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  تقرير األمني العام عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها    

      

  موجز  
ــدى تقــدمي          ــر التحــديات الــيت تواجــه األمــم املتحــدة وشــركاءها ل ــاول هــذا التقري يتن

مساعدة مهنية للوساطة بني أطراف الـرتاع، وُيبـيِّن احلاجـة إىل وسـطاء حمـّنكني وعـارفني وإىل              
وإىل مـوارد كافيـة لتـوفري املـساعدة يف مرحلـة            ) متثيال كافيـا  تكون املرأة ممثلة فيه     (فريق للدعم   

مبكــرة مبــا ُيعــني األطــراف علــى تــصميم واتبــاع طرائــق ملعاجلــة األســباب اجلذريــة للرتاعــات     
القائمــة بينــها، وختطّــي العقبــات الــيت تعيــق ســبيل تقــدمها والتوصــل إىل اتفاقــات تفــضي إىل     

يـر يف أمهيـة بنـاء قـدرة للوسـاطة علـى كـل مـن              كمـا يبحـث التقر    . إحالل سالم مستدام بينـها    
الــصعيد احمللــي والــوطين واإلقليمــي، وينــاقش احلاجــة إىل إقامــة شــراكة متماســكة بــني األمــم    

وتتـضح  . املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وبـني الـدول واملنظمـات غـري احلكوميـة              
  .جدوى تكاليف الوساطة يف حل الرتاعات بصورة بنَّاءة
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  مقدمة  -أوال   
هوريــة بوركينــا فاســو إىل عقــد جلــسة ، دعــا رئــيس مج٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٣يف   - ١

وطلـب اجمللـس يف البيـان       . “الوسـاطة وتـسوية الرتاعـات     ”رفيعة املـستوى جمللـس األمـن بـشأن          
الوسـاطة وأنـشطة    تقـدمي تقريـر عـن       ) S/PRST/2008/36(الرئاسي الذي اعتمده يف اليوم نفسه       

لفاعلة الرئيسية، وكـذلك     آخذا يف االعتبار جتارب األمم املتحدة وغريها من اجلهات ا          ،دعمها
وعمــال بــذلك الطلــب، جــرى . توصــيات لتعزيــز فعاليــة الوســاطة الــيت تقــوم بــه األمــم املتحــدة

  .)١(إعداد هذا التقرير عقب مشاورات واسعة النطاق
  

  جتارب األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف جمال الوساطة  -ثانيا   
ري الشارعة اليت حـددها ميثـاق األمـم املتحـدة           جتري وساطة األمم املتحدة يف ظل املعاي        - ٢

 من امليثاق تقتضي من الدول األعضاء فـض منازعاهتـا           ٢ من املادة    ٣فالفقرة  . والقانون الدويل 
. الدولية بالوسائل الـسلمية علـى وجـه ال جيعـل الـسلم واألمـن والعـدل الـدويل عرضـة للخطـر                      

طراف يف أي نزاع من شـأن اسـتمراره    تقتضي من الدول األعضاء األ٣٣ من املادة   ١والفقرة  
ومـن الوسـائل   . أن يعّرض حفظ الـسلم واألمـن الـدوليني للخطـر أن تلـتمس حلّـه حـال سـلمياً            
وملــا كــان حــل . املختلفــة الــيت يقترحهــا امليثــاق هلــذا الغــرض، ثَُبــت أن الوســاطة هــي أفــضلها  

ــدو      الرتاعــات حــال  ــي لل ــسيادية، ينبغ ــسؤوليات ال ــدُّ إحــدى امل ــة  ســلميا ُيع ــضع يف مجل ل أن ت
وعنـدما تـدعو احلاجـة إىل املـساعدة،         . أولوياهتا بناء قدرة وطنية وحمليـة فعالـة يف هـذا املـضمار            

فسيكون باسـتطاعة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة وغريهـا مـن اجلهـات                    
  .الفاعلة تقدمي مساعدة قيِّمة

را مفيدا يف جمال الوساطة، حيـث سـاعدت يف          وقد لعبت األمم املتحدة منذ قيامها دو        - ٣
أي قبـل تـصعيد حـدهتا إىل        : حل الرتاعات اليت نشبت بـني الـدول وداخلـها، يف مجيـع املراحـل              

ويتــوىل . درجــة الــرتاع املــسلح، وبعــد انــدالع أعمــال العنــف، وخــالل تنفيــذ اتفاقــات الــسالم
اطة بنـاء علـى طلـب األطـراف،         األمني العـام وممثلـوه ومبعوثـوه مهـام املـساعي احلميـدة والوسـ              

ويف عــام . )٢(مببــادرة األمــني العــام أو بنــاء علــى طلــب مــن جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة   أو
__________ 

أُجريــت جمموعــة واســعة مــن املــشاورات مــع ممثلــي الــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة       )١(  
  .مم املتحدةواملنظمات غري احلكومية وكذلك مع اإلدارات والوكاالت املعنية يف منظومة األ

 مـــن القـــرارات الـــصادرة عـــن  صـــالحية تقـــدمي املـــساعي احلميـــدة راســـخة جيـــدا يف امليثـــاق ويف العديـــد     )٢(  
ويـضطلع األمـني العـام وموظفـوه         .العامة، وهي نابعة كذلك عن ممارسة الوساطة على نطـاق واسـع            اجلمعية

ة والتيـسري، واحلـوار، بـل تـشمل        مبجموعة متنوعة مـن األنـشطة تـشمل عمليـات املـساعي احلميـدة والوسـاط               
  .التحكيم أيضا
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ويعمـل كبـار    . ، أُنشئت إدارة الشؤون السياسية من أجل املساعدة يف أداء هـذا العمـل             ١٩٩٢
ة اخلاصــة التابعــة مــوظفي اإلدارة وُشــعبها اإلقليميــة الــست بــشكل وثيــق مــع البعثــات الــسياسي

  .لإلدارة ومع مكتيب
، أشار الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديـدات والتحـديات والتغـيري            ٢٠٠٤ويف عام     - ٤

يف حني تصاعد الطلـب علـى وسـاطة األمـم املتحـدة خـالل الـسنوات العـشر                يف تقريره إىل أنه     
وأوصـى الفريـق بـأن      . )٣(لـدنيا لَّت املـوارد املخصـصة هلـذه املهمـة يف حـدودها ا            املاضية، فقد ظ  

تقـدمي  ”ُيعاد تشكيل هيكل إدارة الشؤون السياسية وأن ُتزود باملوارد اإلضافية اليت متكّنها من              
ويـسعدين القـول إن     . “دعم يتسم بقدر أكرب من االتساق وبالكفاءة املهنيـة يف جمـال الوسـاطة             

  .هاما من املوارد اليت طلبُتهاإعادة التشكيل هذه قد أُجنزت وإن الدول األعضاء قدمت قسطا 
بالـدور اهلـام     ٢٠٠٥ويف إطار إعادة التشكيل، ونتيجة إلقرار مؤمتر القمة العاملي لعام             - ٥

، ولـدعم   مبـا فيـه الوسـاطة يف حـل الرتاعـات          . للمساعي احلميدة الذي يضطلع بـه األمـني العـام         
 قمُت بإنشاء وحـدة صـغرية       ،)٤(جملالجلهود األمني العام الرامية إىل تعزيز قدرته يف هذا ا         املؤمتر  

يف إدارة الشؤون السياسية تدعى وحـدة دعـم الوسـاطة، وذلـك عقـب موافقـة اجلمعيـة العامـة                     
وملا كان الغرض من إنشاء هذه الوحدة أن تعمل بصفة مقدم خـدمات لـسائر منظومـة                 . عليها

ــذهلا اإلدارات         ــيت تب ــاطة ال ــود الوس ــدعم جله ــدم ال ــي تق ــم املتحــدة، فه ــون  األم ــة واملمثل املعني
ويتم تنـسيق عمـل الوحـدة داخـل اإلدارة ذاهتـا وداخـل األمـم                . واملبعوثون واملنسقون املقيمون  

كمـا تقـدم دعـم الوسـاطة لـشركاء األمـم       . املتحدة عرب نظـامني اثـنني لتنـسيق جهـود الوسـاطة        
  .املتحدة من قبيل املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية كما تقدمه إىل الدول

ورغم املعوقات اليت امتدت طيلة احلرب الباردة، فقد تكلّل بالنجاح عـدد مـن جهـود                  - ٦
ومنذئــذ تعمــل األمــم املتحــدة علــى عــرض الوســاطة ولكــن    . )٥(الوســاطة واملــساعي احلميــدة 

 ليـشيت،   -العراق، وتيمـور    /بدرجات متفاوتة من النجاح، مثال يف أفغانستان، وأنغوال، وإيران        
فريقيـا الوسـطى، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، وجورجيـا،              مجهورية أ /وبوغينفيل

فرتويـــال، وغينيـــا  /والـــسلفادور، والـــصحراء الغربيـــة، وطاجيكـــستان، وغواتيمـــاال، وغيانـــا     
الكـامريون، ونيكـاراغوا،    /غابون، وقربص، وكولومبيا، وميامنـار، ونيبـال، ونيجرييـا        /االستوائية

يف حـــاالت أخـــرى، قـــدم كبـــار مـــوظفي إدارة الـــشؤون  و. وهـــاييت، ويوغوســـالفيا الـــسابقة
ويف كـل مـرة     . السياسية املساعدة يف جمال ختفيف حـدة التـوتر مـن خـالل الدبلوماسـية اهلادئـة                

__________ 
  ).١٠٢، الفقرة A/59/565انظر (“ مسؤوليتنا املشتركة: حنو عامل أكثر أمنا”   )٣(  
  .٧٦، الفقرة ٦٠/١ العامة اجلمعية قرار   )٤(  
  ).A.92.V.7 رقم املبيع  األمم املتحدة،اتورشنم (دليل تسوية الرتاعات بني الدول بالوسائل السلمية   )٥(  
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ُتنشأ فيهـا بعثـات حفـظ سـالم أو مكاتـب بنـاء سـالم تابعـة لألمـم املتحـدة، غالبـا مـا ينخـرط                            
 احلميدة كيمـا يكفلـوا مـضي عمليـة          رؤساء البعثات وموظفوها يف جهود الوساطة أو املساعي       

ويف الواقــع، يــشارك املوظفــون يف ســائر منظومــة األمــم املتحــدة علــى اخــتالف  . الــسالم قُــُدما
  .مستوياهتم يف املفاوضات والوساطة لدى اضطالعهم بأنشطتهم اليومية

اق  مـن امليثـ    ٣٣فقد أشـارت املـادة      . واألمم املتحدة، بطبيعة احلال، ال حتتكر الوساطة        - ٧
ويطلب الفـصل الثـامن مـن       . “الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية  اللجوء إىل   ”إىل خيار آخر هو     

عــن طريــق هــذه   “ احملليــة”امليثــاق إىل الــدول األعــضاء بــذل كــل جهــدها حلــل منازعاهتــا        
وهو يدعو أيـضا    . التنظيمات أو بواسطة هذه الوكاالت، وذلك قبل عرضها على جملس األمن          

وتقوم اآلن املنظمـات اإلقليميـة      . جيع تسوية املنازعات احمللية هبذه الوسائل     جملس األمن إىل تش   
ودون اإلقليميــة، وكـــذلك بـــضع دول ومنظمــات غـــري حكوميـــة، بــدور متزايـــد الفعاليـــة يف    

مـع بعـض     املتحـدة    األمـم وقـد تـشاركت     . الوساطة، وتعمل على تطوير قدراهتا يف هـذا اجملـال         
إريتريـا،  /راك معهـا أو بالقيـام بـدور داعـم هلـا، مـثال يف إثيوبيـا          تلك اجلهات الفاعلة، إما باالشت    

ــة     وأوغنــدا، والــبحريات الكــربى، وبورونــدي، والبوســنة واهلرســك، وجــزر القمــر، ومجهوري
الكونغو الدميقراطية، وروندا، وسالفونيا الشرقية، والـسودان، وسـرياليون، والـشرق األوسـط،      

ــا، وغي   ــرب أفريقيـ ــراق، وغـ ــصومال، والعـ ــا  والـ ــا، وغينيـ ــا،  -نيـ ــا، وكمبوديـ ــساو، وكرواتيـ  بيـ
  .ديفوار، وكوسوفو، وكينيا، ولبنان، وليربيا، وموريتانيا، وموازمبيق، وناميبيا، وهاييت وكوت

وعلى الرغم من ثبوت جدوى ممارسة الوساطة وفائـدهتا، فإهنـا مل حتـظ إال بـرتر يـسري                  - ٨
ــدعم  ــا عوضــا عــن ذلــك   . مــن االهتمــام أو ال ــام مبهمــات باهظــة   وتركــزت جهودن ــى القي  عل

التكاليف ملعاجلـة معانـاة النفـوس احملطّمـة واملخلّفـات املبعثـرة للمجتمعـات احملليـة واملؤسـسات                   
احلكومية املدمرة، فيما متتص عملية إعادة اإلعمار بأعبائها الثقيلة كل املـوارد الـيت كـان ميكـن                

املكتــسبة والــدروس املــستفادة ومــع تزايــد اخلــربات . صــرفها علــى حــل الرتاعــات يف بواكريهــا
واملمارســات الفــضلى، بــات مــن احملــتم علينــا أن نــستخدم هــذه املعرفــة يف تعزيــز قــدرتنا علــى  
ممارســة الوســاطة علــى حنــو جيمــع بقــدر كــبري بــني الكفــاءة املهنيــة والفعاليــة يف ســائر املنظومــة  

  .الدولية برمتها
  

   ممارسة الوساطةالدروس املستفادة والتحديات اليت تواجه  -ثالثا   
أبــرزت التجربــة عــددا مــن القــضايا الــيت جيــب معاجلتــها للنــهوض مبمارســة الوســاطة      - ٩

ما هو أفضل وقت لتقدمي وساطة من طرف ثالث؟ من هـو األقـدر علـى األرجـح،                  : وبنتائجها
اخلـالف بينـها؟ مـن الـذي ينبغـي أن           /يف حالة معينة، على مساعدة األطـراف علـى حـل الـرتاع            

يك يف دعم العملية وما هي حصته مـن املـسؤولية؟ كيـف يتـسىن تـصميم العمليـة                   يساهم كشر 
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على حنو يكفل هلـا أقـصى درجـة مـن النجـاح؟ كيـف ميكـن جتنـب العراقيـل أو معاجلتـها علـى                 
ــذ؟ كيــف ميكــن         ــسّهل التنفي ــات ســالم ت ــة؟ كيــف ميكــن التوصــل إىل اتفاق أجنــع صــورة ممكن

  فالة أن يصبح السالم مستداما؟استخدام الوساطة طيلة عملية التنفيذ لك
  

  حل الرتاعات يف أواهنا  -ألف   
إن أفضل وقت مـواٍت حلـل الرتاعـات يكـون يف بواكريهـا وقبـل أن تتحـول إىل نـزاع                        - ١٠

 أي حينمــا تكــون القــضايا الكامنــة وراء الــرتاع أقــل تعقيــدا؛ واألطــراف أقــل عــددا؛ -عنيــف 
وعنــدما ينــشب . واالنفعــاالت أكثــر احتــواًءواملواقــف أقــل صــالبة؛ والعالقــات أقــل تــضررا؛  

الـــرتاع املـــسلح، فـــإن العنـــف النـــاجم عنـــه حيـــّول طبيعتـــه نتيجـــة وقـــوع خـــسائر يف األرواح  
وأي عمـل يقـوم بـه       . واملمتلكات، مما يزيد بدوره من حدة احلس بالظلم لدى مجيع األطـراف           
، كمـا حتفـز املكاسـب       طرف ينظر إليه الطـرف اآلخـر مبثابـة اسـتفزاز يتطلـب الثـأر مـن جانبـه                  

 اليت تنشأ يف أول األمر عن األمـل يف حتقيـق الَغلَبـة؛ مث تنـشأ               -واخلسائر كلتامها نزعة التصعيد     
ومع استمرار العنف، يتزايد عـدد      . يف املقام الثاين عن الشعور بالظلم والرغبة يف حتقيق التعادل         

د األطـراف مـع انـضمام مجاعـات         كما يتزايد عد  . القضايا اليت تتطلب احلل واليت يتسع نطاقها      
وتتسع كـذلك الرقعـة اجلغرافيـة للـرتاع مـع         . أخرى إليها وتشرذم اجلماعات احلالية إىل فصائل      

تشكل التحالفات وتدفق األسلحة واملتمردين، فضال عـن نـزوح الالجـئني الفـارين مـن القتـال                  
 نطـاق حملـي ليـشمل       ويف أسوأ احلـاالت، يـستفحل الـرتاع الـذي بـدأ علـى             . إىل الدول اجملاورة  

والتحـول الـسريع مـن اقتـصاد سـالم         . بسرعة البلدان اجملاورة أو املنطقة دون اإلقليميـة بأسـرها         
. إىل اقتصاد حرب خيلق حـوافز جديـدة للمتحـاربني جتعـل احلـرب أكثـر نفعـا هلـم مـن الـسالم                       

 وكلما طال أمد الرتاع يصعب ختفيف حدته ويصبح حلُّه أكثـر صـعوبة مـن أي وقـت مـضى؛                 
كما يصبح أثره على الناس واجملتمعات احمللية ومؤسسات الدولـة وعلـى املنطقـة دون اإلقليميـة            
أو على املنطقة بأسرها أشد تـدمريا هلـا مـن ذي قبـل؛ وتـزداد تكـاليف إعـادة اإلعمـار أضـعافا                        

لـذا، حـىت وإن حتولـت الرتاعـات إىل صـراعات مـسلحة، فمـن األفـضل الـشروع يف                     . مضاعفة
  .بكر وقت ممكنالوساطة يف أ

ــان لإلشــارة إىل حــسابات األطــراف    “ النــضج”ومــصطلح   - ١١ ــستخدم يف بعــض األحي ُي
وتأسيـسا  . للفوائد اليت تعود عليهم من وراء الدخول يف الوساطة مقابل االستمرار يف الـصراع             

عنـدما تـصل األطـرف إىل    . “قد نضجت وآن أوان حلها”على الفهم السابق، ُتعترب الرتاعات   
ومــن املؤســف أن هــذا الفهــم آل بــالبعض إىل اســتنتاج أنــه ينبغــي . “ار لكــل منــهامجــود ضــ”

 قبـل عـرض الوسـاطة؛ ولكـن         “حالـة اجلمـود الـضار     ”للمجتمع الدويل أن ينتظر الوصـول إىل        
اتضح أن هـذا األسـلوب بـاهظ التكـاليف جلميـع املعنـيني بـسبب ضـياع فـرص حـل الـرتاع يف              
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. احلـاالت إىل تـشديد عقـدة الـرتاع بـدال مـن حلّهـا              وقت مبكر، وأن اجلمود أفـضى يف بعـض          
 قـد يـشكل أحـد العوامـل الـيت تقـود إىل حمادثـات الـسالم،                  “اجلمـود الـضار   ”وبالرغم مـن أن     

فثمــة عوامــل أخــرى ميكنــها أن تــؤدي أيــضا إىل نفــس النتيجــة، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال  
ــة أو اجلغرافيــ     ــة اإلقليمي ــادة أو يف البيئ ــري يف القي ــسياسية-ة حــدوث تغ ــدت اآلن  .  ال ــد أُعي وق

ــار دور األطــراف الثالثــة يف تــشجيع     “ النــضج”صــياغة مفهــوم   “ النــضج”ليأخــذ يف االعتب
ــدرة      ــوارد وقـ ــارات ومـ ــدة ومهـ ــار جديـ ــرة مـــن خـــالل طـــرح أفكـ ــة مبكـ ــزه يف مرحلـ وتعزيـ

  .اإلبداع على
  

  حتديد جهة فاعلة رئيسية  -اء بـ  
 احلـاالت تطلـب األطـراف املـساعدة مـن            ففـي بعـض    --الوسـاطة   تتفاوت منطلقات     - ١٢
ويف حـاالت أخـرى،     .  املتحدة أو منظمة إقليمية أو دون إقليمية أو كيان آخر تـرتبط بـه              األمم

  .لفهم مزاياهااملساعدة هلم م قدَّألطراف وُتعلى اُتعرض الوساطة 
 إذ يـؤدي تعـدد اجلهـات      . ةرئيـسي ة   فاعل جهةوجهها  توجناح الوساطة يتوقف على أن        - ١٣

جتــزؤ و. جهــات الوســاطةجيــاد فرصــة للمفاضــلة بــني إىل إنافــسة علــى دور وســاطة تالفاعلــة امل
وتلزم دراسة دقيقـة ملعرفـة مـن لديـه          . ، ويعقّد التسوية  رتاعجتزئة ال هذا يعزز   االستجابة الدولية   

قد تفترض منظمـة مـا أن هـذا الـدور     ويف بعض احلاالت،  . امليزة النسبية ليؤدي الدور الرئيسي    
لكـن األدلـة تـشري إىل أن فـشل      .“املـالذ األخـري  ” املتحـدة خيـار     األممن اختصاصها، وتعترب    م

ويبـدأ  جهود الوساطة يزيد من استعصاء احلل حيث تفقد اخليارات املتاحة للتسوية مصداقيتها             
 املتحدة، عند مشاركتها، أكثـر      األممالشك يف جدوى الوساطة، مما جيعل مهمة        من  األطراف  
 هو مـن لديـه      ة الرئيسي ة الفاعل هةكذا، فإن أحد االعتبارات األساسية يف اختيار اجل       وه. صعوبة

 أكثـر   رتاعاملزيج املناسب من الصفات حىت ال تتراكم حماوالت الوساطة الفاشـلة، ممـا جيعـل الـ                
  .استعصاء على احلل من أي وقت مضى

دعم هـذه العمليـة     وبغض النظر عمن هو يف موقع الريادة، تلزم جهات فاعلة أخرى لـ              - ١٤
نـة  ويتسم خمتلـف وسـطاء الطـرف الثالـث مبزايـا وعيـوب بيّ             . بطريقة متماسكة وحسنة التنسيق   

علــى أهنــا متثــل وبــدال مــن النظــر إىل هــذه األطــراف الفاعلــة ). علــى النحــو املفــصل يف املرفــق(
ن الكيفيـة الـيت متكّـ     بشكل من األشكال جهات يوجـد بينـها انفـصام مـن األجـدى الـتفكري يف                  

  .املؤسسات من العمل معا لتحقيق التآزر
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  مةءفريق الوساطة األكثر مال/اختيار الوسيط  -جيم   
سيــساعد إنــشاء قاعــدة بيانــات خمصــصة للوســطاء علــى ضــمان إمكانيــة العثــور علــى     - ١٥

، وتعـد املهـارات الـسياسية   . فر لـديهم اجملموعـة املناسـبة مـن اخلـصائص لكـل حالـة             اوسطاء تتو 
واللغـات   .األساسـية  مـن األمـور      ،لوساطة وخرباهتا ومعارفهـا وحـسن التقـدير       مهارة ا وكذلك  

ومن الضروري فهـم     .ذات الصلة مهمة، وكذلك اخلصائص الشخصية املناسبة للسياق الثقايف        
وإن كـان ميكـن حتقيـق هـذا علـى أرض الواقـع مـن خـالل           (مجيع جوانـب الـرتاع فهمـا عميقـا          

مـع التـزامهم   (حمايـدين   الوسطاء على أهنم جديرين بالثقة و     وينبغي أن ينظر إىل    ).التشاور اجلاد 
ومهارات حسن االستماع وحـل املـشاكل ال غـىن عنـها، وكـذلك              . وأصحاب حجة  )بامليثاق

تقـدمي  وتعد القدرة على االتـصال بـشكل فعـال و         . االقدرة على فهم دوافع األطراف وشواغله     
لصرب واملثابرة واإلبـداع واالسـتعداد الختـاذ        نزيهة من األمور البالغة األمهية، وكذلك ا      تعليقات  
ومـن   .وينبغي أن يتحلى الوسطاء بقدر كبري من التـسامح إزاء االنتقـادات والـضغوط             . املبادرة

املهم أيضا املهارة يف التعامل مع وسائل اإلعالم والقدرة على بناء شـبكة مـن الـدعم الـسياسي                 
يف إطـار هنـج     يق مع بقية منظومة األمم املتحدة       واملايل للعملية، مع تفهم أمهية العمل بشكل وث       

  .)٦(إزاء البلد واملنطقةمنسق 
علـى تعـيني    صـراحة   ألمني العام   ، ا )٢٠٠٠ (١٣٢٥قد حث جملس األمن، يف قراره       و  - ١٦

أبـدا  ومل تعـني  . املزيد من النساء كممثالت ومبعوثات خاصات للقيام باملساعي احلميدة بامسـه   
مجيعـا يف   أهنـن شـاركن أو يـشاركن         وعلـى الـرغم مـن        ،)٧(ا الـدور  سوى مثـاين نـساء ألداء هـذ       

وأقـوم  . الوسـاطة حـصرا   /مل تعني إحداهن ألداء دور املساعي احلميـدة       ن،  الوساطة خالل بعثاهت  
  .يف التوصيات، على النحو الوارد مبعاجلة هذه املسألة على وجه السرعة

 لديــه جمموعـات مــن  ارة عاليـة ل فريــق فـين ذي مهــ بَـ دعـم مــن قِ أيــضا ويلـزم الوسـطاء     - ١٧
وينبغــي ألعــضاء الفريــق أن يكونــوا مــؤهلني إلعــداد   . املهــارات مماثلــة لتلــك املــذكورة أعــاله 

ــة األساســية؛        ــشأن القــضايا الفني ــد اخلــرباء ب إحاطــات مبعلومــات أساســية ومقترحــات؛ وحتدي
__________ 

، وهـي اجلهـل والغطرسـة والتحيـز         “اخلطايا الـسبع املميتـة للوسـاطة      ”يضمن االختيار الدقيق للوسطاء جتنب        )٦(  
 L. Brahimi and S. Ahmed. “In Pursuit of: انظــر. والعجــز والتــسرع وعــدم املرونــة والوعــود الكاذبــة 

Sustainable Peace: The Seven Deadly Sins of Mediation.” (New York: New York University Center on 

International Cooperation, 2008.(  
ــوال     )٧(   ــسيت يف أنغـ ــت آنـ ــوب   ،)١٩٩٤-١٩٩٢(مارغريـ ــغ يف جنـ ــيال كينـ ــا أ وأجنـ  ،)١٩٩٤-١٩٩٢(فريقيـ

، )١٩٩٩-١٩٩٨(آن هريكـــوس يف قـــربص ، و)١٩٩٩-١٩٩٧(واليزابيـــث ريـــن يف البوســـنة واهلرســـك 
، )٢٠٠٦-٢٠٠٤(كـارولني ماكاسـكي يف بورونـدي        ، و )٢٠٠٦-٢٠٠٢(يا  هيدي تاغليافيين يف جورج   و
 ٢٠٠٩مـن عـام   ( وكـارين النـدغرين يف نيبـال         ،) حـىت اآلن   ٢٠٠٧من عـام    (ايلني مارغريتا لوي يف ليربيا      و

  . ممثل خاص لألمني العام يف بعثات حفظ السالمئباتويف الوقت احلاضر، هناك أربع نا). حىت اآلن
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بنـاء  (ألطـراف   واحلـديث مـع ا  ؛ ومـشاريع االتفاقـات  ؛ بـشأن املـسائل القانونيـة    شورةوتقدمي املـ  
ــيط   ــب الوسـ ــى طلـ ــساعد  )علـ ــستية؛ واملـ ــدمات اللوجـ ــداد اخلـ ــتراتيجية  ؛ وإعـ ــع اسـ ة يف وضـ

 مـستويات   علـى وينبغي متثيل املرأة على حنو مالئم        .العالقات مع وسائط اإلعالم   لالتصاالت و 
 ، حقـوق اإلنـسان    تفر اخلـربات الفنيـة املتخصـصة يف جمـاال         اومـن املفيـد أيـضا تـو        .صنع القرار 

ــضاياو ــسني،   ق ــني اجلن ــساواة ب ــل  امل ــة الطف ــا،   ،ومحاي ــشردين داخلي  والالجــئني واألشــخاص امل
والترتيبات األمنية، وتكوين جهات مناصرة، واالنتخابات، وتقاسم السلطة، وسيادة القـانون،           

 .حىت تتجسد هذه القضايا على النحو املناسـب يف االتفـاق          والعدالة االنتقالية، وتقاسم الثروة،     
ينبغـي للفريـق التــشاور   فبـد مـن تنفيــذ االتفـاق يف وجـود األمـم املتحــدة ميـدانيا،        وإذا كـان ال 

ــع ــذ    مـ ــل للتنفيـ ــاق قابـ ــن أن االتفـ ــد مـ ــة للتأكـ ــب   . اإلدارة املعنيـ ــع مكتـ ــسيق مـ ــل التنـ ويكفـ
حقــوق ية األخــرى ذات الــصلة، مــن قبيــل مفوضــ أو الوكــاالت القانونيــة واإلدارات  الــشؤون

اق، صحة اتفاقات السالم مـن الناحيـة القانونيـة وامتثاهلـا ملبـادئ      أثناء صياغة االتف  يف  اإلنسان،  
  .األمم املتحدة وممارستها

ــدول  و  - ١٨ ــضا تقــوم ال ــصفتها   أي ــدور يف دعــم الوســاطة ب ــام أو   (“أصــدقاء”ب األمــني الع
وغالبا ما تستضيف جوالت من احملادثات؛ وتشجع األطراف على اإلبـداع واملرونـة             ). العملية

 مبتكرة ملعاجلة املصاحل األساسية؛ وتعزيز التقدم؛ وتقدمي أفكار ومـساعدة ماليـة            يف إجياد حلول  
عندما تكون قـوة األطـراف غـري متنـاظرة؛     “ حتقيق التعادل”عملية وخربة تقنية؛ واملساعدة يف   

 .وإبــداء الــدعم الــدويل لالتفاقــات حبــضور مراســم توقيعهــا؛ وتــوفري املــوارد الالزمــة لتنفيــذها   
، وأنـه ملـن احلكمـة اإلبقـاء     “األصدقاء”أن الوسيط أفضل من يقوم باختيار إىل  ة   التجرب شريوت

 “األصـدقاء ”وتلـزم ثقـة األطـراف يف        . سهل التعـاون معـه     يـ  “األصدقاء”على عدد صغري من     
فر لديهم حس سياسي جيد وملكة اإلبداع، وأن يقومـوا بـدعم جـدول أعمـال             اوينبغي أن يتو  

ــضل  و .الوســيط ــن األف ــضا أن تم ــد و  كــون أي ــديهم خــربة يف البل ــوفري أن يكــون بإمكــاهنم  ل ت
وأخـريا،   .واجملتمـع الـدويل  اجلهات املناصـرة  مصداقية للدعوة هلذه العملية واالتفاق مع القادة و     

  . بأن السالم ممكن وأن يكونوا على استعداد ملواصلة املسرية“األصدقاء”من املهم أن يؤمن 
  

  ةإشراك األطراف يف مرحلة مبكر  -دال   
كثريا مـا يكـون مـن املفيـد مـشاركة مـوظفي إدارة الـشؤون الـسياسية، أو مبعـوث أو                    - ١٩

ــان، مــشاركة    ــاع   حــذرةمنــسق مقــيم يف بعــض األحي ، يف وقــت مبكــر، كخطــوة أوىل يف إقن
ومـن األمهيـة إجـراء مناقـشة غـري رمسيـة هتـدف إىل فهـم كيفيـة رؤيـة                      .األطراف مبزايا الوساطة  

. ، ألن جمرد االستماع يوجـد الثقـة ويبـدأ يف إقامـة عالقـة              ا وخماوفه اهتاألطراف للحالة، وتطلعا  
فر اوالثقة، من منظور األطراف، تعين القناعة بأن وسـيطا حمـتمال سـيكون حمايـدا ومهنيـا، وتتـو           
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والــدخول يف مناقــشة متعمقــة يــسمح . لديــه املهــارة لتوجيــه العمليــة حنــو حتقيــق نتيجــة مقبولــة 
كيفيـة  الـرتاع قـد ال تعـرف     وألن أطـراف     .إلمكانيـات املتاحـة للحـل     لألطراف بتقييم احلالة وا   

ــدريب  احــل خالفاهتــ  ــاوض   أن ي، ميكــن للت ــزز مهــارات التف ــاءةع ــالبن ــات الفاعلــة  دى ا ل جله
ــسالم األخــرى أن يوجــد         ــات ال ــشاركني مــن عملي ــادل اخلــربات مــع امل ــسية، وميكــن لتب الرئي

  .إحساسا أفضل مبا ميكن للوساطة أن تقدمه
قد أثبتت التجربة أيضا أن الوسـطاء قـد يلـزمهم هتدئـة خمـاوف األطـراف، حيـث أن                    و  - ٢٠

 الــشرعية وإعطــاء املــشكلة “تــدويل” املتحــدة دورا خــشية األمــماحلكومــات قــد تقــاوم أداء  
 املتحـدة،   األمـم وقد ختشى املعارضة أو حركـات التمـرد تفـضيل           . للمعارضة وحركات التمرد  

 املتحــدة أنــه مــن املفيــد  األمــموقــد وجــد وســطاء   .حكومــةبــصفتها هيئــة حكوميــة دوليــة، لل 
 الوســاطة هــي خدمــة تتيحهــا املنظمــة، وأهنــا ال متثــل أي تــدخل خــارجي، بــل هــي أنتوضــيح 

  .شكل من أشكال املساعدة املهنية
  

  رتاعالوساطة مبا يعاجل األسباب اجلذرية للتنظيم   -هاء   
اختاذ قـرار بالـدخول يف الوسـاطة، أنـه مـن             املتحدة، مبجرد    األممكثريا ما جيد وسطاء       - ٢١

وعـادة  .  قبل الدخول يف حمادثات موضـوعية      اإلجرائيةاملفيد التوصل إىل اتفاق بشأن الترتيبات       
أفرقــة التفــاوض؛ ومــن ســيكون الوســيط؛ وحقــه يف   َمــن ستــضم  اإلطــاريمــا حيــدد االتفــاق  

ن خالل املفاوضـات املباشـرة      م( الوساطة   تنظيمالتحدث إىل أي مجاعة يعتربها مفيدة؛ وكيفية        
ات مـن   دثـ اتفاق األطراف بعدم التخلـي عـن احمل       م اال لزِوكثريا ما يُ   ).أو غري املباشرة أو كليهما    

 مكــان االجتمــاع وجــدول األعمــال واجلــدول الــزمين   تــضمن تفاصــيل عــنجانــب واحــد، وي
ت واجلهـد   وقـد وجـدنا أن الوقـ       .)٨(وكذلك اإلجراءات الالزمـة للتفاعـل مـع وسـائل اإلعـالم           

ن سـدى، وذلـك ألن كثـرة مـن العمليـات تتعثـر              يـضيعا ال   املرحلة التحضريية    هاملبذولني يف هذ  
  .شأن املسائل اإلجرائية األساسيةبسبب عدم التوصل إىل اتفاق ب

ــة         - ٢٢ ــة الوســاطة وكيفي ــشأن مــن ســيدرج يف عملي ــرار ب ومــن األمــور األساســية اختــاذ ق
ن العملية شـاملة قـدر اإلمكـان، ألن األطـراف املـستبعدة             وبصفة عامة، ينبغي أن تكو     .إدراجه

حتييـد نفـوذ األطـراف املتحاربـة        وقد وجدنا أن إحدى وسائل       .يتولد لديها دافع أكرب لإلفساد    
هي إشراك مجاعة عريضة النطاق من املواطنني الذين حيظون باالحترام على نطـاق واسـع، مـن                 

__________ 
 إىل للتوصــل أسـابيع  املتحـدة بدبلوماســية مكوكيـة خـالل فتـرة مثانيـة      األمـم ، اضـطلع وسـيط   ويف الـسلفادور   )٨(  

وبعد اتفاق الطـرفني، مت التوقيـع علـى    .  لتجنب اخلالفات اإلجرائية اليت أفشلت عمليات سابقة   إطارياتفاق  
ــام يف      ــام األمــني الع ــه أم ــع علي ــة، والتوقي ــسة عام ــاألحرف األوىل يف جل  رمســي احتفــال االتفــاق اإلطــاري ب

  .ثقال كافيااالتفاق استهدف منح 
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ولكــن هــذا يطــرح معــضلة ألن  .نــسائية والدينيــة والبــاحثني وقــادة اجلماعــات الوجهــاءقبيــل ال
بتكاريـة  اوبالتـايل، تلـزم هنـج        .الوساطة متيل إىل أن تصبح أكثر تعقيدا مع زيادة عدد األطراف          

حقــوق الالجــئني واملــشردين تراعــى لــضمان االســتماع بالكامــل ألصــوات اجملتمــع املــدين وأن 
وقـد أصـبحت عبـارة       .)٩(اشة تقليـدي  داخليا وغريهم من ضحايا الرتاع، وكذلك الفئـات املهمـ         

تـشجيع قاعـدة    و. شعارا لضمان معاجلـة قـضايا مجيـع األطـراف املعنيـة     “ال شيء عنا، بدوننا   ”
 إىل   عـادة  عريضة من فئات اجملتمع املدين علـى دعـم عمليـة الـسالم يـوفر بيئـة مواتيـة، ويفـضي                    

  .نتائج أكثر استدامة
ــا  و  - ٢٣ ــد دع ــن  ق ــس األم ــه جمل ــادة  )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يف قراري إىل زي

والواقــع أن معظــم العمليــات . مــشاركة املــرأة يف مــستويات صــنع القــرار يف عمليــات الــسالم  
ومـع ذلـك يـؤدي غيـاب املـرأة           .تزال مقصورة على الـذكور مـن ممثلـي األطـراف املتحاربـة             ال
 اسـتمرار التمييـز   ينتج عن ذلك من فشل اتفاقات السالم يف التعامـل مـع قـضايا املـرأة، إىل          وما

، وإفـالت مـرتكيب االنتـهاكات مـن قبيـل         رتاعضد املرأة ومواصلة هتميشها يف جمتمع ما بعـد الـ          
وبالتــايل، يلــزم عمليــات الــسالم لــيس فقــط  .العنــف اجلنــسي أثنــاء الــرتاع مــن العقــاب بالفعــل

وضـع  ضمان التمثيـل املناسـب للمـرأة كمـشاركات ومراقبـات، بـل أيـضا اخلـربة اجلنـسانية يف               
جــدول األعمــال وإجــراء احملادثــات اجلوهريــة والتنفيــذ، مــن أجــل معاجلــة أوجــه التفــاوت يف    

  .املاضي حىت ميكن بناء مؤسسات جديدة لتوفري قدر أكرب من العدالة االجتماعية للجميع
ويف غياب مساعدة وسيط ماهر، عادة ما ترى األطراف أن التفاوض عمليـة مـساومة                 - ٢٤
ــلت ــى ا نق ــرتاع عل ــة ال    ال ــساحة العــسكرية إىل طاول ــسلطة مــن ال ــاوضتل وتطــرح األطــراف   .ف

فــاوض مبــا مل تــتمكن مــن الفــوز بــه علــى أرض تســعيا للفــوز علــى طاولــة ال) حلوهلــا(مواقفهــا 
إلجبـار  أسـاليب اإلكـراه   املعركة، وتفند حجة الطرف اآلخر، وكثريا ما تستخدم جمموعة مـن     

 ، واإلنـــذارات ، والتهديـــدات ،ل االهتامـــاتمبـــا فيهـــا تبـــاد  ، اآلخـــر علـــى تقـــدمي تنـــازالت   
ممـا جيعـل اجلانـب      ،  عـادة مـا تـأيت بنتـائج عكـسية         األسـاليب   ومع ذلك فإن هـذه       .واالنسحاب

  .اآلخر يرد باملثل ويدفع العملية برمتها إىل طريق مسدود

__________ 
أنشأت عملية السالم يف غواتيماال مجعية اجملتمع املدين اليت تتألف من جمموعة واسعة من فئات اجملتمع املـدين          )٩(  

ويف حني أن اجلمعية مل تشارك بـشكل مباشـر يف جهـود الوسـاطة بـني احلكومـة والعـصابات،                 .يف غواتيماال 
 معلومـات أساسـية للمناقـشة مـن جانـب األطـراف، وكـان لـديها احلـق يف اسـتعراض مجيـع                   تقدم نصوص  مل

، ممـا مـارس قـدرا كـبريا مـن الـضغط،       ابشأهن يف احملادثات الثنائية وإبداء الرأي إليهااالتفاقات اليت مت التوصل     
حلـاالت الـيت يتعـذر    ويف ا. وإن كان غري ملزما، على األطراف لتأخذ يف االعتبار جمموعة أوسـع مـن املـصاحل           

  .فيها إشراك مجيع األطراف يف العملية، ميكن استكشاف خيارات أخرى
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ــة حلــل         - ٢٥ ــل هــذه اخلــصومة إىل عملي ــه الوســيط يف حتوي ــذي يواجه ــل التحــدي ال ويتمث
شـواغله  /ممارستنا املعتادة، يصبح الوسيط حمـاورا مـع كـل طـرف لفهـم مـصاحله               ويف  . املشاكل

 ميكـن أن  مبتكـرة األساسية وملساعدته على االبتعاد عن املواقف املتصلبة الستكشاف خيـارات    
درس املعـايري   طرح األفكار اجلديدة تدرجييا، وتُ    وُت .تليب مصاحله وكذلك مصاحل اجلانب اآلخر     

مـن  ر  ثـ اخليـارات الواعـدة أك    دخل الوسـيط حتـسينات علـى        ويـ  .الدوليـة واملمارسات والنماذج   
األطراف وجتميعها معـا حـىت يـتم التوصـل التفـاق      تعليقات من ن طريق احلصول على    غريها ع 

ويساعد بنـاء الثقـة تـدرجييا ومـا يتلـو ذلـك              .مقبول للجانبني بشأن كل قضية أو مجيع القضايا       
، علـى دفـع     “األصـدقاء ”ات املتعاقبة، وكذلك تشجيع     من حتسن يف املناخ الناشئ عن النجاح      

وحيبـذ  . تـؤثر أيـضا يف النتيجـة    هبـا الوسـاطة    نظمالكيفيـة الـيت تـ     و .لقبـول إىل ا األطراف املترددة   
غري املباشـرة علـى عقـد جلـسات مـشتركة مـع مجيـع              / املتحدة احملادثات املكوكية   األمموسطاء  

ــى قــ    ــشتركة تنطــوي عل ــسات امل ــة  األطــراف، ألن اجلل ــل  --در أكــرب مــن املواجه  حيــث متي
ــتعادةاألطـــراف حنـــو  ــا، والـــدخول يف تراشـــق   اسـ ــا املعروفـــة وتربيرهـ  املاضـــي وبيـــان مواقفهـ

مـساعدة األطـراف علـى االبتعـاد عـن املواقـف            عـادة    أن الوسـطاء يريـدون       حيـث و .الهتاماتل
 تكــون أكثــر احملادثــات غــري املباشــرة عــادة مــا فــإن املتــصلبة الستكــشاف خيــارات ابتكاريــة،  

ــة  ــة   إىل حــني أن (إنتاجي ــى مــن الثق ــد استكــشاف وحبــث كــافيني    ).يتحقــق مــستوى أعل وبع
للمصاحل واخليارات، كـثريا مـا يقـدم الوسـطاء نـصا تفاوضـيا واحـدا لكـال اجلـانبني، ويطلبـون                      

وبعـد مزيـد مـن املناقـشة لتبديـد املخـاوف، يـنقح الوسـيط                 .منهما اقتراح إدخال تغيريات عليه    
التفاق، ويطرحه مرة أخرى للتعليق عليه، علـى حنـو متكـرر، حـىت يتطـور الـنص إىل                   مشروع ا 

تـشعر األطـراف     ويلـزم متـسع مـن الوقـت، مـع ذلـك، لـضمان أن               .األطرافشيء يقبله مجيع    
وعلى الرغم من إمكانية التوصل إىل اتفاقات منفصلة بـشأن خمتلـف             .بامتالك العملية ونتائجها  

ال شـيء متفـق عليـه       ” املتحـدة يطبقـون قاعـدة        األممعظم وسطاء   بنود جدول األعمال، فإن م    
  . لضمان استمرار مقايضة القضايا ذات األولوية“قبل االتفاق على كل شيء

ــتم وســاطة     - ٢٦ ــمويف بعــض احلــاالت، ت ــى شــكل     األم ــة عل ــر رمسي ــة أكث  املتحــدة بطريق
علـــى هـــامش احملادثـــات غـــري املباشـــرة   جلـــسات عامـــة، ولكـــن حـــىت يف هـــذا اإلطـــار تقـــع  

عاملـة  أو  كما استخدمت بعض جهـود الوسـاطة أفرقـة تقنيـة            . االجتماعات لدفع العملية قدما   
  .)١٠( حول الطاولةمشتركة لوضع مقترحات أكثر ابتكارا وتفصيال لينظر فيها اجلالسون

  
__________ 

 فريقــا عــامال، تــضم ١٢يف قــربص قبــل االســتفتاء، حيــث عمــل عقــدت ذا مــا جــرى يف املفاوضــات الــيت هــ  )١٠(  
ورة بنـاءة علـى   ، بـص األتراك من احملامني وغريهم من اخلرباء القبارصة اليونانيني والقبارصة    ٣٠٠إىل  يصل   ما

  .مدار الساعة إلصدار أكرب معاهدة سالم وضعت حىت اآلن
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 النفوذ حبكمة/استخدام التأثري  - واو  
ــاســتخدام النفــوذ يف أعمــال الوســاطة  أن يكــون ميكــن   - ٢٧ ممارســته ، ولكــن جيــب  دا مفي

ومفتاح فعالية استخدام النفوذ هو تفهم مصاحل األطراف وتقدمي حوافز تفي بتطلعاهتـا             . بفعالية
ــة ســرب مــشتركة للحــوافز يزيــد مــن فــرص       .وشــواغلها فإدخــال األطــراف كــشركاء يف عملي

و النجاح ويـؤدي إىل تعزيـز حـس التملـك ويزيـد مـن احتمـال حتمـل األطـراف ملـسؤولياهتا حنـ                       
والفكرة األساسية هي أنه كلما زاد فهم املـرء لـدوافع األطـراف،     .إحداث التغريات الضرورية

الـسيئ التـصور    وتـشري األدلـة إىل أن االسـتخدام          .زادت احتماالت متكنه من التأثري يف العملية      
سـيما   الساذج لنفـوذ ُيــفرض مـن اخلـارج غالبـاً مـا ينـتج عنـه مقاومـة ونتـائج عكـسية، وال                أو  
 قيمـاً هامـة مثـل حـسها باهلويـة           دما تـؤمن األطـراف بـأن خـضوعها لتلـك الـضغوط يقـوض              عن
  .الشرف أو التزامها بغاية ما، أو أهنا تؤدي إىل فقدان مصداقيتها أمام املناصرين أو

العالقـة  يف  فإن النفوذ األكثر فعالية غالباً مـا يتمثـل      ،وفيما خيص وساطة األمم املتحدة      - ٢٨
يط بـاألطراف وقدرتـه علـى اإلقنـاع املعنـوي وتقـدمي احلـوافز غـري املاديـة مثـل                     اليت تـربط الوسـ    

يف واشتراك منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات املاحنـة             .املشروعيةاملساعدة أو إضفاء     وأالتقدير  
أنه مصدر نفوذ قوي جيعل األطراف تدرك مزايا العمـل حنـو        أيضا   أثبتاملراحل األوىل للعملية    

التربعـات عقـب توقيـع اتفاقـات الـسالم      إعـالن  وتنظيم مـؤمترات   .فاق فيما بينهااتالتوصل إىل 
  .قدم أيضاً حوافز ملموسة

، فـإن  املثبطـات وعلى الرغم من امتناع وسـطاء األمـم املتحـدة أنفـسهم عـن اسـتخدام             - ٢٩
، مـثال مـن خـالل       تلجـأ إليهـا أحيانـاً     ، مـن قبيـل جملـس األمـن،           األخـرى  فاعلـة بعض اجلهات ال  

مبا يف ذلك اجلزاءات السلعية، وحظر السفر، وجتميـد األصـول،           حمددة اهلدف،    جزاءات   فرض
ــد األســلحة  ــدم ويف تلــك احلــاالت،  . وحظــر توري ــساعدة لألطــراف يف دراســة   ق الوســطاء امل

ــب        ــك العواق ــل تل ــادي حتم ــة تف ــر يف كيفي ــا والنظ ــارات املتاحــة أمامه ــا خــضعت   .اخلي وبينم
 بقدر كبري مـن   بقت على نطاق واسع، مل حتظ احلوافز اإلجيابية         ـُ لدراسة مستفيضة وط   املثبطات

 .صقلها مزيد من العمل ل، ومن مث يلزمهتمامالا
  

 املفسدينالتعامل مع إدارة   - زاي  
أثبتت التجربة أن أحد أكرب املخاطر اليت تعترض الوساطة مصدره األطراف اليت تـرى                - ٣٠

ايــا الــيت الــسلطة الــيت بيــديها أو املزيل املثــال  ومنــها علــى ســب-أن الــسالم قــد يهــدد مــصاحلها 
 ذلـك  احتمـال  يـزداد و .وسـاطة  فتلجأ إىل العنف لتقـويض عمليـة ال   - جتنيها من اقتصاد احلرب   

بصورة خاصة عندما حتقق احملادثات تقدماً أو عندما تقترب األطـراف مـن إبـرام اتفـاق، إذ أن                   
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أكثــر بــروزاً وتفــضي إىل تــشكيل  االنقــسامات داخــل حركــات التمــرد أو احلكومــات تــصبح  
 .عمليةال منشقة متشددة تناهض فصائل

قد تعلمت األمم املتحدة أمهية حتديد ما إذا كانت مشكلة املفـسد تكمـن يف القيـادة                  و  - ٣١
في احلـاالت الـيت حتـدث فيهـا اختالفـات حـادة فيمـا بـني عناصـر               ف. أم على مستوى املناصرين   

ما، قد يوقع قائد اجلماعة على اتفـاق ولكنـه حيجـم عـن          معتدلة وعناصر متشددة داخل مجاعة      
ويــتعني علــى الوســيط  .تنفيــذه خوفــاً مــن ردود فعــل عنيفــة مــن العناصــر املتــشددة يف مجاعتــه 

  .واجملتمع الدويل إجراء تقييم دقيق لدوافع املفسدين للرد عليهم بصورة مناسبة

يف و .يات للتعامـل معهـم    وجرى حتديد عدة أنـواع مـن املفـسدين ووضـعت اسـتراتيج              - ٣٢
 بتقـدمي   مـثال  ،عمليـة البعض احلاالت، استطاع الوسطاء معاجلة شواغلهم وإعـادة إشـراكهم يف            

ــ”ويف حـــاالت أخـــرى، اســـتخدمت  .ضـــمانات تبـــدد خمـــاوفهم األمنيـــة  تراتيجية القطـــار اسـ
ماً سـواء التحـق الطـرف فيهـا        يؤكـد الوسـيط أن العمليـة ماضـية قـد          حيث   (“يف طريقه  املاضي

زيـادة  وعندما يتحقق السالم، قد تتغري حتلـيالت الطـرف الـذي عـزل نفـسه مـع        ).يلتحق مل مأ
ن مـدى خطـورة التهديـد بـسحب الـدعم الـدويل            وتبـيَّ  .العمليـة يف  وضوح املزايا من املـشاركة      

االت، أدى احلــ  بعــضويف . العمليــةاالعتــراض علــىلعمليــة مــا، إذ إنــه ميــنح املفــسدين ســلطة  
بيـد أن    .الفعلي إىل قبول املفسدين باجللوس إىل طاولة املفاوضات       كراه  ديد باإل الته اإلكراه أو 

يلــزم، لتكــون فعالــة، أن تكــون هلــا مــصداقية ومدعومــة باســتجابات مالئمــة  اإلجــراءات هــذه 
كـثريا  مل تكن على الدوام بالفعالية املتوقعـة، إذ أن األطـراف            ولكن املثبطات   . وحسنة التوقيت 

  . قيمة أكرب من قيمة اخلسائر اليت ستتكبدهاكراها لعملية اإلما ترى يف مقاومته

مـا يتمتعـون بـه مـن سـلطة ومركـز لكـوهنم قـادة         دوافع املفـسدين يف   ما تكمن   كثرياو  - ٣٣
يف فاألرباح الـيت جينيهـا املتعـاملون         .املزايا اليت جيلبها اقتصاد احلرب    يف وقت احلرب، وكذلك     

جـرون وقـادة احلكومـات أو العـصابات         رات واملهربـون واملتّ   السوق السوداء وكبار جتار املخـد     
ــارير  . ال ميكــن االســتهانة هبــا  ــد أشــارت تق ألمــم املتحــدة إىل أن حــافز املفــسدين   ســابقة لوق

كــون لــديهم مــصادر دخــل مــستقلة لــدفع   ت عمليــات الــسالم يبلــغ مــداه عنــدما   للتــهرب مــن
 ميكـن إيقـاف الـدخل املتـأيت مـن           وعنـدما ال   .مرتبات جنودهم وشـراء أسـلحة وإثـراء أنفـسهم         

ومـع أن احلـروب     . )١١(مة، فإن احتمال السالم يكـون أضـعف       ـّتصدير املخدرات أو السلع القي    
عليهـا  أو االحتفاظ بالـسيطرة  على زمام األمور يف الدولة األهلية غالباً ما تبدأ هبدف االستيالء   

ب تتـصدر احلـوافز االقتـصادية       ، إال أن العديد منها يتحول بـسرعة إىل حـرو          هاأو االنفصال عن  
 من النظام السابق بـل يف نـشوء نظـام           اهنيارويف حاالت كهذه، ال تتمثل املشكلة يف         .أولوياهتا

__________ 
  .)S/2000/809انظر  (٢٠٠٠أغسطس / آب٢١املؤرخ  للسالمتقرير الفريق املعين بعمليات األمم املتحدة   )١١(  
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وهذا ما يؤكد أمهية التدخل املبكر من خالل بـذل جهـود            . جديد من السلطة واملزايا واحلماية    
 يتـسع نطاقهـا ليبلـغ عـامل          قبـل أن   الرتاعـات /متمرسة وحسنة التصميم والتمويل حلل اخلالفـات      

  . الَعِكرلجرمية العابرة للحدود الوطنيةل

، يـة حاسـم يف الـسيطرة علـى املفـسدين       والدور الذي تضطلع به اجلهات الفاعلـة الدول         - ٣٤
اســتخدم مــؤخرا أســلوب فــرض جــزاءات حمــددة اهلــدف اســتخداما     احلــاالت عــدد مــن  ويف 

ما كان هناك عمل دويل متـسق لـدعم عمليـة           وبوجه عام، حيث  . )١٢(حكيما فكان له تأثري جيد    
الوضع؛ وحيثما غـاب هـذا االتـساق        السالم والتعامل مع سلوك املفسدين، متت السيطرة على         

 يفقـد أدى فـشل اتفـاق    .جنح املفسدون يف إخـراج عمليـة الـسالم عـن مـسارها بتكلفـة باهظـة       
وجيـب  . )١٣( تقريبـاً  روشا وبيسيسي، بسبب أعمال املفسدين، إىل مقتل ثالثة ماليـني شـخص           آ

   .عن دعم املفسدين باألسلحة واألموال واملالذ اآلمنأيضا ثين اجلهات الفاعلة اخلارجية 
  

 حتقيق السالم والعدالة معاً  - حاء  
ــؤدي الرتاعــات إىل    - ٣٥ ــدما ت ــانون    حــدوثعن ــسان والق ــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلن  انت

ومـن الناحيـة العمليـة، يـشكل         . ال يتجـزأ   ا واحـد  ااإلنساين الدويل، يصبح السالم والعدالة هدف     
السعي لتحقيـق كليهمـا يف بعـض األحيـان حتـدياً بالنـسبة للوسـطاء واألطـراف واجملتمـع املـدين               

إذ جيـــب مراعـــاة الـــسياق الثقـــايف ومـــدى اســـتقرار بيئـــة مـــا بعـــد الـــرتاع     .واجملتمـــع الـــدويل
 مـن أن مـسائل العدالـة االنتقاليـة          وللتأكـد  .املمارسات القياسية األوسع لألمم املتحدة    /واملعايري

مشمولة يف االتفاق بصورة وافيـة، يـتعني علـى الوسـطاء االعتمـاد علـى اخلـربات الـيت تكونـت                      
كمـا أن إجـراء مـشاورات     .داخل منظومة األمـم املتحـدة وخـربات اخلـرباء اخلـارجيني املعنـيني      

ــة واســعة النطــاق مــع مجاعــات اجملتمــع املــدين      ــضحايا (وطني ــيهم ال ــضاً  ) مبــن ف ــر حاســم أي أم
  .فاوضةتسيما عندما ال تكون وجهات نظر تلك اجلماعات ممثلة لدى األطراف امل وال

اع رت سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات الـ        عنل سلفي يف تقرير له      ـوقد فصّ   - ٣٦
علقـة مبـسائل    تاع بعض احلـدود املعياريـة اهلامـة لوسـطاء األمـم املتحـدة امل              رتوجمتمعات ما بعد ال   
ال ميكـن أبـدا التفاقـات الـسالم الـيت تقرهـا األمـم املتحـدة أن َتعـد بإصـدار                      العدالة، فذكر أنـه     

أحكام بالعفو العام يف حالة جرائم اإلبادة اجلماعية، أو جرائم احلرب أو اجلرائم املرتكبـة ضـد                 

__________ 
  .مثال، يف أنغوال ومجهورية الكونغو، ودارفور، وسرياليون، والصومال، وكوت ديفوار، وليربيا  )١٢(  
صـوب حتقيـق   : يف جـو مـن احلريـة أفـسح        ” املعنـون    ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢١انظر تقرير األمني العام املـؤرخ         )١٣(  

  .٨٦، الفقرة )A/59/2005(، التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع
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اف لــربط  وعنــدما تــسعى األطــر    .)١٤(اإلنــسانية، أو االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان    
 الــسالم مبطالــب بــالعفو العــام، يتوجــب علــى وســطاء األمــم املتحــدة    يــاتمــشاركتها يف عمل

ــة اخلاصــة بتلــك احلــاالت، والتــشاور مــع       ــزام هبــذه املعــايري، واالمتثــال للمبــادئ التوجيهي االلت
  .الشركاء املعنيني يف املقر

ــة  ليالــسع قــد يــسفرويف احلــاالت الــيت ترتكــب فيهــا جــرائم خطــرية،     - ٣٧ تحقيــق العدال
جة الوسـاطة، فقـد توقـف األطـراف         يف نتي الدولية خالل فترة الوساطة عن توترات كبرية تؤثر         

ثقافـة  يفـضي إىل  ومع ذلـك، فـإن جتاهـل إقامـة العـدل       .إعاقة العملية  تعاوهنا وتنشط يفاملتهمة
اجلنائيـة الدوليـة،   ومـع إنـشاء احملكمـة     .ض بدورها الـسالم الـدائم  قوِّاإلفالت من العقاب اليت تُ 

 تدرك أنـه إذا      ينبغي أن  اليت،  زامات القانونية الدولية لألطراف   يتعني على الوسطاء توضيح االلت    
، باعتبارها هيئـة قـضائية      حملكمة ا ، فإن  يف حالة بعينها   ما ثبت اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية     

الــواردة يف نظـام رومــا  مـستقلة، ستـشرع يف البــت يف تلـك احلالـة وفقــا لألحكـام ذات الـصلة       
  .األساسي، وستأخذ إجراءات العدالة جمراها

  
  إبرام اتفاقات سالم يسهل تنفيذها  - طاء  

برهنت التجربة على ضرورة أن تفي اتفاقات الـسالم مبعـايري حمـددة حـىت تـصمد أمـام            - ٣٨
يـذي، جيـب   نتظر من األمم املتحدة أن تـضطلع بـدور تنف  ـوقد تعلمنا أنه عندما ُي .ضغط التنفيذ

أن تكون هي اليت تتوسط يف إبـرام االتفـاق أو أن تـشارك، علـى أقـل تقـدير، يف تـأطريه بقـدر                         
  .كاف حبيث تكفل قابليته للتنفيذ

واالتفاقــات الــيت حتــل مجيــع املــسائل واملظــامل الرئيــسية الــيت كانــت املــسبب األول يف     - ٣٩
 - سات تعاجلهـا مـع مـرور الوقـت      سواء مبعاجلة جذورها مباشـرة أو بإنـشاء مؤسـ          -التوترات  

 وعمومــا، تكــون االتفاقــات األكثــر اكتمــاال هــي األيــسر .هــي االتفاقــات الــيت غالبــاً مــا تــدوم
تنفيذا بالنظر إىل أن عددا أكرب من القـضايا املتنـازع عليهـا يكـون قـد حـسم، ممـا يتـرك قـضايا                         

 الـسلطة يتناسـب     لتقاسـم  ومن املهم جـداً وضـع منـوذج        .أقل جيب التفاوض عليها أثناء التنفيذ     
م صمَّوأفــضل الــنظم االنتخابيــة بعــد انتــهاء الــرتاع هــي الــيت ُتــ . الفريــدة للحالــةاخلــصائصمــع 

اجملتمــع، مــن بطريقــة تتــيح متثــيالً واســعاً وشــامالً وتتفــادى ســيطرة فــرادى األحــزاب أو فئــات  
  .يبقى لدى اخلاسرين فيها احلافز للجوء إىل السالح من جديد فال

__________ 
 عــن ســيادة القــانون والعدالــة االنتقاليــة يف جمتمعــات  ٢٠٠٤أغــسطس / آب٢٣تقريــر األمــني العــام املــؤرخ   )١٤(  

  .١٠، الفقرة )S/2004/616(وجمتمعات ما بعد الصراع، الصراع 
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وقـد أعـدت وحـدة دعـم الوسـاطة          . ينبغي لالتفاقات أيضاً أن متتثل للمعـايري الدوليـة        و  - ٤٠
 استناداً إىل مـا تعمـل بـه األمـم املتحـدة حاليـاً مـن          )١٥(سلسلة من املذكرات التوجيهية التنفيذية    

سياسات عامة ومبادئ توجيهية ومعايري ملساعدة الوسطاء وأفرقتهم على إمعان النظر يف أكثـر              
 .اإلجرائية واملواضيعية أمهيةاملسائل 

 . القابلة للتطبيـق قبـوالً مـن أغلبيـة العناصـر املعنيـة      ومن الالزم أيضا أن تلقى االتفاقات     - ٤١
إىل احلفـاظ علـى الـسرية بـشأن الديناميكيـة           عـادة   وعلى الرغم من سـعي الوسـطاء واألطـراف          

 اسـتمرار ة اتـصاالت مـع      الداخلية لعمليـة الوسـاطة، فإنـه مـن املهـم مـع ذلـك وضـع اسـتراتيجي                  
وقـع  يوحاملـا   . قائمـة توقعـات مناسـبة وحتـضري اجلمهـور لنتـائج العمليـة         إعـداد احملادثات هبدف   

، جيب إجراء محلة إعالمية أكثر قوة إلطالع اجلمهـور علـى الفرصـة الـساحنة إلحـداث        االتفاق
 .اإلعماراء وإشراكه بفعالية يف إعادة تغيري بنَّ

ت مبـادئ توجيهيــة واضــحة  تلــك الـيت ضــمَّ أيــضا الم فعاليــة هـي  وأكثـر اتفاقــات الـس    - ٤٢
  .واقعيةويات التنفيذ وجداول زمنية بشأن أول

منـع  ووجود آلية قويـة لتـسوية الرتاعـات، كجـزء مـن اهليكـل املعتمـد لرصـد التنفيـذ و                      - ٤٣
وجيــب إيــالء اهتمــام دقيــق    . )١٦(حتقيــق النتــائج يف  األزمــات أو حلــها، أمــر حاســم    نــشوب
ولـضمان  . اجلهـات الفاعلـة احملليـة والدوليـة       أنـسب   ات هذا اهليكـل، مبـا يف ذلـك اختيـار            ملكون

 قدرات املشاركني يف جمال القيادة التـشاركية وبنـاء          تنميةفعالية هذه اهلياكل، غالباً ما يتوجب       
 وســريد تنــاول بعــض هــذه القــضايا يف تقريــري املقبــل عــن بنــاء   .توافــق آراء والتفــاوض البنــاء

    .السالم
 الوساطة أثناء عملية التنفيذ  - ياء  

الوسـاطة الرمسيـة     أو   فاملساعي احلميـدة   .توقيع االتفاق جرد  ال تنتهي عملية الوساطة مب      - ٤٤
عـادة األمـن    ، مـن قبيـل إ     قالتفـا اجوانـب   مختلـف    ف .وغري الرمسية الزمـة طـوال عمليـة التنفيـذ         

ج؛ وعـودة الالجـئني واملـشردين    واخلدمات األساسية؛ ونزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـا       
داخلياً؛ وتعزيز حقـوق اإلنـسان؛ وإصـالح القطـاع األمـين؛ ومحايـة الطفـل؛ واعتمـاد دسـتور؛             

؛ وإعــادة احليــاة للعدالــة االنتقاليــة انتخابــات؛ وإعــادة بنــاء املؤســسات؛ وإنــشاء آليــات إجــراءو
صـيلها وحتديـد تسلـسلها      جتري معاجلتها يف أوقات خمتلفـة ويلـزم التفـاوض علـى تفا             ،لالقتصاد

__________ 
  .www.un.org/peacemaker: متاح من  )١٥(  
أنشئت جلنة املصاحلة الوطنية مبوجب اتفاق السالم على أساس التكافؤ بـني احلكومـة          مثال،  يف طاجيكستان،     )١٦(  

وسـاعد  . ني يف عـدد املمـثلني، وأنـشئت عـدة جلـان فرعيـة ملعاجلـة خمتلـف املـسائل                   واملعارضة، بتساوي الطرف  
فريق اتصال مشكل مـن الـدول الـضامنة واملنظمـات، برئاسـة ممثـل األمـني العـام، األطـراف واللجنـة، وكـان             

  .الدعم الذي قدمه حامساً أثناء عدة أزمات
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غلها ال يقـالن أمهيـة يف       وام مصاحل األطراف واستخدام سبل مبتكـرة يف تنـاول شـ           وتفهُّ .بعناية
 عــن طريــق آليــة تــسوية  القــضاياوميكــن معاجلــة بعــض هــذه   .هــذا الــسياق عــن أي أمــر آخــر 

وار بـني    األخرى توسيع احلـ    لقضايايف حني تستدعي معاجلة بعض ا     الرتاعات اليت يتم إنشاؤها،     
 مل تكــن إنويــتعني علــى كيانــات األمــم املتحــدة امليدانيــة،   .خمتلــف اجملموعــات داخــل اجملتمــع

جمهزة للتعامل مع هذه املسائل، النظر يف االستعانة خبرباء وساطة وحـوار متخصـصني ملـساعدة                
  . البعثة والفريق القطري على تعزيز احلوار واملصاحلة الوطنيني

إىل  رؤســاء البعثــات كــثريا مــا يــضطر ، عمليــة التنفيــذ كــبري يف  حــدوث اهنيــاروعنــد  - ٤٥
وميكن يف بعض احلـاالت االسـتعانة بوسـيط     .تكريس قدر أكرب من الوقت والطاقة حلل األزمة

 مـع عمـل رئـيس البعثـة      هـذا الوسـيط  خارجي، ولكن فعاليته تتوقف علـى مـدى تكامـل عمـل      
  .ع الرؤية االستراتيجية العامة للبعثة وللبلدلضمان اتساق جهوده ممبدئيا  معه الوثيق هوتنسيق

  
  دعم جهود الوساطة  -كاف   

ميكــن التغلّــب علــى العديــد مــن التحــّديات الــيت نوقــشت أعــاله عــن طريــق التحــضري     - ٤٦
ويف سبيل ذلك، قامت وحدة دعـم الوسـاطة بتكـوين قـدرهتا          . جلهود الوساطة بصورة منهجية   

، وذلـك لكـي تقـّدم        جتهيـز اإلجـراءات    -وأسس تـصميم    الداخلية استنادا إىل أسس مواضيعية      
ــود الوســاطة   ــذي جله ــدعم التنفي ــيم     . ال ــات للتقي ــيين، ببعث ــشكل روت ــا، ب ــوم الوحــدة حالي وتق

ــا       ــدعم هل ــدمي ال ــات وســاطة وتق ــشاء عملي ــرض إن ــام . والتخطــيط بغ ، أضــافت ٢٠٠٨ويف ع
ــاطي ملــساعدة الوســطاء واألطــراف بإمــدادهم ب    األفكــار والنمــاذج  الوحــدة فريــق خــرباء احتي

واملقترحات والنهج املبتكـرة للتـصدي للمـسائل الدسـتورية واملتـصلة بتقاسـم الـسلطة وتقاسـم                  
ولدى الوحدة القدرة علـى نـشر هـذا الفريـق يف            . الثروات والعدالة االنتقالية واملصاحلة واألمن    

نـت الوحـدة    ، كا ٢٠٠٨ويسرين اإلفادة بأنه حبلول أواخـر عـام         . غضون أيام من تلقّي الطلب    
 عمليــة ســالم جاريــة أو جديــدة، وكانــت بــصدد البــدء يف مــساعدة اجلماعــة  ١٨قــد دعمــت 

اإلمنائية للجنوب األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واالحتاد األفريقـي واالحتـاد      
 ومـع تنـامي رصـيدنا املعـريف، سـتترجم الوحـدة           . األورويب على تعزيز قدراهتا يف جمال الوساطة      

  هــذه املعلومــات إىل توجيهــات تنفيذيــة وســتتيح االطّــالع علــى هــذه التوجيهــات علــى موقــع   
UN Peacemaker١٧( التابع هلا على اإلنترنت(.  

قامـت مـؤخرا بإنـشاء      فإهنـا   وبفضل الدعم الذي تلقّتـه الوحـدة عـن طريـق التربعـات،                - ٤٧
رونــة متواضــعة مــن حيــث  هــذه الــصناديق العاليــة املو. صــناديق لتمويــل بــدء أنــشطة الوســاطة 

__________ 
  )١٧(  www.un.org/peacemaker.  
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ــرا قــد أثبتــت نفعهــا بالفعــل   ولكــناحلجــم،  فقــد أتاحــت إلدارة  .  التربعــات الــيت وردت مبكّ
واضــيع  الوســاطة واملعمليــاتيف الــشؤون الــسياسية أن توفــد مــوظفي شــؤون سياســية وخــرباء 

ر مـن  لمحادثات وتيسريها، كما أهنا وفرت التمويل الالزم ملا يقتـضيه األمـ        لتخطيط  الليقوموا ب 
  .وسيتعني استكمال هذه األموال باملزيد يف املستقبل القريب. لوجستيات

  
   اإلقليمية يف جمال الوساطةاتتعزيز القدر  -الم   

ــاط، أصــبحنا مــدركني       - ٤٨ ــاد وضــوح أوجــه االرتب ـــزاعات يف  ألمــع ازدي ــاول الن ــة تن مهي
 يف العمـل مـع شـركائنا        وبناء على ذلـك، بـذلنا جهـدا أكـرب         . سياقيها اإلقليمي ودون اإلقليمي   

 نـهج الزاعات املتـشابكة، كـان      ـولـدى تـصّدينا هلـذه النـ       . اإلقليميني ودون اإلقليميني عن كثب    
 يف الغالب هو التصدي لكل نزاع على حدة، حبيث يتولّد عن إهناء نزاع ما زخـم                الذي اتبعناه 

هنجـا دون إقليمـي أجـرأ،       غري أننا جّربنا يف اآلونـة األخـرية         . يسهم يف تسوية النـزاع الذي يليه     
مــن  فعلنــاحيــث تــصّدينا ملــشاكل املنطقــة دون اإلقليميــة علــى حنــو أعــّم وأكثــر تنــسيقا، مثلمــا 

وقـد تـستفيد منـاطق دون إقليميـة أخـرى         . نطقة البحريات الكـربى   املعين مب  املؤمتر الدويل    خالل
  . ذا النهج األمشلهل اتباع هنج مماثلمن أو مناطق أخرى بأسرها 

يف حماولتنا القيام بعمل مشترك مع املنظمات اإلقليمية، جرى تطبيق عـدة أنـواع مـن                و  - ٤٩
تــوىل ت الــدور القيــادي، و واحــدةوأول هــذه النمــاذج هــو الــذي تتــوىل فيــه منظمــة  . الــشراكة
ويف . أو الـتقين /يقـدمون الـدعم الـسياسي و     أدوارا ثانويـة كمـراقبني أو أصـدقاء         أخرى جهات

األمم املتحدة ومنظمة إقليمية أو دون إقليمية بوساطة مشتركة، ولكـن           النموذج الثاين تضطلع    
 ميــزة تــوفري الــدعم بنوعيــه النمــوذجوبينمــا يــوفّر هــذا . يكلّــف وســيط واحــد بتمثيــل اجلهــتني

ج الـسياسية   ُهالدويل واإلقليمي، فإنـه يـستلزم التنـسيق الوثيـق بـني املقـّرين لتفـادي تـضارب الـنُ                   
عــّين كــل مــن األمــم املتحــدة  ُت منــوذج آخــر للوســاطة املــشتركة حيــث  وطُّبــق. البريوقراطيــة أو

ويـشترك هـذا النمـوذج مـع منـوذج          .  ويعمل الوسيطان معا   اواملنظمة اإلقليمية وسيطا خاصا هب    
، ولكن جناحه يكون مرهونا بقـدرة       املساوئ/يف ذات املزايا  املعني من اجلهتني    الوسيط املشترك   

 مكتـب األمـم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا            ُيعـد و. معـا بفعاليـة   الوسيطني املـشاركني علـى العمـل        
فمنـذ إنـشاء املكتـب      . التعاون املمتاز القائم بني األمم املتحدة ومنظمـة دون إقليميـة          مثاال على   

 وموظفوه يعملون مع اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا بـشكل يـومي،                 ٢٠٠٢يف عام   
، اتلفــة، بــأدوار خمتلفــة ولكــن يكّمــل بعــضها بعــضويــضطلع موظفــو اجلهــتني، يف املواقــف املخ

  . أسفر عن جناح عّدة جهود وساطة ّمما
كيفية اتفاق األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة          على   منتظم   إضفاء طابع ومل يتم بعد      - ٥٠

وكمـا أوردت يف تقريـري عـن العالقـة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات                . على ترتيبات الشراكة  
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ــة يف ــدوليني   اإلقليمي ــن ال ــسالم واألم ــابع     ،)١٨( جمــال صــون ال ــسم بط ــشة تت ــي إجــراء مناق ينبغ
 حـول سـبل وضـع إطـار أوضـح الختـاذ القـرارات والتنـسيق علـى حنـو                     أوسع نطاقـا  استراتيجي  

  . فّعال، مبا يف ذلك وضع مدونة سلوك مشتركة
ن دو/وقــد جــرى اســتعراض مــسألة احلاجــة إىل تعزيــز قــدرات املنظمــات اإلقليميــة          - ٥١

اإلقليمية باستفاضة يف اثنني من تقـاريري األخـرية ويف الربنـامج العـشري لبنـاء قـدرات االحتـاد                  
تـستغرق سـنتني    ولدى األمم املتحدة خطة للعمل املـشترك مـع االحتـاد األفريقـي              . )١٩(األفريقي

  .  يف جمال الوساطة، وإّني أدعو مجيع الشركاء للعمل ضمن هذا اإلطارههبدف بناء قدرات
  

   وتسويتها النـزاعات نشوب منعاحمللية يف جمايل/تعزيز القدرات الوطنية  -يم م  
 التـوترات   حـل للدول من وعود مبساعدهتا علـى       اآلليات الوطنية واحمللية    رغم ما حتمله      - ٥٢

 اآلليـات للنظـر يف الـشكاوى         تلـك   دون اللجوء إىل العنف، فإن إقامة      ات اجملموع بنياليت تنشأ   
 عن طريق الوساطة والتيسري واحلوار مل حتظ سـوى باهتمـام ضـئيل إىل               اتر التوت وختفيف حدة 

وقد بدأ تصحيح هذا الوضع باجلهود اليت بـذهلا مـؤخرا كـل مـن               . درجة تبعث على االندهاش   
الفريق اإلطاري املشترك بني الوكـاالت املعـين مبنـع نـشوب النــزاعات والربنـامج املـشترك بـني                    

ــم املتحــدة اإلمنــا    ــامج األم ــائي (ئي برن ــامج اإلمن ــق ببنــاء    ) الربن ــسياسية املتعل وإدارة الــشؤون ال
ــسالم        ــشؤون ال ــشارين ل ــدبا مست ــشوب الرتاعــات، فقــد انت ــع ن ــة يف جمــال من القــدرات الوطني

ومـع  . والتنمية يف مكاتب الربنامج اإلمنائي ليعملوا على بناء القدرات واآلليات الوطنية واحمللية           
ســاطة ويــشمل أشــكاال أخــرى لعمليــات الــسالم، فــإن أحــد أن هــذا العمــل يتجــاوز نطــاق الو

الُنُهج الواعدة يتمثّل يف إنـشاء هيكـل وطـين لتـسوية الرتاعـات يف صـورة جمـالس للـسالم تنـشأ                       
 الوسـاطة ومنـع تـصاعد       ةسـ ملمار الـصعيد الـوطين وصـعيدي املنـاطق واملقاطعـات             كل من  على

ريقي وّجه نـداء إىل دولـه األعـضاء كافـة لكـي             ومع أن االحتاد األف   . النـزاعات احمللية وانتشارها  
، بإنشاء مؤسسات أو آليـات وطنيـة ملنـع نـشوب النــزاعات وإدارهتـا            ٢٠٠٤تقوم، حبلول عام    

__________ 
  .١٩انظر احلاشية   )١٨(  
 عــن العالقــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة،  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٧تقريــر األمــني العــام املــؤرخ   )١٩(  

؛ وتقرير األمني العـام املـؤرخ   )S/2008/186(وخاصة االحتاد األفريقي، يف جمال صون السالم واألمن الدوليني         
ــات اإلق   ٢٠٠٨أغـــسطس / آب٨ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــاون بـــني األمـ ــن التعـ ــرى   عـ ــات األخـ ــة واملنظمـ ليميـ
)S/2008/531   و Corr.1 (        إطار الربنـامج   : واإلعالن املتعلقة بتعزيز التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي

ــي،    ــاد األفريقـــــ ــدرات االحتـــــ ــاء قـــــ ــاح أيـــــــضا يف )A/61/630(العـــــــشري لبنـــــ ــق؛ وهـــــــو متـــــ   ، املرفـــــ
www.aumission-ny.org/declaration.htm .  وانظــر أيــضا تقريــر الفريــق املــشترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم 

  ).S/2008/813(املتحدة املعين بأساليب دعم عمليات االحتاد األفريقي حلفظ السالم 
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وتسويتها على صعيد اجملتمعات احمللية والصعيد الـوطين، فإنـه مـا زال هنـاك الكـثري مـن العمـل                     
  .)٢٠(يتعني القيام به يف هذا املضمارالذي 
 أمهيـة  علـى  تـوافر القـدرات احملليـة والوطنيـة يف جمـايل الوسـاطة واحلـوار ألمـر           يوينطو  - ٥٣

خاصة يف حاالت مـا بعـد انتـهاء النــزاع يف إطـار االسـتراتيجية اهلادفـة إىل منـع تكـّرر انـدالع                         
ــز مؤســسات ســيادة القــانون ومؤســسات     . العنــف ــة إىل تعزي وميكــن أن تكمَّــل اجلهــود الرامي

ار مواز يف اآلليات احمللية والوطنية املعنية بتسوية املنازعات، مثلمـا جيـري             القطاع األمين باستثم  
  .)٢١( السالمبناءاآلن يف بعض بعثات 

  
  كفالة دعم جملس األمن جلهود الوساطة  -نون   

زاع بدعمـه األمـني    ـمثة دور هام ينبغي جمللس األمن القيام به عرب مجيع مراحل دورة الن              - ٥٤
لكـي  و. ة وبعثات األمم املتحدة يف عملهم مـع األطـراف والـسكان احمللـيني             العام واألمانة العام  

 أكـرب   الـسلطة التقديريـة   الوساطة بالنجاح رمبا يلزمها قدر مـن        املساعي احلميدة و  تكلّل جهود   ت
 فإنـه مـن املهـم إبقـاء جملـس األمـن           ومـع ذلـك    بنـاء الـسالم،    وأتاجه حفظ الـسالم     حيمن الذي   

وإين أقـّدر للمجلـس اسـتعداده إلعطـاء         .  الـسالم هـذه بوجـه عـام        مطّلعا على سري جهود صنع    
 علـى إجيـاد   األطـراف وسطاء األمم املتحدة الوقت ومساحة احلركة الالزمني لكـي يعملـوا مـع           

أن التكليفـات الـيت يـصدرها       بـ  اجمللـس    بـوعي كمـا أرحـب     . تسوية يشعرون بأهنا مثرة جهـدهم     
من إطـار امليثـاق وحـني ال تكـون نتائجهـا            تكون أكثر فعالية عنـدما تـضع جهـود الوسـاطة ضـ            

وقـد أظهـرت   . حمّددة سـلفا، فهـذا قـد ينـتقص مـن احلـافز الـذي يـدفع األطـراف إىل التفـاوض                    
التجربة أن جهود الوساطة تكلّـل بـأكرب قـدر ممكـن مـن النجـاح عنـدما يكـون اجمللـس متحـدا                        

  . وعندما يستجيب يف الوقت املناسب وعندما يقّدم دعما غري منقطع
إليفاد وسيط على توضيح احلالة وقـّوى       األمن  ويف بعض احلاالت، ساعد تأييد جملس         - ٥٥

ويف مثـل هـذه   . دون إقليميـة  أو  مـن منظمـة إقليميـة   ،حـىت وإن كـان الوسـيط   ، موقف الوسيط 
 مـن احملادثـات مـع سـائر اجلهـات الفاعلـة             اجري الوسيط املعّين بعـد ذلـك مزيـد        احلاالت، قد يُ  

  . أدوارهاهلا ح وّضيعلى أرض امليدان ل

__________ 
يت اعتمـدت يف املـؤمتر الـدائم األول         مذكرة التفاهم بشأن األمن واالستقرار والتنميـة والتعـاون يف أفريقيـا، الـ               )٢٠(  

لرؤساء الدول واحلكومـات بـشأن األمـن واالسـتقرار والتنميـة والتعـاون يف أفريقيـا، الـذي ُعقـد يف ديربـان،                        
  .٢٠٠٢يوليه / متوز٩ و ٨جبنوب أفريقيا، يف 

  .  املكتبني املتكاملني يف بوروندي وسرياليون، يفمثال  )٢١(  
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عـن طريـق    يف بعـض األحيـان بـدعم الوسـيط      األمـن ، قام جملـس  األزماتويف حاالت     - ٥٦
. لمجلس واالجتماع وجهـا لوجـه مـع اجلهـات الفاعلـة علـى أرض امليـدان                لفاد بعثات تابعة    يإ

ف وحتقّقت من هذا الدعم أعظم الفوائد عندما ُنـّسق بعنايـة مـع األمانـة العامـة وُوضـع لـه هـد              
.  الوسـطاء  جهـود  البعثـات مفيـدة يف دعـم          تلـك  وكانت التوصيات الـواردة يف تقـارير      . واضح

وقد تساعد هذه البعثات أيضا يف محل اجلهات اإلقليميـة الفاعلـة األخـرى علـى دعـم العمليـة،           
  . مما يغّير الديناميات القائمة

تعامـل مـع العناصـر      لل مؤخرا مبا يف جعبتـه مـن وسـائل إقنـاع              األمن وقد استعان جملس    - ٥٧
بإنــشاء أفرقــة خــرباء إلجــراء حتقيقــات خبــصوص  باعتمــاد جــزاءات حمــددة اهلــدف و ، املفــسدة

 وملساعدة جلان اجلزاءات ذات الـصلة علـى حتديـد األفـراد والكيانـات الـذين       اقتصادات احلرب 
ــد . جيــب اســتهدافهم  ــارير  ذكــرفعن ــة اخلــرباء تلــك    األمســاء يف تق ــدا  أفرق ــزَّز الت ــدما تع بري وعن

مـن قبيـل إعـداد قائمـة باملنتـهكني وتنفيـذ جـزاءات          املفروضة من اجمللس بـاإلجراءات املالئمـة،        
. ، الـداخلي منـها واخلـارجي      املفـسدة  لذلك تأثري كبري على العناصـر        كان. فردية حمددة اهلدف  

على متويل ألنشطتهم وذلك عـن طريـق اجلـزاءات          صول املتمردين   حكما كانت احليلولة دون     
، ووقـف   عمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات املنـشأ         رقابة من قبيل نظام     نظام  ة، يف إقامة    السلعي

  .  أيضاعنصرا مساعداات املتحاربة ماعتدفق األموال من املغتربني إىل اجل
  

  توفري املوارد جلهود الوساطة   -سني   
 معقّـد   كما هو مذكور يف مواضع عّدة من هذا التقرير، فإن جناح جهود الوساطة أمر               - ٥٨

ــة أساســية       يــستلزم  ــة، وكــذلك إقامــة بني ــة دعــم عنــد تــدهور احلال ســرعة إيفــاد وســيط وأفرق
  نـشوب كلفـة مـن التعامـل مـع الوضـع يف أعقـاب      توإن كانـت هـذه األمـور أقـل      . للمحادثات

 وقـت  ُهـدر وكـثريا جـدا مـا    . النـزاع، فإهنا تتطلب توافر موارد ضخمة تكون متاحـة يف احلـال      
لوسيط احملتمل، وتعبئة العدد الكايف مـن مـوظفي الـدعم واحلجـم الكـايف مـن        اتسمية على  مثني

. للعمــل بــدال مــن أن تكــون هــذه القــدرات جــاهزة -اخلــربة التقنيــة، وحــشد اجلهــات املاحنــة 
 األزمـة االنتخابيـة الـيت       بعـد  كالدعم الذي قدمته األمم املتحدة       ،وحىت األمثلة الناجحة األخرية   

، أو اجلهـود األحـدث عهـدا يف شـرق مجهوريـة الكونغـو               ٢٠٠٧/٢٠٠٨اندلعت يف كينيـا يف      
ــة ومدغــشقر،  ــساعدة يف الوقــت      الدميقراطي ــى حتــديات مجــة جوهبــت يف تقــدمي امل  انطــوت عل

  . املناسب يف ظل عدم كفاية اإلمكانيات املتاحة
وجيــب تــوفري مــوارد مناســبة للوســاطة وللوســطاء وجيــب أن تكــون أفرقتــهم جــاهزة       - ٥٩
سياق وقائي ميكـن، إذا كانـت ناجحـة، أن تلغـى احلاجـة      والوساطة املبكرة يف   . سرعةإليفاء ب ل

والوساطة األكثر فعالية يف مرحلة صنع السالم ميكن أن تـسفر           . إىل بعض بعثات حفظ السالم    
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ومن املمكن أن يفضي وجود قـدرة قويـة عـرب الوسـاطة         . عن اتفاقات سالم أكثر قابلية للتنفيذ     
بــل إن تعزيــز قــدرة منظمتنــا يف مجيــع  .  زيــادة ســرعة وكفــاءة توطيــد الــسالم أثنــاء التنفيــذ إىل

 مـن املـرجح أ، يقلـل التكـاليف          - الوساطة وحفظ السالم وبناء السالم       -ُنُهجها بشأن الرتاع    
وإين أحـرب، يف هـذا      . املالية اإلمجالية بالنسبة لألمم املتحدة وكذلك التكاليف البشرية للـرتاع         

جملس األمن مؤخرا مـن إجـراء اسـتعراض اسـتراتيجي حلفـظ الـسالم وأتطلـع                 السياق، مبا قرره    
  .إل نتيجة هذه املبادرات وغريها من املبادرات ذات الصلة

  
  املوجز والتوصيات  -رابعا   

نظــرا للمكانــة املركزيــة الــيت حيتلــها العمــل علــى إجيــاد حــل ســلمي للرتاعــات بالنــسبة    - ٦٠
 مــن حيــث مهــارةثبــوت فعاليــة وســاطة طــرف ثالــث ذي  للمهمــة املنوطــة بــاألمم املتحــدة ول 

كرس القليل جدا من االهتمام واملوارد لبناء هذه القدرة داخـل       أن يُ يغدو من املدهش    التكلفة،  
ممارسة الوسـاطة بوصـفها    وا يف ضوء التطور السريع يف دراسةمنظومة األمم املتحدة، وال سيم 

أُعيقــت  وقــد .ي واخلــاص علــى حــد ســواء املهــن يف القطــاعني األكــادميالتخصــصات أو حــد أ
يكفـي مـن    إىل مـا    االفتقـار    بـسبب     بالوسـاطة  العطاالضـ بشدة أيضا قدرة األمم املتحدة علـى        

ــذلك؛    ــة املكرســة ل ــة للمــوظفني يف الــشعب    املــوارد البــشرية واملالي ــوفر املــوارد الكافي وعــدم ت
الفتقـار النـسيب لالهتمـام هبـذا        اإلقليمية إلدارة الشؤون السياسية ألغـراض الـسفر إىل امليـدان؛ ا           

 .اجملال مقارنة بالتحسنات يف جهودنا يف جمال حفظ السالم وجهودنا اإلنسانية

وكــثريا للغايــة مــا أوفــد الوســطاء يف املاضــي بــدون االســتفادة الكاملــة مــن التــدريب      - ٦١
رجتاليـة  املتخصص واملعلومات األساسية، مما جيعل جهود األمم املتحـدة تتـسم بكوهنـا جهـودا ا               

لقـد أضـحت جمموعـة وسـطاء األمـم املتحـدة مـن           و. تتوقف إىل حد كبري على التجربة واخلطأ      
مـن  العدد إىل حد مـثري للدهـشة        هذه اجملموعة الصغرية    وكثريون من أفراد    ذوي اخلربة حمدودة    

اجلهـود  وال تـزال    . املنظمـة يف  الذين تولوا مهمة الوساطة بنجاح قد تقاعدوا، أو تركوا العمـل            
 الـذين   ،مـن خارجهـا   مـن الواعـدين     أو غريهم   الواعدين  املبذولة لتحديد موظفي األمم املتحدة      

وتعتمد برامج التدريب القليلة املعـدة   . حديثة العهد،قد يكون من املمكن إعدادهم هلذا الدور
ــز  وال يوجــد ، )٢٢( مــوظفي األمــم املتحــدة علــى التمويــل عــن طريــق التربعــات   مهــاراتلتعزي

__________ 
ألمم املتحدة للتدريب والبحث برنامج الزماالت السنوي املـشترك بـني املعهـد             وضع معهد ا   ،١٩٩٣يف عام     )٢٢(  

وأكادمييــة الــسالم الدوليــة يف جمــال صــنع الــسالم والدبلوماســية الوقائيــة لتــوفري التــدريب إىل مــوظفي األمــم    
عامـا مـن    ١٦وطـوال   .وظفني مـن املنظمـات اإلقليميـة      ملبلوماسيني و  من الرتب العليا واملتوسطة وللد     املتحدة

 . مشاركا يف جماالت حتليل الرتاعات، والتفـاوض والوسـاطة  ٥٣٦وجود الربنامج، وفر تدريبا متعمقا لفائدة  
للدبلوماسـيني األفارقـة وملـوظفي االحتـاد األفريقـي واملنظمـات             ، وضـع املعهـد برناجمـا ممـاثال        ٢٠٠٠ويف عام   

لرتاعـــات، والتفـــاوض والوســـاطة لفائـــدة  دون اإلقليميـــة والـــذي وفـــر تـــدريبا متعمقـــا يف جمـــاالت حتليـــل ا  
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وعلى الرغم من تعلمنا للكثري من الدروس، فقد كان اجلهد املبـذول   .مى الوسطاءتدريب لقدا
  .)٢٣(ا لوسطاء املستقبلهأقل مما يكفي لتجميع اخلربات وتنظيمها وتقدمي

وقـدرة   من الواضح أن أمامنا الكثري من العمل من أجل بث الروح املهنيـة يف قـدرتنا               و  - ٦٢
 بـشأن تعزيـز     جلمعيـة العامـة   اليت اختذهتا ا  رات األخرية   قرافتحت ال  وقد   .شركائنا على الوساطة  

ــق     ــسياسية عــن طري ــشؤون ال ــدرة إدارة ال ــد  ق ــدها مبزي ــشاء وحــدة دعــم    رف ــوظفني وإن مــن امل
وبغيــة معاجلــة أوجــه  .، البــاب لبــذل املزيــد مــن اجلهــد لتحقيــق هــذا اهلــدف بداخلــهاالوســاطة

  :أقدم التوصيات التالية النقص املتبقية،
منــع الرتاعــات وتــسويتها عــن طريــق املــشاركة املبكــرة مــن جانــب   تعزيــز  )أ(  

جمـاالت  أكثـر اسـتباقا يف   من القيـام بـدور       األمم املتحدة    متكنيمن الضروري    - األمم املتحدة 
تعزيـز إدارة الـشؤون   و. واحلـوار تيـسري  الالدبلوماسية الوقائية، واملساعي احلميدة، والوسـاطة، و  

للمنظمة قدرة متواضـعة ولكنـها مفيـدة لتقـدمي الـدعم املبكـر يف       السياسية الذي مت مؤخرا يوفر      
وميكـن اسـتخدام     .هذا الصد، كجزء من اجلهود األوسع ملنظومـة األمـم املتحـدة يف بلـد معـني                

وعلى حنو مبكر ومتفـق     الرتاعات سلميا   تسوية  الرامية إىل   تعزيز جهودنا اهلادئة    يف  هذه القدرة   
 ومـن املهـم   و دون اإلقليمية وغريها من الـشركاء أت اإلقليمية، إما مباشرة أو مع املنظما    عليه،

أيضا زيادة التمويل الطوعي املتاح للقيام بعملية بدء الوساطة وكـذلك للقيـام بعمليـة الوسـاطة                 

__________ 
يعقد املعهد حلقة دراسية سنوية للممثلني اخلاصني والشخصيني لألمـني           وعالوة على ذلك،     .مشاركا ٣٧٢

العــام ومبعوثيــه احلــاليني يتبــادل خالهلــا املمثلــون اخلاصــون لألمــني العــام وكبــار مــوظفي املقــر والوكــاالت     
، قامـت  ٢٠٠٧ حـىت عـام   ١٩٩٨ ومـن عـام   . موضـع اهتمـام مـشترك   اليت تكوناخلربات ويناقشون املسائل    

كلية موظفي منظومة األمم املتحدة بتنظيم دورة تدريبية عن تدابري اإلنذار املبكر والوقايـة ووفـرت التـدريب            
ــدة  ــة      ١ ٤١٢لفائـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة واملنظمـ ــات اإلقليميـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن منظومـ ــا مـ موظفـ

فريـق  الاليا كلية موظفي منظومة األمم املتحدة التدريب وتبادل املعارف بالتعاون مـع  وتقدم ح  .واحلكومات
نـشوب  منـع    األفرقـة القطريـة الـيت ترغـب يف إدمـاج             املشترك بني الوكاالت ملنـع الرتاعـات، لفائـدة        اإلطاري  

منــع  جمــال وتقــوم أيــضا بإعــداد برنــامج ســنوي يف .الرتاعــات يف عمليــات األمــم املتحــدة للتخطــيط والربجمــة
ويف اآلونـة    .الذي سيكون متاحا ملوظفي األمم املتحدة وغريهم       التحليل الختاذ إجراءات،  : نشوب الرتاعات 

السويدية يف توفري التدريب ملوظفني من األمـم املتحـدة، واملنظمـات    برنادوت األخرية، بدأت أكادميية فولك    
وتلـك   .احلـوار و املـدين يف جمـال عمليـات الوسـاطة           اإلقليمية ودون اإلقليمية، واحلكومات ومنظمات اجملتمع     

وفـرت  ، وقـد     تـستمر ملـدة أسـبوع      “تيـسري عمليـات احلـوار وجهـود الوسـاطة         ”وان  املعقودة حتت عن  الدورة  
  . مشاركا حىت اآلن١٨٤التدريب لفائدة 

 خـاص لألمـني   العمل كممثـل ” ،تتمثل االستثناءات يف كتاب معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث املعنون       )٢٣(  
، واملوقـع   )خاصـني لألمـني العـام     وممثلني  الذي يضم دروسا مستفادة من مقابالت مكثفة مع ممثلني           (،“العام

 اليت تقوم هبـا اآلن بـشكل   “استعراضات اخلربة املكتسبة” التابع لألمم املتحدة، و UN Peacemaker الشبكي
  .روتيين وحدة دعم الوساطة
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يف جمـال  دعم الذي تقدمه إدارة الـشؤون الـسياسية    البتعزيز  سنقوم أيضا   و. على األجل القصري  
  .عوثني واملنسقني املقيمنيإىل املمثلني، واملبالوساطة 
مـن املهـم أن      -إضفاء الطابع املهين على الدعم التشغيلي املقدم للوسطاء           )ب(  

وباإلضــافة إىل  .يكــون لــدى وســطائي وحتــت تــصرفهم مــستوى معقــول مــن الــدعم التــشغيلي
مكانية احلصول على خرباء بشأن تصميم الوسـاطة        إ) أ( :الدعميشمل هذا    احملللني السياسيني، 

ني مـن   يإمكانيـة احلـصول علـى خـرباء مواضـيع         ) ب(تيسري احلوار الـوطين؛     عمليات  وإدارهتا، و 
يف قـضايا    - الشركاء املتخصصني داخل منظومة األمم املتحدة، فـضال عـن اخلـرباء اخلـارجيني             

، وســيادة نتخابــات، وتقاســم الــسلطة  مــن قبيــل الترتيبــات األمنيــة، وصــياغة الدســتور، واال     
، ومحايــة واملــساواة بــني اجلنــسنياإلنــسان، والالجــئني واملــشردين داخليــا،  القــانون، وحقــوق 

خيـارات   )د(للتمويل تتسم باملرونـة؛   ترتيبات) ج(الطفل، والعدالة االنتقالية، واقتسام الثروة؛    
 مــن إدارة الــشؤون الــسياسية لقــد طلبــُت و.لوجــستية تتجــاوب مــع خمتلــف احلــاالت  وإداريــة

 نوات لتقـدمي الـدعم التـشغيلي للوسـاطة، وعمليـات التيـسري واحلـوار              إعداد برنـامج متعـدد الـس      
الربنـامج علـى    ا  وسيتواصـل اعتمـاد هـذ     . سيستفيد من خربة إدارات األمم التمحـدة ووكاالهتـا        

 بـإدارة الـشؤون الـسياسية    توأنيطـ  .بعض تدابري التربعات من أجل الوفاء بالتكاليف التشغيلية      
، وذلــك مــن خــالل  ولوجــستية مــن أجــل دعــم الوســاطة إعــداد خيــارات إداريــة مهمــةأيــضا،

  .العمل على حنو وثيق مع األقسام املعنية يف منظومة األمم املتحدة
ينبغـي هتيئـة الفـرص ملـوظفي        : إعداد اجليل املقبل من وسطاء األمم املتحـدة         )ج(  

ا يتناسـب مـع    األمم املتحدة طوال حياهتم الوظيفية الكتساب املعرفة الدقيقة بالوساطة املهنية مب          
وتدريب عدد كـبري مـن    . السالمصنعمسؤوليات األمم املتحدة يف جمايل الدبلوماسية الوقائية و       
وأرحــب بقــرار اجلمعيــة العامــة تأييــد . أخــصائيينا علــى الــصعيد اإلقليمــي علــى هــذه التقنيــات 

خــصص مقترحــايت بــشأن إدارة املــوارد البــشرية، الــيت تــشكل أســاس إضــفاء الطــابع املهــين واملت
وينبغي أيضا إقامة شراكة منظمة مع الدول األعـضاء واملنظمـات   . على خدمات دعم الوساطة   

اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية لتبادل القـوائم وقواعـد البيانـات املتعلقـة بعمليـات املـساعي                 
حلاليـة  وأناشد الدول األعضاء أن تدعم الربامج التدريبية ا       . احلميدة والوساطة والتيسري واحلوار   

اليت تنظم لفائدة موظفي األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة يف هـذه اجملـاالت،                
  .واليت ميول معظمها من التربعات

نظــرا للحاجــة  - إدمــاج دعــم الوســاطة يف وجــود األمــم املتحــدة امليــداين    )د(  
للحقيقـة املتمثلـة يف أن بعثـات        الوساطة أثناء مرحلـة التنفيـذ و       أو   املستمرة إىل املساعي احلميدة   

فينبغـي أن يتـاح لوجـود األمـم املتحـدة امليـداين              األمم املتحـدة كـثريا مـا تنـاط هبـا هـذه املهـام،              
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وسـتقدم هـذه القـدرة الـدعم      . باخلربة يف جماالت الوساطة، والتيسري واحلـوار       االستعانةإمكانية  
 يف املـساعدة    اسـتخدامها  ميكـن    مـا  ك ،الراميـة إىل تـسوية الرتاعـات      يف جهـوده    إىل رئيس البعثة    

أوسـاط أصـحاب املـصلحة يف       يف تنمية املهارات التفاوضية يف       عمليات املصاحلة الوطنية و    على
  .البلد املضيف

أضـحت   - الذي أحرزته وحدة دعم الوساطة    االستفادة من التقدم املبكر       )هـ(  
اة عمليـة لـدعم جهـود    وحدة دعم الوساطة خالل فترة قـصرية وبـدعم مـن الـدول األعـضاء أد       

ويـشمل هـذا إيفـاد      .األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة يف جمـايل املـساعي احلميـدة والوسـاطة              
 الدعم التحليلي القـائم علـى       وتقدميخالل فترة قصرية لدعم األفرقة يف امليدان،        الوساطة  خرباء  

ــوفري أفــضل املمارســات،  ــه مــرن للمــشاورات املتــسمة   وت بالكتمــان مــع متويــل متواضــع ولكن
قاعـدة بيانـات للوسـطاء       أو   وتـشمل اخلطـوات التاليـة لتطـوير الوحـدة إعـداد قائمـة              .األطراف

 . منــهجي بالــدروس املــستفادة وإعــداد مــواد توجيهيــةاهتمــام، وإيــالء املــستوياتعلــى خمتلــف 
  أعتمد على دعم الـدول األعـضاء مـن خـالل امليزانيـة العاديـة      نين فإ تحقيق هذا اهلدف،  لوسعيا  

  .لى حد سواءعوالتربعات 
حـث   - تعزيز التوازن بـني اجلنـسني واخلـربة يف الوظـائف العليـا للوسـاطة                )و(  

 األمني العام على تعـيني املزيـد مـن النـساء كممـثالت           )٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن يف القرار     
وحتقيقـا  . وإين أعتـزم جعـل هـذا حقيقـة واقعـة          . ومبعوثات خاصـات للقيـام باملـساعي احلميـدة        

ن يعملـوا دائمـا علـى إدراج النـساء     أكبـار املـديرين بـ   ذه الغاية، فقد أصـدرت توجيهـات إىل         هل
ــه املــؤهالت  ــشغل نيف الترشــيحات املقدمــة من ــا وأعتمــد علــى دعــم اجمللــس    ا ل لوظــائف العلي

وعمــال ، ة العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع ونظــرا ألمهيــة معاجلــ  .ملــساعديت يف هــذا اجلهــد 
ــالقرار  ــوفري اخلــربة    )٢٠٠٨ (١٨٢٠ب ــع ا، فقــد نــشأت حاجــة ماســة لــضمان ت لوســطاء جبمي
يف واخلـربة    ,ليتسىن هلم معاجلة هذه املسائل وتعزيـز مـشاركة املـرأة يف حمادثـات الـسالم                األقدم

ــسانية   ــسائل اجلن ــل تقاســم      امل ــسالم، مــن قبي ــات ال ــضا يف اجلوانــب األخــرى التفاق ــة أي مطلوب
  .ملتعلقة باألمن والعدالةوالتدابري ا السلطة، وتقاسم الثروة،

مع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة وغريهـا مـن        أوثق  إقامة شراكات     )ز(  
ــة يف   ــات الفاعل ــال اجله ــاطةجم ــب إىل  إين - الوس ــة إل   أطل ــاطة التابع ــم الوس دارة وحــدة دع

، نظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة      مـع امل  ات  الـشراك إقامة  الشؤون السياسية مواصلة التعاون و    
والدول األعـضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة يف إنـشاء وإدارة عمليـات الـسالم وتنفيـذها علـى                     

 .النحو الوارد وصفه يف تقاريري األخرية ويف الربنامج العشري لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي      
ة أن تكون مستعدة لتقدمي الدعم لشركاء الوساطة، واملـساعدة          يوينبغي إلدارة الشؤون السياس   
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ــ ــاء قــدراهتم علــى الوســاطة، وتبــادل الــدروس املــستفادة وأفــضل املمارســات   عل  وينبغــي .ى بن
  .الشركاءهؤالء لمنظمة أن تتعلم أيضا من ل

نــــشوب الرتاعــــات منــــع تعزيــــز القــــدرات الوطنيــــة واحملليــــة يف جمــــال    )ح(  
حملليـة يف   بغية تعزيـز القـدرات الوطنيـة وا        أعتزم ترتيب أولويات األمم املتحدة     إين   - وتسويتها

وإين أؤيـد بقـوة دعـوة االحتـاد األفريقـي ألعـضائه إلنـشاء                .جماالت الوساطة، والتيسري واحلوار   
الرتاعـات وتـسويتها، وأدعـو مجيـع الـدول األعـضاء يف             ملنع نشوب   سات أو آليات وطنية     مؤس

مـن أجـل    خلاصة  دراهتا الوطنية واحمللية ا   األمم املتحدة إىل النظر يف الكيفية اليت متكنها من بناء ق          
واألمـم املتحـدة علـى اسـتعداد         .عـن طريـق هـذه الـُنهج       الـشكاوى   التوتر وتسوية   ختفيف حدة   

  . العمليةهمي املساعدة يف هذلتقد
أن اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة     وجــود دليــل قــوي علــى    وعلــى الــرغم مــن     - ٦٣

جديـدة تلـوح يف     أخطـارا   ن  فـإ  )٢٤(عدد الرتاعات حول العـامل    تقليل  يف  كان هلا أثر    وشركاؤها  
 علـى األخـص   شكل التنـافس علـى املـوارد الـشحيحة دافعـا قويـا لنـشوب الـرتاع، و                 ي إذ   .األفق

ومـع التـدهور االقتـصادي، وتغـري املنـاخ           .عندما ُيضاف إىل التظلمات القائمـة بـني اجلماعـات         
احملتمـل أن تـصبح     ن  ، مـ   من األراضي الصاحلة للزراعة إىل املياه والـنفط        ،وتنامي استنفاد املوارد  

ا إىل  ؤنوشـركا وستحتاج منظمتنا    .أكثر شيوعا يف املستقبل   الرتاعات داخل الدول وفيما بينها      
أشكال املعرفة، واملهارة واحلكمة واملوارد بغية مواجهـة هـذا التحـدي          كل ما ميكننا تقدميه من      

وية الواعـدة لتـس  أكثـر الـُنهج      املهـارة هـي مـن        ذيوملا كانت وساطة الطرف الثالـث        .الرهيب
 لبـث روح    “حنـن الـشعوب   ” حنن، األمم املتحدة، مسؤولية جتـاه      ،سلميا، فتقع علينا  الرتاعات  

 األجيـال   ننقـذ ” ام ومن أجل أن   املهنية يف جهودنا الرامية لتسوية الرتاعات على حنو بناء ال هدّ          
  .“املقبلة من ويالت احلرب

__________ 
 احلـرب والـسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين           :٢٠٠٥قريـر األمـن البـشري لعـام         مشروع األمن البـشري، ت      )٢٤(  

  ).٢٠٠٥لندن، مطبعة جامعة لندن، (
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  املرفق
  

  الدولية لوساطةا علة يف جمال اجلهات الفااملزايا النسبية ملختلف    
  
 احلكوميـة الدوليـة     املنظمـة عدد من املزايا البارزة، حيث إهنـا هـي          بألمم املتحدة   ا تتمتع  - ١

وتتمثـل إحـدى   . م واألمن الدوليني السال صونالعاملية الوحيدة اليت تتمثل مهمتها األساسية يف        
انـضمامها  حبكـم   (دولة، قد وافقت     ١٩٢ بالغ عددها  ال ، األعضاء امجيع دوهل هذه املزايا يف أن     

العمــل مــن أجــل و بالوســائل الــسلمية، واحتــرام حقــوق اإلنــسان،  نزاعاهتــاعلــى تــسوية) إليهــا
بعـض   ومبـا أن . تعـايش الـسلمي  التـسامح، وال تكـريس  العدالة االجتماعية واالقتصادية، وحتقيق  

 تنتمــي ألي ترتيــب ليــست هلــا بعــد منظمــات إقليميــة وهنــاك عــدد مــن الــدول الــيت الاملنــاطق 
، فإن نطاق تغطية األمم املتحدة يفوق سواها مـن املنظمـات اإلقليميـة               أو وكالة إقليمية   إقليمي

  املتاحـة  هـو أكثـر الـنظم     عـات   اتـسوية الرت  ل انظامـ أيـضا   مم املتحدة    األ  وتوفر .منفردة أو جمتمعة  
 وحمكمـة العـدل     ،جملـس األمـن   و ، العامـة  اجلمعيـة  -جمموعـة كاملـة مـن األجهـزة         مشوال، يضم   

فـبحكم عمـل األمـم املتحـدة يف          .طرائـق العمـل    وجمموعة واسعة مـن      - واألمني العام ،  الدولية
ال أكثــر  مــن اخلــربة املؤســسية يف هــذا اجملــا متتلــكجمــال الوســاطة ألكثــر مــن ســتني عامــا، فإهنــ

واسـعة  أي منظمة أخرى، فضال عما لديها يف جمال تنفيذ اتفاقات الـسالم مـن خـربة                 متتلك   مما
وأخريا، تفوق املـوارد البـشرية      . اكتسبتها من خالل قيامها بنشر عمليات عديدة حلفظ السالم        

مـوارد معظـم    مـن   كـثريا   ) رغـم ضـآلتها باملقارنـة مـع واليتـها الـضخمة           (واملالية لألمم املتحـدة     
كانــت منظمــات ســواء تــسوية الرتاعــات، /الرتاعــات  منــع نــشوباملنظمــات العاملــة يف جمــايل

  .حكومية، أو غري حكوميةمنظمات دولية، أو ة حكومي
ظـل  في أفريقيـا،    ف. املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية   تعددت  يف السنوات األخرية،    و  - ٢

 مثــل اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب  االحتــاد األفريقــي واملنظمــات األفريقيــة دون اإلقليميــة 
يئة احلكومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـة واالحتـاد         اإلمنائية للجنوب األفريقي، واهل    اجلماعةأفريقيا، و 

ويف غـري أفريقيـا،   . القـارة يف خربة يف جمال الوسـاطة  باطراد كتسب ي االقتصادي لوسط أفريقيا 
املـشاركة علـى حنـو    الكومنولـث  األمن والتعاون يف أوروبا، و االحتاد األورويب، ومنظمة    واصل  

، ورابطــة أمــم جنــوب ة الــدول األمريكيــة منظمــهبــدوءمتزايــد يف جهــود الوســاطة، وعرضــت 
رابطـة الـدول   وبـذلت أو أيـدت      . اشرق آسيا ومنتدى جزر احمليط اهلادئ املساعدة يف مناطقهـ         

 ،لوساطة بـني أعـضائها  ا لجهود أيضا ومنظمة املؤمتر اإلسالمي املستقلة، وجامعة الدول العربية 
. يف هــذا اجملــال ة قــدربنــاء الــيت تعكــف علــى   عــدد مــن املنظمــات األخــرى    وهنــاك أيــضا  

/ طة اعتمـادا علـى الـسياق التـارخيي    وضعت كل منظمة من املنظمات هنجها الفريد للوسـا         وقد
وقـد يكـون    . الثقايف اخلاص للمنطقة واملنظمة واخلربة املكتسبة من جهودها املتعـددة األطـراف           
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طقـة الواحـدة   ج على حنـو منـهجي بقـدر أكـرب داخـل املن         ُهمن املثمر جدا تقاسم خمتلف هذه النُ      
، شـأهنا يف ذلـك شـأن        مـساوئ فللمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية مزايا و     . وفيما بني املناطق  

. ومن مزاياها أهنا كثريا ما تكون أكثـر معرفـة بـاألطراف وباحلالـة علـى امليـدان                 . األمم املتحدة 
كلة مـن املـشاكل     فالقرب ميكنه أن يربز حالة للعيان بقدر أكرب، وهو يضمن االنتباه مبكرا ملش            

ألنه من املرجح أن يبدي اجلريان حرصا كبريا على منـع نـشوب نـزاع يف دولـة متامخـة خـشية                      
امتــداد أعمــال القتــال إىل أراضــيهم نتيجــة تــدفق أســلحة أو الجــئني مــن غــري ضــابط، بيــد أن   

ة متـضرر  كأن يكـون أفـراد فئـة         ، خفية مصلحة رمبا تكون هلم يف بعض احلاالت        جلريانهؤالء ا 
وقد تـؤدي االعتبـارات الـسياسية اإلقليميـة دورا إجيابيـا            .  سكان دولة جماورة   “بين جلدة ”ن  م
ــا يكــون . ســلبيا دورا وأ ــوذورمب ــى  اإلقليمــي للنف ــر عل ــة  أث  يف بعــض  أكــرب األطــراف املتحارب

ــُنو. ق العكــس يف حــاالت أخــرى َد الــدويل، ورمبــا صـَـ نفــوذاحلــاالت مــن ال ج ُهيف حــني أن ال
يتسبب فيهـا التنـافس     احلاالت اليت   إزاء  ليقظة  ، فال بد من التزام ا     ما تكون فعالة   كثريااإلقليمية  

واالنقسامات بني بلدان املنطقة يف احنياز احلكومات إىل طرف من األطـراف، ممـا يوسـع رقعـة                  
 الفاعلة اإلقليمية والدوليـة علـى        اجلهات ويف كل حالة من هذه احلاالت، يلزم أن تنظر        . الرتاع

  . جهة فاعلة رئيسيةيف حتديد املنظمة اليت لعلها هي أفضل شكل مترّوحد سواء ب
اليت تصرفت كطرف فاعل ثالث يقـوم بوسـاطة       وهناك عدد خمتار من الدول األعضاء         - ٣

ــدورها التقليــدي بوصــفها    باإلضــافة إىل ،شــىت أحنــاء العــامل يف عــدة حــاالت يف   اضــطالعها ب
نـاطق  املفتـرة طويلـة يف   ل الـدول القويـة      امتارسـه  ظلـت كربى  فوساطة القوى ال  . لعمليةصديقة ل 

مناطق ترى أن هلا فيها مصاحل استراتيجية معرضة للخطـر، غـري            مناطق نفوذها، أو    اليت تعتربها   
أن هذه الوساطة اضطلع هبا أيضا عدد من الدول الصغرية جملموعـة أسـباب متعـددة، مـن بينـها           

 حتـول يف الـسنوات األخـرية        فقـد .  رفاههـا  رغبة هذه الدول يف تسوية مشاكل تؤثر سـلبا علـى          
منفـردة أو يف     ، إىل موضـوع عـادي حيـث تعـرض الـدول           “حلول حملية ملـشاكل حمليـة     ”شعار  
.  خـدمات وسـاطتها لتحـسني االسـتقرار اإلقليمـي وجتنـب إثـارة انتبـاه اجملتمـع الـدويل                 شراكة،

ج أكثـر حداثـة     وقد عملـت بـضع دول أيـضا علـى تطـوير خرباهتـا يف جمـال الوسـاطة ضـمن هنـ                      
نظــر إىل الــسالم والتنميــة علــى أهنمــا     اإلمنائيــة حيــث يُ  والقــضايا ملعاجلــة الــشؤون اخلارجيــة  

ــصمان ال ــستدامة       ينف ــة امل ــق التنمي ــه لتحقي ــد من ــه شــرط ال ب ــى أن ــستدام عل ــسالم امل . ، وإىل ال
 دولاجلهـات الفاعلـة مـن الـ       وباملقارنة مع املنظمات احلكوميـة الدوليـة، كـثريا مـا تكـون لـدى                

 علــى حنــو أســرع وأهــدأ وأكثــر كتمانــا، وقلــة القيــود   شاركةميــزة املرونــة، والقــدرة علــى املــ 
  . أكرب لدى احلكومات األخرىبقبولأحيانا ، كما أهنا حتظى القانونية
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 احلكوميـة الـيت تقـوم بعـرض         غري أيضا عدد صغري من املنظمات        اآلن وقد أصبح هناك    - ٤
ويبـشر جناحهـا بزيـادة تطورهـا كـصانع          . ) أ(مهلها اآلخرون خدمات وساطتها يف احلاالت اليت أ     

بـة  سالم قائم بذاته رغم أن عدم قدرهتا على إجناز التنفيذ الكامل لالتفاقات ما زال يـشكل عق                
 امليدانيـة يف   ومن األدوار األخرى اهلامة جدا الدور املتمثل يف التحليـل املتـأين للحـاالت             . كأداء

 ،تقدمي توصيات إىل األمم املتحدة واجملتمع الدويل الختـاذ إجـراءات          الفعلية و و الرتاعات احملتملة 
تعـدد خمتلـف    ف .) ب( نظرا جلودهتـا   ،عو السياسات واضوهي اإلجراءات اليت كثريا ما يطلع عليها        

بعــدة وســائل  أن تــدعم عمليــة الــسالم  هايعــين أنــه ميكنــ إمنــا املنظمــات غــري احلكوميــة  أنــواع 
ويــشكل . الفرصــةا هبــا واغتــنم ملّمــالوســاطة و فريقــه القــائم بأكــان املبعــوث مــا متنوعــة، إذا 

بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة        الشروع املبكر يف أعمـال الوسـاطة جمـاال ميكـن أن تكـون فيـه                 
الفاعلـة    اجلهـات  ا عليـه حـال    ممـ يف العـادة    صنع القرار أقل تعقيـدا      ل اعملياهت فلما كانت    .مفيدة

 اتـصاالت أوليـة  االشـتراك يف إقامـة    مثـل  -والعمـل بـسرعة    تعبئـة املـوارد     هاميكنفإنه  األخرى،  
، حيـث إن اشـتراكها عـادة        أقـل هتديـدا للـدول األطـراف       تكون أيضا    وهي رمبا    .فاطربني األ 

نظـر إليهـا علـى أهنـا تبحـث عـن            ومبـا أنـه ال يُ     .  أقل للخـصم   عيةنظر إليه على أنه يعطي شر     ُي ما
أو علــى أهنــا تــستطيع اســتخدام أشــكال مــن بلــوغ أهــداف جيوسياســية أو إقليميــة خاصــة هبــا 

، وأهنـا مـن مث أقـدر علـى          فاطـر نظر إليها على أهنا أقل هتديـدا لأل       الضغوط القسرية، فإنه رمبا يُ    
. اختبـار أفكـار وبنـاء عالقـات       ا مطلـق احلريـة يف       اف بـأن هلـ    طـر ر األ شِعهتيئة أجواء من الثقـة تُـ      

ت غـري الرمسيــة الـيت قــد تـصب يف جهــود    فاملنظمـات غـري احلكوميــة ميكنـها أن تــساعد العمليـا    
 يف حلقـات     على املتفاوضـني الـرمسيني      تأثري  أولئك الذين هلم    حيث يتم جتميع   ،الوساطة الرمسية 

بتكـرة حلـل    معمل لتـسوية املـشاكل لزيـادة تفهـم مـصاحل بعـضهم بعـضا، واستكـشاف أفكـار                    
مية أيضا عنـدما تكـون هلـا        وتتبدى فائدة املنظمات غري احلكو    . اخلالفات وبناء قنوات التواصل   
 ميكــن االســتعانة هبــا ملــساعدة اإلقليميــة واإلجرائيــة خــربات خاصــةبــشأن املــسائل املواضــيعية و
الــيت قــد (وميكــن أن تــساهم املنظمــات غــري احلكوميــة . اذاهتــف اطــراملفاوضــني الــرمسيني أو األ

م، وذلـك بإشـراك     يف بناء دوائر مناصرة للـسال     ) دديف سياق حم  شركت لسنوات طويلة    أُتكون  
 مؤثرة من األفراد واملنظمات الشعبية، وبـربط هـذه العمليـات مبحادثـات الـسالم                جهات فاعلة 

 ،وميكن للمنظمات املذكورة أن تساعد يف ضمان إبالغ أصوات فئـات اجملتمـع املـدين              . الرمسية
دين  واملــشر، والــشباب، والــضحايا كالنــساء،،احلــاالتغالــب الفئــات املــستبعدة يف ال ســيما 
__________ 

  .يغيديو، ومركز احلوار اإلنساين، ومبادرة إدارة األزمات تشمل مركز كارتر، ومجاعة سانت إ  ) أ(  
 وإن كان هناك أيضا     ، السياسي القيم جدا   فريق األزمات الدولية هو النموذج األبرز هلذا النوع من التحليل            ) ب(  

 تقـدم بـشكل اعتيـادي عمــال قيمـا يـشمل التحليــل      عـدد مـن املنظمـات غــري احلكوميـة حلقـوق اإلنـسان الــيت      
  .وتقدمي التوصيات
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ملعظـم املنظمـات   لكن و. عملية الوساطة الرمسيةرها يف وجهات نظومراعاة  ،واألقليات العرقية 
تقل كثريا عما لـدى األمـم املتحـدة أو املنظمـات اإلقليميـة ودون                غري احلكومية موارد حمدودة   

ة وهـو مـا يزيـد مـن هـشاش     ، عادة ما تعتمد اعتمادا كليا علـى التربعـات         وذلك ألهنا  ،اإلقليمية
  .قدرهتا على االستمرار يف تقدمي الدعم

  جهـات  فإهنـا حتتـاج إىل مـسامهة      حقـا،    فعالـة    املعاصـرة ولكي تكـون عمليـات الـسالم          - ٥
فاعلة متعددة تقـدم وفقـا لنقـاط قـوة كـل منـها مـساعدة ميكـن االسـتفادة منـها يف مرحلـة مـن              

 متعـدد املـسارات أن      وهكـذا، فمـن شـأن هنـج وسـاطة خـالق           . السالمة  عملياملراحل املختلفة ل  
  . فاعلة رئيسية فاعلة تعمل يف تناغم مع جهة جهاتيشرك عددا كبريا من

  
  


