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 الدورة السبعون

 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 34البند 

منع نشوب الزناعات املسلحة: تعزيــز دور الوساطـــة  
ــع     ــلمية ومنـ ــامن السـ ـــات االوسـ ــوية املناتعـــ ـــس تسـ فــ

    نشوب النـزاعات وحلها
اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة   التعـــاون اـــ  األمـــم املتحـــدة واملن مـــات   

 الوساطة جمال
  

 تقرير األم  العام  
 

 موجز 
يصــه اــلا التقريــر اجلهــود الراميــة لت تعزيــز التعــاون والشــراةة اــ  األمــم املتحــدة    

واملن مات اإلقليمية ودون اإلقليمية   انـا  القـدرات   جمـال الوسـاطةع وتعميـر الشـراةات       
  االضطالع جبهود الوساطة. ويستعرض اجتااات الزناع والوسـاطةع   االستراتيجية والتنفيلية

ــاون. ويصــه التقريــر          ــة جلهــود التع ــة ة لفي ــية للوســاطة الفعال ويشــإ لت العنا ــر األساس
ــة   جمــال       ــة ودون اإلقليمي ــم املتحــدة واملن مــات اإلقليمي ــدرات املتطــورة لتم اخلــتات والق

مية اله القدرات. وحيدد التقرير مناذج خمتلفة للتعـاونع  الوساطةع والتعاون اللي يساعد   تن
ويؤةد على أمهية االتساق والتنسـير والتاامـن   أعمـال الوسـاطةع ويو ـس ةوا ـلة العمـن        

   عدة جماالت لتعزيز التعاون   جمال الوساطة الفعالة.
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 مقدمة - أوال 
أن أقدم لليهـا تقريـرا عـن التعـاون اـ        68/303طلبت مين اجلمعية العامة   قراراا  - 1

األمم املتحدة واملن مات اإلقليمية ودون اإلقليميةع وعن الطـرق الافيلـة اتعزيـز اـلا التعـاون.      
 مقدم استجااة لللك الطلب.والا التقرير 

ــاطة )القـــراران       68/303وجـــا  القـــرار   - 2   أعقـــاب قـــرارين ســـااق  اشـــأن الوسـ
الوسـاطة   ه(ع وأةدت فيه اجلمعية العامة مـن جديـد الـدور الـلي تؤديـ     66/291 و 65/283

  تسوية املناتعات االوسامن السلمية ومنع نشوب الزناعات وحلها. ويستند اـلا التقريـر لت   
وُقـدم لت جملـا األمـن عقـب      2009قريرين سااق  عن الوساطةع األول اللي أعد   عـام  ت

(ع والثـا   S/2009/189) 2008املناقشـة الرفيعـة املسـتول الـر أجرااـا اشـأن الوسـاطة   عـام         
توجيهات األمم املتحدة مـن أجـن الوسـاطة    ”(ع وتضمن A/66/811) 2012اللي أعد   عام 

ع الــر ُأعـدت انــا  علـى طلــب اجلمعيـة العامــة. وعـزتت اــله الموعـة مــن األعمــال      “الفعالـة 
التو ن لت فهم مشترك للوساطةع ووضـعت لطـارا لتعزيـز القواعـد واملؤسسـات واملمارسـات       

 أجن تيادة فعالية الوساطة ملنع نشوب الزناعات ولدارهتا وحلها. والشراةات واملوارد من
وأنــا مقتنــع اــأن الشــراةات انيقيقيــة اــ  األمــم املتحــدة واملن مــات اإلقليميــة ودون    - 3

اإلقليمية تبين قدرات الوسـاطة وتعمـر التعـاون االسـتراتيجس والتنفيـلي   االضـطالع جبهـود        
اةات مـن املـوارد واملزايـا النسـبية مل تلـه املن مـاتع       الوساطة. وجيـب أن تسـتفيد اـله الشـر    

وتافــن وضــود األدوار واملســؤوليات علــى أســال ميزاهتــا النســبية والتاامليــةع وتعــزت مبــاد  
 ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل   جمال مساعس الوساطة.

ــومس  - 4 ــايو  2و 1و  ي ــوركع ضــم ر ســا    2015أيار/م ــا   نيوي   ع استضــفت معتاف
من مة لقليمية ودون لقليمية ومن مات أخرل ملناقشة قضايا السـالم واألمـنع منـها فـر       18

التعاون ا  األمم املتحدة والشـرةا  اإلقليمـي    جمـال الوسـاطة. وسـاد اتفـاق ةامـن اشـأن         
اـه  الدور اهلام اللي تقوم اه من ماتنا   جمال الوساطةع منفردًة وجمتمعةع مع اإلقرار ةـا تتمتـع   

مؤسسات ةثإة من تخم ملوا لة توسيع قـدرات املسـاعس انيميـدة والوسـاطة و ـنع السـالم       
وتسوية املناتعات. ون م رميا اجلمعية العامة مناقشة مواضـيعية رفيعـة املسـتول اشـأن تعزيـز      
التعاون ا  األمم املتحدة واملن مات اإلقليمية ودون اإلقليمية أدت لت  دور لعـالن سياسـس   

(ع يؤةــد الــدور اهلــام الــلي تضــطلع اــه املن مــات اإلقليميــة    69/277اجلمعيــة العامــة )قــرار 
ودون اإلقليمية   السـالم واألمـن والتنميـة وحقـوق اإلنسـانع وانياجـة لت تعزيـز الشـراةات         
ــة         ــها. وتوا ــن جمموع ــا النســبية وتاامليت ــز ميزاهت ــات لتعزي ــك املن م ــم املتحــدة وتل ــ  األم ا

لوســاطةع وخا ــة ترةيــا وفنلنــدا اللــت  تشــترةان   رماســتهاع تعزيــز        األ ــدقا    جمــال ا 

http://undocs.org/ar/S/2009/189
http://undocs.org/ar/A/66/811
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الوساطةع وأ بحت الموعة منتا قيما لتبادل اخلـتاتع وتشـجيع تـوفإ مـوارد ةافيـة و اـن       
ع ‘‘مبـادرة تعزيـز الوسـاطة   منطقـة البحـر األاـيس املتوسـ        ’’التنبؤ هبا. ولنين أشإ أيضـا لت  

اشــأن دور  2015آذار/مــارل  16  استضــافة اجتمــاع عقــد   واشــتراك لســبانيا وامل ــرب 
 املن مات اإلقليمية   جمال الوساطة.

مــن  16وعنــد لعــداد اــلا التقريــرع تشــاورت لدارة الشــؤون السياســية مــع  ثلــس          - 5
ع   اجتمــاع 2015أيار/مــايو  7 و 6املن مــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة   اروةســن      

األورويبع وشـارةت   تن يمـه من مـة األمـن والتعـاون   أورواـاع ومن مـة        استضافه االحتاد 
ــه     ــدة. و  حزيران/يونيـ ــم املتحـ ــالمسع واألمـ ــاون اإلسـ ــؤون  2015التعـ ــدمت لدارة الشـ ع قـ

ــة اشــأن أنشــطة دعــم الوســاطةع        ــة العام ــة   اجلمعي السياســية لحاطــة لت الموعــات اإلقليمي
التقرير. وااإلضافة لت ذلكع قـدم اللـا االستشـاري    والتمست آرا اا اشأن رسم معامل الا 

األةاد س املعين االوساطة التااع إلدارة الشؤون السياسية مشورة   اجتمـاع عقـد   اريتوريـا    
. وأعد الا التقرير مع مراعاة تو يات الفريـر املسـتقن   2015نيسان/أارين  24 و 23يومس 

 حزيران/يونيــــه  16لي قــــدم تقريــــره ليل    الرفيــــع املســــتول املعــــين اعمليــــات الســــالم الــــ
(A/70/95-S/2015/446     ع واللي أتطلع لت لاالغ اجلمعية العامة اه قريبـا. ويرةـز التقريـر علـى)

ر ية لشراةات قوية وفعالـة مـع املن مـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة   خمتلـه جمـاالت عمـن         
 مم املتحدة   السالم واألمن.  األ
  

 اجتااات الزناع والوساطة وضرورة التعاون -ثانيا  
ــارة      - 6 ــزناعع وأةثراــا لث ــة اجتااــات معا ــرة   ال ــري الســاارع أشــرت لت ااني   تقري

للقلر او أن الزناعات العنيفة   تزايد. ولتسهع فإن اـلا االجتـاه مسـتمر. ويـب  البحـ  أن      
ع ويسـجن  1999نزاعـا مسـلحا دامـراع واـو أعلـى رقـم منـل عـام          40حنـو  شهد  2014عام 

. ومتثلت االجتااات السـبعة األخـرل الـر أشـرت     (1)2013  املامة عن عام  18تيادة قدراا 
لليها   ةت عـدد الزناعـات املن فضـة انيـدةع وتعـدد اجلهـات املتناتعـة واملصـا، املعنيـةع الـر           

ايد عدد املسامن املوضوعية الر يتع  على الوسطا  التصـدي هلـاع   غالبا ما تتجاوت انيدودع وتز
ع ‘مـن الـداخن  ’وتنوع جهات الوساطةع وتزايد االعتراف االدور البنا  اللي يقـوم اـه وسـطا     

ومطالبـات اجلهــات الفاعلــة   التمــع املــد ع مثــن فــنر الشــباب والنســا ع اــأن تأخــل ماا ــا  
ت التحــول السياسـس والوســاطةع والترةيــز علـى تنفيــل أطــر   الصـحي  ويسســتمع لليهـا   عمليــا  

__________ 

ــر (1)   Therése Pettersson and Peter Wallensteen, 2015. “Armed conflicts, 1946-2014”. Journal of Peace ان ـــــ

Research, vol. 52, No. 4. 
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قانونية ومعياريةع وةـون أن الوسـاطة ولن ةانـت ال تنتـهس اتوقيـع اتفـاق السـالمع فإ ـا ت ـن          
 أداة حيوية   اجلهود املبلولة لدعم االمتثال وتنفيل االتفاقات.

ع ولان  ان تعزيـزه  وال يزال الا الو ه ملشهد الزناعات والوساطة املعا رة ساريا - 7
 اإمعان الن ر اشان لضا    مدل انطباقه اصفة خا ة اليوم.

ــة آخــل         - 8 ــة ودولي ــات لقليمي ــات لت نزاع وأوالع تشــإ البحــو  لت أن حتــول الزناع
االتديـادع مـع تزايــد عـدد الزناعـات الــر تتجـاوت انيــدودع والـر تشـمن عنا ــر  ليـة ووطنيــة         

اللي يقـدم غالبـا لت    -ة   نسيج معقد. والدعم العساري اخلارجس ولقليمية ودولية متشااا
حيمـن   طياتـه خمـاطر لطالـة أمـد الزناعـات وجعلـها أةثـر دمويـة           -أطراف الزناع املت ا مة 

 .(1)وأ عب   انين عن طرير التفاوضع مع تزايد عدد األطراف الفاعلة املهتمة
فة عنيفـة   اعـس املنـاطرع مـع نـزوع لت      وثانياع شهدنا ظهور وايمنة مجاعات متطر - 9

ارتااب اعتدا ات مروعة ضد املدني . وغالبا ما ياون لدل املتطرف  اللين  ارسـون العنـه   
أاداف متطرفةع ويرفضون انيدود الوطنيةع وينشرون اعتدا اهتم عت الدان متعددةع ويعقِّـدون  

 جهود الوساطة.
ارة تضــاعه وجتــز  جهــات الــزناعع   الفنــت      وثالثــاع لننــا نواجــه تاثيفــا   ظــا     - 10

السياسية والعسارية على السوا . ويتع  على الوسطا  أن يتصدوا ليا فق  لتزايـد األعـدادع   
ولان أيضـا لـدوافع متنوعـة وحتالفـات متقلبـة وداممـة الـت إع والتصـدي نيـاالت غـإ مؤةـدة            

  اينــــات الــــزناعع مــــن  للقيــــادة والــــتحام. وتزيــــد الشــــباات اإلجراميــــةع الــــر تزداــــر 
 التعقيد. مستول

ــدويل         - 11 ــانون اإلنســا  ال ــة للق ــهاةات مروع ــات اانت ــن الزناع ــد م ــاع تتســم العدي ورااع
والقــانون الــدويل نيقــوق اإلنســانع ةــا   ذلــك العنــه اجلنســس واجلنســا . وتتفــاقم املعانــاة     

ات اإلنسـانية. ويواجـه   اإلنسانية الواسعة النطاق اسـبب الصـعواات   تـأم  و ـول املسـاعد     
الوسطا  معضالت عندما يـتع  علـيهم املواتنـة اـ  العمـن الـد وب الـالتم لتوجيـه األطـراف          

 حنو تسوية سياسية وا  مطالب حتقير نتامج سياسية فورية لوقه العنه.
ــنع      - 12 ــا األمـ ــك   جملـ ــا   ذلـ ــدويلع ةـ ــع الـ ــامات   التمـ ــهدنا انقسـ ــاع شـ وخامسـ
اإلقليمية الرميسية. وتعرقن اله االنقسامات جهود الوسطا  و اـن أن للـر   ا  القول  وفيما

ــن أن         ــة ومتشــددةع حتــرم الوســطا  م ــزناع لت الــاذ مواقــه متعنت ــود أطــراف ال ــات تق دينامي
 يصطفوا   وحدة حقيقية ورا  البح  عن حن سياسس.
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علـى تعزيـز    وسادساع رةزت تااليه وتعقيدات الـزناع ااتمامـا متجـدداع عـن حـرع      - 13
املساعس انيميدة والوساطة دعما للقيام اشان فعال ةنع نشوب الزناعات. وتشإ اعـس أةثـر   
األمثلة جناحا للتعاون الفعال   جمـال الوسـاطة اـ  األمـم املتحـدة واملن مـات اإلقليميـة ودون        

نطــوي علــى اإلقليميــةع   أمــاةن مثــن غينيــاع لت أن املنــع اــو أحــد الــاالت الــر حيتمــن أن ت 
 تعاون مثمر   املستقبن.

واالن ر لت اله االجتاااتع تن ر األمم املتحدة لت الشـراةات الفعالـة مـع املن مـات      - 14
. ويؤةـد تعقـد جـدول    (2)اإلقليميـة ودون اإلقليميـة ااعتباراـا عنصـرا رميسـيا للوسـاطة الفعالـة       
ن مــن جانــب مجيــع اجلهــات أعمــال الوســاطة املعا ــر وأمهيتــه واتســاع نطاقــه ضــرورة التعــاو 

ــة دعمــا الســتراتيجية متســقة   جمــال الوســاطة. ويشــإع علــى وجــه اخلصــو ع جتــز       الفاعل
ــوع طــااع اــله        ــتحامع فضــال عــن تن ــادة وال ــزناع وتعــدد خطــوو القي ــة   ال اجلهــات الفاعل
اجلهـاتع لت أنـه ال توجــد من مـة واحـدة جمهــزة ةـا فيــه الافايـة للتوا ـن مــع مجيـع اجلهــات         

عنية. ويشإ حتول الزناعات لت نزاعات لقليمية ودولية لت انياجة لت لشراك جمموعة واسـعة  امل
من اله اجلهـات الفاعلـة اطريقـة أو اـأخرلع مـع وجـود وسـي  رميسـس واضـ  ووضـود             
األدوارع والسعس إلقامة شراةات وطنية فعالة توفر االستدامة وحتقـر قـدرا أةـت مـن الشـرعية      

 هلله اجلهود.
وينطلر التعاون من فهم مشترك اـأن الوسـاطة ليسـت سلسـلة مـن أعمـال دالوماسـية         - 15

خمصصة ولانهاع وفقا ملـا تؤةـده التوجيهـاتع عمليـة مرنـة ولاـن من مـةع تسـتند لت موافقـة          
األطراف املتناتعةع وجتـرل   أفضـن األحـوال عـن طريـر وسـي  رميسـس واحـدع ويتـوافر هلـا           

ت مهنيـة ودعـم سياسـس لتحقيـر املشـارةة املسـتدامةع وتـب  علـى         يلزم مـن مـوارد وةفـا ا    ما
اســتراتيجية متماســاة ومرونــة    ارســات العمــن. ويعتــت انفتــاد األطــراف علــى  اولــة          
التفاوض للتو ـن لت تسـويةع واملوافقـة علـى الوسـي  ومصـداقيته ودعمـهع والتوافـر   ا را          

يـةع أوضـ  مؤشـرات علـى أن الوسـاطة تنطـوي       على الصعيدين اإلقليمـس والـدويل لـدعم العمل   
 على احتماالت النجاد.

ــات اإلقليميــة ودون         - 16 ــم املتحــدة واملن م ــ  األم ــاون ا ــللك أن يتصــدل التع وجيــب ل
اإلقليمية لتعزيز فعالية الوساطة لتلـك املسـامن علـى وجـه اخلصـو . وعنـدما ياـون لعمليـات         

__________ 

ــة ودون اإلقليميــة ةم تصــر يشــمن من مــات      (2)  ــا منيــن لت اســت دام املن مــات اإلقليمي مــن املهــم اإلقــرار اأنن
الدول العراية أو من مة التعاون اإلسالمس أو الاومنول ع الـر ال تتحـدد عضـويتها وفقـا     أخرلع مثن جامعة 

ــا علــى وجــه        ــن االحتــاد األورويبع تشــارك فعلي ــاين الصــورة افعــن من مــاتع مث ــزداد تب ــة. وي ــاطر ج رافي ملن
 اخلصو    مبادرات للوساطة جتاوت مناطقها.
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راف الثالثـة انـا  علـى ميزهتـا النسـبية   دعـم       الوساطة قامد واض  وةفؤع وعندما تتعاون األط
استراتيجية مشترةةع فإن الوساطة  ان أن حتقر أقصى فعاليةع وتاون أقن األشـاال اقتحامـا   
وأرخصها ملنع نشـوب الزناعـات ولدارهتـا وحلـها. وعلـى العاـاع فإنـه لذا مـا انعـدم التعـاون           

تراتيجية متسقة نين الزناعـاتع أو لذا ةـان   والتنسير القامم  على امليزة النسبيةع ومل توجد اس
الوسطا  غإ مناسب  للمهمة أو يفتقرون لت الدعم املهين الالتمع ف البـا مـا تسـت دم اجلهـات     
املت ا ــمة الوســطا  ضــد اعضــهم الــبعسع وتشــرع   عمليــة تســونق  ثــا عــن أفضــن منــتع    

 اة املتضررين.وتؤدي مشارةة أطراف ثالثة لت تيادة اضطراب انيالة ومعان
  

 اخلتات والقدرات املؤسسية   جمال الوساطة -ثالثا  
مــن املفيــد اإلشــارة لــللك لت خـــتات األمــم املتحــدة واملن مــات اإلقليميـــة ودون         - 17

اإلقليمية   أنشطة الوساطةع و  تطوير قدرات الوساطةع قبن االنتقال لت الايفية الر منـا هبـا   
 التعاون فيما اينها.

وُأوِفد  ثلون خا ون ومبعوثـون لتمـم املتحـدة لعقـود عديـدة لالضـطالع ااملسـاعس         - 18
انيميدة والوساطةع لما ةبادرة من األمـ  العـامع أو انـا  علـى طلـب مـن األطـرافع أو امتثـاال         
ــؤدي لدارة الشــؤون           ــومع ت ــا األمــن. والي ــن جمل ــويس م ــة العامــةع أو اتف ــن اجلمعي ــب م لطل

سيا   جهـود األمـم املتحـدة ملنـع نشـوب الزناعـات وحلـها. فبعثـات األمـم          السياسية دورا رمي
املتحــدة   أفريقيــا وغــرب آســيا وأورواــاع ةــا   ذلــك املبعوثــون املتمرةــزون خــارج منــاطر   
الــزناع ولانــهم يقومــون ازيارهتــا اانت ــامع واملمثلــون اخلا ــون لتمــ  العــام الــلين يرأســون     

حفـ  الســالم   امليـدانع لـديهم القــدرة علـى أن يرةــزوا      اعثـات سياسـية خا ــة أو عمليـات   
االنيااة عن األم  العام علـى نزاعـات  ـددةع ويقـودوا أو يـدعموا عمليـات متنوعـة للوسـاطة         

ــالزناع اإلســراميلس    أو ــة ا ــك املتعلق ــن تل ــة   - للتيســإع مث الفلســطيينع وأف انســتانع واجلمهوري
الد قراطية/منطقة البحإات الاتلع وجنـوب السـودانع   العراية السوريةع ومجهورية الاون و 

ــايلع والــيمنع         ــاع وم ــت ع وليبي ــةع والصــومالع وق ــاع والســودانع والصــحرا  ال راي وجورجي
وغإاا. وتعمن املااتـب السياسـية اإلقليميـة التااعـة إلدارة الشـؤون السياسـيةع ومنـها ماتـب         

ــا وماتـــب األ   ــ  أفريقيـ ــدة اإلقليمـــس لوسـ ــز   األمـــم املتحـ ــا ومرةـ ــدة ل ـــرب أفريقيـ ــم املتحـ مـ
املتحدة اإلقليمس للدالوماسـية الوقاميـة ملنطقـة آسـيا الوسـطى وسـامر أشـاال التواجـد            األمم

للدالوماســية الوقاميــة والوســاطة. واــله املااتــب  ‘‘ منــاار أماميــة’’املواقــع األخــرلع او ــفها 
اإلقليميـــة   جمـــاالت   مالفـــة اتعزيـــز التعـــاون والشـــراةة مـــع املن مـــات اإلقليميـــة ودون      

مسؤولياهتاع وغالبا ما تعزت عمن تلك املن مات أو تشارك معهـا يـدًا ايـد. وااإلضـافة لت قيـام      
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ماتب األمم املتحدة لدل االحتاد األفريقس االعمن اشان وثير مع االحتـاد األفريقـسع وسسـعت    
ا اجلنوايـة والشـرقية.   لتشمن املسـاعس انيميـدة   أفريقيـ    2013والية املاتب   نيسان/أارين 

و  سياقات غإ مرتبطـة االبعثـاتع وانـا  علـى طلـب السـلطات الوطنيـة واملنسـق  املقـيم ع          
ــا ةســاعدة مــن       ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــامسع وغالب واــدعم مــن لدارة الشــؤون السياســية وارن

ــة        ــادرات الوطني ــم املب ــب   دع ــةع يشــارك املات الســاعية مستشــارين   جمــال الســالم والتنمي
 الزناعات. نين
ووا لت لدارة الشؤون السياسيةع ةجهـة تنسـيقية لتمـم املتحـدة   جمـال الوسـاطةع        - 19

تقــدا الــدعم لت مبــادرات الوســاطة وتعزيــز تيــادة التاامــن والتنســير مــع جهــات الوســاطةع    
 املعنيـون.  ومنها الدول األعضا  واملن مات اإلقليمية ودون اإلقليمية والشرةا  غإ انياـومي  

ع اـأدا   2006وتقوم وحـدة دعـم الوسـاطة   لدارة الشـؤون السياسـيةع منـل لنشـامها   عـام         
الا الـدور مـن خـالل مـزيج مـن موظفيهـا واإلخصـامي  الفنـي  امل تصـ  االوسـاطةع الـلين            
يشالون الفرير االحتياطس لابار املستشارين   جمال الوساطةع واو آلية لالسـتجااة السـريعة   

سـاعة لتقـدا مشـورة فنيـة لت مــوظفس      72 اـن ةوجبـها ليفـاد خـتا  لت امليـدان   غضـون       
املشـارة    جهـود    - غالبا من املن مات اإلقليمية ودون اإلقليميـة  - األمم املتحدة وغإام

الوساطة ومنع نشوب الزناعات. وااإلضافة لت ذلكع تدير اله الوحدة قاممـة اأاـا  اخلـتا ع    
شباات مع املن مـات غـإ انياوميـة واألوسـاو األةاد يـة واملن مـات العاملـة القاممـة         م وتقي

 االوساطة مع اجلهات الدينية والقبلية.
وتشارك املن مات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة اصـورة متزايـدة   الوسـاطة و  تطـوير        - 20

األفريقــــس واملن مــــات القــــدرات   اــــلا الــــال. و  القــــارة األفريقيــــةع يضــــطلع االحتــــاد 
اإلقليمية ةسؤولياتع وفقا لقوان  تلك املن مات التأسيسية واروتوةوالهتاع ملنع نشـوب   دون

الزناعات والتصدي هلاع اوسامن منها الوسامن السلميةع ووضعت املن مـات سياسـات معياريـة    
فريقــس و ــاوةا وآليــات قانونيــة للمشــارةة   خمتلــه مراحــن الصــراع. ووا ــن االحتــاد األ 

تطوير من ومته للسالم واألمنع وال يـزال فريـر انيامـا  التـااع لـه رةيـزة مـن رةـامز اجلهـود          
الر تبلهلا املن مة   منع نشوب الزناعـات. وقامـت اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا        
 اتش ين شعبتها للوساطة والتيسإع وأنشأت اجلماعة اإلمناميـة للجنـوب األفريقـس وحـدة لـدعم     
الوساطةع وفريقا مرجعيا   جمال الوساطة يضم أعضا  مـن مجيـع الـدول األعضـا    اجلماعـة      
االقتصادية لدول غرب افريقيا. وأنشأت اهلينة انياومية الدولية املعنية االتنمية وحدة تااعة هلـا  

 ع ووضعت ةللك قاممة االوسطا  من املنطقة.2012لدعم الوساطة   عام 
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ــاع  - 21 ــن    و  أورواـ ــا اياةـ ــاون   أورواـ ــن والتعـ ــة األمـ ــاد األورويب ومن مـ ــأ االحتـ أنشـ
مؤسسية خمصصة لدعم الوساطة. وتندرج شعبة منع نشوب الزناعات وانا  السـالم والوسـاطة   
التااعة لالحتـاد األورويب ضـمن لطـار الـدامرة األوروايـة للشـؤون اخلارجيـةع و  من مـة األمـن          

عــم الوســاطة جــز ا مــن مرةــز منــع نشــوب الزناعــات      والتعــاون   أورواــاع تعتــت قــدرة د 
ــة. وجــا ت اــله التطــورات املؤسســية نتيجــة لتقييمــات هل التو ــن مــن خالهلــا لت أن      األمان
وجود قدرات داخلية مارسة لدعم الوساطة يعد أمرا ضروريا لعمن املن مت . وأتاد لطـالق  

ع مزيـدا مـن   2014رويب   أيار/مـايو املعهد األورويب للسالمع واو شريك مستقن لالحتاد األو
 الزخم للجهود األورواية الرامية لت تعزيز الوساطة وانيوار.

ــد الســالم         - 22 ــة لتأســيا معه ــوب شــرق آســيا خطــوات لجيااي ــم جن وخطــت رااطــة أم
واملصانية التااع هلـاع الـلي سـيعزت جهوداـا   جمـال الوسـاطة والدالوماسـية الوقاميـة وتسـوية          

لت من مة الدول األمرياية تعزيز قدراهتا   جمال الوسـاطة مـن خـالل تعزيـز     الزناعات. ووا 
اإلدارة امل تصــة االد قراطيــة املســتدامة والبعثــات اخلا ــة   أمانــة من مــة الــدول األمريايــة.  
وةان لنشا  وحدة السالم واألمـن والوسـاطة مهمـا   لضـفا  الصـفة املؤسسـية علـى قـدرات         

ر اإلسالمسع اينما تن ـر جامعـة الـدول العرايـة   لنشـا  وحـدة لـدعم        الوساطة   من مة املؤمت
 الوساطةع  ا يعزت مرةز اإلنلار املبار ولدارة األتمات اللي أنشأته مؤخرا.

  
 أطر التعاون -رااعا  

مــع قيــام املن مــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة اتطــوير قــدراهتا املؤسســية وتوســيع نطــاق   - 23
ــة    مشــارةتها   الو ــة ودون اإلقليمي ســاطةع عسقــدت اجتماعــات لل ــتا  مــن املن مــات اإلقليمي

ع لتعزيز التعاون وتبادل املعارف مع األمـم املتحـدة ومـع اعضـها     2010واألمم املتحدة منل عام 
(ع ومن مــة 2010الـبعس. واستضـافت اـله االجتماعـات من مـة األمـن والتعـاون   أورواـا )        

 (.2015(ع واالحتاد األورويب )2014امعة الدول العراية )(ع وج2012التعاون اإلسالمس )
ــة التااعــة إلدارة الشــؤون السياســيةع أنشــأت األمــم        - 24 وااإلضــافة لت املااتــب اإلقليمي

املتحدة شباة لنقاو االتصال مع الشرةا  اإلقليمي  الرميسـي  لتعزيـز عالقـات العمـن وذلـك      
اجلماعـة اإلمناميـة للجنـوب األفريقـس   غـااورو ع       مع االحتـاد األفريقـس   أديـا أاااـاع ومـع     

ــا خمــت          ــؤخرا موظف ــدت أيضــا م ــع االحتــاد األورويب   اروةســن. وأوف ــة اتصــال م وةجه
 االشراةات   ااناوكع وموظفا لالتصال لت رااطة أمم جنوب شرق آسيا   جاةرتا.

   لتعاون اليـومسع ةـا  وتوفر اتفاقات الشراةات الراية وخط  العمن املشترةة أطر ا - 25
ذلك تبادل أفضن املمارسات. ورةا ياون تعاون األمم املتحدة مع االحتاد األفريقـس اـو أةثـر    
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أشاال التعاون تقدما وأوسعها نطاقاع على النحو احملدد   اإلعالن املتعلر اتعزيز التعـاون اـ    
امج عشـري لبنـا  القـدرات    اللي حـدد لطـار ارنـ    2006األمم املتحدة واالحتاد األفريقس لعام 

  االحتاد األفريقس. ويتعلر جز  من الا اإلطار االتعاون   جمال الوساطة اـ  األمـم املتحـدة    
واالحتاد األفريقسع ويشدد اشان خا  علـى الشـراةة علـى املسـتوي  املؤسسـس والتنفيـلي.       

ألفريقــس   جمــال وقــد اســتلزم اــلاع مــن الناحيــة املؤسســيةع تعزيــز قــدرات مفوضــية االحتــاد ا  
ــرع وقاممــة اأاــا  خــتا        ــامج عمــن للفري ــة لفريــر اخلــتا  ووضــع ارن الوســاطةع ولنشــا  أمان
الوساطة األفارقةع ون ام إلدارة املعارف من أجن توثيـر خـتات و ارسـات االحتـاد األفريقـس      

 ودراسات انياالت اإلفرادية. “الدرول املستفادة”  جمال الوساطةع وعمليات 
ع تاد تطـور  2010ومنل لنشا  ماتـب األمـم املتحـدة لـدل االحتـاد األفريقـس   عـام         - 26

ع اعتمدت األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـس لطـارا     2014الشراةة   جمال الوساطة. و  عام 
مشترةا لتعزيز الشراةة   جمال السـالم واألمـن اـ  األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـس. واـلا         

يستند لت التنامج العشري لبنا  القـدراتع يـوفر خريطـة طريـر مؤسسـية متينـة       اإلطارع اللي 
ــةع اينمــا يوا ــن االحتــاد األفريقــس تطــوير      ــة فعال ــا  شــراةة اســتراتيجية وتنفيلي للمن مــت  لبن

 من ومته األفريقية للسالم واألمن.
ألمــم ت اجلماعــة االقتصــادية لــدول وســ  أفريقيــا مــلةرة تفــاام مــع ماتــب ا  عــووق  - 27

ع تضــمنت اتفاقــا لتعزيــز التعــاون   جمــال  2012املتحــدة اإلقليمــس   وســ  أفريقيــا   عــام  
الوســاطة. و  حــاالت أخــرلع  اــن أن تــؤدي العالقــات علــى مســتول العمــن مــع من مــة     
لقليمية أو دون لقليميةع مثن اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـاع لت تنفيـل أنشـطة  ـددة      

 لت لضفا  طااع راس على العالقة.دون انياجة 
وتستند الشراةات مع رااطة أمم جنوب شرق آسيا وجامعة الدول العرايـة واجلماعـة    - 28

اإلمنامية للجنوب األفريقس ومن مة الدول األمريايةع على سبين املثالع لت لطـار عـام للتعـاون    
طة معينـة   جمـال الوسـاطة    لتعزيز القدرات والتعاون التنفيليع جيري ضـمنه االضـطالع اأنشـ   

ومنع نشوب الزناعات. ويدعو لعالن الشراةة الشاملة ا  األمم املتحدة ورااطـة أمـم جنـوب    
ــا /نوفمت     ــرين الثـ ــد   تشـ ــلي اعتمـ ــياع الـ ــرق آسـ ــامن   2011شـ ــأن املسـ ــاون اشـ ع لت التعـ

تعاون فيمـا اـ    الثقافيةع وال - األمنيةع واملسامن االقتصاديةع والشؤون االجتماعية - السياسية
األمانت . ووفرت اتفاقات التعاون الطويـن األجـن اـ  األمـم املتحـدة وجامعـة الـدول العرايـة         
األسال اللي تقوم استنادا للية املن متان اتنـاول طامفـة واسـعة مـن مسـامن لرسـا  الد قراطيـة        

ــا. ويرةــز لطــار التعــاون املتفــر عليــ     ــول/واالنتقــال   الشــرق األوســ  ورــال أفريقي  ه   أيل
ــى      2013 ســبتمت ــسع عل ــوب األفريق ــة للجن ــة اإلمنامي ــ  لدارة الشــؤون السياســية واجلماع ع ا
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ــانون األول/ديســمتع         ــى وجــه اخلصــو . و  ة ــوع اجلــناع عل ــات ون ــاطة واالنت اا الوس
ــال     2013 ــراةتهما   جمـ ــية شـ ــؤون السياسـ ــة ولدارة الشـ ــة الـــدول األمريايـ جـــددت من مـ

 د خطة عمن ملدة سنت .الوساطة من خالل اعتما
ــام  - 29 ــة   2003ومنـــل عـ ــة توجيهيـ ــاد األورويب الجنـ ــم املتحـــدة واالحتـ ع احتف ـــت األمـ

مشترةة ا  األمم املتحدة واالحتـاد األورويبع او ـفها املنتـدل األساسـس إلجـرا  املشـاورات       
جنـة علـى   املنت مة والتعاون والتنسير على املسـتول الرفيـع   لدارة األتمـات. وترةـز اـله الل     

وجه اخلصو  على البلدان واملناطر الر تضطلع فيها األمـم املتحـدة اعمليـة للسـالمع وحيثمـا      
تشارك األمم املتحدة واالحتاد األورويب   مسامن إلدارة األتمات. وال يـزال االحتـاد األورويب   

 لسـهامات  نصإا ومؤيدا قويا لتعزيز قدرة األمم املتحـدة   جمـال الوسـاطةع اسـبن منـها تقـدا      
مالية ةبإةع وجيري تبادل منت م لآلرا  مـن أجـن تعزيـز اسـتجااات متسـقة للطلبـات الـواردة        
 مـــن امليـــدان مـــن أجـــن دعـــم الوســـاطة والت فيـــه مـــن خمـــاطر االتدواجيـــة. و  حزيـــران/   

ع أعدت مااتب دعم الوسـاطة التااعـة ملن مـة األمـن والتعـاون   أورواـا ولدارة       2014 يونيه
ــادل املعلومــات اشــأن أفضــن       الشــؤون الس ياســية خطــة عمــن   جمــال الوســاطة مــن أجــن تب

 املمارسات والتعاون   انا  القدرات والعمن التنفيلي.
  

 التعاون   جمال تنمية القدرات - خامسا 
عمال ااألطر املشار لليها أعالهع أو انا  على الطلـبع أسـهمت األمـم املتحـدة انشـاو       - 30

قليميــة ودون لقليميــة   تطــوير قــدراهتا التن يميــة الشــاملة   جمــال         مســاعدة من مــات ل 
الوساطة ومنع نشوب الزناعات. ورن ذلك تقدا دعـم   تقيـيم الترتيبـات املؤسسـية الالتمـة      
وأطر السياسات الضروريةع وتيسإ لنشا  اياةن الـدعم الالتمـةع أو مسـاعدة أعضـا  املن مـة      

 اهتا للوساطة.اإلقليمية    ياغة استراتيجي
وسامهت حلقات العمـن   تعميـر قـدرات الوسـاطة لـدل املن مـات اإلقليميـة ودون         - 31

اإلقليمية. وعندما نس مت اله انيلقات اصورة مشترةةع ساعدت أيضـا   تعزيـز الشـراةات    
ع علـى سـبين املثـالع تعاونـت     2014وتعزيز التعاون التنفيلي ا  املن مات. و  آذار/مـارل  

ارنامج األمم املتحدة اإلمنـامس ومن مـة الـدول األمريايـة   تن ـيم      لدارة الشؤون السياسية مع 
حلقة عمن عن الوساطة والتيسإ وانيوار من أجن املمثل  املقـيم    امليـدان التـااع  ملن مـة     

ع تعاونـت لدارة الشـؤون   2014الدول األمرياية واملنسق  املقيم  لتمـم املتحـدة. و  عـام    
نـة انياوميـة الدوليـة املعنيـة االتنميـة   دورة دراسـية متعلقـة االوسـاطة         السياسية أيضـا مـع اهلي  

املسـتول احملـتمل ع ومـن اينـهم ر سـا  دول سـااقونع مـن         سمـن الوسـطا  الرفيعـ    28ضمت 
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ــة. و  شــباو/فتاير    ــدول األعضــا    اهلين ــع ال ــدت لدارة الشــؤون السياســية   2015مجي ع عق
ملتحـدة ورااطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا   ميامنـار رةـز         اجتماعا لقليميا مشـترةا اـ  األمـم ا   

على جماالت التعاون احملتمن لدعم معهد رااطة أمم جنوب شرق آسيا للسـالم واملصـانيةع مـع    
الترةيز على منع نشوب الزناعـات والدالوماسـية الوقاميـة وحـن الزناعـات. و  الشـهر نفسـهع        

ــس   وســ  أفريق     ــم املتحــدة اإلقليم ــب األم ــة     شــارك مات ــها اجلماع ــن ن مت ــة عم ــا   حلق ي
االقتصادية لدول وس  أفريقيا   جنامينـاع لوضـع تو ـيات مـن أجـن تعزيـز اهلياـن املؤسسـس         
ــم         ــس واألم ــزم مفوضــية االحتــاد األفريق ــةع تعت ــة   جمــال الوســاطة. و  األشــهر املقبل للجماع

  قدرة   مفوضـية االحتـاد   املتحدة واالحتاد األورويب عقد مناقشة للمامدة املستديرة اشأن لنشا
 األفريقس لدعم الوساطة.

قــدمت لدارة الشــؤون السياســية الــدعم الــتقين لالحتــاد األفريقــس لوضــع وتعهــد قــوامم   - 32
ختا    جمال الوساطة وما يتصن هبا من مسامن مواضـيعية. وتعمـن اإلدارة أيضـا مـع ماتـب      

ن السياســية والســلم واألمــن   االحتــاد  األمــم املتحــدة لــدل االحتــاد األفريقــس ولدار  الشــؤو  
األفريقــس مــن أجــن تن ــيم دورة تدريبيــة مشــترةة   جمــال حتليــن الزناعــات   أديــا أاااــا    

. واحـت اـرامج تيـارات املـوظف  اانتـداب مـوظفس املن مـات        2015وقت الحر من عـام  
دعـم اإلدارة جلهـود    اإلقليمية   لدارة الشؤون السياسـية لفتـرات  ـدودة ةـس يتعلمـوا ةيفيـة      

الوساطة. ورلت تلك التامج حىت ا ن موظف  من رااطة أمم جنوب شـرق آسـياع ومن مـة    
التعاون اإلسالمسع ومن مة األمـن والتعـاون   أورواـاع وجامعـة الـدول العرايـة. وقـد عملـت         

خليـة    لدارة الشؤون السياسية أيضا اشان وثيـر مـع االحتـاد األورويب علـى انـا  قدراتـه الدا      
ــر ةســامن         ــة تتعل ــة اادف ــات تدريبي ــدعم مــن خــالل حلق جمــال الوســاطةع ووا ــلت تقــدا ال

 مواضيعية منها القضايا اجلنسانية والعمليات الشاملة للجميع.
وقــدم ارنــامج األمــم املتحــدة للبينــة الــدعم   جمــال اخلــتات التقنيــة والتــدريب وانــا     - 33

يميــة الــر تسعــ  ةنــع نشــوب الزناعــات والوســاطة وحــن  القــدرات لموعــة مــن املن مــات اإلقل
الزناعات على املـوارد الطبيعيـة. وهل تـوفإ التـدريب اإلقليمـس خلـتا  االحتـاد األورويب واللجنـة         
االقتصادية ألورواا ومن مة األمن والتعاون   أورواا على وجه اخلصـو    جمـاالت املـوارد    

ضال عن املسامهات التقنية الر ُقـدمت لت االحتـاد األفريقـس    الطبيعية والزناعات وانا  السالمع ف
اشأن امل اطر البينية واألمنيـة اإلقليميـةع عـن طريـر الشـراةة اجلديـدة مـن أجـن تنميـة أفريقيـا           

 واملؤمتر الوتاري األفريقس املعين االبينة.
ن املن مـات  وتدير األمم املتحدة عددا من ارامج التدريب الر يشـارك فيهـا  ثلـون عـ     - 34

اإلقليميــة ودون اإلقليميــةع ةجــز  مــن التزامهــا اإضــفا  الطــااع املهــين علــى الوســاطة. فــإدارة    
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ــن مــن االحتــاد       ــة املســتول   جمــال الوســاطةع اتموي ــدير مــثال دورة رفيع الشــؤون السياســية ت
األورويبع ودورة   جمــال الوســاطة مــن أجــن وقــه لطــالق النــار ولدارة وقــه لطــالق النــارع 

ــ ــة السويســريةع     تس ــة االحتادي ــدويل ووتارة اخلارجي ــدفاع النروجيــس ال ن م االتعــاون مــع مرةــز ال
وحلقــة دراســية   جمــال الوســاطة اجلنســانية والشــاملةع تســن م ااالشــتراك مــع وتار  خارجيــة  
فنلندا والنـرويج ومبـادرة لدارة األتمـات ومعهـد  ـو  السـالم   أوسـلوع ودورة تدريبيـة           

ر والوساطةع هل تطويراا ااالشتراك مع أةاد يـة فولـك ارنـادوت السـويدية. ويـن م      جمال انيوا
ــة   جمــال  ــنع الســالم والدالوماســية       ــدريب والبحــ  دورة تدريبي معهــد األمــم املتحــدة للت

 الوقامية.
وتشـــمن تـــدريبات األمـــم املتحـــدة   جمـــال الوســـاطة دورات ومتـــارين قاممـــة علـــى    - 35

الترةيــز علــى التعــاون مــع املن مــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة. ويســدعى    الســيناريوااتع مــع 
موظفون ةبار من تلك املن ماتع تتراود مستوياهتم ا  ةبار املبعوث  واملـوظف  السياسـي    
ــر تن مهــا األمــم        ــة ال ــدورات التدريبي والقــامم  االوســاطةع للمشــارةة   عــدد ةــبإ مــن ال

ا يســم ع لــيا فقــ  اتطــوير معــارف ومهــارات الوســاطةع اــن  املتحــدة   جمــال الوســاطةع  ــ
 وةللك اتبادل اخلتات وتعمير العالقات ضمن طامفة من  ارسس الوساطة.

وحىت ةبار الدالوماسي  جيدون أ م يستفيدون استفادة ةبإة مـن التـدريب اإلضـا      - 36
فرقـة مـاارة لـدعم الوسـاطة       جمال الوساطةع ةما أن مجيع الوسطا  املؤسس  حيتـاجون لت أ 

تسانداا أمانة فعالة تشمن ختا    املواضيع املعنية. وقد ساعدت أنشـطة التـدريب علـى انـا      
القدرات وةفالة لتاحتها للوسطا  من املن مات اإلقليمية ودون اإلقليميـة. و  نفـا الوقـتع    

وساطة نيااة عـن املن مـاتع   وال سيما   انياالت الر تتوت فيها دول املنطقة قيادة عمليات ال
ــر  ــا       ــلين رةــا تــراطهم عالقــات وثيقــة االوســي ع أةث ــوطني  ال قــد يسســتعان ااملستشــارين ال

 يسستعان االقدرات املؤسسية للمن مات.
ومتيــن املن مــاتع ةــا فيهــا األمــم املتحــدةع لت تعــي  وســطا  أقــدم  ذوي مســارات    - 37

ع ةن فيهم أحيانا ر سا  دول سااقون. ويستع  ةـثإ  مهنية متميزة ةسياسي  أو دالوماسي 
من املن مات اإلقليمية ودون اإلقليمية أيضا ار سا  الدول أو وترا  اخلارجيـة انيـالي  لقيـادة    
مــا تضــطلع اــه مــن جهــود الوســاطة. و اــن أن يسضــفس ذلــك مزيــدا مــن الوقــار علــى عمليــة     

ان وحىت أن  نحها الفاعلية الر تشتد انياجـة   الوساطة وييسر هلا الو ول لت اجلهات املعنيةع
لليها. و ان أيضا أن يسبب ضـ طا شـديدا علـى العمليـةع لذ قـد يتعـلر علـى الوسـطا  الـلين          
يضطلعون ةسؤوليات حاومية ةبإة االستمرار   تاريا العنايـة لتحقيـر التقـدم   وسـاطة     

  عبة على مدل فترة تمنية طويلة.
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  جهود الوساطةالتعاون   - سادسا 
ال ـــرض مـــن أطـــر التعـــاون واألنشـــطة املبينـــة أعـــاله اـــو تعزيـــز االتســـاق والتنســـير   - 38

والتاامــنع واــس مــن العنا ــر األساســية احملــددة   التوجيهــات املتعلقــة ارســم معــامل جهــود     
 الوساطة واالضطالع هبا وتنفيلاا   امليدان.

ام وجود وسي  رميسس مـن اينـة واحـدة    يسفضَّن اوجه ع”وةما ورد   التوجيهات:  - 39
. وينب ـس اقـدر اإلماـان    “استنادا لت شراةة استراتيجية وتنسير مع اهلينات الوسيطة األخرل

التو ــن لت اختيــار الوســي  الرميســس عــن طريــر املشــاورات اــ  الايانــات ذات الصــلةع مــع  
ــه  مراعــاة الســياقع واســتنادا لت امليــزات النســبية. ووردت لشــارة مهمــة     التوجيهــات لت أن

. ففــس اعــس “ينب ــس اســتبعاد الصــالت الوثيقــة اــاألطراف أو التســليم هبــا ةميــزة تلقاميــة  ال”
األحيان تسم  الصالت الوثيقـة اتيسـإ الو ـول لت األطـراف وتعزيـز املصـداقيةع و  أحيـان        

ينب ــس أخــرل تــدعو انياجــة لت مزيــد مــن اســتقالل الوســي  عــن األطــراف لافالــة انييــاد. و  
قبول اهلينة القاممـة االوسـاطة ووسـيطها مـن     ”ذلك أن تاون االعتبارات األساسية عن عوضا 

. وةمـا ورد أيضـا   التوجيهـات:    “ِقبن أطراف النـزاع والفعاليـة املمانـة للوسـاطة ونوعيتـها    
سـيم  ينب س الن ر   الطاقات التن يمية والقدرات واملوارد املتوفرة عند الـاذ القـرار اشـأن تق   ”

 .  “العمن داخن اينة الوساطة
العمــن  ”وتــن  التوجيهــات علــى أنــه ينب ــس للجهــات الفاعلــة القاممــة االوســاطة          - 40
. وتـن   “لالتفاق علـى مقـدار الشـفافية وعلـى آليـات التنسـير املتعلقـة اتبـادل املعلومـات          معا

ة وســاطة التعــاون فيمــا اينــها علــى أســال اســتراتيجي”ةــللك علــى أنــه ينب ــس لتلــك اجلهــات 
مشــترةةع وةفالــة توجيــه رســامن متســقة لتطــرافع وجتنــب االتدواجيــة أو حتميــن األطــراف  

. ولــللك فمــن مســؤولية املالفــ  اقيــادة الوســاطة   “أعبــا  مفرطــة لعمليــات متنافســة عديــدة 
التنسير اـ  اجلهـات الفاعلـة اخلارجيـة افعاليـةع ومـن مسـؤولية تلـك اجلهـات اخلارجيـة دعـم            

ــر تشــان عــامال أساســيا      اســتراتيجية ال وســاطة. و اــن أن يافــن ذلــك وحــدة الوســاطةع ال
ــدوماع     ــير معـ ــان التنسـ ــا أو ةـ ــا عليهـ ــية متناتعـ ــاطة الرميسـ ــا ةانـــت الوسـ ــا. وحيثمـ لنجاحهـ

النتيجة انيتمية تقريبا اس التمال األطراف العون من منتـديات متعـددة وتاـاثر املبـادرات      فإن
 املتنافسة واملرااة.

ية حتديد املن مة الوسيطة الرميسية عمليـة تتوقـه علـى السـياقع وجيـب أن      وت ن عمل - 41
تراعس حقيقة أن لان من مة ميزات نسبية وأوجه قصور فريـدةع واـس ميـزات وأوجـه قصـور      

 املرفر(. عS/2009/189) 2009اّيْنتسها   تقريري املقدم لت جملا األمن   عام 

http://undocs.org/ar/S/2009/189
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وتوفر األمم املتحدةع ملا تتمتع اه مـن عضـوية عامليـة وحيـاد ومشـروعية مسـتمدة مـن         - 42
امليثاقع أرن ن ام متاد لتسوية املناتعاتع ةا   ذلك اخلتات والتجارب الواسـعة النطـاق     

ــارتة أو      ــدة الب ــع املنــاطرع ســوا    لطــار مبــادرات املســاعس انيمي ــر جمــال الوســاطة   مجي ال
 هبدو . تتم
وقد اةتسبت املن مـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة معـارف مباشـرة عـن املناتعـات           - 43

جمــاالت عملــهاع ةمــا اةتســبت فهمــا للســياقات التارةيــة والثقافيــة لتلــك املناتعــات. وعــدد    
قويـة.  أعضامها أقن من عدد أعضا    األمم املتحدةع لال أن اوسعها االستعانة اشباات  ليـة  

وقد أدل قرهبا من املناتعـات   اعـس األحيـان لت تيـادة اسـتعداداا للتـدخن اصـورة مباـرة         
ومــن مشــروعيتها   أعـــ  األطــراف املتناتعــة. وتعتـــزم املااتــب اإلقليميــة إلدارة الشـــؤون       
السياســـية تاملـــة اجلهـــود الـــر يبـــلهلا الن ـــرا  الوطنيـــون واإلقليميـــون وتعزيـــز شـــباات          

ولتاحة الو ول لت اجلهات الفاعلـة احملليـة واإلقليميـةع األمـر الـلي جيعـن األمـم         املتحدة األمم
 املتحدة أةثر قدرة على التوا ن واالستجااة للتطورات اجلارية   امليدان.

ايد أن األمم املتحدة تعا  أيضا من معوقات نسبية. فمن شأن االنقسـامات   جملـا    - 44
ة الـر تقـوم هبـا األمـم املتحـدة. وقـد أدت أحيانـا التعقيـدات         األمن أن تسعقـد مبـادرات الوسـاط   

السياســية اإلقليميــة أو الوطنيــةع الــر تفاقمهــا املصــا، الراســ ة للــدول الــاورة واالنقســامات   
ــة أو لت نشــو       ــهاع لت تعقيــد جهــود الوســاطة اإلقليمي ــة أو فيمــا اين داخــن املن مــات اإلقليمي

 اطة ة طا  للسعس ورا  مصا، ال تساعد على حن الزناع.أوضاع تسست دم فيها أدوار الوس
وةــللك تتبــاين آليــات التنســير. وتســلةرنا املمارســات الرشــيدة اأنــه ينب ــس للوســطا    - 45

الرميسي ع دون اإلخالل اثقة األطراف أو  ارسـة الوسـاطة اـدون قيـادةع فـت  قنـوات اتصـال        
ــة للتشــاور والتنســير ولســناد األ   دوار لت اجلهــات الفاعلــة األخــرل حســب  رايــة وغــإ راي

االقتضا . وقد يعقـد الوسـي    اعـس األحيـان اجتماعـات فرديـة منت مـة مـع جهـات فاعلـة           
خارجية أخرل سعيا للحفاظ على املرونةع و  حاالت أخـرلع سـعيا لتعزيـز الوحـدة والعمـن      

موعــات املشــتركع قــد يشــان الوســي  اينــات استشــارية أو آليــات أخــرل خمصصــةع مثــن جم   
ــع        ــب  الوســي  الرميســس اوضــود   مجي ــس أن يس ــة. وينب  ــة االتصــال الدولي األ ــدقا  أو أفرق
انيـاالت مـا اــس اجلهـات الــر ينب ـس لشـراةها او ــفها نسصـرا  للعمليــة ذوي ميـول متشــاهبةع        

اس اجلهـات الـر ينب ـس لشـراةها لاو ـا أطرافـا فعليـة   الـزناع أو جهـات تتمتـع انفـوذ             وما
 ل األطراف.خا  لد

ونالحــ  اليــوم نشــو  عــدة منــاذج للقيــادة والتنســير   لطــار  ارســة الوســاطة. و      - 46
اعس انياالت تؤدي األمم املتحدة دور الوسي  الرميسسع   أحيان ةثإة اتاليه من جملـا  
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األمن   سياق  ارسته ملسؤوليته الرميسية عن  ون السالم واألمن الـدولي  ةوجـب امليثـاق.    
فمثال   ليبيا تضطلع األمم املتحدة ادور الوسـي  الرميسـسع وت ـن املن مـات اإلقليميـة ودون      

 اإلقليمية ذات الصلة تشارك عن ةثب   دعم جهوداا.
ــة       - 47 ــان ةــثإة للتنســير مــع اجلهــات الفاعل ــلل األمــم املتحــدة وســعها   أحي واينمــا تب

عـس األحيـان تت ـل موقفـا خمتلفـا عـن مواقـه        اإلقليمية ودون اإلقليميـة ولشـراةهاع فإ ـا   ا   
املن مات اإلقليمية. ففس الصحرا  ال راية مثال ةتله موقه األمم املتحدة عن موقـه االحتـاد   
األفريقس. وقد ينشأ حتدٍّ لضا  عندما لتله املن مـات اإلقليميـة أو دون اإلقليميـة فيمـا اينـها      

ــرق     ــد    شـ ــا حـ ــاتع ةمـ ــة الزناعـ ــة معاجلـ ــأن ةيفيـ ــة  اشـ ــو الد قراطيـ ــة الاون ـ  س مجهوريـ
 ايساو ومدغشقر   السنوات األخإة. - وغينيا
ويقــوم النمــوذج الثــا  علــى الوســاطة املشــترةةع حيــ  يسســتعان اوســي  واحــد  ثــن   - 48

األمم املتحدة ومن مـة لقليميـةع ةمـا اـو انيـال   دارفـورع وةمـا ةـان انيـال   اجلمهوريـة           
ــة الســورية   وقــت ســ   ــات   مع ــم    العراي اار. وحتــلر التوجيهــات مــن اعتمــاد تلــك الترتيب

انياالتع واالفعن  اـن اسـت ال  الـدرول مـن ت ـيإ الوسـي  الرميسـس   الـزناع الـدامر            
اجلمهورية العراية السورية. فقد تولت جامعة الدول العراية قيـادة جهـود الوسـاطة   البدايـةع     

تهع عس   ثالن مشـترةان لتمـم املتحـدة واجلامعـة للقيـام      لال أنه مع احتدام الزناع واتساع رقع
االوساطة. و   اية املطاف واعد التشاور الوثيرع تولت األمم املتحدة الدور القيـادي الوحيـد   

 للعمليةع لال أ ا ظلت تتعاون تعاونا وثيقا مع جامعة الدول العراية.
وياـون  “. رماسـة مشـترةة  ”و واة منـوذج ثالـ  ينطـوي علـى جمموعـات للوسـاطة أ       - 49

تقســيم األدوار أحيانــا مهــياال لت حــد ةــبإ. فمــثال يشــترك االحتــاد األورويب ومن مــة األمــن 
  رماسة مباحثات جنيه الدوليـة اشـأن    ةوالتعاون   أورواا واألمم املتحدة على قدم املساوا

لدوريـة  ليـة منـع    انيالة   جورجيا. والر سـا  مسـؤولون أيضـا عـن التحضـإ لالجتماعـات ا      
قوع انيواد  واالستجااة هلاع وعن تن يم تلك االجتماعـات وتيسـإااع حيـ  تتـوت األمـم      و

املتحدة ومن مة األمن والتعاون االتناوب لدارة املناقشات. و  حـاالت أخـرل تاـون األدوار    
تضـم األمـم    أقن وضوحا. وتلك اس انيال مثال   اللجنة الرااعية املعنية االشرق األوس  الر

 املتحدة واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمرياية واالحتاد الروسس.
وينطوي النموذج الرااع على اضطالع األمـم املتحـدة اـدور اـام   الـدعم أو املتااعـة        - 50

ــت          ــا فتن ــادة. وم ــة دور القي ــة أو دون لقليمي ــة لقليمي ــا من م ــوت فيه ــاطة تت ــة وس ضــمن عملي
ــم ــار         املتحــدةع األم ــاطس لاب ــر االحتي ــن الفري ــايل ةســاعدة م ــس اخلــا    م ــن خــالل  ثل م

مستشاري الوساطة التااع إلدارة الشؤون السياسيةع يقدم الدعم جلهود الوسـاطة   مـايل الـر    
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تقوداا اجلزامرع واس جهود تشمن أيضا املن مات اإلقليمية الرميسيةع ومنـها االحتـاد األفريقـس    
دول غــرب أفريقيــاع فضــال عــن البلــدان األخــرل   املنطقــة. فمــثال   واجلماعــة االقتصــادية لــ

ــا الوســطى   عــام   ــة أفريقي ــوت رمــيا ماتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــس     2015مجهوري ع ت
وس  أفريقيا رماسة منتدل اان س للمصانية الوطنيـةع وعمـن اتعـاون وثيـر مـع الوسـي  الـلي        

ــدول وســ  أفري    ــه اجلماعــة االقتصــادية ل ــيمن   عــام  عينت ــا. و  ال ــم  2011قي ــدمت األم ع ق
املتحدة الدعم للا التعاون اخلليجس للتو ن لت اتفاق اشأن آلية تنفيل اتفاق جملـا التعـاون   
اخلليجسع مث تولت دور شريك منفلع حي  استعانت اقدراهتا التقنيـة لـدعم انيـوار الـوطين       

 وتيسإ اجلهود االنتقالية عموما. 2013عام 
وتقدم األمم املتحـدة دعمـا مسـتمرا للوسـاطة   جنـوب السـودان الـر تقوداـا اهلينـة           - 51

انياومية الدولية املعنية االتنمية والفرير الرفيع املستول التـااع لالحتـاد األفريقـس املعـين االتنفيـل      
  الســودان. وال يــزال مبعــوثس اخلــا  ورمــيا ماتــب املبعــو  اخلــا  للســودان وجنــوب    

لع ادور نش    عمليات الوسـاطةع ةـا   ذلـك عـن طريـر املشـارةة   مجيـع        السودان يضط
جوالت املفاوضات وتقدا املشورة التقنية والدعم. وااملثن وا لت األمم املتحدة دعم جهـود  

 2014الوســاطة   ليســوتو الــر تقوداــا اجلماعــة اإلمناميــة للجنــوب األفريقــس خــالل عــامس    
 .2015 و

خـاماع ةـثإا مـا يسنفـل اصـورة مواتيـة للنمـوذج الرااـعع واـو تقـدا           وانالك منوذج  - 52
األمــم املتحــدة املســاعدة التقنيــة املباشــرة لت وســي  لقليمــس أو دون لقليمــس أو لت دولــة مــن     

وحدمها أوفـدت   2015و  2014الدول األعضا    املنطقة تتوت قيادة الوساطة. و  عامس 
ع  للفريـر االحتيـاطس لابـار مستشـاري الوسـاطة مـن أجـن        لدارة الشؤون السياسية ختا  تاا

ن مـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة تيسـإاا     املتقدا الدعم التقين املباشـر لعمليـات سـالم تتـوت     
تشــارك فيــهع وذلــك   مجلــة أمــاةن منــها أوةرانيــا ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى وجنــوب     أو

فرير االتصال الثالثـس تنسـير تنفيـل خطـة السـالم      السودان والسودان. فعلى سبين املثال يتوت 
  شرق أوةرانياع ويتأله من ةبار  ثلـس أوةرانيـا واالحتـاد الروسـس والـرميا انيـايل ملن مـة        
األمن والتعاون   أورواا. ولدل من مة األمن والتعاون أيضا اعثـة ر ـد خا ـة تقـوم ار ـد      

قـدمت هلـا األمـم املتحـدة مـوظف  لر ـد       األوضاع واإلاالغ عنها. وانا  على طلب املن مـةع  
مثــن اخلــا  للمن مــة   فريــر  مع ةمــا وفــرت توجيهــا رفيــع املســتول لل النــار وقــه لطــالق

 االتصالع وملمثليها   الرماسة.
ــر       - 53 ــات الوســاطة ال ــتقين لعملي ــدعم السياســس و/أو ال وافضــن تقــدا األمــم املتحــدة ال

ن االخنـراو   العمليـةع ةمـا تتـاد هلـا الفر ـة         تقوداا اجلهات الفاعلة األخـرلع تـتمان مـ   
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دة الدولية حول جهد موحـد. ايـد أن ذلـك    ــز الوحـــاعس األحيان ملمارسة نفوذ لجيايب وتعزي
ال ةلو من امل اطرع ال سيما   انياالت الر تاون فيهـا العمليـة غـإ فعالـةع أو تاـون خمالفـة       

ة   ال روف املثالية. فمثال ال  ان أن تؤيـد األمـم   من حي  املضمون ملا تتوخاه األمم املتحد
ــة أو اجلــرامم ضــد        ــادة اجلماعي ــى العفــو عــن مــرتاو اإلا ــن  عل ــدا اتفــاق ســالم ي املتحــدة أا
ــه        ــك العن ــهاةات اجلســيمة نيقــوق اإلنســانع ةــا   ذل اإلنســانية أو جــرامم انيــرب أو االنت

اجلناميـة الدوليـة. ولـللك فقـد جتـد األمـم       اجلنسس املرتب  االزناعاتع واس تؤيد سلطة احملامة 
املتحــدة نفســها   وضــع  ــعب لذا ُأاــرم اتفــاق ســالم يتعــارض مــع أحاــام القــانون الــدويل     

قرارات جملا األمن. ومن ناحية أخرل عندما ال تأخل األمم املتحدة ازمـام األمـورع  اـن     أو
فـات ولعـالم اجلهـات الفاعلـة     ملبعوثيها   أحيان ةـثإة االضـطالع اـدور اـام   جتسـإ اخلال     

اإلقليمية واألطراف املتناتعة اتوقعات األمـم املتحـدة ومواقفهـا وليضـاحها هلـا. وقـد سـاعدت        
اإلحاطات الر يقدمها لت جملا األمن املبعوثـون   الشـرق األوسـ  و  عـدد مـن الزناعـات       

الفات السياسية احملتملة اـ   األفريقية على تشاين البينة العامة لعملية الوساطة والتقلين من اخل
 الوسطا  الرميسي  واألطرافع حىت ولن ةانت النتامج غإ مثالية.

وتنشأ معضلة متفرعة عن تلك املسألة عندما ال تقود األمـم املتحـدة عمليـة الوسـاطةع      - 54
ولانها تدير عمليات رميسية   امليدان   الد ماع مثال   مجهورية أفريقيـا الوسـطى وجنـوب    
ــة      ــاتات املتوقعـ ــاار اإلجنـ ــد ال تتطـ ــاالتع قـ ــله انيـ ــن اـ ــة مـ ــن حالـ ــايل. و  ةـ ــودان ومـ السـ

املتحدة   دعم اتفاق سـالم معـ  مـع قـدرة املن مـة علـى التـأثإ   العمليـة املؤديـة لت           لتمم
ذلك االتفاق. ولنين أحي  علمـا ااملالح ـة الـواردة   تقريـر الفريـر املسـتقن الرفيـع املسـتول         

حيثمـا تاـون لتمـم املتحـدة     ”( الر مفاداـا أنـه   A/70/95-S/2015/446اعمليات السالم )املعين 
اعثة سالم   امليدانع ينب س هلا أن تقود اجلهود السياسيةع أو تضـطلع اـدور قيـادي فيهـاع قبـن      

 ع وأ يد تلك املالح ة.  ‘‘عمليات السالم وأثنا اا واعد التو ن لت اتفاقات
وحيثما وسجدت اختالفـاتع فمـن املهـم موا ـلة انيـوار ولجيـاد السـبن ملعاجلتـها اأمـن           - 55

التو ن لت تسوية سلمية للزناع. وتعمير انيـوار االسـتراتيجس اـ  األمـم املتحـدة واملن مـات       
أجــن تضــيير اــوة اإلقليميـة ودون اإلقليميــة والــدول الرميســية   املنطقــة واجــب مشــترك مــن  

اخلالفــات واملســاعدة علــى وضــع  ــج مشــترةة ملعاجلــة األتمــاتع ال ســيما اــالن ر لت أن          
العواقــب ةــثإا مــا تتجــاوت حــدود املنطقــة نفســها. وسيســاعد لجــرا  التقييمــات والتحلــيالت  
ن املشترةة على تن يم التدخالت املبارة. والا ال يعين تلقاميا أن يتحقر توافـر   ا را  اشـأ  

االستجااة املثلىع غإ أن لضفا  مزيد من الطااع املؤسسس على انيوار سيساعد علـى الاشـه   
 عن انيجج الاامنة ورا  أية خالفات ويسم  مل تله املن مات ااالستفادة من أوجه قوهتا.

http://undocs.org/ar/A/70/95
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وأحي  علما أيضا اتاثه املشاورات ا  جملا األمن وغإه من اينـات  ـنع القـرار     - 56
إلقليميــة ودون اإلقليميــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك جملــا الســلم واألمــن التــااع    املن مــات ا

لالحتاد األفريقسع ةما يدل على ذلك عقد اهلينت  اجتماعات تشـاورية سـنوية مشـترةة علـى     
مـدل الســنوات التســع املاضــية. وااإلضــافة لت اإلحاطــات املنت مــة الــر قــدمها مبعوثــو األمــم  

 “جلسـات التحـاور غـإ الرايـة    ”ألمـن أيضـا  ـي ة مرنـة تتمثـن        املتحدةع است دم جملا ا
للتعامــن مباشــرة مــع قيــادة االحتــاد األفريقــس اشــأن مســامن منــها جنــوب الســودان والســودان   

 ايساو. - والصومال وغينيا
وااإلضافة لت تنسـير التعـاونع مـن املهـم أيضـا تنسـير اسـت دام النفـوذع ةـا   ذلـك            - 57

. فقد طبر جملا األمن جزا اته   مجيع حاالت الـزناع تقريبـا لـدعم عمليـات     تطبير اجلزا ات
الســـالم الـــر تقوداــــا أو تـــدعمها األمــــم املتحـــدةع واســــتس دمت الســـتهداف املفســــدين.      

حاالت قليلة اعتسمدت جزا ات ثانوية لـدعم عمليـات السـالم   الـد آخـر. واسـتس دمت        و 
ألفـراد والايانـات ةـأداة ضـ   لـدعم جهـود الوسـطا .        التدااإ احملددة اهلـدف املت ـلة ضـد ا   

وفيما ورا  عملية السالم نفسهاع استس دمت اجلزا ات لتوفإ املزيد من الـدعم لتنفيـل اتفاقـات    
 السالم وجهود انا  السالم األطول أجال.

  
 التعاون على الوقاية -سااعا  

ــة     - 58 ــا الوقاي ــدة اــس أدواتع أم ــرف اصــورة   الوســاطة واملســاعس انيمي فهــس اــدف يسعت
متزايدة اأن تلك األدوات  ان أن تساعد على حتقيقه. وحيمن التعاون   الوسـاطة واملسـاعس   
انيميدة ا  األمم املتحدة واملن مات اإلقليمية ودون اإلقليمية   طياتـه األمـن اصـورة خا ـة     

عـاون اصـورة سـليمة      جمال الوقايـة. وحنـن حنقـر أقصـى قـدر مـن الفعاليـة جمـتمع  عنـدما نت         
ونرسن رسالة سياسية قوية وموحدة من خالل العمـن مباـرا للحيلولـة دون وقـوع األتمـات.      
وقد شرع االحتاد األورويب واألمم املتحـدة علـى سـبين املثـال   حتليـن مشـترك للزناعـات مـن         
ا أجن استطالع لماانية الـاذ لجـرا ات وقاميـة مشـترةة تشـمن توحيـد الرسـامن لتع ـيم أثراـ         

 ة أقول.يولرسال لشارة سياس
ــا      - 59 فقــد احــت اعثــة اإلنــلار املباــر الــر أوفــداا ماتــب األمــم املتحــدة ل ــرب أفريقي

ع والــرد 2014واجلماعـة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيـا لت اورةينــا فاســو   نيســان/أارين   
فريقيـا   أعقـاب   السريع لتمم املتحدة واالحتاد األفريقـس واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أ     

ــرين األول/      ــاوري   تشــ ــز ةومبــ ــرميا اليــ ــن الــ ــر أدت لت رحيــ ــعبية الــ ــة الشــ  االنتفاضــ
ع لت هتدمة التوترات ومنع املزيد من تعزعة االستقرار   تلك املرحلـة. غـإ أن   2014 أةتوار
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 األتمــة انياليــة تــب  انياجــة لت اســتثمار أطــول أجــال   الوقايــة مــن أجــن انيفــاظ علــى تلــك 
 العالقــة التعاونيــة. و  منطقــة الــبحإات الاــتلع   أعقــاب األتمــة   اورونــدي   نيســان/ 

ع توا ــن األمــم املتحــدة العمــن اشــان وثيــر مــع مجاعــة شــرق أفريقيــا واملــؤمتر   2015أاريــن 
 الدويل املعين ةنطقة البحإات الاتل لت فيه حدة التوتر وتشجيع انيوار السياسس.

اهلامة للوقايـة تعزيـز القـدرات الوطنيـة واملشـارةة علـى الصـعيد الـوطين          ومن اجلوانب - 60
  دعم آليات حن املناتعات احمللية من أجن انا  التماسك االجتمـاعس والقـدرة الوطنيـة علـى     
الصمود. و  منطقة الساحنع يتعاون مبعوثس اخلا  تعاونا وثيقـا مـع  ثلـس االحتـاد األفريقـس      

ة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا واجلماعــة االقتصــادية لــدول وســ     املنطقــة ومــع اجلماعــ
أفريقيا واالحتاد األورويبع مـن أجـن انـا  وتوطيـد اإلرادة السياسـية   جمـاالت انياـم واألمـن         
ــا        ــى الصــمود. ويقــدم ةــن مــن ماتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــس   وســ  أفريقي والقــدرة عل

عم هلينة حـوض  ـإة تشـاد   مسـاعيها ملعاجلـة األثـر       وماتب األمم املتحدة ل رب أفريقيا الد
 اإلقليمس لتتمة الر سببتها مجاعة اوةو حرام.

اشـان وثيـر مـع االحتـاد األورويب علـى       2012وقد عمن التنامج اإلمنـامس منـل عـام     - 61
ــة قــدرات الوســاطة الداخليــة      الــدا حــول العــامل. واــالترةيز علــى العمليــات    14دعــم تنمي

ليــة إلدارة الزناعــاتع ةــا فيهــا انيــوار والتفــاوضع أســهمت الشــراةة   الــتامج الوطنيــة الداخ
للوساطة وانيوار   دولة اوليفيا املتعددة القوميـات وغانـاع ودعمـت مشـارةة التمـع املـد ع       
ةا   ذلك الشـباب واملن مـات النسـاميةع   تشـاد وتوغـو وملـديهع وعـزتت روليـة انيـوار          

ليـات الوسـاطة   غيانـا وموريتانيـا ونيبـال والـيمن. وقـد هل تعزيـز املشـارةة علـى           الوطين وعم
الصعيد القطري   حـاالت ةـثإة عـن طريـر ليفـاد مستشـارين للسـالم والتنميـة حتـت رعايـة           
ارنامج األمم املتحدة اإلمنامس ولدارة الشـؤون السياسـية. وتشـان املـلةرة التوجيهيـة الصـادرة       

  وضعها االحتاد األورويب واألمم املتحدة اشـأن دعـم الوسـاطة الداخليـة     مؤخرا والر اشترك 
 .(3)خطوة أوت حنو توثير واست ال  أفضن املمارسات

ــا       - 62 ــام اــدور رميســس   تعزيــز التعــاون عــت اإلقليمــس وان وتوا ــن األمــم املتحــدة القي
طـاق اجل ـرا  للعضـوية      القدرات وتبادل أفضن املمارسات ومعاجلة الفجوات احملتملـة   الن 

املن مات الر  ان أن تست لها اجلماعات املتطرفة العنيفة. و  جنوب ووسـ  أفريقيـا وآسـيا    
الوسطىع تتعاون األمم املتحـدة مـع املن مـات اإلقليميـة ذات الصـلة ملسـاعدة الـدول األعضـا          

اجلـة ال ـروف املؤديـة    على اعتماد وتنفيل اسـتراتيجيات وقاميـة لقليميـة ملاافحـة اإلراـاب ومع     

__________ 

 (.(UNDP, “Supporting insider mediation: strengthening resilience to conflict and turbulence” 2014ان ر الوثيقة  (3) 
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لت انتشار اإلرااب. و  وقت الحر من الا العام سأقدم خطة عمـن ملنـع التطـرف العنيـهع     
تتضمن تو يات اشأن املزيـد مـن اإلجـرا ات واألدوات االسـتراتيجية علـى الصـعيد اإلقليمـس        

 ن اإلقليمية.ملعاجلة العوامن املسببة للتطرف العنيه الر ةثإا ما تعم األقاليم واملناطر دو
وقد تعـاون ارنـامج األمـم املتحـدة للبينـة ولدارة الشـؤون السياسـية   ا ونـة األخـإة           - 63

أيضا على لعداد ول دار مباد  توجيهية جديدة للتوسـ    الزناعـات علـى املـوارد الطبيعيـةع      
واملســاعدة علــى تعزيــز منــع نشــوب الزناعــاتع عــن طريــر حتديــد مســارات حنــو تســوية تلــك   

. و اــن أن يســت دم الــدلينع الــلي يرةــز (4)زناعــات االوســاطة ومشــارةة األطــراف الثالثــةال
على املوارد االست راجية واألراضس واملياهع خمتله اجلهات  احبة املصـلحة واخلـتا    جمـال    

 لزناع على املوارد الطبيعيـةع ةـا    للدارة املوارد الطبيعية اللين ين رون   لجياد حن االوساطة 
ذلــك املن مــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــةع وســيستاد الــدلين للجهــات املشــارةة   مبــادرة         

  الوقـت الـلي لطـ  فيـه لعقـد اجتمـاع اشـأن اـلا         “ الوساطة   البحر األايس املتوس ’’
 .2015املوضوع   َعّمان   وقت الحر من عام 

  
 التعاون اشأن املرأة والسالم واألمن - ثامنا 

علينا التزاماع وحنن علـى مشـارف الـلةرل السـنوية اخلامسـة عشـرة لصـدور قـرار          لن - 64
(ع اافالة مشـارةة املـرأة مشـارةة فعالـة وعلـى قـدم املسـاواة          2000) 1325جملا األمن 

الـة جعـن   فعمليات الوساطة وتسوية املناتعات االوسامن السلمية. وقد اسللت جهود ةبإة لا
 ـنع السـالم أةثـر رـوالع ةـا   ذلـك اجلهـود الـر اللتـها اينـة            عمن األمم املتحـدة   جمـال  

. وتسـدمج  (5)األمـم املتحـدة للمسـاواة اـ  اجلنسـ  ومتاـ  املـرأة )اينـة األمـم املتحـدة للمـرأة(           
مشورة اخلتا  اجلنساني  ا ن اشان متزايـد   عمليـات السـالمع ويتضـمن عـدد متزايـد مـن        

ة هبلا املوضوع. غإ أن انالـك الاـثإ  ـا ينب ـس عملـه لسـد       اتفاقات السالم أحااما ذات  ل
ــن مــن ناحيــةع            ــرأة والســالم واألم ــوي للنــهوض ةســألة امل ــار املعيــاري الق الفجــوة اــ  اإلط

 واملمارسة العملية   امليدان من ناحية أخرل.
ارة وقد شارك   سلسـلة انيلقـات الدراسـية الرفيعـة املسـتول الثمـا  الـر ن متـها لد         - 65

مـن   168الشؤون السياسيةع وتناولت القضايا اجلنسانية وعمليات الوساطة الشاملة للجميـعع  
ــهم     ــار الوســطا  وخــتا  الوســاطةع من ــون     30املبعــوث  وةب ــلين  ثل ــار املســؤول  ال ــن ةب م

__________ 

 :United Nations Department of Political Affairs and UNEP, “Natural resources and conflictان ــــر الوثيقــــة  (4) 

a guide for mediation practitioners” (2015). 
 ع املرافر.1ع الفرع أوالع القرار A/CONF.177/20/Rev.1ان ر الوثيقة  (5) 

http://undocs.org/ar/A/CONF.177/20/Rev.1
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من مة لقليمية ودون لقليمية. وعسرِّف املشـارةون ةبـاد  اسـتراتيجيات وأدوات الوسـاطة      11
الر تسم  اتحلين الزناعـات حتلـيال أرـن ورسـم معـامل عمليـات السـالمع ةـا   ذلـك          العملية 

 األحاام ذات الصلة االشأن اجلنسا    خمتله الاالت املواضيعية التفاقات السالم.
وتوا ن األمم املتحدة العمن   شراةة مـع املن مـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة علـى       - 66

ت الوطنيـة   جمـال الوسـاطة مـن أجـن السـماد ةشـارةة املـرأة مشـارةة          تعزيز وتقوية القـدرا 
ع قـام ماتـب األمـم    2012و  2011أةثر فعالية   مجيع مستويات  نع السالم. و  عـامس  

املتحــدة ل ــرب أفريقيــاع االتعــاون مــع اينــة األمــم املتحــدة للمــرأة واجلماعــة االقتصــادية لــدول  
ات النسـامية الــر متثـن املن مــات انياوميـة ومن مــات    مـن القيــاد  32غـرب أفريقيـاع اتــدريب   

الـدا مــن الــدان غـرب أفريقيــا   جمــال الوسـاطة   الزناعــات. ويشــارك     16التمـع املــد     
عدد من تلك الوسيطات املدراات حديثا ا ن   عمليات سـالم تـدعمها اجلماعـة االقتصـادية     

لمـرأة وماتـب األمـم املتحـدة ل ـرب أفريقيـا       لدول غرب أفريقيا. وتقوم اينـة األمـم املتحـدة ل   
واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا حاليــا اإعــداد ارنــامج  اثــن لتنفيــله علــى مســتول  

 .2016التمعات احمللية   البلدان الستة عشر   عام 
وقد عملت اينة األمم املتحدة   شراةة مع املن مـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة مـن      - 67
ــى       أجــ ــات الوســاطةع واملســاعدة عل ــا ضــمن عملي ــوافر اخلــتات اجلنســانية وجودهت ــادة ت ن تي

تعاونــت اينــة األمــم املتحــدة   2015مشــارةة املــرأة مشــارةة أةــت وأةثــر فعاليــة. و  عــام   
للمرأة واالحتاد األفريقس ووتارة العالقات الدولية والتعاون   جنوب أفريقيا علـى عقـد حلقـة    

مشــارةا مــن الــدول األعضــا  واملن مــات دون اإلقليميــة والتمــع    35عمــن لقليميــة ضــمت  
املد ع ملعاجلة مشالة التمثين الناق  للمرأة   عمليات الوساطةع والعمـن مـن أجـن اإلشـراك     

 االستراتيجس للمرأة   تلك العمليات ولقامة شباة من الوسيطات الرميسيات   القارة.
طوات لزيادة عدد النسا  املشارةات   جهود الوسـاطة  وتت ل املن مات اإلقليمية خ - 68

عيَّن االحتاد األفريقس مبعوثة خا ـة   2014ر التمثين    فوفها. و  عام اوالال  يتول  أدو
معنية اشؤون املرأة والسالم واألمن. وتدعم اينة األمـم املتحـدة للمـرأة تعـي  مستشـارة أقـدم       

املشـارك       ملعنيـة االتنميـة  االتااع للهينـة انياوميـة الدوليـة    للشؤون اجلنسانية   فرير الوساطة 
عملية السالم   جنوب السودانع من أجن تعزيز التمثيـن املباشـر للمـرأة   احملادثـات وتقويـة      
تضامن نسا  جنوب السودان وقدرهتن على املشارةة   عملية التفاوض مشارةة تامـة وعلـى   

 قدم املساواة.
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 االستنتاجات والتو يات - تاسعا 
تنتهس أغلبية الزناعات على طاولـة املفاوضـات ولـيا   ميـدان القتـال. ولن الوسـاطة        - 69
واــس مجــع األطــراف حــول طاولــة املفاوضــاتع والتو ــن لت اتفــاقع   - نيلــول السياســيةا  

ع تتطلــب اإلرادة السياســية والتعــاون ووحــدة اهلــدف علــى مجيــ -ودعــم تنفيــل ذلــك االتفــاق 
املستويات. وقد جعلـتس مـن تعزيـز قـدرة األمـم املتحـدة علـى قيـادة ودعـم عمليـات الوسـاطة            

 لحدل أولويات فترة والير.
وقد أثبتت الوساطة أ ا أداة فعالـة لتسـوية املناتعـات االوسـامن السـلميةع لانـها ت ـن         - 70

نيـة التنبـؤ هبـا تعيـر     تعا  من نق  حاد   املوارد. وال تزال مشالة نقـ  املـوارد وعـدم لماا   
جهود األمم املتحدة واملن مات اإلقليمية ودون اإلقليمية على حـد سـوا . وانالـك حاجـة لت     
تيادة االستثمار عمومـا مـن أجـن لضـفا  الطـااع املهـين علـى قـدرات الوسـاطة وتعزيـز القـدرة            

 على اد  العمن   وقت مبار واأسلوب فعال وموا لته طوال عملية الوساطة.
ــة   قراراــا      - 71 ــة العام ــت اجلمعي ــد طلب ــدم تو ــيات حــول الســبن     68/303وق أن أق

املمانة لتعزيز التعاون مـع املن مـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة اشـأن الوسـاطة. وأود أن ُأاـرت        
 فيما يلس اعس الاالت الواسعة لاس يتم الن ر فيها.

يسـم    - ملباـر مـع الشـرةا    لضفا  الطااع املؤسسـس علـى تعـاون األمـم املتحـدة ا      - 72
التعاون اـ  األمـم املتحـدة واملن مـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة اشـأن اإلنـلار املباـر وحتليـن           
الزناعــات   مجيــع مراحــن دورة الــزناع االتو ــن لت فهــم مشــترك أفضــن لتســباب اجللريــة   

 تمـن اـ  املن مـاتع    والعوامن املسببة للزناعع واملساعدة علـى الت فيـه مـن حـدة أي تـوتر      
ــة والوســاطة       ــع نشــوب الزناعــات والدالوماســية الوقامي ــر اتســاقا   من ــاع  ــج أةث وتيســإ اتب

 استنادا لت امليزات النسبية والتاامن.
لقـد اـ     - تعزيز املااتب اإلقليمية وانيضور اإلقليمس إلدارة الشـؤون السياسـية   - 73

السياسية ازيادة سـرعة وفعاليـة املسـاعس انيميـدة الـر      تطوير املااتب اإلقليمية إلدارة الشؤون 
تضطلع هبا األمم املتحدة. وعمَّر الشـراةات   جمـال الوسـاطة مـع املن مـات اإلقليميـة ودون       
اإلقليمية ومع الدول األعضـا  واجلهـات الفاعلـة الوطنيـة. وت ـن املااتـب اإلقليميـة وانيضـور         

راف علــى جهــود منــع نشــوب الزناعــات والوســاطةع  اإلقليمــس أداة فعالــة لافالــة موافقــة األطــ
وللعمن مع الشـرةا  اإلقليمـي  ودون اإلقليمـي . وأتطلـع لت تقـدا املزيـد مـن التو ـيات           

 الا الصدد   ردي املقبن على تقرير الفرير املستقن الرفيع املستول املعين االعمليات.
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من املـرج  أن تـزداد    - األمم املتحدة تيادة الدعم املقدم للمنسق  املقيم  وأفرقة - 74
الطلبات على املنسق  املقيم  ملساعدة اجلهات الفاعلـة الوطنيـة علـى اتبـاع  ـج منـع نشـوب        
الزناعــات. وينب ــس إلدارة الشــؤون السياســية وارنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــامس أن يوا ــالع    

 دام عـدد مـن الوسـامن منـها لقامـة      معرض اضطالعهما ةهامهماع دعم املنسق  املقيم  ااست
منصات قادرة على نشـر اخلـتا    امليـدان اسـرعةع وتن ـيم تـدريبات  ـددة اهلـدفع وتقـدا          
الدعم من املااتب اإلقليميـةع وليفـاد مستشـاري السـالم والتنميـة. وعلـى النحـو املسـلم اـه            

ــوارد       ــوفإ م ــك ت ــع املســتولع ســيتطلب ذل ــر املســتقن الرفي ــر الفري ــا  تقري ــن عليه  اــن التعوي
ــع نشــوب         عــت ــة   جمــايل من ــة العام ــدرات األساســية لتمان ــن الق ــةع ةجــز  م ــة العادي امليزاني

 الزناعات والوساطة.
 - تعزيز التفاعن والتشاور ولضفا  الطااع املؤسسس عليهما اشأن مبادرات الوساطة - 75

تحـدة واملن مـات اإلقليميـة ودون    يستت اـلا التقريـر خمتلـه املبـادرات الـر تـرا  اـ  األمـم امل        
ــات          ــن ا لي ــد م ــة املزي ــى لقام ــن عل ــع املســتويات. وجيــب أن يســتمر العم ــى مجي ــة عل اإلقليمي
املؤسسية للتشاور والتعاونع ةا   ذلك اعثات التقييم املشترةةع وحتليـن الزناعـات والت طـي     

دقا  وأفرقـة االتصـال   ملعاجلتهاع وانيـوار الرفيـع املسـتولع فضـال عـن تشـاين جمموعـات األ ـ        
وآليــات الــدعم املقــدم مــن املــاحن    ظــروف معينــة حســب االقتضــا . وةلمــا اتداد الطــااع    
الروتيين لتفاعالتناع ةلما أضفينا الصفة املؤسسـية علـى األرطـر املشـترةة للتحليـن واالسـتجااة.       

ــى        ــة عل ــإجرا  مشــاورات  اثل ــات ا ــ  األمان ــز انيــوار ا ــود تعزي الصــعيد  و اــن  اةــاة جه
السياسس ا  الدول األعضا  وجملا األمن واينات  نع القـرار   املن مـات اإلقليميـة ودون    

 اإلقليميةع مثن جملا السلم واألمن التااع لالحتاد األفريقسع حسب االقتضا .
من املهـم لصـي  الوقـتع     - التفاإ ولدارة املعارف معا اشأن الدرول املستفادة - 76

ساطة أو اعـد لجناتاـاع للـتفاإ   األسـاليب الـر ثبتـت جـدوااا وتلـك الـر          خالل مبادرة الو
ــر انياجــة لت املشــارةة وفقــا ملــا لــدينا مــن مــواطن القــوة       حتتــاج لت ت ــيإ. ويســتت اــلا التقري
النسبية. ومن خالل دراسة املبـادرات معـا والـتفاإ   الـدرول املسـتفادةع سـناون   وضـع        

مــن التقيــيمع وفهــم خمتلــه مــواطن القــوة والتحــديات املؤسســيةع   أفضــن إلجــرا  ذلــك النــوع
واست ال  الدرول من التجراةع والت طي  للتعاون املستقبلس وفقا لللك. وستؤدي  ارسـة  
انـــا  تلـــك املعـــارف معـــا واالســـتيعاب املؤسســـس للـــدرول املســـتفادةع لت تعزيـــز شـــراةاتنا   

 الوساطة داخن من ماتنا على اختالفها. واملساعدة على انا  القدرات املعرفية   جمال
يشان التحلين املشترك للزناعات عنصـرا   - موا لة تطوير أطر الوساطة وتوجيهاهتا - 77

مهما لوضع استراتيجيات متماساةع ولان من املهم أيضـا التو ـن لت فهـم مشـترك لموعـة      
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انياجـة لت االسـتفادة مـن     األدوات والتقنيات والنهج املتاحة للوسـطا  وأفرقتـهم. ويسـتت ذلـك    
وثيقة التوجيهـات مـن أجـن وسـاطة فعالـةع ووضـع توجيهـات  ـددة االتشـاور مـع املن مـات            
اإلقليمية ودون اإلقليمية وغإاا من الشرةا  اشأن مسـامن تتـراود اـ  الـاالت الفنيـةع مثـن       

مثـن ةيفيـة لتقـان    اتفاقات وقه لطالق النـار والترتيبـات األمنيـة األخـرلع والقضـايا املنهجيـة       
لعــداد عمليــات شــاملة تســدمج النســا  والفنــات املهمشــة. ولــيا املقصــود اــو انيــد مــن جمــال   
مناورة الوسطا  أو تقدا توجيهات  ارمةع ان است ال  أفضن املمارسـات واالطـالع علـى    
نطــاق اخليــارات امل تلفــة للمســاعدة علــى معــايرة ووضــع اســتراتيجية وســاطة تصــل  لبينــات   

 ملتزايدة التعقيد.العصر ا
ال تزال تنميـة خـتات املبعـوث  وأفرقـة      - لضفا  الطااع املهين على ةوادر الوساطة - 78

الوساطة تشان أولويـة. ويشـمن ذلـك حتديـد اجليـن املسـتقبلس للوسـطا  وتعزيـز قـدراهتم عـن           
الت طرير التوجيه والتدريب والنشرع مع الترةيز اوجه خا  على تيـادة عـدد النسـا  املشـت     

اخلـتات اـ  األمـم املتحـدة واملن مـات       سةمبعوثات وةبإات املستشارات. ومـن شـأن تالقـ   
ــزت         ــوظف ع أن يع ــادل امل ــوامم املرشــح  وتب ــادل ق ــك تب ــا   ذل ــةع ة ــة ودون اإلقليمي اإلقليمي
اخلــتات ويوطــد التعــاون. وسيســم  التــدريب املشــترك علــى مهــارات الوســاطة و  الــاالت 

  ذلــك التــدريب املتعلــر اــاملواد التوجيهيــة وأفضــن املمارســاتع اتعزيــز املعــارف   الفنيــةع ةــا 
واملساعدة علـى تطـوير  ـج تاـون أنسـب للتشـارك وأةثـر اياليـةع لـدعم عمليـات السـالم.            
ومن الصعب موا لة  ج العمن التعاو  املتبع   البداية خالل الوسـاطة أو اعـدااع   غيـاب    

رد ةافية. وينب س أن تستطلع املن مات ذات الصـلة لماانيـات لنشـا     قدرات داممة مزودة ةوا
ن ــام إلرشــاد الوســطا  مــن املســتول املتوســ ع وال ســيما منــهم النســا ع الــلين تتــوافر لــديهم  

 القدرات الاامنة لش ن منا ب عليا.
مـن املهـم  ـوغ مفـاايم مبـادرات الوسـاطة واسـتحداثها         - دعم القـدرات الوطنيـة   - 79

ل الدعم الطوين األجن واملتوا نع ةـا   ذلـك خـالل مرحلـة التنفيـل. ايـد أن أحـد        على أسا
العنا ـــر انيااـــة لنجـــاد مبـــادرات الوقايـــة والوســـاطة    ايـــة املطـــاف ســـيامن   قـــدرة   
التمعات احمللية على الصمود وقدرة ةن من املؤسسات احمللية والوطنيةع ةا   ذلك الوسـطا   

صدي لتتمات وتسوية الزناعات. وعلـى الصـعيد القطـريع تنـهمك أفرقـة      الداخليونع على الت
األمــم املتحــدة القطريــة   تنفيــل تــدااإ انــا  الثقــة مــن أجــن تعزيــز القــدرة علــى لجــرا  حــوار  
مفتــود وانــا  الثقــة اــ  التمعــات احملليــةع واــس تــدااإ  انــها أن تشــان أساســا تســند لليــه    

ل األعضـا  علـى تعزيـز تلـك القـدرات جمـاال مـن الـاالت         الوساطة. ويشـان العمـن مـع الـدو    
اهلامة لزيادة التعاون ا  األمم املتحدةع مستفيدة من خـتة لدارة الشـؤون السياسـيةع وارنـامج     

 األمم املتحدة اإلمنامس واملن مات اإلقليمية ودون اإلقليمية.
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تـدعو   - املتحـدة  حتقير التآتر اصورة أفضن ا  جهود الوسـاطة وجـزا ات األمـم    - 80
انياجة لت القيام ةزيد من العمن لتحس  التنسير املنهجس ا  جملـا األمـن وجلـان اجلـزا ات     
وأفرقـة اخلـتا  املعنيـة اـاجلزا ات والوسـطا ع ةــا   ذلـك   انيـاالت الـر تتـوت فيهـا جهــات           

مسـتول مسعـ  مـن     فاعلة لقليمية أو دون لقليمية قيادة جهود الوساطة. وعلى الرغم من حتقيـر 
 التعاون االفعن ا  تلك اجلهاتع ال يزال اة متسع ملزيد من العمن التشارةس.

 
 


