
 *A/70/999–S/2016/620  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجلمعية العامة
 جملس األمن

 
Distr.: General 

22 July 2016 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

170816    170816    16-12767 (A) 

*1612767*  

 جملس األمن  اجلمعية العامة
 الدورة السبعون

 من جدول األعمال 116و  15البندان 
 السنة احلادية والسبعون 

التنفيــو واملتاةعــة املتنــامنن واملنســئان لنتــا   املــ   ا   
الـ  ععئـد ا األمـم املتحـدة        وم   ا  الئمةال  يسية 

 امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما

  

     متاةعة نتا   م    قمة األلفية
 حشد العمل اجلماعي: العئد الئادم من املس ولية عن احلماية  

 
 األمني العام عئ ي   

 
 مئدمة - أوال 

، أةـد  رساـاا الـدول واحلنومـا  عـعمىم علـز عععيـع قـدر م علـز          2005  عام  - 1
محاية السنان من اإلةادة اجلماعية وج ا م احلـ   والـتريىا الع قـي واجلـ ا م إلـد اإلنسـانية،       

ّ  ةوإلـويف   الفئـ عني     مـن   139و  138وعلز عئوية إراد م    وا الصدد، من خنل الـن
علز مبـدأ املسـ ولية عـن     (60/1)انظ  ق ار اجلمعية العامة  الوثيئة اخلتامية مل    الئمة العاملي
علـز عـعيد العمـل اجلمـاعي الـ  عتمعـل   عمليـا          املسجلةاحلماية. وةالنظ  إىل اإلخفاقا  

اد الفجـوة ةـني    إىل  رواندا وا يربينيتشا، فئد كانوا يريمحون  اإلةادة اجلماعية ال  وقعت
االلتعاما  الئانونية الواقعة علـز عـاعا الـدول، واملنصـوي عليىـا ةوإلـويف   الئـانون الـدو          
اإلنســاو والئــانون الــدو  لنجــنني والئــانون الــدو  حلئــوا اإلنســان، والواقــ  الــوي يعيشــ   

 الواا  النرياا.  ونىجي السنان املع إلون خلري  العنف امل
 
 

 .2016آ /أغسريس  17ُأعيد إعدار ا ألابا  فنية    * 
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ملـىما. وذـوا السـب ،     أمـ ا  املشـار إليـ  أعـن     وقد وجد     وا االلتـعام السيااـي    - 2
ععىد  قبل أن أعبح أمينا عاما ةأن أةول قصار  جىدي،   حـال انتاـال لـولمل املنصـ ،     

أظىـ   ـوا   . وقـد  “أقـوال إىل أفعـال   مـن ”حتويلـ   من أجل عفعيل مبدأ املس ولية عن احلمايـة و 
عسـتند ةئـوة إىل املبـاد      (1)التعىد أيضا إميـاو ةـأن مسـألة محايـة السـنان مـن اجلـ ا م الفظيعـة        

 ل  نفس أمهية أمن الدول.   “حنن الشعو ”أمننا فالتأايسية الواردة   ميعاا األمم املتحدة. 
زا  وإنين أر  ةوإلويف، وقد اقت ةـت مـن يايـة فتـ ة واليـ  كـأمني عـام، كـم اإل ـا          - 3

ــدرة        ــع اإلرادة والئ ــة وعععي ــن احلماي ــا   انراا ةشــأن املســ ولية ع ــاا عواف ــ  حتئئــت   ةن ال
عـوفا احلمايـة للسـنان مـن اجلـ ا م       املتمعـل    تمياحل الواج  النزمتني لتفعيلىا. وقد أعبح

داخـل األمـم املتحـدة    اواا من العمل اليومي للىينا  احلنومية الدولية،  أااايا  الفظيعة جعاا 
 ياكـل وآليـا  جديـدة علـز الصـعد الـوقين واإلقليمـي والـدو  مـن           فتم إنشـاا خارجىا.  وأ

 أجل دعم الوفاا مبس وليتنا اجلماعية عن احلماية.  
ــ غم مــن  ــوا التئــدم،   مــن دواعــي األاــز،  و - ٤ ــز ال ــدو  أعل ــ ا إىل  ن اجملتمــ  ال مل ي

حسـ  مـا أتـ   إليـ        فم الفظيعـة والتصـدي ذـا.    عريلعاعـ  فيمـا يتعلـا مبنـ  اجلـ ا       مستو 
ــ ي  ــدم إىل عئ ي ــاملي للعمــل اإلنســاو،    املئ ــة الع ــ    الئم ــا  الوحشــية   ععصــفم ــ  الزناع ال

ياة املنيني من النـاف   كـل املنـاقا عئ يبـا، دـا يىـدد مسـتئبل أجيـال         حب عستعصز علز احلل
ئــوم فيــ  ةعــل الــدول وةعــل اجلىــا  عــعوةة، ع تــدوحنــن نواجــ  اليــوم اــياقا أ .(2)ةناملـىا 

الفاعلة من غا الدول ةصورة منتظمـة ةتىديـد السـنان وا ـاا قـ ارا   سـوةة عتجا ـل فيىـا         
التعاما ا الئانونية ومس وليا ا املتعلئـة ةتـوفا احلمايـة. و تـل ةعـل  ـو  احلـاال ، كمـا  ـو          

الدو  ةشـنل مسـتم ،   حـني     الوإل    اجلمىورية الع ةية السورية والع اا، ة رة اال تمام
ــان،          ــو  ك دف ــة وجن ــا الشــعبية الدميئ اقي ــة كوري ــا ووىوري ــل إريت ي ــبعل انخــ ، مع أن ال

السودان، جي ي اإلةئاا علي  ةعيدا عن أنظارنا. ومن األمهية مبنان،   الوقـت الـوي جيـ ي      
ــة، أن    ــة املتصــلة ةاحلماي عفــي الــدول األعضــاا   فيــ  ها ــل النــعا مــن الئواعــد واملعــايا الدولي

 .  2005ةااللتعاما  ال  ععىد  هبا   عام 
__________ 

مـن   138لإلتـارة إىل األفعـال األرةعـة اةـددة   الفئـ ة      “ اجلـ ا م الفظيعـة  ”عستادم    وا التئ ي  عبـارة   (1) 
ادة اجلماعيـة وجـ ا م احلـ   واجلـ ا م     اإلةـ عنـدر  أعمـال   . و2005لعـام   الوثيئة اخلتامية مل    الئمة العاملي

 عع يفـ   ىـو رغـم عـدم   ددة   الئـانون اجلنـا ي الـدو . أمـا الـتريىا الع قـي، ف      إلمن اجل ا م اةإلد اإلنسانية 
اجلـ ا م، وال اـيما اإلةـادة اجلماعيـة واجلـ ا م      علـمل   ج ميـة مـن  مينن أن عشنل  كج مية مستئلة يشمل أفعاال

 امل عنبة إلد اإلنسانية.
(، A/70/709) إنســانية واحــدة: مســ ولية مشــت كة، عئ يــ  األمــني العــام ملــ    الئمــة العــاملي للعمــل اإلنســاو   (2) 

 .3الفئ ة 
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ــة العامــة ةشــأن املســ ولية عــن       - 5 ــ  أقدمــ  إىل اجلمعي و   ــوا التئ يــ ، و ــو آخــ  عئ ي
للتئـدم   2015احلماية، اوف أعتمد علز التوعيا  املئدمة   التئيـيم الـوي أج يتـ    عـام     

ا  علز العئبا  ال  عع قل حشد العمل اجلمـاعي ملنـ    واوف أركع ةالو .(3)اة ز   التنفيو
والتصـدي   إلـد اإلنسـانية  امل عنبـة  اإلةادة اجلماعية وج ا م احلـ   والـتريىا الع قـي واجلـ ا م     

، واقدم اقت احا  ةشأن النيفية ال  مينن هبا التغل  علز  و  احلواجع. وةولمل، فـنن  ـوا   ذا
ألمـني العـام املئبـل مـن أجـل اإلاـ اا تريـز التنفيـو         التئ ي  مينن أن يسىم   وإل  ة نام  ل

للاريـ    الـ  اـتتع    فيما يتعلا ةاملس ولية عـن احلمايـة. واـوف يـربز التئ يـ  أيضـا األمـور        
يلـي:   الـوي يشـىد مبـا   أخفئنا   معاجلة التضار  ةني الوعود ال  قريعنا ا واجل أعمالنا  إاا

     األروايف والتشـ يد اجلمـاعي، وزيـادة    عواعل األزما  لفتـ ا  مريولـة، وااـتم ار اخلسـا    
عــدم االاــتئ ار اإلقليمــي، وإإلــعاف الســلرية الســيادية   املنــاقا الــ   ــدد ا اجلماعــا          
املســلحة مــن غــا الــدول، وعقكــل مصــداقية امل اســا ، مــن قبيــل األمــم املتحــدة واملنظمــا   

 اإلقليمية.  
السنان من اجلـ ا م الفظيعـة، فـنن     وعلز ال غم من إلاامة التحديا  امل عبرية حبماية - 6

الئوة النامنة   العمل الدو  املتضاف  الئا م علز املباد   ي أيضا قوة كـباة. وي جـ  األمـ     
انن إىل الدول األعضاا   األمـم املتحـدة   أن عئـوم، ةالتعـاون مـ  اجلىـا  الفاعلـة الدوليـة         

ــة النزمــة الــ  عئــوم    ــاد  مــن أجــل وقــف عقكــل    األخــ  ، ةا ــاا اخلريــوا  العملي علــز املب
ئواعد احلماية ووإل  حـد لننتـىاكا  اخلريـاة للئـانون الـدو  اإلنسـاو والئـانون        لحت ام اال

 الدو  حلئوا اإلنسان والئانون الدو  لنجنني.
  

 اياا أتد ععوةة - ثانيا 
للعئد املئبل للمس ولية عـن احلمايـة، أن نتوقـف لنـي نتـوك        وحنن نض  خريةعلينا،  - 7

أن اجلـ ا م الفظيعـة    يدععـ  أنلـدول األعضـاا   ا اليوم علـز عع  من األفالواق  أن ما حئئنا . 
حتتـل موقعـا    أعبحت محاية السنان من اجلـ ا م الفظيعـة   وقد ليست مسألة ععا الئلا الدو . 

 إا مت ال جـوا إليىـا    ، 2005  عـام  األمـ   عليـ    ناية   عمل جملس األمـن دـا كـ   أمهأكع  
جيـ ي إدماجىـا ةشـنل مباتـ    واليـا  معظـم        ، كمـا قـ ارا  اجمللـس  مـن  أكع  من أرةعـني  

علـمل املسـألة   أعـبحت   ولملعمليا  األمم املتحدة للسـنم، الـ  عـدعو إىل محايـة املـدنيني. كـ      
عشـ ة قـ ارا    فئد اات تد هبـا     ، أكع  ة وزا   مداوال  جملس حئوا اإلنسان وعوعياع

اامهت األمم املتحدة واملنظمـا  الدوليـة   وقد عوجي  عمل جلان التحئيا.  كما كانت أداة  
__________ 

 .(A/69/981-S/2015/500) عئ ي  األمني العام عن التعام حيوي ودا م: عنفيو مبدأ املس ولية عن احلماية (3) 
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علــز جلــ ا م الفظيعــة ا احلــد مــن الــوين  الــ  عســببىا ةصــورة أعــم،   ، واإلقليميــة األخــ  
حفـ  السـنم   جمـال    لتدري  ق ا جديدة لو جديدة مباد  إل خنل ومن العاملي الصعيد 

وعععيــع الئــدرا  املدنيــة   قا فــة مــن اجملــاال ، مبــا   الــمل الدةلومااــية الوقا يــة والواــاقة  
 وخدما  الش قة وايادة الئانون، ومحاية حئوا اإلنسان، وةناا السنم، و نني امل أة.  

يىـدد  ي األمـ  الـو  علـز مـد  السـنوا  الئليلـة املاإلـية،      غا أننا احن فنـا عـن مسـارنا     - 8
، ومـن  ىـا عواع  اجل ا م الفظيعـة ونرياق فئد ازداد انوا . التئدم الوي حتئا علز مد   ت اج ة

 واعسـاقا   ولمل مـا مل يتاـو اجملتمـ  الـدو  إجـ ااا  أكعـ  عصـميما        األمـ  كـ  امل جح أن يستم  
لوفاا مبس وليت  عن احلماية. وعظى  البحوث أن عدد الوفيا  الناوة عـن الزناعـا  املسـلحة    ل

ــ ا م الفظيعــة   عــام    أعلــز مســتو  منــو    حالــة، و ــو  100 000هــاوز قــد  201٤واجل
العـامني   وعلـز مـد    .(٤)زيـادة ااـتىداف املـدنيني    إىلةئـدر كـبا   ، ويعـع  الـمل   199٤ عام

واجلمىورية الع ةيـة السـورية،   ن   وىورية أف يئيا الواريز، وملدنيالسنان ا عع  املاإليني، 
ــيمن   ــىجي  ،وجنــو  الســودان، والســودان، والعــ اا، وال ــوي للعنــف املن شــنل يمينــن أن  ال

 وُتـ د أكع  من رة  مليون تاّ ُقتل وحد ا اجلمىورية الع ةية السورية ج ا م فظيعة. و  
الئـوا  احلنوميـة واجلماعـا      ىـا في عـول   ملحـ   أ ليـة   ةفعـل  مليـون تـاّ    11أكع  من 

كمــا أن أعمــال لتعاما ــا الئانونيــة هــا  املــدنيني. ال اعتبــارا  ُيــوك املســلحة غــا التاةعــة للدولــة 
جــ ا م حــ     وأ ، الــ  مينــن أن عشــنل أعمــال إةــادة واعيــة     اوالعنــف اجلنســي واجلنســ  

 .  (5)ةمستش يج ا م إلد اإلنسانية، ال ععال  أو
ــة   و - 9 ــد مــن قتام ــا ظىــور املتريــ ف  دــا يعي ــوين يأخــوون ةــ  ني ــوا املشــىد املئل العنف ال

ــدو   ويتجــا لون  ــانون اإلنســاو ال ــ  ي عنبويــا   ا ماجلــ وندجــميو ةصــفاقةالئ ما حســب. وال
اجلماعـا   فـنن  ، (٤6لفئـ ة  ، اA/69/981-S/2015/500)   عئ ي ي   العام املاإليإلي  أت   

الدولة اإلاـنمية   العـ اا والشـام وعنظـيم     تنظيم املسلحة غا التاةعة للدول، معل ما يسمز ة
لمعــايا الدوليــة ال ااـاة املتعلئــة حبمايــة  لعشــنل  ديــدا قويـا   ،ةوكـو حــ ام وح كــة الشـبا   
فـي ليبيـا،   ف. انفوا ـ  توقيـد لد من حاال  عدم االاـتئ ار  يستفعالسنان من اجل ا م الفظيعة و

وانتشار اجلماعا  املسـلحة   وعفتتىااحلنومة  معي  من إلعف جيتم  عواملعلز ابيل املعال، 
 إىل عفاقم التحديا  ال  عواج  السنان املدنيني.  لي دي العنف املصحو  ةوعصاعد التري ف 

__________ 

 (٤) Erik Melander, “Organized Violence in the World 2015: an assessment by the Uppsala Conflict Data 

Program”, Uppsala, 2015; available from www.pcr.uu.se/data/overview_ucdp_data/. 
 (.S/2015/203)   عئ ي  األمني العام عن العنف اجلنسي املتصل ةالزناعا انظ (5) 
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قد أاىم ارعفاا معـدال  اجلـ ا م الفظيعـة إىل حـد كـبا   األزمـة العامليـة للتشـ د         و - 10
مـن املشـ دين    امليونـ  ٤0.8مليون الجئ وما يعيـد علـز    21.3اليوم حوا  فىناك الئس ي. 
  أي وقـت   عـاريا األمـم املتحـدة. وعـأ        ةلغتـ  علـمل األعـداد    أعلز مسـتوي  و و ،داخليا

لعامل من البلدان ال  تىد  أعمال عنف مينن أن عشـنل جـ ا م فظيعـة،    أغلبية املش دين   ا
، ووىوريـة النونغـو   ةسـوري واجلمىورية الع ةيـة ال مبا فيىا إريت يا، ووىورية أف يئيا الواريز، 

الدميئ اقية، وجنو  السودان، والسودان، والصومال، والع اا، ونيجايـا، والـيمن. وععنـس    
ة للئلــا ععايــد ااــتادام التشــ يد الئســ ي كواــيلة مــن واــا ل    أيضــا  ــو  االها ــا  املــعا 

ــوقني الســنان        ،احلــ   ــة األجــل إلعــادة ع ــارا  قويل ــدو  عــن إجيــاد خي وعجــع اجملتمــ  ال
املش دين. وكوايلة ملعاجلة أزمة التش يد الئس ي، ظى    أوا ل التسعينا  املبـدأ الئا ـل ةـأن    

حج  العاوية للمس ولية عـن احلمايـة. وذـوا علينـا     و و ما يشنل  - السيادة عستتب  املس ولية
 (،E/CN.4/1998/53/Add.2) أن نضاعف التعامنا ةــاملباد  التوجيىيـة املتعلئـة ةالتشـ د الـداخلي     

 .  1951لعام  نجننياعة ةوإل  العفاقية اخلاالوكولمل ةااللتعاما  املنصوي عليىا   
. ومـن العوامـل املسـامهة      انونة األخاةو ناك أابا  كعاة لتعايد اجل ا م الفظيعة  - 11

  الــمل قــول أمــد العديــد مــن الزناعــا  املســلحة املعاعــ ة، األمــ  الــوي يعــ   املــدنيني إىل 
امـل  علة وإىل انعدام األمـن ةشـنل مسـتم . وعظـل الزناعـا  املسـلحة أحـد العو       ا ديدا  متو

ىل االخنـ ا     إال  يسية ال  ععا خري  وقوا اجل ا م الفظيعة، اـواا مـن خـنل عـوفا الـداف       
 العنف اجلماعي أو من خنل  ينة البينة ال   نن من المل.  

و  ةعــل احلــاال ، عــأ  التىديــدا  للســنان مــن حنومــا م ةصــفة أاااــية. وقــد   - 12
تحــدة إىل أن حنومــا  إريت يــا واجلمىوريــة الع ةيــة  خلصــت جلــان التحئيــا التاةعــة لألمــم امل 

الســـورية ووىوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميئ اقيـــة قـــد ارعنبـــت إلـــد اـــنايا جـــ ا م إلـــد    
و  حــاال  أخــ  ، معــل جنــو  الســودان، حيــو م اســا  الدولــة واــيادة    .(6)اإلنســانية

ىا إىل عععيــع الئــانون إلــعيفة، ع عنــ  الفصــا ل الــ  عنــافح مــن أجــل الســلرية   اــياا اــعي
مصـاحلىا أفعــاال قـد عشــنل جـ ا م فظيعــة. ففـي وىوريــة أف يئيـا الواــريز، أد  السيااــا       

العنـف املنـىجي الوااـ      ارعنا  أعمـال  قا فة إلد األخ  ، ويس   الريا فية إىل عألي  كل
اجلمىوريـة  النرياا إلد املدنيني. و  اياا عصاعد التري ف املصحو  ةالعنف   أماكن معـل  

__________ 

، (A/HRC/25/63عئ يـــ  جلنـــة التحئيـــا ةشـــأن حئـــوا اإلنســـان   وىوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميئ اقيـــة )  (6) 
ــبا /فرباي   7 ــة الســـورية       ؛ و201٤تـ ــة الع ةيـ ــتئلة املعنيـــة ةاجلمىوريـ ــة املسـ ــة التحئيـــا الدوليـ ــ  جلنـ  عئ يـ
(A/HRC/31/68) ،11   ــبا /فرباي ــان   إريت يـــا      ؛ و2016تـ ــوا اإلنسـ ــة حبئـ ــا املعنيـ ــة التحئيـ ــ  جلنـ عئ يـ
(A/HRC/32/47) ،9  2016أيار/مايو.   

http://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/68
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/47
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جيا  و، والصــومال، والعــ اا، ونيجايــا، والــيمن ااــتغل أعــحا  األيــديول ةســوريال الع ةيــة
ونشـ  مـوا   عـ فل املبـاد  األاااـية      اخلاعـة  االنئساما  الع قية والدينية لتحئيا مـقرهبم  

 لإلنسانية املشت كة.  
وجيــ ي علــز حنــو متعايــد ااــتادام التننولوجيــا  اجلديــدة لــدعم ارعنــا  اجلــ ا م     - 13

الفظيعة. فاملتري فون العنيفون يستغلون واا ط التواعل االجتمـاعي للتحـ يل علـز الن ا يـة     
وهنيد األعباا من كل ركن من أركـان العـامل، لعيـادة قـدر م علـز االاـتينا علـز األراإلـي         

ةاإلإلـــافة إىل الـــمل، عتـــيح عننولوجيـــا  االعصـــاال  اجلديـــدة ونشـــ  العنـــف واإلر ـــا . و
للجماعا  التدةا الرعنا  جـ ا م فظيعـة عـرب احلـدود الوقنيـة وعـوفا التمويـل الـنزم لتلـمل          
ــ فني       ــن املتريـ ــة مـ ــغاة واملتباينـ ــا  الصـ ــنن اجلماعـ ــولمل، فـ ــة لـ ــيئىا. ونتيجـ ــا  وعنسـ العمليـ

إل ر كبا ةالسـنان املـدنيني. وقـد فاقـت حـ       املتماثل لديىا الئدرة علز إحلاا التفنا  اوي
فظيعـة اجلىـود الـ  يبـوذا اجملتمـ       ال ا م اجلـ انن قدر ا علز اةتنار واـا ل جديـدة الرعنـا     

 الدو  للتصدي ذا.  
وعتنقز كل  و  العوامل الـ  عيسـ  اجلـ ا م الفظيعـة   ظـل ع اجـ  مـو   األديـة،          - 1٤

إلنســاو، وعنــامي املواقــف االيعاميــة إزاا عععيــع اخلريــط      وعنــاقّ احتــ ام الئــانون الــدو  ا   
الها ــا  لتلفــة،   صــلةالريموحـة معــل اخلريــط ال اميـة إىل عــوفا احلمايــة. و ــوا االننمـا     

ومـا عن ـا مـن عئلـيّ امليعانيـا  املاصصـة للسـنم والتنميـة،          2008منىا األزمة املالية لعـام  
لـ  عــدعو إىل الت كيـع علـز األولويــا  اةليـة، وخيبــة     وجااةيـة الـربام  السيااــية اجلما ايـة ا   

ــة،      ــا االاــتئ ار واحلماي ــولت   املاإلــي لتحئي ــ  ة ــا  واألمــل   اجلىــود ال ــدو نتا جى ــ  عب ال
متفاوعة. والنتيجة  ي عدم كفاية الـدعم السيااـي أو املـا  لـألدوا  الـ  عنريـوي علـز أكـرب         

لبناا ةعد وقوعىا، مبـا   الـمل الدةلومااـية الوقا يـة،     إمنانية لتفادي اجل ا م الفظيعة أو إعادة ا
والبععا  السيااية اخلاعة وةععا  حف  السنم، والبععا  امليدانية حلئـوا اإلنسـان، وةـ ام     
ةناا السنم. و  كل جمال مـن  ـو  اجملـاال ، ال عـعال األمـم املتحـدة عواجـ  حتـديا  ةسـب           

العادية. وخيلا  وا اعتمادا علـز التربعـا ، األمـ  الـوي     إلعف املوارد املتاحة   إقار امليعانية 
 علز حتئيا نتا   وافية.  املوكورة يعوا التارييط املتعدد السنوا  و د من قدرة األدوا  

وع دي االنئسـاما  السيااـية، ال اـيما   جملـس األمـن، إىل ععايـد البعـد عـن ا ـاا           - 15
ن . و  ةعـل السـياقا  الـ  ع عنـ  فيىـا      إج ااا  حامسـة، اـواا ألغـ ا  الوقايـة أو العـ     

اجلــ ا م الفظيعــة، أو املع إلــة للاريــ ، عئــوم الئــو  العامليــة ال  يســية ةــدعم الفصــا ل املتنازعــة  
وإينا األابئية ذو  الوالاا  علز حسا  مس وليا ا   جمال احلماية. وقد اعت ف م اسـو  

رااا نظام أمن واعي فعـال، لننـىم كـانوا    األمم املتحدة ةأمهية عساا قوة الدول ال  يسية إل
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ينتظ ون أيضا من أعضاا جملس األمن أن يستادموا قـو م ةشـنل مسـ ول ومبـا  ئـا املعيـد       
مــن األمــن للجميــ . غــا أن مــداوال  جملــس األمــن اليــوم كــعاا مــا ال عــتمال عــن حلــول   

‘ يبئـي ’عضـاا. وقـد   مشت كة، ةل وع دي   ةعل األحيان إىل ععميا اخلنفا  ةني الدول األ
، لنن السنان املعوةون ال جيـدون    ـوا فا ـدة عـوك ، مـا      ‘قيد نظ  ’جملس األمن مسألة ما 

 مل عتاو خريوا  ملمواة إىل األمام.
وينون الشئاا   جملس األمـن إلـارا ةصـفة خاعـة   امل احـل املبنـ ة مـن األزمـة،          - 16

الئويـة واملوحـدة الـ  يصـدر ا اجملتمـ        عندما ينون حيع احلوار أوا  نرياقا وعنـون ال اـا ل  
الدو  أقدر علز ثـين األقـ اف الفاعلـة اةليـة عـن اعبـاا مسـار مىلـمل. و  حـاال  أخـ  ،           
 ول ااتادام األعضاا الدا مني حلـا الـنئل، اـواا فعليـا أو مـن ةـا  التىديـد، دون حتديـد         

األزمــة الســورية  منــط العنــف الــوي ظىــ  خــنل وي اــمغــ   مشــت ك والســعي إىل حتئيئــ . 
 ـوا اجلمـود علـز اـلوك األقـ اف املتحارةـة، الـ  مينـن         الـوي يت كـ    ثـ   لأل ةمأاـاوي  عـورة 
ــدو  الئــوي تــعورا     أن ــا  اال تمــام ال ــاجل أةمينحىــا غي ــد . وة ــال    ق عصــاعد  حــدة الئت

كمــا زاد  معــدال  الوفيــا  امل عبريــة ةــالزناا زيــادة  ا لــة      ة،ســورياجلمىوريــة الع ةيــة ال
، وخاعـة نتيجـة الئصـف    2012عئا  فشـل جملـس األمـن   إعـدار قـ ار   تـبا /فرباي        أ

 اجلوي املنعف من جان  الئوا  احلنومية للمناقا املأ ولة ةالسنان.
ــن.     - 17 ــس األم ــاقا  فغــا أن االنئســاما  السيااــية عتجــاوز جمل ــدول األعضــاا   املن ال

علز مس وليتىا عـن محايـة السـنان    أولوية ئة لمصاحل الضيععريي أيضا لاملتض رة من الزناعا  
تئدم الدعم ألق اف الـزناا عنـدما ينـون املريلـو   ـو البحـو ةشـنل        فمن اجل ا م الفظيعة، 

واعي عن عسـوية اـلمية للمنازعـا . وال مينـن عـن ق يـا كيانـا  األمـم املتحـدة وحـد ا           
اجىىـا اليـوم. وعلـز ويـ      ت  ة عغاة من دوذا األعضاا أن حنل األزما  احلـادة الـ  نو   أو

مبا   المل معانـاة املـدنيني    -الدول أن عفي ةاملس وليا  ال  التعمت هبا. فاألدلة املاثلة أمامنا 
عبني ةوإلـويف التنـاليف البشـ ية الـ  عت عـ  علـز التئـاعس   مواجىـة          - والتش يد اجلماعي

انيتنا املشـت كة، أم انسـمح   اجل ا م الفظيعة. فىـل اـنئوم حبشـد إرادعنـا اجلماعيـة حلمايـة إنسـ       
 ةأن يسود الشئاا والشلل واملصلحة الواعية الضيئة؟  

  
 الوفاا ةالتعامنا السيااي   - ثالعا 

ما من تمل   أن الدول األعضـاا ععتـ ف مبسـ وليتىا عـن عـوفا احلمايـة والتوقعـا          - 18
، وةعـد الـمل   2005امل عبرية هبا. وقد أراـت اجلمعيـة العامـة الـمل املفىـوم ةاإلوـاا   عـام        

ةأرة  انوا ، ق ر  اجلمعية مواعلة النظ     و  املسألة. وخـنل احلـوارا  التفاعليـة غـا     
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ل األعضــاا مــ ارا مســ وليتىا األاااــية عــن محايــة اــنايا مــن اإلةــادة  ال مسيــة، أكــد  الــدو
اجلماعيــة وجــ ا م احلــ   والــتريىا الع قــي واجلــ ا م امل عنبــة إلــد اإلنســانية، وأع ةــت عــن    

   2009دعمىا الات اعيجية التنفيو الئا مة علز ثنث ركا ع ال  أوإلحت معاملىـا   عـام   
وعتنقــز آراا الــدول األعضــاا ةشــأن  .(A/63/677مايــة )عئ يــ ي عــن عنفيــو املســ ولية عــن احل

مـن عــميم املسـ ولية عـن احلمايــة، وأن     و ـ  أن املنــ  العديـد مـن العناعـ  اذامــة، مبـا   الـمل     
ي أن حتتـ م مبـدأ   اجلىود ال امية إىل مساعدة الدول علز الوفاا مبس وليا ا املتعلئة ةاحلماية ينبغ

ــداةا        ــن التـ ــة مـ ــة الناملـ ــتادم اجملموعـ ــي أن يسـ ــل دو  ينبغـ ــة، وأن أي عمـ ــة الوقنيـ امللنيـ
الدةلومااية والسيااية واإلنسانية، وأن الئوة العسن ية ينبغي النظـ  إليىـا كمـنا أخـا. وقـد      

ا ةشـأن  أتا أيضا   ق ارا  جملس األمن، و  اجتماا عئد  جملس األمن   إقار عيغة آريـ 
املســ ولية عــن احلمايــة، و  حــوارا  اجلمعيــة العامــة، إىل الــدور اذــام الــوي يضــريل  ةــ            

ي اخلاعان املعنيان مبنـ  اإلةـادة اجلماعيـة وةاملسـ ولية عـن احلمايـة، وأع ةـت الـدول         امستشار
 .(7)ةاألعضاا عن دعمىا ملا يئومان ة  من أعمال متواعل

 
 من املفىوم إىل العمل -ألف  

ورغم أن الوثيئة اخلتامية مل    الئمة العاملي قد أرات األاـاف لعيـادة فعاليـة اجلىـود      - 19
ــة إلــد         ــي واجلــ ا م امل عنب ــتريىا الع ق ــة وجــ ا م احلــ   وال ــادة اجلماعي ــ  اإلة ــة إىل من ال امي

، فئد أثار  مسـا ل وتـواغل  امـة علـز عـعيد عفعيـل املسـ ولية عـن         والتصدي ذا اإلنسانية
مل  تـف  امـا. وال عـعال     فىـي نئـا  اخلـنف قـد عئلصـت إىل حـد كـبا،       غـم أن  راحلماية. و

، وعتبـاين درجـة الت كيـع عليىـا وعفسـاا ا،      نسـبيا   جديـدا   املس ولية عـن احلمايـة عشـنل مبـدأ     
   وا معـل الـربام  املعياريـة األخـ  . ويتضـح مـن املشـاورا  الـ  جـ   مـ  الـدول             معلىا

ليلـة املاإلــية أن  نــاك جمـالني علــز وجــ  اخلصـوي  تمــل أن ينونــا    األعضـاا   الســنوا  الئ 
 موإل  نئا  مستم    السنوا  املئبلة.  

أوذما  و العنقة ةني ال كا ع العنث إلقـار التنفيـو. فـبعل الـدول األعضـاا عتسـاال        - 20
كـان   فتستفسـ  مـعن عمـا إاا    -ةالتتـاة   عما إاا كان املئصود أن جي ي العمـل ةتلـمل ال كـا ع    

ــن محايــة            ال ــة مســ وليتىا األاااــية ع ــ  هبــا الدول ــل الســبل الــ  عبات ــن ااــتنفاد كام ــد م ة
قبــل أن مينــن للمجتمــ  الــدو  أن يعــ   مســاعدع . وقــد كــان رأيــي دا مــا  ــو أن    اــنايا
من الوثيئة اخلتامية مل    الئمة العـاملي عشـاان إىل أن ال كـا ع الـعنث      139و  138 الفئ عني

__________ 

 2171عـن األخريـار الـ   ـدد السـنم واألمـن الـدوليني وقـ ار اجمللـس           (201٤) 2195ق ار جملس األمـن   (7) 
 من  نشو  الزناعا . - املتعلا ةصون السلم واألمن الدوليني (201٤)

http://undocs.org/ar/A/63/677
http://undocs.org/ar/S/RES/2195(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2171(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2171(2014)
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هبـا  االإلـرينا    كعا مـن األحيـان   يج ي ااملس وليا  امل عبرية ةنل ركيعة  وأن، متعاإلدة
ةصـورة متعامنــة. فعلـز اــبيل املعـال، مينــن للحنومـة،   الوقــت الـوي عبــول فيـ  كــل مــا         

انايا من اجلـ ا م الفظيعـة، أن عريلـ  مسـاعدة عسـتىدف ايااـا  معينـة،          واعىا حلماية 
أجل عععيع قدرا ا. ولنن املس ولية ال  يسية للدولة عـن عـوفا احلمايـة     إقار ال كيعة العانية، من

  ال  تفي أةدا.
  عسلسـل، فـنن ااـتادام     وم  المل، ورغم أن ال كا ع اا ا ليست مصـممة للعمـل   - 21

واالاــتجاةة مينــن، ةــل وينبغــي   أحيــان كــعاة، أن يتبــ  منريئــا         للمنــ أي أدوا  معينــة 
املعـال، عفضـل الـدول األعضـاا اعبـاا يـ  متـدر  إزاا عئـدة املسـاعدة          متسلسن. فعلز ابيل 

الدولية يبـدأ ةنشـ  املعـارف واألدوا  النزمـة لتئيـيم املاـاق ، ل ينتئـل إىل أتـنال مـن ةنـاا           
الئــدرا  اا  أ ــداف أكعــ  حتديــدا، إاا اقتضــز األمــ ، وكــان الــمل مريلوةــا. وفيمــا يتعلــا     

ا علز أن يسعز اجملتم  الدو  دا ما إىل العمل من خنل الواا ل انرا تةال كيعة العالعة، عوافئ
 . السلمية، ةالش اكة م  السلريا  الوقنية، وعلز أن عنون الئوة العسن ية  ي املنا األخا

تتصــل ، فاملســألة العانيــة الــ  علــتمس الــدول األعضــاا معيــدا مــن اإليضــايف ةشــأيا أمــا  - 22
ئيـام ةعمـل وـاعي للتصـدي للحـاال  الـ  ينـون مـن الواإلـح          ةاألاس ال  يستند إليىا   ال

األاـس الـ  ينـون النظـ      ة، فيىا أن الدول ال عوف  احلماية للسنان، وعلز وج  أكعـ  حتديـدا   
. فاملسألة ةاختصار  ـي: مـن الـوي يبـت       مناابا  ةناا عليىا   ااتادام الئوة العسن ية ردا 
مــن الوثيئــة  139الــوي مت التوعــل إليــ    الفئــ ة األمــ ، وعلــز أي أاــاف؟ ويــنّ االعفــاا 

 “مــن خــنل األمــم املتحــدة ”اخلتاميــة ملــ    الئمــة العــاملي علــز أن يتصــ ف اجملتمــ  الــدو    
للمساعدة   محاية السنان من اجل ا م الفظيعة. و و ينّ أيضا علز أن ا ـاا إجـ اا وـاعي    

عـن  ”، ينبغـي أن جيـ ي   “الفصـل السـاة   اللجـوا إىل  ” حاام   الوقت املناا ، مبا   المل
عوافـا انراا الـوي   فـنن  . و نـوا،  “  حال قصور الواا ل السـلمية ’”، “ق يا جملس األمن

ةوإلـويف إىل أن أحنـام ميعـاا األمـم املتحـدة الئا مـة       فيـ   ر ايش 2005مت التوعل إلي    عام 
يا  ومسـ وليا   ـددة،   فيما يتعلا ةاألمن اجلماعي، ال  ميارف جملس األمن مبوجبىا عـنح 

ينبغــي أن حتنــم أي قــ ار يتاــو ةااــتادام الواــا ل العســن ية حلمايــة الســنان مــن اجلــ ا م     
 الفظيعة.  

وعتفا معظم الدول األعضـاا علـز أن عئيـيم املعلومـا  املوثوقـة، املئدمـة مـن جىـا           - 23
لئيـام ةعمـل وـاعي    فاعلة أو  ينا  مستئلة و ايدة، يوف  األااف األمعل ال اا قـ ار ةشـأن ا  

حلماية السنان من اجل ا م الفظيعة. وعلز م  السنني، كانت  و  املعلوما  عئدم عـن ق يـا   
جمموعة متنوعـة مـن انليـا  أو اجلىـا  الفاعلـة، مبـا   الـمل جلـان التحئيـا وةععـا  عئصـي            
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ــا ا ــوا اإلنســان     ،احلئ ــم املتحــدة الســامي حلئ ــو  األم ــار    ،ومف ــا    إق ــون ةوالي واملنلف
اإلج ااا  اخلاعة جمللس حئوا اإلنسان، و ينا  معا دا  حئـوا اإلنسـان، واملستشـارون    
واملبعوثون واملمعلون اخلاعون لألمني العام. وعظـل مسـألة مـا إاا كـان ينبغـي أن ينـون  نـاك        

لسـياا، موإلـ    مصدر واحد فئط من  وا الئبيل لتوفا املعلوما ، أم مصادر لتلفة حسـ  ا 
مناقشة وعباحو مستم ين فيما ةني الدول األعضـاا. كـول عتبـاين انراا ةشـأن مـد  منامـة       
وجــدو  وإلــ  معــايا  ــددة يســتادمىا جملــس األمــن للبــت   مســألة اإلان ةااــتادام          

 الواا ل العسن ية.  
من الدرااـة.   وال ينبغي التئليل من  و  املسا ل املفا يمية املعلئة، فىي عستحا معيدا - 2٤

مــن عــئل مفىــوم   يضــ ورالكــولمل ال ينبغــي أن عئــف علــمل املســا ل حــا ن دون االنتئــال    
املس ولية عن احلماية إىل إنفاا . ومل عنن  أي دولة مس وليتىا ال  يسية عن محاية اـنايا مـن   

عئـدة   اإلةادة اجلماعية وج ا م احل   والتريىا الع قي واجل ا م إلد اإلنسانية، أو احلاجـة إىل 
املســاعدة الدوليــة للــدول الواقعــة حتــت وقــأة الضــغو . وقــد أع ةــت الــدول األعضــاا مــ ارا    

مت التوعـل إليـ     ويانراا الـ   توافـا النـبا   الوعن ارا عن رغبتىا   املضي قدما علز أاـاف  
و  أن عــ   للمســ ولية عــن احلمايــة أثــ ا   اجملــال الــوي ذــا فيــ  أمهيــة قصــو ، و ــو حيــاة    

 ان الضعفاا.  السن
 

 احلواجع ال  حتول دون التنفيو   -ةاا  
علــز الــ غم مــن  ــوا النــداا املوجــ  مــن أجــل التنفيــو،  ــدد ةعــل التريــورا  املئلئــة   - 25

للغاية ةتواي  الفجوة ةني التعاما  الدول األعضاا والواق  الوي عواجى  الفنا  الضـعيفة مـن   
 2005  رساـاا الـدول واحلنومـا    عـام     السنان حـول العـامل. فالتعىـد الـوي قريعـ  ويـ      

يبدو للنعاين ععىدا أجوفا. وما مل يتم اـد  ـو  الفجـوة، اـيفئد النـاف العئـة   امل اسـا         
 ال  منعلىا والئيم ال  نسعز إىل التمسمل هبا. ومثة اها ا  ثنثة عئلئين ةصورة خاعة.

يعا اجلـعا. فـأق اف الـزناا     لدو أوذا أننا نشىد ها ن للمباد  األاااية للئانون ا - 26
  العديد من الزناعا  املسـلحة الـ  اتـتعلت   السـنوا  األخـاة عنتـىمل الئـانون اإلنسـاو         

 قــد أعــبح مــن الســما  العاديــة للزناعــا  املســلحة أمــور عبــدأ        والــدو  ةصــورة عمديــة.   
ــدول         ــا ال ــن غ ــا  املســلحة م ــ  اجلماع ــن جان ــدنيني م ــد للم ــد إىل ةاالاــتىداف املتعم و ت

ااتادام الدول العشـوا ي للئـوة اجلويـة إلـد املنـاقا املأ ولـة ةالسـنان املـدنيني واالعتـدااا           
علز املواق  ال  يلجأ إليىـا املـدنيون ونئـل الئـانون اإلنسـاو الـدو . وحنـن نشـىد  جمـا           

ف، عارخة ووااعة النريـاا علـز األ ـداف املدنيـة املشـمولة ةاحلمايـة، كاملستشـفيا  واملـدار        
ــاملني   اجملــال اإلنســاو و  جمــال        ــل الع ــة، مع ــز األتــااي املشــمولني ةاحلماي وكــولمل عل
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ال عايــة الصــحية. وال يــعال الصــحفيون واملــدافعون عــن حئــوا اإلنســان يتع إلــون أيضــا          
لناتىداف ةأعداد مفععة. ويشنل حصار التجمعا  املدنيـة   الزناعـا  األخـاة واحل مـان     

ة ظا  ة ععا الئلا الشديد وعتسب    ح مان ومعاناة ال مينـن عصـورمها.   من اإلغاثة اإلنساني
وال ينبغي   عص نا احلديو أن يضـري  املـدنيون   منـاقا الـزناا إىل مواجىـة خريـ  اجملاعـة،        

أن معظـم االنتـىاكا  اجلسـيمة     أو املو  ةسب  غيا  املساعدة الريبية األاااية. ومـن املـ مل  
ــدو   ــعال      للئــانون اإلنســاو ال ــة، ال ع ــ  مينــن أن عشــنل جــ ا م فظيع وحئــوا اإلنســان، ال

 الئوا  املسلحة وامليليشيا  املساعدة التاةعة للدول األعضاا.  علز أيدي  ع عن 
. وقـد   ـو   وجي  التصدي علز وج  الس عة إىل مسألة عـدم احتـ ام الئـانون الـدو      - 27

مل عنضـم ةعـد إىل املعا ـدا  الدوليـة      أت     عئـاري  اـاةئة إىل أعـداد الـدول األعضـاا الـ       
وعـنوة علـز الـمل، فـنن ةعـل الـدول الـ  وقعـت          .(8)األاااية اا  الصـلة حبمايـة السـنان   

ــال،      ــ م التعاما ــا. فعلــز اــبيل املع العديــد مــن  ع اجــ وعــدقت علــز علــمل املعا ــدا  ال حتت
 نني وملتمسـي اللجـوا    لنج احلماية عن عوفااملوقعني علز االعفاقية اخلاعة ةوإل  النجنني 

ــا  إليىــا. حلظــأتــد  ــنن احلنومــا  ال  ضــ  مــ عنل اجلــ ا م الفظيعــة     ا  االحتي ــل، ف وةاملع
للمحاابة علز أفعاذم. وعلز الصعيد الدو ، ال عتعاون ةعل الدول األق اف   نظـام رومـا   
األاااي ععاونا كامن م  اةنمة اجلنا ية الدولية، كما يعداد جملـس األمـن ععوفـا عـن إحالـة      

مـن املسـاالة الئانونيـة.    الدا مـة  لئادة السياايني احلصـانة  احلاال  إىل اةنمة، ويلتمس ةعل ا
االرعـداد إىل حئبـة    و و  األعمال  دد اإل ازا  ال  حتئئت   املاإلي ومينـن أن عـ دي إىل  

سـورية أحـد أوإلـح األمعلـة علـز انعـدام       اجلمىوريـة الع ةيـة ال  من العنف ال حـدود ذـا. و عـل    
. وذــوا، فــننين أكــ ر نــدا ي إىل جملــس األمــن أن يئــوم  املســاالة عــن ارعنــا  اجلــ ا م الفظيعــة

 سورية إىل اةنمة اجلنا ية الدولية.اجلمىورية الع ةية الةنحالة الوإل    
ثانيا، علز ال غم من أن الدول األعضـاا قـد أكـد  مـ ارا دعمىـا ملسـألة منـ  وقـوا          - 28

- ملموف لناـت اعيجيا  الوقا يـة   مل يت جم مبا في  النفاية إىل دعم اجل ا م الفظيعة، فنن  وا
عئييمــا  موثوقــة عشــا إىل ععــ   الســنان لتىديــدا  وتــينة. وقــد كــان وجــود  حــ  عنــد
__________ 

الربوعوكـول اإلإلـا    و ؛19٤8كـانون األول/ديسـمرب    9اعفاقية من  ج مية اإلةادة اجلماعية واملعاقبة عليىـا،   (8) 
 إلـحايا املنازعـا  املسـلحة الدوليـة    ، واملتعلا حبمايـة  19٤9آ /أغسريس  12العفاقيا  جنيف املعئودة   

ــول) ــ   8األول(،  الربوعوكـ ــودة      و ؛1977حعي ان/يونيـ ــف املعئـ ــا  جنيـ ــا  العفاقيـ ــول اإلإلـ الربوعوكـ
العــاو(،  الربوعوكــول) الدوليــةغــا ، واملتعلــا حبمايــة إلــحايا املنازعــا  املســلحة  19٤9آ /أغســريس  12
الربوعوكـول اخلـاي   و ؛1951 وز/يولي   28االعفاقية اخلاعة ةوإل  النجنني،  و ؛1977حعي ان/يوني   8

نظـام رومـا األاااـي للمحنمـة اجلنا يـة الدوليـة )آخـ          و ؛1967كـانون العاو/ينـاي     31 ،ةوإل  النجنني
 .1998 وز/يولي   17 ،(2010ععديل   عام 
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، 2011احتمــال وقــوا جــ ا م فظيعــة   اجلمىوريــة الع ةيــة الســورية واإلــحا   أوا ــل عــام 
ىل دوامـة العنـف   للتصدي حلالة االنعالا السلبية إ لنن جملس األمن مل جيد لدي  اإلرادة النافية

موظفــو األمــم  املنــىجي، أو مل يتوعــل إىل عوافــا   انراا يتــيح لــ  الــمل. و  الــيمن، أقلــا  
املتحــدة   عــدة م احــل حتــوي ا  ةشــأن األخريــار الــ  عواجــ  الســنان املــدنيني، لنــن علــمل   
 التحوي ا  مل عت جم إىل إج ااا  حامسة حلماية الفنا  الضعيفة. و  أحيان أخ  ، ع وـت 
ــة       ــبطا تــديد، كمــا  ــو احلــال   وىوري ــة، ولنــن ة ــوارا  املبنــ ة إىل إجــ ااا  وقا ي اإلن

ــارف         ــن  آاار/م ــدما حــدث انئ ــة، عن ــمل احلال ــي عل ــا الواــريز. فف ــة   2013أف يئي ــان مث ك
ــة عنــ  ــىا عئــاري  موثوقــة عــن   وقــوا جــ ا م فظيعــة، ور ةإتــارا  قوي ــادة  احتمــال وقــواعلت إة

، عنـدما أان ةنشـ    201٤او إج اا حاام ح  نيسـان/أة يل  لنن جملس األمن مل يت ،واعية
 ةععة األمم املتحدة املتناملة املتعددة األةعاد لتحئيا االاتئ ار   وىورية أف يئيا الواريز.  

وةفضــل أدوا  ونظــم اإلنــوار املبنــ  الــ  اــارعت ةوإلــعىا األمــم املتحــدة واالحتــاد   - 29
ــاد األورول، واجلماعــ   ــي، واالحت ــدول      األف يئ ــ اد  ال ــا، وف ــ   أف يئي ــدول غ ة االقتصــادية ل

األعضاا، فنننا انن كعاا ما نـدرك املاـاق  مسـبئا. غـا أن اجملتمـ  الـدو  مـا زال   أحيـان         
مـ  ةالنسـبة   كعاة ال يئدم علز أي إج اا إىل أن ي   أعداد اخلسا   عتعايد. وكان  وا  ـو األ 

يبعـو  خنل العديد من نظم اإلنوار املبن  أيا ةلـد   حالة اجلارية   ةوروندي، ال  حتدد منلل
ئلا. و  كعا من احلاال ، ي ج  السـب    عـدم التصـ ف   وقـت مبنـ  وةصـورة       ال علز

حامسة إىل االفتئار إىل اات اعيجية وقا ية ع عبط ةارعفاا مستو  اخلري  وعشتمل علز خيـارا   
جلية. و  حاال  أخـ  ، ال عنـون    واإلحة علز ععيد السيااة العامة وعلز حلول ايااية

الدول األعضاا والوكـاال  الدوليـة الـ  عـدعم البلـدان الواقعـة حتـت الضـغو  متئبلـة ةشـنل           
كاف لل اا ل ال  قد عشنمل فيما عـ ا  مـن أن  ـو  اجملتمعـا  عتحـ ك   االهـا  الصـحيح.        

 كانت غا م  ة.الئوية عستتب  اإلعغاا إىل وي  احلئا ا، مىما  املن غا أن ثئافة 
وثالعــا، مثــة جىــا  فاعلــة خارجيــة  نــن مــن ارعنــا  اجلــ ا م الفظيعــة. ففــي ثلــو     - 30

احلــ و  األ ليــة الــدا  ة اليــوم، عئــوم جىــا  فاعلــة ثالعــة ةــدعم قــ ف أو أكعــ  مــن أقــ اف  
ــزناا ــا  املســ ولة عــن        .(9)ال ــدعم النيان ــوة ل ــام ةااــتادام الئ ــالبعل أن ق ــ  ة ــم األم ــد ةل وق
ــىا ــة الــ  مينــن أن عشــنل جــ ا م فظيعــة.    االنت قــام آخــ ون وكا  الوااــعة النريــاا واملنىجي

ةتوريد األالحة املستادمة   ارعنا   و  اجل ا م، أو هـا لوا عمليـا  االهـار هبـا ونئلـىا،      
أو ااتادموا نفوا م السيااـي حلمايـة اجلنـاة. و  حـني أن مـن املىـم االعتـ اف ةـأن الـدول          

__________ 

(، A/70/709ام ملــ    الئمــة العــاملي للعمــل اإلنســاو ) إنســانية واحــدة: مســ ولية مشــت كة، عئ يــ  األمــني العــ  (9) 
 .23الفئ ة 

http://undocs.org/ar/A/70/709
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محاية السـنان مـن   فنن را  ععبة فيما يتعلا ةالزناعا  املسلحة األجنبية، كعاا ما عواج  خيا
اجل ا م الفظيعة عشنل مس ولية أاااية ال   تـد إىل العنقـا  مـ  األعـدقاا واحللفـاا. فعلـز       

يوك  لضمان االحت ام النامل للئـانون اإلنسـاو الـدو    الـزناا      تياابيل املعال، مل يفعل 
السـلريا  اإلقليميـة   ةعل علز ال غم من ال واةط الئا مة ةني أق اف الزناا و الدا     اليمن،
ىا دول أقـ اف   معا ـدة هـارة األاـلحة، و ـي اعفـاا يىـدف ةشـنل         منـ والعامليـة اذامـة، و  

ع يح إىل م اقبة عدفا األالحة إىل اجلىـا  الفاعلـة الـ  مينـن أن عسـتادمىا ةريـ ا عنتـىمل        
 الئانون الدو  اإلنساو.  

  
 رسية للعمل اجلماعي - راةعا 

كعاا ما أمس    اعصاال  مـ  الـدول األعضـاا، أن عمـا واعسـاا التحـديا  املتعلئـة         - 31
ا ـل مـن احل ا ـا الـ  ينبغـي       ـوا النـم اذ  أم  يصع  التعامل معـ . فمـ  وجـود    اليوم ةاحلماية 

عئييم األزما  علز أاـاف  منافحتىا، من املغ ي أن حند من نرياا قموحنا أو أن ننا     
غــا أن  .  اللحظــة ال ا نــة مــد  ة وز ــا   العنــاوين ال  يســية الــ  عنئلــىا واــا ط اإلعــنم 

حتسـني الئـدرة   مـ    ،املريلو     وا السياا األتد ععوةة  و هديد العئة   العمل اجلمـاعي 
ــنل اال       ــن خـ ــمل إال مـ ــا الـ ــا حتئيـ ــ ة. وال مينننـ ــتجاةا  املبنـ ــيا االاـ ــز عنسـ ــتادام علـ اـ

االاــت اعيجي األكعــ  وعيــا جلميــ  امل اســا  واملــوارد والئــدرا  البشــ ية املتاحــة للمجتمــ     
الدو . وحنن كعاا ما نعمل علز أااف االعتئاد ةأن اخلريط املاتلفة عتعـار  أو عتنـافس مـ     
ــل التحــدي   العئــد الئــادم   أن نعتــ ف       ــا ومــن قــدرعنا. ويتمع ةعضــىا، دــا  ــد مــن خيالن

اةط ةني املشاكل الـ  نواجىىـا، و  أن نـ   أن الواليـا  التنظيميـة مينـن أن يعـعز كـل         ةالت 
ا يـ علـز األرجـح حتئ   عتـيح منىا انخ ، وأن  د احللول من خنل االاتفادة من الئدرا  ال  

 انثار امل جوة.  
جــو   العمــل اجلمـــاعي، مــا علينــا إال أن ننظـــ  إىل ديباجــة ميعــاا األمـــم        وإلدراك - 32

املتحدة، ال  عدعو تعو  األمـم املتحـدة إىل إلـم قوا ـا وعوحيـد جىود ـا مـن أجـل إعمـال          
ال كا ع العنث للسـنم واألمـن، والتنميـة، وحئـوا اإلنسـان. ويسـتتب  العمـل اجلمـاعي ا ـاا          
إج ااا  منسئة ومتواعلة من أجل حتئيا  دف مشت ك ةناا علز معايا مشت كة. و  حالـة  

ماية، يتمعل المل اذدف   محاية السنان، أينما كانوا يئيمـون، مـن اجلـ ا م    املس ولية عن احل
 الفظيعة، من خنل إج ااا  الوقاية واالاتجاةة الفعالة.  
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 االات اعيجيا  الوقا ية الفعالة واملنسئة   - ألف 
علــز الــ غم مــن أن احلنومــا  الوقنيــة عتحمــل املســ ولية ال  يســية عــن منــ  اإلةــادة   - 33
العمليـة   علـمل عية وج ا م احل   والتريىا الع قي واجلـ ا م امل عنبـة إلـد اإلنسـانية، فـنن      اجلما
يتريلــ  تــ اكا  علــز الصــعد اةلــي والــوقين واإلقليمــي والــدو .   واعيــا  شــنل مشــ وعا ع

ــ ة    ــا   الفت ــا   عــام  2010-2009وكمــا تــىدنا   غيني ــنن اجلىــود  2013، و  كيني ، ف
نسـئة، الـ  عبـول ةااـتعمارا  متواإلـعة   املـوارد، مينـن أن حتـول دون         الوقا ية املستم ة وامل

وقوا اجلـ ا م الفظيعـة وعـ دي إىل إنئـاا األروايف. وحنـن حباجـة إىل الـتفنا ةشـنل أعمـا            
للريا فــة ةالنسـبة  أوثـا عــلة  والـدروف املســتفادة أكعـ  وإلــوحا    وجعــلحـاال  النجــايف  ـو    

 .  ععيد املن دور ع دي  علز  الوااعة من اجلىا  الفاعلة ال  ذا
غا أن واق  السنان   منـاقا كـعاة مـن العـامل، يـعا الشـمل   مـد  عـدا التـعام           - 3٤

لــن  مــي  ملفىــوم املنــ الــدول األعضــاا ةاملســ ولية عــن احلمايــة. فاالكتفــاا ةالــدعم الصــوري 
وعئــ  ةالفعــل اجلــ ا م الفظيعــة،  املنــ الســنان مــن اجلــ ا م الفظيعــة. وعنــدما خنفــا   جىــود  

أكع  عنلفة من الوجىـة السيااـية   ليست  ،نضري  إىل االعتماد علز أدوا ، معل حف  السنم
، وإمنـا  ـي عتحمـل فـوا قاقتـىا ةالفعـل وال عتـواف  ذـا املـوارد النافيـة. ومـ             فحس  واملادية

نسـتم    التالـي عـن     ععايد ععوةة حل الزناعا  ودرجة ععئيد ا، مل يعد من املمنن لنـا أن 
 ةئوة علز الصعد الوقين واإلقليمي والدو .   املن مس وليتنا عن ع ايا مبدأ 

ومن أكع  االحتياجا  إحلاحا زيادة االاـتعمار   املـوارد البشـ ية واملاديـة املاصصـة       - 35
دري  جلم  املعلوما  وحتليلىا، وإجيـاد اخليـارا  السيااـاعية اجملديـة. ويسـتلعم الـمل زيـادة عـ        

علز عناع  اإلنوار املبنـ  والعمـل    - الوقين واإلقليمي والدو  -املوظفني علز وي  الصعد 
علـز كبـار   جيـ   املبن  واجلىود ال امية إىل  ينة ةينة داعمة للعمل الوقـا ي. و   ـوا الصـدد،    

املســـ ولني   احلنومـــا  واملنظمـــا  الدوليـــة أن ينونـــوا مســـتعدين لـــدعم الـــعمنا الـــوين   
 عنىا. ويعلنونعنما  اخلري  تشفون يس
ــ  اجلــ ا م الفظيعــة مأخــو اجلــد. فالئــادة مــن         - 36 ــاك ةعــد ايااــي إإلــا  ألخــو من و ن

احلنوما  واجملتم  املدو والئرياا اخلاي جي  أن يعملوا معا للتشجي  علـز أن ينـون لـد     
لد وأولوياعـ  الوقنيـة.   اجلمىور فىم أوإلح للنيفية ال  يععز هبا من  اجل ا م الفظيعة مصاحل الب

 .  عليىا الفوا د ال  عت ع أن نبني  املن وعلينا ويعا لني نبين ثئافة 
  مـ      ،وللمساعدة   اجلىود املبينة أعن ، قمت   ياية فتـ ة واليـ  كـأمني عـام     - 37

أجـل   مـن الئمة العاملي للعمل اإلنساو، ةنعرياا أولوية لتحديد العغ ا  ووإل  االات اعيجيا  
عععيـع الئـدرا  الوقا يـة لألمـم املتحـدة، مبـا   الـمل مـن خـنل خريـة عمـل حئـوا اإلنســان             
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رأيـت  ، وعن ق يا ععميم م اعاة مسألة املس ولية عن احلمايـة. و  اـياا الئيـام ةـولمل،     أوال 
 ثنثة حتديا  أاااية.   أن  ناك

والعمـل املبنـ .    املنـ  علـز  ، ينبغي عغيا داراا  جملس األمن من أجل التأكيـد  فأوال  - 38
مــن امليعــاا ةــال د علــز األخريــار الناتــنة الــ   ــدد الســنم  3٤واجمللــس لــول مبوجــ  املــادة 

واألمن، مبا   المل عن ق يا املساعدة علز إجياد احليع السيااي الوي كعاا مـا يلـعم لتفـادي    
لتريورا  الناتنة املـعاة  االنعالا إىل دوامة العنف. و وا يتريل  من جملس األمن زيادة رعد ا

ودعمىـا.   املن للئلا وعواي  احلوار م  األمانة العامة ةشأن النيفية املعلز لوإل  اات اعيجيا  
ويوجــد حتــت عصــ ف اجمللــس للئيــام ةــولمل عــدد مــن الواــا ل، منــىا فــتح البــا  حتــت ةنــد     

 اا ملناقشــة الشــواغل املتعلئــة ةاحتمــال وقــوا جــ ا م فظيعــة، وإجــ        “مســا ل أخــ    أي”
حوارا  عفاعلية غا رمسيـة، وعنظـيم ةععـا  عاةعـة للمجلـس لعيـارة املنـاقا املع إلـة للاريـ ،          

وعنشــيط  ياكــل عئــدة اإلحاقــا  وعنظــيم      ،(10)والتمــاف املشــورة مــن جلنــة ةنــاا الســنم     
ال  ع كع علز الصعيد اإلقليمي، معل الف يـا العامـل املاصـّ جمللـس األمـن املعـين        املناقشا 

ــىا، واالنتظــام   قلــ  اإلحاقــا  مــن جمموعــة مــن     مبنــ  نشــو   ــا وحل الزناعــا    أف يئي
مـــوظفي األمـــم املتحـــدة، مـــن ةينـــىم املستشـــاران اخلاعـــان املعنيـــان مبنـــ  اإلةـــادة اجلماعيـــة    
وةاملس ولية عن احلماية. ومينن أيضـا عععيـع عمليـة وإلـ  االاـت اعيجيا  الوقا يـة مـن خـنل         

 مناقشــا  جملــس األمــن علــز خيــارا  ايااــاعية  ــددة.  الت كيــع  مــن إلــمان إيــنا معيــد 
ومينن، ةل وجي ، أن ينون أعضـاا جملـس األمـن حلفـاا مىمـني    ـو  اجلىـود مـن خـنل          

ا العمـل املبنـ ، وإجيـاد اـبل جديـدة      يحتديد السبل الئا مة ملناقشة احلاال  املعاة للئلا وعنسـ 
اف ةالـدور احليـوي الـوي مينـن أن عئـوم ةـ        لتحئيا المل. و ناك املعيد دا مينن عمل  لنعت 

  حتديـد املاـاق  ومنـ  وقـوا اجلـ ا م الفظيعـة، وزيـادة التواعـل ةـني          آليا  حئـوا اإلنسـان   
جملس األمن وجملس حئوا اإلنسان، مبا يشـمل املنلفـني ةواليـا    إقـار اإلجـ ااا  اخلاعـة       

 جمللس حئوا اإلنسان.
ــدما    - 39 ضــي األمــ  الــمل، ةاحتمــاال  وقــوا اجلــ ا م   تاقوقــد أةلغــت جملــس األمــن، عن

عتــ  علــز ا ــاا إجــ ااا  مبنــ ة وحامســة. وآمــل أن يســتم  األمنــاا العــامون    عالفظيعــة، وح
ــمل مــن        ــاا األمــم املتحــدة، وغــا ال ــة ذــم مبوجــ  ميع املســتئبل، ااــتنادا إىل الســلرية املاول

 ععئـد مـ  أعضـاا جملـس األمـن،        انليا ، مبا   المل مقد  الغواا الشى ية غا ال مسية ال 

__________ 

ــة العامــة وجملــس األمــن الصــادرة مــ خ ا. انظــ  قــ ار اجلمعيــة العامــة       (10)  ــ    قــ ارا  اجلمعي حســ  املشــار إلي
 .(2016) 2282وق ار جملس األمن  ،70/262
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فتح البا  أمام مناقشة الشواغل املتعلئـة ةاألخريـار الناتـنة الـ   ـدد السـنان، الـ  مل عـدر          
 علز جدول األعمال ال مسي للمجلس.

، جي  علينـا أن نواعـل حتسـني قـ ا اإلنـوار املبنـ  والتحليـل كأاـاف لوإلـ           ثانيا و - ٤0
ــة لل   ــة وم ن ــداةا اــ يعة وفعال ــا      ع ــد ععلمن ــوا اجلــ ا م الفظيعــة. وق تصــدي الحتمــاال  وق

املتحــدة مــن التجــار  امل ملــة أمهيــة الئيــام ةــولمل علــز النحــو الصــحيح. فئــد أتــار      األمــم
التئاري  الداخلية املتعلئة ةدور املنظمة   اإلةادة اجلماعية ال  وقعـت   ا يربينيتسـا وروانـدا    

اإلنوار املبن  ولوجود إلعف م اسي عـام علـز عـعيد    إىل عدم إينا ا تمام كاف لعنما  
قامت األمانة ةعد المل ةنج اا حتسينا  كباة فيما يتعلـا  علز إث  المل، و .(11)حتليل املااق 

ــة    ــاحللول املمننـ ــاا ةاملعلومـــا    الوقـــت املنااـــ  وةـ ــد الـــدول األعضـ ــعيد  ةتعويـ علـــز عـ
 السيااا .  

ــعال  نــاك حتــديا  خريــاة.    - ٤1 ــ  التحــ يل علــز اجلــ ا م الفظيعــة   ومــ  الــمل ال ع فمن
احليلولة دون وقوعىا، كما أكد    عئاري ي الساةئة ةشأن املس ولية عـن احلمايـة، لـيس     أو

ةالض ورة مساويا ملنـ  نشـو  الزناعـا  املسـلحة. ولـولمل، فمـن الضـ وري للغايـة أن جيـ ي          
ملعنيــان مبنــ  اإلةــادة اخلاعــان ا ياإدمــا  إقــار حتليــل اجلــ ا م الفظيعــة، الــوي وإلــع  مستشــار

اجلماعية وةاملس ولية عن احلماية،   املنىجيا  ال  عسـتادمىا منظومـة األمـم املتحـدة حاليـا      
لتحليل املسا ل املتعلئة حبئوا اإلنسان والزناعـا . وقـد ةـدأ  ةعـل اذينـا  اإلقليميـة، معـل        

تحـدة، عـن ق يـا جلنتـىا     األورول ، وف اد  الدول األعضـاا، معـل وىوريـة عزنانيـا امل     االحتاد
الوقنيـة املعنيـة مبنـ  ج ميـة اإلةـادة اجلماعيــة وجـ ا م احلـ   واجلـ ا م امل عنبـة إلـد اإلنســانية           
ووي  أتنال التمييع واملعاقبة عليىـا،   إدمـا  الـمل اإلقـار   عمليـا  التحليـل الـ  عئـوم         

 هبا. وأتج  انخ ين علز النظ    الئيام ةولمل.
نوار املبنـ  والتحليـل  ـي، ةريبيعتـىا، مسـعز وـاعي. و ـي ععتمـد علـز          فعمليا  اإل - ٤2

ــا           ــا  غ ــن املنظم ــة م ــا  املئدم ــمل املعلوم ــا   ال ــي، مب ــز الصــعيد اةل ــا  عل ــوفا املعلوم ع
احلنومية؛ وعلز حتليل علمل املعلوما  من قبل مس ولني لديىم أنواا ومسـتويا  لتلفـة مـن    

امة والظ وف ال  ي جح أن ع دي إىل  احىـا؛ والتحـاور   املع فة؛ وعئييم خيارا  السيااة الع
ةشأن االات اعيجيا  الوقا ية م  عانعي السيااا  املعنيني. والـدول األعضـاا منـو  هبـا دور     
أاااي عليىا أن ع دي    كل م حلـة مـن م احـل  ـو  العمليـة. وال يئتصـ   ـوا علـز عـوفا          

__________ 

، A/54/549: اــــئو  ا يربينيتســــا )53/35عئ يــــ  األمــــني العــــام املئــــدم عمــــن ةئــــ ار اجلمعيــــة العامــــة  (11) 
وعئ ي  التحئيا املستئل   اإلج ااا  ال  ا و ا األمم املتحدة أثنـاا عمليـة اإلةـادة اجلماعيـة      ،(٤7٤ الفئ ة

 ، امل فا(.S/1999/1257) 199٤ال  وقعت   رواندا   عام 
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املبنــ  والوجــود امليــداو لألمــم املتحــدة      الــدعم املــادي والسيااــي لتععيــع قــدرا  اإلنــوار     
واملنظمــا  اإلقليميــة، وإمنــا ميتــد أيضــا إىل زيــادة االاــتعداد لتئااــم املعلومــا  احلسااــة عــن  

 عوامل اخلري .
، جي  عن يس معيد من اال تمام الدو  ومـن املـوارد إلجيـاد يـ  عنميليـة عتبـ        ثالعا و - ٤3

 ف املصــحو  ةــالعنف. و نــاك قضــية مشــت كة ةــني  إزاا منــ  وقــوا اجلــ ا م الفظيعــة والتريــ 
 التريـ ف املصـحو  ةـالعنف كـعاا      ظىـور البينا  ال  عفضـي إىل  ف وين النوعني من اجلىود. 

وجـد  عما عنون داثلة للبينا  األكعـ  ع إلـة خلريـ  وقـوا اجلـ ا م الفظيعـة. ومـن املـ جح أن         
حيـو عـربز التفاوعـا     واحلوكمـة؛  فيىـا اـيادة الئـانون و    ضـعف ن   اجملتمعا  ال  عاالظا  ع

ــة  واالقتصــادية والسيااــية ةــني اجلماعــا  الئا مــة علــز أاــاف اذويــة؛     جيــ ي ةصــورة منىجي
م اســية مــن التمييــع والتــىمي ؛ وعســود   ويواجــ  األفــ اد أتــناال   ،انتــىاك حئــوا اإلنســان 

 ثئافة اإلفن  من العئا .  
وينبغي   إقار أي ي  تامل ملنـ  التريـ ف املصـحو  ةـالعنف واجلـ ا م الفظيعـة أن        - ٤٤

ــي: منافحــة اخلريــا         ــة عناعــ  ر يســية،   ــة لعنث ــوي ي كــع ععريــي األولوي ــز ال ــامل عل  املظ
ــة  أو ــة       ويســتادمالن ا ي ــ عنل اجلــ ا م الفظيع ــيفني وم ــد املتريــ فني العن ــف وهني ــ  العن لتربي

ــع م؛ والتصــدي   ــداالوحتفي ــة أو ارعناهبــا؛      نع ــ ا م الفظيع ــز اجل ــاالة عــن التحــ يل عل م املس
عــدفا األفنــار واألاــلحة والبشــ  عــرب احلــدود الوقنيــة، مبــا مينــن مــن ارعنــا   والتعامــل مــ  

 اجلــ ا م واالنتــىاكا . وكمــا ةينــت   خريــة العمــل الــ  وإلــعتىا ملنــ  التريــ ف العنيــف          
(A/70/674)      ــ دود العســن ية ــدا عــن ال ــع ةعي ــ رة الت كي ــل ة ، عئتضــي  ــو  االاــت اعيجية حتوي

الصـ فة الــ  جيــ ي اللجــوا إليىــا للتعامــل مـ  التحــديا  اذينليــة األعمــا، مــ  االات تــاد     
للسياقا  اةلية ال  حتدث فيىا  و  الظـوا  . ويشـمل  ـوا عمليـا  حتديـد       داالمل ةتئييم أ

ــع  ــا  الضـ ــل       الفنـ ــل؛ وحتليـ ــنل متواعـ ــا  ةشـ ــمل العمليـ ــتنمال علـ ــنان، وااـ ــن السـ يفة مـ
اات اعيجيا  احلمايـة الواعيـة اخلاعـة هبـا وكيفيـة عععيع ـا؛ وعئيـيم العوامـل الـ  ععـعز الئـدرة            

مبـــا يشـــمل دور اجملتمـــ  املـــدو. وجيـــ    املئـــام األول أن عنـــون   - اةليـــة علـــز الصـــمود
ملصـحو  ةـالعنف واجلـ ا م الفظيعـة متسـئة مـ  الئـانون        السيااا  ال امية إىل منـ  التريـ ف ا  

ئوا اإلنسان. وال مينـن للمجتمـ  الـدو  أن  مـي الئـيم      حلالدو  الئانون الدو  اإلنساو و
املصـحو   ال  يعتع هبا عندما يئدم عنازال  ةشأيا   إقار اجلىـود املبوولـة لتجنـ  التريـ ف     

ة املعمــول هبــا مــن أجــل حتئيــا منااــ  عنتينيــة العنف. وال يــ دي انتــىاك الئواعــد الدوليــةــ
ةــوور الف قــة داخــل التحــالف الــوي عشــنل  اجلىــا  الفاعلــة الــ    قصــاة األجــل إال إىل ةــو
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د مـ عنل اجلـ ا م الفظيعـة ةـأداة     يـ عوععسعز إىل عـد  ـوا اذجـوم علـز إنسـانيتنا املشـت كة، و      
 أخ   عدعم قضيتىم.  

 
 االاتجاةة   الوقت املناا  وةري يئة حامسة   -ةاا  

ال عتــو  عمليــا  الوقايــة ةالنجــايف دا مــا. وعنــدما عفشــل علــمل العمليــا ، جيــ  أن    - ٤5
يئف اجملتم  الدو  م  إلحايا اجل ا م الفظيعة، ويئوم ةنل ما يسـتريي  حلمايتـىم مـن األا .    

ا مـا جـعاا ال يتجـعأ مـن العمليـة      ولولمل، فنن ال كيعة العالعة للمسـ ولية عـن احلمايـة عشـنل د    
مـــن الوثيئـــة اخلتاميــة ملـــ    الئمـــة العـــاملي   139كنــل. وعـــنّ اجلملـــة األوىل مــن الفئـــ ة   

يئـ  علـز عـاعا اجملتمـ  الـدو  أيضـا، مـن خـنل األمـم          ”ةشنل قاق  علـز أنـ     2005 لعام
ية وغا ــا مــن املتحــدة، االلتــعام ةااــتادام مــا  ــو من ــم مــن الواــا ل الدةلومااــية واإلنســان 

الواا ل السلمية، وفئا للفصلني السادف والعامن من امليعاا، للمساعدة   محاية السـنان مـن   
. و ـو   “اإلةادة اجلماعيـة وجـ ا م احلـ   والـتريىا الع قـي واجلـ ا م امل عنبـة إلـد اإلنسـانية         

ــد أن ينــون       ــة الســنان. وال ة  مســ ولية مســتم ة عئضــي ةااــتادام الواــا ل الســلمية حلماي
عنـد ارعنـا     التريبيا املبن  وامل ن ذو  الواا ل  ـو رد الفعـل األول الـوي نلجـأ إليـ  علئا يـا       

 اجل ا م الفظيعة.  
تاـو ثـنث خريـوا  لتععيـع قـدرة اجملتمـ  الـدو  علـز االاـتجاةة            نوعلينا معا أن  - ٤6

الوقـت املنااـ   ـي    ، علينا أن ندرك أن االاـتجاةة    الوقت املناا  وةري يئة حامسة. فأوال 
  مواجىـة اجلـ ا م   علينـا،  مس ولية عئ  علـز عـاعا كـل عضـو مـن أعضـاا اجملتمـ  الـدو . و        

كان علينـا أن نـ د، وأال نتوقـ  أن     “عما إاا”أال نسأل ، أو اجلاريةاحلدوث الفظيعة الوتينة 
سـاعدة    الـ  مينننـا هبـا امل    “النيفيـة ”أن نسأل عـن   وإمنا جي يتحمل انخ ون الع ا عنا؛ 

ال د ةشنل واعي. ورغم أن جملس األمن وحـد   ـو الـوي لديـ  اـلرية التنليـف ةااـتادام        
الواا ل الئس ية، فـن ينبغـي أةـدا أن يسـتادم الوعـول إىل ق يـا مسـدود داخـل علـمل اذينـة           

سـىم ةـ ،   عنظـ    مـا مينـن أن    ع. وعلز كل دولة عضو أن عن العمل كعور للتئاعس عموما
سىم ةـ  الت عيبـا  اإلقليميـة اا  الصـلة، مـن أجـل محايـة السـنان مـن اإلةـادة           وما مينن أن ع

 اجلماعية وج ا م احل   والتريىا الع قي واجل ا م إلد اإلنسانية.
، علينا أن نععز ااـتعمارنا   قا فـة وااـعة مـن األدوا  السـلمية املتاحـة حلمايـة        ثانيا  - ٤7

مل  و  األدوا ، علز اـبيل املعـال فئـط ولـيس     السنان املتض رين من اجل ا م الفظيعة. وعش
احلص : أنشرية عئصي احلئا ا وال عد واإلةنغ والتحئـا؛ وجلـان التحئيـا؛ والـدعوة العامـة؛      

واملســـــاعدة   والدةلومااية اذاد ة؛ والتحنيم والتوفيا والوااقة؛ ومشاركة اجملتمعا  اةليـة؛  
والتئنيـة؛ وحفـ  السـنم      دين؛ واملسـاعدة املدنيـة  اإلنسانية واحلمايـة؛ ومحايـة النجـنني واملشـ    
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عئ يـ  الف يـا املسـتئل ال فيـ  املسـتو  املعـين        مت  . وقـد  موافئـة األقـ اف املعنيـة   الئا م علـز  
-A/70/95) ةعمليا  السنم ةشأن عوحيد قوانا مـن أجـل السـنم: السيااـة والشـ اكة والنـاف      

S/2015/446 امـا   الضوا أيضا علز عداةا محاية املدنيني غا املسلحني ةوعـفىا جـعاا   ( عسليط  
مــن  ــو   النــعاعــن أمهيــة  ععــ  الــدول األعضــاا  ومــا انفنــت مــن جمموعــة األدوا   ــو .

دي  ةالـدعم املـا  النـا . ويـ    علز ال غم من الـمل  األدوا ، لننىا ال عئ ن علمل التص  ا  
عأخ  االنتفاا ةتلـمل األدوا ، كمـا  ـد مـن فعاليتـىا. ومـن املىـم        إىل  وا النئّ   التمويل 

عريوي   و  األدوا  ملىمة محاية السنان من اجلـ ا م الفظيعـة ةالـوا ، مبـا   الـمل مـن        أيضا 
 إىل عفـاقم اـواا  خنل التساسل عن النيفية ال  مينـن هبـا معاجلـة العوامـل اةـددة الـ  عـ دي        

 .إىل التافيف منىا وأ و  اجل ا م 
، علــز اجملتمــ  الـدو  أن يتصــ ف مبنــ ا وحبسـم. فتحســني األدوا  التحليليــة   وثالعـا   - ٤8

إاا كـان عـناا الئـ ار علـز ااـتعداد      إال السيااـا     حتسـني  يسف  عن والتئاري  املئدمة لن 
مل اوغـة والتـأخا مينـن أن    التجـار  األخـاة أن ا   وعظىـ  . املع وإلـة للعمل ةنـاا علـز الوقـا      

عـد ور الظـ وف   مـ   فاقم خريورة احلاال  الـ  ع عنـ  فيىـا جـ ا م فظيعـة،      ت ع  عليىما عي
الئا مــة علــز عــعيد  الــ  يواجىىــا الســنان املتضــ رون، وأن يضــيئا نريــاا اخليــارا  اجلواةــة 

ــدول األعضــاا أن عنــون        .السيااــا  ــز ال ــ ار، جيــ  عل ــة عــن  الئ و  اــبيل حتســني عملي
مستعدة لناتماا إىل قا فة من انراا وأن ععاة  علز ةول اجلىـود ال اميـة إىل عـياغة موقـف     

للمعلومـا  املتعلئـة    املري وحـة تفسـاا   ال عتبـاين مشت ك، ال ايما   حاال  األزما  عندما 
 ةاحلئا ا الئا مة علز أر  الواق .

خاعـة عـن إةـداا الـ ويف     وعلز األعضاا اخلمسـة الـدا مني   جملـس األمـن مسـ ولية       - ٤9
أن يتفـا  ـ الا األعضـاا    علز  وا الري يا الئيادية. ومن اخلريوا  امللمواة ال  مينن ا اا ا 

ــنئل   احلــاال  الــ  عنريــوي علــز جــ ا م      ــنفس   ااــتادام حــا ال علــز داراــة إلــبط ال
ةـدعم   فظيعة، حس  ما اقت ح  ف يا املساالة واالعساا والشفافية، الـوي حتظـز مبادرعـ  انن   

وكولمل حس  مـا اقتـ يف   إقـار مبـادرة مشـت كة       - من أغلبية واإلحة من الدول األعضاا
عتــوىل ف نســا واملنســيمل قياد ــا. ومــن األمــور الــ  ذــا أمهيــة حيويــة أيضــا أن ينفــل اجمللــس     
االمتعال للئ ارا  الـ  يتاـو ا ةالفعـل فيمـا يتعلـا ةـاجل ا م الفظيعـة. فمـن غـا املئبـول علـز            

جمللــس  يىاحتــد ا أن عواعــل ةعـل الــدول وةعـل اجلماعــا  املســلحة مـن غــا الـدول    اإلقـن 
انتــىاك الئــانون الـدو  حلئــوا اإلنســان والئــانون الـدو  اإلنســاو وارعنــا  اجلــ ا م   ةاألمـن  

الفظيعة. ولولمل، ينبغي ألعضاا اجمللس أن ينونـوا أفضـل ااـتعدادا العتمـاد عـداةا عسـتىدف       

http://undocs.org/ar/A/70/95-S/2015/446
http://undocs.org/ar/A/70/95-S/2015/446
http://undocs.org/ar/A/70/95-S/2015/446
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ــن ــال لئ  م ــادة   ي فضــون االمتع ــة للم ــ ،   لالف ــدم التصــدي     25 اراع ــاا. فع ــن امليع ــوينم  لل
 اوف يئو  مصداقية األمم املتحدة.   ةصورة عارخةيتجا لون إرادة جملس األمن 

التصـدي علـز الصـعيد الـدو  للجـ ا م       عداةاوقد ععلمنا علز مد  العئد املاإلي أن  - 50
ععمل األمم املتحـدة والت عيبـا  اإلقليميـة     عندما فعاليةةلوغ أقصز درجا  الالفظيعة  يل إىل 

مشـت ك ومنسـا  ـو الـوي     علـمل النيانـا  علـز حنـو     ودون اإلقليمية معا ةشنل وثيا. فعمـل  
م الئدرا  وي دي إىل إح از أفضل النتا  . ومن ل، فعلينا أن نوثـا الـ واةط العمليـة ةـني     يعظِّ

األمم املتحدة وت كا ىا، مبا   المل عن ق يا عبادل املعلومـا  والتحلـين  ةشـأن احلـاال      
ــا م املشــت ك،       ــع التف ــن أجــل عععي ــنة م ــة والنات ــال ا ن ــادا     وك ــا عنــوين الع ــن ق ي ولمل ع

 مة لضمان إمنانية عفعيل الش اكا  ةشنل ا ي  عند احلاجة.  والعنقا  النز
وجي  أيضا علز الدول األعضاا أن عـدعم الـدور احلااـم الـوي ي ديـ  اجملتمـ  املـدو         - 51

  عئدة املساعدة النزمة للـ د احلااـم   الوقـت املنااـ . فمنظمـا  اجملتمـ  املـدو عسـاعد         
عريورا  مئلئة. و ـي  وجود عنون أول من ينتشف  ما وكعااعلز عئل أق  اإلنوار املبن  

كـولمل  للمسـاالة.   - واألمـم املتحـدة   - الـدول  مناع  قـوي لضـحايا اجلـ ا م الفظيعـة خيضـ      
عـوفا اخلـدما  الئانونيـة،     ق يـا ن عـ أكـرب   علـز حنـو   ةمباتـ  مسـامها    علمل املنظما  عئدم

ــوع ا ،    املنازعــ والتواــط ،وعئــدة املشــورة لضــحايا اجلــ ا م الفظيعــة  ا  اةليــة و د ــة الت
وعوفا املساعدة اإلنسانية املنئوة للحياة. ومينن أن يسىم الععماا الـدينيون إاـىاما خاعـا      

نفـوا علـز قرياعـا  كـباة     مـا ذـم مـن    من  ارعنا  اجل ا م الفظيعة والتصدي ذا، ةالنظ  إىل 
واملاليـة. كـولمل مينـن للجىـا      قدر م علز اإلا اا ةتعبنة املـوارد البشـ ية   إىل من السنان و

احلمايــة، عــوفا املســ ولية عـن  ة االإلـرينا ةنــاا    ادور أن عــ ديالفاعلـة   الئريــاا اخلـاي   
، وا ــاا اخلريــوا  م اســا اوالــمل مــن خــنل التشــجي  علــز التســامح وحــل الزناعــا      

 وأا  م.   ىاالنزمة حلماية موظفي
د يـد ا ةشـجاعة جلاايـا الـواقعني     مبل احلاال  ف اد  اجملتمعا  اةلية   ةعقامت و - 52

، حتت التىديـد وأعاحـت ذـم اـبل النجـاة واملـنا انمـن. ولـد  األفـ اد واجلماعـا  الصـغاة           
ااــتادام اــواا مــن خــنل عــوفا احلمايــة، علــز الئــدرة  ،ةصــورة غــا رمسيــةإقــار العمــل   

يـواا الفنـا  الضـعيفة. ويشـىد     إمـن خـنل   ن  االعتدااا  ودعـم جىـود اإلغاثـة أو    ملنفوا م 
  وقعــت   اإلةــادة اجلماعيــة الــعمليــة عــدد مــن قــام ةــول راايســاةاجينا ةننئــاا حيــا م أثنــاا 

الشــجعان. وحنــن حباجــة، مــ  منــو   يتحلــز هبــاهبــو  الئــدرة علــز إحــداث التغــيا الــ    اروانــد
. ىـا ودعم  ـوا النـوا   التحديا  ال  نواجىىا، إىل عشجي  االةتنارا  اإلةداعية واجل ينـة مـن  
املنتــ  املعــين  2015واــيج ي ةانتظــام ااــتنمال مــوجع املماراــا  الــوي وإلــع    عــام  
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املســ ولية عــن احلمايــة، مــن أجــل رعــد احللــول اجلديــدة الــ  عنشــأ   ةاإلةــادة اجلماعيــة و مبنــ 
 يتعلا ةاحلماية. فيما
 

 تن ارالمن   -جيم  
، علز مد  فتـ ة واليـ  كـأمني عـام،  اةـ  مسـألة       دا يعبط اذمم أن ن   أننا ما فتننا - 53

الوثيئـة اخلتاميـة   من  139و  138اجل ا م الفظيعة. وعلز ال غم من أن الفئ عني وقوا عن ار 
ال عشــاان عــ احة إىل عنــ ار وقــوا اجلــ ا م، فــنن االلتــعام   2005لعــام  ملــ    الئمــة العــاملي

تنــ ار الو املنـ    احلمايـة، كمـا أن مسـأل    ةـاملن  يشـنل مسـة ر يسـية مـن مسـا  املسـ ولية عـن        
ي عبريان ارعباقا وثيئا. وقد اعت ف ةولمل الت اةط   اياا عمـل جلنـة ةنـاا السـنم و  عئ يـ       

-A/69/968)  ينـل ةنـاا السـنم    املعـين ةااـتع ا   ف يا اخلرباا االاتشاري التاة  لألمني العـام  

S/2015/490   فنــعا مــن البلــدان الــ  هاةــ  اليــوم خريــ  انتشــار العنــف املنــىجي علــز نريــاا .)
وااــ  قــد عع إلــت لــولمل مــن قبــل، مبــا   الــمل أفغانســتان وةورونــدي وجنــو  الســودان      

 والسودان والع اا وليبيا.  
سـاعد ا  تن ار عئدة الدعم املوج  للسلريا  الوقنيـة مل الومن العناع  اةورية   من   - 5٤

  التئيد مبس وليتىا عن عوفا احلمايـة. ويلـعم   كـعا مـن احلـاال  عععيـع م اسـا  احلنـم         
إىل  ،املسـاعدة الدوليـة   ،   إقـار أيضـا السـعي   إعادة ةنا ىا، وعنشيط االقتصاد. ولنن جيـ   أو

ــة للــزناا واجلــ ا م الفظيعــة وععع  معاجلــة  ــاألاــبا  اجلوري ة ع املماراــا  الــ  عــدعم املصــاحل ي
والتســوية الســلمية للمنازعــا  عنــد نشــو ىا. ويشــنل إدمــا  منظــور   أعمــال ةنــاا الســنم   
وجىود اإلنعا  األخ   يتعلا مبن  وقوا الفظا   أم ا ةالم األمهيـة لتحئيـا النجـايف، معلـ        

 المل معل رعد عنما  االنتناف، مبساعدة من اجملتم  املدو اةلي.
عنــون إمنانيــة ظىــور اجلــ ا م الفظيعــة مــن  املشــار إليىــا أعــن ، ففــي غيــا  اجلىــود  - 55

ــن        ــدد اإلاــ اا ةاالنصــ اف ع ــا. ويى ــة ال مينــن إننار  ــد حئيئ ــود جدي ــمل اجلى ةت اجــ   عل
املناا  ال  حتئئت ومينن أن ينون ل  آثار كارثية علـز السـنان املـدنيني. ومينـن ةسـىولة      

ــة، علــز حــد اــواا،  األة والف اغــا  للجنــاة اةــتملني ااــتغنل مــواقن الضــعف امل اســي   مني
عنـــن اإلعـــنحا  قـــد ع اـــات ةعـــد، وكـــولمل ااـــتغنل مظـــامل اجملتمعـــا  اةليـــة   مل إاا

ــز مــد         ــ اا عل ــة   الع ــة ال ا ن ــرب ن ةســىولة األزم ــا، إاا ع كــت دون معاجلــة. وع ولاوفى
 وحنـن نـدرك   االاتعداد،    و  الظ وف، لناـتجاةة لنـدااا  التسـلح والسـعي إىل االنتئـام.     

نـ  عنـ ار اجلـ ا م الفظيعـة مـن      أن منأن   مئدورنا، علـز الـ غم مـن  ـو  التحـديا  اذا لـة،       
خـــنل اإلرادة السيااـــية النافيـــة واملـــوارد املن مـــة. وقـــد ثبـــت الـــمل   حـــاال  معـــل          

ليش  وغينيا وكينيا، حيو ااعد  اإلجـ ااا  املنسـئة الـ  ا ـو ا      - ديفوار وعيمور كو 

http://undocs.org/ar/A/69/968
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عنـ ار وقـوا العنـف املنـىجي الوااـ        عفـادي الفاعلة اةلية واإلقليميـة والدوليـة علـز     اجلىا 
احلاال  الـ  منـ  فيىـا وقـوا االنتنـاف، ال عـعال  نـاك حاجـة          علملاالنتشار. ولنن ح    

 إىل املشاركة املستم ة من أجل معاجلة العوامل النامنة ال  ععا خري  وقوا اجل ا م الفظيعة.  
نشف الدروف املستالصة من احلاال  ال  وقعت م خ ا  عن أمهيـة االاـتعمار     وع - 56

عععيــع املصــاحلة والعدالــة االنتئاليــة. فــالنم  املــوروث مــن اجلــ ا م الفظيعــة كــعاا  مــا يســىم    
ععميا انعدام العئة ةني الريوا ف وكـولمل انعـدام العئـة   امل اسـا  احلنوميـة املسـ ولة عـن        

الئانونيـة واملاديـة. و  ةعـل األحيـان عنـون خريـز العدالـة ةريينـة. وقـد يضـري            عوفا احلماية 
ــود،          ــمل اجلــ ا م لعئ ــن ارعنــا  عل ــة إىل انتظــار  ااــبة املســ ولني ع إلــحايا اجلــ ا م الفظيع

إلـــد رادوفـــان كـــاراديت   2016يتضـــح مـــن أحنـــام اإلدانـــة الـــ  عـــدر    عـــام  كمـــا
ةـيا ةيمبـا ملـا ارعنبـ       - نية   البوانة، وجـان ارعنب  من ج ا م ح   وج ا م إلد اإلنسا ملا

ــا الواــريز، وحســني حــربي         ــة أف يئي مــن جــ ا م حــ   وجــ ا م إلــد اإلنســانية   وىوري
ارعنب  من ج ا م إلد اإلنسانية وجـ ا م حـ     عشـاد. لنـن العدالـة، حـ  وإن جـاا          ملا

إىل التئليـل مـن احتمـال     حتئئت. فنفالة املساالة عن ج ا م املاإلي ال عـ دي فئـط  متأخ ة، قد 
وقــوا ععــديا    املســتئبل، وإمنــا  ــي أيضــا  عســدد إلــ ةة عامــة لعئافــة اإلفــن  مــن العئــا     
اتضري  األجيال املئبلة من اجلناة اةتملني إىل أن عضـعىا   االعتبـار عنـد الـتفنا   اخليـارا       

 املتاحة أمامىا.
 

 هديد الئدرا  امل اسية -دال  
 الوقنية واإلقليميةالشبنا    

يشنل إرااا  ياكل وقنيـة ملنـ  وقـوا الفظـا   والتصـدي ذـا حجـ  األاـاف الـوي           - 57
و  حــني أن  يئــوم عليــ  التنفيــو النــاجح، الــمل أنــ  منمــن املســ ولية ال  يســية عــن احلمايــة.   

، فئـد مت،  عنـون كـولمل   عنون لتلفة، ةل وينبغـي أن  التشنيلة اةددة لنل نظام وقين اوف
حتــت  201٤م اعــاة الســياا اةلــي واذينــل امل اســي،   التئ يــ  الــوي قدمتــ    عــام    مــ 

-A/68/947) “الوفـاا مبسـ وليتنا اجلماعيـة: املسـاعدة الدوليـة واملسـ ولية عـن احلمايـة        ”عنوان 

S/2014/449)،     ــد اــبعة عناعــ  ر يســية عنــبح اجلــ ا م ــة وينبغــي عععيع ــا،  ــي:   حتدي الفظيع
شــ ف علــز الــ  عزنيىــة ال اســا  املاإلــعة للمســاالة؛ ) ( اخلت فــة اةمــن األقرياعــا   )أ(

سـتئلة حلئـوا   امل اسـا   املسـتئلة و املئضـا ية  ال اسـا   املعمليا  االنتئال السيااـي؛ ) (  
( الئـدرة اةليـة علـز    ـاملاـاق  وععبنـة االاـتجاةة املبنـ ة؛ ) ـ     اإلنسان؛ )د( الئدرة علز عئيـيم  

حل الزناعا ؛ )و( قدرة واـا ط اإلعـنم علـز التصـدي للتحيـع واخلريـا  املفعـم ةالن ا يـة؛         
)ز( الئدرة علز العدالة االنتئالية الفعالة واملش وعة. وإنين أتج  الدول األعضاا علـز درااـة   

http://undocs.org/ar/A/68/947
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ــوقين والنظــ    ا ــاا    ــل املعبريــة ومعاجلــة أي     اــياقىا ال ــو  العوام ــع   ــة لتععي خريــوا  عملي
ــن أن        ــا مين ــمل، فني ــد ا. وةاإلإلــافة إىل ال ــتم حتدي ــا  أخــ   ي ــىلأولوي ــز  ة عن ــدر ا عل ئ

لسيااــة املتبــ  إزاا انــى  المســاعدة الــدول األخــ   علــز عععيــع  ــو  املعبريــا ،   إقــار        
 . عنحإ ةعداخلارجية والتعاون الدو  

الشبنا  العاملية واإلقليمية جعاا ال يتجعأ من اذينل امل اسي عشـج   وقد أعبحت  - 58
علز الوفاا ةاملس ولية عن احلماية. فالشبنة العاملية جلىا  التنسـيا   جمـال     اساعدعالدول و

ــة،       ــة والفظــا   اجلماعي ــادة اجلماعي ــ  اإلة ــة ملن ــة، وتــبنة أم ينــا النعيني املســ ولية عــن احلماي
د أعمــال اإلجــ ام اجلماعيــة الوحشــية، واملــ    الــدو  املعــين مبنريئــة        والتحــ ك العــاملي إلــ  

البحاا  النرب ، ععمـل ويعـا علـز عيسـا احلـوار وا ـاا إجـ ااا  ملمواـة لبنـاا الئـدرا            
الوقنية النفيلـة مبنـ  وقـوا الفظـا  ، وعلـز عبـادل أفضـل املماراـا . وإنـين أرحـ  ةتواـي             

يـ  الـدول األعضـاا علـز النظـ    ععـيني جىـة عنسـيا         نرياا تبنا  األق ان  و ، وأحو و
 وقنية عتوىل قيادة جىود ا الوقنية وععميا مشاركتىا، علز حد اواا.  

ــدور  ياكــل احلمايــة اإلقليميــة ةصــفة خاعــة، و ــي عــادة  ياكــل عععز ــا          - 59 و  مئ
 األقـ ان. ورغـم   املنظما  اإلقليمية أو دون اإلقليمية، أن عتوىل عععيع التعاون العملي فيمـا ةـني  

أن املبادرا  ينبغي أن ععنس خصوعيا  كل منريئـة، فىنـاك  ـس خريـوا  ر يسـية مينـن       
ا اا ــا لتععيــع قــدرة اذينــا  اإلقليميــة علــز العمــل مــ  األمــم املتحــدة وغا ــا مــن اجلىــا     
الفاعلة األخ   علز عـعيد منـ  اجلـ ا م الفظيعـة والتصـدي ذـا. وأوىل  ـو  اخلريـوا  عععيـع          

ل مـن ةينـىا احلـوار املنـتظم وعععيـع التعـاون ةـني األمانـا  علـز          بقا  ةـني املنظمـا ، ةسـ   العن
ععيد الـدوا   اإلداريـة. واخلريـوة العانيـة  ـي حتسـني عـدفا املعلومـا  والتحلـين  علـز حنـو            

ةني األمم املتحدة واملنظما  اإلقليميـة ودون اإلقليميـة فيمـا يتعلـا ةاحتمـاال  وقـوا        متبادل
الفظيعة. وعتمعل اخلريوة العالعة   عععيع عنسيا إجـ ااا  التصـدي الحتمـاال  وقـوا     اجل ا م 

ــ       ــ  احلــاال  ال ــة وهن ــة حتســني الفعالي ــة ةغي ــا اجلــ ا م الفظيع اها ــا  عمــل   عتضــار  فيى
ــة ةاملماراــا        ــاد  املتعلئ ــادل التوجيىــا  واملب ــة  ــي عب ــة. واخلريــوة ال اةع املنظمــا  املاتلف

واحلماية، مبا   المل التداةا ال  عتعلا حتديـدا حبمايـة املـدنيني   اـياا      ن املالفضلز   جمال 
. أمـا اخلريـوة اخلامسـة فتتمعـل   عشـجي  ودعـم       اجلنساووحف  السنم ومن  العنف اجلنسي 

املنظمــا  اإلقليميــة ودون اإلقليميــة كــي عواعــل عريــوي  قــدرا ا الواعيــة   جمــال منــ  وقــوا    
اجلــ ا م الفظيعــة والتصــدي ذــا. وإنــين أحــو ةئــوة املنظمــا  اإلقليميــة ودون اإلقليميــة علــز    

مللمواـة الـ  ميننـىا ا اا ـا لتعويـد      مواعلة حوار ا ةشأن املس ولية عن احلماية واخلريـوا  ا 
 دوذا األعضاا ةالدعم الوي يلعمىا كي عفي ةالتعاما ا.  
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 األمم املتحـدة  
جي  أن عضاعف األمم املتحدة جىود ا لتعميم م اعـاة املسـ ولية عـن احلمايـة. ففـي       - 60

ا. وقــد مواجىــة التحــديا  املتصــاعدة علــز جبــىا  متعــددة، لــن ينــون العمــل املعتــاد كافيــ   
أج يــت خــنل الســنتني املاإلــيتني الســلة مــن االاتع اإلــا  مت مــن خنذــا النظــ    ويــ      

 (2000) 1325جوان  عملنا املتعلئة حبف  السنم وةناا السنم وعنفيـو قـ ار جملـس األمـن     
ئـد مـ    الئمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاو    ـوا        كـولمل اإلـريلعت قبـل ع    .(12)ومحاية املدنيني

العـام ةــنج اا عئيـيم لعملنــا اإلنسـاو. وال مينــن أن عنــون ال اـا ل ال  يســية الـ  انبعئــت عــن      
ــوة. وقـــد أكـــد كـــل مـــن علـــمل      ــىا أتـــد قـ الـــمل أكعـــ  وإلـــوحا أو أن عنـــون الـــ واةط ةينـ

ويـة للمنـ ، مبـا   الـمل عـن      االاتع اإلا  أن  جي  علينا أن نفعل املعيد من أجل إعريـاا األول 
معــل التمييــع  - ق يــا الت كيــع علــز العوامــل اذينليــة الــ  عئــف وراا انــدالا الــزناا والعنــف

وعععيــع األدوا  الدةلومااــية الوقا يــة حلــل املنازعــا . ومثــة نئريــة  -وإلــعف اــيادة الئــانون 
اجلـ ا م   م كعية عأكد  أيضا مـن خـنل عمليـا  االاـتع ا ، و ـي أن محايـة السـنان مـن        

الفظيعة عشنل التعاما أااايا من التعاما  األمم املتحدة. وعلز األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة     
أن عنــون عــ  ة ةشــأن التحــديا  والئيــود العمليــة الــ  نواجىىــا. وعليىــا أيضــا أن عنــون     

 مستعدة إلةنغ الدول األعضاا مبا جي  أن يسمعو ، وليس ما ي يدون مساع .
ألمم املتحـدة،   إقـار متاةعـة االاتع اإلـا  املشـار إليىـا أعـن ، وكـولمل مـن          و   ا - 61

ــادرة حئــوا اإلنســان أوال، واجلىــود اجلاريــة هبــدف ععمــيم م اعــاة املســ ولية عــن      خــنل مب
احلمايــة، ةسلســلة مــن التحــوال  ال اميــة إىل  نــني املنظمــة مــن مواجىــة التحــديا  املتعلئــة    

األمـني   مبـن فـيىم    االلتعام املتواعل من كل مس ول   املنظمـة،  ةاحلماية. و و  املىمة عتريل
العام املئبل، وكولمل من الدول األعضاا. ومينـن لألمـني العـام، إإلـافة إىل ااـتادام مسـاعي        
احلميدة، أن يواعل عشجي  جملس األمن وجملس حئوا اإلنسان ةتنليف جلان حتئيـا مسـتئلة   

وقوا، وأن يــدعو ةــال عنــور عنــ  اجلــ ا م الفظيعــة، أو و ايــدة ةالتعبــت مــن الوقــا   عنــدما ع
الدول األعضاا إىل عنفيو التوعـيا  املري وحـة. ويضـريل  حاليـا منتـ  املستشـارين اخلاعـني        
املعنيني مبن  اإلةادة اجلماعية وةاملس ولية عن احلماية ةنج اا ااـتع ا  للـدروف املسـتفادة مـن     

__________ 

نم ةشـأن عوحيـد قوانـا مـن أجـل السـنم: السيااـة        عئ ي  الف يا املستئل ال في  املستو  املعـين ةعمليـا  السـ    (12) 
 عـن (؛ وحتدي احلفاظ علز السنم: عئ ي  ف يـا اخلـرباا االاتشـاري    A/70/95-S/2015/446والش اكة والناف )

ــام      ــاا الســنم لع ــم املتحــدة لبن ــورك،  ،2015ااــتع ا   ينــل األم ــ  حعي ان/يو 29نيوي ــ  و؛ 2015ني من
نشو  الزناعا  وحتئيا نئلـة نوعيـة   جمـال العدالـة، وعـأمني السـنم: درااـة عامليـة عـن عنفيـو قـ ار جملـس             

؛ وعئييم عنفيـو واليـا  محايـة املـدنيني     2015،  ينة األمم املتحدة للم أة، 1325األمن التاة  لألمم املتحدة 
 .(A/68/787: عئ ي  منت  خدما  ال قاةة الداخلية )  عمليا  األمم املتحدة حلف  السنم ونتا جىا

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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http://undocs.org/ar/A/68/787
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ني العــام املئبــل   نشــ  نتــا    ــوا االاــتع ا   حــاال  املنــ  املاإلــية. وآمــل أن يســاعد األمــ 
األمــم املتحــدة وكــولمل   عشــجي  الــدول األعضــاا علــز عئــدة الــدعم النامــل لعمــل   داخــل

 املستشارين اخلاعني.  
  

 اخلنعة - خامسا 
  الـدفاا عـن الئواعـد الـ       لئد حان الوقت لني عبدي الدول األعضاا ععمـا أقـو    - 62

  التئيـــد ةتلــمل الئواعـــد.  والـــ  عئــوم عليىـــا املســ ولية عـــن احلمايــة، و   عصــون اإلنســانية،   
 لبحـــو مبـــدأنفعـــل الـــمل، اـــوف عتقكـــل اإل ـــازا  الـــ  حتئئـــت   العئـــد األول  مل وإاا

ةـل ينبغـي أن نلتـف حـول      ،املس ولية عـن احلمايـة. ففـي وقـت األزمـة، ينبغـي لنـا أال نت اجـ         
امللمواة علز  وا الري يـا أن عتفـا الـدول األعضـاا     حئئنا  ونئوم ةتععيع . ومن اخلريوا   ما

علز التأكيد من جديد علز التعامىا وععميئـ  مـن خـنل إعـدار قـ ار جديـد للجمعيـة العامـة         
ةشأن املس ولية عن احلماية. وينبغي أيضا إقنا محلة عامليـة تـاملة وقويـة الاـتعادة العئـة        

 اإلنسـاو مـن خـنل عععيـع الئـيم الـ  ينصـان        الئانون الدو  حلئوا اإلنسان والئانون الـدو  
عليىا، واملريالبة ةعيادة االمتعال، ومنحئة مـن يسـتم ون   انتـىاك الئـانون، و ااـبة اجلنـاة.       

 الفنا  الضعيفة من السنان   وي  أحناا العامل. وحنن مدينون ةولمل أمام
فىـي عتريلـ  مـن ويـ      غا أن املس ولية عـن احلمايـة عتريلـ  أكعـ  مـن الـمل أيضـا.         - 63

  أي وقت وأي منان ع عن  في  اجل ا م الفظيعـة،   مكلمتى وائوليأعضاا اجملتم  الدو  أن 
وقوا. واذدف من املس ولية عـن احلمايـة، ةاعتبار ـا ةيانـا ةـااللتعام السيااـي،  ـو        عنور ةالأو 

علـز الصـعد    - حتفيع العمـل اجلمـاعي مـن أجـل منـ  ارعنـا  اجلـ ا م الفظيعـة والتصـدي ذـا          
ــدو   ــوقين واإلقليمــي وال ــ  عت عــ  علــز عــدم التصــ ف        - ال ــ  التنلفــة السيااــية ال ورف

إلـد اإلنسـانية.   امل عنبـة  مواجىة اإلةادة اجلماعيـة وجـ ا م احلـ   والـتريىا الع قـي واجلـ ا م       
فاا و ي عتريل  من الدول األعضاا، اعيا إىل الوفاا هبوا االلتعام، إعرياا محايـة السـنان الضـع   

أولويــة علــز املصــاحل الوقنيــة الضــيئة، والعمــل ةــن كلــل مــن أجــل التغلــ  علــز االنئســاما  
تععيع الئدرا  النزمة للمن  والتصدي. وجممل الئـول  لااتعمارا  ملمواة عوجي  السيااية و

 أن املس ولية عن احلماية عتريل  قيادة ايااية متواعلة.
علز دعوة الدول األعضاا إىل االإلـرينا   عام،وقد دأةت، خنل فت ة والي  كأمني  - 6٤

املتاـوة حلمايـة السـنان، واالعتـ اف      اجلسـورة مبس وليا ا، وعسليط الضـوا علـز اإلجـ ااا     
فيمـا أةولـ  مـن جىـود للئيـام      ، حباال  اإلخفاا   العمل ةصورة واعية وحامسـة. ومـا فتنـت   

 تـد ةاإلميـان ةـأن اجملتمـ  الـدو       أات ،الوفـاا ةاملسـ ولية عـن احلمايـة     علز ععيدةدور قيادي 
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اجل ا م الفظيعة، وال ميننـ  أن ينـون    مليس من املتف جني الوين يئفون دون حول وال قوة أما
مينـن أن حتـدث ف قـا كـباا وأن عـ دي إىل       كولمل. فوحـدة اذـدف واالاـت اعيجيا  املنسـئة    

ــز       ــن يتحئــا عل ــاا عــدد ال  صــز مــن األروايف. لنــن العمــل اجلمــاعي ل ــاد   إنئ أاــاف املب
وحد ا. فاملسـ ولية عـن احلمايـة  ـي التـعام ععىـد  ةـ  ويـ  الـدول األعضـاا. ومىمـة علـمل             

 الدول أن هعل منىا حئيئة واقعة، ةدعم من اجملتم  الدو  األعم.
 
 


