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شكر وتقدير
يعــرب برنامــج التعليــم التنفيــذى بكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة عــن امتنانــه لرشكائنــا
الذيــن ســاهموا ىف إعــداد هــذا الكتــاب ،وهــم املعهــد الدبلومــاىس بــوزارة الخارجيــة املرصيــة ومؤسســة
فــورد .رحــب الشــباب العاملــن بالســلك الدبلومــاىس باملعهــد الدبلومــاىس مبجموعــة مــن ورش العمــل
التــى قدمهــا برنامــج الدبلوماســية الفعالــة للقــرن الواحــد والعــرون ،والتمويــل املشــرك الــذى قدمــه
للمــروع التجريبــى .ســتقوم مؤسســة فــورد بتمويــل ورش العمــل واالبحــاث الخاصــة بهــذا املــروع،
وســتقوم أيضـاً بنــر هــذا الكتــاب الــذى سيســتخدمه برنامــج التعليــم التنفيــذى بكليــة الشــئون الدوليــة
والسياســات العامــة ىف التدريــب اإلضــاىف .يعــد هــذا الكتــاب مثــرة عمــل شــاق للعديــد مــن الخـراء اآلىت
ذكرهــم بالرتتيــب األبجــدى:
أليسون هودجيكنز ،أستاذ مساعد ىف قسم السياسات العامة واإلدارة بالجامعة األمريكية بالقاهرة.
غادة برسوم ،أستاذ مساعد ىف قسم السياسات العامة واإلدارة بالجامعة األمريكية بالقاهرة.
حسني حسونه ،دبلوماىس وعضو بلجنة القانون الدوىل باألمم املتحدة.
إبراهيم عواد ،أستاذ ومدير مركز دراسات الهجرة والالجئني ،بالجامعة األمريكية بالقاهرة.
كيــم فوكــس ،أســتاذ مســاعد ىف قســم الصحافــة واإلعــام بكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة
بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة.
ماجــده شــاهني ،مديــر مركــز األمــر الوليــد بــن طــال بــن عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات والبحــوث
األمريكيــة (مركــز كاســار) ،أســتاذ بقســم السياســات العامــة واإلدارة ،بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة.
باإلضافــة إىل ،مســاعد البحــوث ،إلينــا ديــوال ،معيــد و ومســاعد بحــوث ،ومنــى صالــح ،متخصصــة مبكتبــة
االســكندرية.
حرره باإلنجليزية :ساره الشعراوى.

باالضافــة اىل الخ ـراء املذكوريــن أعــاه ،نــود أن نعــرب عــن أمتناننــا لربنامــج التعليــم التنفيــذى بكليــة
الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة لتخصيصــه سلســلة مــن الوحــدات التدريبيــة املتكاملــة التــى تعتمــد
عــى أفضــل األســاليب لتدريــب شــباب الدبلوماســيني باملعهــد الدبلومــاىس باإلضافــة إىل مســاعدته ىف نــر
هــذا الكتــاب.
حقــوق الطبــع والنــر لعــام  2014محفوظــة للتعليــم التنفيــذى  -كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات
العامــة  -الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة.
جميــع الحقــوق محفوظــة ،وال يجــوز أســتخدام أو نســخ أو مراجعــة أو ترجمــة هــذه املــادة العلميــة كليـاً أو
جزيئـاً بــأى وســيلة عــن طريــق أى منظمــة أو مؤسســة أو فــرد بــدون ترصيــح كتــاىب مــن برنامــج التعليــم
التنفيــذى بكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة.

مالحظات متهيدية
تلتــزم كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة ( )GAPPبالجامعــة االمريكيــة بالقاهــرة بنــر نتائــج
البحــث وتقديــم برنامــج للتدريــب التنفيــذى ذات الط ـراز األول ىف مــر واإلقليــم بصــورة أشــمل ،فلــم
تــردد كليــة  GAPPبــكل مــا لديهــا مــن خــرة واســعة ىف مجــاالت الدبلوماســية والهجــرة وحقــوق اإلنســان
الدوليــة والقانــون والنــوع اإلجتامعــى واإلعــام أن تتقــدم مبــا لديهــا مــن معرفــة مــن أجــل بنــاء مؤهــات
مــدراء الخدمــات األجنبيــن الناشــئني .تقــدم دبلوماســية القــرن الحــادى والعرشيــن الفعالــة بالتعــاون
مــع املعهــد الدبلومــاىس التابــع لــوزارة الخارجيــة ىف مــر ومؤسســة فــورد دليــل اإلرشــاد املهنــى للقضايــا
املتعلقــة بالدبلوماســية للدبلوماســيني الناشــئني.
كنــت دامئ ـاً متحمس ـاً ألن أعطــى استشــارات وإرشــاد إىل مــدراء الخدمــات األجنبيــن الناشــئني ،وال ســيام
خــال املرحلــة املبكــرة مــن عملهــم مــن خــال عمــى كوزيــر للخارجيــة املرصيــة ىف الفــرة مــن شــهر يوليــو
 2013حتــى شــهر يونيــو  2014حينــا شــغلت مناصــب عديــدة باملجــال الدبلومــاىس .يعــد هــذا الربنامــج
املبنــى عــى خ ـرات كليــة  GAPPوالخ ـراء املحليــن اآلخريــن والــذى تــم تجريبــه بالتدريــب مــن خــال
التعليــم التنفيــذى الخــاص بكليــة  GAPPهــو حجــر األســاس للمعرفــة األكــر مشــاركة مــن أجــل معاونــة
بنــاء قــدرات قــادة الخدمــات األجنبيــن الناشــئني ىف مــر وىف اإلقليــم.
نبيل فهمي
عميدا ً لكلية العالقات العامة

إنــه مــن دواعــى رسور مكتــب مؤسســة فــورد ىف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا أن يدعــم معهــد
الدراســات الدبلوماســية ىف وزارة الخارجيــة املرصيــة منــذ فــرة الثامنيــات .وكان هــذا التعــاون يهــدف
إىل تقديــم أجيــال مــن الدبلوماســيني الشــباب قادريــن عــى التعامــل مــع املؤسســات الرئيســية للواليــات
املتحــدة واألمــم املتحــدة ىف واشــنطن العاصمــة ونيويــورك .وأضفنــا ىف اآلونــة األخــرة عنـران إضافيــان إىل
املنــح التابعــة لنــا ىف معهــد الدراســات الدبلوماســية وهــا :رحــات إىل بعــض دول حــوض النيــل مــن أجــل
زيــادة معرفــة شــباب الدبلوماســيني املرصيــن بــدول الجــوار األفريقيــة املرتبطــة بعالقــات إسـراتيجية مــع
مــر واالبتــكار ىف أســاليب التدريــب ،بأســتخدام أســاليب تفاعليــة ،وتقديــم أســاليب تعليميــة تجريبيــة
للبالغــن عــن طريــق املحــاكاة ودراســات الحالــة والتدريبــات.
وأعــرب مكتــب مؤسســة فــورد ىف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا عــن ســعادته بدعــم التعــاون بــن
معهــد الدراســات الدبلوماســية ىف وزارة الخارجيــة وكليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة ىف الجامعــة
األمريكيــة بالقاهــرة والتــى طــورت منــاذج تفاعليــة ملعهــد الدراســات الدبلوماســية .ومــازال مكتــب مؤسســة
فــورد ىف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يدعــم جهــود كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة بشــكل
منتظــم للعمــل مــع املؤسســات العامــة املرصيــة ،وتقديــم املهــارات التحليليــة العمليــة والخــرة املهنيــة.
ونحــن ســعداء برؤيــة التعــاون بــن كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة ومعهــد الدراســات
الدبلوماســية والــذى أســفر عــن هــذه النتيجــة الجيــدة .إن العــامل يحتــاج اآلن إىل دبلوماســيني قادريــن عــى
التصــدى للمشــاكل املعقــدة بنشــاط وحــاس .ونأمــل أن تكــون هــذه النتيجــة خطــوة ىف هــذا االتجــاه.
نهى املكاوى
املمثل اإلقليمى ملؤسسة فورد.

تهــدف دبلوماســية القــرن الحــادى والعرشيــن الفعالــة إىل بنــاء قــدرات صغــار مــدراء الخدمــة األجنبيــن
اللذيــن هــم القــادة الناشــئني مــن أجــل الغــد .فكانــت كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة ()GAPP
طموحــة إىل التشــارك مــن أجــل التعامــل مــع برنامــج ترجمــة البحــث إىل تنفيــذه مــن حيــث مهمتهــا
وهــى تقويــة وتجديــد القــدرات القياديــة لــدى الــوكاالت الحكوميــة واملؤسســات العامــة .مــن خــال
اإلعتــاد عــى خــرة كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة ىف مجــاالت األمــن البــرى والتجــارة
الدوليــة والهجــرة والحوكمــة العامليــة والشــباب والنــوع اإلجتامعــى وتجريــب برنامــج التدريــب بالتعــاون
مــع املعهــد الدبلومــاىس ،متكنــا مــن تطويــر هــذه املــادة التــى تحتــوى عــى سلســلة مــن أربعــة منــاذج
مــن التدريــب املتكامــل تعتمــد عــى أفضــل املامرســات .تتكــون كل مــن هــذه املوضوعــات املرتابطــة ذات
الصلــة بالدبلوماســية العامــة مــن دراســات الحالــة وتدريبــات محفــزة التــى ستســخدم كأداه إرشــادية لبنــاء
القــدرات ىف املســتقبل .فنحــن نهــدف إىل اإلســتمرار ىف البنــاء عــى هــذه املبــادرة كــركاء التنميــة.
دينا محمد وفا
مدير برامج التدريب للقيادات العليا

تعــد املبــادرة التعاونيــة الجديــدة التــى تجــرى بــن كليــة الشــئون الدوليــة والسياســات العامــة ()GAPP
بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة واملعهــد الدبلومــاىس بــوزارة الخارجيــة بالقاهــرة ومؤسســة فــورد هــى تجربة
مامرســة شــديدة التحفيــز بالنســبة لصغــار الدبلوماســيني باإلضافــة إىل كليــة  .GAPPكان مــن دواعــى
رشف كليــة  GAPPأنهــا قدمــت خرباتهــا ذات املســتوى الرفيــع ىف مجــاالت التجــارة الدوليــة والشــباب
والنــوع اإلجتامعــى واألمــن البــرى والهجــرة والحوكمــة العامليــة إىل املعهــد الدبلومــاىس ،فــكان صغــار
الدبلوماســيني متقبلــن املبــادئ الناشــئة حديثـاً وفــن املفاوضــات واملناهــج الجديــدة للمحــاكاة املعرفــة مــن
خــال سلســلة مــن النــدوات الثقافيــة مــن قبــل كليــات متنافســة .كانــت تلــك التجربــة مجــددة بالنســبة
للمعهــد الدبلومــاىس ملــا اشــتملت عليــه مــن برنامــج ذو مكانــة عاليــة الــذى ألقــاه األكادمييــن .قامــوا
املعلمــن بالرتكيــز عــى الجــزء النظــرى للدبلوماســية باإلضافــة إىل األمثلــة العمليــة وامللموســة واملعرفــة.
كان مــن دواعــى رسور كليــة  GAPPتعاونهــا مــع املعهــد الدبلومــاىس ومؤسســة فــورد بالعمــل ىف هــذا
املــروع التجريبــى.
وبصفتى الباحثة الرئيسية أود أن أشكر كل شخص تعاون معنا لنجاح هذا املرشوع.
ماجدة شاهني
ماجده شاهني ،مدير مركز كاسار
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التفاوض بشأن األمن البرشى:
التحديات والخيارات عىل مستوى البعثة
أليسن بث هودجيكنز
ساهمت منى أحمد صالح ىف البحث املتعلق بهذه الدراسة وكتابتها
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ملحوظــة :تعتمــد هــذه الحالــة عــى أحــداث واقعيــة ،وتــم تغيــر أســاء األشــخاص والحكومــات املشــاركة ىف
تلــك األحــداث لحاميــة مصالحهــم وحقوقهــم ،وتعــرب املؤلفــة عــن امتنانهــا للدبلوماســيني الذيــن شــاركوا ىف
هــذا الحــدث ملســاهمتهم ىف إعــداد هــذه الحالــة.
مقدمة:
بعــد فــرة طويلــة مــن انتهــاء ســاعات العمــل رن الهاتــف مبقــر ســفارة دولــة «آزان» باملدينــة الســاحلية
«جالــور» عاصمــة دولــة «كازورا» التــى تقــع عــى الســواحل األفريقيــة ،تلقــى املكاملــة أحــد ح ـراس الســفارة.
كانــت املكاملــة مــن مواطــن آزاىن يدعــى «أحمــد» ،يبلــغ فيهــا أنــه وخمــس مواطنــن آزانيــن آخريــن قــد
حبســوا بخزانــة إحــدى ناقــات النفــط قبالــة ســاحل «كازورا» ،وأنهــم بــا طعــام ،وال وقــود ،وال مــاء ،ليــس هــذا
فحســب – بــل أنهــم يعتقــدون أن مالــك الناقلــة يخطــط لقتلهــم ،ومــا الســبب وراء ذلــك؟ – عــى الرغــم مــن
أنهــم عملــوا لســاعات طويلــة عــى مــدى مايزيــد عــن ســتة أشــهر دون أن يحصلــوا عــى أجورهــم؟ ،فعندمــا
طالبــوا بأجورهــم املتأخــرةُ ،حبســوا ىف الخزانــة إىل أن يلقــوا حتفهــم ،ناشــد «أحمــد» الســفارة أن متــد لهــم يــد
العــون قبــل فــوات األوان.
قــام الحــارس برسعــة بتدويــن أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات ،وأعطــى «أحمــد» رقــم الهاتــف املحمــول
الخــاص باملســئول القنصــى ،وهــى دبلوماســية آزانيــة تدعــى «ســارة» تبلــغ مــن العمــر  28عام ـاً ،وهــذا هــو
أول منصــب لهــا بــوزارة الخارجيــة تشــغله خــارج البــاد.
مكاملــة «أحمــد» أيقظــت «ســارة» مــن ســبات عميــق ،وعــى الرغــم مــن ذلــك متكنــت مــن الحصــول عــى كثــر
مــن التفاصيــل بشــأن األزمــة ،منهــا إســم الناقلــة ،ومالكهــا ،واملــكان املحتمــل وجودهــم فيــه.
أخــر «أحمــد «ســارة» أنــه ورفاقــه قــد رأوا إعالنـاً بإحــدى صحــف «آزان» يطلــب رجــال ذوو بنيــة قويــة للعمــل
عــى ناقــات تديرهــا رشكــة مالحــة ذات شــهرة عامليــة ،فتقدمــوا لاللتحــاق بهــذه الوظيفــة ،وقــد أدهشــهم أنهــم
حصلــوا عــى وظائــف فوريــة خــال أســبوعني مــن تقدمهــم ،وكان عليهــم أن يتحملــوا مثــن التذاكــر إىل «أورٍال»،
ومل يعبــأوا بذلــك ألن مــاك الناقلــة وعدوهــم بالحصــول عــى أجــور مرتفعــة ،كان ذلــك منــذ  6أشــهر إال أنهــم مل
يدفعــوا لهــم شــئ مــن هــذه األجــور التــى وعدوهــم بهــا ،وتحججــوا بأعــذار متعــددة منهــا :أن النقــود وضعــت
ىف حســاب خطــأ ،وأن التحويــل تأخــر وهــم ىف انتظــاره ،وأخـرا ً – أخربوهــم أنهــم لــن يحصلــوا عــى أى أجــور
حتــى العــام القــادم وذلــك بســبب خســائر لحقــت بهــم مؤخ ـرا ً ،وعندمــا طالبــوا بالحصــول عــى أجورهــم أو
العــودة إىل بالدهــم عــى نفقــة مــاك الناقلــة ،مــا كان منهــم إال أن ألقــوا بهــم ىف الخزانــة وتركوهــم ،كــا قــال
لهــا أنهــم أخربوهــم أنــه ســيقال أن موتهــم كان عــى أيــدى القراصنــة ،وأنهــم لــن يتعرضــوا للمســاءلة بشــأنهم،
وأنهــم ببســاطة ســيختفوا.
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عندمــا علمــت باســم الناقلــة وأســاء مالكهــا ،أدركــت عــى الفــور أن اآلزانيــن ىف خطــر داهــم وحياتهــم
مهــددة ال محالــة ،فالناقلــة – واســمها «جوهــار» – هــى ناقلــة نفــط ترفــع علــم «أورِال» ميتلكهــا أخــان يحمــان
الجنســيتني الكازوريــة واألورليــة ،و «أورٍال» – مثلهــا مثــل «آزان» – هــى عضــو بالجامعــة العربيــة ،وهــى بلــد
ســاحىل مثــل «كازورا» ،واألخــان – واســمهام «ســعيد» و «ســامل» – معروفــان ىف «جالــور» بأنهــا تاجــرى شــحن
ذوا نفــوذ لكنهــا فاســدين ،وارتبطــا اســاهام بأعــال إجراميــة ىف املــاىض ،لكنهــا دوم ـاً ال يقدمــا للمحاكمــة،
ومــن منطلــق علمهــا بالفســاد املســترشى ىف «كازورا»  -ىف هيئــة املينــاء ،وىف الرشطــة ،وىف القضــاء  -فلديهــا مــن
املــررات مــا يجعلهــا عــى يقــن بأنهــا ســينفذان تهديدهــا ،وأن إختفــاء الطاقــم لــن يكــون موضــع بحــث.
عــى الفــور أمعنــت «ســارة» التفكــر فيــا لديهــا مــن خيــارات ،وأحســت بــأن عليهــا القيــام بــكل مــا ميكنهــا
ملســاعدة هــؤالء املواطنــن ،ولكــن كيــف؟« ،آزان» لهــا عالقــات دبلوماســية قويــة ومصالــح اقتصاديــة مشــركة
عديــدة مــع كل مــن «أورٍال» و «كازورا» ،ميكــن االســتعانة بهــذه الروابــط ،لكنهــا ســتصبح مهــددة إذا أدى حــل
هــذا الوضــع إىل موقــف محــرج .لحســن الحــظ – كانــت «ســارة» عــى عالقــة شــخصية طيبــة مبديــر هيئــة املينــاء
بـــ «جالــور» ،واعتقــدت أنهــا قــادرة عــى إقناعــه بالتدخــل.
أول يشء فعلتــه «ســارة» ىف الصبــاح كان االتصــال مبديــر هيئــة املينــاء عــى هاتفــه املحمــول ،مــع حرصهــا عــى
تقديــم التحيــة الالئقــة املتوقعــة .كانــت «ســارة» تجيــد التحــدث باللغــة الكازرونيــة بطالقــة ،كــا قضــت فــرة
تعلمــت فيهــا العــادات الكازرونيــة ،وصلــت «ســارة» إىل مكتــب مديــر هيئــة املينــاء بعــد املكاملــة بوقــت قصــر
حاملــة معهــا هديــة بســيطة ،تناشــده املســاعدة ىف إنقــاذ أفـراد الطاقــم املحتجــز ،ىف بدايــة اللقــاء أثنــت «ســارة»
عــى قدرتــه املهنيــة ،وشــكرته عــى جهــوده ىف الحفــاظ عــى اإلدارة الفاعلــة واآلمنــة للمينــاء ،كــا ذكرتــه
بالعالقــات الطيبــة التــى تربــط بــن «كازورا» و «آزان» ،وكيــف تلعــب التجــارة وأمــن املينــاء دور جوهــرى ىف
ذلــك ،وكيــف يهــدد النشــاط اإلجرامــى هــذه العالقــات الطيبــة ووافقهــا مديــر املينــاء ىف الــرأى.
بعــد ذلــك  -نقلــت لــه قصــة أفـراد الطاقــم املحتجزيــن ،ورشحــت لــه كيــف قوبــل طلبهــم ملســتحقاتهم املاليــة
 عــن عملهــم الــذى أدوه بإتقــان وفقـاً لــروط توظيفهــم  -بالتهديــد بالقتــل ،وأنهــم ىف حاجــة إىل مســاعدته،وأن ذلــك لــن يكلفــه أكــر مــن مجــرد إرســال ســفينة مــن هيئــة املينــاء لتســحب ناقلــة «جوهــار» إىل املينــاء،
لتصحيــح هــذا الخطــأ ،والتأكيــد عــى الت ـزام «كازورا» بحاميــة الســكان الضعفــاء ،وتعزيــز األمــن ،وقالــت لــه
«ســارة» أنــه مــن املمكــن أن يتجنــب أى قلــق بقولــه أن الناقلــة خــارج امليــاه اإلقليميــة ،وبالتــاىل فليــس عليــه
أى إلتـزام ،لكنهــا تعلــم أن «كازورا» تلتــزم دومـاً بحاميــة الســكان الضعفــاء الذيــن يســعون للعيــش ىف كرامــة».
اســتمع مديــر املينــاء لحديــث «ســارة» باهتــام ،وبعــد دقيقــة واحــدة مــن التفكــر رفــع ســاعة الهاتــف
وأعطــى أوامــره بإرســال قــارب طــوارئ لســحب الناقلــة إىل املينــاء .وقــال «ميكننــى إدخالهــم للمينــاء بحجــة أنهــا
مياهنــا اإلقليميــة ،وميكننــى احتجــاز الناقلــة مؤقتـاً عــى أســاس اإلبــاغ عــن االشــتباه ىف ارتــكاب جرميــة ،ولكــن
عليــك أن تتــوىل إخراجهــم مــن «جالــور» و «كازورا» ،فبمجــرد أن احتجزهــا البــد أن يقــوم املــاك بالحصــول
عــى أمــر مــن املحكمــة لإلفـراج عنهــا ،وال ميكننــى أن أحــول دون حصولهــم عــى التوقيــع عــى األوراق الالزمــة
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لإلفـراج عنهــا عــى أســاس دليــل غــر كاف أو أى يشء مــن هــذا القبيــل ،أمامــك  24ســاعة ،وســأحاول إخراجهــم
مــن املدينــة بــأرسع مــا ميكــن» ،شــكرته «ســارة» شــكرا ً جزيـاً اعتــادا ً عــى معرفتهــا باللغــة والعــادات .خــال
ســاعتني كان «أحمــد» ورفاقــه الخمــس داخــل ســفارة «آزان» ،وتــم احتجــاز الناقلــة «جوهــار».
كانــوا جميعـاً ىف حالــة مــن الفرحــة الغامــرة ،إال أن «ســارة» كانــت تعلــم أنهــا ســتكون ىف مواجهــة مزيــد مــن
التحديــات فيــا بعــد ،فرسعــان مــا قامــت بإج ـراء مكاملــة هاتفيــة للســفري تؤكــد مخاوفهــا بشــأن «ســامل» و
«ســعيد» ،وأخربتــه مــا قيــل عــن أنهــم شــاركوا ىف عــدة جرائــم ،وعــى الرغــم مــن ذلــك مل تفــرض عليهــم أى
عقوبــة ،إذ يخــى منهــم بــن رجــال األعــال عــى املســتوى املحــى والجهــات القامئــة عــى تفعيــل القوانــن،
ومــن املمكــن أن ينفــذوا تهديدهــم بقتــل الرجــال الســت حتــى وهــم ىف طريقهــم إىل املطــار .باإلضافــة إىل ذلــك
– ميكــن أيضـاً أن يحاولــوا االنتقــام مــن «ســارة» ،ومــن مديــر املينــاء ،ومــن أى شــخص مــن العاملــن ىف الســفارة،
أو ىف «جالــور» ممــن أعاقــوا تحقيــق أهدافهــم.
وكان أيــر خطــوة ميكــن لســارة اتخاذهــا ىف هــذه اللحظــة هــى توصيــل الرجــال الســت إىل املطــار إلعادتهــم
إىل «آزان» ،حيــث يوجــد أمــوال مخصصــة إلعــادة املواطنــن اآلزانيــن ىف حــاالت تعرضهــم لشــدائد خــارج
البــاد ،وعــى الفــور قــام مديــر املينــاء باإلف ـراج عــن الســفينة ،وتقــدم باالعتــذار عــا حــدث مــن اضط ـراب،
راجيـاً نســيان مــا حــدث .إال أن ســارة والســفري مل يكــن لديهــا الرغبــة ىف الجلــوس وتلقــى التهنئة،فقــد كانــت
البعثــات تتعامــل مــع العديــد مــن مثــل هــذه املســائل ىف جميــع أنحــاء اإلقليــم نتيجــة الرتفــاع عــدد املواطنــن
اآلزانيــن الذيــن يعملــون خــارج البــاد ،والتجــار الفاســدين الذيــن يســتغلون املســؤولني الفاســدين ىف اإلفــات
مــن العقــاب ،والرتاخــى املســتمر ىف تنفيــذ القانــون ،وكانــا يرغبــا ىف القيــام مبــا هــو أكــر مــن مجــرد ضــان
إنقــاذ حيــاة هــؤالء الرجــال ،أرادا أن يدعموهــم ليحصلــوا عــى حقهــم ىف كســب العيــش ،فقــد شــعر كالهــا
بــرورة تصعيــد املوقــف إىل املســؤولني بــأروال وحكومــة كازورا ،لــوال موقــف مديــر املينــاء الــذى عــرض نفســه
للخطــر بإرســال قــارب اإلنقــاذ ومصــادرة الناقلــة.
قامــت ســارة بالتعــاون مــع الســفري ىف إعــداد خطــة ،إذ قــرروا أن يبعثــوا برســالة إىل مالــى الناقلــة ،وأن يقومــوا
بتمكــن نظرائهــم املحليــن للدفــاع عــن األمــن البــرى .قــام الســفري باالتصــال بنظــره بســفارة «أورال» – وبعــد
تبــادل التحيــات واســرجاع ذكريــات أول مــرة عمــا فيهــا مع ـاً عندمــا كانــا موظفــن مبتدئــن – طلــب ســفري
«آزان» مــن نظــره املســاعدة ىف التعامــل مــع موقــف مثــر للقلــق للطرفــن وينبغــى أال يســفر عــن اإلرضار
بالعالقــات الوثيقــة بــن الدولتــن ،أو املســاس بســمعة «أورال» كدولــة واجهــت القرصنــة وغريهــا مــن األعــال
اإلجراميــة التــى كانــت تهــدد أمــن الخطــوط املالحيــة الحيويــة ،وقــد حــرص الســفري ىف رشحــه للموقــف أن يشــر
إىل مــدى الــرر الــذى ســيلحق مبصالــح «أورال» عنــد فضــح مــا ارتكبــه هــؤالء الرجــال ىف حــق البحــارة الســتة
وال ســيام تهديدهــم بإلقــاء مســؤولية قتلهــم عــى القراصنــة .عــاوة عــى ذلــك – إذا قامــت «آزان» مــن جانبهــا
بدعــم البحــارة الســتة ىف اتخــاذ إجـراء قانــوىن ىف محاكــم «كازورا» ضــد مالــى الناقلــة ،فســيكون مبثابــة مضيعــة
للوقــت واملــال الكثــر وسيتســبب ىف اإلحـراج للطرفــن ،ووجــه الســفري هــذا الســؤال لنظــره «هــل ىف إمكانــك
أن تفعــل شــئ حيــال هــذا األمــر؟» ،مــن جانبــه أعــرب ســفري «أورال» عــن شــكره لنظــره الســفري اآلزاىن عــى
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مكاملتــه واهتاممــه باألمــر ،ثــم قــام باالتصــال بأحــد األخويــن وأكــد عليــه بشــدة أن يقــوم بطلــب ســفري «آزان»
هاتفيـاً واتخــاذ الــازم حيــال تصحيــح هــذا املوقــف عــى الفــور.
علمــت ســارة والســفري بــأن «ســعيد»  -أحــد األخويــن – ىف طريقــه إليهــا ،فاتفقــا عــى أن يلتزمــا بالربوتوكــول
العــادى ،إذ تقــوم «ســارة» مبقابلــة «ســعيد» ىف البدايــة ،وبعــد أن تــرح لــه توقعاتهــم ،يقــوم الســفري مبقابلتــه
للتأكيــد عــى الصفقــة املتفــق عليهــا ،إال أن مســؤوىل األمــن بالســفارة اعرتضــوا عــى ذلــك مؤكديــن خطــورة
املوقــف ،إذ أن مالــى الناقلــة رجــان خطـران ،حتــى لــو مل يحمــا أى أســلحة معهــا إىل حــرم الســفارة فمــن
املمكــن أن يلحقــا األذى بســارة ،لــذا – أقــل مــا يجــب اتخــاذه حيــال ذلــك أال يتعــن عــدم تــرك ســارة مــع
«ســعيد» ىف حجــرة واحــدة مبفردهــا ،شــكرتهم ســارة عــى اهتاممهــم بأمرهــا ،وأخربتهــم أنهــا تعلــم جيــدا ً مــا
الــذى يتعــن عليهــا القيــام بــه ،وكانــت عــى يقــن مــن أنهــا تســتطيع التعامــل مــع «هــذا القرصــان الفاســد»
مبفردهــا.
وصــل «ســعيد» إىل مقــر الســفارة ،وقــد بــدا عليــه االرتيــاح والثقــة ،وضحــك عندمــا دخلــت عليــه ســارة الحجــرة
دون أى حراســة وجلســت ىف املقعــد املقابــل لــه ،وعندمــا واجهتــه باألعــال التــى ارتكباهــا هــو وأخــاه ىف حــق
البحــارة واصفــة إياهــا بالجرائــم ،وحــددت لــه مــا تتوقعــه حكومــة «آزان» وهــو حصــول مواطنيهــا عــى أجورهم
املتأخــرة ،فتــح فــاه ورفــع قدميــه عــى الطاولــة وأخــذ يعبــث بهاتفــه املحمــول ،انتظــرت ســارة ســاع رد منــه
ولكــن دون فائــدة ،فقالــت لــه بهــدوء « يتعــن عليــك الدفــع وإال» ،هنــا ضحــك القرصــان الغليــظ واســتوقفها
ســائال «ملــاذا يتعــن عــى؟» ،ثــم هــب واقف ـاً واتــكأ عــى الطاولــة ،وقــال ســاخرا ً «مــا زال لــدى القــدرة عــى
القضــاء عليهــم وعليــك أنــت أيض ـاً» ،مــا كان مــن ســارة إال أن عــدت إىل الرقــم  10قبــل أن متســك بحافظتهــا
وتخــرج املســدس الخــاص بهــا واملمنــوح لهــا مــن الــوزارة ويضعــه بجوارهــا عــى الطاولــة ،انفجــر «ســعيد» ىف
الضحــك وقــال لهــا «مــاذا أنــت فاعلــة؟ هيــا فلتقتلينــى؟ حتــى لــو اســتطعت – فــإن ذلــك لــن يحميــك ولــن
يحمــى زمالئــك؟» ،مــرة أخــرى عــدت ســارة إىل الرقــم  10قبــل أن توضــح لســعيد بهــدوء مــا الــذى تنتــوى عملــه.
مل تكــن ســارة تخطــط لرميــه بالرصــاص ،إذ مل يكــن لديهــا أدىن شــك ىف أنــه سيســيطر عليهــا ،لكــن ىف نفــس
الوقــت كانــت تعلــم أنــه ال يريــد أن يبــدو ضعيفــا أمــام نفســه عندمــا يقتــل إمــرأة أو يؤذيهــا ،عــاوة عــى ذلــك
– فــإن ارتــكاب فعــل مثــل هــذا داخــل الســفارة هــو رضب مــن رضوب املبالغــة ،لــذا – ميكنهــا خــال لقائــه
بالســفري أن تذهــب إىل املينــاء وتطلــق الرصــاص عــى الســفينة حتــى تغــرق ،كــا ميكنهــا أيضــا أن تذهــب إىل
املخــزن الخــاص بــه وتشــعل فيــه النـران .نقــرت ســارة بيدهــا عــى الطاولــة مشــرة إىل حــارس الســفري – وهــى
إشــارة متفــق عليهــا مســبقاً  -ليفتــح البــاب ،وبالفعــل دخــل الحــارس إىل الحجــرة وقــال موجهــا كالمــه لســعيد
«ســعادة الســفري ىف انتظــارك ســيدى» ،ارتبــك ســعيد بينــا ظلــت ســارة ىف جالســة ىف مكانهــا تنظــر إليــه محدقــة
دون أى اندهــاش ،نهــض ســعيد ببــطء وتوجــه نحــو البــاب ،ومــا إن وصــل إىل البــاب حتــى قامــت ســارة بتأمــن
زنــاد مسدســها ،وعندمــا نظــر للخلــف لوحــت لــه وابتســمت.
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التقــى ســعيد بالســفري لقــاء اســتغرق  30دقيقــة ،وتعهــد للســفري خــال هــذا اللقــاء أنــه ســيقوم بدفــع راتــب
 3أشــهر للرجــال عــى الفــور ،ودفــع مــا تبقــى لهــم عــى دفعتــن .وانتهــى األمــر إىل دفــع النقــود للبحــارة
الســتة عــى مــدى أســبوعني ،وتــم نقلهــم جــوا ً إىل بلدهــم بعــد حصولهــم عــى جميــع مســتحقاتهم املتأخــرة.
س البحــارة الســتة بإصــدار رســائل شــكر ىف الصحــف أعربــوا فيهــا عــن جزيــل شــكرهم للبعثــة
وقــد قامــت أُ َ ْ
الدبلوماســية لدولــة «آزان» بدولــة «كازورا» وجميــع مــن شــاركوا ىف تســوية هــذا املوقــف ،فيــا ميكــن أن
يوصــف بأنــه إنجــاز جــرئ يســتحق الثنــاء ىف مجــال األمــن البــرى.
نطاق األمن البرشى وحدوده
يُف َهــم دور الدبلوماســية والدبلوماســيني ىف األمــن القومــى بشــكل عــام عــى أنــه بنــاء العالقــات الثنائيــة
والعالقــات متعــددة األطـراف والحفــاظ عليهــا للــرد عــى أى تهديــد بعمــل عســكرى .ومــع ذلــك  -ففــى هــذه
الحالــة مل يكــن هنــاك أى تهديــد لألمــن القومــى لدولــة «آزان» ،بــل كانــت التهديدات لحيــاة األشــخاص والكرامة
اإلنســانية .فاملوقــف الخطــر الــذى ميــر بــه أفـراد الطاقــم الســتة والجهــود اإلســتثنائية املبذولــة للحفــاظ عــى
ســامتهم وضــان متتعهــم بحقهــم األســاىس ىف الحصــول عــى مقابــل مــا قدمــوه مــن خدمــات  -مــن القصــص
الفريــدة ألنهــا انتهــت نهايــة ســعيدة عــى غــر العــادة .كــا أوضحــت مبزيــد مــن التفصيــل أنــواع التحديــات
التــى يواجههــا الدبلوماســيون بشــكل متزايــد عــى مســتوى البعثــات والغمــوض املحيــط بااللتزامــات التــى
تفرضهــا رضورة «األمــن البــرى».
مــن املســلم بــه بشــكل عــام أن مصطلــح» األمــن البــرى» ظهــر ألول مــرة ىف تقريــر التنميــة البرشيــة الســنوى
لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــاىئ عــام  ،1994والــذى بــدأ بالتأكيــد الواضــح عــى أن «العــامل لــن يعيــش أبــدا ً
ىف ســام مــا مل يتمتــع اإلنســان باألمــن ىف حياتــه اليوميــة» (برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــاىئ .)1-1994،وقــدم
التقريــر الحجــة األساســية وراء اعتبــار أمــن األفـراد ورفاهيتهــم هــا حجــر الزاويــة لألمــن العاملــى (هامبســون،
 .)282 -2013كــا أكــد التقريــر أنــه عنــد تعــرض األشــخاص ملــا يهــدد أمنهــم بشــكل مبــارش ،ســتقل إنتاجيتهــم –
ليــس هــذا فحســب  -بــل ســتقل قدرتهــم عــى االحتــال ،وســيكونون أكــر ميــا لقبــول املامرســات القمعيــة أو
التمييزيــة أو لالنخـراط ىف مامرســة العنــف بأنفســهم( ،برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــاىئ .)24 -1994 ،وباإلضافــة
إىل ذلــك ،العديــد مــن املخاطــر التــى تهــدد أمــن األفــراد ،قــد تــؤدى ىف نهايــة املطــاف إىل جعــل الــدول
أقــل أمن ـاً ،بــل وت ُو ِجــد التهديــدات املحتملــة الســتقرار النظــام الــدوىل ،مثــل -ال ـراع العرقــى املزمــن ،والنمــو
الســكاىن بــا انضبــاط ،والهجــرة القرسيــة ،واإلرهــاب ،ونــدرة املــوارد ،والتصحــر وتغــر املنــاخ.
ويــرى املدافعــون عــن «األمــن البــرى» أن الفجــوة بــن مصــادر انعــدام األمــن ىف حيــاة معظــم األفـراد وتدابــر
الحاميــة املتاحــة لهــم تتطلــب إعــادة تقييــم إلطــار عمــل األمــن الــدوىل بالكامــل .فالرتكيــز عــى املخاطــر
التقليديــة التــى تهــدد األمــن القومــى  -مثــل الحــروب ،أو األســلحة النوويــة ،أو حتــى اإلرهــاب  -يغفــل حقيقــة
أن األخطــار الحقيقيــة التــى تواجــه ســكان العــامل هــى عــدم توفــر وســائل الحاميــة الكافيــة داخــل حــدود
الدولــة ،أو غيــاب الجهــود العامليــة ملواجهــة تلــك املخاطــر التــى ال تكــرث بالســيادة ،وتهــدد بقــاء اإلنســان
ورفاهيتــه -مثــل تغــر املنــاخ ،أو األم ـراض املعديــة ،أو الجرائــم عــر الوطنيــة.

الحالة رقم  - ١التفاوض بشأن األمن البرشى 15
وضــع تقريــر عــام  1994الخطــوط العريضــة لســبعة تهديــدات أساســية لألمــن البــرى ينبغــى مواجهتهــا عــى
املســتوى العاملــى والوطنــى واملحــى واملنظــات غــر الحكوميــة وهــى :األمــن االقتصــادى ،واألمــن الغــذاىئ،
واألمــن الصحــى ،واألمــن البيئــى ،واألمــن الشــخىص واألمــن املجتمعــى ،واألمــن الســياىس .وأكــد التقريــر أن
الرتكيــز مــرة أخــرى عــى هــذه املســائل واالعــراف بهــا عــى أنهــا تهديــدات سيســهم ىف النهايــة ىف زيــادة
مســتوى األمــن العاملــى مــن خــال دعــم حــق كل فــرد ىف أن يتحــرر مــن الخــوف والحاجــة .أصــدرت لجنــة
األمــم املتحــدة لألمــن البــرى تقري ـرا ً يؤكــد مجــددا ً عــى األهميــة العاجلــة ملعالجــة تلــك األمــور ،إىل جانــب
إضافــة عــدة أولويــات أخــرى مثــل التمكــن مــن خــال توفــر فــرص التعليــم لجميــع األف ـراد ،ووضــع نظــام
عاملــى لحقــوق ب ـراءات االخ ـراع ،والجهــود الالزمــة لوقــف انتشــار األســلحة الصغــرة( .تقريــر لجنــة األمــم
املتحــدة لألمــن البــرى  -ملخــص عــى اإلنرتنــت .)2003 -وأكــدت الفقــرة ( )143مــن نتائــج مؤمتــر القمــة
العاملــى عــام  2005عــى «حــق الشــعوب ىف العيــش ىف حريــة وكرامــة ،مبنــأى عــن الفقــر واليــأس .......،وتنميــة
إمكاناتهــم البرشيــة عــى أكمــل وجــه»(. )1/60/A/RES
ومــع ذلــك – فعــى الرغــم مــن أن جميــع هــذه التقاريــر – بــدون أدىن شــك  -قــد غــرت الخطــاب حــول األمــن
عــى املســتوى الســياىس والعلمــى ،وأولــت اهتاممـاً جديــدا ً للتهديــدات عــر الوطنيــة مثــل :األمـراض املعديــة،
والفقــر والقرصنــة  -فهنــاك بعــض إجـراءات سياســية وتغيـرات مقننــة ملموســة ،واإلنجــازات القليلــة امللحوظــة
تحققــت ىف املجــاالت األقــرب إىل مخاطــر األمــن القومــى التقليديــة مثــل :الجهــود الدوليــة املبذولــة للقضــاء عىل
األلغــام األرضيــة ،وإمتــام معاهــدة تجــارة األســلحة ،التــى متــى إىل التصديــق بخطــوات بطيئــة لكنهــا وثيقــة.
يتضــح األثــر الضــار لهــذه التهديــدات «غــر التقليديــة» أو «الناشــئة» ( باريــس )2001 ،عــى الفــور يف حالــة
أف ـراد الطاقــم الســتة العالقــن ،حيــث أظهــر العنــف اإلجرامــى تهديــدا ً مبــارشا ً لحياتهــم .وميكــن ألصحــاب
الناقلــة أن يقدمــوا أنفســهم كــوكالء رشعيــن ىف صناعــة النقــل البحــرى ،ولكنهــم اســتغلوا أن الروتــن مــن نقــاط
الضعــف ىف تطبيــق القانــون ،واملشــاركة ىف املامرســات الفاســدة مثــل الرشــوة ويــكاد يقــرب الرتهيــب مــن أن
يكــون شــكالً مــن أشــكال القرصنــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن تجاهلهــم التــام لحيــاة طاقمهــم ومصلحتهــم يعــد
انعكاس ـاً لترصفــات املتاجريــن بالبــر التــى تعتــر آفــة عامليــة تفــرس الضعفــاء.
واعرتفــت املنظــات الدوليــة بــأن ليــس لديهــم وســائل حقيقيــة لتقديــر عــدد املهاجريــن الذيــن يفقــدون
حياتهــم عــى أيــدي املهربــن أواملتاجريــن بالبــر أو أصحــاب العمــل املهملــن .وأفــاد تقريــر ملفــوض األمــم
املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان عــام  2011حــول تهريــب املهاجريــن بأنــه « ليــس هنــاك شــك ىف أن مهــرىب
البــر الوحشــيني يتحملــوا جــزءا ً كبـرا ً مــن املســؤولية عــن آالف الوفيــات التــى تحــدث ســنوياً ىف البحــر األبيــض
املتوســط وخليــج عــدن والبحــر الكاريبــى ،واملحيــط الهنــدى وىف أماكــن أخــرى ( ترصيــح مــن نــاىف بيــى،
املفــوض الســامى لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان .)2009/5/9 ،وأوضــح تقريــر آخــر ملكتــب األمــم املتحــدة
املعنــى باملخــدرات والجرميــة أنــه إذا كان مــن املســتحيل التحقــق مــن عــدد املهاجريــن الذيــن ميوتــون ىف عــرض
البحــر ،فيعتقــد أن العــدد ســيكون ىف تزايــد مســتمر .ومــن املعتقــد أن عــدد الوفيــات أثنــاء عبــور خليــج عــدن
ميثــل وحــده  %5مــن وفيــات املهاجريــن (مكتــب األمــم املتحــدة املعنــى باملخــدرات والجرميــة.)33 ،2011 ،
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تعــد عمليــة إنقــاذ هــؤالء الرجــال الســتة نهايــة اســتثنائية ســعيدة ترمــز للخيــارات املروعــة التــى أدت بهــم
إىل مثــل هــذا املوقــف املحفــوف باملخاطــر .ومــع ذلــك ،فــإن مجموعــة القــوى املعقــدة التــى متكــن هــؤالء
املجرمــن وتضعــف عزميــة االشــخاص املحتجزيــن توضــح وجــود عالقــة بــن الــدول الضعيفــة واألمــن البــرى.
ويزيــد النشــاط اإلجرامــى ىف الحــاالت التــى تكــون فيهــا مؤسســات الدولــة الضعيفــة أو متنــازع عليهــا .وناضلــت
دولــة «كاســورة» كث ـرا ً مــن أجــل حاميــة ســيادتها عــى كامــل أراضيهــا مثــل العديــد مــن البلــدان األفريقيــة
التــى عانــت مــن االســتعامر والـراع الداخــى املســلح .وعلــق مــؤرش الــدول الفاشــلة ملصــق تحذيــرى للــدول
املامثلــة لحالــة كاســورة ،يحــدد فيــه ارتفــاع معــدالت النمــو لســكاىن والتنميــة االقتصاديــة املتفاوتــة والفقــر
وعــدم كفايــة الخدمــات العامــة وضعــف البنيــة التحتيــة الدولــة يســاعد ىف انتشــار الفســاد واإلج ـرام ويســود
عــى حكــم القانــون.)ffp.statesindex.org( .
وتعكــس ترصفــات مديــر املينــاء وتحذيــره لســارة النضــال اليومــى ىف الــدول التــى تعــاىن مــن مؤسســات حكــم
ضعيفــة وتوتــر مســتمر بــن التمســك بســيادة القانــون وحاميــة التجــارة املرشوعــة ،والتأثــر املدمــر للفســاد
والجرميــة املنظمــة .اصبحــت حيــاة مديــر املينــاء عرضــة للخطــر بعــد مصــادرة «ناقلــة الجوهــر» بســبب
محــاوالت االنتقــام املحتملــة واعطــى الفرصــة للمســئولني اآلخريــن الســتغالل جهــوده ويعلــن مســؤوليته عــن
تطبيــق القانــون لتحقيــق مكاســب شــخصية .مــا الــذى ميكــن أن مينــع أى مســؤول آخــر مــن قبــول رشــوة
للبحــث عــن وســيلة أخــرى إلزالــة «جوهــر» مــن املينــاء ،أو أن يعلــن طاقــم ســفينة اإلنقــاذ عــن فشــلهم ىف
العثــور عــى «جوهــر» خوف ـاً مــن االنتقــام؟
ومــع ذلــك ،فــإن الجانــب الرئيــى واألكــر إثــارة للجــدل لألمــن البــرى هــو ضعــف رجــال الطاقــم بــا شــك
ىف هــذه الحالــة .يعتــر الوضــع االقتصــادى الهــش «ألذان» مــن القصــص الشــائعة ىف العــامل النامــى ،ألنهــا مــن
الــدول التــى تعــاىن مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة والركــود االقتصــادى ،وعبء الديــون الثقيلــة والــذى أدى إىل إىل
قلــة فــرص العمــل للشــباب الصاعــد .ونتيجــة لذلــك ،اضطــر عــدد كبــر مــن مواطنيهــا للبحــث عــن فــرص عمــل
ىف الخــارج ،واكتشــفوا أنهــم يتمتعــوا بعــدد محــدود مــن وســائل الحاميــة أو الحقــوق .ويتعــرض املهاجــرون
أيضـاً ألقــى درجــات االســتغالل مــن قبــل تجــار البــر الذيــن يبتــزوا الباحثــن عــن عمــل لدفــع مبالــغ ضخمــة
مقابــل وعــود واهيــة عــن توفــر فــرص عمــل لهــم ىف الخــارج .وال تعــد حالــة طاقــم الناقلــة التــى نعرضهــا هنــا
أحــد حــاالت اإلتجــار بالبــر ،ومــن غــر الواضــح إذا مــا كان لــدى املالكــن نيــة االحتيــال عــى أف ـراد الطاقــم
منــذ البدايــة أم أن رصيدهــم مــن األمــوال قــد نفــد نتيجــة تكبدهــم خســائر مل تكــن ىف الحســبان .وىف الحالتــن
فــإن عــدم وجــود وســائل تحمــى طاقــم الناقلــة جعلهــم ىف مقدمــة املجموعــات املعرضــة لالســتغالل.
ويشــر بعــض منتقــدى النمــوذج األمنــى املتمحــور حــول الدولــة إىل أن الفكــرة الرئيســية التــى يقــوم عليهــا
األمــن القومــى تســتند إىل افــراض أن الدولــة يجــب أن تكــون محميــة ألنهــا بدورهــا تســهر عــى حاميــة
املواطنــن .وعندمــا ال تكــون الدولــة قــادرة عــى لعــب هــذا الــدور كــا ينبغــى يســود وقتهــا انعــدام األمــن
البــرى .ومــع ذلــك فــإن هــذا الجانــب بالتحديــد مــن منــوذج األمــن البــرى هــو الــذى يجعلــه مثـ ًرا للجــدل
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ويعيــق الجهــود الدوليــة لوضــع تعريفــات واضحــة أو دعــم السياســات القابلــة للتنفيــذ الفعــى .وبالطبــع نجد أن
الغالبيــة العظمــى مــن البلــدان ال تبــدى تــرددًا ىف تأييــد املبــادئ التــى يقــوم عليهــا األمــن البــرى وهــى «التحــرر
مــن الخــوف والعــوز» ولكــن املشــكلة تكمــن ىف أن هــذه املبــادئ ميكــن أن توجــه بســهولة نحــو دعــم أهــداف
سياســات تعدهــا الــدول الناميــة مصــد ًرا مــن مصــادر التهديــد .وىف نفــس الســياق نــرى أن ارتبــاط مفهــوم األمــن
البــرى مبفاهيــم مثــل إرســاء الدميقراطيــة والعوملــة والقواعــد الســلوكية «املتحــررة» أو الغربيــة» قــد أدى إىل
ظهــور رد فعــل مــن جانــب بعــض بلــدان الجنــوب ينبــع مــن اعتقادهــا بــأن هــذه املفاهيــم تــؤدى إىل اســتمرار
وجــود أوجــه عــدم املســاواة ىف توزيــع الدخــل وال تراعــى تراثهــا الثقــاىف وتهــدد تقاليدهــا الدينيــة واالجتامعيــة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة الصــادر ىف  2009الــذى ركــز عــى األمــن البــرى ىف
العــامل العــرىب ذكــر بوضــوح أن االحتــال العســكرى األجنبــى والتدخــل املســلح قــد أديــا إىل تقويــض األمــن
البــرى ،وهــو األمــر الــذى يشــر ضمن ًيــا  -ولكــن مبــا ال يقبــل الجــدال  -إىل بطــان الحجــة التــى اســتخدمت
وقــت غــزو العـراق ىف  2003والقائلــة بــأن هــذا الغــزو غايتــه النهائيــة هــى املســاهمة ىف تعزيــز األمــن البــرى
للمواطنــن العراقيــن مــن خــال تحريرهــم مــن نظــام الحكــم املســتبد .وينعكــس هــذا النــوع مــن التوتر املســترت
عــى العديــد مــن التوضيحــات التــى تصــدر بشــأن األمــن البــرى مــن قبــل الجمعيــة العامــة ومختلــف اللجــان
املضطلعــة بتعريــف هــذا املصطلــح وااللتزامــات التــى تنــدرج تحتــه .ولعــل أحــد األمثلــة عــى ذلــك هــو التوضيح
الــذى أصدرتــه الجمعيــة العامــة ىف  2010والقائــل بــأن األمــن البــرى ال يعنــى وضــع التزامــات قانونيــة إضافيــة
عــى الــدول وينبــع بالدرجــة األوىل مــن امللكيــة الوطنيــة واملبــادرات املحليــة .كــا أوضحــت أن األمــن البــرى
يختلــف ىف طبيعتــه عــن مســئولية الحاميــة والتــى تُــرى عــى أنهــا متكــن أطـراف خارجيــة مــن التدخل العســكرى
ىف البلــدان املتهمــة بارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان)2012 290/66/A/RES( .
وىف ضــوء مــا ســبق نــرى أنــه ىف حــن أن الشــمولية التــى يتمتــع بهــا مصطلــح األمــن البــرى تســمح بتفســره
بشــكل مبتكــر ومتصــل مبــارشة باألهــداف امللحــة حاليًــا مثــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،فــإن الكثرييــن
ينتقــدون عــدم وجــود تعريــف محــدد لهــذا املصطلــح مــا يجعــل مــن شــبه املســتحيل تحديــد األولويــات
وتوجيــه املــوارد وتصميــم مبــادارت للسياســات قابلــة للتطبيــق ترمــى إىل معالجــة القضايــا التــى تلقــى دعـ ًـا
عــى نطــاق واســع .وعــاوة عــى ذلــك فــإن اإلنجــازات امللموســة القليلــة التــى ارتبطــت باألمــن البــرى قــد
اقتــرت بشــكل كبــر عــى تلــك املجــاالت ذات الصلــة الشــديدة باألمــن القومــى مثــل املعاهــدة التــى صــدرت
بهــدف تنظيــم األســلحة الصغــرة والخطــوات الهامــة التــى اتخــذت لحظــر األلغــام والقضــاء عليهــا .وميكننــا
القــول أن تأثــر األمــن البــرى عــى القضايــا التــى تنتمــى لفئــة «التهديــدات غــر العســكرية» لطاملــا كان تأثـ ًرا
جانبيًــا وغــر ملحــوظ .وىف املثــال الــذى بــن يدينــا حاليًــا نــرى اســتمرار غيــاب مفهــوم األمــن البــرى عــن
املشــهد أثنــاء تعــرض هــؤالء الرجــال للمحنــة التــى أرشنــا إليهــا.
كــا تظهــر هــذه الحالــة كيــف يكــون الدبلوماســيون ىف كثــر مــن األحيــان ىف الجبهــة األماميــة لألمــن البــرى،
ومــا هــى التحديــات التــى يواجهونهــا ىف ســبيل االلت ـزام بتقديــم املســاعدة للمواطنــن ىف الشــدائد ىف غيــاب
األعـراف امللزمــة ،وىف ظــل مــوارد محــدودة ،كــا توضــح أن الحنكــة ىف التفــاوض تظــل هــى أهــم أداة ىف أدوات
الدبلوماســية ،وســيبني الجــزء القــادم أن ســارة والســفري وظفــا عــدة مصــادر هامــة مــن مصــادر قــوة التفــاوض
لضــان النتيجــة التــى تنقــذ الرجــال ،ليــس هــذا فحســب – بــل تعيــد لهــم أجورهــم أيضــا.
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كان مالــكا الناقلــة يتمتعــان بعــدة امتيــازات تتيــح لهــم الســيطرة عــى الرجــال الســتة ،بــل وعــى ســارة والســفري
أيضــا ،أوال هــا ميلــكان شــبكات محليــة ومــوارد ماليــة كانــت متكنهــم مــن دفــع رشــاوى والخــروج عــى القانون،
واألهــم مــن ذلــك أنــه كان مــن املعــروف عنهــا قدرتهــا عــى إن ـزال العقــاب العنيــف مبــن يعارضهــم ،كل
هــذا أعطــى «ســامل» و»ســعيد» الشــعور بالقــدرة عــى إمــاء مــا يحلــو لهــم مــن رشوط ،والتــادى ىف أفعالهــم
دون عقــاب.
لكــن ســارة والســفري لديهــم أيضــاً مــوارد هامــة مكنتهــم مــن مواجهــة تهديداتهــا وإجرباهــا عــى دفــع
األجــور املســتحقة للرجــال .ومصــادر قــوة التفــاوض الفاعلــة للدبلوماســيني هــى كــا يــى :قــوة الرشعيــة ،وقــوة
العالقــات الطيبــة ،وقــوة االلت ـزام الثابــت («فيــر» و «يــورى» –  ،)2011 ،1981وقــد متكنــت ســارة والســفري
باالســتعانة بهــذه املــوارد مــن قلــب الطاولــة عــى مالــى الناقلــة وتحقيــق نــر عزيــز لألمــن البــرى.
قوة العالقات الطيبة
عندمــا كانــت ســارة تبحــث عــن طريقــة إلنقــاذ الرجــال ،كان أول ســؤال طرحتــه عــى نفســها «مــن الشــخص
الــذى أعرفــه ميكــن أن يســاعدىن؟» وليــس «مــاذا ينبغــى عــى أن أفعــل؟» ،لحســن الحــظ اســتفادت ســارة
وكذلــك الســفري مــن وجــود عالقــة طيبــة لهــم مــع شــخصيات بــارزة ىف حكومــة «كازورا» عــى املســتوى املحــى.
لذلــك – مل تعــرف فقــط مــن هــو مديــر املينــاء ،ولكنهــا فكــرت ىف كيفيــة التواصــل معــه ،وأنــه مــن املمكــن أن
يــرد عــى مكاملتهــا ،وأن يعــرب عــن رغبتــه ىف مقابلتهــا ،هــذا التواصــل – والــذى عــزز مــن دوره إتقانهــا للغــة
املحليــة – مل يســاعدها عــى دخــول املينــاء فحســب ،لكنــه ســاعدها أيضــا عــى إقناعــه باتخــاذ إجـراء.
عــاوة عــى ذلــك – العالقــة بــن الســفريين – بوصفهــا زمــاء ىف الدبلوماســية مخولــن بحاميــة مصالــح رعايــا
دولتهــا وتعزيــز العالقــات مــع الــدول األخــرى – ســاعد كث ـرا ً ىف مامرســة الضغــط عــى «ســعيد» و»ســامل»،
فالعالقــات الدبلوماســية بــن البلديــن مل تكــن فقــط قويــة ،بــل أنهــا تقاســا املصالــح مــن أجــل حاميــة
اســتقرار التجــارة وتأمــن مســارات النقــل البحــرى .وكان ســفري «آزان» عــى علــم بــأن «أورال» مل تكــن لتجعــل
الســلوكيات املشــبوهة لرجــى أعــال ذوا ســمعة ســيئة بــأن تــر بقــوة هــذه العالقــة.
قوة الرشعية
قامــت ســارة والســفري باالســتعانة  -باإلضافــة إىل قــوة العالقــات – مبــا يطلــق عليــه املفاوضــون املحنكــون «قــوة
الرشعيــة ،أو «املعايــر املوضوعيــة» ىف التأثــر عــى مــا يتخــذ مــن تدابــر أو ىف تســوية النزاعــات («فيــر» و
«يــورى») ،يــود الكثــر مــن النــاس أن يؤمنــوا بــأن يتخــذون اإلج ـراءات ويدعمــون السياســات التــى تتســم
بالعــدل ،واإلنصــاف ،وتتفــق واملعايــر املحــددة ،وطــرح هــذه املعايــر للحــوار ميكــن أن يســاعد ىف وضــع إطــار
للحلــول املمكنــة ،واســتبعاد املطالــب غــر املقبولــة ،والتأثــر عــى األط ـراف الفاعلــة التخــاذ ق ـرارات صعبــة –
كــا هــو الوضــع ىف هــذه الحالــة التــى بــن أيدينــا.
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عندمــا التقــت ســارة مبديــر املينــاء حرصــت عــى اختيــار اللغــة املالمئــة لنقــاش يتعلــق باألمــن البــرى ،ومــن
خــال التــذرع بهــذه اللغــة متكنــت ســارة مــن وضــع إطــار لطلبهــا باتخــاذ إجـراء ىف حــدود األعـراف الدوليــة –
حتــى وإن مل يكــن ملزمــا – فهــو ذو رشعيــة بوصفــه هــدف معــرف بــه ،وأســاس مقبــول لإلجـراء ،وقــد أظهــرت
دراســات الســلوك التفــاوىض عــى املــدى الطويــل أن املــرء يريــد أن يشــعر دامئــا بأنــه يفعــل الصــواب ،وأنــه
غالبــا مــا يســتجيب بشــكل إيجــاىب للمقرتحــات التــى تتناســب مــع األعـراف القانونيــة واألوضــاع الدبلوماســية،
وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود أع ـراف ملزمــة وراء األمــن البــرى ،فــإن التــذرع بهــذه املعايــر حقــق األثــر
املرغــوب عــى مديــر املينــاء ،عــى الرغــم مــن أنــه أوقــع نفســه ضحيــة لالنتقــام ،عــاوة عــى ذلــك – تفهــم
ســفري «أورال» طلــب نظــر لــه بدعــم القانــون .إن مبــدأ املعاملــة باملثــل محفـزا قويــا ،وعــى الرغــم مــن أنــه غــر
ملمــوس ،لكــن ميكــن االســتفادة منهــا لصالــح املفــاوض.
قوة اإللتزام
يغفــل الكثــرون عــادة قــوة التفــاوض األخــرة التــى نحــن بصــدد ذكرهــا – قــوة االلت ـزام  -والتــى بــرز دورهــا
الفعــال بوضــوح ىف دراســة الحالــة املذكــورة عــى الرغــم مــن أهميتهــا البالغــة ىف الحــاالت التــى يكــون فيهــا
أحــد األطـراف املفاوضــة عــى علــم بــأن نظــره ميتلــك مصــادر نفــوذ ماديــة أو تقليديــة تفــوق مصــادر نفــوذه.
كانــت ســارة أضعــف مــن صاحــب الناقلــة األورليــة عــى املســتوى الجســدى واالجتامعــى واملؤســى لكونهــا
امــرأة شــابة تشــغل منصــب دبلومــاىس مبتــدئ ،فكيــف لهــا إذًا أن تحصــل منــه عــى تنــازالت وأن تــر عــى
أن يدفــع هــو وأخــوه األجــور املســتحقة ىف ظــل غيــاب أى ســلطة قانونيــة لهــا؟ فــإذا قامــت مبواجهتــه مبــارشة
أو حاولــت أن تجابهــه داخــل نطــاق نفــوذه ،فحت ـاً ســتكون هــى الطــرف الخــارس .وبــدالً مــن هــذا الخيــار،
قــررت ســارة تجنــب املواجهــة وعــدم القيــام بــرد فعــل تجــاه مهاجمتــه لهــا بــل االلتـزام الصــارم باســتخدام مــا
لديهــا مــن نفــوذ ضئيــل ،والــذى يتمثــل ىف الحصانــة الدبلوماســية واســتعدادها للمخاطــرة بــكل مــا متلــك مبــا ىف
ذلــك منصبهــا ،حتــى تســبب لــه الحــرج واألذى .ومل يكــن صاحــب الناقلــة األورليــة يتوقــع منهــا هــذا القــدر مــن
الشــجاعة الــذى أفقــده رباطــة جأشــه ،إذ أنــه افــرض عنــد بــدء املفاوضــات أن تهديداتــه باالنتقــام ســتمكنه مــن
اإلفــات بفعلتــه دون حــدوث املزيــد مــن العواقــب ،مــا ال يعنــى فقــط أنــه لــن يدفــع األجــور املســتحقة بــل
أن ذلــك ســيعزز مــن ســمعته كشــخص ال يقــع تحــت طائلــة القانــون .ومــن الجديــر بالذكــر أن إرصار ســارة عــى
موقفهــا قــد عــزز مــن مصداقيــة تهديداتهــا ،كــا أن االجتــاع الــذى عقــده الســفري مــع ســعيد أضــاف إىل هــذه
املصداقيــة كذلــك .وبتجهيزهــا ملسدســها أرســلت ســارة رســالة نهائيــة لســعيد مفادهــا أنهــا عــى اســتعداد ألن
تذهــب إىل املرفــأ إلغ ـراق ســفينته .وعــى الرغــم مــن ارتجــاف ســارة وخوفهــا الداخــى الــذى مل يبــدو للعيــان
فــإن إرصارهــا أجــر ســعيد عــى أن يعيــد تقييــم موقفــه .ومل يقــف األمــر عنــد ذلــك فقــط ،فقــد أكــد الســفري
مصداقيــة هــذه التهديــدات أثنــاء اجتامعــه مــع ســعيد بقولــه بأنــه منــح ســارة ترصي ًحــا بالقيــام بهــذا العمــل
التخريبــى مــن منطلــق أنهــا ليســت ســوى دبلوماســية مبتدئــة ميكــن إرســالها بســهولة إىل بلدهــا لتتــم إعــادة
تعيينهــا ىف مــكان آخــر ،وهنــا نــرى أن نقطــة ضعــف ســارة (وهــى ســهولة التخلــص منهــا) تحولــت إىل نقطــة
قــوة إضافيــة لهــا ســاهمت ىف تعزيــز مصداقيــة تهديدهــا .وبفضــل التـزام ســارة أصبــح مثــن تســديد األجــور ىف
كفــة وخطــر تكبــد خســائر ماليــة وتدمــر الســمعة ىف كفــة أخــرى ،فمــن الــذى ســيهاب قرصانــن ال يســتطيعان
حاميــة الناقلــة التــى ميتلكانهــا مــن هجــوم امــرأة شــابة تتمتــع بحصانتهــا الدبلوماســية؟
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ومثلــا يتطلــب النهــوض باألمــن البــرى التفكــر بشــأن التهديــدات التــى متتــد ألبعــد مــن حــدود الجيــوش
وتغيــر التحالفــات أو التدخــات الخارجيــة ومقاومتهــا ،فيتطلــب نجــاح املفاوضــات متييــز املصــادر املختلفــة
للســلطات وكيفيــة تحقيــق أقــى إســتفادة منهــا حتــى ميكــن الحصــول عــى النتائــج املطلوبــة .ففــى هــذه
الحالــة كان الفضــل للعالقــات القويــة ورشعيــة مبــادئ التحــرر مــن الخــوف والتحــرر مــن مواطــن العجــز
ومصداقيــة اإللتـزام ىف أن حصــل كل مــن ســارة والســفري عــى مميـزات غــر متوقعــة بشــأن أصحــاب الناقــات.
وأخ ـرا ً أســتفاد كل منهــا مــن معرفتهــا باملنــاخ العــام املحــى واللغــة والثقافــة العامــة إلنجــاح التوصــل إىل
حــل لهــذه القضيــة ،فكانــت ســارة والســفري عــى علــم مبــدى اإلحـراج الــذى سيشــعر بــه األخــوان عندمــا تهاجــم
فتــاة صغــرة ســفينتهم عــاوة عــى فقــدان مــاء وجههــا ىف املجتمــع املحــى .فيشــهد متييزهــا ملصــادر الســلطة
املذكــورة عــى أنهــا مفاوضــن جيديــن؛ وهــو ىف حــد ذاتــه مصــدرا ً لســلطة التفــاوض.
األمن البرشى ىف القانون الدوىل
إعداد :حسني حسونة – حاصل عىل شهادة الدكتوراه
ليــس هنــاك نظــر رصيــح ملبــدأ األمــن البــرى ىف القانــون الــدوىل ،بــل تنعكــس منــاذج األمــن البــرى مــن
خــال نظــم معاهــدات حقــوق اإلنســان والتطــور التدريجــى لقوانــن البيئــة وتطويــر املعايــر الدوليــة .ىف الواقــع
ميثــل األمــن البــرى وســيلة لدفــع تطويــر القانــون الــدوىل ووســيلة الســتبدال معايــر القانــون الــدوىل الحاليــة
«املتزمتــة» أو «املحــدودة».
بالنســبة ملعظــم الفئــات املســتضعفة – مثــل الالجئــن واملهاجريــن واألطفــال ومــا إىل ذلــك – يتــم اســتخدام
املعاهــدات لوضــع املعايــر األساســية والعامــة لحاميــة حقوقهــم والحفــاظ عليهــا .فمعاهــدات حقــوق اإلنســان،
ومعاهــدات حقــوق العــال ،ومعاهــدات حاميــة البيئــة ،ومعاهــدات حقــوق الالجئــن كلهــا تخلــق نســيجاً قويـاً
مــن اإللتزامــات القانونيــة التــى يكــون عــى موقعيهــا إتباعهــا .فعــى الرغــم مــن إن هــذه املعايــر تكــون إلزاميــة
إال إن إنفاذهــا يكــون غالب ـاً ضعيف ـاً .فعــى ســبيل املثــال ،إذا التزمــت دولــة مــا بهــذه اإللتزامــات القانونيــة
مبحــض إرادتهــا فــا ميكــن إخضاعهــا ألى هيئــة لفــض النزاعــات لهــا ســلطة مســاءلتها عنــد مخالفتهــا لتلــك
اإللتزامــات .وعليــه تخلــق الكثــر مــن هــذه املعاهــدات معايــر قانونيــة ميكــن اإلســتفادة منهــا ىف الدبلوماســية
القرسيــة – حيــث أنهــا تحــدد أســلوب التعامــل املطلــوب – ولكنهــا معايــر يصعــب فرضهــا عنــد عــدم التـزام
الدولــة بهــا.
ضافــة إىل ذلــك فــا يفــرض الكثــر مــن أنظمــة هــذه املعاهــدات بصــورة تلقائيــة عــى الــدول بــل يحــق لهــا أن
توقعهــا وتعتمدهــا (تتبناهــا) وتنفذهــا بالــروى .إذا كانــت إحــدى املعاهــدات تؤثــر عــى ســيادة الدولــة فلــن
تحصــل عــى الدعــم الــكاىف حتــى «تفعــل» أو تصبــح قانونـاً دوليـاً .كــا هــو واضــح مــن خــال إختيــار الدولــة
للمعاهــدات التــى تصدقهــا أو ترفضهــا ،فتعطــى ســيادة الدولــة الحــق لهــا ىف أن تقبــل اإلألتزامــات واإلتفاقيــات
أوترفضهــا حتــى ال يكــون لديهــا أعبــاء قوانــن املعاهــدات.
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بينــا ميكــن أن توحــد نظريــة األمــن البــرى نواحــى أخــرى «مقســمة» مــن القانــون مثــل التطــور واألمــن
وحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاىن ،فيتضــح تثريهــا ىف املقــام األول عــى مســتوى السياســات والتــى مل تنعكــس
بصــورة كبــرة عــى اإلتفاقيــات املطبقــة.
يعــد األمــن البــرى مبثابــة عدســة نــرى مــن خاللهــا كيفيــة صياغــة القوانــن ،حيــث يتســنى للمفاوضــن تأمــل
الصــورة الكاملــة لآلثــار التــى تنعكــس عــى قضايــا حقــوق اإلنســان واألمــن البــرى ىف نفــس الوقــت الــذى
يصيغــون فيــه معاهــدات تركــز عــى موضــوع واحــد فقــط.
ولكــن القضايــا املشــار إليهــا ســابقًا عــادة مــا تخــرج عــن نطــاق األطــر املحــددة لهــا فعــى ســبيل املثــال نالحــظ
أن آليــات التحكيــم الــدوىل واملنازعــات التجاريــة الدوليــة قــد اقتضــت ىف بعــض األحيــان النظــر ىف قضايــا
متعلقــة بحقــوق اإلنســان والحاميــة البيئيــة ىف ســبيل التوصــل إىل القـرارات ،وذلــك عــى الرغــم مــن أن هــذه
اآلليــات تركــز بالدرجــة األوىل عــى التجــارة والتنميــة وحاميــة االســتثامر األجنبــى .كــا تتضمــن السياســات
القانونيــة التــى يتبعهــا البنــك الــدوىل وضــع ضامنــات بيئيــة وعامليــة ينبغــى اســتيفاؤها للموافقــة عــى
القــروض واملرشوعــات ومتابعتهــا .وخالصــة القــول أنــه عــى الرغــم مــن عــدم صياغــة مفهــوم األمــن البــرى
كمفهــوم مســتقل بذاتــه فــإن طبيعتــه املتشــعبة التــى تدخــل ىف مجــاالت متعــددة أصبحــت هــى الســمة
األساســية للمنهــج املتبــع ىف التعامــل معــه.
ومــع ذلــك تظــل األمثلــة املذكــورة أعــاه مجــرد حــاالت اســتثنائية محــدودة .وبينــا قامــت بعــض املحاكــم
واملنظــات بتبنــى املنهــج الســابق ذكــره ،لكــن مــا زالــت هنــاك العديــد مــن الخطــوات التــى ينبغــى اتخاذهــا
حتــى يصبــح هــذا املنهــج وقواعــده التــى يشــتمل عليهــا جــز ًءا مــن إطــار القواعــد القانونيــة الرســمية .وتجــدر
اإلشــارة إىل وجــود مصــادر قليلــة معتمــدة للقانــون الــدوىل وهــى املعاهــدات والقانــون الــدوىل العــرىف واألحــكام
اآلمــرة ومبــادئ القانــون العامــة.
ولعــل األمــم املتحــدة تشــكل مثــاالً بــارزًا ألحــد املنظــات الدوليــة التــى تحكمهــا معاهــدة دوليــة .وال تتــوىل
أى مــن هيئــات األمــم املتحــدة مهمــة «صياغــة» القوانــن باســتثناء قـرارات مجلــس األمــن التــى تُتخــذ مبوجــب
الفصــل رقــم  7والتــى تحــدد التزامــات إجباريــة معينــة يتحتــم عــى الــدول األعضــاء التقيــد بهــا .وبينــا ال
تضطلــع هيئــات األمــم املتحــدة بصياغــة القوانــن فهــى تلعــب دو ًرا ها ًمــا يتمثــل ىف توضيــح وتطويــر القوانــن
الدوليــة ومامرســتها والتــى تتبناهــا الــدول بعــد ذلــك مــن خــال املعاهــدات .وىف نفــس الســياق تســهم قـرارات
الجمعيــة العامــة وتقاريــر الســكرتري العــام والنتائــج التــى تتوصــل إليهــا اللجنــة ىف تطويــر مبــادئ القوانــن
وتحديــد مالمحهــا ولكنهــا ال تثمــر عــن صياغــة هــذه القوانــن .وبينــا قــد تصــدر األمــم املتحــدة بعــض املبــادئ
التوجيهيــة بشــأن املامرســات التــى ينبغــى اتباعهــا ىف أحــد املجــاالت فــإن هــذه املبــادئ التوجيهيــة تكــون إمــا
مســتقاة مــن قواعــد القانــون واملامرســات القامئــة بالفعــل أو غــر جازمــة وغــر مبــارشة .وعــى الرغــم مــن قــول
بعــض الباحثــن بــأن ق ـرارات الجمعيــة العامــة بشــأن قضايــا مثــل قضايــا حقــوق اإلنســان عــى ســبيل املثــال
تصبــح عنــد تبنيهــا باإلجــاع ممثلــة للعــرف الــدوىل ألنهــا تكــون وقتهــا تعبـ ًرا عــن إرادة الــدول األعضــاء الـــ ،39
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فــإن هــذه القـرارات ال تصبــح قوانــن دوليــة ملزمــة إال إذا عاملتهــا الــدول األعضــاء كذلــك .وميكننــا مــن هــذا
املنطلــق اإلشــارة إىل مكونــن رئيســيني للقانــون الــدوىل العــرىف وهــا ( )1اإلج ـراءات املامثلــة التــى تتخذهــا
الــدول وتتكــرر ىف عــدة حــاالت و( )2االعتقــاد بإلزاميــة املامرســة ورضورتهــا .ويعنــى ذلــك أنــه ال يكفــى فقــط
أن تتــرف الــدول بطريقــة معينــة بشــكل متكــرر ،بــل ينبغــى كذلــك أن يكــون ترصفهــا هــذا ناب ًعــا مــن إميانهــا
بإلزاميــة اتخــاذ هــذا التــرف ،ويــؤدى ذلــك إىل خلــق معيــار يصعــب االلت ـزام بــه عــى مســتوى املامرســة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الجمعيــة العامــة إذا طبقــت هــذا املعيــار فســيكون مــن املمكــن أن تصبــح قراراتهــا
قوانــن ملزمــة ،وال ســبيل لتحقيــق هــذه اإلمكانيــة إال مــن خــال اتبــاع مامرســة مرتابطــة وشــاملة ووجــود
حــس بااللت ـزام.
ومينــح ميثــاق األمــم املتحــدة الجمعيــة العامــة ســلطات جزئيــة متكنهــا مــن صياغــة قوانــن ملزمــة فيــا يخــص
انضــام دول جديــدة إىل الجمعيــة العامــة واملوافقــة عــى ميزانيــة األمــم املتحــدة وبعــض املجــاالت األخــرى
التــى يحددهــا امليثــاق ،ولكــن هــذه الســلطات ليســت ســوى ســلطات داخليــة مفعلــة داخــل املنظمــة فقــط
وتتســم ىف مجملهــا بطبيعــة إداريــة .وتتــوىل الجمعيــة العامــة مســئولية حــث األطـراف ذات الصلــة عــى إدخــال
اإلصالحــات عــى القانــون الــدوىل وهــى تلعــب هــذا الــدور مــن خــال تشــجيع عمــل لجنــة القانــون الــدوىل
ومناقشــته .وميكــن للجمعيــة العامــة كذلــك أن تطلــب التقاريــر التــى أعــدت بشــأن القضايــا املتعلقــة بالســام
واألمــن الدوليــن التــى تطــرح مناهــج قانونيــة جديــدة وغــر ذلــك مــن املناهــج .وتشــمل اختصاصــات الجمعيــة
العامــة التــى تتجــى ىف هــذه التقاريــر العنــارص األساســية لألمــن البــرى وغــر ذلــك مــن املوضوعــات األخــرى.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الــدور الداعــم الــذى تلعبــه الجمعيــة العامــة يســمح لهــا بــأن تكــون جــز ًءا
مــن املناقشــات التــى تجــرى عــى املســتوى األكادميــى حــول القوانــن ودورهــا فيــا يتعلــق بالشــئون الدوليــة.
ولطاملــا كانــت معظــم االتفاقيــات الجديــدة التــى تصوغهــا األمــم املتحــدة نتــاج إجـراء تتخــذه الجمعيــة العامــة
وليــس مجلــس األمــن ،كــا أن توســيع نطــاق الحقــوق ىف وقــت الســلم يرتبــط ارتباطًــا وثي ًقــا بالجمعيــة العامــة.
وعــى الرغــم مــن أن مجلــس األمــن قــد يكــون مســئوالً ىف املقــام األول عــن تحريــك دفــة األمــم املتحــدة وفــرض
مبــادئ أكــر شــمولية للســام واألمــن مــن خــال «القـرارات» واإلجـراءات التــى تتخــذ بشــأن الشــواغل امللحــة
وحــاالت الخطــر ،فــإن النهــج املتــأىن والحــذر الــذى تتبنــاه الجمعيــة العامــة لــه ىف واقــع األمــر تأثــر أكــر عم ًقــا
عــى منــو املنظمــة وتطورهــا.
وخالصــة مــا ســبق هــى أنــه بينــا ال يعــد األمــن البــرى مبثابــة عــرف دوىل ميكــن العمــل بــه – وهــو يتشــابه ىف
ذلــك مــع قـرارات الجمعيــة العامــة – فــإن النهــج الشــموىل الــذى يطبقــه عــى القضايــا التــى تؤثــر عــى األفـراد
مــن املرجــح أن يــؤدى إىل اســتجابة شــاملة .وإذا مــا قوبلــت هــذه االســتجابة بدعــم كاف ىف ســبيل تحويلهــا
إىل معاهــدات أو مبــادئ توجيهيــة متعلقــة باملامرســات فإنهــا قــد تســهم ىف صياغــة قواعــد دوليــة جديــدة.
وبالنســبة ملامرســات مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ،فإنهــا تــدل بوضــوح عــى األهميــة املتزايــدة لألمــن
البــرى باعتبــاره عامـاً حاسـ ًـا فيــا يخــص القـرارات املتعلقــة بالسياســات .وتجــدر اإلشــارة إىل أن العديــد مــن
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مــن القـرارات التــى تبناهــا املجلــس ىف الســنوات األخــرة ىف مجــاالت النـزاع املســلح ،وحاميــة املدنيــن ،وحفــظ
الســام ،والقانــون اإلنســاىن ،الــخ ،تشــر إىل مفهــوم األمــن البــرى كأحــد مراجعهــا .باإلضافــة إىل ذلــك وجــد
هــذا املفهــوم طريقــه إىل مختلــف وثائــق السياســات الهامــة الصــادرة عــن األمــم املتحــدة مثــل إعــان األمــم
املتحــدة بشــأن األلفيــة الصــادر ىف عــام  ، 2000وتقريــر الفريــق رفيــع املســتوى التابــع لألمــن العــام لألمــم
املتحــدة الصــادر ىف عــام  ،2004وتقريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة لعــام  2010حــول األمــن البــرى .وعــاوة
عــى ذلــك فــإن لجنــة القانــون الــدوىل التابعــة لألمــم املتحــدة قــد تناولــت جوانــب متعــددة لألمــن البــرى
عنــد صياغتهــا وتطويرهــا تدريجيًــا بعــد ذلــك للقوانــن الدوليــة املتعلقــة مبوضوعــات مثــل «حاميــة األشــخاص
ىف حــاالت الكــوارث» و»طــرد األجانــب» و»حاميــة الغــاف الجــوى» (.)www.un.org/law/ilc
أسئلة حول نطاق الحصانة الدبلوماسية ىف القانون الدوىل
ميكننــا أن نــرى ىف دراســة الحالــة التــى عرضناهــا ســابقًا أن الدبلوماســية اآلزانيــة ســارة قــد لجــأت إىل الحصانــة
الدبلوماســية حتــى تثبــت صــدق تهديداتهــا بإيــذاء مصالــح ســعيد إذا مل يدفــع أجــور العاملــن املســتحقة.
وبينــا يعــد هــذا األســلوب أحــد األســاليب الفعالــة التــى تقــوم عليهــا القــدرة التفاوضيــة فإنــه قــد ال يكــون
ترصفًــا صائبًــا مــن وجهــة نظــر القانــون الــدوىل .والحصانــة الدبلوماســية ىف واقــع األمــر ال متتــد لتشــمل التــرف
اإلجرامــى واألنشــطة غــر التجاريــة التــى يقــوم بهــا الدبلوماســيون ،باســتثناء الحصانــة املمنوحــة لألنشــطة التــى
تجــرى خــارج نطــاق العمــل الدبلومــاىس ألغ ـراض تجاريــة .وعــى الرغــم مــن أن الحصانــة التــى تتمتــع بهــا
ســارة معمــول بهــا عــى نطــاق واســع ومعــرف بهــا ىف القانــون الــدوىل العــرىف وقانــون املعاهــدات الدوليــة ،وال
يرتتــب عليهــا وضــع أى التزامــات يتحتــم عــى الــدول العمــل بهــا عــى املســتوى الــدوىل ،فقــد كان مــن املمكــن
أن تواجــه ســارة عواقــب ليســت ىف الحســبان أولهــا أن تعلــن الدولــة املســتقبلة أن ســارة «شــخص غــر مرغــوب
فيــه» مــا كان ســيضطرها إىل مغــادرة البــاد فــو ًرا ،وهــى خطــوة كان ميكــن أن تعطــل مســار حيــاة األشــخاص
الذيــن تعولهــم إن وجــدوا .فض ـاً عــن أن الدولــة املرســلة كان ميكــن أن ترفــع الحصانــة عــن ســارة ،حتــى لــو
كانــت موافقــة عــى ترصفاتهــا ،وأن ترتكهــا لتخضــع للمحاكمــة بســبب تهديداتهــا التــى عضدتهــا باســتخدام
الضغــط الدبلومــاىس .وعــاوة عــى ذلــك فإنهــا قــد ال تكــون مضطــرة إىل الخضــوع للمالحقــة القضائيــة ىف
الدولــة املســتقبلة ولكــن ذلــك ال ينفــى إمكانيــة رفــع دعــاوى أو توجيــه التهــم الجنائيــة ضدهــا ىف بلدهــا األم
حســبام يقتــى القانــون .كــا كان ميكــن أن تكــون عرضــة للفصــل مــن منصبهــا  .أمــا بالنســبة للــدول األخــرى
فــكان ميكنهــا عــى إثــر معرفــة الطريقــة التــى اســتغلت بهــا ســارة حصانتهــا أن متــارس حقهــا ىف عــدم الســاح
لهــا بدخولهــا للعمــل ضمــن البعثــات املتواجــدة عــى أراضيهــا ،وهــو األمــر الــذى كان ميكــن أن يعيــق مســارها
الوظيفــى بشــكل كبــر وأن يحجــب عنهــا أى فــرص وظيفيــة شــاغرة ىف املســتقبل.
وكان ميكــن أن تالقــى ســارة نفــس املصــر الــذى القتــه الدبلوماســية الهنديــة ديفيــاىن خوبراجــادى حيــث
كان مــن املمكــن اعتقالهــا وتوجيــه التهــم إليهــا وتفتيشــها تفتيشً ــا صار ًمــا ثــم ســجنها إىل أن يحــن موعــد
جلســة املحاكمــة .اتهمــت خوبراجــادى أثنــاء وجودهــا ىف نيويــورك باســتعباد خادمتهــا وتبــع اتهامهــا عاصفــة
دبلوماســية خلقــت ضغطًــا أدى إىل إطــاق رساحهــا ىف نهايــة املطــاف .ومــع ذلــك فــإن املدعــى العــام بريــت
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به ـرارا أشــار إىل أن وزارة الخارجيــة األمريكيــة هــى التــى اضطلعــت بالتحقيــق ىف الجرميــة وطالبــت بتوجيــه
االتهامــات .وهــذا يــدل عــى أن الــدول املســتقبلة أصبحــت أقــل اســتعدادًا ألن تســمح للحصانــة الدبلوماســية
بــأن تكــون ذريعــة الرتــكاب االنتهــاكات القانونيــة الجســيمة مثــل العنــف تحــت تهديــد الســاح .وعــى الرغــم
مــن أن التهــم املوجهــة إىل خوبراجــادى مــن غــر املرجــح أن تــؤدى إىل محاكمتهــا فإنهــا قــد أدت إىل منعهــا مــن
دخــول الواليــات املتحــدة األمريكيــة ىف املســتقبل القريــب.
ورغــم أن ســارة ميكنهــا أن تفلــت مــن املســاءلة القانونيــة فــإن بلدهــا ســتظل متحملــة مســئولية أفعالهــا
عــى املســتوى الــدوىل إذ أنهــا كانــت تــؤدى دورهــا كممثلــة لبلدهــا ومتــارس الصالحيــات التــى يخولهــا لهــا
منصبهــا عندمــا وجهــت تهديداتهــا ولكــن هــذا الســلوك الفــردى يظــل ىف نهايــة املطــاف منســوبًا إىل بلدهــا
األم وميكــن أن يشــكل األســاس الــذى تســتخدمه البلــد املســتقبلة أو البلــد التــى يحمــل القرصــان جنســيتها
لتقديــم مطالبــات دوليــة .وىف حــن أنــه مــن غــر املرجــح أن تســلك األمــور هــذا املســار ،فإنــه لــو كانــت ســارة
تعرضــت لإلدانــة العامــة أو التقــاىض ىف أى دعــاوى مقدمــة ضــد أفعالهــا ألدى هــذا األمــر إىل خلــق دعايــة غــر
مرغــوب فيهــا لحكومتهــا وإثــارة حفيظــة الكثرييــن ىف جميــع أنحــاء العــامل ،إذ كان مــن املمكــن أن تشــعل أفعــال
ســارة رشارة االحتجاجــات واألعــال االنتقاميــة وأعــال العنــف أو أن تقــوض مــن األهــداف األشــمل للسياســات
الخارجيــة لبلدهــا.
Ogata, S. and Cels, J.(2003) Human Security—Protecting and Empowering the People.
Global Governance, 9(3), 276.

أسئلة املناقشة3:
العالقات الدبلوماسية واألمن البرشى
)1مــا هــى اآلثــار املرتتبــة عــى جهــود ســارة وســفري بلدهــا الراميــة إىل حاميــة األمــن
البــرى واألمــن القومــى آلزان؟ وهــل كانــت هنــاك مخاطــر محتملــة متكنــوا مــن تجنبهــا؟
)2هــل ســاهم القـرار ىف هــذه الحالــة ىف تعزيــز العالقــات الثنائيــة بــن الــدول املعنيــة أم
تقويضهــا أم مل يكــن لــه أثــر حقيقــى عليهــا؟
-1بني «آزان» و»كازورا»؟
-2بني «آزان» و»أورال»؟
-3بني «كازورا» و»أورال»؟
)3هــل توجــد أى طــرق أخــرى ميكــن للدبلوماســيني اتباعهــا للنهــوض باألمــن البــرى عــى
مســتوى بعثاتهــم؟
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 )٤مــا هــو نــوع التعــاون الــذى ينبغــى إقامتــه مــع الدولــة املضيفــة لتحقيــق هــذه
األهــداف؟
)٥هــل هنــاك مخاطــر متعلقــة بوضــع األمــن البــرى عــى قامئــة األولويــات الخاصــة
بالبعثــات؟
)٦ما هى العواقب املرتتبة عىل لجوء سارة إىل الحصانة الدبلوماسية؟
-1هل كان هناك مربر قوى لتهديداتها أم أن ترصفها كان يتسم باالندفاع والتهور؟
-2ما هى العواقب التى كان ميكن أن تعود عىل سفري بلدها نتيجة تهديداتها؟
-3ما هى آثار تهديداتها عىل مسارها الوظيفى؟
-4مــا هــى العواقــب التــى كان ميكــن أن تعــود عــى العالقــات بــن البلديــن
نتيجــة تــرف ســارة؟
عملية التفاوض
)1ملاذا كان من الرضورى أن يقابل سعيد سارة قبل مقابلته للسفري؟
)2مــا الــذى كان يجــب عــى ســارة فعلــه ىف حــال رفــض األخويــن دفــع أجــور العاملــن عــى
الرغــم مــن تهديداتها؟
-1مــا هــى العواقــب التــى كان ميكــن أن تنجــم عــن تنفيذهــا لتهديداتهــا بإتــاف
الناقلة؟
-2مــا هــى العواقــب التــى كانــت ميكــن أن تنجــم عــن عــدم تنفيذهــا لتهديداتهــا
بإتــاف الناقلة؟
)3ما هى الخطوات التى ميكن أن يتخذها كل دبلوماىس لتعزير قدرته التفاوضية؟
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محاكاة التدريب عىل املفاوضات رقم :1
أزمة باهام ومريا

بقلم :أليسون بيث هودجكينز
ساهمت منى أحمد صالح ىف البحث وكتابة هذه املحاكاة.
واملواد التكميلية ىف وسائل االتصال من كيم فوكس ،دكتوراه،
ومناقشة القانون الدوىل صادرة عن حسني حسونة ،دكتوراه
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أزمة باهام ومريا
أزمــة باهــام وم ـرا هــى محــاكاة ملفاوضــات بــن العبــن تهــدف إىل صياغــة مســتوى اســتجابة مهمــة ألزمــة
ىف العالقــات الدبلوماســية بــن م ـرا وباهــام ،وهــا مثالــن خياليــن ،لبلــدان منطقــة الــرق األوســط وشــال
إفريقيــا التــى خضعــت لثــورات خــال «الربيــع العــرىب» .وكانــت العالقــات الدبلوماســية متأرجحــة بــن البلديــن
عــى مــر الســنني ،ولكنهــا كانــت تتحســن ىف الفــرة الســابقة لألزمــة التــى تــم التقاطهــا ىف املحــاكاة .وكانــت
املصــادر الرئيســية للتوتــر ىف العامــن املاضيــن هــى أمــن الحــدود وســامة وأمــن مواطنــى باهــام العاملــن ىف
مـرا .وكان لهاتــن القضيتــن آثــارا عــى األمــن البــرى ومحوريــة ىف تطــور األزمــة الحاليــة .ومــن أجــل التوصــل
إىل تســوية ناجحــة لألزمــة ،هنــاك حاجــة إىل مشــاركني ىف املحــاكاة لتحقيــق التــوازن بــن املصالــح التقليديــة
واألمــن الوطنــى مــع مراعــاة ســامة البــر.
كان ميثــل األدوار ىف املحــاكاة اثنــن مــن صغــار املســئولني ىف الخدمــة الخارجيــة ميثلــون م ـرا وباهــام .وقــد
حدثــت األزمــة ىف م ـرا ولكــن بأســباب مــن ســفارة باهــام .وقــد تــم تســوية األزمــة إىل حــد كبــر ىف الوقــت
الــذى ســوف يتقابــل فيــه صغــار املســئولني االثنــن ،ومــع ذلــك ،فــإذا مل تســتطع الدولتــن التوافــق عــى لغــة
البيــان املشــرك ،قــد تتصاعــد األزمــة مــرة أخــرى.
وســيكون لــدى املشــركني  30دقيقــة ملراجعــة تعليــات دورهــا الــرى وإعــداد اسـراتيجية التفــاوض .وخــال
مرحلــة اإلعــداد ،يجــوز للمشــاركني استشــارة اآلخريــن الحاصلــن عــى نفــس التعليــات .وســيكون هنــاك مــدة
 60دقيقــة لــكل زوج إلبـرام اتفــاق بشــأن محتــوى وصيغــة بيــان مشــرك يتــم إصــداره مــن جانــب ممثــل وزارة
الخارجيــة ىف كل منهــا.
وتشمل املحاكاة العنارص التالية:
 -1معلومات أساسية هامة عن العالقات بني مريا وباهام.
 -2موجز عن األزمة الحالية.
 -3نــص التحذيــر مــن الســفر األصــى الــذى تــم نــره ىف صفحــة الفيســبوك التــى الخاصــة بــوزارة
الخارجيــة ىف باهــام.
 -4تعليامت الدور الرسى لكل من:
أ -موظف االتصاالت الثاىن ،وزارة الخارجية ىف مريا
		
ب -نائب موظف الربوتوكول واالتصاالت ،بعثة باهام ىف مريا
		
 -5مرشوع بيان مشرتك مع نصوص بديلة لتسويته.
 -6املبادئ التوجيهية للمدرب وعينة استخالص األسئلة.
 -7تحليل الجوانب القانونية الدولية لهذه الحالة.
 -8مامرسة االتصاالت ىف وسائل اإلعالم االجتامعية ىف حاالت األزمات.
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وينبغــى عــى جميــع املشــاركني تلقــى نســخ مــن أول ثالثــة وثائــق فضــا عــن مــروع البيــان ملراجعتهــا
قبــل الــدورة .وينبغــى عــى املــدرب تقســيم املجموعــة إىل اثنــن وتوزيــع التعليــات الرسيــة أثنــاء االجتــاع
التوجيهــى.
نظرة عامة عىل العالقات الدبلوماسية بني مريا وباهام
مـرا وباهــام كالهــا مــن البلــدان الناطقــة بالعربيــة ىف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،اللتــن حصلتــا
عــى اســتقاللهام مــن الحكــم االســتعامرى ىف أعقــاب الحــرب العامليــة الثانيــة .وهــا يتشــاركان ىف الحــدود الربيــة
والبحريــة وكالهــا لديــه احتياطيــات مــن النفــط والغــاز ،عــى الرغــم مــن أن احتياطيــات الغــاز لــدى مـرا أكــر
اتســاعا وقدراتهــا اإلنتاجيــة إىل حــد كبــر أكــر تقدمــا .وباهــام أقــوى عســكريا ولكــن مـرا لديهــا اقتصــادا أكــر
تطــورا .ومـرا أكــر قليــا مــن حيــث إجــاىل مســاحة اليابســة ،ولكــن عــدد ســكانها صغــر جــدا مقارنــة بســكان
باهــام .وباهــام مصــدر رئيــى للعاملــة إىل مـرا .وعــى الرغــم مــن أن كال البلديــن يســتفيد مــن تدفــق العاملــة
املهاجــرة ،فــإن معاملتهــم ولوائــح متطلبــات الدخــول والخــروج كانــت مصــدرا مســتمرا للتوتــر بــن البلديــن.
وكانــت العالقــة بــن الدولتــن قويــة خــال أعــوام الســتينات وأوائــل الســبعينات .ومــع ذلــك ،فقــد أثــارت
الخالفــات بشــأن النزاعــات اإلقليميــة احتــكاك بــن الدولتــن منــذ أواخــر الســبعينات .وقــد قامــت مـرا مرتــن
بطــرد جميــع مواطنــى باهــام مــن أجــل االحتجــاج عــى اإلجــراءات التــى اتخذتهــا باهــام .وىف آخــر عــر
ســنوات ،تحســنت العالقــات وتــم إبــرام سلســلة مــن االتفاقــات التجاريــة ذات الصلــة .ومــع ذلــك ،فقــد
توصلــت الدولتــان ىف مواجهــة الخالفــات حــول القضايــا اإلقليميــة وكذلــك حــول القضايــا املتعلقــة بالتعــاون
الحــدودى .ونشــأ بــن الدولتــن رصاع حــول إنفــاذ الحــدود ،وهــو وضــع ازداد ســوءا منــذ الثــورات التــى قامــت
ىف كل منهــا .وكال البلديــن قلــق مــن اآلثــار املرتتبــة عــى تجــارة املخــدرات عــر الحــدود واالتجــار بالبــر .ومــع
ذلــك ،فقــد كان لــدى باهــام مخــاوف محــددة حــول عبــور األســلحة إليهــا ىف الجنــوب وتعتقــد مـرا أن باهــام
تعجــز عــن اتخــاذ إج ـراءات كافيــة ملنــع الصيــد غــر املــروع ودخــول الهاجريــن غــر الرشعيــن ىف الشــال.
وعــى مــر الســنني كان هنــاك أيضــا خالفــات دبلوماســية متعــددة بــن البلديــن ناجمــة عــن معاملــة ووضــع
مواطنــى باهــام العاملــن ىف مـرا .وعــى ســبيل املثــال ،فقــد اتهمــت باهــام مـرا باملعاملــة غــر العادلــة للعاملــن
مــن باهــام املتهمــن بجرائــم جنائيــة أو املشــاركني ىف النزاعــات القانونيــة ،مدعيــة أنهــم ال يتلقــوا محاكــات
عادلــة وتــم الحكــم عليهــم بأحــكام قاســية عــى نحــو غــر معقــول .وكانــت م ـرا قــد اتهمــت الع ـرات مــن
مواطنــى باهــام بجرائــم جنائيــة ىف املــاىض.
وأثنــاء تفــى وبــاء اإلنفلون ـزا ىف املنطقــة ،رفضــت م ـرا دخــول العاملــن مــن باهامــا وطالبــت العــال الذيــن
دخلــوا البــاد ىف الســتة أشــهر الســابقة الحصــول عــى شــهادة تطعيــم مــن وزارة الصحــة ىف مـرا والتــى تكلــف
مــا يعــادل شــهرين مــن األجــور .وكانــت هنــاك أيضــا شــائعات ىف باهــام أن اللقاحــات ىف مـرا ملوثــة بفــروس
نقــص املناعــة وقدمــت وزارة الصحــة ىف باهــام طلبــا رســميا الختبــار اللقــاح .وقــد رفضــت م ـرا الطلــب عــى

 30دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
أســاس أن إجـراءات االختبــار خاصتهــا كانــت متفوقــة .وبســبب تراجــع اإلنفلونـزا ،تــم الســاح بهــدوء بانقضــاء
رشط التطعيــم .ومــع ذلــك ،ال ت ـزال م ـرا مقصــد شــائع للســاعني مــن مواطنــى باهــام عــن فــرص عمــل غــر
متوفــرة ىف باهــام ،وواصلــت م ـرا طلــب مواطنــى باهــام لشــغل مناصــب األعــال املاهــرة ونصــف املاهــرة.
وعشــية الثــورة ىف مـرا ،كان هنــاك مــا يقــدر بنحــو  350,000مــن مواطنــى باهــام يعملــون هنــاك .ومــع ذلــك،
فقــد تــم محاربــة الثــورة ىف مـرا بعنــف كبــر ،وتقطعــت الســبل بعــدة آالف مــن مواطنــى باهــام العاملــن ىف مريا
أثنــاء القتــال .واســتنجدت باهــام باملنظمــة الدوليــة للهجــرة لتأمــن نجدتهــم وأعــادت مــا يقــرب مــن 200,000
مــن العاملــن هنــاك عــى مــدى فــرة أربعــة أســابيع .وعــى الرغــم مــن أن مســتوى القتــال ىف مـرا قــد انخفــض،
فقــد تبقــى هنــاك جيــوب خطــرة .وأصبــح العديــد مــن املناطــق خــارج نطــاق الحكومــة املنتخبــة حديثــا ،وهناك
مخــاوف مــن أن مســاحات شاســعة مــن البــاد ينعــدم فيهــا القانــون .وقــد تفاقمــت مشــاكل مراقبــة الحــدود،
وشــعرت الدولتــن بالقلــق مــن الشــبكات اإلجراميــة واإلرهابيــة العابــرة للحــدود والتــى تســتغل عــدم االســتقرار
لتهريــب املخــدرات ،واألســلحة ،واملقاتلــن عــر الدولتــن .وقــد كثفــت باهــام مــن دورياتهــا الحدوديــة ىف الطــرف
الجنــوىب مــن حدودهــا املشــركة ،ومــع ذلــك ،فدولــة مـرا أكــر قلقــا مــن التســلل ىف الشــال.
وتكافــح باهــام أيضــا مــن تبعــات ثورتهــا ،وال ي ـزال اقتصادهــا ضعيفــا وســعت جاهــدة لتفــادى مزيــد مــن
الرتاجــع .ونتيجــة لذلــك ،اســتأنف العاملــون مــن مواطنــى باهــام البحــث عــن عمــل ىف مــرا ويســتغل
بعضهــم أيضــا ضعــف الرقابــة عــى الحــدود لتجنــب تســديد الرســوم الباهظــة للتأشـرات ،وتصاريــح الدخــول،
واالختبــارات الطبيــة املطلوبــة والتطعيــات .وقــد ظهــرت ىف باهــام العديــد مــن وكاالت التوظيــف املــزورة،
التــى تعــد بوظائــف مربحــة ىف مـرا بالحــد األدىن مــن الرســوم .وىف معظــم الحــاالت ،يتــم جلــب هــؤالء العــال
بتأشـرات ســياحية أقــل تكلفــة ،والتــى تنتهــى ويتــم إجبــار هــؤالء العــال لالختفــاء لتجنــب الرتحيــل أو تكلفــة
تصحيــح أوضاعهــم مــع الســلطات ىف مـرا .وتلــوم مـرا هــذا الوضــع عــى تراخــى اإلنفــاذ ىف باهــام .ومــع ذلــك،
فــإن موقــف باهــام هــو لــوم أصحــاب العمــل مــن م ـرا بقــدر متســاوى بســبب اســتغاللهم لهــؤالء العــال،
وحجــز جــوازات ســفرهم ،وتهديدهــم بالرتحيــل إذا قامــوا بالشــكوى .ويتــم العديــد مــن األعــال ىف ظــروف
غــر آمنــة ،ولســاعات طويلــة ،ومــع الحــد األدىن مــن األجــور .وتســتجيب ســفارة باهــام ىف م ـرا للعديــد مــن
الشــكاوى كل أســبوع ضــد أصحــاب العمــل التعســفيني.
ونتيجــة لذلــك ،تركــز العديــد مــن النشــاط الدبلومــاىس بــن البلديــن عــى تســوية النزاعــات املتعلقــة بالعــال
مــن مواطنــى باهــام .وقــد ضغطــت مـرا عــى باهــام التخــاذ إجـراءات صارمــة ضــد الــوكاالت املــزورة ىف باهــام
التــى تعمــل كواجهــة للمتاجريــن بالبــر .وقــد رفضــت اإلفـراج عــن  1,300شــخص مــن باهــام حتــى يتــم اتخــاذ
خطــوات إلغــاق ثــاث وكاالت ســيئة الســمعة وتوجيــه االتهامــات ملالكيهــا .وقــد امتثلــت باهــام وأغلقــت هــذه
الــوكاالت املحــددة ،ولكنهــا اتهمــت مـرا باالســتهداف غــر العــادل للعــال مــن باهــام وتغاضــت عــن انتهــاكات
مامثلــة مــن دول إفريقيــة أخــرى مصــدرة للعاملــة .وقــد أجابــت مـرا بــأن باهــام ال تفعــل مــا يكفــى لتشــجيع
مواطنيهــا عــى االمتثــال للقانــون ىف م ـرا وتحــرض بنشــاط الدخــول غــر املــروع لهــم مــن خــال الســيطرة
املتفاوتــة عــى الحــدود.
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ولتجنــب االضطرابــات وجولــة أخــرى مــن عمليــات الرتحيــل ،فقــد تــم ترتيــب اتفــاق يُعطــى جميــع العاملــن
مــن مواطنــى باهــام ســتة أشــهر لتصحيــح أوضاعهــم ىف م ـرا .ونــرت ســفارة باهــام ن ـرات إعالنيــة تحــدد
القوانــن املحليــة وتوجــه مواطنيهــا للتوافــق مــع متطلبــات تحديــث تأشـراتهم .وقــد وافقــت مـرا عــى التجــاوز
عــن غرامــات تجــاوز مــدة اإلقامــة ىف معظــم الحــاالت .وبعــد انقضــاء فــرة الســتة أشــهر ،كان يجــب ترحيــل
العــال الذيــن ليــس لديهــم وثائــق صحيحــة .وســيتم رفــع الغرامــات ضدهــم إذا قامــوا بتســليم أنفســهم، ،
وميكنهــم إعــادة تقديــم طلــب للعمــل ىف مـرا بعــد مــرور فــرة زمنيــة محــددة ىف باهــام مدتهــا ثالثة أشــهر .وإذا
تــم القبــض عليهــم ،مــع ذلــك ،ســيكون عليهــم تســديد الغرامــات غــر املســددة مــن أجــل أن يكــون مؤهلــن
إلعــادة تقديــم طلــب للحصــول عــى تأشــرة عمــل ىف املســتقبل .وىف بيــان مشــرك ،أشــادت وزارة الخارجيــة ىف
كال البلديــن بهــذا االتفــاق كمثــال عــى رشاكتهــا الجديــدة والدعــم املتبــادل لســيادة القانــون.
وباإلضافــة إىل هــذه القضايــا الخاصــة بالتأشـرات ومتطلبــات اإلقامــة ،فقــد كانــت هنــاك العديــد مــن الحــوادث
الشــخصية التــى قُتــل فيهــا مواطنــن مــن باهــام ىف هجــات شــنها مســلحون ضــد الحكومــة .وكانــوا ىف
معظــم الحــاالت مجــرد متفرجــن ،ولكــن كان هنــاك قلــق مــن أن الجامعــات املعارضــة للحكومــة ىف باهــام
قــد اســتهدفت العــال .وكانــت باهــام تكافــح أيضــا ضــد الجامعــات املتمــردة التــى تقــاوم سياســة الحكومــة
االنتقاليــة ،ولكنهــا لديهــا ســيطرة أكــر فاعليــة عــى وضــع األمــن الداخــى بهــا مــن جارتهــا .وكان هنــاك قلــق
مــن أن املتشــددين املناهضــن لدولــة باهــام يــرون أن الهجــات عــى مواطنــى باهــام ىف مـرا باعتبارهــا وســيلة
مريحــة ملامرســة الضغــط عــى تلــك الحكومــة .وىف حــادث مــروع بشــكل خــاص ،تعرضــت حافلــة تقــل 75
عامــل تشــييد مــن مواطنــى باهــام لهجــوم بواســطة قذيفــة صاروخيــة «آر ىب جــى» ،وقــد نجــا مــن الهجــوم
اثنــى عــر عامــل فقــط ،منهــم ثالثــة بإصابــات دامئــة .وقــد اشــتىك الناجــون أن األمــر قــد اســتغرق أكــر مــن
خمــس ســاعات حتــى قامــت الســلطات ىف مـرا بتقديــم املســاعدة الطبيــة الطارئــة وقــد ســجلت باهــام شــكوى
خاصــة ضــد الحكومــة عــى مــدى تراخــى إنفــاذ القانــون.
وقــد أعربــت مـرا عــن أســفها للحــادث ،ولكنهــا جادلــت بــأن باهــام غــر حساســة لقيودهــا األمنيــة الداخليــة
وأشــارت إىل الهجــات األخــرة داخــل باهــام .وإذا كانــت باهــام ال ميكنهــا منــع كل حــادث داخــل حدودهــا،
فلــاذا تضــع م ـرا ىف مســتوى مختلــف؟ وعــاوة عــى ذلــك ،تدعــى الجامعــة التــى أعلنــت مســئوليتها أنهــا
قــد أدعــت بــأن ذلــك تحذيــر لجميــع األنظمــة الخائنــة واملخادعــة التــى تقمــع املؤمنــن بنــاء عــى طلــب مــن
األســياد ىف الغــرب ،والــذى يُنظــر إليــه عــى أنــه إشــارة إىل تعــاون باهــام مــع الحكومــات الغربيــة ،وكان هــذا
التعــاون مصــدرا كب ـرا للتوتــر بــن البلديــن.
واســتجابة لضغــوط محليــة ،أصــدرت وزارة الخارجيــة ىف باهــام تحذيــر مــن الســفر عــى موقــع الويــب الرســمى
خاصتهــا وصفحــة الفيســبوك حــذرت فيــه مــن العمــل ىف مـرا .وقــد ردت مـرا برفضهــا تجديــد تصاريــح العمــل
للعاملــن مــن مواطنــى باهــام ىف البــاد عــى أســاس أن باهــام مل تدعــم إقامتهــم ىف مــرا ألســباب تتعلــق
بالســامة .وقــد تــم تســوية هــذه األزمــة مــن خــال سلســلة مــن البيانــات املشــركة أكــدت فيهــا كال البلديــن
احرتامهــا لحقــوق اإلنســان ،واألمــن البــرى ،وســيادة القانــون ىف الدولتــن املعنيتــن.
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بعــد شــهرين مــن الهــدوء النســبى ،اندلعــت التوتــرات بــن مــرا وباهــام مــرة أخــرى هــذا األســبوع أدت
إىل تبــادل الترصيحــات العدائيــة بــن البلديــن .وقــد أعــادت باهــام تحذيــر مــن الســفر صــارم عــى صفحــة
الفيســبوك ،حــذرت فيــه مواطنــى باهــام لتأجيــل الســفر إىل م ـرا ىف ضــوء «تدهــور الوضــع األمنــى» هنــاك
وإىل مواطنــى مـرا «لتجنــب أى وجميــع التحــركات غــر الرضوريــة حتــى يتحســن الوضــع األمنــى» .وردا عــى
ذلــك ،نــرت حكومــة م ـرا عــى اإلنرتنــت وىف الصحــف املحليــة أن جميــع مواطنــى باهــام الذيــن فشــلوا ىف
تســوية أوضاعهــم مــع وزارة الداخليــة أصبحــوا عرضــة للغرامــات والرتحيــل الفــورى .وأُثنــاء خطــاب مخطــط
مســبقا ضــم وزيــر خارجيــة باهــام تــم إدراج بيــان «يدعــو جميــع الــدول األعضــاء إىل االمتنــاع عــن االســتهداف
التمييــزى لجنســيات محــددة ىف سياســاتها الداخليــة» .وردا عــى ذلــك أغلقــت م ـرا حدودهــا أمــام دخــول
العــال مــن مواطنــى باهــام.
وكانــت األحــداث التــى عجلــت األزمــة الحاليــة هــى عــى النحــو التــاىل .ىف بدايــة الشــهر قــام صاحــب مصنــع
ىف م ـرا بتحويــل  25مــن عــال باهــام إىل وزارة الداخليــة بــدون أوراق مناســبة .وكان هــؤالء العــال قــد تــم
جلبهــم إىل مـرا قبــل  18شــهرا بواســطة وكالــة تــم إغالقهــا بعــد اتخــاذ إجـراءات صارمــة أخــرة ىف باهــام .وأثنــاء
احتجازهــم ،أخــر العــال املوظفــن القنصليــن الذيــن قامــوا بزيارتهــم أنهــم حاولــوا االســتفادة مــن عفــو صــدر
مؤخـرا ولكــن صاحــب العمــل رفــض إعــادة جــوازات ســفرهم .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد تــم حجــب أجورهــم.
وعندمــا اشــتىك العــال وهــددوا بــاإلرضاب ،قــام صاحــب العمــل بتســليمهم .وانتهــى األمــر باعتقــال العــال
أســبوعني ،بينــا متــت مناقشــة قضيتهــم بــن الحكومتــن .وخــال تلــك الفــرة ،أصــدرت عائــات املحتجزيــن
شــكاوى عامــة بــأن وزارة خارجيــة باهــام ال تفعــل مبــا فيــه الكفايــة لحاميــة أقاربهــم الذيــن كانــوا يعانــون
مــن االعتقــال.
وىف النهايــة ،تــم التنــازل عــن الغرامــات ولكــن تــم ترحيــل العــال مــع الســاح لهــم بإعــادة تقديــم طلــب
للحصــول عــى تأشــرة عمــل بعــد ثالثــة أشــهر .وكان مــن املقــرر الرتحيــل ىف بدايــة األســبوع ،ومــع ذلــك،
وبســبب التصعيــد األخــر ىف القتــال عــى طــول الحــدود بــن البلديــن ،ناشــد العــال وعائالتهــم مــرة أخــرى
وزارة خارجيــة باهــام برتحيلهــم عــن طريــق الجــو أو تأخــر عودتهــم .وىف مؤمتــر صحفــى متعلــق بقضايــا أخــرى،
رد رئيــس الــوزراء عــى ســؤال حــول العــال قائــا أن مـرا قــد أكــدت أن الطريــق إىل باهــام آمــن متامــا .وبشــكل
خــاص احتجــت حكومــة م ـرا عــى البيــان ،حيــث أنــه مل يتــم طلــب أو إصــدار هــذه التأكيــدات.
وبشــكل مأســاوى ،وخــال ليلــة وضحاهــا تحركــت مجموعــة راديكاليــة متطرفــة ذات عالقــات مــع املســلحني
املناوئــن لدولــة باهــام مبصــادرة الحافلــة .وقــام املســلحون دون محاكمــة بإعــدام مثانيــة عــال مــن  25عامــل،
وأدعــى الناجــون أن ذلــك قــد تــم ألن العــال كانــوا مســيحيني .وعــى الرغــم مــن أن األجهــزة األمنيــة ىف مـرا
قــد ردت عــى الحــادث ،فقــد قتــل  11آخريــن مــن باهــام أثنــاء محاولــة اإلنقــاذ .كــا قُتــل ثالثــة جنــود مــن
م ـرا أيضــا .وقــد أدانــت الحكومتــن عــى الفــور الهجــوم وأعربتــا عــن التزامهــا املشــرك ملكافحــة التطــرف.
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ومــع ذلــك ،فقــد حظــى الهجــوم بتغطيــة واســعة ىف وســائل اإلعــام ىف باهــام وأثــار ردود فعــل محليــة هامــة.
وطالبــت العائــات الغاضبــة ىف باهــام ردا مــن حكومتهــا ،التــى أصــدرت بيــان شــديد اللهجــة تشــجب الهجــوم
منتقــدة مـرا لفشــلها ىف تحمــل مســئولياتها.
وعــى وجــه الخصــوص ،قــدم قــادة األقليــة املســيحية شــكاوى محــددة تتعلــق مبــا يبــدو مــن اســتهداف
املســيحيني ىف الهجــوم .وقــد ذكــر عضــو ىف املجتمــع أن حكومــة مـرا كانــت رشيكــة ىف القتــل ألنهــا تحــت تأثــر
العنــارص اإلســامية الراديكاليــة التــى ال تشــارك احـرام باهــام لألقليــات الدينيــة .ولــدى باهــام تحديــات طائفيــة
داخليــة خاصــة بهــا ،وقــد واجهــت ىف أحــد املناســبات ضغــوط مــن جامعــات حقــوق اإلنســان لبــذل املزيــد
مــن الجهــد لضــان حقــوق األقليــات املســيحية .وعــى الرغــم مــن أن حكومــة مـرا قــد أصــدرت بيــان رســمى
للتعزيــة بســبب الحــادث ،فقــد رفضــت تحمــل املســئولية عــن الوفيــات ومل تقــم باإلشــارة إىل االســتهداف
املزعــوم للمســيحيني .وقــد أعربــت أيضــا عــن اســتيائها إزاء الترصيحــات القاســية التــى أدىل بهــا مســئولني
متعدديــن ىف حكومــة باهــام .وعــى وجــه الخصــوص ،فقــد رفضــت البيــان الــذى أدىل بــه وزيــر الخارجيــة إىل
الجامعــة العربيــة وطالبــت فيــه برتاجــع رســمى قبــل أن يتــم اســتئناف العالقــات الطبيعيــة.
وعــى الرغــم مــن خطــورة هــذه األزمــة ،فقــد كان وزراء الخارجيــة ىف كال البلديــن يعمــان بــا كلــل لنــزع فتيــل
التوتــر وتســوية وضــع الحــدود .وقــد جلبــت األزمــة ضغوطــا داخليــة كبــرة عــى كال الحكومتــن .ومل يكــن أحــد
مــن الطرفــن لديــه مصلحــة ىف عرقلــة باهــام مــن العمــل مــع مـرا ،ولكــن هنــاك حاجــة إىل ضــان أن اســتمرار
تدفقــات العاملــة لــن يــؤدى إىل تفاقــم التوتــرات الداخليــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد حــذر دبلوماســيون
غربيــون مـرا مــن أنهــم يتلقــون شــكاوى مــن جامعــات الدعــوة املســيحية حــول الحــادث .وكان موقــف مـرا
هــو أنــه حــادث مؤســف ولكنــه معــزول ارتكبتــه قــوى خارجيــة.
وبينــا عملــت وزارىت الخارجيــة خــال الليــل ،تــم الوصــول إىل اتفــاق إطــارى بــن الحكومتــن يقــى بالســاح
باســتئناف عمليــات الحــدود العاديــة .وقــد أنهــى هــذا اتفــاق معلــق بشــأن صياغــة مجموعــة مــن البيانــات
املشــركة أو التعاونيــة حــول أهميــة التعــاون املتبــادل ىف املســائل املتصلــة بالتمســك بســيادة القانــون ،وســامة
«الفئــات الضعيفــة مــن الســكان» ومعارضــة التطــرف .وقــد تــم تعميــم مســودات لبيــان مشــرك بــن الحكومتني
وتــم تــرك عــدد قليــل مــن نقــاط الخــاف لتســويتها .وإذا تعــذر الوصــول إىل اتفــاق ،ســوف تصــدر كال الوزارتــن
بيانــات منفصلــة بشــأن األمــل والتعبــر عــن النيــة املتبادلــة لتســوية الخالفــات العالقــة.
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بسم الله الرحمن الرحيم
تجــدد حكومتــى باهــام ومـرا التزامهــا بالتعــاون القــوى بــن دولتيهــا العظيمتــن لدعــم بعضهــا البعــض ىف
االســتجابة لتطلعــات شــعبيهام وتحقيــق أهــداف الثــورة ىف كل منهــا.
وتديــن كال البلديــن الهجــوم البشــع [عــى مواطنــى باهــام] مــن جانــب جامعــات إجراميــة جبانــة تشــوه ســمعة
اإلســام والتــى تنتهــك أفعالهــا أبســط حقــوق اإلنســان كافــة ،والحــق ىف الحيــاة .وأى منظمــة تســتخدم العنــف
[ضــد املدنيــن األبريــاء] [ضــد األبريــاء ودولهــم] ليســت جديــرة باألهــداف التــى تنارصهــا ويجــب أن تعــرف أن
أفعالهــا لــن تجلــب لهــا ســوى اإلدانــة والفشــل.
وتجــدد كال البلديــن التزامهــا املشــرك للتعــاون ىف األمــور األمنيــة وإعــادة تنشــيط جهودهــا لضــان حاميــة
[جميــع املواطنــن] [جميــع األفـراد داخــل حدودهــا] مــن املخاطــر التــى تهــدد بقائهــا{ .وتؤكــد كال البلديــن
أن كل حكومــة لديهــا مســئولية لضــان بقــاء وكرامــة وســبل العيــش ملواطنيهــا أينــا كانــوا ىف العــامل وتشــجيعهم
عــى أن يترصفــوا وفقــا للقوانــن املحليــة.
{ويكــرر البلديــن التزامهــا بأمــن وســامة [الحــدود] وأمــن جميــع األشــخاص داخــل حدودهــا [بغــض النظــر
عــن الديانــة] [بلــد املنشــأ][ .إعــادة]
ويلتــزم البلديــن باتفــاق عــام  2004بشــأن الجــارك والرســوم الجمركيــة ،والتــى تدعــو مــن بــن مجــاالت أخــرى
إىل تعــاون مــن أجــل تعزيــز التعــاون وتخفيــف العوائــق أمــام التبــادل التجــارى [والتجــارة].
[وتــرى الحكومتــان أن الحركــة الحــرة للســلع واألشــخاص هــى جــزء ال يتجــزأ مــن تعزيــز التعــاون املشــرك
ودعــم االزدهــار االقتصــادى املســتمر للبلديــن]
{ولــكال البلديــن مصلحــة مشــركة ىف اســتمرار التعــاون االقتصــاد وتعرتفــان بســيادة القانــون الــذى يلعــب دورا
أساســيا ىف التنميــة االقتصاديــة واالزدهــار}
وىف ضــوء االلتــزام املشــرك لســيادة القانــون ،ســوف يبــذل كال البلديــن كل جهــد ممكــن لضــان امتثــال
مواطنيهــا للقوانــن املحليــة ىف جميــع البلــدان ،.للتســجيل مــع الســلطات املختصــة حيثــا كان ذلــك مطلوبــا
[واتبــاع تعليــات بعثاتهــا الدبلوماســية ىف الخــارج] {وســوف يبــذل كال البلديــن كل جهــد ممكــن لضــان
االمتثــال الكامــل للوائــح املحليــة للحصــول عــى اإلقامــة} [وســوف يبــذل كال البلديــن كل جهــد ممكــن لضــان
أن إنفــاذ القانــون ال مييــز ضــد أى جنســية معينــة].
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تحذيــر مــن الســفر األصــى كــا نــر عــى صفحــة الفيســبوك الخاصــة بــوزارة خارجيــة باهــام :تكــرر وزارة
الخارجيــة ىف باهــام تحذيرهــا لجميــع املواطنــن الذيــن يســافرون حاليــا داخــل مـرا أو الذيــن يخططــون للســفر
إىل م ـرا مــن الوضــع األمنــى الخطــر هنــاك .وتنصــح وزارة الخارجيــة جميــع املواطنــن بتأجيــل أى ســفر إىل
مـرا ىف هــذا الوقــت .ويجــب عــى املواطنــن املوجوديــن حاليــا ىف مـرا أن ينتبهــوا إىل ســامتهم وتجنــب جميــع
التنقــات إال للــرورة القصــوى .وينبغــى عليهــم أن يخطــروا أقــرب بعثــة أماكــن وجودهــم واتخــاذ خطــوات
لضــان حصولهــم عــى وثائــق ســفر صالحــة قــد يحتاجوهــا للخــروج مــن البــاد ىف حــال وقــوع مزيــد مــن
التدهــور ىف الوضــع األمنــى هنــاك.

 36دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
التعليامت الرسية لباهام
التعليامت الرسية لنائب موظف الربوتوكول واالتصاالت
أنــت دبلومــاىس صغــر ىف الســنة الثانيــة مــن الخدمــة ىف وزارة الخارجيــة .وهــذه هــى أول وظيفــة لــك ىف
الخــارج .وعــى الرغــم مــن وجــودك ىف مـرا خــال األربعــة أشــهر املاضيــة فقــط ،فقــد أصبحــت بالفعــل عــى
درايــة أيضــا بالقضايــا ىف هــذه األزمــة .وقــد هــزت وفــاة هــؤالء العــال الجميــع ىف البعثــة ،ومــن الناحيــة
الشــخصية تعتقــد أنــت ومرشفــك أنــه ينبغــى اتخــاذ خــط أقــوى .وعليــك أن تــدرك أن العالقــة مــع مـرا مهمــة،
ولكــن القصــص التــى تســمعها مــن هــؤالء العــال حــول التمييــز الــذى يواجهونــه فظيــع .ومــع ذلــك ،فلديــك
التـزام كدبلومــاىس بدعــم السياســات املعلنــة مــن حكومتــك وأن تضــع مشــاعرك الشــخصية جانبــا .وقــد أكمــل
كبــار الدبلوماســيني بالفعــل جميــع النقــاط الرئيســية التفــاق لتســوية هــذه األزمــة .وســوف تفتــح مـرا حدودها
وســوف تقــوم باهــام بتنقيــح التحذيــر مــن الســفر عــى النحــو التــاىل:
ت ُ َذكِّــر باهــام مواطنيهــا بالتحديــات األمنيــة املســتمرة ىف أجـزاء مــن مـرا ،مبــا ىف ذلــك املناطــق النائيــة وتنصحهــم
باتخــاذ جميــع االحتياطــات الالزمــة عنــد الســفر ىف ،أو حــول ،أو مــن البــاد .وتُ َذكِّــر باهــام مواطنيهــا ىف الخــارج
أيضــا بالتأكــد مــن حصولهــم عــى وثائــق ســفر صالحــة وتصاريــح إقامــة مناســبة أثنــاء الســفر أو اإلقامــة ىف
م ـرا .وينبغــى توجيــه أى أســئلة متعلقــة بــاألوراق املناســبة أو صالحيــة الوثائــق إىل أقــرب قســم للرشطــة ىف
مـرا أو أقــرب بعثــة دبلوماســية.
ومــع ذلــك ،فــإذا مل يتــم التوصــل إىل اتفــاق حــول بيــان مشــرك ،ســوف يتــم إعــادة التحذيــر األصــى عــى
صفحــة الفيســبوك وموقــع الويــب الرســمى للــوزارة .ولديــك مــروع النــص الــذى وافــق عليــه رؤســائك حتــى
اآلن .وأنــت تعلــم أن وزيــر خارجيتــك يرغــب بلغــة أقــوى مــن مـرا بشــأن رضورة حاميــة جميــع أولئــك الذيــن
داخــل حدودهــا ولضــان أن سياســتهام ال متيــز ضــد «جنســيات محــددة» ،والتــى تعلــم أنهــا تعنــى باهــام.
ومــع ذلــك ،فهــو يقــر بالحساســيات الحاليــة ىف مـرا ويــدرك أن اللغــة العامــة بشــأن حاميــة حقــوق اإلنســان أو
األمــن البــرى هــى كل مــا ميكــن أن يتوافقــا عليــه ىف هــذا الوقــت .وكان يُنظــر إىل أن الق ـرار بتمديــد اتفــاق
العفــو الســابق ملــدة  12شــهرا أخــرى قــد يكــون إشــارة مهمــة للتصالــح .وعــى الرغــم مــن أن هــذا ســيكون
تفاهــم خــاص بــن الدولتــن ،فقــد أكــدت أنــت ورؤســائك أنــه ميكنــك إعطــاء «تلميحــات» قويــة بــأن املســئولني
ىف مـرا ســيكونون متعاطفــن مــع طلبــات العفــو الفرديــة .وال يرغــب أيــا مــن الطرفــن ىف مزيــد الرتحيــات ىف
هــذه البيئــة :إنهــا ليســت آمنــة وال ميكــن أن تضمــن مـرا أنــه لــن يكــون هنــاك مزيــد مــن الهجــات .ولــدى
باهــام معلومــات اســتخباراتية مؤكــدة بشــأن هــذه الجامعــات ،وســتزيد مــن تعاونهــا مــع نظرائهــا ىف مـرا مــن
أجــل توســيع نطــاق جهودهــا لحاميــة مواطنيهــا مــن اإلرهــاب.
ومثــل أى شــخص ىف البعثــة ،فقــد كنــت تعمــل ورؤســائك منــذ مــا يقــرب مــن  48ســاعة دون نــوم ،والحصــول
عــى تحديثــات باســتمرار مــن العاصمــة والعمــل عــى صقــل اللغــة .ويعتقــد رؤســائك أن مــا يقــرب مــن
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جميــع النقــاط العالقــة ميكــن حلهــا بســهولة .وهــى تعتقــد أن املرييــان ســيكونون مرنــن بشــأن معظــم النقــاط
العالقــة وتعتقــد أنــه ميكنــك التعامــل مــع الجولــة القادمــة بينــا تحصــل هــى عــى ســاعات قليلــة مــن النــوم.
وقــد طلبــت منــك تســوية أكــر عــدد ممكــن مــن الثــاىن نقــاط أدنــاه وتوليــد مجموعــة مــن خيــارات جديــدة
لتلــك النقــاط التــى ال تـزال عالقــة للتعامــل معهــا وذلــك قبــل الســاعة  10.00صباحــا .وهــى تثــق بــك ،ولكنهــا
قامــت بتذكريــك بالتمســك بالتعليــات .وإذا شــعرت أنــك ىف حاجــة للتنــازل كث ـرا للتوصــل إىل اتفــاق ،أتركــه
إليهــا الســتكامله ولكــن عليــك تجربــة خيــارات ضيقــة أو توليــد بعــض أفــكار محــددة .وأنــت ترغــب ىف محاولــة
إبـرام اتفــاق بشــأن جميــع النقــاط الــواردة أدنــاه .وقــد وافــق وزراء الخارجيــة أنــه يجــب إصــدار البيــان قبــل
ظهــر الغــد.
وقــد ترغــب ىف املحاولــة وإب ـرام اتفــاق بشــأن جميــع النقــاط الــواردة أدنــاه وتأمــل أن تتمكــن مــن إقنــاع
نظــرك مــن م ـرا أن يــرى األشــياء مــن منظــور باهــام .وأنــت غــر مخــول بعمــل أى حــذف للنــص ،باســتثناء
إزالــة النقطــة رقــم  4وإعــادة النقطــة رقــم  .5ويجــوز لــك إضافــة لغــة ال تغــر مــن معنــى النــص أو وضــع أى
التزامــات إضافيــة عــى باهــام .وميكــن إضافــة اللغــة التــى تؤكــد عــى الحقــوق العامــة أو االتفاقيــات التــى
باهــام طــرف فيهــا طاملــا ال يوجــد يشء ملــزم بشــكل واضــح وعــدم إضافــة التزامــات جديــدة.
وقــد اقرتحــت رئيســتك بضــع بيانــات وبعــض اللغــة بشــأن األمــن البــرى التــى قــد تكــون سلســة عــى مــدى
االختالفــات.
-1تعيــد كل مــن الدولتــن تأكيــد التزامهــا بتعزيــز حقــوق جميــع الشــعوب ىف العيــش بحريــة
وكرامــة والتحــرر مــن الفقــر واليــأس وفقــا للمبــادئ العامــة املنصــوص عليهــا ىف ميثــاق األمــم
املتحــدة واح ـرام ســيادة الدولــة.
-2تعيــد كل مــن الدولتــن تأكيــد الــدور األســاىس لــكل حكومــة ىف مبــارشة السياســات التــى تكفــل
ملواطنيهــا أن يكونــوا قادريــن عــى العيــش بعيــدا عــن األذى وتطويــر اإلمكانــات البرشيــة الكاملــة
وفقــا ملبادئهــا الوطنيــة واحـرام اســتقالل الســيادة بــن جميــع الــدول األعضــاء.
-3تعيــد كل مــن الدولتــن تأكيــد تطلعــات جميــع الشــعوب ىف العيــش بحريــة مــن الخــوف ومــع
التحــرر مــن العــوز وااللتــزام بدعــم الجهــود عــى املســتوى الوطنــى لجميــع األعضــاء ىف تلــك
األهــداف النبيلــة والعمــل ىف رشاكــة عندمــا يتــم قبــول هــذا التعــاون املتبــادل والتوافــق عليــه.
وتعكــس هــذه العبــارات الق ـرار املــؤرخ ىف  25أكتوبــر لعــام  2012الــذى يتابــع عــى الفقــرة  143عــى األمــن
البــرى مــن نتائــج القمــة العامليــة لعــام  2005واملــداوالت األخــرة ىف الجمعيــة العامــة .وميكــن لهــذا أن يكــون
مفيــد ىف توليــد أفــكارا جديــدة ،ولكنــك عليــك التمســك بالتعليــات التــى تتلقاهــا مــن مرشفتــك ،وأنــت بحاجــة
للتأكــد مــن عــدم تدخــل عواطفــك الخاصــة ىف حكمــك أو مســئولياتك.
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مسودة البيان املشرتك
بسم الله الرحمن الرحيم
تعيد حكومتى باهام ومريا تأكيد التزامهام بالتعاون القوى بني أمتيهام العظيمتني ودعم بعضهام البعض ىف
االستجابة لتطلعات شعبيهام وتحقيق أهداف الثورة ىف كل منهام.
ويدين كال البلدين الهجوم البشع [ -1عىل مواطنى باهام] من جانب جامعات إجرامية جبانة التى تشووه
سمعة اإلسالم وتنتهك أفعالها أبسط حقوق اإلنسان كافة ،وهو الحق ىف الحياة .وأى منظمة تستخدم العنف -2
[ضد املدنيني األبرياء] {ضد األبرياء والدولة} ليست جديرة باألهداف التى تتبناها وينبغى أن تعلم أن أعاملها
لن تجلب لها سوى اإلدانة والفشل.
)1يتم مترير هذا .وسيكون من الجيد التأكيد عىل أن هذا الهجوم يستهدف باهام ،ولكن وزير الخارجية قال
أسقطها .وحاول فقط الحصول عىل ىشء لألخذ بها .أنظر النقطة التالية.
)2ىف مقابل إسقاط اإلشارة إىل النقطة  1اجعل مريا تقبل كلمة املدنيني ىف هذه الجملة .وأنظر ماهية أفكارهم
واضغط من أجل املدنيني .ال تقبل أى تغيريات بدون تلك الكلمة!
ويعيد كال البلدين التأكيد عىل التزامهام املشرتك للتعاون ىف األمور األمنية وإعادة تنشيط جهودهام لضامن
حامية { -3جميع املدنيني} [جميع األفراد داخل حدودهام] من املخاطر التى تهدد بقائها[ -4 .تؤكد كال البلدين
أن كل حكومة لديها مسئولية لضامن بقاء وكرامة وسبل العيش ملواطنيها أينام كانوا ىف العامل] {وتشجيعهم عىل
أن يترصفوا وفقا للقوانني املحلية}
)3أنا واثقة أنهم سوف ميررون هذا .ونصيحتى أن نطرحها كتنازل ممكن .ال توافق عىل االحتفاظ بها .وإذا مل
يتم مناقشتها سوف تبقى دون تسوية وسوف أتعامل معها .وإذا أثاروا هذا ،حاول الحصول عىل تعبري إضاىف
حول حامية املدنيني أو حياة األبرياء من أخطار النزاع املسلح أو العنف.
)4لقد اندهشت جدا ألننى كنت قادرة عىل إدخال هذه الجملة ىف البيان (وكذلك وزير الخارجية) ،ومع ذلك،
وحتى اآلن وإن كنا قادرين ع1ىل حذف املادة  5املتعلق عليها االتفاق هنا .وقد تم تركها عىل أساس التفاهم
بأن التعديل للنقطة  4قد يكون مقبوال عىل رشط أن نتمكن من االتفاق عىل الفقرة النهائية .وقد نقلت إىل
نظريى من مريا أن باهام تحرتم السيادة وعدم التدخل ىف الشئون الداخلية ،والتى تفرتض احرتام القوانني –
لذلك ميكن إضافة ذلك .وأعتقد أن إضافتهم مفرطة ىف ظل الظروف الحالية .إذا كانوا يرصون عىل أن تضاف
مدرسة هودكينز © للشئون الدولية  :2014جميع الحقوق محفوظة ال يجوز استخدام أو إعادة نسخ أو تعديل أو ترجمة هذه النسخة،
1
كليا أو جزئيا بأى وسيلة من جانب أى منظمة أو مؤسسة بخالف املعهد املرصى للدراسات الدبلوماسية دون الحصول عىل ترصيح خطى من املؤلف

املحاكاة رقم  - 1أزمة باهام ومريا 39
)5عندمــا تحصــل عــى النقطــة  ،4اقــرح العمــل عــى إعــادة هــذه .وســوف يعرتضــون ،ولكــن أنظــر إذا كان
ميكنــك اســتخدام ذلــك لتوليــد لغــة يوافقــون عليهــا إلدراجهــا تحــت النقطــة  4.1التــى تتنــاول حاميــة األقليــات
الدينيــة بطريقــة مــا .فنحــن بحاجــة إىل أن نكــون قادريــن عــى نُظهــر أن هــذا كان موجهــا مــن أجــل تهدئــة
املعارضــة ىف الداخــل.
{ )5يكــرر البلديــن التزامهــا بأمــن [الحــدود] وســامة وأمــن جميــع األشــخاص داخــل حدودهــا {بغــض النظــر
عــن الديانة}[بلــد املنشــأ]}[ .إعــادة]
وكال البلديــن ملتزمــان باتفــاق عــام  2004بشــأن الجــارك والرســوم الجمركيــة ،والتــى تدعــو مــن بــن العديــد
مــن مجــاالت التعــاون الهامــة ،إىل تعزيــز التعــاون وتخفيــف العوائــق أمــام التبــادل التجــارى [ -6والتجــارة].
نحــن نفــر التجــارة عــى أنهــا تشــمل حركــة األشــخاص ملتابعــة التعهــدات التجاريــة .إنهــا مطاطــة ولكنهــا إذا
مــا ت ُركــت ميكننــا اســتخدامها للمجادلــة بــأن تكــون إجـراءات الفحــص عنــد الحــدود عــى نحــو أقــل رصامــة ىف
املســتقبل .وقــد حتــى ال يذكــروا هــذا ،فقــط حــاول وتأكــد مــن أنــه ليــس لديهــم اعـراض.
[)6تــرى الحكومتــن أن الحركــة الحــرة للســلع واألشــخاص هــى جــزء ال يتجــزأ مــن تعزيــز التعــاون املشــرك
ودعــم االزدهــار االقتصــادى املســتمر للبلديــن]
{لــكال الحكومتــن مصلحــة مشــركة ىف اســتمرار التعــاون االقتصــادى واالع ـراف بــأن اح ـرام ســيادة القانــون
يلعــب دورا أساســيا ىف التنميــة االقتصاديــة واالزدهــار}
)٧يتــم الرتكيــز عــى لغــة التعــاون واالزدهــار .ويــم إضافــة أن التنميــة هــى ركيــزة أساســية لألمــن البــرى
الــذى هــو مفتــاح األمــن الــدوىل وأنظــر مــا يقولــون .ونحــن بخــر مــع احـرام ســيادة القانــون هنــا إذا قامــوا
بإســقاطها أعــاه ىف النقطــة  4حيــث أنهــا أكــر حيــادا هنــا.
وىف ضــوء التـزام مشــرك نحــو ســيادة القانــون ،يقــوم البلديــن ببــذل كل جهــد ممكــن لضــان امتثــال مواطنيهــا
مــع القوانــن املحليــة ىف جميــع البلــدان ،للتســجيل مــع الســلطات املختصــة حيثــا كان ذلــك مطلوبــا-8 .
[واتبــاع تعليــات بعثاتهــا الدبلوماســية ىف الخــارج] {وســوف يبــذل كال البلديــن كل جهــد ممكــن لضــان
االمتثــال الكامــل للوائــح املحليــة للحصــول عــى اإلقامة}[ســوف يبــذل كال البلديــن كل جهــد ممكــن لضــان أن
إنفــاذ القانــون ال مييــز ضــد أى جنســية معينــة].
)٨نُفَضِّ ــل إزالــة هــذه الجملــة بأكملهــا وإضافــة تكملــة بإشــارة عامــة لتعزيــز األمــن البــرى ،وتعزيــز الســيادة
الوطنيــة ،والســعى للتعــاون بشــأن األمــن والســامة .وهنــاك مــا يكفــى مــن لغــة معينــة ىف هــذه الوثيقــة
لتوضيــح ماهيــة النقــاط الرئيســية.
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التعليامت الرسية إىل سكرتري االتصاالت الثاىن ،وزارة خارجية جمهورية مريا
أنــت دبلومــاىس صغــر وقــد أكملــت تدريبــك منــذ ســتة أشــهر فقــط .ومــع ذلــك ،وبالنظــر إىل التغيــر فقــد
حصلــت عــى الكثــر مــن الخــرة ىف األشــهر األخــرة .وليســت هــذه هــى املــرة األوىل التــى عملــت فيهــا عــى أزمــة
تشــمل باهــام ،ولكــن هــذه ســتكون املــرة األوىل التــى يُعهــد إليــك فيهــا لتمثيــل مـرا بنفســك .وقد أصيــب مرشفك
بــدوار شــديد أثنــاء املســاء وقــد أرص مديــره عــى أن يذهــب إىل املنــزل .ولحســن الحــظ ،فقــد كنــت قــد شــاركت
ىف العمليــة ىف كل خطــوة عــى الطريــق وأنــك عــى اطــاع تــام عــى الوضــع والتوقعــات النتهــاء مــن املحادثــات
مــع باهــام بشــأن نــص مــروع البيــان.
وقــد أكمــل كبــار الدبلوماســيني بالفعــل جميــع النقــاط الرئيســية التفــاق لتســوية األزمــة .وســتقوم م ـرا بفتــح
حدودهــا بينــا ســتقوم باهــام بتنقيــح تحذيرهــا مــن الســفر عــى النحــو التــاىل:
تُ َذكِّــر باهــام مواطنيهــا بالتحديــات األمنيــة املســتمرة ىف أجـزاء مــن مـرا ،مبــا ىف ذلــك املناطــق النائيــة وتنصحهــم
باتخــاذ جميــع االحتياطــات الالزمــة عنــد الســفر ىف ،أو حــول ،أو مــن البــاد .وت ُ َذكِّــر باهــام مواطنيهــا ىف الخــارج
أيضــا بالتأكــد مــن حصولهــم عــى وثائــق ســفر صالحــة وتصاريــح إقامــة مناســبة أثنــاء الســفر أو اإلقامــة ىف مـرا.
وينبغــى توجيــه أى أســئلة متعلقــة بــاألوراق املناســبة أو صالحيــة الوثائــق إىل أقــرب قســم للرشطــة ىف م ـرا أو
أقــرب بعثــة دبلوماســية.
وعــى الرغــم مــن أن وزيــر الخارجيــة يرغــب ىف لغــة أقــوى تتعلــق بااللتـزام باالمتثــال للقوانــن املحلية ،فهــو يدرك
الحساســيات الحاليــة ىف باهــام وســعيد بهــذه الصياغــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد أكــد أنــه ســيتم متديــد العفــو
الصــادر ىف االتفــاق الســابق ملــدة  12شــهرا أخــرى .وســيكون هنــاك تفاهــم خــاص بــن الدولتــن ،ولكــن ســوف
تشــجع باهــام مواطنيهــا عــى تســوية أوضاعهــم وتشــر أنــه ال ينبغــى عليهــم الخــوف مــن الرتحيــل .وال يرغــب أيــا
مــن الطرفــن باملخاطــرة برتحيــات إضافيــة ىف هــذه البيئــة .وتعلــم مـرا أنــه ال ميكنهــا تأمــن الطــرق مــن مدنهــا
الرئيســية إىل الحــدود مــع باهــام حيــث أن املســافة طويلــة جــدا وبعيــدة جــدا .وقــد وافقــت باهــام عــى تبــادل
أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات املتعلقــة بتلــك املناطــق ،ىف انتظــار تســوية هــذه األزمــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد تــم التوصــل إىل مســودة بيــان مشــرك باســتثناء الخــاف حــول بعــض النقــاط الثانويــة
ىف اللغــة والنطــاق .وقــد أشــار كل مــن املبدأيــن درجــة عاليــة مــن املرونــة ىف النقــاط العالقــة .ومســئوليتك هــى
العمــل عــى التوصــل إىل اتفــاق حــول النقــاط املانيــة أدنــاه .وقــد وافــق وزيـرا الخارجيــة عــى أنــه يجــب أن يصدر
البيــان قبــل ظهــر الغــد .ولديــك حتــى الفجــر للعمــل مــع نظــرك مــن باهــام .وإذا كان ميكنــك الحصــول عــى
موافقــة نظــرك ،كــن واثقــا أنــه ســيوىص بــك .ومــع ذلــك ،ينبغــى عليــك أن تتأكــد مــن عــدم االستســام للضغــوط
بشــأن النقــاط الرئيســية .وال تلتــزم بــأى خيــار مل يقــرأه مرشفــك ىف النــص املنقــح أدنــاه أو خــال مواقــف مقبولــة
عمومــا ىف هــذا الشــأن .وغــر مــرح لــك بعمــل أى حــذف للنــص ويجــوز لــك إضافــة لغــة ال تغــر معنــى النــص
أو تضــع التزامــات إضافيــة عــى مـرا .واللغــة التــى تشــمل التأكيــدات العامــة مبــا يتفــق مــع املعايــر أو املواثيــق
أو اتفاقــات الدوليــة التــى تكــون مـرا طرفــا فيهــا مقبولــة .ومــع ذلــك ،يجــب أن تكــون اإلضافــات ىف حدهــا األدىن.
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وكل فــرد ىف الــوزارة منهــك جـراء هــذه القضيــة ،لذلــك فأنــت ترغــب ىف املحاولــة والتوصــل إىل نتيجــة وعــدم
تــرك أى ىشء لرؤســائك للتعامــل معهــا ىف الصبــاح .ومــع ذلــك ،فأنــت ال تريــد أيضــا أن توافــق عــى أى ىشء قــد
يضعــك ىف ورطــة .وقــد تشــعر بالراحــة بــأن مرشفــك قــد تــرك لــك تعليــات واضحــة جــدا بشــأن النــص .وقــد
عــرض عــدد قليــل مــن البيانــات املتعلقــة باألمــن البــرى التــى قــد تســاعد عــى تســهيل االتفــاق املتبــادل،
ولكــن يجــب عليــك عــدم عرضهــا إال للــرورة القصــوى.
خيارات للفقرة اإلضافية الختامية:
-1تعيــد كال الدولتــن أن كل حكومــة لهــا دور أســاىس ومســئولية لضــان البقــاء والعيــش والكرامــة
ملواطنيهــا والعمــل بالتعــاون والرشاكــة التعاونيــة مــع جريانهــا نحــو دعــم تلــك األهــداف للجميــع.
-2تعيــد كال الدولتــن التأكيــد عــى حــق الشــعب ىف العيــش بحريــة وكرامــة وخاليــة مــن الفقــر
واليــأس وفقــا أل3غــراض ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة.
-3تعيــد كال الدولتــن التأكيــد عــى تطلعــات جميــع الشــعوب ىف العيــش متحــررة مــن الخــوف
ومتحــررة مــن العــوز وتلتزمــان بكافــة التعــاون واالتفــاق املتبــادل عــى الجهــود املبذولــة لدعــم تلــك
الغايــات النبيلــة.
وتعكــس هــذه العبــارات الق ـرار املــؤرخ ىف  25أكتوبــر  2012والــذى يتابــع الفقــرة  143بشــأن األمــن البــرى
مــن نتائــج القمــة العامليــة ىف عــام  .2005ويؤكــد ذلــك القـرار عــى عــدم وجــود التزامــات إضافيــة عــى الــدول
األعضــاء ،ولكنــه يعــزز املبــادئ التــى قــد تكــون سلســة مــن خــال حــذف بعــض الطلبــات املحــددة التــى
قدمتهــا باهــام أدنــاه.
وىف حــاالت أخــرى ،يجــب أن تتوافــق مــع الخيــارات املتوفــرة ىف التعليقــات .ومــرة أخــرى ،يُفَضَّ ــل الوصــول إىل
اتفــاق مــع نظــرك .ومــع ذلــك ،فمــن األفضــل عــدم املوافقــة عــى ىشء قــد يضعــك أو مرشفــك ىف ورطــة .وإذا مل
تتمكــن مــن التوصــل إىل اتفــاق كامــل ،حــاول حينئــذ تســوية النقــاط الثانويــة وإنتــاج خيــارات جديــدة لنقــاط
الخــاف الرئيســية.
وعــى املســتوى الشــخىص ،تعتقــد أنــه ينبغــى عــى حكومتــك أن تكــون أكــر ميــا للمصالحــة حيــث كان
الهجــوم مروعــا وأنــت تعلــم أن هنــاك العديــد مــن التهديــدات حدثــت للمســيحيني .ومــع ذلــك ،فأنــت تعلــم
أنــه حاملــا تــم تســوية ذلــك عــرض وزيــر خارجيتــك إرســال نائبــه للقيــام بتعزيــة خاصــة يــزور فيهــا عائــات
الضحايــا ىف زيارتــه املقبلــة لباهــام.
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مسودة البيان املشرتك:
بسم الله الرحمن الرحيم
تعيــد حكومتــى باهــام ومـرا التأكيــد عــى التزامهــا بالتعــاون القــوى بــن دولتهــا العظيمتــن ودعــم بعضهــا
البعــض ىف تحقيــق تطلعــات شــعبيهام وتحقيــق أهــداف الثــورة ىف كل منهــا.
وتديــن كال الدولتــن الهجــوم املــروع [ -1عــى مواطنــى باهــام] مــن جانــب جامعــات جبانــة إجراميــة تشــوه
ســمعة اإلســام وتنتهــك أفعالهــا أبســط حقــوق اإلنســان كافــة ،والحــق ىف الحيــاة .و أى منظمــة تســتخدم
العنــف [ -2ضــد املدنيــن األبريــاء] {ضــد األبريــاء والدولــة} ليســت جديــرة باألهــداف التــى تتبناهــا وينبغــى أن
تعلــم أن ترصفاتهــا ســوف تجلــب عليهــم اإلدانــة والفشــل.
)1تحــت أى ظــرف مــن الظــروف ال يتعــن إدراج هــذا ىف املســودة النهائيــة .ال تنــى حــذف هــذا .وتذكــر
أن هنــاك أفـراد مــن مـرا قــد قُتلــوا أيضــا ىف هــذا الهجــوم .وال ينبغــى أن يكــون هــذا مشــكلة ،ويبــدو أنهــم
يدركــون ذهــاب هــذه املتطلبــات ورمبــا وضعهــا كورقــة مســاومة – لذلــك كــن حــذرا.
)2يفضــل وزيــر الخارجيــة بقــوة أن تكــون هنــاك كلمــة الدولــة ىف املســودة النهائيــة ،فهــذه الجامعــات تقــوض
ســيادة م ـرا وتــر بأهــداف الثــورة .ومــع ذلــك ،فــإذا لــزم األمــر فــإن التســويات التاليــة ممكنــة (برتتيــب
التفضيــل) :ضــد أولئــك الذيــن ال ذنــب لهــم ســوى التمســك بأمانــة بواجباتهــم ،عــى أرواح األبريــاء ،املدنيــن،
والعســكريني عــى حــد ســواء ،عــى األبريــاء.
وتعيــد كال الدولتــن التزامهــا املشــرك للتعــاون ىف األمــور األمنيــة وإعــادة تنشــيط جهودهــا لضــان حاميــة
{ -3جميــع املواطنــن} [جميــع األف ـراد داخــل حدودهــا] مــن املخاطــر التــى تهــدد بقائهــم[ -4 .ويؤكــد كال
البلديــن أن كل حكومــة لديهــا مســئولية لضــان بقــاء وكرامــة وســبل معيشــة مواطنيهــا أينــا كانــوا ىف العــامل]
{وتشــجيعهم عــى أن يترصفــوا وفقــا للقوانــن املحليــة}
)3أقر وزير الخارجية أن يتم إسقاط هذا ويعتقد أن باهام سوف تقبل الحل الوسط التاىل:
«حاميــة بقــاء اإلنســان» – قــد ترغــب باهــام ىف إضافــة لغــة أخــرى ،فقــط كــن حــذرا بــأال يكــون هنــاك ىشء
يشــر إىل التـزام عــى مـرا أو ينطــوى عــى حاميــة خاصــة ملواطنــى باهــام.
)4ال ينبغــى وجــود هــذه الجملــة ىف املســودة .اآلن ال ترغــب باهــام ىف حذفهــا دون إعــادة البيــان املســتغرب
أدنــاه .وال مانــع لــدى وزيــر الخارجيــة مــن الجــزء األول ،ولكــن التوضيــح أمــر رضورى .وعــى باهــام أن تــدرك
أن م ـرا ال ميكنهــا عــرض حاميــة خاصــة ملواطنــى باهــام إذا مــا اســتمروا ىف محاولــة االلتفــاف عــى القوانــن
لدينــا! وميكنــك أن تلعــب بهــذا قليــا ،ولكــن مبعنــى االلتـزام بطاعــة القوانــن املحليــة أو ينبغــى أن يعكــس
هــذا تعزيــز ســيادة القانــون.
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{)٥يكــرر البلديــن التزامهــا بأمــن [الحــدود] وســامة وأمــن جميــع األشــخاص داخــل حدودهــا {بغــض النظــر
عــن الديانة}[بلــد املنشــأ]}.
يلتــزم البلديــن باتفــاق عــام  2004بشــأن الجــارك والرســوم الجمركيــة ،والــذى يدعــو مــن بــن العديــد مــن
املجــاالت الهامــة مــن التعــاون ،إىل تعزيــز التعــاون وتخفيــف العوائــق أمــام التجــارة [ -6والتجــارة]
 )6ال يعــرف أحــد ملــاذا وضعــوا هــذه ىف البيــان – أنظــر إذا كنــت تســتطيع الحصــول عــى توضيــح عــا
يعتقــدون نحــو هــذا املعنــى .وطاملــا أنهــا مجــرد إشــارة عامــة لتعزيــز التجــارة حينئــذ ال مانــع.
[ - 7تــرى كال الحكومتــن أن الحركــة الحــرة للبضائــع واألشــخاص هــى جــزء ال يتجــزأ مــن تعزيــز التعــاون
املشــرك ودعــم االزدهــار االقتصــادى املســتمر للبلديــن]
{لــدى كال الحكومتــن مصلحــة مشــركة ىف اســتمرار التعــاون االقتصــادى وتقـران بــأن احـرام ســيادة القانــون
يلعــب دورا أساســيا ىف التميــة االقتصاديــة واالزدهــار}
 )7حــاول صياغــة جملــة تجمــع بــن هاتــن الفقرتــن ولكنهــا تؤكــد عــى ســيادة القانــون ،وحــذف كلمــة
«أشــخاص» .ونحــن ســعداء مــع البدائــل التاليــة -1 .لــدى كال البلديــن مصلحــة مشــركة ىف التعــاون املتبــادل
ىف مجــاالت تدعــم التنميــة االقتصاديــة والرخــاء املتبــادل مــن كال البلديــن ،وفقــا لقوانــن كل دولــة واح ـرام
ســيادتها -2 .التنميــة االقتصاديــة وســيادة القانــون رضوريــان الزدهــار األمــم والشــعوب -3 .التعــاون الــذى
يســاهم ىف االزدهــار املتبــادل هــو مصلحــة لــكال البلديــن حيــث أنــه يعــزز ســيادة القانــون.
ىف ضــوء التــزام مشــرك لســيادة القانــون ،يبــذل كال البلديــن كل جهــد ممكــن لضــان امتثــال مواطنيهــا
للقوانــن املحليــة ىف جميــع البلــدان ،للتســجيل مــع الســلطات املختصــة حيثــا طُلــب ذلــك [ -8واتبــاع تعليــات
بعثاتهــا الدبلوماســية ىف الخــارج] {ويبــذل كال البلديــن كل جهــد ممكــن لضــان االمتثــال الكامــل للوائــح
املحليــة للحصــول عــى اإلقامــة} [وســوف يقــوم كال البلديــن بــكل جهــد ممكــن لضــان أن إنفــاذ القانــون ال
مييــز ضــد أى جنســية معينــة].
 )8قــد يتطلــب هــذا مزيــدا مــن املــداوالت بــن الرؤســاء .وكلمــة متييــز غــر مقبولــة .ونحــن بحاجــة ملوافقتهــم
عــى لغــة تقــر بــأن عليهــم بــذل املزيــد لجعــل مواطنيهــم ميتثلــون لقوانيننــا .أنظــر مــا إذا كان ميكنــك الخــروج
بخيــارات جديدة.
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خــال هــذه املحــاكاة ســوف يقــوم املشــاركون بتجربــة العمــل كــوكالء وتعلــم تحقيــق التــوازن بــن رغباتهــم
الشــخصية ورغبــات رؤســائهم مــع املصلحــة الوطنيــة األوســع .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فســوف يواجهــون ضغــط
الوقــت والتفــاوض بشــأن األزمــة .وقــد تــم تصميــم التعليــات لخلــق معضلــة بــن محاولــة إبـرام صفقــة مــن
أجــل إثبــات قــدرة الوكيــل عــى إنجــاز املهمــة ،وتوليــد خيــارات غــر معتمــدة للنظــر فيهــا وفقــا ملبــادئ كل
منهــا .ويجــب عــى املدربــن ىف هــذه املحــاكاة تشــجيع املشــاركني عــى التفكــر مــن خــال مســتويات متعــددة
مــن االهتــام.
عينة من أسئلة استخالص املعلومات:
)1ما هى أهدافك للتفاوض؟
)2هل تختلف هذه األهداف عن مبادئك؟
)3ما هى أهداف نظريك؟
)4كيف حددت تلك األهداف؟
)5ما هى االسرتاتيجيات التى استخدمتها لتوليد خيارات جديدة أو لغة مرحلية؟
)6هــل توفــر املبــادئ التوجيهيــة للجمعيــة العامــة بشــأن األمــن البــرى معايــر موضوعيــة لتســوية
الخالفــات ىف النــص؟
خيارات إضافية:
مــع املزيــد مــن املجموعــات مــن ذوى الخــرة أو مجموعــات تحصــل عــى وقــت إضــاىف لإلعــداد واملراجعــة،
ميكــن للمــدرب توزيــع ملحــق القانــون الــدوىل عــى املشــاركني مــع تعليــات عامــة وتعليــات الــدور الرسيــة.
وينبغــى تشــجيع املشــاركني عــى النظــر ىف قضايــا القانــون الــدوىل كمعايــر موضوعيــة ممكنــة والتــى مــن
خاللهــا ميكــن تقييــم بيانــات مختلفــة أو لتســوية الخالفــات بــن البيانــات املتنافســة وتفسـراتها .وميكــن ألســئلة
اســتخالص املعلومــات إضافيــة أن تتنــاول مــدى اتفــاق مســودة البيــان مــع تفاهــات القضايــا مــن وجهــة نظــر
القانــون الــدوىل ،ومــا إذا كان القانــون الــدوىل قــد ســاهم ىف تســوية الخالفــات حــول اللغــة وجوهــر البيــان ،أو
ســاهم ىف إنشــاء لغــة مقبولــة للطرفــن ،أو ســاعد عــى توليــد خيــارات جديــدة ،أو مــا إذا كان قــد تســبب ىف
تعقيــد املناقشــة.
وميكــن للمــدرب أيضــا إنهــاء الــدورة بتمريــن عــى االتصــاالت التكميليــة عــى وســائل اإلعــام االجتامعيــة ىف
حــاالت األزمــات أو تعيــن تلــك التامريــن للواجبــات املنزليــة.
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ملحق القانون الدوىل إعداد د /حسني حسونة
تحليل ألبعاد القانون الدوىل ىف أزمة باهام ومريا
تُثــر هــذه الحالــة قضايــا قانونيــة مهمــة تتعلــق باعـراف دولــة باألجانــب ،مبــن فيهــم العــال املهاجــرون ،وطردهم
مــن تلــك الدولــة .وينظــم القانــون الــدوىل الســلطة التقديريــة للــدول ىف االعـراف باألجانــب وطردهــم ،والحــدود
املفروضــة عــى هــذه الســلطة التقديريــة.
ومــن حيــث املبــدأ ،يجــوز للدولــة أن تختــار عــدم االعـراف باألجانــب أو يجــوز لهــا أن تفــرض رشوط عــى االعـراف
بهــم ،ألنهــا مســألة اختصــاص محــى .وقد تــؤدى السياســات االقتصادية الداخليــة وجوانب السياســة الخارجيــة إىل فرض
قيــود عــى النشــاط االقتصــادى لألجانــب .وقــد تتطلب السياســة الوطنية حظــر أو تنظيــم رشاء أمالك ثابتــة غري منقولة،
والســفن ،والطائـرات ،ومــا شــابه ذلــك ،ومامرســة مهــن معينــة مــن جانــب األجانــب .وأحــكام االعـراف باألجانــب ىف
معاهــدات الصداقــة والتجــارة واملالحــة مرشوطة باإلشــارة إىل «النظام العــام ،أو األخــاق العامة ،أو الصحة ،أو الســامة».
وطــرد األجانــب أيضــا هــو مــن ضمــن الســلطة التقديريــة للدولــة ،عــى الرغــم مــن وجــود بعــض القيــود عــى
هــذه الســلطة التقديريــة .وعــى وجــه الخصــوص ،أنــه يجــب مامرســة ســلطة الطــرد بحســن نيــة وليســت لدوافــع
خفيــة .وىف حــن أن للدولــة التــى تقــوم مبامرســة الطــرد هامــش مــن التقديــر ىف تطبيــق مفهــوم «النظــام العــام»،
يتعــن قيــاس هــذا املفهــوم مبعايــر حقــوق اإلنســان .وهــذه املعايــر قابلــة للتطبيــق أيضــا عــى طريقــة الطــرد.
وىف ظــروف معينــة قــد يشــكل الطــرد إبــادة جامعيــة أو قــد ينتهــك مبــدأ عــدم التمييــز ألســباب عرقيــة أو دينيــة،
وهــى جــزء مــن القانــون الــدوىل العــرىف .وقــد يــؤدى الطــرد الــذى ينجــم عنــه خســارة محــددة للدولــة الوطنيــة
املســتقبلة للجامعــات دون إنــذار كاف إىل رفــع دعــوى تعويــض .وأخـرا ،فــإن طــرد األشــخاص الــذى اكتســبوا مــن
خــال اإلقامــة الطويلــة مــن الناحيــة الظاهريــة الجنســية الفعالــة للدولــة املضيفــة هــى ليســت مســألة تقديريــة،
حيــث أن قضيــة الجنســية تضــع الحــق ىف الطــرد موضــع تســاؤل.
وقــد تــم إدراج موضــوع طــرد األجانــب ىف برنامــج عمــل لجنــة القانــون الــدوىل التابعــة لألمــم املتحــدة منــذ عــام
 .2004وعــى أســاس تســعة تقاريــر أعدهــا املقــرر الخــاص حــول هــذا املوضــوع ،قدمــت اللجنــة ىف دورتهــا األخــرة
ىف شــهر أغســطس عــام  ،2014مجموعــة مــن واحــد وثالثــن مســودة مــادة إىل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
العتامدهــا ،وذلــك بهــدف النظــر ىف وضــع اتفاقيــة عــى أســاس مســودات املــواد هــذه (تقريــر لجنــة القانــون
الــدوىل عــن أعــال دورتهــا السادســة والســتني ىف عــام  :2014الســجالت الرســمية للجمعيــة العامــة ،الدورة التاســعة
والســتون ،امللحــق رقــم  .)10/69/A ،10وتحــدد مســودات املــواد مصطلحــات «طــرد و»أجانــب» ،املنصــوص عليهــا
ىف القواعــد العامــة املتعلقــة بحــق الطــرد ،ورشط التوافــق مــع القانــون ،وأســباب الطــرد ،وحاميــة حقــوق األجانــب
الخاضعني للطرد ،والقواعد اإلجرائية ،والنتائج القانونية املرتتبة عىل الطرد.
وباإلضافــة إىل عمــل لجنــة القانــون الــدوىل التابعــة لألمــم املتحــدة ،اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ىف
شــهر ديســمرب عــام  1990اتفاقيــة دوليــة لحاميــة حقــوق العــال املهاجريــن ،والتــى دخلــت حيــز التنفيــذ ىف شــهر
إبريــل عــام  .2003وتُ َع ـ ِّرف االتفاقيــة العــال املهاجريــن ،وحقوقهــم وتلــك الخاصــة بأف ـراد األرسة ،وتطلــب مــن
الــدول األطـراف تقديــم تقاريــر عــن التدابــر املتخــذة إلنفــاذ أحــكام االتفاقيــة.
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ملحق االتصال
إعداد د /كيم فوكس
أفضل املامرسات الستخدام التغريد «تويرت» لالتصال ىف األزمات
ينبغــى اتخــاذ الحــذر عنــد اســتخدام وســائل اإلعــام االجتامعيــة ملعالجــة قضايــا التواصــل ىف األزمــة لضــان
الحــد مــن األرضار.
نصائح :ماذا تفعل عند استخدام وسائل اإلعالم االجتامعية ىف حاالت التواصل ىف األزمات
 تأكد أن لديك خطة عمل وسائل اإلعالم االجتامعية .أنظر أدناه. ال تنجرف إىل شجار أو مشادة عىل تويرت. ال تخاف من االعرتاف بالخطأ. من املهم التعامل مع جمهور وسائل اإلعالم االجتامعية ،ومع ذلك ،امتنع عن توجيه أصابع االتهام. ينبغى إدراج أسامء مؤلفى التغريدات ىف «تويرت بايو» «.»Twitter bio إذا كان هنــاك أكــر مــن شــخص ينــر عــى تويــر ،ينبغــى عــى كل شــخص ينهــى التغريــد بالتوقيــع باألحــرفاألوىل مــن اســمه .عــى ســبيل املثــال.kf^ ،
 إذا نــر شــخص مــا مــن منظمتــك تغريــدة خاطئــة عــى تويــر ،ال تلغــى التغريــدة .وينبغــى عليــك بــدال مــنذلــك الــرد عــى التغريــدة غــر الصحيحــة مبعلومــات دقيقــة .وبتــك الطريقــة يتــم تعميــم معلومــات دقيقــة
جنبــا إىل جنــب مــع املعلومــات غــر الصحيحــة.
 أكتب بإيجاز ،وأدرج روابط ملزيد من املعلومات عىل موقع الويب الخاص مبنظمتك. غرد باالقتباسات الرئيسية من البيانات الصحفية ،وأدرج رابط مبارش للبيان الصحفى الكامل. إذا كان لديــك صــورة أو خريطــة مــن شــأنها أن توضــح بشــكل أفضــل حالــة مــا ،أنرشهــا عــى تويــر .وعــىســبيل املثــال ،إذا كان لديــك صــورة للمتفاوضــن أثنــاء املفاوضــات.
 راقــب محادثــات تويــر حــول منظمتــك ،واآلخريــن املتصلــن باألزمــة ،باســتخدام الهاشــتاج فضــا عــن البحــثاملتقــدم لتويــر.
التمرين 1
ضع خطة عمل وسائل اإلعالم االجتامعية القامئة عىل األسئلة الواردة أدناه.
وضع خطة عمل وسائل اإلعالم االجتامعية
 من هو املسئول عن حسابات وسائل اإلعالم االجتامعية؟ ما هى كلامت الرس؟ ىف حال حدوث طارئ ،هل تستخدم تطبيقات أى طرف ثالث لتوليد التنبهات؟ قد تكون حالة الطوارئ شيئا ما يجرى وأنت بحاجة أن يكون هناك علم به. -قد تكون حالة الطوارئ شيئا يحتاج إىل إعالن.
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هل لديك قامئة باتصاالت وسائل اإلعالم؟ ومن الذى لديه حق الوصول لتلك القامئة؟
النظــر ىف تقاســم املعلومــات كوثيقــة جوجــل املشــركة أو منــر آخــر آمــن يختــار اإلداريــن الذيــن لديهــم القــدرة
عــى الوصــول إليه.
مترين 2
بنــاء عــى أفضــل املامرســات هــذه ،قــم بصياغــة بضــع تغريــدات وهميــة ميكــن اســتخدامها ىف الوضــع بــن
م ـرا وباهــام.
-1إذا كنت من مريا ،ما هى التغريدات التى سوف تقوم بنرشها لنزع فتيل الوضع؟
-2إذا كنت من باهام ،ما هى التغريدات التى سوف تقوم بنرشها لنزع فتيل الوضع؟
املصادر عىل اإلنرتنت
كيف تستخدم البحث املتقدم لتويرت:
https://support.twitter.com/articles/71577-using-advanced-search
تويرت :أداة االتصال ىف األزمة:
https://media.twitter.com/best-practice/using-twitter-in-a-crisis
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«االعتبار الكامل»  -طلب للحصول عىل متويل إضاىف من االتحاد األوروىب
لتحسني البنية التحتية وإنتاجية الصناعات املرصية الخاصة مبنتجات األلبان
وتربية األحياء املائية
بقلم :أليسون بيث هودجكينز والسفرية ماجدة شاهني
ساهمت إيلينا ديوال ىف البحث وكتابة هذه املحاكاة.
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طلــب للحصــول عــى متويــل إضــاىف مــن االتحــاد األوروىب لتحســن البنيــة التحتيــة وإنتاجيــة الصناعــات املرصيــة
الخاصــة مبنتجــات األلبــان وتربيــة األحيــاء املائيــة
املقدمة واملحتويات
«االعتبــار الكامــل» هــى محــاكاة يقــوم بهــا اثنــن مــن الالعبــن خاصــة بطلــب اف ـراىض لزيــادة مســاعدات
االتحــاد األوروىب ملــر التــى تحتــوى عــى تفس ـرات مختلفــة لاللتزامــات التــى يتعــن عــى الــدول املتقدمــة
دعمهــا لتعزيــز البلــدان الناميــة ىف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة ( )WTOالتــى تأسســت خــال جولــة
أوروجــواى .وقــد تــم تصميــم هــذه املحــاكاة ليتــم اســتخدامها جنبــا إىل جنــب مــع الحالــة املرافقــة « ،إغــاق
صفقــة ليــس كافيــا :دروس مــن جولــة أوروجــواى» وكذلــك تــم تصميــم هــذه املحــاكاة لتعزيــز العديــد مــن
املبــادئ األساســية للمفاوضــات ،مثــل تحديــد املصالــح املتبادلــة ،واعتبــارات كل طــرف ألفضــل بديــل التفــاق
تفــاوىض واســتخدام معايــر موضوعيــة لتقييــم التســويات املمكنــة .وتتطلــب املحــاكاة مــا ال يقــل عــن ســاعتني
مــن الوقــت الــازم لإلعــداد وثــاث ســاعات إلعطــاء التعليــات واملفاوضــات لتقديــم تقريــر مختــر .وتشــمل
هــذه الوثيقــة األقســام التاليــة:
)1اإلرشادات العامة
)2نظرة عامة عىل التعاون املاىل لالتحاد األوروىب والربنامج األوروىب للرشاكة مع الجوار
)3وصف للمرشوع املمول من االتحاد األوروىب التى تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية
)4تقرير تقدم الربنامج األوروىب للرشاكة مع الجوار بالنسبة ملرص
)5اإلرشادات الرسية للمشاركني فيام يتعلق مبا يىل:
)1ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية (يوروب إيد) ()EuropeAid
)2ممثل من البعثة املرصية ىف بروكسل
)6املبادئ التوجيهية للمدربني

ملحوظــة بينيــة :تشــر هــذه املحــاكاة إىل برامــج االتحــاد األوروىب الفعليــة والبيانــات الصحفيــة والتقاريــر
الفعليــة لالتحــاد األوروىب .ومــع ذلــك ،فقــد تــم بنــاء االجتــاع والطلبــات ملحــاكاة الديناميكيــات حــول القـرار
الــوزارى .وقــد تــم الوصــول إىل األرقــام ىف الخلفيــة العامــة والوثائــق الداعمــة مــن املوقــع  ،Europa.euوهــو
املوقــع الرئيــى لالتحــاد األوروىب.
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اإلرشادات العامة
يلتقــى ىف هــذه املحــاكاة ،ممثــل تعاقــد عــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة (يــوروب إيــد) وممثــل مــن البعثــة
املرصيــة ىف بروكســل ملناقشــة طلــب مــن جانــب الحكومــة املرصيــة إلضافــة مبلــغ إضــاىف قــدره  13مليــون
ـح للحصــول عــى املســاعدة الفنيــة ملــروع يهــدف إىل تعزيــز القــدرة التنافســية والكفــاءة
يــورو ىف شــكل ِم َنـ ْ
للصناعــات املرصيــة الخاصــة مبنتجــات األلبــان وتربيــة األحيــاء املائيــة .ويســاعد االجتــاع ىف تحديــد مــا إذا كان
هنــاك مــا يــرر الســاح باألمــوال اإلضافيــة .والربنامــج القائــم هــو برنامــج يتــم متويلــه مــن جانــب االتحــاد
األوروىب بقيمــة  52.3مليــون يــورو مصمــم لتوفــر زيــادة فــرص الحصــول عــى االئتــان للــركات الصغــرة
واملتوســطة لـراء ترقيــات للمعــدات أو البنيــة التحتيــة .ويضــم هــذا املــروع مبلــغ  30مليــون يــورو ىف شــكل
ـح مــن االتحــاد
قــروض ســيادية ،بعضهــا مدعــوم مــن الحكومــة املرصيــة ومبلــغ  22مليــون يــورو ىف صــورة ِم َنـ ْ
األوروىب .ويشــمل الربنامــج أيضــا مبلــغ  4.8مليــون يــورو «للمســاعدة التقنيــة».
وتــرى مــر أن مبلــغ املســاعدة التقنيــة غــر كاىف بالنظــر إىل احتياجــات هــذه الصناعــات .وباإلضافــة إىل ذلــك،
تســعى مــر لدعــم االتحــاد األوروىب لتحســن البنيــة التحتيــة واإلج ـراءات الرقابيــة عــى املســتوى الحكومــى.
كــا أن مــر تــرى أنهــا بحاجــة إىل دعــم لرفــع مســتوى النظــام الرقــاىب إىل املعايــر الصارمــة املطلوبــة للتصديــر
إىل االتحــاد األوروىب .وتــرى مــر أن االتحــاد األوروىب عليــه التـزام لدعــم القــدرة التنافســية للصناعــة الزراعيــة
ىف البلــدان الناميــة اســتنادا عــى رشوط «القـرار الــوزارى املتعلــق باآلثــار الســلبية املحتملــة لربنامــج اإلصــاح ىف
البلــدان األقــل منــوا والبلــدان الناميــة املســتوردة لغالبيــة غذائهــا املــدرج ىف اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة
بشــأن الزراعــة.
ويتلخــص موقــف مــر ىف أنــه مطلــوب مــن االتحــاد األوروىب ىف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة إعطــاء االعتبــار
الكامــل لتوفــر أمــوال إضافيــة لتحســن البنيــة التحتيــة واإلنتاجيــة لهــذه الصناعــات الحيويــة مــن أجــل تلبيــة
االحتياجــات املحليــة ىف مــر وزيــادة الصــادرات .وموقــف االتحــاد األوروىب هــو أن قــرارا وزاريــا ال يخلــق
التزامــا محــددا مــن جانــب البلــدان املتقدمــة ملنــح املســاعدة املاليــة إىل البلــدان الناميــة املســتوردة للغــذاء
بالكامــل عــى اســاس ثنــاىئ .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،يــرى االتحــاد األوروىب أنــه قــد اســتثمر ىف دعــم إنتاجيــة
القطــاع الزراعــى ىف مــر ،ولكــن ىف إطــار الربنامــج األوروىب للرشاكــة مــع الجــوار .وىف هــذا اإلطــار ،ينبغــى
عــى مــر أن تثبــت التقــدم ىف املجــاالت الرئيســية ذات األولويــة قبــل النظــر ىف أى طلبــات إضافيــة للتمويــل.
وســوف يحصــل كل مشــارك عــى املــواد التاليــة :معلومــات أساســية عــن التعــاون املــاىل بــن االتحــاد األوروىب
ومــر ،ووصــف للمــروع املمــول مــن االتحــاد األوروىب بوســاطة الوكالــة الفرنســية للتنميــة ،والتقريــر املرحــى
لربنامــج الرشاكــة األوروبيــة مــع الجــوار بالنســبة ملــر ،ومجموعــة واحــدة مــن إرشــادات التفــاوض الرسيــة.
ويتعــن عــى املشــاركني مراجعــة املــواد مــن أجــل صياغــة اس ـراتيجية لتحقيــق األهــداف املنصــوص عليهــا ىف
اإلرشــادات الرسيــة .ويتــم تشــجيع املشــاركني عــى تقديــم مذكــرة عــن البارامــرات الــواردة ىف اإلرشــادات
للتســوية املقبولــة واملصالــح الرئيســية .ويتــم تشــجيعهم أيضــا عــى األخــذ ىف االعتبــار عنــد صياغــة اسـراتيجية
مصالــح نظرائهــم .وســيكون املــدرب متواجــدا أثنــاء املحــاكاة لتوجيــه األســئلة والتوجيــه.
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معلومات أساسية ومالحق وثائقية
نظرة عامة :التعاون املاىل بني االتحاد األوروىب ومرص من خالل سياسة الجوار األوروبية ومبادرة الرشاكة
لــدى مــر واالتحــاد األوروىب تاريــخ مــن التعــاون االقتصــادى القــوى .وقــد وقعــت مــر أول اتفــاق تعــاون
مــع الجامعــة األوروبيــة ىف عــام  1976وكانــت واحــدة مــن أول  12عضــو ىف الرشاكــة األورو -متوســطية التــى
بــدأت ىف عــام  .1995وىف عــام  2004وقعــت مــر مــع االتحــاد األوروىب عــى اتفــاق تعــاون ،تــم تفعيلــه مــن
خــال وثيقــة رشاكــة الجــوار األوروبيــة «خطــة العمــل» ىف عــام ،2007وتــم تجديدهــا حتــى عــام  .2013ومنــذ
عــام  ،2007تلقــت مــر ىف املتوســط  150مليــون يــورو مــن متويــل االتحــاد األوروىب كل عــام .وكان هنــاك 449
مليــون يــورو ىف التمويــل املخصــص مبوجــب اتفــاق الرشاكــة ىف الفــرة .2013 – 2010
وقــد حــددت خطــة العمــل املجــاالت الرئيســية ذات االهتــام املشــرك ،والتــى اشــتملت عــى دعــم اإلصالحــات
تجــاه الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،وىف قطاعــات القضــاء والتعليــم والصحــة ،فضــا عــن تحســن القــدرة
التنافســية االقتصاديــة ،وتوســيع تحريــر التجــارة ،وتعزيــز الحاميــة البيئيــة (خطــة العمــل املشــركة بــن مــر
واالتحــاد األوروىب ،لعــام  ،eeas.europa.eu ،2007تــم الوصــول إليــه بتاريــخ  12إبريــل عــام  .)2014وقــد كانــت
تقاريــر االتحــاد األوروىب الســابقة عــن التقــدم املحــرز ىف مــر إيجابيــا بشــكل عــام وأشــارت إىل أن مــر قــد
أظهــرت التزامهــا بتحقيــق أهــداف خطــة العمــل .ومــع ذلــك ،فقــد لوحــظ ىف التقاريــر الســنوية منــذ عــام 2011
تقــدم محــدود ال يذكــر (تقاريــر التقــدم املرحــى القطريــة للربنامــج األوروىب للرشاكــة مــع الجــوار ا – مــر،
 ،Europa.eu ،2012 ،2011تــم الوصــول إليهــا بتاريــخ  12إبريــل عــام  .)2014وقــد ذكــر أحــدث تقريــر صــدر ىف
شــهر مــارس عــام  ،2014أنــه مل يحــدث أى تقــدم ىف عــام  ،2013ودعــا مــر إىل األخــذ ىف االعتبــار سلســلة مــن
الخطــوات املتعلقــة باإلصالحــات السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة.
ومــع تضاعــف التجــارة منــذ عــام  ،2004يعــد االتحــاد األوروىب اآلن الرشيــك التجــارى الرئيــى ملــر .وتقــدر
قيمــة الصــادرات املرصيــة إىل االتحــاد األوروىب بنحــو  7مليــار يــورو وهــو مــا ميثــل نســبة  %42مــن إجــاىل
الصــادرات املرصيــة .ومتثــل الــواردات مــن االتحــاد األوروىب نســبة  %37مــن الــواردات املرصيــة وتقــدر قيمتهــا
بحــواىل  15مليــار يــورو كل عــام .والصــادرات املرصيــة الرئيســية إىل االتحــاد األوروىب هــى الطاقــة ،واملنســوجات،
واملنتجــات الزراعيــة ،واملــواد الكيميائيــة .بينــا تكــون الــواردات بصــورة رئيســية اآلالت ،واملــواد الكيميائيــة،
ومعــدات النقــل ،واملنتجــات الزراعيــة .ومتثــل صــادرات املنتجــات الزراعيــة إىل االتحــاد األوروىب نســبة  %9فقــط
مــن صــادرات مــر ،عــى الرغــم مــن أن هــذه النســبة قــد تزايــدت بصــورة مطــردة منــذ عــام  .2010وتســتفيد
نســبة  %80مــن الصــادرات الزراعيــة املرصيــة مــن عــدم تحصيــل رســوم عليهــا وعــدم تحديــد حصــة لدخــول
أســواق االتحــاد األوروىب .واملنتجــات الرئيســية هــى العنــب ،والبطاطــس ،والربتقــال ،والفاصوليــا ،والبصــل،
والفراولــة ( ،eeas.europa.euتــم الوصــول إليهــا بتاريــخ  12إبريــل عــام .)2014
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وال ت ـزال مــر بلــد مســتوردة لغالبيــة املــواد الغذائيــة وتقــدر نســبة الــواردات بنحــو  %50مــن احتياجاتهــا
مــن القمــح والــذرة والســلع األساســية األخــرى ،مبــا ىف ذلــك منتجــات األلبــان .وقــد أدى ارتفــاع تكاليــف املــواد
الغذائيــة إىل إجهــاد االقتصــاد املــرى وكان دافعــا لعــدم االســتقرار الداخــى .وينفــق املرصيــون مــا يقــرب
مــن  %40مــن دخلهــم عــى الغــذاء ،مقابــل نســبة  %17ىف الربازيــل ،و %20ىف الصــن (مــؤرش منظمــة األغذيــة
والزراعــة ،الئحــة مذكــورة ىف الربوتوكــول االختيــارى ،شــهر ينايــر عــام  .)2011وعندمــا ارتفعــت أســعار املــواد
الغذائيــة بشــكل كبــر ىف عــام  ،2008ذهــب املرصيــون إىل الشــوارع احتجاجــا عــى ذلــك .وعــى الرغــم مــن
أن األســعار قــد اســتقرت ،فقــد أدت األزمــة االقتصاديــة ىف مــر إىل تفاقــم الوضــع .ووفقــا لتقريــر صــدر عــن
الجهــاز املركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ( )CAPMASوبرنامــج الغــذاء العاملــى ( ،)WFPواجــه  %17مــن
املرصيــن ىف عــام  2013انعــدام األمــن الغــذاىئ عــى النقيــض مــن نســبة  %14ىف عــام ( .2009الجهــاز املركــز
للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ، www.WEP.orgK ،مايــو  ،2013تــم الوصــول إليهــا بتاريــخ  16إبريــل عــام .)2014
ويُنظ ـ ُر إىل تعزيــز قطــاع الزراعــة املرصيــة مــن جانــب مــر واالتحــاد األوروىب عــى حــد ســواء كأحــد طــرق
معالجــة مشــكلة انعــدام األمــن الغــذاىئ اآلخــذة ىف االرتفــاع .ويعمــل ىف القطــاع الزراعــى املــرى حــواىل
 %30مــن القــوى العاملــة ويســاهم بحــواىل  %15مــن الناتــج املحــى اإلجــاىل .وتهمــن محاصيــل مثــل القطــن
واألرز والبطاطــس عــى معظــم القطــاع .ومنتجــات األلبــان وتربيــة األحيــاء املائيــة مــن الصناعــات اآلخــذة ىف
النمــو ذات القــدرة عــى زيــادة فــرص العمــل واســتدامة الســوق املحــى .ومــع ذلــك ،فــإن نقــص التكنولوجيــا
واملعــدات يعرقــان إنتاجيــة هــذه الصناعــات ،وبالنســبة لرتبيــة األحيــاء املائيــة فــإن مــا يعرقــل انتاجيتهــا هــو
معالجــة امليــاه واإلمــدادات.
ويقــدم االتحــاد األوروىب مقــدار كبــر مــن املعونــة واملســاعدة املاليــة إىل مــر ،مــن خــال وســائل مختلفــة
لالتحــاد األوروىب واالتفاقــات الثنائيــة بــن أعضــاء االتحــاد األوروىب والحكومــة املرصيــة .وأحــد هــذه املشــاريع
األخــرة هــو اتفــاق شــامل مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة لتقديــم القــروض واملســاعدات التقنيــة لقطاعــى
منتجــات األلبــان وتربيــة األحيــاء املائيــة .وقــد تــم التفــاوض عــى هــذا املــروع بــن األط ـراف الثالثــة عــى
مــدى عــدة ســنوات وتــم تنشــيطه ىف عــام  .2013وقــد تــم إدراج بنــود هــذا االتفــاق ىف وثائــق تكميليــة .وعــى
الرغــم مــن رشوط املــروع ،فإنــه ليــس مــن غــر املألــوف بالنســبة لألط ـراف املعنيــة إعــادة التفــاوض عــى
املخصصــات أو إج ـراءات التنفيــذ خــال فــرة حيــاة
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املــروع أو اســتخدام مــروع ناجــح كأســاس للمفاوضــات عــى متديــد التمويــل أو متويــل إضــاىف أو تكميــى
ألغـراض مشــابهة .ومــن الشــائع أيضــا للجهــات املانحــة أن تشــرط ربــط املســاعدات املاليــة بالتقــدم املحــرز ىف
مجــاالت أخــرى ذات أولويــة.
معلومات أساسية عن االتحاد األوروىب ومرص

السياسة
تحكم سياسة الجوار األوروىب العالقات بني االتحاد األوروىب ومرص.
عام  :2004دخل اتفاق الرشاكة بني االتحاد األوروىب ومرص حيز التنفيذ.
عام  :2007متت املوافقة عىل خطة العمل بني االتحاد األوروىب ومرص.
عام  :2008إطالق االتحاد من أجل البحر األبيض املتوسط.

حقائق وأرقام
عــام  :2009متويــل اســتثامر الجــوار – جــرى تنفيــذ مرشوعــن ىف مــر ىف عــام  2009ىف قطاعــى البيئــة والطاقــة.
وقــد وقــع البنــك األوروىب لالســتثامر عمليــة إق ـراض بلغــت قيمتهــا  130مليــون يــورو ،تــم ربــط  120مليــون
يــورو منهــا مبشــاريع متويــل اســتثامر الجــوار..
أعــوام  :2010-2007إجــاىل التمويــل مبوجــب وثيقــة الرشاكــة والجــوار األوروىب ( )ENPIمــع مــر  558مليــون
يورو.
أعــوام  :2013-2011تــم اعتــاد الربنامــج اإلرشــادى الوطنــى الجديــد ( )NIPملــر ألعــوام  2013-2011ىف شــهر
مــارس  2010وكانــت ميزانيتــه  449.3مليــون يــورو .ويهــدف الربنامــج إىل دعــم تحقيــق األهــداف الرئيســية
للسياســة العامــة عــى النحــو املبــن ىف خطــة عمــل الرشاكــة والجــوار األوروىب بــن االتحــاد األوروىب ومــر
ويســعى نحــو ثــاث أولويــات )1( :اإلصــاح الســياىس والحكــم الرشــيد )2( ،القــدرة التنافســية لالقتصــاد
وإنتاجيتــه )3( ،اســتدامة عمليــة التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة.
عــام  :2011رفضــت مــر العــرض املقــدم مــن االتحــاد األوروىب لبــدء حــوار حــول التنقــل والهجــرة واألمــن ،مــا
أدى إىل إبـرام رشاكــة التنقــل.
عــام  :2012زار الرئيــس مــرىس بروكســل بتاريــخ  13ســبتمرب وقــد ترأســت املمثــل الســامى ونائــب رئيــس
املفوضيــة األوروبيــة كاتريــن أشــتون فرقــة العمــل بتاريــخ  14-13نوفمــر ىف القاهــرة.
للمزيد من املعلومات
بيــان صحفــى :الجــوار ىف مفــرق طــرق – تثبيــت مخــزون عــام مــن التحديــات ( 27 ،)IP/14/315مــارس عــام
.2014
لالتصال املشرتك ،مراجعة موقع الويب الخاص بهيئة العمل الخارجى األوروىب:
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
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موقع الويب الخاص باملفوض لشئون التوسيع وسياسة الجوار األوروىب ،ستيفان فول:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm
موقع الويب الخاص باملمثل السامى ونائب رئيس املفوضية األوروبية كاترين أشتون:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm
املفوضية األوروبية :سياسة الجوار األوروبية
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://www.enpi-info.eu
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
http://eeas.europa.eu/egypt/index_en.htm
للحصــول عــى معلومــات عــن تربيــة األحيــاء املائيــة املرصيــة أنظــر هــذا التقريــر مــن إعــداد مؤسســة البحــث
الدوليــة أســاك العــامل.
http://www.worldfishcenter.org/resource_centre/WF_3168.pdf

 56دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
الوثيقة التكميلية رقم  :1إعالن االتفاق الشامل

European Union

القاهرة ىف  25نوفمرب2013 ،
التوقيــع عــى االتفــاق الشــامل بــن حكومــة جمهوريــة مــر العربيــة ،والوكالــة الفرنســية للتنميــة ،واالتحــاد
األوروىب لتحســن فــرص الحصــول عــى التمويــل للــركات الصغــرة واملتوســطة الزراعيــة وتعزيــز قطاعــى
منتجــات األلبــان وتربيــة األحيــاء املائيــة.
وقعــت الوكالــة الفرنســية للتنميــة واالتحــاد األوروىب عــى اتفــاق شــامل بقيمــة  25.3مليــون يــورو (منهــا 30
مليــون يــورو مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة كقــرض ســيادى ،ومبلــغ  22مليــون يــورو مــن االتحــاد األوروىب
كمنحــة ،وتبلــغ قيمــة مســاهمة جمهوريــة مــر العربيــة  292,000يــورو) مــع حكومــة جمهوريــة مــر
العربيــة بتاريــخ  25نوفمــر عــام  ،2013لتحســن فــرص الحصــول عــى التمويــل للــركات الصغــرة واملتوســطة
الزراعيــة وتعزيــز القطاعــات الزراعيــة.
وقــد وقــع عــى االتفــاق الشــامل هــذا نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر التعــاون الــدوىل ،الدكتــور  /زيــاد بهــاء
الديــن والســفري الفرنــى ىف القاهــرة ،الســيد /نيكــوالس جــاىل ،وســفري االتحــاد األوروىب لــدى مــر ،الســيد/
جيمــس مــوران ،ومديــر إدارة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا بالوكالــة الفرنســية للتنميــة ىف باريــس ،الســيدة/
مــارى بيــر نيكوليــت.
وســوف يدعــم مــروع دعــم الــركات الصغــرة واملتوســطة الزراعيــة جهــود الســلطات املرصيــة لخلــق فــرص
العمــل وتوليــد الدخــل وتنميــة القطــاع الزراعــى .وتشــمل األهــداف املحــددة لهــذا املــروع عــى مــا يــى:
()1تحسني فرص الحصول عىل التمويل للمزارعني والرشكات الصغرية واملتوسطة الزراعية.
()2تقديــم املســاعدة التقنيــة واملاليــة للمزارعــن والــركات الصغــرة واملتوســطة الزراعيــة لتطويــر
القــدرات التســويقية وتحســن فــرص الحصــول عــى األدوات املاليــة.
()3تعزيز اثنني من سالسل القيمة :منتجات األلبان وتربية األحياء املائية.
وللوصول إىل هذه األهداف ،سوف يدعم املرشوع العنرصين التاليني:
العنرص  :1تحسني فرص الحصول عىل التمويل للقطاع الزراعى:
 متويل استثامر بقيمة  32.5مليون يورو للمساهمة ىف برنامج التطوير الزراعى القائم. -إنشاء نظام ضامن إئتامن بقيمة  9مليون يورو.
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 توفري  3.7مليون يورو للمساعدة التقنية لألطراف املعنية الرئيسية ىف اإلقراض وضامن عملية املنح.العنرص  :2تطوير وتعزيز اثنني من سالسل القيمة:
 توفري  4.8مليون يورو للمساعدة التقنية لدعم سالسل القيمة ملنتجات األلبان وتربية األحياء املائية.ومبناســبة توقيــع االتفــاق الشــامل ،أدىل الســيد /جيمــس مــوران ،ســفري االتحــاد األوروىب لــدى مــر بالبيــان
التــاىل:
«هــذا االتفــاق هــو خطــوة رئيســية ىف تنفيــذ هــذا املــروع الــذى ســيخلق فرصــا كثــرة لتمويــل املشــاريع
الزراعيــة ىف مــر ،وعــى وجــه الخصــوص قطاعــى منتجــات األلبــان وتربيــة األحيــاء املائيــة .وتركــز مســاعدات
االتحــاد األوروىب إىل مــر عــى خلــق فــرص العمــل وتوليــد الدخــل ىف املناطــق الريفيــة والحرضيــة عــى حــد
ســواء ،والــركات الصغــرة واملتوســطة الزراعيــة هــى جــزء أســاىس مــن برنامجنــا».
وقــد أعــرب الســيد /نيكــوالس جــاىل ،الســفري الفرنــى لــدى مــر أيضــا عــن ارتياحــه لتوقيــع االتفــاق الشــامل
هــذا مــن خــال البيــان التــاىل:
«مــع الربامــج الجاريــة ىف مجــاالت البحــوث والــرى ،تــوىل فرنســا أهميــة كبــرة لتعاونهــا مــع وزارة الزراعــة
واســتصالح األراىض .ومــن خــال توقيــع هــذا االتفــاق ،تؤكــد وتعــزز الوكالــة الفرنســية للتنميــة التزامهــا بدعــم
خلــق فــرص العمــل وتحســن اإليـرادات وخاصــة ىف املناطــق الريفيــة .وينبغــى أن يوفــر هــذا املــروع الفوائــد
االقتصاديــة واالجتامعيــة للشــعب املــرى ونحــن فخــورون بتمويــل هــذا االتفــاق».
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املفوضية األوروبية
مذكرة

بروكسل ،ىف  27مارس عام 2014
التقرير املرحىل القطرى للربنامج األوروىب للرشاكة مع الجوار لعام  – 2013مرص
تتألــف حزمــة الجــوار لعــام  2014مــن تواصــل مشــرك («الجــوار ىف مفــرق طــرق») ومجموعــة مــن التقاريــر
اإلقليميــة واملحــددة القطريــة .ويؤكــد هــذا التقريــر عــن مــر التطــورات الرئيســية وجهــود اإلصــاح ىف عــام
 ،2013ويقــدم توصيــات للمســتقبل .وقــد كان عــام  2013مــيء بالتحديــات السياســية ومل يحــدث خاللــه
تقــدم معــن ميكــن اإلشــارة إليــه فيــا يتعلــق بخطــة العمــل املعمــول بهــا حاليــا .وكانــت هنــاك أزمــة خالفيــة
سياســية عميقــة بلغــت ذروتهــا ىف نهايــة شــهر يونيــو بتظاه ـرات حاشــدة ضــد الحكومــة ىف جميــع أنحــاء
البــاد .وبعــد املهلــة النهائيــة التــى حددتهــا القــوات املســلحة ،تــم اإلطاحــة مبحمــد مــرىس مــن منصــب الرئاســة
يــوم  3يوليــو  .2013وقــد قــام االتحــاد األوروىب بأنشــطة توعيــة واســعة النطــاق وقامــت املنــدوب الســامى
ونائــب رئيــس املفوضيــة األوروبيــة كاتريــن أشــتون بزيــارة مــر عــدة م ـرات ،واالنخ ـراط بشــكل وثيــق مــع
جميــع األحـزاب السياســية مــن أجــل التغلــب عــى انعــدام الثقــة السياســية واالســتقطاب اللــذان ميـزا املشــهد
الســياىس ،والســعى إىل حــل شــامل .وبعــد مراجعــة الدســتور التــى قامــت بــه الســلطات املرصيــة املؤقتــة ،تــم
إجـراء اســتفتاء بتاريــخ  18-14ينايــر عــام  ،2014وأدى إىل موافقــة ســاحقة عــى مــروع الدســتور .ومــع ذلــك،
فقــد كان إقبــال الناخبــن منخفــض نســبيا وكان هنــاك مجــال صغــر مــروك للمعارضــة ىف الحملــة االنتخابيــة.
ونظـرا للتطــورات السياســية ،مل تعالــج مــر التوصيــات الرئيســية الــواردة ىف التقريــر املرحــى للربنامــج األوروىب
للرشاكــة مــع الجــوار العــام املــاىض ،باســتثناء توقيعهــا عــى اتفاقيــة إقليميــة بشــأن قواعــد املنشــأ التفضيليــة
العموميــة األورو – متوســطية .وبالتــاىل تبقــى التوصيــات الســابقة ذات الصلــة إىل حــد كبــر .ونتيجــة لذلــك،
وعــى أســاس تقريــر هــذا العــام والحفــاظ عــى تنفيــذ خطــة عمــل الربنامــج األوروىب للرشاكــة مــع الجــوار التــى
ال تـزال ســارية ،فــإن مــر مدعــوة للقيــام مبــا يــى:
 ضــان أن الدســتور الجديــد يتــم تنفيــذه مــع االحـرام الكامــل لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية .وينبغــىأن تكــون الترشيعــات الوطنيــة متوافقــة مــع الدســتور واملعايــر الدولية.
 خلــق الظــروف املواتيــة ملجتمــع مــدىن نشــط ومســتقل واعتــاد ترشيعــات بشــأن املنظــات غــر الحكوميــةوتعديــل القانــون الــذى ينظــم التجمــع مبــا يتــاىش مــع املعايــر الدوليــة.
 ضامن حامية حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني. ضــان أن اللوائــح بشــأن الحــق ىف اللجــوء الســياىس تتــاىش مــع الدســتور واملعايــر الدوليــة بشــأن حقــوقالهجــرة والالجئــن ،والتعــاون بفاعليــة مــع مفــوض األمــم املتحــدة الســامى لشــئون الالجئــن واملنظمــة الدوليــة
للهجــرة ،مبــا ىف ذلــك مــن خــال منحهــم حــق الوصــول الكامــل ملرافــق االحتجــاز.
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 املعالجــة بحــزم الوضــع الخطــر ىف ســيناء مــن خــال إغــاق معســكرات التعذيــب وتفكيــك الشــبكاتاإلجراميــة التــى تعمــل ىف مســارات التهريــب واالحتيــال داخــل ونحــو ســيناء.
 تنظيم انتخابات رئاسية وبرملانية دميقراطية ،مبا يتامىش مع املعايري الدولية. وقف املحاكم العسكرية متاما عن الحكم عىل املدنيني. التأكــد مــن أن التحقيقــات بشــأن العنــف ىف كثــر مــن الحــاالت ،مبــا ىف ذلــك االعتــداء الجنــى ،قــد تــمتنفيذهــا وتقديــم الجنــاة إىل العدالــة فــورا.
 ضــان اســتقرار االقتصــاد الــكىل وتعزيــز إدارة املاليــة العامــة مبــا يتــاىش مــع املعايــر الدوليــة وتنفيــذاإلصالحــات االقتصاديــة الرضوريــة.
 ضــان وتنفيــذ نظــم شــبكات األمــان االجتامعــى لحاميــة الفئــات األكــر ضعفــا مــن تأثــر التخفيضــات ىفدعــم الســلع.
 التصديــق عــى االتفاقيــة اإلقليميــة بشــأن قواعــد املنشــأ التفضيليــة العموميــة األورو – متوســطية .والبــدءىف اإلصالحــات ،أو تنفيذهــا ،أو التــى تأخــرت ىف عــام  2013ىف مختلــف مجــاالت التعــاون بــن االتحــاد األوروىب
ومــر املوصوفــة ىف التقريــر القطــرى الســنوى .وتســتحق بعــض القضايــا التــى تــم اإلبــاغ عنهــا اهتاممــا خاصــا.

 60دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
تفسري التزامات املعاهدة ىف القانون الدوىل
بقلم حسني حسونة ،دكتوراه
تثــر هــذه املســألة مجموعــة مــن القضايــا القانونيــة املتعلقــة بتفســر التزامــات الــدول مبوجــب معاهــدة.
وبالتــاىل فــإن طلــب مــر زيــادة مســاعدات االتحــاد األوروىب تســتند عــى االعتقــاد بــأن االتحــاد األوروىب لديــه
الت ـزام بدعــم القطــاع الزراعــى وفقــا ألحــكام الق ـرار الــوزارى املدرجــة ىف اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة
بشــأن الزراعــة .ومــع ذلــك ،فــإن موقــف االتحــاد األوروىب هــو أن مثــل هــذا الق ـرار ال يخلــق التزامــا محــددا
مــن جانبــه ملنــح مــر مســاعدات ماليــة .وبالتــاىل ينبغــى تقييــم هــذا االختــاف ىف التفســر ىف ضــوء قواعــد
التفســر التــى ينــص عليهــا القانــون الــدوىل.
ووفقــا لتلــك القواعــد ،هنــاك ثالثــة مناهــج رئيســية لتفســر املعاهــدات .يركــز النهــج األول منهــا عــى النــص
الفعــى لالتفاقيــة ويشــدد عــى تحليــل الكلــات املســتخدمة .وينظــر النهــج الثــاىن إىل نيــة األطـراف ىف اعتــاد
االتفاقيــة كحــل لألحــكام الغامضــة وميكــن أن يطلــق عليــه النهــج غــر موضوعــى خالفــا للنهــج املوضوعــى
للمدرســة الســابقة .ويتبنــى النهــج الثالــث منظــور أوســع مــن النهجــن اآلخريــن ويؤكــد عــى الهــدف والغــرض
مــن املعاهــدة باعتبارهــا العمــود الفقــرى الــذى ينبغــى قيــاس معنــى أى نــص ىف معاهــدة معينــة .ومــع ذلــك،
فــإن أى تفســر حقيقــى ملعاهــدة ىف القانــون الــدوىل عليــه أن يأخــذ ىف الحســبان جميــع جوانــب االتفــاق ،مــن
الكلــات املســتخدمة إىل نيــة الطرفــن واألهــداف مــن وثيقــة معينــة .وليــس مــن املمكــن اســتبعاد أى مــن
هــذه املكونــات كليــا.
وتشــمل املــواد مــن رقــم  31إىل رقــم  33مــن اتفاقيــة فيينــا عــى بعــض جوانــب القيــاس لهــذه املذاهــب
الثالثــة .وتحــدد املــادة رقــم  31القواعــد األساســية للتفســر وميكــن أن تؤخــذ عــى أنهــا تعكــس القانــون الــدوىل
العــرىف .وتعلــن املــادة  )1( 31أنــه ينبغــى تفســر املعاهــدة «بحســن نيــة وفقــا للمعنــى العــادى الــذى يتعــن
إعطائــه لــروط املعاهــدة ىف ســياقها وىف ضــوء موضوعهــا والغــرض منهــا» .وقــد ذكــرات محكمــة العــدل
الدوليــة ىف حالــة «اختصــاص الجمعيــة العامــة لقبــول دولــة ىف األمــم املتحــدة» تقاريــر محكمــة العــدل الدوليــة،
 ،1950ص  )8 ،4أن « الواجــب األول للمحكمــة التــى يتــم دعوتهــا لتفســر وتطبيــق أحــكام معاهــدة هــو أن
تســعى إلعطــاء تأثــر لهــا ىف معناهــا الطبيعــى والعــادى ىف الســياق التــى تقــع فيــه» .باإلضافــة إىل أنــه يجــب
النظــر ىف أى اتفــاق أو مامرســة تتعلــق باملعاهــدة جنبــا إىل جنــب مــع الســياق .وقــد يكــون ملامرســة الحقــة
ىف الواقــع دورا مزدوجــا :حيــث أنــه تكــون مبثابــة أداة للتفســر ورمبــا أيضــا عالمــة عــى تغيــر ىف العالقــات
القانونيــة بــن الطرفــن التــى وضعتهــا املعاهــدة املعنيــة.
وىف الختــام ،أعتقــد أنــه ينبغــى أن يكــون تفســر االتفــاق كــا هــو الحــال ىف هــذه القضيــة ،أن يأخــذ ىف االعتبــار
دامئــا روح هــذا االتفــاق واعتباراتــه السياســية .وســوف يســمح هــذا ىف نهايــة املطــاف بالتوصــل إىل حــل يُــرىض
جميــع األطـراف املعنيــة.
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اإلرشادات الرسية ملمثل املديرية العامة للتنمية والتعاون (يوروب إيد)
إرشادات الدور ملمثل (يوروب إيد)
مالحظــة بينيــة :تــم بنــاء هــذا الــدور وتخصيــص األمــوال ألغـراض البنــاء وال متثــل شــخص حقيقــى أو منصــب
داخــل املفوضيــة األوروبيــة أو التصميــم الفعــى مليزانيــة املــروع .عــى الرغــم مــن أن االتفــاق الشــامل الــذى
يتــم متويلــه هــو مــروع حقيقــى ليــوروب إيــد  /الوكالــة الفرنســية للتنميــة .وقــد قــام املؤلــف بتخصيــص
األمــوال املبينــة ىف هــذه اإلرشــادات لغــرض املحــاكاة.
أنــت وكيــل تعاقــد فرنــى تعمــل بعقــد ملــدة ثــاث ســنوات ىف املقــر الرئيــى للمفوضيــة األوروبيــة ىف بروكســل.
ومســئوليتك هــى تطويــر وتنفيــذ مرقبــة اتفاقــات (يــوروب إيــد) مبوجــب وثيقــة الرشاكــة والجــوار األوروبيــة.
وأحــد االتفاقــات التــى تراقبهــا حاليــا هــو «اتفــاق شــامل بــن جمهورية مــر العربيــة واالتحــاد األوروىب لتحســن
الحصــول عــى التمويــل للــركات الصغــرة واملتوســطة الزراعيــة وتعزيــز قطاعــى منتجــات األلبــان وتربيــة األحياء
املائيــة ».ويشــمل هــذا املــروع مبلــغ  22مليــون يــورو ىف صــورة ِم َنــح مــن خــال وثيقــة الرشاكــة باإلضافــة إىل
 30مليــون يــورو ىف شــكل قــروض مــن فرنســا ومبلــغ  292,000يــورو كمســاهمة مــن الحكومــة املرصيــة .وإجامىل
مبلــغ امليزانيــة هــو  52.3مليــون يــورو للــركات الصغــرة واملتوســطة املرصيــة ىف هاتــن الصناعتــن.
وكان مــن املقــرر أن يبــدأ املــروع ىف الربــع الثــاىن مــن عــام  ،2012ومــع ذلــك ،فقد تأخــر التنفيذ بســبب «التطورات
السياســية» .ومــى املــروع قدمــا ىف أواخــر عــام  2013عندمــا تــم توقيــع اتفــاق شــامل مــع الوكالــة الفرنســية
للتنميــة ووزارة التعــاون الــدوىل .والجــزء األكــر مــن املــروع هــو متويــل قــروض للــركات الصغــرة واملتوســطة
والتــى ســيتم متويلهــا مــن جانــب فرنســا واالتحــاد األوروىب ،وجــزء صغري مــن املرشوع مضمــون من جانــب الحكومة
املرصيــة كذلــك .وقــد اكتتــب االتحــاد األوروىب مببلــغ  14.9مليــون يــورو مــن التمويل اإلجــاىل للمــروع .وباإلضافة
إىل متويــل القــروض ،تشــمل امليزانيــة عــى مبلــغ  4.8مليــون يــورو «للمســاعدة التقنيــة» لصناعتــى منتجــات األلبــان
وتربيــة األحيــاء املائيــة .واالفـراض هــو أن تقــوم الصناعتــن بالحصــول عــى القــروض لرشاء املعــدات ويتــم بعد ذلك
طلــب املســاعدة التقنيــة الالزمــة لتدريــب موظفيهــا عىل اســتخدام وصيانــة املعــدات الجديــدة .وباإلضافــة إىل ذلك،
تشــمل امليزانيــة عــى مــا يقــرب مــن  7.1مليــون يــورو كمبلــغ غــر مخصــص ميكــن اســتخدامه لتغطيــة التكاليــف
اإلداريــة غــر املتوقعــة ،أو تجــاوز التكاليــف ،أو تعزيــز العنــارص الناجحــة ىف الربنامــج.
ويهــدف املــروع إىل معالجــة املجالــن ذات األولويــة رقمــى  2و  3مبوجــب خطــة عمــل الربنامــج األوروىب
للرشاكــة مــع الجــوار :وهــا اإلصــاح االقتصــادى ودعــم التنميــة االقتصاديــة املســتدامة .وقــد تــم تحديــد
الــركات الصغــرة واملتوســطة ىف خطــة العمــل كمحركــة للنمــو االقتصــادى وفــرص العمــل .وتعتــر الــركات
الصغــرة ايضــا نقطــة انطــاق مهمــة للمــرأة ىف االقتصــاد ،وال ســيام ىف املناطــق الريفيــة حيــث ال تـزال الزراعــة
دعامــة أساســية لالقتصــاد .ويظــل متثيــل املــرأة ضعيفــا ىف االقتصــاد املــرى ويحــرص االتحــاد األوروىب عــى
متويــل الربامــج التــى ت ُزيــد مــن فــرص املــرأة لبــدء أو توســيع األعــال التجاريــة .ومــن املأمــول أن يقــوم هــذا
الربنامــج بالرتكيــز عــى تدريــب املــرأة ىف املناطــق الريفيــة وزيــادة خيــارات حصولهــا عــى التمويــل الــذى قــد
يشــجعها عــى بــدء األعــال التجاريــة الصغــرة .وقــد تــم تحديــد صناعتــى منتجــات األلبــان وتربيــة األحيــاء
املائيــة كقطاعــن ميكنهــا االســتفادة مــن توســيع فــرص التمويــل والتدريــب.

 62دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
واملــروع حاليــا ىف مراحلــه األوليــة ،ومــع ذلــك فقــد تلقيــت طلــب مــن نظــرك املــرى إلعــادة النظــر ىف
تخصيــص األمــوال ومســألة املعــدات ومعايــر الــرف الصحــى.
ولــدى مــر قــدرات قويــة لإلنتــاج بالنســبة لالســتزراع ،وســمك البلطــى الــذى يعيــش ىف امليــاه العذبة ،والســمك
األبيــض ذو الشــعبية الــذى يســتخدم ىف العديــد مــن منتجــات األســاك املجمــدة واملصنعــة .وقــد جعــل زيــادة
املعــروض ىف األســواق املحليــة واإلقليميــة هــذه الــركات غــر مربحــة عــى الرغــم مــن القــدرات اإلنتاجيــة
القويــة .ومــع ذلــك ،ونظ ـرا لضعــف الرقابــة الصحيــة ،فقــد تــم منــع تصديــر هــذا املنتــج إىل أســواق االتحــاد
األوروىب .وســوف يوفــر متويــل عمليــات تجهيــز وتعبئــة وتغليــف وتجميــد البلطــى ،وكذلــك التمويــل والتدريــب
مــن أجــل املراقبــة الصحيــة املطلوبــة مكاســب رسيعــة لالقتصــاد ،وتحافــظ عــى فــرص العمــل القامئــة واألمــل ىف
خلــق املزيــد منهــا .وباختصــار ،فــإن اإلنتاجيــة اإلجامليــة لهاتــن الصناعتــن يتــم إعاقتهــا بســبب نقــص املعــدات
املتطــورة ،مثــل األجهــزة املســتخدمة ىف التعبئــة والتغليــف والتخزيــن .وقــد أشــار املرصيــون إىل أن هــذه
املعــدات كانــت حيويــة ملنتجاتهــم لتتوافــق مــع معايــر االســترياد الخاصــة باالتحــاد األوروىب والتدابــر الصحيــة
والصحــة النباتيــة التــى وضعتهــا منظمــة التجــارة العامليــة.
وترغــب الحكومــة املرصيــة ىف مبلــغ إضــاىف قيمتــه  10ماليــن يــورو يتــم إضافتــه للمــروع مــن أجــل املســاعدة
التقنيــة مثــل التدريــب لتحســن الضوابــط الصحيــة وإصــاح النظــام الرقــاىب .وهــى ترغــب ىف الحصــول عــى مبلغ
 3ماليــن يــورو مبــارشة مــن (يــوروب إيــد) كمنحــة لعمــل الرتقيــات الالزمــة ألى معــدات أو مرافــق للتأكــد من أن
النظــام الرقــاىب الحكومــى ملراقبــة ورصــد أمـراض األســاك متوافــق مــع قواعــد منظمــة التجــارة العامليــة لتدابــر
الصحــة والصحــة النباتيــة .وقــد اســتندت ىف طلبهــا عــى أســاس أن االتحــاد األوروىب لديــه التـزام ىف إطــار منظمــة
التجــارة العامليــة للنظــر ىف أى طلبــات مــن جانــب الــدول الناميــة املســتوردة للمــواد الغذائيــة بشــكل صــاىف
للمســاعدة ىف تعزيــز إنتاجيــة القطاعــات الزراعيــة بهــا ،والتــى تشــمل منتجــات األلبــان وتربيــة األحيــاء املائيــة.
وهنــاك عــى وجــه التحديــد رشط ميكــن الرجــوع إليــه ىف املــادة رقــم  16مــن االتفاقيــة بشــأن الزراعــة ،يشــر عىل
أنــه مــن املفــرض عــى الــدول املتقدمــة إعطــاء االعتبــار الكامــل لطلبــات املســاعدة التقنيــة.
وبرصاحــة تامــة ،فقــد فوجئــت املفوضيــة بهــذا الطلــب وخاصــة بالنظــر أنــه قــد جــاء بعــد أيــام فقــط مــن
صــدور التقريــر املرحــى الســنوى القطــرى للربنامــج األوروىب للرشاكــة مــع الجــوار لعــام  .2013وعــى ســبيل
املبــدأ ،يســتند متويــل االتحــاد األوروىب عــى صيغــة «افعــل أكــر ،تحصــل عــى املزيــد) ،11وقــد أظهــرت مــر
تقــدم غــر كاف ىف الكثــر مــن املجــاالت لتربيــر املزيــد مــن األمــوال .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن التــرع باملعــدات
إىل الحكومــة ليــس ضمــن بارامـرات هــذا االتفــاق .وهــى بحاجــة إىل أن ت ُظهــر تقــدم ملمــوس إذا كانــت تتوقــع
اســتمرار األمــوال باملســتويات الحاليــة .وينبغــى عــى (يــوروب إيــد) عــدم تقديــم أمــوال إضافيــة دون دليــل
عــى االلتـزام .ويعتقــد مرشفــك أن اإلشــارة إىل منظمــة التجــارة العامليــة هــى حيلــة .وال يوجــد التـزام ُملْـزِم ىف
القـرار الــوزارى أبعــد مــن إعطــاء االعتبــار الكامــل .ومــن خــال عقــد هــذا االجتــاع ،يــدرس االتحــاد األوروىب
هــذا الطلــب وتلبيــة أى التـزام مفــرض مبوجــب اتفاقيــة الزراعــة.
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ومــع ذلــك ،فــإن املبالــغ املطلوبــة متواضعــة نســبيا وأن مــر رشيــك هــام لالتحــاد األوروىب .وببســاطة فــإن
رفــض هــذا الطلــب لــن يــؤدى إىل مزيــد مــن التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف الربنامــج األوروىب للرشاكــة مــع
الجــوار وقــد يحــد مــن نفــوذ االتحــاد األوروىب لــدى الحكومــة .ويتمثــل التحــدى ىف إيجــاد تــوازن صحيــح
بــن تعزيــز توقعــات التقــدم وإظهــار الحساســية لتحديــات معينــة تواجههــا مــر ىف هــذه اللحظــة الحرجــة.
ويُــؤذن لــك بالعمــل مــع نظــرك املــرى بشــأن وضــع اسـراتيجية إلعــادة تخصيــص أجـزاء صغــرة مــن التمويــل
الســتهداف التدابــر الصحيــة أو إجـراءات االختبــار رشيطــة أن يكــون قــادرا عــى إظهــار الحاجــة والتأثــر العــام.
وىف ظــل املنــاخ الســياىس الحــاىل ،تحتــاج أى أمــوال إضافيــة إىل عمــل إج ـراء اقتصــادى ،أو يكــون عــى النحــو
املبــن لدعــم االمتثــال مــع املجــاالت الرئيســية األخــرى ذات األولويــة مثــل البيئــة أو متكــن املــرأة.

ولقــد بحثــت ىف الطلــب ووجــدت أن بعــض األج ـزاء معقولــة ولكــن األخــرى ال معنــى لهــا .والرتكيــز
بشــكل خــاص عــى ســمك البلطــى هــو أمــر غريــب جــدا .وقــد أشــار بحــث رسيــع قمــت بإجرائــه أن
ســمك البلطــى ميثــل  %83مــن تربيــة األحيــاء املائيــة ىف مــر ،وبالتــاىل ميكنــك أن تفهــم الســبب ىف
تعزيــز هــذه الصناعــة الهامــة .ومــع ذلــك ،فالســوق املحــى مشــبع والطلــب يتضــاءل .وكذلــك فــإن
الطلــب عــى الســمك البلطــى ىف االتحــاد األوروىب ضعيــف .فــا هــو الســبب ىف االســتثامر لتعزيــز
القــدرة التصديريــة ملنتــج قــد ال يكــون قابــل للتســويق؟ وتعزيــز القــدرة التنافســية والكفــاءة للســوق
هــو أمــر يحظــى باألولويــة ىف خطــة العمــل ،وليــس االكتتــاب ىف الصناعــات غــر التنافســية.
ومــع ذلــك ،فقــد تضمــن تقريــر ملؤسســة «ويرلدفيــش» « »WorldFishالبحثيــة توصيــة بشــأن العمــل
عــى إنشــاء «بلطــى النيــل» كعالمــة تجاريــة .ومــع كل املخــاوف بشــأن ســامة الــواردات مــن الصــن،
حيــث يحصــل االتحــاد األوروىب عــى معظــم وارداتــه مــن ســمك البلطــى ،فقــد تكــون هــذه فرصــة
إذا تــم تســويقه مــن الناحيــة االسـراتيجية .وميكــن أن تكــون هنــاك وســيلة لتضمــن املــروع تحــت
مكونــات التدريــب عــى األعــال التجاريــة .ومــع ذلــك ،فأنــت بحاجــة لســاع أفكارهــم .وليــس دورك
اقـراح مشــاريع للتمويــل ،ولكــن ميكنــك االســتجابة بإيجابيــة ملقرتحاتهــم.
ومــر رشيــك هــام ،لذلــك لــن تقــوم برفــض الطلــب عــى الفــور ،ومــع ذلــك ،فــإذا كنــت ُمق ِْدمــا عــى
تقديــم توصيــة بإعــادة تخصيــص األمــوال أو زيــادة التمويــل ،فأنــت بحاجــة إىل أن تقتنــع مبــا يــى:
-1أن تكــون األمــوال ضمــن اإلطــار الحــاىل للمنحــة ،وينبغــى أن تكــون للتدريــب ،واملســاعدة
التقنيــة ،ودعــم الــركات الصغــرة واملتوســطة ىف أى مــن سالســل القيمــة الخاصــة مبنتجــات
األلبــان أو تربيــة األحيــاء املائيــة.
-2أن تدعــم هــذه التغي ـرات قــدرة مــر عــى ســن بعــض الخطــوات املبينــة ىف التقريــر
األخــر عــن البــاد.
-3أن يلبــى التوســع ىف املجــاالت ذات األولويــة ىف خطــة العمــل (أى ،املســاواة بــن الجنســن،
وإصــاح الســوق ،وحاميــة البيئــة).

 64دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
ومــن الواضــح ،أنــك ال تســتطيع املوافقــة عــى مجــرد إضافــة  13مليــون يــورو إىل املــروع .ومــع ذلــك ،فهنــاك
 7مليــون يــورو ىف بنــد األمــوال غــر املخصصــة ميكــن «تخصيصهــا» لربامــج التدريــب لتعزيــز التســويق أو تنفيــذ
الضوابــط الصحيــة .وميكــن تغطيــة أى تجــاوزات الحقــة ىف أى توســع تــم التفــاوض بشــأنه إذا أظهــر املــروع
نجــاح .وينبغــى أن يكــون التمويــل ل ـراء املعــدات مــن جانــب الــركات الصغــرة واملتوســطة مــن خــال
القــروض وضامنــات االئتــان ىف املــروع .ومــع ذلــك ،فأنــت مفــوض باعتــاد مبلــغ  3ماليــن يــورو إضافيــة
لتغطيــة تكلفــة صيانــة املعــدات التــى تــم رشاؤهــا بواســطة الــركات الصغــرة واملتوســطة مــن خــال الربنامــج
إذا قــدم املرصيــون مــررا معقــوال.
ومــع ذلــك ،ليــس عليــك األخــذ ىف االعتبــار إضافــة ِم َنــح لدعــم األنظمــة الرقابيــة الحكوميــة مــن خــال هــذا
الربنامــج .وليــس عليــك عــدم املوافقــة عــى أن املنحــة مببلــغ  3ماليــن يــورو كمنحــة مســاعدة تقنيــة مــن شــأنها
أن تدعــم القــدرة التنافســية للصــادرات الزراعيــة املرصيــة ،ولكــن عليــك أن تكــون غــر واضــح فيــا يتعلــق
بالتـزام االتحــاد األوروىب بتقديــم األمــوال .واملفوضيــة حساســة تجــاه آثــار األســعار العامليــة للمــواد الغذائيــة ىف
البلــدان املســتوردة لألغذيــة ،ومــع ذلــك ،يُشــر القـرار الــوزارى إىل دعــم املــواد الغذائيــة بشــكل كاف ىف البلــدان
الناميــة املســتوردة للغــذاء بشــكل كبــر وليــس زيــادة الصــادرات.
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اإلرشادات الرسية ملمثل البعثة املرصية ىف بروكسل
إرشادات الدور ملمثل البعثة املرصية ىف بروكسل
مالحظــة بينيــة :تــم بنــاء هــذا الــدور وتخصيــص األمــوال ألغ ـراض البنــاء وال متثــل شــخص حقيقــى أو منصــب
داخــل املفوضيــة األوروبيــة أو التصميــم الفعــى مليزانيــة املــروع .عــى الرغــم مــن أن االتفــاق الشــامل الــذى
يتــم متويلــه هــو مــروع حقيقــى ليــوروب إيــد  /الوكالــة الفرنســية للتنميــة .وقــد فــام املؤلــف بتخصيــص
األمــوال املبينــة ىف هــذه اإلرشــادات لغــرض املحــاكاة.
أنــت دبلومــاىس مــرى مقــر عملــك ىف بروكســل .وأحــد مســئولياتك الرئيســية هــو التواصــل مــع نظرائــك ىف
االتحــاد األوروىب مبوجــب الرشاكــة األوروبيــة املتوســطية والدعــوة إىل املصالــح االقتصاديــة والسياســية ىف إطــار
اتفاقــات الرشاكــة هــذه .وأحــد الربامــج التــى تشــملها هــذه الرشاكــة حاليــا هــو «االتفــاق الشــامل بــن حكومــة
جمهوريــة مــر العربيــة ،والوكالــة الفرنســية للتنميــة ،واالتحــاد األوروىب لتحســن الوصــول إىل التمويــل للرشكات
الصغــرة واملتوســطة الزراعيــة وتعزيــز قطاعــى منتجــات األلبــان وتربيــة األحيــاء املائيــة ».وقــد تــم تصميــم
املــروع ىف عــام  2011للتصــدى للمجــال ذات األولويــة رقــم  3ىف خطــة العمــل – دعــم التنميــة املســتدامة،
واملجــال رقــم  – 2اإلصــاح االقتصــادى ،عــن طريــق اســتهداف التمويــل للــركات الصغــرة واملتوســطة ىف القطاع
الزراعــى .وقــد تــم تحديــد الــركات الصغــرة واملتوســطة ىف خطــة العمــل عــى أنهــا املحــرك للنمــو االقتصــادى
وخلــق فــرص العمــل .واالتحــاد األوروىب مــن كبــار الدعــاة للــركات الصغــرة واملتوســطة كمــؤرشات لإلصــاح
االقتصــادى .وكان مــن املقــرر أن يبــدأ املــروع بعــد انتخابــات عــام  ،2012ولكنــه تأخــر حتــى شــهر نوفمــر
لعــام  2013بســبب االضطرابــات.
ويشــمل املــروع مســاهمة االتحــاد األوروىب مببلــغ  22مليــون يــورو ىف صــورة ِم َنــح ،فضــا عــن مبلــغ قيمتــه
 30مليــون يــورو ىف صــورة قــروض ســيادية بنــاء عــى اتفــاق ثنــاىئ تفاوضــت بشــأنه الحكومــة الفرنســية ىف
عــام  .2013وبســبب هــذه «الرشاكــة» خصصــت الحكومــة املرصيــة مبلــغ  300,000يــورو لهــذا املــروع ىف
شــكل ضامنــات حكوميــة للقــروض املقدمــة للــركات الصغــرة ىف القطــاع الزراعــى .وتشــارك الوكالــة الفرنســية
للتنميــة ىف تنفيــذ معظــم هــذا املــروع نظـرا ملســاهمتها مببلــغ  30مليــون يــورو .وتنقســم مســاهمة االتحــاد
األوروىب بــن االكتتــاب مببلــغ  14.9مليــون يــورو مــن عنــر التمويــل ومجمــل العنــر  ،2والــذى تــم تخصيــص
مبلــغ لــه بقيمــة  4.8مليــون يــورو للمســاعدة التقنيــة .وتــرك هــذا مبلــغ  7.1مليــون يــورو كأمــوال غــر
مخصصــة والتــى تشــك ىف أنهــا ســوف تســتخدم «للنفقــات العامــة» لالتحــاد األوروىب وليــس اســتثامرها ىف
تطويــر الصناعــات املرصيــة.
وبصفــة عامــة ،يبــدو الربنامــج متواضعــا للغايــة فيــا يتعلــق باالحتياجــات الحاليــة .والــركات الصغــرة
واملتوســطة مهمــة ومعظمهــا ىف حاجــة إىل االئتــان للبــدء أو النمــو ،ولكــن االئتــان ال يضمــن الوظائــف.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فلــدى مــر مخــاوف أكــر إلحاحــا مــن حيــث املي ـزان التجــارى .ومــر بحاجــة لزيــادة
صادراتهــا .ويعكــس الرتكيــز عــى القطــاع الزراعــى اهتــام مــر بالحصــول عــى حصــة أكــر ملنتجاتهــا ىف أســواق
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االتحــاد األوروىب .والتدريــب عــى مهــارات العمــل مثــل التخطيــط واإلدارة املاليــة هــو أمــر ذو اعتبــار ولكــن
هــذه القطاعــات ىف حاجــة إىل دعــم أكــر واقعيــة .وتســتند معايــر االســترياد الخاصــة باالتحــاد األوروىب عــى
اإلج ـراءات الصحيــة والصحــة النباتيــة التــى وضعتهــا منظمــة التجــارة العامليــة .وقــد كان املزارعــن وامل ـزارع
الســمكية املرصيــة غــر قادريــن عــى جلــب العديــد مــن منتجاتهــم لتصــل إىل تلــك املعايــر ،وذلــك إىل حــد
كبــر بســبب متطلبــات االختبــار املوســعة واملعــدات الالزمــة لتنفيــذ تلــك االختبــارات.
فــا هــى هــذه الصناعــات التــى بحاجــة فعليــة ملــا هــو حديــث فيــا يتعلــق باملعالجــة ،والتعبئــة والتغليــف،
ومعــدات االختبــار ،باإلضافــة إىل التدريــب الــازم لتشــغيلها مبعايــر االتحــاد األوروىب.
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن هــذه املعايــر مســتمدة مــن االتفاقية بشــأن الزراعــة املوقعة كجــزء من «الوثيقــة النهائية»
لجولــة أوروجــواى عــام  ،1994وإذا كانــت مــر ســتكون قــادرة عــى التصديــر ،فمطلــوب منهــا تلبيــة معايــر االتحاد
األوروىب .وحتــى اآلن ،فأنــت تعتقــد أن عليهــم التـزام مبســاعدة مــر عــى القيــام بهــذا مبوجــب االتفاقيــة ذاتها.
وهنــاك الق ـرار الــوزارى امل ُشــار إليــه ىف املــادة  16مــن اتفاقيــة الزراعيــة ،التــى ت ُلــزم الــدول املتقدمــة بإعطــاء
االعتبــار الكامــل لطلبــات املســاعدة التنقيــة املقدمــة مــن الــدول الناميــة التــى تســتورد غالبيــة املــواد الغذائيــة
التــى تســتهلكها وتســعى لتعزيــز القطاعــات الزراعيــة فيهــا مــن أجــل تعويــض ارتفــاع تكاليــف الــواردات
بالقــدرات املحليــة .ويدخــل طلــب الحصــول عــى أمــوال لدعــم الصناعــات املرصيــة لتلبيــة معايــر منظمــة
التجــارة العامليــة بشــكل جيــد داخــل نــص وروح ذلــك القـرار الــوزارى .وتعتقــد أنــه ينبغــى تعويــض التكاليــف
العاليــة لــواردات االتحــاد األوروىب ملــر عــن طريــق دعــم الصناعــات الزراعيــة املرصيــة .وكلــا زادت القــدرة
التنافســية لهــذه الصناعــات ،قــل اعتــاد مــر عــى واردات املــواد الغذائيــة .وهــذا الت ـزام يتجــاوز الربنامــج
األوروىب للرشاكــة مــع الجــوار ولكنــه بالتأكيــد جــزء منــه.
وأنــت تعلــم أن موقــف االتحــاد األوروىب هــو أن دعــم الكفــاءة والقــدرة التنافســية يعنــى أن تســعى الــركات
الصغــرة واملتوســطة نحــو الحصــول عــى قــروض ل ـراء املعــدات الالزمــة .وأن املِ َنــح تقــدم فقــط للتدريــب
حاملــا قامــت الــركات ب ـراء املعــدات بقــروض مضمونــة مــن خــال هــذا الربنامــج .وهــذا جيــد مــن حيــث
املبــدأ ،ولكــن مبلــغ  4.8مليــون يــورو املخصصــة «للمســاعدة التقنيــة» غــر كافيــة لتوفــر التدريــب وال تعالــج
الرتقيــات الشــاملة للبنيــة التحتيــة التنظيميــة الالزمــة لدعــم تلــك الصناعــات .ومــا هــو مطلــوب هــو مبلــغ
إضــاىف قيمتــه  10مليــون يــورو يخصــص «للمســاعدة التقنيــة» ليــس فقــط لـراء معــدات جديــدة ولكــن مــن
أجــل تدريــب إضــاىف عــن كيفيــة تحســن الضوابــط والتوصيــات الصحيــة للرتقيــات أو التغي ـرات اإلجرائيــة ىف
التعبئــة والتغليــف ،والتخزيــن ،والشــحن الخــاص بتلــك املنتجــات متاشــيا مــع معايــر االتحــاد األوروىب.
ويوجــد مبلــغ قيمتــه  7مليــون يــورو غــر مخصــص ،وترغــب ىف تحويــل  3مليــون يــورو إضافيــة مــن برنامــج
التنميــة الزراعيــة مصنــف تحــت بنــد «مســاعدة ماليــة الزمــة لتحســن البنيــة التحتيــة واإلنتاجيــة للقطــاع
الزراعــى» .ولــدى االتحــاد األوروىب الت ـزام بإيــاء االعتبــار الكامــل لهــذا الطلــب.
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وباإلضافــة إىل ذلــك ،فأنــت ترغــب ىف طلــب  3ماليــن يــورو أخــرى مبــارشة مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة
«يــوروب إيــد» إلنشــاء نظــام رقــاىب متوافــق مــع االتحــاد األوروىب مــن شــأنه تســهيل تصديــر منتجــات تربيــة
األحيــاء املائيــة املرصيــة إىل االتحــاد األوروىب .وكان مــن املفــرض أن تقــوم منظمــة التجــارة العامليــة بالحــد مــن
الحواجــز وينبغــى عــى هــذه الرشاكــة أن تســهم ىف ذلــك .وبعــد كل يشء ،فاالتحــاد األوروىب لديــه حــق الوصــول
إىل األســواق املرصيــة بأســعار مرتفعــة جــدا.
ولــدى مــر إمكانيــات إنتــاج قويــة لســمك البلطــى املســتزرع واملوجــود ىف امليــاه العذبــة ،والســمك األبيــض
الشــعبى املســتخدم ىف العديــد مــن املنتجــات الســمكية املجمــدة واملصنعــة .ومــع ذلــك ،نظـرا لضعــف الضوابط
الصحيــة ،فهــى ممنوعــة مــن التصديــر إىل أســواق االتحــاد األوروىب .وقــد جعــل زيــادة املعــروض ىف األســواق
املحليــة واإلقليميــة هــذه األعــال غــر مربحــة عــى الرغــم مــن القــدرات اإلنتاجيــة القويــة التــى تتمتــع بهــا.
وقــد يجلــب التمويــل مــن أجــل تجهيــز وتعبئــة وتغليــف وتجميــد ســمك البلطــى ،وكذلــك التمويــل مــن أجــل
الضوابــط الصحيــة املطلوبــة أرباحــا رسيعــة لالقتصــاد ،ومــن شــأنه أن يحافــظ عــى فــرص العمــل الحاليــة مــع
األمــل ىف خلــق املزيــد منهــا .وتقــع مـزارع ســمك البلطــى ىف املقــام األول ىف دلتــا نهــر النيــل ولكــن توجــد بعــض
املصايــد األصغــر حجــا بالقــرب مــن مدينتــى بورســعيد والســويس .والوظائــف هــى قضيــة حقيقيــة ىف هــذه
املناطــق واملــروع الــذى ينشــط هــذه الصناعــات مــن شــأنه أن يربهــن عــى التـزام الحكومــة تجــاه الشــعب.
ومتثــل تربيــة ســمك البلطــى والشــبوط حــواىل  %83مــن إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة ىف مــر .ويتميــز العــال
الذيــن يديــرون هــذه املـزارع باملهــارة وقــد اســتثمروا كثـرا ىف تعزيــز املعــدات والتقنيــة الحديثــة .ومــع ذلــك،
فالســوق املحــى مشــبع .والتصديــر إىل االتحــاد األوروىب هــو أمــر حيــوى الســتمرار هــذه الصناعــة .وللقيــام
بأعــال التصديــر ،تحتــاج هــذه املــزارع إىل معــدات التجميــد والتدريــب .ولكنهــا ىف حاجــة أيضــا لضوابــط
صحيــة وخيــارات تســويق أفضــل .وأوىص تقريــر قامــت بــه املؤسســة البحثيــة «وورلدفيــش» بالنظــر ىف ســبل
إقامــة «بلطــى النيــل» كعالمــة تجاريــة متخصصــة .ودعــم التدريــب والتســويق تجــاه هــذا الجهــد الخــاص
بالعالمــة التجاريــة يقــع بالتأكيــد تحــت بنــد «املســاعدة التقنيــة» ،إذا تــم تخصيــص املزيــد مــن األمــوال.
وأنــت تتعلــم أن االتحــاد األوروىب حريــص عــى توســيع مشــاركة املــرأة ىف االقتصــاد وتعــرف أن العديــد مــن هذه
العمليــات الصغــرة تديرهــا العائــات وتوظــف فيهــا املــرأة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تقــع بعــض هــذه امل ـزارع ىف
مناطــق ريفيــة فقــرة للغايــة حيــث يعنــى انخفــاض الطلــب انخفاضــا ىف فــرص العمــل .ودعــم هــذه الصناعــة
لجعلهــا أكــر ربحيــة مــن شــأنه أن يدعــم أهــداف خطــة عمــل االتحــاد األوروىب ويتســق مــع االتفاقيــات التــى
تــم الوصــول إليهــا ىف جولــة أوروجــواى .ومــن غــر املرجــح أن يقبلــوا الطلــب بأكملــه ،ولكنــك إذا اســتطعت أن
تؤمــن عــى األقــل مبلــغ  7مليــون يــورو مــن األمــوال اإلضافيــة ،ميكــن أن يكــون مبلــغ  3مليــون يــورو املتبقيــة
مرشوطــة بإح ـراز تقــدم ملمــوس .وأهــم يشء هــو الحصــول عــى منحــة مببلــغ  3مليــون يــورو إلنشــاء نظــام
رقــاىب ملراقبــة ورصــد أم ـراض األســاك .وبــدون وضــع هــذا موضــع التنفيــذ ،فســوف متــى ســنوات قبــل أن
يتــم الوصــول بســمك البلطــى إىل معايــر التصديــر لالتحــاد األوروىب .وهــذه الصناعــات بالفعــل منتجــة وإذا
كان االتحــاد األوروىب جــادا بشــأن تحريــر التجــارة ،يجــب عليــه مســاعدة مــر ىف التغلــب عــى هــذا الحاجــز.
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وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن التوســع ىف هــذا املــروع مــن شــأنه أن يتصــدى للتقريــر املرحــى القطــرى القــاىس
للربنامــج األوروىب للرشاكــة مــع الجــوار لعــام  .2013وتقــدر حكومتكــم اع ـراف التقريــر بالتغ ـرات السياســية
التــى واجهتهــا البــاد ،ولكنــك تشــعر بأنــه فشــل ىف التعــرف عــى مــا قامــت بــه الحكومــة الجديــدة الســتعادة
االســتقرار ىف وقــت قصــر .وقــد فشــلت بعــض التوصيــات أيضــا ىف األخــذ ىف االعتبــار الوضــع األمنــى ىف مــر.
وال تـزال مــر ملتزمــة بخطــة العمــل وتأمــل ىف أن يُبــدى االتحــاد األوروىب مزيــدا مــن االحـرام للتحديــات التــى
تواجههــا والتوســعات التــى تقــوم بهــا ،بــدال مــن الحــد مــن مســتوى الدعــم الــذى يقدمــه.
وباختصــار ،أنــت تعتقــد أن االتحــاد األوروىب لديــه التـزام بتوفــر مبلــغ إضــاىف مقــداره  13مليــون يــورو ىف أمــوال
دعــم الكفــاءة وتحقيــق االكتفــاء الــذاىت ىف هذيــن القطاعــن .فكيــف ميكــن أن تكــون مــر مكتفيــة ذاتيــا،
بغــض النظــر عــن القــدرة التنافســية ،دون وجــود نظــام رقــاىب ُم َح َّســن؟ ليــس فقــط لزيــادة هــذه الصــادرات،
ولكــن لتكــون املنتجــات املحليــة أكــر جاذبيــة وينخفــض االعتــاد الشــامل عــى الــواردات .وأليــس هــذا مبــدأ
الرشاكــة والتجــارة الحــرة؟ وقــد تريــد أيضــا اإلشــارة إىل أن القـرار الــوزارى ال يحــدد نــوع الدعــم املقــدم ،ولكــن
لــدى البلــدان املصــدرة للمــواد الغذائيــة التـزام مبســاعدة الــدول الناميــة التــى تســتورد غالبيــة املــواد الغذائيــة
التــى تســتهلكها عــى أن تكــون أكــر اكتفــاء ذاتيــا .ويعنــى توســيع فــرص العمــل ىف قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة
زيــادة الدخــل لـراء املــواد الغذائيــة .ومنتجــات األلبــان املرصيــة حديــا أكــر تكلفــة مــن تلــك الخاصــة باالتحــاد
األوروىب .ويعنــى زيــادة دخــل األرسة أن تصبــح املنتجــات املحليــة خيــارا بعــد أن كانــت ىف املــاىض ال تســتطيع
تحمــل تكاليفهــا .ومــن املرجــح أن يكــون العديــد مــن املشــرين الذيــن تــم متكينهــم مــن النســاء .وتأمــل أن
تنجــح هــذه الحجــج ىف مســاعدة ممثــل «يــوروب إيــد» عــى فهــم التزامــات االتحــاد األوروىب.
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إرشادات املدرب:
تتطلــب هــذه املحــاكاة حــواىل ســاعتني مــن التحضــر الخارجــى وعــى األقــل ثــاث ســاعات ىف الجلســة ،منهــا
 30دقيقــة للتعريــف باملحــاكاة ،و 45دقيقــة لعمــل اجتــاع ملراجعــة اإلرشــادات وإعــداد اسـراتيجية تفاوضيــة،
و 60دقيقــة للمفاوضــات ،و 45دقيقــة إلعــداد التقاريــر واســتخالص املعلومــات .ومــن األفضــل إج ـراء هــذه
املحــاكاة بعــد أن يقــوم املشــاركون بق ـراءة ومناقشــة الحالــة املرافقــة «(عنــد إغــاق صفقــة لــن يكــون هــذا
كافيــا) والــدروس املســتفادة مــن جولــة أوروجــواى ».وينبغــى عــى املشــاركني أن يكــون لديهــم نســخة مــن
الق ـرار الــوزارى لتكــون مرجعــا ،وباإلضافــة إىل املــواد التاليــة:
-1معلومات أساسية عامة حول التعاون بني االتحاد األوروىب ومرص.
-2مجموعة من اإلرشادات الرسية للدور الخاصة بكل من:
-1وكيل التعاقد ،املمثل عن وكالة التنمية والتعاون« ،يوروب ‘يد»
-2ممثل عن البعثة املرصية ىف بروكسل
-3الوثائق الداعمة:
-1البيــان الصحفــى الصــادر بتاريــخ  25نوفمــر لعــام  2013بشــأن االتفــاق الشــامل التــى
أبرمتــه الوكالــة الفرنســية للتنميــة.
-2البيــان الصحفــى بتاريــخ  27مــارس لعــام  2014بشــأن التقريــر املرحــى القطــرى للربنامــج
األوروىب للرشاكــة مــع الجــوار عــن مــر.
وينبغــى إعطــاء جميــع املشــاركني نســخة مــن املعلومــات األساســية العامــة ،واإلرشــادات ،والوثائــق الداعمــة
ملراجعتهــا قبــل الجلســة .واعتــادا عــى قــدرة اللغــة ،ينبغــى أن يســتغرق ق ـراءة ومراجعــة املــواد األساســية،
واإلرشــادات ،والوثائــق الداعمــة حــواىل ســاعة إىل  90دقيقــة .وخــال الجلســة ،يجــب تقســيم املشــاركني إىل
مجموعتــن .مجموعــة تســتلم اإلرشــادات الخاصــة مبمثــل التعاقــد لوكالــة التعاقــد التابعــة لالتحــاد األوروىب،
واملجموعــة األخــرى اإلرشــادات للبعثــة املرصيــة ىف بروكســل .وينبغــى الحــرص عــى ضــان أن كل مشــرك
يتلقــى نســخة واحــدة فقــط مــن اإلرشــادات الرسيــة.
ويجــب إعطــاء املشــاركني  45دقيقــة ملراجعــة اإلرشــادات وصياغــة اس ـراتيجية التفــاوض .وميكــن للمــدرب أن
يطلــب منهــم إعدادهــا بشــكل مســتقل أو ىف مجموعــات .وخــال فــرة اإلعــداد ،ينبغــى عــى املــدرب التعميــم
بــن املجموعتــن مــن أجــل اإلجابــة عــى األســئلة وتقديــم النصائــح بشــأن الجوانــب الرئيســية ىف هــذه الحالــة.
ويُنصــح املــدرب أيضــا بتقســيم املجموعــة إىل أزواج للتفــاوض أو وضــع مجموعــة إج ـراءات الختيــار الرشيــك.
وىف حالــة املجموعــة التــى يكــون عــدد املشــاركني فيهــا فــردى ،يتــم اختيــار مجموعــة واحــدة مــن ثالثــة أفـراد
مــع مشــاركني اثنــن عــن مــر.
وحاملــا يتــم اســتالم اإلرشــادات ،يتــم إعطــاء املجموعــة  60دقيقــة للتفــاوض عــى اتفــاق .ويتــم إعطــاء تعليــات
لهــم باالحتفــاظ باملالحظــات الفرديــة وإنشــاء ســجل مكتــوب ألى اتفــاق يتــم الوصــول إليــه خــال الجلســة .وىف
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الحــاالت التــى ال يتــم فيهــا التوصــل إىل اتفــاق ،ينبغــى الطلــب مــن املشــاركني تدويــن نقــاط االتفــاق واالختالف
الرئيســية .ويجــب عــى املــدرب اإلجابــة عــى األســئلة والحفــاظ عــى إدراك املشــاركني بالوقــت .وبعــد 45
دقيقــة ،يجــب نصــح املجموعتــن بكتابــة مجــاالت االتفــاق واالختــاف إذا مل يكونــوا قادريــن عــى «إغــاق
صفقــة» .وحاملــا تختتــم املحــاكاة ،يجــب إعطــاء كل مــن املجموعتــن  5-3دقائــق لتقديــم النتائــج ومقارنــة
الخـرات .وباإلضافــة إىل أســئلة اســتخالص املعلومــات ،ينبغــى عــى املــدرب أن يســأل عــن الكيفيــة التــى قامــت
بهــا املجموعتــن للرجــوع إىل الق ـرار الــوزارى وتأثــر ذلــك عــى النتيجــة.
وقــد تــم هيكلــة إرشــادات الــدور لخلــق «مســاحة التفــاق محتمــل» ىف مــكان مــا بــن  7مليــون يــورو و 10
مليــون يــورو مــن األمــوال اإلضافيــة مقابــل إج ـراءات التقــدم نحــو املجــاالت ذات األولويــة لالتحــاد األوروىب.
وتبــن املجموعتــن مــن اإلرشــادات عــى حــد ســواء أنــه ليــس لــدى أى طــرف مالحظــة بينيــة مرغــوب فيهــا
أو أفضــل بديــل التفــاق تفــاوىض .وبعبــارة أخــرى ،فــإن مــن مصلحــة كال الطرفــن إيجــاد حــل عمــى خــال
االجتــاع.
ويتطلــب تحقيــق هــذه الغايــة حــل ملســألة الضوابــط التنظيميــة الحكوميــة .ويقــاوم االتحــاد األوروىب توفــر
أمــوال مبــارشة إىل الحكومــة ويرغــب ىف الرتكيــز عــى تعزيــز الــركات الصغــرة واملتوســطة ،ومــع ذلــك ،تعتقــد
الحكومــة املرصيــة أن مبلــغ املنحــة وقــدره  3مليــون يــورو لتحســن الضوابــط التنظيميــة هــو أمــر أســاىس لدعــم
القــدرة التنافســية الشــاملة لهذيــن القطاعــن .حيــث تبــن الحالــة املرافقــة ،أن الق ـرار الــوزارى ىف االتفاقيــة
بشــأن الزراعــة مل يتــم تفعليــه وبالتــاىل ليــس لــه تأثــر مبــارش عــى كيفيــة متويــل املــروع .ومــع ذلــك ،فإنــه ال
يقــدم صيغــة عــن «املعايــر املوضوعيــة» لتربيــر الزيــادة ىف األمــوال ،التــى يوافــق املشــاركني مــن حيــث املبــدأ
عــى قبولهــا .وعــى ســبيل املثــال ،ميكــن للطرفــن املوافقــة عــى تخصيــص  3مليــون يــورو إضافيــة إىل قطــاع
منتجــات األلبــان إلظهــار التـزام االتحــاد األوروىب نحــو االكتفــاء الــذاىت املــرى ىف هــذا القطــاع اســتنادا إىل روح
القـرار الــوزارى.
وعــى الرغــم مــن أن هنــاك طــرق متعــددة لخلــق اتفــاق مقبــول ضمــن املعايــر التــى تحددهــا البارام ـرات
املوضوعــة بواســطة اإلرشــادات ،يجــب عــى املــدرب تذكــر املشــاركني للبقــاء ىف إطــار املبــادئ التوجيهيــة .وعــى
ســبيل املثــال ،ال ميكــن للمشــاركني تعديــل البارام ـرات املوضوعــة مــن جانــب منظمــة التجــارة العامليــة ،مثــل
اتخــاذ قـرار بإعفــاء املنتجــات املرصيــة مــن معايــر االتحــاد األوروىب .وقــد تكــون مــن االتفاقــات األخــرى غــر
املقبولــة موافقــة االتحــاد األوروىب عــى رشاء املعــدات أو متويــل النظــام الرقــاىب الحكومــى الجديــد مــن خــال
الربنامــج .وبــدال مــن ذلــك ،ال ميكــن ملــر أن تقبــل اقرتاحــا ال يتضمــن اســتيعاب مســألة تحســن الرقابــة أو عــدم
زيــادة املســاعدة املاليــة .وعــى العكــس مــن ذلــك ،ينبغــى عــى املــدرب تذكــر األطـراف بــأن لديهــا مصلحــة
ىف التوصــل إىل اتفــاق وأن «عــدم وجــود اتفــاق» يــر كال الطرفــن.
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عينة من أسئلة استخالص املعلومات
)1ما هى الجوانب األكرث صعوبة ىف هذه املناقشة؟
)2ما هى «مالحظتك البينية»؟ وهل تأخذ ىف االعتبار تبعات عدم التوصل إىل اتفاق هنا؟
)3ما هى األسئلة التى وجهتها لنظريك؟ وماذا تعتقد ىف املصالح الكربى بها؟
)4ما هى البدائل للتوصل إىل اتفاق ىف هذه الحالة؟
)5هل أشار أى من الطرفني إىل القرار الوزارى «كمعايري موضوعية» لتحديد االلتزامات والتوقعات؟
)6هل كانت هناك خيارات لتحقيق املكاسب املتبادلة؟ وكيف قمت بتحديدها؟
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عندما ال يكفى إنهاء صفقة ما :دروس مستفادة من جولة أوروجواى
إعداد :السفرية ماجدة شاهني وأليسون هودجكينجز
ساهمت منى أحمد صالح ىف إعداد البحث الخاص بدراسة هذه الحالة وكتابتها

 74دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
منظمة التجارة العاملية و»مثن» عملية اإلصالح
عندمــا إرتفعــت أســعار األغذيــة العامليــة بصــورة مفاجــأة ىف عــام  2007كان هنــاك بعــض اإلضطرابــات بشــأن
األغذيــة ىف بعــض املناطــق بالعــامل ،مــا ألقــى اللــوم عــى منظمــة التجــارة العامليــة ألنهــا مل تبــاىل بإحتياجــات
هــذه البلــدان .كــا إنخفــض مقــدار املعونــات الغذائيــة مــع مــرور الســنوات منــذ تأســيس منظمــة التجــارة
العامليــة كنتيجــة لتضــاؤل الفوائــض واألســعار املرتفعــة مــا يقلــل مــن جــودة املــواد الغذائيــة التــى تقــاس
بالقيمــة .ومــع ذلــك تكمــن الســخرية ىف ذلــك وراء إهــال هــذه التأث ـرات الســلبية املحــددة خــال جولــة
أوروجــواى ،وىف الواقــع أنهــا متــت مالحظتهــا وتــم لفــت نظــر األمانــة العامــة لهــا عــن طريــق تحالــف أقــل
البلــدان منــوا ً والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لألغذيــة مبــا فيهــم مــر .بالرغــم مــن نجــاح املفاوضــات ىف
تأمــن اإلجــاع عــى تضمــن إقـرار وزارى بشــأن التدابــر الخاصــة بالتأثـرات الســلبية املحتملــة لربنامــج اإلصــاح
بشــأن أقــل البلــدان منــوا ً والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لألغذيــة ،كان مــن الصعــب دفــع إج ـراءات
الحاميــة فــور اإلنتهــاء مــن الصفقــة.
كانــت إحــدى القــوى الدافعــة لتأســيس منظمــة التجــارة العامليــة هــى القضــاء عــى اإلختــاالت الخاصــة
باألســعار مــن قبــل اإلعانــات بالبلــدان الناميــة ىف مثانينيــات القــرن املــاىض .عملــت اإلعانــات وفوائــض املحاصيــل
بالبلــدان الناميــة عــى إخــاد أســعار األغذيــة وجعلــت تنافــس املزارعــن بالســوق العاملــى مســتحيالً بصــورة
جاليــة ،ومــع ذلــك كانــت هــذه اإلخــاالت مفيــدة بالنســبة ألقــل البلــدان منــوا ً والبلــدان الناميــة التــى تســتورد
معظــم أغذيتهــا أو تســتقبل املعونــات الغذائيــة .اليــوم هنــاك قرابــة  75بلــدة ىف العــامل يعــدوا البلــدان الناميــة
املســتوردة الصافيــة لألغذيــة ،فمــن املمكــن أن يكــون ألى تغ ـرات ىف أســعار املــواد الغذائيــة األساســية مثــل
الحبــوب أو توريدهــا تأثــر مدمــر عــى هــذه البلــدان وتدفعهــم إىل تخصيــص قــدر أكــر مــن مواردهــم
املحــدودة بالفعــل إىل إســترياد األغذيــة ،مــا أثــار التوتــر بــن البلــدان املســتوردة الصــاىف لألغذيــة والبلــدان
املصــدرة الصــاىف لألغذيــة خــال جولــة أوروجــواى التابعــة ملنظمــة التجــارة العامليــة والتــى أثــارت تكويــن
التحالفــات غــر اإلعتياديــة التــى كان لهــا تأث ـرا ً عــى نواتــج املفاوضــات.
خــال إنعقــاد املفاوضــات بشــأن منظمــة التجــارة العامليــة ،حــاول تحالــف البلــدان الناميــة إدخــال اللغــة ضمــن
اإلتفاقيــة مــا يحميهــا مــن أى صدمــات محتملــة مــن قبــل عمليــة تحريــر التجــارة ضمــن الزراعــة .أودت
املجهــودات التــى قامــت بهــا هــذه البلــدان مــن أجــل ضــان رسيــان اإلتفــاق بشــأن الزراعــة ىف مســار يحمــى
مصالــح أقــل البلــدان منــوا ً والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لألغذيــة إىل إعــان اإلق ـرار الــوزارى بشــأن
التدابــر الخاصــة بالتأثـرات الســلبية املحتملــة لربنامــج اإلصــاح الخــاص بالبلــدان األقــل منــوا ً والبلــدان الناميــة
املســتوردة الصافيــة لألغذيــة (أنظــر ملحــق هــذه الوثيقــة ىف نهايــة هــذه الحالــة).
بإلــزام البلــدان الناميــة األعضــاء مــن خــال «أن تشــرط» ىف املــادة رقــم  16مــن اإلتفــاق بشــأن الزراعــة،
دعــى هــذا اإلقـرار إىل ثالثــة أشــكال مــن املســاعدة :املعونــة الغذائيــة واملســاعدة الفنيــة والتيســر املــاىل مــن
أجــل تعويــض صعوبــات متويــل املســتويات العاديــة مــن إســترياد االغذيــة ،كــا إندرجــت إج ـراءات محــددة
وإلتزامــات املتربعــن املتوقعــة لــكل مــن أنــواع املســاعدة .عــى ســبيل املثــال؛ طلــب مــن الجهــات املتربعــة
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أن تحــدد مســتويات اإلعانــات الغذائيــة «التــى تكفــى تســديد حاجــة البلــدان الناميــة خــال برامــج اإلصــاح»،
كــا زود اإلقـرار املؤسســات املاليــة الدوليــة باملراجــع  -خاصــة صنــدوق النقــد الــدوىل والبنــك الــدوىل – كمــورد
محتمــل للتمويــل مــن أجــل تحديــد الصعوبــات التمويليــة ســواء مــن خــال التيس ـرات املوجــودة حالي ـاً أو
تحديــد وســيلة متويــل أخــرى .وأخـرا ً دعــى أيضـاً هــذا اإلقـرار إىل املســاعدة الفنيــة واملاليــة مــن أجــل تعزيــز
القطاعــات الزراعيــة ىف كل مــن البلــدان األقــل منــوا ً والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لألغذيــة لتشــجيع
اإلكتفــاء الــذاىت مســتقبالً.
كان ذلــك يشــكل نجاح ـاً مــن وجهــة نظــر املفوضــن اللذيــن قامــوا بصياغــة هــذا اإلق ـرار ودفعــوا بــه إىل أن
ينــدرج ضمــن رشوط منظمــة التجــارة العامليــة .ضمنــت مميـزات دخــول الســوق وتحريــر التجــارة باإلضافــة إىل
إلتزامــات البلــدان الناميــة األعضــاء «بتنفيــذ هــذه اإلجـراءات كــا هــى منصــوص عليهــا ىف إطــار عمــل اإلقـرار
[الــوزارى]»( .املــادة رقــم  16مــن اإلتفــاق بشــأن الزراعــة – عــام 1994؛ دخــول منظمــة التجــارة العامليــة WTO.
 orgىف  15أبريــل عــام  .)2014ولســوء الحــظ بالرغــم مــن رسيــان تحريــر التجــارة ىف الزراعــة منــذ وصــول جولــة
أوروجــواى إىل أوجهــا ،فلــم تفعــل رشوط اإلق ـرار الــوزراى بعــد .فيشــكل عــدم وجــود اإلتصــال بــن إتفاقيــة
التســوية بالغــة النجــاح بشــأن طــرق تخفيــف األرضار املحتملــة تجــاه البلــدان األقــل منــوا ً والبلــدان الناميــة
املســتوردة الصافيــة لألغذيــة وبــن نطــاق تنفيذهــا املحــدود مشــكلة عامــة باملفاوضــات .كــا ســتبني لنــا دراســة
هــذه الحالــة ،تتســبب الكثــر مــن مامرســات املفاوضــات املســئولة عــن تيســر عمليــة بلــوغ اإلتفاقيــة؛ مثــل
املواعيــد النهائيــة وغمــوض اللغــة والتحالفــات القامئــة عــى املصالــح ىف تعقيــد عمليتــى املتابعــة والتنفيــذ كــا
ميكــن أن تتســبب ىف إعــادة املفاوضــات.
إتفاقية الجات ونشأة «جولة أوروجواى»
كانــت جولــة أوروجــواى هــى الجولــة الثامنــة مــن املفاوضــات التجاريــة متعــددة األطـراف ضمــن إطــار عمــل
اإلتفاقيــة العامــة بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة (إتفاقيــة الجــات) ،فبــدأت الجــات منــذ عــام 1947
بعــدد  23موقــع مــن أجــل إعــادة هيكلــة العالقــات اإلقتصاديــة الدوليــة بعــد شــن الحــرب العامليــة الثانيــة
بحيــث ميكــن القضــاء عــى العقبــات بالتدريــج بغــرض تحريــر التجــارة وفتــح أســواق جديــدة للتجــارة العامليــة.
أجــرت الــدول األعضــاء طبق ـاً لدخــول إتفاقيــة الجــات عــى التخــى عــن بعــض سياســاتها التجاريــة ملصلحــة
القوانــن والضوابــط الخاصــة بإتفاقيــة الجــات ،كــا التزمــوا أيضــاً باملشــاركة ىف املفاوضــات املعتــادة بشــأن
خفــض الرســوم الجمركيــة ،فعرفــت هــذه املفاوضــات التجاريــة متعــددة األطـراف املعتــادة فيــا بعــد بجــوالت
إتفاقيــة الجــات.
فعــى النحــو التقليــدى ،كانــت إتفاقيــة الجــات ينظــر إليهــا عــى أنهــا «ملتقــى األمــم الرثيــة» حيــث تســتفيد
البلــدان الناميــة مــن التجــارة عــن طريــق نظراؤهــا األكــر منــوا ً دون إلـزام قبــول اإللتزامــات الخاصــة باملعاهــدة
األكــر شــمولية التــى حددتهــا إتفاقيــة الجــات مــن أجــل تحريــر التجــارة .عــى الرغــم مــن ذلــك فكانــت تنــم
هــذه اإلجــراءات عــن محدوديــة قــدرات البلــدان الناميــة لوضــع بعــض املوضوعــات عــى أجنــدة إتفاقيــة
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الجــات أو التنــازالت واإلعفــاءات التــى إتفقــت عليهــا البلــدان الناميــة بــن بعضهــا البعــض عــى أســاس مصالحهــا
املشــركة .بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة أعتــر دعــم الحكومــة مــن أجــل تنشــيط اإلنتــاج الغــذاىئ وإســتقراره
كمصلحــة بالنســبة لجميــع البلــدان املشــركة بإتفاقيــة الجــات ،وبالتــاىل حصلــت الواليــات املتحدة عــى التنازالت
مــن اجــل سياســتها الوقائيــة مــع إعتبــار الزراعــة التــى أصبحــت «بنــد الحقــوق املكتســبة» ىف اإلتفاقيــة ،كــا
وافقــت البلــدان األوروبيــة أيضـاً عــى بعــض السياســات الوقائيــة مــن أجــل قطاعاتهــا الزراعيــة خــال ســتينيات
القــرن املــاىض .كان مــن شــأن الحفــاظ عــى هــذه السياســات املحــددة ظهــور بعــض املضامــن املحليــة الهامــة
ولذلــك أســتبعدت بصــورة كبــرة مــن الجــوالت الســبعة للمفاوضــات التجاريــة متعــددة األطـراف التــى تــرف
عليهــا إتفاقيــة الجــات.
ومــع ذلــك ،فشــجعت هــذه اإلعانــات فوائــض املحاصيــل التــى تــم تيســرها ألصحابهــا الحقـاً عــن طريــق بعــض
الربامــج مثــل برنامــج تعزيــز الصــادرات التابــع للواليــات املتحــدة األمريكيــة الــذى أعــد مــن أجــل تيســر ســر
الصــادرات األمريكيــة باألســواق املســتهدفة (وومــاش  ،)2005باإلضافــة إىل دفــع الفوائــض واإلعانــات ألســعار
األغذيــة العامليــة ملســتويات دنيــا وىف الوقــت ذاتــه دخــول اإلقتصــاد العاملــى ىف مرحلــة الكســاد .كان ســبب
هــذه األزمــة العائــدات املنخفضــة وتزايــد العبــئ للحفــاظ عــى اإلعانــات الالزمــة لضــان تنافــس التكلفــة الــذى
أدى إىل طلــب إصــاح األســواق الزراعيــة (تانــر  .)1996خــال إجتــاع عــدد  19بلــدة مصــدرة زراعيــة ىف كرينــز،
أرصت أس ـراليا عــى ضــم اإلعانــات الزراعيــة ضمــن أجنــدة املؤمتــر الــوزارى القــادم الخــاص بإتفاقيــة الجــات.
كان مــن شــأن األمــل ىف نجــاح أكــر لألســواق الناشــئة تخفيــف مقاومــة بعــض البلــدان مثــل الواليــات املتحــدة
األمريكيــة (ســتانكانيلىل .)2009
فقــد أدى هــذا التجمــع الفريــد مــن الضغــوط إىل إطــاق مــا عــرف بجولــة أوروجــواى التــى أفتتحــت ىف بلــدة
بتنــه دى اســتيه بأوروجــواى ىف عــام  ،1986وبعــد مــرور ســنوات مــن الـراع ضــد إضطرابــات الســوق وعوائــق
دخولهــا مثــل الكوتــا ورغبــة البلــدان الناميــة ىف أن تكــون جــزءا ً موحــدا ً لتحديــد قوانــن التجــارة العامليــة .فــكان
القطاعــن األكــر تأثـرا ً بسياســات البلــدان الناميــة هــا تجــارة املنســوجات والزراعــة وللــك أصبحــا بــؤرة تركيــز
جولــة أوروجــواى.
بعكــس جــوالت املفاوضــات الســابقة تحــت إرشاف إتفاقيــة الجــات التــى ركــزت ىف املقــام األول عــى التحكــم
ىف عوائــق الرســوم الجمركيــة وخفضهــا ،ســعت جولــة أوروجــواى إىل توســيع تغطيتهــا إىل املناطــق الجديــدة
الخاليــة مــن الرســوم الجمركيــة ،فغطــت مــدى أوســع مــن املعامــات التــى شــملت الزراعــة واملنســوجات؛
هــذا باإلضافــة إىل أن أصبحــت بعــض املناطــق الجديــدة تحــت إرشاف مبــادئ إتفاقيــة الجــات مثــل التجــارة ىف
الخدمــات وامللكيــة الفكريــة واإلســتثامر .كان مــن إحــدى األســباب التــى جعلــت بعــض الــدول مثــل الواليــات
املتحــدة األمريكيــة تنمــو ىف اإلنفتــاح تجــاه مناقشــة بعــض املوضوعــات الحساســة مثــل الزراعــة هــو مصلحتهــا
ىف حاميــة توســعها ىف القطاعــن التكنولوجــى والصيــدىل الرسيــع مــن خــال قوانــن حقــوق امللكيــة الفكريــة،
باإلضافــة إىل رغبــة الواليــات املتحــدة ىف فتــح الســوق للتجــارة ىف الخدمــات .وأخ ـرا ً كان هنــاك أربــع أهــداف
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محــددة عــى نطــاق واســع مــن أجــل املحادثــات :خفــض التربعــات وضبطهــا فيــا يخــص الزراعــة – رفــع
القيــود عــن اإلســتثامر األجنبــى ،مبــا ىف ذلــك الخدمــات مثــل املعامــات البنكيــة والتأمــن – مبوجــب ضوابــط
التجــارة وصياغــة املدونــة الخاصــة بالتعامــل مــع مخالفــات حقــوق الطبــع وحاميــة امللكيــة الفكريــة.
أفتتحــت املحادثــات بتنــاول أجنــدة موســعة شــملت كل شــئ بــدءا ً مــن الســفن الســياحية وحتــى فــرش األســنان
بحضــور عــدد  123حكومــة مشــاركة (منظمــة التجــارة العامليــة التــى إنضمــت ىف  10أبريــل  .)2014كان مــن
املقــرر اإلنتهــاء مــن املحادثــات ىف أوائــل تســعينيات القــرن املــاىض ،ولكــن عــدم التوافــق بــن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة واإلتحــاد األوروىب فيــا يخــص خفــض التربعــات أودى باملحادثــات إىل طريــق مســدود ،ومــع ذلــك
عندمــا توصــا الطرفــان إىل عقــد إتفاقيــة منفصلــة موقعــة ىف لنــدن ىف عــام  11992فأســتمرت املحادثــات حتــى
عــام  .19941فتــم التوافــق عــى املوضوعــات النهائيــة وتوقيــع اإلتفاقيــات وخرجــت منظمــة التجــارة العامليــة
إىل حيــز الوجــود ىف  15أبريــل  1994ىف مراكــش .بالرغــم مــن إنتــاج جولــة أوروجــواى ألكــر مــن  60إتفاقيــة
مختلفــة ،كانــت موضوعــات التفاهــم الرئيســية هــى )1( :إنشــاء منظمــة التجــارة العامليــة و( )2عقــد إتفاقيــات
متعــددة األط ـراف بشــأن تجــارة البضائــع والتــى شــملت إتفاقيــة الزراعــة و( )3إتفاقيــة التجــارة ىف الخدمــات
(اإلتفــاق العــام بشــأن التجــارة ىف الخدمــات) و( )4إتفاقيــة حقــوق امللكيــة الفكريــة (إتفــاق الجوانــب املتصلــة
بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة) و ( )5آليــات مراجعــة السياســات الخاصــة بالتجــارة وآليــات تســوية
املنازعــات (منظمــة التجــارة العامليــة التــى إنضمــت ىف  10أبريــل .)2014
كانــت جولــة أوروجــواى هــى أكــر إتفاقيــة واســعة النطــاق مــن جميــع اإلتفاقيــات واملفاوضــات التجاريــة
متعــددة األطـراف ،ووفقـاً للموقــع اإللكــروىن الخــاص مبنظمــة التجــارة العامليــة (منظمــة التجــارة العامليــة التــى
إنضمــت ىف  10أبريــل  )2014كانــت هــى أيضـاً أضخــم املفاوضــات التجاريــة التــى عقــدت مبــا أنهــا أســتغرقت
ســبع ســنوات ونصــف ســنة للتوصــل إىل اإلتفاقيــة النهائيــة .وكان الفضــل إلنشــاء منظمــة التجــارة العامليــة ىف
أنهــا أخضعــت حــواىل  %75مــن تجــارة العــامل لضوابــط إتفاقيــة الجــات ،باإلضافــة إىل أنهــا كونــت هيــكل ملتابعــة
اإلمتثــال ومنتــدى جديــد موســع مــن أجــل املفاوضــات متعــددة األطـراف ىف املســتقبل ،كــا وضعــت املنظمــة
إطــارا ً إلعــداد آليــة أقــوى لتســوية النزاعــات مــن أجــل تســوية النزاعــات ذات الصلــة بالتجــارة .والجديــر بالذكــر
أن املــادة األخــرة مــن جولــة أوروجــواى تعتــر هــى قوانــن التجــارة الخاصــة باملنظمــة ،وعــادة مــا يشــار إىل
املنظمــة عــى أنهــا «تعتمــد عــى القوانــن» – تتبنــى نظــام يعتمــد عــى القوانــن – وهــى اإلتفاقيــات التــى
تفاوضــات بشــأنها الحكومــات ىف املقــام األول (مــوىت أيــه آل .)2000
عــى الرغــم مــن ذلــك مل تنجــو نتائــج الجولــة مــن النقــد ،فكــا ذكــر مــن قبــل كانــت هنــاك أوجــه هامــة مــن
اإلهتــام بــأن وســائل حاميــة البلــدان الناميــة مل تكــن كافيــة ،نقــدا ً آخــر بخصــوص نظــام امللكيــة الفكريــة
الجديــد الــذى ميكــن أن تطلــب أن تقــدم البلــدان الناميــة املزيــد مــن املدفوعــات إىل العــامل النامــى .كانــت هــذه
تدعى هذه اإلتفاقية « »Blair House Accordوهى إتفاقية تفهم ثناىئ بني اإلتحاد األوروىب والواليات املتحدة األمريكية
1
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الحالــة بالضبــط بحيــث أصبــح تســجيل ب ـراءة اإلخ ـراع التلقائيــة الخاصــة ببعــض املنتجــات يخضــع لحــدود
مشــددة مــن قبــل جولــة أوروجــواى .أنطلقــت جولــة الدوحــة ىف عــام  2001بهــدف تنــاول الكثــر مــن هــذه
املوضوعــات وأوجــه القصــور بهــا.
املفاوضات متعددة األطراف :التحديات والفرص
تعتــر مفاوضــات منظمــة التجــارة العامليــة مــن املفاوضــات األكــر تعقيــدا ً ىف العــامل بالنظــر إىل العــدد الكبــر
للبلــدان والقضايــا ذات الصلــة ،وعــى الرغــم مــن ذلــك – فــإن جولــة أورجــواى تشــر – بطــرق عديــدة – إىل
كيفيــة معالجــة معظــم القضايــا العامليــة ىف الوقــت الحــارض .بنهايــة الحــرب البــاردة – بــات إتجــاه البلــدان
الناميــة لتنــاول غالبيــة همومهــم مــن خــال العالقــات الثنائيــة مــع القــوى العظمــى الفرديــة أم ـرا ً مــن امــور
املــاىض ،ببســاطة – أدى الرتابــط املتزايــد إىل زيــادة نطــاق القضايــا التــى ال ميكــن معالجتهــا إال مــن خــال
مشــاركة أط ـراف معنيــة متعــددة.
فمعالجــة قضايــا  -مثــل التغــر املناخــى ،والقرصنــة وانتشــار األســلحة  -تتزايــد بإطـراد ىف محافــل دوليــة واســعة
مثــل منظمــة التجــارة العامليــة ،عــاوة عــى ذلــك – فالزيــادة ليســت فقــط ىف عــدد البلــدان املشــاركة ،ولكــن
هنــاك أيضـاً انتشــار لجهــات فاعلــة غــر حكوميــة تشــارك ىف هــذه املحافــل ،فمــن خــال منظمــة التجــارة العاملية
لعبــت جهــات فاعلــة  -مثــل مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد)  -دورا ً هامـاً ىف دعــم البلــدان
الناميــة املشــاركة ىف املحادثــات ،وعــى الرغــم مــن ذلــك – فقــد شــاركت أيضـاً منظــات غــر حكوميــة – مثــل
منظمــة «أوكســفام» ،وكذلــك رشكات كــرى متعــددة الجنســيات مثــل رشكــة «كارجيــل» ،و «آرتــر دانيلــز
ميدالنــد» ( ،)2008ومــن هنــا – يتعــن عــى الدبلوماســيني أن يتعلمــوا املوازنــة بــن الجهــات الفاعلــة املتعــددة،
واألدوار املتعــددة ،والقضايــا املتعــددة ،مــن أجــل تعزيــز مصالــح بلدانهــم ىف املفاوضــات.
ويشــكل دور اإلئتالفــات قــدرا ً إضافي ـاً مــن التعقيــد الــذى تنفــرد بــه املفاوضــات متعــددة األط ـراف ،فمث ـاً -
«مجموعــة كرينــز»  -وهــى عبــارة عــن مجموعــة مــن البلــدان املصــدرة للمنتجــات الزراعيــة – منهــا بلــدان
ناميــة مثــل األرجنتــن ،بوليفيــا ،جنــوب أفريقيــا ،إندونيســيا ،وأخــرى متقدمــة مثــل اسـراليا ،وكنــدا - 11تكاتفــت
بدافــع املصلحــة املشــركة ىف التخلــص مــن قبضــة الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروىب عــى التجــارة العامليــة
ىف الزراعــة ،بينــا شــكلت البلــدان املســتوردة الصافيــة للغــذاء ائتــاف آخــر يضــم أيض ـاً بلــدان متقدمــة مثــل
اليابــان ،وبلــدان أخــرى مــن البلــدان األقــل منــوا ً مثــل بنجالديــش ،ومــا مييــز االئتالفــات املشــاركة ىف املفاوضــات
ىف الســياق متعــدد األط ـراف عــن االئتالفــات التقليديــة ىف العالقــات الدوليــة أنهــا تعمــل مــن أجــل املصالــح
وليــس مــن أجــل أيديولوجيــات سياســية أو روابــط للتضامــن ،مــا يعنــى أنهــا ميكــن أن تتســم بعــدم االســتقرار
والجموح ،وتضم جهات فاعلة لن تقوم بأى أعامل تجارية ىف سياق مختلف.
تعترب البلدان التالية – وعددها  19بلد – أعضاء ىف «مجموعة كرينز»  :األرجنتني ،اسرتاليا ،بوليفيا ،الربازيل ،كندا ،شيىل،
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وهنــاك أربعــة أنــواع لالئتالفــات ىف املفاوضــات متعــددة األط ـراف :الكتــل ،االئتالفــات ،مجموعــات املواءمــة،
الفــرق املعنيــة بالقضايــا ،وهــذه األنــواع تحددهــا مجموعــة القضايــا اىل يغطيهــا االئتــاف ،ودرجــة التنســيق
بــن األطـراف ،فالكتــل – مثــل الكتلــة الســوفيتية – متثــل ائتالفــات معنيــة بأكــر عــدد مــن القضايــا التــى يتــم
تغطيتهــا مــن خــال ق ـرارات مشــركة ،وأعــى درجــات التنســيق بــن األعضــاء ،وعنــد التعامــل مــع كتلــة مــن
الكتــل يفــرض توافــر املطابقــة ىف كافــة جوانــب املفاوضــات تقريب ـاً ،وعــى النقيــض – تتقاســم مجموعــات
املواءمــة املصالــح عــى مجموعــة كبــرة مــن القضايــا ولكــن التنســيق فيــا بينهــا محــدود ،وهــذه املجموعــات
ميكــن التعويــل عليهــا ىف التصويــت عــى األمنــاط العامــة ،وليــس ىف صياغــة مواقــف معينــة ،ومتثــل االئتالفــات
التقليديــة مجموعــة بينهــا درجــة عاليــة مــن التنســيق بشــأن قضيــة معينــة ،ونعــاود اإلشــارة إىل «مجموعــة
كرينــز» بوصفهــا منــوذج واضــح للجهــد املنظــم ملواجهــة قضيــة التجــارة ىف الزراعــة بوصفهــا الرتكيــز الوحيــد،
أخ ـرا ً – هنــاك ائتالفــات لعقــد صفقــات وهــى بشــكل عــام تحالفــات قصــرة األجــل بــن مجموعــة متباينــة
مــن الجهــات الفاعلــة تتحــد مــن أجــل قضيــة واحــدة ويجمعهــا أقــل قــدر ممكــن مــن التنســيق ،وهــذا النــوع
تشــكيله واإلبقــاء عليــه مــن أصعــب مــا ميكــن ،إال أنــه غالب ـاً مــا يكــون حاس ـاً ىف الوصــول إىل صفقــات.
وعــى الرغــم مــن الصعوبــة ىف تشــكيل االئتالفــات واإلبقــاء عليهــا – إال أن دورهــا ىف إنجــاح املفاوضــات متعــددة
األط ـراف يكــون دورا ً حيوي ـاً لســببني جوهريــن ،وهــا – أوالً – تتعامــل االئتالفــات مــع التعقيــد مــن خــال
تركيــز جــدول األعــال ،وتقليــل عــدد املشــاركني دون تقليــل الشــمولية ،وبالتــاىل – أثنــاء جولــة أورجــواى –
مل تكــن اســراليا ،واألرجنتــن ،والربازيــل ،وإندونيســيا ،وكنــدا تســعى كل منهــم منفــردة ملعالجــة مجموعــة
مــن القضايــا ذات الصلــة بالتجــارة ،وإمنــا كانــت «مجموعــة كرينــز» هــى املتحدثــة بشــأن قضيــة الوصــول إىل
األســواق ،واألهــم مــن ذلــك – أن االئتالفــات تزيــد مــن قــوة األطـراف الضعيفــة وتعــى مــن صوتهــا ومتكنهــا مــن
إضافــة قضايــا إىل جــدول األعــال ،وصياغــة حلــول للتظلــات الجامعيــة ،وســد الطريــق أمــام االتفاقــات الضــارة
باملصالــح بالطريقــة التــى ال تتســنى لهــم بوصفهــم جهــات فاعلــة فرديــة ،فمــن خــال تشــكيل االئتالفــات فقــط
متكنــت الــدول الناميــة مــن حاميــة مصالحهــا كــا صيــغ االتفــاق بشــأن الزراعــة.
تقييم اتفاقية الزراعة
يعتــر إبـرام اتفاقيــة الزراعــة وتحريــر النظــام التجــارى ىف القطــاع الزراعــى مبثابــة انتصــار كبــر لرابطــة الــدول
املصــدرة للمنتجــات الزراعيــة املعروفــة بأســم مجموعــة كرينــز ،ســميت عــى أســم املــكان الــذى عقــد فيــه
اجتامعهــم األول ىف عــام  ،1989وذلــك ألن إصــاح نظــام التجــارة العامليــة يف الزراعــة كان أحــد األهــداف
الرئيســية لــدورة أوروجــواى .وتضمنــت االتفاقيــة العديــد مــن القضايــا التــى تســعى اليهــا مجموعــة كرينــز،
مبــا ىف ذلــك خفــض الدعــم وتحســن فــرص وصــول املنتجــات إىل األســواق مــن خــال التقليــل مــن التعريفــات
الجمركيــة .ومــع ذلــك ،ال ي ـزال هنــاك العديــد مــن الجوانــب التــي تعتــر تكريس ـاً للمزايــا التــي تتمتــع بهــا
الــدول املتقدمــة بشــكل تقليــدى ،والــدول املصــدرة للمــواد الغذائيــة مثــل الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروىب
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تعتــر إمكانيــة الوصــول إىل األســواق هــو أحــد املجــاالت التــي تعتقــد مجموعــة كرينــز أنهــا حققــت انتصــارا ً
كبــرا ً فيهــا .اتفــق األطــراف خــال دورة أوروجــواى عــى تحويــل جميــع التعريفــات غــر الجمركيــة إىل
تعريفــات جمركيــة ثــم تخفيضهــا بصــورة تدريجيــة .وعــن طريــق تحويــل التعريفــات غــر الجمركيــة ،مثــل
نظــام الحصــص ،ســتكون هنــاك شــفافية وقــدرة عــى التنبــؤ بطــرق الوصــول إىل األســواق .ومــع ذلــك ،بــدأت
الــدول املتقدمــة بوضــع تعريفــات جمركيــة تصــل إىل  ٪350-300عــى الــواردات الهامــة مثــل منتجــات األلبــان
والدواجــن ،ألنــه تــم االتفــاق عــى أن املراحــل األوىل مــن التعريفــات مــن شــأنها ضــان نفــس املســتوى مــن
الحاميــة ىف عــام ( 1986اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة آلســيا واملحيــط الهــادئ عــام  .)1996ســيؤدى الفشــل
يف فــرض الحــد األقــى عــى الرســوم الجمركيــة خــال املباحثــات إىل مــا يعــرف «التعريفــة القــذرة» .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،فــإن طلــب تخفيــض التعريفــات الجمركيــة بنســبة  ٪36يعتــر اتفاقيــة وينبغــى عــى البلــدان املتقدمــة
أن متتثــل لهــا فقــط مــن خــال خفــض التعريفــات الجمركيــة عــى الســلع غــر الرضوريــة القتصادهــم وترفــع
ســعرها عــى اآلخريــن .وعــى ســبيل املثــال املنتجــات املصنعــة ،حيــث تــم فــرض معــدل للتعريفــة الجمركيــة
عــى تلــك املنتجــات أعــى مــن املنتجــات غــر املصنعــة ،مثــل املنتجــات الزراعيــة.
ويعتــر فــرض القيــود الصارمــة عــى دعــم الصــادرات عــدة ثغـرات تفيــد الــدول املتقدمــة .عــى ســبيل املثــال،
تــم وضــع قيمــة اساســية لخفــض دعــم الصــادرات عــى عــدة مســتويات منــذ عــام  ،1988 -1986عندمــا كان
الدعــم ىف أعــى مســتوياته يف البلــدان املتقدمــة ،بينــا تــم منــع البلــدان التــى مل تســتخدم قــط هــذا الدعــم
مــن التمتــع بــه عــى اإلطــاق (ورقــة املوقــف ،يونيــه  .)2014وتــم االستشــهاد ىف احيــان كثــرة مبواطــن الضعــف
والهفــوات ىف اتفاقيــة الزراعــة حيــث أن تلــك أســباب مل متكــن البلــدان الناميــة مــن زيــادة حصتهــا ىف الســوق
مــن املنتجــات الزراعيــة املصنعــة أو التــى تتنافــس ىف أســواق البلــدان املتقدمــة بشــكل فعــال عــى النحــو
املأمــول (انرســون ،2000 ،ورقــة املوقــف  ،مايــو .)2014
تعتــر قلــة الخــرة وضغــط الوقــت والتعقيــد الهائــل ىف املفاوضــات مــع منظمــة التجــارة العامليــة مــن العوامــل
الرئيســية التــى ســببت الثغ ـرات والضعــف االســاىس ىف االتفاقيــات التــى تــم إبرامهــا ىف دورة أوروجــواى .أوال،
عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الوفــود كانــوا عــى درجــة عاليــة مــن املهــارة ودبلوماســيني ذوى الخــرة ،لكنهــم
كانــوا يتفاوضــون ىف إطــار لطاملــا كان مــن اختصــاص الــدول املتقدمــة .وكانــت الواليــات املتحــدة واالتحــاد
األوروىب بارعــون جــدا ً يف االســتفادة مــن اإلطــار التفــاوىض ألنهــم  ،بــكل معنــى الكلمــة ،مــن « كتبــوا قواعــد
اللعبــة» (مقابلــة مــع شــاهني ىف  6مــارس عــام  .)2014يف حــن ،ناضــل مندوبــن مــن البلــدان الناميــة مــن أجــل
توقــع اآلثــار املرتتبــة عــى مــا وافقــوا عليــه وكيــف ميكــن /ال ميكــن تفعيلــه (لقــاء مــع شــاهني ىف  16مــارس
 .)2014يعتــر الوقــت عامــا رئيســيا وال ســيام خــال اجتــاع مراكــش حيــث كافــح املندوبــون للوصــول إىل
توافــق يف اآلراء بشــأن عــدة اتفاقيــات ىف وقــت محــدود .وفضــا عــن ذلــك ،اضطــرت وفــود البلــدان الناميــة إىل
مــد نطــاق عمــل مندوبيهــم عــن طريــق عــدة قضايــا واطـراف فاعلــة وذلــك بســبب صغــر حجــم تلــك الوفــود.
ويف كثــر مــن الحــاالت ،يضطــر الدبلوماســيون إىل العمــل لي ـاً عــى قضيــة معينــة ثــم ينتقلــوا إىل مجموعــة
أخــرى مــن االجتامعــات يف الصبــاح ويســتقبلوا نظرائهــم وهــم بحالــة جيــدة بــدون نــوم ( لقــاء شــاهني ىف 6
مــارس عــام .)2014
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وأخـرا ،فــإن تعقيــد املحادثــات محــر .بحيــث مل يشــارك اال  123دولــة فقــط ىف املحادثــات ،لكــن شــاركت أيضـاً
منظــات دوليــة مختلفــة ومنظــات غــر حكوميــة وحتــى جامعــات الضغــط التــى متثــل مصالــح اقتصاديــة
مختلفــة وتســعى للنهــوض بتلــك الــدول مــن خــال بنــود هــذه االتفاقيــات الناشــئة .تتحــول تلــك الوفــود
الصغــرة مــرة أخــرى مــن قضيــة إىل أخــرى ،ومــن رشيــك أئتــاف إىل آخــر ،ميكــن أن تغفــل تلــك الوفــود بعــض
النقــاط مــن أى بنــد دون وعــى كامــل بــأن اآلثــار املرتتبــة عــى ذلــك ســتكون ضخمــة .ومــع ذلــك ،عندمــا أصبــح
واضحـاً أن تلــك املحادثــات ادت إىل اتفاقيــة بشــأن إلغــاء الدعــم عــى الزراعــة نهائيـاً ،فــإن الوفــد املــرى أدرك
رسيعـاً اآلثــار الخطــرة التــى ميكــن أن تؤثــر عــى املصالــح الوطنيــة وعــى قدرتــة الدولــة عــى حشــد تحالــف
لضــان إجـراءات الحاميــة.
القرار الوزاري بشأن اإلجراءات املتعلقة باآلثار السلبية املحتملة لربنامج اإلصالح للبلدان االقل منوا والبلدان
النامية املستوردة الصافية لالغذية :تحالف مستبعد ونجاح مستحق
يعتــر تخفيــض الدعــم هــو الهــدف األســاىس ملجموعــة كرينــز لدخــول دورة أوروجــواى .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا
الدعــم نفســه خلــق حاج ـزا مــن القــدرة عــى املنافســة للبلــدان املصــدرة لألغذيــة حيــث أنهــا أيضــا نعمــة
لكونهــا بلــدان مســتوردة لالغذيــة الصافيــة ،بغــض النظــر عــن الوضــع التنمــوى .اســعار أقــل تعنــي نفقــات
أقــل عــى الــواردات ،وهــو أمــر هــام خاصــة بالنســبة لبلــدان مثــل مــر التــى تقــدم دعــم داخــى عــى املــواد
الغذائيــة األساســية .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن فوائــض املحاصيــل املرتبطــة بإنتــاج مدعــم ضمنــت مســتويات
عاليــة مــن املســاعدات الغذائيــة املتاحــة للبلــدان االقــل منــوا ،خصوصــا ىف افريقيــا (ورقــة املوقــف ،مــارس
.)2014
اعتمــدت العديــد مــن البلــدان الناميــة املســتوردة لألغذيــة عــى هــذه املحاصيــل املدعومــة زهيــدة الثمــن
لتلبيــة احتياجــات األعــداد املتزايــدة مــن الســكان ،وخاصـاً ىف شــكل امتيــازات للمعونــة الغذائيــة .وادى تخفيــض
الدعــم إىل ظهــور تأثــر مــزدوج عــى :الضغــوط التصاعديــة عــى األســعار العامليــة وتقليــل االمتيــازات عــى
االســعار التــى متتعــت بهــا العديــد مــن تلــك الــدول منــذ عقــود (مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة،
مالحظــة خلفيــة)2000 ،
ومبــا أن البلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لألغذيــة لديهــا مشــكلة بســبب النمــو الســكاين الرسيــع والصناعــة
الزراعيــة الخاصــة بهــا ،فــإن ملــر مصلحــة واضحــة يف الثوابــت النهائيــة لالتفاقيــة .إذا كان تقليــل الدعــم ســيقلل
مــن توافــر الحبــوب املدعمــة لالســترياد بنســبة  3.5طــن ســنويا،فإن حصــة مــر بقيمــة  26مليــون طــن التــى
تســتوردها عــادة البلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لألغذيــة ســيتم تخفيضهــا كل عــام .ومــع ذلــك ،تــأذى
املزارعــن يف مــر أيضــا مــن الدعــم األمريــى للقطــن الــذى دمــر إنتــاج القطــن يف دلتــا النيــل (لوترمــان ،عــام
 .)1996وفضــا عــن ذلــك ،تضغــط العديــد مــن الــدول لتنفيــذ هــذه اإلصالحــات ،وخاص ـاً الواليــات املتحــدة
الذيــن كانــوا حلفــاء للمرصيــن .لذلــك ،ســعت مــر للتوصــل اىل طريــق وســط لتجنــب عرقلــة اإلصــاح بالكامــل
ولكنهــا ال تزالــت تحمــى مصالحهــا .تحتــاج مــر لحشــد تحالــف قــادر عــى مامرســة الضغــط عــى الواليــات
املتحــدة ومجموعــة كرينــز لتنفيــذ تلــك املهمــة .بــدأت مــر بالوصــول إىل بلــدان أخــرى مســتوردة لألغذيــة
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مثــل باكســتان وجامايــكا ونيجرييــا ،وحتــى اليابــان لجــذب اهتــام االمانــة العامــة وإتخــاذ إج ـراءات وقائيــة
وذلــك بدعــم مــن مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة .
وكانــت حجتهــم هــى قبــول االصالحــات التــى تجــرى ،ولكــن لحــث تلــك البلــدان األكــر تقدمــا ،وأولئــك
املســتفيدون مــن اإلصالحــات إىل إيجــاز مجموعــة مــن التدابــر الوقائيــة لتخفيــف النتائــج الســلبية املتوقعــة.
وبــدال مــن الســعى للحــد مــن اإلصالحــات ،اهتمــت تلــك الــدول بتعقبهــم للحصــول عــى تعويــض مــن خــال
اتخــاذ بعــض اإلجـراءات لضــان اســتمرار توافــر املعونــة الغذائيــة للبلــدان االقــل منــوا والدعــم املــايل للبلــدان
الناميــة التــى ميكــن أن تعــوض الزيــادات املتوقعــة يف األســعار عنــد اســتبعاد هــذا الدعــم .وعــاوة عــى ذلــك،
طلــب التحالــف مســاعدة تقنيــة إضافيــة ىف تحســن إنتاجيــة القطاعــات الزراعيــة الخاصــة بهــم والتــى تأثــرت
ســلباً مــن ج ـراء ســنوات مــن الدعــم املتصاعــد (لوترمــان.)1996 ،
وبــدأت إثــارة هــذه القضيــة مــع مختلــف الوفــود ،حيــث أنهــم فوجئــوا بوجــود دعــم ملبادرتهــم مــن عــدة بلدان
أوروبيــة ،ومنهــا فرنســا واســبانيا واليونــان ،التــى ظلــت تفــرض بقــوة تقليــل الدعــم .ألن هــذه الوفــود ملزمــة
بسياســة االتحــاد األوروىب املوحــدة املوجــزة ىف عــام « ،1992اتفاقيــة بلــر هــاوس» ،حيــث أنهــم ال ميكنهــم
املشــاركة بفاعليــة ىف جهــود قــوات التحالــف .ومــع ذلــك ،فــا ميكنهــم أن يقدمــوا نصائــح بخصــوص اللهجــة
املســتخدمة والقضايــا التــى ميكنهــم مشــاهدتها واالســراتيجيات مختلفــة ملامرســة الضغــط عــى االطــراف
الفاعلــة الرئيســية .وكان هــذا الدعــم «الــرى» ذو قيمــة ولكنــه أيضــا محفــوف باملخاطــر كــا أن االفصــاح عــن
تــورط هــذه الــدول مــن شــأنه أن يدمــر مصداقيتهــا .وينبغــى أيضــا أن يضمنــوا أن تحالفهــم متامســك وعــدم
تقويــض ائتالفــات منشــقة بأجنــدة أضيــق .عــى ســبيل املثــال ،شــاركت العديــد مــن البلــدان األفريقيــة الصغــرة
املرتبطــة تاريخيــا بالبلــدان الســاخطة مــن االتحــاد األوروىب ىف االئتــاف .كان هنــاك احتــال أن تلــك املجموعــة
ميكــن أن تعلــن معارضتهــا الكاملــة لإلصــاح وإفشــال االتفاقيــة بالكامــل ،مبــا يف ذلــك اإلصالحــات الهامــة ملــر،
ألن دورة أوروجــواى تعمــل عــى مبــدأ أن ال ىشء تــم االتفــاق عليــه حتــى يتــم االتفــاق عــى كل ىشء (مقابلــة
مــع شــاهني ىف  6مــارس .)2014
قــدم التحالــف سلســلة مــن املقرتحــات مــن خــال املفاوضــات املضنيــة عــن طريــق األمانــة العامــة التــى
أصبحــت ىف نهايــة املطــاف نــص الق ـرار الــوزارى (انظــر الوثيقــة االضافيــة) .باختصــار ،أقــر الق ـرار إمكانيــة
تنفيــذ برنامــج اإلصــاح الــذى ســيكون لــه آثــار ســلبية عــى اقتصاديــات البلــدان األقــل منــوا والبلــدان الناميــة
املســتوردة الصافيــة لالغذيــة ،وال ســيام خفــض إمــدادات املســاعدات الغذائيــة ومصاعــب متويــل املســتويات
العاديــة مــن الــواردات الغذائيــة ووافقــوا عــى تاســيس آليــات للتخفيــف مــن هــذه األرضار يف حــال وقوعهــا.
ومــن بــن التدابــر الــواردة ىف القرار:ىاتفاقيــات ملراجعــة مســتويات املعونــة الغذائيــة والــروع يف املفاوضــات
بشــأن تحديــد املســتويات املناســبة لتلبيــة احتياجــات البلــدان االقــل منــوا ،توجيهــات لزيــادة نســبة املســاعدات
الغذائيــة املتاحــة مــن خــال اتفاقيــة املعونــة الغذائيــة لعــام  1986وأن تــوىل البلــدان املانحــة اهتاممهــا الكامــل
للطلبــات املقدمــة مــن هــذه الــدول للتمويــل واملســاعدة التقنيــة لقطاعاتهــا الزراعيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،أشــار
القـرار إىل أن هــذه البلــدان قــد تكــون مؤهلــة لالســتفادة مــن مــوارد صنــدوق النقــد الــدوىل والبنــك الــدوىل يف
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حالــة وجــود صعوبــات قصــرة األجــل يف متويــل تكلفــة الــواردات الغذائيــة .تــم اإلشــارة إىل هــذا القـرار ىف نــص
اتفاقيــة الزراعــة ىف املــادة  ،16التــى تنــص عــى مــا يــى:
الجزء العارش :املادة 16
البلدان النامية واألقل منوا املستوردة الصافية لألغذية
 -1ينبغــى عــى افـراد البلــدان املتقدمــة أن يتخــذوا هــذا اإلجـراء كــا هــو منصــوص عليــه ىف إطــار
القـرار املتعلــق بإتخــاذ التدابــر فيــا يتعلــق باآلثــار الســلبية املحتملــة لربنامــج اإلصــاح عــى البلــدان
األقــل منــوا والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لالغذيــة.
 -2ينبغــى عــى لجنــة الزراعــة أن تقــوم برصــد ،بطريقــة مناســبة ،عمليــة املتابعــة لهــذا الق ـرار.
(النــص الرســمى التفاقيــة الزراعــة ،www.wto.org ،تــم الحصــول عليهــا ىف  11ابريــل عــام .)2014
وكانــت املجموعــة يف النهايــة ىف غايــة الســعادة مبــا أنجــزوه ويعتقــد أنهــم قــد ضمنــوا أن بالدهــم ســتتلقى
الدعــم يف التعامــل مــع اآلثــار الســلبية لربامــج التحــرر .ومــع ذلــك ،بعــد أشــهر وســنوات بعــد اختتــام دورة
أوروجــواى ،أصبــح مــن الواضــح متامــا أن اإلجـراءات كانــت أقــل بكثــر مــا كان متوقعــا وأن إجـراءات الحاميــة
مــن املســتحيل تنفيذهــا .ولكــن ىف الواقــع ،مل يتــم بعــد تفعيــل الجوانــب الرئيســية للقـرار .وافــاد التقريــر الــذى
قدمتــه األونكتــاد ىف عــام  2000أن تقييمهــم لتنفيــذ الق ـرار كان غــر مــرض لثالثــة أســباب رئيســية:
-1عدم وجود آلية تنفيذية لتنفيذ اإلجراءات املقرتحة
-2عــدم وجــود أى محــاوالت للعمــل ىف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة لقييــم آثــر اإلصالحــات عــى
البلــدان االقــل منــوا والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لالغذيــة و،
-3مناقشــات موضوعيــة للحــد األدىن مــن تأثـرات محــددة عــى املســتوى القطــرى ىف رصــد منظمــة
التجــارة العامليــة لتنفيــذ اإلصــاح ،عــى الرغــم مــن تنفيــذ تلــك اإلج ـراءات مثــل إلغــاء تخفيضــات
األســعار عــى املســاعدات الغذائيــة ( ،UNCTAD.orgمذكــرة املعلومــات االساســية ،2000 ،تــم
الحصــول عليهــا ىف  11أبريــل .)2014
وىف نهايــة املطــاف ،كان مــن املســتحيل تقريبــا تنفيــذ تلــك االتفاقيــة ومل تصبــح أكــر مــن مجــرد مامرســة
افرتاضيــة (لقــاء مــع شــاهني ىف  6مــارس عــام .)2014
مسار املشكلة ىف املفاوضات :جذور االتفاقية املنقوصة
تعنــى املفاوضــات أكــر مــن مجــرد الحصــول عــى صفقــة ،ويعتــر التوصــل إىل اتفاقيــة ىف نهايــة اليــوم هــو
تحديــد املتغـرات لإلجـراءات املســتقبلية ،ولكــن ىف هــذه الحالــة اتخــذ أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة كافــة
اإلجـراءات لحاميــة مصالــح البلــدان األقــل منــوا والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لالغذيــة كــا تــم تنفيــذ
برنامــج اإلصــاح .ومــع ذلــك ،تشــر هــذه الحالــة إىل احتامليــة وجــود مســار تلقــاىئ باالتفــاق عــى التغيــر ىف
املســتقبل وتنفيــذ هــذا التغيــر املنشــود ســيكون خطــأ جوهريـاً .النتائــج الناجحــة ال تعنــى فقــط االنتبــاه ملــا
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يحــدث أثنــاء املفاوضــات ،ولكــن االنتبــاه ملــا ميكــن أن يحــدث بعــد إب ـرام االتفاقيــة (برســلني وروبــن.)1991،
يعتربعــدم اليقــن ىف املســتقبل واالتفاقيــات الناقصــة ونقــص املــوارد الالزمــة والظــروف املتغــرة مــن العوامــل
املشــركة ىف تحــدى مــا بعــد التســوية ،والــذى ميكــن أن يعرقــل االتفاقيــات التــى تــم إبرامهــا مبشــقة واالتفاقيــات
التــى تــم التفــاوض فيهــا بعنايــة (سالســوس.)1991 ،
تتعلــق النتائــج املخيبــة لآلمــال لهــذا القـرار بالعديــد مــن العوامــل املختلفــة ،أهمهــا نقــاط الضعــف ىف الصياغــة
الفعليــة لهــذه الوثيقــة .أوال وقبــل كل ىشء ،اشــار الق ـرار إىل اآلثــار الســلبية املحتملــة ،مــا يعنــى أن االلت ـزام
بالتنفيــذ يتوقــف عــى األرضار التــى حدثــت والتــى تــم توضيحهــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،ارتبطــت تلــك اآلثــار
الســلبية املحتملــة – وعــى رأســها تقليــل املــواد الغذائيــة وارتفــاع األســعار  -بربنامــج اإلصــاح .وهــذا يتضمــن
عبئـاً مزدوجــا إلثبــات أن البلــدان تطلــب املســاعدة عــن طريــق بنــود هــذا القـرار ،أوال :اثبتــوا أن الــرر قــد وقع
بالفعــل وبعدهــا اثبتــوا أن ذلــك الــرر كان نتيجــة مبــارشة لربنامــج اإلصــاح .ظهــرت لهجــة مبدئيــة متشــابهة
ىف الــروط وتشــر إىل الحصــول عــى متويــل مــن صنــدوق النقــد الــدوىل والبنــك الــدوىل ،مثــل عبــارات« :قــد
تكــون مؤهلــة» لتعتمــد مــوارد هــذه املؤسســات وأن «مثــل هــذه املرافــق التــى قــد يتــم تأسيســها» ،يف إطــار
برامــج التســوية الحاليــة (قـرار وزارى ،نقطــة رقــم  ،5انظــر امللحــق الوثائقــى).
عــى الرغــم مــن أن هــذه الــروط خلقــت انطباعــا عــن اإلج ـراءات املســتقبلية ،لكــن مل يكــن هنــاك ىشء ىف
االتفاقيــة التــى تــم إبرامهــا ملزمــا لتنفيــذ تلــك الــروط .عــى ســبيل املثــال ،ملــاذا تــم اعتبــار الق ـرار الــذى
اتخذتــه منظمــة التجــارة العامليــة ملزمـاً لصنــدوق النقــد الــدوىل؟ أوضــح صنــدوق النقــد الــدوىل أن أى موازنــة
عــى املــدى القصــر لصعوبــات املدفوعــات ينبغــي أن يتــم معالجتهــا ىف إطــار برامــج التســوية الحاليــة ورفــض
فكــرة إنشــاء برنامــج تســوية منفصلــة تتعلــق بالربامــج املنبثقــة عــن دورة أوروجــواى (ورقــة موقــف ،يونيــه،
 .)2014مل يجــر هــذا القـرار الــدول املانحــة أن تــوىل «كامــل اهتاممهــا» لطلبــات املســاعدة التقنيــة واملاليــة التى
قدمتهــا البلــدان االقــل منــوا والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لالغذيــة ،ولكــن مل يشــرط أن تكــون هــذه
املســاعدة ىف الوقــت الحــاىل .ومــن الناحيــة العمليــة ،هــذا يعنــى أن كل دولــة عضــو تــدرك هــذا التأثــر الســلبى
ميكــن أن تطلــب مســاعدة إضافيــة مــن كل دولــة عضــو مانحــة ذات صلــة ،إال أن تقديــم هــذه املســاعدات
ســيكون خاضــع للمفاوضــات الثنائيــة يف كل حالــة عــى حــدة .وىف النهايــة ،كانــت النتيجــة امللموســة الوحيــدة
لهــذا القـرار هــو إعــادة التفــاوض بشــأن اتفاقيــة املعونــة الغذائيــة لعــام  1986والــذى دخــل حيــز التنفيــذ يف
يوليــو عــام  .1999يف حــن أن التزامــات املعونــة الغذائيــة اإلجامليــة التــى وردت ىف اتفاقيــة املعونــة الغذائيــة
الجديــدة رشوطهــا أقــل مــن حيــث الكميــة ،وتــم تعديــل القيــم ومتــت تغطيــة مجموعــة اوســع مــن املنتجــات.

متابعة وإعادة التفاوض
تؤكــد هــذه الحالــة عــى أهميــة التفكــر يف عمليــة التنفيــذ ىف إطــار الوســاطة ىف الصفقــة وتســعى
لتشــمل ضامنــات للحيلولــة دون كتابــة صيغــة ضعيفــة أو وقــوع اختالفــات ىف التفســر أو الظــروف
املتغــرة الناتجــة مــن تقويــض الصفقــة .أوال وقبــل كل ىشء ،مــن املهــم إدراك أن العديــد مــن التقنيــات
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التــي تســهل مــن إمتــام االتفاقيــة مــن شــأنه أن يقــوض تنفيذهــا .املواعيــد النهائيــة واملهــل الزمنيــة ،عــى ســبيل
املثــال ،مامرســة الضغــط عــى جميــع االط ـراف لقبــول تنــازالت مختلفــة ،وغالبــا بــدون أخــذ قســط واىف مــن
النــوم أو الوقــت للنظــر يف اآلثــار املرتتبــة عليهــا .ومــع ذلــك ،مبجــرد قبولهــم ،يصبحــوا ملزمــن بــروط هــذه
الصفقــة التــى ميكــن للموقعــن عليهــا أن يرتاجعــوا عنهــا ىف وقــت الراحــة كــا يقــال .تــرك الــدورة بعــض
الجوانــب مطلقــة وغــر محــددة أو ليتــم التفــاوض بشــأنها مــرة اخــرى ىف املســتقبل ،مثــل احتامليــة أن يقــدم
صنــدوق النقــد الــدوىل  /البنــك الــدوىل متويــل أو حــزم مســاعدات ميكــن أن تتيــح لألطـراف تخطــى الخالفــات
التــى ميكــن أن متنــع إبـرام أى صفقــة مربحــة .ومــع ذلــك ،تحتــاج هــذه القضايــا ىف نهايــة املطــاف إىل التعامــل
معهــا إذا تــم تنفيــذ االتفاقيــة بالكامــل .وأخـرا ،فــإن األداة الدبلوماســية التقليديــة «الغمــوض الهــادف» يســهل
توقيــع اتفاقيــات تاريخيــة ال تعــد وال تحــى .ومــع ذلــك ،فهنــاك تفس ـرات مختلفــة ،مثــل توقــع تعهــدات
ملزمــة لتقديــم املســاعدة إىل البلــدان األقــل منــوا والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لالغذيــة ميكــن أن يــؤدى
إىل تحديــات تنفيــذ كبــرة وتــر االتفاقيــة بالكامــل.
تجــدر اإلشــارة إىل أن العديــد مــن االنتقــادات ضغطــت عــى منظمــة التجــارة العامليــة ،التــى تعتــر لديهــا
العديــد مــن الفوائــد الهامــة للبلــدان الناميــة ،والتــى تنبــع مــن االعتقــاد بــأن رشوطهــا أدت إىل زيــادة انعــدام
االمــن الغــذاىئ (منظمــة االغذيــة والزراعــة ،مذكــرة املعلومــات األساســية ،تــم الحصــول عليهــا ىف  10أبريــل عــام
 .)2014ىف حــن أن العديــد مــن االلتزامــات املحــددة ميكــن أن تبطــىء مــن إنهــاء الوثيقــة الختاميــة ،ميكــن
للنتيجــة النهائيــة أن تكــون أكــر إيجابيــة للتصــور العاملــى ملنظمــة التجــارة العامليــة.
مــن حســن الحــظ أن رشوط منظمــة التجــارة العامليــة تضمنــت إجـراءات ملعالجــة هــذه التحديــات ذاتهــا .يعتــر
توســيع نطــاق احــكام تســوية املنازعــات واحــدة مــن أكــر إنجــازات دورة أوروجــواى ويشــمل أحــكام تســوية
املنازعــات وآليــات املتابعــة املســتمرة وإعــادة التفــاوض .وقــد وضعــت البلــدان االقــل منــوا والبلــدان الناميــة
املســتوردة الصافيــة لالغذيــة العديــد مــن املســائل العالقــة والتــى تــم تحديدهــا ىف أوراق املوقــف عــن طريــق
تلــك الــدول واملنظــات املعنيــة ،مثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة ومؤمتــر االمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة
املدرجــن ىف جــدول اعــال املفاوضــات الجاريــة بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة الزراعــة.
وأخ ـرا ،مــن الجديــر بالذكــر االشــارة إىل أن هــذا الق ـرار ال ي ـزال ميثــل مصــدرا ً للضغــط لف ـرادى البلــدان التــي
تســعى إىل توســيع نطــاق املســاعدة املاليــة مــن البلــدان املتقدمــة للتعويــض عــن ارتفــاع تكاليــف املــواد
الغذائيــة وتحســن إنتاجيــة القطــاع الزراعــى املحــى .وىف الواقــع ،اســتمرت البلــدان االقــل منــوا والبلــدان الناميــة
املســتوردة الصافيــة لالغذيــة ،وكذلــك الــوكاالت الدوليــة مثــل مؤمتــر االمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ومنظمــة
األغذيــة والزراعــة واملنظــات غــر الحكوميــة مثــل منظمــة أوكســفام ،ىف إلغــاء وســائل التنفيــذ «غــر املرضيــة»
لهــذا القـرار ىف اجتامعــات منظمــة التجــارة العامليــة لضــان بقــاء اآلثــار الســلبية جــزءا مــن املفاوضــات بشــأن
تنظيــم التجــارة العامليــة.
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إعداد حسني حسونة – حاصل عىل دكتوراه
تفصــح هــذه الحالــة عــن تعقيــد املفاوضــات متعــددة األطـراف ىف العــامل املرتابــط ،فيعتمــد نجــاح أى مفاوضــات
عــى درجــة مــن حســن النيــة واملرونــة .فمــن هــذا املنطلــق ،الحظــت محكمــة العــدل الدوليــة أن املفاوضــات
تتطلــب مــن أطرافهــا محاولــة حقيقيــة للمشــاركة ىف املناقشــات الجاريــة بصــورة تســوية القضايــا املثــرة للجــدل
(قضيــة جورجيــا ضــد روســيا – تقاريــر محكمــة العــدل الدوليــة  .)2011كــا توضــح القضيــة كيــف ميكــن
لصياغــة بنــود أى إتفاقيــة أن تقــود إىل تفس ـرات مختلفــة وجــدل مســتقبىل .طبقـاً للقانــون الــدوىل يجــب أن
يكــون هنــاك إعتبــارا ً لصياغــة اإلتفاقيــة ونوايــا أطرافهــا والهــدف والغــرض منهــا عنــد إلتـزام أى دولــة بإتفاقيــة
مــا (املــادة رقــم  31مــن إتفاقيــة فيينــا لقانــون املعاهــدات).
تقــع منظمــة التجــارة العامليــة تحــت إرشاف املؤمتــر الــوزارى – وهــو عبــارة عــن إجتــاع جميــع األعضــاء
املنتدبــن مــرة واحــدة كل عامــن .وبصــورة مامثلــة مــن شــأن هــذا املؤمتــر أن يجمــع بــن صانعــى الق ـرار –
أصحــاب أعــى املناصــب – مــن أجــل إيجــاد مجــاالً لتصديــق اإلتفاقيــات التــى تــم التفــاوض بشــأنها منــذ عامــن
وتنفيذهــا.
يقــوم املجلــس العــام فيــا بــن فــرة إجتــاع املؤمتــر الــوزارى باإللت ـزام بــأدوار املؤمتــر ومســئولياته ،وعــى
املســتوى العمــى هنــاك إختــاف أكادميــى .فتشــرك نفــس الــدول ىف كال املنظمتــن بنفــس الســلطات الالزمــة،
ولكــن يعتــزم املؤمتــر الــوزارى عــى أن يكــون حيــث تبلــغ اإلتفاقيــة بالفعــل ولذلــك ال ميكــن التقليــل مــن
أهميتــه وإن كان العمــل التحضــرى هــو أهــم جــزء .لهــذه الغايــة تعــد القـرارات الوزاريــة – التــى متثــل القـرار
الســياىس غــر القابــل للمراجعــة أو املعارضــة الــذى يتخــذه أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة – هــى أكــر الطــرق
فعاليــة لتفســر قوانــن منظمــة التجــارة العامليــة وتطبيقهــا.
أثــار موقــف مث ـرا ً لإلهتــام بإتفــاق بشــأن الزراعــة التابعــة ملنظمــة التجــارة العامليــة؛ كانــت هنــاك خطــورة
أن تتيــح قوانــن اإلتفاقيــة بعــض األنــواع املعينــة مــن األغذيــة املدعمــة نظ ـرا ً لتأثريهــا عــى الســوق العاملــى.
فكــا تــم مناقشــة ذلــك ىف دراســة الحالــة ،شــكلت املــادة (ص) مــن اإلتفاقيــة اســتعانة إلزاميــة ببعــض األحــكام
اإلضافيــة بالقـرار الــوزارى بشــأن تدابــر التأثـرات الســلبية املحتملــة لربنامــج اإلصــاح عــى أقــل البلــدان منــوا ً
والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لألغذيــة .كــا أن اللغــة املســتخدمة ىف اإلتفــاق بشــأن الزراعــة إجباريــة
بحيــث كونــت إلتزامــات قانونيــة بالنســبة ألعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة ،كــا تشــكل اللغــة أيضـاً إلتزامــات.
ومــع ذلــك جميــع هــذه اإللتزامــات ضعيفــة .فاملتطلبــات القانونيــة ســارية املفعــول هــى «مراجعــة مســتوى
اإلعانــات الغذائيــة» و»املبــادرة باملفاوضــات مــن خــال املنتــدى املناســب» و»تبنــى الخطــوط اإلرشــادية [غــر
اإللزاميــة] مــن أجــل ضــان» و»إعــارة اإلعتبــار الكامــل  ...لطلبــات تقديــم املســاعدة الفنيــة واملاليــة» .فالعديــد
مــن هــذه اإللتزامــات هــى متطلبــات بالنســبة لــإدارة وليــس للنتيجــة؛ مبعنــى إذا كانــت دولــة مــا تأخــذ كل
اإلعتبــار للخيــارات أو تبــادر باملفاوضــات بصــورة ال تحــدث تغــرا ً بالنســبة للمعونــات الغذائيــة فســيكون
إلتزامهــا مــازال كافيـاً .ولذلــك يصعــب تفعيــل أو تنفيــذ القـرار الــوزارى.

الحالة رقم  - ٢دروس مستفادة من جولة أوروجواى 87
أسئلة للمناقشة:
-1أذكر بعض التحديات الخاصة التى واجهتها البلدان النامية مثل مرص خالل جولة أوروجواى.
-2بجانــب العمــل مــع التحالفــات – مــا هــى اإلسـراتيجيات األخــرى التــى كان ميكــن للوفــد املــرى تبنيهــا مــن أجل
حاميــة أفضــل ملصالحهــا ىف اإلتفــاق بشــأن الزراعة؟
-3مــا هــى الحلــول البديلــة بالنســبة ملــر لقبــول القـرار الــوزارى خــال الترشيــع األخــر؟ مــا هــى العواقــب التــى
كانــت تحتمــل مــن وراء حجــب اإلتفــاق بشــأن الزراعــة؟
-4مــا هــى أفضــل اسـراتيجية بالنســبة للعمــل مــع املنظــات غــر التابعــة للدولــة مثــل املنظــات غــر الحكومية ىف
املفاوضــات متعــددة األطراف؟
أسئلةللتفاوض:
-1مــا هــى التدابــر املمكنــة التــى كان بإمــكان تحالــف أقــل البلــدان منــوا ً والبالن الناميــة املســتوردة الصافيــة لألغذية
أن تتخذهــا مــن أجــل ضــان التنفيــذ األكــر فعاليــة لوعــود الضامنات بالقـرار الــوزارى؟
-2كيــف كان مــن شــأن ضغــط الوقــت التأثــر عــى إنهــاء الصفقــة ىف هــذه الحالــة؟ مــا هــى نواتــج التأجيــل مــن أجل
إتفاقيــة أفضــل التــى كان ميكــن أن تكون؟
-3كيف ميكن للوفود األصغر التكيف مع ضغوط املفاوضات متعددة األطراف؟
-4مــاذا عــن اآلن؟ مــا هــى االسـراتيجيات التــى كان ىف إمــكان أقــل البلــدان منــوا ً والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافية
لألغذيــة تبنيهــا مــن اجــل تخفيــف تأثــر تحريــر التجــارة مــن خــال مفاوضــات مجــددة مــع البلــدان الناميــة؟ هــل
ميكــن أن يظــل القـرار الــوزارى مفيــدا ً؟ إذا كان كذلــك فكيــف؟

مترينات بشأن التواصل:
-1قــم بإعــداد بيانـاً صحفيـاً مــن قبــل وزارة الخارجيــة بأقل البلدان منــوا ً والبلــدان النامية املســتوردة الصافية
لألغذيــة بشــأن بلــوغ إتفاقيــة القـرار الــوزارى الزراعــى بحيــث يقــدم كليهــا القـرار الــوزارى ويــرز تعهــد
الحاميــة الخاصــة بــه ،ثــم قــم بتكويــن البيــان الصحفــى بحيــث أن يكــون مخاطبـاً لــكال الدوائــر اإلنتخابيــة
املحليــة والــركاء بالعــامل النامى.
-2قــم بإعــداد خطابـاً إىل منظمــة التجــارة العامليــة مطالبـاً بجهــود مجددة مــن أجل تفعيــل القرار الــوزارى،
ثــم قــم بتحديــد خطــة عمل تحــدد بها أوجــه اإلهتــام الخاصــة بالبلــدان الناميــة والجهــات املتربعة.
-3قــم بالتخطيــط لعقــد مؤمتــر صحفــى بعــد توقيــع اإلتفــاق بشــأن الزراعة والذى يشــتمل عــى نقاط للمناقشــة مع
ممثــى أقــل البلــدان منــوا ً والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة لألغذيــة وعضــوا ً مــن مجموعــة كرينــز .قــم باملبــادرة
ببعــض األســئلة التــى تناقــش تأثــر نقــص األغذيــة وإرتفــاع األســعار وقــم بصياغــة أجابــة كل منهــم حســب وجهــة
نظــر كل طــرف.
معلوماتإضافية:

منظمة التجارة العامليةwww.wto.org :
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةwww.unctad.org :
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةwww.fao.org :
أوكسفام – جولة أفريقيا والدوحةhttp://www.oxfam.org/en/policy/bp80-Africa-and-the-Doha-Round :
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قرار بشأن التدابري الخاصة باآلثار السلبية التي ميكن أن يخلفها برنامج اإلصالح عىل أقل البلدان منواً والبلدان
النامية املستوردة الصافية للغذاء
-1يعــرف الوزراء بــأن التنفيــذ التدريجــى للنتائــج التــى أســفرت عنهــا جولــة أوروجــواى ككل ســوف يخلــق
فرص ـاً متزايــدة للتوســع ىف التجــارة وللنمــو االقتصــادى مبــا يعــود بالفائــدة عــى جميــع األط ـراف.
-2يعــرف الــوزراء بأنــه خــال برنامــج اإلصــاح الــذي يــؤدى إىل زيــادة تحريــر التجــارة يف املنتجــات الزراعيــة،
قــد تعــاىن البلــدان األقــل منــوا ً والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة للغــذاء آثــارا ً ســلبية مــن حيــث توافــر
إمــدادات كافيــة مــن املــواد الغذائيــة األساســية مــن املصــادر الخارجيــة بــروط وأحــكام معقولــة ،مبــا ىف ذلــك
الصعوبــات قصــرة األجــل ىف مســتويات التمويــل املعتــادة للــواردات التجاريــة مــن املــواد الغذائيــة األساســية.
-3وبنــاء عليــه  -يوافــق الوزراء عــى إقامــة آليــات مناســبة لضــان أال يــؤدى تنفيــذ نتائــج جولــة أوروجــواى
عــى تجــارة املنتجــات الزراعيــة إىل إحــداث آثــار ضــارة عــى توافــر املعونــة الغذائيــة مبســتوى كاف ملواصلــة
تقديــم املســاعدات لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة للبلــدان الناميــة ،وخصوصــاً البلــدان األقــل منــوا ً والبلــدان
الناميــة املســتوردة الصافيــة للغــذاء .وتحقيقــاً لهــذه الغايــة ،يوافق الوزراء عــى
)1اســتعراض املســتوى املقــرر للمعونــة الغذائيــة مــن حــن آلخــر بواســطة لجنــة املعونــة الغذائيــة
التــى أنشــئت مبوجــب اتفاقيــة املعونــة الغذائيــة لعــام  ،1986والــروع يف إجـراء مفاوضــات ىف املحفــل
املناســب مــن أجــل تحديــد مســتوى التزامــات املعونــة الغذائيــة الكافيــة لتلبيــة االحتياجــات املرشوعــة
للبلــدان الناميــة أثنــاء برنامــج اإلصــاح؛
)2تبنــى مبــادئ توجيهيــة تضمــن توفــر نســبة متزايــدة مــن املــواد الغذائيــة األساســية للبلدان األقــل منوا ً
والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة للغــذاء ىف شــكل منــح كاملــة أو منــح بــروط ُميــرة مناســبة أو
كالهــا  -مبــا يتفــق مــع املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة املعونــة الغذائيــة لعــام 1986؛
)3إعطــاء املراعــاة الكاملــة ىف ســياق برامــج املعونــة التابعــة لهــم لطلبــات توفــر املســاعدات الفنيــة
واملاليــة للبلــدان األقــل منــوا ً والبلــدان الناميــة املســتوردة الصافيــة للغــذاء لتحســن إنتاجيتهــا الزراعيــة
ومرافــق البنيــة األساســية بهــا.
-4كذلك يوافــق الوزراء عــى ضــان أن تتضمــن أى اتفاقيــة تتعلــق بالتســهيالت االئتامنيــة الخاصــة بتصديــر
املنتجــات الزراعيــة أحكامـاً مناســبة فيــا يتصــل مبعاملــة تفضيليــة لصالــح البلــدان األقــل منــوا ً والبلــدان الناميــة
املســتوردة الصافيــة للغــذاء
-5يعرتف الوزراء بأنــه نتيجــة لتنفيــذ جولــة أوروجــواى قــد تواجــه بعــض البلــدان الناميــة صعوبــات قصــر
األجــل ىف متويــل املســتويات املعتــادة مــن الــواردات التجاريــة ،وبــأن هــذه البلــدان قــد تكــون مؤهلــة للســحب
مــن مــوارد مؤسســات التمويــل الدوليــة مبوجــب املرافــق القامئــة ،أو أى مرافــق أخــرى قــد يتقــرر إنشــاؤها ،ىف
ســياق تنفيــذ برامــج التكيــف ،لــى تتعامــل مــع هــذه الصعوبــات املاليــة .وىف هــذا الصــدد  -يالحــظ الــوزراء أن
الفقــرة  37مــن تقريــر املديــر العــام إىل األطـراف املتعاقــدة ىف اتفاقيــة الجــات لعام  1947بشــأن املشــاورات التى
أجراهــا مــع املديــر العــام لصنــدوق النقــد الــدوىل ومــع رئيــس البنــك الــدوىل (.)MTN.GNG/NG14/W/35
-٦تخضــع أحــكام هذا القرار لالســتعراض بشــكل منتظــم مــن جانــب املؤمتــر الــوزارى ،وتتــوىل لجنــة الزراعــة
متابعــة هــذا القـرار ،حســب اقتضــاء الحــال.
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كيف تكتب بيان إخبارى عىل اإلنرتنت
إعداد أ.د .كيمربىل فوكس
اســتخدم النمــوذج املقــدم لكتابــة بيــان إخبــارى عــى اإلنرتنــت عــى أســاس املعلومــات املوضحــة ىف دراســة
الحالــة الخاصــة مبنظمــة التجــارة العامليــة.
الغــرض مــن هــذا البيــان دعــم وضــع رشكــة مــا أو منظمــة مــا فيــا يتعلــق مبوضوعــات هامــة ،أو اإلعــان عــن
أحــداث كبــرة ،أو كالهــا.
يــوزع البيــان اإلخبــارى اإللكــروىن عموم ـاً عــى وســائل اإلعــام وينــر عــى اإلنرتنــت ،ويحجــز للتوزيــع عــى
وســائل اإلعــام.
عندمــا تنتهــى مــن إعــداد البيــان قــم بإعــداد قامئــة بوســائل اإلعــام التــى ميكــن أن يــوزع عليهــا البيــان عــر
الربيــد االلكــروىن ،باإلضافــة إىل ذلــك قــم بنــر البيــان عــى املوقــع الرســمى للمنظمــة التــى تعمــل بهــا،
ويفضــل أن يكــون ذلــك عــى الجــزء املخصــص للبيانــات اإلخباريــة.
نصائح لكتابة بيان إخبارى عىل اإلنرتنت:
 احرص عىل أن تركز الكتابة عىل موضوع البيان أو الغرض منه يتعــن عليــك تحديــد موقــع للنــص إذا لــزم األمــر ،ألنــه يكــون مفيــد ىف الحصــول عــى معلومــات أساســيةعــن املوضــوع.
ملحوظة :يحتوى النموذج املرفق بهذا التمرين عىل نصائح أخرى.
 احرص عىل كتابة الفقرة االفتتاحية بأسلوب واضح سهل الفهم. عند استخدام اختصار ألول مرة يجب أن تشري إىل املقابل له بالكامل. ميكن أن يتكون البيان من أكرث من ( )3فقرات ،ولكن إذا زاد عن صفحة واحدة فالبد من تعديله.منوذج لبيان إخبارى عىل اإلنرتنت
معلومات االتصال:
اسم املدير أو املنسق – اسم املنظمة
عنوان املنظمة التى تعمل بها ،والربيد االلكرتوىن الخاص بها ،واملوقع االلكرتوىن ،ورقم الهاتف.
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ضع اللوجو الخاص بك هنا
للنرش الفورى( :اليوم والتاريخ) ضع التاريخ الذى تريد النرش فيه
«ضع العنوان هنا (بالخط السميك)»
ضع عنوان فرعى هنا
املدينــة – البلــد (عــى ســبيل املثــال :القاهــرة – مــر) – هــذه هــى الفقــرة االفتتاحيــة ،والبــد أن تكــون
هــذه الفقــرة موجــزة وىف نفــس الوقــت شــارحة لجميــع النقــاط الهامــة ،ويجــب أال تتجــاوز مــن  5 - 3جمــل،
وتشــتمل عــى الحــدث املطــروح للنــر ،واليــوم ،والتاريــخ ،واألشــخاص الرئيســيني املشــاركني فيــه.
الفقــرة التاليــة تعــرض مزيــد مــن التفاصيــل ،عــى ســبيل املثــال – ميكــن أن يوضــح هــذا الجــزء أهميــة الحــدث
وســبب وقوعــه ،وهــذه مناســبة جيــدة لنذكــر أن الربنامــج الومشــاركني فيــه يعتمــدون عــى املنــح وغريهــا مــن
التمويــل الخارجــى ،بشــكل عــام – تذكــر أن أهــم املعلومــات يجــب أن توضــع ىف بدايــة املقــال ،إذ أن املعلومــات
التــى تــرد ىف نهايــة املقــال نــادرا ً مــا تقــرأ.
ميكــن أن يعــرض جــزء آخــر أهميــة الربنامــج (الربامــج) الخــاص بــك ،وهنــا ميكنــك أن تــرح بالتفصيــل كيــف
بــدأ ،وتذكــر الخدمــات التــى تقدمهــا ،وأذكــرك مــرة أخــرى بــرورة أال يتجــاوز هــذا الجــزء مــن  5 -3جمــل.
تسمى الفقرة األخرية «القالب النمطى» وعادة التتجاوز من  3- 2جمل.
مثــال :تســعى أكادمييــة القــوى العاملــة الرقميــة لســد احتياجــات العاملــة ىف االقتصــاد الرقمــى مــن خــال تزويد
األف ـراد الذيــن يعانــون مــن البطالــة الجزئيــة ىف مجتمعنــا مبهــارات التكنولوجيــا ،وهــى منظمــة غــر ربحيــة
خرييــة تتمتــع باإلعفــاء الرضيبــى وتدعــم إحيــاء املجتمــع مــن خــال التعليــم والتدريــب عــى التكنولوجيــا.
(  ###هذه العالمة تشري إىل نهاية املقال)
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«توفيق التحفظات عن طريق توافق اآلراء»
تدريب عىل بناء توافق اآلراء وإدارة االئتالفات
هــذه محــاكاة جامعيــة تهــدف إىل صياغــة موقــف جامعــى عــن طريــق بنــاء توافــق ىف اآلراء ،والهــدف مــن
هــذه املحــاكاة التدريــب عــى تحقيــق توافــق ىف اآلراء بشــأن قضايــا حساســة بــن املشــاركني ممــن لهــم مواقــف
متضاربــة ،والتوصــل إىل حــل للمحــاكاة ســيتطلب مــن املشــاركني إعــادة تعريــف املواقــف وفقــاً للمصالــح
الكامنــة ووضــع صيغــة توفيقيــة تكــون مقبولــة للمكونــات الوطنيــة والدوليــة.
فرضيــة املحــاكاة عبــارة عــن اجتــاع اف ـراىض ملندوبــن مــن بعــض الــدول األعضــاء بجامعــة الــدول العربيــة
ملناقشــة تحفظاتهــم عــى مادتــن مــن مــواد اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو)
والتــى تــم اعتامدهــا ىف عــام  .1979جــاءت الدعــوة لعقــد االجتــاع ردا ً عــى إعــان افـراىض يشــر إىل أن اللجنــة
املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة تعتــزم مطالبــة الــدول التــى انضمــت لالتفاقيــة بتقديــم دليــل يؤكــد
عزمهــا عــى ســحب أى تحفظــات متبقيــة بشــأن املعاهــدة أو تقديــم مــرر لإلبقــاء عــى هــذه التحفظــات ،مــا
يوضــح بشــكل رصيــح عــدم تعــارض قوانينهــا الوطنيــة مــع روح االتفاقيــة .ركــز اإلعــان تحديــدا ً عــى املــادة
( )2التــى تنــص عــى املســاواة بــن الجنســن أمــام القانــون ،واملــادة ( )9التــى تدعــو إىل املســاواة التامــة بــن
الجنســن فيــا يتعلــق بحقــوق الجنســية ،عــى اعتبــار أنهــا تتطلبــان اتخــاذ إجـراءات.
يُق ََســم املشــاركون أثنــاء املحــاكاة إىل خمــس مجموعــات ،كل مجموعــة متثــل دولــة مــن الــدول األعضــاء بجامعــة
الــدول العربيــة التــى لهــا تحفظــات عــى واحــدة مــن هاتــن املادتــن أو كليهــا ،والهــدف هــو مناقشــة طــرق
صياغــة خطــة عمــل موحــدة لتعديــل هــذه التحفظــات بالطريقــة التــى تتيــح التوفيــق بــن األولويــات الوطنيــة،
والحريــة الدينيــة ،والتزامــات الدولــة مبوجــب اتفاقيــة «ســيداو» ،والهــدف هــو وضــع مــروع ق ـرار لعرضــه
أثنــاء االجتــاع القــادم للــوزراء وإمكانيــة اعتــاده .اتفقــت املجموعــة عــى قواعــد أساســية لالجتــاع ،واختــارت
رئيــس لتنظيــم الوقــت والدعــوة للتصويــت عــى أى أمــور إجرائيــة أو موضوعيــة.
ُينــح املشــاركون مــدة قدرهــا  45دقيقــة ملراجعــة التعليــات الرسيــة الخاصــة بهــم كفريــق ،ومــدة قدرهــا
 30دقيقــة للمناقشــات داخــل كل مجموعــة ،ومــدة قدرهــا  120دقيقــة للتوصــل إىل توافــق ىف اآلراء بشــأن
التحفظــات عــى االتفاقيــة ،ثــم مــدة قدرهــا ( )45دقيقــة لعــرض النتائــج ،وتتضمــن املحــاكاة مــا يــى:
-1مبادئ توجيهية عامة
-2وصف للتحفظات عىل االتفاقية للدول األعضاء بجامعة الدول العربية
-3التعليامت الرسية الخاصة بدور ممثىل الدول اآلتية:
-1مرص
-2األردن
-3ليبيا
-4الجزائر
-5لبنان
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.4التعليامت الخاصة بالدور االختيارى للدولة التى ترتأس املؤمتر (السعودية).
.5املبادئ التوجيهية للميرسين وورقة عرض النتائج (للمشاركة ىف النهاية)
.6التحفظات عىل املعاهدات ىف القانون الدوىل – تقديم األستاذ الدكتور /حسني حسونة
املبادئ التوجيهية املتفق عليها بني املشاركني
شــكرا ً لكــم مقدم ـاً عــى قبــول املشــاركة ىف هــذا االجتــاع الهــام ،والتــى ســتمثل جــزءا ً قي ـاً مــن جهودنــا
إلظهــار الدعــم املوحــد لســيادة القانــون ،وحاميــة الحريــة الدينيــة وحقــوق كافــة املواطنــن ،يعــد هــذا االجتــاع
فرصــة هامــة لبنــاء توافــق ىف اآلراء عــى املســتوى اإلقليمــى بشــأن اســتجابة مناســبة للمطالبــات الدوليــة
املوجهــة لكافــة الــدول األعضــاء باتفاقيــة «ســيداو» – والتــى تــم اعتامدهــا ىف عــام  - 1979لســحب التحفظــات
املتبقيــة بشــأنها ،وعــى الرغــم مــن أن كافــة الــدول األعضــاء لهــا صــوت متســاو ومكانــة متســاوية ،إال أن الوضــع
املوحــد ســوف يعــزز قدرتنــا عــى ضــان تنــاول شــواغلنا املشــركة ،وضــان عــدم تعــرض أى دولــة أو مجموعــة
مــن الــدول للــوم ،ونأمــل أن نتوصــل إىل اتفــاق بشــأن نــص مــروع الق ـرار املتعلــق بهــذه التحفظــات ميكــن
تعميمــه لالعتــاد خــال االجتــاع القــادم للــوزراء .أكــرر شــكرى لكــم عــى حرصكــم عــى املشــاركة ىف مثــل
هــذه الجهــد الهــام.
اتفق املشاركون – من خالل التنسيق املسبق – عىل جدول األعامل التاىل:
 مراجعة التحفظات القامئة بشأن املادة ( )2واملادة ( )9ومناقشة األساس املنطقى التى تستند إليه. تحديــد مجــاالت التوافــق ىف اآلراء بشــأن االحتفــاظ بالتحفظــات املتعلقــة بهاتــن املادتــن أو ســحبها ،أوتعديلهــا.
 إتخــاذ الق ـرار بشــأن مــا إذا كان يتعــن عــى الــدول األعضــاء اتبــاع إج ـراء منســق أو اإلدالء ببيــان منســقبشــأن هــذه التحفظــات.
 صياغــة مجموعــة مــن التوصيــات بتوافــق اآلراء تســتند إىل نتائــج اإلجـراءات املشــار إليهــا ىف النقــاط الثالثــةالســابقة.
اتفــق املشــاركون عــى أن يقــوم الرئيــس بحســاب الوقــت ،والســاح بااللتامســات ،وإج ـراء تصويــت نهــاىئ ىف
نهايــة الجلســة .وعــى الرغــم مــن أن هــذا االجتــاع ليــس اجتامع ـاً رســمياً ،وليــس بــه أى آليــة لفــرض نتائــج
ملزمــة ،فقــد وافــق املشــاركون عــى صياغــة مــروع قـرار ميكــن تعميمــه واعتــاده ىف االجتــاع العــام القــادم
للــوزراء:
 مــروع ق ـرار يدعــو الــدول األعضــاء إىل االلت ـزام بســحب أو تعديــل التحفظــات القامئــة التــى تتناقــض مــعمبــادئ االتفاقيــة.
 مرشوع قرار يدعو الدول األعضاء إىل تأييد مربر موحد للتحفظات القامئة – عىل أساس: توضيح كيف متنح املدونات القانونية القامئة املرأة مستويات كافية من الحامية. -رضورة اإلبقاء عىل صور الحامية القامئة لألرسة واألطفال.
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التوجيهات العامة «تحفظات التسوية»
 مرشوع قرار يدعو الدول األعضاء إىل ضامن صور الحامية الكافية للمرأة واألرسة وفقاً ملبادئاالتفاقية ،وإىل النظر ىف خطوات لتعديل التحفظات املتبقية أو سحبها قبل اجتامع لجنة األمم املتحدة.
 مرشوع قرار يدعو الدول األعضاء إىل ضامن حامية أكرب للمرأة واألرسة وفقاً لألولويات عىل املستوىالوطنى.
استنادا ً إىل التنسيق املسبق وافقنا عىل القواعد والنتائج األساسية التالية:
-1الرسية التامة لجميع املناقشات ،ال يجوز تقاسم أى من األفكار أو مرشوعات القرارات
املطروحة بهذا االجتامع دون موافقة رصيحة من جانب كافة األعضاء.
-2يُعتمد مرشوع القرار ويتم تعميمه للنظر فيه من جانب الدول األعضاء ىف حالة التوصل
لتوافق ىف اآلراء فقط.
-3لألعضاء الحق ىف االعرتاض عىل التوصيات ،أو االمتناع عن املوافقة ،أو االنسحاب من
املشاركة.
 -4يعرف التوافق ىف اآلراء عىل أنه موافقة كافة املشاركني (إجامع) أو موافقة األغلبية،
وموافقة األقلية عىل االمتناع عن املوافقة.
-5ىف حالة امتناع املشاركني عن املوافقة يجوز أن يرفقوا بيان إضاىف مبوافقة األغلبية (رأى
األقلية).
-6االنسحاب من املشاركة ال مينع باقى األعضاء من إصدار مجموعة من التوصيات بتوافق
اآلراء ،وال مينع هذا املفوض من املشاركة ىف املشاورات املستقبلية بشأن هذه القضايا ىف
منتديات مختلفة.
 -7يتطلب األمر موافقة ثالثة من املشاركني عىل األقل عىل أى توصية بتوافق اآلراء.
-8يُ َحدَد التوافق ىف اآلراء من خالل التصويت بـ «نعم» أو «ال».
-9يقوم الرئيس بالدعوة للتصويت وتسجيل الردود.
رجاء التكرم مبراجعة امللخص املرفق للامدتني ذات الصلة ،وقامئة التحفظات املتعلقة بهاتني املادتني
والخاصة بالدول األعضاء وذلك من أجل تيسري التحضري للمناقشات ،ونحن نحرتم حق كل دولة عضو
ىف تحديد أولوياتها عىل املستوى الوطنى ،إال أننا نأمل أن الوضع املوحد سيزيد من قدرتنا عىل حامية
اهتامماتنا املشرتكة ىف حامية حقوق املرأة ،والطفل ،واألرسة دون املساس باألولويات الوطنية لكل دولة
أو القيم املشرتكة بيننا.
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اإلجراءات واملعايري املتفق عليها:

 الجلسة رسية وغري رسمية. الرئيــس فقــط هــو الــذى ســيقوم بتدويــن مالحظــات رســمية ىف جلســات املجموعــة الرئيســية ،أوجلســات املجموعــات الفرعيــة.
 يقوم الرئيس بتعميم املسودات. تعاد كافة نصوص املسودات إىل الرئيس ىف نهاية الجلسة. القرار الذى بتم املوافقة عليه فقط هو الذى يصدره االجتامع تتضمن خيارات الصياغة: دعوة ملزمة للعمل بيان عام للنوايا  /تأكيد عىل االلتزامات يعــرف املمثلــن بســلطة الرئيــس ىف افتتــاح الجلســة ،والدعــوة لتقديــم االقرتاحــات ،والدعــوة للتصويــتوتعليقــه ،ونــداء األســاء ،وإنهــاء التصويــت.
يعرتف الرئيس مبشاركة املمثلني أثناء املناقشة الرسمية.يحــرم املمثلــن الحــد الزمنــى ( 60ثانيــة) لألســئلة والتعليقــات أثنــاء املناقشــة الرســمية ،يحتفــظ الرئيــسبالحــق ىف مطالبــة املمثلــن بتقليــص مــدة التعليقــات ألغــراض املحافظــة عــى الوقــت.
 يدعو الرئيس للتصويت النهاىئ ،وللمندوبني الحق ىف املوافقة ،أو االعرتاض ،أو االمتناع للموافقة البد من األغلبية بأربعة أصوات ،فاألغلبية بأقل من أربعة أصوات ال متثل توافق ىف اآلراء. النــص الــذى يحظــى مبوافقــة األغلبيــة هــو فقــط الــذى يحــول إىل لجنــة شــئون املــرأة لعرضــه ىف اجتــاعالــوزراء القــادم.
 ميكن تعديل االمتناع أو االعرتاض عىل النص بعد الحصول عىل إذن من املمثلني. -ىف حالة عدم اعتامد أى قرار لن يتم تسجيل السجل الرسمى لالجتامع بلجنة املرأة.
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مادىت اتفاقية «سيداو» ()1979
املادة (:)2
تشــجب الــدول األط ـراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وتتفــق عــى أن تنتهــج ،بــكل الوســائل املناســبة
ودون إبطــاء ،سياســة تســتهدف القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة ،وتحقيقــا لذلــك تتعهــد بالقيــام مبــا يــي:
)1إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة أو ترشيعاتهــا املناســبة األخــرى ،إذا مل يكــن
هــذا املبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى اآلن ،وكفالــة التحقيــق العمــي لهــذا املبــدأ مــن خــال الترشيــع وغــره مــن
الوســائل املناســبة،
)2اتخــاذ املناســب مــن التدابــر ،ترشيعيــة وغــر ترشيعيــة ،مبــا يف ذلــك مــا يناســب مــن ج ـزاءات ،لحظــر كل
متييــز ضــد املــرأة،
)3فــرض حاميــة قانونيــة لحقــوق املــرأة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،وضــان الحاميــة الفعالــة للمــرأة ،عــن
طريــق املحاكــم ذات االختصــاص واملؤسســات العامــة األخــرى يف البلــد ،مــن أي عمــل متييــزي،
)4االمتنــاع عــن مبــارشة أي عمــل متييــزي أو مامرســة متييزيــة ضــد املــرأة ،وكفالــة تــرف الســلطات واملؤسســات
العامــة مبــا يتفــق وهــذا االلتـزام؛
)5اتخــاذ جميــع التدابــر املناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة أو
مؤسســة،
)6اتخــاذ جميــع التدابــر املناســبة ،مبــا يف ذلــك الترشيعــي منهــا ،لتغيــر أو إبطــال القائــم مــن القوانــن واألنظمــة
واألعـراف واملامرســات التــي تشــكل متييـزا ضــد املرأة،
)7إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأة.
املادة (:)9
 -1متنــح الــدول األطـراف املــرأة حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل يف اكتســاب جنســيتها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ
بهــا .وتضمــن بوجــه خــاص أال يرتتــب عــى الــزواج مــن أجنبــي ،أو عــى تغيــر الــزوج لجنســيته أثنــاء الــزواج ،أن
تتغــر تلقائيــا جنســية الزوجــة ،أو أن تصبــح بــا جنســية ،أو أن تفــرض عليهــا جنســية الــزوج.
 -2متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا لحق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالهام.
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ملحق مستندى «تحفظات التسوية»
ملخص التحفظات عىل املادة ( )2كام سجلتها الدول األعضاء بجامعة الدول العربية
الجزائر:
ت ُعلن حكومة جمهورية الجزائر الدميقراطية الشعبية أنها عىل استعداد لتطبيق أحكام هذه املادة
برشط عدم تعارضها مع أحكام قانون األرسة الجزائري.
البحرين:
أبدت مملكة البحرين تحفظات فيام يتعلق باملواد التالية من االتفاقية:
املادة ( :)2ضامن تنفيذها مبا ال يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية
العراق:
ال يعنى قبول هذه االتفاقية واالنضامم إليها التزام جمهورية العراق بتطبيق أحكام الفقرتني (و)،
(ز) املادة ( ،)2أو الفقرتني ( )2( ،)1من املادة ( ،)9أو املادة ( ،)16والتحفظ املتعلق بهذه املواد
سيكون دون املساس بأحكام الرشيعة اإلسالمية وفقاً لحقوق املرأة املعادلة لحقوق زوجها وذلك
من أجل ضامن التوازن العادل بينهام.
الجامهريية العربية الليبية:
يتم تطبيق املادة ( )2من االتفاقية مع مراعاة األحكام القطعية للرشيعة اإلسالمية املتعلقة
بتحديد أنصبة الورثة ىف تركة الشخص املتوىف أنثى كان أم ذكر
املغرب:
تعرب حكومة اململكة املغربية عن استعدادها لتطبيق أحكام هذه املادة برشط:
أال متس متطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة عرش مملكة املغرب؛
أال تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية .وينبغي اإلشارة إىل أن بعض األحكام التي تتضمنها
املدونة املغربية لألحوال الشخصية والتي تعطي املرأة حقوقاً تختلف عن الحقوق املمنوحة للرجل
ال يجوز انتهاكها أو إلغاؤها ألنها مستمدة يف املقام األول من الرشيعة اإلسالمية التي تسعى ،من
بني أغراضها األخرى ،إىل تحقيق توازن بني الزوجني بغية الحفاظ عىل تَ ُاسك الحياة األرسية
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عامن:
جميــع أحــكام االتفاقيــة التــي ال تتفــق مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية والترشيعــات املعمــول بهــا يف
ســلطنة عام ن
اإلمارات العربية املتحدة:
تتحفــظ دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى نصــوص املــواد ( )٢الفقــرة (و) ،واملــادة ( ،)٩والفقــرة ( )2مــن
املــادة ( )15واملــادة ( )16والفقــرة ( )1مــن املــادة ( )29مــن االتفاقيــة عــى النحــو املبــن أدنــاه :
املادة ( )2الفقرة (و)
تــرى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف هــذه الفقــرة مخالفــة ألحــكام املـراث التــي أقرتــه أحــكام الرشيعــة
اإلســامية ولذلــك تتحفــظ عليهــا وال تــرى رضورة لاللت ـزام مبضمونهــا.
ملحوظــة :أرفقــت اململكــة العربيــة الســعودية تحفــظ خــاص عــى املــادة ( )2إال أنهــا أضافــت بيــان عــام يبــن
عــدم إلتزامهــا بأحــكام أى مــادة مــن مــواد اتفاقيــة «ســيداو» تتناقــض مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية.
«  -1يف حالــة تناقــض أى حكــم ىف االتفاقيــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية ،ليســت اململكــة العربيــة الســعودية
ملزمــة بالتقيــد باألحــكام املتناقضــة ىف االتفاقية
 -2ال تعتــر اململكــة العربيــة الســعودية نفســها ُمل َزمــة بأحــكام الفقــرة ( )٢مــن املــادة ( )٩مــن االتفاقيــة،
والفقــرة ( )١مــن املــادة ( )٢٩مــن االتفاقيــة.
ملخص للدول التى لديها حدود قامئة عىل أساس الجنس فيام يتعلق بنقل الجنسية [املادة (])9
(املصــدر :مذكــرة معلومــات أساســية عــن املســاواة بــن الجنســن وقوانني الجنســية وانعدام الجنســية -
مفوضيــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان (مــارس  )2014تــم الحصــول عليهــا ىف  25مايــو  2014عــى املوقــع
التـ�اىلhttp://www.refworld.org/pdfid/532075964.pdf :
وفقـاً للمســح األخــر الــذى قامــت بــه مفوضيــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان ىف عــام  – 2014ال تـزال قوانــن
الجنســية املطبقــة ىف ( )27بلــد عــى مســتوى العــامل ال متنــح األمهــات حقــوق مســاوية لحقــوق اآلبــاء ىف منــح
جنســياتهن ألطفالهــن ،وتوجــد غالبيــة هــذه الــدول ( 12دولــة) ىف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،ويوجــد ()8
دول منهــا ىف أفريقيــا جنــوب الصحـراء الكــرى ،و( )4دول ىف قــارة آســيا ،و ( )3دول ىف األمريكتــن ،وقــد قامــت
عــدد مــن الــدول ىف الســنوات األخــرة بإجـراء إصالحــات التــى تقــدم مــواد للمســاواة بــن الجنســن فيــا يتعلــق
بقوانــن الجنســية ،مــن بينهــا مــر ( ،)2004والجزائــر ( ،)2005والع ـراق (إصــاح جــزىئ) ( ،)2006واملغــرب
( ،)2007وتونــس (تــم تنــاول الثغـرات املتبقيــة ىف عــام  ،)2010واليمــن ( ،)2010وعــى الرغــم مــن ذلــك ال يـزال
هنــاك ( )12دولــة ىف إقليــم الــرق األوســط ال تســمح لألمهــات مبنــح جنســياتهن ألطفالهــن.
الجزائر:
قانون الجنسية الجزائرية ال يسمح للطفل باكتساب جنسية أمه إال إذا كان:
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األب مجهــول أو عديــم الجنســية ،الطفــل مولــود ىف الجزائــر ألم جزائريــة وأب أجنبــى مل يولــد بالجزائــر ،ووفقـاً
ألحــكام املــادة ( )26مــن قانــون الجنســية الجزائريــة يجــوز للطفــل الــذى يولــد بالجزائــر ألم جزائريــة وأب
أجنبــى مل يولــد عــى األراىض الجزائريــة أن يكتســب جنســية أمــه بــرط عــدم اعـراض وزارة العــدل عــى ذلــك.
مرص:
ىف عــام  2004تــم تعديــل قانــون الجنســية ليتضمــن حــق املواطنــة لألبنــاء الذيــن يولــدون مــن أب أو أم
مرصيــن العتــاد مبــدأ املســاواة بــن الجنســن .ويقنــن التعديــل وضــع األبنــاء الذيــن يولــدون مــن أم مرصيــة
وأب غــر مــرى  -بغــض النظــر عــن جنســية األب غــر املــرى  -ملســاواتهم باألبنــاء الذيــن يولــدون مــن أب
مــرى وأم غــر مرصيــة.
املغرب:
ال يســمح قانــون الجنســية املغربيــة للطفــل بحمــل جنســية أمــه إال إذا ولــد لوالــد مجهــول بــرف النظــر عــن
مــكان الــوالدة ،أو لوالــد عديــم الجنســية ىف حالــة والدتــه ىف املغــرب ،وذلــك لضــان حــق كل طفــل ىف الحصــول
عــى الجنســية ،عــاوة عــى ذلــك – يجــوز للطفــل الــذى يولــد ىف املغــرب مــن أم مغربيــة وأب أجنبــى اكتســاب
جنســية أمــه بــأن يعلــن ىف غضــون عامــن مــن بلوغــه ســن الرشــد برغبتــه ىف اكتســاب تلــك الجنســية  ،بــرط
أن تكــون إقامتــه منتظمــة ومعتــادة لــدى إصــدار هــذا اإلعــان ىف املغــرب.
تونس:
امليــاد ىف األراىض التونســية ليــس رشطــا ملنــح الجنســية التونســية ،وهنــاك حالتــن مــن االســتثناءات الرئيســية:
أن يولــد الطفــل ألبويــن عدميــى الجنســية أو مجهولــن ،أو يولــد الطفــل ىف تونــس مــن أم تونســية وأب أجنبــى،
عــاوة عــى ذلــك – ميكــن منــح الجنســية عــى أســاس األصــل للطفــل الــذى يولــد مــن أب تونــى الجنســية
بغــض النظــر عــن البلــد الــذى يولــد فيــه الطفــل ،ويجــوز للطفــل الــذى يولــد مــن أم تونســية وأب أجنبــى
الحصــول عــى الجنســية التونســية بنــاء عــى طلــب مــن األب ،باإلضافــة لذلــك – يجــوز منــح الجنســية التونســية
للطفــل الــذى يولــد مــن أم تونســية وأب مجهــول أو عديــم الجنســية ،بغــض النظــر عــن البلــد الــذى يولــد فيــه
الطفــل.
قطر:
ال تســمح قطــر لألمهــات مبنــح جنســياتهن ألطفالهــن ،دون أى اســتثناءات حتــى إذا أدى ذلــك إىل حالــة انعــدام
الجنسية.
الكويت:
يســمح القانــون لآلبــاء فقــط مبنــح جنســياتهم ألبنائهــم ىف جميــع األحــوال ،إذا ولــدت ألم كويتيــة طفـاً مــن أب
مجهــول أو مل تثبــت نســبته إىل أبيــه يجــوز للشــخص املعنــى التقــدم بطلــب للحصــول عــى الجنســية الكويتيــة،
وىف مثــل هــذه الحــاالت – متنــح الحنســية عــى أســاس األصــل بنــاء عــى توصيــة تقديريــة مــن وزيــر الداخليــة،
إال أن هــذا اإلجـراء يعتــر إجـراء اســتثناىئ نــادرا ً مــا يحــدث عمليـاً.
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لبنان:
يســمح لبنــان لــأب اللبنــاىن فقــط مبنــح جنســيته ألبنــاءه ىف جميــع األحــوال ،وال يســمح لــأم اللبنانيــة أن متنــح
جنســيتها ألبنائهــا إال إذا كان طفلهــا مولــود نتيجــة زواج ،ومعــرف بــه كقــارص لــأم اللبنانيــة.
األردن ،ليبيا ،اململكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية املتحدة:
قوانــن الجنســية ىف هــذه البلــدان ال تســمح للمــرأة املتزوجــة مــن رجــل أجنبــى مبنــح جنســيتها ألبنائهــا ،إال
أنهــا تســمح بذلــك ىف حــاالت معينــة ،عــى ســبيل املثــال إذا كان األب مجهــول ،أو عديــم الجنســية ،أم مجهــول
الجنســية ،أو غــر مثبــت البنــوة.
العراق:
عــى الرغــم مــن أن الدســتور العراقــى  2005ينــص عــى املســاواة بــن الجنســن ،إذ ينــص عــى اكتســاب
الجنســية عــى أســاس األصــل مــن الرجــال أو النســاء عــى حــد ســوا -فــإن قانــون الجنســية العراقــى لعــام 2006
يضــع حــدودا ً للمــرأة العراقيــة بشــأن منحهــا جنســيتها ألطفالهــا ىف حــال والدتهــم خــارج البلــد ،بالنســبة لهــؤالء
املواليــد – الطفــل الــذى يولــد مــن أم عراقيــة ميكــن أن يتقــدم بطلــب للحصــول عــى الجنســية العراقيــة خــال
عــام مــن بلوغــه ســن الرشــد ،رشيطــة أن يكــون والــد هــذا الطفــل مجهــول أو عديــم الجنســية ،وأن يكــون
الطفــل مقيــم بالعـراق عنــد تقدمــه بالطلــب.
سوريا:
يحــق لــأم أن تنمــح جنســيتها لطفلهــا إذا كان الطفــل مولــود بســوريا ،واألب ال يثبــت البنــوة للطفــل ،وتضــع
ســوريا ضــان معمــول بــه ملنــع حــاالت انعــدام الجنســية بــن األطفــال الذيــن يولــدوا عــى األراىض الســورية،
ولكــن ليــس مــن الواضــح تنفيــذه عمليـاً.
البحرين:
يســمح القانــون لــأم أن متنــح جنســيتها ألطفالهــا ســواء املولوديــن ىف البلــد األم أو خارجهــا إذا كان األب مجهــو ًال
أو عديــم الجنســية.
عامن:
لــأم الحــق ىف منــح جنســيتها ألطفالهــا ســواء املولوديــن ىف البلــد األم أو خارجهــا إذا كان األب مجهــوالً أو كان
مواطــن عــاىن ســابق.
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كُلفــت أنــت وبعــض زمالئــك بتمثيــل مــر ىف أحــد االجتامعــات التــى تنظمهــا لجنــة املــرأة ىف جامعــة الــدول
العربيــة .وجــاءت الدعــوة لعقــد هــذا االجتــاع بعدمــا أعلنــت لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالقضــاء عــى
التمييــز ضــد املــرأة عــن تجديــد دعوتهــا لجميــع الــدول األعضــاء لســحب تحفظاتهــا الحاليــة عــى اتفاقيــة
ســيداو أو لتوضيــح مــا تتخــذه مــن إج ـراءات عــى املســتوى املحــى لتوفــر ضامنــات مامثلــة تكفــل القضــاء
عــى التمييــز بــن الجنســن .وأشــارت اللجنــة تحديـدًا إىل التحفظــات التــى أبدتهــا بعــض الــدول عــى املادتــن
رقــم ( )2و( )9منوهــة إىل أن تلــك التحفظــات تتعــارض مــع الهــدف األســاىس لالتفاقيــة ومشــددة عــى رضورة
مراجعــة الــدول األعضــاء لتلــك التحفظــات دون إبطــاء.
وىف حــن أن غالبيــة الــدول األعضــاء بالجامعــة انضمــت إىل االتفاقيــة بالفعــل ،بيــد أن معظــم تلــك الــدول
أبــدت تحفظاتهــا عــى العديــد مــن مــواد االتفاقيــة .ولعــل أكــر االعرتاضــات التــى أبدتهــا العديــد مــن تلــك
الــدول تنحــر ىف املــادة رقــم ( )2والتــى تنــص عــى إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ىف الدســاتري
والترشيعــات واملــادة رقــم ( )9والتــى تشــرط عــى الــدول األط ـراف أن متنــح املــرأة حقوقًــا مســاوية لحقــوق
الرجــل ىف اكتســاب جنســيتها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ بهــا.
وأعــرب العديــد مــن الــوزراء بجامعــة الــدول العربيــة عــن تخوفهــم مــن أن يــؤدى اإلعــان الصــادر عــن اللجنــة
إىل صــدور قـرارات تديــن الــدول التــى تتألــف مــن أغلبيــة عربيــة أو مســلمة نظـ ًرا إلخفاقهــا ىف اتخــاذ مــا يكفــى
مــن تدابــر لحاميــة املــرأة مــن التمييــز ،وهــى الترصيحــات التــى ســتؤدى حينهــا إىل ظهــور بعــض األصــوات
التــى تنــادى بالدفــاع عــن اإلســام والقيــم اإلســامية ضــد اإلمربياليــة الغربيــة مــا سيتســبب بــدوره ىف شــحن
األجــواء بــا داعــى ىف الوقــت الــذى تواجــه فيــه تلــك الــدول قضايــا أخــرى ملحــة .باإلضافــة إىل ذلــك هنالــك
بعــض التخوفــات مــن أن يتســبب هــذا األمــر ىف مشــكلة فيــا يتعلــق باســتمرار تلقــى الدعــم مــن برامــج
املعونــة الثنائيــة واملتعــددة األط ـراف وهــى املعونــة التــى تعتمــد عليهــا العديــد مــن دول بالجامعــة.
ويهــدف االجتــاع إىل صياغــة بيــان أو خطــة عمــل للخــروج مبوقــف موحــد يوضــح التدابــر التــى تتخذهــا
الــدول األعضــاء بالجامعــة لضــان متــاىش قوانينهــا الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة واألعـراف الدينيــة ،وتحديدًا
مــع مبــادئ الرشيعــة اإلســامية .وميكــن إق ـرار بيــان واضــح وموحــد يشــمل جميــع التخوفــات والنقــاط التــى
تهــم قطــاع عريــض مــن الــدول األعضــاء خــال االجتــاع الــوزارى القــادم وتقديــم هــذا البيــان إىل اللجنــة قبــل
االجتــاع.
وخصوصــا إذا كان يشــتمل عــى خطــة عمــل تتفــق الــدول عــى االلتـزام بهــا ،أن يحســن
ومــن شــأن هــذا البيــان،
ً
مــن صــورة الــدول األعضــاء بالجامعــة نظـ ًرا ألنهــا ســتبدو بذلــك وكأنهــا تلعــب دو ًرا اســتباقيًا ىف حاميــة حقــوق
املــرأة بــدالً مــن أن تتخــذ موق ًفــا دفاع ًيــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإذا نجــح هــذا االجتــاع ىف صياغــة البيــان عــى
نحــو يراعــى األولويــات الوطنيــة املتعــددة ملختلــف الــدول األعضــاء ويحــرم الحساســيات املحليــة لديهــا ،فإنــه
بذلــك ســيحول دون انــدالع ثــورة الغضــب املتوقعــة ىف الشــارع.
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أمــا الــدول األخــرى التــى وافقــت عــى املشــاركة فهــى الجزائــر ،واألردن ،وليبيــا ،ولبنــان .وســيتم اختيــار إحــدى
الــدول األعضــاء لتــرأس االجتــاع ،وهــذه الــدول لهــا وجهــات نظــر متفاوتــة بشــأن اتفاقيــة «ســيداو» ونُهــج
مختلفــة إزاء املادتــن موضــوع املناقشــة ،وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اتفقــت جميعهــا عــى أهميــة االســتباق
وإثبــات االلتـزام باالتفاقيــة طاملــا تتــاىش واألولويــات الوطنيــة.
وكــا تعلمــون – فقــد أحــرزت مــر تقدمــاً ملحوظــاً بشــأن اتفاقيــة «ســيداو» ،وىف عــام  2008اســقطت
تحفظاتهــا عــى املــادة ( ،)9وأصبــح مــن حــق املــرأة املرصيــة اآلن منــح جنســيتها ألطفالهــا ،وقــد كانــت هــذه
الخطــوة مــن جانــب مــر خطــوة هامــة اتخذتهــا لتثبــت التزامهــا مبنــح املــرأة ،والطفــل ،واألرسة الحاميــة
الكاملــة مبوجــب القانــون طاملــا أن مثــل هــذه الحاميــة تتــاىش واألولويــات الوطنيــة واملبــادئ العرفيــة.
عــاوة عــى ذلــك – أكــدت مــر مــرارا ً الوفــاء بالتزامهــا مبوجــب االتفاقيــة ،وإجــراء تغيــرات مــن خــال
ترشيعــات ،طاملــا ال تناقــض هــذه التغيــرات الرشيعــة اإلســامية؛ فالشــعب املــرى شــعب متديــن يقــدر
تقاليــده الدينيــة ويتوقــع أن يــرى أن القانــون الوطنــى يحــرم عقيدتــه ويعكســها .والعديــد مــن اإلصالحــات
التــى طالبــت بهــا اللجنــة ســتناقض قانــون األرسة املعمــول بــه ،وميكــن القــول بأنهــا قــد تجعــل وضــع املــرأة
أســوأ ،وعــى الرغــم مــن ذلــك – توافــق مــر عــى أنــه البــد أن تكــون أكــر حزم ـاً ىف توصيــل هــذه القضيــة
للمجتمــع الــدوىل ،وأن صــدور بيــان موحــد مــن الــدول األعضــاء بالجامعــة العربيــة ســيدعم هــذه الجهــود.
وتدعــم مــر صــدور قـرار ملــزم يدعــو كافــة الــدول األعضــاء بالجامعــة العربيــة املنضمــن التفاقيــة «ســيداو»
إىل إج ـراء هــذه اإلصالحــات الالزمــة لضــان التنســيق بــن الحاميــات والحقــوق املمنوحــة للمــرأة مبوجــب
الرشيعــة ،وتلــك املمنوحــة لهــا مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة ،كــا ستشــجع الــدول األعضــاء عــى النظــر ىف
تعديــل التحفظــات الخاصــة باملــادة ( )2ليصبــح نصهــا متفــق مــع نــص التحفظــات املرصيــة ،الــذى يتضمــن
رضورة اتخــاذ إج ـراء ىف إطــار الحــدود املذكــورة.
فيــا يتعلــق باملــادة ( – )9تســمح مــر اآلن للمــرأة املرصيــة مبنــح جنســيتها ألبنائهــا ،ولكــن ينبغــى أن تشــجع
الــدول األخــرى عــى اعتــاد قوانــن مامثلــة لتلــك املطبقــة ىف الجزائــر وتونــس ،والتــى تأخــذ ىف اعتبارهــا حــق
الطفــل ىف الحصــول عــى الجنســية .فوفق ـاً ملبــادئ الديــن اإلســامى فــإن الطفــل اليتيــم أو الطفــل الالجــئ مــن
حقهــم الحصــول عــى الرعايــة وعــى املــأوى ،ووفقـاً للمعاهــدات الدوليــة املعنية بحقــوق املواطنة وحقــوق الطفل
فــإن كافــة األطفــال لهــم الحــق ىف الحصــول عــى جنســية ،وقــد جــرى العــرف أن تنتقــل هــذه الجنســية إىل الطفــل
مــن أبيــه ولكــن عندمــا ال يكــون هــذا الخيــار متاحـاً ،فــا مانــع مــن حصولــه عــى هــذه الحاميــة مــن أمــه.
ويتعــن عــى مــر بــذل جهــود إلقنــاع الــدول األخــرى بــأن إســقاط تحفظاتهــا عــى املــادة ( )9أو تعديلهــا
ســيعزز الحجــة القائلــة بــأن التحفظــات التقديريــة عــى املــادة ( )2تتــاىش وروح اتفاقيــة «ســيداو» وغريهــا
مــن معايــر حقــوق اإلنســان ،ألن الرشيعــة ىف كثــر مــن الحــاالت متنــح حاميــات هائلــة للفئــات الضعيفــة،
وســتدعم مــر ق ـرارا َ ملزم ـاَ – وال ســيام إذا اعتــرت هــذه التغي ـرات إج ـراء إنســاىن يتــاىش ومعايــر حقــوق
اإلنســان والرشيعــة.
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ومــع ذلــك – يتعــن عــى مــر منــع أى جهــد للرتكيــز عــى إســقاط التحفظــات عــى املــادة ( )2وعــدم فــرض
إج ـراء عــى املــادة ()9؛ فاملــادة ( )2تشــكل أهميــة أكــر .وتســعى مــر لتحقيــق وضــع أكــر قابليــة ليحظــى
بالقبــول ىف املحفــل الــدوىل ،فحقــوق املــرأة لهــا أهميــة ،ولكــن ينبغــى أن تتــوازن مــع الحقــوق الثقافيــة
والدينيــة وحقــوق الطفــل .وىف حالــة رفــض الق ـرار امللــزم يتعــن عــى مــر أن تســعى جاهــدة للوصــول إىل
بيــان عــام يؤكــد أن الــدول عليهــا الت ـزام مبنــح املــرأة حاميــات طاملــا أن هــذه الحاميــات ال تناقــض الرشيعــة،
وبالحــرص عــى ضــان الحــق ىف الحصــول عــى الجنســية لكافــة األطفــال.
وفيــا يــى شــكل يوضــح األوضــاع املختلفــة للــدول التــى ســتحرض االجتــاع ،ويتعــن عليــك أنــت وزمالئــك
االســتعانة بهــذا الشــكل ىف تحديــد الحلفــاء املحتملــن ووضــع الصيغــة املمكنــة للق ـرار الــذى ســتقبله غالبيــة
الــدول عــى أقــل تقديــر .وتذكــر أن األفضــل هــو ق ـرار ملــزم يدعــو الــدول التخــاذ إج ـراء يثبــت أن قوانينهــم
الوطنيــة تتوافــق مــع كل مــن اتفاقيــة «ســيداو» ومبــادئ الرشيعــة ،ويوضــح أن قوانــن الجنســية تحمــى حــق
الطفــل ىف الحصــول عــى الجنســية .أفعــل كل مــا ىف وســعك للتحالــف مــع الــدول األعضــاء التــى تشــاركها نفــس
األفــكار واســعى جاهــدا ً مــن أجــل تحقيــق ذلــك ،مــع أطيــب متنيــاىت بحــظ ســعيد.
املادة رقم 2
ليبيا

يتم تنفيذ املادة رقم  2من اإلتفاقية مبراعاة
القواعد اآلمرة بالرشيعة اإلسالمية ذات الصلة
بتحديد أنصبة الوراثة ملمتلكات شخص متوىف
سواء كان رجل أو إمرأة.
يكون تنفيذ الفقرة رقم  16بند (ج) و(د) من
اإلتفاقية دون اإلخالل ألى من الحقوق التى
تضمنها الرشيعة اإلسالمية للمرأة.
وبشأن اإلنضامم ،ذكرت ليبيا خضوع هذا
اإلنضامم إىل التحفظات العامة بحيث ال
يتعارض هذا اإلنضامم مع قوانني األحوال
الشخصية املشتقة من الرشيعة اإلسالمية .أو
بصورة أخرى ،حينام يكون هناك تعارض بني
حقوق املرأة مبوجب إتفاقية سيداو من حيث
األحوال الشخصية ،فتعطى ليبيا األولوية لقوانني
الرشيعة.
مبا أن التحفظات غري معرفة ،فذلك يتيح مجاالً
للتحايل ألنه هناك عدة مصادر وتفسريات
مختلفة للرشيعة.

املادة رقم 9
التحفظات التى مل تدخل عىل املادة رقم .9
ليبيا هى البلد الوحيد بشامل أفريقيا الذى
أبرم الربوتوكول الخاص بامليثاق األفريقى
لحقوق اإلنسان والشعوب عىل حقوق املرأة
بأفريقيا ،مام يؤكد املساواة ىف الحقوق بني
الرجل واملرأة مبراعاة جنسية أطفالهم.
يعطى القانون الصادر حديثاً ىف 2010
الجنسية الليبية لألطفال املولودين ألمهات
ليبيات وآباء أجنبيني ،إال ىف بعض الحاالت
املحددة مثلام ىف حالة أن يكون اآلباء
غري معلومني أو عدميى الوطن أو لديهم
جنسية غري معلومة أو عدم حصولهم عىل
بنوة رشعية.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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املادة رقم 2
األردن

املادة رقم 9

مل تبدى تحفظات عىل املادة رقم األردن لديها أعىل نسبة من الالجئني بالعامل.
طبقاً لقانون املواطنة الخاص بالبلد رقم 1954/6
 ،2فال تذكر األردن الرشيعة ىف أى
بشأن الجنسية باإلضافة إىل تعديله الذى أجرى
من التحفظات.
عام  1987تم منح الجنسية إىل أطفال الرجال
األردنيني أينام ولدوا أو لألطفال الذين ولدوا
داخل البلد ألم أردنية وأب عديم الجنسية،
ولذلك ال تستطيع األمهات منح جنسيتهن إىل
أطفالهن.
هناك ثالثة مربرات أساسية معطاه لقانون
الجنسية األردىن.
أوالً :هناك جدل حول تخويل الجنسية األبوية
مبوجب قانون الرشيعة – املدونة القانونية
اإلسالمية.
ثانياً :يستلزم وجود هذا القانون من أجل صالح
البلد ،ألن منح الجنسية من املرأة األردنية إىل
األزواج األجنبيني من شأنه أن يستنفز املوارد
املحلية.
ثالثاً :من شأن القانون حامية العائلة؛ فطبقاً
لهذه النظرية تصبح األرس مقسمة عندما يكون
بها أكرث من والء داخىل واحد.

لبنان

مل تبدى تحفظات عىل املادة
رقم .2

الجزائر

ال يسمح قانون الجنسية الجزائرى منح الطفل
تم إبداء التحفظات التالية:
جنسية والدته إال ىف الحاالت اآلتية:
 أن يكون األب غري معلوم أو عديم الجنسية؛تعلن الحكومة الدميقراطية
 أن يكون الطفل مولودا ً ىف الجزائر من أمالشعبية لجمهورية الجزائر أنه
جزائرية وأب أجنبى مولود بالجزائر؛
يجرى اإلعداد لتطبيق أحكام هذه  -عالوة عىل ذلك ،ميكن للطفل املولود ىف
املادة برشط أال تتعارض مع أحكام الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبى مل يولد
داخل األراىض الجزائرية أن يحصل عىل جنسية
قانون األرسة الجزائرى.
والدته مبوجب املادة رقم  26من قانون الجنسية
الجزائرى برشط عدم معارضة وزارة العدل.

ال يسمح القانون إال لآلباء اللبنانيني أن مينحوا
جنسيتهم إىل أطفالهم ىف كل األحوال ،أما
بالنسبة للمرأة فاليسمح لها أن متنح جنسيتها إذا
كان الطفل ولد خارج إطار الزواج وتم اإلعرتاف
به بواسطة األم اللبنانية حني كان قارصا ً.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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التوجيهات الرسية لدور الوفد األردين «تحفظات التسوية»
كُلفــت أنــت وبعــض زمالئــك بتمثيــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية ىف أحــد االجتامعــات التــى تنظمهــا لجنــة
املــرأة ىف جامعــة الــدول العربيــة .وجــاءت الدعــوة لعقــد هــذا االجتــاع بعدمــا أعلنــت لجنــة األمــم املتحــدة
املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة عــن تجديــد دعوتهــا لجميــع الــدول األعضــاء لســحب تحفظاتهــا
الحاليــة عــى اتفاقيــة ســيداو أو لتوضيــح مــا تتخــذه مــن إج ـراءات عــى املســتوى املحــى لتوفــر ضامنــات
مامثلــة تكفــل القضــاء عــى التمييــز بــن الجنســن .وأشــارت اللجنــة تحديـدًا إىل التحفظــات التــى أبدتهــا بعــض
الــدول عــى املادتــن رقــم ( )2و( )9منوهــة إىل أن تلــك التحفظــات تتعــارض مــع الهــدف األســاىس لالتفاقيــة
ومشــددة عــى رضورة مراجعــة الــدول األعضــاء لتلــك التحفظــات دون إبطــاء.
وىف حــن أن غالبيــة الــدول األعضــاء بالجامعــة انضمــت إىل االتفاقيــة بالفعــل ،بيــد أن معظــم تلــك الــدول
أبــدت تحفظاتهــا عــى العديــد مــن مــواد االتفاقيــة .ولعــل أكــر االعرتاضــات التــى أبدتهــا العديــد مــن تلــك
الــدول تنحــر ىف املــادة رقــم ( )2والتــى تنــص عــى إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ىف الدســاتري
والترشيعــات واملــادة رقــم ( )9والتــى تشــرط عــى الــدول األط ـراف أن متنــح املــرأة حقوقًــا مســاوية لحقــوق
الرجــل ىف اكتســاب جنســيتها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ بهــا.
وأعــرب العديــد مــن الــوزراء بجامعــة الــدول العربيــة عــن تخوفهــم مــن أن يــؤدى اإلعــان الصــادر عــن اللجنــة
إىل صــدور قـرارات تديــن الــدول التــى تتألــف مــن أغلبيــة عربيــة أو مســلمة نظـ ًرا إلخفاقهــا ىف اتخــاذ مــا يكفــى
مــن تدابــر لحاميــة املــرأة مــن التمييــز ،وهــى الترصيحــات التــى ســتؤدى حينهــا إىل ظهــور بعــض األصــوات
التــى تنــادى بالدفــاع عــن اإلســام والقيــم اإلســامية ضــد اإلمربياليــة الغربيــة مــا سيتســبب بــدوره ىف شــحن
األجــواء بــا داعــى ىف الوقــت الــذى تواجــه فيــه تلــك الــدول قضايــا أخــرى ملحــة .باإلضافــة إىل ذلــك هنالــك
بعــض التخوفــات مــن أن يتســبب هــذا األمــر ىف مشــكلة فيــا يتعلــق باســتمرار تلقــى الدعــم مــن برامــج
املعونــة الثنائيــة واملتعــددة األط ـراف وهــى املعونــة التــى تعتمــد عليهــا العديــد مــن دول بالجامعــة.
ويهــدف االجتــاع إىل صياغــة بيــان أو خطــة عمــل للخــروج مبوقــف موحــد يوضــح التدابــر التــى تتخذهــا
الــدول األعضــاء بالجامعــة لضــان متــاىش قوانينهــا الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة واألعـراف الدينيــة ،وتحديدًا
مــع مبــادئ الرشيعــة اإلســامية .وميكــن إق ـرار بيــان واضــح وموحــد يشــمل جميــع التخوفــات والنقــاط التــى
تهــم قطــاع عريــض مــن الــدول األعضــاء خــال االجتــاع الــوزارى القــادم وتقديــم هــذا البيــان إىل اللجنــة قبــل
االجتــاع.
وخصوصــا إذا كان يشــتمل عــى خطــة عمــل تتفــق الــدول عــى االلتـزام بهــا ،أن يحســن
ومــن شــأن هــذا البيــان،
ً
مــن صــورة الــدول األعضــاء بالجامعــة نظـ ًرا ألنهــا ســتبدو بذلــك وكأنهــا تلعــب دو ًرا اســتباق ًيا ىف حاميــة حقــوق
املــرأة بــدالً مــن أن تتخــذ موق ًفــا دفاعيًــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإذا نجــح هــذا االجتــاع ىف صياغــة البيــان عــى
نحــو يراعــى األولويــات الوطنيــة املتعــددة ملختلــف الــدول األعضــاء ويحــرم الحساســيات املحليــة لديهــا ،فإنــه
بذلــك ســيحول دون انــدالع ثــورة الغضــب املتوقعــة ىف الشــارع.
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الــدول األخــرى التــى وافقــت عــى املشــاركة هــى مــر ولبنــان وليبيــا والجزائــر ،وســتعني دولــة عضــوة أخــرى
لتــرأس اإلجتــاع.
إنضمــت األردن إىل إتفاقيــة ســيداو ىف عــام  1992ولكنهــا أقــرت باإلتفاقيــة ىف عــام  2007بثالثــة تحفظــات ذات
الصلــة باإلســكان وتنقــل املــرأة وقوانــن الجنســية ،ورفعــت األردن تحفظاتهــا ذات الصلــة ببنــود التنقــل ىف عــام
 .2009بالرغــم مــن تقبــل هــذا التوجــه مــن قبــل العديــد مــن املنظــات التــى تشــجع البــدء ىف تطبيــق املســاواة
بــن الجنســن ،أدانتــه جبهــة العمــل اإلســامى ألنــه يهــدد «العائلــة األردنيــة باإلنهيــار التــام» (جوردينيــان تاميــز
.)12/11/11
يتــوازن الجــدل حــول إتفاقيــة ســيداو ىف األردن بــن الجامعــات اإلســامية التــى تديــن اإلتفاقيــة كشــكل مــن
«العوملــة الثقافيــة» وآليــة تحكــم مــن األمــم املتحــدة (فــاورى -ىف العمل املذكــور جوردينيــان تاميــز ()12/11/11
ومؤيــدى املســاواة بــن الجنســن التــى تضغــط عــى الحكومــة حتــى ترفــع كافــة تحفظــات اململكــة وتصــدر
قوانــن إضافيــة مــن أجــل إضفــاء الطابــع املؤســى عــى املســاواة بــن الجنســن .أعلــن رئيــس الــوزراء ىف عــام
 2012عــن إجـراء مراجعــة لتحفظــات األردن اإلضافيــة وعلــق بــأن األردن ظلــت شــديدة اإللتـزام بتنفيــذ جميــع
إلتزاماتهــا مبوجــب اإلتفاقيــة ،وقــد أضــاف أن تحفاظتهــا عــى مــادة واحــدة ال يجــب أن تكــون مبثابــة إضطـراب
(جــوردن تاميــز –  .)2012/11/16أردن
املــادة رقــم ( )9املتعلقــة بالجنســية هــى املوضــوع الرئيــى لتحفظــات األردن .فبموجــب القانــون األردىن
الســارى حاليــاً يســتحيل منــح املــرأة جنســيتها إىل أطفالهــا ،فيقــدم قانــون الدولــة للمواطنــة رقــم 1954/6
بخصــوص الجنســية باإلضافــة إىل تعديلــه عــام  1987الجنســية األردنيــة ألطفــال الرجــال األردنيــن فحســب
أينــا ولــدوا أو لألطفــال اللذيــن ولــدوا داخــل املدينــة ألم أردنيــة وأب عديــم الجنســية .ومــع ذلــك فــا يعتــر
الفلســطنيني عدميــى الجنســية كــا يعتــر هــذا القانــون حامي ـاً للجنســية الفلســطينية ويعطــى حــق العــودة.
فقضيــة الجنســية الفلســطينية هــى مجــرد واحــدة مــن أوجــه تحفظــات األردن بخصــوص تغيــر قانون الجنســية
ليتســق مــع املــادة رقــم ( )9مــن إتفاقيــة ســيداو ،فــاألردن لديهــا أعــى نســبة للفــرد للالجئــن ىف العــامل ،11حيــث
يتجــادل كثرييــن حــول فكــرة إتاحــة منــح املــرأة جنســيتهن إىل أزواجهــن وأطفالهــن ميكــن أن يســتنذف املــوارد
املحليــة .خــال الفــرة مــن عــام  2003إىل عــام  2009عرضــت تقاريــر املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــئون
الالجئــن قــدوم  200،000إىل مليــون الجــئ عراقــى إىل اململكــة مــن أى مــكان .ومنــذ بدايــة الحــرب األهليــة
ىف ســوريا ســجلت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــئون الالجئــن قرابــة  600,000الجــئ ســورى مــن
القاطنــن ىف األردن (التلبيــة اإلقليميــة للالجئــن الســوريني – . )www.data.UNHCR.org
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بالرغــم مــن ذلــك هنــاك أيضــاً إعتبــارا ً ملحوظــاً مــن املجتمــع املــدىن ملســاواة املــرأة األردنيــة ىف حقــوق
املواطنــة ،فخــال الســنوات القليلــة املاضيــة طالبــت الحملــة املعروفــة والتــى تدعــى «أمــى أردنيــة وجنســيتها
حــق ىل» بإجـراء تغـرات ىف القانــون املحــى باإلتســاق مــع إتفاقيــة ســيداو .وفقـاً لتقريــر أعدتــه منظمــة املــرأة
العربيــة بــاألردن ىف عــام  2010هنــاك  65,000عائلــة قاطنــة بــاألردن دون حصولهــا عــى حقــوق الجنســية
ألن األم فحســب هــى ذات الجنســية األردنيــة ( ،)ohchr.org.www2فبســبب عــدم وجــود الجنســية يتوجــب
عــى هــذه األرس دفــع رســوم باهظــة لترصيــح اإلقامــة مــن أجــل العمــل واإللتحــاق باملــدارس والحصــول
عــى الخدمــات املدنيــة األساســية األخــرى ،فــا يقــدر الكثــر منهــم تحمــل هــذه الرســوم فيعيشــون خــارج
اإلطــار القانــوىن .يثــر بعــض النشــطاء جــدالً حــول إثــارة هــذا القانــون ألزمــة إنســانية داخــل البــاد حيــث
التفرقــة غــر العادلــة ضــد املــرأة األردنيــة وأطفالهــن .عــرت العائلــة امللكيــة عــن رغبتهــا ىف إيجــاد حــاً
لألزمــة الحقيقيــة التــى تواجههــا املــرأة األردنيــة ذات األزواج األجنبيــن القاطنــن بــاألردن ،فقــد نجحــت بعــض
تحالفــات املنارصيــن لهــذه القضيــة مؤخـرا ً مــن خــال الربملــان األردىن ىف الحصــول عــى ترشيــع بعــض الحقــوق
املدنيــة ألطفــال املــرأة األردنيــة املتزوجــة مــن غــر أردىن؛ مثــل اإلقامــة التلقائيــة واإللتحــاق باملــدارس واملميـزات
اإلجتامعيــة.
ففــى هــذا التوقيــت الحســاس ال ترغــب األردن ىف أن تجــازف باملزيــد مــن الضغــط عــى موضــوع املــادة رقــم
( )9ألنــه حتـاً سيســتخدم املحافظــون اإلســاميون واملحليــون اللذيــن يــرون هــذه املــادة حاميــة دولــة األردن
مــن املوجــة الجديــدة مــن الالجئــن الفلســطنيني الطالبــن حــق املواطنــة هــذه القضيــة إلثــارة اإلضطرابــات،
فــاآلن إســتقرار الوضــع يعــد أولويــة ومــع ذلــك ترغــب األردن ىف تجنــب أى ضغــط بصــورة ســلبية باملنتديــات
الدوليــة.
تعتمــد األردن إعتــادا ً شــديدا ً عــى الدعــم الــدوىل بســبب أزمــة الالجئــن الســوريني ،فآخــر مــا تطلبــه بخصــوص
تغيــر هــذا القانــون هــو أن يصبــح رشط ـاً للمســاعدة الدوليــة اإلضافيــة ولذلــك تريــد األردن أن تدعــم بيان ـاً
يعلــن عــن إلتزامهــا بتعزيــز حقــوق املــرأة دون فــرض تغـرات ميكــن أن تكــون مثــرة للخالفــات باملنــزل.
ليــس لــدى األردن تحفظــات عــى املــادة رقــم ( )2حيــث كث ـرا ً مــا ذكــر أعضــاء العائلــة امللكيــة ذلــك ألنهــا
ال تتعــارض جوهري ـاً فيــا بــن حقــوق املــرأة واملبــادئ اإلســامية ،فالعدالــة واملســاواة هــا مبــادئ رئيســية
باإلميــان ولــذا يجــب أن تعــرف القوانــن الداعمــة لهــم بنفــس املبــادئ .ومــع ذلــك ترغــب األردن ىف أن تــرى
املــادة رقــم ( )9معــاد تحديــد إطارهــا كموضــوع إنســاىن بــدالً مــن كونهــا قضيــة تختــص بالحقــوق ،فــا يجــب
حرمــان األطفــال مــن امللجــأ أو الحقــوق املدنيــة مبوجــب قوانــن حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلســام فيجــب
عــى األردن أن تجــد حـاً يؤكــد عــى ذلــك األمــر .ومــع ذلــك فــا يجــب حرمــان األطفــال مــن الجنســية أيضـاً –
مبعنــى أنــه يجــب اإلهتــام بالتأكيــد عــى عــدم فقــدان الطفــل لجنســية أبيــه عنــد منحــه جنســية أمــه بفعــل
هــذه القوانــن ،فيجــب أن تضــع األردن ىف إعتبارهــا تقديــم النــص التــاىل:
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هنــاك دعــوات لجميــع الــدول األعضــاء لتتخــذ اإلج ـراءات التــى تضمــن حاميــة حقــوق جميــع األطفــال ىف
جنســيتهم مبوجــب القوانــن املحليــة.
كــا يجــب أن تقــدم األردن نص ـاً يؤكــد عــى أن إج ـراءات حاميــة املــرأة واألطفــال ال تتوافــق مــع الرشيعــة
فحســب ولكــن يتوقــع تطبيقهــا ىف املجتمــع العــادل وأنــه يجــب بــذل جميــع املجهــودات مــن اجــل ضــان
إحتــواء املدونــات القانونيــة املحليــة عــى هــذه املبــادئ فيــا يخــص املــرأة واألطفــال واألرس .
هــذه الصيغــة هــى صيغــة واقعيــة وتوافقيــة ولكنهــا تؤكــد عــى نوعيــة اإللت ـزام الــذى ستســعى إليــه لجنــة
األمــم املتحــدة .بالرغــم مــن تفضيــل األردن لقـرار ملــزم فيمكــن أن تشــر إىل بيانـاً أكــر عموميــة فيــا يخــص
مفاوضاتهــا الثنائيــة مــع الــدول املتربعــة كمثــال ملجهوداتهــا لتكــون مبثابــة التأثــر املعتــدل باإلقليــم .أمــا
عــن اإلج ـراء الــذى يجــب عــى األردن أال تتخــذه فهــو املوافقــة عــى تصديــق الق ـرار الــذى يركــز عــى رفــع
التحفظــات عــن املــادة رقــم ( ،)9ولذلــك يتعــن عليهــا أهميــة العمــل املبكــر عــى تقديــم حــل وســط .عــاوة
عــى ذلــك يجــب عــى األردن أن تتجنــب أى إشــارات للقضيــة الفلســطينية بهــذا القـرار ألنــه ميكــن أن يســبب
اإلنتبــاه املزعــج للمملكــة األردنيــة.
تعــرض املصفوفــة امللحقــة بهــذا امللخــص بوضــوح مواقــف الــدول املشــاركة مــن هذيــن التحفظــن .فيجــب أن
تســتخدم أنــت وفريقــك هــذا الجــدول للتعــرف عــى أوجــه إيجــاد الحلــول الوســط لتحديــد الحلفــاء الصالحــن
للتوســط ،فحتـاً ســتدعم لبنــان اإلحتفــاظ باملــادة رقــم ( )9خــارج األجنــدة.
حظ سعيد!
املادة رقم 2
الجزائر

املادة رقم 9

التحفظات املبداة:
ال يسمح قانون الجنسية الجزائرى ملنح الطفل جنسية
املادة رقم :2
والدته إال ىف الحاالت اآلتية:
 أن يكون األب غري معروف أو عديم الجنسية؛تعلن الحكومة الدميقراطية
 أن يكون الطفل مولودا ً ىف الجزائر من أم جزائريةالشعبية لجمهورية الجزائر أنه وأب أجنبى مولود بالجزائر؛
هناك إعداد لتطبيق أحكام هذه  -عالوة عىل ذلك ،ميكن للطفل املولود ىف الجزائر
املادة برشط أال تتعارض مع
من أم جزائرية وأب أجنبى مل يولد داخل األراىض
أحكام قانون األرسة الجزائرى.
الجزائرية أن يحصل عىل جنسية والدته مبوجب املادة
رقم  26من قانون الجنسية الجزائرى برشط عدم
معارضة وزارة العدل.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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املادة رقم 2
ليبيا

مرص

لبنان

املادة رقم 9

مل تبدى ليبيا أى تحفظات عىل املادة .9
 -1تطبق أحكام املادة الثانية من االتفاقية
تعد ليبيا هى الدولة الوحيدة من بني
مع مراعاة قواعد الرشيعة اإلسالمية القطعية
دول شامل أفريقيا التى صدقت عىل
الخاصة بتحديد نسب املواريث وتركات
الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقى
املتوفني ،سواء ذكر أو أنثى.
 -2تنفذ الفقرة ( 16ج) والفقرة (د) دون مساس لحقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بحقوق
املرأة ىف أفريقيا والذى يؤكد عىل ضامن
بأى من الحقوق املكفولة للمرأة ىف الرشيعة
متتع املرأة والرجل بحقوق متساوية فيام
اإلسالمية.
يتعلق بجنسية أطفالهام.
أودعت ليبيا وقت تصديقها عىل االتفاقية
وىف هذا السياق أصدرت ليبيا قانونًا
تحفظاً عاماً ذكر أن تنفيذ االتفاقية يجب أال
يتعارض مع قوانني األحوال الشخصية املستقاة جديدًا ىف  2010ينص عىل منح الجنسية
الليبية لكل من ولد ألم ليبية وأب أجنبى،
من الرشيعة اإلسالمية.
ولكن هذا القانون ال ينطبق إال ىف حاالت
مام يعنى أنه متى وجد تعارض بني حقوق
معينة مثل أن يكون األب غري معروف
املرأة التى أقرتها اتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة فيام يتعلق بأحد قضايا أو ال جنسية له أو مجھول الجنسية أو
األحوال الشخصية ،تعطى ليبيا األولوية ألحكام مجھول األبوين.
الرشيعة اإلسالمية لحسمها.
ونظ ًرا ألن هذا التحفظ مل يحدد بوضوح فإنه
يفتح مجاالً للتحايل إذ توجد العديد من
املصادر والتفسريات التى ميكن الرجوع إليها
لفهم أحكام الرشيعة.
التحفظات العامة التى تم إبداءها عىل املادة تم إبداء تحفظ مبديئ عىل املادة رقم
رقم  :2تسعى جمهورية مرص العربية إىل
 ،9ومع ذلك قاموا بسحب هذا التحفظ
اإلمتثال إىل محتوى هذه املادة برشط أال
بعد إصدار قانون عام  .2004تم تعديل
يتعارض هذا اإلمتثال مع الرشيعة اإلسالمية.
قانون الجنسية ىف عام  2004ليشمل
حق املواطنة للذين ولدوا من أب أو أم
ال توضح التحفظات بدقة أسباب تناقض القانون مرصيني مبراعاة تبنى مبدأ املساواة بني
اإلسالمى مع املادة رقم .2
الجنسني .يصنف هذا التعديل أوضاع
األطفال لألم املرصية واألب غري املرصى
**  groupولذا ميكن الوصول إىل لتحديد
دون مراعاة لجنسية األب غري املرصى
النواحى أو القوانني التى ميكن أن تكون
ليكون مطابقاً لوضع األطفال ألب مرصى
متعارضة مع الرشيعة.
وأم غري مرصية.
ال يسمح القانون إال لآلباء اللبنانيني أن
ال توضح التحفظات بدقة أسباب تناقض القانون مينحوا جنسيتهم إىل أطفالهم ىف كل
اإلسالمى مع املادة رقم .2
األحوال ،أما بالنسبة للمرأة فاليسمح
لها أن متنح جنسيتها إذا كان الطفل
ولد خارج إطار الزواج وتم اإلعرتاف به
بواسطة األم اللبنانية حني كان قارصا ً.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق

 112دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
التوجيهات الرسية لدور الوفد الليبى «تحفظات التسوية»
كُلفــت أنــت وبعــض زمالئــك بتمثيــل ليبيــا ىف أحــد االجتامعــات التــى تنظمهــا لجنــة املــرأة ىف جامعــة الــدول
العربيــة .وجــاءت الدعــوة لعقــد هــذا االجتــاع بعدمــا أعلنــت لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالقضــاء عــى
التمييــز ضــد املــرأة عــن تجديــد دعوتهــا لجميــع الــدول األعضــاء لســحب تحفظاتهــا الحاليــة عــى اتفاقيــة
ســيداو أو لتوضيــح مــا تتخــذه مــن إج ـراءات عــى املســتوى املحــى لتوفــر ضامنــات مامثلــة تكفــل القضــاء
عــى التمييــز بــن الجنســن .وأشــارت اللجنــة تحديـدًا إىل التحفظــات التــى أبدتهــا بعــض الــدول عــى املادتــن
رقــم ( )2و( )9منوهــة إىل أن تلــك التحفظــات تتعــارض مــع الهــدف األســاىس لالتفاقيــة ومشــددة عــى رضورة
مراجعــة الــدول األعضــاء لتلــك التحفظــات دون إبطــاء.
وىف حــن أن غالبيــة الــدول األعضــاء بالجامعــة انضمــت إىل االتفاقيــة بالفعــل ،بيــد أن معظــم تلــك الــدول
أبــدت تحفظاتهــا عــى العديــد مــن مــواد االتفاقيــة .ولعــل أكــر االعرتاضــات التــى أبدتهــا العديــد مــن تلــك
الــدول تنحــر ىف املــادة رقــم ( )2والتــى تنــص عــى إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ىف الدســاتري
والترشيعــات واملــادة رقــم ( )9والتــى تشــرط عــى الــدول األط ـراف أن متنــح املــرأة حقوقًــا مســاوية لحقــوق
الرجــل ىف اكتســاب جنســيتها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ بهــا.
وأعــرب العديــد مــن الــوزراء بجامعــة الــدول العربيــة عــن تخوفهــم مــن أن يــؤدى اإلعــان الصــادر عــن اللجنــة
إىل صــدور قـرارات تديــن الــدول التــى تتألــف مــن أغلبيــة عربيــة أو مســلمة نظـ ًرا إلخفاقهــا ىف اتخــاذ مــا يكفــى
مــن تدابــر لحاميــة املــرأة مــن التمييــز ،وهــى الترصيحــات التــى ســتؤدى حينهــا إىل ظهــور بعــض األصــوات
التــى تنــادى بالدفــاع عــن اإلســام والقيــم اإلســامية ضــد اإلمربياليــة الغربيــة مــا سيتســبب بــدوره ىف شــحن
األجــواء بــا داعــى ىف الوقــت الــذى تواجــه فيــه تلــك الــدول قضايــا أخــرى ملحــة .باإلضافــة إىل ذلــك هنالــك
بعــض التخوفــات مــن أن يتســبب هــذا األمــر ىف مشــكلة فيــا يتعلــق باســتمرار تلقــى الدعــم مــن برامــج
املعونــة الثنائيــة واملتعــددة األط ـراف وهــى املعونــة التــى تعتمــد عليهــا العديــد مــن دول بالجامعــة.
ويهــدف االجتــاع إىل صياغــة بيــان أو خطــة عمــل للخــروج مبوقــف موحــد يوضــح التدابــر التــى تتخذهــا الــدول
األعضــاء بالجامعــة لضــان متــاىش قوانينهــا الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة واألع ـراف الدينيــة ،وتحدي ـدًا مــع
مبــادئ الرشيعــة اإلســامية .وميكــن إقـرار بيــان واضــح وموحــد يشــمل جميــع التخوفــات والنقــاط التى تهــم قطاع
عريــض مــن الــدول األعضــاء خــال االجتــاع الــوزارى القــادم وتقديــم هــذا البيــان إىل اللجنــة قبــل االجتــاع.
وخصوصــا إذا كان يشــتمل عــى خطــة عمــل تتفــق الــدول عــى االلتـزام بهــا ،أن يحســن
ومــن شــأن هــذا البيــان،
ً
مــن صــورة الــدول األعضــاء بالجامعــة نظـ ًرا ألنهــا ســتبدو بذلــك وكأنهــا تلعــب دو ًرا اســتباق ًيا ىف حاميــة حقــوق
املــرأة بــدالً مــن أن تتخــذ موق ًفــا دفاعيًــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإذا نجــح هــذا االجتــاع ىف صياغــة البيــان عــى
نحــو يراعــى األولويــات الوطنيــة املتعــددة ملختلــف الــدول األعضــاء ويحــرم الحساســيات املحليــة لديهــا ،فإنــه
بذلــك ســيحول دون انــدالع ثــورة الغضــب املتوقعــة ىف الشــارع.الدول األخــرى التــى وافقــت عــى املشــاركة هــى
مــر ولبنــان وليبيــا والجزائــر ،وســتعني دولــة عضــوة أخــرى لتــرأس اإلجتــاع .متتلــك هــذه الــدول وجهــات
نظــر مختلفــة بخصــوص إتفاقيــة ســيداو ومنهجيــات مختلفــة بالنســبة للمــواد التــى نحــن بصددهــا ،ومــع ذلــك
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فقــد أجمعــوا عــى أهميــة تفاعلهــم وإعالنهــم عــن إلتزامهــم بإتفاقيــة ســيداو بالقــدر املســتطاع ومتاثلهــم مــع
األولويــات الداخليــة.
ظلــت ليبيــا متمســكة بإلتزامهــا نحــو تأييــد اإلتفاقيــة ىف ظــل توافقهــا مــع أحــكام الرشيعــة .عندمــا إنضمــت
ليبيــا إىل إتفاقيــة عــام  1989أوضحــت أن قوانــن األحــوال الشــخصية لديهــا مقتبســة مــن أحــكام الرشيعــة مبــا
أنهــا بالفعــل توفــر قاعــدة عريضــة مــن تدابــر حاميــة املــرأة .فأكــدت ليبيــا مــن خــال العديــد مــن تقاريرهــا
التــى أرســلتها إىل اللجنــة مــا يــى« :مبــا أنهــا دولــة إســامية ،فتتبــع الجمهوريــة العربيــة الليبيــة القــرآن الكريــم
كمصــدر للدســتور اإلجتامعــى ،وعليــه تعــرف مبــادئ اإلميــان اإلســامى العالقــات وتحــدد الحقــوق والواجبــات
وطــرق التواصــل بــن األف ـراد – كل مــن الذكــور واإلنــاث – ىف شــتى مجــاالت الحيــاة» (تقريــر الدولــة الليبيــة
املعنيــة ،وثيقــة األمــم املتحــدة إتفاقيــة ســيداو /ج/ليبيــا 1999 2 /ص .)2.وحيــث إن الرشيعــة توفــر تدابــر
حاميــة كافيــة بــل وميكــن أن تكــون أعــى ،فــا حاجــة لعمــل املزيــد مــن التغـرات ،وبالتــاىل فــإن فــرض هــذه
التغـرات ســينتهك حقــوق التعبــر الدينــى لإلنســان .ترحــب دولــة ليبيــا مبختلــف التفسـرات املتعلقــة بكيفيــة
وضــع تدابــر حاميــة املــرأة ىف الفقــه الترشيعــى اإلســامى ،ولكــن بعــض املجــاالت تــم اإلتفــاق عليهــا مثــل
اإلرث .أخـرا ً ســتقدم دولــة ليبيــا للمــرأة كافــة حقوقهــا فيــا يتفــق مــع إتفاقيــة ســيداو ولكــن ىف حالــة تعــارض
االتفاقيــة مــع أحــكام الرشيعــة ،ســتعطى ليبيــا األولويــة ملبــادئ وأحــكام الرشيعــة مبــا أنهــا املبــادئ املتبعــة.
لذلــك يجــب أن تركــز مجهوداتــك خــال اإلجتــاع عــى صياغــة القــرار الــذى يدعــو جميــع الــدول إىل أن
تضمــن توفــر القوانــن املحليــة أقــى تدابــر الحاميــة للمــرأة واألطفــال واألرس مبــا يتفــق مــع مبــادئ الرشيعــة
أو املعايــر الدوليــة ،عندمــا ال تتعــارض مــع تدابــر الحاميــة التــى توفرهــا الرشيعــة .هــذه الدعــوة هــى مــن
أجــل إتخــاذ إجـراءات حاســمة تتعلــق بحقــوق املــرأة مــن خــال القوانــن الحاليــة الخاصــة بــاألرسة ،كــا توضــح
أن تحفظــات ليبيــا ال تتعــارض ىف الحقيقــة مــع اإلتفاقيــة .فــإذا كان مــن غــر املمكــن الحصــول عــى موافقــة
املشــاركني اآلخريــن عــى دعــوة ملزمــة للعمــل ،اســعى للحصــول عــى تأكيــدا ً غــر ملــزم عــى نفــس هــذه
املبــادئ .يجــب أال توافــق دولــة ليبيــا عــى أى ترصيــح بشــأن دعــوات الــدول إلســقاط التحفظــات عــن املــادة
رقــم  – 2تحــت أى ظــرف مــن الظــروف! فأنــت عــى قناعــة بــأن مــر توافــق عــى وجهــة نظــرك.
ومــع ذلــك يجــب عــى ليبيــا أن تشــجع الــدول عــى إعــادة النظــر ىف تحفظاتهــا عــى املــادة رقــم  ،9فليســت
ليبيــا هــى الدولــة الوحيــدة التــى ليــس لديهــا تحفظــات عــى املــادة رقــم  9بــل هــى أيض ـاً الدولــة الوحيــدة
بشــال أفريقيــا التــى أقــرت الربوتوكــول الخــاص بامليثــاق األفريقــى لحقــوق اإلنســان والشــعوب عــى حقــوق
املــرأة ىف أفريقيــا .يؤكــد هــذا امليثــاق عــى املســاواة ىف حقــوق الرجــال والنســاء فيــا يتعلــق بجنســية أوالدهــم.
فأصــدرت ليبيــا ىف عــام  2010قانونـاً جديــدا ً يتيــح لألمهــات الليبيــات أن متنحــن جنســيتهن إىل أطفالهــن ىف حالــة
أن يكــون األب عديــم الجنســية أو ذو جنســية غــر معلومــة أو ال يعــرف بالطفــل أو يعــرض عــى منــح الطفــل
الجنســية الليبيــة ،فيضمــن هــذا القانــون لــكل طفــل حقــه ىف أن يحصــل عــى الجنســية بصــورة تتامثــل مــع
األعـراف الدوليــة واملبــادئ اإلســامية .فعــى الــدول األخــرى التــى لديهــا تحفظــات أن تضــع ىف إعتبارهــا ترشيــع
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هــذه اإلســتثناءات اإلنســانية ،وبالطبــع يجــب أن تكــون ليبيــا حساســة تجــاه هــذه اإلســتثناءات أال تكــون مــرر
لحرمــان األطفــال مــن جنســيتهم مثــل الحــق املقــدس لعــودة األطفــال الفلســطينيني.
أعــد املســاعدون جــدول بقامئــة تحفظــات املشــاركني اآلخريــن ومواقفهــم ،فيجــب عليــك وعــى فريقــك مراجعــة
هــذا الجــدول مــن أجــل تحديــد األطـراف املنــارصة املحتملــة لتشــرك ىف صياغــة املواقــف املناســبة .نقــرح أن
تفتتــح إجتامعــك مبــروع قـرار يحتــوى عــى النــص التــاىل:
تدعــو جامعــة الــدول العربيــة كافــة أعضــاء إتفاقيــة ســيداو إىل أن تضمــن جميــع القوانــن املحليــة الخاصــة
بهــم أقــى تدابــر الحاميــة للمــرأة واألطفــال واألرس فيــا يتفــق مــع أحــكام الرشيعــة واملعايــر الدوليــة ،ولكن
إعطــاء األولويــة ألحــكام الرشيعــة ىف الحــاالت التــى تتعــارض فيهــا ســيادة الرشيعــة .هــذا باإلضافــة إىل أنــه
يجــب عــى هــذه الــدول إعــادة النظــر ىف تحفظاتهــا التــى تتعلــق باملــادة رقــم  9وأن تضمــن حاميــة قوانــن
املواطنــة حــق جميــع األطفــال ىف حقوقهــم بصــورة تتوافــق مــع الرشيعــة.
املادة رقم 2
مرص

املادة رقم 9

التحفظات العامة املدخلة عىل
تم إدخال تحفظ مبدئياً عىل املادة رقم  ،9ومع ذلك
املادة رقم  :2تسعى جمهورية مرص قاموا بسحب هذا التحفظ بعد إصدار قانون عام
العربية إىل اإلمتثال إىل محتوى
 .2004تم تعديل قانون الجنسية ىف عام  2004ليشمل
هذه املادة برشط أال يتعارض هذا حق املواطنة للذين ولدوا من أب أو أم مرصيني
اإلمتثال مع الرشيعة اإلسالمية.
مبراعاة تبنى مبدأ املساواة بني الجنسني .يصنف هذا
التعديل أوضاع األطفال لألم املرصية واألب غري املرصى
ال توضح التحفظات بدقة أسباب دون مراعاة لجنسية األب غري املرصى ليكون مطابقاً
تناقض القانون اإلسالمى مع املادة لوضع األطفال ألب مرصى وأم غري مرصية.
رقم .2
**  groupولذا ميكن الوصول
إىل لتحديد النواحى أو القوانني
التى ميكن أن تكون متعارضة مع
الرشيعة.

األردن

مل تدخل تحفظات عىل املادة رقم األردن لديها أعىل نسبة للفرد من الالجئني بالعامل.
 ،2فال تذكر األردن الرشيعة ىف أى طبقاً لقانون املواطنة الخاص بالبلد رقم  1954/6بشأن
من التحفظات.
الجنسية باإلضافة إىل تعديله الذى أجرى عام 1987
تم منح الجنسية إىل أطفال الرجال األردنيني أينام
ولدوا أو لألطفال الذين ولدوا داخل البلد ألم أردنية
وأب عديم الجنسية ،ولذلك ال تستطيع األمهات منح
جنسيتها إىل أطفالها.
هناك ثالثة مربرات أساسية معطاه لقانون الجنسية
األردىن.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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املادة رقم 2

املادة رقم 9
أوالً :هناك جدل حول تخويل الجنسية األبوية
من قبل قانون الرشيعة – املدونة القانونية
اإلسالمية.
ثانياً :يستلزم وجود هذا القانون من أجل
صالح البلد ،ألن منح الجنسية من املرأة األردنية
إىل األزواج األجنبيني من شأنه أن يستنفز
املوارد املحلية.
ثالثاً :من شأن القانون حامية العائلة؛ فطبقاً
لهذه النظرية تصبح األرس مقسمة عندما يكون
بها أكرث من والء داخىل واحد.

لبنان

الجزائر

مل تدخل تحفظات عىل املادة رقم .2

ال يسمح القانون إال لآلباء اللبنانيني أن مينحوا
جنسيتهم إىل أطفالهم ىف كل األحوال ،أما
بالنسبة للمرأة فاليسمح لها أن متنح جنسيتها
إذا كان الطفل ولد خارج إطار الزواج وتم
اإلعرتاف به بواسطة األم اللبنانية حني كان
قارصا ً.

ال يسمح قانون الجنسية الجزائرى ملنح الطفل
التحفظات املدخلة:
جنسية والدته إال ىف الحاالت اآلتية:
املادة رقم :2
 أن يكون األب غري معروف أو عديم الجنسية؛تعلن الحكومة الدميقراطية الشعبية
لجمهورية الجزائر أنه هناك إعداد لتطبيق  -أن يكون الطفل مولودا ً ىف الجزائر من أم
أحكام هذه املادة برشط أال تتعارض مع جزائرية وأب أجنبى مولود بالجزائر؛
 عالوة عىل ذلك ،ميكن للطفل املولود ىفأحكام قانون األرسة الجزائرى.
الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبى مل يولد
داخل األراىض الجزائرية أن يحصل عىل
جنسية والدته مبوجب املادة رقم  26من
قانون الجنسية الجزائرى برشط عدم معارضة
وزارة العدل.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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التوجيهات الرسية لدور الوفد الجزائرى «تحفظات التسوية»
كُلفــت أنــت وبعــض زمالئــك بتمثيــل الجزائــر ىف أحــد االجتامعــات التــى تنظمهــا لجنــة املــرأة ىف جامعــة
الــدول العربيــة .وجــاءت الدعــوة لعقــد هــذا االجتــاع بعدمــا أعلنــت لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالقضــاء
عــى التمييــز ضــد املــرأة عــن تجديــد دعوتهــا لجميــع الــدول األعضــاء لســحب تحفظاتهــا الحاليــة عــى اتفاقيــة
ســيداو أو لتوضيــح مــا تتخــذه مــن إج ـراءات عــى املســتوى املحــى لتوفــر ضامنــات مامثلــة تكفــل القضــاء
عــى التمييــز بــن الجنســن .وأشــارت اللجنــة تحديـدًا إىل التحفظــات التــى أبدتهــا بعــض الــدول عــى املادتــن
رقــم ( )2و( )9منوهــة إىل أن تلــك التحفظــات تتعــارض مــع الهــدف األســاىس لالتفاقيــة ومشــددة عــى رضورة
مراجعــة الــدول األعضــاء لتلــك التحفظــات دون إبطــاء.
وىف حــن أن غالبيــة الــدول األعضــاء بالجامعــة انضمــت إىل االتفاقيــة بالفعــل ،بيــد أن معظــم تلــك الــدول
أبــدت تحفظاتهــا عــى العديــد مــن مــواد االتفاقيــة .ولعــل أكــر االعرتاضــات التــى أبدتهــا العديــد مــن تلــك
الــدول تنحــر ىف املــادة رقــم ( )2والتــى تنــص عــى إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ىف الدســاتري
والترشيعــات واملــادة رقــم ( )9والتــى تشــرط عــى الــدول األط ـراف أن متنــح املــرأة حقوقًــا مســاوية لحقــوق
الرجــل ىف اكتســاب جنســيتها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ بهــا.
وأعــرب العديــد مــن الــوزراء بجامعــة الــدول العربيــة عــن تخوفهــم مــن أن يــؤدى اإلعــان الصــادر عــن اللجنــة
إىل صــدور قـرارات تديــن الــدول التــى تتألــف مــن أغلبيــة عربيــة أو مســلمة نظـ ًرا إلخفاقهــا ىف اتخــاذ مــا يكفــى
مــن تدابــر لحاميــة املــرأة مــن التمييــز ،وهــى الترصيحــات التــى ســتؤدى حينهــا إىل ظهــور بعــض األصــوات
التــى تنــادى بالدفــاع عــن اإلســام والقيــم اإلســامية ضــد اإلمربياليــة الغربيــة مــا سيتســبب بــدوره ىف شــحن
األجــواء بــا داعــى ىف الوقــت الــذى تواجــه فيــه تلــك الــدول قضايــا أخــرى ملحــة .باإلضافــة إىل ذلــك هنالــك
بعــض التخوفــات مــن أن يتســبب هــذا األمــر ىف مشــكلة فيــا يتعلــق باســتمرار تلقــى الدعــم مــن برامــج
املعونــة الثنائيــة واملتعــددة األط ـراف وهــى املعونــة التــى تعتمــد عليهــا العديــد مــن دول بالجامعــة.
ويهــدف االجتــاع إىل صياغــة بيــان أو خطــة عمــل للخــروج مبوقــف موحــد يوضــح التدابــر التــى تتخذهــا
الــدول األعضــاء بالجامعــة لضــان متــاىش قوانينهــا الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة واألعـراف الدينيــة ،وتحديدًا
مــع مبــادئ الرشيعــة اإلســامية .وميكــن إق ـرار بيــان واضــح وموحــد يشــمل جميــع التخوفــات والنقــاط التــى
تهــم قطــاع عريــض مــن الــدول األعضــاء خــال االجتــاع الــوزارى القــادم وتقديــم هــذا البيــان إىل اللجنــة قبــل
االجتــاع.
وخصوصــا إذا كان يشــتمل عــى خطــة عمــل تتفــق الــدول عــى االلتـزام بهــا ،أن يحســن
ومــن شــأن هــذا البيــان،
ً
مــن صــورة الــدول األعضــاء بالجامعــة نظـ ًرا ألنهــا ســتبدو بذلــك وكأنهــا تلعــب دو ًرا اســتباقيًا ىف حاميــة حقــوق
املــرأة بــدالً مــن أن تتخــذ موق ًفــا دفاع ًيــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإذا نجــح هــذا االجتــاع ىف صياغــة البيــان عــى
نحــو يراعــى األولويــات الوطنيــة املتعــددة ملختلــف الــدول األعضــاء ويحــرم الحساســيات املحليــة لديهــا ،فإنــه
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وعليــه فــإن الــدول األخــرى التــى قــررت أن تشــارك هــى مــر واألردن وليبيــا ولبنــان ،عــى أنــه مــن املقــرر
تعيــن دولــة أخــرى مــن الــدول األعضــاء لتتــوىل رئاســة االجتــاع .وعمو ًمــا تختلــف وجهــات نظــر هــذه الــدول
بشــأن اتفاقيــة ســيداو وتبــدى اعرتاضــات مختلفــة عــى املادتــن موضــوع التحفظــات .ومــع ذلــك تؤمــن هــذه
الــدول كافــة بأهميــة لعــب دور اســتباقى وتوضيــح التزامهــا باالتفاقيــة ىف إطــار الحــدود التــى تتــاىش مــع
أولوياتهــا الوطنيــة.
وعمو ًمــا فــإن وضــع الجزائــر أفضــل مــن وضــع الــدول األخــرى املدعــوة لالجتــاع إذ مل تكــن لديهــا ســوى بعــض
التحفظــات البســيطة عــى اتفاقيــة ســيداو ىف البدايــة كــا أنهــا ســحبت بعضً ــا منهــا بالفعــل ىف عــام .2009
ومــن حيــث املبــدأ ،تؤمــن الجزائــر بــأن جهــود اإلصــاح العمليــة والتصاعديــة أفضــل مــن نــر قـرارات وقوانــن
جديــدة ال تســاعد ســوى عــى متكــن األقليــة املعارضــة مــن اتهــام الدولــة بالوقــوع تحــت «تأثــر الغــرب» بــدون
تغيــر شــئ يذكــر ىف الســلوكيات واالتجاهــات .وينبغــى أال ننــى هنــا أننــا ال ميكننــا تغيــر عقليــة املجتمــع بــن
ليلــة وضحاهــا وأن هــذا األمــر يســتغرق وقتًــا .عــى ســبيل املثــال ملَ نضيــع جهودنــا ىف ترشيــع قوانــن تحظــر
تعــدد الزوجــات ىف حــن أن عــدد مــن يفعلــون ذلــك ىف انخفــاض بالفعــل؟ وعليــه تجاهلــت الجزائــر الدعــوات
التــى ناشــدت بســن قوانــن تحظــر تعــدد الزوجــات ولكنهــا رفعــت ســن الــزواج إىل  19ســنة بــدالً مــن ذلــك
واتخــذت بعــض التدابــر التــى تشــرط عــدم إب ـرام أى عقــد زواج دون وجــود موافقــة متبادلــة مــن الطرفــن.
ويــرى هــذا املنطــق نفســه عــى التحفظــات عــى املــادة رقــم (.)2
ورغــم أن الجزائــر مــا زالــت تحتفــظ بتحفظهــا الــذى أكــدت فيــه أنهــا لــن تقــر أيــة قوانــن تتعــارض مــع قانــون
األرسة الجزائــرى ،فقــد أشــارت لجنــة األمــم املتحــدة إىل هــذا القانــون باعتبــاره منوذ ًجــا يحتــذى بــه للتــوازن مــا
بــن األعـراف الدوليــة والعــادات املحليــة ،وهــو األمــر الــذى ينبغــى أن تســعى جميــع الــدول األعضــاء لتحقيقــه.
عــاوة عــى ذلــك يكفــل قانــون األرسة الجزائــرى أيضً ــا حاميــة الطفــل ،وخاصــة فيــا يتعلــق بحقــوق الجنســية،
ونــرى أن القانــون هنــا يهــدف مــرة أخــرى إىل ضــان توفــر حاميــة فعليــة إذ أن مســألة انتقــال الجنســية مــن
اآلبــاء إىل األطفــال ال تتعلــق بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ،ولكنهــا تهــدف باألحــرى إىل ضــان حــق كل
طفــل ىف الحصــول عــى جنســية وهــو األمــر الــذى ينظــر إليــه عــى أنــه رضورة أخالقيــة .وعليــه يحــدد قانــون
الجنســية الجزائريــة عــددًا كبـ ًرا مــن املواقــف التــى يجــوز فيهــا لــأم منــح

جنسيتها لطفلها ،ومنها:
 إذا كان األب غري معروف أو عديم الجنسية. إذ كان الطفل قد ولد ىف الجزائر ألم جزائرية وأب أجنبى ولد ىف الجزائر. عــاوة عــى ذلــك ،فوفقًــا ألحــكام املــادة ( )26مــن قانــون الجنســية الجزائريــة يجــوزللطفــل الــذى يولــد ىف الجزائــر ألم جزائريــة وأب أجنبــى مل يولــد عــى األرض الجزائريــة أن
يكتســب جنســية األم بــرط عــدم اع ـراض وزارة العــدل عــى ذلــك.
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ورغــم أن القانــون ال مينــح فع ـاً الجنســية الجزائريــة ألطفــال األمهــات الجزائريــات تلقائ ًيــا ،ولكنــه يتســع مبــا
يكفــى ليتيــح للجزائــر أن تســحب تحفظاتهــا دون أن يتهمهــا أحــد بتدمــر األرس أو بــاإلرضار بحقــوق اآلبــاء.
وينبغــى أن تقــدم الجزائــر النهــج العمــى الــذى تتبعــه كنمــوذج يحتــذى بــه وتنــادى بإصــدار قــرار يلــزم
الــدول األعضــاء بالجامعــة باتخــاذ مــا يلــزم لضــان العمــل بقوانــن أرسة تكفــل أقــى درجــات الحاميــة للمــرأة
واألطفــال مبــا يتــاىش مــع املعايــر الدوليــة والعــادات والتقاليــد املحليــة .وينبغــى لهــذا القـرار أيضً ــا أن يناشــد
الــدول بإقـرار القوانــن التــى تكفــل حــق كل طفــل ىف الحصــول عــى جنســية .ومــن شــأن هــذا األمــر أن يتيــح
للــدول الرتكيــز عــى ســن الترشيعــات التــى تحــدد الحــاالت االســتثنائية التــى يجــوز فيهــا للمــرأة نقــل جنســيتها
ملولودهــا مثــل الحــاالت التــى ســيكون فيهــا الطفــل مثــاً عديــم الجنســية أو محرو ًمــا منهــا إذا مل يحصــل
عــى جنســية والدتــه .وينغــى أن تبــذل مجموعــة العمــل كل مــا بوســعها إلقنــاع املشــاركني اآلخريــن بحكمــة
وفصاحــة املنهــج الــذى تتبعــه الجزائــر.
وإذا مل يكــن ذلــك ممك ًنــا ،فيمكنــك وقتهــا تشــجيع الــدول عــى إقـرار املبــادئ نفســها إقـرا ًرا غــر ملز ًمــا .وعــى
الرغــم مــن أن الجزائــر ىف وضــع جيــد أمــام لجنــة األمــم املتحــدة ،فإننــا لــن نخــر شــيئًا إذا وضحنــا قدرتنــا
عــى التــرف كمثــال عــى التقــدم العمــى ميكــن االحتــذاء بــه .وإذا مل يتــم التوصــل إىل اتفــاق ىف هــذا الصــدد
لــن تخــر الجزائــر شــيئًا بــل إنهــا عــى العكــس ســتكون قــد حظيــت بفرصــة لتعزيــز ســمعتها كدولــة وســيطة.
أعــد املســاعدون جــدوالً يتضمــن تحفظــات الــدول األخــرى املشــاركة .وينبغــى عليــك أنــت وفريقــك مراجعــة
هــذا الجــدول ومحاولــة تحديــد مواضــع التشــابه مــع املنهــج الجزائــرى أو الحــاالت التــى ميكــن أن تســتفيد
فيهــا الــدول األخــرى مــن املنهــج الجزائــرى .وبالطبــع يوجــد مجــال للمرونــة إذا أمكنــك أن تقنــع اآلخريــن
بذلــك .حــظ ســعيد!
املادة رقم 2
مرص

املادة رقم 9

التحفظات العامة املدخلة عىل املادة
تم إدخال تحفظ مبدئياً عىل املادة رقم ،9
رقم  :2تسعى جمهورية مرص العربية
إىل اإلمتثال إىل محتوى هذه املادة برشط ومع ذلك قاموا بسحب هذا التحفظ بعد
إصدار قانون عام  .2004تم تعديل قانون
أال يتعارض هذا اإلمتثال مع الرشيعة
الجنسية ىف عام  2004ليشمل حق املواطنة
اإلسالمية.
للذين ولدوا من أب أو أم مرصيني مبراعاة
ال توضح التحفظات بدقة أسباب تناقض تبنى مبدأ املساواة بني الجنسني .يصنف هذا
التعديل أوضاع األطفال لألم املرصية واألب غري
القانون اإلسالمى مع املادة رقم .2
املرصى دون مراعاة لجنسية األب غري املرصى
**  groupولذا ميكن الوصول إىل لتحديد ليكون مطابقاً لوضع األطفال ألب مرصى وأم
النواحى أو القوانني التى ميكن أن تكون غري مرصية.
متعارضة مع الرشيعة.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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املادة رقم 2
ليبيا

األردن

لبنان

املادة رقم 9

التحفظات التى أبدتها ليبيا عىل املادة الثانية :مل تبد ليبيا أى تحفظات عىل املادة .9
تطبق أحكام املادة الثانية من االتفاقية مع
مراعاة قواعد الرشيعة اإلسالمية القطعية
تعد ليبيا هى الدولة الوحيدة من بني دول شامل
الخاصة بتحديد نسب املواريث وتركات
أفريقيا التى صدقت عىل الربوتوكول امللحق
املتوفني ،سواء ذكر أم أنثى.
بامليثاق األفريقى لحقوق اإلنسان والشعوب
تنفذ الفقرة ( 16ج) والفقرة (د) دون مساس املتعلق بحقوق املرأة ىف أفريقيا والذى يؤكد عىل
بأى من الحقوق املكفولة للمرأة ىف الرشيعة ضامن متتع املرأة والرجل بحقوق متساوية فيام
اإلسالمية.
يتعلق بجنسية أطفالهام.
أودعت ليبيا وقت تصديقها عىل االتفاقية
تحفظاً عاماً ذكر أن تنفيذ االتفاقية يجب
وىف هذا السياق أصدرت ليبيا قانونًا جديدًا ىف
أال يتعارض مع قوانني األحوال الشخصية
 2010ينص عىل جواز منح الجنسية الليبية لكل
املستقاة من الرشيعة اإلسالمية .مام يعنى من ولد ألم ليبية وأب أجنبى ،ولكن هذا القانون
أنه متى وجد تعارض بني حقوق املرأة التى ال ينطبق إال ىف حاالت معينة مثل أن يكون األب
أقرتها اتفاقية سيداو فيام يتعلق بأحد قضايا غري معروف أو ال جنسية له أو مجھول الجنسية أو
األحوال الشخصية ،تعطى ليبيا األولوية ألحكام مجھول األبوين.
الرشيعة اإلسالمية لحسمها.
ونظ ًرا ألن هذا التحفظ مل يحدد بوضوح فإنه
يفتح مجاالً للتحايل إذ توجد العديد من
املصادر والتفسريات التى ميكن الرجوع إليها
لفهم أحكام الرشيعة.
مل تبد األردن تحفظات عىل املادة الثانية ومل تضم األردن أعىل نسبة من الالجئني ىف العامل.
تستشهد بأحكام الرشيعة ىف أى من تحفظاتها ووفقًا لقانون الجنسية األردنية رقم 1954/6
األخرى.
وتعديالته الصادرة ىف عام  ،1987متنح الجنسية
األردنية ملن ولد ألب أردىن أيًا كان محل والدته أو
ملن ولد ىف األردن ألم تحمل الجنسية األردنية وأب
ال جنسية له .ويتضح مام سبق أن األم ال يحق لها
منح جنسيتها إىل أبنائها.
وهناك ثالثة مربرات رئيسية لقانون الجنسية
األردنية:
األول :أن الرشيعة اإلسالمية ،وهى املرجعية
القانونية ىف اإلسالم ،تنص عىل أن تتبع جنسية
األبناء جنسية آبائهم.
الثاىن :أن القانون املذكور رضورى للحفاظ عىل رفاه
الدولة إذ أن منح الجنسية لألجانب املتزوجني من
أردنيات سيؤدى إىل استنزاف موارد الدولة.
الثالث :يحمى القانون املذكور األرس إذ قد يؤدى
تعدد الوالءات القومية إىل انقسامها.
مل تبد لبنان تحفظات عىل املادة الثانية.

يعطى القانون الحق لألب الذى يحمل الجنسية
اللبنانية ىف أن مينح جنسيته ألبنائه ىف جميع األحوال.
و اليحق لألم اللبنانية مبوجب القانون أن متنح
جنسيتها ألبنائها إال ىف الحاالت التى يولد فيها األبناء
خارج إطار الزواج وتعرتف بهم األم وهم قرص.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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التوجيهات الرسية لدور الوفد اللبناىن «تحفظات التسوية»
كُلفــت أنــت وبعــض زمالئــك بتمثيــل لبنــان ىف أحــد االجتامعــات التــى تنظمهــا لجنــة املــرأة ىف جامعــة الــدول
العربيــة .وجــاءت الدعــوة لعقــد هــذا االجتــاع بعدمــا أعلنــت لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالقضــاء عــى
التمييــز ضــد املــرأة عــن تجديــد دعوتهــا لجميــع الــدول األعضــاء لســحب تحفظاتهــا الحاليــة عــى اتفاقيــة
ســيداو أو لتوضيــح مــا تتخــذه مــن إج ـراءات عــى املســتوى املحــى لتوفــر ضامنــات مامثلــة تكفــل القضــاء
عــى التمييــز بــن الجنســن .وأشــارت اللجنــة تحديـدًا إىل التحفظــات التــى أبدتهــا بعــض الــدول عــى املادتــن
رقــم ( )2و( )9منوهــة إىل أن تلــك التحفظــات تتعــارض مــع الهــدف األســاىس لالتفاقيــة ومشــددة عــى رضورة
مراجعــة الــدول األعضــاء لتلــك التحفظــات دون إبطــاء.
وىف حــن أن غالبيــة الــدول األعضــاء بالجامعــة انضمــت إىل االتفاقيــة بالفعــل ،بيــد أن معظــم تلــك الــدول
أبــدت تحفظاتهــا عــى العديــد مــن مــواد االتفاقيــة .ولعــل أكــر االعرتاضــات التــى أبدتهــا العديــد مــن تلــك
الــدول تنحــر ىف املــادة رقــم ( )2والتــى تنــص عــى إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ىف الدســاتري
والترشيعــات واملــادة رقــم ( )9والتــى تشــرط عــى الــدول األط ـراف أن متنــح املــرأة حقوقًــا مســاوية لحقــوق
الرجــل ىف اكتســاب جنســيتها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ بهــا.
وأعــرب العديــد مــن الــوزراء بجامعــة الــدول العربيــة عــن تخوفهــم مــن أن يــؤدى اإلعــان الصــادر عــن اللجنــة
إىل صــدور قـرارات تديــن الــدول التــى تتألــف مــن أغلبيــة عربيــة أو مســلمة نظـ ًرا إلخفاقهــا ىف اتخــاذ مــا يكفــى
مــن تدابــر لحاميــة املــرأة مــن التمييــز ،وهــى الترصيحــات التــى ســتؤدى حينهــا إىل ظهــور بعــض األصــوات
التــى تنــادى بالدفــاع عــن اإلســام والقيــم اإلســامية ضــد اإلمربياليــة الغربيــة مــا سيتســبب بــدوره ىف شــحن
األجــواء بــا داعــى ىف الوقــت الــذى تواجــه فيــه تلــك الــدول قضايــا أخــرى ملحــة .باإلضافــة إىل ذلــك هنالــك
بعــض التخوفــات مــن أن يتســبب هــذا األمــر ىف مشــكلة فيــا يتعلــق باســتمرار تلقــى الدعــم مــن برامــج
املعونــة الثنائيــة واملتعــددة األط ـراف وهــى املعونــة التــى تعتمــد عليهــا العديــد مــن دول بالجامعــة.
ويهــدف االجتــاع إىل صياغــة بيــان أو خطــة عمــل للخــروج مبوقــف موحــد يوضــح التدابــر التــى تتخذهــا
الــدول األعضــاء بالجامعــة لضــان متــاىش قوانينهــا الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة واألعـراف الدينيــة ،وتحديدًا
مــع مبــادئ الرشيعــة اإلســامية .وميكــن إق ـرار بيــان واضــح وموحــد يشــمل جميــع التخوفــات والنقــاط التــى
تهــم قطــاع عريــض مــن الــدول األعضــاء خــال االجتــاع الــوزارى القــادم وتقديــم هــذا البيــان إىل اللجنــة قبــل
االجتــاع.
وخصوصــا إذا كان يشــتمل عــى خطــة عمــل تتفــق الــدول عــى االلتـزام بهــا ،أن يحســن
ومــن شــأن هــذا البيــان،
ً
مــن صــورة الــدول األعضــاء بالجامعــة نظـ ًرا ألنهــا ســتبدو بذلــك وكأنهــا تلعــب دو ًرا اســتباقيًا ىف حاميــة حقــوق
املــرأة بــدالً مــن أن تتخــذ موق ًفــا دفاع ًيــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإذا نجــح هــذا االجتــاع ىف صياغــة البيــان عــى
نحــو يراعــى األولويــات الوطنيــة املتعــددة ملختلــف الــدول األعضــاء ويحــرم الحساســيات املحليــة لديهــا ،فإنــه
بذلــك ســيحول دون انــدالع ثــورة الغضــب املتوقعــة ىف الشــارع.
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الــدول األخــرى اىل وافقــت عــى املشــاركة وهــى مــر واألردن وليبيــا والجزائــر .وســيتم تعيــن دولــة أخــرى
عضــو ىف منصــب رئيــس الجلســة.
اعربــت لبنــان عــن عــدد قليــل مــن التحفظــات عــى اتفاقيــة ســيداو ،ألنهــا تعتقــد بــأن قوانينهــا توفــر املســاواة
الكاملــة عــى أســاس النــوع االجتامعــى .واعرتفــت لبنــان بأنهــا مازالــت تشــهد أوجــه لعــدم املســاواة بــن الرجــل
واملــرأة ،وأن الجهــود الراميــة إىل القضــاء عــى أوجــه التمييــز تلــك ينبغــى أن تتــم ىف إطــار قانــوىن وليــس
ترشيعــى .ومــع ذلــك ،فــإن لبنــان ال تعتقــد بوجــود ســبب مقنــع لتعديــل أو ســحب تحفظاتهــا عــى املــادة 9
حيــث تتعلــق تلــك التحفظــات مبســألة حساســة للغايــة أال وهــى حقــوق الجنســية.
ويشــارك لبنــان ىف هــذا االجتــاع لســبب وحيــد وهــو منــع القـرار الــذى يقــرح عليهــا إعــادة النظــر يف تغيــر
موقفهــا مــن املــادة  .9يعــد االســتقرار الوطنــى يف لبنــان هــو األولويــة رقــم واحــد ىف هــذه املرحلــة .ال ميكــن
للبنــان أن يخاطــر بتحديــد أولويــات االمتثــال لالتفاقيــات الدوليــة عــى حســاب الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن.
ســتعرض بعــض اإلصالحــات التــى تطلبهــا اللجنــة هــذه املســاواة للخطــر وينبغــى تجنبهــا بشــدة .ويكمــن
دوركــم ىف منــع طــرح هــذه اإلصالحــات حتــى للمناقشــة.
اعربــت معظــم الــدول املشــاركة ىف هــذا االجتــاع عــن تحفظاتهــا عــى املــادة  2التــى تتعلــق بضــان توافــق
القوانــن الوطنيــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية .لبنــان ليــس لديهــا أى تحفظــات عــى املــادة  ،2لذلــك ال
يوجــد أى ســبب ملناقشــة أى مســألة تتعلــق بهــذا املوضــوع .ومــع ذلــك ،فهنــاك بعــض القلــق مــن الضغــط عــى
لبنــان لســحب تحفظاتهــا عــى املــادة  ،9والتعهــد باتخــاذ خطــوات ملموســة حتــى يحصــل النســاء عــى بعــض
حقوقهــم ،ومنهــا منــح الجنســية اللبنانيــة ألبنائهــم بغــض النظــر عــن جنســية األب.
لبنــان ليســت مهتمــة بتوقيــع أو تأييــد مثــل هــذا البيــان .ومــن الواضــح أيض ـاً أن املوافقــة عــى هــذا الق ـرار
ميكــن أن يعطــل عمليــة تطبيــق املســاواة املتأنيــة الــذى تتبعهــا الحكومــة بشــأن املســائل املتعلقــة بالهويــة
الدينيــة وفتــح بــاب املناقشــة حــول املســألة الحساســة الخاصــة بوضــع الالجئــن الفلســطينيني .وهــذه املســألة
أيضـاً ميكــن أن تكــون كابوسـاً ،وخصوصـاً مــع العــبء الزائــد الــذى يشــكله الالجئــن النازحــن مــن ســوريا عــى
لبنــان – وقــد يكــون الكثــر منهــم أيض ـاً الجئــن مــن فلســطني .وتعــد هــذه املســألة خطــرة بالنســبة للبنــان
ولــن توافــق بــأى حــال عــى إعــادة النظــر ىف هــذه اإلجـراءات بنــاء عــى طلــب مــن جامعــة الــدول العربيــة!
وتعتــر مســألة قوانــن الجنســية مســألة حساســة جــدا ً ىف لبنــان كــا هــو معــروف ،وهــى ليســت مســألة
تتعلــق بحقــوق املــرأة بــل تتعلــق باألمــن القومــى .وتســمح القوانــن الوطنيــة لــأم لبنانيــة مبنــح جنســيتها
ألبنهــا القــارص إذا ُولــد خــارج نطــاق الــزواج ،وتقــر أمــه بــأن هــذا الطفــل قــارصا ً .وســهلت هــذه القوانــن أيضـاً
عــى األطفــال املولوديــن مــن أم لبنانيــة الحصــول عــى تصاريــح اإلقامــة وغريهــا مــن الخدمــات املدنيــة إذا كان
األب يحمــل جنســية بلــد آخــر ،وكانــوا يرغبــون ىف اإلقامــة يف لبنــان .ومــع هــذا ،فــإن لبنــان مل تعيــد النظــر
حــول مســؤوليتها ىف منــح الجنســية اللبنانيــة أو الحقــوق املدنيــة لألطفــال مــن أم لبنانيــة وأب بــا الجنســية.
وهــذا يذهــب بنــا مبــارشة مــرة أخــرى إىل قضيــة فلســطني حيــث أن لبنــان ليــس لديهــا أى نيــة عــى اإلطــاق
ىف املشــاركة ىف مناقشــة هــذه املســألة.
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تعتــر لبنــان غــر معنيــة بصفــة عامــة باآلثــار املرتتبــة عــى هــذه التحفظــات واملوجــودة عــى جــدول أعــال
لجنــة األمــم املتحــدة .تعتــر لبنــان أكــر الــدول متتع ـاً مبنــاخ أكــر ليرباليــة مــن جميــع دول جامعــة الــدول
العربيــة .يشــكل اســتقرار لبنــان أولويــة أهــم مــن مســألة حقــوق الجنســية ىف هــذه املرحلــة ،والعــامل كلــه عــى
درايــة بذلــك! تعتــر أفضــل نتائــج هــذا االجتــاع بالنســبة للبنــان هــو بيــان عــام يؤيــد حــق كل دولــة ىف تحديــد
أولوياتهــا والتعهــد بحاميــة املــرأة بصــورة أكــر فاعليــة عــى املســتوى الوطنــى .ومل تعــارض لبنــان القـرار الــذى
يدعــو الــدول إىل ســحب أو تعديــل التحفظــات عــى املــادة  ،2ولكــن ال يعتــر تــم املوافقــة عليــه حتــى اآلن.
ومــع ذلــك ،يجــب عــى لبنــان رفــض أى مــروع قـرار يدعــو الــدول إىل ســحب أو تعديــل التحفظــات أو تغيــر
القوانــن املتعلقــة باملــادة .9
وال ينبغــى تحــت أى ظــرف مــن الظــروف أن تنســحب لبنــان مــن االجتــاع قبــل إعطائهــا تأكيـدًا بــأن البيــان
الــذى ســتتم صياغتــه لــن يســتخدم لغــة ملزمــة فيــا يخــص املــادة  .9وإذا اشــتمل البيــان عــى إشــارة إىل
املــادة  2ومل يــر عــى اإلطــاق إىل املــادة  9فيمكــن للبنــان وقتهــا أن تســمح بتمريــره دون الحاجــة إىل إعــان
موافقتهــا عليــه بشــكل رصيــح.
أعــد املســاعدون مصفوفــة تشــتمل عــى مواقــف املشــاركني اآلخريــن مــن هــذه التحفظــات .ميكنــك اســتخدام
هــذه املصفوفــة إىل جانــب املراجــع األخــرى املتوافــرة حــول اتفاقيــة ســيداو وتحفظــات الــدول األعضــاء ىف
جامعــة الــدول العربيــة لصياغــة اس ـراتيجية مــع أعضــاء فريقــك .واحــرص عــى متابعتــك للــدول التــى تظــن
أنهــا ســتكون حلي ًفــا محتمـاً لــك فيــا يخــص املــادة  9مثــل األردن ،وحــاول إقناعهــا باتخــاذ موقــف أكــر حسـ ًـا
بشــأن أهميــة هــذا التحفــظ لالســتقرار الوطنــى .حظًــا ســعيدًا وتذكــر أال توقــع عــى البيــان إذا تنــاول املــادة 9
بــأى شــكل مــن األشــكال!
املادة رقم 2
مرص

املادة رقم 9

التحفظات العامة املدخلة عىل املادة
تم إدخال تحفظ مبدئياً عىل املادة رقم ،9
رقم  :2تسعى جمهورية مرص العربية
إىل اإلمتثال إىل محتوى هذه املادة برشط ومع ذلك قاموا بسحب هذا التحفظ بعد
إصدار قانون عام  .2004تم تعديل قانون
أال يتعارض هذا اإلمتثال مع الرشيعة
الجنسية ىف عام  2004ليشمل حق املواطنة
اإلسالمية.
للذين ولدوا من أب أو أم مرصيني مبراعاة
ال توضح التحفظات بدقة أسباب تناقض تبنى مبدأ املساواة بني الجنسني .يصنف هذا
التعديل أوضاع األطفال لألم املرصية واألب
القانون اإلسالمى مع املادة رقم .2
غري املرصى دون مراعاة لجنسية األب غري
**  groupولذا ميكن الوصول إىل لتحديد املرصى ليكون مطابقاً لوضع األطفال ألب
النواحى أو القوانني التى ميكن أن تكون مرصى وأم غري مرصية.
متعارضة مع الرشيعة.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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املادة رقم 2
ليبيا

األردن

الجزائ

التحفظات التى أبدتها ليبيا عىل املادة الثانية:
تطبق أحكام املادة الثانية من االتفاقية مع مراعاة
قواعد الرشيعة اإلسالمية القطعية الخاصة بتحديد
نسب املواريث وتركات املتوفني ،سواء ذكر أم أنثى.
تنفذ الفقرة ( 16ج) والفقرة (د) دون مساس بأى
من الحقوق املكفولة للمرأة ىف الرشيعة اإلسالمية.
أودعت ليبيا وقت تصديقها عىل االتفاقية تحفظاً
عاماً ذكر أن تنفيذ االتفاقية يجب أال يتعارض مع
قوانني األحوال الشخصية املستقاة من الرشيعة
اإلسالمية .مام يعنى أنه متى وجد تعارض بني
حقوق املرأة التى أقرتها اتفاقية سيداو فيام يتعلق
بأحد قضايا األحوال الشخصية ،تعطى ليبيا األولوية
ألحكام الرشيعة اإلسالمية لحسمها.
ونظ ًرا ألن هذا التحفظ مل يحدد بوضوح فإنه
يفتح مجاالً للتحايل إذ توجد العديد من املصادر
والتفسريات التى ميكن الرجوع إليها لفهم أحكام
الرشيعة.
مل تبد األردن تحفظات عىل املادة الثانية ومل
تستشهد بأحكام الرشيعة ىف أى من تحفظاتها
األخرى.

املادة رقم 9
مل تبد ليبيا أى تحفظات عىل املادة .9
تعد ليبيا هى الدولة الوحيدة من بني دول شامل
أفريقيا التى صدقت عىل الربوتوكول امللحق بامليثاق
األفريقى لحقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بحقوق
املرأة ىف أفريقيا والذى يؤكد عىل ضامن متتع املرأة
والرجل بحقوق متساوية فيام يتعلق بجنسية
أطفالهام.
وىف هذا السياق أصدرت ليبيا قانونًا جديدًا ىف
 2010ينص عىل جواز منح الجنسية الليبية لكل
من ولد ألم ليبية وأب أجنبى ،ولكن هذا القانون
ال ينطبق إال ىف حاالت معينة مثل أن يكون األب
غري معروف أو ال جنسية له أو مجھول الجنسية أو
مجھول األبوين.
تضم األردن أعىل نسبة من الالجئني ىف العامل.
ووفقًا لقانون الجنسية األردنية رقم  1954/6وتعديالته
الصادرة ىف عام  ،1987متنح الجنسية األردنية ملن ولد
ألب أردىن أيًا كان محل والدته أو ملن ولد ىف األردن ألم
تحمل الجنسية األردنية وأب ال جنسية له .ويتضح مام
سبق أن األم ال يحق لها منح جنسيتها إىل أبنائها.
وهناك ثالثة مربرات رئيسية لقانون الجنسية األردنية:
األول :أن الرشيعة اإلسالمية ،وهى املرجعية القانونية
ىف اإلسالم ،تنص عىل أن تتبع جنسية األبناء جنسية
آبائهم.
الثاىن :أن القانون املذكور رضورى للحفاظ عىل رفاه
الدولة إذ أن منح الجنسية لألجانب املتزوجني من
أردنيات سيؤدى إىل استنزاف موارد الدولة.
الثالث :يحمى القانون املذكور األرس إذ قد يؤدى تعدد
الوالءات القومية إىل انقسامها.

قانون الجنسية الجزائرى ال يسمح للطفل باكتساب
أبدت الجزائر التحفظ التاىل:
جنسية األم إال متى:
 كان األب غري معروف أو عديم الجنسية.تُعلن حكومة جمهورية الجزائر الدميقراطية
الشعبية أنها عىل استعداد لتطبيق أحكام هذه  -كان الطفل قد ولد ىف الجزائر ألم جزائرية وأب
املادة برشط عدم تعارضها مع أحكام قانون األرسة أجنبى ولد ىف الجزائر.
 وعالوة عىل ذلك ،مبوجب املادة  26من قانونالجزائرى.
الجنسية الجزائرى ،يجوز للطفل الذى يولد ىف الجزائر
ألم جزائرية وأب أجنبى مل يولد عىل األرض الجزائرية،
أن يكتسب جنسية األم برشط عدم اعرتاض وزارة
العدل عىل ذلك.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق

 124دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
التوجيهات لوفد اململكة العربية السعودية (نسخة الرئيس) «تحفظات التسوية»
صيغــت هــذه اإلرشــادات مبــا يتيــح للمشــارك أو امليــر ،بحســب منــوذج املحــاكاة املســتخدم ،لعــب دور رئيــس
الجلســة خــال جلســات صنــع القـرار متعــددة األطـراف .وىف هــذه الحالــة يســتخدم الرئيــس نفــوذه جن ًبــا إىل
جنــب مــع القواعــد اإلجرائيــة للمحــاكاة لدعــم الوصــول إىل إجــاع مــن جميــع األطـراف عــى أحــد القـرارات
التــى ال يدعمهــا ىف الواقــع .وميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال أن يســتغل رئيــس الجلســة منصبــه القـراح القواعــد
اإلجرائيــة وإدارتهــا مــع تجنــب االنخـراط ىف أى مناقشــة مبــارشة حــول املوضــوع حتــى إجـراء تصويــت بنــداء
األســاء وهــو الوقــت الــذى ميكــن فيــه التعبــر عــن أى اعـراض.
ومــن شــأن إســناد هــذا الــدور إىل رئيــس الجلســة توضيــح مــدى ســلطته ىف االجتامعــات متعــددة األط ـراف
وإلقــاء الضــوء عــى أهميــة أخــذ املشــاركني ىف االعتبــار باهتاممــات الرئيــس الحقيقيــة ىف أى حــوار ميــارس فيــه
رقابــة إجرائيــة عــى جــدول األعــال املطــروح وعمليــة التصويــت وميلــك – ىف بعــض األحيــان – صالحيــة اإلدالء
بالصــوت املرجــح أو مامرســة حــق الفيتــو.
وىف هــذه املحــاكاة تضطلــع اململكــة العربيــة الســعودية بــدور الرئيــس وتختــص بافتتــاح الجلســة واســتعراض
جــدول األعــال وتســجيل الوقــت واملالحظــات وتقديــم االقرتاحــات ومنــح األوامــر والدعــوة للتصويــت وإغــاق
الجلســة .باإلضافــة إىل ذلــك تدعــم الســعودية تــداول مرشوعــات الق ـرارات وتحــاول ســد الفجــوات مــا بــن
املشــاركني وبعضهــم البعــض مبــا يســاعد عــى الخــروج بوثيقــة يلتــف حولهــا الجميــع .وىف حــال النجــاح ىف
صياغــة هــذه الوثيقــة ،تدعــو الســعودية املشــاركني إىل إجــراء تصويــت عليهــا وتحتفــظ بالحــق ىف اإلدالء
بالصــوت األخــر .ويتعــن عــى األغلبيــة اق ـراح مــروع ق ـرار للمناقشــة خــال االجتــاع الــوزارى التــاىل.
ومــع ذلــك فــإن الســعودية تتخــذ موق ًفــا واض ًحــا تجــاه موضــوع املناقشــة .فعــى الرغــم مــن أنهــا أحــد األعضــاء
ىف اتفاقيــة ســيداو ولكنهــا أبــدت مــا يــى مــن تحفظــات عامــة عــى االتفاقيــة:
 -1ىف حــال تعــارض أى جزئيــة مــن االتفاقيــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية ،ال تكــون اململكــة
الســعودية العربيــة حينهــا مســؤولة بــأى حــال مــن األحــوال عــن االلتــزام بهــذه الجزئيــة.
 -2ال تعتــر الســعودية نفســها ملزمــة بتطبيــق مــا ورد بالفقــرة الثانيــة مــن املــادة التاســعة باالتفاقيــة
وال مــا ورد بالفقــرة األوىل مــن املــادة التاســعة والعرشيــن منهــا».
ومل تكــف اململكــة العربيــة الســعودية عــن إبــداء تلــك التحفظــات م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا رغــم اع ـراض العديــد مــن
الــدول األعضــاء عــى هــذا األمــر ألن هــذه التحفظــات – عــى حــد قولهــم – واســعة النطــاق وتتعــارض مــع
هــدف االتفاقيــة (بالنشــفيلد ،مركــز أبحــاث الكونجــرس األمريــى ،مايــو  .)2013وتتطلــب طبيعــة الــدور الــذى
تلعبــه الســعودية ىف هــذه املحــاكاة أن ترفــض الســعودية أى مقــرح بالتغيــر وأن تســعى للتأكيــد مجــددًا عــى
أهميــة عــدم ســن أى ترشيــع يتناقــض مــع مبــادئ الرشيعــة اإلســامية باململكــة .ومــع ذلــك فإنهــا ال ترفــض
الق ـرارات العامــة التــى تصدرهــا اللجنــة ألن الفرصــة ســتتاح لهــا إلبــداء تحفظاتهــا مــرة أخــرى الح ًقــا خــال
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االجتــاع الــوزارى .لذلــك تكمــن مهمــة رئيــس الجلســة ىف تيســر الخــروج مبــروع قـرار يحظــى بإجــاع ويوقــع
عليــه أربعــة مشــاركني مــن املشــاركني الخمســة مــع امتنــاع الخامــس عــن املوافقــة .وىف التصويــت النهــاىئ ،متتنــع
الســعودية عــن التصويــت عــى القـرار إذا كان مجــرد إعــان عــام للنوايــا أو تصــوت ضــده إذا كان قـرا ًرا ملز ًمــا.
ويتعــن عــى املشــارك الــذى يلعــب دور رئيــس الجلســة أن يبــذل مــا ىف وســعه لتجنــب االنخ ـراط ىف الحــوار،
مــع الرتكيــز ىف اآلن نفســه عــى الوصــول إىل إجــاع ىف اآلراء .وىف حــال طــرح أى أســئلة يرجــئ الرئيــس اإلجابــة
عليهــا أو يــرد عليهــا مبزيــد مــن األســئلة أو يؤجــل األمــر بأكملــه حتــى ال يؤثــر عــى ســر املناقشــة .عــاوة
عــى ذلــك ينبغــى لرئيــس الجلســة أن يشــجع إجـراء نقاشــات ىف مجموعــات صغــرة وأن يركــز عــى إدارة ســر
هــذه املناقشــات متــى أمكــن ذلــك .وىف أغلــب األحــوال ســركز املشــاركون عــى إقنــاع األعضــاء النشــطاء ولــن
يالحظــوا تكتــم رئيــس الجلســة.
ينبغى أن يستخدم رئيس الجلسة الصيغ اإلرشادية ونقاط النظام التالية:
-1رحب باملمثلني واشكرهم عىل الحضور.
-2اطلــب مــن الحضــور إقـرار جــدول األعــال ثــم اطلــب منهــم تأكيــد موافقتهــم عليــه قبــل إقـراره
نهائ ًيــا.
-3افتتــح املناقشــة حــول املوضــوع األول وادعــوا املمثلــن إىل املشــاركة فيهــا مســتخد ًما العبــارة
التاليــة« :يدعــو رئيــس الجلســة املمثــل املبجــل لدولــة ________».
-4ذكــر املمثلــن بالقواعــد اإلجرائيــة مســتخد ًما العبــارة التاليــة« :يذكــر الرئيــس املمثلــن بــأن ال
تتجــاوز تعليقاتهــم أكــر مــن دقيقتــن» ،أو»يذكــر الرئيــس املمثــل املبجــل لدولــة ________ أن
يلتــزم بــدوره ىف الحديــث» ،أو «يطلــب الرئيــس مــن الحارضيــن أن يلتزمــوا بالنظــام».
-5شــجع املشــاركني عــى تقســيم أنفســهم إىل مجموعــات عمــل صغــر مســتخد ًما العبــارات التاليــة:
«يقــرح الرئيــس أن يقســم املمثلــون أنفســهم إىل مجموعــات صغــرة لغــرض الصياغــة ،هــل هنــاك
مــن مؤيــد لهــذا االقــراح؟» ،أو «يعلــن الرئيــس عــن اقتطــاع فــرة راحــة مــن االجتــاع لغــرض
الصياغــة» .اقــرح أن يقســم املمثلــون أنفســهم إىل نصفــن بحيــث يركــز النصــف األول عــى املــادة 2
ىف قاعــة منفصلــة ويتنــاول النصــف اآلخــر املــادة  9ىف قاعــة أخــرى .وينبغــى أن يلقــى الرئيــس نظــرة
عــى املجموعتــن وأن يعــرض تدويــن امللحوظــات لهــا.
-6قــم بدعــوة املمثلــن لفــرة اس ـراحة بــن الجلســات مســتخد ًما العبــارة التاليــة« :يعلــن الرئيــس
عــن بــدء فــرة االس ـراحة».
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-٧افتتــح الجلســة الثانيــة واطلــب مســودات الق ـرارات التــى صاغهــا املمثلــون مســتخد ًما العبــارة
التاليــة« :يدعــو الرئيــس املمثلــن إىل تقديــم مقرتحــات الق ـرارات التــى صاغوهــا».
-٨اطلــب مــن املمثلــن عــرض مــا لديهــم مــن حلــول مقرتحــة قبــل التصويــت النهــاىئ بنــداء األســاء
بثالثــن دقيقــة مســتخد ًما العبــارة التاليــة« :يطلــب الرئيــس مــن املمثلــن أن يعرضــوا خالصــة مــا
لديهــم مــن حلــول مقرتحــة بنــاءة».
-٩اقــرح عــى املمثلــن اقتطــاع  15دقيقــة إضافيــة مــن الجلســة لغــرض الصياغــة إذا اقتــى األمــر
ذلــك.
-١٠قبــل نهايــة الجلســة بعــر دقائــق أغلــق املناقشــة وقــم بالدعــوة إىل التصويــت بنــداء األســاء
مســتخد ًما العبــارة التاليــة« :يقــرح الرئيــس إغــاق املناقشــة ،هــل هنــاك مــن مؤيــد لهــذا االقـراح؟».
إذا مل يؤيــد أحــد هــذا االقـراح قــم بإعــادة الســؤال حتــى يحصــل االقـراح عــى تأييــد أو حتــى ينتهــى
الوقــت املخصــص للجلســة.
-١١قــم بالدعــوة إىل التصويــت عــى املقــرح مســتخد ًما العبــارة التاليــة« :يبــدأ الرئيــس التصويــت
بنــداء األســاء ويطلــب مــن ممثــل دولــة (الدولــة التــى يجلــس ممثلهــا عــى يســار الرئيــس) أن
يخــره إذا مــا كان وفــد بــاده يوافــق عــى املقــرح أو يرفضــه أو ميتنــع عــن التصويــت عليــه» .ذكــر
املمثلــن أنــه البــد مــن تحقيــق األغلبيــة ثــم انتقــل إىل املمثــل التــاىل الــذى يجلــس عــى يســارك إىل
أن يحــن دورك لتــدىل بصوتــك والــذى ســيكون هــو الصــوت النهــاىئ.
 -١٢يشــكر الرئيــس املشــاركني عــى مســاهامتهم و ميتنــع عــن التصويــت عــى القـرار (إذا كان مجــرد
إعــان عــام) أو يرفــض القـرار (إذا كان ملز ًمــا) وذلــك عــى أســاس موقفــه املحــدد مــن االتفاقيــة ،ثــم
يعلــن الرئيــس النتيجــة مرص ًحــا باعتــاد القـرار (إذا أقــره أربعــة مشــاركني أو أكــر) أو رفــض القـرار
(إذا أقــره أقــل مــن أربعــة مشــاركني).
 -١٣يغلــق الرئيــس الجلســة مســتخد ًما عبــارة «وبهــذا التصويــت تنتهــى جلســتنا» ثــم يشــكر املمثلــن
عــن مســاهامتهم ويدعــو إىل إغــاق االجتــاع مســتخد ًما عبــارة «شــك ًرا لكــم ،رفعــت الجلســة».
ينهــض الرئيــس بعــد ذلــك ويصافــح املمثلــن اآلخريــن بينــا يدعــو امليــر املشــاركني إىل ذكــر مــا
خلصــوا بــه مــن االجتــاع.
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اإلجراءات واملعايري املتفق عليها

 أن تكون الجلسة غري رسمية ورسية ســيكون مــن شــأن رئيــس الجلســة وحســب تدويــن املذكـرات الرســمية ســواء ىف جلســة مجموعــةكاملــة أو مجموعــة صغــرة.
 سيكون من شأن رئيس الجلسة توزيع املسودات. ستعود كل مسودة بها نص إىل رئيس الجلسة ىف نهاية الجلسة. لن يصدر اإلجتامع إال القرارات املصدق عليها. تشمل خيارات وضع املسودة اآلىت: دعوة ملزمة التخاذ اإلجراءات إعداد بيان عام بخصوص الغرض/إقرار اإللتزامات. يتعــرف املفوضــن عــى ســلطات رئيــس الجلســة مــن إفتتــاح الجلســة والدعــوة إىل تقديــم املقرتحــات وتوجيــهأمــر واإلسـراحة ونــداء األســاء للتصويــت عليهــا وإقفــال املناقشــة بالتصويــت.
 سيتعرف رئيس الجلسة عىل املفوضني خالل املناقشة الرسمية من أجل املساهمة. ســيلتزم املفوضــن مبــدة ســتون ثانيــة لألســئلة والتعليقــات خــال املناقشــة الرســمية ،ويحتفــظ رئيــس الجلســةبحــق الطلــب مــن املفوضــن إختصــار التعليقــات نظـرا ً لضيــق الوقــت.
 سيدعو رئيس الجلسة إىل التصويت النهاىئ؛ وعىل املفوضني املوافقة أو الرفض أو اإلمتناع. يتطلب أغلبية عدد  4من أجل املوافقة ،فاألغلبية األقل من  4ال تشكل موافقة. لــن يتــم تحويــل إال النــص ذات األغلبيــة إىل لجنــة شــئون املــرأة مــن أجــل تقديــم العــرض باألجتــاع القــادمللــوزراء.
.aميكن تعديل اإلمتناع أو الرفض بالنص بعد موافقة املفوضني.
 -ىف حالة عدم التوصل إىل قرار فال يكون هناك وثيقة رسمية مسجلة لإلجتامع مع لجنة املرأة.

ليبيا

املادة رقم 2

املادة رقم 9

التحفظات املدخلة عىل املادة رقم :2
سيتم تنفيذ املادة رقم  2من اإلتفاقية مبراعاة القواعد
اآلمرة بالرشيعة اإلسالمية ذات الصلة بتحديد أنصبة الوراثة
ملمتلكات شخص متوىف سواء كان رجل أو إمرأة.
سيكون تنفيذ الفقرة رقم  16بند (ج) و(د) من اإلتفاقية
دون اإلخالل ألى من الحقوق التى تضمنها الرشيعة
اإلسالمية للمرأة.
وبشأن اإلنضامم ،ذكرت ليبيا خضوع هذا اإلنضامم إىل
التحفظات العامة بحيث ال يتعارض هذا اإلنضامم مع قوانني
األحوال الشخصية املشتقة من الرشيعة اإلسالمية.
أو بصورة أخرى ،حينام يكون هناك تعارض بني حقوق املرأة
مبوجب إتفاقية سيداو من حيث األحوال الشخصية ،فتعطى
ليبيا األولوية إىل قوانني الرشيعة.
مبا أن التحفظات غري معرفة ،فذلك يتيح مجاالً للتحايل ألنه
هناك عدة مصادر وتفسريات مختلفة للرشيعة.

التحفظات التى مل تدخل عىل املادة
رقم .9
ليبيا هى البلد الوحيد بشامل أفريقيا الذى
أبرم الربوتوكول الخاص بامليثاق األفريقى
لحقوق اإلنسان والشعوب عىل حقوق
املرأة بأفريقيا ،مام يؤكد املساواة ىف
الحقوق بني الرجل واملرأة مبراعاة جنسية
أطفالهم.
يعطى القانون الصادر حديثاً ىف 2010
الجنسية الليبية لألطفال املولودين ألمهات
ليبية وآباء أجنبيني ،ولكن ىف بعض الحاالت
املحددة مثلام يكون اآلباء غري معروفني أو
عدميى الوطن أو جنسية غري معلومة أو
عدم حصوله عىل بنوة رشعية.

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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املادة رقم 2
مرص

املادة رقم 9

التحفظات العامة املدخلة عىل املادة رقم  :2تم إدخال تحفظ مبدئياً عىل املادة رقم  ،9ومع ذلك
تسعى جمهورية مرص العربية إىل اإلمتثال
قاموا بسحب هذا التحفظ بعد إصدار قانون عام
إىل محتوى هذه املادة برشط أال يتعارض هذا  .2004تم تعديل قانون الجنسية ىف عام  2004ليشمل
اإلمتثال مع الرشيعة اإلسالمية.
حق املواطنة للذين ولدوا من أب أو أم مرصيني مبراعاة
ال توضح التحفظات بدقة أسباب تناقض
تبنى مبدأ املساواة بني الجنسني .يصنف هذا التعديل
القانون اإلسالمى مع املادة رقم .2
أوضاع األطفال لألم املرصية واألب غري املرصى دون
ولذا ميكن الوصول إىل **  groupلتحديد
مراعاة لجنسية األب غري املرصى ليكون مطابقاً لوضع
النواحى أو القوانني التى ميكن أن تكون
األطفال ألب مرصى وأم غري مرصية.
متعارضة مع الرشيعة.

األردن

مل تدخل تحفظات عىل املادة رقم  ،2فال تذكر األردن لديها أعىل نسبة للفرد من الالجئني بالعامل.
األردن الرشيعة ىف أى من التحفظات.
طبقاً لقانون املواطنة الخاص بالبلد رقم  1954/6بشأن
الجنسية باإلضافة إىل تعديله الذى أجرى عام  1987تم
منح الجنسية إىل أطفال الرجال األردنيني أينام ولدوا أو
لألطفال الذين ولدوا داخل البلد ألم أردنية وأب عديم
الجنسية ،ولذلك ال تستطيع األمهات منح جنسيتها إىل
أطفالها.
هناك ثالثة مربرات أساسية معطاه لقانون الجنسية األردىن.
أوالً :هناك جدل حول تخويل الجنسية األبوية من قبل
قانون الرشيعة – املدونة القانونية اإلسالمية.
ثانياً:
يستلزم وجود هذا القانون من أجل صالح البلد ،ألن منح
الجنسية من املرأة األردنية إىل األزواج األجنبيني من شأنه
أن يستنفز املوارد املحلية.
ثالثاً :من شأن القانون حامية العائلة؛ فطبقاً لهذه النظرية
تصبح األرس مقسمة عندما يكون بها أكرث من والء
داخىل واحد.

لبنان

مل تدخل تحفظات عىل املادة رقم .2
تم إدخال التحفظات التالية:

ال يسمح القانون إال لآلباء اللبنانيني أن مينحوا
جنسيتهم إىل أطفالهم ىف كل األحوال ،أما بالنسبة
للمرأة فاليسمح لها أن متنح جنسيتها إذا كان الطفل
ولد خارج إطار الزواج وتم اإلعرتاف به بواسطة األم
اللبنانية حني كان قارصا ً.

تعلن الحكومة الدميقراطية الشعبية
لجمهورية الجزائر أنه هناك إعداد لتطبيق
أحكام هذه املادة برشط أال تتعارض مع
أحكام قانون األرسة الجزائرى.

ال يسمح قانون الجنسية الجزائرى ملنح الطفل جنسية
والدته إال ىف الحاالت اآلتية:
 أن يكون األب غري معروف أو عديم الجنسية؛ أن يكون الطفل مولودا ً ىف الجزائر من أم جزائريةوأب أجنبى مولود بالجزائر؛
 عالوة عىل ذلك ،ميكن للطفل املولود ىف الجزائر منأم جزائرية وأب أجنبى مل يولد داخل األراىض الجزائرية
أن يحصل عىل جنسية والدته مبوجب املادة رقم 26
من قانون الجنسية الجزائرى برشط عدم معارضة
وزارة العدل.

الجزائر

األولويات املتوقعة/
نواحى التوفيق
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القرار

املادة رقم 2

اإلعالن امللزم – أن تضمن منح كافة القوانني
دعوة كافة أعضاء املحلية أقىص تدابري الحامية
الجامعة إىل :للمرأة واألطفال واألرس مبا
يتوافق مع الرشيعة واملعايري
الدولية.

اإلعالن امللزم – أن تضمن منح كافة القوانني
دعوة كافة أعضاء املحلية أقىص تدابري الحامية
الجامعة إىل :للمرأة واألطفال واألرس مبا
يتوافق مع مبادئ الرشيعة
أواملعايري الدولية وأن ال تتعارض
مع تدابري الحامية التى توفرها
الرشيعة.

الطرف غري
املوافق

لبنان وليبيا ومرص أن تضمن حامية قوانني

املواطنة لحقوق كافة األطفال لبنان واألردن

للحصول عىل جنسيتهم وأال
يحرم أى طفل من أن يكون
مواطناً ىف البلد الذى ولد
فيها؛ فيجب أن يطبق القانون
هذه الحقوق دون املساس
بجنسية األب.
لبنان والجزائر

اإلعالن غري امللزم أن ال تكون تدابري حامية املرأة
– يشجع كافة واألطفال متوافقة مع الرشيعة لبنان وليبيا
أعضاء الجامعة فحسب بل أيضاً يتوقع تطبيقها
عىل مراعاة :ىف مجتمعاً عادالً ،وأن تبذل
كافة املجهودات املمكنة لضامن
إحتواء القوانني املحلية عىل
هذه املبادئ مبراعاة املرأة
واألطفال واألرس .
اإلعالن غري امللزم أن يلتزم كافة أعضاء الجامعة
– يشجع كافة بضامن توفري القوانني املحلية
أعضاء الجامعة تدابري الحامية للمرأة واألطفال
عىل مراعاة :بحيث ال تتعارض هذه القوانني
مع املبادئ الدينية أو األولويات
املحلية.

املادة رقم 9

الطرف غري املوافق

األردن

أن تضمن حامية قوانني
املواطنة لحقوق كافة األطفال
للحصول عىل جنسيتهم؛
فيجب أن يطبق القانون هذه
الحقوق دون املساس بجنسية
األب.

لبنان واألردن

أن يحق لكافة األطفال
الحصول عىل جنسيتهم وبذل
كافة املجهودات املمكنة
لضامن حامية هذا الحق
مبوجب القانون.

أن يحصل كل طفل عىل حقه
ىف الجنسية وإتخاذ كافة
اإلجراءات لضامن عدم حرمان
أى طفل من هذا الحق.

لبنان واألردن

تم تصميم هذه املحاكاة لتوضح مدى التعقيد املقرتن باملفاوضات متعددة األطراف .يتطلب تنفيذ هذه املحاكاة عدد
خمسة مشاركني بحد أدىن ،ولكن يفضل أن يتم تنفيذه ىف مجموعات من عرشة أشخاص أو أكرث ،ويفضل تكوين فرق من
ثالث
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دليل امليرسين
أشــخاص لــكل وفــد .إضافــة إىل ذلــك تتضمــن هــذه املحــاكاة دورا ً لرئيــس الجلســة والــذى ميكــن ألحد املشــاركني
أو امليرسيــن أن يلعبــه بحســب عــدد املشــاركني ومســتوى املهــارة ،كــا ميكــن ضبــط هــذا الــدور ليتوافــق مــع
مســتوى مهــارة املشــاركني .إذا كان املشــاركني مســتجدين نســبياً عــى هــذه عمليــة املفاوضــات أو املفاوضــات
متعــددة األطــراف يــوىص أن يلعــب رئيــس الجلســة دورا ً حياديــاً وال يشــرك ىف التصويــت وأن يلعــب دوره
أحــد امليرسيــن أو املســاعدين .ومــع ذلــك إذا كان املشــاركني مامرســن ذوى خــرة فيمكــن تعديــل دور رئيــس
الجلســة ليصبــح دور مــزدوج .ىف هــذه الحالــة فمــن املفــرض أن رئيــس الجلســة كان أحــد املشــاركني وقــام ســائر
املشــاركون بإختيــاره لــرأس الجلســة بجانــب دوره ىف التصويــت واملشــاورات ،إلنــه إذا مل ينجــح املشــاركون ىف
استشــارة رئيــس الجلســة فيــا يخــص موقــف كل منهــم ميكــن أن يــؤدى ذلــك إىل خــروج اإلتفاقيــة عــن مســارها
خــال التوزيــع النهــاىئ لــأدوار.
كــا صممــت التوجيهــات الخاصــة بــاألدوار لتعريــف املشــاركني مببــدأ التحالفــات وبناءهــا .فهنــاك ثــاث أنــواع
مــن التحالفــات اعتــادا ً عــى املواقــف واملصالــح الــواردة ىف التوجيهــات الرسيــة ،وتعتمــد نواتــج املحــاكاة عــى
شــكل التحالفــات التــى تتكــون خــال العمليــة .إضافــة إىل ذلــك تقــوم عمليــة املحــاكاة مبحــاكاة مبــدأ اإلجــاع
«الــكاىف» ىف الحــاالت التــى يكــون فيهــا أطـراف متعــددة والتــى يتــم فيهــا التوصــل إىل اتفــاق دون موافقــة عــدد
ضئيــل مــن األطـراف .هنــاك طرفــن معارضــن بوضــوح ىف هــذه املحــاكاة وهــا لبنــان واألردن اللــذان يرفضــان
املوافقــة عــى أى مــن التعديــات التــى تُجــرى عــى إحــدى املــواد املذكــورة ىف املحــاكاة ،ولذلــك ليــس هنــاك إال
وســيلة واحــدة للوصــول إىل اتفــاق وهــى قبــول األغلبيــة فكــرة عــدم موافقــة أحــد هذيــن الطرفــن.
للوصــول إىل أكــر درجــة ممكنــة مــن محــاكاة دبلوماســية املؤمت ـرات متعــددة األط ـراف ،يجــب أن يتضمــن
جــدول املؤمتــر جلســات رئيســية رســمية باإلضافــة إىل جلســات فرعيــة غــر رســمية حيــث ميكــن للمشــاركني
التشــارو بشــكل غــر رســمى وتكويــن التحالفــات مــع املجموعــات األخــرى .ولتيســر هــذه املناقشــات يجــب
تشــجيع املجموعــات عــى تقســيم وفودهــا بحســب املوضوعــات والســعى للتواصــل مــع املجموعــات األخــرى
للتشــاور والتوصــل إىل اتفــاق باإلجــاع .وخــال جلســة التخطيــط يجــب تشــجيع املجموعــات أيضــاً عــى
صياغــة بيــان افتتاحــى .وبحســب الرغبــة ،ميكــن للميرسيــن إدارة الجلســات الرســمية وفقـاً لقواعــد املناقشــات
الربملانيــة أو ببســاطة وضــع قواعــد أساســية باملشــاركة مــع املشــاركني خــال اجتــاع التعريــف العــام .ومثــال
عــى أبســط هــذه القواعــد أن يقــوم املشــاركون برفــع األيــدى واالنتظــار حتــى يــأذن لهــم رئيــس الجلســة أو
امليــر بأخــذ الكلمــة أثنــاء الجلســات الرســمية بحيــث ال تتعــدى كل مداخلــة  2-1دقيقــة .وينبغــى عــى أحــد
امليرسيــن أيض ـاً أن يكــون عــى اســتعداد ملســاعدة الرئيــس ىف عــد األصــوات النهائيــة.
املتطلبات:
عدد  2ميرسين بحد أدىن؛ يفضل  3ميرسين.
عدد  5مشاركني بحد أدىن؛ يفضل  10مشاركني وأكرث.
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 4ساعات بحد أدىن؛ سواء مدة جلسة واحدة أو توزع عىل جلستني.
قاعــة إجتامعــات تكــون مــزودة بطولــة إجتامعــات أو حجــرة دراســية وتكــون مــزودة بطــاوالت متحركــة وعــدد
كاىف مــن الكـراىس لجميــع املشــاركني بالفــرق.
غرف جانبية لغرض اإلجتامعات غري الرسمية أو إجتامعات الفرق.
مطرقــة لرئيــس الجلســة وقامئــة باألصــوات (أى ثقالــة للــورق بحجــم كبــر وميكــن اســتبدال زجاجــة ميــاه قويــة
اإلحتــال أو كــوب قهــوة كبــر مبطرقــة حقيقيــة).
الجدول الزمنى املقرتح:
 15دقيقة :مقسمة فيام بني الفرق .توزيع تعليامت كل دور و استعرض التفاعالت.
 45دقيقة :مراجعة تعليامت كل دور وصياغة اسرتاتيجية كل مجموعة.
 30دقيقة :عقد اجتامع غري رسمى.
 30دقيقة :االفتتاح الرسمى وعرض البيانات االفتتاحية.
 30دقيقة :مناقشة هادئة.
 20دقيقة :اسرتاحة ىف االجتامع غري الرسمى.
 30دقيقة :مناقشة هادئة.
 10دقائق :التصويت برتتيب األدوار.
 5دقيقة :استخالص املعلومات.
منوذج ألسئلة استخالص املعلومات
)1ما هي االسرتاتيجيات التى استخدمت لتحديد رشكاء االئتالف املحتملني؟
)2هل وافق رشكاء االئتالف عىل جميع القضايا أم وافقوا عىل نقاط محددة فقط؟
)3كيف تم إدارة الخالفات داخل االئتالفات؟ وفيام بني املشاركني؟
)4مــا هــى اللحظــات املهمــة ىف إدارة املجموعــة (عــى ســبيل املثــال :تقــى الحقائــق ،طلــب الخيــارات
وتجميعهــا  ،الدعــوة لالسـراحة أو عقــد اجتــاع ،التدخــل مــن جانــب مشــارك واحــد أو أكــر للتوســط ىف حــل
النزاعــات) والتــى ســهلت مــن تنفيــذ االتفاقيــة؟
)5هل لبت هذه الخيارات مصالح أكرث املشاركني؟ وملاذا مل يتم الكشف عن هذه الخيارات؟
)6هل كان من املمكن طرح اقرتاحاً من شأنه أن يشمل جميع األطراف؟
)7مــا هــى االحتــاالت التــى ســيبدأ األطـراف اإلضافيــن ىف التصديــق عليهــا ومل تعــرض ىف هــذه الجلســة إذا تــم
التوصــل إىل اتفاقيــة؟ وهــل مــن املرجــح أن تكــون دامئــة؟
)8كيف ساهم الرئيس ىف عملية صياغة االتفاق؟ هل تطرق املشاركون ملصالح الرئيس؟
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التحفظات عىل املعاهدات ىف القانون الدوىل
بقلم :حسني حسونة
التحفظــات عــى املعاهــدات هــي ‹› البيانــات الفرديــة الصــادرة عــن دولــة معينــة عنــد التوقيــع أو التصديــق
عــى املعاهــدة أو االنضــام إليهــا أو قبولهــا أو املوافقــة عليهــا ،وتســتهدف مبوجبــه أســتبعاد أو تغيــر األثــر
القانــوىن املرتتــب عــى بعــض أحــكام هــذه املعاهــدة ىف طريقــة تطبيقهــا عــى تلــك الدولــة» (اتفاقيــة فيينــا
لقانــون املعاهــدات ،مــادة ( 2د) ) .القــدرة عــى جعــل هــذه البيانــات عــى نطــاق واســع جــدا .ســتصبح هــذه
التحفظــات غــر قانونيــة مبوجــب القانــون الــدوىل إذا كانــت محظــورة مبوجــب املعاهــدة  ،إذا أجــازت املعاهــدة
أشــكال معينــة فقــط مــن التحفظــات ال متتثــل أو تتوافــق مــع هــدف وغــرض املعاهــدة (اتفاقيــة فيينــا لقانــون
املعاهــدات ،مــادة  .)19وتعتــر القاعــدة العامــة املنصــوص عليهــا ىف املــاىض أن التحفظــات لــن تتــم إال مبوافقــة
جميــع الــدول األخــرى املشــاركة ىف عمليــة صياغــة املعاهــدة .وكان هــذا للحفــاظ عــى أكــر قــدر ممكــن مــن
وحــدة النهــج لضــان النجــاح ىف إبـرام اتفاقيــة دوليــة .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا النهــج املقيــد للتحفظــات مل تقبلــه
محكمــة العــدل الدوليــة ىف ‹› قضيــة التحفظــات عــى اتفاقيــة منــع اإلبــادة الجامعيــة « ( تقاريــر محكمــة
العــدل الدوليــة ،عــام  ،1951ص .)5.ورأت املحكمــة أن الدولــة ميكــن أن تصبــح طرفــا ىف االتفاقيــة رغــم أعـراض
الطــرف اآلخــر ،إذا كان هــذا التحفــظ يتوافــق مــع هــدف وغــرض االتفاقيــة .ميكــن للــدول أن تتوافــق  ،بنــاء
عــى رأى املحكمــة ،بشــكل فــردى حــول املعاهــدة.
تجيــز تلــك التحفظــات للــدول التوقيــع عــى نظــم املعاهــدات والحصــول عــى منافــع النظــام ىف حــن أن اقتطــاع
أج ـزاء مــن املعاهــدة قــد يجعــل مــن الصعــب أو غــر املستســاغ التصديــق عليهــا أو متابعتهــا .وهــذا يســمح
للــدول املشــاركة بشــكل ملحــوظ ىف اتفاقيــات دوليــة واســعة النطــاق بــدال مــن االمتنــاع متامــا .يعتــر املثــال
املذكــور ىف دراســة الحالــة هــذه مثــال إرشــادى .بالرغــم مــن أن مــر ال ترغــب يف االمتنــاع عــن االنضــام إىل
معاهــدات الحقــوق األساســية مثــل اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،إال أنهــا تريــد
الحفــاظ عــى مــكان الرشيعــة اإلســامية ىف النظــام القانــوىن املــرى .أجــاز هــذا التحفــظ ملــر االنضــام
إىل غالبيــة االتفاقيــات ليضمــن أن إلتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة مبوجــب املادتــن  2و  16لــن تخالــف قانونهــا
املحــى .إذا قامــوا بذلــك ،فلــن يتــم التصديــق عــى املعاهــدة محليــا ،مــا ســيجعل مــر دولــة مرفوضــة دوليـاً
بشــأن حقــوق املــرأة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن مــر كدولــة غــر موقعــة ،مل تكــن قــادرة عــى أن تقــود دورا ً
دبلوماســياً حــول قضايــا املــرأة أو تطبــق املعاهــدة عــى الــدول األخــرى .ونتيجــة لذلــك ،تعتــر التحفظــات
خطــوة رضوريــة تجيــز ملــر األنضــام إىل اتفاقيــات أوســع نطاقــا .وىف هــذا الســياق ،توضــح تحفظــات بعــض
الــدول عــى اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مثــل مــر أو بنجالديــش أو الكويــت أن
املجتمــع الــدوىل ميكــن أن يكــون أكــر تســاهال عندمــا يتعلــق األمــر بالتحفظــات املوضوعــة عــى أســس دينيــة.
وهــذا مــن شــأنه أن يتــاىش مــع عقيــدة املجتمــع القانــوىن الــدوىل تجــاه قبــول حريــة الديــن كحــق أســاىس.
تعتــر القــدرة عــى صياغــة وتنفيــذ هــذه التحفظــات محــدودة كــا ذكــر أعــاه .ميكــن للمعاهــدات أن تحظــر
التحفظــات إمــا بشــكل رصيــح أو ضمني ـاً .عندمــا تحظــر املعاهــدة تلــك التحفظــات بشــكل رصيــح  ،ســيعترب
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أى تحفــظ بعــد ذلــك الغيـاً باعتبــاره مســألة تتعلــق بالقانــون .حــن يبطــل التحفــظ هــدف وغــرض املعاهــدة،
ســيعترب بعــد ذلــك غــر قانــوىن أيضــا كمســألة تتعلــق بالقانــون .إن مل يلتــزم هــذا التحفــظ بشــكل ومضمــون
التوجيهــات الــواردة ىف املعاهــدة ،إن وجــدت ،تعتــر املعاهــدة الغيــة باعتبارهــا مســألة تتعلــق بالقانــون.
ومــع ذلــك ،ملجــرد أن هــذا التحفــظ قانــوىن ،هــذا ال يعنــى أن املعاهــدة ميكــن أن تدخــل حيــز التنفيــذ بــن
الطرفــن .عنــد التحفــظ عــى املعاهــدة ،ميكــن للطــرف اآلخــر أن يعــر رصاحــة وعلنـاً عــن اعرتاضــه عــى هــذا
التحفــظ .ميكــن للدولــة املعرتضــة عــى التحفــظ أن متنــع عــن تنفيــذ املعاهــدة بينهــا وبــن الدولــة املتحفظــة.
وهــذا يعنــى أن املعاهــدة ليســت قابلــة للتنفيــذ بــن هاتــن الدولتــن ،وال ميكــن ألى منهــا أن يطالــب بإجراءات
الحاميــة أو مزايــا املعاهــدة املســتحقة لهــم .كــا أن القــدرة عــى تنفيــذ هــذا التحفــظ واســعة جــدا ً ،حيــث أن
القــدرة عــى االعـراض عــى التحفــظ واســعة جــدا ً أيضــا ومبثابــة تأكيــد هــام عــى التحفظــات.
يعــدل هــذا التحفــظ العالقــة القانونيــة بــن الدولــة املتحفظــة والــدول األطـراف األخــرى ىف املعاهــدة .وميكــن
للدولــة املتحفظــة أن تســتخدم التحفــظ لتجنــب أو إعــادة تحديــد بعــض االلتزامــات القانونيــة مبوجــب
املعاهــدة .ويكمــن الخطــر ىف أن التحفظــات قــد تســبب اعرتاضــات مــن الــركاء اآلخريــن ىف املعاهــدة وينتهــى
األمــر بتكليــف الدولــة املتحفظــة باملشــاركة الكاملــة ىف النظــام الــدوىل.
متنــع هــذه التحفظــات أيضــا تطويــر معايــر وضــع املعاهــدات عــى املســتوى الــدوىل .يتطلــب القانــون الــدوىل
العــرىف مامرســة واضحــة ومســتمرة مــن معظــم الــدول ،وإن مل يكــن جميعهــم ،لوضــع معيــار معــن .تقــوض
التحفظــات تطويــر هــذه املامرســة وتجعلهــا أكــر صعوبــة لتبــن املــدى الحقيقــى لتطويــر القواعــد العرفيــة.
تقــوض هــذه التحفظــات ،وال ســيام تلــك التــى ال تســمح بهــا املعاهــدة بشــكل رصيــح أو ال تنــص عليهــا،
وتخفــض أيضــا مــن قيمــة عمليــة التفــاوض .وافقــت الــدول املتحفظــة ضمنيـاً عــى نفــس نهــج الــدول األخــرى
مــن خــال تقويــض أو «إعــادة تفســر» معايــر القضايــا األساســية مثــل حقــوق املــرأة .وميكــن لهــذا التحفــظ أن
يــؤدى إىل ألتبــاس غامــض وغــر قابــل لتطبيــق القواعــد القانونيــة الفرديــة ،األســتثنائية لــكل دولــة ،ويزيــد مــن
صعوبــة تحديــد التحفــظ الــذى ميتثــل للنظــام الــدوىل .ميكــن لتلــك التحفظــات عــى أحــد معاهــدات الحقــوق
األساســية أن تشــجع التحفظــات عــى معاهــدات الحقــوق األساســية األخــرى وتفتــح البــاب عــى مرصاعيــه
لقبــول األســتثناءات .كــا أن واضعــى املعاهــدة ســيصبحون أكــر قلقـاً بشــأن التحفظــات التــى تقــوض القواعــد
األساســية ،وميكــن أن مينعــوا بدورهــم هــذه التحفظــات بشــكل رصيــح  ،وهــذا بــدوره ســيجعل املعاهــدات
غــر مستســاغة بالنســبة لبعــض الــدول ويحــد مــن تقــدم وامتــداد قواعــد حاســمة للقانــون .وتجــدر اإلشــارة
إىل أنــه ىف عــام  2011أعتمــدت لجنــة القانــون الــدوىل التابعــة لألمــم املتحــدة وثيقــة قانونيــة وقدمتهــا إىل
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،بعنــوان «دليــل تنفيــذ التحفظــات عــى املعاهــدات ‹› (االمــم املتحــدة،
الجمعيــة العامــة :أ .)10/66/تعتــر هــذه الوثيقــة الشــاملة قيمــة قانونيــة عمليــة هامــة حيــث أنهــا تغطــى
كافــة الجوانــب املتعلقــة بالتحفظــات عــى املعاهــدات ىف القانــون الــدوىل.
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متثــل وقائــع الــدورة  57للجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة دراســة حالــة عــن كيــف أن القيــادة املاهــرة واإلدارة
اليقظــة للتحالــف ال ميكــن فقــط أن تتفــادى أزمــة محتملــة ولكــن ميكــن أن تحولهــا إىل نجــاح .ففــى شــهر
مــارس عــام  ،2013تشــكل تحالــف مــن منظــات املجتمــع املــدىن املرصيــة الهادفــة إىل تحقيــق املســاواة
بــن النــوع االجتامعــى والقضايــا املتعلقــة بحقــوق املــرأة وجهــات عــى املســتوى الوطنــى ،حيــث اســتطاعت
تجــاوز الخالفــات املاضيــة وصياغــة رســالة قويــة موحــدة الزمــة لدفــع جــدول األعــال ىف االتجــاه املطلــوب.
وعــى الرغــم مــن أن جهــود عديــد مــن املنظــات النســائية كانــت القــوة الدافعــة وراء هــذه املجهــودات،
إال أن نجاحهــا جــاء بــا شــك نتيجــة للقيــادة املاهــرة للســيدة الســفرية مريفــت التــاوى ،التــى وازنــت بعنايــة
القــوى وااللتزامــات املتنافســة إلعــداد قـرار نهــض بالسياســة عــى املســتوى الوطنــى و َح ِفـ َظ موقــف مــر عــى
املســتوى الــدوىل .وىف نــواح كثــرة مثلــت اإلج ـراءات التــى اتخذتهــا العديــد مــن املنظــات غــر الحكوميــة
النســائية ومنظــات املجتمــع املــدىن ســابقة للعمــل الجامعــى ،الــذى واجــه ىف املــاىض تحديــات متثلــت ىف
إنعــدام االتصــال بــن منظــات املجتمــع املــدىن (املنظــات غــر الحكوميــة) والهيئــات عــى املســتوى الوطنــى.
ومــع ذلــك ،ففــى عــام  ،2013كانــت هــذه املجموعــات قــادرة عــى تجــاوز الخالفــات املاضيــة واالتحــاد ىف
مواجهــة التحديــات الفعليــة للتقــدم نحــو تحقيــق املســاواة بــن النــوع االجتامعــى ىف مــر.
ومتــى دراســة الحالــة عــى النحــو التــاىل ،مقدمــة قصــرة عــن التحــدى املتمثــل ىف التفــاوض عــى قضايــا غــر
ملموســة متعلقــة باملعتقــدات والقيــم ،ونظــرة عامــة عــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
املــرأة ،مبــا ىف ذلــك تحفظــات مــر ،واملناقشــة التفصيليــة لــإدارة الناجحــة ملشــاركة مــر ىف االجتــاع الســنوى
للجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة ىف عــام  .2013وتنتهــى هــذه الحالــة مبناقشــة موجــزة عــن النــوع االجتامعــى ىف
املفاوضــات ،وأســئلة للمناقشــة ،واملــوارد ملزيــد مــن الدراســة.
املعتقدات ،والقيم ،واملفاوضات الدولية
واحــدة مــن أكــر القضايــا صعوبــة ىف القـرارات الدوليــة هــى التفــاوض حــول املعايــر «الدوليــة» للقضايــا التــى
تتعلــق باملعتقــدات البرشيــة وهيــاكل القيــم .وعــى الرغــم مــن أن قــادة العــامل يؤكــدون بانتظــام التزامهــم
بحاميــة حقــوق اإلنســان وتوفــر حاميــة للســكان الضعفــاء ،مثــل األقليــات الدينيــة ،واألطفــال ،والنســاء ،يشــكل
التعريــف الدقيــق لتلــك الحقــوق تحديــا .وغالبــا مــا يُنظـ ُر إىل الجهــود املبذولــة لصياغــة اتفاقيــات دوليــة تضمن
مجموعــة مــن الحقــوق أو الحاميــة ملجموعــة واحــدة مــن القضايــا عــى أنهــا تعــدى عــى مجموعــة أخــرى مــن
املعتقــدات والقيــم التــى نعتــز بهــا عــى حــد ســواء .وال ت ـزال اختــاالت الســلطة التاريخيــة وتزايــد املخــاوف
بشــأن تأثــر العوملــة عــى الثقافــات والتقاليــد املحليــة تجعــل هــذه القضايــا أكــر صعوبــة .وعــاوة عــى ذلــك،
يعنــى التفــاوض حــول هــذه القضايــا ىف االتفاقيــات الدوليــة أيضــا موازنــة النقــاش العاملــى مــع الخطــاب عــى
املســتوى الوطنــى .وبإيجــاز ،فــإن األســئلة حــول الحقــوق االجتامعيــة والثقافيــة متثــل حقــل ألغــام دبلومــاىس.
وتظهــر هــذه التوتـرات بشــكل أكــر وضوحــا ىف املفاوضــات الدوليــة املتعلقــة بالنــوع االجتامعــى .وىف حــن أنــه
ال ميكــن ألحــد أن يجــادل أن النســاء واألطفــال لديهــم حقــوق أساســية تتطلــب الحاميــة ،وخاصــة ىف حاالتهــم
الضعيفــة مثــل النـزاع املســلح ،مــا يعنــى أن التعريــف واإلنفــاذ الفعــى لهــذه الحقــوق عــى الصعيــد العاملــى
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هــى قصــة مختلفــة متامــا .وعنــد االنخ ـراط ىف هــذه القضايــا الخالفيــة ىف محفــل دوىل ،هنــاك أيضــا حاجــة
ألن نــدرك كيفيــة تفســر التوافقــات عــى املســتوى املحــى عنــد التوصــل إليهــا عــى املســتوى الــدوىل .وألن
هــذه املفاوضــات تجــرى عــادة عــى مــرأى ومســمع مــن املجتمــع الــدوىل ،هنــاك دامئــا خطــر الن ـزاع املتقــد
إذا أشــارت الكلــات إىل تفاهــم دبلومــاىس قامــت بــه جهــات فاعلــة محليــة لدفــع جــدول أعــال معــن.
وعــاوة عــى ذلــك ،هنــاك أيضــا خطــر بأنــه ميكــن للترصيحــات االســتفزازية مــن الفصائــل املتباينــة ىف الوطــن
أن تلغــى الجهــود لضــان التوصــل إىل حــل ىف الخــارج .ويتطلــب تحقيــق التــوازن بــن هــذه االهتاممــات
املتباينــة دبلوماســية بارعــة .كــا أنــه يتطلــب أيضــا اهتاممــا كبـرا باملصالــح املتنافســة ملختلــف الجهــات املعنيــة
والتشــديد عــى رضورة إج ـراء حــوار متــوازن.
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ()CEDAW
وضعــت اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) التــى أبرمــت عــام  1979عالمــة
فارقــة ىف النضــال العاملــى مــن أجــل املعايــر العامليــة للقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة (زوينجــل.)2005 ،
بوصفهــا أول وثيقــة دوليــة قانونيــة ملزمــة لحاميــة حقــوق املــرأة ،وتُلــزم هــذه االتفاقيــة الــدول األعضــاء باتخــاذ
إجـراءات محليــة رسيعــة ونهائيــة ملكافحــة التمييــز ضــد املــرأة وإدمــاج معايــر االتفاقيــة ىف ترشيعاتهــا القانونية
الوطنيــة .وقــد دخلــت اتفاقيــة «ســيداو» -كــا هــى معروفــة شــعبيا – حيــز التنفيــذ ىف عــام  1981وصادقــت
عليهــا  188دولــة ،مــع فلســطني بوصفهــا امل ُ َوقَّ َعــة األخــرة ىف  2إبريــل عــام  .2014وعــى الرغــم مــن النطــاق
الواســع للعضويــة ،ال تـزال هنــاك ســبع دول أعضــاء ىف األمــم املتحــدة مل تنضــم إىل ســيداو ،باإلضافــة إىل الكــرىس
الرســوىل الــذى لديــه العديــد مــن االعرتاضــات عــى األحــكام الرئيســية لالتفاقيــة .وقــد فعلــت ذلــك خمســة
وخمســون دولــة مــن التــى وقعــت وصادقــت عــى ســيداو مــع التحفــظ عــى مــواد محــددة .وكانــت مــر مــن
بــن تلــك البلــدان التــى انضمــت مــع بعــض التحفظــات.
ووفقــا للتعريــف الــوارد ىف نــص االتفاقيــة والــذى تــم املوافقــة عليــه باإلجــاع ،يتــم تعريــف التمييــز ضــد
املــرأة بأنــه» أى تفرقــة ،أو اســتبعاد ،أو تقييــد يتــم عــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه إضعــاف
أو إلغــاء االعـراف ،أو التمتــع أو املامرســة مــن جانــب املــرأة ،بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة ،عــى أســاس
املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ىف املجــاالت السياســية ،أو االقتصاديــة ،أو
االجتامعيــة ،أو الثقافيــة ،أو املدنيــة ،أو أى مجــال آخــر ».وقــد التزمــت الــدول التــى انضمــت لالتفاقيــة باتخــاذ
إجـراءات للقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة بجميــع أشــكاله مبــا ىف ذلــك:
 إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن النــوع االجتامعــى ىف النظــام القانــوىن الوطنــى ،وإلغــاء جميــع القوانــنالتمييزيــة واعتــاد تلــك املناســبة التــى تحظــر التمييــز ضــد املــرأة.
 إنشاء املحاكم واملؤسسات العامة األخرى لضامن الحامية الفعالة للمرأة ضد التمييز. ضــان القضــاء عــى جميــع أعــال التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب األشــخاص ،أو املنظــات ،أواملؤسســات.

 138دراسات حالة يف الدبلوماسية يف القرن الحادي والعرشين
وكان جــدول األعــال الواســع هــذا هــو دعــوة طموحــة مــن جانــب املجتمــع الــدوىل للعمــل عــى املســتوى
الوطنــى ،وقــد زادت ســيداو أيضــا مــن االهتــام بقضايــا النــوع االجتامعــى ىف جميــع أنحــاء العــامل ومتكــن
املنظــات غــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة ومنظــات املجتمــع املــدىن عــى اســتخدام االتفاقيــة لتشــكيل
الخطــاب املحــى والتأثــر عــى السياســة الوطنيــة بشــأن معايــر النــوع االجتامعــى .ومــع ذلــك ،وعــى الرغــم
مــن أن االتفاقيــة كانــت وســيلة فعالــة لربــط املفاهيــم املحليــة مــع املعايــر الدوليــة ،واســتمرار النقــاش حــول
سياســة املســاواة بــن الجنســن ،الــذى غالبــا مــا يكــون مدعومــا مــن جانــب الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــر
الحكوميــة مــن مختلــف الســياقات الثقافيــة مــع أفــكار متنافســة بشــأن أفضــل الوســائل لتحســن حيــاة املــرأة
(باســو  ,1995زوينجــل 2005 ،مرجــع ســابق) .ونقطــة أخــرى للخــاف وهــى مــا إذا كان حاميــة حقــوق املــرأة
تفــوق حاميــة الحقــوق الدينيــة والثقافيــة وكيفيــة االســتجابة للمخــاوف مــن أن تنفيــذ التزامــات ســيداو ىف إنفاذ
املســاواة بــن الجنســن يعتــدى عــى تقاليــد دينيــة أو معايــر ثقافيــة قامئــة منــذ أمــد بعيــد( .فريدمــان،2006 ،
زوينجــل 2005 ،مرجــع ســابق).
تحفظات مرص عىل االتفاقية
عندمــا انضمــت مــر إىل االتفاقيــة ىف عــام  ،1980تحفظــت عــى أربــع مــواد تــم تأكيدهــا عنــد التصديــق
عليهــا ىف عــام  .1981وقــد اســتند اثنــن مــن هــذه التحفظــات عــى الرشيعــة كتربيــر وجادلــت بــأن تنفيــذ تلــك
املادتــن يتعــارض مــع املبــادئ اإلســامية.
التحفظ عىل املادة 2
كانــت املــادة األوىل املرفقــة كتحفــظ هــى املــادة  ،2وهــى مــادة معنيــة ىف املقــام األول بإج ـراءات السياســة
العامــة التــى ينبغــى عــى الــدول التقيــد بهــا لضــان حاميــة املــرأة مــن التمييــز وتعزيــز حقــوق املــرأة .واملــادة
 2ىف حــد ذاتهــا واســعة وعامــة ،وواحــد مــن األحــكام املنصــوص عليهــا ىف املــادة  2هــى:
اتخــاذ جميــع اإلجــراءات املناســبة ،مبــا ىف ذلــك الترشيعيــة ،لتغيــر أو إلغــاء القوانــن واللوائــح واألعــراف
واملامرســات القامئــة التــى تشــكل متييــزا ضــد املــرأة.
وليــس مــن الواضــح ىف هــذا املصطلــح مــا إذا كان يشــمل املامرســات الدينيــة أيضــا ضمــن اإلشــارة إىل «األعـراف
واملامرســات» .ومل يتــم تقديــم أى تفســر آخــر ىف التعليقــات العامــة للجنــة حــول نطــاق هــذا املصطلــح .وىف
هــذه الحالــة ،هنــاك تضــارب ىف الحقــوق بــن حــق املــرء ىف مامرســة معتقداتــه الدينيــة أو مامرســاته الثقافيــة
وحاميــة املــرأة مــن التمييــز .ووفقــا لذلــك ،أصبــح الســؤال املؤثــر هــو أى حــق ينبغــى أن يأخــذ األســبقية:
الحقــوق الدينيــة والثقافيــة أم حــق املــرأة ىف الحاميــة مــن جميــع أشــكال التمييــز (خليــل)2007 ،؟
وقــد دفعــت املخــاوف بشــأن كيفيــة التوفيــق بــن هــذه الحقــوق املتنافســة ،مــر فضــا عــن العديــد مــن
الــدول األخــرى إىل تســجيل تحفــظ عــى هــذه املــادة لــدى انضاممهــا لالتفاقيــة .وقــد ش ـ ِمل
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تحفظ مرص ما يىل:
جمهوريــة مــر العربيــة عــى اســتعداد لتنفيــذ مــا جــاء ىف فق ـرات هــذه املــادة ،رشيطــة أن هــذا االلت ـزام ال
يتعــارض مــع الرشيعــة اإلســامية.
ويعفــى هــذا التحفــظ مــر مــن التقيــد بــأى التـزام باتخــاذ إصــاح ترشيعــى يتعــارض مــع الرشيعــة اإلســامية.
ومــع ذلــك ،فــإن التحفــظ ال يفــر ملــاذا قــد تتعــارض أحــكام الرشيعــة مــع التمســك باملــادة  2مــن االتفاقيــة.
ويضاعــف الغمــوض ىف التحفــظ الغمــوض ىف النــص وتســتمر ىف كونهــا نقطــة خــاف ىف النقــاش الجــارى حــول
نطــاق التزامــات مــر إزاء إضفــاء الطابــع املؤســى عــى الحقــوق والحاميــة القانونيــة للمــرأة.
التحفظ عىل املادة 16
أدرجــت مــر أيضــا تحفظــات عــى املــادة  ،16وهــى مــادة معنيــة باملســاواة بــن الرجــل واملــرأة ىف كافــة األمور
املتعلقــة بالــزواج والعالقــات األرسيــة أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه .وقــد قدمــت مــر التحفــظ التــاىل عــى
املــادة  ،16الــذى يركــز مــرة أخــرى عــى املخــاوف مــن أن االلتزامــات املنصــوص عليهــا ىف االتفاقيــة قــد تعــارض
مــع الرشيعــة اإلســامية .وباإلضافــة إىل ذلــك ،أكــد التحفــظ أن الرشيعــة تشــمل أيضــا حاميــة كافيــة ىف األمــور
املتعلقــة بالــزواج واألرسة .وكانــت النقــاط الرئيســية ىف التحفــظ عــى النحــو التــاىل:
التحفــظ عــى نــص املــادة  16املعنيــة باملســاواة بــن الرجــل واملــرأة ىف كافــة األمــور املتعلقــة بالــزواج والعالقــات
األرسيــة أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه ،دون املســاس بأحــكام الرشيعــة اإلســامية التــى يتــم منــح املــرأة مبوجبهــا
حقوقــا مســاوية لزوجهــا لضــان تــوازن عــادل بينهــا .وهــذا احرتامــا للطبيعــة املقدســة للمعتقــدات الدينيــة
الراســخة التــى تحكــم العالقــات الزوجيــة ىف مــر والتــى ال يجــوز اســتدعائها ىف ســؤال ،ونظـرا لحقيقــة أن واحــد
مــن أهــم أســس هــذه العالقــات هــو التكافــؤ ىف الحقــوق والواجبــات لضــان التكامــل الــذى يضمــن املســاواة
الحقيقيــة بــن الزوجــن .وتشــرط األحــكام املنصــوص عليهــا ىف الرشيعــة عــى الــزوج دفــع مهــر إىل زوجتــه
والحفــاظ عليهــا بشــكل كامــل كــا يجــب عليــه أن يدفــع لهــا أيضــا عنــد الطــاق ،بينــا تحتفــظ الزوجــة
بحقوقهــا كاملــة عــى ممتلكاتهــا ،وليســت ملزمــة بإنفــاق أى ىشء عــى إعالتهــا .وبالتــاىل تحــد الرشيعــة مــن
حقــوق الزوجــة ىف الطــاق بجعلــه متوقــف عــى حكــم القــاىض ،بينــا ال يوجــد هــذا التضييــق ىف حالــة الــزوج.
وكانــت الحجــة الرئيســية املقدمــة ىف التحفــظ املــرى هــو أن الرشيعــة ت ُ َع ـ ِّرف كل مــن حقــوق وواجبــات
الرجــل واملــرأة ذات الصلــة بالقضايــا املتعلقــة بالــزواج والطــاق .وهــذا التحفــظ أكــر تفصيــا مــن املــادة .2
وهــو يوضــح نقــاط الخــاف بــن الرشيعــة واملــادة بصــورة أدق وكذلــك يقــدم وصفــا تفصيليــا ملــا مــا تتضمنــه
الرشيعــة اإلســامية مــن حقــوق وحاميــة.
تحفظات إضافية
أرفقــت مــر أيضــا تحفظــن إضافيــن عــى االتفاقيــة .األول ،إع ـراب مــر عــن تحفظهــا عــى الفقــرة  2مــن
املــادة  ،9التــى تنــص عــى وجــوب تقاســم املــرأة نفــس الحقــوق التــى يتمتــع بهــا الرجــل فيــا يتعلــق بنقــل
الجنســية إىل أطفالهــا .ويهــدف تحفــظ مــر إىل منــع اكتســاب الطفــل جنســيتني عندمــا يكــون الوالديــن مــن
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جنســيتني مختلفتــن أو املســاس بجنســية األب .ومــع ذلــك ،فقــد رفعــت مــر تحفظهــا عــى هــذه املــادة ىف
عــام  2008بإصــدار ترشيعــات متكــن األم املتزوجــة مــن غــر املواطنــن متريــر جنســيتها إىل أطفالهــا .وأخ ـرا،
يحافــظ الوفــد املــرى عــى التحفــظ الــوارد ىف الفقــرة  2مــن املــادة  ،29التــى تتعلــق بالتقديــم للتحكيــم امللــزم.
وينشــأ مجمــوع تحفظــات مــر مــن التوتــر بــن الحقــوق الســيادية لتحديــد القوانــن الوطنيــة عــى نحــو يتفــق
مــع املعايــر الســائدة واألولويــات الوطنيــة والرغبــة ىف كل مــن واملســاهمة ىف تحديــد املعايــر الدوليــة لحقــوق
اإلنســان وحقــوق النــوع االجتامعــى .وتوفــر التحفظــات آليــة تســتطيع الــدول مــن خاللهــا التوفيــق بــن تلــك
الرغبــات املتنافســة واالنضــام إىل معاهــدة هامــة دون قبــول املكونــات التــى تتعــدى عــى أولويــات الســيادة.
ومــع ذلــك ،فهنــاك قلــق مامثــل مــن أن التحفظــات املفرطــة قــد تخفــف مــن فعاليــة االتفاقيــة وقــد تســمح ىف
بعــض الحــاالت لــدول لجنــى فوائــد مرتبطــة بكونهــا طرفــا ىف اتفاقيــة محــددة مــع اســتمرار املامرســات التــى
ميكــن القــول أنهــا تتعــارض مــع مبادئهــا األساســية .وعــى ســبيل املثــال ،وأحــد الحجــج األساســية التــى أثــرت
ضــد التصديــق عــى ســيداو مــن جانــب الواليــات املتحــدة هــو أن عــددا كبـرا مــن الــدول األعضــاء يســتخدم
التحفظــات الســتمرار املامرســات التــى تتضمــن مامرســات ضــد املــرأة أو حرمانهــا مــن حقوقهــا األساســية
(بالنشــفيلد .)2011 ،وبالتــاىل ،هنــاك جهــود كبــرة مســتمرة إلقنــاع الــدول بــأن هنــاك أعضــاء ىف ســيداو قامــوا
بإلغــاء أو تعديــل تحفظاتهــم بطريقــة أكــر اتســاقا مــع روح االتفاقيــة .وىف بعــض األحيــان ،وقــع هــذا الضغــط
مــن خــال العمــل ىف الجمعيــة العامــة أو هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى أو اليونيســيف .وىف أوقــات أخــرى تــم
إثــارة هــذه التحفظــات كقضايــا ذات االهتــام ىف املفاوضــات الثنائيــة بــن الــدول أو املنظــات الدوليــة وربطهــا
مبســاعدات التنميــة (أنظــر الحالــة رقــم  2ىف تقريــر الرشاكــة األوروبيــة املتوســطية «.)2014 ،»EUROMED
وتظهــر هــذه القضايــا أيضــا ىف محافــل األمــم املتحــدة األخــرى ،مثــل لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بوضــع
املــرأة ( ،)CSWالتــى غالبــا مــا تتضمــن رشوط هــذه التحفظــات ىف «النتائــج املتفــق عليهــا» « »ACالســنوى،
وهــى التوصيــات املتعلقــة بالسياســة العامــة التــى تعمــل مبثابــة دعــوة للعمــل عــى وضــع املــرأة ىف جميــع
أنحــاء العــامل .كــا هــو الحــال مــع ســيداو ،ويســتفيد مزيــج مــن العنــارص الفاعلــة ىف املجتمــع الــدوىل والوطنــى
واملــدىن مــن هــذه املنتديــات للضغــط مــن أجــل العمــل الوطنــى.
معلومــات أساســية عــن لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بوضــع املــرأة 1والجهــات الفاعلــة عــى املســتوى الوطنــى
ىف مــر
أنشــأها املجلــس االقتصــادى واالجتامعــى التابــع لألمــم املتحــدة ففــى عــام  ،1946وتعمــل اللجنــة املعنيــة
بوضــع املــرأة بوصفهــا هيئــة لصنــع سياســة عامليــة للقضايــا املتعلقــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
وتجتمــع الــدول األعضــاء ســنويا ىف نيويــورك لتبــادل أفضــل املامرســات ،وتحديــد التحديــات املســتمرة وصياغــة
مجموعــة مــن النتائــج املتفــق عليهــا بشــأن قضايــا محــددة ذات أولويــة لتلــك الســنة .وتعمــل هــذه النتائــج
التــى يتــم تقدميهــا كتوصيــات سياســية محــددة ،مبثابــة دعــوة للعمــل موجهــة إىل الحكومــات ،والهيئــات
الحكوميــة الدوليــة ،والجهــات الفاعلــة ىف املجتمــع املــدىن ،واألطــراف املعنيــة األخــرى .وهــى تقــدم أيضــا
مجموعــة مــن املعايــر ميكــن مــن خاللهــا قيــاس التقــدم املحــرز.
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ىف الفــرة التــى ســبقت االجتــاع رقــم  ،57كان هنــاك نقــاش حــاد ىف مــر حــول البارام ـرات املناســبة مــن
أجــل حقــوق املــرأة ىف الترشيعــات القانونيــة الوطنيــة .وقــد دعــت أصــوات املحافظــن ،وال ســيام مــن األحـزاب
الســلفية وجامعــة اإلخــوان املســلمني إىل إلغــاء القوانــن التــى تجيــز العنــف وأشــكال معينــة مــن التمييــز ضــد
النســاء والفتيــات .وكان األكــر إثــارة للقلــق للمدافعــن عــن حقــوق املــرأة ،أن هــذه الجامعــات مل تعــرض مــا
يــدل عــى حاميــة قويــة للمــرأة ىف الترشيعــات القانونيــة الوطنيــة .حتــى أن هــذه الجامعــات فشــلت ىف تقديــم
بيانــات تديــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات.
وكانــت هنــاك شــائعات أيضــا أنــه ســيتم إلغــاء املجلــس القومــى للمــرأة ،وهــو مجلــس تأســس مبوجــب
قــرار جمهــورى ىف عــام  2000مــع تفويــض بدراســة ووضــع سياســات لتعزيــز متكــن املــرأة ىف القطاعــات
االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية ىف مــر ،واســتبداله «مبجلــس األرسة» ،شــارك فيهــا أعضــاء مــن جامعــة
اإلخــوان املســلمني التــى اجتاحــت الســلطة مؤخ ـرا ىف االنتخابــات الربملانيــة والرئاســية التــى جــرت ىف مرحلــة
مــا بعــد  25ينايــر عــام  .2011وقــد انتقــد حــزب الحريــة والعدالــة التابــع لجامعــة اإلخــوان املســلمني باســتمرار
املجلــس القومــى للمــرأة كمؤسســة مســتخدمة مــن جانــب نظــام مبــارك «إلضعــاف وتدمــر األُ َس املرصيــة».
وقــد جادلــوا بــأن املجلــس القومــى للمــرأة قــد اعتمــد جــدول أعــال غــرىب عــى خــاف مــع أهــداف الثــورة،
وليــس هنــاك شــك أن املجلــس القومــى للمــرأة كان مرتبطــا بالنظــام القديــم ،وكانــت تقــوده الســيدة األوىل
الســابقة ســوزان مبــارك منــذ بدايتــه .ومــع ذلــك ،فبعــد فــرة وجيــزة مــن الثــورة ،أجــرى املجلــس األعــى
للقــوات املســلحة تعديــا تولــت مبوجبــه الســفرية مريفــت التــاوى رئاســة املجلــس القومــى للمــرأة .وقــد عــارض
حــزب الحريــة والعدالــة التعديــل ،بحجــة أن الهيــكل املؤسســة كلــه بحاجــة إىل إعــادة نظــر مــن أجــل حاميــة
األُرس املرصيــة .وكان املجلــس القومــى للمــرأة وشــبكات مختلفــة مــن منظــات املجتمــع املــدىن املكرســة لتعزيــز
حقــوق املــرأة تشــعر بقلــق بالــغ مــن هــذه الترصيحــات املختلفــة التــى تشــر إىل قيــد وشــيك عــى مشــاركة
املــرأة ىف الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية والحاميــة املمنوحــة لهــا ىف القانــون املــرى.
وردا عــى هــذه التحديــات ،وحــد املجلــس القومــى للمــرأة ومنظــات املجتمــع املــدىن القــوى وتنســيق
جهودهــا قبــل االجتــاع القــادم للجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة مــن خــال االجتامعــات التحضرييــة وتكثيــف
االتصــاالت .وقــد كانــت هــذه الخطــوة التــى بدأهــا املجلــس القومــى للمــرأة موضــع ترحيــب مــن جانــب
منظــات املجتمــع املــدىن .وقــد ضيقــت الفجــوة بــن املجلــس القومــى للمــرأة وهــذه املنظــات وعــززت
القــدرة التفاوضيــة للســفرية التــاوى ،التــى تــم اختيارهــا لرئاســة الوفــد الجتــاع اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة.
ومــن جانــب املنظــات غــر الحكوميــة ،توجهــت مجموعتــان إىل اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة ،وكانــت األوىل
مــن شــبكة منظــات حقــوق املــرأة املمولــة مــن الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدوىل ،وتتألــف مــن عــر منظــات
مرصيــة غــر حكوميــة ،وكانــت الثانيــة مجموعــة إقليميــة ،مــن بينهــا مشــاركني مرصيــن ممولــة مــن الكرامــة.
وكان هــذا التحالــف الجديــد جاهــز لتقديــم جبهــة موحــدة ىف اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة .ومــع ذلــك ،ففــى
الليلــة الســبقة ملغادرتهــم ،أعلــن الرئيــس املــرى أن الدكتــورة باكينــام الرشقــاوى ،املســاعد الخــاص للرئيــس
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للشــئون السياســية وأســتاذة العلــوم السياســية ىف جامعــة القاهــرة ،ســتلقى بيــان مــر ىف الجلســة االفتتاحيــة
للجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة .ووفقــا للســفرية التــاوى ،فقــد دعــا الرئيــس مــرىس لعقــد اجتــاع معهــا ورشح
أهميــة وجــود مستشــارته لتقديــم البيــان لتعكــس اإلرادة الحقيقيــة للرئاســة لدعــم حقــوق املــرأة .ومــع ذلــك،
فقــد ظلــت الســفرية التــاوى رئيســة للوفــد املــرى ،وقيــادة املفاوضــات بشــأن مســودة النتائــج املتفــق عليهــا
لهــذا العــام.
ىف اللجنة املعنية لوضع املرأة1
حينــا وصــل عــدد مــن أعضــاء الوفــد إىل املطــار ،فوجئــوا بوجــود الدكتــورة الرشقــاوى جاهــزة لعــرض موقــف
مــر ىف اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة .ونظــرن إىل الســفرية التــاوى للتوضيــح ،ولكنهــا رحبــت باملشــاركات دون
أى تعليقــات أخــرى .وقــد طغــت عــى الوفــد مشــاعر مــن عــدم اليقــن والغمــوض حــول الكيفيــة التــى ســيتم
بهــا تنظيــم الجهــود ،ولكنهــن ظللــن صامتــات ،للمراقبــة واتبــاع اسـراتيجية «ننتظــر ونــرى» .وبعــد وقــت قصــر
مــن وصولهــن إىل نيويــورك ،تــم التأكيــد عــى أن الدكتــورة الرشقــاوى هــى فقــط التــى ســوف تقــدم البيــان
املــرى ىف الجلســة االفتتاحيــة ،ولكــن ظلــت املخــاوف بشــأن ســلطة الســفرية التــاوى لدفــع املفاوضــات بعــد
الخطــوة التــى متــت مــن جانــب الرئيــس.
وىف اليــوم األول ،قدمــت الدكتــورة الرشقــاوى بيــان 2يُ ْعتَ َقــد أنــه يتناقــض مــع حقيقــة وضــع املــرأة املرصيــة عــى
أرض الواقــع .وقــد جــادل البيــان أن املــرأة املرصيــة كانــت مســاهمة «فعالــة» ىف «عمليــة التحــول الدميقراطــى».
ومــع ذلــك ،اعتقــدت غالبيــة املجموعــات املمثلــة ىف الوفــد عــى نحــو راســخ بــأن أصواتهــن قــد تــم تهميشــهن
مــن املراحــل األوىل للعمليــة االنتقاليــة مــا بعــد الثــورة وقــد قدمــت الدكتــورة الرشقــاوى تعريــف محــدود
للغايــة للمشــاركة الفعالــة ىف العمليــة السياســية ،عــى مــا يبــدو بحجــة أن اإلدالء بأصواتهــن ىف االنتخابــات
املختلفــة تــم وصفهــا بأنهــا ذات تأثــر فعــال ،حتــى مــا مل يَ ُكـ َّن ممثلــن عــى نحــو كاف ىف هيئــات صنــع القـرار،
أو العاملــن ىف اللجــان ،أو ممثلــن متثيــا جيــدا عــى القوائــم الحزبيــة.
كــا أشــادت الدكتــورة الرشقــاوى بالدســتور املــرى عــام  2012ووصفــه بأنــه دســتور «يؤكــد عــى حقــوق
املــرأة ،ويؤكــد عــى أنهــا مواطنــة كاملــة» .ومــع ذلــك ،فقــد كان رأى غالبيــة املنظــات املمثلــة ىف الوفــد أن
الدســتور الجديــد مل يتضمــن حقــوق واضحــة للمــرأة وال أى مــواد تحظــر التمييــز ضــد النــوع االجتامعــى.
وهــو يشــر رصاحــة إىل املــرأة ىف مــادة واحــدة (املــادة  ،)10و ال يعــرف بهــا إال ىف إطــار األرسة ،وضــان دعــم
الدولــة للمــرأة املطلقــة ،أو األرملــة ،أو ربــة األرسة .وعــاوة عــى ذلــك ،مل يحتــوى الدســتور عــى مــواد محــددة
أو لغــة تشــر إىل التـزام مــر باالتفاقيــات أو املعاهــدات الدوليــة ،ومبوجــب هــذا تســقط أيضــا املصادقــة عــى
االتفاقيــات واإلعالنــات التــى تتعلــق بحقــوق املــرأة.
وعــى الفــور وبعــد قـراءة البيــان ،دعــت مجموعــات املجتمــع املــدىن إىل اجتــاع عاجــل مــع الســفرية التــاوى
ملعالجــة املســائل التــى أثارهــا حضــور الدكتــورة الرشقــاوى إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق املــرأة وفحــوى الخطــاب.
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وهــل أن هــذا الخطــاب وحضــور الدكتــورة الرشقــاوى يفــرض موقــف الوفــد ىف املفاوضــات التــى يتعــن عقدهــا
خــال األســبوعني التاليــن؟ وتحدثــت الســفرية التــاوى لهــم بطريقــة شــفافة ،ورشحــت مــا حــدث خــال
االجتــاع مــع الرئيــس ،والدافــع خلــف محتــوى خطــاب الدكتــورة الرشقــاوى .وقــد أكــدت أنهــا شــاركت الوفــد
ىف قلقــه بشــأن تجاهــل الدســتور لحقــوق املــرأة ووصفتــه بأنــه خطــوة إىل الــوراء بالنســبة لحقــوق املــرأة،
عنــد مقارنتهــا بالحقــوق الــواردة ىف دســتور عــام  .1971وأضافــت أن املــرأة قــد تعرضــت بعــد الثــورة ألشــكال
عديــدة مــن التهميــش ،وأن جميــع مــا رصحــت بــه ىف اللجنــة هــو بشــأن منــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات،
وقــد هاجمــت فيهــا النظــام بوضــوح .وتجــدر اإلشــارة إىل أن موقــف الســفرية التــاوى كان تاريخيــا فيــا يتعلــق
باللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة ،بكونهــا ممثلــة دولــة وتهاجــم أيضــا مامرســاتها وتدعــو إىل دعــم دوىل بشــأن
قضايــا حقــوق املــرأة.
وهنــاك عامــل أدى إىل عــدم االرتيــاح مــن جانــب املنظــات النســائية املرصيــة غــر الحكوميــة ،هــو حقيقــة
مــا قيــل مــن أن مــر تقــود قــوة محافظــة ملنــع املفاوضــات وإيقــاف اعتــاد النتائــج املتفــق عليهــا املقرتحــة.
وكانــت هــذه املجموعــة تســمى «املجموعــة التــى تتشــاطر ىف الــرأى» ،وتألفــت مــن ســبعة عــر دولــة ،ممثلــة
مــن جانــب مســئولني يعملــون ىف بعثــات دامئــة لهــذه البلــدان ،وهــى :اململكــة العربيــة الســعودية ،وإي ـران،
وقطــر ،والبحريــن ،والكويــت ،ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والعـراق ،وســوريا ،وليبيــا ،واليمــن ،وباكســتان،
وبنجالديــش ،والجزائــر ،وماليزيــا ،وإندونيســيا ،وروســيا ،ومــر .ووفقــا للتحديــث األول الــذى صــدر وعممتــه
املنظمــة الوطنيــة لحقــوق الرعايــة ( )NWROعــن أعــال اللجنــة املعنيــة بشــئون املــرأة ،فقــد كانــت املجموعة
التــى تتشــاطر ىف الــرأى «الرثثــرة الرئيســية ىف أروقــة األمــم املتحــدة واألحــداث الجانبيــة».
واســتجابة للمؤمتــر الصحفــى للدكتــورة التــاوى ،أعــرب أعضــاء املنظــات الرصيــة غــر الحكوميــة عــن ســخطهم
عــى قـرار الدكتــور مــرىس ،الختيــاره الدكتــورة الرشقــاوى إللقــاء خطــاب مــر ،باإلضافــة إىل محتوياتــه ،وحقيقــة
أن مــر تقــوم بــدور رائــد ىف املجموعــة التــى تتشــاطر ىف الــرأى ،وكانــت هــذه املنظــات قلقــة بشــكل خــاص
ألن العديــد مــن هــذه البلــدان ال متلــك ســجال حافــا يتعلــق بتطويــر حقــوق املــرأة .بــل عــى العكــس مــن
ذلــك ،فقــد كان لديهــا مواقــف تحفظيــة تجــاه هــذه القضايــا ،وقــد تــم ذكرهــا جميعــا ىف التحديــث الــذى تــم
تعميمــه.
وقــد أعــادت الســفرية التــاوى التأكيــد لهــذه املجموعــة عــى موقــف مــر الحقيقــى ىف جميــع املفاوضــات،
والتــى ذكرتهــا أيضــا ىف كل اجتــاع مــن االجتامعــات وهــى عــى النحــو التــاىل:
-1ترغب مرص ىف نتائج متفق عليها بحلول نهاية الدورة ،عىل عكس العام السابق1
-2ال تراجع عن املبادئ الواردة ىف إعالن بكني واملؤمتر الدوىل للسكان والتنمية
-3ينبغى أن تكون الوثيقة قصرية قدر اإلمكان
وقــد أكــد أعضــاء املنظــات غــر الحكوميــة عــن دعمهــم الكامــل للســفرية التــاوى بعــد االجتــاع ،وأعلنــوا عــن
عزمهــم عــى ترسيــع جهودهــم ىف مواجهــة املحــاوالت املحافظــة ملنــع املفاوضــات ،أو الطعــن ىف مهمــة الوفــد
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الرســمى .وقــد أخربوهــا أيضــا عــن الخطــوات التاليــة التــى ســوف ســيتم اتباعهــا وهــى :إصــدار نـرات صحفيــة
واملشــاركة ىف التحديثــات مــن خــال العديــد مــن الوســائل اإلعالميــة إلظهــار دعمهــم وكشــف الحقيقــة عــن
أولئــك الذيــن يعرقلــون عمليــة املفاوضــات.
وقــد عــادت املجموعــات إىل العمــل واســتمرت ىف الضغــط طــوال األســبوع األول مــن املفاوضــات .ونظــم البعــض
أحــداث جانبيــة ،وقــام آخــرون بعمــل شــبكة مــع األشــخاص مــن الوفــود األخــرى ملعرفــة املزيــد عــن موقفهــا
فيــا يتعلــق بالنتائــج املتفــق عليهــا ،باإلضافــة إىل عمــل نـرات مطبوعــة لتوزيعهــا تذكــر فيهــا أهميــة النتائــج
املتفــق عليهــا املقرتحــة ىف تعزيــز حقــوق املــرأة ىف العــامل .ونظمــت الكرامــة حدثــا ناجحــا ،ودعــت فيــه الســفرية
التــاوى كمتحدثــة .وقامــوا بدعــوة القنــوات التلفزيونيــة اإلعالميــة ذات الســمعة الطيبــة واملنتــرة عــى نطــاق
واســع قدمــوا فيهــا الســفرية التــاوى كزعيمــة لهــم.
وبالتــوازى مــع هــذه الجهــود ،عقــدت الســفرية التــاوى عــدة اجتامعــات مــع مجموعــات مختلفــة لتعزيــز
الدعــم ألهــداف الوفــد .وقــد دعــت الجتــاع مــع أعضــاء االتحــاد اإلفريقــى مــن أجــل معرفــة موقــف املجموعــة
اإلفريقيــة فيــا يتعلــق باملســودة األخــرة للنتائــج املتفــق عليهــا .وقــد شــددت عــى أهميــة وجــود وثيقــة
بحلــول نهايــة اللجنــة ،تــرح أهميتهــا لنســاء العــامل واملــرأة اإلفريقيــة بصفــة خاصــة .ودعــت املجموعــة
اإلفريقيــة للموافقــة عــى موقــف يدعــم الوثيقــة ،وتذكريهــم بأنــه ميكنهــم أن يكونــوا قــوة دافعــة ،وأنهــم قــوة،
بالنســبة للمناطــق األخــرى للموافقــة عــى الوثيقــة .واعرتفــت بأنــه ســيكون هنــاك دامئــا خالفــات ،ولكــن يجــب
أن يكــون هنــاك اتفــاق بشــأن القضايــا الرئيســية .وقــد قالــت «نحــن نرغــب ىف دورة تكــون ناجحــة هــذا العــام».

وقــد دعــا الســفرية التــاوى بعــد ذلــك إىل اجتــاع آخــر مــع املجموعــة املتشــاركة ىف الــرأى ترأســت
فيــه البعثــة الدامئــة ملــر ىف األمــم املتحــدة .وقــد افتتحــت االجتــاع بذكــر توضيحــات متعلقــة
مبوقــف مــر ،وإعــادة تأكيــد نفــس الثــاث نقــاط التــى ذكرتهــا ىف كل اجتــاع آخــر .وقــد أعربــت
وشــددت بحــزم أن هــذا موقــف مــر «واضــح املعــامل» .وأطلعــت املجموعــة حــول الكيفيــة التــى يتــم
بهــا النظــر إليهــا مــن جانــب الوفــود األخــرى ،مشــرة إىل أن االنطبــاع بــأن املجموعــة تعيــق املفاوضــات
يجــب أن يتغــر .وأوضحــت أنــه مــن غــر املقبــول بالنســبة للبلــدان اإلســامية أن يُنظــر إليهــا عــى أنهــا
تلــك التــى تعرقــل االتفــاق الــذى يدعــو إىل القضــاء ومنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات .وقــد قالــت
«اإلســام ديــن جميــل يُعطــى جميــع الحقــوق للمــرأة ،وينبغــى عــى املجموعــة أن تــأىت ىف صــورة أكــر
إيجابيــة بــدال مــن أن يُنظــر إليهــا عــى أنهــا مجموعــة متطرفــة» .وأضافــت الســفرية التــاوى أنــه ال
ميكــن أن يكــون هــذا موقــف مــر ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك فقــد اســتضافت مــر املؤمتــر الــدوىل
للســكان والتنميــة ،وحتــى ىف ذلــك الوقــت كانــت إيـران تســاعد مــر ىف املفاوضــات .وتــم اســتقبال
بيــان الســفرية التــاوى اســتقباال حســنا مــن جانــب املجموعــة.
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وقــد وافقــوا عــى مبــدأ عــدم منــع املفاوضــات فيــا يتعلــق بالنتائــج املتفــق عليهــا ولكنهــم وضعــوا تحفظــات
عــى بشــأن ثــاث قضايــا وهــى:
-1تعليم الجنس
-2اإلجهاض
-3الحقوق اإلنجابية
وكانــت خطوتهــا التاليــة هــى االجتــاع مــع بعــض رؤســاء الوفــود الذيــن كانــوا أعضــاء ىف املجموعــة املتشــاركة
ىف الــرأى قبــل االنســحاب منهــا .واســتمرت اللقــاءات مــع وفــود أخــرى ،مبــا ىف ذلــك وفــود غربيــة ،مثــل
أملانيــا ،والواليــات املتحــدة ،وفرنســا ،والدمنــارك ،مــن بــن غريهــم مــن ممثــى الوفــود الرســمية .وقــد أطلعــت
املجموعــات الغربيــة حــول موقــف مــر ،وتســليط الضــوء عــى املجــاالت التــى رأت عــدم وجــود إمكانيــة
التوصــل إىل تســوية مــن املجموعــات األكــر محافظــة.
التحديات
وكانــت التوتـرات منتــرة ىف األســبوع األول مــن املفاوضــات .وكانــت املفاوضــات تســر بوتــرة بطيئــة ومل يكــن
مــن الواضــح ماهيــة النتائــج النهائيــة .وبــدال مــن تبســيطها مــع تقديــم إيضاحــات جديــدة ،أصبحــت الوثيقــة
تــزداد طــوال ،حيــث كانــت اإلضافــات واالقرتاحــات مــن الــدول األعضــاء متــر بــدون اســتخالص أى صــورة حقيقيــة
حــول مســتقبل النتائــج املنتفــق عليهــا .ومل يكــن األســبوع الثــاىن يختلــف حقــا عــن األســبوع األول .وكان الوقــت
ميــر برسعــة ،إىل درجــة أن الوفــود الرســمية قضــت ليــاىل ىف غرفــة املفاوضــات ،ومل تكــن تــرك الغرفــة حتــى
الســاعة الثانيــة صباحــا .ووســط جميــع هــذه األحــداث ،وقعــت حادثتــن رئيســيتني ،واحــدة تلــو األخــرى ،مثلتــا
تحديــا للوفــد املــرى.
وكانــت الحــدث األول هــو تقاريــر كاذبــة تروجهــا وســائل اإلعــام مــن خــال ناشــطة بــارزة ىف حقــوق املــرأة
حــول مشــاركة الوفــد املــرى ،وهــا الســفرية التــاوى والدكتــورة فاطمــة خفاجــى ،وقــد ذكــرت الناشــطة أنهــا
قــد انســحبتا مــن اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة .وقــد َولَّــد هــذا قــدرا كبـرا مــن النقــاش ىف العديــد مــن الربامــج
الحواريــة ىف وســائل اإلعــام والصحــف التــى أصبحــت تركــز اهتاممهــا عــى اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة .وكان
هــذا إيجابيــا ويشــكل تحديــا ألنــه أثــار مزيــد مــن الوعــى حــول املؤمتــر وأهميــة موضوعــه بــن عامــة النــاس،
بينــا يعنــى ارتفــاع ســقف التوقعــات خيبــة أمــل إذا انتهــت الــدورة بــدون نتائــج متفــق عليهــا.
وكان التحــدى األكــر صعوبــة هــو حقيقــة أن جامعــة اإلخــوان املســلمني ىف مــر أصــدرت بيانــا ضــد النتائــج
املتفــق عليهــا قبــل يومــن مــن انتهــاء الــدورة .ونُــر البيــان عــى موقعهــا الرســمى الــذى يعــارض بشــدة النتائــج
املتفــق عليهــا املقرتحــة التــى يتعــن تبنيهــا مــن جانــب الــدول األعضــاء ىف األمــم املتحــدة قبــل اختتــام الــدورة.
وىف بيانهــا ،دعــت جامعــة اإلخــوان املســلمون جميــع قــادة البلــدان اإلســامية ،ووزراء الخارجيــة ،واملمثلــن
الدامئــن ىف األمــم املتحــدة إلدانــة املســودة املقرتحــة للنتائــج .كــا شــجعت األمــم املتحــدة عــى التطلــع ملزيــد
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مــن العالقــات األرسيــة «النقيــة والنظيفــة» ،عــى النحــو املحــدد ىف اإلســام .وقــد دعــت أيضــا األزهــر للقيــام
بــدوره كقائــد ومرجــع ىف جميــع األمــور اإلســامية ،إىل إدانــة النتائــج املقرتحــة وتوضيــح موقــف اإلســام مــن
محتواهــا.
ودعــت جامعــة اإلخــوان املســلمني أيضــا جميــع املنظــات غــر الحكوميــة ،مبــا ىف ذلــك املنظــات غــر
الحكوميــة اإلســامية ،التخــاذ موقــف حــازم وواضــح ضــد هــذا االقــراح .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد دعــت
املنظــات النســائية اإلســامية إىل التمســك مببــادئ دينهــا ،واألخــاق ىف مجتمعاتهــا ،وأســس الحيــاة االجتامعيــة،
ويحذرهــا مــن االنخــداع بالدعــوات املزيفــة عــن الحداثــة القامئــة عــى طــرق التفكــر املضللــة والهدامــة.
وأوضــح البيــان 1نقاطــا محــددة عــى مــا حددتــه بالحاجــة املاســة للعمــل مــن أجــل وقــف هــذه الوثيقــة .ومــن
وجهــة نظرهــا فــإن وثيقــة اللجنــة املعنيــة بشــئون املــرأة ميكــن أن ينجــم عنهــا مــا يــى:
-1منــح الحريــة الجنســية للفتيــات ،مبــا ىف ذلــك حريــة اختيــار التوجــه الجنــى لهــا والــركاء
الجنســيني.
-2رفع سن الزواج.
-3تتطلــب تقديــم وســائل منــع الحمــل للمراهقــات ،وإعطائهــن التدريــب الــكاىف الســتعاملها عــى
نحــو ســليم.
-4تقنني اإلجهاض تحت ستار الحقوق الجنسية واإلنجابية.
-5منــح الحقــوق للمــرأة املتهمــة بارتــكاب الزنــا ومنــح االعــراف والحقــوق املتســاوية لألطفــال
املولوديــن خــارج إطــار الــزواج.
-6منح الحقوق والحامية للمثليني جنسيا ،فضال عن حامية النساء العامالت ىف الدعارة.
-7منــح الزوجــة الحــق ىف اتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة ضــد زوجهــا ىف حــاالت االغتصــاب ىف إطــار
الــزواج ،كــا أن تكــون العقوبــة مامثلــة لتلــك التــى تُعطــى للغريــب الــذى يغتصــب أو يتحــرش بــأى
امــرأة.
-8إعادة تعريف حقوق املرياث بطريقة تقوض التحريم ىف الرشيعة.
-9اســتبدال دور الذكــر كحــارس للعائلــة برشاكــة متســاوية بــن الرجــل واملــرأة فيــا يتعلــق باإلنفــاق،
ورعايــة األطفــال ،واألعــال املنزليــة.
-10الدعــوة إىل املســاواة ىف الحقــوق ىف قانــون األرسة ،ىف األمــور التــى تتعلــق بالتحديــد مبــا يــى:
التعدديــة (وتهــدف هــذه الوثيقــة إىل إلغائهــا) ،واملهــر ،وســلطة الرجــل ىف اإلنفــاق عــى األرسة،
والســاح للمــرأة املســلمة بالــزواج مــن غــر مســلم ،وذلــك مــن بــن أمــور أخــرى.
-11ســحب ســلطة الــزوج ىف حــاالت الطــاق ،وإحالتــه بــدال مــن ذلــك إىل القضــاء ،والدعــوة إىل
تقســيم املمتلــكات بعــد الطــاق.
-12إلغــاء رشط حصــول املــرأة عــى إذن مــن الــزوج أو األب للســفر ،أو تــرك املنــزل ،أو الحصــول عــى
وســائل منــع الحمــل.
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وكان البيــان متســقا مــع بيانــات مامثلــة صــدرت عــن رئيــس االتحــاد العاملــى للعلــاء املســلمني ،الشــيخ
يوســف القرضــاوى ،الــذى يقيــم ىف قطــر ومعــروف بتأييــده القــوى لجامعــة اإلخــوان املســلمني ويتفــق مــع
املنظــور العــام لجامعــة اإلخــوان املســلمني بشــأن القضايــا التــى تأسســت ىف النتائــج املتفــق عليهــا .ومــع ذلــك،
يحمــل علــاء مســلمني آخريــن وجهــات نظــر مختلفــة ،بعضهــا يتســق ىف الــروح ،إن مل يكــن ىف النــص الفعــى،
للحاميــات الــواردة ىف النتائــج املتفــق عليهــا .وعــاوة عــى ذلــك ،يديــن اإلســام بوضــوح جميــع أشــكال العنــف
ضــد املــرأة.
وردا عــى ذلــك ،أصــدرت الســفرية التــاوى بيــان معاكــس نيابــة عــن املجلــس القومــى للمــرأة ،رفضــت فيــه
مضمــون وصحــة البيــان .وأشــارت أيضــا أن بيــان جامعــة اإلخــوان املســلمني تــم إصــداره قبــل أن يتــم االنتهــاء
مــن الوثيقــة وأنــه كانــت هنــاك مفاوضــات جاريــة بــن الوفــود .فكيــف ميكــن معرفــة معنــى نهــاىئ لنــص ال
ت ـزال تجــرى املفاوضــات بشــأنه؟ وأكــدت أيضــا أن جميــع الوثائــق الدوليــة تخضــع لســيادة الــدول وقوانينهــا
وعاداتهــا .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن االدعــاء بــأن الوثيقــة املقرتحــة تناقــض الرشيعــة ومبادئهــا ،وتهــدم األخــاق
اإلســامية ،وتقــى عــى مؤسســة الــزواج هــو كاذب متامــا .وأكــدت الســفرية التــاوى أن االدعــاء مضلــل ويشــكل
إســاءة اســتخدام الديــن ومحاولــة لتدمــر صــورة األمــم املتحــدة مــن أجــل منــع حقــوق املــرأة .وعــاوة عــى
ذلــك ،افتقــرت العديــد مــن النقــاط ىف بيــان جامعــة اإلخــوان املســلمني إىل أى عنــر مــن الحقيقــة .ومل تذكــر
الوثيقــة املقرتحــة أى ىشء عــن املـراث أو الطــاق أو الوصايــة أو منــح حقــوق للمثليــن جنســيا .واملفاوضــات
جاريــة حاليــا بــن الوفــود الرســمية وممثــى البعثــات الدامئــة ىف األمــم املتحــدة .ولذلــك فمــن غــر املعقــول
واملنطقــى االعتقــاد بــأن  54دولــة إســامية لــن يكــون لديهــا دافــع للدفــاع عــن دينهــا وثقافتهــا ،وأنــه كانــت
هنــاك منظمــة غــر حكوميــة واحــدة فقــط تقــوم بادعــاءات كاذبــة ضــد الوفــود واألمــم املتحــدة ،وتسرتشــد
بالبيــان العاملــى  ،الــذى اعتمدتــه الــدول األعضــاء ىف عــام  .1945وقــد جادلــت الســفرية التــاوى بأنــه ليــس ىف
مصلحــة مــر عمــل مثــل هــذه البيانــات وأن تضــع نفســها ىف مواجهــة مــع الــدول األخــرى واألمــم املتحــدة.
وتتناقــض هــذه البيانــات مــع ســمعة مــر كوســيط ومنشــئ للتوافــق ،ومعــروف عنهــا قدرتهــا عــى صياغــة
حلــول للمشــاكل العامليــة.

وقــد أوجــز البيــان الختامــى للمجلــس القومــى للمــرأة النقــاط الخمــس الرئيســية ىف النتائــج املتفــق
عليهــا املقرتحــة كــا هــى عليــه ىف املفاوضــات .أوال ،قــدم االقــراح إشــارة عامــة إىل املعاهــدات
واالتفاقيــات والوثائــق الدوليــة الصــادرة عــن األمــم املتحــدة ،والتــى وافقــت عليهــا جميــع الــدول
األعضــاء فيــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان ،ومتكــن املــرأة ،وتعريــف العنــف ضــد املــرأة .ثانيــا ،أقــر
االقـراح بالحاجــة إىل سياســات وترشيعــات وطنيــة داعمــة ،وتنفيــذ مكافحــة العنــف ضــد املــرأة .ثالثــا،
كان دعــوة إىل ترسيــع إنفــاذ القانــون وتنفيــذ خطــط وطنيــة للحــد مــن حــوادث العنــف ضــد املــرأة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،دعــا االق ـراح إىل مضاعفــة الجهــود ملنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات ،مــن
خــال تحديــد األســباب والتحديــات الجذريــة لتنفيــذ القوانــن والسياســات والربامــج التــى تســاهم ىف
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تحقيــق هــذه األهــداف بالتعــاون مــع املجتمــع املــدىن .رابعــاَ ،د َّعــم االقـراح تحســن تقديــم الخدمــات لضحايــا
العنــف .وأخ ـرا ،تضمــن االق ـراح توصيــة بإج ـراء بحــوث حــول أســباب العنــف ضــد النســاء والفتيــات وبنــاء
قاعــدة بيانــات شــاملة .كــا قامــت الســفرية التــاوى أيضــا بعمــل مقابــات هاتفيــة حيــة مــع العديــد مــن
الربامــج التلفزيونيــة األكــر شــعبية مــن أجــل توضيــح املفاهيــم الخاطئــة حــول املضمــون الحقيقــى للوثيقــة
ومواجهــة ادعــاءات كاذبــة بشــأن مــا ســتؤدى إليــه النتائــج املتفــق عليهــا املقرتحــة.
نحو خامتة ناجحة :اعتامد النتائج املتفق عليها
ومــع ذلــك ،فــإن االســتجابة للتحديــات عــى املســتوى الوطنــى مل تكــن الــىء الوحيــد الــذى كان يحــدث أثنــاء
املفاوضــات .حيــث قامــت الوفــود غالبــا إىل اإلشــارة إىل «لغــة متفــق عليهــا» ،تعنــى متفــق عليهــا مــن الجميــع
واعتــاد اللغــة ،كــا هــو الحــال ىف توصيــات هامــة أخــرى ،وهــى املؤمتــر الــدوىل للســكان والتنميــة وإعــان
بكــن .وكانــت املشــكلة ىف الواقــع أنــه ال يوجــد توافــق ىف اآلراء حــول ماهيــة «اللغــة املتفــق عليهــا» .وكانــت
أحــد النقاشــات أنــه عــى الرغــم مــن أن املؤمتــر الــدوىل للســكان والتنميــة وإعــان بكــن هــا وثيقتــن دوليتــن
معــرف بهــا ،كان لــدى بعــض البلــدان تحفظــات عــى إج ـزاء مــن محتــوى هاتــن الوثيقتــن ،وبالتــاىل ،فــإن
«اللغــة املتفــق عليهــا» لــن تنطبــق ىف الواقــع ىف هــذه الحالــة .وكان فــن التفــاوض هــو أيضــا عامــل آخــر ،وخاصة
أن بعــض البلــدان مــا زالــت تبــذل بلباقــة جهــد حقيقــى ملنــع عمليــة بنــاء التوافــق حــول النتائــج املتفــق عليهــا،
وهــى ســوريا وقطــر وروســيا .وقــد َولَّ ـدَت عبــارات أخــرى مثــل «مختلــف أشــكال األرسة» جــدال قويــا جــدا،
ويرجــع ذلــك أساســا ألن الــدول األكــر محافظــة ال تعــرف ســوى شــكل واحــد مــن األرسة وهــو يعنــى داخــل
مؤسســة الــزواج .وقــد بــدأت الوفــود التــى ترغــب حقــا ىف متريــر النتائــج املتفــق عليهــا ىف مامرســة ضغــط ىف
القاعــةُ ،م َذكِّ ـ َرة الوفــود األخــرى بالحاجــة لوضــع القضايــا الخالفيــة جانبــا واملــى قدمــا ىف مــا ميكــن االتفــاق
عليــه .وقامــت بتذكــر املشــاركني بالحاجــة إىل مغــادرة قاعــة املفاوضــات مــع النتائــج املتفــق عليهــا ،وخــاف
ذلــك ،كــا أعلــن أحــد الوفــود «ســنكون قــد أحبطنــا نصــف ســكان العــامل ،وهــن نســاء هــذا العــامل» .وقــد قــام
بعــض النــاس أيضــا بالتحــدث إىل رئيســة الــدورة واألمانــة للحــد مــن وقــت التدخــات والتحــرك بوتــرة أرسع
لتحقيــق التقــدم .وتــم مامرســة املزيــد مــن الضغــوط ،حيــث تنازلــت الــدول الغربيــة عــن البنــود التــى لــن
تقبــل أبــدا مــن جانــب بعــض البلــدان ،وكان ذلــك بصفــة عامــة نجاحــا ىف التوصــل إىل نقــاط توافــق ىف اآلراء
حــول النتائــج املتفــق عليهــا .وكانــت لحظــة تاريخيــة عندمــا تــم اعتــاد النتائــج .ومــأ الفــرح القاعــة ،وبــى
بعــض النــاس بســعادة لرؤيــة مثــار عملهــن الــدؤوب وتجســد لليــاىل التــى انقضــت بــا نــوم إىل عمــل متفــق
عليــه للقضــاء عــى ومنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات.
التحليل واالستنتاجات والدروس املستفادة
تُظهــر الحالــة املذكــورة أعــاه كيــف ميكــن للعمــل املنســق والقيــادة املتأنيــة أن تــؤدى إىل نتائــج إيجابيــة .وكان
بنــاء تحالــف فعــال ،وخاصــة ىف األســابيع التــى ســبقت مغــادرة الوفــد إىل اللجنــة املعنيــة بوضــع النســاء ،أمــر
أســاىس ملوقــف موحــد أدى إىل متكــن الوفــد مــن أن تنحــى جانبــا التحديــات التــى طرحتهــا أفعــال جامعــة
اإلخــوان املســلمني .وقــد قامــت منظــات املجتمــع املــدىن (املنظــات غــر الحكوميــة) بحملــة دعــوة فعالــة
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لدعــم الســفرية التــاوى واملجلــس القومــى للمــرأة ،مثــل تنظيــم األحــداث الجانبيــة ،وإصــدار البيانــات والسلســلة
البرشيــة التــى نظمتهــا أمــام الســفارة املرصيــة مبناســبة اليــوم العاملــى للمــرأة لرفــض العنــف ضــد املــرأة .كــا أنهــا
أقامــت شــبكات مكثفــة مــع الوفــود ،والحصــول عــى معلومــات إضافيــة ونــر رؤيتهــا عــن موقــف مــر.
وكانــت القيــادة البارعــة للســفرية التــاوى أيضــا مكونــا رئيســيا لهــذه النتيجــة الناجحــة .و َم َّك َنهــا انضباطهــا
وحوارهــا البــارع مــن اجتيــاز التحديــات املتعــددة التــى واجهتهــا ِب َر ِويَّــة ىف طريقهــا إىل اللجنــة املعنيــة بوضــع
املــرأة وخــال أســبوعني مــن التفــاوض .وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد كانــت ناجحــة ىف الحصــول عــى دعــم
املجموعــة التــى تعارضهــا عــادة .وقــد عــزز مــن موقفهــا اســتجابتها الرسيعــة والفوريــة إىل وســائل اإلعــام
حــول انســحابها ،وكذلــك االســتجابة الرسيعــة الدعــاءات جامعــة اخــوان املســلمني َو َولَّــ َد ذلــك املزيــد مــن
الدعــم العــام .وبعــد تحديــد القــوة املؤثــرة الصحيحــة والكافيــة للتحالــف معهــا وهــى املجموعــة اإلفريقيــة،
وكانــت هــذه اس ـراتيجية ناجحــة حيــث كانــت أكــر عــددا مــن املجموعــة العربيــة ،التــى كانــت ىف البدايــة
ال تدعمهــا .وعنــد التحــدث مــع املعارضــة ىف اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة ،وهــى «املجموعــة التــى تتشــاطر
ىف الــرأى» فقــد كانــت أيضــا خطــوة ذكيــة جــدا نجــم عنهــا تفكيــك املجموعــة تقريبــا ،مــع وجــود عــدد قليــل
مــن البلــدان ملتصقــة معــا .ومتكنــت مــن التغلــب عــى تحــدى مهــم آخــر ،وهــو التصــور الخاطــئ عــن موقــف
مــر ،بالنظــر إىل أن مــر كانــت جــزءا مــن املجموعــة التــى تتشــاطر ىف الــرأى قبــل وصولهــا .وقــد أثــار هــذا
أســئلة مــن وفــود أخــرى حــول موقفهــا وقامــت بتغيــر الطريقــة التــى يُنظــر بهــا إىل مــر .وقــد قامــت بهــذا
مــن خــال ذكــر الثــاث ( )3نقــاط لجميــع مــن تحدثــت معهــم ،بصــورة رســمية أو غــر رســمية ،وكيفيــة عملهــا.
وشــعرت املنظــات النســائية الحكوميــة وغــر الحكوميــة عــى حــد ســواء بتهديــد لوجــود اإلرادة السياســية
التــى ال ترتجــم التزامهــا بحقــوق املــرأة إىل سياســات وترشيعــات حقيقيــة عــى أرض الواقــع .وتجــدر اإلشــارة
أيضــا أن الجهــات التــى كانــت أكــر صخبــا وتأثـرا عــى صنــاع السياســة هــى الجهــات الفاعلــة غــر الرســمية أو
الشــبكات ،وهــى ىف هــذه الحالــة :اإلخــوان ،وقنــوات وســائل اإلعــام الخاصــة ،والشــخصيات العامــة املحافظــة،
واملنظــات غــر الحكوميــة املحافظــة ،واألســاليب غــر السياســية التــى تــم اســتخدامها للتأثــر عــى السياســة
وعمليــة صنــع الق ـرار فيــا يتعلــق بالقضيــة املطروحــة.
وميكــن اســتخالص درس هــام آخــر ،مــن دراســة الحالــة هــذه وهــو أهميــة اإلعــداد ،وخصوصــا عنــد مــا يتعلــق
األمــر بالعمــل مــع ائتالفــات ىف عمليــة تفاوضيــة معقــدة ومتعــددة األبعــاد .والحقيقــة أن منظــات املجتمــع
املــدىن واملجلــس القومــى للمــرأة قــد منحــت وقتــا طويــا قبــل تدخــل مكتــب الرئيــس وجامعــة اإلخــوان
املســلمون مكنتهــا مــن الحفــاظ عــى التامســك وتنفيــذ إجــراءات جامعيــة فعالــة .وقــد َم َّك َنهــا التخطيــط
املســبق مــن االســتجابة برسعــة وفعاليــة لهــذه األزمــة .وقــد ســاهم هــذا التنســيق أيضــا ىف املصــدر الرئيــى
لقوتهــم خــال العمليــة وهــو :هــدف واضــح ورســالة موحــدة ،تكــررت باســتمرار طــوال العمليــة .وأخــرا،
توضــح هــذه الحالــة قيمــة الحفــاظ عــى الحــوار مــع جميــع األطـراف املعنيــة واختيــار املعــارك التــى يخوضهــا
الفــرد بعنايــة .فهــل تحــدت الســفرية التــاوى فــرض الرئيــس مــرىس ىف بدايــة اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة،
فقــد كان مــن املمكــن إزاحتهــا بشــكل جيــد للغايــة مــن الوفــد متامــا .ومــن كان يــدرى مــاذا ميكــن أن تكــون
النتيجــة النهائيــة؟
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تعــرض دراســة الحالــة هــذه أيضــا فرصــة ملناقشــة دور املــرأة ىف عمليــة املفاوضــات ،وعــى الرغــم مــن أن
النظــرة إىل املــرأة أنهــا بطبيعتهــا أكــر ســلمية وتصالحيــة مــن الرجــل هــى صــورة منطيــة باليــة ،وتشــر
العديــد مــن الدراســات أن املــرأة فعالــة جــدا ىف اســتخدام املفاوضــات لتعزيــز أو حاميــة مصالحهــا .أوال ،وكــا
توضــح الحالــة ،فــإن الحــوار هــو عنــر أســاىس ىف نهــج املــرأة لحــل مشــكلة .وتســعى املــرأة إلرشاك نظريتهــا
ىف عمليــة استكشــاف الحلــول املمكنــة ىف مقابــل املواقــف املرتاصــة املعارضــة (ســارى ،1987 ،موقــع املرجــع
بريســلني وروبــن .)267 ،1991 ،وقــد أتــاح لهــا هــذا تحديــد مجــاالت االتفــاق املحتملــة ودمجهــا ىف حلــول
قابلــة للتطبيــق .ويقــول رافيــا ،والكــس ،وســبينياس وغريهــم مــن خـراء التفــاوض أن هــذا الشــكل مــن األخــذ
والعطــاء ،واالستكشــاف املشــرك هــو جوهــر املفاوضــات ذات املكاســب املشــركة والنــاذج املتكاملــة لحــل
املشــكلة (رافيــا ،1986 ،بريســلني وروبــن مرجــع ســابق.)266 ،1991 ،
ومــع ذلــك ،تواجــه املــرأة أيضــا تحديــات معينــة ىف إيجــاد مكانهــا عــى طاولــة املفاوضــات .وتشــر الدراســات إىل
أنــه عندمــا تكــون املــرأة حازمــة ،يتــم تفســر حزمهــا بصــورة ســلبية بينــا يتــم مكافــأة الرجــال الذيــن يتصفــون
بنفــس الحــزم (بريــدل ،وباولــز وماكجــن ،2013 ،برنامــج التفــاوض لجامعــة هارفــارد ،تــم الدخــول عــى املوقــع
ىف  23مايــو عــام  .)2014ويفــر هــذا أيضــا ســبب ميــل املــرأة إىل التعبــر عــن بياناتهــا ىف شــكل أســئلة ،والتــى
ميكــن أن تكــون طريقــة فعالــة لتجنــب الدخــول ىف مواجهــة غــر رضوريــة ولكنهــا قــد تكــون ســببا ىف اقرتاحــات
أو مســاهامت هامــة يتعــن التغــاىض عنهــا .وأحــد األســباب التــى يُشــتبه أن تكــون وراء اختــاف رواتــب الرجــل
واملــرأة هــو أن احتــال تقديــم عــرض ألن تقــوم املــرأة بالتفــاوض هــو أقــل بنســبة  %60مقارنــة بنظرائهــا مــن
الذكــور (كولــب .)2004 ،وببســاطة ،فاملــرأة قــوة حيويــة عــى طاولــة املفاوضــات ،رشيطــة أن تــدرب نفســها
عــى توضيــح موقفهــا وأال تخــاف أبــدا مــا تعتقــد أنهــا تســتحقه.
التحفظات عىل املعاهدة ىف القانون الدوىل
بقلم حسني حسونة ،دكتوراه
التحفظــات عــى املعاهــدات هــى «بيانــات أحاديــة الجانــب مقدمــة مــن جانــب دولــة ،عنــد التوقيــع ،أو
التصديــق ،أو االنضــام إىل ،أو قبــول ،أو املوافقــة عــى معاهــدة ،يســتهدف اســتبعاد ،أو تغيــر األثــر القانــوىن
لبعــض أحــكام املعاهــدة عنــد تطبيقهــا ىف تلــك الدولــة» (اتفاقيــة فيينــا بشــأن قانــون املعاهــدات ،املــادة
«2د») .والقــدرة عــى عمــل هــذه التحفظــات واســعة جــدا ،مبوجــب القانــون الــدوىل ،وال تكــون التحفظــات
غــر قانونيــة إال إذا كانــت محظــورة مبوجــب املعاهــدة ،أو إذا كانــت املعاهــدة تســمح فقــط بأنــواع معينــة
مــن التحفظــات ،أو إذا كان التحفــظ ال يتطابــق ،أو إذا كان التحفــظ يتنــاىف مــع الهــدف والغــرض مــن املعاهــدة
(اتفاقيــة فينــا بشــأن قانــون املعاهــدات ،املــادة  .)19وكانــت القاعــدة العامــة املنصــوص عليهــا ىف املــاىض أنــه ال
ميكــن عمــل التحفظــات إال مبوافقــة جميــع الــدول األخــرى املشــاركة ىف العمليــة .وكان ذلــك للحفــاظ عــى أكــر
قــدر ممكــن مــن الوحــدة ىف النهــج لضــان نجــاح االتفاقيــة الدوليــة .ومــع ذلــك ،فقــد كان هــذا النهــج امل ُ َقيِّــد
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غــر مقبــول مــن جانــب محكمــة العــدل الدوليــة ىف حالــة «التحفظــات عــى اتفاقيــة اإلبــادة الجامعيــة (تقاريــر
محكمــة العــدل الدوليــة ،1951 ،ص  .)5ورأت املحكمــة أنــه ميكــن للدولــة أن تصبــح طرفــا ىف االتفاقيــة ،عــى
الرغــم مــن اع ـراض مــن جانــب طــرف آخــر ،إذا كان التحفــظ يتطابــق مــع الهــدف والغــرض مــن االتفاقيــة.
وميكــن للتطابــق – ىف رأى محكمــة العــدل الدوليــة – أن يتــم تقريــره مــن جانــب الــدول بشــكل فــردى.
وتســمح التحفظــات للــدول بالتوقيــع عــى أنظمــة معاهــدة للحصــول عــى منافــع النظــام بينــا تقتطــع أجـزاء
مــن املعاهــدة التــى قــد يكــون مــن الصعــب أو غــر املستســاغ بالنســبة لهــا التصديــق عليهــا أو متابعتهــا.
ويســمح هــذا بشــكل كبــر للــدول باملشــاركة ىف االتفاقيــات الدوليــة ذات النطــاق الواســع بــدال مــن االمتنــاع
متامــا .واملثــال املذكــور ىف دراســة الحالــة مفيــد .وعــى الرغــم مــن أن مــر ال ترغــب ىف االمتنــاع عــن معاهــدة
الحقــوق األساســية مثــل ســيداو ،فقــد رغبــت ىف الحفــاظ عــى مــكان للرشيعــة اإلســامية ىف النظــام القانــوىن
املــرى .وقــد ســمح التحفــظ ملــر باالنضــام لغالبيــة االتفاقيــة مــع ضــان أن التزاماتهــا القانونيــة الدوليــة
مبوجــب املادتــن رقمــى  2و  16ال تتعــارض مــع قانونهــا الداخــى .وإذا تعارضتــا تكــون املعاهــدة غــر قابلــة
للتصديــق عليهــا محليــا ،وتــرك مــر باعتبارهــا دولــة منبــوذة دوليــا ىف مجــال حقــوق املــرأة .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،تكــون مــر باعتبارهــا دولــة غــر ُم َوقِّ َعــة عــى االتفاقيــة غــر قــادرة عــى قيــادة أى دبلوماســية بشــأن
قضايــا املــرأة أو فــرض املعاهــدة عــى دول أخــرى .ونتيجــة لذلــك ،كانــت التحفظــات خطــوة رضوريــة للســاح
ملــر باالنضــام إىل اتفاقيــة أوســع .وىف هــذا الســياق ،فقــد أظهــرت التحفظــات عــى ســيداو مــن جانــب مــر،
أو بنجالديــش ،أو الكويــت أنــه يجــوز للمجتمــع الــدوىل أن يكــون أكــر تســاهال عندمــا تــأىت تحفظــات عــى
أســس دينيــة .ويتــاىش هــذا مــع عقيــدة املجتمــع الــدوىل القانــوىن نحــو قبــول حريــة الديــن كحــق أســاىس.
ولكــن القــدرة عــى صياغــة وتنفيــذ التحفظــات محــدودة كــا هــو مذكــور أعــاه .وميكــن أن تحظــر املعاهــدات
التحفظــات ســواء رصاحــة أو ضمنــا .وعندمــا تحظــر املعاهــدة التحفظــات رصاحــة ،يكــون أى تحفــظ حينئــذ
الغيــا مبوجــب القانــون .وعنــا يُبطــل تحفــظ الهــدف والغــرض مــن معاهــدة ،يكــون عندئــذ غــر قانــوىن مبوجب
القانــون .وعندمــا ال يتبــع التحفــظ شــكل ومضمــون املبــادئ التوجيهيــة الــواردة ىف معاهــدة ،إن وجــدت ،تــم
اعتبــاره الغيــا مبوجــب القانــون.
ومــع ذلــك ،أنــه فقــط بســبب أن التحفــظ قانــوىن ال يعنــى أنــه ميكــن أن تدخــل املعاهــدة بــن الطرفــن
حيــز التنفيــذ .وعندمــا يتــم عمــل تحفــظ عــى معاهــدة ،ميكــن للطــرف اآلخــر االعـراض علنــا وبرصاحــة عــى
التحفــظ .وميكــن للدولــة التــى تعــرض عــى التحفــظ أن متنــع معاهــدة مــن الدخــول حيــز التنفيــذ بينهــا وبــن
الدولــة املتحفظــة .ويعنــى هــذا أن املعاهــدة ليســت قابلــة للتنفيــذ بــن تلــك الدولتــن ،وال ميكــن ألى منهــا
املطالبــة بالحاميــة أو املنافــع املســتحقة لهــا مــن جــراء املعاهــدة .ومثلــا أن القــدرة عــى عمــل التحفــظ
واســعة جــدا ،فــإن القــدرة عــى االع ـراض واســعة جــدا أيضــا وتعمــل مبثابــة اختبــار مهــم بشــأن التحفــظ.
ويقــوم التحفــظ بتعديــل العالقــة القانونيــة بــن الدولــة املتحفظــة والــدول األط ـراف األخــرى ىف املعاهــدة.
وميكــن للدولــة املتحفظــة أن تســتخدم التحفــظ لتجنــب أو إعــادة تعريــف بعــض االلتزامــات القانونيــة مبوجــب
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املعاهــدة .ويكمــن الخطــر ىف أنــه ميكــن أن تــؤدى التحفظــات إىل اعرتاضــات مــن رشكاء املعاهــدة اآلخريــن
وتكلــف الدولــة املتحفظــة املــكان الكامــل واملتســاوى ىف النظــام الــدوىل.
ومتنــع التحفظــات أيضــا وضــع قواعــد عــى املســتوى الــدوىل .ويشــرط القانــون الــدوىل العــرىف مامرســة واضحــة
ومســتمرة مــن معظــم الــدول إن مل يكــن جميعهــا لخلــق القاعــدة .وتقــوض التحفظــات تطويــر هــذه املامرســة
وتجعلهــا أكــر صعوبــة ملالحظــة املــدى الحقيقــى لتطويــر القواعــد العرفيــة .وتقــوض وتقلــل مــن قيمــة عمليــة
التفــاوض أيضــا ،التحفظــات وال ســيام تلــك غــر املســموح بهــا رصاحــة أو منصــوص عليهــا ىف املعاهــدة .ومــن
خــال إضعــاف أو «إعــادة تفســر» القواعــد عــى القضايــا األساســية مثــل حقــوق املــرأة ،توافــق الــدول املتحفظة
ضمنيــا عــى نفــس نهــج الــدول األخــرى .وميكــن أن يــؤدى هــذا إىل تشــابك غامــض وغــر قابــل للتطبيــق ىف
القواعــد القانونيــة الفرديــة ،التــى تتفــرد بهــا كل دولــة ،وتضيــف صعوبــة ىف تحديــد االمتثــال للقانــون الــدوىل.
وقــد تشــجع التحفظــات عــى أحــد الحقــوق األساســية ملعاهــدة عــى تشــجيع القيــم بتحفظــات عــى الحقــوق
األساســية األخــرى للمعاهــدات ،مــا يفتــح البــاب عــى مرصاعيــه عــى اســتثناءات تبتلــع القواعــد .وعندمــا
يكــون القامئــن عــى صياغــة معاهــدة أكــر قلقــا بشــأن التحفظــات التــى تقــوض القواعــد األساســية ،قــد يقومــوا
بدورهــم بحظــر التحفظــات رصاحــة ،ويجعــل هــذا بــدوره التعهــدات غــر مستســاغة بالنســبة لبعــض الــدول
ويحــد منــو وتوســع القواعــد الحاســمة للقانــون .وتجــدر اإلشــارة إىل أن لجنــة القانــون الــدوىل التابعــة لألمــم
املتحــدة اعتمــدت ىف عــام  2011وثيقــة قانونيــة قُدِّمــت إىل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،بعنــوان «دليــل
املامرســة بشــأن التحفظــات عــى املعاهــدات» (األمــم املتحــدة ،الجمعيــة العامــة :أ .)10/66/وهــذه الوثيقــة
الشــاملة هــى ذات قيمــة قانونيــة عمليــة هامــة حيــث أنهــا تغطــى كافــة الجوانــب املتعلقــة بالتحفظــات عــى
املعاهــدات ىف القانــون الــدوىل.
أسئلة للمناقشة
 -1ملــاذا ىف اعتقــادك اختيــار الســفرية التــاوى عــدم مواجهــة الرئيــس مــرىس عندمــا أبلغهــا
قـراره بإرســال ممثلتــه الشــخصية لتمثيــل مــر ىف اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة؟
 -2كان اإلدراك بالتهديــدات املشــركة عامــل أســاىس ىف وحــدة غــر مســبوقة بــن املجلــس
القومــى للمــرأة ومنظــات املجتمــع املــدىن العاملــن ىف مجــال النــوع االجتامعــى .مــا هــى
الطــرق األخــرى لبنــاء تحالــف التــى كان مــن املمكــن اســتخدامها إلقامــة تنســيق أفضــل
قبــل األزمــة؟
 -3مــا مــدى أهميــة تغطيــة وســائل اإلعــام للنتيجــة الناجحــة للجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة؟
وهــل كانــت قــدرة الســفرية التــاوى عــى « التحــدث إىل النــاس» مــن خــال املقابــات مــع
الصحــف والتلفزيــون رضوريــة ملواجهــة الرســائل القادمــة مــن جامعــة اإلخــوان املســلمني؟
ومــا هــى البدائــل التــى كان ميكــن أن تســتخدمها إذا مل تكــن وســائل اإلعــام هــذه غــر
متوفــرة؟ ومــاذا كانــت ميكنهــا أن تفعــل مــع األعضــاء اآلخريــن ىف الوفــد إذا كانــت وســائل
اإلعــام معاديــة لرســالتهم؟
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 -٤ملــاذا ال تقــوم املــرأة «بالســؤال»؟ وملــاذا ال ينصــت «الرجــل»؟ وهــل يشــر هــذا إىل
االختالفــات بــن النــوع االجتامعــى ىف أســاليب التفــاوض أوضحــى بتجربتــك وكيــف ينبغــى
عــى الرجــل واملــرأة االســتجابة لهــا عــى مائــدة املفاوضــات؟
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مالحظة عىل الرتاخيص والتأليف

تــم إنتــاج حالــة مشــاركة الوفــد املــرى ىف االجتــاع رقــم  57للجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة أصــا كجــزء مــن رســالة املاجســتري ىف إمتــام
جــزىئ لدرجــة املاجســتري ىف السياســة العامــة .ومتثــل الروايــة املقدمــة ىف هــذه الحالــة البحــث األصــى للمؤلــف ،واملشــاركة باملالحظــة
خــال االجتــاع ،والتحليــل األصــى .وقــد تفضلــت املؤلفــة مبشــاركة هــذه الحالــة مــع كليــة الشــئون الدوليــة لغــرض هــذا املــروع
الرائــد .وينبغــى أن توجــه االستفســارات بشــأن هــذه الحالــة وطلبــات إعــادة الطبــع أو االســتخدام إىل املؤلــف ،الــذى يحتفــظ بجميــع
حقــوق النــر ىف املســتقبل.
رنا كريم
محللة برامج
األمم املتحدة للمرأة :املكتب القطرى ىف مرص
 7شارع الجولف
املعادة ،القاهرة
هاتف 02-23801720 :تحويلة 102
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تحفظات مرص عىل سيداو
املادة 2
تشــجب الــدول األطـراف التمييــز ضــد املــرأة بجميــع أشــكاله ،وتوافــق عــى أن تنتهــج ،بــكل الوســائل املناســبة
ودون إبطــاء ،سياســة القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة ،وتحقيقــا لذلــك ،،تتعهــد بالقيــام مبــا يــى:
()1تجســيد مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ىف دســاتريها الوطنيــة أو ترشيعاتهــا املناســبة األخــرى ،إذا
مل يكــن هــذا املبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى اآلن ،وكفالــة التحقيــق العمــى لهــذا املبــدأ مــن خــال القانــون
والوســائل املناســبة األخــرى،
()2اتخــاذ املناســب مــن التدابــر الترشيعيــة وغريهــا ،مبــا ىف ذلــك مــا يقتضيــه األمــر مــن جـزاءات ،لحظــر
كل متييــز ضــد املــرأة،
()3فــرض حاميــة قانونيــة لحقــوق املــرأة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،وضــان الحاميــة الفعالــة للمرأة،
عــن طريــق املحاكــم ذات االختصــاص واملؤسســات العامــة األخــرى ىف البلــد ضــد أى عمــل متييــزى،
()4االمتنــاع عــن مبــارشة أى عمــل متييــزى أو مامرســة متييزيــة ضــد املــرأة ،وكفالــة تــرف الســلطات
واملؤسســات العامــة مبــا يتفــق وهــذا االلت ـزام،
()5اتخــاذ جميــع التدابــر املناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أى شــخص أو منظمــة
أو مؤسســة،
()6اتخــاذ جميــع التدابــر املناســبة ،مبــا ىف ذلــك الترشيــع ،لتعديــل أو إلغــاء القوانــن واألنظمــة واألعـراف
واملامرســات التــى تشــكل متييـزا ضــد املــرأة القامئــة،
()7إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التى تشكل متييزا ضد املرأة.
املادة 9
 -1متنــح الــدول األطـراف املــرأة حقــا مســاويا لحــق الرجــل ىف اكتســاب جنســيتها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ بهــا.
وتضمــن بوجــه خــاص أال يرتتــب عــى الــزواج مــن أجنبــى أو تغيــر جنســية الــزوج أثنــاء الــزواج ،أن تتغــر
تلقائيــا جنســية الزوجــة أو أن تصبــح بــا جنســية أو أن تفــرض عليهــا جنســية الــزوج،
 -2متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا لحق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالها.
املادة 16
 -1تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابــر املناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة ىف كافــة األمــور املتعلقــة
بالــزواج والعالقــات األرسيــة ،وبوجــه خــاص تضمــن ،عــى أســاس تســاوى الرجــل واملــرأة:
()1نفس الحق ىف عقد الزواج،
()2نفس الحق ىف حرية اختيار الزوج ،وىف عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل،
()3نفس الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
()4نفــس الحقــوق واملســؤوليات كوالــدة ،بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة ،وىف األمــور املتعلقــة
بأطفالهــا ،ىف جميــع األحــوال ،تكــون مصالــح األطفــال هــى الراجحــة،

الحالة رقم  - ٣قضايا جدلية ودبلوماسية ماهرة 155
()٥نفــس الحقــوق ىف أن تقــرر ،بحريــة وبشــعور مــن املســؤولية عــدد أطفالهــا والفــرة بــن إنجــاب
طفــل وآخــر ،وىف الحصــول عــى املعلومــات والتثقيــف والوســائل الكفيلــة بتمكينهــا مــن مامرســة
هــذه الحقــوق،
()٦نفــس الحقــوق واملســؤوليات فيــا يتعلــق بالواليــة والقوامــة والوصايــة عــى األطفــال وتبنيهــم ،أو
مــا شــبه ذلــك مــن األنظمــة املؤسســية االجتامعيــة ،حــن توجــد هــذه املفاهيــم ىف الترشيــع الوطنــى،
ىف جميــع األحــوال ،تكــون مصالــح األطفــال هــى الراجحــة،
()٧نفــس الحقــوق الشــخصية للــزوج والزوجــة ،مبــا ىف ذلــك الحــق ىف اختيــار اســم األرسة واملهنــة
والوظيفــة،
()٧نفــس الحقــوق لــكال الزوجــن فيــا يتعلــق مبلكيــة وحيــازة املمتلــكات ،واإلرشاف عليهــا ،وإدارتهــا،
والتمتــع بهــا ،والتــرف فيهــا ،ســواء بــا مقابــل أو مقابــل عــوض ذى قيمــة.
 -٢ال يكــون لخطوبــة وزواج الطفــل أثــر قانــوىن ،وتتخــذ جميــع اإلج ـراءات الرضوريــة ،مبــا فيهــا الترشيــع،
لتحديــد ســن أدىن للــزواج ولجعــل تســجيل الــزواج ىف ســجل رســمى أم ـرا إلزاميــا.
املادة 29
 -1يعــرض للتحكيــم أى خــاف ينشــأ بــن دولتــن أو أكــر مــن الــدول األطـراف ،حــول تفســر أو تطبيــق هــذه
االتفاقيــة وال يســوى عــن طريــق املفاوضــات ،وذلــك بنــاء عــى طلــب واحــدة مــن هــذه الــدول ،وإذا مل يتمكــن
األطــراف ،خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ طلــب التحكيــم ،مــن الوصــول إىل اتفــاق عــى تنظيــم التحكيــم،
جــاز ألى مــن أولئــك األطـراف إحالــة النـزاع إىل محكمــة العــدل الدوليــة بطلــب يقــدم وفقــا للنظــام األســاىس
للمحكمــة .
 -2أليــة دولــة طــرف أن تعلــن لــدى توقيــع هــذه االتفاقيــة أو التصديــق عليهــا أو االنضــام إليهــا ،أنهــا ال تعتــر
نفســها ملزمــة بالفقــرة  1مــن هــذه املــادة .وال تكــون الــدول األط ـراف األخــرى ملزمــة بتلــك الفقــرة إزاء أيــة
دولــة طــرف أبــدت تحفظــا مــن هــذا القبيــل.
 -3أليــة دولــة طــرف أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة  2مــن هــذه املــادة أن تســحب ىف أى وقــت هــذا التحفــظ
بإشــعار توجهــه إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
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شحذ مهارات العرض
بقلم كيمربىل فوكس ،دكتوراه
مهــارات العــرض هامــة عندمــا تتبــادل املعــارف واملعلومــات مــع اآلخريــن .وميكنــك صقــل مهــارات العــرض
خاصتــك اســتنادا عــى قدرتــك عــى فهــم دراســة حالــة الدبلوماســية البارعــة وتقديــم الحالــة إىل آخريــن.
نصائح :مهارات العرض
املبادئ التوجيهية الستخدام برمجية العرض:
 ىف حالة استخدام قالب ،استخدم قالب بسيط استخدام الحد األدىن من النص عىل الرشائح استخدم أشكال حروف جميلة وجذابة استخدام الصور واملخططات والرسوم البيانية للمساعدة ىف توضيح النقاط التى تعرضها.املبادئ التوجيهية للعرض:
 تقديم نفسك باختصار. تقديم نظرة عامة قصرية عن موضوعك. عرض النقاط الرئيسية بطريقة منظمة. التحدث بوترية معتدلة ونطق الكلامت بشكل صحيح. االمتناع عن استخدام لغة خاصة .وإذا كان البد من استخدامها ،قدم التعريفات باختصار. تعريف االختصارات. إرشاك املستمعني ،وليس فقط مجرد التحدث إليهم. املامرسة والتدريب بحيث يبدو أنك واثق. اكتب بشكل تحادىث حتى ميكنك التكلم بشكل تحادىث. تلخيص النقاط الرئيسية. شكر املستمعني. أخذ أسئلة الحضور.مترين
إنشــاء عــرض تقدميــى يســتند عــى دراســة حالــة الدبلوماســية البارعــة .وينبغــى أن يركــز العــرض عــى تســليط
الضــوء عــى دراســة الحالــة .ويجــب أن يســتند العــرض عــى مــا يــى:
 املدة  7-5دقائق. عدم استخدام أكرث من  10رشائح.املصادر عىل اإلنرتنت
مهارات التسجيل http://www.skillsyouneed.com/presentation-skills.html
نصائح العرض :تحسني مهاراتك ىف العرض
http://www.pitchenvy.com/2014/06/26/presentation-tips-improve-your-presentation-skills
كيفيــة تقديــم عــرض جيــد لدراســة حالــةhttp://classroom.synonym.com/make-good-presentation- :
case-study-4510.html
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تــم اختطــاف الســيد :فــواز العيطــان مبعــوث األردن ىف ليبيــا ىف  14أبريــل عــام  ،2014وذلــك ىف طريقــه للعمــل.
حيــث أحــاط بســيارته مســلحون ملثمــون واطلقــوا النــار عــى ســائقه وهربــوا بــه بعيــدا ً إىل مــكان غــر معلــوم.
وردت معلومــات إىل وزارة الخارجيــة األردنيــة بعــد خطفــه بوقــت قصــر أن الخاطفــن طالبــوا بإطــاق رساح
مواطــن ليبــى معتقــل ىف األردن ىف مقابــل العــودة اآلمنــه للعيطــان .تــم إحتجــاز املعتقــل املذكــور محمــد درىس
عــى خلفيــة االشــتباه ىف تورطــه ىف مؤامــرة لتفجــر عبــوات ناســفة ىف مطــار امللكــة عليــاء ىف عــان وحكــم عليــه
بالســجن املؤبــد ىف عــام  .2007أى أن مثــن حيــاه الســفري ىف مقابــل إطــاق رساح االرهــاىب املــدان.
بعــد عــدة ايــام مــن اختطــاف الرهينــة ،ظهــر نشــاط دبلومــاىس مكثــف بــن البلديــن ،حيــث طلــب وزيــر
الخارجيــة األردىن مــن الحكومــة الليبيــة زيــادة الجهــود إلتخــاذ إج ـراءات قويــة لضــان االف ـراج اآلمــن عــن
الســفري .ألغــت الحكومــة األردنيــة أيضــا كل رحالتهــا الجويــة إىل طرابلــس ،وحــذر رئيــس الــوزراء( 1)1كل
االط ـراف وقــال أن «األردن ســتتخذ كافــة اإلج ـراءات الالزمــة للحفــاظ عــى حيــاة العيطــان وإطــاق رساحــه».
وزاد الغضــب الشــعبى ىف األردن بســبب خطــف الدبلومــاىس وتصاعــدت االتهامــات حــول عــدم أتخــاذ تدابــر
وقائيــة كافيــة ملنــع هــذه املآســاه املحتملــة .وبغــض النظــر عــن عــدد الدبلوماســيني اآلخريــن ورجــال االعــال
والصحفيــن والعاملــن ىف املنظــات غــر الحكوميــة الذيــن تــم اختطافهــم مؤخـرا ً ،بينــا تصاعــدت عــدة أصوات
تنــادى بأهميــة توفــر مســتوى أفضــل مــن الحاميــة للبعثــة الدبلوماســية .ىف حــن حــذرت بعــض االصــوات مــن
التســليم أمــام االرهــاب ،وزادت الضغــوط مــن اف ـراد قبيلــة بنــى حســن التــى ينتمــى إليهــا العيطــان التخــاذ
أى إج ـراءات لحاميتــه.
أفــادت تقريــر بــأن حكومتــا ليبيــا واألردن تعمــان عــى وضــع التفاصيــل النهائيــة ملعاهــدة تبــادل تســليم
املجرمــن بعــد ثالثــة أســابيع مــن أســئتناف املحادثــات واملفاوضــات املكثفــة .تــم التأكــد بعــد بضعــة أيــام مــن
ترحيــل محمــد درىس إىل ليبيــا بنــاء عــى طلــب الحكومــة الليبيــة التــى أفــادت أنــه ســيقىض مــا تبقــى مــن فــرة
عقوبتــه ىف الســجن الليبــى .أكــدت وزارة الخارجيــة األردنيــة بعــد عــدة ايــام مــن هــذا التقريــر أنــه تــم اطــاق
رساح الســفري العيطــان وأنــه بصحــة جيــدة وأنــه ســيكون ىف األردن ىف القريــب العاجــل.
نفــى وزيــر الخارجيــة األردىن خــال املؤمتــر الصحفــى الــذى تــم االعــان فيــه عــن رجــوع الســفري العيطــان
بســام أن تكــون الحكومــة قــد تفاوضــت مــع االرهابيــن لضــان اإلفـراج عــن العيطــان .أمنــا متــت املفاوضــات
بــن الدولتــن وأن الحكومــة الليبيــة أدارت عمليــة أنقــاذ ورجــوع الســفري األردىن والــروط التــى وافقــت عليهــا
األردن ردا ً عــى طلــب التســليم الــذى قدمتــه الحكومــة الليبيــة فيــا يتعلــق مبحمــد الــدرىس .رصح وزيــر
الخارجيــة أنــه بغــض النظــر عــن شــكل صفقــة التبــادل ،فــإن اكــر مــا يهــم ىف هــذه القضيــة هــو عــودة الرجــل
األردىن الوطنــى .وأقامــت قبيلــة بنــى حســن االحتفــاالت ىف الخيــم وقدمــت املنســف ،طبــق شــعبى اردىن يقــدم
ىف املناســبات الخاصــة ،احتفــاالً برجــوع العيطــان.
1ترصيحات رئيس الوزراء عبد الله النسور ،بتاريخ 16 :أبريل عام  ،2014الجزيرة

حالة رقم  - ٤كابوس كل دبلوماىس 159
هــل تفاوضــت األردن مــع إالرهابيــن؟ هــل قبلــوا رشوط الخاطفــن إلطــاق رساح ســفريهم؟ وإذا كان االمــر
كذلــك ،ملــاذا وضعــوا معاهــدة لتســليم املجرمــن وملــاذا ُمنحــت الحكومــة الليبيــة حــق االف ـراج عــن املتهمــن
؟ تــم العثــور عــى اجابــات لهــذه االســئلة ىف مجموعــة متشــابكة مــن املصالــح املتضاربــة ىف دراســة الحالــة
ملفاوضــات االزمــة .ركــزت األردن كل اهتاممهــا لضــان إطــاق رساح ســفريها بأمــان الســباب إنســانية ولســامة
اعضــاء الســلك الدبلومــاىس ،وأيضــا مــن اجــل الــرأى العــام املحــى .ومــع ذلــك ،فــا توجــد أى مصلحــة ىف دفــع
فديــة مســبقاً لخاطفــى العيطــان أو إعطائهــم أى رشعيــة عــن طريــق املفاوضــات املبــارشة .وبالعكــس ،فــإن
الحكومــة الليبيــة لديهــا مصلحــة ىف الحيلولــة دون وفــاة أى دبلومــاىس أجنبــى آخــر وللربهنــة عــى تطبيــق
القانــون وتنظيــم التدفــق املتزايــد ،الوضــع االمنــى الداخــى .أراد الخاطفــن أيضــا أن يحققــوا أنتصــارا ً ،ولكنــه
ســيكون ضئيــا ىف حالــة قتــل الســفري.
اتضحــت الخطــوط العريضــة لتلــك االتفاقيــة ىف النهايــة وهــى أن تســلم الــدرىس وإطــاق رساح العيطــان
للحكومــة الليبيــة هــو إنعــكاس دقيــق لهــذه املصالــح املتضاربــة ومثــال ملحــوظ عــى االزمــة التــى تــم حلهــا
عــن طريــق حــل املشــكلة بالكامــل .وبالنظــر مــرة اخــرى ىف تفاصيــل االتفاقيــة ،ســنجد أنــه تــم الحفــاظ عــى
املصالــح الرئيســية لــكل طــرف ىف هــذه الحالــة ،حيــث أدركــت األردن أن عــودة ســفريها بأمــان بــدون مفاوضــات
مبــارشة مــع االرهابيــن ،واالســتجابة لطلبــات الخاطفــن بإطــاق رساح الــدرىس عــى الرغــم مــن أنــه ظاهريــا
فقــط ألنــه تــم إعادتــه للســجن الليبــى ،اســتطاعت الحكومــة الليبيــة أن تربهــن أنهــا مازالــت مســيطرة عــى
الوضــع الداخــى .وبــا أدىن شــك ،كل طــرف مــن هــذه االطـراف كان يفضــل نتيجــة أفضــل مــن تلــك النتيجــة.
مل يتاكــد أى طــرف مــن االطـراف الفاعلــة مــن تأمــن مصالحــه االساســية عــن طريــق العمــل مــن طــرف واحــد
رغــم الخيــارات املتاحــة واملــوارد املطروحــة  .ولذلــك ،كانــوا يبحثــوا بشــكل جامعــى عــن حــل يــرىض جميــع
االط ـراف ويوفــر لهــم كل اإلج ـراءات الالزمــة لتجنــب الكــوارث.
العالقات الدبلوماسية ىف القانون الدوىل
بقلم :د .حسني حسونه
تلتــزم ليبيــا بالتزامــات واضحــة لحاميــة الســفري األردىن وممتلكاتــه مبوجــب اتفاقيــة فيينــا للعالقات الدبلوماســية:
«ينبغــى أال تنتهــك حرمــة املبعــوث الدبلومــاىس .ينبغــى أال يكــون عرضــه ألى شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو
االعتقال.
ينبغــى عــى الدولــة املضيفــة أن تعاملــه بــكل االحــرام الواجــب وتتخــذ جميــع التدابــر املناســبة ملنــع أى
اعتــداء عــى شــخصه أو حريتــه أو كرامتــه››( .اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية ،مــادة  .)29متتــد تلــك
الحصانــة أيضــا ملقــرات البعثــة بإالضافــة إىل مــكان االقامــة الشــخصية للســفري وممتلكاتــه (اتفاقيــة فيينــا
للعالقــات الدبلوماســية ،مــادة  22و .)30حتــى ىف حالــة نشــوب نـزاع مســلح  -مبــا ىف ذلــك النـزاع املســلح بــن
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الدولــة املرســلة والدولــة املســتقبلة للدبلومــاىس – وتلتــزم الدولــة بحاميــة املوظفــن الدبلوماســيني وعائالتهــم
والحفــاظ عــى حرمــة البعثــة( .اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية ،مــادة  44و.)45
(أنضمــت ليبيــا إىل املعاهــدة ىف عــام  2000واألردن ىف عــام  .1984ويذكــر أن هنــاك  177دولــة تعتــر أطرافــا
ىف هــذه إالتفاقيــة ،مبــا ىف ذلــك جميــع االعضــاء الدامئــون ىف مجلــس االمــن الــدوىل وإي ـران وإرسائيــل والهنــد
والربازيــل)
وقعــت العديــد مــن الــدول ،ومنهــا األردن وليبيــا عــى اتفاقيــة االمــم املتحــدة ملنــع ومعاقبــة الجرائــم املرتكبــة
ضــد االشــخاص املتمتعــن بحاميــة دوليــة ( ،1)2وتشــمل املفــوض الدبلومــاىس الــذى يقتــى مــن الــدول منــع
(اتفاقيــة االمــم املتحــدة الدوليــة لحاميــة االشــخاص ،مــادة  )4ومحاكمــة مرتكبــى الجرائــم ضــد الدبلوماســيني
(اتفاقيــة االمــم املتحــدة الدوليــة لحاميــة االشــخاص ،مــادة 2و .)3اتفاقيــة االمــم املتحــدة لديهــا أيضــا بنــد
«محاكمــة أو تســليم» املجرمــن (اتفاقيــة االمــم املتحــدة الدوليــة لحاميــة االشــخاص ،مــادة  )7وتلــزم الــدول
بتســليم الجنــاه املطلوبــن ىف جرائــم ضــد االشــخاص املشــمولني بالحاميــة إذا كانــت غــر راغبــة أو غــر قــادرة
عــى محاكمتهــم .وضعــت اتفاقيــة االمــم املتحــدة بنــد لتســليم املجرمــن تلقائيــا عــن أى جرميــة يرتكبوهــا
مبوجــب هــذه املعاهــدة ،وبغــض النظــر عــا إذا كانــت اتفاقيــة تســليم املجرمــن ســارية فيــا بــن الدولتــن
ىف حــال وجــود أى معاهــدة موجــودة تتضمــن جرائــم ضــد الدبلوماســيني كجرائــم تســتوجب تســليم املجرمــن
مرتكبــى الجرائــم ضــد الدبلوماســيني(اتفاقية االمــم املتحــدة الدوليــة لحاميــة االشــخاص ،مــادة .)8
بإالضافــة إىل ذلــك ،تنــص املعاهــدة عــى أن اتفاقيــات تســليم املجرمــن تشــمل مســتقبالً تســليم املجرمــن
مرتكبــى الجرائــم التــى تســتوجب التســليم .ويتــم تنفيــذ إجـراءات الحاميــة هــذه بالقــوة ىف االحــداث املوضحــة
ىف دراســة الحالــة .ومــن جهتهــا أعتمــدت لجنــة القانــون الــدوىل التابعــة لالمــم املتحــدة ىف دورتهــا االخــرة لعــام
 2014تقريــر شــامل عــن ›‹ :االلتـزام بتســليم املجرمــن أو محاكمتهــم» وتــم تقدميــه إىل الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة ،الســجالت الرســمية ،الــدورة التاســعة والســتون ،ملحــق رقــم  :10أ.)10/69/
ىف حــال فشــل الدولــة ىف الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب هــذه االتفاقيــات ،فســيكون هنــاك بعــض الخيــارات لتســوية
املنازعــات .اتفاقيــة فيينــا ،يســمح عــن طريــق الربوتوكــول االختيــارى( 1 ،الربوتوكــول االختيــارى هــو بنــد مــن
اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية 500 ،مــن سلســلة معاهــدات االمــم املتحــدة ( 241عــام ( .)1961مل
يوقــع عــى هــذا الربوتوكــول إال  70عضــو مــن إجــاىل االعضــاء) والفصــل ىف أنتهــاكات اتفاقيــة فيينــا للعالقــات
الدبلوماســية يكــون عــن طريــق الــدول املعنيــة ىف محكمــة العــدل الدوليــة ،وذلــك مــن خــال إجــراءات
املصالحــة ،أو هيئــة تحكيميــة (معرفــة باملــادة  .)3-1تســمح اتفاقيــة االمــم املتحــدة بتســوية املنازعــات ىف
محكمــة العــدل الدوليــة عــن إنتهــاكات االتفاقيــة ،عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الــدول جعلــت اختصــاص
( )2اتفاقيــة االمــم املتحــدة ملنــع ومعاقبــة الجرائــم املرتكبــة ضــد االشــخاص املتمتعــن بحاميــة دوليــة ،و  1035سلســلة معاهــدات االمــم
املتحــدة ( )1977( 167مــن اآلن فصاعــدا االمــم املتحــدة بحاميــة دوليــة اتفاقيــة االشــخاص).
( )3اتفاقيــة االمــم املتحــدة لالشــخاص املتمتعــن بحاميــة دوليــة ،املــادة رقــم  .2تــدرج االتفاقيــة عمليــات الخطــف خصيصــا ىف املــادة 2
(( )1أ) كجرميــة مشــمولة ىف املعاهــدة.
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محكمــة العــدل الدوليــة مــروط مبوافقــة رصيحــة لــكل حالــة عــى حــدة (اتفاقيــة االمــم املتحــدة الدوليــة
لحاميــة إالشــخاص ،مــادة  .)13وىف حــال عــدم وجــود خيــار لتســوية املنازعــات ،وعــى افــراض أن الــدول
مل تتفــق عــى االختصــاص االلزامــى ملحكمــة العــدل الدوليــة لجميــع النزاعــات الدوليــة ،فــإن هــذه الــدول
التــى فشــلت ىف الوفــاء بتلــك االلتزامــات مازالــت مســؤولة عــن أفعالهــا التــى تعتــر غــر مرشوعــة دولي ـاً.
وبرغــم ذلــك ،فإنــه يــكاد يكــون مــن املســتحيل فــرض تعويضــات عــن هــذه االنتهــاكات بــدون هيئــة لتســوية
املنازعــات.
ىف حــن أن الــدول ملزمــة مبنــع ومعاقبــة مرتكبــى الجرائــم ضــد الدبلوماســيني ،ليــس هنــاك توجيهــات واضحــة
بشــأن مــا ينبغــى عــى الــدول القيــام بــه لحــل نزاعــات الرهائــن مثــل الحالــة املوضحــة ىف دراســة الحالــة هــذه.
ترفــض بعــض الــدول التفــاوض مــع خاطفــى الرهائــن ،حيــث أنهــم يــروا أن التفــاوض مــع الجامعــات االرهابيــة
يشــجعهم عــى القيــام باملزيــد مــن الهجــات .بينــا تــرى دول أخــرى أن رفــض التفــاوض مــع الخاطفــن لإلفـراج
عــن الرهائــن يعتــر أنتهــاكاً لــروط اتفاقيــة االمــم املتحــدة الدوليــة لحاميــة االشــخاص والتــى تنــص عــى ‹›
اتخــاذ جميــع االجـراءات املناســبة ‹› لحاميــة الدبلوماســيني.
وبغــض النظــر عــن آثــر املفاوضــات عــى االمــن القومــى ،فإنــه مــن غــر املرجــح أن تتطلــب الهيئــات القضائيــة
مســار واحــد أو آخــر .وبرغــم ذلــك ،حتــى لــو اتخــذت الدولــة االج ـراءات الصحيحــة لضــان اإلف ـراج عــن
املخطوفــن ،فإنهــا ال تــزال عرضــة للفشــل ىف توفــر الحاميــة الكافيــة للدبلومــاىس ىف املقــام االول .مل يحــدد
القانــون الــدوىل بوضــوح قواعــد االشــتباك ىف هــذه الحــاالت  -وهــو محــق ىف ذلــك ،وللمســاعدة ىف منــع وقــوع
هجــات ىف املســتقبل فإنــه مــن غــر املرجــح أن يــؤدى ذلــك إىل تغيــر .بالتــاىل ،فإنــه مــن الصعــب أيضــا تحديــد
االلتزامــات القانونيــة الدقيقــة ىف التفــاوض بشــأن الرهائــن واملســؤولية ىف مرحلــة مــا بعــد املوقــف.
حتــى لــو فشــلت الدولــة ىف توفــر الحاميــة الكافيــة للدبلومــاىس أو للتعامــل مــع موقــف الرهينــة بشــكل
مناســب  ،لــن تســتطيع دولــة الدبلومــاىس أن تتدخــل دون إذن مــن الدولــة املضيفــة .حيــث أن القانــون الــدوىل
ال يســمح بالتدخــل العســكرى ىف دول أخــرى ،برغــم الجــدل الدائــر حــول «حاميــة املواطنــن» و «مســؤولية
حاميــة» ،ومــع ذلــك فــإن القانــون ىف هــذا املجــال ال ي ـزال يحتــاج للتطويــر .ونتيجــة لذلــك ،فــإن الخيــارات
املطروحــة أمــام األردن للعمــل مــع ليبيــا والدخــول ىف مفاوضــات كانــت محــدودة .أســتخدام قــوات الصاعقــة
ىف اقتحــام أراىض اجنبيــة ،ىف حــن أن اســتخدمت الواليــات املتحــدة قــوات الصاعقــة ىف مواقــف أخــرى ،لكنــه
مل يحظــى بقبــول واســع ألنــه يعتــر غــر مطابــق للقانــون الــدوىل .يعتــر تســليم املجرمــن عــن طريــق تلــك
املعاهــدة ىف مثــل هــذا املوقــف غــر رضورى ،لكنهــا جعلــت نقلهــم اســهل بكثــر .اســتحدثت اتفاقيــة تســليم
املجرمــن مجموعــة مــن اإلجــراءات لتســليم املجرمــن املطلوبــن والزمــت الــدول بإتبــاع تلــك اإلجــراءات
وتســليم إالشــخاص عنــد طلبهــم .نصــت معاهــدة تســليم املجرمــن اجــاال عــى جرائــم محــددة تســتوجب
تســليم مجرميهــا ،وعــادا ً مــا تشــمل قامئــة تلــك الجرائــم ،الجرائــم االكــر خطــورة .ويتــم اســتبعاد الجرائــم ذات
الطابــع الســياىس بوجــه عــام ولكــن هــذا لــن تشــمل كافــة االعــال االرهابيــة .بينــا أدت زيــادة عــدد طلبــات
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تســليم املجرمــن إىل اإلجـراءات املنصــوص عليهــا ىف املعاهــدة أو ىف القانــون الوطنــى ،فــإن معظــم الــدول لديهــا
رقابــة سياســية – متمثلــة ىف وزيــر الداخليــة – الــذى ينبغــى عليــه أن يقــر أو يســتأنف تلــك اإلجـراءات لتســليم
املجرمــن ىف النهايــة .إن مل تكــن الدولــة موقعــة عــى معاهــدة مشــركة مــع الدولــة املتقدمــة بالطلــب فهــو
يجعــل العمليــة أكــر صعوبــة بكثــر ،وال ســيام بالنســبة ملعظــم النظــم القانونيــة ،التــى أدرجــت املعاهــدات
مبــارشة ىف القانــون املحــى ،ولديهــا معاهــدة ميكــن أن تغنيهــا عــن الحاجــة ملراجعــة القوانــن الوطنيــة التــى
قــد تقــف ىف طريــق تســليم املجرمــن .وتســمح بعــض الــدول بتســليم املجرمــن بــدون معاهــدة ووضعهــا
موضــع تنفيــذ مــن القانــون الــدوىل ،ولكــن معاهــدات تســليم املجرمــن تجعــل تســليمهم أكــر سالســة ،وتؤســس
لســيادة القانــون ،وتوفــر املزيــد مــن الثقــة والقــدرة عــى توقــع االحــداث.
وبتطبيــق هــذه النظريــة عــى دراســة الحالــة  ،مل تكــن األردن وليبيــا بحاجــة إىل تنفيــذ املعاهــدة باعتبارهــا
مســألة تتعلــق بالقانــون الــدوىل قبــل تســليم املجــرم .ومــع ذلــك ،مــن املحتمــل أن تحــل املعاهــدة تلــك
املشــكلة بطريقــة اســهل بكثــر ومتنــع القوانــن املحليــة الداخليــة مــن أن تقــف ىف طريــق تطبيــق اإللتزامــات
الدوليــة للدولــة .متكــن املعاهــدة االطـراف مــن التفــاوض عــى املســتوى التنفيــذى وإتبــاع املعاهــدات االخــرى
املامثلــة .وميكــن لذلــك أن يكــون مقبــوال أكــر عــى املســتوى الســياىس مــن محاولــة نقــل ســجني عــى املســتوى
املحــى.
تكــون اإللتزامــات الدوليــة غالبـاً ىف مســتوى أعــى مــن القوانــن املحليــة ىف التسلســل القانــوىن .ونتيجــة لذلــك،
ميكــن لتلــك املعاهــدات أن تســاعد ىف تقليــل السياســات والقوانــن املعيقــة عــى املســتوى املحــى التــى قــد
تحكــم عــى خــاف ذلــك الوضــع .تســمح معاهــدة تســليم املجرمــن هنــا مبزيــد مــن املرونــة ،لتطويــر قاعــدة
قانونيــة رصيحــة ميكــن تطبيقهــا بصــورة محــدودة عــى هــذا املوقــف ،وللحفــاظ عــى الخيــارات الدبلوماســية
دون املســاس بســيادة القانــون.
االستعداد وإدارة االزمة
تؤكــد معظــم دورات مهــارات التفــاوض عــى أهميــة االعــداد الجيــد قبــل التفــاوض لضــان نتيجــة فعالــة.
اتخــذ املفاوضــون الحكــاء العديــد مــن الوقــت لفهــم نظرائهــم ،والنظــر ىف الخيــارات املتاحــة لتحقيق املكاســب
املشــركة وتعزيــز بديــل االتفاقيــة التفاوضيــة حتــى قبــل أن يفكــروا ىف االق ـراب مــن الجــدول .اختفــى مبــدأ
الحــذر ،وأصبــح اإلعــداد املتعمــد أكــر أهميــة مــا كان عليــه ىف حــاالت االزمــات .وكانــت الســمة املميــزة لهــذا
الوضــع املتــأزم هــو رسعــة تصاعــد الوضــع ىف الوقــت الــذى يعتــر هــو جوهــر املســألة ونافــذة للعمــل املقيــد
بشــدة .الحاجــة امللحــة ىف معظــم ســيناريوهات االزمــة وغالب ـاً مــا يولــد الرغبــة الشــديدة ىف العمــل بشــكل
رسيــع وحاســم .لألســف ،لكــن االستســام لتلــك الرغبــة ميكــن أن يــؤدى إىل نتائــج كارثيــة لالســف .كــا ســتوضح
االمثلــة ىف هــذه الحالــة  ،حتــى عندمــا تكــون حيــاة الرهينــة عــى املحــك ،لــن تصلــوا إىل النتائــج املرجــوة
إذا بــدأت املحادثــات دون النظــر إىل مصالحكــم ومصالــح االطــراف االخــرى ،وخياراتــك وخيارتهــم ،وماهــى
البدائــل التــى متتلكهــا االطــراف االخــرى .حتــى ىف حــاالت الطــوارئ ،الفشــل ىف وضــع خطــة هــو تخطيــط

حالة رقم  - ٤كابوس كل دبلوماىس 163
للفشــل .واالختــاف الوحيــد ىف مواقــف االزمــات هــو أنــه ينبغــى عــى املفاوضــن أن يعتمــدوا بشــكل
كبــر عــى التخطيــط املســبق والتفكــر الرسيــع عــن العنــارص االساســية ىف العمليــة واملعايــر للتوصــل
إىل اتفــاق معقــول.
أفضل بديل لالتفاقية التفاوضية
تعتــر الخطــوة االوىل ىف مفاوضــات االزمــة هــى تحديــد مــا إذا كان هنــاك أيــاً مــن هــه البدائــل
قابــل للتطبيــق للتوصــل لتســوية تفاوضيــة قبــل التفكــر ىف التنــازالت املحتملــة وصفقــات وخيــارات
االتفاقيــة .هــل بإمكانكــم تنفيــذ القانــون؟ ىف منظمــة دوليــة؟ هــل ميكنكــم تأمــن أهدافكــم بالقــوة؟
هــل هنــاك مجموعــات أخــرى ميكنكــم االنضــام إليهــم وإجبــار االطـراف االخــرى عــى التخــى عــن
مطالبهــم؟ مــا هــى عواقــب عــدم القيــام بــأى ىشء؟ تصاعــد املواجهــة؟ أو تهــرب بعيــدا ً؟
يعتــر طــرح هــذه االســئلة أمــر حيــوى ىف حالــة االزمــة ألن اإللحــاح والحــدة ســيؤدوا بكــم إىل نطــاق
ضيــق مــن الخيــارات ،التنــازل أو املواجهــة ،إالستســام أو الخضــوع .كيــف ميكنكــم تقييــم مزايــا العــرض
املقــدم مــن خصمكــم إذا كنتــم ال تــروا أى خيــار آخــر؟ وعــى العكــس ،هــل ينبغــى عليــك رفــض
العــرض دون النظــر بالفعــل إىل عواقــب قــول ال؟ الطريــق الوحيــد للخــروج مــن فــخ الثنائيــات الزائفــة
هــى أن تحــددوا برسعــة وبدقــة أفضــل بديــل بالنســبة لكــم لالتفاقيــة التفاوضيــة ،وهــى ليســت أهــم
ىشء ولكــن ينبغــى عليكــم القيــام بتلــك الخطــوة فعليــا إذا تقــرر عــدم املوافقــة عــى تلــك الصفقــة.
ميكنكــم الضغــط الكتســاب مزيــد مــن الوقــت أو تنــازالت إضافيــة أو ميكنــك أن تنســحب إذا كان
لديكــم بديــل قــوى .ومــع ذلــك ،إذا كان خياركــم البديــل ضعيــف ،لــن يكــون اختياركــم للصفقــة
الخــارسة هــو أفضــل قـرار فقــط بــل تربيركــم لــه أيضــا.
لتحديد أفضل بديل لكم لالتفاقية التفاوضية برسعة ( 1)4اتبع هذه الخطوات الخمس:
 .1إدراج بدائلــك للعمــل املشــرك :جميــع البدائــل! مــا الــذى ميكنــك فعلــه ىف
هــذه الحالــة؟ مــن هــم االشــخاص االخريــن الذيــن ميكنــك إالتصــال بهــم ومــا هــى
املســاعدة التــى يســتطيعوا تقدميهــا.
 .2تقييــم هــذه البدائــل مــن حيــث التكاليــف واملكاســب املحتملــة .مــا هــو مقــدار
املــال املفقــود؟ الــذى تــم انفاقــه؟ الخســائر؟ تكاليــف الســمعة؟
 .3ترتيــب هــذه البدائــل مــن االقــل رضرا ألســوأ نتيجــة ممكنــة .ابحــث عــن بعــض
البدائــل التــى قــد تبــدو جيــدة ورتبهــا اوالً! (ميكــن أن تتفاجــا!)
 4أنظر “أساسيات أفضل بديل لالتفاقية التفاوضية :زيادة الطاقة الخاصة بك عىل طاولة املفاوضات” برنامج التفاوض ىف كلية هارفارد
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 .٤تحديــد أفضــل بديــل لالتفاقيــة التفاوضيــة بالنســبة لــك ،إن مل يكــن هنــاك إمكانيــة
للتوصــل إىل اتفــاق وهــذا ســيكون مســار العمــل الــذى ســيتم تطبيقــه.
 .٥تحديــد قيمــة الحجــز  /طلباتكــم االساســية .مراعــاة نــوع الصفقــة الــذى مــن شــأنه أن
يــؤدى إىل نتائــج أفضــل بصــورة طفيفــة مــن بديــل االتفاقيــة التفاوضيــة الخــاص بكــم.
ينبغــى التفكــر ىف أى عــرض أو اقـراح آخــر يتــم طرحــه ويكــون أفضــل مــن هــذا البديــل.
إذا فشــلت املفاوضــات ىف الوصــول ألفضــل بديــل لالتفاقيــة التفوضيــة  ،ميكنــك االنســحاب.
وىف حالــة الســفري األردىن املشــار إليهــا ،لــن يســتطيع أى طــرف صياغــة أى اتفاقيــة عمليــة بــدون بديــل قــوى
لالتفاقيــة التفاوضيــة ،حتــى تلــك البدائــل التــى لهــا بعــض اآلثــار الجانبيــة املكلفــة .ومــع ذلــك ،فــإن الحــاالت
التــى يكــون فيهــا االط ـراف لديهــم بديــل اقــوى لالتفاقيــة التفاوضيــة  ،فــإن الخيــار االفضــل لتعزيــز مصالــح
هــؤالء هــو العمــل مــن جانــب واحــد .املقيــاس هــو املصلحــة والخيــارات واملتغـرات املعروفــة فقــط مــن خــال
اإلعــداد املــدروس.
ىف املحــاكاة التاليــة ،ســيقوم املشــاركون مبعالجــة حالــة املتعهــد املختطــف مــن قبــل مســلحني مجهولــن ىف
الع ـراق بعــد وقــت قصــر مــن الغــزو إالمريــى .ونُصــح املشــاركون مبراعــاة مصالحهــم باهتــام قبــل الــروع
ىف املفاوضــات.
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تعليامت عامة
«عمليــة اختطــاف املتعهــد» هــى محــاكاة تتكــون مــن شــخصني ملفاوضــات االزمــة التــى تتضمــن :وضــع
الرهائــن واالرهــاب والتناقضــات بــن االهتاممــات االنســانية ،والقيــود القانونيــة والتكاليــف املتعلقــة بالســمعة.
تجــرى تلــك املحــاكاة ىف بغــداد ىف أعقــاب الغــزو االمريــى للعـراق وتتعامــل مــع إســتجابات املؤسســات لوضــع
الرهائــن .ولتلــك املحــاكاة دوريــن رئيســيني ،ممثــل عــن «الرشكــة الدوليــة للحلــول» وهــى رشكــة استشــارية
دوليــة مقرهــا ىف الواليــات املتحــدة وتعمــل ىف املقــاوالت الكــرى إلعــادة إعــار الع ـراق ،وممثــل عــن الوكالــة
االمريكيــة للتنميــة الدوليــة( ،الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدولية:هــى وكالــة منحــت العقــد «للرشكــة الدوليــة
للحلــول» ،وهــى مســؤولة عــن ضــان االمتثــال لقوانــن ولوائــح الواليــات املتحــدة .تتضمــن تلــك املحــاكاة
لقــاء مــا بــن هذيــن الطرفــن للتنســيق مع ـاً للــرد عــى اختطــاف متعهــد «الرشكــة الدوليــة للحلــول عــى يــد
متشــددين إســاميني .وســيناقش الطرفــان الخيــارات املتاحــة وتقييــم أفضــل رد ومعايــر أى تعــاون محتمــل أو
التنســيق ىف تأمــن اإلف ـراج عــن الرهينــة.
ســيتم الســاح للمشــاركون ب  30دقيقــة فقــط ملراجعــة التعليــات والتحضــر لالجتــاع مــع نظرائهــم لتقريــب
وجهــات النظــر عــن حــاالت االزمــة .ومــن املقــرر عقــد إالجتــاع ملــدة  45دقيقــة ،وينبغــى أن يتوقــف بعــد
ســاعة واحــدة .ســيكون هنــاك  45دقيقــة إضافيــة لطــرح االســتجواب ىف النهايــة.
تتضمن هذه املحاكاة البنود التالية:
 -1تعليامت عامة  /السيناريو
 -2تعليامت رسية:
أ -للرشكة الدولية للحلول
ب -للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
 -3إرشادات للوسيط
 -4ملف عن املشاركني ىف االستجواب
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السيناريو:
بغداد عام 2004
«الرشكــة الدوليــة للحلــول» هــى رشكــة استشــارية دوليــة مقرهــا الواليــات املتحــدة أن ُمنحــت عــدة ماليــن
مــن العقــود لتوفــر مســاعدين تقنيــن لــوزارة املاليــة العراقيــة .حصلــت الرشكــة الدوليــة للحلــول عــى أســاس
مــروع مناقصــة تنافســية وتــدار مــن رشكــة مقرهــا ىف الواليــات املتحــدة .متتلــك تلــك الرشكــة فريــق تنفيــذى
مــن  55موظــف مــن الواليــات املتحــدة وموظفــن مــن «بلــد ثالــث» مســؤولني عــن كل ىشء مــن العمليــات
واملشــريات واملســاعدة التقنيــة والتدريــب .ويعمــل بهــا أيضــا مــا يقــرب مــن  100شــخص مــن املوظفــن
املحليــن .و تــم تشــغيل املــروع ىف بغــداد ملــدة ســتة أشــهر تقريبــاً ،ىف مكاتــب ىف شــقة مســتأجرة قــرب
«املنطقــة الخ ـراء» .ويقيــم املوظفــن املغرتبــن ىف فنــدق قريــب وينتقلــوا ملكتــب املــروع ىف موكــب آمــن
تحــت حراســة مســلحة مقدمــة مــن رشكــة أمــن خاصــة.
تعــرض موكــب مــن الرشكــة الدوليــة للحلــول يــوم الخميــس املــاىض لهجــوم مــن قبــل جامعــة إســامية
متشــددة تدعــى «جيــش الشــهيد» وذلــك ىف طريقهــم إىل نقــل الرواتــب إالســبوعية .وقتــل اثنــان مــن أف ـراد
القــوة االمنيــة والثالــث ىف حالــة حرجــة .تــم احتجازموظــف مــن الرشكــة الدوليــة للحلــول كرهينــة ،املوظــف
املســئول عــن رواتــب املــروع .املوظــف هــو الســيد جــارو هاجوبيــان ،هــو أرمينــى مــن القــدس ال يحمــل
الجنســية االمريكيــة .ووفقـاً لســجالت الرشكــة الدوليــة للحلــول ،جــاء هــذا املوظــف إىل العـراق بنــاء عــى وثيقــة
ســفر أردنيــة ولكنــه ليــس مواطــن اردىن .وبثــت املجموعــة املســلحة رشيــط فيديــو للســيد هاجوبيــان بعــد 24
ســاعة مــن عمليــة االختطــاف مــع تســليط الضــوء عــى بطاقــة الهويــة املكتوبــة باللغــة العربيــة .وأدعــت تلــك
املجموعــة أنهــا ألقــت القبــض عــى جاســوس إرسائيــى.
حــدد فريــق إدارة االزمــات الرشكــة  3طــرق لتأمــن إالفــراج عــن املوظــف ،وتحمــل كل طريقــة عــدد مــن
املخاطــر واملضاعفــات حيــال -لوائــح الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،القيــود االمريكيــة املفروضــة عــى
التعامــل مــع املنظــات املوضوعــة عــى قامئــة االرهــاب وسياســة اإلدارة الحاليــة .ينبغــى عــى ممثــل الرشكــة
الدوليــة للحلــول أن يجتمــع مــع رئيــس بعثــة الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ليطلعــه عــى خططهــم
لضــان موافقتهــم أو دعمهــم ألحــد خياراتهــم.
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تعليامت فريق االزمة الرئيىس للرشكة الدولية للحلول
ينبغــى عليكــم حشــد االصــوات للــرد عــى خطــف الســيد جــارو هاجوبيــان ،نائــب مســئول الحســابات ىف
برنامــج املســاعدة التقنيــة ىف الرشكــة العامليــة للحلــول باملشــاركة مــع الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ووزيــر
املاليــة العراقــى .تــم اختطــاف الســيد هاجوبيــان أثنــاء نقــل املرتبــات وقتــل اثنــان مــن أف ـراد القــوة االمنيــة
الخاصــة والثالــث ىف حالــة حرجــة .نــرت مجموعــة مســلحة تســمى»جيش الشــهيد بعــد وقــت قصــر مــن
عمليــة االختطــاف رشيــط فيديــو للســيد هاجوبيــان معصــوب العينــن وراكــع والســيف خلــف عنقــه .وركــز
رشيــط الفيديــو أيضــا عــى رخصــة القيــادة االرسائيليــة خاصتــه.
عــى الرغــم مــن أن تلــك املجموعــة تدعــى أنهــا عازمــة عــى إعدامــه لكونــه جاســوس إرسائيــى ،ولكــن فريقكــم
أكــد أن الدافــع الحقيقــى وراء اختطافــه كان لغــرض مــاىل( .كان ىف عهــده الســيد هاجوبيــان  500,000دوالر عنــد
اختطافــه .واشــتىك أيضــا مــن الضعــف والرتاخــى االمنــى) .وهــذا أمــر مشــجع ألنــه يعنــى أن تلــك املجموعــة
مــن غــر املرجــح أن تقتــل الســيد هاجوبيــان إن مل يكــن هنــاك محاولــة إلنقــاذه .ومــع ذلــك ،أن مل يقــدم عــرض
واحــد عــى االقــل عــى الطاولــة ضمــن اإلطــار الزمنــى فمــن املمكــن أن يتــم بيعــه إىل مجموعــة أخــرى .وقــد
حــدث هــذا مــع إحــدى حــاالت الخطــف الثنــان مــن الرعايــا الصينيــن العاملــن ىف إعــادة بنــاء املطــار ،وتــم
بيعهــم إىل وســيط وحصــل عــى ربــح جيــد مــن إطــاق رساحهــم .ومــع ذلــك ،تــم بيــع رجــل االعــال الكنــدى
لفصيــل أكــر تشــددا ً وأنتهــت حياتــه بحكايــة تحذيريــة عــى االنرتنــت.
أوضــح رئيــس الرشكــة العامليــة للحلــول أن اســتعادة املوظــف حيــا هــى االولويــة رقــم واحــد! وبغــض النظــر عــن
االمــور االنســانية فــإن وفــاة أحــد أعضــاء الفريــق ســيكون لــه تأثــر مدمــر عــى ســمعة الرشكــة والــروح املعنويــة
للموظفــن .وكان الســيد هاجوبيــان يعمــل لحســاب الرشكــة ىف قســم الشــئون املاليــة ىف الواليــات املتحــدة
االمريكيــة قبــل نقلــه إىل العـراق .وكان شــخص محبــوب وذو ســمعة طيبــة ويتمتــع بالصــدق وجديــر بثقــة مــن
حولــه .وانفعــل فريــق برنامــج املســاعدة التقنيــة بشــدة نتيجــة لخطــف الســيد هاجوبيــان وخصوصــا وأنهــم
عملــوا معــه عــى بشــكل يومــى .وقــال قائــد الفريــق أن فقــدان جــارو «ســوف يحطمنــا جميعـاً».
وقــد حــدد فريقكــم ثــاث طــرق لتأمــن اإلفـراج عــن الســيد هاجوبيــان .كل خيــار لــه مخاطــره ويضــع العديــد
مــن االلتزامــات عــى الرشكــة الدوليــة للحلــول وعالقتهــا مــع الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة.
يتضمــن أول خيــار عــى العمــل مــن خــال الســفارة الفلســطينية ىف األردن والتدخــل بصــورة شــخصية لــدى
رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية يــارس عرفــات .وكان املوظــف االمريــى ،الــذى لديــه أيضــا عائلــة ىف القــدس
الرشقيــة ،قــادر عــى حمــل رســالة إىل عرفــات مــن خــال رئيــس األركان والــذى تعهــد بدعمــه .وقالــت جهــة
االتصــال الخاصــة بكــم ىف الســفارة الفلســطينية أن عرفــات ميكنــه تأمــن االف ـراج عنــه ،وســوف يصــدر بيــان
فــورى بدحــض التهــم التــى تقــول بــأن هــذا االســر جاســوس .وقــال أنــه بالتأكيــد ســيجعل هــذا التدخــل بصــوره
عامــة ومــن املتوقــع أن تعــرف حكومــة الواليــات املتحــدة بجهــوده.
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يتضمــن الخيــار الثــاىن الفاتيــكان .عائلــة الســيد هاجوبيــان أعضــاء ىف كنيســة األرمــن الكاثوليــك ووجهــوا نــداء
إىل البابــا عــن طريــق بطريــرك األرمــن الكاثوليــك ىف لبنــان .وقبلــت الفاتيــكان أن تعمــل كوســيط ومتكنــت مــن
إج ـراء اتصــاالت مــع الخاطفــن .وهــم مســتعدون أيضــا للمشــاركة ىف أى عمليــات نقــل الزمــة إلطــاق رساح
وعــودة الســيد هاجوبيــان .وتتمثــل املخاطــرة ىف أن الفاتيــكان يعتمــد عــى مجموعــة مــن املتعاقديــن مــن
الباطــن خاصــة بــه .ىف حــن أن البعثــة البابويــة ىف عــان تقــوم بــدور املتحــدث الرســمى ،ويبــدو أن االتفــاق
الحقيقــى يجــرى ىف بــروت .وأكــد عضــو آخــر ىف فريقكــم أن البطريــرك ىف لبنــان يعتمــد عــى االتصــال بحــزب
اللــه ،الــذى وافــق عــى التفــاوض و دفــع فديــة ،ويتــم نقــل املبلــغ ،ىف مقابــل اســرداد الرهينــة وتســليمه إىل
مبعــوث الفاتيــكأن مبجــرد نجــاح هــذه االتصــاالت.
يعتــر الخيــار االخــر هــو اكــر خيــار مبــارش ولكنــه أيضــا اكرثهــم إشــكالية .بينــا تعمــل قنــاة اتصــال الرئيــس
عرفــات ىف عــان ،يقــرب عضــو آخــر مــن فريقــك مــن قبــل رجــل يدعــى أنــه عضــو ىف حركــة حــاس وصديــق
الطفولــة للســيد هاجوبيــان .وكــا يبــدو أن هــذا الرجــل تــرىب ىف البلــدة القدميــة ىف القــدس واعتــاد عــى لعــب
كــرة القــدم مــع الســيد هاجوبيــان وأنضــم حــاس خــال االنتفاضــة إالوىل وطــرد مــن القــدس قبــل عــر
ســنوات .ســمع الخــر واتصــل بعائلــة الســيد هاجوبيــان وعــرض تقديــم املســاعدة لهــم .ووجهتــه العائلــة إىل
للســفارة الفلســطينية والرشكــة الدوليــة للحلــول .وقــال الرجــل أن حــاس أجــرت اتصــاالت بالفعــل مــع الحركــة
التــى خطفــت الســيد هاجوبيــان وتســلمت رســالة تؤكــد بأنــه ليــس جاسوســا .وادعــى الرجــل أن املجموعــة
اخربتهــم أيضــا عــن اســتعدادها لإلفـراج عــن الرهينــة ىف مقابــل دفــع مــا يـراوح بــن  80,000 -50,000دوالر.
وتكمــن املشــكلة ىف أن هــذه االمــوال ســوف تحتــاج إىل نقلهــا مبــارشة إىل اعضــاء حركــة حــاس ىف األردن .ومــع
ذلــك ،فقــد أبــدوا اســتعدادهم لتســليم الســيد هاجوبيــان إىل ممثــى الفاتيــكان ىف املستشــفى الكاثوليكيــة ىف
بغــداد.
وأكــدت عائلــة الســيد هاجوبيــان أن هــذا الرجــل كان يبــدو صديق ـاً حميــا ىف نفــس املنطق ـةً ،ويبــدو أنــه
شــخص موثــوق منــه وذو مصداقيــة .وقالــت والــدة الســيد هاجوبيــان أنهــا تعــرف أن بعــض اف ـراد عائلتــه
ىف البلــدة القدميــة مــا زالــوا عــى قيــد الحيــاة وهــم مــن بســطاء الشــعب .وقالــت أنهــا ال تعــرف شــيئا عــن
أنتامئتهــم السياســية ،لكنهــا عمومــا ال تتدخــل ىف مثــل هــذه االمــور مــع النــاس .وقالــت أنهــا ال يوجــد لديهــا
ســبب لالعتقــاد بــأن هــذا الرجــل لــن يكــون صــادق ىف رغبتــه ىف املســاعدة ىف إنقــاذ أبنهــا .وهــم عــى مــا يبــدو
حاولــوا جمــع املــال مــن تلقــاء أنفســهم.
ووافــق رئيــس الرشكــة العامليــة للحلــول عــى بــرف مبلــغ  100,000دوالر إلطــاق رساحــه .ووافقــت الرشكــة
عــى دعــم أى مــن الخيــارات الثالثــة ،ولكنهــا ال تريــد أن تفعــل أى ىشء مــن شــأنه أن يــر عالقتهــا مــع الوكالــة
االمريكيــة للتنميــة الدوليــة أو حكومــة الواليــات املتحــدة .لذلــك ،ينبغــى عليكــم إصــدار تعليــات لالجتــاع مــع
رئيــس بعثــة الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،إلطالعهــم عــى خياراتكــم ويفضــل الحصــول عــى موافقتهــم
محــددة أو ضمنيــة منهــم.
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إذا كانــوا عــى اســتعداد لتقديــم أى إذن رســمى ،فيمكــن للرشكــة الدوليــة للحلــول أن تتــرف مــن جانبهــا.
ومــع ذلــك ،فــإن الرشكــة الدوليــة للحلــول تعتمــد عــى عقــود الحكومــة االمريكيــة ،وبالتــاىل ال ميكنهــا اتخــاذ أى
إجـراء متنعــه أو ترفضــه الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة عــى وجــه التحديــد .عــى وجــه الخصــوص ،ينبغــى
أن تســتند أى اتفاقيــة إىل «قانــون املامرســات االجنبيــة الفاســدة» ،الــذى يحظــر الرشــاوى ،والقيــود التــى وضعهــا
قانــون املســاعدات الخارجيــة ،والقوانــن واللوائــح الوطنيــة التــى تحظــر التعامــل مــع املنظــات االرهابيــة .لــن
تطبــق الرشكــة الدوليــة للحلــول أى خيــار ترفضــه الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة أو تقــول بأنــه غــر قانــوىن.
ومــن الواضــح أن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة لــن توافــق عــى الدفــع نقــدا لحــاس .وهنــاك أيضــا خيــار
آخــر وهــو عــدم االفصــاح عــن الهويــة االيديولوجيــة للمنفــذ .مل يكــن هنــاك أى مــؤرش عــى أن حــاس تريــد
أن تعلنــه للعامــة ويعتقــد أحــد أعضــاء الفريــق أنهــم مل يرغبــوا ىف الدفــع للمســاعدة ىف اطــاق رساح جاســوس
أرمينــى إرسائيــى يعمــل عــى دعــم الصليبيــن ىف بغــداد .ال ينبغــى أن تؤخــذ باســتخفاف االثــار املرتتبــة عــى
ســداد فديــة بهــذا الحجــم نقــدا إىل منظمــة إرهابيــة معروفــة ،حتــى ان كانــت هــى الســبيل الوحيــد املبــارش
إلنقــاذ االرواح .وإذا نحينــا جانبــا احتــال أن حتــى االقـراح الــذى نظــرت إليــه الرشكــة الدوليــة للحلــول بعــن
االعتبــار ميكــن أن ينهــى بشــكل دائــم قدرتهــا عــى املنافســة للحصــول عــى عقــود الوكالــة االمريكيــة للتنميــة
الدوليــة ،وليــس هنــاك مــا يضمــن عــدم اســتخدام االمــوال ألغـراض أخــرى غــر االفـراج عــن الســيد هاجوبيــان.
ميكــن أن تتــم صياغــة خيــار الفاتيــكان بطريقــة مقبولــة .ميكــن أن تكتــب الفديــة كتــرع والبابــا حاليــا ليــس
عــى أى قامئــة مــن قوائــم مراقبــة االرهــاب .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا املســار هــو أقــل املســارات وضوحــا إلطــاق
رساح الرهائــن .وعــاوة عــى ذلــك ،فهنــاك خلــل صغــر حيــث يبــدو أن حــزب اللــه حلقــة ىف السلســلة .بطبيعــة
الحــال ،فــإن الفاتيــكان لــن يقــول لــك هــذا بالطبــع ...
وعــى مــا يبــدو أنــه مــن الجنــون قبــول عــرض الرئيــس ،وهــو االكــر وضوحــا وضمــن اإلطــار القانــوىن .وال
يتضمــن هــذا العــرض أى فديــة منــذ توقيــع اتفاقيــة الســام عــام  ،1993و تتوافــق الصفقــة مــع الســلطة
الفلســطينية مــع لوائــح الواليــات املتحــدة .ومــع ذلــك ،فــإن عرفــات شــخصية غــر مرغــوب فيــه ىف البيــت
لالبيــض حاليـاً وأنــه مــن غــر املحتمــل تقديــم مذكــرة شــكر مكتوبــة خطيــا مــن الرئيــس جــورج دابليــو بــوش
قريبــا! نعــم للقانــون ،ولكــن هنــاك أيضــا شــهادة بوجــود كابــوس للعالقــات العامــة !
وســوف يتــم إحاطــة رئيــس بعثــة الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة بالحــل املقــرح مــن جانبكــم لألزمــة ىف
 20دقيقــة .عليــك أن تقــرر مــا يــى:
-1أى طريقة أو طرق ستفصح بها لرئيس البعثة
-2أى طريقة توىص بها وكيفية تقدميها
-3ما إذا كنتم ستطلبون املوافقة بشكل رسمى أم ال
-4كيف سيكون الرد إذا:
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-1رفضوا توصيتكم
 -2سألوا عن تفاصيل طريقة أى شخص
ج -بدا أن لديهم معلومات عن خياراتكم
سيكون هدفكم بعيدا مرة أخرى عن أن يحقق أحد النتائج التالية:
تفويض الوكالة االمريكية للتنمية الدولية (باملوافقة) ،القبول دون أى تفويض رسمى (موافقة ضمنية)
أو قاعدة غري محددة خارج نطاق الحل املفضل لديكم .إذا وافقتم عىل الخيار الذى طلبته الوكالة
االمريكية للتنمية الدولية أو الحكومة االمريكية ،ينبغى عليكم املوافقة أيضا عىل الرشوط املتضمنة
فيه.
بالطبع ،حياة الرجل معلقة أيضا......
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تعليامت رسية لرئيس بعثة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
ســتقابلون رئيــس فريــق االزمــة ىف الرشكــة الدوليــة للحلــول للمناقشــة فيــا يتعلــق بخطــف متعهدهــم ،الســيد
جــارو هاجوبيــان نائــب مســئول الحســابات ىف برنامــج املســاعدة التقنيــة ىف الرشكــة العامليــة للحلــول لوزيــر
املاليــة العراقــى .تــم اختطــاف الســيد هاجوبيــان أثنــاء نقــل املرتبــات وقُتــل اثنــان مــن أف ـراد القــوة االمنيــة
الخاصــة والثالــث ىف حالــة حرجــة .نــرت مجموعــة مســلحة تســمى»جيش الشــهيد بعــد وقــت قصــر مــن
عمليــة االختطــاف رشيــط فيديــو للســيد هاجوبيــان معصــوب العينــن وراكــع والســيف خلــف عنقــه .وركــز
رشيــط الفيديــو أيضــا عــى رخصــة القيــادة االرسائيليــة خاصتــه.
الرشكــة العامليــة للحلــول هــى رشكــة أمريكيــة خاصــة تعاقــدت معهــا الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة
لتنفيــذ عــدة مشــاريع املســاعدة التقنيــة عامليـاً .العديــد مــن أعضــاء مجالــس إدارتهــا هــم مــن املعروفــن بأســم
االعضــاء املانحــن الجمهوريــن .لديهــم ســمعة باعتبارهــم موظفــن ىف رشكــة مقــاوالت قويــة ولهــا ســجل جيــد
مــن االلت ـزام ووضــع امليزانيــة وإعــداد التقاريــر وأنجازهــا .ومــع ذلــك ،يبــدو أنهــم مل يســتثمروا بشــكل كاىف
ىف هــذه املجــاالت ،حيــث أن عمليــة الخطــف هــذه حدثــت بعــد رسقــة أمــوال املرتبــات .وتظهــر الســجالت
الخاصــة بــك مــن مكتــب املاليــة أن الســيد هاجوبيــان تــم اختطافــه بعــد توقيــع شــيك مببلــغ نقــدى بقيمــة
 489,510دوالر .عــى الرغــم مــن أن املجموعــة التــى تحتجــزه ادعــت أنهــا ســتنفذ فيــه حكــم االعــدام ألنــه
جاســوس إرسائيــى ،إال أن رشكــة انتــل قالــت أنهــا صفقــة فديــة (إال إذا «تــم بيعــه» إىل مجموعــة أكــر تطرفـاً،
وهــذا مــا حــدث لرجــل االعــال الكنــدى الفقــر .)...
وحيــث أن هــذا الرهينــة ليــس مواطنــا أمريكيــا أوعضــو ىف القــوات املســلحة االمريكيــة  ،أو موظــف ىف حكومــة
الواليــات املتحــدة ،ويعتــر اختطافــه مســألة خاصــة .عــى الرغــم مــن أنكــم كنتــم ســعداء أن الرشكــة الدوليــة
للحلــول قــد وصلــت إليكــم وطلبــت عقــد اجتــاع االحاطــة ،هنــاك القليــل ميكنكــم القيــام بــه أو الوكالــة
االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ىف هــذه الحالــة .وىف نهايــة املطــاف فــإن االمــر مــروك للرشكــة الدوليــة للحلــول
لتحديــد الطريقــة التــى تريدهــا لحســاب واســتكامل التكاليــف .ميكنكــم تحــت أى ظــرف مــن الظــروف تفويــض
أى شــخص ىف اســتخدام أمــوال الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ىف اإلفـراج عــن هــذه الرهينــة .وعــاوة عــى
ذلــك ،ال ميكنكــم التغــاىض عــن أى أنشــطة ميكنهــا أن تنتهــك قانــون املامرســات االجنبيــة الفاســدة أوالقانــون
الوطنــى أو الحظــر املفــروض عــى التعامــل مــع الجامعــات أو االشــخاص املرتبطــن بجامعــات موجــودة عــى
قوائــم منظــات إرهابيــة معروفــة.
كنتــم تريــدوا بالطبــع أن تعطــوا الدعــم واملشــورة قــدر املســتطاع ىف نطــاق منصبكــم .ولكنــه ليــس مــن دوركــم
أن تخــروا الرشكــة الدوليــة للحلــول عــن كيفيــة حــل هــذه القضيــة ،ينبغــى عليكــم فقــط أن تكونــوا واضحــن
عــى مــا ال ميكــن أن يتــم تنفيــذه ىف ظــل رشوط عقدهــم .بالطبــع أنكــم لســتم ســاذجون .أنتــم عــى درايــة أنــه
تــم إطــاق رساح الرهائــن اآلخريــن مــن خــال دفــع فديــة .ويشــاع أنــه تــم إطــاق رساح بعــض الرهائــن بعــد
تدخــل إيـران أو جامعــات عــى صلــة بإيـران .أنتــم بالطبــع عــى درايــة بالحاجــة امللحــة واملخاطــر االنســانية.
أنتــم لــن تحكمــوا ،لكنكــم بالتأكيــد ال ميكنــم أن توافقــوا ضمنيــا عــى مثــل هــذه التكتيــكات.
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كنتــم تآملــون أن لــن يضعكــم اجتامعكــم مــع الرشكــة العامليــة للحلــول ىف مثــل هــذا املوقــف .كنتــم تتوقعــون
أن فريــق الرشكــة الدوليــة للحلــول ســوف يقــدم خيــارات مختلفــة للتعامــل مــع الوضــع .هدفكــم هــو أن
تكونــوا واضحــن ىف هــذه املســألة الخاصــة ،وتنفيــذ التزامــات الرشكــة الدوليــة للحلــول لدعــم القانــون االمريــى
ولتتجنبــوا أن تكونــوا طرفــا ىف أى حــل يعتــر غــر قانــوىن أو يحتمــل أن تكــون محــرج للوكالــة االمريكيــة للتنميــة
الدوليــة أو حكومــة الواليــات املتحــدة.
وىف إطــار التحضــر لالجتــاع  ،عليــك أن تقــرر إعــداد قامئــة مــن  10ســيناريوهات محتملــة وميكــن أن ترفضهــم
الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة  ،ونأمــل أن ال يــأىت ذكرهــم ىف املناقشــة.
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توجيهات للوسيط
تســتند هــذه املحــاكاة عــى واقعــة اختطــاف نبيــل رزوق عــام  ، 2004وهــو مســيحى قبطــى مــن القــدس
الرشقيــة وكان يعمــل ىف مــروع الحكــم املحــى املمــول مــن الواليــات املتحــدة ىف مؤسســة ترينجــل الدوليــة
لالبحــاث .تــم القبــض عــى رزوق ،وهــو ليــس مواطــن أمريــى وال إرسائيــى ،أثنــاء محاولتــه التخلــص مــن
بطاقتــة االرسائيليــة للتأمــن الصحــى وتــم تهديــده باالعــدام .خالفــا ملــا حــدث ىف املحــاكاة ،تــم التعامــل مــع
عمليــة إطــاق رساح رزوق بأقــل قــدر مــن االصطــدام مــع الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة .وبــدال مــن
ذلــك ،أجــرى فريــق إدارة االزمــة مفاوضــات مكثفــة مــع قنــوات خلفيــة  ،مبــا ىف ذلــك مــع منظمــة التحريــر
الفلســطينية ،وعــر االتصــال مــع الكنيســة االنجيليــة ىف لبنــان ومــع حــزب اللــه .تــم التوصــل إىل اتفــاق ىف نهايــة
املطــاف لتأمــن االفـراج عــن رزوق عــى أن يتــم دفــع فديــة مــن صنــدوق الطــوارئ الخــاص ىف ميزانيــة الرشكــة
الــذى تــم فصلــه متامــا عــن أى متويــل خارجــى.
ومــع ذلــك ،فــإن الهــدف مــن عــرض هــذه الحالــة هــو توضيــح أهميــة بديــل االتفاقيــة التفاوضيــة ىف تلــك
العالقــة للوصــول إىل أفضــل نتائــج متضافــرة ممكنــة .تعتــر هــذه الحالــة منظمــة حيــث أنهــا أفضــل خيــار
لجميــع االطـراف وللرهينــة ،باالضافــة إىل أنــه عمــل مــن جانــب واحــد .مل يقــدم أى عــرض للتعــاون أو التنســيق
حيــث أن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ميكنهــا أن تؤمــن اإلف ـراج عــن الرهينــة .وىف الواقــع ،إذا تعــاون
كال مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة والرشكــة الدوليــة للحلــول ،فمــن املرجــح أن الرهينــة ســيتم قتلــه.
وبإالضافــة إىل ذلــك ،ينبغــى عــى املشــاركني أيضــا تقييــم املخاطــر املرتبطــة بكشــف وإخفــاء املعلومات .ســيقدم
هــذا الســيناريو أيضــا محــاكاة ملفاوضــات االزمــة وضغــوط الوقــت والرهانــات املرتفعــة .ولــدى كل طــرف وقــت
وخيــارات محــدودة لتحديــد أفضــل مســار للعمــل.
ينبغــى عــى الوســيط أن يتحقــق مــن املشــاركني ملعرفــة مــا إذا كانــوا سيســتغرقوا وقــت لدراســة تقديــم
بديــل لهــم لالتفاقيــة التفاوضيــة وكيــف أن خياراتهــم سســتوافق مــع مصالــح نظرائهــم وذلــك خــال جلســة
االســتجواب .ومــن املرجــح أن االط ـراف ســوف يبذلــوا طاقــة كبــرة ىف محاولــة للحصــول عــى اتفــاق ولكنهــم
ســيصابوا باإلحبــاط مــع احتــال قتــل الرهينــة .ينبغــى عــى الوســيط أن يشــر إىل احتامليــة تصعيــد التوتــر
ويشــجع املشــاركني عــى التفكــر النقــدى و أن الجوانــب العاطفيــة أثــرت عــى قدرتهــم عــى التفكــر مــن خــال
الخيــارات املطروحــة لتأمــن الوصــول إىل أفضــل نتيجــة.
االسئلة املستخلصة:

ما هى املصالح الهامة لكل طرف؟
ما هى أفضل حل يحقق تلك املصالح؟
هل هذه الصفقة أفضل نتيجة حقا؟
ما هو أصعب جانب ىف هذا اللقاء؟
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ما هى املشاعر التى انتابتكم أثناء الحديث؟ هل الحظتم أى عواطف تظهر عىل نظرائكم؟
وكيف كانت استجابتكم؟
هل متت مناقشة بديل االتفاقية التفاوضية أثناء اإلعداد لالجتامع؟
ىف مرحلة من مراحل التفاوض فكرت ىف االنسحاب من عىل الطاولة ؟ متى وملاذا؟
هل ينصح باإلفصاح الكامل ىف هذه الحالة؟
ما هى اآلثار املرتتبة عىل حجب املعلومات عن هذه العالقة؟
هل كانت هناك أى مقرتحات إضافية لتسوية الرصاع بني املصالح الوكالة االمريكية للتنمية
الدولية والرشكة العاملية للحلول؟
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استخالص املعلومات
تســتند هــذه املحــاكاة عــى واقعــة اختطــاف نبيــل رزوق عــام  ، 2004وهــو مســيحى قبطــى مــن القــدس
الرشقيــة وكان يعمــل ىف مــروع الحكــم املحــى املمــول مــن مؤسســة ترينجــل الدوليــة لالبحــاث االمريكيــة .تــم
القبــض عــى رزوق ،وهــو ليــس مواطــن أمريــى وال إرسائيــى ،أثنــاء محاولتــة التخلــص مــن بطاقتــة االرسائيليــة
للتأمــن الصحــى وتــم تهديــده باالعــدام .خالفــا ملــا حــدث ىف املحــاكاة ،تــم التعامــل مــع عمليــة اطــاق رساح
رزوق بأقــل قــدر مــن االصطــدام مــع الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة .وبــدال مــن ذلــك ،أجــرى فريــق إدارة
االزمــة مفاوضــات مكثفــة مــع قنــوات خلفيــة  ،مبــا ىف ذلــك مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وعــر االتصــال
مــع الكنيســة االنجيليــة ىف لبنــان ومــع حــزب اللــه .تــم التوصــل إىل اتفــاق ىف نهايــة املطــاف لتأمــن االفـراج عــن
رزوق عــى أن يتــم دفــع فديــة مــن صنــدوق الطــوارئ الخــاص ىف ميزانيــة الرشكــة الــذى تــم فصلــه متامـاً عــن
أى متويــل خارجــى .وبالرغــم مــن أن املبلــغ االســاىس الــذى طلبــه الخاطفــن هــو 1000,000دوالر ،لكــن املبلــغ
النهــاىئ كان  10،000دوالر نقــدا ً
وفيام يىل مقتطفات من تقرير إخبارى عن القضية:
قــال املديــر االمريــى للســيد رزوق أنــه تــم أحتجــاز مواطــن عــرىب إرسائيــى كرهينــة ىف العـراق منــذ أســبوعني
وتــم أتهامــه بالتجســس لصالــح إرسائيــل ،وتــم إطــاق رساحــه الخميــس .وقالــت نائبــة مديــر مؤسســة تراينجــل
الدوليــة لالبحــاث ،ســاىل جونســون ،أن موظفهــم الســيد نبيــل جــورج يعقــوب رزوق «آمــن وســليم» .وقــال
أقــارب رزوق يــوم الخميــس أن املؤسســة ،تقــع شــال واليــة كاروالينــا املســتقلة وهــى مؤسســة غــر ربحيــة،
قــد أبلغتهــم باإلفـراج عنــه .وقالــت والــدة رزوق ،الســيدة ســمرية ،لصحيفــة هآرتــس يــوم الخميــس أنهــا تأمــل
أن يتوقــف أبنهــا عــن العمــل ىف العـراق ،وشــكرت الرئيــس يــارس عرفــات الــذى طلبــت عائلــة رزوق املســاعدة
منــه بعــد معرفتهــم باختطــاف نبيل.وقالــت والدتــه أيضاعــن أبنهــا « لقــد ذهــب بالفعــل»و «مل يكــن لديــه
العديــد مــن الفــرص» .وأضــاف «أنــه ليــس مــن الــرورى أن يأخــذ املزيــد مــن الفــرص» .وشــكرت «كل
شــخص اتصــل بنــا وســاعدنا خــال هــذه الفــرة ،وخاصــة رئيــس الســلطة الفلســطينية يــارس عرفــات» .وقالــت
شــقيقة رزوق لينــا أنهــا ناشــدت عرفــات أن يوضــح للمســؤولني العراقيــن أن شــقيقها ليــس عميــا إرسائيلي ـاً
وال أمريكيــاً ،وأنهــا تريــد مــن الســلطة الفلســطينية أن تحميــه مثــل أى فلســطينى« .وقــال والــد رزوق أن
أبنــه ليــس عضــوا ىف أى تنظيــم فلســطينى .وقــال فــادى رزوق ،أبــن عــم نبيــل ،للقنــاة الثأنيــة أن نبيــل
قــال لــه ىف اتصــال هاتفــى أنــه رمبــا يصــل إىل إرسائيــل يــوم إالحــد وأنــه بصحــة جيــدة .وذكــرت املحطــة
التلفزيونيــة أن رزوق تــم نقلــه مــن النجــف إىل بغــداد .رزوق ،رجــل يبلــغ مــن العمــر  30عامــا وهــو مــن
عائلــة قبطيــة مســيحية بــارزة ىف القــدس الرشقيــة ،وكان يعمــل ىف الحكــم املحــى ىف الع ـراق ،وتــم اختطافــه
كرهينــة يــوم  8ابريــل .وقــال جونســون بأنــه ليــس لديــه أى تفاصيــل بشــأن االفـراج عــن رزوق أو كيــف كان
ُيعامــل  ،ولكنــه قــال أنــه بــدا ىف حالــة جيــدة .رزوق كان يشــغل منصــب مديــر العمليــات ىف النجــف ،العـراق،
مبوجــب العقــد الــذى وقعــت عليــه مؤسســة ترينجــل الدوليــة لالبحــاث مــع الوكالــة االمريكيــة للتنميــة
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الدوليــة .وقالــت فيكتوريــا فرنشــيتى هاينــز الرئيــس واملديــر التنفيــذى ملؤسســة ترينجــل لالبحــاث ىف ترصيحات
( 1)5للمحطــة أن «كل شــخص ىف مؤسســة ترينجــل لالبحــاث ممــن إلطــاق رساحــه ســاملا» .وأضافــت «نحــن
نشــعر بإالرتيــاح وبســعادة غامــرة لنبيــل وعائلتــه وأصدقائــه».
صــدرت تعليــات لفريــق إدارة االزمــة ىف مؤسســة ترينجــل لالبحــاث بواليــة كارولينــا الشــالية بالقيــام بــكل
مــا هــو رضورى لضــان اإلف ـراج اآلمــن عــن موظفيهــم مثــل مــا حــدث ىف تلــك املحــاكاة .ىف النهايــة ،وهــذا
يعنــى ىف النهايــة أن الرئيــس يــارس عرفــات حصــل عــى املصداقيــة مــن جمــوع الشــعب ىف قدرتــه عــى إطــاق
رساح وبقيــت ارسة رزوق بعيــدة عــن املنظمــة وعــن عواقــب دفــع الفديــة .مل تكــن مؤسســة ترينجــل لالبحــاث
تريــد فقــط حاميــه موظفهــم ،لكنهــم أرادوا أيضــا تقليــل احتامليــة فقــدان العقــود الحكوميــة وحتــى ال يصبــح
املوظفــن اآلخريــن اهــداف للخطــف .للوصــول لحســاب اول شــخص ىف هــذه لقضيــة ،انظــر الجــزء الخامــس
مــن كتــاب المــار كرافــن عــن «الحــرب عــى الصخــور»
http://warontherocks.com/2014/04/the-spark-of-rebellion-a-reservoir-exhausted

( )5جريدة هآرتس الدولية 10 ،ابريل عام 2004
www.haaretz.com/news/israeli-arab-abducted-in-iraq-said-freed-1.12

