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   6 مسودة التزامات

  
    

  وإنهائها النزاعات نشوب لمنع السياسية القيادة    
  المستوى الرفيعي للقادة المستديرة المائدة اجتماع    
  اإلنسانية أجل من العمل خطة مسؤوليات من األولى األساسية المسؤولية    

    
ــاء يتطلــب”  واســتثمارا مســتمرة وقيــادة اهلــدف، يف ووحــدة سياســية، حلــوال اإلنســانية املعانــاة إ

  .“أحد فيها همشيُ  ال مساملة جمتمعات إجياد يف مطردا
  اإلنساين للعمل العاملي القمة مؤمتر إىل العام األمني تقرير من
    

  األساسية االلتزامات    
 إنقـاذ ألغـراض دوامـاً  احللـول أكثـر السلمية بالسبل وتسويتها النزاعات نشوب منع يعترب  
 أو اإلنســـانية ةاملســـاعد إىل احلاجـــة وتقليـــل واالجتماعيـــة االقتصـــادية اخلســـائر مـــن واحلـــدّ  األرواح
 ذلــك ومـع منـه. املتضــررة املنـاطق يف النـزاع انتهــاء بعـد اإلعمـار جهــود أو السـالم حفـظ عمليـات

 النزاعـــات، نشـــوب منـــع تتـــوخى الـــيت الطيبـــة والنوايـــا احلـــال واقـــع بـــني تفصـــل هـــوةٌ  هنـــاك تـــزال ال
ا وتتفــاقم ،آمنــة بــاألمس تعتــرب كانــت  أمــاكن يف تنشــب برحــت مــا اجلديــدة فالنزاعــات  أو حــد

 حلــول إىل التوصــل يف الفشــل يــؤدي وقــد .اجــذو انطفــأت أن النــاس ظــنّ  أن بعــد جمــدداً  تنــدلع
 يـــــدفع أو ،القائمـــــة النزاعـــــات احتـــــدام إىل أو اإلنســـــانية املعانـــــاة أمـــــد إطالـــــة إىل دائمـــــة سياســـــية

ــ ــا نقــض إىل اهلشــة الســالم اتفاقــات يف األطرافب  أخــرى مــرة العنــف حلقــة يف واالنــزالق التزاما
 وجـود أن شـك وال واالقتصـادية. االجتماعيـة التنميـة صـعيد علـى هائلـة انتكاسـات بذلك مسببةً 
 االسـتقرار حتقيـق أجـل مـن سـتثماراتاال توظيـفو  بكـرةامل سـتجابةاال ـج واعتمـاد شجاعة قيادةٍ 
 أمهيــة ذات أمـور املـدين واجملتمـع املتضـررين األشـخاص جانــب مـن النطـاق واسـعة مشـاركةٍ  وتـأمني
   سلميا. وحّلها النزاعات نشوب ملنع ةالسياسي القيادة باستخدام االلتزام تجديدل حمورية

 كـــل  وقبـــل أوال تتمثـــل اإلنســـانية جتـــاه املنظمـــة مســـؤولية بـــأن املتحـــدة األمـــم ميثـــاق ويقـــر  
ائهـا النزاعـات نشـوب منـع يف ءشي  قويـة قيـادةً  تتطلـب مجاعيـة مسـؤولية وهـي السـالم. وبنـاء وإ
 أن وجيـــب املـــدين. واجملتمـــع املتحـــدة األمـــم ومنظومـــة األعضـــاء والـــدول األمـــن جملـــس جانـــب مـــن

 شـــوبمل املؤديـــة اجلذريـــة األســـباب معاجلـــة ســـياق يف أقـــوى قيـــادي بـــدور الـــدويل اجملتمـــع يضـــطلع
 بغيـــة النزاعـــات حتليـــل جمـــال يف التخصصـــات املتعـــددة والـــُنهج والشـــراكات األدوات وتعزيـــز لنــزاعا
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ــا أو احتــدامها وتــاليف انــدالعها منــع ــدف االشــتعال. إىل عود  اخلمســة األساســية االلتزامــات و
  الواقع. أرض إىل املنمق اخلطاب لغة من النزاعات نشوب منع جهود نقل إىل أدناه املبينة

 إىل هـــــذا املســـــتديرة املائـــــدة الجتمـــــاع املقرتحـــــة اخلمســـــة األساســـــية االلتزامـــــات وتســـــتند  
   اإلنسانية. أجل من العام األمني عمل خطة مسؤوليات من األوىل األساسية ةاملسؤولي

 يف الـدويل، القـانون مـع يتفـق ومبـا ،مبكر وقت يف بالتحرك االلتزام :1 األساسي االلتزام  •  
 إىل اتللنزاعــ املشــرتكة والتحلــيالت املبكــر اإلنــذار نُظــم نتــائج فيهــا تشــري الــيت احلــاالت
   .النزاع نشوب احتمال

 بالســبل وتســويتها النزاعــات نشــوب منــع قــدرات بتحســني االلتــزام :2 األساســي االلتــزام  •  
 أزمـات مواجهـة علـى القـدرة يعـزز مبـا والـدويل، واإلقليمـي الـوطين املسـتوى علـى السلمية
   واحد. آنٍ  يف متعددة

 مجيـع يف كلـل  بـال يتواصـالن سياسـيني وتعـاون قيـادة تـوفريب االلتزام :3 األساسي االلتزام  •  
   .دداجم اندالعه أو النزاع نشوب منع بغية األزمة، مراحل

 مـــن احلـــدّ  علـــى والعمـــل للنـــزاع اجلذريـــة األســـباب مبعاجلـــة االلتـــزام :4 األساســـي االلتـــزام  •  
   أحد. فيها يُهمش ال مساملة جمتمعات إجياد يف االستثمار خالل من األوضاع هشاشة

 الناجحــة النــزاع نشــوب منــع جهــود علــى الضــوء بتســليط االلتــزام :5 األساســي االلتــزام  •  
 وتبادهلا. ومجعها املستفادة والدروس اجليدة املمارسات تسجيل طريق عن

   


