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ملحة م�جزة عن امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ر�سالتنا 

يف عامل مل تعد الدميقراطية فيه اأمرًا مفروغا منه، تتمثل ر�ضالة املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية 

والنتخابات )International IDEA( يف دعم التحول الدميقراطي امل�ضتدام عن طريق توفري 

املعرفة املقارنة، وامل�ضاعدة يف الإ�ض�ح الدميقراطي، والتاأثري يف ال�ضيا�ضة وال�ضيا�ضات العامة. 

ونرك���ز يف تعاطينا لر�ضالتن���ا على قدرة املوؤ�ض�ضات الدميقراطية عل���ى حتقيق نظام �ضيا�ضي 

يت�ضم بامل�ضاركة العامة وعدم التمييز، ويف�ضي اإىل ت�ضكيل حكومات متثيلية تخ�ضع للم�ضاءلة 

وت�ضتجي���ب لحتياجات املواطنني وتطلعاتهم، وي�ضتن���د اإىل مبداأ �ضيادة القانون والت�ضاوي يف 

احلقوق. 

ونق�م بعملنا يف ثالثة جماالت:

توف���ري املعرف���ة واخل���رات املقارن���ة النابع���ة م���ن التج���ارب العملي���ة يف عملي���ات البناء  	•
الدميقراطي �ضمن �ضياقات وظروف خمتلفة حول العامل.

م�ضاع���دة اجله���ات ال�ضيا�ضي���ة الفاعل���ة يف اإ�ض�ح العملي���ات واملوؤ�ض�ض���ات الدميقراطية،  	•
وامل�ضاركة يف العمليات ال�ضيا�ضية كلما ُدعينا لذلك.

البناء الدميقراطي ع���ر توفري م�ضادر معرفتنا  ال�ضيا�ضي���ات العامة لعمليات  التاأث���ري يف  	•
املقارنة وتقدمي امل�ضاعدة اإىل اجلهات ال�ضيا�ضية الفاعلة.

ون�ستند يف عملنا اإىل مبداأين رئي�سني:  

التغيري الدميقراطي، حي���ث تتطلب طبيعة الدميقراطية تطوير ومواءمة  	نح���ن من دعاة  	•
نظم احلكم كي تلبي احتياجات املجتعات دائمة التغري.

	نح���ن م���ن اأن�ض���ار التغيري، حيث يتوجب على قوى التغي���ري اأن تنبع من �ضلب املجتمعات  	•
نف�ضها.

برناجمنا 

ل ميك���ن ا�ضت���رياد الدميقراطية اأو ت�ضديرها، ولك���ن ميكن تعزيزها. ومبا اأن���ه ميكن ملا يفعله 

الآخ���رون يف اأماك���ن اأخرى حول الع���امل اأن ي�ضكل م�ضدر اإلهام للفاعل���ني الدميقراطيني، تلعب 

املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية والنتخابات دورًا موؤثرًا يف دعم مبادراتهم من خ�ل: 

توفري املعرفة واخلرات املقارنة يف:

وال�ضتفتاءات النتخابات  	•
الد�ضتورية العمليات  	•
ال�ضيا�ضية الأحزاب  	•

للمراأة ال�ضيا�ضي  والتمكني  )اجلندر(،  الجتماعي  والنوع  الدميقراطية  	•
للدميقراطية الذاتي  التقييم  	•

والتنمية الدميقراطية  	•

التاأثري على  �سيا�سات بناء الدميقراطية: 

يعتر تب���ادل املعرفة واخلرات بني الفاعلني ال�ضيا�ضيني من الو�ضائل الأ�ضا�ضية لتعزيز عمليات 

بناء الدميقراطية، ونحن ندعم هذا التبادل عن طريق:

احلوار  	•
واملوؤمترات الدرا�ضية  احللقات  	•

القدرات وتطوير  بناء  	•

م�ساعدة اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة يف عمليات االإ�سالح على امل�ست�ى ال�طني: 

 مب���ا ان التغي���ري الدميقراطي يتحقق يف نهاي���ة املطاف بني املواطنني عل���ى ال�ضعيدين الوطني 

واملحل���ي، فاإنن���ا ندعم عملي���ات الإ�ض�ح الوطنية، بن���اًء على طلب من اجله���ات املعنية و�ضمن 

جمالت اخت�ضا�ضنا، يف الدول الواقعة يف:

ال�تينية  اأمريكا  	•
الأو�ضط  وال�ضرق  اأفريقيا  	•

الهادي  واملحيط  اآ�ضيا  	•

ال�ضعي نحو تطوير واإ�ضاعة مفاهيم معتمدة حول الق�ضايا الرئي�ضية

مب���ا اأن املوؤ�ض�ضات والعملي���ات الدميقراطية تعمل �ضمن �ضياقات �ضيا�ضي���ة وطنية ودولية، فاإننا 

نعمل على تطوير واعتماد مفاهيم تتعلق بكيفية تفاعل الدميقراطية مع كل من:

التنمية 	•
والأمن النزاع  	•

)اجلندر( الجتماعي  النوع  	•
والتعددية التنوع  	•

نهجنا 

تنمو الدميقراطية من داخل املجتمعات، وهي عملية ديناميكية دائمة التطور ل ت�ضل اإىل حالة 

م���ن الثب���ات الدائم اأب���دًا.  وينعك�س ه���ذا يف عملنا على دع���م جهود �ضركائنا م���ن اأجل حتقيق 

تق���دم م�ضتم���ر يف العملي���ات الدميقراطية، من خ����ل العمل معهم خطوة بخط���وة وفق منظور 

طويل الأمد.

نق���وم بتطوير اآليات التن�ضي���ق والتعاون مع الأطراف العاملة يف جم���ال دعم وم�ضاندة العمليات 

الدميقراطي���ة – مث���ل الكيان���ات ال�ضيا�ضي���ة الإقليمي���ة )كالحت���اد الأوروبي، ومنظم���ة الدول 

الأمريكي���ة، والحت���اد الأفريق���ًي(،  و�ضن���اع الق���رار، وال�ضيا�ضي���ني، والأح���زاب ال�ضيا�ضي���ة، 

وهيئ���ات اإدارة النتخاب���ات، ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين.  كم���ا نعمل عل���ى تاأ�ضي����س �ضراكات 

ا�ضرتاتيجي���ة مع موؤ�ض�ضات دولي���ة واإقليمية  متعددة اأو ثنائية الأط���راف، والتي ت�ضاند مبادرات 

التغيريالدميقراطي، بالإ�ضافة اإىل وكالت الأمم املتحدة املختلفة.

وب�ض���كل اأ�ضا�ض���ي، نحن ن�ضع اخل���رات واخليارات املختلف���ة على الطاول���ة دون فر�س احللول، 

التزام���ًا من���ا باملب���داأ القائ���ل  ب���اأن املواطن���ني وممثليه���م ه���م �ضن���اع الق���رار يف ظ���ل النظام 

الدميقراطي. 

املوؤ�ض�ض���ة الدولي���ة للدميقراطي���ة والإنتخاب���ات ه���ي منظم���ة دولي���ة حكومي���ة تعم���ل على دعم 

الدميقراطي���ة امل�ضتدامة حول العامل. وجمي���ع الدول الأع�ضاء يف املوؤ�ض�ضة هي دول دميقراطية، 

توفر للموؤ�ض�ضة الدعم ال�ضيا�ضي واملايل للقيام بعملها. 

والدول االأع�ساء هي: 

)اأ�ضباني���ا، واأ�ضرتالي���ا، واأملاني���ا، والأروغ���واى، وباربادو�س، والرتغ���ال، وبلجي���كا، وبوت�ضوانا، 

والب���ريو، وت�ضيلى، وجن���وب اأفريقيا، والدمنارك، وال�ضويد، و�ضوي�ض���را، وغانا، وفنلندا، والقرن 

الأخ�ض���ر )كاب فريدي(، وكندا، وكو�ضتاري���كا، وموري�ضيو�س، واملك�ضي���ك، وناميبيا، والرنويج، 

والهند وهولندا. وتتمتع اليابان ب�ضفة املراقب فى جمل�س املوؤ�ض�ض�ضة.
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ن�ضك���ر ب�ضكل خا�س ال�ضيذة نك� ت�ضريجي الأ�ضتاذة يف املمار�ضة والأمن الب�ضري وبناء ال�ض�م، كلية جوان نوك لدرا�ضات 

ال�ض�م يف جامعة �ضان دييغو، على دعمها تنفيذ هذه املبادرة.
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تقري���ر �ضادر عن الطاول���ة امل�ضتديرة الدولية ح���ول الدميقراطية وال�ض�م والأمن: دور الأمم املتح���دة،  بتن�ضيق م�ضرتك 

ب���ني كل من املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية والنتخابات، والرنامج الأمنائي ل�أمم املتحدة، واإدارة الأمم املتحدة لل�ضوؤون 

ال�ضيا�ضية، واإدارة الأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�ض�م. 

الديمقراطية والسالم واألمن:
دور األمم المتحدة

حترير: ما�سيم� ت�ما�س�يل
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املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية والنتخابات

  1
هنال���ك تط���ور �ضري���ع يف املعرفة وال�ضيا�ض���ات واملمار�ض���ات املتعلقة بامل�ضاع���دة الدميقراطية �ضمن �ضي���اق ما بعد 

ال�ضراع، ولذا يجب ال�ضتفادة من العر امل�ضتخل�ضة وتطبيقها بغية تعزيز الت�قح امل�ضتمر بني البحوث وال�ضيا�ضات 

واملمار�ضات.

  2
ت�ضكل الدميقراطية يف الدول املت�ضررة من ال�ضراعات حتديًا متعدد الأبعاد، ولهذا يتطلب تنفيذ برامج امل�ضاعدة 

الدميقراطية دعمًا اأمنيًا و�ضيا�ضيًا وتنمويًا وا�ضرتاتيجيًا م�ضتمرًا.

   3
تنب���ع الدميقراطي���ة من الداخ���ل، ول ت�ضتطيع اجلهات الفاعل���ة اخلارجية اإل اأن تدعمها. ونظ���رًا لطبيعة العملية 

الدميقراطي���ة طويلة الأجل واملعق���دة واملرتبطة ارتباًطا وثيًقا بال�ضياق، ينبغ���ي اأن ت�ضتند امل�ضاعدة الدميقراطية 

التي تقدمها الأمم املتحدة اإىل فهم عميق للواقع املحلي واإىل معرفة جيدة تقوم على املقاربة.

   4
يج���ب اأن تت�ضافر جهود منظومة الأمم املتحدة، واأن تعمل مع غريها من اأ�ضحاب امل�ضلحة الرئي�ضيني بغية تقدمي 

دعم فعال لعملية اإر�ضاء الدميقراطية. ويتطلب توفري هذا الدعم الفعال من الأمم املتحدة و�ضع نهج ا�ضرتاتيجي 

متكامل.

توصيات رئيسة



 الديمقراطية والسالم
واألمن: دور األمم 

المتحدة
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 ملخص تنفيذي

يف الأول والث���اين من �ضه���ر اآذار/مار�س 2010، نظ�َّمت كٌل 

من اإدارة الأمم املتحدة لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية )DPA(، واإدارة 

الأمم املتح���دة لعمليات حفظ ال�ض�م )DPKO(، وبرنامج 

الأمم املتح���دة الإمنائ���ي )UNDP(، واملوؤ�ض�ض���ة الدولي���ة 

 ،)International IDEA( والنتخاب���ات  للدميقراطي���ة 

مائدة م�ضتديرة يف نيوي���ورك ا�ضتمرت مدة يومني، هدفت 

اإىل الط�ع على دور الأمم املتحدة يف تعزيز الدميقراطية 

وال�ض����م والأمن. وتلقي هذه الوثيق���ة املوجزة ال�ضوء على 

ل اإليها امل�ضاركون يف  النتائج والتو�ضيات الرئي�ضة التي تو�ضَ

املائدة امل�ضتديرة.

وق���د جمعت “املائدة امل�ضتديرة الدولية حول الدميقراطية 

وال�ض�م والأمن: دور الأمم املتحد” اأكرث من 80 �ضخ�ضية 

من �ضناع ال�ضيا�ض���ات واخلراء والأكادمييني يف نيويورك، 

ل�ط�ع على عمل الأمم املتحدة عند نقطة التقاطع الهامة 

الت���ي ترب���ط ب���ني امل�ضاع���دة الدميقراطية و�ضن���ع ال�ض�م 

 DPA( واإح�له واحلف���اظ عليه. وا�ضرتكت اجلهات الأربع

و DPKO و UNDP و International IDEA( يف و�ض���ع 

ج���دول اأعم���ال اللقاء. ومتح���ورت املائ���دة امل�ضتديرة حول 

موا�ضي���ع مّت معاجلتها يف �ضت جل�ض���ات، تناولت التحديات 

املو�ضوعي���ة والإجرائي���ة يف بناء الدميقراطي���ة يف املناطق 

الت���ي تعانى م���ن ال�ضراع و�ضم���ن �ضياق ما بع���د ال�ضراع. 

و�ضملت املوا�ضيع ما يلي:

نظرة عامة على �ضيا�ضات الأمم املتحدة وممار�ضاتها.  .1

مراعاة النخبة والقدرات القيادية.  .2

حتديد الأولويات وت�ضل�ضلها.  .3

اإر�ض���اء الدميقراطي���ة وتعزي���ز احلك���م املحل���ي وبن���اء   .4

ال�ض�م. 

ا�ضتجابة املوؤ�ض�ضات.  .5

تعزيز التن�ضيق والتخطيط ال�ضامل والنهج املتكامل.  .6

وقدم���ت درا�ضات خا�ضة �ضملت كل م���ن اأفغان�ضتان ونيبال 

وتيم���ور ال�ضرقية وهايتي وغ���رب اأفريقيا، اإ�ضافة اإىل ورقة 

عدت خ�ضي�ض���ًا للمائدة امل�ضتدي���رة للم�ضاعدة يف 
ُ
نقا����س اأ

تركيز النقا�س.

للمائ���دة  اخلتامي���ة  اجلل�ض���ة  يف  امل�ضارك���ون  ح���دد  وق���د 

امل�ضتدي���رة النتائ���ج والتو�ضي���ات الرئي�ضة ل����أمم املتحدة 

واملرتبط���ة بكيفي���ة مواجه���ة التح���دي امل���زدوج املتمثل يف 

حتقي���ق �ض����م م�ضت���دام وبن���اء الدميقراطي���ة واحلك���م 

الدميقراط���ي واملوؤ�ض�ضات احلكومية يف ال���دول التي تعاين 

من عدم ال�ضتقرار ل �ضيما يف مرحلة ما بعد ال�ضراع. 

توصيات رئيسة 
اأ�ضف���ر النقا����س املثمر واملتع���دد اجلوانب ال���ذي دار خ�ل 

املائدة امل�ضتديرة الت���ي ُعقدت يف �ضهر اآذار/مار�س 2010 

ح���ول دور الأمم املتحدة يف تعزي���ز الدميقراطية وال�ض�م 

والأمن عن اأربع تو�ضيات رئي�ضة هي:

هنال���ك تطور �ضريع يف املعرفة وال�ضيا�ضات واملمار�ضات   .1

املتعلق���ة بامل�ضاع���دة الدميقراطية �ضم���ن �ضياق ما بعد 

ال�ض���راع، ولذا يجب ال�ضتفادة م���ن العر امل�ضتخل�ضة 

وتنفيذه���ا بغي���ة تعزيز الت�ق���ح امل�ضتمر ب���ني البحوث 

وال�ضيا�ضات واملمار�ضات.

ت�ضكل الدميقراطية يف الدول املت�ضررة من ال�ضراعات   .2

حتدي���ًا متع���دد الأبع���اد، وله���ذا يتطل���ب تنفي���ذ برامج 

امل�ضاع���دة الدميقراطية دعمًا اأمني���ًا و�ضيا�ضيًا وتنمويًا 

وا�ضرتاتيجيًا م�ضتمرًا.

تنب���ع الدميقراطية  من الداخ���ل، ول ت�ضتطيع اجلهات   .3

الفاعلة اخلارجية اإل اأن تدعمها. ونظرًا لطبيعة العملية 

الدميقراطية املعق���دة وطويلة الأجل واملرتبطة ارتباًطا 

وثيًقا بال�ضياق، ينبغي اأن ت�ضتند امل�ضاعدة الدميقراطية 

التي تقدمها الأمم املتحدة اإىل فهم عميق للواقع املحلي 

واإىل معرفة جيدة تقوم على املقاربة.

يج���ب اأن تت�ضافر جه���ود منظوم���ة الأمم املتحدة، واأن   .4

تعمل م���ع غريها من اأ�ضحاب امل�ضلحة الرئي�ضني، بغية 

تقدمي دعم فع���ال لعملية اإر�ضاء الدميقراطية. ويتطلب 

توف���ري هذا الدعم الفعال م���ن الأمم املتحدة و�ضع نهج 

اإ�ضرتاتيجي متكامل.

وفيما يلي موجز للنتائ���ج والتو�ضيات األكرث حتديًدا. وهي 

مق�ضمة اإىل ث�ث جمموعات:
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الأمم  تقدمها  الت���ي  الدميقراطية  امل�ضاعدة  م�ضم���ون  	•
املتحدة �ضمن �ضياق ال�ضراع. 

ال�ضياق.  هذا  �ضمن  املتحدة  الأمم  عمل  طريقة  	•
الأث���ار الناجت���ة الت���ي مت����س ال�ضيا�ض���ات واملمار�ضات  	•

والبحوث. 

مضمون المساعدة 
الديمقراطية التي تقدمها األمم 

المتحدة ضمن سياق الصراع 
ت�ض���ارك الأمم املتحدة ب�ض���ورة فعلية يف عدد من املجالت 

الهام���ة اكت�ضب���ت منه���ا خ���رة كب���رية، منه���ا الو�ضاط���ة 

ال�ضيا�ضية، والنتخابات، والإ�ض����ح ال�ضيا�ضي واملوؤ�ض�ضي، 

واإ�ض�ح الإدارة العامة، والأ�ض�س الجتماعية والقت�ضادية 

للدميقراطي���ة. ومع ذلك، ما ي���زال تر�ضيخ وتوطيد املعرفة 

املكت�ضبة من هذه املج���الت على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي حمدود 

للغاية يف الوقت الراهن.

ومن التو�ضيات املحددة التي انبثقت عن املائدة امل�ضتديرة 

واملرتبط���ة مب�ضمون امل�ضاعدة الدميقراطي���ة التي تقدمها 

الأمم املتحدة �ضمن �ضياق ال�ضراع ما يلي:

املتح����دة  الأمم  م����ن منظوم����ة  املكت�ضب����ة  املعرف����ة  دم����ج  	•
عام����ة �ضم����ن ما ميكن تنفي����ذه بنجاح وحت����ت اأية ظروف 

ولأي����ة اأ�ضب����اب، اإ�ضاف����ة اإىل �ضياغة مب����ادرات اجتماعية 

ل����ة ل�ضرتاتيجي����ات »مراع����اة النخب����ة«  واقت�ضادي����ة مكمِّ

ل�ضمان التاأييد ال�ضعبي ل�تفاقيات ال�ضيا�ضية بني النخب.

و�ض���ع خي���ارات ل�إ�ض����ح املوؤ�ض�ض���ي وتوفريه���ا على  	•
الت���ي  الرتاكمي���ة  واخل���رات  املع���ارف  ث���روة  اأ�ضا����س 

اكت�ضبته���ا الأمم املتحدة وجه���ات اأخرى تعمل على بناء 

الدميقراطي���ة. وقد يفي���د اإجراء حتلي���ل مقارن ي�ضف 

خمتلف اخلي���ارات املتوفرة لتطوير هيكلي���ة املوؤ�ض�ضات 

وي�ضتن���د  اإىل مناذج م�ضتوحاة من جمي���ع املناطق، مبا 

يف ذلك املناطق الواقعة يف الق�ضم اجلنوبي من العامل، 

اجله���ات الفاعل���ة املحلي���ة امللتزمة بعملي���ات الإ�ض�ح 

ويزيد من فاعليتها.

ب���ني خمتل���ف برام���ج الأمم املتح���دة لدع���م  الرب���ط  	•
الدميقراطي���ة وال�ض����م والأم���ن، م���ن خ����ل ت�ضهيل 

عمليات التحليل ال�ضيا�ضي الدقيق، وبناء ال�ضيناريوهات 

املختلفة، وو�ضع خطط للطوارئ.

طريقة عمل األمم المتحدة 
ضمن سياق الصراع 

يعتم���د النهج الذي تتبعه الأمم املتحدة يف تقدمي امل�ضاعدة 

الدميقراطي���ة اعتم���ادًا كب���ريًا عل���ى �ض�حي���ات وقدرات 

وم���وارد املوؤ�ض�ض���ات ولي�س عل���ى تقييم واقع���ي لحتياجات 

املوؤ�ض�ض���ات. وغالب���ًا  ل ترتب���ط توجهات ال�ضيا�ض���ة العامة 

باملبادئ التوجيهية الت�ضغيلية �ضواء على م�ضتوى مقر الأمم 

املتحدة والتحديات اليومية على اأر�س الواقع.

وم���ن ب���ني التو�ضي���ات املح���ددة الت���ي انبثقت ع���ن املائدة 

امل�ضتدي���رة واملرتبط���ة بطريقة عم���ل الأمم املتحدة �ضمن 

�ضياق ال�ضراع ما يلي:

والتاأكد  املتح���دة،  الأمم  ب���ني هيئات  الروابط  تعزي���ز  	•
يف الوق���ت نف�ض���ه م���ن اأن الأمم املتحدة تعم���ل ب�ضورة 

اأك���رث فاعلية م���ع املوؤ�ض�ضات الأخ���رى العاملة يف جمال 

امل�ضاعدة الدميقراطية �ضمن �ضياق ما بعد ال�ضراع.

اتباع ا�ضرتاتيجية مّوحدة لأجهزة الأمم املتحدة تعنى  	•
ببناء ال�ض�م وبناء الدولة وبن���اء الدميقراطية، وتقوم 

على اأ�ضا����س حتليل �ضيا�ض���ي م�ضرتك لل���دول اخلارجة 

م���ن ال�ضراع. وبغية دعم و�ضع مثل هذه ال�ضرتاتيجية، 

ل ب���د من تزامن العمليات والأدوات امل�ضرتكة مثل اإطار 

/)UNDAF( عمل الأمم املتح���دة للم�ضاعدة الإمنائية

التخطي���ط  وعملي���ة  امل�ض���رتك،  القط���ري  التقيي���م 

املتكام���ل للبعثات )IMPP(، واإط���ار عمل الأمم املتحدة 

.)ISF( ال�ضرتاتيجي املتكامل

و�ضع هيكلية حوافز �ضمن منظومة الأمم املتحدة من  	•
اأج���ل ت�ضهيل التع���اون بني �ضيا�ض���ات املق���رات واآلياتها 

وعملي���ات املكات���ب القطري���ة م���ن جه���ة، وب���ني جهات 

الأمم املتح���دة املختلفة التي تعم���ل يف جمال امل�ضاعدة 

الدميقراطي���ة من جهة اأخرى. ومن التدابري املفيدة يف 
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هذا ال�ضدد اإجراء تدريب م�ضرتك بني الوكالت، ون�ضر 

املب���ادئ التوجيهي���ة للعمل بطريقة اأك���رث فعالية تهدف 

اإىل تعزيز اأطر التعاون داخل الأجهزة، وتنظيم حلقات 

للنقا����س وموائد م�ضتدي���رة على امل�ضت���وى الإقليمي من 

اأجل ت�ضهيل ت�قح وجه���ات النظرة ال�ضائدة يف امليدان 

واملقرات، اإ�ضافة اإىل �ضياغة جدول اأعمال م�ضرتك.

ل����أمم املتحدة يعنى  اإن�ض���اء من���ر الإلكرتوين موحد  	•
ب�ضوؤون الدميقراطية وال�ض����م والأمن، وي�ضمح بتبادل 

املعلوم���ات واملعرف���ة �ضم���ن منظوم���ة الأمم املتح���دة 

وجمتمع���ات املمار�ض���ة التابع���ة له���ا والت���ي تتعام���ل مع 

جمموعة من الق�ضايا املت�ضلة بال�ض�م والأمن واحلكم 

الدميقراطي.

اأجل ربط عمل الأمم املتحدة يف  ت�ضاف���ر اجلهود من  	•
جم���ال الدميقراطية بعملها يف جم���ايل ال�ض�م والأمن 

بانتظ���ام اأك���ر؛ ل���ذا يجب عل���ى اجله���ات امل�ضاركة يف 

رعاي���ة املائ���دة امل�ضتدي���رة اأن مت�ض���ي قدم���ًا يف اإعداد 

اإج���راءات ملمو�ض���ة بغي���ة تنفي���ذ ال�ضيا�ض���ات املت�ضلة 

بالدميقراطية وال�ض�م والأمن.

التطلع إلى المستقبل: 
اآلثارالناتجة التي تمس السياسات 

والممارسات والبحوث 
األقى امل�ضارك���ون يف املائدة امل�ضتديرة ال�ضوء على عدد من 

الق�ضاي���ا احلرجة الت���ي توؤثر على ال�ضيا�ض���ات واملمار�ضات 

والب���ح،ث، والت���ي ت�ضتح���ق املزيد م���ن الدرا�ض���ة واملتابعة. 

وتتلخ�س هذه الق�ضايا فيما يلي:

القضايا االستراتيجية على مستوى 
السياسات

لل�ضيا�ضات،  حمددة  وتوجيهات  اأ�ضا�ضي���ة  مبادئ  و�ضع  	•
ت�ضمل خمتلف املو�ضوع���ات التي تتناولها قرارات جلنة 

الأمم املتح���دة لل�ضيا�ض���ات ب�ض���اأن ق�ضاي���ا متنوعة مثل 

�ضي���ادة القانون واإ�ض����ح قطاع الأمن وبن���اء الد�ضتور، 

وذلك بهدف حتديد اأثرها على امل�ضاعدة الدميقراطية 

وبناء ال�ض�م وبناء الدولة.

املتح���دة  الأمم  ملنظوم���ة  املتنام���ي  الفه���م  انعكا����س  	•
للرواب���ط املعقدة ب���ني امل�ضاع���دة الدميقراطي���ة وبناء 

ال�ض����م يف بيان���ات ال�ضيا�ض���ة العام���ة الت���ي ت�ضدرها 

الأمم املتحدة، واملبادرات والفعاليات التي تقوم بها يف 

امل�ضتقبل.

ال�ضيا�ضي  اأك���رث فاعلية بني النقا����س  الرب���ط  ب�ضورة  	•
الع���ام ال���ذي يج���ري �ضم���ن  منظوم���ة الأمم املتح���دة 

وبني التطورات املتعلق���ة بال�ضيا�ضة العامة يف املنتديات 

الدولي���ة الرئي�ض���ة الأخ���رى، مب���ا يف ذل���ك املنظم���ات 

الإقليمية واجلهات املانحة الثنائية واملتعددة الأطراف، 

ح���ول ق�ضايا مث���ل اأولوي���ات التمويل واملب���ادئ ال�ضليمة 

لبناء الدميقراطية وبناء ال�ض�م وبناء الدولة يف الدول 

التي تعي�س اأو�ضاعا حرجة.  

قضايا المستوى التشغيلي

ال�ضيا�ضة  قرارات  الربط بني  م�ضكلة عدم  التغلب على  	•
العام���ة التي ُتتخ���ذ على م�ضتوى مق���رات الأمم املتحدة 

وب���ني تنفيذه���ا عل���ى امل�ضت���وى املي���داين، ع���ن طري���ق 

اإج���راء حتليل م�ض���رتك وو�ض���ع ا�ضرتاتيجي���ة موحدة، 

وذل���ك با�ضتخ���دام جمموعة م���ن الأدوات، منها عملية 

التخطيط املتكامل للبعثات )IMPP(، واإطار عمل الأمم 

.)ISF( املتحدة ال�ضرتاتيجي املتكامل

الدلة  اإىل  ت�ضتن���د  وا�ضح���ة  توجيهي���ة  مب���ادئ  و�ض���ع  	•
به���دف متكني اخلراء من دم���ج اأن�ضطة الأمم املتحدة 

املرتبطة بالدميقراطية م���ع اأن�ضطتها املتعلقة بال�ض�م 

والأم���ن بطريق���ة اأف�ض���ل، وذل���ك م���ن خ����ل اإ�ض���دار 

دليل للخراء يحت���وي على اإر�ضادات �ضامل���ة اأو »قائمة 

مرجعي���ة« للجوانب الرئي�ض���ة التي ينبغ���ي اأخذها بعني 

العتبار عند مواجهة حتديات مزدوجة تتمثل يف تاأمني 

ال�ض�م وال�ضتقرار وتعزيز الدميقراطية.

املتحدة  ب���الأمم  مراجع���ة هيكلي���ة احلواف���ز اخلا�ضة  	•
)املهم���ات والأط���ر الزمني���ة للعم���ل، وق�ضاي���ا امل���وارد 

الب�ضري���ة، وامل���وارد املالي���ة، والقي���ادة( بغي���ة معاجلة 
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العوائق العملية التي حتول دون ترجمة ال�ضرتاتيجيات 

املتكاملة اإىل اإجراءات فعالة.

القضايا المتعلقة بالبحث والتحليل 

العم���ل على ا�ضتمرار امل�ضاركة الفكرية ل�أمم املتحدة  	•
مبفاهي���م  تتعل���ق  و�ضيا�ضي���ة  اأكادميي���ة  مناق�ض���ات  يف 

الدميقراطي���ة وبن���اء ال�ض����م وبناء الدول���ة من خ�ل 

التحلي����ت التي جتريها، ف�ضً� ع���ن تلك التي يجريها 

�ضركاوؤها على م�ضتوى العامل، ول �ضيما املوؤ�ض�ضة الدولية 

للدميقراطية والنتخابات.

جل���ب وجهات نظر وخ���رات متنوعة من جميع اأنحاء  	•
العامل، ُبغي���ة تو�ضيع قائمة اخلي���ارات والبدائل املتاحة 

لل���دول التي متر يف مرحلة م���ا بعد ال�ضراع، والتي جتد 

�ضعوبة يف التعامل مع التحول الدميقراطي.

اأ�ضاليب املمار�ضة الدميقراطية التي ا�ضُتخدمت  جم���ع  	•
يف عم���ل الأمم املتح���دة واأعم���ال املوؤ�ض�ض���ات الأخ���رى 

العاملة �ضمن �ضياق ال�ضراع ون�ضرها ب�ضورة منهجية.

حتدي���د املج���الت التي حتتاج اإىل املزي���د من البحث  	•
واملعرف���ة م���ن اأج���ل مواجه���ة التحدي���ات امل�ضتجدة يف 

جم���ال بن���اء الدميقراطي���ة يف ال���دول املت�ض���ررة م���ن 

ال�ضراع.

جم���ال  يف  وتر�ضيخه���ا  املعرفي���ة  القاع���دة  تو�ضي���ع  	•
ال�ضيا�ض���ات واملمار�ض���ات التي تنتهجه���ا الأمم املتحدة 

و�ضركاوؤه���ا ب�ضاأن الروابط ب���ني الدميقراطية وال�ض�م 

والأمن. 
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مقدمة

يف الأول والث���اين من �ضه���ر اآذار/مار�س 2010، نظمت كل 

من اإدارة الأمم املتحدة لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية )DPA(، واإدارة 

الأمم املتح���دة لعمليات حفظ ال�ض�م )DPKO(، وبرنامج 

الدولي���ة  املوؤ�ض�ض���ة   ،)UNDP( الإمنائ���ي  املتح���دة  الأمم 

 ،)International IDEA( والنتخاب���ات  للدميقراطي���ة 

مائ���دة م�ضتدي���رة يف مدين���ة نيوي���ورك، حول عم���ل الأمم 

املتح���دة يف جمالت الدميقراطية وال�ض����م والأمن. وكان 

الغر�س م���ن تنظيم هذه “املائ���دة امل�ضتديرة الدولية حول 

الدميقراطية وال�ض�م والأمن: دور الأمم املتحدة” ت�ضجيع 

تب���ادل اخل���رات ووجهات النظ���ر فيما يتعل���ق بالنظريات 

وال�ضيا�ض���ات واملمار�ض���ات. وميك���ن الإط�ع عل���ى مذكرة 

الت�ضّور التي حتدد مفهوم هذا الجتماع يف امللحق الأول.

وق���د جمع���ت املائ���دة امل�ضتدي���رة الت���ي ُعق���دت يف �ضه���ر 

مار����س/اآذار 2010، ملناق�ض���ة دور الأمم املتحدة يف تعزيز 

الدميقراطي���ة وال�ض����م والأم���ن، اأك���رث م���ن 80 �ضخ�ضية 

م���ن �ضن���اع ال�ضيا�ض���ات واأ�ضح���اب اخل���رة والأكادمييني 

العامل���ني يف خمتلف اجلوان���ب املرتبطة بال�ض����م والأمن 

والدميقراطي���ة، به���دف ا�ضتعرا����س عم���ل الأمم املتح���دة 

عن���د التقاطع اله���ام الذي ترب���ط بني جم���الت امل�ضاعدة 

الدميقراطي���ة و�ضنع ال�ض�م واحلف���اظ عليه وبنائه. وكان 

ه���ذا اللق���اء هو الث���اين يف �ضل�ضل���ة من ث�ث���ة اجتماعات، 

ته���دف اإىل اإر�ض���اء ق�ضي���ة الدميقراطي���ة �ضم���ن الركائز 

الث����ث لعم���ل الأمم املتح���دة - وه���ي ال�ض����م والأم���ن، 

والتنمية، وحق���وق الإن�ضان. ومتحور الجتم���اع الأول الذي 

نظمت���ه اإدارة الأمم املتح���دة لل�ض���وؤون ال�ضيا�ضية، وبرنامج 

الأمم املتح���دة الإمنائي، واملوؤ�ض�ضة الدولي���ة للدميقراطية 

والنتخاب���ات يف �ضبتمر/اأيل���ول 2008، ح���ول ا�ضتك�ض���اف 

الع�ق���ة بني الدميقراطية والتنمية. وم���ن املتوقع اأن يركز 

الجتم���اع الثالث عل���ى الع�قة ب���ني الدميقراطية وحقوق 

الإن�ضان.

وُيلق���ي هذا التقرير املوجز ال�ضوء على النتائج والتو�ضيات 

الرئي�ض���ة التي انبثقت عن “املائدة امل�ضتديرة الدولية حول 

الدميقراطي���ة وال�ض�م والأم���ن: دور الأمم املتحدة«، التي 

انعق���دت يف �ضهر اآذار/مار����س 2010. وعلى �ضوء الطبيعة 

املرن���ة ملج���ال امل�ضاع���دة الدميقراطية، ينبغ���ي النظر اإىل 

الأف���كار والدرو�س التي يحتوي عليها هذا التقرير على اأنها 

جزء من عملية تعلم تراكمية ولي�ضت نتائج نهائية. وحقيقة 

الأم���ر اأن اإحدى النتائ���ج الرئي�ضة للمائ���دة امل�ضتديرة هي 

حتدي���د امل�ضائل الهامة والق�ضايا املعلَّقة التي تتطلب املزيد 

من الدرا�ضة واملتابعة.

تحليل السياق تحديد المشكلة 
التي سيتداولها اجتماع المائدة 

المستديرة
اأقيم���ت املائ���دة امل�ضتديرة الدولي���ة ح���ول “الدميقراطية 

وال�ض����م والأم���ن: دور الأمم املتح���دة” يف �ضه���ر اآذار/

مار����س 2010، ا�ضتكمال لعدد م���ن البيانات التي اأ�ضدرتها 

الأمم املتح���دة موؤخرًا والنقا����س ال�ضيا�ضي العام الدائر يف 

اأروقتها، ومن ذلك على وجه اخل�ضو�س ما يلي:

التوجيهي��ة لألم��ن الع��ام بش��أن الدميقراطي��ة  املذك���رة  	•
)الأم���ني الع���ام ل����أمم املتح���دة 2009ج( ال�ض���ادرة 

يف �ضه���ر اأيلول،�ضبتم���ر 2009، والتي ح���ددت الأ�ض�س 

املعياري���ة واملفاهي���م اخلا�ض���ة بعم���ل الأمم املتحدة يف 

“ج���اءت ه���ذه املائ���دة امل�ضتديرة يف وق���ت منا�ضب 
للغاي���ة، بع���د ع�ض���ر �ضن���وات م���ن �ض���دور ›تقري���ر 

الإبراهيمي “املف�ضلي”، الذي ا�ضتعر�س التحديات 

التي واجهت عملي���ات الأمم املتحدة حلفظ ال�ض�م 

يف العق���د الأول بع���د انته���اء احلرب الب���اردة؛ وبعد 

خم����س �ضنوات م���ن اإن�ضاء جلنة بن���اء ال�ض�م، التي 

يجري مراجعة اأعمالها هذا العام؛ وبعد �ضنة واحدة 

من ب���دء مب���ادرة ›الأفق اجلدي���د‹، الت���ي اأطلقتها 

الأمان���ة العام���ة، للبحث ع���ن اأبع���اد جديدة حلفظ 

ال�ض����م. وجلميع هذه اخلط���وات تاأث���ري مبا�ضر اأو 

غ���ري مبا�ضر على دور الأمم املتحدة يف بناء ال�ض�م 

والأمن والدميقراطية”.

�ضعادة ال�ضفري �ضيزار ماريا راغاليني املمثل الدائم لإيطاليا 

لدى الأمم املتحدة )البيان الكامل يف امللحق الثالث(
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جم���ال الدميقراطية، واملب���ادئ التوجيهي���ة للم�ضاعدة 

الدميقراطية الفعالة

العامة  اجلمعي���ة  جتريه���ا  الت���ي  امل�ضتم���رة  املراجع���ة  	•
وجمل����س الأمن التابع���ني ل�أمم املتح���دة لأعمال جلنة 

بن���اء ال�ض����م، والت���ي يدخل يف نط���اق وليته���ا تعزيز 

الرتاب���ط والتن�ضي���ق ب���ني اجله���ات الفاعل���ة الرئي�ض���ة 

�ضم���ن �ضياق ما بعد ال�ضراع، وتنظيم الهتمام الدويل 

وامل���وارد الدولي���ة وتوجيههم���ا نحو ال���دول التي متر يف 

مرحلة ما بعد ال�ضراع؛

اللجن���ة اخلا�ض���ة املعنية  م���ا دار م���ن نقا����س داخ���ل  	•
الأم���ن  وجمل����س   ،)C-34( ال�ض����م  حف���ظ  بعملي���ات 

واجلمعي���ة العام���ة ل�أمم املتحدة، بع���د 10 �ضنوات من 

ل معلمًا بارزًا  �ض���دور “تقرير الإبراهيمي« - ال���ذي �ضكَّ

يف جمال اإ�ض�ح عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�ض�م 

)الفريق املعني بعملي���ات الأمم املتحدة حلفظ ال�ض�م 

2000( - ح���ول م�ضروع الأفق اجلديد )الأمم املتحدة، 

اإدارة عملي���ات حف���ظ ال�ض����م واإدارة الدع���م امليداين 

2009(، ال���ذي يرك���ز عل���ى التحديات اجلدي���دة التي 

تواج���ه بعثات حفظ ال�ض�م من ناحية و�ضع ال�ضيا�ضات 

واتخاذ القرارات والتخطيط، وت�ضكيل القوات ون�ضرها، 

واإدارة بعثات حفظ ال�ض����م، وا�ضرتاتيجيات اخلروج، 

وبن���اء ال�ض�م، اإ�ضاف���ة اإىل دور عمليات الأمم املتحدة 

حلف���ظ ال�ض����م يف دعم وتعزي���ز العملي���ات ال�ضيا�ضية 

ال�زمة لتحقيق �ض�م طويل الأمد

قرار  ل�ضدور  العا�ض���رة  ال�ضنوية  الذكرى  ق���رب موعد  	•
جمل�س الأم���ن 1325 )جمل�س الأمن عام 2000( ب�ضاأن 

امل���راأة وال�ض�م والأمن، وحتقي���ق  الأدوار املختلفة التي 

تلعبها املراأة يف حل ال�ضراع وبناء ال�ض�م.

وي���دور النقا����س ال�ضيا�ض���ي الع���ام املتعل���ق مبن���ع ن�ض���وب 

ال�ضراعات وبناء ال�ض�م يف املجتمع الدويل حول العمليات 

املتميزة، وان كانت مت�ضابكة، التي تهدف اإىل بناء ال�ض�م 

والدميقراطي���ة والدول���ة. و�ضم���ن ال�ضي���اق اله����س ملا بعد 

مرحل���ة ال�ضراع، ورغم اللغة اخلطابية عن امللكية املحلية، 

ل ي���زال التوافق مع الأولويات الوطنية واجتاهات املانحني، 

والعمليات الهادفة اإىل بناء ال�ض�م والدميقراطية والدولة 

ت�ضكل   - الأولوية  بالت�ضل�ضل وح�ضب  ترتيبها  – اإىل جانب 
حتديا للجه���ات الفاعلة الدولية واملحلي���ة. ومن امل�ضك�ت 

الأخ���رى، اأن���ه يف الوق���ت ال���ذي ل ت���زال فيه امل�ض���اواة بني 

اجلن�ضني متثل حتديًا للدميقراطيات امل�ضتقرة، فاإنها تكون 

اأك���رث تعقيدًا �ضم���ن �ضياق ال�ضراع اأو �ضم���ن �ضياق ما بعد 

ال�ضراع. وتك���ون التحديات الرئي�ضة لل�ض�م والأمن �ضمن 

�ضياق ما بع���د ال�ضراع مت�ضل���ة باأبعاد الن���وع الجتماعي، 

ولذا تتطلب مبادرات ت�ضتجيب اإىل النوع الجتماعي.

وقد اأدى التقدم امللحوظ يف خمتلف برامج ال�ضيا�ضات اإىل 

عم���ل ترتيبات تنظيمية جديدة داخل املوؤ�ض�ضات التي تقدم 

امل�ضاع���دة، وو�ض���ع اأط���ر ا�ضرتاتيجيه تتما�ضى م���ع اأي من 

الأهداف ال�ضاملة، و�ضق���ل الأطر التحليلية وما يرتبط بها 

من اأنظمة الإنذار املبكر واأطر/اأدوات ي�ضتخدمها اخلراء 

يف عمليات التقييم. وم���ن املوؤ�ضف اأن الأطر املختلفة غالبًا 

ما تفتقر اإىل الن�ضجام فيما بينها، وت�ضري اإىل فرتات زمنية 

خمتلفة )اأي املدى الق�ض���ري واملتو�ضط والطويل( وبالتايل 

ميك���ن اأن تزيد م���ن عدم ان�ضج���ام العمل ال���دويل. ومتيل 

هذه الأط���ر اأي�ضًا اإىل اإثقال كاه���ل املوؤ�ض�ضات ال�ضعيفة يف 

ف دائمًا على  ال���دول ال�ضريكة، رغم اأن امللكية املحلي���ة ُتعرَّ

اأنها عام���ل رئي�س لتحقي���ق ال�ض�م والتنمي���ة امل�ضتدامني، 

من خ����ل موؤ�ض�ضات وعملي���ات دميقراطي���ة فعالة وكاملة 

التمثي���ل ي�ضارك فيها الرجل واملراأة على حد �ضواء. اإ�ضافة 

اإىل ذلك، من املرج���ح اأن تقوم اجلهات املحلية امل�ضتقطبة 

�ضيا�ضيًا �ضمن �ضياق ما بعد ال�ضراع، طبًقا للو�ضع القائم، 

باإثق���ال كاه���ل اجله���ات الدولي���ة وهيئ���ات الأمم املتح���دة 

مبطالب متناق�ضة وغري مت�ضقة.

أهداف اجتماع المائدة المستديرة 
وهيكليته  

اتفق���ت كل م���ن اإدارة الأمم املتح���دة لل�ض���وؤون ال�ضيا�ضية، 

واإدارة الأمم املتح���دة لعملي���ات حف���ظ ال�ض����م، وبرنامج 

الأمم املتح���دة الإمنائي، واملوؤ�ض�ضة الدولي���ة للدميقراطية 

والنتخاب���ات عل���ى عق���د اجتماع مائ���دة م�ضتدي���رة يركز 

ب�ض���كل خا�س على خمتلف الطرق التي تتبعها هيئات الأمم 
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املتح���دة م���ن اأجل حتقي���ق املزيد م���ن الرتاب���ط والتكامل 

يف عمله���ا، يف جم���الت الدميقراطي���ة وال�ض����م والأمن. 

وا�ضرتك���ت املنظم���ات الراعي���ة يف و�ض���ع ج���دول اأعمال » 

املائ���دة امل�ضتدي���رة الدولية ح���ول الدميقراطي���ة وال�ض�م 

والأمن: دور الأمم املتحدة« ع���ر اإجراء م�ضاورات وا�ضعة. 

ومتحور جدول الأعمال حول خم�س حالت درا�ضية، �ضملت 

اأفغان�ضتان ونيبال وتيمور ال�ضرقية وهايتي وغرب اأفريقيا، 

وذل���ك بهدف ا�ضتخ�����س درو�ٍس اأ�ضمل ب�ض���اأن ال�ضيا�ضات 

واملمار�ض���ات التي ميك���ن اأن تدعم عم���ل الأمم املتحدة يف 

ن�ض���ر الدميقراطية يف ال���دول املت�ضررة م���ن ال�ضراعات. 

ويحتوي جدول الأعمال املف�ضل على موجز لهذه الدرا�ضات 

كما ورد يف امللحق الثاين.

وافتتح �ضعادة ال�ضفري �ضيزار ماريا راغاليني، املمثل الدائم 

لإيطالي���ا ل���دى الأمم املتح���دة، اجتماع املائ���دة امل�ضتديرة 

املنعق���د يف �ضهر اآذار/مار�س 2010 بكلمة ترحيب )امللحق 

الثال���ث(. ومتهيدًا ل�جتماع، قدم ممثلو املوؤ�ض�ضات الأربع 

امل�ضارك���ة يف ا�ضت�ضاف���ة اللقاء بيانات ر�ضمي���ة وملحة عامة 

ع���ن التحديات الراهنة التي تواج���ه الأمم املتحدة يف بناء 

الدميقراطي���ة، ل �ضيما يف الدول الت���ي تعي�س اأو�ضاعا غري 

م�ضتق���رة: ل���ني با�ضكو، وكي���ل الأمني الع���ام، اإدارة ال�ضوؤون 

ال�ضيا�ضي���ة )امللحق الرابع(؛ واأولف كيورفن، الأمني العام 

امل�ضاعد ومدي���ر مكتب ال�ضيا�ضات الإمنائية، برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي )امللحق اخلام�س(؛ واإيزومي ناكاميت�ضو، 

رئي�ضة �ضعبة ال�ضيا�ضات والتقييم والتدريب، اإدارة عمليات 

حف���ظ ال�ض�م )امللح���ق ال�ضاد�س(؛ وما�ضيم���و توما�ضويل، 

املراق���ب الدائم للمعه���د الدويل للدميقراطي���ة وامل�ضاعدة 

النتخابية لدى الأمم املتحدة )امللحق ال�ضابع(.

وقبل ب���دء اجلل�ضات ارئي�ض���ة لجتماع املائ���دة امل�ضتديرة، 

األق���ت اإليزابيث �ضبيهار )اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية( ال�ضوء 

عل���ى النتائج املرجوة من الجتماع، كم���ا اأ�ضارت اإىل ورقة 

النقا����س الت���ي اأعدته���ا ني���ك� ت�ضريج���ي بال�ض���رتاك مع 

ما�ضيم���و توما�ضويل قبل الجتم���اع. وت�ضمن الجتماع �ضت 

جل�ض���ات تنوع���ت مو�ضوعاتها ب���ني التحدي���ات املو�ضوعية 

والتحدي���ات الإجرائي���ة يف  بناء الدميقراطي���ة يف البيئات 

املت�ض���ررة من ال�ضراعات و�ضمن �ضي���اق ما بعد ال�ضراع. 

و�ضملت مو�ضوعات اجلل�ضات ال�ضت ما يلي:  

نظرة عامة على �ضيا�ضات الأمم املتحدة وممار�ضاتها  .1

مراعاة النخبة والقدرات القيادية.  .2

3.  حتديد الأولويات وت�ضل�ضلها.

اإر�ض���اء الدميقراطي���ة وتعزي���ز احلك���م املحل���ي وبن���اء   .4

ال�ض�م. 

ا�ضتجابة املوؤ�ض�ضات.  .5

تعزيز التن�ضيق والتخطيط ال�ضامل والنهج املتكامل.   .6

ورك���زت اجلل�ض���ة ال�ضابع���ة للمائ���دة امل�ضتدي���رة على و�ضع 

النتائ���ج والتو�ضي���ات الرئي�ضة ل����أمم املتح���دة واملرتبطة 

املتمث���ل يف حتقي���ق  امل���زدوج  التح���دي  بكيفي���ة مواجه���ة 

�ض�م م�ضت���دام وبن���اء دميقراطية واحلك���م الدميقراطي 

واملوؤ�ض�ض���ات احلكومي���ة يف ال���دول الت���ي تع���اين م���ن عدم 

ال�ضتقرار ل �ضيما �ضمن �ضياق ما بعد ال�ضراع التي حتاول 

اأثناءها هذه الدول من ا�ضتعادة عافيتها.

ويقدم هذا التقرير املوجز، اأه���م النتائج والتو�ضيات التي 

انبثق���ت عن “املائدة امل�ضتديرة الدولية حول الدميقراطية 

وال�ض�م والأمن: دور الأمم املتحدة” يف �ضهر اآذار/مار�س 

2010. ويتمح���ور التقري���ر حول اجلل�ضات ال�ضب���ع الرئي�ضة 

ل�جتماع، ويت�ضمن كذلك عددًا من امل�حق. 
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“رغ���م امل�ضان���دة اجلماهريية الهائل���ة التي حتظى بها 
الدميقراطي���ة والتعددية، اإل اأننا ما زلنا نواجه م�ضكلة 

التع�ضب ال�ضيا�ضي يف كل مكان تقريبًا، �ضواء يف الدول 

النامية اأو املتقدمة. ويتجلى هذا الأمر يف رف�س القادة 

ال�ضيا�ضي���ون اإعط���اء م�ضاحة ملن يعار�ضه���م، ويف عدم 

تقبل الأحزاب ال�ضيا�ضية ان�ضقاق بع�س الأع�ضاء عنها، 

ويتجل���ى ه���ذا ب�ض���ورة اأع���م يف رف�س وجه���ات النظر 

املغايرة.

   ولق���د كان اإح�ل ال�ض����م وال�ضتقرار يف الدول التي 

اأنته���ى فيه���ا ال�ضراع  اأح���د ال�ضواغ���ل الرئي�ضة ل�أمم 

املتح���دة على مدى ال�ضنوات الع�ضري���ن املا�ضية اأو نحو 

ذل���ك .... اإل اأن تعزي���ز الت�ضام���ح ال�ضيا�ض���ي واحلكم 

الر�ضيد يف تلك الدول يعد مهمة �ضاقة للغاية.”

لني با�ضكو، وكيل الأمني العام ل�أمم املتحدة لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية 

)البيان الكامل يف امللحق الرابع(

ا�ضتعر�ض���ت اجلل�ض���ة الأوىل من “املائ���دة امل�ضتديرة الدولية ح���ول الدميقراطية 

وال�ض����م والأم���ن: دور الأمم املتحدة” اجلوانب الرئي�ض���ة لعمل الأمم املتحدة يف 

جم���الت الدميقراطية وال�ض�م والأمن. وتعت���ر م�ضاركة الأمم املتحدة يف جمال 

امل�ضاع���دة الدميقراطي���ة اأم���رًا حديثًا ن�ضبي���ًا مقارنة مع عمله���ا يف جمال ال�ض�م 

والأمًن )انظر املربع 1(.

ويف العديد من الدول غري امل�ضتقرة واملت�ضررة من ال�ضراع، تواجه الأمم املتحدة 

اليوم حتدي���ًا مزدوجًا يتمثل يف دعم ال�ض�م والأمن وتعزيز التطور الدميقراطي. 

وقد فر�س هذا الو�ضع عملية اإعادة تفكري جادة من جانب منظومة الأمم املتحدة 

املتعددة، مبا فيها البنك الدويل.

ول ميل���ك البنك الدويل  �ض�حية اتخاذ قراراته عل���ى اأ�ض�س �ضيا�ضية، اأو التدخل 

يف ال�ض���وؤون ال�ضيا�ضي���ة للدول الأع�ضاء. ومع ذلك، ي�ض���ارك البنك حاليًا يف نقا�س 

وا�ض���ع حول احلكم الدميقراط���ي نظرًا لرتباطه باهتمامات���ه الأ�ضا�ضية، اإذ يركز 

البن���ك بالدرجة الأوىل على النتائج التنموية للحكم الر�ضيد األ وهي متكني �ضيادة 

القانون، وتنفيذ الإرادة ال�ضعبية، وتقدمي اخلدمات العامة بفعالية، واإدارة املوارد 

ب�ض���كل ع���ادل، وخلق بيئة �ضفاف���ة وحمددة، وحماي���ة الفقراء والأقلي���ات، والوفاء 

باللتزامات الدولية. وقد تنامى اإدراك البنك لأهمية اإطار بناء الدولة الذي يركز 

على �ضرعيتها كنهج مفيد لدع���م احلكم الدميقراطي. و�ضيتناول “تقرير التنمية 

يف الع���امل” ال���ذي �ضي�ض���در عن البن���ك الدويل يف الع���ام 2011 الأو�ض���اع اله�ضة 

وال�ضراع���ات، مع الرتكيز على الإ�ض�ح القت�ضادي والإداري، ومكافحة الف�ضاد، 

واإ�ض����ح قط���اع الأمن، واتخ���اذ اإج���راءات اأمنية �ض���د اخلارجني ع���ن القانون، 

والإ�ض�ح الد�ضتوري والنتخابي.

وت�ض���ري الدلئ���ل اإىل اأن التناف�س ال�ضيا�ضي �ضمن �ضياق م���ا بعد ال�ضراع ميكن اأن 

يوؤدي اإىل تفاقم العنف على املدى الق�ضري، يف حني اأن الإ�ض�حات الدميقراطية 

ت�ضتغرق وقت���ًا طويً�. ولهذا يرى البع�س اأن يركز املجتمع الدويل يف تعزيزه لبناء 

ال�ض�م على القواعد )كال�ضرعية والتمثيل وامل�ضاءلة(، والإجراءات )كالنتخابات 

النزيه���ة، واملال الع���ام، وا�ضتق�ل الق�ضاء، وال�ضيطرة املدني���ة على قوات الأمن( 

الت���ي ميكن اأن ت�ضهم يف اإح�ل الدميقراطي���ة على املدى الطويل. واأقر امل�ضاركون 

يف اجتم���اع املائ���دة امل�ضتدي���رة اأن التفاعل بني بن���اء ال�ض�م وبن���اء الدولة يتميز 

بالتعقي���د. فبناء الدولة عبارة عن عملية طويلة الأم���د تنطلق من الداخل، وغالبًا 

م���ا تكون م�ضحوبة بالعن���ف. وبالنظر اإىل جمموعة التحدي���ات التي تواجه الدول 

التي متر مبراحل النتقال اإىل بناء ال�ض�م وبناء الدولة وبناء الدميقراطية، اتفق 

امل�ضارك���ون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة على وجود دور هام للمجتمع الدويل يجب 

اأن يوؤديه خ�ل هذه املراحل النتقالية املتعددة.

سياسة األمم المتحدة وممارساتها 
في دعم الحكم الديمقراطي والسالم 

واألمن: نظرة عامة1



 الديمقراطية والسالم
واألمن: دور األمم 
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وق����د اأي����دت الأمم املتح����دة الدميقراطي����ة با�ضتم����رار كاأحد 

املكون����ات الأ�ضا�ضي����ة لعملها من����ذ اأن ن�ض����رت يف العام 1996 

اأجن����دة لإر�ض����اء الدميقراطي����ة )بطر�س غ����ايل 1996(. من 

ناحي����ة اأخرى، اأ�ضار امل�ضارك����ون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة 

ال����دول  اأن ا�ضتجاب����ة الأمم املتح����دة للدميقراطي����ة يف  اإىل 

املت�ض����ررة م����ن ال�ض����راع كان����ت ا�ضتجابة غ����ري مدرو�ضة يف 

اأغل����ب الأحيان. وت����زداد مهمة الأمم املتح����دة تعقيدًا ب�ضبب 

التحديات ال�ضعبة التي تواجه امل�ضاعدة الدميقراطية �ضمن 

�ضي����اق ما بع����د ال�ضراع، حيث يجب اأن تلت����زم الأمم املتحدة 

باحلي����اد الن�ضط يف �ضبيل حتقيق ال�ض�����م. وميكن اأن ت�ضهم 

عملية اإر�ضاء الدميقراطية يف مثل هذا ال�ضياق بتفاقم العنف 

وا�ضتي�ء ال�ضبكات الإجرامية على املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية.

وله����ذا، اتف����ق امل�ضارك����ون يف اجتماع املائ����دة امل�ضتديرة على 

اأن تكون املهمات املخولة ل�����أمم املتحدة اأكرث و�ضوحًا، وهي 

بحاج����ة اإىل املزي����د م����ن ا�ضرتاتيجي����ات الدخ����ول واخلروج، 

والأدوات والتموي����ل، لدعم التغيري الدميقراطي �ضمن �ضياق 

م����ا بعد ال�ضراع. ويجب عل����ى الأمم املتحدة اأي�ضًا العرتاف 

باأن الدميقراطي����ة عملية بطيئة قد تتعر�����س لنتكا�ضات بني 

احل����ني والآخ����ر، ول����ذا يج����ب اأن تك����ون �ضاملة وتلق����ى رعاية 

م�ضتم����رة. وم����ع ذل����ك، ي�ض����ارع املجتم����ع ال����دويل يف العديد 

م����ن ال����دول التي مت����ر يف مرحلة م����ا بعد ال�ض����راع يف اإعداد 

ا�ضرتاتيجي����ة للخ����روج، حت����ى واإن كان����ت الظ����روف امل�ئمة 

لتوطيد ال�ض�م، مبا يف ذلك التحول الدميقراطي، مل تتحقق 

بعد. ومن ال�ضروري ا�ضتمرار الدعم ال�ضيا�ضي واملايل لتعزيز 

الق����درات املحلية. ع�����وة على ذلك، هناك جم����الت معينة 

ميك����ن اأن يكون دعم الأمم املتحدة لها مبثابة ا�ضتثمار طويل 

الأم����د يف جمال الدميقراطية )مثل بن����اء الد�ضتور، والتعليم 

اللي����رايل، والرتبي����ة املدني����ة(. ونظ����رًا لأهمي����ة الإ�ض�����ح 

الد�ضتوري يف التطور الدميقراطي، فقد اقرتح امل�ضاركون يف 

اجتماع املائدة امل�ضتديرة اأن تقوم الأمم املتحدة باإن�ضاء ق�ضم 

لإعداد الد�ضتور يكون م�ضدرًا للم�ضاعدة الفنية. 

ب���ع اجله���ات املختلفة يف منظومة الأمم املتحدة طرق���ًا متنوعة لتقدمي امل�ضاعدة الدميقراطية. وقد جتلى هذا الأمر يف خمتلف املداخ�ت التي ُقدمت  تتَّ  1

خ����ل “املائ���دة امل�ضتدي���رة الدولية حول الدميقراطي���ة وال�ض�م والأمن: دور الأمم املتح���دة”. و�ضيتم الرتكيز يف هذا التقري���ر على جممل عمل الأمم 

املتح���دة يف جم���ال الدميقراطي���ة بغية تقدمي �ضورة اأف�ضل لرتباطه بعمل الأمم املتحدة يف جمال ال�ض�م والأم���ن. و�ضياأتي ذكر املجالت املختلفة لعمل 

الأمم املتحدة يف جمال الدميقراطية مبزيد من التف�ضيل �ضمن ورقة النقا�س التى اأِعّدت للمائدة امل�ضتديرة.

املرب���ع 1: م�شارك���ة الأمم املتح���دة يف دع���م احلك���م 

الدميقراطي وال�شالم والأمن 

اأثم���رت جمموعة متزايدة م���ن التجارب املقاَرنة يف 

جم���ال امل�ضاعدة الدميقراطية عن عدد من وجهات 

النظر اجلديدة:

اإذ  لي����س هن���اك من���وذج واح���د للدميقراطي���ة  	•
يج���ب اأن تنم���و الدميقراطي���ة ب�ض���ورة طبيعية 

واأن تعك����س الظ���روف املحلية. فالدع���م الدويل 

�ضروري لكنه غري كاٍف.

وينبغي  وتنموية،  �ضيا�ضي���ة  اأبعاد  للدميقراطي���ة  	•
اأن تك���ون هذه الأبع���اد متوازنة بعناي���ة، وت�ضتند 

بقوة اإىل حتليل دقيق للظروف القطرية.

والقت�ضادي���ة  الجتماعي���ة  الأ�ض����س  تت�ضم���ن  	•
للدميقراطي���ة ق�ضاي���ا مثل الإ�ض����ح الزراعي، 

وت�ض���كل  ال�ضرائ���ب.  م���ن  الإي���رادات  وتولي���د 

ال�ضرائ���ب اأداة مهم���ة لتعزي���ز �ضرعي���ة الدولة 

وم�ضاءلتها اأمام مواطنيها.

وبن���اء الدميقراطية هي  ال�ض����م  بن���اء  عملي���ة  	•
عملية �ضيا�ضية بالدرجة الأوىل. ومع ذلك، كثريًا 

ما يتعام���ل املجتمع الدويل مع الدميقراطية على 

اأنها جمال لتقدمي امل�ضاعدة الفنية.

ل ميكن ال�ضتغناء عن بناء القدرات يف عمليتي بناء  	•
ال�ض�����م والدميقراطي����ة، وكث����ريًا ما حت����ل امل�ضاعدة 

الدولية حمل القدرات املحلية بدًل من اأن تنميها.

من الأهمية مبكان اأن ت�ضرتعى املفاهيم املحلية  	•
للحكم الر�ضيد اهتمام املجتمع الدويل.

ثم���ة �ض���رورة لت�ضجي���ل ه���ذه التج���ارب ب�ض���كل 

منهج���ي. وله���ذا اق���رتح امل�ضارك���ون يف اجتماع 

املائ���دة امل�ضتديرة اأن تلع���ب الأمم املتحدة دورًا 

هام���ًا يف اإن�ض���اء قاعدة معرفي���ة قوية حول دعم 

الدميقراطية يف بيئات خمتلفة. 
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مت ا�ضتعرا����س مو�ض���وع مراع���اة النخب���ة والق���درات القيادية يف اجلل�ض���ة الثانية 

لجتم���اع املائ���دة امل�ضتدي���رة، اإذ اأظهر الجتم���اع اعرتافًا وا�ضع���ًا باأهمية مراعاة 

النخب���ة وتقا�ض���م ال�ضلط���ة، باعتبارهما مكون���ني اأ�ضا�ضي���ني لبناء ال�ض����م وبناء 

الدميقراطية، رغم اأنهما ي�ضببان يف كثري من احلالت م�ضاكل خطرية.

وقدمت احلالة الدرا�ضية لنيبال )اأنظر امللخ�س الوارد يف جدول الأعمال املف�ضل 

لجتماع املائدة امل�ضتديرة يف امللحق الثاين( مثاًل جيدًا يو�ضح اأن ال�ضتقطاب بني 

النخ���ب ال�ضيا�ضية ميكن اأن يخل���ق عوائق اأمام بناء ال�ض����م وبناء الدميقراطية. 

ورغ���م الإجنازات غري العادية الت���ي حققتها نيبال، اإل اأنها تواج���ه حاليًا اإمكانية 

النزلق مرة اأخرى اإىل العنف نتيجًة لل�ضراع ال�ضاري على ال�ضلطة بني الأحزاب 

الرئي�ض���ة الث�ث���ة يف الب����د. ويوؤدي ال�ض���راع الدائر ب���ني النخب���ة وال�ضتقطاب 

ال�ضيا�ضي يف نيبال اإىل تقوي�س جهود البحث عن الوفاق الوطني والوحدة الوطنية، 

اللذي���ن يجب اأن ي�ضك� الأ�ضا�س لعملية ال�ض����م والتحول الدميقراطي. ولكن من 

املتوقع اأن يتبدد تاأييد ال�ضعب للعملية ال�ضيا�ضية ما مل يتم معاجلة احتياجاتهم من 

الوظائف واخلدمات الأ�ضا�ضية. 

وراأى امل�ضارك���ون يف اجتم���اع املائ���دة امل�ضتدي���رة اأن املجتمع الدويل ق���د انزلق يف 

»لعب���ة النخب���ة« يف كامتاندو. واق���رتح امل�ضاركون، رغ���م اإدراكهم لأهمي���ة امللكية 

الوطني���ة للعملي���ة، عدة مبادئ توجيهي���ة للم�ضاركة الدولي���ة يف مثل هذه الظروف 

غري امل�ضتقرة:

موثوقة. معلومات  اإىل  ا�ضتنادًا  البلد  لواقع  وا�ضح  فهم  تكوين  	•
الطويل. املدى  على  والدميقراطية  والتنمية  ال�ض�م  دعم  	•

للجهود  املنطقي  والتق�ضيم  الفاعلة،  الرئي�ضة  الن�ضجام بني اجلهات  حتقي���ق  	•
املبذولة. 

الثانوي���ة مث���ل الطموح���ات وامل�ضال���ح ال�ضخ�ضي���ة  احل���د م���ن العتب���ارات  	•
واملوؤ�ض�ضاتية.

وق���د اعُتر التوتر الناجم عن التوازن بني مراع���اة النخبة وبني تلبية الحتياجات 

ق  ال�ضعبي���ة - ومنه���ا احلاجة اإىل امل�ضارك���ة ال�ضيا�ضية - حتدي���ًا ل نهاية له. وتطرَّ

امل�ضارك���ون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة اأي�ضًا اإىل غياب ال�ضرتاتيجيات اجلاهزة 

للتغل���ب عل���ى هذا التوت���ر. والنخبة لي�ضت وح���دة مرتا�ضة؛ فبع�س اأف���راد النخبة 

لديه���م رغبة جادة يف التغيري الدميقراطي. وقد يكون دعم النخبة �ضرورًيا خللق 

موؤ�ض�ضات تتيح للمواطن���ني امل�ضاركة والتعبري عن اآرائهم. ولذلك، يف الوقت الذي 

مين���ع فيه املجتمع الدويل الدعم عن الذين يهددون با�ضتخدام العنف، يجب عليه 

اأن يتبنى موقفًا اأخ�قيًا حياديًا. 

مراعاة النخبة 
والقدرات القيادية
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وعل���ى الرغم من �ضرورة مراعاة النخب���ة من اأجل حتقيق 

ال�ضتدامة على املدى البعيد، فقد �ضيقت حجة قوية مفادها 

اأن ذل���ك ل ميك���ن اأن يك���ون على ح�ضاب امللكي���ة املجتمعية 

لعمليتي ال�ض����م والتحول الدميقراط���ي. واحلقيقة اأنه مت 

التاأكي���د عل���ى اأن املجتمع ال���دويل قد يعي���ق الدميقراطية 

م���ن خ����ل تركي���زه ال�ضيق عل���ى مراع���اة النخب���ة وبناء 

الدول���ة دون الهتم���ام باملجتمع امل���دين، وو�ضائل الإع�م، 

والعنا�ض���ر الأ�ضا�ضي���ة الأخرى يف املجتم���ع. وهكذا، يتمثل 

اأحد التحديات الرئي�ضة التي تواجه الأمم املتحدة وغريها 

م���ن اجلهات الدولية يف كيفية �ضمان ال�ضتقرار عن طريق 

العم���ل عل���ى م�ضت���وى النخب���ة، ويف الوق���ت نف�ض���ه ت�ضجيع 

عمليات �ضيا�ضية ت�ضمل جميع الأطراف تقوم على امل�ضاركة 

وامل�ضاءل���ة يف املجتمع���ات التي تعاين م���ن النق�ضام �ضمن 

�ضي���اق ما بعد ال�ضراع. وق���د راأى البع�س اأنه حتى يف حالة 

تاأخري امل�ضاركة الدميقراطي���ة الكاملة �ضمن �ضياق ما بعد 

ال�ض���راع، قد ي�ض���كل اللتزام بتقا�ضم عوائ���د ال�ض�م على 

نطاق اأو�ض���ع ا�ضتثمارًا مهمًا يف التاأيي���د ال�ضعبي للرتتيبات 

ال�ضيا�ضي���ة القائمة بني النخبة. ويو�ض���ح املربع 2 احلوافز 

الرئي�ضة التي تدعم مراعاة النخبة.

وقد اأظهر النقا�س بع�س املتطلب���ات املتعار�ضة التي تواجه 

امل�ضاع���دة الدميقراطي���ة، واألق���ى ال�ض���وء عل���ى الدرو����س 

امل�ضتقاة من جتارب مراعاة النخبة. 

املربع 2: احلوافز الرئي�ضة الداعمة ملراعاة النخبة 

يعت���ر تعزي���ز احلك���م الدميقراط���ي م���ن الرامج 

التي ن�ض���اأت حديثًا. فقد اأ�ض���در الرنامج الإمنائي 

ل����أمم املتح���دة اأول وثيق���ة ح���ول اإدارة احلك���م يف 

الع���ام 1997، ومنذ ذلك احلني اأ�ضبح هناك اإدراك 

متزاي���د للحواف���ز الرئي�ض���ة الت���ي ميك���ن اأن تدعم 

مراعاة النخبة:

العام���ة ب�ضفتها جوهر احلكم  الإدارة  •	بن���اء 
الدميقراط���ي حي���ث يكون م���ن ال�ضع���ب ك�ضب 

ثقة اجلمه���ور دون تقدمي خدم���ات مدنية توؤدي 

وظيفتها كامً�.

واإعادة  تكثي���ف ال�ضتثم���ار يف برامج الإنعا����س  	•
وتق���دمي  التحتي���ة  البن���ى  واإن�ض���اء  الإعم���ار، 

اخلدمات العام���ة. وتك���ون الدميقراطيات اأكرث 

ق���درة على البق���اء حني تك���ون احلكومات قادرة 

على تق���دمي اخلدمات وحت�ضني احلي���اة اليومية 

ب�ضورة فعالة.

اإر�ض���اء الأمن والأمان لتنفيذ اتفاقيات ال�ض�م  	•
واإعادة بناء قوات الأمن والنظام العام.

تقوم  ثقافة  لبن���اء  وامل�ضاحلة  العدال���ة  تعزي���ز  	•
على الدميقراطية.

ت�ضجيع  م���ن خ����ل  القت�ض���ادي  النم���و  دع���م  	•
التجارة وال�ضتثمار وخلق فر�س العمل.

ل  الأجل  تعهدات طويلة  املانحة  تقدمي اجلهات  	•
تتجاهل دور احلكومة.

واأخريا، رغم اأن اجلهات املانحة والفاعلة اخلارجية 

ميك���ن اأن ت�ضاع���د يف تعزي���ز الدميقراطي���ة، اإل اأن 

ال�ضغط من اأجل حتقيق الدميقراطية ل بد اأن ياأتي 

م���ن الداخ���ل – ول ب���د اأن تكون الطبق���ة الو�ضطى، 

حتى واإن كانت �ضغرية، حمركًا مهمًا لهذا ال�ضغط.
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تحديد األولويات 
وتسلسلها

“بعدم���ا اأ�ضبحت مهم���ة حفظ ال�ض�م اأك���رث طموحًا، 
وبداأت ت�ضمل �ضيادة القان���ون والإ�ض�حات املوؤ�ض�ضية، 

خا�ض���ة يف قطاع���ات ال�ضرط���ة والأم���ن والع���دل الت���ي 

ت�ضب مبا�ض���رة يف جوهر عملية اإر�ض���اء الدميقراطية 

ال�ضيا�ضي���ة مبجملها، بداأت ق�ضة ق���وات حفظ ال�ض�م 

تزداد تعقيدًا... فهذه املهمات اجلديدة حلفظ ال�ض�م 

تعني يف احلقيقة اأننا ب�ضدد تغيري الأنظمة التي حتدد 

كيفية ممار�ضة ال�ضلطة يف املجتمع”.

اإيزوم���ي ناكاميت�ضو، رئي�ضة ق�ض���م ال�ضيا�ضات والتقييم 

والتدري���ب، اإدارة الأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�ض�م 

)البيان الكامل يف امللحق 6(

ا�ضتعر�ض���ت اجلل�ض���ة الثالث���ة للمائدة امل�ضتدي���رة حتدي���د الأولويات املتناف�ض���ة وترتيبها 

بالت�ضل�ض���ل يف الدول اخلارجة من ال�ضراع. ومن املعرتف به على نطاق وا�ضع اأن اأولويات 

تل���ك ال���دول غالبًا م���ا تتاأرجح ب���ني الأم���ن وال�ضتقرار، واحلك���م الدميقراط���ي، والنمو 

القت�ض���ادي، والعدال���ة وامل�ضاحلة الجتماعية، وغريها. ونتيج���ة لذلك، كثريًا ما تتبنى 

اجله���ات الفاعلة الدولية نهجًا ت�ضل�ضليًا - مع تف�ضي���ل الأمن والإغاثة الإن�ضانية، وحتقيق 

ال�ضتقرار والإنعا�س املبكر. وغالبًا ما ُينظر اإىل احلكم الدميقراطي على اأنه اأولوية ثانية 

يف الدول اخلارجة من ال�ضراع. ومع ذلك فهناك اتفاق متزايد على اأن حتديد الأولويات 

وت�ضل�ضلها يجب اأن يتم وفقًا اإىل �ضياق حمدد، بعد ا�ضتيفاء �ضرط حتقيق الأمن.

واتفق���ت الآراء على اأن غرب اأفريقيا، وهي منطق���ة �ضملتها حالت الدرا�ضة التي ناق�ضها 

امل�ضارك���ون يف اجتم���اع املائ���دة امل�ضتدي���رة )اأنظ���ر ملخ����س درا�ضات احلال���ة يف امللحق 

الث���اين(، تق���دم منوذج���ًا متنوع���ًا م���ن التج���ارب القطري���ة وال�ضتجاب���ات املختلفة من 

جان���ب اأجه���زة الأمم املتحدة يف جمال دعم بناء ال�ض�م وبن���اء الدميقراطية. كما اأ�ضار 

املتحدث���ون اإىل اأن الأمم املتحدة ق���د جتنبت اإتباع منوذج موحد يف غرب اأفريقيا، وتبنت 

جمموع���ة خمتلفة من ال�ضرتاتيجي���ات املتكاملة بغية دعم عمليات حم���ددة لكل دولة مت 

اختيارها، من خ�ل تعاون م�ضرتك مع اجلهات الفاعلة املحلية لتحديد الأولويات. ع�وة 

عل���ى ذلك، فقد حر�ضت الأمم املتحدة على مراعاة الأبعاد الإقليمية لعملية بناء ال�ض�م 

يف غرب اأفريقيا، فتبنَّت نهجًا من�ضقًا للتعامل مع امل�ضك�ت العابرة للحدود، مثل الإرهاب 

وتهري���ب املخدرات. ومع ذل���ك، راأى امل�ضاركون يف اجتماع املائ���دة امل�ضتديرة اأن احلاجة 

اإىل ا�ضرتاتيجي���ات اأك���رث فعالية لتعزيز الدميقراطية وبناء ال�ض����م ت�ضتند اإىل التجارب 

املكت�ضبة حتى الآن ما زالت قائمة.

ه امل�ضاركون يف الجتماع اإىل اأن���ه ُتعطى الأولوية غالبًا اإىل اإج���راء النتخابات �ضمن  ون���وَّ

�ضياق ما بعد ال�ضراع، من اأجل تنظيم عملية تقا�ضم ال�ضلطة بعد اتفاق ال�ض�م املبدئي. 

لك���ن ل حتق���ق النتخابات ال�ضتق���رار بال�ض���رورة، ل �ضيما عندما ل تواف���ق النخبة ذات 

النف���وذ على قواعد اللعبة، اأو عندما حُت���َرم جمموعات معينة من التمثيل يف النتخابات. 

وبالتايل هناك اعرتاف متزايد باأن ل�ضتمرار العمليات والدورات النتخابية اأهمية كرى 

يف حتقيق ال�ضتقرار وبناء الدميقراطية تفوق عملية اإجراء انتخابات واحدة.

م���ن ناحية اأخ���رى، ميكن اأن تكون النتخاب���ات م�ضدرًا لل�ضرعية، غ���ري اأن الدميقراطية 

يج���ب اأن تذهب اإىل اأبعد م���ن العملية النتخابية، اإذ ميكن احل�ض���ول على ال�ضرعية عن 

طري���ق حت�ضني الأداء القت�ض���ادي اأو الدفاع عن حقوق الأقليات. وله���ذا يرى البع�س اأن 

فه���م م�ضادر ال�ضرعية هو الأ�ضا�س الذي يقود اإىل فه���م املطالبة املحلية بالدميقراطية. 

وراأى امل�ضارك���ون اأن �ضنع ال�ض�م يتطلب اإزالة الطاب���ع الع�ضكري عن ال�ضيا�ضة وحت�ضيل 

املكا�ض���ب ال�ضيا�ضي���ة، بينما تتطل���ب الدميقراطي���ة اإ�ضف���اء الطابع املوؤ�ض�ض���ي على عدم 

اليق���ني. وميكن اأن تعزز العمليت���ان بع�ضهما البع�س عندما ترى ال�ضخ�ضيات املحورية اأن 

الدميقراطية و�ضيلة لإنهاء ال�ضراع.
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واأع����رب امل�ضاركون يف اجتم����اع املائدة امل�ضتدي����رة عن اأهمية 

التعرف على املكون����ات ال�زمة للدميقراطية بعد النتخابات 

ب�ض����كل اأف�ضل. ومن املكون����ات التي مت التاأكي����د على اأهميتها، 

اإن�ضاء قاعدة اإيرادات �ضليمة من خ�ل ال�ضرائب، وبناء دولة 

فاعلة، وفت����ح املجال لإن�ضاء الأحزاب ال�ضيا�ضية. ورغم ذلك، 

فق����د اأقر امل�ضاركون باأن عملية و�ضع الأولويات وترتيبها يجب 

اأن يحدده����ا ال�ضي����اق، حت����ى يت�ضنى ال�ضتجابة ب�ض����كل اأف�ضل 

للمع�ض�ت ال�ضعبة التي تواجه الدول اخلارجة من ال�ضراع.

ويق����دم املرب����ع 3 و�ضف����ًا للمع�ض�����ت الأ�ضا�ضية الت����ي تواجه 

التعام����ل م����ع ح����الت اأو �ضياق ما بع����د ال�ض����راع. واملع�ض�ت 

بحك����م تعريفها حتول دون اتخاذ اخلي����ارات املثلى. وب�ضرف 

النظ����ر ع����ن ذلك، فق����د طرح امل�ضارك����ون يف اجتم����اع املائدة 

امل�ضتديرة عدة خيارات للتعامل مع هذه املع�ض�ت. فقد راأوا 

مث����ً� فائدة كرى يف تو�ضيع نط����اق ا�ضتيعاب جميع الأطراف 

اإىل اأق�ض����ى حد ممك����ن عن طريق تقدمي حواف����ز للم�ضاركة؛ 

وبالت����ايل اعت����روا اأن النظ����م النتخابي����ة التي ت�ضج����ع مبداأ 

التنا�ضب هي الأكرث دعمًا ل�ضنع ال�ض�م عامة.

كم���ا مت التنوي���ه اإىل اأن دور النخب���ة م���ن الطبق���ة الو�ضط���ى 

غالب���ًا ما يك���ون حموريًا، رغم عدم وجود فه���م وا�ضح لكيفية 

انخراطها يف العملية. وقد اأ�ضار امل�ضاركون اأي�ضا اإىل اأنه غالًبا 

ما يتم تقدي���ر النتخابات املحلية باأقل من قدرها. ويف الوقت 

نف�ضه مت ت�ضليط ال�ضوء على تقا�ضم ال�ضلطة كاأحد الختيارات 

ال�زم���ة للو�ض���ول اإىل ال�ض�م، رغ���م العرتاف ب���اأن تقا�ضم 

ال�ضلطة ميكن اأن يختل وظيفيًا اأو يتحول اإىل عائق اأمام تعميق 

الدميقراطي���ة مع مرور الوقت، بل قد يوؤدي يف بع�س الظروف 

اإىل الإ�ض���رار بعملية بناء الدميقراطي���ة، خا�ضة عندما ُينظر 

اإليه على اأنه اخليار الفرتا�ضي للخا�ضرين يف النتخابات.

وله����ذا اأك����د امل�ضارك����ون يف اجتم����اع املائ����دة امل�ضتدي����رة على 

�ضرورة اأن تتمتع اتفاقيات ال�ض�م مبرونة كافية كي ت�ضتوعب 

ترتيب����ات تقا�ض����م ال�ضلطة م����ع مرور الوقت، مب����ا يف ذلك من 

خ�����ل �ضروط النق�ضاء. كما اأ�ضار امل�ضاركون اإىل 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�ضني عملي����ة حتليل 

املخاطر، ف�ضً� عن التخطيط للطوارئ وال�ضيناريوهات حني 

املرب���ع 3: املع�شالت الأ�شا�شية يف الدول املت�شررة من 

ال�شراع 

هن���اك اأرب���ع مع�ض����ت رئي�ض���ة حتت���اج اإىل اختيارات 

ومفا�ض�ت �ضعبة يف البلدان املت�ضررة من ال�ضراع:

اأم ا�ضتبعاد الأ�ضخا�س  اأفقية تتعلق باإدراج  مع�ضلة  	•
يف مراح���ل �ضن���ع ال�ض����م وبنائ���ه، ل �ضيم���ا فيما 

يخ�س املف�ضدين<

التوجه  اأم  النخبة  تتعلق مبراعاة  مع�ضل���ة عمودية  	•
نحو القاعدة ال�ضعبية<

مع�ضل���ة زمني���ة تتعلق باختي���ار الأولويات ق�ضرية  	•
املدى اأم طويلة املدى< 

مع�ضلة نظامية تتعلق بتفعيل الديناميكيات الدولية  	•
اأم املحلية.

اإ�ضاف���ة اإىل ذل���ك، ن���ّوه امل�ضارك���ون اإىل اأن العوام���ل 

الدميوغرافية واجلغرافية تفر�س املزيد من التحديات 

على املجتمعات اخلارجة م���ن ال�ضراع. ونظرًا لرتفاع 

ن�ضب���ة ال�ضب���اب يف كثري من ال���دول النامي���ة، ل بد من 

الت���وازن ب���ني م�ضال���ح النخبة ب���ني واحتياج���ات جيل 

ال�ضب���اب م���ن التعلي���م وفر����س العمل وغريه���ا. ول بد 

اأي�ض���ًا من التوازن بني ال�ضغوط الداخلية وبني العوامل 

العابرة للحدود مثل الهجرة والتجارة غري امل�ضروعة.

تتدخل اجلهات الفاعلة الدولية يف حفظ ال�ض�م وبنائه.

واعت����ر امل�ضارك����ون اأن �ض����دة تعقي����د الأمور �ضم����ن �ضياق ما 

بعد ال�ض����راع واحلاجة اإىل اتخاذ خي����ارات �ضعبة يف ظروف 

خمتلف����ة، ي�ض����ك�ن عقب����ة اأمام و�ض����ع منوذج ثاب����ت من اأجل 

ترتي����ب اأن�ضطة امل�ضاع����دة الدولية، اأو حتدي����د اأولوياتها بغية 

دع����م الدميقراطية وبناء ال�ض�م. ومع ذلك، اتفق امل�ضاركون 

التج����ارب  بع�����س  اأن  عل����ى  امل�ضتدي����رة  املائ����دة  اجتم����اع  يف 

الأخ����رية توؤكد احلاج����ة اإىل ا�ضرتاتيجي����ات اأف�ضل للتدخ�ت 

الق�ض����رية واملتو�ضطة والطويلة الأم����د، وا�ضعني يف اعتبارهم 

اأن الختي����ارات الق�ض����رية الأمد غالبًا ما يك����ون لها اأثر على 

العمليات طويلة الأمد. 
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إرساء الديمقراطية وتعزيز 
الحكم المحلي وبناء السالم

املربع 4: الدرو�س امل�شتقاة من جتارب احلكم املحلي 

تاريخ  ال�ضيا�ضي���ة يف  املوؤ�ض�ضات  تتج���ذر  اأن  يج���ب  	•
البلد وبنيته الجتماعية.

ل ي�ض���ح اأن تك���ون املوؤ�ض�ض���ات التقليدي���ة هي���كً�  	•
موازي���ًا لل�ضلط���ة، واإمن���ا يج���ب اأن تق���رتن بالهيكل 

الر�ضمي للدولة.

واجلهات  �ضيا�ضي���ة،  احلك���م ظاهرة  اإدارة  تعت���ر  	•
الدولي���ة لي�ض���ت بال�ض���رورة يف و�ض���ع ي�ضم���ح له���ا 

بتق���دمي احلل���ول. وم���ن املفي���د اأن نع���رتف باأننا ل 

منلك كل احللول.

ق���د توؤدي اأهمية امللكي���ة املحلية يف بع�س الأحيان  	•
اإىل خف����س تاأثري املجتمع الدويل، من ناحية تعزيز 

مب���ادئ معين���ة يف جم���الت مث���ل حق���وق الإن�ض���ان 

وامل�ضاواة بني اجلن�ضني.

تناول���ت اجلل�ضة الرابعة لجتماع املائدة امل�ضتديرة مو�ضوع اإر�ضاء الدميقراطية وتعزيز 

احلكم املحلي وبناء ال�ض�م. فقد اأ�ضبح احلكم املحلي ُينظر اإليه ب�ضكل متزايد على اأنه 

و�ضيل���ة مهمة لن�ضر الدميقراطية وت�ضهيل بن���اء ال�ض�م. وكانت درا�ضة احلالة الأفغانية 

الت���ي نوق�ضت خ�ل اجتماع املائدة امل�ضتديرة )اأنظر امللخ�س الوارد يف جدول الأعمال 

املف�ض���ل يف امللح���ق الثاين(، مثاًل لفتًا عل���ى دعم املجتمع الدويل جله���ود بناء الدولة 

عل���ى امل�ضتوى املحلي، من خ�ل فرق اإعادة الإعمار يف املقاطعات. ورغم ذلك، اعرتف 

امل�ضاركون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة باأن التدخ�ت الرامية اإىل تعزيز احلكم املحلي 

غالبًا ما تكون حمفوفة بال�ضعوبات يف الدول املت�ضررة من ال�ضراع. 

وقد ذكر املتحدثون اأ�ضبابًا خمتلفة لتعزيز احلكم املحلي: 

اخلدمات. وتقدمي  وامل�ضاواة  وامل�ضاءلة  امل�ضاركة  حت�ضني  	•
ال�ضعب. �ضفوف  بني  من  الزعماء  خلروج  املجال  اإتاحة  	•

متك���ني املجتمع���ات املحلية م���ن امل�ضارك���ة يف الإنتاج امل�ضرتك لل�ضل���ع واخلدمات  	•
العامة.

املراأة. م�ضاركة  تو�ضيع  	•
تقري���ب ال�ضيا�ض���ة اىل ال�ضع���ب بهدف تعزي���ز املواطنة، وي�ضم���ل ذلك عن طريق  	•

حت�ضيل ال�ضرائب. 

التنوع.  واحرتام  املختلفة  ال�ضيا�ضية  امل�ضالح  مراعاة  	•
وم���ع ذلك، فق���د اأظهرت التج���ارب الأخرية اأن الرتكي���ز على احلكم املحل���ي قد يكون 

ل���ه �ضلبياته اأي�ض���ًا، منها اإع���ادة اإثارة ال�ض���راع اأو تفاقمه على امل�ضت���وى املحلي. وذكر 

امل�ضاركون اأن دعم احلكم املحلي ينبغي األ ينطلق »من الأعلى اإىل الأ�ضفل«، واإمنا يجب 

اأن يع���زز العملي���ات الطبيعية على امل�ضتوى املحلي، كما ات�ضح يف م�ضروعني خمتلفني يف 

جنوب ال�ضودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية.

فف���ي حالة جنوب ال�ضودان، كان هناك تخوف من جتدد القتال بني القبائل املحلية بعد 

توقي���ع اتفاقيات ال�ض����م. ونتيجة لذلك، اأقي���م م�ضروع  �ضارك في���ه نخبة من املثقفني 

ال�ضودانيني  بغي���ة متكني الهياكل املحلية التقليدية وتعزيزها ومنع العودة اإىل القتتال. 

ويف حال���ة جمهورية الكونغو الدميقراطية، ا�ضتمل م�ض���روع البنك الدويل لإعادة تاأهيل 

املدار�س على اإن�ضاء جمعيات لأولياء اأمور الت�ميذ. ورغم عدم �ضري تلك اجلمعيات كما 

كان متوقع���ًا، اإل اأنها ا�ضتطاعت حتوي���ل نف�ضها اإىل جمال�س للتنمية املحلية حتى يت�ضنى 

له���ا معاجلة ق�ضايا التنمية على نطاق اأو�ضع. واقرتحت احلكومة يف نهاية املطاف دمج 

هذه املجال�س يف هياكل احلكم املحلي.

وهناك اأمثلة مبتك���رة لت�ضميم عمليات الإدارة املحلية وتنفيذها قّدمت درو�ضًا مفيدة، 

منها على �ضبيل املثال توفري دعم طويل الأمد للتنمية البلدية يف نيبال )2010-1982( 
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وباك�ضت���ان )1995-2010(، اإ�ضافة اإىل مبادرات كانت مبثابة 

حاف���ز لتعزي���ز احلك���م املحل���ي يف نيب���ال )1991( وباك�ضتان 

)2001( واأفغان�ضت���ان )2008(. وم���ن امله���م ع���دم اخلل���ط 

ب���ني املوؤ�ض�ضات املنف���ذة مل�ضاريع التنمي���ة وموؤ�ض�ضات احلكومة 

املحلية، كما كان احلال يف م�ضروع الت�ضامن الوطني الأفغاين. 

وتواج���ه برامج احلكم املحلي يف كثري م���ن الأحيان م�ضاكل يف 

التنفي���ذ، لذل���ك فهي حتت���اج اإىل ا�ضرتاتيجية فعال���ة للتنفيذ، 

مبا يف ذل���ك نظم جيدة للمعلومات عل���ى امل�ضتوى املحلي. وقد 

ُو�ضع يف نيبال واحد من اأف�ضل نظم املعلومات للجهات املانحة 

املتع���ددة. وا�ضتطاع ه���ذا النظام، الذي اأطلق���ه برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي يف عام 1992، تزويد جميع اأ�ضحاب امل�ضالح 

مبعلومات اأ�ضا�ضي���ة عن البلديات و�ضكانه���ا واأرا�ضيها. ويقدم 

املرب���ع رقم 4 ملخ�ض���ًا لت�ض���ور امل�ضاركني يف اجتم���اع املائدة 

امل�ضتديرة حول الدرو�س امل�ضتقاة من جتارب احلكم املحلي.

جريت موؤخرًا حول الطريقة التي تتعامل بها عدة 
ُ
ويف درا�ض���ة اأ

بل���دان عربية مت�ض���ررة من ال�ضراع مع برام���ج احلكم املحلي 

)اخل���ويل  وت�ضريج���ي 2010(، مّت التاأكيد على ه���ذه الدرو�س 

املتعلق���ة باحلكم املحلي . وقد ح���ددت الدرا�ضة اأربعة جمالت 

للتوت���ر واأربع���ة خماط���ر. اأّما التوت���رات فتكون ب���ني الأطراف 

التالية: 

اللتان لي�س بال�ضرورة  الدولة،  ال�ضرعي���ة املحلية و�ضرعية  	•
اأن تكونا على وفاق.

احلك���م املحل���ي واحلكومة املحلية، حي���ث يدعم املانحون  	•
احلكوم���ات املحلية بدًل من تعزي���ز الرتابط بني ال�ضلطات 

املحلية واملواطنني.

وال�ضرعية. الكفاءة  	•
الفعالية وال�ضتدامة، مع الأخذ بالعتبار اأن اإن�ضاء هياكل  	•

موازية قد يوؤدي اإىل تقوي�س ال�ضتدامة طويلة الأمد.

وب�ضب���ب هذا التوتر قد تتعر����س برامج احلكم املحلي اإىل عدة 

خماط���ر ت�ضغيلية، مبا يف ذلك خطر اأن تكون �ضديدة الهتمام 

بالنواح���ي الفنية، واأن ل تراعي الأبع���اد ال�ضيا�ضية كفاية، واأن 

تك���ون حمايدة جتاه ال�ضراع يف الوق���ت الذي يتطلب فيه الأمر 

ح�ضا�ضية خا�ضة جتاه ال�ضراع، واأن تكون �ضديدة الرتكيز على 

املدخ�ت واملخرج���ات وقليلة الرتكيز على العمليات والنتائج، 

واأن يك���ون عملها منح�ضرًا يف جمالت منف�ضلة مثل احلد من 

الفق���ر، واإدارة احلك���م، وم���ا اإىل ذلك. واأك���دت الدرا�ضة على 

�ض���رورة تعزي���ز التن�ضيق مع هيئ���ات الأمم املتح���دة واجلهات 

املانحة ب�ضاأن احلكم املحلي.

واأق���ر امل�ضاركون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة اأن احلكم املحلي 

جمال �ضيا�ضي للغاية، ويتطلب حتليً� �ضيا�ضيًا عميقًا، ومعرفة 

�ضيا�ضي���ة وا�ضعة، خا�ضة واأن هناك اأمناطًا خمتلفة ل�مركزية 

الإداري���ة والنتق���ال ال�ضيا�ضي، مم���ا يوؤثر عل���ى ع�قات القوة 

ب���ني ال�ضلطة املركزي���ة وال�ضلطات املحلي���ة. وتفتقر احلكومات 

املحلية يف كث���ري من احلالت اإىل الق���درات ال�زمة لتح�ضيل 

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�ض���راع 

وتنا�ض���ل احلكوم���ة املركزية فيه���ا من اأجل فر����س �ضيطرتها، 

اأن متك���ني احلكومات املحلية قد ميث���ل م�ضكلة كبرية، ويتطلب 

ا�ضرتاتيجيات م�ئم���ة ل��ضتفادة من قدرات هذين امل�ضتويني 

م���ن احلكومة. ومن الو�ضائل املفي���دة يف هذا ال�ضدد ما ُيعرف 

با�ضم »حتلي���ل الإمكانات« )بدًل من »حتلي���ل العجز« املتعارف 

عليه(، وهو يت�ضمن تقييمًا لنقاط القوة والقدرات املتاحة.

واتفق امل�ضارك���ون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة على اأن املناهج 

احلالي���ة حي���ال احلك���م املحلي تث���ري العديد م���ن الأ�ضئلة التي 

حتتاج اإىل اإجابة، ومنها ما يلي:

اأف�ض���ل الطرق لدمج الهياكل الر�ضمية وغري الر�ضمية يف  	•
عمليات بناء الدولة.

التقليدية. القيادة  حتديد  كيفية  	•
كيفي���ة منع ا�ضتمالة ال�ضلط���ة املحلية من جانب جماعات  	•
املخ���درات  ع�ضاب���ات  مث���ل  امل�ضروع���ة،  غ���ري  امل�ضال���ح 

وال�ضبكات الإجرامية. 

الب�د. اأنحاء  جميع  يف  الناجحة  البتكارات  ن�ضر  كيفية  	•
وو�ضف املجتمعون ُنه���ج تعزيز احلكم املحلي باأنه جمال للعمل 

ل ي���زال يف طور النمو ويحتاج اإىل قدر اأكر بكثري من الدرا�ضة 

وال�ضتثمار. 
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استجابة المؤسسات
تطرقت اجلل�ضة اخلام�ض����ة لجتماع املائدة امل�ضتديرة ب�ضاأن عمل الأمم املتحدة 

يف جم����ال الدميقراطية وال�ض�م والأمن اإىل مو�ض����وع ا�ضتجابة املوؤ�ض�ضات. ُيعّد 

ا�ضتجاب����ة املوؤ�ض�ض����ات حلاج����ات املجتمع اأم����رًا �ضروريًا لغر�����س حتقيق احلكم 

الدميقراط����ي. غ����ري اأن هناك نق�ض����ًا يف املوؤ�ض�ضات التي تهت����م بجميع الفئات، 

وت�ضتجي����ب لحتياج����ات املواطن����ني، وتخ�ض����ع للم�ضاءلة اأمامه����م يف املجتمعات 

املت�ضررة من ال�ضراعات.

ومت ال�ضت�ضه����اد بتجربة تيمور ال�ضرقية التي كانت حمور اإحدى حالت الدرا�ضة 

)اأنظ����ر امللخ�س ال����وارد يف جدول الأعم����ال املف�ضل يف امللحق الث����اين( كمثال 

لبع�����س التحديات املاثلة يف هذا املجال. فقد تلقت تيم����ور ال�ضرقية �ضربة قوية 

اإث����ر رحيل نح����و 7 اآلف من موظف����ي اخلدمة املدني����ة الإندوني�ضي����ني يف خ�ضم 

الفو�ضى الت����ي �ضادت الب�د عام 1999. كما تعر�ضت الب�د اإىل م�ضاكل يف 10 

جمالت، وهي م�ضك�ت غالبًا ما تواجه حركات التحرر الوطني التي تتوىل زمام 

احلكم. وهذه امل�ضك�ت هي: )1( حتديد اأهداف جديدة. )2( تغيري النهج من 

الراديكالي����ة اإىل بناء الإجماع الوطني. )3( جتنب ال�ضراع امل�ضلح، وهو اأف�ضل 

م����ا يتقنونه. )4( تغيري منط التفكري من الرغبة يف اإ�ضقاط النظام اإىل الرغبة 

يف الدفاع عنه. )5( التو�ضع خارج نطاق قاعدة الدعم اخلا�ضة باحلركة. )6( 

النتق����ال من جمرد تقدمي الوع����ود اإىل اخل�ضوع للم�ضاءلة عن ال�ضيا�ضات. )7( 

تغي����ري العمليات الداخلية من ال�ضرية اإىل النفت����اح. )8( اإتاحة املجال للنقا�س 

الداخل����ي. )9( التن�ضي����ق بني الع�ق����ات الداخلية واخلارجي����ة للحركة. )10( 

التخل����ي عن املذهب اللينيني وال�ضم����اح بنظام لل�ضواب����ط والتوازنات. وبالتايل 

ل اإيجاد موؤ�ض�ضات واإجراءات حملية وبناء القدرات الوطنية على جميع  فقد �ضكَّ

امل�ضتويات حتدي����ات م�ضتمرة يف تيمور ال�ضرقي����ة. ويف تاأييدهم لتنمية القدرات 

يف ه����ذه الدولة النا�ضئة، راأى امل�ضاركون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة اأن املجتمع 

الدويل ارتكب خطاأين رئي�ضني، هم����ا: التقليل من �ضاأن القدرات املتاحة، وتوقع 

َتكوُّن موقف وطني موحد رغم �ضنوات النق�ضام الطويلة.

ويف املقاب����ل، واجه����ت مهم����ة بن����اء موؤ�ض�ضات ت�ضتجي����ب لحتياج����ات املواطنني 

يف الأرا�ض����ي الفل�ضطيني����ة املحتلة حتدي����ات خمتلفة، منها ا�ضتم����رار الحت�ل 

ل����ة يف وكالة  الإ�ضرائيل����ي، وع����دم وج����ود دول����ة م�ضتقل����ة، ووجود �ضب����ه دولة ممثَّ

غ����وث وت�ضغيل ال�جئني الفل�ضطيني����ني يف ال�ضرق الأدنى )الأونروا(، التي تقدم 

خدم����ات اإىل 70 يف املائ����ة م����ن ال�ضكان يف غ����زة، و40 يف املائة م����ن ال�ضكان يف 

ال�ضف����ة الغربية. ويف ظ����ل هذه الظروف، عّل����ق الفل�ضطينيون اآم����اًل كبرية على 

الأمم املتح����دة حلماي����ة حقوقه����م واحتياجاته����م. ويف الوق����ت نف�ض����ه، وا�ضلت 

ال�ضلطة الفل�ضطيني����ة تنفيذ ا�ضرتاتيجيتها لبناء الدولة، رغم اجلدل املثار حول 

�ضرعيتها التمثيلية.
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ويق����دم املربع رقم 5 و�ضفًا خلي����ارات الت�ضميم املوؤ�ض�ضي 

ال����ذي يت�ءم م����ع الظ����روف املحلية. وحتت����اج املوؤ�ض�ضات 

الت����ي تتمت����ع بال�ضفافي����ة والقابل����ة للم�ضاءل����ة اإىل رقاب����ة 

اأفقي����ة وراأ�ضية. ويف كثري م����ن احلالت، ل يكون هناك ما 

يكفي من ال�ضواب����ط والتوازنات يف بداية الأمر. واجتهت 

اجله����ات املانح����ة نتيجة لذل����ك اإىل دعم اآلي����ات الرقابة 

الر�ضمي����ة، واأهمل����ت اجله����ات الفاعل����ة غ����ري احلكومي����ة 

واملوؤ�ض�ض����ات العرفية التي ينبغي اأي�ض����ًا دعمها، كي تلعب 

دورًا يف الرقاب����ة وتق����دمي اخلدم����ات. وهن����اك يف الواقع 

ط����رق خمتلفة لإ�ضراك اجله����ات الفاعلة غري احلكومية. 

ويف تيم����ور ال�ضرقي����ة، على �ضبيل املث����ال، كانت ال�ضتعانة 

بجه����ات غ����ري حكومي����ة للقي����ام مبه����ام معين����ة )كتقدمي 

اخلدم����ات ال�ضحي����ة( ح����ً� فع����اًل ا�ضتمر م����دة عامني، 

بعدها ا�ضتطاع����ت احلكومة القيام به����ذه امل�ضوؤولية. ويف 

الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، ُتقدم الأمم املتحدة الدعم 

اإىل ال�ضلطة الفل�ضطينية واملجتمع املدين واحلكم املحلي، 

حتى يت�ضنى له����ذه اجلهات تقدمي اخلدم����ات الأ�ضا�ضية.  

املدني����ون  واملوظف����ون  املحلي����ون  ال�ضيا�ضي����ون  وي�ضتطي����ع 

ال�ضتم����رار يف تق����دمي ال�ضل����ع العام����ة لأنه����م يخ�ضع����ون 

للم�ضاءل����ة. ويف الوق����ت نف�ض����ه، ف����اإن قدرة ال�ض����كان على 

ال�ضمود تول����د لديهم قدرة اإنتاجية عالي����ة، وتقّوي فيهم 

روح املب����ادرة يف امل�ضاري����ع اخلا�ضة. وق����د مت التاأكيد على 

اأن الأمم املتح����دة خ�ل دعمها للقدرات املحلية يجب اأن 

تتجنب ا�ضتن�ضاخ الأنظمة واملوؤ�ض�ضات الغربية.

وبعيدًا عن النظم النتخابية، اأقر امل�ضاركون باأن للم�ضائل 

الأخرى املرتبط����ة بالت�ضميم املوؤ�ض�ضي )مثل الفيدرالية، 

والتوافق العرقي، وال�مركزية، والنظم الرئا�ضية مقابل 

الرملانية، والنظم احلزبية( تاأثريات بعيدة املدى اأي�ضًا، 

ولذل����ك ينبغ����ي التعامل م����ع ت�ضميم املوؤ�ض�ض����ات بطريقة 

�ضاملة و�ضيا�ضية، بدًل من اإ�ضناده اإىل خراء تقنيني. ومن 

املق����رتح اأن تقدم الأمم املتحدة جمموع����ة من اخليارات 

تو�ض����ح اأثر كل خيار منها، لكي تتوفر للدول اخلارجة من 

ال�ضراع مناذج بديلة ميكن اعتمادها وفقًا لحتياجاتها. 

ويف النهاي����ة يجب اأن يتوافق الإ�ض�ح املوؤ�ض�ضي مع الواقع 

ال�ضيا�ض����ي املحل����ي. ولوحظ وجود جمموع����ة متزايدة من 

املعلومات لكل بلد حول ق�ضايا متنوعة، مثل دور جماعات 

ال�ضت����ات، والقت�ض����اد ال�ضيا�ض����ي ل�إ�ض�����ح املوؤ�ض�ض����ي، 

والأ�ض�����س العرقي����ة للخيارات املوؤ�ض�ضي����ة. وت�ضتطيع الأمم 

املتح����دة اأن ت�ضاعد اجلهات الوطني����ة الفاعلة يف م�ءمة 

عنا�ضر الت�ضميم املوؤ�ض�ضي  مع احتياجات املجتمع. 

املربع 5: ت�فري خيارات للت�شميم امل�ؤ�ش�شي 

مت حتديد عدة جم���الت ميكن ل�أمم املتحدة اأن تقدم 

ع���ن طريقه���ا اإ�ضهام���ات مهم���ة، منها توف���ري خيارات 

للت�ضمي���م املوؤ�ض�ض���ي تت����ءم م���ع الظ���روف املحلي���ة. 

فالنظ���ام النتخابي، على �ضبيل املث���ال، يعد اأداة مهمة 

لها تاأث���ريات �ضيا�ضية بعيدة املدى يف البلدان اخلارجة 

م���ن ال�ض���راع. ويتطل���ب ت�ضمي���م النظ���م النتخابي���ة 

خيارات �ضعبة يف كل من املجالت التالية:

ب���ني الق���درة عل���ى  احلك���م وامل�ضت���وى  املفا�ضل���ة  	•
التمثيلي )اأي مبداأ الأغلبية اأم مبداأ التنا�ضب(.

التمثيلي و الدوائر الوطنية. املفا�ضلة بني امل�ضتوى  	•
املفا�ضل���ة ب���ني التما�ضك احلزب���ي و تو�ضيع جمال  	•
الختي���ار اأم���ام الناخب���ني )اأي قوائ���م مغلق���ة اأم 

قوائم مفتوحة(.

امل�ءمة. و  الب�ضاطة  بني  املفا�ضلة  	•
ويع���د فه���م الآث���ار املرتتبة على ه���ذه اخلي���ارات اأحد 

العنا�ضر املهم���ة للت�ضميم املوؤ�ض�ض���ي. فجمع التجارب 

املقاَرن���ة من ال���دول املختلفة وحتليلها ميك���ن اأن يقدم 

م�ضاهمات قيمة يف عملية �ضنع القرار يف جميع مراحل 

التح���ول ال�ضيا�ض���ي التي مت���ر بها ال���دول اخلارجة من 

ال�ضراع.
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تعزيز التنسيق والتخطيط 
الشامل والنهج المتكامل

املتكام���ل  والتخطي���ط  املتكامل���ة  البعث���ات   :6 املرب���ع 

للبعثات من جانب الأمم املتحدة 

من���ذ ن�ضر “تقرير الإبراهيمي” )ن���دوة عمليات الأمم 

املتح���دة حلف���ظ ال�ض����م 2000(، ازداد التزام الأمم 

املتح���دة بتحقيق التكامل. وقبل ن�ض���ر هذا التقرير، مل 

يت�ضم���ن عم���ل الأمم املتحدة يف جمال حف���ظ ال�ض�م 

و�ضنعه اآلي���ات منهجية للتخطي���ط املتكامل، اأو مناهج 

للتحليل ال�ضيا�ضي امل�ضرتك اأو العمل امل�ضرتك.

ويف الع���ام 2006، اأ�ض���در الأمني الع���ام ل�أمم املتحدة 

مب���ادئ توجيهي���ة جدي���دة ب�ض���اأن حتقي���ق التكامل بني 

2006اأ(،  املتح���دة  ل����أمم  الع���ام  )الأم���ني  البعث���ات 

وعملي���ات التخطيط املتكام���ل للبعث���ات )الأمني العام 

ل�ضم���ان متك���ني  وذل���ك  املتح���دة 2006ب(،  ل����أمم 

الأجهزة املختلفة م���ن التعاون و‹العمل معا‹. والغر�س 

من ف���رق العم���ل املتكاملة ه���و التقريب ب���ني العمل يف 

املي���دان واإدارة الأمم املتحدة، كي يعم���� معًا يف اإطار 

ا�ضرتاتيجي���ة متكامل���ة توف���ر روؤي���ة م�ضرتك���ة وتق�ضيم 

للم�ضوؤولي���ات بني الفرق القطرية والإدارة العامة. ومن 

املتوق���ع تنفي���ذ الأط���ر ال�ضرتاتيجية يف جمي���ع بعثات 

الأمم املتح���دة  م���ن اأجل تو�ضيح جه���ود الأمم املتحدة 

وحتديد اأولوياتها وترتيبها بالت�ضل�ضل.

وتقر الأمم املتح���دة اأي�ضًا مبادئ مونرتيال التي ت�ضمل 

ما يلي:

الوطنية. امللكية  	•
ذلك  التن�ضيق، مبا يف  واآليات  هياكل  فعالية  زيادة  	•

التن�ضيق مع املنظمات الإقليمية.

الأمد. طويل  نهج  واتباع  ال�ضتدامة  	•
الدولة. جتاوز  وعدم  القدرات  بناء  	•

الفعالية. 	•
الرئي�ضيني.  ال�عبني  جلميع  ال�ضمولية  	•

امل�ضاءلة. 	•
وم���ن اأه���م الأه���داف ال�ضرتاتيجية ل����أمم املتحدة، 

دع���م احلك���م الدميقراطي، وتعزيز النم���و الجتماعي 

والقت�ض���ادي امل�ضت���دام، وحتقي���ق التكامل ب���ني الأمن 

والعدالة و�ضيادة القانون.

رغ���م العرتاف ب�ضرورة التن�ضيق الفعال، والنهج املتكامل، والتخطيط ال�ضامل يف 

امل�ضاع���دة الدولية املقَدمة للدول التي انتهى فيها ال�ض���راع، اإل اأن هذه املتطلبات 

ل ت���زال ت�ض���كل حتديا رئي�ض���ا للمجتمع ال���دويل. لذلك تناولت اجلل�ض���ة ال�ضاد�ضة 

لجتماع املائدة امل�ضتديرة اأهمية تعزيز هذه العنا�ضر احليوية للم�ضاعدة الدولية.

واعُت���رت جتربة هايتي التي كانت حمور اإحدى ح���الت الدرا�ضة )اأنظر امللخ�س 

الوارد يف جدول الأعمال املف�ضل يف امللحق الثاين( مثاًل يدل على ف�ضل التدخ�ت 

املتتالية من اأجل اإيجاد حلول منا�ضبة للم�ضاكل التي يعاين منها هذا البلد منذ اأمد 

طوي���ل. وهناك م���ن راأى اأن الزلزال املدمر الذي �ض���رب هايتي يف كانون الثاين/

عة. يناير 2010، يعد فر�ضة لتغيري ال�ضرتاتيجية املتبَّ

 )MINUSTAH( وميك���ن اأن تلعب بعثة الأمم املتحدة لتحقيق ال�ضتقرار يف هايتي

والت���ي اأقيمت فيها منذ ع���ام 2004، دورًا مهمًا يف دعم اأجن���دة تنموية واإ�ض�حية 

اأكرث �ض�بة، تهدف اإىل تلبية احتياجات الغالبية العظمى من �ضكان هايتي،  نظرًا 

لف�ضل الدولة الغائبة حيًنا والظاملة اأحياًنا اأخرى، يف تلبية احتياجاتهم. ورغم تاريخ 

هذا البلد، اإل اأن الهايتيني قد اأبدوا مرارًا ثقة كبرية يف الدميقراطية والنتخابات، 

رغ���م اإلغاء نتائج النتخابات بقوة ال�ض�ح يف بع�س الأحيان. ويقدم املربع 6 و�ضفًا 

للتزام الأمم املتحدة بتحقيق التكامل بني البعثات والتخطيط املتكامل لها.

وعلى �ضوء تراث دولة هايتي، راأى امل�ضاركون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة �ضرورة 

تدعي���م الثق���ة يف الدول���ة وتعزي���ز الدميقراطي���ة يف الب����د عر تلبي���ة احلاجات 

الأ�ضا�ضي���ة لل�ضعب. ونظ���رًا حلالة الفقر املدقع التي يعي�ضه���ا جزء كبري من �ضكان 

هايت���ي – والتي زادها �ض���وءًا الدمار الذي خلفه الزلزال - ميك���ن اعتبار التنمية 

رفيقًا �ضروريًا للدميقراطي���ة ول��ضتقرار يف الب�د. وا�ضتجابة للظروف اخلا�ضة 

له���ذا البل���د، اق���رتح امل�ضارك���ون اأن تت�ضم���ن ا�ضرتاتيجي���ة التنمية دع���م التنمية 

الزراعي���ة والريفية، وخلق فر�س عم���ل، واإن�ضاء خدمة وطنية مدنية، وبناء العديد 

من املوانئ يف اأنحاء الب�د.

ومت التنوي���ه اإىل اأن ال�ضتعرا�س ال�ضامل ل�ضيا�ض���ات الوليات املتحدة جتاه هايتي، 

وال���ذي ج���ري يف اأيار/مايو 2009، قد حدد بالفعل خم�ض���ة مبادئ توجيهية لو�ضع 

�ضرتاتيجية جديدة هي:

الب�د. تقودها  خطة  وفق  امل�ضاعدة  تنظيم  	•
احلكومة. قدرات  بناء  	•

الإمنائية. ل�أهداف  وفقًا  ال�ضيا�ضات  ت�ضميم  	•
املتعددة. املانحة  اجلهات  موارد  تعبئة  	•

وا�ضتخدامها. وتقييمها  الأدلة  على  املبنية  النتائج  ر�ضد  	•
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واعت���ر امل�ضاركون يف املائ���دة امل�ضتدي���رة اأن الدمار الذي 

خلف���ه زل���زال هايت���ي، رغ���م عواقب���ه املاأ�ضاوية، ق���د منح 

املجتمع الدويل فر�ضة جديدة لإعادة ت�ضميم ا�ضرتاتيجية 

متكاملة ومرتابطة يف الب�د. 

ون���ّوه امل�ضارك���ون يف اجتم���اع املائ���دة امل�ضتدي���رة اإىل عدم 

التزام الأمم املتحدة وحدها بتحقيق التكامل، واإمنا قامت 

ي  ا جمموعة من اجلهات الفاعل���ة الدولية موؤخرًا بتبنِّ اأي�ضً

نهج التاءات الث����ث )”3Cs”( الذي ي�ضفي قدرًا اأكر من 

الرتاب���ط والتكامل والتن�ضيق عل���ى جهودها يف دعم الدول 

غ���ري امل�ضتقرة. ويرك���ز هذا النهج عل���ى النتائج من خ�ل 

تنقي���ح ال�ضرتاتيجي���ات، وحت�ض���ني ال�ضيا�ض���ات والتن�ضيق، 

وتعزي���ز التكام���ل ع���ر تق�ضي���م العم���ل داخ���ل احلكومات 

املختلف���ة وعر النظ���ام الدويل. وميكن تعزي���ز هذا النهج 

با�ضتخ���دام ما ي�ضمى بنه���ج ال�”3Ds”، ال���ذي يعتمد على 

جمع املوؤ�ض�ض���ات الدبلوما�ضية والدفاعي���ة والتنموية للعمل 

على اأ�ضا�س ا�ضرتاتيجية م�ضرتكة.

ويحدد نه���ج التاءات الث�ث ال����”3Cs” تو�ضيات ال�ضيا�ضة 

العام���ة يف جم���الت �ضدي���دة الأهمي���ة. وُيتوقع م���ن جميع 

املوقع���ني اأن ي�ضع���وا ا�ضرتاتيجي���ة م�ضرتكة ولغ���ة م�ضرتكة 

وخارطة طريق موحدة بهدف امل�ضاعدة على اإن�ضاء معايري 

م�ضرتكة. وفيما يلي املبادئ التوجيهية ال�ضتة لهذا النهج:

خ�ل  من  الوطنية،  والقدرات  الوطني���ة  امللكية  تعزيز  	•
اإقام���ة �ض���راكات لتحلي���ل الأ�ضباب اجلذري���ة لله�ضا�ضة 

وحتديد الأولويات.

ال�ضتجاب���ة يف الوق���ت املنا�ض���ب وبالطريق���ة املنا�ضبة  	•
لتط���ور الأو�ض���اع يف البل���د ال�ضري���ك، لأن���ه يتعني على 

ل�أو�ض���اع،  امل�ضرتك���ة  التقييم���ات  حتدي���ث  ع���ني  املوقِّ

وال�ضتف���ادة من امليزة املقارن���ة، واحلفاظ على حيادية 

امل�ضاعدات الإن�ضانية.

تعزي���ز امل�ضاءل���ة املتبادل���ة للدول ال�ضريك���ة واجلهات  	•
الفاعلة الدولي���ة، وامل�ضاءلة الداخلي���ة اأي�ضا حلكومات 

الدول ال�ضريكة اأمام مواطنيها وممثليها املنتَخبني.

اإدارة املعونات على قدرات  تقلي���ل العبء الذي ت�ضكله  	•
الدولة ال�ضريكة.

امل���وارد املح���دودة ب�ض���ورة فعال���ة لتجنب  ا�ضتخ���دام  	•
الزدواجية والنق�س يف التمويل.

التعلي���م  جم���الت  يف  امل�ضرتك���ة  الأن�ضط���ة  حت�ض���ني  	•
والتدري���ب وتنمي���ة الق���درات وتعميقه���ا، اإ�ضاف���ة اإىل 

زيادة ال�ضتجابات.

وكان هن���اك اإق���رار قاط���ع يف اجتم���اع املائ���دة امل�ضتديرة 

ب���اأن البت���كارات الأخرية التي قدمته���ا خمتلف املجتمعات 

ال�ضيا�ضي���ة، مثل اأ�ضل���وب الأمم املتحدة للبعث���ات املتكاملة 

اأو نهج���ي ال����3Cs وال����3Ds، ه���ي ابت���كارات مهم���ة لكنها 

غ���ري كافي���ة للتغل���ب عل���ى امل�ض���ك�ت املزمنة الت���ي تواجه 

تقدمي امل�ضاعدة الدولي���ة للدول التي متر يف مرحلة ما بعد 

ال�ض���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 اأن تكون لدى ال���دول والبعثات قيادات 

قوي���ة، اإ�ضاف���ة اإىل زي���ادة ال�ضتثم���ار يف بن���اء الق���درات 

الوطنية. 

“اإن تو�ضي���ع ق���درات الأمم املتح���دة يف جم���ال �ضن���ع 
ال�ض�م، وو�ضع اآليات م�ضرتكة بني الوكالت ملنع ن�ضوب 

ال�ض���راع، ق���د �ضاع���دا على ح���دوث تراج���ع عاملي يف 

ال�ضراع العنيف، وارتفاع يف الت�ضويات التفاو�ضية على 

مدى العقد املا�ضي. لكن م���ا تزال الدول اخلارجة من 

ال�ض���راع تعاين م���ن ارتفاع م�ضتويات ع���دم ال�ضتقرار 

ال�ضيا�ضي، والعنف امل�ضل���ح، والتخلف التنموي املزمن. 

انته���اء احل���رب  يعن���ي  الكثريي���ن، مل  اإىل  وبالن�ضب���ة 

بال�ضرورة حتقيق مكا�ض���ب يف جمال التنمية الب�ضرية. 

فاحلل���ول املقبول���ة غري كافي���ة ملعاجلة الظ���روف غري 

امل�ضتق���رة الت���ي تعي�ضها الدول اخلارجة م���ن ال�ضراع، 

ب���ل تتطلب ه���ذه الظ���روف اإيجاد طرق جدي���دة للعمل 

امل�ضرتك بغي���ة �ضمان التوافق بني احلكم الدميقراطي 

وال�ض�م امل�ضتدام والأمن”.

اأولف كيورف���ن، الأمني العام امل�ضاع���د ومدير مكتب ال�ضيا�ضات 

الإمنائي���ة، برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي )البي���ان الكامل يف 

املرفق اخلام�س(.
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دور األمم المتحدة في دعم 
الديمقراطية والسالم واألمن: 

نتائج وتوصيات

“يف ح���ني اأن الع�ق���ة ب���ني النتخاب���ات وال�ضراعات 
ا�ضتحوذت، لأ�ضباب طبيعي���ة ومنطقية، على قدر كبري 

م���ن الهتم���ام، اإل اأن���ه ل ينبغ���ي النظ���ر اإىل اجله���ود 

الرامية اإىل بن���اء الدميقراطية يف الدول اخلارجة من 

احلرب عل���ى اأنها تقت�ضر على املجال النتخابي فقط، 

اأو عل���ى اأنها ›ملحق‹ ميكن اإ�ضافته يف وقت غري حمدد 

يف امل�ضتقب���ل. واإمنا يجب النظ���ر اإىل هذه اجلهود على 

اأنها عملي���ة يتم تفعيلها على م�ضتوي���ات خمتلفة خ�ل 

مرحل���ة النتعا�س بعد اإنتهاء احلرب. ويف هذا ال�ضدد، 

من املهم اأن يعمل املجتمع الدويل على تعزيز املمار�ضة 

الدميقراطية – اأي الرتتيبات املوؤ�ض�ضية الر�ضمية وغري 

الر�ضمي���ة ل�ضن���ع الق���رار اجلماعي وجمموع���ة وا�ضعة 

م���ن العملي���ات التداولي���ة ل�ضنع الق���رار والت���ي ُتدِرج 

القي���م اجلوهري���ة للدميقراطية، مثل الإدم���اج، وبناء 

التوافق، وامل�ضاءلة يف اجلهود الرامية اإىل بناء ال�ض�م 

وا�ضتدامته.”

ما�ضيمو توما�ضويل، املراقب الدائم للمعهد الدويل للدميقراطية 

وامل�ضاع���دة النتخابي���ة ل���دى الأمم املتحدة )البي���ان الكامل يف 

املرفق ال�ضابع(

ركزت اجلل�ضة اخلتامية لجتماع للمائدة امل�ضتديرة على و�ضع النتائج والتو�ضيات 

الرئي�ض���ة ل����أمم املتحدة املرتبط���ة بالكيفية الت���ي ت�ضتطيع به���ا مواجهة التحدي 

املزدوج املتمثل يف حتقيق �ض�م م�ضتدام، وبناء الدميقراطية واحلكم الدميقراطي 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية امل�ضتدامة يف الدول غري امل�ضتقرة اخلارجة من ال�ضراع.

واأك���د النقا�س الذي جرى على مدى يومني على نقطتني رئي�ضيتني ب�ضاأن دور الأمم 

املتح���دة يف دع���م الدميقراطية وال�ض�م والأمن. متثل���ت الأوىل يف �ضرورة اإيجاد 

طريق���ة دقيقة ومنهجية لتوثيق الدرو����س امل�ضتفادة وتبادله���ا ومقارنتها والتحقق 

منه���ا. وقد اأقر النقا�س باأن جترب���ة الأمم املتحدة يف دعم الدميقراطية يف الدول 

التي متر يف مرحلة ما بعد ال�ضراع، هي جتربة حديثة الن�ضاأة. فاخلرة املرتاكمة 

يف ه���ذا املج���ال حم���دودة ن�ضبيًا، وجم���زاأة ب�ضكل كب���ري، مما يجعل م���ن ال�ضعب 

ا�ضتخ�����س الدرو����س والنتائج النهائي���ة. لذلك نحتاج اإىل حت�ض���ني هذه العملية. 

اأم���ا النقطة الثانية التي اأك���د امل�ضاركون عليها فهي اأن جميع برامج الأمم املتحدة 

يف جم���ال الدميقراطية وال�ض�م والأمن، ل ت���زال متثل حتدًيا كبرًيا يف ظل نظام 

الأبراج العاجية احلايل للمنظمة. 

توصيات رئيسة 
وق���د اأ�ضف���ر النقا�س املثم���ر واملتعدد اجلوان���ب، الذي دار خ�ل اجتم���اع “املائدة 

امل�ضتدي���رة الدولية حول الدميقراطي���ة وال�ض�م والأمن: دور الأمم املتحدة”، عن 

اأربع تو�ضيات رئي�ضة هي:

هن���اك تطور �ضري���ع يف املعرف���ة وال�ضيا�ض���ات واملمار�ضات املتعلق���ة بامل�ضاعدة   .1

الدميقراطي���ة �ضم���ن �ضياق ما بع���د ال�ضراع. ولذا يج���ب ال�ضتفادة من العر 

امل�ضتخل�ض���ة وتنفيذها بغي���ة تعزيز الت�قح امل�ضتمر ب���ني البحوث وال�ضيا�ضات 

واملمار�ضات.

ت�ض���كل الدميقراطي���ة يف الدول املت�ض���ررة من ال�ضراع حتديًا متع���دد الأبعاد،   .2

وله���ذا يتطل���ب تنفيذ برام���ج امل�ضاع���دة الدميقراطية دعًم���ا اأمنًي���ا و�ضيا�ضًيا 

وتنموًيا وا�ضرتاتيجيًا م�ضتمرًا.

تنب���ع الدميقراطية من الداخ���ل، ول ت�ضتطيع اجلهات الفاعلة اخلارجية اإل اأن   .3

تدعمها. ونظرًا لطبيعة العملية الدميقراطية املعقدة  وطويلة الأجل واملرتبطة 

ارتباًطا وثيًقا بال�ضياق، ينبغ���ي اأن ت�ضتند امل�ضاعدة الدميقراطية التي تقدمها 

الأمم املتح���دة اإىل فه���م عمي���ق للواق���ع املحل���ي واإىل معرفة جي���دة تقوم على 

املقاربة .

يجب اأن تت�ضافر جهود منظومة الأمم املتحدة، واأن تعمل مع غريها من اأ�ضحاب   .4

امل�ضلح���ة الرئي�ضي���ني، بغية تق���دمي دعم فع���اال لعملية اإر�ض���اء الدميقراطية. 
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ويتطلب توف���ري هذا الدعم الفعال م���ن الأمم املتحدة، 

و�ضع نهج ا�ضرتاتيجي متكامل.

ونتناول فيما يلي مبزيد م���ن التف�ضيل النتائج والتو�ضيات 

التي انبثقت عن اجتماع املائدة امل�ضتديرة حول عمل الأمم 

املتح���دة يف دعم ال�ض����م والأم���ن والدميقراطية. وميكن 

تق�ضيمها اإىل ث�ث جمموعات:

الأمم  تقدمها  الت���ي  الدميقراطية  امل�ضاعدة  م�ضم���ون  	•
املتحدة �ضمن �ضياق ال�ضراع؛.

ه���ذه  يف  املتح���دة  الأمم  به���ا  تعم���ل  الت���ي  الطريق���ة  	•
احلالت.

والبحوث.  واملمار�ضات  ال�ضيا�ضات  مت�س  التي  الأثار  	•

مضمون المساعدة 
الديمقراطية التي تقدمها األمم 

المتحدة ضمن سياق الصراع 
ت�ض���ارك الأمم املتح���دة فعليًا يف عدد م���ن املجالت الهامة 

اكت�ضب���ت منها خرة كب���رية، منه���ا: الو�ضاط���ة ال�ضيا�ضية 

والنتخاب���ات، والإ�ض����ح ال�ضيا�ض���ي واملوؤ�ض�ض���ي، واإ�ض�ح 

والقت�ضادي���ة  الجتماعي���ة  والأ�ض����س  العام���ة،  الإدارة 

للدميقراطي���ة. وم���ع ذل���ك، ما ت���زال جهود دم���ج املعارف 

املكت�ضب���ة م���ن ه���ذه املج���الت عل���ى امل�ضت���وى املوؤ�ض�ضاتي 

حمدودة للغاية يف الوقت احلايل.

وقد حدد امل�ضاركون خ�ل جل�ضات اجتماع املائدة امل�ضتديرة 

ع���دة احتياجات تتعل���ق مب�ضمون امل�ضاع���دة الدميقراطية 

التي تقدمه���ا الأمم املتحدة يف ال���دول التي متر يف مرحلة 

ما بعد ال�ضراع. وفيما يلي التو�ضيات املحددة التي انبثقت 

عن هذه اجلل�ضات:

دم���ج وتر�ضي���خ املعرف���ة املكت�ضبة م���ن منظومة الأمم  	•
املتحدة عامة �ضمن ما ميك���ن تنفيذه بنجاح وحتت اأية 

ظ���روف ولأية اأ�ضباب. وراأى املجتمع���ون اأنه رغم اأهمية 

ترتيبات اقت�ضام ال�ضلطة يف عملية تاأمني ال�ض�م، اإل اأن 

التنمية القت�ضادية واإع���ادة توزيع املوارد، ل تقل عنها 

اأهمي���ة يف حتقي���ق �ض�م م�ضت���دام على امل���دى البعيد. 

وينبغ���ي و�ضع مب���ادرات اجتماعي���ة واقت�ضادية مكملة 

ل�ضرتاتيجيات مراع���اة النخبة من اأجل �ضمان التاأييد 

ال�ضعبي ل�تفاقيات ال�ضيا�ضية بني النخب.

و�ض���ع خيارات ل�إ�ض�ح املوؤ�ض�ضي وتوفريها على اأ�ضا�س  	•
ثروة املعارف واخلرات الرتاكمية التي اكت�ضبتها الأمم 

املتح���دة وجهات اأخ���رى تعمل على بن���اء الدميقراطية. 

وت�ضتطي���ع الأمم املتح���دة اأن تلع���ب دورًا مهمًا يف عملية 

ت�ضمي���م النظم النتخابي���ة، وغريها م���ن الإ�ض�حات 

ال�ضيا�ضي���ة واملوؤ�ض�ضاتي���ة بهدف دع���م الدميقراطية يف 

ال���دول التي متر يف مرحلة م���ا بعد ال�ضراع ، عن طريق 

توفري جمموعة م���ن اخليارات والنم���اذج املختلفة التي 

ميكن تعديلها كي ت�ئم خ�ضو�ضيات كل دولة على حده. 

وق���د  اأظهرت جت���ارب املوؤ�ض�ض���ة الدولي���ة للدميقراطية 

والنتخاب���ات اأن اإج���راء حتلي���ل مق���ارن وغ���ري اإلزامي 

ملختلف اخلي���ارات املتاحة لت�ضميم املوؤ�ض�ضات، ا�ضتنادًا 

اإىل اأمثل���ة م���ن جميع املناطق، مبا فيه���ا تلك الواقعة يف 

جنوب العامل، قد يفيد اجلهات الفاعلة املحلية امللتزمة 

بعمليات الإ�ض�ح ويزيد من فاعليتها.

ب���ني خمتل���ف برام���ج الأمم املتح���دة لدع���م  الرب���ط  	•
الدميقراطي���ة وال�ض����م والأم���ن، م���ن خ����ل ت�ضهيل 

عمليات التحليل ال�ضيا�ضي الدقيق، وبناء ال�ضيناريوهات 

املختلف���ة، وو�ضع خطط للطوارئ. و�ضمن هذا ال�ضياق، 

اأو�ض���ى امل�ضاركون ب�ضرورة حتلي���ل املع�ض�ت ومظاهر 

التوت���ر، كي يتوفر ل�ضن���اع ال�ضيا�ضات واخلراء طريقة 

فعالة لتحديد اخليارات ال�ضعبة والتعامل معها. 

طريقة عمل األمم المتحدة 
ضمن سياق الصراع 

بعي���دًا عن جم���الت التدخل املح���ددة، نال���ت طريقة عمل 

الأمم املتحدة �ضمن �ضي���اق ما بعد ال�ضراع اهتمامًا كبريًا 

م���ن امل�ضاركني يف اجتماع املائ���دة امل�ضتديرة، حيث اأ�ضاروا 

م���رارًا اإىل اعتم���اد النه���ج ال���ذي تتبع���ه الأمم املتحدة يف 

تقدمي امل�ضاعدة الدميقراطية اعتمادًا كبريًا على العر�س، 

كم���ا وحتدده �ض�حي���ات املوؤ�ض�ض���ات وقدراته���ا ومواردها 

ولي�س التقييم الواقعي لحتياجات املوؤ�ض�ضات.
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واأك���د النقا����س الذي ج���رى على م���دى يومني عل���ى وجود 

انف�ضال يف الغالب بني توجهات ال�ضيا�ضة العامة واخلطوط 

العري�ض���ة الت���ي ر�ضمته���ا مق���رات الأمم املتح���دة، وب���ني 

التحدي���ات اليومي���ة التي تواج���ه العمل على اأر����س الواقع. 

وكان���ت اإ�ضارة اخل���راء امليداني���ني قليلة فيم���ا قدموه من 

عرو�س ع���ن العمليات ال�ضاملة على نط���اق منظومة الأمم 

املتح���دة،  مث���ل عملية �ضن���ع القرار اخلا�ض���ة بلجنة الأمم 

املتح���دة لل�ضيا�ضات، وعملي���ة التخطيط املتكام���ل للبعثات 

)IMPP(، واإطار عمل الأمم املتحدة ال�ضرتاتيجي املتكامل 

)ISF(. كم���ا اأ�ضار اخلراء امليداني���ون مرارًا اإىل التحديات 

الت���ي تواجه التنفيذ على الأر�س والت���ي مل ُيطرح لها �ضوى 

القليل من احللول امللمو�ضة.

ورغ���م اأن امل�ضاركون يف اجتماع املائ���دة امل�ضتديرة اعتروا 

التن�ضي���ق والرتاب���ط والتكام���ل على اأنها مب���ادئ مهمة، اإل 

اأنه���م راأوا اأنها غ���ري كافية لرتجمة الأه���داف اجلادة اإىل 

نتائ���ج عملي���ة عل���ى الأر�س. وم���ع ذلك، كان هن���اك اتفاق 

ع���ام عل���ى اأن اإح���دى العقب���ات الرئي�ضة ق���د اأزيلت بطرح 

ه���ذه الق�ضاي���ا على طاولة احل���وار، مما فت���ح نقا�ضًا جادًا 

ب���ني خمتل���ف موؤ�ض�ض���ات الأمم املتح���دة ح���ول التحديات 

الت���ي تواج���ه املنظم���ة يف الرب���ط ب���ني عمله���ا يف جمالت 

الدميقراطية وال�ض�م والأمن.

نظ���ًرا لأن اجتم���اع املائ���دة امل�ضتدي���رة ح���ول عمل الأمم  	•
املتح���دة يف جمالت ال�ض����م والأمن والتنمي���ة كانت الأول 

من نوع���ه، �ضعر امل�ضارك���ون باأن احلوار كان مثم���رًا للغاية 

وينبغي موا�ضلته. كما قدموا اقرتاحاٍت خمتلفٍة حول اأف�ضل 

ال�ضب���ل لتعزيز الرواب���ط داخل الأمم املتح���دة، والتاأكد يف 

الوقت نف�ضه من اأنها تقيم ع�قات اأكرث فعالية مع الهيئات 

الأخرى العاملة يف جمال توفري امل�ضاعدة الدميقراطية، يف 

الدول التي متر يف مرحلة ما بعد ال�ضراع.

اأو�ضى امل�ضاركون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة بوجوب  	•
اتب���اع منظوم���ة الأمم املتح���دة ا�ضرتاتيجي���ة م�ضرتكة 

ب�ض���اأن بناء ال�ض����م وبناء الدولة وبن���اء الدميقراطية، 

تق���وم على اأ�ضا����س حتليل �ضيا�ضي م�ض���رتك للدول التي 

مت���ر يف مرحلة ما بع���د ال�ضراع. ومن اأج���ل دعم و�ضع 

مث���ل ه���ذه الإ�ضرتاتيجي���ة، يج���ب اأن تتواف���ق العمليات 

والأدوات امل�ضرتك���ة، مث���ل اإط���ار عم���ل الأمم املتح���دة 

امل�ض���رتك،  القط���ري  الإمنائية/التقيي���م  للم�ضاع���دة 

وعملية التخطيط املتكام���ل للبعثات، واإطار عمل الأمم 

املتحدة ال�ضرتاتيجي املتكامل.

املختلفة  الإدارات  ب���ني  الت�ضال  لغياب  منه���م  اإدراكًا  	•
يف  امل�ضارك���ون  اأو�ض���ى  املتح���دة،  الأمم  ملنظموم���ة 

اجتم���اع املائ���دة امل�ضتدي���رة بتفعي���ل ح���زم احلواف���ز 

لت�ضهي���ل الن�ضجام بني �ضيا�ضات واآليات املقرات العامة 

وعملي���ات املكات���ب القطري���ة، وكذل���ك الن�ضج���ام بني 

اجله���ات املختلف���ة يف الأمم املتح���دة العاملة يف جمال 

امل�ضاع���دة الدميقراطية. وم���ن التدابري املفيدة يف هذا 

ال�ض���دد، اإجراء تدريب م�ضرتك بني الوكالت املختلفة، 

ون�ض���ر املب���ادئ التوجيهي���ة الت�ضغيلي���ة لتعزي���ز التعاون 

داخ���ل الإدارات ب�ضورة اأكرث فاعلية، وتنظيم منتديات 

للنقا�س وموائ���د م�ضتديرة على امل�ضت���وى الإقليمي بغية 

ت�ضهيل وزيادة ت�قح وجهات النظر ال�ضائدة يف امليدان 

واملقرات العامة و�ضياغة جدول اأعمال م�ضرتك.

اإىل  امل�ضتديرة  املائ���دة  اجتم���اع  امل�ضارك���ون يف  اأ�ض���ار  	•
اأن الأمم املتح���دة ت�ض���م حاليًا العديد م���ن املجتمعات 

املمار�ض���ة التي تتعامل مع جمموع���ة من ق�ضايا ال�ض�م 

والأم���ن واحلكم الدميقراطي. كما متلك الأمم املتحدة 

نح���و 6000 موقع���ًا اإلكرتوني���ًا. لذلك مت اق���رتاح اإن�ضاء 

بواب���ة اإلكرتوني���ة واح���دة ل����أمم املتح���دة عل���ى �ضبكة 

النرتن���ت ح���ول الدميقراطي���ة وال�ض�م والأم���ن، تتيح 

تبادل املعلومات واملعرفة عر خمتلف  الإدارات.

�ضعر امل�ضاركون يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة حول عمل  	•
الأمم املتح���دة يف دعم ال�ض�م والأم���ن والدميقراطية 

بوج���ه عام، اأنه ق���د مت و�ضع حجر الأ�ضا����س الذي يتيح 

لأجه���زة الأمم املتح���دة بذل جه���ود مت�ضافرة من اأجل 

ربط عمله���ا يف جمال الدميقراطي���ة بعملها يف جمايل 

ال�ض����م والأم���ن مبنهجية اأف�ضل. لذل���ك مت اقرتاح اأن 

مت�ض���ي اجله���ات امل�ضارك���ة يف رعاي���ة اجتم���اع املائدة 

امل�ضتدي���رة قدم���ًا يف و�ض���ع اإج���راءات حم���ددة ل�ضنع 

ال�ضيا�ضات التي تتعلق بالدميقراطية وال�ض�م والأمن.
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التطلع إلى المستقبل: األثار 
الناتجة التي تمس السياسات 

والتدريب والبحوث
األق���ى امل�ضاركون يف اجتماع املائ���دة امل�ضتديرة ال�ضوء على 

عدد م���ن الق�ضاي���ا احلرج���ة التي توؤث���ر عل���ى ال�ضيا�ضات 

والتدري���ب والبح���وث، والت���ي ت�ضتحق املزيد م���ن الدرا�ضة 

واملتابع���ة. ونتن���اول ه���ذه الق�ضاي���ا فيم���ا يل���ي مبزيد من 

التف�ضيل:

القضايا على المستوى االستراتيجي 
ومستوى السياسات

املتح���دة  الأمم  جلن���ة  ق���رارات  عل���ى  البن���اء  يعت���ر  	•
لل�ضيا�ض���ات املتعلق���ة بق�ضايا مو�ضوع���ات حمددة ذات 

ال�ضلة مثل �ضيادة القانون، واإ�ض�ح قطاع الأمن، وبناء 

الد�ضتور، اأحد املجالت الواعدة يف هذا ال�ضدد، وذلك 

به���دف ا�ضتخ��س اأثار تلك الق���رارات  على امل�ضاعدة 

الدميقراطي���ة وبناء ال�ض�م وبن���اء الدولة. ومتيل هذه 

التوجيه���ات ال�ضيا�ضي���ة املرتبطة مبو�ضوع���ات حمددة 

اإىل اأن تكون يف الوقت احل���ايل وثائق منف�ضلة بذاتها، 

ل قرار جلنة الأمم  تناق����س كل ق�ضية على حده. وي�ض���كِّ

املتح���دة لل�ضيا�ض���ات ال�ض���ادر يف تاري���خ 26 حزيران/

يوني���و 2008، والذي اأكد اأن “التكامل” هو اأحد املبادئ 

التوجيهي���ة احلاكم���ة، �ض���واء يف الدول الت���ي تعانى من 

ال�ض���راع اأو التي متر يف مرحلة ما بعد ال�ضراع، ويوجد 

فيه���ا فريق قط���ري تابع ل�أمم املتح���دة، وعملية حفظ 

�ض�م متعددة الأبع���اد، اأو بعثة اأو مكتب �ضيا�ضي )قرار 

جلن���ة الأمم املتحدة لل�ضيا�ض���ات رقم 24 لعام 2008(، 

اإطارًا مفيدًا جلمع هذه الق�ضايا معًا. وبالتايل، �ضيكون 

م���ن املفيد و�ض���ع مب���ادئ اأ�ضا�ضية وتوجيه���ات �ضيا�ضية 

حمددة تتناول خمتل���ف املو�ضوعات واملج���الت، الأمر 

ال���ذي ي�ضاعد اأي�ض���ًا على حتديد اأي توت���ر اأو مع�ضلة اأو 

فجوة قد تن�ضاأ وحتتاج جلنة ال�ضيا�ضات اإىل معاجلتها.

ومن املجالت الواعدة الأخرى، انعكا�س فهم منظومة  	•
الأمم املتحدة املتنامي للع�ق���ات املت�ضابكة التي تربط 

ب���ني امل�ضاع���دة الدميقراطية وبناء ال�ض����م يف �ضياغة 

بيانات ال�ضيا�ضة العامة الت���ي ت�ضدرها الأمم املتحدة، 

واملب���ادرات والفعالي���ات التي �ضتقوم به���ا يف امل�ضتقبل، 

مثل مراجعة جلنة بناء ال�ض�م للعام 2010، والحتفال 

بالي���وم ال���دويل للدميقراطي���ة يف 15 اأيلول/�ضبتم���ر، 

ومراجعة تقرير »ع�ضر �ضنوات بعد تقرير الإبراهيمي«، 

والحتف���ال مبرور 10 �ضنوات على �ض���دور قرار جمل�س 

الأمن رقم 1325 يف �ضهر ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2010، 

وغري ذلك.

واأخ���ريًا، ينبغ���ي اأن يت���م الرب���ط ب���ني النقا����س حول  	•
ال�ضيا�ض���ة العام���ة ال���ذي يج���ري عل���ى نط���اق منظومة 

الأمم املتح���دة، وب���ني التط���ورات املتعلق���ة بال�ضيا�ض���ة 

العام���ة يف املنتديات الدولية الرئي�ض���ة الأخرى، مبا يف 

ذلك املنظم���ات الإقليمي���ة، واجلهات املانح���ة الثنائية 

واملتع���ددة الأط���راف، ب�ض���ورة اأك���رث فاعلي���ة. ويت�ضل 

النقا����س ح���ول ال�ضيا�ضة العام���ة الذي ي���دور حاليًا بني 

اجلهات املانحة حول اأولويات التمويل، واملبادئ اجليدة 

لبناء الدميقراطية وبناء ال�ض�م وبناء الدولة يف الدول 

غري امل�ضتقرة، بعمل الأمم املتحدة ب�ضفة خا�ضة.

قضايا المستوى التشغيلي

الأدوات  م���ن  املتح���دة حالًي���ا جمموعة  متتل���ك الأمم  	•
 ،)IMPP( مث���ل عملي���ة التخطي���ط املتكام���ل للبعث���ات

 ،)ISF( واإطار عمل الأمم املتحدة ال�ضرتاتيجي املتكامل

متكنه���ا م���ن التغلب عل���ى م�ضكل���ة ع���دم التوا�ضل بني 

قرارات ال�ضيا�ضة العامة التي ُتتخذ على م�ضتوى مقرات 

الأمم املتح���دة، وب���ني تنفيذها على امل�ضت���وى امليداين، 

من خ����ل اإجراء حتلي���ل م�ضرتك وو�ض���ع ا�ضرتاتيجية 

موحدة. ول بد من دم���ج عملية اإر�ضاء الدميقراطية يف 

عملي���ة التخطيط املتكام���ل للبعثات واإط���ار عمل الأمم 

املتح���دة ال�ضرتاتيجي املتكامل، واإج���راءات التخطيط 

املتح���دة  الأمم  عم���ل  اإط���ار  ومنه���ا  اأي�ض���ا،  القائم���ة 

.)UNDAF( للم�ضاعدة الإمنائية

هن���اك حاج���ة و�ضع مبادئ توجيهي���ة وا�ضحة  ت�ضتند  	•
اإىل األدل���ة به���دف متك���ني اخلراء م���ن دم���ج اأن�ضطة 
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واأن�ضطته���ا  بالدميقراطي���ة  املت�ضل���ة  املتح���دة  الأمم 

املتعلق���ة بال�ض����م والأمن بطريق���ة اأف�ض���ل. ويف �ضوء 

ذل���ك، ق���د يكون م���ن املفي���د ال�ض���رتاك م���ع املوؤ�ض�ضة 

الدولي���ة للدميقراطي���ة والنتخاب���ات يف اإ�ض���دار دليل 

للخ���راء العامل���ني ل���دى الأمم املتح���دة، يق���دم له���م 

اإر�ضادات �ضاملة اأو “قائمة مرجعية” للجوانب الرئي�ضة 

الت���ي ينبغي اأخذه���ا يف العتبار عن���د مواجهة التحدي 

امل���زدوج املتمث���ل يف تاأمني ال�ض�م وال�ضتق���رار وتعزيز 

الدميقراطي���ة. ورغم الأهمي���ة ال�ضرتاتيجية لن�ضجام 

ال�ضيا�ض���ات والتن�ضي���ق املوؤ�ض�ضي، اإل اأنهم���ا ل يعاجلان 

العوائق العملية التي حتول دون ترجمة ال�ضرتاتيجيات 

املتكامل���ة اإىل اإج���راءات فعال���ة،  مثل حتدي���د الفرتات 

الزمنية، وع���دم كفاية املوارد الب�ضرية واملالية، و�ضعف 

القيادة.

بالأمم  ح���زم احلواف���ز اخلا�ضة  ينبغي مراجعة  كم���ا  	•
املتح���دة، وق�ضايا امل���وارد الب�ضري���ة، والق�ضايا املتعلقة 

بالقي���ادة، بغي���ة معاجل���ة العوائ���ق العملي���ة التي حتول 

دون ترجم���ة ال�ضرتاتيجي���ات املتكامل���ة اإىل اإجراءات 

فعال���ة، وتعزي���ز التعاون الوثيق عر خمتل���ف الأجهزة. 

وُتعتر هذه الأم���ور موؤ�ضرات على التزام الأمم املتحدة 

نف�ضها مببادئ احلكم الر�ضيد وامل�ضاركة وامل�ضاءلة.

القضايا المتعلقة بالبحث والتحليل 

ن�ض���اأت مفاهي���م الدميقراطي���ة وبن���اء ال�ض����م وبناء  	•
الدولة حديث���ًا، وهي حتتاج اإىل اإعادة النظر والتو�ضيح 

امل�ضتم���ر. لذل���ك يجب عل���ى الأمم املتح���دة اأن توا�ضل 

م�ضاركته���ا الفكري���ة يف النقا�س الأكادمي���ي وال�ضيا�ضي 

الذي يدور حول هذه املفاهيم من خ�ل التحلي�ت التي 

جتريه���ا، ف�ضً� عن تل���ك التي يجريه���ا �ضركاوؤها على 

م�ضت���وى العامل. ول تزال املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية 

والنتخابات �ضريكًا حموريًا يف هذا ال�ضدد.

النظر  اأن جتمع وجه���ات  املتح���دة  الأمم  يج���ب عل���ى  	•
واخل���رات املتنوع���ة يف جم���ال اإر�ض���اء الدميقراطي���ة 

م���ن جميع اأنح���اء العامل، بغية تو�ضي���ع قائمة اخليارات 

املتاحة لل���دول التي تخطت مرحلة ال�ضراع، والتي جتد 

�ضعوبة يف التعامل مع التحولت الدميقراطية.

بدور مه���م يف جمع  تق���وم  اأن  املتحدة  ل����أمم  ميك���ن  	•
اأ�ضالي���ب املمار�ض���ة الدميقراطي���ة الت���ي ا�ضُتخدمت يف 

عم���ل الأمم املتح���دة ون�ضرها، وكذل���ك اأعمال اجلهات 

الأخرى العاملة يف مناطق ال�ضراع.

يج���ب عل���ى الأمم املتح���دة اأن حت���دد املج���الت التي  	•
حتت���اج اإىل املزي���د من البح���ث واملعرفة بغي���ة مواجهة 

التحدي���ات امل�ضتج���دة يف جمال بن���اء الدميقراطية يف 

الدول املت�ضررة من ال�ضراع.

رغ���م تنامي فه���م الأمم املتح���دة و�ضركائها للروابط  	•
بني الدميقراطي���ة وال�ض�م والأمن، وال���ذي ظهر جليًا 

خ�ل اجتم���اع املائدة امل�ضتدي���رة، اإل اأن بع�س امل�ضائل 

املهم���ة اخلا�ضة به���ذه العملي���ات املرتابط���ة واملختلفة 

يف اآن واح���د ل ت���زال معلقة. ولذلك م���ن ال�ضروري اأن 

ي�ضتمر تو�ضيع القاع���دة املعرفية ل�ضيا�ضات وممار�ضات 

الأمم املتح���دة املت�ضلة بها، �ضواء من اأجل امل�ضاعدة يف 

حت�ضني ال�ضيا�ض���ات واملمار�ضات اأو التحقق امل�ضتمر من 

�ض�حيتها.  
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المالحق

الملحق األول: مذكرة تصّور 
الجتماع لمائدة المستديرة 

الدولي حول الديمقراطية 
والسالم واألمن: دور األمم 

المتحدة 
نيويورك، 1-2 مارس/آذار 2010 

1. خلفية

الأمم  يف   )DPA( ال�ضيا�ضي���ة  ال�ض���وؤون  اإدارة  اتفق���ت 

املتحدة م���ع املوؤ�ض�ضة الدولي���ة للدميقراطي���ة والنتخابات 

)International IDEA( يف الع���ام 2008، عل���ى ت�ضجي���ع 

النقا�س حول الروابط بني الدميقراطية وبنائها، والركائز 

الث����ث لعم���ل الأمم املتح���دة: ال�ض�م والأم���ن، والتنمية، 

وحقوق الإن�ضان.

ومت�ضيًا مع ه���ذا التفاق، نظمت اإدارة ال�ض���وؤون ال�ضيا�ضية 

يف �ضه���ر �ضبتمر/اأيل���ول 2008 بال�ض���رتاك م���ع برنام���ج 

الدولي���ة  واملوؤ�ض�ض���ة   )UNDP( الإمنائ���ي  املتح���دة  الأمم 

للدميقراطي���ة والنتخاب���ات اجتماع���ًا لي���وم واح���د ح���ول 

التفاعل ب���ني الدميقراطي���ة والتنمية يف مدين���ة نيويورك، 

يه���دف اإىل حتدي���د جم���الت ال�ضيا�ضة العام���ة التي ت�ضكل 

اأهمي���ة للعم���ل املتع���دد الأط���راف �ضم���ن ال�ضي���اق العاملي 

الراه���ن، ل �ضيم���ا العمل ال���ذي تقوم ب���ه الأمم املتحدة يف 

جمال تعزيز الدميقراطية ودعمها، والتي من �ضاأنها تعزيز 

عمليات التنمية امل�ضتدامة.

و�ضيت���م تنظي���م »مائ���دة م�ضتدي���رة ح���ول الدميقراطي���ة 

وال�ض����م والأمن: دور الأمم املتحدة« ملدة يومني، مب�ضاركة 

اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 

 .)DPKO( واإدارة الأمم املتح���دة لعملي���ات حف���ظ ال�ض�م

وم���ن املتوق���ع اأن ت�ضه���م نتائج وتو�ضي���ات اجتم���اع املائدة 

امل�ضتديرة يف اإث���راء مناق�ضات ال�ضيا�ض���ة العامة التي تدور 

يف اأروق���ة الأمم املتح���دة، ل �ضيما �ضمن �ضي���اق جلنة بناء 

ال�ض����م، والفري���ق العام���ل املعني بعمليات حف���ظ ال�ض�م 

التابع للجمعية العامة ل�أمم املتحدة.

2. القضايا الرئيسة 

ي���دور النقا�س ال�ضيا�ضي الع���ام املتعلق مبنع ن�ضوب ال�ضراع 

وبن���اء ال�ض����م يف املجتمع الدويل ح���ول العمليات املختلفة 

واملت�ضابك���ة الت���ي ته���دف اإىل بناء ال�ض����م والدميقراطية 

والدول���ة. ويف ال���دول غري امل�ضتقرة الت���ي متر يف مرحلة ما 

بعد ال�ضراع، ورغم اللغة اخلطابية امل�ضتخدمة يف احلديث 

ع���ن امللكية املحلية، ل يزال التواف���ق مع الأولويات الوطنية 

واجتاه���ات املانحني، والعمليات الهادف���ة اإىل بناء ال�ض�م 

والدميقراطي���ة والدول���ة – اإىل جانب ترتيبه���ا بالت�ضل�ضل 

وح�ض���ب الأولوي���ة - ي�ضكل حتديا للجه���ات الفاعلة الدولية 

واملحلي���ة. ومن الق�ضايا الأخرى اأنه يف الوقت الذي ل تزال 

في���ه امل�ضاواة ب���ني اجلن�ضني متث���ل حتدي���ًا للدميقراطيات 

امل�ضتق���رة، فاإنها تكون اأكرث تعقي���دًا يف الدول التي ميزقها 

ال�ض���راع اأو اخلارج���ة من���ه. فف���ي ال���دول اخلارج���ة م���ن 

ال�ضراع تك���ون التحديات الرئي�ضة لل�ض�م والأمن مرتبطة 

باجلن�ضوية، ومن ثم تتطلب مبادرات تراعي هذا املنظور.

وقد يعتمد حتقيق ال�ض�م على املخاوف املتعلقة ب�«الواقعية 

ال�ضيا�ضي���ة«، فق���د ي���وؤدي احلر�س عل���ى اإ�ض���راك مف�ضدي 

عمليات ال�ض����م املحتَملني اإىل تقوي����س �ضرعية العمليات 

واملوؤ�ض�ضات الدميقراطي���ة وا�ضتدامتها على املدى الطويل. 

م���ن ناحية اأخرى، قد ي�ضه���م التناف�س الدميقراطي، الذي 

عادًة م���ا يتم من خ�ل ال���دورات النتخابية التي ت�ضهدها 

مرحل���ة م���ا بعد ال�ض���راع، يف زي���ادة ا�ضتقط���اب الفاعلني 

ال�ضيا�ضي���ني – الذي���ن غالب���ًا ما يكون���ون ه���م اأنف�ضهم يف 

مرحل���ة التحول من جماعات م�ضلح���ة اإىل اأحزاب �ضيا�ضية 

- يف البيئ���ات غري امل�ضتقرة التي تعاين من حالة »ال��ضلم 

وال�ح���رب«. ويف كلت���ا احلالت���ني، يعتر وج���ود موؤ�ض�ضات 

دول���ة فعالة �ضرطًا اأ�ضا�ضيًا لتوفري ال�ضل���ع العامة الأ�ضا�ضية 

ال�زمة لتحقيق ال�ض����م والدميقراطية، مثل توفري الأمن 

واملجال العام.

وقد اأدى التقدم امللحوظ يف خمتلف برامج ال�ضيا�ضات اإىل 

و�ضع ترتيبات تنظيمية جدي���دة داخل الوكالت التي تقدم 

املعونة، وو�ضع اأط���ر ا�ضرتاتيجية تتما�ضى مع اأي هدف من 
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الأهداف ال�ضاملة، و�ضق���ل الأطر التحليلية وما يرتبط بها 

م���ن اأنظم���ة ل�إن���ذار املبكر م���ن اأط���ر واأدوات ي�ضتخدمها 

اخل���راء يف عملي���ات التقيي���م. ولكن هذه الأط���ر املختلفة 

غالبًا ما تفتقر اإىل الن�ضجام فيما بينها، وت�ضري اإىل فرتات 

زمنية خمتلف���ة )اأي املدى الق�ض���ري واملتو�ضط والطويل(، 

وميكن بالتايل اأن تزيد من عدم ان�ضجام التحرك الدويل. 

ومتي���ل ه���ذه الأط���ر اأي�ض���ًا اإىل اإثق���ال كاه���ل املوؤ�ض�ض���ات 

ف  ال�ضعيف���ة يف الدول ال�ضريكة، رغم اأن امللكية املحلية ُتعرَّ

دائم���ًا عل���ى اأنها عام���ل رئي�س لتحقي���ق ال�ض����م والتنمية 

امل�ضتدام���ني، م���ن خ�ل موؤ�ض�ض���ات وعملي���ات دميقراطية 

فعال���ة وكاملة التمثيل، ي�ضارك فيها الرجل واملراأة على حد 

�ض���واء. اإ�ضاف���ة اإىل ذلك، يرجح اأن تق���وم اجلهات املحلية 

امل�ضتقطب���ة �ضيا�ضيًا يف ال���دول اخلارجة من ال�ضراع، وفقًا 

اإىل للو�ضع القائم، باإثق���ال كاهل اجلهات الدولية وهيئات 

الأمم املتحدة، مبطالب متناق�ضة وغري مت�ضقة.

 3. األهداف األساسية

يهدف الجتماع عامة اإىل درا�ض���ة دور الدميقراطية وبناء 

الدول���ة يف �ضمان ا�ضتدام���ة ال�ض�م والأم���ن، وكذلك دور 

الأمم املتح���دة يف دع���م هات���ني العمليت���ني. والغر����س من 

الجتماع القيام حتديدًا مبا يلي:

املتحدة  الأمم  تتبعه���ا  التي  التقليدية  املناهج  درا�ض���ة  	•
يف دع���م ال�ض����م والأم���ن، وا�ضتك�ض���اف الرواب���ط بني 

التح���دي املتمثل يف حتقي���ق �ض�م م�ضت���دام، والتحدي 

املتمثل يف بناء دميقراطي���ة وموؤ�ض�ضات دولة م�ضتدامة، 

�ض���ة لل�ض���راع وال���دول اخلارج���ة م���ن  يف ال���دول املعرَّ

ال�ضراع.

تقدمي تو�ضيات متعلقة بال�ضيا�ضات املنبثقة عن تقييم  	•
تاأث���ري الدميقراطية وبناء الدول���ة على ال�ض�م والأمن، 

مبا يف ذلك وجهة النظ���ر املتعلقة باجلن�ضوية، والعك�س 

بالعك�س، وامل�ضتمدة م���ن جمموعة خمتارة من عمليات 

الأمم املتحدة.

امل�ضتوى  عل���ى  املتحدة  الأمم  عل���ى  اأث���ر ذلك  درا�ض���ة  	•
العمل���ي، م���ن خ����ل النظ���ر يف الطريق���ة الت���ي ميكن 

به���ا ت�ضميم اآليات دع���م ت�ضهم يف تقلي���ل ولي�س تفاقم 

النق�ضام���ات وا�ضتعال ال�ضراع يف املجتم���ع، واأي�ضًا يف 

و�ض���ع الأ�ضا�س لتحقي���ق ال�ضتقرار على امل���دى الطويل 

والق�ضري.

4. محور التركيز 

�ضرتك���ز هذه املبادرة عل���ى بع�س امل�ض���ك�ت الرئي�ضة التي 

تواجه اخلراء يف الدول التي متر يف مرحلة ما بعد ال�ضراع 

اأثن���اء دعمهم لعملية النتق���ال اإىل مناذج حكم تتمتع بقدر 

اأكر من التعددية، وتخ�ضع بقدر اأكر للم�ضاءلة.  وتت�ضمن 

مناذج احلكم هذه ما يلي:

الفاعلة اخلارجية يف  للجه���ات  املنا�ضب  الدور  م���ا هو  	•
دع���م اأن�ضطة بناء ال�ض����م والدميقراطي���ة والدولة يف 

الدول التي متر مبرحلة ما بعد ال�ضراع؟

اأن تقدمها  التي ميكن  املثبطات(  ما هي احلوافز )اأو  	•
الفاعل���ة  اإىل اجله���ات  الفاعل���ة اخلارجي���ة  اجله���ات 

املحلي���ة يف ح���الت ال�ضتقط���اب ال�ضيا�ض���ي م���ن اأج���ل 

توطيد ال�ض�م واحلكم الدميقراطي؟

املرتبط���ة  ل�أن�ضط���ة  املنا�ض���ب  الرتتي���ب  ه���و  م���ا  	•
بالدميقراطي���ة وبن���اء الدول���ة واأولوياته���ا يف جهودن���ا 

لبن���اء ال�ض����م يف ال���دول التي مت���ر يف مرحل���ة ما بعد 

ال�ضراع؟

م����ا ه����و التاأث����ري املحتم����ل لدع����م عملي����ات التح����ول اإىل   •
ال�مركزي����ة، مب����ا يف ذل����ك اإج����راء انتخاب����ات متعددة 

امل�ضتويات، على جهود اإر�ضاء الدميقراطية وبناء الدولة؟

كيف ن�ضتطيع التوفيق بني احلاجة اإىل مراعاة النخبة  	•
م���ن اآن لآخر من اأجل �ضمان ال�ض����م وال�ضتقرار على 

امل���دى الق�ض���ري وامل���دى املتو�ض���ط، وبني احلاج���ة اإىل 

تعزيز ال�ضفافية والتعددية واحلكم الدميقراطي؟

كيف ميكن اجلمع بني الأن�ضطة الداعمة لل�ض�م وبناء  	•
الدميقراطي���ة وبن���اء الدول���ة، وب���ني الإرادة ال�ضيا�ضية 

لتعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني املراأة؟

و�ضي�ضتن���د حتلي���ل الق�ضاي���ا املذكورة اأع����ه اإىل جمموعة 

خمتارة من احلالت الدرا�ضية ذات ال�ضلة.
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5. الشركاء 

ال�ضيا�ضي���ة،  لل�ض���وؤون  املتح���دة  الأمم  اإدارة  �ضت�ض���رتك 

واإدارة الأمم املتح���دة لعملي���ات حف���ظ ال�ض����م، وبرنامج 

الأمم املتح���دة الإمنائ���ي )فري���ق احلك���م الدميقراط���ي/

مكتب ال�ضيا�ض���ات الإمنائية )BDP( ومكت���ب منع الأزمات 

والإنعا�س(، مع املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية والنتخابات 

يف تنظيم هذه املبادرة.

6. اإلطار العام والمشاركون والمكان 

تتاأل���ف املبادرة من حدثني، بحي���ث ُت�ضتخدم نتائج احلدث 

الأول يف الإع���داد للحدث الثاين واخلروج بتو�ضيات نهائية 

لجتماع للمائدة امل�ضتديرة:

يعق���د اجتماع مغل���ق ملدة يومني، يح�ضره نحو 30 اإىل  	•
40 خب���ريا م���ن اخل���راء املمار�ض���ني يف الأمم املتحدة 

مناق�ض���ة  به���دف  املخت���ارة،  البح���ث  مراك���ز  وبع����س 

التحدي���ات والعقب���ات والفر�س الت���ي تظهر خ�ل دعم 

عملي���ات بن���اء الدول���ة الت���ي تل���ي انته���اء ال�ضراعات. 

و�ضي�ض���ارك يف الجتم���اع جمموع���ة م���ن خ���راء الأمم 

املتح���دة وغريه���ا م���ن املنظم���ات ذات الع�ق���ة. اأم���ا 

امل�ضارك���ة الرفيع���ة امل�ضتوى، ف�ضتقت�ض���ر على الجتماع 

الت���ايل. و�ضيتبع هذا الجتماع »قواع���د ت�ضاتام هاو�س« 

ل�ضم���ان اإجراء نقا����س مفتوح و�ضريح ح���ول التحديات 

الت���ي تواجهها املنظم���ة. ومن املقرر عق���د الجتماع يف 

الأول والث���اين من �ضه���ر اآذار/مار����س 2010 يف مدينة 

نيويورك.

يعق���د اجتماع ت�ض���ارك فيه جلنة من اخل���راء مدته   •
ن�ضف يوم، ت�ضم نح���و 60 اإىل 80 �ضخ�ضًا رفيعًا من 

�ضن���اع ال�ضيا�ض���ات، يف مق���ر الأمم املتح���دة يف وقت 

لح���ق من ع���ام 2010، لتق���دمي التو�ضي���ات وا�ضتقاء 

الآراء الأولي���ة، وفتح املجال لنقا����س اأو�ضع. و�ضيتوىل 

ال�ض���ركاء واجله���ات الراعي���ة للمبادرة اإع���داد ورقة 

ق�ض���رية ومراجعته���ا تتاأل���ف م���ن خم����س اإىل �ض���ت 

�ضفح���ات وحت���دد الق�ضاي���ا والتو�ضي���ات الرئي�ض���ة، 

يف الف���رتة ب���ني عق���د الجتم���اع الأول واجتماع جلنة 

اخل���راء، ، وذلك للخ���روج مبجموعة من املقرتحات 

لدفع الرنامج قدمًا. 
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امل�حظات الفتتاحي���ة: )من الي�ضار اإىل اليمني( ال�ضيدة اإيزومي ناكاميت�ضو، رئي�ضة ق�ضم ال�ضيا�ضات 

والتقيي���م والتدريب يف اإدارة عملي���ات حفظ ال�ض�م يف الأمم املتحدة؛ ال�ضي���د اأولف كيورفن، الأمني 

الع���ام امل�ضاعد ومدير مكت���ب ال�ضيا�ضات الإمنائية يف برنامج الأمم املتح���دة الإمنائي؛ وال�ضيد بي لني 

با�ضك���و، وكيل الأمني العام يف اإدارة ال�ض���وؤون ال�ضيا�ضية يف الأمم املتحدة؛ الدكتور ما�ضيمو توما�ضويل، 

املراقب الدائم للمعهد الدويل للدميقراطية وامل�ضاعدة النتخابية لدى الأمم املتحدة.

�ضعادة ال�ضفري �ضيزار ماريا راغاليني، املمثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم املتحدة.

ال�ضي���د اأولف كيورف���ن، الأمني الع���ام امل�ضاعد، ومدير مكت���ب ال�ضيا�ضات الإمنائي���ة يف برنامج الأمم ال�ضيد لني بي با�ضكو، وكيل الأمني العام يف اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف الأمم املتحدة.

املتحدة الإمنائي.

 ال�ضي���دة اإيزوم���ي ناكاميت�ض���و، رئي�ضة ق�ض���م ال�ضيا�ضات والتقيي���م والتدري���ب يف اإدارة عمليات حفظ 

ال�ض�م يف الأمم املتحدة.

الدكت���ور ما�ضيمو توما�ضويل، املراقب الدائم للموؤ�ض�ضة الدولي���ة للدميقراطية والنتخابات لدى الأمم 

املتحدة.

اجلل�ض���ة الأوىل: )م���ن الي�ضار اإىل اليمني( ال�ضيد األي�ضرت ماكيت�ضني، رئي�س الفريق املعني بالدول غري ال�ضيدة اإليزابيث �ضبيهار، رئي�ضة ق�ضم اأوروبا يف اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف الأمم املتحدة.

امل�ضتق���رة واملت�ضررة م���ن ال�ضراع، البنك الدويل؛ ال�ضيدة ترييزا ويتفيلد، زميل اأول يف مركز التعاون 

ال���دويل، جامعة نيوي���ورك؛ ال�ضيد كي�ضور ماندهيان، نائب املدير ال�ضيا�ض���ي للمكتب التنفيذي ل�أمني 

العام يف الأمم املتحدة.
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ال�ضي���د األي�ضرت ماكيت�ضني، رئي�س الفريق املعني بالدول غ���ري امل�ضتقرة واملت�ضررة من ال�ضراع، البنك 

الدويل.

اجلل�ضة الثانية: )من الي�ضار اإىل اليمني( ال�ضيد �ضابري ت�ضيما، زميل اأول يف برنامج ال�ضيا�ضة واحلكم 

والأم���ن، مركز ال�ضرق والغرب؛ ال�ضيد اإجيفيوم اإلوهو اأوتوبو، مدير ونائب رئي�س مكتب الأمم املتحدة 

لدعم بناء ال�ض�م؛ ال�ضيد كوندا ديك�ضيت، رئي�س حترير ونا�ضر �ضحيفة نيبايل تاميز؛ ال�ضيد تامرات 

�ضامويل، رئي�س ق�ضم اآ�ضيا واملحيط الهادئ، اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية الأمم املتحدة.

ال�ضيد كوندا ديك�ضيت، رئي�س حترير ونا�ضر �ضحيفة نيبايل تاميز.ال�ضيد اإجيفيوم اإلوهو اأوتوبو، مدير ونائب رئي�س مكتب الأمم املتحدة لدعم بناء ال�ض�م.

اجلل�ض���ة الثالثة: )م���ن الي�ضار اإىل اليمني( ال�ضي���د �ضام اإيبوك، نائب مدير ق�ض���م اأفريقيا 2 يف اإدارة ال�ضيد تامرات �ضامويل، رئي�س ق�ضم اآ�ضيا واملحيط الهادئ يف اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية بالأمم املتحدة.

ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف الأمم املتحدة؛ ال�ضيد غوران فيجيك، كبري م�ضت�ضاري ال�ضيا�ضة وال�ضرتاتيجيات 

يف املوؤ�ض�ض���ة الدولية للدميقراطية والنتخابات؛ الروفي�ضور جيم�س بات�ضل، مدير مركز بحوث الدول 

املتاأزمة، معهد لندن ل�قت�ضاد؛ الروف�ضور تيموثي �ضي�ضك، املعهد العايل للدرا�ضات الدولية، جامعة 

دنفر.

الروف�ضور تيموثي �ضي�ضك، املعهد العايل للدرا�ضات الدولية يف جامعة دنفر.الروفي�ضور جيم�س بات�ضل، مدير مركز بحوث الدول املتاأزمة، معهد لندن ل�قت�ضاد.
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اجلل�ض���ة الرابعة: )من الي�ضار اإىل اليمني( ال�ضيد بول لندبريغ، خبري م�ضتقل يف جمال احلكم املحلي 

وال�مركزي���ة؛ ال�ضيدة جريالدين فريزر موليكيتي، رئي�ضة ق�ضم ممار�ضة احلكم الدميقراطي، مكتب 

ال�ضيا�ض���ات الإمنائي���ة، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛ وال�ضيد جريمييا����س بليزر، نائب املمثل املقيم 

لرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، جمهورية الكونغو.

ال�ضيد �ضام اإيبوك، نائب مدير ق�ضم اأفريقيا 2 يف اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف الأمم املتحدة.

ال�ضي���دة جريالدين فريزر موليكيتي، رئي�ضة ق�ضم ممار�ض���ة احلكم الدميقراطي يف مكتب ال�ضيا�ضات 

الإمنائية يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

ال�ضيد بول لندبريغ، خبري م�ضتقل يف جمال احلكم املحلي وال�مركزية.

اجلل�ضة اخلام�ضة: )من الي�ضار اإىل اليمني( ال�ضيد باتريك كولريز، كبري م�ضت�ضاري ال�ضيا�ضة يف مكتب 

ال�ضيا�ض���ات الإمنائية، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛ وال�ضيدة اأوخينيا بي�ضا لوبيز، كبرية م�ضت�ضاري 

الإنعا����س يف مكتب من���ع الأزمات والإنعا�س، برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي؛ وال�ضي���د روبرتو فالنت، 

نائ���ب املمثل اخلا�س ملدي���ر برنامج الأمم املتحدة الإمنائ���ي يف الأرا�ضي الفل�ضطيني���ة؛ ال�ضيد رولند 

ريت�س، املدير التنفيذي ل�ضندوق الأمم املتحدة للدميقراطية.

ال�ضيدة اأوخينيا بي�ضا لوبيز، كبرية م�ضت�ضاري الإنعا�س يف مكتب منع الأزمات والإنعا�س، برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي.

ال�ضيد باتريك كولريز، كبري م�ضت�ضاري ال�ضيا�ضة مبكتب ال�ضيا�ضات الإمنائية يف برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي،

ال�ضي���د روبرت���و فالن���ت، نائ���ب املمث���ل اخلا�س ملدي���ر برنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائ���ي يف الأرا�ضي 

الفل�ضطينية.
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اجلل�ض���ة ال�ضاد�ض���ة: )من الي�ض���ار اإىل اليم���ني( ال�ضيدة كري�ضتين���ا هويو�س، رئي�ضة ق�ض���م منع ن�ضوب ال�ضيد رولند ريت�س، املدير التنفيذي ل�ضندوق الأمم املتحدة للدميقراطية.

ال�ض���راع والتحول، الوكالة ال�ضوي�ضرية للتنمية والتعاون؛ ال�ضي���د ريجينالد دوما�س، امل�ضت�ضار اخلا�س 

ال�ضاب���ق ل�أمني العام ل�أمم املتح���دة ب�ضاأن هايتي؛ الدكتور روبرت ماغواي���ر، اأ�ضتاذ ال�ضوؤون الدولية 

يف جامع���ة ترينيتي وا�ضنطن، ورئي�س الفريق العامل املعني يف هايتي، معهد الوليات املتحدة لل�ض�م؛ 

ال�ضيد اأو�ضكار فرنانديز تارانكو، الأمني العام امل�ضاعد يف اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف الأمم املتحدة.

ال�ضي���دة كري�ضتين���ا هويو�س، رئي�ض���ة ق�ضم منع ن�ضوب ال�ض���راع والتحول، الوكال���ة ال�ضوي�ضرية للتنمية ال�ضيد ريجينالد دوما�س، امل�ضت�ضار اخلا�س ال�ضابق ل�أمني العام ل�أمم املتحدة ب�ضاأن هايتي.

والتعاون.

الدكت���ور روبرت ماغواير، اأ�ضتاذ ال�ض���وؤون الدولية يف جامعة ترينيتي وا�ضنطن، ورئي�س الفريق العامل 

املعني بهايتي، معهد الوليات املتحدة لل�ض�م.

ال�ضيد اأو�ضكار فرنانديز تارانكو، الأمني العام امل�ضاعد، اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف الأمم املتحدة.

ال�ضيد كي�ضور ماندهيان، نائب املدير ال�ضيا�ضي للمكتب التنفيذي ل�أمني العام يف الأمم املتحدة.الدكتورة نيك� ت�ضريجي، باحثة م�ضاركة يف مركز درا�ضات ال�ضيا�ضة الدولية يف جامعة اأوتاوا.
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الملحق الثاني: جدول األعمال المفصل للمائدة المستديرة حول الديمقراطية 
والسالم واألمن: دور األمم المتحدة 

نيويورك، 1-2 آذار/مارس، فندق »ملينيوم يو أن بالزا« Millennium UN Plaza، مبنى »وان يو أن 
بالزا« One UN Plaza، اليوم األول: االثنين 1 آذار/مارس 2010 

الي�م االأول: االثنني 1 اآذار/مار�س 2010

اإجراءات الت�ضجيل )يتخللها اإفطار خفيف(  9:00 - 30

كلمة ترحيب  9:15 - 9:00

�ضعادة ال�ضفري �ضيزار ماريا راغاليني، املمثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم املتحدة  

الغاية والأهداف وتهيئة املجال  10:15 - 9:15

�ضيق���وم ممثل���و املوؤ�ض�ضات امل�ضاركة با�ضت�ضافة اللقاء والتمهيد ل�جتماع بتقدمي ملحة عامة عن التحديات التي تواجه الأمم املتحدة حاليًا   

يف جمال بناء الدميقراطية يف الدول غري امل�ضتقرة. و�ضيت�ضمن ذلك �ضرحًا ملقا�ضد واأهداف ور�ضة العمل.

ال�ضيد بي لني با�ضكو، وكيل الأمني العام، اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف الأمم املتحدة.  

ال�ضيد اأولف كيورفن، الأمني العام امل�ضاعد ومدير مكتب ال�ضيا�ضات الإمنائية، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،  

ال�ضيدة اإيزومي ناكاميت�ضو، رئي�ضة ق�ضم ال�ضيا�ضات والتقييم والتدريب، اإدارة عمليات حفظ ال�ض�م يف الأمم املتحدة.   

الدكتور ما�ضيمو توما�ضويل، املراقب الدائم للمعهد الدويل للدميقراطية وامل�ضاعدة النتخابية لدى الأمم املتحدة.  

تكوين املائدة امل�ضتديرة  10:30 - 10:15

�ضيقدم ممثل اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية عر�ضا لهيكلية اجتماع املائدة امل�ضتديرة والنتائج املتوقعة منه.  

املتحدثة: ال�ضيدة اإليزابيث �ضبيهار، رئي�ضة ق�ضم اأوروبا، اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية.  

املقررة: الدكتورة نيك� ت�ضريجي، باحثة م�ضاركة مبركز درا�ضات ال�ضيا�ضة الدولية، جامعة اأوتاوا.    

ا�ضرتاحة / قهوة  10:45 - 10:30

اجلل�ض���ة الأوىل: دور الدميقراطي���ة وبن���اء الدول���ة يف �ضمان احلك���م الدميقراط���ي وا�ضتدامة ال�ض����م والأمن: �ضيا�ض���ات الأمم املتحدة   13:00 - 10:45

وممار�ضاتها.

رئي�ضة اجلل�ضة: ال�ضيدة ترييزا ويتفيلد، زميل اأول يف مركز التعاون الدويل، جامعة نيويورك.  

املتحدثون: ال�ضيد األي�ضرت ماكيت�ضني، رئي�س الفريق املعني بالدول غري امل�ضتقرة واملت�ضررة من ال�ضراع، البنك الدويل.  

ال�ضيد كي�ضور ماندهيان، نائب املدير ال�ضيا�ضي للمكتب التنفيذي ل�أمني العام، الأمم املتحدة.  

وتهدف هذه اجلل�ضة اإىل ا�ضتعرا�س املناهج التقليدية التي تتبعها الأمم املتحدة يف دعم ال�ض�م والأمن، وا�ضتك�ضاف الروابط بني التحدي   

املتمث���ل يف حتقي���ق �ض�م م�ضت���دام، والتحدي املتمثل يف بن���اء دميقراطية وموؤ�ض�ضات دول���ة م�ضتدامة، يف ال غ���ري امل�ضتقرة اخلارجة من 

ال�ضراع.

و�ضرتك���ز ه���ذه اجلل�ضة اأي�ضًا على عدد من امل�ضك�ت الرئي�ضة التي تواجه اخلراء يف ال���دول اخلارجة من ال�ضراع اأثناء دعمهم لعمليات   

النتقال اإىل مناذج حكم تتمتع بقدر اأكر من التعددية، وتخ�ضع لقدر اأكر من امل�ضاءلة. وهي تت�ضمن ما يلي:

ما هو الدور املنا�ضب للجهات الفاعلة اخلارجية يف دعم اأن�ضطة بناء ال�ض�م والدميقراطية والدولة �ضمن �ضياق ما بعد ال�ضراع؟  

كي���ف ن�ضتطي���ع التوفيق ب���ني عملية م�ضاركة جمي���ع الأطراف ال�زمة ل�ضم���ان ال�ضتقرار عل���ى املدى الق�ضري وامل���دى املتو�ضط، وبني   

الأولويات ال�زمة لتحقيق ال�ض�م امل�ضتدام على املدى الطويل؟

ما هو الرتتيب املنا�ضب ل�أن�ضطة املرتبطة بالدميقراطية وبناء الدولة واأولوياتها يف جهودنا لبناء ال�ض�م يف الدول لتي متر يف مرحلة   

ما بعد ال�ضراع؟

ما هي التوجيهات التي تقدمها �ضيا�ضة الأمم املتحدة وكيف ُترتَجم اإىل ممار�ضة؟ واأين تقع الفجوة بني ال�ضيا�ضة واملمار�ضة؟  

كيف ن�ضتطيع تعزيز التن�ضيق وتوفري املناهج املتكاملة يف حتقيق الرتابط بني ال�ضيا�ضات واملمار�ضات؟  

كيف ميكن اجلمع بني الأن�ضطة الداعمة لل�ض�م وبناء الدميقراطية وبناء الدولة، وبني الإرادة ال�ضيا�ضية لتعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني   

ومتكني املراأة؟
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ا�ضرتاحة / غداء  14:00 - 13:00

اجلل�ضة الثانية: مراعاة النخبة والقدرات القيادية  15:30 - 14:00

.)PBSO( رئي�س اجلل�ضة: ال�ضيد اإجيفيوم اإلوهو اأوتوبو، مدير ونائب رئي�س مكتب الأمم املتحدة لدعم بناء ال�ض�م  

املتحدثون: ال�ضيد تامرات �ضامويل، رئي�س ق�ضم اآ�ضيا واملحيط الهادئ، اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية.  

ال�ضيد كوندا ديك�ضيت، رئي�س حترير ونا�ضر �ضحيفة نيبايل تاميز.  

ال�ضيد �ضابري ت�ضيما، زميل اأول يف برنامج ال�ضيا�ضة واحلكم والأمن، مركز ال�ضرق والغرب.  

كي���ف ن�ضتطي���ع التوفيق بني احلاج���ة اإىل مراعاة النخبة من حني لآخ���ر بهدف �ضمان ال�ض�م وال�ضتقرار عل���ى املدى الق�ضري واملدى   

املتو�ضط، وبني احلاجة اإىل تعزيز ال�ضفافية والتعددية واحلكم الدميقراطي؟

م���ا ه���ي احلوافز )اأو املثبطات( التي ميك���ن اأن تقدمها اجلهات الفاعلة اخلارجية اإىل اجلهات الفاعل���ة املحلية، يف حالة ال�ضتقطاب   

ال�ضيا�ضي، من اأجل توطيد ال�ض�م واحلكم الدميقراطي؟

كيف ميكن �ضمان امللكية الوطنية �ضمن �ضياق ال�ضراع وما بعد ال�ضراع؟      

ا�ضرتاحة / قهوة  15:45 - 15:30

اجلل�ضة الثالثة: ترتيب الأن�ضطة واأولوياتها  17:15 - 15:45

رئي�س اجلل�ضة: ال�ضيد غوران فيجيك، كبري امل�ضت�ضارين باملوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية والنتخابات.  

املتحدثون: ال�ضيد �ضام اإيبوك، نائب مدير ق�ضم اأفريقيا 2، اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية يف الأمم املتحدة.  

الروفي�ضور جيم�س بات�ضل، مدير مركز بحوث الدول املتاأزمة، معهد لندن ل�قت�ضاد.  

الروف�ضور تيموثي �ضي�ضك، املعهد العايل للدرا�ضات الدولية، جامعة دنفر.  

غالب���ًا م���ا يت���م يف ال���دول اخلارجة من ال�ض���راع ترتيب اجله���ود الدولية املبذولة لدع���م ال�ض����م والدميقراطية الت�ضاركي���ة طويلة الأمد   

بالت�ضل�ض���ل، م���ن اأجل اإتاحة الفر�ضة لرتكيز امل���وارد واجلهود ال�ضيا�ضية على الق�ضايا ذات الأولوي���ة يف كل مرحلة من املراحل. وقد جرت 

العادة يف التجارب ال�ضابقة، اأن ين�ضب الرتكيز ُبَعيد انتهاء ال�ضراع، اأو حتى يف اأثناء ال�ضراع، على املهام الرامية اإىل اإح�ل الأمن ووقف 

ال�ضراع. ومبجرد حتقيق قدر من الأمن، ينتقل الرتكيز اإىل املهام امللحة يف جمايل الإغاثة الإن�ضانية وبناء الثقة، مبا يف ذلك نزع ال�ض�ح، 

واإعادة الإعمار، واخلطوات الأوىل لبناء املوؤ�ض�ضات الأمنية واإعادة اإر�ضاء �ضيادة القانون. ويتبع ذلك تعزيز العمليات ال�ضيا�ضية والق�ضائية 

ال�زم���ة لتحقيق امل�ضاحلة الوطنية وامل�ضاركة الدميقراطية. واأخريًا فقد دعمت الأمم املتحدة اجلهود التي تبذلها ال�ضلطات واملوؤ�ض�ضات 

الوطنية حديثة الن�ضاأة، لبناء قدراتها يف جمال احلكم الر�ضيد وامل�ضاءلة.

وق���د اأفرز ه���ذا املنهج الت�ضل�ضلي بع�س التجارب الغنية، منها الإيجابي ومنها ال�ضلبي. وهن���اك حاجة اإىل حتليل اأكرث دقة وو�ضوح للجهود   

الذاتي���ة الت���ي تقوم بها منظومة الأمم املتح���دة بغية دعم ترتيب الأن�ضط���ة بالت�ضل�ضل وح�ضب الأولوية يف هذه ال���دول. اأما حتديد مدى ما 

يح���دث م���ن ترتيب ل�أن�ضطة بالت�ضل�ضل على اأر�س الواقع، اأو حتى حتدي���د الدرجة املنا�ضبة لذلك، فهو اأمر يحتاج اإىل مزيد من الدرا�ضة. 

وقد َتفر�س العوامل ال�ضيا�ضية والجتماعية والتاريخية وغريها الهتمام بعدة جمالت ذات اأولوية يف اآن واحد، اإىل حد ما على الأقل.

وقد اأظهرت التجارب يف غرب اأفريقيا وهايتي وغواتيمال واأفغان�ضتان، اأوجه الق�ضور يف التفكري الأفقي الت�ضل�ضلي. فقد تتطلب جمموعة   

ا للغاية من الدعم لبناء ال�ض����م والدولة ودعم الدميقراطية- اأو قد تتطلب نهجًا  معين���ة م���ن الظروف يف كل بلد اأو منطقة، مزيجًا خا�ضً

اأكرث مرونة على الأقل، حتى ل ت�ضيع الفر�س الأ�ضا�ضية لتحقيق ال�ض�م وال�ضتقرار وبناء املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وا�ضتدامتها.

كيف نحدد املجالت ذات الأولوية يف الدول اخلارجة من ال�ضراع؟  

كيف ندفع اجلهات الفاعلة املحلية اإىل ال�ضرتاك يف عملية حتديد هذه املجالت؟  

كيف ميكن اأن نتجنب اإتباع نهج اأحادي البعد، واإرهاق كاهل برنامج امل�ضاعدة بتحديد اأولويات كثرية للغاية يف وقت واحد؟  

كيف ن�ضمن عدم عرقلة الحتياجات امللحة ل��ضتقرار ال�ضيا�ضي وال�ض�م والأمن جهود توطيد الدميقراطية طويلة الأمد؟   

ختام فعاليات اليوم الأول  17:30 - 17:15

ماأدبة ع�ضاء  22:30 - 19:00

الي�م الثاين: الثالثاء 2 اآذار/مار�س 2010  

اجلل�ضة الرابعة: اإر�ضاء الدميقراطية وتعزيز احلكم املحلي وبناء ال�ض�م   10:45 - 9:00

رئي�ضة اجلل�ضة: ال�ضيدة جريالدين فريزر موليكيتي، رئي�ضة ق�ضم ممار�ضة احلكم الدميقراطي، مكتب ال�ضيا�ضات الإمنائية، برنامج الأمم   

املتحدة الإمنائي.

املتحدث���ون: ال�ضيد بول لندبريغ، خبري م�ضتقل يف جمال احلك���م املحلي وال�مركزية )رئي�س امل�ضت�ضارين الفنيني ال�ضابق، برنامج احلكم   

املحلي وال�مركزية، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اأفغان�ضتان(.
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ال�ضيد جريمييا�س بليزر، نائب املمثل املقيم لرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، جمهورية الكونغو.  

كيف ن�ضاعد يف ت�ضميم اأو اإ�ض�ح العمليات واملوؤ�ض�ضات الدميقراطية التي من �ضاأنها تعزيز ال�ض�م وامل�ضاحلة، ولي�س اإثارة اخل�فات   

والنق�ضامات؟

ما هو التاأثري املحتمل لدعم التحول اإىل ال�مركزية، مبا يف ذلك اإجراء انتخابات متعددة امل�ضتويات، على جهود اإر�ضاء الدميقراطية   

وبناء الدولة؟

كيف ندعم التن�ضيق املنا�ضب بني امل�ضتويني املحلي والوطني للحكومة والإدارة؟   

ا�ضرتاحة /  قهوة   11:00 - 10:45

اجلل�ضة اخلام�ضة: ا�ضتجابة املوؤ�ض�ضات  12:45 - 11:00

رئي�س اجلل�ضة: ال�ضيدة اأوخينيا بي�ضا لوبيز، كبرية م�ضت�ضاري الإنعا�س، مكتب منع الأزمات والإنعا�س، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.  

املتحدثون: ال�ضيد باتريك كولريز، كبري امل�ضت�ضارين يف مكتب ال�ضيا�ضات الإمنائية، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.  

.)UNDEF( ال�ضيد رولند ريت�س، املدير التنفيذي ل�ضندوق الأمم املتحدة للدميقراطية  

ال�ضيد روبرتو فالنت، نائب املمثل اخلا�س ملدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الأرا�ضي الفل�ضطينية.  

اإن تعزي���ز ق���درات املوؤ�ض�ضات على ال�ضتجابة لحتياجات املجتمع يف احلا�ض���ر وامل�ضتقبل اأمر �ضروري من اأجل حتقيق ال�ضتقرار وال�ض�م   

والتنمي���ة على املدى املتو�ضط واملدى الطويل. ولتحقيق هذه الغاي���ة، يجب اأن ت�ضتجيب املوؤ�ض�ضات اإىل حاجات املواطنني وحماية حقوقهم. 

ع�وة على ذلك، ل بد من �ضمان منح الفئات ال�ضعيفة املهم�ضة عدة فر�ضة لإ�ضماع �ضوتهم. اإذ ميكن اأن يوؤدي اإبعاد �ضرائح من املجتمع 

عن امل�ضاركة يف الدولة اإىل تفاقم التوتر القائم واإثارة ال�ضراع.

كي���ف ميكنن���ا اأن ن�ضاعد يف اإن�ضاء اأو تعزيز موؤ�ض�ضات عامة قادرة على تلبي���ة حاجات املواطنني بطريقة فعالة و�ضاملة؟ وكيف ن�ضتطيع   

دعم عمليات اإ�ض�ح الإدارة العامة الرامية اإىل �ضمان التوزيع الكايف والعادل للخدمات العامة؟

كيف ميكننا تعزيز موؤ�ض�ضات حاكمة قادرة على ال�ضتجابة وخا�ضعة للم�ضاءلة مبا ي�ضهم يف ت�ضهيل امل�ضاركة وبناء ال�ض�م؟  

كيف ميكن اإدخال امل�ضاركة يف احلكم يف املوؤ�ض�ضات �ضمن مرحلة ما بعد ال�ضراع؟  

ا�ضرتاحة / غداء  13:45 - 12:45

اجلل�ضة ال�ضاد�ضة: تعزيز التن�ضيق والتخطيط ال�ضامل والنهج املتكامل  15:30 - 13:45

رئي�س اجلل�ضة: ال�ضيد ريجينالد دوما�س، امل�ضت�ضار اخلا�س ال�ضابق ل�أمني العام ل�أمم املتحدة ب�ضاأن هايتي.  

املتحدث���ون: الدكت���ور روب���رت ماغواير، اأ�ضت���اذ ال�ضوؤون الدولية، جامع���ة ترينيتي وا�ضنطن، ورئي����س الفريق العامل املعن���ي بهايتي، معهد   

الوليات املتحدة لل�ض�م.

ال�ضيد اأو�ضكار فرنانديز تارانكو، الأمني العام امل�ضاعد، اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية.  

.)SDC( الوكالة ال�ضوي�ضرية للتنمية والتعاون ،)COPRET( ال�ضيدة كري�ضتينا هويو�س، رئي�ضة ق�ضم منع ن�ضوب ال�ضراع والتحول  

كيف ميكن تعزيز اآليات التخطيط املتكامل والتن�ضيق القائمة من اأجل حت�ضني الفعالية يف تقدمي نهج �ضامل لإر�ضاء الدميقراطية وبناء   

ال�ض�م؟

ما هي الأدوات والو�ضائل التي ميكن اأن تعمل على حت�ضني التحليل ال�ضيا�ضي وحتليل ال�ضياق؟ وكيف ميكن حت�ضني ترجمة حتليل ال�ضياق   

اإىل عمليات تخطيط، وتنفيذ مبداأ امللكية الوا�ضعة داخل الأجهزة؟

ا�ضرتاحة /  قهوة  15:45 - 15:30

التو�ضيات: دور الأمم املتحدة يف دعم الدميقراطية واحلكم الدميقراطي وبناء الدولة ل�ضمان ا�ضتدامة ال�ض�م والأمن  17:30 - 15:45

رئي�س اجلل�ضة: ال�ضيد كي�ضور ماندهيان، نائب املدير ال�ضيا�ضي للمكتب التنفيذي ل�أمني العام، الأمم املتحدة.  

مقرر اجلل�ضة: الدكتورة نيك� ت�ضريجي.  

ا�ضتن���ادًا اإىل النقا����س الذي دار خ�ل يومني متتاليني من اجتماع املائدة امل�ضتديرة، تهدف هذه اجلل�ضة اإىل تقدمي تو�ضيات عملية ترتبط   

ب�ضيا�ض���ات الأمم املتح���دة فيما يخ�س الكيفية الت���ي ت�ضتطيع بها املنظمة مواجهة وب�ضكل اأكرث فعالي���ة التحدي املزدوج واملتمثل يف حتقيق 

�ض�م م�ضتدام، وبناء دميقراطية وحكم دميقراطي وموؤ�ض�ضات حكومية م�ضتدامة يف الدول غري امل�ضتقرة واخلارجة من ال�ضراع.
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درا�سة حالة: نيبال

درا�سة حالة: غرب اأفريقيا 

�ضه���دت نيب���ال يف ال�ضنوات الث����ث الأخرية تغ���ريات �ضيا�ضية 

هائل���ة ما ت���زال تعيد ت�ضكيل النظم الوطني���ة للحكم. فقد اأنهى 

اتف���اق ال�ض����م ال�ضام���ل )CPA( يف الع���ام 2006 ب���ني حتالف 

الأح���زاب ال�ضبع���ة )SPA( واحل���زب ال�ضيوع���ي النيبايل املاوي 

)CPN–Maoist(، حرب���ًا اأهلية ا�ضتمرت عق���دًا من الزمان، 
.)CA( ومهد الطريق لإجراء انتخابات اجلمعية التاأ�ضي�ضية

ولتق���دمي د�ضتور جدي���د وتنفيذ اتفاق ال�ض����م ال�ضامل بنجاح، 

�ضيك���ون لزامًا على القي���ادات النيبالية اأن تكت�ضب جمموعة من 

املهارات اجلديدة يف جمالت التخطيط ال�ضرتاتيجي والإدارة 

وحتوي���ل ال�ضراع. لذلك ينبغي بناء قدرات القادة عر خمتلف 

القطاعات – الأحزاب ال�ضيا�ضية، واحلكومة، والأعمال، والقوى 

العامل���ة، والإع�م – مبا ميك�ِّنهم من قي���ادة العملية النتقالية 

يف نيب���ال ب�ضكل بّناء، وت�ضوية اخل�ف���ات بنجاح، وو�ضع تدابري 

الإ�ض�ح ال�زم���ة وتنفيذها من اأجل بناء دول���ة اأكرث �ضمولية، 

واأ�ض���رع ا�ضتجاب���ًة خا�ضة فيم���ا يتعلق باإ�ض����ح اخلدمة املدنية 

وتوفري اخلدمات الأ�ضا�ضية.

ا�ضتجاب���ت الأمم املتحدة خ�ل العقدين املا�ضيني اإىل الأزمات 

يف غ���رب اأفريقي���ا بعدد م���ن التدخ�ت التي حظي���ت بدرجات 

متفاوتة من النج���اح. وتعتر حالت ليبرييا و�ضرياليون و�ضاحل 

الع���اج عل���ى وجه اخل�ضو�س اأف�ض���ل مثال للجه���ود التي يبذلها 

املجتم���ع ال���دويل يف م�ضاع���دة ال���دول على اخلروج م���ن دائرة 

ال�ضراع، وبناء ال�ض�م امل�ضتدام بالت�ضل�ضل.

كانت تدخ�ت الأمم املتح���دة يف غرب اأفريقيا متعددة الأوجه 

وامل�ضتويات، حيث انتقل���ت من اإتباع نهج يركز على كل بلد على 

ح���ده اإىل اإتب���اع نه���ج اإقليمي، كم���ا قامت الأمم املتح���دة بدور 

ال�ضري���ك الرئي�س يف م�ضعى م�ضرتك مع منظم���ة �ضبه اإقليمية، 

وكذل���ك دور ال�ضري���ك الثان���وي يف نف����س امل�ضع���ى. كم���ا قامت 

بالتن�ضي���ق م���ع ق���وى من خ���ارج املنطق���ة اأثرت يف ه���ذا اجلهد 

لي�س بقدراتها الع�ضكرية فق���ط، واإمنا اأي�ضًا بنفوذها ال�ضيا�ضي 

كاأع�ض���اء دائم���ني يف جمل�س الأمن. وقد اأقام���ت الأمم املتحدة 

�ضراك���ة مع بع����س موؤ�ض�ض���ات الأعمال وجماع���ات احلقوق غري 

احلكومية، للت�ضدي ل��ضتغ�ل غري امل�ضروع للموارد الطبيعية، 

والذي كان له دور يف تاأجيج ال�ضراع يف غرب اأفريقيا، كما اأنها 

ح�ضدت جه���ودًا دبلوما�ضية دولية لإعاق���ة املف�ضدين عن اإحراز 

اأي تقدم.

وُتلق���ي حال���ة غ���رب اأفريقي���ا ال�ض���وء اأي�ض���ًا عل���ى جناح���ات 

واإخفاقات النهج الت�ضل�ضل���ي. ففي �ضرياليون، تطورت تدخ�ت 

الأمم املتح���دة يف حف���ظ ال�ض����م م���ن دور املراق���ب الع�ضكري 

اإىل قوة متما�ضكة تتمت���ع ب�ض�حية حفظ ال�ض�م ولديها زهاء 

11 األ���ف جندي عل���ى الأر�س. بعد ذلك حت���ول دورها اإىل دعم 

ال�ض����م وبنائه. ويف ليبرييا ا�ضتفاد تدخل مماثل من اخلرات 

املكت�ضبة يف �ضرياليون، وبداأ الوجود القوي لقوات حفظ ال�ض�م 

يف النخفا����س، ليقت�ضر دورها على دعم بن���اء القدرات وبناء 

املوؤ�ض�ضات متهيدًا لدعم بناء ال�ض�م كمرحلة اأخرية. ورغم اأن 

العمليات يف الدول الث�ثة متر مبراحل خمتلفة، اإل اأن الأو�ضاع 

م���ا ت���زال مرتابط���ة اإىل درج���ة كبرية. كم���ا اأن درا�ض���ة ترتيب 

الأن�ضط���ة بالت�ضل�ضل وح�ضب الأولوي���ة يف كل دولة وعلى امل�ضتوى 

الإقليمي قد يوؤدي اإىل نقا�س مثمر.
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درا�سة حالة: اأفغان�ستان

درا�سة حالة: تيم�ر ال�سرقية

تعي�س اأفغان�ضتان حالة مزمنة من عدم ال�ضتقرار وال�ضراع منذ 

�ضق���وط نظام طالب���ان يف العام 2001. فقد تده���ور اقت�ضادها 

والبن���ى التحتية فيه، وحتول جزء كبري من �ضكانها اإىل لجئني. 

وتواجه حكومة اأفغان�ضتان احلديثة العهد بالدميقراطية حتديا 

مزدوج���ا يتمثل يف ب�ضط �ضلطتها خارج العا�ضمة وت�ضكيل وحدة 

وطنية.

ومع ب���دء تقدمي امل�ضاع���دات الدولية اإىل اأفغان�ضت���ان يف اأواخر 

الع���ام 2001 واأوائل العام 2002، بدت �ض���ورة القدرات املتاحة 

يف الب����د قامت���ة يف ظل غياب هي���اكل ر�ضمية للدول���ة. وكانت 

البنى التحتية يف املناطق احل�ضرية والريفية قد ُدمرت، وتاآكلت 

النظم ال�ضابق���ة لتوفري اخلدمات وجم���ع ال�ضرائب وغري ذلك 

من اأن�ضطة الدولة منذ منت�ضف الثمانينات.

ويج���ري حالًي���ا تق���دمي الدعم ال���دويل اإىل اأفغان�ضت���ان، مبا يف 

ذل���ك جميع جهود بناء الدولة الت���ي ُتبذل من خ�ل فرق اإعادة 

اإعم���ار الأقاليم، �ضمن الإطار الأو�ضع ل��ضرتاتيجية الأمريكية 

ملكافح���ة التم���رد، وا�ضرتاتيجية حل���ف �ضم���ال الأطل�ضي. ويثري 

ه���ذا بدوره ع�مات ا�ضتفهام خطرية لي�س حول امللكية الوطنية 

املحلي���ة وفعالية املعونة فح�ضب، واإمن���ا اأي�ضًا حول نوعية الدعم 

امل�ضت���دام ال���ذي ت�ضتطي���ع الأمم املتحدة توفريه م���ن اأجل دعم 

احلك���م املحل���ي، واإر�ض���اء الدميقراطية، وبن���اء ال�ض�م يف مثل 

هذه الظروف.

وعلى عك�س هذه ال�ضورة القامتة لقدرات الدولة الر�ضمية، يرى 

الباحث���ون اأنه رغم انعدام وجود دولة فاعلة، اأو بالأحرى ب�ضبب 

ذل���ك، كان املجتمع منظمًا ولديه هيئات فاعل���ة ل�ضنع القرار، 

خا�ضة عل���ى امل�ضتوى املحل���ي.... »حتدد حي���اة غالبية ال�ضكان 

هي���اكل تنظيمي���ة تقليدية عل���ى امل�ضتوي���ني املحل���ي والإقليمي، 

وت�ضف���ي اجتماع���ات املجال����س املحلي���ة )جمال����س ال�ض���ورى اأو 

»اجلريغ���ا«( �ضبغ���ة �ضرعي���ة على تل���ك الهي���اكل. وت�ضم هذه 

املجال����س ب���ني اأع�ضائها كبار رج���ال الدين وق���ادة املجموعات 

العرقي���ة وزعم���اء القبائ���ل وروؤ�ض���اء الق���رى اأو الأودي���ة. وق���د 

ظه���رت اأ�ض���كال ب�ضيطة ل����إدارة الفاعلة عل���ى ال�ضعيد املحلي 

... فاأفغان�ضت���ان لي�ض���ت على ه���ذا امل�ضتوى م���ن الفو�ضى الذي 

ق���د تبدو عليه من اخل���ارج« )في�ند-كرميي 2001(. وال�ضوؤال 

ه���و: اإىل اأي مدى اعرتف املجتمع ال���دويل بهذه املوؤ�ض�ضات غري 

الر�ضمي���ة كجزء من الدول���ة النا�ضئة يف الع���ام 2001-2002؟ 

ونتيجة لذل���ك، جتلت اإحدى نقاط ال�ضع���ف املحتملة يف عملية 

اإر�ض���اء الدميقراطية يف اأفغان�ضت���ان يف الحتكاك املتوا�ضل بني 

موؤ�ض�ض���ات احلكم �ضب���ه الوطنية التي تعمل م���ن خ�ل ممثلني 

منتَخبني، وتلك املوؤ�ض�ضات التي تعمل من خ�ل ممثلني معَينني.

اأدى اندلع العن���ف يف العام 1999 الذي اأعقب ت�ضويت ال�ضعب 

التيموري ل�ضالح ال�ضتق�ل، اإىل رحيل نحو 7 اآلف من موظفي 

اخلدم���ة املدني���ة الإندوني�ضي���ني. ورغ���م تدخ���ل الأمم املتحدة 

املتك���رر، اإل اأنه يف الع���ام 2002، وهو العام ال���ذي ح�ضلت فيه 

تيم���ور ال�ضرقية عل���ى ا�ضتق�لها، مل تكن الق���درات املحلية قد 

و�ضلت اإىل امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي بعد، ولهذا مّت اإط�ق عملية تدخل 

كرى بهدف دعم بناء املوؤ�ض�ضات والدولة.

وم���ع ذلك، تبق���ى املوؤ�ض�ض���ات النا�ضئة يف تيم���ور ال�ضرقية ه�ضة 

وعاجزة عن تقدمي اخلدمات الأ�ضا�ضية اإىل جميع فئات املجتمع 

بالت�ض���اوي. وقد ظهر ذل���ك اأثناء الأزمة العنيف���ة التي �ضهدتها 

الب�د يف العام 2006، والتي كان املحرك الأ�ضا�ضي لها مزاعم 

بوج���ود اإق�ض���اء اجتماع���ي، خا�ضة ب���ني فئات ال�ضب���اب، والتي 

اأ�ضف���رت عن ح���ل ال�ضرطة الوطني���ة وا�ضتقالة رئي����س الوزراء. 

وا�ضتقدمت احلكوم���ة اجلديدة قوات دف���اع واأمن من اخلارج، 

وطلب���ت اإن�ضاء بعثة ل����أمم املتحدة يكون لديه���ا تفوي�ضًا قويًا، 

الأم���ر الذي اأف�ض���ى اإىل اإن�ض���اء »بعثة الأمم املتح���دة املتكاملة 

يف تيم���ور ال�ضرقي���ة«، بغية تعزيز احل���وار ال�ضيا�ضي وامل�ضاحلة 

و�ضيادة القانون، وتعزيز ثقافة قائمة على احلكم الدميقراطي، 

من خ�ل عمليات �ضاملة وتعاونية.

وقد تعلم���ت الأمم املتحدة درو�ضًا من العمليات ال�ضالفة الذكر، 

والت���ي انعك�ض���ت عل���ى اإط���ار عم���ل الأمم املتح���دة للم�ضاع���دة 

الإمنائي���ة )UNDAF( يف تيم���ور ال�ضرقي���ة، للف���رتة 2009-

2013 )جمموعة الأمم املتح���دة الإمنائية 2008ج(، ويف خطة 

عمل الرنام���ج القطري لتيمور ال�ضرقي���ة للفرتة 2013-2009 

)برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي 2008ج(، وفيها اتفق برنامج 

الأمم املتح���دة الإمنائ���ي مع حكوم���ة تيمور ال�ضرقي���ة على: »اأن 

العتماد املف���رط ملوؤ�ض�ضات احلكم على اخل���رات الدولية، قد 

ي���وؤدي اإىل خط���ر تقوي�س تنمي���ة القدرات على امل���دى الطويل« 

)برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي 2008ج، ����س 8(. وبناء على 

ذل���ك، ترى النتيجة رقم 1 لإطار عمل الأمم املتحدة للم�ضاعدة 

الإمنائي���ة �ض���رورة »توطي���د املوؤ�ض�ض���ات الدميقراطي���ة واآليات 

الت�ح���م الجتماعي ك���ي تكون اأكرث �ض�ب���ة« )جمموعة الأمم 

املتح���دة الإمنائية 2008ج، ����س 5(، وذلك عر جعل موؤ�ض�ضات 

الدولة اأكرث �ضفافية واإن�ضافًا وكفاءة وقابلية للم�ضاءلة. ويتحقق 

ذل���ك ع���ن طريق دع���م برنام���ج احلكوم���ة ل�إ�ض����ح الإداري 

واإ�ضراك املجتمع املدين من خ�ل اآليات احلكم امل�ضرتك. 



 الديمقراطية والسالم
واألمن: دور األمم 

المتحدة

األمم المتحدة - المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

43

درا�سة حالة: هايتي 

عان���ت هايتي لفرتات طويل���ة من تاريخها من ع���دم ال�ضتقرار 

والفق���ر املزمن و�ضعف احلك���م. ون�ضر فيه���ا �ضل�ضلة من بعثات 

الأمم املتحدة منذ العام 1993، كان اآخرها بعثة الأمم املتحدة 

املوح���دة لتحقيق ال�ضتق���رار يف هايت���ي )MINUSTAH( يف 

العام 2004 به���دف ا�ضتعادة الأمن يف الب����د. اأما الآن فيجب 

اإعادة النظر يف تفوي�س بعثة الأمم املتحدة ل �ضيما بعد الزلزال 

املدمر الذي �ض���رب هايتي يف �ضهر كانون الثاين/يناير 2010، 

وال���ذي كان اختب���ارًا قا�ضي���ًا اأم���ام ق���درة الأمم املتح���دة على 

ال�ضتجابة للكوارث.

وحاول���ت الأمم املتح���دة جاهدة م���ن خ�ل تدخ����ت متعاقبة 

تعزي���ز التح�ضينات يف احلك���م والتنمية ال�ضاملة يف هايتي. لكن 

بع����س امل�ض���ك�ت اخلط���رية يف اإدارة احلك���م بقي���ت دون حل، 

وفقدت الكثري من املوؤ�ض�ضات الوطنية م�ضداقيتها، على الرغم 

م���ن اإحراز تق���دم يف الو�ض���ع الأمني. ويف الع���ام 2008، تفاقم 

الو�ض���ع نتيجة اأحداث عدة، حيث اأدى الرتفاع الهائل يف اأ�ضعار 

الغذاء والوقود اإىل اندلع اأعمال �ضغب عنيفة، اأ�ضفرت عن اأزمة 

�ضيا�ضية، كما اجتاحت الب�د اأربعة اأعا�ضري يف العام نف�ضه.

وبغي���ة مواجهة ه���ذه العقبات، ُبِذلت جه���ود مت�ضافرة من اأجل 

تعزيز التخطي���ط املتكامل والتن�ضيق القائ���م بني وكالت الأمم 

املتح���دة والبعثة املوح���دة لتحقيق ال�ضتق���رار واجلهات املانحة 

وحكومة هايتي، بهدف ا�ضتعادة التطور املفقود. ولكن يف اأعقاب 

الزل���زال الذي وقع يف �ضهر كان���ون الثاين/يناير، تعر�ضت اآلية 

ال�ضتجابة اخلا�ضة بالأمم املتحدة اإىل انتقادات �ضديدة ب�ضبب 

مواط���ن ال�ضع���ف الت���ي اأظهرته���ا يف التاأهب للكارث���ة، وب�ضبب 

ع���دم فعالية التكامل. واتهم النقاد الأمم املتحدة بالفتقار اإىل 

التن�ضي���ق والقي���ادة. ولذلك فمن املرجح اأن ترك���ز عملية اإعادة 

ت�ضكيل التفوي�س للبعثة على اجلهود ال�زمة لإعادة بناء البنية 

التحتي���ة املادية واملوؤ�ض�ضاتية للب�د، الأم���ر الذي يتطلب تعزيز 

»هيكلية التن�ضيق«.

وقب���ل وق���وع زل���زال كان���ون الثاين/يناي���ر 2010، وحتديدًا يف 

الع���ام 2004، ا�ضرتك���ت حكوم���ة هايتي النتقالي���ة مع اجلهات 

 )ICF( املانح���ة والأمم املتح���دة يف اإن�ضاء اإطار التع���اون املوؤقت

)جمموع���ة الأمم املتح���دة الإمنائية، بدون تاري���خ(، والذي مّت 

العم���ل به حت���ى نهاية ع���ام 2007. وازداد تعزي���ز التن�ضيق من 

خ����ل اإن�ضاء الفري���ق الأ�ضا�ض���ي املعني بهايت���ي، مبوجب قرار 

جمل����س الأمن رقم 1542 )جمل����س الأمن التابع ل�أمم املتحدة 

2004(، واأقره الأمني العام ل�أمم املتحدة يف العام 2006. وقد 

جري���ت يف نطاق اإطار التع���اون املوؤقت )ICF( بع�س الدرا�ضات 
ُ
اأ

والتقييم���ات والتحلي�ت تهدف اإىل تكوي���ن فهم اأف�ضل لل�ضياق 

الوطني وقد ُترِجمت نتائجها مب�ضاعدة بع�س الأدوات والو�ضائل 

الت���ي ا�ضتخدمته���ا حكومة هايت���ي اإىل عملي���ات تخطيط، حتى 

يك���ون التنفيذ اأك���رث فعالية. ويف الع���ام 2007، اأ�ضدرت حكومة 

هايتي وثيقة ا�ضرتاتيجية النمو الوطني واحلد من الفقر )وزارة 

التخطي���ط والتع���اون اخلارج���ي الهايتي���ة 2007(، �ضمن عدة 

وثائق اأخ���رى اأ�ضدرتها احلكومة بدعم م���ن الرنامج الإمنائي 

ل����أمم املتح���دة. وكان���ت تلك الوثيق���ة اأحد مدخ����ت برنامج 

الإنعا�س القت�ضادي الذي ا�ضتمر مدة عامني، اإىل جانب تقييم 

احتياجات ما بعد وقوع الكوارث للعام 2008، ال�ضادر عن الأمم 

املتح���دة، وتقرير ا�ضت�ض���اري اقت�ضادي مت تقدمي���ه اإىل الأمني 

الع���ام. وو�ضع فري���ق الأمم املتحدة القطري اإط���اره للم�ضاعدة 

الإمنائي���ة للف���رتة 2009-2011 عل���ى اأ�ضا����س ه���ذه الأدوات، 

موؤك���دًا على �ضرورة تق���دمي الأمم املتح���دة »ا�ضتجابة جماعية 

ومن�ضق���ة و�ضاملة اإىل الإ�ضرتاتيجية الوطني���ة، من اأجل انت�ضال 

الب����د م���ن دوامة الفق���ر والبوؤ����س« )جمموع���ة الأمم املتحدة 

الإمنائي���ة 2008ب، �س 11(. كما ُو�ضعت امللكية الوطنية �ضمن 

الأولويات، مبوجب اتفاق وقعته اجلهات املانحة مع احلكومة يف 

�ضه���ر �ضباط/فراير 2009. ويف هذه الف���رتة التي حتاول فيها 

الب�د التعايف من اآثار الزلزال، يجب - اأكرث من اأي وقت م�ضى 

– اأن تكون �ضيادة هايتي و�ضرورة وجود جهة تن�ضيقية واحدة 
تعن���ى بتوجي���ه الدعم هم���ا الركي���زة الأ�ضا�ضي���ة ل�ضياغة نهج 

جدي���د تنتهج���ه الأمم املتح���دة واجلهات املانح���ة الدولية، من 

اأجل العمل مع هذا ال�ضعب املحا�ضر يف منطقة البحر الكاريبي. 
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الملحق الثالث: كلمة ترحيب 
لسعادة السفير سيزار ماريا 

راغاليني الممثل الدائم إليطاليا لدى 
األمم المتحدة  

اإن���ه ملن دواعي �ضروري اأن اأقدم هذه املائدة امل�ضتديرة 

الت���ي تركز على بع�س الق�ضاي���ا الرئي�ضية والتي متثل، 

اإىل جان���ب حق���وق الإن�ض���ان والتنمي���ة، جوه���ر مهمة 

الأمم املتح���دة. واأتقدم بال�ضكر اإىل املنظمني، ل �ضيما 

املوؤ�ض�ض���ة الدولي���ة للدميقراطي���ة والنتخاب���ات، عل���ى 

دعوته���م الكرمي���ة لإيطاليا. كم���ا اأتوج���ه بال�ضكر اإىل 

الأمم املتحدة التي ميثلها هنا اليوم وكيل الأمني العام 

لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية، ال�ضيد بي لني با�ضكو، والأمني العام 

امل�ضاعد لرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ال�ضيد اأولف 

كيورفن، ورئي�ضة ق�ض���م ال�ضيا�ضات والتقييم والتدريب 

باإدارة الأمم املتحدة لعملي���ات حفظ ال�ض�م، ال�ضيدة 

اإيزومي ناكاميت�ضو.

لق���د ج���اء اجتم���اع املائ���دة امل�ضتدي���رة ه���ذا يف وقت 

منا�ضب للغاي���ة، بعد ع�ضر �ضنوات م���ن �ضدور ›تقرير 

الإبراهيمي‹ املف�ضل���ي )الفريق املعني بعمليات الأمم 

املتح���دة حلف���ظ ال�ض����م 2000(، وال���ذي ا�ضتعر�س 

التحديات التي واجه���ت عمليات الأمم املتحدة حلفظ 

ال�ض����م يف العقد الأول بع���د انتهاء احل���رب الباردة، 

وبعد خم�س �ضن���وات من اإن�ضاء جلنة بناء ال�ض�م التي 

يج���ري مراجعة اأعمالها هذا الع���ام، وبعد �ضنة واحدة 

من بدء مبادرة ›الأفق اجلديد‹، التي اأطلقتها الأمانة 

العامة للبحث عن اأبعاد جديدة حلفظ ال�ض�م )الأمم 

املتح���دة، اإدارة عمليات حفظ ال�ض����م واإدارة الدعم 

املي���داين 2009(. وله���ذه اخلط���وات جميعه���ا تاأث���ري 

مبا�ض���ر اأو غري مبا�ضر عل���ى دور الأمم املتحدة يف بناء 

ال�ض����م والأم���ن والدميقراطية. ورغم وج���ود الكثري 

م���ن ال�ضعوب���ات والإخفاق���ات، اإل اأن الأمم املتح���دة 

ق���د اأخذت على عاتقها زمام املب���ادرة يف معاجلة هذه 

امل�ضائل. وتتعر�س جه���ود املنظمة لدعم الدميقراطية 

للنق���د اأحيانًا لأنها تعتمد على العر�س، اأو لأن اجلهات 

املانح���ة الرئي�ضي���ة هي الت���ي توجهه���ا، اأو لأن م�ضارها 

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�ضتودع���ًا لقوٍة ل 

ي�ضتطي���ع اأحد م�ضاهاتها - �ض���واء كان دولًة اأو حتالفًا 

م���ن ال���دول اأو منظم���ة – واأ�ضري هن���ا اإىل الدور الذي 

متار�ضه الأمم املتحدة عل���ى امل�ضتوى العاملي وما يتبعه 

من �ضرعية.

وم���ع اأخذ ذلك يف العتب���ار، اأود اأن اأخ����س بالذكر - 

كمجرد اقرتاح لأع�ضاء اللجن���ة - فكرتني من الأفكار 

العديدة، الت���ي ميكن مناق�ضتها ل�رتق���اء بدور الأمم 

املتحدة يف تعزيز ال�ض�م والأمن والدميقراطية:  

ال�ض����م،  وبن���اء  ال�ض����م  حف���ظ  ب���ني  الع�ق���ة  	•
باعتباره���ا املدخ���ل ال�ضرتاتيج���ي للت���زام الأمم 

املتح���دة جت���اه دولة من الدول الت���ي متر يف مرحلة 

ما بعد ال�ضراع، وم�ضاهمة اإيطاليا يف هذا الجتاه. 

تطوير  الإقليمية يف  املنظم���ات  تلعبه  الذي  ال���دور  	•
ال�ض����م والأمن والدميقراطي���ة يف الدول الأع�ضاء 

والدول املجاورة، والنموذج املتمثل يف التاأثري الذي 

اأحدث���ه الحت���اد الأوروبي يف اإر�ض���اء الدميقراطية 

يف و�ض���ط و�ض���رق اأوروبا بعد انهيار نظ���ام القطبية 

الثنائية.

وفيما يتعلق بالنقطة الأوىل- الع�قة بني حفظ ال�ض�م 

وبن���اء ال�ض����م - فنحن عل���ى مفرتق ط���رق. اإذ يتفق 

اجلمي���ع على اأن وقف الأعم���ال العدائية ميثل ›فر�ضة 

ذهبي���ة‹ لل�ضروع يف تق���دمي امل�ضاعدة الدولي���ة اإىل اأي 

بلد بطريقة ا�ضرتاتيجية وبعيدة النظر. لكنها ل�أ�ضف 

غالبًا ما تك���ون فر�ضة �ضائعة اإذ يت���وىل جمل�س الأمن 

الدويل يف الع���ادة اإدارة الأزمة اأو حال���ة الطوارئ. ول 

يب���داأ احلديث عن ›تغي���ري يف ال�ضرتاتيجية‹ والتحول 

اإىل بن���اء ال�ض�م اإل بعد ذلك بفرتة، اأمً� يف اأن يكون 

الو�ضع الأمني قد ا�ضتقر.

لك���ن الف���رتة التي تل���ي انته���اء ال�ض���راع مبا�ضرة هي 
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الت���ي ت�ضنح فيه���ا الفر�ضة ل�أمم املتح���دة اإن�ضاء بعثة 

ق���ادرة، بالتعاون مع قوات حفظ ال�ض�م التابعة ل�أمم 

املتح���دة (ذوي اخلوذات الزرقاء)، عل���ى غر�س اأوىل 

ب���ذور اإعادة بناء ال�ض�م و�ضيادة القانون وتوطيدهما. 

فحينم���ا ت�ضارك جلن���ة بناء ال�ض�م من���ذ بداية اإن�ضاء 

بعثة حفظ ال�ض�م، يت���اح لها اأن تلعب دورًا حمفزًا مع 

املوؤ�ض�ض���ات املالي���ة الدولية، واملجتم���ع املدين، وخراء 

�ضي���ادة القان���ون، والإدارة العامة. ويف ظ���ل وجود مثل 

هذا النهج املتكامل واملن�َضق، ميكن اأن تنظر ال�ضلطات 

املحلي���ة اإىل الأمم املتحدة على اأنه���ا النقطة املرجعية 

اخلارجي���ة الوحي���دة ذات ال�ضرعي���ة يف عملية ال�ض�م 

والتحول الدميقراطي.

ويحظى هذا التوجه بقب���ول خا�س لدى اإيطاليا، حيث 

يه���دف النم���وذج اخلا����س بن�ضر قوات حف���ظ ال�ض�م 

الإيطالية، ول �ضيما قوات الدرك، اإىل ا�ضتعادة �ضيطرة 

احلكوم���ة عل���ى الأرا�ض���ي وم���ن ثم حت�ض���ني الظروف 

الأمنية، لكن هذا التوجه مقرون بالقدرة على التوا�ضل 

م���ع ال�ض���كان املحليني ودم���ج العنا�ضر املدني���ة للبعثة. 

فالنظ���ر اإىل قوات ال�ضرطة لي�س عل���ى اأنها جهة اأمنية 

فح�ض���ب، واإمنا اأي�ضًا على اأنه���ا جهة للتدريب وحلماية 

البنية التحتية ول�ت�ضال مع ال�ضلطات املحلية، ي�ضهم 

يف تعزيز الثقة يف الأمم املتحدة. وياأتي قرار احلكومة 

الإيطالي���ة باإر�ض���ال وح���دة درك اإىل هايت���ي – حي���ث 

����س ال�ض����م والأم���ن والطري���ق اإىل الدميقراطية  تعرَّ

الكامل���ة لختبار قا����سٍ بالزل���زال الذي وق���ع يف �ضهر 

كان���ون الثاين/يناير - تاأكيدًا للتزام اإيطاليا وحتقيقًا 

للهدف النهائي املتمثل يف تعزيز دور الأمم املتحدة.

وتتمث���ل النقط���ة الثاني���ة يف دور املنظم���ات الإقليمي���ة 

�ضمان ال�ض����م وت�ضجيع العمليات الدميقراطية. ويعد 

الحت���اد الأوروبي مث���اًل جيدًا على ذل���ك، اإذ ا�ضتطاع 

يف ال�ضن���وات الع�ضري���ن املا�ضية اأن يلع���ب دوًرا جاذًبا 

وحمقًقا ل��ضتق���رار اأدى اإىل زعزع���ة وتفتيت العديد 

من الأنظم���ة ال�ضتبدادية التي خلفه���ا انهيار الحتاد 

ال�ضوفيتي. وقد اأدى ات�ض���اع نطاق الحتاد الأوروبي يف 

الت�ضعيني���ات اإىل تبّن���ي حكومات و�ضط و�ض���رق اأوروبا 

�ضل�ضل���ة م���ن الإ�ض�ح���ات ال�ضيا�ضي���ة والقت�ضادي���ة 

والجتماعي���ة الت���ي خلق���ت يف الواقع حلق���ة فعالة من 

الدميقراطي���ة. فمثلما جلب مول���د اجلماعة الأوروبية 

يف اخلم�ضيني���ات ال�ض�م لأوروب���ا الغربية بعد احلرب 

العاملي���ة الثانية، ف���اإن تو�ضيع الحت���اد الأوروبي باجتاه 

ال�ضرق قد جلب ال�ض�م وال�ضتقرار والأمن بعد انتهاء 

احل���رب الباردة. وبالتاأكيد مل تكن م�ضادفة اأن ين�ضب 

ال�ض���راع التي �ضهدته اأوروبا يف الت�ضعينيات يف منطقة 

البلق���ان، ويعد اأمل بلدانها يف الن�ضمام اإىل موؤ�ض�ضات 

بروك�ض���ل اأف�ضل �ضمان اليوم مل�ضتقب���ل ي�ضوده ال�ض�م 

والدميقراطي���ة. فهل م���ن مثال اأف�ضل عل���ى العمل يف 

›�ضاحة دميقراطية‹ من الجتماعات الأ�ضبوعية للدول 
ال�27 الأع�ض���اء يف الحتاد الأوروبي يف بروك�ضل؟ وهل 

�ضبق لأي منظمة دولية اأخرى اأن اأوؤمتنت على قدر مثل 

هذا القدر الكبري من ال�ضيادة الوطنية من اأع�ضائها؟

وق���د يحت���ج النق���اد بالق���ول اإن عمليات �ضن���ع القرار 

الأوروبية بطيئ���ة، وباأنها - رغم معاهدة ل�ضبونة- غري 

فعال���ة. لكنن���ا اإذا م���ا ق�ضنا جن���اح الحت���اد الأوروبي 

باملقيا�س الذي ن�ضتخدمه يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة 

ه���ذا - وهو الأمن وال�ض�م والدميقراطية - فهل نحن 

متاأك���دون اأن هنالك �ضرورة اإىل مثل هذه النتقادات؟ 

فِل���َم ل نح���اول بدًل من ذل���ك التفك���ري يف تطبيق هذا 

النه���ج بثب���ات والت���زام عل���ى من���اذج اأخ���رى نا�ضئ���ة 

للتكام���ل الإقليم���ي كالحت���اد الأفريق���ي؟ فق���د عانت 

اأفريقي���ا عق���ودًا طويلة م���ن ال�ضراع ال���ذي انت�ضر من 

دول���ة اإىل اأخرى عر احل���دود امل�ضطنعة التي ر�ضمتها 

الق���وى ال�ضتعماري���ة، دون اأي اعتب���ار للع���رق والدين 

واخل�ضائ����س اجلغرافية وامل���وارد الطبيعية. ويف ظل 

ه���ذه الظروف، تتبنى كل قوة عظم���ى �ضيا�ضة اأفريقية 

خمتلف���ة ع���ن طريق بن���اء ع�ق���ات ثنائية م���ع الدول 

الأقرب لها. وقد اأدى ذلك اإىل عرقلة  اإمكانية التنمية 

امل�ضتقبلية لل���دول الأفريقية التي لن ت�ضتطيع مبفردها 

حتقي���ق القوة واملدى ال�زمني لبناء هياكل قادرة على 

التناف�س مع بقية العامل.
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ن�ض���ئ الحتاد الأفريقي يف م�ضع���ى لبناء الوحدة 
ُ
وقد اأ

الق���ارة. لذل���ك ينبغ���ي  ال�ضيا�ضي���ة والقت�ضادي���ة يف 

ت�ضجيعه! ول ميكن ال�ضتغناء عن املعونات القت�ضادية 

وامل�ضاع���دات الإن�ضانية، لكنها لي�ض���ت كافية. ويتطلب 

بن���اء ال�ض�م والأم���ن والدميقراطي���ة يف خمتلف دول 

القارة الأفريقية املزيد من التكامل ال�ضيا�ضي. ول�أمم 

املتح���دة دور ه���ام يف ه���ذا الإط���ار اإذ ين����س ميثاقها 

عل���ى التع���اون م���ع املنظم���ات الإقليمية. لذل���ك علينا 

اإبداء املزيد م���ن العزم على اإن�ضاء اآليات مالية موؤَكدة 

وم�ضتدام���ة ل تخ�ض���ع فق���ط لإرادة اجله���ات املانحة. 

وتتحرك تو�ضيات الن���دوة امل�ضرتكة بني الأمم املتحدة 

والحت���اد الأفريق���ي حلف���ظ ال�ض�م يف ه���ذا الجتاه. 

لكننا بحاجة اإىل الروؤية ال�ضيا�ضية املنا�ضبة وال�ضجاعة 

�ضيا�ض���ات.  اإىل  التو�ضي���ات  تل���ك  لرتجم���ة  ال�زم���ة 

وباإمكان مبادرات مثل اجتم���اع املائدة امل�ضتديرة هذا 

اأن ت�ضهم يف دفع هذه العملية قدمًا.

ومتثل زي���ادة تكامل وج���ود الأمم املتحدة بع���د انتهاء 

ال�ض���راع مبا�ضرة، وزيادة تنظيم ال�ضراكات بني الأمم 

املتح���دة واملنظمات الإقليمي���ة، منوذجني للكيفية التي 

ت�ضتطي���ع به���ا الأمم املتح���دة تعزي���ز دوره���ا يف حفظ 

ال�ض����م والأمن ودع���م العملي���ات الدميقراطية. لكن 

تق���ع امل�ضوؤولي���ة النهائي���ة ع���ن حت�ض���ني فعالي���ة الأمم 

املتحدة على عاتق ال���دول الأع�ضاء، وتعتمد على مدى 

ا�ضتعداده���م ل��ضتثمار يف م�ضتقب���ل املنظمة. فالأمم 

املتح���دة نف�ضه���ا - رغ���م �ضداها العامل���ي - تعاين من 

عج���ز يف التمثي���ل والدميقراطي���ة يف بع����س هيئاته���ا 

الرئي�ضية مثل جمل�س الأمن. لذلك ترى اإيطاليا اأنه من 

�ضاأن اإ�ض�ح الأمم املتحدة، مب���ا يجعلها اأكرث �ضفافيًة 

ومتثي���ً� للدول الأع�ضاء وخ�ضوع���ًا للم�ضاءلة اأمامهم، 

اأن يعطي دفع���ة اأكر لدور الأمم املتح���دة ومهمتها يف 

العامل. اأ�ضكركم على اهتمامك���م واأمتنى لكم مناق�ضة 

مثمرة. 

الملحق الرابع: بيان السيد لين 
 باسكو

وكيل األمين العام، إدارة األمم 
المتحدة للشؤون السياسية 

)DPA(

اإنه ملن دواعي �ضعادتي البالغة اأن اأفتتح “املائدة امل�ضتديرة 

الدولية ح���ول الدميقراطي���ة وال�ض�م والأم���ن: دور الأمم 

انتباهي  اأثار  الي���وم،  لهذا  ا�ضتع���دادي  واأثناء  املتح���دة”. 

اأن الكلم���ات الأوىل يف ميث���اق الأمم املتح���دة، وهي “نحن 

�ضع���وب...”، قد و�ضعت حج���ر الأ�ضا�س ل���دور املنظمة يف 

دعم الدميقراطية وتعزيزها يف �ضتى اأرجاء العامل.

فقد اأ�ضبحت الدميقراطية عن�ضرًا اأ�ضا�ضيًا يف جهود الأمم 

املتح���دة للمحافظة على ال�ض����م والأمن الدوليني، وتعزيز 

التقدم الجتماع���ي، وحت�ضني م�ضتوي���ات املعي�ضة، و�ضمان 

احرتام حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية للجميع.

وي�ضع���دين اأن اأنوه اإىل اأن مو�ضوع اجتماع املائدة امل�ضتديرة 

يتن���اول جوه���ر الع�ق���ة املعق���دة ب���ني بن���اء الدميقراطية 

ومتطلب���ات توطي���د ال�ض����م، والع�ق���ة ب���ني التوجيه���ات 

ال�ضيا�ضية العامة والتنفيذ العملي يف امليدان.

واأرج���و اأن ت�ضمح���وا يل يف كلمتي الفتتاحي���ة هذه اأن اأقدم 

راأي���ًا مغايرًا واأن اأتقم�س دورا �ضري���را، واأ�ضكك يف الفكرة 

الأ�ضا�ضية التي يق���وم عليها اجتماع املائدة امل�ضتديرة هذا: 

ه���ل الدميقراطية هي فع���ً� ما تريده وحتت���اج اإليه �ضعوب 

الدول اخلارجة من ال�ضراع؟

فق���د اأو�ضح ا�ضتط�ع لل���راأي اأجرته موؤ�ض�ض���ة الراأي العام 

الدويل )WorldPublicOpinion.org( يف 24 دولة خ�ل 

العام املا�ضي، برعاية الحتاد الرملاين الدويل )IPU(، اأن 

90 يف املئ���ة من اأف���راد العينة يف املتو�ض���ط، يف الدول التي 

�ضمله���ا ال�ضتط�ع، اأق���روا باأهمية العي����س يف بلد يحكمها 

 WorldPublicOpinion.org نظام دميقراط���ي )موقع

2010-(. لكن الدرا�ضة اأظهرت اأي�ضًا وجود تفاوت ملحوظ 
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بني الطلب العاملي على احلكم الدميقراطي واملعرو�س منه. 

ففي حني اأق���ر 90 يف املئة باأهمية احلكم الدميقراطي، اإل 

اأن الغالبية العظمى من اأفراد العينة يف الدول جميعها التي 

�ضملها ال�ضتط�ع ذكروا اأنهم ل يتمتعون باحلرية الكاملة، 

حت���ى يف الدميقراطي���ات الرا�ضخة، مما يب���ني اأنه ل يزال 

هناك الكثري من العمل الذي يجب القيام به.

واأعتق���د اأنه من املهم اأن تعرتف الأمم املتحدة بهذا الطلب 

القوي بتحقيق الدميقراطي���ة يف جميع اأنحاء العامل، حيث 

اأن���ه ي�ضلط ال�ض���وء على قيم���ة العمل الذي تق���وم به الأمم 

املتح���دة يف تعزي���ز الدميقراطي���ة. ويف ر�ضالت���ه مبنا�ضب���ة 

الذكرى الثانية لليوم ال���دويل للدميقراطية، و�ضف الأمني 

الع���ام الحتفال بهذا اليوم باأن���ه “اإعادة تاأكيد على التزام 

)املجتم���ع الدويل(... ببناء جمتمعات تقوم على امل�ضاركة، 

وت�ضمل جميع الطوائف”.

ولك���ن هن���ا تكم���ن املفارق���ة: فعل���ى الرغ���م م���ن امل�ضاندة 

الدميقراطي���ة  به���ا  حتظ���ى  الت���ي  الهائل���ة  اجلماهريي���ة 

والتعددية، اإل اأننا ما زلنا نواجه م�ضكلة التع�ضب ال�ضيا�ضي 

يف كل م���كان تقريب���ًا، �ضواء يف الدول النامي���ة اأو املتقدمة. 

ويتجل���ى ذلك يف رف�س القادة ال�ضيا�ضي���ون اإعطاء م�ضاحة 

ملن يعار�ضهم، ويف ع���دم تقبل الأحزاب ال�ضيا�ضية ان�ضقاق 

بع����س الأع�ض���اء عنها، كما يتجلى عام���ة يف ُرف�س وجهات 

النظر املغايرة.

م���اذا يعن���ي ذل���ك بالن�ضب���ة لعملن���ا �ضم���ن �ضياق م���ا بعد 

ال�ضراع؟ وه���ل الدميقراطية فعً� الع����ج ال�ضايف ملجتمع 

يع���اين م���ن انق�ضام���ات عميق���ة بع���د خروج���ه م���ن دائرة 

ال�ض���راع؟ ي�ض���ري بح���ث اأج���راه مان�ضفيلد و�ضناي���در حول 

الدميقراطية واحلرب )مان�ضفيل���د و�ضنايدر 1995(، اإىل 

اأن الأدلة الإح�ضائية يف القرنني املا�ضيني، تظهر اأن الدول 

التي متر يف مرحلة التح���ول الدميقراطي النتقالية تزداد 

عدوانية وت�ضبح اأكرث قابلية للحروب – لي�س اأقل من ذلك 

-  واأنه���ا تدخل يف حروب م���ع دول دميقراطية اأخرى. واإن 

ال���دول التي متر يف مرحلة التحول من النظام ال�ضتبدادي 

اإىل امل�ضاركة الدميقراطي���ة تكون يف الواقع اأكرث ا�ضتعدادًا 

ورغبة يف الدخول يف حروب م���ن الدميقراطيات امل�ضتقرة 

اأو الأنظم���ة ال�ضتبدادية. وي�ضكك ذل���ك بالتايل بالقاعدة 

البديهية القائلة اأن “الدميقراطيات ل تخو�س حروبًا �ضد 

بع�ضها البع�س”.

وق���د يك���ون �ضحيح���ًا اأن عامَل���ًا فيه ع���دد اأكر م���ن الدول 

النا�ضج���ة تكون في���ه الدميقراطي���ة اأكرث ا�ضتق���رارًا اأمنًا. 

لك���ن ال���دول ل تتح���ول اإىل دميقراطيات نا�ضج���ة بني ليلة 

و�ضحاها، لكنها متر عادًة يف مرحلة انتقالية وعرة، تختلط 

فيها ال�ضيا�ض���ة اجلماهريية مع �ضيا�ض���ة النخبة ال�ضلطوية 

بطريقة متقلبة.

ومن خ����ل زياراتي للعديد م���ن الدول الت���ي انتهت لتوها 

م���ن ال�ضراع ثم عودتي اإليها بعد ذلك يف مراحل انتعا�ضها 

وحتوله���ا ال�حقة، فاإنني م���ا اأزال مقتنع���ًا اأن اأحد اأف�ضل 

التداب���ري الوقائي���ة طويل���ة الأج���ل ه���و امل�ضاع���دة يف بناء 

موؤ�ض�ضات قادرة على ال�ضتجابة وخا�ضعة للم�ضاءلة، واأي�ضًا 

بناء جمتمعات ت�ضم جميع الطوائف وتقوم على الت�ضامح.

وبالت���ايل، فاإذا اأردنا نح���ن - الأمم املتحدة - الرتقاء اإىل 

م�ضتوى الطلب العاملي القوي للدميقراطية، فكيف ن�ضتطيع 

اأن نقدم م�ضاعداتنا ب�ضكل �ضحيح؟

ولطامل���ا دع���ت الأمم املتح���دة اإىل تبن���ي مفه���وم �ضم���ويل 

للدميقراطي���ة، ي�ض���م اجلوان���ب الإجرائي���ة واملو�ضوعية، 

واملوؤ�ض�ضات الر�ضمي���ة، والعمليات غري الر�ضمية، والأغلبية 

والأقليات، والرجال والن�ضاء، واحلكومات واملجتمع املدين، 

واجله���ات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية على ال�ضعيدين الوطني 

واملحلي.

وعلى م���دى ال�ضنوات الع�ضرين املا�ضي���ة اأو نحو ذلك، كان 

اأح���د ال�ضواغل الرئي�ضة ل�أمم املتح���دة هو اإح�ل ال�ض�م 

وال�ضتق���رار يف الدول اخلارجة من ال�ض���راع. وكما يعرف 

معظمك���م، فاإن هذه ال���دول غالبًا ما تتعامل م���ع ال�ضيا�ضة 

التناف�ضي���ة عل���ى اأ�ضا����س مب���داأ “الفائز يح�ض���ل على كل 

�ض���يء”. ع�وة على ذلك، فاإن مزيجًا من املظامل املزمنة، 

كالفق���ر املدق���ع والإق�ض���اء الجتماع���ي والقت�ض���ادي، اأو 

التناح���ر عل���ى املوارد، غالب���ًا ما يكون هو ال�ضب���ب الرئي�س 

لن���دلع العن���ف. لذل���ك ف���اإن تعزي���ز الت�ضام���ح ال�ضيا�ضي 
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واحلك���م الر�ضيد يف تلك الدول مهم���ة �ضاقة للغاية، واأ�ضعر 

باأننا مل نتو�ضل بعد اإىل اأف�ضل ال�ضبل للقيام بها.

واأن���ا اأعل���م اأن نيب���ال من ب���ني ح���الت الدرا�ض���ة القطرية 

املُدَرج���ة عل���ى جدول اأعمالك���م. ويف الواقع، ت�ض���كل بعثتنا 

حلف���ظ ال�ض����م يف نيبال اأح���د اأبرز الأمثلة عل���ى مواجهة 

الإق�ض���اء الجتماع���ي وال�ضيا�ضي للن�ض���اء والأقليات كاأحد 

الأ�ضب���اب اجلذرية لل�ضراع. وقد رّك���ز الدعم الذي قدمته 

جريت 
ُ
الأمم املتح���دة لنتخابات اجلمعية التاأ�ضي�ضية التي اأ

الع���ام املا�ضي كثريَا على �ضمان متثيل اجلمعية التاأ�ضي�ضية 

جلميع الفئات العرقية والدينية يف نيبال.

وينعك����س الت���زام الأمم املتح���دة بتعزي���ز احلك���م الر�ضيد 

يف تفوي����س الكث���ري م���ن بعثاته���ا املعني���ة بحف���ظ ال�ض�م 

ب���ني  تنف�ض���م  ل  �ضل���ة  لوج���ود  نظ���رًا  ال�ض����م،  و�ضن���ع 

الدميقراطي���ة وحتقي���ق ال�ض�م والأم���ن امل�ضتدامني. ومن 

امله���ام املحوري���ة لبعثاتن���ا يف بوروندي وهايت���ي وجمهورية 

الكونغ���و الدميقراطية مث���ً� تعزيز املوؤ�ض�ض���ات والعمليات 

الدميقراطي���ة ودعم احلك���م الر�ضيد. كم���ا ين�س تفوي�س 

بع�س البعثات ن�ضًا �ضريحًا على ت�ضجيع حوار وطني ي�ضمل 

جمي���ع الطوائ���ف باعتب���اره عن�ض���رًا اأ�ضا�ضي���ًا يف عمليات 

امل�ضاحل���ة، كتل���ك اخلا�ضة ببعثاتن���ا يف ال�ض���ودان وتيمور 

ال�ضرقية.

وت�ض���ارك العديد م���ن وحدات منظوم���ةة الأمم املتحدة يف 

جان���ب اأو اأكرث من جوانب امل�ضاع���دة الدميقراطية. لذلك 

فم���ن الأهمية مبكان حت�ضني الرتابط ب���ني مبادرات الأمم 

املتح���دة يف هذا املجال، مبا يف ذل���ك التفاعل مع اأ�ضحاب 

امل�ضلحة وال�ضركاء واملجتمع الدويل الأو�ضع.

ويتطل���ب حت�ض���ني الرتاب���ط نهجًا ي�ضم���ن دم���ج امل�ضاعدة 

الدميقراطي���ة بفعالية اأكر مع الركائ���ز الث�ث الأ�ضا�ضية 

لعم���ل الأمم املتح���دة، وه���ي ال�ض����م والأم���ن، والتنمي���ة، 

وحقوق الإن�ضان.

ولك���ن هذه املهمة بطبيع���ة احلال لي�ضت حك���رًا على الأمم 

املتح���دة، واإمنا يج���ب اأن تبداأ عن طري���ق اجلهات الفاعلة 

الوطني���ة يف كل دولة. ويجب اأن ت�ضع���ى اجلهات ال�ضيا�ضية 

ح���ول الع���امل ويف ملجتمعات جميعه���ا اإىل ت�ضوية اخل�فات 

بالطرق ال�ضلمي���ة، والنظر اإىل اأبعد م���ن امل�ضالح ال�ضيقة 

باجت���اه امل�ضلحة العام���ة. وي�ضكل هذا الأم���ر حتديًا هائً� 

يف املجتمع���ات املعر�ضة لل�ض���راع اأو التي مزقتها احلروب. 

لكن ال�ضبيل الوحي���د للتئام جروح هذه املجتمعات ومنوها 

هو زيادة الت�ضامح ال�ضيا�ضي وتعزيز ال�ضمولية، اإ�ضافة اإىل 

تن�ضيق العمل الدويل ب�ضكل اأف�ضل وتكييفه ح�ضب الظروف.

وا�ضمح���وا يل اأن اأع���ود اإىل دور ال�ضري���ر: فف���ي ح���ني اأن 

امل�ضاع���دة الدميقراطية التي تقدمه���ا الأمم املتحدة يجب 

اأن تك���ون �ضباق���ة ومبتك���رة، اإل اأنه���ا يج���ب »األ ت�ضبب اأي 

�ض���رر«. فقد �ضهدنا مث���ً�، اأن اإج���راء النتخابات يف وقت 

غ���ري منا�ضب، خا�ضة يف وقت �ضاب���ق لأوانها، وبت�ضجيع من 

املجتم���ع ال���دويل يف املجتمعات غري امل�ضتق���رة، قد اأدى يف 

بع�س الأحيان اإىل تربُّع جماعات غري دميقراطية اأو قومية 

اأو متطرف���ة عل���ى كر�ض���ي ال�ضلطة، واإىل تط���رف اخلطاب 

ال�ضيا�ضي.

والأ�ض���واأ م���ن ذل���ك، اأن ان���دلع العن���ف يف كيني���ا عق���ب 

النتخاب���ات الت���ي ج���رت يف �ضه���ر كان���ون الأول/دي�ضمر 

2007، قد اأو�ضح اأن النتخابات ميكن اأن توؤدي اإىل خ�ضائر 

كب���رية يف الأرواح، ويف الظ���روف الق�ض���وى اإىل الأعم���ال 

الوح�ضية، بل وحتى اإىل الإبادة اجلماعية.

وتبحث اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية حاليًا اإمكانية و�ضع اأدوات 

واآليات من اأجل امل�ضاعدة يف تقليل احتمالت حدوث العنف 

املرتب���ط بالنتخابات. ولي�س من ال�ض���روري اأن يوؤدي �ضوء 

اإج���راء العملية النتخابية اإىل الطع���ن يف نتائجها، ناهيك 

ع���ن اندلع العن���ف. اإل اأن هذا ل ينفي حقيق���ة اأن العملية 

النتخابي���ة الفعال���ة وذات امل�ضداقي���ة، ميك���ن اأن تقل���ل- 

اأي���ا كان���ت نتيجتها – من فر����س اإ�ضعال التوت���ر ال�ضيا�ضي 

وتاأجيجه ب�ضبب املظامل املزمنة.

وي�ض���ري حتليلن���ا اإىل اأن من���ع اأعم���ال العن���ف اخلطرية يف 

النتخابات يتطلب ب���ذل اجلهود – ولو حتى ب�ضكل حمدود 

- ملعاجل���ة املظامل الرئي�ضة قبل النتخابات، اإما عن طريق 

اإ�ض����ح النظام اأو ع���ن طريق حت�ضني العملي���ة النتخابية 
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نف�ضه���ا. وبالتايل فعندما تق���وم الأمم املتحدة باإن�ضاء بعثة 

بع���د انته���اء ال�ض���راع مبا�ضرة، ل ب���د من اتخ���اذ قرارات 

�ضعبة حتى يكون النظام والتوقيت منا�ضبني.

ولك���ن دعوين اأك���ون وا�ضحًا معك���م: النتخاب���ات ل ت�ضنع 

الدميقراطي���ة. واأعتق���د اأن املجتم���ع الدويل يبال���غ اأحيانًا 

���ر يف الهتمام بنوعية  يف الرتكي���ز على النتخابات، ويق�ضّ

احلك���م. ونظًرا لأن الأمم املتح���دة تتلقى دعوات كثرية كل 

ع���ام كي تدع���م ع�ض���رات العمليات النتخابي���ة يف خمتلف 

اأنحاء العامل، علينا اأن نتاأكد من اأن دعم النتخابات يتّممه 

دعم احلكم الر�ضيد واحرتام احلريات الأ�ضا�ضية.

ولذل���ك اأرى اأن املو�ض���وع ال���ذي يناق�ض���ه اجتم���اع املائ���دة 

امل�ضتدي���رة ه���ذا منا�ض���ٌب متامًا يف ه���ذا الوق���ت. واإذا ما 

ا�ضتطعت���م يف خت���ام مناق�ضاتك���م اخل���روج بتو�ضيات حول 

كيفي���ة ترجمة ق���رارات ال�ضيا�ضة العامة ب�ض���كل اأف�ضل اإىل 

ممار�ضات ميدانية، ف�ضيكون ذلك اإجنازًا عظيمًا.

ا�ضمح���وا يل اأن اأخت���م كلمت���ي متمني���ًا لك���م نقا�ض���ا حيويا 

ومثم���را. واأتطل���ع ب�ضغ���ف اإىل معرف���ة املزي���د ع���ن نتائ���ج 

مداولتكم.

الملحق الخامس: بيان السيد 
 أوالف كيورفن

، األمين العام المساعد ومدير 
 ،)BDP( مكتب السياسات اإلنمائية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
.)UNDP(

م���ا نزال يف القرن احلادي والع�ضري���ن نواجه حتديًا ث�ثيًا 

يتمثل يف بناء الدميقراطية اأو ا�ضتعادتها، واحلفاظ عليها، 

وحت�ض���ني نوعيتها. والتحديات الرئي�ض���ة التي تواجه الأمم 

املتح���دة يف هذا ال�ضياق، كما متت الإ�ضارة اإليها يف مذكرة 

الأمني العام التوجيهي���ة ب�ضاأن الدميقراطية )الأمني العام 

ل�أمم املتح���دة 2009ج(، هي: ›كيفية زيادة فعالية تعزيز 

املبادئ واملوؤ�ض�ضات واملمار�ضات الدميقراطية املعرتف  بها 

عامليًا، وكيفية ال�ضتجاب���ة بطريقة مت�ضقة ميكن التنبوؤ بها 

لت�ضدع الدميقراطية الناجم عن النق�بات اأو غريها من 

الأعم���ال غري الد�ضتورية لنتقال ال�ضلطة، وكيفية الت�ضدي 

للتاآكل البطيء والتدريجي يف نوعية الدميقراطية، وتقوي�س 

احلري���ات واملمار�ضات واملوؤ�ض�ض���ات الدميقراطية، اأو حتى 

امل�ضاع���دة يف منعهم���ا‹، يف ال���دول املت�ضررة م���ن ال�ضراع 

واخلارج���ة منه. وبطبيعة احلال، فاإن ل���كل هذه التحديات 

اأث���ر عميق اأي�ضًا على اأجندة الأمم املتحدة لل�ض�م والأمن، 

والعك�س بالعك�س.

وم���ع ذلك، فاإن الدميقراطية هي نظام اجتماعي و�ضيا�ضي 

ديناميكي، ل ميكن على الإط�ق اأن ›يتحقق‹ اأداوؤه املثايل 

بالكامل. ويف واقع الأمر ي�ضكل �ضمان احلكم الر�ضيد غالبًا 

التحدي الأكر يف عملية النتعا�س وبناء ال�ض�م يف مرحلة 

م���ا بعد ال�ضراع. فق���د اأدت الطرق غ���ري املمهدة، و�ضعف 

و�ضائل الت�ضال، وتدمري اجل�ضور يف ال�ضودان، اإىل تقوي�س 

احل���وار احلكوم���ي. وق���د ح���ال تدم���ري املب���اين احلكومية 

واخل�ضائ���ر يف املع���دات املكتبية الأ�ضا�ضي���ة يف ليبرييا دون 

اإع���ادة اإن�ضاء املوؤ�ض�ض���ات العامة. وخلق الن���زوح اجلماعي 

يف تيم���ور ال�ضرقية ل�ضبعة اآلف من موظفي اخلدمة املدنية 

الإندوني�ضي���ني فراغ���ًا يف الإدارة العامة. وعل���ى حد تعبري 

اأحد الزم����ء العامل���ني يف دارفور ل�ضال���ح برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي: »فقدان احلكم هو اأ�ضواأ اأثار ال�ضراع ... 

حيث يتعذر اإدارة اأي �ضيء«.

ولوح���ظ اأن اأك���رث م���ن ن�ض���ف ال���دول الت���ي �ضجل���ت اأدنى 

م�ضتوي���ات التنمي���ة الب�ضري���ة ه���ي دول م�ضتبك���ة يف �ضراع 

عني���ف اأو خارج���ة من���ه )البن���ك ال���دويل 2009(. وميثل 

اإر�ض���اء احلك���م الدميقراطي يف هذه الدول هدف���ًا اأ�ضا�ضيًا 

ومهم���ة �ضاق���ة يف اآن واحد. لذل���ك حتظ���ى م�ض�األة احلكم 
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الدميقراط���ي باأك���ر جمموعة م���ن جمم���وع الرامج لدى 

الرنامج الإمنائي ل�أمم املتح���دة: فعلى ال�ضعيد العاملي، 

يقدم الرنامج الإمنائي ل�أمم املتحدة الدعم ل�نتخابات 

م���رة كل اأ�ضبوع���ني، وكث���ري من هذه النتخاب���ات جتري يف 

ال���دول التي مت���ر يف مرحلة ما بعد ال�ض���راع. والنتخابات 

بالن�ضب���ة لن���ا ما ه���ي اإل بداية احللق���ة، ولي�ض���ت هدفًا يف 

ح���د ذاته���ا. ولذلك فاإنن���ا نعمل م���ع الرملان���ات الوطنية، 

وجمال�س املقاطع���ات، واملجال����س الت�ضريعي���ة، وموؤ�ض�ضات 

حق���وق الإن�ضان الوطنية، وهيئ���ات امل�ضاءلة، من اأجل دعم 

الدميقراطيات النا�ضئة.

وق���د �ضاع���د تو�ضيع ق���درات الأمم املتح���دة يف جمال �ضنع 

ال�ض����م، وو�ضع اآلي���ات م�ضرتكة بني ال���وكالت ملنع ن�ضوب 

ال�ض���راع، عل���ى ح���دوث تراج���ع يف ال�ض���راع العنيفة على 

م�ضتوى العامل، وعلى ارتف���اع يف الت�ضويات التفاو�ضية على 

مدى العقد املا�ضي. لكن ما تزال الدول التي متر يف مرحلة 

ما بعد ال�ضراع تعاين من ارتفاع م�ضتويات عدم ال�ضتقرار 

ال�ضيا�ض���ي، والعن���ف امل�ضل���ح، والتخلف املزم���ن. وبالن�ضبة 

���ل انتهاء احل���رب بال�ض���رورة مك�ضًبا يف  للكثريي���ن، مل ميثِّ

جمال التنمية الب�ضرية.

واحلل���ول »املقبول���ة« لي�ضت كافية ملعاجل���ة الظروف اله�ضة 

الت���ي تعي�ضها ال���دول اخلارجة من ال�ض���راع، واإمنا تتطلب 

ه���ذه الظ���روف اإيجاد طرق جدي���دة للعم���ل امل�ضرتك بغية 

�ضم���ان التوافق بني احلكم الدميقراط���ي وال�ض�م والأمن 

امل�ضتدامني. ويتطلب مواجه���ة التحديات العاملية مثل تغري 

املن���اخ، والإره���اب والك���وارث الطبيعي���ة، تفك���ريًا جديدًا 

وبرام���ج جدي���دة و�ض���راكات جدي���دة. ومع وج���ود ما يقدر 

مبليار �ضخ�س يف الدول التي تعاين من ال�ضراع اأو الكوارث 

الطبيعي���ة، اأو الت���ي حت���اول التعايف منها، ل يع���د التغا�ضي 

خيارًا مقبوًل )معهد التنمية اخلارجية، بدون تاريخ(.

وهكذا ن�ض���ل اإىل اأهمي���ة اجتماع املائ���دة امل�ضتديرة هذا. 

ول �ض���ك اأن وجود لفيف م���ن العاملني يف امليدان واأ�ضحاب 

الخت�ضا����س واخل���راء اخلارجيني، وممثل���ي العديد من 

وكالت الأمم املتح���دة معنا الي���وم، �ضيمنحنا فر�ضة هائلة 

لكت�ض���اب الكثري م���ن اخلرة واملعرف���ة. اإنه���ا فر�ضة لكي 

ننتقل من جمرد ا�ضتخ���دام مفردات ال�ضراكة اإىل مناق�ضة 

واق���ع توحي���د الأداء. لذلك ف���اإن اجلهد املتوا�ض���ل لتطوير 

برنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائ���ي، مع الرتكي���ز على دوره 

كم�ضدر للمعرفة هو خطوة يف الجتاه ال�ضحيح.

وميك���ن اأن متن���ح عملية اإر�ض���اء الدميقراطي���ة احلكومات 

الولي���ة وال�ضرعية ال�زمة لقيادة عملي���ة النتعا�س، ودمج 

الأ�ض���وات املعار�ض���ة الت���ي ا�ضُتبع���دت خ����ل مفاو�ض���ات 

ال�ض����م، وتوفري منتدى ي�ضارك في���ه �ضحايا احلرب. كما 

اأنه���ا ميك���ن اأن تطلق عملي���ة امل�ضاحلة ال�زم���ة من اأجل 

توطيد ال�ض�م والأمن.

وم���ع ذل���ك، فهن���اك خماطرة عالي���ة يف اإج���راء انتخابات 

دميقراطي���ة يف الدول التي متر يف مرحلة ما بعد ال�ضراع، 

ل���ذا يجب عل���ى الأمم املتح���دة حت�ض���ني ا�ضتجابتها للعنف 

النتخاب���ي. ومتث���ل كل م���ن بورون���دي وكمبودي���ا واإثيوبي���ا 

وهايتي و�ضري�نكا وزميبابوي اأمثلة قليلة للدول التي تعاين 

فيه���ا العمليات النتخابية من العن���ف با�ضتمرار. ويف اأكرث 

احلالت عنفًا - كالنتخاب���ات الرئا�ضية يف اأنغول يف العام 

1992 - اأدى ت�ضاع���د العن���ف النتخاب���ي اإىل حرب اأهلية 

جديدة. ويجب اأن ل يكون الو�ضع بهذه ال�ضورة.

ويف غان���ا، �ضاع���د برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائ���ي، بناء 

عل���ى طلب من احلكوم���ة، يف اإن�ضاء جمال����س الأحياء التي 

تو�ضع���ت بعد ذل���ك لت�ضبح جمال�س املقاطع���ات، التي منت 

بدوره���ا اإىل اأن �ض���ارت جمل����س ال�ض�م الوطن���ي. ويرجع 

معظم املراقبني الدوليني الف�ضل يف هدوء النتخابات التي 

�ضهدته���ا غانا وجناحها يف العام 2008 اإىل جمل�س ال�ض�م 

الوطن���ي. وقد ا�ضتخل�ضنا ه���ذه الدرو�س اأي�ض���ًا من خ�ل 

اللت���زام ال�ضارم بنهج يراعي ظ���روف ال�ضراع بغية دعم 

احلكم الدميقراطي.

ويف �ضوء ذلك، يجب اأن متتد جهودنا لتحقيق الدميقراطية 

اإىل اأبع���د من جم���رد الرتكيز عل���ى النتخاب���ات وعمليات 

الق���رتاع. فمن خ����ل ت�ضجي���ع امل�ضارك���ة ال�ضاملة جلميع 

اأفراد املجتمع، مب���ا فيهم الفئات املحرومة واملهم�ضة، ومن 

خ�ل امل�ضاعدة يف بناء موؤ�ض�ضات حكم �ضريعة ال�ضتجابة، 
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وتعزيز اح���رتام حقوق الإن�ضان، يك���ون بالإمكان التخفيف 

من حدة ال�ضراع وتعزيز ال�ض�م، و�ضمان التنمية الب�ضرية 

يف نهاية املطاف.

ويف كتاب���ه »احل���روب والبن���ادق والأ�ض���وات النتخابي���ة: 

الدميقراطي���ة يف املناطق اخلطرة« )كول���ري 2009(، يرى 

بول كولري اأن موجة التغيري ال�ضيا�ضي الأخرية قد متثلت يف 

و�ض���ول الدميقراطية اإىل »املليار الأخ���ري« يف الدول الأ�ضد 

فق���رًا يف العامل. ويذهب كولري اإىل القول: اإن الدميقراطية 

ل���ن تتحقق اإذا اعتقدن���ا اأن النتخابات وحدها �ضتوؤدي اإىل 

بناء املوؤ�ض�ض���ات، واإمنا يحتاج »امللي���ار الأخري« اإىل القدرة 

على م�ضاءلة قادتهم. ول���ن ي�ضتطيع »املليار الأخري« يف ظل 

غي���اب القيود عل���ى �ضلطة الفائ���ز اأو قواع���د ال�ضلوك التي 

ت�ضمح بنقل ال�ضلطة، ال�ضتفادة ب�ضكل حقيقي من اإمكانات 

الدميقراطي���ة كقوة للخري. و�ضتكون هذه املوؤ�ض�ضات نف�ضها 

م�ضوؤول���ة عن حماي���ة امل�ضال���ح العامة الأخ���رى، واحلقوق 

القت�ضادية والجتماعية ل�«املليار الأخري«.

ول يكمن التحدي يف اإعادة الإعمار فح�ضب، بل ويف التغيري 

اأي�ض���ًا – فلي����س املطل���وب جم���رد اإع���ادة الإعم���ار، واإمنا 

متك���ني �ضحايا احل���رب اأي�ضًا. ومن خ����ل تنفيذ عمليات 

دميقراطي���ة اأو�ض���ع، يت�ضنى لن���ا تعزي���ز الأدوار الأ�ضا�ضية 

للمجتمع املدين. فعلى �ضبيل املثال، ميكن للن�ضاء وال�ضباب، 

الذي���ن غالبا م���ًا يتعر�ض���ون اإىل التهمي�س يف ظ���ل العنف، 

امل�ضاهمة يف توطيد ال�ض�م.

ويف اآت�ضي���ه، ا�ضتخل����س برنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائ���ي 

م���ن جتارب���ه اأن جوهر بن���اء ال�ض����م هو احلك���م الر�ضيد 

– فم���ن �ض���اأن ت�ضوية ال�ض���كاوى املتعلق���ة بتقرير امل�ضري 
وامل�ضارك���ة و�ضرعي���ة الدول���ة اأن تخفف من ح���دة ال�ضراع 

ب�ضكل ملحوظ. ويتمثل اأحد الأدوار الرئي�ضة لرنامج الأمم 

املتح���دة الإمنائي، اإىل جانب و�ض���ع الرامج وتنفيذها، يف 

تي�ض���ري التوا�ضل بني الدولة واملواطنني، وتنظيم التجمعات 

اأو الجتماعات وتن�ضيقها، واإ�ضراك عدد هائل من اأ�ضحاب 

امل�ضلحة، �ضواء م���ن املواطنني اأو احلكومات اأو املانحني اأو 

املنظمات غري احلكومية اأو غريهم.

وعلينا اأن نتذكر اأي�ضًا اأن نركز لي�س على اإر�ضاء الدميقراطية 

الوطني���ة يف الدول ال�ضعيفة فق���ط، واإمنا اأي�ضًا على تعزيز 

الدميقراطية على امل�ضتوى املحلي. وقد حقق برنامج الأمم 

املتح���دة الإمنائي ذلك بنتائ���ج اإيجابي���ة يف ليبرييا، حيث 

عملنا مع فرق الأمم املتح���دة املوحدة يف جميع املقاطعات 

البال���غ عددها 15 مقاطعة، من اأجل دعم ا�ضتعادة ال�ضلطة 

املحلية للدولة )برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي 2008د(. 

و�ضم���ل هذا الدع���م اإعادة تاأهي���ل البنية التحتي���ة، وتنمية 

الق���درات، والتعاون مع �ضبكات املجتم���ع املدين والقيادات 

التقليدي���ة، للتاأكد لي�س من فعالي���ة احلكومة املحلية فقط، 

واإمنا اأي�ضًا من ا�ضتجابتها وم�ضروعيتها.

وعندم���ا ت�ضرتك هذه العوامل مع���ًا، ميكن عندها اأن يوؤدي 

اإر�ض���اء الدميقراطي���ة اإىل حت�ضني الو�ض���ع الأمني وتوطيد 

ال�ض�م. فق���د خلقت انتخابات املحافظ���ات التي جرت يف 

�ضه���ر كانون الثاين/يناير يف الع���راق عام 2009، نوعًا من 

الثق���ة باأن اأ�ض���واأ ما يف ال�ضطراب���ات النتقالية قد م�ضى. 

وبعدم���ا اأقر جمل�س النواب العراقي قانونًا انتخابيًا جديدًا 

يف �ضه���ر ت�ضري���ن الثاين/نوفم���ر ع���ام 2009، بات هناك 

�ضعور باأن احلكومة املنتخبة حديثًا يف العراق �ضتفتح نافذة 

اأمل يف اإمكانية ح���دوث حت�ضن يف الو�ضع الأمني والتنمية. 

وهذا يعني اأي�ضًا اأن املوؤ�ض�ضات الدميقراطية يجب اأن تعمل 

وفقًا لقانون الب�د، واأن يكون تقدمي اخلدمات مكفوًل على 

امل�ضتوى الوطني واملحلي وعلى م�ضتوى املحافظات.

وينبغ���ي اأن ياأخ���ذ اجتم���اع املائ���دة امل�ضتديرة ه���ذا منحًى 

عملي���ًا، وعلينا اأن نركز اهتمامن���ا خ�ل اليومني القادمني 

عل���ى ما ميكنن���ا حتقيقه مع���ًا وبطريقة اأف�ض���ل. فعلينا اأن 

نذه���ب اإىل اأبع���د م���ن التفك���ري العمي���ق واإع���داد التقارير 

والوثائق التوجيهية، لنح���اول التفكري مليًا يف الكيفية التي 

ينبغي ل�أمم املتح���دة التعامل بها م���ع اأولوياتها املتناف�ضة 

م���ن اأجل حت�ضني اأو�ضاع ال�ضع���وب يف الدول غري امل�ضتقرة، 

والدول التي تعاين من عجز دميقراطي وا�ضح.

ول �ضك اأن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �ضيكون معكم يف 

الن�ضال من اأجل حتقيق ال�ض�م والتنمية الب�ضرية. واأ�ضكر 

لكم تفانيكم يف خدمة هذه الق�ضية امل�ضرتكة.
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الملحق السادس: بيان السيدة 
 إيزومي ناكاميتسو

رئيسة قسم السياسات والتقييم 
والتدريب، إدارة األمم المتحدة 

  )DPKO( لعمليات حفظ السالم
بعد قراءة وثيقة النقا�س وجدول الأعمال املف�ضل لجتماع 

املائ���دة امل�ضتديرة هذا، اأود بب�ضاط���ة اأن اأطرح عليكم عدة 

اأ�ضئل���ة من منظ���ور عمليات حف���ظ ال�ض�م – وه���ي اأ�ضئلة 

طرحناه���ا على اأنف�ضنا بناًء عل���ى التجارب التي مررنا وما 

نزال من���ر بها، يف املي���دان - يف كمبوديا وتيم���ور ال�ضرقية 

وغ���رب اأفريقي���ا والكونغو وال�ض���ودان وهايت���ي واأفغان�ضتان 

وغريها من الدول.

وبالتاأكيد هذه لي�ضت امل���رة الأوىل التي تناَق�س فيها م�ضاألة 

بن���اء الدميقراطية وع�قتها بال�ض����م والأمن. فقد كانت 

ه���ذه امل�ضاأل���ة على راأ����س الق�ضاي���ا املطروح���ة يف خمتلف 

مراح���ل النقا����س ال�ضيا�ضي املتعلق ببن���اء ال�ض�م والدولة، 

واإدارة ال�ضراع والأمن الب�ضري. ويبدو اأن هناك اتفاقًا بني 

جميع �ضناع القرار، على اأهمية دور القيم الدميقراطية يف 

ا�ضتدامة ال�ض�م والتنمية، وم���ن ثم �ضرورة تقدمي الدعم 

وامل�ضاع���دة للعملي���ة ال�ضامل���ة لبن���اء الدميقراطي���ة. فمن 

ال�ضعب معار�ضة املب���داأ الأ�ضا�ضي القائل باأن نظام احلكم 

يف اأي���ة دول���ة - مبا يف ذل���ك الدول التي مت���ر يف مرحلة ما 

بعد ال�ض���راع - يجب اأن يكون �ضامً� وقائمًا على امل�ضاركة 

وممث���ً� لل�ضعب، حتى واإن كنا نتفق على عدم وجود منوذج 

واحد »للدميقراطية«.

م����ا زالت الدميقراطية من منظور عمليات حفظ ال�ض�م 

حماطة بالكث����ري من التوتر واملع�ض�ت التي مل حتل بعد، 

والت����ي اآمل اأن يت����م  التط����رق اإلبها اأثناء اجتم����اع املائدة 

امل�ضتدي����رة ه����ذا. اأق����ول ه����ذا واأن����ا اأدرك مت����ام الإدراك 

اأن املحافظ����ني عل����ى ال�ض�����م لي�ض����وا بال�ض����رورة بن����اة 

الدميقراطي����ة. فغالب����ًا ما تك����ون عمليات حف����ظ ال�ض�م 

ه����ي اأوىل البعث����ات اخلارجي����ة الت����ي ُتر�َض����ل اإىل ال����دول 

اخلارجة من ال�ض����راع، وت�ضتغرق مهمتها يف العادة فرتة 

زمني����ة حم����دودة. اأم����ا بن����اء الدميقراطية فه����و ب� �ضك 

عملي����ة طويلة الأمد، ل ميكن اإجنازه����ا يف املدى الزمني 

الق�ضري لعمليات حفظ ال�ض�����م. ويف بع�س الأحيان، قد 

يك����ون هن����اك تناق�ضًا جوهري����ًا بني حفظ ال�ض�����م وبناء 

الدميقراطية: فعادًة م����ا تهدف بعثات حفظ ال�ض�م اإىل 

ب�ضط �ضلطة الدولة، ولي�����س احلد منها كما تتطلب عملية 

اإر�ض����اء الدميقراطية. وكلما تع����ددت اأبعاد مهمات حفظ 

ال�ض�م وازدادت تعقي����دًا، كلما ا�ضتطاعت ال�ضرتاتيجية 

التي تتبعها بعثة حفظ ال�ض�م يف بداية عملية بناء ال�ض�م 

والدول����ة يف اأية دولة حتديد م�ض����ار التطور الدميقراطي، 

وم�ض����ار ال�ض�م وال�ضتقرار الأط����ول اأمدًا يف تلك الدولة. 

وم����ن الوا�ض����ح اأنن����ا بحاجة اإىل فه����م ديناميكي����ات بناء 

الدميقراطي����ة وع�قتها بال�ض�����م، وحت�ضني قدرتنا على 

و�ضع ال�ضرتاتيجيات من البداية.

لقد تعلمنا بع�س الدرو�س املهمة من التدخ�ت ال�ضابقة، 

وا�ضتطعنا نتيجة لذلك حتقيق بع�س التقدم يف �ضيا�ضاتنا 

وا�ضرتاتيجياتن����ا. فعل����ى �ضبيل املث����ال، مل نعد ن�ضاوي بني 

النتخابات والدميقراطية، رغم كون النتخابات عن�ضرًا 

مهمًا يف اإر�ضاء الدميقراطية وبناء الدولة. وتعلمنا اأي�ضًا 

اأن النتخابات ال�ضريعة ميكن يف بع�س الظروف اأن تعرقل 

التط����ور الدميقراطي على امل����دى الطويل، كم����ا �ضاهدنا 

باأنف�ضنا يف كمبودي����ا والبو�ضنة. ورغم اأن املجتمع الدويل 

يعلق اآماًل كبرية على اأن تن�ضاأ حكومة �ضرعية �ضريعًا بعد 

انته����اء اأي �ض����راع م�ضل����ح، اإل اأن اإج����راء النتخابات فور 

انتهاء ال�ضراع يف اأية دولة، قد يزيد من ا�ضتقطابها، من 

خ�ل تثبيت اجلهات الراديكالية يف الهياكل ال�ضيا�ضية.

ونح����ن ننف����ذ الآن هذه الدرو�����س. فق����د مت حتديد موعد 

النتخاب����ات يف كو�ضوف����و واأفغان�ضتان بعناي����ة اأكر، وفقًا 

اإىل ال�ضياق ال�ضيا�ضي الع����ام. ونظرًا للقلق املتزايد ب�ضاأن 

�ضرع����ة اإج����راء النتخابات والرغبة يف احل����د من الإدارة 

الدولية، ب����داأت تتنامى ظاه����رة اإقامة �ضلط����ات انتقالية 

لت����وؤدي مه����ام احلك����م، اإىل اأن تن�ض����اأ الظ����روف امل�ئمة 

ل�ضتع����ادة احلياة ال�ضيا�ضية بعد انتهاء ال�ضراع، مبا فيها 

ت�ضكيل الأحزاب ال�ضيا�ضية. 
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وكلما ازدادت مهمات حفظ ال�ض�م طموحًا، وبداأت ت�ضمل 

�ضي���ادة القان���ون والإ�ض�ح���ات املوؤ�ض�ضي���ة - وخا�ض���ة يف 

قطاعات ال�ضرطة والأم���ن والعدل، التي ت�ضب مبا�ضرة يف 

�ضمي���م عملية اإر�ضاء الدميقراطي���ة ال�ضيا�ضية مبجملها – 

كلما ازدادت ق�ضة ق���وات حفظ ال�ض�م تعقيدًا. لذلك اأود 

اأن اأط���رح ث�ث جمموعات من الأ�ضئل���ة على امل�ضاركني يف 

اجتماع املائدة امل�ضتديرة هذا.

تعن���ي ه���ذه املهمات اجلدي���دة حلف���ظ ال�ض����م يف الواقع 

اأنن���ا بحاجة اإىل تغيري الأنظم���ة التي حتدد كيفية ممار�ضة 

ال�ضلط���ة يف املجتم���ع. وله���ذا تتعل���ق املجموع���ة الأوىل من 

الأ�ضئل���ة بال�ضرتاتيجي���ة ال�ضامل���ة. كيف نحق���ق امل�ضاركة 

وامللكي���ة احلقيقي���ة للق���ادة املحلي���ني، يف ح���ني اأن عملي���ة 

الإ�ض����ح يف ح���د ذاتها قد تهدد قاع���دة �ضلطتهم؟ ما هي 

ا�ضرتاتيجي���ة الو�ضاطة ال�ضيا�ضية التي ميك���ن لنا اإتباعها؟ 

م���ا ه���ي احلواف���ز واملوؤثرات الت���ي ميكن للجه���ات الفاعلة 

اخلارجي���ة ا�ضتخدامه���ا؟ اإن ال�ضبب يف ط���رح هذه الأ�ضئلة 

هو �ضع���وري باأننا ما زلن���ا نبالغ يف الرتكي���ز على اجلوانب 

الفنية للم�ضاعدة التي نقدمها لبناء الدولة والدميقراطية، 

م���ع ت�ضتت الرتكيز على القطاعات املختلفة. اإن عملية بناء 

ال�ض����م يف الدول التي مت���ر يف مرحلة ما بعد ال�ضراع هي 

عملي���ة �ضيا�ضي���ة يف جوهرها. حتى لو كان���ت لدينا املعرفة 

التقني���ة الكامل���ة بكيفي���ة اإن�ضاء جلن���ة انتخابي���ة م�ضتقلة، 

اأو كيفي���ة اإعادة �ضياغة الأط���ر القانوني���ة، اأو تاأهيل قوات 

الأمن وتدريبها واإر�ضادها، اأو تعزيز اآليات الرقابة املدنية، 

ف���اإن هذه العملي���ة يف الغالب ل���ن تنج���ح دون ا�ضرتاتيجية 

�ضيا�ضي���ة وا�ضحة. فه���ل لدينا اليوم، كمجتم���ع دويل، روؤية 

وا�ضرتاتيجية م�ضرتكة يف دول مثل اأفغان�ضتان اأو الكونغو؟

وتتعل���ق املجموع���ة الثانية م���ن الأ�ضئل���ة الت���ي اأود طرحها 

مب���دى امت�كن���ا للقاع���دة املعرفي���ة واخل���رة والتجرب���ة 

ال�ضحيح���ة الت���ي متكنن���ا م���ن تق���دمي امل�ضاع���دة يف بناء 

ال�ض����م وبناء الدولة. نقر جميع���ًا باأن الدميقراطية ميكن 

اأن تتخذ اأ�ض���كاًل خمتلفة كما نقر بعدم وجود منوذج واحد 

للدميقراطية. ومع ذلك، يعتمد النهج الذي اُتِبع حتى الآن 

يف عملي���ات الأمم املتح���دة على طراز حدي���ث ل�نتخابات 

والدميقراطي���ة ي���وؤدي اإىل تاأجي���ج النق�ضام���ات، وق���د ل 

يك���ون مواتيًا للتعاون ال�ضيا�ض���ي اأو للممار�ضات الإ�ض�حية 

التي تق���وم على العر�س ا�ضتن���ادًا اإىل التج���ارب املوؤ�ض�ضية 

اخلا�ضة باجلهات املانحة، ول تق���وم على الواقع ال�ضيا�ضي 

والقت�ضادي والجتماعي للدولة التي متر يف مرحلة ما بعد 

ال�ض���راع. فهل لدينا املعرفة واخل���رة والروؤية ال�ضليمة يف 

جمال بناء ال�ض�م والدميقراطية من اأجل م�ضاعدة الدول 

الت���ي تعاين من �ضعف اأو قل���ة ال�ضيطرة على اأرا�ضيها؟ هل 

لدينا ما يكفي من املعرفة باملوؤ�ض�ضات التقليدية اأو العرفية، 

والوظائ���ف التي توؤديها تل���ك املوؤ�ض�ضات يف املجتمعات التي 

نعم���ل فيها على بن���اء ال�ض�م ف���ور انتهاء ال�ض���راع؟ لدي 

�ضعور قوي باأننا - اأي الأمم املتحدة – بل وجمتمع املانحني 

باأ�ض���ره، ل نبذل ما يكفي من اجلهد لدعم اخلرات الفنية 

م���ن دول اجلن���وب، وح�ضده���ا وا�ضتغ�لها يف بن���اء الدولة 

وال�ض����م. فاملعرفة واخلرة ال�ضيا�ضي���ة التي تفيد فعً� يف 

بناء الدميقراطية وال�ض�م بعد انتهاء ال�ضراع موجودة يف 

هذه الدول ذاتها التي متر بعمليات معقدة من الإ�ض�حات 

ع يف  الدميقراطي���ة وبناء الدول���ة. اإنني اأرح���ب بالنهج املتبَّ

ور�ضة العمل هذه، وهو الرتكيز على مناطق وحالت قطرية 

خمتلفة، واآمل اأن ن�ضتطي���ع حت�ضني ال�ضتفادة من القاعدة 

املعرفية الأكرث �ضلة بالبيئات التي نعمل فيها.

تت�ض���ل املجموع���ة الثالث���ة م���ن الأ�ضئل���ة بالإط���ار الزمني 

لبن���اء ال�ض�م والدول���ة، وم�ضتوى التوقع���ات والطموحات، 

وترتي���ب الأن�ضط���ة بالت�ضل�ض���ل وح�ض���ب الأولوي���ة، وتر�ضيد 

ا�ضتخدام الأدوات اخلارجية، مبا فيها اآليات التمويل. وقد 

قطعن���ا �ضوطًا طويً� حتى اأدركنا اأن بن���اء ال�ض�م والدولة 

والدميقراطي���ة بعد انته���اء ال�ضراع عملي���ة ت�ضتغرق وقتًا. 

واأعتقد اأن الأمم املتحدة لديها ميزة ن�ضبية على غريها من 

املنظم���ات املتعددة الأطراف، اأو اجله���ات املانحة الثنائية 

يف ه���ذه العملية طويلة الأمد، وذل���ك لأنها منظومة متتلك 

اأدوات خمتلف���ة للتدخ���ل ح�ض���ب تط���ور الو�ضع، م���ن �ضنع 

ال�ض����م والو�ضاط���ة اإىل حفظ ال�ض�م وللتع���اون الإمنائي. 

ولك���ن عندم���ا اأنظ���ر اإىل الإط���ار الزمني ال���ذي ُيتوقع من 

عملي���ات بن���اء ال�ض�م والدول���ة اأن حتقق خ�ل���ه نتائج، ل 

ي�ضعن���ي اإل اأن اأت�ضاءل عما اذا كان���ت توقعاتنا وطموحاتنا 
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واقعي���ة. اإنني اأحب م�ضاه���دة الدراما الياباني���ة التاريخية 

عل���ى �ضا�ضة التلف���از، وهي كث���ريًا ما تذكرين ب���اأن اليابان 

ا�ضتغرق���ت 22 عام���ًا لتعتم���د اأول د�ضت���ور له���ا يف تاريخها 

احلدي���ث - وهو مل يكن حت���ى د�ضت���ورًا دميقراطيًا 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 اأن�ضط���ة الدعم بالت�ضل�ضل 

بحيث ن�ضمح برتكيز املوارد والهتمام ال�ضيا�ضي بالأولويات 

يف اأي مرحل���ة حم���ددة. وهذا يعني عمليًا اأنن���ا – ب�ضفتنا 

جه���ات نعم���ل عل���ى حف���ظ �ض����م – �ضنب���داأ بالتعامل مع 

الأولوي���ات امللح���ة املتعلقة ببناء الدميقراطي���ة ال�ضاملة يف 

مرحل���ة ما بعد ال�ضراع مبا�ضرة ، ث���م بعد ذلك ن�ضلم هذه 

اجلهود اإىل جهات خارجية اأخرى اأو اإىل احلكومة الوطنية. 

ولك���ن كيف نحدد هذه الأولويات؟ هل لدينا اأدوات التمويل 

ال�ضحيحة على مر الزمن بحيث ن�ضمن اأن ما بداأناه �ضيتم 

ا�ضتكماله؟ هذا بالإ�ضاف���ة اإىل اأن بع�س جمالت الإ�ض�ح 

املوؤ�ض�ض���ي تع���اين م���ن نق����س التموي���ل، فال�ضائ���د ه���و اأن 

الهتمام ال�ضيا�ضي للمانح���ني، وبالتايل التمويل، ل ي�ضتمر 

بع���د التمويل املخ�ض����س حلفظ ال�ض�م، عل���ى الرغم من 

اعرتافن���ا جميعًا باأن هذه العملي���ة هي عملية طويلة الأمد. 

فاإذا كانت اإحدى اجلهات املانحة قد خ�ض�ضت 10 م�يني 

دولر لدع���م بلد م���ا، األي�س من الأف�ض���ل تق�ضيم املبلغ على 

10 �ضن���وات، بواقع ملي���ون دولر �ضنويًا، بدًل من تقدمي 10 

م�ي���ني دولر يف ال�ضنة الأوىل التي يكون فيها الأمر جذابًا 

�ضيا�ضيًا؟

كانت هذه بع�س الأ�ضئلة التي قد تفيدنا.

على الرغم من تاأكيدي على الطابع ال�ضيا�ضي لبناء ال�ض�م 

والدول���ة، اإل اأنن���ي اأود يف خت���ام كلمت���ي اأن اأناق����س نف�ضي 

بالق���ول اأن التنمية ال�ضيا�ضية، اأو بناء الدميقراطية، لي�ضت 

ه���ي الأخرى حً� �ضحريًا. ف� ميك���ن التغا�ضي عن ع�قة 

ه���ذه العملي���ة بالتنمي���ة القت�ضادي���ة والجتماعية وحقوق 

الإن�ض���ان والعدال���ة. ويف الواقع، لقد تعلمن���ا يف الكثري من 

املناطق التي نعمل فيها – ول �ضيما تيمور ال�ضرقية وليبرييا 

وجمهوري���ة الكونغ���و الدميقراطي���ة وهايت���ي - اأن التنمي���ة 

ال�ضيا�ضي���ة، والإ�ض�ح���ات الإدارية، والتنمي���ة الجتماعية 

والقت�ضادي���ة، وق�ضايا حق���وق الإن�ضان جميعه���ا مت�ضابكة 

وحتت���اج اإىل اأن نتعامل معها ب�ضكل متزامن. فاأي ق�ضور يف 

التعامل مع اأحد هذه التحديات �ضيوؤثر حتمًا على التحديات 

الأخرى. واآم���ل اأن نخرج بدرو�س وتو�ضيات مفيدة من مثل 

ه���ذه املناق�ضات، حتى ن�ضتطيع اأن نعمل ب�ضكل جماعي على 

حت�ض���ني النهج الذي نتبعه يف هذا امل�ضعى املهم نحو حتقيق 

ال�ض�م وال�ضتقرار والتطور الدميقراطي. 



 الديمقراطية والسالم
واألمن: دور األمم 
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الملحق السابع: بيان الدكتور 
 ماسيمو توماسولي

المراقب الدائم للمؤسسة الدولية 
للديمقراطية واالنتخابات لدى األمم 

المتحدة  
ب���ني  الرواب���ط  ح���ول  الدائ���ر  ال���دويل  النقا����س  يتاأث���ر 

الدميقراطية وبناء ال�ض�م باملجموعة الوا�ضعة من املناهج 

التي يتبعها خمتلف �ضناع ال�ضيا�ضات واخلراء والتي ترمي 

اإىل حتقي���ق الأهداف املختلفة، واإن كان���ت مت�ضابكة، لبناء 

ال�ض�م والدميقراطية والدولة.

وخ����ل حقب���ة الت�ضعين���ات املليئ���ة بال�ضطراب���ات، مت���ت 

�ضياغ���ة برامج جدي���دة لل�ضيا�ضات يف جم���ال ال�ضراعات 

وبن���اء الدميقراطي���ة. وهن���اك اتف���اق وا�ض���ع الآن على اأن 

الدميقراطي���ة هي اأف�ضل و�ضيلة ل����إدارة ال�ضلمية لل�ضراع 

الجتماع���ي وال�ضيا�ض���ي واأنه���ا ت�ض���كل بذلك اأق���وى اأ�ضا�س 

للتنمي���ة ال�ضيا�ضي���ة والقت�ضادي���ة. ولكن نظ���رًا لأن اإر�ضاء 

الدميقراطي���ة يتطل���ب تغي���ريات عميقة يف توزي���ع ال�ضلطة 

ويف الع�ق���ة ب���ني املواط���ن والدول���ة، ف���اإن الدميقراطي���ة 

غالب���ًا م���ا تولد العنف قب���ل اأن تتمكن م���ن اإدارة ال�ضراع. 

ويف املجتمع���ات اخلارج���ة م���ن ال�ضراع، قد ي���وؤدي اإعطاء 

الأولوية لل�ضرورات امللحة مثل اإعادة بناء موؤ�ض�ضات الدولة 

وتعزيز الأنظم���ة الأمنية واملالية اإىل اإهمال �ضرورة تطوير 

املمار�ض���ات الدميقراطية مبا يخ���دم ال�ضتقرار على املدى 

الطويل.

ويف ال�ضن���وات الع�ضرين الأخرية، ح���دث اخت�ف جوهري 

م���ع جميع ما �ضب���ق من ا�ضرتاتيجي���ات التعامل مع املراحل 

النتقالي���ة بع���د انته���اء الأزمات، وذلك ب�ضب���ب دمج بع�س 

عنا�ضر بناء الدميقراطي���ة يف بناء ال�ض�م. ولذلك اأ�ضبح 

من املقب���ول عامليًا اأن ت�ضمل املراح���ل النتقالية بعد انتهاء 

الأزمات ا�ضرتاتيجية )اإعادة( بناء العمليات الدميقراطية 

)خا�ض���ة م���ن خ����ل النتخاب���ات(، وكذل���ك املوؤ�ض�ض���ات 

والتوازن���ات،  وال�ضواب���ط  )الرملان���ات،  الدميقراطي���ة 

واحلكوم���ات املحلي���ة، اإلخ( واملج���ال الدميقراط���ي العام 

)ع���ادًة من خ�ل تعزيز منظم���ات املجتمع املدين وو�ضائل 

الإع�م(.

ع����وة على ذلك، فقد �ضاهم���ت عمليات التقييم والبحوث 

جريت على التدخ�ت الإن�ضانية 
ُ
املتعلقة بال�ضيا�ضات التي اأ

الدولي���ة يف تدعيم جمموع���ة من التوجه���ات ال�ضيا�ضية يف 

جمال من���ع ن�ضوب ال�ض���راع باعتباره جم���اًل رئي�ضيًا لعمل 

اجله���ات الفاعل���ة الثنائية واملتع���ددة الأط���راف )منظمة 

التعاون والتنمي���ة يف امليدان القت�ضادي 2001؛ توما�ضويل 

ال�ضيا�ض���ات  لتحلي���ل  املهم���ة  الأن���واع  وتراوح���ت   .)2003

م���ت دور اجلهات  خ����ل هذه الفرتة ب���ني العمليات التي قيَّ

)اإريك�ض���ون،  الإن�ضاني���ة  الأزم���ات  يف  الدولي���ة  الفاعل���ة 

1997(، و«حالت الط���وارئ الإن�ضانية املعق���دة« )ماكراي 

 ،)2000 وفايري���ن،  و�ضتي���وارت  نافزيغ���ر  1994؛  وزوي، 

والعواق���ب القت�ضادية والجتماعية لل�ضراع وتاأثريها على 

التنمي���ة والتخل���ف، وا�ضتك�ض���اف دور ال�م�ض���اواة الأفقية 

يف ال�ضراع���ات امل�ضلحة )�ضتي���وارت وفيتزجريالد 2001، 

�ضتي���وارت 2008(. وبع���د اأن كان الرتكي���ز يف ب���ادئ الأمر 

على الأبعاد القت�ضادية للح���روب الأهلية )كولري واآخرون 

الفاعل���ة  للجه���ات  القت�ضادي���ة  الرام���ج  ودور   )2003

بالنتاي���ن  2000؛  والدولي���ة )ب���ريدال ومال���ون  الداخلي���ة 

و�ضريم���ان 2003(، رك���زت الدرا�ض���ات وبيان���ات ال�ضيا�ضة 

العام���ة يف الآون���ة الأخ���رية عل���ى اأهمية معاجل���ة ال�ضراع 

واله�ضا�ض���ة يف بن���اء الدول���ة )منظمة التع���اون والتنمية يف 

.
2

امليدان القت�ضادي 2007، 2008، و2009(

وم���ن املنظ���ور التقليدي لبن���اء ال�ض�م، فق���د مت الت�ضكيك 

يف ق���درة الدميقراطية على حل ال�ض���راع لأ�ضباب عديدة، 

م���ن بينها غي���اب الثقة بني اأ�ضحاب امل�ضلح���ة، وقوة تاأثري 

النخب���ة الذين قد ي�ضتمرون يف تاأجيج النق�ضامات القومية 

نظر اأي�ضًا النقا�س حول تقرير التنمية يف العامل 2011: »التغلب على ال�ضراع واله�ضا�ضة« املقرر �ضدوره قريبًا عن البنك الدويل على الرابط الإلكرتوين  2ا 

>http://blogs.worldbank.org/conflict/world-development-report-2011<، مت الط�ع عليه يف 26 اآب/اأغ�ضط�س 2010.
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اأو الإثني���ة اأو العرقي���ة، و�ضعف اأو تفت���ت الدولة والأحزاب 

ال�ضيا�ضي���ة واملجتم���ع امل���دين. كما كان���ت املناق�ض���ات التي 

دارت يف املنتدي���ات ال�ضيا�ضي���ة الدولي���ة ح���ول من���ع ن�ضوب 

ال�ض���راع وبن���اء ال�ض����م – والتي كانت يف بع����س الأحيان 

متحيزة ب�ضبب املناف�ضة بني الوكالت الدولية ذات الوليات 

املتداخل���ة - كث���ريًا ما يغيب عنه���ا اأهمية ال���دور الأ�ضا�ضي 

ال���ذي تلعب���ه املوؤ�ض�ض���ات والعمليات الدميقراطي���ة يف بناء 

ال�ض�م امل�ضتدام.

ويرتب���ط الت�ضكيك يف قدرة بناء الدميقراطية اأي�ضًا بوجود 

تناق�س بني الأولوي���ات ق�ضرية الأمد وطويلة الأمد يف بناء 

ال�ض����م. م���ن جهة، قد تك���ون احلاجة ق�ض���رية الأمد اإىل 

اإدراج مف�ض���دي عمليات ال�ض�م املحتَملني �ضببًا يف تقوي�س 

�ضرعي���ة العملي���ات واملوؤ�ض�ض���ات الدميقراطي���ة وا�ضتدامة 

عمليات ال�ض�م على امل���دى الطويل، والتي ترتبط ارتباطًا 

حا�ضم���ًا بالق���درة عل���ى تعزي���ز امل�ضاحل���ة م���ن الناحي���ة 

الجتماعي���ة والقت�ضادي���ة وال�ضيا�ضية. وم���ن جهة اأخرى، 

ق���د ي�ضه���م التناف����س الدميقراط���ي، الذي يت���م من خ�ل 

ال���دورات النتخابية يف مرحلة ما بع���د ال�ضراع، يف زيادة 

ا�ضتقط���اب الفاعلني ال�ضيا�ضيني – الذي���ن غالبًا ما يكونوا 

ه���م اأنف�ضه���م يف مرحلة التحول من جماع���ات م�ضلحة اإىل 

اأح���زاب �ضيا�ضية - يف البيئ���ات اله�ضة التي تعاين من حالة 

»ال��ضل���م وال�ح���رب«. ويف جمي���ع الأح���وال، يعتر وجود 

موؤ�ض�ض���ات دولة فعالة يف كثري من الأحي���ان �ضرطًا اأ�ضا�ضيًا 

لتوف���ري ال�ضلع العام���ة الأ�ضا�ضية ال�زم���ة لتحقيق ال�ض�م 

والدميقراطية، مثل الأمن والأماكن العامة.

وُيعت���ر م���ا زعمه ب���ول كولري ب���اأن »الدميقراطي���ة يف دول 

»امللي���ار الأخري« اأي الدول الأ�ضد فق���رًا يف العامل الدول مل 

توؤدي حت���ى الآن اإل اإىل زيادة العنف ال�ضيا�ضي ولي�س احلد 

من���ه«، مث���اًل حديثًا عل���ى خم���اوف ›الواقعي���ة ال�ضيا�ضية‹ 

ه جه���ود املجتمع الدويل، وتوؤثر عل���ى فعالية بناء  الت���ي توجِّ

الدميقراطي���ة يف الدول اخلارجة من ال�ضراع. فقد و�ضف 

كول���ري امل�ضار الذي ت�ضلكه العديد م���ن دول »املليار الأخري« 

حالي���ًا، باأن���ه »دميقراطية زائفة حتميه���ا قد�ضية ال�ضيادة« 

)كول���ري 2009، ����س 11(، معت���رًا اأن ه���ذه ال���دول لي�ضت 

»كب���رية مب���ا يكفي لتك���ون دوًل«، لأنها »تفتق���ر اإىل النطاق 

ال����زم لإنتاج احلاجي���ات العامة بكف���اءة« )كولري 2009، 

����س 229(. ويقدم كولري حالة ا�ضتفزازي���ة لتوفري املجتمع 

ال���دويل بع����س احلاجي���ات العام���ة – وعلى راأ�ضه���ا الأمن 

وامل�ضاءلة.

وعل���ى الرغم من اأن ه���ذا النهج قد يجد ما يرره يف بع�س 

احلالت الق�ضوى، اإل اأنه م���ن املهم التاأكيد على اأن توفري 

املجتمع الدويل للحاجات العامة يتناق�س مع اأحد الدرو�س 

الأ�ضا�ضي���ة الت���ي تعلمناه���ا يف جم���ال بن���اء الدميقراطية 

خ����ل العقد الأخري – األ وهو �ضرورة اأن تاأتي احللول من 

الداخل، بعيدًا عن الك�م الإن�ضائي ب�ضاأن امللكية املحلية.

ويبق���ى ال�ض���وؤال امله���م ه���و: كي���ف ميك���ن ل����أمم املتحدة 

واجلهات اخلارجية الأخرى اأن ت�ضهم يف جعل احللول تنبع 

م���ن الداخل؟ وفيما يلي بع�س املقرتحات ب�ضاأن الإجراءات 

الت���ي ميك���ن اأن يتخذها املجتم���ع ال���دويل، وخا�ضة الأمم 

املتحدة:

ال�ق��ت  ويف  الدميقراطي��ة،  املمار�س��ة  تعزي��ز   .1

نف�س��ه، تعزيز فعالي��ة العملي��ات االنتخابية. لقد 

ا�ضتح���وذت الع�قة ب���ني النتخاب���ات وال�ض���راع، لأ�ضباب 

طبيعي���ة ومنطقية، على قدر كبري من الهتم���ام. اإل اأنه ل 

ينبغي النظر اإىل اجلهود الرامية اإىل بناء الدميقراطية يف 

البيئات اخلارجة من احلرب على اأنها تقت�ضر على املجال 

النتخابي، اأو على اأنها »ملحق« ميكن اإ�ضافته يف وقت غري 

حم���دد يف امل�ضتقبل، واإمن���ا يجب النظ���ر اإىل هذه اجلهود 

عل���ى اأنها »عملية يتم تفعيلها على م�ضتويات خمتلفة خ�ل 

مرحل���ة النتعا�س بعد انته���اء احلرب« )املوؤ�ض�ض���ة الدولية 

وله���ذا   .)187 ����س   ،2006 والنتخاب���ات،  للدميقراطي���ة 

م���ن امله���م اأن يعمل املجتمع ال���دويل على تعزي���ز املمار�ضة 

الدميقراطي���ة من خ�ل مزيج من الرتتيب���ات املوؤ�ض�ضاتية 

الر�ضمية وغري الر�ضمية ل�ضنع القرار اجلماعي، وجمموعة 

وا�ضعة من العمليات التداولي���ة ل�ضنع القرار، والتي ُتدخل 

القي���م اجلوهري���ة للدميقراطي���ة - مث���ل الإدم���اج وبن���اء 

التواف���ق وامل�ضاءل���ة - يف اجلهود الرامي���ة اإىل بناء ال�ض�م 

وا�ضتدامته.
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2. جت���اوز النم���اذج النتقالي���ة الطولي���ة. لق���د مت تطبي���ق 

م�ضطلح »النتقال« على عمليتي اإر�ضاء الدميقراطية وبناء 

ال�ض����م. وقد �ضاد اجت���اه يف هذين املجال���ني يف ال�ضنوات 

الأخ���رية، ي�ض���كك يف ج���دوى هذه النم���اذج الطولي���ة التي 

تاأث���رت بها الكثري من عمليات حتليل ال�ضيا�ضات يف املا�ضي 

)كاروث���رز، 2002(. وبعد اأكرث من عقدين من العمل بهذه 

العمليات النتقالية املختلفة )واملتزامنة اأحيانًا(، اأ�ضبحنا 

جميع���ًا نعلم اأن الدول التي مت���ر يف مرحلة ما بعد ال�ضراع 

تك���ون غ���ري م�ضتق���رة. ف� توج���د حل���ول �ضيا�ضي���ة ب�ضيطة 

و�ضريعة، ول بد من الهتمام بال�ضياق. كما ل ميكن اإدخال 

مناذج نظرية ب�ضورة متتابعة دون اعتبار لل�ضياق.

الدع��م  ت�اج��ه  الت��ي  للتحدي��ات  الت�س��دي   .3

ال��دويل. تواج���ه اجلهود الدولية لدع���م الدميقراطية يف 

�ضة لل�ضراع الكثري م���ن التحديات. وترتبط  البيئ���ات املعرَّ

التحدي���ات ذات الطاب���ع »ال�ضيا�ض���ي« مبح���اولت فر����س 

الدميقراطي���ة م���ن اخل���ارج )ع���ادًة من خ����ل الت�ضميم 

النتخاب���ي واملوؤ�ض�ض���ي، ويف بع����س احل���الت اخل�فية من 

خ����ل التدخل الع�ضكري(، اأو رف����س قبول نتائج العمليات 

الدميقراطي���ة النابع���ة م���ن الداخ���ل. وقد اأث���رت حتديات 

اأخ���رى، واإن كان ل يغل���ب عليه���ا الطاب���ع ال�ضيا�ض���ي، على 

م�ضداقي���ة اجلهود الدولية لبن���اء الدميقراطية وفعاليتها، 

ر املدة الزمنية لهذه اجلهود،  ومنه���ا على �ضبيل املثال، ِق�ضَ

وافتقاره���ا اإىل الت�ض���اق والتن�ضي���ق، وعدم كفاي���ة املوارد 

املخ�ض�ضة لها، وعدم فعالية عملية حتديد ال�ضياق وترتيب 

الأولويات، اأو مزيج مما �ضبق.

4. االهتمام بالبعد اجلن�س�ي اأو الن�ع االجتماعي 

ب���ني  للدميقراطي��ة وبن��اء ال�س��الم. متث���ل الفج���وة 

ال�ضيا�ض���ات واملمار�ض���ات �ضاغً� رئي�ضًا م���ن �ضواغل العمل 

الدويل يف جمايل بن���اء الدميقراطية وبناء ال�ض�م. وخري 

مث���ال على ذلك ه���و الفجوة ب���ني ال�ضيا�ض���ات واملمار�ضات 

فيم���ا يخ�س اجلن�ضوية. وكما اأ�ض���ارت املذكرة الأولية التي 

ِع���دت لجتماع املائ���دة امل�ضتديرة هذا، ما ت���زال امل�ضاواة 
ُ
اأ

ب���ني اجلن�ضني ت�ضكل حتديًا اأمام الدميقراطيات امل�ضتقرة، 

لكنه���ا متثل حتدي���ًا اأك���رث تعقي���دًا يف الدول الت���ي ميزقها 

ال�ض���راع والتي مت���ر يف مرحلة ما بعد ال�ض���راع. ويف هذه 

البيئ���ات، ترتبط التحديات الرئي�ضة لل�ض�م والأمن بالبعد 

اجلن�ض���وي ومن ث���م تتطلب مب���ادرات تراعي ه���ذا البعد. 

وي�ضادف ه���ذا العام الذك���رى ال�ضنوية العا�ض���رة ل�ضدور 

ق���رار جمل�س الأم���ن رق���م 1325 )لع���ام 2000( )جمل�س 

الأم���ن التابع ل�أمم املتحدة 2000( ب�ض���اأن الدور القيادي 

للم���راأة يف �ضنع ال�ض����م ومنع ن�ض���وب ال�ضراعات. ونحن 

نتطل���ع اإىل مناق�ضة الهتمام الذي حظيت به جتارب املراأة 

يف ح���الت ال�ض���راع يف العق���د الأخري، وكي���ف �ضاهمت يف 

ت�ضكيل الدميقراطية وال�ض�م والرامج الأمنية.

5. تط�ي��ر امل�س��اركة املتزاي��دة ل��الأمم املتحدة يف 

بن��اء الدميقراطي��ة على اعتب��ار اأنها ت�س��كل بعدًا 

مهم��ًا ل��دوراالأمم املتح��دة يف بن��اء ال�س��الم. هناك 

حاجة اإىل اإجراء نقا�س �ضريح ومفتوح داخل الأمم املتحدة 

ح���ول كيفية الرتقاء برنامج بن���اء الدميقراطية وال�ض�م 

يف ح���الت ال�ض���راع. وينبغ���ي اأن ت�ضرتك يف ه���ذا النقا�س 

جمي���ع الأطراف العامل���ة يف خمتلف جوانب بن���اء ال�ض�م 

وبناء الدميقراطية يف ال���دول اخلارجة من ال�ضراع. ومن 

�ض���اأن ذلك اأن ي�ضهم يف العملية الت���ي انطلقت داخل الأمم 

املتح���دة يف اأيلول/�ضبتمر عام 2009، عقب اإقرار املذكرة 

التوجيهي���ة ل�أم���ني الع���ام ب�ض���اأن الدميقراطي���ة )الأمني 

الع���ام ل�أمم املتح���دة، 2009ج(. وقد حددت هذه املذكرة 

التوجيهية »اإطار عم���ل الأمم املتحدة ب�ضاأن الدميقراطية، 

ا�ضتنادًا اإىل املبادئ والقواعد واملعايري العاملية، مع التاأكيد 

عل���ى املحتوى املعي���اري املتفق عليه دولي���ًا، وال�ضتفادة من 

الدرو�س امل�ضتقاة م���ن التجارب ال�ضابقة، وحتديد جمالت 

الدع���م الت���ي تتمت���ع فيه���ا الأمم املتحدة مبزاي���ا مقارنة«. 

ع�وة عل���ى ذلك، فاإن هذه املذك���رة التوجيهية قد األزمت 

»املنظم���ة باتخاذ اإجراءات متما�ضك���ة ومت�ضقة وتقوم على 

املبادئ لدعم الدميقراطية«.

6. اال�س��تفادة من التج��ارب. لقد اأكد ا�ضتعرا�س لدور 

الأمم املتح���دة يف تعزي���ز الدميقراطي���ة )نيوم���ان وريت�س 

دِرجت اثنتني 
ُ
2004(، ا�ضتن���د اإىل خم�س حالت درا�ضية )اأ

منها، هما تيم���ور ال�ضرقية واأفغان�ضتان، على جدول اأعمال 
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هذه املائدة امل�ضتديرة( على اأهمية ث�ثة عوامل ذات �ضلة 

وثيقة باجتماع املائدة امل�ضتديرة هذا.

اإدارة الوق���ت. ت�ضطر الأمم املتحدة  هو  الأول  العام���ل  	•
اإىل العم���ل حت���ت �ضغط ج���داول زمنية عدي���دة، رغم 

علمه���ا باأن بن���اء املوؤ�ض�ض���ات والعملي���ات الدميقراطية 

والدميقراطي���ة كنظام �ضيا�ضي يتطلب اإحداث تغيريات 

عميق���ة ع���ر الأجي���ال. وم���ع ذل���ك، م���ا ي���زال حتديد 

واخل���روج عن�ض���رًا  للدخ���ول  متنا�ضق���ة  ا�ضرتاتيجي���ة 

اأ�ضا�ضيًا يف النقا�س اجلاري ب�ضاأن ال�ضيا�ضات.

اإجراء املقاي�ضة بني املفاهيم العاملية  الثاين هو  العامل  	•
لإدارة احلك���م وواق���ع ال�ضيا�ض���ة املحلي���ة واملوؤ�ض�ض���ات 

ال�ضيا�ضي���ة، وب���ني املب���داأ والراغماتي���ة، وب���ني الأم���ن 

وال�ضيا�ض���ة، وب���ني عملي���ات بن���اء القدرات عل���ى املدى 

الطويل ونتائجها على املدى الق�ضري.

اإتق���ان التقني���ات. رغ���م التقدم  ه���و  الثال���ث  العام���ل  	•
امللح���وظ الذي �ضهدته الأمم املتح���دة يف تنمية وتعزيز 

جمموعة املهارات التقنية املرتبطة ببناء الدميقراطية، 

اإل اأن التج���ارب اأو�ضحت مدى ق�ض���ور املناهج التقنية 

لبن���اء الدميقراطية، وخا�ضة اإذا مل تك���ن هذه املناهج 

م�ضتن���دة اإىل حتلي���ل لل�ضياق ال�ضيا�ض���ي، وكذلك اأهمية 

ال�ضتفادة من التجارب، خا�ضة فيما يتعلق بامل�ضاورات 

واملداولت.

7. معاجل��ة التحدي��ات الرئي�س��ة الت��ي ت�اجهه��ا 

االأمم املتحدة يف القيام بدور اأكرث ن�ساطًا يف جمال 

بناء الدميقراطية وال�سالم، وي�ضمل ذلك ما يلي:

معاجل���ة تعدد الجتاهات. هناك حاج���ة اإىل اإتباع نهج  	•
�ضام���ل وكل���ي لبن���اء الدميقراطية - يف جمي���ع عمليات 

الأمم املتح���دة – وذلك من خ�ل تنفيذ ا�ضرتاتيجيات 

متكامل���ة، جتمع خمتل���ف الأبع���اد الأمني���ة وال�ضيا�ضية 

والإمنائي���ة والإن�ضانية واجلن�ضوي���ة التي تتناولها معظم 

الأق�ضام يف املنظومة. 

بناء القدرات ال�زمة لتحليل ال�ضياق. هناك حاجة اإىل  	•
قدرات كبرية من اأجل فهم ال�ضياقات املحلية، والتعامل 

مع العنا�ض���ر املعقدة لبناء الدميقراطي���ة، والنظر اإىل 

اأبع���د م���ن املناهج التقنية الت���ي ُتتَبع لتلبي���ة احتياجات 

القطاعات واجلهات الفردية )مثل الهيئات النتخابية، 

واملجال����س الد�ضتورية، والهيئ���ات الت�ضريعية، وال�ضلطة 

الق�ضائية، والأح���زاب ال�ضيا�ضي���ة، وموؤ�ض�ضات املجتمع 

املدين، وو�ضائل الإع�م(.

معاجلة الت�ضارب بني الحتياجات واجلهود والتوقعات  	•
الق�ضرية الأجل والطويلة الأجل. هناك �ضرورة لتجنب 

احللول ال�ضريعة، خا�ض���ة يف الدول التي متر يف مرحلة 

ال�ض���راع. ف�ضنع ال�ض�م هو عملية ذات طبيعة عاجلة، 

يف ح���ني اأن بن���اء الدميقراطية بطبيعت���ه عملية طويلة 

الأج���ل. ولهذه امل�ضكل���ة اآثار واقعية للغاي���ة على الأر�س 

بع���د اأن اأ�ضب���ح اإن�ض���اء املوؤ�ض�ض���ات الدميقراطي���ة بندًا 

دائمًا على ج���داول اأعمال معظم عمليات بناء ال�ض�م. 

ومن الأمثل���ة اجليدة على ذلك، ا�ضتخ���دام عملية بناء 

الد�ضات���ري والعملي���ة النتخابي���ة يف ال���دول التي متر يف 

مرحل���ة م���ا بعد ال�ض���راع، كج���زء ل يتجزاأ م���ن النهج 

ال�ضرتاتيجي لإدارة ال�ضراع.

ت�ضحي���ح املفاهي���م. اإن الدميقراطي���ة لي�ض���ت اأجن���دة  	•
حتركها الدول ال�ضمالي���ة اأو الغربية. فهناك حاجة اإىل 

اإتب���اع مناهج متعددة الأطراف وغري ملزمة، تقوم على 

اأ�ضا�س اأف�ضل املمار�ضات والدرو�س امل�ضتفادة والتجارب 

املقارن���ة، واإىل تعزي���ز التع���اون فيما ب���ني دول اجلنوب 

)مب���ا يف ذلك العم���ل مع املنظم���ات الإقليمي���ة(، واإىل 

بناء الق���درات املحلية، وت�ضجيع احلوار ال�زم ملمار�ضة 

الدميقراطية.

8. الرتكي��ز على العمليات بداًل م��ن االأحداث. بداأ 

يظه���ر داخل جمتمع بناء الدميقراطي���ة نهج عملي لتقدمي 

امل�ضاع���دة النتخابية، ويحظ���ى هذا النه���ج بالتاأييد اأي�ضًا 

داخ���ل جمتم���ع بن���اء ال�ض�م، وذل���ك ملكافح���ة املمار�ضات 

ال�ضائ���دة الت���ي حتركها الأح���داث. وي�ح���ظ ب�ضكل خا�س 

ظه���ور النه���ج العمل���ي يف جم���ال النتخابات، حي���ث بداأت 

جهود املانحني متتد عر ال���دورة النتخابية باأكملها ولي�س 

احلدث النتخابي مبفرده. واأ�ضبح هناك اليوم فهم اأف�ضل 

مما م�ضى لفكرة اأن تعزيز قدرات الهيئات الوطنية لإدارة 
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النتخابات، قد يكون اأك���رث اأهمية من مراقبة النتخابات. 

اإ�ضافة اإىل ذلك، تعتمد م�ضداقية النتخابات على اأن�ضطة 

تب���داأ قبل يوم النتخابات بفرتة طويلة، وت�ضتمر بعد اإغ�ق 

�ضنادي���ق القرتاع - مثل اختيار النظ���ام النتخابي، وبناء 

موؤ�ض�ضات انتخابية ذات م�ضداقية، واإدارة حالت ال�ضراع 

املرتبط���ة بالنتخابات، و�ضم���ان قبول نتائ���ج النتخابات، 

وم���ا اإىل ذل���ك. وتق���دم جمهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية 

واأفغان�ضت���ان مثال���ني حمبط���ني عل���ى ف�ض���ل ال�ضتثم���ارات 

ال�ضخم���ة يف النتخابات، التي اأق���ل ما ميكن اأن يقال عنها 

– اأنه���ا مل حتق���ق التوقعات فيما يخ����س حت�ضني اأو�ضاع 
حقوق الإن�ضان والدميقراطية يف الدولتني.

وه���ذا النه���ج العمل���ي لي����س مطلوب���ًا يف جم���ال امل�ضاعدة 

النتخابية فح�ضب، واإمنا اأي�ضًا يف جمالت اأخرى – ل �ضيما 

يف جمال و�ض���ع الد�ضاتري وم�ضاعدة الأح���زاب ال�ضيا�ضية. 

ويجب اأن حت���وز الد�ضاتري- حتى تك���ون جديرة بالحرتام 

والتطبي���ق– عل���ى الإجم���اع ال�ضعبي، وهو ه���دف ل ميكن 

حتقيق���ه اإل يف حال���ة اإقامة نقا�س م�ضتفي����س بني اأ�ضحاب 

امل�ضالح الوطنيني حول اأحكام الد�ضاتري. وال�ضبب يف ذلك 

اأن الد�ضات���ري التي مت فر�ضها يف عجال���ة على الذين ُيتوقع 

منه���م تنفيذها )حتى لو كان ذلك به���دف نبيل، وهو وقف 

�ض���راع داخلي(، قد اأثبتت على امل���دى الطويل، اأنها اأدوات 

غري فعال���ة للحكم الدميقراطي. وم���ن الأمثلة البليغة على 

ذلك د�ضتور البو�ضنة والهر�ضك الذي تولت و�ضعه جمموعة 

منعزل���ة، وقدمته بعد ذلك يف �ض���كل ملحق لتفاقية دايتون 

لل�ض�م يف عام 1995.

وقد ي�ض���كل مو�ضوع بناء الد�ضاتري حلق���ة و�ضل حا�ضمة يف 

نقا����س ال�ضيا�ضة العامة لأنه ي�ضع���ب جتاهل اأهمية احلكم 

الد�ضتوري، �ضواء يف توطيد ال�ض�م اأو اإر�ضاء الدميقراطية. 

واإذا كان���ت النتائج تقول اإنه مل يعد هن���اك جدوى للتعامل 

مع ال�ض����م والدميقراطية كق�ضيت���ني منف�ضلتني، فينبغي 

التباح���ث ح���ول نق���اط التقائهم���ا، �ض���واء اأكان ذل���ك من 

حيث الأطر النظري���ة، كبناء الد�ضات���ري اأو مراعاة النخبة 

واتفاق���ات اقت�ضام ال�ضلطة. ويف هذا املجال، كما هو احلال 

يف جم���الت اأخرى، ق���د يكون من ال�ضه���ل حتديد جمالت 

الرتابط، ولكن من ال�ضعب حتقيقها �ضمن جهود التكامل، 

وه���ي حم���ور الرتكيز الرئي����س للجل�ضة ال�ضاد�ض���ة من هذه 

املائدة امل�ضتديرة.

وامل�ضاع����دة  للدميقراطي����ة  ال����دويل  للمعه����د  وبالن�ضب����ة 

النتخابي����ة، نح����ن ل نزال متم�ضك����ني بالتزامن����ا بتعزيز 

�ضراكتن����ا ال�ضرتاتيجي����ة م����ع الأمم املتحدة، وم����ا يتبعها 

م����ن هيئ����ات ووكالت و�ضناديق – وغريه����ا من اجلهات 

الفاعل����ة الدولية – من اأجل زي����ادة تو�ضيح الروابط بني 

ال�ض�م والدميقراطية والأمن، وخلق م�ضاحة للحوار بني 

اخل����راء من جميع ال����وكالت املعنية حت����ى تكون جهودنا 

اأكرث فعالية.
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مكتب ال�ضوؤون القانونية    OLA

الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة    OPT

جلنة بناء ال�ض�م    PBC

مكتب دعم بناء ال�ض�م    PBSO
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مكتب املن�ضق املقيم    RC

جمل�س الأمن   SC

الوكالة ال�ضوي�ضرية للتنمية والتعاون    SDC

حتالف الأحزاب ال�ضبعة    SPA

برنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية     UN

الأمم املتحدة    UN

بعثة الأمم املتحدة للم�ضاعدة يف اأفغان�ضتان    UNAMA

بعثة الأمم املتحدة مل�ضاعدة العراق    UNAMI

الحتاد الأفريقي/عملية الأمم املتحدة املختلطة يف دارفور    UNAMID

�ضندوق الأمم املتحدة لتنمية راأ�س املال    UNCDF

فريق الأمم املتحدة القطري    UNCT

اإطار عمل الأمم املتحدة للم�ضاعدة الإمنائية    UNDAF

�ضندوق الأمم املتحدة للدميقراطية    UNDEF

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي    UNDP

برنامج الأمم املتحدة للبيئة    UNEP

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة    UNESCO

�ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان   UNFPA

مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون ال�جئني    UNHCR

�ضندوق الأمم املتحدة للطفولة    UNICEF

مكتب الأمم املتحدة املتكامل لبناء ال�ض�م يف �ضرياليون    UNIPSIL

دائرة الأمم املتحدة ل�أعمال املتعلقة بالألغام    UNMAS

بعثة الأمم املتحدة املوؤقتة يف كو�ضوفو    UNMIK

بعثة الأمم املتحدة يف ليبرييا    UNMIL

بعثة الأمم املتحدة يف نيبال    UNMIN

بعثة الأمم املتحدة يف ال�ضودان    UNMIS

بعثة الأمم املتحدة املتكاملة يف تيمور ال�ضرقية    UNMIT

عملية الأمم املتحدة يف �ضاحل العاج )كوت ديفوار(    UNOCI

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية    UNODC

مكتب الأمم املتحدة لدعم بناء ال�ض�م يف غينيا بي�ضاو    UNOGBIS

مكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�ضاريع    UNOPS

مكتب الأمم املتحدة ال�ضيا�ضي يف ال�ضومال    UNPOS

مكتب من�ضق الأمم املتحدة اخلا�س لعملية ال�ض�م يف ال�ضرق الأو�ضط    UNSCO

مكتب املن�ضق اخلا�س ل�أمم املتحدة يف لبنان    UNSCOL

متطوعو الأمم املتحدة    UNV

وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�ضغيل ال�جئني الفل�ضطينني يف ال�ضرق الأدنى   UNWRA
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