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5 شكر وتقدير 

شكر وتقدير 

العامة  إلى اجلمعية  قمرَح  2017، تقّدمتمُ بمُ 7 سبممبر/أيلول  في 
يَِّض لهذا املقمرح أن ينّفذ،  لألمم املمحدة كنتمُ قلتمُ ِفيه إنه وإذا قمُ
فسيكون عالمة فارقة لألجيال القادمة. إن حتقيقه يعممد يقينا على 
إرادتنا الصادقة وتصميمنا  جهودنا املمضافرة، وباخلصوص على 
على خدمة اإلنسانية. هذا املقمرح يحمل عنوان »ثقافة السالم من 
أجل أمن أجيال املسمقبل »ويمطلب من كل الفاعلني الدوليني إلزام 
البرامج  ثقافة السالم ضمن  بمقدمي دروس خاصة حول  أنفسهم 
واملواد المربوية، بدًءا من رياض األطفال مرورا بالمعليم االبمدائي 
وانمهاًء بالمعليم الثانوي واجلامعي. وقد لقي هذا املشروع ترحيًبا 
من رئيس اجلمعية العامة آنذاك السيد »بيمر طومسون« الذي أوّد 
حافزا  املشروع  على  املوافقة  الشكر. شكلت  بجزيل  له  أتقدم  أن 
 22 ففي  فكرتي.  في جتسيد  المالية  اخلطوات  إلى  لالنمقال  لي 
سعود  »عبدالعزيز  مؤسسة  دّشنت   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين 
البابطني الثقافية« كرسي ثقافة السالم في روما واعمنت بجميع 
أنشطمه. ولقد أوكلنا مهمة اإلشراف عليه وتدريس ثقافة السالم 
 100 يضم  الذي  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية  األوروبي  للمركز 

جامعة من جميع أنحاء العالم.

في  والموجيه  لإلشراف  دولية  جلنة  إنشاء  ذلك  بعد  وقررت 
السالم  ثقافة  بمدريس  سيقومون  الذين  أولئك  مهمة  تسهيل 

لألجيال القادمة.

كان ذلك هو الوقت الذي ترأست فيه االجمماع األول لهذه اللجنة 
اليوم  في  أي   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين   23 في  روما،  في 
سبينيلي«  »ألمييرو  مركز  في  السالم  كرسي  تدشني  تاََل  الذي 
روما  في  ثانيا  اجمماعا  عقدنا  ذلك  إثر  الثالثة.  روما  بجامعة 
في 28 جانفي/يناير 2018 )على اممداد يومني ممماليني(، قمنا 
لشبونة،  في  أيًضا  والمقينا  املناهج.  محموا  بمحديد  خاللهما 
الدولي  املنمدا  خالل   ،2018 أفريل/أبريل  و5   4 في  البرتغال، 

الذي عقدته مؤسسة »غولبنكيان« حول المعليم العالي في أوقات 
البرتغالية  اجلمهورية  وسام  تقليدي  بناسبة  وكذلك  الطوارئ، 
من قبل الرئيس »مارسيلو ريبيلو«. في خطوة أولى، اتفقنا جميًعا 
على إعداد »منهج منوذجي« يوجه اخلبراء في تأليف مناهجهم 
في جميع مسمويات المعليم. وأخذ اخلبراء بعني االعمبار جميع 
أفضل  أدمجوا  وهكذا  اللجنة،  أعضاء  قدمها  المي  االقمراحات 
 ،2018 سبممبر/أيلول   5 وفي  املقمرح.  تقدمي  عند  املساهمات 
قدمت هذا املنهج إلى اجلمعية العامة لألمم املمحدة في املنمدا 
رفيع املسموا حول ثقافة السالم. وقد متت املوافقة عليه من قبل 
احلاضرين مع طلب خاص إلضافة دروس حول الوسائل املخملفة 
حلماية المراث الثقافي. ومنذ ذلك احلني، وكخطوة ثانية، قامت 
املناهج.  بمأليف  املخمصة  بمكليف فرق اخلبراء  اإلشراف  جلنة 

ومت اخميار أعضاء الفرق على أساس معايير ثالثة:
• اخلبرة-في-التدريس-وفي-موضوع-الدراسة.	

• إتقان-لغتني-على-األقل-)اإلجنليزية-والفرنسية(-إلى-جانب-اللغة-	

األم-في-كل-بلد.

• التنوع-اجلغرافي:-خبراء-من-قارتني-أو-ثالث-قارات-على-األقل.	

وأوصت جلنة اإلشراف باعمماد أفضل النماذج من املدارس 
البريطاني  شكله  في  إجنليزي  تربوي  نظام  وتطبيق  املمنوعة 

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية.

كما حثت على النظر في مناهج تعليمية فعالة أخرا في 
واإليطالية. وقد  واألملانية  الفنلندية  األنظمة  أنظمة أخرا مثل 
متت صياغة املناهج من قبل ثالث فرق من املخمصني اعممدوا 
م للجمعية العامة لألمم املمحدة في 5  على منوذج املنهج الذي قمُدِّ

سبممبر/ أيلول 2018. هذه الفرق هي:
• فريق-من-خبراء-التربية-في-رياض-األطفال-واملرحلة-	

االبتدائية-واألساسية.

• فريق-من-خبراء-التعليم-الثانوي.	

• فريق-من-خبراء-التعليم-العالي.	

ولقد قمنا ِبَحثِّ الفرق على إمتام املناهج في نهاية أفريل/
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شكر وتقدير 6

أبريل 2019، حنى نممكّن من تقدميها لضيوفنا في النسخة األولى 
من املنمدا العاملي لثقافة السالم الذي نظممه املؤسسة في محكمة 
العدل الدولية في الهاي في 13 جوان/يونيو 2019.. وقد حضر 
الفاعلة  واجلهات  والسياسيني  العالم  قادة  من  عدد  املنمدا  هذا 
االجمماعية والثقافية. ومن أجل ضمان اإلجناز الشامل لعملنا في 
تهامي  الدكمور  لألسماذ  املشرفة  اللجنة  عهدت  احددة،  اآلجال 
على  واإلشراف  واملمابعة  بالمنسيق  املؤسسة  عام  مدير  عبدولي 
الذين  اخلبراء  فرق  جلميع  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  لذا  املناهج. 

قاموا بمأليف املناهج واحمرموا اآلجال احددة.
• »لويجي-موتشيا«، جامعة روما 3، إيطاليا.	

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  بادوفا«،  »جامعة  كامبانيا«،  »ديزيريه-
»أنطونيو-بابيسكا«، إيطاليا.

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  بادوفا«،  »جامعة  بيريني«،  دي- »بيترو-
»أنطونيو-بابيسكا«، إيطاليا.

• »ماركو-ماسيا«، جامعة »بادوفا«، مركز حقوق اإلنسان »أنطونيو-	
بابيسكا«. إيطاليا.

• »لورنس-شيكاريللي«، جامعة »جورج تاون« واجلامعة األمريكية بالقاهرة.	

• »ماريا-بونس-دي-ليون«، جامعة »متبل«، روما، إيطاليا.	

• »أندريا-شيكاريلي«، جامعة بروك وجامعة »ترينيمي ويسمر«.	

• »محفوظ-العارم«، معهد سوسة الدولي.	

• »آشلي-مونش«، جامعة شمال فلوريدا، »جاكسونفيل«.	

• »إيلي-سكرمالي«، جامعة تصميم املنمجات والمكنولوجيا، اململكة 	
املمحدة

• »أونا-سيبولد«، جامعة شمال تكساس، الواليات املمحدة األمريكية.	

• »نيول-هوغالند«، جامعة »بيرزيت«.	

• »جون-تيم«، جامعة والية »سان دييغو«.	

• »جوناثان-ميسون« - كلية اآلداب - تونس.	

• »اليزابيث-ماركيز« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

• »إميان-قرامي« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

كما أود أن أتقدم بخالص شكري إلى اللجنة املشرفة، المي تشرفتمُ 
برئاسمها، على دعمها املسممر ملشروعنا اإلنساني العاملي:

• اخلارجية 	 وزير  املالطي  البرملاني  رئيس  فريندو«- »مايكل-
رئيس  نائب  الّسطور،  هذه  كمَابة  حّد  إلى  وهو  األسبق، 

اللجنة الدميقراطية بالبندقية.

• الشمال 	 بني  احلوار  مؤسسة  رئيس  نوثومب«،  »تشارلز-
واجلنوب، وزير اخلارجية البلجيكي األسبق.

• »باتريسيا-مارتيلو«، رئيسة األكادميية العاملية للشعر.	

• »لورا-ترويسي«، أمني عام األكادميية العاملية للشعر.	

• »تيري-رود-الرسن«، رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك، 	
واملبعوث السابق لألمم املمحدة.

• »آدم-لوبيل«، نائب رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك.	

• »جنيب-فريجى«، مدير معهد السالم الدولى للشرق األوسط 	
وشمال أفريقيا.

• »لويجي-موتشيا«، رئيس مركز ألمييرو سبينيلي، روما.	

• »ميشيل-كاباسو«،-رئيس مؤسسة البحر األبيض املموسط.	

• »جورج-أولريش«، األمني العام للمركز األوروبي املشمرك بني 	
اجلامعات حلقوق اإلنسان والّدمقرطة.

• سعود 	 عبدالعزيز  مؤسسة  عام  مدير  العبدولي«،  »تهامي-
للشؤون  السابق  المونسي  الدولة  ووزير  الثقافية،  البابطني 

األوروبية والعربية واإلفريقية )2016-2011(.

ألنها  القيمة  بالحظاتكم  املناهج  هذه  إثراء  ميكن  اخلمام،  وفي 
مصممة من أجل ثقافة السالم المي تظل دائما قيد المطوير.

إن ثقافة السالم ال حتماج إلى برهان وال إلى دليل ألنها تبرهن 
على نفسها بنفسها.

عبدالعزيز سعود البابطني

الكويت،-1-مايو-2019
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7 توطئة 

توطئة 
الم التزام ثقافة السَّ

املدارس  إلى  األطفال  رياض  من  متمد  )المي  »املناهج«  هذه 

الدولي  املجممع  إلى  قمُِدّمت  واجلامعات(  والثانوية  االبمدائية 

ضمن األنشطة املخملفة لـ »املنمدا العاملي لثقافة السالم« الذي 

 ،2019 يونيو/جوان   13 في  الثقافية  البابطني  مؤسسة  نظممه 

بحكمة العدل الدولية )قصر السالم( في الهاي بهولندا، وهي 

ا لرجل جنح في مشاريعه  متّثل إجناًزا آخَر جديًرا بالمقدير حّقً

الشعوب،  بني  والمقارب  والشعر  لألدب  حياته  وكّرس  المجارية 

وتطوير فكرة أن تعيش البشرية مًعا في وئام واحمرام وتفاهم، 

وهي قيم تكمن في صميم ثقافة السالم. 

يعمل  العربي  الوطن  من  مسالم  صوت  البابطني  عبدالعزيز  إن 

بحماس على تطوير مشروع طموح إلنشاء مجممع دولي - قابل 

للمحقق - نؤكد فيه جميعا على المزامنا املشمرك بـ »أمن األجيال 

القادمة« من خالل توفير تكوين تربوي في ثقافة السالم. 

احلفاظ  في  جنحت  نهاجمها  ما  كثيرا  المي  أوروبا  إّن  يقينا، 

على السالم ألكثر من سبعني )70( عاما من خالل بناء سياسي 

واقمصادي وقانوني فريد من نوعه على أرضية ملطخة بالدماء 

للقارة نفسها المي كانت سببا في حربني عامليمني في قرن واحد. 

َففي سياق املنظور األوروبي املشمرك، وحني نمحدث عن ثقافة 

الفعلي  األوروبيني وتطبيقها  املؤسسني  اآلباء  رؤية  السالم، فإن 

هما مسألمان مركزيمان.

لقد كان اخليار األهّم ّهو السعي إلى حتقيق المكامل السياسي 

عبر المكامل االقمصادي، وكانت اخلطوة األولى هي تقاسم املواد 

للفحم  األوروبي  االحتاد  ضمن  الوقت  ذلك  في  للحرب  اخلام 

صميم  السالم  أجل  من  والمفاني  الموجه  هذا  ميثّل  لب.  والصُّ

املشروع األوروبي القائم على االعمقاد الراسخ بأنه كلما متكنت 

السياسية  السيادة  تقاسم  النجاح في  ودولها من  أوروبا  شعوب 

واالقمصادية دون توقف، قّل تعرضها خلطر المحول إلى ضحية 

لالنعزالية وهي أرض خصبة للحرب والصراع.

ينبع تأسيس االحتاد األوروبي أيًضا من نفس الروح المي عقبت 

احلرب العاملية الثانية والقائمة على عالم ممعاون وممرابط دوليا 

األمم  مثل  الدولية  املنظمات  إلى  القومية  الدولة  تنضم  حيث 

املمحدة ووكاالتها. وينّص ميثاق األمم املمحدة في ديباجمه بوضوح 

المسامح  ملمارسة  اجممعت  قد  املمحدة«  األمم  »شعوب  أن  على 

والعيش مًعا في سالم مع بعضنا البعض كجيران جيدين وَعلَى 

»توحيد قوتنا للحفاظ على السلم واألمن الدوليني«. 

ملدة طويلة، أي في الفمرة المي عقبت احلرب مباشرة وفي اجليل 

الذي عايشمه، أخذنا هذه المطلعات النبيلة باعمبارها مَسلّّماٍت 

تبناها العالم كله واعمبرنا المزام بالمعاون الدولي واملشاركة في 

صنع القرار مسألة ال تمزعزع.

إن ما يبعث على القلق هو أننا نشهد أحداًثا وخيارات سياسية 

ال تسمح لنا بأخذ هذا االجتاه على أّنه أمر مسلم به. إذ سرعان 

ما عقبت نشوة سقوط جدار برلني وإعادة توحيد معظم أوروبا 

هجمات عشوائية على املدنيني من قبل جماعات إرهابية، مما 

أدا إلى انمشار اخلوف باسم المطرّف الديني أو غيره.

يمعرض تقاسم السيادة داخل االحتاد األوروبي للهجوم من قبل 

القوا الشعبوية والقومية: فقد تراجع منوذج المعاون الدولي الذي 

يقع في قلب السالم في عصرنا فاسًحا املجال ملوجة جديدة من 

أقلها  ليس  كثيرة،  عوامل  عليها  المي حّرضت  القومية  املشاعر 

الذي  الهائلة، واالنعزالية، واخلطاب  الهجرة االقمصادية  قضية 

ميجد النزعة القومية. 
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لذلك ربا كانت احلاجة أكثر من أي وقت إلى مضى مزيد من 

السالم  »ثقافة  مشروع  فإن  وهكذا   – عاملنا  في  السالم  ثقافة 

بل  املناسب،  الوقت  في  فقط  يأت  لم  املسمقبل«  أجيال  ألمن 

يكمسب أهمية أكبر من خالل محاولة ضمان أن ثقافة السالم، 

وعقول  بقلوب  سمفوز  القادمة،  لألجيال  ألمن  أساس  هي  با 

األجيال اجلديدة.

إن بطل السالم والالعنف، املهندس »كرمشاند غاندي«، املعروف 

باسم »املهامتا«، كان موفقا حاِز منَا جدا عندما قال: إذا أردنا 

تعليم السالم احلقيقي في هذا العالم، وَعنَّ لنا أن نواصل احلرب 

احلقيقية على احلرب، يجب أن نبدأ باألطفال«.

كان »املهامتا« شخًصا يعرف العواقب واملعاناة املرافقة الخميار 

طريق الالعنف من أجل حتقيق هدفه السياسي املمعلق باسمقالل 

أممه العظيمة. لم يكن تفانيه من حيث املبدأ واملعمقد في خدمة 

بأن  املأثور  القول  بمسفيه  المزامه  إن  الالعنف مسألة سياسة. 

في  كانت  الوسائل  بأن  قناعمه  إلى  يسمند  الوسيلة  تبرر  الغاية 

الواقع جزءا ال يمجزأ من الغاية. 

لقد علمنا بأن الالعنف ليس لباسا نرتديه ونخلعه حسب رغبمنا. 

إن موقعه في القلب، ويجب أن يكون جزًءا ال يمجزأ من كياننا، 

»يجب أن يكون نيل احلرية، سواء بالنسبة إلى شخص أو أمة أو 

إلى عالم ممناسبا بدقة مع حتقيق الالعنف للجميع. ومن خالل 

لمحقيق  وسيلًة  للعنف  بدياًل  هناك  أنَّ  ال،  فعَّ وبشكل  إظهاره، 

أهداف سياسية، مّما جعل »غاندي« ميّثلمُ منوذًجا ساطعا لبطل 

ثقافة السالم في عاملنا.

إنَّ تلك الفلسفة نفسها لِمـمخللمُ املبادئ المي توجه منظمة األمم 
املمحدة للمربية والعلم والثقافة، اليونسكو. 

طلبت  المي  الدول  من  عدد  رسالة  في  ورد  مثلما  الواقع،  وفي 

لألمم  العامة  اجلمعية  في  السالم  ثقافة  مناقشة  األولى  للمرة 

ميثاق  »إلى  ونشرها،  السالم  ثقافة  مفهوم  تاريخ  يعود  املمحدة، 

األمم املمحدة للمربية والعلم والثقافة، )اليونسكو(، الذي اعممد 

منذ أكثر من 50 عاما، حيث دمُِعيت تلك املنظمة لبناء دفاعات 

السالم في عقول الرجال »ألن سالًما يقوم حصرّيًا على المرتيبات 

السياسية واالقمصادية للحكومات لن يكون سالًما يضمن دعما 

وإجماًعا دائًما ومخلًصا لشعوب العالم. ولذلك، يجب أن يمأسس 

الفكري  المضامن  على  الفشل،  مصيره  يكون  ال  حمى  السالم، 

واألخالقي للبشرية، متاًما يجب القيام بهذا.

واألخالقي  الثقافي  المضامن  على  السالم  ثقافة  تأسيس  إن 

أمن  بها لضمان  القيام  إلى  للبشرية مهمة نحن جميعا مدعوون 

األجيال القادمة. ومع ذلك، فأثناء القيام بذلك، يجب أن نمجنب 

تلويح  مصير  نلقى  ال  حمى  السالم،  لملطيف  السهلة  »اخللطة« 

»السالم  على  كدليل   1938 عام  هملر  مع  باالتفاق  تشامبرلني 

في عصرنا«. ال يوجد سالم في الركون إلى الطغاة واالسمسالم 

يصلي  الذي  السالم  لمحقيق  النازية.  مع  احلال  كان  كما  للشر، 

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

بضحايا  املقابر  ملء  في  يرغب  أحد  ال  فبينما  جوهري.  سالم 

احلروب والصراعات، ال نطمح كذلك لسالم املقابر. لم يَقمُْم سالم 

دون عدالة في املاضي، ومن الصواب والعدل االسممرار في ذلك 

السعي إلى حتقيق العدالة اليوم أيًضا. 

في السياق تفسه، ال سالم للمضطهدين بال حرية. مثلما أخبرني 

حنا نصار، رئيس بلدية بيت حلم السابق، عندما زرته بصفمي 

نحن  السالم،  نشهد  ال  »نحن   :2005 عام  مالطا  خارجية  وزيَر 

نشهد الممزيق قطعة قطعة«.

اجلهد  يكون  أن  يجب  السالم.  أداتا  هما  والمفاهم  احلوار  إن 

الدبلوماسي في حل النزاعات والموترات الدولية مسممرا وحازما 

في مواجهة ما قد يبدو وكأنه حالة من اليأس. واسملهاما لكلمات 

األم تيريزا »أعطوا ولكن أعطوا حمى يحدث ذلك أملا«، يجب أن 

نسعى لمحقيق السالم بهذا المصميم اإلضافي، حمى يحدث ذلك 
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9 توطئة 

أملا. ويجب أن يكون للسالم ثماره، وفي هذا السياق، على املجممع 

الدولي أن يضمن بأن للسالم فوائَد دائًما. 

إلى  اإلحالة  عند  مكافأة  أّنها  على  املكاسب  تلك  إظهار  وميكن 

حاالت الصراع األخرا المي تمطلب حال. عندما نضع الفاعلني 

وعندما  العنيفني،  غير  الفاعلني  مع  السلة  نفس  في  العمُنِْفيني 

والمقدم ألولئك  املكافأة  األمَل في حتقيق  والَ  املكافأةَ  نمُظهر  ال 

السلمية  الوسائل  أجل  من  العنيف،  القمال  عن  يمخلون  الذين 

هنْا قيمة السالم. يجب  والدبلوماسية للمغيير، نكون بذلك قد شوَّ

الم ثماره الظاهرة.  أن يكون للسَّ

خضم  وفي  السياسي،  المغيير  فبعد  مصاحلة،  دون  سالم  ال 

األحداث، نحماج إلى قادة يثّمنون عاليا قيمة املصاحلة باعمبارها 

وسيلة من وسائل السالم واألمن لألجيال القادمة. وقد ال يكون 

هناك مثال أفضل من مفوضية احلقيقة واملصاحلة في جنوب 

إفريقيا المي عقدت جلسات اسمماع علنية حول انمهاكات حقوق 

اإلنسان للضحايا واجلناة على حد سواء. طبًعا، ال أحد يسمطيع 

خالل  العفو  ومنح  العدل  إقامة  بني  رفيع  خط  وجود  ينكر  أن 

أخرا،  مثل  واحدة  توجد حقيقة  ال  كما  املصاحلة،  البحث عن 

فيها  يغدو  معينة،  ظروف  أوقات، ضمن  هناك  تكون  قد  ولكن 

السعي إلى املصاحلة أمرا بالغ األهمية حّمى يمسّنى لألمة املضيُّ 

قدما في السالم.

تاريخية  ذاكرة  تمطلب املصاحلة  دائما،  السالم  تعزيز  إطار  في 

السالم  معهد  في  مؤخًرا  حديثه  في  املاضي.  بأخطاء  وإقراًرا 

محقا  توميوجا«،  »إركي  السابق،  وزميلي  صديقي  كان  الدولي، 

في القول بأنه حمى في حالة وجود اتفاقيات سالم، فإن الماريخ 

تمّم معاجلمه والذي تعمقد أنك تركمه خلفك ميكن أن  لم  الذي 

يعود »ليطاردك وفي أسوإ األحوال قد يؤدي إلى جتدد النزاع«. 

ذلك أنه، »إذا كنت ال تعرف تاريخك، فال ميكنك رؤية املسمقبل«. 

وفي هذا اإلطار، أشار إلى اإلبادة اجلماعية لألرمن المي ال يزال 

تباطؤ  وإلى  وغيرهم،  واألرمن  تركيا  بني  خالف  محّل  تعريفها 

أملانيا في االعمراف بالفظائع املرتكبة في ما يعرف اآلن بناميبيا، 

وما اقمرفه البريطانيون والفرنسيون في الهند واجلزائر.

يكمن األمن احلقيقي في ثقافة عاملية للسالم، وليس في ميزان 

على  قادرة  عسكرية  قوة  توجد  ال  القاع.  نحو  والسباق  المسلح 

داخل  مكان  كل  وفي  الظروف،  جميع  في  املواطنني  كل  حماية 

في  اآلخرين  مع  المعاون  في  فقط  احلماية  تكمن  ال  أراضيهم. 

ثقافة  انمصار  في  أيًضا  بل  املعلومات،  وتبادل  األمنية  املسائل 

السالم المي متثل بحد ذاتها ضربة اسمباقية ضد احلرب والنزاع.

كما يكمن السالم واألمن في المعاون الدولي القائم على حسن 

املمعلقة  العاملية  المحديات  معاجلة  إلى  يحماج  عالم  في  اجلوار 

بالمغير املناخي، واالحمباس احلراري ودرجات احلرارة القصوا، 

أشخاص  ثمانية  ميملك  إذ  الثروة،  توزيع  في  املمنامية  والفجوة 

الذين  ْم  وهمُ مليار شخص،   3.6 المي ميملكها  الثروة  نفس  فقط 

ميثلون النصف األفقر من البشرية.

يمطلب السالم أيًضا شبكة أمن اجمماعي تقدمها كل دولة قومية 

على مسموا عاملي. وفي عديد احلاالت، يمُعّد الفقر املدقع واملوّلد 

والنزاع  للمطرف  أرضية خصبة  أخالقيا،  املقبول  وغير  لليأس، 

العنيف. بالطبع، حني نقول إنه حمى خالل احلرب، وعند انهيار 

السياسي  املسار  جتديد  دون  سالم  حتقيق  ميكن  ال  السالم، 

وااللمزام بالمهدئة وتضميد اجلراح، سيكون ذلك من قبيل خلع 

األبواب املفموحة. هل مشروع عبدالعزيز سعود البابطني مشروع 

للحاملني؟ قد يكون ذلك، لكن احللم بسمقبل أفضل كان أساس 

كل تقدم حقيقي للبشرية. 

وفي نهاية املطاف، السالم ليس حلًما ألولئك الذين حققوه: إنه 

وأساس جلميع  لنا جميًعا في عصرنا،  وثمينة  أساسية  حقيقة 

جوانب احلياة األخرا. وإذا كّنا نعمبر أنفسنا مواطنني صاحلني، 

يجب علينا أيًضا تأمينه لألجيال القادمة.
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وتعزيزها  السالم  ثقافة  لمطوير  الدافع  يسممر  أن  يجب  لذلك 

قِوّيًا، في مدارسنا، في جامعاتنا، وداخل الدولة الوطنية وعلى 

املسموا وممعدد األطراف والدولي. يجب أن نسممر في القيام 

باملعركة اجليدة: وهي أن العظمة ال جتد تعبيرها في القومية أو 

القّوة العسكرية، أو في احلنني إلى اإلمبراطورية السابقة، أو في 

االنعزالية، وأن القوة ال تطغى على العدالة وأن احلرب ال ميكن 

أن تصبح أكثر جاذبية من السالم.

سبممبر/أيلول   7 في  البابطني  سعود  عبدالعزيز  مخاطبة  إن 

لألمم  العامة  اجلمعية   2018 سبممبر/أيلول   5 في  ثم   2017

أمن  أجل  من  السالم  »ثقافة  بعنوان  مشروع  إلطالق  املمحدة 

بأكمله، احلكومي،  الدولي  أجيال املسمقبل »حيث يقوم املجممع 

وغير احلكومي، بإنشاء وإرساء تربية قائمة على السالم ومناهج 

»بدءا  العاملي  الصعيد  على  المعليم  في  السالم  ثقافية محورها 

باملرحلة  وانمهاء  االبمدائية  باملدارس  مرورا  األطفال  رياض  من 

العامة  اجلمعية  قرار  في  صداها  جتد  واجلامعات«،  الثانوية 

والمعاون  واالنسجام  والثقافي  الديني  المفاهم  »تعزيز  بعنوان 

املعممد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005«:

والمسامح  المفاهم  تعزيز  على  احلكومات  القرار  »يشجع 

والثقافي  والعقائدي  الديني  تنوعهم  في  البشر،  بني  والصداقة 

المقدمية  املناهج  وتطوير  المعليم  خالل  من  وذلك  واللغوي، 

واالجمماعية  الثقافية  املصادر  سممناول  المي  املدرسية،  والكمب 

واالقمصادية والسياسية والدينية للمعصب، ويشجع على تطبيق 

منظور يمُراعى اجلنسني أثناء القيام بذلك، من أجل تعزيز المفاهم 

والمسامح والسالم والعالقات الودية بني األمم وجميع اجلماعات 

العرقية والدينية، اعمرافا بأن المربية على جميع املسمويات هي 

أحد الوسائل الرئيسية لبناء ثقافة السالم.

كما يمطلب السالم احلوار بني األديان، وأنا أعلم أّن ذلك قريب 

جًدا من قلب عبدالعزيز سعود البابطني الذي ساهم كثيًرا من 

أجله طوال حياته املهنية. لذلك يمطلب السالم اهمماما ممجددا 

فقد  الكبرا.  العالم  لديانات  األساس  حجر  هي  المي  بالقيم 

أدرجت األمم املمحدة في برنامجها »نحو ثقافة السالم« تعزيز 

احلوار بني األديان والثقافات، والمفاهم والمعاون من أجل السالم 

في إطار املسارات املمرابطة.

ومصدرا  لالنقسام  سببا  تكون  أن  ميكن  األديان  أن  صحيح 

للصراع. ولن يجادل »جون لينون« وأغنيمه الشهيرة »تخيل« في 

للقيم  مصدًرا  أيًضا  تكون  أن  ويجب  ميكن  األديان  لكن  ذلك. 

العامة واملشمركة. فالسالم. في قلب اإلسالم )من سالم - صنع 

السالم( واملسيحية )كن محّبا ألعدائك( وفي اليهودية حيث تعني 

فقط  ليس  السالم  تظهر  فهي  ولذلك  السالم.  أيًضا  »شالوم« 

كنقيض للحرب بل كحالة مثالية.

يلمزم اجلميع بأن يكونوا قوة من أجل اخلير،  الوقت لكي  حان 

البابطني  سعود  عبدالعزيز  عمل  لدعم  السالم:  أجل  من  وقوة 

ومشروع مؤسسمه الثقافية »ثقافة السالم ألمن أجيال املسمقبل« 

وااللمزام بهما، مساهمني بذلك في مسمقبل أكثر أماًنا للبشرية 

ولألجيال القادمة.

مايكل فريندو)1)

نائب- األسبق،-يشغل-حالًيا-منصب- مالطا- ووزيــر-خارجية- مالطا- برملان- رئيس- -)((
)جلنة- الــقــانــون- خــالل- مــن- للدميقراطية- األوروبــيــة- املفوضية- مجلس- رئــيــس-

البندقية(.
يستند-هذا-النص-إلى-الكلمة-الرئيسية-التي-ألقاها-الدكتور-مايكل-فريندو«-في-
الثاني- في- -3 روما- للسالم-في-جامعة- البابطني- حفل-تدشني-كرسي-عبدالعزيز-

والعشرين-من-نوفمبر/تشرين-الثاني-2017.
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11 املقّدمة

املقّدمة

»إّن تأسيس سالم دائم هو مهّمة الّمعليم...« »يمحّدث اجلميع عن 
اّلسالم. ولكن ما من أحد يدّرس السالم.

كّل  بداية  واملنافسة هي  املنافسة.  تدريس  يمّم  العالم  ففي هذا 
حرب.

قد  نكون  حينئذ  والّمضامن،  الّمعاون  على  أبناءنا  نرّبي  عندما 
شرعنا في تدريس السالم«

ماريا-مونتيّسوري

الّمعلّم بشكل جّيد  إذا متّكن الطفل من  الّمعليم...  السالم يعني 

في طفولمه، فإّنه لن ينسى ذلك. وسوف تكون قواعد العيش في 

سالم منارة له في كبره.

عبدالعزيز-سعود-البابطني

األساس املنطقّي: 

يهدفمُ مشروع »ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املسمقبل القادمة« 

املقمرح من قبل مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الّثقافّية إلى 

في  االسمراتيجّية،  الّدراسات  قّيمة ضمن مجال  توفير مساهمة 

ّممت املقّررات  مخمِلف املسمويات الّمعليمّية. واسمنادا إلى ذلك، صمُ

وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا  بصفمها  السالم  لثقافة  لمرّوج  الّمعليمّية 

ال للمؤّسسات الّمعليمّية فحسب، وإمّنا أيًضا للهياكل المي تصنع 

الّدينّية،  واجلماعات  الـدولّي  املسموا  على  احلكومات  سياسة 

ضمن تأثير أوسع وأشمل.

لقد مّت تصميم »مشروع ثقافة السالم« كي يمُقّدم إلى الّصفوف 

إّنها  الاّلحقة.  الّصفوف  إلى  ثَّم  الّدراسّية في سّن مبّكرة، ومن 

عملّية مطّولة على املدا البعيد تروم أن توّفر لألطفال والّشباب 

وعيا بالقيم واحلقوق اإلنسانّية واحمراما لها.

وباإلضافة إلى تطوير مهارات اإلصغاء الفّعال واحلوار والّمأّمل، 

ضمن- الّسالم- قواعد- قبيل  من  محاور  املشروع  دروس  تضّم 

الّدولّية- املنّظمات- اليوم،  عالم- في- واخلالفات- السالم- نظرّيات-

الّثقافات،- احلوار-بني- الّدولّية،  املعاهدات-واالّتفاقّيات- واحملّلّية،-

اجليوسياسّي- الّسياق- في- واجلماعات- الّدينّية- املؤّسسات- دور-

املوارد،- الكونّي،- الّسياق- في- للّسالم- جديدة- تهديدات- الّراهن، 

اإلرهاب-الّدولّي،-اجلرمية-املنّظمة-ومحاور أخرا عديدة. 

ملاذا ثقافة السالم؟ 

املسموا  للّسالم على  كلّّي  لفهم  واحلّلني  الفاعلني  تأييد  يزداد 

غياب  باعمباره  للّسالم  تعريف  من  االنمقال  يمّم  حّمى  العاملي 

إيجابّي. ويقمضي  ينبني على سالم  إلى تعريف آخر  اخلالفات 

الّنظر إلى السالم من هذه الّزاوية حتّوال من الّمركيز على ضبط 

أسباب احلروب ومناهضمها إلى الّمركيز على فهم العوامل المي 

»حتمضن مجممعات إدماجّية، عادلة ومساملة، ممحّررة من اخلوف 

يعيشوا  بوسعهم حّمى  ما  كّل  الّناس  يفعل  الواقع،  والعنف«. في 

حياة مساملة. 

احلروب  أّن  با  مؤّكًدا  بديهّيا  أمًرا  السالم  ليس  املقابل،  وفي 

حاضرة بشكل مهيمن في كّل مجممع تقريبا، ابمداء من احلروب 

ونظًرا  ذلك  إلى  باإلضافة  اجلماعّية.  اإلبادات  إلى  األهلّية 

الفئات  من  لكثير  االجمماعّي  االقمصادّي  الوضع  هشاشة  إلى 

االجمماعّية، فإّنه يمّم جتاهل حقوق السالم واألمان غير القابلة 

للّمفريط فيها أو االكمفاء بالّنظر إليها بصفمها ترًفا.

لقد مّت اإلعالن عن تلك احلقوق ضمن اإلعالن العاملّي حلقوق 

يّمبعه  أخالقّيا،  قانوًنا  نُّ  تَسمُ مبدئّية  قيًما  باعمبارها  اإلنسان 
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الّناس في شّمى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انمماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  َ والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حتمُ

ضحايا بواسطة الّمخريب الذي تنمجه اخلالفات املسلّحة، فإّنه 

من العسير ضمان االحمرام لقيم السالم. ههنا، يجدر بالّمعليم 

أن يخطو خطوة إلى األمام ويلعب دوًرا أساسّيًا. ولهذا يجب أن 

يمّم تأسيس ثقافة السالم لمجاوز تداعيات احلروب الكارثّية.

هذا ما يؤّكده البيان الّمأسيسّي لليونسكو، إذ يقول: »با أّن احلروب 

تبدأ في أذهان الّناس وعقولهم، فإّنه في أذهان الّناس وعقولهم 

يجب أن تمُبنى وسائل الّدفاع عن السالم«. وبعبارة أخرا، يكون من 

األهّمّية القصوا أن نعلّم الّناس ونقوم بمنويرهم، من أجل ضمان 

معرفمهم حلقوقهم واحمرامها على املسمويني القريب والبعيد. 

ليس من الكافي أن يدعو املرء إلى السالم، أو يموق إليه أو يطلق 

الموّصل  الّضرورّي  من  يكون  وإمّنا  للحروب.  مناهضة  صرخة 

إلى حقيقة أّن الّمعليم هو الّسالح الفّعال الوحيد الذي بإمكانه 

أن يميح ملواطني العالم أن ينجحوا في رحلة بحثهم الّطويلة عن 

السالم. ال يجدر بدراسة ثقافة السالم وحقوق اإلنسان أن تكون 

موضوًعا حتمكره الّدراسة األكادميّية، وإمّّنا يجب أن تكون هذه 

الّدراسة أداة أساسّية لمحقيق تغيير سلوكّي من أجل مجممع أكثر 

سالًما َويحمرم حقوق اإلنسان. 

مجال  في  ثقافمه  واحمرام  السالم  إرساء  هدف  يمحّقق  ولكي 

الّمعليم، ال بدَّ أن تكون الغاية إثراء مفهوم السالم لدا الّمالميذ 

على  وينبغي  الّمشريع.  أم  املضمون  مسموا  في  سواء  وتعميقه، 

وناشطني  للمعلومة  موّفرين  ذاته  اآلن  في  يكونوا  أن  األساتذة 

املعلومة  يوّفروا  أن  بهم  يجدر  ال  أخرا،  وبعبارة  فّعالني. 

، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع  لمالميذهم فحسبمُ

املعلومة املكمسبة في صميم الّسلوك اليومّي. إّن غرس السالم 

في أذهان املمعلّمني وقلوبهم ينمو مع ثقافة تدريس السالم. إّنه 

تدريس يؤّيد القيم الكونّية املممّثلة في احلّرّية والعدالة واملساواة. 

فعندما تسود هذه القيم، سيممّكن الّناس من الّمعايش سوّيا في 

كنف السالم، ضمن مجممعات دون خصومات. 

تشمل ثقافة السالم مجااًل واسًعا من املواضيع واملسائل املمفّرعة. 

من  مشمّق  هدفه  فإّن  منّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغم  ولكن 

يفعلوه  أن  في  ترغب  ما  لآلخرين  »افعل  وهي  بسيطة.  حكمة 

باملسؤولّية ضمن  اإلحساس  أساًسا  يرادف  ما  وهذا  جتاهك«. 

نطاق إنسانّي ممباَدل. 

مرم ثقافة السالم وتنمشر في العالم كلّه، ينبغي  ومن أجل أن حتمُ

ا ممعلّقا بالّمدريس منذ  أن تمضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً

إلى  باإلضافة  األطفال.  روضة  منذ  أي  باملدرسة،  اّتصال  أّول 

والمعلّم  المدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقمضي  ذلك، 

ومموازن.  مرضّي  دراسّي  مناخ  توفير  قصد  مسموا،  أعلى  في 

ورخاء.  توازًنا  أكثر  مجممع  إلى  شّك  دون  يؤّدي  ما سوف  وهو 

يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّمالميذ الّموجيه واملساندة 

الّضرورّيني حّمى يصبحوا مسؤولني، ملمزمني بالقانون ومواطنني 

خالل  من  ذلك  يمحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 

تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّمفّهم وتمُثرا 

بوضوعات ومسائل موّجهة، وكماب تعليمّي ملموس قابل للّمأقلم 

مع جميع املواضيع. 

املدّرسني،  جلميع  توّفر  أن  إلى  الّمعليمّية  املناهج  هذه  تسعى 

القواعد  اجلامعات،  إلى  ووصواًل  األطفال  رياض  من  انطالًقا 

وتعزيز  املمعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّمعليمّية  واملواّد  اإلرشادّية 

كمًبا  لمكون  أعّدت  قد  أنها  من  وبالّرغم  السالم.  بثقافة  وعيهم 

توجيهّية للمدّرسني الذين يبحثون عن تطوير ثقافة السالم في 

للمطوير  قابلة  وإمّنا  لهم،  مقّيدة  اعمبارها  يجب  ال  صفوفهم، 

القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ضرورّيا  ذلك  كان  كلّما  والّمحوير 
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الّمالميذ  األولياء،  اخلبراء،  املدّرسون،  الّدراسي:  املجال  في 

املناهج  هذه  تموّقف  أاّل  يمُرجى  الّسياق،  هذا  وفي  والّطلبة... 

الّمعليمّية عن الّمطّور وأن تكون في خدمة هدف نهائّي بدل أن 

تكون نهاية في حّد ذاتها. 

»صوُت األفعال أعلى من صوت الكلمات«: 

فاقد الّشيء ال يعطيه. ولذلك، ال ميكن للمرء أن يعلّم ما ال يعرفه 

أو يدعو إلى ما ال يلمزم به، وبعبارة أخرا، ال يحماج املمعلّمون 

إلى أن تمُقّدم لهم معلومات عن ثقافة السالم في املدرسة فقط، 

ألّنه إذا أردنا أن تكون ثقافة السالم ناجعة، ال يحماج الّمالميذ أن 

يمُْعلومُا من شأن قيم ثقافة السالم فحسب، وإمّنا يحماجون أيًضا 

إلى أن يزدروا العلل واألمراض املمجّذرة واملخّربة.

ولكي يمّم ذلك، يجدر باملدّرسني أن يبحثوا عن إبراز احمرامهم 

لثقافة السالم في طرق تدريسهم نفسها. مثال، ال ميكن للمعلّم 

أن يخطب في الّمالميذ حول أهّمّية قيمة العدالة، ثّم يقوم بعد 

ذلك بسلوك ظالم في الّصّف. وأقّل ما ميكن قوله إّن هذا األمر 

أّي مشروعّية في عيون  يمُفقده  يدّرسه. وسوف  ما  مع  يمناقض 

الّمالميذ الذين لن يحملوا قيمة العدالة محمل اجّلّد في ما بعد. 

ورغم أّن بعض املسائل األكادميّية ال تقمرن بشكل مباشر بثقافة 

السالم، فبإمكان أّي مدّرس ألّي ماّدة أن يدعم ِقيَم ثقافة السالم 

الّمرويج  إلى  يسعى  المي  الّسلوكات  جملة  خالل  من  وينشرها 

املمبادل، قبول اآلخر، اجلدارة  الّصّف، مثل االحمرام  لها داخل 

القيم  تِزنمُ هذه  واإلنصاف.  املساواة  الّمضامن،  المعاون،  بالّثقة، 

في مجال العلوم اإلنسانّية واالجمماعّية نفس الوزن الذي متلكه 

في مجال الّرياضّيات والعلوم الّمجريبّية. 

ومن املهمِّ أن يدمج املدّرسون ثقافة السالم في محموا مواّدهم 

القسم ترتكز على  إلى جتسيد أنشطة في  الّدراسّية باإلضافة 

مسائل احلياة الواقعّية من قبيل احلّرّية، املساواة والعدالة. وفي 

هذا الّسياق، يقمرح »أيان ليسمر« القواعد الّموجيهّية الّمالية من 

تكون مفيدة جّدا  أن  والمي ميكن  اإلنسان،  أجل مدرسة حقوق 

في تدريس ثقافة السالم، وبا أّن حقوق اإلنسان متّثل عناصر 

يقمرحها  المي  املقاييس  فإنَّ  السالم.  ثقافة  لمدريس  أساسّية 

ميكن  المي  الّنقاط  جملة  ذلك  رغم  تشّكل  ولكّنها  مؤّقمة،  تظّل 

االنطالق منها بالّنسبة إلى أّي مجموعة مدرسّية تريد أن تعيش 

وفق مبادئ ثقافة السالم. َوفي ما يلي قول »أليان ليسمر«، قمنا 

فيه بإبدال عبارة مدرسة حقوق اإلنسان بدرسة ثقافة السالم، 

با أّن الّثانية تمضّمن بالّضرورة سابقمها. 

• العاّمة-	 وممارساتها- السالم- ثقافة- مدرسة- بني- تعكس-

السالم(- )ثقافة- تعّزز- التي- اإلجرائّية- بالقيم- اهتماما-

الّتسامح،-اإلنصاف-واحترام-احلقيقة-والعقالنّية.-

• سوف-حتترم-احلقوق-واحلّرّيات-األساسّية-جلميع-أعضائها،-	

هؤالء- بأّن- االعتراف- مع- والّطلبة،- الّتالميذ- ذلك- في- مبا-

بفضل- األساسّية- وحّرياتهم- بحقوقهم- يتمّتعون- األعضاء-

إنسانّيتهم-املشتركة.-

• السالم-	 ثقافة- بـمبادئ- يتمّتعوا- أن- جميًعا- لهم- يتاح-

هناك- يكون- ولن- املشتركة.- إنسانّيتهم- بفضل- وباحلّرّيات-

أّي-متييز-ضّد-أّي-واحد-منهم-على-أساس-العرق-أو-الّدين-

أو-الّطبقة-االجتماعّية-أو-اجلنس.-وعلى-وجه-الّتخصيص،-

والّنساء- األطفال- السالم(- ثقافة- )مدرسة- تراعي- سوف-

وحتترمهم-بصفتهم-جزءا-ال-يتجّزأ-من-اإلنسانّية-املشتركة-

بني-اجلميع.-وسوف-حتميهم-من-العنصرّية-»غير-الواعية«-

أو-»غير-املقصودة«.-

• -أن-يخضع-أّي-واحد-في-املدرسة-ألّي-نوع-من-أنواع-	 يجب-أالَّ

الّتعذيب-أو-املعاملة-غير-اإلنسانّية-واملهينة-أو-العقاب.-
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• يجب-أن-ُيسبق-كّل-عقاب-بإجراءات-قانونّية-وإصغاء-عادل.-	

• واالجتماع-	 والّتعبير- الّرأي- حّرّية- حّق- اجلميع- ميلك-

مجموعات- يشّكلوا- أن- الّتالميذ- بإمكان- وسيكون- الّسلمّي.-

مُثل- احترام- مع- إليها،- وينتُموا- معّينة- بقضّية- صلة- ذات-

مبادئ-ثقافة-السالم-وآلياتها.

• إّن-الّتعليم-الذي-متارسه-)مدرسة-ثقافة-السالم(-موّجه-نحو-	

يكشف- وهو- اإلنسانّية.- للّشخصّية- الكامل- الّتطّور- حتقيق-

اهتماًما- سواء،- حّد- على- واليد- بالّدماغ- حثيًثا- اهتماًما-

بالفكر-والعاطفة-مًعا.-

• ثقافة-	 )مدرسة- سترّوج- املدرسّية،- وكتبها- بنيتها- خالل- من-

من- الّناس- بني- والّصداقة- والّتسامح- للّتفاهم- السالم(-

مختلف-اجلنسّيات-واألعراق-واجلماعات-الّدينّية-واالهتمام-

على- كذلك- متعّلميها- ستساعد- السالم.- على- باحملافظة-

اكتساب-سلوكات-ومواهب-أساسّية-تسّهل-الّتحّول-االجتماعّي-

الّسلمّي.

• سوف-تعترف-بأّن-كّل-امرئ-ميلك-واجبات-وإلزامات-مثلما-	

ميلك-حقوًقا-وحّرّيات.-وهي-تتضّمن-واجبات-إزاء-اجلماعة-

املنتمى-إليها-وإلزامات-احترام-حقوق-اآلخرين-وحّرّياتهم.-

• بالواجبات-	 واحلّرّيات- احلقوق- بعالقة- الوعي- تطّور- سوف-

واإللزامات.-كما-ستنّبه-إلى-أّن-حقوق-وحرّيات-شخص-ّما-)أو-

ّما(-وحقوق-وحرّيات-شخص-آخر-)جماعة-أخرى(- جماعة-

ميكن-أن-تتصادم.-لن-تكون-مدرسة-)ثقافة-السالم(-من-دون-

مشاكل-وخالفات- -ستسعى-إلى-ذلك-رغم-كّل-شيء- -فهي-

أساسّية-في-أّي-عملّية-حتّول-اجتماعّي-وسياسّي«.

• جـعل-الّتعليم-يدور-حول-مبادئ-ثقافة-السالم-أمر-ضروري-	

حتــى-تــكــون-لــــه-نتائــج-عظيمــة-خــارج-احمليــط-الــّدراسـّي-

ال- كّلها،- احملّلّية- اجلماعة- منه- لتستفيد- وخصوًصا- - - 

املدّرسني- كاهل- تثقل- أن- إلى- املدرسّية- الكتب- هذه- ترمي-

مبزيد-من-املقّررات-الّتعليمّية-ومهاّمها،-وإمّنا-مّت-تصميمها-

لتخدم-بصفتها-أدوات-تعّلمّية-مرجعّية،-عندما-يتعّلق-األمر-

من- موجودة- مواّد- تدريس- في- السالم- ثقافة- قيم- بإدماج-

َقْبُل-وعند-الّترويج-للّسلوك-اإليجابّي-داخل-القسم-كذلك.-

متحّجرة- عقائد- ليست- السالم- ثقافة- فمناهج- ذلك،- ومع-

وملزيد- عليها- لالعتماد- معّدة- املقابل- في- وهي- مرنة.- وغير-

ا.-وسوف-يتّم-فحص-قيم- االقتراحات-متى-كان-ذلك-ضرورّيً

ثقافة-السالم-األساسّية-واالنتباه-إليها-عند-اختيار-مختلف-

األنشطة-واملهام،-من-أجل-الّترويج-للّسلوك-املنفتح-املتفّهم-

في-املدرسة.-

إّن األنشطة العديدة املقمرَحة بصفمها جزًءا من املناهج الّمعليمّية 

، وإمّنا الّمالميذ املمقّدمني كذلك نظًرا  ال تناسب املبمدئني فحسبمُ

لكونّية رسالمها. 

كيف ترعى ثقافة السالم في القسم؟

عليها  املمواضع  الّطرق  لمجاوز  مدعّوون  واملعلّمني  األساتذة  إّن 

بالّمالميذ أن  عند تأسيس أعمدة تدريس ثقافة السالم، يجدر 

وبعبارة  آمن.  مناخ  في  ممماسكة  وحدة  من  بأّنهم جزء  يشعروا 

فظ  أخرا، حتماج حقوق الّمالميذ غير القابلة للمصادرة أن حتمُ

وتمَُصاَن حّمى يكون تدريس ثقافة السالم ناجًعا وغير ممناقض مع 

الواقع. وبهذا الّشكل، ال تكون عملّية الّمعليم سلبّية. وإمّنا يجب 

عملّية  مركز  في  وضعه  أثناء  إيجابّي  بشكل  الّملميذ  تدمج  أن 

الّمدريس. 
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باإلضافة إلى ذلك، يجب أاّل ينحصر تدريس ثقافة السالم املفّعل 

هنا في األوجه املفهومّية واالبسميمولوجّية. فهي حتماج إلى تنافذ 

اخمصاصات مخملفة بعضها على بعض، با أّن الّمركيز سينصّب 

بشكل ممساو على ثالثة حقول: أّما األّول، فهو الّمعامل مع املعلومة 

واملعرفة. ويمعلّق الّثاني باملمارسة واملشاريع، بينما يرّكز األخير 

على الّمحاور واملشاورات. يجدر بهذه املقاربة في تدريس ثقافة 

السالم أن تزامن بني العنصر اإلبسميمولوجّي والعنصر العملّي. 

ها في احلياة الواقعّية، يجب  فلكي يمّم دعم ثقافة السالم وترسيخمُ

أن يوّجه الّمركيز نحو تغيير العقلّيات املبمذلة وإبدالها بسلوكات 

إيجابّية بّناءة. ويجدر بهذا األمر أن ينطلق منذ سّن مبّكرة، كي 

تزداد جناعمه ويسهل تنفيذه. 

تقدير الّذات: 

أخرا،  جهة  من  اآلخر  وقبول  جهة،  من  الّذات  تقدير  إّن 

هما من أوكد القيم المي يجب أن توّجه بجّدّية، ويعمل على 

الّمدريس  مناخ  يرّكز  أن  يجب  وعليه  املدرسة.  في  تطويرها 

على املكافأة أكثر من العقاب. إّنها خطوة أّولّية نحو بناء بيئة 

خالل  من  الّذات  تقدير  بلوغ  وميكن  السالم.  لثقافة  مواتية 

تشجيع آراء مخملفة ونقاشات حّرة في القسم، باإلضافة إلى 

الّسماح لكّل تلميذ بمشكيل رأيه اخلاّص مهما كان هذا الّرأي 

مخملًفا عن بقّية اآلراء األخرا. 

ميكن لهذا األمر أن يساهم أيًضا في تطوير قيم أخرا مهّمة، 

مثل االحمرام املمبادل والّثقة في الّنفس، وميكن لألساتذة أن 

في  الّمالميذ  إشراك  خالل  من  الّذات  احمرام  على  يرّكزوا 

يزيد  لن  الذي  األمر  بنائه،  وكيفّية  الكبرا  الّدرس  خطوط 

املسؤولّية  من  بحّس  بَْل سيطبعهم  فقط،  أنفسهم  في  ثقمهم 

والعمل الهادف.

تنظيم القسم: 

إّن اّتخاذ القرار في كيفّية جلوس الّمالميذ في القسم ال ميلك 

ولكّن  العني،  راحة  في  فعال  يؤّثر  إّنه  فحسب.  جمالّية  غايات 

طريقة  إلى  باإلضافة  الّمعلّم  بيئة  في  الّمالميذ  جلوس  طريقة 

طبيعة  حتديد  في  جوهرية  عناصر  هي  وتوجيههم  معاملمهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

وكلّما  األكبر،  اجلماعة  من  مصّغر  عالم  هي  القسم  بيئة  إّن 
مّتت تغذية القسم بحّس املسؤولّية والّثقة وحّرّية المعبير والقيم 
الّدميوقراطّية واالحمرام املمبادل، زاد انعكاس ذلك على صعيد  
أّن  أثبمت  الّمجربة  فإّن  ذلك،  إلى  باإلضافة  األكبر.  اجلماعة 
القسم الذي ينّظم أفقّيا، )أي أّن األسماذ فيه ال يأمر أو يوّجه 
يقّدم  اجّتاهني(،  ذات  تعلّم  عالقة  في  يشركهم  وإمّنا  الّمالميذ 
نمائج أفضل وأكثر ثراء. وهذا ال يعني طبًعا مقاربة تعليمّية ال 
تدّخل للمدّرس فيها. وإمّنا يلعب املدّرس دور الوسيط وامليّسر 

لعملّيمي الّمعليم واالندماج االجمماعّي في القسم. 

حّل املشاكل: 

يجب أن يمّم الّمعامل مع اخلالفات المي تطرأ في القسم، سواء 

الّمالميذ واملدّرس، بطريقة  الّمالميذ أنفسهم أم بني  أكانت بني 

تعّزز قيم ثقافة السالم، وفي الواقع، من الّضرورّي اخميار مسار 

معنّي لوقف اخلالفات في بدايمها، خصوًصا أّن تلك اخلالفات 

واملشاكل موجودة في األقسام الّدراسّية بشكل مّطرد.

امللكة  يكمسبوا  أن  للّمالميذ  بثبات  اخلالفات  مع  الّمعامل  يميح 

الّضرورّية املممّثلة َوالقدرة على حّل املشاكل، والمي ميكن الحقا 

على  الّمركيز  من  وبدال  وخارجه.  القسم  داخل  عملّيا  تطّبق  أن 

بّناء  يرّكز على عنصر  املشكل في حّد ذاته، يجدر باألسماذ أن 

يقود بشكل آلّي وتلقائّي إلى إيجاد حّل مثالّي. ومن وجهة نظر 

منهجّية، يجب على األسماذ أن يمعّرف على املشكل أّوال، فيخمار 

اسمراتيجّية معّينة حلّل املراد بلوغه. َوإذا مّت إجناز هذه العملّية 
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مشاكلهم  يحلّوا  أن  األرجح  على  الّمالميذ  يمعلَّم  فسوف  بدّقة، 

بأنفسهم، دون أن يطلبوا من األسماذ الّمدّخل. 

محاربة العنصرّية: 

سواء أتعلق األمر بالممييز بني األعراق العرقّية أو بني اجلنسني أو 

أّي عنصرّية أو متييز آخر، فإّن اخلالفات القائمة على االنمقاص 

من اآلخر والّمعّصب ضّده، تلك المي تنبت من الّدين أو العرق أو 

اجلنس، يجب أن يمّم الّمعامل معها بجّدّية، حّمى ال ينمشر هذا 

الّنوع من الّسلوكات بني أعضاء اجلماعة. إّنه لَـِمَن املهّم أن نعرف 

أّن هذا الّنوع من الّسلوكات القائمة على الكراهية يمّم مالحظمه 

في سّن مبّكرة.

ولذلك يجب أن يمُعالج في وقت مبّكر بواسطة تعليم يرتكز على 

ثقافة السالم. ومن بني الّطرق األساسية ملقاومة الّممييز العنصرّي 

اقمناص كّل فرصة سانحة لالحمفاء بالّمعّدد داخل القسم، سواء 

أكان هذا الّمعّدد عرقًيّا أم دينّيا أم وطنّيًا. وفي اآلن نفسه، يجب 

املشمركة احمفى  القيم  الّضوء على  الّمعليمّية  الكمب  أن تسلّط 

بها دولًيّا، والمي توّحدنا وتبعدنا عن خطوط االنقسام والّمشّمت. 

يجب أن يمّم اعمماد املقاربة نفسها عند الّمعامل مع الّمالميذ ذوي 

االحمياجات اخلصوصّية. 

وإجماالً، يجدر بمدريس ثقافة السالم أن يمجاوز خيارات الكمب 

الّمعليمّية ليشمل منهج الّمدريس كلّه ومناخ الّمعلّم العاّم. 
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مدخل إلى مناهج 

التعليم العالي

أهداف املناهج

»با أن احلــروب تنشأ في عقول الرجال، فإن الدفاع عن 

السلم يجب أن يبنى في عقول الرجال«.

 )ديباجة دسمور اليونسكو، 1945(

هذه الكلمات هي أصل مهمة منظمة األمم املمحدة للمربية 
وجود  سبب  إن  وأنشطمها.  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم 
هذه املنظمة هو فكرة بسيطة ولكنها قوية: ثمة قناعة بأنه 
ال  للحكومات  واالقمصادية  السياسية  االتفاقيات  أن  با 
تكفي لمأمني الدعم وااللمزام الدائم لشعوب العالم، يجب 
واألخــالقــي  الفكري  »المضامن  على  الــســالم  يمأسس  أن 

للبشرية« )م.ن(.

للبشرية  المي سببمها  الثانية والكوارث  العاملية  بعد احلرب 
بسبب اخلالفات بني الدول، أطلق دسمور اليونسكو رسالة 
ثورية ال تزال ملهمة للعالم. يؤكد الدسمور على أنه ال وجود 
لمغيير على املسموا العاملي، وال ميكن القضاء الدائم على 
اخلوف والعنف والممييز دون حتول دائم في أسلوب الفرد 

في المفكير والمصرف ضمن السياق االجمماعي األوسع. 

بفضل اليونسكو، لم يعد السالم مجرد »غياب للحرب« - بل 

شاملة.  بطريقة  الناس  حياة  في  يندرج  عمل  إطــار  أصبح 

وجه  وهــو على  الــســالم«،  »ثقافة  لـ  مــرادًفــا  السالم  أصبح 

المي  والــفــرديــة  األخــالقــيــة  القيم  مــن  »مجموعة  المحديد 

المسامح  إلــى  املؤدية  والملقائية  العفوية  السلوكات  حتــرك 

مفهوم  تبني  وقع   .)2013 )اليونسكو،  واحلــوار«  واالنفماح 

لنظام  األوســع  املجال  أيًضا ضمن  رسمّيًا  السالم«  »ثقافة 

اليونسكو. 

في  الــســالم  ثقافة  على  العمل  وبرنامج  اإلعـــالن  وحسب   

اعممدته  الذي   )243/A/RES/53(1999 سبممبر  شهر 

اجلمعية العامة لألمم املمحدة في سبممبر1999، فإن ثقافة 

السالم هي مجموعة من »القيم واملواقف والمقاليد وأمناط 

واسعة  شبكة  أساس  على  »املرتكزة  احلياة  وطرق  السلوك 

من األبعاد الفردية واالجمماعية، املمناغمة بقوة مع منظومة 

اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعـــالن  ومــبــادئ  اإلنــســان  حقوق 

.)1948(

تتضمن »ثقافة السالم«:

•  احمرام احلياة وإنهاء العنف وتنمية الالعنف وممارسمه 	
من خالل المعليم واحلوار والمعاون. 

• اإلقليمية 	 والسالمة  السيادة  ملبادئ  الكامل  االحمرام   
واالسمقالل السياسي للدول وعدم المدخل في األمور 
دولة،  ألي  احلية  القانونية  الوالية  تندرج ضمن  المي 

طبقا مليثاق األمم املمحدة والقانون الدولي. 

• ــرام الــكــامــل جلميع حــقــوق اإلنــســان واحلــريــات 	 االحــم
األساسية وتنميمها. 

• االلمزام بالمسوية السلمية للنزاعات. 	

• جهود تلبية احلاجيات المنموية والبيئية ألجيال احلاضر 	
واملسمقبل. 
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•  احمرام احلق في المنمية وتعزيزه. 	

• والرجل 	 للمرأة  املمساوية  والــفــرص  احلــقــوق  احــمــرام   
وتنميمها. 

•  احمرام حق كل فرد في حرية المعبير والرأي واملعلومة 	
وتنميمه. 

•  المزام مبادئ احلرية والعدالة والدميقراطية والمسامح 	
والمضامن والمعاون والمعددية والمنوع الثقافي واحلوار 
الــدول؛  بني  وفيما  املجممع  مسمويات  كل  في  والمفاهم 
إلى  ينزع  ودولـــي  وطني  محيط  بواسطة  ذلــك  وتعزيز 

السالم. )القرار A / RES / 53/243 ، املادة 1(. 

السلوك  القيم واملواقف وأمناط  تغيير  إلى  وبسبب نزوعها 
تربوّيًا  السالم حتدّيًا  ثقافة  يمضمن حتقيق  احلياة،  وطرق 
جوهرّيًا يممثل في »متكني الناس على جميع املسمويات من 
واحلل  الموافقات  وبناء  والمفاوض  احلــوار  مــهــارات  تنمية 

السلمي للخالفات« م. ن(. 

ومثلما أَقّرت بذلك اجلمعية العامة لألمم   لهذا السبب – 
املمحدة »فإن المعليم على جميع املسمويات هو أحد األدوات 
المربية على  أن  [ كما   .  .  .[ السالم  ثقافة  لبناء  الرئيسية 

حقوق اإلنسان ذات أهمية خاصة »)م. ن( ، املادة 4(. 

العالي«  للمعليم  الــســالم  ثقافة  »مناهج  إلــى  النظر  يجب 
البابطني  ترعاها »مؤسسة  أربعة مؤلفات  وهي سلسلة من 
الثقافية« باعمبارها جزًءا من هذا املسار المعليمي الذي بدأ 
بدسمور اليونسكو عام 1945 يمواصل مع املبادرات املخملفة 
المي يمم المرويج لها على املسموا الدولي واإلقليمي واحلي 
األشخاص  عمل  فــي  ــا  حــّيً يــزال  وال  السنني،  امــمــداد  على 
وضربه  بالمغيير  ابممُلَي  عالم  في  بأنه  املقمنعة  واملؤسسات 
تعبئة  إلى  ثَمة حاجة  والمعصب،  العنصري  والممييز  العنف 
أقوا من أجل بناء السالم في عقول األجيال الشابة على وجه 
اخلصوص. بالمأكيد، ال تهدف هذه املناهج األربعة املوجهة 

املساهمة  مجرد  إلى  واملاجسمير  البكالوريوس  طالب  إلى 
في اإلقرار بالمعليم والمربية على حقوق اإلنسان باعمبارها 
على  المشديد  إلى  بل  السالم«،  لـ»ثقافة  أساسية  مكونات 
الدور احلاسم الذي تلعبه ثقافة السالم في عملية المفكير 
الكوني حيث يمم تثبيت القيم الكونية بواسطة المنوع الثقافي 
واحلوار بني الثقافات. إذا أخذنا بعني االعمبار ما ِذكمُر آنفا 
فإن الهدف املهني يمناغم إلى حد كبير مع مقاربة اليونسكو 
اخلاصة بإنشاء »الوحدة الفكرية« بني مخملف أنحاء العالم 
وبناء جسور احلوار والمعاون مع الثقافات األخرا من أجل 
»املساهمة اإليجابية في احلضارة الكونية« )ميثاق األليسكو، 

1970، املادة 1(.

السالم«  »ثقافة  لمعزيز  المربوية  املقاربة  إلى  النظر  يمعني 
على  عملّي  منحى  ذي  من مشروع  أساسيُّ  جــزءمُ  أنها  على 
لعام  املسمدامة  المنمية  المي رسممها خطة  باألهداف  صلة 
في  املمحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  أقــّرتــهــا  والــمــي   2030
من  شــمــوالً  وأكــثــر  ممُحّينة  نسخة  وألنــهــا   .2015 سبممبر 
أهداف  فإن  السابقة،  لأللفية  الثمانية  اإلمنائية  األهــداف 
ذات   169 الـــ  واألهـــداف  عشر  السبعة  املسمدامة  المنمية 
الصلة متثل »أجندة عاملية جديدة« تهدف إلى القضاء على 
الفقر وتعزيز السالم العاملي با هو وسيلة لمحقيق المنمية 

املسمدامة، كي ال يمرك أحد لشأنه. 

المنمية  أهــداف  تأسيس  عند  مخملفة  مبادئ  رسم  لقد مت 
السبعة عشر  املسمدامة  المنمية  أهداف  وتمعلق  املسمدامة. 
أوال بـ »الناس« في املنزلة األولــى، ألن غاية هذه األهداف 
ال تممثل في إنهاء الفقر واجلوع بجميع أشكالهما فحسب، 
وحــر جلميع  كــرمي  تممّثل في ضمان عيش   - وأيًضا   - بل 
»الكوكب«  بـ  أيًضا  املسمدامة  المنمية  أهداف  تمعلق  البشر. 
و»االزدهار« ألنها تهدف إلى حماية البيئة واحلفاظ عليها، 
وتنمية االسمخدام املسمدام ملواردها وإلى ضمان عيش حياة 

مرضية من وجهة نظر اقمصادية واجمماعية وبيئية. 
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غير أنه ال ميكن تصور هذه األهداف على أنها ليست على 
صلة بمحقيق »السالم« ألنه »ال توجد تنمية مسمدامة بدون 
سالم دائم وال سالم بدون تنمية مسمدامة«. )اجلمعية العامة 
لألمم املمحدة، A / RES / 70/1، ص 35(. فبفضل هذا 
فقط، سيكون من املمكن تنمية »روح تضامن عاملي قوي«. 
المنمية  أجل حتقيق  من  عاملية  »شراكة«  تشكيل  إلى  يؤدي 

املسمدامة. 

واحدة.  لعملة  املسمدامة وجهان  والمنمية  السالم  ثقافة  إن 
معهما  المعامل  هذه، سيقع  السالم«  ثقافة  »مناهج  وضمن 
ثقافة  إن  املمبادلني.  والمعاضد  الــمــآزر  على  تقوم  بطريقة 
أن  تعمبر  فهي  شاملة:  مفاهيم  املسمدامة  والمنمية  السالم 
الظروف املادية مثل نزع السالح والقضاء على الفقر واألمن 
الغذائي والمغذية، غير قابلة لالنفصال عن إنشاء مجممعات 
المعليم  فرص  توفير  على  بالقدرة  تمميز  وإدماجية  سلمية 

واملساواة بني اجلنسني واالسمخدام املسمدام للموارد. 

ترتكز كلٌّ من ثقافة السالم والمنمية املسمدامة على حقوق 
العاملي  اإلعالن  أهمية  تؤكدان مجدًدا على  فهما  اإلنسان: 
حلقوق اإلنسان وغيرها من آليات حقوق اإلنسان، وتشددان 
اإلنسان  حقوق  تنمية  فــي  الفاعلني  جميع  مسؤولية  على 
واحلريات األساسية للجميع، دون متييز من أي نوع، سواء 
بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو السياسة 
أو  االجمماعي  أو  القومي  األصــل  أو  اآلراء،  من  غيرها  أو 
امللكية أو الوالدة أو اإلعاقة أو أي وضع آخر. وفي األخير، 
حتدًيا  املسمدامة  والمنمية  السالم  ثقافة  من  كل  تمضمن 
تعليمًيا: فهما يعمبران الناس - وخاصة األطفال والشابات 
الرئيسيني  والفاعلني  احلاسمة«،  المغيير  »عوامل  والشبان 
في إنشاء »سالم عملي »)اليونسكو، 2013، ص 10(، يربط 

املبادئ العاملية مع العالم احلقيقي واحلياة اليومية.

تدعم »مناهج ثقافة السالم« بشكل تام هذا البعد الممكيني. 
 - الثقافية  البابطني  »مؤسسة  متكن  تنميمها،  خــالل  فمن 

لمرجمة  الالزمة  األدوات  من  عــام  بشكل  والناس  الطالب 
السالم والمنمية إلى قيم وسلوكيات وأعمال ممصلة بسياقها 

احلي وممجذرة في دائرة الفهم العاملي. 

مجال املناهج ومنهجيتها:

متت صياغة املناهج األربعة لـ»ثقافة السالم للمعليم العالي« 
البشري  2( السالم واألمن  1( السالم وحقوق االنسان؛   -
والمنمية البشرية. 3( الدميقراطية الوطنية واحلية: طريق 
 - اإلنسان  وحقوق  السالم  ثقافة  على  المربية   )4 السالم؛ 
البكالوريوس  لطالب  موجهة  تربوية حديثة  مواد  أنها  على 
شاملة  ولكنها  تأليفية  صورة  توفير  وتسمهدف  واملاجسمير 
للروابط النظرية والعملية بني فكرة »ثقافة السالم« وشبكة 
واسعة من املسائل األخرا املرتبطة بمنمية حقوق اإلنسان 

وحمايمها، والدميقراطية الدولية والمنمية املسمدامة. 

األربعة  املناهج  املعممدة في  املنهجية  املقاربة  تعريف  ميكن 
على أساس أنها قائمة على حقوق اإلنسان وممعددة األبعاد 
وذات صلة بالثقافة وعملية املنزع. تسمند املناهج إلى حقوق 
اإلنسان قاعَدًة ومنطلًقا، أنها تعممد مبادئ ومعايير حقوق 
اإلنسان الدولية أساًسا »لثقافة السالم«. ولذلك فإن مناقشة 
اجلوانب املخملفة المي متيز السالم تمرافق بشكل ممزامن مع 
إحالة مسممرة إلى أهم اتفاقيات وإعالنات احلقوق، وإلى 
عمل مخملف املنظمات اإلقليمية والوطنية واحلية املسؤولة 
عن تنفيذها وإلى ممارسات وسياسات حماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان في سياقات مخملفة. 

الوصل  همزة  اإلنسان  حقوق  تعمبر  العمل،  هــذا  إطــار  في 
من  واحلية  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  املبادرات  جلميع 
أجل حتقيق »ثقافة السالم«. وبا أنها حقوق ممأصلة في 
جميع البشر بصرف النظر عن جنسيمهم أو مكان إقاممهم 
أو جنسهم أو أصولهم العرقية أو لونهم أو دينهم أو لغمهم أو 
أي وضع آخر، توفر حقوق اإلنسان ِنظرًة مفاهيمية جوهرية 
توجه عملية تعزيز السالم والدميقراطية والمنمية املسمدامة 

نحو المحقيق الكامل لكرامة اإلنسان. 
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باعمماد منهج قائم على حقوق اإلنسان، تصبح هذه املناهج 
تمُطّور  بل  فحسب،  الطالب  معارف  لزيادة  تصلح  ال  أدوات 
األفــراد  يمرجم  حني  االزدهـــار  لهم  وحتقق  قدراتهم  أيًضا 
مسؤولة  اخميارات  إلى  السالم«  »ثقافة  مبادئ  تامة  بحرية 

في احلياة اليومية. 

أن  بعنى  املسمويات  ممعددة  املمبعة  املنهجية  املقاربة  إن 
والمحقق  اإلنسان  حقوق  وتنمية  حماية  تعمبر  املناهج  هذه 
لـ »ثقافة السالم«، مهمة يجب ممابعمها باسممرار  املوصول 
على مسمويات مخملفة من احلوكمة، با في ذلك املنظمات 
األوروبــي،  املمحدة واالحتــاد  الدولية واإلقليمية )مثل األمم 
أيًضا  والسلطات احلية  والــدول،  ألخ..(  اإلفريقي  االحتاد 

واملنظمات غير احلكومية واملجممع املدني كمُلِّه.

حسب الطريقة الكالسيكية لموصيف هندسة حقوق اإلنسان، 
على  المزامات  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املعاهدات  تفرض 
الدول فقط. غير أن العديد من الظواهر املعوملة والديناميات 
العاملية أصبحت أقل خضوًعا لسيادة الدولة وثمة اآلن عدد 
تأثير  لهمُ  الفاعلني في املنظمات غير احلكومية  ممزايد من 

معمبر في المممع الفعال بحقوق اإلنسان. 

في  الوطنية  للسلطات  احلاسم  بالدور  اإلقــرار  مع  وهكذا، 
تصميم وتنفيذ المدخالت في مجال حقوق اإلنسان، تسلط 
املناهج الضوء أيًضا على املساهمة األساسية المي قدممها 
في  واألفـــراد  املدني  املجممع  ومنظمات  احلية  السلطات 
»بثقافة  للنهوض  اآلن  وكــذلــك  مــحــددة  تاريخية  حلــظــات 
اإلطــار  ألهمت  المي  الشعبية  املــبــادرات  وتعزيز  الــســالم«، 

املرجعي الدولي وعمل املنظمات الدولية. 

املقاربة، ممعددة املسمويات، في تقدمي »ثقافة  تساهم هذه 
الفاعلة  اجلهات  جتمع  مشمركة  مهّمة  أنها  على  الــســالم« 
اليومية.  واملــمــارســات  الــدولــيــة  واملــبــادئ  واحلية  العاملية 
إلى أن تكون  »لثقافة السالم«  املناهج األربعة  وتهدف هذه 
فإن  احلقيقة،  وفــي  واملــهــنــي.  الثقافي  بالشأن  صلة  على 
والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  حماية  مناقشة  هو  هدفها 
المركيز  مع  وتنميمها  املسمدامة،  والمنمية  والسالم  الدولية 
بشكل خاص على اخلصوصيات الثقافية. على هذا النحو، 

حتاول املناهج أن تكون ممُنسجمًة ومالئمة قدر اإلمكان، إذ 
أو  لنمط  ومناسب  مالئم  بشكل  واملــبــادئ  املفاهيم  تناقش 
سياق ثقافي معني وحتمرم الثقافة واحلقوق الثقافية لألفراد 

واملجممعات. 

يشدد هذا العمل أيًضا على الصلة بني حقوق اإلنسان وثقافة 
السالم والمنوع الثقافي. ونظًرا ألن المنوع الثقافي سمة الزمة 
لــ »فرادة وتنوع« البشرية )اليونسكو، 2001(، تؤكد املناهج 
على أن تعزيز السالم وحقوق اإلنسان ممحايثان، مع تثمني 

لهذه المنوعات بطريقة تعزز احلوار والمبادل املشمرك. 

وفي اخلمام، فإن املقاربة املنهجية املعممدة ذات منحى عملي 
النظرية  العناصر  بني  تكامل  إيجاد  إلى  تهدف  أنها  بعنى 
واملفاهيمية من ناحية والعناصر المطبيقية من ناحية أخرا 
مع ربطها جميعا بالبرامج والسياسات واملبادرات المي يمم 
المرويج لها في مسمويات وأجــزاء مخملفة من العالم. هذه 
املناهج  بنية  إلى  ننظر  أيًضا حني  العملية واضحة  املقاربة 
األربعة. في املناهج، تسمكمل كل فقرة بادة واحدة أو أكثر 
أدوات  مثل  إضافية  مــواد  على  اإلحالة« حتموي  »مــواد  من 
أو  هامة  تاريخية  لشخصيات  وأقـــوال  الــدولــيــة،  السياسة 
أجزاء من األوراق البحثية أو أفضل املمارسات بشأن تعزيز 
حقوق االنسان و»ثقافة السالم«. والهدف من هذا هو إثارة 
فضول الطالب وحتفيز املهارات النقدية لديهم، وحّثهم على 
البحث عن مزيد من املعلومات والمفسيرات المي تمجاوز ما 

تقدمه هذه املناهج. 

االعمبار  بعني  أخــذنــا  إذا  اإلحــالــة« ضــروريــة  »مـــواد  تعمبر 
االسمجابة  إلــى  العمل  هــذا  يسعى  الــذي  المربوي  المحّدي 
له، وهو يممثل في مد الطالب ليس فقط باملعرفة املمعلقة 
باملعايير واملبادئ، ولكن أيًضا باألدوات المي جتعلهم قادرين 
على ترجمة »ثقافة السالم« إلى ممارسات ملموسة وتغييرية.
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21 1. تطّور مفهوم األمن في العالقات الّدولّية

1. تــطــّور مــفــهــوم األمـــن فــي الــعــاقــات 

الّدولّية

الّذي  لألمن،  المقليدي  للمفهوم  العلمية  االسمدامة  أصبحت 
حتمكره الّدولة،

(Morgenthau 1948، Waltz، 1959، Schelling 1966؛  

Brodie 1973 Wight 1978)

والذي يفهم منه إنَّ الدولة قادرة على حماية مصاحلها الوطنية 
شك  موضع   – العالم  من  جزء  أي  وفي  وسيلة  بأية  احليوية 
فيها متثلت  رجعة  ال  من مسارات  تطويره  وقع  ما  بسبب  اليوم 
الدولية. تشمل مثل  الهيكلية في نظام العالقات  المغييرات  في 
هذه العمليات المرابط الكوني والعوملة االقمصادية، وعوملة حقوق 

اإلنسان بمحويلها إلى ظاهرة عابرة حلدود الدولة الوطنية. 

(Papisc، MAS، 2012) 

إن مفهوم احلدود املمنقلة للسياسة الدولية الذي يمرافق مع ازدياد 
في عدم املساواة وعدم الموازن الناجمني عن هذه املسارات، هو 
بثابة فيروس يخفض الدفاعات املناعية للدول، أي قدرتها على 

احلوكمة. 

يلقي المرابط بني الدول، على وجه اخلصوص، بظالل من الشك 
إلى  ويدفع  وإلدارتها،  العاملية  للقوة  أصال  املوجود  الموزيع  على 
إلغاء حدود اجلغرافيا السياسية، مما يؤثر بوضوح على الهوية 

البينية للدول في النظام الدولي. 

باعمباره  الدولي  السياسي  النظام  حتديد  املمكن  من  يعد  لم 

كيانات  من  محددة  مجموعة  أي   ، فحسبمُ الدول  من  مجموعة 

إقليمية ذات سيادة ومتلك الشخصية القانونية الدولية. فاليوم 

يشمل النظام أيًضا العديد من الفاعلني اآلخرين الذين حققوا 

مكانة دولية، مثل املنظمات الدولية، احلكومية وغير احلكومية، 

واحلركات االجمماعية العابرة للحدود الوطنية والسلطات احلية 

الفي،   ،2011 شولت   ،2010  ،2009 )بابيسكا  واإلقليمية. 

فينيزيو، فالينوتو، 2014(. فضال عن ذلك، يجب أاّل ننسى أنه 

في ضوء االعمراف القانوني الدولي بحقوق اإلنسان، فإن األفراد 

والشعوب هم الشواغل األساسية أيًضا في القانون الدولي. إن 

المغييرات الهيكلية اجلارية تنمج وتشكل وقودا للعمليات المفاعلية 

املعقدة، وتخلق احمماالت أكبر للصراع. يؤثر هذا بشكل مباشر 

على وظيفة النظام بأكمله وبنيمه بالذات. فنقص املناعة املمزايد 

الذي ينبع من المرابط الكوني يحول كل الدول، بصفة فعلية، إلى 

كيانات ذات سيادة محدودة، وإن كان ذلك بدرجات ممفاوتة. 

وفي هذا السياق، ثمة شك يحيط بالفرضية القائلة بأن األمن 

القومي هو أمن الدولة حتديدا. وهو ما يشمل سالمة أراضي 

الدولة باألساس. 

إن مفهوم األمن القومي في أزمة لعوامل أخرا أيضا. وقد أصبح 

املنظمة  الهيئات  إن  دقة.  أكثر  واخلارجي  الداخلي  بني  الممييز 

على أساس عابر للحدود الوطنية تشمغل في العديد من البلدان 

النموذجية  املعايير  وضعمها  المي  احلدود  عن  مسمقل  بشكل 

الدولة واملسألة اإلقليمية.  المقليدية، ومفهوم  الدولية  للعالقات 

باإلضافة إلى ذلك، فقد أّدا االعمراف القانوني الدولي بحقوق 

اإلنسان إلى نشر املطالبات بحقوق اإلنسان اخلاصة باملواطنني 

على مسموا كوني. 

في  والثقافية  واالقمصادية  والسياسية  االجمماعية  الوقائع  إن 

مخملف البلدان معرضة مباشرة ملخاطر أمنية، بعد أن أصبحت 

وعلى  البعض،  بعضها  فوري جتاه  بشكل  الوقائع حساسة  هذه 

الدولي  بالنظام  املمعلقة  باملمغيرات  عامة،  بصفة  مباشرة،  صلة 
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على النحو الذي هو قائم عليه اليوم. وبعنى آخر، فإن السمائر 

المقليدية المي وضعمها البلدان من أجل احلفاظ على اسمقاللية 

سلطمها القضائية لم تعد قابلة للحياة. فبما أن الظروف احيطية 

تأثر  درجة  فإن  كبيرا،  اخمالفا  تخملف  الداخلية  األوضاع  بهذه 

البلدان تخملف أيضا. وهو ما ينطبق كذلك على درجة المرابط 

بينها، إن لم يكن على مسموا تبعيمها. 

للحدود  وعابرا  شامال  عاملًيا  طابًعا  المهديدات  اتخذت  لقد 
الوطنية. 

في مارس 2005، وردت في تقرير األمني العام لألمم املمحدة 

وحقوق  واألمن  المنمية  نحو  احلرية:  من  أكبر  جو  »في  حول: 

تكن  لم  وإن  محينة،  قائمة  )أ/2005/59(،  للجميع«  اإلنسان 

بني  والنزاعات  احلروب  لألمن:  »اجلديدة«  بالمهديدات  كاملة، 

واإلرهاب،  املنظمة،  واجلرمية  الداخلية،  والنزاعات  الدول 

والنووية( والكيميائية  )البيولوجية  الشامل  الدمار  وأسلحة 

ضد  األخرا  واجلرائم  اجلماعية  واإلبادة  الصغيرة،  واألسلحة 

اإلنسانية، والمطهير العرقي، والفقر، واألمراض املعدية، وتدهور 

احيط. 

وبالطبع، يجدر أن نضيف إلى هذه القائمة عوامل أخرا تهدد 

الواسعة  االنمهاكات  اخلصوص  وجه  على  منها  نذكر  األمن. 

واملمكررة للقانون الدولي احلالي بسبب شن ما يسمى باحلروب 

»الوقائية« وما يمصل بها من احمالل لألراضي. 

ذلك  أيضا.  األمن  حدود  توّسعت  العاملية،  المهديدات  ظل  في 

تشمغل  كي  ممزايدة  بصفة  مطلوبة  وقدرتها  البلدان  إرادة  أنَّ 

املؤسسات البينية، ولبناء نظام عاملي يقوم على احمرام القانون 

الدولي. ال ميكن أن يكون اجلواب على قضية األمن احلاسمة 

مؤسسات  تضمنه  الذي  واجلماعي  األبعاد  املمعدد  األمن  سوا 

)دميقراطية( مناسبة وممعددة األطراف. 

1 من األمن القومي إلى األمن اجلماعي العابر للحدود   .1
الوطنية

تعود احاولة األولى ملعاجلة مشكلة األمن من خالل تصنيفات 

القائمة  الكالسيكية  المصنيفات  عن  تخملف  وأدوات  مفاهيمية 

على مركزية الدولة وعن املنظور املمجاوز للحدود الوطنية، إلى 

أمن  نظام  فكرة  نوقشت  نعرف،  ومثلما  املاضي.  القرن  بداية 

الدولي واألمن على نطاق واسع خالل  جماعي لضمان السالم 

اتفاقية  في  مؤسساتًيا  شكال  وأخذت  األولى،  العاملية  احلرب 

عصبة األمم )1919(. 

يَنَْصّب اهممامنا على نظام األمن اجلماعي الذي تصوره ميثاق 

األمم املمحدة، ونحن مقمنعون بأنه إلى حدود اليوم، أي بعد 70 

النظام  مازال هذا  فرانسيسكو«،  تقريًبا من مؤمتر »سان  عاًما 

محمفظا بصالحيمه دون تغيير. 

ينّص امليثاق على إنشاء نظام يهدف إلى تزويد املنظمة العاملية 

أجل  من  القسرية،  األدوات  ذلك  في  با  الالزمة،  بالوسائل 

احلفاظ على السلم واألمن الدوليني. إن نقطة البداية لفهم نسبة 

ذلك هي املبادئ واألهداف املنصوص عليها في امليثاق. 

حتدد الديباجة فلسفة السالم ومكانمه اإليجابية داخله، وتضع 

الثابمة لألمم  المأسيسية  املعايير ذات الصلة للجهاز واألهداف 

السلمية،  بالوسائل  النزاعات  املمحدة مثل حترمي احلرب، وحل 

وحظر المهديد أو اسمخدام القوة في العالقات الدولية والعدالة 

وتقرير  احلقوق  في  واملساواة  اإلنسان  حقوق  واحمرام  الدولية 

األمم  ميثاق  يضعها  جديدة  مبادئ  كلها  هذه  للشعوب.  املصير 

املمحدة ألول مرة في تاريخ املعاهدات الدولية باعمبارها أساسا 

للنظام العاملي. 

وبدال من ذلك، فإن ما يبدو أكثر دقة هو اإلشارة إلى املبادئ المي 

حتيل إلى مركزية الدولة، مثل املساواة في السيادة بني الدول، 
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للدول  يعطي  حني  وذلك  نفسه،  امليثاق  مع  يمعارض  مبدأ  وهو 

النقض  الكبرا مقعدا دائما في مجلس األمن وسلطة  اخلمس 

يعزز  أيضا،  احلالة  هذه  وفي  الداخلية.  الشؤون  في  والمدخل 

االسمثناء املنصوص عليه في املادة7. 2 سلطة األمم املمحدة المي 

تمجاوز سلطة الدول: 

»ال يوجد في امليثاق احلالي ما يأذن لألمم املمحدة بالمدخل في 

األمور المي هي في األساس ضمن الوالية القضائية احلية ألي 

دولة، أو ما يقمضي من الدول األعضاء تقدمي مثل هذه املسائل 

للمسوية بوجب امليثاق احلالي، ولكن هذا املبدأ لن يعيق تطبيق 

إجراءات اإلنفاذ بوجب الفصل السابع«. 

تؤكد أحكام البند. 1. 4 من امليثاق بشكل خاص على الرؤية العاملية 

واملساملة للمنظمة العاملية المي تصل إلى حدود »اليوتوبيا«: »إن 

العضوية في األمم املمحدة مفموحة جلميع الدول األخرا احبة 

للسالم والمي تقبل االلمزامات الواردة في هذا امليثاق، وهي دول 

تقدر املنظمة أنها قادرة وراغبة في تنفيذ هذه االلمزامات«.

ممعددة  مؤسسة  هو  امليثاق  حدده  الذي  اجلماعي  األمن  إن 

األطراف أنشأتها الدول من أجل احلفاظ على السالم في النظام 

العاملي ووضع قيود على الدول كي تنبذ احلرب با هي وسيلة 

حلل النزاعات الدولية )باسمثناء حاالت الدفاع عن النفس الذي 

يأتي نميجة لهجوم مسلح(. 

في هذا اإلطار الذي يهدف إلى بناء نظام سالم إيجابي، ينبغي 

قراءة الفصول 6 و7 و8 من ميثاق األمم املمحدة املخصصة تباعا 

لـ»تسوية النزاعات سلميا«، و»العمل اخلاص بمهديدات السالم، 

وخروقات السالم وأعمال العدوان«، والمرتيبات اإلقليمية. 

بالوسائل  مفصلة  قائمة  امليثاق  من  السادس  الفصل  يحموي 

السلمية المي يموجب على أطراف النزاع تنفيذها وهي: المفاوض، 

والمحقيق، والوساطة، واملصاحلة، والمحكيم، والمسوية القضائية، 

واللجوء إلى الهيئات أو المرتيبات اإلقليمية، أوالوسائل السلمية 

األخرا المي هي من اخميارهم )املادة 33(. 

تفعيل  عندئذ  ميكن  املرحلة،  هذه  في  النزاع  حل  يمم  لم  وإذا 

من  السابع  الفصل  في  عليها  املنصوص  القسرية  اإلجراءات 

امليثاق، حسب املادة 41.

»يجوز ملجلس األمن أن يمخذ المدابير المي ال تمضمن اسمخدام 

ويجوز  قراراته،  لمفعيل  اسمخدامها  يمعني  والمي  املسلحة  القوة 

له أن يسمدعي أعضاء األمم املمحدة لمطبيق مثل هذه المدابير. 

للعالقات  أو جزئيا  المدابير قطعا كامال  وميكن أن تشمل هذه 

والبريدية  واجلوية  والبحرية  احلديدية  والسكك  االقمصادية 

والبرقية واإلذاعية وغيرها من وسائل االتصال، وقطع العالقات 

الدبلوماسية«.

إذا اتضح أن هذه المدابير غير كافية أيًضا، فإن مجلس األمن، 

يسمطيع، عمال باملادة 42 »اتخاذ قرار بعمل عسكري، جوا وبحرا 

أو أرضا، إذا رآه ضروريا للحفاظ على السالم واألمن الدوليني 

أو اسمعادتهما. وقد يمضمن مثل هذاالعمل املظاهرات واحلصار 

وعمليات أخرا عن طريق اجلو أو البحر أو البر تقوم بها قوات 

أعضاء األمم املمحدة«. 

ال تشرع رسالة هذه املادة لألمم املمحدة القيام بأعمال حربية، 

املشار  العسكرية  العمليات  تصنيف  مع  سيمعارض  هذا  أن  با 

إليها في املادة. 42 )املظاهرات، احلصار، ألخ(، ومع روح امليثاق 

الذي يشير بوضوح إلى السالم اإليجابي. بدال من ذلك، تفرض 

العسكرية،  الشرطة  بها  تقوم  الة  فعَّ أعمال  إظهار   ،42 املادة. 

وتمُمَّخذ على أساس الردع والمدخل بني املمخاصمني. وبصفة أعم، 

فإن الهدف هو فرض النظام العام الدولي واحافظة عليه. 
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لكي تعمل األمم املمحدة بهذه الطريقة، يجب أن يموفر شرطان: 

)وبالمالي  املجلس  في  الدائمني  اخلمسة  األعضاء  موافقة  أ- 

غياب الفيمو(.

املمحدة  املباشرة لألمم  ب- توفر قوات عسكرية حتت السلطة 

الدولة  السلطة حدود  تمجاوز  املمحدة،  األمم  حالة  في  )لننمبه: 

الوطنية، وهي ليست ممعددة اجلنسيات(. 

ال ميكن أن تأتي هذه القوات إالَّ من الدول األعضاء في املنظمة، 
الذي يضع  إن مجلس األمن هو   .43 املادة  وذلك وفقا ألحكام 
جلنة  يسمخدم  الذي  وهو  املمحدة،  األمم  أمن  لقوات  اخلطط 
ذات  الدول  يمبعون  أركان  رؤساء  من  املمأّلفة  العسكرية  األركان 
العضوية الدائمة في مجلس األمن. وفي مناسبات معينة، وبناء 
على دعوة صريحة من اللجنة، ميكن جلب هذه القوات من الدول 

األخرا األعضاء في األمم املمحدة. 

 . ل بعدمُ ل حمى اآلن ألن املادة 43 لم تمَُفعَّ غير أن املادة 42 لم تمُفعَّ
جاء في املادة 43: 

1. من أجل املساهمة في احلفاظ على السالم واألمن الدوليني، 
يمعهد جميع أعضاء األمم املمحدة، بناء على طلب من مجلس 
األمن ووفًقا التفاقية أو اتفاقيات خاصة مسلحة، بموفير القوات 
املسلحة واملساعدة واملََرافق الالزمة، با في ذلك حقوق املرور 

الالزمة لََها من أجل احلفاظ على السلم واألمن الدوليني. 

2. سيمم المفاوض على االتفاقية أواالتفاقات في أقرب وقت ممكن 
بناء على مبادرة من مجلس األمن. وسيقع إبرامها بني مجلس 

األمن واألعضاء أو بني مجلس األمن ومجموعات األعضاء. 

إن معنى هذه املادة واضح: إذا لم تضع الدول، على نحو دائم، 
جزءا من قواتها املسلحة على ذمة األمم املمحدة، ال ميكن ملجلس 
األمن اتخاذ اإلجراءات المي تنطوي على اسمخدام القوة للغرض 

ووفقا للمبادئ املنصوص عليها في امليثاق. 

تنبؤوا  الذين  أنفسهم،  امليثاق  مؤلفي  فإن  أخرا،  ناحية  من 

 ،43 املادة  بوجب  الناشئة  االتفاقات  لمنفيذ  الدول  بقاومة 

نافذة   تزال  ال   ،)106 )املادة  انمقالية«  أمنية  »ترتيبات  أدخلوا 

حمَّى اليوم، وهو ما يلقي الضوء على الغموض الذي مييز عمل 

األمم املمحدة في مجال األمن. 

في  إليها  املشار  اخلاصة  االتفاقات  هذه  مثل  تفعيل  وبانمظار 

في  البدء  من  سيمكنه  هذا  أن  األمن  مجلس  يرا   ،43 املادة 

42. لقد وقعت األطراف  املادة  االضطالع بسؤولياته بوجب 

 30 يوم  موسكو  في  األربعة  الدول  إعالن  في  ذكرها  ورد  المي 

أكموبر 1943، وسمقوم فرنسا، وفقا ألحكام الفقرة 5 من ذلك 

في  آخرين  أعضاء  ومع  األطراف،  هذه  مع  بالمشاور  اإلعالن، 

األمم املمحدة، إذا اسمدعى األمر ذلك، بغية القيام بهذا العمل 

بهدف  ذلك ضروريا،  كان  وكلما  املنظمة،  عن  بالنيابة  املشمرك 

احلفاظ على السالم واألمن الدوليني. )املادة 106(.

»نظام  إطار  في  زلنا  ما  األمني،  النظام  يخص  ففيما  وهكذا، 

األمن  مجلس  في  الدائمني  اخلمسة  لألعضاء  يمرك  انمقالي« 

سلطة المصّرف خارج امليثاق نفسه وفوقه. إنه حكم، ال ميكن أن 

يمم تعريفه بعد أكثر من 70 سنة من دخول امليثاق حيز المنفيذ 

إالَّ بأنه فضيحة وغير ممناغم مع القانون الدولي اجلديد. 

وأخيرا، يأذن الفصل الثامن من امليثاق ملجلس األمن بأن يسمخدم 

بأعمال  للقيام  اإلقليمية  واملنظمات  »االتفاقات  الضرورة  عند 

قسرية حتت إشرافه« ويحدد هذا الفصل أنه ال ميكن اتخاذ مثل 

هذه اإلجراءات دون إذن من مجلس األمن )املادة53(. 

يمناقض  القوة  اسمخدام  حظر  مبدأ  أن  على  المشديد  يجدر 

رًدا  النفس،  عن  واجلماعي  الفردي  الدفاع  إمكانية  مع  جزئًيا 

على العدوان املسلح الذي تسمح به املادة 51 من امليثاق بصفة 

اسمثنائية ومؤقمة لصالح الدول. 
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وكان األمني العام لألمم املمحدة بطرس بطرس غالي )1992( 

من خالل تقريره »أجندة من أجل للسالم«، الذي أمُِعدَّ في فمرة 

متّيزت باحلاجة امللحوظة إلى إعادة إطالق نظام األمم املمحدة، 

قد قام بأول تغيير مهم باجتاه مهمة عملياتية أوسع نطاقا لألمم 

املمحدة بإزاحة احلاجز األيديولوجي واالسمراتيجي لمدخل األمم 

املمحدة الذي ميز فمرة احلرب الباردة. 

بطرس  يدعم  امليثاق،  من  حتديدا  السابع  الفصل  إلى  اسمنادا 

غالي الفرضية القائلة بوجوب قيام األمم املمحدة با يطلب منها 

ميثاق األمم املمحدة فعله، وهو ما يمعارض مع الفرضية القائلة 

بأن األمم املمحدة يجب أن تفعل ما تسمح لها القوا العظمى به. 

لقد أراد وضع احلكومات أمام مسؤولياتها. جاء في المقرير:

اسمخدام القوة العسكرية. 43 - بوجب املادة 42 من امليثاق، 

على  للحفاظ  عسكري  بعمل  القيام  سلطة  األمن  مجلس  ميلك 

السالم واألمن الدوليني أو اسمعادتهما. ومع أنه ال ينبغي اتخاذ 

مثل هذا العمل إال بعد فشل جميع الوسائل السلمية، فإن خيار 

القيام بهذا العمل ضروري بالنسبة إلى مصداقية األمم املمحدة 

با هي ضامن لألمن الدولي. 

سوف يمطلب ذلك تنفيذ االتفاقات اخلاصة ااملنصوص عليها في 

املادة 43 من امليثاق، من خالل املفاوضات، حيث تمعهد الدول 

واملرافق  املساعدة  وتوفير  املسلحة  القوات  بمشكيل  األعضاء 

 ،42 املادة  في  عليه  املنصوص  الغرض  على  بناء  األمن  ملجلس 

ليس فقط على أساس مؤقت ولكن على أساس دائم. 

منذ  مرة  ألول  اآلن  تشكلت  المي  السياسية  الظروف  ظل  وفي 

اعمماد امليثاق، يجب أاّل تمواصل العقبات المي طال أمدها وهي 

تقف عائقا أمام إبرام مثل هذه االتفاقات اخلاصة. 

ذاتها،  حد  في  تشكل،  املسلحة،  للقوات  الفورية  اجلاهزية  إن 

املفمَرض سوف  املعمدي  أن  الّسالم. ذلك  لردع خروقات  وسيلة 

يعرف أن للمجلس وسيلة للرد حتت تصرفه. قد ال تكون القوات 

املموفرة بوجب املادة 43 كبيرة با يكفي، أو مجهزة بشكل جيد 

للمعامل مع تهديد من جيش كبير مجهز بأسلحة ممطورة. ولكنها 

أقل  قوة عسكرية  تشكله  تهديد  أي  مواجهة  مفيدة في  سمكون 

وفًقا  مفاوضات  األمن  مجلس  يطلق  بأن  أوصي  إنني  حجما. 

للمادة 43، وتكون هذه املفاوضات مدعومة من قبل جلنة األركان 

الزيادة في عدد منمسبيها إذا لزم األمر،  العسكرية المي ميكن 

وذلك وفقا للفقرة 2 من املادة 47 من امليثاق. 

دائم  نحو  على  املمحدة  لألمم  مسلحة  وطنية  قوات  توفير  إن 

ع عملية االنمقال من األمن الوطني إلى األمن اجلماعي.  سيَسرِّ

ومن شأن مثل هذا القرار أن يطلق مسارا حقيقيا لنزع السالح 

يضع انماج السالح وجتارته حتت سيطرة األمم املمحدة. 

فضال عن ذلك، سييّسر هذا اإلجراء تشكيل وحدات عسكرية 

َدربَّة تدريبا مناسبا ملهام الشرطة العسكرية الدولية( وميكن  )ممُ

اسمخدامها بسرعة لموضع فورا ميدانيا، على ذمة األمم املمحدة. 

)وحدات احمياطية(. 

تممثل املساهمة الكبيرة لألمم املمحدة في حتقيق السالم واألمن 

البشري من خالل االنمشار املمزايد لعمليات حفظ السالم منذ 

عام 1948. 

ممعددة  قوات  اسمخدام  العمليات  هذه  تمضمن  عامة،  وبصفة 

األطراف ومسلحة تسليحا خفيفا )ما يسمى بـ»القبعات الزرق«(، 

بهدف فصل  املمحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  توفرها طوعيا 

بناء  تعزيز  في  املمزايدة  واملساهمة  سابقا،  املمحاربة  األطراف 

تملقى  أن  يجب  اإلنسان.  وحقوق  القانون  وسيادة  املؤسسات 

عمليات حفظ السالم إذنا من مجلس األمن الذي يحدد أيًضا 

صالحياتها وقواعد االشمباك بالنسبة إلى هذه القوات. كما يوفر 
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قسم عمليات السالم الموجيهات السياسية والمنفيذية لعمليات 

ويحمفظ  العالم،  حول  املمحدة  لألمم  المابعة  السالم  حفظ 

بعالقات مع مجلس األمن والقوات واملساهمني املاليني، وأطراف 

النزاع أثناء تنفيذ مهام مجلس األمن. 

أساسية  مبادئ  ثالثة  على  السالم  عمليات حفظ  جميع  ترتكز 

املعنية، وعدم  بعضا: موافقة األطراف  ويدعم بعضها  ممرابطة 

عن  والدفاع  النفس،  عن  الدفاع  حالة  في  إال  القوة  اسمخدام 

املهمة. )انظر أيًضا إطار الرؤية عدد1، الوارد أدناه(. 

إطار الرؤية عدد 1:

عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم في الشرق األوسط

منذ إنشاء قوات حفظ السالم، قاد قسم األمم املمحدة لعمليات 

أنحاءالعالم،  جميع  في  عملية   71 مجموعه  ما  ونَّسق  السالم 

النزاعات،  ومنع  املدنيني،  حماية  إلى  إليه،  تهدف  فيما  تهدف 

وبناء سيادة القانون واملؤسسات األمنية في حاالت ما بعد النزاع 

وتعزيز حقوق اإلنسان، وكذلك من خالل اجلهود املبذولة إلنفاذ 

 )2000 ،S / RES / 1325( »جدول األعمال »نساء، سالم، أمن

ومن بني هذه العمليات، هناك 14عملية جارية حاليا، تمُْعمَبر ثالثا 

املمحدة  لألمم  المابعة  السالم  حفظ  بعثات  أقدم  بني  من  منها 

وهي منمشرة في منطقة الشرق األوسط. 

ماي  في  املمحدة  لألمم  المابعة  الهدنة  مراقبة  منظمة  تأسست 

1948 وهي أول عملية حفظ سالم أنشأتها األمم املمحدة. منذ 

المابعون لألمم املمحدة  الوقت، َوظل املراقبون العسكريون  ذلك 

النار، واإلشراف على  ملراقبة وقف إطالق  الشرق األوسط  في 

اتفاقيات الهدنة، ومنع تصعيد احلوادث املنعزلة، ومساعدة فرق 

عمليات حفظ السالم األخرا المابعة لألمم املمحدة في املنطقة 

على الوفاء بمعهداتها. 

لقد ظل فريق مراقبة الهدنة على أهبة االسمعداد لمشكيل نواة 

العالم.  أنحاء  جميع  في  األخرا  السالم  عمليات حفظ  لبعض 

الفوري  االنمشار  على  العسكريني  املراقبني  قدرة  شكلّت  وقد 

بمَُعيْد إذن ببعثة جديدة صادر عن مجلس األمن، عاماًل  تقريبا، 

هاًما في جناح تلك العمليات. 

في  املمحدة  لألمم  المابعة  االشمباك  فض  مراقبة  قوة  أمُنِشئت 

إثر   )1974(  350 عدد  األمن  مجلس  بقرار   1974 مايو   31

االتفاق على فك االشمباك بني القوات اإلسرائيلية والسورية في 

اجلوالن. ومنذ ذلك الوقت، بقيت قوة األمم املمحدة في املنطقة 
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للحفاظ على وقف إطالق النار بني القوات اإلسرائيلية والسورية، 

خروقات  أن  غير  االشمباك.  فك  اتفاق  تنفيذ  على  واإلشراف 

لوقف إطالق النار حدثت خالل الصراع السوري الذي بدأ سنة 

المي  العازلة  2011، مع تصعيد النشاط العسكري في املنطقة 

تراقبها قوات حفظ السالم المابعة للقوة األممية. وفي 29 يونيو 

2017، تبنَّى مجلس األمن باإلجماع القرار 2361 )2017( الذي 

وأدان  االشمباك  فض  ملراقبة  املمحدة  األمم  لقوة  العمُهدة  جدد 

بشدة اسمخدام األسلحة الثقيلة من قبل القوات املسلحة السورية 

واجلماعات املسلحة في املنطقة العازلة. 

 unifili في البداية، أمُنِْشئت قوة األمم املمحدة املؤقمة في لبنان

االنسحاب  لمأكيد   1978 مارس  في  األمن  مجلس  قبل  من 

اإلسرائيلي من لبنان، وإعادة السلم واألمن الدوليني، ومساعدة 

املنطقة.  في  الفعلية  سلطمها  اسمعادة  على  اللبنانية  احلكومة 

في  الله  وحزب  إسرائيل  بني   2006 آب   / متوز  أزمة  وبعد 

عموًما  إليها  )يشار  القوة  هذه  بمعزيز  األمن  مجلس  قام  لبنان 

باسم قوة األمم املمحدة املؤقمة في لبنان 2( وقرر أنه باإلضافة 

إلى المفويض األصلي، سمراقب هذه القوة، من بني ما تراقب، 

وقف األعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات املسلحة اللبنانية 

أثناء انمشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان وتوسيع مساعدتها 

لضمان وصول املساعدات اإلنسانية إلى السكان املدنيني والعودة 
رين.  الطوعية واآلمنة للمهجَّ

المصدر: إدارة عمليات السالم التابعة لألمم المتحدة. 

 .)https: / /peacekeeping. un. org/en(

إطار الرؤية عدد 2:

ال��ّت��راث  وحماية  الّثقافة  أج��ل  م��ن  لليونسكو  ال���زرق  عات  القبَّ

الثقافّي أثناء النّزاعات

األزمات  مناطق  في  الثقافي  المراث  صون  ضرورة  كانت 

هذا  ولكن  اليونسكو.  اهممامات  قلب  في  دائًما  والصراعات 

املوضوع لقي اهمماما ممزايدا منذ أبريل 2015، بعد الهجمات 

الدينيني ضد  املمطرفني  ارتكبمها مجموعات من  المي  املمنهجة 

المّراث الّثقافي. لقد صدمت الهجمات األخيرة على مواقع تعود 

إلى آالف السنني، وأيقظت املجممع الدولي ألسباب عديدة: فقد 

النطاق  واسعة  اتصال  اسمراتيجية  مع  الهجمات  هذه  ترافقت 

منهجية  َوكانت  االجمماعي:  المواصل  وسائل  على  وموجهة، 

ًطا لََها بدقة، وتؤشر بجالء أن رغبمها وهدفها األَساسيَّ  ومخطَّ

وشعوبا  وتقاليدها،  األخرا  الثقافات  تاريخ  رموز  محو  هو 

والثالثون  الثامن  العام  أصدراملؤمتر  هذا،  ضوء  على  بأكملها. 

لليونسكو بباريس، 3-18 نوفمبر 2015، قرارا بإنشاء »القبعات 

الزرقاء للثقافة«، معممدا بذلك على شعار غالبا ما يسمخدمه كلٌّ 

من وسائل اإلعالم والدبلوماسيني«. 

وبناء على المجربة اإليجابية لبرنامج األمم املمحدة ممعدد األبعاد، 

إليها  َوالبعثة املمكاملة لمحقيق االسمقرار في مالي، والمي عهد 

بضمان صون مواقع المراث الثقافي بالمعاون مع اليونسكو، تبنَّى 

القرار اسمراتيجية جديدة تمأسس على عنصرين رئيسيني: 

1. إدراج املكّون الّثقافي ضمن تدخالت فرق حفظ السالم، أي 

حيث يكون المراث الثقافي في خطر.

2. تشكيل فريق عمل من اخلبراء حلماية المراث الثقافي. 

وللمساهمة مباشرًة في تفعيل القرار، وقعَّت اليونسكو واحلكومة 

اإليطالية مذكرة تفاهم في 16 فبراير 2016 في روما لمشكيل 
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أول فرقة عمل. حملت الفرقة اسم »الفرقة 4 ثقافة« وهي تعممد 

َرك اإليطالي: »قيادة حماية المراث  إلى حّد كبير على وحدة الدَّ

الشرطة  قوات  من  واحدة  باعمبارها  عاملًيا  املشهورة  الثقافي«. 

العسكرية األكثر كفاءة وجناعة حلماية األعمال الفنية واملمملكات 

األثرية. 

لليونسكو، »إيرينا بوكوفا«، الدول األخرا  العامة  وحّثت املديرة 

على إنشاء وحدات مخمصة مماثلة ووضعها على الذمة لمعزيز 

ثقمها  عن  معربة  وإنفاذه،  املوجود  الثقافي  المراث  حماية  نظام 

احلكومة  مع  روما  في  ع  ومُقِّ الذي  واالتفاق  الوحدة،  »هذه  بأن 

اإليطالية، سوف يصبحان منوذجا لبلدان أخرا«. وبا أن هذه 

املسألة غدت ملحة، فقد مت تناولها في اآلونة األخيرة من قبل 

 24 في   2437 القرار  على  وافق  الذي  الدولي  األمن  مجلس 

مارس 2017، وهو قرار ينّص على إشراك املكّون الثقافي في 

عمليات حفظ السالم المابعة لبعثات األمم املمحدة. 

دخلت »القبعات الزرقاء للثقافة« حيز المنفيذ بعد توقيع مذكرة 

تفاهم بني اليونسكو واحلكومة اإليطالية ولكنها ال تشمغل حاليا. 

حسب املذكرة، وقبل إطالقها رسمًيا، هناك حاجة إلى أن توضح 

اتفاقية العمل كيفية اشمغال فرقة العمل على األرض. وفي الوقت 

احلالي، تشمغل فرقة العمل اإليطالية، وقد مت اخمبارها بنجاح 

نت آالف  في املناطق المي ضربها الزلزال وسط إيطاليا، حيث أَمَّ

األعمال الفنية. 

لألمن املتعددة  األبعاد   1  .2

في السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي، تنامى االهممام 
كان  االجمماعي.  والّضمان  باالقمصاد  املرتبطة  باملوضوعات 
واألمن  السلم  ملفهوم  البشري  البعد  توسيع  في  يممّثل  المّوجه 
والمنمية  والدميقراطية  االقمصادي  الرفاه  يشمل  لكي  الدوليني 
والصحة  المعليم  مثل  األساسية  واالحمياجات  اإلنسان  وحقوق 

والغذاء والسكن. 

املفهوم  هذا  رواد  من   )1983( و»بوزان«   )1983( »أوملان«  كان 
األبعاد  مسألة  الثمانينات  أوائل  في  طرحا  فقد  لألمن.  الواسع 
املمعددة واقمرحا مراجعة عميقة ملواضيع البحث املمعلقة باألمن. 
ومع نهاية حقبة ثنائية القطبني، تطور النقاش ليسير على خّطني 
رئيسيني )كراوسي ويليامس 1996(: املقاربة »العمودية« المي تركز 
على مجموعة ممنوعة من املوضوعات المي قد يحيل إليها مفهوم 
األمن، با في ذلك املواضيع المي تقع دون وفوقه السقف الوطني 
معا. هناك أيًضا مقاربة »أفقية« تهدف إلى توسيع نطاق المحليل 

بناء على الوظائف املخملفة للقطاعات واملسائل األمنية املمعددة. 

وهي في هذا الصدد، متيز مدرسة »كوبنهاغن« بني خمسة أبعاد 
أساسية لألمن: العسكرية والسياسية واالقمصادية واالجمماعية 

والبيئية. )بوزان 1998(. 

إن اخلط األفقي للنقاش األمني يمقدم بواسطة ممارسات األمم 
المحديات  تأثير  حتت  تطورت  املمارسات  هذه  إنَّ  إذ  املمحدة، 
المنمية  ومطالب  اإلنسان،  بحقوق  الدولي  بـاالعمراف  املرتبطة 

ومطالب حماية البيئة الطبيعية. 

اجلمعية  اعممدت   ،1970 سنة  من  مبكر  وقت  في  أنه  لنمذكر 
 ،)1970 املمحدة،  )األمم  الدولي«  األمن  تعزيز  »إعالن  العامة 
عن  تدريجيا  تخلَّْت  مقاربة  تطور  على  مضامينه  تشهد  الذي 
تركيزها على العامل العسكري الوطني لممبني مقاربة اقمصادية 

اجمماعية ودولية جماعية. 

»A / RES / 2734 )25(«
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إطار الرؤية عدد 3:

مقتطفات من »إعالن التعزيز األمن الدولي«

»A/RES/2734 (XXV(«

اجلمعية-العامة

19. تؤكد اعمقاَدها بوجود عالقة وثيقة بني تعزيز األمن الدولي 

كل  ميثل  بحيث  للبلدان،  االقمصادية  والمنمية  السالح  ونزع 

تقدم نحو أي من هذه األهداف تقّدًما نحوها جميعا.

21. تمُعيدمُ المأكيد، في إطار العقد اإلمنائي الثاني لألمم املمحدة، 

على احلاجة إلى اتخاذ عمل دولي عاجل وممضافر يقوم على 

اسمراتيجية عاملية تهدف إلى المقليل من الفجوة االقمصادية 

وقت  أقرب  في  إزالمها  أو  والنامية  املمقدمة  البلدان  بني 

ممكن. وهو أمر مرتبط ارتباًطا وثيًقا وأساسًيا بمقوية أمن 

جميع الدول وإقامة سالم دولي دائم. 

22. جتّدد المأكيد رسميا على أن االحمرام واملمارسة الكاملة على 

نطاق عاملي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية والقضاء، 

لمعزيز  ملحة وضرورية  تلك احلقوق، مسألة  انمهاكات  على 

األمن الدولي، ومن ثمَّ يمُدين املجلس بقوة جميع أشكال القهر 

واالسمبداد والممييز، وخاصة العنصرية والممييز العنصري، 

أينما حتدث. 

من املفيد أن نمذّكر أنه في سنة 1986، أي بعد عاٍم من وصول 

»ميخائيل جورباتشوف« إلى السلطة، وبفعل تأثيره املباشر، قدم 

وزراء خارجية عشرة دول اشمراكية من أوروبا الشرقية وثيقة إلى 

اجلمعية العامة بعنوان: »إعداد نظام عام لألمن الدولي« )األمم 

إن  رسمي.  قرار  بوجب  اعممادها  طلب  مع   ،)1986 املمحدة 

الوثيقة في الواقع خالصة لألمن الدولي، مت تصوُّرها في ضوء 

بالمناقضات  مليء  معقد،  )»عالم  اجلارية  الهيكلية  المغييرات 

األمن  ملشاكل  جديدة  »مقاربة  تسمدعي  المي  ممرابط«(،  ولكنه 

المعاون  أساس  على  الدولية  العالقات  هيكلة  وإعادة  العاملي« 

والمشاور و»دمقرطة العالقات الدولية«. 

إال  يكون  أن  وال ميكن  للمجزئة  قابل  »غير  »اجلديد«  األمن  إن 

عامليا وممساويا للجميع«، لذلك فهو يمطلب »نظاما عاما لألمن 

ولكن  والعسكري،  السياسي  القطاعني  فقط  يشمل  ال  الدولي 

الظروف  في  ينص  وهو  واإلنساني.  االقمصادي  البعدين  أيًضا 

احلالية على أنه »ال ميكن ألي دولة مهما كانت قوتها أن تأمل في 

الدفاع عن نفسها بالوسائل العسكرية وحدها«.

الدول  رفض  في  يممّثل  رئيسي  لسبب  الوثيقة  اعمماد  يمم  لم 

األعضاء في الناتو لها. 

لقد وقع المعبير بشكل جيد عن المرابط بني األمن ونزع السالح 

والمنمية االقمصادية في املادة. 7 من إعالن األمم املمحدة بشأن 

احلق في المنمية )1986(. 

»ينبغي على جميع الدول أن تشّجع على إنشاء وصيانة وتعزيز 

السلم واألمن الدوليني، ولمحقيق هذه الغاية، على هذه الدول أن 

تبذل ما في وسعها لمحقيق نَزْع سالح شامل وكامل حتت رقابة 

دولية فّعالة، وضمان اسمخدام املوارد املماحة من خالل تدابير 

نزع السالح الفّعالة في المنمية الشاملة، وتنمية البلدان النامية 

حتديدا«. 
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من اجلدير بالّذكر أنه قد متَّ مترير اإلعالن بأغلبية 146 صوًتا 

مقابل اعمراض واحد، واممناع 8 أعضاء عن المصويت )الواليات 

االحتادية  أملانيا  وجمهورية  وفنلندا  َوالدمنارك  ضد،  املمحدة: 

وأيسلندا وإسرائيل واليابان والسويد واململكة املمحدة: اممناع(. 

في  الوارد  احلاسم  البيان  نسمحضر  أن  يجب  اإلطار،  في هذا 

الوثيقة اخلمامية الجمماع القمة ملجلس األمن سنة 1992. جاء 

في الوثيقة: »إنَّ غياب احلروب والصراعات العسكرية بني الدول 

ال يمَُعدُّ في حد ذاته ضمانا للسلم واألمن الدوليني. فقد أصبحت 

املصادر غير العسكرية لعدم االسمقرار في املجاالت االقمصادية 

واألمن«  للسالم  تهديدا  متثل  والبيئية  واإلنسانية  واالجمماعية 

تقرير  أيًضا  نسمحضر  أن  ينبغي   .)3  :1992 املمحدة  )األمم 

»أجندة للسالم« المي أعدها األمني العام لألمم املمحدة، »بطرس 

بطرس غالي«، بناء على تفويض صريح من مجلس األمن. فهو 

يناقش »البعد اجلديد لألمن« الذي يجب أن يقود األمم املمحدة 

للعمل بمصميم أكبر من أجل الّمغلّب على الفقر واملرض واملجاعة 

واجلفاف والقمع. 

ّدد اجلمعية العامة لألمم املمحدة بوضوح من خالل قرارها  حتمُ

أن  »نعمبر  أننا  املمحدة«  األمم  إعالن  »ألفية  بشأن   2/55

القرن  في  الدولية  للعالقات  ضرورية  األساسية  القيم  بعض 

إدارة  عن  املسؤولية   )...( هذا:  ويشمل  والعشرين.  الواحد 

إلى  نطاق عاملي، إضافة  واالجمماعية على  االقمصادية  المنمية 

يمم  الدولي واألمن. يجب أن  المي تسمهدف السالم  المهديدات 

تقاسم هذه املسؤوليات بني دول العالم وممارسمها على أساس 

ممعّدد املسمويات. وباعمبارها املنظمة األكثر عاملية ومتثياًل في 

العالم، يجب على األمم املمحدة ان تلعب دورا مركزيا.

األبعاد،  ممعّدد  مفهوم  وهو  حاليا،  لألمن  اجلديد  املفهوم  يجد 

قبوال ممزايدا بني املنظمات اإلقليمية في أوروبا وإفريقيا وأمريكا 

الالتينية وجنوب شرق آسيا والعالم العربي. 

البشري  لألمن  املتحدة  األمم  مقاربة   1  .3

إن تفكيرا ممأنّيًا سيمُظهر إلى حّد كبير أن فكرة »األمن البشري« 

سواء  النمائج،  وتشكّل  املمحدة.  األمم  ميثاق  في  أصال  موجودة 

من حيث تدوين القانون الدولي حلقوق اإلنسان )وضع املعايير(، 

أو من حيث تعزيز املؤسسات والسياسات من أجل ترقية حقوق 

االنسان وحمايمها، األساس الذي وجد األمن البشري من خالله 

ميثاق  مع  أنه  على  أخرا  مرة  نشدد  أن  يجب  النََّسَقّي.  تعبيره 

األمم املمحدة، وللمرة األولى في تاريخ املعاهدات الدولية، أصبح 

باالعمراف  ومحدودا  بل  ممرابطا  املركزية  الدولة  مبادئ  إعالن 

باملبادئ اجلديدة في النظام الدولي: تلك المي تشير إلى مركزية 

الكائن البشري المي ذكرناها سابًقا. 

السامية  »األطراف  المقليدية:  بالصيغة  امليثاق  ديباجة  تبدأ  ال 

تبدأ  ولكن  االتفاقية«،  هذه  في  األطراف  »الدول  أو  املمعاقدة« 

األجيال  جتنيب  على  مصممون  املمحدة،  األمم  شعوب  بـ»نحن 

اإلنسان  بحقوق  اإلميان  لمأكيد   ،]...[ احلرب  ويالت  املقبلة 

اجلوهرية، وبكرامة اإلنسان وقيممه، وباملساواة في احلقوق بني 

الرجل واملرأة«. 

املمحدة  األمم  ميثاق  يسمهدف  ملزمة،  قانونية  وثيقة  باعمماد 

الذي  الدول  لسيادة  الدولي  النظام  مع  جذرية  قطيعة  إعالن 

ّيد سنة 1648 مع صلح وسمفاليا، وفمح آفاق جديدة، محورها  شمُ

يمسم  الذي  السياق  هذا  في  الشعوب.  كل  حياة  في  اإلنسان، 

أكثر  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املدونة  تمُعمبر  املثالي،  بالمجديد 

املصادر ثََراًء بالمأكيد. فهي ال حتموي فقط على اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان لعام 1948، واتفاقيمَْي سنة 1966 بشأن احلقوق 

املدنية والسياسية، واحلقوق االقمصادية واالجمماعية والثقافية، 

بل حتموي أيًضا على أكثر من 130 وثيقة قانونية دولية، بعضها 

يطبق عامليا والبعض اآلخر إقليميا. 
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الدولي  القانون  لهذا  العامة  املبادئ  ضمن  أنه  املالحظة  جتدر 

اجلديد، جند أن جميع حقوق اإلنسان ممرابطة وغير قابلة للمجزئة. 

الوثائق  عن  فضال  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يشير 
القانونية الدولية األخرا في هذا املجال، إلى األمن باعمباره حقا 
من حقوق اإلنسان. وبإقرارها بالكائن البشري باعمباره املوضوع 
املرجعي الرئيسي للقانون الدولي، َوتشكل هذه األدوات »األساس 
من   3 املادة  تعمبر  اإلطار،  هذا  وفي  البشري.  لألمن  املعياري« 
اإلعالن العاملي عالمة رمزية. فهي تنص على أن »لكل فرد احلق 
في احلياة واحلرية واألمن الشخصي. « وبعبارة أخرا، فقد مت 
تضمني كل شيء يمعلق باألمن البشري تدريجيا في قواعد القانون 
الدولي حلقوق اإلنسان. وقد تمُْرجمت هذه القواعد االحمياجات 

لألمن البشري إلى المزامات قانونية من جانب الدول. 

بإيجاز، ال ميكن لألمن البشري أن يمحدد إال وفًقا ملبدأ ترابط 
تكون  أن  يجب  للمجزئة.  قابليمها  وعدم  اإلنسان  حقوق  جميع 
قدرتنا على المعامل معه مرتبطة ارتباطا وثيًقا بفعالية القانون 

الدولي واإلرادة السياسية للدول طبعا. 

في  بعمق  ممجذرة  األمني  للنظام  الفلسفية  اإلسمراتيجية  إن 
بالغة  السياسية  العواقب  أن  كما  اجلديد.  الدولي  القانون  هذا 
من  ممكون  ممني  أساس  على  الفلسفة  تقوم  بالمأكيد.  اخلطورة 
للدول  قانونيا  امللزمة  واملبادئ  املعايير  من  عضوية  مجموعة 
وبهذا  واألفراد.  احلكومية  غير  واجلمعيات  الدولية  واملنظمات 
املعارف  لكل  العملياتي  البعد  تعزيز  على  تساعد  فإنها  الشكل، 
املمعلقة بحقوق اإلنسان، وذلك في ضوء اإلقرار بمرابطها وعدم 
قابليمها للمجزئة. وال ميكن لها أن تمطور إال داخل نظام األمن 
اجلماعي لألمم املمحدة: نظام إدماجي يعمل من خالل المكليف 

القانوني. 

اإلمنائي  املمحدة  األمم  برنامج  شكلَّ  املمحدة،  األمم  إطار  في 

أول انعكاس ممماسك عضويا بشأن األمن البشري. إذ جِند في 

ذاته  المعريف  البشرية،  المنمية  عن  اخلامس  السنوي  تقريرها 

لـ»األمن البشري« )برنامج األمم املمحدة اإلمنائي 1994، 23-

يوين  2008؛  ماكفارلني،  أوين،  2001؛   أوليفر  نيومان،  24؛  

فوجن خوجن 2004. 

اجلوع  مثل  املزمنة  المهديدات  من  السالمة  أوال،  يعني،  »إنه 
االضطرابات  من  احلماية  ثانًيا،  يعني  وهو  والقمع.  واألمراض 
املنازل  اليومية - سواء في  واملؤذية في أمناط احلياة  املفاجئة 
أو في الوظائف أو في املجممعات. ميكن ملثل هذه المهديدات أن 
قائمة  إن  والمنمية.  القومي  الدخل  توجد على جميع مسمويات 
ولكن  جدا،  طويلة  البشري  األمن  تسمهدف  المي  المهديدات 
األمن  رئيسية:  فئات  سبع  ضمن  معظمها  إلى  ننظر  أن  ميكن 
البيئي،  واألمن  الصحي،  واألمن  الغذائي،  واألمن  االقمصادي، 

واألمن الشخصي، وأمن اجلماعات، واألمن السياسي. 

في  الموسيع  أساسي:  هدف  إلى  بوضوح  المعريف  هذا  يشير 
وباإلحالة  اخمزالية،  بطريقة  طويلة  لفمرة  تأويله  وقع  مفهوم 
الدائمة واحلصرية إلى الدائرة الوطنية، »مثل سالمة األراضي 
من العدوان اخلارجي، أو مثل حماية املصالح الوطنية فيما يمعلق 
بالسياسة اخلارجية أو السالمة العاملية من خطر وقوع محرقة 

نووية« )برنامج األمم املمحدة اإلمنائي 1994: 32(. 

أساسية  خصائص  أربعة  اإلمنائي  املمحدة  األمم  برنامج  يحدد 
لألمن البشري.

االممداد  من  كل  إلى  إشارة  في  العاملية،  هي  األولى  اخلاصية 
أنواع  وإلى  والفقيرة،  الغنية  البلدان  يهم  الذي  اجلغرافي 
المهديدات المي تؤثر على جميع الشعوب وإن كان ذلك بدرجات 
والملوث  واجلرمية  واملخدرات  البطالة  اخلطورة:  من  ممفاوتة 

وانمهاكات حقوق اإلنسان.

والثانية هي المرابط، حمى باملعنى املكاني، بني املكونات املخملفة 

لألمن البشري. 
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أو  بلد  في  خطر،  في  واجلماعات  األشخاص  أمن  يكون  حني 

في منطقة من العالم، فإّن األشخاص الذين يعيشون في بلدان 

كان  وإن  املخاطر،  لنفس  يمعرضون  قد  أخرا  ومناطق  أخرا 

ذلك بدرجات ممفاوتة. لم تعد المهديدات املذكورة أعاله، والمي 

الدولة،  حدود  داخل  تمجلى  منعزلة  أحداًثا  األمن،  تسمهدف 

فمداها وأثرها عامليان. 

تمعلق اخلاصية الثالثة بـ»كيفية« حتقيق األهداف. ويشدد تقرير 

برنامج األمم املمحدة اإلمنائي على أن الوقاية املبكرة هي األداة 

مثل  بسيط  حساب  إلى  اسمنادا  ذلك  كان  وإن  حمى  الرئيسة، 

المكلفة / املنفعة. 

»األمن  يلمزم  حيث  اإلنسان  مركزية  فهي  الرابعة  اخلاصية  ا  أمَّ
األساسية  احلقوق   / احليوية  االحمياجات  بملبية  البشري« 
واالجمماعية  االقمصادية  احلقوق  وهي  والشعوب،  لألشخاص 
ناحية  من  السياسية   - املدنية  واحلقوق  ناحية،  من  والثقافية 

أخرا )برنامج األمم املمحدة اإلمنائي 1994 24-23(. 

يربط برنامج األمم املمحدة اإلمنائي »األمن البشري« بـ»المنمية 
يقبالن  وال  ممرابطان  ولكنهما  ممميزين  ويعمبرهما  البشرية، 
تمُعَرّف  أدناه،  الثالث  الفصل  المجزئة: ومثلما سيمم تفصيله في 
االخميار  دائرة  توسيع  يسمهدف  »مسار  بأنها  البشرية  المنمية 
لدا الناس«، في حني يعني األمن البشري »أن الناس يسمطيعون 
املمحدة  األمم  )برنامج  وحرية«  بأمان  اخليارات  هذه  ممارسة 

اإلمنائي 1994، 23(. 

تعود آخر محاولة إلعطاء األولوية القصوا ملسألة السلم واألمن 

الدولينْي، في ظل ما اسمجد في موضوع األمن البشري، إلى جلنة 

2001 ببادرة من احلكومة  تأّسست سنة  المي  البشري  األمن 

اليابانية، وبناء على اقمراح من األمني العام لألمم املمحدة. 

بمقدمي   2003 مايو  في  ة  املهمَّ املسمقلني  اخلبراء  جلنة  أنهت 

تقرير »األمن البشري اآلن« )جلنة األمن البشري 2003(. 

تقوم  البشري  ترتيب منهجي ملقاربة األمن  الوثيقة على  حتموي 

على »وضع الناس أوال«. 

تعمقد اللجنة أن األمن بني الدول واألمن القومي ضروريان لكنهما 
غير كافيني لمحقيق أمن الشعوب. وال ميكن تصنيف المهديدات 
املوجهة ضد هذا األمن على أنها دائما تهديدات ألمن الدولة. 
وعلى نحو مماثل، فإن املصالح احليوية للدولة ال تموافق أحيانا 
مع املصالح احليوية لألفراد واملجممعات. وعلى غرار ما ورد في 
المقرير، ميكن تلخيص الفلسفة المي وضعمها اللجنة على هذا 
النحو:  »من أمن احلدود إلى حياة الناس واجلماعات داخل تلك 

احلدود وعلى اممدادها«.

وبهذه الطريقة يقع المعبير عن معنى األمن البشري وأهميمه في 
المقرير: 

البشرية  احلريات  تعّزز  بطرق  البشرية  احلياة  جوهر  »حلماية 
وحتقق الذات اإلنسانية. إن املقصود باألمن البشري هو حماية 
يعني حماية  المي متثل جوهر احلياة. وهو  احلريات األساسية 
يعني  إنه  واملنمشرة.  احلرجة  واملواقف  المهديدات  من  الناس 
ويعني  وتطلعاتهم.  الناس  قوة  على  تنبني  مسارات  اسمخدام 
أيًضا خلق نظم سياسية واجمماعية وبيئية واقمصادية وعسكرية 
)املرجع  والكرامة«  والعيش  البقاء  أسس  للناس  توفر  وثقافية 

نفسه، 12(. 

فكرتني،  على  املفاهيمية  الناحية  من  اللجنة  وضعمه  ما  يعممد 
ومعايير  مؤسسات  سن  احلماية  تمطلب  والممكني«:  احلماية 
وقواعد وسياسات وآليات قادرة على االسمجابة لألخطار المي 
تطوير  يعزز  مسارا  يعني  فهو  الممكني  أما  الناس؛  حياة  تهدد 
خيارات  في  بنشاط  املشاركة  من  يممكنوا  حمى  األفراد  ملكات 

تهم املجممع. 

يجد منط المفكير نفسه تعبيرا في الوثيقة الصادرة عن ِقّمة األمم 
املمحدة العاملية لسنة 2005 والمي وافقت عليها اجلمعية العامة 
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على مسموا قادة الدول واحلكومات من 14 إلى 16 سبممبر في 
 .)2005 املمحدة  )األمم  املمحدة  األمم  إلنشاء  السّمني  الذكرا 
تؤكد الوثيقة من جديد على األهمية احليوية لنظام فعال وممعدد 
األهمية احلاسمة  الدولي، وعلى  القانون  ممناغم مع  األطراف، 
لألمم املمحدة في تعزيز السالم واألمن والمنمية وحقوق اإلنسان 
اجلماعي  األمن  وأسس  املمحدة  األمم  نظام  »ركائز  هي  با 
»بالعمل من أجل  االلمزام  إنها تشدد مرة أخرا على  والرفاه«. 
العديد من  بأنَّ  االعمراف  يرتكز على  أمني  توافق  إلى  الموّصل 
المهديدات ممرابطة، وأنَّ المنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان 
ها بعضا، وأنه ما من دولة ميكنها حماية نفسها  مسائل يعّزز بعضمُ
إلى  الدول حتماج  كل  وأن  تصرفت بفردها،  إذا  أفضل  بشكل 
نظام أمن جماعي فعال وناجع وفقا ألهداف امليثاق ومبادئه ]...[ 
حلماية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والمطهير 
وملناقشة وتعريف مفهوم   ]...[ العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية 

األمن البشري في اجلمعية العامة«.

اجلمعية  ردَّت   ،2008 ماي   22 وفي  فقط،  سنوات  ثالث  بعد 
حوار  بمفعيل  العاملية  القمة  طلب  على  املمحدة  لألمم  العامة 
احلوار  هذا  عن  انبثق  وقد  البشري.  األمن  حول  رسمي  غير 
»إجماع واسع على احلاجة إلى ثقافة جديدة للعالقات الدولية 
تمجاوز االجابات املجمزأة، وتدعو إلى حلول ممماسكة وممكاملة 

ومممحورة حول الناس«. )األمم املمحدة 2010(.

تعمرف الدول األعضاء »بالقيمة املضافة« ملفهوم األمن البشري 
الذي يّوحد الركائز الثالثة ملنظومة األمم املمحدة: األمن والمنمية 
الدول  بني  فعالية  أكثر  تنسيق  على  ويشّجع  اإلنسان،  وحقوق 
النقاش  عن  نمج  املدني.  واملجممع  الدولية  واملنظمات  األعضاء 
المي  املجاالت  في مخملف  للمدخل  نظر مشمركة  وجهات  أيًضا 

تطال األمن البشري ولكنها لم تسفر عن تعريف مشمرك. 

كما مت تنظيم أول نقاش رسمي من قبل رئيس اجلمعية العامة 

مت آراء مخملفة حول مفهوم  يومي 20 و21 ماي 2010، حيث قمُدَّ

األمن البشري من قبل الدول األعضاء، با في ذلك تقرير األمني 

 16 في  املؤرخ   291/64 القرار  بصدور   .)701-64 )أ-  العام 

ديسمبر2010، أقرت اجلمعية العامة باجلهود اجلارية لمعريف 

النقاش  مواصلة  ضرورة  إلى  وأشارت  البشري،  األمن  مفهوم 

والموّصل إلى اتفاق على تعريف األمن البشري. 

انعقد ثاني نقاش مضموني غير رسمي بشأن األمن البشري يوم 

دورتها  العامة في  رئيس اجلمعية  بدعوة من   2011 أبريل   14

اخلامسة والسمني. وفيما مّت المشديد على احلاجة إلى اسممرار 

من  درجة  ظهور  األعضاء  الدول  مداخالت  أكدت  المشاور، 

الموافق ميكن من خاللها وضع إطار ملفهوم األمن البشري. نقرأ 

الدول  بعض  فهمت  نحو خاص،  »وعلى  العام:  تقريراألمني  في 

شامل،  إطار  أنه  أساس  على  البشري  األمن  مفهوم  األعضاء 

محوره اإلنسان، يمنّزل في سياق خاص وينحو إلى الوقاية. وميكن 

من خالله تعزيز القدرات الوطنية. فضال عن ذلك، رأا عدد من 

الدول األعضاء القيمة املضافة لألمن البشري في إجبار صانعي 

االحمياجات  على  المركيز  على  بمنفيذها  واملكلفني  السياسات 

الناس  يواجهه  الذي  األبعاد لألمن  املمعدد  واالنعدام  احلقيقية، 

اليوم«. ونميجة لذلك، اعمبر عدد من الدول األعضاء أن األمن 

من  تعالج  أن  املمحدة  لألمم  ميكن  مهمة  أرضية  يوفر  البشري 

خاللها وبشكل أفضل العالقة بني األمن والمنمية وحقوق اإلنسان 

عبر أنشطمها. )األمم املمحدة، 2012(. 

حصل اتفاق على فهم مشمرك لألمن البشري من قبل اجلمعية 

أنَّ  القرار  رأا   .)2012 املمحدة،  )األمم   2012 سنة  العامة 

َوحتدد  البشري  األمن  مقاربة  أنَّ  على  توافق  العامة  اجلمعية 

وسبل  الشعوب  ببقاء  تمعلق  وممرابطة  واسعة  حتديات  وتعالج 

عيشها وكراممها. 
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2. الفضاء األمني   اإلقليمي

دور االحتاد األوروبي  2  .1

تشمغل العديد من املنظومات املنظمة في مجال األمن األوروبي، 
ْأَسًسا للغاية. )ألفارو 2011،  َ با يجعل قارتنا »مجمًعا أمنًيا مممُ
18(. وهي تشمل منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو(، ومنظمة 

األوروبي،  والمعاون  األمن  ومنظمة  اجلماعي،  األمن  معاهدة 
ومجلس أوروبا، واالحتاد األوروبي. 

وفيما يمعلق بثل هذه المعددية الدفاعية، ال توجد أية أمثلة في 
أي منطقة أخرا من العالم مماثلة للمجربة األوروبية. 

من الواضح أنَّ هذا »املجمع األمني   املمأسس للغاية« في أوروبا 
يقمضي المنسيق السياسي واملؤسسي والمشغيلي الفّعال إذا أردنا 

)احلفاظ( الفضاء األمني   األوروبي من المشظي. 

ولكن من الواضع أيًضا أن هذا المنسيق يعممد على عوامل عديدة، 
العملياتي،  الفضاء  بلد،  بكل  اخلاصة  القانونية  العهدة  منها: 
اإلرادة  المي هي على احك.  واإلقليمية  الوطنية  املصالح  تنوع 
مسموا  احلكم،  أنظمة  صلب  المنوع  القوية،  للدول  السياسية 

الدمقرطة الداخلية والقدرة املالية املخملفة. 

األمن  معاهدة  ومنظمة  الناتو  أن  على  المأكيد  إلى  حاجة  ال 
إلى ضمان  اجلماعي يشكالن حتالفا سياسيا وعسكريا يهدف 
الدفاع اجلماعي ألفراده: ذلك أن هجوما مسلحا ضد واحدة من 
هذه الدول أو أكثر، يعد اعمداء عليها جميعا. كما حتيل النظم 
األمم  ميثاق  مبادئ  إلى  بصراحة  املنظممني  لهاتني  األساسية 
بالدور املركزي ملجلس األمن في حفظ  املمحدة وأهدافه، وتقّر 
األمن  معاهدة  منظمة  تأسست  لقد  الدوليني.  واألمن  السالم 
اجلماعي سنة 2002 وهي تسمند إلى معاهدة األمن اجلماعي 
املؤرخة في 15 مايو 1992 )معاهدة طشقند(. َوالدول األعضاء 
وبيالروسيا  أرمينيا  هي  اجلماعي  األمن  معاهدة  منظمة  في 
وكازاخسمان، وقيرغيزسمان وروسيا وأوزبكسمان وطاجاكسمان. 

من ناحيمها، وفور سقوط القطبني العاملينْي، أثبمت منظمة األمن 

والمعاون في أوروبا نشاطها في مجال بناء املؤسسات في أوروبا 

الوسطى والشرقية، ومراقبة حقوق اإلنسان واالنمخابات. كانت 

األمن  مجال  في  فعالية  أقل  أوروبا  في  والمعاون  األمن  منظمة 

النزاعات ووقف احلروب. إن مشكالت  وخاصة في مجال منع 

منظمة األمن والمعاون في أوروبا مرتبطة بثالثة عوامل رئيسة: 

أواًل، تشمل عضوية منظمة األمن والمعاون في أوروبا الواليات 

املمحدة وكندا اللّمني تمباين مصاحلهما بشكل واضح مع أوروبا.

ثانًيا، بالنسبة إلى األمن في أوروبا، يعمبر الناتو املنظمة األفضل 

جتهيزا، وهو يموسع شرقا.

ثالثا، في مجال حقوق اإلنسان توَجدمُ منظمة أوروبية أخرا، وهي 

مجلس أوروبا الذي ميلك جتربة ثابمة وفعالة.

بناء على هذا الوضع، ميكننا أن نرا السبب الذي جعل منظمة 

األمن والمعاون في أوروبا غير قادرة على تكرار جناح من سبقها، 

وهو مؤمتر األمن والمعاون في أوروبا، رغم أهمية العمل الذي 

قامت به في مراقبة تقدم الدميقراطية في أوروبا. إذن، بالنسبة 

اجلدران  سقطت  أن  وبعد  أوروبا،  في  والمعاون  األمن  ملنظمة 

اآلن، فإن املشكلة الكبرا ال تممثل في الفعالية، ولكن في الهوية 

وتقاسم العمل السياسي مع املؤسسات األوروبية األخرا. 

على طرح سياسة  تدريجيا  األوروبي  االحتاد  عمل  ناحيمه،  من 
لألمن والدفاع املشمركنْي في إطار السياسة اخلارجية واألمنية 
املشمركة، وهو نوع من المسوية المي فمُِرضت على االحتاد األوروبي 
الباردة،  احلرب  نهاية  بينها  من  العوامل،  من  مجموعة  بسبب 
واحلاجة إلى سد الفجوة القائمة بني الطموحات والواقع. )هيل 
وتعزيز   ،)2007 هاورث   ،1999 )قينسبرق،   ،)1998  ،1993

للطلب  واالسمجابة  اجلاذبة،  قوته  وحماية  الناعمة«،  »قوته 
العالم.  أركان  من  ركن  كل  من  قادما  يزال  ال  الذي  أوروبا  على 
باخمصار، لقد شهدنا تطورا في عملية اإلدماج السياسي، وهي 

HigherBook2.indd   34 9/8/22   2:54 PM



35 2. الفضاء األمني اإلقليمي

عملية ال غنى عنها للمأكيد، بصداقية وفعالية أكبر، على دور 
أوروبا باعمبارها فاعال عامليا، ليس فقط في املجال االقمصادي، 
كرامر  )بانديك،  الدولينْي  واألمن  السلم  مجال  في  أيًضا  ولكن 

2010، أتينا، إريرا، 2010(.

تنّص معاهدة االحتاد األوروبي على أن االحتاد يجب أن يمصرف 
وفًقا ملبادئ الدميقراطية وسيادة القانون وعاملية حقوق اإلنسان، 
وعدم القبول بمجزئها، واحمرام كرامة اإلنسان، واحمرام مبادئ 
ممعددة  احللول  وتعزيز  الدولي،  والقانون  املمحدة،  األمم  ميثاق 
املمحدة  األمم  داخل  سيما  وال  املشمركة،  للمشاكل  األطراف 
)املادة 21. 1(. جند إشارة دائمة إلى هذه املبادئ في اإلعالنات 
ثالثة  دول  مع  األوروبي  االحتاد  يوّقعها  المي  واالتفاقيات 
األمنية  بالسياسة  املمعلقة  القرارات  وفي  إقليمية،  ومجموعات 

املشمركة. 

بعثات  لمفعيل  الالزمة  القدرات  بمطوير  األوروبي  االحتاد  يلمزم 

اإلنسانية  املهام  املشمركة،  السالح  نزع  عمليات  »بيمرسبرغ«: 

واإلنقاذ، مهام املشورة العسكرية واملساعدة، مهام منع النزاعات 

وحفظ السلم، مهام القوات املقاتلة عند إدارة األزمات، با في 

ذلك صنع السالم وتثبيت االسمقرار بعد حدوث صراع. )انظر 

املادة 43(.

فضال عن ذلك، يمُمَوَقّع أن تقع إضافة »بند للمساعدة املمبادلة«، 

جميع  ويشمل  الناتو  من   5 املادة  في  الوارد  البند  متاما  يشبه 

الدول األعضاء في االحتاد األوروبي أيضا. 

في الوقت احلاضر، يقع تنظيم السياسة املشمركة لألمن والدفاع 

ميسيرولي  2008؛   )ميران  »لشبونة«  معاهدة  أحكام  بوجب 

لألمن  املشمركة  السياسة  أن  على   24 املادة  وتنص   .)2010

والشؤون اخلارجية تشمل »جميع األسئلة املمعلقة بأمن االحتاد، 

با في ذلك وضع إطار تدريجي لسياسة دفاع مشمركة قد تؤدي 

إلى دفاع مشمرك«. 

وفيما يمعلق بالسياسة املشمركة لألمن والدفاع، تقول املادة 42، 
لألمن  املشمركة  السياسة  تكون  سوف  خاص:  بشكل   1 الفقرة 
والشؤون  لألمن  املشمركة  السياسة  من  يمجزأ  ال  والدفاع جزًءا 

اخلارجية. 

وسمزّود االحتاد بقدرة عملياتية تعممد على أصول الدفاع املدني 

والعسكري. ميكن لالحتاد اسمخدام هذه األصول في مهام خارج 

وتعزيز  النزاعات  ومنع  السالم  حفظ  أجل  من  االحتاد  حدود 

األمن الدولي وفقا ملبادئ ميثاق األمم املمحدة. وسيمم أداء هذه 

املهام باسمخدام القدرات المي توفرها الدول األعضاء«. 

األعضاء  للدول  خاصة  معاملة   2 الفقرة   ،42 املادة  تخصص 

في حلف شمال االطلسي: »إن سياسة االحتاد املّمسقة مع هذا 

لبعض  والدفاع  األمن  لسياسة  بـالطابع اخلاص  تخل  ال  القسم 

الدول األعضاء، ويجب أن حتمرم المزامات بعض الدول األعضاء 

حلف  في  حتققت  املشمركة  الدفاعية  سياساتها  أن  ترا  المي 

األطلسي  شمال  معاهدة  ظل  وفي  )الناتو(،  األطلسي  شمال 

وبالموافق مع سياسة األمن والدفاع املشمرك المي وضعت ضمن 

هذا اإلطار«.

 :42 املادة  من  األخيرة  الفقرة  في  الظهور  الناتو  مسألة  تعاود 

»ينبغي أن تكون االلمزامات والمعاون في هذا املجال ممسقة مع 

وتظل  األطلسي،  شمال  حلف  منظمة  حتت  الواردة  االلمزامات 

اجلماعي  دفاعها  أساس  األعضاء،  الدول  تلك  إلى  بالنسبة 

ومجال تنفيذها«. 

تنص معاهدة لشبونة أيًضا على أن القرار بشأن هذه القضايا هو 

مهمة املجلس األوروبي، وذلك من خالل المصويت باإلجماع: أي 

الكل أو ال شيء. لكنه يوفر أفقا قد يفمح في املسمقبل القريب 

فرصا كبيرة للمقدم في سياسة األمن والدفاع املشمرك: تعاون 

دائم ومنظم. 
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والدفاع  األمن  سياسة  إنشاء  من  عاًما   15 من  أكثر  منذ 
به،  اخلاص  املؤسسي  جهازه  األوروبي  االحتاد  ميلك  املشمرك، 
من  أكبر  قدر  ضمان  إلى  يسعى  عسكري   - مدني  جهاز  وهو 
االنسجام والنجاعة ألوروبا، فضال عن زيادة املرونة العملياتية. 
2009(. يبقى املشكل مممثال في إدارة  )قرافي، هلي، كيوهان، 
نظام تمواصل فيه االنقسامات بني الدول األعضاء، بالموازي مع 
الغموض السياسي، والمدخل في مجال العالقات بني املؤسسات. 

في  الموحيدي  موقفه  وحتديد  االنقسامات  هذه  على  للمغلب 
النظام السياسي الدولي، اعممد االحتاد األوروبي اسمراتيجيمنْي 

أمنيمنْي. 

مجلس  قبل  من  األوروبية  األمنية  اإلسمراتيجية  تبنّي  مّت  فقد 
أوروبا سنة 2003 ثم وقع حتديثها سنة 2008. وهي تهدف إلى 
مواجهة حتديات الفمرة الالحقة للّثنائية القطبية املمميزة بمبعية 
ولكنها  فقط،  األمنية  المهديدات  تمكاثر  ال  حيث  قوية،  ممبادلة 
تزداد تنوًعا من ناحية احموا، وتمطلب أدوات جديدة للحفاظ 
ه  أعدَّ الذي  اجلديد  األمن  مفهوم  تقومي  ميكننا  ال  األمن.  على 
االحتاد األوروبي تقوميا موضوعيا إذا أشرنا فقط إلى املعايير 
واألمناط املفاهيمية ذات الصلة بالرؤية املمصلبة للدولة املركزية 

جتاه النظام الدولي. 

األمني  بالنظام  يمعلق  فيما  بروزا  األكثر  اجلديد  العنصر  إن 
واإلطار  البشري  األمن  بفلسفة  الصلة  وثيق  أنه  هو  األوروبي 
يعمبر  الذي  الدولي  والقانون  املمحدة  لألمم  املؤسسي  القانوني 
املمعددة  املنظمات  وتعد  الدولية«.  للعالقات  األساسي  »اإلطار 
األطراف أنسب نظام حوكمة ملواجهة المهديدات األمنية العاملية. 

وليس من قبيل الّصدفة أنَّ حتليل السياق العاملي، وبالمالي، البعد 
اجلماعي لألمن، يمطور بعد االنطالق من مسموا دولي-إقليمي 
ذي أهمية سياسية عالية مثل مسار عملية االدماج األوروبية. لقد 
العالقات بني دولنا، وحياة مواطنينا«. ومع االنمشار  »غير هذا 
القانون  ومجممع  الدميقراطية،  حتمرم  المي  للمبادئ  المدريجي 

األنظمة  المكامل حتول  عملية  يسرت  اإلنسان،  حقوق  واحمرام 
السلطوية إلى »دميقراطيات آمنة ومسمقرة«، )املجلس األوروبي 

 .)2003 ،2

من خالل اسمراتيجية األمن األوروبي، كان واضحا أن االحتاد 
اخلاص  منوذجه  جناح  إمكانية  على  المأكيد  يعمزم  األوروبي 
اإلنسانية  والقيم  األطراف  املمعددة  العالقات  وتعزيز  بالمكامل، 
العاملية، وهو خيار مناقض لملك الدول - القوا العظمى أساسا 
- المي اخمارت في العقود األخيرة إسمراتيجية أحادية اجلانب 

تؤدي بشكل علني إلى احلرب. 

األمن  اسمراتيجية  أن  هو  واملبمكر  اجلديد  اآلخر  العامل  إن 
األوروبي ال تركز كثيًرا على القدرات العسكرية لالحتاد األوروبي، 
بقدر ما تركز على دوره العاملي في املساهمة في حوكمة أفضل 
من خالل برامج املساعدة الشرطية، وتدابير المجارة املسمهدفة. 
ومن خالل إنشاء »منظومات بناء الثقة والسيطرة على المسلح«. 
)نفس املرجع، 11(. هذه هي، على وجه الدقة، مقاربة االحتاد 
األوروبي »لاللمزام الوقائي«. إذ ال ميكن توقع اسمخدام »األدوات 
والوسائل العسكرية« بشكل صريح إال في وجود حاالت تمسبب 
فيها ما يسمى بـ»الدول الفاشلة« وذلك لـ»اسمعادة النظام«، أوفي 
املرحلة المي تلي صراعا إقليميا )املرجع نفسه، 8(. لذلك، من 
هو  اجليش  باسمخدام  يسمح  الذي  السياق  أن  متاًما،  الواضح 
نزاع  إثر  اإلعمار  إعادة  أو  األزمات«،  بـ»إدارة  يمعلق  الذي  ذاك 
ما، وأن أيَّ نوع من العمل الوقائي يجب أن يكون ذا طبيعة غير 

عسكرية في األساس. )ديوك، 2004، 474(. 

هي  با  األطلسي،  شمال  وحلف  األطلسية  عبر  العالقات  إن 
»تعبير هام عن هذه العالقة«، تسمى »العناصر األساسية للنظام 
الدولي«. تنمهي وثيقة اسمراتيجة األمن األوروبي بمكرار الطبيعة 
المي ال ميكن االسمغناء عنها« للعالقات عبر األطلسية: بالعمل 
قوة  يشكال  أن  املمحدة  والواليات  األوروبي  لالحتاد  ميكن  معا، 

هائلة من أجل اخلير في العالم. 
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شديدة  انمقادات  موضع  األوروبي  األمن  اسمراتيجية  كانت 
أكبر نقطة ضعف في هذه  إن  الّنّقاد  يقول  أمريكا.  خاصة في 
اسمخدام  ذكر  تمجنب  أنها  حقيقة  في  تكمن  االسمراتيجية 
تقدم  أنها  فرغم  سياسية.  أهداف  لمحقيق  العسكرية  الوسائل 
حتليال جديا للمهديدات المي تواجه االحتاد األوروبي، فإنَّ هذه 
االسمراتيجية تظلُّ غامضة من ناحية كيفية المعامل معها. إنها 
غامضة في اإلشارة إلى دور االحتاد األوروبي في األمن الدولي، 
كيف  وهو:  األساسي  السؤال  على  اإلجابة  في  فشلت  أنها  كما 
وأمن  أمنها  األوروبي ضمان  االحتاد  في  األعضاء  للدول  ميكن 
ه للقيمة  َوجَّ َة نقد إضافيٌّ ممُ مواطنيها؟ )بيروتر 2004، 21(. ثمَّ
االسمراتيجية السمراتيجية األمن األوروبي. يبدأ النقد باإلشارة 
للمعايير  االسمجابة  في  فشلت  األوروبي  االحتاد  وثيقة  أن  إلى 
المقليدية »للورقة االسمراتيجية« المي يمعني عليها حتديد أهداف 
ميكن  ما  وبيان  حتقيقها،  َوسبيل  األولويات  ورسم  ملموسة 
الوصول  أجل  من  ظروف،  أي  وحتت  وسائل،  من  اسمخدامه 
إلى األهداف احددة. »شميدت، جيبيل« 2004، 32. وقد ذكر 
يطّور  أن  األوروبي  االحتاد  على  »الصعب  من  أنه  أيًضا  النقاد 
اسمراتيجية كبرا، رغم أنه يحماج إلى اسمراتيجية بصفة أكثر 

إحلاحا مما حتماجه أمة بفردها«. )بوزن 2004، 33(.

مرة أخرا، وفي تباين لآلراء حول املوضوع، يعمرض النقاد 
قائلني إن اسمراتيجية األمن األوروربي ليست »وصفة جاهزة« 
أنها  با  ومهمة  مؤقمة  وثيقة  ولكنها   ،)34 نفسه،  )املرجع 
باملصالح  يمعلق  البدء في تطوير مفهوم جديد فيما  تسجل 
االسمراتيجية اجلماعية ألوروبا والعناصر الالزمة لمحقيقها 

)املرجع نفسه، 38(.

بعد خمس سنوات من اعمماد اسمراتيجية األمن األوروربي، طرح 
أمام مجلس  واألمنية  اخلارجية  السياسة  للجنة  السامي  املمثل 
االحتاد األوروبي »تقريرا حول تنفيذ اسمراتيجية األمن األوروبية 
- توفير األمن في عالم ممغير« )مجلس االحتاد األوروبي2008(. 

من البداية، يوضح المقرير أن املقاربة العاملية املعممدة من قبل 
اسمراتيجية األمن األوروبي سنة 2003، أثبمت صالحيمها الكاملة، 
وأن »هذا المقرير ال يحّل محل اسمراتيجية األمن األوروبي ولكنه 
يعززها« )املرجع نفسه، 3(. تعالج الوثيقة المقدم احرز، وتشير 
إلى اخلطوات المي يجب أن يمخذها االحتاد األوروبي من أجل 

حتسني تنفيذ اسمراتيجية األمن األوروبي. 

يشير الــمــقــريــر أيــًضــا إلـــى أنـــه فــي مــجــال الــمــحــديــات العاملية 
الــمــي حددتها  الــمــهــديــدات  تــلــك  إنَّ  ــة،  ــمــهــديــدات األســاســي وال
بعضها  إنَّ  بل  فحسب،  تخمف  لم  األوروبـــي  األمــن  اسمراتيجية 

أصبح أكثر أهمية وأكثر تعقيدا )املرجع نفسه، 3(. 

كما  تغيَّر.  بالمحديات  اخلاص  األولويات  فإنَّ جدول  ذلك،  ومع 
القائمة،  رأس  على  اإلرهاب  يعد  لم  جديدة.  أضيفت حتديات 
لكنه يحمّل املرتبة الثانية مع اجلرمية املنظمة. إن المهديد األول 
اآلن هو انمشار أسلحة الدمار الشامل. تلي هذه المهديدات، ثالثة 
تهديدات »جديدة«، إذا جاز المعبير، بعنى أنها لم تكن مدرجة 
اإللكمرونية،  األوروبي: اجلرائم  األمن  اسمراتيجية  قائمة  ضمن 

االعمماد على الطاقة، والمغير املناخي. 

يمُوِلي المقرير أهمية خاصة ملايسمى ب«الصراعات املجمدة« في 
الدول الشرقية )جورجيا، حيث يحمفظ االحتاد األوروبي بهمة 
األوروبي  االحتاد  يلمزم  حيث  األوسط،  الشرق  وفي  مدنية(، 
ممعلقمني  مهممني  َويمولى  األرض،  وعلى  الرباعية  مع  سياسيا 
معبر  وعلى  احملة  الفلسطينية  األراضي  في  الشرطي  بالعمل 
رفح. كما يركز على الوضع في إيران والعراق وأفغانسمان. أما 
في  هناك  تشمغل  أصبحت  بحرية  بعثة  أول  فإن  الصومال  في 
إطار سياسة االحتاد األوروبي في مكافحة أعمال القرصنة على 

طول الساحل الصومالي. 

يبني الفصل الوارد في المقرير واملخصص لألعمال المي تهدف 
إلى خلق االسمقرار داخل أوروبا وخارجها أن سياسة الموسيع 
)نفس  واإلصالح«  والسالم  لالسمقرار  قويا  »محركا  تشكل 
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املرجع، 6(. ولذلك، يؤكد المقرير على الرابطة بني األمن الدولي 
إلى  االسمقرار: »ال سبيل  تعزيز  أولوية في  باعمبارها  والمنمية 
تنمية مسمدامة دون سالم وأمن، وفي غياب المنمية واسمئصال 
المي  المهديدات  إن  مسمدام.  سالم  هناك  يكون  لن  الفقر، 
تسمهدف الصحة العامة، وخاصة األوبئة، تفاقم عملية تقويض 
)نفس  املعادلة«  من  أساسي  جزء  اإلنسان  حقوق  َوإن  المنمية. 

املرجع، 8(.

يحموي المقرير على مسمندين مهمني للغاية لمفعيل مفهوم األمن 
البشري، كانا غير مموفَريْن في اسمراتيجية األمن األوروبي لسنة 
المي  الفاعلة غير احلكومية  بدور اجلهات  األول  يمعلق   .2003

تشمغل ألهداف إنسانية. »يلعب املجممع املدني واملنظمات غير 
احلكومية دورا حيويا باعمبارهما فاعلني وشريكنّي«.

)املرجع نفسه، 9(. أما الثاني فيحيل إلى موضوع حقوق اإلنسان 
ودور املرأة في السياسات األمنية والدفاع املشمرك: »نحن بحاجة 
األنشطة،  جميع  في  اإلنسان  حقوق  قضايا  إدراج  مواصلة  إلى 
با في ذلك املهام اخلاصة بسياسة األمن والدفاع األوروبيمنْي، 
األمن  وتمسق مع مفهوم  الشعوب  ترتكز على  من خالل مقاربة 
بناء  في  املرأة  بدور  األوروبي  االحتاد  اعمرف  لقد  البشري. 
السالم. إن المنفيذ الفعال لقرار مجلس األمن رقم 1325 بشأن 
بشأن   1612 رقم  األمن  مجلس  وقرار  واألمن  والسالم  املرأة 
)املرجع  هذااإلطار«.  في  أساسي  أمر  املسلح  والنزاع  األطفال 

نفسه، 10(.

في  »الممثيل  مسألة  السامي  املمثل  وثيقة  تثير  األخير،  وفي 
الشرعية  حتسني  »ضرورة  أكدت  حيث  الدولية«،  املؤسسات 
والفعالية، واتخاذ قرارات أكثر جناعة، وبشكل ممعدداألطراف«.

 Tocci Howorth 2016؛   )EU HR / VP 2016؛  
.)Missiroli 2015  2016؛

يجب أن يمواصل مسار اإلصالح اخلاص بنظومة األمم املمحدة 
حفظ  في  األمن  ملجلس  الرئيسية  املسؤولية  على  احلفاظ  مع 

السالم واألمن الدوليني. كما يجب دعم نشاط احكمة اجلنائية 
العدالة  الدولية وتعزيز عمل االحتاد األوروبي في سبيل تعزيز 

وحقوق اإلنسان على املسموا الدولي. 

باخمصار، مييل المقرير إلى توضيح اسمراتيجية األمن األوروبي 
وحتديدها بالرجوع إلى منوذج األمن البشري، عن قناعة وبشكل 

محسوس. )ماشيا، 2011(. 

االحتاد  كان  األوروبي،  األمن  اسمراتيجية  بفضل  أنه  هو  املؤكد 
ميكن  أمنية  سياسة  رسم  في  عديدة  بسنوات  سبَّاقا  األوروبي 
هذه  في  لألوطان«.  و»ممجاوزة  للحدود«  »عابرة  نسميها  أن 
النفوذ  توسيع  أجل  من  العسكرية  القوة  تسمخدم  ال  السياسة، 
والسلطة باملعنى اجليوسياسي المقليدي لملك املصطلحات، ولكن 
لمحقيق أهداف األمن البشري أساسا. )مطلري 108، 2006(. 
ثقافة  في  أساسيا  عنصرا  باعمبارها  »القدرات«،  مشكلة  إن 
اإلسمراتيجيا، ترتبط بشكل أساسي بـالقدرات السياسية العاملة 
القدرات  تقع  الناحية،  هذه  فمن  الدولية.  احلوكمة  مجال  في 

العسكرية في مرتبة أدنى. 

للشؤون  لالحتاد  السامي  املندوب  قام   ،2006 جوان  شهر  في 
األوروبي  لالحتاد  األمنية  الرؤية  بمحديث  واألمن  اخلارجية 
للسياسة  العاملية  »االسمراتيجية  بعنوان  جديدة  وثيقة  بإضافة 

اخلارجية واألمنية لالحتاد األوروبي«. 

 EU HR/VP 2016 ؛Howorth 2016 ؛Tocci 2016(
Missiroli 2015؛(.

السابقة،  االسمراتيجية  على ضوء  العاملية  االسمراتيجية  َوبنيت 
حيث تمم معاجلة القضايا احلرجة مثل مكافحة اإلرهاب واألمن 
وسياسة  احلي،  وسياسات  والموسع  الطاقة،  وأمن  السيبراني 
الهجرة، والمنمية املسمدامة، ومنع النزاعات وحلها، والمعاون مع 

املنظمات اإلقليمية األخرا. 

إن النموذج األخالقي القانوني في اإلحالة إلى العمل اخلارجي 

لالحتاد األوروبي هو حقوق اإلنسان املعمرف بها دوليا. واالحتاد 
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األسباب  »ملعاجلة  العاملي  الصعيد  على  بالعمل  ملمزم  األوروبي 

وعدم  اإلنسان  حقوق  عاملية  وتأييد  والفقر،  للنزاع  اجلذرية 

اإلنساني  القانون  حماية  »مسؤولية  وتعزيز  للمجزئة  قابليمها 

اجلنائي  والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدولي  والقانون  الدولي، 

املمحدة«،  لألمم  المابع  اإلنسان  حقوق  »مجلس  ودعم  الدولي«، 

وتشجيع احلصول على أوسع قبول ألحكام »احكمة اجلنائية«، 

الدولية ومحكمة العدل الدولية« )املرجع نفسه، 42(. كما يمعهد 

اجلندرية  واملسائل  اإلنسان  حقوق  »بإدراج  األوروبي  االحتاد 

)املرجع  واملؤسساتية«  القطاعية  السياسات  في  منهجي  بشكل 

نفسه، 51( وجتويد »األدوات الالزمة حلماية الفاعلني املدنيني 

والممكني لهم، واملقصودن هنا على وجه اخلصوص هم املدافعون 

عن حقوق اإلنسان، واحلفاظ على مجممع مدني نشط في جميع 

أنحاء العالم« )املرجع نفسه، 43(. 

تقوم الرؤية على حتقيق أمن عاملي ممعدد األبعاد مع وجود األمم 

املمحدة والقانون الدولي في قلب هذه الرؤية. سوف يعزز االحتاد 

األوروبي نظاًما عامليا يسمند إلى القانون وتعدد األطراف الفاعلة 

على أّنه مبدأ رئيسي، وسوف تكون األمم املمحدة في جوهر هذه 

املعادلة. )... ( وبفضل جهودنا املمظافرة، ميكننا تعزيز القواعد 

املمفق عليها الحمواء سياسات القوة واملساهمة في عالم مسالم 

وعادل ومزدهر. إن نظاما ممعدد األطراف ومسمندا إلى القانون 

الدولي، با في ذلك مبادئ ميثاق األمم املمحدة واإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان، هو الضمانة الوحيدة للسالم واألمن في الداخل 

مينح  القانون  سلطة  على  القائم  العاملي  النظام  إن  واخلارج. 

اإلمكانات الكاملة الحتاد مزدهر واقمصاديات مفموحة وروابط 

عاملية عميقة، ويرّسخ القيم الدميقراطية داخل النظام العاملي«. 

)نفس املرجع، 16(.

في الفصل املمعلق باحلوكمة العاملية للقرن احلادي والعشرين مت 
المأكيد مجددا على أن االحتاد األوروبي ملمزم بنظام عاملي قائم 

على القانون الدولي، با في ذلك مبادئ ميثاق األمم املمحدة المي 
والوصول  املسمدامة،  والمنمية  اإلنسان،  وحقوق  السالم  تضمن 

الدائم إلى املوارد العاملية املشمركة. 

سوف يسعى االحتاد األوروبي إلى بناء أمم ممحدة قوية باعمبارها 
حجر األساس لنظام ممعدد األطراف وقائم على القانون، وإلى 
تطوير اسمجابات منسقة عامليا مع املنظمات الدولية واإلقليمية 
ترجمة  يجب   )...( احلكومية.  غير  الفاعلة  واجلهات  والدول 
االلمزام باحلوكمة العاملية من خالل المصميم على إصالح األمم 
املمحدة، با في ذلك مجلس األمن واملؤسسات املالية الدولية. 
إن مقاومة المغيير قد تؤّدي إلى تآكل مثل هذه املؤسسات وظهور 
االحتاد  في  األعضاء  الدول  كل  حساب  على  بديلة  جتمعات 

األوروبي«. )املرجع نفسه، 39(.

العاملية  االسمراتيجية  في  والدفاع  األمن  بوقع  يمعلق  وفيما 
لالحتاد األوروبي، هناك تأكيد على أن »الناتو موجود للدفاع عن 
أعضائه – ومعظمهم أوروبيون - من الهجوم اخلارجي. يجب أن 
يكون األوروبيون أفضل جتهيزا وتدريبا وتنظيما لإلسهام بشكل 
مسمقل  بشكل  والعمل  اجلماعية،  اجلهود  هذه  مثل  في  حاسم 
إن لزم األمر وممى كان ذلك ضروريا. )...( وعندما يمعلق األمر 
ملعظم  األساسي  اإلطار  الناتو  حلف  يظّل  اجلماعي،  بالدفاع 
الدول األعضاء. )...( في هذا السياق، يحماج االحتاد األوروبي 
إلى عملية تعزيز باعمباره مجممعا أمنيا: يجب أن متكن اجلهود 
األمنية والدفاعية لالحتاد األوروبي من المصرف بشكل مسمقل، 
الناتو  بالمعاون مع  بأعمال عديدة  الذي يساهم فيه  الوقت  في 

ويقوم بها أيًضا. )املرجع نفسه، 20(.

األمن  مجلس  جتاه  األوروبي  االحتاد  مقاربة  فإن  وباخمصار، 
والسياسة اخلارجية / مجلس األمن والدفاع، المي بدأت تأخذ 
شكال عضويا، في مسموا الوثائق على األقل وإن لم تكن مكمملة، 
المقليدي  املفهوم  على  المغلب  إلى  )تهدف  عاملية  مقاربة  هي 
لألمن القومي(، وقانونية )مسمندة إلى القانون الدولي(، وممعددة 
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األبعاد )األمن االقمصادي واالجمماعي والبيئي واملرتبط بالنظام 
الدولي أيضا( والدميقراطية )تعزز مشاركة اجلهات الفاعلة غير 
احلكومية في عمليات صنع القرار للمؤسسات الدولية( وممعددة 
األطراف )تفضل دور املنظمات املمعددة األطراف، بداية باألمم 
املمحدة، وذلك فيما يمعلق بالمعاون الثنائي(. وهكذا، فهي مقاربة 

ل«األمن البشري« ولـ»أمن الشعوب«.

ينبغي النظر إلى مقاربة االحتاد األوروبي لألمن في ضوء الدور 
الطبيعي لالحتاد األوروبي على أنه فاعل عاملي: وهو في النسخة 
 ،2011 نونز،  فيريرا   ،2011 )زيلونكا  مدنية:  سلطة  األصلية، 
فالق 2017(. وعلى هذا النحو، فهو احلامل ل«السلطة الناعمة«. 
باعمباره   )2005  ،5( ناي«  س.  »ج.  حدده  الذي  املفهوم،  هذا 
اجلذب  خالل  من  مطلوب  هو  ما  على  احلصول  على  »القدرة 
ال اإلكراه«، مناسب لموصيف طريقة عمل االحتاد األوروبي في 
نظام السياسة الدولية. فمثلما أكد »ج. س« )املرجع نفسه، 11(، 
موارد:  ثالثة  على  أساسا  تعممد  بلد  ألي  الناعمة«  »القوة  إن 
ثقافمه، وقيمه السياسية، وسياسمة اخلارجية. وفي حالة االحتاد 
القيم  للقوة، إلى حد كبير، من  الرئيسية  املوارد  تنبع  األوروبي، 
العاملية المي تعبر عنها ثقافمه ومؤسساته، وسياساته والطريقة 

المي يمعامل بها في عالقاته مع اجلهات الفاعلة األخرا. 

يؤكد بعض الناس أنه لكي يحافظ االحتاد األوروبي على »قوته 
 - يحماج  المآكل،  خطر  من  اجلاذبة«  »قوته  ويحمي  الناعمة« 
االحتاد - إلى مزيج مموازن من »القوة الناعمة« و»القوة الصلبة«، 
»اسمراتيجية  األوروبي  االحتاد  ينفذ  لكي  حان  قد  الوقت  وأن 
بني  العالقة  بعناية  فيها  يوازن   ،)2009  ،39 )هاورث  كبرا« 
الوسائل والغايات الكبرا. )بيسكوب، هاورث، قيقريش 2009(. 
ميكن أن نمحدث هنا عن »القوة الناعمة املعززة«. ومن املناسب 
هنا أن نالحظ أّنه رغم أن املعيار العسكري يكمن بطبيعمه خارج 
مفهوم »القوة الناعمة«، ألنها »قوة مدنية«، فإن االحتاد األوروبي 
على  القائمة  مهممه  املعيار ضمن  ذلك  إدراج  على  طبعا  مجبر 

القوة الناعمة. 

إن طريقة القيام بهذا العمل تممثل في تصور قوة ناعمة معززة 
القدرات  حتويل  إعادة  هي  »الغاية«  وسمكون  واسمخدامها، 
العسكرية لالحتاد األوروبي لكي تكون أقدر وظيفيا على حتقيق 
ضمن  الدولية،  الشرطة  مهام  متيز  أن  يجب  المي  األهداف 
إلى  بالنسبة  البشري.  لألمن  األبعاد  املمعدد  اجلديد  النموذج 
االحتاد األوروبي، لن تكون هذه العملية مسمحيلة، مبدئيا وعمليا. 

بأكمله  األمن  حول  األوروبي  االحتاد  حوار  يمنزل  الواقع،  في 
الدولي  القانون  إلى  باسممرار  يحيل  الذي  المفكير  خط  ضمن 
املمحدة على  لْوية سلطة األمم  عمُ وإلى مركزية  اإلنسان،  حلقوق 
الدول. إن ما ال يزال مفقودا هو وثيقة لالحتاد األوروبي تنص 
رسمًيا على املمطلبات واألهداف واألمناط العملية حلفظ السالم 
بالوسائل العسكرية، على خالف العمليات العسكرية المقليدية. 
نفس  حتيل  أن  ميكن  العمليات،  من  النوعني  كال  يخص  وفيما 
املصطلحات )مثل »مجموعات القمال«( إلى احلرب، وإْن بدرجات 

ممفاوتة من املباشرة. 

يجب أن نحاول إنشاء تقسيم مناسب للعمل، بدءا من افمراض أن 

هوية الناتو حتمل السمات النمطية للمحالف العسكري، في حني 

أن هوية االحتاد األوروبي هي هوية منظمة مكّرسة لألمن وإدارة 

األزمات، واملساعدة اإلنسانية، والمنمية البشرية، وترقية حقوق 

اإلنسان، وحماية البيئة، والمجارة الدولية، إلخ. انطالقا من هذا 

الممييز في الهوية، يجب علينا تطوير منط تفكير يسمبق المفكير 

العسكري في مسموا األدوار، وتقسيم العمل بني هذين الفاعلني 

في نظام األمن الدولي. 

ال يحماج االحتاد األوروبي إلى إنشاء جهاز مسمقل خاص به من 

أجل الدفاع اجلماعي. أي باخمصار، إلى »جيش أوروبي«. غير أن 

هذه الرؤية ال تظهر حالًيا على جدول أعمال القادة األوروبيني، 

األوروبي.  املدني  املجممع  أعمال  جدول  على  ظهورا  أقل  وهي 

إن َقَدر الناتو هو أن يبقى، لبعض الوقت، المعبير األساسي عن 
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)دي  األوروبي«  لألمن  »الضامن  وبالمالي،  األطلسي،  المضامن 

فاسكونسيلوس 2009، 154(.

يجب أن نؤكد أيًضا على أن املهمة العسكرية لالحتاد األوروبي 
إلى هذا أن أهداف هذه  َولنضْف  موجهة أساًسا نحو اخلارج. 
حلفظ  املمحدة  األمم  عمليات  مع  ممناسبة  ومضمونها  املهمة 
السالم. إن هذا يعني، بطبيعة احلال، أن مجلس األمن والدفاع 
األوروبي يجب أن ميلك املوارد العسكرية املماحة ليكون قادرا على 
إنفاذ مهام بعثات السالم بشكل مسمقل. هناك تصور جاهز لهذه 
مجموعة  تشمل  المي  بيمرسبرغ«  »بعثات  توصيفات  في  املوارد 
واسعة من المدخالت، ولكن المأخير اإلضافي قد يشكل إنذارا 
للعمليات  المقليدية  األنواع  نحو  ينحرف  بأنه  األوروبي  لالحتاد 

العسكرية. 

يواصل  أن  يجب  األوروبي،  والدفاع  األمن  بجلس  يمعلق  فيما 
القيام با قام به على مر السنني، وأن يلمزم بجعل وجوده أكثر 
وضوحا في إطار القانون الدولي، وقرارات مجلس األمن المابع 
لألمم املمحدة. ولمحقيق هذا الهدف، ينبغي على املجلس تسريع 
وضعها  أجل  من  املدنية،  والقدرات  الوطنية  اجليوش  »أَْوَربَة« 
بشكل دائم في خدمة بعثات حفظ السالم المابعة لألمم املمحدة، 
كما نص على ذلك البند43 من ميثاق األمم املمحدة املشار إليه 

سابقا. 

إطار الرؤية عدد 5:

إفريقيا  ش��م��ال  ف��ي  ال��س��الم  حلفظ  األوروب����ي  االحت���اد  بعثات 

والشرق األوسط

34 مهمة / عملية  على اممداد السنني، نشر االحتاد األوروبي 
في أوروبا وآسيا وأفريقيا باعمبارها جزءا من سياسمه األمنية 
والدفاعية املشمركة. تشمل أهداف هذه املهمات، المي ميكن أن 
تكون لها أبعاد عسكرية أو مدنية أو كالهما، حفظ السالم ومنع 
الصراعات وتعزيز األمن الدولي ودعم سيادة القانون ومكافحة 
16عملية  هناك   ،2019 سنة  حدود  وإلى  بالبشر.  االجتار 
مسممرة، 6 منها عسكرية، و10 ذات طبيعة مدنية و4 منمشرة 

في شمال إفريقيا والشرق األوسط. 

بعثة-االحتاد-األوروبي-االستشارية-في-رفح

في  احلدودية  املساعدة  لمقدمي  األوروبي  االحتاد  بعثة  انطلقت 
معبر رفح يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ملراقبة العمليات 
وذلك  ومصر،  غزة  قطاع  بني  احلدودي  املعبر  على  العسكرية 
حول  اتفاقية  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  أبرمت  أن  بعد 
احلركة واملرور في 15 نوفمبر 2005. وقد رّحب مجلس االحتاد 
دور  األوروبي  االحتاد  يمولى  أن  على  ووافق  باالتفاق  األوروبي 

الطرف الثالث املقمرح. 

بدأت املرحلة العملياتية للبعثة في 30 نوفمبر 2005. وافممحت 
للمساعدة  األوروبي  بعثة االحتاد  العبور بحضور مراقبي  نقطة 
احلدودية على معبر رفح يوم 9 جوان/ يونيو 2007. قبل هذا 
الماريخ، اسمخدم هذااملعبر ما يقارب 450.000 مسافر، بعدل 
1500 شخص يومًيا. ومنذ ذلك احلني، ظلت البعثة على أهبة 

االسمعداد في انمظار احلل السياسي وعلى اسمعداد لالنخراط 
من جديد في وقت قصير جدا. 

اتفاقيات  ألي  حيوية  مسألة  رفح  ملعبر  املنمظم  االفمماح  إن 
مسمقبلية خاصة بقطاع غزة. فبموجب اتفاقيات 2005، يأخد 

HigherBook2.indd   41 9/8/22   2:54 PM



2. الفضاء األمني اإلقليمي42

االعمبار  في  ثالث،  طرف  هو  با  األوروبي،  االحتاد  حضور 
املخاوف األمنية إلسرائيل ويضمن حرية احلركة لـ 1. 5 مليون 

فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. 

بعثة-االحتاد-األوروبي-االستشارية-في-العراق-

في  العراق  في  االسمشارية  األوروبي  االحتاد  بعثة  انطلقت 
احلكومة  من  لطلب  اسمجابة   2017 األول  تشرين  أكموبر/ 
اإلصالح  إجراء  كيفية  االسمشارة حول  على  للحصول  العراقية 
في قطاع األمن املدني. َوحصلت البعثة على مهمة أولية ملدة سنة 
واحدة، مت متديدها حمى أبريل 2020، وذلك اسمنادا إلى تقييم 
االحمياجات العراقية والمقدم احرز. وقد أدا هذا اخلليط من 
االحمياجات والمقدم احرز إلى منو كبير في حجم املهمة، حيث 
تضاعف عدد موظفيها املعممدين تقريبا ليمر من 50 إلى 95. 

تقدم البعثة االسمشارية لالحتاد األوروبي في العراق اخلبرة في 
مجموعة ممنوعة من مجاالت اإلصالح، مثل تصميم السياسات، 
وحقوق اإلنسان، واجلرمية املنظمة، والمشريعات األمنية، وإدارة 

املوارد البشرية. 

النطاق  واسعة  مهمة  من  جزًءا  هذه  اإلصالح  جهود  وتشكل 
يقودها برنامج إصالح قطاع األمن العراقي، وتساهم في تنفيذ 
دولة  مؤسسة  بناء  إلى  تهدف  المي  القومي  األمن  اسمراتيجية 
ومنع  المنمية،  وتعزيز  االسمقرار،  مكاسب  تثبيت  على  قادرة 
جتدد الصراع. إن العديد من الشركاء يدّعمون العراق في هذه 
العملية اإلسمراتيجية ممعددة األوجه، وتعمل املهمة عن قرب مع 
املساهمني اآلخرين للمساعدة في دفع المعاون، وجتنب المداخل 

بني اجلهود املنوطة بكل منها. 

بعثة-االحتاد-األوروبي-للمساعدة-احلدودية-في-ليبيا-

تأّسست بعثة االحتاد األوروبي للمساعدة احلدودية في ليبيا سنة 
2013 اسمجابة لدعوة من ليبيا. وهي جزء من مقاربة االحتاد 

األوروبي الشاملة لدعم االنمقال إلى ليبيا مسمقرة ودميقراطية. 

ليبيا  في  احلدودية  للمساعدة  األوروبي  االحتاد  بعثة  تدعم 
حدود  على  واألمن  احلدود  إدارة  تطوير  في  الليبية  السلطات 
البالد البرية والبحرية واجلوية، وتساعد كذلك السلطات الليبية 
خالل  من  العمل  يمُنَفذ  والعملياتي.  االسمراتيجي  املسموا  على 
أعمال املشورة والمدريب وتوجيه النظراء الليبيني في مجال تعزيز 
خدمات احلدود وفقا للمعايير الدولية وأفضل املمارسات، ومن 
خالل تقدمي املشورة للسلطات الليبية بشأن تطوير اسمراتيجية 

وطنية ممكاملة إلدارة احلدود. 

األوروبي  االحتاد  بعثة  ساعدت  االسمراتيجي،  املسموا  على 
للمساعدة احلدودية السلطات الليبية على إنشاء هيئة مشمركة 
وحرس  والشرطة  البحرية  بني  المواصل  لمنسيق  الوزارات  بني 
احلدود واجلمارك وجميع الوكاالت األخرا املعنية. وقد غطت 
املجاالت  جميع  ليبيا  في  والموجيه  واإلرشاد  المدريب  أنشطة 
مثل المعاون صلب الوكاالت وفيما بينها، وطرق إدارة املخاطر، 
الوكاالت  هيكلة  وإعادة  املوجودة  للمعدات  األمثل  واالسمخدام 

لمطوير الفعالية. 

احلدود  رجال  من  للمئات  واملشورة  المدريب  توفير  وقع  كما 
في  املمارسات  وأفضل  الطيران،  أمن  على  املسؤولني  الليبيني 
وحتليل  السفر،  جوازات  وفحص  واملركبات  اجلمركي،  املجال 
والبحث،  الوكاالت،  بني  واملشمرك  الدولي،  والمعاون  املخاطر، 

والنجدة البحرية، إلى جانب مواضيع أخرا. 

االحتاد  بعثة  ظلت  ليبيا،  في  واألمني  السياسي  الوضع  بسبب 
منذ  تونس  من  تشغمل  ليبيا  في  احلدودية  للمساعدة  األوروبي 
أوت/ أغسطس 2014. وبسبب اإلمكانيات احدودة في مجال 
انخفض  وتدريبهم،  وتوجيهم  الليبيني  لنظرائها  املشورة  إسداء 
إلى  ليبيا  في  احلدودية  للمساعدة  الدولية  البعثة  أعضاء  عدد 
واصلت  احدودة،  اإلمكانيات  وبهذه  أكموبر.   14 في  17فردا 

من خالل  السواحل  خفر  وحرس  الليبية  اجلمارك  دعم  البعثة 
ورشات العمل وندوات تنظم خارج ليبيا. 
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مكتب-تنسيق-االحتاد-األوروبي-لدعم-الشرطة-الفلسطينية

الفلسطينية  الشرطة  لدعم  األوروبي  االحتاد  تنسيق  مكمب  إن 
االحتاد  شرطة  هو   2006 يناير  جانفي/   1 في  تأسس  الذي 
األراضي  في  القانون  سيادة  إنفاذ  أجل  من  وبعثمه  األوروبي 
بعثة  باعمبارها  البعثة  أمُنشئت  البداية  في  احملة.  الفلسطينية 
 ،2008 تمألف من قسم اسمشاري للشرطة. وفي سنة  شرطية 
متت إضافة قسم خاص بالقانون. ومن خالل هذين القسمني، 
يساعد مكمب تنسيق االحتاد األوروبي السلطة الفلسطينية في 
بناء مؤسساتها من أجل دولة فلسطينية في املسمقبل، مركزا على 
إصالحات قطاع األمن والعدالة. َويمم تنفيذ هذا األمر في إطار 
واملعايير  األوروبية  املواصفات  أفضل  ووفق  الفلسطينية  امللكية 
سالمة  حتسني  هو  البعثة  هدف  فإن  النهاية،  وفي  الدولية. 

الشعب الفلسطيني وأمنه. 

البعثة جزءا من جهد أوسع لالحتاد األوروبي في سبيل  تشكل 
دعم بناء الدولة الفلسطينية، وفي سياق العمل نحو سالم شامل 

قائم على أساس حل الدولمني. 

الفلسطينية  الشرطة  لدعم  األوروبي  االحتاد  تنسيق  مكمب  إن 
ملمزم بالكامل بإدراج حقوق اإلنسان واملسألة اجلندرية وإدماج 
معايير النوع االجمماعي في جميع أنشطمه سواء داخل البعثة أو 

أثناء العمل مع نظرائنا الفلسطينيني. 

الفلسطينية  املدنية  الشرطة  إصالح  دعم  املكمب  مهام  تشمل 
وتطويرها، تعزيز ودعم نظام العدالة اجلنائية، َوحتسني المفاعل 
بني النيابة والشرطة، وتنسيق وتسهيل مساعدة اجلهات اخلارجية 

املانحة للشرطة املدنية الفلسطينية. 

 European External Action Service .https: :املصدر
 //eeas. europa. eu

تشير األحكام الواردة في معاهدة لشبونة إلى الوجهة المي يجب أن 

يمطور مجلس العالقات اخلارجية واألمن/ مجلس األمن والدفاع 

في إطارها. وعلى نحو خاص، أمُشير إلى العنصر اجلديد األكثر 

أهمية وهو »المعاون املنظم الدائم« )بيسكوب 2008، هوقاردي 

2008، بيسكوب، كوملونت 2011( هوجاردي 2008، بيسكوب، 

كويلمونت 2011. وتنص املادة 6. 42 من معاهدة لشبونة على 

أن »الدول األعضاء المي حتقق قدراتها العسكرية معايير أعلى، 

ولديها المزامات أكثر إلزاما جتاه بعضها البعض في هذا املجال، 

ال بد أن تنشئ تعاونا هيكليا دائما في إطار االحتاد«. 

يقر البروتوكول 10 بشأن المعاون املنظم الدائم بأن األمم املمحدة 

للمهمات  العاجل  اإلنفاذ  أجل  من  االحتاد  مساعدة  تطلب  »قد 

األمم  ميثاق  من  والسابع  السادس  الفصلني  بوجب  املنجزة 

املمحدة«. وعلى هذا النحو، فإنه ينص على أن هذا المعاون ذو 

طبيعة شاملة، بعنى أنه مفموح لكل دولة عضو ملمزمة بمطوير 

قدرتها الدفاعية لكي تصبح قادرة على القيام بهام »بيمرسبرغ« 

املذكورة في املادة 43 من معاهدة االحتاد األوروبي. 

وباخمصار، من املشروع أن نفمرض بأن املشاركة الدائمة الهيكلية 

املدنية  القدرات  خاللها  من   » »نمَُؤْوِربمُ المي  القناة  تصبح  قد 

تلك  األوروبي  االحتاد  مينح  با  األعضاء،  للدول  والعسكرية 

بصوت  للمحدث  َوالضرورية  الوطنية«،  للحدود  العابرة  »القوة 

واحد داخل النظام السياسي العاملي. 
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الدول العربية وجامعة  اإلفريقي  االحتاد  دور   2  .2

يضطلع االحتاد اإلفريقي باملسؤولية األساسية في تعزيز السالم 

السالم  هندسة  بناء  مت  وقد  إفريقيا.  في  واالسمقرار  واألمن 

واألمن اإلفريقية على أساس الهياكل واألهداف واملبادئ والقيم 

وعمليات صنع القرار املمعلقة بنع األزمات والنزاعات وإدارتها 

وحلها وإعادة اإلعمار بعد وقوع أّي صراع، والمنمية في القارة. 

إن بروتوكول املجلس للسالم واألمن الذي مت اعمماده في جويلية/ 

يوليو 2002 في »ديربان«، والذي دخل حيز المنفيذ في ديسمبر 

2003، يحدد املكونات املخملفة للهيكل اإلفريقي للسالم واألمن 

ومسؤوليات كل منها. وقد مت اعمماد وثائق أخرا في فمرة الحقة 

لمسهيل وتسريع تفعيل الهيكل اإلفريقي للسالم واألمن. 

تشمل:  وهي  إفريقيا  في  واألمن  للسالم  شاملة  أجندة  أمُِعّدت 
يمبنى هذا الهيكل  اإلنذار املبّكر ومنع النزاعات وصنع السالم، 
ودعم عمليات بناء السالم، والمعمير والمنمية بعد نشوب نزاعات، 
واحمرام  الرشيدة،  واحلوكمة  الدميقراطية  املمارسات  وترقية 

حقوق االنسان، والعمل اإلنساني، وإدارة الكوارث. 

إن الرافعة األساسية للهيكل اإلفريقي للسالم واألمن هي مجلس 
األمن والسالم املدعوم في أداء مهممه من قبل هياكل مخملفة، 
وهي على وجه اخلصوص: اللجنة، مجلس احلكماء، نظام اإلنذار 

املبكر القاري، وصندوق السالم. 

كما إنَّ مجلس السلم واألمن هو الهيئة الدائمة الصانعة للقرار 

بالنسبة إلى االحتاد األفريقي، وهو املسؤول عن صون السالم 

واألمن القاري. 

يضم املجلس 15 عضًوا يقع انمخابهم من قبل املجلس المنفيذي 

لالحتاد اإلفريقي على أساس إقليمي )ثالثة من وسط إفريقيا، 

وثالثة من شرق إفريقيا، واثنان من شمال إفريقيا، وثالثة من 

جنوب إفريقيا، وأربعة من غرب إفريقيا(. 

للهيكل  األساسية  الركائز  من  واحدا  احلكماء  مجلس  ميثل 

اإلفريقي للسالم واألمن. َويمكون املجلس من خمس شخصيات 

مخملف  من  شخصيات  قبل  من  كبير  باحمرام  حتظى  إفريقية 

قدمت  قد  الشخصيات  هذه  تكون  أن  على  املجممع.  شرائح 

القارة،  في  والمنمية  واألمن  السالم  لقضية  ممميزة  مساهمات 

وكانت مهممها هي دعم جهود مجلس األمن والسالم خاصة في 

مجال منع النزاعات. 

اإلفريقي  الهيكل  أعمدة  القاّري أحد  املبّكر  اإلنذار  نظام  يعمبر 

للسالم واألمن. فهو مسؤول عن جمع البيانات وحتليلها، ومكلف 

بالمعاون مع األمم املمحدة ووكاالتها، واملنظمات الدولية األخرا 

واملنظمات  األكادميية  واملؤسسات  البحوث  الصلة، ومراكز  ذات 

حول  واألمن  السلم  ملجلس  املشورة  يقدم  كما  احلكومية.  غير 

إفريقيا  في  واألمن  للسالم  والمهديدات  احمملة  النزاعات 

ويوصي بأفضل اإلجراءات العملية. 

ذلك  في  با  ممعددة،  قوات  اجلاهزة  اإلفريقية  القوة  تضم 

االسمعداد  أهبة  على  وهي  واملدنية،  والشرطية  منها  العسكرية 

دائرة  َوتشمل  السريع.  لالنمشار  وجاهزة  األصلية  بلدانها  في 

الوظائف املوكلة إلى بعثات املراقبة عمليات دعم السالم، المدخل 

أو بطلب من  يمعلق األمر بظروف خطيرة  في دولة عضو حني 

دولة عضو السمعادة السالم واألمن، َواالنمشار الوقائي ملنع نزاع 

نشوب  بعد  السالح  نزع  ذلك  في  السالم، با  َوبناء  أو صراع، 

صراع، وتسريح اجليوش، واملساعدة اإلنسانية. 

للسالم  اإلفريقي  للهيكل  المابع  واألمن  السالم  قسم  أطلق 

يهدف  الذي   )2020-2015( واألمن  السلم  برنامج  واألمن 

في  اجلندري  املنظور  إلدراج  فعالة  اسمراتيجيات  وضع  إلى 

السالم واألمن ألخذ خبرات الرجال والنساء وإمكانياتهم بعني 

االعمبار في بناء مجممعات آمنة ومسمقرة. َويساهم البرنامج 
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في تضمني النوع االجمماعي والنقاش وتطوير السياسات في 

مجال املرأة والنوع االجمماعي والسالم واألمن. وبهذه الصفة 

يعزز احلوار حول املشاركة الفعالة للمرأة في السالم واألمن 

في إفريقيا، واحلماية زمن النزاعات، واالعمراف في مرحلة 

ما بعد الصراع. 

االقمصادية  والهيئات  اإلفريقي  االحتاد  بني  العالقة  تعمبر 

وحلها،  وإدارتها  النزاعات  ملنع  اإلقليمية  اآلليات  اإلقليمية/ 

مكونا رئيسيا للهيكل اإلفريقي للسالم واألمن. إن المفاعل بني 

مثل  األخرا،  اإلفريقي  االحتاد  وأجهزة  واألمن  السلم  مجلس 

البرملان اإلفريقي واللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، 

ومع منظمات املجممع املدني، حيوي أيًضا لمعزيز السالم واألمن 

واالسمقرار في إفريقيا. فضال عن ذلك، ينص بروتوكول مجلس 

ناحية،  من  اإلفريقي  االحتاد  مع  شراكات  على  واألمن  السلم 

ومع األمم املمحدة وغيرها من املنظمات الدولية ذات الصلة من 

ناحية أخرا. 

إن جامعة الدول العربية )أو اجلامعة العربية(، وهي منظمة دولية 

إقليمية تأسست سنة 1945 لمقوية العالقات بني الدول األعضاء 

وتنسيق سياساتها من أجل حتقيق المعاون بينها واحلفاظ على 

اسمقاللها وسيادته، ما انفكت تثير اهممام املجممع الدولي نظرا 

ملا ميكن أن تساهم به باعمبارها طرفا إقليميا فاعاًل في السالم 

واألمن الّدوليني. 

وفي هذا السياق بالذات، يجدرالمنويه باجلهود املبذولة إلنشاء 

منظمة مكرسة لمحقيق هذا الهدف بالمحديد. فمثلما ورد سنة 

2006، سعت اجلامعة العربية إلى محاكاة اإلصالحات الناجحة 

المي أدخلمها الدول اإلفريقية وذلك بمبني إجراءات إقامة مجلس 

وإدارتها  اإلقليمية  النزاعات  منع  إلى  يهدف  عربي  وأمن  سلم 

وحلها. 

العربية  الدول  جامعة  جتعل  أن  األصالحات  هذه  بإمكان  كان 

املنمدا األساسي لمسوية النزاعات، وأن متثل نظريا خطوة نحو 

مأسسة أكبر ملنع النزاعات داخلها والعمل، على إدارتها وحلها. 

تأسس مجلس السلم واألمن العربي، الذي رأا مسؤولو جامعة 

اجلامعة  العمماد  احممل  املكّمل  سيكون  بأنه  العربية  الدول 

َوتبقى   .2008 العام، رسميا سنة  المقليدي على مكاتب األمني 

هذا  وعلى  اسمشارية،  العربي  واألمن  السلم  مجلس  وظيفة 

العربية  الدول  ملوافقة مجلس جامعة  توصياته  تخضع  األساس 

)حنا 2018(.

جامعة  اتخذت  آلية مخصصة،  إنشاء  في  البطيء  المقدم  رغم 

تساهم  معمبرة  مبادرات  السنني  اممداد  على  العربية  الدول 

أوردنا  وقد  البشري.  واألمن  العاملي  السالم  ترقية  في  إقليميا 

اثنمني منها أدناه. 

العربية  املبادرات، يجدر أن نذكر مبادرة السالم  ومن بني هذه 

المي اقمرحمها السعودية. وهي خطة من سبع نقاط إلنهاءالصراع 

في  العربية  الدول  جامعة  اعممدتها  الفلسطيني،  اإلسرائيلي 

قمة بيروت سنة 2002 ثم أعيد اعممادها خالل قممي 2007 

و2017. َوتدعو املبادرة إلى تطبيع العالقات بني املنطقة العربية 

األراضي احملة  كامل من  انسحاب إسرائيلي  وإسرائيل مقابل 

)با في ذلك القدس الشرقية( و»تسوية عادلة ملشكلة الالجئني 

الفلسطينيني بناء على قرار األمم املمحدة رقم 194، وقبول إقامة 

الفلسطينية  دولة فلسطينية مسمقلة ذات سيادة على األراضي 

احملة منذ الرابع من جوان/ حزيران 1967 في الضفة الغربية 

وقطاع غزة وعاصممها القدس الشرقية. 

السياسيني اإلسرائيليني،  إهماال جوهريا من  أنها واجهت  رغم 

متثل مبادرة السالم العربية مرجعا عامليا ألولئك الذين يحاولون 

حتقيق سالم عادل بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، ويمم المذكير 
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بها بشكل منهجي في جميع قرارات مجلس األمن الدولي بشأن 

الطريق  مع خارطة  بالموازي  الفلسطينية،  األراضي  في  الوضع 

الدولية  الرباعية  أصدرتها  المي  السالم  أجل  من   2003 لعام 

للشرق األوسط، )أنظر مثال، القرار 2334، 2016(.

اإلقليمية  االسمراتيجية  واعمماد  بمطوير  آخر  مهم  تطور  يمعلق 

والسالم«،  األمن  العربية:  املرأة  »حماية   :2012 سنة  العربية 

ومنظمة  العربية،  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  قبل  من  وذلك 

املرأة العربية، وهيئة األمم املمحدة للمرأة. وترتكز االسمراتيجية 

ال  اإلنساني،  والقانون  واالقليمية  الدولية  اإلنسان  حقوق  على 

سيما تلك المي ترتبط بالسالم واألمن حتديدا. 

تمناول هذه االسمراتيجية قضية األمن من منظور األمن البشري 

وتركز على االلمزام بحماية املرأة من جميع أشكال العنف القائم 

على أساس جندري في أوقات السلم والنزاع، وعلى متمعها بكافة 

قرار  إلى  بوضوح  االسمراتيجية  كما حتيل  دون متييز.  حقوقها 

والوقاية  )املشاركة  وأعمدته   1325 رقم  الدولي  األمن  مجلس 

)مرواتي  األمن  مجلس  وقرارات  والمعافي(،  واإلغاثة  واحلماية 

2015( ذات الصلة. 

3. الّتنمية البشرّية

1. 3 عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتعزيز التنمية البشرية:

1. 1. 3 مهمة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأنشطته الرئيسية:

البشري  األمن  ترقية  حول  الدولية  واملبادرات  المأمالت  تقع 

والمنمية البشرية في صميم مهمة وكالة األمم املمحدة املمخصصة 

»مورفي«  ومثلما الحظ  للمنمية.  املمحدة  األمم  برنامج  وعملها: 

)2006، 4(، فإّن تاريخ برنامج األمم املمحدة اإلمنائي هام ألن 

هذا البرنامج حافظ، أكثر من الوكاالت املمخصصة األخرا، على 

املمقدم  العالم  بني  الدولي  المعاون  يعزز  أن  في  واألمل  االلمزام 

والعالم النامي السالم الدائم. 

»شبكة  أنه  على  اإلمنائي  املمحدة  األمم  برنامج  تعريف  ميكن 

المغيير،  إلى  تدعو  املمحدة، وهي منظمة  العاملية لألمم  المنمية 

الناس على  باملعرفة واخلبرة واملصادر ملساعدة  البلدان  وتربط 

بناء حياة أفضل« )برنامج األمم املمحدة اإلمنائي 2014(. وقد 

وإعطاء صوت  الفقر،  »مقاومة  في  البداية  منذ  مهممها  متثلت 

ملن ال صوت لهم، والبدء بسد الفجوات االقمصادية والسياسية 

العاملية املمنامية« )ميرفي 2006، 5(.

عن  ونمج   1966 سنة  اإلمنائي  املمحدة  األمم  برنامج  تأسس 

للمساعدة  املوّسع  البرنامج  سابقمني:  منظممني  بني  اجلمع 

الفنية، والصندوق اخلاص لألمم املمحدة. َووفر البرنامج املوسع 

مانحا  حظا«،  األقل  »للدول  المقنية  املساعدة  الفنية  للمساعدة 

أما  المطوير،  مسارات  لمنشيط  املفيدتني  والدعم  املعرفة  إياها 

الصندوق اخلاص لألمم املمحدة. فقد قام بالدراسات والمحاليل 

االسمثمارية للمساعدة في حتديد مشاريع المنمية الكبرا ذات 

اجلدوا االقمصادية، وتزويد البلدان باملوارد االقمصادية االزمة 

بموحيد  اإلمنائي  املمحدة  األمم  برنامج  قام  وقد  لمحقيقها. 
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اجلهود المنموية للوكالمني وتعزيزها، وكما أكد األمني العام لألمم 

»الواجهة  في  املمحدة  األمم  البرنامج  هذا  وضع  فقد  املمحدة، 

األمامية« حلرب عاملية على الفقر. 

منذ تأسيسه، كان هدف برنامج األمم املمحدة اإلمنائي هو حتقيق 

المنمية املسمدامة والشاملة، من خالل العمل على ثالث جبهات:

أ - احلد من الفقر والمنمية املسمدامة.

ب - احلوكمة الدميقراطية وبناء السالم.

ج - مواجهة مشاكل املناخ والكوارث.

مهمة  تركزت  املسمدامة،  والمنمية  الفقر  من  باحلّد  يمعلق  فيما 

برنامج األمم املمحدة اإلمنائي على اجلمع بني النمو االقمصادي، 

وخلق املنافع والفرص للفقراء واملهمشني، واحمرام البيئة. وكجزء 

شريكا  اإلمنائي  املمحدة  األمم  برنامج  أصبح  اجلهد  هذا  من 

املشمرك  املمحدة  األمم  لبرنامج  وراعيا  المنمية،  في  موثوقا 

اخلاص بفيروس نقص املناعة البشرية، وهو ما يساعد البلدان 

على وضع فيروس اإليدز في قلب اسمراتيجيات المنمية الوطنية 

هذا  انمشار  من  احلد  أجل  من  العمل  وعلى  الفقر،  من  واحلد 

املمحدة  األمم  برنامج  ساعد  كما  وقعه.  من  والمقليل  الفيروس 

اإلمنائي في بناء القدرة الوطنية على تعبئة كل مسمويات احلكومة 

واملجممع املدني لمحقيق اسمجابة منسقة وفعالة للوباء وحماية، 

حقوق األشخاص في المعايش مع اإليدز، وحقوق املرأة والسكان 

الذين يعيشون في أوضاع هّشة. 

وفيما يمعلق باحلوكمة الدميقراطية وبناء السالم، ركز برنامج 

األمم املمحدة اإلمنائي على جعل األنظمة الدميقراطية شاملة 

اخلاصة  للموقعات  االسمجابة  على  وقادرة  للمساءلة،  وخاضعة 

باملشاركة واخلدمات واألمن. وقد ساعدت هذه الهيئة البلدان 

الوصول  وحتسني  والمشريعية،  االنمخابية  أنظممها  تعزيز  على 

إلى العدالة واإلدارة العمومية، وتطوير قدرات أكبر على تقدمي 

اخلدمات األساسية إلى أولئك الذين هم في أمّس احلاجة إليها. 

ساعد  والكوارث،  املناخ  مع  المكيف  على  القدرة  يخص  وفيما 

برنامج األمم املمحدة اإلمنائي، بشكل ممنهج، البلدان واملجممعات 

على حتديد ومنع املخاطر الكبيرة على المنمية، وقدم لها املعونة 

مت  قدَّ كما  أكبر.  األزمات برونة  وتناول  السريع،  المعافي  في 

المغّير  مثل  العاملية  القضايا  مع  المعامل  في  الدعم  الوكالة 

املناخي، وفقدان المنوع البيولوجي، ونضوب طبقة األوزون، مما 

الوطنية على تعزيز قدرتها على مواجهة هذه  ساعد السلطات 

المحديات على األصعدة العاملية واحلية واملجممعية. 

املجاالت  هذه  في  اإلمنائي  املمحدة  األمم  برنامج  المزام  يمخذ 

ثالثة مسمويات عمل:

القمُْطري املوجه جلميع وكاالت األمم  أ - برنامج األمم املمحدة 

ا. املمحدة في بلد مَّ

ب - البرنامج القمُْطري لألمم املمحدة املوجه لبلد واحد.

ج - برامج األمم املمحدة اخلاصة. 

من خالل البرامج القمُْطرية، ينّسق برنامج األمم املمحدة اإلمنائي 

االحمياجات  بملبية  اخلاصة  املمحدة  األمم  وكاالت  جميع  جهود 

البالد،  للوضع في  وبناء على حتليل دقيق  بعينه.  لبلد  المنموية 

تقمرح جلنة المقومي القمُْطرية بالمعاون مع برنامج األمم املمحدة 

اإلمنائي وهيئات أخرا معنية، إطار عمل األمم املمحدة للمساعدة 

اإلمنائية. 

األجل تصف  اسمراتيجية خلطة عمل مموسطة  اإلطار هو  هذا 

ألولويات  املمحدة  األمم  منظومة  واسمجابة  اجلماعية  الرؤية 

املعيارية.  البرمجة  الوطنية ونمائجها على أساس مبادئ  المنمية 
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وهي تصف أيًضا كيف سمساهم الفرق القمُْطرية لألمم املمحدة في 

حتقيق النمائج المنموية اعممادا على حتليل قمُْطري مشمرك ومهمة 

مشمركة تعكس األولويات املرسومة على مسموا األمم املمحدة. 

المنموية،  للمساعدة  املمحدة  األمم  عمل  إطار  إلى  وبالرجوع 

يقوم برنامج األمم املمحدة اإلمنائي بصياغة البرنامج اإلمنائي 

المي رمُسمت في  بالمفصيل كيف أن األهداف  القمُْطري، ويصف 

إطار العمل سوف تمحقق على أرض الواقع. كما يحدد برنامج 

المنمية القمُْطري لألمم املمحدة عددا من األهداف احددة يمولى 

املجلس المنفيذي لبرنامج األمم املمحدة اإلمنائي املوافقة عليها 

يصوغ  معه،  وبالمناغم  البرنامج  هذا  إلى  باإلضافة  عام.  كل 

القمُْطري،  البرنامج  عمل  خطة  اإلمنائي  املمحدة  األمم  برنامج 

البرنامج  يمبعها  المي  املقاربة  رئيسية تصقل  ارتكاز  وهي خطة 

على  وتسليمها  املشاريع  تطوير  وتوّجه  املمحدة،  لألمم  القمُْطري 

والنمائج  البرنامج  تفاصيل  العمل  خطة  تضع  سنوي.  أساس 

النمائج  هذه  بمحقيق  اخلاصة  واالسمراتيجيات  املموقعة  الكبرا 

مع توضيح المرتيبات اخلاصة بإنفاذ املشاريع وإدارتها. 

املخرجات  املمحدة  لألمم  اإلمنائي  البرنامج  مشاريع  متّثل 

في  املرسومة  األهداف  عمليا  وتمرجم  العمل،  خلطة  امللموسة 

وثيقة المخطيط. وتقع إدارة املشروع اإلمنائي وفقا لسلسلة من 

املراحل واإلجراءات املهيكلة بشكل جيد. وفيما يخص االقمراح، 

يجب أن تكون فكرة املشروع ممناغمة مع إطار عمل األمم املمحدة 

للمساعدة اإلمنائية وبرنامجها القمُْطري، با يساهم في النمائج 

املموقعة من فمرة أعمال البرنامج احلالية، ويسمجيب بشكل فعال 

لالحمياجات المنموية للبلد. 

كما يمم تعريف مجال املشروع وأهدافه من خالل موافقة جلنة 

تقييم املشروع المابعة لبرنامج األمم املمحدة اإلمنائي المي تؤكد 

حيث  من  فّعالة  بطريقة  حتقيقها  وميكن  واضحة  النمائج  أن 

المكلفة. وفيما يمعلق باإلجناز، تنمظم املشاريع ضمن خطة عمل 

اقمراح  مع  املشروع  مخرجات  جميع  تفصيل  يقع  حيث  سنوية 

موعد نهائي لمنفيذ جميع األنشطة.

إذ  المقييم،  تقرير  إلعداد  االهممام  يموجه  املشروع،  نهاية  في 

يمعني وصف نمائج المدخل بوضوح من حيث النماجت واآلثار. إن 

املخرجات هي منمجات وسلع وخدمات ملموسة محددة بسقف 

زمني، وهي ناجتة عن المدخالت المنموية، في حني يفمرض أن 

لهذا  املدا  ومموسطة  قصيرة  محصلة  عن  عبارة  النمائج  تكون 

المدخل املرتبط أيًضا بالمغيرات في تصورات الناس وسلوكاتهم. 

الفعلية  المغييرات  أنها  على  اآلثار  ف  تمُعرَّ ذلك،  من  وبداًل 

واملسمهدفة من المنمية البشرية المي تقاس برفاهية األشخاص، 

وهو ما ميثل حتسنا ملموسا في حياة الناس. 

حقق برنامج األمم املمحدة اإلمنائي الذي ينشط فعال في أكثر 
العالم.  من  مخملفة  مناطق  في  تنموية  مشاريع  دولة   170 من 
على  القضاء  خطط  نذكر  أن  ميكن  بإفريقيا،  يمعلق  وفيما 
خطة  خاللها  من  املنظمة  هذه  دعمت  المي  النيجر،  في  الفقر 
للزراعة  املخصصة  واألموال  اإلجراءات  تعزز  الوطنية  للمنمية 
الهادئ،  واحيط  آسيا  في  المغذية.  سوء  من  وحتد  السقوية، 
عمل البرنامج اإلمنائي لألمم املمحدة على حتقيق االنمعاش في 
الوطنية  الفلبني بعدإعصار »هايان«، وذلك بساعدة السلطات 
على ترميم البنية المحمية الضرورية، وسبل العيش، واخلدمات 
الكوارث،  مخاطر  مثل  وقائية  مبادرات  تصميم  وعلى  العامة، 
وآليات االسمجابة. وفي آسيا الوسطى، دعم البرنامج اإلمنائي 
االقمصاد  نحو  االنمقال  ترقية  في  كازاخسمان  املمحدة  لألمم 
الناشئة،  الرياح  طاقة  صناعة  دعم  خالل  من  وذلك  األخضر، 

وتشجيع اجلهود باجتاه المحول األخضر، واملباني.

أصبحت  املمحدة،  لألمم  اإلمنائي  البرنامج  مشروع  وبفضل 
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لمحديث  الوطني  البرنامج  في  مركزية  اآلن  الطاقية  النجاعة 

اإلسكان والبنية المحمية البلدية.

َوفيما يمعلق بأمريكا الالتينية، حقق البرنامج مشاريع مخملفة 
خالل  من  وذلك  العنف،  مكافحة  مجال  في  »السلفادور«  في 
محاربة الفقر والمفكك االجمماعي. فبفضل مساعدة البرنامج 
اإلمنائي، تبنَّت احلكومة سياسمها األولى حول العدالة والمعايش 
السلمي واالسمثمار في إحصاءات اجلرمية، والقوانني الناظمة 
للشباب  املخصصة  المشغيل  وبرامج  األسلحة،  السمخدام 
لعب  فقد  العربية،  بالدول  يمعلق  فيما  أما  للخطر.  املعرضني 
لسنة  المونسي  إقرارالدسمور  خالل  حاسما  دورا  البرنامج 
حماية  في  بارز  َمْعلَم  بأنه  سريعا  به  اعمرف  والذي   ،2014

اإلجراءات  البرنامج  عزز  السياق،  هذا  وفي  اإلنسان.  حقوق 
بمنظيم  اإلمكان،  قدر  شامال  الدسموري  املسار  جتعل  المي 

لقاءات مع املواطنني وتدريب منظمات املجممع املدني. 

البرنامج اإلمنائي سلسلة  يمبع  وتنفيذها،  في تصميم مشاريعه 
من املبادئ واملقاربات احددة بشكل جيد.

الكاملة،  الوطنية  امللكية  على  البرنامج  تدخالت  تعممد  أوال، 
تنمية  في  األولى  املسؤولية  تمحمل  احلكومات  بأن  واالعمراف 

بلدانها وفي إنشاء أجندة المنمية الوطنية وقيادتها.

وحقوق  واألمن  والسالم  المنمية  أن  البرنامج  يفمرض  ثانًيا، 
اإلنسان مسائل ممرابطة، ويعزز بعضها بعضا. فضال عن ذلك 
يعمبر البرنامج أن المعاون جنوب - جنوب من أهم ركائز عمله. 
النامية  البلدان  دفع  هو  المعاون  من  النوع  هذا  من  الهدف  إن 
للعمل مع بعضها إليجاد حلول مشمركة السمراتيجيات المنمية. 

وأخيرا، يعمل برنامج األمم املمحدة اإلمنائي على تعزيز املساواة 
الرئيسية،  نشاطه  مجاالت  في  للمرأة  والممكني  اجلنسني  بني 
المنمية  عمليات  في صميم  تقع  هذه  اإلنسان  أن حقوق  مؤكدا 

البشرية. 

في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  انخراط   .3  .1  .2
التنمية البشرية:

م  قدِّ ممُ مجرد  من  أكثر  املمحدة  لألمم  اإلمنائي  البرنامج  ميثل 

للمساعدة الفنية للبلدان النامية. فقد لعب دورا أساسيا في جعل 

املمحدة.  األمم  منظومة  اهممام  مركز  والمنمية  الدولي  المعاون 

ت هذه  وفرَّ واحددة،  القمُْطرية  والبرامج  املمحدة  األمم  وبفضل 

األمم  ملنظومة  اتساقا  واألكثر  شموال  األكثر  »احلضور  الوكالة 

املمحدة بأكملها في جميع أنحاء العالم« )ميرفي 2006، 7(، مما 

حفز على إنشاء منظمات جديدة لعبت أدوارا محددة في عملية 

المنمية العاملية. 

واألهم من كل شيء هو أن البرنامج اإلمنائي كان مصدرا للمعلومات 

واألفكار اجلديدة حول المنمية، وكان في طليعة األطراف المي 

هي  با  و»المنمية  البشرية«  »المنمية  مفاهيم  لت  وفعَّ صاغت 

»أمارتيا  لصاحبها  القدرات«  »مقاربة  بقوة  ومسملهما  حرية«. 

سني« )انظر إطار الرؤية عدد 6(، أطلق البرنامج اإلمنائي سنة 

1990 تقرير المنمية البشرية األول الذي يحموي على المعريف 

الرسمي »للمنمية البشرية« الذي اعممدته منظومة األمم املمحدة، 

وقياسها من خالل مؤشر المنمية البشرية مع حتليل لمجربة 14 

دولة في إدارة النمو االقمصادي والمنمية البشرية. 
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إطار الرؤية عدد 6:

Sen املفاهيم األساسية وبنية مقاربة القدرات لدى سني

الوظائف-والقدرات

عند تقييم الرفاهية، يجادل »سني بأن« أهم شيء هو النظر فيما 

ميكن للناس أن يكونوه وأن يفعلوه حقا. إن السلع أو الثروة المي 

ميلكها الناس، وردود أفعالهم الذهنية )املنفعة( عبارة عن تركيز 

فيما هو غير مناسب ألنها ال توفر سوا معلومات محدودة أو 

غير مباشرة حول مدا جودة احلياة المي نعيشها. فاملوارد تمُعمبر 

ترتبط بدا قدرة األفراد على  بثابة مدخالت، ولكن قيممها 

حتويلها إلى وظائف ثمينة، وهذا يعممد، مثال، على خصائصها 

االجمماعية  ومعاييرها  الصحة(  )مثل  الشخصية  الفيزيولوجية 

واحيط املادي )مثل جودة الطريق(. يوضح »سني« وجهة نظره 

مدا  ولكن  »النقل«  فهذه متلك خصائص  عادية.  دراجة  بثال 

قدرتها الفعلية على توفير النقل مرتبط بخصائص أولئك الذين 

يحاولون اسمخدامها. قد يكون من املفيد القول إنها توسع نطاق 

حركة معظم الناس، ولكن من الواضح أنها لن تفعل ذلك لشخص 

بال أرجل. ولكن حمى لو صادف أن وجد هذا الشخص الدراجة 

نظام  إطار  في  املالحظة،  على  قادرين  نكون  أن  يجب  مممعة، 

المقييم الذي لدينا، أنها ال تزال غير قادرة على توفير النقل. كما 

أن هذا النوع من رد الفعل الذهني يظهر أن نفس الشخص لن 

يسمطيب النقل إذا كان مماحا له حقا. 

تركز مقاربة القدرة بشكل مباشر على نوعية احلياة المي يسمطيع 

األفراد حتقيقها فعال. َويقع حتليل نوعية احلياة هذه اسمنادا إلى 

املفاهيم اجلوهرية »للوظائف« و»القدرات«. 

إن الوظائف »حاالت« وجود وفعل مثل المغذية اجليدة واحلصول 

على مأوا. ويجب متييزها عن السلع املسمخدمة لمحقيقها حيث 

ميكن متييز »ركوب الدراجة« عن »اممالك دراجة«. 

ميلك  المي  القيمة  الوظائف  مجموعة  إلى  يل  حتمُ »فالقدرة« 

الشخص احلصول عليها فعال. 

كي  للفرد  الفعلية  احلرية  متثل  الشخص  قدرات  فإن  وهكذا، 

مخملفة  أمناط  وبني   - مخملفة  وظيفية  مجموعات  بني  يخمار 

من احلياة ميلك هذاالشخص سببا لمقوميها. في أعمال الحقة، 

يحيل »سني« إلى »القدرات« بصيغة اجلمع )ويمحدث حمى عن 

»حريات«( بداًل من القدرة بصيغة املفرد، وهذا أمر شائع أيًضا 

في املجال األوسع ألدبيات القدرة. 

َويسمح هذا للمحليل بالمركيز على مجموعات الوظائف املمعلقة 

بجوانب معينة من احلياة، مثل قدرات القراءة والكمابة، والصحة، 

واحلرية السياسية. 

التقومي:-ما-هي-القدرة-التي-ميتلكها-الناس-ليعيشوا-حياة-كرمية؟

يمطلب تقومي القدرة شروطا أكثر من حسابات الفائدة األخرا 

حتقيق  يعنيه  مما  بكثير  أوسع  نظرة  إلى  فقط  يسمند  ال  ألنه 

الرفاهية، بل أيًضا إلى محاولة تقومي احلرية المي ميلكها الناس 

حقا الخميار خيارات عالية اجلودة. وألن قيمة مجموعة القدرات 

متثل احلرية احلقيقية للفرد في أن يعيش حياة قيمة من حيث 

قيمة الوظائف املماحة لذلك الفرد، فإنَّ حتّسن الوظائف املماحة 

سيؤدي إلى حتّسن احلرية الفعالة للشخص. 

من الناحية املبدئية، تسمح مقاربة القدرة بجموعة واسعة جًدا 

المي  القدرات  هي  )ما  تقوميها  يمم  المي  اإليجابية  األبعاد  من 

ميلكها هذا الشخص؟(. يسمح هذا الموّجه بقاربة تشخيصية 

مفموحة لألشياء المي تسير بشكل جيد أو سيء في حياة الناس 

والمي ميكن اسمخدامها للكشف عن مواطن القصور غير املموقعة 

أو النجاحات في مجاالت مخملفة، دون وضعها جميعا في سلة 

واحدة. 
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َويمطلب تقومي القدرة شروطا أكثر من حسابات الفائدة األخرا 

حتقيق  يعنيه  مما  بكثير  أوسع  نظرة  إلى  فقط  يسمند  ال  ألنه 

الرفاهية، بل أيًضا إلى محاولة تقومي احلرية المي ميلكها الناس 

حًقا الخميار خيارات عالية اجلودة. وألن قيمة مجموعة القدرات 

متثل احلرية احلقيقية للفرد في أن يعيش حياة قيمة من حيث 

قيمة الوظائف املماحة لذلك الفرد، فإن حتسن الوظائف املماحة 

سيؤدي إلى حتسن احلرية الفعالة للشخص. 

مترين  من  الغاية  حسب  املعلوماتي  المركيز  تشديد  ميكن  كما 

المقومي ومن اإلكراهات المقوميية واملعلوماتية ذات الصلة. فمثال، 

إذا كانت املقاربة تقمصر على النظر في »القدرات األساسية«، 

المقومي سيقمصر على دائرة أضيق من األبعاد واحاوالت  فإن 

الهادفة لمقومي احلرمان – أي االفمقار إلى احلد األدنى من تلك 

القدرات – وهو ما سيسمبعد تقومي جودة احلياة ملن يعيشون فوق 

عمبة احلد األدنى. 

إذ غالًبا  المقومي.  األبعاد في  نهًجا ممعدد  القدرة  تمخذ مقاربة 

ما يبدو أن الناس ميسورون عموما، لكن المحليل الدقيق يكشف 

يخفي  االعمبار«  بعني  األشياء  كل  يأخذ  »الذي  احلكم  هذا  أن 

أوجه قصور مفاجئة فيما يمعلق بالقدرات اخلاصة، مثل الّنجم 

الرياضي الذي ال يسمطيع القراءة. 

إن حتليل القدرة يرفض االفمراض القائل بأن اجنازا غير عادي 

في بعض األبعاد يعوض النقص في األبعاد األخرا. فمن منظور 

العدالة، تكمن أهمية مقاربة القدرة هنا في القول بأنه إذا كان 

للناس نقص في قدرة معينة مت االتفاق بشكل جماعي على أنها 

كان  إذا  نفسه  النقص  تمطلب معاجلة  العدالة  فإن  قدرة هامة، 

ذلك ممكنا أصال، عوض تقدمي تعويض في شكل آخر، مثل زيادة 

الدخل. 

أنَّ دقمه مرتبطة بسموا االتفاق  القدرة صعب. كما  إنَّ تقومي 

حمى  أنه  أظهر  »سني«  أن  غير  القيمة.  الوظائف  ماهية  حول 

للقدرات األساسية وحدها ممكنا )مثل  المقومي األولي  إذا كان 

فإن  والكمابة(،  القراءة  معرفة  نمائج  أو  احلياة  في  األمل  معدل 

وهي  الصلة،  ذات  الموجيهية  املعلومات  من  مزيدا  سيوّفر  هذا 

معلومات ال توّفرها البدائل النمطية. 

من خالل إقامة تناقضات واضحة بني النجاح والفشل على وجه 

السياسي  االهممام  توجه  أن  القدرة  ملقاربة  ميكن  اخلصوص، 

والعام لألبعاد املهملة بشأن رفاهية اإلنسان. على سبيل املثال، 

إن البلدان المي لها مسمويات مماثلة من الثروة قد تموفر على 

وانعدام  اإلجمالي  اإلجناز  ناحية  من  كثيرا  مخملفة  مسمويات 

العمر ومحو  للجدل مثل طول  املساواة في مجاالت غير مثيرة 

األمية. والعكس صحيح أيضا، إذ ميكن للبلدان ذات االقمصاديات 

الصغيرة جدا أن تسجل أحيانا درجات عالية مماثلة ملا تسجله 

على  حصرًيا  االعمماد  محدودية  هذا  يبني  األغنى.  البلدان 

مقاييس االقمصاد لمقومي المنمية، وحقيقة أن الثروة الوطنية ال 

تضع قيودا صارمة على مثل هذه اإلجنازات. 
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إطار الرؤية عدد 7:

تعريف »التنمية البشرية«:

المنمية البشرية هي مسار يممثل في توسيع خيارات الناس. من 
حيث املبدإ، ميكن أن تكون هذه االخميارات النهائية وتمغير برور 
املسمويات  فإن  المنمية،  مسمويات  بجميع  مقارنًة  ولكن  الوقت. 
وصحية،  طويلة  حياة  الناس  يعيش  أن  هي  األساسية  الثالثة 
ويكمسبوا املعرفة، ويحصلوا على املوارد الالزمة ملسموا معيشة 
تصبح  مموفرة،  األساسية  اخليارات  هذه  تكن  لم  وإذا  الئقة. 
العديد من اخليارات األخرا غير مماحة. لكن المنمية البشرية ال 

تنمهي عند ذلك احلد.

تمراوح اخليارات اإلضافية المي يقدرها الكثير عاليا بني العديد 
من اخليارات السياسية واالقمصادية من ناحية، وفرص لإلبداع 
املضمونة من  اإلنسان  الذات وحقوق  باحمرام  والمممع  واإلنماج، 
تكوين  جانبني:  على  البشرية  المنمية  َوتنطوي  أخرا.  ناحية 
 - واملهارات  واملعرفة  الصحة  حتسني  مثل  البشرية  القدرات 
أو  المرفيه  بهدف   - املكمسبة  القدرات  لهذه  الناس  واسمخدام 
اإلنماج أو النشاط في املجاالت المربوية واالجمماعية والسياسية. 
توازنا دقيقا بني اجلانبني، فإن  البشرية  المنمية  وما لم حتدث 

إحباطا كبيرا قد ينمج عن ذلك. 

وفقا لهذا املفهوم املمعلق بالمنمية البشرية، من الواضح أن الدخل 
ال ميثل سوا خيار واحد فقط يرغب الناس في احلصول عليه، 
أن  يجب  لذلك  حياتهم.  مجمل  ال ميثل  ولكنه  مهم.  خيار  وهو 
تكون المنمية أكثر من مجرد الموسع في الدخل والثروة. َوينبغي 

أن يكون مناط اهممامها هو الناس. 

يكمن الطابع املبمكر ملفهوم المنمية البشرية في األهمية املخملفة 
األول  المقرير  أساس  ففي  اإلجمالي.  القومي  للناجت  املسندة 
للمنمية سنة 1990، كانت هناك قناعة بأن »الدخل وسيلة وليس 
اسمخدام  تعممد على طريقة  املجممع  رفاهية  »وأن«   )...( غاية 
الدخل وليس على مسموا الدخل نفسه« )برنامج األمم املمحدة 
اعمبار  هي  احلاسمة  املسألة  أن  يبقى   .)11  ،1990 اإلمنائي، 
للمنمية  كافيا  ليس  ولكن  ضروريا  اإلجمالي  احلي  الناجت  منو 
البشرية، مع المأكيد على أن المنمية البشرية قد ال تكون كافية 
في بعض املجممعات على الرغم من النمو السريع للناجت القومي 
اتخاذ  يمم  لم  ما  الفردي  الدخل  مسمويات  ارتفاع  أو  اإلجمالي 

بعض اخلطوات اإلضافية. 

االهممام  على  المغلب  البشرية وضرورة  المنمية  في  المفكير  إن 
املفرط بالناجت القومي اإلجمالي مرتبطان ارتباطا وثيقا بمجارب 
النامية  البلدان  من  كثيرا  أن  ويقينا  المسعينيات.  في  المطوير 
بسرعة اكمشفت أن معدالت منو الناجت القومي اإلجمالي لديها 
مرتفع، ولكنه فشل في احلد من احلرمان االجمماعي واالقمصادي 
لشرائح كبيرة من السكان. كما اكمشفت الدول الصناعية نفسها 
وعلى نحو ثابت، أن الدخل املرتفع ال يقي من االنمشار السريع 
ملشاكل مثل املخدرات والكحول واإليدز والمشرد والعنف وانهيار 
العالقات األسرية. في الوقت نفسه، أظهرت بعض البلدان ذات 
من  عالية  مسمويات  حتقيق  املمكن  من  أنه  املنخفض  الدخل 
المنمية البشرية إذا اسمخدمت بهارة االمكانيات املماحة لموسيع 

القدرات األساسية. 

بمعزيز  اإلمنائي  البرنامج  قام  االعمبارات،  هذه  ضوء  على 
شمولية،  وأكثر  جامعة  فكرة  باعمبارها«  البشرية  »المنمية 
القائمة  المنمية  مقاربات  وبني  بينها  الممييز  أيًضا  محاوال 

األخرا مثل:

أ - املوارد البشرية.

ب - رفاهية اإلنسان.

ج - مقاربة االحمياجات األساسية.
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وفيما تركز كل هذه املقاربات على:

أ - البشر كوسيلة لعملية المنمية.

ب - وكمسمفيدين ال كمشاركني.

ج - وعلى نوع البضائع واخلدمات المي يحماجونها.

القدرات  وتوسيع  السلع  وتوزيع  اإلنماج  البشرية  المنمية  »جتمع 
فهي  ذلك،  عن  فضال  نفسه(.  )املرجع  واسمخدامها«  البشرية 
العملية  بملبية االحمياجات األساسية ولكن بجعل  تهمم فقط  ال 

تشاركية وديناميكية أيضا. 

اقمرح  اإلجمالي،  القومي  بالناجت  احلصري  االرتباط  عن  بعيدا 
تقرير برنامج األمم املمحدة اإلمنائي أن تمركز عملية قياس المنمية 

البشرية على ثالثة عناصر أساسية في احلياة البشرية هي: 

1 - طول العمر.

2 - املعرفة.

3 - العيش الكرمي.

هذه األبعاد الثالثة هي مقومات المنمية البشرية. 

)انظر إطار الرؤية عدد8 ( مؤشر المنمية البشرية.

إطار الرؤية عدد 8:

مؤشر التنمية البشرية

في  اإلجناز  ملموسط  موجز  مقياس  البشرية  المنمية  مؤشر  إن 

مسموا األبعاد الرئيسية للمنمية البشرية: حياة طويلة وصحية، 

معرفة ومسموا معيشي الئق. وهو املموسط   احلسابي ملؤشرات 

األرقام القياسية املوحدة لكل من األبعاد الثالثة. يقع تقومي البعد 

المعليمي  البعد  أما  الصحي من خالل معدل األمل في احلياة، 

25 سنة  بلغوا  الذين  للكهول  الدراسة  بعدد سنوات  يقاس  فهو 

من العمر أو أكثر، و  بسنوات الممدرس املموقعة لألطفال الذين 

بلغوا سن الدخول إلى املدرسة. من ناحية أخرا، يقاس مسموا 

املعيشة بالدخل القومي اإلجمالي للفرد. َويسمخدم مؤشر المنمية 

الدخل  هذا  أهمية  تضاؤل  ليعكس  الدخل  »لوغاريمم«  البشرية 

مع زيادة الدخل القومي اإلجمالي. ويقع جتميع نمائج مؤشرات 

األبعاد الثالثة في فهرس مركب باسمخدام املموسط احلسابي. 

مؤشر التنمية البشرية 

مؤشر التنمية البشرية 

األبعاد

املؤشرات

مؤشر األبعاد

حياة-طويلة-وصحية

معدل العمر عند الوالدة

مموسط سنوات الدراسة

معرفة

السنوات املموقعة للممدرس،
معدل سنوات الممدرس

مؤشر المعليم

مستوى-معيشي-الئق

نصيب الفرد من الدخل 

القومي اإلجمالي
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فيما يمعلق بطول العمر، فهو يقاس بالنظر إلى مموسط   العمر 
للمنمية  هاما  مؤشرا  احلياة  أمل  ويعمبر  الوالدة.  عند  املموقع 
بسبب  أيًضا  ولكن  ذاته  حد  في  لقيممه  فقط  ليس  البشرية، 
فوائد أخرا غير مباشرة مثل المغذية املناسبة والصحة اجليدة 

املرتبطة ارتباطا وثيًقا به. 

وفيما يمعلق باملعرفة والمعليم، يمم تقومي هذا البعد بالنظر إلى 
القراءة  كانت  إذا  وحمى  الناس.  لدا  والكمابة  القراءة  مسموا 
تعمبر  فهي  المعليم،  وجودة  المعلّم  إتاحة  جزئيا  تعكس  والكمابة 

خطوة أولى في عملية بناء المعلّم واملعرفة لإلنسان. 

ميكن اعمبار العنصر الثالث - مسمويات املعيشة الالئقة - األكثر 
صعوبة في القياس، وذلك بسبب طبيعمها ممعددة األوجه. ففي 
حني نحماج إلى البيانات املمعلقة باحلصول على األرض واالئممان 
والدخل واملوارد األخرا، يركز هذا العنصر على مؤشر الدخل 
املوارد  اممالك  جزئًيا،  ولو  يعكس،  أن  على  قادرا  يمُعمبر  الذي 

الالزمة حلياة الئقة. 

في  البلدان  لمرتيب  قوية  وسيلة  البشرية  المنمية  مؤشر  يشكل 
مجال البعد األساسي للمنمية البشرية، با في ذلك المركيز على 
الناجت القومي اإلجمالي. وألنه مؤشر موجز بسيط، أدرك برنامج 
األمم املمحدة اإلمنائي بسرعة أن دليل المنمية البشرية يبسط 
وال ميسك إال بجزء فقط مما يؤول إليه تعقيد المنمية البشرية 
بعدم  املرتبطة  األبعاد  لفهم  إضافية  تدابير  تضمني  يجب  وأنه 
وفي  السبب،  لهذا  والممكني.  البشري  واألمن  والفقر  املساواة 
احلصول  مت  المي  النمائج  إدماج  وقع  احلديثة،  المحاليل  أغلب 
الفهارس  بعض  مع  والمكامل  المفاضل  من خالل حساب  عليها 
األخرا، مثل مؤشر المنمية البشرية املعدل على عدم املساواة، 

ومؤشر المنمية ومؤشر عدم املساواة بني اجلنسني. 

بني  املساواة  عدم  على  املعدل  البشرية  المنمية  مؤشر  يجمع 
وكيفية  والدخل،  والمعليم  الصحة  الدولة في  مموسط   إجنازات 
تكلفة  مراعاة  أجل  من  البلد  سكان  بني  اإلجنازات  هذه  توزيع 

عدم املساواة، وأساسا اخلسارة في باب المنمية البشرية بسبب 
الموزيع غير املمكافئ. َويسمح مؤشر المنمية البشرية املعدل على 
عدم املساواة بالربط املباشر بعدم املساواة في األبعاد، وميكنه 
اإلعالم بالسياسات المي حتد من عدم املساواة، وتؤدي إلى فهم 
أفضل لعدم املساواة بني السكان ومساهممها في الكلفة اجلملية 

للمنمية البشرية. 

مجال  في  اجلنسني  بني  الفجوات  المنمية  مؤشر  يقيس  كما 

إجنازات المنمية من خالل تفسير الفوارق بني النساء والرجال 

واملعرفة  الصحة   - البشرية  للمنمية  أساسية  أبعاد  ثالثة  في 

ومسمويات املعيشة - مسمخدما نفس مؤشرات املكونات املوجودة 

في دليل المنمية البشرية. َويوضح هذا املؤشر مدا تخلف النساء 

عن نظرائهن من الرجال وحاجة النساء إلى اللحاق بكل بعد من 

أبعاد المنمية البشرية. 

وفيما يركز مؤشر المنمية البشرية املعدل على عدم املساواة على 

المفاوت بني اجلنسني فيما يمعلق باألبعاد األساسية في المنمية 

البشرية، يقيس مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني قضايا المفاوت 

اجلندري من خالل اجلوانب األخرا للرفاهية:

أ - الصحة اإلجنابية.

المي  البرملانية  املقاعد  بنسبة  يقاس  الذي  الممكني   - ب 
تشغلها النساء، ونسبة اإلناث والذكور البالغني 25 سنة فما فوق 

ولهم مسموا المعليم الثانوي على األقل.

ج - الوضع االقمصادي الذي يعبر عنه باملشاركة في سوق 
العمل ويقاس بعدل مشاركة القوا العاملة من اإلناث والذكور 

الذين بلغوا 15 سنة فما فوق.

تدخل  إلى  مجاالت حتماج  على  الضوء  املؤشر  هذا  يسلّط  كما 
ووضع  االسمباقي،  المفكير  على  ويشجع  حاسم،  سياسي 

السياسات العمومية للمغلب على السلبيات املنهجية للمرأة.
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سنويا  اإلمنائي  املمحدة  األمم  برنامج  ينشر   ،1990 سنة  منذ 
الدول من  لمرتيب  إحصائي  البشرية مع حتديث  المنمية  تقرير 
البيانات  وحتليل  المقارير  عن  وفضال  البشرية.  المنمية  ناحية 
على مسموا عاملي، تركز بعض تقارير البرنامج اإلمنائي لألمم 
املمحدة أيًضا على مناطق محددة. ففي سنة 2016، صدر تقرير 
محني للمنمية البشرية العربية في مسعى للكشف عن المحديات 
المي تواجه املنطقة، وقد ورد فيه حتليل لالجتاهات االجمماعية 
في  وتساهم  املنطقة،  في  تؤثر  المي  واالقمصادية  والسياسية 
بعملية  الدفع  بهدف  احلاسمة  املسائل  حول  النقاشات  توجيه 

المنمية إلى األمام. 

انصّب اهممام المقرير العربي لعام 2016 على الشباب، وبشكل 
باعمبارها  الشابة  لألجيال  الممكني  ضرورة  على  حتديًدا  أكثر 
والفكرة  األوسع.  معناها  في  البشرية  المنمية  لمحقيق  وسيلة 
ملحة  أولوية  فقط  ميثل  ال  للشباب  الممكني  أن  هي  الرئيسية 
في حد ذاته، ولكنه أيًضا شرط أساسي لمحقيق تقدم ملموس 
هذا  ينبني  كلها.  للمنطقة  واالسمقرار  المنمية  في  ومسمدام 

االقمراح على حجة ذات بعدين. 

الممكني للشباب على أنه طريقة  أوال، ينظر إلى االسمثمار في 
لالسمجابة »للزخم الدميوغرافي«، وحلقيقة أن السكان العرب، 
على عكس ما حدث في العقود السابقة، من الفئة العمرية الشابة 
إلى حد كبير. وبالمأكيد، بينما ميثل الشباب البالغ من العمر بني 
15 و25 سنة ما يقرب من ثلث سكان املنطقة، فإن الثلث اآلخر 

دون سن اخلامسة عشرة.

االجمماعي  المحّول  إلدارة  وسيلة  للشباب  الممكني  يعمبر  ثانًيا، 
الذي أحدثمه موجة احمجاجات عام 2011 بطريقة بناءة. لقد 
جانب  من  كبيرا  انخراطا  شهدت  المي  االحمجاجات  أظهرت 
الشباب، أن رفاههم ومشاركمهم النشطة في املجممع ضروريان 

إلرساء أسس جديدة وأكثر دميومة لالسمقرار. 

عنه  ينجر  للشباب  الممكني  بأن  القائلة  الفرضية  من  انطالقا 
»توسع في قدرتهم على اتخاذ خيارات اسمراتيجية في احلياة، 

)كبير  سابقا«  مماحة  غير  القدرة  هذه  فيه  كانت  سياق  في 
المي  للعوامل  دقيقا  العربي حتليال  المقرير  يوفر  كما   ،)1999
تعيق رفاهية األجيال الشابة ومشاركمها النشطة، ومتنع »حترير 
طاقاتها الكامنة« )برنامج األمم املمحدة اإلمنائي 2016، 23(. 

أوال، يؤكد المقرير على شح فرص العمل املناسبة املماحة للشباب 
المحديات  أكبر  أحد  اجلانب  هذا  يعمبر  إذ  العربية.  الدول  في 
معدل  أن  المقرير  ويؤكد  كلها.  املنطقة  في  إحلاحا  وأكثرها 
مشاركة الشباب في القوة العاملة منخفض، حيث يبلغ حوالي 24 
٪ وينخفض إلى أقل من 18 ٪ بالنسبة إلى الشابَّات. في األثناء، 
يعد معدل بطالة الشباب من بني أعلى املعدالت في العالم، حيث 
2015(. وبسبب  الدولي  )البنك   ٪ 30 إلى ما يقرب من  يصل 
هذا االنخفاض، يضطر كثير من الشباب ذوي املؤهالت المعليمية 
العالية لالنمظار لفمرات طويلة للعثور على وظائف جيدة. »ليس 
هناك شك في أن العجز على العثور على وظائف مناسبة كان 
الوقود األساسي لعدم االسمقرار الذي ضرب املنطقة على اممداد 
تزايد  في  أساسيا  سببا  أيًضا  وكان  املاضية،  القليلة  السنوات 
أفضل«  حياة  ظروف  عن  الباحث  الشباب  لدا  الهجرة  ظاهرة 

)برنامج األمم املمحدة اإلمنائي 2016، 25(. 

للشباب  السياسية  املشاركة  أيًضا ضعف  العربي  المقرير  ويوّثق 
المصويت  على  اإلقبال  مسمويات  أن  ويؤكد  العربية،  الدول  في 
في  األدنى  بني  من  هي  اجلمعيات  من خالل  املدنية  واملشاركة 
باملشاركة  الشباب  اهممام  يمزايد  بينما  أنه  واألكيد  العالم. 
أن  النادر  من  سًنا،  األكبر  العمرية  بالفئات  مقارنة  السياسية 
يمرجم هذا االهممام إلى مشاركة نشطة، باسمثناء الشباب الذين 
بلغوا درجة عالية من المعلم. إن هذا األمر يعود أيًضا إلى »طبيعة 
بشكل  إقصائية  هي  المي  العربية  الدول  في  السياسية  احلياة 

عام« )برنامج األمم املمحدة اإلمنائي، 27، 2016(.

جنحت  الذي  الوقت  في  أنه  المقرير  يؤكد  ذلك،  عن  فضال 
األساسي  المعليم  إمتام  معدالت  رفع  في  الوطنية  اجلهود  فيه 
تمضاءل  احلياة،  في  األمل  ومعدل  الصحية  الرعاية  وحتسني 
املناطق  وفي  النزاعات  فمرة  االجمماعية خالل  جودة اخلدمات 

األشد فقرا في الدول العربية. 
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وعلى العموم، يمضاءل الممكني للشباب بسبب الفوارق االجمماعية 

ويؤكد  محددة.  دميوغرافية  مجموعات  ضد  املسممر  والممييز 

المقرير أن املساواة بني اجلنسني ما زالت بعيدة عن المحقق في 

العالم العربي. إذ »تعاني النساء من عدم املساواة بني اجلنسني 

بفقدان  مضاعفا  ثمنا  يدفعن  وهن  العربية،  الدول  أغلب  في 

والطالق  الزواج  إن حقوق   )...( كن شابات.  إن  بينَهنَّ  الممكني 

غير ممساوية بني الرجال والنساء، وتظل النساء، بنسبة كبيرة، 

أكثر عرضة للعنف األسري واملؤسسي«. 

بصفة محددة، يؤكد المقرير أن الفرص املمزايدة املماحة للشابات 

القليلة املاضية لم  العقود  المعليم املناسب خالل  للحصول على 

يمرافق مع تغيير كبير ممناسب في سوق العمل، مما منعهن من 

لعب دور فاعل في املجممع. في النهاية، يشدد المقرير على أن 

أجل  من  المي حتققت  والمحسينات  المنمية،  جهود  من  العديد 

متكني مناسب للشباب تضاءلت بشدة بفعل الصراعات الطويلة 

في املنطقة العربية. 

الشباب  يمطلب متكني  العربية،  البشرية  المنمية  تقرير  فحسب 
 ،1 الشكل  في  ورد  ما  غرار  على  جديد  تنموي  منوذج  اعمماد 
العمل.  وتوسيع فرص  بمطوير قدراتها  الشابة  ويسمح لألجيال 
أوال، يؤكد المقرير على ضرورة تعزيز القدرات األساسية للشباب 
لممكينهم من تفعيل طاقاتهم الكاملة. يمُمركز االهممام على حتقيق 
بموفير خدمات اإلسكان والضمان  مسموا معيشي الئق، وذلك 
واخلدمات  المعليم  إلى  الوصول  في  احلق  وتعزيز  االجمماعي، 

الصحية اجليدة بصفة شاملة وعادلة.

للشباب  املماحة  الفرص  توسيع  أهمية  المقرير على  يؤكد  ثانًيا، 
لهم،  مناسبة  عمل  فرص  توفير  خالل  من  ذواتهم  ليحققوا 
ومتكينهم  واالجمماعية،  السياسية  وحرياتهم  حقوقهم  واحمرام 
مع  والعامة  احلكومية  املؤسسات  في  النشيطة  املشاركة  من 
على  الممييز  أشكال  جميع  ومعاجلة  املؤسسات،  هذه  محاسبة 
كل  تصميم  يجب  المقرير،  وحسب  اجلنس.  أو  الهوية  أساس 
سياسة وتنفيذها في إطار »الـممكني البيئي« القائم على السالم 
الهدفني  حتقق  لضمان  أساسيني  شرطني  باعمبارهما  واألمن 

االسمراتيجيني األولني واسمداممهما. 

سياسات قطاعية مسمجيبة للممطلبات

مسموا عيش الئق: إعداد ممني
لكسب العيش وتوفير خدمات
السكن والضمان اإلجمماعي

العدل واملساواة:اإلطار القانوني 
والسياسات لمعزيز املساواة بني 
اجلنسني و احلد من كل أشكال 

الممييز )الدين، العرق، اجلنس، إلخ(

إقمصاد تنافسي و شامل:
إقمصاد منمج، ممنوع ومسمدام
يوفر فرص عمل الئق ويشجع

على االبمكار ويدعم ريادة األعمال

القابلية للمحاسبة، حرية 
المعبير واملشاركة: مؤسسات 
خاضعة للمساءلة و شفافة 

حتمرم حقوق اإلنسان األساسية 
وتشجع على املشاركة 

املعرفة واملهارات
تعليم جيد،

عادل وإدماجي للجميع

حياة صحية نوعية:
خدمات صحية نوعية تشمل

تعزيز الصحة، الوقاية والعالج

مناخ-ميسر-للسالم-واألمن

متكني
الشباب

سياسات وجيهة وشاملة سياسات شبابية تقوم على حتديد
األولويات والمنسيق واملمابعة
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املستدامة  التنمية  أهداف   3  .2

اجممعت   ،2000 سبممبر/أيلول  و8   6 بني  الفاصلة  الفمرة  في 
وذلك  نيويورك،  في  املمحدة  األمم  مقر  في  الدولية  املجموعة 
في إطار »قمة األلفية« المي اعممدت وثيقمها النهائية األساسية 
باإلجماع »إعالن األلفية«، وهو بيان قيم ومبادئ وأهداف لرزنامة 
العالم،  قادة  َواتفق  والعشرين.  احلادي  للقرن  الدولية  األعمال 
في إعالن األلفية، على اعمبار عدد من القيم أساسية للعالقات 
احلرية  ذلك  في  با  والعشرين،  احلادي  القرن  في  الدولية 
واملسؤولية  الطبيعة  واحمرام  والمسامح  والمضامن  واملساواة 

املشمركة. 

باإلضافة إلى ذلك، ألزم قادة العالم الذين اجممعوا في هذه القمة 
دولهم بشراكة عاملية للحد من الفقر املدقع، ووضعوا سلسلة من 
وقد   .2015 عام  نهاية  بحلول  تمحقق  زمنيا  احددة  األهداف 
أصبحت هذه األهداف معروفة باسم األهداف اإلمنائية الثمانية 

لأللفية:

1 - القضاء على الفقر املدقع واجلوع. 

2 - تعميم المعليم االبمدائي على نطاق عاملي. 

3 - ترقية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. 

4 - تقليل وفيات األطفال. 

5 - حتسني صحة األم.

واملالريا  اإليدز  املكمسبة/  املناعة  نقص  فيروس  مكافحة   -  6
واألمراض األخرا. 

7 - ضمان االسمدامة البيئية. 

8 - تطوير شراكة عاملية من أجل المنمية. 

»األهداف  تعمبر   )181  ،2013( بار«   - »فوكودا  أقر  ومثلما 
من  العالي  باملسموا  قياسا  مسبوقة  غير  لأللفية  اإلمنائية 

بشأن  َق  حَتقَّ الذي  والموافق  رمُِسَمْت،  المي  بالسياسات  االلمزام 
حتديد تنظير مشمرك للمنمية َووقع المعبير عنه بعبارات بسيطة، 

ودون تنظير، حول معنى المنمية ومدا أهميمها«.

الطموحة، يمضح  بمنفيذ هذه األهداف  يمعلق  رغم ذلك، وفيما 
أهداف  تقرير  يقر  اعمماده،  من  عاًما  عشر  خمسة  بعد  أنه 
الرغم من  أنه على   2015 لسنة  املمحدة  األلفية لألمم  المنمية 
اإلجناز الكبير الذي حتقق في جميع أنحاء العالم بشأن البعض 
ممفاوًتا  المقدم  كان  لأللفية،  احددة  اإلمنائية  األهداف  من 
الناس  كبيرة وماليني  والبلدان، مما خلف فجوات  املناطق  عبر 
في وضع ممخلف، وال سيما السكان األكثر فقرا وأولئك الذين 
رموا بسبب جنسهم أو سنهم أو إعاقمهم أو عرقهم أو موقعهم  حمُ

اجلغرافي. )األمم املمحدة 2015(.

الرئيسية احددة في  النقائص  كانت هذه هي  وبصفة خاصة، 

المقرير اخلاص بنفيذ جدول أعمال األهداف اإلمنائية لأللفية:

أ - اسممرار عدم املساواة بني اجلنسني.

ب - اسممرار وجود فجوات كبيرة بني أفقر وأغنى األسر، وبني 
املناطق الريفية واحلضرية.

ج - تقويض المقدم احرز بسبب تغير املناخ والمدهور البيئي وقد 
كان الفقراء األكثر تضررا من هذا األمر.

د - ظلت النزاعات تشكل أكبر تهديد للمنمية البشرية.

هـ - ما زال املاليني من الفقراء يعيشون في فقر وجوع، عاجزين 
عن الوصول إلى اخلدمات األساسية.

بعبارة أخرا، بعد خمسة عشر عاما من إنطالقه، حقق جدول 

لكنه ظل غير  النجاح،  أعمال األهداف اإلمنائية لأللفية بعض 

واملمعددة  املعقدة  المحديات  بعاجلة  يمعلق  فيما  عموما  ال  فعَّ

األبعاد، والقطاعات المي تواجهها عمليات المنمية املممحورة حول 

اإلنسان في هذا العصر. 
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بفضل ما تعلْممه من احلدود واألخطاء املرافقة للمعريف والمنفيذ 

منها،  كثير  يدور  المي  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  إطار  ونمائج 

مثلما سيمم تفصيله في القسم 3. 3 أدناه، حول المكامل احدود 

الدولية،  اإلنسان  حقوق  ومعايير  المنموية  المعهدات  بني  للغاية 

اسمراتيجية  إنشاء  على  مكثف  بشكل  الدولية  املجموعة  عملْت 

عاملية جديدة أكثر طموًحا وشمولية من أجل تعزيز تنمية يكون 

اإلنسان محورها. 

اليوم، يعرف االلمزام الناجت عن هذه املسار باسم »جدول أعمال 

األرضية  والكرة  الشعوب  »جدول  أو  املسمدامة«  للمنمية   2030

أن  والرفاه والسالم والشراكة«. وهي تسمية ناجتة عن حقيقة 

تعريف هذا اجلدول وتنفيذه من املموقع أن يحفزا العمل العاملي 

لصالح الناس والكوكب، ويعززا الرخاء والسالم ويدعما الشراكة 

كما نصت عليه ديباجة قرار اجلمعية العامة رقم 01/70 الذي 

اعممد روزنامة عام 2030 )انظر إطار الرؤية عدد 9(. 

إطار الرؤية عدد 9:

العناصر اخلمسة في ديباجة رزنامة سنة 2030

(1/A / RES / 70(

اجلمعية-العامة-

تعممد اجلمعية العامة الوثيقة اخلمامية المالية ملؤمتر قمة األمم 
املمحدة من أجل اعمماد خطة المنمية ملا بعد سنة 2015: 

تغيير عاملنا: خطة المنمية املسمدامة لعام 2030

الديباجة

إن جدول األعمال هذا هو خطة عمل للناس والكوكب والرفاه. 
وهو يسعى إلى تعزيز السالم العاملي بقدر أكبر مّما يسعى إلى 
حتقيق احلرية. إننا ندرك أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله 
وأبعاده، با في ذلك الفقر املدقع، هو أكبر حتدٍّ عاملي، وشرط 

ال غنى عنه لمحقيق المنمية املسمدامة. 

في  املصلحة  أصحاب  جميع  مع  البلدان  جميع  تعمل  وسوف 
شراكة تعاونية على إنفاذ هذه اخلطة. إننا مصممون على حترير 
كوكبنا  عالج  وعلى  والعوز  الفقر  سطوة  من  البشري  اجلنس 
وتأمينه. ونحن عازمون على اتخاذ اخلطوات اجلريئة والمغييرية 
والمطور.  االسمقرار  العالم على طريق  لوضع  والعاجلة  الالزمة 
نمرك  لن  بأننا  نمعهد  اجلماعي،  العمل  هذا  في  انخراطنا  ومع 

أحدا ليواجه مصيره وحده. 

والمسعة  واملائة،  عشر  السبعة  املسمدامة  المنمية  أهداف  إن 
األجندة  تظهر حجم هذه  اليوم  عنها  نعلن  المي  والسمني هدفا 
العاملية اجلديدة وطموحها. فهي تسعى إلى البناء على األهداف 
اإلمنائية لأللفية، وإمتام ما لم حتققه. وهي تعمل على حتقيق 
حقوق اإلنسان للجميع، وحتقيق املساواة بني اجلنسني، ومتكني 
جميع النساء والفميات. إنها أهداف ممكاملة وغير قابلة للمجزئة 
منها  االقمصادية  املسمدامة:  لـلمنمية  الثالثة  األبعاد  وتوازن بني 
والغايات حافزا  والبيئية. وسمشكل هذه األهداف  واالجمماعية 
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للعمل على مدا اخلمسة عشر عاما القادمة في مجاالت ذات 
أهمية حاسمة لإلنسانية وكوكب األرض. 

الشعوب
نحن مصممون على القضاء على الفقر واجلوع بجميع أشكالهما 
إمكاناتهم  حتقيق  من  البشر  جميع  متكني  وضمان  وأبعادهما، 

بكرامة وفي إطار املساواة والبيئة الصحية. 

الكوكب-األرضي
من  بوسائل  المدهور،  من  الكوكب  حماية  على  مصممون  نحن 
الطبيعية  موارده  وإدارة  املسمدامان،  واإلنماج  االسمهالك  بينها 
من  املناخ  تغير  بشأن  عاجلة  إجراءات  واتخاذ  مسمدام،  بشكل 

أجل دعم احمياجات األجيال احلالية واملسمقبلية. 

االزدهار

مزدهرة،  بحياة  البشر  جميع  متّمع  على ضمان  مصممون  نحن 
وعلى أن يكون المقدم االقمصادي واالجمماعي والمكنولوجي في 

انسجام مع الطبيعة. 

السالم

وشاملة  وعادلة  سلمية  مجممعات  رعاية  على  مصممون  نحن 
تنمية  هناك  تكون  أن  ميكن  ال  والعنف.  اخلوف  من  َوخالية 

مسمدامة دون سالم وال سالم دون تنمية مسمدامة. 

الشراكة

نحن مصممون على تعبئة الوسائل الالزمة لمنفيذ هذه اخلطة 
املسمدامة  المنمية  أجل  من  العاملية  الشراكة  تنشيط  خالل  من 
واملرتكزة خصوصا  املعزز،  العاملي  المضامن  روح  على  املؤسسة 
فقرا وهشاشة، وبشاركة جميع  األشد  الناس  احمياجات  على 

البلدان وجميع أصحاب املصلحة، وجميع الناس. 

الت املمداخلة والطبيعة الشاملة للمنمية املسمدامة مسائل ذات  إن الصِّ
أهمية حاسمة في ضمان حتقيق الغرض من جدول األعمال اجلديد. 

األعمال،  لـجدول  الكامل  املدا  على  طموحاتنا  حققنا  فإذا 
سممحسن حياة اجلميع بشكل كبير، وسيمغير عاملنا نحو األفضل. 

الطموحات  هذه  حتقيق  تسمهدف  المي  اجلهود  إطار  َوفي 
واإلجنازات املمعددة األبعاد، وافق املجممع الدولي على االلمزام 
بمرقية األهداف السبعة عشر للمنمية املسمدامة المي مت حتديدها 
أهداف  من  لكل  املمضمنة  هدفا  والسمني  والمسعة  املائة  ضمن 
المنمية  أهداف  إن  المنفيذ.  بـوسائل  املمعلقة  واألهداف  النمائج 
املسمدامة السبعة عشر المي سموجه جهود المنمية العاملية حمى 

سنة 2030 هي كما يلي: 

القضاء على الفقر بجميع أشكاله، َوفي كل مكان.  الهدف-1:-

الغذائي،  األمن  وحتقيق  اجلوع،  على  القضاء  الهدف-2:-

والمغذية احّسنة، وترقية الزراعة املسمدامة. 

ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع  الهدف-3:-

مراحل العمر. 

ضمان تعليم جيد وشامل وممكافئ، وتعزيز فرص  الهدف-4:-

المعلّم مدا احلياة للجميع. 

حتقيق املساواة بني اجلنسني، ومتكني جميع النساء  الهدف-5:-

والفميات. 

وإدارتها  الصحي،  والصرف  املياه  توافر  ضمان  الهدف-6:-

بشكل مسمدام. 

ضمان احلصول على طاقة مميسرة المكلفة وموثوقة  الهدف-7:-

ومسمدامة وحديثة للجميع. 

تعزيز النمو االقمصادي املطرد والشامل واملسمدام،  الهدف-8:-

والمشغيل الكامل واملنمج، والعمل الالئق للجميع. 

وتعزيز  الصمود،  على  قادرة  حتمية  بنية  إنشاء  الهدف-9:-

المصنيع الشامل واملسمدام، وتنمية االبمكار. 

احلد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها.  الهدف-10:-
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للجميع  مماحة  البشرية  واملسموطنات  املدن  جْعل  الهدف-11:-

وآمنة وقادرة على المكّيف ومسمدامة. 

ضمان وجود أمناط اسمهالك وإنماج مسمدامة.  الهدف-12:-

املناخي  للمغير  للمصدي  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  الهدف-13:-

وآثاره. 

البحرية،  واملوارد  والبحار  احيطات  حفظ  الهدف-14:-

واسمخدامها على نحو مسمدام. 

املسمدام  االسمخدام  وتعزيز  واسمعادة  حماية  الهدف-15:-

الغابات  وإدارة  األرضية،  اإليكولوجية  للنظم 
تدهور  ووقف  المصّحر،  ومكافحة  بشكل مسمدام، 
األراضي، وقلب هذا املنحى، ووقف فقدان المنوع 

البيولوجي. 

تعزيز املجممعات املساملة والشاملة من أجل المنمية  الهدف-16:-

للجميع  العدالة  إلى  الوصول  وإتاحة  املسمدامة، 
وبناء مؤسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة، 

وذلك على جميع املسمويات. 

من  العاملية  الشراكة  وتنشيط  تنفيذ  وسائل  تعزيز  الهدف-17:-

أجل المنمية املسمدامة. 

المنمية  رزنامة  املمحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  قادة  تبنى 

املسمدامة لفمرة ما بعد 2015 خالل قمة المنمية املسمدامة المي 

انعقدت في نيويورك من 25 إلى 27 سبممبر. وكانت مخرجات 

هذه القمة نميجة العمل الذي قامت به مجموعة عمل مفموحة 

مؤلفة من 30 عضوا أمُنشئت سنة 2013 من ِقبَل اجلمعية العامة 

املسمدامة  المنمية  أهداف  بشأن  مقمرح  لمطوير  املمحدة  لألمم 

وممابعة أعمالها، وهي أيًضا نميجة لعملية المفاوض المي بدأتها 

اجلمعية العامة في جانفي/ يناير 2015 بشأن خطة المنمية ملا 

بعد عام 2015. 

تخملف رزنامة سنة 2030 وأهداف المنمية املسمدامة اخلاصة 

بها بشكل كبير عن إطار األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك على 

تعريف  بسموا  يقينا  األسس  هذه  أحد  يمعلق  عديدة.  أسس 

ووسائل  النمائج  من  والغايات  الدولي،  للمجممع  المنمية  أهداف 

المنفيذ. ومثلما وقع توضيحه سابًقا، متت صياغة إطار المنمية 

أساس  على  تطويره  وقع  الذي  األلفية  إعالن  بوجب  السابق 

أكثر من 8 أهداف و21 غاية، في الوقت الذي حتدد فيه وثيقة 

مخرجات هذه القمة ما مجموعه 17 هدفا من أهداف المنمية 

من  واسعة  تغطي مجموعة  169 هدفا  إلى  إضافة  املسمدامة، 

المعقيد  املمزايد  بالمطور  املرتبطة  المحديات  ملعاجلة  القضايا 

الذي يواجهه العالم اليوم. 

أهداف  وتعريف  األرقام  من  بكثير  أكثر  االخمالفات  أن  غير 

تغييرا   2030 سنة  خطة  متثل  الواقع،  ففي  وغاياتها.  المنمية 

حقيقيا للنموذج اخلاص بطريقة تناول المنمية من قبل املجموعة 

الدولية، على غرار ما ميكن رؤيمه بالفعل من املرحلة األولى من 

هذه العملية املمعلقة بمحديد أولويات المنمية وتعريفها. 

وفيما وضعت األهداف اإلمنائية لأللفية من قبل مجموعة من 

املسمدامة  المنمية  أهداف  كانت  مغلقة،  أبواب  خلف  اخلبراء 

في  األعضاء  الدول  جميع  مكّثفة شملت  تفاوض  لعملية  نميجة 

األمم املمحدة ومشاركة غير مسبوقة من منظمات املجممع املدني 

والّنشطاء، وأصحاب املصلحة اآلخرين. وقد قادوا جميعا عملية 

صياغة واعمماد أجندة 2030 المي سمكون األكثر شموال ومشاركة 

في تاريخ األمم املمحدة، كما اعمرفت بذلك األمم املمحدة نفسها. 

كان من بني نمائج هذه املشاركة الكبيرة لفاعلني من جهات ممعددة 

أن أصبحت أهداف المنمية املسمدامة متثل مجموعة واسعة من 

االهممامات ووجهات النظر. فضال عن ذلك، إن أهداف المنمية 

املمرابطة  العناصر  تعالج  أن  يمُفمرض  إْذ  أوسع نطاقا  املسمدامة 
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واإلدماج  االقمصادي،  والنمو  املسمدامة،  المنمية  تشكل  المي 

االجمماعي، وحقوق اإلنسان وحماية البيئة. ميثل هذا اخمالفا 

رئيسيا آخر مع إطار األهداف اإلمنائية لأللفية الذي يركز بشكل 

أساسي على األجندة االجمماعية. 

المطبيق:  ثمة حتول جوهري آخر بني اإلطارين وهو يهم دائرة 

ففي حني أن األهداف اإلمنائية لأللفية اسمهدفت البلدان النامية 

واملراقبني  املدني  املجممع  ونشطاء  احللني  بعض  ودفعت  فقط 

هذه  صياغة  على  هيمنت  قد  البلدان  أغنى  بأن  اإلدراك  إلى 

الفقيرة على  البلدان  األهداف، وقد تكون اسمخدممها حاسبة 

 2030 خطة  صممت   ،)2013 بار  )فوكودا  المنمية.  إخفاقات 

لها تعريف حمى  بها ووضع  املمعلقة  المنمية املسمدامة  وأهداف 

تطبق على العالم بأسره. 

ومثلما أقّر مكمب األمم املمحدة للمندوب السامي حلقوق االنسان 

إلى  الطريق  في  تقدم  إلحراز  البلدان  جميع  حتماج   ،)2018(

المنمية املسمدامة، وهي تواجه حتديات مشمركة وفريدة لمحقيق 

األبعاد املعددة لهذه المنمية. 

على صلة بالطبيعة والنطاق العامليني ألهداف المنمية املسمدامة، 

ومثلما يشير بعض العلماء، »من املموقع أيًضا أن يمم تكييف هذه 

العوامل  من  عدد  وأَْخذ  واحلي  الوطني  اإلطار  مع  األهداف 

بعني االعمبار مثل مسموا المنمية والسياسات الوطنية واحلية 

القائمة. هذه انطالقة قّيمة من األهداف اإلمنائية لأللفية المي 

مت حتديدها على املسموا العاملي، وغالبا ما مت انمقادها بسبب 

)بيرمانا  يناسب اجلميع«.  واحد  »مقاس  القائمة على  مقاربمها 

واخرون 2017(.

اإلنسان وحقوق   2030 أجندة   3  .3

في  إبرازها  وقع  المي  والمحوالت  االخمالفات  كل  جانب  إلى 

المنمية  إطارات  بني  َوفعلي  فاصل  حد  هناك  السابق،  القسم 

العاملية املاضية واحلالية املمثلة من خالل الكيفية المي تمعامل 

بها األجندتان مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان، وتشير إليها، 

وتدمجها. 

واإلحالة  المداخل  من  نوع  األلفية  إعالن  في  هناك  بالطبع، 

واألهداف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  بني  والصريحة  املمبادلة 

يمعلق  فيما  اإلنسان، خصوصا  الدولي حلقوق  للنموذج  األوسع 

باجلوانب االجمماعية واالقمصادية )على سبيل املثال، األهداف 

اإلمنائية لأللفية املرتبطة بمحسني صحة األم، وحتقيق المعليم 

واحدا  أن  غير  املرأة(.  ومتكني  عاملي،  صعيد  على  االبمدائي 

األلفية وأهدافه  املوجهة إلطار إعالن  الرئيسية  االنمقادات  من 

وغاياته يممثل حتديدا في أن أهداف هذه األلفية جتاهلت الكثير 

من الروابط والعالقات البينية املمكنة المي هي على صلة بحقوق 

اإلنسان، وأهملت كذلك املبدأ األساسي لمرابط حقوق اإلنسان 

وعدم قابليمها للمجزئة )مفوضية حقوق اإلنسان 2018(. 

فضال عن ذلك، ووفقا »لفوكودا بار« )2013(، فرغم مساهممها 

في جتسيم بعض حقوق اإلنسان، لم تذهب األهداف اإلمنائية 

لأللفية بعيدا لمحقيقها، على سبيل املثال، تقول »فوكودا« مجادلة: 

»يمطلب جتسيم حقوق اإلنسان القضاء على الفقر، وليس مجرد 

األولوية  تعطي  ال  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  إن  منه.  اخلفض 

املناسبة ألكثر الفئات حرماًنا. وميكن تخفيض نسبة األشخاص 

الذين يعيشون في فقر مدقع وجوع، بمحسني رفاهية األشخاص 

األفضل حاال بينهم. 

إلى  بالكامل   2030 عام  خطة  تسمند  ذلك،  من  النقيض  على 

القانون الدولي حلقوق اإلنسان. فحسب مشروع بحثي للمعهد 

HigherBook2.indd   61 9/8/22   2:54 PM



3. الّمنمية البشرّية62

الدمناركية  املؤسسة  وهو   )2017( اإلنسان  حلقوق  الدمناركي 

من   90٪ من  أكثر  تعكس  اإلنسان،  حلقوق  املسمقلة  الوطنية 

األساسية  الدولية  اإلنسان  حقوق  املسمدامة  المنمية  أهداف 

ومعايير العمل. وهكذا، ميكن تقومي تنفيذ خطة عام 2030 أيًضا 

من منظور حقوق اإلنسان. 

على هذا األساس، ميكن النظر إلى اعمماد أجندة 2030 من قبل 
املجممع الدولي باعمباره خطوة حاسمة وغير مسبوقة في المطبيق 
مقاربة  على  القائمة  »المنمية  أنه  على  إليه  يشار  ملا  احسوس 
 Alston and Robinson،Arts( انظر  اإلنسان«.  حقوق 

.)2017،2005

نشأت المنمية القائمة على مقاربة حقوق اإلنسان ووقع تبنيها حاليا 
على أّنها أرضية لفهٍم مشمرك بني جميع وكاالت األمم املمحدة 
للمنمية القائمة على مقاربة حقوق اإلنسان في بداية المسعينيات 
من القرن املاضي، ومنت في منطقة خصبة للغاية، وهي أرضية 
حقوق اإلنسان واملجممع املدني العاملي المي مثَّلمها تلك السنوات، 
العام  األمني  بذلها  المي  اجلهود  مثال،  أظهرته،  ما  غرار  على 
لألمم املمحدة السابق »بطرس بطرس غالي« ومسؤولون أمميون 
آخرون من أجل الربط والدمج الوظيفي للمنمية والدميقراطية 
والسالم، واألجندات العاملية حلقوق اإلنسان أو من خالل إعالن 
خطة عمل مؤمتر فيينا العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 1993. إن 
املقاربة املسمندة حلقوق اإلنسان مخملفة، بعنى أنها عند اتباع 
منهج تنمية مممحور حول الكرامة اإلنسانية، »تسعى إلى حتليل 
املساواة المي تكمن في صلب مشاكل المنمية ومعاجلة املمارسات 
الممييزية والموزيع غير العادل للسلطة من خالل تضمني حقوق 
اإلمنائي«  المعاون  عملية  ومسارات  مظاهر  جميع  في  اإلنسان 
حقوق  إلى  املسمندة  املقاربة  فإن  لذلك   .)2013 بار،  )فوكودا 
األوسع  املفهوم  مع  أحيانا  وممداخلة  وممعاضدة  االنسان مكملة 
للمنمية البشرية ومع مقاربة القدرات المي يدافع عنها خصوصا 
برنامج األمم املمحدة اإلمنائي وتقاريره السنوية كما هو موضح 

في القسم 1. 3.

إطار الرؤية عدد 10:

الفهم املشترك لألمم املتحدة حول املقاربة املستندة إلى حقوق 

اإلنسان بشأن التعاون اإلمنائي:

المعاون  بشأن  اإلنسان  حقوق  إلى  املسمندة  املقاربة  ترتكز 
اإلمنائي، كما أوضحمها مجموعة األمم املمحدة اإلمنائية، على 

الفهم املشمرك القائم على هذه النقاط الثالث: 

المنموي والسياسات  المعاون  1 -  ينبغي أن تعزز جميع برامج 
واملساعدة المقنية تفعيل حقوق اإلنسان على النحو املنصوص 
اإلنسان  وحقوق  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  في  عليه 

الدولية األخرا. 

في  فقط  َعَرضيا  تساهم  المي  البرنامج  أنشطة  مجموعة  إن 
إلى  مسمندة  مقاربة  بالضرورة  تشكل  ال  اإلنسان  حقوق  تفعيل 
حقوق االنسان في مجال البرمجة. في هذا النوع من البرمجة، 
يممثل الهدف من جميع األنشطة في املساهمة املباشرة في تفعيل 

حق واحد أو أكثر من حقوق اإلنسان. 

2 - إن معايير حقوق اإلنسان الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق 
املسممدة  واملبادئ  األخرا  الدولية  اإلنسان  اإلنسان وحقوق 
منها هي المي توجه جميع برامج المعاون اإلمنائي والبرمجة 
وذلك في جميع املجاالت وفي جميع مراحل عملية البرمجة. 

توجه مبادئ حقوق اإلنسان البرمجة في جميع القطاعات مثل 
الصحي،  والصرف  واملياه  والمغذية  والمعليم واحلوكمة،  الصحة 
وعالقات  والمشغيل  اإليدز،   / البشرية  املناعة  نقص  وفيروس 

العمل واألمن االجمماعي واالقمصادي. 

َويشمل هذا الفهم كل تعاون إمنائي موجه نحو حتقيق أهداف 
ومبادئ  معايير  فإن  وهكذا،  األلفية.  وإعالن  اإلمنائية  األلفية 
وإطار  املوحد  القمُْطري  المقييم  من  كاّلً  توجه  اإلنسان  حقوق 
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عمل األمم املمحدة للمساعدة اإلمنائية. كما توجه مبادئ حقوق 
اإلنسان جميع عمليات البرمجة وفي جميع املراحل با في ذلك 
يشمل  )الذي  والمصميم  البرامج  وتخطيط  والمحليل  المقومي 
والرصد  والمنفيذ  واالسمراتيجيات(،  والغايات  األهداف  حتديد 
العاملية  هذه:  اإلنسان  حقوق  مبادئ  بني  من  وجند  والمقييم. 
الممييز  وعدم  والمرابط  للمجزئة،  القابلية  وعدم  واملسؤولية، 
وسيادة  للمساءلة  واخلضوع  واإلدماج،  واملشاركة  واملساواة، 

القانون. 

3 - تساهم برامج المعاون المنموي في تطوير قدرات اجلهات 
»أصحاب  وقدرات  بالمزاماتها  تفي  حمى  بالواجبات  املكلفة 
احلقوق« كي يممكنوا من املطالبة بها. وفي املقاربة املسمندة 
إلى حقوق االنسان، حتدد حقوق اإلنسان العالقة بني األفراد 
واملجموعات المي لديها مطالبات شرعية )أصحاب احلقوق( 
واجلهات احلكومية وغير احلكومية المي تقع عليها المزامات 
احلقوق  أصحاب  وهي حتدد  املسؤولة(.  )اجلهات  ممرابطة 
)ومسمحقاتهم( ونظراءهم من اجلهات املكلفة )والمزاماتهم( 
وتعمل على تعزيز قدرات أصحاب احلقوق لمحقيق مطالباهم، 

واجلهات املكلفة لكي تفي بواجباتها. 

املصدر: مجموعة األمم املمحدة اإلمنائية 2003.

إلى جانب كونها ممجذرة في قانون حقوق اإلنسان، هناك العديد 
من الطرق األخرا المي جتسد من خاللها أجندة 2030 مبادئ 

املقاربة املسمندة إلى حقوق اإلنسان وتطبقها. 

واملشاركة  الممييز  وعدم  املساواة  مبادئ  أوال،  جتّسد،  فهي 
اإلنسان  املعياري حلقوق  اإلطار  المي هي في صميم  واملساءلة 
)عثماني 2013(. وكما أكد مكمب املفوض السامي حلقوق اإلنسان 
تغييرية حلقوق  رؤية  املسمدامة  المنمية  أهداف  )2018(، متثل 
املسمدامة  والمنمية  والكوكب،  اإلنسان  حول  املممحورة  اإلنسان 
المي تأخذ بعني االعمبار املنظور اجلنساني، وهي عاملية في كل 
من مجال تطبيقها )إذ أنها تنطبق على جميع البلدان( ومن حيث 

أنواع حقوق اإلنسان املطورة من خالل تنفيذها. 

االجمماعية  األهداف  من  واسعة  مجموعة  مع  بالموازي 
أكثر  »بجممعات   2030 أجندة  تعد  والبيئية،  واالقمصادية 
سالما وعدالة وشمولية، خالية من اخلوف والعنف« مع االهممام 
باحلوكمة الدميقراطية، وسيادة القانون، والوصول إلى العدالة 
مثل  اإلجرائية  بالعناصر  يمعلق  فيما  وذلك  الشخصي،  واألمن 
الدولية  والبيئة   ،)16 الهدف  )في  واملساءلة  الهادفة  املشاركة 

املواتية )في الهدف 17 وفي كامل اإلطار(.

فضال عن ذلك، ومثلما أشار البعض، أدت احلاجة إلى معاجلة 
كل من الممظهرات واألسباب الهيكلية لعدم املساواة إلى تشديد 
أكثر وضوحا على مكافحة الممييز والعنف مما كان عليه الوضع 
سابقا، خاصة فيما يمعلق بالنساء واألطفال. في الواقع، مثلما بنيَّ 
توفر اجلهود  يعمبر   ،)2017( اإلنسان  الدمناركي حلقوق  املعهد 
المقدم  ضمان  أجل  من  الممييز  وعدم  املساواة  لمرقية  املبذولة 
جلميع شرائح املجممع، جانبا رئيسيا آخر يربط بني أجندة 2030 
وحقوق اإلنسان خاصة من خالل املبدإ الشامل املممثل في »عدم 
ترك أحد يواجه مصيره لوحده« مع االلمزام املرتبط بـ»الوصول 
وقع  الذي  األمر  وهو  أولوّية«،  أّنه  على  تخلفا  الفئات  أكثر  إلى 
اإلقرار به واحًدا من أكثر العناصر المغييرية لكامل إطار المنمية. 
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يمجلى هذا اجلهد بشكل خاص في الهدف اخلامس من أهداف 
المنمية املسمدامة الذي يدعو إلى املساواة بني اجلنسني، والهدف 
العاشر الذي يركز على االلمزام األوسع املطلوب للحد من عدم 
املساواة داخل البلدان وفيما بينها. وميكن مالحظة ذلك بشكل 
جيد في عدد من األهداف احددة با في ذلك 5ج، و3. 10 
و16. ب وهي أهداف تؤكد على احلاجة إلى تعزيز وإنفاذ القوانني 
غير الممييزية، وكذلك في أهداف المنمية املسمدامة األخرا، با 
أن اجلهود العاملية ضد الممييز وعدم املساواة تمقاطع مع أجندة 

2030 بأكملها. 

الممييز والوصول إلى  العاملي بمرقية املساواة وعدم  إن االلمزام 
مسائل حتماج  لشأنه،  أحد  يمرك  ال  حمى  تخلفا  األكثر  الفئات 
نها وذلك فيما يمعلق بمابعة أجندة سنة 2030  أيًضا إلى من يؤمِّ

وتنفيذها. 

ومثلما يقر املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان )2017(، تقع مبادئ 
املساءلة واملشاركة وعدم الممييز في صميم املقاربة املسمندة إلى 
هذه  على  تأكيد  أيًضا  وهناك  المنمية،  ملسألة  االنسان  حقوق 
وآليات  املمابعة  أن  على  تنص  المي   2030 أجندة  في  املبادئ 
واإلقليمي  الوطني  املسموا  على  تطويرها  مت  المي  املراجعات 

والعاملي يجب أن يكون من بني أهدافها: 

• تعزيز احمرام حقوق اإلنسان واملساءلة أمام املواطنني. 	

• المركيز اخلاص على الفئات الضعيفة واألكثر تهميشا. 	

• ضمان الشمولية واملشاركة والشفافية. 	

• وإنشاء بيانات تمسم باجلودة العالية والقدرة على الوصول 	
مصنفة  وهي  عليها،  واالعمماد  املناسب  الوقت  في  إليها 
الهجرة  ووضع  والِعْرق  والعمر  واجلنس  الدخل  حسب 
املرتبطة  األخرا  واخلصائص  اجلغرافي  واملوقع  واإلعاقة 

بالسياقات الوطنية. 

وفي هذا الصدد، تعمبر مسألة جمع البيانات املصنفة حساسة 
بشكل خاص، وميكن النظر إلى االهممام املخصص لها ألهميمها 

اخمالف  عالمة  أنه  على  املسمدامة  المنمية  أهداف  سياق  في 
رئيسي آخر بني أجندة 2030 وإطار األهداف اإلمنائية لأللفية 
للفئات األكثر  أولوية كافية  أيًضا ألنه لم يعط  انمقاده  الذي مت 
الكافية  املؤشرات  يطور  لم  ألنه  نفسه،  السياق  وفي  حرماًنا، 
إطار  بناء  أجل  من  املساواة،  وعدم  الممييز  عن  تكشف  المي 
فعال للمساءلة في مجال حقوق االنسان )OHCHR 2018a؛  

 .)Fukuda-Parr 2013

وجاهة  سبب  جيدا  اإلنسان  حقوق  مجلس  رئيس  شرح  لقد 

واملشاركة  الذاتي  المعريف  مع  بالموازي  يشكل،  الذي  المصنيف 

السمة  املكونات  من  واحدا  واخلصوصية،  واملساءلة  والشفافية 

لمعريف األمم املمحدة ملا يشكل مقاربة للبيانات. كان ذلك سنة 

املسموا حول  الرفيع  السياسي  2016 أثناء كلممه أمام املنمدا 

أجندة 2030. 

»في عالم يمفاقم فيه المفاوت سواء بني البلدان أو داخلها، يعمبر 

والسمهداف  مناسبة،  خريطة  لرسم  ضروريا  البيانات  تصنيف 

مرارا  اإلنسان  حقوق  مجلس  أكد  لقد  تهميشا.  األكثر  الفئات 

أن املعلومات املوثوقة والبيانات املصنفة ضرورية لمقييم المقدم 

على  الدول  ومساعدة  اإلنسان  حقوق  تفعيل  في  احلاصل 

العديد  وهناك  اإلنسان.  حقوق  مجال  في  بالمزاماتها  الوفاء 

الشامل  الدوري  االسمعراض  آلية  عن  الصادرة  الموصيات  من 

البيانات  تطوير  إلى  املكلفني  تدعو  وهي  اخلاصة،  واإلجراءات 

للقانون  وفقا  املهمشة  أو  الضعيفة  الفئات  قبل  من  املصنفة 

احظورة  الممييز  أسس  القانون  هذا  يعدد  الدولي.  اإلنساني 

المي متثل مراجع موثوقة فيما يمعلق بمصنيف البيانات. )مجلس 

حقوق اإلنسان 2016(«.

أجندة  تنفيذ  عملية  ومراجعة  رصد  في  املساهمة  أجل  ومن 
2030، طّورت األمم املمحدة وأجهزتها املمخصصة عددا كبيرا 

من أدوات الربط بني أهداف المنمية املسمدامة وحقوق اإلنسان. 
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حلقوق  العاملي  الفهرس  عن  البحث  ميكن  خاص،  نحو  وعلى 
المي  الموصيات  كل  جتمع  شاملة  بيانات  قاعدة  وهو  اإلنسان، 
اعممدها آلية حقوق االنسان، من خالل مصفاة أهداف المنمية 
النظر  خاللها  من  ميكن  مهمة  أخرا  زاوية  هناك  املسمدامة. 
إلى العالقة اإلجرائية بني أهداف المنمية املسمدامة والمزامات 
االسمعراض  بيانات  بسمكشف  ممثلة  وهي  اإلنسان  حقوق 

الدوري الشامل وأهداف المنمية املسمدامة. 

هذه وسيلة بحث مت تطويرها بواسطة املعهد الدمناركي حلقوق 
اإلنسان الذي يسمح بربط اآلالف من الموصيات املمبادلة املعممدة 
في سياق االسمرداد الدوري الشامل - وهو آلية حتركها الدولة 
وتابعة ملجلس حقوق اإلنسان - تسمند إلى مراجعة النظراء المي 
تهدف إلى حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع وفي 
جميع أنحاء العالم، وذلك من خالل المدقيق املنمظم للوضع في 
كل دولة من الدول األعضاء في األمم املمحدة البالغ عددها 193 

وأهداف المنمية املسمدامة. 

وفقا لهذه األداة، ميكن ألكثر من 53 ٪ من حوالي 6800 توصية 
حول  ممبادل  بشكل  املمحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  تناولمها 
قضايا حقوق اإلنسان منذ سنة 2008، أن تربط بواحد أو أكثر 
مرتبطة  رئيسة  قمم  وجود  مع  املسمدامة،  المنمية  أهداف  من 

بـأهداف المنمية املسمدامة 4 و5 و8 و10 و16 )انظر الموزيع في 
الرسم البياني أدناه(.

إن املسمجد اإلقليمي املهم في إطار اجلهود العاملية لمرقية تنمية 
مسمدامة محورها اإلنسان هو رزنامة »2063 لالحتاد اإلفريقي: 
قمة  بعد   2013 سنة  اعممادها  مت  وقد   ،« نريد  المي  إفريقيا 

اليوبيل الذهبية ملنظمة الوحدة األفريقية )2013-1953(.

المي  اإلفريقية  الرؤية  الرزنامة  هذه  حتقق  أن  املفمرض  ومن 
ومزدهرًة  ممكاملًة  إفريقيا  قمة  خالل  رسمّيًا  تثبيمها  أعيد 
في  ديناميكية  قوة  ميثلون  الذين  مواطنوها  يقودها  ومساملًة، 
ورت على أساس  الساحة الدولية. حتاول أجندة 2063، المي طمُ
للمنمية  األولوية  تعطي  أن  هدًفا،   20 إلى  واسمناًدا  تطلعات   7
واإلقليمي،  القاري  ولإلدماج  الشاملة،  واالقمصادية  االجمماعية 
واحلكم الدميقراطي والسالم واألمن باعمبارها جزًءا من قضايا 
أخرا تهدف إلى إعادة متوقع إفريقيا لمصبح العبا مهيمنا في 
الساحة الدولية. ورغم أن العديد من األهداف والمطلعات ذات 
سياق محدد، فإن أجندة 2063 مرتبطة وممداعمة مع أهداف 
2030 في مجاالت عديدة وذلك على النحو املوجز في  أجندة 

اجلدول أدناه. 

املصدر: املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان 2017، مسمكشف بيانات االسمعراض الدوري الشامل وأهداف 
المنمية املسمدامة. 
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اجلدول-1- -الروابط-بني-الروزنامة-اإلفريقية
وخطة-عام-2030

أهداف أجندة األمم املتحدة لسنة 2030 أهداف أجندة االحتاد االفريقي لسنة  2065

1. القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان في العالم. 

وحتسني  الغذائي،  األمن  وحتقيق  اجلوع،  على  القضاء   .2
المغذية، وتعزيز الزراعة املسمدامة. 

8. تعزيز النمو االقمصادي الشامل واملسمدام، والموظيف الكامل 
واملنمج والعمل الالئق للجميع. 

ومرنة  آمنة  شاملة،  البشرية  واملسموطنات  املدن  جعل   .11
ومسمدامة. 

1. مسموا معيشي عاٍل، جودة حياة ورفاهية جلميع  املواطنني

المعلم  4. ضمان جودة المعليم الشامل والعادل وتعزيز فرص 
مدا احلياة للجميع. 

2. مواطنون لهم مسموا تعليم جيد وثورة مهارات يدعمها العلم 
والمكنولوجيا واالبمكار. 

3. مواطنون يممّمعون بصّحة جّيدة وتغذية جّيدة.  3. ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاهية للجميع، ولكل األعمار. 

والموظيف  واملسمدام،  الشامل  االقمصادي  النمو  تعزيز   .8
الكامل واملنمج والعمل الالئق للجميع. 

9. إنشاء بنية حتمية مرنة، وتعزيز المصنيع الفعال واملسمدام 
وترقية االبمكار. 

 4. اقمصادات ممحّولة. 

وحتسني  الغذائي،  األمن  وحتقيق  اجلوع،  على  القضاء   .2
المغذية وتعزيز الزراعة املسمدامة.  5. زراعة حديثة لزيادة اإلنماجية واإلنماج 

14. حفظ احيطات والبحار واملوارد البحرية واسمخدامها 
على نحو مسمدام من أجل تنمية مسمدامة.  6. اقمصاد أزرق / محيطي من أجل تعجيل النمو االقمصادي. 

 6. ضمان الموافر واإلدارة املسمدامة للمياه والصرف الصحي 
للجميع. 

7. ضمان الوصول إلى طاقة في ممناول اجلميع، ميكن المعويل 
عليها، وهي مسمدامة وحديثة. 

13. اتخاذ إجراءات عاجلة ملواجهة تغير املناخ وتأثيراته للنظم 
االسمخدام  وتعزيز  واسمعادة  15. حماية  األرضية  البيئية 
ومكافحة  مسمدام،  نحو  على  الغابات  وإدارة   ، املسمدام 
المصّحر، ووقف  تدهور األراضي مع عكس اجتاهه، ووقف 

فقدان المنوع البيولوجي. 

7. مجممعات واقمصادات مسمدامة بيئيا ومقاومة لمغّير املناخ. 
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8. إفريقيا ممحدة)فيديرالية أو كنفيديرالية(

9. إنشاء مؤسسات مالية وقارية في طور العمل. 

واملسمدام  الفّعال  9. إنشاء بنية حتمية مرنة، وتعزيز المصنيع 
وترقية االبمكار.   10. بنية حتمية بواصفات عاملية تشق إفريقيا. 

تنمية  أجل  من  واإلدماجية  السلمية  املجممعات  تعزيز   .16
وبناء  للجميع،  العدالة  إلى  الوصول  وإتاحة  مسمدامة، 
جميع  على  وشاملة  للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات 

املسمويات. 

11. قيم وممارسات دميقراطية، مبادئ عاملية حلقوق اإلنسان، 
عدالة وسيادة قانون راسخمان. 

تنمية  أجل  من  واإلدماجية  السلمية  املجممعات  تعزيز   .16
وبناء  للجميع  العدالة  إلى  الوصول  وإتاحة  مسمدامة، 
جميع  على  وشاملة  للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات 

املسمويات. 

12. مؤسسات قادرة وقيادة، على عني املكان، تسمطيع إحداث 
المغيير. 

تنمية  أجل  من  واإلدماجية  السلمية  املجممعات  تعزيز   .16
وبناء  للجميع  العدالة  إلى  الوصول  وإتاحة  مسمدامة، 
جميع  على  وشاملة  للمساءلة  وخاضعة  فّعالة  مؤسسات 

املسمويات. 

 13. احلفاظ على السالم واألمن واالسمقرار. 

14. إفريقيا مسمقرة ومساملة.

15. هندسة إفريقية للسالم واألمن تشمغل بكامل طاقمها. 

16. نهضة ثقافية إفريقية بارزة.

5. حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني جميع النساء والفميات.  17. مساواة كاملة بني اجلنسني في جميع مجاالت احلياة. 

المعلم  4. ضمان جودة المعليم الشامل والعادل وتعزيز فرص 
مدا احلياة للجميع. 

5. حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفميات. 
18. شباب وأطفال ملمزمون وممّكن لهم. 

أجل  العاملية من  المنفيذ وتنشيط الشراكة  17. تعزيز وسائل 
المنمية املسمدامة. 

والمعايش  العاملية  الشؤون  في  رئيسي  شريك  إفريقيا   .19
السلمي. 

10. احلد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها. 

العاملية من أجل  الشراكة  المنفيذ وتنشيط  17. تعزيز وسائل 
المنمية املسمدامة. 

أهدافها  متويل  عن  الكاملة  املسؤولية  إفريقيا  تمحمل   .20
المنموية. 

https: //au. int/agenda2063/sdgs ،2063 املصدر: اسمقراء من أجندة االحتاد اإلفريقي لسنة
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4. الّسام والتنمية املستدامة وحركات 
الهجرة والعدالة االجتماعّية 

الهجرة: وحركات  املستدامة  والتنمية  الّسالم   4  .1

مثلما يدّلل على ذلك الفصل السابق من هذا الدليل، متثل رزنامة 
2030 من أجل المنمية املسمدامة اسمراتيجية شاملة للعمل من 

أي  ترك  وقادرة على »عدم  اإلنسان  تنميٍة محورمُها  تعزيز  أجل 
املمحدة  العام لألمم  األمني  لمقرير  ووفقا  شخص في اخللف«. 
بعنوان »من أجل هجرة مفيدة للجميع« )اجلمعية العامة لألمم 
تعزيز  بني  قوي  رابط  هناك  يكون  أن  يجب   ،)2017 املمحدة، 
الهجرة.  حركات  حول  عاملية  أجندة  وتنفيذ  املسمدامة،  المنمية 
إن الهجرة قضية شاملة وهي على صلة بجميع أهداف المنمية 
املسمدامة السبعة عشر والـ169 هدفا. توجد إحالة مركزية إلى 
الهجرة في الهدف 10. 7 وذلك من أجل تسهيل هجرة منمظمة 
وآمنة ومسؤولة، وحركة لألشخاص، با في ذلك تلك المي تكون 
جيد.  بشكل  واملدارة  املرتبة  الهجرة  سياسات  تنفيذ  من خالل 
عدم  من  احلد  إلى  يرمي  الذي   10 الهدف  حتت  هذا  يظهر 
المي  األخرا  األهداف  إن  بينها.  وفيما  البلدان  داخل  املساواة 
أو  املالية  والمحويالت  االجّتار  تذكر  الهجرة  إلى  مباشرة  تشير 

حراك الطالب الدوليني. 

تشمل الهجرة، كما حددتها املنظمة الدولية للهجرة )2018(، حركة 
واألشخاص  االقمصاديني  واملهاجرين  قسريا  واملهجّرين  الالجئني 
الذين ينمقلون لغايات أخرا تشمل لمَّ شمْل األسرة. وتمُعرف الهجرة 
فرص  عن  الباحثني  لألشخاص  الطوعية  احلركة  بأنها  النظامية 

اقمصادية واجمماعية أفضل، أو أمناط حياة مخملفة. 

يعمبر أكثر من ثالثة باملائة من سكان العالم مهاجرين منمظمني. 
وعلى النقيض من ذلك، فإن الهجرة غير املنمظمة أو القسرية، 
وهي غير طوعية بطبيعمها، هي حركة هجرة دولية أصغر حجما 

لكنها ذات أهمية كبيرة )زاتر 2014(.

يملقى ما يسمى باملهاجرين النظاميني واملهجّرين قسريا )طالبو 
اللجوء والالجئون( معاملة مخملفة بوجب القانون الدولي، وذلك 

بناء على األسباب املخملفة لمحركهم. 

يندرج األشخاص الذين يمُعمقد بأن لديهم خوفا مبررا من المعرض 
لالضطهاد ضمن الشروط احددة التفاقية 1951 املمعلقة بـوضع 

الالجئني وبروتوكول 1967 الذي تالها، ويمُصنفون الجئني. 

بشكل  اليوم  واملهاجرين  الالجئني  حركات  تمقاطع  ذلك،  رغم 
الالجئني  لشؤون  املمحدة  لألمم  السامية  )املفوضية  ممزايد 
2016(. والناجت هو ما يسمى بحركات هجرة مخملطة، مدفوعة 

بعوامل ممعددة وذات طبيعة غير نظامية عموما. 

الهجرة  حلركات  ممزايدا  ظهورا  األخيرة  السنوات  شهدت 
لبناء  املدني  املجممع  منصة  وحسب  عاملية.  ظاهرة  باعمبارها 

السالم، وبناء الدولة: 

»نحن مجممع دولي يمحرك بشكل ممزايد: لقد عبر 244 مليون 
إن   .2015 سنة  دوليني  مهاجرين  ليصبحوا  احلدود  شخص 
العديد من األشخاص الذين انمقلوا سنة 2015 فعلوا ذلك عن 
نميجة  قسرا  هجروا  مليون   3.65 الـ  يناهز  ما  ولكن  طواعية. 
لعوامل من بينها النزاعات وانعدام األمن الغذائي وتغير املناخ. 
عبور احلدود  على  أجبروا  مليون الجئا   3.21 بينهم  من  وجند 
بسبب العنف واخلوف من االضطهاد. لقد قدم الكثير من هؤالء 
الذين فروا من مناطق النزاعات املمصاعدة في سوريا والعراق، 
كان  وأفغانسمان.  الصومال  في  الطويلة  الصراعات  بسبب  أو 
الثامنة عشر«. ونظرا لمعقيدها  الفارين دون سن  نصف أولئك 
وتأثيراتها في األبعاد املخملفة للحياة الفردية واجلماعية، يجب 
أنها جزء حاسم من  الهجرة على  إلى مسألة حركات  ينظر  أن 

النقاش الدولي حول السالم والمنمية املسمدامة. 

بمدفق  املرتبطة  والضرورات  املسمجدات  معاجلة  أجل  ومن 
املهاجرين بواسطة جهود دولية منسقة، اجممع رؤساء الدول 
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داخل   2016 سبممبر/أيلول   19 في  مرة  ألول  واحلكومات 
اجلمعية العامة لألمم املمحدة ملناقشة القضايا املمعلقة بالهجرة 
والالجئني. في ذلك اليوم، وقع المصديق على إعالن نيويورك 
لالجئني واملهاجرين من قبل الدول األعضاء في األمم املمحدة 
البالغ عددها 193 دولة وذلك من أجل االعمراف بـاحلاجة إلى 
مقاربة شاملة للمحرك السكاني، وتعزيز المعاون على املسموا 

العاملي. 

أصبحت  اللجوء  ومسائل  الهجرة  أن  على  عالمة  اإلعالن  كان 
فباعمماد  الدولي.  األعمال  جدول  في  مباشرة  رئيسية  قضية 
إعالن نيويورك لالجئني واملهاجرين، المزمت الدول األعضاء في 

األمم املمحدة بـ: 

• حماية السالمة والكرامة وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية 	
باعمبارهم  وضعهم  عن  النظر  بصرف  املهاجرين،  جلميع 

مهاجرين، وفي جميع األوقات. 

• من 	 كبيرة  أعدادا  وتسمضيف  وتسمقبل  تنقذ  المي  الدول  دعم 
الالجئني واملهاجرين.

• واإلمنائية 	 اإلنسانية  املساعدة  مجاالت  في  املهاجرين  إشراك 

واحمياجات  وقدراتهم  احمياجاتهم  تلبية  مع  والمخطيط، 

املجممعات املسمقبلة وقدراتها. 

• جميع 	 جتاه  والممييز  والعنصرية  األجانب  كراهية  محاربة 

املهاجرين. 

• عملية 	 من خالل  وتوجيهات طوعية  ملزمة،  غير  مبادئ  تطوير 

أوضاعا  يعيشون  الذين  املهاجرين  معاملة  حول  الدولة  تقودها 

ة وتعزيز احلوكمة العاملية للهجرة.  َهشَّ

أطلق إعالن نيويورك مسارا من املشاورات احلكومية واملفاوضات 

المي تسمهدف وضع ميثاق عاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة 

والنظامية. َواخمممت هذه العملية في 10 ديسمبر/ كانون األول 

األعضاء  الدول  غالبية  قبل  من  العاملي  2018 باعمماد االتفاق 

في األمم املمحدة خالل املؤمتر احلكومي الدولي في »مراكش«، 

ِفَع فورا بمأييد رسمي من قبل اجلمعية العامة لألمم  املغرب. وشمُ

املمحدة في 19 ديسمبر/ كانون األول. 

بني  بشأنها  المفاوض  يقع  اتفاقية  أول  هو  العاملي  االتفاق  إنَّ 
احلكومات، وقد أمُِعدَّ حتت رعاية األمم املمحدة، وهو يغطي جميع 
أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة. إنه وثيقة غير ملزمة 
علَى  ويقيم  يدخل  من  للدول في حتديد  السيادي  حتمرم احلق 

أراضيها، وتظهر المزامها بالمعاون الدولي حول الهجرة. 

ومعاجلة  الهجرة،  إدارة  لمحسني  هامة  كذلك فرصة  وهو ميثل 
المحديات املرتبطة بالهجرة احلالية، وتقوية مساهمة املهاجرين 

والهجرة في المنمية املسمدامة.

لقد صيغ االتفاق العاملي بطريقة ممسقة مع الهدف 10. 7 من 
خطة المنمية املسمدامة لعام 2030 الذي المزمت الدول األعضاء 
من خالله بالمعاون الدولي لميسير هجرة آمنة ومنظمة ونظامية. 

صمم امليثاق العاملي من أجل: 

1 - دعم المعاون حول شأن إدارة الهجرة الدولية. 

تخمار  2 - تقدمي سلسلة شاملة من اخليارات المي ميكن للدول أن 
منها خيارات ملعاجلة بعض القضايا األكثر إحلاحا حول الهجرة 

الدولية. 

حقائق  على  بناء  المنفيذ  ملمابعة  واملرونة  الفسحة  الدول  منح   -  3
وقدرات الهجرة اخلاصة بها. 

مشاورات  مسار  خالل  من  العاملي  االتفاق  تطوير  مت  لقد 
الفعالة جلميع  ومفاوضات مفموحة وشفافة وشاملة، واملشاركة 
أصحاب املصلحة املعنيني، با في ذلك املجممع املدني والقطاع 
اخلاص واألكادمييني والبرملانات واملغمربني ومنظمات املهاجرين 
في كل من املؤمتر احلكومي الدولي واملسار المحضيري املرافق 
العاملي  لالتفاق  املشاورات  من  املفموح  املسار  هذا  سمح  له. 
اجلوانب  ذلك  في  با  الدولية  الهجرة  جوانب  جميع  بعاجلة 
اإلنسانية والمنموية واحلقوقية وغيرها من املسائل األخرا. ومع 
اإلقرار بأهم املبادئ املضمنة في املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان، 
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فإن االتفاق العاملي يعمرف بـالهجرة باعمبارها »جزءا من المجربة 
اإلنسانية عبر الماريخ و)...( مصدرا للرخاء واالبمكار والمنمية 

املسمدامة في كوكبنا املعولم«.

)اجلمعية العامة لألمم املمحدة 2018، الفقرة 8(. 

دت هذه الوثيقة على احلاجة إلى »اجلهود الدولية لمعزيز  وشدَّ
سيحسن  املشمرك  الفهم  أن  باعمبار  للهجرة،  وحتليلنا  معرفمنا 
كما  للجميع.  املسمدامة  المنمية  إمكانات  تطلق  المي  السياسات 
تؤكد على أن »املقاربة الشاملة مطلوبة لمحسني الفوائد اجلملية 
األفراد  يواجهها  المي  والمحديات  املخاطر  معاجلة  مع  للهجرة، 

واملجممعات في بلدان املنشإ والعبور واملقصد«.

إطار  )انظر  املبادئ محددة بشكل جيد  بناء على مجموعة من 
الرؤية 11(، اقمرح االتفاق العاملي إطارا تعاونيا« محددا، يشممل 

على 23 هدفا وتنفيذ هذه األهداف مع املمابعة واملراجعة. 

ميكن تلخيص الـ23 هدفا المي وضعها االتفاق العاملي من أجل 
»هجرة آمنة ومنظمة ونظامية«على النحو المالي:

للسياسات  كأساس  وتصنيفها  املنظمة،  البيانات  واسمعمال  1. جمع 
القائمة على احلجج.

الناس  المي جتبر  الهيكلية  الدوافع السلبية والعوامل  المقليل من   .2
على ترك بلدهم األصلي.

3. تقدمي معلومات دقيقة وممُحيَّنة في جميع مراحل الهجرة.

القانونية  الهوية  يثبت  ما  لديهم  املهاجرين  جميع  أن  من  المأكد   .4
والوثائق املناسبة.

5. تعزيز توافر ومرونة مسالك الهجرة النظامية.

6. تسهيل الموظيف العادل واألخالقي، وحفظ الشروط المي تضمن 
العمل الالئق.

7. معاجلة احلاالت الهشة املمعلقة بالهجرة واحلد منها.

8. إنقاذ األرواح البشرية، وبذل جهود دولية منسقة بشأن املهاجرين 
املفقودين.

9. تعزيز االسمجابة الدولية لمهريب املهاجرين.

10. منع ومكافحة االجّتار باألشخاص، والقضاء عليه في إطار الهجرة 

الدولية.

11. إدارة احلدود بطريقة شاملة وآمنة ومنسقة.

12. تعزيز اليقني وقوة المنبؤ فيما يخص إجراءات الهجرة من أجل 

القيام بالفرز املناسب والمقييم واإلحالة.

13. اسمخدام احمجاز املهاجرين مالًذا أخيًرا فقط والعمل على إيجاد 

بدائل.

14. تعزيز احلماية القنصلية واملساعدة والمعاون على اممداد مراحل 

الهجرة.

15. إتاحة الوصول إلى اخلدمات األساسية للمهاجرين.

16. متكني املهاجرين واملجممعات لمحقيق اإلدماج الكامل والمماسك 

االجمماعي.

17. القضاء على جميع أشكال الممييز وتعزيز اخلطاب العام املبني 

على األدلة من أجل تشكيل تصّورات حول الهجرة.

18. االسمثمار في تنمية املهارات، وتسهيل االعمراف املمبادل باملهارات 

واملؤهالت والكفاءات.

19. تهيئة الظروف للمهاجرين واملغمربني لكي يساهموا مساهمة كاملة 

في المنمية املسمدامة في جميع البلدان.

وأقل  أماًنا  وأكثر  أسرع  بشكل  املالية  المحويالت  نقل  تشجيع   .20

تكلفة، وتعزيز انخراط املهاجرين في النظام املالي.

21. المعاون في تسهيل العودة اآلمنة والكرمية، وإعادة القبول، وإعادة 

اإلدماج املسمدام.
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والفوائد  االجمماعي  الضمان  مسمحقات  لنقل  آليات  إنشاء   .22

املكمسبة.

آمنة  هجرة  أجل  العاملية من  والشراكات  الدولي  المعاون  تعزيز   .23

ومنظمة ونظامية. 

حسب تقرير األمني العام لألمم املمحدة، »من أجل هجرة 
أهداف  بني  قوي  ترابط  هناك  يكون  أن  يجب  للجميع«،  مفيدة 
املسمدامة:  بالمنمية  املرتبطة  العاملي، وحتقيق األهداف  االتفاق 
ربط  على  تعمل  أن  األعضاء  الدول  على  ينبغي  أمكن،  »حيثما 
مثل هذه املسارات بآليات املمابعة اخلاصة برزنامة 2030، وذلك 

للمأكيد على الروابط اإليجابية بني المنمية والهجرة«.

)اجلمعية العامة لألمم املمحدة، 2017، الفقرة 83(. 

إطار الرؤية عدد11:

االتفاق العاملي: مبادئ شاملة ومترابطة

أ - هو اتفاق محوره الناس. َويحمل بعدا إنسانيا قويا ممأصال في 
جتربة الهجرة نفسها. وهو يعزز رفاهية املهاجرين واألفراد 
لذلك،  ونميجة  املقصودة.  والوجهة  والعبور  املنشإ  بلدان  في 

يضع االتفاق العاملي األفراد في صميم اهمماماته. 

العاملي إطار تعاوني غير ملزم  المعاون الدولي: إن امليثاق  ب - 
قانونيا، ويقر بأنه ال ميكن ألي دولة معاجلة الهجرة بوسائلها 
اخلاصة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لهذه الظاهرة. فهي 
تمطلب تعاونا وحوارا دوليا وإقليميا وثنائيا. وترتكز سلطمها 
اجلماعية،  وملكيمها  ومصداقيمها  الموافقية  طبيعمها  على 

والمنفيذ املشمرك واملمابعة واملراجعة. 

احلق  على  المأكيد  العاملي  امليثاق  يعيد  الوطنية:  السيادة   - ت 
للهجرة  الوطنية  سياسمها  حتديد  في  للدول  السيادي 
وصالحياتها املمعلقة بإدارة الهجرة ضمن سلطمها القضائية، 
سلطمها  نطاق  ففي  الدولية.  املعايير  مع  يموافق  وبا 
النظامية  الهجرة  حالة  بني  أن متيز  للدول  يجوز  السيادية، 
وغير النظامية، با في ذلك حني حتدد إجراءاتها المشريعية 
بعني  آخذة  العاملي،  االتفاق  بمنفيذ  اخلاصة  والسياسات 
االعمبار احلقائق والسياسات واألولويات واملمطلبات الوطنية 

املخملفة للدخول واإلقامة والعمل وفقا للقانون الدولي. 

العاملي  االتفاق  ويقر  املسموجب.  واملسار  القانون  سيادة   - ث 
بأن احمرام سيادة القانون، واإلجراءات القانونية املسموجبة، 
والنفاذ إلى العدالة، أمور أساسية بالنسبة إلى جميع جوانب 
والكيانات  واملؤسسات  الدولة  أن  يعني  وهذا  الهجرة.  إدارة 
العامة واخلاصة واألشخاص أنفسهم يخضعون للقوانني المي 
فيها  والفصل  ممساو،  بشكل  وإنفاذها  علنا  إصدارها  يمم 

بشكل مسمقل، وهي أيًضا مموافقة مع القانون الدولي. 
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رزنامة  في  ممجذر  العاملي  امليثاق  إن  املسمدامة.  المنمية   - ج 
اعمرافها  س على  يمَُؤسَّ 2030، وهو  لسنة  املسمدامة  المنمية 
كبيرة  صلة  َوعلى  األبعاد،  ممعددة  حقيقة  الهجرة  بأن 
ما  وهو  واملقصد،  والعبور  املنشإ  لبلدان  املسمدمية  بالمنمية 
يمطلب اسمجابات ممماسكة وشاملة. إن الهجرة تساهم في 
احلاصل اإليجابي للمنمية، وفي حتقيق أهداف خطة المنمية 
املسمدامة لعام 2030، خاصة إذا أديرت بشكل مالئم. كما 
الهجرة  إمكانات  من  االسمفادة  إلى  العاملي  االتفاق  يهدف 

لمحقيق جميع أهداف المنمية املسمدامة. 

الدولي  القانون  إلى  العاملي  امليثاق  يسمند  اإلنسان:  ح - حقوق 
الممييز.  وعدم  النكوص  عدم  مبادئ  ويؤيد  اإلنسان  حلقوق 
االحمرام  نضمن  نحن  العاملي،  االتفاق  تنفيذ  خالل  فمن 
وتفعيلها،  املهاجرين  اإلنسان جلميع  حقوق  وحماية  ال،  الفعَّ
جميع  عبر  وذلك  املهجر،  في  وضعيمهم  عن  النظر  بغض 
مراحل الهجرة. إننا نعيد المأكيد أيًضا على االلمزام بالقضاء 
على جميع أشكال الممييز، با في ذلك العنصرية، وكراهية 

األجانب والمعصب ضد املهاجرين وأسرهم. 

حلقوق  العاملي  االتفاق  يضمن  اجلنساني:  العامل  مراعاة   - خ 
اإلنسان احمرام النساء والرجال والفميات والفميان في جميع 
مراحل الهجرة، وفهم احمياجاتهم اخلاصة ومعاجلمها بشكل 
صحيح، والممكني لهم باعمبارهم أدوات المغيير. وهو يراعي 
اجلنسني  بني  املساواة  ويعزز  اجلنساني،  العامل  منظور 
ومتكني جميع النساء والفميات، ويقر باسمقاللهن ومتثيليمهن 
وقيادتهن من أجل النأي عن معاجلة أوضاع النساء املهاجرات 

من زاوية الضحية في املقام األول. 

العاملي  االتفاق  يشّجع  األطفال:  جتاه  خاصة  حساسية   - د 
االلمزامات القانونية الدولية احلالية املمعلقة بحقوق الطفل، 
جميع  في  العليَا  الطفل  مصالح  عن   الدفاع  مبدأ  ويؤيد 
األوقات، باعمباره عاماًل أسياسًيا في جميع احلاالت املمعلقة 

باألطفال، وذلك في سياق الهجرة الدولية. ويشمل هذا املبدأ 
األطفال غير املصحوبني، واملنفصلني عن ذويهم. 

ذ - مقاربة تشمل كل احلكومة: يعمبر االتفاق العاملي أن الهجرة 
قطاعية  بسياسة  معاجلمه  ميكن  ال  األبعاد  ممعدد  واقع 

حكومية واحدة. 

هناك  فعالة،  هجرة  وممارسات  سياسات  وتنفيذ  ولمطوير 
المناسق  لضمان  احلكومة  كامل  تشمل  مقاربة  إلى  حاجة 
القطاعات  جميع  عبر  للسياسات  والعمودي  األفقي 

واملسمويات احلكومية. 

على  العاملي  االتفاق  يشجع  املجممع:  كامل  تشمل  مقاربة   - ر 
الهجرة  ملعاجلة  املصلحة  أصحاب  بني  الواسعة  الشراكات 
واملغمربني،  املهاجرين  إشراك  خالل  من  أبعادها  بجميع 
األكادميية،  والدوائر  املدني،  واملجممع  احلية،  واملجممعات 
واملؤسسات  والنقابات،  والبرملانيني،  اخلاص،  والقطاع 
الوطنية حلقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم، وأصحاب املصلحة 

اآلخرين ذوي الصلة في إدارة الهجرة. 

املصدر: اجلمعية العامة لألمم املمحدة، 2018.
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والعدالة االجتماعية: املستدامة  والتنمية  السالم   4  .2

يمُذّكر النقاش حول الروابط بني أهداف المنمية املسمدامة وامليثاق 

العاملي األخير )اجلمعية العامة لألمم املمحدة، 2018(، وظاهرة 

ومفهوم  املسمدامة  المنمية  بني  األوسع  بـالمرابط  الهجرات، 

العدالة اإلجمماعية. 

حسب املنمدا الدولي للمنمية االجمماعية )2006( فإنَّ العدالة 

ارتباطا  معناه  يرتبط  األبعاد،  وممعّدد  معّقد  االجمماعية مفهوم 

الرؤية عدد12(.  قويا ببادئ ميثاق األمم املمحدة )انظر إطار 

كما ميكن تعريف العدالة االجمماعية على أنها فضيلة أو قيمة 

مجممعية توجه المفاعل بني البشر، وباخلصوص الموزيع العادل 

بوجب  فقط  ليس  املجممع،  يوفرها  المي  واخليرات  للمنافع 

احلياة  جوانب  جميع  في  أيًضا  ولكن  احاكم  وفي  القانون، 

تمعلق  احلقوق،  بمأمني  االجمماعية  العدالة  وتمعلق  االجمماعية. 

املوقف  إلى  انمباَهنا  توّجه  إنها  وعواقبها.  باملسؤوليات  أيًضا 

المي  المباينات  في  نمُ  وتممعَّ مجممعنا  أعضاء  ملخملف  النسبي 

وفرص  المفاوتات،  لهذه  اجلذرية  واألسباب  موجودة،  تكون  قد 

القضاء عليها. يقمضي فهم المفاوتات تبنّي حتليل منهجّي لسياقنا 

االجمماعي - املؤسسات )القانونية والمعليمية واإلعالمية مثال( 

والبنى المحمية وأمناط االعمقاد المي تشكل هذا الموزيع. 

العادلة  واملعاملة  اإلنصاف  بفهوم  االجمماعية  العدالة  ترتبط 

احمياجاتهم  لملبية  اخلاص،  االجمماعي  سياقهم  لألفراد ضمن 

ألن  املساواة  بفهوم  أيًضا  ترتبط  وهي  طاقاتهم.  ومالمسة 

قاعدة  يوفر  للجميع«،  »مجممع  هو  اجمماعيا  العادل  املجممع 

فرص ممساوية. واألمر األساسي هو السؤال الذي يطلب منا أن 

نطرحه: »هل املجممع عادل؟.

إطار الرؤية عدد 12:

مفهوم العدالة االجتماعية وميثاق األمم املتحدة:

من  أحد  ير  لم  إذ  نسبًيا.  جديد  االجمماعية  العدالة  مفهوم  إن 
أو  »أرسطو«  أو  »أفالطون«  مثل  الماريخ  في  العظام  الفالسفة 
»كونفوشيوس« أو »ابن رشد«، أو حمى »روسو« و»كانط« حاجة في 
االجمماعي. ظهر  املنظور  الظلم من  رفع  أو  العدالة  في  المفكير 
هذا املفهوم على السطح للمرة األولى في الفكر الغربي والسياسي 
غداة الثورة الصناعية، والمطور املوازي للعقيدة االجمماعية. وقد 
اسمغالال  يعمبر  كان  ما  على  االحمجاج  عن  تعبير  أّنه  على  برز 
رأسماليا للعمال وباعمباره نقطة محورية في عملية تطوير تدابير 

حتسني حالة اإلنسان. 

بعد  واألخوة.  للمقدم  العليا  املثل  يجسد  ثورّيًا  شعاًرا  ومُِلد  وقد 
عشر،  الماسع  القرن  منمصف  في  أوروبا  هزت  المي  الثورات 
للمفكرين  حتشيد  صرخة  االجمماعية  العدالة  أصبحت 
المقدميني والناشطني السياسيني. )...( وبحلول منمصف القرن 
العشرين، أصبح مفهوم العدالة االجمماعية عنصرا محوريا في 
اليساريني،  السياسيني  بكل  اخلاصة  والبرامج  اإليديولوجيات 
وهو  العالم،  أنحاء  جميع  في  الوسطية  السياسية  واألحزاب 
مباشر.  بشكل  معارضمه  على  القليل  سوا  يمجرأ  لم  مفهوم 
لقد مّثلت العدالة االجمماعية جوهر وجود العقيدة االشمراكية 
الدميوقراطية، وسببها، وتركت بصماتها خالل العقود المي تلت 

احلرب العاملية الثانية. 

يمطلب تطبيق العدالة االجمماعية إطارا جغرافيا وسوسيولوجيا 
األفراد  بني  العالقات  فهم  خالله  من  ميكن  وثقافيا  وسياسيا 
واملجموعات وتقييمها وتوصيفها بأنها عادلة أو غير عادلة. في 
مثل  إذ  القومية.  الدولة  هو  اإلطار  هذا  كان  احلديث،  العصر 
البلد اإلطار النموذجي ملراقبة وقياس جوانب مخملفة من العدالة 
هذا  يمُسمخدم  وال  السكان.  بني  الدخل  توزيع  مثل  االجمماعية 
قبل  من  أيًضا  ولكن  فقط،  الوطنية  احلكومات  قبل  من  املعيار 

املنظمات والكيانات الدولية مثل االحتاد األوروبي. 
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للعدالة  عامليا  بعدا  هناك  أنَّ  واضحا  يبدو  نفسه،  الوقت  في 
االجمماعية يمضمن اإلنسانية باعمبارها عاماًل مشمرًكا. فالعبيد 
والعمال املسمغلون والنساء املضطهدات هم قبل كل شيء ضحايا 
ال تهمُّ أصولهم بقدر ما تهم ظروفهم. لقد اكمسبت هذه العاملية 
شعوب  بني  والثقافية  املادية  املسافة  تقلص  مع  ووجاهة  عمقا 

العالم بشكل فعال. 

وفيما يمعلق بيثاق األمم املمحدة، ميكن القول بأنه في الوقت 
وجميع  الناس  بني  العدل  على  صريح  تنصيص  يوجد  ال  الذي 
وتندرج هذه  له.  منطقي  أساس  القيم  فإن هذه  العالم،  شعوب 
األولويات حتت عنوان العدالة الدولية، حيث تضطّر احلكومات 
إلى متثيل شعوبها وخدممها والعمل على حتقيق مصاحلها العليا 

دون متييز، واحمرام املساواة في السيادة بني جميع الدول. 

العدالة  بمحقيق  االلمزام  عن  المعبير  يمم  امليثاق،  ديباجة  في 
اإلنسان  بحقوق  »لإلميان  ممجّدد  تأكيد  أنه  أساس  على  للناس 
املمساوية  باحلقوق  )و(  وجدارته،  اإلنسان  وبكرامة  األساسية 
للرجال والنساء«. ويمطلب هذا االلمزام تعزيز »المقدم االجمماعي 
المقدم  أيًضا  يمطلب  أكبر« كما  ومسمويات عيش أفضل وحرية 
االقمصادي واالجمماعي جلميع الشعوب. وهو يشدد على الهدف 
الثالث املعلن لألمم املمحدة )بعد احلفاظ على السالم والصداقة 
َوالعالقات الودية بني الدول(، وهو »حتقيق المعاون الدولي في 
حل املشكالت الدولية ذات الطابع االقمصادي أو االجمماعي أو 
الثقافي أو اإلنساني، وفي ترقية وتشجيع احمرام حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية للجميع دون متييز بسبب العرق أو اجلنس 

أو اللغة، أو الدين« )املادة 1(.

وظائف  من  واحدا  باعمباره   13 املادة  في  الهدف  هذا  يمكرر 
اجلمعية العامة، وفي املادتني 60 و62 في إشارة إلى دور املجلس 
االقمصادي واالجمماعي في هذا الشأن. وباخمصار، تنبع العدالة 
من املساواة في احلقوق جلميع الشعوب ومن قدرة جميع البشر، 
المقدم االقمصادي واالجمماعي  دون متييز، على االسمفادة من 

الذي يمم نشره وتأمينه من خالل المعاون الدولي. 

املصدر: )املنمدا الدولي للمنمية االجمماعية 2006(.

حدد املنمدا الدولي للمنمية االجمماعية سمة مجاالت حيوية ذات 
بمعزيز  اخلاص  الدولي  األعمال  جدول  توّجه  أن  يمعني  أولوية، 

العدالة االجمماعية. 

املدنية  احلقوق  بني  وثيقة  صلة  هناك  أن  املنمدا  أكد  أوال: 
المنمية االقمصادية واالجمماعية  والسياسية من جهة، وبني 
اعمبار  الشمولية، يجب  الرؤية  لهذه  ووفقا  من جهة أخرا. 
السالم والمنمية وحقوق اإلنسان مسائل غير قابلة للمجزئة. 

السيادة  مبادئ  إثارة  للحكومات  أنه ال ميكن  املنمدا  أكد  ثانًيا: 
الوطنية، وعدم المدخل من قبل أطراف خارجية في الشؤون 
الداخلية للبلد، للهروب من عواقب االنمهاكات املرتكبة ضد 

املواطنني. 

ا يشار إليه بـ»حق المدخل« املنطبق على اجلميع،  هناك شكل ّما مِمَّ
يجب أن يمم إنشاؤه في إطار القانون الدولي وحتت رعاية األمم 
وإنشاء  اإلنساني  القانون  تطوير  إلى  النظر  وينبغي  املمحدة. 
احكمة اجلنائية الدولية باعمبارهما عالمات تقّدٍم تعكس ظهور 
وعي عاملي بأن احمرام حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان يجب أن 

يمجاهل احلدود بني الدول. 

ثالثا: أقرَّ املنمدا بوجوب النظر إلى مفهوم املساواة في احلقوق 
على أنه أساس للعدالة االجمماعية، وجزء مهمٌّ من اخلطاب 
الدولي حول الوعي العاملي. وقد حددت الفكرة القائلة بأن 
جميع أعضاء األسرة البشرية لهم حقوق ممساوية وغير قابلة 
للمصادرة - بغض النظر عن منزلمهم االجمماعية واالقمصادية 
وعن جنسهم أو أصولهم أو انممائهم اجلماعي - بأنها أداة 

لمعزيز العدالة االجمماعية في مخملف أنحاء العالم. 

ووفقا ملبدإ املساواة هذا، ميكن حتقيق قدر كبير من المقدم من 
وذوي  األصليني،  والسكان  للنساء  أفضل  ظروف  حتقيق  أجل 
سوف  الهشة.  الفئات  من  وغيرهم  املهاجرين  والعمال  اإلعاقة 
يؤكد مبدأ املساواة، في املسمقبل، أن املرتبة واالممياز املوروثني 

HigherBook2.indd   74 9/8/22   2:54 PM



75 4. الّسالم والمنمية املسمدامة وحركات الهجرة والعدالة االجمماعّية 

سيمم اسمخدامهما بوتيرة أقل للمطالبة باحلق في احلصول على 
معاملة خاصة أمام القانون. 

وفي النقطة الرابعة، أكد املنمدا أن حتقيق املساواة في الفرص 

يمطلب مشاركة نشطة من البلدان إلعطاء نفس الفرص جلميع 

األطراف املشاركة في االقمصاد العاملي. وبناء على هذا، ميكن 

املسؤولية  خالل  من  تمحقق  قد  الدولية  العدالة  بأن  املجادلة 

خالل  من  تمحقق  أن  من  أكثر  االنفماح،  سياق  في  والشراكة 

تأبيد العالقة بني الشمال واجلنوب. إن هذا يمناغم مع مفهوم 

العدالة الدولية الذي يمضّمن عنصر اإلحسان لألشخاص األشد 

حرمانا. يمُنظر إلى مثل هذه األعمال اخليرية باعمبارها مؤقمة، 

ولكن هدف املنظمات الدولية هو جلب جميع الدول إلى املسار 

الرئيسي لالقمصاد العاملي. وفي النهاية، فإن الممييز بني البلدان 

الدول  كل  يخمفي ألن  أن  تقدما يجب  واألقل  والنامية  املمقدمة 

والمجمعات اإلقليمية تمنافس وتمعاون في مناخ عاملي ممطور. 

تعني  الفرص  في  املساواة  أن  املنمدا  أكد  خامسة،  نقطة  في 

بالنسبة إلى األفراد واملجموعات غياب الممييز، ووجود مناخ من 

باالنخراط في عمل منمج،  احلرية االجمماعية يسمح لكل فرد 

واحلصول على مكافأة عادلة على مثل هذا النشاط اسمنادا إلى 

املهارة واجلهد وخصاٍل شخصيٍة أخرا. 

العهد  في  عليه  املنصوص  املبدإ  مع  الفكرة  هذه  َوتّمسق 

والثقافية  واالجمماعية  االقمصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 

وباخلصــوص فـــي املادتـــني 6 و7. ففـــي املـــادة 6، يقــع االعمراف 

بــ »احلق في العمل الذي يمضمن حق كل فرد في فرصة كسب 

)ج(  الفقرة  َوتؤكد  بحرية«.  يقبله  أو  يخماره  الذي  بالعمل  رزقه 

من املادة 7 على احلاجة إلى ضمان »تكافؤ الفرص للجميع كي 

تخرج عن  ال  اعمبارات  وفق  وظيفمه  في  كل شخص  ترقية  يمم 

األقدمية والكفاءة«.

إن الفكرة األساسية المي تنطبق أيًضا على تعزيز عدم الممييز 

بني الرجال والنساء هي أنه ينبغي فهم املساواة على أنها تكافؤ 

الفرص ضمن السياق األوسع للعدالة االقمصادية. 

على  االجمماعية  العدالة  تعزيز  أن  املنمدا  أكد  اخلمام،  وفي 

ممنام  دور  مع  جنب  إلى  جنًبا  يسير  أن  يجب  الدولي  الصعيد 

ومعمرف به للجهات الفاعلة غير احلكومية وغير العمومية. وألن 

تكون  أن  ميكن  ال  االجمماعية،  العدالة  ذلك  في  با  »العدالة، 

االنخراط  تمطلب  العامة، فهي  للمؤسسات  املسؤولية احلصرية 

منظمات  بدور  اإلقرار  ويمعني  املجممع،  شرائح  جلميع  الفاعل 

املساواة  تعزيز  في  رئيسيني  شركاء  باعمبارهم  املدني  املجممع 

وعدم الممييز.

في  انطلقت  المي  احلكومية  غير  املنظمات  مشاركة  إلى  ينظر 
جانيرو«  دي  »بريو  والمنمية  البيئة  حول  املمحدة  األمم  مؤمتر 
المنمية  العاملية من أجل  القمة  تعزيزها في إطار  )1992( ومت 
االجمماعية في »كوبنهاغن« )1995( واملؤمتر العاملي حول املرأة 
والمنمية في بكني )1995(، على أنها راسخة بثبات في اإلطار 
بالمنمية  يمعلق  فيما  وذلك  املمحدة،  لألمم  والمشغيلي  املعياري 

والعدالة االجمماعية. 

َومثلما نوقش سابقا في الفصل الثالث، يبدو المزام األمم املمحدة 

بمعزيز المنمية املسمدامة والعدالة االجمماعية واضحا في املبادئ 

)»األشخاص«   2030 ألجندة  أساسا  وضعت  المي  اخلمسة 

خاصة،  بصفة  و»الشراكة«(.  و»السالم«  و»االزدهار«  والكوكب« 

ميثل الهدف 10 )احلد من المفاوت داخل البلدان وفيما بينها( 

والهدف 16 )تعزيز السالم واملجممعات املدمجة من أجل تنمية 

مسمدامة( الصالت األقوا مع فكرة العدالة االجمماعية ومهمة 

للمنمية  الدولي  املنمدا  وصفها  كما  الصلة،  ذات  املمحدة  األمم 

المفاوتات  على  القضاء  إلى   10 الهدف  َويرمي  االجمماعية. 

القائمة على الّدخل واجلنس والعمر واإلعاقة والموجه اجلنسي 
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في  مسممرة  مازالت  تفاوتات  وهي  والفرصة،  والدين  والعرق 

جميع أنحاء العالم، داخل البلدان وفيما بينها. 

إن الفكرة الرئيسية وراء هذا الهدف هي أن المفاوت يهدد المنمية 

بجهود  ويضر  الطويل،  املدا  على  واالقمصادية  االجمماعية 

الذات.  وتقدير  باالجناز  الناس  شعور  ويدمر  الفقر،  من  احلد 

إلى تعزيز  2030 على احلاجة  ولمحقيق املساواة، تؤكد رزنامة 

المغيير المحويلي وزيادة االسمثمار في الصحة والمعليم واحلماية 

واملهاجرين  للشباب  خاصة  الالئقة  والوظائف  االجمماعية 

والفئات الهشة األخرا. في داخل البلدان، من املهم ترقية النمو 

االجمماعي واالقمصادي الشامل من خالل القضاء على القوانني 

والسياسات واملمارسات الممييزية.

أما فيما يخص العالقات بني البلدان، فمن املهم ضمان متثيل 

القضايا  بشأن  القرار  صنع  مسموا  في  النامية  للدول  أفضل 

العاملية.

أما الهدف 16، فهو يهدف إلى ترقية أهداف المنمية املسمدامة 

تعليما  من خالل مؤسسات عامة فعالة وشاملة ميكن أن تقدم 

نوعيا، ورعاية صحية وسياسات اقمصادية عادلة، وحماية شاملة 

للبيئة. ومن أجل حتقيق المنمية املسمدامة للجميع، تؤكد أجندة 

2030 على أهمية أن تعمل احلكومات واملجممع املدني والهيئات 

العدالة،  وحتقق  العنف،  من  حتّد  دائمة  حلول  تنفيذ  على  معا 

وتكافح الفساد، وتضمن املشاركة الشاملة في جميع األوقات.

لقد مت اإلقرار بأهمية وضع االندماج والعدالة االجمماعية في 

صميم أهداف المنمية املسمدامة باعمبارهما ضمانة حقيقية ملا 

إيجابيا  تغييرا  سيحدث  أنَّه  من   2030 أعمال  جدول  في  ورد 

وحتويليا للجميع. )انظر إطار الرؤية عدد 13(.

إطار الرؤية عدد 13:

أه��م��ي��ة اإلدم����اج االج��ت��م��اع��ي م��ن أج���ل متابعة أه����داف خطة 

التنمية املستدامة لسنة 2030:

المنمية مسمدامة إن لم تكن شاملة.  من غير احممل أن تكون 
لذلك، يجب أن تكون رزنامة المنمية املسمدامة لعام 2030 خطة 
أي  ترك  املممثل في عدم  الهدف  لمحقيق  وتسعى  عمل شاملة، 
شخص يمخلّف عن الركب، وذلك بطريقة تسمجيب الحمياجات 
األجيال احلالية دون املساس بقدرة أجيال املسمقبل على املشاركة 

في املسارات المي تؤثر في حياتهم. 

على  القائمة  املمارسات  تعزز  المي  االجمماعية  السياسات  إن 
العادلة  واملشاركة  احلقوق،  على  املرتكزة  العاملية  االسمحقاقات 
االحمرام  إيالء  مع  باملثل،  واملعاملة  المضامن  وقواعد  والهادفة، 
ح أن متكن من اإلدماج  يمَُرجَّ المي  للمنوع والبيئة، هي  املسموجب 
االجمماعي. لذلك من الضروري النأي عن اسمخدام مخططات 
اإلدماج االجمماعي على أّنه إجراء عالجي، وحتويلها إلى جزء 

جوهري من اسمراتيجيات تنمية أوسع وأكثر متاسكا. 

إن تدخل احلكومة من خالل تعزيز القدرات اإلنماجية، وحتسني 
واحلماية  النوعية،  االجمماعية  اخلدمات  على  احلصول  إتاحة 
لمحقيق  حاسمة  مسائل  الالئق،  والعمل  املناسبة،  االجمماعية 
تنمية مسمدامة شاملة وواسعة. وفي الوقت نفسه، من املهم أن 
آليا  تضمن  لن  وحدها  المدخالت  هذه  بأن  االعمبار  في  نضع 
النمائج املرجوة. إنه ملن الضروري فحص العالقات االجمماعية 

المي يندرج فيها االقمصاد واملجممع. 

جميع  مسؤولية  هو  االجمماعي  اإلدماج  سياسات  تنفيذ  إن 
واملجممع  احلكومات  ذلك  في  با  الفاعلة،  املجممعية  اجلهات 
وتشجيع  تعزيز  أن  كما  كلّه.  واملجممع  اخلاص  والقطاع  املدني 
مسألة  والقطاعات  الفاعلة  اجلهات  مخملف  بني  الشراكات 

حيوية. 
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ومع ذلك فإن الدولة هي المي تضبط اآلليات المي من شأنها أن 
تسهل مشاركة كل هؤالء الفاعلني الهامني على املسمويني الوطني 
هذه  من  واحدة  الشاملة  االجمماعية  السياسة  وتعد  واحلي. 
ر لكل البشر احلق  اآلليات المي تعزز المنمية املسمدامة المي توفِّ
في العيش الكرمي، وتسمح لهم باملشاركة على قدم املساواة في 

عمليات صنع القرار. 

في الوقت نفسه، يمعني االعمراف بأن عمليات اإلدماج االجمماعي 
محددة دائما محليا، وطارئة تاريخيا. َويحماج كل بلد إلى صياغة 
وموارده  اخلاصة  على ظروفه  بناء  واالسمراتيجيات  السياسات 
األساسية، ونظامه الثقافي واملؤسسي. لذلك فإن املهمة ال تممثل 
في كيفية توسيع اإلدماج االجمماعي في حد ذاته بقدر ما تممثل 
في كيفية ترقية نوع من اإلدماج الذي يشجع على إنشاء مجممع 

أكثر إنصافا. 

اإلدماج  بني  المرابط  فهم  الضروري  من  كان  إن  اخلمام،  وفي 
االجمماعي والقضاء على الفقر، فمن املهم أيًضا حتقيق تناغم 
أكثر  مقاربات  إلى  باحلاجة  االعمراف  يميح  السياسات  في 
تكامال فيما يمعلق بمصميم السياسات وتنفيذها، ويعزز المكامل 
والمفاعل بينها، مع احلد من املفاضالت المي قد تقوض المقدم 
هذه  تكون  أن  يجب  كما  اجلوهرية.  المنمية  أهداف  مجال  في 
في  املرسومة  املسمدامة  المنمية  نمائج  لمحقيق  محورية  املسألة 

خطة للعمل العاملية لسنة 2030. 

املصدر: ديقاروفا 2015.
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