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ANO Ģenerālās Asamblejas 59. sesija 
Sekojums Tūkstošgades samita galarezultātam 
 
 
Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra komentāri 
 
1. Savā uzrunā Ģenerālajai Asamblejai 2003. gada septembrī es centos pierādīt, ka 
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), un it īpaši tās statūtos izklāstītie centieni, piedzīvo 
izšķirošu brīdi kolektīvās drošības stiprināšanā pasaulē. Es norādīju uz lielo nevienprātību 
dalībvalstu starpā attiecībā uz to draudu raksturu, ar ko mēs jau esam saskārušies un attiecībā uz 
spēka lietošanas lietderību, lai vērstos pret šiem draudiem. Es izaicināju dalībvalstis padarīt 
Apvienotās Nācijas par efektīvāku organizāciju. Uzrunas beigās es izteicu savu ieceri izveidot 
augsta līmeņa ievērojamu personu grupu, kas man sniegtu kopīgu, visaptverošu viedokli par 
kritisko jautājumu turpmāku risinājumu. 
 
2. Es lūdzu bijušo Taizemes premjerministru Anandu Panjaračunu kļūt par priekšsēdētāju 
Augsta līmeņa speciālistu grupai draudu, izaicinājumu un pārmaiņu jautājumos. Šajā grupā 
darbojās ievērojamas personas no visas pasaules, kurām ir liela pieredze un speciālas zināšanas 
daudzās jomās. Tie bija: Roberts Badinters (Francija), Joao Baena Soares (Brazīlija), Gro 
Harlema Bruntlanda (Norvēģija), Mērija Činerija Hese (Gana), Gerets Evanss (Austrālija), 
Deivids Henejs (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Enrike Iglesias (Urugvaja), 
Amre Moussa (Ēģipte), Satišs Nambiars (Indija), Sadako Ogata (Japāna), Jevgēņijs Primakovs 
(Krievijas Federācija), Kvian Kvikvian (Ķīna), Salims Salims (Tanzānijas Savienotā Republika), 
Nafis Sadiks (Pakistāna), un Brents Skovkrofts (Amerikas Savienotās Valstis). 
 
3. Es lūdzu Augstā līmeņa speciālistu grupu izvērtēt pašreizējos draudus starptautiskam 
mieram un drošībai; novērtēt esošo rīcībpolitiku un institūciju devumu šo draudu novēršanai; un 
sniegt ieteikumus Apvienoto Nāciju Organizācijas stiprināšanai, lai tā varētu nodrošināt 
kolektīvo drošību ikvienam 21. gadsimtā. 
 
4. Man ir patiess prieks nodot dalībvalstu rīcībā šīs grupas ziņojumu, kurā izklāstīta jaunā 
gadsimta kolektīvās drošības struktūra. Šis ir nopietns un vērienīgs ziņojums par drošības 
perspektīvām. Tajā runāts ne tikai par konkrētiem draudiem, bet arī identificēti jauni paņēmieni, 
kā izprast sakarības starp šiem draudiem un to ietekmi uz izstrādātajām rīcībpolitikām un 
izveidotajām institūcijām. 
 
Secinājumi un ieteikumi 
 
5. Ziņojums piedāvā Apvienotajām Nācijām vienreizēju iespēju pārveidot un atjaunot savas 
institūcijas. Es pilnībā atbalstu ziņojumā izteiktos pamatargumentus kolektīvās drošības 
plašākas, visaptverošākas koncepcijas izveidei – tādas koncepcijas, kas vērstos pret vecajiem un 
jaunajiem draudiem, kā arī pievērstos visu valstu (bagāto un nabadzīgo, vājo un stipro) drošības 
interesēm. Sevišķi svarīga ir grupas neatlaidīgā prasība saskatīt savstarpējo saistību starp 
mūsdienu draudiem un drošību. Mēs nedrīkstam apskatīt atsevišķi tādus jautājumus kā terorisms, 
pilsoņu kari vai galēja nabadzība, jo šīs savstarpējās saistības ietekme ir ārkārtīgi liela. Mūsu 
stratēģijām jābūt visaptverošām. Mūsu institūcijām jāpārvar vēlme darboties šaurā sfērā un 
jāmācās strādāt saskaņoti, aptverot daudzus jautājumus.  
 
6. Ziņojumā pierādīts, ka spējīgām un atbildīgām valstīm jāatrodas priekšgalā mūsdienu 
draudu apkarošanā. Es piekrītu grupas viedoklim, ka būtisks un neatliekams uzdevums ir 
palīdzēt valstīm celt to rīcībspēju, lai tās varētu vērsties pret draudiem, un ka Apvienotajām 
Nācijām jāpieliek lielākas pūles draudu novēršanai. Es ar prieku pieņemu ieteikumus šajā jomā. 
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7. Es piekrītu ziņojumā izteiktajam uzsvērumam, ka attīstība ir jaunas kolektīvās drošības 
obligāts pamats. Galēja nabadzība un infekcijas slimības jau pašas par sevi ir draudi, kas vēl 
piedevām rada vidi, kurā var veidoties citi draudi, tostarp civili konflikti. Ja mēs spēsim labāk 
aizsargāt savu pilsoņu drošību, mēs varēsim veltīt pienācīgu uzmanību un nepieciešamos 
resursus Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai. 
 
8. Esmu gandarīts par novatorisko koncentrēšanos uz bioloģiskās drošības jautājumiem šajā 
ziņojumā. Tajā ļoti precīzi izklāstīta mūsu reaģēšana uz HIV/AIDS, kas bija „šokējoši novēlota 
un tai bija piešķirts apkaunojoši maz līdzekļu”. Ziņojumā uzsvērta vajadzība risināt jautājumu 
par nepietiekamo palīdzību, kas tik ļoti nepieciešama pandēmijas apturēšanai. Tālāk tajā aicināts 
pievērst uzmanību faktam, ka globālā veselības sistēma pasliktinās, tā ir pakļauta jaunām 
infekcijas slimībām un biotehnoloģiju attīstības ieguvumiem un riskiem. Speciālistu grupa aicina 
uzņemties lielāku iniciatīvu, lai pārveidotu globālo sabiedrības veselību, sākot ar sabiedrības 
veselības spēju veidošanu vietējā un valsts līmenī visās jaunattīstības valstīs. Šāda iniciatīva dotu 
ne tikai tiešus ieguvumus slimību profilaksei un ārstēšanai visās jaunattīstības valstīs, bet arī 
radītu pamatu efektīvai globālai aizsardzībai pret bioterorismu un pret nāvējošu infekcijas 
slimību dabiskiem uzliesmojumiem. 
 
9. Grupa pareizi norāda, ka galvenā uzmanība jāpievērš draudu izcelšanās novēršanai. Bet, 
ja šādi draudi tomēr rodas, mums jābūt labāk sagatavotiem attiecīgai rīcībai. Divi līdzekļi, kas 
mums noteikti jāuzlabo, ir sankcijas un starpniecība. Aicinu dalībvalstis izskatīt grupas 
ieteikumus šo līdzekļu stiprināšanai. 
 
10. Grupa iesaka arī kritērijus spēka lietošanai. Esmu pateicīgs par tās ieguldījumu šajā 
ārkārtīgi svarīgajā diskusijā un mudinu dalībvalstis rūpīgi izskatīt grupas ieteikumus. Es gribu 
vēlreiz uzsvērt to, cik svarīga ir jaunas vienprātības panākšana šajā jautājumā kolektīvās drošības 
atjaunotas sistēmas izveidē. 
 
11. Ziņojumā konstatēts, ka cīņā pret terorismu Apvienoto Nāciju Organizācija nav pienācīgi 
izmantojusi visus tās rīcībā esošos līdzekļus. Grupa pareizi norāda, ka Apvienotajām Nācijām 
jāspēj skaidri formulēt efektīvu un principiālu pretterorisma stratēģiju, kurā būtu respektēta 
likuma vara un vispārējo cilvēktiesību ievērošana. Domāju, ka līdz šim viens no šķēršļiem ir bijis 
dalībvalstu nespēja vienoties par terorisma definīciju. Ziņojumā piedāvāta tā definīcija, un esmu 
pārliecināts, ka tā palīdzēs panākt vajadzīgo vienprātību, lai mēs varētu ātri virzīties uz priekšu. 
 
12. Grupa aicina steidzami pievērst uzmanību nestabilajam stāvoklim saistībā ar 
kodolneizplatīšanas režīmu un brīdina par risku, kas saistīts ar iespējamu kodolizplatīšanas 
kaskādi nākotnē. Grupa iesaka: nostiprināt šo režīmu, pieņemot papildprotokolu; motivēt valstis 
neattīstīt vietējo urāna bagātināšanu un neizveidot tā otrreizējās pārstrādes vietas; uz konkrētu 
laiku noteikt brīvprātīgu moratoriju jebkādu šādu pārstrādes vietu celtniecībai; un sākt sarunas 
par pārbaudāmu dalīšanās produktu starptautiska līguma noslēgšanu, kas izbeigtu augsti 
bagātināta urāna ražošanu ieročiem un citām vajadzībām. Šie ieteikumi vērsti uz valstu vai citu 
spēlētāju kodoluzbrukuma iespējamības mazināšanu, un tie prasa steidzamu rīcību. 
 
13. Grupa piedāvā redzējumu Apvienoto Nāciju Organizācija 21. gadsimtam un sniedz 
ieteikumus pārmaiņu veikšanai šīs organizācijas galvenajās institūcijās, tostarp Drošības 
padomes reformai. Es jau ilgi esmu centies pierādīt, ka nepieciešama labāka pārstāvniecība 
Drošības padome. Diemžēl jau vairāk nekā desmit gadus gandrīz nekas nav paveikts šajā ziņā. 
Grupas ziņojumā piedāvātas divas iespējas Padomes paplašināšanai. Ceru, ka tās veicinās 
diskusiju un palīdzēs dalībvalstīm pieņemt attiecīgos lēmumus 2005. gadā. 
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14. Ziņojumā ieteikts ne tikai pārveidot esošās institūcijas, bet arī izveidot jaunu starpvaldību 
institūciju – Miera veidošanas komisiju. Piekrītu grupas viedoklim, ka miera veidošana pēc 
konfliktiem ir būtiska, ņemot vērā mūsdienu izaicinājumus. Darbs un resursi šajā jomā joprojām 
ir pārāk sadrumstaloti, tādēļ ideja par starpvaldību institūciju ir tikpat apsveicama, kā šim 
nolūkam atvēlētā Sekretariāta kapacitāte. Ceru, ka šāda komisija, kas palīdzētu valstīm pārvarēt 
pēckonflikta periodu un pāriet uz ilgtermiņa atjaunošanas un attīstības fāzi, pēc dalībvalstu 
lūguma būtu arī pieejama, lai veicinātu to rīcībspējas stiprināšanu. 
 
15. Ziņojumā arī ieteikts veikt izmaiņas Cilvēktiesību komisijā. Vispārējā cilvēktiesību 
deklarācija joprojām ir viens no lielākajiem ANO sasniegumiem. Mums vajadzētu lepoties ar 
Apvienoto Nāciju darbu starptautisko cilvēktiesību normu un standartu izstrādē. Tomēr mēs 
nevaram virzīties uz priekšu, neatjaunojot mūsu cilvēktiesību mehānismu efektivitāti un 
uzticamību tiem. Mums atkal jākoncentrējas uz indivīda tiesību aizsardzību. Ceru, ka grupas 
ieteikumi var kalpot par pamatu pārmaiņu veikšanai. 
 
16. Esmu gandarīts arī par ziņojumā izteikto aicinājumu stiprināt Sekretariātu, un es noteikti 
rūpīgi izskatīšu katru šādu ieteikumu. Es pilnībā piekrītu grupai, ka dalībvalstis nevar atļauties 
Sekretariātu, kurā nestrādā vislabākie cilvēki un kuram nav attiecīgo līdzekļu uzdevumu 
veikšanai. 
 
Apspriešanas un rīcības nepieciešamība 
 
17. Ziņojumā ietverti daudzi plaša spektra ieteikumi, kas prasīs attiecīgu rīcību. 
 
18. Daži ieteikumi attiecas uz specializētajām aģentūrām un starpvaldību institūcijām ārpus 
Apvienoto Nāciju Organizācijas. Piemēram, grupa iesaka, ka Starptautiskās Atomenerģijas 
aģentūras Valdei vajadzētu atzīt Fakultatīvo protokolu Nr. 1 par mūsdienu standartu aģentūras 
veiktajiem aizsardzības pasākumiem. Es sākšu konsultācijas ar šo aģentūru vadītājiem, lai 
meklētu veidus, kā savlaicīgi izskatīt un īstenot ziņojumā izteiktos ieteikumus. Valdes pašas 
varētu sākt laicīgi rīkoties. 
 
19. Es rīkošos ātri, lai izskatītu un īstenotu ieteikumus, kas attiecas uz manu kā ANO 
ģenerālsekretāra darbības jomu. Piemēram, es ļoti nopietni uztveru ieteikumu, ka man vajadzētu 
ieņemt vadošo lomu jaunas visaptverošas un principiālas pretterorisma stratēģijas veicināšanā, 
un apņemties skaidri formulēt šādas stratēģijas redzējumu, ko jaunajā gadā varētu nodot 
dalībvalstu izskatīšanai. 
 
20. Par citiem ieteikumiem attiecībā uz Sekretariātu man būs nepieciešams ANO 
likumdošanas institūciju apstiprinājums un atbalsts. Spējīgs un efektīvs Sekretariāts, kam ir 
nepieciešamie resursi un kas ir attiecīgi strukturēts, lai stātos pretī izaicinājumiem, ir katras 
kolektīvās drošības sistēmas būtisks elements. Es ļoti iesaku dalībvalstīm izskatīt grupas 
ieteikumus par Sekretariāta rīcībspējas palielināšanu tādās jomās kā konfliktu novēršana, 
starpniecība, miera veidošana un stratēģiskā analīze. Esmu gatavs sniegt dalībvalstīm sīkākus 
komentārus un, pamatojoties uz to ieteikumiem, arī sagatavot ieviešanas plānu. 
 
21. Trešā ieteikumu kategorija attiecas uz ANO starpvaldību institūcijām, un tos var attiecīgi 
ņemt vērā. Piemēram, grupa mudina Ekonomisko un sociālo lietu padomē izveidot Drošības 
draudu sociālo un ekonomisko aspektu komiteju, kas palīdzētu apsvērt mūsdienu draudu cēloņus 
un sekas, kā arī draudu savstarpējo saistību. 
 
22. Man ir pilnīgi skaidrs, ka daži ieteikumi prasa uzmanību valdību visaugstākajā līmenī un 
ka tie ir būtiski jaunas vienprātības panākšanai par kolektīvo drošību. Piemēram, vienošanās par 
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noteikumiem un normām, kas nosaka spēka lietošanu, ir ļoti svarīga attiecībā uz to, vai un kā 
mēs kā organizācija virzāmies uz priekšu, lai pārvarētu mūsdienu draudus. Savā ziņojumā 
dalībvalstīm 2005. gada martā esmu iecerējis runāt par tiem grupas ieteikumiem, kas attiecas uz 
Apvienoto Nāciju būtību. Uzskatu, ka šai vajadzētu būt galvenajai tēmai septembra galotņu 
tikšanās laikā. 
 
23. Ceru, ka visa darbība netiks iesaldēta līdz septembrim. Mums vajadzētu rīkoties ātri un 
pildīt ieteikumus, kur vien tas iespējams. Piemēram, grupa iesaka vairākas nozīmīgas iniciatīvas 
bioloģiskās drošības uzlabošanai. Drošības padome varētu nekavējoties rīkoties saskaņā ar 
grupas ieteikumu sasaukt otro speciālo sanāksmi par HIV/AIDS un starptautisko mieru un 
drošību, pievēršot īpašu uzmanību šīs slimības ietekmes pieaugumam uz valstīm un sabiedrībām. 
Tai pašā laikā Pasaules veselības asambleja varētu izskatīt ieteikumu par resursu palielināšanu 
infekcijas slimību globālai pārraudzībai un attiecīgai rīcībai. Ieinteresētie donori – valstis vai 
fondi – varētu izskatīt grupas svarīgo ieteikumu pasaules sabiedrības veselības pārveidei. Visi šie 
jautājumi ir steidzami risināmi. Neviens no tiem nevar gaidīt līdz septembrim. 
 
Noslēgums 
 
24. Es atzinīgi vērtēju šo grupas ziņojumu. Domāju, ka dalībvalstis pārliecināsies par to, ka 
tas mums palīdzēs rast atbildes uz dažiem aktuāliem jautājumiem, ar ko saskaramies jaunajā 
gadsimtā. Ceru, ka tas veicinās spraigas diskusijas starp dalībvalstīm un savlaicīgu lēmumu 
pieņemšanu. Starptautiskai sabiedrībai steidzami jāpanāk jauna vienprātība par kolektīvās 
drošības nākotni un par Apvienoto Nāciju Organizācijā nepieciešamajām pārmaiņām. 
 
25. Visbeidzot, es gribu sirsnīgi pateikties šīs grupas priekšsēdētājam un dalībniekiem par 
paveikto darbu. Viņi neizvairījās no visgrūtāko jautājumu, kas mūs šķir, risināšanas. Fakts, ka šie 
dažādie un izcilie grupas dalībnieki spēja panākt vienprātību par tālejošiem, tomēr īstenojamiem 
ieteikumiem, dod man cerību, ka ANO dalībvalstis var izdarīt to pašu. 
 
 

(Paraksts) Kofi A.Annans 
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Augsta līmeņa speciālistu grupas draudu, izaicinājumu un pārmaiņu jautājumos 
priekšsēdētāja vēstule ANO ģenerālsekretāram 2004. gada 1. decembrī  
 
 Man ir tas gods nodot Jūsu rīcībā Augstā līmeņa speciālistu grupas draudu, izaicinājumu 
un pārmaiņu jautājumos sagatavoto ziņojumu Drošāka pasaule – mūsu kopīgā atbildība. 
 
 Ziņojumā izvirzīts jauns kolektīvās drošības redzējums, kas aptver galvenos starptautiskā 
miera un drošības draudus, ko izjūt visā pasaulē. Mūsu veiktie pētījumi un konsultācijas atklāja, 
ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā pastāv ārkārtīgi liela savstarpējā saistība starp draudiem 
starptautiskam mieram un drošībai un savstarpēja ievainojamība starp vājajiem un stiprajiem. 
Mēs noskaidrojām, ka Apvienoto Nāciju Organizācija ir daudz efektīvāk vērsusies pret 
galvenajiem draudiem mieram un drošībai, nekā tas tiek uzskatīts. Tomēr nepieciešamas būtiskas 
pārmaiņas, ja Apvienoto Nāciju Organizācija grib būt efektīva, iedarbīga un taisnīga kolektīvās 
drošības nodrošināšanā visiem cilvēkiem 21. gadsimtā. 
 
 Mēs esam ņēmuši vērā Jūsu ieteikumu neveikt atsevišķu konfliktu dziļu izpēti. Tomēr 
grupas locekļi uzskata par savu pienākumu norādīt uz to, ka nekādas sistemātiskas pārmaiņas 
metodēs, ar kādām strādā ANO, lai vērstos pret vecajiem un jaunajiem draudiem mieram un 
drošībai, neļaus tai pildīt statūtos izklāstīto lomu, ja netiks dubultoti pūliņi daudzu ieilgušu strīdu 
atrisināšanai, lai tie neveicinātu jaunu draudu rašanos, ar ko mēs tagad saskaramies. Kā 
svarīgākos šeit jāmin Palestīnas, Kašmiras un Korejas pussalas jautājumus. 
 
 Grupas dalībnieki varētu pilnībā nepiekrist kādam ziņojumā izklāstītam jautājumam vai 
detaļai, tomēr viņi visi atbalsta šo ziņojumu un visumā piekrīt tā konstatējumiem. Gribētu vērst 
Jūsu uzmanību uz to, ka grupas dalībnieki nav vienisprātis par ierosinātajiem Drošības padomes 
paplašināšanas modeļiem un attiecībā uz metodi kritēriju noteikšanai Drošības padomes 
sastāvam. Daži grupas pārstāvji ir pilnīgi pārliecināti, ka pašreizējā sastāva paplašināšana bez 
veto tiesībām ir īstais modelis, kas ļautu Drošības padomei vērsties pret jaunā gadsimta 
draudiem. Citi ir tikpat pārliecināti, ka alternatīvais modelis ar vēlētiem, ilgtermiņa 
nepastāvīgiem locekļiem ir vislabākais risinājums. Mēs visi piekrītam, ka vislielākā kļūda būtu 
diskusiju rezultātā pieņemt pavisam citu lēmumu, neņemot vērā grupas ieteiktos modeļus. Tas 
varētu novērst uzmanību no lēmumiem, kas nepieciešami citu pārmaiņu īstenošanai, kuru 
pamatotība un dzīvotspēja nav atkarīga no Drošības padomes paplašināšanas. 
 
 Mūsu ziņojums ir domāts Jums, bet daudzu mūsu ieteikumu īstenošanai būs nepieciešams 
valdību vadītāju ieguldījums un rīcība. Tikai viņu vadībā mēs varēsim panākt jauno vienprātību, 
kas nepieciešama, lai vērstos pret mūsu ziņojumā aprakstītajiem draudiem. 
 
 Mūsu spriedumu pamatā ir informācija, kas iegūta no dažādiem avotiem, tostarp 
valdībām, akadēmiķiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām visā pasaulē. Bez tik plaša 
atbalsta mēs nebūtu spējuši paveikt šo darbu. Dāsnu finansiālo atbalstu mums sniedza šādu 
valstu valdības: Apvienotās Karalistes, Austrijas, Austrālijas, Beļģijas, Brazīlijas, Dānijas, 
Dienvidāfrikas, Francijas, Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Japānas, Jaunzēlandes, Jordānijas, Kanādas, 
Kazahstānas, Krievijas Federācijas, Ķīnas, Maurīcijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, 
Singapūras, Spānijas, Šveices, Taizemes, Turcijas un Zviedrijas. Turpmāk minētie fondi un ideju 
ģeneratori deva finansiālu vai nefinansiālu ieguldījumu: Ņujorkas Karnegi korporācija, Forda 
fonds, Starptautiskā Miera akadēmija, Džona D. un Ketrinas T. Makarturu fonds, Ņujorkas 
Universitātes Starptautiskās sadarbības centrs, Brāļu Rokfelleru fonds, Rokfellera fonds, 
Stanfordas Universitātes Starptautiskās drošības un sadarbības centrs, Stenlija fonds, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas fonds un Viljama un Floras Hevletu fonds. 
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 Nobeigumā gribētu Jums sirsnīgi pateikties gan savā, gan grupas dalībnieku vārdā par 
mums izrādīto godu veikt šo svarīgo uzdevumu. Es gribu izteikt pateicību arī visiem tiem, kas 
pagājušā gada laikā devuši savu ieguldījumu ziņojuma tapšanā, un it īpaši pētniecības direktoram 
Stīvenam Stedmanam, komisijas sekretārei Loreinei Rikardai-Martinai un viņu darbiniekiem. 
Bez viņu smagā darba un intelektuālā ieguldījuma šis ziņojums nebūtu ieraudzījis dienas gaismu. 
 
 

 (Paraksts) Anands Panjaračuns 
Augsta līmeņa speciālistu grupas  

draudu, izaicinājumu un pārmaiņu jautājumos priekšsēdētājs 
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Anotācija 
 
Ceļā uz jaunu vienprātību drošības jautājumos 
 

Apvienoto Nāciju Organizāciju izveidoja 1945.gadā, galvenokārt, lai “atbrīvotu nākamās 
paaudzes no kara posta”, lai gādātu, ka pasaules karu šausmas nekad vairs neatkārtotos. Pēc 
sešdesmit gadiem mēs visi pietiekami labi apzināmies, ka draudi, ar ko saskaramies šodien un 
saskarsimies turpmākajās desmitgadēs, ievērojami pārsniedz starpvalstu agresīvos karus. Šie 
draudi ir nabadzība, infekciju slimības un vides degradācija; karš un vardarbība valstu iekšienē; 
kodolieroču, radioloģisko, ķīmisko un bioloģisko ieroču izplatīšana un to iespējamā lietošana; 
terorisms; un starptautiskā organizētā noziedzība. Draudus izraisa gan valstis, gan citi spēlētāji, 
un tie vērsti gan pret cilvēku, gan valstu drošību.   
 
 Sākotnēji Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķis bija risināt drošības jautājumus 
starpvalstu līmenī. Plānojot jaunas kolektīvās drošības sistēmas izveidi, tika plānota tradicionāla 
militāra sistēma: sistēma, kurā apvienojušās valstis savstarpēji vienojas, ka agresija, kas vērsta 
pret vienu no valstīm ir agresija pret tām visām, un ka tās apņemas reaģēt kolektīvi. Bet jau ilgi 
pirms brīža, kad katra cilvēka drošība kļuva par aktuālu jautājumu, valstis saprata, ka drošība, 
ekonomiskā attīstība un cilvēku brīvība ir nedalāmi jēdzieni. Kā teikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtos, ANO ir izveidota “lai nodrošinātu” un “sekmētu sociālo progresu un 
dzīves apstākļu uzlabošanos lielākas brīvības apstākļos”. 
 
 Divdesmit pirmā gadsimta galvenais uzdevums ir veicināt jaunu un plašāku izpratni par 
to, ko nozīmē kolektīvā drošība – par visām ar to saistītajām atbildībām, saistībām, stratēģijām 
un institūcijām, kuras nepieciešamas, lai kolektīvā drošības sistēma būtu efektīva, iedarbīga un 
taisnīga. 
 
 Lai panāktu jaunu vienprātību drošības jautājumos, ir jāsāk ar izpratni, ka tie, kurus 
pirmos skar draudi, gan jaunie, gan vecie, joprojām ir atsevišķas suverēnās valstis, kuru loma un 
atbildība un tiesības tikt respektētām, ir pilnībā atzītas Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos. 
Bet divdesmit pirmajā gadsimtā, vairāk nekā jebkad agrāk, neviena valsts nevar palikt pilnīgi 
viena. Kolektīvās stratēģijas, kolektīvās institūcijas un kolektīvās atbildības sajūta nav atdalāmi 
jēdzieni.  
 
 Kolektīvā drošība mūsdienās balstīta uz trim galvenajiem pīlāriem. Šodienas draudi 
nepazīst valstu robežas, tie ir savstarpēji saistīti un pret tiem jācīnās globālā, reģionālā un valstu 
līmeņos. Neviena valsts, lai cik spēcīga tā būtu, nevar tikai ar saviem spēkiem padarīt sevi 
neievainojamu šodienas draudiem. Tāpat nevar pieņemt, ka katra valsts vienmēr būs gatava, vai 
vēlēsies pildīt savu pienākumu aizstāvēt tās iedzīvotājus un nekaitēt tās kaimiņiem. 
 
 Mēs nedrīkstam par zemu novērtēt grūtības, ar kurām būs jāsastopas, lai panāktu jaunu 
vienprātību par kolektīvās drošības nozīmību un atbildībām. Daudzi uzskatīs, ka kādi no mūsu 
identificētajiem draudiem nav patiesi draudi starptautiskajam mieram un drošībai. Daži uzskata, 
ka HIV/AIDS ir briesmīga slimība, bet tā nav drauds drošībai. Vai arī, ka terorisms ir drauds tikai 
kādai no valstīm, bet ne visām. Vai arī, ka pilsoņu kari Āfrikā ir pilsoniska traģēdija, bet pilnīgi 
noteikti tā nav starptautiskās drošības problēma. Vai arī, ka nabadzība ir attīstības, nevis drošības 
problēma.  
 
Atšķirības spēku, bagātības un ģeogrāfiskā ziņā pilnīgi noteikti nosaka to, ko mēs uzskatām par 
lielākajiem draudiem mūsu izdzīvošanai un labklājībai. Šo atšķirību dēļ mēs nepievēršam tik 
lielu uzmanību tam, ko citi uzskata par lielākajiem draudiem viņu izdzīvošanai. Netaisna reakcija 
uz draudiem tikai veicina tālāku dalīšanos. Daudzi cilvēki uzskata, ka tas, kas šodien tiek 
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uzskatīts par kolektīvo aizsardzību, vienkārši ir bagāto un vareno aizsardzības sistēma. Šāda 
uztvere ir pamatīgs izaicinājums šodienas kolektīvās drošības izveidē. Vienkārši sakot, kolektīvā 
drošība nevar pastāvēt bez savstarpējas draudu atzīšanas. Pretējā gadījumā, valdīs pašpalīdzība, 
neuzticēšanās dominēs pār visu un mēs nepanāksim ilgtermiņa sadarbību savstarpējam labumam. 
 
 Tas, kas nepieciešams šodien, ir jauna vienprātība starp valstu apvienībām, starp 
bagātajām un nabadzīgajām nācijām, starp tautām, kuras ierautas neuzticēšanās jūklī kultūru 
atšķirību dēļ, kuras nepārprotami aizvien palielinās. Šādas vienprātības būtība ir vienkārša: mēs 
visi esam līdzatbildīgi par ikviena drošību. Un šīs vienprātības pārbaude būs darbība. 
 
Kolektīvā drošība un draudu novēršanas uzdevums 
 
Jebkurš notikums vai process, kas noved pie daudziem nāves gadījumiem vai izdzīvošanas 
iespēju samazināšanās un iznīcina valstis kā starptautiskās sistēmas pamatu, apdraud 
starptautisko drošību. Šādā izpratnē pastāv sešas draudu kopas, kas pasaulei jāņem vērā patlaban 
un nākamajās desmitgadēs:  

• ekonomiskie un sociālie draudi, tai skaitā nabadzība, infekcijas slimības un apkārtējās 
vides pasliktināšanās;  

• starpvalstu konflikti;  
• vietējie konflikti, ieskaitot pilsoņu karu, genocīdu un liela mēroga vardarbību;  
• kodolieroči, radioloģiskie, ķīmiskie un bioloģiskie ieroči;  
• terorisms;  
• starptautiskā organizētā noziedzība.  

 
Pirmo 60 darbības gadu laikā Apvienoto Nāciju Organizācija ir devusi ievērojamu 

ieguldījumu šo starptautiskās drošības draudu samazināšanā vai vājināšanā. Lai gan ir bijušas 
būtiskas kļūdas un neveiksmes, panākumu un sasniegumu apjoms nav pienācīgi novērtēts. Tas 
vieš cerību, ka ANO spēj pielāgoties, lai sekmīgi tiktu galā ar 21. gadsimta jaunajiem 
izaicinājumiem.  

 
ANO un tās dalībvalstu galvenais uzdevums ir nodrošināt to, ka kategorijās uzskaitītie attālie 

draudi nekļūst par nenovēršamiem un nenovēršamie nepārtop par iznīcinošiem draudiem. Lai to 
izdarītu, ir vajadzīga preventīvo pasākumu sistēma, kas aptver visus šos draudus visās to 
izplatītākajās izpausmēs dažādās pasaules malās. Tomēr visvairāk nepieciešama būs vadība 
pašmāju un starptautiskā līmenī, lai varētu rīkoties savlaicīgi, izlēmīgi un vienoti pret visiem 
draudiem, sākot no HIV/AIDS līdz kodolterorismam, pirms tie ir sasnieguši vispostošāko 
ietekmi.  

 
Atbildot uz jautājumu, kā izpildīt draudu novēršanas uzdevumu, vispirms pieminam attīstību, 

jo tā ir kolektīvās drošības sistēmas, kas nopietni attiecas pret draudu novēršanu, neaizstājams 
pamats. Attīstība pilda daudzējādas funkcijas. Tā palīdz apkarot nabadzību, infekcijas slimības 
un apkārtējās vides degradāciju, kas nogalina miljonus un apdraud cilvēces drošību. Tā ir 
būtiska, jo palīdz novērst valsts kapacitātes, kam ir izšķiroša nozīme pārvarot gandrīz jebkāda 
veida draudus, vājināšanos, vai to atjaunot. Attīstība ir ilgtermiņa stratēģijas, kuras mērķis ir 
novērst pilsoņu karu un izskaust vidi, kurā zeļ gan terorisms, gan organizētā noziedzība, 
sastāvdaļa.  
 
Kolektīvā drošība un spēka lietošana 
 

 Kas notiek, kad mierīga konflikta noregulēšana neizdodas? Ja neviens no līdz šim 
aprakstītajiem novēršanas pasākumiem neaptur virzību uz karu un haosu? Ja attāli draudi tiešām 
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kļūst nenovēršami? Vai, ja nenovēršami draudi kļūst aktuāli? Vai, ja ne-nenovēršami draudi 
tomēr kļūst aizvien reālāki un pasākumi bez militāra spēka lietošanas šķiet bezspēcīgi tos 
apturēt? 
 
 Mēs šeit runājam par apstākļiem, kuros efektīvai kolektīvai drošībai var būt nepieciešams 
militāra spēka atbalsts – sākot no tādu starptautisku likumu īstenošanas, kas vada jebkuru 
lēmumu doties karā, ja anarhiju nav iespējams apturēt. Ja ir nepieciešams izvērtēt starp 
situācijām, kurās valsts uzskata, ka darbojas sevis aizstāvībai; situācijām, kurās valsts apdraud 
citus aiz tās robežām; un situācijām, kurās draudi sākotnēji ir iekšēji un jautājums ir par atbildību 
aizsargāt valsts pašas iedzīvotājus. Visos gadījumos mēs uzskatām, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūti, ja tos pareizi izprot un piemēro, ir līdzvērtīgi uzdevumam: 51. pantam nav 
nepieciešama ne paplašināšana, ne ierobežojumi, jo tas un VII nodaļa pilnībā piešķir Drošības 
padomei pilnvaras cīnīties pret jebkura veida draudiem, ar kādiem saskaras valsts. Uzdevums 
nav atrast alternatīvu Drošības padomei kā varas avotam, bet gan likt tai darboties efektīvāk nekā 
līdz šim.  
 
 Tas, ka spēku drīkst izmantot legāli, ne vienmēr nozīmē, ka labas sirdsapziņas un apziņas 
dēļ, tas jālieto. Mēs identificējam vadlīniju kopumu – piecus pamatotības iemeslus – pēc kuriem, 
kā mēs uzskatām, Drošības padomei (un jebkuram citam, kas iesaistīts šādu lēmumu 
pieņemšanā) ir jāvadās, lemjot, vai atļaut militāra spēka lietošanu. Šo vadlīniju pieņemšana 
(draudu nopietnība, patiesais nolūks, galējie līdzekļi, proporcionāli līdzekļi un konsekvenču 
līdzsvars) nesniegs vienprātīgus secinājumus ar precīzu prognozējamību, bet gan tām vajadzētu 
nozīmīgi uzlabot iespējas sasniegt starptautisku vienprātību par jautājumiem, kas beidzamajos 
gados ir bijuši dziļas nevienprātības iemesls. 
 
 Mēs šeit runājam arī par citiem svarīgiem jautājumiem, kuri rodas nopietnu konfliktu 
laikā vai arī pēc tiem, tajā skaitā par miera nodrošinātāju, uzturētāju un veidotāju nepieciešamo 
rīcībspēju, un civiliedzīvotāju aizsardzību. Centrālā tēma, ar kuru sastopamies atkal un atkal no 
jauna ir nepieciešamība pēc tā, ka visiem starptautiskās sabiedrības locekļiem, gan attīstītajām, 
gan attīstības valstīm, ir jābūt daudz pretimnākošākiem, piešķirot ANO rīcībā un atbalstot 
militāro spēku kontingentus. Ir ļoti viegli tikai runāt, bet, lai kolektīvā drošības sistēma būtu 
efektīva, iedarbīga un objektīva, nepieciešams uzņemties reālas saistības. 
 
Apvienoto Nāciju Organizācija 21. gadsimtam 
 
 Apvienoto Nāciju Organizācija nekad nav vēlējusies būt utopiska. Organizācija tika 
nodibināta ar domu kļūt par darbojošos kolektīvās drošības sistēmu. Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtos paredzēts, ka spēcīgākās valstis kļūst par Drošības padomes pastāvīgām 
biedrēm ar veto tiesībām lēmumu pieņemšanā. Pretim par to tiek sagaidīts, ka šīs valstis lietos 
savu varu kopējam labumam un veicinās un ievēros starptautiskos likumus. Toreizējais 
Amerikas Savienoto Valstu prezidents Harijs Trūmens savā runā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas dibināšanas konferences nobeiguma plenārsēdē sacīja: “Mums visiem jāatzīst, ka, 
lai arī cik spēcīgi mēs nebūtu, mums jāaizliedz sev vienmēr darīt tikai tā, kā paši vēlamies”. 
 
 Risinot jautājumu par ANO reformu, šodien, tikpat svarīgi kā 1945. gadā, ir apvienot 
spēku un principus. Rekomendācijas, kuras ignorē tām pamatā esošā spēka realitāti, lemtas 
neveiksmei vai aizmirstībai, bet rekomendācijas, kuras vienkārši atspoguļo varas sadalījumu un 
nepieliek pūliņus starptautisko principu atbalstam arī diez vai iegūs plašu ievērību, kas 
nepieciešama, lai izmainītu starptautisko izturēšanos. 
 
 Ieteiktajām pārmaiņām jābūt šodienas realitātes noteiktām. Pārmaiņas pārmaiņu pēc 
novestu pie labi zināmajām pagājušā gadu desmita nebeidzamajām debatēm par reformu 
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nepieciešamību. Drošs pārbaudes veids ir šāds: jānoskaidro, vai ieteiktās pārmaiņas palīdzēs 
atbildēt uz bīstamu draudu mestu izaicinājumu? 
 
 Augsta līmeņa speciālistu grupa savā darbā apskatīja institucionālās vājās vietas 
reaģēšanai uz iespējamiem draudiem. Mēs atklājām, ka nekavējoties jāmaina sekojošais: 
 
- Ģenerālā Asambleja ir zaudējusi vitalitāti un bieži vien nespēj pietiekoši efektīvi koncentrēties 
uz dienas svarīgākajiem jautājumiem. 
 
- Drošības padomei nākotnē jābūt proaktīvākai. Lai tas notiktu, tiem, kuri iegulda organizācijā 
finansiāli, militāri un diplomātiski visvairāk, vairāk jāpiedalās Padomes lēmumu pieņemšanas 
procesos, savukārt, tiem, kuri piedalās Padomes lēmumu pieņemšanas procesos, vairāk jāiegulda 
organizācijā. Drošības padomei nepieciešama lielāka uzticamība, likumība un pārstāvniecība, lai 
tā paveiktu visu, ko mēs no tās prasām. 
 
- Pastāv liela institucionāla atšķirība, kā mēs risinām jautājumus valstīs, kas nonākušas spriedzes 
situācijā un valstīs, kas ir pēckonflikta stadijā. Šādām valstīm bieži trūkst uzmanības, politisku 
padomu un resursu. 
 
- Drošības padome nav īstenojusi vairumu potenciālo priekšrocību darbā ar reģionālām un 
apakšreģionālām organizācijām. 
 
- Ir nepieciešama jauna institūcija, kas vērstos pret ekonomiskiem un sociāliem draudiem 
starptautiskajai drošībai. 
 
- Cilvēktiesību komisija cieš no leģitimitātes deficīta, un šis fakts met šaubu ēnu uz vispārējo 
Apvienoto Nāciju reputāciju. 
 
- Ir nepieciešams profesionālāks un labāk organizēts Sekretariāts, kurš būtu daudz spējīgāks 
veikt saskaņotu darbību. 
 
Mūsu ieteiktās reformas pašas par sevi nepadarīs Apvienotās Nācijas efektīvākas. Ja ANO, 
dalībvalstīm klāt neesot, pieņems lēmumu par šajā ziņojumā ieteikto vienošanos par drošības 
vienprātību, tā nesasniegs gaidīto rezultātu. Organizācijas institūcijas būs tikai tik spēcīgas, cik 
liela būs bijusi atsevišķu dalībvalstu un to vadītāju institūcijām veltītā enerģija, līdzekļi un 
uzmanība. 
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1. daļa 

Ceļā uz jaunu vienprātību drošības jautājumos 
 
Anotācija 
 

Apvienoto Nāciju Organizāciju izveidoja 1945.gadā, galvenokārt, lai “atbrīvotu nākamās 
paaudzes no kara posta”, lai gādātu, ka pasaules karu šausmas nekad vairs neatkārtotos. Pēc 
sešdesmit gadiem mēs visi pietiekami labi apzināmies, ka draudi, ar ko saskaramies šodien un 
saskarsimies turpmākajās desmitgadēs, ievērojami pārsniedz starpvalstu agresīvos karus. Šie 
draudi ir nabadzība, infekciju slimības un vides degradācija; karš un vardarbība valstu iekšienē; 
kodolieroču, radioloģisko, ķīmisko un bioloģisko ieroču izplatīšana un to iespējamā lietošana; 
terorisms; un starptautiskā organizētā noziedzība. Draudus izraisa gan valstis, gan citi spēlētāji, 
un tie vērsti gan pret cilvēku, gan valstu drošību.    
 
 Sākotnēji Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķis bija risināt drošības jautājumus 
starpvalstu līmenī. Plānojot jaunas kolektīvās drošības sistēmas izveidi, tika plānota tradicionāla 
militāra sistēma: sistēma, kurā apvienojušās valstis savstarpēji vienojas, ka agresija, kas vērsta 
pret vienu no valstīm ir agresija pret tām visām, un ka tās apņemas reaģēt kolektīvi. Bet jau ilgi 
pirms brīža, kad katra cilvēka drošība kļuva par aktuālu jautājumu, valstis saprata, ka drošība, 
ekonomiskā attīstība un cilvēku brīvība ir nedalāmi jēdzieni. Kā teikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtos, ANO ir izveidota “lai nodrošinātu” un “sekmētu sociālo progresu un 
dzīves apstākļu uzlabošanos lielākas brīvības apstākļos”. 
 
 Divdesmit pirmā gadsimta galvenais uzdevums ir veicināt jaunu un plašāku izpratni par 
to, ko nozīmē kolektīvā drošība – par visām ar to saistītajām atbildībām, saistībām, stratēģijām 
un institūcijām, kuras nepieciešamas, lai kolektīvā drošības sistēma būtu efektīva, iedarbīga un 
taisnīga. 
 
 Lai panāktu jaunu vienprātību drošības jautājumos, ir jāsāk ar izpratni, ka tie, kurus 
pirmos skar draudi, gan jaunie, gan vecie, joprojām ir atsevišķas suverēnās valstis, kuru loma  un 
atbildība un tiesības tikt respektētām, ir pilnībā atzītas Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos. 
Bet divdesmit pirmajā gadsimtā, vairāk nekā jebkad agrāk, neviena valsts nevar palikt pilnīgi 
viena. Kolektīvās stratēģijas, kolektīvās institūcijas un kolektīvās atbildības sajūta nav atdalāmi 
jēdzieni.  
 
 Kolektīvā drošība mūsdienās balstīta uz trim galvenajiem pīlāriem. Šodienas draudi 
nepazīst valstu robežas, tie ir savstarpēji saistīti un pret tiem jācīnās globālā, reģionālā un valstu 
līmeņos. Neviena valsts, lai cik spēcīga tā būtu, nevar tikai ar saviem spēkiem padarīt sevi 
neievainojamu šodienas draudiem. Tāpat nevar pieņemt, ka katra valsts vienmēr būs gatava, vai 
vēlēsies  pildīt savu pienākumu aizstāvēt tās iedzīvotājus un nekaitēt tās kaimiņiem. 
 
 Mēs nedrīkstam par zemu novērtēt grūtības, ar kurām būs jāsastopas, lai panāktu jaunu 
vienprātību par kolektīvās drošības nozīmību un atbildībām. Daudzi uzskatīs, ka kādi no mūsu 
identificētajiem draudiem nav patiesi draudi starptautiskajam mieram un drošībai. Daži uzskata, 
ka HIV/AIDS ir briesmīga slimība, bet tā nav drauds drošībai. Vai arī, ka terorisms ir drauds tikai 
kādai no valstīm, bet ne visām. Vai arī, ka pilsoņu kari Āfrikā ir pilsoniska traģēdija, bet pilnīgi 
noteikti tā nav starptautiskās drošības problēma. Vai arī, ka nabadzība ir attīstības, nevis drošības 
problēma.  
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Atšķirības spēku, bagātības un ģeogrāfiskā ziņā pilnīgi noteikti nosaka to, ko mēs uzskatām par 
lielākajiem draudiem mūsu izdzīvošanai un labklājībai. Šo atšķirību dēļ mēs nepievēršam tik 
lielu uzmanību tam, ko citi uzskata par lielākajiem draudiem viņu izdzīvošanai. Netaisna reakcija 
uz draudiem tikai veicina tālāku dalīšanos. Daudzi cilvēki uzskata, ka tas, kas šodien tiek 
uzskatīts par kolektīvo aizsardzību, vienkārši ir bagāto un vareno aizsardzības sistēma. Šāda 
uztvere ir pamatīgs izaicinājums šodienas kolektīvās drošības izveidē. Vienkārši sakot, kolektīvā 
drošība nevar pastāvēt bez savstarpējas draudu atzīšanas. Pretējā gadījumā, valdīs pašpalīdzība, 
neuzticēšanās dominēs pār visu un mēs nepanāksim ilgtermiņa sadarbību savstarpējam labumam.  
 
 Tas, kas nepieciešams šodien, ir jauna vienprātība starp valstu apvienībām, starp 
bagātajām un nabadzīgajām nācijām, starp tautām, kuras ierautas neuzticēšanās jūklī kultūru 
atšķirību dēļ, kuras nepārprotami aizvien palielinās. Šādas vienprātības būtība ir vienkārša: mēs 
visi esam līdzatbildīgi par ikviena drošību. Un šīs vienprātības pārbaude būs darbība. 
 
I. Atšķirīgas pasaules: 1945. un 2005. gadā. 
 

1. Apvienoto Nāciju Organizāciju izveidoja ar optimismu, kuru vairoja Otrā pasaules 
kara beigas un vēlēšanās izvairīties no atkārtotām tā un iepriekšējā kara šausmām. 
Daudzām no valstīm, kuras bija cietušas abos pasaules karos, šis eksperiments ir 
izdevies. Nākamo sešdesmit gadu laikā daudzās pasaules valstīs ir valdījis miers un 
izaugsme. Dinamika un spriedze, kuru rezultātā sākās Otrais pasaules karš, atkāpās, 
karš starp pasaules lielvarām tika novērsts un Eiropā iestājās stabils miers. Japāna, 
Vācija un Itālija veiksmīgi tika iekļautas nāciju saimē un šobrīd tās ir otrā, trešā un 
sestā lielākā Apvienoto Nāciju Organizācijas finansu atbalstītājas. 

 
2. Pirmajos trīsdesmit Apvienoto Nāciju Organizācijas pastāvēšanas gados, liels 

daudzums valstu izkļuva no koloniālās sistēmas, kura līdz pat mūslaikiem saistīja 
pusi cilvēces dažu kapitāla turētāju rokās. Šajā periodā palīdzība jaunajām valstīm to 
pastāvēšanas sākumos bija Apvienoto Nāciju sākotnējais ieguldījums. 
Dekolonizācijas rezultātā pārvērtās arī Apvienotās Nācijas. Dibinoties ANO 1945. 
gadā, tajā bija 51 dalībvalsts; šodien organizācija apvieno 191 valstis. Ģenerālā 
Asambleja tika pārveidota no institūcijas, kurā apvienojās valstis, kuras lielā mērā 
bija līdzīgas viena otrai, institūcijā, kuras dalībvalstis ir dramatiski atšķirīgas. 
Pagājušā gadsimta sešdesmito gadu vidū attīstības valstis Ģenerālajā Asamblejā bija 
vairākumā un tādējādi tām bija teikšana starptautiskajā politikā, kas citādi ārpus šīs 
institūcijas tika liegta. 

 
3. Divdesmitā gadsimta otrā puse bija cīņa par šo jauno dalībvalstu dzīvotspēju un to 

iedzīvotāju labklājību. Tās pārmantoja koloniāli pieņemtās robežas un koloniālās 
ekonomikas, kuras bija veidotas, lai kalpotu metropoles vajadzībām. Neatkarība bija 
sākums, lai izglītotu iedzīvotājus, attīstot profesionālās, zinātniskās un tehnoloģiskās 
prasmes, ar kurām vadīt modernās valstis un ekonomikas. Tas viss notika lielo cerību 
ērā par to, ko valstis varētu un spētu sasniegt laikā, kad vairums ekonomiskās 
izaugsmes modeļu balstījās uz stingru valsts kontroli. 

 
4. Beidzamo 40 gadu laikā paredzamais mūža ilgums attīstības valstīs ir pieaudzis par 

20 gadiem un ienākums uz iedzīvotāju ir divkāršojies tādās valstīs kā Botsvāna, 
Brazīlija, Ķīna, Korejas Republika un Turcija. Šiem procesiem bija nepieciešams 
mazāk nekā trešā daļa no laika, kāds tādiem pašiem procesiem bija nepieciešams 
Apvienotajā Karalistē vai Amerikas Savienotajās Valstīs pirms gadsimta vai agrāk. 
Tomēr, neraugoties uz šādu progresu, daudzas pasaules valstis joprojām grimst dziļā 
nabadzībā. Laika posmā no 1977. līdz 1999. gadam Subsahāras jeb Āfrikas valstīs uz 
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dienvidiem no Sahāras tuksneša vispār netika novērots ienākuma uz iedzīvotāju 
pieaugums. 

 
5. 20. gadsimta 80. gados daudzās jaunajās valstīs radās valsts rīcībspējas un likumības 

krīze, kas atspoguļojās iekšējos karos, kuri ir divdesmitā gadsimta otrās puses bruņoto 
konfliktu dominējoša forma (skat. 1. attēlu).  

 
 

 
 

6. Ieejot divdesmit pirmajā gadsimtā šīs cīņas nebūt nav beigušās. Vairāk nekā 
miljonam cilvēku nav pieejams tīrs ūdens, vairāk nekā diviem miljoniem cilvēku nav 
pieejamas adekvātas labierīcības un vairāk nekā trīs miljoni cilvēku katru gadu mirst 
no ar ūdeni saistītam slimībām. Četrpadsmit miljoni cilvēku, tajā skaitā seši miljoni 
bērnu, katru gadu mirst no bada. 2000. gadā pasaulē bija 842 miljoni cilvēku, kas 
nesaņēma pietiekošu daudzumu pārtikas; 95 procenti no šiem cilvēkiem dzīvoja 
nabadzīgajās valstīs.  

 
7. Gandrīz 30 miljoniem cilvēku Āfrikā ir HIV/AIDS. Valstīs, kuras tas skar visvairāk, 

no šīs infekcijas cieš pilsētu elite vidējā vecumā, tādējādi samazinot valsts rīcībspēju 
un ekonomiski spējīgo iedzīvotāju skaitu, kas citkārt būtu valsts produktīvākā 
iedzīvotāju grupa. Inficēto sieviešu un meiteņu pieaugošais skaits apdraud pārtikas un 
lauksaimniecības ražošanu. Ja šīs tendences netiks novērstas, dažas valstis nonāks 
nabadzības un HIV/AIDS izraisīta sabrukuma priekšā. 

 
8. Dekolonizācija bija tikai viens no spēkiem, kas pārvērta Apvienotās Nācijas. 

Apvienoto Nāciju dibinātāji nenojauta, ka Savienotās Valstis un bijusī Padomju 

Kari laika posmā no  
1946. - 2002. gadam 

 Pilsoņu karu skaits 

Starpvalstu karu skaits

Avots: Upsalas Universitātes Miera un konfliktu izpētes katedra un 
Starptautiskais Miera izpētes institūts Oslo
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Savienība drīzumā uzsāks globālu sacensību, attīstot un uzstādot desmitiem tūkstošus 
kodolieroču, kuri pilnībā varētu izpostīt pasauli vairākas reizes.  

 
9. Par Apvienoto Nāciju centrālo uzdevumu kļuva kontrolēt kodoltehnoloģiju postošo 

spēku. Pati pirmā – 1946. gadā pieņemtā – Ģenerālās Asamblejas rezolūcija aicināja 
uz atbruņošanos, atbrīvojoties no “masu iznīcināšanas ieročiem”. 

 
10. Aukstais karš lielā mērā noteica pasaules politiku nākamajiem 45 gadiem. Savienoto 

Valstu un bijušās Padomju Savienības bruņotā sacensība neļāva Drošības padomei 
spēlēt noteicošu lomu starptautiskā miera un drošības uzturēšanā. Līdz bijušās 
Padomju Savienības vēsturiskajai sabrukšanai un komunistiskā režīma valdīšanas 
beigām Austrumeiropā gandrīz visi bruņotie konflikti un brīvības cīņas tika aplūkotas 
caur Austrumu - Rietumu sacensības prizmu. 

 
11. Tomēr, ja nebūtu ANO, iespējams, ka pasaule pēc 1945. gada būtu bijusi vēl 

asiņaināka. Divdesmitā gadsimta otrajā pusē bija mazāk starpvalstu karu nekā 
gadsimta pirmajā pusē. Zinot, ka šajā laikā valstu skaits pieauga gandrīz četrkārtīgi, 
varētu domāt, ka ievērojami pieaugs starpvalstu karu skaits. Tomēr tas nenotika un 
Apvienotās Nācijas ir devušas savu ieguldījumu šajā procesā. Apvienotās Nācijas 
samazināja starpvalstu karu draudus vairākos veidos. Mieru veicināja, ieviešot miera 
uzturēšanu; ģenerālsekretārs īstenoja diplomātiju; strīdus izskatīja Starptautiskā tiesa; 
un pret agresīviem kariem tika noteiktas stingras ierobežojošas normas.  

 
12. Dramatiskās, bet vienlaikus arī mierīgās aukstā kara beigas pavēra iespēju kolektīvās 

drošības izaugsmei. Pirmie gadi pēc aukstā kara beigām šķita norādām uz Apvienoto 
Nāciju jauno lomu. 1990. gadā Drošības padome ļāva lietot spēku pret Irāku, lai 
atbrīvotu Kuveitu. Drošības padome paplašināja draudu starptautiskajam mieram un 
drošībai interpretāciju, lai humānos nolūkos atļautu intervenci Somālijā. Apvienotās 
Nācijas palīdzēja izbeigt vairākus ieilgušus karus Centrālamerikā un Dienvidāfrikā. 

 
13. Bet šis brīdis bija īslaicīgs. Drīz kļuva skaidri redzams, ka Apvienotās Nācijas ir 

nomainījušas aukstā kara važas pret dalībvalstu pašapmierinātības un lielās varas 
vienaldzības spaidu kreklu. Kaut arī Apvienoto Nāciju Organizācija radīja jēdzienu 
par cilvēku drošību, tā izrādījās pārāk slikti nodrošināta, lai šo drošību īstenotu. 
Ilgstoši reģionāli konflikti, piemēram, Izraēlas/Palestīnas un Kašmiras konflikts, 
palika neatrisināti. Nespēja darboties pret etniskajām tīrīšanām un genocīdu Ruandā 
un Bosnijā mazināja starptautisko atbalstu organizācijai. Optimisma vietā atkal nāca 

cinisms, kurš pārņēma dalībvalstu vēlmi atbalstīt 
Organizāciju. 

 
 

14. Terorisma uzbrukumi 2001. gada 11. septembrī 
Ņujorkā un Vašingtonā atnesa līdzi iespējamas 
atjaunotas kolektīvās drošības atskārtu. 2001. gada 
12. septembrī Francija ierosināja un Drošības padome 
vienbalsīgi atbalstīja rezolūciju Nr. 1368 (2001.), 
kurā nosodīja teroristu uzbrukumus un pavēra ceļu 
ASV vadītai militārai akcijai pret “Taliban” režīmu 
pašaizsardzības nolūkos. Tajā pašā dienā Ģenerālā 

Asambleja nosodīja terorismu un uzbrukumus. 2001. gada 28. septembrī Drošības 
padome pieņēma rezolūciju Nr. 1373 (2001), ar kuru, saskaņā ar ANO Statūtu VII 
nodaļu, visām dalībvalstīm tiek uzlikts par pienākumu veikt īpašus pasākumus 

 
2001.gada 11.septembra 
uzbrukumi parādīja, ka 
valstis, kā arī kolektīvās 
drošības institūcijas nav 
spējušas izsekot tam, kā 
mainās iespējamo draudu 
raksturs. 
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terorisma apkarošanai. Pēc trim mēnešiem 
Apvienotās Nācijas vadīja Bonnas līguma 
parakstīšanu, ar kuru tika izveidota starpposma 
valdība, kas aizstātu gāzto “Taliban” režīmu. 
Apvienotās Nācijas darbojās kā Afganistānas pagaidu 
valdības aizbildnis miera procesos un palīdzēja 
sastādīt valsts jauno konstitūciju. 

 
15. Starptautiskā mērķa gars valdīja tikai dažus mēnešus un to sabojāja nevienprātība par 

Amerikas Savienoto Valstu vadīto karu Irākā 2003. gadā. 
 

16. 2001. gada 11. septembra uzbrukumi parādīja, ka valstis, kā arī kolektīvās drošības 
institūcijas nav spējušas izsekot draudu rakstura izmaiņām. Tehnoloģiskā revolūcija, 
kas radikāli izmainīja komunikāciju, informācijas apstrādes, veselības un transporta 
pasaules, ir nojaukusi robežas, izmainījusi migrāciju un ļāvusi indivīdiem visā 
pasaulē apmainīties ar informāciju ātrumā, kas pirms diviem gadu desmitiem būtu 
bijis neaptverams. Šādas pārmaiņas ir radījušas ne tikai daudzas priekšrocības, bet arī 
lielu potenciālu ļaunuma nodarīšanai. Aizvien mazāks daudzums cilvēku ir spējīgi 
nodarīt aizvien lielākus zaudējumus bez konkrētas valsts atbalsta. Jauns drauds, 
starptautiskā organizētā noziedzība, mazina likuma ietekmi gan valstu iekšienē, gan 
ārpus to robežām. Tehnoloģijas, kuras domātas, lai uzlabotu ikdienas dzīvi, var tikt 
pārveidotas agresijas instrumentos. Mums pilnībā jāsaprot šīs pārmaiņas, jo tās vēsta 
par pilnīgi atšķirīgu drošības klimatu – tādu, kurā unikālām sadarbības iespējām 
pretim stājas bezprecedenta iznīcināšana.   

 
 

 
II. Visaptveroša kolektīvā drošība 
 

A. Draudi bez robežām 
 

17. Šodien vairāk nekā jelkad agrāk draudi ir savstarpēji saistīti un draudi vienam ir 
draudi visiem. Savstarpēji saistītā vājo un stipro ievainojamība nekad nav bijusi 
skaidrāk izteikta.  

 
18. Globālā ekonomiskā integrācija nozīmē, ka lielāks teroristu uzbrukums jebkurā vietā 

attīstītajā pasaulē radītu postošu ietekmi uz miljoniem cilvēku labklājību attīstības 
pasaulē. Pasaules Banka ir aprēķinājusi, ka 2001. gada 11. septembra uzbrukumi vien 
par 10 miljoniem palielināja to cilvēku skaitu, kuri dzīvo nabadzībā; kopējās 
izmaksas pasaules ekonomikai, iespējams, pārsniedza 80 miljardus dolāru. Šie skaitļi 
būtu daudz lielāki atomterorisma uzbrukuma gadījumā. 

 
19. Līdzīgi, pašas bagātākās valsts drošību var apdraudēt infekciju slimība, kas radusies 

pašā nabadzīgākajā valstī. Tā kā starptautisko avioreisu ilgums ir daudz īsāks nekā 
daudzu infekcijas slimību inkubācijas periods, jebkurš no 700 miljoniem starptautisko 
avioreisu pasažieriem ik gadu var kļūt par neapzinātu globālas slimības pārnēsātāju. 
Smagais akūtais respiratorais sindroms (SARS) izplatījās vairāk nekā 8000 cilvēkiem 
30 pasaules valstīs triju mēnešu laikā un nogalināja gandrīz 700 cilvēkus. 1919. gada 
pandēmiskā gripa mazliet vairāk nekā viena gada laikā nogalināja 100 miljonus 
cilvēku, kas ir daudz vairāk nekā bojā gājušo skaits Pirmā Pasaules kara gados. 
Šodien līdzīgs vīruss varētu nogalināt desmitiem miljonu cilvēku pavisam īsā laika 
sprīdī.  

 
 
Šodien vairāk nekā jelkad 
agrāk draudi ir 
savstarpēji saistīti un 
draudi vienam ir draudi 
visiem. Savstarpēji 
saistītā vājo un stipro 
ievainojamība nekad nav 
bijusi skaidrāk izteikta. 
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20. Katrs drauds starptautiskajai drošībai šodien palielina citu draudu risku. Valstu 

pasludinātā kodolmateriālu izplatīšana palielina tādu materiālu un tehnoloģiju 
pieejamību, kas nepieciešami teroristiem kodolieroča izgatavošanai. Ne-valstisko 
aktieru iespēju pārvietot kodolmateriālus un tehnoloģijas veicina neefektīva valstu 
robežu kontrole, kā arī šo materiālu tranzīts caur vājākām valstīm. 

 
21. Starptautiskas teroristu grupas meklē patvērumu vājās valstīs. Cilvēki labprātīgi 

iesaistās šajos grupējumos, jo valstīs valda nabadzība, ārzemju okupācija un 
cilvēktiesību un demokrātijas trūkums; reliģiska un cita veida neiecietība; un 
pilsoniskā vardarbība – ļaunuma tuvošanās ir kopīga tām vietām, kur mijiedarbojas 
pilsoņu karš un reģionālie konflikti. Beidzamajos gados teroristi ir palīdzējuši 
finansēt šīs aktivitātes un pārvietojuši lielas naudas summas, piekļūstot pilsoņu kara 
pārņemtajās valstīs tādām precēm kā narkotikas.  

 
22. Nabadzība, infekciju slimības, vides degradācija un karš baro vēl vienu nāvējošu 

ciklu. Nabadzība (izmērāma kā iekšzemes kopprodukts (IKP) uz iedzīvotāju) ir 
saistīta ar pilsoņu kara izcelšanos (skat. 2. attēlu). Tādas slimības kā malārija un 
HIV/AIDS turpina prasīt lielu skaitu upuru un pastiprina nabadzību. Slimības un 
nabadzība, savukārt, ir saistītas ar vides degradāciju; klimata izmaiņas saasina tādu 
infekcijas slimību parādīšanos, kā malārija un tropu drudzis. Vides stress, kuru izraisa 
lielas populācijas, pārapdzīvotība, zemes un citu dabas resursu trūkums arī var 
veicināt pilsonisku vardarbību.  

 

 
  
 

Saikne starp nabadzību un pilsoņu kariem 
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IKP uz iedzīvotāju (ASV dolāri) 

Avots: Makartana Hamprija (Macartan Humpreys) pētījums (Kolumbijas 
universitāte) uz Pasaules Bankas datu bāzes, Upsalas universitātes Miera un 
konfliktu izpētes katedra; un Starptautiskais Miera izpētes institūts Oslo.
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23. Starptautiskā organizētā noziedzība rada daudzus no nopietnākajiem draudiem 

starptautiskajam mieram un drošībai. Korupcija, nelegālā tirdzniecība un naudas 
atmazgāšana vājina valstis, kavē to ekonomisko izaugsmi un grauj demokrātiju. 
Tādējādi šīs darbības rada civilam konfliktam pateicīgu vidi. Īpaši uztraucošs fakts ir 
organizēto noziedzīgo grupu darbība, kuras apgādā teroristus ar kodol, 
radioloģiskiem, ķīmiskiem un bioloģiskiem ieročiem. Pieaugošā narkotiku 
tirdzniecība saistīta ar ātri pieaugošu HIV/AIDS infekciju izplatību, īpaši 
Austrumeiropā un dažās Āzijas daļās. Organizētās noziedzības darbības mazina miera 
uzturēšanas pūliņus un veicina daudzus pilsoņu karus, nelegāli tirgojot konfliktu 
veicinošas preces un mazizmēra ieročus.  

 
B. Ierobežota pašaizsardzības spēja 

 
24. Neviena valsts, lai cik arī spēcīga tā būtu, nevar ar saviem pūliņiem vien padarīt sevi 

neievainojamu pret šodienas draudiem. Ikvienai valstij jāsadarbojas ar citām valstīm, 
lai nodrošinātu sev drošību. Līdz ar to katras valsts interesēs ir sadarboties ar citām 
valstīm, lai vērstos pret to visnopietnākajiem draudiem, jo tā darot, iespējams 
palielināt izredzes uz savstarpēju sadarbību, lai cīnītos pret pašas valsts galvenajiem 
draudiem.  

 
25. Piemēram, kodolterorisma draudi. Eksperti lēš, ka teroristiem ar 50 kilogramiem 

augsti bagātinātā urāna – daudzumu, kas ietilpst sešās viena litra piena pakās – 
nepieciešams tikai slepus šķērsot robežu, lai radītu improvizētu kodolierīci, kura 
varētu nolīdzināt no zemes vidēja lieluma pilsētu. Robežkontrole nenodrošinās 
adekvātu aizsardzību šādu draudu gadījumā. Lai novērstu kodolterora draudus, ir 
nepieciešama gan vāju, gan spēcīgu valstu sadarbība, lai uzskaitītu augsti bagātinātā 
urāna krājumus, labāk aizsargātu pārvadāšanas konteinerus ostās un vienotos par 
jauniem noteikumiem, kas regulē urāna bagātināšanu. Terorisma apturēšanā būtiska ir 
valstu sadarbība izlūkošanas jomā.  

 
26. Lai apturētu organizēto noziedzību, valstīm jāsadarbojas, apkarojot naudas 

atmazgāšanu, narkotiku un cilvēku tirdzniecību, un korupciju. Starptautiskie pūliņi 
problēmas apkarošanā ir tieši tik spēcīgi, cik spēcīgs ir šo pūliņu vājākais posms. 
Neefektīvas kolektīvās drošības institūcijas mazina katra reģiona un valsts drošību. 

 
27. Pati spēcīgākā aizsardzība pret teroristiem, kas, iespējams, izmantotu, radioloģiskos, 

ķīmiskos, bioloģiskos un kodolieročus, ietver mēģinājumu kontrolēt bīstamos 
materiālus, noteikt un sagūstīt teroristus, un vērsties pret plašākiem draudiem, kuri 
palielina risku, ka teroristi varētu izvērst savu darbību. Vājas valstis un vāja kolektīvā 
spēja nodrošināt likuma varu, kā arī pilsoņu kari, slimības un nabadzība palielina 
valsts sabrukuma iespējamību un veicina organizētās noziedzības, kā arī terorisma 
risku un izplatīšanos. 

 
28. Visu valstu interesēs ir izveidot jaunu visaptverošu kolektīvo drošības sistēmu, kuras 

ietvaros tās sadarbotos, lai vērstos pret plašu draudu spektru.   
 

C. Suverenitāte un atbildība 
 

29. Parakstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus, valstis ne tikai iegūst 
suverenitātes privilēģijas, bet arī uzņemas atbildību. Lai arī kāda bija valdošā uztvere, 
kad Vestfēlijas sistēma pirmo reizi definēja valsts suverenitātes jēdzienu, šodien tas 
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skaidri ietver valsts pienākumu aizsargāt tās iedzīvotāju labklājību un pildīt tās 
pienākumus plašākā starptautiskā sabiedrībā. Bet pārāk skaidri vēsture māca mūs 
visus, ka nedrīkst pieņemt, ka katra valsts vienmēr spēs vai vēlēsies pildīt tās 
pienākumu aizsargāt tās iedzīvotājus un izvairīties nodarīt ļaunumu tās 
kaimiņvalstīm. Šādos apstākļos kolektīvās drošības principi nozīmē, ka daļa šīs 
atbildības jāuzņemas starptautiskajai sabiedrībai, kas darbojas saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtiem un Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, lai 
nepieciešamības gadījumā palīdzētu veidot nepieciešamo rīcībspēju vai nodrošinātu 
aizsardzību. 

 
30. Mēs mēģinām aizsargāt to, ko uzskatām par vērtību. Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Statūti aizsargā visas valstis, bet ne tāpēc, ka tās ir patiesi labas, bet tāpēc, ka tās ir 
nepieciešamas, lai šo valstu pilsoņi izbaudītu cieņu, taisnīgumu, vērtību un drošību. 
Tās ir vērtības, kurām divdesmit pirmajā gadsimtā jābūt jebkuras kolektīvās drošības 
sistēmas pamatā, bet pārāk bieži valstis šīs vērtības nav cienījušas un veicinājušas. 
Kolektīvā drošība, kuru mēs šodien mēģinām veidot, aizstāv visu valstu un 
starptautisku institūciju dalītu atbildību un tiem, kuri valstis vada, tas vienkārši ir 
jādara. 

 
D. Uzticamas kolektīvās drošības sistēmas elementi 

 
31. Lai kolektīvā drošības sistēma būtu uzticama un ilgtspējīga, tai jābūt iedarbīgai, 

efektīvai un objektīvai. Attiecībā uz visiem šiem aspektiem un atbildot uz lielākajiem 
draudiem drošībai, ar kuriem pasaule ir saskārusies beidzamo desmitgažu laikā, 
daudzpusējā sistēma, kā mēs tagad zinām, ir pierādījusi tās spēju darboties. Bet tā ir 
jāstiprina, lai tās sniegums būtu vēl labāks – visos veidos, kādus mēs uzskaitām šajā 
ziņojumā.  

 
1. Lietderība 

 
32. Lai arī šo devumu bieži vien nomelno gan tie, kuri gribētu, lai tiktu darīts vairāk, gan 

tie, kuri vēlas, lai iejaukšanās būtu mazāka, kolektīvās drošības sistēmas institūcijas ir 
devušas neatsveramu ieguldījumu starptautiskā miera un drošības uzturēšanai gan 
samazinot pieprasījumu pēc kodolieročiem, gan darbojoties par samierinātājām 
starpvalstu karos un izbeidzot pilsoņu karus.   

 
33. Kolektīvās drošības institūcijas reti ir efektīvas, darbojoties vienatnē. Daudzpusējās 

institūcijas parasti darbojas kopā ar valsts, reģionāliem un dažreiz arī pilsoniskās 
sabiedrības spēlētājiem un visefektīvākie rezultāti tiek sasniegti, darbojoties vienotu 
mērķu sasniegšanai. Tas attiecas gan uz samierināšanu, piemēram, pēc-konfliktu 
rekonstrukcijas laikā, gan nabadzības samazināšanas stratēģiju un atbruņošanās 
pasākumiem. 

 
34. Valstis joprojām ir pirmās, kas reaģē uz šodienas draudiem. Lai nabadzības 

novēršanas, infekciju slimību apkarošanas, starptautiskās noziedzības izskaušanas, 
dzīves atjaunošanas pēc pilsoņu kara, terorisma samazināšanas un bīstamo vielu 
izplatības apturēšanas starptautiskās akcijas būtu veiksmīgas, kā partneri ir 
nepieciešamas spējīgas, atsaucīgas valstis. No tā izsecinām, ka ir jāpieliek lielāki 
pūliņi, lai uzlabotu valstu spēju īstenot to suverenitātes noteikto atbildību. Visiem 
tiem, kuri var palīdzēt citiem stiprināt rīcībspēju, tam jābūt par daļu no viņu 
pienākuma to darīt. 
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35. Kolektīvas darbības bieži neizdodas, dažreiz tās cieš 
pat dramatisku sakāvi. Kolektīvos instrumentus bieži 
kavē neatbilstība prasībām, dīvaina pārraudzība un 
pārbaudes, un vāja ieviešana. Agrīnie brīdinājumi ir 
efektīvi vienīgi tad, ja pēc tiem seko tūlītēja agrīnā 
darbība draudu novēršanai. Monitorings jeb 
pārraudzība un pārbaude darbojas vislabāk tad, ja tās 
uztver par īstenošanas papildinājumu, nevis par tās 
aizstājējām. 

 
36. Kolektīvās drošības institūcijas ir pierādījušas, ka tās ir īpaši vājas, saskaroties ar liela 

mēroga rupjiem cilvēktiesību pārkāpumiem un genocīdu. Šī ir normatīva problēma 
Apvienotajām Nācijām: valsts un starptautiskās atbildības koncepcijai, lai aizsargātu 
civiliedzīvotājus no kara sekām un cilvēktiesību pārkāpumiem, vēl ir jāpārvar 
spriedze starp savstarpēji konkurējošām tiesībām: tiesībām uz suverēno 
neaizskaramību un tiesībām iejaukties. Tā ir arī darbības problēma: lai apturētu valsts 
valdību nogalināt tās civiliedzīvotājus, nepieciešama noteikta militāru spēku 
izvietošana.   

 
2. Efektivitāte 

 
37. Daži no kolektīvās drošības instrumentiem ir bijuši efektīvi. Starptautiskā 

Atomenerģijas aģentūra (SAEA) - būdama Kodolieroču neizplatīšanas līguma 
institucionālais iemiesojums un ievērojams ilgtermiņa veiksmes paraugs liela mēroga 
kodolieroču izplatīšanas novēršanā – ar tās ikgadējo budžetu gandrīz 275 miljoni 
ASV dolāru – ir viens no šādiem piemēriem. Tāpat ģenerālsekretāra samierināšanas 
centieni, lai gan tiem ir nepietiekami resursi, ir palīdzējuši samazināt starptautisko 
spriedzi. 

 
38. Bet vairums kolektīvās drošības instrumentu ir bijuši neefektīvi. Pēckonfliktu 

operācijas, piemēram, pārāk bieži ir bijušas neskaitāmas slikti koordinētas un 
divpusējas ANO programmas, kas savstarpēji pārklājas, un kurās starpaģentūru 
konkurence traucē nelielo resursu iespējami labāko izmantošanu.  

 
39. Lielākais mūsu kolektīvās drošības institūciju neefektivitātes iemesls ir bijusi 

vienkārša nevēlēšanās nopietni nodarboties ar nāvējošas vardarbības novēršanu. 
Nespēja savlaicīgi investēt laiku un resursus, lai novērstu konfliktu izcelšanos un 
saasināšanos, noved pie daudz lielākiem un smagākiem notikumiem, kurus atrisināt 
vēlāk ir daudz grūtāk. 

 
3. Objektivitāte 

 
40. Katras kolektīvās drošības sistēmas ticamība ir atkarīga arī no tā, cik labi tā nodrošina 

drošību visiem tās locekļiem, neskatoties uz iespējamo ieguvēju veidu, atrašanās 
vietu, resursiem vai attiecībām ar lielvarām. 

 
 

41. Pārāk bieži Apvienotās Nācijas un tās dalībvalstis, 
reaģējot uz draudiem starptautiskajai drošībai, ir 
rīkojušās diskriminējoši. Lai salīdzinām ātrumu, 

Pārraudzība un pārbaude 
darbojas vislabāk tad, ja 
tās uztver par īstenošanas 
papildinājumu, nevis par 
tās aizstājējām. 

Katras kolektīvās drošības 
sistēmas ticamība ir atkarīga 
arī no tā, cik labi tā 
nodrošina drošību visiem tās 
locekļiem, neskatoties uz 
iespējamo ieguvēju veidu, 
atrašanās vietu, resursiem vai 
attiecībām ar lielvarām. 
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ar kādu Apvienotās Nācijas reaģēja uz 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem un tās 
rīcību, kad tām nācās saskarties ar vēl nāvējošāku notikumu: no 1994. gada aprīļa līdz 
jūlija vidum 100 dienu garumā Ruandā katru dienu notika uzbrukumi līdzvērtīgi trim 
2001. gada 11. septembra uzbrukumiem, un tas notika valstī, kurā iedzīvotāju skaits ir 
tikai viena sestā daļa no Savienoto Valstu iedzīvotāju skaita. Pēc divu nedēļu 
genocīda Drošības padome atsauca no šīs valsts vairumu savu miera uzturēšanas 
spēku. Pagāja vairāk nekā mēnesis, līdz Apvienoto Nāciju amatpersonas nosauca 
notiekošo par genocīdu un vēl ilgāks laiks bija nepieciešams dažiem Drošības 
padomes locekļiem, lai nonāktu pie tāda paša atzinuma. Kad uz Ruandu beidzot tika 
norīkota jauna misija, genocīds bija plosījies jau sešas nedēļas, un tikai dažas valstis 
piedāvāja savu karavīru palīdzību. Misija izvietojās, kad genocīds beidzās. 

 
42. Tieši tāpat Augsta līmeņa speciālistu grupas draudu, izaicinājumu un pārmaiņu 

jautājumos apspriedēs mēs esam bijuši pārsteigti par gliemeža ātrumu, ar kādu mūsu 
institūcijas reaģēja uz visaptverošiem cilvēktiesību pārkāpumiem Darfūrā, Sudānā. 

 
43. Kad kolektīvās drošības institūcijas reaģē neefektīvi un neobjektīvi, tajā atspoguļojas 

daudz vairāk patiesības par to, kuri draudi tām ir nozīmīgi. Mūsu kolektīvās drošības 
institūcijas nedrīkst tikai apstiprināt to, ka draudi vienam ir draudi visiem, bet tām ir 
arī attiecīgi jārīkojas.  
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2. daļa 

Kolektīvā drošība un draudu novēršanas uzdevums 
 

Anotācija 
 
Jebkurš notikums vai process, kas noved pie daudzskaitlīgiem nāves gadījumiem vai 
izdzīvošanas iespēju samazināšanās un iznīcina valstis kā starptautiskās sistēmas pamatu, 
apdraud starptautisko drošību. Šādā izpratnē pastāv sešas draudu kopas, kas pasaulei jāņem vērā 
patlaban un nākamajās desmitgadēs:  

• ekonomiskie un sociālie draudi, tai skaitā nabadzība, infekcijas slimības un apkārtējās 
vides pasliktināšanās;  

• starpvalstu konflikti;  
• vietējie konflikti, ieskaitot pilsoņu karu, genocīdu un liela mēroga vardarbību;  
• kodolieroči, radioloģiskie, ķīmiskie un bioloģiskie ieroči;  
• terorisms;  
• starptautiskā organizētā noziedzība.  

 
Pirmo 60 darbības gadu laikā Apvienoto Nāciju Organizācija ir devusi ievērojamu 

ieguldījumu šo starptautiskās drošības draudu samazināšanā vai vājināšanā. Lai gan ir bijušas 
būtiskas kļūdas un neveiksmes, panākumu un sasniegumu apjoms nav pienācīgi novērtēts. Tas 
vieš cerību, ka ANO spēj pielāgoties, lai sekmīgi tiktu galā ar 21. gadsimta jaunajiem 
izaicinājumiem.  

 
Apvienoto Nāciju Organizācijas un tās dalībvalstu galvenais uzdevums ir nodrošināt to, ka 

kategorijās uzskaitītie attālie draudi nekļūst par nenovēršamiem un nenovēršamie nepārtop par 
iznīcinošiem draudiem. Lai to izdarītu, ir vajadzīga preventīvo pasākumu sistēma, kas aptver 
visus šos draudus visās to izplatītākajās izpausmēs dažādās pasaules malās. Tomēr visvairāk 
nepieciešama būs vadība pašmāju un starptautiskā līmenī, lai varētu rīkoties savlaicīgi, izlēmīgi 
un vienoti pret visiem draudiem, sākot no HIV/AIDS līdz kodolterorismam, pirms tie ir 
sasnieguši vispostošāko ietekmi.  

Atbildot uz jautājumu, kā izpildīt draudu novēršanas uzdevumu, vispirms pieminam attīstību, 
jo tā ir kolektīvās drošības sistēmas, kas nopietni attiecas pret draudu novēršanu, neaizstājams 
pamats. Attīstība pilda daudzējādas funkcijas. Tā palīdz apkarot nabadzību, infekcijas slimības 
un apkārtējās vides degradāciju, kas nogalina miljonus un apdraud cilvēces drošību. Tā ir 
būtiska, jo palīdz novērst valsts kapacitātes, kam ir izšķiroša nozīme pārvarot gandrīz jebkāda 
veida draudus, vājināšanos, vai to atjaunot. Attīstība ir ilgtermiņa stratēģijas, kuras mērķis ir 
novērst pilsoņu karu un izskaust vidi, kurā zeļ gan terorisms, gan organizētā noziedzība, 
sastāvdaļa.  
 
 

III. Nabadzība, infekcijas slimības un vides degradācija 
 
A. Draudi, ar kuriem jāsastopas 
 

44. Kopš 1990. gada, kad jaunattīstības valstu iedzīvotāju vidējais ienākums ir palielinājies vidēji 
par 3 procentiem gadā, galējā nabadzībā dzīvojošu cilvēku skaits dažos reģionos ir 
palielinājies par gandrīz vairāk nekā 100 miljoniem cilvēku. Tajā pašā laikā vismaz 54 valstīs 
iedzīvotāju vidējais ienākums ir samazinājies. Katru gadu gandrīz 11 miljoni bērnu mirst no 
ārstējamām slimībām un vairāk nekā pusmiljons sieviešu - grūtniecības laikā vai dzemdībās. 
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Pieaugošo nabadzību pavada vispārējās un ienākumu nevienlīdzības pieaugums daudzās 
nabadzīgās valstīs. Piemēram, dažās vietās Latīņamerikā bagātāko mājsaimniecību piektdaļas 
ienākumi pārsniedz nabadzīgākās piektdaļas ienākumus 30 reizes. Visā pasaulē sievietes un 
jaunieši ir nesamērīgi nabadzīgi  
 

 
 
45. Kad etniskai vai reģionālai nevienlīdzībai pievienojas 
nabadzība, izveidojas pilsonisko vardarbību rosinošu pārestību 
savienojums. Lai gan tas nesasniedz kara apmērus, strauji 
pieaugošā jauniešu skaita, nabadzības, urbanizācijas un bezdarba 
kombinācija izraisa arvien lielāku bandu vardarbību daudzās 
jaunattīstības pasaules pilsētās. Kāda sieviete, runājot ar lielu 
sarūgtinājumu, grupas konsultāciju laikā ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām Āfrikā uzdeva jautājumu: „Kā gan 
mēs esam pieļāvuši to, ka mūsu lielākā bagātība – jaunatne ir 

kļuvusi par draudu mūsu drošībai?”  
 
46. Nabadzības vissmagāk skartais kontinents ir Āfrika. Kopš 1990. gada Subsahāras Āfrikā 

vidējais dzīves ilgums ir sarucis no 50 gadiem līdz 46 gadiem. Lai gan attīstītās valstīs mazāk 
nekā viens bērns no 100 nomirst nesasniedzis piecu gadu vecumu, vairumā Subsahāras valstu 
šis rādītājs ir viens no 10, un 14 valstīs – viens no pieci. Subsahāras Āfrikā cilvēku skaits, 
kas iztiek ar mazāk nekā 1 ASV dolāru dienā, ir palielinājies kopš 1990. gada. Neraugoties 
uz to, ka 20. gadsimta 90. gados visā pasaulē pārtikas nepietiekamība samazinājās, Āfrikā tā 
palielinājās.  
 

47. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā pasaulē ir parādījušās jaunas infekcijas slimības, iepriekš 
pazīstamās ir atjaunojušās un organisma spējas pretoties arvien lielākam skaitam galveno 
antibiotiku ir palielinājušās. Nesenie poliomielīta uzliesmojumi draud izjaukt tā pilnīgu 
izskaušanu, kas bija viens no lielākajiem 20. gadsimta sasniegumiem. Šīs tendences iezīmē 
dramatisku vietējās un globālās veselības aizsardzības kapacitātes pasliktināšanos.  

 
48. Starptautiskā reakcija uz HIV/AIDS bija šokējoši lēna un vēl arvien ir apkaunojoši slikti 

finansēta. Pirmā lielākā starptautiskā HIV/AIDS iniciatīva – Globālā AIDS programma tika 
aizsākta tikai 1987. gadā, sešus gadus pēc tam, kad tika atklāti pirmie HIV gadījumi un 
miljoniem cilvēku visā pasaulē jau bija inficēti. Kad bija pagājuši 9 gadi un 25 miljoni 
cilvēku jau bija inficējušies, tika izveidota Apvienoto Nāciju Organizācijas Programma cīņai 
ar HIV/AIDS (UNAIDS), lai koordinētu tās ANO aģentūras, kas strādā ar HIV/AIDS 
saistītiem jautājumiem. Līdz 2000. gadam, kad Drošības padome pirmo reizi runāja par 
HIV/AIDS kā starptautiskā miera un drošības draudu, HIV/AIDS izraisītu nāves gadījumu 
skaits Āfrikā gada laikā bija pārsniedzis visos pagājušā gadsimta 90. gadu pilsoņu karos 
bojāgājušo skaitu. Vispasaules fonds AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai tika 
izveidots 2003. gadā un līdz tam laikam HIV/AIDS bija padarījis par bāreņiem vairāk nekā 11 
miljonus bērnu Āfrikā.  
 

49. Tas, ka Āfrika ir saņēmusi HIV/AIDS pandēmijas lielāko triecienu, rosina uzdot bažīgu 
jautājumu par to vai starptautiskā reakcija būtu bijusi tik lēna, ja slimība būtu samazinājusi 
dzīves ilgumu par 30 gadiem Āfrikai nepiederošās valstīs.  

 
50. Citu nāvi izraisošu infekcijas slimību izkaušanā panāktais progress joprojām ir mānīgs. 

Globālā tuberkulozes kontrolēšanas kampaņa ir sasniegusi ievērojamus panākumus, tai skaitā 
uzlabojumus politisko saistību, finansēšanas, stratēģijas formulēšanas, medikamentu 
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pieejamības un medicīniskās pētniecības jomās. Tomēr katru gadu no tuberkulozes mirst divi 
miljoni cilvēku un tiek konstatēti vairāk nekā 8,5 miljoni jauni tuberkulozes saslimšanas 
gadījumi. Pasaules Veselības organizācija (PVO) lēš, ka, ja pašreizējās tendences turpināsies, 
gandrīz viens miljards cilvēku līdz 2020. gadam no jauna inficēsies ar tuberkulozi, 150 
miljoniem šī slimība attīstīsies un 36 miljoniem - būs nāves iemesls. Vēl joprojām ir 
jāturpina uzlabot zāļu, un ne tikai tuberkulozes medikamentu, pieejamība par pieņemamām 
cenām.  

 
51. Nesenā starptautiskā pieredze smagā akūtā respiratorā sindroma jeb SARS apkarošanā parāda, 

kā var ierobežot infekcijas slimības izplatību, ja konstruktīvas starptautiskās organizācijas 
strādā, cieši sadarbojoties, ar spējīgām nacionālajām institūcijām. PVO un nacionālo 
aģentūru ātrā reakcija apturēja slimības izplatīšanos un novērsa nopietnāku uzliesmojumu, 
kas būtu varējis apdraudēt tūkstošiem dzīvību vairākos kontinentos. Neviena valsts, 
darbojoties atsevišķi, nebūtu varējusi sasniegt tādu slimības ierobežošanas pakāpi.  
 

52. Pašreizējās tendences norāda uz pastāvīgu un iespējams vēl vairāk pasliktinošos pārtikas 
nedrošību daudzās valstīs, it sevišķi Subsahāras Āfrikā. Iedzīvotāju skaita pieaugums 
jaunattīstības zemēs un pieaugušais iedzīvotāju vidējais patēriņš industrializētajā pasaulē ir 
novedis pie lielāka pieprasījuma pēc nepietiekamiem resursiem. Aramzemes samazināšanās, 
ūdens trūkums, pārmērīga nozveja, atmežošana un ekosistēmu pārmaiņas ir biedējoši 
izaicinājumi ilgtspējīgai attīstībai. Paredzams, ka pasaules iedzīvotāju skaits pieaugs no 6,3 
miljardiem šodien līdz 8,9 miljardiem 2050. gadā, pie tam gandrīz lielākā daļa izaugsmes 
notiks valstīs, kas tam ir vismazāk sagatavotas. Strauji pieaugošo iedzīvotāju skaitu varēs 
nodrošināt ar pārtiku tikai tad, ja ievērojami un nepārtraukti tiks palielināta lauksaimniecības 
produkcijas ieguve.  

 
53. Apkārtējās vides degradācija ir palielinājusi dabas katastrofu destruktīvo potenciālu un dažos 

gadījumos sekmējusi to rašanos. Pēdējo 50 gadu laikā piedzīvotais lielu dabas katastrofu 
pieaugums ir bažīgs šo tendenču apliecinājums. Vairāk nekā divus miljardus cilvēku ir 
skārušas dabas katastrofas pēdējo desmit gadu laikā, un perioda ekonomiskās sekas pārsniedz 
pēdējo četrdesmit gadu zaudējumus. Ja klimata pārmaiņas radīs lielākus plūdus, karstuma 
viļņus, sausumu un vētras, temps var paātrināties.  

 
 
 
54. Retu reizi apkārtējās vides apsvērumi tiek iekļauti drošības, 
attīstības vai humanitārajās stratēģijās. Tāpat trūkst apkārtējās 
vides aizsardzības pasākumu saskaņotības globālā līmenī. 
Vairums centienu izveidot pārvaldības struktūras pasaules 
apkārtējās vides degradācijas problēmu risināšanai nav 
konstruktīvi attiekušies pret klimata pārmaiņām, atmežošanu un 
pārtuksnešošanos. Reģionālos un vispasaules daudzpusējos 
apkārtējās vides līgumus vājina dalībvalstu neatbilstoša 
īstenošana un realizēšana.  

 
55. Starptautiskās organizācijas un valstis nav sevi organizējušas tā, lai risinātu attīstības 

problēmas saskaņoti un vienoti. Tās turpina uzskatīt nabadzību, infekcijas slimības un 
apkārtējās vides degradāciju par savstarpēji nesaistītiem draudiem. Starptautisko organizāciju 
sadrumstalotā pieeja nozarēm atspoguļo valdību sadrumstaloto nozaru politiku, piemēram, 
finanšu ministri tiecas sadarboties tikai ar starptautiskām finanšu institūcijām, attīstības 
ministri – tikai ar attīstības programmām, lauksaimniecības ministri – tikai ar pārtikas 
programmām un apkārtējās vides ministri – tikai ar vides aģentūrām. Divpusējie donori 
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pilnīgi pareizi pieprasa labāku ANO darbību koordināciju, tomēr neizrāda lielu entuziasmu 
attiecināt šīs prasības arī uz sevi.  

 
56. Esošās globālās ekonomikas un sociālās pārvaldības struktūras ir nožēlojami neatbilstošas 

nākotnē gaidāmajiem izaicinājumiem. Lai risinātu ar ilgtspējīgu attīstību saistītus 
uzdevumus, valstīm jāaptver dažādas nozares un jautājumi, tai skaitā ārvalstu palīdzība, 
tehnoloģija, tirdzniecība, finansiālā stabilitāte un attīstības politika. To ir grūti izdarīt, 
nepieciešama lielāko ekonomisko ietekmi izraisošo valstu augsta līmeņa uzmanība un 
vadība. Patlaban nav izveidota augsta līmeņa diskusiju grupa, kas regulāri nodrošinātu 
iespēju lielo rūpniecisko un jaunattīstības tautsaimniecību vadītājiem iesaistīties atklātā 
dialogā, domu apmaiņā un problēmu risināšanā.  

 
57. Risinot ekonomiskos un sociālos draudus, ANO salīdzinošā priekšrocība ir ietekmīgā 

pulcēšanas vara, kas dod iespēju formulēt kopējus attīstības mērķus un vienprātībā saliedēt 
starptautisko sabiedrību to sasniegšanai. Pēdējo gadu laikā Vispasaules samits par ilgspējīgu 
attīstību, kas notika Johannesburgā, Dienvidāfrikā, un Starptautiskā Attīstības finansēšanas 
konference, kas norisinājās Monterejā, Meksikā, ir radījusi globālu izpratni un tādas tālejošas 
programmas nabadzības mazināšanai, pārtikas drošības sasniegšanai, tautsaimniecību 
izaugsmei un apkārtējās vides aizsardzībai, kas dos labumu nākamajām paaudzēm. ANO 
Tūkstošgades deklarācijā ir noteikti plaši, bet sasniedzami mērķi un uzdevumi, kas vēlāk tika 
apvienoti Tūkstošgades attīstības mērķos. Tie paredz gan galējās nabadzības samazināšanu 
un apkārtējās vides aizsardzību, gan lielāku dzimumu līdztiesības sasniegšanu un HIV/AIDS 
izplatības apturēšanu un samazināšanu līdz 2015. gadam.  
 

58. Monterejā 2002. gadā pasaules līderi vienojās, ka gan palīdzības sniedzēju, gan saņēmēju 
pienākums ir sasniegt attīstību. Galvenā atbildība par ekonomisko un sociālo attīstību piekrīt 
valdībām, kam, īstenojot stabilas ekonomiskās politikas, veidojot konstruktīvas un atbildīgas 
institūcijas un ieguldot valsts un sociālajos pakalpojumos, kas būtu pieejami visiem 
iedzīvotājiem, jānodrošina enerģiskai privātā sektora virzītai izaugsmei un palīdzības 
efektivitātei labvēlīga vide. Apmaiņā pret jaunattīstības valstu būtiskiem uzlabojumiem 
politiku un institūciju jomā, donorvalstis piekrita atjaunot nabadzības mazināšanas 
pasākumus, tai skaitā samazināt tirdzniecības barjeras, palielināt attīstības palīdzību un atlaist 
parādus lielos parādos iestigušām nabadzīgām valstīm.  
 
B. Draudu novēršanas uzdevuma izpilde 
 
1. Vairāk resursu un rīcības 

 
59. Apstiprinot Tūkstošgades attīstības mērķus 2000. gadā, starptautiskā sabiedrība apņēmās 

būtiski samazināt nabadzību līdz 2015. gadam. Tūkstošgades projekta novērtējumi rāda, ka 
daži reģioni ir uz pareizā ceļā, lai samazinātu uz pusi to cilvēku skaitu, kas iztiek ar mazāk 
nekā 1 ASV dolāru dienā, bet citi reģioni ir regresējuši. Pasaule vēl arvien nav izpildījusi 
savas saistības samazināt bērnu mirstību un palielināt pamatskolas izglītības iegūšanā 
iesaistīto cilvēku skaitu. Maz ir darīts, lai risinātu Tūkstošgades attīstības mērķu dzimumu 
līdztiesības jautājumus. Kaut arī nabadzīgās un bagātās valstis ir solījušas rīkoties, lai risinātu 
sociālos un ekonomiskos draudus, solījumi nav pārtapuši par resursiem un rīcību, un ir maz 
ilgtermiņa saistību. Visām valstīm ir atkārtoti jāapņemas sasniegt nabadzības 
izskaušanas mērķus, panākot ilgstošu ekonomisko izaugsmi un veicinot ilgtspējīgu 
attīstību.  
 

60. Uzskatām, ka Tūkstošgades attīstības mērķi jāizvirza nacionālo un starptautisko nabadzības 
samazināšanas stratēģiju degpunktā. Jānovērš dramatiskais resursu, kas vajadzīgi 
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Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai, trūkums, un jāpilda solījumi nodrošināt stabilas 
politikas un labu pārvaldību visos līmeņos. Oficiālā attīstības palīdzība (OAP) būs ļoti 
būtiska mazattīstītajām valstīm. OAP jāstrukturizē tā, lai atbalstītu valstu nabadzības 
samazināšanas stratēģijas, kas veidotas saskaņā ar Tūkstošgades attīstības mērķiem. Tām 
daudzajām donorvalstīm, kas pašreiz nepilda ANO noteikto mērķi - 0,7% no nacionālā 
kopprodukta (NKP) oficiālās attīstības palīdzībai, jānosaka termiņš tā sasniegšanai.  

 
61. Pēc daudzu gadu debatēm par to vai izstrādāt novatoriskas attīstības finansēšanas metodes, 

piemēram, Starptautisko Finanšu instrumentu, donori ir pārgājuši pie diskusijām, kā to 
izdarīt. Mēs apsveicam šādu lēmumu un mudinām donorus ātri pievērsties lēmumu 
pieņemšanai par šo jautājumu.  

 
62. Monterejā un Johannesburgā pasaules valstu līderi vienojās, ka pastāvīgā globālās 

tirdzniecības sistēmas nevienlīdzība traucē samazināt nabadzību. Septiņdesmit procenti 
pasaules nabadzīgāko iedzīvotāju dzīvo laukos un gūst ienākumus no lauksaimniecības. Šie 
cilvēki maksā iznīcinošu cenu, kad attīstītās valstis piemēro tirdzniecības barjeras 
lauksaimniecības ievedprecēm un subsidē lauksaimniecības eksportpreces. 2001. gadā 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Dohas deklarācija uzlika par pienākumu tās 
parakstītājiem nostādīt jaunattīstības valstu intereses un vajadzības sarunu par jaunu 
tirdzniecības raundu centrā. PTO dalībvalstīm vajadzētu censties noslēgt Dohas attīstības 
raundu vēlākais 2006. gadā.  
 

63. Pārvaldības reformas un tirdzniecības iespēju uzlabojumi nesamazinās nabadzību daudzajās 
mazattīstības valstīs vairākums no kurām atrodas Subsahāras Āfrikā, kur attīstības centienus 
iedragā vājā infrastruktūra, zema ražīguma lauksaimniecība, endēmijas un milzīgi ārējie 
parādi. Attīstītajām valstīm vajadzēs darīt vairāk, lai risinātu visnabadzīgāko valstu parādu 
ilgtspējas jautājumu, kuru vajadzētu pārdēvēt par parāda līmeni, kas atbilst Tūkstošgades 
attīstības mērķu sasniegšanai. Valdībām, kas aizdevušas līdzekļus, un starptautiskajām 
finanšu institūcijām vajadzētu piedāvāt dziļi parādos iestigušajām nabadzīgajām 
valstīm parādu lielāku atlaišanu, ilgāku restrukturizācijas termiņu un uzlabotu pieeju 
globālajiem tirgiem.  

 
64. Neraugoties uz lielām starptautiskām iniciatīvām, HIV/AIDS izplatība vēl joprojām ir 

milzīga. Visvairāk skartajās Subsahāras Āfrikas valstīs, pandēmijas ietekme kļūst arvien 
spēcīgāka. Āzijā inficēto skaits pārsniedz septiņus miljonus, pie tam tas strauji palielinās. Lai 
gan starptautiskie resursi, kas atvēlēti cīņai pret HIV/AIDS ir palielinājušies no 
apmēram 250 miljoniem ASV dolāru 1996. gadā līdz 2,8 miljardiem ASV dolāru 2002. 
gadā, katru gadu ir vajadzīgi vairāk nekā 10 miljardi ASV dolāru, lai apturētu 
pandēmiju.  

 
65. Dažu valstu pieredze rāda, ka pienācīgi finansēti un institucionalizēti pasākumi var dod 

ievērojamus panākumus cīņā pret HIV/AIDS. Turpretī tur, kur valdības ir atteikušās atzīt 
draudu nopietnību un nav risinājušas šo problēmu, ir pieredzēta dramatiska pasliktināšanās, 
un starptautiskie centieni ir tikuši kavēti. Problēmas skarto valstu vadītājiem ir jāmobilizē 
resursi, jāpiešķir līdzekļi un jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors 
slimības kontrolēšanas pasākumos.  

 
2. Jaunas iniciatīvas 

 
66. Neraugoties uz to, ka ir pieejama informācija par HIV/AIDS radītiem cilvēku zaudējumiem – 

inficēto skaitu, nāves gadījumiem, bāreņos palikušiem bērniem – varam tikai minēt, kādu 
ilgtermiņa iespaidu pandēmija atstās uz slimības vissmagāk skartajām valstīm. Tā kā 
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HIV/AIDS noplicina Āfrikas valstu un tautsaimniecību spējas ātrāk nekā tās spēj atjaunoties, 
mēs nezinām, kāda būs valsts ierēdņu, prasmīgu veselības darbinieku, skolotāju, 
pakalpojumu sniedzēju, aprūpes un policijas darbinieku, karavīru un miera uzturētāju 
zaudējuma kopējā ietekme. Trūkstot kvalitatīviem pētījumiem par šiem jautājumiem, nevar 
izstrādāt stratēģiju, lai neitralizētu HIV/AIDS ilgtermiņa ietekmi uz pārvaldību un valsts 
stabilitāti.  

 
67. Drošības padomei, cieši sadarbojoties ar UNAIDS, vajadzētu organizēt otro īpašo sesiju 

par HIV/AIDS kā draudu starptautiskam mieram un drošībai, lai noteiktu, kā 
HIV/AIDS nākotnē ietekmēs valstis un sabiedrības, rosinātu veikt pētījumus par šo 
problēmu un definētu, kādi nozīmīgi pasākumi būtu jāveic, lai sagatavotu draudu 
samazināšanas ilgtermiņa stratēģiju.  

 
68. Cīņa pret HIV/AIDS, tuberkulozi un malāriju ir atkarīga no rīcībspējīgām, atbildīgām valstīm 

ar funkcionējošām sabiedriskās veselības sistēmām. Veselības aprūpes iestāžu trūkums ir 
galvenais iemesls, kas sekmē malārijas izplatīšanos. Finanšu nepietiekamība kavē veselības 
sektora reformas daudzās problēmu nomāktās valstīs, it sevišķi, Dienvidāzijā un Subsahāras 
Āfrikā. Nepiemērota vai daļēja ārstēšana, kas izriet no nepietiekama finansējuma, ir novedusi 
pie jaunu tuberkulozes paveidu, kurus ir daudz grūtāk ārstēt, attīstības. Pat tad, kad ir 
pieejams programmu finansējums HIV/AIDS, neatbilstošas veselības aprūpes iestādes vai to 
neesamība nabadzīgākajos Subsahāras Āfrikas reģionos kavē programmu konstruktīvu vai 
ilgtspējīgu īstenošanu. Starptautiskajiem donoriem, partnerībā ar nacionālajām varas 
iestādēm un vietējām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vajadzētu aizsākt jaunu, 
būtisku vispasaules iniciatīvu, lai atjaunotu vietējās un nacionālās sabiedriskās 
veselības sistēmas viscaur jaunattīstības pasaulē.  

 
69. Šie pasākumi jāveic vienlaicīgi ar slimības vispasaules uzraudzības iespēju uzlabošanu. Tā ir 

trīskārša vajadzība – kā līdzeklis cīņā ar jaunām infekcijas slimībām, aizstāvība pret 
bioloģiskā terorisma draudiem un konstruktīvu, atbildīgu valstu veidošana. Pasaules 
Veselības asamblejas dalībvalstīm vajadzētu sniegt lielākus līdzekļus PVO Vispasaules 
slimību uzliesmojumu brīdināšanas un reaģēšanas tīklam, lai palielinātu tā spējas tikt 
galā ar iespējamiem slimību uzliesmojumiem.  

 
70. Ārkārtas gadījumos, kad draudus rada jauna infekcijas slimība vai infekcijas izraisītāja tīša 

izplatīšana, var rasties vajadzība pēc sadarbības starp PVO un Drošības padomi, iedibinot 
efektīvus karantīnas pasākumus (skat. V nodaļu turpmāk tekstā).  

 
71. Lai risinātu klimata pārmaiņu jautājumus, modernajām valstīm jāsamazina sava atkarība no 

ogļūdeņraža un īpaši jācenšas izstrādāt klimatam nekaitīgas attīstības stratēģijas. 
Dalībvalstīm vajadzētu pievērst īpašu uzmanību zema oglekļa satura enerģijas avotu 
attīstībai, tai skaitā dabas gāzei, atjaunojamai un atomenerģijai, jāuzsver siltumnīcas gāzu 
maz saturošu tehnoloģiju attīstība. ANO Vispārējās klimata pārmaiņu konvencijas Kioto 
protokols ir sekmējis atjaunojamo enerģijas avotu, kas varētu pakāpeniski novērst pašreiz 
ārkārtīgi lielo atkarību no fosilajām degvielām, attīstību. Lai turpinātu to veicināt, valstīm 
vajadzētu izrādīt iniciatīvu tālākai atjaunojamo enerģijas avotu attīstībai un sākt 
pakāpeniski atteikties no apkārtējai videi kaitīgām dotācijām, it sevišķi fosilo degvielu 
izmantošanai un attīstībai.  
 

72. Kioto protokola stāšanās spēkā pēc tam, kad to bija ratificējusi Krievijas Federācija, ir 
pozitīvs notikums, lai gan tikai ar protokolu nepietiek, lai atrisinātu siltumnīcas gāzu emisiju 
samazināšanas uzdevumu. Protokols ir veicinājis atjaunojamo enerģijas avotu attīstību, kas 
varētu pakāpeniski novērst pašreiz ārkārtīgi lielo atkarību no fosilajām degvielām. Tomēr 
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visas problēmas vēl nav atrisinātas. Dažas augsti attīstītas rūpniecības valstis sasniegs Kioto 
protokola mērķus ar klimata politiku nesaistītu iemeslu dēļ, piemēram, strauji samazinot 
rūpniecisko ražošanu. Amerikas Savienotās Valstis, kas ir atbildīgas par gandrīz vienu 
ceturtdaļu no siltumnīcas gāzu pasaules emisijām, atsakās ratificēt protokolu. Tai pašā laikā 
jaunattīstības valstis, kas patlaban rada teju pusi no šodienas siltumnīcas gāzu neto emisijām 
(tomēr tikai vienu desmito daļu no emisijām uz cilvēku), ir iebildušas pret saistošu emisijas 
limitu pieņemšanu, jo uzskata tos par ekonomiskās izaugsmes šķēršļiem. Rūpniecības valstis, 
iespējams, vairāk pretosies dārgo samazinājumu apstiprināšanai bez palielinātas 
jaunattīstības valstu piedalīšanās. Vissvarīgākais ir tas, ka protokols neparedz nekādas 
saistības pēc 2012. gada. Aicinām dalībvalstis pievērst uzmanību tam, kāda neatbilstība 
pastāv starp Kioto protokola solījumiem un to izpildi, atkārtoti pievērsties globālās 
sasilšanas problēmai un sākt jaunas sarunas, lai izveidotu ilgtermiņa stratēģiju globālās 
sasilšanas samazināšanai pēc perioda, uz kuru attiecas protokols.  

 
73. ANO un starptautiskajām finanšu institūcijām vajadzētu vairāk palīdzēt pret lielām dabas 

katastrofām neaizsargātām valstīm. Dabas katastrofu sekas var būt destabilizējošas, 
piemēram, kā tas bija 2004. gadā Haiti. Pasaules metroloģijas asociācija ir aprēķinājusi, ka 
ieguldījumi neaizsargātības novēršanā, varētu ievērojami samazināt dabas katastrofu upuru 
skaitu. ANO Vides programmai (UNEP), ANO Attīstības programmai (UNDP) un Pasaules 
Bankai būtu jāsadarbojas ciešāk – partnerībā ar valdībām un ārējiem pētniecības institūtiem, 
lai uzlabotu neaizsargātības novērtējumus un strādātu ar tām valstīm, kas ir cietušas 
visvairāk, nostiprinot to pielāgošanās spējas.  

 
IV. Konflikti starp valstīm un valstīs 
 
A. Starpvalstu konfliktu draudi 

 
74. Lai gan pēdējo 60 gadu laikā pasaulē ir bijis maz starpvalstu karu, to draudi nav izzuduši. 

Neatrisinātie reģionālie konflikti Dienvidāzijā, Ziemeļaustrumāzijā un Tuvajos Austrumos 
turpina apdraudēt starptautisko mieru un drošību. Šie konflikti var iznīcināt 40 gadu ilgos 
centienus novērst kodolieroču izplatīšanu un vairāk nekā 75 gadu ilgos pūliņus izskaust 
bioloģiskos un ķīmiskos ieročus. Turklāt starpvalstu sacensība dažos reģionos uzkurina un 
saasina iekšējos karus, kas apgrūtina to noslēgšanu. Šāda sāncensība, veicinot konvenciālo 
ieroču pieaugumu, iznīcina trūcīgos resursus, kurus varētu izmantot nabadzības 
samazināšanai, veselības aprūpes uzlabošanai un izglītības palielināšanai.  

 
75. Karš un pastāvīgā nestabilitāte Irākā un Palestīnā ir uzkurinājusi ekstrēmismu atsevišķās 

musulmaņu pasaules daļās un Rietumos. Jautājums ir sarežģīts un daudznozīmīgs, nav 
iespējama vienkāršota sistematizācija. Tomēr nevar ignorēt ekstrēmistu grupu spējas 
Rietumos un musulmaņu pasaulē sekmēt uzskatus par to kultūras un reliģisko antagonismu, 
kura draudi, ja atstāti novārtā, ir nopietni.  

 
76. Pagātnē ANO palīdzēja samazināt starpvalstu konfliktu draudus ar ģenerālsekretāra „labo 

biroju” palīdzību vai kluso diplomātiju, kuras mērķis bija kliedēt krīzi un sniegt naidīgajām 
pusēm iespēju izteikties atklāti, un konstatēt, kādi ir pušu nolūki. Turpmākie ģenerālsekretāri 
ir spēlējuši šo lomu, neraugoties uz organizācijas nelielajām iespējām to atbalstīt.  

 
77. Beidzoties Aukstajam karam, Drošības padome arvien vairāk iesaistījās starptautisko draudu 

risināšanā. Gadā pieņemto rezolūciju vidējais skaits palielinājās no 15 līdz 60, vai no vienas 
rezolūcijas mēnesī līdz vienai nedēļā. Pirms 1989. gada Padome bija piemērojusi sankcijas 
divas reizes. Kopš tā laika sankcijas ir tikušas piemērotas 14 reizes un attiecinātas uz aizvien 
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plašāku iemeslu klāstu, tai skaitā, lai apturētu agresiju, atjaunotu demokrātiskās valdības, 
aizsargātu cilvēktiesības, izbeigtu karu, apkarotu terorismu un atbalstītu miera līgumus.  

 
78. Vairāki no šiem sankciju režīmiem bija vismaz daļēji efektīvi. Dažos gadījumos tie palīdzēja 

sagatavot sarunu rezultātā izstrādātus līgumus. Citos tika apvienoti ar militāru spiedienu, lai 
vājinātu un izolētu nemiernieku grupas un valstis, kas kliedzoši pārkāpa Drošības padomes 
rezolūcijas.  

 
 
 
79. Sankcijas neguva panākumus, kad tās nebija efektīvi 
adresētas un kad Drošības padome nespēja tās īstenot. 
Īstenošanas rezultāti bija vāji pateicoties spēcīgu valstu 
stratēģiskām interesēm, neskaidrībai par sankciju mērķi, 
„sankciju nogurumam”, kuru radīja bažas par to cilvēcisko 
ietekmi, attiecīgo sankciju komiteju nepietiekošajam atbalstam, 
un valsts nespējai īstenot sankcijas.  
 
80. Tā kā bažas par visaptverošo sankciju cilvēcisko ietekmi 

turpināja pieaugt, Drošības padome pārstāja tās piemērot pēc tādiem gadījumiem kā Irāka, 
bijusī Dienvidslāvija un Haiti, un pievērsās tikai finansiālajām, diplomātiskajām, ieroču, 
aviācijas, ceļošanas un preču sankcijām, vēršoties pret karojošajām pusēm un politiķiem, kas 
ir tieši atbildīgi par peļamajām politikām.  

 
81. Palielinātas aktivitātes ne vienmēr nozīmē uzlabotus rezultātus. Ne visas situācijas, kuras 

būtu pelnījušas Drošības padomes uzmanību, to arī saņēma, un ne visām rezolūcijām sekoja 
konstruktīvi īstenošanas pasākumi. Tomēr divas tendences 20. gadsimta 90. gados norāda uz 
pieaugošo efektivitāti starptautisku konfliktu noregulēšanā. Pirmkārt, tā kā Padome arvien 
vairāk rīkojas un vēlas izmantot savas pilnvaras saskaņā ar ANO Statūtu VII nodaļu, 
līdzsvars starp spēka vienpusēju un kolektīvi atļautu pielietošanu ir ievērojami mainījies. 
Šodien spēka kolektīvi atļauta pielietošana nav ikdienišķa parādība, bet nav arī izņēmums. 
Otrkārt, iespējams, vispārsteidzošākais ANO pieaugošās lomas starptautisku konfliktu 
noregulēšanā rādītājs ir pēdējā laikā izteiktais pieņēmums, ka Drošības padomei vajadzētu 
lemt par spēka pielietošanu.  

 
82. Daudz cilvēku uzskatīja to par pašsaprotamu, ka Amerikas Savienotajām Valstīm vajadzētu 

lūgt Drošības padomes atbalstu pirms 2003. gadā uzsākt karu ar Irāku. Diemžēl lielvaras ir 
reti lūgušas Drošības padomes apstiprināt to darbības. Princips, ka visām valstīm jāiegūst 
Drošības padomes atļauja izmantot spēku, nav izturējis laika pārbaudi. Ja būtu noticis 
pretējais, mūsu ticība šim principam būtu daudz lielāka. Analīze rāda tieši pretējo – ir 
apdraudēta salīdzinoši jauna norma, pie tam tāda, kas ir ļoti svarīga, bet nav pietiekami dziļi 
iesakņojusies.  
 

83. Gadījums ar Irāku radīja lielas viedokļu atšķirības. Vieni apgalvo, ka Drošības padome bija 
neefektīva, jo tā nevarēja panākt Irākas pakļaušanos Padomes rezolūcijām. Otri strīdas par 
Drošības padomes atbilstību, jo Padome neatturēja ASV un koalīcijas partnerus no kara 
sākšanas. Savukārt citi uzvedina uz domām, ka Drošības padomes atteikšanās padoties ASV 
spiedienam legalizēt karu, ir pierādījums tās atbilstībai un neaizstājamībai, jo, lai gan 
Drošības padome nenovērsa kara uzsākšanu, tā sniedza noteiktus un principiālus kritērijus, 
pēc kuriem izvērtēt lēmumu par kara sākšanu. Lielais ārlietu ministru skaits Drošības 
padomes telpās debašu laikā un milzīgā sabiedrības uzmanība liek domāt, ka ASV lēmums 

Sankcijas neguva 
panākumus, kad tās 
nebija efektīvi adresētas 
un kad Drošības padome 
nespēja tās īstenot. 
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nodot jautājumu par spēka piemērošanu izskatīšanai Drošības padomē, no jauna apstiprina ne 
tikai ANO Statūtu nozīmību, bet arī to noteicošo lomu.  

 
 

B. Iekšējo konfliktu draudi 
 
84. Kopš Aukstā kara beigām samierināšana, miera uzturēšana un miera veidošana pēc konflikta 

noregulējuma pilsoņu karu gadījumos ir kļuvusi par ANO darbības seju starptautiskā miera 
un drošības uzturēšanas jomā.  

 
85. ANO aktivitāšu straujais pieaugums pilsoņu karu jomā sakrīt ar strauju to skaita 

samazināšanos (skat. attēlu turpmāk tekstā). Kopš 1992. gada pilsoņu karu skaits ir 
pastāvīgi samazinājies un līdz 2003. gadam bija sarucis par aptuveni 40 procentiem 
sasniedzot mazāk par 30 kariem.  

 
 

 
 
 
Pēdējo 15 gadu laikā sarunu ceļā tika izbeigts vairāk karu nekā iepriekšējos divos gadsimtos 
kopā, lielākoties pateicoties tam, ka ANO nodrošināja vadību, sarunu vešanas iespējas, 
stratēģisko koordināciju un pasākumu īstenošanai vajadzīgos resursus. Tādā veidā tika izglābts 
simtiem tūkstošiem dzīvību un palielināta reģionālā un starptautiskajā stabilitāte.  
 

Pilsoņu karu izbeigšana un miera uzturēšana  
1970. - 2002. 

Pilsoņu karu skaits

ANO miera uzturēšanas un miera 
veidošanas operāciju skaits 
pilsoņu karos 

Avots: Upsalas universitātes Miera un konfliktu izpētes katedra un Starptautiskais 
Miera izpētes institūts Oslo.
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86. Iepriekš nepieredzētie panākumi mijās arī ar lielām 
neveiksmēm. Samierināšanas rezultātā pilsoņu karu 
noregulējums tika panākts tikai 25 procentos gadījumu un tikai 
daži no tiem piesaistīja politiskos un materiālos resursus, kas 
vajadzīgi sekmīgai īstenošanai. Līdz ar to daudzi īstenošanas 
mēģinājumi izgāzās, kam dažreiz bija katastrofālas sekas. Ja 
būtu veiksmīgi īstenoti divi miera līgumi – 1991. gadā Biceses 
līgums par Angolu un 1993. gada Arušas vienošanās par 
Ruandu, nāves gadījumu, kas saistīti ar 90. gadu karu, skaits 
būtu par pāris miljoniem mazāks. Ja Drošības padome būtu 

nopietni iesaistījusies miera nostiprināšanā Afganistānā 20. gadsimta 90. gadu sākumā, būtu 
bijis iespējams glābt daudz vairāk dzīvību, „Taliban” iespējams nebūtu nācis pie varas un 
„Alkaidai” tiktu liegts tās vissvarīgākais patvērums.  

 
87. ANO lielākās neveiksmes pilsoniskās vardarbības jomā ir saistītas ar centieniem apturēt 

etnisko tīrīšanu un genocīdu. Ruandā Sekretariāta darbinieki savlaicīgi nebrīdināja Drošības 
padomi par ekstrēmistu plāniem nogalināt tūkstošiem tutsi un mērenos hutu iedzīvotājus. 
Sākoties genocīdam, valstis atsauca savus miera uzturētājus un Drošības padome, padodoties 
ASV spiedienam, nereaģēja. Bosnijā un Hercegovinā ANO veiktā miera uzturēšana un 
humanitārās palīdzības apsargāšana kļuva par politisko un militāro darbību aizstājēju 
etniskās tīrīšanas un genocīda apturēšanai. Drošības padomes rīcībnespēja Kosovā lika 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) apiet Apvienoto Nāciju Organizāciju. Tikai 
vienā gadījumā, 20. gadsimta 90. gados Austrumtimorā, Drošības padome, ģenerālsekretāra 
pamudināta, strādāja kopā ar nacionālajām valdībām un reģionālajiem partneriem, lai ātri 
izdarītu saskaņotu spiedienu masveida slepkavošanas apturēšanai.  

 
88. Šādu karu un masu vardarbības uzliesmojumu lielais cilvēku upuru skaits uzliek pienākumu 

starptautiskajai sabiedrībai būt modrākai, tos novēršot. Ja tas nav izdevies, steidzami jāaptur 
slepkavošana un jānovērš atkārtota atgriešanās pie kara metodēm.  

 
 
 

C. Draudu novēršanas uzdevuma izpilde  
 
1. Labāks starptautiskais regulējošais satvars un normas  

 
89. ANO lomu kara novēršanā var nostiprināt, pievēršot lielāku uzmanību starptautisko režīmu 

un normu izstrādei, lai tādējādi regulētu dažus no konfliktu avotiem un katalizatoriem. Šeit 
var runāt par ļoti plašu likumu, normu, līgumu un pasākumu klāstu, kas ietver juridiskos 
režīmus un strīdu novēršanas mehānismus, ieroču kontroles un atbruņošanās režīmus, dialoga 
un sadarbības pasākumus. Daži piemēri ir aprakstīti turpmāk tekstā.  

 
90. Juridisko mehānismu jomā ir bijis maz notikumu, kas būtu svarīgāki par Romas statūtiem, ar 

kuriem izveidota Starptautiskā krimināltiesa. Briestošu konfliktu gadījumā Drošības padomes 
izteikts savlaicīgs brīdinājums, ka konflikts tiek rūpīgi novērots un Padome grasās izmantot 
savas pilnvaras saskaņā ar Romas statūtiem, varētu atturēt puses no noziegumu izdarīšanas 
pret cilvēci un kara likumu pārkāpšanas. Drošības padomei jābūt gatavai izmantot 
pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Romas statūtiem, lai novirzītu lietas uz 
Starptautisko krimināltiesu.  

 
91. Attiecībā uz dabas resursiem, par kuriem cīņas bieži vien ir bijušas šķērslis mieram, ir 

vajadzīgs lielāks skaits juridisko mehānismu. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 

Ja būtu veiksmīgi īstenots 
1991. gada Biceses 
līgums par Angolu un 
1993. gada Arušas 
vienošanās par Ruandu, 
nāves gadījumu, kas 
saistīti ar 1990. gadu 
karu, skaits būtu par 
pāris miljoniem mazāks. 
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Drošības padome, norūpējušās par dabas resursu uzkurinošo lomu karos Sjerraleonē, Angolā 
un Kongo Demokrātiskajā Republikā, ir ķērušās pie atsevišķu personu un korporāciju, kas 
iesaistītas nelikumīgajā tirdzniecībā, nosaukšanas vārdā un kaunināšanas un sankciju 
piemērošanas pret tām. Valstis ir veikušas īpašus pasākumus, lai ierobežotu tā saucamo 
„konfliktu dimantu” pārdošanu. Sjerraleones un Angolas pieredze rāda, ka šādi pasākumi 
sekmēja pilsoņu karu izbeigšanu. Jauns ANO uzdevums ir sniegt atbalstu vājajām valstīm, it 
sevišķi, bet ne tikai, valstīm, kas atgūstas no kara, to dabas resursu pārvaldībā, lai izvairītos 
no nākotnes konfliktiem.  
 

92. ANO vajadzētu strādāt kopā ar nacionālajām varas iestādēm, starptautiskajām finanšu 
institūcijām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un privāto sektoru, lai izstrādātu 
normas, kas regulē dabas resursu pārvaldību valstīm, kas atkopjas no konflikta vai 
kuras apdraud konflikta risks.  

 
93. Uzmanību vajadzētu pievērst arī noteikumu izstrādei, piemēram, sadarbībā ar Starptautisko 

Likumdošanas komisiju, pārrobežu resursu – ūdens, naftas un gāzes - izmantošanai.  
 
94. ANO vajadzētu censties cieši sadarboties ar tām reģionālajām organizācijām, kas ir 

uzņēmušās vadību novēršanas satvaru veidošanā. ANO var gūt labumu no informācijas un 
situācijas analīzes apmaiņas ar reģionālajām agrās brīdināšanas sistēmām, tomēr svarīgākais 
ir tas, ka reģionālās organizācijas ir gājušas tālāk nekā ANO, nosakot preventīvo pasākumu 
vadīšanas normatīvos standartus. Piemēram, Amerikas kontinenta valstu organizācija un 
Āfrikas Savienība, vienojās par vajadzību pasargāt ievēlētās valdības no apvērsumiem. 
Eiropas Drošības un sadarbības organizācija ir izstrādājusi praktiskas minoritāšu tiesību 
aizsardzības normas. Apvienoto Nāciju Organizācijai, attīstot minoritāšu tiesību un 
demokrātiski ievēlētu valdību aizsardzības pret nekonstitucionālu varas pārņemšanu 
pamatnoteikumus, vajadzētu balstīties uz reģionālo organizāciju pieredzi.  

 
95. Ieroču kontroles un atbruņošanās režīmu jomā jāpaveic vēl vairāk, ne tikai bioloģisko, 

ķīmisko un kodolieroču kontekstā (skat. V nodaļu turpmāk tekstā), bet arī attiecībā uz vieglā 
bruņojuma izplatīšanu. 20. gadsimta 90. gados vieglais bruņojums un kājnieku mīnas bija 
galvenie ieroči vairumā pilsoņu karu. Kamēr pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
iesaistīto dalībvalstu saskaņota rīcība noveda pie kājnieku mīnu aizlieguma, centieni 
ierobežot vieglā bruņojuma plašo pieejamību ir tik tikko pavirzījušies uz priekšu no vārdiem 
pie darbiem.  

 
96. Visaptveroša pieeja, kas cenšas rast starptautisku atbalstu mazo ieroču ražošanas un 

izplatīšanas ierobežošanai, parādījās 20 gadsimta 90. gadu beigās. Šīs pieejas galvenais 
instruments, kas aptver visu pasauli, ir ANO Rīcības programma vieglā bruņojuma 
nelikumīgas tirdzniecības visās tā formās novēršanai, apkarošanai un izskaušanai, kas ir 
vispārēju rekomendāciju kopums, kura mērķis ir novērst un izskaust vieglā bruņojuma 
nelikumīgu ražošanu, pārvadāšanu un izplatību. Rīcības programma novatoriski iesaista tādas 
reģionālās institūcijas kā Nairobi sekretariātu, kas, cita starpā, uzrauga Nairobi protokola par 
vieglā bruņojuma novēršanu, apkarošanu un izskaušanu Lielo ezeru reģionā un Āfrikas ragā 
īstenošanu, lai ziņotu par valsts atbilstību, to uzraudzītu un pārbaudītu. Dalībvalstīm 
vajadzētu paātrināt un noslēgt sarunas par juridiski saistošiem līgumiem par vieglā 
bruņojuma marķēšanu un izsekošanu, kā arī tirdzniecību un pārvietošanu.  

 
97. ANO var arī palīdzēt novērst starpvalstu konfliktus, palielinot dalībvalstu konvencionālo 

ieroču ieguldījumu un iegāžu caurskatāmību. ANO Konvencionālo ieroču reģistrs, kas 
izveidots 1991. gadā, palielina militāro caurskatāmību, lūdzot dalībvalstis iesniegt ikgadējās 
deklarācijas par konvencionālo ieroču pārdošanu un iegādi, un ieguldījumiem ieročos, kā arī 
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par aizstāvības nostājām, politikām un doktrīnām. Tomēr reģistrs ir pārpilns ar nepilnīgu, 
novēlotu un nepareizu informāciju. Visām dalībvalstīm jāsniedz pilnīga un precīza 
informācija par visām ANO Konvencionālo ieroču reģistra pozīcijām, un 
ģenerālsekretāram katru gadu jāatskaitās Ģenerālajai asamblejai un Drošības padomei 
par jebkādām atskaišu iesniegšanas nepilnībām.  

 
2. Labāka informācija un analīze 

 
98. Lai draudus novērstu, ir vajadzīga agrā brīdināšana un analīze, kas balstīta uz reāliem un 

objektīviem pētījumiem. Lai gan ANO ir dažas agrās brīdināšanas un analīzes iespējas, kas 
izkaisītas pa visām organizācijas aģentūrām un departamentiem, ģenerālsekretāram nav 
izdevies izveidot ar pienācīgiem resursiem apgādātu vienību, kas spētu apvienot atsevišķo 
biroju devumu agrās brīdināšanas ziņojumos un stratēģijas atzinumos lēmumu pieņemšanas 
vajadzībām. Labākais, kā izveidot saskaņotu spēju sagatavot stratēģiskās iespējas, ir 
nostiprināt Ģenerālsekretāra biroju, izveidojot ģenerālsekretāra vietnieka amatu miera un 
drošības jautājumos (skat. XIX nodaļu turpmāk tekstā).  

 
99. Lai gan dažas uz vietas esošas aģentūras piedalās agrās brīdināšanas mehānismos un 

starptautiskajām nevalstiskajām organizācijām pēdējo gadu laikā ir bijusi ievērojama loma 
savlaicīgā informācijas, analīzes un aizstāvības sniegšanā, ģenerālsekretāra pieeja konflikta 
vietējai analīzei ir ļoti ierobežota. Lielāka ANO politisko, miera uzturēšanas un humanitāro 
departamentu saskarsme ar ārējiem agrās brīdināšanas informācijas avotiem un vietējo 
informāciju par konfliktu uzlabotu ANO konfliktu pārvaldību. Tāpat arī pēdējo pāris gadu 
laikā zinātniskās pētniecības institūti (akadēmiskajā pasaulē un citās starptautiskajās 
organizācijās) ir sākuši apkopot gan vajadzīgos datus, gan sagatavot dažādu konfliktu 
iemeslu un paātrinātāju komplicētu analīzi. ANO politikas nodaļām vajadzētu aktīvāk 
sazināties ar vietējiem zināšanu un ārējiem pētījumu avotiem.  

 
3. Preventīvā diplomātija un samierināšana 

 
100. ANO centieni novērst iekšzemes vardarbības uzliesmojumus ir bijuši mazāk veiksmīgi nekā 

tās pūles nepieļaut starpvalstu karus, bieži vien šos centienus apvalda valstu nevēlēšanās 
ieraudzīt savas iekšējās lietas starptautiskā arēnā. Tomēr šajā jomā varētu un vajadzētu 
darīt vairāk, it īpaši, ieceļot amatā kvalificētus, pieredzējušus un reģionu pārzinošus sūtņus, 
samierinātājus un īpašos pārstāvjus, kas varētu dod tikpat būtisku ieguldījumu konfliktu 
novēršanā, kā ir devuši konfliktu atrisināšanā.  

 
101. Pieņemot lēmumu par iecelšanu amatā, ģenerālsekretāram par galveno kritēriju būtu 

jāizvēlas augsta līmeņa kompetence un jāsekmē gan iekšējās, gan ārējās pieredzes attīstība 
šajā jomā. To būtu vieglāk izdarīt, ja tiktu izveidota apmācību un instruktāžas iestāde 
jaunajiem vai potenciālajiem īpašajiem pārstāvjiem un citiem ANO samierinātājiem; 
mēs iesakām šādi rīkoties.  

 
102. Samierinātājiem un sarunu vedējiem ir vajadzīgs pienācīgs atbalsts. Lai gan pēdējo desmit 

gadu laikā pieprasījums pēc ANO samierināšanas darba ir strauji palielinājies, tam atvēlētie 
resursi ir palikuši minimālā līmenī. Tas, ka dalībvalstis apzināti nepietiekami finansē ANO 
Sekretariāta Politisko lietu departamentu, ir pretrunā ar valstu sludināto vēlmi redzēt 
spēcīgu ANO. Vajadzētu piešķirt papildus resursus Politisko lietu departamentam un 
reorganizēt departamenta darbu tā, lai tas varētu sniegt konsekventāku un 
profesionālāku samierināšanas atbalstu.  
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103. Reorganizācijas nianses jāatstāj ģenerālsekretāra ziņā, tomēr šajā procesā jāņem vērā 
ANO vajadzība pēc:  

 
(a) uz praktiskajām vajadzībām orientētas, specializētas samierināšanas kapacitātes 

atbalsta, kas sastāv no skaitliski nelielas profesionāļu grupas ar atbilstošu tiešo 
pieredzi un speciālajām zināšanām, kas būtu pieejamas visiem ANO 
samierinātājiem;  

(b) zināšanām par tematiskiem jautājumiem, kas miera sarunās atkārtojas, 
piemēram, īstenošanas pasākumu secība, uzraudzības pasākumu plāns, pārejas 
pasākumu secība un nacionālo samierināšanas mehānismu plāns;  

(c) lielākas sadarbības ar nacionālajiem samierinātājiem, reģionālajām organizācijām 
un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas konflikta likvidēšanā;  

(d) plašākām konsultācijām ar svarīgiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, it 
sevišķi sievietēm, kas bieži vien sarunās tiek atstātas novārtā, un to iesaistīšanas 
miera procesos.  

 
4. Spēku preventīvā izvietošana 

 
104. Ja saspīlējums aug, miera uzturētāju agrīna izvietošana var sniegt papildu pārliecību pusēm, 

kas cenšas rast miermīlīgu risinājumu un ierobežot iespējamos agresorus. Zīmīgi ir tas, ka 
līdz šim vienīgo preventīvo spēku izvietošanu ir pieprasījušas bijušās Dienvidslāvijas 
Republikas Maķedonijas nacionālās varas iestādes, un tā guva uzskatāmus panākumus. 
Aicinām valstu vadītājus un konfliktā iesaistītās puses konstruktīvi izmantot spēku 
preventīvo izvietošanu.  

 
105. Drošības padomei vajadzētu vērst uzmanību uz to, ka, izvietojot skaitliski nelielu miera 

uzturētāju kontingentu valstīs, kas atkopjas no konflikta, lai apmācītu šo valstu nacionālos 
bruņotos spēkus, var panākt ievērojamu preventīvu ietekmi.  

 
106. Laba sadarbība starp samierinātājiem un miera uzturēšanas plānotājiem arīdzan var palīdzēt 

noteikt kādas ir spēku preventīvās izvietošanas iespējas. Patlaban neregulāro praksi, ka 
miera uzturēšanas plānotāji piedalās samierināšanas procesos, vajadzētu standartizēt.  

 
V. Kodol, radioloģiskie, ķīmiskie un bioloģiskie ieroči  

 
A. Draudi, ar kuriem jāsastopas 
 
1. Kodolieroči 

 
107. Kodolieroču pielietošana, negadījuma dēļ vai apzināti, ietver cilvēku bojāejas risku un 

ekonomisko dislokāciju katastrofālā apmērā. Šādu ieroču izplatīšanas un to iespējamās 
pielietošanas apturēšanai, neatkarīgi no tā, vai to dara valsts vai nevalstiskās institūcijas, 
jāsaglabājas kā vienai no kolektīvās drošības steidzamām prioritātēm.  

 
108. Kodolizplatīšanas drauds – kodolieroču izplatīšanās valstīs - rodas divējādi. Galvenās un 

vistiešākās rūpes ir saistītas ar tām valstīm, kas noslēgtā Kodolieroču neizplatīšanas līguma 
aizsegā, slepeni un nelikumīgi, varētu sagatavot pilna apmēra ieroču programmas vai, 
rīkojoties saskaņā ar līguma burtu, bet ne garu, iegūt visus materiālus un speciālās 
zināšanas, kas nepieciešamas ieroču programmām, un tad izmantot iespēju izstāties no 
līguma brīdī, kad tās ir gatavas turpināt bruņošanos.  
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109. Otra, lielākā laika posmā aplūkojama problēma, ir saistīta ar visa līguma režīma vājināšanos 
un, iespējams, sabrukumu. Gandrīz 60 valstīs patlaban darbojas vai tiek celti kodolreaktori 
vai atomizpētes reaktori, un vismaz 40 valstīm ir rūpnieciskā un zinātniskā infrastruktūra, 
kas, ja šīs valstis vēlētos, dotu tām iespēju izveidot kodolieročus salīdzinoši īsā laikā, ja 
līguma režīma juridiskie vai normatīvie ierobežojumi vairs nebūtu spēkā.  

 
110. Abas problēmas patreiz ir ļoti izteiktas, jo Kodolieroču neizplatīšanas līgums vairs nav tik 

efektīvs šķērslis, kāds tas bija iepriekš. 1963. gadā, kad tikai četrām valstīm bija 
kodolarsenāli, ASV valdība prognozēja, ka turpmākajos desmit gados parādīsies no 15 līdz 
25 kodolvalstīm, citi savukārt apgalvoja, ka šis skaitlis varētu sasniegt 50. Uz 2004. gadu 
tikai astoņām valstīm ir kodolarsenāli. Spēcīgais neizplatīšanas režīms, kuru nodrošināja 
Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra un līgums, palīdzēja būtiski samazināt prognozēto 
izplatīšanās ātrumu. Neizplatīšanas režīms deva trīs svarīgus ieguldījumus: tas atbalstīja 
normatīvu aizliegumu iegādāties, izmantot un izplatīt šos ieročus; nodrošināja, ka valstis, 
lai gan uzraudzībā, tomēr varēja gūt labumu no kodoltehnoloģijām, un deva pārliecību par 
kaimiņvalstu un iespējamo konkurentu spējām, ļaujot izvairīties no nevajadzīgām 
bruņošanās sacensībām.  

 
111. Kodolneizplatīšanas režīms patreiz ir apdraudēts, jo esošās saistības netiek pildītas, valstis 

izstājas vai draud izstāties no Kodolieroču neizplatīšanas līguma, lai izvairītos no tā 
uzliktajiem pienākumiem, mainās starptautiskās drošības vide un tehnoloģiju izplatīšanās. 
Mēs tuvojamies brīdim, kad neizplatīšanas režīma vājināšanās varētu kļūt neatgriezeniska 

un beigties ar izplatīšanas kaskādi.  
 
 
112. Neatkarīgi no tā, vai vēl kādas valstis iegādāsies 
kodolieročus, pastāv ievērojami riski, kurus rada lieli kodol un 
radioloģisko materiālu krājumi. Patlaban 27 valstu zinātniskās 
pētniecības reaktoros glabājas 1300 kilogrami augsti bagātinātā 
urāna (ABU). Kopējie ABU krājumi ir daudz lielāki un daudzas 
ABU krājumu uzglabāšanas vietas netiek pietiekami apsargātas. 
Valstis ir publiski apstiprinājušas 20 kodolmateriālu novirzīšanas 
gadījumu un pēdējo desmit gadu laikā ir dokumentēti vairāk 
nekā 200 kodolmateriālu nelikumīgas tirdzniecības gadījumi. 

Zinātnieki jau vairākkārt ir brīdinājuši par to, ka teroristiem, izmantojot brīvajā tirgū 
pieejamos materiālus, būtu viegli samontēt vienkāršu „lielgabaltipa” kodolierīci, kas gluži 
vienkārši saspridzina divas ABU masas. Eksperti brīdina, ka, ja vienkārša kodolierīce tiktu 
uzspridzināta lielā pilsētā, bojā gājušo skaits būtu no desmitiem tūkstošu līdz vairāk nekā 
vienam miljonam. Starptautiskajai tirdzniecībai, nodarbinātībai un tūrisma industrijai 
nodarītie zaudējumi sasniegtu vismaz vienu triljonu dolāru. Šādam uzbrukumam būtu 
ilgstoša, tālejoša ietekme uz starptautisko drošību, demokrātisko pārvaldi un 
pilsoņtiesībām.  

 
2. Radioloģiskie ieroči 

 
113. Radioloģiskie ieroči, kas drīzāk ir masu traucēšanas, nevis masu iznīcināšanas ieroči, rada 

cita veida draudus. Radioloģiskajos ieročos var izmantot plutoniju vai augsti bagātināto 
urānu, bet var iztikt vienkārši ar radioaktīvajiem materiāliem, kurus var iegūt no miljoniem 
avotu medicīnā un rūpniecībā visā pasaulē. Radioloģiskās vai „netīrās” bumbas tūlītējā 
iznīcinošā ietekme ir tikai tik liela, cik liels spēks piemīt tās konvencionālajai sprāgstvielai, 
šādas bumbas radiācijas ietekme visticamāk nebūs liela. Dezorganizācijas un ekonomisko 
zaudējumu, kurus izraisītu sabiedriskā trauksme un skarto teritoriju evakuācija un 

 
... kodolneizplatīšanas 
režīms patreiz ir 
apdraudēts ... 
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attīrīšana, kaitīgā ietekme būtu daudz lielāka. Radioloģisko materiālu visuresamība un 
vienkāršā šādas ierīces detonācija liek domāt, ka tās izmantošanas iespējamība ir augsta. 
Jāuzsver sabiedrības izglītošana par radioloģisko ieroču ierobežoto ietekmi, lai mazinātu 
bažas un neskaidrību, kas rastos uzbrukuma gadījumā.  

 
3. Ķīmiskie un bioloģiskie ieroči 

 
114. Ķīmiskie un bioloģiskie ieroči arī kļūst par aizvien lielāku draudu, jo tos, tāpat kā 

kodolieročus, var izmantot atsevišķā uzbrukumā, lai radītu masveida zaudējumus. Ķīmiskie 
aģenti ir plaši izplatīti un tos var salīdzinoši viegli iegūt un pārvērst par ieročiem. Pasaulē ir 
ap 6000 ķīmiski rūpniecisko uzņēmumu, kas ir gan iespējamie uzbrukuma mērķi, gan 
materiālu ieguves iespējas. Valstis, kuru īpašumā ir ķīmiskie ieroči, nav steigušās tos 
iznīcināt, ko paredzēja Ķīmisko ieroču konvencija - no 70 000 metrisko tonnu deklarēto 
ķīmisko ieroču aģentu, saskaņā ar Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas apstiprinātu 
informāciju, ir iznīcinātas tikai 9600 metriskās tonnas. Ja pašreizējais temps saglabāsies, 
konvencijas mērķis – panākt pilnīgu ķīmisko ieroču aģentu iznīcināšanu - netiks sasniegts 
pat līdz jau pagarinātajam termiņam 2012. gadā.  

 
 
 
115. Lai gan biotehnoloģijas nozares straujā izaugsme un 
zinātniskie sasniegumi dod cerības novērst vai izārstēt daudzas 
saslimšanas, tie arī palielina iespējas radīt jaunas un nāvējošas 
slimības. Lielie sasniegumi DNS tehnoloģijā un tiešajā 
ģenētiskajā manipulācijā atklāj veselu klāstu „pasūtītāja vīrusu”, 
kurus var attīstīt, lai atjaunotu izskaustas slimības un padarītu tos 
izturīgus pret esošajām vakcīnām, antibiotikām un citām 
ārstēšanas metodēm. Pastāv neskaitāmi fermentācijas, 
medicīniskie un pētniecības uzņēmumi, kas ir aprīkoti bioloģisko 

aģentu ražošanai. Tai pat laikā vairākās teroristu darbnīcās ir ticis atklāts bioloģiskais 
toksīns ricīns. Pretēji Sibīrijas mērim, kuru var ārstēt ar antibiotikām, ricīnam nav pretindes 
un tas ir nāvējošs cilvēkam devās, kas ir mazākas par kniepadatas galviņu. Tamlīdzīgu 
materiālu izmantošana, lai apzināti izraisītu infekcijas slimības uzliesmojumus, varētu būt 
tikpat, un varbūt vēl nāvējošāka, nekā kodolsprādziens. Pieņemot, ka īstenojas sliktākās 
prognozes, uzbrukums, kurā izmantots tikai viens grams par ieroci padarītu baku, varētu 
nogalināt no 100 000 līdz 1 000 000 cilvēku.  

 
116. Tas, ka vēl nav noticis uzbrukums, kurā būtu daudz cilvēku upuru, nav iemesls 

apmierinātībai, bet gan aicinājums īstenot steidzamus preventīvos pasākumus.  
 

B. Draudu novēršanas uzdevuma izpilde 
 
117. Nepieciešama daudzpakāpju rīcība. Pirmais efektīvas stratēģijas solis, lai novērstu 

radioloģisko, ķīmisko un bioloģisko un kodolieroču izplatīšanu, ir tādu globālu instrumentu 
sagatavošana, kas samazina pieprasījumu pēc šādiem ieročiem. Otrajam solim jāaptver 
globālie instrumenti, kas ietekmē piegādi, lai tādējādi ierobežotu gan valstu, gan 
nevalstisko pārstāvju spējas iegūt savā īpašumā ieročus, materiālus un pieredzi, kas 
vajadzīga to izgatavošanai. Trešajam solim jāparedz Drošības padomes aizsardzības 
pasākumi, kas balstās uz uzticamu un kopīgu informāciju, un analīzi. Ceturtajam solim 
jāiekļauj nacionālā un starptautiskā pilsoniskās un sabiedriskās veselības aizstāvība.  

 
1. Labākas pieprasījuma samazināšanas stratēģijas  

Lai gan biotehnoloģijas 
nozares straujā izaugsme 
un zinātniskie sasniegumi 
dod cerības novērst vai 
izārstēt daudzas 
saslimšanas, tie arī 
palielina iespējas radīt 
jaunas un nāvējošas 
slimības. 
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118. Valstu, kuru īpašumā ir kodolieroči, negribīgā atbruņošanās vājina neizplatīšanas režīma 

diplomātisko spēku un līdz ar to režīma spējas ierobežot izplatīšanu. Neraugoties uz 
Drošības padomes apņemšanos īstenot pretējo (rezolūcija Nr. 984, 1995.), kodolieroču 
valstis arvien vairāk nevēlas apņemties neizmantot kodolieročus (negatīvā drošības 
garantija), un patur tiesības dot prettriecienu ķīmiskam vai bioloģiskam uzbrukumam ar 
kodolieročiem.  

 
119. Neraugoties uz to, ka aukstais karš ir beidzies, kodolieroču valstis ir izpelnījušās tikai 

viduvēju atzīmi atbruņošanās saistību pildīšanā. Lai gan Amerikas Savienotās Valstis un 
Krievijas Federācija ir demontējušas aptuveni pusi no to kodolieročiem, apņēmušās 
ievērojami samazināt stratēģiskās kaujas galviņas un iznīcinājušas lielāko daļu 
nestratēģisko kodolieroču, panākto progresu ir aizēnojusi kāpšanās atpakaļ. 2000. gadā 
kodolieroču valstis apņēmās spert 13 praktiskus soļus kodolatbruņošanās jomā, no kuriem 
šīs valstis atteicās 2004. gadā Sagatavošanas komitejas sanāksmes laikā, kur tika lemts par 
Kodolieroču neizplatīšanas līguma dalībvalstu 2005. gada pārskata konferences 
sagatavošanu.  

 
120. Lai atsāktu atbruņošanos, kodolieroču valstīm jāīsteno vairāki pasākumi:  
 

(a) jāpilda savas saistības saskaņā ar Kodolieroču neizplatīšanas līguma VI pantu, lai 
pavirzītos atbruņošanās virzienā, un jābūt gatavām īstenot īpašus pasākumus, lai 
izpildītu šīs saistības;  

(b) atkārtoti jāapstiprina savas iepriekšējās saistības neizmantot kodolieročus pret 
tām valstīm, kuru arsenālā nav kodolieroču, turpināt samazināt kodolieročiem 
piešķirto vērtību un nodrošināt spēcīgu starptautisko sadarbību izplatīšanas apturēšanā, 
nostiprinot šīs saistības pašreizējos un nākamajos kodolieroču brīvzonu līgumos.  

 
121. Amerikas Savienotajām Valstīm un Krievijas Federācijai, citām kodolieroču valstīm 

un valstīm, kas nav Kodolieroču neizplatīšanas līguma dalībnieces, jāveic praktiski 
pasākumi, lai samazinātu atomkara izcelšanos negadījuma dēļ, tai skaitā, ja 
vajadzīgs, jāievieš progresīvs grafiks savu stratēģisko kodolieroču kaujas gatavības 
neaktivizēšanai.  

 
122. Turklāt, uzskatām, ka būtu lietderīgi, ja Drošības padome skaidri paustu savu 

apņemšanos uzsākt kolektīvu rīcību, ja valstij, kurai nepieder kodolieroči, uzbrūk ar 
kodolieročiem vai tiek izteikti šāda uzbrukuma draudi.  

 
123. Ņemot vērā pārbaudījumu, kādu neizplatīšanas režīmam uzliek valstis, kas nav Kodolieroču 

neizplatīšanas līguma dalībnieces, un atzīstot tā ietekmi uz reģionālo nedrošību, iesakām 
reģionālo konfliktu noregulējumu sarunās iekļaut uzticības stiprināšanas un 
atbruņošanās pasākumus.  

 
124. Valstīm, kas nav Kodolieroču neizplatīšanas līguma dalībnieces, jāuzņemas 

neizplatīšanas un atbruņošanās saistības, un jāpierāda sava apņemšanās, ratificējot 
Visaptverošo kodolizmēģinājumu aizliegšanas līgumu un atbalstot sarunas par 
šķeļamo materiālu piegādes pārtraukšanas līgumu. Šiem līgumiem var pievienoties 
gan līdzīgas kodolieroču valstis, gan valstis, kurām nav kodolieroču. Iesakām miera 
centieniem Tuvajos Austrumos un Dienvidāzijā aizsākt kodolatbruņošanās sarunas, 
kas varētu novest pie kodolieroču brīvu zonu izveidošanas šajos reģionos, līdzīgi kā 
tas izdarīts Latīņamerikas, Karību jūras, Āfrikas, Klusā okeāna Dienvidu un 
Dienvidaustrumāzijas valstīs.  
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125. Attiecībā uz bioloģiskajiem un ķīmiskajiem ieročiem ir gan pienākums, gan vēsturiska 

iespēja pilnībā iznīcināt visus uzrādītos ķīmisko ieroču krājumus. Visām kodolieroču 
valstīm vajadzētu sekmēt paredzēto visu ķīmisko ieroču krājumu iznīcināšanu līdz 
termiņam, par kuru panākta vienošanās – 2012. gadam.  

 
126. Vajadzētu arī turpināt nostiprināt Ķīmisko ieroču konvencijas izpildes pārbaudi un izkļūt no 

ieilgušā strupceļa jautājumā par Bioloģisko un toksīnu ieroču konvencijas izpildes 
pārbaudes mehānismu, kas ir sagrāvis uzticību visam režīmam. Bioloģisko un toksīnu 
ieroču konvencijas dalībvalstīm vajadzētu bez kavēšanās atsākt sarunas par uzticamu 
pārbaudes protokolu, aicinot aktīvi piedalīties biotehnoloģijas nozares pārstāvjus. 
Bioloģisko un toksīnu ieroču konvencijas un Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstīm 
jāpalielina divpusējais diplomātiskais spiediens, lai vispārinātu dalības noteikumus.  

 
2. Labākas piegāžu samazināšanas stratēģijas  

 
127. Mēs apzināmies, ka atomenerģija, pēc daudzu domam, ir svarīgs civilo vajadzību enerģijas 

avots, kura nozīmība var pat palielināties laikā, kad pasaule cenšas samazināt atkarību no 
fosilajām degvielām un mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tajā pašā laikā ir jārisina un 
jākliedē saspīlējums jautājumā par augošo spriedzi starp efektīvāka neizplatīšanas režīma 
sasniegšanu un visu Kodolieroču neizplatīšanas līguma parakstītājvalstu tiesībām attīstīt 
kodolrūpniecības nozares civilām vajadzībām.  

 
128. Kodolieroču neizplatīšanas līguma IV pants garantē valstu tiesības attīstīt kodolenerģijas 

pētniecību, ražošanu un izmantošanu miermīlīgiem mērķiem. Šīs tiesības ir jāsaglabā. 
Līgums arī nosaka to, ka šīs tiesības jāizmanto saskaņā ar līguma I un II pantu. Arī šis 
pienākums ir jāpilda. Pēdējo gadu laikā ir noskaidrojies, ka ar urāna bagātināšanu un 
izlietotās degvielas pārstrādi saistītie izplatīšanas riski ir apjomīgi un turpina palielināties. 
Tieši abi iepriekšminētie procesi nodrošina veidu, kādā līgumu parakstījušās valstis var (un 
dažos gadījumos ir to arī izdarījušas) slepeni īstenot pasākumus, kas neatbilst līgumam un 
dod iespēju iegūt kodolieroču potenciālu.  

 
129. Ir jāizdara divas lietas. Pirmkārt, kontroles un pārbaudes noteikumi, kas 20. gadsimta 90. 

gadu vidū regulēja Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA), vairs nav atbilstoši. 
SAEA ieviesa daudz stingrākas kontroles prasības Modeļa papildu protokolā, bet patlaban 
tikai viena trešdaļa Kodolieroču neizplatīšanas līgumu parakstījušo valstu, ir to 
ratificējušas. SAEA valdei vajadzētu atzīt Modeļa papildu protokolu par SAEA 
drošības pasākumu šodienas standartu un Drošības padomei vajadzētu būt gatavai 
rīkoties tajos gadījumos, kad pastāv būtiskas bažas par neizplatīšanas un drošības 
standartu neizpildi.  

 
130. Otrkārt, mēs aicinām bez kavēšanās iesaistīties sarunās un novest tās pie savlaicīgas 

līguma noslēgšanas saskaņā ar SAEA Statūtu III un IX panta nosacījumiem, kas 
SAEA dotu iespēju garantēt šķeļamo materiālu piegādi civilajām kodolvajadzībām. 
Līgumam būtu jānodrošina aģentūrai iespējas, izmantojot tās pilnvarotus piegādātājus, 
apmierināt pieprasījumu pēc zemu bagātināta urāna kodoldegvielas piegādēm un atkārtoti 
pārstrādāt izlietoto degvielu par tirgus cenām, un garantēt šo pakalpojumu nepārtrauktu 
piegādi, ja attiecīgajās vietās nav pārkāptas drošības vai kontroles procedūras.  

 
131. Kamēr par šo līgumu tiek vestas sarunas, valstīm vajadzētu, neatsakoties no tiesībām 

saskaņā ar Kodolieroču neizplatīšanas līgumu būvēt šādas iekārtas, brīvprātīgi ieviest 
ierobežota laika moratoriju attiecībā uz jaunu bagātināšanas vai pārstrādes iekārtu 
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celtniecību, lai apņemšanās ieviest moratoriju sakristu ar šķeļamo materiālu 
pašreizējo piegādātāju piegādes garantiju par tirgus cenām.  

 
132. Nesen gūtā pieredze ar A.K. Kāna tīkla aktivitātēm ir parādījusi, ka ir nepieciešams aizliegt 

nelikumīgu un slēptu tirdzniecību ar kodolprogrammu sastāvdaļām un pasākumu, kas tika 
īstenoti, lai to izdarītu, vērtību. Izplatīšanas drošības iniciatīva patreiz brīvprātīgi risina šo 
problēmu. Uzskatām, ka visas valstis vajadzētu aicināt pievienoties šai brīvprātīgajai 
iniciatīvai.  

 
133. Lai pastiprinātu starptautiskos juridiskos nosacījumus, kas vēršas pret nelikumīgu kodol, 

bioloģisko un ķīmisko ieroču un materiālu tirdzniecību, vajadzētu savlaicīgi pabeigt 
sarunas ar Starptautisko Jūrniecības organizāciju par grozījumiem 1988. gada Konvencijā 
par noziedzīgas rīcības pret jūras kuģniecības drošību apkarošanu. Drošības padomei jābūt 
gatavai apsvērt piespiedu pasākumus, ja sarunās par konvenciju netiek panākts progress.  

 
134. Lai gan Kodolieroču neizplatīšanas līgums paredz tiesības izstāties no līguma, valstis 

vajadzētu mudināt atturēties no šādas rīcības. Valstis, kas izstājas, vajadzētu saukt pie 
atbildības par pārkāpumiem, kas izdarīti laikā, kad tās vēl nebija izstājušās no līguma. 
Valsts paziņojumam par izstāšanos no Kodolieroču neizplatīšanas līguma vajadzētu 
nekavējoties sekot atbilstības līgumam pārbaudei, kuru, ja nepieciešams, pilnvaro 
Drošības padome. Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai (SAEA) vajadzētu 
pieņemt lēmumu, ka, ja tiek konstatēti pārkāpumi, visa SAEA sniegtā palīdzība tiek 
anulēta.  

 
135. Steidzami, īstermiņa pasākumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātos pret iespējamību, ka teroristi 

varētu izmantot kodol, radioloģiskos, ķīmiskos un bioloģiskos ieročus. Liela nozīme 
jāpiešķir potenciāli bīstamu materiālu konsolidācijai, nodrošināšanai un, ja iespējams, 
likvidācijai, un efektīvu eksporta kontroļu īstenošanai. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam 
Globālo draudu samazināšanas iniciatīvu, kas atvieglo (a) augsti bagātināta urāna (ABU) 
globālo krājumu samazināšanu, (b) ABU pētniecības reaktoru pārtapšanu par „izplatīšanas 
drošiem” reaktoriem un (c) esošā ABU „pavājināšanu”. Globālās draudu samazināšanas 
iniciatīvas īstenošanas laika grafiku vajadzētu saīsināt no 10 uz 5 gadiem.  

 
136. Drošības padome, rīkojoties saskaņā ar savu rezolūciju Nr. 1540 (2004.), var piedāvāt 

valstīm drošības, izsekošanas, kriminalizācijas un eksporta kontroļu likumdošanas paraugu 
un līdz 2006. gadam izstrādāt minimālos ANO dalībvalsts īstenošanas standartus. Lai 
sasniegtu šo mērķi, padomes rezolūcijas Nr. 1540 (2004.) īstenošanas komitejai vajadzētu 
izveidot pastāvīgu sadarbību ar SAEA, Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizāciju (ĶIAO) 
un Kodolpiegādātāju grupu.  

 
137. Valstīm, kas pievienojušās Bioloģisko un toksīnu ieroču konvencijai, vajadzētu arī 

vienoties par jaunu biodrošības protokolu, lai klasificētu bīstamus bioloģiskos aģentus 
un izveidotu saistošus šādu aģentu starptautiskus eksporta standartus. Noteiktajā 
laika periodā konvencijas dalībvalstīm vajadzētu atturēties no iesaistīšanās 
biotehnoloģiju komercdarbībā ar valstīm, kas nav pievienojušās.  

 
138. SAEA dalībvalstīm vajadzētu palielināt finansējumu savām programmām, kas palīdz 

noteikt un nodrošināt radioaktīvos avotus, un izveidot attiecīgu vietējo likumdošanu. 
Atbruņošanās konferencei vajadzētu, bez turpmākas kavēšanās, panākt vienošanos 
par pārbaudāmu šķelšanās materiālu piegādes pārtraukšanas līgumu, kas noteiktā 
laikā izbeigtu augsti bagātināta urāna ražošanu gan ieroču izgatavošanas, gan citām 
vajadzībām.  
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3. Labākas ieviešanas iespējas 

 
139. Drošības padomei šodien ir vēl arī citas iespējas nekā tikai sankcijas un militārs spēks, lai 

ieviestu neizplatīšanas līgumus. Turklāt īpašs jautājuma nosūtījums uz Drošības padomi, 
kam neseko darbība, ir sliktāks par nenosūtīšanu. Jānostiprina Drošības padomes spējas 
sagatavot ticamu informāciju par iespējamajiem izplatīšanas gadījumiem.  

 
140. Tāpēc ir jānostiprina saites starp SAEA, ĶIAO un Drošības padomi. Drošības padomei 

vajadzētu uzaicināt SAEA un ĶIAO ģenerāldirektorus sniegt padomei ziņojumus 
divas reizes gadā par drošības pasākumu un pārbaužu procesu statusu, kā arī citām 
problēmām, kas varētu rasties saistībā ar Kodolieroču neizplatīšanas līguma un 
Ķīmisko ieroču konvencijas faktisku pārkāpšanu.  

 
141. Drošības padomei arī jābūt gatavai, izmantojot SAEA un ĶIAO iespējas, veikt pārbaudes 

saistībā ar aizdomām par kodol vai ķīmiskajiem pārkāpumiem. Kamēr daudzpusējās 
sarunās nav sagatavots Bioloģisko un toksīnu ieroču konvencijas pārbaudes mehānisms, 
Drošības padomei vajadzētu piesaistīt ģenerālsekretāra bioloģisko ieroču inspektorus, kam 
jāsaglabā neatkarība un jāstrādā saskaņā ar ANO personāla kodeksu. Šiem inspektoriem ir 
arī jākonsultē padome un jāsadarbojas, kā tas aprakstīts turpmāk tekstā, ar Pasaules 
Veselības organizācijas iestādēm, ja ir konstatēts aizdomīgs slimības uzliesmojums. 

 
4. Labāka veselības aizsardzība 

 
142. Zinātniskie sasniegumi biotehnoloģijā un iekārtu, kas spējīgas saražot bioloģiskos aģentus, 

visuresamība ierobežo bioloģisko aģentu likvidēšanas iespējas un sarežģī pārbaužu 
veikšanu. Tomēr, pretēji kodolieročiem, daudzus (lai gan ne visus) bioloģiskos aģentus var 
neitralizēt ar vakcīnām un konstruktīviem pasākumiem (tai skaitā agrīnu diagnostiku, 
karantīnu un ārstēšanu). Labi sagatavotas valstis var izvairīties no bioloģisko uzbrukumu 
ļaunākajiem scenārijiem.  

 
143. Tomēr patreiz trūkst starptautiskas palīdzības infekcijas slimību uzraudzībā, noteikšanā un 

atbildes darbību izstrādē, drošības plānošana un izdevumi ir slikti saskaņoti ar veselības 
aprūpes politikām un budžetiem, un nav pietiekamas izpratnes par to, ka nenovēršamā, 
jaunā bioloģiskā nākotne padara aktīvo bioaizsardzību par visdzīvotspējīgāko iespēju pret 
uzbrukuma iespējamību.  

 
144. Ņemot vērā iespējamo starptautiskās drošības apdraudējumu, kuru rada apzināta infekcioza 

bioloģiskā aģenta izplatīšana, vai visaptverošs, dabisks infekcijas slimības uzliesmojums, 
PVO ģenerāldirektoram, sazinoties ar ģenerālsekretāru, vajadzētu aizdomīga vai 
visaptveroša infekcijas slimības uzliesmojuma laikā informēt Drošības padomi. Šādā 
gadījumā Drošības padomei jābūt gatavai atbalstīt PVO speciālistu darbu vai arī noalgot 
ekspertus, kas atskaitās tieši Padomei. Ja pašreizējie Starptautiskie Veselības noteikumi 
neļauj PVO veikt pienācīgu izpētes darbu un atbildes koordināciju, Drošības padomei jābūt 
gatavai atļaut lielāku atbilstību. Ja valsts nav spējīga nodrošināt karantīnu lielam skaitam 
iespējamo slimības nēsātāju, Drošības padomei jābūt gatavai atbalstīt starptautiskus 
pasākumus, lai palīdzētu ierobežošanas operācijās. Drošības padomei vajadzētu 
konsultēties ar PVO ģenerāldirektoru, lai izstrādātu kopējam darbam vajadzīgās 
procedūras aizdomīga vai visaptveroša infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumā.  

 
VI. Terorisms 
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A. Draudi, ar kuriem sastopamies 
 
145. Terorisms uzbrūk vērtībām, kuras ir arī ANO Statūtu pamatā. Tās ir cilvēktiesību 

respektēšana; likuma vara; kara likumi, kas aizsargā civiliedzīvotājus; iecietība tautu un 
nāciju starpā; un mierīga konfliktu noregulēšana. 
Terorisms uzplaukst vidē, kurā valda izmisums, pazemošana, nabadzība, politiskā 
apspiestība, ekstrēmisms un cilvēktiesību pārkāpumi; tas uzplaukst arī reģionālo konfliktu 
skartās vietās un ārzemju okupācijas laikā; tas gūst labumu no vājas valsts spējas 
nodrošināt likumu un kārtību. 

 
146. Divu iemeslu dēļ terorisma draudi ir jāuztver ļoti nopietni. Organizācija “Alkaida” ir pirmā 

instance – un iespējams, ne beidzamā – no bruņotā nevalstiskā tīkla, kura spēj aizsniegt 
jebkuru pasaules vietu un izmantot mūsdienu tehnoloģijas. Uzbrukumi vairāk nekā 10 
dalībvalstīm četros kontinentos pēdējo piecu gadu laikā ir parādījuši, ka “Alkaida” un ar to 
saistītās vienības ir universāls drauds ANO dalībvalstīm un pašai Apvienoto Nāciju 
Organizācijai. Publiskos paziņojumos organizācija “Alkaida” ir norādījusi, ka ANO ir tās 
lielākais šķērslis mērķu sasniegšanā un definējusi to kā vienu no saviem ienaidniekiem. 
Otrkārt, draudi, kurus teroristi – jebkura veida, ar jebkādu motivāciju – mēģina īstenot, 
radot masu upurus, rada bezprecedenta briesmas. Mūsu iepriekš minētie ieteikumi attiecībā 
uz atom-, radioloģisko, ķīmisko un bioloģisko materiālu kontroli un visaptverošas globālas 
sabiedrības veselības sistēmas izveidi ir centrālie elementi stratēģijai, ar kuru novērst šos 
draudus.  

 
B. Draudu novēršanas problēma 

 
1. Visaptveroša stratēģija 

 
147. Reģionālo konsultāciju laikā Grupa dzirdēja valdību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

bažas, ka pašreizējais “karš pret terorismu” dažos gadījumos ir pasliktinājis pašas vērtības 
(piem., cilvēktiesības un likuma varu), kurām uzbrūk teroristi. Vairums no tiem, kas izteica 
šādas bažas, neapšaubīja terorisma draudu nopietnību un atzina, ka tiesības uz dzīvi ir pati 
galvenā no cilvēktiesībām. Tomēr viņi izteica bažas, ka vēršanās pret terorismu, uzmanību 
pilnībā vēršot uz militāriem, politiskiem un izlūkošanas pasākumiem, riskē mazināt 
centienus veicināt labu vadību un cilvēktiesības, atsvešināt lielas pasaules iedzīvotāju 
daļas, kas tādējādi vājinātu kolektīvās darbības pret terorismu potenciālu. Attiecībā uz 
teroristu izcelsmes valstīm, izšķiroša nepieciešamība ir vērst uzmanību ne tikai uz to 
rīcībspēju, bet arī uz vēlēšanos apkarot terorismu. Lai veicinātu šo vēlmi, valstīm, kuras 
atbalsta to iedzīvotāji nevis saņem no tiem pretsparu, ir nepieciešama plašāka pieeja. 

 
 

 
148. Visu šādu pūliņu pamatā ir nepieciešamība izveidot 
globālāku terorisma apkarošanas stratēģiju, kas vērsta pret 
terorisma galvenajiem iemesliem un stiprina atbildīgās valstis un 
likuma varu, un pamata cilvēktiesības tajās. Ir nepieciešama 
visaptveroša stratēģija, kurā ir vairāk nekā tikai piespiedu 
līdzekļi. ANO, ģenerālsekretāra virsvadībā, jāveicina 
visaptverošas stratēģijas izveide, kurā ietverti šādi aspekti: 
 

a) atrunāšana, darbojoties, lai novērstu terorisma 
cēloņus vai apturētu to veicinātājus, tajā skaitā, veicinot sociālās un politiskās 
tiesības, likuma varu un demokrātiskas reformas; darbs pie okupācijas 

Terorisms uzbrūk 
vērtībām, kuras ir arī 
ANO Statūtu pamatā: 
cilvēktiesību 
respektēšanai; likuma 
varai; kara likumiem, kas 
aizsargā civiliedzīvotājus; 
iecietībai tautu un nāciju 
starpā; un mierīgai 
konfliktu noregulēšanai. 
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izbeigšanas un lielāko politisko sūdzību izskatīšanas; organizētās noziedzības 
apkarošana; nabadzības un bezdarba samazināšana; un valstu sabrukuma 
apstādināšana. Visām šīm iepriekšminētajām stratēģijām citu draudu novēršanai ir 
sekundārs ieguvums, strādājot pie tā, lai novērstu dažus no terorisma cēloņiem vai 
apturētu tās veicinātājus. 

 
b) pūliņi darboties pret ekstrēmismu un neiecietību, tai skaitā, caur izglītību un 

veicinot publiskas debates. Viena no nesenām ANO Attīstības Programmas 
inovācijām, Pārskats par Arābu valstu tautu attīstību, ir palīdzējusi izraisīt Tuvajos 
Austrumos plaša mēroga debates par nepieciešamību pēc dzimumu līdztiesības, 
politiskās brīvības, likuma varas un pilsoniskajām brīvībām. 

 
c) labāka globālās pretterorisma sadarbības instrumentu izveide likumiskā satvarā, kurš 

respektē pilsoniskās brīvības un cilvēktiesības, tajā skaitā likumu ieviešanas jomas; 
apmaiņa ar izlūkošanas datiem, cik vien iespējams; ja nepieciešams, noliegšana un 
aizliegums; un finansu kontrole; 

 
d) valsts rīcībspējas veicināšana, lai novērstu tās pilsoņu iesaistīšanos teroristu 

organizācijās un terorisma operāciju novēršana; 
 

e) bīstamo materiālu kontrole un sabiedrības veselības aizsargāšana. 
 

2. Labāki pretterorisma instrumenti   
 

149. Dažas ANO pretterorisma konvencijas ir nodibinājušas svarīgu normatīvo pamatu 
pretterorisma cīņai. Tomēr pārāk daudzas valstis nav pievienojušās šīm konvencijām un ne 
visas valstis, kuras ratificējušas šīs konvencijas, ievieš iekšējos to īstenošanas pasākumus. 
Tāpat arī mēģinājumi risināt teroristu finansēšanas problēmu ir bijuši neadekvāti. Trīs 
mēnešus pēc 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem tika iesaldēti 112 miljoni ASV dolāru 
par teroristu fondiem uzskatītajos fondos, bet turpmākajos divos gados, tika iesaldēti tikai 
24 miljoni ASV dolāru. Iesaldētie fondi ir tikai neliela daļa no kopējiem teroristu 
organizācijām pieejamajiem fondiem. Daudzās valstīs ir nepietiekami stingri likumi pret 
naudas atmazgāšanu un arī valstu tehniskā jauda nav pietiekama, kamēr teroristu 
izvairīšanās tehnikas ir augsti attīstītas un daudzām teroristu organizācijām fondi ir legālas 
izcelsmes un tos ir grūti kontrolēt. 

 
150. Dalībvalstīm, kuras vēl nav parakstījušas un ratificējušas visas 12 starptautiskās 

pretterorisma konvencijas, ir aktīvi jāpievēršas šim jautājumam, un tām arī jāpieņem 
astoņas Īpašās rekomendācijas attiecībā uz teroristu finansēšanu, kuras pieņēmusi 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) atbalstītā Finansiālo 
uzdevumu darba grupa naudas atmazgāšanas jautājumiem, un jāveic pasākumi, kuri 
ieteikti tās dažādajos labās prakses dokumentos. 

 
151. Drošības padomei ir bijusi nozīmīga loma, aizpildot tukšās vietas pretterorisma stratēģijā. 

No pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem Drošības padome ir centusies vājināt 
valstu atbalstu un stiprināt to pretošanās spēju terorismam. Sākot no 1992. gada Drošības 
padome piemēroja sankcijas pret indivīdiem un valstīm, kas atbalstīja terorismu, tajā skaitā 
1999. un 2000. gadā Osama Bin Ladenu, un “Alkaida” un “Taliban”. Sākotnējā Drošības 
padomes reakcija uz 2001. gada 11. septembra teroristu uzbrukumiem bija spēja un 
iespaidīga. Drošības padomes 2001. gada rezolūcija Nr. 1373 paredzēja visām valstīm 
vienotas, obligātas pretterorisma saistības un nodibināja Pretterorisma komisiju, kura 
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pārraudzītu, vai valstis rīkojas atbilstoši rezolūcijai un veicinātu tehniskās palīdzības 
nodrošinājumu valstīm.    

 
152. Tomēr Drošības padomei jārīkojas uzmanīgi. Veids, kādā apvienības vai indivīdi tiek 

pievienoti Drošības padomes pārziņā esošajam teroristu sarakstam, un tas, ka nepastāv 
pārskata un apelācijas iespējas tiem, kuri ir šajā sarakstā, rada nopietnu jautājumu par to, 
kādu atbildību Padome uzņemas, un, iespējams, ka tiek pārkāptas pamata cilvēktiesības un 
konvencijas. “Alkaida” un “Taliban” sankciju komisijai vajadzētu ieviest pārskata 
procesu gadījumiem, kad indivīdi un institūcijas uzskata, ka ir tikuši kļūdaini iekļauti 
vai paturēti tās uzraudzības sarakstos.  

 
153. Drošības padomes piemērotās sankcijas un tās Pretterorisma komisijas darbs ir bijis 

nozīmīgs, pārtraucot dažu valstu atbalstu terorismam un mobilizējot citas valstis cīņai pret 
terorismu. Tomēr Padomes sankcijas pret “Alkaida” un “Taliban” cieš no tā, ka dalībvalstis 
kavējas atbalstīt un ieviest šīs sankcijas, un šīs sankcijas ietekmē tikai nelielu daļu zināmo 
“Alkaida” operāciju, jo zināms daudzums valstu kavējas rīkoties saskaņā ar Pretterorisma 
komisijas direktīvām. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama turpmāka rīcība, lai šo direktīvu 
prasības tiktu pilnībā īstenotas. 

 
3. Palīdzība valstīm, saskaroties ar terorismu 

 
154. Tā kā ANO nodrošinātā palīdzība robežojas ar tehnisko atbalstu, valstīm, kuras meklē 

operatīvu palīdzību pretterorisma aktivitātēm, nav citas alternatīvas kā meklēt divpusēju 
palīdzību. ANO spēja nodrošināt palīdzību dažos gadījumos atvieglos pašmāju politiskos 
centienus, un tas būs iespējams, ļaujot Pretterorisma izpilddirektorātam darboties kā 
informācijas apstrādes centram, kad viena valsts nodrošina otrai militāru, policijas un 
robežkontroles palīdzību, lai stiprinātu pašmāju pretterorisma kapacitāti. Drošības 
padomei pēc konsultēšanās ar terorisma skartajām valstīm jāpaplašina Pretterorisma 
izpilddirektorāta pilnvaras pildīt šo funkciju. 

 
155. Neatbilstība prasībām var būt nepietiekamas gribas jautājums, bet biežāk tā ir rīcībspējas 

trūkuma izpausme. Lai novērstu terorismu, ANO dalībvalstīm un specializētajām 
institūcijām jāpalielina centieni nodrošināt valstis ar pieeju efektīviem juridiskiem, 
administratīviem un policijas instrumentiem. Lai palīdzētu šajā procesā, ANO 
Pretterorisma izpilddirektorāta pārziņā jāizveido rīcībspējas stiprināšanas trasta 
fonds.  

 
156. Ja Drošības padome konstatē, ka valstis, kurām ir rīcībspēja uzņemties saistības, atkārtoti to 

nedara, Drošības padomei būtu jāveic papildus pasākumus, lai nodrošinātu, ka prasības 
tiek pildītas, un, ja valsts neievēro Padomes pretterorisma rezolūcijas, būtu jāizstrādā 
attiecīgu sankciju piemērošanas grafiks. 

 
4. Terorisma definēšana 

 
157. ANO spēju izveidot visaptverošu stratēģiju ir ierobežojusi dalībvalstu nespēja vienoties par 

pretterorisma konvenciju, tajā skaitā definēt terorismu. Tas attur ANO izrādīt tās morālās 
pilnvaras un nepārprotami paziņot, ka terorisms nekad nav taktiski pieļaujams, pat pašu 
nopietnāko aizsardzības iemeslu dēļ.  

 
158. Kopš 1945.gada aizvien stingrāku normu un likumu kopums – tajā skaitā ANO Statūti, 

Ženēvas konvencijas un Starptautiskās Krimināltiesas Romas Statūti – ir regulējis un 
ierobežojis valstu lēmumus lietot spēku un doties karā, piemēram, prasība izšķirt starp 



 49

civiliedzīvotājiem un karotājiem, lietot spēku proporcionāli un piemērot pamata cilvēcības 
principus. Uz šo saistību pārkāpšanu arī turpmāk jāreaģē ar plašu nosodījumu, un kara 
noziegumi ir jātiesā.  

 
159. Ne-valstisko spēlētāju spēka lietošanu regulējošās normas nav gājušas kopsolī ar normām 

attiecībā uz valstīm. Tas nav tik daudz juridisks, cik politisks jautājums. Juridiski faktiski 
visas terorisma formas ir aizliegtas ar vienu no 12 starptautiskajām pretterorisma 
konvencijām, starptautiskajām tiesībām, Ženēvas konvencijām vai Romas Statūtiem. 
Juridiski izglītoti cilvēki to zina, bet ir skaidra atšķirība starp šo atsevišķo konvenciju 
sarakstu un citu līgumu maz zināmajiem noteikumiem un tiesiskajām normām, kuras saprot 
visi, un kurām būtu jāaptver terorisma jautājums. ANO jāsasniedz tā paša līmeņa 
regulējošā ietekme attiecībā uz nevalstiskajiem spēka lietotājiem, kādu tās ir sasniegušas 
attiecībā uz valstīm jautājumā par spēka lietošanu. Vienošanās, kas balstīta uz skaidrām un 
labi zināmām definīcijām, trūkums mazina normatīvo un morālo nostāju pret terorismu un 
ir aptraipījis ANO tēlu. Politiska prasība ir radīt visaptverošu konvenciju pret terorismu, 
kurā ietverta arī skaidra terorisma definīcija. 

 
160. Mēģinot skaidri definēt terorismu, parasti apstājas uz diviem iebildumiem. Pirmais ir tāds, 

ka jebkurā definīcijā jāiekļauj valstu bruņoto spēku lietošana pret civiliedzīvotājiem. Mēs 
uzskatām, ka juridiskais un normatīvais satvars pret valsts pārkāpumiem ir daudz spēcīgāks 
nekā ne-valstisko spēlētāju gadījumā un mēs neuzskatām šo iebildumu par nepārvaramu. 
Otrs ir iebildums, ka tautām ārzemju okupācijas laikā ir tiesības pretoties un terorisma 
definīcija nedrīkst svītrot šīs tiesības. Tiesības pretoties kāds vienmēr apstrīdēs. Bet tas nav 
galvenais: galvenais ir tas, ka okupācijas faktā nav nekā, kas attaisnotu par mērķi noteikt 
civiliedzīvotājus vai arī tos nogalināt. 

 
161. Neviens no šiem abiem iebildumiem nav pietiekoši spēcīgs, lai apgāztu apgalvojumu, ka 

ANO izveidotās spēcīgās, skaidri definētās normas, kas attiecināmas uz valstu spēka 
lietojumu, ir jāpapildina ar tādām pašām regulējošām normām attiecībā uz nevalstisko 
spēlētāju spēka lietojumu. Visiem ir skaidri un nepārprotami jānosoda uzbrukumus, kuri 
īpaši mērķēti uz nevainīgiem civiliedzīvotājiem un ārrindniekiem. 

 
162. Mēs atbalstām Drošības padomes 2004. gada rezolūcijas Nr. 1566 beidzamo fragmentu, 

kurā ietverti vairāki pasākumi ANO lomas stiprināšanai cīņā pret terorismu.  
 

163. Mēs uzskatām, ka, zinot Ģenerālās Asamblejas unikālo leģitimitāti normu 
izstrādāšanas jomā, noteikta vērtība ir tam, ka Ģenerālā Asambleja vienprātīgi 
vienojas par terorisma definīciju, un tai ir ātri jāpabeidz pārrunas par visaptverošu 
pretterorisma konvenciju. 

 
164. Terorisma definīcijā jāiekļauj šādi elementi: 

 
a) ievadā atzinums, ka valsts spēka lietojumu pret civiliedzīvotājiem regulē 

Ženēvas konvencijas un citi instrumenti, un, ja tas notiek lielā mērogā, tad 
pielīdzināms attiecīgu personu izdarītam kara noziegumam vai noziegumam 
pret cilvēci; 

 
b) atkārtots apgalvojums, ka darbības saskaņā ar 12 iepriekšējām pret-terorisma 

konvencijām ir terorisms, un ka paziņojums, ka tās ir noziegums saskaņā ar 
starptautisko likumu; un atkārtots apgalvojums, ka saskaņā ar Ženēvas 
konvencijām un to Protokoliem terorisms bruņota konflikta gadījumā ir 
aizliegts; 
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c) atsauce uz definīcijām, kuras iekļautas 1999. gada Starptautiskajā konvencijā 

par terorisma finansējuma aizliegšanu un Drošības padomes 2004. gada 
rezolūcijā Nr. 1566; 

 
d) terorisma apraksts kā jebkura darbība, papildus darbībām, kuras noteiktas ar 

esošajām konvencijām par terorisma aspektiem, Ženēvas konvencijām un 
Drošības padomes 2004. gada rezolūciju Nr. 1566, kura veikta ar mērķi izraisīt 
nāvi vai nopietnus ievainojumus civiliedzīvotājiem vai ārrindniekiem, kad šādas 
darbības nolūks, pēc tās raksturojuma vai konteksta, ir iebaidīt iedzīvotājus, vai 
piespiest valdību vai starptautisku organizāciju veikt vai atturēt veikt kādu 
darbību”. 

 
VII. Starptautiskā organizētā noziedzība 

 
A. Draudi, ar kuriem saskaramies 

 
165. Starptautiskā organizētā noziedzība ir draudi valstīm un sabiedrībām, tie mazina cilvēku 

drošību un valstu spēju pildīt to pamatpienākumu, nodrošinot likumu un kārtību. 
Organizētās noziedzības apkarošana kalpo diviem mērķiem: samazināt tiešos draudus 
valstij un cilvēku drošībai, kā arī ir nepieciešams solis centienos novērst un atrisināt 
starptautiskus konfliktus, apkarot ieroču izplatīšanu un novērst terorismu. 

 
166. Vienai no organizētās noziedzības grupu pamatnodarbēm – tirdzniecībai ar narkotikām – ir 

arī drošības aspekts. Tiek lēsts, ka kriminālās organizācijas ik gadu saņem 300 līdz 500 
miljardus ASV dolāru no tirdzniecības ar narkotikām, kas ir vienīgais lielākais to ienākumu 
avots. Dažos reģionos šīs nodarbes milzīgie ienākumi pat konkurē ar valsts IKP, tādējādi 
apdraudot valsts varu, ekonomisko attīstību un likuma varu. Tirdzniecība ar narkotikām ir 
pastiprinājusi intravenozo heroīna lietošanu, kuras rezultātā dažās pasaules daļās ir 
satraucoši izplatījies HIV/AIDS vīruss. Aizvien skaidrāk pierādās saikne starp teroristu 
grupējumu finansējumu un ienākumiem no opija tirdzniecības, īpaši skaidri tas redzams 
Afganistānā. 

 
167. Valstis un starptautiskās organizācijas pārāk lēni ir reaģējušas uz organizētās noziedzības un 

korupcijas radītajiem draudiem. Paziņojumiem par draudu nopietnību reti kad ir sekojusi 
rīcība. Ir trīs galvenie traucēkļi, kas stājas ceļā efektīvākai starptautiskai reakcijai: 
nepietiekama starpvalstu sadarbība, vāja koordinācija starp starptautiskām aģentūrām un 
daudzu valstu nepilnīga pakļaušanās likuma normām. 

 
168. Efektivitāte, vēršoties pret dažādām organizētās noziedzības izpausmēm, ir atšķirīga. 

Pretkorupcijas pūliņi cieš no tā, ka valstis pietiekoši neuzņemas saistības un nepastāv 
pilnīga saprašana par korupcijas veidiem, līmeņiem, vietu un izmaksām. Veiksmīgus 
centienus ierobežot narkotiku piegādi dažās valstīs bieži vien nomāc neveiksme ierobežot 
to citās valstīs. Nacionālās pieprasījuma samazināšanas iniciatīvas industrializētajā pasaulē 
ir bijušas līdzīgi neefektīvas, un kopējais opija un heroīna lietotāju skaits beidzamo desmit 
gadu laikā ir palicis relatīvi nemainīgs.  

 
169. Reakcija uz organizēto noziedzību konfliktu laikā un pēc tiem ir bijusi decentralizēta un 

sadrumstalota. Pēckara periodā bijušās karojošās puses mēģina izmantot kriminālos sakarus 
un kara laikā attīstītās prasmes, tādējādi mazinot starptautiskos miera veidošanas centienus. 
Iesakņojusies korupcija, vardarbības lietošana, lai aizsargātu kriminālās darbības, un ciešā 
kriminālo uzņēmumu un politiskās elites saikne neļauj nodibināt likuma varu un efektīvas 



 51

valsts institūcijas. Starptautiskie centieni ierobežot tirdzniecību ar ieročiem ir bijuši 
nepietiekami un sankciju režīmi nav tikuši pietiekami ieviesti. 

 
170. Organizētā noziedzība aizvien vairāk darbojas nevis formālās hierarhijās, bet pa mainīgiem 

tīkliem. Šāda organizācijas forma nodrošina noziedzniekiem dažādību, elastību, 
nepamanāmību un ilgmūžību. Sakari starp dažādiem tīkliem kļuva par organizētās 
noziedzības pasaules spilgtāko pazīmi 1990-ajos gados, kad izveidojās tīklu tīkli. Šādu 
tīklu ātrums ir izteiktā pretstatā valstu īstenotajai apgrūtinošajai informācijas apritei un 
vājajai sadarbībai kriminālizmeklēšanā un lietu ierosināšanā.  

 
B. Organizētās noziedzības novēršanas problēma  

 
171. Lai apkarotu starptautisko noziedzību, nepieciešami labāki starptautiskie regulējošie 

nolīgumi un plašāki centieni stiprināt valstu rīcībspēju likuma varas jomā. Tāpat 
nepieciešami saskaņoti centieni cīņā pret tirdzniecību ar cilvēkiem. 

 
1. Labāki starptautiskie regulējošie nolīgumi 

 
172. Dažas nesenās starptautiskās konvencijas ietver potenciālu izlīdzināt spēles laukumu, ļaujot 

valstīm sadarboties ātrāk un ciešāk. Tomēr šādas konvencijas netiek stingri ievērotas, un 
dalībvalstis tās nav adekvāti ieviesušas un neīsteno. Ir nepieciešams mehānisms, ar kura 
palīdzību pārraudzīt, vai dalībvalstis pakļaujas konvenciju prasībām, un identificēt un 
palīdzēt uzlabot likumdošanas un institucionālos trūkumus. Kolektīvā reaģēšana uz 
organizēto noziedzību ir atkarīga no starptautisko nolīgumu konsolidācijas un 
stiprināšanas. Vairāk nekā puse ANO dalībvalstu vēl nav parakstījušas vai ratificējušas 
ANO 2000. gada Konvenciju pret starptautisko organizēto noziedzību un tās trīs protokolus 
un 2003. gada Pretkorupcijas konvenciju, vai adekvāti nodrošinājušas šo konvenciju un 
protokolu nosacījumu pārraudzīšanu. Dalībvalstīm, kuras nav parakstījušas, 
ratificējušas un nodrošinājušas ar resursiem šīs konvencijas un saistītos protokolus, 
tas ir noteikti jādara, un visām dalībvalstīm jāatbalsta ANO Narkotiku un 
noziedzības apkarošanas biroja darbs šajā jomā.  

 
173. Organizētās noziedzīgās grupas brīvi pārvietojas pāri robežām; tās kavē legālo sadarbību. 

Dalībvalstīm ir jāizveido centrāla pārvalde, kas veicinātu pierādījumu apmaiņu starp 
nacionālām tiesu institūcijām, savstarpēju juridisku palīdzību starp 
kriminālvajāšanas institūcijām un izdošanas pieprasījumu īstenošanu. 

 
174. Atšķirībā no teroristiem, noziedzniekus motivē finansiāls ieguvums. Vienīgā labākā 

stratēģija organizētās noziedzības vājināšanai ir izslēgt tai iespēju atmazgāt naudu. 
Starptautiskās organizētās noziedzības ienākumi gadā ir aptuveni 500 miljardi ASV dolāru 
un 1,5 triljoni ASV dolāru tiek atmazgāti. Par spīti šo summu milzīgajiem apmēriem un to 
lomai organizētās noziedzības veicināšanā, daudzas valstis neregulē naudas atmazgāšanu. 
Nekritiskā banku slepenības īstenošana un finansiālo patvērumu ātrā attīstība joprojām 
paliek nopietns šķērslis šīs problēmas risināšanai. Ģenerālajai Asamblejai jāvienojas par 
un jāatbalsta visaptveroša starptautiska konvencija par naudas atmazgāšanu, ar 
kuras palīdzību risināt šos jautājumus. 

 
175. Visbriesmīgākā organizētās noziedzības forma ir tirdzniecība ar cilvēkiem, un visām 

dalībvalstīm ir jāveic izšķiroši soļi, lai to apturētu. Dalībvalstīm jāparaksta un jāratificē 
Protokols par nelegālās cilvēktirdzniecības, it īpaši sieviešu un bērnu, novēršanu, 
apkarošanu un sodīšanu, un pusēm, kuras pievienojas šim protokolam, jādara viss 
nepieciešamais tā efektīvai ieviešanai.  
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176. ANO arī turpmāk jāveicina tehniskā sadarbība starp valstīm un tiesību sargāšanas 

aģentūrām, lai nodrošinātu cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzību un atbalstu tās 
izcelsmes, tranzīta un mērķa valstīs. Īpaši aktīvi ANO Narkotiku un noziedzības 
apkarošanas birojam un Starptautiskajai Darba organizācijai (STO) jāveicina sieviešu un 
bērnu tiesības, un jāintegrē īpašas stratēģijas, lai palīdzētu tiem programmās un aizsargātu 
no kļūšanas par cilvēku tirdzniecības upuriem. 

 
2.Valstu rīcībspējas stiprināšana 

 
177. Kavēšanās īstenot prasības dažos gadījumos ir saistītas ar valsts ierobežotu rīcībspēju. Lai 

risinātu šo problēmu, starptautiskas organizācijas, un īpaši ANO Narkotiku un noziedzības 
apkarošanas birojs, ir izveidojis tehniskās palīdzības un apmācību programmas ar mērķi 
veidot efektīvas nacionālās tiesībsargājošās un juridiskās institūcijas. Tomēr šo darbību 
īstenošanai trūkst resursu. ANO jārada rīcībspējas veidošanas mehānisms likuma varas 
stiprināšanai. Reģionālām organizācijām un daudznacionālām finansu institūcijām ir 
aktīvi jāiesaistās šajos centienos.  

 
VIII. Sankciju loma 
 
178. Sankcijas ir nozīmīgs, bet nepilnīgs instruments cīņā pret draudu starptautiskajam mieram 

un drošībai novēršanu. Sankcijas ir nepieciešamais vidusceļš starp karu un vārdiem, kad 
nācijas, indivīdi un nemiernieku grupas pārkāpj starptautiskas normas, un kad nereaģēšana 
vājinātu šo normu ievērošanu, iedrošinātu citus agresorus vai tiktu tulkota kā atbalsts 
draudiem. 

 
179. Sankcijas ar noteiktu mērķi (finansu, ceļošanas, aviācijas vai ieroču embargo) ir derīgas, lai 

izdarītu spiedienu uz līderiem un eliti ar minimālu ietekmi uz iedzīvotājiem, tās ir lētāka 
alternatīva citām opcijām un tās var piemērot konkrētiem apstākļiem. Izolējot starptautisko 
standartu un likumu normu pārkāpējus, pat pašas vienkāršākās sankcijas (piemēram, sporta 
embargo) var kalpot svarīgiem simboliskiem mērķiem. Sankciju draudi var būt spēcīgs 
atturēšanas un novēršanas līdzeklis.  

 
180. Drošības padomei jānodrošina sankciju efektīva ieviešana un īstenošana: 

 
a)  kad Drošības padome ievieš sankciju režīmu – tajā skaitā ieroču embargo – tai 

jāizveido pārraudzības mehānismi un jānodrošina tiem nepieciešamā rīcībspēja 
veikt augstas kvalitātes, pamatīgu izmeklēšanu. Lai īstenotu šos mehānismus, 
jānodrošina adekvāts budžeta finansējums; 

 
b) Drošības padomes sankciju komisijām jāsaņem mandāts izstrādāt uzlabotas 

vadlīnijas un ziņošanas procedūras, lai palīdzētu valstīm sankciju īstenošanā, kā 
arī uzlabot kārtību, kādā tiek sastādīts un atjaunots to indivīdu un juridisko 
personu saraksts, kuri pakļauti sankcijām ar konkrētu mērķi; 

 
c) ģenerālsekretāram jāieceļ vecākā amatpersona, kurai nodrošināti pietiekami 

atbalsta resursi, lai dotu iespēju ģenerālsekretāram iesniegt Drošības padomei 
analīzi par labāko iespēju piemērot sankcijas un palīdzēt koordinēt to 
īstenošanu. Šāda amatpersona arī palīdzētu centienos īstenot atbilstību 
sankcijām; identificētu tehniskās palīdzības nepieciešamību un koordinētu šādu 
palīdzību; un izstrādātu ieteikumus par nepieciešamajiem labojumiem, lai 
vairotu sankciju efektivitāti; 
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d) lai īstenotu sankcijas, donoriem jāziedo vairāk resursu dalībvalstu juridiskās un 

administratīvās rīcībspējas, un policijas un plašākas kontroles stiprināšanai. 
Šādiem rīcībspējas stiprināšanas pasākumiem jāietver centieni uzlabot gaisa 
satiksmes aizliegumu konfliktu zonās; 

 
e) pārbaudītu, ilgstošu pārkāpumu gadījumā Drošības padomei jāievieš sekundāras 

sankcijas pret tiem, kuri iesaistīti sankciju neievērošanā: 
 

f) ģenerālsekretāram konsultācijās ar Drošības padomi jānodrošina, ka sankciju 
administrēšanas pārraudzībai tiek ieviests piemērots pārbaudes mehānisms. 

 
181. Sankciju komisijām jāuzlabo procedūras, lai nodrošinātu, ka neiesaistītie cilvēki 

necieš no piemērotajām sankcijām un atkārtoti jāveic sankciju ietekmes uz cilvēkiem 
izvērtēšana. Drošības padomei jāturpina tiekties mīkstināt sankciju radītās sekas uz 
cilvēkiem. 

 
182. Ja sankcijas tiek piemērotas indivīdu vai juridisku personu sarakstā iekļautiem, 

sankciju komisijai jāizveido kārtība, kādā pārskatīt tos gadījumus, kad indivīdi vai 
juridiskas personas uzstāj, ka ir nepamatoti iekļauti šādā sarakstā. 
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3. daļa 
Kolektīvā drošība un spēka lietošana 

 
Anotācija 
 

 Kas notiek, kad mierīga konflikta noregulēšana neizdodas? Ja neviens no līdz šim 
aprakstītajiem novēršanas pasākumiem neaptur virzību uz karu un haosu? Ja attāli draudi tiešām 
kļūst nenovēršami? Vai, ja nenovēršami draudi kļūst aktuāli? Vai, ja ne-nenovēršami draudi 
tomēr kļūst aizvien reālāki un pasākumi bez militāra spēka lietošanas šķiet bezspēcīgi tos 
apturēt? 
 
 Mēs šeit runājam par apstākļiem, kuros efektīvai kolektīvai drošībai var būt nepieciešams 
militāra spēka atbalsts – sākot no tādu starptautisku likumu īstenošanas, kas vada jebkuru 
lēmumu doties karā, ja anarhiju nav iespējams apturēt. Ja ir nepieciešams izvērtēt starp 
situācijām, kurās valsts uzskata, ka darbojas sevis aizstāvībai; situācijām, kurās valsts apdraud 
citus aiz tās robežām; un situācijām, kurās draudi sākotnēji ir iekšēji un jautājums ir par atbildību 
aizsargāt valsts pašas iedzīvotājus. Visos gadījumos mēs uzskatām, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūti, ja tos pareizi izprot un piemēro, ir līdzvērtīgi uzdevumam: 51. pantam nav 
nepieciešama ne paplašināšana, ne ierobežojumi, jo tas un VII nodaļa pilnībā piešķir Drošības 
padomei pilnvaras cīnīties pret jebkura veida draudiem, ar kādiem saskaras valsts. Uzdevums 
nav atrast alternatīvu Drošības padomei kā varas avotam, bet gan likt tai darboties efektīvāk nekā 
līdz šim.  
 
 Tas, ka spēku drīkst izmantot legāli, ne vienmēr nozīmē, ka labas sirdsapziņas un apziņas 
dēļ, tas jālieto. Mēs identificējam vadlīniju kopumu – piecus pamatotības iemeslus – pēc kuriem, 
kā mēs uzskatām, Drošības padomei (un jebkuram citam, kas iesaistīts šādu lēmumu 
pieņemšanā) ir jāvadās, lemjot, vai atļaut militāra spēka lietošanu. Šo vadlīniju pieņemšana 
(draudu nopietnība, patiesais nolūks, galējie līdzekļi, proporcionāli līdzekļi un konsekvenču 
līdzsvars) nesniegs vienprātīgus secinājumus ar precīzu notikumu paredzēšanu, bet gan tām 
vajadzētu nozīmīgi uzlabot iespējas sasniegt starptautisku vienprātību par jautājumiem, kas 
beidzamajos gados ir bijuši dziļas nevienprātības iemesls. 
 
 Mēs šeit runājam arī par citiem svarīgiem jautājumiem, kuri rodas nopietnu konfliktu 
laikā  vai arī pēc tiem, tajā skaitā par miera nodrošinātāju, uzturētāju un veidotāju nepieciešamo 
rīcībspēju, un civiliedzīvotāju aizsardzību. Centrālā tēma, ar kuru sastopamies atkal un atkal no 
jauna, ir nepieciešamība pēc tā, ka visiem starptautiskās sabiedrības locekļiem, gan attīstītajām, 
gan attīstības valstīm, ir jābūt daudz pretimnākošākiem resursu piešķiršanā un ANO militāro 
spēku kontingenta atbalstīšanā. Ir ļoti viegli tikai runāt: bet, lai kolektīvā drošības sistēma būtu 
efektīva, iedarbīga un objektīva, nepieciešams uzņemties reālas saistības. 
 
IX. Spēka lietošana: noteikumi un vadlīnijas 
 
183. Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu sastādītāji atzina, ka var rasties nepieciešamība 

lietot spēku, “lai novērstu draudus mieram, un agresijas aktu aizkavēšanai vai citos miera 
pārkāpšanas gadījumos”. Militārais spēks, ja to lieto legāli un piemērotā veidā, ir jebkuras 
darbojošās kolektīvās drošības sistēmas svarīga sastāvdaļa, neatkarīgi no tā, vai to definē 
tradicionāli šaurajā nozīmē vai plašāk – kā mēs to vēlētos. Bet neliels skaits mūsdienu 
politikas jautājumu rada vairāk grūtību jebšu to likmes ir augstākas nekā principi par spēka 
lietošanu un spēka piemērošana atsevišķos gadījumos.  
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184. Miera un drošības uzturēšana pasaulē ir atkarīga no kopīgas globālas sapratnes un 
vienošanās par to, kad spēka lietošana ir legāla un pamatota. Ja apmierina vienu no šiem 
elementiem, bet neievēro otru, starptautiskā likumīgā kārtība tiek vājināta un līdz ar to 
pastāv lielāks risks valstij un cilvēku drošībai. 

 
A. Likumības jautājums 

 
 185. ANO Statūtu 2.4 pantā dalībvalstīm strikti aizliegts lietot vienai pret otru apdraudošu 

spēku, pieļaujot tikai divus izņēmuma gadījumus: pašaizsardzības nolūkos saskaņā ar 51. 
pantu, un militārus pasākumus, kurus atļāvusi Drošības padome saskaņā ar Statūtu VII 
nodaļu (un saskaņā ar VIII nodaļu attiecībā uz reģionālām organizācijām), atbildot uz 
“jebkuriem draudiem mieram, miera pārkāpumiem un agresijas aktiem”. 

 
186. Pirmos četrdesmit četrus ANO pastāvēšanas gadus dalībvalstis bieži pārkāpa šos 

noteikumus un izmantoja militāru spēku burtiski simtiem reižu, bet paralizētā Drošības 
padome tajā laikā pieņēma tikai dažas ar Statūtu VII nodaļu saistītas rezolūcijas un 51. 
pants tikai retumis bija ticams aizsegs šīm darbībām. Tomēr kopš aukstā kara beigām ir 
pieaugušas ilgas pēc starptautiskas sistēmas, kuru vadītu likuma spēks. Starptautiskā 
mērogā praktiski neatbalsta ideju, ka drošību vislabāk var nodrošināt spēku līdzsvars, vai 
jebkura viena – kaut arī labdabīgi motivēta – lielvara.  

 
187. Mēģinot piemērot Statūtos paredzēto, praksē parādās trīs īpaši sarežģīti jautājumi: pirmkārt, 

kad valsts pieprasa tiesības uzsākt preventīvu darbību  pašaizsardzības nolūkos, atbildot uz 
draudiem, kuri nav nenovēršami; otrkārt, kad atklājas, ka valsts rada reālus vai potenciālus 
ārējus draudus citām valstīm vai cilvēkiem aiz tās robežām, bet nav vienošanās Drošības 
padomē par to, ko šajā gadījumā iesākt; un, treškārt,  kad draudi ir galvenokārt iekšēji, 
vērsti uz valsts pašas iedzīvotājiem. 

 
1. Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51. pants un pašaizsardzība 

 
188. Šis pants ir ierobežojošs: “šie statūti nekādā mērā neaizskar neatņemamās tiesības uz 

individuālo un kolektīvo pašaizsardzību, ja notiek bruņots uzbrukums Apvieno Nāciju 
dalībvalstij, līdz laikam, kamēr Drošības padome neveic pasākumus, kas nepieciešami 
starptautiskā miera un drošības uzturēšanai”. Tomēr apdraudētā valsts saskaņā ar sen 
pieņemtiem starptautiskiem likumiem, var veikt militāras darbības, ja draudošais 
uzbrukums ir nenovēršams, ja to nav iespējams novērst ne ar kādiem citiem līdzekļiem un 
darbība ir samērīga. Problēma rodas brīdī, kad draudi nav nenovēršami, bet joprojām ir 
uzskatāmi par reāliem: piemēram, kodolmateriālu ar kodolieroču izgatavošanas potenciālu 
iegāde skaidri naidīgos nolūkos.  

 
189. Vai valsts, nevēršoties Drošības padomē, šādos apstākļos var pieprasīt tiesības rīkoties 

pašaizsardzības nolūkos, ne tikai lai izmantotu priekšrocības tiesības (pret nenovēršamiem 
vai tiešiem draudiem), bet arī preventīvi (pret ne-novēršamiem un netiešiem draudiem)? 
Tie, kuri atbild apstiprinoši, uzsver, ka potenciālais dažu draudu kaitējums (piem., teroristi, 
kas bruņojušies ar kodolieročiem) ir tik liels, ka vienkārši nedrīkst riskēt un gaidīt, līdz šie 
draudi kļūst nenovēršami, un ka, darbojoties savlaicīgi, kaitējums būs mazāks (piemēram, 
iespējams izvairīties no kodolmateriālu apmaiņas vai – reaktora sagrāves gadījumā – no 
radioaktīvu vielu izplatīšanās). 

 
190. Īsā atbilde ir tāda, ka, ja vien pastāv pietiekoši labi argumenti preventīvas militāras darbības 

atbalstam, tie jāiesniedz Drošībās padomē, kura tad, pieņemot atbilstošu lēmumu, var atļaut 
šādu rīcību. Ja Padome neizvēlas šādu atļauju dot, noteikti būs laiks rīkoties saskaņā ar 
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citām stratēģijām, tajā skaitā pārliecināšanu, pārrunām, iebiedēšanu un aizturēšanu – un 
atkal nonākt pie militārās izvēles.  

 
191. Tiem, kuri ir neapmierināti ar šādu atbildi, jāsaprot, ka pasaulē, kura ir pilna ar potenciāliem 

draudiem, vienpusējas preventīvas darbības dēļ riskēt ar globālo mieru un neiejaukšanās 
normas pārkāpšanu, uz kuru joprojām balstās pasaule, ir vienkārši pārāk riskanti. Šāda 
darbība pārāk atšķirtos no kolektīvi atbalstītas darbības, lai būtu pieņemama. Ja vienai 
valstij tā atļaus rīkoties, tas nozīmēs, ka tas tiek atļauts visām.  

 
192. Mēs neatbalstām 51. panta pārrakstīšanu vai citādu interpretāciju.  

 
2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļa un ārējie draudi 

 
193. Gadījumā, ja valsts rada draudus citai valstij, cilvēkiem ārpus tās robežām vai 

starptautiskajai kārtībai kopumā, VII nodaļa jau sākotnēji ir pietiekoši visaptveroša un ir 
pietiekoši plaši interpretēta, lai ļautu Drošības padomei autorizēt jebkuru piespiedu, tajā 
skaitā militāru, darbību pret šo valsti, ja tā uzskata to par “nepieciešamu, lai uzturētu vai 
atjaunotu starptautisko mieru un drošību”. Tas attiecas uz draudiem šobrīd, nenovēršamā 
nākotnē vai tālākā nākotnē; vai nu tas attiecināms uz valsts pašas darbībām vai 
nevalstiskajiem spēlētājiem, kuri tajā apmetušies, vai kurus valsts atbalsta; vai ja tā ir 
darbība vai bezdarbība, reāls vai potenciālas vardarbības akts vai vienkārši izaicinājums 
Padomes varai. 

 
194. Mēs uzsveram, ka bažas, ko izteicām par preventīva militāra spēka lietošanas likumību 

pašaizsardzības nolūkos saskaņā ar 51. pantu, nav piemērojamas attiecībā uz kolektīvu 
darbību, kura tiek autorizēta saskaņā ar Statūtu VII nodaļu. Divdesmit pirmā gadsimta 
pasaulē starptautiskajai sabiedrībai tiešām ir jāuztraucas par murgainajiem teroristu 
radītajiem scenārijiem, masu iznīcināšanas ieročiem un neatsaucīgām valstīm, un vēl daudz 
ko citu, kas, iespējams, var attaisnot spēka lietošanu, ne tikai reaģējot uz esošiem draudiem, 
bet arī preventīvi un pirms apslēptie draudi kļūst nenovēršami. Jautājums nav par to, vai 
šādu darbību var veikt: to jebkurā laikā var izlemt Drošības padome kā starptautiskās 
sabiedrības kolektīvās drošības balss, uzskatot, ka pastāv draudi starptautiskajam mieram 
un drošībai. Tāpat Padomei vajadzētu būt gatavai šajos jautājumos rīkoties vēl proaktīvāk, 
pieņemot izšķirošus lēmumus ātrāk nekā līdz šim. 

 
195. Bez likumības jautājuma vēl radīsies jautājumi par piesardzību, leģitimitāti, par to, vai šāda 

preventīva darbība būtu jāveic: pats galvenais starp šiem jautājumiem ir, vai ir ticams 
pierādījums, ka pastāvošie draudi ir reāli (ņemot vērā gan to potenciālu, gan specifisko 
nolūku) un vai militāra darbība ir vienīgā saprātīgā rīcība šajos apstākļos. Mēs par šiem 
jautājumiem runāsim vēlāk. 

 
196. Var gadīties, ka dažas valstis vienmēr uzskatīs, ka tām ir pienākums savu pilsoņu priekšā un 

spēja darīt visu, ko tās uzskata par nepieciešamu darīt, nesaistot sevi ar Drošības padomes 
kolektīvā procesa važām. Bet, lai arī cik saprotama šī pieeja bija aukstā kara gados, kad 
ANO skaidri nedarbojās kā efektīva kolektīvās drošības sistēma, pasaule šodien ir 
mainījusies un aizvien vairāk tiek sagaidīts, ka valstis rīkosies saskaņā ar likumu. 

 
197. Viens no iemesliem, kāpēc valstis varētu vēlēties apiet Drošības padomi, ir paļāvības 

trūkums attiecībā uz lēmumu pieņemšanas kvalitāti un objektivitāti. Padomes lēmumi bieži 
ir bijuši nekonsekventi, nepārliecinoši un pilnībā neatbilstoši konkrētās valsts un pilsoņu 
drošības vajadzībām. Bet risinājums ir nevis mazināt Padomes spēju un svarīgumu, bet gan 
darboties tās iekšienē, reformējot tādos veidos, kādus mēs esam ieteikuši šajā ziņojumā. 
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198. Drošības padomei saskaņā ar ANO Statūtu VII nodaļu ir pilnīgas tiesības vērsties pret 

pilnu spektru draudiem drošībai, ar kuriem nākas sastapties valstīm. Uzdevums nav 
atrast alternatīvu Drošības padomei kā varas avotam, bet gan likt tai darboties 
efektīvāk, nekā līdz šim. 

 
3. Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļa, iekšējie draudi un 

pienākums aizstāvēt 
 
199. ANO Statūtos īpaši skaidri nav teikts par dzīvības glābšanu valstīs masu nežēlību situācijās. 

Tie “no jauna apstiprina ticību cilvēka pamattiesībām”, bet neko daudz viss neveic, lai tās 
aizsargātu, un 2.7 pants aizliedz iejaukšanos “lietās, kuras pēc savas būtības ietilpst 
jebkuras valsts iekšējā kompetencē”. Līdz ar to starptautiskajā sabiedrībā ir bijusi 
ilgtermiņa nevienprātība starp tiem, kuri uzstāj uz “tiesībām iejaukties” cilvēku radītās 
katastrofās un tiem, kuri uzskata, ka Drošības padomei, saskaņā ar VII nodaļas piešķirtajām 
tiesībām “saglabāt un atjaunot starptautisko drošību”, nav atļauts autorizēt nevienu 
piespiedu darbību pret suverēnām valstīm, lai arī kas norisinātos to teritorijās. 

 
 

200. Saskaņā ar Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un 
sodīšanu par to (Genocīda Konvenciju), valstis ir vienojušās, ka 
genocīds, neatkarīgi no tā, vai miera vai kara laikā, saskaņā ar 
starptautisko likumdošanu ir noziegums, kuru tās apņemas 
novērst un sodīt. Kopš tā brīža tiek saprasts, ka genocīds jebkurā 
vietā ir draudi visu drošībai un nav pieļaujams. Neiejaukšanās 
iekšējās lietās princips nevar tikt piemērots, lai atbalstītu 
genocīda aktus vai citas šausmas, piemēram, liela mēroga 
starptautisko tiesību aktu cilvēktiesību jomā pārkāpumus vai liela 
mēroga etniskās tīrīšanas, kuras noteikti uzskatāmas par 

draudiem starptautiskajai drošībai, un Drošības padomei uz tām noteikti jāreaģē. 
 

201. Cilvēces nelaimes Somālijā, Bosnijā un Hercegovinā, Ruandā, Kosovā un tagad Darfūrā, 
Sudānā, kas sekojušas viena otrai, valstu uzmanību ir koncentrējušas nevis uz suverēnu 
valdību neaizskaramību, bet uz to pienākumiem attiecībā gan uz pašu valstu pilsoņiem, gan 
plašāku starptautisko sabiedrību. Aizvien skaidrāks ir tas, ka jautājums ir nevis par katras 
valsts “tiesībām iejaukties”, bet gan par katras valsts “pienākumu aizsargāt”, kad tās 
iedzīvotāji cieš katastrofās, no kurām iespējams izvairīties – masu slepkavības un 
izvarošanas, vardarbīgas izdzīšanas no mājām un etniskās tīrīšanas, un terora un tīšas 
badināšanas, un pakļaušanas slimībām. Un aizvien vairāk valstu pievienojas uzskatam, ka, 
lai gan suverēnās valdības ir, pirmkārt, atbildīgas par savu iedzīvotāju aizsargāšanu no 
šādām katastrofām, kad tās nespēj vai nevēlas to darīt, tas jādara plašākai starptautiskai 
sabiedrībai – ar tās visaptverošo nepārtrauktību, izvēršot preventīvus pasākumus, ja 
nepieciešams, atbildot uz vardarbību un atjaunojot sagrautās sabiedrības. Galvenā 
uzmanība, pārtraucot vardarbību, jāvērš uz palīdzības nodrošināšanu ar samierinātāju 
palīdzību un citiem līdzekļiem, un cilvēku aizsardzību, nodrošinot humānās un 
cilvēktiesības, un policijas misijas. Spēka lietošana pieļaujama tikai galējos gadījumos.  

 
202. Drošības padome līdz šim nav bijusi ne īpaši konsekventa, ne arī efektīva šādos gadījumos; 

ļoti bieži tā rīkojusies novēloti, vilcinoties vai nav rīkojusies nemaz. Bet soli pa solim gan 
Drošības Padome, gan starptautiskā sabiedrība ir sākušas pieņemt, ka saskaņā ar VII nodaļu 
un tiecoties pēc kolektīvās starptautiskās atbildības normas aizsargāt, tā vienmēr drīkst 
autorizēt militāra spēka lietošanu, lai vērstos pret katastrofiskām iekšējām nelaimēm, ja tā 

Princips par 
neiejaukšanos iekšējās 
lietās nevar tikt 
piemērots, lai atbalstītu 
genocīda aktus vai liela 
mēroga starptautisko 
tiesību aktu cilvēktiesību 
jomā pārkāpumus vai 
liela mēroga etniskās 
tīrīšanas 
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ir gatava pasludināt situāciju par “draudiem starptautiskajam mieram un drošībai”, kas nav 
īpaši grūti, ja ir pārkāpts starptautiskais likums.  

 
203. Mēs piekrītam, ka kolektīvā starptautiskā atbildība ir aizsargāt – jauna norma, kuru 

īsteno Drošības padome, autorizējot militāru iejaukšanos kā beidzamo līdzekli 
genocīda un citu liela mēroga slepkavību, etnisko tīrīšanu vai nopietnu starptautisko 
tiesību aktu cilvēktiesību jomā pārkāpšanas gadījumos, kad suverēnā valdība pati 
izrādījusies nespējīga vai nevēlas šādu situāciju novērst.  

 
B. Pamatotības jautājums 

 
204. Globālās kolektīvās drošības sistēmas, kā visu citu juridisku sistēmu, lietderība ir atkarīga 

ne tikai no lēmumu likumības, bet arī no uztveres par to vispārējo pamatotību – vai lēmumi 
pieņemti, pamatojoties uz skaidriem pierādījumiem, pareizu morālu un likumīgu iemeslu 
dēļ.   

 
205. Ja Drošības padome vēlas iegūt cieņu, tai kā galvenajam kolektīvās drošības sistēmas 

orgānam ir svarīgi, lai tās svarīgākie, plaša mēroga un dzīvības-un-nāves jautājumus 
izšķiroši lēmumi, tiktu sagatavoti pēc iespējas labāk, būtu labāk pamatoti un izskaidroti. 
Īpaši gadījumos, kad jāpieņem lēmumi par atļauju vai aizliegumu lietot militāru spēku, 
Drošības padomei jāpieņem un sistemātiski jāievēro vadlīniju kopums, izvērtējot, nevis, vai 
spēku drīkst lietot legāli, bet gan, vai labas sirdsapziņas un apziņas dēļ, tas būtu jālieto. 

 
206. Vadlīnijas, kuras mēs iesakām, nesniegs vienprātīgus secinājumus ar precīzu efektīvākās 

darbības paredzēšanu. Šo vadlīniju pieņemšana negarantē, ka rezultāts vienmēr būs 
objektīvi vislabākais. Vadlīnijas vairāk ir tāpēc, lai palielinātu iespēju, ka Drošības padomē 
valdīs vienprātība par to, kad ir piemēroti un kad nav piemēroti lietot piespiedu darbību, 
tajā skaitā bruņotu spēku; lai maksimāli palielinātu starptautisko atbalstu jebkuram 
Drošības padomes lēmumam; un samazinātu iespēju, ka atsevišķas dalībvalstis apiet 
Drošības padomi. 

 
207. Izvērtējot, vai piekrist militāra spēka lietošanai, Drošības padomei vienmēr jāņem 

vērā – lai arī kādus citus apsvērumus tā neņemtu vērā – vismaz šie sekojošie pieci 
pamatotības kritēriji:   

 
a) Draudu nopietnība. Vai draudošais ļaunums valstij vai cilvēku drošībai ir tāda 

veida un pietiekoši skaidrs un nopietns, lai militāra spēka lietojums būtu ticami 
attaisnojams? Iekšējo draudu gadījumā – vai tas ietver genocīdu un citu liela 
mēroga nogalināšanu, etnisku tīrīšanu vai nopietnus starptautisko tiesību aktu 
cilvēktiesību jomā pārkāpumus, reālus vai nenovēršami apjaušamus? 

 
b) Patiesais nolūks. Vai ir skaidrs, ka primārais piedāvātā militārā spēka lietošanas 

nolūks ir apturēt vai novērst draudus, lai arī kādi citi nolūki vai motīvi būtu 
ietverti? 

 
c) Galējais līdzeklis. Vai jau izmantoti visi iespējamie ne-militārie līdzekļi, lai 

novērstu konkrētos draudus, un pastāv pamatots uzskats, ka citi pasākumi arī 
nelīdzēs? 

 
d) Proporcionāli līdzekļi. Vai piedāvātās militārās darbības mērogs, ilgums un 

intensitāte ir minimālais nepieciešamais, lai vērstos pret draudiem? 
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e) Konsekvences. Vai ir pamatoti domāt, ka militāra darbība būs veiksmīga, lai 
vērstos pret draudiem, un šādas darbības sekas nebūs sliktākas par bezdarbības 
konsekvencēm? 

 
208. Iepriekš uzskaitītās vadlīnijas spēka lietošanas autorizācijai jāietver Drošības 

padomes un Ģenerālās Asamblejas deklaratīvajās rezolūcijās. 
 

209. Mēs uzskatām, ka būtu vērtīgi, ja dalībvalstis, neatkarīgi no tā, vai tās ir Drošības padomes 
sastāvā vai nav, pievienotos šīm vadlīnijām.  

 
X. Miera īstenošanas un miera uzturēšanas potenciāls 

 
210. Kad Drošības padome nosaka, ka spēka lietošana ir jāatļauj, paliek jautājums par tās rīcībā 

esošo kapacitāti, lai īstenotu šādu lēmumu. Beidzamajos gados lēmums atļaut lietot 
militāru spēku miera nodrošināšanai ir galvenokārt attiecies uz daudznacionāliem spēkiem. 
Miera uzturētāji zilajās ķiverēs – ANO uniformā un tiešā ANO pakļautībā – ir bieži tikuši 
izvietoti, kad tie autorizēti ar konfliktā iesaistīto pušu piekrišanu, lai palīdzētu īstenot miera 
līgumu vai pārraudzītu pamieru pēc cīņām..  

 
211. Diskusijas par nepieciešamo rīcībspēju ir bijušas neskaidras, jo pastāv tendence miera 

uzturēšanas spēku misijas dēvēt par “VI nodaļas operācijām” un miera ieviešanas misijas 
par “VII nodaļas operācijām” – ar to domājot attiecīgi uz pušu piekrišanu balstītas un 
piespiedu misijas. Šis sajukums bieži tiek izmantots, arī izšķirot starp misijām, kuras 
neietver nāvējoša spēka izmantošanu citiem nolūkiem, kā tikai pašaizsardzībai, un misijām, 
kas to izmanto.  

 
212. Abi raksturojumi ir zināmā mērā maldinoši. Pastāv atšķirība starp operācijām, kurās 

neatņemama misijas sastāvdaļa ir spēka rupjš lietojums jau no misijas paša sākuma 
(piemēram, pārrobežu iebrukumi vai vardarbības uzliesmojums, kuros atļauja rīkoties 
tikusi izsniegta daudznacionāliem spēkiem) un operācijām, kurās ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka spēka lietojums nebūs nepieciešams nemaz (piemēram, tradicionālās miera 
uzturēšanas misijas, kuras pārrauga un apstiprina ugunspārtraukšanu vai tās, kuras palīdz 
ieviest miera līgumus, kur zilās beretes joprojām ir norma). 

 
213. Bet abu veidu operācijām ir jāsaņem Drošības padomes autorizācija (saskaņā ar 51. pantu – 

izņemot pašaizsardzības gadījumus), un gan miera uzturēšanas gadījumos, gan miera 
īstenošanas gadījumos ir jāsaņem VII nodaļā noteiktais darbības mandāts (pat ja to ne 
vienmēr atbalsta valstis, kuras dod savu karaspēku). Tas ir tāpēc, ka pat pati labvēlīgākā 
vide var kļūt bīstama – kad uzrodas negaidīti spēlētāji, lai grautu miera līgumu un radītu 
risku civiliedzīvotājiem – un tad ir vēlams, ka pastāv pilnīga noteiktība par misijas spēju 
nepieciešamības gadījumā reaģēt ar spēku. No otras puses, atšķirība starp VI nodaļas un 
VII nodaļas mandātiem var tikt pārspīlēta: nav šaubu, ka miera uzturēšanas misijas 
locekļiem, kuri darbojas saskaņā ar statūtu VI nodaļā noteikto, ir tiesības lietot spēku 
pašaizsardzības nolūkos – un šīs tiesības plaši tiek saprastas kā spēka lietošana “misijas 
aizstāvībai”. 

 
214. Izvietojot jebkura veida spēku ar jebkādu lomu, īsts izaicinājums ir nodrošināt, lai viņiem 

būtu a) atbilstošs, skaidrs un labi saprotams mandāts, kurš izmantojams visos mainīgos 
apstākļos, kurus saprāta robežās iespējams paredzēt, un b) visi nepieciešamie resursi, lai 
pilnībā īstenotu mandātu.  
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215. Pieprasījums pēc personāla gan pilnās miera ieviešanas misijās, gan miera uzturēšanas 
misijās ir lielāks nekā esošais piedāvājums. 2004. gada beigās vairāk nekā 60 000 miera 
uzturētāju ir izvietoti 16 misijās visā pasaulē. Ja turpināsim pielikt starptautiskos pūliņus, 
lai izbeigtu dažus ieilgušos karus Āfrikā, nepieciešamo miera uzturētāju skaits drīzumā 
ievērojami pieaugs. Gadījumā, ja nebūs pieejams nepieciešamais pieaugošais miera 
uzturētāju skaits, ANO miera uzturētājiem draud risks atkārtot dažas no nelāgākajām 20. 
gadsimta 90. gadu neveiksmēm. 

 
216. Pašreiz kopējais personāla piedāvājums ir ierobežots, jo daudzu valstu bruņotie spēki 

joprojām ir orientēti aukstā kara pienākumu veikšanai, un tikai mazāk nekā 10 procenti 
uniformās tērpto ir pieejami aktīvai darbībai jebkurā laikā, un tikai dažām valstīm ir 
pietiekošas transporta un loģistikas kapacitātes, lai pārvietotu un apgādātu tos, kuri ir 
pieejami miera misiju veikšanai. Lai miera uzturēšana un galējos gadījumos arī miera 
ieviešana arī turpmāk būtu efektīvs un vispārpieņemams kolektīvās drošības instruments, ir 
jāpalielina pieejamo miera uzturētāju skaits. Attīstītajām valstīm ir pienākums darīt visu 
iespējamo, lai transformētu savu esošo spēku rīcībspēju miera operāciju veikšanai 
piemērotā kontingentā. 

 
217. Lai tūlītēji un efektīvi reaģētu uz šodienas izaicinājumiem, nepieciešama uzticama 

kapacitāte ātrai miera uzturēšanas un likuma realizēšanas spēku personāla un aprīkojuma 
izvietošanai. Valstīm, kurām ir vai nu globālās vai reģionālās gaisa vai jūras pacelšanās 
platformas, būtu jādara tās pieejamas ANO vai nu par brīvu vai arī pamatojoties uz iepriekš 
atrunātiem maksājumiem par papildu izdevumiem, kuri radušies tādēļ, ka ANO ir 
izmantojusi šīs kapacitātes. 

 
218. Dalībvalstīm visiem spēkiem jāatbalsta ANO Sekretariāta Miera uzturēšanas 

operāciju departaments, veicinot ANO Miera operāciju darba grupas svarīgo darbu 
(skatīt A/55/305-S/2000/809), lai uzlabotu stratēģisko novietojumu, gaidīšanas režīma, 
trasta fondu un citu mehānismu izmantošanu, lai darbība notiktu īsākos noteiktajos 
termiņos, kas nepieciešama efektīvam spēku izvietojumam. 

 
219. Tomēr diez vai ANO mehānisms vien var apmierināt ātrās reaģēšanas vajadzības. Mēs 

apsveicam Eiropas Savienības lēmumu izveidot augstas gatavības rezervi – pašpietiekamus 
bataljonus, kuri var pastiprināt ANO misijas. Citas valstis ar attīstītām militārām 
kapacitātēm varētu ņemt piemēru, izveidojot līdzīgas struktūras līdz pat komandu 
līmenim un nododot tās ANO rīcībā. 

 
Reģionālā sadarbība 

 
220. Kopš pagājušā gadsimta 90-ajiem gadiem ir bijusi tendence izplatīties dažādām reģionālām 

un apakšreģionālām miera uzturēšanas misijām. Šīs tendences ietekmē attīstās reģionālā 
spēja risināt miera uzturētāju skaita problēmas, un tas varētu palielināt ANO spēju reaģēt 
gadījumos, kad tiek pieprasītas zilās beretes. Šī tendence ir izaicinājums Drošības padomei 
un reģionālām organizācijām strādāt ciešā sadarbībā un savstarpēji atbalstīt vieniem otru 
centienus miera uzturēšanas un nodrošināšanas jomā, lai reģionālās operācijas notiktu pēc 
universāli pieņemtiem cilvēktiesību standartiem. Par šo jautājumu mēs runāsim 4. daļā. 
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XI. Pēckonfliktu miera uzturēšana 
 

A. Miera uzturētāju loma 
 

221. Pēc konfliktiem bieži vien ir nepieciešams atjaunot uzticēšanos starp bijušajiem 
pretiniekiem un nodrošināt vienkāršiem cilvēkiem drošību, palīdzot atjaunot sabiedrību 
kopumā un tās locekļu dzīves apstākļus. Samierināšana un veiksmīga miera līgumu 
ieviešana dod cerības, ka ilgstošā vardarbība, kas skar daudzas kara plosītās valstis, reiz 
beigsies. Resursi, kas ieguldīti miera līgumu ieviešanai un miera nostiprināšanai ir vieni no 
labākajiem iespējamajiem ieguldījumiem konfliktu novēršanā – valstīs, kurās ir bijuši 
pilsoņu kari, pastāv nopietni draudi, ka tie varētu atkārtoties.   

 
 

222. Miera līgumu ieviešana praksē, lai izbeigtu pilsoņu karus, ir 
unikāls izaicinājums miera uzturētājiem. Atšķirībā no starpvalstu 
kariem, miera atjaunošana pilsoņu karā prasa pārvarēt biedējošas 
drošības dilemmas. Pretinieki, kuri miera līgumu redz kā 
nelabvēlīgu iznākumu viņu interesēm, varai vai ideoloģijai, lieto 
vardarbību, lai grautu vai nepieļautu jautājuma izšķiršanu. Miera 
uzturēšana neizdodas, ja resursi un stratēģija nav samērīgi ar 
izaicinājumu, kura risināšanai tie paredzēti – kā tas ne reizi vien 
pierādījās pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, piemēram, 

Ruandā un Sjerraleonē. Kad miera uzturētāju operācijas tiek izvērstas, lai īstenotu miera 
līgumus, tām jābūt aprīkotām tā, lai spētu atvairīt pretinieku uzbrukumus. Misiju plānu 
neatņemamai sastāvdaļai jābūt plāniem, kā atvairīt iespējamus naidīgus pretiniekus; 
misijas, kurām nav karaspēka pretoties agresijai, riskē to uz sevi izsaukt. Dažos gadījumos 
opozīcija miera līgumam nav taktiska, bet gan fundamentāla. Mums jāmācās no savām 
kļūdām: valdību vai nemiernieku miera līgumi, kas ietver vai veicina masu cilvēktiesību 
pārkāpumus, ir bezvērtīgi un nedrīkst tikt īstenoti. Šādi apstākļi nav piemēroti miera 
uzturēšanai, kas balstīta uz no pusēm saņemtu rīcības atļauju; drīzāk pret tiem jāvēršas ar 
saskaņotu rīcību. Ģenerālsekretāram jārekomendē un Drošības padomei jāautorizē 
tāda karaspēka daudzuma izvietošana, kas ir pietiekams, lai apturētu un atvairītu 
naidīgas pretdarbības. 

 
223. Vairumā miera uzturēšanas situācijās ir nepieciešama arī kārtības nodrošināšana  un citas 

likuma ieviešanas funkcijas, un policijas kontingentu lēnas izvietošanas dēļ ir izjukušas 
atsevišķas secīgas operācijas. ANO vajadzētu izveidot nelielu vecāko policistu un 
vadītāju korpusu (50 - 100 cilvēku), kuri uzņemtos izvērtēt veicamās misijas un 
organizētu sākotnējos miera operācijām nepieciešamos policijas spēkus; Ģenerālajai 
Asamblejai būtu jāpiešķir šādam korpusam rīcības pilnvaras.  

 
B. Visaptverošāks miera veidošanas uzdevums 

 
224. Miera ieviešanas un miera uzturēšanas spēku izvietošana ir būtiska, lai izbeigtu konfliktus, 

bet tā nav pietiekama ilgtermiņa atjaunotnei. Ļoti būtiski ir pievērst nopietnu uzmanību 
visām dažādajām miera veidošanas ilgtermiņa procesa 
dimensijām; neinvestējot adekvāti miera izveides procesā, 
palielinās iespēja, ka valstī atkal izcelsies konflikts.  
 

 
 

 
Resursi, kas ieguldīti 
miera līgumu ieviešanai 
un miera nostiprināšanai 
ir vieni no labākajiem 
iespējamajiem 
ieguldījumiem konfliktu 
novēršanā 

Kad miera uzturētāji 
pamet valsti, tā pazūd no 
Drošības padomes radaru 
ekrāniem. 
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225. Gan pirms pilsoņu kara izcelšanās, gan periodā, kad valsts atkopjas pēc šāda kara, ne ANO, 
ne plašāka starptautiskā sabiedrība, tajā skaitā starptautiskās finansu institūcijas, nav 
pietiekoši labi organizētas, lai palīdzētu valstīm centienos atjaunot mieru. Kad miera 
uzturētāji pamet valsti, tā pazūd no Drošības padomes radaru ekrāniem. Kaut arī 
Ekonomisko un Sociālo lietu padome izveidoja vairākas speciālās komitejas, kas 
nodarbotos ar īpašajiem gadījumiem, rezultāti bija dažādi un pat šo komiteju priekšlikumu 
iesniedzēji atzīst, ka viņiem nav izdevies radīt izšķirošus resursus, lai palīdzētu valstīm 
trauslajā pārejas periodā. Ir nepieciešams viens starpvaldību orgāns, kurš nodarbotos ar 
miera īstenošanu, kuram būtu uzticēts pārraudzīt miera procesus un pievērst vairāk 
uzmanības riska valstīm, nodrošināt saskaņotu donoru, aģentūru, programmu un finansu 
institūciju darbību un mobilizētu finansu resursus ilgtspējīgam mieram. Par to mēs runāsim 
ziņojuma ceturtajā daļā. 

 
226. Tieši tāpat nozaru līmenī daudzi dažādi ANO sistēmas elementi un plašāka starptautiskā 

sabiedrība iesaistās sava veida miera izveidē, bet tie darbojas pārāk lēni un bez adekvātas 
koordinācijas. Efektīvai koordinēšanai ir izšķiroša nozīme. Nacionālajām varas iestādēm 
jābūt šīs koordinācijas vadītājām un to jāatbalsta saskaņotai ANO un starptautisko 
pārstāvju rīcībai. Ir pierādījies, ka spēcīgs donoru koordinācijas mehānisms nozaru līmenī, 
kurā iesaistās valdības, divpusēji donori, starptautiskās finansu institūcijas un ANO 
koordinatori (īpaši ģenerālsekretāra vai pastāvīgā koordinatora pārstāvji), kas pārstāv ANO 
fondus, programmas un aģentūras, ir ļoti nozīmīgs efektīvai miera īstenošanai. Jāpilnvaro 
īpaši pārstāvji, kuriem būtu tiesības un spējas strādāt ar attiecīgām pusēm, lai 
izveidotu šādus mehānismus, kā arī tiem būtu resursi, lai efektīvi veiktu koordinācijas 
funkcijas, tajā skaitā nodrošinātu to, ka ANO uzdevumi un darbības ir saskaņā ar 
valdības prioritātēm.  

 
227. Pieņemot, ka daudzām miera uzturēšanas operācijām var pietrūkt resursu, efektīva to 

izmantošana kļūst aizvien nozīmīgāka. Kaujinieku demobilizācija ir viens no pašiem 
svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka miera operāciju izdošanos. Pilsoņu karus nav 
iespējams izbeigt bez demobilizācijas, un arī maz ticams, ka veiksies īstenot citus 
nozīmīgus mērķus – piemēram, demokratizāciju, taisnīgumu un attīstību. Tomēr visos 
gadījumos demobilizācija nav saskaņota finansētāju prioritāte. Kad miera operācijas ir 
izvērstas, tām jābūt pietiekamiem resursiem, lai uzņemtos cīnītāju demobilizāciju un 
atbruņošanu; tā ir veiksmīgas miera ieviešanas prioritāte. Saskaņā ar misijas vadītāja 
pilnvarām, šiem uzdevumiem jābūt integrētiem miera uzturēšanas operāciju budžetos. 
Drošības padomei jāpilnvaro un Ģenerālai Asamblejai jāpiešķir finansējums 
atbruņošanās un demobilizāciju programmām no tiešajiem budžetiem. 

 
228. Bet šīs programmas būs neefektīvas, ja tās nenodrošinās resursus reintegrācijai un 

rehabilitācijai. Šādu programmu īstenošanas neizdošanās gadījumā, radīsies bezdarbs 
jauniešu vidū, izplatīsies kriminālās bandas un vardarbība un galu galā no jauna izcelsies 
konflikts. Ir jānodibina pastāvīgs fonds miera uzturēšanas vajadzībām ar vismaz 250 
miljonu dolāru lielu budžetu, kuru varētu izmantot, lai finansētu topošās valdības 
kārtējos izdevumus, kā arī kritiskas aģentūru programmas rehabilitācijas un 
reintegrācijas jomās. 

 
229. Vienlaicīgi ar drošības nodibināšanu, miera īstenošanas galvenais uzdevums ir izveidot 

efektīvas sabiedriskās institūcijas, kas, veicot pārrunas ar pilsonisko sabiedrību, var panākt 
vienošanos likuma varas pārvaldībai. Relatīvi nelielas investīcijas civiliedzīvotāju drošībai, 
ieguldot policijas, likumības un likuma reformās, vietējā rīcībspējas stiprināšanā 
cilvēktiesību un samierināšanas jomā, un valsts sektora pakalpojumu nodrošināšanas jomā, 
var dot ievērojamu devumu ilgtermiņa miera īstenošanai. Tas jāatspoguļo ANO, 
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starptautisko finansu institūciju un donoru politikās, un tai jābūt ilgtermiņa politiku un 
finansējumu prioritātei. 

 
230. Lai paveiktu šo uzdevumu, ANO (ieskaitot miera uzturēšanas operāciju) pārstāvjiem 

nepieciešams atbalsts plašākajos miera izveides stratēģiju aspektos, īpaši likuma varas 
jomā. Miera veidošanas atbalsta biroja izveide (skatīt 4. daļu) apmierinātu šo vajadzību. 

 
XII. Civiliedzīvotāju aizsardzība 
 
231. Daudzos pilsoņu karos, kaujinieki nesodīti uzbrūk civiliedzīvotājiem un glābējiem. Bez 

tiešās vardarbības, no lodēm un bumbām bojā gājušo skaitu papildina to upuru skaits, kas 
miruši bada nāvē, no slimībām un sabiedrības veselības sektora sabrukuma. Vēl miljoniem 
civiliedzīvotāju tiek izdzīti no mājām vai pāri robežām. Plosās cilvēktiesību pārkāpumi un 
dzimumu vardarbība. 

 
232. Saskaņā ar starptautisko likumdošanu, primārā atbildība par pilsoņu aizsardzību no 

ciešanām karā gulstas uz karojošām pusēm – valstīm vai nevalstiskām pusēm. 
Starptautiskie tiesību akti cilvēktiesību jomā paredz minimālās aizsardzības normas un 
standartus, kas attiecas uz visneaizsargātākajiem bruņoto konfliktu laikā – sievietēm, 
bērniem un bēgļiem – un kuru ievērošana obligāta ikvienai karojošai pusei. 

 
233. Visām karojošām pusēm jāievēro Ženēvas konvencijas. Visām dalībvalstīm 

jāparaksta, jāratificē un jārīkojas saskaņā ar visiem līgumiem, kas attiecas uz 
civiliedzīvotāju aizsardzību, t.i. Genocīda konvenciju, Ženēvas konvencijām, 
Starptautiskās Krimināltiesas Romas Statūtiem un visām bēgļu konvencijām.   

 
 
 

234. Humānā palīdzība ir vitāls instruments, ar kuru palīdzēt 
valdībām pildīt to pienākumu. Tās pamatmērķis ir aizsargāt 
civiliedzīvotāju upurus, mazināt to ciešanas un uzturēt pie 
dzīvības konflikta laikā, lai tad, kad karš beigtos, viņiem būtu 
iespēja atjaunot savas sagrautās dzīves. Palīdzības nodrošināšana 
ir šo pūliņu nepieciešama sastāvdaļa. Donoriem pilnībā un 
taisnīgi jāfinansē humānās aizsardzības un palīdzības operācijas.  

 
235. Ģenerālsekretārs, daļēji balstoties uz darbu, ko uzņēmies 

ANO Augstais Komisārs bēgļu lietās un spēcīgiem aizstāvības pūliņiem no nevalstiskajām 
organizācijām, ir sagatavojis t.s. 10 punktu platformu civiliedzīvotāju aizsardzības 
aktivitātēm bruņota konflikta laikā. Ģenerālsekretāra 10 punktu platforma jāņem vērā 
visiem spēlētājiem- valstīm, NVO un starptautiskajām organizācijām – veicot aktivitātes 
civiliedzīvotāju aizsardzībai bruņotu konfliktu laikā. 

 
236. Raugoties no šīs platformas, īpaša uzmanība jāvērš jautājumam par piekļuvi 

civiliedzīvotājiem, kura parasti, un bieži vien neiedomājami, netiek ņemta vērā. ANO 
humānās palīdzības darbinieki, tāpat kā ANO politiskie un miera uzturēšanas pārstāvji, ir 
labi jāapmāca un jāatbalsta attiecībā uz piekļūšanu civiliedzīvotājiem. Šiem pūliņiem 
nepieciešama labāka divpusējas iniciatīvas koordinācija. Drošības padome var izmantot uz 
vietas esošās misijas un citus diplomātiskus pasākumus, lai nodrošinātu piekļūšanu un 
aizsardzību civiliedzīvotājiem. 

 

Īpaši rupju pārkāpumu 
gadījumos, piemēram, 
kad bruņotas grupas 
militarizē bēgļu 
nometnes, ir 
nepieciešama 
starptautiskās 
sabiedrības, tajā skaitā 
Drošības padomes, 
tūlītēja reakcija 
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237. Īpaši rupju pārkāpumu gadījumos, piemēram, kad bruņotas grupas militarizē bēgļu 
nometnes, ir nepieciešama starptautiskās sabiedrības tūlītēja reakcija, tajā skaitā Drošības 
padomes reakcija, darbojoties saskaņā ar ANO Statūtu VII nodaļu. Kaut arī Drošības 
Padome ir atzinusi, ka šāda militarizācija ir drauds mieram un drošībai, tā nav izveidojusi 
kapacitāti vai parādījusi vēlēšanos skatīties acīs šai problēmai. Drošības padomei pilnībā 
jāīsteno tās 1999. gada rezolūcija Nr. 1265 par civiliedzīvotāju aizsardzību bruņota 
konflikta gadījumā. 

 
238. Īpaša uzmanība jāpievērš seksuālas vardarbības izmantošanai kā konflikta ierocim. Miera 

uzturēšanas operāciju cilvēktiesību komponentei jābūt piešķirtam izvērstam mandātam un 
pietiekošiem resursiem, lai izpētītu un ziņotu par cilvēktiesību pārkāpumiem pret 
sievietēm. Drošības padomes 2000. gada rezolūcija Nr. 1325 par sievietēm, mieru un 
drošību un asociētais neatkarīgo ekspertu izvērtējums sniedz svarīgas papildu 
rekomendācijas sieviešu aizsardzībai. Drošības padomei, ANO un dalībvalstīm pilnībā 
jāīsteno šīs rekomendācijas. 

 
Apvienoto Nāciju Organizācijas personāla drošība 
 

239. ANO spēja aizsargāt civiliedzīvotājus un palīdzēt izbeigt konfliktus ir tieši saistīta ar ANO 
personāla drošību, kura kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem ir 
pasliktinājusies. Lai nodrošinātu klātbūtni, darbotos droši un efektīvi, ANO ir 
nepieciešamas četras lietas: spēja pilnībā pildīt tai uzticētos pienākumus; jābūt brīvai no 
dalībvalstu nesankcionētas iejaukšanās operācijās; personālam pilnībā jārespektē ANO 
taisnīguma kodekss; un nepieciešams profesionāls drošības dienests, ar piekļuvi dalībvalstu 
izlūkošanai un draudu novērtējumam. Ģenerālsekretārs ir rekomendējis izveidot šādu 
dienestu, kuru vadītu viņa tiešā pakļautībā esošs direktors. Dalībvalstīm jāatbalsta un 
pilnībā jāfinansē ieteiktais Drošības direktorāts un jāizrāda augsta prioritāte palīdzēt 
ģenerālsekretāram 2005. gadā ieviest jauno personāla drošības sistēmu. 
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4. daļa  
Apvienoto Nāciju Organizācija 21.gadsimtam 

 
Anotācija 
  

Apvienoto Nāciju Organizācija nekad nav vēlējusies būt utopiska. Organizācija tika 
nodibināta ar domu kļūt par darbojošos kolektīvās drošības sistēmu. ANO Statūtos paredzēts, ka 
spēcīgākās valstis kļūst par Drošības padomes pastāvīgām biedrēm ar veto tiesībām lēmumu 
pieņemšanā. Pretim par to tiek sagaidīts, ka šīs valstis lietos savu varu kopējam labumam un 
veicinās un ievēros starptautiskos likumus. Toreizējais Amerikas Savienoto Valstu prezidents 
Harijs Trūmens savā runā Apvienoto Nāciju Organizācijas dibināšanas konferences nobeiguma 
plenāra sesijā sacīja: “Mums visiem jāatzīst, ka, lai arī cik spēcīgi mēs nebūtu, mums jāaizliedz 
sev vienmēr darīt tikai tā, kā paši vēlamies”. 
 
 Risinot jautājumu par ANO reformu, šodien tikpat svarīgi kā 1945. gadā ir apvienot varu 
ar principu. Rekomendācijas, kuras ignorē tām pamatā esošā spēka realitāti, lemtas neveiksmei 
vai aizmirstībai, bet rekomendācijas, kuras vienkārši atspoguļo varas sadalījumu un nepieliek 
pūliņus starptautisko principu atbalstam, arī diez vai iegūs plašu ievērību, kas nepieciešama, lai 
izmainītu starptautisko izturēšanos. 
 
 Pie ieteiktajām pārmaiņām jānoved reālai dzīvei. Pārmaiņas pārmaiņu pēc novestu pie 
labi zināmajām pagājušā gadu desmita nebeidzamajām debatēm par reformu nepieciešamību. 
Drošs pārbaudes veids ir šāds: jānoskaidro, vai ieteiktās pārmaiņas palīdzēs atbildēt uz bīstamu 
draudu mestu izaicinājumu? 
 
 Augsta līmeņa speciālistu grupa savā darbā apskatīja institucionālās vājās vietas 
reaģēšanai uz iespējamiem draudiem. Mēs atklājām, ka nekavējoties jāmaina sekojošais: 
 
- Ģenerālā Asambleja ir zaudējusi vitalitāti un bieži vien nespēj pietiekoši efektīvi koncentrēties 
uz dienas svarīgākajiem jautājumiem. 
 
- Drošības padomei nākotnē jābūt proaktīvākai. Lai tas notiktu, tiem, kuri iegulda organizācijā 
finansiāli, militāri un diplomātiski visvairāk, vairāk jāpiedalās Padomes lēmumu pieņemšanas 
procesos, savukārt, tiem, kuri piedalās Padomes lēmumu pieņemšanas procesos, vairāk jāiegulda 
organizācijā. Drošības padomei nepieciešama lielāka uzticamība, likumība un pārstāvniecība, lai 
tā paveiktu visu, ko mēs no tās prasām. 
 
- Pastāv liela institucionāla atšķirība, kā mēs risinām jautājumus valstīs, kas nonākušas spriedzes 
situācijā un valstīs, kas ir pēckonflikta stadijā. Šādām valstīm bieži trūkst uzmanības, politisku 
padomu un resursu. 
 
- Drošības padome nav īstenojusi vairumu potenciālo priekšrocību darbā ar reģionālām un 
apakšreģionālām organizācijām. 
 
- Ir nepieciešama jauna institūcija, kas vērstos pret ekonomiskiem un sociāliem draudiem 
starptautiskajai drošībai. 
 
- Cilvēktiesību komisija cieš no leģitimitātes deficīta, un šis fakts met šaubu ēnu uz vispārējo 
ANO reputāciju. 
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- Ir nepieciešams profesionālāks un labāk organizēts Sekretariāts, kurš būtu daudz spējīgāks 
veikt saskaņotu darbību. 
 
Mūsu ieteiktās reformas pašas par sevi nepadarīs ANO efektīvāku. Ja ANO, dalībvalstīm klāt 
neesot, pieņems lēmumu par šajā ziņojumā ieteikto vienošanos par drošības vienprātību, tā 
nesasniegs gaidīto rezultātu. Organizācijas institūcijas būs tikai tik spēcīgas, cik liela būs bijusi 
atsevišķu dalībvalstu un to vadītāju ANO institūcijām veltītā enerģija, līdzekļi un uzmanība. 
 
XIII. Ģenerālā Asambleja 
 
240. Pirmkārt un galvenokārt Ģenerālā Asambleja ir universāls orgāns, kas pārstāv gandrīz 

ikvienu pasaules valsti. Tās unikālās pilnvaras ir jāizmanto, lai virzītu mūs uz globālu 
vienprātību par pašiem svarīgākajiem mūslaiku politiskiem jautājumiem. Mēs nevaram par 
augstu novērtēt ikgadēju vispārēju debašu organizēšanu, kurās tiek pārstāvēts katras 
valdības viedoklis, nodrošinot vienreizēju iespēju sajust starptautiskās sabiedrības pulsu. 
Ģenerālā Asambleja nodrošina unikālu forumu, kurā veidot vienprātību. Biedriem 
jāizmanto iespēja, kuru nodrošina 2005. gada Tūkstošgades Pārskata samits – veidot 
jaunu vienprātību par plašāku, efektīvāku kolektīvo drošību. 

 
241. Ģenerālās Asamblejas lomas stiprināšanas galvenie elementi ir mērķis un struktūra. Tās 

standartu noteikšanas rīcībspēja bieži tiek izšķērdēta debatēs par sīkumiem vai tematiskiem 
jautājumiem, kuri atpaliek no reālās pasaules notikumiem. Ģenerālās Asamblejas nespēja 
pārtraukt jautājumu debates mazina tās svarīgumu. Atkārtotu debašu iemesls ir neveikla un 
statiska darba kārtība. Kaut arī dažas rezolūcijas, piemēram, 1948. gada Universālā 
cilvēktiesību deklarācija un 2000. gada ANO Tūkstošgades deklarācija, ir ļoti nozīmīgas, 
daudzas citas atkārto viena otru, ir mazpazīstamas vai nepiemērojamas, līdz ar to samazinot 
uzticamību Ģenerālai Asamblejai. Bet sīki izstrādāta procedūra vēl nepārvērtīs Ģenerālo 
Asambleju par efektīvāku instrumentu nekā tā ir tagad. To iespējams sasniegt tikai tādā 
gadījumā, ja tās locekļi parāda ilgstošu apņemšanos atteikties no pieejas, kuru tie 
izmantojuši līdz šim. 

 
242. Dalībvalstīm jāatjauno pūliņi, lai Ģenerālā Asambleja spētu veikt tās galveno – 

padomdevēja orgāna funkciju. Tam nepieciešama labāka konceptualizācija un darba 
kārtības saīsināšana. Šādai darba kārtībai jāatspoguļo mūsdienu izaicinājumus, ar 
kuriem jāsaskaras starptautiskajai sabiedrībai. Mazākas, ar šaurāku mērķi veidotas 
komisijas varētu palīdzēt konkretizēt un uzlabot rezolūcijas, kuras tiek iesniegtas 
visai Asamblejai. 

 
243. Mēs uzskatām, ka pilsoniskā sabiedrība un nevalstiskās organizācijas var sniegt vērtīgas 

zināšanas un perspektīvas par globāliem jautājumiem. Mēs atbalstām neseno Augsta 
līmeņa speciālistu darba grupas ANO un pilsoniskās sabiedrības attiecību jomā 
ziņojumā (skatīt A/58/817) ietverto rekomendāciju par to, ka Ģenerālajai Asamblejai 
jāizveido labāks mehānisms, lai nodrošinātu sistemātisku sadarbību ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām.  

 
XIV. Drošības padome  
 
244. ANO dibinātāji Drošības padomei uzticēja primāro atbildību par starptautiskā miera un 

drošības uzturēšanu. Drošības padome tika izveidota ar mērķi, lai pasaule varētu rīkoties 
izšķirīgi, novēršot un atvairot draudus. Tā tika izveidota ne tikai, lai būtu pārstāvnieciska, 
bet arī atbildīga, tāda, kurai būtu izšķirošas darbības rīcībspēja. Piecām pastāvīgajām tās 
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dalībniecēm tika piešķirtas veto tiesības lēmumu pieņemšanā, un no tām tiek gaidīta 
papildus darbība, veicinot globālo drošību. ANO Statūtu 23. pants paredz, ka Padomes 
locekļi kā viens veselums ir ne tikai saistīti ar taisnīgu ģeogrāfisko sadalījumu, bet arī lai 
dotu savu ieguldījumu miera un drošības uzturēšanā. 

 
245. Kopš laika, kad tika izveidota Padome, draudi un izaicinājumi starptautiskajam mieram un 

drošībai ir mainījušies, tāpat mainījies ir varas sadalījums starp tās locekļiem. Bet Drošības 
padome mainās lēni. Lēmumus nevar īstenot tikai Drošības padomes locekļi, tam ir 
nepieciešama plaša citu valstu militāra, finansu un politiskā iesaistīšanās. Pieņemtajos 
lēmumos un piešķirtajos mandātos bieži ir pietrūkusi realitātes sajūta, trūkuši adekvāti 
līdzekļi un politiskā noteiktība to izprašanai. Ģenerālsekretāram bieži ir jālūdzas, lai 
Drošības padomes lēmumi tiktu izpildīti. Bez tam tas, ka daudzie biedri tiek pārstāvēti 
niecīgā skaitā, samazina atbalstu Drošības padomes lēmumiem.  

 
246. Kopš aukstā kara beigām Padomes efektivitāte ir uzlabojusies, tāpat arī tās vēlēšanās 

darboties; bet tā vienmēr nav bijusi taisnīga savās darbībās un nav darbojusies efektīvi un 
konsekventi, sastopoties ar genocīdu vai vardarbību. Tā ļoti nopietni ir sabojājusi 
uzticamību savai darbībai. Piecu pastāvīgo dalībvalstu finansiālais un militārais 
ieguldījums ANO ir pieticīgs salīdzinājumā ar to statusu un bieži Padomes nepastāvīgās 
valstis nav spējušas dot nepieciešamo ieguldījumu ANO darbā, kā to paredz Statūti. Pat bez 
formālā veto izmantošanas, piecu pastāvīgo locekļu spēja no Drošības padomes darba 
kārtības turēt atstatu kritiskos miera un drošības jautājumus ir vēl vairāk samazinājusi 
uzticamību Padomes darbam.  

 
247. Tomēr nesenā pieredze ir parādījusi, ka Drošības padome ir ANO orgāns, kurš ir arī 

visspējīgākais organizēt darbību un ātri reaģēt uz jauniem draudiem. 
 

248. Tādējādi, katras reformas uzdevums ir palielināt gan Drošības padomes efektivitāti un 
uzticamību, gan, kas ir vissvarīgāk, palielināt tās spēju un vēlēšanos darboties, saskaroties 
ar draudiem. Tam nepieciešams, lai Drošības padomes lēmumu pieņemšanas procesā 
iesaistītos tie, kuri iegulda visvairāk; lai vairāk ieguldītu tie, kuriem ir īpašas pilnvaras 
lēmumu pieņemšanā; un vairāk konsultāciju ar tiem, kuriem jāīsteno Padomes lēmumi. 
Tāpat ir nepieciešama arī vienprātība par šodienas draudu raksturu, par paplašinātas 
kolektīvās drošības pienākumiem, nepieciešamību novērst draudus un vienošanos par to, 
kad un kāpēc padomei vajadzētu autorizēt spēka lietošanu. 

 
 
 
249. Mēs uzskatām, ka Drošības padomes reformām 
jānotiek, ievērojot sekojošus principus: 
 
a) respektējot ANO Statūtu 23. pantu, jāpalielina 
iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā no to puses, kuri ANO 
iegulda visvairāk finansu, militārus un diplomātiskos 
līdzekļus – īpaši ieguldījuma apjoma ziņā ANO tiešajos 
budžetos, piedaloties pilnvarotās miera operācijās, ieguldot 
ANO organizētās brīvprātīgo aktivitātēs drošības un 

attīstības jomās, un diplomātiskās aktivitātēs, atbalstot ANO mērķus un 
mandātus. Starp attīstītajām valstīm, kuras sasniegušas zināmu attīstības līmeni 
vai strauji progresē, par svarīgu ieguldījuma kritēriju uzskatāms starptautiski 
apstiprināto 0,7 procentu no Nacionālā IKP novirzīšana vispārējai oficiālajai 
palīdzībai attīstības jomā; 

... katras reformas 
uzdevums ir palielināt 
gan Drošības padomes 
efektivitāti un uzticamību, 
gan, kas ir vissvarīgāk,  
palielināt tās spēju un 
vēlēšanos darboties, 
saskaroties ar draudiem 
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b) lai nodrošinātu plašāku pārstāvniecību, lēmumu pieņemšanā jāiesaista vairāk 

valstis, īpaši no attīstības valstu vidus;  
 

c)  šiem principiem nav jāpasliktina Drošības padomes efektivitāte; 
 
 d)  šiem principiem jāpalielina Padomes demokrātiskums un atbildība. 
 

250. Grupa uzskata, ka lēmums par Padomes paplašināšanu, kurš atbilstu šiem kritērijiem, 
šobrīd ir nepieciešamība. Divas pilnīgi skaidri definētas alternatīvas, kuras esam 
nosaukuši par A un B modeļiem, palīdzēs – un, iespējams, pieliks punktu debatēm, 
kurām beidzamo 12 gadu laikā bijis niecīgs progress. 

 
251. Gan A, gan B modeļi ietver vietu sadalījumu četrām galvenajām reģionālajām 

teritorijām, kurus esam identificējuši attiecīgi kā “Āfriku”, “Āziju un Kluso okeānu”, 
“Eiropu” un “Amerikas”. Mēs uzskatām, ka šie apraksti palīdzēs veidot un īstenot 
spriedumus par Drošības padomes sastāvu, bet mēs neiesakām veikt pašreizējo 
reģionālo grupu sastāva izmaiņas vispārīgām vēlēšanu un citām ANO vajadzībām. 
Daži Grupas locekļi, konkrētāk – Latīņamerikas kolēģi, izteica viedokli, ka dod 
priekšroku vietu sadalījumam, balstoties uz pašreizējo reģionālo grupu principu.   

 
252. A modelis paredz sešas jaunas pastāvīgas vietas bez veto tiesībām, un trīspadsmit 

jaunas nepastāvīgās vietas ar divu gadu termiņu, kuru sadalījums pa lielākajām 
reģionālajām teritorijām būtu šāds:  

 
Reģionālā 
teritorija 

Valstu 
skaits 

Pastāvīgas 
vietas   
(turpinās) 

Ieteiktas 
jaunas vietas 

Ieteiktas vietas ar 2 
gadu termiņu 
(nepagarināmas) 

Kopā 

Āfrika  53 0 2 4 6 
Āzija un Klusais 
okeāns 

56 1 2 3 6 

Eiropa 47 3 1 2 6 
Amerikas 35 1 1 4 6 
Kopā A modelis 191 5 6 13 24 

 
253. B modelis neparedz jaunas pastāvīgas vietas, bet veido jaunas kategorijas astoņas 

vietas ar termiņu uz četriem gadiem, ko var pagarināt un vienpadsmit jaunas 
nepastāvīgās vietas uz diviem gadiem (termiņš nepagarināms), kuru sadalījums pa 
galvenajām reģionālajām teritorijām ir sekojošs: 

 
Reģionālā 
teritorija 

Valstu 
skaits 

Pastāvīgas 
vietas   
(turpinās) 

Ieteiktas 
jaunas vietas 
ar četru gadu 
termiņu 
(atjaunojamas) 

Ieteiktas vietas ar 2 
gadu termiņu 
(neatjaunojamas) 

Kopā 

Āfrika  53 0 2 4 6 
Āzija un 
Klusais okeāns 

56 1 2 3 6 

Eiropa 47 3 2 1 6 
Amerikas 35 1 2 3 6 
Kopā  
B modelis 

191 5 8 11 24 
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254. Abos modeļos, ievērojot ANO Statūtu 23. pantu, dalībvalstu veicināšanas metode 
vairāk ieguldīt starptautiskā miera un drošības veicināšanā būtu tāda, ka Ģenerālā 
Asambleja, ņemot vērā reģionālo konsultāciju izveidotās prakses, ievēlētu Drošības 
padomes locekļus pastāvīgām vai ilgtermiņa vietām, priekšroku dodot tām valstīm, 
kuras ir starp trim galvenajiem finansu ieguldītājiem regulārajā budžetā katrā 
reģionālajā teritorijā, vai starp galvenajiem trim brīvprātīgajiem finansu 
ieguldītājiem no to reģionālajām teritorijām, vai starp galvenajiem trīs karaspēku 
devējiem ANO miera uzturēšanas misijām no reģionālajām teritorijām. 

 
255. Grupa noteikti uzskata, ka izmaiņas Drošības padomē nav uzskatāmas par paliekošām vai 

nemaināmām nākotnē. Tāpēc Drošības padomes sastāvs atkal jāpārskata 2020. gadā, 
kā arī jāizvērtē pastāvīgo un nepastāvīgo Padomes locekļu (saskaņā ar 249. rindkopā 
definēto) devums Padomes efektivitātes labā, veicot kolektīvus pasākumus, lai 
aizkavētu un novērstu jaunus un vecos draudus starptautiskajam mieram un 
drošībai. 

 
256. Neviens no modeļiem neparedz papildus veto tiesību piešķiršanu un arī nekādas Statūtu 

izmaiņas attiecībā uz Drošības padomes esošajām pilnvarām. Mēs atzīstam, ka veto 
tiesībām bija svarīga funkcija, atkārtoti apliecinot ANO ietekmīgākajiem locekļiem, ka 
viņu intereses tiks nosargātas. Mēs neredzam praktisku iemeslu mainīt esošo biedru veto 
tiesības. Tomēr, tā kā visai veto institūcijai ir anahronisks raksturs un tas ir nepiemēroti 
institūcijai aizvien demokrātiskākā vecumā, mēs vēlētos mudināt tā lietojumu samazināt un 
izmantot tikai vitālu interešu jautājumu risināšanai. Mēs arī lūdzam pastāvīgajiem biedriem 
viņu iespēju robežās apņemties pašiem neizmantot veto tiesības genocīda un lielu 
cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos. Mēs rekomendējam nepaplašināt veto tiesības, lai 
arī kādas reformas tiktu ieteiktas.  

 
257. Mēs ierosinām ieviest “indikatīvās balsošanas” sistēmu, ar kuru Drošības padomes 

locekļi varētu pieprasīt publiski norādīt nostāju par ieteikto darbību. Šādas indikatīvas 
balsošanas gadījumā, balsojums “pret” nebūtu ar veto tiesībām, un beigu balsu skaitam 
nebūtu likumīgs spēks. Otrā formālā balsošana par rezolūciju notiktu saskaņā ar Padomes 
pašreizējām procedūrām. Mēs uzskatām, ka tādējādi palielinātos atbildība par veto 
funkcijas izmantošanu.     

 
258. Beidzamajos gados veikti daudzi neformāli uzlabojumi Drošības padomes caurskatāmības 

un atbildības uzlabošanai padomu došanas un lēmumu pieņemšanas procedūrās. Mēs 
atgādinām Drošības padomei, ka saskaņā ar Statūtu 44. pantu valstīm, kas piešķir 
karaspēku, ir tiesības saņemt konsultācijas attiecībā uz karaspēka kontingenta izmantošanu 
Padomes pilnvarotajās operācijās. Mēs rekomendējam Padomes procedūru noteikumos 
iestrādāt un piešķirt oficiālu statusu procesiem, kas uzlabotu caurskatāmību un 
atbildību. 

 
259. Daudzām delegācijām uz Drošības padomi trūkst profesionāla militāra padoma. Tomēr tās 

bieži aicina pieņemt lēmumus ar tālejošām militārām sekām. Mēs iesakām  
ģenerālsekretāra militārajam padomniekam un viņa personālam nepieciešamības gadījumā 
būt pieejamiem Drošības padomei, lai sniegtu tehnisku un profesionālu padomu par 
militāras izvēles izdarīšanu.  

 
260. Mēs laipni aicinām pilsonisko sabiedrību vairāk iesaistīties Drošības padomes darbā.  

 
XV. Miera veidošanas komisija 
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261. Mūsu veiktā analīze ir noteikusi galveno iztrūkstošo, institucionālo ķēdes posmu: ANO 
sistēmā nav precīzi formulēts, kā valstij izvairīties no pilnīga sabrukuma un virzīšanās uz 
karu, vai kā palīdzēt valstīm to pārejas posmā no kara uz mieru. Nav pārsteidzoši, ka šis 
jautājums nav iekļauts Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, jo ANO darbs galvenokārt 
iekšējo konfliktu risināšanā ir samērā nesens. Bet šodien, kad dučiem valstu dzīvo zem 
spriedzes vai atgūstas pēc konfliktiem, ir skaidrs, ka starptautisks pienākums ir palīdzēt 
valstīm attīstot to rīcībspēju veikt savas suverēnās funkcijas efektīvi un ar atbildību. 

 
262. ANO unikālā loma šajā sfērā saistīta ar tās starptautisko leģitimitāti; tās personāla 

objektivitāti; tās spēju iesaistīt darbā personālu ar plašu kultūru izpratni un pieredzi dažādu 
administratīvo sistēmu darbībā, tajā skaitā attīstības valstīs; un tās neseno pieredzi 
organizēt pārejas administrācijas un pārejas valdības operācijas. 

 
263. ANO prioritātei jābūt stiprināt miera veidošanas kapacitāti tās plašākajā nozīmē. ANO 

jāspēj darboties saskaņoti un efektīvi visās darbības fāzēs – no agrīnās brīdināšanas un 
preventīvas darbības līdz pēckonfliktu miera veidošanai. Mēs iesakām Drošības padomei 
saskaņā ar ANO Statūtu 29. pantu un pēc konsultācijām ar Ekonomisko un sociālo 
lietu padomi, izveidot Miera veidošanas komisiju. 

 
264. Miera veidošanas komisijas galvenās funkcijas būtu identificēt valstis, kuras pakļautas 

spriedzei un valsts sabrukuma riskam; sadarbībā ar nacionālo valdību organizēt 
proaktīvu palīdzību, lai novērstu procesa padziļināšanos; palīdzēt veikt plānošanu 
pārejai starp konfliktu un pēckonflikta miera veidošanu; un īpaši ieviest un atbalstīt 
starptautiskās sabiedrības pūliņus pēckonflikta miera veidošanā cik ilgi vien 
nepieciešams.  

 
265. Definējot Miera veidošanas komisijas sastāvu, procedūras un ziņošanas jautājumus, jāņem 

vērā sekojošas vadlīnijas: 
 

a) Miera veidošanas komisijai jābūt pēc iespējas nelielai; 
 
b) tai jātiekas dažādās konfigurācijās, lai apspriestu gan vispārējas politikas 

jautājumus, gan valstu stratēģijas; 
 

c) tās priekšsēdētāju apstiprina Drošības padome un priekšsēdētāja amata termiņš 
ir vismaz viens gads un, iespējams, pat ilgāk; 

 
d) bez pārstāvjiem no Drošības padomes, tajā jābūt arī pārstāvjiem no 

Ekonomisko un sociālo lietu padomes; 
 

e) komisijas sanāksmē jāuzaicina piedalīties to valstu nacionālie pārstāvji, kuras 
tiek apspriestas; 

 
f) Komisijas sanāksmēs jāpiedalās Starptautiskā Monetārā fonda 

izpilddirektoram, Pasaules Bankas prezidentam un, attiecīgos gadījumos, 
reģionālo attīstības banku vadītājiem vai augstākajām amatpersonām; 

 
g) piedalīties tās apspriedēs jāuzaicina arī pārstāvjus no galvenajām donorvalstīm 

un, attiecīgos gadījumos, galvenos karaspēka devējus; 
 

h) reģionālo un apakšreģionālo organizāciju pārstāvji uzaicināmi piedalīties tās 
apspriedēs, ja attiecīgajā valstī aktīvi darbojas šādas organizācijas. 
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Miera veidošanas atbalsta birojs 
 

266. Lai sniegtu Miera veidošanas komisijai atbilstošu Sekretariāta atbalstu un 
nodrošinātu ģenerālsekretāram iespēju integrēt miera veidošanas politikas un 
stratēģijas visā sistēmā, izstrādāt vislabākās prakses un nodrošināt visaptverošu 
atbalstu miera operācijām, Sekretariātā jāizveido Miera veidošanas atbalsta birojs. 

 
267. Birojā vajadzētu apvienot apmēram 20 cilvēkus ar dažādām ANO sistēmas zināšanām un ar 

nozīmīgu pieredzi miera veidošanas stratēģijā un operācijās. Bez atbalsta sniegšanas 
ģenerālsekretāram un Miera veidošanas komisijai, birojs pēc pieprasījuma varētu arī 
nodrošināt palīdzību un padomu miera operāciju vadītājiem, ANO pastāvīgajiem 
koordinatoriem vai nacionālajām valdībām – piemēram, izstrādājot stratēģijas pārejas 
politiskajiem sagatavošanās pasākumiem, nodibinot jaunas valsts institūcijas. Lai palīdzētu 
organizēt Miera veidošanas komisijas darbu, birojam divreiz gadā jāiesniedz agrā 
brīdinājuma analīze. 

 
268. Miera veidošanas atbalsta birojam jāuztur nacionālo un starptautisko ekspertu saraksti, īpaši 

iekļaujot tos, kuriem ir pieredze pēckonfliktu situāciju risināšanā. 
 

269. Birojā jābūt starpaģentūru padomdevēju padomei, kuru vada ANO Attīstības grupas 
vadītājs, tādējādi nodrošinot efektīvu biroja sadarbību ar citiem elementiem sistēmā, kura 
nodrošina saistītu atbalstu miera procesos.  

 
XVI. Reģionālās organizācijas 
 
270. Drošības padomes spēju būt proaktīvākai, novēršot draudus un reaģējot uz tiem, var 

stiprināt, pilnīgāk un produktīvāk nekā līdz šim izmantojot ANO Statūtu VIII nodaļas 
noteikumus. 

 
271. Kopš ANO izveides ir nodibināts ievērojams daudzums reģionālu un apakšreģionālu 

grupējumu. Daži no šiem grupējumiem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu to biedru 
stabilitātei un labklājībai, un daži no tiem sākuši tieši vērsties pret draudiem mieram un 
drošībai. Mēs uzskatām, ka ANO ir jāiedrošina šādu grupu veidošanās, īpaši pasaules 
jūtīgākajās daļās, kur pašlaik neeksistē efektīvas drošības organizācijas. 

 
272. Nesenā pieredze ir parādījusi, ka reģionālās organizācijas var būt daudzpusējas sistēmas 

svarīga daļa. To pūliņi nav ne pretēji Apvienoto Nāciju Organizācijas pūliņiem, ne arī tās 
atbrīvo ANO no tās primārā pienākuma nodrošināt mieru un drošību. Galvenais ir 
organizēt reģionālu darbību Statūtu un ANO mērķu ietvaros un nodrošināt, lai ANO un 
jebkura reģionālā organizācija, ar kuru tā sadarbojas, dara to integrētākā veidā nekā līdz 
šim. Šim nolūkam nepieciešams: 

 
a) visos gadījumos reģionālo miera operāciju uzsākšanai jāsaņem Drošības padomes 

autorizācija, atzīstot, ka dažās pašās neatliekamākajās situācijās šāda 
autorizācija var tikt prasīta pēc operācijas uzsākšanas; 

 
b) jāpaplašina ANO un reģionālo organizāciju konsultācijas un sadarbība, kā arī tā 

jāparedz formālā līgumā, kurā būtu atrunāti tādi jautājumi kā organizāciju vadītāju 
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tikšanās, biežāka informācijas un agrā brīdinājuma apmaiņa, kopīga civilā un militārā 
personāla apmācība, un personāla apmaiņa miera operāciju ietvaros; 

 
c) attiecībā uz Āfrikas reģionālajām un apakšreģionālajām organizācijām, donorvalstīm 

jāapņemas sniegt atbalstu Āfrikas savienības stratēģiskajā satvarā paredzētajam 10 
gadu ilgstošam rīcībspējas stiprināšanas procesam; 

 
d) reģionālajām organizācijām, kuras spēj novērst konfliktus vai veicināt miera 

veidošanu, sava kapacitāte jāiekļauj ANO rezervju sistēmā; 
 

e) dalībvalstīm jāpiekrīt, ka nepieciešamības gadījumā ANO nodrošina aprīkojuma 
atbalstu reģionālajām operācijām no ANO piederošajiem avotiem; 

 
f) ANO miera veidošanas budžeta noteikumi jāmaina, lai nodrošinātu ANO izvēles 

iespēju katrā gadījumā atsevišķi finansēt tās reģionālās operācijas, kuras ar tiešu 
ieguldījumu atļāvusi Drošības padome. 

 
273. Beidzamajos gados tādas alianses organizācijas kā NATO (kuras parasti saskaņā ar 

Statūtu VIII nodaļu netiek uzskatītas par reģionālām organizācijām, bet kuru 
raksturojums ir līdzīgs) ir uzņēmušās miera uzturēšanas operācijas ārpus to mandātu 
teritorijām. Mēs to atbalstām tik ilgi, kamēr šīs operācijas atbalsta Drošības padome. 
NATO gadījumā, tai var būt arī konstruktīva loma, palīdzot apmācīt un apgādāt 
mazāk labi apgādātas reģionālas organizācijas un valstis.  

 
XVII. Ekonomisko un sociālo lietu padome 
 
274. ANO Statūtu sastādītāji saprata, ka miers un drošība ir neatdalāmi no ekonomiskās 

attīstības. Institucionālā problēma, ar kuru mēs saskaramies, ir divējāda: pirmkārt, lēmumu 
pieņemšana par starptautiskiem ekonomiskiem jautājumiem, īpaši attiecībā uz finansēm un 
tirdzniecību, jau sen vairs nav ANO ziņā un nekāda institucionāla reforma to nepavērsīs 
atpakaļ; un, otrkārt, Statūti pieļauj specializētu aģentūru veidošanu, kas būtu neatkarīgas no 
galvenajiem ANO orgāniem, samazinot Ekonomisko un sociālo lietu padomes lomu līdz 
misiju koordinēšanai. ANO fondu, programmu un aģentūru sadrumstalošana padara šo par 
visu laiku grūtāko jautājumu. Ekonomisko un sociālo lietu padomei nebūtu reāli vēlēties 
kļūt par pasaules lēmumu pieņemšanas centru attiecībā uz tirdzniecības un finansu 
jautājumiem, vai pārvaldīt specializētu aģentūru vai starptautisko finansu institūciju 
programmas. 

 
275. Un tomēr ANO ir potenciāls ekonomiskās un sociālās attīstības jomā. Pirmkārt, ANO ir 

vienīgā vieta, kur miera, drošības un attīstības jautājumus vienlaikus var izskatīt globālā 
līmenī. Otrkārt, ANO ir nepārspēta pulcēšanas vara, uz kuras pamata Ģenerālā Asambleja 
un lielākās konferences un samiti, kurus tā ir sasaukusi beidzamo triju gadu desmitu laikā, 
ir panākuši vienprātību par starptautiski pieņemtiem mērķiem, īpaši sociālajā sfērā. 
Treškārt, ANO parāda, ka to spēcīgi atbalsta pamatslāņi attiecībā uz tās mērķiem un 
tādējādi ANO var mobilizēt sabiedrisko domu savā labā. Trīs stratēģijas var palīdzēt 
Ekonomisko un sociālo lietu padomei pastiprināt tās svarīgumu un devumu 
kolektīvajai drošībai, paaugstinot ANO salīdzinošās priekšrocības, kā esam 
aprakstījuši turpmāk. 
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276. Pirmkārt, Ekonomisko un sociālo lietu padome var nodrošināt normatīvo un 
analītisko līderību laikā, kad tik daudz tiek diskutēts par draudu, ar kuriem mēs 
saskaramies, iemesliem un savstarpējo saistību. Tāpēc: 

 
a) mēs iesakām Ekonomisko un sociālo lietu padomei izveidot Drošības draudu 

sociālo un ekonomisko aspektu komiteju, kas izmantotu savas pilnvaras, lai 
pasūtītu pētījumus un izveidotu labāku izpratni par ekonomiskajiem un sociālajiem 
draudiem mieram, un par citu draudu, piemēram, terorisma un organizētās 
noziedzības, ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem; 

 
b) mēs apsveicam neseno uzlabojumu informācijas apmaiņā starp Ekonomisko un 

sociālo lietu padomi un Drošības padomi, piemēram, organizējot regulāras tikšanās to 
prezidentiem un mudinām abus orgānus šo apmaiņu veikt regulāri. 

 
277. Otrkārt, tā varētu būt arēna valstīm to ieguldījumu izvērtēšanai, sasniedzot galvenos 

attīstības mērķus atklātā un caurskatāmā veidā. 
 

278. Treškārt, tā var būt regulāra tikšanās vieta, lai mudinātu augstākā līmeņa attīstības 
sabiedrību pārveidot tās būtību par “attīstības sadarbības forumu”. Lai to izdarītu: 

 
a) jāpieņem jauna pieeja Ekonomisko un sociālo lietu padomes darba kārtībā, 

aizstājot tās pašreizējo uzsvaru uz administratīviem jautājumiem un 
programmu koordinēšanu ar vairāk mērķa orientētu darba kārtību, vērstu uz 
svarīgākajām tēmām, kuras ietvertas Tūkstošgades deklarācijā; 

 
b) ir jāizveido neliela izpildkomisija, kurā būtu pārstāvji no katras reģionālās 

grupas, lai nodrošinātu tās darba virzību, un sadarbību ar galvenajām 
institūcijā, aģentūrām un programmām; 

 
c) lai veicinātu kolektīvu darbību, atbalstot Tūkstošgades attīstības mērķus un 

Monterejā panākto vienošanos, jāizmanto ikgadējās Ekonomisko un sociālo lietu 
padomes sanāksmes ar Bretonvudas institūcijām; 

 
d) Ekonomisko un sociālo lietu padomei sadarbībā ar tās sekretariātu un ANO 

Attīstības grupu, jānosprauž mērķis nodrošināt attīstības sadarbības palīdzību 
ANO fondu, programmu un aģentūru pārvaldes orgāniem; 

 
e) Ekonomisko un sociālo lietu padomei jānodrošina spēcīgs atbalsts 

ģenerālsekretāra un ANO Attīstības grupas pūliņiem stiprināt ANO darbības 
saskaņotību nozaru līmenī un tās koordināciju ar Bretonvudas institūcijām un 
divpusējiem donoriem. 

 
279. Mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks pārskatīt ANO aģentūru, fondu un programmu 

finansēšanas veidu un apjomu. Nesenā pagātnē šajā sakarībā ir pētītas jaunas iniciatīvas un 
tās ir pelnījušas īpašu starptautiskās sabiedrības uzmanību. 

 
Politikas vienprātības sasniegšana 

  
280. Iepriekšminētās stratēģijas ir svarīgas, lai Ekonomisko un sociālo lietu padome funkcionētu 

labāk, bet tai pašā laikā mēs atzīstam par labu vēsturisko attīstību, kuras ietekmē 
daudzpusīgas sistēmas vadībā šai institūcijai ir ierobežotas pilnvaras ietekmēt 
starptautiskās tirdzniecības, finansu un attīstības politikas. Joprojām ir spēkā 



 74

nepieciešamība pēc institūcijas, kura apvienotu galvenās attīstītās un attīstības valstis, lai 
darbotos kritisku, cieši saistītu tirdzniecības, finansu un vides jautājumu risināšanā, risinātu 
pandēmisku slimību un ekonomiskās un sociālās attīstības jautājumus. Lai šāda institūcija 
būtu efektīva, tai jādarbojas nacionālo vadītāju līmenī. 

 
281. Kaut arī G8 grupas ikgadējās sanāksmes valstu vai valdību vadītāju līmenī veic dažas no 

funkcijām, kas nepieciešamas, lai piešķirtu lielāku vienprātību un impulsu 
nepieciešamajām politikām, būtu labi, ja pastāvētu lielāks forums, kurā kopā sanāktu 
lielāko attīstīto un attīstības valstu vadītāji. Viens no veidiem šajā virzienā būtu pārveidot 
līderu grupā finansu ministru grupu G20, kura pašlaik apvieno valstis, kuras aptver 80 
procentus no pasaules iedzīvotāju skaita un 90 procentu tās ekonomisko aktivitāšu, un kurā 
regulāri piedalās Starptautiskais Monetārais fonds, Pasaules Banka, PTO un Eiropas 
Savienība. Lai nodrošinātu spēcīgu atbalstu ANO programmām un iniciatīvām, šādās 
sanāksmēs mēs iesakām grupā iekļaut ANO ģenerālsekretāru un Ekonomisko un sociālo 
lietu padomes prezidentu. 

 
XVIII. Cilvēktiesību komisija 
 
282. Viena no galvenajām Apvienoto Nāciju Organizācijas misijām ir aizsargāt cilvēktiesības, tā 

ir misija, kuru vēlreiz apstiprina Tūkstošgades deklarācija. Cilvēktiesību komisijai ir 
uzticēts veicināt cilvēktiesību respektēšanu globālā mērogā, veicinot starptautisku 
sadarbību cilvēktiesību jomā, reaģējot uz to pārkāpumiem un palīdzot valstīm stiprināt to 
rīcībspēju cilvēktiesību jomā. 

 
283. Beidzamajos gados Komisijas spēja veikt šos uzdevumus ir mazinājusies, jo mazinājusies 

tās uzticamība un profesionālisms. Valstis, kuras pašas neparāda savu ieguldījumu 
cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, nevar noteikt cilvēktiesības pastiprinošus 
standartus. Mums šķiet, ka beidzamajos gados valstis ir vēlējušās kļūt par komisijas 
loceklēm nevis lai stiprinātu cilvēktiesības, bet lai pasargātu sevi no kritizēšanas un 
kritizētu citus. Komisija nevar būt uzticama, ja, risinot cilvēktiesību jautājumus, tā uztur 
apšaubāmus standartus. 

 
284. Tāpēc šajā institūcijā ir nepieciešama reforma, lai cilvēktiesību aizsardzības sistēma 

darbotos efektīvāk, un nodrošinātu, ka tā labāk izpilda savu mandātu un funkcijas. Mēs 
atbalstām nesenos ģenerālsekretāra un ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos 
centienus panākt, lai cilvēktiesības tiktu integrētas visā ANO darbā, un atbalstīt spēcīgu 
vietējo cilvēktiesību institūciju izveidi, īpaši valstīs, kurās draud izcelties konflikti un noris 
cīņa pret terorismu. Dalībvalstīm pilnībā jāatbalsta ģenerālsekretārs un Augstais komisārs 
šajos centienos. 

 
285. Daudzējādā ziņā Cilvēktiesību komisijas grūtākais un jūtīgākais jautājums ir valstu dalība 

šajā komisijā. Beidzamajos gados jautājums par to, kuras valstis tiks ievēlētas komisijā ir 
bijis starptautiska sakaitēta saspringuma iemesls, kas nav devis pozitīvu ietekmi 
cilvēktiesībām un ir devis negatīvu ietekmi Komisijas darbam. Ieteikumi par kritērijiem, 
kuriem jāatbilst potenciālajiem Komisijas dalībniekiem, tikai nedaudz var izmainīt šo 
dinamiku un patiešām pastāv risks par turpmāku jautājuma politizēšanu. Tāpēc, mēs 
iesakām, ka dalība Cilvēktiesību komisijā var būt universāla. Tas pasvītros Statūtos 
teikto, ka visiem locekļiem jādod savs ieguldījums cilvēktiesību veicināšanā un varētu 
palīdzēt koncentrēt uzmanību atpakaļ uz nozīmīgu jautājumu risināšanu nevis uz lemšanu 
par to, kurš par šiem jautājumiem ir tiesīgs debatēt un balsot.  
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286. Pirmajā tās vēstures pusē Cilvēktiesību komisija sastāvēja no delegāciju vadītājiem, kuri 
bija galvenie spēlētāji cilvēktiesību arēnā un kuriem bija nepieciešamā profesionālā 
kvalifikācija un pieredze cilvēktiesību darbā. Tas vairs nav spēkā. Mēs uzskatām, ka tas ir 
jāatjauno, un iesakām, ka visiem Cilvēktiesību komisijas locekļiem par savu delegāciju 
vadītājiem jāieceļ prominentas un cilvēktiesību jomā pieredzējušas figūras. 

 
287. Bez tam mēs iesakām, ka Cilvēktiesību komisiju tās darbā jāatbalsta padomdevēju 

padomei vai grupai. Šāda padome vai grupa varētu sastāvēt no 15 neatkarīgiem 
ekspertiem (teiksim, trīs no katra reģiona), kuri iecelti savu prasmju dēļ uz triju gadu 
periodu, ar tiesībām šo termiņu pagarināt. Tos ieceltu Komisija, pamatojoties uz 
ģenerālsekretāra un Augstā komisāra vienotu ieteikumu. Papildus padomu sniegšanai par 
jautājumiem par katru valsti, padome vai grupa varētu konsultēt par tematisko mandātu 
īstenošanu un varētu pati īstenot kādu no pašreizējiem mandātiem attiecībā uz izpēti, 
standartu noteikšanu un definēšanu. 

 
288. Mēs iesakām lūgt Augstajam komisāram sagatavot ikgadēju ziņojumu par 

cilvēktiesību situāciju visā pasaulē. Šis ziņojums varētu būt par pamatu visaptverošai 
apspriedei ar Komisiju. Ziņojumam jābūt koncentrētam uz visu cilvēktiesību īstenošanu 
visās valstīs, balstoties uz nolīguma pušu, īpašo mehānismu un jebkuru citu avotu, kurus 
Augstais komisārs uzskata par piemērotiem, sniegtās informācijas apkopojumu.  

 
289. Drošības padomei tās apspriedēs, īpaši apspriedēs par miera operāciju mandātu piešķiršanu, 

aktīvāk jāiesaista Augstais komisārs. Mēs atbalstām faktu, ka Drošības padome aizvien 
biežāk ir aicinājusi Augsto komisāru pastāstīt tai par situāciju noteiktās valstīs. Mēs 
uzskatām, ka tam būtu jākļūst par vispārēju noteikumu un ka Drošības padomei un Miera 
veidošanas komisijai būtu jāpieprasa Augstajam komisāram tām regulāri ziņot par 
Drošības padomes rezolūciju, kas saistītas ar cilvēktiesību jautājumiem, īstenošanu, 
tādējādi nodrošinot šo nosacījumu izpildes efektīvu pārraudzību. 

 
290. Vairāk jādara arī attiecībā uz Augstā komisāra biroja finansēšanu. Mēs redzam skaidru 

neatbilstību starp regulārā budžeta 2 procentu piešķīrumu šim birojam un ANO Statūtos 
noteikto pienākumu izvirzīt cilvēktiesību veicināšanu un aizsardzību par vienu no ANO 
galvenajiem mērķiem. Tāpat nepieciešams mainīt ierobežoto finansējumu, kas pieejams 
rīcībspējas stiprināšanai cilvēktiesību jomā. Dalībvalstīm nopietni jāpārskata neadekvātais 
šī biroja un tā darbības finansējums. 

 
291. Ilgtermiņā dalībvalstīm jāpārdomā iespēja Komisiju pārveidot “Cilvēktiesību padomē”, kas 

vairs nebūtu Ekonomisko un sociālo lietu padomes pakļautībā, bet gan Statūtos noteikta 
Ekonomisko un sociālo lietu padomei un Drošības padomei līdzvērtīga institūcija, 
atspoguļojot šādā procesā svaru, kas Statūtu ievadā piešķirts cilvēktiesībām, līdzvērtīgi 
drošības un ekonomiskajiem jautājumiem.  

 
XIX. Sekretariāts 
 
292. Divdesmit pirmā gadsimta jebkuras efektīvas kolektīvās drošības sistēmas nozīmīga 

sastāvdaļa ir spēcīgs ģenerālsekretārs, kurš vada profesionālāku un labāk organizētu 
Sekretariātu.  

 
A.Atbalsta ģenerālsekretāram stiprināšana 
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293. Ģenerālsekretāra vietnieka amata dibināšana 1996. gadā palīdzēja radīt lielāku saskaņotību 
ANO darbā ekonomiskās, sociālās un attīstības jomā un arī attiecībā uz vadības reformas 
jautājumiem. Ņemot vērā ģenerālsekretāra milzīgi pieaugošo darba apjomu miera un 
drošības jomā 20. gadsimta 90. gados, otrā ģenerālsekretāra vietnieka posteņa izveide 
miera un drošības jautājumiem nodrošinātu to, lai ģenerālsekretāra centieni šajā jomā tiktu 
vienlīdz labi atbalstīti. Lai palīdzētu ģenerālsekretāram, ir jāizveido papildus 
ģenerālsekretāra vietnieka postenis, kurš būtu atbildīgs par miera un drošības 
jautājumiem.  

 
294. Pastāv viens ģenerālsekretāra vietnieks, kura darbība vērsta uz ANO ekonomiskās un 

sociālās attīstības darbu; papildus ģenerālsekretāra vietnieks un viņa (-s) birojs varētu 
palīdzēt ģenerālsekretāram sistemātiski pārlūkot ANO sistēmas darbu miera un drošības 
jautājumos, ar mērķi formulēt integrētas stratēģijas un nodrošinot saskaņotu darbību. 
Šādam birojam nebūtu jābūt operatīvam un nebūtu jādublē, bet tā vietā jāracionalizē un 
jāpadara efektīvākas esošās birokrātiskās funkcijas. Tas integrētu dažādo departamentu un 
aģentūru datus un sagatavotu agrīnā brīdinājuma ziņojumus un stratēģiju izvēles iespējas, 
par kurām lemt ģenerālsekretāram. Birojā varētu strādāt apmēram 15 profesionāļi, kuri spēj 
veikt stratēģisko analīzi, plānošanu un koordinēšanu. Tie arī nodrošinātu ģenerālsekretāru 
ar ekspertu slēdzieniem par to, kā vērsties pret jauniem draudiem – piemēram, zinātnisku 
padomu par to, kā nodrošināt vides un bioloģisko drošību. 

 
B. Kompetents un profesionāls Sekretariāts 

 
295. Dalībvalstu pieņemto lēmumu īstenošanas slogs gulstas ne tikai uz ģenerālsekretāru, bet uz 

visu Sekretariātu. Ja ANO vēlas būt efektīva organizācija, tai nepieciešams efektīvs un labi 
apmācīts Sekretariāts, kura darbinieku prasmes un pieredze ir tādi, lai veiktu uzticētos 
uzdevumus. Beidzamo 15 gadu laikā darba apjoms, kas saistīts ar konfliktu novēršanu un 
miera veidošanu, sarunu vešanu par miera līgumu ieviešanu un miera veidošanu, ir 
ievērojami pieaudzis. Neraugoties uz pieaugošo pieprasījumu kopš aukstā kara beigām, 
kopējais Sekretariāta darbinieku skaits kopš 1990. gada ir samazinājies un tikai 6 procenti 
Sekretariāta darbinieku ir atbildīgi par visu jautājumu spektru, tajā skaitā, starpniecību, 
miera uzturēšanas operāciju organizēšanu un vadību, atbalstu Drošības padomei, 
atbruņošanās jautājumu risināšanu, vēlēšanu atbalstu un sankcijām. Daudziem no galvenajā 
birojā strādājošajiem nav praktiskas pieredzes vai tie nav izgājuši apmācību un esošie 
noteikumi kavē viņus tādu iziet. Bez tam, darbiniekiem ir neliela vai vispār nav pieredzes 
jauno vai iespējamo draudu risināšanā, par kuriem tiek runāts šajā ziņojumā. 

 
296. Ģenerālsekretārs jānodrošina ar nepieciešamajiem resursiem, lai viņš varētu veikt 

savu darbu pienācīgi, un ar pilnvarām vadīt savus darbiniekus un citus resursus tā, 
kā uzskata par vispiemērotāko. Lai apmierinātu šajā ziņojumā uzskaitītās vajadzības, 
mēs iesakām sekojošo: 

 
a) dalībvalstīm vēlreiz jāizskata ANO Statūtu 100. un 101. pants; 
 
b) dalībvalstis pārskata Ģenerālās Asamblejas un ģenerālsekretāra attiecības ar 

mērķi ievērojami palielināt elastīgumu, kurš piešķirts ģenerālsekretāram sava 
personāla vadībai, par ko ģenerālsekretārs vienmēr atskaitās Asamblejai; 

 
c) ģenerālsekretāra 1997. un 2002. gada reformu ieteikumi attiecībā uz 

cilvēkresursiem ieviešami pilnībā un nekavējoties; 
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d) ir jāveic vienreizēja pārbaude un personāla nomaiņa, tajā skaitā veicot agrīnu 
pensionēšanos, lai nodrošinātu, ka Sekretariāta personāls sastāv no tieši tiem 
cilvēkiem, kuri var uzņemties konkrētos uzdevumus, tajā skaitā starpniecību un 
miera veidošanas atbalstu, un palīdzēt ģenerālsekretāra vietnieka miera un 
drošības jautājumos birojam. Dalībvalstīm jānodrošina finansējums šīm 
pārmaiņām kā rentablam ilgtermiņa ieguldījumam; 

 
e) ģenerālsekretārs nekavējoties jānodrošina ar 60 posteņiem – mazāk nekā 1 

procentu no kopējā Sekretariāta darbinieku skaita – lai ieviestu visu šajā 
ziņojumā ieteikto palielinātā Sekretariāta rīcībspēju. 

 
XX. Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti 
 
297. Lai īstenotu mūsu ieteikumus par Drošības padomes reformu, būs nepieciešams izmainīt 

ANO Statūtu 23. pantu. Bez tam, mēs iesakām veikt nelielas izmaiņas Statūtos: 
 
298. 53. un 107. pants (atsauces uz naidīgām valstīm) ir novecojuši un ir jāpārskata – 

izmaiņām jābūt piemērotām, lai izvairītos no retroaktīvas šo pantu likumības graušanas. 
Statūtiem jāatspoguļo šodienas cerības un centienus nevis 1945. gada bailes. 

 
299. 13. nodaļa (Aizbildniecības padome) ir jāsvītro. ANO Aizbildniecības padome veica 

svarīgu uzdevumu, palīdzot pasaulei atbrīvoties no koloniālisma jūga un vadīja daudzus 
veiksmīgus dekolonizācijas procesus. ANO jāatsakās no jebkura mēģinājuma atgriezties 
pie koloniālisma mentalitātes un formām. 

 
300. 47. pants (Militārā štāba komiteja) ir jāsvītro, tāpat arī visas atsauces uz šo institūciju 

26., 45. un 46. pantā. Piecu pastāvīgo locekļu personāla vadītājiem vairs nav jāpilda tie 
pienākumi, kurus tiem uzticēja 1945. gadā. Ziņojuma 258. rindkopā mēs minējām, ka 
Drošības padomei nepieciešams saņemt labāku militāru padomu. 

 
301. Mēs uzskatām, ka Statūti kopumā joprojām nodrošina pamatīgu juridisku un politikas 

pamatu kolektīvās drošības organizācijām, ļaujot Drošības padomei savlaicīgi un efektīvā 
veidā reaģēt uz vecajiem un jaunajiem draudiem starptautiskajam mieram un drošībai. 
Statūti bija tālredzīgi, atzīstot starptautiskā miera un drošības atkarību no ekonomiskās un 
sociālās attīstības. 

 
302. Visām dalībvalstīm jāveltī sevi Statūtos noteiktajiem mērķiem un principiem un 

jāpiemēro tie mērķtiecīgi, saskaņojot politisko gribu ar nepieciešamajiem resursiem. 
Tikai pārliecināta līderība valstīs un to starpā radīs efektīvu kolektīvo drošību 
divdesmit pirmajā gadsimtā un neatlaidīgi virzīs mūs uz ilgtspējīgu un drošu nākotni.  
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I. pielikums 

 
Rekomendāciju kopsavilkums 

 
Piezīme: Skaitlis iekavās, kas parādās pēc katras rekomendācijas kopsavilkuma, norāda uz 

rindkopu ziņojuma tekstā, kurā atrodams pilns rekomendācijas teksts. 
 

 
Saturs 

2. daļa 
Kolektīvā drošība un draudu novēršanas uzdevums 
Nabadzība, infekcijas slimības un vides degradācija  1-11 
Konflikti starp valstīm un valstīs    12-20 
Kodol, radioloģiskie, ķīmiskie un bioloģiskie ieroči  21-37 
Terorisms       38-44 
Starptautiskā organizētā noziedzība    45-49 
Sankciju loma       50-52 
 
3. daļa 
Kolektīvā drošība un spēka lietošana 
Spēka lietošana: noteikumi un vadlīnijas   53-57 
Miera īstenošanas un miera uzturēšanas potenciāls   58-62 
Pēc-konfliktu miera uzturēšana    63-65 
Civiliedzīvotāju aizsardzība     66-69 
 
4. daļa 
Apvienoto Nāciju Organizācija 21. gadsimtam 
Ģenerālā Asambleja       70-72 
Drošības padome       73-81 
Miera veidošanas komisija      82-85 
Reģionālās organizācijas      86 
Ekonomisko un sociālo lietu padome    87-89 
Cilvēktiesību komisija      90-94 
Sekretariāts        95-96 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti   97-101 
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2. daļa 
Kolektīvā drošība un draudu novēršanas uzdevums 

 
Nabadzība, infekcijas slimības un vides degradācija 

 
1. Visām valstīm ir atkārtoti jāapņemas sasniegt nabadzības izskaušanas mērķus, panākot 

ilgstošu ekonomisko izaugsmi un veicinot ilgtspējīgu attīstību. (59) 
 
2. Tām daudzajām donorvalstīm, kas pašreiz nepilda ANO noteikto mērķi - 0,7% no nacionālā 

kopprodukta oficiālās attīstības palīdzībai, jānosaka termiņš tā sasniegšanai. (60) 
 
3. Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm vajadzētu censties noslēgt Dohas 

daudzpusējo tirdzniecības sarunu attīstības raundu vēlākais 2006. gadā. (62) 
 
4. Valdībām, kas aizdevušas līdzekļus, un starptautiskajām finanšu institūcijām vajadzētu 

piedāvāt dziļi parādos iestigušajām nabadzīgajām valstīm parādu lielāku atlaišanu, ilgāku 
restrukturizācijas termiņu un uzlabotu pieeju globālajiem tirgiem. (63) 

 
5. Lai gan starptautiskie resursi, kas atvēlēti cīņai pret HIV/AIDS ir palielinājušies no apmēram 

250 miljoniem ASV dolāru 1996. gadā līdz 2,8 miljardiem ASV dolāru 2002. gadā, katru 
gadu ir vajadzīgi vairāk nekā 10 miljardi ASV dolāru, lai apturētu pandēmiju. (63) 

 
6. HIV/AIDS skarto valstu vadītājiem ir jāmobilizē resursi, jāpiešķir līdzekļi un jāiesaista 

pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors slimības kontrolēšanas pasākumos. (65) 
 
7. Drošības padomei, cieši sadarbojoties ar UNAIDS, vajadzētu organizēt otro īpašo sesiju par 

HIV/AIDS kā draudu starptautiskam mieram un drošībai, lai noteiktu, kā HIV/AIDS nākotnē 
ietekmēs valstis un sabiedrības, rosinātu veikt pētījumus par šo problēmu un definētu, kādi 
nozīmīgi pasākumi būtu jāveic, lai sagatavotu draudu samazināšanas ilgtermiņa stratēģiju. 
(67) 

 
8. Starptautiskajiem donoriem, partnerībā ar nacionālajām varas iestādēm un vietējām 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vajadzētu aizsākt jaunu, būtisku vispasaules iniciatīvu, 
lai atjaunotu vietējās un nacionālās sabiedriskās veselības sistēmas viscaur jaunattīstības 
pasaulē. (68) 

 
9. Pasaules Veselības asamblejas dalībvalstīm vajadzētu sniegt lielākus līdzekļus Pasaules 

Veselības organizācijas Vispasaules slimību uzliesmojumu brīdināšanas un reaģēšanas 
tīklam, lai palielinātu tā spējas tikt galā ar iespējamiem slimību uzliesmojumiem. (69) 

 
10. Valstīm vajadzētu izrādīt iniciatīvu tālākai atjaunojamo enerģijas avotu attīstībai un sākt 

pakāpeniski atteikties no apkārtējai videi kaitīgām dotācijām, it sevišķi fosilo degvielu 
izmantošanai un attīstībai. (71) 

 
11. Aicinām dalībvalstis pievērst uzmanību tam, kāda neatbilstība pastāv starp Kioto protokola 

solījumiem un to izpildi, atkārtoti pievērsties globālās sasilšanas problēmai un sākt jaunas 
sarunas, lai izveidotu ilgtermiņa stratēģiju globālās sasilšanas samazināšanai pēc perioda, uz 
kuru attiecas protokols (2012. gads). (72) 
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Konflikti starp valstīm un valstīs 
 
12. Drošības padomei jābūt gatavai izmantot pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Romas 

Statūtiem, lai novirzītu lietas uz Starptautisko krimināltiesu. (90) 
 
13. ANO vajadzētu strādāt kopā ar nacionālajām varas iestādēm, starptautiskajām finanšu 

institūcijām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un privāto sektoru, lai izstrādātu normas, 
kas regulē dabas resursu pārvaldību valstīs, kas atkopjas no konflikta vai kuras apdraud 
konflikta risks. (92)  

 
14. Apvienoto Nāciju Organizācijai, attīstot minoritāšu tiesību un demokrātiski ievēlētu valdību 

aizsardzības pret nekonstitucionālu varas pārņemšanu, pamatnoteikumus vajadzētu balstīties 
uz reģionālo organizāciju pieredzi. (94) 

 
15. Dalībvalstīm vajadzētu paātrināt un noslēgt sarunas par juridiski saistošiem līgumiem par 

vieglā bruņojuma marķēšanu un izsekošanu, kā arī tirdzniecību un pārvietošanu. (96) 
 
16. Visām dalībvalstīm jāsniedz pilnīga un precīza informācija par visām ANO Konvencionālo 

ieroču reģistra pozīcijām, un ģenerālsekretāram katru gadu jāatskaitās Ģenerālajai asamblejai 
un Drošības padomei par jebkādām atskaišu iesniegšanas nepilnībām. (97) 

 
17. Jāizveido apmācību un instruktāžas iestāde jaunajiem vai potenciālajiem īpašajiem 

ģenerālsekretāra pārstāvjiem un citiem ANO samierinātājiem. (101) 
 
18. Vajadzētu piešķirt papildus resursus Politisko lietu departamentam un reorganizēt 

departamenta darbu tā, lai tas varētu sniegt konsekventāku un profesionālāku samierināšanas 
atbalstu. (102) 

 
19. Reorganizācijas nianses jāatstāj ģenerālsekretāra ziņā, tomēr šajā procesā jāņem vērā ANO 

vajadzība pēc:  
 
(a) uz praktiskajām vajadzībām orientētas, specializētas samierināšanas kapacitātes atbalsta, 

kas sastāv no skaitliski nelielas profesionāļu grupas ar atbilstošu tiešo pieredzi un 
speciālajām zināšanām, kas būtu pieejamas visiem ANO samierinātājiem;  

(b) zināšanām par tematiskiem jautājumiem, kas miera sarunās atkārtojas, piemēram, 
īstenošanas pasākumu secība, uzraudzības pasākumu plāns, pārejas pasākumu secība un 
nacionālo samierināšanas mehānismu plāns;  

(c) lielākas sadarbības ar nacionālajiem samierinātājiem, reģionālajām organizācijām un 
nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas konflikta likvidēšanā;  

(d) plašākām konsultācijām ar svarīgiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, it sevišķi 
sievietēm, kas bieži vien sarunās tiek atstātas novārtā, un to iesaistīšanas miera procesos. 
(103) 

 
20. Aicinām valstu vadītājus un konfliktā iesaistītās puses konstruktīvi izmantot spēku 

preventīvo izvietošanu. (104) 
 

Kodol, radioloģiskie, ķīmiskie un bioloģiskie ieroči 
 
21. Lai atsāktu atbruņošanos, kodolieroču valstīm jāīsteno vairāki pasākumi:  
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(a) jāpilda savas saistības saskaņā ar Kodolieroču neizplatīšanas līguma VI pantu, lai 
pavirzītos atbruņošanās virzienā, un jābūt gatavām īstenot īpašus pasākumus, lai izpildītu 
šīs saistības;  

(b) atkārtoti jāapstiprina savas iepriekšējās saistības neizmantot kodolieročus pret tām, 
valstīm, kuru arsenālā nav kodolieroču. (120)  

 
22. Amerikas Savienotajām Valstīm un Krievijas Federācijai, citām kodolieroču valstīm un 

valstīm, kas nav Kodolieroču neizplatīšanas līguma dalībnieces, jāveic praktiski pasākumi, 
lai samazinātu atomkara izcelšanos negadījuma dēļ, tai skaitā, ja vajadzīgs, jāievieš 
progresīvs grafiks savu stratēģisko kodolieroču kaujas gatavības deaktivēšanai. (121) 

 
23. Drošības padomei vajadzētu skaidri paust savu apņemšanos uzsākt kolektīvu rīcību, ja valstij, 

kurai nepieder kodolieroči, uzbrūk ar kodolieročiem vai tiek izteikti šāda uzbrukuma draudi. 
(122) 

 
24. Reģionālo konfliktu noregulējumu sarunās vajadzētu iekļaut uzticības stiprināšanas un 

atbruņošanās pasākumus. (123) 
 
25. Valstīm, kas nav Kodolieroču neizplatīšanas līguma dalībnieces, jāuzņemas neizplatīšanas un 

atbruņošanās saistības, un jāpierāda sava apņemšanās, ratificējot Visaptverošo 
kodolizmēģinājumu aizliegšanas līgumu un atbalstot sarunas par šķeļamo materiālu piegādes 
pārtraukšanas līgumu. Šiem līgumiem var pievienoties gan līdzīgas kodolieroču valstis, gan 
valstis, kurām nav kodolieroču. Iesakām miera centieniem Tuvajos Austrumos un 
Dienvidāzijā aizsākt kodolatbruņošanās sarunas, kas varētu novest pie kodolieroču brīvu 
zonu izveidošanas šajos reģionos, līdzīgi kā tas izdarīts Latīņamerikas, Karību jūras, Āfrikas, 
Klusā okeāna Dienvidu un Dienvidaustrumāzijas valstīs. (124) 

 
26. Visām kodolieroču valstīm vajadzētu sekmēt paredzēto visu ķīmisko ieroču krājumu 

iznīcināšanu līdz termiņam, par kuru panākta vienošanās – 2012. gadam. (125) 
 
27. Bioloģisko un toksīnu ieroču konvencijas dalībvalstīm vajadzētu bez kavēšanās atsākt 

sarunas par uzticamu pārbaudes protokolu, aicinot aktīvi piedalīties biotehnoloģijas nozares 
pārstāvjus. (126) 

 
28. Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) valdei vajadzētu atzīt Modeļa papildu 

protokolu par SAEA drošības pasākumu šodienas standartu un Drošības padomei vajadzētu 
jābūt gatavai rīkoties tajos gadījumos, kad pastāv būtiskas bažas par neizplatīšanas un 
drošības standartu neizpildi. (129) 

 
29. Bez kavēšanās vajadzētu iesaistīties sarunās un novest tās pie savlaicīgas līguma noslēgšanas 

saskaņā ar SAEA Statūtu III un IX panta nosacījumiem, kas SAEA dotu iespēju garantēt 
šķeļamo materiālu piegādi civilajām kodolvajadzībām. (130)  

 
30. Kamēr par šo līgumu tiek vestas sarunas, valstīm vajadzētu, neatsakoties no tiesībām saskaņā 

ar Kodolieroču neizplatīšanas līgumu būvēt šādas iekārtas, brīvprātīgi ieviest ierobežota laika 
moratoriju attiecībā uz jaunu bagātināšanas vai pārstrādes iekārtu celtniecību, lai apņemšanās 
ieviest moratoriju sakristu ar šķeļamo materiālu pašreizējo piegādātāju piegādes garantiju par 
tirgus cenām. (131)  

 
31. Visas valstis vajadzētu aicināt pievienoties brīvprātīgajai Izplatīšanas drošības iniciatīvai. 

(132) 
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32. Valsts paziņojumam par izstāšanos no Kodolieroču neizplatīšanas līguma vajadzētu 
nekavējoties sekot atbilstības līgumam pārbaudei, kuru, ja nepieciešams, pilnvaro Drošības 
padome. Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai (SAEA) vajadzētu pieņemt lēmumu, ka, ja 
tiek konstatēti pārkāpumi, visa SAEA sniegtā palīdzība tiek anulēta. (134) 

 
33. Globālās draudu samazināšanas iniciatīvas laika grafiku, kurā jāpārstrukturizē augsti 

bagātinātā urāna (ABU) reaktori un jāsamazina ABU krājumi, vajadzētu saīsināt no 10 uz 5 
gadiem. (135) 

 
34. Valstīm, kas pievienojušās Bioloģisko un toksīnu ieroču konvencijai, vajadzētu arī vienoties 

par jaunu biodrošības protokolu, lai klasificētu bīstamus bioloģiskos aģentus un izveidotu 
saistošus šādu aģentu starptautiskus eksporta standartus. (137)  

 
35. Atbruņošanās konferencei vajadzētu, bez turpmākas kavēšanās, panākt vienošanos par 

pārbaudāmu šķelšanās materiālu piegādes pārtraukšanas līgumu, kas noteiktā laikā izbeigtu 
augsti bagātināta urāna ražošanu gan ieroču izgatavošanas, gan citām vajadzībām. (138) 

 
36. Drošības padomei vajadzētu uzaicināt SAEA un Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas 

(ĶIAO) ģenerāldirektorus sniegt padomei ziņojumus divas reizes gadā par drošības 
pasākumu un pārbaužu procesu statusu, kā arī citām problēmām, kas varētu rasties saistībā ar 
Kodolieroču neizplatīšanas līguma un Ķīmisko ieroču konvencijas faktisku pārkāpšanu. 
(140)  

 
37. Drošības padomei vajadzētu konsultēties ar Pasaules Veselības organizācijas 

ģenerāldirektoru, lai izstrādātu kopējam darbam vajadzīgās procedūras aizdomīga vai 
visaptveroša infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumā. (144)  

 
Terorisms 

 
38. Apvienoto Nāciju Organizācijai ģenerālsekretāra vadībā jāveicina visaptverošas 

pretterorisma stratēģijas izveide, kurā ietverti šādi aspekti: 
 

a) atrunāšana, darbojoties, lai novērstu terorisma cēloņus vai apturētu to veicinātājus, tajā 
skaitā, veicinot sociālās un politiskās tiesības, likuma varu un demokrātiskas reformas; 
darbs pie okupācijas izbeigšanas un lielāko politisko sūdzību izskatīšanas; organizētās 
noziedzības apkarošana; nabadzības un bezdarba samazināšana; un valstu sabrukuma 
apstādināšana; 

b) pūliņi darboties pretim ekstrēmismam un neiecietībai, tai skaitā, caur izglītību un 
veicinot publiskas debates; 

c)  labāka globālās pretterorisma sadarbības instrumentu izveide, likumiskā satvarā, kurš 
respektē pilsoniskās brīvības un cilvēktiesības, tajā skaitā likumu ieviešanas jomas; 
apmaiņa ar izlūkošanas datiem, cik vien iespējams; ja nepieciešams, noliegšana un 
aizliegums; un finansu kontrole; 

d) valsts rīcībspējas veicināšana, lai novērstu tās pilsoņu iesaistīšanos teroristu 
organizācijās un terorisma operāciju novēršana; 

e)  bīstamo materiālu kontrole un sabiedrības veselības aizsargāšana. (148) 
 
39.  Dalībvalstīm, kuras vēl nav parakstījušas un ratificējušas visas 12 starptautiskās 

pretterorisma konvencijas, ir aktīvi jāpievēršas šim jautājumam, un tām arī jāpieņem 
astoņas Īpašās rekomendācijas attiecībā uz teroristu finansēšanu, kuras pieņēmusi 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) atbalstītā Finansiālo uzdevumu 
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darba grupa naudas atmazgāšanas jautājumiem, un jāveic pasākumi, kuri ieteikti tās labās 
prakses dokumentos. (150) 

 
40. “Alkaida” un “Taliban” sankciju komisijai vajadzētu ieviest pārskata procesu gadījumiem, 

kad indivīdi un institūcijas uzskata, ka ir tikuši kļūdaini iekļauti vai paturēti tās uzraudzības 
sarakstos.(152) 

 
41. Drošības padomei pēc konsultēšanās ar terorisma skartajām valstīm jāpaplašina Pretterorisma 

izpilddirektorāta pilnvaras pildīt informācijas apstrādes centra funkciju, kad viena valsts 
nodrošina otrai militāru, policijas un robežkontroles palīdzību, lai stiprinātu pašmāju 
pretterorisma kapacitāti. (154) 

 
42. Lai palīdzētu dalībvalstīm pildīt to pretterorisma saistības, Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Pretterorisma izpilddirektorāta pārziņā jāizveido rīcībspējas stiprināšanas trasta fonds. 
(155) 

 
43. Ja valsts neievēro Padomes pretterorisma rezolūcijas, Drošības padomei jāizstrādā attiecīgu 

sankciju piemērošanas grafiks. (156) 
 
44. Ģenerālai Asamblejai ātri jāpabeidz pārrunas par visaptverošu pretterorisma konvenciju, 

iestrādājot tajā terorisma definīciju ar sekojošiem elementiem: 
 

e) ievadā atzinums, ka valsts spēka lietojumu pret civiliedzīvotājiem regulē Ženēvas 
konvencijas un citi instrumenti, un, ja tas notiek lielā mērogā, tad pielīdzināms 
attiecīgu personu izdarītam kara noziegumam, vai noziegumam pret cilvēci; 

 
f) atkārtots apgalvojums, ka darbības saskaņā ar 12 iepriekšējām pretterorisma 

konvencijām ir terorisms, un ka paziņojums, ka tās ir noziegums saskaņā ar 
starptautisko likumu; un atkārtots apgalvojums, ka saskaņā ar Ženēvas konvencijām 
un to Protokoliem terorisms bruņota konflikta gadījumā ir aizliegts; 

 
g) atsauce uz definīcijām, kuras iekļautas 1999. gada Starptautiskajā konvencijā par 

terorisma finansējuma aizliegšanu un Drošības padomes 2004. gada rezolūcijā Nr. 
1566; 

 
h) terorisma apraksts, definēts kā “jebkura darbība, papildus darbībām, kuras noteiktas 

ar esošajām konvencijām par terorisma aspektiem, Ženēvas konvencijām un Drošības 
padomes 2004. gada rezolūciju Nr. 1566, kura veikta ar mērķi izraisīt nāvi vai 
nopietnus ievainojumus civiliedzīvotājiem vai ārrindniekiem, kad šādas darbības 
nolūks, pēc tās raksturojuma vai konteksta, ir iebaidīt iedzīvotājus, vai piespiest 
valdību vai starptautisku organizāciju veikt vai atturēt veikt kādu darbību”. (163-4) 

 
Starptautiskā organizētā noziedzība 
 
45.  Dalībvalstīm, kuras nav parakstījušas, ratificējušas un nodrošinājušas ar resursiem 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada Konvenciju pret starptautisko organizēto 
noziedzību un tās trīs protokolus un 2003. gada Pretkorupcijas konvenciju, tas ir noteikti 
jādara, un visām dalībvalstīm jāatbalsta ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja 
darbs šajā jomā. (172) 
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46.  Dalībvalstīm ir jāizveido centrāla pārvalde, kas veicinātu pierādījumu apmaiņu starp 
nacionālām tiesu institūcijām, savstarpēju juridisku palīdzību starp kriminālvajāšanas 
institūcijām un izdošanas pieprasījumu īstenošanu. (173) 

 
47.  Ģenerālajai Asamblejai jāvienojas par un jāatbalsta visaptveroša starptautiska konvencija 

par naudas atmazgāšanu, ar kuras palīdzību risināt jautājumus par banku slepenību un 
finansiālo patvērumu attīstību. (174) 

 
48.  Dalībvalstīm jāparaksta un jāratificē Protokols par nelegālās cilvēku tirdzniecības, it īpaši 

sieviešu un bērnu, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, un pusēm, kuras pievienojas šim 
protokolam, jādara viss nepieciešamais tā efektīvai ieviešanai. (175) 

 
49.  Apvienoto Nāciju Organizācijai jārada rīcībspējas veidošanas mehānisms likuma varas 

stiprināšanai. (177) 
 
Sankciju loma 
 
50. Drošības padomei jānodrošina sankciju efektīva ieviešana un īstenošana: 

 
a)  kad Drošības padome ievieš sankciju režīmu – tajā skaitā ieroču embargo – tai 

jāizveido pārraudzības mehānismi un jānodrošina tiem nepieciešamā rīcībspēja veikt 
augstas kvalitātes, pamatīgu izmeklēšanu. Lai īstenotu šos mehānismus, jānodrošina 
adekvāts budžeta finansējums; 

 
b) Drošības padomes sankciju komisijām jāsaņem mandāts izstrādāt uzlabotas vadlīnijas 

un ziņošanas procedūras, lai palīdzētu valstīm sankciju īstenošanā, kā arī uzlabot 
kārtību, kādā tiek sastādīts un atjaunots to indivīdu un juridisko personu saraksts, kuri 
pakļauti sankcijām ar konkrētu mērķi; 

 
c) ģenerālsekretāram jāieceļ vecākā amatpersona, kurai nodrošināti pietiekami atbalsta 

resursi, lai dotu iespēju ģenerālsekretāram iesniegt Drošības padomei analīzi par 
labāko iespēju piemērot sankcijas un palīdzēt koordinēt to īstenošanu. Šāda 
amatpersona arī palīdzētu centienos īstenot atbilstību sankcijām; identificētu 
tehniskās palīdzības nepieciešamību un koordinētu šādu palīdzību; un izstrādātu 
ieteikumus par nepieciešamajiem labojumiem, lai vairotu sankciju efektivitāti; 

 
d)  lai īstenotu sankcijas, donoriem jāziedo vairāk resursi dalībvalstu juridiskās un 

administratīvās rīcībspējas, un policijas un plašākas kontroles stiprināšanai. Šādiem 
rīcībspējas stiprināšanas pasākumiem jāietver centieni uzlabot gaisa satiksmes 
aizliegumu konfliktu zonās; 

 
e) pārbaudītu, ilgstošu pārkāpumu gadījumā Drošības padomei jāievieš sekundāras 

sankcijas pret tiem, kuri iesaistīti sankciju neveiksmēs: 
 

f)  ģenerālsekretāram konsultācijās ar Drošības padomi jānodrošina, ka sankciju 
administrēšanas pārraudzībai tiek ieviests piemērots pārbaudes mehānisms. (180) 

 
51.  Sankciju komisijām jāuzlabo procedūras, lai nodrošinātu, ka neiesaistītie cilvēki necieš no 

piemērotajām sankcijām un atkārtoti jāveic sankciju ietekmes uz cilvēkiem izvērtēšana. 
Drošības padomei jāturpina tiekties mīkstināt sankciju radītās sekas uz cilvēkiem. (181) 
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52.  Ja sankcijas tiek piemērotas indivīdu vai juridisku personu sarakstā iekļautiem, sankciju 
komisijai jāizveido kārtība, kādā pārskatīt tos gadījumus, kad indivīdi vai juridiskas 
personas uzstāj, ka ir nepamatoti iekļauti šādā sarakstā. (182) 
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3. daļa 
Kolektīvā drošība un spēka lietošana 

 
Spēka lietošana: noteikumi un vadlīnijas 

 
53. Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51. pants nav ne jāpārraksta ne jāinterpretē, ne lai 

paplašinātu tā jau sen noteikto darbības lauku (lai pieļautu preventīvus pasākumus ne-
novēršamu draudu gadījumā), ne arī lai ierobežotu (lai pieļautu tā piemērošanu tikai reālu 
uzbrukumu gadījumā). (192) 

 
54.  Drošības padomei saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļu ir pilnīgas 

tiesības vērsties pret pilnu spektru draudiem drošībai, ar kuriem nākas sastapties valstīm. 
Uzdevums nav atrast alternatīvu Drošības padomei kā varas avotam, bet gan likt tai 
darboties efektīvāk nekā līdz šim. (198) 

 
55. Mēs piekrītam, ka kolektīvā starptautiskā atbildība ir aizsargāt – jauna norma, kuru īsteno 

Drošības padome, autorizējot militāru iejaukšanos kā beidzamo līdzekli genocīda un citu 
liela mēroga slepkavību, etnisko tīrīšanu vai nopietnu starptautisko tiesību aktu 
cilvēktiesību jomā pārkāpšanas gadījumos, kad suverēnā valdība pati izrādījusies nespējīga 
vai nevēlas šādu situāciju novērst. (203) 

 
56. Izvērtējot, vai piekrist militāra spēka lietošanai, Drošības padomei vienmēr jāņem vērā – lai 

arī kādus citus apsvērumus tā neņemtu vērā – vismaz šie sekojošie pieci pamatotības 
kritēriji:   

 
f) Draudu nopietnība. Vai draudošais ļaunums valstij vai cilvēku drošībai ir tāda veida 

un pietiekoši skaidrs un nopietns, lai militāra spēka lietojums būtu ticami 
attaisnojams? Iekšējo draudu gadījumā – vai tas ietver genocīdu un citu liela mēroga 
nogalināšanu, etnisku tīrīšanu vai nopietnus starptautisko tiesību aktu cilvēktiesību 
jomā pārkāpumus, reālus vai nenovēršami apjaušamus? 

 
g) Patiesais nolūks. Vai ir skaidrs, ka primārais piedāvātā militārā spēka lietošanas 

nolūks ir apturēt vai novērst draudus, lai arī kādi citi nolūki vai motīvi būtu ietverti? 
 

h) Galējais līdzeklis. Vai jau izmantoti visi iespējamie ne-militārie līdzekļi, lai novērstu 
konkrētos draudus, un pastāv pamatots uzskats, ka citi pasākumi arī nelīdzēs? 

 
i) Proporcionāli līdzekļi. Vai piedāvātās militārās darbības mērogs, ilgums un 

intensitāte ir minimālais nepieciešamais, lai vērstos pret draudiem? 
 

e) Konsekvences. Vai ir pamatoti domāt, ka militāra darbība būs veiksmīga, lai vērstos 
pret draudiem, un šādas darbības sekas nebūs sliktākas par bezdarbības 
konsekvencēm? (207) 

 
57.  Iepriekš uzskaitītās vadlīnijas spēka lietošanas autorizācijai jāietver Drošības padomes un 

Ģenerālās Asamblejas deklaratīvajās rezolūcijās. (208) 
 

Miera īstenošanas un miera uzturēšanas potenciāls 
 

58.   Attīstītajām valstīm ir pienākums darīt visu iespējamo, lai transformētu savu esošo spēku 
kapacitāti miera uzturēšanai piemērotā kontingentā.(216) 
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59.  Dalībvalstīm visiem spēkiem jāatbalsta ANO Sekretariāta Miera Uzturēšanas Operāciju 

departaments, veicinot Apvienoto Nāciju Miera Operāciju darba grupas svarīgo darbu 
(skatīt A/55/305-S/2000/809), lai uzlabotu stratēģisko novietojumu, gaidīšanas režīma, 
trasta fondu un citu mehānismu izmantošanu, lai darbība notiktu īsākos noteiktajos 
termiņos, kas nepieciešama efektīvam spēku izvietojumam. (218) 

 
60.  Valstīm ar attīstītu militāru kapacitāti jāizveido augstas gatavības rezerve – pašpietiekami 

bataljoni līdz pat komandu līmenim, kuri var pastiprināt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
misijas, un jānodod tās ANO rīcībā. (219) 

 
61.  Ģenerālsekretāram jārekomendē un Drošības padomei jāautorizē tāda karaspēka daudzuma 

izvietošana, kas ir pietiekams, lai apturētu un atvairītu naidīgas pretdarbības. (222) 
 
62.  Apvienoto Nāciju Organizācijai vajadzētu izveidot nelielu vecāko policistu un vadītāju 

korpusu (50-100 cilvēku), kuri uzņemtos izvērtēt veicamās misijas un organizētu 
sākotnējos miera operācijām nepieciešamos policijas spēkus; Ģenerālajai Asamblejai būtu 
jāpiešķir šādam korpusam rīcības pilnvaras. (223) 

 
Pēckonfliktu miera uzturēšana 

 
63. Jāpilnvaro īpaši pārstāvji, kuriem būtu tiesības un spējas strādāt ar attiecīgām pusēm, lai 

izveidotu šādus mehānismus, kā arī tiem būtu resursi, lai efektīvi veiktu koordinācijas 
funkcijas, tajā skaitā nodrošinātu to, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas uzdevumi un 
darbības ir saskaņā ar valdības prioritātēm. (226) 

 
64. Drošības padomei jāpilnvaro un Ģenerālai Asamblejai jāpiešķir finansējums 

atbruņošanās un demobilizāciju programmām no tiešajiem budžetiem ANO miera 
uzturēšanas operācijām. (227) 

 
65. Ir jānodibina pastāvīgs fonds miera uzturēšanas vajadzībām ar vismaz 250 miljonu dolāru 

lielu budžetu, kuru varētu izmantot, lai finansētu topošās valdības kārtējos izdevumus, kā 
arī kritiskas aģentūru programmas rehabilitācijas un reintegrācijas jomās. (228) 

 
Civiliedzīvotāju aizsardzība 

 
66. Visām karojošām pusēm jāievēro Ženēvas konvencijas. Visām dalībvalstīm jāparaksta, 

jāratificē un jārīkojas saskaņā ar visiem līgumiem, kas attiecas uz civiliedzīvotāju 
aizsardzību, t.i. Genocīda konvenciju, Ženēvas konvencijām, Starptautiskās Krimināltiesas 
Romas Statūtiem un visām bēgļu konvencijām. (233) 

 
67. Drošības padomei pilnībā jāīsteno tās 1999. gada rezolūcija Nr. 1265 par civiliedzīvotāju 

aizsardzību bruņota konflikta gadījumā. (237) 
 

68. Drošības padomei, Apvienoto Nāciju Organizācijai un dalībvalstīm pilnībā jāīsteno 2000. 
gada rezolūcija Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību. (238) 

 
69.  Dalībvalstīm jāatbalsta un pilnībā jāfinansē ieteiktais Drošības direktorāts un jāizrāda augsta 

prioritāte palīdzēt ģenerālsekretāram 2005. gadā ieviest jauno personāla drošības sistēmu. 
(239) 
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4. daļa 
Apvienoto Nāciju Organizācija 21. gadsimtam 

 
Ģenerālā Asambleja 
 
70. Ģenerālās Asamblejas locekļiem jāizmanto iespēja, kuru nodrošina 2005. gada 

Tūkstošgades Pārskata samits – veidot jaunu vienprātību par plašāku, efektīvāku kolektīvo 
drošību. (240) 

 
71. Dalībvalstīm jāatjauno pūliņi, lai Ģenerālā Asambleja spētu veikt tās galveno – 

padomdevēja orgāna funkciju. Tam nepieciešama labāka konceptualizācija un darba 
kārtības saīsināšana. Šādai darba kārtībai jāatspoguļo mūsdienu izaicinājumus, ar kuriem 
jāsaskaras starptautiskajai sabiedrībai. Mazākas, ar šaurāku mērķi veidotas komisijas varētu 
palīdzēt konkretizēt un uzlabot rezolūcijas, kuras tiek iesniegtas visai Asamblejai. (242) 

 
72. Saskaņā ar Ievērojamu personu darba grupas ANO un pilsoniskas sabiedrības attiecību 

jomā (skatīt A/58/817) ziņojuma rekomendācijām, Ģenerālajai Asamblejai jāizveido labāks 
mehānisms, lai nodrošinātu sistemātisku sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām. (243) 

 
Drošības padome  
 
73.   Mēs uzskatām, ka Drošības padomes reformām jānotiek, ievērojot sekojošus principus: 

 
a) respektējot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 23. pantu, jāpalielina iesaistīšanās 

lēmumu pieņemšanā no to puses, kuri iegulda ANO visvairāk finansu, militārus un 
diplomātiskos līdzekļus – īpaši ieguldījuma apjoma ziņā ANO tiešajos budžetos, 
piedaloties pilnvarotās miera operācijās, ieguldot ANO organizētās brīvprātīgo 
aktivitātēs drošības un attīstības jomās, un diplomātiskās aktivitātēs, atbalstot ANO 
mērķus un mandātus. Starp attīstītajām valstīm, kuras sasniegušas zināmu attīstības 
līmeni vai strauji progresē, par svarīgu ieguldījuma kritēriju uzskatāms starptautiski 
apstiprināto 0,7 procentu no NKP novirzīšana vispārējai oficiālajai palīdzībai 
attīstības jomā; 

  
b)  lai nodrošinātu plašāku pārstāvniecību, lēmumu pieņemšanā jāiesaista vairāk valstis, 

īpaši no attīstības valstu vidus;  
 

c)  šiem principiem nav jāpasliktina Drošības padomes efektivitāte; 
 

d)  šiem principiem jāpalielina Padomes demokrātiskums un saprotamība. (249) 
 
74. Grupa uzskata, ka lēmuma pieņemšana par Padomes paplašināšanu, kura atbilstu šiem 

kritērijiem, šobrīd ir nepieciešamība. Divas pilnīgi skaidri definētas alternatīvas, kuras 
esam nosaukuši par A un B modeļiem, palīdzēs – un, iespējams, pieliks punktu debatēm, 
kurām beidzamo 12 gadu laikā bijis niecīgs progress. (250) 

 
75. Gan A, gan B modeļi ietver vietu sadalījumu četrām galvenajām reģionālajām teritorijām, 

kurus esam identificējuši attiecīgi kā “Āfriku”, “Āziju un Kluso okeānu”, “Eiropu” un 
“Amerikas”. Mēs uzskatām, ka šie apraksti palīdzēs veidot un īstenot spriedumus par 
Drošības padomes sastāvu, bet mēs neiesakām veikt pašreizējo reģionālo grupu sastāva 
izmaiņas vispārējo vēlēšanu un citām ANO vajadzībām. Daži Grupas locekļi, konkrētāk – 
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Latīņamerikas kolēģi, izteica viedokli, ka dod priekšroku vietu sadalījumam, balstoties uz 
pašreizējo reģionālo grupu principu. (251) 

 
76.   A modelis paredz sešas jaunas pastāvīgas vietas bez veto tiesībām, un trīs jaunas ne-

pastāvīgās vietas ar divu gadu termiņu, ar sadalījumu pa lielākajām reģionālajām 
teritorijām. B modelis neparedz jaunas pastāvīgas vietas, bet veido jaunas kategorijas 
astoņas vietas ar termiņu uz četriem gadiem, ko var pagarināt un vienu jaunu nepastāvīgu 
vietu uz diviem gadiem (termiņš nepagarināms), ar sadalījumu pa galvenajām reģionālajām 
teritorijām. (252-253) 

 
77.  Abos modeļos, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 23. pantu, dalībvalstu 

veicināšanas metode vairāk ieguldīt starptautiskā miera un drošības veicināšanā būtu tāda, 
ka Ģenerālā Asambleja, ņemot vērā reģionālo konsultāciju izveidotās prakses, ievēlētu 
Drošības padomes locekļus, pastāvīgām vai ilgtermiņa vietām priekšroku dodot tām 
valstīm, kuras ir starp trim galvenajiem finansu ieguldītājiem regulārajā budžetā katrā 
reģionālajā teritorijā, vai starp galvenajiem trim brīvprātīgajiem finansu ieguldītājiem no to 
reģionālajām teritorijām, vai starp galvenajiem trīs karaspēku devējiem ANO miera 
uzturēšanas misijām no reģionālajām teritorijām. (254) 

 
78.   Drošības padomes sastāvs atkal jāpārskata 2020. gadā, kā arī jāizvērtē pastāvīgo un 

nepastāvīgo Padomes locekļu (saskaņā ar 249. rindkopā definēto) devums Padomes 
efektivitātes labā, veicot kolektīvus pasākumus, lai aizkavētu un novērstu jaunus un vecos 
draudus starptautiskajam mieram un drošībai. (255) 

 
79.   Grupa rekomendē nepaplašināt veto tiesības, lai arī kādas reformas tiktu ieteiktas. (256) 
 
80.   Jāievieš “indikatīvās balsošanas” sistēmu, ar kuru Drošības padomes locekļi varētu pieprasīt 

publiski norādīt nostāju par ieteikto darbību. (257) 
 
81.  Padomes procedūru noteikumos jāiestrādā un jāpiešķir oficiālu statusu procesiem,  kas 

uzlabotu tās caurskatāmību un atbildību. (258) 
 
Miera veidošanas komisija 
 
82. Drošības padomei saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 29. pantu un pēc 

konsultācijām ar Ekonomisko un sociālo lietu padomi, jāizveido Miera veidošanas 
komisija. (263) 

 
83. Miera veidošanas komisijas galvenās funkcijas būtu identificēt valstis, kuras pakļautas 

spriedzei un valsts sabrukuma riskam; sadarbībā ar nacionālo valdību organizēt proaktīvu 
palīdzību, lai novērstu procesa padziļināšanos; palīdzēt veikt plānošanu pārejai starp 
konfliktu un pēckonflikta miera veidošanu; un īpaši ieviest un atbalstīt starptautiskās 
sabiedrības pūliņus pēckonflikta miera veidošanā cik ilgi vien nepieciešams. (264) 

 
84.   Definējot Miera veidošanas komisijas sastāvu, procedūras un ziņošanas jautājumus, jāņem 

vērā sekojošas vadlīnijas: 
 

a)  Miera veidošanas komisijai jābūt pēc iespējas nelielai; 
 
b)  tai jātiekas dažādās konfigurācijās, lai apspriestu gan vispārējas politikas jautājumus, 

gan valsti-pēc-valsts stratēģijas; 
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c) tās priekšsēdētāju apstiprina Drošības padome un priekšsēdētāja amata termiņš ir 
vismaz viens gadu un, iespējams, pat ilgāk; 

 
d) bez pārstāvjiem no Drošības padomes, tajā jābūt arī pārstāvjiem no Ekonomisko un 

sociālo lietu padomes; 
 

e) komisijas sanāksmē jāuzaicina piedalīties to valstu nacionālie pārstāvji, kuras tiek 
apspriestas; 

 
f) tās sanāksmēs jāpiedalās Starptautiskā Monetārā fonda izpilddirektoram, Pasaules 

Bankas prezidentam un, attiecīgos gadījumos, reģionālo attīstības banku vadītājiem 
vai augstākajām amatpersonām; 

 
g) piedalīties tās apspriedēs jāuzaicina arī pārstāvjus no galvenajām donorvalstīm un, 

attiecīgos gadījumos, galvenos karaspēka devējus; 
 

h) reģionālo un apakšreģionālo organizāciju pārstāvji uzaicināmi piedalīties tās 
apspriedēs, ja attiecīgajā valstī aktīvi darbojas šādas organizācijas. (265) 

 
85.  Lai sniegtu Miera veidošanas komisijai atbilstošu Sekretariāta atbalstu un nodrošinātu 

ģenerālsekretāram iespēju integrēt miera veidošanas politikas un stratēģijas visā sistēmā, 
izstrādāt vislabākās prakses un nodrošināt visaptverošu atbalstu miera operācijām, 
Sekretariātā jāizveido Miera veidošanas atbalsta birojs. (266) 
 

Reģionālās organizācijas 
 

86. Attiecībā uz reģionālām organizācijām:  
 

a)  visos gadījumos reģionālo miera operāciju uzsākšanai jāsaņem Drošības padomes 
autorizācija; 

 
b)  jāpaplašina ANO un reģionālo organizāciju konsultācijas un sadarbība, kā arī tā 

jāparedz formālā līgumā, kurā būtu atrunāti tādi jautājumi kā organizāciju vadītāju 
tikšanās, biežāka informācijas un agrā brīdinājuma apmaiņa, kopīga civilā un militārā 
personāla apmācība, un personāla apmaiņa miera operāciju ietvaros; 

 
c)  attiecībā uz Āfrikas reģionālajām un apakšreģionālajām organizācijām, donorvalstīm 

jāapņemas sniegt atbalstu Āfrikas savienības stratēģiskajā satvarā paredzētajam 10 
gadu ilgstošam rīcībspējas stiprināšanas procesam; 

 
d) reģionālajām organizācijām, kuras spēj novērst konfliktus vai veicināt miera 

veidošanu, sava kapacitāte jāiekļauj Apvienoto Nāciju Organizācijas rezervju 
sistēmā; 

 
e)  dalībvalstīm jāpiekrīt, ka nepieciešamības gadījumā ANO nodrošina aprīkojuma 

atbalstu reģionālajām operācijām no ANO piederošajiem avotiem; 
 

f)  ANO miera veidošanas budžeta noteikumi jāmaina, lai nodrošinātu ANO izvēles 
iespēju katrā gadījumā atsevišķi finansēt tās reģionālās operācijas, kuras ar tiešu 
ieguldījumu atļāvusi Drošības padome. (272) 
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Ekonomisko un sociālo lietu padome 
 
87.   Ekonomisko un sociālo lietu padomei jānodrošina normatīvo un analītisko līderību laikā, 

kad tik daudz tiek diskutēts par draudu, ar kuriem mēs sakaramies, iemesliem un 
savstarpējo saistību. Tāpēc Ekonomisko un sociālo lietu padomei jāizveido Drošības 
draudu sociālo un ekonomisko aspektu komiteja. (276) 
 

88.  Ekonomisko un sociālo lietu padomei jānodrošina arēna valstīm to ieguldījumu izvērtēšanai, 
sasniedzot galvenos attīstības mērķus atklātā un caurskatāmā veidā. (277) 
 

89.  Ekonomisko un sociālo lietu padomei jānodrošina regulāra tikšanās vieta, lai mudinātu 
augstākā līmeņa attīstības sabiedrību pārveidot tās būtību par “attīstības sadarbības 
forumu”. Lai to izdarītu: 

 
a) jāpieņem jauna pieeja Ekonomisko un sociālo lietu padomes darba kārtībā, aizstājot 

tās pašreizējo uzsvaru uz administratīviem jautājumiem un programmu koordinēšanu 
ar vairāk mērķa orientētu darba kārtību, vērstu uz svarīgākajām tēmām, kuras 
ietvertas Tūkstošgades deklarācijā; 

 
b) ir jāizveido neliela izpildkomisija, kurā būtu pārstāvji no katras reģionālās grupas, lai 

nodrošinātu tās darba virzību, un sadarbību ar galvenajām institūcijā, aģentūrām un 
programmām; 

 
c) lai veicinātu kolektīvu darbību, atbalstot Tūkstošgades attīstības mērķus un Monterejā 

panākto vienošanos, jāizmanto ikgadējās Ekonomisko un sociālo lietu padomes 
sanāksmes ar Bretonvudas institūcijām; 

 
d) Ekonomisko un sociālo lietu padomei sadarbībā ar tās sekretariātu un ANO Attīstības 

grupu, jānosprauž mērķis nodrošināt attīstības sadarbības palīdzību ANO fondu, 
programmu un aģentūru pārvaldes orgāniem; 

 
e) Ekonomisko un sociālo lietu padomei jānodrošina spēcīgs atbalsts ģenerālsekretāra 

un ANO Attīstības grupas pūliņiem stiprināt Apvienoto Nāciju darbības saskaņotību 
nozaru līmenī un tās koordināciju ar Bretonvudas institūcijām un divpusējiem 
donoriem. (278) 

 
Cilvēktiesību komisija 

 
90.  Dalībai Cilvēktiesību komisijā jābūt universālai. (285) 

 
91.  Visiem Cilvēktiesību komisijas locekļiem par savu delegāciju vadītājiem jāieceļ 

prominentas un cilvēktiesību jomā pieredzējušas figūras. (286) 
 

92.  Cilvēktiesību komisiju tās darbā jāatbalsta padomdevēju padomei vai grupai. (287) 
 

93.  Augstajam komisāram jālūdz sagatavot ikgadēju ziņojumu par cilvēktiesību situāciju visā 
pasaulē. (288) 

 
94.  Drošības padomei un Miera veidošanas komisijai jāpieprasa Augstajam komisāram tām 

regulāri ziņot par Drošības padomes rezolūciju, kas saistītas ar cilvēktiesību jautājumiem, 
īstenošanu, tādējādi nodrošinot šo nosacījumu izpildes efektīvu pārraudzību. (298) 
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Sekretariāts 
 
95.  Lai palīdzētu ģenerālsekretāram, ir jāizveido papildus ģenerālsekretāra vietnieka postenis, 

kurš būtu atbildīgs par miera un drošības jautājumiem. (293) 
 

96.  Ģenerālsekretārs jānodrošina ar nepieciešamajiem resursiem, lai viņš varētu veikt savu 
darbu pienācīgi, un ar pilnvarām vadīt savus darbiniekus un citus resursus tā, kā uzskata 
par vispiemērotāko. Lai apmierinātu šajā ziņojumā uzskaitītās vajadzības, mēs iesakām 
sekojošo: 

 
a) dalībvalstīm vēlreiz jāizskata ANO Statūtu 100. un 101. pants; 
 
b) dalībvalstis pārskata Ģenerālās Asamblejas un ģenerālsekretāra attiecības ar mērķi 

ievērojami palielināt elastīgumu, kurš piešķirts ģenerālsekretāram sava personāla 
vadībai, par ko ģenerālsekretārs vienmēr atskaitās Asamblejai; 

 
c) ģenerālsekretāra 1997. un 2002. gada reformu ieteikumi attiecībā uz cilvēkresursiem 

ieviešami pilnībā un nekavējoties; 
 

d) ir jāveic vienreizēja pārbaude un personāla nomaiņa, tajā skaitā veicot agrīnu 
pensionēšanos, lai nodrošinātu, ka Sekretariāta personāls sastāv no tieši tiem 
cilvēkiem, kuri var uzņemties konkrētos uzdevumus, tajā skaitā starpniecību un miera 
veidošanas atbalstu, un palīdzēt ģenerālsekretāra vietnieka miera un drošības 
jautājumos birojam. Dalībvalstīm jānodrošina finansējums šīm pārmaiņām kā 
rentablam ilgtermiņa ieguldījumam; 

 
e) ģenerālsekretārs nekavējoties jānodrošina ar 60 posteņiem – mazāk nekā 1 procentu 

no kopējā Sekretariāta darbinieku skaita – lai ieviestu visu šajā ziņojumā ieteikto 
palielinātā Sekretariāta rīcībspēju. (296) 

 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti 
 

97.  Papildus ANO Statūtu 23. panta izmaiņām, kuras nepieciešamas, lai īstenotu ieteikumus par 
Drošības padomes reformu, Grupa iesaka veikt dažas nelielas izmaiņas Statūtos: 

 
98.  53. un 107. pants (atsauces uz naidīgām valstīm) ir novecojuši un ir jāpārskata.(298) 

 
99.  13. nodaļa (Aizbildniecības padome) ir jāsvītro. (299) 

 
100. 47. pants (Militārā štāba komiteja) ir jāsvītro, tāpat arī visas atsauces uz šo institūciju 26., 

45. un 46. pantu. (300) 
 

101. Visām dalībvalstīm jāveltī sevi Statūtos noteiktajiem mērķiem un principiem un jāpiemēro 
tie mērķtiecīgi, saskaņojot politisko gribu ar nepieciešamajiem resursiem. Tikai 
pārliecināta līderība valstīs un to starpā radīs efektīvu kolektīvo drošību divdesmit pirmajā 
gadsimtā un neatlaidīgi virzīs mūs uz ilgtspējīgu un drošu nākotni. (302) 

 
 
 



 93

II pielikums 
Grupas sastāvs un atsauces 

 
Grupas locekļi 
 
Anands Panjaračuns (Taizeme) (priekšsēdētājs) bijušais Taizemes premjerministrs 
 
Roberts Badinters (Francija) Francijas Senāta loceklis un bijušais Francijas Tieslietu ministrs 
 
Joao Clemente Baena Soares (Brazīlija) bijušais Brazīlijas Ārējo sakaru ministrijas 
ģenerālsekretārs un bijušais Amerikas Valstu Organizācijas ģenerālsekretārs 
 
Gro Harlema Bruntlanda (Norvēģija) bijusī Norvēģijas premjerministre un bijusī Pasaules 
Veselības Organizācijas ģenerāldirektore 
 
Mērija Činerija-Hese (Gana) Ganas Nacionālās attīstības plānošanas komisijas vice 
priekšsēdētāja un bijusī Starptautiskās Darba Organizācijas ģenerāldirektora vietniece 
 
Gerets Evanss (Austrālija) Starptautiskās krīzes grupas prezidents un bijušais Austrālijas Ārlietu 
ministrs 
 
Deivids Henejs (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste) bijušais Apvienotās 
Karalistes pastāvīgais pārstāvis ANO un bijušais Apvienotās Karalistes īpašais vēstnieks Kiprā 
 
Enrike Iglesias (Urugvaja) Starpamerikas attīstības bankas prezidents un bijušais Urugvajas 
ārlietu ministrs 
 
Amre Moussa (Ēģipte) Arābu valstu līgas ģenerālsekretārs un bijušais Ēģiptes ārlietu ministrs 
 
Satišs Nambiars (Indija) bijušais Indijas armijas ģenerālleitnants un UNPROFOR spēku 
komandieris 
 
Sadako Ogata (Japāna) Japānas Starptautiskās sadarbības aģentūras prezidents un bijušais ANO 
Augstais komisārs bēgļu lietās 
 
Jevgeņijs Primakovs (Krievijas Federācija) bijušais Krievijas Federācijas premjerministrs 
 
Kvian Kvičens (Ķīna) bijušais Ķīnas premjerministrs un ārlietu ministrs 
 
Nafis Sadiks (Pakistāna) ANO īpašais vēstnieks HIV/AIDS jautājumos Āzijā un bijušais ANO 
Iedzīvotāju fonda izpilddirektors 
 
Salims Ahmeds Salims (Tanzānijas Savienotās Republika) bijušais Tanzānijas Savienotās 
Republikas premjerministrs un bijušais Āfrikas Vienotības organizācijas ģenerālsekretārs 
 
Brents Skovkrofts (Amerikas Savienotās Valstis) bijušais Amerikas Savienoto Valstu Gaisa 
spēku ģenerālleitnants un bijušais Savienoto Valstu Nacionālās drošības padomnieks 
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Atsauces 
 

1. Pagājušais gads ir satricinājis kolektīvās drošības pamatus un mazinājis uzticamību 
kolektīvās reaģēšanas iespējai, saskaroties ar mūsu kopējiem draudiem. Tas arī 
pastiprinājis atšķirības viedokļos par izaicinājumu loku un veidu, ar kuriem saskaramies 
un ar kuriem, iespējams, saskarsimies nākotnē. 

 
2.  Augsta līmeņa speciālistu grupas draudu, izaicinājumu un pārmaiņu jautājumos mērķis ir 

ieteikt skaidrus un praktiskus pasākumus efektīvas kolektīvas darbības nodrošināšanai, 
kas balstītos uz nākotnes draudu rūpīgu analīzi, izvērtējumu par to, kādu ieguldījumu var 
dot kolektīva rīcība, un pamatīgu esošo pieeju, instrumentu un mehānismu, tajā skaitā 
ANO galveno orgānu, izvērtējumu. 

 
3. Grupai netika lūgts formulēt politikas attiecībā uz īpašiem jautājumiem, ne arī formulēt 

ANO lomu īpašās vietās. Drīzāk tai lūdza sniegt izvērtējumu par jauniem izaicinājumiem 
un ieteikt izmaiņas, kuras būtu nepieciešamas, lai uz šiem izaicinājumiem efektīvi 
reaģētu ar kolektīvu darbību. 

 
4. Konkrēti Grupa savā darbā: 

 
a) veic šodienas globālo draudu izpēti, sniedzot analīzi izaicinājumiem, kas sagaida 

starptautisko mieru un drošību nākotnē. Tā kā arī turpmāk var pastāvēt atšķirīga 
uztvere par dažādo draudu relatīvo svarīgumu, ar kuriem saskarsies konkrētas 
dalībvalstis katra atsevišķi, ir svarīgi atrast pienācīgu līdzsvaru globālā līmenī; 

b) precīzi nosaka ieguldījumu, kuru kolektīva darbība var dot, vēršoties pret šiem 
izaicinājumiem; 

c) iesaka izmaiņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu efektīvu kolektīvo darbību, tajā 
skaitā, veic arī ANO galveno orgānu pārskatu. 

 
5. Grupas darbs ir saistīts ar miera un drošības jomu plašā mērogā. Tas nozīmē, ka Grupai 

jāpaplašina tās veiktā analīze un ieteikumi attiecībā uz citiem jautājumiem un 
institūcijām, tajā skaitā ekonomiskiem un sociāliem jautājumiem tādā mērā, kā tie tieši 
saistīti ar nākotnes draudiem mieram un drošībai. 
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III pielikums 

 
Grupas sekretariāts 

 
Stīvens Stedmans (Izpētes direktors) 
 
Loreine Rikarda- Martina (Grupas sekretāre) 
 
Brūss Džouns (Izpētes direktora vietnieks) 
 
Muhammads Zeeshans Amins 
 
Tarun Čhabra 
 
Sebastians Grāfs fon Einsīdels 
 
Anžela Irvinga 
 
Grems Maitlands 
 
Thants Miint-U 
 
Marija Zaroui 
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IV pielikums 

 
Grupas sanāksmes, reģionālās konsultācijas 

un jautājumu semināri 
 

Grupas sanāksmes 
 

Datums un vieta 
 
2003. gada 5. -7. decembris.   2004. gada 16. -18. jūlijs. 
Prinstona, Amerikas Savienotās Valstis   Bādene, Austrija 
 
 
2004. gada 13.- 15. februāris.   2004. gada 24. -26. septembris. 
Monpelerīna, Šveice     Teritauna, Amerikas Savienotās Valstis 
 
2004. gada 30. aprīlis -2. maijs.   2004. gada 3. -5. novembris. 
Adisabeba, Etiopija    Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis 
 
 

Reģionālās konsultācijas un jautājumu semināri 
 

Datums (2004. gadā) 
un vieta 

Sanāksme / tēma Organizētājs 

 
 

13. -14. janvāris, 
Harimana, Amerikas 
Savienotās Valstis 

“Ģenerālsekretāra augsta līmeņa 
speciālistu grupa: panākumu iespēju 
maksimizēšana” 

Stenlija fonds 

   
29. janvāris, Ņujorka, 
Amerikas Savienotās 
Valstis 

“Brīfings NVO par Apvienoto Nāciju 
Organizācijas reformas iniciatīvu un 
Augsta līmeņa speciālistu darba grupu” 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Sekretariāta informācijas 
departaments 

   
16. februāris Parīze, 
Francija 

“Augsta līmeņa speciālistu darba grupas 
tikšanās ar Eiropas Padomes 
parlamentāro asambleju” 

Eiropas Padomes parlamentārā 
asambleja 

   
23. -25. februāris 
Rietumsaseksa, 
Apvienotā Karaliste 

“Vēršanās pret mūsdienu drošības 
draudiem: kāda ir ANO loma?” 

„Wilton Park” 

   
27. februāris 
Ņūhavena, Amerikas 
Savienotās Valstis 

“Drošības padomes reforma” Jēlas Globalizācijas studiju 
centrs 
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Datums (2004. gadā) 
un vieta 

Sanāksme / tēma Organizētājs 

 
 
1. marts Stanforda, 
Amerikas Savienotās 
Valstis 

“Kodolmateriālu izplatīšana” Stanforda Universitātes 
Starptautiskās drošības un 
sadarbības centrs 

   
1. un 2.marts Harimana “Spēka lietošana” Stenlija fonds un Apvienoto 

Nāciju Organizācijas fonds 
   
2. un 3. marts 
Harimana 

“Iejaukšanās cilvēces krīzēs” Stenlija fonds un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas fonds 

   
4. marts 
Ņujorka 

“Terorisms un nevalstiskie spēlētāji” Stenlija fonds un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas fonds un 
Ralfa Bunšē Starptautisko 
studiju institūts 

   
5. marts 
Ņujorka 

“Masu iznīcināšanas ieroču režīmu 
nākotne” 

Jaunzēlandes valdība un 
Starptautiskā miera akadēmija 

   
7. un 8.marts 
Riodežaneiro, Brazīlija 

Reģionālās konsultācijas Viva Rio un Ņujorkas 
Universitātes Starptautiskās 
sadarbības centrs 

   
12. – 14. marts 
26. – 27. marts 
Manhaseta, Amerikas 
Savienotās Valstis 

Pastāvīgo pārstāvju un grupas locekļu 
sanāksme par Augstā līmeņa grupas 
darbu 

Austrālijas, Meksikas, 
Nīderlandes, Singapūras un 
Dienvidāfrikas valdības un 
Starptautiskā miera akadēmija 

   
18. –20. marts  
Oslo, Norvēģija 

Reģionālās konsultācijas Norvēģijas Starptautisko lietu 
institūts un Ņujorkas 
Universitātes Starptautiskās 
sadarbības centrs 

   
28. – 30. marts Ženēva, 
Šveice 

Seminārs par Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtu 51. pantu un 
turpmākiem draudiem starptautiskajai 
drošībai 

Šveices valdība 

   
29. un 30. marts 
Harimana 

“Vieglais bruņojums” Stenlija fonds un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas fonds 

   
2. - 4. aprīlis Hanzjū, 
Ķīna 

Āzijas augsta līmeņa simpozijs par 
draudiem, izaicinājumu un izmaiņām 

Ķīnas valdība 
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Datums (2004. gadā) 
un vieta 

Sanāksme / tēma Organizētājs 

 
 

5. aprīlis Kembridža, 
Amerikas Savienotās 
Valstis 

“Kodolieroču kontrole un izplatīšana” Hārvarda Universitātes Belfera 
zinātnes un starptautisko lietu 
centrs, Kodoldraudu iniciatīva 
un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas fonds 

   
8. aprīlis  
Ņujorka 

Darbs ar NVO, kas darbojas humanitāro 
un cilvēktiesību jautājumu jomās 

Frīdriha Eberta fonds un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
fonds 

   
16. un 17. aprīlis 
Stanforda 

“Valdīšana un suverenitāte” Stanfordas Starptautisko studiju 
institūts 

   
19. aprīlis Vašingtona, 
Amerikas Savienotās 
Valstis 

“Biodrošība” Savienoto Valstu Nacionālā 
zinātņu akadēmija, Kodoldraudu 
iniciatīva un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas fonds 

   
21.- 24. aprīlis 
Singapūra 

“Dialogs par drošību Āzijā: koncepcijas, 
draudi un pārliecība pēc 11. septembra” 

Singapūras starptautisko 
attiecību institūts un Ņujorkas 
Universitātes Starptautiskās 
sadarbības centrs 

   
25. -27. aprīlis  
Šanhaja, Ķīna 

Sanāksme par Augstā līmeņa grupas 
darbu ESCAP sešpadsmitajā sesijā 

Āzijas un Klusā okeāna 
ekonomisko un sociālo lietu 
komisija (ESCAP) 

   
27. – 29. aprīlis  
Adisabeba, Etiopija 

Reģionālās konsultācijas Āfrikas grupa un Ņujorkas 
Universitātes Starptautiskās 
sadarbības centrs 

   
30. aprīlis  
Adisabeba 

Augsta līmeņa tikšanās ar Āfrikas 
Savienības komisiju 

Augsta līmeņa speciālistu grupas 
sekretariāts un Āfrikas 
Savienības biroja priekšsēdētājs 

   
2. maijs  
Adisabeba 

Tikšanās ar Āfrikas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām 

Augsta līmeņa grupas 
sekretariāts 

   
6. maijs 
Ņujorka 

Darbs ar NVO, kas darbojas pilsoniskās 
sabiedrības, ekonomiskās un sociālās 
attīstības jomā 

Frīdriha Eberta fonds un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
fonds 

   
10. un 11. maijs 
Varentona, Amerikas 
Savienotās Valstis 

“Attīstība, nabadzība un drošība” Stenlija fonds un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas fonds 
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Datums (2004. gadā) 
un vieta 

Sanāksme / tēma Organizētājs 

 
 
13. un 14. maijs 
Vašingtona 

Konference par izmaiņām Drošības 
padomē 

Džona Hopkinsa Universitātes 
Starpatlantisko attiecību institūts 

   
17. -19. maijs Mehiko, 
Meksika 

“Pārvaldība, demokrātija un brīvais 
tirgus” 

Instituto Tecnológico Autónomo 
de Mexico, Frīdriha Eberta fonds 
un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas fonds 

   
21. – 23. maijs 
Keiptauna, 
Dienvidāfrika 

“Apvienoto Nāciju Organizācija, 
reģionālās organizācijas un nākotnes 
drošības draudi Āfrikā” 

Konfliktu risināšanas centrs, 
Frīdriha Eberta fonds un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
fonds 

   
24. un 25. maijs 
Varšava, Polija 

“Jauni draudi, jaunas reakcijas” Polijas valdība 

   
27. un 29. maijs Roma, 
Itālija 

“Apvienoto Nāciju Organizācija un 
jauni draudi: jaunas drošības 
nepieciešamība” 

Istituto Affari Internazionali, 
Aspen Institute Italia, Istituto 
Italiano per l’Africa e l’Oriente, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
fonds un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas starpreģionu 
noziedzības un justīcijas izpētes 
institūts 

   
2. jūnijs  
Vašingtona 

“Vide un drošība” Vudrova Vilsona Starptautiskais 
Zinātnieku centrs un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas fonds 

   
8. un 9. jūnijs 
Kopenhāgena, Dānija 

“Apvienoto Nāciju Organizācijas 
rīcībspējas stiprināšana krīzes vadībā” 

Dānijas valdība 

   
11. -16. jūnijs 
Proutsneka, Amerikas 
Savienotās Valstis 

Trīsdesmit devītā konference par ANO 
devumu nākamai desmitgadei 

Stenlija fonds  

   
17. – 18. jūnijs 
Londona, Apvienotā 
Karaliste 

“Nabadzība un drošība: integrēta pieeja” Londonas Ekonomikas un 
Politisko zinātņu augstskola, 
Apvienotā Karaliste; 
Starptautiskās Attīstības 
departaments un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas fonds  
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Datums (2004. gadā) 
un vieta 

Sanāksme / tēma Organizētājs 

 
 
28. un 29. jūnijs 
Oksforda, Apvienotā 
Karaliste 

“Drošība nabadzīgajiem iedzīvotājiem”  Oksfordas Universitāte un 
Stanforda Universitātes 
Starptautisko studiju institūts 

   
1. - 3. jūlijs  
Ņūdeli, Indija 

“Apvienoto Nāciju Organizācija un 
jauni draudi: jaunas drošības 
nepieciešamība” 

Miera un konfliktu izpētes 
institūts un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas fonds 

   
6. un7. jūlijs  
Kioto, Japāna 

“Iekšējā vardarbība: draudi, izaicinājumi 
un izmaiņas” 

Japānas valdība 

   
11. un 12. septembris  
Kaira, Ēģipte 

“Draudi, izaicinājumi un reforma: 
drošības veidošana Vidusjūras un Golfa 
straumes valstu reģionā” 

Ēģiptes Ārlietu padome, 
Alahrama Politisko un 
stratēģisko studiju centrs, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
fonds, Frīdriha Eberta fonds, 
Istituto Affari Internazionali 

 
 
Drošāka pasaule – mūsu kopīgā atbildība 

 
Šodien, vairāk nekā jebkad agrāk, drauds vienai valstij ir apdraudējums visām pasaules 

valstīm. Draudi starptautiskajam mieram un drošībai ir daudz kas vairāk nekā valstu agresija 
vienai pret otru. Tie ietver nabadzību, nāvējošas infekciju slimības, vides degradāciju, pilsoņu 
karus, masu iznīcināšanas ieročus, terorismu un starptautisko organizēto noziedzību. Šis 
Apvienoto Nāciju ģenerālsekretāra pasūtītais un 16 pasaules pieredzējušāko vadītāju sagatavotais 
ziņojums sniedz pilnībā jaunu kolektīvās drošības redzējumu, kas uzsver nepieciešamību pēc 
efektīvas, taisnīgas darbības, reaģējot uz visiem lielākajiem draudiem starptautiskajam mieram 
un drošībai un novēršot tos. 
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