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ВЪВЕДЕНИЕ

Това е един от най-важните доклади за годината. Той произтича от императивите, 
довели до създаването на Комисията на ООН за изграждане на мира на Световната 
среща на върха през 2005 г. и приема като свой приоритет следния проблем: 
половината от всички държави, излизащи от конфликт, отново изпадат в положение на 
конфликт в рамките на пет години. В момента по света се водят 42 граждански 
конфликта.

При изграждане на нации има две главни действащи лица. Първото и най-важното е 
самата страна в нестабилна ситуация. Без силна воля за излизане от конфликта и 
преориентиране към постоянен мир, връщането към състояние на конфликт е почти 
неизбежно. Второто главно действащо лице е международната общност, чиято роля е 
да подкрепя и усилва възстановяващата се страна чрез финансови ангажименти и чрез 
запаса от знания и непосредствен опит на своите членове при установяването на това 
кое е ефективно при изграждането на нации и кое не е.

Планът „Маршал” е прекрасен пример за това как една единствена държава – САЩ –
насърчи цяла Западна Европа да отхвърли войната и да прегърне постоянния мир.

Желаният път към мира лесно може да бъде очертан, но е по-трудно да бъде следван на 
практика. Теоретично този път води от война към мир и оттам до възстановяване и 
успех. Предметът на този доклад е правилната процедура за изпълнение на този модел, 
като той поставя специален акцент върху възстановяването като първостепенна цел за 
развитие при изграждането на нация.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИР В СИТУАЦИИ 
СЛЕД КОНФЛИКТ

Непосредствени приоритети:

 създаване на зона на сигурност, в която да се работи;
 гарантиране на достъп до прясна вода и надзор над извозването и погребването 

на мъртвите съобразно местните обичаи, когато това е възможно;
 гарантиране на достъпа до храна, отопление (в зависимост от метеорологичните 

условия), електричество, хигиенни условия и основни медикаменти;
 осигуряване на видимо присъствие на ефективни правоохранители (полицаи) за 

поддържане на външни белези на ред и законност и предотвратяване на 
мародерството; изграждане на мрежа от местни информатори;

 стимулиране на местните лидери за съвместно управление и предоставяне на 
услуги (в областта на здравеопазването и образованието) чрез местните общини.

Следващи приоритети:

Паралелно трябва да бъдат предприети следните действия, всички от които са основни 
елементи при изграждането на траен мир. От жизненоважно значение е да се изтъкне, 
че точният ред на изпълнението им варира в зависимост от нуждите в конкретната 
ситуация и трябва да се прилага по съответен начин.
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1. Разоръжаване, демобилизация и реинтеграция (РДР)
Както вече беше посочено, половината от излизащите от конфликт държави изпадат 
отново в положение на конфликт в рамките на пет години. Следователно създаването 
на „зона на сигурност” е фундаментална предпоставка за всичко, което ще последва –
икономическо развитие, инвестиции и търговия, както и защита на свободите и 
достойнството на населението.

2. Съвместно управление (от военачалници към политически лидери)
Лидерите-бойци биват убедени да се откажат от насилието и да влязат в съвместно 
управление чрез институционални структури.

Едновременно с това активните и информирани граждани трябва да бъдат ангажирани 
в тези отношения на съвместно управление. На всички етапи трябва да има 
прозрачност. Необходимо е не само да се провеждат консултации с всички страни, а и 
да се вижда, че се извършват консултации с всички страни.

3. Правова държава
Част от причините, поради които толкова много държави в състояние на нестабилност 
изпадат отново в състояние на конфликт, се състоят в това, че скелетът на едно 
стабилно общество – неговите институции – не е достатъчно силен, за да задържи 
изкушението за връщане към по-непосредствени методи за въздействие върху посоката 
на събитията. Понякога институциите на практика могат дори да работят срещу 
стабилността. Същността на институционалното изграждане се състои в поддържането 
на правовата държава.  

Освен това на този етап правовата държава трябва да бъде насочена към гарантиране на 
стабилен център. Институциите трябва да действат като центростремителна, а не като 
центробежна сила (те трябва да обединят противопоставящи се сили за съвместна 
работа, а не да действат в посока на по-голямо разделение на главни действащи лица, 
между които вече има напрежение).

Изграждането на нация включва изграждане на институции: национални парламенти, 
демократизация и изборни процеси, борба с корупцията, прозрачност и отчетност. 
Основният инструмент за тази цел е ангажираност и отговорност на местно равнище за 
процеса.

4. Икономика
Конфликтите, съпроводени с насилие, отблъскват чуждите инвеститори и могат да 
намалят прираста на дадена държава средно с 2%. Създаването на обстановка, която да 
стимулира частната стопанска инициатива, е мощен инструмент за подобряване на 
икономическото положение на хората от развиващите се държави. Частната 
инициатива е движещата сила на този процес, следователно е необходимо  да се 
съсредоточат усилията върху увеличаване на правата и възможностите на индивидите, 
за да им се позволи да реализират пълния си потенциал, и по-специално чрез 
включването на изселени лица в икономиката. 

Условията за стабилна икономика, така както са възприети през 60-те години на 
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миналия век от канцлера на Западна Германия Ludwig Erhard, са просперитет чрез 
конкуренция, ниски данъци, минимална регулация и стабилна валута.

Според изчисления на перуанския икономист Hernando De Soto, собствениците на 
недвижими имоти на стойност 9 трилиона щатски долара в развиващия се свят нямат 
официални документи за собственост. Докато тези имоти продължават да бъдат 
притежавани „неофициално”, за тях например не може да бъде използван ипотечен 
кредит.

Защитата на правата на собственост е от основно значение за развитието. Следователно 
важен приоритет на политиката на развитие трябва да бъде създаването и 
подобряването на поземлени регистри, осигуряването на ресурси за картографиране и 
регистрация на поземлените имоти и интелектуалната собственост, и прилагането на 
вещното право от страна на съдилищата. Пазарът не може да функционира, ако няма 
ефективна правна система, в която правата на собственост и договорните задължения 
да могат да бъдат установени и прилагани при разумна предсказуемост и бързина.  

Защитата на интелектуалната собственост съхранява и стимулира творчеството и 
предприемачеството. 

5. Гражданска полиция (включително служби за сигурност и разузнаване)
Наличието на прозрачен, отговорен и професионален сектор на сигурността е от 
фундаментално значение за създаване на условия за подпомагане на развитието. Много 
често в развиващите се държави и по-специално в държави, излизащи от конфликти, 
силите за сигурност не могат или не желаят да защищават гражданите. Там, където 
секторът за сигурност е бил инструмент за репресии в миналото, е от жизненоважно 
значение в реформата на сектора за сигурност (РСС) да участват местните общности, 
като така ще се предотврати нуждата те сами да се заемат с налагането на сигурност. 
Задължително е преходът от военна към гражданска сигурност да се извърши веднага 
щом това стане осъществимо от практическа гледна точка.

Следователно осигуряването на безопасност, сигурност и достъп до правосъдие за 
всички хора е приоритет с оглед намаляване на бедността и изграждане на мир. 
Създаването на местна гражданска полиция трябва да замени международния режим за 
опазване на законността, въведен на четвъртия ден.

6. Разминиране и елиминиране на малокалибрени и леки стрелкови оръжия
Разминирането и разпространението на малокалибрени и леки стрелкови оръжия 
стимулират конфликтите и престъпността. Следователно всички усилия за подобряване 
на сигурността с цел да се позволи ускорено развитие трябва да стимулират действията, 
насочени срещу безотговорния трансфер на оръжия и разпространението на 
малокалибрени оръжия в обществата.  

7. Гражданско общество
Ние трябва да утвърждаваме принципите на демокрация, свободни медии и достъп до 
точна информация. Свободата на сдружаване и свободата на словото са част от 
гръбнака на поддържането на гражданско общество. 
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Основният подход, който трябва са се следва при всички дейности по изграждане на 
мира, трябва да се основава на зачитането на основните ценности на човешкото 
достойнство, свободата, демокрацията, правата на човека, правовата държава, 
справедливостта и равенството и отчетността на правителствата пред населението. 
Мнението на местните бенефициенти трябва да бъде в основата на усилията за 
изграждането на мира и на нацията. 

8. Помирение и прошка
Този стълб на преходното правосъдие включва помирение на различните слоеве от 
населението, реинтеграция на бившите воюващи, на изселени лица, диалог сред 
групите в конфликт (излекуване на травмите и обучение в областта на мира), създаване 
на комисии за установяване на истината и помирение и усъвършенстване на системите 
за мирно разрешаване на споровете.

9. Военни престъпления
Геноцидът трябва да бъде наказан и да бъде видяно, че е наказан. Ако е необходимо, 
трябва да бъдат създадени трибунали за военни престъпления. По-добре е главните 
виновници да бъдат осъдени от национални съдилища, отколкото от международни.  

10. Цели на хилядолетието за развитие и справедлив достъп до основни услуги за 
населението
Здравето, както и достъпът до питейна вода и хигиенни условия, е предпоставка за 
развитие. Продоволствената сигурност също трябва да бъде основен приоритет. 
Образованието е също така основен фактор за облекчаване на бедността.  

Повечето от държавите с най-високи нива на детска смъртност са претърпели 
конфликти през последните години. Несигурната обстановка създава и условия за 
организирана престъпност. Трябва да се даде приоритет на производителния капацитет 
на развиващите се държави, тласкан от здрава и образована работна сила, тъй като той 
е основен фактор за изкореняване на бедността.

11. Равенство между половете

12. Справедлив достъп до устойчиви ресурси
Устойчивото и екологично използване на природни ресурси и справедливият достъп до 
тях са необходими за осигуряване на устойчиво развитие, включително за работа по 
проблемите на изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. 
Сомалия е един добър пример какво може да се случи, когато този критерий е изпълнен 
в недостатъчна степен.

13. Чувствителност към конфликти
Помощта може да не играе положителна роля, ако главните действащи лица в 
развитието не отчитат или избягват да се заемат със свързани с конфликти въпроси. 
Осигуряването на помощ, без да се обръща внимание на влиянието на текущи 
конфликти върху развитието и сигурността на хората или чрез държави, които изолират 
определени етнически групи, също може да повиши риска от предизвикване или 
продължаване на даден конфликт. Оценки на конфликта трябва да бъдат извършвани 
рутинно, за да подпомагат вземането на програмните решения.
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Чувствителността към конфликти също включва решения дали да се осигури подкрепа 
за бюджета на дадена държава или на конкретен сектор, дали по-голямата част от 
помощта да се предостави чрез държавата, как основното образование, 
здравеопазването и други програми за развитие ще гарантират, че имат положително 
въздействие върху причините в основата на конфликта и т.н. Оценките трябва да се 
основават на съществуващия опит от предишни оценки на конфликти и други 
обществени анализи – по-специално тези, които поставят акцент върху неравенството и 
социалното изключване. Следва да бъдат положени усилия да се разбере и да се обясни 
как предложената помощ и програми за развитие ще бъдат свързани с причините в 
основата на конфликта, както и с причините за бедността.

14. Ролята на международните институции (съгласуваност и последователност на 
международната общност)
Комисията на ООН за изграждане на мира е създадена с цел подобряване на 
международната помощ за подпомагане на излизащите от конфликт държави. По тази 
причина тя следва да получи политическа подкрепа и достатъчно ресурси, за да 
функционира ефективно и да изпълни своите цели на място.

От една страна много международни действащи лица наблягат върху необходимостта 
от по-добра координация в ситуации след конфликт, например в Демократична 
Република Конго, Сиера Леоне и Либерия, но въпреки постигнатия напредък, техните 
практически действия често пораждат несъгласуваност и конкуренция. Комитетът за 
подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (OECD DAC) извършва периодични прегледи на ефективността на оказваната 
от членовете на организацията помощ за развитие. Критериите за това следва да бъдат 
разширени, за да се оценява тяхната практика в ситуации след конфликти.
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