا الأمم املتحدة
و�شركا�ؤه ��ا ب�ش�أن الروابط ب�ي�ن الدميقراطية وال�سالم
والأمن.
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مقدمة
يف الأول والث ��اين من �شه ��ر �آذار/مار�س  ،2010نظمت كل
من �إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ( ،)DPAو�إدارة
الأمم املتح ��دة لعمليات حفظ ال�سالم ( ،)DPKOوبرنامج
الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي ( ،)UNDPامل�ؤ�س�س ��ة الدولي ��ة
للدميقراطي ��ة واالنتخاب ��ات (،)International IDEA
مائ ��دة م�ستدي ��رة يف مدين ��ة نيوي ��ورك ،حول عم ��ل الأمم
املتح ��دة يف جماالت الدميقراطية وال�س�ل�ام والأمن .وكان
الغر�ض م ��ن تنظيم هذه “املائ ��دة امل�ستديرة الدولية حول
الدميقراطية وال�سالم والأمن :دور الأمم املتحدة” ت�شجيع
تب ��ادل اخل�ب�رات ووجهات النظ ��ر فيما يتعل ��ق بالنظريات
وال�سيا�س ��ات واملمار�س ��ات .وميك ��ن الإطالع عل ��ى مذكرة
الت�ص ّور التي حتدد مفهوم هذا االجتماع يف امللحق الأول.
وق ��د جمع ��ت املائ ��دة امل�ستدي ��رة الت ��ي ُعق ��دت يف �شه ��ر
مار� ��س�/آذار  ،2010ملناق�ش ��ة دور الأمم املتحدة يف تعزيز
الدميقراطي ��ة وال�س�ل�ام والأم ��ن� ،أك�ث�ر م ��ن � 80شخ�صية
م ��ن �صن ��اع ال�سيا�س ��ات و�أ�صح ��اب اخل�ب�رة والأكادمييني
العامل�ي�ن يف خمتلف اجلوان ��ب املرتبطة بال�س�ل�ام والأمن
والدميقراطي ��ة ،به ��دف ا�ستعرا� ��ض عم ��ل الأمم املتح ��دة
عن ��د التقاطع اله ��ام الذي ترب ��ط بني جم ��االت امل�ساعدة
الدميقراطي ��ة و�صنع ال�سالم واحلف ��اظ عليه وبنائه .وكان
ه ��ذا اللق ��اء هو الث ��اين يف �سل�سل ��ة من ثالث ��ة اجتماعات،
ته ��دف �إىل �إر�س ��اء ق�ضي ��ة الدميقراطي ��ة �ضم ��ن الركائز
الث�ل�اث لعم ��ل الأمم املتح ��دة  -وه ��ي ال�س�ل�ام والأم ��ن،
والتنمية ،وحق ��وق الإن�سان .ومتحور االجتم ��اع الأول الذي
نظمت ��ه �إدارة الأمم املتح ��دة لل�ش� ��ؤون ال�سيا�سية ،وبرنامج
الأمم املتح ��دة الإمنائي ،وامل�ؤ�س�سة الدولي ��ة للدميقراطية
واالنتخاب ��ات يف �سبتمرب�/أيل ��ول  ،2008ح ��ول ا�ستك�ش ��اف
العالق ��ة بني الدميقراطية والتنمية .وم ��ن املتوقع �أن يركز
االجتم ��اع الثالث عل ��ى العالقة ب�ي�ن الدميقراطية وحقوق
الإن�سان.
و ُيلق ��ي هذا التقرير املوجز ال�ضوء على النتائج والتو�صيات
الرئي�س ��ة التي انبثقت عن “املائدة امل�ستديرة الدولية حول
الدميقراطي ��ة وال�سالم والأم ��ن :دور الأمم املتحدة» ،التي
انعق ��دت يف �شهر �آذار/مار� ��س  .2010وعلى �ضوء الطبيعة

“ج ��اءت ه ��ذه املائ ��دة امل�ستديرة يف وق ��ت منا�سب
للغاي ��ة ،بع ��د ع�ش ��ر �سن ��وات م ��ن �ص ��دور ‹تقري ��ر
الإبراهيمي “املف�صلي” ،الذي ا�ستعر�ض التحديات
التي واجهت عملي ��ات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم
يف العق ��د الأول بع ��د انته ��اء احلرب الب ��اردة؛ وبعد
خم� ��س �سنوات م ��ن �إن�شاء جلنة بن ��اء ال�سالم ،التي
يجري مراجعة �أعمالها هذا العام؛ وبعد �سنة واحدة
من ب ��دء مب ��ادرة ‹الأفق اجلدي ��د› ،الت ��ي �أطلقتها
الأمان ��ة العام ��ة ،للبحث ع ��ن �أبع ��اد جديدة حلفظ
ال�س�ل�ام .وجلميع هذه اخلط ��وات ت�أث�ي�ر مبا�شر �أو
غ�ي�ر مبا�شر على دور الأمم املتحدة يف بناء ال�سالم
والأمن والدميقراطية”.
�سعادة ال�سفري �سيزار ماريا راغاليني املمثل الدائم لإيطاليا
لدى الأمم املتحدة (البيان الكامل يف امللحق الثالث)

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

املرن ��ة ملج ��ال امل�ساع ��دة الدميقراطية ،ينبغ ��ي النظر �إىل
الأف ��كار والدرو�س التي يحتوي عليها هذا التقرير على �أنها
جزء من عملية تعلم تراكمية ولي�ست نتائج نهائية .وحقيقة
الأم ��ر �أن �إحدى النتائ ��ج الرئي�سة للمائ ��دة امل�ستديرة هي
حتدي ��د امل�سائل الهامة والق�ضايا املع َّلقة التي تتطلب املزيد
من الدرا�سة واملتابعة.

تحليل السياق تحديد المشكلة
التي سيتداولها اجتماع المائدة
المستديرة
�أقيم ��ت املائ ��دة امل�ستديرة الدولي ��ة ح ��ول “الدميقراطية
وال�س�ل�ام والأم ��ن :دور الأمم املتح ��دة” يف �شه ��ر �آذار/
مار� ��س  ،2010ا�ستكماال لعدد م ��ن البيانات التي �أ�صدرتها
الأمم املتح ��دة م�ؤخر ًا والنقا� ��ش ال�سيا�سي العام الدائر يف
�أروقتها ،ومن ذلك على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
•

املذك ��رة التوجيهي��ة لألم�ين الع��ام بش��أن الدميقراطي��ة

(الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة 2009ج) ال�ص ��ادرة
يف �شه ��ر �أيلول�،سبتم�ب�ر  ،2009والتي ح ��ددت الأ�س�س
املعياري ��ة واملفاهي ��م اخلا�ص ��ة بعم ��ل الأمم املتحدة يف
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جم ��ال الدميقراطية ،واملب ��ادئ التوجيهي ��ة للم�ساعدة
الدميقراطية الفعالة
• املراجع ��ة امل�ستم ��رة الت ��ي جتريه ��ا اجلمعي ��ة العامة
وجمل� ��س الأمن التابع�ي�ن للأمم املتح ��دة لأعمال جلنة
بن ��اء ال�س�ل�ام ،والت ��ي يدخل يف نط ��اق واليته ��ا تعزيز
الرتاب ��ط والتن�سي ��ق ب�ي�ن اجله ��ات الفاعل ��ة الرئي�س ��ة
�ضم ��ن �سياق ما بعد ال�صراع ،وتنظيم االهتمام الدويل
وامل ��وارد الدولي ��ة وتوجيههم ��ا نحو ال ��دول التي متر يف
مرحلة ما بعد ال�صراع؛
• م ��ا دار م ��ن نقا� ��ش داخ ��ل اللجن ��ة اخلا�ص ��ة املعنية
بعملي ��ات حف ��ظ ال�س�ل�ام ( ،)C-34وجمل� ��س الأم ��ن
واجلمعي ��ة العام ��ة للأمم املتحدة ،بع ��د � 10سنوات من
�ص ��دور “تقرير الإبراهيمي»  -ال ��ذي �ش َّكل معلم ًا بارز ًا
يف جمال �إ�صالح عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم
(الفريق املعني بعملي ��ات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم
 - )2000ح ��ول م�شروع الأفق اجلديد (الأمم املتحدة،
�إدارة عملي ��ات حف ��ظ ال�س�ل�ام و�إدارة الدع ��م امليداين
 ،)2009ال ��ذي يرك ��ز عل ��ى التحديات اجلدي ��دة التي
تواج ��ه بعثات حفظ ال�سالم من ناحية و�ضع ال�سيا�سات
واتخاذ القرارات والتخطيط ،وت�شكيل القوات ون�شرها،
و�إدارة بعثات حفظ ال�س�ل�ام ،وا�سرتاتيجيات اخلروج،
وبن ��اء ال�سالم� ،إ�ضاف ��ة �إىل دور عمليات الأمم املتحدة
حلف ��ظ ال�س�ل�ام يف دعم وتعزي ��ز العملي ��ات ال�سيا�سية
الالزمة لتحقيق �سالم طويل الأمد
• ق ��رب موعد الذكرى ال�سنوية العا�ش ��رة ل�صدور قرار
جمل�س الأم ��ن ( 1325جمل�س الأمن عام  )2000ب�ش�أن
امل ��ر�أة وال�سالم والأمن ،وحتقي ��ق الأدوار املختلفة التي
تلعبها املر�أة يف حل ال�صراع وبناء ال�سالم.
وي ��دور النقا� ��ش ال�سيا�س ��ي الع ��ام املتعل ��ق مبن ��ع ن�ش ��وب
ال�صراعات وبناء ال�سالم يف املجتمع الدويل حول العمليات
املتميزة ،وان كانت مت�شابكة ،التي تهدف �إىل بناء ال�سالم
والدميقراطي ��ة والدول ��ة .و�ضم ��ن ال�سي ��اق اله� ��ش ملا بعد
مرحل ��ة ال�صراع ،ورغم اللغة اخلطابية عن امللكية املحلية،
ال ي ��زال التوافق مع الأولويات الوطنية واجتاهات املانحني،
والعمليات الهادفة �إىل بناء ال�سالم والدميقراطية والدولة
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– �إىل جانب ترتيبها بالت�سل�سل وح�سب الأولوية  -ت�شكل
حتديا للجه ��ات الفاعلة الدولية واملحلي ��ة .ومن امل�شكالت
الأخ ��رى� ،أن ��ه يف الوق ��ت ال ��ذي ال ت ��زال فيه امل�س ��اواة بني
اجلن�سني متثل حتدي ًا للدميقراطيات امل�ستقرة ،ف�إنها تكون
�أك�ث�ر تعقيد ًا �ضم ��ن �سياق ال�صراع �أو �ضم ��ن �سياق ما بعد
ال�صراع .وتك ��ون التحديات الرئي�سة لل�سالم والأمن �ضمن
�سياق ما بع ��د ال�صراع مت�صل ��ة ب�أبعاد الن ��وع االجتماعي،
ولذا تتطلب مبادرات ت�ستجيب �إىل النوع االجتماعي.
وقد �أدى التقدم امللحوظ يف خمتلف برامج ال�سيا�سات �إىل
عم ��ل ترتيبات تنظيمية جديدة داخل امل�ؤ�س�سات التي تقدم
امل�ساع ��دة ،وو�ض ��ع �أط ��ر ا�سرتاتيجيه تتما�شى م ��ع �أي من
الأهداف ال�شاملة ،و�صق ��ل الأطر التحليلية وما يرتبط بها
من �أنظمة الإنذار املبكر و�أطر�/أدوات ي�ستخدمها اخلرباء
يف عمليات التقييم .وم ��ن امل�ؤ�سف �أن الأطر املختلفة غالب ًا
ما تفتقر �إىل االن�سجام فيما بينها ،وت�شري �إىل فرتات زمنية
خمتلفة (�أي املدى الق�ص�ي�ر واملتو�سط والطويل) وبالتايل
ميك ��ن �أن تزيد م ��ن عدم ان�سج ��ام العمل ال ��دويل .ومتيل
هذه الأط ��ر �أي�ض ًا �إىل �إثقال كاه ��ل امل�ؤ�س�سات ال�ضعيفة يف
ال ��دول ال�شريكة ،رغم �أن امللكية املحلي ��ة تُع َّرف دائم ًا على
�أنها عام ��ل رئي�س لتحقي ��ق ال�سالم والتنمي ��ة امل�ستدامني،
من خ�ل�ال م�ؤ�س�سات وعملي ��ات دميقراطي ��ة فعالة وكاملة
التمثي ��ل ي�شارك فيها الرجل واملر�أة على حد �سواء� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،من املرج ��ح �أن تقوم اجلهات املحلية امل�ستقطبة
�سيا�سي ًا �ضمن �سياق ما بعد ال�صراع ،طب ًقا للو�ضع القائم،
ب�إثق ��ال كاه ��ل اجله ��ات الدولي ��ة وهيئ ��ات الأمم املتح ��دة
مبطالب متناق�ضة وغري مت�سقة.

أهداف اجتماع المائدة المستديرة
وهيكليته
اتفق ��ت كل م ��ن �إدارة الأمم املتح ��دة لل�ش� ��ؤون ال�سيا�سية،
و�إدارة الأمم املتح ��دة لعملي ��ات حف ��ظ ال�س�ل�ام ،وبرنامج
الأمم املتح ��دة الإمنائي ،وامل�ؤ�س�سة الدولي ��ة للدميقراطية
واالنتخاب ��ات عل ��ى عق ��د اجتماع مائ ��دة م�ستدي ��رة يركز
ب�ش ��كل خا�ص على خمتلف الطرق التي تتبعها هيئات الأمم
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املتح ��دة م ��ن �أجل حتقي ��ق املزيد م ��ن الرتاب ��ط والتكامل
يف عمله ��ا ،يف جم ��االت الدميقراطي ��ة وال�س�ل�ام والأمن.
وا�شرتك ��ت املنظم ��ات الراعي ��ة يف و�ض ��ع ج ��دول �أعمال «

املائ ��دة امل�ستدي ��رة الدولية ح ��ول الدميقراطي ��ة وال�سالم
والأمن :دور الأمم املتحدة» ع�ب�ر �إجراء م�شاورات وا�سعة.

ومتحور جدول الأعمال حول خم�س حاالت درا�سية� ،شملت
�أفغان�ستان ونيبال وتيمور ال�شرقية وهايتي وغرب �أفريقيا،
درو�س �أ�شمل ب�ش� ��أن ال�سيا�سات
وذل ��ك بهدف ا�ستخال� ��ص ٍ
واملمار�س ��ات التي ميك ��ن �أن تدعم عم ��ل الأمم املتحدة يف
ن�ش ��ر الدميقراطية يف ال ��دول املت�ضررة م ��ن ال�صراعات.
ويحتوي جدول الأعمال املف�صل على موجز لهذه الدرا�سات
كما ورد يف امللحق الثاين.
وافتتح �سعادة ال�سفري �سيزار ماريا راغاليني ،املمثل الدائم
لإيطالي ��ا ل ��دى الأمم املتح ��دة ،اجتماع املائ ��دة امل�ستديرة
املنعق ��د يف �شهر �آذار/مار�س  2010بكلمة ترحيب (امللحق
الثال ��ث) .ومتهيد ًا لالجتماع ،قدم ممثلو امل�ؤ�س�سات الأربع
امل�شارك ��ة يف ا�ست�ضاف ��ة اللقاء بيانات ر�سمي ��ة وملحة عامة
ع ��ن التحديات الراهنة التي تواج ��ه الأمم املتحدة يف بناء
الدميقراطي ��ة ،ال �سيما يف الدول الت ��ي تعي�ش �أو�ضاعا غري
م�ستق ��رة :ل�ي�ن با�سكو ،وكي ��ل الأمني الع ��ام� ،إدارة ال�ش�ؤون
ال�سيا�سي ��ة (امللحق الرابع)؛ و�أوالف كيورفن ،الأمني العام
امل�ساعد ومدي ��ر مكتب ال�سيا�سات الإمنائية ،برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي (امللحق اخلام�س)؛ و�إيزومي ناكاميت�سو،
رئي�سة �شعبة ال�سيا�سات والتقييم والتدريب� ،إدارة عمليات
حف ��ظ ال�سالم (امللح ��ق ال�ساد�س)؛ وما�سيم ��و توما�سويل،
املراق ��ب الدائم للمعه ��د الدويل للدميقراطي ��ة وامل�ساعدة
االنتخابية لدى الأمم املتحدة (امللحق ال�سابع).

املت�ض ��ررة من ال�صراعات و�ضمن �سي ��اق ما بعد ال�صراع.
و�شملت مو�ضوعات اجلل�سات ال�ست ما يلي:
 .1نظرة عامة على �سيا�سات الأمم املتحدة وممار�ساتها
 .2مراعاة النخبة والقدرات القيادية.
 .3حتديد الأولويات وت�سل�سلها.
�	.4إر�س ��اء الدميقراطي ��ة وتعزي ��ز احلك ��م املحل ��ي وبن ��اء
ال�سالم.
 .5ا�ستجابة امل�ؤ�س�سات.
 .6تعزيز التن�سيق والتخطيط ال�شامل والنهج املتكامل.
ورك ��زت اجلل�س ��ة ال�سابع ��ة للمائ ��دة امل�ستدي ��رة على و�ضع
النتائ ��ج والتو�صي ��ات الرئي�سة ل�ل��أمم املتح ��دة واملرتبطة
بكيفي ��ة مواجه ��ة التح ��دي امل ��زدوج املتمث ��ل يف حتقي ��ق
�سالم م�ست ��دام وبن ��اء دميقراطية واحلك ��م الدميقراطي
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة يف ال ��دول الت ��ي تع ��اين م ��ن عدم
اال�ستقرار ال �سيما �ضمن �سياق ما بعد ال�صراع التي حتاول
�أثناءها هذه الدول من ا�ستعادة عافيتها.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

ويقدم هذا التقرير املوجز� ،أه ��م النتائج والتو�صيات التي
انبثق ��ت عن “املائدة امل�ستديرة الدولية حول الدميقراطية
وال�سالم والأمن :دور الأمم املتحدة” يف �شهر �آذار/مار�س
 .2010ويتمح ��ور التقري ��ر حول اجلل�سات ال�سب ��ع الرئي�سة
لالجتماع ،ويت�ضمن كذلك عدد ًا من املالحق.

وقبل ب ��دء اجلل�سات ارئي�س ��ة الجتماع املائ ��دة امل�ستديرة،
�ألق ��ت �إليزابيث �سبيهار (�إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية) ال�ضوء
عل ��ى النتائج املرجوة من االجتماع ،كم ��ا �أ�شارت �إىل ورقة
النقا� ��ش الت ��ي �أعدته ��ا ني ��كال ت�شريج ��ي باال�ش�ت�راك مع
ما�سيم ��و توما�سويل قبل االجتم ��اع .وت�ضمن االجتماع �ست
جل�س ��ات تنوع ��ت مو�ضوعاتها ب�ي�ن التحدي ��ات املو�ضوعية
والتحدي ��ات الإجرائي ��ة يف بناء الدميقراطي ��ة يف البيئات
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سياسة األمم المتحدة وممارساتها
في دعم الحكم الديمقراطي والسالم
1
واألمن :نظرة عامة
“رغ ��م امل�سان ��دة اجلماهريية الهائل ��ة التي حتظى بها
الدميقراطي ��ة والتعددية� ،إال �أننا ما زلنا نواجه م�شكلة
التع�صب ال�سيا�سي يف كل مكان تقريب ًا� ،سواء يف الدول
النامية �أو املتقدمة .ويتجلى هذا الأمر يف رف�ض القادة
ال�سيا�سي ��ون �إعط ��اء م�ساحة ملن يعار�ضه ��م ،ويف عدم
تقبل الأحزاب ال�سيا�سية ان�شقاق بع�ض الأع�ضاء عنها،
ويتجل ��ى ه ��ذا ب�ص ��ورة �أع ��م يف رف�ض وجه ��ات النظر
املغايرة.
ولق ��د كان �إحالل ال�س�ل�ام واال�ستقرار يف الدول التي
�أنته ��ى فيه ��ا ال�صراع �أح ��د ال�شواغ ��ل الرئي�سة للأمم
املتح ��دة على مدى ال�سنوات الع�شري ��ن املا�ضية �أو نحو
ذل ��ك � ....إال �أن تعزي ��ز الت�سام ��ح ال�سيا�س ��ي واحلكم
الر�شيد يف تلك الدول يعد مهمة �شاقة للغاية”.
لني با�سكو ،وكيل الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
(البيان الكامل يف امللحق الرابع)

ا�ستعر�ض ��ت اجلل�س ��ة الأوىل من “املائ ��دة امل�ستديرة الدولية ح ��ول الدميقراطية
وال�س�ل�ام والأم ��ن :دور الأمم املتحدة” اجلوانب الرئي�س ��ة لعمل الأمم املتحدة يف

جم ��االت الدميقراطية وال�سالم والأمن .وتعت�ب�ر م�شاركة الأمم املتحدة يف جمال
امل�ساع ��دة الدميقراطي ��ة �أم ��ر ًا حديث ًا ن�سبي� � ًا مقارنة مع عمله ��ا يف جمال ال�سالم
والأمنً (انظر املربع .)1
ويف العديد من الدول غري امل�ستقرة واملت�ضررة من ال�صراع ،تواجه الأمم املتحدة
اليوم حتدي� � ًا مزدوج ًا يتمثل يف دعم ال�سالم والأمن وتعزيز التطور الدميقراطي.
وقد فر�ض هذا الو�ضع عملية �إعادة تفكري جادة من جانب منظومة الأمم املتحدة
املتعددة ،مبا فيها البنك الدويل.
وال ميل ��ك البنك الدويل �صالحية اتخاذ قراراته عل ��ى �أ�س�س �سيا�سية� ،أو التدخل
يف ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة للدول الأع�ضاء .ومع ذلك ،ي�ش ��ارك البنك حالي ًا يف نقا�ش
وا�س ��ع حول احلكم الدميقراط ��ي نظر ًا الرتباطه باهتمامات ��ه الأ�سا�سية� ،إذ يركز
البن ��ك بالدرجة الأوىل على النتائج التنموية للحكم الر�شيد �أال وهي متكني �سيادة
القانون ،وتنفيذ الإرادة ال�شعبية ،وتقدمي اخلدمات العامة بفعالية ،و�إدارة املوارد
ب�ش ��كل ع ��ادل ،وخلق بيئة �شفاف ��ة وحمددة ،وحماي ��ة الفقراء والأقلي ��ات ،والوفاء
بااللتزامات الدولية .وقد تنامى �إدراك البنك لأهمية �إطار بناء الدولة الذي يركز
على �شرعيتها كنهج مفيد لدع ��م احلكم الدميقراطي .و�سيتناول “تقرير التنمية
يف الع ��امل” ال ��ذي �سي�ص ��در عن البن ��ك الدويل يف الع ��ام  2011الأو�ض ��اع اله�شة
وال�صراع ��ات ،مع الرتكيز على الإ�صالح االقت�صادي والإداري ،ومكافحة الف�ساد،
و�إ�ص�ل�اح قط ��اع الأمن ،واتخ ��اذ �إج ��راءات �أمنية �ض ��د اخلارجني ع ��ن القانون،
والإ�صالح الد�ستوري واالنتخابي.
وت�ش�ي�ر الدالئ ��ل �إىل �أن التناف�س ال�سيا�سي �ضمن �سياق م ��ا بعد ال�صراع ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل تفاقم العنف على املدى الق�صري ،يف حني �أن الإ�صالحات الدميقراطية
ت�ستغرق وقت� � ًا طوي ًال .ولهذا يرى البع�ض �أن يركز املجتمع الدويل يف تعزيزه لبناء
ال�سالم على القواعد (كال�شرعية والتمثيل وامل�ساءلة) ،والإجراءات (كاالنتخابات
النزيه ��ة ،واملال الع ��ام ،وا�ستقالل الق�ضاء ،وال�سيطرة املدني ��ة على قوات الأمن)
الت ��ي ميكن �أن ت�سهم يف �إحالل الدميقراطي ��ة على املدى الطويل .و�أقر امل�شاركون
يف اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة �أن التفاعل بني بن ��اء ال�سالم وبن ��اء الدولة يتميز
بالتعقي ��د .فبناء الدولة عبارة عن عملية طويلة الأم ��د تنطلق من الداخل ،وغالب ًا
م ��ا تكون م�صحوبة بالعن ��ف .وبالنظر �إىل جمموعة التحدي ��ات التي تواجه الدول
التي متر مبراحل االنتقال �إىل بناء ال�سالم وبناء الدولة وبناء الدميقراطية ،اتفق
امل�شارك ��ون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة على وجود دور هام للمجتمع الدويل يجب
�أن ي�ؤديه خالل هذه املراحل االنتقالية املتعددة.
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وق ��د �أي ��دت الأمم املتح ��دة الدميقراطي ��ة با�ستم ��رار ك�أحد
املكون ��ات الأ�سا�سي ��ة لعملها من ��ذ �أن ن�ش ��رت يف العام 1996
�أجن ��دة لإر�س ��اء الدميقراطي ��ة (بطر�س غ ��ايل  .)1996من
ناحي ��ة �أخرى� ،أ�شار امل�شارك ��ون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة
�إىل �أن ا�ستجاب ��ة الأمم املتح ��دة للدميقراطي ��ة يف ال ��دول
املت�ض ��ررة م ��ن ال�ص ��راع كان ��ت ا�ستجابة غ�ي�ر مدرو�سة يف
�أغل ��ب الأحيان .وت ��زداد مهمة الأمم املتح ��دة تعقيد ًا ب�سبب
التحديات ال�صعبة التي تواجه امل�ساعدة الدميقراطية �ضمن
�سي ��اق ما بع ��د ال�صراع ،حيث يجب �أن تلت ��زم الأمم املتحدة
باحلي ��اد الن�شط يف �سبيل حتقيق ال�س�ل�ام .وميكن �أن ت�سهم
عملية �إر�ساء الدميقراطية يف مثل هذا ال�سياق بتفاقم العنف
وا�ستيالء ال�شبكات الإجرامية على امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية.
وله ��ذا ،اتف ��ق امل�شارك ��ون يف اجتماع املائ ��دة امل�ستديرة على
�أن تكون املهمات املخولة ل�ل��أمم املتحدة �أكرث و�ضوح ًا ،وهي
بحاج ��ة �إىل املزي ��د م ��ن ا�سرتاتيجي ��ات الدخ ��ول واخلروج،
والأدوات والتموي ��ل ،لدعم التغيري الدميقراطي �ضمن �سياق
م ��ا بعد ال�صراع .ويجب عل ��ى الأمم املتحدة �أي�ض ًا االعرتاف
ب�أن الدميقراطي ��ة عملية بطيئة قد تتعر� ��ض النتكا�سات بني
احل�ي�ن والآخ ��ر ،ول ��ذا يج ��ب �أن تك ��ون �شاملة وتلق ��ى رعاية
م�ستم ��رة .وم ��ع ذل ��ك ،ي�س ��ارع املجتم ��ع ال ��دويل يف العديد
م ��ن ال ��دول التي مت ��ر يف مرحلة م ��ا بعد ال�ص ��راع يف �إعداد
ا�سرتاتيجي ��ة للخ ��روج ،حت ��ى و�إن كان ��ت الظ ��روف املالئمة
لتوطيد ال�سالم ،مبا يف ذلك التحول الدميقراطي ،مل تتحقق
بعد .ومن ال�ضروري ا�ستمرار الدعم ال�سيا�سي واملايل لتعزيز
الق ��درات املحلية .ع�ل�اوة على ذلك ،هناك جم ��االت معينة
ميك ��ن �أن يكون دعم الأمم املتحدة لها مبثابة ا�ستثمار طويل
الأم ��د يف جمال الدميقراطية (مثل بن ��اء الد�ستور ،والتعليم
اللي�ب�رايل ،والرتبي ��ة املدني ��ة) .ونظ ��ر ًا لأهمي ��ة الإ�ص�ل�اح
الد�ستوري يف التطور الدميقراطي ،فقد اقرتح امل�شاركون يف
اجتماع املائدة امل�ستديرة �أن تقوم الأمم املتحدة ب�إن�شاء ق�سم
لإعداد الد�ستور يكون م�صدر ًا للم�ساعدة الفنية.

املرب ��ع  :1م�شارك ��ة الأمم املتح ��دة يف دع ��م احلك ��م
الدميقراطي وال�سالم والأمن
�أثم ��رت جمموعة متزايدة م ��ن التجارب املقا َرنة يف
جم ��ال امل�ساعدة الدميقراطية عن عدد من وجهات
النظر اجلديدة:
•

•

•

•

•

•

لي� ��س هن ��اك من ��وذج واح ��د للدميقراطي ��ة �إذ
يج ��ب �أن تنم ��و الدميقراطي ��ة ب�ص ��ورة طبيعية
و�أن تعك� ��س الظ ��روف املحلية .فالدع ��م الدويل
كاف.
�ضروري لكنه غري ٍ
للدميقراطي ��ة �أبعاد �سيا�سي ��ة وتنموية ،وينبغي
�أن تك ��ون هذه الأبع ��اد متوازنة بعناي ��ة ،وت�ستند
بقوة �إىل حتليل دقيق للظروف القطرية.
تت�ضم ��ن الأ�س� ��س االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة
للدميقراطي ��ة ق�ضاي ��ا مثل الإ�ص�ل�اح الزراعي،
وتولي ��د الإي ��رادات م ��ن ال�ضرائ ��ب .وت�ش ��كل
ال�ضرائ ��ب �أداة مهم ��ة لتعزي ��ز �شرعي ��ة الدولة
وم�ساءلتها �أمام مواطنيها.
عملي ��ة بن ��اء ال�س�ل�ام وبن ��اء الدميقراطية هي
عملية �سيا�سية بالدرجة الأوىل .ومع ذلك ،كثري ًا
ما يتعام ��ل املجتمع الدويل مع الدميقراطية على
�أنها جمال لتقدمي امل�ساعدة الفنية.
ال ميكن اال�ستغناء عن بناء القدرات يف عمليتي بناء
ال�س�ل�ام والدميقراطي ��ة ،وكث�ي�ر ًا ما حت ��ل امل�ساعدة
الدولية حمل القدرات املحلية بد ًال من �أن تنميها.
من الأهمية مبكان �أن ت�سرتعى املفاهيم املحلية
للحكم الر�شيد اهتمام املجتمع الدويل.
ثم ��ة �ض ��رورة لت�سجي ��ل ه ��ذه التج ��ارب ب�ش ��كل
منهج ��ي .وله ��ذا اق�ت�رح امل�شارك ��ون يف اجتماع
املائ ��دة امل�ستديرة �أن تلع ��ب الأمم املتحدة دور ًا
هام� � ًا يف �إن�ش ��اء قاعدة معرفي ��ة قوية حول دعم
الدميقراطية يف بيئات خمتلفة.

 1ت َّتب ��ع اجله ��ات املختلفة يف منظومة الأمم املتحدة طرق� � ًا متنوعة لتقدمي امل�ساعدة الدميقراطية .وقد جتلى هذا الأمر يف خمتلف املداخالت التي ُقدمت
خ�ل�ال “املائ ��دة امل�ستدي ��رة الدولية حول الدميقراطي ��ة وال�سالم والأمن :دور الأمم املتح ��دة” .و�سيتم الرتكيز يف هذا التقري ��ر على جممل عمل الأمم
املتح ��دة يف جم ��ال الدميقراطي ��ة بغية تقدمي �صورة �أف�ضل الرتباطه بعمل الأمم املتحدة يف جمال ال�سالم والأم ��ن .و�سي�أتي ذكر املجاالت املختلفة لعمل
الأمم املتحدة يف جمال الدميقراطية مبزيد من التف�صيل �ضمن ورقة النقا�ش التى �أعِ دّت للمائدة امل�ستديرة.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة
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مراعاة النخبة
والقدرات القيادية
مت ا�ستعرا� ��ض مو�ض ��وع مراع ��اة النخب ��ة والق ��درات القيادية يف اجلل�س ��ة الثانية
الجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة� ،إذ �أظهر االجتم ��اع اعرتاف ًا وا�سع� � ًا ب�أهمية مراعاة
النخب ��ة وتقا�س ��م ال�سلط ��ة ،باعتبارهما مكون�ي�ن �أ�سا�سي�ي�ن لبناء ال�س�ل�ام وبناء
الدميقراطية ،رغم �أنهما ي�سببان يف كثري من احلاالت م�شاكل خطرية.
وقدمت احلالة الدرا�سية لنيبال (�أنظر امللخ�ص الوارد يف جدول الأعمال املف�صل
الجتماع املائدة امل�ستديرة يف امللحق الثاين) مثا ًال جيد ًا يو�ضح �أن اال�ستقطاب بني
النخ ��ب ال�سيا�سية ميكن �أن يخل ��ق عوائق �أمام بناء ال�س�ل�ام وبناء الدميقراطية.
ورغ ��م الإجنازات غري العادية الت ��ي حققتها نيبال� ،إال �أنها تواج ��ه حالي ًا �إمكانية
االنزالق مرة �أخرى �إىل العنف نتيج ًة لل�صراع ال�ضاري على ال�سلطة بني الأحزاب
الرئي�س ��ة الثالث ��ة يف الب�ل�اد .وي�ؤدي ال�ص ��راع الدائر ب�ي�ن النخب ��ة واال�ستقطاب
ال�سيا�سي يف نيبال �إىل تقوي�ض جهود البحث عن الوفاق الوطني والوحدة الوطنية،
اللذي ��ن يجب �أن ي�شكال الأ�سا�س لعملية ال�س�ل�ام والتحول الدميقراطي .ولكن من
املتوقع �أن يتبدد ت�أييد ال�شعب للعملية ال�سيا�سية ما مل يتم معاجلة احتياجاتهم من
الوظائف واخلدمات الأ�سا�سية.
ور�أى امل�شارك ��ون يف اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة �أن املجتمع الدويل ق ��د انزلق يف
«لعب ��ة النخب ��ة» يف كامتاندو .واق�ت�رح امل�شاركون ،رغ ��م �إدراكهم لأهمي ��ة امللكية
الوطني ��ة للعملي ��ة ،عدة مبادئ توجيهي ��ة للم�شاركة الدولي ��ة يف مثل هذه الظروف
غري امل�ستقرة:
• تكوين فهم وا�ضح لواقع البلد ا�ستناد ًا �إىل معلومات موثوقة.
• دعم ال�سالم والتنمية والدميقراطية على املدى الطويل.
• حتقي ��ق االن�سجام بني اجلهات الرئي�سة الفاعلة ،والتق�سيم املنطقي للجهود
املبذولة.
• احل ��د م ��ن االعتب ��ارات الثانوي ��ة مث ��ل الطموح ��ات وامل�صال ��ح ال�شخ�صي ��ة
وامل�ؤ�س�ساتية.
وق ��د اعتُرب التوتر الناجم عن التوازن بني مراع ��اة النخبة وبني تلبية االحتياجات
ال�شعبي ��ة  -ومنه ��ا احلاجة �إىل امل�شارك ��ة ال�سيا�سية  -حتدي� � ًا ال نهاية له .وتط َّرق
امل�شارك ��ون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة �أي�ض ًا �إىل غياب اال�سرتاتيجيات اجلاهزة
للتغل ��ب عل ��ى هذا التوت ��ر .والنخبة لي�ست وح ��دة مرتا�صة؛ فبع�ض �أف ��راد النخبة
لديه ��م رغبة جادة يف التغيري الدميقراطي .وقد يكون دعم النخبة �ضرور ًيا خللق
م�ؤ�س�سات تتيح للمواطن�ي�ن امل�شاركة والتعبري عن �آرائهم .ولذلك ،يف الوقت الذي
مين ��ع فيه املجتمع الدويل الدعم عن الذين يهددون با�ستخدام العنف ،يجب عليه
�أن يتبنى موقف ًا �أخالقي ًا حيادي ًا.
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وعل ��ى الرغم من �ضرورة مراعاة النخب ��ة من �أجل حتقيق
اال�ستدامة على املدى البعيد ،فقد �سيقت حجة قوية مفادها
�أن ذل ��ك ال ميك ��ن �أن يك ��ون على ح�ساب امللكي ��ة املجتمعية
لعمليتي ال�س�ل�ام والتحول الدميقراط ��ي .واحلقيقة �أنه مت
الت�أكي ��د عل ��ى �أن املجتمع ال ��دويل قد يعي ��ق الدميقراطية
م ��ن خ�ل�ال تركي ��زه ال�ضيق عل ��ى مراع ��اة النخب ��ة وبناء
الدول ��ة دون االهتم ��ام باملجتمع امل ��دين ،وو�سائل الإعالم،
والعنا�ص ��ر الأ�سا�سي ��ة الأخرى يف املجتم ��ع .وهكذا ،يتمثل
�أحد التحديات الرئي�سة التي تواجه الأمم املتحدة وغريها
م ��ن اجلهات الدولية يف كيفية �ضمان اال�ستقرار عن طريق
العم ��ل عل ��ى م�ست ��وى النخب ��ة ،ويف الوق ��ت نف�س ��ه ت�شجيع
عمليات �سيا�سية ت�شمل جميع الأطراف تقوم على امل�شاركة
وامل�ساءل ��ة يف املجتمع ��ات التي تعاين م ��ن االنق�سام �ضمن
�سي ��اق ما بعد ال�صراع .وق ��د ر�أى البع�ض �أنه حتى يف حالة
ت�أخري امل�شاركة الدميقراطي ��ة الكاملة �ضمن �سياق ما بعد
ال�ص ��راع ،قد ي�ش ��كل االلتزام بتقا�سم عوائ ��د ال�سالم على
نطاق �أو�س ��ع ا�ستثمار ًا مهم ًا يف الت�أيي ��د ال�شعبي للرتتيبات
ال�سيا�سي ��ة القائمة بني النخبة .ويو�ض ��ح املربع  2احلوافز
الرئي�سة التي تدعم مراعاة النخبة.
وقد �أظهر النقا�ش بع�ض املتطلب ��ات املتعار�ضة التي تواجه
امل�ساع ��دة الدميقراطي ��ة ،و�ألق ��ى ال�ض ��وء عل ��ى الدرو� ��س
امل�ستقاة من جتارب مراعاة النخبة.

املربع  :2احلوافز الرئي�سة الداعمة ملراعاة النخبة
يعت�ب�ر تعزي ��ز احلك ��م الدميقراط ��ي م ��ن الربامج
التي ن�ش� ��أت حديث ًا .فقد �أ�ص ��در الربنامج الإمنائي
ل�ل��أمم املتح ��دة �أول وثيق ��ة ح ��ول �إدارة احلك ��م يف
الع ��ام  ،1997ومنذ ذلك احلني �أ�صبح هناك �إدراك
متزاي ��د للحواف ��ز الرئي�س ��ة الت ��ي ميك ��ن �أن تدعم
مراعاة النخبة:
• بن ��اء الإدارة العام ��ة ب�صفتها جوهر احلكم
الدميقراط ��ي حي ��ث يكون م ��ن ال�صع ��ب ك�سب
ثقة اجلمه ��ور دون تقدمي خدم ��ات مدنية ت�ؤدي
وظيفتها كام ًال.
• تكثي ��ف اال�ستثم ��ار يف برامج الإنعا� ��ش و�إعادة
الإعم ��ار ،و�إن�ش ��اء البن ��ى التحتي ��ة وتق ��دمي
اخلدمات العام ��ة .وتك ��ون الدميقراطيات �أكرث
ق ��درة على البق ��اء حني تك ��ون احلكومات قادرة
على تق ��دمي اخلدمات وحت�سني احلي ��اة اليومية
ب�صورة فعالة.
• �إر�س ��اء الأمن والأمان لتنفيذ اتفاقيات ال�سالم
و�إعادة بناء قوات الأمن والنظام العام.
• تعزي ��ز العدال ��ة وامل�صاحلة لبن ��اء ثقافة تقوم
على الدميقراطية.
• دع ��م النم ��و االقت�ص ��ادي م ��ن خ�ل�ال ت�شجيع
التجارة واال�ستثمار وخلق فر�ص العمل.
• تقدمي اجلهات املانحة تعهدات طويلة الأجل ال
تتجاهل دور احلكومة.
و�أخريا ،رغم �أن اجلهات املانحة والفاعلة اخلارجية
ميك ��ن �أن ت�ساع ��د يف تعزي ��ز الدميقراطي ��ة� ،إال �أن
ال�ضغط من �أجل حتقيق الدميقراطية ال بد �أن ي�أتي
م ��ن الداخ ��ل – وال ب ��د �أن تكون الطبق ��ة الو�سطى،
حتى و�إن كانت �صغرية ،حمرك ًا مهم ًا لهذا ال�ضغط.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة
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تحديد األولويات
وتسلسلها
“بعدم ��ا �أ�صبحت مهم ��ة حفظ ال�سالم �أك�ث�ر طموح ًا،
وبد�أت ت�شمل �سيادة القان ��ون والإ�صالحات امل�ؤ�س�سية،
خا�ص ��ة يف قطاع ��ات ال�شرط ��ة والأم ��ن والع ��دل الت ��ي
ت�صب مبا�ش ��رة يف جوهر عملية �إر�س ��اء الدميقراطية
ال�سيا�سي ��ة مبجملها ،بد�أت ق�صة ق ��وات حفظ ال�سالم
تزداد تعقيد ًا ...فهذه املهمات اجلديدة حلفظ ال�سالم
تعني يف احلقيقة �أننا ب�صدد تغيري الأنظمة التي حتدد
كيفية ممار�سة ال�سلطة يف املجتمع”.
�إيزوم ��ي ناكاميت�سو ،رئي�سة ق�س ��م ال�سيا�سات والتقييم
والتدري ��ب� ،إدارة الأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم
(البيان الكامل يف امللحق )6

ا�ستعر�ض ��ت اجلل�س ��ة الثالث ��ة للمائدة امل�ستدي ��رة حتدي ��د الأولويات املتناف�س ��ة وترتيبها
بالت�سل�س ��ل يف الدول اخلارجة من ال�صراع .ومن املعرتف به على نطاق وا�سع �أن �أولويات
تل ��ك ال ��دول غالب ًا م ��ا تت�أرجح ب�ي�ن الأم ��ن واال�ستقرار ،واحلك ��م الدميقراط ��ي ،والنمو
االقت�ص ��ادي ،والعدال ��ة وامل�صاحلة االجتماعية ،وغريها .ونتيج ��ة لذلك ،كثري ًا ما تتبنى
اجله ��ات الفاعلة الدولية نهج ًا ت�سل�سلي ًا  -مع تف�ضي ��ل الأمن والإغاثة الإن�سانية ،وحتقيق
اال�ستقرار والإنعا�ش املبكر .وغالب ًا ما يُنظر �إىل احلكم الدميقراطي على �أنه �أولوية ثانية
يف الدول اخلارجة من ال�صراع .ومع ذلك فهناك اتفاق متزايد على �أن حتديد الأولويات
وت�سل�سلها يجب �أن يتم وفق ًا �إىل �سياق حمدد ،بعد ا�ستيفاء �شرط حتقيق الأمن.
واتفق ��ت الآراء على �أن غرب �أفريقيا ،وهي منطق ��ة �شملتها حاالت الدرا�سة التي ناق�شها
امل�شارك ��ون يف اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة (�أنظ ��ر ملخ� ��ص درا�سات احلال ��ة يف امللحق
الث ��اين) ،تق ��دم منوذج� � ًا متنوع� � ًا م ��ن التج ��ارب القطري ��ة واال�ستجاب ��ات املختلفة من
جان ��ب �أجه ��زة الأمم املتحدة يف جمال دعم بناء ال�سالم وبن ��اء الدميقراطية .كما �أ�شار
املتحدث ��ون �إىل �أن الأمم املتحدة ق ��د جتنبت �إتباع منوذج موحد يف غرب �أفريقيا ،وتبنت
جمموع ��ة خمتلفة من اال�سرتاتيجي ��ات املتكاملة بغية دعم عمليات حم ��ددة لكل دولة مت
اختيارها ،من خالل تعاون م�شرتك مع اجلهات الفاعلة املحلية لتحديد الأولويات .عالوة
عل ��ى ذلك ،فقد حر�صت الأمم املتحدة على مراعاة الأبعاد الإقليمية لعملية بناء ال�سالم
يف غرب �أفريقيا ،فتب َّنت نهج ًا من�سق ًا للتعامل مع امل�شكالت العابرة للحدود ،مثل الإرهاب
وتهري ��ب املخدرات .ومع ذل ��ك ،ر�أى امل�شاركون يف اجتماع املائ ��دة امل�ستديرة �أن احلاجة
�إىل ا�سرتاتيجي ��ات �أك�ث�ر فعالية لتعزيز الدميقراطية وبناء ال�س�ل�ام ت�ستند �إىل التجارب
املكت�سبة حتى الآن ما زالت قائمة.
ون� � َّوه امل�شاركون يف االجتماع �إىل �أن ��ه ُتعطى الأولوية غالب ًا �إىل �إج ��راء االنتخابات �ضمن
�سياق ما بعد ال�صراع ،من �أجل تنظيم عملية تقا�سم ال�سلطة بعد اتفاق ال�سالم املبدئي.
لك ��ن ال حتق ��ق االنتخابات اال�ستق ��رار بال�ض ��رورة ،ال �سيما عندما ال تواف ��ق النخبة ذات
النف ��وذ على قواعد اللعبة� ،أو عندما تحُ � � َرم جمموعات معينة من التمثيل يف االنتخابات.
وبالتايل هناك اعرتاف متزايد ب�أن ال�ستمرار العمليات والدورات االنتخابية �أهمية كربى
يف حتقيق اال�ستقرار وبناء الدميقراطية تفوق عملية �إجراء انتخابات واحدة.
م ��ن ناحية �أخ ��رى ،ميكن �أن تكون االنتخاب ��ات م�صدر ًا لل�شرعية ،غ�ي�ر �أن الدميقراطية
يج ��ب �أن تذهب �إىل �أبعد م ��ن العملية االنتخابية� ،إذ ميكن احل�ص ��ول على ال�شرعية عن
طري ��ق حت�سني الأداء االقت�ص ��ادي �أو الدفاع عن حقوق الأقليات .وله ��ذا يرى البع�ض �أن
فه ��م م�صادر ال�شرعية هو الأ�سا�س الذي يقود �إىل فه ��م املطالبة املحلية بالدميقراطية.
ور�أى امل�شارك ��ون �أن �صنع ال�سالم يتطلب �إزالة الطاب ��ع الع�سكري عن ال�سيا�سة وحت�صيل
املكا�س ��ب ال�سيا�سي ��ة ،بينما تتطل ��ب الدميقراطي ��ة �إ�ضف ��اء الطابع امل�ؤ�س�س ��ي على عدم
اليق�ي�ن .وميكن �أن تعزز العمليت ��ان بع�ضهما البع�ض عندما ترى ال�شخ�صيات املحورية �أن
الدميقراطية و�سيلة لإنهاء ال�صراع.
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و�أع ��رب امل�شاركون يف اجتم ��اع املائدة امل�ستدي ��رة عن �أهمية
التعرف على املكون ��ات الالزمة للدميقراطية بعد االنتخابات
ب�ش ��كل �أف�ضل .ومن املكون ��ات التي مت الت�أكي ��د على �أهميتها،
�إن�شاء قاعدة �إيرادات �سليمة من خالل ال�ضرائب ،وبناء دولة
فاعلة ،وفت ��ح املجال لإن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية .ورغم ذلك،
فق ��د �أقر امل�شاركون ب�أن عملية و�ضع الأولويات وترتيبها يجب
�أن يحدده ��ا ال�سي ��اق ،حت ��ى يت�سنى اال�ستجابة ب�ش ��كل �أف�ضل
للمع�ضالت ال�صعبة التي تواجه الدول اخلارجة من ال�صراع.
ويق ��دم املرب ��ع  3و�صف� � ًا للمع�ض�ل�ات الأ�سا�سية الت ��ي تواجه
التعام ��ل م ��ع ح ��االت �أو �سياق ما بع ��د ال�ص ��راع .واملع�ضالت
بحك ��م تعريفها حتول دون اتخاذ اخلي ��ارات املثلى .وب�صرف
النظ ��ر ع ��ن ذلك ،فق ��د طرح امل�شارك ��ون يف اجتم ��اع املائدة
امل�ستديرة عدة خيارات للتعامل مع هذه املع�ضالت .فقد ر�أوا
مث�ل� ًا فائدة كربى يف تو�سيع نط ��اق ا�ستيعاب جميع الأطراف
�إىل �أق�ص ��ى حد ممك ��ن عن طريق تقدمي حواف ��ز للم�شاركة؛
وبالت ��ايل اعت�ب�روا �أن النظ ��م االنتخابي ��ة التي ت�شج ��ع مبد�أ
التنا�سب هي الأكرث دعم ًا ل�صنع ال�سالم عامة.
كم ��ا مت التنوي ��ه �إىل �أن دور النخب ��ة م ��ن الطبق ��ة الو�سط ��ى
غالب� � ًا ما يك ��ون حموري ًا ،رغم عدم وجود فه ��م وا�ضح لكيفية
انخراطها يف العملية .وقد �أ�شار امل�شاركون �أي�ضا �إىل �أنه غال ًبا
ما يتم تقدي ��ر االنتخابات املحلية ب�أقل من قدرها .ويف الوقت
نف�سه مت ت�سليط ال�ضوء على تقا�سم ال�سلطة ك�أحد االختيارات
الالزم ��ة للو�ص ��ول �إىل ال�سالم ،رغ ��م االعرتاف ب� ��أن تقا�سم
ال�سلطة ميكن �أن يختل وظيفي ًا �أو يتحول �إىل عائق �أمام تعميق
الدميقراطي ��ة مع مرور الوقت ،بل قد ي�ؤدي يف بع�ض الظروف
�إىل الإ�ض ��رار بعملية بناء الدميقراطي ��ة ،خا�صة عندما ُينظر
�إليه على �أنه اخليار االفرتا�ضي للخا�سرين يف االنتخابات.
وله ��ذا �أك ��د امل�شارك ��ون يف اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة على
�ضرورة �أن تتمتع اتفاقيات ال�سالم مبرونة كافية كي ت�ستوعب
ترتيب ��ات تقا�س ��م ال�سلطة م ��ع مرور الوقت ،مب ��ا يف ذلك من
خ�ل�ال �شروط االنق�ضاء .كما �أ�شار امل�شاركون �إىل عدم وجود
فه ��م كاف للديناميكي ��ات املحلي ��ة ،مب ��ا فيها دواف ��ع النخب
املحلي ��ة ،مم ��ا يجع ��ل م ��ن ال�ض ��روري حت�سني عملي ��ة حتليل
املخاطر ،ف�ض ًال عن التخطيط للطوارئ وال�سيناريوهات حني

املرب ��ع  :3املع�ضالت الأ�سا�سية يف الدول املت�ضررة من
ال�صراع
هن ��اك �أرب ��ع مع�ض�ل�ات رئي�س ��ة حتت ��اج �إىل اختيارات
ومفا�ضالت �صعبة يف البلدان املت�ضررة من ال�صراع:
• مع�ضلة �أفقية تتعلق ب�إدراج �أم ا�ستبعاد الأ�شخا�ص
يف مراح ��ل �صن ��ع ال�س�ل�ام وبنائ ��ه ،ال �سيم ��ا فيما
يخ�ص املف�سدين>
• مع�ضل ��ة عمودية تتعلق مبراعاة النخبة �أم التوجه
نحو القاعدة ال�شعبية>
• مع�ضل ��ة زمني ��ة تتعلق باختي ��ار الأولويات ق�صرية
املدى �أم طويلة املدى>
• مع�ضلة نظامية تتعلق بتفعيل الديناميكيات الدولية
�أم املحلية.
�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،ن� � ّوه امل�شارك ��ون �إىل �أن العوام ��ل
الدميوغرافية واجلغرافية تفر�ض املزيد من التحديات
على املجتمعات اخلارجة م ��ن ال�صراع .ونظر ًا الرتفاع
ن�سب ��ة ال�شب ��اب يف كثري من ال ��دول النامي ��ة ،ال بد من
الت ��وازن ب�ي�ن م�صال ��ح النخبة ب�ي�ن واحتياج ��ات جيل
ال�شب ��اب م ��ن التعلي ��م وفر� ��ص العمل وغريه ��ا .وال بد
�أي�ض� � ًا من التوازن بني ال�ضغوط الداخلية وبني العوامل
العابرة للحدود مثل الهجرة والتجارة غري امل�شروعة.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

تتدخل اجلهات الفاعلة الدولية يف حفظ ال�سالم وبنائه.
واعت�ب�ر امل�شارك ��ون �أن �ش ��دة تعقي ��د الأمور �ضم ��ن �سياق ما
بعد ال�ص ��راع واحلاجة �إىل اتخاذ خي ��ارات �صعبة يف ظروف
خمتلف ��ة ،ي�ش ��كالن عقب ��ة �أمام و�ض ��ع منوذج ثاب ��ت من �أجل
ترتي ��ب �أن�شطة امل�ساع ��دة الدولية� ،أو حتدي ��د �أولوياتها بغية
دع ��م الدميقراطية وبناء ال�سالم .ومع ذلك ،اتفق امل�شاركون
يف اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة عل ��ى �أن بع� ��ض التج ��ارب
الأخ�ي�رة ت�ؤكد احلاج ��ة �إىل ا�سرتاتيجي ��ات �أف�ضل للتدخالت
الق�ص�ي�رة واملتو�سطة والطويلة الأم ��د ،وا�ضعني يف اعتبارهم
�أن االختي ��ارات الق�ص�ي�رة الأمد غالب ًا ما يك ��ون لها �أثر على
العمليات طويلة الأمد.
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إرساء الديمقراطية وتعزيز
الحكم المحلي وبناء السالم
املربع  :4الدرو�س امل�ستقاة من جتارب احلكم املحلي
•
•

•

•

يج ��ب �أن تتج ��ذر امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سي ��ة يف تاريخ
البلد وبنيته االجتماعية.
ال ي�ص ��ح �أن تك ��ون امل�ؤ�س�س ��ات التقليدي ��ة هي ��ك ًال
موازي� � ًا لل�سلط ��ة ،و�إمن ��ا يج ��ب �أن تق�ت�رن بالهيكل
الر�سمي للدولة.
تعت�ب�ر �إدارة احلك ��م ظاهرة �سيا�سي ��ة ،واجلهات
الدولي ��ة لي�س ��ت بال�ض ��رورة يف و�ض ��ع ي�سم ��ح له ��ا
بتق ��دمي احلل ��ول .وم ��ن املفي ��د �أن نع�ت�رف ب�أننا ال
منلك كل احللول.
ق ��د ت�ؤدي �أهمية امللكي ��ة املحلية يف بع�ض الأحيان
�إىل خف� ��ض ت�أثري املجتمع الدويل ،من ناحية تعزيز
مب ��ادئ معين ��ة يف جم ��االت مث ��ل حق ��وق الإن�س ��ان
وامل�ساواة بني اجلن�سني.

تناول ��ت اجلل�سة الرابعة الجتماع املائدة امل�ستديرة مو�ضوع �إر�ساء الدميقراطية وتعزيز
احلكم املحلي وبناء ال�سالم .فقد �أ�صبح احلكم املحلي ُينظر �إليه ب�شكل متزايد على �أنه
و�سيل ��ة مهمة لن�شر الدميقراطية وت�سهيل بن ��اء ال�سالم .وكانت درا�سة احلالة الأفغانية
الت ��ي نوق�شت خالل اجتماع املائدة امل�ستديرة (�أنظر امللخ�ص الوارد يف جدول الأعمال
املف�ص ��ل يف امللح ��ق الثاين) ،مثا ًال الفت ًا عل ��ى دعم املجتمع الدويل جله ��ود بناء الدولة
عل ��ى امل�ستوى املحلي ،من خالل فرق �إعادة الإعمار يف املقاطعات .ورغم ذلك ،اعرتف
امل�شاركون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة ب�أن التدخالت الرامية �إىل تعزيز احلكم املحلي
غالب ًا ما تكون حمفوفة بال�صعوبات يف الدول املت�ضررة من ال�صراع.
وقد ذكر املتحدثون �أ�سباب ًا خمتلفة لتعزيز احلكم املحلي:
• حت�سني امل�شاركة وامل�ساءلة وامل�ساواة وتقدمي اخلدمات.
• �إتاحة املجال خلروج الزعماء من بني �صفوف ال�شعب.
• متك�ي�ن املجتمع ��ات املحلية م ��ن امل�شارك ��ة يف الإنتاج امل�شرتك لل�سل ��ع واخلدمات
العامة.
• تو�سيع م�شاركة املر�أة.
• تقري ��ب ال�سيا�س ��ة اىل ال�شع ��ب بهدف تعزي ��ز املواطنة ،وي�شم ��ل ذلك عن طريق
حت�صيل ال�ضرائب.
• مراعاة امل�صالح ال�سيا�سية املختلفة واحرتام التنوع.
وم ��ع ذلك ،فق ��د �أظهرت التج ��ارب الأخرية �أن الرتكي ��ز على احلكم املحل ��ي قد يكون
ل ��ه �سلبياته �أي�ض� � ًا ،منها �إع ��ادة �إثارة ال�ص ��راع �أو تفاقمه على امل�ست ��وى املحلي .وذكر
امل�شاركون �أن دعم احلكم املحلي ينبغي �أال ينطلق «من الأعلى �إىل الأ�سفل» ،و�إمنا يجب
�أن يع ��زز العملي ��ات الطبيعية على امل�ستوى املحلي ،كما ات�ضح يف م�شروعني خمتلفني يف
جنوب ال�سودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية.
فف ��ي حالة جنوب ال�سودان ،كان هناك تخوف من جتدد القتال بني القبائل املحلية بعد
توقي ��ع اتفاقيات ال�س�ل�ام .ونتيجة لذلك� ،أقي ��م م�شروع �شارك في ��ه نخبة من املثقفني
ال�سودانيني بغي ��ة متكني الهياكل املحلية التقليدية وتعزيزها ومنع العودة �إىل االقتتال.
ويف حال ��ة جمهورية الكونغو الدميقراطية ،ا�شتمل م�ش ��روع البنك الدويل لإعادة ت�أهيل
املدار�س على �إن�شاء جمعيات لأولياء �أمور التالميذ .ورغم عدم �سري تلك اجلمعيات كما
كان متوقع� � ًا� ،إال �أنها ا�ستطاعت حتوي ��ل نف�سها �إىل جمال�س للتنمية املحلية حتى يت�سنى
له ��ا معاجلة ق�ضايا التنمية على نطاق �أو�سع .واقرتحت احلكومة يف نهاية املطاف دمج
هذه املجال�س يف هياكل احلكم املحلي.
وهناك �أمثلة مبتك ��رة لت�صميم عمليات الإدارة املحلية وتنفيذها قدّمت درو�س ًا مفيدة،
منها على �سبيل املثال توفري دعم طويل الأمد للتنمية البلدية يف نيبال ()2010-1982
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وباك�ست ��ان (� ،)2010-1995إ�ضافة �إىل مبادرات كانت مبثابة
حاف ��ز لتعزي ��ز احلك ��م املحل ��ي يف نيب ��ال ( )1991وباك�ستان
( )2001و�أفغان�ست ��ان ( .)2008وم ��ن امله ��م ع ��دم اخلل ��ط
ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات املنف ��ذة مل�شاريع التنمي ��ة وم�ؤ�س�سات احلكومة
املحلية ،كما كان احلال يف م�شروع الت�ضامن الوطني الأفغاين.
وتواج ��ه برامج احلكم املحلي يف كثري م ��ن الأحيان م�شاكل يف
التنفي ��ذ ،لذل ��ك فهي حتت ��اج �إىل ا�سرتاتيجية فعال ��ة للتنفيذ،
مبا يف ذل ��ك نظم جيدة للمعلومات عل ��ى امل�ستوى املحلي .وقد
ُو�ضع يف نيبال واحد من �أف�ضل نظم املعلومات للجهات املانحة
املتع ��ددة .وا�ستطاع ه ��ذا النظام ،الذي �أطلق ��ه برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي يف عام  ،1992تزويد جميع �أ�صحاب امل�صالح
مبعلومات �أ�سا�سي ��ة عن البلديات و�سكانه ��ا و�أرا�ضيها .ويقدم
املرب ��ع رقم  4ملخ�ص� � ًا لت�ص ��ور امل�شاركني يف اجتم ��اع املائدة
امل�ستديرة حول الدرو�س امل�ستقاة من جتارب احلكم املحلي.
ويف درا�س ��ة �أُجريت م�ؤخر ًا حول الطريقة التي تتعامل بها عدة
بل ��دان عربية مت�ض ��ررة من ال�صراع مع برام ��ج احلكم املحلي
(اخل ��ويل وت�شريج ��ي ّ ،)2010مت الت�أكيد على ه ��ذه الدرو�س
املتعلق ��ة باحلكم املحلي  .وقد ح ��ددت الدرا�سة �أربعة جماالت
للتوت ��ر و�أربع ��ة خماط ��ر� .أ ّما التوت ��رات فتكون ب�ي�ن الأطراف
التالية:
• ال�شرعي ��ة املحلية و�شرعية الدولة ،اللتان لي�س بال�ضرورة
�أن تكونا على وفاق.
• احلك ��م املحل ��ي واحلكومة املحلية ،حي ��ث يدعم املانحون
احلكوم ��ات املحلية بد ًال من تعزي ��ز الرتابط بني ال�سلطات
املحلية واملواطنني.
• الكفاءة وال�شرعية.
• الفعالية واال�ستدامة ،مع الأخذ باالعتبار �أن �إن�شاء هياكل
موازية قد ي�ؤدي �إىل تقوي�ض اال�ستدامة طويلة الأمد.
وب�سب ��ب هذا التوتر قد تتعر� ��ض برامج احلكم املحلي �إىل عدة
خماط ��ر ت�شغيلية ،مبا يف ذلك خطر �أن تكون �شديدة االهتمام
بالنواح ��ي الفنية ،و�أن ال تراعي الأبع ��اد ال�سيا�سية كفاية ،و�أن
تك ��ون حمايدة جتاه ال�صراع يف الوق ��ت الذي يتطلب فيه الأمر
ح�سا�سية خا�صة جتاه ال�صراع ،و�أن تكون �شديدة الرتكيز على

املدخالت واملخرج ��ات وقليلة الرتكيز على العمليات والنتائج،
و�أن يك ��ون عملها منح�صر ًا يف جماالت منف�صلة مثل احلد من
الفق ��ر ،و�إدارة احلك ��م ،وم ��ا �إىل ذلك .و�أك ��دت الدرا�سة على
�ض ��رورة تعزي ��ز التن�سيق مع هيئ ��ات الأمم املتح ��دة واجلهات
املانحة ب�ش�أن احلكم املحلي.
و�أق ��ر امل�شاركون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة �أن احلكم املحلي
جمال �سيا�سي للغاية ،ويتطلب حتلي ًال �سيا�سي ًا عميق ًا ،ومعرفة
�سيا�سي ��ة وا�سعة ،خا�صة و�أن هناك �أمناط ًا خمتلفة لالمركزية
الإداري ��ة واالنتق ��ال ال�سيا�سي ،مم ��ا ي�ؤثر عل ��ى عالقات القوة
ب�ي�ن ال�سلطة املركزي ��ة وال�سلطات املحلي ��ة .وتفتقر احلكومات
املحلية يف كث�ي�ر من احلاالت �إىل الق ��درات الالزمة لتح�صيل
الإي ��رادات ،وهو ما يعن ��ي اعتمادها على احلكوم ��ة املركزية.
ولوح ��ظ يف ال ��دول الت ��ي مت ��ر يف مرحل ��ة م ��ا بع ��د ال�ص ��راع
وتنا�ض ��ل احلكوم ��ة املركزية فيه ��ا من �أجل فر� ��ض �سيطرتها،
�أن متك�ي�ن احلكومات املحلية قد ميث ��ل م�شكلة كبرية ،ويتطلب
ا�سرتاتيجيات مالئم ��ة لال�ستفادة من قدرات هذين امل�ستويني
م ��ن احلكومة .ومن الو�سائل املفي ��دة يف هذا ال�صدد ما ُيعرف
با�سم «حتلي ��ل الإمكانات» (بد ًال من «حتلي ��ل العجز» املتعارف
عليه) ،وهو يت�ضمن تقييم ًا لنقاط القوة والقدرات املتاحة.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

واتفق امل�شارك ��ون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة على �أن املناهج
احلالي ��ة حي ��ال احلك ��م املحلي تث�ي�ر العديد م ��ن الأ�سئلة التي
حتتاج �إىل �إجابة ،ومنها ما يلي:
• �أف�ض ��ل الطرق لدمج الهياكل الر�سمية وغري الر�سمية يف
عمليات بناء الدولة.
• كيفية حتديد القيادة التقليدية.
• كيفي ��ة منع ا�ستمالة ال�سلط ��ة املحلية من جانب جماعات
امل�صال ��ح غ�ي�ر امل�شروع ��ة ،مث ��ل ع�صاب ��ات املخ ��درات
وال�شبكات الإجرامية.
• كيفية ن�شر االبتكارات الناجحة يف جميع �أنحاء البالد.
وو�صف املجتمعون ُنه ��ج تعزيز احلكم املحلي ب�أنه جمال للعمل
ال ي ��زال يف طور النمو ويحتاج �إىل قدر �أكرب بكثري من الدرا�سة
واال�ستثمار.
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استجابة المؤسسات
تطرقت اجلل�سة اخلام�س ��ة الجتماع املائدة امل�ستديرة ب�ش�أن عمل الأمم املتحدة
يف جم ��ال الدميقراطية وال�سالم والأمن �إىل مو�ض ��وع ا�ستجابة امل�ؤ�س�ساتُ .يع ّد
ا�ستجاب ��ة امل�ؤ�س�س ��ات حلاج ��ات املجتمع �أم ��ر ًا �ضروري ًا لغر� ��ض حتقيق احلكم
الدميقراط ��ي .غ�ي�ر �أن هناك نق�ص� � ًا يف امل�ؤ�س�سات التي تهت ��م بجميع الفئات،
وت�ستجي ��ب الحتياج ��ات املواطن�ي�ن ،وتخ�ض ��ع للم�ساءلة �أمامه ��م يف املجتمعات
املت�ضررة من ال�صراعات.
ومت اال�ست�شه ��اد بتجربة تيمور ال�شرقية التي كانت حمور �إحدى حاالت الدرا�سة
(�أنظ ��ر امللخ�ص ال ��وارد يف جدول الأعم ��ال املف�صل يف امللحق الث ��اين) كمثال
لبع� ��ض التحديات املاثلة يف هذا املجال .فقد تلقت تيم ��ور ال�شرقية �ضربة قوية
�إث ��ر رحيل نح ��و � 7آالف من موظف ��ي اخلدمة املدني ��ة الإندوني�سي�ي�ن يف خ�ضم
الفو�ضى الت ��ي �سادت البالد عام  .1999كما تعر�ضت البالد �إىل م�شاكل يف 10
جماالت ،وهي م�شكالت غالب ًا ما تواجه حركات التحرر الوطني التي تتوىل زمام
احلكم .وهذه امل�شكالت هي )1( :حتديد �أهداف جديدة )2( .تغيري النهج من
الراديكالي ��ة �إىل بناء الإجماع الوطني )3( .جتنب ال�صراع امل�سلح ،وهو �أف�ضل
م ��ا يتقنونه )4( .تغيري منط التفكري من الرغبة يف �إ�سقاط النظام �إىل الرغبة
يف الدفاع عنه )5( .التو�سع خارج نطاق قاعدة الدعم اخلا�صة باحلركة)6( .
االنتق ��ال من جمرد تقدمي الوع ��ود �إىل اخل�ضوع للم�ساءلة عن ال�سيا�سات)7( .
تغي�ي�ر العمليات الداخلية من ال�سرية �إىل االنفت ��اح� )8( .إتاحة املجال للنقا�ش
الداخل ��ي )9( .التن�سي ��ق بني العالق ��ات الداخلية واخلارجي ��ة للحركة)10( .
التخل ��ي عن املذهب اللينيني وال�سم ��اح بنظام لل�ضواب ��ط والتوازنات .وبالتايل
فقد �ش َّكل �إيجاد م�ؤ�س�سات و�إجراءات حملية وبناء القدرات الوطنية على جميع
امل�ستويات حتدي ��ات م�ستمرة يف تيمور ال�شرقي ��ة .ويف ت�أييدهم لتنمية القدرات
يف ه ��ذه الدولة النا�شئة ،ر�أى امل�شاركون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة �أن املجتمع
الدويل ارتكب خط�أين رئي�سني ،هم ��ا :التقليل من �ش�أن القدرات املتاحة ،وتوقع
تَك ُّون موقف وطني موحد رغم �سنوات االنق�سام الطويلة.
ويف املقاب ��ل ،واجه ��ت مهم ��ة بن ��اء م�ؤ�س�سات ت�ستجي ��ب الحتياج ��ات املواطنني
يف الأرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة املحتلة حتدي ��ات خمتلفة ،منها ا�ستم ��رار االحتالل
الإ�سرائيل ��ي ،وع ��دم وج ��ود دول ��ة م�ستقل ��ة ،ووجود �شب ��ه دولة مم َّثل ��ة يف وكالة
غ ��وث وت�شغيل الالجئني الفل�سطيني�ي�ن يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) ،التي تقدم
خدم ��ات �إىل  70يف املائ ��ة م ��ن ال�سكان يف غ ��زة ،و 40يف املائة م ��ن ال�سكان يف
ال�ضف ��ة الغربية .ويف ظ ��ل هذه الظروف ،ع ّل ��ق الفل�سطينيون �آم ��ا ًال كبرية على
الأمم املتح ��دة حلماي ��ة حقوقه ��م واحتياجاته ��م .ويف الوق ��ت نف�س ��ه ،وا�صلت
ال�سلطة الفل�سطيني ��ة تنفيذ ا�سرتاتيجيتها لبناء الدولة ،رغم اجلدل املثار حول
�شرعيتها التمثيلية.
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ويق ��دم املربع رقم  5و�صف ًا خلي ��ارات الت�صميم امل�ؤ�س�سي
ال ��ذي يتالءم م ��ع الظ ��روف املحلية .وحتت ��اج امل�ؤ�س�سات
الت ��ي تتمت ��ع بال�شفافي ��ة والقابل ��ة للم�ساءل ��ة �إىل رقاب ��ة
�أفقي ��ة ور�أ�سية .ويف كثري م ��ن احلاالت ،ال يكون هناك ما
يكفي من ال�ضواب ��ط والتوازنات يف بداية الأمر .واجتهت
اجله ��ات املانح ��ة نتيجة لذل ��ك �إىل دعم �آلي ��ات الرقابة
الر�سمي ��ة ،و�أهمل ��ت اجله ��ات الفاعل ��ة غ�ي�ر احلكومي ��ة
وامل�ؤ�س�س ��ات العرفية التي ينبغي �أي�ض� � ًا دعمها ،كي تلعب
دور ًا يف الرقاب ��ة وتق ��دمي اخلدم ��ات .وهن ��اك يف الواقع
ط ��رق خمتلفة لإ�شراك اجله ��ات الفاعلة غري احلكومية.
ويف تيم ��ور ال�شرقي ��ة ،على �سبيل املث ��ال ،كانت اال�ستعانة
بجه ��ات غ�ي�ر حكومي ��ة للقي ��ام مبه ��ام معين ��ة (كتقدمي
اخلدم ��ات ال�صحي ��ة) ح�ل� ًا فع ��ا ًال ا�ستمر م ��دة عامني،
بعدها ا�ستطاع ��ت احلكومة القيام به ��ذه امل�س�ؤولية .ويف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،تُقدم الأمم املتحدة الدعم
�إىل ال�سلطة الفل�سطينية واملجتمع املدين واحلكم املحلي،
حتى يت�سنى له ��ذه اجلهات تقدمي اخلدم ��ات الأ�سا�سية.
وي�ستطي ��ع ال�سيا�سي ��ون املحلي ��ون واملوظف ��ون املدني ��ون
اال�ستم ��رار يف تق ��دمي ال�سل ��ع العام ��ة لأنه ��م يخ�ضع ��ون
للم�ساءل ��ة .ويف الوق ��ت نف�س ��ه ،ف� ��إن قدرة ال�س ��كان على
ال�صمود تول ��د لديهم قدرة �إنتاجية عالي ��ة ،وتق ّوي فيهم
روح املب ��ادرة يف امل�شاري ��ع اخلا�صة .وق ��د مت الت�أكيد على
�أن الأمم املتح ��دة خالل دعمها للقدرات املحلية يجب �أن
تتجنب ا�ستن�ساخ الأنظمة وامل�ؤ�س�سات الغربية.
وبعيد ًا عن النظم االنتخابية� ،أقر امل�شاركون ب�أن للم�سائل
الأخرى املرتبط ��ة بالت�صميم امل�ؤ�س�سي (مثل الفيدرالية،
والتوافق العرقي ،والالمركزية ،والنظم الرئا�سية مقابل
الربملانية ،والنظم احلزبية) ت�أثريات بعيدة املدى �أي�ض ًا،
ولذل ��ك ينبغ ��ي التعامل م ��ع ت�صميم امل�ؤ�س�س ��ات بطريقة
�شاملة و�سيا�سية ،بد ًال من �إ�سناده �إىل خرباء تقنيني .ومن
املق�ت�رح �أن تقدم الأمم املتحدة جمموع ��ة من اخليارات
تو�ض ��ح �أثر كل خيار منها ،لكي تتوفر للدول اخلارجة من
ال�صراع مناذج بديلة ميكن اعتمادها وفق ًا الحتياجاتها.
ويف النهاي ��ة يجب �أن يتوافق الإ�صالح امل�ؤ�س�سي مع الواقع
ال�سيا�س ��ي املحل ��ي .ولوحظ وجود جمموع ��ة متزايدة من

املعلومات لكل بلد حول ق�ضايا متنوعة ،مثل دور جماعات
ال�شت ��ات ،واالقت�ص ��اد ال�سيا�س ��ي للإ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�س ��ي،
والأ�س� ��س العرقي ��ة للخيارات امل�ؤ�س�سي ��ة .وت�ستطيع الأمم
املتح ��دة �أن ت�ساعد اجلهات الوطني ��ة الفاعلة يف مالءمة
عنا�صر الت�صميم امل�ؤ�س�سي مع احتياجات املجتمع.
املربع  :5توفري خيارات للت�صميم امل�ؤ�س�سي
مت حتديد عدة جم ��االت ميكن للأمم املتحدة �أن تقدم
ع ��ن طريقه ��ا �إ�سهام ��ات مهم ��ة ،منها توف�ي�ر خيارات
للت�صمي ��م امل�ؤ�س�س ��ي تت�ل�اءم م ��ع الظ ��روف املحلي ��ة.
فالنظ ��ام االنتخابي ،على �سبيل املث ��ال ،يعد �أداة مهمة
لها ت�أث�ي�رات �سيا�سية بعيدة املدى يف البلدان اخلارجة
م ��ن ال�ص ��راع .ويتطل ��ب ت�صمي ��م النظ ��م االنتخابي ��ة
خيارات �صعبة يف كل من املجاالت التالية:
• املفا�ضل ��ة ب�ي�ن الق ��درة عل ��ى احلك ��م وامل�ست ��وى
التمثيلي (�أي مبد�أ الأغلبية �أم مبد�أ التنا�سب).
• املفا�ضلة بني امل�ستوى التمثيلي و الدوائر الوطنية.
• املفا�ضل ��ة ب�ي�ن التما�سك احلزب ��ي و تو�سيع جمال
االختي ��ار �أم ��ام الناخب�ي�ن (�أي قوائ ��م مغلق ��ة �أم
قوائم مفتوحة).
• املفا�ضلة بني الب�ساطة و املالءمة.
ويع ��د فه ��م الآث ��ار املرتتبة على ه ��ذه اخلي ��ارات �أحد
العنا�صر املهم ��ة للت�صميم امل�ؤ�س�س ��ي .فجمع التجارب
املقا َرن ��ة من ال ��دول املختلفة وحتليلها ميك ��ن �أن يقدم
م�ساهمات قيمة يف عملية �صنع القرار يف جميع مراحل
التح ��ول ال�سيا�س ��ي التي مت ��ر بها ال ��دول اخلارجة من
ال�صراع.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة
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تعزيز التنسيق والتخطيط
الشامل والنهج المتكامل
املرب ��ع  :6البعث ��ات املتكامل ��ة والتخطي ��ط املتكام ��ل
للبعثات من جانب الأمم املتحدة
من ��ذ ن�شر “تقرير الإبراهيمي” (ن ��دوة عمليات الأمم
املتح ��دة حلف ��ظ ال�س�ل�ام  ،)2000ازداد التزام الأمم
املتح ��دة بتحقيق التكامل .وقبل ن�ش ��ر هذا التقرير ،مل
يت�ضم ��ن عم ��ل الأمم املتحدة يف جمال حف ��ظ ال�سالم
و�صنعه �آلي ��ات منهجية للتخطي ��ط املتكامل� ،أو مناهج
للتحليل ال�سيا�سي امل�شرتك �أو العمل امل�شرتك.
ويف الع ��ام � ،2006أ�ص ��در الأمني الع ��ام للأمم املتحدة
مب ��ادئ توجيهي ��ة جدي ��دة ب�ش� ��أن حتقي ��ق التكامل بني
البعث ��ات (الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة �2006أ)،
وعملي ��ات التخطيط املتكام ��ل للبعث ��ات (الأمني العام
ل�ل��أمم املتح ��دة 2006ب) ،وذل ��ك ل�ضم ��ان متك�ي�ن
الأجهزة املختلفة م ��ن التعاون و›العمل معا› .والغر�ض
من ف ��رق العم ��ل املتكاملة ه ��و التقريب ب�ي�ن العمل يف
املي ��دان و�إدارة الأمم املتحدة ،كي يعم�ل�ا مع ًا يف �إطار
ا�سرتاتيجي ��ة متكامل ��ة توف ��ر ر�ؤي ��ة م�شرتك ��ة وتق�سيم
للم�س�ؤولي ��ات بني الفرق القطرية والإدارة العامة .ومن
املتوق ��ع تنفي ��ذ الأط ��ر اال�سرتاتيجية يف جمي ��ع بعثات
الأمم املتح ��دة م ��ن �أجل تو�ضيح جه ��ود الأمم املتحدة
وحتديد �أولوياتها وترتيبها بالت�سل�سل.
وتقر الأمم املتح ��دة �أي�ض ًا مبادئ مونرتيال التي ت�شمل
ما يلي:
• امللكية الوطنية.
• زيادة فعالية هياكل و�آليات التن�سيق ،مبا يف ذلك
التن�سيق مع املنظمات الإقليمية.
• اال�ستدامة واتباع نهج طويل الأمد.
• بناء القدرات وعدم جتاوز الدولة.
• الفعالية.
• ال�شمولية جلميع الالعبني الرئي�سيني.
• امل�ساءلة.
وم ��ن �أه ��م الأه ��داف اال�سرتاتيجية ل�ل��أمم املتحدة،
دع ��م احلك ��م الدميقراطي ،وتعزيز النم ��و االجتماعي
واالقت�ص ��ادي امل�ست ��دام ،وحتقي ��ق التكامل ب�ي�ن الأمن
والعدالة و�سيادة القانون.
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رغ ��م االعرتاف ب�ضرورة التن�سيق الفعال ،والنهج املتكامل ،والتخطيط ال�شامل يف
امل�ساع ��دة الدولية املقدَ مة للدول التي انتهى فيها ال�ص ��راع� ،إال �أن هذه املتطلبات
ال ت ��زال ت�ش ��كل حتديا رئي�س ��ا للمجتمع ال ��دويل .لذلك تناولت اجلل�س ��ة ال�ساد�سة
الجتماع املائدة امل�ستديرة �أهمية تعزيز هذه العنا�صر احليوية للم�ساعدة الدولية.
واع ُت�ب�رت جتربة هايتي التي كانت حمور �إحدى ح ��االت الدرا�سة (�أنظر امللخ�ص
الوارد يف جدول الأعمال املف�صل يف امللحق الثاين) مثا ًال يدل على ف�شل التدخالت
املتتالية من �أجل �إيجاد حلول منا�سبة للم�شاكل التي يعاين منها هذا البلد منذ �أمد
طوي ��ل .وهناك م ��ن ر�أى �أن الزلزال املدمر الذي �ض ��رب هايتي يف كانون الثاين/
يناير  ،2010يعد فر�صة لتغيري اال�سرتاتيجية املت َّبعة.
وميك ��ن �أن تلعب بعثة الأمم املتحدة لتحقيق اال�ستقرار يف هايتي ()MINUSTAH

والت ��ي �أقيمت فيها منذ ع ��ام  ،2004دور ًا مهم ًا يف دعم �أجن ��دة تنموية و�إ�صالحية
�أكرث �صالبة ،تهدف �إىل تلبية احتياجات الغالبية العظمى من �سكان هايتي ،نظر ًا
لف�شل الدولة الغائبة حي ًنا والظاملة �أحيا ًنا �أخرى ،يف تلبية احتياجاتهم .ورغم تاريخ
هذا البلد� ،إال �أن الهايتيني قد �أبدوا مرار ًا ثقة كبرية يف الدميقراطية واالنتخابات،
رغ ��م �إلغاء نتائج االنتخابات بقوة ال�سالح يف بع�ض الأحيان .ويقدم املربع  6و�صف ًا
اللتزام الأمم املتحدة بتحقيق التكامل بني البعثات والتخطيط املتكامل لها.
وعلى �ضوء تراث دولة هايتي ،ر�أى امل�شاركون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة �ضرورة
تدعي ��م الثق ��ة يف الدول ��ة وتعزي ��ز الدميقراطي ��ة يف الب�ل�اد عرب تلبي ��ة احلاجات
الأ�سا�سي ��ة لل�شعب .ونظ ��ر ًا حلالة الفقر املدقع التي يعي�شه ��ا جزء كبري من �سكان
هايت ��ي – والتي زادها �س ��وء ًا الدمار الذي خلفه الزلزال  -ميك ��ن اعتبار التنمية
رفيق ًا �ضروري ًا للدميقراطي ��ة ولال�ستقرار يف البالد .وا�ستجابة للظروف اخلا�صة
له ��ذا البل ��د ،اق�ت�رح امل�شارك ��ون �أن تت�ضم ��ن ا�سرتاتيجي ��ة التنمية دع ��م التنمية
الزراعي ��ة والريفية ،وخلق فر�ص عم ��ل ،و�إن�شاء خدمة وطنية مدنية ،وبناء العديد
من املوانئ يف �أنحاء البالد.
ومت التنوي ��ه �إىل �أن اال�ستعرا�ض ال�شامل ل�سيا�س ��ات الواليات املتحدة جتاه هايتي،
وال ��ذي ج ��ري يف �أيار/مايو  ،2009قد حدد بالفعل خم�س ��ة مبادئ توجيهية لو�ضع
�سرتاتيجية جديدة هي:
•
•
•
•
•

تنظيم امل�ساعدة وفق خطة تقودها البالد.
بناء قدرات احلكومة.
ت�صميم ال�سيا�سات وفق ًا للأهداف الإمنائية.
تعبئة موارد اجلهات املانحة املتعددة.
ر�صد النتائج املبنية على الأدلة وتقييمها وا�ستخدامها.
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“�إن تو�سي ��ع ق ��درات الأمم املتح ��دة يف جم ��ال �صن ��ع
ال�سالم ،وو�ضع �آليات م�شرتكة بني الوكاالت ملنع ن�شوب
ال�ص ��راع ،ق ��د �ساع ��دا على ح ��دوث تراج ��ع عاملي يف
ال�صراع العنيف ،وارتفاع يف الت�سويات التفاو�ضية على
مدى العقد املا�ضي .لكن م ��ا تزال الدول اخلارجة من
ال�ص ��راع تعاين م ��ن ارتفاع م�ستويات ع ��دم اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،والعنف امل�سل ��ح ،والتخلف التنموي املزمن.
وبالن�سب ��ة �إىل الكثريي ��ن ،مل يعن ��ي انته ��اء احل ��رب
بال�ضرورة حتقيق مكا�س ��ب يف جمال التنمية الب�شرية.
فاحلل ��ول املقبول ��ة غري كافي ��ة ملعاجلة الظ ��روف غري
امل�ستق ��رة الت ��ي تعي�شها الدول اخلارجة م ��ن ال�صراع،
ب ��ل تتطلب ه ��ذه الظ ��روف �إيجاد طرق جدي ��دة للعمل
امل�شرتك بغي ��ة �ضمان التوافق بني احلكم الدميقراطي
وال�سالم امل�ستدام والأمن”.
�أوالف كيورف ��ن ،الأمني العام امل�ساع ��د ومدير مكتب ال�سيا�سات
الإمنائي ��ة ،برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائي (البي ��ان الكامل يف
املرفق اخلام�س).

واعت�ب�ر امل�شاركون يف املائ ��دة امل�ستدي ��رة �أن الدمار الذي
خلف ��ه زل ��زال هايت ��ي ،رغ ��م عواقب ��ه امل�أ�ساوية ،ق ��د منح
املجتمع الدويل فر�صة جديدة لإعادة ت�صميم ا�سرتاتيجية
متكاملة ومرتابطة يف البالد.
ون� � ّوه امل�شارك ��ون يف اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة �إىل عدم
التزام الأمم املتحدة وحدها بتحقيق التكامل ،و�إمنا قامت
� ً
أي�ضا جمموعة من اجلهات الفاعل ��ة الدولية م�ؤخر ًا بتب ِّني
نهج التاءات الث�ل�اث (” )”3Csالذي ي�ضفي قدر ًا �أكرب من
الرتاب ��ط والتكامل والتن�سيق عل ��ى جهودها يف دعم الدول
غ�ي�ر امل�ستقرة .ويرك ��ز هذا النهج عل ��ى النتائج من خالل
تنقي ��ح اال�سرتاتيجي ��ات ،وحت�س�ي�ن ال�سيا�س ��ات والتن�سيق،
وتعزي ��ز التكام ��ل ع�ب�ر تق�سي ��م العم ��ل داخ ��ل احلكومات
املختلف ��ة وعرب النظ ��ام الدويل .وميكن تعزي ��ز هذا النهج
با�ستخ ��دام ما ي�سمى بنه ��ج الـ” ،”3Dsال ��ذي يعتمد على
جمع امل�ؤ�س�س ��ات الدبلوما�سية والدفاعي ��ة والتنموية للعمل
على �أ�سا�س ا�سرتاتيجية م�شرتكة.

ويحدد نه ��ج التاءات الثالث ال� �ـ” ”3Csتو�صيات ال�سيا�سة
العام ��ة يف جم ��االت �شدي ��دة الأهمي ��ة .و ُيتوقع م ��ن جميع
املوقع�ي�ن �أن ي�ضع ��وا ا�سرتاتيجي ��ة م�شرتكة ولغ ��ة م�شرتكة
وخارطة طريق موحدة بهدف امل�ساعدة على �إن�شاء معايري
م�شرتكة .وفيما يلي املبادئ التوجيهية ال�ستة لهذا النهج:
• تعزيز امللكية الوطني ��ة والقدرات الوطنية ،من خالل
�إقام ��ة �ش ��راكات لتحلي ��ل الأ�سباب اجلذري ��ة لله�شا�شة
وحتديد الأولويات.
• اال�ستجاب ��ة يف الوق ��ت املنا�س ��ب وبالطريق ��ة املنا�سبة
لتط ��ور الأو�ض ��اع يف البل ��د ال�شري ��ك ،لأن ��ه يتعني على
املو ِّقع�ي�ن حتدي ��ث التقييم ��ات امل�شرتك ��ة للأو�ض ��اع،
واال�ستف ��ادة من امليزة املقارن ��ة ،واحلفاظ على حيادية
امل�ساعدات الإن�سانية.
• تعزي ��ز امل�ساءل ��ة املتبادل ��ة للدول ال�شريك ��ة واجلهات
الفاعلة الدولي ��ة ،وامل�ساءلة الداخلي ��ة �أي�ضا حلكومات
الدول ال�شريكة �أمام مواطنيها وممثليها َ
املنتخبني.
• تقلي ��ل العبء الذي ت�شكله �إدارة املعونات على قدرات
الدولة ال�شريكة.
• ا�ستخ ��دام امل ��وارد املح ��دودة ب�ص ��ورة فعال ��ة لتجنب
االزدواجية والنق�ص يف التمويل.
• حت�س�ي�ن الأن�شط ��ة امل�شرتك ��ة يف جم ��االت التعلي ��م
والتدري ��ب وتنمي ��ة الق ��درات وتعميقه ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إىل
زيادة اال�ستجابات.
وكان هن ��اك �إق ��رار قاط ��ع يف اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستديرة
ب� ��أن االبت ��كارات الأخرية التي قدمته ��ا خمتلف املجتمعات
ال�سيا�سي ��ة ،مثل �أ�سل ��وب الأمم املتحدة للبعث ��ات املتكاملة
�أو نهج ��ي ال� �ـ 3Csوال� �ـ ،3Dsه ��ي ابت ��كارات مهم ��ة لكنها
غ�ي�ر كافي ��ة للتغل ��ب عل ��ى امل�ش ��كالت املزمنة الت ��ي تواجه
تقدمي امل�ساعدة الدولي ��ة للدول التي متر يف مرحلة ما بعد
ال�ص ��راع .وكان هناك اتفاق على �ض ��رورة العمل املتزامن
عل ��ى جبهات متعددة ،مب ��ا يف ذلك حتدي ��د مهمات الأمم
املتح ��دة ،و�ض ��رورة �أن تكون لدى ال ��دول والبعثات قيادات
قوي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل زي ��ادة اال�ستثم ��ار يف بن ��اء الق ��درات
الوطنية.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة
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دور األمم المتحدة في دعم
الديمقراطية والسالم واألمن:
نتائج وتوصيات
“يف ح�ي�ن �أن العالق ��ة ب�ي�ن االنتخاب ��ات وال�صراعات
ا�ستحوذت ،لأ�سباب طبيعي ��ة ومنطقية ،على قدر كبري
م ��ن االهتم ��ام� ،إال �أن ��ه ال ينبغ ��ي النظ ��ر �إىل اجله ��ود
الرامية �إىل بن ��اء الدميقراطية يف الدول اخلارجة من
احلرب عل ��ى �أنها تقت�صر على املجال االنتخابي فقط،
�أو عل ��ى �أنها ‹ملحق› ميكن �إ�ضافته يف وقت غري حمدد
يف امل�ستقب ��ل .و�إمنا يجب النظ ��ر �إىل هذه اجلهود على
�أنها عملي ��ة يتم تفعيلها على م�ستوي ��ات خمتلفة خالل
مرحل ��ة االنتعا�ش بعد �إنتهاء احلرب .ويف هذا ال�صدد،
من املهم �أن يعمل املجتمع الدويل على تعزيز املمار�سة
الدميقراطية – �أي الرتتيبات امل�ؤ�س�سية الر�سمية وغري
الر�سمي ��ة ل�صن ��ع الق ��رار اجلماعي وجمموع ��ة وا�سعة
م ��ن العملي ��ات التداولي ��ة ل�صنع الق ��رار والت ��ي تُدرِج
القي ��م اجلوهري ��ة للدميقراطية ،مثل الإدم ��اج ،وبناء
التوافق ،وامل�ساءلة يف اجلهود الرامية �إىل بناء ال�سالم
وا�ستدامته”.
ما�سيمو توما�سويل ،املراقب الدائم للمعهد الدويل للدميقراطية
وامل�ساع ��دة االنتخابي ��ة ل ��دى الأمم املتحدة (البي ��ان الكامل يف
املرفق ال�سابع)

ركزت اجلل�سة اخلتامية الجتماع للمائدة امل�ستديرة على و�ضع النتائج والتو�صيات
الرئي�س ��ة ل�ل��أمم املتحدة املرتبط ��ة بالكيفية الت ��ي ت�ستطيع به ��ا مواجهة التحدي
املزدوج املتمثل يف حتقيق �سالم م�ستدام ،وبناء الدميقراطية واحلكم الدميقراطي
وامل�ؤ�س�سات احلكومية امل�ستدامة يف الدول غري امل�ستقرة اخلارجة من ال�صراع.
و�أك ��د النقا�ش الذي جرى على مدى يومني على نقطتني رئي�سيتني ب�ش�أن دور الأمم
املتح ��دة يف دع ��م الدميقراطية وال�سالم والأمن .متثل ��ت الأوىل يف �ضرورة �إيجاد
طريق ��ة دقيقة ومنهجية لتوثيق الدرو� ��س امل�ستفادة وتبادله ��ا ومقارنتها والتحقق
منه ��ا .وقد �أقر النقا�ش ب�أن جترب ��ة الأمم املتحدة يف دعم الدميقراطية يف الدول
التي متر يف مرحلة ما بعد ال�صراع ،هي جتربة حديثة الن�ش�أة .فاخلربة املرتاكمة
يف ه ��ذا املج ��ال حم ��دودة ن�سبي ًا ،وجم ��ز�أة ب�شكل كب�ي�ر ،مما يجعل م ��ن ال�صعب
ا�ستخال� ��ص الدرو� ��س والنتائج النهائي ��ة .لذلك نحتاج �إىل حت�س�ي�ن هذه العملية.
�أم ��ا النقطة الثانية التي �أك ��د امل�شاركون عليها فهي �أن جميع برامج الأمم املتحدة
يف جم ��ال الدميقراطية وال�سالم والأمن ،ال ت ��زال متثل حتد ًيا كب ًريا يف ظل نظام
الأبراج العاجية احلايل للمنظمة.

توصيات رئيسة
وق ��د �أ�سف ��ر النقا�ش املثم ��ر واملتعدد اجلوان ��ب ،الذي دار خالل اجتم ��اع “املائدة
امل�ستدي ��رة الدولية حول الدميقراطي ��ة وال�سالم والأمن :دور الأمم املتحدة” ،عن
�أربع تو�صيات رئي�سة هي:

 .1هن ��اك تطور �سري ��ع يف املعرف ��ة وال�سيا�س ��ات واملمار�سات املتعلق ��ة بامل�ساعدة
الدميقراطي ��ة �ضم ��ن �سياق ما بع ��د ال�صراع .ولذا يج ��ب اال�ستفادة من العرب
امل�ستخل�ص ��ة وتنفيذها بغي ��ة تعزيز التالقح امل�ستمر ب�ي�ن البحوث وال�سيا�سات
واملمار�سات.
 .2ت�ش ��كل الدميقراطي ��ة يف الدول املت�ض ��ررة من ال�صراع حتدي ًا متع ��دد الأبعاد،
وله ��ذا يتطل ��ب تنفيذ برام ��ج امل�ساع ��دة الدميقراطية دع ًم ��ا �أمن ًي ��ا و�سيا�س ًيا
وتنمو ًيا وا�سرتاتيجي ًا م�ستمر ًا.
 .3تنب ��ع الدميقراطية من الداخ ��ل ،وال ت�ستطيع اجلهات الفاعلة اخلارجية �إال �أن
تدعمها .ونظر ًا لطبيعة العملية الدميقراطية املعقدة وطويلة الأجل واملرتبطة
ً
ارتباطا وثي ًقا بال�سياق ،ينبغ ��ي �أن ت�ستند امل�ساعدة الدميقراطية التي تقدمها
الأمم املتح ��دة �إىل فه ��م عمي ��ق للواق ��ع املحل ��ي و�إىل معرفة جي ��دة تقوم على
املقاربة .
 .4يجب �أن تت�ضافر جهود منظومة الأمم املتحدة ،و�أن تعمل مع غريها من �أ�صحاب
امل�صلح ��ة الرئي�سي�ي�ن ،بغية تق ��دمي دعم فع ��اال لعملية �إر�س ��اء الدميقراطية.
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ويتطلب توف�ي�ر هذا الدعم الفعال م ��ن الأمم املتحدة،
و�ضع نهج ا�سرتاتيجي متكامل.
ونتناول فيما يلي مبزيد م ��ن التف�صيل النتائج والتو�صيات
التي انبثقت عن اجتماع املائدة امل�ستديرة حول عمل الأمم
املتح ��دة يف دعم ال�س�ل�ام والأم ��ن والدميقراطية .وميكن
تق�سيمها �إىل ثالث جمموعات:
• م�ضم ��ون امل�ساعدة الدميقراطية الت ��ي تقدمها الأمم
املتحدة �ضمن �سياق ال�صراع؛.
• الطريق ��ة الت ��ي تعم ��ل به ��ا الأمم املتح ��دة يف ه ��ذه
احلاالت.
• الأثار التي مت�س ال�سيا�سات واملمار�سات والبحوث.

مضمون المساعدة
الديمقراطية التي تقدمها األمم
المتحدة ضمن سياق الصراع
ت�ش ��ارك الأمم املتح ��دة فعلي ًا يف عدد م ��ن املجاالت الهامة
اكت�سب ��ت منها خربة كب�ي�رة ،منه ��ا :الو�ساط ��ة ال�سيا�سية
واالنتخاب ��ات ،والإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي وامل�ؤ�س�س ��ي ،و�إ�صالح
الإدارة العام ��ة ،والأ�س� ��س االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة
للدميقراطي ��ة .وم ��ع ذل ��ك ،ما ت ��زال جهود دم ��ج املعارف
املكت�سب ��ة م ��ن ه ��ذه املج ��االت عل ��ى امل�ست ��وى امل�ؤ�س�ساتي
حمدودة للغاية يف الوقت احلايل.
وقد حدد امل�شاركون خالل جل�سات اجتماع املائدة امل�ستديرة
ع ��دة احتياجات تتعل ��ق مب�ضمون امل�ساع ��دة الدميقراطية
التي تقدمه ��ا الأمم املتحدة يف ال ��دول التي متر يف مرحلة
ما بعد ال�صراع .وفيما يلي التو�صيات املحددة التي انبثقت
عن هذه اجلل�سات:
• دم ��ج وتر�سي ��خ املعرف ��ة املكت�سبة م ��ن منظومة الأمم
املتحدة عامة �ضمن ما ميك ��ن تنفيذه بنجاح وحتت �أية
ظ ��روف ولأية �أ�سباب .ور�أى املجتمع ��ون �أنه رغم �أهمية
ترتيبات اقت�سام ال�سلطة يف عملية ت�أمني ال�سالم� ،إال �أن
التنمية االقت�صادية و�إع ��ادة توزيع املوارد ،ال تقل عنها
�أهمي ��ة يف حتقي ��ق �سالم م�ست ��دام على امل ��دى البعيد.

وينبغ ��ي و�ضع مب ��ادرات اجتماعي ��ة واقت�صادية مكملة
ال�سرتاتيجيات مراع ��اة النخبة من �أجل �ضمان الت�أييد
ال�شعبي لالتفاقيات ال�سيا�سية بني النخب.
• و�ض ��ع خيارات للإ�صالح امل�ؤ�س�سي وتوفريها على �أ�سا�س
ثروة املعارف واخلربات الرتاكمية التي اكت�سبتها الأمم
املتح ��دة وجهات �أخ ��رى تعمل على بن ��اء الدميقراطية.
وت�ستطي ��ع الأمم املتح ��دة �أن تلع ��ب دور ًا مهم ًا يف عملية
ت�صمي ��م النظم االنتخابي ��ة ،وغريها م ��ن الإ�صالحات
ال�سيا�سي ��ة وامل�ؤ�س�ساتي ��ة بهدف دع ��م الدميقراطية يف
ال ��دول التي متر يف مرحلة م ��ا بعد ال�صراع  ،عن طريق
توفري جمموعة م ��ن اخليارات والنم ��اذج املختلفة التي
ميكن تعديلها كي تالئم خ�صو�صيات كل دولة على حده.
وق ��د �أظهرت جت ��ارب امل�ؤ�س�س ��ة الدولي ��ة للدميقراطية
واالنتخاب ��ات �أن �إج ��راء حتلي ��ل مق ��ارن وغ�ي�ر �إلزامي
ملختلف اخلي ��ارات املتاحة لت�صميم امل�ؤ�س�سات ،ا�ستناد ًا
�إىل �أمثل ��ة م ��ن جميع املناطق ،مبا فيه ��ا تلك الواقعة يف
جنوب العامل ،قد يفيد اجلهات الفاعلة املحلية امللتزمة
بعمليات الإ�صالح ويزيد من فاعليتها.
• الرب ��ط ب�ي�ن خمتل ��ف برام ��ج الأمم املتح ��دة لدع ��م
الدميقراطي ��ة وال�س�ل�ام والأم ��ن ،م ��ن خ�ل�ال ت�سهيل
عمليات التحليل ال�سيا�سي الدقيق ،وبناء ال�سيناريوهات
املختلف ��ة ،وو�ضع خطط للطوارئ .و�ضمن هذا ال�سياق،
�أو�ص ��ى امل�شاركون ب�ضرورة حتلي ��ل املع�ضالت ومظاهر
التوت ��ر ،كي يتوفر ل�صن ��اع ال�سيا�سات واخلرباء طريقة
فعالة لتحديد اخليارات ال�صعبة والتعامل معها.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

طريقة عمل األمم المتحدة
ضمن سياق الصراع
بعي ��د ًا عن جم ��االت التدخل املح ��ددة ،نال ��ت طريقة عمل
الأمم املتحدة �ضمن �سي ��اق ما بعد ال�صراع اهتمام ًا كبري ًا
م ��ن امل�شاركني يف اجتماع املائ ��دة امل�ستديرة ،حيث �أ�شاروا
م ��رار ًا �إىل اعتم ��اد النه ��ج ال ��ذي تتبع ��ه الأمم املتحدة يف
تقدمي امل�ساعدة الدميقراطية اعتماد ًا كبري ًا على العر�ض،
كم ��ا وحتدده �صالحي ��ات امل�ؤ�س�س ��ات وقدراته ��ا ومواردها
ولي�س التقييم الواقعي الحتياجات امل�ؤ�س�سات.
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و�أك ��د النقا� ��ش الذي ج ��رى على م ��دى يومني عل ��ى وجود
انف�صال يف الغالب بني توجهات ال�سيا�سة العامة واخلطوط
العري�ض ��ة الت ��ي ر�سمته ��ا مق ��رات الأمم املتح ��دة ،وب�ي�ن
التحدي ��ات اليومي ��ة التي تواج ��ه العمل على �أر� ��ض الواقع.
وكان ��ت �إ�شارة اخل�ب�راء امليداني�ي�ن قليلة فيم ��ا قدموه من
عرو�ض ع ��ن العمليات ال�شاملة على نط ��اق منظومة الأمم
املتح ��دة ،مث ��ل عملية �صن ��ع القرار اخلا�ص ��ة بلجنة الأمم
املتح ��دة لل�سيا�سات ،وعملي ��ة التخطيط املتكام ��ل للبعثات
( ،)IMPPو�إطار عمل الأمم املتحدة اال�سرتاتيجي املتكامل
( .)ISFكم ��ا �أ�شار اخلرباء امليداني ��ون مرار ًا �إىل التحديات
الت ��ي تواجه التنفيذ على الأر�ض والت ��ي مل ُيطرح لها �سوى
القليل من احللول امللمو�سة.
ورغ ��م �أن امل�شاركون يف اجتماع املائ ��دة امل�ستديرة اعتربوا
التن�سي ��ق والرتاب ��ط والتكام ��ل على �أنها مب ��ادئ مهمة� ،إال
�أنه ��م ر�أوا �أنها غ�ي�ر كافية لرتجمة الأه ��داف اجلادة �إىل
نتائ ��ج عملي ��ة عل ��ى الأر�ض .وم ��ع ذلك ،كان هن ��اك اتفاق
ع ��ام عل ��ى �أن �إح ��دى العقب ��ات الرئي�سة ق ��د �أزيلت بطرح
ه ��ذه الق�ضاي ��ا على طاولة احل ��وار ،مما فت ��ح نقا�ش ًا جاد ًا
ب�ي�ن خمتل ��ف م�ؤ�س�س ��ات الأمم املتح ��دة ح ��ول التحديات
الت ��ي تواج ��ه املنظم ��ة يف الرب ��ط ب�ي�ن عمله ��ا يف جماالت
الدميقراطية وال�سالم والأمن.
• نظ� � ًرا لأن اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة ح ��ول عمل الأمم
املتح ��دة يف جماالت ال�س�ل�ام والأمن والتنمي ��ة كانت الأول
من نوع ��ه� ،شعر امل�شارك ��ون ب�أن احلوار كان مثم ��ر ًا للغاية
اقرتاحات خمتلف ٍة حول �أف�ضل
وينبغي موا�صلته .كما قدموا
ٍ
ال�سب ��ل لتعزيز الرواب ��ط داخل الأمم املتح ��دة ،والت�أكد يف
الوقت نف�سه من �أنها تقيم عالقات �أكرث فعالية مع الهيئات
الأخرى العاملة يف جمال توفري امل�ساعدة الدميقراطية ،يف
الدول التي متر يف مرحلة ما بعد ال�صراع.
• �أو�صى امل�شاركون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة بوجوب
اتب ��اع منظوم ��ة الأمم املتح ��دة ا�سرتاتيجي ��ة م�شرتكة
ب�ش� ��أن بناء ال�س�ل�ام وبناء الدولة وبن ��اء الدميقراطية،
تق ��وم على �أ�سا� ��س حتليل �سيا�سي م�ش�ت�رك للدول التي
مت ��ر يف مرحلة ما بع ��د ال�صراع .ومن �أج ��ل دعم و�ضع
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مث ��ل ه ��ذه الإ�سرتاتيجي ��ة ،يج ��ب �أن تتواف ��ق العمليات
والأدوات امل�شرتك ��ة ،مث ��ل �إط ��ار عم ��ل الأمم املتح ��دة
للم�ساع ��دة الإمنائية/التقيي ��م القط ��ري امل�ش�ت�رك،
وعملية التخطيط املتكام ��ل للبعثات ،و�إطار عمل الأمم
املتحدة اال�سرتاتيجي املتكامل.
• �إدراك ًا منه ��م لغياب االت�صال ب�ي�ن الإدارات املختلفة
ملنظموم ��ة الأمم املتح ��دة� ،أو�ص ��ى امل�شارك ��ون يف
اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة بتفعي ��ل ح ��زم احلواف ��ز
لت�سهي ��ل االن�سجام بني �سيا�سات و�آليات املقرات العامة
وعملي ��ات املكات ��ب القطري ��ة ،وكذل ��ك االن�سج ��ام بني
اجله ��ات املختلف ��ة يف الأمم املتح ��دة العاملة يف جمال
امل�ساع ��دة الدميقراطية .وم ��ن التدابري املفيدة يف هذا
ال�ص ��دد� ،إجراء تدريب م�شرتك بني الوكاالت املختلفة،
ون�ش ��ر املب ��ادئ التوجيهي ��ة الت�شغيلي ��ة لتعزي ��ز التعاون
داخ ��ل الإدارات ب�صورة �أكرث فاعلية ،وتنظيم منتديات
للنقا�ش وموائ ��د م�ستديرة على امل�ست ��وى الإقليمي بغية
ت�سهيل وزيادة تالقح وجهات النظر ال�سائدة يف امليدان
واملقرات العامة و�صياغة جدول �أعمال م�شرتك.
• �أ�ش ��ار امل�شارك ��ون يف اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستديرة �إىل
�أن الأمم املتح ��دة ت�ض ��م حالي ًا العديد م ��ن املجتمعات
املمار�س ��ة التي تتعامل مع جمموع ��ة من ق�ضايا ال�سالم
والأم ��ن واحلكم الدميقراطي .كما متلك الأمم املتحدة
نح ��و  6000موقع� � ًا �إلكرتوني� � ًا .لذلك مت اق�ت�راح �إن�شاء
بواب ��ة �إلكرتوني ��ة واح ��دة ل�ل��أمم املتح ��دة عل ��ى �شبكة
االنرتن ��ت ح ��ول الدميقراطي ��ة وال�سالم والأم ��ن ،تتيح
تبادل املعلومات واملعرفة عرب خمتلف الإدارات.
• �شعر امل�شاركون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة حول عمل
الأمم املتح ��دة يف دعم ال�سالم والأم ��ن والدميقراطية
بوج ��ه عام� ،أنه ق ��د مت و�ضع حجر الأ�سا� ��س الذي يتيح
لأجه ��زة الأمم املتح ��دة بذل جه ��ود مت�ضافرة من �أجل
ربط عمله ��ا يف جمال الدميقراطي ��ة بعملها يف جمايل
ال�س�ل�ام والأم ��ن مبنهجية �أف�ضل .لذل ��ك مت اقرتاح �أن
مت�ض ��ي اجله ��ات امل�شارك ��ة يف رعاي ��ة اجتم ��اع املائدة
امل�ستدي ��رة قدم� � ًا يف و�ض ��ع �إج ��راءات حم ��ددة ل�صنع
ال�سيا�سات التي تتعلق بالدميقراطية وال�سالم والأمن.
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التطلع إلى المستقبل :األثار
الناتجة التي تمس السياسات
والتدريب والبحوث
�ألق ��ى امل�شاركون يف اجتماع املائ ��دة امل�ستديرة ال�ضوء على
عدد م ��ن الق�ضاي ��ا احلرج ��ة التي ت�ؤث ��ر عل ��ى ال�سيا�سات
والتدري ��ب والبح ��وث ،والت ��ي ت�ستحق املزيد م ��ن الدرا�سة
واملتابع ��ة .ونتن ��اول ه ��ذه الق�ضاي ��ا فيم ��ا يل ��ي مبزيد من
التف�صيل:
القضايا على المستوى االستراتيجي
ومستوى السياسات
• يعت�ب�ر البن ��اء عل ��ى ق ��رارات جلن ��ة الأمم املتح ��دة
لل�سيا�س ��ات املتعلق ��ة بق�ضايا مو�ضوع ��ات حمددة ذات
ال�صلة مثل �سيادة القانون ،و�إ�صالح قطاع الأمن ،وبناء
الد�ستور� ،أحد املجاالت الواعدة يف هذا ال�صدد ،وذلك
به ��دف ا�ستخال�ص �أثار تلك الق ��رارات على امل�ساعدة
الدميقراطي ��ة وبناء ال�سالم وبن ��اء الدولة .ومتيل هذه
التوجيه ��ات ال�سيا�سي ��ة املرتبطة مبو�ضوع ��ات حمددة
�إىل �أن تكون يف الوقت احل ��ايل وثائق منف�صلة بذاتها،
تناق� ��ش كل ق�ضية على حده .وي�ش� � ِّكل قرار جلنة الأمم
املتح ��دة لل�سيا�س ��ات ال�ص ��ادر يف تاري ��خ  26حزيران/
يوني ��و  ،2008والذي �أكد �أن “التكامل” هو �أحد املبادئ
التوجيهي ��ة احلاكم ��ة� ،س ��واء يف الدول الت ��ي تعانى من
ال�ص ��راع �أو التي متر يف مرحلة ما بعد ال�صراع ،ويوجد
فيه ��ا فريق قط ��ري تابع للأمم املتح ��دة ،وعملية حفظ
�سالم متعددة الأبع ��اد� ،أو بعثة �أو مكتب �سيا�سي (قرار
جلن ��ة الأمم املتحدة لل�سيا�س ��ات رقم  24لعام ،)2008
�إطار ًا مفيد ًا جلمع هذه الق�ضايا مع ًا .وبالتايل� ،سيكون
م ��ن املفيد و�ض ��ع مب ��ادئ �أ�سا�سية وتوجيه ��ات �سيا�سية
حمددة تتناول خمتل ��ف املو�ضوعات واملج ��االت ،الأمر
ال ��ذي ي�ساعد �أي�ض� � ًا على حتديد �أي توت ��ر �أو مع�ضلة �أو
فجوة قد تن�ش�أ وحتتاج جلنة ال�سيا�سات �إىل معاجلتها.
• ومن املجاالت الواعدة الأخرى ،انعكا�س فهم منظومة
الأمم املتحدة املتنامي للعالق ��ات املت�شابكة التي تربط

ب�ي�ن امل�ساع ��دة الدميقراطية وبناء ال�س�ل�ام يف �صياغة
بيانات ال�سيا�سة العامة الت ��ي ت�صدرها الأمم املتحدة،
واملب ��ادرات والفعالي ��ات التي �ستقوم به ��ا يف امل�ستقبل،
مثل مراجعة جلنة بناء ال�سالم للعام  ،2010واالحتفال
بالي ��وم ال ��دويل للدميقراطي ��ة يف � 15أيلول�/سبتم�ب�ر،
ومراجعة تقرير «ع�شر �سنوات بعد تقرير الإبراهيمي»،
واالحتف ��ال مبرور � 10سنوات على �ص ��دور قرار جمل�س
الأمن رقم  1325يف �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2010
وغري ذلك.
• و�أخ�ي�ر ًا ،ينبغ ��ي �أن يت ��م الرب ��ط ب�ي�ن النقا� ��ش حول
ال�سيا�س ��ة العام ��ة ال ��ذي يج ��ري عل ��ى نط ��اق منظومة
الأمم املتح ��دة ،وب�ي�ن التط ��ورات املتعلق ��ة بال�سيا�س ��ة
العام ��ة يف املنتديات الدولية الرئي�س ��ة الأخرى ،مبا يف
ذلك املنظم ��ات الإقليمي ��ة ،واجلهات املانح ��ة الثنائية
واملتع ��ددة الأط ��راف ،ب�ص ��ورة �أك�ث�ر فاعلي ��ة .ويت�صل
النقا� ��ش ح ��ول ال�سيا�سة العام ��ة الذي ي ��دور حالي ًا بني
اجلهات املانحة حول �أولويات التمويل ،واملبادئ اجليدة
لبناء الدميقراطية وبناء ال�سالم وبناء الدولة يف الدول
غري امل�ستقرة ،بعمل الأمم املتحدة ب�صفة خا�صة.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

قضايا المستوى التشغيلي
• متتل ��ك الأمم املتح ��دة حال ًي ��ا جمموعة م ��ن الأدوات
مث ��ل عملي ��ة التخطي ��ط املتكام ��ل للبعث ��ات (،)IMPP
و�إطار عمل الأمم املتحدة اال�سرتاتيجي املتكامل (،)ISF
متكنه ��ا م ��ن التغلب عل ��ى م�شكل ��ة ع ��دم التوا�صل بني
قرارات ال�سيا�سة العامة التي تُتخذ على م�ستوى مقرات
الأمم املتح ��دة ،وب�ي�ن تنفيذها على امل�ست ��وى امليداين،
من خ�ل�ال �إجراء حتلي ��ل م�شرتك وو�ض ��ع ا�سرتاتيجية
موحدة .وال بد من دم ��ج عملية �إر�ساء الدميقراطية يف
عملي ��ة التخطيط املتكام ��ل للبعثات و�إط ��ار عمل الأمم
املتح ��دة اال�سرتاتيجي املتكامل ،و�إج ��راءات التخطيط
القائم ��ة �أي�ض ��ا ،ومنه ��ا �إط ��ار عم ��ل الأمم املتح ��دة
للم�ساعدة الإمنائية (.)UNDAF
• هن ��اك حاج ��ة و�ضع مبادئ توجيهي ��ة وا�ضحة ت�ستند
�إىل �أالدل ��ة به ��دف متك�ي�ن اخلرباء م ��ن دم ��ج �أن�شطة
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الأمم املتح ��دة املت�صل ��ة بالدميقراطي ��ة و�أن�شطته ��ا
املتعلق ��ة بال�س�ل�ام والأمن بطريق ��ة �أف�ض ��ل .ويف �ضوء
ذل ��ك ،ق ��د يكون م ��ن املفي ��د اال�ش�ت�راك م ��ع امل�ؤ�س�سة
الدولي ��ة للدميقراطي ��ة واالنتخاب ��ات يف �إ�ص ��دار دليل
للخ�ب�راء العامل�ي�ن ل ��دى الأمم املتح ��دة ،يق ��دم له ��م
�إر�شادات �شاملة �أو “قائمة مرجعية” للجوانب الرئي�سة
الت ��ي ينبغي �أخذه ��ا يف االعتبار عن ��د مواجهة التحدي
امل ��زدوج املتمث ��ل يف ت�أمني ال�سالم واال�ستق ��رار وتعزيز
الدميقراطي ��ة .ورغم الأهمي ��ة اال�سرتاتيجية الن�سجام
ال�سيا�س ��ات والتن�سي ��ق امل�ؤ�س�سي� ،إال �أنهم ��ا ال يعاجلان
العوائق العملية التي حتول دون ترجمة اال�سرتاتيجيات
املتكامل ��ة �إىل �إج ��راءات فعال ��ة ،مثل حتدي ��د الفرتات
الزمنية ،وع ��دم كفاية املوارد الب�شرية واملالية ،و�ضعف
القيادة.
• كم ��ا ينبغي مراجعة ح ��زم احلواف ��ز اخلا�صة بالأمم
املتح ��دة ،وق�ضايا امل ��وارد الب�شري ��ة ،والق�ضايا املتعلقة
بالقي ��ادة ،بغي ��ة معاجل ��ة العوائ ��ق العملي ��ة التي حتول
دون ترجم ��ة اال�سرتاتيجي ��ات املتكامل ��ة �إىل �إجراءات
فعال ��ة ،وتعزي ��ز التعاون الوثيق عرب خمتل ��ف الأجهزة.
وتُعترب هذه الأم ��ور م�ؤ�شرات على التزام الأمم املتحدة
نف�سها مببادئ احلكم الر�شيد وامل�شاركة وامل�ساءلة.
القضايا المتعلقة بالبحث والتحليل
• ن�ش� ��أت مفاهي ��م الدميقراطي ��ة وبن ��اء ال�س�ل�ام وبناء
الدولة حديث� � ًا ،وهي حتتاج �إىل �إعادة النظر والتو�ضيح
امل�ستم ��ر .لذل ��ك يجب عل ��ى الأمم املتح ��دة �أن توا�صل
م�شاركته ��ا الفكري ��ة يف النقا�ش الأكادمي ��ي وال�سيا�سي
الذي يدور حول هذه املفاهيم من خالل التحليالت التي
جتريه ��ا ،ف�ض ًال عن تل ��ك التي يجريه ��ا �شركا�ؤها على
م�ست ��وى العامل .وال تزال امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات �شريك ًا حموري ًا يف هذا ال�صدد.
• يج ��ب عل ��ى الأمم املتح ��دة �أن جتمع وجه ��ات النظر
واخل�ب�رات املتنوع ��ة يف جم ��ال �إر�س ��اء الدميقراطي ��ة
م ��ن جميع �أنح ��اء العامل ،بغية تو�سي ��ع قائمة اخليارات
املتاحة لل ��دول التي تخطت مرحلة ال�صراع ،والتي جتد
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�صعوبة يف التعامل مع التحوالت الدميقراطية.
• ميك ��ن ل�ل��أمم املتحدة �أن تق ��وم بدور مه ��م يف جمع
�أ�سالي ��ب املمار�س ��ة الدميقراطي ��ة الت ��ي ا�ستُخدمت يف
عم ��ل الأمم املتح ��دة ون�شرها ،وكذل ��ك �أعمال اجلهات
الأخرى العاملة يف مناطق ال�صراع.
• يج ��ب عل ��ى الأمم املتح ��دة �أن حت ��دد املج ��االت التي
حتت ��اج �إىل املزي ��د من البح ��ث واملعرفة بغي ��ة مواجهة
التحدي ��ات امل�ستج ��دة يف جمال بن ��اء الدميقراطية يف
الدول املت�ضررة من ال�صراع.
• رغ ��م تنامي فه ��م الأمم املتح ��دة و�شركائها للروابط
بني الدميقراطي ��ة وال�سالم والأمن ،وال ��ذي ظهر جلي ًا
خالل اجتم ��اع املائدة امل�ستدي ��رة� ،إال �أن بع�ض امل�سائل
املهم ��ة اخلا�صة به ��ذه العملي ��ات املرتابط ��ة واملختلفة
يف �آن واح ��د ال ت ��زال معلقة .ولذلك م ��ن ال�ضروري �أن
ي�ستمر تو�سيع القاع ��دة املعرفية ل�سيا�سات وممار�سات
الأمم املتح ��دة املت�صلة بها� ،سواء من �أجل امل�ساعدة يف
حت�سني ال�سيا�س ��ات واملمار�سات �أو التحقق امل�ستمر من
�صالحيتها.
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المالحق
تصور
الملحق األول :مذكرة
ّ
الجتماع لمائدة المستديرة
الدولي حول الديمقراطية
والسالم واألمن :دور األمم
المتحدة
نيويورك 2-1 ،مارس/آذار 2010
 .1خلفية
اتفق ��ت �إدارة ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة ( )DPAيف الأمم
املتحدة م ��ع امل�ؤ�س�سة الدولي ��ة للدميقراطي ��ة واالنتخابات
( )International IDEAيف الع ��ام  ،2008عل ��ى ت�شجي ��ع
النقا�ش حول الروابط بني الدميقراطية وبنائها ،والركائز
الث�ل�اث لعم ��ل الأمم املتح ��دة :ال�سالم والأم ��ن ،والتنمية،
وحقوق الإن�سان.
ومت�شي ًا مع ه ��ذا االتفاق ،نظمت �إدارة ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سية
يف �شه ��ر �سبتمرب�/أيل ��ول  2008باال�ش�ت�راك م ��ع برنام ��ج
الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي ( )UNDPوامل�ؤ�س�س ��ة الدولي ��ة
للدميقراطي ��ة واالنتخاب ��ات اجتماع� � ًا لي ��وم واح ��د ح ��ول
التفاعل ب�ي�ن الدميقراطي ��ة والتنمية يف مدين ��ة نيويورك،
يه ��دف �إىل حتدي ��د جم ��االت ال�سيا�سة العام ��ة التي ت�شكل
�أهمي ��ة للعم ��ل املتع ��دد الأط ��راف �ضم ��ن ال�سي ��اق العاملي
الراه ��ن ،ال �سيم ��ا العمل ال ��ذي تقوم ب ��ه الأمم املتحدة يف
جمال تعزيز الدميقراطية ودعمها ،والتي من �ش�أنها تعزيز
عمليات التنمية امل�ستدامة.
و�سيت ��م تنظي ��م «مائ ��دة م�ستدي ��رة ح ��ول الدميقراطي ��ة
وال�س�ل�ام والأمن :دور الأمم املتحدة» ملدة يومني ،مب�شاركة
�إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
و�إدارة الأمم املتح ��دة لعملي ��ات حف ��ظ ال�سالم (.)DPKO
وم ��ن املتوق ��ع �أن ت�سه ��م نتائج وتو�صي ��ات اجتم ��اع املائدة
امل�ستديرة يف �إث ��راء مناق�شات ال�سيا�س ��ة العامة التي تدور
يف �أروق ��ة الأمم املتح ��دة ،ال �سيما �ضمن �سي ��اق جلنة بناء
ال�س�ل�ام ،والفري ��ق العام ��ل املعني بعمليات حف ��ظ ال�سالم
التابع للجمعية العامة للأمم املتحدة.

 .2القضايا الرئيسة
ي ��دور النقا�ش ال�سيا�سي الع ��ام املتعلق مبنع ن�شوب ال�صراع
وبن ��اء ال�س�ل�ام يف املجتمع الدويل ح ��ول العمليات املختلفة
واملت�شابك ��ة الت ��ي ته ��دف �إىل بناء ال�س�ل�ام والدميقراطية
والدول ��ة .ويف ال ��دول غري امل�ستقرة الت ��ي متر يف مرحلة ما
بعد ال�صراع ،ورغم اللغة اخلطابية امل�ستخدمة يف احلديث
ع ��ن امللكية املحلية ،ال يزال التواف ��ق مع الأولويات الوطنية
واجتاه ��ات املانحني ،والعمليات الهادف ��ة �إىل بناء ال�سالم
والدميقراطي ��ة والدول ��ة – �إىل جانب ترتيبه ��ا بالت�سل�سل
وح�س ��ب الأولوي ��ة  -ي�شكل حتديا للجه ��ات الفاعلة الدولية
واملحلي ��ة .ومن الق�ضايا الأخرى �أنه يف الوقت الذي ال تزال
في ��ه امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني متث ��ل حتدي� � ًا للدميقراطيات
امل�ستق ��رة ،ف�إنها تكون �أكرث تعقي ��د ًا يف الدول التي ميزقها
ال�ص ��راع �أو اخلارج ��ة من ��ه .فف ��ي ال ��دول اخلارج ��ة م ��ن
ال�صراع تك ��ون التحديات الرئي�سة لل�سالم والأمن مرتبطة
باجلن�سوية ،ومن ثم تتطلب مبادرات تراعي هذا املنظور.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

وقد يعتمد حتقيق ال�سالم على املخاوف املتعلقة بـ»الواقعية
ال�سيا�سي ��ة» ،فق ��د ي� ��ؤدي احلر�ص عل ��ى �إ�ش ��راك مف�سدي
عمليات ال�س�ل�ام املحت َملني �إىل تقوي� ��ض �شرعية العمليات
وامل�ؤ�س�سات الدميقراطي ��ة وا�ستدامتها على املدى الطويل.
م ��ن ناحية �أخرى ،قد ي�سه ��م التناف�س الدميقراطي ،الذي
عاد ًة م ��ا يتم من خالل ال ��دورات االنتخابية التي ت�شهدها
مرحل ��ة م ��ا بعد ال�ص ��راع ،يف زي ��ادة ا�ستقط ��اب الفاعلني
ال�سيا�سي�ي�ن – الذي ��ن غالب� � ًا ما يكون ��ون ه ��م �أنف�سهم يف
مرحل ��ة التحول من جماعات م�سلح ��ة �إىل �أحزاب �سيا�سية
 يف البيئ ��ات غري امل�ستقرة التي تعاين من حالة «الال�سلموالالح ��رب» .ويف كلت ��ا احلالت�ي�ن ،يعترب وج ��ود م�ؤ�س�سات
دول ��ة فعالة �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لتوفري ال�سل ��ع العامة الأ�سا�سية
الالزمة لتحقيق ال�س�ل�ام والدميقراطية ،مثل توفري الأمن
واملجال العام.
وقد �أدى التقدم امللحوظ يف خمتلف برامج ال�سيا�سات �إىل
و�ضع ترتيبات تنظيمية جدي ��دة داخل الوكاالت التي تقدم
املعونة ،وو�ضع �أط ��ر ا�سرتاتيجية تتما�شى مع �أي هدف من
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الأهداف ال�شاملة ،و�صق ��ل الأطر التحليلية وما يرتبط بها
م ��ن �أنظم ��ة للإن ��ذار املبكر م ��ن �أط ��ر و�أدوات ي�ستخدمها
اخل�ب�راء يف عملي ��ات التقيي ��م .ولكن هذه الأط ��ر املختلفة
غالب ًا ما تفتقر �إىل االن�سجام فيما بينها ،وت�شري �إىل فرتات
زمنية خمتلف ��ة (�أي املدى الق�ص�ي�ر واملتو�سط والطويل)،
وميكن بالتايل �أن تزيد من عدم ان�سجام التحرك الدويل.
ومتي ��ل ه ��ذه الأط ��ر �أي�ض� � ًا �إىل �إثق ��ال كاه ��ل امل�ؤ�س�س ��ات
ال�ضعيف ��ة يف الدول ال�شريكة ،رغم �أن امللكية املحلية تُع َّرف
دائم� � ًا عل ��ى �أنها عام ��ل رئي�س لتحقي ��ق ال�س�ل�ام والتنمية
امل�ستدام�ي�ن ،م ��ن خالل م�ؤ�س�س ��ات وعملي ��ات دميقراطية
فعال ��ة وكاملة التمثيل ،ي�شارك فيها الرجل واملر�أة على حد
�س ��واء� .إ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،يرجح �أن تق ��وم اجلهات املحلية
امل�ستقطب ��ة �سيا�سي ًا يف ال ��دول اخلارجة من ال�صراع ،وفق ًا
�إىل للو�ضع القائم ،ب�إثق ��ال كاهل اجلهات الدولية وهيئات
الأمم املتحدة ،مبطالب متناق�ضة وغري مت�سقة.
 .3األهداف األساسية
يهدف االجتماع عامة �إىل درا�س ��ة دور الدميقراطية وبناء
الدول ��ة يف �ضمان ا�ستدام ��ة ال�سالم والأم ��ن ،وكذلك دور
الأمم املتح ��دة يف دع ��م هات�ي�ن العمليت�ي�ن .والغر� ��ض من
االجتماع القيام حتديد ًا مبا يلي:
• درا�س ��ة املناهج التقليدية التي تتبعه ��ا الأمم املتحدة
يف دع ��م ال�س�ل�ام والأم ��ن ،وا�ستك�ش ��اف الرواب ��ط بني
التح ��دي املتمثل يف حتقي ��ق �سالم م�ست ��دام ،والتحدي
املتمثل يف بناء دميقراطي ��ة وم�ؤ�س�سات دولة م�ستدامة،
يف ال ��دول املع َّر�ض ��ة لل�ص ��راع وال ��دول اخلارج ��ة م ��ن
ال�صراع.
• تقدمي تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات املنبثقة عن تقييم
ت�أث�ي�ر الدميقراطية وبناء الدول ��ة على ال�سالم والأمن،
مبا يف ذلك وجهة النظ ��ر املتعلقة باجلن�سوية ،والعك�س
بالعك�س ،وامل�ستمدة م ��ن جمموعة خمتارة من عمليات
الأمم املتحدة.
• درا�س ��ة �أث ��ر ذلك عل ��ى الأمم املتحدة عل ��ى امل�ستوى
العمل ��ي ،م ��ن خ�ل�ال النظ ��ر يف الطريق ��ة الت ��ي ميكن
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به ��ا ت�صميم �آليات دع ��م ت�سهم يف تقلي ��ل ولي�س تفاقم
االنق�سام ��ات وا�شتعال ال�صراع يف املجتم ��ع ،و�أي�ض ًا يف
و�ض ��ع الأ�سا�س لتحقي ��ق اال�ستقرار على امل ��دى الطويل
والق�صري.
 .4محور التركيز
�سرتك ��ز هذه املبادرة عل ��ى بع�ض امل�ش ��كالت الرئي�سة التي
تواجه اخلرباء يف الدول التي متر يف مرحلة ما بعد ال�صراع
�أثن ��اء دعمهم لعملية االنتق ��ال �إىل مناذج حكم تتمتع بقدر
�أكرب من التعددية ،وتخ�ضع بقدر �أكرب للم�ساءلة .وتت�ضمن
مناذج احلكم هذه ما يلي:
• م ��ا هو الدور املنا�سب للجه ��ات الفاعلة اخلارجية يف
دع ��م �أن�شطة بناء ال�س�ل�ام والدميقراطي ��ة والدولة يف
الدول التي متر مبرحلة ما بعد ال�صراع؟
• ما هي احلوافز (�أو املثبطات) التي ميكن �أن تقدمها
اجله ��ات الفاعل ��ة اخلارجي ��ة �إىل اجله ��ات الفاعل ��ة
املحلي ��ة يف ح ��االت اال�ستقط ��اب ال�سيا�س ��ي م ��ن �أج ��ل
توطيد ال�سالم واحلكم الدميقراطي؟
• م ��ا ه ��و الرتتي ��ب املنا�س ��ب للأن�شط ��ة املرتبط ��ة
بالدميقراطي ��ة وبن ��اء الدول ��ة و�أولوياته ��ا يف جهودن ��ا
لبن ��اء ال�س�ل�ام يف ال ��دول التي مت ��ر يف مرحل ��ة ما بعد
ال�صراع؟
• م ��ا ه ��و الت�أث�ي�ر املحتم ��ل لدع ��م عملي ��ات التح ��ول �إىل
الالمركزي ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك �إج ��راء انتخاب ��ات متعددة
امل�ستويات ،على جهود �إر�ساء الدميقراطية وبناء الدولة؟
• كيف ن�ستطيع التوفيق بني احلاجة �إىل مراعاة النخبة
م ��ن �آن لآخر من �أجل �ضمان ال�س�ل�ام واال�ستقرار على
امل ��دى الق�ص�ي�ر وامل ��دى املتو�س ��ط ،وبني احلاج ��ة �إىل
تعزيز ال�شفافية والتعددية واحلكم الدميقراطي؟
• كيف ميكن اجلمع بني الأن�شطة الداعمة لل�سالم وبناء
الدميقراطي ��ة وبن ��اء الدول ��ة ،وب�ي�ن الإرادة ال�سيا�سية
لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة؟
و�سي�ستن ��د حتلي ��ل الق�ضاي ��ا املذكورة �أع�ل�اه �إىل جمموعة
خمتارة من احلاالت الدرا�سية ذات ال�صلة.
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 .5الشركاء
�ست�ش�ت�رك �إدارة الأمم املتح ��دة لل�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة،
و�إدارة الأمم املتح ��دة لعملي ��ات حف ��ظ ال�س�ل�ام ،وبرنامج
الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي (فري ��ق احلك ��م الدميقراط ��ي/
مكتب ال�سيا�س ��ات الإمنائية ( )BDPومكت ��ب منع الأزمات
والإنعا�ش) ،مع امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
يف تنظيم هذه املبادرة.
 .6اإلطار العام والمشاركون والمكان
تت�أل ��ف املبادرة من حدثني ،بحي ��ث تُ�ستخدم نتائج احلدث
الأول يف الإع ��داد للحدث الثاين واخلروج بتو�صيات نهائية
الجتماع للمائدة امل�ستديرة:
• يعق ��د اجتماع مغل ��ق ملدة يومني ،يح�ضره نحو � 30إىل
 40خب�ي�را م ��ن اخل�ب�راء املمار�س�ي�ن يف الأمم املتحدة
وبع� ��ض مراك ��ز البح ��ث املخت ��ارة ،به ��دف مناق�ش ��ة
التحدي ��ات والعقب ��ات والفر�ص الت ��ي تظهر خالل دعم
عملي ��ات بن ��اء الدول ��ة الت ��ي تل ��ي انته ��اء ال�صراعات.

و�سي�ش ��ارك يف االجتم ��اع جمموع ��ة م ��ن خ�ب�راء الأمم
املتح ��دة وغريه ��ا م ��ن املنظم ��ات ذات العالق ��ة� .أم ��ا
امل�شارك ��ة الرفيع ��ة امل�ستوى ،ف�ستقت�ص ��ر على االجتماع
الت ��ايل .و�سيتبع هذا االجتماع «قواع ��د ت�شاتام هاو�س»
ل�ضم ��ان �إجراء نقا� ��ش مفتوح و�صريح ح ��ول التحديات
الت ��ي تواجهها املنظم ��ة .ومن املقرر عق ��د االجتماع يف
الأول والث ��اين من �شه ��ر �آذار/مار� ��س  2010يف مدينة
نيويورك.
• يعق ��د اجتماع ت�ش ��ارك فيه جلنة من اخل�ب�راء مدته
ن�صف يوم ،ت�ضم نح ��و � 60إىل � 80شخ�ص ًا رفيع ًا من
�صن ��اع ال�سيا�س ��ات ،يف مق ��ر الأمم املتح ��دة يف وقت
الح ��ق من ع ��ام  ،2010لتق ��دمي التو�صي ��ات وا�ستقاء
الآراء الأولي ��ة ،وفتح املجال لنقا� ��ش �أو�سع .و�سيتوىل
ال�ش ��ركاء واجله ��ات الراعي ��ة للمبادرة �إع ��داد ورقة
ق�ص�ي�رة ومراجعته ��ا تت�أل ��ف م ��ن خم� ��س �إىل �س ��ت
�صفح ��ات وحت ��دد الق�ضاي ��ا والتو�صي ��ات الرئي�س ��ة،
يف الف�ت�رة ب�ي�ن عق ��د االجتم ��اع الأول واجتماع جلنة
اخل�ب�راء ، ،وذلك للخ ��روج مبجموعة من املقرتحات
لدفع الربنامج قدم ًا.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة
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املالحظات االفتتاحي ��ة( :من الي�سار �إىل اليمني) ال�سيدة �إيزومي ناكاميت�سو ،رئي�سة ق�سم ال�سيا�سات
والتقيي ��م والتدريب يف �إدارة عملي ��ات حفظ ال�سالم يف الأمم املتحدة؛ ال�سي ��د �أوالف كيورفن ،الأمني
الع ��ام امل�ساعد ومدير مكت ��ب ال�سيا�سات الإمنائية يف برنامج الأمم املتح ��دة الإمنائي؛ وال�سيد بي لني
با�سك ��و ،وكيل الأمني العام يف �إدارة ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سية يف الأمم املتحدة؛ الدكتور ما�سيمو توما�سويل،
املراقب الدائم للمعهد الدويل للدميقراطية وامل�ساعدة االنتخابية لدى الأمم املتحدة.

�سعادة ال�سفري �سيزار ماريا راغاليني ،املمثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم املتحدة.

ال�سيد لني بي با�سكو ،وكيل الأمني العام يف �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف الأمم املتحدة.

ال�سي ��د �أوالف كيورف ��ن ،الأمني الع ��ام امل�ساعد ،ومدير مكت ��ب ال�سيا�سات الإمنائي ��ة يف برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي.

ال�سي ��دة �إيزوم ��ي ناكاميت�س ��و ،رئي�سة ق�س ��م ال�سيا�سات والتقيي ��م والتدري ��ب يف �إدارة عمليات حفظ
ال�سالم يف الأمم املتحدة.

الدكت ��ور ما�سيمو توما�سويل ،املراقب الدائم للم�ؤ�س�سة الدولي ��ة للدميقراطية واالنتخابات لدى الأمم
املتحدة.

ال�سيدة �إليزابيث �سبيهار ،رئي�سة ق�سم �أوروبا يف �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف الأمم املتحدة.

اجلل�س ��ة الأوىل( :م ��ن الي�سار �إىل اليمني) ال�سيد �ألي�سرت ماكيت�شني ،رئي�س الفريق املعني بالدول غري
امل�ستق ��رة واملت�ضررة م ��ن ال�صراع ،البنك الدويل؛ ال�سيدة ترييزا ويتفيلد ،زميل �أول يف مركز التعاون
ال ��دويل ،جامعة نيوي ��ورك؛ ال�سيد كي�شور ماندهيان ،نائب املدير ال�سيا�س ��ي للمكتب التنفيذي للأمني
العام يف الأمم املتحدة.
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ال�سي ��د �ألي�سرت ماكيت�شني ،رئي�س الفريق املعني بالدول غ�ي�ر امل�ستقرة واملت�ضررة من ال�صراع ،البنك
الدويل.

اجلل�سة الثانية( :من الي�سار �إىل اليمني) ال�سيد �شابري ت�شيما ،زميل �أول يف برنامج ال�سيا�سة واحلكم
والأم ��ن ،مركز ال�شرق والغرب؛ ال�سيد �إجيفيوم �إلوهو �أوتوبو ،مدير ونائب رئي�س مكتب الأمم املتحدة
لدعم بناء ال�سالم؛ ال�سيد كوندا ديك�سيت ،رئي�س حترير ونا�شر �صحيفة نيبايل تاميز؛ ال�سيد تامرات
�صامويل ،رئي�س ق�سم �آ�سيا واملحيط الهادئ� ،إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الأمم املتحدة.

ال�سيد �إجيفيوم �إلوهو �أوتوبو ،مدير ونائب رئي�س مكتب الأمم املتحدة لدعم بناء ال�سالم.

ال�سيد كوندا ديك�سيت ،رئي�س حترير ونا�شر �صحيفة نيبايل تاميز.

ال�سيد تامرات �صامويل ،رئي�س ق�سم �آ�سيا واملحيط الهادئ يف �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية بالأمم املتحدة.

اجلل�س ��ة الثالثة( :م ��ن الي�سار �إىل اليمني) ال�سي ��د �سام �إيبوك ،نائب مدير ق�س ��م �أفريقيا  2يف �إدارة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف الأمم املتحدة؛ ال�سيد غوران فيجيك ،كبري م�ست�شاري ال�سيا�سة واال�سرتاتيجيات
يف امل�ؤ�س�س ��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؛ الربوفي�سور جيم�س بات�سل ،مدير مركز بحوث الدول
املت�أزمة ،معهد لندن لالقت�صاد؛ الربوف�سور تيموثي �سي�سك ،املعهد العايل للدرا�سات الدولية ،جامعة
دنفر.

الربوفي�سور جيم�س بات�سل ،مدير مركز بحوث الدول املت�أزمة ،معهد لندن لالقت�صاد.

الربوف�سور تيموثي �سي�سك ،املعهد العايل للدرا�سات الدولية يف جامعة دنفر.
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ال�سيد �سام �إيبوك ،نائب مدير ق�سم �أفريقيا  2يف �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف الأمم املتحدة.

اجلل�س ��ة الرابعة( :من الي�سار �إىل اليمني) ال�سيد بول الندبريغ ،خبري م�ستقل يف جمال احلكم املحلي
والالمركزي ��ة؛ ال�سيدة جريالدين فريزر موليكيتي ،رئي�سة ق�سم ممار�سة احلكم الدميقراطي ،مكتب
ال�سيا�س ��ات الإمنائي ��ة ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛ وال�سيد جريمييا� ��س بليزر ،نائب املمثل املقيم
لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،جمهورية الكونغو.

ال�سي ��دة جريالدين فريزر موليكيتي ،رئي�سة ق�سم ممار�س ��ة احلكم الدميقراطي يف مكتب ال�سيا�سات
الإمنائية يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

ال�سيد بول الندبريغ ،خبري م�ستقل يف جمال احلكم املحلي والالمركزية.

اجلل�سة اخلام�سة( :من الي�سار �إىل اليمني) ال�سيد باتريك كولريز ،كبري م�ست�شاري ال�سيا�سة يف مكتب
ال�سيا�س ��ات الإمنائية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛ وال�سيدة �أوخينيا بي�سا لوبيز ،كبرية م�ست�شاري
الإنعا� ��ش يف مكتب من ��ع الأزمات والإنعا�ش ،برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائي؛ وال�سي ��د روبرتو فالنت،
نائ ��ب املمثل اخلا�ص ملدي ��ر برنامج الأمم املتحدة الإمنائ ��ي يف الأرا�ضي الفل�سطيني ��ة؛ ال�سيد روالند
ريت�ش ،املدير التنفيذي ل�صندوق الأمم املتحدة للدميقراطية.

ال�سيدة �أوخينيا بي�سا لوبيز ،كبرية م�ست�شاري الإنعا�ش يف مكتب منع الأزمات والإنعا�ش ،برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي.

ال�سيد باتريك كولريز ،كبري م�ست�شاري ال�سيا�سة مبكتب ال�سيا�سات الإمنائية يف برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي,

ال�سي ��د روبرت ��و فالن ��ت ،نائ ��ب املمث ��ل اخلا�ص ملدي ��ر برنام ��ج الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية.
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ال�سيد روالند ريت�ش ،املدير التنفيذي ل�صندوق الأمم املتحدة للدميقراطية.

اجلل�س ��ة ال�ساد�س ��ة( :من الي�س ��ار �إىل اليم�ي�ن) ال�سيدة كري�ستين ��ا هويو�س ،رئي�سة ق�س ��م منع ن�شوب
ال�ص ��راع والتحول ،الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون؛ ال�سي ��د ريجينالد دوما�س ،امل�ست�شار اخلا�ص
ال�ساب ��ق للأمني العام للأمم املتح ��دة ب�ش�أن هايتي؛ الدكتور روبرت ماغواي ��ر� ،أ�ستاذ ال�ش�ؤون الدولية
يف جامع ��ة ترينيتي وا�شنطن ،ورئي�س الفريق العامل املعني يف هايتي ،معهد الواليات املتحدة لل�سالم؛
ال�سيد �أو�سكار فرنانديز تارانكو ،الأمني العام امل�ساعد يف �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف الأمم املتحدة.

ال�سيد ريجينالد دوما�س ،امل�ست�شار اخلا�ص ال�سابق للأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن هايتي.

ال�سي ��دة كري�ستين ��ا هويو�س ،رئي�س ��ة ق�سم منع ن�شوب ال�ص ��راع والتحول ،الوكال ��ة ال�سوي�سرية للتنمية
والتعاون.

الدكت ��ور روبرت ماغواير� ،أ�ستاذ ال�ش� ��ؤون الدولية يف جامعة ترينيتي وا�شنطن ،ورئي�س الفريق العامل
املعني بهايتي ،معهد الواليات املتحدة لل�سالم.

ال�سيد �أو�سكار فرنانديز تارانكو ،الأمني العام امل�ساعد� ،إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف الأمم املتحدة.

الدكتورة نيكال ت�شريجي ،باحثة م�شاركة يف مركز درا�سات ال�سيا�سة الدولية يف جامعة �أوتاوا.

ال�سيد كي�شور ماندهيان ،نائب املدير ال�سيا�سي للمكتب التنفيذي للأمني العام يف الأمم املتحدة.
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الملحق الثاني :جدول األعمال المفصل للمائدة المستديرة حول الديمقراطية
والسالم واألمن :دور األمم المتحدة
نيويورك 2-1 ،آذار/مارس ،فندق «ملينيوم يو أن بالزا»  ،Millennium UN Plazaمبنى «وان يو أن
بالزا»  ،One UN Plazaاليوم األول :االثنين  1آذار/مارس 2010
اليوم الأول :االثنني � 1آذار/مار�س 2010
�	9:00 - 30إجراءات الت�سجيل (يتخللها �إفطار خفيف)
كلمة ترحيب
9:15 - 9:00
�سعادة ال�سفري �سيزار ماريا راغاليني ،املمثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم املتحدة
 10:15 - 9:15الغاية والأهداف وتهيئة املجال
�سيق ��وم ممثل ��و امل�ؤ�س�سات امل�شاركة با�ست�ضافة اللقاء والتمهيد لالجتماع بتقدمي ملحة عامة عن التحديات التي تواجه الأمم املتحدة حالي ًا
يف جمال بناء الدميقراطية يف الدول غري امل�ستقرة .و�سيت�ضمن ذلك �شرح ًا ملقا�صد و�أهداف ور�شة العمل.
ال�سيد بي لني با�سكو ،وكيل الأمني العام� ،إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف الأمم املتحدة.
ال�سيد �أوالف كيورفن ،الأمني العام امل�ساعد ومدير مكتب ال�سيا�سات الإمنائية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي,
ال�سيدة �إيزومي ناكاميت�سو ،رئي�سة ق�سم ال�سيا�سات والتقييم والتدريب� ،إدارة عمليات حفظ ال�سالم يف الأمم املتحدة.
الدكتور ما�سيمو توما�سويل ،املراقب الدائم للمعهد الدويل للدميقراطية وامل�ساعدة االنتخابية لدى الأمم املتحدة.
 10:30 - 10:15تكوين املائدة امل�ستديرة
�سيقدم ممثل �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية عر�ضا لهيكلية اجتماع املائدة امل�ستديرة والنتائج املتوقعة منه.
املتحدثة :ال�سيدة �إليزابيث �سبيهار ،رئي�سة ق�سم �أوروبا� ،إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
املقررة :الدكتورة نيكال ت�شريجي ،باحثة م�شاركة مبركز درا�سات ال�سيا�سة الدولية ،جامعة �أوتاوا.
 10:45 - 10:30ا�سرتاحة  /قهوة
 13:00 - 10:45اجلل�س ��ة الأوىل :دور الدميقراطي ��ة وبن ��اء الدول ��ة يف �ضمان احلك ��م الدميقراط ��ي وا�ستدامة ال�س�ل�ام والأمن� :سيا�س ��ات الأمم املتحدة
وممار�ساتها.
رئي�سة اجلل�سة :ال�سيدة ترييزا ويتفيلد ،زميل �أول يف مركز التعاون الدويل ،جامعة نيويورك.
املتحدثون :ال�سيد �ألي�سرت ماكيت�شني ،رئي�س الفريق املعني بالدول غري امل�ستقرة واملت�ضررة من ال�صراع ،البنك الدويل.
ال�سيد كي�شور ماندهيان ،نائب املدير ال�سيا�سي للمكتب التنفيذي للأمني العام ،الأمم املتحدة.
وتهدف هذه اجلل�سة �إىل ا�ستعرا�ض املناهج التقليدية التي تتبعها الأمم املتحدة يف دعم ال�سالم والأمن ،وا�ستك�شاف الروابط بني التحدي
املتمث ��ل يف حتقي ��ق �سالم م�ست ��دام ،والتحدي املتمثل يف بن ��اء دميقراطية وم�ؤ�س�سات دول ��ة م�ستدامة ،يف ال غ�ي�ر امل�ستقرة اخلارجة من
ال�صراع.
و�سرتك ��ز ه ��ذه اجلل�سة �أي�ض ًا على عدد من امل�شكالت الرئي�سة التي تواجه اخلرباء يف ال ��دول اخلارجة من ال�صراع �أثناء دعمهم لعمليات
االنتقال �إىل مناذج حكم تتمتع بقدر �أكرب من التعددية ،وتخ�ضع لقدر �أكرب من امل�ساءلة .وهي تت�ضمن ما يلي:
ما هو الدور املنا�سب للجهات الفاعلة اخلارجية يف دعم �أن�شطة بناء ال�سالم والدميقراطية والدولة �ضمن �سياق ما بعد ال�صراع؟
كي ��ف ن�ستطي ��ع التوفيق ب�ي�ن عملية م�شاركة جمي ��ع الأطراف الالزمة ل�ضم ��ان اال�ستقرار عل ��ى املدى الق�صري وامل ��دى املتو�سط ،وبني
الأولويات الالزمة لتحقيق ال�سالم امل�ستدام على املدى الطويل؟
ما هو الرتتيب املنا�سب للأن�شطة املرتبطة بالدميقراطية وبناء الدولة و�أولوياتها يف جهودنا لبناء ال�سالم يف الدول لتي متر يف مرحلة
ما بعد ال�صراع؟
ُرتجم �إىل ممار�سة؟ و�أين تقع الفجوة بني ال�سيا�سة واملمار�سة؟
ما هي التوجيهات التي تقدمها �سيا�سة الأمم املتحدة وكيف ت َ
كيف ن�ستطيع تعزيز التن�سيق وتوفري املناهج املتكاملة يف حتقيق الرتابط بني ال�سيا�سات واملمار�سات؟
كيف ميكن اجلمع بني الأن�شطة الداعمة لل�سالم وبناء الدميقراطية وبناء الدولة ،وبني الإرادة ال�سيا�سية لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة؟
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14:00 - 13:00
15:30 - 14:00

15:45 - 15:30
17:15 - 15:45

17:30 - 17:15
22:30 - 19:00

ا�سرتاحة  /غداء
اجلل�سة الثانية :مراعاة النخبة والقدرات القيادية
رئي�س اجلل�سة :ال�سيد �إجيفيوم �إلوهو �أوتوبو ،مدير ونائب رئي�س مكتب الأمم املتحدة لدعم بناء ال�سالم (.)PBSO
املتحدثون :ال�سيد تامرات �صامويل ،رئي�س ق�سم �آ�سيا واملحيط الهادئ� ،إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
ال�سيد كوندا ديك�سيت ،رئي�س حترير ونا�شر �صحيفة نيبايل تاميز.
ال�سيد �شابري ت�شيما ،زميل �أول يف برنامج ال�سيا�سة واحلكم والأمن ،مركز ال�شرق والغرب.
كي ��ف ن�ستطي ��ع التوفيق بني احلاج ��ة �إىل مراعاة النخبة من حني لآخ ��ر بهدف �ضمان ال�سالم واال�ستقرار عل ��ى املدى الق�صري واملدى
املتو�سط ،وبني احلاجة �إىل تعزيز ال�شفافية والتعددية واحلكم الدميقراطي؟
م ��ا ه ��ي احلوافز (�أو املثبطات) التي ميك ��ن �أن تقدمها اجلهات الفاعلة اخلارجية �إىل اجلهات الفاعل ��ة املحلية ،يف حالة اال�ستقطاب
ال�سيا�سي ،من �أجل توطيد ال�سالم واحلكم الدميقراطي؟
كيف ميكن �ضمان امللكية الوطنية �ضمن �سياق ال�صراع وما بعد ال�صراع؟
ا�سرتاحة  /قهوة
اجلل�سة الثالثة :ترتيب الأن�شطة و�أولوياتها
رئي�س اجلل�سة :ال�سيد غوران فيجيك ،كبري امل�ست�شارين بامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات.
املتحدثون :ال�سيد �سام �إيبوك ،نائب مدير ق�سم �أفريقيا � ،2إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف الأمم املتحدة.
الربوفي�سور جيم�س بات�سل ،مدير مركز بحوث الدول املت�أزمة ،معهد لندن لالقت�صاد.
الربوف�سور تيموثي �سي�سك ،املعهد العايل للدرا�سات الدولية ،جامعة دنفر.
غالب� � ًا م ��ا يت ��م يف ال ��دول اخلارجة من ال�ص ��راع ترتيب اجله ��ود الدولية املبذولة لدع ��م ال�س�ل�ام والدميقراطية الت�شاركي ��ة طويلة الأمد
بالت�سل�س ��ل ،م ��ن �أجل �إتاحة الفر�صة لرتكيز امل ��وارد واجلهود ال�سيا�سية على الق�ضايا ذات الأولوي ��ة يف كل مرحلة من املراحل .وقد جرت
العادة يف التجارب ال�سابقة� ،أن ين�صب الرتكيز ُب َعيد انتهاء ال�صراع� ،أو حتى يف �أثناء ال�صراع ،على املهام الرامية �إىل �إحالل الأمن ووقف
ال�صراع .ومبجرد حتقيق قدر من الأمن ،ينتقل الرتكيز �إىل املهام امللحة يف جمايل الإغاثة الإن�سانية وبناء الثقة ،مبا يف ذلك نزع ال�سالح،
و�إعادة الإعمار ،واخلطوات الأوىل لبناء امل�ؤ�س�سات الأمنية و�إعادة �إر�ساء �سيادة القانون .ويتبع ذلك تعزيز العمليات ال�سيا�سية والق�ضائية
الالزم ��ة لتحقيق امل�صاحلة الوطنية وامل�شاركة الدميقراطية .و�أخري ًا فقد دعمت الأمم املتحدة اجلهود التي تبذلها ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات
الوطنية حديثة الن�ش�أة ،لبناء قدراتها يف جمال احلكم الر�شيد وامل�ساءلة.
وق ��د �أفرز ه ��ذا املنهج الت�سل�سلي بع�ض التجارب الغنية ،منها الإيجابي ومنها ال�سلبي .وهن ��اك حاجة �إىل حتليل �أكرث دقة وو�ضوح للجهود
الذاتي ��ة الت ��ي تقوم بها منظومة الأمم املتح ��دة بغية دعم ترتيب الأن�شط ��ة بالت�سل�سل وح�سب الأولوية يف هذه ال ��دول� .أما حتديد مدى ما
يح ��دث م ��ن ترتيب للأن�شطة بالت�سل�سل على �أر�ض الواقع� ،أو حتى حتدي ��د الدرجة املنا�سبة لذلك ،فهو �أمر يحتاج �إىل مزيد من الدرا�سة.
وقد تَفر�ض العوامل ال�سيا�سية واالجتماعية والتاريخية وغريها االهتمام بعدة جماالت ذات �أولوية يف �آن واحد� ،إىل حد ما على الأقل.
وقد �أظهرت التجارب يف غرب �أفريقيا وهايتي وغواتيماال و�أفغان�ستان� ،أوجه الق�صور يف التفكري الأفقي الت�سل�سلي .فقد تتطلب جمموعة
خا�صا للغاية من الدعم لبناء ال�س�ل�ام والدولة ودعم الدميقراطية� -أو قد تتطلب نهج ًا
معين ��ة م ��ن الظروف يف كل بلد �أو منطقة ،مزيج ًا ً
�أكرث مرونة على الأقل ،حتى ال ت�ضيع الفر�ص الأ�سا�سية لتحقيق ال�سالم واال�ستقرار وبناء امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وا�ستدامتها.
كيف نحدد املجاالت ذات الأولوية يف الدول اخلارجة من ال�صراع؟
كيف ندفع اجلهات الفاعلة املحلية �إىل اال�شرتاك يف عملية حتديد هذه املجاالت؟
كيف ميكن �أن نتجنب �إتباع نهج �أحادي البعد ،و�إرهاق كاهل برنامج امل�ساعدة بتحديد �أولويات كثرية للغاية يف وقت واحد؟
كيف ن�ضمن عدم عرقلة االحتياجات امللحة لال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سالم والأمن جهود توطيد الدميقراطية طويلة الأمد؟
ختام فعاليات اليوم الأول
م�أدبة ع�شاء

اليوم الثاين :الثالثاء � 2آذار/مار�س 2010
10:45 - 9:00

		 اجلل�سة الرابعة� :إر�ساء الدميقراطية وتعزيز احلكم املحلي وبناء ال�سالم
رئي�سة اجلل�سة :ال�سيدة جريالدين فريزر موليكيتي ،رئي�سة ق�سم ممار�سة احلكم الدميقراطي ،مكتب ال�سيا�سات الإمنائية ،برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي.
املتحدث ��ون :ال�سيد بول الندبريغ ،خبري م�ستقل يف جمال احلك ��م املحلي والالمركزية (رئي�س امل�ست�شارين الفنيني ال�سابق ،برنامج احلكم
املحلي والالمركزية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف �أفغان�ستان).
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ال�سيد جريمييا�س بليزر ،نائب املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،جمهورية الكونغو.
كيف ن�ساعد يف ت�صميم �أو �إ�صالح العمليات وامل�ؤ�س�سات الدميقراطية التي من �ش�أنها تعزيز ال�سالم وامل�صاحلة ،ولي�س �إثارة اخلالفات
واالنق�سامات؟
ما هو الت�أثري املحتمل لدعم التحول �إىل الالمركزية ،مبا يف ذلك �إجراء انتخابات متعددة امل�ستويات ،على جهود �إر�ساء الدميقراطية
وبناء الدولة؟
كيف ندعم التن�سيق املنا�سب بني امل�ستويني املحلي والوطني للحكومة والإدارة؟
 11:00 - 10:45ا�سرتاحة  /قهوة
 12:45 - 11:00اجلل�سة اخلام�سة :ا�ستجابة امل�ؤ�س�سات
رئي�س اجلل�سة :ال�سيدة �أوخينيا بي�سا لوبيز ،كبرية م�ست�شاري الإنعا�ش ،مكتب منع الأزمات والإنعا�ش ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
املتحدثون :ال�سيد باتريك كولريز ،كبري امل�ست�شارين يف مكتب ال�سيا�سات الإمنائية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
ال�سيد روالند ريت�ش ،املدير التنفيذي ل�صندوق الأمم املتحدة للدميقراطية (.)UNDEF
ال�سيد روبرتو فالنت ،نائب املمثل اخلا�ص ملدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
	�إن تعزي ��ز ق ��درات امل�ؤ�س�سات على اال�ستجابة الحتياجات املجتمع يف احلا�ض ��ر وامل�ستقبل �أمر �ضروري من �أجل حتقيق اال�ستقرار وال�سالم
والتنمي ��ة على املدى املتو�سط واملدى الطويل .ولتحقيق هذه الغاي ��ة ،يجب �أن ت�ستجيب امل�ؤ�س�سات �إىل حاجات املواطنني وحماية حقوقهم.
عالوة على ذلك ،ال بد من �ضمان منح الفئات ال�ضعيفة املهم�شة عدة فر�صة لإ�سماع �صوتهم� .إذ ميكن �أن ي�ؤدي �إبعاد �شرائح من املجتمع
عن امل�شاركة يف الدولة �إىل تفاقم التوتر القائم و�إثارة ال�صراع.
كي ��ف ميكنن ��ا �أن ن�ساعد يف �إن�شاء �أو تعزيز م�ؤ�س�سات عامة قادرة على تلبي ��ة حاجات املواطنني بطريقة فعالة و�شاملة؟ وكيف ن�ستطيع
دعم عمليات �إ�صالح الإدارة العامة الرامية �إىل �ضمان التوزيع الكايف والعادل للخدمات العامة؟
كيف ميكننا تعزيز م�ؤ�س�سات حاكمة قادرة على اال�ستجابة وخا�ضعة للم�ساءلة مبا ي�سهم يف ت�سهيل امل�شاركة وبناء ال�سالم؟
كيف ميكن �إدخال امل�شاركة يف احلكم يف امل�ؤ�س�سات �ضمن مرحلة ما بعد ال�صراع؟
 13:45 - 12:45ا�سرتاحة  /غداء
 15:30 - 13:45اجلل�سة ال�ساد�سة :تعزيز التن�سيق والتخطيط ال�شامل والنهج املتكامل
رئي�س اجلل�سة :ال�سيد ريجينالد دوما�س ،امل�ست�شار اخلا�ص ال�سابق للأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن هايتي.
املتحدث ��ون :الدكت ��ور روب ��رت ماغواير� ،أ�ست ��اذ ال�ش�ؤون الدولية ،جامع ��ة ترينيتي وا�شنطن ،ورئي� ��س الفريق العامل املعن ��ي بهايتي ،معهد
الواليات املتحدة لل�سالم.
ال�سيد �أو�سكار فرنانديز تارانكو ،الأمني العام امل�ساعد� ،إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
ال�سيدة كري�ستينا هويو�س ،رئي�سة ق�سم منع ن�شوب ال�صراع والتحول ( ،)COPRETالوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون (.)SDC
كيف ميكن تعزيز �آليات التخطيط املتكامل والتن�سيق القائمة من �أجل حت�سني الفعالية يف تقدمي نهج �شامل لإر�ساء الدميقراطية وبناء
ال�سالم؟
ما هي الأدوات والو�سائل التي ميكن �أن تعمل على حت�سني التحليل ال�سيا�سي وحتليل ال�سياق؟ وكيف ميكن حت�سني ترجمة حتليل ال�سياق
�إىل عمليات تخطيط ،وتنفيذ مبد�أ امللكية الوا�سعة داخل الأجهزة؟
 15:45 - 15:30ا�سرتاحة  /قهوة
 17:30 - 15:45التو�صيات :دور الأمم املتحدة يف دعم الدميقراطية واحلكم الدميقراطي وبناء الدولة ل�ضمان ا�ستدامة ال�سالم والأمن
رئي�س اجلل�سة :ال�سيد كي�شور ماندهيان ،نائب املدير ال�سيا�سي للمكتب التنفيذي للأمني العام ،الأمم املتحدة.
مقرر اجلل�سة :الدكتورة نيكال ت�شريجي.
ا�ستن ��اد ًا �إىل النقا� ��ش الذي دار خالل يومني متتاليني من اجتماع املائدة امل�ستديرة ،تهدف هذه اجلل�سة �إىل تقدمي تو�صيات عملية ترتبط
ب�سيا�س ��ات الأمم املتح ��دة فيما يخ�ص الكيفية الت ��ي ت�ستطيع بها املنظمة مواجهة وب�شكل �أكرث فعالي ��ة التحدي املزدوج واملتمثل يف حتقيق
�سالم م�ستدام ،وبناء دميقراطية وحكم دميقراطي وم�ؤ�س�سات حكومية م�ستدامة يف الدول غري امل�ستقرة واخلارجة من ال�صراع.
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درا�سة حالة :نيبال
�شه ��دت نيب ��ال يف ال�سنوات الث�ل�اث الأخرية تغ�ي�رات �سيا�سية
هائل ��ة ما ت ��زال تعيد ت�شكيل النظم الوطني ��ة للحكم .فقد �أنهى
اتف ��اق ال�س�ل�ام ال�شام ��ل ( )CPAيف الع ��ام  2006ب�ي�ن حتالف
الأح ��زاب ال�سبع ��ة ( )SPAواحل ��زب ال�شيوع ��ي النيبايل املاوي
( ،)CPN–Maoistحرب� � ًا �أهلية ا�ستمرت عق ��د ًا من الزمان،
ومهد الطريق لإجراء انتخابات اجلمعية الت�أ�سي�سية (.)CA
ولتق ��دمي د�ستور جدي ��د وتنفيذ اتفاق ال�س�ل�ام ال�شامل بنجاح،
�سيك ��ون لزام ًا على القي ��ادات النيبالية �أن تكت�سب جمموعة من

املهارات اجلديدة يف جماالت التخطيط اال�سرتاتيجي والإدارة
وحتوي ��ل ال�صراع .لذلك ينبغي بناء قدرات القادة عرب خمتلف
القطاعات – الأحزاب ال�سيا�سية ،واحلكومة ،والأعمال ،والقوى
العامل ��ة ،والإعالم – مبا ميكـِّنهم من قي ��ادة العملية االنتقالية
يف نيب ��ال ب�شكل ب ّناء ،وت�سوية اخلالف ��ات بنجاح ،وو�ضع تدابري
الإ�صالح الالزم ��ة وتنفيذها من �أجل بناء دول ��ة �أكرث �شمولية،
و�أ�س ��رع ا�ستجاب� � ًة خا�صة فيم ��ا يتعلق ب�إ�ص�ل�اح اخلدمة املدنية
وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية.

درا�سة حالة :غرب �أفريقيا
ا�ستجاب ��ت الأمم املتحدة خالل العقدين املا�ضيني �إىل الأزمات
يف غ ��رب �أفريقي ��ا بعدد م ��ن التدخالت التي حظي ��ت بدرجات
متفاوتة من النج ��اح .وتعترب حاالت ليبرييا و�سرياليون و�ساحل
الع ��اج عل ��ى وجه اخل�صو�ص �أف�ض ��ل مثال للجه ��ود التي يبذلها
املجتم ��ع ال ��دويل يف م�ساع ��دة ال ��دول على اخلروج م ��ن دائرة
ال�صراع ،وبناء ال�سالم امل�ستدام بالت�سل�سل.
كانت تدخالت الأمم املتح ��دة يف غرب �أفريقيا متعددة الأوجه
وامل�ستويات ،حيث انتقل ��ت من �إتباع نهج يركز على كل بلد على
ح ��ده �إىل �إتب ��اع نه ��ج �إقليمي ،كم ��ا قامت الأمم املتح ��دة بدور
ال�شري ��ك الرئي�س يف م�سعى م�شرتك مع منظم ��ة �شبه �إقليمية،
وكذل ��ك دور ال�شري ��ك الثان ��وي يف نف� ��س امل�سع ��ى .كم ��ا قامت
بالتن�سي ��ق م ��ع ق ��وى من خ ��ارج املنطق ��ة �أثرت يف ه ��ذا اجلهد
لي�س بقدراتها الع�سكرية فق ��ط ،و�إمنا �أي�ض ًا بنفوذها ال�سيا�سي
ك�أع�ض ��اء دائم�ي�ن يف جمل�س الأمن .وقد �أقام ��ت الأمم املتحدة
�شراك ��ة مع بع� ��ض م�ؤ�س�س ��ات الأعمال وجماع ��ات احلقوق غري
احلكومية ،للت�صدي لال�ستغالل غري امل�شروع للموارد الطبيعية،

والذي كان له دور يف ت�أجيج ال�صراع يف غرب �أفريقيا ،كما �أنها
ح�شدت جه ��ود ًا دبلوما�سية دولية لإعاق ��ة املف�سدين عن �إحراز
�أي تقدم.
وتُلق ��ي حال ��ة غ ��رب �أفريقي ��ا ال�ض ��وء �أي�ض� � ًا عل ��ى جناح ��ات
و�إخفاقات النهج الت�سل�سل ��ي .ففي �سرياليون ،تطورت تدخالت
الأمم املتح ��دة يف حف ��ظ ال�س�ل�ام م ��ن دور املراق ��ب الع�سكري
�إىل قوة متما�سكة تتمت ��ع ب�صالحية حفظ ال�سالم ولديها زهاء
� 11أل ��ف جندي عل ��ى الأر�ض .بعد ذلك حت ��ول دورها �إىل دعم
ال�س�ل�ام وبنائه .ويف ليبرييا ا�ستفاد تدخل مماثل من اخلربات
املكت�سبة يف �سرياليون ،وبد�أ الوجود القوي لقوات حفظ ال�سالم
يف االنخفا� ��ض ،ليقت�صر دورها على دعم بن ��اء القدرات وبناء
امل�ؤ�س�سات متهيد ًا لدعم بناء ال�سالم كمرحلة �أخرية .ورغم �أن
العمليات يف الدول الثالثة متر مبراحل خمتلفة� ،إال �أن الأو�ضاع
م ��ا ت ��زال مرتابط ��ة �إىل درج ��ة كبرية .كم ��ا �أن درا�س ��ة ترتيب
الأن�شط ��ة بالت�سل�سل وح�سب الأولوي ��ة يف كل دولة وعلى امل�ستوى
الإقليمي قد ي�ؤدي �إىل نقا�ش مثمر.
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درا�سة حالة� :أفغان�ستان
تعي�ش �أفغان�ستان حالة مزمنة من عدم اال�ستقرار وال�صراع منذ
�سق ��وط نظام طالب ��ان يف العام  .2001فقد تده ��ور اقت�صادها
والبن ��ى التحتية فيه ،وحتول جزء كبري من �سكانها �إىل الجئني.
وتواجه حكومة �أفغان�ستان احلديثة العهد بالدميقراطية حتديا
مزدوج ��ا يتمثل يف ب�سط �سلطتها خارج العا�صمة وت�شكيل وحدة
وطنية.
ومع ب ��دء تقدمي امل�ساع ��دات الدولية �إىل �أفغان�ست ��ان يف �أواخر
الع ��ام  2001و�أوائل العام  ،2002بدت �ص ��ورة القدرات املتاحة
يف الب�ل�اد قامت ��ة يف ظل غياب هي ��اكل ر�سمية للدول ��ة .وكانت
البنى التحتية يف املناطق احل�ضرية والريفية قد دُمرت ،وت�آكلت
النظم ال�سابق ��ة لتوفري اخلدمات وجم ��ع ال�ضرائب وغري ذلك
من �أن�شطة الدولة منذ منت�صف الثمانينات.
ويج ��ري حال ًي ��ا تق ��دمي الدعم ال ��دويل �إىل �أفغان�ست ��ان ،مبا يف
ذل ��ك جميع جهود بناء الدولة الت ��ي تُبذل من خالل فرق �إعادة
�إعم ��ار الأقاليم� ،ضمن الإطار الأو�سع لال�سرتاتيجية الأمريكية
ملكافح ��ة التم ��رد ،وا�سرتاتيجية حل ��ف �شم ��ال الأطل�سي .ويثري
ه ��ذا بدوره عالمات ا�ستفهام خطرية لي�س حول امللكية الوطنية
املحلي ��ة وفعالية املعونة فح�سب ،و�إمن ��ا �أي�ض ًا حول نوعية الدعم
امل�ست ��دام ال ��ذي ت�ستطي ��ع الأمم املتحدة توفريه م ��ن �أجل دعم
احلك ��م املحل ��ي ،و�إر�س ��اء الدميقراطية ،وبن ��اء ال�سالم يف مثل
هذه الظروف.

وعلى عك�س هذه ال�صورة القامتة لقدرات الدولة الر�سمية ،يرى
الباحث ��ون �أنه رغم انعدام وجود دولة فاعلة� ،أو بالأحرى ب�سبب
ذل ��ك ،كان املجتمع منظم ًا ولديه هيئات فاعل ��ة ل�صنع القرار،
خا�صة عل ��ى امل�ستوى املحل ��ي« ....حتدد حي ��اة غالبية ال�سكان
هي ��اكل تنظيمي ��ة تقليدية عل ��ى امل�ستوي�ي�ن املحل ��ي والإقليمي،
وت�ضف ��ي اجتماع ��ات املجال� ��س املحلي ��ة (جمال� ��س ال�ش ��ورى �أو
«اجلريغ ��ا») �صبغ ��ة �شرعي ��ة على تل ��ك الهي ��اكل .وت�ضم هذه
املجال� ��س ب�ي�ن �أع�ضائها كبار رج ��ال الدين وق ��ادة املجموعات
العرقي ��ة وزعم ��اء القبائ ��ل ور�ؤ�س ��اء الق ��رى �أو الأودي ��ة .وق ��د
ظه ��رت �أ�ش ��كال ب�سيطة ل�ل��إدارة الفاعلة عل ��ى ال�صعيد املحلي
 ...ف�أفغان�ست ��ان لي�س ��ت على ه ��ذا امل�ستوى م ��ن الفو�ضى الذي
ق ��د تبدو عليه من اخل ��ارج» (فيالند-كرميي  .)2001وال�س�ؤال
ه ��و� :إىل �أي مدى اعرتف املجتمع ال ��دويل بهذه امل�ؤ�س�سات غري
الر�سمي ��ة كجزء من الدول ��ة النا�شئة يف الع ��ام 2002-2001؟
ونتيجة لذل ��ك ،جتلت �إحدى نقاط ال�ضع ��ف املحتملة يف عملية
�إر�س ��اء الدميقراطية يف �أفغان�ست ��ان يف االحتكاك املتوا�صل بني
م�ؤ�س�س ��ات احلكم �شب ��ه الوطنية التي تعمل م ��ن خالل ممثلني
َ
منتخبني ،وتلك امل�ؤ�س�سات التي تعمل من خالل ممثلني مع َينني.

درا�سة حالة :تيمور ال�شرقية
�أدى اندالع العن ��ف يف العام  1999الذي �أعقب ت�صويت ال�شعب
التيموري ل�صالح اال�ستقالل� ،إىل رحيل نحو � 7آالف من موظفي
اخلدم ��ة املدني ��ة الإندوني�سي�ي�ن .ورغ ��م تدخ ��ل الأمم املتحدة
املتك ��رر� ،إال �أنه يف الع ��ام  ،2002وهو العام ال ��ذي ح�صلت فيه
تيم ��ور ال�شرقية عل ��ى ا�ستقاللها ،مل تكن الق ��درات املحلية قد
و�صلت �إىل امل�ستوى امل�ؤ�س�سي بعد ،ولهذا ّمت �إطالق عملية تدخل
كربى بهدف دعم بناء امل�ؤ�س�سات والدولة.
وم ��ع ذلك ،تبق ��ى امل�ؤ�س�س ��ات النا�شئة يف تيم ��ور ال�شرقية ه�شة
وعاجزة عن تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية �إىل جميع فئات املجتمع
بالت�س ��اوي .وقد ظهر ذل ��ك �أثناء الأزمة العنيف ��ة التي �شهدتها
البالد يف العام  ،2006والتي كان املحرك الأ�سا�سي لها مزاعم
بوج ��ود �إق�ص ��اء اجتماع ��ي ،خا�صة ب�ي�ن فئات ال�شب ��اب ،والتي
�أ�سف ��رت عن ح ��ل ال�شرطة الوطني ��ة وا�ستقالة رئي� ��س الوزراء.
وا�ستقدمت احلكوم ��ة اجلديدة قوات دف ��اع و�أمن من اخلارج،
وطلب ��ت �إن�شاء بعثة ل�ل��أمم املتحدة يكون لديه ��ا تفوي�ض ًا قوي ًا،
الأم ��ر الذي �أف�ض ��ى �إىل �إن�ش ��اء «بعثة الأمم املتح ��دة املتكاملة
يف تيم ��ور ال�شرقي ��ة» ،بغية تعزيز احل ��وار ال�سيا�سي وامل�صاحلة
و�سيادة القانون ،وتعزيز ثقافة قائمة على احلكم الدميقراطي،
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من خالل عمليات �شاملة وتعاونية.
وقد تعلم ��ت الأمم املتحدة درو�س ًا من العمليات ال�سالفة الذكر،
والت ��ي انعك�س ��ت عل ��ى �إط ��ار عم ��ل الأمم املتح ��دة للم�ساع ��دة
الإمنائي ��ة ( )UNDAFيف تيم ��ور ال�شرقي ��ة ،للف�ت�رة -2009
( 2013جمموعة الأمم املتح ��دة الإمنائية 2008ج) ،ويف خطة
عمل الربنام ��ج القطري لتيمور ال�شرقي ��ة للفرتة 2013-2009
(برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائي 2008ج) ،وفيها اتفق برنامج
الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي مع حكوم ��ة تيمور ال�شرقي ��ة على�« :أن
االعتماد املف ��رط مل�ؤ�س�سات احلكم على اخل�ب�رات الدولية ،قد
ي� ��ؤدي �إىل خط ��ر تقوي�ض تنمي ��ة القدرات على امل ��دى الطويل»
(برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائي 2008ج�� � ،ص  .)8وبناء على
ذل ��ك ،ترى النتيجة رقم  1لإطار عمل الأمم املتحدة للم�ساعدة
الإمنائي ��ة �ض ��رورة «توطي ��د امل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطي ��ة و�آليات
التالح ��م االجتماعي ك ��ي تكون �أكرث �صالب ��ة» (جمموعة الأمم
املتح ��دة الإمنائية 2008ج�� � ،ص  ،)5وذلك عرب جعل م�ؤ�س�سات
الدولة �أكرث �شفافية و�إن�صاف ًا وكفاءة وقابلية للم�ساءلة .ويتحقق
ذل ��ك ع ��ن طريق دع ��م برنام ��ج احلكوم ��ة للإ�ص�ل�اح الإداري
و�إ�شراك املجتمع املدين من خالل �آليات احلكم امل�شرتك.
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درا�سة حالة :هايتي
عان ��ت هايتي لفرتات طويل ��ة من تاريخها من ع ��دم اال�ستقرار
والفق ��ر املزمن و�ضعف احلك ��م .ون�شر فيه ��ا �سل�سلة من بعثات
الأمم املتحدة منذ العام  ،1993كان �آخرها بعثة الأمم املتحدة
املوح ��دة لتحقيق اال�ستق ��رار يف هايت ��ي ( )MINUSTAHيف
العام  2004به ��دف ا�ستعادة الأمن يف الب�ل�اد� .أما الآن فيجب
�إعادة النظر يف تفوي�ض بعثة الأمم املتحدة ال �سيما بعد الزلزال
املدمر الذي �ض ��رب هايتي يف �شهر كانون الثاين/يناير ،2010
وال ��ذي كان اختب ��ار ًا قا�سي� � ًا �أم ��ام ق ��درة الأمم املتح ��دة على
اال�ستجابة للكوارث.
وحاول ��ت الأمم املتح ��دة جاهدة م ��ن خالل تدخ�ل�ات متعاقبة
تعزي ��ز التح�سينات يف احلك ��م والتنمية ال�شاملة يف هايتي .لكن
بع� ��ض امل�ش ��كالت اخلط�ي�رة يف �إدارة احلك ��م بقي ��ت دون حل،
وفقدت الكثري من امل�ؤ�س�سات الوطنية م�صداقيتها ،على الرغم
م ��ن �إحراز تق ��دم يف الو�ض ��ع الأمني .ويف الع ��ام  ،2008تفاقم
الو�ض ��ع نتيجة �أحداث عدة ،حيث �أدى االرتفاع الهائل يف �أ�سعار
الغذاء والوقود �إىل اندالع �أعمال �شغب عنيفة� ،أ�سفرت عن �أزمة
�سيا�سية ،كما اجتاحت البالد �أربعة �أعا�صري يف العام نف�سه.
وبغي ��ة مواجهة ه ��ذه العقباتُ ،ب ِذلت جه ��ود مت�ضافرة من �أجل
تعزيز التخطي ��ط املتكامل والتن�سيق القائ ��م بني وكاالت الأمم
املتح ��دة والبعثة املوح ��دة لتحقيق اال�ستق ��رار واجلهات املانحة
وحكومة هايتي ،بهدف ا�ستعادة التطور املفقود .ولكن يف �أعقاب
الزل ��زال الذي وقع يف �شهر كان ��ون الثاين/يناير ،تعر�ضت �آلية
اال�ستجابة اخلا�صة بالأمم املتحدة �إىل انتقادات �شديدة ب�سبب
مواط ��ن ال�ضع ��ف الت ��ي �أظهرته ��ا يف الت�أهب للكارث ��ة ،وب�سبب
ع ��دم فعالية التكامل .واتهم النقاد الأمم املتحدة باالفتقار �إىل
التن�سي ��ق والقي ��ادة .ولذلك فمن املرجح �أن ترك ��ز عملية �إعادة
ت�شكيل التفوي�ض للبعثة على اجلهود الالزمة لإعادة بناء البنية
التحتي ��ة املادية وامل�ؤ�س�ساتية للبالد ،الأم ��ر الذي يتطلب تعزيز
«هيكلية التن�سيق».
ً
وقب ��ل وق ��وع زل ��زال كان ��ون الثاين/يناي ��ر  ،2010وحتديدا يف
الع ��ام  ،2004ا�شرتك ��ت حكوم ��ة هايتي االنتقالي ��ة مع اجلهات

املانح ��ة والأمم املتح ��دة يف �إن�شاء �إطار التع ��اون امل�ؤقت ()ICF

(جمموع ��ة الأمم املتح ��دة الإمنائية ،بدون تاري ��خ) ،والذي ّمت
العم ��ل به حت ��ى نهاية ع ��ام  .2007وازداد تعزي ��ز التن�سيق من
خ�ل�ال �إن�شاء الفري ��ق الأ�سا�س ��ي املعني بهايت ��ي ،مبوجب قرار
جمل� ��س الأمن رقم ( 1542جمل� ��س الأمن التابع للأمم املتحدة
 ،)2004و�أقره الأمني العام للأمم املتحدة يف العام  .2006وقد
�أُجري ��ت يف نطاق �إطار التع ��اون امل�ؤقت ( )ICFبع�ض الدرا�سات
والتقييم ��ات والتحليالت تهدف �إىل تكوي ��ن فهم �أف�ضل لل�سياق
ُرجمت نتائجها مب�ساعدة بع�ض الأدوات والو�سائل
الوطني وقد ت ِ
الت ��ي ا�ستخدمته ��ا حكومة هايت ��ي �إىل عملي ��ات تخطيط ،حتى
يك ��ون التنفيذ �أك�ث�ر فعالية .ويف الع ��ام � ،2007أ�صدرت حكومة
هايتي وثيقة ا�سرتاتيجية النمو الوطني واحلد من الفقر (وزارة
التخطي ��ط والتع ��اون اخلارج ��ي الهايتي ��ة � ،)2007ضمن عدة
وثائق �أخ ��رى �أ�صدرتها احلكومة بدعم م ��ن الربنامج الإمنائي
ل�ل��أمم املتح ��دة .وكان ��ت تلك الوثيق ��ة �أحد مدخ�ل�ات برنامج
الإنعا�ش االقت�صادي الذي ا�ستمر مدة عامني� ،إىل جانب تقييم
احتياجات ما بعد وقوع الكوارث للعام  ،2008ال�صادر عن الأمم
املتح ��دة ،وتقرير ا�ست�ش ��اري اقت�صادي مت تقدمي ��ه �إىل الأمني
الع ��ام .وو�ضع فري ��ق الأمم املتحدة القطري �إط ��اره للم�ساعدة
الإمنائي ��ة للف�ت�رة  2011-2009عل ��ى �أ�سا� ��س ه ��ذه الأدوات،
م�ؤك ��د ًا على �ضرورة تق ��دمي الأمم املتح ��دة «ا�ستجابة جماعية
ومن�سق ��ة و�شاملة �إىل الإ�سرتاتيجية الوطني ��ة ،من �أجل انت�شال
الب�ل�اد م ��ن دوامة الفق ��ر والب�ؤ� ��س» (جمموع ��ة الأمم املتحدة
الإمنائي ��ة 2008ب� ،ص  .)11كما ُو�ضعت امللكية الوطنية �ضمن
الأولويات ،مبوجب اتفاق وقعته اجلهات املانحة مع احلكومة يف
�شه ��ر �شباط/فرباير  .2009ويف هذه الف�ت�رة التي حتاول فيها
البالد التعايف من �آثار الزلزال ،يجب � -أكرث من �أي وقت م�ضى
– �أن تكون �سيادة هايتي و�ضرورة وجود جهة تن�سيقية واحدة
تعن ��ى بتوجي ��ه الدعم هم ��ا الركي ��زة الأ�سا�سي ��ة ل�صياغة نهج
جدي ��د تنتهج ��ه الأمم املتح ��دة واجلهات املانح ��ة الدولية ،من
�أجل العمل مع هذا ال�شعب املحا�صر يف منطقة البحر الكاريبي.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

43

األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الملحق الثالث :كلمة ترحيب
لسعادة السفير سيزار ماريا
راغاليني الممثل الدائم إليطاليا لدى
األمم المتحدة
�إن ��ه ملن دواعي �سروري �أن �أقدم هذه املائدة امل�ستديرة
الت ��ي تركز على بع�ض الق�ضاي ��ا الرئي�سية والتي متثل،
�إىل جان ��ب حق ��وق الإن�س ��ان والتنمي ��ة ،جوه ��ر مهمة
الأمم املتح ��دة .و�أتقدم بال�شكر �إىل املنظمني ،ال �سيما
امل�ؤ�س�س ��ة الدولي ��ة للدميقراطي ��ة واالنتخاب ��ات ،عل ��ى
دعوته ��م الكرمي ��ة لإيطاليا .كم ��ا �أتوج ��ه بال�شكر �إىل
الأمم املتحدة التي ميثلها هنا اليوم وكيل الأمني العام
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ،ال�سيد بي لني با�سكو ،والأمني العام
امل�ساعد لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ال�سيد �أوالف
كيورفن ،ورئي�سة ق�س ��م ال�سيا�سات والتقييم والتدريب
ب�إدارة الأمم املتحدة لعملي ��ات حفظ ال�سالم ،ال�سيدة
�إيزومي ناكاميت�سو.
لق ��د ج ��اء اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستدي ��رة ه ��ذا يف وقت
منا�سب للغاي ��ة ،بعد ع�شر �سنوات م ��ن �صدور ‹تقرير
الإبراهيمي› املف�صل ��ي (الفريق املعني بعمليات الأمم
املتح ��دة حلف ��ظ ال�س�ل�ام  ،)2000وال ��ذي ا�ستعر�ض
التحديات التي واجه ��ت عمليات الأمم املتحدة حلفظ
ال�س�ل�ام يف العقد الأول بع ��د انتهاء احل ��رب الباردة،
وبعد خم�س �سن ��وات من �إن�شاء جلنة بناء ال�سالم التي
يج ��ري مراجعة �أعمالها هذا الع ��ام ،وبعد �سنة واحدة
من بدء مبادرة ‹الأفق اجلديد› ،التي �أطلقتها الأمانة
العامة للبحث عن �أبعاد جديدة حلفظ ال�سالم (الأمم
املتح ��دة� ،إدارة عمليات حفظ ال�س�ل�ام و�إدارة الدعم
املي ��داين  .)2009وله ��ذه اخلط ��وات جميعه ��ا ت�أث�ي�ر
مبا�ش ��ر �أو غري مبا�شر عل ��ى دور الأمم املتحدة يف بناء
ال�س�ل�ام والأم ��ن والدميقراطية .ورغم وج ��ود الكثري
م ��ن ال�صعوب ��ات والإخفاق ��ات� ،إال �أن الأمم املتح ��دة
ق ��د �أخذت على عاتقها زمام املب ��ادرة يف معاجلة هذه
امل�سائل .وتتعر�ض جه ��ود املنظمة لدعم الدميقراطية
للنق ��د �أحيان ًا لأنها تعتمد على العر�ض� ،أو لأن اجلهات
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املانح ��ة الرئي�سي ��ة هي الت ��ي توجهه ��ا� ،أو لأن م�سارها
يتح ��دد يف كثري من الأحي ��ان يف مقر الأمم املتحدة يف
نيويورك ولي�س يف امليدان.
ومع ذل ��ك ما ت ��زال الأمم املتح ��دة م�ستودع� � ًا لقو ٍة ال
ي�ستطي ��ع �أحد م�ضاهاتها � -س ��واء كان دول ًة �أو حتالف ًا
م ��ن ال ��دول �أو منظم ��ة – و�أ�شري هن ��ا �إىل الدور الذي
متار�سه الأمم املتحدة عل ��ى امل�ستوى العاملي وما يتبعه
من �شرعية.
وم ��ع �أخذ ذلك يف االعتب ��ار� ،أود �أن �أخ� ��ص بالذكر -
كمجرد اقرتاح لأع�ضاء اللجن ��ة  -فكرتني من الأفكار
العديدة ،الت ��ي ميكن مناق�شتها لالرتق ��اء بدور الأمم
املتحدة يف تعزيز ال�سالم والأمن والدميقراطية:
• العالق ��ة ب�ي�ن حف ��ظ ال�س�ل�ام وبن ��اء ال�س�ل�ام،
باعتباره ��ا املدخ ��ل اال�سرتاتيج ��ي اللت ��زام الأمم
املتح ��دة جت ��اه دولة من الدول الت ��ي متر يف مرحلة
ما بعد ال�صراع ،وم�ساهمة �إيطاليا يف هذا االجتاه.
• ال ��دور الذي تلعبه املنظم ��ات الإقليمية يف تطوير
ال�س�ل�ام والأمن والدميقراطي ��ة يف الدول الأع�ضاء
والدول املجاورة ،والنموذج املتمثل يف الت�أثري الذي
�أحدث ��ه االحت ��اد الأوروبي يف �إر�س ��اء الدميقراطية
يف و�س ��ط و�ش ��رق �أوروبا بعد انهيار نظ ��ام القطبية
الثنائية.
وفيما يتعلق بالنقطة الأوىل -العالقة بني حفظ ال�سالم
وبن ��اء ال�س�ل�ام  -فنحن عل ��ى مفرتق ط ��رق� .إذ يتفق
اجلمي ��ع على �أن وقف الأعم ��ال العدائية ميثل ‹فر�صة
ذهبي ��ة› لل�شروع يف تق ��دمي امل�ساعدة الدولي ��ة �إىل �أي
بلد بطريقة ا�سرتاتيجية وبعيدة النظر .لكنها للأ�سف
غالب ًا ما تك ��ون فر�صة �ضائعة �إذ يت ��وىل جمل�س الأمن
الدويل يف الع ��ادة �إدارة الأزمة �أو حال ��ة الطوارئ .وال
يب ��د�أ احلديث عن ‹تغي�ي�ر يف اال�سرتاتيجية› والتحول
�إىل بن ��اء ال�سالم �إال بعد ذلك بفرتة� ،أم ًال يف �أن يكون
الو�ضع الأمني قد ا�ستقر.
لك ��ن الف�ت�رة التي تل ��ي انته ��اء ال�ص ��راع مبا�شرة هي
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الت ��ي ت�سنح فيه ��ا الفر�صة للأمم املتح ��دة �إن�شاء بعثة
ق ��ادرة ،بالتعاون مع قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم
املتح ��دة )ذوي اخلوذات الزرقاء( ،عل ��ى غر�س �أوىل
ب ��ذور �إعادة بناء ال�سالم و�سيادة القانون وتوطيدهما.
فحينم ��ا ت�شارك جلن ��ة بناء ال�سالم من ��ذ بداية �إن�شاء
بعثة حفظ ال�سالم ،يت ��اح لها �أن تلعب دور ًا حمفز ًا مع
امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة الدولية ،واملجتم ��ع املدين ،وخرباء
�سي ��ادة القان ��ون ،والإدارة العامة .ويف ظ ��ل وجود مثل
واملن�سق ،ميكن �أن تنظر ال�سلطات
هذا النهج املتكامل
َ
املحلي ��ة �إىل الأمم املتحدة على �أنه ��ا النقطة املرجعية
اخلارجي ��ة الوحي ��دة ذات ال�شرعي ��ة يف عملية ال�سالم
والتحول الدميقراطي.
ويحظى هذا التوجه بقب ��ول خا�ص لدى �إيطاليا ،حيث
يه ��دف النم ��وذج اخلا� ��ص بن�شر قوات حف ��ظ ال�سالم
الإيطالية ،وال �سيما قوات الدرك� ،إىل ا�ستعادة �سيطرة
احلكوم ��ة عل ��ى الأرا�ض ��ي وم ��ن ثم حت�س�ي�ن الظروف
الأمنية ،لكن هذا التوجه مقرون بالقدرة على التوا�صل
م ��ع ال�س ��كان املحليني ودم ��ج العنا�صر املدني ��ة للبعثة.
فالنظ ��ر �إىل قوات ال�شرطة لي�س عل ��ى �أنها جهة �أمنية
فح�س ��ب ،و�إمنا �أي�ض ًا على �أنه ��ا جهة للتدريب وحلماية
البنية التحتية ولالت�صال مع ال�سلطات املحلية ،ي�سهم
يف تعزيز الثقة يف الأمم املتحدة .وي�أتي قرار احلكومة
الإيطالي ��ة ب�إر�س ��ال وح ��دة درك �إىل هايت ��ي – حي ��ث
تع َّر� ��ض ال�س�ل�ام والأم ��ن والطري ��ق �إىل الدميقراطية
الكامل ��ة الختبار قا� � ٍ�س بالزل ��زال الذي وق ��ع يف �شهر
كان ��ون الثاين/يناير  -ت�أكيد ًا اللتزام �إيطاليا وحتقيق ًا
للهدف النهائي املتمثل يف تعزيز دور الأمم املتحدة.
وتتمث ��ل النقط ��ة الثاني ��ة يف دور املنظم ��ات الإقليمي ��ة
�ضمان ال�س�ل�ام وت�شجيع العمليات الدميقراطية .ويعد
االحت ��اد الأوروبي مث ��ا ًال جيد ًا على ذل ��ك� ،إذ ا�ستطاع
يف ال�سن ��وات الع�شري ��ن املا�ضية �أن يلع ��ب دو ًرا جاذ ًبا
وحمققًا لال�ستق ��رار �أدى �إىل زعزع ��ة وتفتيت العديد
من الأنظم ��ة اال�ستبدادية التي خلفه ��ا انهيار االحتاد
ال�سوفيتي .وقد �أدى ات�س ��اع نطاق االحتاد الأوروبي يف

الت�سعيني ��ات �إىل تب ّن ��ي حكومات و�سط و�ش ��رق �أوروبا
�سل�سل ��ة م ��ن الإ�صالح ��ات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة
واالجتماعي ��ة الت ��ي خلق ��ت يف الواقع حلق ��ة فعالة من
الدميقراطي ��ة .فمثلما جلب مول ��د اجلماعة الأوروبية
يف اخلم�سيني ��ات ال�سالم لأوروب ��ا الغربية بعد احلرب
العاملي ��ة الثانية ،ف� ��إن تو�سيع االحت ��اد الأوروبي باجتاه
ال�شرق قد جلب ال�سالم واال�ستقرار والأمن بعد انتهاء
احل ��رب الباردة .وبالت�أكيد مل تكن م�صادفة �أن ين�شب
ال�ص ��راع التي �شهدته �أوروبا يف الت�سعينيات يف منطقة
البلق ��ان ،ويعد �أمل بلدانها يف االن�ضمام �إىل م�ؤ�س�سات
بروك�س ��ل �أف�ضل �ضمان اليوم مل�ستقب ��ل ي�سوده ال�سالم
والدميقراطي ��ة .فهل م ��ن مثال �أف�ضل عل ��ى العمل يف
‹�ساحة دميقراطية› من االجتماعات الأ�سبوعية للدول
الـ 27الأع�ض ��اء يف االحتاد الأوروبي يف بروك�سل؟ وهل
�سبق لأي منظمة دولية �أخرى �أن �أ�ؤمتنت على قدر مثل
هذا القدر الكبري من ال�سيادة الوطنية من �أع�ضائها؟

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

وق ��د يحت ��ج النق ��اد بالق ��ول �إن عمليات �صن ��ع القرار
الأوروبية بطيئ ��ة ،وب�أنها  -رغم معاهدة ل�شبونة -غري
فعال ��ة .لكنن ��ا �إذا م ��ا ق�سنا جن ��اح االحت ��اد الأوروبي
باملقيا�س الذي ن�ستخدمه يف اجتماع املائدة امل�ستديرة
ه ��ذا  -وهو الأمن وال�سالم والدميقراطية  -فهل نحن
مت�أك ��دون �أن هنالك �ضرورة �إىل مثل هذه االنتقادات؟
ف ِل � َ�م ال نح ��اول بد ًال من ذل ��ك التفك�ي�ر يف تطبيق هذا
النه ��ج بثب ��ات والت ��زام عل ��ى من ��اذج �أخ ��رى نا�شئ ��ة
للتكام ��ل الإقليم ��ي كاالحت ��اد الأفريق ��ي؟ فق ��د عانت
�أفريقي ��ا عق ��ود ًا طويلة م ��ن ال�صراع ال ��ذي انت�شر من
دول ��ة �إىل �أخرى عرب احل ��دود امل�صطنعة التي ر�سمتها
الق ��وى اال�ستعماري ��ة ،دون �أي اعتب ��ار للع ��رق والدين
واخل�صائ� ��ص اجلغرافية وامل ��وارد الطبيعية .ويف ظل
ه ��ذه الظروف ،تتبنى كل قوة عظم ��ى �سيا�سة �أفريقية
خمتلف ��ة ع ��ن طريق بن ��اء عالق ��ات ثنائية م ��ع الدول
الأقرب لها .وقد �أدى ذلك �إىل عرقلة �إمكانية التنمية
امل�ستقبلية لل ��دول الأفريقية التي لن ت�ستطيع مبفردها
حتقي ��ق القوة واملدى الالزمني لبناء هياكل قادرة على
التناف�س مع بقية العامل.
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وقد �أُن�ش ��ئ االحتاد الأفريقي يف م�سع ��ى لبناء الوحدة
ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة يف الق ��ارة .لذل ��ك ينبغ ��ي
ت�شجيعه! وال ميكن اال�ستغناء عن املعونات االقت�صادية
وامل�ساع ��دات الإن�سانية ،لكنها لي�س ��ت كافية .ويتطلب
بن ��اء ال�سالم والأم ��ن والدميقراطي ��ة يف خمتلف دول
القارة الأفريقية املزيد من التكامل ال�سيا�سي .وللأمم
املتح ��دة دور ه ��ام يف ه ��ذا الإط ��ار �إذ ين� ��ص ميثاقها
عل ��ى التع ��اون م ��ع املنظم ��ات الإقليمية .لذل ��ك علينا
�إبداء املزيد م ��ن العزم على �إن�شاء �آليات مالية م�ؤ َكدة
وم�ستدام ��ة ال تخ�ض ��ع فق ��ط لإرادة اجله ��ات املانحة.
وتتحرك تو�صيات الن ��دوة امل�شرتكة بني الأمم املتحدة
واالحت ��اد الأفريق ��ي حلف ��ظ ال�سالم يف ه ��ذا االجتاه.
لكننا بحاجة �إىل الر�ؤية ال�سيا�سية املنا�سبة وال�شجاعة
الالزم ��ة لرتجم ��ة تل ��ك التو�صي ��ات �إىل �سيا�س ��ات.
وب�إمكان مبادرات مثل اجتم ��اع املائدة امل�ستديرة هذا
�أن ت�سهم يف دفع هذه العملية قدم ًا.

الملحق الرابع :بيان السيد لين
باسكو
وكيل األمين العام ،إدارة األمم
المتحدة للشؤون السياسية
()DPA

وي�سع ��دين �أن �أنوه �إىل �أن مو�ضوع اجتماع املائدة امل�ستديرة
يتن ��اول جوه ��ر العالق ��ة املعق ��دة ب�ي�ن بن ��اء الدميقراطية
ومتطلب ��ات توطي ��د ال�س�ل�ام ،والعالق ��ة ب�ي�ن التوجيه ��ات
ال�سيا�سية العامة والتنفيذ العملي يف امليدان.

�إنه ملن دواعي �سعادتي البالغة �أن �أفتتح “املائدة امل�ستديرة
الدولية ح ��ول الدميقراطي ��ة وال�سالم والأم ��ن :دور الأمم
املتح ��دة” .و�أثناء ا�ستع ��دادي لهذا الي ��وم� ،أثار انتباهي

و�أرج ��و �أن ت�سمح ��وا يل يف كلمتي االفتتاحي ��ة هذه �أن �أقدم
ر�أي� � ًا مغاير ًا و�أن �أتقم�ص دورا �شري ��را ،و�أ�شكك يف الفكرة
الأ�سا�سية التي يق ��وم عليها اجتماع املائدة امل�ستديرة هذا:
ه ��ل الدميقراطية هي فع�ل ً�ا ما تريده وحتت ��اج �إليه �شعوب
الدول اخلارجة من ال�صراع؟

فقد �أ�صبحت الدميقراطية عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف جهود الأمم
املتح ��دة للمحافظة على ال�س�ل�ام والأمن الدوليني ،وتعزيز
التقدم االجتماع ��ي ،وحت�سني م�ستوي ��ات املعي�شة ،و�ضمان
احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع.

فق ��د �أو�ضح ا�ستطالع لل ��ر�أي �أجرته م�ؤ�س�س ��ة الر�أي العام
الدويل ( )WorldPublicOpinion.orgيف  24دولة خالل
العام املا�ضي ،برعاية االحتاد الربملاين الدويل (� ،)IPUأن
 90يف املئ ��ة من �أف ��راد العينة يف املتو�س ��ط ،يف الدول التي
�شمله ��ا اال�ستطالع� ،أق ��روا ب�أهمية العي� ��ش يف بلد يحكمها
نظام دميقراط ��ي (موقع WorldPublicOpinion.org
 .)-2010لكن الدرا�سة �أظهرت �أي�ض ًا وجود تفاوت ملحوظ

�أن الكلم ��ات الأوىل يف ميث ��اق الأمم املتح ��دة ،وهي “نحن
�شع ��وب ،”...قد و�ضعت حج ��ر الأ�سا�س ل ��دور املنظمة يف
دعم الدميقراطية وتعزيزها يف �شتى �أرجاء العامل.
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ومتثل زي ��ادة تكامل وج ��ود الأمم املتحدة بع ��د انتهاء
ال�ص ��راع مبا�شرة ،وزيادة تنظيم ال�شراكات بني الأمم
املتح ��دة واملنظمات الإقليمي ��ة ،منوذجني للكيفية التي
ت�ستطي ��ع به ��ا الأمم املتح ��دة تعزي ��ز دوره ��ا يف حفظ
ال�س�ل�ام والأمن ودع ��م العملي ��ات الدميقراطية .لكن
تق ��ع امل�س�ؤولي ��ة النهائي ��ة ع ��ن حت�س�ي�ن فعالي ��ة الأمم
املتحدة على عاتق ال ��دول الأع�ضاء ،وتعتمد على مدى
ا�ستعداده ��م لال�ستثمار يف م�ستقب ��ل املنظمة .فالأمم
املتح ��دة نف�سه ��ا  -رغ ��م �صداها العامل ��ي  -تعاين من
عج ��ز يف التمثي ��ل والدميقراطي ��ة يف بع� ��ض هيئاته ��ا
الرئي�سية مثل جمل�س الأمن .لذلك ترى �إيطاليا �أنه من
�ش�أن �إ�صالح الأمم املتحدة ،مب ��ا يجعلها �أكرث �شفافي ًة
ومتثي�ل ً�ا للدول الأع�ضاء وخ�ضوع� � ًا للم�ساءلة �أمامهم،
�أن يعطي دفع ��ة �أكرب لدور الأمم املتح ��دة ومهمتها يف
العامل� .أ�شكركم على اهتمامك ��م و�أمتنى لكم مناق�شة
مثمرة.
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بني الطلب العاملي على احلكم الدميقراطي واملعرو�ض منه.
ففي حني �أق ��ر  90يف املئة ب�أهمية احلكم الدميقراطي� ،إال
�أن الغالبية العظمى من �أفراد العينة يف الدول جميعها التي
�شملها اال�ستطالع ذكروا �أنهم ال يتمتعون باحلرية الكاملة،
حت ��ى يف الدميقراطي ��ات الرا�سخة ،مما يب�ي�ن �أنه ال يزال
هناك الكثري من العمل الذي يجب القيام به.
و�أعتق ��د �أنه من املهم �أن تعرتف الأمم املتحدة بهذا الطلب
القوي بتحقيق الدميقراطي ��ة يف جميع �أنحاء العامل ،حيث
�أن ��ه ي�سلط ال�ض ��وء على قيم ��ة العمل الذي تق ��وم به الأمم
املتح ��دة يف تعزي ��ز الدميقراطي ��ة .ويف ر�سالت ��ه مبنا�سب ��ة
الذكرى الثانية لليوم ال ��دويل للدميقراطية ،و�صف الأمني
الع ��ام االحتفال بهذا اليوم ب�أن ��ه “�إعادة ت�أكيد على التزام
(املجتم ��ع الدويل) ...ببناء جمتمعات تقوم على امل�شاركة،
وت�شمل جميع الطوائف”.
ولك ��ن هن ��ا تكم ��ن املفارق ��ة :فعل ��ى الرغ ��م م ��ن امل�ساندة
اجلماهريي ��ة الهائل ��ة الت ��ي حتظ ��ى به ��ا الدميقراطي ��ة
والتعددية� ،إال �أننا ما زلنا نواجه م�شكلة التع�صب ال�سيا�سي
يف كل م ��كان تقريب� � ًا� ،سواء يف الدول النامي ��ة �أو املتقدمة.
ويتجل ��ى ذلك يف رف�ض القادة ال�سيا�سي ��ون �إعطاء م�ساحة
ملن يعار�ضهم ،ويف ع ��دم تقبل الأحزاب ال�سيا�سية ان�شقاق
بع� ��ض الأع�ض ��اء عنها ،كما يتجلى عام ��ة يف ُرف�ض وجهات
النظر املغايرة.
م ��اذا يعن ��ي ذل ��ك بالن�سب ��ة لعملن ��ا �ضم ��ن �سياق م ��ا بعد
ال�صراع؟ وه ��ل الدميقراطية فع ًال الع�ل�اج ال�شايف ملجتمع
يع ��اين م ��ن انق�سام ��ات عميق ��ة بع ��د خروج ��ه م ��ن دائرة
ال�ص ��راع؟ ي�ش�ي�ر بح ��ث �أج ��راه مان�سفيلد و�سناي ��در حول
الدميقراطية واحلرب (مان�سفيل ��د و�سنايدر � ،)1995إىل
�أن الأدلة الإح�صائية يف القرنني املا�ضيني ،تظهر �أن الدول
التي متر يف مرحلة التح ��ول الدميقراطي االنتقالية تزداد
عدوانية وت�صبح �أكرث قابلية للحروب – لي�س �أقل من ذلك
 و�أنه ��ا تدخل يف حروب م ��ع دول دميقراطية �أخرى .و�إنال ��دول التي متر يف مرحلة التحول من النظام اال�ستبدادي
�إىل امل�شاركة الدميقراطي ��ة تكون يف الواقع �أكرث ا�ستعداد ًا
ورغبة يف الدخول يف حروب م ��ن الدميقراطيات امل�ستقرة

�أو الأنظم ��ة اال�ستبدادية .وي�شكك ذل ��ك بالتايل بالقاعدة
البديهية القائلة �أن “الدميقراطيات ال تخو�ض حروب ًا �ضد
بع�ضها البع�ض”.
وق ��د يك ��ون �صحيح� � ًا �أن عالمَ � � ًا فيه ع ��دد �أكرب م ��ن الدول
النا�ضج ��ة تكون في ��ه الدميقراطي ��ة �أكرث ا�ستق ��رار ًا �أمن ًا.
لك ��ن ال ��دول ال تتح ��ول �إىل دميقراطيات نا�ضج ��ة بني ليلة
و�ضحاها ،لكنها متر عاد ًة يف مرحلة انتقالية وعرة ،تختلط
فيها ال�سيا�س ��ة اجلماهريية مع �سيا�س ��ة النخبة ال�سلطوية
بطريقة متقلبة.
ومن خ�ل�ال زياراتي للعديد م ��ن الدول الت ��ي انتهت لتوها
م ��ن ال�صراع ثم عودتي �إليها بعد ذلك يف مراحل انتعا�شها
وحتوله ��ا الالحقة ،ف�إنني م ��ا �أزال مقتنع� � ًا �أن �أحد �أف�ضل
التداب�ي�ر الوقائي ��ة طويل ��ة الأج ��ل ه ��و امل�ساع ��دة يف بناء
م�ؤ�س�سات قادرة على اال�ستجابة وخا�ضعة للم�ساءلة ،و�أي�ض ًا
بناء جمتمعات ت�ضم جميع الطوائف وتقوم على الت�سامح.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

وبالت ��ايل ،ف�إذا �أردنا نح ��ن  -الأمم املتحدة  -االرتقاء �إىل
م�ستوى الطلب العاملي القوي للدميقراطية ،فكيف ن�ستطيع
�أن نقدم م�ساعداتنا ب�شكل �صحيح؟
ولطامل ��ا دع ��ت الأمم املتح ��دة �إىل تبن ��ي مفه ��وم �شم ��ويل
للدميقراطي ��ة ،ي�ض ��م اجلوان ��ب الإجرائي ��ة واملو�ضوعية،
وامل�ؤ�س�سات الر�سمي ��ة ،والعمليات غري الر�سمية ،والأغلبية
والأقليات ،والرجال والن�ساء ،واحلكومات واملجتمع املدين،
واجله ��ات ال�سيا�سية واالقت�صادية على ال�صعيدين الوطني
واملحلي.
وعلى م ��دى ال�سنوات الع�شرين املا�ضي ��ة �أو نحو ذلك ،كان
�أح ��د ال�شواغل الرئي�سة للأمم املتح ��دة هو �إحالل ال�سالم
واال�ستق ��رار يف الدول اخلارجة من ال�ص ��راع .وكما يعرف
معظمك ��م ،ف�إن هذه ال ��دول غالب ًا ما تتعامل م ��ع ال�سيا�سة
التناف�سي ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س مب ��د�أ “الفائز يح�ص ��ل على كل
�ش ��يء” .عالوة على ذلك ،ف�إن مزيج ًا من املظامل املزمنة،
كالفق ��ر املدق ��ع والإق�ص ��اء االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي� ،أو
التناح ��ر عل ��ى املوارد ،غالب� � ًا ما يكون هو ال�سب ��ب الرئي�س
الن ��دالع العن ��ف .لذل ��ك ف� ��إن تعزي ��ز الت�سام ��ح ال�سيا�سي
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واحلك ��م الر�شيد يف تلك الدول مهم ��ة �شاقة للغاية ،و�أ�شعر
ب�أننا مل نتو�صل بعد �إىل �أف�ضل ال�سبل للقيام بها.
و�أن ��ا �أعل ��م �أن نيب ��ال من ب�ي�ن ح ��االت الدرا�س ��ة القطرية
املُد َرج ��ة عل ��ى جدول �أعمالك ��م .ويف الواقع ،ت�ش ��كل بعثتنا
حلف ��ظ ال�س�ل�ام يف نيبال �أح ��د �أبرز الأمثلة عل ��ى مواجهة
الإق�ص ��اء االجتماع ��ي وال�سيا�سي للن�س ��اء والأقليات ك�أحد
الأ�سب ��اب اجلذرية لل�صراع .وقد ر ّك ��ز الدعم الذي قدمته
الأمم املتح ��دة النتخابات اجلمعية الت�أ�سي�سية التي �أُجريت
الع ��ام املا�ضي كثري َا على �ضمان متثيل اجلمعية الت�أ�سي�سية
جلميع الفئات العرقية والدينية يف نيبال.
وينعك� ��س الت ��زام الأمم املتح ��دة بتعزي ��ز احلك ��م الر�شيد
يف تفوي� ��ض الكث�ي�ر م ��ن بعثاته ��ا املعني ��ة بحف ��ظ ال�سالم
و�صن ��ع ال�س�ل�ام ،نظ ��ر ًا لوج ��ود �صل ��ة ال تنف�ص ��م ب�ي�ن
الدميقراطي ��ة وحتقي ��ق ال�سالم والأم ��ن امل�ستدامني .ومن
امله ��ام املحوري ��ة لبعثاتن ��ا يف بوروندي وهايت ��ي وجمهورية
الكونغ ��و الدميقراطية مث�ل ً�ا تعزيز امل�ؤ�س�س ��ات والعمليات
الدميقراطي ��ة ودعم احلك ��م الر�شيد .كم ��ا ين�ص تفوي�ض
بع�ض البعثات ن�ص ًا �صريح ًا على ت�شجيع حوار وطني ي�شمل
جمي ��ع الطوائ ��ف باعتب ��اره عن�ص ��ر ًا �أ�سا�سي� � ًا يف عمليات
امل�صاحل ��ة ،كتل ��ك اخلا�صة ببعثاتن ��ا يف ال�س ��ودان وتيمور
ال�شرقية.
وت�ش ��ارك العديد م ��ن وحدات منظوم ��ةة الأمم املتحدة يف
جان ��ب �أو �أكرث من جوانب امل�ساع ��دة الدميقراطية .لذلك
فم ��ن الأهمية مبكان حت�سني الرتابط ب�ي�ن مبادرات الأمم
املتح ��دة يف هذا املجال ،مبا يف ذل ��ك التفاعل مع �أ�صحاب
امل�صلحة وال�شركاء واملجتمع الدويل الأو�سع.
ويتطل ��ب حت�س�ي�ن الرتاب ��ط نهج ًا ي�ضم ��ن دم ��ج امل�ساعدة
الدميقراطي ��ة بفعالية �أكرب مع الركائ ��ز الثالث الأ�سا�سية
لعم ��ل الأمم املتح ��دة ،وه ��ي ال�س�ل�ام والأم ��ن ،والتنمي ��ة،
وحقوق الإن�سان.
ولك ��ن هذه املهمة بطبيع ��ة احلال لي�ست حك ��ر ًا على الأمم
املتح ��دة ،و�إمنا يج ��ب �أن تبد�أ عن طري ��ق اجلهات الفاعلة
الوطني ��ة يف كل دولة .ويجب �أن ت�سع ��ى اجلهات ال�سيا�سية
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ح ��ول الع ��امل ويف ملجتمعات جميعه ��ا �إىل ت�سوية اخلالفات
بالطرق ال�سلمي ��ة ،والنظر �إىل �أبعد م ��ن امل�صالح ال�ضيقة
باجت ��اه امل�صلحة العام ��ة .وي�شكل هذا الأم ��ر حتدي ًا هائ ًال
يف املجتمع ��ات املعر�ضة لل�ص ��راع �أو التي مزقتها احلروب.
لكن ال�سبيل الوحي ��د اللتئام جروح هذه املجتمعات ومنوها
هو زيادة الت�سامح ال�سيا�سي وتعزيز ال�شمولية� ،إ�ضافة �إىل
تن�سيق العمل الدويل ب�شكل �أف�ضل وتكييفه ح�سب الظروف.
وا�سمح ��وا يل �أن �أع ��ود �إىل دور ال�شري ��ر :فف ��ي ح�ي�ن �أن
امل�ساع ��دة الدميقراطية التي تقدمه ��ا الأمم املتحدة يجب
�أن تك ��ون �سباق ��ة ومبتك ��رة� ،إال �أنه ��ا يج ��ب «�أال ت�سبب �أي
�ض ��رر» .فقد �شهدنا مث�ل ً�ا� ،أن �إج ��راء االنتخابات يف وقت
غ�ي�ر منا�سب ،خا�صة يف وقت �ساب ��ق لأوانها ،وبت�شجيع من
املجتم ��ع ال ��دويل يف املجتمعات غري امل�ستق ��رة ،قد �أدى يف
بع�ض الأحيان �إىل تر ُّبع جماعات غري دميقراطية �أو قومية
�أو متطرف ��ة عل ��ى كر�س ��ي ال�سلطة ،و�إىل تط ��رف اخلطاب
ال�سيا�سي.
والأ�س ��و�أ م ��ن ذل ��ك� ،أن ان ��دالع العن ��ف يف كيني ��ا عق ��ب
االنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت يف �شه ��ر كان ��ون الأول/دي�سمرب
 ،2007قد �أو�ضح �أن االنتخابات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل خ�سائر
كب�ي�رة يف الأرواح ،ويف الظ ��روف الق�ص ��وى �إىل الأعم ��ال
الوح�شية ،بل وحتى �إىل الإبادة اجلماعية.
وتبحث �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية حالي ًا �إمكانية و�ضع �أدوات
و�آليات من �أجل امل�ساعدة يف تقليل احتماالت حدوث العنف
املرتب ��ط باالنتخابات .ولي�س من ال�ض ��روري �أن ي�ؤدي �سوء
�إج ��راء العملية االنتخابية �إىل الطع ��ن يف نتائجها ،ناهيك
ع ��ن اندالع العن ��ف� .إال �أن هذا ال ينفي حقيق ��ة �أن العملية
االنتخابي ��ة الفعال ��ة وذات امل�صداقي ��ة ،ميك ��ن �أن تقل ��ل-
�أي ��ا كان ��ت نتيجتها – من فر� ��ص �إ�شعال التوت ��ر ال�سيا�سي
وت�أجيجه ب�سبب املظامل املزمنة.
وي�ش�ي�ر حتليلن ��ا �إىل �أن من ��ع �أعم ��ال العن ��ف اخلطرية يف
االنتخابات يتطلب ب ��ذل اجلهود – ولو حتى ب�شكل حمدود
 ملعاجل ��ة املظامل الرئي�سة قبل االنتخابات� ،إما عن طريق�إ�ص�ل�اح النظام �أو ع ��ن طريق حت�سني العملي ��ة االنتخابية
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نف�سه ��ا .وبالتايل فعندما تق ��وم الأمم املتحدة ب�إن�شاء بعثة
بع ��د انته ��اء ال�ص ��راع مبا�شرة ،ال ب ��د من اتخ ��اذ قرارات
�صعبة حتى يكون النظام والتوقيت منا�سبني.
ولك ��ن دعوين �أك ��ون وا�ضح ًا معك ��م :االنتخاب ��ات ال ت�صنع
الدميقراطي ��ة .و�أعتق ��د �أن املجتم ��ع الدويل يبال ��غ �أحيان ًا
ويق�ص ��ر يف االهتمام بنوعية
يف الرتكي ��ز على االنتخاباتّ ،
احلك ��م .ونظ ًرا لأن الأمم املتح ��دة تتلقى دعوات كثرية كل
ع ��ام كي تدع ��م ع�ش ��رات العمليات االنتخابي ��ة يف خمتلف
�أنحاء العامل ،علينا �أن نت�أكد من �أن دعم االنتخابات يت ّممه
دعم احلكم الر�شيد واحرتام احلريات الأ�سا�سية.

الملحق الخامس :بيان السيد
أوالف كيورفن
 ،األمين العام المساعد ومدير
مكتب السياسات اإلنمائية (،)BDP
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
(.)UNDP
م ��ا نزال يف القرن احلادي والع�شري ��ن نواجه حتدي ًا ثالثي ًا
يتمثل يف بناء الدميقراطية �أو ا�ستعادتها ،واحلفاظ عليها،
وحت�س�ي�ن نوعيتها .والتحديات الرئي�س ��ة التي تواجه الأمم
املتح ��دة يف هذا ال�سياق ،كما متت الإ�شارة �إليها يف مذكرة
الأمني العام التوجيهي ��ة ب�ش�أن الدميقراطية (الأمني العام
للأمم املتح ��دة 2009ج) ،هي‹ :كيفية زيادة فعالية تعزيز
املبادئ وامل�ؤ�س�سات واملمار�سات الدميقراطية املعرتف بها
عاملي ًا ،وكيفية اال�ستجاب ��ة بطريقة مت�سقة ميكن التنب�ؤ بها
لت�صدع الدميقراطية الناجم عن االنقالبات �أو غريها من
الأعم ��ال غري الد�ستورية النتقال ال�سلطة ،وكيفية الت�صدي
للت�آكل البطيء والتدريجي يف نوعية الدميقراطية ،وتقوي�ض
احلري ��ات واملمار�سات وامل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطية� ،أو حتى
امل�ساع ��دة يف منعهم ��ا› ،يف ال ��دول املت�ضررة م ��ن ال�صراع
واخلارج ��ة منه .وبطبيعة احلال ،ف�إن ل ��كل هذه التحديات

ولذل ��ك �أرى �أن املو�ض ��وع ال ��ذي يناق�ش ��ه اجتم ��اع املائ ��دة
امل�ستدي ��رة ه ��ذا منا�س � ٌ�ب متام ًا يف ه ��ذا الوق ��ت .و�إذا ما
ا�ستطعت ��م يف خت ��ام مناق�شاتك ��م اخل ��روج بتو�صيات حول
كيفي ��ة ترجمة ق ��رارات ال�سيا�سة العامة ب�ش ��كل �أف�ضل �إىل
ممار�سات ميدانية ،ف�سيكون ذلك �إجناز ًا عظيم ًا.
ا�سمح ��وا يل �أن �أخت ��م كلمت ��ي متمني� � ًا لك ��م نقا�ش ��ا حيويا
ومثم ��را .و�أتطل ��ع ب�شغ ��ف �إىل معرف ��ة املزي ��د ع ��ن نتائ ��ج
مداوالتكم.

�أث ��ر عميق �أي�ض ًا على �أجندة الأمم املتحدة لل�سالم والأمن،
والعك�س بالعك�س.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

وم ��ع ذلك ،ف�إن الدميقراطية هي نظام اجتماعي و�سيا�سي
ديناميكي ،ال ميكن على الإطالق �أن ‹يتحقق› �أدا�ؤه املثايل
بالكامل .ويف واقع الأمر ي�شكل �ضمان احلكم الر�شيد غالب ًا
التحدي الأكرب يف عملية االنتعا�ش وبناء ال�سالم يف مرحلة
م ��ا بعد ال�صراع .فق ��د �أدت الطرق غ�ي�ر املمهدة ،و�ضعف
و�سائل االت�صال ،وتدمري اجل�سور يف ال�سودان� ،إىل تقوي�ض
احل ��وار احلكوم ��ي .وق ��د ح ��ال تدم�ي�ر املب ��اين احلكومية
واخل�سائ ��ر يف املع ��دات املكتبية الأ�سا�سي ��ة يف ليبرييا دون
�إع ��ادة �إن�شاء امل�ؤ�س�س ��ات العامة .وخلق الن ��زوح اجلماعي
يف تيم ��ور ال�شرقية ل�سبعة �آالف من موظفي اخلدمة املدنية
الإندوني�سي�ي�ن فراغ� � ًا يف الإدارة العامة .وعل ��ى حد تعبري
�أحد الزم�ل�اء العامل�ي�ن يف دارفور ل�صال ��ح برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي« :فقدان احلكم هو �أ�سو�أ �أثار ال�صراع ...
حيث يتعذر �إدارة �أي �شيء».
ولوح ��ظ �أن �أك�ث�ر م ��ن ن�ص ��ف ال ��دول الت ��ي �سجل ��ت �أدنى
م�ستوي ��ات التنمي ��ة الب�شري ��ة ه ��ي دول م�شتبك ��ة يف �صراع
عني ��ف �أو خارج ��ة من ��ه (البن ��ك ال ��دويل  .)2009وميثل
�إر�س ��اء احلك ��م الدميقراطي يف هذه الدول هدف� � ًا �أ�سا�سي ًا
ومهم ��ة �شاق ��ة يف �آن واحد .لذل ��ك حتظ ��ى م�سـ�ألة احلكم
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الدميقراط ��ي ب�أك�ب�ر جمموعة م ��ن جمم ��وع الربامج لدى
الربنامج الإمنائي للأمم املتح ��دة :فعلى ال�صعيد العاملي،
يقدم الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة الدعم لالنتخابات
م ��رة كل �أ�سبوع�ي�ن ،وكث�ي�ر من هذه االنتخاب ��ات جتري يف
ال ��دول التي مت ��ر يف مرحلة ما بعد ال�ص ��راع .واالنتخابات
بالن�سب ��ة لن ��ا ما ه ��ي �إال بداية احللق ��ة ،ولي�س ��ت هدف ًا يف
ح ��د ذاته ��ا .ولذلك ف�إنن ��ا نعمل م ��ع الربملان ��ات الوطنية،
وجمال�س املقاطع ��ات ،واملجال� ��س الت�شريعي ��ة ،وم�ؤ�س�سات
حق ��وق الإن�سان الوطنية ،وهيئ ��ات امل�ساءلة ،من �أجل دعم
الدميقراطيات النا�شئة.
وق ��د �ساع ��د تو�سيع ق ��درات الأمم املتح ��دة يف جمال �صنع
ال�س�ل�ام ،وو�ضع �آلي ��ات م�شرتكة بني ال ��وكاالت ملنع ن�شوب
ال�ص ��راع ،عل ��ى ح ��دوث تراج ��ع يف ال�ص ��راع العنيفة على
م�ستوى العامل ،وعلى ارتف ��اع يف الت�سويات التفاو�ضية على
مدى العقد املا�ضي .لكن ما تزال الدول التي متر يف مرحلة
ما بعد ال�صراع تعاين من ارتفاع م�ستويات عدم اال�ستقرار
ال�سيا�س ��ي ،والعن ��ف امل�سل ��ح ،والتخلف املزم ��ن .وبالن�سبة
للكثريي ��ن ،مل مي ِّث ��ل انتهاء احل ��رب بال�ض ��رورة مك�س ًبا يف
جمال التنمية الب�شرية.
واحلل ��ول «املقبول ��ة» لي�ست كافية ملعاجل ��ة الظروف اله�شة
الت ��ي تعي�شها ال ��دول اخلارجة من ال�ص ��راع ،و�إمنا تتطلب
ه ��ذه الظ ��روف �إيجاد طرق جدي ��دة للعم ��ل امل�شرتك بغية
�ضم ��ان التوافق بني احلكم الدميقراط ��ي وال�سالم والأمن
امل�ستدامني .ويتطلب مواجه ��ة التحديات العاملية مثل تغري
املن ��اخ ،والإره ��اب والك ��وارث الطبيعي ��ة ،تفك�ي�ر ًا جديد ًا
وبرام ��ج جدي ��دة و�ش ��راكات جدي ��دة .ومع وج ��ود ما يقدر
مبليار �شخ�ص يف الدول التي تعاين من ال�صراع �أو الكوارث
الطبيعي ��ة� ،أو الت ��ي حت ��اول التعايف منها ،ال يع ��د التغا�ضي
خيار ًا مقبو ًال (معهد التنمية اخلارجية ،بدون تاريخ).
وهكذا ن�ص ��ل �إىل �أهمي ��ة اجتماع املائ ��دة امل�ستديرة هذا.
وال �ش ��ك �أن وجود لفيف م ��ن العاملني يف امليدان و�أ�صحاب
االخت�صا� ��ص واخل�ب�راء اخلارجيني ،وممثل ��ي العديد من
وكاالت الأمم املتح ��دة معنا الي ��وم� ،سيمنحنا فر�صة هائلة
الكت�س ��اب الكثري م ��ن اخلربة واملعرف ��ة� .إنه ��ا فر�صة لكي
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ننتقل من جمرد ا�ستخ ��دام مفردات ال�شراكة �إىل مناق�شة
واق ��ع توحي ��د الأداء .لذلك ف� ��إن اجلهد املتوا�ص ��ل لتطوير
برنام ��ج الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي ،مع الرتكي ��ز على دوره
كم�صدر للمعرفة هو خطوة يف االجتاه ال�صحيح.
وميك ��ن �أن متن ��ح عملية �إر�س ��اء الدميقراطي ��ة احلكومات
الوالي ��ة وال�شرعية الالزمة لقيادة عملي ��ة االنتعا�ش ،ودمج
الأ�ص ��وات املعار�ض ��ة الت ��ي ا�ستُبع ��دت خ�ل�ال مفاو�ض ��ات
ال�س�ل�ام ،وتوفري منتدى ي�شارك في ��ه �ضحايا احلرب .كما
�أنه ��ا ميك ��ن �أن تطلق عملي ��ة امل�صاحلة الالزم ��ة من �أجل
توطيد ال�سالم والأمن.
وم ��ع ذل ��ك ،فهن ��اك خماطرة عالي ��ة يف �إج ��راء انتخابات
دميقراطي ��ة يف الدول التي متر يف مرحلة ما بعد ال�صراع،
ل ��ذا يجب عل ��ى الأمم املتح ��دة حت�س�ي�ن ا�ستجابتها للعنف
االنتخاب ��ي .ومتث ��ل كل م ��ن بورون ��دي وكمبودي ��ا و�إثيوبي ��ا
وهايتي و�سريالنكا وزميبابوي �أمثلة قليلة للدول التي تعاين
فيه ��ا العمليات االنتخابية من العن ��ف با�ستمرار .ويف �أكرث
احلاالت عنف ًا  -كاالنتخاب ��ات الرئا�سية يف �أنغوال يف العام
� - 1992أدى ت�صاع ��د العن ��ف االنتخاب ��ي �إىل حرب �أهلية
جديدة .ويجب �أن ال يكون الو�ضع بهذه ال�صورة.
ويف غان ��ا� ،ساع ��د برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائ ��ي ،بناء
عل ��ى طلب من احلكوم ��ة ،يف �إن�شاء جمال� ��س الأحياء التي
تو�سع ��ت بعد ذل ��ك لت�صبح جمال�س املقاطع ��ات ،التي منت
بدوره ��ا �إىل �أن �ص ��ارت جمل� ��س ال�سالم الوطن ��ي .ويرجع
معظم املراقبني الدوليني الف�ضل يف هدوء االنتخابات التي
�شهدته ��ا غانا وجناحها يف العام � 2008إىل جمل�س ال�سالم
الوطن ��ي .وقد ا�ستخل�صنا ه ��ذه الدرو�س �أي�ض� � ًا من خالل
االلت ��زام ال�صارم بنهج يراعي ظ ��روف ال�صراع بغية دعم
احلكم الدميقراطي.
ويف �ضوء ذلك ،يجب �أن متتد جهودنا لتحقيق الدميقراطية
�إىل �أبع ��د من جم ��رد الرتكيز عل ��ى االنتخاب ��ات وعمليات
االق�ت�راع .فمن خ�ل�ال ت�شجي ��ع امل�شارك ��ة ال�شاملة جلميع
�أفراد املجتمع ،مب ��ا فيهم الفئات املحرومة واملهم�شة ،ومن
خالل امل�ساعدة يف بناء م�ؤ�س�سات حكم �سريعة اال�ستجابة،
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وتعزيز اح�ت�رام حقوق الإن�سان ،يك ��ون بالإمكان التخفيف
من حدة ال�صراع وتعزيز ال�سالم ،و�ضمان التنمية الب�شرية
يف نهاية املطاف.

ويف كتاب ��ه «احل ��روب والبن ��ادق والأ�ص ��وات االنتخابي ��ة:
الدميقراطي ��ة يف املناطق اخلطرة» (كول�ي�ر  ،)2009يرى

بول كولري �أن موجة التغيري ال�سيا�سي الأخرية قد متثلت يف
و�ص ��ول الدميقراطية �إىل «املليار الأخ�ي�ر» يف الدول الأ�شد
فق ��ر ًا يف العامل .ويذهب كولري �إىل القول� :إن الدميقراطية
ل ��ن تتحقق �إذا اعتقدن ��ا �أن االنتخابات وحدها �ست�ؤدي �إىل
بناء امل�ؤ�س�س ��ات ،و�إمنا يحتاج «امللي ��ار الأخري» �إىل القدرة
على م�ساءلة قادتهم .ول ��ن ي�ستطيع «املليار الأخري» يف ظل
غي ��اب القيود عل ��ى �سلطة الفائ ��ز �أو قواع ��د ال�سلوك التي
ت�سمح بنقل ال�سلطة ،اال�ستفادة ب�شكل حقيقي من �إمكانات
الدميقراطي ��ة كقوة للخري .و�ستكون هذه امل�ؤ�س�سات نف�سها
م�س�ؤول ��ة عن حماي ��ة امل�صال ��ح العامة الأخ ��رى ،واحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية لـ»املليار الأخري».
وال يكمن التحدي يف �إعادة الإعمار فح�سب ،بل ويف التغيري
�أي�ض� � ًا – فلي� ��س املطل ��وب جم ��رد �إع ��ادة الإعم ��ار ،و�إمنا
متك�ي�ن �ضحايا احل ��رب �أي�ض ًا .ومن خ�ل�ال تنفيذ عمليات
دميقراطي ��ة �أو�س ��ع ،يت�سنى لن ��ا تعزي ��ز الأدوار الأ�سا�سية
للمجتمع املدين .فعلى �سبيل املثال ،ميكن للن�ساء وال�شباب،
الذي ��ن غالبا م� � ًا يتعر�ض ��ون �إىل التهمي�ش يف ظ ��ل العنف،
امل�ساهمة يف توطيد ال�سالم.
ويف �آت�شي ��ه ،ا�ستخل� ��ص برنام ��ج الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي
م ��ن جتارب ��ه �أن جوهر بن ��اء ال�س�ل�ام هو احلك ��م الر�شيد
– فم ��ن �ش� ��أن ت�سوية ال�ش ��كاوى املتعلق ��ة بتقرير امل�صري
وامل�شارك ��ة و�شرعي ��ة الدول ��ة �أن تخفف من ح ��دة ال�صراع
ب�شكل ملحوظ .ويتمثل �أحد الأدوار الرئي�سة لربنامج الأمم
املتح ��دة الإمنائي� ،إىل جانب و�ض ��ع الربامج وتنفيذها ،يف
تي�س�ي�ر التوا�صل بني الدولة واملواطنني ،وتنظيم التجمعات
�أو االجتماعات وتن�سيقها ،و�إ�شراك عدد هائل من �أ�صحاب
امل�صلحة� ،سواء م ��ن املواطنني �أو احلكومات �أو املانحني �أو
املنظمات غري احلكومية �أو غريهم.

وعلينا �أن نتذكر �أي�ض ًا �أن نركز لي�س على �إر�ساء الدميقراطية
الوطني ��ة يف الدول ال�ضعيفة فق ��ط ،و�إمنا �أي�ض ًا على تعزيز
الدميقراطية على امل�ستوى املحلي .وقد حقق برنامج الأمم
املتح ��دة الإمنائي ذلك بنتائ ��ج �إيجابي ��ة يف ليبرييا ،حيث
عملنا مع فرق الأمم املتح ��دة املوحدة يف جميع املقاطعات
البال ��غ عددها  15مقاطعة ،من �أجل دعم ا�ستعادة ال�سلطة
املحلية للدولة (برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائي 2008د).
و�شم ��ل هذا الدع ��م �إعادة ت�أهي ��ل البنية التحتي ��ة ،وتنمية
الق ��درات ،والتعاون مع �شبكات املجتم ��ع املدين والقيادات
التقليدي ��ة ،للت�أكد لي�س من فعالي ��ة احلكومة املحلية فقط،
و�إمنا �أي�ض ًا من ا�ستجابتها وم�شروعيتها.
وعندم ��ا ت�شرتك هذه العوامل مع� � ًا ،ميكن عندها �أن ي�ؤدي
�إر�س ��اء الدميقراطي ��ة �إىل حت�سني الو�ض ��ع الأمني وتوطيد
ال�سالم .فق ��د خلقت انتخابات املحافظ ��ات التي جرت يف
�شه ��ر كانون الثاين/يناير يف الع ��راق عام  ،2009نوع ًا من
الثق ��ة ب�أن �أ�س ��و�أ ما يف اال�ضطراب ��ات االنتقالية قد م�ضى.
وبعدم ��ا �أقر جمل�س النواب العراقي قانون ًا انتخابي ًا جديد ًا
يف �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين/نوفم�ب�ر ع ��ام  ،2009بات هناك
�شعور ب�أن احلكومة املنتخبة حديث ًا يف العراق �ستفتح نافذة
�أمل يف �إمكانية ح ��دوث حت�سن يف الو�ضع الأمني والتنمية.
وهذا يعني �أي�ض ًا �أن امل�ؤ�س�سات الدميقراطية يجب �أن تعمل
وفق ًا لقانون البالد ،و�أن يكون تقدمي اخلدمات مكفو ًال على
امل�ستوى الوطني واملحلي وعلى م�ستوى املحافظات.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

منحى
وينبغ ��ي �أن ي�أخ ��ذ اجتم ��اع املائ ��دة امل�ستديرة ه ��ذا ً
عملي� � ًا ،وعلينا �أن نركز اهتمامن ��ا خالل اليومني القادمني
عل ��ى ما ميكنن ��ا حتقيقه مع� � ًا وبطريقة �أف�ض ��ل .فعلينا �أن
نذه ��ب �إىل �أبع ��د م ��ن التفك�ي�ر العمي ��ق و�إع ��داد التقارير
والوثائق التوجيهية ،لنح ��اول التفكري ملي ًا يف الكيفية التي
ينبغي للأمم املتح ��دة التعامل بها م ��ع �أولوياتها املتناف�سة
م ��ن �أجل حت�سني �أو�ضاع ال�شع ��وب يف الدول غري امل�ستقرة،
والدول التي تعاين من عجز دميقراطي وا�ضح.
وال �شك �أن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �سيكون معكم يف
الن�ضال من �أجل حتقيق ال�سالم والتنمية الب�شرية .و�أ�شكر
لكم تفانيكم يف خدمة هذه الق�ضية امل�شرتكة.
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إيزومي ناكاميتسو
رئيسة قسم السياسات والتقييم
والتدريب ،إدارة األمم المتحدة
لعمليات حفظ السالم ()DPKO
بعد قراءة وثيقة النقا�ش وجدول الأعمال املف�صل الجتماع
املائ ��دة امل�ستديرة هذا� ،أود بب�ساط ��ة �أن �أطرح عليكم عدة
�أ�سئل ��ة من منظ ��ور عمليات حف ��ظ ال�سالم – وه ��ي �أ�سئلة
طرحناه ��ا على �أنف�سنا بنا ًء عل ��ى التجارب التي مررنا وما
نزال من ��ر بها ،يف املي ��دان  -يف كمبوديا وتيم ��ور ال�شرقية
وغ ��رب �أفريقي ��ا والكونغو وال�س ��ودان وهايت ��ي و�أفغان�ستان
وغريها من الدول.
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زمني ��ة حم ��دودة� .أم ��ا بن ��اء الدميقراطية فه ��و بال �شك
عملي ��ة طويلة الأمد ،ال ميكن �إجنازه ��ا يف املدى الزمني
الق�صري لعمليات حفظ ال�س�ل�ام .ويف بع�ض الأحيان ،قد
يك ��ون هن ��اك تناق�ض ًا جوهري� � ًا بني حفظ ال�س�ل�ام وبناء
الدميقراطية :فعاد ًة م ��ا تهدف بعثات حفظ ال�سالم �إىل
ب�سط �سلطة الدولة ،ولي� ��س احلد منها كما تتطلب عملية
�إر�س ��اء الدميقراطية .وكلما تع ��ددت �أبعاد مهمات حفظ
ال�سالم وازدادت تعقي ��د ًا ،كلما ا�ستطاعت اال�سرتاتيجية
التي تتبعها بعثة حفظ ال�سالم يف بداية عملية بناء ال�سالم
والدول ��ة يف �أية دولة حتديد م�س ��ار التطور الدميقراطي،
وم�س ��ار ال�سالم واال�ستقرار الأط ��ول �أمد ًا يف تلك الدولة.
وم ��ن الوا�ض ��ح �أنن ��ا بحاجة �إىل فه ��م ديناميكي ��ات بناء
الدميقراطي ��ة وعالقتها بال�س�ل�ام ،وحت�سني قدرتنا على
و�ضع اال�سرتاتيجيات من البداية.

وبالت�أكيد هذه لي�ست امل ��رة الأوىل التي تنا َق�ش فيها م�س�ألة
بن ��اء الدميقراطية وعالقتها بال�س�ل�ام والأمن .فقد كانت
ه ��ذه امل�س�أل ��ة على ر�أ� ��س الق�ضاي ��ا املطروح ��ة يف خمتلف
مراح ��ل النقا� ��ش ال�سيا�سي املتعلق ببن ��اء ال�سالم والدولة،
و�إدارة ال�صراع والأمن الب�شري .ويبدو �أن هناك اتفاق ًا بني
جميع �صناع القرار ،على �أهمية دور القيم الدميقراطية يف
ا�ستدامة ال�سالم والتنمية ،وم ��ن ثم �ضرورة تقدمي الدعم
وامل�ساع ��دة للعملي ��ة ال�شامل ��ة لبن ��اء الدميقراطي ��ة .فمن
ال�صعب معار�ضة املب ��د�أ الأ�سا�سي القائل ب�أن نظام احلكم
يف �أي ��ة دول ��ة  -مبا يف ذل ��ك الدول التي مت ��ر يف مرحلة ما
بعد ال�ص ��راع  -يجب �أن يكون �شام ًال وقائم ًا على امل�شاركة
وممث�ل ً�ا لل�شعب ،حتى و�إن كنا نتفق على عدم وجود منوذج
واحد «للدميقراطية».

لقد تعلمنا بع�ض الدرو�س املهمة من التدخالت ال�سابقة،
وا�ستطعنا نتيجة لذلك حتقيق بع�ض التقدم يف �سيا�ساتنا
وا�سرتاتيجياتن ��ا .فعل ��ى �سبيل املث ��ال ،مل نعد ن�ساوي بني
االنتخابات والدميقراطية ،رغم كون االنتخابات عن�صر ًا
مهم ًا يف �إر�ساء الدميقراطية وبناء الدولة .وتعلمنا �أي�ض ًا
�أن االنتخابات ال�سريعة ميكن يف بع�ض الظروف �أن تعرقل
التط ��ور الدميقراطي على امل ��دى الطويل ،كم ��ا �شاهدنا
ب�أنف�سنا يف كمبودي ��ا والبو�سنة .ورغم �أن املجتمع الدويل
يعلق �آما ًال كبرية على �أن تن�ش�أ حكومة �شرعية �سريع ًا بعد
انته ��اء �أي �ص ��راع م�سل ��ح� ،إال �أن �إج ��راء االنتخابات فور
انتهاء ال�صراع يف �أية دولة ،قد يزيد من ا�ستقطابها ،من
خالل تثبيت اجلهات الراديكالية يف الهياكل ال�سيا�سية.

م ��ا زالت الدميقراطية من منظور عمليات حفظ ال�سالم
حماطة بالكث�ي�ر من التوتر واملع�ضالت التي مل حتل بعد،
والت ��ي �آمل �أن يت ��م التط ��رق �إلبها �أثناء اجتم ��اع املائدة
امل�ستدي ��رة ه ��ذا� .أق ��ول ه ��ذا و�أن ��ا �أدرك مت ��ام الإدراك
�أن املحافظ�ي�ن عل ��ى ال�س�ل�ام لي�س ��وا بال�ض ��رورة بن ��اة
الدميقراطي ��ة .فغالب� � ًا ما تك ��ون عمليات حف ��ظ ال�سالم
ُر�س ��ل �إىل ال ��دول
ه ��ي �أوىل البعث ��ات اخلارجي ��ة الت ��ي ت َ
اخلارجة من ال�ص ��راع ،وت�ستغرق مهمتها يف العادة فرتة

ونح ��ن ننف ��ذ الآن هذه الدرو� ��س .فق ��د مت حتديد موعد
االنتخاب ��ات يف كو�سوف ��و و�أفغان�ستان بعناي ��ة �أكرب ،وفق ًا
�إىل ال�سياق ال�سيا�سي الع ��ام .ونظر ًا للقلق املتزايد ب�ش�أن
�سرع ��ة �إج ��راء االنتخابات والرغبة يف احل ��د من الإدارة
الدولية ،ب ��د�أت تتنامى ظاه ��رة �إقامة �سلط ��ات انتقالية
لت� ��ؤدي مه ��ام احلك ��م� ،إىل �أن تن�ش� ��أ الظ ��روف املالئمة
ال�ستع ��ادة احلياة ال�سيا�سية بعد انتهاء ال�صراع ،مبا فيها
ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية.
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وكلما ازدادت مهمات حفظ ال�سالم طموح ًا ،وبد�أت ت�شمل
�سي ��ادة القان ��ون والإ�صالح ��ات امل�ؤ�س�سي ��ة  -وخا�ص ��ة يف
قطاعات ال�شرطة والأم ��ن والعدل ،التي ت�صب مبا�شرة يف
�صمي ��م عملية �إر�ساء الدميقراطي ��ة ال�سيا�سية مبجملها –
كلما ازدادت ق�صة ق ��وات حفظ ال�سالم تعقيد ًا .لذلك �أود
�أن �أط ��رح ثالث جمموعات من الأ�سئل ��ة على امل�شاركني يف
اجتماع املائدة امل�ستديرة هذا.
تعن ��ي ه ��ذه املهمات اجلدي ��دة حلف ��ظ ال�س�ل�ام يف الواقع
�أنن ��ا بحاجة �إىل تغيري الأنظم ��ة التي حتدد كيفية ممار�سة
ال�سلط ��ة يف املجتم ��ع .وله ��ذا تتعل ��ق املجموع ��ة الأوىل من
الأ�سئل ��ة باال�سرتاتيجي ��ة ال�شامل ��ة .كيف نحق ��ق امل�شاركة
وامللكي ��ة احلقيقي ��ة للق ��ادة املحلي�ي�ن ،يف ح�ي�ن �أن عملي ��ة
الإ�ص�ل�اح يف ح ��د ذاتها قد تهدد قاع ��دة �سلطتهم؟ ما هي
ا�سرتاتيجي ��ة الو�ساطة ال�سيا�سية التي ميك ��ن لنا �إتباعها؟
م ��ا ه ��ي احلواف ��ز وامل�ؤثرات الت ��ي ميكن للجه ��ات الفاعلة
اخلارجي ��ة ا�ستخدامه ��ا؟ �إن ال�سبب يف ط ��رح هذه الأ�سئلة
هو �شع ��وري ب�أننا ما زلن ��ا نبالغ يف الرتكي ��ز على اجلوانب
الفنية للم�ساعدة التي نقدمها لبناء الدولة والدميقراطية،
م ��ع ت�شتت الرتكيز على القطاعات املختلفة� .إن عملية بناء
ال�س�ل�ام يف الدول التي مت ��ر يف مرحلة ما بعد ال�صراع هي
عملي ��ة �سيا�سي ��ة يف جوهرها .حتى لو كان ��ت لدينا املعرفة
التقني ��ة الكامل ��ة بكيفي ��ة �إن�شاء جلن ��ة انتخابي ��ة م�ستقلة،
�أو كيفي ��ة �إعادة �صياغة الأط ��ر القانوني ��ة� ،أو ت�أهيل قوات
الأمن وتدريبها و�إر�شادها� ،أو تعزيز �آليات الرقابة املدنية،
ف� ��إن هذه العملي ��ة يف الغالب ل ��ن تنج ��ح دون ا�سرتاتيجية
�سيا�سي ��ة وا�ضحة .فه ��ل لدينا اليوم ،كمجتم ��ع دويل ،ر�ؤية
وا�سرتاتيجية م�شرتكة يف دول مثل �أفغان�ستان �أو الكونغو؟
وتتعل ��ق املجموع ��ة الثانية م ��ن الأ�سئل ��ة الت ��ي �أود طرحها
مب ��دى امتالكن ��ا للقاع ��دة املعرفي ��ة واخل�ب�رة والتجرب ��ة
ال�صحيح ��ة الت ��ي متكنن ��ا م ��ن تق ��دمي امل�ساع ��دة يف بناء
ال�س�ل�ام وبناء الدولة .نقر جميع� � ًا ب�أن الدميقراطية ميكن
�أن تتخذ �أ�ش ��كا ًال خمتلفة كما نقر بعدم وجود منوذج واحد
للدميقراطية .ومع ذلك ،يعتمد النهج الذي ا ُت ِبع حتى الآن
يف عملي ��ات الأمم املتح ��دة على طراز حدي ��ث لالنتخابات

والدميقراطي ��ة ي� ��ؤدي �إىل ت�أجي ��ج االنق�سام ��ات ،وق ��د ال
يك ��ون مواتي ًا للتعاون ال�سيا�س ��ي �أو للممار�سات الإ�صالحية
التي تق ��وم على العر�ض ا�ستن ��اد ًا �إىل التج ��ارب امل�ؤ�س�سية
اخلا�صة باجلهات املانحة ،وال تق ��وم على الواقع ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي للدولة التي متر يف مرحلة ما بعد
ال�ص ��راع .فهل لدينا املعرفة واخل�ب�رة والر�ؤية ال�سليمة يف
جمال بناء ال�سالم والدميقراطية من �أجل م�ساعدة الدول
الت ��ي تعاين من �ضعف �أو قل ��ة ال�سيطرة على �أرا�ضيها؟ هل
لدينا ما يكفي من املعرفة بامل�ؤ�س�سات التقليدية �أو العرفية،
والوظائ ��ف التي ت�ؤديها تل ��ك امل�ؤ�س�سات يف املجتمعات التي
نعم ��ل فيها على بن ��اء ال�سالم ف ��ور انتهاء ال�ص ��راع؟ لدي
�شعور قوي ب�أننا � -أي الأمم املتحدة – بل وجمتمع املانحني
ب�أ�س ��ره ،ال نبذل ما يكفي من اجلهد لدعم اخلربات الفنية
م ��ن دول اجلن ��وب ،وح�شده ��ا وا�ستغاللها يف بن ��اء الدولة
وال�س�ل�ام .فاملعرفة واخلربة ال�سيا�سي ��ة التي تفيد فع ًال يف
بناء الدميقراطية وال�سالم بعد انتهاء ال�صراع موجودة يف
هذه الدول ذاتها التي متر بعمليات معقدة من الإ�صالحات
الدميقراطي ��ة وبناء الدول ��ة� .إنني �أرح ��ب بالنهج املت َّبع يف
ور�شة العمل هذه ،وهو الرتكيز على مناطق وحاالت قطرية
خمتلفة ،و�آمل �أن ن�ستطي ��ع حت�سني اال�ستفادة من القاعدة
املعرفية الأكرث �صلة بالبيئات التي نعمل فيها.

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

تت�ص ��ل املجموع ��ة الثالث ��ة م ��ن الأ�سئل ��ة بالإط ��ار الزمني
لبن ��اء ال�سالم والدول ��ة ،وم�ستوى التوقع ��ات والطموحات،
وترتي ��ب الأن�شط ��ة بالت�سل�س ��ل وح�س ��ب الأولوي ��ة ،وتر�شيد
ا�ستخدام الأدوات اخلارجية ،مبا فيها �آليات التمويل .وقد
قطعن ��ا �شوط ًا طوي ًال حتى �أدركنا �أن بن ��اء ال�سالم والدولة
والدميقراطي ��ة بعد انته ��اء ال�صراع عملي ��ة ت�ستغرق وقت ًا.
و�أعتقد �أن الأمم املتحدة لديها ميزة ن�سبية على غريها من
املنظم ��ات املتعددة الأطراف� ،أو اجله ��ات املانحة الثنائية
يف ه ��ذه العملية طويلة الأمد ،وذل ��ك لأنها منظومة متتلك
�أدوات خمتلف ��ة للتدخ ��ل ح�س ��ب تط ��ور الو�ضع ،م ��ن �صنع
ال�س�ل�ام والو�ساط ��ة �إىل حفظ ال�سالم وللتع ��اون الإمنائي.
ولك ��ن عندم ��ا �أنظ ��ر �إىل الإط ��ار الزمني ال ��ذي ُيتوقع من
عملي ��ات بن ��اء ال�سالم والدول ��ة �أن حتقق خالل ��ه نتائج ،ال
ي�سعن ��ي �إال �أن �أت�ساءل عما اذا كان ��ت توقعاتنا وطموحاتنا
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واقعي ��ة� .إنني �أحب م�شاه ��دة الدراما الياباني ��ة التاريخية
عل ��ى �شا�شة التلف ��از ،وهي كث�ي�ر ًا ما تذكرين ب� ��أن اليابان
ا�ستغرق ��ت  22عام� � ًا لتعتم ��د �أول د�ست ��ور له ��ا يف تاريخها
احلدي ��ث  -وهو مل يكن حت ��ى د�ست ��ور ًا دميقراطي ًا باملعنى
الكام ��ل  -بع ��د «نه�ض ��ة ميج ��ي» وانتهاء احل ��رب الأهلية.
وعندما ننفذ هذه العملية بدعم من جهات خارجية ،يتعني
علينا حتدي ��د الأولويات وترتيب �أن�شط ��ة الدعم بالت�سل�سل
بحيث ن�سمح برتكيز املوارد واالهتمام ال�سيا�سي بالأولويات
يف �أي مرحل ��ة حم ��ددة .وهذا يعني عملي ًا �أنن ��ا – ب�صفتنا
جه ��ات نعم ��ل عل ��ى حف ��ظ �س�ل�ام – �سنب ��د�أ بالتعامل مع
الأولوي ��ات امللح ��ة املتعلقة ببناء الدميقراطي ��ة ال�شاملة يف
مرحل ��ة ما بعد ال�صراع مبا�شرة  ،ث ��م بعد ذلك ن�سلم هذه
اجلهود �إىل جهات خارجية �أخرى �أو �إىل احلكومة الوطنية.
ولك ��ن كيف نحدد هذه الأولويات؟ هل لدينا �أدوات التمويل
ال�صحيحة على مر الزمن بحيث ن�ضمن �أن ما بد�أناه �سيتم
ا�ستكماله؟ هذا بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن بع�ض جماالت الإ�صالح
امل�ؤ�س�س ��ي تع ��اين م ��ن نق� ��ص التموي ��ل ،فال�سائ ��د ه ��و �أن
االهتمام ال�سيا�سي للمانح�ي�ن ،وبالتايل التمويل ،ال ي�ستمر
بع ��د التمويل املخ�ص� ��ص حلفظ ال�سالم ،عل ��ى الرغم من
اعرتافن ��ا جميع ًا ب�أن هذه العملي ��ة هي عملية طويلة الأمد.
ف�إذا كانت �إحدى اجلهات املانحة قد خ�ص�صت  10ماليني
دوالر لدع ��م بلد م ��ا� ،ألي�س من الأف�ض ��ل تق�سيم املبلغ على
� 10سن ��وات ،بواقع ملي ��ون دوالر �سنوي ًا ،بد ًال من تقدمي 10
مالي�ي�ن دوالر يف ال�سنة الأوىل التي يكون فيها الأمر جذاب ًا
�سيا�سي ًا؟
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كانت هذه بع�ض الأ�سئلة التي قد تفيدنا.
على الرغم من ت�أكيدي على الطابع ال�سيا�سي لبناء ال�سالم
والدول ��ة� ،إال �أنن ��ي �أود يف خت ��ام كلمت ��ي �أن �أناق� ��ض نف�سي
بالق ��ول �أن التنمية ال�سيا�سية� ،أو بناء الدميقراطية ،لي�ست
ه ��ي الأخرى ح ًال �سحري ًا .فال ميك ��ن التغا�ضي عن عالقة
ه ��ذه العملي ��ة بالتنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية وحقوق
الإن�س ��ان والعدال ��ة .ويف الواقع ،لقد تعلمن ��ا يف الكثري من
املناطق التي نعمل فيها – وال �سيما تيمور ال�شرقية وليبرييا
وجمهوري ��ة الكونغ ��و الدميقراطي ��ة وهايت ��ي � -أن التنمي ��ة
ال�سيا�سي ��ة ،والإ�صالح ��ات الإدارية ،والتنمي ��ة االجتماعية
واالقت�صادي ��ة ،وق�ضايا حق ��وق الإن�سان جميعه ��ا مت�شابكة
وحتت ��اج �إىل �أن نتعامل معها ب�شكل متزامن .ف�أي ق�صور يف
التعامل مع �أحد هذه التحديات �سي�ؤثر حتم ًا على التحديات
الأخرى .و�آم ��ل �أن نخرج بدرو�س وتو�صيات مفيدة من مثل
ه ��ذه املناق�شات ،حتى ن�ستطيع �أن نعمل ب�شكل جماعي على
حت�س�ي�ن النهج الذي نتبعه يف هذا امل�سعى املهم نحو حتقيق
ال�سالم واال�ستقرار والتطور الدميقراطي.
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الملحق السابع :بيان الدكتور
ماسيمو توماسولي
المراقب الدائم للمؤسسة الدولية
للديمقراطية واالنتخابات لدى األمم
المتحدة
يت�أث ��ر النقا� ��ش ال ��دويل الدائ ��ر ح ��ول الرواب ��ط ب�ي�ن
الدميقراطية وبناء ال�سالم باملجموعة الوا�سعة من املناهج
التي يتبعها خمتلف �صناع ال�سيا�سات واخلرباء والتي ترمي
�إىل حتقي ��ق الأهداف املختلفة ،و�إن كان ��ت مت�شابكة ،لبناء
ال�سالم والدميقراطية والدولة.
وخ�ل�ال حقب ��ة الت�سعين ��ات املليئ ��ة باال�ضطراب ��ات ،مت ��ت
�صياغ ��ة برامج جدي ��دة لل�سيا�سات يف جم ��ال ال�صراعات
وبن ��اء الدميقراطي ��ة .وهن ��اك اتف ��اق وا�س ��ع الآن على �أن
الدميقراطي ��ة هي �أف�ضل و�سيلة ل�ل��إدارة ال�سلمية لل�صراع
االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي و�أنه ��ا ت�ش ��كل بذلك �أق ��وى �أ�سا�س
للتنمي ��ة ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة .ولكن نظ ��ر ًا لأن �إر�ساء
الدميقراطي ��ة يتطل ��ب تغي�ي�رات عميقة يف توزي ��ع ال�سلطة
ويف العالق ��ة ب�ي�ن املواط ��ن والدول ��ة ،ف� ��إن الدميقراطي ��ة
غالب� � ًا م ��ا تولد العنف قب ��ل �أن تتمكن م ��ن �إدارة ال�صراع.
ويف املجتمع ��ات اخلارج ��ة م ��ن ال�صراع ،قد ي� ��ؤدي �إعطاء
الأولوية لل�ضرورات امللحة مثل �إعادة بناء م�ؤ�س�سات الدولة
وتعزيز الأنظم ��ة الأمنية واملالية �إىل �إهمال �ضرورة تطوير
املمار�س ��ات الدميقراطية مبا يخ ��دم اال�ستقرار على املدى
الطويل.
ويف ال�سن ��وات الع�شرين الأخرية ،ح ��دث اختالف جوهري
م ��ع جميع ما �سب ��ق من ا�سرتاتيجي ��ات التعامل مع املراحل
االنتقالي ��ة بع ��د انته ��اء الأزمات ،وذلك ب�سب ��ب دمج بع�ض
عنا�صر بناء الدميقراطي ��ة يف بناء ال�سالم .ولذلك �أ�صبح
من املقب ��ول عاملي ًا �أن ت�شمل املراح ��ل االنتقالية بعد انتهاء
الأزمات ا�سرتاتيجية (�إعادة) بناء العمليات الدميقراطية

(خا�ص ��ة م ��ن خ�ل�ال االنتخاب ��ات) ،وكذل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات
الدميقراطي ��ة (الربملان ��ات ،وال�ضواب ��ط والتوازن ��ات،
واحلكوم ��ات املحلي ��ة� ،إلخ) واملج ��ال الدميقراط ��ي العام
(ع ��اد ًة من خالل تعزيز منظم ��ات املجتمع املدين وو�سائل
الإعالم).
ع�ل�اوة على ذلك ،فقد �ساهم ��ت عمليات التقييم والبحوث
املتعلقة بال�سيا�سات التي �أُجريت على التدخالت الإن�سانية
الدولي ��ة يف تدعيم جمموع ��ة من التوجه ��ات ال�سيا�سية يف
جمال من ��ع ن�شوب ال�ص ��راع باعتباره جم ��ا ًال رئي�سي ًا لعمل
اجله ��ات الفاعل ��ة الثنائية واملتع ��ددة الأط ��راف (منظمة
التعاون والتنمي ��ة يف امليدان االقت�صادي 2001؛ توما�سويل
 .)2003وتراوح ��ت الأن ��واع املهم ��ة لتحلي ��ل ال�سيا�س ��ات
خ�ل�ال هذه الفرتة ب�ي�ن العمليات التي ق َّيم ��ت دور اجلهات
الفاعل ��ة الدولي ��ة يف الأزم ��ات الإن�ساني ��ة (�إريك�س ��ون،
 ،)1997و»حاالت الط ��وارئ الإن�سانية املعق ��دة» (ماكراي
وزوي1994 ،؛ نافزيغ ��ر و�ستي ��وارت وفايري�ن�ن،)2000 ،
والعواق ��ب االقت�صادية واالجتماعية لل�صراع وت�أثريها على
التنمي ��ة والتخل ��ف ،وا�ستك�ش ��اف دور الالم�س ��اواة الأفقية
يف ال�صراع ��ات امل�سلحة (�ستي ��وارت وفيتزجريالد ،2001
�ستي ��وارت  .)2008وبع ��د �أن كان الرتكي ��ز يف ب ��ادئ الأمر
على الأبعاد االقت�صادية للح ��روب الأهلية (كولري و�آخرون
 )2003ودور الربام ��ج االقت�صادي ��ة للجه ��ات الفاعل ��ة
الداخلي ��ة والدولي ��ة (ب�ي�ردال ومال ��ون 2000؛ بالنتاي ��ن
و�شريم ��ان  ،)2003رك ��زت الدرا�س ��ات وبيان ��ات ال�سيا�سة
العام ��ة يف الآون ��ة الأخ�ي�رة عل ��ى �أهمية معاجل ��ة ال�صراع
واله�شا�ش ��ة يف بن ��اء الدول ��ة (منظمة التع ��اون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي  ،2008 ،2007و.2)2009

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

وم ��ن املنظ ��ور التقليدي لبن ��اء ال�سالم ،فق ��د مت الت�شكيك
يف ق ��درة الدميقراطية على حل ال�ص ��راع لأ�سباب عديدة،
م ��ن بينها غي ��اب الثقة بني �أ�صحاب امل�صلح ��ة ،وقوة ت�أثري
النخب ��ة الذين قد ي�ستمرون يف ت�أجيج االنق�سامات القومية

2ا نظر �أي�ض ًا النقا�ش حول تقرير التنمية يف العامل « :2011التغلب على ال�صراع واله�شا�شة» املقرر �صدوره قريب ًا عن البنك الدويل على الرابط الإلكرتوين
< ،>http://blogs.worldbank.org/conflict/world-development-report-2011مت االطالع عليه يف � 26آب�/أغ�سط�س .2010
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�أو الإثني ��ة �أو العرقي ��ة ،و�ضعف �أو تفت ��ت الدولة والأحزاب
ال�سيا�سي ��ة واملجتم ��ع امل ��دين .كما كان ��ت املناق�ش ��ات التي
دارت يف املنتدي ��ات ال�سيا�سي ��ة الدولي ��ة ح ��ول من ��ع ن�شوب
ال�ص ��راع وبن ��اء ال�س�ل�ام – والتي كانت يف بع� ��ض الأحيان
متحيزة ب�سبب املناف�سة بني الوكاالت الدولية ذات الواليات
املتداخل ��ة  -كث�ي�ر ًا ما يغيب عنه ��ا �أهمية ال ��دور الأ�سا�سي
ال ��ذي تلعب ��ه امل�ؤ�س�س ��ات والعمليات الدميقراطي ��ة يف بناء
ال�سالم امل�ستدام.
ويرتب ��ط الت�شكيك يف قدرة بناء الدميقراطية �أي�ض ًا بوجود
تناق�ض بني الأولوي ��ات ق�صرية الأمد وطويلة الأمد يف بناء
ال�س�ل�ام .م ��ن جهة ،قد تك ��ون احلاجة ق�ص�ي�رة الأمد �إىل
�إدراج مف�س ��دي عمليات ال�سالم املحت َملني �سبب ًا يف تقوي�ض
�شرعي ��ة العملي ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطي ��ة وا�ستدامة
عمليات ال�سالم على امل ��دى الطويل ،والتي ترتبط ارتباط ًا
حا�سم� � ًا بالق ��درة عل ��ى تعزي ��ز امل�صاحل ��ة م ��ن الناحي ��ة
االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سية .وم ��ن جهة �أخرى،
ق ��د ي�سه ��م التناف� ��س الدميقراط ��ي ،الذي يت ��م من خالل
ال ��دورات االنتخابية يف مرحلة ما بع ��د ال�صراع ،يف زيادة
ا�ستقط ��اب الفاعلني ال�سيا�سيني – الذي ��ن غالب ًا ما يكونوا
ه ��م �أنف�سه ��م يف مرحلة التحول من جماع ��ات م�سلحة �إىل
�أح ��زاب �سيا�سية  -يف البيئ ��ات اله�شة التي تعاين من حالة
«الال�سل ��م والالح ��رب» .ويف جمي ��ع الأح ��وال ،يعترب وجود
م�ؤ�س�س ��ات دولة فعالة يف كثري من الأحي ��ان �شرط ًا �أ�سا�سي ًا
لتوف�ي�ر ال�سلع العام ��ة الأ�سا�سية الالزم ��ة لتحقيق ال�سالم
والدميقراطية ،مثل الأمن والأماكن العامة.
و ُيعت�ب�ر م ��ا زعمه ب ��ول كولري ب� ��أن «الدميقراطي ��ة يف دول
«امللي ��ار الأخري» �أي الدول الأ�شد فق ��ر ًا يف العامل الدول مل
ت�ؤدي حت ��ى الآن �إال �إىل زيادة العنف ال�سيا�سي ولي�س احلد
من ��ه» ،مث ��ا ًال حديث ًا عل ��ى خم ��اوف ‹الواقعي ��ة ال�سيا�سية›
توجه جه ��ود املجتمع الدويل ،وت�ؤثر عل ��ى فعالية بناء
الت ��ي ِّ
الدميقراطي ��ة يف الدول اخلارجة من ال�صراع .فقد و�صف
كول�ي�ر امل�سار الذي ت�سلكه العديد م ��ن دول «املليار الأخري»
حالي� � ًا ،ب�أن ��ه «دميقراطية زائفة حتميه ��ا قد�سية ال�سيادة»
(كول�ي�ر �� � ،2009ص  ،)11معت�ب�ر ًا �أن ه ��ذه ال ��دول لي�ست
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«كب�ي�رة مب ��ا يكفي لتك ��ون دو ًال» ،لأنها «تفتق ��ر �إىل النطاق
ال�ل�ازم لإنتاج احلاجي ��ات العامة بكف ��اءة» (كولري ،2009
� ��ص  .)229ويقدم كولري حالة ا�ستفزازي ��ة لتوفري املجتمع
ال ��دويل بع� ��ض احلاجي ��ات العام ��ة – وعلى ر�أ�سه ��ا الأمن
وامل�ساءلة.
وعل ��ى الرغم من �أن ه ��ذا النهج قد يجد ما يربره يف بع�ض
احلاالت الق�صوى� ،إال �أنه م ��ن املهم الت�أكيد على �أن توفري
املجتمع الدويل للحاجات العامة يتناق�ض مع �أحد الدرو�س
الأ�سا�سي ��ة الت ��ي تعلمناه ��ا يف جم ��ال بن ��اء الدميقراطية
خ�ل�ال العقد الأخري – �أال وهو �ضرورة �أن ت�أتي احللول من
الداخل ،بعيد ًا عن الكالم الإن�شائي ب�ش�أن امللكية املحلية.
ويبق ��ى ال�س� ��ؤال امله ��م ه ��و :كي ��ف ميك ��ن ل�ل��أمم املتحدة
واجلهات اخلارجية الأخرى �أن ت�سهم يف جعل احللول تنبع
م ��ن الداخل؟ وفيما يلي بع�ض املقرتحات ب�ش�أن الإجراءات
الت ��ي ميك ��ن �أن يتخذها املجتم ��ع ال ��دويل ،وخا�صة الأمم
املتحدة:
 .1تعزي��ز املمار�س��ة الدميقراطي��ة ،ويف الوق��ت
نف�س��ه ،تعزيز فعالي��ة العملي��ات االنتخابية .لقد
ا�ستح ��وذت العالقة ب�ي�ن االنتخاب ��ات وال�ص ��راع ،لأ�سباب
طبيعي ��ة ومنطقية ،على قدر كبري من االهتم ��ام� .إال �أنه ال
ينبغي النظر �إىل اجلهود الرامية �إىل بناء الدميقراطية يف
البيئات اخلارجة من احلرب على �أنها تقت�صر على املجال
االنتخابي� ،أو على �أنها «ملحق» ميكن �إ�ضافته يف وقت غري
حم ��دد يف امل�ستقبل ،و�إمن ��ا يجب النظ ��ر �إىل هذه اجلهود
عل ��ى �أنها «عملية يتم تفعيلها على م�ستويات خمتلفة خالل
مرحل ��ة االنتعا�ش بعد انته ��اء احلرب» (امل�ؤ�س�س ��ة الدولية
للدميقراطي ��ة واالنتخاب ��ات�� � ،2006 ،ص  .)187وله ��ذا
م ��ن امله ��م �أن يعمل املجتمع ال ��دويل على تعزي ��ز املمار�سة
الدميقراطي ��ة من خالل مزيج من الرتتيب ��ات امل�ؤ�س�ساتية
الر�سمية وغري الر�سمية ل�صنع القرار اجلماعي ،وجمموعة
وا�سعة من العمليات التداولي ��ة ل�صنع القرار ،والتي تُدخل
القي ��م اجلوهري ��ة للدميقراطي ��ة  -مث ��ل الإدم ��اج وبن ��اء
التواف ��ق وامل�ساءل ��ة  -يف اجلهود الرامي ��ة �إىل بناء ال�سالم
وا�ستدامته.
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 .2جت ��اوز النم ��اذج االنتقالي ��ة الطولي ��ة .لق ��د مت تطبي ��ق
م�صطلح «االنتقال» على عمليتي �إر�ساء الدميقراطية وبناء
ال�س�ل�ام .وقد �ساد اجت ��اه يف هذين املجال�ي�ن يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،ي�ش ��كك يف ج ��دوى هذه النم ��اذج الطولي ��ة التي
ت�أث ��رت بها الكثري من عمليات حتليل ال�سيا�سات يف املا�ضي
(كاروث ��رز .)2002 ،وبعد �أكرث من عقدين من العمل بهذه
العمليات االنتقالية املختلفة (واملتزامنة �أحيان ًا)� ،أ�صبحنا
جميع� � ًا نعلم �أن الدول التي مت ��ر يف مرحلة ما بعد ال�صراع
تك ��ون غ�ي�ر م�ستق ��رة .فال توج ��د حل ��ول �سيا�سي ��ة ب�سيطة
و�سريعة ،وال بد من االهتمام بال�سياق .كما ال ميكن �إدخال
مناذج نظرية ب�صورة متتابعة دون اعتبار لل�سياق.
 .3الت�ص��دي للتحدي��ات الت��ي تواج��ه الدع��م
ال��دويل .تواج ��ه اجلهود الدولية لدع ��م الدميقراطية يف
البيئ ��ات املع َّر�ضة لل�صراع الكثري م ��ن التحديات .وترتبط
التحدي ��ات ذات الطاب ��ع «ال�سيا�س ��ي» مبح ��اوالت فر� ��ض
الدميقراطي ��ة م ��ن اخل ��ارج (ع ��اد ًة من خ�ل�ال الت�صميم
االنتخاب ��ي وامل�ؤ�س�س ��ي ،ويف بع� ��ض احل ��االت اخلالفية من
خ�ل�ال التدخل الع�سكري)� ،أو رف� ��ض قبول نتائج العمليات
الدميقراطي ��ة النابع ��ة م ��ن الداخ ��ل .وقد �أث ��رت حتديات
�أخ ��رى ،و�إن كان ال يغل ��ب عليه ��ا الطاب ��ع ال�سيا�س ��ي ،على
م�صداقي ��ة اجلهود الدولية لبن ��اء الدميقراطية وفعاليتها،
ومنه ��ا على �سبيل املثالِ ،ق َ�صر املدة الزمنية لهذه اجلهود،
وافتقاره ��ا �إىل االت�س ��اق والتن�سي ��ق ،وعدم كفاي ��ة املوارد
املخ�ص�صة لها ،وعدم فعالية عملية حتديد ال�سياق وترتيب
الأولويات� ،أو مزيج مما �سبق.
 .4االهتمام بالبعد اجلن�سوي �أو النوع االجتماعي
للدميقراطي��ة وبن��اء ال�س�لام .متث ��ل الفج ��وة ب�ي�ن
ال�سيا�س ��ات واملمار�س ��ات �شاغ ًال رئي�س ًا م ��ن �شواغل العمل
الدويل يف جمايل بن ��اء الدميقراطية وبناء ال�سالم .وخري
مث ��ال على ذلك ه ��و الفجوة ب�ي�ن ال�سيا�س ��ات واملمار�سات
فيم ��ا يخ�ص اجلن�سوية .وكما �أ�ش ��ارت املذكرة الأولية التي
�أُ ِع ��دت الجتماع املائ ��دة امل�ستديرة هذا ،ما ت ��زال امل�ساواة
ب�ي�ن اجلن�سني ت�شكل حتدي ًا �أمام الدميقراطيات امل�ستقرة،
لكنه ��ا متثل حتدي� � ًا �أك�ث�ر تعقي ��د ًا يف الدول الت ��ي ميزقها

ال�ص ��راع والتي مت ��ر يف مرحلة ما بعد ال�ص ��راع .ويف هذه
البيئ ��ات ،ترتبط التحديات الرئي�سة لل�سالم والأمن بالبعد
اجلن�س ��وي ومن ث ��م تتطلب مب ��ادرات تراعي ه ��ذا البعد.
وي�صادف ه ��ذا العام الذك ��رى ال�سنوية العا�ش ��رة ل�صدور
ق ��رار جمل�س الأم ��ن رق ��م ( 1325لع ��ام ( )2000جمل�س
الأم ��ن التابع للأمم املتحدة  )2000ب�ش� ��أن الدور القيادي
للم ��ر�أة يف �صنع ال�س�ل�ام ومنع ن�ش ��وب ال�صراعات .ونحن
نتطل ��ع �إىل مناق�شة االهتمام الذي حظيت به جتارب املر�أة
يف ح ��االت ال�ص ��راع يف العق ��د الأخري ،وكي ��ف �ساهمت يف
ت�شكيل الدميقراطية وال�سالم والربامج الأمنية.
 .5تطوي��ر امل�ش��اركة املتزاي��دة ل�ل�أمم املتحدة يف
بن��اء الدميقراطي��ة على اعتب��ار �أنها ت�ش��كل بعد ًا
مهم�� ًا ل��دورالأمم املتح��دة يف بن��اء ال�س�لام .هناك
حاجة �إىل �إجراء نقا�ش �صريح ومفتوح داخل الأمم املتحدة
ح ��ول كيفية االرتقاء بربنامج بن ��اء الدميقراطية وال�سالم
يف ح ��االت ال�ص ��راع .وينبغ ��ي �أن ت�شرتك يف ه ��ذا النقا�ش
جمي ��ع الأطراف العامل ��ة يف خمتلف جوانب بن ��اء ال�سالم
وبناء الدميقراطية يف ال ��دول اخلارجة من ال�صراع .ومن
�ش� ��أن ذلك �أن ي�سهم يف العملية الت ��ي انطلقت داخل الأمم
املتح ��دة يف �أيلول�/سبتمرب عام  ،2009عقب �إقرار املذكرة
التوجيهي ��ة للأم�ي�ن الع ��ام ب�ش� ��أن الدميقراطي ��ة (الأمني
الع ��ام للأمم املتح ��دة2009 ،ج) .وقد حددت هذه املذكرة
التوجيهية «�إطار عم ��ل الأمم املتحدة ب�ش�أن الدميقراطية،
ا�ستناد ًا �إىل املبادئ والقواعد واملعايري العاملية ،مع الت�أكيد
عل ��ى املحتوى املعي ��اري املتفق عليه دولي� � ًا ،واال�ستفادة من
الدرو�س امل�ستقاة م ��ن التجارب ال�سابقة ،وحتديد جماالت
الدع ��م الت ��ي تتمت ��ع فيه ��ا الأمم املتحدة مبزاي ��ا مقارنة».
عالوة عل ��ى ذلك ،ف�إن هذه املذك ��رة التوجيهية قد �ألزمت
«املنظم ��ة باتخاذ �إجراءات متما�سك ��ة ومت�سقة وتقوم على
املبادئ لدعم الدميقراطية».

الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

 .6اال�س��تفادة من التج��ارب .لقد �أكد ا�ستعرا�ض لدور
الأمم املتح ��دة يف تعزي ��ز الدميقراطي ��ة (نيوم ��ان وريت�ش
 ،)2004ا�ستن ��د �إىل خم�س حاالت درا�سية (�أُدرِجت اثنتني
منها ،هما تيم ��ور ال�شرقية و�أفغان�ستان ،على جدول �أعمال
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هذه املائدة امل�ستديرة) على �أهمية ثالثة عوامل ذات �صلة
وثيقة باجتماع املائدة امل�ستديرة هذا.
• العام ��ل الأول هو �إدارة الوق ��ت .ت�ضطر الأمم املتحدة
�إىل العم ��ل حت ��ت �ضغط ج ��داول زمنية عدي ��دة ،رغم
علمه ��ا ب�أن بن ��اء امل�ؤ�س�س ��ات والعملي ��ات الدميقراطية
والدميقراطي ��ة كنظام �سيا�سي يتطلب �إحداث تغيريات
عميق ��ة ع�ب�ر الأجي ��ال .وم ��ع ذل ��ك ،م ��ا ي ��زال حتديد
ا�سرتاتيجي ��ة متنا�سق ��ة للدخ ��ول واخل ��روج عن�ص ��ر ًا
�أ�سا�سي ًا يف النقا�ش اجلاري ب�ش�أن ال�سيا�سات.
• العامل الثاين هو �إجراء املقاي�ضة بني املفاهيم العاملية
لإدارة احلك ��م وواق ��ع ال�سيا�س ��ة املحلي ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات
ال�سيا�سي ��ة ،وب�ي�ن املب ��د�أ والرباغماتي ��ة ،وب�ي�ن الأم ��ن
وال�سيا�س ��ة ،وب�ي�ن عملي ��ات بن ��اء القدرات عل ��ى املدى
الطويل ونتائجها على املدى الق�صري.
• العام ��ل الثال ��ث ه ��و �إتق ��ان التقني ��ات .رغ ��م التقدم
امللح ��وظ الذي �شهدته الأمم املتح ��دة يف تنمية وتعزيز
جمموعة املهارات التقنية املرتبطة ببناء الدميقراطية،
�إال �أن التج ��ارب �أو�ضحت مدى ق�ص ��ور املناهج التقنية
لبن ��اء الدميقراطية ،وخا�صة �إذا مل تك ��ن هذه املناهج
م�ستن ��دة �إىل حتلي ��ل لل�سياق ال�سيا�س ��ي ،وكذلك �أهمية
اال�ستفادة من التجارب ،خا�صة فيما يتعلق بامل�شاورات
واملداوالت.
 .7معاجل��ة التحدي��ات الرئي�س��ة الت��ي تواجهه��ا
الأمم املتحدة يف القيام بدور �أكرث ن�شاط ًا يف جمال
بناء الدميقراطية وال�سالم ،وي�شمل ذلك ما يلي:
• معاجل ��ة تعدد االجتاهات .هناك حاج ��ة �إىل �إتباع نهج
�شام ��ل وكل ��ي لبن ��اء الدميقراطية  -يف جمي ��ع عمليات
الأمم املتح ��دة – وذلك من خالل تنفيذ ا�سرتاتيجيات
متكامل ��ة ،جتمع خمتل ��ف الأبع ��اد الأمني ��ة وال�سيا�سية
والإمنائي ��ة والإن�سانية واجلن�سوي ��ة التي تتناولها معظم
الأق�سام يف املنظومة.
• بناء القدرات الالزمة لتحليل ال�سياق .هناك حاجة �إىل
قدرات كبرية من �أجل فهم ال�سياقات املحلية ،والتعامل
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مع العنا�ص ��ر املعقدة لبناء الدميقراطي ��ة ،والنظر �إىل
�أبع ��د م ��ن املناهج التقنية الت ��ي تُت َبع لتلبي ��ة احتياجات
القطاعات واجلهات الفردية (مثل الهيئات االنتخابية،
واملجال� ��س الد�ستورية ،والهيئ ��ات الت�شريعية ،وال�سلطة
الق�ضائية ،والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة ،وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،وو�سائل الإعالم).

• معاجلة الت�ضارب بني االحتياجات واجلهود والتوقعات
الق�صرية الأجل والطويلة الأجل .هناك �ضرورة لتجنب

احللول ال�سريعة ،خا�ص ��ة يف الدول التي متر يف مرحلة
ال�ص ��راع .ف�صنع ال�سالم هو عملية ذات طبيعة عاجلة،
يف ح�ي�ن �أن بن ��اء الدميقراطية بطبيعت ��ه عملية طويلة
الأج ��ل .ولهذه امل�شكل ��ة �آثار واقعية للغاي ��ة على الأر�ض
بع ��د �أن �أ�صب ��ح �إن�ش ��اء امل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطي ��ة بند ًا
دائم ًا على ج ��داول �أعمال معظم عمليات بناء ال�سالم.
ومن الأمثل ��ة اجليدة على ذلك ،ا�ستخ ��دام عملية بناء
الد�سات�ي�ر والعملي ��ة االنتخابي ��ة يف ال ��دول التي متر يف
مرحل ��ة م ��ا بعد ال�ص ��راع ،كج ��زء ال يتجز�أ م ��ن النهج
اال�سرتاتيجي لإدارة ال�صراع.
• ت�صحي ��ح املفاهي ��م� .إن الدميقراطي ��ة لي�س ��ت �أجن ��دة
حتركها الدول ال�شمالي ��ة �أو الغربية .فهناك حاجة �إىل
�إتب ��اع مناهج متعددة الأطراف وغري ملزمة ،تقوم على
�أ�سا�س �أف�ضل املمار�سات والدرو�س امل�ستفادة والتجارب
املقارن ��ة ،و�إىل تعزي ��ز التع ��اون فيما ب�ي�ن دول اجلنوب
(مب ��ا يف ذلك العم ��ل مع املنظم ��ات الإقليمي ��ة) ،و�إىل
بناء الق ��درات املحلية ،وت�شجيع احلوار الالزم ملمار�سة
الدميقراطية.
 .8الرتكي��ز على العمليات بد ًال م��ن الأحداث .بد�أ
يظه ��ر داخل جمتمع بناء الدميقراطي ��ة نهج عملي لتقدمي
امل�ساع ��دة االنتخابية ،ويحظ ��ى هذا النه ��ج بالت�أييد �أي�ض ًا
داخ ��ل جمتم ��ع بن ��اء ال�سالم ،وذل ��ك ملكافح ��ة املمار�سات
ال�سائ ��دة الت ��ي حتركها الأح ��داث .ويالح ��ظ ب�شكل خا�ص
ظه ��ور النه ��ج العمل ��ي يف جم ��ال االنتخابات ،حي ��ث بد�أت
جهود املانحني متتد عرب ال ��دورة االنتخابية ب�أكملها ولي�س
احلدث االنتخابي مبفرده .و�أ�صبح هناك اليوم فهم �أف�ضل
مما م�ضى لفكرة �أن تعزيز قدرات الهيئات الوطنية لإدارة
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االنتخابات ،قد يكون �أك�ث�ر �أهمية من مراقبة االنتخابات.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،تعتمد م�صداقية االنتخابات على �أن�شطة
تب ��د�أ قبل يوم االنتخابات بفرتة طويلة ،وت�ستمر بعد �إغالق
�صنادي ��ق االقرتاع  -مثل اختيار النظ ��ام االنتخابي ،وبناء
م�ؤ�س�سات انتخابية ذات م�صداقية ،و�إدارة حاالت ال�صراع
املرتبط ��ة باالنتخابات ،و�ضم ��ان قبول نتائ ��ج االنتخابات،
وم ��ا �إىل ذل ��ك .وتق ��دم جمهوري ��ة الكونغ ��و الدميقراطية
و�أفغان�ست ��ان مثال�ي�ن حمبط�ي�ن عل ��ى ف�ش ��ل اال�ستثم ��ارات
ال�ضخم ��ة يف االنتخابات ،التي �أق ��ل ما ميكن �أن يقال عنها
– �أنه ��ا مل حتق ��ق التوقعات فيما يخ� ��ص حت�سني �أو�ضاع
حقوق الإن�سان والدميقراطية يف الدولتني.
وه ��ذا النه ��ج العمل ��ي لي� ��س مطلوب� � ًا يف جم ��ال امل�ساعدة
االنتخابية فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا يف جماالت �أخرى – ال �سيما
يف جمال و�ض ��ع الد�ساتري وم�ساعدة الأح ��زاب ال�سيا�سية.
ويجب �أن حت ��وز الد�ساتري -حتى تك ��ون جديرة باالحرتام
والتطبي ��ق– عل ��ى الإجم ��اع ال�شعبي ،وهو ه ��دف ال ميكن
حتقيق ��ه �إال يف حال ��ة �إقامة نقا�ش م�ستفي� ��ض بني �أ�صحاب
امل�صالح الوطنيني حول �أحكام الد�ساتري .وال�سبب يف ذلك
�أن الد�سات�ي�ر التي مت فر�ضها يف عجال ��ة على الذين ُيتوقع
منه ��م تنفيذها (حتى لو كان ذلك به ��دف نبيل ،وهو وقف
�ص ��راع داخلي) ،قد �أثبتت على امل ��دى الطويل� ،أنها �أدوات
غري فعال ��ة للحكم الدميقراطي .وم ��ن الأمثلة البليغة على
ذلك د�ستور البو�سنة والهر�سك الذي تولت و�ضعه جمموعة
منعزل ��ة ،وقدمته بعد ذلك يف �ش ��كل ملحق التفاقية دايتون
لل�سالم يف عام .1995

الرتابط ،ولكن من ال�صعب حتقيقها �ضمن جهود التكامل،
وه ��ي حم ��ور الرتكيز الرئي� ��س للجل�سة ال�ساد�س ��ة من هذه
املائدة امل�ستديرة.
وبالن�سب ��ة للمعه ��د ال ��دويل للدميقراطي ��ة وامل�ساع ��دة
االنتخابي ��ة ،نح ��ن ال نزال متم�سك�ي�ن بالتزامن ��ا بتعزيز
�شراكتن ��ا اال�سرتاتيجي ��ة م ��ع الأمم املتحدة ،وم ��ا يتبعها
م ��ن هيئ ��ات ووكاالت و�صناديق – وغريه ��ا من اجلهات
الفاعل ��ة الدولية – من �أجل زي ��ادة تو�ضيح الروابط بني
ال�سالم والدميقراطية والأمن ،وخلق م�ساحة للحوار بني
اخل�ب�راء من جميع ال ��وكاالت املعنية حت ��ى تكون جهودنا
�أكرث فعالية.
الديمقراطية والسالم
واألمن :دور األمم
المتحدة

وقد ي�ش ��كل مو�ضوع بناء الد�ساتري حلق ��ة و�صل حا�سمة يف
نقا� ��ش ال�سيا�سة العامة لأنه ي�صع ��ب جتاهل �أهمية احلكم
الد�ستوري� ،سواء يف توطيد ال�سالم �أو �إر�ساء الدميقراطية.
و�إذا كان ��ت النتائج تقول �إنه مل يعد هن ��اك جدوى للتعامل
مع ال�س�ل�ام والدميقراطية كق�ضيت�ي�ن منف�صلتني ،فينبغي
التباح ��ث ح ��ول نق ��اط التقائهم ��ا� ،س ��واء �أكان ذل ��ك من
حيث الأطر النظري ��ة ،كبناء الد�سات�ي�ر �أو مراعاة النخبة
واتفاق ��ات اقت�سام ال�سلطة .ويف هذا املجال ،كما هو احلال
يف جم ��االت �أخرى ،ق ��د يكون من ال�سه ��ل حتديد جماالت
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