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جملس األمن
السنة التاسعة والستون

الوفاء مبس وليتنا اجلماعية :املساعدة الدولية واملس ولية عن احلمانة
هن ن األمني العام
موجز
نوجز موا التن ن الوساملل الق هسـتيي اجلاـا الفاعلـة الوةنيـة وامقليميـة والدوليـة
ةواســيتاا ن هســاعد الــدول يف الوفــاء مبس ـ وليتاا عــن هنانــة س ـ ا ا مــن امةــادة اجلماعيــة
وج املم احل ب والتياري الع قي واجل املم امل ه بة ضد امنسانية .ونسـتيي ملـا صلصـل هليـ
اجلمعيـــة العامـــة يف ق ارمــــا  601/36مبواصـــلة النيفـــ يف مبـــد املســـ ولية عـــن احلمانــــة
يف ضــوء موافنــة الــدول علي ـ يف الفن ـ ا  461هىل  410مــن الوقينــة ايتاميــة مل ـ النمــة
العاملي لعام  .5002ونستند نضا هىل التن ن األول الـوي قدمـ األمـني العـام يف عـام 5002
ةشـــتن هنفيـــو املسـ ـ ولية عـــن احلمانـــة ) (A/63/677الـــوي رســـر امةـــار الثالقـــي ال ـ ـاملز
للمس وليا اجملسّدة يف املبد .
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وننصــ الت يــز يف مــوا التن نــ علــر ال يــزة الثانيــة ونبــد ةام ــارة هىل ةبيعــة
ودنناميــا اجل ـ املم الفيفيعــة الــوارد جي مــا ةثيــاا يف الوقينــة ايتاميــة مل ـ النمــة العــاملي.
وميضــي ةتحدنــد النــاؤ واملبــادي الــق ننبجــي ن هوج ـ اجلاــود ال اميــة هىل مســاعدة الــدول
يف الوفـــاء مبسـ ـ وليااا عـــن احلمانـــة واجلاـــا الفاعلـــة العدنـــدة الـــق هســـتيي ن هســـام
يف املسـ ولية عـن هنـدمل املسـاعدة .ونوضـر الفـ ي ال مليسـي األ ـ ال ال مليسـية الثالقـة لــدعم
ال يزة الثانية ومي علر وج التحدند التشيي وةناء الندرا واملساعدة يف هـوفري احلمانـة
 ونــوف مثلــة عــن املمارســا اجليــدة علــر ــل مــن الصــعيد الــوة وامقليمــي والــدو .ونُختــتم التن ن ـ ةتحدنــد التحــدنا الــق هواج ـ هنفيــو ال يــزة الثانيــة مــن ر ـاملز املس ـ ولية
عن احلمانة ونندم هوصيا ملموسة ةشتن يفية املضي قدما مهـو اييـة امامـة .مـا نـبني
اييــوا املنبلــة الــق مي ــن ن هتخــوما الــدول األعضــاء ملواصــلة النيف ـ يف مبــد املس ـ ولية
عن احلمانة يف ضوء الو ى السنونة العا ة الو ي ة مل النمة العاملي لعام .5002

2/30

14-57339

A/68/947
S/2014/449

وال  -مندمة
ـد رسســاء الــدول واحل ومــا يف مـ النمــة العــاملي يف الفنـ هني  461و 462
-4
مــن الوقينــة ايتاميــة مل ـ النمــة العــاملي لعــام ( 5002انيف ـ ق ـ ار اجلمعيــة العامــة )4/30
” ن املس ـ ولية عــن هنانــة الس ـ ان مــن امةــادة اجلماعيــة وج ـ املم احل ـ ب والــتياري الع قــي
واجل املم امل ه بة ضد امنسانية هن علر عاهق ل دولة علـر دـدة“ ومـوا نشـمل مسـ ولية
من اره اب هلك اجل املم (ال يزة األوىل) .مـا علنـوا نـ ننبجـي للميتمـ الـدو ن ننـوم
ةتشيي ومساعدة الدول علر االضيالي مهو املس ولية ودعم األمم املتحدة يف هنشـاء قـدرة
علــر امنــوار املب ــ ومســاعدة الــدول الــق هشــاد هــوه ا قبــل ن هنشــ فياــا امــا
وص اعا (ال يزة الثانية) .ويف ايتـام ـد الـدول األعضـاء نـ هنـ علـر عـاهق اجملتمـ
الدو مس ولية هندمل املساعدة يف هنانة السـ ان ةاسـتخدام الوسـاملل الدةلوماسـية وامنسـانية
وغريما من الوساملل و ع ةل ولك عن استعدادما الختاجي هج اء مجـاعي يف الوقـل املناسـ
وةي ننة دامسة ووفنا مليثاق األمم املتحدة يف دال قصور الوسـاملل السـلمية وعيـز السـليا
الوةنية البيِّن عن هنانة س ا ا (ال يزة الثالثة).
 - 5وهنيـوي املسـ ولية عــن احلمانــة علــر واجـ ضـ وري وداســم :هجي هنـ علــر عــاهق
اجملتم ـ الــدو مس ـ ولية مجاعيــة عــن املســاعدة يف هنانــة الس ـ ان مــن األعمــال الــق عُ ِّفــل
ةوصفاا جـ املم دوليـة( . )4وقـد انبثـق مـوا الواجـ هقـ عيـز اجملتمـ الـدو عـن منـ عمـال
امةــادة اجلماعيــة يف روانــدا وس ناننيتشــا ونعتــا عنص ـ ا متميــزا يف اجلاــود املدنــدة األوس ـ
نياقا حلمانة الس ان مـن األعمـال الـق مـزّ الضـمري العـاملي .وهعتـا املسـ ولية عـن احلمانـة
مبد سياسيا نتناسم ةعض العناص املشت ة م مفاوم هنانة املـدنيني يف الـعاي املسـلر ل نـ
خيتلف عن من ديث ن ن ز ةش ل دق علـر هنانـة املـدنيني مـن امةـادة اجلماعيـة وجـ املم
احلــ ب والـــتياري الع قـــي واجلــ املم امل ه بـــة ضـــد امنســـانية( )5ونســـتند هىل جمموعـــة وســ
من األدوا والنُاؤ املستخدمة يف املن واالستياةة.
__________
( )4نستخدم موا التن ن عبارة ”اجلـ املم الفيفيعـة“ ـي نشـري فياـا هىل األعمـال األرةعـة ايفـددة يف الفنـ ة 461
مـــن الوقينـــة ايتاميـــة ملـ ـ النمـــة العـــاملي .وهعتـــا امةـــادة اجلماعيـــة وجـ ـ املم احلــ ب واجلـ ـ املم امل ه بـــة
ضــد امنســانية جــ املم مبوجــ النــانون اجلنــاملي الــدو ن ومــ ن الــتياري الع قــي لـــيس مع ّفــا ي ميـــة
يف دــد جياهـ فثن ـ نشــمل األعمــال الــق هشـ ل عــادة وادــدة مــن هلــك اجل ـ املم وااصــة امةــادة اجلماعيــة
واجل املم امل ه بة ضد امنسانية.
( )5انيف الفن ة  54من هن ن األمني العام عن هنانـة املـدنيني يف النــزاعا املسـلححة لعـام (S/2012/376) 5045
والفن ة  43من هن نـ األمـني العـام املتعلـق ةاملسـ ولية عـن احلمانـة :االسـتياةة يف الوقـل املناسـ وةي ننـة
دامسة ).(A/66/874
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 - 6وقـد عـاد جملــس األمـن التت يــد علـر مبــد املسـ ولية عــن احلمانـة يف ق اراهـ 4361
( )5003و  )5002( 4121و )5046( 5446و  .)5041( 5420مــــا ن النــ ـ ار
 )5041( 5420الوي اختـو مبناسـبة الـو ى السـنونة العشـ نن لاةـادة اجلماعيـة يف روانـدا
ــار هىل مهيــة الــدور الــوي ننــوم ةــ مستشــاريَّ اياصّــان املعنيّــان مبنــ امةــادة اجلماعيــة
وةاملس ـ ولية عــن احلمانــة .وواصــل اجمللــس ام ــارة هىل مس ـ ولية الــدول عــن هنانــة س ـ ا ا
يف النـ ارا اياصــة ةبلــدان وــددة وضجين يف ةعــض هلــك احلــاال ةاختــاجي هجـ اءا ملســاعدة
الدولة يف هنانة س ا ا من اجل املم الفيفيعة(.)6
 - 1ووافنل اجلمعية العامة يف ق ارمـا  601/36علـر مواصـلة نيف مـا يف مبـد املسـ ولية
عــن احلمانــة .و عـ ب عضــاء اجلمعيــة يف رص ـ مناقشــة غــري رمسيــة ةشــتن مــوا املبــد عُنــد
يف نلول/سبتما  5046عن امتمامام ةاآلراء الق ةـداما األمـني العـام ةشـتن ال يـزة الثانيـة.
ونستيي موا التن ن لولك االمتمام ةتنييم ال يفية الق هستيي مـن صالمـا جمموعـة متنوعـة
من اجلاا الفاع لة الـق هعمـل علـر سـاش الشـ ا ة هشـيي الـدول علـر الوفـاء مبسـ وليتاا
ال مليسية عن احلمانةن ومساعداا يف ةناء الندرا الق جتعلاا ث قدرة علـر مواجاـة عوامـل
ايي ـ الــق قــد ه ـ دي هىل وقــوي اجل ـ املم الفيفيعــةن وانــادة قــدرااا علــر احلمانــة يف دــاال
األامـــا النا ـــاة و اجلارنـــة .ونســـتند هىل التنـــارن الســـاةنة الـــق هتنـــاول هنفيـــو املسـ ـ ولية
عـــن احلمانـــة ) (A/63/677وامنـــوار املب ـ ـ والتنيـــيم ( )A/64/864ودور الت هيبـــا امقليميـــة
ودون امقليميــة ) (A/65/877-S/2011/393واالســتياةة يف الوقـــل املناســ وةي ننــة دامســـة
) (A/66/874-S/2012/518ومس ولية الدولـة واملنـ ) .(A/67/929-S/2013/399ونتضـمن التن نـ
نضا رراء الدول األعضاء واملنيفما امقليمية والدولية واجلاا الفاعلة يف اجملتم املـد الـق
ج ـ استشــاراا صــالل هعــداد وق ـدعمل مثلــة عــن املســاعدة الدوليــة الــق ســاعد الــدول
يف الوفاء مبس وليااا عن احلمانة.
 - 2وهع س هنارن ي السنونة عن املس ولية عـن احلمانـة التزامـي العميـق ةننـل مـوا املبـد
من ميـدان ال ـ الم املنمّـق هىل ميـدان العمـل امللمـوش .ولنـد ةـال انتيفـار ـ ا ةعـاد ال يـزة
الثانيــة ةــالنيف لــدورما األساســي يف مامــة التنفيــو مــو البالجــة األمهيــة .مــا ن احلنينــة الــق
نعيشاا الس ان نوميا يف ظل األاما ال امنـة مبـن فـيام الـونن نعيشـون يف مجاورنـة ف ننيـا
الوسير وجنوب السودان والع اق هبني ة ل وضوا األسباب الق جتعل املسـاعدة الدوليـة
ه تسي مهية ث من ي وقل مضر .وهُاٍا جمموعـة التحـدنا اييـرية الـق هواجـ اجملتمـ
__________
( )6انيفــ قــ ارا جملـــس األمـــن  )5045( 5012ةشـــتن احلالـــة يف مـــا ن و  )5044( 4223ةشـــتن احلالـــة
يف جنوب السودانن و  )5044( 4262ةشتن احلالة يف و دنفوار.
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الــدو اليــوم يف هــوفري احلمانــة مبــا يف جيلــك التحــدنا املتصــلة ةنشــوء اجلماعــا املتي فــة
احلاجــة املاســة لتــوفري ـ ال ـ و ة ـ للــدول ملن ـ االنــزالق هىل ماونــة العنــف املمنــاؤ
واجل املم الفيفيعة.
 - 3وةثم ان املساعدة الدولية املندمة يف هةار ال يزة الثانية هجيا ما وضعل ةش ل صحير
ونفــو ةشـ ل متســق ن هعــزا اجلاــود الــق هبــوما الــدول ةالفعــل حلمانــة سـ ا ا مــن اجلـ املم
الفيفيعة و ن هنلل من ادتمال االستياةة اجلماعية مـن جانـ اجملتمـ الـدو يف هةـار ال يـزة
الثالثة .وموا ما يعل سك ةثبا مبوقفي الناملـل هن ال ـاملز الـثالم للمسـ ولية عـن احلمانـة
هتمت ةوان متساو وهعزا ةعضاا ةعضا وغري متتاةعة .ولدى هنفيو مو ال ـاملز ننبجـي التـو
نضـــا ن السـ ـ ال امـــام امليـ ـ وا ال نتعلـــق مبـــا هجيا انـــل املسـ ـ ولية عـــن احلمانـــة ”هنيبـــق
و ال هنيبق“ علر داال معينة فالدول هن علر عاهناا مس ولية هنانة س ا ا يف ي م ـان
ويف مجي ـ األوقــا وهتــا نتعلــق ةــاألد ى ة يفيــة اســتخدام التــداةري ايفــددة املتادــة يف هةــار
ل ر يزة من ال املز علر فضل وج ملن وقوي اجل املم الفيفيعة واالستياةة ما.

قانيا  -ةبيعة ودنناميا

اجل املم الفيفيعة

 - 6نتيلـ هصــميم ـ ال مناســبة مــن املســاعدة الدوليــة يف هةــار ال يــزة الثانيــة فامــا
واضحا لليبيعة ايفددة لاةادة اجلماعية وج املم احل ب والـتياري الع قـي واجلـ املم امل ه بـة
ضــد امنســانية ولش ـ ل العنــف اــد جياه ـ ال ـوي ثل ـ هل ـك اجل ـ املم .مــا ســامهل احلاجــة
هىل حتدند الف ص املتادة للمن يف وقل مب يف حتسني فام ال يفية الـق هتيـور فياـا اجلـ املم
الفيفيعة .وم ن األددام قـد هنتشـ هـدرييا ةصـورة ةتلفـة مـن سـياق هىل رصـ فثنـ مي ـن
حتدند قالم م ادل رمليسية.
 - 1هتسم امل دلة األوىل ةوجود عامل و ث مـن العوامـل الـق هـثري اييـ العـام ةوقـوي
جـــ املم فيفيعــــة .و مـــا جي ـــ يف هن نـــ ي لعــــام  5046عـــن مســـ ولية الدولـــة واملنـــ
( )A/67/929-S/2013/399مي ـــن ن هشـــمل هلـــك العوامـ ـل مـــا نلـــي :وجـــود نـــزاي مســـلر
و ل رص من عدم االستن ارن وسـيل مـن االنتـاا ا اجلسـيمة للنـانون الـدو حلنـوق
امنسان والنانون امنسـا الـدو مبـا يف جيلـك وجـود تـال مـن التمييـز املسـتم ن واحل مـان
االقتصــادي ومــا نتصــل ة ـ مــن وج ـ هفــاو ن وضــعف اميا ــل األساســية للدولــةن ودواف ـ
و دــوافز الره ــاب ج ـ املم فيفيعــة مبــا يف جيلــك وجــود ندنولوجيــة هقص ـامليةن وعــدم وجــود
عوامل ةففةن ووجود جاا فاعلة هتمت ةالندرة علر اره اب هلك اجل املم .ونتيلـ اختـاجي
عمل وقاملي يف مو امل دلة وض است اهيييا هتسم ةندر ا من الت يز البنيـوي وه ـون
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مصممة لج ض املساعدة يف ةناء الندرة الوةنية علر املناعة .ونتمثـل امـدا ال مليسـي يف هقامـة
ميا ل ساسية وم سسـا مشـ وعة للدولـة ه ـون قـادرة علـر داء مااماـا وحتتـ م دنـوق
امنســـان وســـيادة النـــانون وهــ دي ايـــدما ةشــ ل منصـــف وهســـتيي معاجلـــة مصـــادر
التوه ا و نزي فتيلاا قبل استفاحلاا.
 - 2ونـــزداد ادتمـــال وقـــوي جـ ـ املم فيفيعـــة صـــالل امل دلـــة الثانيـــة مـ ـ انتنـــال دالـــة
صي عـام هىل دالـة هنيـوي علـر مزنـد مـن التادنـدا ايفـددة .وغالبـا مـا هبـد مـو امل دلـة
جـ اء امــة و عمليــة سياســية هُشــعل فتيــل الضثـ َوران وهُفــاقِم امليفــاا املوجــودة .ةيــد ن اجلـ املم
الفيفيعة قد ال هُ ه ما ا ن ن مناك اجتا واضـر حنـو اسـتاداا و هقصـاء جمموعـة ةعينـاا
واميش العناص املعتدلة ودشد اجلماعـا املسـلحة ومـي عمـال غالبـا مـا هـتم مـن صـالل
نش الدعانة املج ضة .وقد هنيوي مو امل دلة نضا علر اره اب انتـاا ا جسـيمة حلنـوق
امنسان ةوهرية ا.
 - 40وهتسم امل دلة الثالثة اييـ الو ـيك ةوقـوي جـ املم فيفيعـة ةزنـادة انتـاا ا احلـق
يف احليــاة والســالمة البدنيــة وارهفــاي عــدد امســاءا األصـ ى حلنــوق امنســان واســتاداا
مجاعا وددة علر حنو ممناؤ مبا يف جيلك املعارضـة السياسـية وسـعي اجلماعـا املسـتادفة
حلمانــة نفســاا .وهتيلـ معاجلــة الصــدما واألامــا الــق هصــاد عــادة املـ دلتني الثانيــة
والثالثــة اختــاجي هــداةري وــددة امــدا علــر حنــو دق نع ــس ضــيق الوقــل املتــاا ملنـ اره ــاب
اجل املم .وقـد هسـتادا هلـك التـداةري مجاعـة معينـة مع ضـة للخيـ و هعـاحت حتـدنا وـددة
مثل هنييد هم انية احلصول علر األسلحة الق مي ن استخداماا يف اره اب ج املم فيفيعة.
 - 44وهع مو امل ادل الثالم ضمنا ن هـداةري املسـاعدة املتخـوة يف هةـار ال يـزة الثانيـة
ليســل وصــورة ةالضـ ورة ةــاملن يف وقــل مب ـ ول نــاا مي ــن ن هشــتمل نضــا علــر هنــدمل
الدعم للدول الق هواج ج املم فيفيعة جارنة و علر و ك احلدوم.

قالثا  -روا ال يزة الثانية
املساواة يف السيادة
 - 45هعاد الدول يف م النمة العاملي لعـام  5002مبسـاعدة ةعضـاا ةعضـا يف النيـاا
يف الوفاء مبس وليتاا عن احلمانة وليس جم د االستياةة هجيا ما عيز عن الوفاء مهـا .وةالتـا
فــثن ال يــزة الثانيــة مــي هــو ة ةــتن النصــد مــن املس ـ ولية عــن احلمانــة مــو هعزنــز الســيادة
ال هنونضاا .فاملبد ا نُصمم ةج ض هقامة مي ل م مي ننوم اجملتم الدو من صاللـ ةفـ ض
ميالـ و دلــول علــر الــدول فاــو ن ــد مــن جدنــد املبــد األساســي للمســاواة يف الســيادة
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املعبّ عن ص ادة يف املادة  5من ميثاق األمم املتحدة .والدول ةوصفاا متسـاونة يف السـيادة
هتمت ةـاحلنوق والواجبـا املتبادلـة علـر السـواء وهشـارك ةوصـفاا نـدادا يف وضـ النواعـد
واملعانري وهقامة امل سسا الدولية وحتافظ علياا .ونتمثـل الجـ ض مـن املسـ ولية عـن احلمانـة
يف دفز التعاون يف ما ةني جممو عة متنوعـة مـن اجلاـا الفاعلـة ملتزمـة ةاملثـل امانـة السـ ان
من اجل املم الفيفيعة.
املس ولية اجلماعية
 - 46عّب الفن هان  461و  462من الوقينة ايتامية ملـ النمـة العـاملي ةوضـوا نضـا
عــن مس ـ ولية مجاعيــة للمســاعدة يف هنانــة الس ـ ان مــن امةــادة اجلماعيــة وج ـ املم احل ـ ب
والــتياري الع قــي واجل ـ املم امل ه بــة ضــد امنســانية .وهتمثــل الننلــة املفاميميــة ال مليســية الــق
جسدما مبد املس ولية عن احلمانة يف حتونـل الننـا مـن استنسـاب األةـ اا الثالثـة التـدصل
و دناـــا يف التـــدصل هىل املسـ ـ ولية الـــق هنـ ـ علـــر عـــاهق جمموعـــة مـــن اجلاـــا الفاعلـــة
عــن املســاعدة ةــدرجا ةتلفــة يف هنانــة مــن يتمــل ن ن ونــوا ضــحانا للي ـ املم الفيفيعــة.
واملسـ ولية اجلماعيـة مــي ف ـ ة ــثرية امليالـ ل نــاا ثـ عــوال .وعوضـا عــن جمـ د هنــدمل
الدعم للدول عندما ه ون ااجـة هليـ فـثن املسـاعدة الدوليـة املندمـة يف هةـار ال يـزة الثانيـة
هسامم يف الوفاء مبس ولية مجاعية.
املبادي العامة للمساعدة
 - 41ةجية ممارسة مو املس ولية اجلماعية علر حنو فعـال ننبجـي جملموعـة عامـة مـن املبـادي
ن هوج ـ اجلاــود الــق هبــوما اجلاــا الفاعلــة الوةنيــة وامقليميــة والدوليــة ملســاعدة الــدول
يف هةار ال يزة الثانية:
(أ) ضمان اإلمساك بزم ام األمور على الصعيد الوطين
 - 42اجلاا الفاعلة الوةنية مـي عـادة فضـل جاـة قـادرة علـر حتدنـد عوامـل اييـ الـق
قد ه دي هىل وقوي ج املم فيفيعة ووض است اهيييا فعالة لتخفيـف التـوه  .ولنـد ظاـ
التي ةــة ن املســاعدة الدوليــة هُحــدم قـ ا ــا عنــدما هتفــق مـ األولونــا الوةنيــة .ونــتعني
ــل .ولــن هــنير اجلاــود
علــر االســت اهيييا الوةنيــة ن هع ــس ةــدورما ــواغل اجملتمـ
ال اميــة هىل منـ وقــوي اجلـ املم الفيفيعــة و االســتياةة مــا هال هجيا انــل ةـ ة لعمليــا ــاملة
هشــارك فياــا الســليا الوةنيــة ايفليــة فضــال عــن اجملتم ـ املــد مبــا في ـ منيفمــا دنــوق
امنسان والنادة التنليدنون واجلماعا النساملية.
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(ب) بناء التزام متبادل
 - 43نتوقف اا اجلاود الق هبوما الدولة يف هنانة س ا ا من اجل املم الفيفيعة علر التـزام
اجلاــا الفاعلــة الوةنيــة ةالوفــاء مبسـ وليتاا .وديثمــا ال هوجـد هرادة صــادقة علــر ةنــاء قــدرة
علر املناعة علر الصعيد الوة و ديثما ال نوجد اهفاق يف مـا ةـني اجلاـا الفاعلـة الوةنيـة
علر األمداا والناؤ الق ننبجي حتنيناا و اهباعاا فثن املسامهة املم نة مـن اجلاـا الفاعلـة
ايارجيـة ســت ون وـدودة .ويف الوقــل نفسـ ننبجــي للشـ اء الــدوليني ن ننـدموا مســاعدة
متسنة ومنسنة من ت ا ن هعزا اجلاود الوةنية وحتت م عمليا صن الن ار الوةنيـة الشـاملة
لليمي و ن هتعاد ةتندمل الـدعم املسـتدام الـوي نعتـ ا ةاليـاة اليونـل األمـد لبنـاء النـدرة
علر املناعة جتا اجل املم الفيفيعة.
(ج) عدم إحلاق الضرر
 - 46ظا ـ التي ةــة ن املســاعدة الدوليــة ال دناــة التصــميم مي ــن ن هتســب علــر حنــو
غـــري مالملـــم يف دـــدوم اننســـاما يف اجملتمــ و يف هفاقماـــا األمــ الـــوي نســـامم ةالتـــا
يف وقوي ج املم فيفيعة .ومن العوامل الضارة علـر وجـ ايصـوص الـدعم الـدو و املشـورة
التننيــة الــق هجــوي التمييــز وامليفــاا و هــدف اجلماعــا هىل التنــافس علــر مــوارد العاملــدا .
ولولك ننبجي للش اء الدوليني ن نبـولوا قصـارى جاـدمم ”ةعـدم هحلـاق الضـ ر“ وجيلـك
من صالل هدراج من وقوي اجل املم الفيفيعة يف عمليا التنييم والتخييط وال صـد الـق هوجـ
املساعدا الق نندمو ا.
(د) إعطاء األولوية للمنع
 - 41هعا الفن ة  462مـن ا لوقينـة ايتاميـة ملـ النمـة العـاملي صـ ادة عـن التـزام اجملتمـ
الدو مبساعدة الدول الق هشاد هوه ا قبـل ن هنشـ فياـا امـا وصـ اعا  .وهن اختـاجي
هجـ اءا يف وقــل مب ـ لــيس مــن ــتن ن نزنــد مــن ادتمــال الــتم ن مــن معاجلــة املخــاة
ال امنة قبل نشومها فحس وهتا من تن نضا ن ن ون فعاال مـن ديـث الت ـاليف .وعلـر
ال غم من ن موا األم ييفر ةاالعت اا علر نياق واس فثن اجملتم الدو ما اال ةانتيفـام
ال نستثم ةش ل اا يف املن وال نستيي لألاما هال دني نشومها.
(هـ) التحلي باملرونة
 - 42نتفــاو صي ـ اجل ـ املم الفيفيعــة اس ـ الســياق والــتجريا الــق هي ـ مب ـ ور الوقــل
ولـــولك نـــتعني هصـــميم املســـاعدة الدوليـــة لالســـتياةة حلالـــة معينـــة اـــد جيااـــا وللت يـــف
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م االدتياجا النا اة علر دد سـواء وال سـيما يف مـا نتعلـق ةالـدول الـق هشـاد هـوه ا .
وهستلزم امل ونة االستعداد لتعدنل الاجمة ةش ل منتيفم ةجية هد اا النتاملؤ امل غوةة واسـتع اض
فعالية املساعدة وقل هندمياا.
الش ا ا
 - 50للعدند من اجلاا الفاعلة دور ه دنـ يف هنفيـو ال يـزة الثانيـة .فاجلاـا الـق هتمتـ
ةالن ب و الثنـة و املع فـة و النـدرة و الشـ عية لتنـدمل املسـاعدة علـر حنـو فضـل قـد هتصـو
امام املبادرة يف ةعض احلاال  .غري ن جيلك ال نعفي اجلاا الفاعلة األص ى مـن مسـ وليتاا
املستم ة عن دعم السياسا املوجاة هىل منـ اجلـ املم الفيفيعـة واالسـتياةة مـا .ومـن املـ جر
ن هنيــوي ــ ال املســاعدة الدوليــة األ ثــ فعاليــة علــر ــ ا ا ةــني جمموعــة متنوعــة
من اجلاا الفاعلة علر النحو املبيَّن ةالتفصيل يف الفن ا  54هىل  56دنا .
 - 54وهشـ ل األمــم املتحــدة نيفـ ا لشـ عيتاا وةاةعاــا العــاملي جــزءا م زنــا مــن مي ــل
مساعدة الدول يف هةار ال يزة الثانية .وهنف د اجلمعيـة العامـة ةالنـدرة علـر عنـد اجتماعـا
الدول ووض املعانري واملبادي الدولية الق هسال هنانة الس ان ودشد املوارد لـدعم الـدول
للوفاء ةالتزامااا .ونُشيِّ ل من جملس دنوق امنسان وامياا املنشـتة مبوجـ معامـدا
دنوق امنسان وامل لفني ةوالنا يف هةار امج اءا اياصة الدولض ونندمون مـا هوصـيا
من جل الوفاء مبس وليتاا عن احلمانة يف هةار ال يزة األوىل ونساعدو ا يف حتدنـد املخـاة
ايفتملــة لوقــوي اجلـ املم الفيفيعــة مــن صــالل دورمــا يف امل اقبــة املســتم ة .ونــتجين جملــس األمــن
ةتنــدمل املســاعدة هىل الــدول عــن ة نــق عمليــا دفــظ الســالم والبعثــا السياســية اياصــة
ول ن ـ نتنــاول نضــا جــداول العمــل املواضــيعية جيا الصــلة مثــل العنــف اجلنســي واجلنســا
يف دــاال الــعاي املســلر .و ســند هىل جلنــة ةنــاء الســالم والنــة هنــدمل دعــم مســتم جلاــود
السالم يف البلدان ايارجة من العاي مبا فياا ديانا البلدان الق عانل مـن اجلـ املم الفيفيعـة.
ما هضيل ة امؤ األمم املتحدة اياصـة وصـنادنناا وو االاـا املتخصصـة واألف قـة الني نـة
ورليـا دنــوق امنسـان املســتنلة ةـدور ساســي يف هةــار ال يـزة الثانيــة مـن صــالل هســايل
االستفادة من اياة الفنية وضمان هعزنز الندرة علر مواجاة اجل املم الفيفيعـة ةواسـية جاـود
ةناء الندرا الوةنية.
 - 55وهندم عدة منيفما دولية ص ى مساعدة هتير ةصورة مبا ة وغـري مبا ـ ة للـدول
الوفاء مبس وليتاا عن احلمانة .فند قام البنك الدو مـثال ةتوسـي دعمـ للـدول الـق عانـل
من العاي وغري من ال العنف مبا يف جيلك عن ة نق صـندوق ةنـاء الدولـة وةنـاء السـالم
فياــا .وايف مــة اجلنامليــة الدوليــة ومبــد الت امــل اميــا الــوي وضــع نيفــام رومــا األساســي
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ورليا املساءلة اجلناملية الدولية األص ى ادا نضا هىل مسـاعدة الـدول علـر هنانـة ـعومها
ةتبـــادل املعلومـــا وهـــدرن املـــدعني العـــامني وايفننـــني الـــوةنيني وم افحـــة امفـــال
من العناب الوي نسال اجل املم الفيفيعة.
ثـ
 - 56وحتصل الدول الق مي ق ب هىل األددام يف ثري من األديان علر معلومـا
هفصيال وقـد ن ـون لـدناا فاـم دق لتـارنو الدولـة املعنيـة وقنافتـاا ومـن ايفتمـل ن هتضـ ر
من عواق اجل املم الفيفيعـة مبا ـ ة ثـ مـن غريمـا ومي ـن ن هـ دي دورا دامسـا يف هنـدمل
املســاعدة الدوليــة علــر حنــو فعــال .ومي ــن للــدول اجملــاورة ن هتــوىل دور النيــادة يف حتدنــد
الثجــ ا يف النـــدرا وه ـــون مبثاةـــة قنـــوا لتـــدفق املعلومـــا واألف ـــار واالســـت اهيييا
ةني اجلاـا الفاعلـة الوةنيـة والدوليـة .غـري ن وجـود هـارنو مـن التـوه ا و وجـود مصـا
سياسية و اقتصادنة قـد يـد يف ةعـض احلـاال مـن الـدور اميـا للـدول اجملـاورة و نسـامم
يف انـــادة عـــدم االســـتن ار .ويف ةعـــض احلـــاال قـــد ن ـــون لـــدى جاـــا فاعلـــة ةعـــد
عن األددام منيفور وس و ث هواانا وه ون يف وض فضل لتندمل املساعدة.
 - 51و مــا جي ـ يف هن ن ـ ي لعــام  5044عــن دور الت هيبــا امقليميــة ودون امقليميــة
( )A/65/877-S/2011/393فــثن هشــيي هقامــة هعــاون وس ـ نياقــا و ث ـ فعاليــة ةــني امياــا
امقليمية والعامليـة نعـد مـ ا ساسـيا لتنفيـو املسـ ولية عـن احلمانـة .فالتعـاون ةـني األمـم املتحـدة
واالحتــاد األف ننــي وامياــة احل وميــة الدوليــة املعنيــة ةالتنميــة لــدعم عمليــا الســالم واحلــوار
السياســي يف الســودان وجنــوب الســودان واجلاــود املشــت ة ةــني األمــم املتحــدة واجلماعــة
االقتصادنة لدول غ ب ف ننيا واالحتاد األف نني لتعزنـز السـالم يف منينـة السـادل هنـدم مثلـة
قونــة علــر ال يفيــة الــق مي ــن مهــا ن هســامم املنيفمــا امقليميــة يف هةــار ال يــزة الثانيــة.
ومن األرجر ن ه فل مو الناؤ املشت ة ةناء الثنة عا احلـدود وهعزنـز األمـن والتنميـة علـر
دد سواء ومعاجلة التادندا عـا الوةنيـة للسـ ان وهسـايل هبـادل ايـاا املدنيـة .وهوجـد
لــدى املنيفمــا امقليميــة األص ـ ى مثــل راةيــة مــم جنــوب ـ ق رســيا واالحتــاد األورو
ومنيفمة الدول األم ن ية نضا دوا اقتصادنة وسياسية رمليسـية مي ـن اسـتخداماا يف مسـاعدة
السليا ايفلية والوةنية واجملتم املد يف االستياةة يي العاي و عدم االستن ار.
 - 52ونفتر العدد املتزاند للشـب ا العامليـة وامقليميـة للـدول امل سـة ملنـ اجلـ املم الفيفيعـة
رفاقــا جدنــدة للش ـ ا ة واملســاعدة املتبادلــة .فتعمــال الشــب ة العامليــة جلاــا التنســيق املعنيــة
ةاملس ولية عن احلمانة وامج اءا العاملية مل افحـة اجلـ املم الفيفيعـة اجلماعيـة و ـب ة م ن ـا
الالهينية ملن امةادة اجلماعية والفيفامل اجلماعية نوضر يف مي ن للدول ن هستعني ةاألمـداا
املشت ة والدروش املستفادة من التيارب الساةنة يف حتدند است اهيييا فعالة للحمانة.
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 - 53ومي ــن للياــا الفاعلــة يف النيــاي ايــاص ن هســامم يف ةنــاء النــدرة علــر املناعــة
عن ة نق هعزنـز االقتصـادا ايفليـة واسـتخدام قـوة عاملـة هشـمل مجيـ الفاـا االجتماعيـة.
ويف ةعـــض احلـــاال مي ـــن هعباـــة صـــاا النيـــاي ايـــاص مـــن صـــالل هقامـــة الشـ ـ ا ا
ةــــني النيــــاعني العــــام وايــــاص لتعزنــــز قـــ التــــداةري الوةنيــــة ال اميــــة هىل منـــ الفيفـــامل .
ومن جاة ص ى هبني التي ةة ن الش ا مي ـن ن هسـام ةشـ ل غـري مبا ـ يف اره ـاب
اجل املم الفيفيعة عن ة نق عمليااا وممارسااا التيارنة ال سـيما يف الصـناعا االسـتخ اجية
وةش ل مبا نضا ةتم ني األ خاص املشار ني يف مثل مـو األعمـال مـن صـالل منتيااـا
وصـدمااا .وةثم ــان اجلاــا الفاعلــة يف النيــاي ايــاص ن حتــد مــن مــو املخــاة ةاالمتثــال
ملبــادي األمــم املتحــدة التوجيايــة لعــام  5044ةشــتن األعمــال التيارنــة ودنــوق امنســان
والتت د من ن نشيتاا التيارنة ال ه دي هىل هفاقم االننساما االجتماعية .ومي ن ن هنيفـ
نضا يف وض دوا مدارة املخاة هشمل ص ادة ةاة اجل املم الفيفيعة.
 - 56ون ـ دي اجملتم ـ املــد دورا ديونــا يف هــوفري املســاعدة الدوليــة والــدعوة مــا يف هةــار
ال يزة الثانية .فلدى اجلاا الفاعلة يف اجملتم املد ايفلية من املع فة عـن معلومـا امنـوار
املب وهم انية احلصول علياا ما ال نوجد لدى العدنـد مـن اجلاـا الفاعلـة األصـ ى ومي ـن
ن حتاسـ الســليا الوةنيــة .ومي ــن ملنيفمــا اجملتمـ املــد الدوليــة ن هشــي علــر اياــة
جمتم مد وة مفعم ةالنشال نتضمن دورا ةاراا للم ة والشـباب و ن هـدعم وضـ ـؤ
وةنيــة وجمتمعيــة ملنــ اجلــ املم .وه مــل مــو اجلاــود نواعــا ثــ اهســاما ةاليــاة ال مســي
من املساعدة الدولية ادا هىل هعزنز الندرة الوةنية علر املناعة.

راةعا -

ال املساعدة
 - 51مي ن ن ن ون للمساعدا امتاملية الق هعزا املساواة والعدالة االجتماعيـة قـ هيـا
يف مساعدة الدول علر الوفاء مبس وليااا عن احلمانة .وم جيلك رغـم الـدور امل ـزي الـوي
ن دنــ التعـــاون امتــاملي التنليـــدي فـــثن مســاعدة الـــدول يف ســـياق املســ ولية عـــن احلمانـــة
سوا هنيوي نضا علر جمموعة وس من األدوا االقتصادنة والسياسية وامنسـانية وعلـر
دوا عسـ ـ نة يف ةعـــض احلـــاال  .ودـــدد هن نـ ـ ي لعـــام  5002عـــن هنفيـــو املسـ ـ ولية
عن احلمانة ( )A/63/677قالم فاا واسعة من املساعدة يف هةار ال يزة الثانية ومي:
• هشيي الدول علـر الوفـاء مبسـ وليتاا عـن احلمانـة عـن ة نـق نشـ املعـانري النانونيـة
وااللتزاما املعيارنة جيا الصلة وهو ري الدول ةتمهيـة االلتـزام واملشـار ة يف احلـوار
ةشتن سبل الوفاء مبس وليتاا
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• ةناء الندرا الوةنية علر منـ اجلـ املم الفيفيعـة ةواسـية التـدرن وةنـاء امل سسـا
والتبادل النشط ألفضل املمارسا
• مساعدة الدول علر احلمانة يف داال األاما النا ـاة و اجلارنـة مـن صـالل هـوفري
قدرة و صاة هضافية.

لف  -التشيي
 - 52مي ــن ن نتصــو التشــيي ـ لني .وال مي ــن للياــا الفاعلــة الدوليــة ن هشــي
الدول علر الوفاء مبس وليااا يف هةار ال يزة األوىل عـن ة نـق التوعيـة ونشـ املعـانري .قانيـا
مي ن للياا الفاعلة الدولية ن هستعني ةاحلوار السـ ي و العلـ لتـو ري الـدول الـق هشـاد
هوه ا ةتمهية الوفاء مبس وليتاا عن احلمانة ومعاجلة ةوادر األاما الو ي ة.
التشيي علر الوفاء ةاملس وليا يف هةار ال يزة األوىل
 - 60ندصل النوي األول من التشيي يف هةار جاود وس نياقا الختاجي هداةري مي لية ملنـ
الفيفامل وننيوي علر نش دنوق امنسان واملعـانري والنواعـد امنسـانية وهثنيـف السـليا
الوةنيــة وعامــة اجلماــور ةشــتن ةبيعــة اجلــ املم الفيفيعــة ودنناميااــا .وهفيــد املناقشــا الــق
ج دول اهفاقيـا جنيـف وة وهو والاـا امضـافية واهفاقيـة منـ ج ميـة امةـادة اجلماعيـة
واملعاقبة علياا والص وك الدولية األساسية حلنوق امنسـان واملمارسـا الـق هيـور ةشـت ا
يف هعزنــز هنيــد الــدول ةاملعــانري النانونيــة الــق حتيفـ اجلـ املم الفيفيعــة .ومجيـ الــدول األةـ اا
يف مو الص وك النانونية ملزمة ةضمان هنفيوما.
 - 64وهــوف رليــا اســتع اض األق ـ ان والتنيــيم ـ ال قونــا مــن التشــيي ةصــفة صاصــة
ومي مبثاةة هو ة ةتن ال نتمن ي جمتم من ةاة امةادة اجلماعية وجـ املم احلـ ب والـتياري
الع قــي واجلــ املم امل ه بــة ضــد امنســانية .وهتــير دورا جملــس دنــوق امنســان وعمليــة
االستع اض الدوري الشامل ف صا مقـارة الشـواغل اصـوص انتـاا ا دنـوق امنسـان الـق
مي ــن ن هشــ ل عوامــل قــد هــ دي هىل وقــوي اجلــ املم الفيفيعــة ولتنــدمل هوصــيا الختــاجي
هج اءا هصـحيحية .وا ليـاة العـام مـو العمليـا نضـ دـوافز صاصـة للـدول علـر معاجلـة
مس وليااا يف هةار ال يزة األوىل .وهضافة هىل جيلك فثن ه ـ اك ـل مـن امل لفـني ةوالنـا
يف هةار امج اءا اياصة جمللس دنوق امنسان وايااء املسـتنلني للـاياا املنشـتة مبوجـ
معامــدا دنــوق امنســان نــوف رليـة ديونــة مجـ اء دــوار مـ الــدول ةشــتن قضــانا دنــوق
امنسان وةاة اجل املم الفيفيعة.
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 - 65وهشي مفوضية األمم املتحدة حلنـوق امنسـان نضـا الـدول علـر الوفـاء مبسـ وليااا
عــن احلمانــة ةي املــق منــاا دعــم هنفيــو معــانري دنــوق امنســان وهيــون امل سســا الوةنيــة
حلنــوق امنســان ودعــم جلــان التحنيــق يف االدعــاءا املتعلنــة ةاالنتــاا ا اييــرية حلنــوق
امنسان والنانون امنسـا الـدو الـق مي ـن ن هشـ ل جـ املم فيفيعـة .ففـي ـو دنفـوار
علر سبيل املثال اوَّد املفوضية جلنةض التحنيق الق نشتما جملـس دنـوق امنسـان مبعلومـا
ملساعداا يف التحنيق الـوي جت نـ يف مـزاعم االنتـاا ا اييـرية حلنـوق امنسـان يف عنـاب
االنتخاةا ال ملاسية الق ج يف هشـ نن الثـا /نوفما  .5040وقـدمل الـدعم الـتن نضـا
هىل امل سســا النضــاملية الوةنيــة ممــا ســاعد علــر هســايل هجــ اء ول وــا متني وةنيــتني
عن اجل املم امل ه بة قناء األامة الق ادما البلد ةعد االنتخاةا .
 - 66و سند هىل و يلة األمني العام للش ون امنسانية ومنسنة امغاقة يف داال اليواري
والنــة وــددة للــدعوة ةصــفة عامــة وصاصــة لصــا الســ ان املع ضــني للخيــ وايفتــاجني
هىل احلمانة واملساعدة مبا يف جيلك لـدى اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن .ونسـعر م تـ هنسـيق
الش ون امنسانية نضا هىل هعزنز التزاما الدول األعضاء امانة املدنيني يف العاعا املسلحة.
 - 61وهتمت اجلاا الفاعلـة واملبـادرا امقليميـة ةوضـ مي نـاا ةشـ ل صـاص مـن هـوفري
هشيي م ز .ومن األمثلة علر جيلك جلنـة البلـدان األم ن يـة حلنـوق امنسـان التاةعـة ملنيفمـة
الدول األم ن ية وجملس وروةـا وعلـر وجـ ايصـوص ايف مـة األوروةيـة حلنـوق امنسـان
التاةعة للميلـس واآلليـة األف ننيـة السـتع اض األقـ ان واللينـة امقليميـة املعنيـة مبنـ امةـادة
اجلماعيــة واملعاقبــة علياــا وج ـ املم احلـ ب واجلـ املم امل ه بــة ضــد امنســانية ومجيـ ـ ال
التمييز التاةعة للم الدو املع مبنينة الـبحريا ال ـاى واملنتـدى امقليمـي ل اةيـة مـم
ـي الـدول علـر االسـتثمار يف هعزنـز اآلليـا
جنوب ق رسيا وجامعة الدول الع ةية .و ِّ
امقليمية الناملمة ايث هتضمن الت يز علر من اجل املم الفيفيعة والنيف يف هنشاملاا يف املنـاةق
و املناةق دون امقليمية الق هفتن هىل مناقشة األق ان ةشتن من اجل املم الفيفيعة.
 - 62وننبجي جلمي ـ ال التشـيي ن هـو امتمامـا صاصـا حلمانـة ـد فاـا السـ ان
ضـــعفاو .وقــ ار جملـــس األمـــن  )5000( 4652ةشـــتن املــ ة والســـالم واألمـــن هىل جانــ
النــ ـ ارا الالدنــــة  )5001( 4150و  )5002( 4111و  )5040( 4230و 5403
( )5046وجاــود ممــثلق اياصــة املعنيــة ةــالعنف اجلنســي يف دــاال الــعاي املســلر هســلط
الضوء علر مهية التشيي الوي نادا هىل دعم هداةري احليف املتعلنة ةـالعنف اجلنسـي املتصـل
ةالعاي .و ولك فـثن عمـل ممـثلق اياصـة املعنيـة ةاألةفـال والـعاي املسـلر ومنيفمـة األمـم
املتحــدة لليفولــة نشــي الــدول علــر هنفيــو املبــادي التوجيايــة حلمانــة اليفــل واملســاعدة
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يف وض صيط عمـل وةنيـة .ويف ـال اجملـالني ظلـل منيفمـا اجملتمـ املـد هعمـل ةنشـال
علــر نشــ املعــانري العامليــة وهشــيي وضــ اســت اهيييا وةنيــة للتصــدي للعنــف اجلنســي
واجلنسا وهعزنز هنانة اليفل.
احلوار والدةلوماسية الوقاملية
 - 63ننيبق النوي الثا من التشيي عندما نتعلق األم اـاال صاصـة مـثرية للنلـق هتيلـ
استخدام الدةلوماسية الوقاملية للحد من انعدام منعـة السـ ان هااء ةـاة الوقـوي ضـحانا جلـ املم
فيفيعـــة .ويف دـــني جـ ـ العـــادة علـــر ن هســـعر الدةلوماســـية الوقامليـــة هىل دـــل العاعـــا
قبل استفحاما هال ن ةثم ان اجلاا الفاعلة ن هستخدماا يف وساملل ه ـون وـددة األمـداا
ةندر ا يف هةار ال يزة الثانية .وةثم ان احلوار السـ ي و غـري مـن ةتلـف ـ ال التبـادل
العل ـ لــ راء ن نُــو ِّ اجلاــا الفاعلــة الوةنيــة يف الــدول الــق هشــاد هــوه ا مبســ وليتاا
عن هنانة س ا ا و ن نسـدي هلياـا يف اآلن جياهـ املشـورة ةشـتن امجـ اءا الـق مي ـن اختاجيمـا
للحد من ةاة الوقوي ضحانا جل املم فيفيعة.
 - 66وقد ضفر ةعض املناةق علر مو األ ال مـن الدةلوماسـية الوقامليـة ةاةعـا م سسـيا.
فمفوضية ون األقليا النومية التاةعة ملنيفمـة األمـن والتعـاون يف وروةـا علـر سـبيل املثـال
هنوم ةبعثا ميدانية وهضـيل ةتعمـال امنـوار املب ـ وجيلـك ةالعمـل علـر سـاش الدةلوماسـية
امادملــة .وةاملثــل نييــل ةف نــق احل مــاء التــاة لالحتــاد األف ننــي مامــة ةــول مســاعي احلميــدة
لتشيي األة اا يف نزاي ما علر هسـونة صالفااـا ةوسـاملل هنبـو العنـف .ويف م ن ـا الالهينيـة
ودّد النادة جاودمم من جل هيسري دعم مجاعي نندمون من صالل احتاد مـم م ن ـا اجلنوةيـة
للبلدان اجملاورة الق هشاد داال من التوه  .وقد نشت موا االحتاد يف عام  5001جلنـة لـدعم
احلـوار يف دولـة ةوليفيـا املتعــددة النوميـا يف عنـاب فتـ ة مــن االضـي اةا السياسـية العنيفــة.
ومي ن االسـتعانة مهـو امياـا ومهياـا صـ ى مماقلـة للتت يـد جمـددا علـر مهيـة ادتـ ام دنـوق
امنسان والنانون امنسا الدو والتحون من ايسامل ايفتملة ج اء عدم االمتثال.
 - 61وهســتخدم األمــم املتحــدة مــي نضــا ةنيــادة هدارة الش ـ ون السياســية الدةلوماســية
الوقامليــة لــعي فتيــل التــوه ا والعمــل مــن جــل هيــاد دلــول ةوس ـاملل هنبــو العنــف وةثم ا ــا
ن هشدد علر مهية وفاء الدول مبس وليااا عن هنانة الس ان من الوقوي ضحانا جل املم فيفيعة.
واحلنينة ةاملا يعل الدول علر ن هفعل جيلك سواء ان جيلك علنا و س ا من صـالل
مساي هنيدة ةوما و يف ةعض احلـاال مـن صـالل مبعـوقني صاصـني عينـام .وقـد عنـد
العزم علر مواصلة دشد امرادة السياسية من جل اختاجي هج اءا وجيلك ةتوجي امتمام اجملتم
الدو هىل داال مستم ة و ص ى و ي ة ألعمال هةادة مجاعية وج املم د ب وهياري ع قي
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وج املم ضد امنسـانية .ونسـتيي ـولك مـو احلـاال املـثرية للنلـق ـل مـن مفوضـة األمـم
املتحدة السامية حل نوق امنسـان ومستشـاري ايـاص املعـ مبنـ امةـادة اجلماعيـة ومستشـاري
اياص املع ةاملس ولية عن احلمانة ديث ه م نع ضون علر الـدول يف العلـن والسـ صـدماام
ةج ض هشييعاا علر الوفاء ةتلك املس ولية.

ةاء  -ةناء الندرا
 - 62نبــد من ـ اجل ـ املم الفيفيعــة علــر املســتونني الــوة وايفلــي غــري ن ـ ال ن ــون فعــاال
هال مــى هيسـ للــدول اميا ــل والنــدرا واملعــارا الالامــة لتعزنــز قــدراا علــر املناعــة هااء
مو اجل املم .وةثم ان املساعدة الدوليـة ن ن ـون مـا قـ ـبري مـن صـالل املسـاعدة علـر ةنـاء
جمموعتني من النـدرا  .واـدا اجملموعـة األوىل عمومـا هىل هنشـاء هدارة فعالـة ـ عية ـاملة
يف دني هتوج اجملموعة الثانية صصيصا هىل هيـاد ”مثبيـا “ ه ـبر اره ـاب اجلـ املم الفيفيعـة.
ون اد ةاصيالا ”املثبيا “ ام ارة هىل قدرا وم سسا معينـة وهىل اجلاـا الفاعلـة الـق
هساعد علر من هصعيد املخاة هىل ما ننور ةاندالي امة و ي ة.
 - 10وعنــد اضــيالي اجلاــا الفاعلــة مهــوا الش ـ ل مــن املســاعدة الدوليــة فث ــا ال حتتــاج
هىل النيفـ يف النــدرا الــق هســعر هىل ةناملاــا فحس ـ ةــل و ــولك يف الســبل ال فيلــة ةبناملاــا
علر فضل وج  .ونتضر من التي ةة ن ةناء الندرا ننبجي ن نبد ةتنييم امل لالدتياجا
ليتسىن للياا الفاعلة الدولية ن هض يف االعتبار اميا ل املوجودة فعال و ن جت ي مشاورا
م ثفة م اجلاا الفاعلة الوةنية وايفلية .وي نضا ن ه دي مو اجلاود هىل ث من جمـ د
هنشاء م سسا رمسيـة .جيلـك ن للثنافـة والـ وا اللـتني هسـودان يف هلـك امل سسـا مهيتـاما
ولك ةاعتبار ه ما نضعان ملن نشجلون مواق يف السـلية معـانري ومبـادي مشـت ة .وةامضـافة
هىل جيلك ننبجي للمساعدة الدولية لبناء الندرا ن هُنـ ن هسـداء املشـورة التننيـة ةشـتن ةتلـف
جوان امدارة ةتندمل دعم ملموش لفاملدة الونن ةثم ا م االضيالي ةدور ’’ال قي ‘‘ وةتيون
ماــاراام وةثم ــا م نضــا مســاءلة الســليا  .و صــريا ننبجــي ن هشــمل جاــود ةنــاء النــدرا
املبوولة يف هةار ال يزة الثانية هنشاء رليا لنياش ق مو اجلاود لتتسىن ايفافيفة علر اسـتم ار
الدعم ايفلي للمساعدة الدولية.
هدارة فعالة

عية و املة

 - 14مناك عدد مـن اجلاـا الفاعلـة امقليميـة والدوليـة الـق هشـارك يف ةنـاء قـدرا وةنيـة
من جل هدارة فعالة عية و املة .ويف دني ختتلف األولونا من سياق آلصـ منـاك عنصـ
م زي ثريا ما نستدعي هندمل مساعدة منشـاء و هعزنـز م سسـا سياسـية هشـار ية ختضـ
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للمســاءلة وادت ـ ام ســيادة النــانون واملســاواة يف الوصــول هىل العدالــة ورليــا ه فــل امدارة
العناة والشفافة للموارد واألصول االقتصادنة .وةثم ان دعاما امدارة ال يدة مـو ن هزنـل
مصادر احليف ال مليسية و ن هنلل من ةاة وقوي عمال هةادة مجاعيـة وجـ املم دـ ب و عمـال
هياري ع قي وج املم ضد امنسانية .ولتعزنز مداا من وقوي ج املم فيفيعة ننبجـي ن ننصـ
وــط ه يــز امل ســاعدة الدوليــة لبنــاء مــو النــدرا علــر حنــو صــاص علــر معاجلــة التفــاو
االجتماعي األفني الوي ثريا ما ننيم عـن احل مـان املنـايي لفاـا معينـة مـن احلنـوق املدنيـة
والسياسية واالقتصادنة واالجتماعية والثنافية.
 - 15و ثـل مسـاعدة السـليا الوةنيـة علـر هعزنـز وهنانـة احلنـوق الثنافيـة وامقنيـة والنوميـة
واللجونة والدننية لألقليا دد العناص امامة موا الناؤ .غري ن نتضر من األاما األصرية الـق
هــنم عــن انــادة مــثرية للنلــق يف درجــة التعص ـ الــدن والتمييــز علــر ســاش الع ـ ق و الــدنن
و االنتمــاء السياســي ويف النيــود املف وضــة علــر احل نــا العام ـة ن ـ نــتعني ن هني ـ املســاعدة
الدوليــة صيــوة صـ ى للتشــيي علــر هنشــاء م سســا مت املــة فعــال .و ثــل مــو امل سســا
ل وهشي علر هقامة دوار منتيفم ةني اجملتمعا ايفلية وعلر دل املشـا ل
املت املة اجملتم
وهنمي الشعور ةتن مستنبل البلد مستلة ام اجلمي  .ومناك م ج مفيـد ملثـل مـوا النـوي مـن ةنـاء
الندرا ونتمثل يف مبادي ليوةليانا التوجياية املتعلنة ةسبل حتنيق الت امل ةني اجملتمعا املتنوعـة
الق وضعتاا مفوضية ون األقليا النومية التاةعة ملنيفمة األمن والتعاون يف وروةا.
مثبيا وددة ل بر اره اب ج املم فيفيعة
 - 16ةامضـــافة هىل مـــو اجلاـــود الوقامليـــة األوسـ ـ نياقـــا نتـــبني مـــن التي ةـــة املسـ ـتمدة
من اجملتمعا الق اد عمال هةادة مجاعية وج املم ضـد امنسـانية وجـ املم دـ ب و عمـال
هياــري ع قــي ن املســاعدة الدوليــة ننبجــي ن ه ــز علــر هرســاء مثبيــا وــددة ــن الــدول
من التصدي لألغ اض املب ـ ة لألامـة الـق قـد هـ دي هىل اره ـاب جـ املم فيفيعـة .وال هسـامم
مــو املثبيــا يف هنشــاء م سســا وةنيــة فعالــة ـ عية و ــاملة فحسـ وهتــا نت هـ علياــا
ولك فيما نتعلق ةاحلد من ةاة وقوي ج املم فيفيعـة قـ مبا ـ وم ـز ةنـدر ـا .وهتسـم
الندرا السب التالية ةتمهية صاصة:
(أ) قطاع أمن حمترف وخاضع للمساءلة
 - 11ةثم ان اجلاا الدولية الفاعلة ن هساعد من صالل هـوفري املـواد والتـدرن واملشـورة
علــر ةنــاء قيــاي مــن قــادر علــر االســتياةة للتادنــدا الــق هشـ لاا جاــا مــن غــري الـدول
قد ن ون لدناا الداف والوسيلة الره اب ج املم فيفيعة .غري ن ال ةد مـن وضـ هصـور وضـر
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لبناء الندرا وجيلك لسببني ومما مو ن قوا األمن التاةعة لدولة ما رمبـا هتواةـت و هتـورل
مــي نفســاا فعــال يف اره ــاب مــو اجلـ املم .لــوا وحتا ــيا ألي جتــاواا نــتعني علــر منــدمي
املساعدة ن نشددوا علر ض ورة ن ه ون مناك ضمانا هشمل وجـود م اقبـة مدنيـة رادعـة
واالدتفاظ اق وقف التعاون م قياي األمن هجيا ان مناك ما نادد ةالتف نط يف امدا املتمثل
يف من اره اب اجل املم الفيفيعة.
 - 12وقا مونن السببني مو ض ورة است مال الندرة املادنة مبساعدة هعزا التحلي ةـال وا
االدت افية وادت ام النانون الدو حلنـوق امنسـان والنـانون امنسـا الـدو واملسـاءلة ليتسـىن
للنوا املسلحة و جازة هنفاجي النانون واالسـتخبارا ا تسـاب قنـة السـ ان .ومـو األمـداا
هوج الناؤ العام الوي هتبع املنيفمة مصالا قياي األمن وجيلك يف رن معا مـن صـالل سياسـة
ةــول العنانــة الواجبــة يف م اعــاة دنــوق امنســان فيمــا نتعلــق ةالـدعم املنــدم مــن األمــم املتحــدة
هىل قوا من غري هاةعة ما ومن صالل الاامؤ ال امية هىل هعزنز قدرا وددة .ففي ولومبيا
علر سـبيل املثـال د اجلاـود الـق ةولتـاا املفوضـية السـامية حلنـوق امنسـان هىل وضـ هةـار
قانو جدند لعمل جازة املخاة ا وهنشاء جلنة ة ملانية مل اقبتـاا .ومنـاك الف نـق االستشـاري
الدو للنياي األم الوي نشئ لدعم اجلاا الفاعلة امقليمية والدولية املشار ة يف هصـالا
قياي األمن والوي نسدي مو نضا مشـورة ختـا السـبل الـق ه فـل م اعـاة التنـوي السـ ا
يف مـــالك مـــوظفي قيـــاي األمـــن والتصـ ـ ا العنـ ـ والعمـــل ضـــمن رليـــا وـــددة ةوضـــوا
من جل شف التص فا غري املش وعة واملعاقبة علياا .ويف املستنبل سيصبر ةثم ـان مـ الء
الونن انتدةوا للعمل يف جمال املساعدة علر هصالا قياي األمن وااصة من انتدب منام للعمل
يف هةار ف قة العمل املشت ة ةني الو اال املعنية ةثصـالا قيـاي األمـن ن نـدرجوا يف منـامؤ
التدرن املوجودة لدنام تاجيج هدرن وددة ختا ةبيعة ودنناميا اجل املم الفيفيعة.
(ب) مؤسسات نزيهة لإلشراف على عمليات االنتقال السياسي
 - 13قـد ه ــون عمليـا االنتنــال السياسـي وال ســيما االنتخاةـا ســببا يف ةعـض األديــان
نيلق العنان ألعما ل العنف ومـو مـا قـد نـ دي هىل اره ـاب جـ املم فيفيعـة .فـثجيا انـل منـاك
قياعــا مــن الس ـ ان هنيف ـ هىل انتخاةــا علــر ــا عدميــة العامــة والشــمول و الشــفافية
فســـتنوى عندملـــو ادتمـــاال جلوملاـــا هىل العنـــف و ادتمـــاال قيـــام ’املت ســـبني مـــن هقـــارة
الص اعا ‘ جيوي النوانا املبيتة املتسمة ةالعنف ةتيييش مجاعـا لنضـاء مـمرمهم .ومـن املثبيـا
ال برية الق ه بر مو الدنناميا السلبية وجـود جلنـة انتخاةيـة هتسـم ةالعامـة وال فـاءة قـادرة
علر ن هنتى ةنفساا عن املصا االقتصادنة والسياسية الضينة وه فل نزامة االنتخاةا وهعلن
عن نتاملياا يف الوقل املناس وعلر حنو نزن .
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 - 16ففــي هنيــيم لألســباب ال امنــة وراء مــا قيــل ــا ج ـ املم اره بــل يف ينيــا يف عنــاب
انتخاةا انون األول/دنسما  5006و مناا جـ املم ضـد امنسـانية صلـا هىل نـ هضـافة
هىل امليفاا األساسية سامم انعدام الثنة يف امل سسا االنتخاةية يف اندالي عمال العنف امقنيـة
الــق عصــفل ةالبلــد وغــو التــتصريا يف هعــالن النت ـاملؤ مشــاع اال ــتبا يف دــدوم هزونـ
يف االنتخاةــــا  .وصــــالل انتخاةــــا عــــام  5046وةجيــــة هعزنــــز قنــــة اجلماــــور واحلــــد
من صيـ اره ـاب جـ املم فيفيعـة ال االضـيالي ةعـدد مـن امصـالدا وقـد عـل جيلـك قيـام
ة نامؤ األمم املتحدة امتاملي والبلدان املاحنة ةتندمل الدعم التن واملا هىل اللينة املستنلة املعنية
ةاالنتخاةا وحتدند الدوامل االنتخاةية يف ينيا.
(ج) مؤسسات قضائية مستق لة ومؤسسات مستقلة حلقوق اإلنسان
 - 11نتير وجود جااا قضاملي مسـتنل ونزنـ وسـيلتني وـددهني للتخفيـف مـن صيـ وقـوي
جـ املم فيفيعــة .وممــا ن اجلاــاا النضـاملي مــو رليــة ل فـ اليفلــم هشـ ل ةــدنال لالســت اهيييا
الناملمة علر العنف و ايارجة عـن النـانون الـق قـد هـ دي لوالمـا هىل اره ـاب جـ املم فيفيعـة.
وقانياما ن اجلااا النضاملي نوف الوساملل ال فيلة مبحا مة من خييط الره اب جـ املم فيفيعـة
و ي ض علر اره اب مو اجل املم و من ن ه باا واملساعدة ةولك علر هنفيو املبـد ال مليسـي
للمح مة اجلناملية الدولية ال مليسية ي مبد الت امل.
 - 12ومما قد ن ون مبثاةة مثبيا ه بر اره ـاب اجلـ املم الفيفيعـة وجـود م سسـا ةولـة
سلية هنانة دنوق امنسان ومناا امل سسا الوةنية حلنوق امنسـان وم اهـ منـاء امليفـاا.
فاو امل سسا املستنلة الق ننبجي ن ه اعي مبادي ةارنس لعام  4226الـق اعتمـداا اجلمعيـة
العامـــة ال هســـتيي للشــ اوى الف دنـــة فحســ وهتـــا ةثم ا ـــا نضـــا ن ه شـــف وهعلـــن
عن نوي البيانا الق هش ل حت نضا علر عنف علر ساش امية ع قية و دننية.
 - 20و ــثريا مــا ه ــون اجلاــود ال اميــة هىل هعزنــز مــو امل سســا امل هبيــة ةســيادة النــانون
د فعاليـة عنـدما هتينـ األصـو ةنـاؤ ’’صـا جلميـ احلـاال ‘‘ وهسـعر هىل ـني اجلاـا
الفاعلــة ايفليــة والوةنيــة .جيلــك ن األصــو ةاســت اهييية هنيلــق مــن الناعــدة حن ـو النمــة هســتند
هىل نيفــم العدالــة ال مسيــة وغــري ال مسيــة املوجــودة ةالفعــل نزنــد مــن ادتمــاال ا تســاب ـ عية
علر نياق واس وهرساء سس ي هصالدا نُضيل مها يف املستنبل .وقد استُخدم موا النـاؤ
يف ســــرياليون علــــر ســــبيل املثــــال ديــــث ال امقــ ـ ار ةالــــدور التــــارخيي لزعمــــاء النباملــــل
يف دل املنااعا وجيلك من صالل ا ت ا ام يف عمال الاملان وم سسا احل م ايفلي.

18/30

14-57339

A/68/947
S/2014/449

(د) القدرة على تقييم املخاطر وتعبئة االستجابة املبكرة
 - 24مي ـــن هعزنـــز النـــدرة الوةنيـــة علـــر منـ ـ اره ـــاب اجلـ ـ املم الفيفيعـــة واالســـتياةة
ما عن ة نق عمليا التنييم املنتيفمة لعوامل ايي واألدلة علر التعباة وس عة هـتق ةتلـف
اجملموعا السـ انية ةاألصيـار .ومي ـن ن هسـتخدم مـو التنييمـا نضـا يف هشـ يل نـواي
املســـاعدة الدوليـــة األصـ ـ ى مثـــل التعـــاون امتـ ـاملي ديـــث ال ن ـــون للسياســـا املتبعـــة
يف دد اجملاال ق سليب علر جمال رص .
 - 25ورغم ن ل دولة م ن الدول ستضـ هةـارا لتنيـيم املخـاة نناسـ سـياقاا ايـاص
فــثن التوجيــ املنــدم مــن منيفمــا اجملتمــ املــد امل ســة ملنــ اره ــاب اجلــ املم الفيفيعــة
ي اياصــان املعنيــان مبنــ امةــادة اجلماعيــة
و مــن امةــار التحليلــي الــوي وضــع مستشــار ّ
وةاملس ولية عن هوفري احلمانة( )1مي ن ن نساعد علر حتدند ةـاة وقـوي الفيفاعـا و وجـ
الضــعف يف قــدرة الدولــة علــر التصــدي مــا .ومي ــن نضــا للمنيفمــا امقليميــة الــق عــزا
رليا امنوار املب مثل االحتاد األورو واالحتـاد األف ننـي وامياـة احل وميـة الدوليـة املعنيـة
ةالتنميـة واجلماعـة االقتصـادنة لــدول غـ ب ف ننيـا ن هسـدي املشــورة للـدول ةشـتن عوامــل
ايي جيا الصـلة االتـاا .ويف ةعـض احلـاال مي ـن هنفيـو عمليـا هنيـيم املخـاة ةصـورة
اء التنمية .ويف هةار ايية اجلدندة لالخنـ ال يف مسـاعدة الـدول
مشت ة و ةالتعاون م
امشة قام االحتاد األورو وغري من الشـ اء الـدوليني علـر سـبيل املثـال ةـدعم الصـومال
يف وضـ ـ هنيـــيم جياا للاشا ـــة .ول ـــن املعلومـــا ودـــدما ال ه فـــي .وننبجـــي ن هُنـ ـدم
هىل واضـــعي السياســـا النـــادرنن علـــر اختـــاجي هجــ اءا الوقــامل والتحلـــيال جيا الصـــلة
يف الوقل املناس وعلر حنو ميسَّ .
(و) القدرة احمللية على حل الزناعات
 - 26ي ـ ن ه ــز املســاعدة يف جمــال ةنــاء النــدرا نضــا علــر اآلليــا غــري ال مسيــة
علر الصعيدنن ايفلـي والـوة الـق مي ـن ن هعـزا احلـوار واملصـاحلة والوسـاةة فيمـا نتعلـق
مبساملل وددة .ومبساعدة من ة نامؤ األمم املتحدة امتـاملي علـر سـبيل املثـال نشـت غيانـا
جلنة العالقا الع قية ساعد علر ةناء قدرا احل ومة واجملتم املد علر التصـدي ةفعاليـة
لألدــدام الــق مي ــن ن ه ـ دي هىل اره ــاب اجلـ املم الفيفيعـة .وختتلــف مصــادر التــوه ةــدءا
من املنااعا علر األراضي واملوارد األص ى هىل الدنن و الع ق و ايالفـة السياسـية ول ـن
__________
( )1امةــــار التحليلــــي متــــاا علــــر املوقــ ـ
لألمم املتحدة.
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مو اآلليا مي ن ن هب عن ة نق هعزنز احللول ايفليـة قنافـة لتسـونة املنااعـا ةالوسـاملل
السلمية وحتد من احلاجة هىل الوساةة الدولية.
 - 21وقد ن ون لدور الزعماء التنليدنني والدننيني يف نزي فتيل التوه ا االجتماعيـة مهيـة
صاصة علر املستوى ايفلي وقد وضعل ةعض املبادرا الواعدة ال امية هىل هعزنـز جاـودمم.
و نشــت ودــدة دعــم الوســاةة التاةعــة مدارة الشــ ون السياســية وحتــالف األمــم املتحــدة
للحضارا ومنيفمة املعونة ال نسية الفنلندنة ومنيفمـة التعـاون امسـالمي ومنيفمـة األدنـان
من جل السالم غري احل ومية ب ة من صناي السالم التنليدنني والـدننيني ةوصـفاا وسـيلة
لتعزنز املسامهة امياةية الق مي ن ن هندماا مو العمليا يف دل التوه ا الياملفية.
(ز) قدرة وسائط اإلعالم على التصدي للتحيز واخلطاب املفعم بالكراهية
 - 22غالبــا مــا نشــي اييــابُ املفعــم ةال اميــة الــوي نش ـ ل حت نضــا علــر العنــف اجلنــا ضة
علر اره اب اجل املم الفيفيعة .وهش ل م افحة مو ال ساملل املدم ة الق مي ن ن جتعل اجلـ املم
الفيفيعة هبدو مستصوةة و مسمودا مها  -مثبيـا مامـا الره امهـا .وةاعتبارمـا دوا للحصـول
علر املعلوما وننلاا مي ن لوساملط امعالم هما ن هندم مسارا قونا للدعانة والنوال النميية
السلبية والتح نض و هعمل تداة رمليسية لددض هلك احليؤ و من نش ما.
 - 23مي ن للياا الفاعلة الدولية ن هدعم الدور اميا الوي هنـوم ةـ وسـاملط امعـالم
مــن صــالل املســاعدة علــر هيــون قــدرا الصــحفيني علــر البحــث والتحنيــق والتش ـ نعا
املتعلنــة ةــالتح نض ومــدونا قواعــد الســلوك واملعــانري األصالقيــة للصــحفيني الــق هــ وج
لافصاا عن احلنينة وهندمل هنارن وانـدة .و فضـل السـبل مـن جـل النضـاء علـر التحـ نض
مو ن هنوم الشخصـيا واملنيفمـا ايفليـة الـق حتيفـر ةـاالدت ام ةتفنيـد يف وسـاملط امعـالم
امليبوعـــة ومـــن صـــالل امجياعـــة والتلفزنـــون وعلـــر ـــب ة امنت نـــل ووسـ ـاملط التواصـــل
االجتماعي ويف االهصاال وجاا لوج  .ويف و دنفوار سام ايياب املفعم ةال اميـة
يف العنف الياملفي وقد استخدمل عملية األمم املتحـدة يف ـو دنفـوار قـدراا علـر البـث
امجياعي من جل هعزنز هقامة ةياة سلمية و لفاا جملس األمن ة صد التح نض علر ال اميـة
والعنف والتعص وامةالغ عن .
(ح) القدرة على العدالة االنتقالية الفعالة واملشروعة
 - 26ةــالنيف هىل ن دــد عوامــل اييـ ال مليســية الره ــاب اجل ـ املم الفيفيعــة مــو اره ــاب
عمــال مــن مــوا النبيــل يف املاضــي ووجــود ســيل ســاةق ةــامفال مــن العنــاب فــثن رليــا
العدالــة االنتناليــة الفعالــة واملشـ وعة الــق هتيلـ هىل املســتنبل وهنيفـ ةاملثــل هىل املاضــي ننبجــي
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ن ه ون وط ه يز رمليسي لبناء الندرا يف هةار ال يـزة الثانيـة .وقـدم الشـ اء الـدوليون
الــونن نعملــون يف ــثري مــن األديــان ةالتعــاون الوقيــق مـ األمــم املتحــدة دعمــا ةــال األمهيــة
جلاود العدالة االنتنالية املختليـة مبـا يف جيلـك الـدامل ة االسـتثناملية يف ـل مـن ايف مـة اياصـة
ل مبودنــا وايف مـــة اياصـــة لســـرياليون وداملــ ة جــ املم احلــ ب التاةعـــة للمح مـــة اياصـــة
للبوسنة وام سك .وعالوة علر سبل االنتصاا النضـاملية الفعالـة مـن اجلـ املم امل ه بـة مي ـن
للياا الفا علـة الدوليـة ن هسـاعد علـر ونـل امليالبـا العنارنـة املسـتحنة ووضـ دلـول
داملمــة للمشـ دنن وهيســري هعــادة اجلنســية للضــحانا .وهشـ ل املســاعدة الــق هنــدماا ايف مــة
اجلناملية الدولية هىل ضحانا جيش ال ب للمناومة يف عال وغندا مثاال جيـدا علـر جيلـك النـاؤ
املوســـ  .وةامضـــافة هىل جيلـــك وةـــالنيف هىل الـــدور ايفـــوري للتعلـــيم يف هعزنـــز التماســـك
االجتماعي والشعور ةاملس ولية الف دنة فثن املساعدة الدولية يف سياقا ما ةعد انتـااء الـعاي
مي ــن ن هــو امتمامــا صاصــا هىل امصــالدا التعليميــة الــق هعــزا قيمــة التنــوي والتعليمــا
يف سباب ونتاملؤ اره اب اجل املم الفيفيعة.
 - 21حتيفــر جاــود العدالــة العــاة ة للحــدود الوةنيــة ال اميــة هىل معاجلــة اجل ـ املم اجلنســية
واجل املم امل ه بة علر ساش نوي اجلنس ةتولونة صاصة .وعلر النحـو املشـار هليـ يف هن نـ ي
لعام  5041عن العنف اجلنسي املتصل ةالنـزاعا ( )S/2014/181فثن عـدم وجـود مـا ن فـي
مــن النــدرا وايــاا الوةنيــة ملبا ـ ة التحنينــا وايفا مــا يف ج ـ املم مــن مــوا النبيــل
مــا اال نش ـ ل عنبــة صيــرية مــام املســاءلة .وقــد ســعل اجلاــا الفاعلــة الدوليــة وامقليميــة
هىل معاجلـــة مـــو الثجــ ا املوجـــودة يف ةلـــدان ـــى .ففـــي مجاورنـــة ال ونجـــو الدمين اةيـــة
علــر ســبيل املثــال قــام ممثلــون عــن ف نــق ايــااء املعــ ةســيادة النــانون والعنــف اجلنســي
يف دـاال النــزاي ةالعمــل مـ ة نـامؤ األمــم املتحـدة امتـاملي علــر هنـدمل الـدعم للتحنينــا
وايفا ما الق ج اما النضـاة العسـ نون وايفـا م العسـ نة املتننلـة ةوسـاملل منـاا هنـدمل
الدعم عن ة نق صالنـا دعـم ايفا مـا الـق صـممتاا وهـدعماا ةعثـة األمـم املتحـدة لتحنيـق
االســتن ار يف مجاورنــة ال ونجــو الدمين اةيــة .وعــالوة علــر رليــا املســاءلة النانونيــة مــو
دعا ق ار جملس األمـن  )5002( 4111الـدول هىل النيـام ةـدعم مـن اجملتمـ الـدو ةزنـادة
هم انية استفادة ضحانا العنف اجلنسـي مـن املسـاعدة النانونيـة وال عانـة الصـحية وصـدما
هعــادة امدمــاج االجتمــاعي واالقتصــادي ومعاجلــة العوامــل امي ليــة الــق هســام يف وقــوي
دوادم العنف ضد النساء والفتيا .
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جيم  -مساعدة الدول علر هنانة س ا ا
 - 22ةامضــافة هىل املســاعدة يف جمــال ةنــاء النــدرا مي ــن للــدول الــق هشــاد هــوه ا
و هواج امة و ي ة ن هيل املساعدة الدولية امل قتة  -هما ملن مـن لدنـ الـداف الره ـاب
ج املم فيفيعة من هياد السبل للنيام ةولك و لتعزنز قدرا احلمانة الناملمة.
من السبل الره اب الفيفاعا
 - 30ننبجي ن هتعـاون اجلاـا الفاعلـة الدوليـة وامقليميـة مـن جـل وقـف هـدفق األسـلحة
الصـــجرية واألســـلحة ايفيفـــة والتمونـــل غـــري املشـ ـ وي واأل ـ ـ ال األصـ ـ ى مـــن االجتـــار
غــري املش ـ وي وال ســيما مــن صــالل دعــم التعــاون اجلم ــي عــا احلــدود و ــب ا هبــادل
املعلوما  .وه تسي اجلاود املبوولـة مـن جـل د مـان مـ ه يب اجلـ املم مـن السـبل الره ـاب
اجلـ املم الفيفيعــة ةتمهيــة صاصــة عنـدما نــتم هةالقاــا يف م دلــة مب ـ ة .ونشـ ل هةـ ام معامــدة
جتــارة األســلحة صيــوة مامــة هىل األمــام يف مــوا الصــدد ونعــزا التــزام الــدول ةعــدم النيــام
عــن علــم ةتنــدمل األســلحة الــق مي ــن اســتخداماا يف اره ــاب اجل ـ املم الفيفيعــة .وةامضــافة
هىل جيلك فثن ق ار جملس األمن  )5046( 5446الوي اعت ا صـ ادة ةـتن سـوء اسـتعمال
األسلحة الصجرية واألسلحة ايفيفة قد دى هىل دـدوم جـ املم صيـرية و ـدد علـر احلاجـة
هىل مساعدة الدول ةنشال يف التصـدي للت ـدنس واالنتشـار املـدم نن مـو األسـلحة  -مبـا يف
جيلك البلدان اياضعة للحيفـ علـر األسـلحة ةنـ ار مـن جملـس األمـن وجيلـك مبسـاعدة قـوا
األمـم املتحـدة حلفــظ السـالم .ويف ةعـض احلــاال مي ـن للشـ ا الدوليــة العاملـة يف دولــة
هشــاد هــوه ا ن هســاعد نضــا يف هنانــة الســ ان عــن ة نــق التت ــد مــن ن املنتيــا
و ايـــدما و الت نولوجيـــا الـــق هنـــدماا ال هســـام ةصـــورة مبا ـ ـ ة و غـــري مبا ـ ـ ة
يف عمال العنف املنايي و االنتاا ا اجلسيمة حلنوق امنسان.
املساعدة املدنية
 - 34مي ـن نضــا للبلــدان اجملــاورة واملنيفمــا امقليميــة واملنيفمــا الدوليــة واجملتمـ املــد
ن هستيي ليلبا دولة ما للحصول علر املوارد املدنية من جـل هعزنـز قـدراا علـر هنانـة
الفاـــا الضـــعيفة مـــن السـ ـ ان .وسيســـاعد هعزنـــز قـــدرة اجملتمـ ـ الـــدو علـــر االســـتفادة
من الندرا امل دنية املتخصصة ونشـ ما يف الوقـل املناسـ علـر وجـ ايصـوص الـدول الـق
هشاد هوه ا  .ومن امل جر ن ن ون للمساعدة يف اجملاال ايمسة التالية ا األق :
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(أ) اخلربة يف جمال تسوية املنازعات
 - 35مي ن ن هوف اجلاا الفاعلـة الدوليـة املشـورة وايـاة الالامـة لـدعم جاـود الوسـاةة
ايفلية وهسونة املنااعـا وليـا  .وهنـدم ودـدة دعـم الوسـاةة يف هدارة الشـ ون السياسـية ايـاة
التننية مـن صـالل نشـ ف نناـا االدتيـاةي وقاملمـة صـااء الوسـاةة ووضـعل هوجياـا األمـم
املتحــدة مــن جــل الوســاةة الفعالــة .وقــد ــار ل الــدول األعضــاء نضــا يف مبــادرا وةنيــة
وهقليميــة مــن جــل دعــم جاــود الوســاةة ايفليــة مثــل جمموعــة صــدقاء الوســاةة ةنيــادة فنلنــدا
وه يا ووددة الوساةة والتيسري الق نشتاا م ص ا اجلماعة االقتصادنة لدول غ ب ف ننيا.
(ب) رصد حقوق اإلنسان
 - 36ن تسي هندمل املساعدة يف هوسي نياق الندرة الوةنية وايفليـة علـر رصـد انتـاا ا
دنوق امنسان وامةالغ عناا مهية صاصة يف احلاال الق نوجد فياا صي اره ـاب اجلـ املم
الفيفيعــة .و ــثريا مــا ن ــون للم اه ـ امليدانيــة التاةعــة للمفوضــية الســامية حلنــوق امنســان
ولعناص دنوق امنسان يف عمليا دفظ السالم ولـبعض البعثـا السياسـية اياصـة لألمـم
املتحـدة والنــة نـاا مــن داء مــوا الـدور .ويف دــاال مثــل فجانسـتان وجنــوب الســودان
والع اق وغينيا و ولومبيا وما نستيي م اقبـو دنـوق امنسـان التـاةعون لألمـم املتحـدة
حتدنــد الفاــا الس ـ انية الضــعيفة وهــوفري امنــوار املب ــ والعمــل م ـ الســليا الوةنيــة
من جل مع اجلـة االنتـاا ا واملخـاة و دـى هـوفري احلمانـة مـن صـالل وجـودمم وجيلـك
ة ـ دعام اره ــاب انتــاا ا حلنــوق امنســان قــد ه ــون هش ـ ل ج ـ املم فيفيعــة .مــا هنش ـ
املنيفمــا امقليميــة مبــا يف جيلــك االحتــاد األف ننــي واجلماعــة االقتصــادنة لــدول غـ ب ف ننيــا
واالحتـــاد األورو ومنيفمـــة األمـــن والتعـــاون يف وروةـــا صـــااء يف جمـــال دنـــوق امنســـان
هما من صالل ةعثااا اياصة و من صـالل املسـامها يف ةعثـا األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم
املتجيون مها .وةالنيف هىل مهية الدور الوي هنوم ةـ الـدول واملنيفمـا احل وميـة الدوليـة فث ـا
مي ـــن ن هســـتثم املزنـــد يف عمليـــا التوظيـــف والتـــدرن ونشــ ايـــااء يف جمـــال دنـــوق
امنسان مبا يف جيلك يف هةار األمم املتحدة.
(ج) إنفاذ القانون والتحقيق اجلنائي
 - 31مي ن ن نسـاعد النشـ امل قـل ل بـار ضـبال الشـ ةة يف ـثري مـن األديـان اجلاـا
الفاعلة الوةنية علر التصدي للتحدنا املتعددة األوج الق هواج هنفـاجي النـانون قنـاء فتـ ا
التوه  .وقـد قـدم عناصـ الشـ ةة يف عمليـا دفـظ السـالم التاةعـة لألمـم املتحـدة هسـااما
برية مبا يف جيلك يف ةوروندي ومجاورنة ال ونجو الدمين اةية وسرياليون و و دنفـوار
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و وســوفو وليانــا ومــانق .و تــد مــو احلاجــة هىل املســاعدة نضــا يف مجي ـ حنــاء قيــاي
العدالــة .وديثمــا ه ــون النــدرة علــر مبا ــ ة التحنينــا وايفا مــا يف اجلــ املم الفيفيعــة
وــدودة مي ــن ن ه ــون املســاعدة الدوليــة مــي الوســيلة الوديــدة لتحدنــد الوق ـامل وم اعــاة
األصول النانونية وواسبة اجلناة.
(د) محاية الالجئني واملشردين داخليا
 - 32يف دـــاال األامـــا مي ـــن ن هـــوف مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشــ ون الالجـــاني
ويف ةعض األديان هعمل ةالتعاون م منيفما غـري د وميـة مثـل جملـس الالجـاني الن ويـي
اال وددة من احلمانة من صـالل دعـم ةلبـا الليـوء و هنانـة الالجـاني يف م افـق رمنـة.
وال مي ن ملوظفي املفوضية العمل علـر منـ اره ـاب اجلـ املم الفيفيعـة و اسـتفحاما فحسـ
ةل مي نام نضا ن نوف وا معلوما ةالجة األمهية عن الالجاني واأل خاص املشـ دنن داصليـا
ومي ــن ن هســتخدم مــو املعلومــا مــن جــل هعزنــز قــدرة الدولــة واجلاــا الفاعلــة الدوليــة
و امقليمية األص ى علر احلمانة.
(هـ) محاية املدنيني يف حاالت الطوارئ اإلنسانية
 - 33هضيل اجلاا الفاعلة يف اجملال امنسـا سـواء يف امليـدان و علـر الصـعيد العـاملي
جباود التنسيق واحلمانة يف هةار جمموعا احلمانة امنسانية .ويف داال اليواري امنسـانية
هنــوم مــو اجملموعــا ةتحدنــد ادتياجــا احلمانــة للسـ ان املتضـ رنن وحتليلــاا واالســتياةة
ما ةنشال .وال هعزا مو املساعدة اجلاود الوةنية ال امية هىل هنانة السـ ان املع ضـني للخيـ
فحس ةل هسام نضا يف ختفيف اليف وا الق ه دي هىل اره اب اجل املم الفيفيعة.
املساعدة يف دفظ السالم وحتنيق االستن ار
 - 36يف ةعــض احل ـاال مي ــن للــدول ن هلــتمس املســاعدة مــن قــوا عس ـ نة هقليميــة
و دولية من جل هنانة املدنيني الونن ه ه ضـدمم اجلـ املم الفيفيعـة و املع ضـني يي مـا.
فعلـــر ســـبيل املثـــال قـــدمل ةعثـــة املســـاعدة امقليميـــة هىل جـــزر ســـليمان الـــق نشـــال
يف عــام  5006ةنــاء علــر ةل ـ مــن د ومــة جــزر س ـليمان ومبشــار ة املــة مــن منتــدى
جـــزر ايفـــيط امـــادي الـــدعم العسـ ـ ي واملـــد والشـ ـ ةي الشـــامل للســـليا الوةنيـــة
من جل املساعدة علر هنانة س ا ا من صالل نزي سالا اجلماعا العسـ نة وامج اميـة
وه سيو سيادة النانون وواسبة م ه يب اجل املم من صالل رليا العدالة اجلناملية .وةامضـافة
هىل جيلــك هــدرج هنانــة املــدنيني اآلن ةصــورة منتيفمــة يف الوالنــا الــق ننيياــا جملــس األمــن
ةبعثــا دفــظ الســالم وال هــزال يف صــميم اجلاــود املبوولــة يف مجاورنــة ف ننيــا الوســير
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ومجاورنــة ال ونجــو الدمين اةيــة وجنــوب الســودان والســودان و ــو دنفــوار و مــا ن
ص ـ ى ج ـ ى فياــا اره ــاب ج ـ املم فيفيعــة و يتمــل هع ضــاا يي ـ اره ــاب مثــل مــو
اجل ـ املم .ويف ةعــض احلــاال مثــل ق ـ ار جملــس األمــن  )5044( 4223املنشــئ لبعثــة األمــم
املتحــدة يف جنــوب الســودان صــدر ه ليــف صـ نر حلفيفــة الســالم ةــدعم الســليا الوةنيــة
يف االضــيالي مبسـ وليتاا عــن هــوفري احلمانــة .ويف دــاال صـ ى مثــل ةعثــة األمــم املتحــدة
لتحنيق االستن ار يف مجاورنة ال ونجـو الدمين اةيـة اسـتحدقل البعثـا هـداةري مبت ـ ة وم نـة
لتوفري األمن يف املناةق الق يدق فياا ايي ةاملدنيني وجيلك مثال من صالل اسـتخدام قـوا
ال د الس ن وعمليا النش امل قل للوددا العس نة والدورنا الثاةتة واملتننلة.
 - 31وال هعلم ال ثري عن هنانة املـدنيني يف احلـاال غـري املسـتن ة .و عـد هدارة عمليـا
دفــظ الســالم تــاجيج هدرنبيــة مــن جــل هعزنــز فاــم دفيفــة الســالم للــدور الــوي نضــيلعون
ة يف هنانة املدنيني وهعمل من صالل استخدام ف قة التدرن املتننلة علـر ضـمان اسـتيعاب
دفيفة السالم مو التوجياـا قبـل النشـ  .ول ـن جيلـك ودـد ال ن فـين فالتـدرن نتيلـ
التزامــا قــوى مــن اجلــانبني .فمــن الضــ وري ن هعمــل البلــدان املســامهة ةنــوا عســ نة
ةية ةش ل استباقي علر ضمان هدرن األف اد التاةعني ما علـر امملـام ةتفاصـيل
ووددا
مو الوالنا وفامام اآلقار املت هبة علر هنفيوما.
 - 32وعــالوة علــر التــدرن مــن الض ـ وري هعزنــز التنســيق ةــني م ـ اقيب دنــوق امنســان
وقوا دفظ السالم للتت د من ن عمليا هنييم املخـاة الـق هتعـ ض مـا الفاـا السـ انية
املختلفة هدصل ةصورة ةنيونة يف صميم است اهيييا سـالي عمليـا دفـظ السـالم .وعلـر
النحو املنت ا يف هن ن ي عن هنانة املدنيني يف العاعا املسـلحة لعـام )S/2013/689( 5046
من تن حتسني هتب ايسامل يف صفوا املدنيني يف امليدان وهنشاء نيفام مودد لألمـم املتحـدة
لتسييل ايسامل يف صفوا املـدنيني ن نـ دي هىل هيسـري مـو اجلاـود .وةامضـافة هىل جيلـك
فثن اادناد الدعم املندم من املاحنني للمستشارنن يف جمال هنانة امل ة مي ـن ن نزنـد مـن قـدرة
األف اد العس نني علر احلمانة علر الصعد الوةنية وامقليمية والدولية يف احلاال الـق نشـتب
فياا قيام ة اا العاي ةاره اب ج املم االغتصاب وغري من ال العنف اجلنسي.

صامسا  -التحدنا والتوصيا
 - 60مي ــن ن هــدعم األ ــ ال ال مليســية الثالقــة للعمــل الــدو يف هةــار ال يــزة الثانيــة
ومــي علــر وجــ التحدنــد التشــيي وةنــاء النــدرا واملســاعدة يف هــوفري احلمانــة الــدول
يف النيــاا يف الوفـــاء مبســ وليتاا يف هةـــار ال يـــزة األوىل عــن هنانـــة ســ ا ا مـــن امةـــادة
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اجلماعية وج املم احل ب والتياري الع قي واجل املم امل ه بة ضـد امنسـانية ويف جتنـ هـداةري
ثـ هقــارة لليــدل يف هةــار ال يــزة الثالثــة .ومـ جيلــك ســيتيل الوفــاء مبسـ وليتنا اجلماعيــة
مبساعدة الدول قيام عدد من اجلاا الفاعلة ةتنشيتاا ةتسالي ةتلفة وهدمـاج املع فـة املتعلنـة
ةاره اب اجل املم الفيفيعة والدنناميا امل هبية مها علر حنو دق يف العمليا األساسية.
 - 64واختو األمم املتحدة ةالفعـل صيـوة ملموسـة يف مـوا االجتـا  .هجي هـدعو صيـة عمـل
”احلنوق وال“ الق ةادر ُ مها استياةة مصفاقـا املنيفمـة يف قنـاء امل ادـل األصـرية للـعاي
يف س ـ ي الن ــا هــدعو هىل ةــول جاــد علــر نيــاق املنيفومــة مــن جــل من ـ صي ـ اره ــاب
انتاا ا صيرية حلنوق امنسان والنانون امنسا الدو واالسـتياةة لالنتـاا ا اجلارنـة
لتلك احلنوق مبا يف جيلك االنتاا ا الق مي ن ن ه دي هىل اره ـاب جـ املم فيفيعـة .وهعمـل
صية عمل ”احلنوق وال“ من صـالل االسـتفادة مـن اهسـاي نيـاق والنـا األمـم املتحـدة
علر فالة اعت اا يانا األمم املتحدة مبس ولية مجاعية عن هعزنز الصلة ةني امنوار املب ـ
واختاجي هج اءا مب ة ووضـ هنانـة دنـوق امنسـان يف موقـ الصـدارة مـن عمـل املنيفمـة.
وحتنق اجلاا الفاعلة األص ى علر عدة صعدة هشـمل الصـعيدنن امقليمـي والـوة هنـدما
ملموسا نضـا مـن صـالل وضـ اسـت اهيييا واضـحة ملنـ اجلـ املم الفيفيعـة واالسـتياةة مـا.
فعلـر ســبيل املثـال قــام االحتـاد األورو ةالتعــاون مـ املنيفمــا امقليميـة األصـ ى واجملتمـ
املد ةتعزنز قدراه ةدرجة ملحوظة يف جمال امنوار املب وحتليل العاعا من جـل حتسـني
هوجي مداا املساعدة الق نوف ما .ويف دني ن مو املبادرا امياةية م وبو فـثن هنفيـو
ال يزة الثانية سيتيل م جيلك التجل علر جمموعة من التحدنا .
التحدنا
 - 65وال مي ـــن ن هبـــدو اييـــة املتعـــددة اجلوانـ ـ يف هةـــار ال يـــزة الثانيـــة وفوفـــة
ةالصعوةا  .وال هوجد ة ننة سالة لتبسيط املاـام و االلتـزام املسـتم ةاملشـار ة يف مسـاعدة
الدول علر الناوض مبس وليتاا عن هـوفري احلمانـة .ومـ جيلـك استُخلصـل دروش عـن ـ
ال املساعدة الدولية .ومي ـن حتنيـق األمـداا ايفـددة يف هةـار ال يـزة الثانيـة عـن ة نـق
النيــام ةــمن معــا ةاســتخدام املــوارد املتادــة ةي ـ ق ث ـ جي ــاء ووض ـ اســت اهيييا هعيــي
األولونة للمثبيا ايفددة الره اب اجل املم الفيفيعة.
 - 66قانيا ما االل امرادة الالامة لتفعيل من وقوي مو اجلـ املم ضـعيفة للجانـة .ونتيلـر
موا ةتوضر صورة يف هديام الدول عن هدراج احلاال الني نة يف جـدول عمـال املنيفمـا
امقليمية و الدولية قبل وصوما هىل م دلة األامة .ما ن نتيلر نضـا يف ةصصـا املـوارد
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يف العدنـد مــن الــدول األعضــاء الـق مــا االــل هعيــي ولونـة لالســتياةة لألامــا
الوي نساور ةعض الدول هااء ايضوي لعملية استع اض األق ان.

ويف النلــق

 - 61ون من جزء من دل التحدنا الق هواج من وقوي مو اجلـ املم يف ةيـا الوقينـة
ايتاميــة مل ـ النمــة العــاملي نفســاا الــق التزمــل فياــا الــدول مبســاعدة الــدول الــق هشــاد
هـوه ا قبــل ن هنشـ فياــا امـا ونزاعــا  .وننبجــي ن ن ـز هنفيــو املسـ ولية عــن هــوفري
احلمانــة علــر هعيــاء قــدر ــا مــن املجــزى وايصوصــية مــوا التعاــد .ومي ــن هعزنــز اجلاــود
الوقاملية عن ة نق االستثمار يف مناييا حتليل النتاملؤ املت هبة علر الوقانة الق هتسـم ةصـعوةة
هقبااا وضمان التوصل هىل اهفاق ةني الدول ةشتن ما نش ل دولة ”هشاد هوه ا “.
 - 62قالثــا نتيــاةق هنفيــو املس ـ ولية عــن هــوفري احلمانــة م ـ منــاا النيــود املاليــة يف العدنــد
مــن البلــدان .ول ــن النيــود احلاليــة املف وضــة علــر املــوارد هتــير نضــا ف صــة معــادة النيف ـ
يف مستلة ختصيا املـوارد ةشـ ل جـوم ي وهننـير األةـ الناملمـة .مـا ن املسـاعدة املندمـة
يف هةار ال يزة الثانية مي استثمار ر يد يف األجل اليونـل ةـالنيف هىل الت لفـة الفاددـة الـق
نتم ه بدما مـن جـ اء التحـ ك سـاعة وقـوي األامـة والـدمار االقتصـادي واالجتمـاعي الـوي
نواجـ البلــدان الــق هعــا مــن اجل ـ املم الفيفيعــة .ومي ــن ن هســاعد ـ ال املســاعدة الدوليــة
الواردة ةثياا يف موا التن ن علر ه يز اجلاود وهشيي هنسيم العمل.
 - 63ويف ايتـــام ه ــــد ال يــــزة الثانيـــة علــــر هنــــدمل املســـاعدة هىل الــــدول .وننيبــــق
جيلـك ةصــورة صاصـة علــر احلـاال الــق ه ـون فياــا ةـة جاــة فاعلـة مــن غـري الــدول هتـ ةا
ةالس ان املدنيني .ول ن عندما هعمل د ومة ما فعليا علر استجالل ميا ـل الدولـة الره ـاب
ج املم فيفيعة نتعور هعزنز امل سسا الوةنية .هال ن دى يف مثل مـو احلـاال ةـة جاـا
فاعلة دولية مي ن ن هستم يف هشيي الدولة علر الوفاء مبس وليااا عن احلمانة و ن هعـ ض
هندمل املساعدة .وناي هن ن جلنة التحنيق عـن دنـوق امنسـان يف مجاورنـة ورنـا الشـعبية
الدمين اةيـــة لعـــام  )A/HRC/25/63( 5041ةالـــدول واملنـ ـ ر ايـــاص مواصـــلة مـــا نبولونـ ـ
من جاود مشت ة م مجاورنة ورنـا الشـعبية الدمين اةيـة يف مـا ال نـزال وادـدا مـن ثـ
البياا حتـدنا يف جمـال هنفيـو املسـ ولية عـن هـوفري احلمانـة .ومي ـن ن هتصـدى نضـا اجلاـا
الفاعلة الدولية لعمليـة التعباـة الـق هـدن ما الدولـة لصـا اره ـاب اجلـ املم الفيفيعـة مـن صـالل
مساعدة جمموعا اجملتمـ املـد علـر وضـ السياسـا وهيـون املاـارا التنيفيميـة الالامـة
للوقوا يف وج م ندي اجل املم الفيفيعة عن ة نق هةناء االنتبا الدو م زا علر األصيـار
الق نتع ض ما الس ان ومن صالل هنـدمل املسـاعدة يف دفـ اجلاـود ال اميـة هىل معاقبـة اجلنـاة
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و عزمم .وةوصفي األمني العام هن علر عاهني مس ولية صاصة يف داال مـن مـوا النبيـل
هتمثل يف النيام ةدور املتحدم ال مسي ةاسم الفاا الضعيفة واملع ضة للخي .
التوصيا
 - 66ننتضــي النيــاا يف هنفيــو صيــة ال يــزة الثانيــة اختــاجي هج ـ اءا منســنة م ـن جان ـ
اجلاا ايفددة يف موا التن ن من جل هفادي هقنال امل اجلاا الفاعلـة الوةنيـة و جتزملـة
املســاعدة الدوليــة .وةــة ـ ل ساســي مســبق للتنســيق نتمثــل يف التوصــل هىل فاــم مشــت ك
لألولونــا األساســية :ه ثيــف اجلاــود ال اميــة هىل هشــيي الــدول علــر ن هفــي مبس ـ وليتاا
عن هوفري احلمانةن واالستثمار يف ة امؤ ةناء الندرا الـق هعـاحت وجـ عـدم املسـاواة األفنيـة
وهعـزا مثبيـا وـددة الره ـاب اجلـ املم الفيفيعـةن ونشـ املزنـد مـن النـدرا يف الـدول الـق
هشاد هوه ا مـن جـل هعزنـز قـدراا علـر هنانـة السـ ان .وعلـر وجـ ثـ حتدنـدا دعـو
الدول األعضاء هىل النيام مبا نلي:
• االســتفادة مــن اآلليــا وامل سســا الناملمــة مــن جــل هشــيي الــدول علــر الوفــاء
مبس وليتاا عن هـوفري احلمانـة مبـا يف جيلـك عمليـا اسـتع اض األقـ ان التاةعـة جمللـس
دنوق امنسان واملنيفما امقليمية جيا الصلة
• االســتثمار يف دوا ه مــي هىل هشــيي الــدول علــر الوفــاء مبســ وليتاا عــن هــوفري
احلمانــة يف دــاال األامــا النا ــاة و اجلارنــة مــن قبيــل ةــول املســاعي احلميــدة
والدةلوماسية الوقاملية
• حتسني األ ال احلاليـة مـن املسـاعدة الوةنيـة وامقليميـة والدوليـة عـن ة نـق هدمـاج
ةاة اره اب اجل املم الفيفيعة والدنناميا امل هبيـة مهـا يف حتليـل العاعـا وهوسـي
نياق التوجياا احلالية لتشمل صيـارا السياسـة العامـة املتعلنـة ةسـياقا اره ـاب
مو اجل املم
• ه يــز جاــود ةنــاء النــدرا احلاليــة علــر النضــاء علــر وجـ عــدم املســاواة األفنيــة
ووض و هعزنز ة امؤ ةناء الندرا املوجاة هىل املثبيا السبعة للي املم الفيفيعة
• هعزنز هواف اياة الفنيـة واملـوارد املدنيـة املتخصصـة وهوسـي نيـاق ةـ امؤ التـدرن
للمــوظفني امل لفــني افــظ الســالم واألمــن وهنفــاجي النــوانني يف جمــال عوامــل ايي ـ
والدنناميا امل هبية ةاجل املم الفيفيعة
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• ضـمان هنســيق املســاعدة الدوليــة واهســاقاا يف هةـار ال يــزة الثانيــة ةيـ ق مــن ةينــاا
حتسني هبادل املعلوما عن األولونا والاامؤ ال امية هىل التخفيف من وةـتة ةـاة
اجل املم الفيفيعة
• دعم جاود امل ت املع مبن امةادة اجلماعية واملس ولية عـن هـوفري احلمانـة يف جمـال
امنوار املب وةناء الندرا واالستثمار يف قدرة األمم املتحدة علـر اسـتندام صـااء
دنوق امنسان نوهدرنبام ونش مم
• دعم اجلاود ال امية هىل حتسني رصد وهنييم ق امج اءا الوقاملية
• هعزنز الشب ا امقليمية والدولية املعنية مبن اره اب اجل املم الفيفيعة.

سادسا  -جتدند االلتزام ةاحلمانة
 - 61ةامضــافة هىل اختـاجي مــو اييــوا العمليــة لتعزنــز املســاعدة الدوليــة يف هةــار ال يــزة
الثانية ستتير السنة املنبلـة ف صـة للـدول لتيدنـد وانـادة االلتـزام الـوي عـ ب عنـ يف مـ
النمة العاملي مـن جـل هنانـة السـ ان مـن امةـادة اجلماعيـة وجـ املم احلـ ب والـتياري الع قـي
واجلـ ـ املم امل ه بـــة ضـــد امنســـانية .وال مي ـــن ن ه ـــون مـــو املامـــة ثـ ـ هحلادـــا ثـ ـ
ممـــا مـــي عليــ اآلن ةـــالنيف هىل اســـتم ار هعــ نض الســ ان لليــ املم الفيفيعـــة رغـــم التعاـــد
” ال نت ـ ر مـوا ةـدا“ .وقــد دـان الوقـل للتوصــل هىل ـ ا ة عامليـة قــوى مـن جـل هنفيــو
مس وليتنا اجلماعية عن هوفري احلمانة املستلامة من املبادي املشت ة الواردة يف موا التن ن .
 - 62ومي ن ن ن ون هوافـق اآلراء الـوي نشـت منـو عـام  5002ةشـتن العدنـد مـن عناصـ
املس ولية عن هوفري احلمانة ساسا نستند هلي يف املضي قـدما .فـتوال وقبـل ـل ـيء اهفنـل
رراء الــدول علــر ن نيــاق املس ـ ولية عــن هــوفري احلمانــة مــو ”نيــاق ضــيق ول ن ـ عميــق“:
فاــو نيــاق ضــيق ألنــ ننتص ـ علــر هنانــة الســ ان مــن اجلــ املم الفيفيعــة وعميــق ةــالنيف
هىل جمموعة التداةري الالامة لتنفيو  .قانيا د الدول جمددا ن املس ولية ال مليسية عن هـوفري
احلمانـة هنـ علـر عـاهق السـليا الوةنيـة ولــيس منـاك جمتمـ معصـوم مـن ةـاة اره ــاب
اجل املم الفيفيعة .ويف الوقل نفس اعت فل الدول ةتن ال ـاملز الـثالم للمسـ ولية عـن هـوفري
احلمانـة نــدعم ةعضــاا ةعضــا وال مي ــن ن ن ــون ي منــاا فعــاال مبفـ د  .قالثــا هعلــن الــدول
ةاستم ار ن من مو اجل املم مو مم جان من جوان املس ولية عن هـوفري احلمانـة ةـالنيف
هىل النيود ال امنة يف واولة السعي هىل معاجلة امة ةعد وقوعاا فعال .ةيد ـا هعتـ ا ـولك
نـ لــيس مــن املم ــن داملمــا رســم صــط واضــر ةــني املن ـ واالســتياةة .و صــريا هصـ الــدول
علر ن اضيالي اجملتم الدو مبس وليت عن هوفري احلمانـة يـ ن ن ـون متفنـا مـ ميثـاق
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األمم املتحدة وسامل املبادي ال اسخة يف النانون الدو  .مـا ـا هشـدد علـر ن االسـتياةة
يف الوقل املناس وةي ننة دامسة يف هةار ال يزة الثالثـة مـن ـت ا ن ه ـد دور التـداةري
الدةلوماسية والسياسية وامنسانية مما يعل النوة العس نة املالجي األصري.
 - 10وميثــل عــام  5042ةوصــف الــو ى الســنونة العا ـ ة النعنــاد مـ النمــة العــاملي
ف صة م اهية لليمعية العامة للبنـاء علـر مـوا التوافـق يف اآلراء واالسـتفادة مـن اجلاـود ال اميـة
هىل هنفيــو املسـ ولية عــن هــوفري احلمانــة .ويف هةــار مــو العمليــة قــد ه غـ الــدول األعضــاء
يف النيفـ يف هدراج املسـ ولية عــن هــوفري احلمانــة يف جـدول األعمــال ال مســي لليمعيــة العامــة.
ومي ن ن نتير موا التنييم الف صة لنيف عمق يف ق املسـ ولية عـن هـوفري احلمانـة دـى اآلن
والتحــدنا املتصــلة ة ــل ر يــزة مــن ال ـاملز الــثالم والثجـ ا الناملمــة يف قــدرا احلمانــة
لدى اجلاا الفاعلـة الوةنيـ ة وامقليميـة والدوليـة .وهنـ ـي الـدول األعضـاء علـر اغتنـام
مو الف صة مـن جـل صـياغة رسنـة ةمودـة للعنـد النـادم مـن املسـ ولية عـن هـوفري احلمانـة:
ومــو املبــد الــوي صــبر جــزءا رمليســيا مــن الــدري الــوي نســتخدم العــاا يف هنانــة الفاــا
الضعيفة من الس ان من د اجل املم واالنتاا ا جسامة علر الصعيد الدو .
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