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  الدورة السادسة والستون
  من جدول األعمال) أ (٣٤البند 

        منع نشوب النـزاعات املسلحة
تعزيـــز دور الوساطـــة فـــي تـسوية املنازعــــات بالوسـائل الـسلمية ومنـع             

  نشوب النـزاعات وحلها
    

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
 العام أن يقدم تقريرا عـن تنفيـذ         ، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني     ٦٥/٢٨٣يف القرار    

تعزيــز دور الوســاطة يف تــسوية املنازعــات بالوســائل الــسلمية ومنــع نــشوب   ”القــرار املعنــون 
ويــبني هــذا التقريــر التقــدم احملــرز يف تنفيــذ القــرار، يف ســياق االجتاهــات   .“اعات وحلــهانـــزال

التوجيهــات مــن أجــل   ضا هبــذا التقريــر أيــ ةرد مرفقــتــو .الرئيــسية الــسائدة يف جمــال الوســاطة 
  .الوساطة الفعالة وآراء الدول األعضاء
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  مقدمة  -أوال   
قبــل عــام مــضى، اختــذت اجلمعيــة العامــة خطــوة تارخييــة باعتمــاد أول قــرار هلــا بــشأن   - ١

. ٦٥/٢٨٣مطلوب، بشأن تنفيـذ القـرار   ويسعدين أن أقدم هذا التقرير، حسبما هو      . الوساطة
. ويــأيت هــذا التقريــر يف توقيــت مناســب الســتعراض جهــود األمــم املتحــدة يف جمــال الوســاطة   

فالنـزاعات ال تـزال تـشكل حتـديا للمجتمـع الـدويل وتلحـق خـسائر كـبرية بالـدول والـشعوب             
ــة       ــة اجلهــود الســتخدام الوســاطة بفعالي ــذل كاف ــايل ينبغــي ب ــامل، وبالت ــع تلــك  حــول الع  يف من

إعـالن مـانيال     وتصادف هذه السنة كذلك الذكرى املئوية الـثالثني لـصدور            .النـزاعات وحلها 
، )، املرفـق  ٣٧/١٠انظر قرار اجلمعية العامة      (بشأن تسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية     

الفـات  ذلك القرار األساسي الذي أكدت فيه الـدول األعـضاء مـن جديـد التزامهـا بتـسوية اخل               
كتيـب تـسوية    يصادف التقرير أيضا مـرور عقـدين مـن الزمـان علـى نـشر                و. بالوسائل السلمية 

  للــدولالــذي وفــر فيــه األمــني العــام )١(١٩٩٢ لعــام املنازعــات بــني الــدول بالوســائل الــسلمية
  . األمم املتحدة من الفصل السادس من ميثاق٣٣معلومات قد حتتاجها لتطبيق املادة 

ــدويل      وتواصــل األ  - ٢ ــع ال ــسالم واألمــن مــع الواق ــدراهتا يف جمــايل ال مــم املتحــدة تكييــف ق
الدبلوماسـية الوقائيـة وصـنع الـسلم وحفـظ          : برنامج للسلم ”ومن خالل التقرير املعنون     . املتطور
وملحقه، ورقة املوقف املقدمة من األمني العـام مبناسـبة االحتفـال            ) A/47/277-S/24111 (“السلم

، اختـذت األمـم املتحـدة     )A/50/60–S/1995/1(مسني إلنشاء األمـم املتحـدة       بالذكرى السنوية اخل  
ائيـــة، وصـــنع الـــسالم، وحفـــظ  خطـــوات لتعزيـــز تفهمهـــا وتطبيقهـــا ملفـــاهيم الدبلوماســـية الوق 

وأدى إصـدار وتنفيـذ تقريـر فريـق األمـم املتحـدة املعـين بعمليـات الـسالم                   . وبناء السالم  السالم،
)A/55/305–S/2000/809 (حتسني حفظ السالم الذي تقـوم بـه األمـم املتحـدة وعـزز ارتباطـه                 إىل 

صـوب  : يف جو مـن احلريـة أفـسح      ”ويف تقرير سلفي املعنون     . بعمليات السالم القابلة لالستدامة   
، فإنـه حـث الـدول األعـضاء         )A/59/2005 (“حتقيق التنمية، واألمـن، وحقـوق اإلنـسان للجميـع         

التوصــية الــيت مت  ال املــساعي احلميــدة والوســاطة؛ وهــي علــى تعزيــز قــدرات األمــني العــام يف جمــ 
  ).٦٠/١قرار اجلمعية العامة (اعتمادها باإلمجاع يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي 

ومنذ الوهلة األوىل لتسلمي مهام منصيب بصفيت أمينـا عامـا، قمـت بتعزيـز االسـتخدام                - ٣
 بــشأن تعزيــز الوســاطة  ٢٠٠٩رد تقريــري لعــام وأو. النــشط للوســاطة والدبلوماســية الوقائيــة 

تفــصيال لطائفــة مــن اســتراتيجيات وتقنيــات الوســاطة اجملربــة   ) S/2009/189(وأنــشطة دعمهــا 
وتـضمن  . واملختربة وحدد خطوات إلضفاء الطابع املهين علـى بعـد الـدعم يف نـشاط الوسـاطة        

وصفا للتقـدم الـذي أحرزتـه    ) S/2011/552(حتقيق النتائج  : تقريري املعنون الدبلوماسية الوقائية   
__________ 

  .E.92.V.7 املتحدة، رقم املبيع منشورات األمم  )١(  
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وقـد  . منظومة األمم املتحدة يف ممارسة منع نشوب النـزاعات عن طريق الدبلوماسية والوساطة           
أكدت يف التقريرين أن الوساطة تظل تشكل إحدى الوسائل األكرب فائـدة واألكثـر اسـتخداما                

 لتعزيـز قـدرتنا يف جمـال    ومن مث، فإنين أعمل مع الدول األعـضاء . اعات وحلهانـزملنع نشوب ال  
  .الوساطة، خاصة من خالل إدارة الشؤون السياسية

. اعات سـلميا  نــز وحنن اآلن يف حالـة أفـضل بكـثري للمـساعدة يف تـسوية اخلالفـات وال                  - ٤
اعات، نـــزولــدينا أشــكال وجــود ميــداين بقــدرات وســاطة يف أمــاكن أكثــر قربــا مــن منــاطق ال  

ــوظفي شــؤون     ــشر ســريعا م ــات واخلــرباء     وبوســعنا أن نن ــضال عــن خــرباء االنتخاب سياســية ف
وتعمـل شـبكتنا مـن البعثـات     . اعاتنــز الدستوريني واألمنيني وغريهم مـن اخلـرباء إىل منـاطق ال         

ــة، وكــذلك مــع      ــة ودون اإلقليمي ــة إىل جانــب املنظمــات اإلقليمي الــسياسية واملكاتــب اإلقليمي
ـــزاعات    ــسية يف حــل الن ـــزاعات   وج. احلكومــات الــيت هلــا مــصلحة رئي ــع الن ــا يف جمــال من هودن

والوساطة مرنة وغري مكلفة نسبيا، وتنطوي على عمليات مدنية صغرية احلجم مصممة حبيـث              
وتبـدأ بعـض اجلهـود يف هـدوء         . تفي بالديناميات احملددة، وهي جهود قد حققت نتـائج بـاهرة          

ــادرة وســاطة جملــس التعــاون اخلليجــي     ــام، مثــل دعــم إدارة الــشؤون الــسياسية ملب ــيمن؛ ت  يف ال
وتكون جهود أخرى بـارزة الوضـوح منـذ الوهلـة األوىل، كمـا هـو احلـال بالنـسبة لعملنـا مـع                        

وجتـد غالبيـة جهـود الوسـاطة تغطيـة       . جامعة الدول العربيـة بـشأن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية           
ــشدة      ــة حمــدودة، إن وجــدهتا، نظــرا ألهنــا تكــون يف الغالــب مــساعي متكتمــا عليهــا ب . إعالمي

نا أمل يف االستفادة مـن هـذا التقـدم مـع تكـريس الـدول األعـضاء للمزيـد مـن االهتمـام                   وحيدو
  .والدعم لقدرتنا يف جمال الوساطة

، املتخذ باإلمجاع، إىل توسيع نطاق دعـم الـدول األعـضاء للوسـاطة              ٦٥/٢٨٣وأدى القرار     - ٥
ل املهمـة أن القـرار اعتـرف     ومـن املـسائ   . )٢(اهتمـام هلـذه املـسألة يف جملـس األمـن          مـا أويل مـن      بتكملة  

مبسامهات مجيع اجلهـات الفاعلـة الرئيـسية، كالـدول األعـضاء، ومنظومـة األمـم املتحـدة، واملنظمـات                    
ــدة        ــر منظــورات جدي ــدين، ووف ــة األخــرى، واجملتمــع امل ــة واملنظمــات الدولي ــة واإلقليمي دون اإلقليمي

  . املعاصرة اعاتالستخدام الوساطة ومواصلة تكييفها يف سياق اخلالفات والنـز
ويف هذا التقرير، قمت بإدراج بعض اإلجنازات اليت حتققت قبـل اختـاذ القـرار، وذلـك                - ٦

رد تــو. ألهنـا تــشكل سلــسلة متــصلة مــن جهودنــا املبذولــة صــوب تعزيــز قــدرتنا علــى الوســاطة 
 أيـــضا يف القـــرار ت طُلبـــيت هبـــذا التقريـــر التوجيهـــات مـــن أجـــل الوســـاطة الفعالـــة، الـــةمرفقـــ
  .ات التوجيهتلك، وآراء الدول األعضاء اليت سامهت كتابة يف وضع ٦٥/٢٨٣

__________ 
واملناقـشة  ) حتـت رئاسـة بوركينـا فاسـو        (٢٠٠٨املناقشة الرفيعة املـستوى الـيت أجراهـا جملـس األمـن يف عـام                  )٢(  

 ).حتت رئاسة املكسيك (٢٠٠٩املفتوحة اليت أجراها يف عام 
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وأعرب عن االمتنان لرئيس اجلمعيـة العامـة، سـعادة الـسيد ناصـر عبـد العزيـز النـصر،                      - ٧
فقـد شـكلت املناسـبات الـيت نظمهـا        .  للجمعيـة  ٦٦إليالئه األولوية ملسألة الوساطة يف الـدورة        

، مـصادر قيمـة   ٢٠١٢مـايو  / أيـار ٢٣ملـستوى الـيت نظمـت يف    مكتبه، خاصة املناسـبة الرفيعـة ا      
  .اتللمعلومات من أجل وضع التوجيه

وأخريا، أود أن أعرب عن تقديري لفريـق أصـدقاء الوسـاطة، وخاصـة لرئيـسيه تركيـا              - ٨
ــة الوســاطة مــن أجــل الــسالم الــيت شــكلت مــسامهة هامــة يف اختــاذ       وفنلنــدا، ملبادرهتمــا املعنون

  . ٦٥/٢٨٣لقرار اجلمعية العامة ل
    

  أحدث التطورات واالجتاهات والتحديات: الوساطة اليوم  -ثانيا   
 بـه يف سـياقهما   ةبغية وضع هذا التقرير والتوجيهات مـن أجـل الوسـاطة الفعالـة املرفقـ         - ٩

  .الصحيح، يتناول هذا اجلزء بالتحليل مثانية اجتاهات يف جمال النـزاعات والوساطة
 أنه، بعد قرابة العقدين من االخنفـاض، بـدأت أعـداد النــزاعات يف               أوال، تبني البحوث    - ١٠

وغالبيــة هــذه النـــزاعات حــدثت نتيجــة لتغــيريات غــري دســتورية يف   . )٣(االرتفــاع مــرة أخــرى
، وتــوترات )٤(احلكومــات، وانتخابــات خمتلــف بــشأهنا، وعمليــات حتــول سياســي غــري مكتملــة

ــات    ــني القومي ــة، وأعمــال عنــف ب ــور الوتركــز. اجتماعي ـــز ظه ــا   ن ــد يف أفريقي ــن جدي اعات م
اعات هـي   نــز ورغـم أن غالبيـة هـذه ال       . والشرق األوسط، بيد أن مناطق أخرى تضررت أيـضا        

اعات داخل الدول، اتسم ربعها بصبغة دولية، أي تورط أطراف وقـوات خارجيـة يف دعـم                 نـز
  .)٥(آخر طرف أو

 طــال أمــدها والــيت بوســعها أن  ثانيــا، يتبقــى عــدد ال يــستهان بــه مــن النـــزاعات الــيت    - ١١
ومما يثري القلق بصفة خاصة عدم إحراز تقـدم يف عمليـة الـسالم يف            . تتصاعد إىل أحداث عنف   

اعني مــن نـــزالــشرق األوســط والتــوترات املــستمرة يف شــبه اجلزيــرة الكوريــة؛ حيــث أن كــال ال
هتمـام للمنازعـات    وينبغـي أيـضا إيـالء اال      . شأنه التسبب يف عدم اسـتقرار إقليمـي ودويل كـبري          

ورغــم أن عــددا مــن هــذه . الــيت مل تــتم تــسويتها علــى األقــاليم والــيت تــستمر يف منــاطق خمتلفــة
__________ 

  )٣(  Lotta, Themnér and Peter Wallensteen, “Armed Conflicts, 1946-2011", Journal of Peace Research 49 

(4) (2012).  
يهة نــز تعزيز دور األمم املتحدة يف زيادة إجراء انتخابات دوريـة و           بشأن   ٦٦/١٦٣انظر قرار اجلمعية العامة       )٤(  

 الـذي أشـار إىل فائـدة اسـتخدام الوسـاطة واملـساعي احلميـدة، بنـاء علـى طلـب                      وتشجيع إرسـاء الدميقراطيـة    
 .احل العملية االنتخابيةالدول، يف مجيع مر

 Therése Pettersson and Lotta Themnér (eds.), States in Armed Conflict 2009, Uppsala Universityانظـر    )٥(  

Department of Peace and Conflict Research; 2010. 
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املنازعــات قــد أحيــل إىل حمكمــة العــدل الدوليــة، وأن بعــضها يظــل يــدار مــن خــالل املــساعي   
احلميدة والوساطة، هنـاك احتمـال أن يتحـول بعـض آخـر إىل بـؤر اشـتعال رئيـسية تـسفر عـن              

ويف هذا الصدد، ينبغي لنا أن نكفل استمرار قـدرتنا علـى االسـتجابة              . عبات إقليمية ودولية  تش
  . للحاالت القابلة للوساطة

اعات الوقــت الــراهن علــى شــبكة معقــدة مــن األهــداف نـــزثالثــا، ينطــوي العديــد مــن   - ١٢
وكـثريا  . سـطاء واألطراف الفاعلة، واألبعـاد احملليـة واإلقليميـة الـيت تـشكل حتـديات عـسرية للو                

اعات حدود بلد ما، على سبيل املثال، لتنشر عـدم االسـتقرار والتحـديات              نـزتتجاوز هذه ال   ما
وكثريا ما يرتكـب العنـف علـى أيـدي     .  وتزيد من عدد األطراف احملتملني للنـزاع      ،)٦(اإلنسانية

ن وجيمـع العديـد مـ     . سلطات ال حتترم حقوق شعوهبا وكذلك من قبل مجاعات مـسلحة جمـزأة            
. هذه اجلماعات املسلحة بني جداول األعمال السياسية والعسكرية الـيت يـصعب الفـصل بينـها           

وتقتــضي النـــزاعات املعاصــرة وســطاء للموازنــة بــني الواليــة الــسياسية واالعتبــارات اإلنــسانية   
امللحة، وإنشاء عملية وساطة متجانسة وشاملة يف الوقت نفـسه، وبنـاء حـوافز للتـشجيع علـى                  

  .  يف العملية مع احلفاظ على األطر واألعراف القانونية الدوليةاملشاركة
. ونتيجة هلذه التعقيدات، يتعني على الوسطاء التصدي لنطاق أوسع من املسائل الفنيـة           - ١٣

اعات فترة السبعينات والثمانينات اليت كانت تستند إىل أسـباب أيديولوجيـة،       نـزوعلى خالف   
ة حاليا تنشأ حول السيطرة على احلكم، وكذلك علـى املـوارد      اعات اليت تسود الساح   نـزفإن ال 

ــصادية  ــة واالقتـ ــوترات      . الطبيعيـ ــين والتـ ــتقطاب اإلثـ ــل االسـ ــات عوامـ ــذه املنازعـ ــل هـ وتتخلـ
ونتيجـة لـذلك،    .  االقتصادية واحلكم غري الرشيد، وهي تتفاقم بسبب تغري املناخ         - االجتماعية

صـل إىل وقـف إلطـالق النـار إىل التركيـز علـى              انتقلت جهـود الوسـاطة والتيـسري لتتجـاوز التو         
حتقيق تسويات شاملة تتناول طائفة واسعة من املسائل تشمل، يف مجلة أمور، تقاسـم الـسلطة،                

  .وتقاسم الثروة، والدساتري، والعدل، وحقوق اإلنسان، واملسائل األمنية
طلـب تـوافر خـربة فنيـة        وتعين طائفة املسائل املعقدة اليت يتعني أن تعـاجل أن الوسـاطة تت              - ١٤

ويتطلب ذلك أيضا حتلي اجملتمع الدويل بقدر أكرب من الصرب، إذ أنـه كـثريا               . أكرب وأكثر تنوعا  
ويعـين ذلـك    . ما يتعجل اإلعالن عن فشل جهود الوساطة عند تعذر التوصـل إىل نتـائج فوريـة               
  . ت التخصصأيضا أن تتيسر للوسطاء إمكانية االستفادة من خدمات خرباء يف خمتلف جماال

ــا       - ١٥ ــا وازدحام ــر تنوع ــاطة أكث ــال الوس ــا، أصــبح جم ــة، ودون  . رابع ــات اإلقليمي فاملنظم
اإلقليمية، واملنظمات الدولية األخرى، فـضال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة واألفـراد بـصفتهم                  

__________ 
، واسـتخدام األطفـال يف   ترد أمثلة على ذلك التسبب يف وجود أعداد كبرية من املـشردين داخليـا والالجـئني        )٦(  

 .اجلماعات املسلحة والقوات املسلحة، واستخدام العنف اجلنسي سالحا يف احلرب
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ــشطة الوســاطة     ــدة يف أن ــصورة متزاي ــشارك ب ويف أحــسن األحــوال، تتجمــع   . اخلاصــة، كــل ي
علــة يف ميــدان الوســاطة خلــف وســيط رئيــسي، وتتبــع اســتراتيجية موحـــدة،         األطــراف الفا 

وتستخدم ميزاهتا النسبية إلحداث احلد األقصى من التأثري بالعمـل علـى مـستويات خمتلفـة مـن                  
ويف أسوأ احلاالت، يؤدي التنافس واخلالفات على االستراتيجية والتمويل إىل التمـاس            . العملية

ويف حاالت عديـدة للغايـة، فـإن        . وبالتايل إىل إعاقة جهود السالم    العون من منتديات متعددة،     
تدخل أطراف فاعلة ثالثة حسنة النية تفتقر إىل فهم جيد للوساطة وإىل اإلعـداد الكـايف يـؤدي                  

وال بد مـن تـوافر فهـم جيـد للوسـاطة بغيـة حتـسني مواءمـة اجلهـود                    . إىل زيادة تفاقم النـزاعات   
شكل التوجيهــات مــن أجــل الوســاطة الفعالــة  تــوهلــذه الغايــة، . الدبلوماســية وإدارة التوقعــات

  . مصدرا مفيدا) انظر املرفق األول(
خامسا، هنـاك اعتـراف متنـامٍ بـأن القيـام بالوسـاطة ال يقتـصر علـى األطـراف الفاعلـة                        - ١٦

 اع قيـادة جهـود الوسـاطة احملليـة    نــز  الذين ينتمـون إىل بلـد ال   نيوبوسع الوسطاء احمللي  . اخلارجية
ويتمتـع هـؤالء الوسـطاء مبـشروعية        . )٧(على حنو مفيد أو تكملة املبادرات اإلقليميـة أو الدوليـة          

اعات؛ وكـثريا مـا تكـون       نــز حملية؛ وهلم معرفة متعمقة باجملتمع وتارخيه وبالنُُّهج احمللية لتسوية ال         
ومــع ذلــك، مثــة عيــوب ينطــوي عليهــا هــذا القــرب . اعنـــزهلــم صــالت راســخة مــع أطــراف ال

ـــزال نمــ ــه ن فكــثريا مــا يتعــرض الوســطاء احملليــون ملخــاطر شخــصية    . اع واألطــراف الفاعلــة في
يستهان هبا؛ وقد ُينظر إليهم يف بعض األحيان بوصـفهم غـري حمايـدين بـسبب عالقتـهم هبـذا                     ال

عالوة على ذلك، كثريا ما تقل املـوارد املاليـة املتاحـة هلـؤالء الوسـطاء وكـثريا       . الطرف أو ذاك 
وعلى الرغم من ذلك، اضـطلع الوسـطاء احملليـون بطائفـة متنوعـة              . رون إىل اخلربة الفنية   ما يفتق 

من أدوار الوسـاطة، مثلمـا حـدث يف أوغنـدا، وبورونـدي، وتـونس، والفلـبني، وقريغيزسـتان،          
وبوسع متكـني الوسـطاء احمللـيني، حـسب االقتـضاء، أن يـشكل وسـيلة                . وكينيا، ومايل، ونيبال  

  .رة الوطنية على عملية السالمفعالة لبناء السيط
سادسا، تطالب اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين، مثل اجلماعات الـشبابية والنـسائية،               - ١٧

على حنو مستحق بدور أكرب يف العمليات االنتقالية السياسية وعمليات الوساطة، مثلمـا اتـضح       
ائلة وسهولة االتصال الفـوري     وفرضت التغريات السكانية اهل   . يف سياق الربيع العريب وما بعده     

وأدت . مزيــدا مــن التحــديات علــى االتفاقــات الــضيقة النطــاق الــيت تــربم علــى صــعيد النخبــة    
احلاجــة إىل جعــل عمليــات الوســاطة أكثــر مشــوال للمجتمــع األوســع نطاقــا إىل تركيــز اهتمــام   

دة لتيـسري   جديد على جوانب إدارة العمليات يف جمال الوسـاطة، مـن قبيـل إنـشاء آليـات متعـد                  
__________ 

 ,Simon J. A. Mason, Insider Mediators: Exploring Their Key Role in Informal Peace Processesانظـر    )٧(  

Berghof Foundation for Peace Support, Mediation Support Project (2009), متـــاح علـــى املوقـــع 
http://www.berghof.peacesupport.org/publications/MED_Insider_Mediators.pdf. 



A/66/811
 

8 12-34639 
 

ويف هـذا الـصدد، يـشكل اسـتخدام مبـادرات احلـوار علـى               . املشاركة والتواصـل مـع اجلمهـور      
وبوسع هذه املبادرات توسيع نطاق السيطرة الوطنيـة،        . أو احمللي أمرا مبتكرا   /الصعيد الوطين و  

ويف بعـض احلـاالت، مت حـىت اسـتخدام عمليـات            . فضال عن تكملة عمليـات الوسـاطة الرمسيـة        
  .ر الوطنية عوضا عن عمليات الوساطة، مثلما حدث يف تونس وقريغيزستاناحلوا
ــر القانونيــة           - ١٨ ــذ األط ــة لتنفي ــود عظيم ــذل جه ــب ب ــد املاضــي، تطل ــابعا، خــالل العق س

، وضـع األمـني     ١٩٩٩ويف عـام    . واملعيارية من الوسطاء القيام بتكييـف أنـشطتهم وفقـا لـذلك           
ركـزت  ) ٢٠٠٦ُنقحـت يف عـام      (ليـة التفـاوض     العام مبادئ توجيهية بشأن بعض جوانـب عم       

علــى أن األمــم املتحــدة ال ميكنــها أن توافــق علــى قــرارات العفــو يف حــاالت جــرائم احلــرب،    
. وجرميــة اإلبــادة اجلماعيــة، واجلــرائم ضــد اإلنــسانية، واالنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان

ــل عــش      ــة قب ــة الدولي ــشاء احملكمــة اجلنائي ــل، أدى إن ــى حنــو مماث ــى  وعل ــأثري عل ر ســنوات إىل الت
الوساطة الدولية، نظرا ملا خلفه ذلك من ضغط قانوين وسياسي متزايد لكي ال تـنص اتفاقـات                 

، ٢٠٠٥ويف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام . الــسالم علــى العفــو فيمــا يتــصل بــاجلرائم آنفــة الــذكر
ذي نـص علـى مـسؤولية    اعتمدت اجلمعية العامة، بتوافق اآلراء، مبدأ املسؤولية عن احلماية، الـ        

ــة،           ــادة اجلماعي ــن اإلب ــسكان م ــة ال ــدويل عــن محاي ــى حــدة وكــذلك اجملتمــع ال ــة عل كــل دول
ــتطهري العرقــي وجــرائم احلــرب     واجلــرائم ــسانية، وال ــرار  (ضــد اإلن ــان ٦٠/١انظــر الق ، الفقرت
ــة يف مناقــشات     ). ١٣٩-١٣٨ ــة يف حــد ذاهتــا نقطــة مرجعي وأصــبحت املــسؤولية عــن احلماي

واعتــربت الوســاطة واحــدة مــن األدوات اهلامــة الــيت ميكــن  .  جيريهــا جملــس األمــنالبلــدان الــيت
  . استخدامها للوفاء هبذه املسؤولية

، أصـبح تعزيـز متثيـل املـرأة يف صـنع       )٨()٢٠٠٠ (١٣٢٥وبعد اختاذ قرار جملس األمـن         - ١٩
اف قويـة مـن     وعلى حنو مماثل، برزت أعر    . اعات والوسطاء نـزالسالم أمرا متوقعا من أطراف ال     

أجل محاية املدنيني، خاصة يف جمال العنف اجلنسي املتصل بالنـزاع والذي يرتكب ضـد النـساء         
اع املـسلح، مبـا يف ذلـك حظـر جتنيـد           نــز والرجال على السواء ومحاية األطفال املتضررين مـن ال        

 جهـود   وال تزال هناك حاجـة لزيـادة العـزم وبـذل          . األطفال وتسرحيهم املبكر يف حالة جتنيدهم     
  . متسقة لكفالة التزام مجيع جهود الوساطة هبذه األطر القانونية واملعيارية

ثامنــا، أصــبح دعــم جهــود الوســاطة وظيفــة هامــة لبعثاتنــا الــسياسية اخلاصــة، وبعثــات    - ٢٠
والوسـاطة ليـست هـي    . حفظ السالم، وغري ذلك من أشكال وجود األمـم املتحـدة يف امليـدان            

__________ 
باإلضافة إىل البعثات السياسية املوفدة إىل أقطار حمددة، لألمم املتحدة أيـضا اآلن ثالثـة مكاتـب ذات تركيـز                 )٨(  

مركـز  فريقيا، ومكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، و           مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أ     : إقليمي، هي 
وتنفــذ هــذه املكاتــب، الــيت يقودهــا ممثلــون . األمــم املتحــدة اإلقليمــي للدبلوماســية الوقائيــة يف آســيا الوســطى

 .سياسيون كبار، مبادرات يف جمال الدبلوماسية الوقائية وتسهم يف االستجابات اإلقليمية لألزمات السياسية
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ويقـوم ممثلـي   . ثني وهـي ال تنتـهي مبجـرد التوقيـع علـى اتفـاق للـسالم               الوظيفة احلـصرية للمبعـو    
ــذها،       ــة وتنفي ــال لالتفاقــات املوقع ــدعم االمتث ــا ل ــة بالتوســط يومي ــات امليداني اخلاصــون يف البعث

وتعمـل وكـاالت األمـم      . اع اجلديـدة  نــز ويعملون روتينيا مـع األطـراف للتعامـل مـع مـصادر ال            
 الــصعيدين الــوطين واحمللــي لبنــاء القــدرات يف جمــال تــسوية  املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا علــى

ومـن مث، تـصبح القـدرة    . أو تـوفري الوسـاطة    /اعات، وتدريب النـساء الوسـيطات، ودعـم و        نـزال
ــيت         ــشة حــىت يف احلــاالت ال ــسياسية اهل ــات ال ــصرا أساســيا يف البيئ ــا عن ــى الوســاطة ودعمه عل

  .توجد فيها عملية سالم رمسية مستمرة ال
    

   ٦٥/٢٨٣تنفيذ قرار اجلمعية العامة   -ا ثالث  
إجراء فيمـا يتعلـق بـ     تطرح االجتاهات الثمانية الواردة أعاله حتـديات كمـا تتـيح فرصـا                - ٢١
وســعيا للتــصدي للتحــديات وحتقيــق االســتفادة األمثــل مــن الفــرص املتاحــة   . فعالــةالوســاطة ال

م املتحــدة والــدول األعــضاء  لتــسوية املنازعــات بالوســائل الــسلمية، يــتعني علــى منظومــة األمــ  
ــز اســتخدام الوســاطة وأن تتعــاون علــى       ــة أن تواصــل تعزي ــة املعني وغريهــا مــن اجلهــات الفاعل

احملـرز  ويبني هذا الفرع اجلهود اليت بذلناها والتقدم        . قدر أكرب من االتساق يف مبادراهتا      ضمان
  .اآلنإىل 

  
  االستخدام األمثل للوساطة  -ألف   

، اسـتخدمت  )S/2009/189(ري عـن تعزيـز الوسـاطة وأنـشطة دعمهـا           منذ إصدار تقري    - ٢٢
اعات جهـود الوسـاطة والتيـسري واملـساعي احلميـدة الـيت تقودهـا               نــز األطراف يف املنازعـات وال    

ــريو،        ــا، وب ــنغالديش، وبنم ــستان، وإكــوادور، وب ــك يف أفغان ــدعمها، وذل ــم املتحــدة أو ت األم
 العربيـة الـسورية، وجورجيـا، وسـري النكـا،           وتايلند، وتـونس، وجـزر سـليمان، واجلمهوريـة        

، والشرق األوسـط    ةكوريالزيرة  اجلجنوب السودان، وشبه     - ، والسودان )دارفور(والسودان  
ويال، وغينيــا، وغينيــا   نـــز ف - ، والــصحراء الغربيــة، والعــراق، وغيانــا    )فلــسطني  - إســرائيل(

ــو     - االســتوائية ــربص، وقريغيزســتان، وكــوت ديف ــابون، وفيجــي، وق ــان،  غ ــا، ولبن ار، وكيني
وليبيـــا، ومدغـــشقر، ومـــالوي، وملـــديف، ومنطقـــة الـــبحريات الكـــربى، وميامنـــار، ونيبـــال،  

  .وهندوراس، واليمن
اعات أو املنازعـات ذات     نــز وسعت العديـد مـن جهـود الوسـاطة تلـك إىل التـصدي لل                - ٢٣

مـن أو اجلمعيـة     ويف بعض احلاالت، أتاحـت الواليـات الـيت أصـدر جملـس األ             . الطبيعة السياسية 
أمــا يف حــاالت . عات وتــسويتهاانـــزالعامــة تكليفــا هبــا أســاس اجلهــود املبذولــة ملنــع نــشوب ال  

، فقــد عرضــُت القيــام مبــساعيَّ احلميــدة، وتوليــت بنفــسي بــذهلا أو بــذهلا كبــار ممثلــيَّ     رىخــأ
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ود مـن   واسـتفادت تلـك اجلهـ     . اخلاصني، فعملنا حمافظني على السرية ومبوافقة األطـراف املعنيـة         
التعاون الوثيق بني إدارة الشؤون الـسياسية، ومكاتبـها اإلقليميـة، والبعثـات الـسياسية اخلاصـة،              
وعمليـــات حفـــظ الـــسالم، واملنـــسقني املقـــيمني، واألفرقـــة القطريـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة،   
ــة       ومستــشاري شــؤون الوســاطة علــى الــصعيد القطــري، ومستــشاري شــؤون الــسالم والتنمي

وال سيما إدارة عمليات حفظ الـسالم ومكتـب الـشؤون           ( واإلدارات املعنية يف املقر      امليدانيني،
، ومن اخلربات املتاحة هلذه اجلهات، وكـذلك مـن العمـل الـذي تـضطلع بـه مكاتـب                    )القانونية

  .األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها املعنية األخرى
ـــزمنازعــات والواســُتخدمت جهــود الوســاطة أيــضا للتــصدي لل    - ٢٤ اعات بــشأن قــضايا ن

فعلــى سـبيل املثــال، يــضطلع مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي  . حمـددة مــن قبيــل املــوارد الطبيعيــة 
للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى بـدور مهـم يف جمـال الوسـاطة يتـصل بتعزيـز التقاسـم              

وهذا النوع مـن  . يا الوسطى اخلمسواإلدارة املسؤولَني إلمدادات املياه يف املنطقة بني دول آس        
فقــد قــدم برنــامج . جهــود الوســاطة ال تتــوىل الــذراع الــسياسية لألمــم املتحــدة وحــدها تنفيــذه

ــة يف املرتفعــات الوســطى يف        ــوارد الطبيعي ــشأن امل ــدعم للمفاوضــات ب ــة ال ــم املتحــدة للبيئ األم
ــسودان   ــستان، وال ــور(أفغان ــة الد   )دارف ــاييت واجلمهوري ــة، وحــوض  ، واحلــدود بــني ه ومينيكي

ــستان  ــران اإلســالمية  (سي ــة إي ــستان ومجهوري ــدين  أهــوار ، و)أفغان ــالد الراف ــران  (ب ــة إي مجهوري
ــراق  ــالمية والعـ ــاالت،  ). اإلسـ ــب احلـ ــساعدة    يويف أغلـ ــية ملـ ــات أساسـ ــامج معلومـ ــدم الربنـ قـ

  .ضطلع أحيانا بدور الوسيط مبوافقة من األطرافياملفاوضات، لكنه 
علـق بـبعض التزاماتنـا، مـن إحـراز التقـدم يف جمـال زيـادة مـستوى                 وقد متكنـا، يف مـا يت        - ٢٥

وقد مشلت اجلهود نشر مستشارين يف الشؤون اجلنسانية ضمن أفرقـة الوسـاطة          . مشاركة املرأة 
أمـوال بـدء التنفيـذ لـدعم مـشاركة املـرأة يف             تـوفري   وبعثات تقصي احلقـائق، وبنـاء القـدرات، و        

لعمـل الـذي قـام بـه مستـشاري اخلـاص للـيمن، مجـال                 علـى ذلـك ا     ا شـاهد  دوير. أفرقة السالم 
ــر ــي        . بنعم ــع ممثل ــة م ــات منتظم ــه، اجتماع ــرة عمل ــوال فت ــد، ط ــد عق ــات فق ــسائية اجلماع الن

وأوضـح أيـضا للمـسؤولني احلكـوميني مبـادئ األمـم            . الستطالع آرائهم واسـتجالء شـواغلهم     
رورة أن تــشمل العمليــة املتحــدة ومعايريهــا املتعلقــة بــاملرأة والــسالم واألمــن، وشــدد علــى ضــ  

اجلهـود، دعـى اتفـاق االنتقـال الـسياسي يف الـيمن لعـام               تلك  وبفضل  . االنتقالية مشاركة املرأة  
ــرأة يف املؤســسات الرئيــسية  ٢٠١١ ــدعم الــذي يقدمــه جملــس التعــاون   رغــم و.  إىل متثيــل امل ال

ــيمن اخلليجــي واألمــم املتحــدة، فــال بــد مــن أن ُنرجِــع الفــضل احلقيقــي يف ذلــك إىل نــس     اء ال
ومــع ذلــك، مــن الــضروري بــذل . وشــبابه، ومنــهم توكــل كرمــان، احلــائزة علــى جــائزة نوبــل

  .جهود إضافية لتحويل االلتزامات إىل واقع
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وعملت األمم املتحـدة، يف كـثري مـن احلـاالت، بـشراكة وثيقـة مـع املنظمـات اإلقليميـة                       - ٢٦
فقد ُبذلت أخرى، أما يف حاالت    . ياودون اإلقليمية، حيث ُوزعت املهام توزيعا واضحا وتكامل       

جهود مشتركة للوساطة حيث ُعني وسيط مشترك مسؤول أمام كل مـن األمـم املتحـدة واجلهـة      
، وجورجيــا، واجلمهوريــة )دارفــور(الفاعلــة اإلقليميــة املعنيــة، كمــا حــدث يف حــاالت الــسودان 

مليــة وســاطة حمــددة، فقــد وعنــدما تعــذر اختــاذ ترتيبــات رمسيــة يف مــا يتعلــق بع. العربيــة الــسورية
   .تواصل التعاون من خالل تبادل املعلومات ووضع االستراتيجيات املشتركة وختطيطها

ففــي العــام . ورغــم ذلــك، فلــم ُيكلَّــل كــل مــا بــذلناه مــن جهــود الوســاطة بالنجــاح      - ٢٧
ن املنصرم، يف حالة ليبيـا، لقينـا بعـض الـصعوبات املتعلقـة بالتعـاون عنـدما اختلـف جملـس األمـ                      

واالحتاد األفريقي بشأن اتباع هنج واستراتيجية مـشتركني؛ وتلـك حالـة تعقـدت بـسبب تعـدد                  
بالوساطة والوفرة املفرطـة خلـرائط الطريـق الـيت أُعلـن عنـها              عرضت القيام   اجلهات الفاعلة اليت    

الـزمن وصـار بيننـا وبـني األحـداث مـسافة، فـسيكون مـن         مـر   واآلن، بعد أن    . كحلول لألزمة 
  . تتكاثف جهودنا الستعراض هذه التجربة واستخالص دروسهااملهم أن 

وعملُنــا يف جمــال دعــم عمليــات الوســاطة الرمسيــة تكملــه اجلهــود الراميــة إىل مــساعدة    - ٢٨
. اجلهات الفاعلة الوطنية وتلك املنتمية للمجتمع املـدين علـى تطـوير قـدراهتا يف جمـال الوسـاطة                  

حدة اإلمنائي الدعم لعمليات الوساطة واحلـوار احملليـة،   ، قدم برنامج األمم املت ٢٠٠٣فمنذ عام   
وأخـذ هـذا األمـر أشــكاال    .  بلـدا ٤٠، وذلـك يف   علـى الـسواء   الـوطين واحمللـي  ينعلـى الـصعيد  

مـن أجـل إجـراء    شـاملة  منها، على سبيل املثال، مبادرة احليز املشترك يف لبنان إلنـشاء جمـاالت         
اول املــسائل احلـساسة والتحـديات ذات االهتمــام   احلـوار وتبـادل املعـارف ميكــن يف إطارهـا تنـ     

ــسوية ال     ــة لتـ ــات القائمـ ــز اآلليـ ــشترك؛ أو تعزيـ ــوطين املـ ـــزالـ ــي يف   نـ ــصعيد احمللـ ــى الـ اعات علـ
  . قريغيزستان

  
  االستعداد التشغيلي  - باء  

بد أن ُيحَسن إعداد عمليات الوساطة ودعمهـا، وذلـك للتعامـل مـع ازديـاد درجـة                   ال  - ٢٩
لوســطاء الــسريع لنــشر الوجيــب أن يــشمل االســتعداد القــدرة علــى  . القائمــةاعات نـــزتعقيــد ال

املتعلقــة الفنيــة اخلربات بــالوســطاء تزويــد اع، وعلــى نـــزومــوظفي الــدعم املــؤهلني يف منــاطق ال
  .باملسائل املواضيعية املعينة

أمـا  و. وقد حسََّنت األمم املتحدة استعدادها التشغيلي لتنفيذ جهود الوسـاطة ودعمهـا      - ٣٠
االبتكار الرئيسي يف هذا الصدد فيتمثل يف إنشاء وحدة دعـم الوسـاطة التابعـة إلدارة الـشؤون                  

لــدعم الوســاطة بوصــفها احملــور املركــزي ، وهــي املعتــرف هبــا حاليــا ٢٠٠٦الــسياسية يف عــام 
قادر علـى مـساعدة جهـود الـسالم الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة،                 الداخل منظومة األمم املتحدة،     
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وتكمــل قــدرات هــذه الوحــدة . ول األعــضاء، واملنظمــات اإلقليميــة، وغريهــا مــن اجلهــاتوالــد
، قـدمت   ٢٠١١ إىل عـام     ٢٠٠٨ويف الفتـرة مـن عـام        . اخلربات املتاحة يف منظومة األمم املتحدة     

  .من عمليات الوساطة والتيسري واحلوارعملية  ٣٥الوحدة طائفة من خدمات الدعم ألكثر من 
  

  طي خلرباء الوساطةاالحتيافريق ال    
االســـتجابة قـــدرة األدوات احلامســـة يف إحـــدى الوســـاطة االحتيـــاطي خلـــرباء فريـــق ال  - ٣١

ــذين ميكــن نــشرهم يف ظــرف   . الــسريعة املتاحــة إلدارة الــشؤون الــسياسية  وهــؤالء اخلــرباء، ال
ساعة، هم أخصائيون يف جمال تصميم العمليات، وصياغة الدسـاتري، واملـسائل اجلنـسانية،               ٧٢

وعــدد خــرباء الفريــق ســبعة، . وتقاســم املــوارد الطبيعيــة، وتقاســم الــسلطة، والترتيبــات األمنيــة
وإلعطـاء  . وميكن عادة التعويـل علـيهم ليبقـوا يف امليـدان ملـدة شـهر تقريبـا                . ومنهم ثالث نساء  

فريـق  اله، فقـد مت نـشر أعـضاء مـن     ذفكرة عن الطلب احلايل على قـدرة االسـتجابة الـسريعة هـ     
ــا ــرة مــن عــام   طي االحتي ــة مناســبة  ٢٠١١ إىل عــام ٢٠٠٨خــالل الفت ــر مــن مائ ــا .  يف أكث أم

  .االحتياجات األطول أمدا، فتلبيها إدارة الشؤون السياسية من قائمة خرباء الوساطة
  

  قوائم خرباء الوساطة     
ــهاء ال      - ٣٢ ــرة انتـ ــة الـــيت تعقـــب مباشـ ــسالم يف املرحلـ ــاء الـ ــن بنـ ــري عـ ــدد تقريـ ـــزشـ اع نـ

)A/63/881-S/2009/304 (         ففـي جمـال الوسـاطة، مـن        . على األمهية الـيت تكتـسيها قـوائم اخلـرباء
املهم على وجه خاص كفالة احلصول على موظفني متخصصني لتلبيـة االحتياجـات يف خمتلـف                

وحلد اآلن، أُنِشئت يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة عـدة              . مراحل عمليات السالم ومستوياهتا   
  .قوائم تتعلق هبذا األمر

ية بقائمــة سياسوســعيا إلنــشاء عمليــات الوســاطة وتعزيزهــا، حتــتفظ إدارة الــشؤون الــ   - ٣٣
.  من كبار خـرباء الوسـاطة اجلـاهزين واملواضـيعيني واخلاضـعني لفـرز مـسبق                ٢٤٠تضم حوايل   

وعنـد انتقـاء اخلـرباء      .  يف املائة منهم   ٣٧ بلدا، ومتثل النساء نسبة      ٧٠وينتمي هؤالء اخلرباء إىل     
 يف القائمــة، يركــز االهتمــام بــشكل خــاص علــى اخلــربة العمليــة يف جمــال الوســاطة، إلدراجهــم

ومنـذ بـدء العمـل      . والتمثيل اجلغرايف، واملـؤهالت اللغويـة، والتمثيـل املتـوازن للنـساء والرجـال             
ــا ٨٠، مت اســتخدامها لتلبيــة احتياجــات أكثــر مــن  ٢٠١١هبــذه القائمــة يف منتــصف عــام    طلب

ز جلميــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون وجيــو. إلجــراء الوســاطة
اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية والدول األعضاء أن تتقدم بطلبات لالسـتفادة مـن خـدمات           

  . اخلرباء املدرجة أمساؤهم يف القائمة
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لـيت تـديرها   ويف ما يتعلق مبسائل حمددة، ميكن لعمليات الوساطة أن تستفيد من القوائم ا      - ٣٤
الوكــاالت املتخصــصة التابعــة لألمــم املتحــدة، مثــل قائمــة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة اخلاصــة   

   .اعنـزباخلرباء التقنيني يف جمال إدارة املوارد الطبيعية يف املناطق اهلشة أو مناطق ما بعد ال
املتــصلة الفنيــة ت علــى اخلــربايف إطــار تركيــزه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يــدير و  - ٣٥

اعات والوســاطة، قائمــة تــشمل حــوايل  نـــزبالقــدرات الوطنيــة واحملليــة يف جمــال منــع نــشوب ال 
اعات نــز اعات والتدريب، ومنع نـشوب ال     نـز خبريا يف جماالت التيسري واحلوار، وحتليل ال       ١٥٠

أويل أيــضا وســعيا لتعزيــز تواصــلنا مــع اخلــرباء اجلنــسانيني، فقــد . وبرجمــة عمليــات بنــاء الــسالم
ذات اخلــربة يف القويــة املزيــد مــن االهتمــام لتحديــد املنظمــات النــسائية الوطنيــة واإلقليميــة        

وهلذا الغـرض، وضـعت هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                   . عمليات السالم 
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة (املــرأة  ة قاعــدة بيانــات جتمــع املعلومــات عــن املنظمــات النــسائي   ) هيئ

املــضطلعة بــأدوار خمتلفــة يف عمليــات الــسالم وتقــيِّم جودهتــا ونــوع اخلــربات الــيت بإمكاهنــا أن   
  .تتيحها

  
  منتجات املعرفة    

حيتاج الوسطاء وأفرقتهم إىل الدعم التحليلي والتوجيه خالل خمتلـف مراحـل عمليـات              - ٣٦
زمـة توجيهيـة تـشمل    ية حسياسوعند بدء أحد جهود الوساطة، تتيح إدارة الـشؤون الـ       . السالم

احلزمــة اإلعالميــة للمبعــوث اخلــاص، ودليــل األمــم املتحــدة : ثالثــة مــن منتجــات املعرفــة وهــي
مـشورة مـن املمـثلني واملبعـوثني التـابعني لألمـم املتحـدة، والتوجيهـات اخلاصـة ببـدء               : للوسطاء
ــة حــسن   . الوســاطة ــة هــو كفال حمــل إعــداد املبعــوثني اجلــدد لت  واهلــدف مــن احلزمــة اإلعالمي

مهـــامهم وتزويـــدهم مبعلومـــات عـــن األمـــم املتحـــدة ذات صـــلة بالوســـاطة، والـــسياسات         
أمــا الــدليل، الــذي ُوضــع  . والتوجيهــات الرئيــسية، واألدوات التقنيــة واملعلومــات عــن البلــدان 

ــسري لـــ        ــو تف ــدريب والبحــث، فه ــم املتحــدة للت ــد األم ــع معه ــاون م ــق العمــل ’’ بالتع  ،‘‘طرائ
ــصرة، مــستقاة مــن   . ات الوســاطة وتقنياهتــا اســتراتيجيعــن للمبعــوثني  ــستخدم بطاقــات خمت وُت

اخلربات الطويلة اليت اكتسبها السابقون من ممثلي األمـم املتحـدة ومبعوثيهـا اخلاصـني، إلعطـاء                 
وأما التوجيهات اخلاصة ببدء الوسـاطة، فتتـيح        . أمثلة بشأن املواضيع الرئيسية يف جمال الوساطة      

ــات ا   ــيم عملي ــة     معلومــات عــن تقي ــك اجلوانــب اإلداري ــا يف ذل ــا، مب ــشائها وإدارهت لوســاطة وإن
  .اللوجستية املتعلقة هبا

ــة، ُوضــعت يف عــام      - ٣٧  توجيهــات عامــة يف ٢٠١١وعــالوة علــى هــذه احلزمــة التوجيهي
ومشلت تلـك اجملـاالت وضـع توجيـه بـشأن           . ثالثة جماالت مهمة تتعلق بعملنا املتصل بالوساطة      

ــة التــصدي للعنــف اجلنــس   ـــزي املتــصل بالكيفي ــار واتفاقــات   ن اع يف اتفاقــات وقــف إطــالق الن
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األوىل بـاملوارد الطبيعيـة، وقـد ُوضـعت بالتعـاون           ، تتعلـق    السالم، وورقتني توجيهيتني إضافيتني   
والورقتـان  .  بالتفاوض بـشأن وقـف إطـالق النـار وإدارتـه           الثانيةتتعلق  مع مؤسسات البحث؛ و   

وضــعت إدارة الــشؤون ، ٢٠١٢يف عــام و. عليهمــااآلن يف مرحلــة وضــع اللمــسات األخــرية  
يـشمل وضـع منـاذج      مبـا   اعات،  نـزة يف جمال الوساطة يف ال     السياسية توجيها بشأن مشاركة املرأ    

للبيانـات يـشتمل    مـستودع   وستتاح عمـا قريـب هـذه التوجيهـات العامـة، إىل جانـب               . تدريبية
وقع الـشبكي لـصناع الـسالم الـذي         على اتفاقات السالم وغريها من الوثائق ذات الصلة، يف امل         

يف سُيـــستأنف تـــشغيله ، والـــذي )www.un.org/peacemaker(تـــديره إدارة الـــشؤون القانونيـــة 
  .خريف هذا العام

وعنــدما يبلــغ أحــد جهــود الوســاطة مرحلــة معينــة، يوضــع توجيــه خــاص يهــم احلالــة     - ٣٨
، عملـت وحـدة دعـم       ٢٠٠٨ومنـذ عـام     . املعنية، وذلك استجابة لطلبـات يتقـدم هبـا الوسـطاء          

ــى وضــع      ــا اجلــاهز عل ــق خربائه ــاطة وفري ــة   ٦٣الوس ــة يف اجملــاالت التالي ــة تقني ــصميم :  ورق ت
العمليات؛ وتقاسم السلطة؛ وصياغة الدساتري؛ وعمليات االنتقال الـسياسي؛ وعمليـات وقـف             

ــار؛ و ـــزإطــالق الن ع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وإصــالح قطــاع األمــن؛ وتقاســم     ن
  .التنفيذطرائق واملصاحلة؛ وتقصي احلقائق وة؛ واملوارد الطبيعية؛ والعدالة والثر
  

  التدريب    
، ُنفـذت دورات    ٢٠٠٨ومنـذ عـام     . الوساطة نشاط متخصص يتطلب تـدريبا مالئمـا         - ٣٩

ــب        ــدئني وذوي الرت ــم املتحــدة املبت ــوظفي األم ــتمكني م ــة يف جمــال الوســاطة واحلــوار ل تدريبي
وعــالوة علــى ذلــك، . ملعــارف والتقنيــات الرئيــسية يف جمــال الوســاطةاملتوســطة مــن اكتــساب ا

  .الوساطةُمخصَّص يف جمال فردي استفاد املمثلون اخلاصون واملبعوثون اخلاصون من تدريب 
فقـد نظمـت    . عمليـات الوسـاطة   لوُنفذت أيضا عمليات تدريبيـة تتعلـق بأبعـاد خاصـة              - ٤٠

، علـى سـبيل املثـال، الـدورة التدريبيـة الدوليـة             ٢٠١٢أبريل  /إدارة الشؤون السياسية يف نيسان    
األوىل يف جمال التفاوض بـشأن وقـف إطـالق النـار وإدارتـه، وذلـك يف أوسـلو، بالـشراكة مـع                       

. وجاءت هذه الدورة التدريبية كتتويج ملشروع حبث اسـتغرق الـسنتني          . كلية الدفاع النروجيية  
ة والعــسكرية والقانونيــة واإلنــسانية   وكــان املــشاركون فيهــا ينتمــون إىل األوســاط الــسياسي     

  .وأوساط االتصاالت واألوساط األكادميية
وقــد نــتج عــن بعــض الــدورات التدريبيــة قيمــة مــضافة متثلــت يف تعميــق شــراكتنا مــع     - ٤١

املنظمات اإلقليمية، حيث دعي أيـضا للمـشاركة فيهـا االحتـاد األفريقـي، ورابطـة أمـم جنـوب                    
ويف بعـض احلـاالت، أجريـت أيـضا أنـشطة تدريبيـة             . سـالمي شرق آسـيا، ومنظمـة التعـاون اإل       

خمصَّــصة بالــشراكة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، ومــن األمثلــة علــى ذلــك سلــسلة 
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الدروس املستفادة وعمليات االستعراض الالحق الـيت أجريـت بالـشراكة مـع االحتـاد األفريقـي                 
  .٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٨يف الفترة من عام 

منـاذج   ية أيضا، بفـضل تربعـات خارجـة عـن امليزانيـة،           سياسضعت إدارة الشؤون ال   وو  - ٤٢
 الوســاطة، وذلــك يف عــام  ســياقاملــرأة والـسالم واألمــن يف مــسائل تدريبيـة بــشأن التعامــل مــع  

 ١٣٢٥ويــشمل التــدريب طائفــة واســعة مــن املــسائل الــواردة يف قــرار جملــس األمــن   . ٢٠١١
  .يةسياساسية املنوطة يإدارة الشؤون ال، واملتصلة بالوالية األس)٢٠٠٠(
  

  ة واحمللية والوطنيةبناء القدرات على الصُّعد اإلقليمي  -جيم   
، شددت على أن األمـم      )S/2009/189(يف تقريري عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها          - ٤٣

ــع      . املتحــدة ال حتتكــر الوســاطة   ــة للعمــل م ــرع، ســأحدد بعــض اخلطــوات املتبع ــذا الف ويف ه
مات اإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى، وكذلك مع الـدول األعـضاء،             املنظ

على الصعيدين الوطين واحمللي، وذلـك سـعيا إىل تطـوير قـدرات تلـك اجلهـات وتعزيـز تعاوننـا                     
  .اعات املتواترنـزاملشترك لوقف مد ال

  
  الدعم املقدم للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية    

ــ  - ٤٤ ــامن مــن ميثــاق    باعتب ــواردة يف الفــصل الث ــة ال ار دور التنظيمــات والوكــاالت اإلقليمي
األمم املتحدة، فقد أعطت املنظمة األولوية لدعم اجلهات الفاعلة اليت تسعى لتعزيـز قـدراهتا يف    
جمـال الوســاطة، وذلــك باالسـتفادة مــن التفــاعالت القائمـة بــني مكاتــب األمـم املتحــدة وتلــك     

  .اإلقليميةالتابعة للمنظمات 
معنيا بـشؤون الـسالم، ويـشمل ذلـك نظامـه           مبتكرا  وقد أنشأ االحتاد األفريقي هيكال        - ٤٥

ــه خلــرباء الوســاطة      ــه، وقائمت ــق حكمائ ــذار املبكــر، وفري ــاد    . لإلن ــه لالحت ــذي نقدم ــدعم ال وال
-٢٠١١ و ٢٠١٠-٢٠٠٩للفتــرتني (األفريقــي، واملفــصل يف برنــاجمي العمــل لبنــاء القــدرات 

مل وضع مبادئ توجيهية للشراكة بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي يف جمـال               ، يش )٢٠١٢
الوساطة؛ ودعم نظام إدارة قائمة االحتاد األفريقي خلرباء الوساطة؛ وإجـراء اجتماعـات نـصف               
سنوية بني املكاتب التابعة لالحتـاد األفريقـي وتلـك التابعـة لألمـم املتحـدة؛ والتـدريب يف جمـال                     

نــسانية والوســاطة؛ وكــذلك تنظــيم حلقــات عمــل بــشأن الــدروس املــستفادة مــن     املــسائل اجل
. باجلماعـات االقتـصادية اإلقليميـة     بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف مـا يتـصل                التعاون  

وقد زاد إنشاء مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي تعزيز قدرتنا علـى العمـل علـى حنـو                    
  .ريقي يف جمال الوساطة وكذلك يف غريه من جوانب السالم واألمنوثيق مع االحتاد األف
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وينجــز الكــثري مــن هــذا العمــل بالــشراكة الوثيقــة مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، مثــل     - ٤٦
اعات، نــز حلوار اإلنساين، واملركـز األفريقـي للتـسوية البنـاءة لل          امبادرة إدارة األزمات، ومركز     

لــت أيـضا كيانـات أخــرى، مثـل املعهــد الـدويل للــسالم،     وقـد عم . وأكادمييـة فولـك برنــادوت  
ومركــز الوســاطة يف أفريقيــا التــابع جلامعــة بريتوريــا، ومعهــد الدراســات األمنيــة، علــى تعزيــز    
قدرات االحتاد األفريقي يف جمال الوساطة، ونفذت أنشطة للتـدريب والتحليـل وبنـاء القـدرات       

  .د األفريقي يف عمليات الوساطةاملؤسسية أو شاركت بصفة مباشرة يف دعم االحتا
ويف إطار شراكتنا الشاملة مع رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا، فقـد عززنـا فهـم عمـل                       - ٤٧

األمــم املتحــدة وهــذه الرابطــة يف جمــال جهــود املــساعي احلميــدة والتيــسري والوســاطة؛ وتبادلنــا  
ــسَّ     ــاء القــدرات؛ وَي ــدروس املــستفادة وأفــضل املمارســات؛ وحــددنا جمــاالت بن رنا عمليــات ال

وقـد اختـذ ذلـك شـكل زيـارة دراسـية            . التدريب املشتركة؛ ووضعنا شكليات التعـاون املالئمـة       
، )٢٠١١سـبتمرب   /أيلـول (قام أعضاء من رابطة أمم جنوب شرق آسيا لوحـدة دعـم الوسـاطة               

 صـنع  التملـستفادة وأفـضل املمارسـات يف جمـا    وتنظيم حلقيت عمل مشتركتني بشأن الدروس ا     
 ٢٠١١ديــسمرب /نظمتــا يف جاكارتــا يف كــانون األول الــسالم وبنــاء الــسالم، فــظالــسالم وح

  .٢٠١٢فرباير /وشباط
أمــا يف أوروبــا، فقــد تقامســت األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب اخلــربات ذات الــصلة     - ٤٨

ومشـل ذلـك تنظـيم    . والدروس املستفادة يف جمال دعم الوساطة، وإنشاء وحدة لـدعم الوسـاطة    
 الندوات والـدورات التدريبيـة القـصرية ملـوظفني يف االحتـاد األورويب بـشأن مـسائل                 سلسلة من 

بـني   اعاتنــز مواضيعية تتعلق بعمليات الوساطة، وكذلك إجراء حوار يف جمـال منـع نـشوب ال              
وقـد سـامهت تلـك اجلهـود يف         . املكاتب التابعة لالحتـاد األورويب وتلـك التابعـة لألمـم املتحـدة            

اصــة باالحتــاد األورويب يف دعــم جمــال الوســاطة يف إطــار الــدائرة األوروبيــة إنــشاء القــدرات اخل
أمــا يف مــا يتعلــق مبنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، فقــد أجريــت دورة   . للــشؤون اخلارجيــة

ــة مــشتركة بــشأن الوســاطة وأنــشطة دعمهــا يف نيــسان    ــد ٢٠١٠أبريــل /تدريبي ، وذلــك لتزوي
 والتعـاون يف أوروبـا باملهـارات الـيت متكنـهم مـن حتديـد        موظفي األمـم املتحـدة ومنظمـة األمـن     

وحتويلـها، والتخطـيط    املنازعـات    وإدارة   ،اعاتنـز ومنع نشوب ال   ،مداخل الدبلوماسية الوقائية  
ــدروس       ــا يف ذلــك اســتخالص ال ــدعم، مب ــشطة ال الســتراتيجيات إجــراء احلــوار والوســاطة وأن

والتعـاون يف أوروبـا، بعـد اعتمـاد قـرار اجمللـس             منظمة األمـن    حاليا تعتزم   و. املستفادة وتقامسها 
ــم   ــوزاري رق ــشأن عناصــر دورة ال ٣/١١ال ـــز ب ــسمرب /كــانون األول (اعن ــداد )٢٠١١دي ، إع

مقتــرح بــشأن رفــع مــستوى التزامــات هــذه املنظمــة يف جمــال الوســاطة إىل أقــصاه، مــن حيــث   
  . االستمرارية واالتساق والفعالية
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 املتحـــدة ومنظمـــة الـــدول األمريكيـــة خطـــة عمـــل ، أنـــشأت األمـــم٢٠١١ويف عـــام   - ٤٩
 تنظـيم وحـدة دعـم الوسـاطة الـدعم جلـولتني مـن               تللشراكة يف جمال الوساطة مـدهتا عـام مشلـ         

وركـزت هاتـان اجلولتـان، اللتـان حـضرمها مـسؤولون            . يف جمال إجراء احلوار الـوطين     التدريب  
ــطى    ــا الوسـ ــن أمريكـ ــون مـ ــوز(حكوميـ ــه /متـ ــا اجل ) ٢٠١١يوليـ ــن أمريكـ ــة ومـ ــشرين (نوبيـ تـ

اعات، نــز ، علـى اللجـوء إىل احلـوار، بوصـفه مـن أدوات منـع نـشوب ال                 )٢٠١١نوفمرب  /الثاين
وعـالوة علـى ذلـك، سـاعدت األمـم      . إلدارة التوترات االجتماعية الناشئة على الصعيد الوطين     

 املتحدة أيضا منظمة الدول األمريكية على وضع نظامها اخلاص بقائمـة خـرباء الوسـاطة، كمـا                
يــشارك ممثلــون عــن منظمــة الــدول األمريكيــة بانتظــام يف حلقــات العمــل بــشأن الوســاطة الــيت  

  .جتريها األمم املتحدة
، خطــة ٢٠١١اعتمــدت األمــم املتحــدة ومنظمــة التعــاون اإلســالمي، يف عــام كــذلك   - ٥٠

. عمل مدهتا عام تركز علـى تعزيـز قـدرات أمانـة منظمـة التعـاون اإلسـالمي يف جمـال الوسـاطة            
اخلطة، تشمل األنشطة املنفـذة زيـارة دراسـية أجراهـا أحـد كبـار املـوظفني مـن                   تلك  ويف إطار   

حلقـة عمـل    سياسية وتنظـيم    مكتب األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي إىل إدارة الـشؤون الـ           
مــــشتركة بــــشأن إضــــفاء الطــــابع املؤســــسي علــــى قــــدرات الوســــاطة، وذلــــك يف كــــانون  

  .٢٠١١ديسمرب /األول
  

   من اجملتمع املديناجلهات الفاعلةاء القدرات من أجل اجلهات الفاعلة الوطنية وبن    
اعات نــز  إدارة ال  مـن أجـل   عملت األمم املتحدة على تعزيـز القـدرات الوطنيـة واحملليـة               - ٥١

، مجـع برنـامج األمـم       ٢٠١٠ففي عـام    . اليت من شأهنا تكملة وساطة األطراف الثالثة اخلارجية       
 بلـدا أفريقيـا مـن أجـل تبـادل        ١٤ ممثلني عن احلكومات واجملتمعات املدنية مـن         املتحدة اإلمنائي 

وهتـدف  . اخلربات وأفضل املمارسات يف ما يتعلق بتطوير البىن التحتية الوطنية من أجل السالم            
ــة لل    ــوفري منتــدى إلجيــاد حلــول داخلي ــة إىل ت ـــزهــذه اهليئــات الوطني اعات، ســواء مــن خــالل  ن

، مجعــت مناقـــشة الحقـــة، عقـــدهتا حكومـــة  ٢٠١١ويف عـــام . وارعمليــات الوســـاطة أو احلـــ 
 .مــن قريغيزســتان وكوســتاريكا وكولومبيــا جتــارب بقــدر كــبري مشلــتخــربات متنوعــة  غانــا،

هـــي أيـــضا مـــن بـــني البلـــدان الـــيت اســـتثمرت مـــؤخرا يف    ليـــشيت وغيانـــا ونيبـــال -وتيمـــور 
  . القدرات تلك
 عمليـة لتقيـيم أوجـه       ٢٠١١تحدة للبيئة يف عام     وعلى غرار ذلك، بدأ برنامج األمم امل        - ٥٢

االختالل العديدة املتعلقة بـاملوارد الطبيعيـة بـني هـاييت واجلمهوريـة الدومينيكيـة، والـيت تـشكل                   
وجيمعهـا  باملعلومـات   ويفيد هذا العمل سلطات البلدين      . مصادر للتوتر وكذلك فرصا للتعاون    

  .ة القضايا ذات االهتمام املشتركيف جهد مشترك للقضاء على مصادر التوتر ومعاجل
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ــشؤون        - ٥٣ ــشراكة مــع إدارة ال ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، بال ــام املاضــي، قــدمت هيئ ويف الع
منطقـة   قيادية مـن     ٢٠٠اعات والوساطة ملا يقارب     نـز ال يف منع ، تدريبا   جهات أخرى السياسية و 

 جهـود مماثلـة يف      بـذلت و. البلقان وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيـا وزمبـابوي          
آسيا الوسطى وغرب أفريقيا هتدف إىل تزويد املسؤولني احلكوميني وقادة اجملتمع املـدين بالقـدرة              

وجتلـت قيمـة هـذا التـدريب عنـدما أثـرت            . على معاجلـة األبعـاد اجلنـسانية يف عمليـات الوسـاطة           
كون سـنغاليون يف     وضـع مـشار    فقـد . ٢٠١٢فربايـر   /التوترات االنتخابية على السنغال يف شـباط      

التــدريب اخلــاص بغــرب أفريقيــا خطــة عمــل مــشتركة مــع مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا 
  . املرأة لتوسيع نطاق الدور القيادي للمرأة يف التخفيف من حدة التوترات وأثرها على

، ليشيت، وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال بناء القـدرات            - ويف تيمور   - ٥٤
 جمتمعا حمليا يف عمليـة هتـدف إىل         ١٥٠شاركت وسيطات حكوميات تيموريات مع أكثر من        

حل املنازعات اجملتمعية دون اللجوء إىل العنف؛ بينما يف فيجي، سـاهم برنـامج بنـاء القـدرات                  
اعات واحلوار التابع لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف          نـزمن أجل القياديات يف عمليات منع ال      

. اء منرب مستقل للحوار بني مسؤويل الدولة وأعـضاء اجمللـس العـسكري واملنظمـات املدنيـة                إنش
  .ويظل التحدي هو إشراك النساء املدربات حديثا يف عملية الوساطة

وتركزت جهود أخرى على بناء القدرات من أجل مشاركة أكثر مشـوال يف عمليـات                 - ٥٥
اإلنــسان اخلــاص بالعمليــة املختلطــة لالحتــاد   الــسالم، مثــل اجلهــود الــيت يبــذهلا عنــصر حقــوق   

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور إلثراء مشاركة اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة واملدنيـة يف عمليـة           
  . الدوحة للسالم، وحتديدا يف ما خيص مسألة العدالة االنتقالية

  
  الشراكة والتنسيق  -دال   

 ويف بعــض احلــاالت، يــشهد ازدحامـا بـدأ  سـلمت اجلمعيــة العامـة بــأن جمـال الوســاطة      - ٥٦
وهلذا السبب، شددت اجلمعية يف الفقـرة       . كان هلذا األمر أثر سليب على فعالية جهود الوساطة        

 على أمهية الشراكات وتنـسيق املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة            ٦٥/٢٨٣ من منطوق القرار     ١٤
تمـع املـدين، وكـذلك أمهيـة     ودون اإلقليمية مـع األمـم املتحـدة، ومـع بعـضها الـبعض، ومـع اجمل           

  . وضع آليات لتحسني تبادل املعلومات والتعاون والتنسيق
والتعاون والشراكة يف ما بني خمتلف اجلهات الفاعلـة املـشتركة يف جمـال الوسـاطة أمـر               - ٥٧

، سنكون قـادرين علـى التعامـل بفعاليـة مـع       )٩(ففقط عندما نستفيد من مزايانا النسبية     . أساسي
__________ 

عرضا عاما للميـزات النـسبية ملختلـف        ) S/2009/189( رفق تقريري عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها      يقدم م   )٩(  
 .اجلهات الفاعلة الدولية يف جمال الوساطة
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عملية وساطة انطالقا مـن املبـادرات الرفيعـة املـستوى وإىل مـستوى القاعـدة                أي   التحديات يف 
ــشعبية ــة يف هــذا اجملــال    . ال ــغ حبــدوث تطــورات إجيابي ــسرين أن أبل ــرى أن جمتمــع  . وي ــاليوم ن ف

ــا       ــادرات الوســاطة غــري املنــسقة ويبــذل جهــدا حقيقي ــار املــدمرة ملب الوســاطة الــدويل واع باآلث
وحـىت اآلن،   . العمل على حنو متوافق مع نقاط القوة لكل واحدة منها         ملواجهة هذه املشكلة، و   

  .وضعت عدة آليات تعاونية وتتجلى مالمح شبكات ناشئة أخرى يف األفق
  

  شبكات الوساطة احلالية    
  االجتماعات السنوية للمنظمات اإلقليمية على مستوى اخلرباء    

اعات والوسـاطة مـن     نــز نـشوب ال  مثة شبكة ثبتت قيمتها هـي اجتمـاع أخـصائيي منـع               - ٥٨
وقــد . األمــم املتحــدة واملنظمــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة        

وعقـد  .  مع رؤساء املنظمات اإلقليميـة     ٢٠١٠صممت هذه املبادرة يف معتكفي املنظم يف عام         
دة ومنظمـة  ، مجعـت األمـم املتحـ     ٢٠١٠ويف عـام    . حىت اآلن اجتماعـان علـى مـستوى اخلـرباء         

ــة        ــا ممــثلني رفيعــي املــستوى مــن األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي األمــن والتعــاون يف أوروب
الرئيــسية لتوثيــق عــرى التعــاون وتبــادل املعــارف بــشأن الدبلوماســية الوقائيــة واهلادئــة وتيــسري    

عودية، ، عقد اجتماع اخلرباء يف جدة، باململكة العربيـة الـس      ٢٠١٢ويف عام   . احلوار والوساطة 
. حتــت رعايــة منظمــة التعــاون اإلســالمي ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا واألمــم املتحــدة  

وركز ذلك االجتماع على معرفة منظورات األطراف الفاعلة اإلقليميـة والدوليـة األخـرى مـن            
  .أجل وضع توجيهات من أجل الوساطة الفعالة

  
  شبكة دعم الوساطة    

 شبكة عاملية غري رمسية من املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت            هي )١٠(شبكة دعم الوساطة    - ٥٩
تتكـون الـشبكة، الـيت اشـتركت يف تأسيـسها األمـم املتحـدة               حاليـا   و. تدعم عمليـات الوسـاطة    

وهتــدف .  منظمــة مــن منــاطق خمتلفــة ١٤، مــن ٢٠٠٨ومؤســسة الــسالم السويــسرية يف عــام  
ــط منظمــات الوســاطة    ــشبكة إىل رب ــادل   ) دعــم الوســاطة منظمــات و(ال بانتظــام مــن أجــل تب

املعلومات عن أنشطتها؛ وتشجيع اسـتحداث أنـشطة مـشتركة والـشروع فيهـا؛ وتبـادل حتليـل                
وجيـري حاليـا إنـشاء صـندوق        . لتحديات الناشئة يف جمال الوسـاطة     ل التصدياالجتاهات وسبل   

  .استئماين لدعم املشاركة النشطة للمناطق املمثلة متثيال ناقصا
  

__________ 
 .http://www.mediationsupportnetwork.netنظر ا  )١٠(  
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  لوساطةجمموعة أصدقاء ا    
، كوكبـة  ٢٠١٠سـبتمرب  /تبني أن جمموعـة أصـدقاء الوسـاطة، الـيت تـشكلت يف أيلـول                - ٦٠

. مفيدة من الدول األعضاء واجلهات الفاعلة اإلقليمية اليت تعمل على تعزيز استخدام الوسـاطة             
وعملــت . دوليــة/ دولــة عــضوا وســبع منظمــات إقليميــة٢٨وتتكــون هــذه اجملموعــة حاليــا مــن 

فنلندا، على مجلة أمور منـها التوعيـة    و بادرت بإنشائها وتشترك يف رئاستها تركيا   اجملموعة اليت 
باحلاجة إىل تسوية املنازعات بالطرق السلمية من خـالل الوسـاطة، وتـشجيع اجلهـات الفاعلـة                 
ذات الصلة، مبا يف ذلك الترتيبات اإلقليمية، على إجراء الوساطة، وتـسليط الـضوء علـى أمهيـة              

ويـتم تعـيني جهـات      .  يف مجيع مراحل عملية وسـاطة مـا وعلـى مجيـع مـستوياهتا              مشاركة املرأة 
  .تنسيق يف كل من نيويورك ويف العواصم املعنية

  
  نظام األمم املتحدة جلهات التنسيق اخلاصة بالوساطة    

زال لدينا داخل األمـم املتحـدة نظامـان جلهـات التنـسيق مـن أجـل تنـسيق جهودنـا                      ال  - ٦١
ففي إدارة الشؤون السياسية، تشمل جهات التنسيق اخلاصة بالوسـاطة كـل            . طةاملتعلقة بالوسا 

وتتـرأس وحـدة    .  واملكتـب التنفيـذي    ،شعبة من الشعب اإلقليمية، ومكتب وكيل األمـني العـام         
ــسيق تلــك مــرة كــل أســبوعني ملناقــشة       ــا يلــي دعــم الوســاطة اجتماعــا جلهــات التن ــدعم  :م ال

. ء القدرات والتدريب؛ ووضع التوجيهـات والـسياسات       املطلوب جلهود الوساطة؛ ومسائل بنا    
وعلى صعيد منظومة األمم املتحدة، تترأس الوحدة اجتماعات منتظمـة جلهـات تنـسيق خاصـة                

مـن  ) مبـا يف ذلـك املكتـب التنفيـذي لألمـني العـام            ( إدارة ووكالـة وصـندوقا       ١٨بالوساطة مـن    
شتركة، وصـياغة التوجيهـات اخلاصـة       التدريب امل أنشطة  أجل التوعية بقضايا الوساطة، وتعزيز      
  . بالوساطة من منظور املنظومة برمتها

  شبكات الوساطة الناشئة    
ــا مــع ثــالث جمموعــات أخــرى تتنــاول مــسائل       - ٦٢ ــزم بتعزيــز تعاونن يف الفتــرة املقبلــة، ألت

اجملتمـع األكـادميي؛ والزعمـاء الـدينيون العـاملون يف جمـال الوسـاطة، والـدول                 : ، وهـي  الوساطة
  .ملشتركة يف الوساطةا

  
  اجمللس االستشاري األكادميي املعين بالوساطة    

أعتقد أننا حباجة إىل بذل املزيد من اجلهد مـن أجـل الـربط بـني النظريـة واملمارسـة يف                       - ٦٣
ألحبــاث العلميــة املتقدمــة للغايــة الــيت جتريهــا العديــد مــن املؤســسات  لفــيمكن . جمــال الوســاطة

أن تفيـد  لعـاملي خبـصوص مـا يعمـل ومـا ال يعمـل يف الوسـاطة الدوليـة          األكادميية على الصعيد ا   
وميكن كذلك للعلماء العاملني يف هذا اجملال أن يستفيدوا أيضا مـن زيـادة التفاعـل                 . املمارسَني
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وهلـذا الغـرض، فـإن إدارة الـشؤون         . مع املمارسني لفهم التحديات واملعضالت الـيت تـواجههم        
ــشاء جملـــس اس   ــصدد إنـ ــسياسية بـ ــاطة  الـ ــين بالوسـ ــادميي معـ ــشاري أكـ ــسمح اجمللـــس  . تـ وسيـ

االستشاري، املتوقع أن جيتمـع مـرة أو مـرتني يف الـسنة، لألمـم املتحـدة باالسـتفادة مـن أفـضل                     
  .البحوث واملعارف املتاحة من اجملتمع األكادميي العاملي

  
  مجاعة الزعماء الدينيني من أجل الوساطة    

ت الدينيــة دورا مهمــا يف الوســاطة يف العديــد مــن     يــؤدي القــادة الــدينيون واملنظمــا     - ٦٤
فلهؤالء القادة روابط فريدة باجملتمعات احمللية ويتمتعون يف كـثري مـن األحيـان              . اعنـزحاالت ال 

ومــع ذلــك، غالبــا مــا تكــون هــذه اجلهــات الفاعلــة غــري معتــرف هبــا  . بثقــة األطــراف املتنازعــة
ــستغلة      ــة غــري م ــسامهتها املمكن ــل وتظــل م ــشكل كام ــة ب ــة الكافي ــن أجــل وضــع   . بالطريق وم

األديان مـن   ”منظمة  الوساطة الفعالة، عملت إدارة الشؤون السياسية مع        من أجل   توجيهات  ال
 ائتالف متعـدد األديـان، واملنظمـة الفنلنديـة للمعونـة الكنـسية السـتطالع                ي، وه “أجل السالم 

املتــضررة مــن البلــدان  الــذين يعملــون يف مــن اجلماعــات الدينيــةآراء وجتــارب صــانعي الــسالم 
جلهـود الـيت تبـذهلا      اوكانت هذه هي اخلطوة األوىل حنو إقامـة شـراكة أعمـق لـربط               . اعاتنـزال

  .  بصورة أفضلاألمم املتحدة مع دعاة السالم املهمني هؤالء
  

  يف الوساطةاملشاركة الدول     
ــة     - ٦٥ ــشؤون الدولي ــر الوســطاء نــشاطا يف ال ــدول هــي أكث ــئن كانــت بعــض الــ  . ال دول فل

يف الوسـاطة سـوى     مـشاركة   تستفيد من إرث طويل يف جمال الوساطة ومل تـصبح دول أخـرى              
يف اآلونة األخرية، فلهذه الدول أدوار هامة جدا كجهات وسـيطة وداعمـة للوسـاطة وأعـضاء                 

 الواســعة، مــن املهــم تعزيــز الفنيــةخرباهتــا جتارهبــا ووبــالنظر إىل .  الوســاطة أصــدقاءةيف جمموعــ
ــدرو  ــادل ال ــها  تب ــشراكة مــع   . س املــستفادة والتعــاون يف مــا بين ــسرا وبال ــة سوي جمموعــة وبرعاي

أصدقاء الوساطة، اجتمعـت بعـض هـذه الـدول األعـضاء الـيت متـارس الوسـاطة يف حلقـة عمـل                   
 لتبادل الدروس املستفادة خبصوص جهودهـا       ٢٠١٢مايو  / أيار ١١ إىل   ٩من  يف الفترة   عقدت  

ــذا االجتمــ  . يف جمــال الوســاطة  ــدم ه ــدة    وق ــرية مفي ــارا ن ــضا أفك ــات لاع أي ــن أجــل  لتوجيه م
  .الفعالة الوساطة

  
  مشاركة املرأة يف الوساطة  - هاء  

. إننا حنـرز تقـدما بطيئـا ولكنـه متواصـل يف تعزيـز مـشاركة املـرأة يف عمليـات الـسالم                        - ٦٦
، أعــادت الــدول األعــضاء تأكيــد التزامهــا القــوي بتمثيــل املــرأة يف عمليــات  ٢٠١٠ففــي عــام 

ــس ــن       ال ــس األم ــرار جمل ــسنوية العاشــرة لق ــذكرى ال ــال بال ــاء االحتف ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥الم أثن
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 وصلب خطيت للعمـل اخلاصـة مبـشاركة املـرأة يف بنـاء الـسالم        صدارةووضعُت هذه املسألة يف     
ومـن  . اعاتنــز واملكونة من سبع نقاط واملعززة بالتزامات قوية بزيادة مشاركة املرأة يف حل ال            

هـذه، وضـعت للمنظمـة أربعـة أهـداف ملموسـة متعلقـة بـاملرأة والوسـاطة           خالل خطـة العمـل      
تعـيني كـبرية وسـطاء لألمـم املتحـدة؛ وزيـادة متثيـل        : ، وهي يتعني حتقيقها يف فترة والييت الثانية     

املرأة يف فـرق الوسـاطة والتفـاوض، وتقـدمي اخلـربة اجلنـسانية؛ والتـشاور املنـتظم مـع منظمـات                      
  . ةاجملتمع املدين النسائي

ة األمــم ئــوإلجنــاز هــذه اجملموعــة مــن األهــداف، أطلقــت إدارة الــشؤون الــسياسية وهي  - ٦٧
 بــدأت ، وقــد اجلنــسانية والوســاطةبــشأن اســتراتيجية مــشتركة ٢٠١١ يف عــام للمــرأةاملتحــدة 

جنــسانية، وكــذلك نــساء يف مجيــع فــرق األمــم املتحــدة   فنيــة فلــدينا اآلن خــربة . تــؤيت أكلــها
 وجرت استشارة منظمات اجملتمع املدين النسائية بانتظام يف ما يقـارب نـصف              .للوساطة تقريبا 

ففي قربص، على سبيل املثال، شهدنا تقـدمي منظـورات          . جهود الوساطة اجلارية لألمم املتحدة    
ــسانية يف      جنــسانية إىل املفاوضــات، مبــا يف ذلــك تعــيني جهــات تنــسيق مكرســة للــشؤون اجلن

  .التفاوض ةفرقأ
ــا      وكمــا أشــ   - ٦٨ ــد يف بعثاتن ــى حنــو متزاي ــاين أعــاله، جتــري الوســاطة عل رت يف الفــرع الث

 ممــثالت خاصــات ونائبــات   ١٠إذ يوجــد اليــوم  . الــسياسية وبعثاتنــا اخلاصــة حبفــظ الــسالم    
ــثلني اخلاصــني  ــشارون      . للمم ــديها مست ــات ل ــة البعث ــإن غالبي ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــشؤون لوع ل

رية يف وضـع قائمـة وسـطاء، جتمـع إدارة الـشؤون             وكجزء من عملنا يف اآلونة األخـ      . اجلنسانية
  .  مكونة من كبريات وسطاء من أجل النشر يف املستقبلمنتقاةالسياسية اآلن قائمة 

ويف الوقت الذي أبتهج فيـه للتقـدم الـذي حنـرزه، فـإين واع أيـضا بأنـه ال يـزال هنـاك                          - ٦٩
 اختاذهـا لتعزيـز مـسامهتنا يف        وتـشمل بعـض اخلطـوات الـيت أعتـزم         . الكثري الذي يتعني القيام بـه     

االستمرار يف ضمان مشاركة املرأة يف فرق األمـم املتحـدة        : هذه املسألة يف السنة املقبلة ما يلي      
للوساطة؛ واالشتراط علـى مبعـوثي ووسـطائي التـشاور مـع القياديـات واملنظمـات النـسائية يف                

  واستكـشاف، وإقنـاع    وقت مبكـر مـن عمليـة الـسالم والترتيـب ملـشاورات منتظمـة ومنظمـة؛                
منتـديات لـتمكني اجلهـات الفاعلـة        / إلنشاء آليـات   ، ودعمها عند االقتضاء،   األطراف املتفاوضة 

 يف عمليــــة الــــسالم؛ وتقــــدمي اخلــــربة اجلنــــسانية إىل كــــل املــــشاركةيف اجملتمــــع املــــدين مــــن 
  .تفاوض فريق

  
  املوارد  - واو  

، حققـت الـدول بعـض التقـدم يف          ٢٠٠٥القمـة العـاملي لعـام       مـؤمتر   منذ اعتماد وثيقـة       - ٧٠
ــا يف جمـــال الدبلوماســـية           ــدور املنـــوط هبـ ــا للقيـــام بالـ ــاملوارد الـــيت حتتاجهـ ــد املنظمـــة بـ تزويـ
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بتزويـدها  ، جرى تعزيـز إدارة الـشؤون الـسياسية جزئيـا            ٢٠٠٨ففي عام   . الوقائيتني والوساطة
ارات املتاحـة   ولـئن كـان هنـاك عـدد مـن اخليـ           .  وظيفـة مطلوبـة    ١٠١ من جمموع     وظيفة ٤٩بـ  

 مبـا يف ذلــك حـساب األمــني العـام للنفقــات غـري املنظــورة     ،لتمويـل جهودنــا يف جمـال الوســاطة  
 ، وأنـصبة امليزانيـة اخلاصـة حبفـظ الـسالم          ، وامليزانية العاديـة   ، وصندوق بناء السالم   ،واالستثنائية

ــأيت مـــ        ــدة تـ ــساعي احلميـ ــاطة واملـ ــة بالوسـ ــا اخلاصـ ــم أعمالنـ ــل معظـ ــن أجـ ــوارد مـ ــإن املـ ن فـ
  .التربعات خالل
ويف هذا الصدد، أود أن أعرب عن تقديري للجهات املاحنة اليت قـدمت املـوارد املاليـة              - ٧١

ففـي مجيـع هـذه احلـاالت، تكـون القـدرة       . لضمان دعمنا لعمليات السالم على الصعيد العاملي 
تاحــة يف  الــضيقة املالفــرصعلــى الــسفر بــسرعة ملعاجلــة التــوترات املتــصاعدة أو االســتفادة مــن 

ــا   ــرا حيوي ــات الوســاطة أم ــسياسية صــندوقني    . عملي ــشؤون ال ــشأت إدارة ال ــسبب، أن ــذا ال وهل
، حيــث )اعات واآلخــر لالنتخابــاتنـــزمنــع نــشوب ال/ للوســاطةأحــدمها(لالســتجابة الــسريعة 

تـوفري  ل و ،ميكن استخدام التمويل املوضوع مسبقا لنشر املبعوثني واملوظفني علـى وجـه الـسرعة             
وكانـت املـسامهات املرنـة للـدول األعـضاء مفيـدة أيـضا يف إتاحـة         . دعـم لوجـسيت  يلزم مـن     ما

اع، وكذلك بناء قدرات الوسـاطة اخلاصـة بنـا          نـزالفرصة لنا للقيام بغالبية رحالتنا إىل مناطق ال       
  . وقدرات شركائنا

 مليـون دوالر اسـتجابة لنـداء إدارة         ١٢ مببلـغ    ٢٠١١وسامهت اجلهات املاحنة يف عـام         - ٧٢
ــذا املبلـــغ مل ميثـــل ســـوى    ا ــة مـــن ٦٧لـــشؤون الـــسياسية املتعـــدد الـــسنوات؛ لكـــن هـ  يف املائـ

لجهـات املاحنـة    لوتبذل اإلدارة حاليا جهـودا للزيـادة يف توسـيع قاعـدهتا             . االحتياجات املطلوبة 
  . احنة غري تقليديةاملهات اجلمن خالل التواصل مع 

ناء الـسالم وصـندوق بنـاء الـسالم مـصدران           ورأينا أيضا، يف اآلونة األخرية، أن جلنة ب         - ٧٣
 وال سـيما    ،مفيدان للدعم من أجل تنفيذ أحكام اتفاقات السالم من خالل خطط بناء الـسالم             

 مليــون دوالر يف ٦٥,٦فحــىت اآلن، اســتثمر الــصندوق . املــصاحلة واحلــوار احمللــيني والــوطنيني
ودعــم . )١١( بلــدا١٥رب مــشاريع مــصاحلة وحــوار سياســي علــى الــصعيدين احمللــي والــوطين عــ  
 ىاعات علــى مـــستو نــــزالــصندوق جمموعــة متنوعـــة مــن املبـــادرات الــيت ســـامهت يف حــل ال     

وقـد مت اسـتثمار تـسعة    . اجلمـود الـسياسي   حاالت  احمللية، وساعدت أحيانا يف كسر       اجملتمعات
 مـن تلـك األمــوال لـتمكني مـشاركة املـرأة يف هـذه اجلهــود، يف      )  ماليـني دوالر ٥,٩(يف املائـة  

ــستخدم   ــدرها  حــني ت ــسبة إضــافية ق ــة ٤٠ن ــون دوالر٢٦,٣( يف املائ مــن هــذه األمــوال  )  ملي
  .  إىل تعميم االحتياجات اخلاصة بالنساءيللسع

__________ 
ــة     )١١(   ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــا الوســـطى، ومجهوريـ ــة أفريقيـ ــر، ومجهوريـ ــزر القمـ ، والـــسودان، بورونـــدي، وجـ

ــا، وغين  ــا،  ،بيـــساو - ايـــوســـرياليون، والـــصومال، وغينيـ ــا، وليربيـ ــوار، وكينيـ ــتان، وكـــوت ديفـ  وقريغيزسـ
 .واليمن ليبياو
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   الفعالةمن أجل الوساطةلتوجيهات لمتهيد   - زاي  
مـن عمليـة تـشاورية      ) انظر املرفق األول  ( الوساطة الفعالة    من أجل توجيهات  التستمد    - ٧٤

ــة ــة      إ. مكثفـ ــات دون اإلقليميـ ــضاء؛ واملنظمـ ــدول األعـ ــهامات الـ ــربات وإسـ ــستند إىل خـ ذ تـ
واإلقليمية وغريها من املنظمات الدولية؛ واملنظمات غـري احلكوميـة العاملـة يف جمـال الوسـاطة؛                 

ــساء و ــدويل     الن ــك ال ــة؛ والبن ــسائية؛ واملنظمــات الديني ــات واجلماعــات الن ــاء  و ؛القيادي ــة بن جلن
  . م املتحدة األوسع نطاقاالسالم؛ ومنظومة األم

اع املعـين، وجـدت     نــز ولئن كان علـى كـل عمليـة وسـاطة أن تـستجيب خلـصوصية ال                 - ٧٥
ــة        ــية للوســاطة الفعال ــن العناصــر األساس ــدد م ــبريا خبــصوص ع ــا ك ــشاوراتنا تقارب وهتــدف . م

ــة للوســاطة، إىل    ــة مرجعي ــقالتوجيهــات، باعتبارهــا وثيق  فهــم أفــضل ألهــداف الوســاطة   حتقي
  . ها، وكذلك تقدمي رؤى ثاقبة بشأن كيفية تصميم وإدارة عمليات الوساطة الفعالةجوُنُه
ــق مــن أن    - ٧٦ ــا واث ــم املتحــدة    مــن أجــل  توجيهــات الوأن ــساعد األم ــة ست الوســاطة الفعال
خرى على التوسط علـى حنـو أكثـر اقتـدارا مهنيـا، وعنـد االقتـضاء،                 األعنية  املفاعلة  الهات  اجلو

هـذا مـا يزيـد يف أمهيـة التوعيـة بالتوجيهـات،       و. كثـر متاسـكا وتكـامال     على الوصول إىل ُنهـج أ     
تشجيع مجيع الوسطاء واجلهات الفاعلة يف جمـال الـدعم علـى اتباعـه              يف   التدريب، و  بسبل منها 

  . اعات واخلالفات وتسويتها سلميانـزيف مساعيها ملنع ال
    

  استنتاجات  - رابعا  
.  تكييــف الوســاطة مــع التحــديات املعاصــرة قطعــت األمــم املتحــدة شــوطا طــويال يف   - ٧٧
وتـذكريا باالجتاهـات    . ، هناك إمكانية القيام بأكثر مـن ذلـك بكـثري           يف ذلك   إحراز تقدم  رغمو

املبينة يف هذا التقرير، يف ما يلي بعـض اجملـاالت الـيت تتطلـب فيهـا اجلهـود املبذولـة لتعزيـز دور           
  :وفعالية الوساطة املزيد من التأكيد

 القيام بربط أفـضل للقـدرات الوطنيـة واحملليـة مـع جهـود الوسـاطة الـيت                   ميكننا  )أ(  
 عناصــر حامســة اتاعنـــزفبينمــا متثــل القــدرات الوطنيــة اخلاصــة بــإدارة ال. يبــذهلا اجملتمــع الــدويل

 القدرات ميكـن أن حيـد    تلكللحفاظ على السالم، فإن عدم وجود وعي أو استثمارات لتعزيز   
ويعترب الدعم املتواصل للقدرات الوطنية واحملليـة، مبـا يف ذلـك            . اطة العامة للوس  اتمن اإلمكاني 

  اجملتمع املدين والقيادات النسائية، أمرا أساسيا ملنع دورات العنف والتوتر املتكررة؛ 
فعلى الـرغم مـن     . جيب علينا مواصلة تعزيز مشاركة املرأة يف عمليات الوساطة          )ب(  

وسـوف تواصـل األمـم املتحـدة        . ال، ال تزال هنـاك حتـديات      بعض التطورات اإلجيابية يف هذا اجمل     
. القيام بدورها للحث على حتقيق متثيل مالئـم للمـرأة وتـوافر اخلـربة اجلنـسانية يف عمليـة الـسالم                    

  ؛وجيب توفري املوارد الكافية واإلرادة السياسية لتيسري إشراك املرأة على مجيع املستويات
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هات الفاعلة يف جمال الوساطة بالفعـل آثـار     لقد كان إلنشاء شبكات تضم اجل       )ج(  
وسأسـتمر يف التواصـل     . االزدحـام تنـوع و  يف ال أكثر  ف  آخد أكثر  إجيابية على رفع حتديات جمال    
وتوثيــق عــرى .  الــشبكاتتلــك ودعــم إنــشاء القائمــة بالوســاطةمــع خمتلــف اجلهــات الفاعلــة  

يـة، وكـذلك مـع اجملتمـع املـدين          التعاون مع املنظمات األخرى، احلكومية الدولية وغـري احلكوم        
وباملثل، فإن حتسني التفاعـل مـع اجملتمـع         .  املضي قدما  إىل هو السبيل    ،وصانعي السالم الدينيني  

  األكــــــادميي الــــــذي يتنــــــاول موضــــــوع الوســــــاطة سيــــــساعدنا علــــــى تعميــــــق معرفتنــــــا  
  الوساطة؛ يف ما خيص

ل غـري متناسـب     ال تزال جهود األمـم املتحـدة يف جمـال الوسـاطة تعتمـد بـشك                 )د(  
ــشكو      . علــى التربعــات  ــسياسية تعــاين مــن نقــص يف املــوظفني، وت ــشؤون ال ــزال إدارة ال فــال ت

البعثــات الــسياسية مــن قلــة املــوارد مقارنــة بوالياهتــا، وال يــزال املوظفــون يف املقــر ويف امليــدان   
ن وعــالوة علــى ذلــك، يقيــد عمــل إدارة الــشؤو. يفتقــرون للتــدريب املالئــم يف جمــال الوســاطة
ويعتـرب بنـاء شـبكات تـربط بـني خمتلـف كيانـات           . السياسية بأموال السفر احملـدودة اخلاصـة هبـا        

الوساطة وقدرة املنظمة على االستفادة من الـشراكات تطـوران إجيابيـان، وسيـسامهان إىل حـد             
ومــع ذلــك، ال ميكــن للــشبكات . مــا يف معاجلــة الــنقص يف املــوارد املاليــة الــيت ميكــن التنبــؤ هبــا 

راكات ســـد الفجـــوة التمويليـــة متامـــا وال وضـــع واليـــة أساســـية لألمـــم املتحـــدة علـــى   والـــش
  .صلبة أرض
وقد منحتنا جتربتنا أفكارا نرية وقيمة عن الكيفية اليت ميكن هبا للوساطة أن تـساهم يف                  - ٧٨

ومن خالل البناء على هذه التجربة والعمـل بالتنـسيق مـع مجيـع              . اعات وحلها نـزمنع نشوب ال  
 الفاعلة ذات الصلة، أعتقد أنه بإمكاننا أن نستخدم علـى أفـضل حنـو ممكـن إمكانيـات                  اجلهات

  .اعات سلميانـزالوساطة لتسوية اخلالفات وال
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  املرفق األول
  فعالةالوساطة التوجيهات األمم املتحدة من أجل     

  
  مقدمة    

للمنازعـات  لـسلمية   يقر ميثاق األمم املتحدة بالوساطة باعتبارها وسيلة هامة للتسوية ا           - ١
. علـى حـد سـواء     وداخلـها   اعات بـني الـدول      نـز وقد أثبتت أهنا أداة فعالة ملعاجلة ال       اعات،نـزوال

فهـم  ) ١٩٩٢(كما طور كتيب األمم املتحدة بشأن التسوية الـسلمية للمنازعـات بـني الـدول                
  .مرجعا مفيدايشكل زال  الوساطة يف املنازعات بني الدول وما

ــز الوســاطة وأنــشطة دعمهــا    وقــد حبــث تقريــ   - ٢ ) S/2009/189(ر األمــني العــام عــن تعزي
ها يف جمال الوساطة واستعرض بعـض االعتبـارات         ءالتحديات اليت تواجه األمم املتحدة وشركا     

جهـا  ُهوواصلت اجلهات الفاعلـة يف جمـال الوسـاطة تكييـف نُ     . اخلاصة بتعزيز عمليات الوساطة   
اعات داخـل الـدول   نــز ، اعترافـا منـها بال  اتاعنــز تغرية للوقدراهتا حبيث تتماشى مـع الطبيعـة املـ     

ــدا للــسالم واألمــن علــى الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي     . علــى وجــه اخلــصوص باعتبارهــا هتدي
تعزيــز دور الوســاطة يف تــسوية املنازعــات ” املعنــون ٦٥/٢٨٣واعتــرف قــرار اجلمعيــة العامــة 

لــذي اختــذ بتوافــق اآلراء، باالســتخدام ، ا“اعات وحلــهانـــزبالوســائل الــسلمية ومنــع نــشوب ال
املتزايـد للوســاطة، ونظــر يف التحــديات الراهنــة الـيت تواجــه اجملتمــع الــدويل يف جهــود الوســاطة   

كمـا طلبـت اجلمعيـة    . ، ودعا اجلهات الفاعلة الرئيسية إىل تطوير قدراهتا يف جمال الوساطة  تلك
ــدول       ــع ال ــشاور م ــضع، بالت ــام أن ي ــني الع ــة إىل األم ــة    العام ــة املعني ــات الفاعل ــضاء واجله األع

 منـها الـدروس املـستفادة       ااألخرى، توجيهات لزيادة فعاليـة الوسـاطة، آخـذا يف االعتبـار أمـور             
  .من عمليات الوساطة السابقة واجلارية

 استجابة لطلـب اجلمعيـة العامـة ومبـا يتوافـق مـع              ، اليت أعدت  التوجيهاتوالغرض من     - ٣
ويقـصد مـن   . تـصميم وإدارة عمليـات الوسـاطة      يـستفاد منـها يف       هـو أن  ميثاق األمم املتحـدة،     

هـذه التوجيهــات أن تكــون مرجعــا للوســطاء، والــدول واجلهــات الفاعلــة األخــرى الــيت تــدعم  
اع واجملتمـع املـدين وأصـحاب       نــز جهود الوساطة، بيد أهنا أيضا ذات أمهيـة بالنـسبة ألطـراف ال            

فهــم ســليم للوســاطة وتقــدير إمكاناهتــا     تؤكــد علــى احلاجــة إىل   هــي  و.املــصلحة اآلخــرين 
  . اعات وإدارهتا وحلهانـزوحدودها على حد سواء كوسيلة ملنع نشوب ال
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  التوجيهاتحملة عامة عن     
 ومت وضــعها يف ضــوء املــدخالت مــن  .تعتمــد التوجيهــات علــى خــربة اجملتمــع الــدويل   - ٤

ودون اإلقليميــة وغريهــا مــن الــدول األعــضاء، ومنظومــة األمــم املتحــدة، واملنظمــات اإلقليميــة 
 والزعمـــاء الـــدينيني، ،النـــسائيةاجلماعـــات املنظمـــات الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، و 

  .واألوساط األكادميية، وكذلك الوسطاء واملختصني يف الوساطة
 عـن الوسـاطة، كمـا أهنـا ال تـسعى إىل معاجلـة كـل                 امالتفكرا شـ  والتوجيهات ليست     - ٥

املنظمــات  نــهج احملــددة ملختلــف الوســطاء، ســواء كــانوا مــن الــدول أو  مــن االحتياجــات أو ال
ــراف أو  ــددة األط ــة، أو  املتع ــة أو دون اإلقليمي ــة أو   اإلقليمي ــري احلكومي ــات غ الوســطاء  املنظم

ــوطنيني ســيما  وبــدال مــن ذلــك، هتــدف التوجيهــات إىل معاجلــة عــدة قــضايا رئيــسية، وال    . ال
 يف  يـة والتكاملوالتجـانس    الوساطة؛ واحلاجة إىل التنـسيق       احلاجة إىل اتباع هنج أكثر احترافا يف      

  .جمال يزداد ازدحاما باستمرار، واحلاجة إىل أن تكون جهود الوساطة أكثر مشوال
وملعاجلة هذه القضايا، حتدد التوجيهات عددا من األسس الرئيـسية الـيت ينبغـي أخـذها                 - ٦

ــاطة   ــود الوس ــار يف جه ــييف االعتب ــتعداد، وا: ، وه ــشمولية   االس ــز؛ وال ــدم التحي ــة؛ وع  ؛ملوافق
 بـني جهـود     يـة والتنسيق والتكامل التجانس   و ؛ والقانون الدويل واألطر املعيارية    ؛وامللكية الوطنية 

وتـشرح التوجيهـات كـال مـن هـذه األسـس،            . الوساطة، واتفاقات السالم ذات اجلودة العاليـة      
ــيت تواجــ      ــة ال ــدم بعــض  وتعــرض بإجيــاز بعــض التحــديات واملعــضالت احملتمل ه الوســطاء، وتق

وخالل ذلك كله تسلم التوجيهات مبا يكتنف البيئة الـيت يعمـل هبـا الوسـطاء مـن                  . اإلرشادات
.  احلــاالت مـشاكل وصـعوبات قــد ال يـستطيعون حلــها   العديـد مـن  تعقيـد وأهنـم يواجهــون يف   

ألطـراف  ويتعني أن تعـاجل كـل حالـة بطريقـة خمتلفـة، ويف هنايـة املطـاف فـإن اإلرادة الـسياسية                       
بيـد أن إيـالء االهتمـام الـدقيق هلـذه األسـس ميكـن               . اع هي العامل احلاسم لتحقيق النجاح     نـزال

أن يؤدي إىل زيادة احتمـاالت جنـاح العمليـة، وتقليـل احتمـاالت وقـوع الوسـطاء يف أخطـاء،                     
  .واملساعدة يف إجياد بيئة أكثر مواتاة للوساطة

  
  منطق الوساطة    

 مــن األحيــان جنبــا إىل جنــب مــع جهــود التيــسري واملــساعي  توجــد الوســاطة يف كــثري  - ٧
بيد أن للوسـاطة منطقهـا وهنجهـا اخلاصـني، وهـي جوانـب قـد تـشترك فيهـا                    . احلميدة واحلوار 

  . الوساطة مع هنج أخرى متبعة يف التسوية السلمية للمنازعات
مبوافقـة  والوساطة هي عملية يقوم من خالهلا طـرف ثالـث مبـساعدة طـرفني أو أكثـر،                   - ٨

 علـى وضـع اتفاقـات    احله عـن طريـق مـساعدهت    اع أو إدارته أونـزملنع نشوب  تلك األطراف،   
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اع، يف وجـود    نــز والفرضية اليت تقوم عليها الوساطة هي أنه بإمكان أطراف ال         . للجميعمقبولة  
 ةدودوميكن أن تكون نتـائج الوسـاطة حمـ        . والسري باجتاه التعاون  عالقاهتا  البيئة السليمة، حتسني    

اع ما أو إدارته، أو ميكنها أن تتنـاول         نـزالنطاق، حبيث تتعامل مع قضية معينة من أجل احتواء          
  .نطاقا واسعا من القضايا يف اتفاق سالم شامل

والوساطة هي مسعى طوعي، تكون فيه موافقة األطراف أمرا حامسـا مـن أجـل القيـام                   - ٩
ــة     ــائج دائم ــق والتوصــل إىل نت ــة للتطبي ــة قابل ــع     . بعملي ــة م ــة العالق ــأثر دور الوســيط بطبيع ويت

عادة ما يكون لدى الوسطاء جمال كبري لتقدمي مقترحات إجرائيـة، وإدارة العمليـة،            ف: األطراف
  .بينما يتفاوت نطاق املقترحات املوضوعية وميكن أن يتغري مع مرور الوقت

خصــصة فإهنــا وبــدال مــن أن تكــون الوســاطة سلــسلة مــن االرتباطــات الدبلوماســية امل   - ١٠
اع وأصـحاب   نــز فهي تبدأ من حلظة اشتراك الوسيط مع أطراف ال        . عملية مرنة ومنظمة يف آن    

ــشمل      ــا وميكــن أن ت ــة م ــات ”املــصلحة اآلخــرين لإلعــداد لعملي ــشأن احملادث ــات ب ــتم “حمادث  ي
 وقـد متتـد إىل مـا بعـد توقيـع االتفاقـات، حـىت وإن كـان بإمكـان                ،إجراؤها بـشكل غـري رمسـي      

  . القيام مبهمة تيسري تنفيذ االتفاق على الوجه األكملجهات أخرى
ــة خلــصوصية ال     - ١١ ــة الوســاطة الفعال ــستجيب عملي ـــزوت ــار أســباب   ن اع وتأخــذ يف االعتب
، واحتياجـات اجملتمـع علـى نطـاق         ا وجتانـسها  اع ودينامياته، ومواقـف األطـراف ومـصاحله       نـزال

  .اإلقليمية والدوليةالبيئتني أوسع، فضال عن 
والوســاطة هــي نــشاط متخــصص، فمــن خــالل اتبــاع هنــج احتــرايف، يقــوم الوســطاء       - ١٢

اع، وغرس الثقة يف العملية، واالعتقاد بـأن التوصـل   نـزوأفرقتهم بتوفري منطقة عازلة ألطراف ال     
والوسيط اجليد يعزز التبادل من خـالل االسـتماع واحلـوار،          . إىل حل سلمي أمر قابل للتحقيق     

ن من خـالل حـل املـشكالت، ويـضمن أن األطـراف املتفاوضـة لـديها        ويوجد روحا من التعاو 
ما يكفي من املعارف واملعلومات واملهـارات الالزمـة للتفـاوض بثقـة، ويوسـع العمليـة لتـشمل                   

ويــنجح الوســطاء إىل أقــصى حــد يف  . أصــحاب املــصلحة املعنــيني مــن خمتلــف شــرائح اجملتمــع  
 ،عنــدما يتحلــون باإلملــام الواســع، والــصرب    مــساعدة األطــراف املتفاوضــة يف إبــرام اتفاقــات     

  .ج، واحلذرُهوالتوازن فيما يتخذونه من ُن
ــة وجــود بيئــة خارجيــة داعمــة؛ ومعظــم ال     - ١٣ ـــزوتتطلــب الوســاطة الفعال اعات هلــا بعــد ن

وميكــن أن تــساعد اإلجــراءات الــيت تتخــذها الــدول األخــرى يف تعزيــز    . إقليمــي ودويل مــؤثر
وحيتــاج الوســيط إىل الــصمود أمــام  . وســاطة أو االنتقــاص منــه التوصــل إىل حــل عــن طريــق ال 

الضغوط اخلارجية، وجتنب املواعيد النهائية غري الواقعية مع العمل كـذلك علـى احلـصول علـى           
ويف بعـض الظـروف ميكـن أن تكـون قـدرة الوسـيط            . دعم متنام من الشركاء جلهـود الوسـاطة       



A/66/811  
 

12-34639 29 
 

جلهـات الفاعلـة األخـرى مفيـدة للتـشجيع علـى       و الروادع اليت تقدمها ا   أعلى استعمال احلوافز    
  .التزام األطراف بعملية السالم

ــل       - ١٤ ــسياسية داخـ ــسابات الـ ــوى واحلـ ــزان القـ ــها يف ميـ ــاطة بطبيعتـ ــة الوسـ ــؤثر عمليـ وتـ
ومن الضروري أن يكون لدى الوسطاء واجملتمع الدويل، بوصـفهم         . اجملموعات املختلفة وبينها  

ــدعم، حــ    ــوفرة لل ــة امل ــات الفاعل ــة     اجله ــة لعملي ــسلبية احملتمل ــار ال ــة واآلث ــار اإلجيابي ساسية لآلث
ومــن الــضروري أن حيــتفظ الوســطاء خبيــار تعليــق مــشاركتهم       . الوســاطة علــى حــد ســواء   

وقد يكون هذا مناسبا إذا مـا رأوا أن األطـراف تواصـل احملادثـات يف جـو مـن                    . االنسحاب أو
ــه إىل اخلــر     ــذي يف طريق ــة، أو إذا كــان احلــل ال ــع   ســوء الني ــارض م ــور يتع ــات االوج للن لتزام

دوليــة، أو إذا كــان مثــة جهــات فاعلــة أخــرى تــتحكم بالعمليــة وحتــد مــن املــساحة   القانونيــة ال
إال أن هــذا قــرار سياســي حــساس حيتــاج إىل الــتفكري مليــا يف  . املتاحــة أمــام الوســيط للمنــاورة

مليــة الوســاطة مــع خمــاطر االنــسحاب مقابــل قيمــة إبقــاء األطــراف علــى الطاولــة عنــد تعثــر ع  
  .استكشاف وسائل بديلة لتسوية املنازعات بالوسائل السلمية

اعات قابلة للوساطة، وهناك بعض املؤشرات اليت تـدل علـى إمكانيـة     نـزوليست كل ال    - ١٥
اع الرئيــسية قابلــة نـــزففــي املقــام األول، يــتعني أن تكــون أطــراف ال. أن تكــون الوســاطة فعالــة
وثانيـــا، يـــتعني أن حيظـــى الوســـيط بـــالقبول، وأن يكـــون  . لتـــسويةحملاولـــة التفـــاوض بـــشأن ا

 وأن يكون مـدعوما إىل حـد كـبري؛ وثالثـا، يـتعني أن يكـون هنـاك توافـق عـام يف                        ،مصداقية ذا
وعنــدما تتعرقــل عمليــة وســاطة . اآلراء علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل علــى دعــم العمليــة 

اع أو للتخفيف من املعانـاة اإلنـسانية،        نـزواء ال فعالة، قد يكون مطلوبا بذل جهود أخرى الحت       
إال أنه ينبغي مواصلة اجلهود الستمرار املشاركة من أجل التعرف على اآلفـاق املمكنـة لفـرص                 

  .الوساطة يف املستقبل واستغالهلا
  

  أسس الوساطة    
 التايل اخلطوط العريـضة لألسـس الرئيـسية للوسـاطة الـيت مـن الـضروري                 الفرعيوضح    - ١٦
  . تؤخذ يف االعتبار من أجل الوصول إىل عملية وساطة فعالةأن
  

  االستعداد    
ويـشمل االسـتعداد املعرفـة     . تتطلب جهود الوسـاطة املـسؤولة والـصادقة إعـدادا جيـدا             - ١٧

 مــن املتخصــصني، فــضال عــن الــدعم  متجــانسواملهــارات الفرديــة للوســيط مــع وجــود فريــق   
  .الوساطةلكيان القائم باالسياسي واملايل واإلداري الالزم من 
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ــى وضــع اســتراتيجيات          - ١٨ ــه ينطــوي عل ــسبقا، فإن ــائج م ــا ال حيــدد االســتعداد النت وبينم
، )التنفيـذ مرحلـة   املفاوضـات، و  مرحلـة    مرحلـة مـا قبـل املفاوضـات، و         مثـل (للمراحل املختلفة   

 مبـادرات  اع وحتديد أصحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك النظـر يف    نـزاستنادا إىل التحليل الشامل لل  
ونظــرا ألن عمليــة الوســاطة ليــست عمليــة خطيــة علــى اإلطــالق وال ميكــن . الوســاطة الــسابقة

التحكم يف كل عناصرها حتكما كامال، فمن الضروري أن تكون االسـتراتيجيات مرنـة حبيـث           
  .تستجيب للسياق املتغري

ــساعدة      - ١٩ ــدها، واملـ ــاطة ورصـ ــة الوسـ ــه عمليـ ــيط توجيـ ــتعداد للوسـ ــيح االسـ ــد ع(ويتـ نـ
اع وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين،   نـــزعلــى تعزيــز القــدرة التفاوضــية ألطــراف ال     )الــضرورة

) مبا يف ذلـك بـني اجلهـات الفاعلـة الدوليـة           (ومعاونتهم يف التوصل إىل اتفاقات، وحشد التأييد        
 علـى  ا قـادر  يكـون والوسيط املعد إعدادا جيدا واملـدعوم مـن مجيـع األطـراف        . من أجل التنفيذ  

قعات، واحلفاظ على الشعور بإحلاح املوقف مع جتنب احللـول الـسريعة، واالسـتجابة              إدارة التو 
  .الفعالة للفرص والتحديات يف العملية ككل

  
  التوجيه    

االستعداد هو أوال وقبل كل شيء مسؤولية تقع علـى عـاتق الـدول أو املنظمـات الـيت          - ٢٠
  :ا يليمستعدة ملوينبغي هلذه الكيانات أن تكون . تسعى للعب دور الوساطة

ختصيص املوارد من أجل االستجابة السريعة ومواصلة تقـدمي الـدعم لعمليـة الوسـاطة،                 •  
  .مبا يف ذلك إيفاد األفراد على أساس مستمر يف مهام متوسطة وطويلة األجل

ــة        •   ــة حلال ــة الالزم ــة واحلــساسية الثقافي ــار وســيط ميتلــك اخلــربة واملهــارات واملعرف اختي
وينبغـي النظـر إىل الوسـيط علـى أنـه شـخص موضـوعي وغـري متحيـز                   . دةاع احملـد  نـزال

وحيتاج الوسـيط إىل درجـة مـن علـو املكانـة والوقـار مبـا                . اهةنـزوموثوق به ومتسم بال   
وتتطلـب بعـض   . اع، ويـتعني أن يكـون مقبـوال لـدى األطـراف     نـزيتناسب مع سياق ال 

  .عالنية مبادرات أكثر  بينما حيتاج البعض اآلخر إىلغري معلناملنازعات تدخال 
سيما اخلرباء يف تـصميم عمليـات الوسـاطة،          دعم الوسيط بفريق من األخصائيني، وال       •  

اإلقليمـــيني، واملستـــشارين القـــانونيني، إضـــافة إىل الـــدعم     /واألخـــصائيني القطـــريني 
  .وينبغي نشر خرباء متخصصني حسب االقتضاء. اللوجسيت واإلداري واألمين

اعات والتقييمــات الداخليــة املنتظمــة للعمليــة مــن أجــل إجــراء       نـــزالالقيــام بتحليــل    •  
  .تعديالت على استراتيجيات الوساطة حسب احلاجة
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وينبغـي جلميـع أعـضاء     . وأفرقتـهم توفري اإلعداد املناسب، وتوجيـه وتـدريب الوسـطاء            •  
  . فهم البعد اجلنساين يف جماالت اختصاصهماألفرقة

أيـضا إشـارة    ذلـك   ويرسل    الوساطة أفرقةالرجل واملرأة يف    إدراج قدر من التوازن بني        •  
  .إجيابية إىل األطراف فيما يتعلق بتكوين وفودها

  
  املوافقة    

تلـك  وبـدون   . اع حىت تكـون فعالـة     نـزالوساطة عملية طوعية تتطلب موافقة أطراف ال        - ٢١
بعمليــة  تكــون ملتزمــة املوافقــة فلــيس مــن املــرجح أن يتفــاوض األطــراف حبــسن نيــة أو أن        

  .الوساطة
اع موافقـة علـى   نــز وهناك جمموعة من القضايا اليت تؤثر علـى مـا إذا كانـت أطـراف ال             - ٢٢

 عناصـر هامـة يف الـدفع        تـشكل اهة عملية الوساطة، وما تتمتع به من أمن وسرية          نـزف. الوساطة
ومــع . قــدما مبوافقــة األطــراف، إضــافة إىل مــا يتمتــع بــه الوســيط وجهــة الوســاطة مــن مقبوليــة 

ومـا إذا كانـت األطـراف توافـق علـى الوسـاطة             . اع هي عامل حاسم   نـزذلك، فإن ديناميات ال   
قـد حتـدده    عـسكرية، أو الوسـائل  الأمر قد حتدده الرغبـة يف حتقيـق أهـداف سياسـية مـن خـالل           

ــية أو أيديولوجيـــة أو نفـــسية، أو تـــصرفات اجلهـــات اخلارجيـــة   ويف بعـــض . اعتبـــارات سياسـ
ألطراف أيضا مبادرات الوساطة نظرا ألهنا ال تفهم الوسـاطة وتـرى فيهـا            احلاالت، قد ترفض ا   

اعات املتعـددة اجلهـات الفاعلـة، قـد توافـق بعـض       نــز ويف ال. هتديدا لسيادهتا أو تدخال خارجيـا    
اع علــى الوســاطة، بينمــا ال توافــق عليهــا مجيــع األطــراف، ممــا يــضع الوســيط يف   نـــزأطــراف ال

وعالوة على ذلـك، فإنـه حـىت عنـدما يـتم       . اطة مبوافقة جزئية  موقف صعب يتمثل يف بدء الوس     
  .إعطاء املوافقة فقد ال تترجم دائما إىل التزام كامل بعملية الوساطة

 وتقتـصر يف البدايـة علـى مناقـشة قـضايا         ،ويف بعض األحيان قد تعطى املوافقة تـدرجييا         - ٢٣
 عـن املوافقـة صـراحة أو بـشكل     وقد يـتم اإلعـراب  . حمددة قبل قبول عملية وساطة أكثر مشوال    

وقد يـصبح التعـبري املبـدئي عـن املوافقـة أكثـر صـراحة              ). من خالل القنوات اخللفية   (غري رمسي   
  .مع تزايد الثقة يف العملية

 ســحبها يف وقــت الحــق، خاصــة عنــد وجــود  فمــن املمكــنومبجــرد إعطــاء املوافقــة،   - ٢٤
ات املـسلحة أو الـسياسية، ممـا يولـد          فقـد تنـشق اجلماعـ     . خالفات داخلية لدى أحـد األطـراف      

وقد تنـسحب بعـض اجلماعـات املنـشقة مـن الوسـاطة        . ضغوطا جديدة على عملية املفاوضات    
  .متاما وتسعى إىل عرقلة العملية
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  التوجيه    
اع حـول دور    نــز من الضروري أن يتوصل الوسطاء إىل تفـاهم مـشترك مـع أطـراف ال                - ٢٥

 وقد يتأثر هذا التفاهم بالواليات الرمسيـة اخلاصـة جبهـود            .الوسيط والقواعد األساسية للوساطة   
وبنــاء علــى هــذا، حيتــاج الوســطاء . الوســاطة املمكنــة أو بالترتيبــات غــري الرمسيــة مــع األطــراف

  :ما يلي إىل
معرفة من هو الطرف الذي تعترب موافقتـه ضـرورية مـن أجـل البـدء يف عمليـة وسـاطة                       •  

اع، فقـد حيتـاج     نـزلى الوساطة سوى بعض أطراف ال     وإذا مل يوافق ع   . قابلة لالستمرار 
وينبغـي أن   . الوسيط إىل التعامل مع األطراف املوافقة وتوسـيع قاعـدة املوافقـة تـدرجييا             

 إىل حتليـل ملختلـف الفئـات املـستهدفة     “املوافقـة الكافيـة  ”يستند احلكـم بالوصـول إىل    
افة إىل إمكانيــة قيــام وتقيــيم األثــر احملتمــل لعمليــة وســاطة بــدأت بدايــة حمــدودة، إضــ   

  .األطراف املستبعدة بعرقلة العملية
ــا          •   ــسليم هل ــم ال ــاطة والفه ــة اجملــال للوس ــن أجــل هتيئ ــة، م ــاء روح املوافق ــسمح . إمن وت

. االتصاالت غري الرمسية لألطراف باختبار األجواء دون االلتزام بعملية وسـاطة كاملـة            
  . املمكنةمشاعر عدم األمان وأوهذا من املمكن أن يساعد على التصدي للمخاوف 

، مبــا يف ذلــك  األســاسو املنظمــات احملليــة واجملتمعيــة أاملــشاركة مــع اجلهــات الفاعلــة    •  
اخلارجيــة الــيت ميكنــها الوصــول إىل  الفاعلــة  النــسائية، فــضال عــن اجلهــات  اجلماعــات
  .اع وترتبط بعالقات معها، لتشجيع استخدام الوساطةنـزأطراف ال

اع، نــز  بناء الثقة يف املراحل املختلفة من أجل بناء الثقـة بـني أطـراف ال               استخدام تدابري   •  
  .وبني الوسيط واألطراف، فضال عن الثقة يف عملية الوساطة

ــاطة،       •   ــة الوسـ ــصاف يف إدارة عمليـ ــشفافية واإلنـ ــف، والـ ــساق يف املواقـ ــي باالتـ التحلـ
  .واحترام السرية

للتقلبـات يف املواقـف   قـة كافيـة واالسـتعداد       العمليـة مبواف  ملدى متتع   إجراء تقييم دوري      •  
اع إىل العمليـة  نــز عملية الوساطة، مع العمـل علـى إعـادة أطـراف ال        طوال  املوافقة  إزاء  

واالعتماد على ما يتمتع به مؤيدوهم أو غريهم من األطراف الثالثة من تـأثري، حـسب      
  .االقتضاء
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  احليـاد    
وإذا مـا نظـر إىل عمليـة وسـاطة مـا علـى أهنـا           - هـو حجـر الزاويـة يف الوسـاطة           احلياد  - ٢٦

وينبغـي أن   . اعنــز  إىل تقويض التقدم احلقيقي حنـو حـل ال         ذلكمتحيزة، فمن املمكن أن يؤدي      
يكــون الوســيط قــادرا علــى إدارة عمليــة متوازنــة يــتم فيهــا التعامــل مــع مجيــع اجلهــات الفاعلــة  

أيـضا أن يكـون     ذلـك   ويتطلب  . بشكل منصف، وينبغي أال تكون له مصلحة مادية يف النتيجة         
  .اعنـزالوسيط قادرا على التحدث مع مجيع األطراف الفاعلة ذات الصلة حبل ال

، وخاصـة إذا كـان   لعدم االحنياز إىل موقف مـا، ذلـك أن الوسـيط        ليس مرادفا    واحلياد  - ٢٧
ج إىل  اعتنـاق مبـادئ وقـيم عامليـة الـشمول، وقـد حيتـا             مكلفا عادة ب  تابعا لألمم املتحدة، يكون     

  .اإلعالن عنها صراحة لألطراف
  

  التوجيه    
  : القيام مبا يليللتعامل مع قضية عدم التحيز، ينبغي للوسطاء  - ٢٨

ضمان اإلنصاف والتوازن يف العملية والتعامل مـع األطـراف، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                     •  
  .وضع استراتيجية اتصاالت فعالة، والسعي إلثبات ذلك

اع بــشأن القــوانني والقواعــد الــيت توجــه مــشاركة نـــزأطــراف الالتحلــي بالــشفافية مــع   •  
  .الوسطاء

لحصول على الدعم من جهات خارجيـة مـن شـأهنا أن تـؤثر علـى      لعدم قبول شروط    •  
  .اهة العمليةنـز

اع من قبل اجلهات الفاعلـة األخـرى واحلـد          نـزجتنب اختاذ تدابري تأديبية ضد أطراف ال        •  
راف قـدر اإلمكـان، مـع مواصـلة تبـادل اآلراء بـصراحة يف               من االنتقادات العلنية لألط   
  .االجتماعات غري العلنية

جهة وسـاطة أخـرى، إذا مـا شـعر الوسـيط بعـدم               تسليم املسؤوليات لوسيط آخر، أو      •  
  .حمايدالقدرة على االحتفاظ بنهج متوازن وغري 

  
  الشمول    

 اجلهــاتاع ونـــزراف اليــشري الــشمول إىل مــدى وطريقــة متثيــل آراء واحتياجــات أطــ    - ٢٩
والعمليـة الـشاملة للجميـع تكـون        .  وإدراجها يف عملية ونتـائج جهـود الوسـاطة         املعنية األخرى 

ــة لل   ــد األســباب اجلذري ــل إىل حتدي ـــزأمي ــة احتياجــات القطاعــات    ن ــها وضــمان تلبي اع ومعاجلت
لـشعور  ويزيـد الـشمول أيـضا مـن مـشروعية اتفـاق الـسالم وتنفيـذه ومـن ا            . السكانية املتضررة 
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وإضافة إىل ذلك، حيد الشمول من احتمال تقويض العمليـة علـى يـد اجلهـات                . مبلكيته الوطنية 
ــستبعدة  ــة امل ــع أصــحاب املــصلحة       . الفاعل ــع أن مجي ــشاملة للجمي ــة ال ــصود بالعملي ــيس املق ول

اع وغريهـم مـن     نـزيشاركون مباشرة يف املفاوضات الرمسية، لكنها تيسر التفاعل بني أطراف ال          
  .املصلحة وتوجِد آليات إلشراك مجيع الرؤى يف العمليةأصحاب 

اع حتظــى باملــشروعية لــدى اجلمهــور األوســع أو  نـــزوال ميكــن افتــراض أن أطــراف ال   - ٣٠
وجهــود الوســاطة الــيت تــشمل اجلماعــات املــسلحة فحــسب قــد ترســل إشــارة مؤداهــا     . متثلــه

أخرى من اجملتمـع، فمـن شـأن        وإضافة إىل توليد السخط داخل قطاعات       . املكافأة على العنف  
ذلـــك تـــشجيع اآلخـــرين علـــى محـــل الـــسالح لكـــي جيـــدوا ألنفـــسهم موضـــعا علـــى طاولـــة   

وميكــن للجهــات الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين أن تــضطلع بــدور كــبري يف زيــادة         . املفاوضــات
وكــثريا مــا تكــون القيــادات  . مــشروعية عمليــة الــسالم، ومــن املمكــن أن تكــون حليفــةً هامــة 

 واجلماعات النسائية فعالة يف صنع السالم على مستوى اجملتمعـات احملليـة، ولـذا ينبغـي             النسائية
ومــع ذلــك، فلــيس باإلمكــان اعتبــار . ربطهــا بــشكل أقــوى بعمليــة الوســاطة الرفيعــة املــستوى 

احلصول على تأييـد اجملتمـع املـدين وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين أمـرا مـسلما بـه، إذ أن بعـض                
  .تتخذ مواقف متشددة وُتعارض الوساطة  قدهذه اجلهات الفاعلة

فقـد توجـد   . وعند تصميم عملية شاملة للجميع، يواجه الوسطاء عددا من التحـديات      - ٣١
اع راغبـــة يف االخنـــراط يف الوســـاطة أو متمتعـــة نــــزتكـــون فيهـــا مجيـــع أطـــراف ال حـــاالت ال

هـو الـشروع يف عمليـة    مبستويات كافية من التجانس الالزم للتفاوض، وبالتايل يكـون املمكـن    
 اتاع يف عمليـ   نــز وتتـأثر أيـضا الطريقـة الـيت قـد تنخـرط هبـا بعـض أطـراف ال                  . جزئية فحسب 

ــزاءات،      ال ــم اجلـ ــة، ونظـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــن احملكمـ ــصادرة عـ ــذكرات التوقيـــف الـ ــاطة مبـ وسـ
املتــاح احليــز ويــتعني علــى الوســطاء محايــة  . والــسياسات الوطنيــة والدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب 

لوساطة واحلفـاظ علـى قـدرهتم علـى التفاعـل مـع مجيـع اجلهـات الفاعلـة، مـع ضـمان احتـرام                         ل
  . الصلة العملية للقيود القانونية ذات

وعند السعي إىل توسيع العملية لتشمل أصحاب مصلحة آخرين، قد يواجـه الوسـطاء                - ٣٢
الفاعلـة املختلفـة الـيت    اع اليت تسعى عموما إىل حتديد هوية اجلهات نـزأيضا قيودا من أطراف ال 

ويف بعض احلاالت، قد يتطلـب األمـر إجـراء    . جيري إشراكها يف العملية وكيفية وتوقيت ذلك    
اع مــن أجــل دفــع العمليــة قــدما بــسرعة، وذلــك مــثال عنــد    نـــزحــوار حــصري مــع أطــراف ال 

سيما حينما تشعر األطراف بأهنـا مكـشوفة سياسـيا أكثـر             التفاوض على وقف إطالق النار، ال     
وحيتــاج الوســطاء إىل قيــاس مــستويات االرتيــاح . ممــا ينبغــي أو إذا كــان أمنــها معرضــا للخطــر
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وعلـيهم أيـضا حتقيـق التـوازن بـني إجيـاد       . اع وإقناعها بقيمة توسيع املـشاركة     نـزلدى أطراف ال  
  .عملية شفافة ومحاية سرية احملادثات

فعمليـات الوسـاطة    . ل والكفـاءة  ويتعني على الوسطاء معاجلة التوتر احملتمل بني الشمو         - ٣٣
أو ُتـستخدم منتـديات     /حينمـا تتوسـع قاعـدة التـشاور و        ) وقد تـصري مثقلـة    (تصبح أكثر تعقيدا    

يكــون مــن  وإضــافة إىل ذلــك، قــد. متعــددة إلشــراك اجلهــات الفاعلــة علــى مــستويات خمتلفــة 
ضـحة، مثـل    الصعب إشراك مجاعـات املـصاحل الـيت يـصعب تعريفهـا أو الـيت تفتقـر إىل قيـادة وا                    

وهـذا النـوع مـن املـسائل يـشدِّد علـى أمهيـة رسـم                . احلركات االجتماعية واجلماعات الـشبابية    
  .خريطة ألصحاب املصلحة وختطيط العملية وإدارهتا

  
  التوجيه    

اع وأصـحاب املـصلحة، ينبغـي للوسـطاء         نــز بناء على خريطة شـاملة جلميـع أطـراف ال           - ٣٤
  :القيام مبا يلي

 سـالم مـستدام     والـالزم لتحقيـق   لشمول الذي حيتاج إليه بدء الوساطة       حتديد مستوى ا    •  
  ؛اعنـزيليب احتياجات مجيع املتأثرين بال

اع، وذلـك   نــز  ملعاجلـة ال   مبا يلزم مـن األطـراف أو اجلهـات الفاعلـة الـضرورية            االتصال    •  
  ؛بعلم األطراف املتفاوضة األخرى

 من ِقبل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة مبـا هـو            تقييد االتصاالت باجلهات الفاعلة اليت أدينت       •  
  ؛ضروري لعملية الوساطة

اع لقيمة املشاركة األوسع وتقليل الشروط املـسبقة للمـشاركة          نـزتعزيز فهم أطراف ال     •  
  ؛يف العملية إىل أدىن حد ممكن

ضمان التشاور املنهجي واملنظم مع اجلماعات النـسائية يف مرحلـة مبكـرة مـن العمليـة                   •  
اجلماعـات يف  تلـك  و يتيح مـشاركة حقيقيـة، مـع بـذل جهـود حمـدَّدة إلشـراك         على حن 

  ؛عملية الوساطة
  ؛اع على إشراك النساء يف وفودهانـزتشجيع أطراف ال  •  
حتديــد الــشركاء الكفــيلني باإلســهام يف بنــاء قــدرة اجملتمــع املــدين وأصــحاب املــصلحة    •  

  ؛اآلخرين على املشاركة الفعالة
ــرؤى املختلفــة داخــل     وضــع آليــات لتو   •   ــة، وإشــراك وضــم ال ســيع املــشاركة يف العملي

  ؛اجملتمع املدين وسائر أصحاب املصلحة، على مدار املراحل املختلفة لعملية السالم
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استخدام أشكال خمتلفة من وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك وسائط التواصـل االجتمـاعي                •  
م اجلمهــور وإشــراكه، وحتديــد واســتطالعات الــرأي، لتوســيع دائــرة املــشاركة، وإعــال

  .القضايا اخلالفية احملتملة
  

  امللكية الوطنية    
اع واجملتمــع األوســع بعمليــة الوســاطة    نـــزامللكيــة الوطنيــة التــزام أطــراف ال   تفتــرض   - ٣٥

وهــذه مــسألة بالغــة األمهيــة، إذ أن العمــل علــى إجيــاد مــستقبل  . وباالتفاقــات املربمــة وتنفيــذها
اع، وأطــراف نـــزلل اآلثــار الرئيــسيةبــه اجملتمعــات احملليــة الــيت عانــت  ســلمي ينبغــي أن تــضطلع 

وبينمــا يــستحيل فــرض  . القتــال، واجملتمــع ككــل وقــف اع الــيت يــتعني عليهــا اختــاذ قــرار  نـــزال
  .اعنـزاحللول، فمن املمكن أن يكون الوسطاء مفيدين يف توليد األفكار حلل املسائل موضع ال

 اخلارجي حتديد هوية اجلهات اليت ينبغـي كفالـة ملكيتـها            بيد أنه يصعب على الوسيط      - ٣٦
وقــد . وتيــسري الــشعور مبلكيــة العمليــة خــارج دائــرة األشــخاص املوجــودين يف مواقــع الــسلطة 
اع، نــز يقتضي تكريس وممارسة امللكية تقوية القدرات التفاوضية لواحد أو أكثر من أطـراف ال             

 وذلك من أجل كفالة املشاركة الفعالة لتلـك         وكذلك اجملتمع املدين وسائر أصحاب املصلحة،     
وملقـدار  . اجلهات يف العمليـة وتـأمني قـدرهتا علـى االخنـراط يف قـضايا غالبـا مـا تتـسم بالتعقيـد                      

  .مشول العملية أثر مباشر على عمق الشعور بامللكية
ــم الثقافــات       - ٣٧ ــة تكييــف عمليــات الوســاطة مبــا يالئ ــة الوطني واألعــراف وتقتــضي امللكي
  .لية، مع مراعاة القانون الدويل واألطر املعيارية يف الوقت ذاتهاحمل

  
  التوجيه    

  :ينبغي للوسطاء، عند تعزيز امللكية الوطنية، االضطالع مبا يلي  - ٣٨
  ؛اع بشأن تصميم عملية الوساطةنـزالتشاور عن كثب مع أطراف ال  •  
مـع احتـرام    ( الـسالم    إعالم اجملتمـع املـدين وسـائر أصـحاب املـصلحة بتطـورات عمليـة                •  

  ؛وإجياد فرص الخنراطهم بشأن اإلجراءات واملضمون) السرية عند االقتضاء
يكــون اع ومــساعدهتا علــى توليــد األفكــار للنقــاش، وضــمان أن  نـــزتوجيــه أطــراف ال  •  

  ؛ما جرى التوصل إليه من اتفاقات بوسع هذه األطراف أن تنسب لنفسها الفضل يف
اع اليت قد حتتاج إىل الـدعم لتقويـة قـدرهتا التفاوضـية وتيـسري               نـزحتديد هوية أطراف ال     •  

  ؛حصوهلا على الدعم يف جمال بناء القدرات
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اع علــى إبــالغ مجهورهــا والتــشاور معــه، مبــا يف ذلــك القواعــد  نـــزتــشجيع أطــراف ال  •  
  ، ومتكينها من ذلك؛الشعبية، خالل عملية الوساطة

حتقيقــا تلــك الــنُُّهج ء التفــاوض واإلعــالم، وتــسخري  الثقافيــة احملــددة إزابــالنُُّهجالــوعي   •  
للمــصلحة القــصوى للعمليــة، والتنــسيق مــع صــناع الــسالم احمللــيني وكفالــة دعمهــم،   

  ؛اعات وحل املنازعاتنـزواالعتماد عند االقتضاء على األشكال احمللية إلدارة ال
ــة اخل       •   ــأثري غــري املــربر للجهــات الفاعل ــة الوســاطة مــن الت ــة عملي ــة األخــرى،  محاي ارجي

  ؛خصوصا فيما يتعلق باآلجال الزمنية اخلارجية غري الواقعية أو املخططات املتضاربة
اع باحلاجة إىل حتقيق التوازن بني امللكية الوطنية من جهـة واحلاجـة             نـزتوعية أطراف ال    •  

  ؛إىل تعبئة التأييد الدويل لتنفيذ االتفاق من جهة أخرى
ميكــن للعمليــة   إلدارة التوقعــات، ســواء مــن حيــث مــا تــصميم اســتراتيجية اتــصاالت   •  

  .إجنازه وسرعة حتقيق ذلك
    
  القانون الدويل واألطر املعيارية    

جتري الوساطة ضمن أطـر معياريـة وقانونيـة قـد تكـون هلـا اسـتتباعات خمتلفـة بالنـسبة                       - ٣٩
مـن اهليئـة الـيت    ويضطلع الوسطاء بعملهم على أساس الواليات اليت يتلقوهنـا   . ملختلف الوسطاء 

 فــإن وســطاء األمــم ،وبالتــايل. تعيِّنــهم وضــمن األبعــاد الــيت حتــددها قواعــد ونظــم تلــك اهليئــة  
املتحدة يعملون ضمن سياق ميثاق األمم املتحدة، وقرارات جملس األمن واجلمعية العامـة ذات            

  .نظمهاالصلة، وقواعد املنظمة و
الـذي تنـشئه قواعـد القـانون الـدويل الـيت       وُيسيِّر الوسطاء عملـهم أيـضا ضـمن اإلطـار         - ٤٠

ات العاملية واإلقليمية، والقـانون الـدويل اإلنـساين والقـانون           يحتكم الوضع املعني، وأمهها االتفاق    
ــدويل، مبــا يف ذلــك      ــائي ال ــدويل لالجــئني والقــانون اجلن ــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون ال ، ال

وإضــافة إىل االلتزامــات . ئيــة الدوليــة نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنا ، االقتــضاءحــسب
 العدالـة    عمليـة  القانونية امللزمة، تؤثر التوقعات املعيارية على عملية الوساطة، وذلك مثال بشأن          

  . واملصاحلة؛ ومشول اجملتمع املدين؛ ومتكني النساء ومشاركتهن يف العمليةتوخي احلقائقو
لدوليــة يف تعزيــز مــشروعية العمليــة  ويــسهم االتــساق مــع القــانون الــدويل والقواعــد ا    - ٤١

بيـد أن   . ويساعد أيـضا هـذا االتـساق يف تعبئـة الـدعم الـدويل للتنفيـذ               . واستدامة اتفاق السالم  
وكـثريا  . اع واألطر املعيارية والقانونية قد تكون مسألة معقـدة        نـزاملوازنة بني مطالب أطراف ال    

اء العنـف يف سـياقات توجـد فيهـا أيـضا            يضطر الوسطاء إىل التعامل مع الضرورة امللحة إلهن        ما
. حاجـــة واضـــحة إىل التـــصدي النتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان وغريهـــا مـــن اجلـــرائم الدوليـــة  
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اع متماثال، أو قد يتفاوت فهـم األطـراف   نـزيكون القانون املنطبق على مجيع أطراف ال   ال وقد
عـض القواعـد، فـإن    وإضافة إىل ذلك، بينمـا يوجـد توافـق دويل متزايـد بـشأن ب       . لذلك القانون 

ُتطبَّــق بــشكل متــساو يف خمتلــف الــسياقات الوطنيــة، ومــن املمكــن أن تكــون  مجيــع القواعــد ال
  .هناك تفسريات خمتلفة داخل جمتمع بعينه

  
  التوجيه    

جيــب أن حيــاط الوســطاء علمــا وأن يلمــوا بالقــانون الــدويل املنطبــق واألطــر املعياريــة      - ٤٢
  :املنطبقة، وينبغي هلم ما يلي

  ؛التحلي بالوضوح واإلعراب عن والياهتم وعن األطر القانونية املنطبقة على عملهم  •  
  ؛كفالة فهم األطراف ملتطلبات وحدود االتفاقيات والقوانني الدولية املنطبقة  •  
ــع أطــراف ال     •   ــساق يف التواصــل م ــة االت ـــزكفال ــشأن   ن ــصلحة ب اع وســائر أصــحاب امل

ياريـــة؛ ويكتـــسب ذلـــك أمهيـــة خاصـــة يف حـــاالت املـــسائل القانونيـــة والتوقعـــات املع
  ؛الوساطة املشتركة أو ذات القيادة املشتركة

التحلي بالوضوح فيما يتعلق بعدم قدرهتم على إقرار اتفاقات الـسالم الـيت تـنص علـى                   •  
ــادة  ــو إزاء اإلبـ ــةالعفـ ــرب، أو     اجلماعيـ ــرائم احلـ ــسانية، أو جـ ــد اإلنـ ــرائم ضـ ، أو اجلـ

 اإلنسان، مبا يف ذلك العنـف اجلنـسي واجلنـساين؛ وميكـن             االنتهاكات اجلسيمة حلقوق  
 بـل   -النظر يف العفو بشأن اجلرائم األخرى واجلرائم الـسياسية مثـل اخليانـة أو التمـرد                 

  ؛اعات املسلحة غري الدوليةنـزيف حاالت ال - وكثريا ما جيري تشجيع العفو بشأهنا
ـــزالبحــث مــع أطــراف ال   •   ــنُّ اع وســائر أصــحاب املــصلحة يف  ن ــسل ال ج ُهتوقيــت وتسل

  ؛اعنـزاجلرائم املرتكبة أثناء الاملتبعة إزاء القضائية وغري القضائية 
حتقيق التوازن بني احلاجة إىل التمسك بالقواعد الدوليـة مـن جهـة، وعـدم االضـطالع               •  

بدور دعـوي صـريح مـن جهـة أخـرى؛ وتيـسري قـدرة الـشركاء واجلهـات املنتميـة إىل                      
اع وسائر أصـحاب املـصلحة بـشأن        نـزالتعامل مباشرة مع أطراف ال    اجملتمع املدين على    
  .القواعد املنطبقة

   وتنسيقه وتكامليتهاتساق جهد الوساطة    
يف ضوء العدد املتزايد والنطاق املتسع للجهات الفاعلـة املنخرطـة يف الوسـاطة، يـصبح                  - ٤٣

 بـني جهـود     يـة تكاملمن الضروري ومن الصعب يف نفس الوقـت حتقيـق االتـساق والتنـسيق وال              
 إىل احلاجـة    يـة أو املنـسقة، بينمـا يـشري التكامل       /واالتساق يشمل النهج املتفق عليهـا و      . الوساطة
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إىل تقــسيم واضــح للعمــل علــى أســاس املزايــا النــسبية للجهــات الفاعلــة املنخرطــة يف الوســاطة  
  .والعاملة على مستويات خمتلفة

ذلك األمم املتحـدة، واملنظمـات اإلقليميـة ودون         وجلميع أنشطة اجملتمع الدويل، مبا يف         - ٤٤
اإلقليمية وغريها، والدول، واملنظمات غري احلكومية، واجلهات الفاعلـة الوطنيـة واحملليـة، تـأثري               

. كـلٍ مـن تلـك اجلهـات يف عمليـة وسـاطة معينـة         مـشاركة   على الوساطة، وإن تفـاوت مقـدار        
هــة فاعلــة تقــدمي إســهامات فريــدة يف  وميكــن هلــذا التنــوع أن يكــون ميــزة، إذ تــستطيع كــل ج 

ولكن تعدد اجلهات الفاعلة حيمل يف طياته خطر عمل كـل           . مراحل خمتلفة من عملية الوساطة    
ومـن شـأن اخـتالف هيئـات صـنع القـرار،        . والتنافس فيما بينها  متضاربة  منها من أجل غايات     

رد، والقواعـد واإلجـراءات     والثقافات السياسية، واألطـر القانونيـة واملعياريـة، ومـستويات املـوا           
  . من الصعوبة مبكانيةاملالية واإلدارية، أن جيعل حتقيق التجانس والتنسيق والتكامل

وقد اسُتخدمت مبادرات الوساطة املشتركة أو ذات القيـادة املـشتركة كـسبيل لتعزيـز                 - ٤٥
قيـق غايــات  وبينمـا أســهمت تلـك املبــادرات يف حت  . التنـسيق بـني املنظمــات اإلقليميـة والدوليــة   

وُيفـضَّل بوجـه عـام وجـود وسـيط رئيـسي مـن هيئـة                .  متباينة سياسية هامة، فإن النتائج كانت    
وجيـب حتديـد    .  األخـرى  واحدة اسـتنادا إىل شـراكة اسـتراتيجية وتنـسيق مـع اهليئـات الوسـيطة               

  .الوسيط الرئيسي على أساس كل حالة على حدة
هـات الفاعلـة الدوليـة وتوصـيل رسـائل           الدعم املتسق جلهود الوسـاطة مـن اجل        يشكلو  - ٤٦

وقـد  . اع جانبيني مهمني آخرين من عملية إجياد البيئـة املواتيـة للوسـاطة         نـزمنسجمة ألطراف ال  
تكون الدول املعنية وغريها من اجلهات منخرطة بـشكل مباشـر يف الوسـاطة، لكنـها متـارس                   ال

 االتــصال الــدويل أفرقــةووحينمــا تكــون جمموعــات األصــدقاء  . مــع ذلــك تــأثريا علــى العمليــة 
  .متوائمة مع أهداف جهد الوساطة، فإهنا كثريا ما تكون مفيدة

  
  التوجيه    

ينبغي للمنظمات الوسـيطة والـدول وغريهـا مـن اجلهـات النظـر يف التوجيـه التـايل مـن                    - ٤٧
أجل تعزيز املزيد مـن االتـساق والتنـسيق والتكامـل يف مـا تقدمـه مـن دعـم وعنـد اخنراطهـا يف                         

  :الوساطةجهود 
ــة        •   ينبغــي لعمليــات الوســاطة أن يكــون هلــا وســيط رئيــسي ُيفــضَّل أن يكــون مــن هيئ

وينبغــي ملبــادرات الوســاطة الــيت تــضم كيــانني أو أكثــر أن تــستند إىل واليــة    . واحــدة
ومـن شـأن ذلـك أن       . متسقة من اهليئات ذات الصلة مع وجود وسـيط رئيـسي واحـد            
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اع، وييـسر   نـز بني اخليارات من ِقبل أطراف ال      يوفر الوضوح، وحيد من فرصة املفاضلة     
  متجانسة؛التنسيق وتطوير عملية وساطة 

ينبغي التوصل للقرار املتعلق بالقيادة عـن طريـق املـشاورات بـني اهليئـات ذات الـصلة،                    •  
وال ينبغـي اسـتبعاد القـرب مـن         . اع واالسـتناد إىل املزايـا النـسبية       نـزمع مراعاة سياق ال   
القائمـة بالوسـاطة    وينبغي أن يكون قبول اهليئة      . ليم به كميزة تلقائية   األطراف أو التس  

  ؛اع والفعالية املمكنة للوساطة اعتبارين أساسينينـزووسيطها من ِقبل أطراف ال
ينبغي النظر يف الطاقات التنظيمية والقدرات واملوارد املتـوفرة عنـد اختـاذ القـرار بـشأن                   •  

  ؛تقسيم العمل داخل بيئة الوساطة
التفــاق علــى مقــدار الــشفافية ل العمــل معــا القائمــة بالوســاطةينبغــي للجهــات الفاعلــة   •  

وينبغـي هلـا التعـاون فيمـا بينـها علـى            . وعلى آليات التنسيق املتعلقـة بتبـادل املعلومـات        
أساس استراتيجية وساطة مشتركة، وكفالة توجيه رسـائل متـسقة لألطـراف، وجتنـب              

  ؛ لعمليات متنافسة عديدةأعباء مفرطةأو حتميل األطراف االزدواجية 
ينبغـــي للجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة النظـــر يف إنـــشاء آليـــات تنـــسيق، مثـــل جمموعـــات    •  

، مــن أجــل تــوفري الــدعم جلهــد الوســاطة سياســيا ةاالتــصال الدوليــأفرقــة األصــدقاء أو 
وينبغـي هلـا أيـضا إدراك أنـه قـد توجـد ظـروف تنطـوي فيهـا مثـل                     . ومن حيث املوارد  

اع، وهو األمر الذي لـيس مـن شـأنه أن          نـزاجملموعات على خطر تكرار دينامية ال     تلك  
  .يكون مفيدا للعملية

  
  ةاتفاقات السالم اجليد    

 خالل مـسار عمليـة الوسـاطة، تتـراوح          ،جيري التوصل إىل أنواع خمتلفة من االتفاقات        - ٤٨
لنـار أو االتفاقـات اإلجرائيـة       بني االتفاقات احملدودة النطاق نسبيا، مثل اتفاقات وقف إطـالق ا          

وإضافة إىل ذلك، قد تقـوم احلاجـة إىل         . بشأن طبيعة احملادثات، واتفاقات السالم األكثر مشوال      
 عادة على يـد جمموعـة أخـرى مـن اجلهـات الفاعلـة        ذلكالوساطة يف مرحلة التنفيذ، وإن يكن    

  . للتفاوضجتنبا إلعادة فتح االتفاق
العنـف وأن تـوفر منتـدًى لتحقيـق الـسالم والعدالـة        توقف   أن   وينبغي التفاقات السالم    - ٤٩

وينبغــي بقــدر اإلمكــان يف كــل حالــة أن تعــاجل االتفاقــات . بــشكل مــستدامواملــصاحلة واألمــن 
 اآلثـار أخطاء املاضي وأن ختلق يف الوقت نفـسه رؤيـة مـشتركة ملـستقبل البلـد، بـشكل يراعـي                     

نبغي أيضا أن حتترم اتفاقات السالم القانون الـدويل         وي. املختلفة بالنسبة جلميع قطاعات اجملتمع    
  .اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني
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وعـادة مـا تـستند      . حتدِّد خصائص العملية ومضامني االتفاق صـالحية اتفـاق الـسالم          و  - ٥٠
الـسكان هلـا، ومـدى    اع، ومقـدار تأييـد   نــز استدامته علـى درجـة االلتـزام الـسياسي ألطـراف ال       

ــة لل   ــها لألســباب اجلذري ـــزمعاجلت ــن      ن ــوترات النامجــة ع ــل الت ــدورها حتمُّ ــا إذا كــان مبق اع، وم
وبوجـه خـاص، مـدى وجـود عمليـات مالئمـة للتعامـل مـع اخلالفـات احملتملـة الـيت                       - تنفيذها

  .التنفيذ تنشأ أثناء
ومـن شـأن    . اعتمـادا كـبريا   وكثريا ما يعتمد تنفيذ اتفاقات السالم على الـدعم الـدويل              - ٥١

االخنراط املبكر يف العملية من ِقبل اجلهات الفاعلة الداعمة للتنفيذ، إضـافة إىل اجلهـات املاحنـة،             
أن يــساعد علــى تــشجيع القبــول بتنــازالت صــعبة أحيانــا مــا يكــون قــد جــرى تقــدميها خــالل  

قــدرة علــى تنفيــذ اع بالنـــزورغــم أمهيــة الــدعم اخلــارجي لكفالــة متتــع أطــراف ال  . املفاوضــات
  . االتفاق، فإن االعتماد املفرط على املساعدة اخلارجية من شأنه أن يقوِّض امللكية الوطنية

  
  التوجيه    

ــالء العنايــة، خــالل مــرحليت املفاوضــات           - ٥٢ ــاق ســالم جيــد إي ــضي التوصــل إىل اتف يقت
اع نــز ع إعادة نـشوب ال    اع ومن نـزوالتنفيذ، لعملية وضع اآلليات الكفيلة بالتسوية غري العنيفة لل        

وينبغــي للوســطاء وأطــراف . العنيـف، وحمتــوى تلــك اآلليــات وإضــفاء الطــابع املؤســسي عليهــا 
  : اع وسائر أصحاب املصلحة واجلهات الفاعلة الداعمة النظر يف املعايري التاليةنـزال

ع، سـواء  انــز ينبغي أن يرمي االتفاق إىل حل القضايا واملظامل الرئيسية الـيت أدت إىل ال           •  
عــن طريــق معاجلــة األســباب اجلذريــة مباشــرة يف االتفــاق أو عــن طريــق إنــشاء آليــات 

  ؛أو مؤسسات جديدة ملعاجلتها عرب الزمن من خالل عمليات دميقراطية/و
حيثما يبدو التوصـل إىل تـسوية شـاملة متعـذرا، ينبغـي للوسـيط أن حيـدد مـع أطـراف                        •  

 احلد األدىن الذي يتعني حتقيقه مـن أجـل   اع، ومن خالل مشاورات أوسع، ما هو     نـزال
  ؛اعنـزبدء هنج سلمي للتعامل مع اجلوانب املتبقية من ال

حيثما يتعذر التوصل إىل اتفاق على القضايا احلساسة األخـرى، ينبغـي للوسـيط أيـضا                  •  
اع وأصحاب املصلحة اآلخرين على تضمني االتفـاق خيـارات          نـزأن يساعد أطراف ال   

  ؛ تلك القضايا يف وقت الحقأو آليات ملعاجلة
ينبغي لالتفاقات أن تكون دقيقة قدر اإلمكان من أجل احلد مـن النقـاط اخلالفيـة الـيت               •  

  ؛سيتعني التفاوض عليها خالل عملية التنفيذ
أن  بوضـــوح، إذمنـــصوصا عليـــه ينبغـــي أن يكـــون البعـــد اجلنـــساين جلميـــع املـــسائل    •  

  ؛انت ضارة برفاه النساء وأمنهن واحتياجاهتناالتفاقات احملايدة جنسانيا كثريا ما ك



A/66/811
 

42 12-34639 
 

ينبغــي لالتفاقــات أن تتــضمن طرائــق واضــحة للتنفيــذ والرصــد وحــل املنازعــات مــن      •  
ــد    أجــل ــيت ق ــشأمعاجلــة اخلالفــات ال ــذ تن ــاء التنفي وينبغــي أن تتــضمن االتفاقــات  .  أثن
ل مبــادئ توجيهيــة عــن األولويــات وااللتزامــات املختلفــة لألطــراف واجلــداو        أيــضا
  ؛الواقعية الزمنية

ــة        •   ــة القائم ــة واهلياكــل األساســية الوطني ــدرات احمللي ــة الق ــيم وتقوي ــي . ينبغــي تقي وينبغ
لالتفاقات أن تكفل آليات قوية حلل املنازعـات علـى خمتلـف املـستويات، مبـا يف ذلـك                   
اجلهات الفاعلة احملليـة والدوليـة عنـد االقتـضاء، حبيـث يتـسىن معاجلـة املـشكالت عنـد                 

  .ها وعدم تصعيدهاظهور
  

  االستنتاجات    
ــات   - ٥٣ ــدد التوجيهـ ــة، و   حتـ ــاطة الفعالـ ــسية للوسـ ــيات الرئيـ ــ بعـــض األساسـ وفر بعـــض تـ

 علـى أن يتمتـع الوسـطاء بـاخلربة          اتنص التوجيهـ  تـ و. االقتراحات بشأن كيفية تطبيقهـا عمليـا      
د والتقيــيم قــر باحلاجــة إىل التقيــيم الــدقيق، والتخطــيط الــسليم، والرصــ توالــدعم املهــين، كمــا 

ؤكــد تو. املنــتظمني مــن أجــل تعزيــز فــرص النجــاح واحلــد قــدر اإلمكــان مــن أخطــاء الوســطاء
ــشديد علــى احلاجــة إىل      اتالتوجيهــ ــة الوســاطة، مــع الت ــة الداعمــة لعملي ــة اخلارجي ــة البيئ  أمهي

ويف حـني أن كـل هـذه العوامـل هامـة، فـإن جنـاح                . يف الوسـاطة  املـشاركة   التعاون بني اهليئات    
اع بالوســاطة نـــزل عمليــة الوســاطة يعتمــد يف هنايـة املطــاف علــى مــدى قبـول أطــراف ال  فـش  أو

وإذا كانـت األطـراف راغبـة حبـق يف استكـشاف            .  بالتوصـل إىل اتفـاق      األطراف ومقدار التزام 
  .حل تفاوضي، فإنه يكون بوسع الوسطاء االضطالع بدور قيِّم
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  املرفق الثاين
  آراء الدول األعضاء    

 الوساطة الفعالـة، دعـت األمانـة العامـة      من أجل املشاورات بشأن التوجيهات     يف إطار   
وقـدمت مخـسة أسـئلة كـدليل مـن      . لألمم املتحدة الدول األعضاء إىل تقدمي إسهامات مكتوبـة   

  :أجل املسامهات
  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  - ١
خـالل مـرحليت    هتم  مسـا فعالـة، مبـا يف ذلـك        الوسـاطة   الما هي السمات الرئيسية لعملية        - ٢

  التصميم والتنفيذ؟
 للتعـاون الفعـال بـني خمتلـف اجلهـات الفاعلـة مـن األطـراف         اهلامـة ما هـي االعتبـارات      - ٣

  وساطة؟الالثالثة املشاركة يف عملية 
  ناجح؟السالم الما هي العناصر احليوية التفاق   - ٤
  سالم؟الل التفاق أن تسهم يف التنفيذ الفعااملستمرة وساطة الكيف ميكن جلهود   - ٥

 ، واألرجنـتني  ،االحتاد الروسي : ، والدول هي  قدمت الدول األعضاء التالية إسهامات    و  
 ، وبنمــا، وبلغاريــا، والربازيــل، وإيطاليــا، وأيرلنــدا، وإندونيــسيا، وأســتراليا، وإســبانيا،وأرمينيــا

وريـة كوريـا     ومجه ، واجلبـل األسـود    ، وجامايكـا  ، وتركيا ، وتايلند ، وبيالروس ،وبوركينا فاسو 
 وفرتويـال  ، والفلـبني ، وفرنـسا ، وسويـسرا ، والـسويد ، وسـلوفينيا  ، ورومانيا ،الشعبية الدميقراطية 

 ، وكولومبيــا ، وكوبــا ، وكنــدا ، وقريغيزســتان، وقــربص ، وفنلنــدا ،) البوليفاريــة -مجهوريــة (
  .  واليابان، واهلند، ونيوزيلندا، والنرويج، واملكسيك، واملغرب، وليتوانيا،والكويت
ــا يف        ــارت إدراجهـ ــيت اختـ ــضاء الـ ــدول األعـ ــة للـ ــهامات اخلطيـ ــاه اإلسـ وأرفقـــت أدنـ

  .املرفق هذا
  

  األرجنتني    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
جيب أن يكون الوسيط موضوعيا، وأن يكون على بينة من القضية اليت جيري تناوهلـا،                 

ويف إطار األمـم املتحـدة، يوجـد األمـني     . طراف فيهاويكون على مسافة واحدة بالنسبة إىل األ 
العام يف وضع ممتاز لالضطالع بدور الوسيط والقيـام باملـساعي احلميـدة بـني األطـراف تنفيـذا                   
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للمهمــة الــيت يوكلــها إليــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة ومتــشيا مــع أعلــى مقــاييس الكفــاءة  
وينبغي له أثنـاء القيـام هبـذه املهمـة مراعـاة            . م املتحدة واملقدرة والرتاهة اليت يقتضيها ميثاق األم     

  .مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة
  

 مساهتــا خــالل مــرحليتفعالــة، مبــا يف ذلــك الوســاطة ال الرئيــسية لعمليــة الــسماتمــا هــي   -  ٢  
  التصميم والتنفيذ؟

مـا مبهمتـه مـن أجـل التغلـب علـى العقبـات الـيت تعتـرض                  جيب أن يكـون الوسـيط ملتز        
وجيـب أن تنبثـق مهامـه       .  لألطراف بشأن الـدخول يف احلـوار        يف املواقف  عمله، والتردد احملتمل  

ويف هــذا الــسياق، ال ميكــن لــرفض طــرف واحــد . ومــسؤولياته عــن الواليــة الــيت أوكلــت إليــه
لة فعالــة لتعزيــز مبــدأ التــسوية    للحــوار أن يــشكل عائقــا إذا كــان للوســاطة أن تــصبح وســي      

  .للمنازعات السلمية
 النجـاح املمكـن    مجهوريـة األرجنـتني يف       تثـق ويف احلالة اخلاصة ملسألة جزر مالفيناس،         

هــود األمــني العــام، يف حــدود الواليــة الــيت أوكلتــها إليــه اجلمعيــة العامــة، والــيت هتــدف إىل     جل
من أجـل   لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     ة  التقريب بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحد     

اســـتئناف املفاوضـــات بغيـــة إجيـــاد حـــل ســـلمي وهنـــائي للـــرتاع علـــى الـــسيادة الـــذي مل تـــتم 
  .بعد تسويته

  
 للتعاون الفعال بني خمتلف اجلهات الفاعلة من األطراف الثالثـة           اهلامةما هي االعتبارات      -  ٣  

  وساطة؟الاملشاركة يف عملية 
طراف الثالثة دعم الوساطة وأي اتفاقات يتم التوصل إليهـا، وجتنـب التـدخل         ينبغي لأل   

كلـف  يويف حالة الوساطات واملساعي احلميـدة الـيت         . يف مهمة الوسيط ما مل تطلب مساعدهتا      
أو اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ينبغي للبلدان األعضاء فيهمـا تقـدمي الـدعم         /هبا جملس األمن و   
  .هنا تشكل والية من واليات املنظمةهلا واحترامها، أل

  
  ناجح؟السالم الما هي العناصر احليوية التفاق   -  ٤  

  .ناجح هو الذي جيد حال عادال وهنائيا للرتاع املعنيالسالم الاتفاق   
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  السالم؟  أن تسهم يف التنفيذ الفعال التفاقالوساطة املستمرة كيف ميكن جلهود   -  ٥  
ــذ     ــساد    جيــب أن تــضمن الوســاطة تنفي ــتم إف  االتفــاق يف الوقــت املناســب، حبيــث ال ي

 الدعم واملوارد البشرية واملاديـة الـيت   تنشأ احلاجة إىل  ولذلك، قد   . التسوية اليت مت التوصل إليها    
  .تستطيع منظمة مثل األمم املتحدة تقدميها

    
  أستراليا    

  ]ليزيةكباإلن: األصل[
ــة الوســاطة مــصممة       ــدأ شــامل، جيــب أن تكــون عملي ــة  كمب ــة املعني ــصا للحال .  خصي

ــة الرتاعــات      إذ ــاين واســع يف طبيع ــاك تب ــد حــدث حتــوّ -ميكــن أن يكــون هن ــود  وق ل يف العق
وقد تركز الرتاعات الداخلية علـى      . احلروب بني الدول  ب مقارنةاألخرية حنو الرتاعات الداخلية     

وقــد . ردهــاعــدد مــن العوامــل، مثــل االنفــصال أواحلكــم الــذايت أو الــسيطرة علــى الدولــة وموا
يكون البعض منها متعدد األطراف وبه خصوم عديدون وائتالفات فضفاضة فحـسب، وعـادة              

وتنـشأ الرتاعـات العرقيـة يف كـثري مـن األحيـان             . ما تكون غري منسقة ومنقسمة انقساما عميقـا       
عن الفوارق االجتماعية االقتصادية الكامنة، أو الـشعور اجلغـرايف أو اإلقليمـي، أو التفـاوت يف                 
فرص الوصول إىل املوارد، أو عما ينظر إليه على أنه مظاهر النعدام املساواة أو الظلم، أو عـن                  

يمكن أن يتحـول نـزاع عرقـي        فـ : وغالبا مـا تتطـور الرتاعـات      . سياسة طائفية أو سوء احلوكمة    
ولـذلك فـإن   . إىل حد كبري إىل نزاع يتسم باإلجرام والفساد، وتترتب عنه آثـار إقليميـة كـبرية            

عمليـة وسـاطة ومــا ينبثـق عنـها مــن اتفـاق ســالم جيـب أن يكونـا حمــددين حـسب الــسياق         أي 
  . ومصممني وفق الوضع احمللي

  
  صفات الوسيط اجليد    

ويكــون الوســيط عــادال وموضــوعيا    . يتحلــى الوســيط اجليــد بالرتاهــة واالســتقاللية      
لتوصـل إىل اتفـاق    مجيع أطراف الرتاع مـن أجـل ا  يقنيوصبورا وجيب أن حيظى بثقة واحترام و    

ــل   وال يــصدر الوســيط الفعــال، الــذي يتحلــى بالرتاهــة يف    . خيــدم مــصاحلها علــى النحــو األمث
ويكـون الوسـيط اجليـد، الـذي يكـون          . مسعاه، أحكاما مسبقة ويراعـي حجـج كـل األطـراف          
 والتعــديل دون الظهــور بــصورة التحــسنيقــابال للتكيــف ومبــدعا، قــادرا علــى االستكــشاف و 

  . للجوء إىل الضغطاملتعجرف أو ا
وحيسن الوسيط اجليد اإلصغاء، وميتلك مهارات عالية يف التواصل والتفاوض، وحيتـرم              

والوسيط اجليد، الذي تتوفر فيه اخلـربة       . السرية ويشجع يف الوقت نفسه على تبادل املعلومات       
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ع يف املشاكل، وينتهز الفرص، ويعرف كيف يعـزز املكاسـب، ويبـد      حبل  يف التيسري والتنسيق،    
  .، وحيافظ على زخم العمليةالعقباتالتغلب على 

 واجلهــات ،أصــولهوويتمثــل شــرط أساســي يف الفهــم العميــق لتفاصــيل طبيعــة الــرتاع،   
الثقافيـة   - ومن األمهية مبكان فهم السياق احمللـي، واحلالـة االجتماعيـة          . الرئيسية فيه ومصاحلها  

 ويشمل ذلك عمليـات صـنع القـرار وأصـول       .اليت حيدث فيها الرتاع، وعالقات القوى القائمة      
الوساطة الثقافية، والتماسك االجتماعي، والعالقـات بـني اجلماعـات، واملـسائل املـشتركة بـني                

وال بـد للوسـيط     . األجيال، واملساواة بني اجلنسني، فضال عـن مـسائل مثـل العقـاب واملـصاحلة              
سـواء بـشكل رمسـي أو مـن     (ؤثرة أن يفهم تعقيدات البيئة السياسية واالقتـصادية، واجلهـات املـ      

ــواليس ــرتاع كالـــضغط    )وراء الكـ ــسامهة يف الـ ــون مـ ــل أن تكـ ــل الـــيت حيتمـ ــذلك العوامـ ، وكـ
  .  بني الريف واحلضرالفوارقالدميوغرايف، والتجرمي، والصالت اخلارجية، و

  
  فعالةالوساطة الالسمات الرئيسية لعملية     

ــسيا     ــزام واإلرادة ال ــة الوســاطة االلت ــوارد  تتطلــب عملي ــدعمهما الوصــول إىل امل سية، ي
  . للتحرك بسرعة عندما يكون أي جانب من جوانب الرتاع قابال للحل

وينبغي أن هتدف عملية الوساطة إىل توفري الظروف اليت تتيح للـشعب أن يتخـذ قـرارا        
وال ميكـن للوسـاطة أن تفـرض        . بشأن مستقبله يف بيئة آمنـة وخاليـة مـن التخويـف أو اإلكـراه              

 علـى تقيـيم الكيفيـة الـيت سـتمس هبـا        األطـراف مـساعدة   :  مـا يلـي    وجيـب علـى الوسـاطة     . حال
ــصاحله  بفعــل اخليــارات املختلفــة املطروحــة للتعامــل مــع مــسائل معينــة؛ وحتديــد خمتلــف          ام

الترتيبــات املمكنــة الــيت مــن شــأهنا الــسماح لألطــراف بالقيــام باختيارهــا اخلــاص يف مــا يتعلــق    
  . ما ستختار، سيدعمها اجملتمع الدويلمبستقبلها؛ وضمان أنه عند

فغالبا مـا يكـون احلـل هـو     .  بشكل مصطنع“مقيدة بزمن”ال تكون الوساطة  أوينبغي    
  .  كي تكون مستدامة حقا“تقتضيهالوقت الذي ”عملية جيب أن تستغرق 

وجيب أن يقضي الوسيط وقتا ويبذل جهدا مع الطـرفني، ويعمـل مـع مجيـع اخلـصوم،                    
فهم واضح جدا للتاريخ واملعلومات األساسية، وحتديـد نقـاط اخلـالف          على  احلصول  من أجل   

ــارب املمكــن   ــسية والتق ــل       . الرئي ــراء عم ــر أساســي إلث ــرتاع أم ــستمر لل ــدقيق وامل ــل ال والتحلي
الوسيط، من أجل تقييم مدى قـدرة األطـراف علـى أن تكـون قـادرة علـى التوصـل إىل اتفـاق                       

  .  قابل لالستمرارحكم قادرة على إعادة بناء جهاز مستدام ويف كثري من احلاالت، أن تكون
وتتطلب العملية التزاما منتظمـا بـإجراء حـوار حقيقـي، وينبغـي أن تـسمح باالسـتماع                  

إىل آراء مجيع األطراف، وأن تتيح ألصحاب املصلحة امتالك العملية وحتمل مسؤولية النجـاح              



A/66/811  
 

12-34639 47 
 

هــن مــن الفئــات املهمــشة، وأن  جنبــا إىل جنــب مــع غري وجيــب االعتــراف بالنــساء،. والفــشل
ولـئن كانـت النخـب تقـوم عـادة بالتـسويات            . يكون هلن صوت رمسـي يف عمليـة صـنع القـرار           

التــسويات جمموعــة أوســع مــن وجهــات النظــر  تلــك الــسلمية، فمــن املهــم ضــمان أن تعكــس  
 مثـل األقليـات العرقيـة أو الدينيـة،        (فإذا اسـتبعدت بعـض اجلماعـات        . واالحتياجات من البداية  

مـن التـسوية األوىل، قـد يكـون مـن األصـعب             ) والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقـات     
وينبغــي أن تعقــد االجتماعــات علــى أرض  . تلبيــة احتياجاهتــا وضــمان متثيلــها يف وقــت الحــق 

وجيـب أن تـسعى العمليـة    . حمايدة مع إعطاء األطـراف الوقـت الـالزم لوضـع املواقـف وبلورهتـا          
  . مناصرة للسالم يف اجملتمع املدين والفئات اجملتمعيةأيضا إىل بناء قاعدة 

وحتدد الوساطة الناجحة عموما مواقف وخيـارات لترتيبـات انتقاليـة، وكـذلك للقيـام                 
 ، دسـتور  وضـع  و ،بترتيبات على املدى األطول، على سبيل املثـال يف مـا خيـص اقتـسام الـسلطة                

اختالفــا كــبريا حــسب الــسياق احمللــي وميكــن أن ختتلــف اخليــارات . وآليــات القــانون والعدالــة
وينبغي للعملية أن تشمل حوافز مولدة حمليا علـى اختـاذ           . والظروف املتغرية وتوقيت أي تدخل    

خطوات إجيابية يف عملية سالم ميكن أن تضمن يف اتفاق سالم، وأن تكون قـادرة علـى تـوفري                   
  .  واالستثمارالعونحوافز مثل 

ريـق حمتـرف مـن ذوي املهـارات العاليـة ميكنـه، علـى               فمـن   دعم  الوحيتاج الوسطاء إىل      
ســبيل املثــال، إعــداد إحاطــات باملعلومــات األساســية، وتقــدمي املــشورة يف مــا يتــصل باملــسائل   

  .القانونية، وصياغة االتفاقات
إذ ميكنـها أن تـدعم   . ويتم اإلقـرار تـدرجييا بأمهيـة املـساعدة اإلمنائيـة يف دعـم الوسـاطة           

لوساطة وبناء االئتالفات وتوفري املوارد للبنية التحتية واخلدمات األساسـية،          القدرات الداخلية ل  
وميكـن هلـذه اجلهـود أن تـبين         .  للمساعدة على منع العودة إىل الرتاع      “مكسب سالم ”وحتقيق  

  . الثقة وأن تنشط العالقات بني الدولة واملواطنني
  

  عملية السالم يف بوغانفيل، بابوا غينيا اجلديدة
زت عمليـة الـسالم بــشأن بوغانفيـل مراحـل متنوعــة علـى مـدى أكثــر مـن عقـد مــن         اجتـا     

دنــة، ووقــف إلطــالق النــار، واتفــاق علــى الــتخلص مــن األســلحة، وأخــريا   بــدءاً هب - الــزمن
وكانــت عمليــة . تــسوية سياســية شــاملة ســتطرح يف آخــر املطــاف الــسؤال بــشأن االســتقالل 

ــددة اجلوانــب، وأتاحــت جم     ــاطة بوغانفيــل متع ــراف مــن أجــل      وس ــة مــن الفــرص لألط موع
ــة     ــساعدة اإلمنائيـ ــة الـــسالم، واملـ ــة ومراقبـ ــي، واهلدنـ ــوار الدبلوماسـ ــاوض، ومشلـــت احلـ . التفـ

  .واستمرت هذه العملية إىل ما بعد توقيع اتفاق سالم
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وفريق مراقبة السالم، الذي تقوده أستراليا بالتعاون مع نيوزيلندا وفيجـي وجـزر سـليمان                   
. غــانفيليني هيئــة حمايــدة ميكــن أن يبلغوهــا بــأي انتــهاكات لوقــف إطــالق النــار وفــانواتو، للبو

ــة األساســية واخلــدمات األساســية،       ــة التحتي ــة األســترالية علــى اســتعادة البني وســاعدت املعون
آنـذاك  خارجيـة أسـتراليا     ورسخت املشاركة املنتظمة لوزير     . هنجا موجها حنو التنمية   ووفرت  

 لدى بابوا غينيـا اجلديـدة انطباعـا لـدى األطـراف بـالتزام أسـتراليا                 واملفوض السامي األسترايل  
وولدت مسامهة األمم املتحدة يف إبـرام االتفـاق بـشأن الـتخلص مـن األسـلحة الثقـة             . بالسالم

وســاعدت . يف نزاهــة العمليــة، وذكــرت األطــراف مجيعــا بــأن اجملتمــع الــدويل يراقــب الوضــع 
  .يد وتطوير حلول سياسية خالقةاالجتماعات املنتظمة لألطراف على حتد

، مـع اقتـراب االسـتفتاء    حامسـة وال تزال عملية سالم بوغانفيل جارية، وتـدخل اآلن فتـرة         
ــل   ــسياسي لبوغانفي ــشأن املركــز ال ــم     . ب ــا يف ذلــك األم ــسامهون، مب ومــن املهــم أن يواصــل امل

  .املتحدة، بذل جهودهم دعما للعملية خالل هذه املرحلة
    

   للتعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة من األطراف الثالثةاهلامةاالعتبارات     
ميكــن أن يــساعد إشــراك وســطاء متعــددين مــن األطــراف الثالثــة عمليــة ســالم عنــدما     

جيـدا،   ومن املهم أن تفهم أدوارهم اخلاصة     . تكون جهودهم تعاونية، ومنسقة جيدا ومتكاملة     
وميكن ملكاتب االتصال اخلاصة بـاألطراف      . لةوأن تعكس املزايا النسبية ملختلف اجلهات الفاع      

 تـوفري  ، اخلاصة هبـا “االتصال” أو أفرقة “األساسية”الثالثة، أو مبعوثيها اخلاصني، أو مجاعاهتا    
  .وساطةالمة لعملية أسس قيِّ
ميكــن أن و. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن معظــم الرتاعــات تــشمل مــصاحل أطــراف ثالثــة     

 ، وأنـصارا يف اجملـال العـسكري       خصيات صـاحبة نفـوذ،    شتشمل هذه األطراف دوال أخرى، و     
وجيب أن ينتبه الوسطاء إىل تلك املصاحل وأن يراعوهـا، وأن           . ومنظمات إقليمية وغري حكومية   

يـــضمنوا بـــذل جهـــود لتطـــوير فهـــم مـــشترك للـــسياق وتعقيـــدات الـــرتاع، ورغبـــة يف تبـــادل  
  . واملوارد املعلومات
 يف الـرتاع، فاملناقـشات التدرجييـة وبنـاء املواقـف           وكما هو احلال مع األطراف املباشرة       

واقـف  املوالتوافق والتراضي داخل األطراف الثالثة وبينها مطلوبة عموما لفـرز اخليـارات وبنـاء               
ــ ــاح التوصــل إىل       . شتركةامل ــع األطــراف مفت ــة الوســاطة مــن مجي ــد لعملي ــرب كــسب التأيي ويعت

  . ناجحة نتيجة
إذ ميكنـها أن    . عملية وسـاطة  أي  دي دورا حيويا يف     وميكن للمنظمات اإلقليمية أن تؤ      

تــساعد علــى إقامــة تعــاون، مبــا يف ذلــك مــن خــالل معارفهــا احملليــة أو االتــصاالت الشخــصية   
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وميكن هليئات األمن اإلقليميـة     . والقدرة على االستفادة من املهارات اللغوية والثقافية األساسية       
  . سية والوساطة الوقائيتنيأيضا لعب دور رئيسي أيضا يف جمال الدبلوما

، فـإن التـسويات   ٢٠١١وكما هو معترف بذلك يف التقرير عن التنمية يف العـامل لعـام      
السلمية مع ضمانات من أطراف ثالثة هي أكثر استقرارا يف كـثري مـن األحيـان مـن تلـك الـيت                       

  .ليست هلا مثل هذه الضمانات
  

  يط اهلادئج اإلقليمية للوساطة يف منطقة آسيا واحملُهالنُّ
 علــى خلفيــة انقــالب فيجــي لعــام  ،أصــدر منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ، إعــالن بيكيتــاوا      

ويوجز اإلعـالن اخلطـوات الـيت يطلبـها املنتـدى والـدول           .  والتوترات يف جزر سليمان    ٢٠٠٠
ــة وســاطة          ــى أمهي ــة، ويؤكــد عل ــستقبلية يف املنطق ــن أجــل حــل الرتاعــات امل ــه م األعــضاء في

  .ةاألطراف الثالث
 وهـو منتـدى رئيـسي       -ومؤخرا اعتمـد املنتـدى اإلقليمـي لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا                      

وتتوخى اخلطة أنه مـع     .  خطة عمل خاصة بالدبلوماسية الوقائية     -للحوار بشأن األمن يف آسيا      
 املنتـدى اإلقليمـى وينظــر يف   سيتقـصي مـرور الوقـت، ومبوافقـة مجيـع األطـراف املعنيــة مباشـرة،       

وشاركت أستراليا إىل جانب سنغافورة وإندونيـسيا       . وساطة وتيسري احلوار واملصاحلة   إمكانية ال 
بصورة مباشرة يف صياغة خطة العمل اخلاصة بالدبلوماسية الوقائية وتواصـل العمـل عـن كثـب                 
مــع أعــضاء آخــرين يف املنتــدى لتحديــد وتنفيــذ األنــشطة العمليــة واملبنيــة علــى أســاس النتــائج     

  .خلطةالداخلة يف إطار ا
  
    

  ناجحالسالم الاحليوية التفاق  العناصر    
نــاجح موافقــة مجيــع األطــراف، وجيــب أن تكــون توقعــات املــوقعني التفــاق االيتطلــب   
امـتالك العمليـة وكـذلك اجلوانـب العمليـة للتنفيـذ والـتحكم              االتفاق النـاجح    ويتطلب  . متسقة

   .فيها حمليا، مع تأدية اجملتمع الدويل لدور دعم وتيسري
ومـع ذلـك، فـإن االتفاقـات الـيت تـسوي            . وينبغي أال يكون االتفاق مغاليا يف الطموح        

ــام األول      ــوتر يف املق ــيت أدت إىل الت ــضايا واملظــامل الكــربى ال ــل   -الق ــن خــالل التعام  ســواء م
 أو عن طريق إنشاء مؤسسات أو عمليات جديدة للتعامـل معهـا مـع        النـزاعمباشرة مع جذور    

وجيـب أن يتـضمن االتفـاق التزامـا     . ل إىل أن تكون األكثر قدرة على البقـاء  متي -مرور الوقت   
بالتنميـة الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية        ) مبا يف ذلك الوسطاء   (حقيقيا من مجيع األطراف     

وإذا كانـت أسـباب   . وال بد من االعتراف باألسـباب الكامنـة وراء التـوتر     . على املدى الطويل  
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 يف كـثري  -طويـل   وقـت  يلـزم وسـوف  . ور، كذلك جيب أن يكون احلـل     التوترات عميقة اجلذ  
وعلـى وجـه    .  كـي تترسـخ جـذور عمليـة سـالم دائـم            -إىل جيل من الـزمن      يصل  من األحيان   

التحديد، تنبغي معاجلة مسائل عدم املساواة بني اجلنسني ألن هناك جمموعة متزايدة مـن األدلـة                
تفاع مستوى عدم املساواة بني اجلنـسني يطابقـه ارتفـاع           املبنية على التجربة اليت تشري إىل أن ار       

وجيب أن يصف اتفاق الـسالم االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا مـع                  .يف خماطر الرتاع الداخلي   
األطراف أو حيدد اخليارات لفترة انتقالية تشمل، حسب االقتضاء، ممارسة السلطة، ومـشاركة             

وجيـب أن   . ، وتقـدمي اخلـدمات    )تجمعـات اإلقليميـة   مثل األمـم املتحـدة وال     (األطراف اخلارجية   
يقدم إطارا، مبا يف ذلك ما ميكن أن يتبع من خطوات إجرائية، إلقامـة بيئـة خاليـة مـن اخلـوف                      

وينبغي أن يعـاجل    .  إذا لزم األمر   ،والترهيب والعنف، وتوفري وسائل ملراقبة األسلحة واالحتجاز      
ألمـر ذلـك، وأن يـشمل االلتزامـات والـضمانات            اقتضى ا  ما،مسائل مثل العفو واملصاحلة، حيث    
. بـد أيـضا أن يـسمح للحالـة بـأن تظـل قيـد االسـتعراض         وال. من أجل محايـة حقـوق اإلنـسان      

  . ويستحب وضع استراتيجية لالتصاالت من أجل تعزيز الفهم وااللتزام احملليني بالعملية
، سواء خالل فتـرة انتقاليـة       وجيب أن يدعم تقييم للموارد الالزمة لتنفيذ املهام املطلوبة          

وينبغـي أن يـساعد أي تـدخل        . وحىت على املدى األطول، االتفاَق وأن ترافقه التزامـات دوليـة          
لقوات حفظ الـسالم، إذا ُشـمل كجـزء مـن االتفـاق، يف إدارة الـرتاع والتخفيـف مـن حدتـه،                       

التــدخل ولكــن ميكــن أن يكــون توقيــت  . بــدال مــن أن يكــون احملــرك األساســي هلــذه العمليــة  
حامســا، ويــستوجب تقييمــا واضــحا لقــدرات األطــراف علــى كفالــة أن تكــون واليــة وحجــم   

  . ووزن أي عملية سالم مناسبة
  

  جزر سليمان
قامت أستراليا ونيوزيلندا بالتوسـط يف إبـرام اتفـاق لوقـف إطـالق النـار يف جـزر سـليمان               

. ٢٠٠٠يونيــه /ران وانقــالب حزيــ١٩٩٩بعــد انــدالع تــوترات علــى أســاس عرقــي يف عــام   
ــدة أشـــهر    ــتراليا مفاوضـــات ســـالم يف تاونـــسفيل بعـــد عـ ــذه . واستـــضافت أسـ وأنتجـــت هـ

املفاوضات اتفاق تاونسفيل للسالم، الذي أعطى إطارا إلهنـاء األعمـال العدائيـة وأنـشأ فريقـا                 
 عــن أســتراليا ممــثلنيمــن الــدويل وتــألف الفريــق . دوليــا ملراقبــة الــسالم وجملــسا ملراقبــة الــسالم

وكــان أفــراد ). مــن بوتــسوانا(جــزر كــوك ونيوزيلنــدا وتونغــا وفــانواتو وأمانــة الكومنولــث  و
الفريق غري مسلحني، وشـكلوا مزجيـا مـن أفـراد اجلـيش والـشرطة واملـدنيني، وأوكلـت إلـيهم                     
والية بناء الثقة يف عملية السالم بني األطراف وداخل اجملتمع احمللي، ومجـع وختـزين األسـلحة                 

 مـن  الفريـق  مل يـتمكن و .قدمي تقـارير إىل جملـس مراقبـة الـسالم احمللـي ودعمـه          بشكل آمن، وت  
وضـع  قـام ب  وضع حد للتوترات، ولكن من خـالل شـراكته مـع جملـس مراقبـة الـسالم احمللـي،                    

 عمـل و. أسس بعثة املساعدة اإلقليمية إىل جزر سليمان اليت أتت الحقا وكانـت أكثـر مشـوال               
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مراقيب السالم على مـستوى اجملتمـع احمللـي، وعمـل بـشكل             من خالل شبكة من     احمللي  اجمللس  
. وثيق مع مجاعات اجملتمع املدين من أجل بناء الدعم اجملتمعي الـشعيب لعمليـة خاصـة بالـسالم                 

  .وكان هذا التعزيز للشبكات اجملتمعية مهما لنجاح البعثة الحقا
.  ســليمان بنــاء علــى دعــوة مــن حكومــة جــزر     ٢٠٠٣يوليــه /ونــشرت البعثــة يف متــوز      

وبالتعاون مع هذه األخرية، يسر أفراد البعثة من املـدنيني والـشرطة واجلنـود الـذين ينحـدرون                  
من بلدان من مجيع أحناء املنطقة بيئة أمنية مستقرة ميكن لألطراف فيها إعادة بنـاء ثقـة اجملتمـع     

مـة جـزر    وعلـى سـبيل املثـال، عينـت حكو        . احمللي واالتفاق على آليات مـستدامة حلـل الـرتاع         
سليمان جلنة معنية باحلقيقة واملصاحلة، دعمها كل مـن أسـتراليا وآخـرون مـن خـالل برنـامج                  

 ٥ ٠٠٠جلسة على مدى عامني وعـرض فيهـا أكثـر مـن              ١٤األمم املتحدة اإلمنائي، عقدت     
وقـدمت اللجنـة مـؤخرا تقريرهـا النـهائي          . فرد، سواء من الضحايا أو مرتكيب اجلرائم، أدلتهم       

  .جزر سليمانإىل حكومة 
  

    
  الوساطة املستمرة    

كـثريا  فعـادة مـا توجـد عقبـات يف الطريـق و           . نادرا مـا تكـون عمليـات الـسالم سلـسة            
ــا مــا تعطــي اتفاقــات الــسالم   . إذ ال يفــي املوقعــون دائمــا بتعهــداهتم . حيــدث تقهقــر مــا وغالب

وميكــن أن . ااألفــضلية للطــرف األقــوى يف وقــت التوقيــع، وهــو ممــا تنــتج عنــه إخفاقــات الحقــ
تترك وعود غري واقعية أو عدم قدرة على الوفـاء بااللتزامـات التـوترات الـسياسية واالجتماعيـة        

وقد ال ميكن التعامل مع األسباب اجلذرية للرتاع علـى حنـو مالئـم، ورمبـا لـن يقـدم                    . دون حل 
  . الكثري من الذين شاركوا يف أعمال العنف إىل العدالة

إذ تكون الفترة الفاصلة بني التوقيع على اتفـاق         . قظة دائمة وتتطلب عمليات السالم ي     
ســالم ونــشر عمليــة ســالم، مــثال، فتــرة حامســة تتطلــب وســاطة متواصــلة للحفــاظ علــى التــزام  

. تنـشأ اجلانبني باالتفاقات الـيت مت التوصـل إليهـا، وجتنـب سـوء الفهـم، وتـسوية املظـامل عنـدما                      
حـدوث   انتخابـات أو  تنظـيم   تسريح العـسكريني أو     وميكن أن تشمل الفترات احلامسة األخرى       

 علـى   تنمـي منظـورا   وتعطي الوسـاطة املـستمرة االلتـزام علـى املـدى الطويـل و             . كوارث طبيعية 
ومن مزايا الوساطة املتواصلة إمكانية القيام خبطـوات صـغرية وتدرجييـة،            . املدى الطويل كذلك  
  . وبوترية مرحية للطرفني

اريـة حامسـة أيـضا يف بنـاء ثقـة اجملتمـع احمللـي وإميانـه هبـا                  وميكن أن تكـون الوسـاطة اجل        
على املدى األطول، على سبيل املثـال مـن خـالل دعـم املؤسـسات الدميقراطيـة وضـمان مشـول           

  . اتفاقات تقاسم السلطة املتطورة جلميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة
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  عملية السالم يف كمبوديا  
خـالل الثمانينـات   ( يف كمبوديـا  املطولـة عمليـة الـسالم     اضطلعت أستراليا بدور قيادي يف          

وبعـد جهـود وسـاطة مطولـة ودبلوماسـية مكثفـة مـع مجيـع              ). والتسعينات من القرن العشرين   
األطــراف، اقتــرح وزيــر اخلارجيــة األســترايل آنــذاك، ســعادة النائــب الربملــاين غاريــث إيفــانز،  

  .١٩٩١اخلطة اليت قام عليها اتفاق باريس للسالم لعام 
واقترحت أستراليا إنشاء بعثة األمـم املتحـدة املتقدمـة يف كمبوديـا، الـيت اضـطلعت مبهمـة                       

. يف وقـت سـابق لنـشر سـلطة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف كمبوديـا                 “ مساع محيدة  ”ـالقيام ب 
ــة يف     اوأدت أســتراليا دورا حموريــ  ــذي كلــف بوالي ــل العــسكري املخــتلط ال ــق العام  يف الفري

بـاريس للـسالم وأنـشئ خـالل فتـرة بعثـة األمـم املتحـدة املتقدمـة حلـل املـشاكل الـيت                        اتفاقات  
  .تنشأ يف جمال احترام وقف إطالق النار

ومثــل الفريــق العامــل العــسكري املخــتلط ملتقــى رفيــع املــستوى ملمــثلني عــسكريني مــن         
إطالق النـار علـى     اجليوش الكمبودية األربعة واألمم املتحدة وآلية لضمان احملافظة على وقف           

بيئـة حمايـدة يـسرت      الفريـق   واسـتحدث   . األرض من خالل احلوار والتعاون والتوافـق املتبـادل        
ــات يف       ــة إلجــراء االنتخاب ــوفري أجــواء آمن ــدورها مــن ت ــسريح، ومكنــت ب نــزع الــسالح والت

حفـظ الـسالم التقليـدي،      نـشاط   وتعدت والية سلطة األمم املتحدة بكثري والية        . ١٩٩٣ عام
وبعد عشرين عاما عن اتفاقـات بـاريس        .  ذلك بناء املؤسسات وإعادة البناء االجتماعي      مبا يف 

  .للسالم، ال تزال عملية السالم يف كمبوديا متثل منوذجا قويا للوساطة الطويلة املدى
      

  بيالروس    
  ]باإلنكليزية: األصل[

ا اجلمعيـة العامـة      فعاليـة الوسـاطة، الـيت طلبتـه        مـن أجـل زيـادة     إننا نرى أن التوجيهات       
ــةالفــروع، ميكــن ترتيبيهــا حــسب  ٦٥/٢٨٣بقرارهــا  ــادئ الوســاطة وأهــدافها؛  ) أ: ( التالي مب

إقامــة ) د(دور األمــم املتحــدة يف جمــال الوســاطة؛ ) ج(احلــاالت الــيت تتطلــب الوســاطة؛  )ب(
  .لوساطةلوارد امل  توفري)هـ(شراكات للوساطة؛ ال

  .ضمنه كل واحد من األجزاء الواردة أعالهوفيما يلي وصف موجز ملا ميكن أن يت  
  

  مبادئ الوساطة وأهدافها    
ــن    ــرع  مـ ــصيص فـ ــي ختـ ــا     ل املنطقـ ــراد حتقيقهـ ــداف املـ ــادئ واألهـ ــوح املبـ ــبني بوضـ يـ

وعلى الرغم مـن أن هـذه املبـادئ واألهـداف           . املبادرات املختلفة اليت تنطوي على الوساطة      يف
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ع األطراف احمللية على إشـراك طـرف ثالـث،          معروفة على نطاق واسع، مثل ضرورة اتفاق مجي       
 صــفقة عادلــة وحنــو ذلــك،  بالتوصــل إىل والتزامــه ســعة حيلتــهواختــصاص الوســيط وحيــاده و 

ــن ــضروري  فم ــك العناصــر   ال ــى تل ــنص عل ــة    ال ــرا ألن الوثيق ــها بوضــوح نظ ــات( كل  التوجيه
ــل  مـــن ــاطة الأجـ ــروسـ ــةاألكثـ ــع اجلوانـــب األخـــ  )  فعاليـ ــراد مجيـ رى ينبغـــي أن تـــسعى إىل إيـ

  .للوساطة املمكنة
  

  احلاالت اليت تتطلب الوساطة    
ــذا     ــستند ه ــي أن ي ــسية  ينبغ ــصفة رئي ــرع ب ــة الواســعة     الف ــا، إىل اخلــربة الدولي ، يف رأين

ن حتليـل هـذه اخلـربة املـرء     وميكّـ . املكتسبة يف جمال الوساطة يف الرتاعات خـالل العقـود املاضـية    
ــيت تتطلــب      ــصلة ال ــد بعــض احلــاالت ذات ال ــن حتدي ــع   م ــا اجلمي ــشترك فيه ــيت ي . الوســاطة وال

 مـن الوسـاطة     الفريـدة  إشارة إىل بعض احلاالت      الفرعوسيكون من املفيد أيضا أن ترد يف هذا         
  .العامة  األمناطختالفيف الرتاعات اليت 

  
  دور األمم املتحدة يف جمال الوساطة    

 مجيـع أحنـاء     ال شك أن لألمم املتحـدة أوسـع خـربة يف جمـال الوسـاطة يف الرتاعـات يف                    
 يف ولذلك قد يبدو من املناسـب أن يقـدَّم أوالً  . العامل، وإن كانت املنظمة ال تستأثر هبذا اجملال   

  . موجز لتاريخ مشاركة األمم املتحدة يف الوساطة الدوليةالفرعهذا 
ألمـم  ل احلاليـة قـدرات  ال قـد يكـون مـن احلكمـة، يف رأينـا، التركيـز علـى              عقب ذلك و  

الوساطة، وتقـدمي وصـف مفـصل ملهـام كيانـات األمـم املتحـدة القائمـة املعنيـة             جمال   املتحدة يف 
بالوساطة، أي وحدة دعم الوساطة العاملـة يف إدارة الـشؤون الـسياسية التابعـة لألمانـة العامـة،           
وإنــشاء مناصــب املبعــوثني اخلاصــني واملمــثلني اخلاصــني لألمــني العــام واألفرقــة الداعمــة هلــم،     

  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساينخرباء اء يف جمال الوساطة، وقائمة اخلربكذلك و
ونــرى أنــه ال بــد مــن إيــالء اهتمــام خــاص لكيفيــة تعــيني املمــثلني واملبعــوثني اخلاصــني    

 تلـك ويف رأينا، ال بـد مـن حتـسني          . لألمني العام وخرباء الوساطة وكيفية اضطالعهم بوالياهتم      
 العــام إىل هتيئــة جيــل جديــد مــن وســطاء األمــم  املمارســات حــىت يتــسىن إعمــال دعــوة األمــني 

  ).S/2009/189انظر تقرير األمني العام عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها (املتحدة 
وترى بيالروس أن من الضروري، مع مراعـاة مـا سـبق، تفـصيل كيفيـة تنظـيم عمليـة                       

ة تقـسيمه للعمـل     التعيني وكيفية وضع وسيط األمم املتحدة خطـة عملـه لتنفيـذ واليتـه، وكيفيـ               
ــشغيلية         ــة الوســاطة يف مراحــل ت ــة تنظــيم عملي ــه، وكيفي ــذي يعمــل مع ــق اخلــرباء ال ضــمن فري

 تنص علـى اسـتخدام أدوات خاصـة للوسـاطة      اليتطريقال خرائطنوع من (الوقت املناسب    يف
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ليـة  مثل احملادثات املباشرة أو غري املباشرة أو املكوكية، أو احملادثات عن قرب مع األطـراف احمل               
  ).املعنية، والطرق اليت يقوم هبا الوسيط ببناء الثقة بني األطراف احمللية يف الرتاع، وحنو ذلك

وينبغي أن تلي ما ورد أعاله توصيات حمددة بشأن الكيفية اليت ميكن هبا زيادة كفـاءة                  
ــود املقترحــة لزيــادة        .  املمارســاتتلــك ويف رأينــا، ينبغــي أن تتــضمن التوصــيات أيــضا اجله
 الوســاطة مــع الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة وجمموعــات الــدول مــسألةشاورات بــشأن املــ

ويف هذا الصدد، علينا أن نؤكـد اعتقادنـا القـوي بـأن وسـاطة األمـم                 . وفرادى الدول األعضاء  
املتحدة ينبغي أال تكون اختصاصا تنفـرد بـه الـدول العظمـى، كمـا كـان احلـال يف الكـثري مـن                         

 وبيالروس مقتنعة بأن البلدان الصغرية واملتوسطة احلجم، ال سـيما البلـدان            .األحيان يف املاضي  
مثــل (ذات الــسجل اجليــد يف جمــال نــزع الــسالح، وعــدم االنتــشار، ويف قــضايا عامليــة أخــرى  

ــار بالبـــــشر واملخـــــدرات غـــــري املـــــشروعة  منـــــع ــا يف  ) االجتـــ ميكـــــن أن تـــــؤدي دورا هامـــ
لية يف نزاع ما على ممثلـي الـدول العظمـى، الـذين             حتظى بتفضيل األطراف احمل    قد بل الوساطة،

  .قد يبدون متحيزين
 مجلـة أمـور منـها توصـية بـشأن زيـادة اسـتخدام        الفـرع لذا، فإننا نود أن نـرى يف هـذا        

قــدرات الوســاطة املتاحــة مــن البلــدان الــصغرية واملتوســطة احلجــم ألغــراض الوســاطة يف إطــار  
  .األمم املتحدة

  
  اطةشراكات للوسالإقامة     

مــا برحــت بــيالروس تؤيــد منــذ أمــد طويــل فكــرة إقامــة شــراكة عامليــة حمــددة ملعاجلــة    
بل أكثر من ذلك، فقد أخـذنا زمـام املبـادرة يف أحـد هـذه              . مشاكل معينة على الصعيد العاملي    
، أعربـت  ٢٠٠٥ويف مؤمتر قمـة األمـم املتحـدة العـاملي لعـام           . اجملاالت، أال وهو االجتار بالبشر    

وجيـري اليـوم إضـفاء      . بالبشر ن تأييدها إلقامة شراكة عاملية ملكافحة الرق واالجتار       بيالروس ع 
 العامليـة ملكافحـة االجتـار        األمم املتحـدة   الطابع املؤسسي على هذه الشراكة بواسطة خطة عمل       

 ألول مـرة علـى      ، والـيت جتمـع    ٢٠١٠يوليـه   /باألشخاص اليت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة يف متـوز          
حاب مصلحة متعـددين، مـن الـدول واملنظمـات الدوليـة واجملتمـع املـدين وقطـاع                  أص ،اإلطالق

  .األعمال، يف إطار جهد مشترك ملواجهة هذا التحدي
ونعتقد أن الوساطة الدولية ال متثل سوى جمال آخر من هذه اجملاالت ميكن فيه تطبيـق                  

حاب املـــصلحة هنـــاك حاليـــا العديـــد مـــن أصـــوبالفعـــل . مفهـــوم الـــشراكات العامليـــة بنجـــاح
 ،املنظمــات دون اإلقليميــةو ،املنظمــات اإلقليميــةو ، بالوســاطة، أي األمــم املتحــدة املــشاركني

ــة إىل جتنــــب تــــداخل كــــل هــــذه   بوينــــشئ ذلــــك . وفــــرادى الــــدول ــة احلــــال حاجــ طبيعــ
. جهة، وإىل إقامة تعاون وتنسيق وثيقني وفعالني بني الوكاالت من جهـة أخـرى              من األطراف
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مــن نقتــرح أن يطــرح األمــني العــام علــى الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة ويف هــذا الــصدد، 
 فكرة إنشاء وحدة تنـسيق مـشتركة بـني الوكـاالت حتـت رعايـة األمـم املتحـدة،                    ، تقرير خالل

تتوىل تنظيم اجتماعات جلميع أصـحاب املـصلحة املعنـيني هبـدف تبـادل املعلومـات واخلـربات،                  
ونـرى احلكمـة أيـضا يف مناقـشة       . بينهم يف حاالت حمـددة    تقسيم العمل فيما    كذلك البت يف    و

إمكانيــــة وضــــع مدونــــة ســــلوك مــــشتركة ألصــــحاب املــــصلحة املعنــــيني بالوســــاطة علــــى  
  .الدويل الصعيد

ــدول، ال ســيما تلــك الــيت هلــا مــصلحة كــبرية يف         ــدول األعــضاء أو ال ولعــل بعــض ال
 األفكـار الـواردة أعـاله، وبالتـايل         احإجنـ الوساطة إلهناء نزاعات معينة، ستأخذ زمام املبادرة يف         

  .املساعدة يف إضفاء الطابع املؤسسي على الشراكة الدولية للوساطة
ــدور      ــها ب ــيالروس مــن جانب ــسوية الرتاعــات ســلميا   نــشطواضــطلعت ب ــدعوة لت  يف ال

وبـصفة خاصـة، عملنـا خـالل فتـرة رئاسـة بـيالروس ملنظمـة              . والوساطة على الصعيد اإلقليمي   
ــز التعــاون بــني املنظمــة واألمــم املتحــدة    ٢٠١١ اجلمــاعي يف عــام  معاهــدة األمــن  ، علــى تعزي

ومتخـضت جهودنـا عـن مبـادرة واحـدة معينـة، وهـي اإلعـالن املـشترك بـني                    . هذه اجملاالت  يف
  .أمانة املنظمة وإدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة

  
  لوساطةلوارد توفري امل    

 القول أن الوساطة على الصعيد الدويل، جبميع عناصرها املكونـة، أي التعـيني   من نافلة   
وعـالوة  .  إال إذا أتيحـت هلـا مـوارد كافيـة    تعمـل والتدريب والعمليات يف امليدان، ال ميكـن أن         

علـى ذلـك، إذا أُنفقـت أمـوال علـى الوسـاطة، أي علـى الوقايـة، فلـيس ذلـك إال لغـرض احلـد             
ف أكثر بكثري يف عمليات حفظ السالم الشاملة احملتملة يف املـستقبل إذا             قد ُيتكبد من تكالي    مما

  . حالة نزاع وآلت إىل ختام عنيف بسبب ختاذل اجملتمع الدويلتصاعدت
 وحـدة دعـم الوسـاطة    يف إطار وترحب بيالروس بإنشاء صناديق لتمويل بدء الوساطة          

غــي مناقــشة قــضية متويــل الوســاطة  وعــالوة علــى ذلــك، نعتقــد أنــه ينب . التابعــة لألمانــة العامــة 
 تكفــل اســتفادة الوســطاء  الــيتوســائلالبــني أصــحاب املــصلحة املعنــيني بغيــة إجيــاد أجنــع   فيمــا

ويكتسي ذلك أمهية خاصة يف وقت تواجه فيـه بلـدان           . الشحيحةالدوليني من مصادر التمويل     
  .ياهتا املختلفةالعامل قيودا مالية بسبب األزمة االقتصادية واملالية العاملية وتداع
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  الربازيل    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
الوسيط هو املسؤول عن حث األطراف على إجياد الرغبـة الـسياسية الالزمـة للتوصـل                  

وينبغـي أن  . إىل حل هنـائي، وعـن احليلولـة دون التـذرع بالـصعوبات لتربيـر عـدم إحـراز تقـدم                    
ظى باحترام مجيع األطراف، ويتمتع باملوثوقيـة وبعالقـات مـع مجيـع             يكون الوسيط مستقال وحي   

وللـصفات  . األطراف، وباملكانة السياسية الالزمة للحصول على دعـم اجملتمـع الـدويل وتعاونـه         
  .التالية قيمة خاصة

  
  احليادعدم التحيز و    

از غـري منحـ   ويـساعد اختـاذ موقـف       . يتعني على الوسيط أن يبدي استقالله وحيتفظ بـه          
ومـن معـايري الـسلوك      .  الوسـيط علـى إرسـاء الثقـة واملـصداقية واالحتـرام مـن األطـراف                وحمايد
لتنبــؤ، والدقـــة  لقابليـــة التــساعد الوســـيط يف كــسب الثقــة واالحتفـــاظ هبــا االتــساق، و      الــيت 

واالنفتــاح يف االتــصاالت مــع مراعــاة التــوازن بــني الــشفافية والــسرية، واالحتفــاظ بــدرجات    
  . وااللتزاما، مع مجيع األطراف، والتعاطف معهقربالمتساوية من 

  
   االختالفات الثقافيةالتعرف علىالقدرة على     

وليست األمناط الثقافيـة متجانـسة      . تتواصل الثقافات املختلفة وتتفاوض بطرائق خمتلفة       
ب واألسـالي .  أو العرق، وتتطلب القدرة على التغيري والتكييـف        القومية مثل   بعينه،يف أي جتمع    

أمهيــة خاصــة بالنــسبة ب تتــسموالتوقعــات الثقافيــة املتميــزة فيمــا يتعلــق بــالتعبريات والتفــسريات  
 قــدرات هامــة لزيــادة  هبــا والــوعي التعامــل مــع الثقافــات املختلفــةومهــارات. لعمليــة الوســاطة

  .ةقصودامل غري األضرار الوسيط يف جتنب تساعدفعالية االتصاالت و
وساطة إىل شخصية دولية ُيعترف هلا بالـسلطة والقـدرة علـى            وينبغي أن ُتعهد عملية ال      

وفـضال عـن ذلـك، جيـب أن تكـون للوسـيط عالقـات جيـدة                 . مواصلة احلوار مع كال الطرفني    
  .مع اجلهات الفاعلة الرئيسية من خارج املنطقة

  
  اخلربة واملعرفة    

ــام ب           ــى إمل ــة ويكــون عل ــب الثقافي ــي اجلوان ــوارد الوســيط أن يراع ــوى م ــن أق ــة م عملي
ومن احملتمل أن يكون الوسطاء الـذين يعرفـون   . الوساطة، وموضوع الرتاع والقانون املتصل به     
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ــن          ــدر م ــق أكــرب ق ــراع بالعمليــة وحتقي ــى اإلس ــدر عل ــرتاع أق ــصداقية للعمليــة موضــوع ال ، امل
  .يقدمون لالجتماعات معلومات موضوعية مستمدة من جتارهبم اخلاصة ورمبا

  
 خــالل مــرحليت  مساهتــا، مبــا يف ذلــك الفعالــةعمليــة الوســاطةليــسية  الرئالــسماتمــا هــي   -  ٢  

  التصميم والتنفيذ؟
  :جيب أن تتسم عملية الوساطة الفعالة باخلصائص التالية  

  
  فهم الرتاع واألطراف الفاعلة فيه    

بغي أن تكون اخلطـوة األوىل مـن أي جهـد للوسـاطة تقيـيم الـرتاع جبميـع تعقيداتـه،                    ني  
وينبغي أن حتـدد األطـراف املتنازعـة        . ه وأسبابه واملصاحل اليت ينطوي عليها     أي موضوعه وتارخي  

ــة   ــة املعني ــل فهــم النــ  . وســائر األطــراف الفاعل ــوفر التحلي  متماشــيا مــع  زاع فهمــاًـوينبغــي أن ي
 وكيـف  ؛يف أي مـستوى ينبغـي املـشاركة   : السياق، وجييب على األسئلة املتعلقة باالسـتراتيجية      

وجيــب علــى . ن هــم األشــخاص الــذين ينبغــي تركيــز اجلهــود علــيهم ومــ؛ميكـن كــسب النفــوذ 
 نفـسها، ومـا إذا    هبـا  تعـرِّف الكيفيـة الـيت  الوسيط أن حيدد اجلماعات املعنيـة مباشـرة بـالرتاع، و    

  .كانت حتظى بدعم سياسي وعسكري
  

  دقة اختيار الوسيط ووضوح الوالية     
حــسب عينــة، امللحالــة لا مــن الــضروري اختيــار وســيط تعتــربه مجيــع األطــراف مناســب   
ولوضع استراتيجيات مالئمة، جيب حتديـد      .  من أصحاب املصلحة واملصاحل واملنظمات     املعنيني

فلـيس مـن احملتمـل أن حتظـى االسـتراتيجيات الـيت تتجـاوز               . واليات واضحة ملبادرات الوساطة   
  .نطاق الواليات بدعم سياسي

  
  ةبلغ مرحلة تسمح بالوساط الرتاع  أنالتأكد من    

 الوسـاطة، مـن املفيـد حتديـد مـا إذا كانـت األطـراف تعتقـد أهنـا                    عمليـة لكفالة وتعزيز     
 وإجـراء  ،بلغت مأزقا تتـضرر بـه كلـها، والتأكـد مـن أنـه ميكـن لألطـراف أن تفـي باالتفاقـات                  

 زعمـاء يـستطيعون االضـطالع    انتقـاء تقييم داخلي للدعم السياسي ودعـم اجلمهـور للـسالم، و          
  .اوضات وحتقيق التوازن بني األطرافباملسؤولية عن املف

  
  إجراء عملية الوساطة مبهارة     

 عنــدما يــصبح الوســيط جــاهزا لبــدأ عمليــة التفــاوض، جيــب عليــه أن يهيــئ الظــروف     
، بتحديـد أدوار جلميـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة، ومعاجلـة اللوجـستيات،                املالئمة لبدء الوسـاطة   
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وتتمثـل  .  يف العملية، والتعامـل مـع وسـائط اإلعـالم          وإجراء املفاوضات، وحتديد دور اجلمهور    
ــي     ــا يلـ ــارة فيمـ ــاطة مبهـ ــة الوسـ ــراء عمليـ ــسية إلجـ ــر الرئيـ ــشاورات  ) أ: (العناصـ ــتخدام املـ اسـ

مجـع املـدخالت وبنـاء الثقـة؛        ) ب( وحتديد نطاق الـرتاع؛       املالئمة واملفاوضات لتهيئة الظروف  
تعون بقدر كاف من الـسيطرة علـى   اختيار شركاء يتم ) د(وضع قواعد أساسية واضحة؛     ) ج(

 الرتاع واجلهات املستفيدة ذات الصلة، وإشراك الزعمـاء رفيعـي املـستوى ومتوسـطي               حمركات
ــات املهمــشة يف املفاوضــات؛  ) هـــ(املــستوى؛  ــة   ) و(إدراج الفئ ــدة وآمن ــة عمــل حماي ــوفري بيئ ت

الت جيـدة مـن     حبفـظ سـج   وإدارة املعلومـات علـى حنـو فعـال          ) ز(وفعالة وذات موارد كافية؛     
ــدم يف املفاوضــات؛     ) ح(املفاوضــات؛  ــتراتيجيات إلحــراز التق ــذ اس ــوخي ) ط(وضــع وتنفي ت

  .الشمولية واالنتباه إىل تظلمات مجيع األطراف وتوقعاهتم
. ويعد كل من اإلبداع واملرونة والطواعية عناصر حامسة أيضا لفعالية عمليـة الوسـاطة               

 )١٩٤٢(لـدان الـضامنة لربوتوكـول ريـو دي جـانريو      وتشكل حالة الوساطة اليت قامت هبـا الب  
ــة  ( لتــسوية ) ، بتنــسيق مــن الربازيــل األرجنــتني والربازيــل وشــيلي والواليــات املتحــدة األمريكي

:  الــسالم بــني بــريو وإكــوادورعمليــة(الــرتاع بــني بــريو وإكــوادور علــى إقلــيم متــاخم للبلــدين 
املشترك والتنفيـذ املنـسق اتبـاع هنـج      التخطيط وكفل. مثاال جديرا باالهتمام ) ١٩٩٨-١٩٩٥

متجــانس مكَّــن الوســطاء مــن التــصرف حبيــاد وموثوقيــة يف مهمتــهم املزدوجــة كمحكمــني يف  
 اإلقلـيم املتنـازع   يـضفي علـى  ، حيـث  “حل املنتزه”وكان .  ومقنعني بتسوية الرتاعات العقبات

منـسقة، حـال ابتكاريـا      عليه مركز حممية بيئية، ويصبح منطقة جمردة من الـسالح ُتـدار بطريقـة               
  . وعمليا لرتاع تارخيي تعود بدايته إىل أوائل القرن التاسع عشر

  
من األطراف الثالثـة     بني خمتلف اجلهات الفاعلة       الفعال لتعاونل اهلامةما هي االعتبارات      -  ٣  

   عملية الوساطة؟املشاركة يف
ــي لألمــ         ــة األخــرى، ينبغ ــات الفاعل ــف اجله ــني خمتل ــاون ب م املتحــدة أن لتحــسني التع

 بــني اجلهــات الفاعلــة الــربطمركــزي يف تبــادل املعلومــات وتنــسيق القــرارات و  تــضطلع بــدور
  .عملية الوساطةاملشاركة يف 

فتعزيـز التفاعـل بـني األمـم املتحــدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة أمـر أساســي           
كـن أيـضا أن حيقـق أكـرب قـدر           إلقامة أوجه تآزر إجيابية بني املشاركني يف عمليـة الوسـاطة، ومي           

من القيمة املضافة اليت ميكن أن تأيت هبـا املؤسـسات احملليـة فيمـا يتعلـق خبـصوصيات منطقـة مـا                       
  .أطراف فاعلة معينة أو
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  ؟ الناجحتفاق السالمالما هي العناصر احليوية   -  ٤  
 ولدى عامـة     وحسب بل   لدى األطراف يف الرتاع     ليس جيب أن يكون االتفاق مقبوال      

، فــال بــد مــن مــنح  مــن مثو. اجلمهــور أيــضا، وجيــب أن حيظــى بفرصــة جيــدة لتنفيــذه بنجــاح  
 شكلتــو. الــسكان وأصــحاب املــصلحة علــى الــصعيد احمللــي دور الــضامن الرئيــسي لالتفــاق    

االســتراتيجية مثــاال ) ١٩٩٨-١٩٩٥( الــسالم بــني إكــوادور وبــريو   يف عمليــةتنفيــذال مرحلــة
فــصل الت بعثــة الــسالم املوفــدة إىل املنطقــة لإلشــراف علــى  وجتــاوز. علــى هــذه االســتراتيجية

 بـريو، نطـاق املبـادرات التقليديـة      -القـوات، وهـي بعثـة املـراقبني العـسكريني يف إكـوادور               بني
املتمثلة يف تعزيز بناء الثقة املتبادلة حلـث الطـرفني علـى حتمـل مـسؤولياهتما تـدرجييا فيمـا يتعلـق           

  .ة اليت يدور فيها الرتاعحبفظ السالم واألمن يف املنطق
وينبغي أن تشمل التسويات السلمية أفراد اجملتمعات احمللية، مبا فيها القيـادات النـسائية              

وتكفـل  . عوامل قائمـة بالتنفيـذ ومـديرة وراصـدة لـه     احمللية، بوصفهم مسؤولني عن التخطيط و     
تاحــة للتنفيــذ، وبنــاء رأس االسـتفادة مــن املعرفــة والــشبكات والقيــادات احملليــة زيــادة املــوارد امل 

  .املال االجتماعي، وتوطيد تويل زمام املبادرة، وبالتايل زيادة مصلحة اجملتمع يف التنفيذ
وعالوة على ذلك، ينبغي التفاق الـسالم النـاجح أال ينطـوي علـى هتمـيش اجلماعـات          

ومــــن األمهيــــة مبكــــان اتبــــاع هنــــج شــــامل يــــشجع التفــــاوض . الــــسياسية يف قــــضية معينــــة
  .االحترام دلوتبا
  

  تفاق السالم؟ال التنفيذ الفعال أن تسهم يف  جلهود الوساطة املستمرةكيف ميكن  -  ٥  
، بطريقـة فعالـة مـن حيـث التكلفـة، يف إبقـاء           املـستمرة ميكن أن تسهم جهود الوساطة        
 مــن شــأنه  مبــا تــصعيد اخلطــاب حــدوث بــشكل دائــم، وبالتــايل جتنــبة احلــوار مفتوحــقنــوات

ــ أن وميكــن أن تتــيح جهــود الوســاطة املتواصــلة لألطــراف إمكانيــات   . ادة التــوتريــؤدي إىل زي
 وتكييف شروط االتفاق، وبالتايل احلفـاظ علـى سـبل التفـاهم             املنازعاتإبداعية ومرنة لتسوية    
 جهــود الوســاطة املتواصــلة ديناميــة للثقــة وحــسن نيــة يــساعدان   وحتقــق. وجتنــب جتــدد الــرتاع

  .ت خاصة للتنفيذاألطراف يف إجياد حلول وآليا
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  بلغاريا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
 مــن العوامـل واملـتغريات اخلاصــة بـرتاع معــني،    العديـد يتوقـف أسـلوب الوســاطة علـى      

ويف هذا الـسياق، ينبغـي      ). املدة واحلدة والقضايا  (طبيعة الرتاع    وأ األطراف املتنازعة    مسعة مثل
وميكـن للوسـيط،    . ن يأخذ بعني االعتبار كل واحد من العوامل احملـددة للـرتاع           للوسيط اجليد أ  

ــسهم، بواســطة       ــساعدة أنف ــى م ــساعد األطــراف عل ــدوره، أن ي  وتقــدمي احلــثباالضــطالع ب
وينبغـي  . االقتراحات بطريقة متسمة باللباقة والدقة والصراحة من أجل تغيري تصوراهتم الـسلبية       

مات مع التفكري بطريقة إبداعيـة يف الوقـت نفـسه عنـد البحـث           للوسيط أن يوضح ويقدم املعلو    
وإضــافة إىل ذلــك، جيــب علــى الوســيط أن يــستعني . عــن الــصيغة الكفيلــة بالتوصــل إىل اتفــاق

  .اللباقة والتعاطف ملساعدة عملية الوساطةفضالً عن بصفات اإلبداع واالبتكار 
  

 خــالل مــرحليت  مساهتــا مبــا يف ذلــكفعالــة،الوســاطة ال الرئيــسية لعمليــة الــسماتمــا هــي   -  ٢  
  التصميم والتنفيذ؟

يتــسم بعــض الرتاعــات باملرونــة وميكــن الــتحكم فيهــا، وبعــضها معقــدة ومــن الــصعب   
لذا فإن مراحل تصميم عملية الوسـاطة الفعالـة تتطلـب فهمـا واضـحا للوضـع الـسائد                   . إهناؤها

والوسـاطة شـكل    .  احملتمـل  يف امليدان، وتوقعات كل واحد من األطراف وخماوفه ومدى عزمـه          
من أشكال العمل املبكر، ومن مث ينبغي للوسطاء أن يركزوا على العمـل املبكـر للتخفيـف مـن                   

ويتـاح  . خماطر نشوب الرتاعات وجتددها، عن طريق االسـتخدام الفعـال لتحليـل خمـاطر الـرتاع               
 وواقعيـة   لـسة وسللوسطاء جمال لتعزيز قدرهتم على تصميم خيـارات تـشغيلية قابلـة لالسـتمرار               

  .للعمل الوقائي أو لكفالة جناح مرحلة التنفيذ
  

من األطراف الثالثـة     بني خمتلف اجلهات الفاعلة       الفعال لتعاونل اهلامةما هي االعتبارات      -  ٣  
   عملية الوساطة؟املشاركة يف

  بـني اجلهـات الفاعلـة املعنيـة يف االتفاقـات املربمـة بـني االحتـاد         التكامليـة مت تأكيد مبـدأ       
وسيزيد وضـع البعثـات والعمليـات يف إطـار سياسـة األمـن والـدفاع                . األورويب واألمم املتحدة  

لالحتاد األورويب من حتسني التعاون املـشترك بـني االحتـاد واألمـم املتحـدة يف الـسعي مـن أجـل                      
ــم    ــسالم وتــسوية الرتاعــات بــشكل دائ وكــثريا مــا يعمــل االحتــاد األورويب واألمــم   . إحــالل ال

وغالبــا مــا تقــوم  . عــا، يف إطــار عمليــات حفــظ الــسالم، علــى منــع جتــدد الرتاعــات   املتحــدة م
  .املنظمتان بتقسيم العمل مع احتفاظ كل منهما مبجال اختصاصها
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. مهمتـها وقـدراهتا   دورهـا العـام و    حـسب   تـضطلع بـه     ولكل منظمة إقليمية دور معـني         
  .ة لكل منظمةوينبغي أن تستند إقامة شراكة أكثر فعالية إىل املزية النسبي

  
  ؟ الناجحتفاق السالمالما هي العناصر احليوية   -  ٤  

 فيـه األطـراف املعنيـة إىل        ىتـيح إطـارا سياسـيا تـسع       ي النـاجح أن     التفـاق الـسالم   ينبغي    
ويف بعــض . حتقيــق أهــداف سياســية بطريقــة ســلمية دون اللجــوء إىل العنــف واســتعمال القــوة 

ة مبوجـب االتفـاق إلهنـاء الـرتاع وتـؤدي إىل إحـالل        األحيان تكفـي التغـيريات الـسياسية احملـدد        
وأحيانــا أخــرى ختفــق اإلجــراءات الــيت حيــددها االتفــاق يف إجيــاد . الــسالم علــى املــدى الطويــل

  .تغيريات ذات جدوى كافية ومن املرجح أن يستمر الرتاع
 للتنفيــذ منطقيــاولألغــراض العمليــة، ينبغــي أن يــوفر هــذا االتفــاق أيــضا جــدوال زمنيــا   

  .الوسيط يف مرحلة التنفيذ) أو إعادة إشراك( أن يظل مفتوحا إلشراك وينبغيوتقييم النتائج، 
  

  تفاق السالم؟ال  الفعالتنفيذال يف املستمرة أن تسهمجهود الوساطة اكيف ميكن   -  ٥  
 الــشديدة أن يــسعوا إىل حتقيــق اســتمرار جهــودهم املنازعــاتجيــب علــى الوســطاء يف   

وميكــن للوســطاء أن يــشاركوا يف . التــسوية الــيت يــساعدون يف تيــسريها لكفالــة احتمــال دوام 
ــال،          ــضمان االمتث ــوارد ل ــسويات، وختــصيص امل ــهاكات الت ــل رصــد انت ــذ، مث ــراءات التنفي إج

. واملشاركة يف تدابري بناء الثقة، وحنو ذلك، بزيادة تكلفة عدم االمتثـال للتـسوية هبـذه الطريقـة                 
املنال بالنسبة للوسطاء، ولكن مكافـأة إحـالل الـسالم علـى      عسريوقد تكون هذه اجلهود أمرا      

وعالوة على ذلـك، مـن احملتمـل أن تـؤدي جهـود      . األمد الطويل قد تستحق تكلف هذا العناء   
 بتحفيـز شـعورهم بتـويل       املـصاحلة الوساطة إىل اختاذ األطراف خطوات حنو التوصل إىل مرحلة          

  .ا إىل مرحلة ختامية ناجحةزمام عملية التنفيذ واملسؤولية عن الوصول هب
    

  بوركينا فاسو    
  ]بالفرنسية: األصل[

، تـود بوركينـا فاسـو أن تتـشاطر          ٦٥/٢٨٣ من قرار اجلمعية العامة      ١١عمال بالفقرة     
ــاء علــى خربهتــا يف االضــطالع        ــة، بن ــر فعالي ــشأن التوجيهــات مــن أجــل وســاطة أكث آراءهــا ب

  .يةبالوساطة يف الرتاعات يف بعض البلدان األفريق
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  صفات الوسيط اجليد  -  ١  
لوسـيط الـذي    الشخـصية ل  كفـاءات   الصفات و الـ تتوقف الوساطة الناجحة جزئيا علـى         

ــسلطته األ     ــراف ب ــة والــذي يتوقــف جناحــه علــى االعت ــة وعلــى ينــسق العملي ــة  كــسبهخالقي  ثق
ستمد مصداقية الوسطاء من التأثري اإلجيايب الذي قـد يكـون هلـم علـى األطـراف،                 وُت. األطراف

  .كذلك على العملية ككلو
ــدين، وجيــب أن تكــون هلــم        وجيــب أن يبقــي الوســطاء موضــوعيني، ومــستقلني وحماي

معرفة سليمة باملسائل املتصلة بالرتاع، وخاصة مـا يتـصل مبـصاحل اجلهـات الفاعلـة الرئيـسية يف                   
  .األزمة، وكذلك احلقائق االجتماعية واالقتصادية يف البلد واملنطقة املعنيني

  
ــسمات ا  -  ٢   ــك     لـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــاطة الفعالـ ــة الوسـ ــسية لعمليـ ــالل  الرئيـ ــا خـ ــرحليت مساهتـ مـ

  والتنفيذ  التصميم
تتطلــب الوســاطة ثقــة وتنــسيقا متواصــلني بــني الوســيط، وأطــراف الــرتاع، واجلهــات     

عمليـة  األطـراف زمـام     تـويل   نان مـن التـشجيع علـى        الفاعلة احمللية، ومجيع األطراف الثالثة، ميكّ     
  .  والسالم،املصاحلةولك على العودة إىل الوئام،  وكذ،التفاوض
ومــن خــالل جتربتــها املتواضــعة يف جمــال الوســاطة، تعلمــت بوركينــا فاســو القيمــة            

ــويل األساســية  ــام لت ــاء        زم ــسية وبن ــة الرئي ــل األطــراف املعني ــن قب ــة م ــن األزم ــايف م ــة التع عملي
  .بينها الثقة

ورغـم أن لكـل     . تـها ا يف جنـاح عملي    لوسـاطة عنـصرا رئيـسي     اوميثل تصميم اسـتراتيجية       
  :أزمة خصائصها احملددة املعينة، فإن اجلوانب التالية تكون عموما أساسية يف الوساطة الفعالة

  ما خيص فريق الوساطةفي  •  
  والكفاءات؛التخصصات توزيع األدوار على أساس   -  
  معرفة سياق األزمة، مبا يف ذلك املسائل املطروحة؛  -  
  .ومطالبات اجلهات الفاعلةحتليل نفسية   -  
  فيما خيص اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية  •  
  التحديد الواضح ألدوار وواليات اجلهات الفاعلة املختلفة؛  -  
  تأكيد دور الوسيط كمنسق للعملية؛  -  
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ــة مــن أجــل احلفــاظ علــى ســالمة       -   ــة والدولي ــة اإلقليمي مواءمــة مواقــف اجلهــات الفاعل
  .العملية

  ص أطراف الرتاعفيما خي  •  
ميكــن للوســاطة، مهمــا كانــت درجــة اســتباقيتها، أن تــنجح دون املــشاركة التامــة     ال  

  :ما يليولذلك، جيب على الوسيط . جلميع األطراف
يطلق عملية الوساطة من خالل حمادثات مباشرة أو غري مباشرة مع األطـراف منـذ               أن    -  

  البداية من أجل اجتناب حالة اجلمود يف الرتاع؛
مجيـع اجلهـات ذات     أمـام   يتأكد أن عملية الوساطة شاملة قدر مـا ميكـن ومفتوحـة             أن    -  

  املصلحة؛
يف يشجع األطراف على التوصل إىل اتفاق حيدد التزامات ومـسؤوليات كـل منـها               أن    -  

  على حدة، ويضع أيضا جدوال زمنيا للتنفيذ؛العملية 
  .ألطرافتعاون مع اال آليات للمتابعة والتشاور بأن ينشئ  -  

  
لتعاون الفعال بني خمتلف األطراف الفاعلة الثالثة املشاركة يف عمليـة           لامة  اهلعتبارات  الا  -  ٣  

  الوساطة
تخـذ يف نـزاع     من املهم مواءمة وتنسيق مبادرات الوساطة املتعددة واملتنوعـة الـيت قـد تُ               
شاء آليــات كة يف إنــوجيــب أن تــسعى املنظمــات واجلهــات الفاعلــة الرئيــسية املــشارِ      . معــني

الطاقـات الـيت تـؤدي إىل       تـشتيت   مشتركة أو منسَّقة ميكنها ضمان التـآزر يف العمـل واجتنـاب             
  .نتائج عكسية

وقــد جــسد دور بوركينــا فاســو يف تيــسري احلــوار املباشــر فيمــا بــني اإليفــواريني هــذه      
ل بفعاليـة،  فقد مكن التعاون الوثيق بـني املمثـل اخلـاص لألمـني العـام وامليـسر مـن العمـ                  . الرؤية
العنـف يف   أعمـال   بعـض   حـدوث   أفضى إىل توقيع وتنفيذ اتفاق واغادوغو الـسياسي، رغـم            مما

  .أعقاب االنتخابات
ال وإضافة إىل ذلك، ترحب بوركينا فاسو بكون األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي عمِـ           
ــةاســتراتيجية الوســاطة املــشتركة يف فــض نزاعــات  مــستخدمني بفعاليــة،  ــ.  معين ــز وينبغ ي تعزي

التعاون بني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة مـن أجـل اإلسـهام الفعلـي يف                
حل األزمات من خالل الوساطة الوثيقة، مبا أن تلك املنظمـات أقـرب إىل احلقـائق علـى أرض              

 ذلـك وعـالوة علـى ذلـك، ميثـل         .  وتكون من املستفيدين الرئيسيني من أي اتفاق سالم        ،الواقع
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، املتعلقني بالتعاون بني األمـم      )٢٠٠٥ (١٦٢٥و  ) ٢٠٠٨ (١٨٠٩روح قراري جملس األمن     
املتحدة واملنظمات اإلقليمية وتعزيز فعالية دور جملس األمن يف منع نشوب الرتاعات، وخباصـة              

ــا ــرارين جهــود      . يف أفريقي ــصلة يف هــذين الق ــشامل لألحكــام ذات ال ــذ ال ــز التنفي وســوف حيف
ورغــم ذلــك، جيــب عــدم جتاهــل .  علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــيالوســاطة املبذولــة

وينبغــي أن ينخــرط الــشركاء الثنــائيون واملتعــددو األطــراف بــصورة . مــسؤولية اجملتمــع الــدويل
الـدعم  ب مـده استباقية يف أي عملية وساطة، مع تأكيد الدور القيادي الذي يقـوم بـه الوسـيط و                

  .ل مراحل العمليةيف كاملناسب يف الوقت املناسب 
  

  العناصر احليوية يف اتفاق السالم الناجح وأمهية الوساطة املستمرة   -  ٥ و ٤  
يتوقــف جنــاح أيــة عمليــة وســاطة علــى االلتــزام احلــازم ألطــراف الــرتاع بــأن جتتهــد يف   

حتـدد الكيفيـة الـيت يتنـاول هبـا اتفـاق الـسالم        أيـضا   و. ذ االتفاقات املوقعـة حـسب األصـول       يتنف
طمـئن الوثيقـة اخلتاميـة كـل        وعالوة على ذلك، جيب أن تُ     . األطراف قدرته على البقاء   شواغل  

 وأن تعاجل املسائل األساسـية الـيت أدت إىل األزمـة، مـع االسـتمرار يف الوفـاء                   ،طرف على حدة  
  .ملبادئ اإلنصاف

ومما يتـسم بأمهيـة حامسـة أيـضا أن يـضع أي اتفـاق سـالم آليـات متابعـة مناسـبة متكـن                    
ومتكـن  . اف مـن التغلـب تـدرجييا علـى العقبـات املتعـددة الـيت قـد تقـوض عمليـة الـسالم                      األطر

املـــشاركة الكاملـــة لألطـــراف يف عمليـــة الوســـاطة وتنفيـــذها آلليـــات املتابعـــة مـــن االحتفـــاظ  
بــاالخنراط التــام للوســيط، الــذي يــساعد األطــراف ال كمرشــد فحــسب، بــل أيــضا كرســول     

باإلضـافة إىل دور آليـات املتابعـة بوصـفها أدوات للرصـد      و. وكممثـل حمايـد للمجتمـع الـدويل    
  .والتنسيق، فإهنا ميكن أن تشكّل أطرا مشروعة لتعزيز احلوار وبناء الثقة بني اجلهات الفاعلة

وفيمــا يتعلــق بــاحلوار بــني اإليفــواريني، تــضمن اتفــاق واغــادوغو الــسياسي واتفاقاتــه      
نة التقييم والرصد، واإلطار التشاوري الدائم، ويتـوىل         للمتابعة، ومها جل   نيالتكميلية األربعة آليت  

نـان أطـراف الـرتاع األخـرى وممثلـي اجملتمـع الـدويل مـن                متكّمهـا   امليسر املسؤولية عنهما معـا، و     
  .املشاركة يف احلوار

ومن أجل استكمال عملية التعايف من األزمة، مـن املهـم أن يقـوم الوسـيط وغـريه مـن                      
  . وبعدهلتوجيه أثناء عقد اتفاق السالمأصحاب املصلحة بالرصد وا

وحسب ما استفادته بوركينا فاسو مـن جتربتـها يف حـل األزمـتني اإليفواريـة والغينيـة،                    
بتنفيذ اتفـاق واغـادوغو الـسياسي ومـذكرة التفـاهم          اليت حتققت   فإهنا تعتقد أن النتائج اإلجيابية      

عي هـذين  إىل االلتـزام احلـازم ملـوقّ      انتخابات سلمية يف غينيا تعزى بشكل كـبري         إجراء  من أجل   
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االتفاقني، والدعم الثابت املقدم من جملس األمن واألمني العام، واستعداد البلـدان واملؤسـسات             
  .اليت ساندت جهود امليسر

  
  ستنتاجاتاال    

مــن أجــل احملافظــة علــى الــسلم واألمــن الــدوليني وتعزيزمهــا، ال بــد أن تتلقــى التــدابري     
  . الوساطة، ما يلزم من الدعم السياسي واملواردالوقائية، مبا فيها

 يف خـــذ املت٦٥/٢٨٣وتعيـــد بوركينـــا فاســـو تأكيـــد تأييـــدها لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة    
، والذي ميثـل امتـدادا للمبـادرات واإلجـراءات الـيت اختـذهتا يف جملـس األمـن                   ٢٠١١يوليه  /متوز

وتقريــر . ويتها الــسلميةدعمــا للوســاطة بوصــفها وســيلة مفــضلة ملنــع نــشوب املنازعــات وتــس   
األمني العام عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها، املقدم عقب النقاش الرفيع املـستوى يف جملـس               

 أثنــاء رئاســتها ٢٠٠٨ســبتمرب /الوســاطة، الــذي نظمتــه بوركينــا فاســو يف أيلــولبــشأن األمــن 
  .قيمة الوساطةبشأن للمجلس، يتضمن توصيات مهمة ومفيدة 

قيــام   مــستعدة لتــسهم يف اجلهــود املــشتركة الراميــة إىل منــع       وتظــل بوركينــا فاســو    
وهي تعتقـد أن اجلهـود املبذولـة داخـل األمـم املتحـدة وفيمـا بـني الـدول                    . املنازعات وتسويتها 

األعضاء على وجه اخلصوص ستـساعد علـى إيـالء االهتمـام الواجـب ألنـشطة منـع املنازعـات           
  .وساطةوتسويتها السلمية، وخاصة ما يتعلق منها بال

    
  كوبا    

  ]باإلسبانية: األصل[
  .اعاترتة للمنازعات ومنع نشوب ال التسوية السلميأتلتزم كوبا التزاما راسخا مببد  
إىل االسـتناد   التـابع لألمـم املتحـدة       وينظر بلدنا بعني القلق إىل تزايد ميل جملـس األمـن              

دال مـن التطبيـق التـام       إىل الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة بـشكل مفـرط ومتـسرع، بـ                  
وســرعان مــا يــتم اللجــوء إىل  . ألحكــام الفــصل الــسادس لتــسوية املنازعــات بــالطرق الــسلمية 

 قبــل اســتنفاد اخليــارات األخــرى، مبــا يف ذلــك األحكــام املنــصوص ٤٢  و٤١أحكــام املــادتني 
  .عليها يف الفصل السادس

ت املـذكورة يف الفـصل      لتسوية السلمية للمنازعـا   لالوساطة واحدة من عدة وسائل      إن    
غـري  . ذلـك ثبـت   وميكن للوساطة أن تكون فعالة يف حـاالت معينـة، وقـد             . السادس من امليثاق  

.  ال ميكن أن تكون هناك صيغ مسبقة، إذ جيب أن تعاجل كل حالة وفقا خلصائـصها احملـددة               أنه
  . مة جلميع احلاالتولذلك، ال ميكن أن تعترب الوساطة تلقائيا أكثر احللول مالَء
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ساسـية يف   األمـور   مـن األ  واحلياد، واملساواة، والرتاهة واملوافقة التامة لألطـراف املعنيـة            
  .الوساطة الفعالة

وجيب القيام بالوساطة مع االمتثال التام للقانون الدويل وميثـاق األمـم املتحـدة، مبـا يف          
  . يةذلك مبادئ السيادة، والسالمة اإلقليمية، وعدم التدخل يف الشؤون الداخل

. وافقـة مجيـع األطـراف املـشتركة يف الـرتاع          مبوجيب أن حتظى عمليـة الوسـاطة الفعالـة            
وجيــب أن يكــون الوســيط نزيهــا وأن يتــصرف باالمتثــال الــصارم ملبــادئ القــانون الــدويل ومــع 

  .االحترام التام للسيادة الوطنية
طة، أن تكون فعالـة     وال ميكن ألية آلية للتسوية السلمية للمنازعات، مبا يف ذلك الوسا            

يف اسـتعمال القـوة ضـد الـسالمة اإلقليميـة واالسـتقالل الـسياسي               ما دام بعـض الـدول يـستمر         
  . أو التهديد بذلكلغريل

يف اآلونـة األخـرية، وقـدمت أدلـة         طـرأت   إن التجربة والـسوابق الـيت شـكلتها حـاالت             
صارخ للقـانون الـدويل، تثبـت      على التالعب مبيثاق األمم املتحدة والكيل مبكيالني واالنتهاك الـ         

وسـالمتها اإلقليميـة،    دول  الـ والرتاهة، واالحترام الستقالل وسيادة     حسن النوايا،   أنه يف غياب    
  .ية تكون نتيجتها يف مصلحة الشعبال ميكن الشروع يف عملية وساطة موضوع

    
  قربص    

  ]نكليزيةباإل: األصل[
  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  

وينبغـي  . اجليد أن يكون وسيطا أمينا، وأن يكون نزيهـا ومـستقيما          جيب على الوسيط      
، مباشـرا للوسيط أن يتمتع بقدرة مهنية وموضوعية على حسن التقدير، وأن يتبع هنجا واقعيا و             

ومــن األمهيــة . عمليــة الوســاطة إىل مجيــع أصــحاب املــصلحة عــن وأن يقــدم كامــل املعلومــات 
لالزمــني لفهــم الــرتاع جيــدا، متخــذا هنجــا شــامال مبكــان أن يكــرس الوســيط الوقــت والطاقــة ا

يتضمن منظورا تارخييا، وإدراكا تاما جلذور الـرتاع واألسـباب الكامنـة وراءه، وتقـديرا عميقـا                
 وأن يـؤدي وظيفتـه يف   ،وينبغي للوسيط أن يتقيـد بواليتـه بـصرامة        . حلساسيات مجيع األطراف  

وينبغـي للوسـيط اجليـد      .  قرارات املنظمـة    ووفقا لنص وروح   ،إطار أحكام ميثاق األمم املتحدة    
أن يكون حمايـدا ومـستقال، وجيـب أن ميلـك مهـارات بنـاء توافـق اآلراء مـن أجـل التوصـل إىل                     

ومن أجـل كـسب الثقـة الكاملـة     .  والقدرة على سد فجوة اخلالفات بني أطراف الرتاع    ،تفاقا
 الوسـيط هـدفا وحيـدا        جيب أن يتوخى   -  وهي أمر حيوي يف جناح العملية      - جلميع األطراف 
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جيب أن يكـون الوسـيط ملتزمـا    وأخريا، . ، دون أية دوافع أو نوايا خفية    عنيوهو حل الرتاع امل   
  .متاما ومستعدا وقادرا على تكريس كل الوقت الالزم إلمتام العملية

  
مــرحليت مساهتــا خــالل الرئيــسية لعمليــة الوســاطة الفعالــة، مبــا يف ذلــك الــسمات مــا هــي   -  ٢  

   والتنفيذ؟التصميم
الرئيــسية لعمليــة الوســاطة الناجحــة املــشاركة الواســعة جلميــع أصــحاب الــسمات مــن   
ــصلحة ــة        . امل ــم واســع النطــاق للعملي ــاء دع ــسهم الوســيط يف بن ــصدد، جيــب أن ي ــذا ال ويف ه

ــهموألصــحاب املــصلحة  ــسعون إىل أهــداف مــشتركة  جلعل ــستجيب الوســيط  .  ي وينبغــي أن ي
. ن اقتـراح حلـول مـستدامة تكـون مقبولـة جلميـع األطـراف               وأن يـتمكن مـ     ،لتطوراتلبسرعة  

. وينبغي أن يستخدم الوسيط اخلـربات والقـدرات ذات الـصلة املتـوفرة ملنظومـة األمـم املتحـدة                   
وأثناء تصميم عملية الوساطة، جيب إدراج أحكام تتعلق باملسائل االنتقاليـة الرئيـسية، ومبـادئ               

مليـات جديـدة للوسـاطة وحتـسني فعاليـة وكفـاءة            تـصميم ع  ميكـن ل  و. حقوق اإلنسان والعدالة  
العمليات القائمة أن يستفيدا بشكل كبري من التوجهات والتطورات احلالية، مبا فيهـا البحـوث               

وتشمل املعامل اهلامة األخرى الكفـاءة فيمـا يتعلـق بتكـاليف وفوائـد عمليـة            .  يف امليدان  ،العلمية
 احملافظة على سـرية العمليـة يف مجيـع األوقـات     لتشك، أخرياو. واستدامتها، وجتانسها   الوساطة

  . بنجاحإمتامها يف ا حامساأمر
  

الفاعلـة الثالثـة املـشاركة يف       جلهات  لتعاون الفعال بني خمتلف ا    لما هي االعتبارات اهلامة       -  ٣  
  عملية الوساطة؟

فاعلـة ثالثـة بالتـشاور مـع أطـراف الـرتاع ومبوافقتـها،              جهـات   جيب أن يتم اختيـار أي         
وجيب أن تـتم    . الثالثة بثقة وتأييد األطراف املتنازعة يف مجيع األوقات       اجلهات  ي تتمتع هذه    لك

ــد     جلهــات مــسامهة ومــشاركة ا  ــه، وجيــب تزوي ــة املتفــق علي ــة داخــل إطــار العملي ــة الثالث الفاعل
، مـن املهـم إنـشاء نظـام فعـال ووسـائل             أخـريا و.  باملعلومـات يف كـل املراحـل       املتـأثرة األطراف  
  . بني مجيع اجلهات الفاعلة يف وقت مبكر من العمليةلالتصال

  
  تفاق السالم الناجح؟الما هي العناصر احليوية   -  ٤  

 أن يكــون متمــشيا متامــا مــع  ، أوال وقبــل كــل شــيء،ينبغــي ألي اتفــاق ســالم نــاجح   
وينبغـي  .  وأن يراعـي مـسائل العدالـة االنتقاليـة         ،قرارات األمم املتحدة ومبادئ حقوق اإلنسان     

 وأن يراعــي ضــرورة حتديــد متــوازن لفوائــده ، يعــاجل االتفــاق األســباب الكامنــة وراء الــرتاعأن
إضــافة إىل ذلــك، جيــب إجيــاد مــستوى مقبــول لتخــصيص   . املتبادلــة بالنــسبة جلميــع األطــراف 

وجيــب يف مرحلــة مبكــرة حتديــد أيــة أخطــار حمتملــة لنــشوب الــرتاع مــن جديــد، مثــل . املــوارد
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. تعــارض االتفــاق، وجيــب اختــاذ ترتيبــات للقــضاء علــى تلــك األخطــار   اجلهــات الفاعلــة الــيت  
. وينبغي أيضا اختاذ ترتيبات إلتاحة املشاركة الفعالة للمـرأة يف مجيـع مـستويات عمليـة الـسالم                 

 جتريــد بعــد، وذلــك حيثمــا انطبــقوجيــب أن يكــون إصــالح قطــاع األمــن جــزءا مــن االتفــاق  
يف آخــر لعــسكرية ونــزع ســالحها، وحتوهلــا  مــن الــصفة اغــري مــشروعة مجاعــات مــسلحة  أي

الدعم املنسق املقدم من اجملتمـع      يشكل  وأخريا وليس آخرا،    . املطاف إىل جهات سياسية فاعلة    
  . يف تنفيذه بنجاحنين أساسييالدويل التفاق السالم ورصده املطرد عنصر

  
   السالم؟كيف ميكن جلهود الوساطة املستمرة أن تسهم يف التنفيذ الفعال التفاق  -  ٥  

ميكن تيسري دعم واستمرار جهود الوسـاطة الراميـة إىل التنفيـذ الفعـال التفـاق الـسالم                    
من خالل إنشاء بعثة خاصة تابعة لألمم املتحدة، تكون واليتـها احملـددة مراقبـة وضـمان تنفيـذ                   

 جهـود حتـول  وميكن أن يكـون ملراقبـة تنفيـذ اتفـاق الـسالم تـأثري هـام يف كفالـة                  . اتفاق السالم 
وميكن أن يكون مـن بـني العوامـل اإلضـافية لتنفيـذ االتفـاق               . عملية سالم مستدام  إىل  الوساطة  

تعزيـز أوجــه التــآزر بـني األمــم املتحــدة واملنظمـات اإلقليميــة، وكــذلك إشـراك املنظمــات غــري     
 يف ا أساســيامــشاركة اجملتمــع الــدويل ودعمــه العملــي جلهــود الوســاطة أمــر   متثــل و. احلكوميــة
  .لناجح التفاق السالمالتنفيذ ا

    
  فنلندا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟    
ــة مفاوضــات          ــى نتيجــة عملي ــؤثر عل ــارات الوســيط وأســلوب تواصــله أن ت ميكــن مله
ويعد احلياد واالستقاللية واخلربة الواسـعة واملهـارات واألسـاليب املمتـازة يف الوسـاطة               . السالم

واسـعة  فنيـة   ومن املفيد بالنسبة للوسيط أن يتمتع خبربة        . يف الوسيط اجليد  من الصفات املتوقعة    
  ). اخلربة القانونية والدستورية ويف جماالت حقوق اإلنسان واملساواة وقضايا الالجئنيمثالً(

ويكــون أيــضاً علــى درايــة . ويكــون لــدى الوســيط اجليــد معرفــة ممتــازة بالنـــزاع املعــين  
وحيتاج الوسيط إىل معرفة جيـدة      . فية والعرقية والدينية احمليطة بالنـزاع    بالظروف التارخيية والثقا  

. خبلفيات األطراف املتنازعة ودوافعها، ومـن الـضروري أن يفهـم األسـباب اجلذريـة للخـالف                
ويعترف الوسيط باجلهـات الفاعلـة املعنيـة علـى املـستويني اإلقليمـي واحمللـي، وميكنـه اسـتخدام                    

  . احملليةدرايتها اخلاصة وخربهتا
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مبتكـر   وهو. طوويتمتع الوسيط اجليد بالثقة والتصميم وحيافظ على هدوئه حتت الضغ          
على التعبري عن حلول للمـشكالت      ا   أيض ويكون قادراً . وقادر على التفكري اخلالق غري النمطي     

  .وينجح يف إفهام األطراف بأن السالم سيأيت مبنافع اجتماعية واقتصادية وبيئية للجميع
 يف إجيـاد الوسـائل   بارعاًا  ويكون أيض . س الوسيط اجليد كل جهوده إلجياد احلل      ويكر  

 بينـها عنـدما    للثقة بني األطراف وجامعـاً اليت تساعد األطراف على رؤية البدائل املختلفة، بانياً       
والوسيط اجليـد ينـصت بانتبـاه إىل شـواغل األطـراف            . تكون املفاوضات معرضة خلطر االهنيار    

ولكنـه ال يؤكـد علـى الـدور         . ح يف مـا بينـها     ووضـ ب، ويساعدها علـى التواصـل       ومصادر قلقها 
والوســطاء اجليــدون هــم أولئــك الــذين يتعلمــون ويتكيفــون   . الــذي يقــوم بــه يف هــذه العمليــة 

وحيتــاج الوســيط . ويغــريون أســاليبهم للتواصــل مبــا يتوافــق مــع احتياجــات وشــواغل األطــراف 
. ل عليهـا منـذ البدايـة وإىل التحلـي باملرونـة عنـد احلاجـة        اجليد إىل فهم واضح للمهمة الـيت يقبـ        

وجيب عليه أيـضاً أن يعـرف مـىت يتوجـب عليـه إخبـار أحـد األطـراف بـأن تـصرحيه أو ادعـاءه                          
ــن ــشترك    ل ــاق م ــا للتوصــل إىل اتف ــد     . يكــون مؤاتي ــي للوســيط أن يعق ــن وقــت آلخــر ينبغ وم

  .ل املضي قدماًاجتماعات ثنائية مع كل طرف من األطراف من أجل معرفة سُب
كون لدى الوسيط شـبكة واسـعة تـدعم جهـود الوسـاطة ويكـون مركـزه يف بعـض                    تو  

ا يؤديـه فريـق يـشمل خـرباء وأكـادمييني خمـتلفني             يـ وتعـد الوسـاطة عمـال مجاع      . األحيان صـوريا  
ــصادية   ــى     . وكــذلك جهــات دعــم سياســية واقت ــاء عل ــق الوســاطة بن ــار أعــضاء فري ــتم اختي وي

ومــن املهــم . ةفتــهم وخــربهتم وحيــادهم ومهــاراهتم يف فــن اخلطابــ  شخــصيتهم وذكــائهم ومعر
وباإلضافة إىل شرط وجود فريـق جيـد،        . يتألف الفريق من خرباء وخبريات على حد سواء        أن
ميكن للوسـيط أن حيقـق نتـائج جيـدة مـا مل يتـوفر لـه مـا يكفـي مـن املـوارد ودعـم اجلهـات                              ال

  .الفاعلة الرئيسية
  

 يتة لعمليــة الوســاطة الفّعالــة، مبــا يف ذلــك مساهتــا خــالل مــرحلمــا هــي الــسمات الرئيــسي    
  التصميم والتنفيذ؟

. زاع ومعرفة خبلفية ديناميـات النــزاع املعـين        ـ للن تتطلب عملية الوساطة الناجحة حتليالً      
وينبغي مواءمة املسائل الواردة يف جدول أعمال الوسيط مع القضايا اليت حتتـل مركـز األولويـة                 

 وعـــالوة علـــى ذلـــك، تتطلـــب الوســـاطة الناجحـــة مـــوارد كافيـــة ومتـــويال قـــابال  .يف النــــزاع
فحىت أكثر األحكام تفـصيال لـن جيـدي         . والتزام األطراف هو أكثر عناصرها أمهية     . لالستمرار

  . ما مل تلتزم األطرافعاًنف
وجيــب علــى الوســطاء أن يعملــوا لبنــاء الثقــة وتــشجيع التعــاون مــع األطــراف املتنازعــة    

ــة الوســاطة ،ملهــم أن حيظــى الوســيط ا مــن( وعلــى الوســطاء  ).  بثقــة األطــراف ، وكــذلك عملي
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ــش أن ــاً       ئين ــراف بالعمــل مع ــزام األط ــضمنوا الت ــة، وي ــع األطــراف املتنازع ــل م ــات عم ، وا عالق
وأهـم  . ويساعدوها على حتديد املصاحل املهددة بالنـزاع وعلى حتديـد أهـداف كـل طـرف منـها                

هــو االفتــراض املــسبق بــأن املفاوضــات هــي ببــساطة سلــسلة  فــاوض التاملفــاهيم اخلاطئــة لعمليــة 
ففــي معظــم احلــاالت تعــرف  .  مــن كوهنــا عمليــة حمــصلتها النهائيــة صــفر  التنــازالت بــدالً مــن

ــائج، ومبجــرد توضــيحها       ــديها تــصور حمــدد بوضــوح للنت ــده متامــا؛ ويكــون ل األطــراف مــا تري
لكسب، وستـسعى لكـي حتقـق لنفـسها     ملواقفها تكون جاهزة لسلسلة مفاوضات صعبة غايتها ا 

  .أكرب كسب ممكن
وجيـب أن تكـون نقطـة       . ويعترب الشمول عنصرا هاما جـدا يف عمليـة الـسالم الناجحـة              

االنطالق هي جلوس مجيـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة حـول مائـدة املفاوضـات مـن أجـل ضـمان             
 أن يـساعد إىل حـد كـبري         وهنا أيـضاً ميكـن للوسـيط      . العملية واستمراريتها وفعاليتها  مشروعية  

يف جلب مجيع اجلهات الفاعلة املعنية للجلوس إىل مائدة املفاوضـات، وال سـيما أولئـك الـذين                  
استبعدوا سابقا من عمليات اختاذ القـرارات، مثـل األقليـات الـيت تعـاين مـن التمييـز، ويف كـثري                      

 الـذين مل حيملـوا   وكذلك جيب أن ُتسمع يف هذه العمليـة أصـوات أولئـك   . من احلاالت النساء 
وجيب التأكيد على مشاركة اجلهات الفاعلة يف عملية الوساطة على مستوى اجملتمـع             . السالح

  .املدين واملستوى اإلقليمي
ــساء بــني         ــة الوســاطة، ألن عــدد الن ــرأة يف عملي ــدور امل ــالء اهتمــام خــاص ل وجيــب إي

. يــزال منخفــًضا للغايــة الوســطاء وعــدد النــساء املــشاركات يف مفاوضــات الــسالم الرمسيــة ال   
.  أكرب من املـداخل ملـشاركة املـرأة فيهـا          زاعات عدداً ـوفرت آليات املسار الثاين لتسوية الن      وقد

ــديالً     ــاين بـ ــسار الثـ ــون املـ ــي أن يكـ ــن ال ينبغـ ــرأة     ولكـ ــة للمـ ــة الكاملـ ــشاركة الفّعالـ ــن املـ  عـ
ــة  يف ــرار     . املفاوضــات الرمسي ــذ الفعــال لق ــى الوســيط أن يكفــل التنفي جملــس األمــن  وجيــب عل

  .يف عملية الوساطة) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
لـيس هنـاك أي اتفـاق       ”ويف بعض مفاوضات السالم اسـتخدم الوسـطاء املبـدأ القائـل               

عي حــل مجيــع ففــي هــذه احلالــة ال ميكــن ألي طــرف أن يــدّ . “يءقبــل االتفــاق علــى كــل شــ
يتـضمن اتفـاق   و. املسائل املعروضة على الطاولة يف الوقت الذي تكون فيـه املفاوضـات جاريـة      

وسيضمن هذه املبـدأ حـصول مجيـع األطـراف          . السالم النهائي مجيع الصفقات اليت يتفق عليها      
  .على احليز املطلوب خالل املفاوضات

ومن املفيد أن تبدأ األطراف بوضع خطة قبل املفاوضات وأن يـتم بيـان مجيـع املـسائل            
 ومواقفهــا اًصاحل بعــضها بعــض مــويتطلــب ذلــك أن تفهــم األطــراف مقــدماً. واألهــداف اهلامــة

ومن الضروري أن تكون أهـداف      . وحتتاج األطراف أيضاً إىل فهم أهداف الوسيط      . ودوافعها
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ويشمل ذلـك أيـضاً حتديـد مواعيـد         . الوسيط واضحة، وأن يعرب عنها بوضوح جلميع األطراف       
  .هنائية واقعية للعملية

ن الـشرعية وتعــاجل األســباب  والعمليـة الفّعالــة ملفاوضـات الــسالم هــي تلـك الــيت تــضم     
ومن املهم حتديد املـسائل واإلجـراءات الـيت يلـزم االتفـاق عليهـا               . الرئيسية الكامنة وراء النـزاع   

وجيب أن تصمم العملية حبيث تكون بسيطة ومألوفة لألطـراف املتنازعـة وأن           . قبل املفاوضات 
تكـون العمليـة أيـضاً      وجيـب أن    . تتسم بالـشفافية وتوضـع يف متنـاول مجيـع أصـحاب املـصلحة             

. وتـشمل عمليـة الوسـاطة أيـضاً آليـات فعالـة للمتابعـة         . حساسة لألعراف االجتماعية الـسائدة    
وتراعــي عمليــة . ومــن الــضروري خــالل عمليــة الوســاطة حتليــل األثــر احملتمــل التفــاق الــسالم 

  .الوساطة الناجحة املسائل البيئية ومبادئ التنمية املستدامة
اء التقليديني والدينيني إحدى اآلليات املفيدة يف عمليـات الـسالم،            وساطة الزعم  وتعّد  

. ملا يتمتع به هؤالء الزعماء مـن معرفـة مستفيـضة باملظـامل التارخييـة الـيت تعـاين منـها جمتمعـاهتم                       
وكــثريا مــا يفهــم هــؤالء احللــول املمكنــة هلــذه املظــامل أكثــر ممــا يفهمهــا أي دخيــل، وميكنــهم    

وميكــن .  القــرارات لــدى األطــراف املتنازعــة ويف جمتمعــاهتم احملليــة الوصــول إىل كبــار صــانعي
ــة     ــى العملي ــشرعية عل ــضاً إضــفاء ال ــدينيني أي ــديني وال ــرويج  ،للزعمــاء التقلي ــى ت ــساعدة عل  وامل

. ، وعلـى مناصـرة املـصاحلة       احللـول املطروحـة    يف قبـول  املتـرددة   لمجتمعـات احملليـة     لوسط   حل
ومـن  . ة عادة طرفا ثالثا يقـوم بتيـسري املناقـشة بـني األطـراف             وتتطلب الوساطة الدينية والتقليدي   

  .املهم يف هذه العملية كفالة احترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق املرأة
  

من األطراف الثالثـة  هات الفاعلة   اجلالفّعال بني خمتلف    اهلامة للتعاون   ما هي االعتبارات        
  يف عملية الوساطة؟املشاركة 
رة األزمات يف مـسألة التعدديـة الفّعالـة الـيت ينبغـي أن تنطبـق أيـضاً علـى          ينظر جمال إدا    

ويتخــذ التنــسيق بــني اجلهــات الفاعلــة الدوليــة واإلقليميــة أمهيــة   . اجلهــود املبذولــة يف الوســاطة
ل إبقاء مجيع اجلهات الفاعلة علـى علـم تـام هبـذه             وإنشاء خطوط اتصال واضحة يسهّ    . قصوى
 ومفهومـة    تامـاً  اًهداف أصحاب املصلحة املختلفني واضحة وضـوح      وجيب أن تكون أ   . العملية

  .ومقبولة بشكل كامل لكل جهة من اجلهات الفاعلة
وينبغــي أن يكــون هنــاك وضــوح تــام يف حتديــد مــسؤولية كــل جهــة، وكيفيــة جتنــب      

وينبغـي  . وتتحقق خطوة تقدم هامة بترشيح وسيط رئيسي لكل حالـة أزمـة    . تداخل السلطات 
ــاء ذ ــكإعط ــة        ال ــة يف حال ــسيق اإلجــراءات املختلف ــتني لتن ــصالحية الالزم ــسلطة وال لوســيط ال

  . يف عملية الوساطةةثالثفاعلة مشاركة عدة جهات 
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ومــــن املهــــم أن تؤخــــذ آراء خمتلــــف أصــــحاب املــــصلحة يف االعتبــــار، لالســــتفادة    
ملوثوقيــة العالقــات القائمــة بالفعــل ولبنــاء الثقــة بــني اجلهــات املعنيــة املختلفــة وتعزيــز ا          مــن
ومن املستحسن التعرف على املفـسدين الـذين يـشيع وجـودهم يف معظـم حـاالت             . بينها ما يف

ـــزاع وعــزهلم  ــث، مــن املهــم اشــتراكهم      . الن ــتالف مــن وســطاء الطــرف الثال ــد اخنــراط ائ وعن
وهـذا سـبب األمهيـة الكـبرية لتبـادل املعلومـات بـني              . والتزامهم بالعمل معـاً   ماثلة  أهداف مت  يف

. وجيـب أن حتـدد األدوار يف مـا بـني اجلهـات الفاعلـة بـشكل واضـح                  . جلهـات الفاعلـة   خمتلف ا 
ــا         ــاون فيه ــها والتع ــالغ عن ــسيقها واإلب ــادرات وتن ــسل للمب ــضاً وضــع تسل ــضروري أي ومــن ال

  .وإدماجها واحملافظة على االتساق بني خمتلف أصحاب املصلحة
، )ي يف تــسوية املنازعــاتوهــذا عنــصر حيــو(ومــن مفــاتيح التعــاون الفّعــال بنــاء الثقــة   

، )بــني الوســطاء واألطــراف املتنازعــة، ويف مــا بينــهم مجيعــا (وحتــسني االتــصال بــني األطــراف 
  .عدم اليقني بني األطرافد من ويتيح ذلك اإلشراف على حنو أفضل وحي

  
  ناجح؟السالم التفاق الما هي العناصر احليوية واملركزية     

وميكـن  . ل جيـد، وينبغـي أن ينفـذ تنفيـذا كـامال     اتفاق السالم الناجح خيطـط لـه بـشك        
وحيـدد  . اعتبار االتفـاق ناجحـا إذا تعامـل مـع مجيـع املـسائل املتـصلة بالنــزاع وأسـبابه اجلذريـة                     

االتفــاق النــاجح شــروط الــسالم والتزامــات وحقــوق كــل طــرف مــن األطــراف ويعــرب عنــها     
  .آليات وضمانات تنفيذ االتفاقومن اجلوانب ذات األمهية احلامسة أيضاً التأكد من . بوضوح
. وعالوة على ذلك، من الضروري أن ُينظـر إىل اتفـاق الـسالم علـى أنـه اتفـاق عـادل                      

ولـــضمان اســـتدامة اتفـــاق الـــسالم، جيـــب أن حيـــصل علـــى أوســـع نطـــاق ممكـــن مـــن الـــدعم 
م وتصل فوائد اتفـاق الـسال     ). األطراف املتنازعة والسكان املتضررين واجملتمع الدويل، إخل       من(

ومـن الـضروري إيـالء اهتمـام خـاص للـشباب واملـرأة              . واسـعة مـن اجملتمـع     ائح  الناجح إىل شـر   
  .لشعوب األصليةاواألقليات و

 وال بد مـن إيـالء اهتمـام خـاص للـدور الـذي تقـوم بـه املـرأة يف عمليـة الـسالم، وفقـاً                   
ركــزي وللمــرأة دور م. بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥لقــرار جملــس األمــن  

وجيـــب أن يتـــضمن فريـــق الوســـطاء ووفـــود األطـــراف خـــربات . ستداماملـــسالم الـــحتقيـــق  يف
ومـن املهـم أن يتنـاول اتفـاق الـسالم مـسألة املـساواة بـني                 . شؤون املرأة والشؤون اجلنسانية    يف

يف ذلــك مــشاركة املــرأة يف اختــاذ القــرارات الــسياسية، وحــصوهلا علــى الفــرص    اجلنــسني، مبــا
ــز اجلنــساين والعنــف اجلنــسي، مبــا يف ذلــك     االقتــصادية و ــة، وأن يتــصدى كــذلك للتميي العدال

ومـن املهـم أخـذ    . النـوع مـن العنـف   ذلـك  املساءلة وجرب الضرر يف احلاالت اليت يرتكـب فيهـا      
  .هذه املسائل يف االعتبار منذ بداية عملية السالم
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فّعـال جلميـع اجلهـات      نـاجح هـو االخنـراط ال      السالم  الـ وأحد العناصر املركزيـة يف اتفـاق          
القبائل، واجملتمع  /العشائرزعماء   واجلماعات الدينية، و   ،الفاعلة الرئيسية مبا يف ذلك اجملتمع املدين      

ويكـون اتفـاق الـسالم الـذي        . األوسع، ويشمل ذلك مشاركتهم يف التخطـيط لالتفـاق وتنفيـذه          
  .متنح مسؤولية فيهيركز على اجملتمع احمللي أسهل تنفيذا ألن اجملتمعات املتأثرة به 

وتزيد مشاركة اجلهات الفاعلـة الرئيـسية مـن القـدرات علـى املـستوى احمللـي، وميكـن                     
وينبغــي . تظهــر آثارهــا اإلجيابيــة بــسرعة أكــرب، وكــذلك فهــي تزيــد مــن اســتدامة االتفــاق    أن
نح فاملـشاركة املدنيـة اجلامعـة يف الوسـاطة متـ     . تكون معايري االخنـراط املـدين شـاملة وجامعـة          أن

 وحتـسن  ،الشرعية لإلجـراءات الـيت تتخـذ مـن أجـل إهنـاء املنازعـات، وتـساعد علـى بنـاء الثقـة             
  . ومتنح األطراف امللكية املشتركة للعملية،فرص التوصل إىل تسوية

 أن يتمسك اتفاق السالم مببادئ املساءلة، وبأنه ال إفالت من العقـاب             اًومن املهم جد    
ولكـن يلـزم    .  يف هـذا الـصدد     والقـانون الـدويل واضـح جـداً       . يف أشد اجلـرائم الدوليـة خطـورة       

وكــذلك . النظــر يف مــسائل التوقيــت واألســلوب األفــضل علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة  
 أن نتـذكر أن االغتـصاب وغـريه مـن أنـواع العنـف اجلنـسي يف حـاالت النــزاع              املهم جـداً   من

املـشكِّلة جلرميـة    مـن األفعـال   جرمية حـرب، أو جرميـة ضـد اإلنـسانية، أو فعـالً     شكّل ميكن أن ت  
وال ميكــن احملافظــة علــى اســتدامة أســس الــسالم مــا مل يكــن هنــاك إحــساس . اإلبــادة اجلماعيــة
  .سالم بدون عدالةيقوم ، ال على املدى البعيدو. ببلوغ العدالة

ولكـن املنازعـات املتعلقـة      . صاغ االتفاق بأكرب قدر ممكن من الوضوح      ومن املهم أن يُ     
وهلــذا الــسبب، . كــام االتفــاق املختلفــة قــد تنــشأ يف الغالــب خــالل عمليــة التنفيــذ   بتفــسري أح

ــة تــسوية    مــن ومــن احملتمــل دعــوة  . اخلالفــاتتلــك املهــم أن يتــضمن االتفــاق أحكامــا لكيفي
الوســـيط مـــرة أخـــرى، ولكـــن ينبغـــي أن تـــتمكن آليـــة تـــسوية املنازعـــات مـــن العمـــل حـــىت   

  .يتمكن الوسيط من املشاركة فيها مل لو
  

  تفاق السالم؟لفّعال التنفيذ االكيف ميكن جلهود الوساطة املستمرة أن تسهم يف     
. وال ينبغي تركهـا لألطـراف وحـدها    . إن مرحلة التنفيذ مرحلة حامسة لنجاح التسوية        

وتعد جهود الوساطة املتواصلة مفيدة ألن االهتمـام والـضغط الـدوليني حيفـزان األطـراف علـى                  
وباإلضافة إىل ذلـك، فجهـود الوسـاطة املتواصـلة تـضمن      . ء اتفاق السالمالتمسك بالتزامها إزا  

وينبغـي وضـع آليـة      . وجود جهات فاعلة حمايدة تراقب تنفيذ اتفاق السالم وتقدم التقارير عنـه           
وينبغي أن يكون للوسيط دور يف ذلك، ولكـن آليـة املراقبـة قـد تتطلـب                 . موثوقة ملراقبة التنفيذ  

  .ا من عملية الوساطةهياكل أكرب وأكثر تعقيد
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وتضمن جهود الوساطة املتواصلة استمرار بنـاء الثقـة بـني األطـراف عـن طريـق تبـادل                    
وهلـذا جيـب حتـسني      . ومن املستحيل أن يتحقق السالم من مصادر خارجية       . املعلومات املوثوقة 

يــق الــدور الــذي تقــوم بــه األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، وال ســيما يف مــسائل مثــل حتق  
  .االستقرار، وتشجيع احلكم الرشيد والدميقراطية

  
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: األصل[
ــرار     ــه، ٦٥/٢٨٣يــنص الق ــق ســالم   ”أن علــى  يف ديباجت ــة أساســية لتحقي ــة لبن العدال
ــستلزم      “مــستدام ــصداقية ت ــسم باملــسؤولية وامل ــيت تت ــى أن الوســاطة ال ــنص يف املنطــوق عل ، وي

  .“االمتثال اللتزامات الدول”
ــل         و   ــد التعام ــة عن ــر يف شــرط العدال ــى النظ ــز عل ــسا التركي ــود فرن ــسامهة ت ــذه امل يف ه

 أو جرائم اإلبـادة اجلماعيـة، وهـذا جانـب واحـد             ،اجلرائم ضد اإلنسانية   وأجرائم احلرب،    مع
وبنــاء علــى ذلــك، لــيس املقــصود هبــذه   . فقــط مــن اجلوانــب األساســية يف أي عمليــة وســاطة  

ا ال تناقش اجلوانب األساسـية األخـرى، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل      املسامهة أن تكون شاملة، ألهن   
  ).٢٠٠٠( ١٣٢٥تعيني املزيد من النساء كوسيطات، وفقًا لروح القرار 

  :وتنطبق العناصر الواردة أدناه على األسئلة األربعة األوىل اليت طرحتها األمانة العامة  
  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  )١(  
  لرئيسية لعملية الوساطة الفّعالة؟ما هي السمات ا  )٢(  
الفاعلـــة هـــات اجللتعـــاون الفّعـــال بـــني خمتلـــف اهلامـــة لمـــا هـــي االعتبـــارات   )٣(  

  الثالثة؟األطراف  من
  ناجح؟السالم التفاق الما هي العناصر احليوية واملركزية   )٤(  
ويوصف موقف فرنسا من هذه األسـئلة بوجـه خـاص يف البيـان الـذي أدىل بـه االحتـاد                       

ــران٢٢ألورويب يف ا ــه / حزيـ ــة  ٢٠١١يونيـ ــة العامـ ــشة اجلمعيـ ــشأن ، خـــالل مناقـ ــاطةبـ : الوسـ
جمـال   ، ينبغي أن تراعى املبادئ التوجيهية القائمـة يف        ]٦٥/٢٨٩يف القرار   [حسب املشار إليه    ”

ونـشيد بـشكل خـاص بالتوجيهـات     . حكم القانون واملساءلة مراعاة تامـة وتنفـذ بـشكل كامـل        
 بـشأن   ٢٠٠٩  و ٢٠٠٤عـامي   ل أميـنني عـامني متعـاقبني يف تقريريهمـا           القوية اليت صـدرت عـن     

الوساطة، وفيهما استثنيت من مجيع االتفاقـات الـيت ترعاهـا األمـم املتحـدة قـرارات مـنح العفـو                     
وغريه من أنواع احلصانة يف حاالت جرائم احلرب واجلـرائم ضـد اإلنـسانية واإلبـادة اجلماعيـة؛        
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ونـدعو أيـضاً إىل     . لية تترك لتأخذ جمراها يف املـسائل الـيت تنظـر فيهـا            وُشدِّد على أن العدالة الدو    
ا علــى اتــصاالت الوســطاء وغريهــم    التطبيــق الــصارم للمبــادئ التوجيهيــة الــيت تفــرض قيــود      

  .)١(“موظفي األمم املتحدة باألشخاص الذين صدرت أوامر بإلقاء القبض عليهم من
اء، يف مجيـع مراحـل عملـهم، ميتثلـون          وينبغي إيالء اهتمام خاص إىل ضمان أن الوسط         

تلـك  للمبادئ التوجيهيـة للعدالـة اجلنائيـة الدوليـة الـيت وضـعها األمـني العـام بالفعـل، وينفـذون              
  : هياملبادئ، وذلك يف ما يتعلق بثالث نقاط

تستبعد االتفاقات اليت ترعاها األمم املتحدة مجيع أنـواع العفـو أواحلـصانة        - ١  
 التفاقات السالم اليت تقرهـا األمـم املتحـدة    ال ميكن أبداً”: رائم خطورةيف ما يتعلق بأشد اجل    

أن تعد بإصدار أحكام بالعفو العام يف حالة جرائم اإلبادة اجلماعية أوجرائم احلـرب أواجلـرائم                
تقريـــر األمـــني العـــام  (“املرتكبـــة ضـــد اإلنـــسانية أو االنتـــهاكات اجلـــسيمة حلقـــوق اإلنـــسان 

دالــة االنتقاليــة يف جمتمعــات الــصراع وجمتمعــات مــا بعــد الــصراع        ســيادة القــانون والع  عــن
)S/2004/616 ــرة ــا     )١٠، الفقـ ــشطة دعمهـ ــاطة وأنـ ــز الوسـ ــن تعزيـ ــام عـ ــر األمـــني العـ ، وتقريـ
)S/2009/189   وعندما ينصح الوسطاء اجلهات الفاعلـة األخـرى، ينبغـي علـيهم            )). ٣٦، الفقرة

بعاد أحكـام العفـو العـام أو احلـصانة يف حالـة       التأثري أيـضاً علـى حمتـوى االتفاقـات بـضمان اسـت            
  .اجلرائم اخلطرية

: املعرفة باإلجراءات القضائية أمـام احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة واالمتثـال هلـا            - ٢  
ومع إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، يتعني على الوسطاء توضيح االلتزامـات القانونيـة الدوليـة           ”

ن تدرك أنه إذا مـا ثبـت اختـصاص احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة       وينبغي على األطراف أ  . لألطراف
يف حالة بعينها، فإن احملكمة باعتبارهـا هيئـة قـضائية مـستقلة ستـشرع يف البـت يف تلـك احلالـة                       

ــصلة الــواردة يف نظــام رومــا األساســي، وســتأخذ إجــراءات العدالــة         وفقــاً  لألحكــام ذات ال
  ).٣٧، الفقرة S/2009/189 (“جمراها

ب املنظمــة وبــني مجيــع الوســطاء الــذين جيــ  يف  هــذا املبــدأ مزيــدا مــن النــشر  ويــستحق  
  .يدجموه يف استراتيجياهتم أن

وينبغي أن يشجع الوسطاء أيـضاً علـى التعـرف علـى القـوانني املنطبقـة، وحيثمـا كـان                      
ــدان      باذلــك مناســ  ــق بالبل ــا يتعل ــة يف م ــة الدولي ــام احملكمــة اجلنائي ــة أم ، علــى اإلجــراءات احلالي

). يف مراحــل االطــالع علــى الوثــائق والتحقيــق واملقاضــاة     (املنــاطق الــيت يتــدخلون فيهــا     أو

__________ 
  .http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_11190_en.htm: متاحة على الرابط   )١(  
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وسيكون من املفيد حيازة الوسطاء وأفرقتهم جملموعـة أدوات تـصف املراحـل املختلفـة للعمليـة                 
  .القضائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية

ملنـع  ( مـن الفـرص      ة عـدداً  ومتنح كـل مرحلـة مـن املراحـل أمـام احملكمـة القـضائية الدوليـ                  
أعمال العنف، والترويج لإلجراءات القضائية الوطنية، وحتديد اجلنـاة الرئيـسيني يف أشـد اجلـرائم                
خطورة، والتمييز بني أولئك الذين يـأمرون بارتكـاب اجلـرائم وينظموهنـا وأولئـك الـذين يكـون                    

ــى االنــ      ــشجيعهم عل ــؤالء ميكــن ت ــذ، وه ــسعي لدورهــم جمــرد التنفي ــاون  شقاق وال ــسريح بالتع لت
  .وجيب أن يكون الوسطاء على علم تام بذلك. )٢()احملكمة نفسها، عند االقتضاء مع

وتفرض كـل مرحلـة قيـودا جيـب علـى الوسـطاء أن يكونـوا مـستعدين للتكيـف معهـا                        
 بوضـوح أنـه     وجيب على الوسطاء أن يبينوا دوماً     ). عواقب إصدار أوامر االعتقال   : انظر أدناه (

اص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، فالعمليــة الــواردة يف نظــام رومــا األساســي، ويف  إذا ثبــت اختــص
احملافظـة  ال بـد مـن      حاالت معينة، يف القـرارات امللزمـة جمللـس األمـن، جيـب أن تأخـذ جمراهـا و                  

  .على استقاللية احملكمة
ء هبـا   وإذا كان لدى الدول املعنية التزامات قانونية بالتعـاون، جيـب أيـضاً إعـالم الوسـطا                  

  .٦٥/٢٨٣االلتزامات على النحو املشار إليه يف القرار لتلك وعليهم أن يشجعوا على االمتثال 
  

استبعاد أي اتصال مع أي شخص صدر يف حقـه أمـر اعتقـال، مـا مل يكـن                    - ٣  
ينبغـي أن تقتـصر االتـصاالت بـني ممثلـي األمـم             ”: االتصال ضروريا للغاية ألداء املهمة    ذلك  

 املتهمني من قبل السلطات القضائية اجلنائية الدولية الذين حيتلون مناصـب            املتحدة واألشخاص 
السلطة يف بلداهنم، اقتصارا تاما على االتصاالت الـضرورية لالضـطالع باألنـشطة الـيت يـصدر                 

وينبغــي أن يتجنــب ممثلــو األمــم املتحــدة حــضور أي مناســبة  . تكليــف هبــا مــن األمــم املتحــدة 
وعنـدما تكـون االتـصاالت ضـرورية        . مـع أشـخاص مـن هـذا القبيـل         احتفالية أو ما شابه ذلك      

فتـوى   (“للغاية، ينبغي حماولة التفاعل مـع األفـراد غـري املتـهمني مـن نفـس اجملموعـة أو احلـزب                    
 Legal opinion of the United Nations Office:قانونية ملكتب األمم املتحدة للـشؤون القانونيـة  

of Legal Affairs, International Organizations Law Review, 25 September 2006(.  

__________ 
ــدا    )٢(   ــة أوغنـ ــة (يف حالـ ــة الكو)جـــيش الـــرب للمقاومـ ــو الدميق، ومجهوريـ ــة نغـ ــدفاع  (راطيـ ــؤمتر الـــوطين للـ املـ

، بثت نداءات عرب اإلذاعة حتـث علـى انـشقاق األشـخاص            )الشعب، والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا     عن
 .غري املطلوبني للمحكمة اجلنائية الدولية، وذلك بالتعاون مع مكتب املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية
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وقــد أصــدر مكتــب املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، يف ســياق اســتراتيجية       
مبــادئ توجيهيــة تــربز أيــضاً ضــرورة منــع حتويــل األمــوال    ،)٣(٢٠١٢-٢٠٠٩االدعــاء العــام 

  :اردهم وإعادة تسليحهماملوجهة إىل الوساطة حنو مساعدة األشخاص املطلوبني لتجديد مو
بناء على واليته يف حفز اجلهود املبذولـة إللقـاء القـبض علـى اجلنـاة، أصـدر              ”    

  :املكتب املبادئ التوجيهية املتصلة بذلك من أجل أن تنظر فيها الدول
إلغاء االتصاالت غري الـضرورية مـع األفـراد الـذين أصـدرت احملكمـة                 )أ(    

 االتـصاالت ضـرورية، حماولـة التعامـل يف البدايـة            وعندما تكـون  . أوامر بالقبض عليهم  
  مع األفراد الذين مل تصدر أوامر بالقبض عليهم؛

يف االجتماعات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، التعـبري بـشكل اسـتباقي                )ب(    
عن دعم إنفاذ قرارات احملكمة، وطلب التعاون مـع احملكمـة، واملطالبـة بوقـف اجلـرائم              

  هنا ال تزال جارية؛على الفور يف حالة كو
املـــسامهة يف هتمـــيش اهلـــاربني واختـــاذ خطـــوات ملنـــع حتويـــل املعونـــة   )ج(    

املوجهــة لألغــراض اإلنــسانية أو ألغــراض حمادثــات الــسالم ملنفعــة األشــخاص الــذين    
  .“]…[ صدرت أوامر بالقبض عليهم

ا يـدل   مـ هذه املبادئ التوجيهية تتصل بعمل الوسطاء، الذين جيب عليهم جتنب إعطاء              
وإذا مل يلتـزم    . طاولـة املفاوضـات أو مبكاسـب سـلطوية        علـى    مبكـان    “يكافـأ ”أن العنف   على  

الوســطاء هبــذه املبــادئ التوجيهيــة، فالــضرر النــاتج لــن يتوقــف عنــد تقــويض الــسالم وجهــود    
  .املصاحلة يف احلالة املعنية فحسب، بل يتجاوزها أيضاً إىل تشجيع العنف يف حاالت أخرى

    
  اهلند    

  ]باإلنكليزية: األصل[ 
  

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
ينبغي أن يكـون الوسـيط اجليـد قـادراً علـى اجتيـاز االختبـار املنـصوص عليـه يف املـواد                         

وتـشمل هـذه    . ذات الصلة من ميثاق األمـم املتحـدة الـيت تتنـاول التـسوية الـسلمية للمنازعـات                 
يـع الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة تـسوية              الـيت تقتـضي مـن مج       ٢ مـن املـادة      ٣املواد الفقرة   

__________ 
  )٣(   Prosecutorial Strategy 2009-2012, Office of the Prosecutor, 1 February 2010  متـوفرة علـى الــرابط ، :

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Office+of+the+Prosecutor/Policies+and+ 
Strategies/Report+on+Prosecutorial+Strategy.htm.  
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ــسلمية   ــة بالوســائل ال ــا الدولي ــادة  . منازعاهت ــشري امل ــشكل   ٣٣وت ــيت ت ــات ال  مباشــرة إىل اخلالف
واألمــر متـروك ألطــراف الـرتاع للبحـث عــن وسـطاء، وبالتــايل، فـإن أهــم      . موضـوع الوسـاطة  

 علـى حـد سـواء حمايـداً         أطـراف الـرتاع، وأن يكـون      واطمئنان  صفة للوسيط هو أن حيظى بثقة       
ــه كــذلك    ــى أن ــه عل ــه وحــدودها،      . وينظــر إلي ــدى واليت ــد م ــي أن يعــرف الوســيط اجلي وينبغ

  . اليت حتظر التدخل يف الشؤون الداخلية،٢ من املادة ٧سيما الفقرة  وال
ــادة     ــنص امل ــام   ٩٩وت ــسياسي لألمــني الع ــدور ال ــى ال ــد مت تفــسري  .  عل ــكوق ــراراً ذل  م

غـري أنـه   . دور الوساطة الذي يضطلع به األمني العام ومبعوثيـه اخلاصـني  وتكراراً على حنو يربر   
وبعبــارة أخــرى، جيــب . ضــمناً فقــط التفــويض يــرد ذلــكيــتعني أالّ يغيــب عــن الــذهن أن مثــل 

  .توافق أطراف الرتاع على كل خطوة خيطوها الوسيط أو الوسطاء أن
ــز أمهيــة حامســة      مثــال هــو اســتبعاد  وأوضــح. وإضــافة إىل ذلــك، يكتــسب مبــدأ التحّي

وثانياً، ينبغي أيـضاً أن ُيفتـرض       . القوى االستعمارية السابقة وكل من هم أو كانوا يف خدمتها         
وجود حتيز يف احلاالت اليت تسعى فيها قوة استعمارية سابقة للوساطة بني مستعمراهتا الـسابقة               

وثالثــاً، . أو حــني تــسعى مــستعمرة ســابقة للوســاطة بــني أطــراف أخــرى ذات تــاريخ متماثــل   
ــز يف إطــار جمموعــة متنوعــة مــن الظــروف    ــدأ التحي ــدة مــن ضــبطها  يــدخل مب ــايل ال فائ ، وبالت

ل ألدىن شـك يف وجـود حتيـز، ومـن           وبدالً من ذلك، ُيفضل حتديد أنـه ال جمـا         . قائمة شاملة  يف
  .إضافة فئات حمددة مع ظهور حاالت جديدة مث

  
مــرحليت مساهتــا خــالل  مبــا يف ذلــك فعالــة،الوســاطة المــا هــي الــسمات الرئيــسية لعمليــة   -  ٢  

  التصميم والتنفيذ؟
 يـدخل تغـيرياً نوعيـاً علـى         “عمليـة ” أن اسـتخدام كلمـة       أن نضع يف اعتبارنا   من املهم     

فالوسـاطة ليـست جمـرد عمليـة تقنيـة      . ، وبالتايل، ال بد من التعامل معها حبذر  “وساطة”كلمة  
ولـذلك، ال ميكـن   . حياناً مسائل قانونية فقط    تنطوي على مسائل سياسية وأ     فهي. أو لوجستية 

ــذها    ــاران الرئيــسيان مهــا موافقــة   . أن يوجــد قالــب واحــد لتــصميم الوســاطات أو تنفي واالعتب
  .وطنياعناصر الوساطة زمام األطراف وتولّي 

  
األطراف الثالثـة  اجلهات الفاعلة من   فّعال بني خمتلف    التعاون  لما هي االعتبارات اهلامة ل      -  ٣  

  ركة يف عملية الوساطة؟املشا
 علــى ع منفــرد مــصدراً لوقــوع كارثــة، فهــوإن مل يكــن تعــّدد الوســطاء لفــّض أي نــزا  

 عـادة أبعـاد كـثرية، مـن املمكـن      ولكن يف الوقـت نفـسه، مبـا أن للرتاعـات      . األقل مصدر خلط  
أمـر   بـني الوسـطاء      “منـّسق ”ويف مثل هذه احلالة، فإن وجـود        . ُيحتاج إىل أكثر من وسيط     أن
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ــر مــن وســيط علــى موافقــة واضــحة    “املنــّسق”ذلــك وجيــب أن حيــصل . فيــدم  وكــذلك أكث
ــرتاع   ــرام القــانون األساســي     . وصــرحية مــن أطــراف ال ــة مبكــان أيــضاً ضــرورة احت ومــن األمهي

، والتشريعات واملبـادئ القـضائية للدولـة القوميـة املعنيـة أثنـاء              )الدستور أو غريه حسب احلالة    (
علـــى القـــوانني الوطنيـــة القائمـــة سود كمبـــدأ عـــام، ينبغـــي أن تـــو. معاجلـــة خمتلـــف املـــشاكل

  .مبادئ قانونية أخرى أي
  

  ناجح؟السالم احليوية التفاق الما هي العناصر   -  ٤  
العنصر األكثر أمهيـة للتوّصـل إىل اتفـاق سـالم نـاجح هـو وقـف العنـف وضـمان صـون                  

ومــع ذلــك، . ة أطــراف الــرتاعوجيــب، ثانيــاً، أن يقــوم علــى موافقــ. الــسالم واألمــن واالســتقرار
إذ جيب أن تتوفر أطراف تـضمن       . ميكن افتراض أن هذه املوافقة، مىت ُمنحت، ُتمنح إىل األبد          ال

  .وجيب، من الناحية املثلى، أن تكون تلك األطراف ذات مركز قانوين. التسوية السلمية بفعالية
  

  سالم؟التفاق الفعال التنفيذ ال أن تسهم يف املستمرةهود الوساطة جلكيف ميكن   -  ٥  
ومـن  . ُيفترض أن تفضي جهـود الوسـاطة، حبكـم طبيعتـها، إىل صـياغة اتفـاق للـسالم                   

ــة  ــضروري للغاي ــسالم، حبكــم أن    ال ــز بــني الوســطاء ومنفــذي اتفــاق ال نزاهــة الكيانــات   التميي
ولذا، فمن الضروري أن حيـافظ      . الصلة ضرورية حتماً للتغلب على أي مصاعب جديدة        ذات

ــاد واالســتقالل، وينبغــي أن يكــون هــؤالء      منفــذو  ــة مــن احلي ــسالم علــى درجــة عالي اتفــاق ال
وينبغـي أن ُينظـر   . املنظمات منفصلني متاماً وليس هلم أي ارتباط عضوي بالوسـطاء    /األشخاص

  .اً أو توجيهاًمعياريف أي استثناء على أساس كل حالة على حدة، وأالّ يشكّل 
دائماً، من املهـم التمييـز بـني املـسؤولني عـن تنفيـذ              ولكي حتقق جهود الوساطة سالماً        

  . املسؤوليةله يف االضطالع بتلكاتفاق السالم والداعمني 
    

  إندونيسيا    
  

  ]باإلنكليزية: األصل[
  

  صفات الوسيط اجليد    
جيب أن يكون الوسيط مـاهراً وحيظـى بثقـة مجيـع األطـراف، وجيـب أن يتحلـى بالـصرب                       

وينبغــي . الوســاطة إىل نتيجــة عادلــة وشــاملة تقبلــها أطــراف الــرتاع والــشجاعة لإلفــضاء بعمليــة 
تكون للوسيط معرفة بكامل تاريخ الرتاع وأسبابه اجلذرية من وجهات نظر متعددة، وجبميع              أن

  .املسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك فهم الظروف االجتماعية واالقتصادية وثقافات األطراف
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أمر حاسم، فيجب أن تكـون للوسـيط القـدرة علـى             الثقة بني األطراف     وجودومبا أن     
وثقــة أطــراف الــرتاع يف الوسـيط ضــرورية، وبالتــايل فــاألهم هــو اختيــار  . املـساعدة يف إحالهلــا 

  .الوسيط املناسب
  

  الفعالةوساطة الالسمات الرئيسية لعملية     
وجيـب  . الوساطة عملية تقوم علـى احلـوار الـذي ُيعـّد عنـصراً أساسـياً يف ثقافـة الـسالم                     

ُتعامـل   وينبغي أن . يرتكز احلوار إىل اإلصغاء بعناية واالتصاالت املتبادلة دون أحكام مسبقة          أن
  .أطراف الرتاع معاملة عادلة يف كنف االحترام والكرامة، وجيب التمسك دائماً باحلياد

ومبا أن كـلَ الرتاعـات فريـدة مـن نوعهـا ويـتعني أالّ ُتعـاجل مجيـع احلـاالت باتبـاع هنـج                           
احد، فإنه غالباً ما يلزم إجراء عملية الوساطة األساسـية مبعـزل عـن أضـواء وسـائط اإلعـالم،                    و

فــاألجواء غــري الرمسيــة عامــل رئيــسي لبنــاء . فتنطلــق العمليــة دون احتفــاالت وإجــراءات رمسيــة
وهـذا ميكـن أن يـسفر عـن أنـسب احللـول املمكنـة، يف ضـوء واقـع                    . الثقة وتوخي هنـج صـريح     

  .اجه أطراف الرتاعالقيود اليت تو
وحتديث املعارف املتصلة جبميع عوامل اخلالف ناهيك عن الدعم اللوجـسيت املناسـب               

ــة  ــصعيد     . ضــروريان للوســيط وللعملي ــاً للخطــة أو إذا اســتتبع ذلــك ت وإذا مل جتــر األمــور وفق
  .لألعمال العدائية، فينبغي أالّ تتوقف املساعي الدبلوماسية

ليــة عمليــة الوســاطة يف أي نــزاع دويل، فلــن تــؤيت  ولكــن بغــض النظــر عــن مــدى فعا   
الوساطات أكلها إذا أخلّ جملس األمن بـدوره يف أن يكـون عـادالً، ومل يـنجح يف إجيـاد                  أفضل  

حلول ذات مـصداقية وملموسـة وحـصيفة، تراعـي املبـادئ املقـررة يف القـانون الـدويل وميثـاق                     
  .األمم املتحدة

عاجلة أسباهبا اجلذريـة بتـوخي مـساع سياسـية          ويستلزم حل الرتاعات بشكل مستدام م       
ذات مــصداقية وشــاملة، تــؤدي إىل إبــرام اتفــاق ســالم مــع بنــاء ســالم شــامل وآليــات سياســية 

  .حتول دون نشوب الرتاعات من جديد
ويف إندونيسيا، وعلى حنـو مـا تـدل عليـه قـصة احلـل النـاجح لـرتاع إقلـيم أتـشيه، فـإن                          

 شجعان يعتقـدون اعتقـاداً راسـخاً يف إعطـاء فرصـة للـسالم           بروز الدميقراطية وزعماء سياسيني   
يكرسون جمهوداهتم إلنفاق رأس املال الـسياسي يف اختـاذ إجـراءات      و،  ة العسكري اتبدل اخليار 

عوامـل شـكلت    ملموسة لبناء الثقة على أرض الواقع وإقامة حوار يرسي الثقة لدى املعارضـة،              
ديــسمرب /إقلــيم أتــشيه يف كــانون األوليف تــسونامي البينتــه كارثــة وعلــى حنــو مــا . أمــراً حامســاً
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 أواصــر األلفــة عــن طريــق جديــد، ميكــن أن يتــيح الــدمار، يف بعــض األحيــان، فرصــة لت٢٠٠٤
  .أعمال الرب احلقيقية واالبتداء من جديد

وفيما يلي أهم الدروس املستفادة من جتربة إقليم أتشيه اليت تعّدها إندونيـسيا ضـرورية          
  :فعالة وساطة لبلورة عملية

  البيئة السياسية الدميقراطية هي عامل هام إلرساء عملية السالم  •  
  التزام القيادة الوطنية القوي بالسالم شرط مسبق ال غىن عنه  •  
  يلزم أن تكون اتفاقات السالم شاملة قدر اإلمكان للحيلولة دون جتدد الرتاع  •  
  لنجاح أفضل من توخي هنج متدرجمتثل تسوية الرتاع سياسياً بشكل شامل فرصة ل  •  
وتوليـد الثقـة املتبادلـة مـن أجـل مقاربـة بّنـاءة              .  جبدية نفس التفاوض ينبغي األخذ بعلم      •  

  “ُيؤخذ األمر كله أو ُيترك كله”وليس بطريقة 
 خربة ومستوى عـال يف جمـال االتـصاالت الدوليـة مـع التـزام             يوسيط قوي وذ  وجود    •  

  قوي بأن يكون عادالً وحازماً
ميكن أن تكون وساطة طرف ثالث مفيدة، علـى حنـو الـدور الـذي أدتـه مبـادرة إدارة                      •  

  األزمات اليت تتخذ مقرها يف هلسنكي
ينبغي مواصلة التوطيد الداخلي لبناء التماسـك ضـمن األطـراف قبـل إجـراء املفاوضـات             •  

ألطـراف  املباشرة حبيث يكون املفاوضون هم الناطقون واملمثلون الوحيـدون الـشرعيون          
ويــساعد ذلــك علــى ضــمان أالّ تــؤدي االنقــساماُت الداخليــة ضــمن األطــراف  . الــرتاع

  .املعنية يف وقت الحق إىل تقويض االتفاَق الذي يتم التوصل إليه بشق األنفس
ــة           ــشامل عــن خــصائص وطبيع ــّد البحــث ال وخــالل مراحــل التخطــيط للوســاطة، ُيع

ضـرورياً لتحديـد مـستوى الـصعوبة والتحـديات          الرتاعات اليت سـتجري الوسـاطة بـشأهنا أمـراً           
  .احملتملة اليت ينبغي التصدي هلا، فضالً عن التحديد املسبق للُسُبل الالزمة للتغلب عليها

ــة أو       ــع الوســاطة بيئ ــي أن يكــون مركــز أو موق ــيس املراكــز    وينبغ ــدين ول ــاً حماي  موقع
 خفيـة   دوافـع الّ يكـون للوسـطاء      وينبغـي أ   .املواقع اليت تتمركز أو تقيم فيهـا أطـراف الـرتاع           أو
 أولئـك الـذين لـديهم خـربة يف     -وُيحبذ استخدام الوسطاء أنفـسهم   . أو تضارب يف املصاحل   /و

وقبــل .  نفــسها ســابقاً مــن أجــل زيــادة ثقــة األطــراف وقبوهلــااملنازعــات/الوســاطة يف الرتاعــات
يكــون الوســطاء قــادرين علــى دراســة وجهــات نظــر   ء يف التفــاوض والوســاطة، ينبغــي أنالبــد



A/66/811
 

82 12-34639 
 

ويــرتبط جنــاح أي عمليــة . بديلــة، وتقيــيم مــدى اســتعداد األطــراف لقبــول حــل وســط حمتمــل 
  .وساطة يف هناية املطاف بإرادة األطراف املشاركة يف حل الرتاع وتصميمها

  
املــشاركة اجلهــات الفاعلــة مــن األطــراف الثالثــة لتعــاون الفّعــال بــني خمتلــف ااعتبــارات     

  عملية الوساطة  يف
ــة ثالثــجهــةجيــب أن تكــون لــدى أي     ــة حلــل  ة مــشاركة فاعل ــة حقيقي  يف الوســاطة ني

تفـاقم  أن ترمـي إىل  الرتاع، ولـيس احلـصول علـى منـافع مـن أي عمليـة تفـاوض أو وسـاطة أو               
  ).ينبغي أال يشارك املفسدون يف الوساطة(لرتاع ا

 عـرب مبعوثيهـا وممثليهـا       ،رف ثالـث وسـيط    وقد قامت األمم املتحـدة بوصـفها أكـرب طـ            
فـض العديـد مـن األزمـات وإبـرام تـسويات عـن طريـق التفـاوض                  باخلاصني وبعثاهتا السياسية،    

ــاء  ــستحق الثن ــها األساســية ومو   . ت ــم املتحــدة هبياكل ــد    ولألم ــا املخصــصة للوســاطة العدي ارده
ــن ــا م ــة و    توجــدولكــن . املزاي ــات أخــرى حكومي ــد هيئ ــو متزاي ــى حن ــبه  عل ــريش ــة غ  حكومي

  . تؤدي أيضاً دوراً قّيماً يف الوساطةةومؤسسات جمتمع مدين صرف
فعمــل . رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســياوجتــدر اإلشــارة إىل املنظمــات اإلقليميــة مثــل   

األطراف الفاعلة اإلقليمية يتسم مبحتوى حملـي وعـادة مـا تكـون هلـذه اجلهـات روابـط خاصـة                     
زيــد هــذه العوامــل مــن فــرص جناحهــا يف الدبلوماســية  وت. تارخييــة وثقافيــة مــع أطــراف الــرتاع 

وينبغـي أن تعـزز األمـم املتحـدة الـشراكات مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون               . الوقائية والوسـاطة  
 الــيت ميكــن أن تــساهم بــشكل كــبري يف صــنع  رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا اإلقليميــة، مثــل 
  .السالم الدويل

فــــة واســــعة قــــدرة علــــى تلبيــــة طائوال ميلــــك أي طــــرف فاعــــل عــــاملي مبفــــرده ال   
 الفاعلـة   اجلهـات وباالعتمـاد علـى املزايـا النـسبية ملختلـف           . االحتياجـات يف جمـال الوسـاطة       من

وقـد اعتمـدت إندونيـسيا وسـائر        . املتخصصة، ميكن تعزيز صنع الـسالم العـاملي بـشكل أفـضل           
 تــسوية  ميثــاق الرابطــة الــذي يــنص علــى رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا الــدول األعــضاء يف 

  .الرتاعات بالوسائل السلمية
 ، مـن كمبوديـا إىل جنـوب الفلـبني، ويف حبـر الـصني               باستمرار وقد مارست إندونيسيا    
وأدت دوراً هامــاً . التعــاون مــع الرابطــة، الدبلوماســية الوقائيــة والوســاطةبــسبل منــها ، اجلنــويب

إندونيـسيا التزامـاً    تلتـزم   و. ٢٠١١جداً يف الوساطة يف الرتاع بني كمبوديا وتايلنـد طـوال عـام              
عنــهما حبمــاس، وهــي تفعــل ذلــك أيــضاً بــسبب تــدافع تامــاً بالوســاطة والدبلوماســية الوقائيــة و

  .جتربتها الناجحة يف إقليم أتشيه
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وجيـب  . ومثة حاجة لبناء شراكات بني أصحاب املصلحة الـدوليني يف سـياق الوسـاطة               
ز الوسـاطة والقـدرات علـى صـنع الـسالم حمليـاً             أن يتوفر أيضاً املزيـد مـن الـدعم املـستمر لتعزيـ            

ــزاع       ــدالع ن ــد بان ــزاع أو حيثمــا يظهــر هتدي ــاً، وباخلــصوص حيثمــا ينــشب ن ــاً وإقليمي . ووطني
هـم يف وضـع     وبصرف النظر عن األمم املتحدة، ينبغي أن يقدم الـشركاء الـدوليون مـن الـذين                 

  . من الرتاعات املزيد من املساعدة للبلدان املتضررةميكنهم من القيام بذلك
وينبغي أيضاً أن تركز آلية تنمية الـشراكات الـيت جيـري حبثهـا يف االسـتعراض اجلـاري                     

قـدرات، ال سـيما     اللنظام األمم املتحـدة املتعلـق بالقـدرات املدنيـة العامليـة علـى االسـتفادة مـن                   
اجلنــوب، علــى االضــطالع بعمليــات بلــدان مــن جنــوب الكــرة األرضــية والنــساء يف القــدرات 

وينبغي تعزيز دور املرأة والشباب يف صنع السالم إىل أقـصى حـد ألن              . الوساطة وصنع السالم  
هلاتني الفئتني أكرب مصلحة يف مستقبل سلمي وبالتايل فإن هلما إرادة قويـة للمـساعدة يف إبـرام                  

  .سياسيةالتفاقات اال
الرتاعــات التــدريب املناســب علــى الدبلوماســية الوقائيــة والوســاطة وتــسوية  ويكتــسي   

ــسلمية  ــادل اآلراء واخلــربات    . أمهيــة بالغــة بالوســائل ال ــديات لتب ــوفري منت ــة ت ــه أمهي وال يقــل عن
وأفضل املمارسات بشأن الوساطة بني البلدان واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة الـيت حتظـى خبـربة                 

  .عملية يف هذا اجملال
 االحتـاد األورويب   جنـوب شـرق آسـيا و       لقة عمل رابطة أمم   وفرت ح ويف هذا الصدد،      

ــدويل        ــسالم ال ــة والوســاطة مــن أجــل ال ــشأن الدبلوماســية الوقائي ــة املــستوى للخــرباء ب  ،الرفيع
ــشرين األول١١املعقــودة يف  ــوبر / ت ــل هــذا    ٢٠١١أكت ــداً ملث ــسيا، حمفــالً مفي ــايل، بإندوني  يف ب
  .الفاعلة يف الوساطةاجلهات التفاعل بني 

ة يف الوســـاطة،  الفاعلـــة املـــشارك تاجلهـــاوينبغـــي جتنـــب تـــضارب املـــصاحل بـــني       
األطـراف الثالثـة املـشاركة يف الوسـاطة، سـواء أكانـت       اجلهـات الفاعلـة مـن    العالقة بـني     أن مبا

ــائج الوســاطة     ــة، ســتؤثر يف نت ــة أم غــري حكومي ــة  وجيــب أن تتقاســم  . حكومي اجلهــات الفاعل
  .يةاألطراف الثالثة نفس املصاحل واهلدف، أي تسوية الرتاع بطريقة ود من

وينبغي أن تكون أي تـسوية لـرتاع إقليمـي مـن ِقبـل املنظمـات اإلقليميـة، مـع احلفـاظ                        
  .على شفافية العملية ألعضائها، خالية من أي تدخالت ألعضائها غري مرغوب فيها

  
  ناجحالسالم التفاق ال احليويةالعناصر     

 ه جيـب  أعـاله أنـ    من بني الدروس الرئيـسية املـستفادة مـن جتربـة إقلـيم أتـشيه املـذكورة                  
على القادة السياسيني التحلي بالشجاعة واإلرادة السياسية لالخنراط بشكل ملمـوس يف حـوار              
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ــا    . سياســي عــادل وذي مــصداقية وشــامل   ــسالم باعتباره ــة صــنع ال وجيــب أن ُينظــر إىل عملي
، وجيب أن يظهـروا قـدرة علـى الـصمود ورباطـة اجلـأش أثنـاء الوسـاطة وبعـد التوقيـع                       األولوية

وعلــى حنــو مــا ذُكــر آنفــاً، جيــب أن تكــون اتفاقــات الــسالم شــاملة قــدر    .ى اتفــاق الــسالمعلــ
ــرتاع   ــة دون جتــدد ال ــشكل شــامل فرصــة     . اإلمكــان للحيلول ــرتاع سياســياً ب ــسوية ال وتكــون لت

للنجاح أفضل من توخي هنج متدرج، وجيب أن توجد آلية سياسـية متفـق عليهـا مـسبقاً وذات             
 متكّن، يف الوقت املناسب، من معاجلـة مـصادر التـوتر الـيت قـد تـشعل                مصداقية يف اتفاق السالم   

  .فتيل الرتاع من جديد
وجيب بناء السالم وبناء املؤسسات يف البلدان اخلارجة مـن الـرتاع بـشكل أوسـع منـذ                    

البدايـة، وينبغــي لألمـم املتحــدة وســائر اجلهـات املعنيــة الدوليــة واإلقليميـة، باإلضــافة إىل تأديــة     
لــسياسي اإلجيــايب، أن تعــزز الــدعم القــائم علــى الطلــب ملــساعدة البلــدان علــى تنميــة   دورهــا ا
 الـسلطات الوطنيـة     حتـددها ويف هذا الصدد، ال بد من احترام األولويات واخلطط اليت           . قدراهتا

  .يف البلدان املتضررة، وتولّي هذه السلطات الوطنية زمام األمور
نخـرط فيهـا مجيـع أطـراف الـرتاع      جيـب أن ت  ووجيب أن تكون عملية الوساطة شاملة،         

وملعاضـدة هـذا   . وجيب ضمان التزام األطراف وحـسن نيتـها حلـل الـرتاع           . وتشارك يف نتائجها  
تقدمي األمم املتحدة واجملتمع الدويل الدعم لعملية الوسـاطة أمـراً حيويـاً، وهـذا       يشكل  االلتزام،  

  .املكتسبة) لسالماتفاق ا(من شأنه أن يؤثر بشكل كبري على جناح نتائج 
ومن أجل ضمان مشاركة مجيع أطياف اجملتمع املـدين يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم، ينبغـي                    

  .نشر أحكام اتفاق السالم على أوسع نطاق
  

  مسامهة جهود الوساطة املستمرة يف تنفيذ اتفاق السالم    
 عنــدما ال يــتم بــذل جهــود متفانيــة ملــساعدة النــاس علــى فهــم بعــضهم الــبعض وإزالــة   

شــكوكهم املــستمرة، تكــون النتيجــة يف تــاريخ العــامل يف كــثري مــن األحيــان تــوخي سياســات   
 لدى كـل إنـسان يف العـيش         ةاألساسيللرغبة  ومبناشدة حاذقة   . تضييق اهلوية والتالعب واملظامل   

  .يف سالم ورخاء، ميكن أن تتغلب الوساطة املستمرة على عقبات يبدو ختطيها أمراً مستحيالً
لوساطة ال ميكـن أن تكـون ناجعـة إال إذا ُسـمح هلـا أو أُفـسح هلـا اجملـال لكـي                 بيد أن ا    
 الـسالم بالوسـائل الـسلمية وعلـى سـبيل            حتقيـق  ولذلك يـتعني أن يعـاجل اجملتمـع الـدويل         . تتطور

  .األولوية العليا وبأكرب قدر من اجلدية وبتصميم ودعم متواصلني
ة من العامل مـا مل يقـم حـوار ذو مـصداقية     ولن تتوقف الرتاعات املستعرة يف أحناء خمتلف    

ويلـزم  . ترعاه وتسهر على استمراره اجلهات املعنية، مـع التركيـز علـى حـل األسـباب اجلذريـة                 
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أن يدعم اجملتمع الدويل بقوة اتفاقات السالم مىت حتققت، مبـا يف ذلـك هيئـات األمـم املتحـدة،       
 العامـة دورهـا احليـوي يف صـون          ومن املهم كذلك أن تؤدي اجلمعيـة      . وخصوصاً جملس األمن  

  .السالم واألمن الدوليني، وفقاً لواليتها مبوجب امليثاق
وترحــب إندونيــسيا بــاجلهود املبذولــة لتعزيــز إدارة الــشؤون الــسياسية التابعــة لألمانــة     

. العامــة لألمــم املتحــدة الــيت تعمــل علــى تثبيــت صــنع الــسالم والبعثــات الدبلوماســية الوقائيــة    
ــلوينبغــي  ــشر      تأهي ــر ملعاجلــة األزمــات مــع قــدرة معــززة علــى ن ــسياسية أكث  إدارة الــشؤون ال

وينبغـي أن تركـز     . الوسطاء وغريهم من اخلرباء يف جمال صنع السالم يف امليدان بطريقـة سـريعة             
دارة أيـــضاً علـــى بنـــاء قـــدرات الوســـطاء مـــن دول جنـــوب الكـــرة األرضـــية ومـــن النـــساء  اإل

بغــي أن يأخــذ تكــوين قائمــة الوســطاء يف االعتبــار التــوازن وباإلضــافة إىل ذلــك، ين. وتدريبــهم
  .اجلغرايف وبني اجلنسني

إدارة يف دعـم الوسـاطة   بإنـشاء وحـدة   األمني العام قيام ونؤكد أيضاً الفائدة اهلامة من     
وال توجـد صـيغة     . لتواصـل بانتظـام مـع الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة              لالشؤون الـسياسية    

 الفاعلة من تلقـاء نفـسها، وكـذلك      اجلهاتة وإمنا ينبغي أن تتعلم مجيع       سحرية واحدة للوساط  
ومتامـاً  . صـنع الـسالم   جمـال   من جتارب اآلخرين بشأن أفضل الُسُبل للتغلب على التحديات يف           

كما يف العمليات التابعة لألمم املتحدة حلفظ السالم وبنـاء الـسالم بعـد انتـهاء حـاالت الـرتاع                    
صـصة حكوميـة دوليـة لألمـم املتحـدة، حنـن نعتقـد اعتقـاداً راسـخاً                حيث ُتكرس منتديات متخ   

  .نظر فيهييستحق أن أمر ملناقشة املسائل املتصلة بالوساطة ختصيص حمفل بأن 
    

  يرلنداأ    
  ]اإلنكليزيةب: األصل[

  
مــرحليت مساهتــا خــالل فعالــة، مبــا يف ذلــك الوســاطة الالرئيــسية لعمليــة لــسمات مــا هــي ا    

  ذ؟التصميم والتنفي
ر عن املفاهيم املشتركة أمهيتها البالغـة يف سـياق عمليـة       أثبتت القواعد األساسية اليت تعبِّ      

ومــن هـذه القواعــد األساسـية الــيت اتفقـت عليهــا حكومتـا أيرلنــدا     . الـسالم يف أيرلنــدا الـشمالية  
إىل ما من أمر سيتم االتفاق عليه بصورة هنائيـة علـى أي مـن املـسارات                 ”وبريطانيا العظمى أن    

ومثــة قاعــدة أساســية أخــرى . “أن يــتم االتفــاق علــى مجيــع األمــور يف إطــار املفاوضــات ككــل
 حبيــث يــتعني أن ينطــوي  “التوافــق الكــايف لــآلراء ”تقــضي بــأن جتــري احملادثــات علــى أســاس   

ــائفتني           أي ــدى الط ــة واضــحة ل ــل أغلبي ــال ني ــى احتم ــق اإلمجــاع، عل ــذر حتقي ــرار، حــني يتع ق
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ولقــد اكتــسب التواصــل القــائم علــى االنفتــاح والــشفافية مــع األطــراف،   . أيرلنــدا الــشمالية يف
  .الشمالية رة أحياناً، أمهية بالغة يف إطار عملية السالم يف أيرلنداجمموعات غري رمسية مصّغ عرب

ــة        ــة وجــداول أعمــال اجتماعــات طموحــة لكفال ويتطلــب األمــر وضــع جــداول زمني
ونـود أيـضاً توجيـه اهتمـام خـاص إىل مـشاركة             . ةاستمرار الزخم يف إطار عمليـة وسـاطة فعالـ         

 األساســية لــسماتزاع باعتبارهــا مــن اـاملــرأة وإدمــاج املــسائل اجلنــسانية يف مــساعي حــل النــ  
 بـضرورة املـشاركة     ٦٥/٢٨٣ت اجلمعية العامة يف قرارها      ّرـولقد أق . لعمليات الوساطة الفعالة  

هـا  زاعات وحلّ ـائل السلمية ومنـع نـشوب النـ       الكاملة والفعالة للمرأة يف تسوية املنازعات بالوس      
القرار أيضاً إىل تـوفري اخلـربة       ذلك   اودع. جبميع مستوياهتا، ويف مجيع مراحلها وجبميع جوانبها      
  .الكافية يف املسائل اجلنسانية جلميع الوسطاء وأفرقتهم

الـيت  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مـن   ألوتلتزم خطة العمـل الوطنيـة أليرلنـدا بـشأن قـرار جملـس ا                
مبواصـلة تقـدمي الـدعم ملنظمـات        ”، التزاماً حمـدداً     ٢٠١١نوفمرب  /أ العمل هبا يف تشرين الثاين     بد

ــة الــيت تركِّــ    ــاطة الدولي ــس األمــن       الوس ــا يف قــرار جمل ــادئ املنــصوص عليه  ١٣٢٥ز علــى املب
  .“، وال سيما إشراك املرأة بصفتها وسيطة)٢٠٠٠(
  

الثالثـة  الفاعلة من األطراف  خمتلف اجلهات   ال بني   ما هي االعتبارات اهلامة للتعاون الفعّ         
  وساطة؟الاملشاركة يف عملية 

ال بــني خمتلــف اجلهــات الفاعلــة أمهيــة متزايــدة مــن أجــل هتيئــة   يكتــسب التعــاون الفّعــ  
بـع بـني خمتلـف      ومن األمهية مبكان تنـسيق النـهج املتّ       . فعالةالوساطة  الالظروف املواتية لعمليات    

األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى يف جمـال الوسـاطة،               اجلماعات مع تعزيـز مـشاركة       
  .وتزايد عدد املنظمات غري احلكومية اليت أصبحت منخرطة يف هذا امليدان

وميكــن ملــشاركة اجلهــات الفاعلــة الرفيعــة املــستوى دعمــاً جلهــود الوســطاء أن تعــود       
ههـا الـرئيس    نـداءات الـيت وجّ    ولقـد أثبتـت ال    . بالفائدة يف املراحـل احلامسـة مـن عمليـة الوسـاطة           

كلينتون والرئيس بوش إىل األطراف املشاركة يف عملية السالم يف أيرلنـدا الـشماليةعن أمهيتـها          
  .البالغة يف املراحل احلامسة من احملادثات

ــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا لعــام             وستــسعى أيرلنــدا، بــصفتها تتــوىل رئاســة منظم
عــم الوســاطة مــع املنظمــات الدوليــة األخــرى والــشركاء   ، إىل تعزيــز التعــاون بــشأن د ٢٠١٢

زاع الــذي اعتمــده اجمللــس ـ املتعلــق بــدورة النــ٣/١١ومبوجــب املقــرر رقــم . الــدوليني اآلخــرين
ف األمــني العــام ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا بإعــداد مقتــرح ، كلّــ٢٠١١الــوزاري عــام 

ومــن األمــور الــيت   .  يف املنظمــة“ةالقــدرة املنهجيــة علــى دعــم الوســاط    ”يهــدف إىل تنميــة  



A/66/811  
 

12-34639 87 
 

التوعية، والتواصل الشبكي، والتعاون، والتنـسيق مـع اجلهـات الفاعلـة            ”ستشملها هذه القدرة    
 وســتقدم .“الوطنيــة املعنيــة، وكــذلك مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة/احملليــة

العـام واملؤسـسات التابعـة ملنظمـة     أيرلندا، بـصفتها الـرئيس احلـايل للمنظمـة، الـدعم إىل األمـني               
األمن والتعاون يف أوروبا لتعزيز هذا النوع من التعاون املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن أنـشطة                   

  .دعم الوساطة
زاعات الطويلـة  ـم الدعم أيـضاً إىل مـا تبذلـه املنظمـة مـن جهـود دؤوبـة حلـل النـ            وسنقدِّ  

لـدى القيـام بـذلك، سـيكون مـن األمهيـة            و. األمد يف منطقة منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا          
زاعات ـفـون بالعمـل علـى تـسوية النـ         بشكل خاص أن يتعاون املمثلـون اخلاصـون للـرئيس املكلّ          

  .طائفة من اجلهات الفاعلة الدولية على أرض الواقع مع
  

  ؟ الناجحسالمالتفاق الما هي العناصر احليوية     
 فغيـاب هـذين العنـصرين       ،سن النيـة   وحُـ  ينبغي أن ينطوي أي اتفاق على الثقة املتبادلـة          

كما أن وقف العنف من جانب مجيع األطـراف شـرط أساسـي        . قد يؤدي إىل تقويض االتفاق    
  .للتوصل إىل اتفاق سالم طويل األمد

ــة            ــسائل اهلام ــة امل ــع مجل ــى حنــو شــامل م ــاطي عل ــة ضــرورة التع ــن العناصــر احليوي وم
د إرجـاء بعـض املـسائل اخلالفيـة إىل مرحلـة            ويف الوقت نفسه، قد يكـون مـن املفيـ         . واحلساسة

 البحـث   جـئ ويف حالة أيرلندا الشمالية، أر    . الحقة، إذا مل تكن األطراف مستعدة للبحث فيها       
يف مــسألة تفــويض مــسؤولية احلفــاظ علــى النظــام إىل مرحلــة الحقــة، إىل أن تــصبح األطــراف  

توصـيات بـشأن إصـالح قطـاع     ) نجلنة بات(مت هيئة خارجية    على استعداد لتناوهلا وإىل أن قدّ     
 شـبه العـسكرية   ماعاتومل يتم البحث يف املسألة احلساسة إلهناء استخدام أسلحة اجل       . الشرطة

  . إىل مرحلة الحقةأرجئعلى الفور بل 
سالم نظـراً إىل    الـ ومن الصعب اتباع هنج توجيهي بشأن العناصر احليوية لنجاح اتفاق             

فعلـى سـبيل املثـال، اسـتلزم األمـر أن يتنـاول اتفـاق اجلمعـة         . أهنا ختتلف باختالف احلالة املعينـة     
ــة واملترابطــة      ــات املتداخل ــاق بلفاســت ثــالث جمموعــات مــن العالق ــة أو اتف ــدا : احلزين يف أيرلن

ففـي أيرلنـدا    . الشمالية، وبني أيرلندا الشمالية وأيرلندا، وأخـرياً بـني بريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا              
 تنفيذية مشتركة بدعم من الطائفتني مسة هامة، وكفـل بـأن تـشعر         الشمالية، اعترب تشكيل هيئة   

وقــام اجمللــس الــوزاري املــشترك بــني  . مجاعــة القــوميني ومجاعــة الوحــدويني بــالتمكني سياســياً 
. الشمال واجلنـوب بتيـسري تنميـة عالقـات اقتـصادية وسياسـية أوثـق بـني طـريف جزيـرة أيرلنـدا                      

لندي واألمانة املـشتركة بـني حكومـة بريطانيـا وحكومـة            يرأل ا -وقام كل من اجمللس الربيطاين      
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يرلنديـة بتيـسري عالقـات أوثـق بـني أيرلنـدا وبريطانيـا              أل ا -أيرلندا واجلمعيـة الربملانيـة الربيطانيـة        
  .العظمى واإلدارات املفوَّضة يف بريطانيا عموماً

 تعـود إىل اتفـاق      ومن املفيد أن اتفاق اجلمعة احلزينة استند إىل املفاوضات السابقة اليت            
وهذا يعين أن اتفـاق اجلمعـة احلزينـة اسـتفاد مـن جمـاالت توافـق اآلراء                  . ١٩٧٢ساننغديل عام   

  . إليها األطراف سابقاًتاليت توصل
ومن املواضيع اليت تندرج يف برنامج رئاسة أيرلندا ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف أوروبـا                   

دا الشمالية يف سياق املساعي الرامية إىل الـدفع قـدماً           االستفادة من جتربة عملية السالم يف أيرلن      
ــا      ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــة منظم ــة للرتاعــات يف منطق ــسويات دائم ــك   . بت ــع أخــذ ذل وم

ــارة مــؤمتراً يف دبلــن،          يف االعتبــار، يستــضيف نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة والتج
 التوصل إىل تـسوية سياسـية سـلمية    ، ستعرض فيه التجربة يف جمال    ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٧ يف

  .يف أيرلندا الشمالية كدراسة حالة إفرادية
ز املـؤمتر علـى تبـادل       حـاليت نـزاع، سـريكِّ     أي  ومع اإلقرار بعدم وجود متاثل مطلق بني          

ــسبل الــيت      ــّسرتاخلــربات، مــع التــشديد بوجــه خــاص علــى ال ــسوية سياســية  ي  التوصــل إىل ت
 أتاحت بنـاء الثقـة الـسياسية الالزمـة، وطريقـة سـري العمليـات                أيرلندا الشمالية، والسبل اليت    يف

  .زاع حالياًـواملؤسسات السياسية بعد انتهاء الن
يرلندية، من خالل تبادل هذه اخلربات، دعم وتـشجيع اجلهـات الـيت             ألوتأمل الرئاسة ا    

بـا ويف  زاعات يف منطقـة منظمـة األمـن والتعـاون يف أورو    ـتسعى للتوصل إىل تسويات دائمة للن     
  .مناطق أخرى

  
  سالم؟الل التفاق ا أن تسهم يف التنفيذ الفعستمرةهود الوساطة املجلكيف ميكن     

ظل الدور الذي اضطلعت به جهود الوساطة اخلارجيـة هامـاً أثنـاء تنفيـذ اتفـاق اجلمعـة                     
لحة فقـد تعـاطى الوسـطاء اخلـارجيون مـع املـسائل اخلالفيـة املتعلقـة بإهنـاء اسـتخدام أسـ                     . احلزينة

وأتاح اخنراطهم مع األطراف تنـاول مـسائل        . القوات شبه العسكرية ومع إصالح قطاع الشرطة      
ى فريـق رقابـة خـارجي رصـد تنفيـذ التوصـيات             وتـولّ . أخرى ومنحهم املزيد من الوقت للـتفكري      

ويـسَّر ذلـك احلـصول علـى تأييـد الطوائـف       . الصادرة عن جلنـة بـاتن بـشأن احلفـاظ علـى النظـام             
  .احلساسة ع الشرطة واتسم بأمهية حامسة يف بناء الثقة املتبادلة بشأن هذه املسألةإلصالح قطا

وستدعم أيرلنـدا، بـصفتها الـرئيس احلـايل ملنظمـة التعـاون واألمـن يف أوروبـا، اجلهـود                      
الــذي وزاع، ـ املتعلـق بــدورة النـ  ٣/١١الراميـة إىل تنفيـذ مقــرر اجمللـس الـوزاري للمنظمــة رقـم      

قــدرات منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا يف جمــال اإلنــذر املبكــر، واختــاذ تعزيــز ”يــسعى إىل 
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زاع علـى   ـاإلجراءات املبكرة، وتيسري احلوار، ودعـم الوسـاطة، وإعـادة التأهيـل بعـد انتـهاء النـ                 
  .“املستوى التشغيلي

ــة العامــة      هــذا التركيــز علــى تعزيــز احلــوار يف مجيــع   ٦٥/٢٨٣ويتكــرر يف قــرار اجلمعي
. اع عوضـاً عـن االكتفـاء بتعزيـزه يف املرحلـة الـيت تـسبق مباشـرة توقيـع اتفـاق رمسـي            مراحل الـرت  

أمهية أنشطة الوساطة يف عمليـات بنـاء الـسالم واإلنعـاش، وخاصـة يف منـع        ”شدد القرار على    يو
وستواصل أيرلندا، بصفتها إحدى    . “زاعـزاع من العودة إىل الن    ـالبلدان اليت متر مبرحلة ما بعد الن      

  .زاعـالن بعد  املشتركة يف تقدمي مشروع ذلك القرار، دعم أنشطة الوساطة يف سياق ماالدول
    

  إيطاليا    
  

  ]إلنكليزيةبا: ألصلا[
  

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
على الرغم من عدم وجود معايري موضوعية لقياس الصفات الـيت جيـب أن يتحلـى هبـا                    

  . األساسية اليت يتعني أن يستوفيها، فهناك بعض الشروط“اجليد”الوسيط الدويل 
أوالً وقبــل كــل شــيء، علــى الوســيط اجليــد أن يتمتــع بالقــدرة علــى النظــر يف املــصاحل   

حبيـــث يبتعـــد ...)  خلإالـــسياسية واالقتـــصادية والثقافيـــة، (الوطنيـــة املتـــضاربة لكـــال الطـــرفني 
  .“لتفاوضالقابلة ل”باملنازعة عن املطالبات املتضاربة ويقترب هبا من الفرص 

ثانيــاً، تتعــزز مــصداقية الوســيط ومكانتــه يف نظــر أطــراف الــرتاع كلمــا حتلــى باحليــاد      
وميكـن لألطـراف، وفـق مطالبـها املنفـصلة، أن تفـضل تـدخل طـرف                 . والـشفافية عدم التحيُّز   و

أو تـدخل طـرف داخلـي    ) شخص ثالث بعيد عن الوقـائع أو األحـداث أو األطـراف    (خارجي  
  ).باملنازعة تعرفه األطراف وتكنُّ له االحتراممعين به شخص موثوق (

وجيــب أن يعمــل الوســيط اجليــد بــسرعة ومرونــة، وأن ميــارس قــدراً كافيــاً مــن النفــوذ     
ويتوجب عليـه أن يتـصرف مبـا يـوحي لألطـراف بأنـه شـخص يعمـل علـى               . لتوجيه املفاوضات 

علـى الوسـيط   إذ : اهتـا أساس والية مؤقتة وبأنه ليست لديه الـسلطة إلرغامهـا علـى جتـاوز خالف            
ن منها علـى صـواب      م مشورته بدون أن حيدد سلفاً مَ      أن يقوم بتقييم مواقف األطراف وأن يقدِّ      

  .)يفرضها أن ال(أو على خطأ، وأن يقترح حلوالً دائمة سليمة تعود بالفائدة على اجلميع 
سبب، وهلــذا الــ. وأخــرياً، ال ينبغــي للوســيط أن ميثــل مــصلحة معينــة أو عقبــة سياســية   

  .ليس من األفضل دائماً أن تضطلع منظمة دولية تضم حكومات أو دوالً بدور الوسيط
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  والتنفيذ؟  فعالة، حىت يف مرحليت الصياغةالوساطة الما هي العناصر الرئيسية لعملية   -  ٢  
ميكن قياس فعالية الوساطة الدوليـة باحتـساب األهـداف الـيت تتحقـق يف هنايـة العمليـة                     

وهذا القياس نسيب مـا مل تكـن النتيجـة الفتـة للنظـر جـداً حبيـث                  . التوقعات األولية باملقارنة مع   
). حني ينتهي العنـف بـني األطـراف إىل سـالم علـى سـبيل املثـال                (حتدد جناح العملية أو فشلها      

ــار يف حــاالت      ومثــة مؤشــرات علــى جنــاح عمليــة الوســاطة، كالتوصــل إىل وقــف إلطــالق الن
وبـصفة عامـة، تعتـرب    . العدائية، أو إبرام اتفاق بني األطراف املتنازعة    زاع، أو وقف األعمال     ـالن

  .عملية الوساطة الدولية ناجحة يف حال التوصل إىل حل مقبول جلميع األطراف
زاع ذروتـه إمنـا بعـد    ـ الوساطة قبـل أن يبلـغ النـ   دثويف ما يتعلق بالتوقيت، جيب أن حت       

ولـذلك، مثـة جمـال    . ن للطـرفني ضـرورة تـسويته   تبـيّ تأن يكون قد احتـدم مبـا فيـه الكفايـة لكـي              
 ذلــك دثوإذا مــا حــ. زاع قــد بلــغ مرحلــة مواتيــة لتــدخل الوســاطةـق جــداً يكــون فيــه النــضــيِّ

  .التدخل أبكر مما ينبغي أو بعد فوات األوان، فمن غري املرجح أن تكتب له فرص النجاح
ائـق العمليـة بـأكرب قـدر        وللتوصل إىل نتيجة موفقة، جيب أن تقرر األطـراف املعنيـة طر             

  .ممكن من االستقاللية
  

ما هي االعتبارات اليت جيب إيالؤها أمهيـة لتحقيـق التعـاون الفعـال بـني خمتلـف اجلهـات            -  ٣  
  وساطة؟الالثالثة املشاركة يف عملية الفاعلة من األطراف 

فــاً وجيــب أن يتخــذ الوســيط موق. ن أن يعتمــد الوســيط احليــاد التــام إزاء الطــرفنييتعــّي  
. حمايداً من الوقائع أو األحداث املتنازع عليها عمومـاً، بـدون أن مييـل إىل هـذه اجلهـة أو تلـك                  

 أن النفوذ السياسي الذي يتمتع به قد يكون يف بعـض األحيـان ذا أمهيـة حامسـة بالنـسبة إىل                    إالّ
  ).فيد على سبيل املثاليدور الرئيس كارتر يف اتفاقات كامب د(نتيجة املفاوضات 

ب أن يقـوم التعــاون بـني الوسـطاء، عوضــاً عـن ذلـك، علــى االتـساق والــشفافية،       وجيـ   
ويعين ذلك أن على وسطاء الطرف الثالث إرشـاد الطـرفني   . ق التفاوض نتائج عكسية  حقّ وإالّ

والبــديل عــن ذلــك . إىل حلــول مقبولــة لــديهما وإجــراء املفاوضــات مبــا حيقــق املــصاحل املتبادلــة 
ــصرحي  هــو ــات ال ــد جمــرى املفاوضــات   عــرض اخلالف وجيــب أن جيــري  . ة بــني الوســطاء لتحدي

  .هذه اخلالفات مسبقاًعرض التخطيط بدقة ل
  

  ؟الناجحسالم التفاق الما هي العناصر احليوية   -  ٤  
مــن الناحيــة النظريــة، يــزداد االحتمــال بــأن يلتــزم الطرفــان طوعــاً باالتفــاق الــذي يــتم    

وذلـك  . هـذا االتفـاق علـى عالقـات وديـة بينـهما           التوصل إليه عن طريق الوساطة وبأن حيافظ        
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 بينـهما،   اخلـالف تـسوية يف  الطـرفني أصـالً   رغبـة يـتمخض عـن     أن  هـذا االتفـاق     من شـأن    ألن  
  .أن كالمها اختار اتباع عملية وساطة مبا

: سالم إىل حـد كـبري علـى حتقيـق التـوازن بـني مـصاحل الطـرفني                 الويتوقف جناح اتفاق      
ــوازن ســ   ــاً ســيئاً فاالتفــاق غــري املت ــشاركية،    . يكون اتفاق ــة ت ــد عملي وحــني يكــون االتفــاق ولي

حــني تكــون مجيــع األطــراف املعنيــة قــد توصــلت إليــه حقــاً، مــن احملتمــل أن يزيــد االلتــزام    أي
أنه يتمتع بالسلطة ملمارسـة     رغم  ولذلك، ال ينصح الوسيط بفرض حل       . املدى الطويل على   به

واتفـاق الـسالم اجليـد هـو االتفـاق         .  عنـد االقتـضاء    الضغوط من أجل الدفع باملفاوضـات قـدماً       
ــئة         ــات الناشـ ــق بالواجبـ ــا يتعلـ ــشاركة يف مـ ــدول املـ ــة للـ ــات اإلمنائيـ ــشمل االحتياجـ ــذي يـ الـ

وقبـل وضـع االتفـاق بـصيغته النهائيـة، مـن املفيـد صـياغة إعـالن مبـادئ أساسـية                      . املعاهدة عن
  .ل األساس الذي يقوم عليه االتفاقميكن أن يشكِّ

  
  سالم؟ال التفاق الأن تسهم يف التنفيذ الفّع ستمرةهود الوساطة املجلكيف ميكن   -  ٥  

 للوســـاطة قوالـــب احملـــددةإذا وافـــق الطرفـــان، فبوســـع عمـــل الوســـيط أن يتجـــاوز ال   
واألهم من ذلك أن يضمن الوسيط عدم هتديد الطـرفني          . يشمل التعهد بإبرام اتفاق سالم     وأن

، “اخلاسـرين  ” و“الفـائزين ” التفـاوض وأن يقـيم توازنـاً بـني        للنتائج اليت حتققـت أثنـاء عمليـة       
وال ينتـهي دور الوسـيط      . ويساعدمها على أن يعتـربا االتفـاق فرصـة للجـانبني علـى حـدٍّ سـواء                

فبوســعه أن يقــوم بتيــسري تبــادل املعلومــات بــني الطــرفني،   . بالــضرورة مــع انتــهاء املفاوضــات 
، واملسامهة معهمـا يف وضـع     ) املدى القصري  علىألقل  على ا (وحتديد حوافزمها الحترام االتفاق     

وينبغي أن تضم هـذه اخلطـة خمططـاً جلميـع املراحـل الالزمـة الـيت يـتعني تقييمهـا                     . خطة لتنفيذه 
علـى سـبيل املثـال، مرحلـة االنتقـال          : على أساس كل حالة على حدة، لتنفيذ االتفاق وتطويره        

امــات الــيت يــنص عليهــا االتفــاق؛ واملرحلــة الــيت مــن إعــالن املبــادئ األساســية إىل مرحلــة االلتز
توضــع فيهــا اســتراتيجيات الرصــد لكفالــة الوفــاء بااللتزامــات عمــالً باالتفــاق؛ واملرحلــة الــيت    

ــشركاء اخلــارجيني     ــشبكة مــن ال ــا ب ــستعان فيه ــة اخلــرباء، واللجــان،   (ي ــة، وأفرق ــة العامل األفرق
  .التفاقلدعم تنفيذ ا)  على سبيل املثال،خلإواملستشارون، 
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    جامايكا      
  ]اإلنكليزيةب: األصل [

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
  :يتحلى الوسيط اجليد بالصفات التالية  
ــصية يف       )أ(   ــصلحة الشخـــ ــن املـــ ــترته عـــ ــتقاللية والـــ ــاد واالســـ ــالفاحليـــ   اخلـــ

  احملتملة؛ أو يف نتيجته
  اتباع هنج متوازن يف مجيع األوقات؛  )ب(  
ة علــى هتيئــة أجــواء مــن الــسرية واألمــان تــشجع الطــرفني علــى التمتــع بالقــدر  )ج(  

  أو تقدير املسائل؛/العمل معاً حنو إجياد حل للمشكلة و
  التحلي بالصرب ومهارات االستماع اإلجيايب؛  )د(  
التمتـــع بالقـــدرة علـــى االحتفـــاظ مبـــسافة انفعاليـــة ومهنيـــة وعلـــى اإلعـــراب    )هـ(  

  تفهم مىت اقتضى األمر ذلك؛الوقت نفسه عن القدر الالزم من ال يف
التمتع بقدرة التركيـز علـى حـل املـشاكل ولـيس علـى الطـرفني، ويف املقابـل،                  )و(  

توجيــه املناقــشات حبيــث ال يركــز كــل مــن الطــرفني علــى الطــرف اآلخــر بــل علــى املــشكلة      
  املشاكل واملسائل؛ أو

  سعة الدراية باجملال املواضيعي الذي يتعلق بالوساطة؛  )ز(  
  نب أي مظهر لتضارب املصاحل أو تضارب املصاحل الفعلي؛جت  )ح(  
  تقدير اللحظة اليت جيب أن يتراجع فيها؛  )ط(  
  .القدرة على طرح أسئلة وجيهة ودقيقة  )ي(  

  
مــرحليت مساهتــا خــالل لــة، مبــا يف ذلــك افعالوســاطة المــا هــي الــسمات الرئيــسية لعمليــة   -  ٢  

  التصميم والتنفيذ؟
أثنـاء مـرحليت التـصميم      مساهتـا   لـة، مبـا يف ذلـك        افعالوسـاطة   الة  السمات الرئيسية لعملي    

  :والتنفيذ، هي التالية
تعـرض مواقـف الطـرفني وآراءمهـا بـشأن املـشكلة أو املـشاكل               (تقدمي مذكرة     )أ(  

ــيت يرجو  ــائج ال ــاوالنت ــا  ه ــان حتقيقه ــان أو يتوقع ــة   )  الطرف ــد األول لبداي ــل املوع إىل الوســيط قب
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ــك  (الوســاطة أو اســتئنافها   ــر ذل ــضى األم ــات    ). مــىت اقت ــي لعملي ــه ينبغ وجتــدر اإلشــارة إىل أن
   املذكرة؛تلكالوساطة اليت جتري عمالً بالنظام الداخلي حملكمة جامايكا العليا أن تسبقها 

عدم تطبيق القواعد القانونية من أجل السماح لألطـراف بالعمـل حنـو تـسوية                  )ب(  
  مسألة ما حبسن نية على أفضل حنو ممكن؛

  إجراء الوساطة بشكل غري خصامي؛  )ج(  
  إجراء الوساطة خارج احملكمة؛  )د(  
  القضية؛ إجراء الوساطة يف منطقة حمايدة بعيداً عن البيئة اليت تكشفت فيها وقائع  )هـ(  
ــيح لألطــراف تــصنيف     )و(   ــة تت مناقــشة /إجــراء الوســاطة بــصورة خاضــعة للمراقب

  املسائل بصورة يسودها االحترام؛
  وساطة إىل العميل ال إىل الوكيل؛توجه ال  )ز(  
  اتسامها بالطوعية؛  )ح(  
  سعي مجيع األطراف إىل إجياد توافق لآلراء؛  )ط(  
العملية لألطراف إمكانية حتديد أصل املشكلة أو املشاكل واإلقـرار هبـا       أن تتيح     )ي(  
  .قيقيةاحل املشاكل ض للمشكلة أواعرأد  ال سيما حني تكون ظواهر املسائل جمّر،ومعاجلتها

  
الثالثـة  من األطراف   لتعاون الفعال بني خمتلف اجلهات الفاعلة       لما هي االعتبارات اهلامة       -  ٣  

  وساطة؟الاملشاركة يف عملية 
مـن األطـراف    االعتبارات اهلامة لتحقيـق التعـاون الفعـال بـني خمتلـف اجلهـات الفاعلـة                   

  :الثالثة املشاركة يف عملية الوساطة هي التالية
  اد الطرفني للتفاوض وتبادل االحترام؛استعد  )أ(  
  تفهم كل طرف للمسائل من منظور الطرف اآلخر بصدق وتواضع؛  )ب(  
  عدم تقيد الطرفني باملواقف املتضاربة وعدم تشبثهما مبواقف ثابتة؛  )ج(  
  قدرة كل طرف على اإلعراب عن شعوره أمام الطرف اآلخر؛  )د(  
  اقتناع الطرفني بعملية الوساطة؛  )هـ(  
  استعداد الطرفني لاللتزام بنتائج عملية الوساطة؛  )و(  
  .التزام الوسيط والطرفني بعملية الوساطة  )ز(  
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  ؟الناجحسالم التفاق الما هي العناصر احليوية   -  ٤  
  :سالم هي التاليةالالعناصر احليوية لنجاح اتفاق   
  الثقة؛  )أ(  
  استعداد الطرفني للعمل معاً؛  )ب(  
  ني لتنفيذ بنود اتفاق السالم؛استعداد الطرف  )ج(  
إجراء عملية متابعـة متواصـلة وهادفـة لرصـد التقـدم احملـرز وتقييمـه، يف حـال                    )د(  

  ز تقدم؛احرإ
استعداد الوسيط ملواصلة الوساطة يف حال أثـريت أي مـسألة أو مـشكلة بعـد                  )هـ(  

  توقيع اتفاق السالم؛
مَّـة والتـزامهم بـأن يكونـوا جـزءاً          تأييد قادة اجملتمعات احمللية التفاق الـسالم هب         )و(  

  من اتفاق السالم املذكور؛
غـري املـشاركني فيـه    املتـضررين مـن النــزاع ولكـن      ضرورة إشراك األشـخاص       )ز(  

  .بصورة مباشرة بصفتهم من أصحاب املصلحة يف اتفاق السالم
  

  م؟سالالل التفاق اأن تسهم يف التنفيذ الفعستمرة هود الوساطة املجلكيف ميكن   -  ٥  
  :التالية  التفاق السالم باألساليبال يف التنفيذ الفعستمرةميكن أن تسهم جهود الوساطة امل  
  زاع؛ـميكن أن تعزز االلتزام لدى كل جانب يف الن  )أ(  
  إجياد حل وتقدير ذلك؛يف زاع إدراك أمهية التفكري ـميكن ألطراف الن  )ب(  
ف األطــراف بعــدم العــودة إىل ميكــن هلــذه اجلهــود أن تعــزز الرغبــة لــدى خمتلــ  )ج(  
  زاع؛ـحالة الن

اطمئنــــان األطــــراف إىل أن بوســــعها االســــتفادة مــــن املــــوارد أو املــــساعدة   )د(  
  واحلصول عليها ملعاجلة احلاالت اليت ال تتوافر لديها األدوات ملعاجلتها بأنفسها؛

  دور الوساطة يف املساعدة على النهوض بثقافة حوار؛  )هـ(  
الع الوسـاطة بـدور عامـل حتييـدي لـدى احتـدام أشـكال التـوتر                 إمكانية اضط   )و(  

  واالنفعاالت اإلنسانية؛
  .أو اجلنائية/نظم العدالة املدنية ولبديل ناجع كالوساطة دور   )ز(  
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  اليابان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

تود اليابان، بوصفها عضوا يف جمموعة أصدقاء الوساطة، أن تتوجه بالشكر إىل األمـم                
.  على ما بذلته من جهود مكثفة يف سبيل وضع مبادئ توجيهية لزيادة فعاليـة الوسـاطة         املتحدة

النكــا   وتتــوفر لــدى اليابــان خــربة كــبرية يف جمــال الوســاطة يف بلــدان آســيوية مثــل ســري          
وَيرُِد فيما يلي بعض الدروس املستفادة مـن خـربات اليابـان يف             . وإندونيسيا والفلبني وكمبوديا  

  .هذا اجملال
  

  العوامل اهلامة يف عملية السالم يف آسيا    
ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار أمهية امللكيـة احملليـة ألنـشطة الوسـاطة لـدى االخنـراط فيهـا                    

ومن خالل اسـتعراض تـاريخ النــزاعات يف آسـيا، جنـد أنـه ينـدر أن نـرى                    . يف البلدان اآلسيوية  
ويف . اليت يتخذ فيهـا النــزاع طابعـا عنيفـا         اهنيارا تاما يف ُنظم احلكم املركزية، حىت يف احلاالت          

حــاالت النـــزاع يف آســيا الــيت كانــت فيهــا احلكومــة املركزيــة تقــوم مبهامهــا، فكــثريا مــا كــان    
ــة     ــة ومجاعــــات املعارضــ ــاء علــــى اتفاقــــات بــــني احلكومــــة املركزيــ ــارون بنــ الوســــطاء ُيختــ

ــة، وال  . املــسلحة/الــسياسية لبلــدان الــيت تربطهــا  ســيما ا وفيمــا خيــص الوســطاء مــن بلــدان ثالث
  .عالقات دبلوماسية قوية مع احلكومة املركزية، فمن املهم احلفاظ على موقف حمايد

ومتثل الـشمولية واالنفتـاح عنـصرين أساسـيني مـن عناصـر عمليـات الـسالم يف آسـيا،                      
ــسم باخلــصوصية         ــة تت ــان بطريق ــتم يف كــثري مــن األحي ــرغم مــن أن الوســاطة نفــسها ت ــى ال عل

ن أن يكون إلشـراك قاعـدة أوسـع مـن أصـحاب املـصلحة الـذين ال يتفاوضـون                    وميك. والسرية
مباشــرة علــى الطاولــة، مثــل زعمــاء اجلماعــات الدينيــة أو الــسياسيني احمللــيني، تــأثري إجيــايب يف   

ويف هـذا الـصدد، فـإن بنـاء         . ضمان تفهم اجملتمع احمللي واجملتمع املدين واحلصول على دعمهما        
لية، الذي ميكن أن يسهم يف تعزيز وعي اجلمهور بتطـورات عمليـة             قدرات وسائط اإلعالم احمل   

  .السالم، له فعالية أيضا
  

  مزايا املساعدة اإلمنائية الرمسية يف عملية السالم    
. ُتقدَّم املـساعدة اإلمنائيـة مـن أجـل إعـادة اإلعمـار عمومـا بعـد إبـرام اتفاقـات الـسالم                        

ة إعــادة اإلعمــار عــن طريــق اســتخدام أنــواع  اليابــان أيــضا مــشاركة نــشطة يف مرحلــتــشاركو
  .خمتلفة من األدوات، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية
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ــيت أدت           ــة ال ــسالم اجلاري ــسريع مفاوضــات ال ــداناو، وهبــدف ت ــي مين ــك، فف ــع ذل وم
حكومة ماليزيا فيها دورا هاما باعتبـار أهنـا الوسـيط فيهـا، فقـد قـررت اليابـان تقـدمي مـساعدة                       

منائية رمسية، بصفة رئيسية عن طريق الوكالة اليابانيـة للتعـاون الـدويل، خـالل فتـرة النــزاع يف          إ
  .الوقت الذي كانت فيه األطرف ال تزال جتري مفاوضات السالم

مبـادرات بانغـسامورو للـتعمري       - وُصممت حزمة املساعدات اليابانية، املسماة اليابان       
مراكز صحية ومتديد شـبكات ميـاه وإنـشاء مرافـق زراعيـة،      والتنمية، اليت تشمل بناء مدارس و    

وأدى . لكي تساهم يف عملية السالم ويف التنميـة يف املنـاطق املتـضررة مـن النــزاع يف مينـداناو                   
التــزام اليابــان بإقامــة مــشاريع للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة إىل تــشجيع أصــحاب املــصلحة علــى 

  .ة يف مينداناوإجناز عملية السالم وتعزيز بناء الثق
وميكن أن يكون للمساعدة اإلمنائية دور إجيايب يف تعزيز بناء الثقـة فيمـا بـني األطـراف           

ويتمثـل  . صاحبة املصلحة من جانيب النـزاع، كما كان احلال مع الربنامج املذكور يف مينـداناو              
از يف تقـدمي  أي جهـة مـن اجلهـات املاحنـة يف جتنـب اهتامهـا باالحنيـ        يواجه  التحدي األكرب الذي    

وال بــد مــن تــصميم املــشاريع . املــساعدة اإلمنائيــة الــيت متــر عــادة مــن خــالل احلكومــة املركزيــة
  . حبيث متكّن السكان من جين مثار السالم بعناية

. وكذلك فـإن لتوقيـت البـدء بربنـامج املـساعدة أمهيـة بالغـة يف تفعيـل العمليـة املوازيـة                       
سالم بكــل يقظــة مــن أجــل احليلولــة دون أن تــؤدي ويــتعني علــى املــاحنني رصــد مفاوضــات الــ
  .املساعدات إىل تقويض املفاوضات اجلارية

  
  دور اجلهات الفاعلة غري احلكومية    

من الواضح أن للجهات الفاعلة غري احلكومية دورا مهما يف الوسـاطة، وخـصوصا يف                 
 احلكومــات الــيت ويف ظــل. ســلطة قويــةفيهــا لحكومــة املركزيــة تكــون لالبلــدان اآلســيوية الــيت 

حتّبــذ قبــول وســطاء مــن بلــدان ثالثــة خــشية أن يــؤدي ذلــك إىل تــدويل النـــزاع، فــيمكن أن  ال
تتفوق اجلهات الفاعلة غري احلكوميـة يف تـسهيل العمليـات غـري الرمسيـة الـيت تـساعد علـى بنـاء                

  .الثقة فيما بني أصحاب املصلحة واجملتمع املدين
مينـداناو، حيـث قامـت الوكالـة اليابانيـة للتعـاون            ومن األمثلة على ذلك ما حـدث يف           

 بالتعـاون مـع إحـدى اجلامعـات املاليزيـة يف            ٥-١الدويل بتنظيم وعقـد حلقـة دراسـية للمـسار           
وضـّمت تلـك احللقـة معظـم أصـحاب املـصلحة يف عمليـة الـسالم                 . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 

ملستــشار الرئاســي لعمليــة الــسالم، اجلاريــة حاليــا يف مينــداناو، مبــا يف ذلــك أفرقــة مــن مكتــب ا
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وحكومة الفلبني، وجبهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر، وكـذلك أعـضاء يف الكـونغرس واجملتمـع              
  . املدين، وحمافظون، وزعماء دينيون

    
  الكويت    

  ]بالعربية: األصل[
فيمــا يتعلــق بالــسؤال األول املتعلــق مبعرفــة الــصفات املطلوبــة للوســيط، فإنــه جيــب أن     
 لديــه خلفيــة قانونيــة مقبولــة، وأن يكــون متخصــصاً يف املــسألة حمــل النـــزاع، إضــافة إىل تتــوافر

إملامــه بـــاللغتني اإلنكليزيــة والفرنـــسية، وأن يكــون قـــد ســبق لـــه ممارســة أعمـــال ذات صـــلة      
  .بالوساطة
  :بد من فالتوفرها للوسيط فيما يتعلق باالختصاصات الواجب   
ــداده باملعلومــــات واحلقــــائق ا   )أ(   ــاخلالف ملتــــصلة إمــ ــة بــ واملــــستندات القانونيــ
  ؛اخلالف لذلك

مــــن املعلومــــات والبيانــــات والوثــــائق مــــنح الوســــيط اختــــصاص التحقــــق   )ب(  
  ؛أعاله املذكورة
ــع          )ج(   ــداوهلا م ــة وت ــول املقترح ــصياغة احلل ــاً وحمــدداً ل ــنح الوســيط أجــالً كافي م

  .األطراف املتنازعة
 مـن أجـل التعـاون مـع األطـراف املعنيـة، فإنـه               أما بالنسبة لالعتبارات الواجب توافرها      

  .بد من التزام الوسيط بالشفافية يف عمله، وأن يكون دائم االتصال باألطراف املتنازعة ال
أما بالنـسبة للعناصـر األساسـية لنجـاح اتفـاق الـسالم، فـال بـد مـن وضـوح نـصوصها                         

  . لتنفيذها وتفسريهاوحتديدها مبا يساعد على احترامها إىل جانب أن تشتمل على آليات
فيما يتعلق باستمرارية الوساطة من أجل املسامهة يف إجناز تنفيذ فعال التفـاق الـسالم،          

  .فإن هذا األمر يتحقق من خالل اعتماد أنظمة للتقارير الدورية واملتابعة والتقييم
    

  قريغيزستان    
  ]بالروسية: األصل[

، ٢٠١٠غيزســتان يف عــام ريب قيونيــه الــيت وقعــت يف جنــو/يف خــضم مأســاة حزيــران  
  .تشكيل شبكة نسائية لصنع السالم بدأ
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ومن العوامل اهلامة يف إرساء السالم والوئام يف البلد ما تقوم به النـساء مـن أنـشطة يف           
مناطق النــزاعات لـدى إجـراء احلـوار مـع الفـصائل املتحاربـة عـن ضـرورة التحـول إىل العـيش                        

ــسالم ــسهم    . بـ ــرأة أن تـ ــك للمـ ــاح ذلـ ــشردين،     وأتـ ــئني واملـ ــودة الالجـ ــبريا يف عـ ــهاما كـ إسـ
  .إعادة إدماجهم يف اجملتمع مث ومن

 ١ ٥٠٠ امرأة صانعة للـسالم خـالل النــزاع،          ١٠٠وحاليا تضم الشبكة، اليت أنشأهتا        
ويف . “غيزسـتان الـصانعات للـسالم     رينساء ق ”من صانعات السالم يف صفوفها وتسمى شبكة        

ــشبكة الــ ٢٠١١مــارس /آذار ــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني     تلقــت ال دعم مــن هيئ
وأتـاح هـذا الـدعم للـشبكة اكتـساب الـصبغة           ). “هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       ”(ومتكني املـرأة    

  .املؤسسية وحتديد اجتاهاهتا بوضوح والتأثري الفعال يف التغريات السلمية يف املنطقة ويف البلد
 نــشوب النـــزاعات يف مراحلــها املبكــرة وهتــدف الــشبكة عــن طريــق أنــشطتها إىل منــع  

وهتــدف . النـــزاعاتنــشوب مبــشاركة املــرأة لتقيــيم احلالــة والعوامــل الــيت ميكــن أن تتــسبب يف  
كـذلك إىل إشـراك عـدد أكــرب مـن النـساء يف بعثـات حفــظ الـسالم واملفاوضـات واملــشاورات         

  .ة والعاملية واإلقليميةوطنيبشأن إدارة املوارد الطبيعية العابرة للحدود على خمتلف الُصُعد ال
ــّتى، كاملــــسريات واحلفــــالت املوســــيقية واحملاضــــرات      وتــــنظم الــــشبكة أنــــشطة شــ

  . الصداقة، من أجل استعادة الثقة بني الطائفتنيبرامجواملهرجانات و
    

  ليتوانيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 الوسـاطة يف     املتعلـق بتعزيـز دور     ٦٥/٢٨٣ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ١٧وفقا للفقـرة      
تــسوية املنازعــات بالوســائل الــسلمية ومنــع نــشوب النـــزاعات وحلــها، الــذي تطلــب فيــه إىل    
األمني العام أن يقدم تقريرا عـن تنفيـذ القـرار، وأن يـدرج فيـه، يف مجلـة أمـور، وجهـات نظـر                         

  .الدول األعضاء، تود مجهورية ليتوانيا إبراز املسائل التالية
  

   بفعالية الوساطة التوجيهات املتعلقة  -  ١  
تعرب ليتوانيا عن ترحيبها باجلهود اليت يبذهلا األمني العـام يف وضـع توجيهـات لزيـادة          

فعاليــة الوســاطة وتؤيــد كــل التأييــد املــسامهات الــيت قدمتــها جمموعــة أصــدقاء الوســاطة، الــيت     
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣١انضمت ليتوانيا إليها يف 
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  املرأة يف الوساطة  -  ٢  
تؤكد ليتوانيا على أمهية املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة على مجيع مـستويات تـسوية            

ــها        ــع مراحل ــها ويف مجي ـــزاعات وحل ــشوب الن ــع ن ــساعي من ــسلمية وم املنازعــات بالوســائل ال
وجبميــــع جوانبـــــها، فـــــضال عـــــن تـــــوفري اخلــــربة الكافيـــــة يف املـــــسائل اجلنـــــسانية جلميـــــع   

  .وأفرقتهم الوسطاء
 مـــن ٩  و٤ورة االســتمرار يف تعزيــز إحـــراز التقــدم يف تنفيــذ الفقــرتني      ونــرى ضــر    
، اللتني تشجعان الدول األعضاء على تعزيز مشاركة املرأة على قدم املـساواة             ٦٥/٢٨٣ القرار

مع الرجل وعلى حنو كامل وفعال يف مجيع حمافل تسوية املنازعـات بالوسـائل الـسلمية، وعلـى                  
مــني العــام علــى تعــيني نــساء ليتــولّني رئاســة أو قيــادة جهــود   مجيــع املــستويات، وتــشجعان األ

الوساطة يف عمليات السالم اليت ترعاها األمم املتحدة، وعلى ضمان توفري اخلربات الكافيـة يف               
  . املسائل اجلنسانية جلميع عمليات األمم املتحدة

ذ قـرار جملـس   وجتدر اإلشارة، يف هذا السياق، إىل أن خطة عمل ليتوانيا الوطنيـة لتنفيـ         
 حتـدد زيـادة تـأثري مـسامهة املـرأة يف            )٤(، املتعلق باملرأة والسالم واألمن    )٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  

 ١٣٢٥عمليات السالم واألمن والدميقراطية على الصعيد الدويل كأحـد أهـداف تنفيـذ القـرار      
: دفوفيمـا يلـي اإلجـراءات الالزمـة املتوخـاة لتنفيـذ هـذا اهلـ               . على الـصعيد الـوطين    ) ٢٠٠٠(

إعــداد قائمــة بأمســاء النــساء اللــوايت حيتمــل أن يرشــحن أنفــسهن لتــويل مناصــب يف املنظمــات    
الدوليـة وتــدريب تلــك املرشــحات؛ وزيــادة عـدد النــساء للعمــل يف وظــائف خــبريات البعثــات   
املدرجات ضمن احتياطي اإلعـارة وحتـسني مـؤهالهتن؛ ومتويـل مـشاريع التعـاون اإلمنـائي الـيت                   

  .يب النساء كمشاركات يف عملية حتقيق السالم والدميقراطيةهتدف إىل تدر
  

  أمهية التعاون على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  -  ٣  
ــة ودون          ــة واإلقليمي ــني املنظمــات الدولي ــاون ب ــشراكات والتع ــة ال ــا أمهي تؤكــد ليتواني

لــها علــى اإلقليميــة وبــني األمــم املتحــدة، فــضال عــن ضــرورة تطــوير قــدرات الوســاطة وهياك   
  .الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

ســـيما منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف   ويف أوروبـــا، اكتـــسبت املنظمـــات اإلقليميـــة وال   
ــاطق        ــا خــربة قيمــة يف جمــال جهــود الوســاطة ينبغــي تبادهلــا مــع األمــم املتحــدة ومــع املن أوروب

التعــاون يف جهــود أوائــل تــسعينيات القــرن العــشرين، تــشارك منظمــة األمــن و ومنــذ. األخــرى
__________ 

وميكن االطالع على النص الكامل على املوقع الـشبكي للبعثـة     . ٢٠١١يسمرب  د/ كانون األول  ٢٨اعُتمد يف     )٤(  
 .)http://un.mfa.lt(الدائمة لليتوانيا لدى األمم املتحدة 
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تيسري الوساطة واحلوار احمللية يف املستويات العليا واملستويات احملليـة يف جنـوب شـرق أوروبـا،            
وتشارك املنظمة يف اجلهود الرامية إىل منـع        . وأوروبا الشرقية، وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى     

مــن العمليــات ، وشــارك، أو ال يــزال يــشارك، العديــد  منطقتــهانــشوب النـــزاعات وحلــها يف  
امليدانية اليت تقوم هبا املنظمة يف تشجيع احلوار بني اجملتمعات احمللية والسلطات يف إطار سـعيها                

  .إىل تعزيز األمن الشامل
ووضــعت الرئاســة الليتوانيــة ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا مــسألة منــع نــشوب           

، قامـت الرئاسـة الليتوانيـة       ٢٠١١ يوليـه / متـوز  ١٢ويف  . أولوياهتـا صـدارة   النـزاعات وحلها علـى     
للمنظمــة، بــدعم مــن سويــسرا ومركــز منــع نــشوب النـــزاعات التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون،     
باستضافة اجتماع للخرباء يف فيينا كان موضوعه تعزيز قدرات املنظمة يف جمـال دعـم الوسـاطة،                 

ن أجل متكني املنظمـة مـن       دعم الوساطة م  لوكان اهلدف منه تقدمي مقترحات حمددة لتنمية قدرة         
تــوفري الــدعم بــصورة منتظمــة ومهنيــة ملــساعدة رئاســات املنظمــة، وممثليهــا اخلاصــني، ورؤســاء    

  . على تيسري احلوار والوساطة،العمليات امليدانية، واجلهات الفاعلة األخرى
، اعتمــد اجمللــس الــوزاري للمنظمــة يف فيلنيــوس ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٧ويف   

، متهيدا الختاذ مزيـد مـن اخلطـوات يف معاجلـة دورة النــزاع مـن أجـل تعزيـز                     ٣/١١م  رقاملقرر  
ــسرعة       ـــزاعات والتحــرك ب ــذار املبكــر بالن قــدرات املنظمــة علــى الــصعيد العملــي يف جمــال اإلن

  .وتيسري احلوار ودعم الوساطة وإعادة التأهيل بعد انتهاء النـزاع
يــة يف هــذا الــصدد، ونعتقــد أنــه ينبغــي  ونعــرب عــن ترحيبنــا بــاجلهود واألنــشطة اجلار   

  .تشجيع التعاون القائم مع اجلهات الفاعلة اإلقليمية ودون اإلقليمية، ومواصلة توسع نطاقه
    

  اجلبل األسود     
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
الوســيط شــخص ثالــث حمايــد يــساعد األطــراف علــى التواصــل والبحــث عــن حلــول     

وميكن أن يكون الوسطاء قضاة أو حمامني أو متخصـصني          . لة مشتركة للنـزاع القائم بينها    مقبو
ــادين         ــف املي ــن خمتل ــارزين م ــصاديني أو مهندســني أو خــرباء ب ــاء أو اقت ــنفس أو أطب ــم ال يف عل

ويتحلـى الوسـيط باالسـتقاللية لـدى        . األخرى وفقا لنوع النـزاع الذي يقومـون بالوسـاطة فيـه          
. ت الوساطة، وهو ال يتحمل املسؤولية أمام أي شخص يف حال مل تـتم التـسوية               القيام بإجراءا 

فـال يوجـد    . غري أنه يتعّين على الوسيط االلتزام بقواعد السلوك املهين ومبدونٍة لقواعد الـسلوك            
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ــة         ــاء عملي ــة أضــرار أثن ــه أي ــه جرميــة، أو إحداث ــنح الوســيط حــصانة، يف حــال ارتكاب أســاس مل
  . الوساطة
  : سمات والصفات البارزة اليت جيب توافرها لدى مجيع الوسطاء يف ما يليوتتمثل ال  

  
  السرية    

تعين السرية أن ما ُيقال أو مـا ُيكتـب أثنـاء إجـراءات الوسـاطة ال ميكـن اسـتخدامه يف             
فإذا كان كل طرف يثق باألطراف األخـرى، فـسيمكنهم حـل            . إجراءات حمكمة ممكنة الحقة   

  .لن يكون للنـزاع وجودالنـزاع بأنفسهم، وعندها 
  

  احلياد وعدم االحنياز    
فـال ينبغـي لـه أن يـصدر تعليقـات      .  وعـدم احنيـاز  على الوسيط أن يتصرف بكل حيـاد     

وعلــى الوســيط أن يــضع نــصب . أحكامــا قيميــة، وال أن يــسدي مــشورة أو يقتــرح حلــوال أو
إحـساسا بأنـه يتعـاطف     ميكـن أن تولـد       ،عينيه أن تصرفه وموقفه، وأحيانـا أسـاليبه يف الوسـاطة          

وليس مبقدور الوسيط أداء املهمة يف حال وجود مالبسات تـشري إىل            . مع طرف من األطراف   
  .شكوك إزاء جتّرده وموضوعيته

  
  النـزاهة واإلنصاف    

فليس مـن املقبـول    . ال بد من حتقّق النـزاهة واإلنصاف يف الوساطة، كمبدأ قانوين عام            
أضـرار  القيـة أو غـري شـريفة، ألن هـذه الطريقـة تنطـوي علـى                 أن ُيحل النــزاع بطريقـة غـري أخ        

  . ، وتثري نزاعا جديدا بني األطرافميكن إصالحها ال
  

  كفاءة الوسيط    
تشري توصيات جملس أوروبا، وقواعـد جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل،                    

 حيظوا باالحترام، وأن يكـون    وفقهاء القانون إىل أن الوسطاء ال بد من أن يتحلّوا باملهنية، وأن           
لــديهم الثقافــة الالزمــة ألداء املهمــة، وجيــب أن تتــوفر لــديهم القــدرة علــى احلــصول علــى           

  .املعلومات واآلراء املتعلقة بتقييم أدائهم لعملهم
  

  تقدمي املساعدة للعمالء غري املتخصصني    
ممارســة  يفيلتــزم الوســيط أثنــاء الوســاطة بإتاحــة الفرصــة لكــل طــرف مــن األطــراف      

وهلـذا الـسبب، فــإذا مل يـتمكن أي طـرف مــن ممارسـة حقوقـه بــسبب       . حقوقـه، وفقـا للقــانون  
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الطـرف بـشأن كيفيـة    لـذلك  تقدمي املـشورة  من وسيط  للنقص الوعي أو بسبب اجلهل، فال بد        
  .ممارسة ذلك احلق

  
  مراعاة اخلصوصية    

صوصية واحملافظـة علـى   يتعّين على مجيع من يشترك يف عملية الوساطة مراعاة مبدأ اخلـ    
  .سرية األمور اليت يطلعون عليها خالل إجراء الوساطة

  
عمليــة هتــا خــالل امسمــا هــي الــسمات الرئيــسية لعمليــة الوســاطة الفعالــة، مبــا يف ذلــك      -  ٢  

  التصميم والتنفيذ؟
عقد اجتماع متهيدي مشترك؛ وإجـراء      : تتألف عملية الوساطة من أربع مراحل، وهي        

وخـالل هـذه العمليـة، ال بـد مـن أن يتـوفر              . وض؛ واالتفاق أو توقف الوسـاطة     البحث؛ والتفا 
لدى الوسيط تفهم كامل لطبيعة النـزاع، مع القدرة على فهم شىت اخللفيـات الثقافيـة والعرقيـة               

ولكــي يتكلــل إجــراء الوســاطة . واالجتماعيــة لألطــراف، واجلوانــب األخــرى املتــصلة بالنـــزاع
  .ن كفالة هتيئة حوار بناء وأجواء سليمة للمفاوضات السلميةبالنجاح، ال بد للوسيط م

  
 ةالثالثـ من األطراف   فعال بني خمتلف اجلهات الفاعلة      التعاون  اهلامة لل ما هي االعتبارات      -  ٣  

  املشارِكة يف عملية الوساطة؟
خالفا ملا حيدث يف إجراءات احملكمـة، يراعـي الوسـيط جوانـب خمتلفـة مـن أجـل حـل                    
: سب طبيعــة النـــزاع، ينبغــي أن يكــون مبقــدور الوســيط فهــم خلفيــات األطــرافوحــ. النـــزاع

ومـن  . االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية، واجلوانب األخـرى ذات الـصلة بالنــزاع ذاتـه             
هنــا، فمــن املهــم معرفــة املزيــد عــن تلــك اجلوانــب لــدى الــشروع يف العمليــة، حبيــث يــتمكن     

  .حتفيز األطراف على التوصل إىل اتفاقالوسيط من وضع خطة لكيفية 
  

  ؟ الناجحتفاق السالمالما هي العناصر احليوية   -  ٤  
من أجل التوصل إىل اتفـاق سـالم نـاجح، ال بـد للوسـيط مـن االطّـالع الكامـل علـى                         

طبيعة النـزاع، ودراسة خمتلف اجلوانـب املتعلقـة بالنــزاع، وتعزيـز املـساواة بـني األطـراف، ويف             
حتفيز األطراف على التوصل إىل اتفاق مقبـول هلـا مجيعـا، وهتيئـة األجـواء إلجـراء              نفس الوقت   

  . ، واحملافظة على احلياد واملوضوعية طوال العمليةصحيحوار 
ومــىت مت التوصـــل إىل اتفـــاق ســـالم نـــاجح، ينبغـــي أن ختـــدم عناصـــره مـــصاحل مجيـــع    

وميثـل توقيـع    ). امـل بنفـسها   يتسىن أحيانا لألطـراف وضـع االتفـاق بـشكل ك          (األطراف املعنية   
  . االتفاق قوة احلكم القضائيلذلك االتفاق وتوثيقه أمرين إلزاميني، نظرا إىل أن 
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  التفاق السالم؟الفعال كيف ميكن جلهود الوساطة املستمرة أن تسهم يف التنفيذ   -  ٥  
ن لدى توقيع االتفاق، على النحو الوارد أعاله، فإن كفالـة تنفيـذه بـصورة فعليـة تكـو           

. مــن خــالل توقيــع مجيــع األطــراف املعنيــة عليــه وتوثيقــه، هــو مــا جيعــل االتفــاق ملزمــا قانونــا  
ولــذلك، . فــإن النـــزاع ميكــن أن ينــشب مــن جديــد، وتتكــرر العمليــة بطريقــة أو بــأخرى  وإال
اجلهود اليت ينبغي بذهلا تنطوي على إجراءات سـابقة لبـدء العمليـة ينبغـي فيهـا لألطـراف،                    فإن

مهور، االطالع التام على فوائد اتفاقـات الـسالم الـيت يـتم التوصـل إليهـا عـن طريـق         ولعامة اجل 
وكفالــة نــشر معلومــات عــن التــسوية الــسلمية للنـــزاعات   توعيــة اجلمهــور وتــسهم . الوســاطة

  .لسالم والتنفيذ النهائي لهاوفوائدها إسهاما كبريا يف حتقيق نتائج اتفاق 
    

  املغرب    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
وال بـد مـن تـوافر صـفات إنـسانية معينـة ملواجهـة               . إن اختيار الوسيط أمر بالغ األمهية       

التحديات اليت يطرحها النـزاع أو اخلالف وهتيئة جو من الثقة مـن أجـل توجيـه األطـراف حنـو               
  .التوصل إىل حل مقبول هلا مجيعا من خالل املفاوضات

: ات األساسـية الواجـب توافرهـا يف الوسـيط علـى النحـو التـايل               وميكن تلخـيص الـصف      
ـــزاهة،الثقــة ــة، واملــصداقية، والن ــة لألمــم املتحــدة  ، والواقعي ــة املخول ــد بالوالي ــصرب، والتقي  ، وال

  .واحلذر
وتتــصل الــصفات األخــرى بــسياق النـــزاع والــدعوة إىل فهــم شــامل ألســباب خــالف   

  .يزهنزاع بعينه والفروق الدقيقة اليت مت أو
وكذلك فاخلربة اليت اكتسبها الوسيط يف الـسابق وكفاءتـه املهنيـة ومركـزه هـي أمـور                    

  .مهمة أيضا، ألهنا متثل أصوال مفيدة يف عملية الوساطة
  

مساهتــا خــالل مــرحليت مــا هــي الــسمات الرئيــسية لعمليــة الوســاطة الفعالــة، مبــا يف ذلــك   -  ٢  
  التصميم والتنفيذ؟

عـدم وجـود أسـلوب وسـاطة واحـد نـاجع يف مجيـع النــزاعات                 من املهم التأكيد علـى        
وتقتــضي الوســاطة مــشاركةً مــستمرة  . نظــرا لتنوعهــا وخــصوصيات كــل حالــة مــن احلــاالت  

  .وتنسيقا جيدا وإجراء تقييم دقيق للسياق
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  :وتتوقف فعالية عملية الوساطة على املعايري التالية  
 وخلفيته عامال مـن عوامـل       هخصيتاالختيار املدروس للوسيط حيث ميكن أن تكون ش         •  

  جناح عملية التفاوض، كما ميكن أن تكون عامال من عوامل إخفاقها؛
  اخلطوط احلمراء يف مواقف األطراف؛الوعي باإلعداد الكايف، و  •  
  توفر إرادة سياسية صادقة وواضحة من جانب األطراف لتسوية اخلالف أو النـزاع؛  •  
  املستويات؛املشاركة السياسية على أعلى   •  
حتديد مواقف الدول اجملاورة، وتـأمني مـشاركتها الفعالـة يف عمليـة التفـاوض لتـسهيل                   •  

  التوصل إىل تسوية؛
ــسالمة          •   ــرام ال ــك احت ــا يف ذل ــه، مب ــم املتحــدة وأحكام ــاق األم ــادئ ميث ــام مبب ــد الت التقي

  ؛عدم احنيازهااألمم املتحدة وحياد اإلقليمية والسيادة الوطنية، و
راف على خمتلـف مراحـل عمليـة التفـاوض مبـا يعكـس التـزام اجملتمـع الـدويل حبـل                اإلش  •  

اخلالف أو النـزاع يف احلاالت اليت ُيبقـي جملـس األمـن فيهـا الوضـع يف منطقـة مـا قيـد                   
  نظره الفعلي؛ 

فأمــاكن . تــوفري اخلــدمات اللوجــستية الفعالــة، وهــي شــرط هــام لنجــاح الوســاطة          •  
غــرف االجتماعــات، وإطــار احملادثــات، والعالقــات  اجتماعــات األطــراف، وتــصميم 

  . احلسنة مع وسائط اإلعالم كلها عوامل هامة جتب مراعاهتا
  

 ةالثالثـ من األطراف   فعال بني خمتلف اجلهات الفاعلة      التعاون  اهلامة لل ما هي االعتبارات      -  ٣  
  املشارِكة يف عملية الوساطة؟

ات خمتلفــة بــني املــصاحل الــسياسية  تنطــوي مجيــع عمليــات الــسالم علــى إجــراء مواءمــ    
ــدول        ــة والـ ــات اإلقليميـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــن املنظمـ ــة مـ ــراف ثالثـ ــراك أطـ وإشـ

ولذلك فمن الـضروري أن تقـوم الوسـاطة دائمـا     . غري احلكومية، بدرجات متفاوتة  واملنظمات
  .التعاون على

ــة الوســاطة علــى ســياق اخلــال       ــة يف عملي ـــزاع، ويتوقــف إشــراك أطــراف ثالث ف أو الن
وقـــد يـــشمل الـــدول اجملـــاورة واملنظمـــات الدوليـــة ). اإلقليمـــي أو الـــدويل(وطبيعتـــه، وُبعـــده 

  .اإلقليمية، وجمموعة أصدقاء أو منظمات غري حكومية أو
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ويف حالة النـزاعات اإلقليمية أو الدولية، جيب على الدول اجملاورة املـشاركة والتعـاون            
  .هيل البحث عن حل تفاوضي ومقبول لألطرافمع الوسيط واألطراف من أجل تس

أوال، معرفــة القــضايا : وميكــن إجيــاز املعــايري البــارزة هلــذه املــشاركة علــى النحــو التــايل  
املطروحة يف اخلالف أو النـزاع؛ ثانيـا، حـسن النوايـا؛ ثالثـا، الرغبـة يف دعـم جهـود الوسـاطة؛                      

  .رابعا، املشاركة الفعلية يف عملية التفاوض
األمم املتحـدة جهـة فاعلـة أساسـية يف عمليـة الوسـاطة ألهنـا منظمـة عامليـة غنيـة                      ومتثل    

ــة، وصــون الــسالم       ــسلمية للمنازعــات، والدبلوماســية الوقائي ــسوية ال ــاخلربات يف جمــاالت الت ب
  .وهذه الصفات جتعلها بال منازع يف طليعة اجلهات الفاعلة األخرى يف هذا اجملال. وتوطيده

  
  ؟ الناجحتفاق السالمال احليوية ما هي العناصر  -  ٤  

ويتوقف النجاح يف هـذا الـصدد علـى الـدعم     . يكمن جناح اتفاقات السالم يف تنفيذها   
فاالتفـاق  . الفعال من جانب أطـراف اخلـالف أو النــزاع، فـضال عـن مـشاركة اجملتمـع الـدويل                   

حه توفر رؤية واضـحة     ويتطلب جنا . إذ يأيت تنفيذه نتيجة جلهود مجاعية     . ينفَّذ من تلقاء ذاته    ال
ويتمثل املقياس النـهائي لنجـاح عمليـة الـسالم          . وقدر كبري من الطاقة والتحمل لدى األطراف      

  .يف تقييم لتنفيذها
وملــا كانــت املهمــة الرئيـــسية يف مرحلــة مــا بعــد النــــزاع تتمثــل يف ضــمان الـــسالم           

م ميكـن أن يكـون هلـا        واالستقرار، فإن بعض العوامل ذات الصلة بـصياغة وتنفيـذ اتفـاق الـسال             
أمهية حامسـة يف الوفـاء مبتطلبـات األمـن اجلمـاعي والفـردي وكـذلك التـداعيات الواسـعة لبنـاء                      

ــات      . الــسالم ــشاء آلي ــز ســيادة القــانون، وإن وميكــن أن تــشمل هــذه العوامــل املــصاحلة، وتعزي
سـياق هويـة   للحكم الرشيد، وإدارة التراث الثقايف، وتوزيـع الثـروة، واالعتـراف باألقليـات يف          

  .وطنية تتسم بالتنوع
  :وعليه، فإن املعايري التالية حتدد إىل درجة كبرية جناح اتفاق السالم  

  جيب أن يكون اتفاق السالم واقعيا وممكن التطبيق؛: قابلية التطبيق  •  
جيـب إشـراك األطـراف وجيـب أن تـشعر تلـك األطـراف بـأن االتفـاق                 : ملكية االتفاق   •  

  نابع من إرادهتا؛
، وأن حيظــى بــدعم اجملتمــع مفيــداً للكــلجيــب أن يعكــس االتفــاق وضــعا : االســتدامة  •  

  الدويل وبلدان املنطقة كجهات ضامنة لتنفيذه؛
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ال بد التفاق السالم الـذي يـتم التوصـل إليـه عـن طريـق التفـاوض أن يتـيح                    : الشمولية  •  
 حامسـة، ألنـه   وميثـل التنفيـذ مرحلـة    . التفاصـيل لألطراف تطبيقه، مـن دون اإلفـراط يف         

ــسوية اخلــالف       ــدى األطــراف يف ت ــدة ل ــة األكي ــا لــصدق الرغب ــارا حقيقي يــشكّل اختب
  .هنائية النـزاع بصورة أو

  .تشكّل ضمانات تنفيذ اتفاق السالم عنصرا حامسا يف استمراريته: الضمانات  •  
  

  ؟ل التفاق السالماكيف ميكن جلهود الوساطة املستمرة أن تسهم يف التنفيذ الفع  -  ٥  
جيـــب أن تـــستند مجيـــع الوســـاطات علـــى اعتقـــاد راســـخ بعـــدم اســـتدامة أي تـــسوية   

ــوار         ــة للحـ ــون نتيجـ ــب أن تكـ ــسويات جيـ ــع التـ ــأن مجيـ ــالق، وبـ ــى اإلطـ ــة علـ ــسكرية حبتـ عـ
  .واملفاوضات

ويفيد وجود الوساطة يف احلفاظ على اسـتمرار العمليـة التفاوضـية، هبـدف إجيـاد حـل                    
  .ى بدعم اجملتمع الدويلدائم مقبول من األطراف مجيعا وحيظ

  .وتتيح متابعة الوساطة لألطراف إجراء تقييمات مشتركة منتظمة  
ومتثل األمـم املتحـدة، حبكـم طابعهـا العـاملي والتزامهـا بالتـسوية الـسلمية للمنازعـات،                     

  .الدوليةللمنازعات والرتاعات إطارا مالئما لتعزيز الوساطة كنهج عملي والبحث عن حلول 
    

  انيوزيلند    
  ]اإلنكليزيةب: األصل[

  
  مقدمة    

 بشأن تعزيـز دور     ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٨ املؤرخ   ٦٥/٢٨٣عمال بقرار اجلمعية العامة       
الوســاطة يف تــسوية املنازعــات بالوســائل الــسلمية ومنــع نــشوب الرتاعــات وحلــها، تــشدد          

قــا للقواعــد  للتفــاوض والتــسوية الــسلميني للمــصاحل املتنافــسة وف األعــمنيوزيلنــدا علــى األمهيــة
والعمليات املتفق عليها، سواء على الصعيدين احمللي والدويل، حيث متثل الوساطة أحـد أجـزاء               

  . القواعد والعملياتتلك
ــذا ويركــز    ــة        ه ــذكرهتا املؤرخ ــة يف م ــة العام ــها األمان ــيت طرحت ــئلة ال ــى األس ــرد عل ال

 مــن جانــب  املتعلقــة مبختلــف أبعــاد تــدخالت الوســاطة    و ٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول ٥
لتوجيهــات أطــراف ثالثــة، باعتبــاره ضــمن اإلســهامات املقدمــة مــن أجــل إعــداد األمــني العــام ل
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وباإلضـافة إىل ذلـك، أوردت بعـض التعليقـات العامـة بـشأن النـهج                .  الوساطة الفعالة  أجل من
  .الذي تتبعه نيوزيلندا حمليا ودوليا وخربهتا يف جمال الوساطة، وذلك يف ملحق هذا الرد

  
  لردودا    

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
يف مجيع احلاالت، حىت اليت تتوىل فيهـا الـدول أو املنظمـات الدوليـة أو املنظمـات غـري             

احلكومية القيام بالوساطة، فإن من يضطلعون هبذا العمل يف هناية األمر هم أفراد جيلسون علـى                
 أن األفـراد، واملنظمـات الـيت ميثلوهنـا،          وتشري جتربة نيوزيلندا إىل   . طاولة املفاوضات ويف امليدان   

  :ينبغي أن يتصفوا بالصفات التالية
  :من حيث السمات والصفات الشخصية، ينبغي للوسيط الفعال  

أن يكون قادرا على بث االحترام والثقة واحملافظـة عليهمـا فيمـا بـني مجيـع األطـراف،                     •  
   بأنه موضوعي وحمايدوعلى أن تكون نظرة مجيع اجلهات املعنية الرئيسية إليه

 بالــسعي يف العمليــات الــسلمية لتــسوية املنازعــات والتمــسك بــالقيم ملتزمــاأن يكــون   •  
  األساسية اليت تعكس الكرامة اإلنسانية

أن يكون لديه القدرة علـى التواصـل بوضـوح واالسـتماع اجليـد، مـع التقـدير الـسليم                      •  
  دلوهفيما يتعلق مبىت يلتزم الصمت ومىت يتدخل ويديل ب

أن يكون لديه القـدرة علـى اإلحـساس بـاآلخرين، مـع االحتفـاظ باحليـاد واالسـتقالل                  •  
  املهنيني عن أفراد معينني ومواقف معينة

أن يتــسم باملرونــة واالبتكــار يف النــهج الــذي يتبعــه عنــدما يقتــضي األمــر ذلــك، وأن      •  
ابة ملـا يـستجد   يكون قادرا على تعديل األساليب يف الوقت املناسب من أجـل االسـتج            

  من ظروف وحتديات وفرص
أن يتــسم بالتــصميم واإلصــرار، مبــا يف ذلــك أن يكــون علــى اســتعداد لــدفع األطــراف   •  

  قدما يف الوقت السليم، وأن يكون قادرا على احلكم بشأن أي األوقات أفضل لذلك
حــدود مــا ميكــن حتقيقــه مــن خــالل   أن يفهــم حتــديات العمــل يف ظــل عــدم الــيقني و    •  

  الوسيط دور
  . وكذلك القدرة على التحمل ذهنيا وبدنيا،أن يتسم بالصرب  •  
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  :من حيث اخلربات واملعارف احملددة، ينبغي أن يتوفر للوسيط الفعال ما يلي  
القدرة على إبقاء التركيـز الرئيـسي علـى األطـراف وقـضاياها، وعلـى كفالـة أن تظـل                      •  

  ه بنجاح على عاتق هذه األطرافاملسؤولية النهائية عن إبرام أي اتفاق وتنفيذ
ــة باملــصاحل         •   ــا يف ذلــك املعرف ــات القــضايا، مب ــصلة ودينامي ــاريخ ذي ال ــد للت الفهــم اجلي

   الرئيسية الفاعلةالرئيسية واجلهات
الفهم العميق لألسباب، مبـا يف ذلـك تلـك الـيت دفعـت األطـراف للـدخول يف الـرتاع،                       •  

  واألسباب اليت ال تزال تدفعها لذلك
 للمخــاطر الــيت ينطــوي عليهــا األمــر، مبــا يف ذلــك أن تكــون املــشاركة   يــدلتقــدير اجلا  •  

  بعض احلاالت وسيلة يستغلها طرف أو أكثر يف إعالء مصاحله يف إطار الرتاع يف
القدرة على استكشاف سبل دعـوة األطـراف والتفـاوض بـشأهنا وتوحيـدها للوصـول                  •  

للمشاركة يف العمليات الـسلمية لتـسوية       إىل اجلهات والعمليات الرئيسية، وإحضارها      
   العملياتتلكالرتاعات واستبقائها يف إطار 

االتصاالت والعالقات اجليدة مـع اجلهـات الفاعلـة ذات الـصلة علـى الـصعيدين احمللـي            •  
ن والدويل، مبا يضفي على جهود الوساطة شرعية ومصداقية واسعة النطـاق، ومبـا ميكّـ              

  ة مع اجلهات الفاعلة الداعمة حسب االقتضاءمن ترابط العمليات املتوازي
ــصلة          •   ــاليب ذات ال ــك األس ــا يف ذل ــاوض، مب ــات التف ــارات وعملي ــزة مبه ــة املتمي املعرف

  لإلدارة خالل خمتلف مراحل املفاوضات
اإلملام مبختلف القـيم واملنظـورات الثقافيـة والدينيـة ومراعـاة احلـساسيات املتـصلة هبـا،                    •  

  باجلهات والقضايا املعنيةسيما تلك املتعلقة  ال
ــى         •   ــاء احلــوار مركــزا عل ــك أســاليب إبق ــا يف ذل ــشة، مب ــسري املناق االت اجملــمهــارات تي

رئيــسية، وأســاليب تعليــق بعــض القــضايا الــصعبة مؤقتــا، واملــساعدة يف إبقــاء مجيــع     ال
   يف املفاوضاتةركااألطراف مش

ذلك االتفاق على وقف إطالق النـار       املعرفة اجليدة باجملاالت الفنية ذات الصلة، مبا يف           •  
علـى سـبيل املثـال نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة              (وتنفيذه والعمليات املتعلقة بذلك     

؛ وإدارة الترتيبــات االنتقاليــة؛ والعمليــات الدســتورية والقانونيــة يف القــانون   )اإلدمــاج
ــات؛ وا      ــراء االنتخاب ــوارئ؛ وإج ــدويل؛ وإدارة حــاالت الط ــانون ال ــي والق لتنفيــذ احملل

  املرحلي للترتيبات مع مرور الوقت
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املعرفة املقارنة اجليدة بعمليات السالم، ال سيما األمـور الـيت جنحـت يف املاضـي والـيت                    •  
  مل تنجح، وأسباب النجاح أو الفشل

  اإلعـراب عـن    تكاليف وخماطر الرتاع وإخفاق عمليـات الـسالم، وكيفيـة         لالفهم اجليد     •  
  ىل احلد األدىن أو جتنبها أو حتملهاهذه املسائل أو تقليلها إ

  الفهم اجليد باملراحل اليت يرجح أن تظهر يف أي عملية سالم ويف القضايا املعنية  •  
ــة        •   ــة والوطني ــات اإلقليمي ــدويل، وكــذلك الترتيب ــانون ال ــادئ الق ــسليم ملب االســتيعاب ال

  .الصلة ذات
  

 مــرحليت  مساهتــا خــاللا يف ذلــكات الرئيــسية لعمليــة الوســاطة الفعالــة، مبــسممــا هــي الــ  -  ٢  
  التصميم والتنفيذ؟

يف مجيع حاالت الرتاع ال توجد حالتان متطابقتان، وجيب تصميم كل عملية وسـاطة                
إال أنـه   . حسب االحتياجات والظروف احمللية؛ حيث إنه ال يوجد مقاس واحد يناسب اجلميع           

ات الوسـاطة الفعالـة ووضـع      من واقع خربة نيوزيلنـدا، فثمـة عناصـر مـشتركة يف ختطـيط عمليـ               
  :استراتيجياهتا وتنفيذها، تشمل ما يلي

  الرسم األويل خلرائط القضايا والتأثريات واجلهات الرئيسية الضالعة يف الرتاع  •  
ــرتاع والقــضايا        •   ــاريخ ال وضــع اســتراتيجية الوســاطة اســتنادا إىل االســتيعاب القــوي لت

ملخـاطر علـى حنـو مالئـم وحتليـل خمتلـف        الرئيسية املعنية، وكـذلك االضـطالع بـإدارة ا        
  السيناريوهات اليت قد تنشأ

تيــار فريــق الوســاطة الــذي يكــون لديــه املعــارف واخلــربات املالئمــة، والــذي يتمتــع خا  •  
بقدر كاف من الشرعية واالحترام والتأثري فيما بني اجلهـات الرئيـسية؛ واحلفـاظ علـى         

   العمليةطوال) بأقصى قدر ممكن( الفريق  ذلكاستمرارية
إبقاء التركيز منصبا طوال الوقت على األهداف الرئيـسية وجتنـب التـشتت باألهـداف                 •  

  الثانوية أكثر مما يقتضيه األمر
إىل طاولـة   ) أو علـى األقـل أكثرهـا أمهيـة        (العمل على إحضار مجيـع اجلهـات الرئيـسية            •  

   اإلطارذلكاملفاوضات، وعلى استبقائها يف 
 احمللية املعنية بالسالم، مبا يف ذلك املوجودة ضـمن أطـراف الـرتاع             دعم ومتكني الدوائر    •  

  )على سبيل املثال الكنائس ومجاعات املرأة وما إىل ذلك(واجملتمع املدين 
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علـى حنـو   ) سواء املاليـة أو التقنيـة  (كفالة توفري املوارد الالزمة لتلبية احتياجات العملية     •  
  مستدام ويف الوقت املناسب

وافقــة ومــشاركة ودعــم مجيــع األطــراف الرئيــسية الــضالعة يف الــرتاع وغريهــا  تــأمني م  •  
  األطراف اليت لديها مصاحل قوية يف العملية من

ــادئ         •   ــيم واملب ــستندة إىل أســاس راســخ مــن الق ــات الوســاطة م ــة أن تكــون عملي كفال
  األساسية، مبا يف ذلك تلك الواردة يف ميثاق األمم املتحدة

مليــة علــى حنــو يعــزز مــن تــويل األطــراف زمــام األمــور واملــسؤولية  تــصميم وتنفيــذ الع  •  
  النجاح أو الفشل، وعلى حنو يكفل أن تظل األطراف يف الصدارة طوال الوقت عن

التزام الصرب واملثابرة واملنظور الطويل األجل، مبـا يف ذلـك القـدرة علـى حتمـل املخـاطرة                  •  
ات الوســـاطة الناجحـــة وتـــأيت معظـــم عمليـــ. وحـــدوث انتكاســـات مـــن وقـــت آلخـــر

أعقاب الكثري من احملاوالت الفاشلة، وقد تستغرق التسويات الـيت جتـرى مـن خـالل                 يف
  .الوساطة عقودا من أجل تنفيذها تنفيذا كامال وقد تشهد العديد من االنتكاسات

  
 األطراف الثالثـة    منالفاعلة   بني خمتلف اجلهات      الفعال ما هي االعتبارات اهلامة للتعاون      -  ٣  

  ركة يف عملية الوساطة؟ااملش
ــة إذا كانــت         ــة متعــددة إىل دعــم الوســاطة الفعال ــؤدي وجــود جهــات ثالث ميكــن أن ي

إال أن تــضارب النــهج والعمليــات املتوازيــة قــد يعمــل أيــضا علــى . جهودهــا متكاملــة ومنــسقة
ها بل إنه يف بعض احلاالت، قد تصبح العمليات اخلارجية نفـس          . تقويض فعالية جهود الوساطة   

لــذا فإنــه مــن املهــم أن يــسعى الوســطاء مــن األطــراف الثالثــة إىل التعــاون  . جــزءا مــن املــشكلة
أمــا إذا تعــذر ذلــك، فيجـب أن تتنــاول االســتراتيجيات والعمليــات هــذه املــسألة  . والعمـل معــا 

باعتبارها أولوية، كي تكفل على أقل تقدير أن تكون قرارات وعمليات الوسـاطة قائمـة علـى                 
وحسب ما متليه الظروف فهنـاك اعتبـارات ال حـصر هلـا لتحديـد         .ليت جرى حتديدها  املخاطر ا 

وتـشمل العناصـر املـشتركة    . أفضل كيفية للتعاون والتنـسيق بـني اجلهـات مـن األطـراف الثالثـة        
  :يلي ما

ــطاء        •   ــا بـــني خمتلـــف الوسـ ــرار فيمـ ــاذ القـ ــل واختـ ــة للتواصـ ــتراتيجيات فعالـ ــاء اسـ إرسـ
ن يعملــون يف إطــار احلالــة؛ وكــذلك حتديــد األدوار النــسبية األطــراف الثالثــة الــذي مــن

  ومسؤوليات القيادة بوضوح حيثما أمكن
العمــل معــا مــن أجــل بنــاء الثقــة بــني اجلهــات الرئيــسية، مبــا يف ذلــك االلتــزام باحلــل        •  

  السلمي للمشاكل وختفيف التوترات
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اق واخلـالف، وإرسـاء     العمل معا ومع األطراف الرئيسية من أجل حتديد جماالت االتف           •  
  عمليات للتعامل مع كل منها

حتديد مواطن الضعف والقوة واملخاطر الفعلية اليت يؤدي إليها وجود جهـات متعـددة           •  
  .يف عملية الوساطة والتصدي هلا بشكل مالئم

  
  تفاق السالم الناجح؟الية يوما هي العناصر احل  -  ٤  

 وكـذلك   ،ر العاملني يف هذه املسألة     إىل حد بعيد على منظو     “النجاح”يعتمد تعريف     
إال أنه مثة مقاييس شىت معمول هبا ميكـن         . على املعايري وسبل املقارنة واألطر الزمنية املستخدمة      

اســتخدامها، مــن قبيــل الوفيــات واإلصــابات، وإجــراء االنتخابــات، وإرســاء ســيادة القــانون،    
مـن قبيـل    (اول األسباب األساسـية     وحتقيق النمو االقتصادي، وكذلك العوامل األخرى اليت تتن       

تسوية املظامل املوجودة منـذ زمـن طويـل وتقليـل البطالـة بـني الـشباب، وقـضايا اإلدارة الفعالـة                      
  ).لألراضي واملوارد، واحلد من االجتار غري املشروع باألسلحة

ومــن واقــع جتربــة نيوزيلنــدا، أثبتــت العناصــر التاليــة أهنــا عناصــر هامــة مــن أجــل جنــاح   
  :ات السالماتفاق
االلتــزام الراســخ مــن جانــب القيــادة الــسياسية واجملتمــع املــدين علــى نطــاق أوســع             •  

  بالعمليات السياسية السلمية املتواصلة من أجل تسوية املنازعات
تقليــل قــدرة األطــراف املتنازعــة علــى اللجــوء للعنــف ســعيا لتحقيــق أهــداف سياســية     •  

  ) القدرةتلكلى أو القضاء ع(أهداف متعلقة باملوارد  أو
استمرار االهتمام وااللتزام على األجل الطويل بتوفري املوارد ووجود اإلرادة الـسياسية              •  

  .لدى اجلهات احمللية والشركاء اخلارجيني
  

  كيف ميكن جلهود الوساطة املستمرة أن تسهم يف التنفيذ الفعال التفاق السالم؟  -  ٥  
ذ بنجـاح، ونـادرا مـا يكـون التقـدم احملـرز             قد تستغرق اتفاقات السالم عقودا كي تنفـ         
ه أن وقوع نزاع يف اآلونة األخرية يف إحدى الدول اليت متـر مبرحلـة       من املسلّم ب   بل إن . مطردا

ومـن مث يتزايـد االعتـراف بأمهيـة         . إعادة البناء هو عامل تنبؤ قوي ينذر بتكرار حـدوث الـرتاع           
ــترا       ــن االش ــة م ــى درجــة مالئم ــاء عل ــسبل للبق ــسالم،    التوصــل ل ــاق ال ــذ اتف ــة تنفي ك يف مرحل

  .يتماشى مع مسؤوليات الدول يف حق تقرير املصري ومبدأ احترام السيادة الوطنية مبا
وتعتمد استدامة وجناح عملية الوساطة على القبول واالشـتراك املـستمرين مـن جانـب                 

ــشركاء اآلخــرين، مــن قبيــل احل     ــة، مبــا يف ذلــك احلكومــة املــضيفة وال كومــات األطــراف املعني
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واســتمرار القبــول هــو األمــر األصــعب  . اخلارجيــة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الــصلة 
احلصول عليـه يف الكـثري مـن األحيـان مـن أجـل الوسـاطة املـستمرة، إذ أنـه غالبـا مـا يكـون                      يف

التركيــز منــصبا علــى األجــل القــصري وتكــون الرغبــة يف وجــود اســتراتيجية واضــحة للخــروج، 
طار عمليـات الوسـاطة الـيت هبـا أطـراف ثالثـة، وذلـك نظـرا لعـدة عوامـل مـن بينـها                 وذلك يف إ  

إال أنـه ينبغـي رسـم حـد فاصـل بـني االحتياجـات األقـصر أجـال                   . التكلفة واملخاطرة الـسياسية   
، واالحتياجـات  )املرتفعـة التكلفـة   (لنشر القوات واجلهـات الـضامنة األخـرى لألمـن يف امليـدان              

نخفض التكلفـة للوسـاطة مـن أجـل التـسوية الـسلمية للقـضايا املـستمرة                 األطول أجال للدعم امل   
  .وإلعادة بناء العمليات احلكومية

 ليــشيت، مثــة اعتــراف علــى نطــاق واســع اآلن بــأن األمــم املتحــدة قــد     -ففــي تيمــور   
. ٢٠٠٢سحبت قـدرا كـبريا مـن الـدعم يف وقـت مبكـر للغايـة يف أعقـاب االسـتقالل يف عـام                  

ومـن واقـع    . ل هذا فيمـا يتعلـق مبنـاطق الرتاعـات األخـرى الـيت وقعـت مـؤخرا                 وميكن القول مبث  
جتربــة نيوزيلنــدا، ينبغــي أن يــستمر البحــث مــن أجــل التوصــل إىل قــدر أكــرب مــن التــوازن بــني  
استراتيجيات اخلروج والدعم املتواصل للتسوية السلمية للمنازعات والتنفيذ الفعال للتـسويات           

وأحد األمثلـة اجليـدة علـى ذلـك هـو بعثـة املـساعدة           .  طريق الوساطة  اليت يتم التوصل إليها عن    
  .اإلقليمية التابعة ملنتدى جزر احمليط اهلادئ يف جزر سليمان

  
  تعليقات ختامية    

لوساطة دائما أمهيتها يف املواقـف الـيت ختفـق فيهـا الـنظم القائمـة الختـاذ القـرار             لستظل    
ــة التحــديات اجل  ــار، مبــا يفــضي إىل أزمــات   وتــسوية الرتاعــات يف مواكب ــدة وتتعــرض لالهني دي

ــة  ــية أو أمنيـ ــات    . اقتـــصادية أو سياسـ ــأيت األزمـ ــد تـ ــشرين، قـ ــادي والعـ ــرن احلـ ــه يف القـ إال أنـ
 والكــوارث الطبيعيــة، وحتركــات ،والتحــديات مــن اجتاهــات خمتلفــة، مبــا يف ذلــك تغــري املنــاخ  

ــوارد،الـــسكان ــدرة املـ ــدا.  ونـ ــسبة لنيوزيلنـ ــذه ،وبالنـ ــة   فـــسيكون هلـ ــة خاصـ ــديات أمهيـ التحـ
منطقتها اإلقليميـة، وهـي منطقـة احملـيط اهلـادئ، إال أن كـل قـارة ستـشهد هـذه التحـديات                        يف

ومن مث ُيتوقع تزايد الطلب على وجود وسطاء وعمليات وساطة علـى درجـة عاليـة                . بطريقتها
  .من اجلودة قادرة على التصدي بفعالية لكل من التحديات املألوفة والناشئة



A/66/811  
 

12-34639 113 
 

  حقاملل
  النهج الذي تتبعه نيوزيلندا يف الوساطة وتسوية الرتاعات    

ــسوية الرتاعــات           ــدا يف الوســاطة وت ــه نيوزيلن ــذي تتبع ــهج ال ــة للن توجــد جــذور عميق
ــة       يف ــشطة صــوب جهــود الوســاطة والدبلوماســية الوقائي ــا، ويف مــسامهتها الن ــها وتارخيه ثقافت
  .منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وعلى الصعيد الدويل يف

 ١٨٤٠عت الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا احلديثة، وهي معاهدة وايتانغي، يف عام           وقد ُوقّ   
وتـشترط الوثيقـة مـن احلكومـة محايـة          . بني التاج الربيطاين ورؤساء قبائل شعب املاوري األصلي       

ومنـذ ذلـك احلـني، أتـاح تطبيـق هـذا الـشرط خـربة حمليـة                . سلطة ومكانة وحقوق قبائل املاوري    
  .صلة لدى نيوزيلندا يف البحث عن آليات عادلة وسلمية لتسوية املنازعاتمتوا

وقــد . وهــذا التــاريخ احمللــي هــو مــا تــستند إليــه الشخــصية الدوليــة لنيوزيلنــدا وقيمهــا    
اضطلعت نيوزيلندا باعتبارها أحد األعضاء املؤسسني لألمم املتحدة بدور قوي يف حتقيق مبـدأ              

اليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت يف مفاوضـات وضـع ميثـاق األمـم               حق تقرير املصري لقاطين األق    
املتحــدة ويف حتديــد احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق         

 باعتبارهـا دولـة عـضوا يف األمـم املتحـدة منـذ              ،وقـد دأبـت نيوزيلنـدا     . ١٩٤٨اإلنسان يف عام    
جــراءات الراميــة حلمايــة الكرامــة اإلنــسانية األساســية،  علــى دعــم اإل،١٩٤٥إنــشائها يف عــام 

  .يف ذلك يف سياق الرتاعات واألزمات السياسية مبا
ومن حيث اخلربة النشطة يف اآلونة األخرية، بذلت نيوزيلندا جهـودا حامسـة للوسـاطة                 

 مــن خــالل املــساعي احلميــدة فيمــا بــني أطــراف الــرتاع االنفــصايل يف بوغانفيــل يف بــابوا غينيــا 
اجلديدة، األمر الذي كان له بالغ األمهيـة يف مجـع األطـراف املتحاربـة علـى طاولـة املفاوضـات             

 لوقـف إطـالق     ، أدت اتفاقـات متتاليـة فيمـا بـني األطـراف           ،ويف هنايـة املطـاف    . ١٩٩٧يف عام   
 / آب ٣٠ إىل توقيـع اتفـاق بوغانفيـل للـسالم يف            ،النار والرصد الدويل واملفاوضات الدستورية    

واضـطلعت نيوزيلنـدا بعـدة أدوار هامـة يف هـذه العمليـة، مبـا يف ذلـك مجـع                     . ٢٠١٠أغسطس  
األطراف معا للتفاوض يف نيوزيلندا، والتوصل لترتيبات لوقف إطالق النـار، وتـويل قيـادة قـوة                
الرصــد األوليــة غــري املــسلحة، وهيكلــة الترتيبــات املبكــرة لألطــراف كــي تواصــل املناقــشات،    

وكـان أحـد النتـائج الرئيـسية للعمليـة إجـراء            . اإلقليمي مـن أجـل التنفيـذ      والسعي لتوفري الدعم    
وحلقتـها   (٢٠٠٥يونيـه   /انتخابات سلمية وتنفيذ ترتيبات احلكـم الـذايت لبوغانفيـل يف حزيـران            

  ).٢٠١٠يونيه /انتخابات للمتابعة وانتقال سلمي للسلطة يف حزيران
تراليا وغريهــا مــن الــدول األعــضاء وباإلضــافة إىل اإلســهامات الرائــدة الــيت قدمتــها أســ  

منتدى جزر احمليط اهلادئ، اضطلعت األمم املتحدة بدور هام يف املراحل األخرية من عمليـة                يف
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 عندما حتققت بعثة األمم املتحدة من امتثـال      ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٠السالم، ال سيما فيما بني عامي       
  .ية فيما بني األطرافالتزامات التخلص من األسلحة، وتولت رئاسة املناقشات السياس

نظر إىل عملية بوغانفيل للسالم حـىت اآلن علـى إهنـا ناجحـة يف جمملـها، فهـي                   وبينما يُ   
ومبوجــب شــروط االتفــاق، جيــب عقــد اســتفتاء علــى مــستقبل الوضــع   . ال تــزال غــري مكتملــة

؛ وحىت اآلن مل تنضم بعـد بعـض املنـاطق    ٢٠٢٠ و ٢٠١٥السياسي لبوغانفيل فيما بني عامي  
إال أنـه مـن جانـب األطـراف واملنطقـة اإلقليميـة، كـان هنـاك تقـدير واسـع                     .  عملية الـسالم   إىل

ــة،          ــاءة والفعالي ــة والكف ــسم بالثق ــيت تت ــسلمية ال ــوفري الوســاطة ال ــدا يف ت ــدور نيوزيلن النطــاق ل
. وصــف بأنــه أضــخم نــزاع نــشب يف منطقــة احملــيط اهلــادئ منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة     فيمــا
ــل ــد ب ــام    شــري إأُ وق ــل يف ع ــدا يف بوغانفي ــه نيوزيلن ــذي اعتمدت ــشعار ال  وهــو ،١٩٩٧ىل أن ال

  . صار منطا أساسيا يف الثقافة السياسية لبوغانفيل،)“السالم بالوسائل السلمية”(
النشاط الـدويل  وعلى حنو أكثر عموما، قدمت نيوزيلندا إسهامات إىل األمم املتحدة و        

 ةوقـد اضـطلعت بـدور رئيـسي يف تـأمني منطقـ            . اتفظ السالم يف الكـثري مـن منـاطق الرتاعـ          حل
 ليشيت بعد اندالع أعمـال العنـف الـيت أعقبـت االسـتطالع              -الرتاع الرئيسية يف جنوب تيمور      

  الدوليـة  قـوة ال أحـد املـسامهني الرئيـسيني يف         ٢٠٠٦، وكانت منـذ عـام       ١٩٩٩الشعيب يف عام    
ساعدة اإلقليميـة التابعـة ملنتـدى جـزر     وال تزال تضطلع بدور هام يف بعثة امل      . تحقيق االستقرار ل

ــدا وشــرطتها وأفرادهــا املــدنيون    . احملــيط اهلــادئ يف جــزر ســليمان  وقــد ســعت قــوات نيوزيلن
مجيــع منــاطق عملياهتــا إىل أن تكــون حمــل ثقــة وأن تراعــي احلــساسيات الثقافيــة وأن تتــسم    يف

غي يف نيوزيلنــدا جــزءا ويــشكل تــراث معاهــدة وايتــان . بالفعاليــة يف ممارســتها يف جمــال الــسالم 
واألغــاين الــيت متيــز ) التحــديات(رئيــسيا مــن هنجهــا علــى النحــو الــذي تبينــه احتفاليــات اهلاكــا 

. ومثة التزام باالضطالع بأعمـال الـسالم جيـدا        . األفراد العسكريني وأفراد الشرطة يف نيوزيلندا     
وحـدة دعـم الوسـاطة    وقد أسهمت نيوزيلندا أيضا يف الوساطة واألعمال اإلنسانية مـن خـالل             

  .التابعة لألمم املتحدة ويف املنظمات الدولية وغري احلكومية األخرى
  

 النرويج    
  الدروس املستفادة من جتارب النرويج-  الوساطة بوصفها أداة لصنع السالم    

تقــوم سياســة النــرويج يف جمــال الوســاطة علــى املفهــوم القائــل بأفــضلية اإلشــراك علــى    
 الـسياسية، وتيـسري إجـراء       املظـامل اك الـسعي إىل فهـم ديناميـات الرتاعـات و          ويعين اإلشر . العزل

 ذات الــصلة اجلماعــات إقــصاءوقلمــا يكــون . احلــوار الــسياسي إذا أتيحــت الــشروط املالئمــة 
بديناميـــة الـــرتاع خيـــارا جمـــديا للمـــضي قـــدما جبهـــود الوســـاطة، ونـــادرا مـــا يقـــود إىل إقامـــة  

 . الدائم السالم
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، لكنــها تــستدعي أيــضا بــالرتاعقــدرا كــبريا مــن املعــارف اخلاصــة  وتقتــضي الوســاطة   
وقــد . إتاحــة قاعــدة معــارف ميكــن للوســيط أن يــستخدمها يف أي حالــة مــن احلــاالت املعينــة   

 النظريـة والتجريبيـة مـن خـالل تقـدمي الكـثري             املعارفبذلت النرويج جهدا حمدد اهلدف لتعزيز       
 النـرويج   منـهج وبشكل عملي، يقـوم     . ال الوساطة من الدعم للبحث والتعاون األكادميي يف جم      

وقـد  . للوساطة على مفهوم يعتربها جماال حمددا من اجملاالت اليت تعمل فيها سياسـتها اخلارجيـة              
هـو  ترتبت عن ذلك عدة أمور منها إنشاء كيـان قـائم بذاتـه ضـمن وزارة الـشؤون اخلارجيـة،                     

ــذي جيمــع أشخاصــا ذوي خــربات     ــسالم واملــصاحلة ال ــسبوها مــن مــشاركتهم يف  قــسم ال اكت
 . واهلدف املتوخى هو إنشاء قاعدة معارف متينة. خمتلف عمليات الوساطة

ــضا      ــة أي ــة النروجيي ــستند التجرب ــاء    إوت ــة إىل جمــال بن ــوارد املالي ــه امل ىل االســتعداد لتوجي
فُتـــستخدم تلـــك األمـــوال إلنـــشاء شـــىت أنـــواع الـــشبكات والـــشراكات  . الـــسالم والوســـاطة

وعالوة على ذلـك، تقـدم النـرويج الـدعم لعـدد مـن              . ة عرب العامل وتقدمي الدعم هلا     االستراتيجي
  .منظمات اجملتمع املدين

  
  الوسيطصفات    

أداة الوسيط الرئيسية هي القدرة على إجـراء احلـوار، القـائم علـى الثقـة، بـني أطـراف                      
 مـن ميلـك ناصـية    لكن ينبغي أن يستند ذلك إىل االعتراف اجلوهري بأن األطراف هـي  . الرتاع

 . العملية ونتائجها

وال يتحقق جناح جهود الوساطة إال إذا أظهـرت مجيـع األطـراف املعنيـة إرادة حقيقيـة             
ومــن العوامــل الرئيــسية لنجــاح الوســيط حتقيقــه للتــوازن   . سرإلجــراء احملادثــات، وقبلــت بامليِّــ 

 . الصحيح

فافية والسرية عنـد التعامـل مـع       ويعترض الوسيط حتدٍّ متواتر هو حتقيق التوازن بني الش          
ويف . ومن األمور اجلوهرية بالنسبة للوسيط وصوله إىل األطراف حبريـة ودون قيـود            . األطراف

الوقت ذاتـه، مـن املهـم عـدم الـسماح لألطـراف باالسـتفادة مـن مـسألة الوصـول للعمـل علـى                         
 . وينبغي للوسيط أن يتحرى احلفاظ على حياده. تأخري إحراز التقدم

غي أن يعمل الوسيط جاهـدا إلقـرار تفـاهم مـع كـال الطـرفني بـشأن الـدور الـذي                      وينب  
ــه  ــوم ب ــنعكس  . يق ــكويستحــسن أن ي ــع     ذل ــا م ــة ميكــن للوســيط أن يتقامسه ــاهم يف وثيق  التف
وعمليا، قد تكون تلك الوثيقة عبارة عن ورقة عمل مـا دامـت ختـضع عـادة للتغـيري              . األطراف

 . وفق التقدم احملرز يف العملية
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يف مــا يتعلــق بالــصفات اخلاصــة لوســيط معــني، فــاألمر يف جمملــه يتوقــف علــى حمــيط و  
وجتسد جتربة النرويج مفهوم الوسيط اآليت من مكان ناء عـن الـرتاع والـذي               . الرتاع ودينامياته 

، فقد يكون من املستحـسن أن يعـيَّن   ىأما يف حاالت أَُخر. ليس له ارتباطات تارخيية حمددة به   
وأحيانـا يكـون مـن      . املنطقة اإلقليمية أو دون اإلقليمية الـيت يقـع فيهـا الـرتاع            الوسيط من ذات    

األفضل تعيني وسيط رفيع املستوى، من قبيل رئـيس وزراء أو رئـيس دولـة سـابقَني، لكـن قـد                     
 .  تعيني أشخاص من مستوى أقلىيستحسن يف حاالت أُخر

  
 فعالةالوساطة الاخلصائص الرئيسية لعملية     

ويتمثـل  . ات األوىل مـن عمليـة الوسـاطة باستكـشاف اإلمكانـات املتاحـة             حتدد اخلطـو    
والدور الرئيسي للوسـيط هـو ضـمان بيئـة موثـوق           . دور امليسر يف بناء الثقة مع مجيع األطراف       
وجتـرى الوسـاطة باملـشاورة الوثيقـة مـع األطـراف            . هبا وعملية وسرية وآمنة إلجراء املباحثـات      

 .ومضموهنابشأن العملية 

دما تتقدم املباحثـات وتـزداد درجـة ختصـصها وتفـصيلها، حتتـاج األطـراف أحيانـا                  وعن  
 بالترتيبـات األمنيـة، مـن قبيـل عمليـات وقـف       ذلـك وقـد يـرتبط    . إىل استشارة خرباء خارجيني   

، أو مبسائل تتـسم أكثـر بطـابع         األسرى وإعادة إدماج    ،إطالق النار، ونزع السالح، والتسريح    
ون الدســتورية، وتقاســم الــسلطة، واالنتخابــات، وإدارة املــوارد  سياســي وقــانوين، مثــل الــشؤ 

وهناك موارد ميكن االستفادة منها، وهي إمـا تتـاح          . الطبيعية، وكيفية التعامل مع إرث املاضي     
يف إطــار هياكــل الــدول واملنظمــات الدوليــة، مثــل األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي ومنظمــة    

دين علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، أو يتيحهــا أشــخاص  اجملتمــع املــيف الــدول األمريكيــة، و
 .إجنازات مشهود هبا وذو

وينبغــي للميــسر أيــضا أن يكــون مــستعدا لالســتعانة، بــصفة مباشــرة أو غــري مباشــرة،     
وقد يكون جلهة فاعلة رائدة على الـصعيد اإلقليمـي          . جبهات فاعلة دولية أخرى إلجراء احلوار     

، أو آلية قضائية قائمة تأثري خـاص علـى أحـد الطـرفني أو كليهمـا،                 أو العاملي، أو منظمة دولية    
 .  التأثري واستخدامه حبكمة يف إطار والية التيسريذلكوينبغي حتديد 

  
الثالثـة  من األطراف   لتعاون الفعال بني خمتلف اجلهات الفاعلة       ل اهلامةما هي االعتبارات        

  الوساطة؟ة يف عملياملشاركة

قـوة الواليـة املنوطـة بالوسـيط، كمـا هـو الـشأن مـثال يف            فـإن   الت،  يف العديد من احلـا      
. تعـد ميـزة    )قرار صادر عن جملس األمن أو غـريه       (حالة الوالية املكرسة يف إطار األمم املتحدة        

 .فعندما يكون الوسيط ممثال للمجتمع الدويل، يزداد قيمة على قيمة
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 بالوســاطة، فغالبــا مــا يكــون ويف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا عــدة جهــات فاعلــة معنيــة  
وبوسع األمـم املتحـدة،     . مفيدا إتاحة أطر رمسية أو غري رمسية لتبادل وجهات النظر والتجارب          

أو يف أغلب األحيان فريق األمـم املتحـدة القطـري التـابع إلدارة الـشؤون الـسياسية، أن يكونـا                     
 .إطارا من هذا القبيل

قوى، من اجلهات الفاعلة اإلقليميـة، يف جمـال         وقد شهدنا يف السنوات األخرية التزاما أ        
فهـذه اجلهـات غالبـا مـا تكـون مؤهلـة أكثـر لفهـم الـديناميات احملليـة للـرتاع              . تسوية الرتاعـات  

ــا أحيانـــا أن متـــارس ضـــغطا مباشـــرا علـــى األطـــراف للمـــضي   . وجوانبـــه الـــسياسية وبإمكاهنـ
رات اإلقليميــة واحملليــة يف جمــال وبالتــايل، فهنــاك مــربرات قويــة لتعزيــز القــد . باملباحثــات قــدما

وقد قام االحتاد األفريقـي خبطـوات مهمـة يف هـذا الـصدد، وتعمـل منظمـات إقليميـة            . الوساطة
 . وهذا تطور مشجع. أخرى الشيء نفسه

 عـدد اجلهـات الفاعلـة يف جمـال الوسـاطة، يكتـسي التنـسيق والتعـاون أمهيـة            مع زيادة و  
أال يترتب عن جهود تعزيـز تنـسيق الوسـاطة مـن خـالل              ومع ذلك، يتعني علينا كفالة      . مطردة

ومـن منطلـق    .  املرونـة والقـدرات    حتـد بـشدة مـن      ةاألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية بنية صلد     
، شأهنا شـأن املنظمـات غـري    اليت تستخدم األساليب غري القسرية   أو  /جتربتنا، فالقوى الصغرية و   

ويف . عاليـة مـن املنظمـات األكـرب حجمـا والـدول           احلكومية، بإمكاهنـا أحيانـا أن تكـون أكثـر ف          
بعض الـسياقات، فتلـك قـوى قـد تعتربهـا األطـراف أقـل هتديـدا، وقـد تتـيح لألطـراف الـسرية                     

وبينمـا يكتـسي التنـسيق أمهيـة، تظهـر جتربـة            . الضرورية إلجراء املناقـشات الـسياسية احلـساسة       
 . النرويج أيضا ضرورة إقامة التوازن بني التنسيق واملرونة

  
 ناجح؟السالم التفاق الما هي العناصر احليوية     

وحيتـاج إىل أن    . سالم إىل أن يتسم بالشمول لُيكتب له النجاح       العادة ما حيتاج اتفاق       
ميلـي  الـذي  تكـافئ،  املسالم غـري  الومن شأن اتفاق    . يؤدي إىل حاالت ُمرضية جلميع األطراف     

ن يفـضي إىل الفـشل يف التوصـل إىل حـل     فيه أحد أطراف الرتاع شروط االتفـاق ومـضمونه، أ         
وإذا ما تركت جوانب مهمة مـن الـرتاع خـارج إطـار اتفـاق الـسالم، فمـن األرجـح أن                      . دائم

 املظـامل على حنو مـا مـن معاجلـة          ولكي يكلل اتفاق السالم بالنجاح، ال بد      . يكون مآله الفشل  
قتـصادية، أو يـتعني أن تعتـرب        املتأصلة، مثـل تلـك املتعلقـة بالتمثيـل الـسياسي أو االخـتالالت اال              

 .كأمور قد متت معاجلتها

. وينبغــي أن يــشمل اتفــاق الــسالم النــاجح مجيــع اجملموعــات الرئيــسية املعنيــة بــالرتاع     
 .  إدماج احتياجات اجلماعات غري املقاتلة ووجهات نظرهاذلكويترتب عن 



A/66/811
 

118 12-34639 
 

ــد أن يكتــ   إوحيــث    ــة شــاملة للجميــع إن أري ب هلــا ن الوســاطة جيــب أن تكــون عملي
ورغم أن النـساء    . التوفيق، فإشراك املرأة من العناصر احليوية يف التوصل إىل اتفاق سالم ناجح           

 يف املائة أو أكثر مـن الـسكان يف أغلـب اجملتمعـات، فهـن نـادرا مـا ميـثَّلن يف                       ٥٠يشكلن نسبة   
ليـات   على أمهية متثيـل النـساء يف عم        ٦٥/٢٨٣ويشدد قرار اجلمعية العامة     . مفاوضات السالم 

 أكرب من النـساء كوسـطاء كبـار يف عمليـات         ديشجع األمني العام على تعيني عد     كما  السالم،  
والدور الذي يضطلع بـه اجملتمـع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة مهـم             . األمم املتحدة للسالم  

وقــد .  أو مجيعهــا عنــد التوصــل إىل حلــول توفيقيــة صــعبة املظــاملأيــضا لكفالــة معاجلــة أغلــب  
 مع األسف أمثلة كـثرية للغايـة لفـشل اتفاقـات الـسالم بـسبب عـدم إدمـاج احتياجـات                      شهدنا

ــساء و ــاهتن واحللــول اخلاصــة هبــن  مظــاملهنالن ــدة   .  وكــذلك أولوي ــا اآلن فرصــة جدي ــاح لن وتت
 . لُنحِسن صنعا يف هذا اجلانب

  
 أن تسهم يف التنفيذ الفعال التفاق السالم؟املستمرة كيف ميكن جلهود الوساطة     

ولكـي تـساهم جهـود الوسـاطة يف التنفيـذ الفعـال             . االلتزام الطويـل األمـد أمـر حاسـم          
التفاق السالم، ينبغي أن يكون امليسر يف وضع ميكنـه مـن عـرض القيـام بتنـسيق الـدعم املقـدم                 

وباإلضـافة إىل   . من اجملتمع الدويل لعملية السالم عندما تكون العمليـة يف هنايـة املطـاف جاريـة               
ــك، ينبغــي  ــى      ذل ــصاديا عل ــستعدا للمــشاركة سياســيا واقت ــدويل م ــدى أن يكــون اجملتمــع ال  امل

وغالبـا مـا يتـضمن اتفـاق الـسالم      . الطويل، مبـا يف ذلـك بعـد أن يـتم التوصـل إىل اتفـاق سـالم        
متنـازع    عناصـر بعينـها    للبـت آجـال يف     بـل وحـىت آليـات        األحكامآليات للتنفيذ املؤجل لبعض     

ر رهن اإلشارة خالل هذه الفتـرة للمـساعدة علـى حتقيـق اسـتقرار          وينبغي أن يظل امليس   . عليها
 .احلالة يف مرحلة ما بعد الرتاع

    
 الفلبني    

 ]باإلنكليزية: األصل[

   الوسيط اجليدصفات    
وجيب أن تـشعر األطـراف يف الـرتاع        . جيب أن يكون الوسيط متواضعا ودقيقا وحمايدا        •  

ــان إىل أن الوســيط ال ينحــاز إىل أحــد   اجلــاري، أو املــشاركني يف الوســاطة، باالط  مئن
 أطراف الرتاع، وأنه يضع مصاحل األطراف على قدم املساواة؛

. جيــب أن يكــون للوســيط تقــدير للدبلوماســية والعالقــات الدوليــة ومعرفــة متينــة هبمــا   •  
ويترتـب عـن ذلـك أيـضا أن يتـأقلم           . واللباقة ومهارات التواصل الفعـال أمـور أساسـية        
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وينبغــي أن يكــون علــى وعــي  .  االجتماعيــةأعرافهــاات األطــراف والوســيط مــع عــاد
بقواعد الربوتوكول املعتـرف هبـا، والـسياسات اإلداريـة، والقواعـد اإلجرائيـة النافـذة،                
واملعــــايري األخالقيــــة، وعنــــد الــــضرورة، القــــوانني ذات الــــصلة بــــوكالء األطــــراف 

 احلكومات، وأن يتقيد بكل ذلك؛  أو

ط دائمــا توجيهــا واضــحا للمناقــشات، وأن يــذكر بــضرورة       جيــب أن يقــدم الوســي    •  
كـذلك  وحيـيط الوسـيط علمـا       . االنضباط عند االقتضاء إلبقاء املناقـشات علـى املـسار         

ــة االســتمرارية والتــصدي ألي ســوء     باألمنــاط الــسابقة لالتــصال بــني األطــراف لكفال
 فهم؛

 .جيب أن يعمل الوسيط على اكتساب معرفة جيدة جبذور الرتاع  •  
  

خـالل مـرحليت التـصميم      مساهتـا   فعالـة، مبـا يف ذلـك        الوساطة  الالرئيسية لعملية   السمات      
 والتنفيذ

ــع         ــسبة لكــال الطــرفني أو مجي ــة، بالن ــة الوســاطة الفعال ــضروري أن تكــون عملي مــن ال
وجيــب أن تكــون الثقــة القائمــة بــني األطــراف يف  . غــري قــسريةاألطــراف املعنيــة هبــا، طوعيــة و

وبالتـايل، يـتعني علـى كـل طـرف أن يـدخل             . ة لتسوية الرتاع بالطرق الـسلمية     صلب أي حماول  
ــوافقي      ــل تــ ــل إىل حــ ــسمح بالتوصــ ــذ مواقــــف تــ ــة، وأن يتخــ ــاطة حبــــسن نيــ ــة الوســ عمليــ

 . املرونة وبتحقيق

وحتتـــاج العمليـــة أيـــضا إىل أن تكـــون شـــاملة، وأن تـــشمل مجيـــع مـــستويات مـــصاحل   
 بعـض املبـادئ   فيمـا يلـي  وتـرد  . سائل املتنازع بشأهنااألطراف برمتهم وأن جتد أجوبة جلميع امل  

 :األساسية لعملية وساطة تعزز اإلنصاف والتمكني

 أي أن مجيــع الــشكاوى جيــب أن حتــل وديــا يف أدىن مــستوى - التفــّرعمبــدأ   )أ(  
 ممكن من مستويات اختاذ القرار؛

الوســـطاء،  أي أن مجيـــع اجلهـــات الفاعلـــة املعنيـــة باحلالـــة، ومنـــها - الـــسرية  )ب(  
واألمانــة، واألطــراف أنفــسهم، جيــب أن ُيبقــوا علــى املعلومــات الناجتــة عــن تلــك احلالــة ســرية  

 خالل عملية الوساطة؛

.  جيب أن حيافظ الوسـيط علـى حيـاده مـا اسـتمرت عمليـة الوسـاطة                 - احلياد  )ج(  
وسـاطة  وإذا ما ُشكك يف حياد الشخص احملايد، فيـتعني عليـه أن يـرفض املـشاركة يف عمليـة ال                   

أو أن ينسحب منها؛ وتعني األمانة شخصا حمايدا آخر إذا رغبت األطـراف يف مواصـلة عمليـة          
 الوساطة؛
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ــة   )د(   ــة التحويلي ــوخى هــو جعــل    - الطبيع مهــارات  ينبغــي أن يكــون اهلــدف املت
ــؤهالت  ــستويات    الوســاطة م ــع امل ــسبة للمــديرين واملمارســني يف مجي فاســتخدام .  أساســية بالن
 صامية يف التواصل أمر ينبغي تشجيعه، سواء يف حاالت الرتاع أو غريها؛املهارات غري اخل

مبـدأ   جيب أن تؤكد سياسات الوساطة وإجراءاهتا        - مراعاة املسائل اجلنسانية    )هـ(  
  وأن ختلو من أي متييز؛املساواة بني اجلنسني

ن  جيــب أن تعــزز اآلليــة العالقــة الــصحية يف مكــان العمــل وأ- تعزيــز الــسالم  )و(  
 .تلتزم مببادئ السالم

وقد يكون مـن األسـهل إحـراز التقـدم يف املناقـشات إذا مـا وضـعت شـروط واضـحة                        
ــان       . إلجــراء املفاوضــات  ــر الطرف ــايب وأن يق ــشروط يف صــك كت ــك ال ــي أن تتجــسد تل وينبغ

 .بطابعها اإللزامي

 ومـن شـأن   . واألهم من ذلك أنه جيب أن يتحقق وقف فعلي إلطالق النـار يف امليـدان                
آلية مشتركة للرصد تـشارك فيهـا األطـراف، وكـذلك إجـراء الرصـد مـن ِقبـل اجلهـات الثالثـة                       

 تنفيـذ املنتمية للمجتمع الدويل، أن يكفـال علـى حنـو فعـال عـدم انـدالع أعمـال عدائيـة خـالل                   
 .عملية الوساطة

  
ــارات      ــةمــن األطــراف لتعــاون الفعــال بــني خمتلــف اجلهــات الفاعلــة   ل اهلامــةاالعتب  الثالث

  الوساطةعملية يف املشاركة

منــد انطــالق عمليــة الــسالم، جيــب أن تتــوخى األطــراف احلــذر عنــد اختيــار املــراقبني    
الثالثــة لتفــادي اخلــضوع، دون مــربر، لتــأثري املــصاحل اخلارجيــة عــن   األطــراف مــن احلكــوميني 

 وجيــب أن تكــون املــصلحة املــشتركة لألطــراف املتفاوضــة هــي العنــصر األساســي       . العمليــة
طــراف الثالثــة دورهــا كجهــاٍت للمراقبــة ألوبالتــايل، يــتعني أن تعــي ا. ألهــداف عمليــة الــسالم

هذه املهام من االعتقاد بـأن اهلـدف مـن          أداء  وهيئاٍت للرصد؛ وينبغي أال تتضرر مصداقيتها يف        
 .حضورها يف عملية السالم هو خدمة مصاحلها الذاتية

وتـشارك بعـض األطـراف الثالثـة مـن غـري            . اوالتقيد بالسرية من األمور األساسية أيـض        
ويف حـني أن ذلـك يتـيح        . الدول يف عدة عمليات سالم على الصعيد العاملي أو تتـوىل مراقبتـها            

هلا منظورات متميزة تشمل عدة جماالت اختصاص، وأن هذه املنظورات قد تـساهم يف عمليـة               
 .  حنو مالئمالوساطة، فال بد من اختاذ إجراءات لكفالة احترام السرية على
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 ناجحالسالم التفاق الالعناصر احليوية     

ــا وغــري مــشروط     •   ومــن الــضروري أن . ينبغــي أن يكــون االتفــاق النــاجح دائمــا وهنائي
وينبغـي أن يكـون منـصفا       . يكون االتفاق حمددا حبيث ال ُتثار أي مسألة تتعلق بتنفيذه         

الـيت يقـوم هبـا أحـد األطـراف          ومتوازنا وأن يضمن أن ُتقابِل التنازالت أو اإلجـراءات          
وينبغــي أن حيــرر االتفــاق بلغــة واضــحة . تنــازالت وإجــراءات مــن األطــراف األخــرى

وينبغــي أيــضا أن يتنــاول   . ومألوفــة، وأن يتفــادى اســتخدام اللغــة القانونيــة املعقــدة     
 اإلجراءات املعلقة، إن وجد منها ما يقتضي استقراء معاجلته يف املستقبل؛ 

.  الـصك ذلـك ق السالم الناجح إحساس كال الطرفني املتفاوضني بتملك    ينتج عن اتفا    •  
وميكن حتقيق ذلك من خالل كفالة إشراك اجلميـع يف عمليـة الـصياغة، وإعطـاء مجيـع               

 اجلهات املعنية فرصة املشاركة يف األمر؛

 نــزع تتــضمن عناصــرينبغــي أن يتــضمن اتفــاق الــسالم مقتــضيات للتطبيــع واملــصاحلة    •  
ومـن أجـل    . وجيب وضع آليات لالنتقال املنـصف     . تسريح وإعادة اإلدماج  السالح وال 

ــة االســتمرارية يف الــسعي     تفعيــل األهــداف املنــصوص عليهــا يف اتفــاق الــسالم وكفال
لتحقيق تلك األهداف، من األمثل حتويـل الـصك الكتـايب إىل قـانون تنفيـذي يتـصدى            

 للشواغل الرئيسية؛

ويعزز الرصد املتواصـل    . ا أن يلقى دعما من اجلمهور     حيتاج اتفاق السالم الناجح أيض      •  
 .من اجملموعات الدولية أيضا مساءلة مجيع األطراف

  
 جهود الوساطة املتواصلة يف التنفيذ الفعال التفاق السالممسامهة     

وهـي إن حققـت ذلـك،       . حتاول عملية الوساطة االرتقاء إىل مستوى مصاحل األطراف         
وهتـدف  . لب إىل حلول قابلة للتفـاوض بـشأهنا وقائمـة علـى املـصاحل     صار باإلمكان ترمجة املطا 

العملية أيضا إىل رأب الصدع الـذي تـشهده العالقـات، وبالتـايل جتعـل أي اتفـاق اتفاقـا دائمـا                      
وخالل تنفيذ اتفـاق الـسالم، مـن املهـم مواصـلة احلـوار الـذي يكـون قـد ُبـِدئ                      . وطويل األمد 

 الـيت تـسمح لألطـراف بـالتعبري عـن قـضاياها          املـداوالت خالل عملية السالم، سواء من خـالل        
 الوســاطة، أو عــن طريــق بنيــة املفاوضــات القائمــة  ممارســةوشــواغلها، أو مــن خــالل مواصــلة  

 .املصاحل على

للتقيــيم يــديرها طــرف ثالــث موضــوعية ومــن شــأن عمليــة الــسالم أن تتطــور إىل آليــة   
مـن أجــل كفالـة تنفيــذ   ) يف عمليــة الـسالم عــرب مراحـل، وفـق مــا ُيتفـق عليـه     (أطـراف ثالثـة    أو

  .اتفاق السالم



A/66/811
 

122 12-34639 
 

  رومانيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  
   الوسيط اجليد صفات  -  ١  

 ويــشكل هــذا األمــر شــرطا مــسبقا  -جيــب أن يكــون الوســيط حــسن اإلدراك للغايــة    
إلجــراء تقيــيم دقيــق لألســباب اجلذريــة للــرتاع، وكــذلك للخــصائص اجلوهريــة لألطــراف          

وتـشكل دقـة التقيـيم األويل ركيـزة أساسـية للمـساعي واجلهـود الـيت تبـذل يف وقـت                      . املتنازعة
ويـضمن حـسن إدراك الوسـيط قـراءة دقيقـة للتـصورات أو التـصورات             . الحق القتراح احللول  

 وهـو مـا يعـد بعـدا حامسـا يـتعني النظـر فيـه يف سـياق             -اخلاطئة احلالية لدى األطراف املتنازعة      
 وذلك بسبب التأثري احملتمل هلذه التصورات يف اخليارات املتاحة لتـسوية            الوساطة يف الرتاعات،  

وقد ال تكون املظامل املعلنة هي املظـامل احلقيقيـة، وبالتـايل فـإن احلـل الطويـل األجـل                    . األزمات
 احلالـة يف عمليـة   تلـك ويلزم أن يدرك الوسـيط إدراكـا تامـا و   . جيب أن يعاجل القضايا األساسية  

  . املمكنةصياغة التوصيات
 وجيـب احلفـاظ عليهمـا طـوال العمليـة           ،وتعد نزاهة الوسـيط وحيـاده ميـزتني حـامستني           

ويعد اتباع الوسيط لنهج حمايـد ومتتعـه        . برمتها من أجل توليد وتعزيز الثقة واالحترام املتبادلني       
مليـة   لبنـاء ديناميـة مفيـدة لع   أمرين حامسنيحبسن التقدير الشامل للجميع وسهولة الوصول إليه        

 واملواجهـة علـى املـستوى       ئالتصور اخلاط يف  الوساطة، من خالل التغلب على احلواجز املتمثلة        
، وهو ما يعـد أمـرا    “حل املشاكل ”وجيب تناول املوضوعات بسلوك داعم وتوجه حنو        . احمللي

حامســا لبنــاء اجلــسور بــني األطــراف املتنازعــة، ووضــع األســاس لعمليــة طويلــة األجــل لتحقيــق  
  .وإعادة البناءة املصاحل

ــى مــشاركة األطــراف         ــى حنــو اســتباقي وأن حيــافظ عل وينبغــي أن يعمــل الوســيط عل
وينبغــي أن يترافــق . هــج خالقــة ومبتكــرة مــن أجــل التوصــل إىل التــسوية  ويــساعد يف وضــع ُن

التحلي بالصرب مع اجلهود املبذولة من أجل حتقيق أقصى قدر من الفرص املؤاتيـة للـضغط علـى                  
  .لتوصل إىل اتفاقاأجل األطراف من 

وجيب أن يبدي الوسيط اهتماما وانتباهـا مـستمرين، فـضال عـن معرفـة عميقـة جبميـع                     
  .جوانب الرتاع

  



A/66/811  
 

12-34639 123 
 

  الفعالة الرئيسية لعملية الوساطة السمات  -  ٢  
تشكل اإلرادة السياسية لألطراف لوضع حد للرتاع من خالل احلـل الـسلمي الـشرط                 

 ابتكــار الفــرص وإعــادة صــياغة الــسياق مــن أجــل شكلويــ. املــسبق الرئيــسي لنجــاح الوســاطة
تعزيز اإلرادة السياسية واحلفاظ على الزخم عندما تسنح الفرصـة تسلـسال هامـا، خـصوصا يف               

  .عملية طويلة األجل
والتعــاون والتنــسيق بــني األطــراف مــن امليــزات البالغــة األمهيــة الــيت ينبغــي إدماجهــا يف   

ر بالغ األمهية، ألن العديد من اجلهات الفاعلة ميكـن أن يكـون     وهذا أم . عملية الوساطة الفعالة  
وجيـب أن   . تعزيـز الكفـاءة العامـة     إىل   إرسـال رسـالة موحـدة        يؤديمشاركا يف نفس اجلهد، و    

. يكون التعاون والتنسيق بني خمتلـف األطـراف املوضـوع األساسـي يف عمليـة الوسـاطة برمتـها                
 لضمان تقـدمي الـدعم يف وقـت    بأمهية بالغةورات  إشراك مجيع األطراف من خالل املشا    يتسمو

  .مبكر واالستعداد للمشاركة يف العملية
وينبغي أن يدعم اجملتمع الدويل عملية الوساطة، سـواء مـن خـالل املنظمـات اإلقليميـة                   

ودون اإلقليميــة أو التــدخل املباشــر لألمــم املتحــدة، علــى أســاس هنــج معاجلــة كــل حالــة علــى  
  . مشاركة اجلهات الفاعلة السياسية الكربى مفيدة يف حاالت معينةوميكن أن تكون. حدة

ترتيـب  ب التعجيـل رتفـاع حـدة الـرتاع وينبغـي         الوجيب أن يكون هناك رد فعـل سـريع            
ــاطة ــة الوســ ــرتاع  . عمليــ ــي أال يــــسمح للــ ــخوينبغــ ــلوب بالترســ ــول إىل أســ ــاة والتحــ  للحيــ

  . األطراف لدى
  

  ل بني األطراف الثالثةالعوامل األساسية لقيام تعاون فعا  -  ٣  
وضع خطة شاملة إلشراك مجيـع أصـحاب املـصلحة، مـع األخـذ بعـني االعتبـار                  يؤدي    

منـع حـدوث عواقـب غـري        إىل  تأثري كـل حـل مـن احللـول يف األطـراف أو احلـاالت األخـرى،                  
وجيـب استـشارة مجيـع      . مقصودة، ويولد امللكية لـدى مجيـع األطـراف املعنيـة يف نفـس الوقـت               

  .اعلة ذات الصلة وإطالعها على املستجداتاجلهات الف
وينبغي للمنظمات غري احلكومية واجملتمـع املـدين االضـطالع بـدور رئيـسي يف ضـمان                   

اتبــاع هنــج شــامل يف إجــراء التقــديرات األوليــة والتخطــيط الــدقيق واالنتقــال الــسلس مــن           
 اجملـاورة يف دعـم عمليـة        وينبغي أن تـشارك البلـدان واجملتمعـات احملليـة         . العسكريني إىل املدنيني  

  .الوساطة وما يتبعها من اتفاقات سالم أو تسويات
 بـنفس القـدر     ا لكنـه  جهة فاعلـة أقـل بـروزا      دون اإلقليمية   / املنظمات اإلقليمية  وتشكل  

ويتعني على الوسـيط تقيـيم التـوازن الـسليم بـني املزايـا والعيـوب املتعلقـة مبـشاركة                . من األمهية 
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ــة    وإذ ميكــن. هــذه املنظمــات ــة يف جهــود الوســاطة ضــمان امللكي  ملــشاركة املنظمــات اإلقليمي
مــن ) بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر (اإلقليميــة، جيــب علــى الوســيط ضــمان أال تــشكل جــزءا   

. األسباب اجلذرية للرتاع، وأهنا تتحلى بالقدرة على االخنـراط بـشكل بنـاء يف عمليـة الوسـاطة                  
يسي يف ضمان شرعية العملية واملصادقة على نتـائج         وينبغي أن تكون األمم املتحدة الكيان الرئ      

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن توفر األمم املتحدة قاعـدة بيانـات تتـضمن املعلومـات                . الوساطة
  .الالزمة لنجاح العملية

  
  العناصر الرئيسية التفاق السالم   -  ٤  

 ذلـك، جيـب     وعـالوة علـى   . ينبغي أن توافق مجيع األطراف على نتائج عملية الوساطة          
ويـتعني أن يفهـم الـسكان إهنـاء الـرتاع           . على كل طرف من األطـراف إعـداد مجهـوره للـسالم           

  . والتسوية ويقبلوهنما ويدعموهنما
وينبغي أن يبدي الوسيط احلذر فيما يتعلق بعناصر االتفاق الـيت تنطـوي علـى إمكانيـة                   

مـن قبيـل العفـو عـن     (سالم لـ ااإلخفاق يف مرحلة الحقة، يف مجيع مراحل التفاوض على اتفاق       
 منـــصف بـــشكل إقامـــة العـــدلوينبغـــي إيـــالء اهتمـــام خـــاص للحاجـــة إىل ). جـــرائم احلـــرب

  . يتعلق جبميع املعنيني فيما
وجيـب أن تأخـذ احللـول يف االعتبـار مجيـع املظـامل،              . وينبغي أن يكون االتفـاق شـامال        

. والثقافيــة واالجتماعيــة والدينيــةاملنظــورة أو الكامنــة، ومجيــع اجلوانــب الــسياسية واالقتــصادية 
ويتعني أن تقدم احللول اجلزئية املوضـوعة لـبعض القـضايا حـوافز يف األجلـني القـصري والطويـل                 

  . إىل األطراف، وذلك لضمان التزامها
  

  يف جناح اتفاق السالم املستمرة أن تسهم كيف ميكن جلهود الوساطة   -  ٥  
يــذ اتفــاق الــسالم ضــمان الرؤيــة املــشتركة  تنفلمــن شــأن وضــع ترتيبــات آلليــة متابعــة    

  .  الطويل، وهو ما يقوض بالتايل لعبة احملصلة الصفريةعلى املدىواملشاركة 
 وتــشكل. وينبغــي وضــع تــدابري إلعــادة البنــاء يــدعمها اجملتمــع الــدويل إذا لــزم األمــر      

يتعني النظر يف مقـاييس     اإلرادة السياسية ملتابعة جهود إعادة البناء والتسوية أمرا بالغ األمهية، و          
  .تقييم التقدم احملرز

وجيــب تــوخي وضــع . وينبغــي مواصــلة إجــراءات بنــاء الثقــة، خاصــة بعــد حــل الــرتاع  
ــةضــمانات حمــددة  ــة  وينبغــي النظــر.  التوصــل إىل اتفــاق دائــم لكفال  يف تزويــد االتفــاق باملرون
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ــيت  ــة ال ــستقبل الســتيعاب احلــاالت   الالزم ــيح إجــراء اســتكماالت يف امل ــى أرض   تت  الناشــئة عل
  . إجراء استعراض دوريالنص على ميكن حىت  الواقع، ورمبا

    
  االحتاد الروسي    

  ]بالروسية: األصل[
  

  أعمال الوساطة اليت يضطلع هبا االحتاد الروسي     
   كاراباخ- جهود الوساطة اليت يبذهلا االحتاد الروسي حلل نزاع ناغورين   -  ١  

 حـل نـزاع     مـن أجـل    العقدين املاضيني بـدور فاعـل        اضطلع االحتاد الروسي على مدى      
 /أيــار ١٢نظــام وقــف اطــالق النــار الــذي أنــشيء يف  ب يــستمر االلتــزام. كارابــاخ - نــاغورين

زز يف وقـت الحـق    بفـضل جهـود حفـظ الـسالم الـيت بـذهلا االحتـاد الروسـي، وعُـ                ١٩٩٤ مايو
يـة املتقطعـة، مـن خـالل        ، على الـرغم مـن بعـض األعمـال العدائ          ١٩٩٥فرباير  / شباط ٤باتفاق  

  .اجلهود اليت تبذهلا األطراف نفسها، من دون تدخل قوات حفظ السالم الدولية
ومبوجب االتفاق بني الطرفني، تبقى عملية التفـاوض سـرية إىل أن جيـري التوصـل إىل                   

وقـد عقـدت تـسعة اجتماعـات        .  قيد املناقشة كما يبقى هذا االتفـاق سـريا         النقاطاتفاق بشأن   
يف ) آنـذاك رئـيس أذربيجـان     (، وحيـدر علييـف      )آنذاكرئيس أرمينيا   (رت كوتشاريان   بني روب 

 االجتماعــات، ُعقــد اجتمــاع يف تلــكومــن . ٢٠٠٧يونيــه / وحزيــران٢٠٠٣الفتــرة بــني عــام 
، )رئــيس االحتــاد الروســي ( يف أســتانا، شــارك فيــه فالدميــري بــوتني  ٢٠٠٤ ســبتمرب/أيلــول ١٦

  .النقاطبشأن معظم وتوصل خالله الطرفان إىل تفاهم 
ــدة مــن عــام       ــرة املمت ــاقش رؤســاء أذربيجــان  ٢٠١١ إىل عــام ٢٠٠٩وطــوال الفت ، ن

  .كاراباخ يف تسعة اجتماعات -وأرمينيا واالحتاد الروسي قضية ناغورين 
ــشأن           ــوقفي الطــرفني ب ــني م ــدرجيي ب ــارب ت ــاك تق ــشترك، كــان هن وخــالل العمــل امل

كارابـاخ الـيت صـيغت      -بادئ األساسية لتسوية ناغورين     جوانب رئيسية من الوثيقة املتعلقة بامل     
يـزال   ويف الوقـت نفـسه، ال     . لتكون مبثابـة أسـاس عـادل ومتـوازن إلعـداد اتفـاق سـالم شـامل                

  .عدد من القضايا احلساسة موضع نزاع، حيث مل جير التوصل إىل صياغة توفيقية حىت اآلن
ــصال وثيــ        ــاطة بات ــشطة الوس ــاد الروســي بأن ــضطلع االحت ــات املتحــدة   وي ــع الوالي ق م

 كارابــاخ - األمريكيــة وفرنــسا، يف إطــار الرئاســة املــشتركة جملموعــة مينــسك املعنيــة بنــاغورين 
ومتثل مـشاركة الوسـطاء الـدوليني عـامال مهمـا مـن             . والتابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا     
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 - ة بـشأن نـاغورين    املفاوضات على تسوي  يف  عوامل التهدئة وحتقيق االستقرار يضمن الشروع       
  .كاراباخ وتقدمها

ــرتاع           ــصلة ب ــسية املت ــضايا الرئي ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــة الثالثي ــشتركة للجن ــرد اآلراء امل وت
 كاراباخ يف البيان املشترك الذي أصدره رؤساء فرنسا واالحتاد الروسي والواليـات             - ناغورين

ويـبني تـآزر اللجنـة الثالثيـة        . ٢٠١١مـايو   /املتحدة األمريكية، والـذي صـيغ يف دوفيـل يف أيـار           
  .بوضوح أن التعاون يف تسوية الرتاعات الدولية أمر ممكن وضروري يف آن واحد

ــشي يف         ــضية يف سوت ــذه الق ــشأن ه ــد ب ــذي عق ــاع ال ــانون ٢٣ويف االجتم ــاين ك  /الث
، أعــرب كــل مــن أذربيجــان وأرمينيــا عــن اســتعداده لتكثيــف العمــل الرامــي إىل   ٢٠١٢ ينــاير

.  كارابــاخ- فــاق بــشأن املبــادئ األساســية للتوصــل إىل تــسوية لــرتاع نــاغورين التوصــل إىل ات
  .وكان هذا التعبري عن االستعداد مبثابة تأكيد على عزم الطرفني على مواصلة عملية السالم

  
جهـــود الوســـاطة الـــيت يبـــذهلا االحتـــاد الروســـي حلـــل الرتاعـــني بـــني جورجيـــا وأخبازيـــا     -  ٢  

  وأوسيتيا   وجورجيا
رتاعان بني جورجيـا وأخبازيـا وجورجيـا وأوسـيتيا بفـضل جهـود حفـظ الـسالم                  ُحل ال   

الــيت اضــطلع هبــا االحتــاد الروســي، والــيت حظيــث بثنــاء كــبري مــن قبــل كــل مــن األمــم املتحــدة 
  .ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

  
  أوسيتيا اجلنوبية    

ــ   اردنادزه وإدوارد شــــيف) آنــــذاكرئــــيس االحتــــاد الروســــي (ع بــــوريس يلتــــسني وقّــ
اتفاقا بشأن مبادئ تـسوية الـرتاع بـني جورجيـا وأوسـيتيا يف سوتـشي                ) آنذاكجورجيا   رئيس(

ووفقا لالتفاق، بدأت عملية حلفظ الـسالم يف أوسـيتيا اجلنوبيـة            . ١٩٩٢يونيه  / حزيران ٢٤يف  
 بنـشر قـوات حفـظ سـالم مـشتركة مكونـة مـن كتائـب روسـية                   ١٩٩٢يونيـه   / حزيران ١٤يف  

  .تية يف منطقة الرتاعوجورجية وأوسي
وأنــشئت أيــضا جلنــة مراقبــة مــشتركة لتــسوية الــرتاع بــني جورجيــا وأوســيتيا يف إطــار    

  .اتفاق سوتشي
ــاين ٥ويف    ــشرين الث ــوفمرب / ت ــيس وزراء   ٢٠٠٤ن ، عقــد اجتمــاع يف سوتــشي بــني رئ

ي جورجيا زوراب جفانيا ورئيس أوسيتيا اجلنوبية إدوارد كوكوييت، حيث قـام االحتـاد الروسـ              
وجرى التوقيع على بيان ختامي أدى، يف مجلة أمـور، إىل تعزيـز وقـف إطـالق                 . بدور الوسيط 
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النار وإضفاء الطابع الرمسي على نية سحب مجيع اجلماعات املسلحة املتبقية يف منطقـة الـرتاع،          
  .باستثناء قوات حفظ السالم املشتركة

 /آذار ٢٩ إىل ٢٧ مـــن وخـــالل اجتمـــاع عقدتـــه جلنـــة املراقبـــة املـــشتركة يف الفتـــرة    
 يف فالديكافكاز، جـرى التوصـل إىل قـرار حاسـم بتأسـيس فريـق يف إطـار جلنـة                     ٢٠٠٦ مارس

  . حل الرتاعمن أجلاملراقبة املشتركة من أجل وضع برنامج عمل مشترك 
ــن      ــرة مــ ــة يف الفتــ ــه اللجنــ ــاع عقدتــ ــار١٣ إىل ١١ويف اجتمــ ــايو / أيــ  يف ٢٠٠٦مــ

وكلــف الفريــق أيــضا بإعــداد . الفريــق العامــلذلــك وين تــسخينفايل، جــرت املوافقــة علــى تكــ
أوســـيتية بـــشأن عـــدم اســـتئناف األعمـــال  -ومـــضمون وثيقـــة جورجيـــة  مقترحـــات لـــشكل

  .العسكرية وضمانات أمنية
ــران١٤وعقــد يف    ــه / حزي ــة   ٢٠٠٦يوني ــة الرئاســة البلجيكي  يف بروكــسل، حتــت رعاي

راقبـة املـشتركة، مـؤمتر للمـاحنني ألوسـيتيا         ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وبـدعم مـن جلنـة امل           
وخـالل ذلـك املـؤمتر،      .  بلدا وعدد من املنظمات الدولية     ٤٠اجلنوبية، مبشاركة ممثلي أكثر من      

وافقـــت الـــدول املـــشاركة األعـــضاء يف منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا علـــى ختـــصيص   
منطقـة الـرتاع بـني جورجيـا        ماليني يورو ملشاريع التأهيـل االجتمـاعي واالقتـصادي يف            ٧,٨٢

مليــون روبــل  ١٠٠وأعلــن الوفــد الروســي أن احلكومــة الروســية تــدرس ختــصيص   . وأوســيتيا
 مليـون روبـل   ١٣٠يف شكل مساعدة ألوسيتيا اجلنوبيـة، باإلضـافة إىل مبلـغ           ) ماليني يورو  ٣(
 وعمـال هبـذا التعهـد الـذي قطـع يف بروكـسل،            . بالفعـل جـرى ختصيـصه     ) ماليني يورو  ٤ حنو(

جيـرى تنفيـذ سـبعة مـشاريع ميوهلـا االحتـاد الروسـي مباشـرة بتكـاليف يبلـغ جمموعهـا أكثـر مـن              
  .ماليني روبل ١١٠

  
  أخبازيا    

 وقفـا إلطـالق النـار واتفاقـا لفـصل           ١٩٩٤مـايو   / أيار ١٤عت جورجيا وأخبازيا يف     وقّ  
ىل قـرار اختـذه     الوثيقـة وإ  تلـك   واسـتنادا إىل    . القوات، حيث قام االحتاد الروسي بدور الوسـيط       

جملس رؤساء دول رابطة الدول املستقلة يف وقت الحق، أُرسـلت قـوات حفـظ سـالم مجاعيـة                   
ومشلــت واجباهتــا . ١٩٩٤يونيــه /تابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة إىل منطقــة الــرتاع يف حزيــران  

  .احلفاظ على نظام وقف إطالق النار
ــا       ــة جبورجي ــام املعني ــشئت جمموعــة أصــدقاء األمــني الع ــشاركة ١٩٩٤ يف عــام وأن ، مب

االحتاد الروسي وأملانيا وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليـات            
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وجرى أيـضا إضـفاء الطـابع الرمسـي علـى مركـز االحتـاد الروسـي كوسـيط                   . املتحدة األمريكية 
  .مبوجب قرار أصدره جملس األمن

جلورجي واألخبازي برئاسة املمثـل اخلـاص لألمـني          جملس التنسيق بني الطرفني ا     ئوأنش  
، مبــشاركة االحتــاد الروســي، وممــثلني عــن األمــم املتحــدة ومنظمــة األمــن ١٩٩٧العــام يف عــام 

  .والتعاون يف أوروبا وجمموعة أصدقاء األمني العام
، عقـدت اجتماعـات رفيعـة املـستوى ملمثلـي الـدول             ٢٠٠٣فربايـر   /وابتداء مـن شـباط      

 . مـاري غيهينـو  -موعة أصدقاء األمني العام، برئاسـة وكيـل األمـني العـام جـان               األعضاء يف جم  
ــا العظمــى وأيرلنــدا     و ــا وفرنــسا واململكــة املتحــدة لربيطاني شــارك فيهــا االحتــاد الروســي وأملاني

  . الشمالية والواليات املتحدة األمريكية
 بوتني ورئـيس    ، اجتمع رئيس االحتاد الروسي فالدميري     ٢٠٠٣مارس  / آذار ٧  و ٦ويف    

وشــاركت أيــضا أخبازيــا، حيــث تــرأس رئــيس      . جورجيــا إدوارد شــيفاردنادزه يف سوتــشي  
) رئـيس جورجيـا   (وخالل زيارة قام هبا ميخائيل ساكاشـفيلي        . الوزراء غينادي غاغوليا وفدها   

، جرى إضفاء الطابع الرمسي علـى رغبـة الطـرفني بتـسريع             ٢٠٠٤فرباير  /إىل موسكو يف شباط   
  .٢٠٠٣ات سوتشي لعام تنفيذ اتفاق
 غــري فعــال منــذ  الــذي كــان، جــرى إحيــاء جملــس التنــسيق٢٠٠٦مــايو / أيــار١٥ويف   

نــب األمــم املتحــدة ومنظمــة اوشــارك االحتــاد الروســي فيــه بوصــفه ميــسرا إىل ج. ٢٠٠١ عــام
  .األمن والتعاون يف أوروبا وغريمها من أعضاء جمموعة أصدقاء جورجيا

  
  ذهلا االحتاد الروسي لتسوية الرتاع يف منطقة دنيسترجهود الوساطة اليت يب  -  ٣  

 كوسـيط ومـساهم يف قـوات حفـظ الـسالم            ١٩٩٢يشارك االحتاد الروسـي منـذ عـام           
وقـد أعلنـت منطقـة دنيـستر اسـتقالهلا،          . لتسوية الرتاع بني مجهورية مولـدوفا ومنطقـة دنيـستر         

  .بذلكلكنها مل تلق اعترافا دوليا 
بــدور رئيــسي يف فــك االرتبــاط بــني طــريف الــرتاع عنــدما    واضــطلع االحتــاد الروســي    

 خـسائر بــشرية مـن املـدنيني وعواقــب    أسـفرت عــن حـدوث  هنـاك اشــتباكات مـسلحة    كانـت 
  .وخيمة إنسانية

ويتضمن االتفاق بني روسيا ومولدوفا على مبادئ التسوية الـسلمية للـرتاع املـسلح يف           
، باإلضافة إىل االتفاقـات     ١٩٩٢يوليه  / متوز ٢١ع يف   منطقة دنيستر يف مجهورية مولدوفا، املوقّ     

اليت توصل إليها الطرفان لوقف اهلجمات املسلحة ألحدمها ضـد اآلخـر وإنـشاء هيئـات رصـد                  
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يف املنطقة األمنية اليت جرى إنشاؤها، أحكاما هامة حتدد شـروط االنتقـال الفـوري إىل تـسوية                   
  .سلمية للرتاع

رط االحتـرام الـصارم للحيـاد مـن جانـب           وينص االتفاق على النحو الواجـب علـى شـ           
فرق اجليش الرابع عشر التابع للقوات املسلحة لالحتاد الروسي املنتشرة يف مجهوريـة مولـدوفا،               

  . احليادلذلك وكذلك شرط ضرورة احترام األطراف املتحاربة 
وجـذوره  اهلامـة   ويتسم الدور الرئيسي لالحتاد الروسي يف حل الرتاع بأسسه القانونية             

لتارخيية بعيدة املدى، ومن بينها األعداد الكـبرية مـن الـسكان النـاطقني بالروسـية علـى ضـفيت                    ا
، )دنيـستر  نـسمة يف منطقـة     ١٦٠ ٠٠٠مـا يـصل إىل      (هنر دنيستر، مبن فيهم املواطنون الـروس        

  .وأيضا املصاحل التجارية الكبرية يف املنطقة اليت تستند إىل عقود عديدة من التعاون الصناعي
قيادة الروسية اهتمامها على احلفاظ على االستقرار واألمـن يف          النذ البداية، ركزت    وم  

املنطقة، وتعزيز سيادة مجهورية مولـدوفا حمايـدة ومتعـدد األعـراق، متتلـك تقاليـد طويلـة األمـد                
  .من الصداقة

 يف موســـكو علـــى مـــذكرة منظمـــة األمـــن ١٩٩٧مـــايو / أيـــار٨وشـــكل التوقيـــع يف   
بــا بــشأن مبــادئ تطبيــع العالقــات بــني مجهوريــة مولــدوفا ومنطقــة دنيــستر،   والتعــاون يف أورو

مبشاركة رؤساء دول االحتاد الروسـي وأوكرانيـا، وقـادة طـريف الـرتاع، ورئـيس منظمـة األمـن                    
وتــشري مــذكرة موســكو إىل نيــة الطــرفني يف تطــوير . والتعــاون يف أوروبــا بالنيابــة، إجنــازا هامــا

 جلمهوريـة   ١٩٩٠ينـاير   /لـة مـشتركة ضـمن حـدود كـانون الثـاين           يف سياق دو  ”العالقة بينهما   
  .“مولدافيا االشتراكية السوفياتية السابقة

وبنــاء علــى مبــادرة مــن مجهوريــة مولــدوفا، واســتنادا إىل اســتعداد القيــادة املولدوفيــة      
 وإقامــة دولــة احتاديــة، ســاعد املمثلــون الــروس الطــرفني يف  ١٩٩٤املعلــن لتعــديل دســتور عــام 

 بـشأن املبـادئ األساسـية مـن نظـام احلكـم يف دولـة        ٢٠٠٣يف خريف عام إىل مذكرة  صل  التو
وقــد قبلــت منطقــة دنيــستر مبــدأ وجــود احتــاد غــري  . موحــدة والتوقيــع عليهــا بــاألحرف األوىل

ومتـنح  . (متناظر من شأنه أن يضمن مركز املنطقة اخلاص باعتبارهـا كيانـا ضـمن دولـة احتاديـة                 
  .)غاغوزياأيضا نفس احلقوق إىل 

وعرضت موسـكو، بوصـفها راعيـا للتـسوية الـيت قبلـها الطرفـان، ضـماناهتا العـسكرية                 
وقـد أيـدت أوكرانيـا،      . والسياسية للطرفني مـع احتمـال أن تنـضم بلـدان أخـرى إليهـا كـذلك                
غــري أن رئــيس مجهوريــة . وهــي أحــد الوســطاء يف املفاوضــات، مبــادرة موســكو تأييــدا كــامال

، ٢٠٠٣ نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ٢٤ه علـى التوقيـع علـى املـذكرة، ويف        مولدوفا سـحب موافقتـ    
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عـدم وجـود توافـق آراء       ”أمانـة منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا بيانـا يعلـن رمسيـا                  أصدرت  
  . بني أعضائها“الترتيبتأييدا لذلك 

وواصــلت قيــادة االحتــاد الروســي جهودهــا للحفــاظ علــى احلــوار الــسياسي مــع ممثلــي    
، “داعــم لالنفــصاليني ”لــدوفا، رافــضة حمــاوالت تقــدمي املوقــف الروســي بأنــه       مجهوريــة مو

واختـذت موسـكو خطـوات مماثلـة للحفـاظ          . “إطالة متعمدة ألمد الـرتاع    ”تفسريه باعتباره    أو
  .على االستقرار فيما يتعلق بإدارة ترياسبول

يكيــة النــهج االســتراتيجية والتكت”، قــدمت وثيقــة بعنــوان  ٢٠٠٥ســبتمرب /ويف أيلــول  
، تتـضمن مقترحــات وتوصــيات  “)خريطـة طريــق (الرئيـسية إلجيــاد حـل لــرتاع منطقـة دنيــستر    

  .الوسطاء، إىل األطراف لتنظر فيها
كبرية اليت بذهلا فريق الوساطة الروسية، أحبطت نوايـا تشيـسيناو           الومن خالل اجلهود      

 احمللـول وخمـاطر     يف وضع اقتصاد املنطقـة حتـت واليتـها بغـض النظـر عـن الـرتاع الـسياسي غـري                    
  .زعزعة استقرار حالة دنيستر

ومل جتر املوافقة على وثيقة بشأن نوايا الطرفني بتهيئة الظـروف لتفعيـل املفاوضـات يف                  
وكانـت  . ، بوساطة مـن رئـيس االحتـاد الروسـي ميدفيـديف        ٢٠٠٩مارس  /موسكو إال يف آذار   

  . من ذلك القبيلىل اتفاقهي املرة األوىل خالل ست سنوات اليت يتم فيها التوصل إتلك 
وشارك فريق الوساطة الروسي مشاركة فعالة يف املفاوضات الرمسية يف إطـار اجتمـاع             

الـرتاع   طرفا (٢+٥عادي بشأن القضايا السياسية املتعلقة برتاع منطقة دنيستر، ُعقد يف شكل            
االحتـاد األورويب   واالحتاد الروسي وأوكرانيا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومراقبون مـن            

؛ وقــدم الفريــق الــدعم أيــضا إىل اخلطــوات املتوازيــة الراميــة       )والواليــات املتحــدة األمريكيــة  
  .الستعادة الثقة بني طريف الرتاع

وأعطـى كــل مــن انفتــاح االحتــاد الروســي علـى طــريف الــرتاع، وتنــسيقه للمواقــف مــع     
 دفعـا  ، املعنيـة يف االحتـاد األورويب      شركائه، واستعداده لقبول املساعي احلميدة للدول األعـضاء       

  .للجهود الرامية إىل التوصل إىل تسوية واحلفاظ على الروح البناءة للمفاوضات
 /أيــار ٧ مرســوم أصــدره رئــيس االحتــاد الروســي الــذي أعيــد انتخابــه مــؤخرا يف   يفو  

نــهج  ال، جــرى التأكيــد علــى بــشأن تــدابري تنفيــذ اســتراتيجية الــسياسة اخلارجيــة،٢٠١٢ مــايو
الذي تقيد به الوسطاء الروس تقيدا تامـا يف املـسائل املتـصلة مبنطقـة دنيـستر، والـذي يتمثـل يف              

مواصــلة املــشاركة بفعاليــة يف الــسعي مــن أجــل التوصــل إىل حــل نــزاع منطقــة دنيــستر علــى  ”
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أساس احترام سيادة مجهوريـة مولـدوفا وسـالمة أراضـيها ومركزهـا احملايـد عنـد حتديـد املركـز           
  .“ملنطقة دنيستراخلاص 

وقد أصبحت عملية حفظ السالم احلالية، اليت تتسم بـأكثر األشـكال غرابـة مبـشاركة                  
وحدات عسكرية من كال طريف الرتاع، نقطة بداية لتسوية سياسية، وهـي تـشكل اآلن رابطـا                 

  .يف املنطقة واحلفاظ على الشروط الالزمة ملفاوضات السالمللجمهور بني توفري األمن 
  

  ور االحتاد الروسي يف املفاوضات الرامية إىل تسوية الرتاع الداخلي الطاجيكيد  -  ٤  
قد يكون حفظ السالم يف طاجيكستان مستحيال من دون املشاركة النـشطة واملهتمـة                

احلل الـسياسي الـسريع     بيزال يبدي اهتماما مباشرا      لالحتاد الروسي، الذي كان من البداية وال      
وتــضطلع األمــم املتحــدة  . وتطبيــع احلالــة يف البلــد بــشكل كامــل للــرتاع الطــاجيكي الــداخلي 

ــران     ــستان وأوزبكــستان وإي ــة وهــي أفغان ــدول املراقب ــة (وال وباكــستان )  اإلســالمية-مجهوري
وتركمانستان وقريغيزستان وكازاخستان واملنظمـات الدوليـة مثـل منظمـة األمـن والتعـاون يف                 

  .  هذه العمليةأوروبا ومنظمة املؤمتر اإلسالمي بدور هام يف
وكان للوجود العسكري الروسي أثر كبري يف حتقيق االستقرار وقد حال دون انتـشار                

املــشاة وتكبــد االحتــاد الروســي نفقــات باهظــة تتعلــق باإلنفــاق علــى فرقــة   . الــرتاع العــسكري
وجمموعة دوريات احلدود يف طاجيكستان تتجاوز بكثري مـا أنفقتـه مجيـع الـدول              ٢٠١ الراكبة
ســيما يف أفغانــستان،  ونظــرا للكيفيــة الــيت تتطــور هبــا احلالــة يف املنطقــة، وال . رى جمتمعــةاألخــ
  .تزال هذه املشاركة ذات أمهية رئيسية حىت يومنا هذا ال

ومتثل أحد العناصر الرئيسية للنهج الـذي اختـذه االحتـاد الروسـي إزاء عمليـة التفـاوض                    
ــراره     ــاوض يف ق ــشاركني يف التف ــه مــع امل ــسياسية حــصرا يف حــل   تخدامباســوعمل  الوســائل ال

اخلالفات القائمة واالخنراط يف التفاعل البنـاء مـع البلـدان األخـرى واملنظمـات الدوليـة املهتمـة                   
  .بتحقيق تسوية سياسية يف طاجيكستان

وقد شارك يف هذه العملية مشاركة مباشـرة كـل مـن رئـيس االحتـاد الروسـي ورئـيس                 
، ووزراء، واإلدارة التابعة لرئيس الدولة، وجملس أمن االحتـاد          وزرائه، ونواب من جملس الدوما    

  .الروسي، ودبلوماسيون روس، ورؤساء اهليئات العسكرية الروسية يف طاجيكستان
وقد كانت مشاركة االحتاد الروسي يف حل الـرتاع الـداخلي يف طاجيكـستان متعـددة                  
 األطـراف الطاجيكيـة، وابتـداء مـن         فأوال، قام االحتاد الروسي بتيسري املفاوضـات بـني        . األوجه

، أصبح أحد البلدان الضامنة لتنفيذ االتفاق العـام إلقـرار الـسالم            ١٩٩٧النصف الثاين من عام     
إىل حراســـة احلـــدود بـــني االحتـــاد الروســـي ثانيـــا، ســـعى . والوفـــاق الـــوطين يف طاجيكـــستان
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الثـا، بـرز االحتـاد الروسـي        ث. طاجيكستان وأفغانستان، باعتبارها حدودا لرابطة الدول املستقلة      
  .بوصفه أهم مساهم يف قوات حفظ السالم اجلماعية

قمـة لرؤسـاء دول وحكومـات       مـؤمتر   وأعلن رئيس االحتاد الروسي مبـادرة الستـضافة           
ــشأن الوضــع يف       االحتــاد الروســي وأوزبكــستان وطاجيكــستان وقريغيزســتان وكازاخــستان ب

وأكـــد القـــادة يف ذلـــك   . ١٩٩٣أغـــسطس / آب٧طاجيكـــستان، عقـــدت يف موســـكو يف   
االجتماع أن املهمة الرئيسية تتمثل يف التوصل إىل تسوية سياسية، وحثوا اجملتمـع الـدويل علـى                 

ويف االجتمــاع نفــسه، أعلنــت حكومــة طاجيكــستان عزمهــا علــى تعزيــز   . اجلهــودتلــك دعــم 
  .احلوار مع قوى املعارضة

يكــستان وأفغانــستان، اختــذت  وفيمــا يتعلــق باحلالــة املــضطربة علــى احلــدود بــني طاج    
إجراءات عسكرية إضافية، جرى تنسيقها علـى النحـو الواجـب مـع طاجيكـستان، باالشـتراك                 

وبنـــاء علـــى قـــرار مـــؤرخ . مـــع بلـــدان آســـيا الوســـطى األعـــضاء يف رابطـــة الـــدول املـــستقلة 
 اختــذه جملــس رؤســاء الــدول األعــضاء يف رابطــة الــدول املــستقلة،   ١٩٩٣ســبتمرب /أيلــول ٢٤

تشكيل قوات حفظ سالم مجاعية يف طاجيكستان، حبيث تتألف من وحـدات عـسكرية              جرى  
  . من االحتاد الروسي وأوزبكستان وكازاخستان وقريغيزستان

وجــرت اجلولــة األوىل مــن املفاوضــات بــني األطــراف الطاجيكيــة حتــت رعايــة األمــم     
ق العــام إلقــرار ، وتوجــت بــالتوقيع علــى االتفــا ١٩٩٤أبريــل /املتحــدة يف موســكو يف نيــسان 

  . يف موسكو١٩٩٧يونيه / حزيران٢٧السالم والوفاق الوطين يف طاجيكستان يف 
فخـالل  . نقطـة حتـول يف املفاوضـات      ) ١٩٩٦يوليـه   /متـوز (وشهدت جولة عشق أبـاد        

يف الــذي كــان ، يفغــيين برميــاكوف، آنــذاكتلــك اجلولــة قــام وزيــر خارجيــة االحتــاد الروســي   
وضـع الترتيبـات الـسياسية الـيت يـستند إليهـا الربوتوكـول املتعلـق                رحلة عمل، ب  يف  تركمانستان  

ديـسمرب  / كانون األول  ٢٣موسكو،  (بالوظائف والصالحيات الرئيسية للجنة املصاحلة الوطنية       
) ١٩٩٧فربايــر / شــباط٢١مــشهد، (، والنظــام األساســي للجنــة املــصاحلة الوطنيــة     )١٩٩٦

  ).١٩٩٧مايو /ار أي١٨بيشكيك، (وبروتوكول املسائل السياسية 
وجرى التوقيع على بروتوكول املسائل العسكرية، وهو وثيقة رئيسية، يف موسـكو يف               

  .١٩٩٧ مارس/آذار
ويف الوقت نفسه، شارك السلك الدبلوماسي الروسي يف اتصاالت مكثفة مع البلـدان               

كـان  و. واملنظمات الدولية اليت تعمـل بـصفة مراقـب يف املفاوضـات بـني األطـراف الطاجيكيـة                 
وكـان إسـهام    . هناك تفاعل وثيـق وبنـاء للغايـة مـع األمـم املتحـدة ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية                   

  .مجهورية إيران اإلسالمية يف ترتيبات السالم هاما للغاية
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ونتيجــة للمفاوضــات بــني روســيا  . وكــذلك حتقــق الكــثري باالشــتراك مــع أفغانــستان    
 كيلــومترا علــى طــول ٢٥ أمنيــة بعمــق ، أنــشئت منطقــة١٩٩٦ســبتمرب /وأفغانــستان يف أيلــول

ــة   ــة الطاجيكيـ ــدود األفغانيـ ــديه    . احلـ ــاق خوسـ ــاز اتفـ ــك يف إجنـ ــاهم ذلـ ــانون(وسـ  /األول كـ
 وزعيم املعارضة الطاجيكيـة املتحـدة، سـيد         ،بني رئيس طاجيكستان، رمحون   ) ١٩٩٦ ديسمرب

  .نوري، وهو االتفاق الذي أهنى األعمال العسكرية يف طاجيكستان
وات حفــظ الــسالم اجلماعيــة يف طاجيكــستان، الــيت تــشكل الوحــدة  ويــستحق دور قــ  

وعلـى الـرغم مـن أن أفـراد حفـظ الـسالم             . العسكرية الروسية عمودها الفقري، تنويهـا خاصـا       
تـأثري مهـدئ علـى      كـان لـه     وجـودهم واسـتعدادهم الـدائم       فـإن   يشاركوا مباشرة يف القتال،      مل

جتـاوب طرفـا الـرتاع كالمهـا بـشكل مالئـم مـع              و.  األكثـر إثـارة للقالقـل      اجلهات املعنيـة  بعض  
اجلمهوريـة واملعارضـة، ومـع بعثـة     كـل مـن   القوات، اليت كانت تعمل باتصال وثيق مع قيـاديت       

ونفذت القـوات عـددا مـن العمليـات         . مراقيب األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا       
تحــدة العائــدين مــن أفغانــستان إىل الناجحــة، مــن قبيــل مرافقــة مقــاتلي املعارضــة الطاجيكيــة امل 

طاجيكستان، وقدمت مساعدات كبرية فيمـا يتعلـق بعـودة الالجـئني وتقـدمي املعونـة اإلنـسانية                  
  .إىل شعب طاجيكستان وتوزيعها عليه

ع خالهلا االتفاق العـام إلقـرار الـسالم         وعقدت اجلولة اخلتامية من املفاوضات، اليت وقّ        
، حبـضور   ١٩٩٧يونيـه   / حزيـران  ٢٧، يف العاصمة الروسية يف      والوفاق الوطين يف طاجيكستان   

جـاء  ”وكما أشري يف بيان موسـكو الـذي وقعـه رمحـون ونـوري، فقـد        . رئيس االحتاد الروسي  
يوم األمل والثقة بالعقـل الـذي طـال انتظـاره بعـد مخـس سـنوات مـن احلـرب األهليـة شـهدت                     

  .“قرونأحد أكثر الفصول مأساوية يف تاريخ بلدنا الذي ميتد ل
ــة وجمموعــة االتــصال         ــة املــصاحلة الوطني ــع االتفــاق العــام، كــان بوســع جلن وبعــد توقي

وبذلك، دخلـت التـسوية بـني األطـراف         . املكونة من ممثلي الدول الضامنة الشروع يف عملهما       
  .الطاجيكية مرحلة جديدة من بناء السالم بعد انتهاء الرتاع

    
  سلوفينيا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  دمةمق    

تلتزم سلوفينيا بالوساطة كوسـيلة لتـسوية املنازعـات بالوسـائل الـسلمية ومنـع نـشوب                   
وستواصل سـلوفينيا، بوصـفها عـضوا يف جمموعـة أصـدقاء الوسـاطة، الـسعي                . الرتاعات وحلها 

املتخــذ يف و املتعلــق بتعزيــز دور الوســاطة، ٦٥/٢٨٣إىل التنفيــذ النــاجح لقــرار اجلمعيــة العامــة 



A/66/811
 

134 12-34639 
 

ــران٢٢ ــه يو/ حزي ــم      . ٢٠١١ني ــدور املركــزي لألم ــراز ال ــود ســلوفينيا إب ــسياق، ت ــذا ال ويف ه
. ةالوسـاط عمليـات  املتحدة ومجيع املساعي اليت تضطلع هبا املنظمة من أجل التوصـل إىل جنـاح     

ويف جمـال الوسـاطة، تـود سـلوفينيا أن توجـه االهتمـام بـشكل خـاص إىل أمهيـة قيـام املنظمـات            
يــة بالتعــاون وبنــاء القــدرات، وأمهيــة ســيادة القــانون كــشرط مــسبق  اإلقليميــة واجملتمعــات احملل

لنجاح مفاوضات السالم، وكـذلك أمهيـة معاجلـة قـضايا حقـوق اإلنـسان يف الوقـت املناسـب                    
. وبطريقة فعالة كأحد أفضل االستثمارات يف السالم من خالل منع نشوب الرتاعـات وجتنبـها              

وقـد جـرى    .  ال يتجزأ من أي جهـود وسـاطة        ويلزم أن تشكل اعتبارات حقوق اإلنسان جزءا      
الوســاطة ومنــع نــشوب  القيــام مبكــرا مبــساعي  التثبــت علــى حنــو واضــح ومؤســف مــن أمهيــة   

  .الرتاعات يف اجلوار املباشر لسلوفينيا، أي منطقة غرب البلقان
  

  التعاون اإلقليمي    
علـى  من خالل التركيز على الوقايـة بوصـفها أحـد جوانـب الوسـاطة، نـود أن نـشدد                      

وميكــن أن يــؤدي منــع نــشوب الرتاعــات علــى حنــو فعــال ويف الوقــت    . أمهيــة البعــد اإلقليمــي 
 مــن خــالل اســتخدام املعــارف والقــدرات املتــوافرة لــدى املنظمــات اإلقليميــة ودون  ،املناســب
ــة ــا نــسبية يف تــويل دور   .  دورا فعــاال علــى أرض الواقــع ،اإلقليمي ومتتلــك هــذه املنظمــات مزاي

  . دور تكميلي يف منع نشوب الرتاعات والتوسط يف تسويتها بشكل عامقيادي أو أداء
. ويعد التعاون اإلقليمي أمرا حامسا عند استخدام وتطوير القـدرات يف جمـال الوسـاطة                

وجيب على األمم املتحدة بـشكل خـاص تعزيـز التعـاون الوثيـق مـع املنظمـات اإلقليميـة وفيمـا                      
وتـضطلع املنظمـات اإلقليميـة ودون       . املوجـودة الفنيـة   بينها هبدف النهوض باستخدام اخلربات      

اإلقليميــة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة الرئيــسية بــدور بــالغ األمهيــة يف احلفــاظ علــى  
السالم واألمن الدوليني، حيث ميكن أن يكـون لتعاوهنـا مـع جملـس األمـن تـأثري كـبري يف تنفيـذ                 

من مـن ميثـاق األمـم املتحـدة تتزايـد مـن خـالل تقاسـم             وبالتايل فـإن أمهيـة الفـصل الثـا        . قراراته
 دعـم تعزيـز املؤسـسات وبنـاء         شكلوي. األعباء يف إطار عمليات الوقاية والتسوية وإعادة البناء       
إىل جتربتـها   اسـتنادا   وستسعى سلوفينيا،   . القدرات من خالل التعاون اإلقليمي أمرا بالغ األمهية       

  .املنظمات يف هذا الصددتلك ضل فيما بني فاألتنسيق اليف منطقتها، إىل تعزيز 
وقد ناقـشت الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب منـع نـشوب الرتاعـات يف اجتمـاع                      

وأسـفرت  . ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠جملس الـشؤون اخلارجيـة الـذي عقـد يف لكـسمربغ يف              
أحـد  يتمثـل  ”: لـي تفيـد مبـا ي  املناقشات اليت دارت بشأن العمل املبكر عن نتيجـة بالغـة األمهيـة        

ــستند االحتــاد األورويب إىل  إذ : أشــكال العمــل املبكــر يف الوســاطة   ــق بفهــوم املسي ــز املتعل تعزي
 وسـيعزز قـدرات الوسـاطة       ٢٠٠٩قدرات الوساطة واحلوار لدى االحتـاد الـذي وضـع يف عـام              
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وسيواصـل االحتـاد    . اسـتعدادهم من خالل توفري الدعم والتدريب للوسطاء وموظفيهم وزيـادة          
ــة       ــدوليني، واملنظمــات غــري احلكومي ــيني واإلقليمــيني وال ــشركاء احملل ــدعم لل األورويب تقــدمي ال

 مــن أجــل منــع نــشوب الرتاعــات وحلــها، وتعزيــز جهــود الــسالم،   ،واملؤســسات ذات الــصلة
.  ومــن مث فقــد تعهــدنا بتقــدمي الــدعم الــسياسي واملــايل ألنــشطة الوســاطة  .‘‘حــسب االقتــضاء

  .طق أخرى تأخذ على عاتقها التزامات مماثلةويسرنا أن نرى أن منا
  

  سيادة القانون    
تؤمن سلوفينيا إميانا راسخا بأن التسوية السلمية للرتاعات على النحـو املنـصوص عليـه       
والفصل السادس مـن ميثـاق األمـم املتحـدة أمـر ضـروري للحفـاظ علـى الـسالم                    ) ٢(يف املادة   

 مورســت بــشكل صــحيح، أن تكــون أداة فعالــة  و ميكــن للوســاطة، إذا مــا . واألمــن الــدوليني
وجيـب علـى اجملتمـع    . هناك أيضا العديد من األمثلة اليت ختفق فيها جهود الوساطة          جدا؛ ولكن 

ــسابقة وجيمــع أفــضل املمارســات     ــتعلم مــن التجــارب ال ــايل، أن ي ــسنوات . الــدويل، بالت ويف ال
إىل حـل نزاعاهتـا عـن طريـق         األخرية، بـذل الكـثري مـن اجلهـود ملـساعدة األطـراف الـيت تـسعى                  

ومن األمهية مبكان أن تسفر عملية الوسـاطة        . الوساطة، وال سيما داخل منظومة األمم املتحدة      
وينبغـي أن يـسعى     . عن إجراء حوار مع مجيع األطراف، أي الدول واملنظمات واجملتمـع املـدين            

قتنعون بـأن سـيادة     وحنن م . الوسطاء جاهدين إلعادة إحالل السالم على أساس سيادة القانون        
القانون شرط لتحقيق السالم الدائم والتنميـة املـستدامة علـى الـصعيدين الـدويل والـوطين علـى                   

ويعد اضطالع مؤسسات السلطة القـضائية وإنفـاذ القـانون واملؤسـسات احلكوميـة              . حد سواء 
فـإن األمـن    وبالتـايل   . هامها على حنو سليم ذا أمهية قصوى لتحقيق الـسالم الـدائم           مبوالتشريعية  

  . حتقيق سيادة القانونالسعي إىل والعدالة يشكالن نقطة انطالق يف 
وجيب أن تشكل املـساءلة     . وأخريا، ال ميكن للوساطة أن جتلب السالم من دون عدالة           

وقـد علمتنـا    . عن الفظائع اجلماعية جزءا من عملية الوساطة، إذا ما أريد إرساء السالم الـدائم             
إلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يـؤدي يف           التجارب السابقة أن ا   

ويـسرنا أن نـرى     . أغلب األحيان إىل نشوب نزاعات جديدة ووقوع أعداد أكرب مـن الـضحايا            
عمـل احملكمـة اجلنائيـة       دويل وحنـن نؤيـد    وقد أضحت موضـع اتفـاق       أن العدالة اجلنائية الدولية     

  .الدولية تأييدا كامال
  

  نسان واملنظمات غري احلكوميةحقوق اإل    
شــاركت ســلوفينيا مــشاركة فعالــة، خــالل رئاســتها جمللــس االحتــاد األورويب يف عــام      
إطــار جملــس حقــوق الــيت مت االضــطالع هبــا يف ، يف شــىت املفاوضــات وجهــود التيــسري ٢٠٠٨
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ذلــك، وعــالوة علــى . يف نيويــورك اإلنــسان يف جنيــف واللجنــة الثالثــة التابعــة للجمعيــة العامــة
، يف )٢٠١٠-٢٠٠٨(شــاركت ســلوفينيا، خــالل فتــرة عــضويتها يف جملــس حقــوق اإلنــسان  

املفاوضات من خالل تنـاول خمتلـف حـاالت حقـوق اإلنـسان الـيت كانـت مدرجـة يف جـدول                      
ويف جملــس حقــوق اإلنــسان، ســنحت . عية األخــرىيضــاأعمــال اجمللــس، وكــذلك القــضايا املو

ود الوسـاطة الـيت اضـطلع هبـا كبـار ممثلـي األمـم املتحـدة يف         الفرصة أيضا لـسلوفينيا ملراقبـة جهـ       
خمتلف حـاالت حقـوق اإلنـسان، مـن قبيـل بـذل املـساعي احلميـدة، وبعثـات تقـصي احلقـائق،                       
والعمل الذي يـضطلع بـه املقـررون اخلاصـون التـابعون ملفـوض األمـم املتحـدة الـسامي حلقـوق            

م الوساطة مبزيد مـن التفـصيل وإبـرازه مبزيـد           وميكن بالتايل تقدمي مفهو   . اإلنسان، وما إىل ذلك   
 هـا من الوضوح يف خمتلـف احملافـل الـيت تعـىن حبقـوق اإلنـسان، مـن قبيـل اجلمعيـة العامـة، مبـا في               
  . اللجنة الثالثة، وجملس حقوق اإلنسان، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجملس أوروبا

همـا عنـد معاجلـة احلـاالت الـيت      ومتثل الوساطة، من منظور حقـوق اإلنـسان، نـشاطا م        
بالتــايل، إىل انتــهاكات جــسيمة تقــود قــد تــؤدي إىل إشــاعة التــوتر وتــصعيد حــاالت الــرتاع، و

وتـرتبط الوسـاطة أيـضا ارتباطـا وثيقـا          . حدوث تلك احلـاالت   حلقوق اإلنسان، واحليلولة دون     
  . احلماية، وال سيما يف سياق العمل املبكرعن سؤولية املمبفهوم 

 حــضور ودور املنظمــات غــري احلكوميــة يف حــل الرتاعــات بــنفس القــدر مــن   وحيظــى  
وبوســع الوســطاء االســتفادة مــن املعــارف واملعلومــات الــيت تقــدمها منظمــات حقــوق . األمهيــة

  .لشعبية ااعدواإلنسان العاملة على مستوى الق
ثــل وتــويل ســلوفينيا أمهيــة كــبرية للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان الــذي ميكــن أن مي   

ــسامح         ــة والت ــاء الثق ــضا يف بن ــساهم أي ــا آخــر مــن جوانــب الوســاطة، وأن ي ــا هام ــا وقائي جانب
وهبـذه الـصفة يكـون التثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان أمـرا بـالغ                   . واملصاحلة والسالم واألمـن   
وهلـذا الـسبب، نـدعو إىل اإلدراج الكامـل لنـهج      . والوسـاطة صاحلة األمهية بالنسبة لكل مـن املـ    

  . جمال حقوق اإلنسان يف جهود الوساطة اجلارية واملستقبليةوقائي يف 
وعند االخنـراط يف الوسـاطة، ينبغـي أن تؤخـذ مجيـع اجلوانـب والنتـائج املتعلقـة جبميـع                       

وجيـب أيـضا أن تؤخـذ املـساواة بـني اجلنـسني يف االعتبـار،                . الناس وحياهتم اليومية يف احلسبان    
وخطة سلوفينيا للعمـل الـوطين للفتـرة    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وهو ما يتماشى مع قرار جملس األمن   

بـــشأن ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ لتنفيـــذ قـــراري جملـــس األمـــن ٢٠١٥-٢٠١٠
  . املرأة والسالم واألمن، مع التأكيد على مشاركة املرأة يف عمليات السالم

عنـصر أساسـي يف     ويعطي إدماج منظور جنساين يف مجيع األنشطة بعـدا جديـدا وهـو                
ويف أي نزاع معني، سيجد املرء نساء ملـهمات بـشكل كـبري             .  إىل حل سلمي حقيقي    التوصل
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واملـرأة مـشاركة فعالـة يف اجلهـود الالزمـة لتحقيـق             . يشاركن يف اجلهود الرامية إىل إهناء الرتاع      
غري أنه عندما يتعلق األمـر بـصنع الـسالم، ال يـزال     . التسوية والتنمية وسيادة القانون يف اجملتمع    

مجاعة مؤلفـة بأكملـها مـن الـذكور وراء طاولـة املفاوضـات أو                 يرى يف كثري من األحيان     املرء
ــدة  ــة اجلدي ــا جنــد اآلن نــساء يف    . يف احلكومــات االنتقالي ويف حــني أن مثــة حتــسنا واضــحا وأنن

صفوف مبعوثي السالم، نأمل أن يستمر هذا االجتاه من خالل قيام األمم املتحدة بتعيني مزيـد                
  .وسيطات ومبعوثات سالممن النساء ك

  
  خربة سلوفينيا    

اكتسبت سلوفينيا خربة قيمة يف جمال الوساطة باعتبارهـا موضـوعا للوسـاطة ووسـيطا                 
علــى نطــاق ضــيق يف عمليــات وبعثــات حفــظ الــسالم علــى حــد ســواء، حيــث تــويل اهتمامــا   

  .خاصا للنهج واحللول املبتكرة
  

  عملية رين    
 يف جمال الوساطة اليت يضطلع هبـا االحتـاد األورويب بوصـفه      تتمتع سلوفينيا خبربة إجيابية     

. الـسياسي بـني سـلوفينيا وكرواتيـا       املنظـور   منظمة إقليمية يف نزاع حدودي حـساس جـدا مـن            
وانطلقت الوساطة بني سـلوفينيا وكرواتيـا، الـيت تعـرف أيـضا باسـم عمليـة ريـن، برئاسـة أويل               

ومشلــت . ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٢١يف آنــذاك، ريــن، مفــوض توســيع االحتــاد األورويب  
عملية ريـن سـتة اجتماعـات ثالثيـة لـوزراء اخلارجيـة كرسـت لثالثـة مقترحـات خمتلفـة قـدمها                       

. ٢ وريـن  ١ريـن  : املفوض رين فيما يتعلق حبل قـضية احلـدود وبـصيغتني مـن اقتراحـه النـهائي           
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨واختتمت الوساطة يف 

فقـد جنحـت الوسـاطة يف     . طة املفوض ريـن بوصـفها خـربة إجيابيـة         وترى سلوفينيا وسا    
إلبـرام اتفـاق التحكـيم بـني         ،٢التوفيق بني موقفي البلـدين، وتـوفري األسـاس، يف املقتـرح ريـن               

 يف ستوكهومل ودخـل حيـز النفـاذ يف    ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٧احلكومتني، الذي وقع يف  
رم االتفــاق حتــت رعايــة الرئاســة الــسويدية جمللــس  وقــد أبــ. ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩

  .االحتاد األورويب
  

   املشاركة يف عمليات وبعثات حفظ السالم ‐ الوساطة على نطاق ضيق     
اكتسبت سلوفينيا بعض اخلربات اهلامة يف الوساطة على نطاق ضـيق يف شـؤون احليـاة         

ــا شــىت املنظ      ــيت تقوده ــسالم ال ــات حفــظ ال ــة يف ســياق عملي ــة  اليومي ــة واإلقليمي . مــات الدولي
تشمل هذه احلاالت من الوساطة على نطاق ضيق أعضاء يف القوات املـسلحة             بشكل رئيسي   و
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والشرطة السلوفينية يشاركون يف عمليات حفظ الـسالم ويـستخدمون الوسـاطة حلـل القـضايا                
  . احمللية واحليلولة دون تصعيدها

يف امليــدان، ومعرفــة اللغــات احملليــة، وتــبني خربتنــا يف عمليــات الــسالم أن فهــم احلالــة   
وميكـن  . وفهم العادات والثقافة احمللية هي أمور هامة جدا بالفعل أيضا لنجاح أنشطة الوساطة            

أيضا للوسيط على نطاق ضيق أن يضطلع بدور غـري مباشـر، ال سـيما يف احلـاالت الـيت جتـري                     
وميكـن أن  . ة علـى أعلـى مـستوى   فيها املفاوضات بني أطراف الرتاع وممثلي املنظمات اإلقليميـ    

تطور الوساطة على نطاق ضيق إىل مدى أبعد من خالل التـدريب الفعـال وتبـادل املمارسـات        
  .اجليدة

    
  إسبانيا    

  ]ةسبانيباإل: األصل[
إىل األمـني العـام أن يـضع، بالتـشاور        ، طلبت اجلمعية العامـة      ٦٥/٢٨٣مبوجب القرار     

ملعنية األخرى، توجيهات لزيـادة فعاليـة الوسـاطة، آخـذا           الفاعلة ا  مع الدول األعضاء واجلهات   
واسـتجابة للطلـب املقـدم مـن األمـني العـام يف إطـار               .  اخلربة الـسابقة يف هـذا اجملـال        يف االعتبار 

متابعــة ذلــك القــرار، أجــرت إســبانيا عمليــة مــشاورات داخــل احلكومــة ومــع اجملتمــع املــدين،    
  .قيق وساطة أكثر فعالية إىل األمانة العامةبغرض توصيل رؤيتها وأفكارها عن كيفية حت

، ٢٠١٠ الــيت تــشكَّلت يف عــام  موعــة أصــدقاء الوســاطة وبــصفتها عــضوا مؤســسا جمل   
 مقـدمي القـرار، تـود إسـبانيا التـذكري باملالحظـة الـواردة يف                قـا مـن دورهـا كأحـد       وأيضا انطال 

 مـن االهتمـام أو الـدعم       رير يـس  بـرت مل حتـظ إال     بأن الوسـاطة    ) S/2009/189(تقرير األمني العام    
وجـاء هـذا الـنقص يف االهتمـام والـدعم بـالرغم مـن               . من ِقبـل الـدول األعـضاء واملنظمـة ذاهتـا          

األمهية الرئيسية اليت يوليها امليثاق للتسوية السلمية للمنازعات وبالرغم من الفعاليـة االقتـصادية         
ثالث سنوات من ذلك، فإننـا نـسري   وبعد . والبشرية األكرب ملنع الرتاعات مقارنة حبل الرتاعات      

وينبغـي أوال أن   . وتود إسبانيا أن تؤكد جمددا التزامها هبذا املوقف اجلديـد         . يف االجتاه الصحيح  
ونـود التـشديد أيـضا علـى     . نشري إىل التزامنا املايل، من خالل املسامهات يف صـندوق الوسـاطة         

ــة األ      ــشاركتنا يف جمموعـ ــالل مـ ــن خـ ــواء مـ ــسياسي، سـ ــا الـ ــشات  التزامنـ ــدقاء أو يف املناقـ صـ
وأخريا، فإننا اآلن نقـوي هـذا االلتـزام عـن طريـق االسـتجابة               . اآلنواالجتماعات اجلارية حىت    

  .٦٥/٢٨٣لدعوة األمني العام إىل املساعدة يف صياغة التقرير املطلوب مبوجب القرار 
 ثـالث   وقبل تقدمي إجابات حمددة على األسـئلة املطروحـة، تـود إسـبانيا اإلصـرار علـى                  

 اخلـالف صل دقيق للوسـاطة عـن طريـق حتديـد مـىت يـ      أوال، من املهم تعريف التوقيـت الـ     . نقاط
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وثانيا، نريد التشديد على أنه من املهم، عند تعيني قـادة           .  للتدخل املرحلة املالئمة الرتاع إىل    أو
الت وسـاطة، كفالـة التـوازن اجلنـساين واإلقليمـي املطلـوب عـالوة علـى املـؤه          ال أفرقـة وأعضاء  

وثالثــا، نــود التأكيــد علــى أمهيــة الــدور القيــادي  . املهنيــة والــسمات الشخــصية جلميــع املعنــيني 
للوســيط الرئيــسي أو الــشخص الــذي ُينظــر إليــه كقائــد لفريــق الوســاطة، مــع اإلصــرار علــى     

إعدادا جيـدا وتتمتـع خبـربة     االعتماد على فرق مهنية ُمعدَّة  من األشخاص   ضرورة متكن أولئك  
  .القضايا واملنطقة املعنية، فضال عن املعرفة الواسعة بالسياق احملدد كافية يف
وننتقل اآلن إىل املسائل املثارة ونـود، يف هـذا الـسياق، إبـراز الـدور الـذي اضـطلع بـه                        

  .اجملتمع املدين اإلسباين يف صياغة ردنا
  

  استبيان األمم املتحدة
  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  

تالك القــدرات الــضرورية والتــدريب الــالزم، إضــافة إىل املــؤهالت ينبغــي للوســطاء امــ  
 .املناسبة للقيام بعملية الوساطة ذاهتا ولتعزيز صالحيتها

  .وكجزء من هذه املؤهالت، منيز بني الصفات املهنية والشخصية  
  

  الصفات الشخصية
 القدرة على اإلنصات بإجيابية والتعاطف كليةً مع األطراف؛  •  

لى حتليل املشاكل، وحتديد القضايا املاثلة والفـصل فيمـا بينـها، والتوصـل إىل               القدرة ع   •  
 ل ذي صلة؛احلقرار أو ال

 القدرة على استخدام لغة واضحة وطبيعية، وطرح أسئلة واضحة ومباشرة؛  •  

احلساسية إزاء القيم اليت تعتنقها األطـراف وتتمـسك هبـا، مبـا يف ذلـك األمـور املتعلقـة                      •  
 ين ونوع اجلنس واالختالفات الشخصية أو الثقافية؛باألصل اإلث

القدرة على التعامل مع األهداف واملعلومات الناقصة واملعقدة، بل واملربِكـة يف بعـض                •  
 األحيان؛

 القـدرة علـى اسـتمرار االلتـزام بالعمليـة برتاهـة واحتـرام               واملثـابرة، إىل جانـب    احلضور    •  
ــدرة علــى إقامــة وإبقــاء ســيطرة     علــى جمموعــة متنوعــة مــن األشــخاص   لألطــراف وق

 املنخرطني يف الرتاع؛

 القدرة على حتديد القيم الشخصية وفصلها عن الفرد املعين؛  •  
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القــدرة علــى االحتفــاظ باحليــاد واملوضــوعية يف مواجهــة ضــغوط األطــراف، وموازنــة    •  
  يف املساعدة؛ احلقيقيةتفاوت القوة فيما بينها، ومواصلة إظهار الرغبة

درة على إقامة عالقة ُتظهر االهتمام باملواقف املختلفة، والتواصل يف ظـل االحتـرام              الق  •  
 ، دون إصدار األحكام أو توجيه النقد؛والتعاطف

 القدرة على االتصال بشكل مالئم باألطراف وحماولة االجتماع هبا على مستوياهتا؛  •  

يـال واجلـرأة، حبيـث يتـسىن        العقل التحليلي والتأملي واملفتـوح، إىل جانـب اخل        التحلي ب   •  
 تزويد األطراف مبكاسب تتناسب مع توقعاهتا بشأن املشاركة يف عملية الوساطة؛

 القدرة على توصيل الشعور باملصداقية؛  •  

ــة ككــل       •   ــسالمة العملي ــسابقة ول . رباطــة اجلــأش كــشرط مــسبق وضــمانة للــصفات ال
 يقـودون عمليـة الوسـاطة        الـذين  قـدرة وينبغي لإلميان الصارم باحلوار كحل أن يكفـل         

 على احلفاظ على مسافة معينة إزاء املسائل العسرية اليت قد تنشأ؛

 .التحفظ الشخصي، إذ أن الوسيط البارز بإفراط خياطر بتشويه العملية  •  
  

  الصفات املهنية
 الفهم الواضح لطبيعة الوالية وحدودها؛  •  

مرحلــة مــا قبــل التفــاوض ضــمن القــدرة علــى حتديــد املرحلــة الدقيقــة للوســاطة، مثــل    •  
 عملية السالم، أو التفاوض على عملية السالم أو تنفيذها؛

املعرفــة التفــصيلية واملتعــددة األوجــه بالبلــد الــذي ســتجري فيــه الوســاطة، مــن حيــث     •  
 تارخيه وثقافته واقتصاده وهياكله االجتماعية؛

ة، وكذلك نقـاط قوهتـا   فهم دوافع ومصاحل اجلهات الفاعلة اليت ستجري معها الوساط   •  
 :وضعفها؛ وبعبارة أخرى، الوعي بالتضاريس السياسية للوضع فيما يتعلق مبا يلي

اجلهات الفاعلة الوطنية اليت متتلك القدرة على وقـف احلـرب أو إشـعال فتيلـها                  •  
 من جديد، ومصادر دعمها اللوجسيت واملايل؛

 ؛وفةاملعرأولئك الذين متثلهم بالفعل اجلهات الفاعلة   •  

 القوى غري املرئية اليت تشكِّل جزءا من الرتاع؛  •  

اجلهات الفاعلة املتباعدة مؤقتا عن الـرتاع لكنـها حتـتفظ مـع ذلـك بقـوة كافيـة                  •  
 لعرقلة العملية؛
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فاعلــة الهــات واجلوار، اجلــبلــدان مــن قبيــل عناصــر اجملتمــع الــدويل املنخرطــة،    •  
 قليمية، وقوى األمر الواقع؛اإل

اقفهـا   موحتـسم  مل الـيت ، سـواء علـى الـصعيد احمللـي أو الـدويل،           املـؤثرة اجلهات    •  
 ؛ أو ضدها الوسيطمشاركة، سواء مع بعد

رغــم أمهيــة الــدروس املــستفادة مــن نزاعــات أخــرى، فــإن مجيــع الرتاعــات    : التواضــع  •  
ومن املهم إجراء اتـصاالت باألشـخاص العـاديني، وفهـم احتياجـاهتم،             . ليست متماثلة 

ن آرائهـم دون االعتمـاد فقـط علـى اإلعالنـات والتقـارير الرمسيـة، والـتعلُّم                  والتحقق م 
 .من واقع البلد عن طريق مواطنيه

سـواء أكـان فـردا أو       (وإىل جانب هذه السمات العامة، ينبغي للوسيط يف نـزاع دويل              
ــة  ــسياسي    ) منظمــة أو جمموعــة أو دول ــدويل ال ــة شــاملة باإلطــار ال ــاٍه، معرف أن ميتلــك، دون تب

ويف هـذا الـصدد،     . والقانوين، وينبغي بالطبع أن يكون ملما عن كثـب بأبعـاد كـل نـزاع قـائم                
وإىل جانب البيانات املوضوعية، ينبغي للوسيط استيعاب وجهات النظر الذاتية جلميع أطـراف             
الرتاع، إذ أن هذه الـرؤى حتـدِّد مواقـف تلـك األطـراف لـيس فقـط إزاء املـشكالت األساسـية                       

نصبة حـصرا علـى املـصطلحات       مثلما هو حال املنازعات امل     (حامسةأن تفاصيل   ولكن أيضا بش  
ميكنها، ألهنا قد تبدو تافهة أو غري هامة، أن تغيب عن نظـر الوسـيط غـري          )  األلفاظ أو دالالت 

ــة ككــل   ــة للوســيط يف جمــال   . املتمــرس وبالتــايل هتــدد العملي وينبغــي أن تــشمل املعرفــة املطلوب
 ثقافيــا صــلبا واســتيعابا للتفاعــل بــني الثقافــات يتــيح لــه متييــز دالالت   العالقــات الدوليــة فهمــا

 اإلمكانـات   االسـتفادة إىل احلـد األقـصى مـن        ، ومن مث    األطرافالرموز الثقافية اليت تستخدمها     
وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي للوسـيط أيـضا امـتالك مـوارد بـشرية               . وجتنُّب أشكال سـوء الفهـم     
اخلارجيــة والــدعم اخلــارجي لــضمان متتــع العمليــة بــالربوز   الــصالتوماديــة كافيــة فــضال عــن 
  .والزخم الدوليني املطلوبني

  
 مــرحليت مساهتــا خــاللمــا هــي الــسمات الرئيــسية لعمليــة الوســاطة الفعالــة، مبــا يف ذلــك   -  ٢  

  التصميم والتنفيذ؟
ــل          ــى األق ــشكلي عل ــول ال ــوفر القب ــة، وبفــرض ت ــة الوســاطة بالفعالي ــسم عملي لكــي تت
  . والوسيط من ِقبل األطراف، ينبغي مراعاة عنصرينبالوساطة

  
  بناء احلوار    

ينبغي لألطراف، بصحبة الوسـيط، وضـع قواعـد أساسـية يف بدايـة العمليـة الـيت ينبغـي            
  :على أساسها اختاذ القرار بشأن ما يلي
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 سـرية؟ ومـا هـو       أو شـبه  هل ينبغـي للوسـاطة أن تكـون سـرية؟           : سرية عملية الوساطة    •  
 ذي ينبغي اختاذه إزاء وسائط اإلعالم واألطراف الثالثة؟؛النهج ال

يف مكـان آمـن، أم يف       أم  هل ينبغي أن جتري داخـل البلـد أم خارجـه،            : موقع الوساطة   •  
 ؟؛وما إىل ذلكالريف، أم يف منتجع، 

هــل ينبغــي لألطــراف التفــاوض بــشكل غــري رمســي، عــن طريــق املفاوضــات   : الــشكل  •  
اجتماع القادة وجها لوجـه،     إطار  ، أو يف    ةملاأو يف أفرقة ع   اجلارية يف جلسات عامة،     

 ؟؛وما إىل ذلكأو من خالل الوساطة مع األطراف يف جلسات منفصلة، 

هل ينبغي للوسيط وضع قواعد الوساطة؟ هـل جيـري التفـاوض عليهـا             : إرساء القواعد   •  
ــل الوســاطة؟ هــل جيــر         ــة قب ــات مربم ــل األطــراف داخــل إطــار اتفاق ــن ِقب ــسبقا م ي م

 يف جلـسات عامـة، أو عـن طريـق أفرقـة عمـل؟ هـل                  من قبل األطراف   التفاوض عليها 
تتفاوض عليها األطراف على أساس اقتراحات مـن الوسـطاء؟ أم أنـه ال توجـد قواعـد                  

 موضوعة؟؛

 واحدة وبني حتديـد فتـرات       جولةمثة إمكانيات عدة، تتراوح بني عقد       : وترية الوساطة   •  
 د تتنوع حسب العملية والسياق؛ الوساطة قجوالتحمددة بني 

كيــف يوضــع جــدول األعمــال؟ هــل تتفــاوض عليــه األطــراف، أم   : جــدول األعمــال  •  
 يضعه الوسيط، أم أنه ال يوجد جدول أعمال؟؛

هل تبدأ الوساطة مع وقف األعمال العدائية؟ هل جيـب تنـاول مجيـع              : ترتيب الوساطة   •  
رقـة العاملـة بـالتوازي، أم هـل يقـام           املوضوعات يف جلسات منفـصلة بينمـا جتتمـع األف         

  مث جيري حتديد املوضوعات الحقا؟؛لأوال إطار عم

هـل ينبغـي حتديـد آجـال زمنيـة أم ال؟ وإن كانـت اإلجابـة بـنعم، مـن              : آلجال الزمنية ا  •  
 الوسيط، أم األطراف، أم البلدان املسامهة؟؛ -يقررها 

عليـه  ال شيء متفـق     ” طريق مبدأ    ألطراف إىل اتفاق؟ عن   كيف تتوصل ا  :  القرار اختاذ  •  
؟ أم هــل ينبغــي التفــاوض علــى االتفاقــات واحــدا “إىل حــني االتفــاق علــى كــل شــيء

ة، هــل ينبغــي اعتمــاد االتفاقــات عــن  متعــدد فاعلــة جهــاتواحــدا؟ ويف حالــة وجــود 
 . أم اإلمجاع؟،طريق توافق كاف لآلراء أم باألغلبية

 الـواردة أعـاله والبـت فيهـا قبـل بـدء           قاط  من املهم أن جيري التفاوض على كلٍ من الن          
، أو أن ُيختـار تـرك       املعنـيني عملية الوساطة من أجل كفالة أن تكون املقدمات واضحة جلميـع            
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ومن املهم أن تتخذ األطراف قرارات مستنرية، مع امتالكهـا لفكـرة واضـحة              . العملية مفتوحة 
  .طة األفضل خدمةً ملصاحلهاعن آثار تلك القرارات حبيث يتسىن هلا اختيار عملية الوسا

  
  دور الوسيط    

  :، جيب اختاذ عدة قراراتمن مثو.  جوهري يف عملية الوساطة بدور الوسيطيضطلع  
مــن يــأذن بــاخنراط الوســيط؟ ومــا هــي األهــداف الــشاملة لعمليــة  : الواليــة واألهــداف  •  

 الوساطة ومن حيددها؟؛

 هـل ميكـن للوسـطاء اختيـار أفرقتـهم؟           فيما يتعلق ببنية فريق الوسـاطة،     : فريق الوساطة   •  
؟ وهـل ينبغـي للفريـق       ول بالفريق املقترح من ِقبل مؤسسة ما      أم هل ينبغي للوسيط القب    

أن يكون كبريا أم صغريا؟ وهل ينبغي ضم خرباء خارجيني إذا بدا أن عملية الوسـاطة               
 حتتاج إليهم؟؛

ــائط اإلعــــالم   •   ــة بوســ ــة ينبغــــي أن يق : العالقــ ــطاء أي نــــوع مــــن العالقــ ــا الوســ يمهــ
 األطراف مع وسائط اإلعالم؟؛ أو/و

مىت ينبغي للوسيط التخلي عن العملية؟ قـد تنـشأ أسـئلة بـشأن حتديـد مـدى مـا ينبغـي                   •  
، ومـا إذا كـان ينبغـي إهنـاء الوسـاطة            ، وحـدود دوره   للوسيط أن يتحلى به مـن مرونـة       

 ث؛حينما ُيرتأى أن العملية جيري التحايل عليها أو أن تقدما مل حيد

يضمن ذلك أن ما يتم الكشف عنه أثناء العملية لن تكون له عواقب أو آثـار                : السرية  •  
 عامة على أيٍ من األطراف؛

 ؛ةينبغي ضمان توفر املوارد الضروري: الدعم االقتصادي  •  

 جيب أن تقر مجيع األطراف بذلك؛: مشروعية الوسيط  •  

بـــشكل يرضـــي مجيـــع غـــي بلوغهــا   األهـــداف الـــيت ينبغــي حتقيقهـــا، والـــيت ينب حتديــد   •  
 . املرونة أثناء خمتلف مراحل الوساطةاألطراف، إىل جانب

  
ــة ل    -  ٣   ــارات اهلام ــا هــي االعتب ــة املنخرطــة    م ــني األطــراف الثالث ــال ب ــاون الفع ــة لتع  يف عملي

  الوساطة؟
. ُتعــد مــشاركة أطــراف ثالثــة قــضية رئيــسية مــن شــأهنا حتديــد هيكــل عمليــة الوســاطة   

قرار ينبغي أن يكون يف يد األطـراف بالكامـل، فـإن الوسـطاء ميكنـهم وينبغـي                  ورغم أن هذا ال   
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هلم تقدمي بعض االقتراحـات يف هـذا الـصدد، مثـل إنـشاء منتـديات موازيـة، والعمـل مـع رعـاة            
  .عملية الوساطة على تشجيع مشاركة أوسع، وما إىل ذلك

غـي لـه املـشاركة يف    مـن ينب : والسؤال الذي حنتاج إىل طرحه على أنفسنا هو كما يلي      
مفاوضات السالم اجلارية كجزء من جهـد الوسـاطة؟ هـل هـي مجيـع األطـراف املنخرطـة الـيت                 

أطراف الرتاع فقـط ولكـن مـع وفـود أوسـع تـشمل أعـضاء               هل هي   متتلك سلطة صنع القرار؟     
هـل ينطـوي ذلـك      أطراف الرتاع ولكن بالتشاور مع اجملتمع املـدين؟         هل هي   يف اجملتمع املدين؟    

مـن شـأن اختيـار هنـج أو آخـر أن يكـون جوهريـا                إذ  قادة أهـم األطـراف؟      على  ط وحصريا   فق
  .بالنسبة إىل عملية الوساطة

ــضغط، واملنظمــات           ــات ال ــاورة، ومجاع ــدان اجمل ــة أخــرى يف البل ــسألة مهم ــل م وتتمث
كيف ينبغي للوسيط التعامل مع القـوى اإلقليميـة؟ هـل ينبغـي للوسـطاء أيـضا إشـراك                   . الدولية

موعات الدولية املهتمة بالعملية؟ وإذا اخنرطت هـذه اجملموعـات أيـضا، فإهنـا ميكـن أن تقـوم         اجمل
  :بأي من األمرين التاليني

 تكوين جمموعة من األصدقاء كمراقبني للعملية؛  •  

تكوين جمموعة من األصدقاء جيري إحاطتها علما بانتظام ولكن ال ُتمـنح مقعـدا علـى            •  
 .طاولة املفاوضات

 اجلنسانية موضوعا بالغ األمهيـة ال ينبغـي إمهالـه يف مفاوضـات الـسالم؛                 الشؤون وُتعد  
فكيـف إذن ينبغـي التعامـل مـع       . وينبغي للوسيط التأكد مـن مراعاهتـا مـن ِقبـل مجيـع األطـراف              

  :القضايا اجلنسانية يف مفاوضات السالم؟ يف مثل هذه احلاالت، ميكن للوسيط القيام مبا يلي
  يف الوفود؛كأعضاءلحصص يشجع مشاركة النساء استخدام نظام ل  •  

  تشارك النساء يف الوفود؛اإليعاز بأنه ينبغي أن  •  

 عدم قول أي شيء لكن كفالة معاجلة املسائل اجلنسانية أثناء املفاوضات؛  •  

  .تنظيم شكل يتيح إشراك النساء عند مناقشة املسائل اجلنسانية  •  
  

  السرية    
ــسرية أساســا مــستقر     ــيح ال ــع األطــراف     تت ــة بــني مجي ا للعمــل مــن شــأنه حتــسني العالق

ــة الوســاطة  ــة حبيــث تكــون    . املــشاركة يف عملي ــة العملي وينبغــي مناقــشة املــسألة بعمــق يف بداي
ــعواضــحة  ــشاركة جلمي ــع      .  األطــراف امل ــني مجي ــادلني ب ــة متب ــسرية والثق ــي أن تكــون ال وينبغ
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 ويتـسم .  جعـل الوسـاطة مثمـرة      األطراف، كمـا ينبغـي تقويتـهما علـى مـدار العمليـة مـن أجـل                
  .أمهية خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها الرتاع قد نشأ عن غياب الثقةبذلك 

وعالوة علـى ذلـك، تتمثـل صـفة أساسـية أخـرى يف أي عمليـة وسـاطة يف عـدم حتيـز                          
 اإلشـارة إىل    وتنبغـي . وسـيط وسـلوكه إزاء األطـراف      وتظهر هذه السمة يف موقف ال     . الوسيط

نتظـر منـه درجـة عاليـة مـن عـدم التحيـز؛ وبعبـارة أخـرى، ينبغـي لـه عـدم إظهـار                          أن الوسيط تُُ  
وينبغــي للوســيط . احملابــاة ألي طــرف واالحتفــاظ باحليــاد إزاء أي نتيجــة جيــري التوصــل إليهــا 

األطـــراف، إذ أن الوســـطاء كـــثريا  بالثقـــة بـــني ياحملـــدد الـــذي يقـــع عليـــه االختيـــار أن يـــوح 
البدايـة  ن علـى الثقـة يف صـفوف أطـراف متعاديـة لـيس لـديها يف               يكونون الوحيـدين احلـائزي     ما

  . سوى االرتياب املتبادل
  

  ما هي العناصر احليوية التفاق السالم الناجح؟  -  ٤  
تقول النظرية الـسائدة إن جنـاح معاهـدة الـسالم يقتـضي أن تتـوىل صـياغتها األطـراف                 

وإضـافة إىل  . التفاقـات املربمـة  املعنية، وأن حتدد بوضوح الكسب العائد على كـل طـرف مـن ا       
  :ذلك، ينبغي للمعاهدة الناجحة أيضا أن ُتنتج ما يلي

 شعور مبلكية االتفاق، حبيث تشعر مجيع األطراف أنه ملٌك هلا وتتبناه؛  •  

 الوعي بالعملية؛  •  

 االعتراف املتبادل واالحترام بني األطراف؛  •  

 االلتزام بالعملية؛  •  

 فهم عمليات احلداد؛  •  

 .ترتيب واضح للوقائع ووضعها يف سياقها الصحيح  •  

مليــات الوســاطة الــسابقة، والــيت عمليــا، وبفــضل اخلــربات والــدروس املــستفادة مــن ع  
تبــار اتفــاق ســالم ناجحــا بنــسبة تفــضِ كلــها إىل االتفــاق، فإننــا نعــرف أنــه مــن الــصعب اع  مل

 يواصـل تطـوره متخـذا شـكال         يف املائة؛ وكثريا ما حيدث أن نزاعا بدا أنه قد وجد حـال             ١٠٠
ــدا ببــساطة تنفيــذ االتفاقــات الــيت توصــلت إليهــا          . جديــدا ويف حــاالت كــثرية، ال جيــري أب

  .األطراف بسبب ظروف تطرأ بعد إمتام عملية الوساطة
وهلذا السبب نستطيع احلديث فقط عـن الـدروس املـستفادة، والـيت رمبـا تعلمنـا العمـل             

لكــن حــىت حينئــذ، قــد ال تكــون تلــك      .  يف املــستقبلبطريقــة خمتلفــة يف عمليــات الوســاطة   
  . يف املائة١٠٠العمليات ناجحة بنسبة 
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  .وهناك عدد من العوامل اليت ميكن أن تقوض الوساطة حنو إبرام اتفاق سالم ناجح  
  

  السياق    
ــي أن تكــون          •   ــارة أخــرى، ينبغ ــضجت للحــل؛ وبعب ــد ن ــات ق ــي أن تكــون الرتاع ينبغ

ق مــسدود ال تلــوح فيــه آفــاق النــصر، وأن تعتقــد أن   األطــراف قــد وصــلت إىل طريــ 
 الوساطة متثل استراتيجية خروج معقولة؛

فالوســاطة تكــون . ومــن احليــوي أن يكــون هنــاك تــوازن قــوى حقيقــي بــني األطــراف  •  
 أكثر فعالية حينما تكون األطراف على قدم املساواة؛

مـــشروعية حقيقيـــة، ليـــة الوســـاطة وجيـــب أن تتـــوفر للقـــادة الـــذين يـــشاركون يف عم  •  
يت متثلــــها متحــــدة وأن تقبــــل أو الفــــصائل الــــ/جيــــب أن تكــــون األطــــراف و كمــــا
 .القادة هبؤالء

  
  الوسطاء    

  : ما يليإىل جانب الصفات املذكورة من قبل، ينبغي للوسيط  
ــب االســتخدام احملــدود    •   ــب والترهي ــرط  . للترغي ــسرية  لفاالســتخدام املف إلجــراءات الق

ــة مــن ِقبــل   أو ــة تتــسم باملــصداقية     العقابي ــاء عملي ــه علــى بن الوســيط قــد تقــوض قدرت
ــو ــي أن تكــون  . سالسةال ــب  وينبغ ــب والترهي ــراءات الترغي ــراف أخــرى  إج  أداة ألط
  العملية؛“أصدقاء” لـ أو

أن يكون قادرا على االضـطالع بنطـاق مـن الوظـائف، تـشمل قيـادة العمليـة، وتـوفري                      •  
ة إحـدى جمموعـات األصـدقاء أو املـشاركة          املعرفة واخلـربة، وتقـدمي الـدعم، واستـضاف        

 ؛وما إىل ذلكفيها، وإعداد امليزانيات، 

 .أن يكون مستعدا لالنسحاب وراغبا فيه عند الضرورة  •  

وعالوة على ذلك، أظهرت اخلربة أنه سيكون من اخلطأ، يف التحليل األخري، التركيـز                
 تقبــل بالوســيط حليــاده بقــدر   الفــاألطراف. أو التــشديد علــى عــدم احنيــاز الوســيط أو حيــاده 

  . املصاحلتلكتقبل به بسبب قدرته على التأثري يف مصاحلها أو محاية أو توسيع  ما
  

  عملية الوساطة    
 الدور الرئيسي للوسيط هو تعريف العملية والدفاع عنها، ال حتديد مضموهنا؛  •  
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اع قـد ُتتـهم     فـأطراف الـرت   . جيب أن يكون الوسيط مستعدا ملـستوى عـالٍ مـن التعقيـد              •  
 اليوم باالفتقار إىل الرؤية االجتماعية؛

تتقـدم  وهـي ال تتحـرك يف خـط مـستقيم، بـل      . عمليات الوساطة بطبيعتها غري منظمـة       •  
إهنـا عمليـات بالغـة املرونـة تتطلـب ممـن يـشاركون فيهـا التكيُّـف مـع تعقيـد                      . وتتقهقر

 وتطور الرتاعات املعنية؛

؛ فحـل الرتاعـات     أكثر مما ينبغـي   اول حل الرتاع بسرعة     ينبغي لعمليات الوساطة أال حت      •  
 ليس باألمر السهل أو السريع؛

فالتواضـع واحلـذر مطلوبتـان يف    . ينبغي أال يوجـد تركيـز مفـرط علـى االتفاقـات ذاهتـا               •  
  .تلك األوقات

  
 االتفاقات    

 برية؛فالدقة والوضوح يثمران فعالية ك. س يف االتفاقاتالغموض وااللتباينبغي جتنب   •  

وينبغي أن تشعر بأهنا مسؤولة عـن تنفيـذها     . جيب أن تتوىل األطراف ملكية االتفاقات       •  
 وأن تلتزم هبا بنية حسنة بالطبع؛

ينبغــي لالتفاقــات أن تكــون قابلــة للتنفيــذ، وهــو مــا يعــين أن املنطــق الــسليم جيــب أن     •  
 .يسود

  
  دعم الوساطة    

 من الضروري تعيني رئيس لبعثة الوساطة؛  •  

 جيب أن يكون هناك تنسيق بني الوسطاء؛  •  

ــسب   •   ــدة “جمموعــات األصــدقاء ”تكت ــة متزاي ــدادها   أمهي ــامى أع ــاك  (، وتتن كانــت هن
ــام    ٣٦ ــذه اجملموعــات يف ع ــن ه ــي أن تكــون اجملموعــات صــغرية،   ). ٢٠٠٦م وينبغ

، وينبغي أن تـضم الـدول       سةحبيث ال يزيد عدد أعضاء البعثة الواحدة عن أربعة أو مخ          
  هلا أوجه تقارب مع البلد املعين بالرتاع؛اليت

ــدريب، والبحــوث،       •   ــاء القــدرات، والت ــة يف املــساعدة يف بن ــة أمهي ــدعم املهني هلياكــل ال
 .وإدارة املعلومات، وتطوير شبكات الدعم
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   يف التنفيذ الفعال التفاق السالم؟أن تسهمكيف ميكن جلهود الوساطة املستمرة   -  ٥  
وبوصـفها عمليـات، تكـون هـذه        . مليـات والتزامـات وقيمـا     تتضمن جهود الوساطة ع     

اجلهود فعالة ومفيدة كشكل من أشكال تعلُّم املهـارات الـضرورية إلدارة الرتاعـات، وتـساعد                
يف إزالة سوء الفهم احمليط بالرتاعات اليت ُينظر إليهـا سـلبيا فقـط علـى أهنـا كـثريا مـا تستعـصي                        

طـراف حنـو البحـث عـن حـل تفاوضـي حينمـا        علـى احلـل، وكـذلك تـدفع جهـود الوسـاطة األ      
ــذي   ــودون الوســاطة نتطمــئن األطــراف إىل أن أولئــك ال ــه     يق ــة وأن ــضا ضــامنون للعملي  هــم أي

وبوصـفها التزامـات، فإهنـا تتـضمن آليـات بنـاء الـسالم وتفـك مجـود حـاالت                    . يوجد حتايل  ال
ات الوسـاطة   أمـا قـيم االحتـرام والقبـول الـيت تنطـوي عليهـا عمليـ               . وصلت إىل طريـق مـسدود     

  .فهي ُتقوِّي تأكيد الذات واالعتراف باآلخر واملشروعية
وميكن فهم التوقيع على اتفاق سالم بأنه إهناء لعمليـة، لكنـه أيـضا يبـدأ عمليـة أخـرى                      

ويف بعـض األوقـات قـد تكـون آفـاق هـذا التعزيـز حمفوفـة                 . ينصب تركيزها على تعزيز السالم    
ود الوساطة أن تتراجع، بل جيـب علـى العكـس أن ُتكثَّـف              وال يعين هذا أنه ينبغي جله     : باخلطر
ويف مثـل هـذه احلـاالت، حتتـاج الوسـاطة إىل التكيـف مـع مرحلـة جديـدة يف العمليـة                       . وتقوى

يكون هدفها هو جلب األطراف حنو االتفاق على كيفية تفـسري وتنفيـذ الـشروط الـيت اتفقـت                   
  .عليها

جمة تتضمن مراحـل خمتلفـة، وهـي مراحـل          وميكن أن جيري تنفيذ االتفاقات بطريقة مرب        
ــدورها أن ختــضع للوســاطة،  ــة بــني األطــراف مــىت    ممــ ميكــن ب ــاء الثقــة املتبادل ا يــساعد علــى بن

وال ميكـن  . توصلت إىل حل للمسائل األساسية وجتاوزت العقبات الرئيسية اليت أفرزت الـرتاع     
. أن تفــضي إىل احلــلأن تــستعاد الثقــة بــني عــشية وضــحاها، ولكــن اخلطــوات الــصغرية ميكــن  

وميكن أيضا أن يؤدي ترك بعض املسائل لوقت الحق إىل احلد مـن بعـض التـوترات يف عمليـة                     
التفــاوض، مــع إعطــاء األطــراف شــعور أكــرب بــاألمن يتــيح هلــا، يف الوقــت املناســب وبــالوترية   

  .حل حاسم للرتاعإجياد املالئمة، التحرك حنو 
جليـة حينمـا حتـول دون التـصعيد يف نزاعـات            وتصبح مزايا جهود الوسـاطة املتواصـلة          

قابلة للحل بيسر نتيجة لسوء تفـسري لالتفاقـات يـؤدي بـاألطراف إىل نـسيان املـصدر احلقيقـي                    
  .للرتاع

وأخريا، فإن عنصرا هاما يف مرحلة تعزيز السالم يتمثـل يف ضـرورة وجـود آليـة إنفـاذ                     
. شأ عنـد تفـسري االتفـاق وتنفيـذه        واضحة، مثاليا من خالل التحكيم، حلل أي منازعات قد تنـ          

  .وُيفضَّل أن ُينص على هذه اآللية يف اتفاق السالم ذاته
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  السويد    
  ]نكليزيةباإل :األصـل[

  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  
ــم         )أ(   ــضا أن يفه ــة، وجيــب أي ـــازا للعملي ــاره حفَّ ــي للوســيط أن يعمــل باعتب ينبغ

غــي أن يكــون الوســطاء مــرنني خــالل العمليــة   وينب. ألطــرافحقيقــة الــرتاع ومــا هــي دوافــع ا 
برمتها، ومدركني للديناميات املـتغرية باسـتمرار، وملتـزمني باكتـساب ثقـة أصـحاب املـصلحة                 

وعندما تنـشأ الفـرص واإلمكانيـات، جيـب علـى الوسـيط أن يتـصرف بـسرعة          .واحلفاظ عليها
   وبشكل متميز؛

النطـــاق مـــن املهـــارات الوســـيط النـــاجح إىل جمموعـــة واســـعة حيتـــاج لـــذلك   )ب(  
والـــصفات الشخـــصية، أي مهـــارات االتـــصال، والـــصرب، واحليـــاد واملوضـــوعية، واالحتـــرام،  

  .واملرونة، والتعاطف، والقدرة على التحكم يف ذاته
إضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن تكــون لــدى الوســيط معرفــة عميقــة بالثقافــة الــيت   )ج(  

   . لألطرافجيري فيها الرتاع وأن يفهم اخللفيات املختلفة
  

مساهتــا خــالل مــرحليت مــا هــي الــسمات الرئيــسية لعمليــة الوســاطة الفعالــة، مبــا يف ذلــك   -  ٢  
  التصميم والتنفيذ؟

وتتحـدد عمليـة الوسـاطة الفعالـة      .ختتلـف الوسـاطة حـسب كـل حالـة بعينـها        )أ(  
  ؛ينةت املتغرية للرتاع يف حلظة معحسب احلالة، وجيب أن تكون مرنة وتتكيف مع الديناميا

من األمهية مبكان أن يظـل زمـام العمليـة يف أيـدي األطـراف املتنازعـة، ولـيس                    )ب(  
   مع الوسيط؛ ولكن من املهم أيضا أن حيافظ الوسيط على دوره ومسؤوليته؛

نظــرا لتعقيــد دورة الــرتاع، قــد يكــون مــن الــضروري اتبــاع عــدة مــسارات       )ج(  
هـارات خمتلفـة ومـستويات متفاوتـة مـن          بـدوره وسـطاء لـديهم م      ذلـك   ورمبا يتطلب    .للوساطة
، كمـا يتطلـب أيـضا    )رئـيس سـابق، أو ممثـل خـاص لألمـني العـام         : على سـبيل املثـال    (األقدمية  

وعالوة على ذلـك، قـد حتـدث حـاالت ميكـن فيهـا               .وسطاء خمتلفني يف عملية الوساطة نفسها     
ــة أن تــضيف قيمــة إىل هــذه العمليــة، علــى ســبيل املثــ     ال عــن طريــق للمنظمــات غــري احلكومي

ولكن من الضروري عندما يشترك يف الوساطة وسطاء خمتلفـون،   .املساعدة يف تدابري بناء الثقة
أن يعملوا مجيعا بطريقة منسقة، وعندما يكون الوسيط تابعا لألمـم املتحـدة فيجـب ضـمان أن           

  يتم العمل مبوجب توجيهاته؛
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 .“الـسياق املعتـاد   خـارج   ” يف عملية اختيار الوسطاء، ينبغي النظر يف التفكري         )د(  
وليس مـن األمـور الفعالـة دائمـا اسـتخدام نفـس الشخـصيات رفيعـة املـستوى يف مجيـع جهـود              

  الوساطة؛
 لكــي يقــوم الوســيط مــن خالهلــا  “منفــذ”هنــاك حاجــة إىل نقطــة دخــول أو   )هـ( 

فيمـا خـال الـرتاع، ميكـن أن تـستخدم كنقطـة انطـالق يف                لألطـراف   بتحديد املصاحل املـشتركة     
  جهود الوساطة؛

حمرومــا األطــراف وعنــدما يكــون أحــد . األطــرافجيــب بنــاء القــدرات لــدى   )و(  
الفاعلـة املـضي    اجلهـات   حرمانا شديدا مـن حيـث القـدرة، فـإن مـن الـصعب جـدا علـى مجيـع                     

   قدما؛
ــربني      )ز(   ــتمالة املخـ ــة السـ ــع، يف حماولـ ــاملة للجميـ ــة شـ ــون العمليـ ــي أن تكـ  ينبغـ
  م واسع للوضع وهتيئة الظروف ألقصى قدر من املشاركة؛، وللحصول على فهاحملتملني
مــن املهــم إيقــاف عمليــة الوســاطة، علــى فتــرات منتظمــة، وعقــد اجتماعــات    )ح(  

لتحديد ما إذا كان جيري حتقيق املصاحل وتلبية املطالب، ولتوطيـد           األطراف  بشكل منفصل مع    
   التقدم احملرز؛

ــل الوســيط     )ط(   ــة األطــراف جيــب أن جيع ــى بين ــم   عل ــادئ األساســية لألم ــن املب  م
وينبغـي للوسـطاء أيـضا تعزيـز مـشاركة املـرأة يف مجيـع         .املتحدة، مثل احتـرام حقـوق اإلنـسان   

بـشأن املـرأة والـسالم      ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مستويات عمليات الوساطة، وفقا لقرار جملس األمـن         
   واألمن؛
جهـود الوسـاطة    ينبغي أن ُيـقدَّم للوسيط تدريب قبل البعثة، فـضال عـن دعـم                )ي(  

وينبغــي أن يتــصرف  .واحلــصول علــى اخلــربة التقنيــة واملواضــيعية خــالل ســري جهــود الوســاطة
وينبغـي أن   .الوسطاء على حنو مستقل ودون أي اعتبار للمصاحل احملتملـة للمنظمـة الـيت عينتـهم    

ومــن  .يتمتــع الوســطاء حبريــة التــصرف وبواليــات للتفــاوض مــع جمموعــة واســعة مــن الفئــات 
ئل اجلوهريــة إشــراك مجيــع أصــحاب املــصلحة يف العمليــة، مبــا يف ذلــك النــساء والفئــات    املــسا

   املهمشة؛
، حيـث أن عـدم التوصـل إىل حـل غالبـا مـا يكـون                 “احللول الـسريعة  ”جتنب    )ك(  

  .سيءالل احلأفضل من 
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الثـة  من األطراف الث  اجلهات الفاعلة   خمتلف  للتعاون الفعال بني    اهلامة  ما هي االعتبارات      -  ٣  
  وساطة؟الاملشاركة يف عملية 

ــع   )أ(   ــة األطــرامجي ــيت جيــب أن تؤخــذ بعــني     ف الثالث ــديها مــصاحلها اخلاصــة ال ل
   االعتبار؛
ويـوفر قـرار    .ينبغي أن تشارك املرأة مشاركة نشطة يف مجيع جوانب الوساطة  )ب(  

أة متــدنيا أداة ممتــازة، ولكــن يف واقــع األمــر مــازال إشــراك املــر) ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملــس األمــن 
  على حنو الفت للنظر؛

وينبغي على األمـم   .الطرف الذي يسيطر على املوارد يتحكم يف العملية أيضا  )ج(  
املتحدة تنسيق املوارد اليت توجد حتـت رقابتـها علـى حنـو أكثـر فعاليـة، حـىت لـو دعـا ذلـك إىل                          

   السماح للجهات الفاعلة بأن تتحرك بشكل مستقل؛
، واالعتراف باملزايـا النـسبية      )إىل أقصى حد ممكن   (علومات  التنسيق وتبادل امل    )د(  

 أكثــر مالءمــة مــن غريهــا “اجلهــات الفاعلــة”متييــز مــىت تكــون إحــدى /لكــل جهــة؛ وحــساب
   للعمل كوسيط أو ُمـيسر للحوار؛

ينبغــي للوســطاء الــذين يعملــون يف مــسارات خمتلفــة أن يكونــوا علــى اتــصال     )هـ(  
وينبغي للجهات الفاعلـة الوطنيـة    .م يف إطار جهود الوساطةبعضهم مع بعض إلجياد اتساق عا

وينبغـي أن   .واإلقليمية واحمللية أن متسك بزمام العمليـات وأن تتحمـل مـسؤولية إنـشاء اهلياكـل     
يكون أحد األهداف اهلامة للمنظمات الدولية العاملة يف جمال الوسـاطة يف الرتاعـات هـو دعـم               

  ؛ديد أوجه التآزر من خالل التعاون لتحاجلهات الفاعلة واملؤسسات احمللية
جيــب مقاومــة إغــراء املــشاركة يف األنــشطة والــربامج الــيت يــدفعها العــرض          )و(  

  اجلهات املاحنة، وليست هلا دوافع حملية؛ أو
عنـدما  تقـوم بـدور هـام    ميكن جملموعات االتصال بشأن الرتاعات املختلفـة أن          )ز(  

   .ت الوساطة املختلفةيتعلق األمر بالتنسيق الشامل ملبادرا
  

  ناجح؟السالم الما هي العناصر احليوية التفاق   -  ٤  
جيب أال يتبـع أي مـن اجلهـات الفاعلـة اتفـاق       .إمساك األطراف املعنية بزمامه  )أ(  

   سالم مفروضا عليه؛
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يف املراحــل األوليــة حيــث أن معظــم    ذلــك جيــب مناقــشة   .املتابعــة الفعالــة   )ب(  
ا علـى اسـتعداد ملناقـشة املخـاطر املـستقبلية عنـدما يكـون االتفـاق                 أصحاب املصلحة لن يكونـو    

   قريب املنال؛
حلــول واســعة النطــاق تراعــي مــصاحل واحتياجــات مجيــع أصــحاب        وضــع   )ج(  

من املهم أن نضع يف اعتبارنا أن املفاوضات وجهـود الوسـاطة تقـوم هبـا يف      .املصلحة يف الرتاع
   ؛احلها اخلاصةاملقام األول خنبة تضع يف اعتبارها مص

ينبغــي أن يعــاجل اتفــاق الــسالم الــدائم املفاضــالت بــني اإلفــالت مــن العقــاب     )د(  
وال بد من التوصـل إىل تـوازن بـني اتفـاق الـسالم وآليـات املتابعـة للجـرائم الـيت           .وبني املساءلة

   وميكن للجان احلقيقة واملصاحلة أن تكون مفيدة؛ .ارتكبت خالل الرتاع
ينظر أصحاب املصلحة الرئيسيون إىل اتفـاق الـسالم بوصـفه التزامـا             ينبغي أن     )هـ(  

   طويل األمد بتسوية الرتاع وبالسالم؛
جيب أن يؤخذ بعني االعتبـار إدراج جمموعـة واسـعة مـن وجهـات النظـر مـن                      )و(  

ــود اخلــربات الفنيــة      .أجــل ضــمان إدراج التجــارب واألصــوات املهمــة     وينبغــي ضــمان وج
  .لصياغةوالقانونية املتاحة ل

  
  سالم؟الكيف ميكن جلهود الوساطة املستمرة أن تسهم يف التنفيذ الفعال التفاق   -  ٥  

علـى االشـتراك يف تنفيـذ ومتابعـة         األطـراف   استمرار وجود الوسيط سيساعد       )أ(  
   اتفاق السالم، ومواصلة االلتزام به؛

ــد وجــود وســيط       )ب(   ــا مــا يعمــل الوســطاء كمنبــهني إىل الواقــع، وعن تــسم يغالب
  فإن النتيجة غالبا ما تكون أكثر واقعية واستدامة؛باحلس النقدي، 

الوساطة املستمرة سـتحافظ علـى وجـود دويل يف عمليـة الـسالم، إىل جانـب                   )ج(  
كـذلك تـأثريا إجيابيـا علـى        ُيحـدث   توفري نظرة ثاقبة للرتاع، مما قد يوفر فرصا لإلنذار املبكر، و          

   املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان؛
 واملنظمات غري احلكومية احملليـة يف كـثري مـن األحيـان             نيلوسطاء احمللي تكون ل   )د(  

إلشراك األطراف املتنازعـة يف حـوار       املنطلقات الالزمة   صالت قيِّـمة وقدرة على التعرف على       
   مستمر؛
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وحيتاج الوسطاء الـذين يـأتون مـن اخلـارج      .متابعة جهود الوساطة أمر حيوي  )هـ(  
دعم إىل الوســطاء احمللــيني وتعزيــز القــدرات احملليــة لتهيئــة الظــروف إلقامــة حــوار   إىل تقــدمي الــ

  .ووساطة متواصلني بعد رحيل الوسطاء اخلارجيني
    

  سويسرا    
  ]نكليزيةباإل :األصـل[

ترحب سويسرا بالنهج القـائم علـى املـشاركة الـذي يتوخـاه األمـني العـام، وتقـدر أن                      
رصــة لتقــدمي مــسامهات للمناقــشة بــشأن التوجيــه يف هــذه  الــدول األعــضاء قــد أتيحــت هلــا الف 

  .املرحلة املبكرة
وحنــن نؤيــد الــرأي القائــل بــأن األمــم املتحــدة ينبغــي أن تــبين التوجيهــات علــى تقريــر     

، وعلــى املبــادئ الــواردة يف )S/2009/189(األمــني العــام عــن تعزيــز الوســاطة وأنــشطة دعمهــا  
ــرار  ــي أن  .٦٥/٢٨٣الق ــوينبغ ــدف التوهت ــة، وأن  اتجيه ــداف طموح ــرة  ت إىل أه ــدَّم مباش ق

إىل الوسطاء وأفرقتهم وأية مؤسسات أو أشخاص مـشاركني يف الوسـاطة فقـط، ولكـن إىل            ال
 مدونـة لقواعـد   اتكون التوجيهـ توينبغي توخي أن  .األمم املتحدة والدول األعضاء فيها أيضا

وباختـصار،   .اجلوانـب التقنيـة  شمل املمارسـات اجليـدة فيمـا يتعلـق ب    تـ الـسلوك للوسـطاء، وأن   
   .ساهم يف إضفاء الطابع املهين على الوساطةت أن اتينبغي للتوجيه

وعلى وجه اخلصوص، ترحب سويـسرا بـإدراج حـق الوسـطاء يف التحـدث مـع مجيـع             
األطراف اليت على استعداد للحديث واليت تبدي اهتماما باملفاوضات، مع حتفـظ يتمثـل يف أن                

ويف  .لة جيب أن متتثل بدقـة اللتزاماهتـا ذات الـصلة مبوجـب القـانون الـدويل      مجيع العناصر الفاع
 علـى أن أي وسـيط ال ميكـن أن يـدعم أو يقبـل أي       اتؤكـد التوجيهـ   تهذا السياق، ينبغـي أن      

شكل من أشكال العفو عن مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية أو جـرائم احلـرب أو اجلـرائم ضـد                   
   .يمة حلقوق اإلنساناإلنسانية أو االنتهاكات اجلس

وعلى الرغم من أن الطبيعة احلساسة لكثري من مفاوضات السالم تتطلب درجة عاليـة                
من السرية، فإن سويسرا تشري إىل أن عمليات التفاوض ينبغي أن تكون شفافة بقـدر اإلمكـان             

   .من أجل احلصول على دعم الفئات املعنية وبناء الثقة بني األطراف املنخرطة يف الرتاع
 إىل كيفيـة إشـراك املـرأة يف أفرقـة الوسـاطة وكيفيـة               اتشري التوجيه توأخريا، جيب أن      

وينبغـي علـى األقـل أن نـضمن اختـاذ اإلجـراءات االسـتراتيجية               . اجلنـسانية قـضايا   الالتعامل مـع    
املستمرة لتعزيز مشاركة املرأة علـى قـدم املـساواة يف مجيـع مـستويات عمليـات الوسـاطة علـى                     
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ده األمــني العــام يف خطــة العمــل ذات النقــاط الــسبع بــشأن مــشاركة املــرأة يف بنــاء حنــو مــا أكــ
   .٦٥/٢٨٣، ويف القرار )A/65/354 - S/2010/466  الوثيقةانظر(السالم 

  
  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  

 الـسمات   ١٥يف الفقرة   ) S/2009/189(يصف تقرير األمني العام بشأن تعزيز الوساطة          
وعـالوة علـى    .و أهـم صـفة للوسـيط هـي حيـاده      .يت ال غىن عنها للوسيط اجليـد واخلصائص ال

ذلك، فإن الوسيط اجليد ال بد أن تكون له شخصية قوية وسلطة، واألهم من ذلـك أنـه جيـب                    
وجيب أن يكون متحدثا ممتازا ولديـه القـدرة علـى     .ومن فريقهاألطراف، أن يكون مقبوال من 

 علـى أن  اتشدد التوجيهـ تـ وينبغـي أن   .لتكيـف وفقـا لـذلك   اإلنصات وفهم أطراف الـرتاع وا 
سك متـ الوسطاء اجليدين ال ينبغي أن يفرضوا حلوهلم يف أي نزاع، ولكـن جيـب أن يكفلـوا أن                  

وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي لفريــق الوســاطة أن يكــون لديــه فهــم  .بزمــام أي اتفــاقاألطــراف 
لــى علــم جبميــع التطــورات ذات  عميــق للــرتاع الــذي يعاجلــه، وجيــب أن يكفــل أن الوســيط ع 

وبـدون معرفـة عميقـة بالـسياق ومبختلـف األطـراف املعنيـة، لـن يكـون فريـق الوسـاطة             .الـصلة 
قادرا على االستجابة للحساسيات اخلاصة، وسيكون من املرجح أن يغفل عـن فـرص للتوصـل               

  .جلميع األطرافإىل حلول مقبولة 
  

مساهتــا خــالل مــرحليت الفعالــة، مبــا يف ذلــك مــا هــي الــسمات الرئيــسية لعمليــة الوســاطة   -  ٢  
  التصميم والتنفيذ؟

األطــراف جيــب أن تــستند الوســاطة الفعالــة ملفاوضــات الــسالم علــى تكليــف مــن           
يف أي نــزاع، علــى الــرغم مــن أن احملادثــات بــشأن احملادثــات تبــدأ يف املعتــاد بــدون ) ةالرئيــسي(

و غري رمسي، ولكنه جيب أن يعـرب عـن   وقد يكون التكليف رمسيا أ .تكليف من مجيع األطراف
وينبغــي أن يكــون أي  .للــشروع يف مفاوضــات وإجيــاد حلــول ســلمية للــرتاع األطــراف إرادة 

  .طرف ثالث واقعيا وأن يدعم احللول القابلة للتنفيذ
اإلدراج (وحتتـــاج عمليـــة الـــسالم إىل دعـــم مـــن مجيـــع اجلهـــات املعنيـــة ذات الـــصلة     
خالل مرحلة تصميم العملية من أجـل ضـمان مراعـاة شـواغلها     وجيب التشاور معها  ).الرأسي

وأفـضل وسـيلة لتـأمني مـشاركة واسـعة هـي نظـام يتـألف مـن           .واحتياجاهتـا يف مرحلـة مبكـرة   
عمليات متوازية يف مسارات ومستويات خمتلفة، يـضمن أن تـصب توصـيات اجملتمـع املـدين يف         

ق أكثـر أمهيـة يف مرحلـة التنفيـذ، حيـث      وسوف تكون املشاركة واسعة النطا .العملية الرئيسية
   .ينبغي للجهات الفاعلة الوطنية القيام بدور نشط يف عملية دميقراطية
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ــدا مــن دول أو منظمــات مــستعدة لتقــدمي كــل        ــة الوســاطة تأيي وجيــب أن تلقــى عملي
   .يلزم من الدعم املايل واللوجسيت والسياسي يف اللحظات احلامسة ما
  

من األطراف الثالثـة    اجلهات الفاعلة   خمتلف   اهلامة للتعاون الفعال بني      ما هي االعتبارات    -  ٣  
  وساطة؟الاملشاركة يف عملية 

أكثــر العناصــر أمهيــة للتعــاون الفعــال هــو أن يكــون لــدى مجيــع األطــراف الثالثــة فهــم    
والتنـسيق الفعــال لعمليـات الوســاطة أمـر ضــروري،     .مـشترك ملـا ينبغــي القيـام بــه يف الوسـاطة    

ــصفة  ــسي       وب ــة إىل الوســيط الرئي ــني األطــراف الثالث ــاون ب ــن املنطقــي أن يفــوض التع ــة، م عام
وتعد األمم املتحـدة، بـسمعتها وشـرعيتها العـامليتني، يف وضـع ممتـاز ميكنـها مـن تـوفري           .وفريقه

هــذه القيــادة أو تفويــضها ملنظمــة إقليميــة أخــرى، نظــرا لطابعهــا التمثيلــي، إىل جانــب دورهــا   
وينبغي أال ُيـفهم التنسيق على أنه عمليـة رمسيـة الختـاذ القـرارات، بـل       .لوساطةالبارز يف جمال ا

بوصفه وسيلة لتوزيع املعلومات ومنع االزدواجيـة يف اجلهـود، وكـذلك جتنـب املنافـسة املؤديـة              
   .إىل نتائج عكسية بني اجلهات الفاعلة يف الوساطة

 يعتـزم هبـا ضـمان تنـسيق عمليـات          ولذلك ينبغي أن يشري األمني العام إىل الكيفية الـيت           
الدوليــة الفاعلــة، وهــو اجلهــة الــيت تعــد يف أفــضل وضــع اجلهــات الــسالم والوســاطة بــني مجيــع 

وعـالوة علـى    .إلصدار املبادئ التوجيهيـة بـشأن التعـاون والتنـسيق بـني مجيـع األطـراف الثالثـة        
 األمـم املتحـدة      سواء كانوا يعملون يف    -ذلك، فإن سويسرا ترحب بنص حيث مجيع الوسطاء         

 على االسـتفادة مـن األمـم املتحـدة ووحـدة دعـم الوسـاطة هبـا، بوصـفها منـربا لتبـادل                        -أم ال   
وباملثل، ينبغي لألمـني العـام أن يـشري يف املبـادئ      .وتلقي املعلومات عن أنشطة الوساطة اجلارية

تحـدة والـدول    التوجيهية إىل كيفية ضمان وجود تقـسيم فعـال للعمـل والـشراكة بـني األمـم امل                 
األعــضاء فيهــا واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة املتخصــصة يف  

وأخــريا، ينبغــي لألمــم املتحــدة ضــمان عــدم إقامــة أي هياكــل موازيــة تعــرض  .الوســاطةجمــال 
  .عمليات الوساطة اجلارية للخطر

  
  ناجح؟السالم الما هي العناصر احليوية التفاق   -  ٤  

قبلــه تأن يكــون مــضمون أي اتفــاق واقعيــا وقــابال للتنفيــذ و      :م تلــك العناصــر أهــ  
  .األطراف
ولكل اتفاق سـالم طابعـه اخلـاص، الـذي يعتمـد علـى الـسياق وعلـى مـصاحل أطـراف                        
ولذلك، فإننا ال نـستطيع حتديـد املواضـيع الـيت جيـب أن تـدرج يف أي اتفـاق، باسـتثناء          .الرتاع
.  من نزاع عنيف أن يواجـه حالـة فوريـة صـعبة مـن ناحيـة األمـن       وال بد ألي بلد خيرج :األمن
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املـدى القـصري مـن      علـى   ويف املرحلة األوىل، ينبغي أن حيدد اتفـاق الـسالم كيفيـة تـوفري األمـن                 
وتعتمد تفاصيل هذه األحكام األمنيـة اعتمـادا كـبريا     .أجل محاية املدنيني وإعادة احلياة الطبيعية

وعـالوة   .خارجيـة حيترمهـا مجيـع األطـراف املتنازعـة     ات فاعلـة  جهـ على السياق، ورمبا تـشمل  
على ذلك، ينبغي أن ينطـوي االتفـاق أيـضا علـى بعـض القـرارات األوليـة بـشأن عمليـة إعـادة                        

   .هيكلة قطاع األمن وإصالحه
من االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان أو القـانون اإلنـساين             إرث  ويف حالة وجود      

ه إبــالغ األطــراف يف عمليــة املفاوضــات يف أســرع وقــت ممكــن بــأن  الــدويل، فمــن املوصــى بــ
تقـصي  مسألة اإلفالت من العقاب ميكن معاجلتها من خالل سلسلة من التدابري املختلفـة، مثـل          

. والعدالة وجرب الضرر واإلصالحات املؤسسية، وليس فقط من خالل العدالـة اجلنائيـة            احلقائق  
التعامــل مــع املاضــي يف عمليــات ”بــشأن وجيهيــة مــذكرة تصــياغة وقــد شــاركت سويــسرا يف 

  . لوحدة دعم الوساطة اليت تعاجل هذه القضايا املعقدة“السالم
ــضايا         ــة وراء ق ــا ختتفــي أســباهبا اجلذري ــة، وكــثريا م ــات دينامي إن الرتاعــات هــي عملي

فهـا  ومواقاألطـراف  ونظرا للطبيعـة الديناميـة للرتاعـات واملظـامل واملـرارة لـدى        .خالفية جديدة
املتعارضــة، فــإن االتفاقــات الــشاملة قــد ال تكــون بــصفة عامــة هــي احلــل النــهائي لالنقــسامات 

وعالوة على ذلك، فقد أثبتـت التجربـة أنـه حـىت أكثـر االتفاقـات مشـوال         .القائمة يف اجملتمعات
لـيت  ولذلك، فـإن االتفاقـات ا   .ميكن أن حيل مجيع القضايا املتنازع عليها بني األطراف املعنية ال

تعاجل القضايا األكثر إحلاحا بالغة األمهية، وجيب أن ندرك أهنـا نقـاط البدايـة يف عمليـة أطـول،                    
ويتوقـف جنـاح أي اتفـاق سـالم علـى التـزام األطـراف؛ وبالتـايل، ينبغـي           .وليست نتـائج هنائيـة  

 وليـست تلـك الـيت     ) واجملتمـع (األطـراف   عـرب عنـها     تدائما أن تتناول االتفاقـات القـضايا الـيت          
   .ختص الوسطاء

وإضـافة إىل ذلـك، ينبغـي ألي اتفـاق نـاجح أن يقتـصر علـى القـضايا الرئيـسية للـرتاع             
وينبغـي تـصميم    .احلايل وأن يترك اجملال لعملية دميقراطية لكي تعاجل مجيع القضايا األقل إحلاحا

قيع على اتفـاق    العمليات واإلجراءات لكي تعاجل القضايا اليت مل حتل يف املرحلة اليت تعقب التو            
  .السالم، إذا كان ذلك ضروريا

ولـذلك، فـإن مجيـع االتفاقـات      .وجيب التفاوض على التنفيذ يف إطار عمليـة التفـاوض    
جيب أن تتضمن مؤسـسات وعمليـات قـادرة علـى رصـد التنفيـذ وتـسوية الرتاعـات الـيت تنـشأ            

   .خالل مرحلة التنفيذ
ــسالم      ــات ال ــة مــسبقا إلجــراء   اأن ُتعــىن بوأخــريا، ينبغــي التفاق ــضمانات ووضــع آلي ل

   .التعديالت احملتملة
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  سالم؟الكيف ميكن جلهود الوساطة املستمرة أن تسهم يف التنفيذ الفعال التفاق   -  ٥  
بناء على مشاركة سويسرا يف تنفيذ اتفاقات السالم يف نيبـال والـسودان، فهـي تـدرك                   

ية حامسة لرتع فتيـل التـوترات والتوصـل         أن الدعم املستمر والوساطة متعددة املسارات هلما أمه       
ولكــن علـى النقـيض مــن عمليـة التفـاوض، فــإن تنفيـذ اتفــاق       .إىل حلـول لتحقيـق ســالم دائـم   

وجيـب أن يكـون الـدعم الـذي         . وطنيـة السالم ومرحلة ما بعد االتفـاق ينبغـي أن جيريـا بقيـادة              
لكــواليس، وكلمــا كــان تقدمــه اجلهــات الفاعلــة الدوليــة والوســطاء متــسما بالكتمــان، ووراء ا

وال ينبغي أن ُيــسمح   ).من داخل اجلهات املعنية(ذلك ممكنا، جيب أن مير عرب وسطاء وطنيني 
  .ألطراف ثالثة بأن متلي تصميم التنفيذ أو أن حتدد وترية معاجلة القضايا

    
  تركيا    

  ]نكليزيةباإل: األصل[
توجـد صـيغة واحـدة شـاملة        بسبب تنوع وتعقيد الرتاعات اليت حتتـاج إىل وسـاطة، ال              

إال أن ذلـك ال يـستبعد حقيقـة وجـود بعـض املبـادئ التوجيهيـة لكـل                   . لعملية وسـاطة ناجحـة    
  .عملية وساطة

فأوالً وقبل كل شـيء، تتطلـب عمليـة الوسـاطة الناجحـة إجـراء حتليـل دقيـق للقـضايا                       
ــي األوســع       ــار اإلقليم ــسليم لإلط ــم ال ــن الفه ــضال ع ــة، ف ــك، فــإن  باإلضــافة إىل ذ. املطروح ل

 مـع أهنـا ينبغـي أن تتـسم مبرونـة            -االستراتيجية املصممة جيداً ذات األهداف احملددة بوضـوح         
  . لنجاح أي عملية وساطةتتسم باألمهية -كافية ملواجهة الظروف املتغرية 

سـتعداد  االأو اإلعراب عـن     /كما يعد الطلب الذي يقدمه أحد األطراف على األقل و           
 تـشكل بعبارة أخـرى،    و. شرطاً أساسياً هاماً من أجل جناح العملية      للعمل مع وساطة خارجية     

  .الثقة عنصراً أساسياً يف أي عملية وساطة
وينبغي أيضاً أن يكون بوسـع الوسـطاء التواصـل مـع مجيـع أطـراف الـرتاع وأن يظلـوا                       
ومع ذلك جيب أن يسترشد الوسطاء ببعض القيم واملبـادئ الـيت ينبغـي عـدم التفـريط              . حمايدين

ــا يف أي ظــرف كــان   ــسالم       . هب ــني احتياجــات ال ــق ب ــد التوفي ــة عن ــة األمهي ــك يف غاي ــد ذل ويع
  .والعدالة
وينبغي أن حيجم الوسطاء أيـضا عـن تقـدمي وعـود كـثرية، أو الكـشف عـن معلومـات                       

ــه         ــشكلة يف حــد ذات ــن امل ــصبح جــزءا م ــذي ي ــر ال ــا . كــثرية يف وقــت مبكــر جــداً، األم وغالب
  .وساطة يف أجواء من التكتم واحترام سرية احملادثاتيستدعي ذلك أن تنطلق ال ما



A/66/811
 

158 12-34639 
 

وبالفعـل، فـإن وجـود    . وتربز مسألة وثيقة الصلة عند وجود أكثر من طرف للوسـاطة         
  .حماوالت وساطة متوازية تعلق أمهية قصوى على مسأليت التنسيق والقيادة

  
  ما هي صفات الوسيط اجليد؟  -  ١  

إىل التـشجيع علـى التوصـل إىل نتيجـة حمـددة،            يتباين دور الوسيط من تيسري االتـصال          
ويف مجيــع األحــوال، جيــب أن يكــون    . أو أن يكــون املــشرف علــى االتفــاق أو الــضامن لــه     

 ثقة األطراف فحسب، بل كذلك لتوجيه العمليـة للتوصـل           للحفاظ على  الوسطاء منصفني، ال  
ف مــع الظــروف وجيــب أن يتــسم الوســطاء أيــضا مبرونــة كافيــة للتكّيــ. إىل حــلّ طويــل األجــل

ــتغرية ــة الوســاطة، لكــي       . امل ــالقيم األساســية لعملي لكــن جيــب أن يكــون بوســعهم التمــسك ب
يتمكنوا مـن حتاشـي املعـايري املزدوجـة املمكنـة ومقاومـة الـضغط غـري الـضروري الـذي متارسـه                  

  .املتنازعة األطراف
لوسـائل  لذلك، من املهم أن تتـوفر هلـم ا     . وجيب أن يفهم الوسطاء الوضع بشكل جيد        

. الالزمـة للحــصول علــى معلومــات موثوقـة ودقيقــة وحديثــة عــن األوضـاع الــيت يعملــون فيهــا   
وجيــب أن ميتنعــوا عــن فــرض أفكــارهم، والتأكيــد لألطــراف بــأن وجهــات نظــرهم ومــواقفهم  

ــد ــار  قــ ــذت يف االعتبــ ــة     . أخــ ــساب ثقــ ــيط اكتــ ــع الوســ ــون بوســ ــذلك أن يكــ ــي كــ وينبغــ
  .األطراف واحترام
ميكـن    فضيلتان هامتـان جيـب أن يتحلـى هبمـا الوسـيط اجليـد، ألنـه ال                 والصرب واملثابرة   

ويـشكل اإلبـداع    . التوصل أحياناً إىل النتيجة املرغوبة إال بعـد القيـام مبحـاوالت فاشـلة عديـدة               
وجيـب أن يكـون   . مفتاحاً مميزاً آخر يساعد على فتح أشّد احلـاالت املعقـدة واملواقـف املتـصلبة          

ملواقف واألفكار بل حـىت مـشاعر األطـراف إىل لغـة يـتمكن اآلخـرون                مبقدرة الوسطاء تفسري ا   
باإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي أن يكـون مبقـدورهم      . من فهمها أيضاً، واألمل بأن يتعـاطفوا معهـا       

  .أيضا االرتقاء فوق التفاصيل والنظر إىل الصورة األكرب أو إظهارها
  

خــالل مــرحليت مساهتــا مبــا يف ذلــك وســاطة فعالــة، المــا هــي الــسمات الرئيــسية لعمليــة    -  ٢  
  والتنفيذ؟  التصميم
ــار طائفــة واســعة مــن          ــة، جيــب أن تأخــذ يف االعتب ــة الوســاطة فعال لكــي تكــون عملي

املتغريات اليت تؤثر على العملية، مثل خصائص الرتاع، واجلهـات الفاعلـة املعنيـة، والـديناميات                
يري أساســية يف عمليــة الوســاطة   ويف مجيــع األحــوال، توجــد أربعــة معــا    . الــيت تتــداخل فيهــا  

  :وهي ،الناجحة
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يعـــد هـــذا األمـــر ضـــرورياً لتهيئـــة بيئـــة تفـــضي إىل حـــلّ  : بنـــاء الثقـــة بـــني األطـــراف  -  
  .الصعبة القضايا

يعد هذا األمر ضـروريا بغيـة احلـصول    : عملية يقوم أساسها على القيمتنفيذ يف  املضي    -  
  .من األطرافبالتسوية على التزام طويل األجل 

ــة واضــحة للمــستقبل    -   ــصورة    : طــرح رؤي ــرى األطــراف ال ــة أن ت ســيتيح ذلــك إمكاني
  .الكبرية وأن تقّدر مثار السالم

ســيوفر ذلــك للوســيط القــدرة علــى  : تزويــد الوســيط بــاألدوات الدبلوماســية الالزمــة   -  
  .مواصلة العملية

يــع  أن تتمتــع عمليــة الوســاطة بــااللتزام احلقيقــي مــن مج     بالقــدر نفــسه   ومــن املهــم    
ــسي لنجــاح أي وســاطة       ــاح الرئي ــشكل املفت ــة ت ــة احمللي ــك ألن امللكي ــي . األطــراف، وذل وينبغ

لألطــراف أن تــدرك متامــاً وأن تقــّدر فوائــد التوصــل إىل تــسوية ســلمية، فــضال عــن العواقــب     
ومـن ناحيـة أخـرى، ينبغـي أالّ حتـاول عمليـة الوسـاطة الفعالـة التقليـل مـن           . احملتملة إذا فـشلت  

 فحسب، بل عليها كذلك أن تعزز جمموعة جديدة مـن القـيم املـشتركة الـيت تتـيح                   حدة الرتاع 
  .لألطراف حتقيق جناح أكرب يف إدارة العالقة بينها يف املستقبل

غـىن عنـه هلـذه     وتعد السرية جانباً هاماً وأساسياً يف عملية الوساطة، بـل هـي شـرط ال       
 وحمتوى الوثـائق والتـصرحيات املتبادلـة        الوساطة،حدوث  مثل  مسائل  وقد متتد لتشمل    . العملية

خالل عملية الوساطة، واألسباب اليت أدت إىل عدم جناح حماولة الوساطة، والتفاصـيل الـسرية               
وقد يؤدي انتهاك الـسرية خـالل عمليـة الوسـاطة إىل زيـادة        . ألي تسوية حمتملة، وما إىل ذلك     

  .املستقبلتفاقم الرتاع واحلد من فرص جناح أي حماولة للوساطة يف 
  

 ةف الثالثـ  اطرما هي االعتبارات اهلامة للتعاون الفعال بني خمتلف اجلهات الفاعلة من األ             -  ٣  
  املشاركة يف عملية الوساطة؟

لكي ال يتوصل أطراف الرتاع إىل مفاضلة غري مفيدة بني اخليارات، تدعو احلاجـة إىل                 
.  يف كـل خطـوة يف عمليـة الوسـاطة          إجراء تنسيق وتعاون سليمني بني اجلهات الفاعلـة املهتمـة         

ويف هـذا الـسياق، فـإن األهـداف     . ومن املهـم أيـضا توجيـه رسـائل متـسقة لألطـراف املتنازعـة             
املشتركة للمجتمـع الـدويل واملبـادئ املنـصوص عليهـا يف ميثـاق األمـم املتحـدة تـشكل مبـادئ                      

  .توجيهية للتنسيق
تعمـل يف حـاالت الـرتاع ذاهتـا ينبغـي أن            ومن الناحية املثالية، فإن األطراف الثالثة اليت          

ــى أن تكمـّـ   ــادرة عل ــسيم للعمــل    تكــون ق ــصرف مبوجــب تق . ل إحــداها عمــل األخــرى، والت
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. تكون املنافسة بني خمتلف الوسـطاء مـدمرة للغايـة وتلحـق ضـرراً شـديداً بالعمليـة برمتـها          وقد
ــه         ــة وســاطة طبيعت ــه ألن لكــل عملي ــام ب ــن القي ــك أســهل م ــة إال أن الكــالم عــن ذل ا املتحفظ

  .يكون التنسيق الكامل ممكنا يف كل حالة على حدة هبا وقد ال اخلاصة
وبناء على ما تقدم، فإن األمم املتحدة تـستطيع أن تـؤدي دورا مفيـدا يف القيـام بـدور                      

 األطـراف   ةويتطلب ذلك أن تتصدر املنظمـة كـل عمليـة تـسوية متعـدد             . لتبادل املعلومات آلية  
اقعي أكثر أن تكون على اتصال مع مجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني               أو على حنو و   ألي نزاع   

وسـيتيح ذلـك لألمـم املتحـدة إمكانيـة رؤيـة الـصورة الكـبرية                . يف كل حالة من حاالت الرتاع     
  .وتقدمي االقتراحات الالزمة لألطراف، حسب االقتضاء

ملتحـدة يف   عمليـة يف هـذا الـصدد إنـشاء مراكـز وسـاطة إقليميـة لألمـم ا                 ومن األفكار ال    
، حيث ميكن أن يشعر مجيع أصحاب املـصلحة بالراحـة           ةبلدان قريبة من حاالت الرتاع املتعدد     

وسيساعد وجود األمم املتحدة خارج نيويورك املنظمة علـى         .  أو املشاركة فيها    إليها يف السفر 
ــة مــ      ــة احلاليــة، وتطــوير عالقــة عمــل أكثــر فعالي ع أن تكــون أكثــر انــسجاما مــع احلقــائق احمللي

وميكــن هلــذه املراكــز أيــضا أن تــساعد علــى حتــسني قــدرات التنــسيق لألمــم   . األطــراف املعنيــة
املتحدة، ويف الوقت نفسه، العمل من أجل بناء قدرات اجلهات الفاعلـة احملليـة، سـواء أكانـت                  

  .منظمات إقليمية ومنظمات غري حكومية أو دوالً أعضاء
لـة متعـددة يف نفـس عمليـة الوسـاطة،           ويف مجيع األحـوال، عنـدما تـشارك أطـراف فاع            

فإن احلاجة تدعو إىل تضافر اجلهود، سواء من خالل التنـسيق مـن قبـل األمـم املتحـدة، أو مـن             
ال يقــل عــن واحــدة مــن هــذه اجلهــات الفاعلــة، بغيــة تفــادي عواقــب غــري     خــالل صــدارة مــا

غـري مقـصود   عـات قـد تلحـق ضـرراً     زناممرغوب فيهـا تتعلـق باملنافـسة واالزدواجيـة ونـشوب           
  .بالعملية وباجلهود اليت تبذهلا كل منها

  
  ناجح؟السالم الما هي العناصر احليوية التفاق   -  ٤  

ــسالم مهــام ســابقة وحاضــرة علــى حــد ســواء       ــضع حــداً  . التفاقــات ال إذ جيــب أن ت
لـذلك، جيـب أالّ تتطـرق إىل        . ما، وأن تتيح، يف الوقـت نفـسه، مـستقبالً يـسوده الـسالم              لرتاع

 اخلالفيـة الـيت تـشكل لـّب الـرتاع فحـسب، بـل جيـب عليهـا كـذلك أن تـضع األسـاس              القضايا
معياريــة تفــضي إىل ســالم يعــزز ذاتــه وأن متهــد الطريــق إلقامــة تعــاون ســليم بــني      لتهيئــة بيئــة
  .املتنازعة األطراف
. ويف هذا السياق، فإن أهم مـا مييـز اتفـاق الـسالم النـاجح أن يكـون دائمـاً ومـستداماً               
  .يعود الرتاع أن تتوفر يف اتفاق السالم الضوابط والتوازنات الالزمة الكامنة لكي الوينبغي 
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يـدع جمـاالً الخـتالف التفـسري      لذلك، فإن اتفاق السالم الناجح هـو االتفـاق الـذي ال           
ومثـة عنـصر رئيـسي آخـر يف         . يـؤدي إىل إنـشاء هياكـل معقـدة         الـذي ال  ومن جانب األطراف    

وإذا . ودعمهـا وملكيتـها لـه   عليـه  ثل يف موافقة مجيع األطـراف املعنيـة   اتفاق السالم الناجح يتم  
  .حظي االتفاق بتأييد مجيع األطراف، فمن املرجح أن يكون ذايت التعزيز

إذ ينبغـي أن    .  املفترضـة  ويتمثل أحد العناصر احليوية التفاق الـسالم النـاجح يف نزاهتـه             
ــة أن االتفــاق عــادل، ال    األطــراف املتفاوضــة فحــسب، بــل أيــضا   يعتــرب مجيــع األطــراف املعني

عـالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن يكـون االتفـاق نتيجـة        . األطراف ذات املصلحة يف حتقيق النتـائج    
  .عملية تستند إىل القيم ويكون متوافقاً مع القيم األساسية جلميع األطراف املعنية

وعــادة مــا تكــون . وأخــرياً، جيــب دعــم اتفــاق الــسالم بتــوفري املــوارد الالزمــة لتنفيــذه   
ــرتاع     ــة الحتمــال العــودة إىل ال ــرات أمهي ــذ أشــّد الفت ــة األوىل للتنفي ــد تكــون  . املرحل ــذلك، ق ل

وبنـاء  . سـيما يف املرحلـة احلرجـة       املشاركة الداعمة للوسطاء أو اجملتمع الدويل مفيـدة للغايـة ال          
فـة التبعيـة    على ما تقدم، فإن هذه املـشاركة جيـب أن تكـون مـصممة بطريقـة ال تـؤدي إىل ثقا                    

وجيــب أن يهــدف الــدعم اخلــارجي أوالً وقبــل كــل شــيء إىل وضــع اهلياكــل احملليــة الــضرورية 
  .للحفاظ على بيئة السالم

  
  سالم؟الكيف ميكن جلهود الوساطة املستمرة أن تسهم يف التنفيذ الفعال التفاق   -  ٥  

ع الـرتاع إىل  تشكل الوساطة عنصراً شـامالً لـدورة حـلّ الـرتاع بكاملـها، بـدءا مـن منـ                    
وسـاطة يتحقـق    الوعلـى الـرغم مـن أن النجـاح النـهائي لعمليـة              . بناء السالم بعـد انتـهاء الـرتاع       

 يف اكــون ضــرورييتعــود هنــاك حاجــة إىل الوســاطة، فــإن اســتمرار جهــود الوســاطة   عنــدما ال
  .مجيع حاالت الرتاع تقريباً، من أجل تنفيذ اتفاق السالم بفعالية

ــرجح    ــصدد، يــ ــذا الــ ــة    ويف هــ ــود عمليــ ــبرية إىل وجــ ــة كــ ــاك حاجــ ــون هنــ  أن تكــ
 الوسـيط، حـسب االقتـضاء، خاصـة يف مرحلـة التنفيـذ املبكـر لكـل                   فعالـة مـن    ومشاركة رصد

وعادة ما يكون تدخل الوسطاء مفيـداً للغايـة ملـساعدة األطـراف علـى بنـاء الثقـة                 . اتفاق سالم 
ريات اتفـاق الـسالم، أو ظهـور    بينهم وتسوية اخلالفات احملتملـة الـيت قـد تـنجم عـن تبـاين تفـس          

  .جديدة ديناميات
وبالفعل، فقد يكون استمرار الوساطة ضرورياً، خاصة إذا برز تغيري غري مرغـوب فيـه         

وقـد يهـدف الوسـيط بعدئـذ إىل        .  تـصميم االتفـاق وتنفيـذه      هاأساسـ يـتم علـى     اليت  القوالب  يف  
  .تفاق ذايت البقاء مرة أخرىالتدخل يف العملية بغية هتيئة الظروف الالزمة حىت يصبح اال
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بـل علـى    . غري أنه من املهم أالّ يصبح الوسطاء ركيزة أساسية يف عملية تنفيذ االتفـاق               
العكس، ففي احلاالت اليت يضطر فيها الوسطاء إىل أداء دور رئيـسي يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم،                   

ى أن تــتمكن يتمثــل يف فــك االرتبــاط بــشكل تــدرجيي، واملــساعدة علــ ينبغــي أن فــإن هــدفهم 
  .األطراف املتنازعة من بناء قدراهتا على مواصلة العملية ذاتياً

  
  )البوليفارية -مجهورية (فرتويال     

  ]باإلسبانية: األصل[
تؤكد مجهورية فرتويال البوليفارية جمـدداً التزامهـا بالتـسوية الـسلمية للرتاعـات بطريقـة             

 من ميثاق األمـم     ٢ من املادة    ٣ وفقا للفقرة    تعّرض العدالة والسلم واألمن الدوليني للخطر،      ال
ــة      . املتحــدة ــام مجيــع الــدول، الغني ويف هــذا الــصدد، فإهنــا تؤكــد مــن جديــد علــى ضــرورة قي
الكبرية والصغرية، مهما بلغت درجة قوهتـا، االمتنـاع يف عالقاهتـا الدوليـة عـن          و،   منها والفقرية

قليمية أو الـسياسية ألي دولـة، أو بـأي          التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السالمة اإل       
  .يتفق ومقاصد األمم املتحدة وجه آخر ال

ويرى بلدنا أنه جيب وقف اجتاه جملس األمن الذي يدعو إىل اللجوء إىل تطبيـق تـدابري                   
لــدى تنــاول )  خاصــةاجلــزاءات(اإلنفــاذ الــواردة يف الفــصل الــسابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة  

 هتديداً للسلم واألمن الدوليني، وذلـك ألن اسـتخدام األحكـام املتـصلة            الرتاعات اليت ال تشكل   
، ٣٣ سـيما املـادة    بتسوية املنازعات الواردة يف الفصل السادس مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، وال              

  .سيكون مالئماً أكثر
وحتقيقا هلذه الغاية، فإن فرتويال تؤيد التصرحيات املتكررة حلركة بلـدان عـدم االحنيـاز                 

لميثاق، يف منـع حـدوث      لقدرات األمم املتحدة، ضمن اإلطار القانوين والسياسي         ن تعزيز بشأ
ويف هذا الصدد، فإهنا تتفق متامـا مـع احلركـة يف أن أي جهـد يهـدف                  . رتاعات وحلّها سلمياً  ال

رتاعات ينبغـي أن تأخـذ يف االعتبـار احلاجـة إىل     الإىل تعزيز فعالية األمم املتحدة يف منع نشوب  
 وشامل يهدف إىل حتقيق النمو االقتـصادي واالجتمـاعي والتنميـة            متجانسع هنج متوازن و   اتبا

  .مطردعلى حنو 
لذلك، مبا أنه ال يوجد بديل آخـر عـن العمليـة الـسياسية، ومـع األخـذ يف االعتبـار أن             

أحد األهداف الرئيسية لألمم املتحدة يتمثل يف تيسري التوصـل إىل حلـول سياسـية، فإنـه ينبغـي           
نب استخدام تدابري اإلنفاذ اليت هلا تأثري سليب على إدارة األزمـات علـى حنـو متـهور؛ وجيـب                    جت

  .التدابري املالذ األخريتلك أن يظل اللجوء إىل 
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وترى احلكومة البوليفاريـة أنـه مـن اجلـوهري أن ُيـسترشد يف اسـتخدام الـسبل الراميـة                 
زاعـات وحلـها مبقاصـد ومبـادئ ميثـاق      إىل تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ومنع حـدوث ن   

وجيب أن تؤخذ يف االعتبار املساواة يف سيادة الدول وعدم التـدخل يف شـؤوهنا            . األمم املتحدة 
ــسلمي األنــسب       ــار ســبل احلــل ال ــة اختي ــيني يف حري ــسيادي للمعن ــة، وكــذلك احلــق ال الداخلي

  .ملصاحلها الوطنية
مبـــدأ التـــسوية الـــسلمية للمنازعـــات  إن الدبلوماســـية الوقائيـــة الـــيت أُعـــرب عنـــها يف    

تتطلـب فهمـا واضـحا لطبيعـة وسـياق          )  مـن امليثـاق    ٣٣النحـو املنـصوص عليـه يف املـادة           على(
وينبغـي أن   . الرتاع، فضال عن القدرة على حتديد حلـول مـستدامة مـن وجهـة النظـر الـسياسية                 
ــدور األساســي للــدول يف      منــع حــدوث تبــذل األمــم املتحــدة جهــوداً يف هــذا اجملــال لــدعم ال

عالوة على ذلـك، فإنـه جيـب أالّ يغيـب عـن بالنـا أن هـذه اجلهـود هتـدف إىل                  . نزاعات وحلّها 
معاجلة أسباب الرتاع االجتماعية واالقتصادية احملتملة، من أجل املسامهة يف إقامـة سـالم وطيـد                

مي التعــاون الــدويل مــن حيــث تقــد (ذلــك خــالل مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــرتاع    يف ودائــم، مبــا
  ).االقتصادية املساعدات

، فـإن احلكومـة     ٦٥/٢٨٣ لقـرار لتركيـز الرئيـسي      وهـي جمـال ال     أما بالنـسبة للوسـاطة،      
الفرتويلية ترى أن أي تـدخل مـن طـرف ثالـث كوسـيط ملنـع حـدوث نزاعـات وحلّهـا سـلميا                     
يتطلب طلبا صرحيا من األطـراف املعنيـة، حيـث تتحمـل اجلهـات الفاعلـة مـسؤولية رئيـسية يف             

  .توصل إىل تسوية سلمية للرتاع، مبا يف ذلك معاجلة األسباب اجلذريةال
الوسـيط، فمـن األمهيـة مبكـان، عنـدما تطلـب األطـراف املعنيـة                بـصفات   ويف ما يتعلـق       

الوســـاطة صـــراحة، أن يفـــي ســـلوك املـــسؤول الـــدويل مبعـــايري الرتاهـــة واحليـــاد واملوضـــوعية    
عـالوة علـى ذلـك، فمـن     .  ميثـاق األمـم املتحـدة   والشفافية، مبا يتفق متاما مـع مقاصـد ومبـادئ        

الــضرورة مبكــان أن يراعــي الوســيط، أثنــاء تواصــله مــع األطــراف، الــسرية الالزمــة لــضمان أن 
  .يسود مناخ من الثقة بني مجيع األطراف املعنية، وبالتايل احترام مواقفها ومصاحلها

اطة وطنيــة وحمليــة احلكومــة البوليفاريــة أن بنــاء قــدرات وســتــرى عــالوة علــى ذلــك،   
ــات     ي ــسوية املنازعـ ــال تـ ــربة يف جمـ ــؤهلني ذوي خـ ــيني مـ ــداد مهنـ ــة إلعـ ــة جوهريـ كتـــسي أمهيـ

  .السلمية بالوسائل
ويف هذا الـسياق، تعـرب احلكومـة الفرتويليـة عـن تقـديرها للجهـود الـيت تبـذهلا األمـم               
تنطـوي علـى   إىل تعزيـز قـدرهتا علـى الوسـاطة عنـد نـزع فتيـل األزمـات الـيت قـد                     سعيا  املتحدة  

ونرى أنه ينبغي أن يتوفر لـدى املنظمـة خـرباء مؤهلـون مـن               . عواقب سلبية للسالم واالستقرار   
سيما من بلـدان العـامل النـامي يف أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة، للعمـل                    خمتلف املناطق، وال  
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مهيـة خاصـة علـى    وباملثل، فإن احلكومـة البوليفاريـة تعلـق أ      . الرتاعبمع األطراف املعنية مباشرة     
توطيد تعميم منظور جنـساين يف األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يكفـل إدراج النـساء املـؤهالت                     
يف قائمة اخلرباء يف جمـال إدارة الرتاعـات، وإمكانيـة تعيينـهن كوسـيطات رفيعـات املـستوى يف                    

  .وحلّهااخلالفات والرتاعات احلاالت املتعلقة مبنع وقوع 
  


