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  الدورة الثالثة والستون
   من جدول األعمال١٠٧ و ٤٤البندان 

ــائج    ــسقان لنتــ ــامالن واملنــ ــة املتكــ ــذ واملتابعــ التنفيــ
املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها   
األمم املتحدة يف امليـدانني االقتـصادي واالجتمـاعي         

  وامليادين املتصلة هبما
        متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية

  تنفيذ املسؤولية عن احلماية    
    

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
ن االفقرتـ طرحتـه  ، كمـا  ألحـد التحـديات األساسـية يف عـصرنا    يستجيب هذا التقريـر       
أال وهـو تفعيـل املـسؤولية    : ٢٠٠٥ من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام         ١٣٩  و ١٣٨

املـسؤولية  ’’ات يف مـؤمتر القمـة، باإلمجـاع، أن          وقد أكد رؤساء الدول واحلكومـ     . عن احلماية 
عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبـة ضـد         

 ينبغـي أن    جملتمـع الـدويل   كما اتفقوا علـى أنّ ا     . ‘‘اإلنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة       
بيـد أهنــم  . مايـة تـوفري احل  علــى اهتابنـاء قـدر   و املـسؤولية بتلــكالـدول علـى االضـطالع    يـساعد  

لدولـة مـا عـن محايـة سـكاهنا مـن       ‘‘  البـّين عجـز ال’’أكدوا أنّ اجملتمع الـدويل مـستعد، يف حـال      
يف الوقـت املناسـب وبطريقـة     ’’الختاذ إجراء مجاعياجلرائم واالنتهاكات األربعة احملددة هذه،     

وكمـا يـشدد عليـه هـذا التقريـر،      . م املتحـدة  األمـ يثاقملوفقا   و عن طريق جملس األمن   ‘‘ حامسة
يتمثل أفضل السبل للحيلولة دون استغالل الدول أو جمموعات الدول للمسؤولية عن احلمايـة              
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واستخدامها لغري أغراضها، يف تطوير استراتيجية األمـم املتحـدة ومعايريهـا وعملياهتـا وأدواهتـا         
  .را كامالؤولية عن احلماية، تطويوممارساهتا املتعلقة باملس

  . هذه الوالية وسياقها التارخيي والقانوين والسياسي‘‘ أوال’’ويبحث هذا التقرير يف الفرع   
ــة الركــائز لتنفيــذ جــدول األعمــال الــذي وضــعه رؤســاء        مث يعــرض اســتراتيجية ثالثي

  :الدول واحلكومات يف مؤمتر القمة، على النحو التايل
  األوىلالركيزة   
  )‘‘ثانيا’’الفرع (ن احلماية مسؤوليات الدولة ع  
  الركيزة الثانية  
  )‘‘ثالثا’’الفرع (املساعدة الدولية وبناء القدرات   
  الركيزة الثالثة  
  )‘‘رابعا’’الفرع  (االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة  
وتشدد االستراتيجية على أمهية احليلولة دون ارتكاب هذه اجلرائم، ويف حـال الفـشل                

ولـيس  .  ذلك، الرد عليهـا بـشكل مبكـر ومـرن ومتكيـف مـع الظـروف اخلاصـة لكـل منـها                      يف
هناك تسلسل حمدد ُيّتبع من ركيزة إىل أخرى، وال افتراض بأنّ أّيا من تلـك الركـائز أهـم مـن                    

آخــر، علــى تــساوي صــرح املــسؤولية عــن احلمايــة، شــأنه شــأن أّي  ويقــوم هيكــل . األخــرى
ويعطـي التقريـر أيـضا أمثلـة        . حلجم والقوة والقـدرة علـى البقـاء       من حيث ا  الركائز الداعمة له    

أهـــداف النـــهوض بعلـــى الـــسياسات واملمارســـات الـــيت ُتـــسهم، أو بإمكاهنـــا أن ُتـــسهم، يف  
  .املسؤولية عن احلماية يف إطار كل ركيزة من الركائز

وجـه  وحيـدد، ب  . كيفية املـضي قـدما يف تنفيـذ االسـتراتيجية         ‘‘ خامسا’’ويتناول الفرع     
ــرة ،خــاص ــد   ٧١ يف الفق ــاط ق ــة ا ترغــب  مخــس نق ــة العام ــا اجلمعي ــة  لنظــر فيه  يف إطــار والي

وتـرد يف   .  مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة          ١٣٩املنوطة هبا مبوجب الفقرة     ‘‘ مواصلة النظر ’’
حـــسبما دعـــت إليـــه املرفـــق بعـــض األفكـــار األوليـــة عـــن اإلنـــذار املبكـــر وتقيـــيم املخـــاطر،   

  . الوثيقة املذكورة من١٣٨ الفقرة
العامـة الـيت اقُترحـت خـالل     املتعلقـة بالـسياسات    وقد طُبعت بـأحرف داكنـة األفكـار           

 من قبل الدول األعضاء يف املستقبل، رغـم         مواصلة النظر فيها  عملية التشاور واليت قد تستحق      
أنّ األمــــني العــــام ال يطلــــب إىل اجلمعيــــة العامــــة أن تتخــــذ أّي إجــــراء خــــاص بــــشأهنا يف   

  .احلاضر الوقت
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  الوالية والسياق  -أوال   
من الفقرات التالية مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي            يستمد هذا التقرير واليته       - ١

  :٢٠٠٥لعام 
دة اجلماعيــة وجــرائم إن املــسؤولية عــن محايــة الــسكان مــن اإلبــا   - ١٣٨’’    

احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية تقع على عاتق كل دولة علـى              
وتستلزم هذه املسؤولية منـع وقـوع تلـك اجلـرائم، مبـا يف ذلـك التحـريض علـى                    . حدة

ــق الوســائل املالئمــة والــضرورية     حتمــل تلــك  حنــن نوافــق علــى و. ارتكاهبــا، عــن طري
وينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يقـوم، حـسب االقتـضاء،             . مبقتـضاها عمل  سـن املسؤولية و 

يف  األمـم املتحـدة      ودعـم بتشجيع ومساعدة الـدول علـى االضـطالع هبـذه املـسؤولية،             
  .قدرة على اإلنذار املبكرإنشاء 

يقع على عاتق اجملتمع الدويل أيضا، مـن خـالل األمـم املتحـدة،              و  - ١٣٩’’    
الوســائل الدبلوماســية واإلنــسانية وغريهــا مــن  مــن هــو مالئــم  مــاااللتــزام باســتخدام 

محايــة يف يثــاق، للمــساعدة امللفــصلني الــسادس والثــامن مــن وفقــا لالــسلمية، الوســائل 
السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم املرتكبـة ضـد                 

اعي، يف الوقـت    ويف هـذا الـسياق، نعـرب عـن اسـتعدادنا الختـاذ إجـراء مجـ                . اإلنسانية
ميثاق، مبا يف ذلـك الفـصل       لوفقا ل واملناسب وبطريقة حامسة، عن طريق جملس األمن،        

ــة       ــة علــى حــدة وبالتعــاون مــع املنظمــات اإلقليمي الــسابع منــه، علــى أســاس كــل حال
ــسلطات  قــصورالــصلة حــسب االقتــضاء، يف حــال   ذات ــسلمية وعجــز ال  الوســائل ال

اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي           الوطنية البني عن محاية سكاهنا من       
نظـر  ال احلاجـة إىل أن تواصـل اجلمعيـة العامـة     ونؤكـد . واجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية    

يف مفهوم املسؤولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري                
، مـع مراعـاة     ه املـسؤولية  ومـا يترتـب علـى هـذ       العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية       

، حـسب الـضرورة واالقتـضاء،       االلتـزام ونعتـزم أيـضا     . يثاق والقـانون الـدويل    املمبادئ  
مبساعدة الدول يف بناء القدرة على محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وجـرائم احلـرب       
 والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، ومساعدة الدول اليت تشهد تـوترات           

  .ونزاعاتفيها أزمات تنشب قبل أن 
ــا    - ١٤٠’’     ــد متام ــة املونؤي ــشار اخلــاص  مهم ــين مب  ست ــام املع ــع لألمــني الع ن

  ‘‘.اجلماعية اإلبادة
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وأكـد جملـس   . ٦٠/١واعتمدت اجلمعية العامة الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي يف قرارهـا             
املتعلـق حبمايـة املـدنيني يف الـرتاع         ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ مـن القـرار      ٤يف الفقـرة    من جديد،   األمن  

 من الوثيقة اخلتامية بشأن املسؤولية عن محاية الـسكان          ١٣٩  و ١٣٨أحكام الفقرتني   املسلح،  
ويف . من اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية                    

أزمـة دارفـور، أشـار اجمللـس إىل أنـه        املتعلـق ب  ) ٢٠٠٦ (١٧٠٦الفقرة الثانية من ديباجة القـرار       
  .أكد تلك األحكام من جديد يف وقت أسبق

 إىل الـيت تـستند   من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة،  ١٣٩  و ١٣٨حتدد أحكام الفقرتني    و  - ٢
 وأقّرهـا كـل مـن اجلمعيـة العامـة           ،اُتفق عليهـا علـى أرفـع املـستويات        والقانون الدويل الساري،    

اإلقليميــة ومنظومــة والترتيبــات ار املوثــوق الــذي ميكــن للــدول األعــضاء  اإلطــ، وجملــس األمــن
مبــدأ املــسؤولية عــن احلمايــة مــن   أن تــسعى مــن خاللــه إىل جتــسيد  األمــم املتحــدة وشــركائها

وال تتمثل املهمـة الـيت تنتظرنـا يف إعـادة تفـسري             . ذهبية واملتعلقة بالسياسات املؤسسية   جوانبه امل 
كـل  أو التفاوض من جديد بـشأهنا، بـل يف إجيـاد سـبل لتنفيـذ قراراتـه ب                 استنتاجات مؤمتر القمة    

ــة واتــساق  ــة يف هــذا الــصدد، يرمــي إىل     . أمان ــر، إذ يعــرض بعــض األفكــار األولي وهــذا التقري
اإلسهام يف إقامة حوار مستمر بني الدول األعـضاء، بـدعم مـن األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة،                     

  .بشأن املسؤولية عن احلماية
 مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر  ١٣٩ و ١٣٨وجيــدر التــشديد علــى أنّ أحكــام الفقــرتني    - ٣

العــريف الــدويل التعاهــدي وقــانون الف. القمــة، ترتكــز علــى مبــادئ راســخة مــن القــانون الــدويل
يفرضــان علــى الــدول التزامــات مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب واجلــرائم املرتكبــة ضــد 

حـد ذاتـه مبوجـب القـانون        يف  التطهري العرقي ليس جرميـة      مع أن   و. مرتكبيهااإلنسانية ومعاقبة   
. اجلــرائم الــثالث األخــرىتلــك أعمــال الــتطهري العرقــي قــد تــشكل واحــدة مــن  فــإن الــدويل، 

االنتقــاص بــأي ، مل يكــن غرضــه املــسؤولية عــن احلمايــةموضــوع مــؤمتر القمــة طــرح  مــانيحو
الواسعة النطاق الـسارية مبوجـب القـانون اإلنـساين          شكل من األشكال من جمموعة االلتزامات       

ــدويل ــسان   ،ال ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ــانون الالجــئني ، والق ــدويل  ، وق ــائي ال ــانوين اجلن .  والق
مـن الوثيقـة    ١٣٩ و ١٣٨جتدر اإلشارة إىل أنّ اإلجـراءات املنـصوص عليهـا يف الفقـرتني           كما

. ألحكام ميثاق األمم املتحدة ومقاصـده ومبادئـه   ُتتخذ حصرا وفقا    اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي     
ويف هذه الصدد، ال تغري املسؤولية عـن احلمايـة مـا يقـع علـى عـاتق الـدول األعـضاء يف األمـم                         

 تعــززإهنــا املتحـدة مــن التزامــات قانونيـة باالمتنــاع عــن اسـتخدام القــوة إال وفقــا للميثـاق، بــل     
  .االلتزامات هذه
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 أحـــد أكـــرب اجتماعـــات رؤســـاء الـــدول ٢٠٠٥ي لعـــام وشـــكل مـــؤمتر القمـــة العـــامل  - ٤
وكما كان متوقعا، جرت خالله مداوالت حـادة وخالفيـة بـشأن            . واحلكومات على اإلطالق  

وقـد تعـذر التوصـل إىل صـيغ توافقيـة بـشأن             . عدد من املسائل، مبا فيها املـسؤولية عـن احلمايـة          
لـذا، فـإن الفـضل      . دمار الـشامل  بعض املسائل اهلامة مثل نزع السالح وعدم انتشار أسـلحة الـ           

يف توصل زعماء العامل اجملتمعني إىل االتفاق على مثل هـذه األحكـام املفـصلة بـشأن املـسؤولية                   
عن احلماية إمنـا يعـود إىل تـصميمهم وُبعـد نظـرهم معـا، وإىل إدراكهـم املـشترك للطـابع امللـّح                        

ىل جمـرد وعـود إ  عن احلمايـة مـن     على حتويل املسؤولية    وهذا التصميم من جانبهم     . هلذه املسألة 
والـضرورات  دروس املاضي املؤملة وتطور املعايري القانونيـة        إمنا يعكس يف آن معا      ،   فعلية ممارسة

  .لسياسيةا
يف كمبوديـا، واإلبـادة    أحـداث احملرقـة، وسـاحات اجملـازر     القرن العشرينشوهت  لقد    - ٥

وقـد ارُتكبـت األخريتـان منـهما        ،  اشيتـ ربينيسراجلماعية يف رواندا، وأعمال القتـل اجلمـاعي يف          
 ،إبادة مجاعيـة  . على مرأى ومسمع من جملس األمن وقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة           

إن تركــة القــرن العــشرين : ضــد اإلنــسانيةمرتكبــة  وجــرائم ، وتطهــري عرقــي،وجــرائم حــرب
ّمل أبـسط مـسؤولياهتا     الوحشية هذه تدل مبرارة وجالء على عجز الدول التام، منفردةً، عن حت           

وقـد َحـَدت   . وأشدها إحلاحا، وعلى أوجه القصور اجلمـاعي الـذي يعتـور املؤسـسات الدوليـة             
هذه األحداث املأسوية بسلفي املوقر، كويف عنان، وغريه من قادة العـامل إىل التـساؤل عمـا إذا         

دول دون كــان ينبغــي لألمــم املتحــدة وســائر املؤســسات الدوليــة التركيــز حــصرا علــى أمــن الــ 
ــها   ــراث بــسالمة الــشعوب يف داخل ــا إذا كــان جــائزا أن يــساء اســتخدام   وتــساءلوا . االكت عّم

وتقـوم عليهـا األمـم       القوميـة    عليها عهـد الدولـة    قام  األساسية اليت   أحد األركان   السيادة، وهي   
ستارا ُترتكـب خلفـه أعمـال عنـف مجاعيـة حبـق الـشعوب               هذه السيادة   املتحدة نفسها، فُتتَّخذ    

إىل أي حّد كان الضرر الذي أحلقه الكـشف عـن اجلـرائم اآلنفـة الـذكر      . نأى عن أي عقاب  مب
بشرعية ومصداقية األمم املتحدة وشركائها جـسيما وال ميكـن إصـالحه؟ أال يـسعنا، يف القـرن             

  اجلديد، أن جند اإلرادة والقدرة على حتسني أدائنا هذا؟
ا اإلشـارة إىل أنّ أفظـع املآسـي اإلنـسانية      قبل اإلجابة على هـذه التـساؤالت، ينبغـي لنـ            - ٦

فقـد وقعـت يف بلـدان      . اليت شهدها القرن املاضي مل تكن حمصورة يف منطقـة بعينـها مـن العـامل               
وارتــبط . الــشمال وبلــدان اجلنــوب، ويف البلــدان الفقــرية واملتوســطة الــدخل وامليــسورة نــسبيا  

 ويـشمل ذلـك بعـض أشـدها         -ألحيـان   ائرة، غـري أهنـا يف معظـم ا        وقوعها أحيانا بالرتاعات الـد    
ــرتبط - فظاعــة ــوراء  . بتلــك الرتاعــات  مل ت ــة إن نظــرة إىل ال ــربز عوامــل ثالث  ظهــور ،أوهلــا. ت

فــإن عنفــا هبــذا احلجــم حيتــاج لتخطــيط وحتــضري،   . مؤشــرات ُتنــذر بكــل حالــة مــن احلــاالت  
ــه    ــة ل ــصادية مؤاتي ــة واقت ــام صــّناع القــرا ،وثانيهــا. وألوضــاع سياســية واجتماعي ــوطنيني  قي ر ال
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والدوليني الرفيعي املستوى، الذين تتنافس جداول أعماهلم الـسياسية، املـرة تلـو املـرة، بتجاهـل        
 أنّ  ،وثالثهـا . املؤشرات املنذرة باضطرابات وشيكة وغّض الطـرف عنـها أو التقليـل مـن شـأهنا               

 أداء الـدور     عجـزت أحيانـا عـن      -  بأجهزهتا احلكومية الدولية وأمانتـها العامـة       -األمم املتحدة   
، S/1999/1257انظـر   (‘‘ االفتقـار إىل املـوارد وااللتـزام الـسياسي        ’’اإلشارة إىل    فبعد. املنوط هبا 

، خلـصت جلنـة التحقيـق املـستقل يف اإلجـراءات الـيت اختـذهتا األمـم               )‘‘أوال’’الضميمة، الفرع   
 الـيت انتـدهبا األمـني       ،١٩٩٤املتحدة أثناء عملية اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف روانـدا يف عـام              

ــان، يف تقريرهــا إىل أنّ    ــه، كــويف عن ــام يف حين ــدا يف   ’’الع األمــم املتحــدة خــذلت شــعب روان
ــاء ــة الــيت ارتكبــت عــام    أثن ــادة اجلماعي  الــضميمة، الفــرع  ،S/1999/1257انظــر (‘‘ ١٩٩٤اإلب
الفجـوة  ’’، فيـشدد أيـضا علـى        اشربينيتـ يسروأما تقرير األمني العـام عـن سـقوط          ). ١٨ - ثالثا

االزدواجيــة املنتــشرة داخــل  ’’يــثري التــساؤالت حــولقبــل أن ‘‘ املوجــودة بــني الواليــة واملــوارد
ــأ’’وجــود و‘‘ األمــم املتحــدة فيمــا خيــص دور القــوة يف الــسعي إىل حتقيــق الــسالم     ةيديولوجي

). ٥٠٥، الفقـرة    A/54/549انظـر   (‘‘ ة للحياد حىت عند مواجهة حماولة اإلبادة اجلماعية       يمؤسس
التــزام األمــم ’’ هــي أنّ اشربينيتــيسروأشــار األمــني العــام إىل أنّ أهــم الــدروس املستخلــصة مــن 

 ‘‘املتحــدة الــشامل بإهنــاء الرتاعــات ال يــستبعد األحكــام األخالقيــة، بــل جيعلــها أمــرا ضــروريا   
هـذين التقريـرين الرصـينني،      وبعد مـرور تـسع سـنوات علـى          ). ٥٠٦، الفقرة   A/54/549انظر  (
ــد يطبــق ا مل ال ســيما تلــك املتعلقــة  ممــا تــضمنَّا مــن توصــيات مؤســسية تطبيقــا كــامال، و   لعدي

غم اجلهود املبذولة لتحسني قدرات املنظمة يف جمال منـع       رباإلنذار املبكر والتحليل والتدريب،     
ــات ــم ا  وال. الرتاع ــزال األم ــري جــاهزة    ت ــضاء غ ــا األع ــل أملتحــدة ودوهل ــم لتحم ــسؤولياهتا ه م
. إن بإمكاننــا حتــسني أدائنــا، ويــتعني علينــا حتــسينه . الوقايــة واحلمايــة علــى صــعيدياألساســية 

  .فالبشرية تنتظر ذلك، والتاريخ يطالب به
أي كيــف نفهــم املــسألة ومــا هــي     : ومذهبيــةواملــشكلة، يف جــزء منــها، مفاهيميــة      - ٧

 اخليارات على صعيد السياسات؟ وقد برز هنجان متميزان خالل الـسنوات األخـرية مـن القـرن     
الوقــوف موقــف فإمــا : يــارا زائفــا بــني نقيــضنيخالتــدخل ألســباب إنــسانية وطــرح . العــشرين

 نـشر قـوات عـسكرية تتخـذ تـدابري      إمـا املتفرج حيال تزايد أعداد القتلى يف صفوف املدنيني، و     
وتتردد الـدول األعـضاء، ألسـباب مفهومـة، يف          . قسرية حلماية السكان املستضعفني واملهددين    

نـسيس دينـغ، ممثـل    افرعكـف  ويف غـضون ذلـك،   . ين اخليارين غـري املستـساغني     انتقاء أحد هذ  
، علــى صــقل هنــج مفــاهيمي واضــح األمــني العــام املعــين باملــشردين داخليــا يف حينــه، وزمــالؤه 

تـستتبع علـى الـدول     الـسيادة  نفقـد شـددوا علـى أ      .  )١(‘‘مـسؤولية اعتبارهـا   السيادة ب ’’لفكرة  
__________ 

  )١(  Francis M. Deng et al., Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa (Washington, 

D.C.: Brookings Institution Press, 1996.(  
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ــة واجبــات إزاء شــعوهبا، باإلضــافة  والدولــة، بوفائهــا بالتزاماهتــا  .  إىل بعــض االمتيــازات الدولي
األساسية على صعيد تـوفري احلمايـة وباحترامهـا حقـوق اإلنـسان اجلوهريـة، تـتقلص لـديها إىل                    

  .حد بعيد دواعي التخوف من تدخل خارجي مرفوض
ء إن القلق على السيادة وإدراك ما تنطوي عليه من مـسؤوليات ليـسا حكـرا علـى جـز         - ٨

ــامل  ــا     . )٢(واحــد مــن الع ــصدد يف أفريقي ــتفكري واملمارســات يف هــذا ال ــة ال ــثريان فتطــور طريق ي
ــدأ عــدم     . اإلعجــاب بوجــه خــاص  ــة تــشدد علــى مب إذ بينمــا كانــت منظمــة الوحــدة األفريقي

ــدخل ــدم     التـ ــدأ عـ ــى مبـ ــشدد علـ ــي، ليـ ــاد األفريقـ ــها، أي االحتـ ــاء خليفتـ ــاعس، جـ ويف . التقـ
 هنـج املـسؤولية     ٢٠٠٥ من اعتماد مؤمتر القمة العاملي لعام        ، أي قبل مخس سنوات    ٢٠٠٠ عام

حــق ’’منــه، علــى ) ح (٤عــن احلمايــة، نــص القــانون التأسيــسي لالحتــاد األفريقــي، يف املــادة   
أي : بقرار من اجلمعيـة، يف ظـروف خطـرية        االحتاد يف التدخل يف إحدى دوله األعضاء، عمال         

ومييــز القــانون . ‘‘رائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية حتديــدا جــرائم احلــرب واإلبــادة اجلماعيــة واجلــ  
الشؤون الداخليـة لدولـة     ’’ عليها التدخل يف     حيظرالتأسيسي بوضوح بني الدول األعضاء، اليت       

‘‘ الظــروف اخلطــرية’’، وبــني االحتــاد الــذي ميكنــه التــدخل ملواجهــة   ))ز (٤املــادة (‘‘ أخــرى
، S/1999/1257(قيـق املـستقل يف تقريرهـا        وكمـا خلـصت إليـه جلنـة التح        . الثالثة اآلنفـة الـذكر    

ا، منـذ  اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـ          ، كانت   )١ -، الفرع رابعا    الضميمة
   .)٣(‘‘مسؤولية اختاذ إجراءات’’فترة طويلة، قد فرضت 

، ائرالـضم  هتتّز لفداحتها ومل تكن الشواغل احمليطة بكيفية التصّدي هلذه األحداث اليت            - ٩
 يف أفريقيـا أو يف جنــوب الكــرة  ةأو بكيفيـة حتقيــق مـا هــو أفـضل مبنــع وقوعهــا أصـال، حمــصور    

مـستقلة معنيـة بالتـدخل وسـيادة الـدول          دولية   جلنة   ٢٠٠٠فقد أنشأت كندا يف عام      . األرضية
 ووفقـا ملـا ذكرتـه      .سـتراليا وحممـد سـحنون مـن اجلزائـر         أركة بني غارث ايفانز من      برئاسة مشت 

ــة ــور ”، اللجنـ ــارج  يثـ ــدخل العـــسكري اخلـ ــول التـ ــدل حـ ــسانية  اجلـ ــة اإلنـ ــراض احلمايـ ي ألغـ
ــدما حيــدث  ســواء ــدخل بالفعــل عن ــصومال والبوســنة  كــان احلــال   كمــا -  الت واهلرســك يف ال

غـري أن هـذه اللجنـة املّتـسمة      .)٤(“يف روانـدا كان احلال  وعندما ال حيدث، كما   - وكوسوفو
__________ 

 ”,Edward C. Luck, “The responsible sovereign and the responsibility to protectانظـر، علـى سـبيل املثـال،       )٢(  

in Joachim W. Müller and Karl P. Sauvant, eds., Annual Review of United Nations Affairs (Oxford: 

Oxford University Press, 2008) ; and Edward C. Luck, “Sovereignty, choice, and the responsibility to 

protect,” Global Responsibility to Protect, vol. 1, No. 1 (January 2009).(  
  .، املرفق)٣-د( ألف ٢٦٠قرار اجلمعية العامة   )٣(  
 The Responsibility to Protect (Ottawa: International تقريـر اللجنـة الدوليـة املعنيـة بالتـدخل وسـيادة الـدول،         )٤(  

Development Research Center, 2001),   الــصفحةvii .ول أعمــال اللجنــة ســرد متعمــق يتنــاالطــالع علــى ل
 Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocityينطـوي عليـه مـن أفكـار، انظـر       ومـا 
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اه أن احلماية ليـست مـسألة عـسكرية يف املقـام األول             بالتنوع اجلغرايف قد وصلت إىل فهم مؤدّ      
 عبـــارة وابتكـــرت اللجنـــة. وال هـــي يف جوهرهـــا صـــراع بـــني ســـيادة الدولـــة وســـيادة الفـــرد

تــصّدي،  للمــسؤولية هــي مــسؤولية املنــع، ومــسؤولية الا، فحــّددت أنواعــ“مــسؤولية احلمايــة”
ي هــذه يغطــاملتدّرجــة الــسياسة أدوات  مــن نطاقــا متــصالا أوجــد ّممــومــسؤولية إعــادة البنــاء، 

 كانت اللجنة قـد تناولـت مـسألة ختويـل سـلطة اسـتخدام القـوة علـى                   ولئن .التشكيلة بأكملها 
مة لذلك، فإن تقريرها قد سلّط الضوء علـى مزايـا الوقايـة             القواعد املنظّ وتناولت  النحو السليم   

وقـد أُدرج عـدد    .حلمايـة عن طريق تشجيع الدول على الوفـاء مبـسؤولياهتا األساسـية يف جمـال ا      
 بالتهديـدات والتحـديات     عـين املمن أهم توصيات اللجنة يف استنتاجات الفريق الرفيع املـستوى           

 A/59/565انظـــر  ( كـــويف عنـــان حينئـــذ العـــام األمـــني٢٠٠٤ شـــكله يف عـــام والتغـــيري الـــذي
ميـة،  صـوب حتقيـق التن    : يف جـو مـن احلريـة أفـسح        ” املعنـون    ه، وبعد ذلك يف تقريـر     )Corr.1 و

وقـد شـكّل هـذان التقريـران بـدورمها مـادة            . )A/59/2005(واألمن، وحقوق اإلنسان للجميـع      
  .٢٠٠٥ لعامللمناقشة يف مؤمتر القمة العاملي 

وإذا كان النهج املبني يف هذا التقرير إزاء تناول موضوع املسؤولية عن احلماية يـستند                 - ١٠
ني تأحكـام الفقـر   ، فقد جرى حتديده مبوجـب       يف جوانب هامة منه إىل التاريخ املوصوف أعاله       

   :العاملي على النحو التايل من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة ١٣٩ و ١٣٨
 ، فـــإن أوضـــح رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات اجملتمعـــون بـــشكل قـــاطع كمـــا  )أ(  

ــ ــة عــن سؤولية امل ــفاحلماي ــسيادة، ال ردي ــاخــصما لل ــة     . هل ــن الفكــرة اإلجيابي ــع م ــي تنب فه
 املتمثّلـة يف مبـدأ    مـسؤولية، ال مـن الفكـرة األضـيق          باعتبارها   السيادة   تنظر إىل ليت   ا واألكيدة
لــدول علــى االضــطالع  اإذ يعــني احلمايــة،  عــنسؤوليةاملــمبــدأ و . ألســباب إنــسانيةالتــدخل

ومـن شـأنه أن    .مبسؤولياهتا الرئيسية يف جمـال احلمايـة، يـشكّل تعزيـزا للـسيادة ال إضـعافا هلـا           
  ؛ الفشلوليس جمرد إظهار ردود الفعل إزاءى حتقيق النجاح،  الدول عليساعد
 ملتفـق عليهـا    الضروب األربعة احملددة ا     على إال احلماية    عن سؤوليةاملال تنطبق     )ب(  
 ، والـتطهري العرقـي    ، وجـرائم احلـرب    ،اإلبـادة اجلماعيـة    :واالنتـهاكات، أال وهـي      اجلرائم من

 حماولـة  وأي .تقـّرر الـدول األعـضاء خـالف ذلـك      وإىل أنواجلرائم املرتكبة ضـد اإلنـسانية،     
 أخــرى مــن قبيــل فــريوس نقــص املناعــة      هــذه املــسؤولية لتــشمل كــوارث   توســيع نطــاق  ل

قـّوض توافـق   ت مـن شـأهنا أن    اإليدز أو تغـري املنـاخ أو االسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة              /البشرية
__________ 

Crimes Once and for All (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008) .انظــر أيــضا و:  
Alex J. Bellamy, A Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities 

(Cambridge: Polity Press, 2009).  
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ى االعتـراف بـه      مـن مـد    حـّد االنتقـاص    املفهـوم إىل      مـن نطـاق    ّسـع وأن تو  ٢٠٠٥آراء عام   
  االستفادة منه عمليا؛  مدىمن أو

 لالسـتجابة أن تكـون    يلـزم ،  ا التركيـز ضـيق    نطـاق  ينبغي اإلبقـاء علـى       يف حني   )ج(  
ُتستخدم فيها طائفة واسـعة مـن أدوات الوقايـة واحلمايـة املتاحـة للـدول األعـضاء                  أن  و،  عميقة

ــة ودون اإلقليميــ    .ة وشــركائها يف اجملتمــع املــدين ومنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
الـدول األعـضاء إىل   مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة            ١٣٨ الفقـرة    تدعـ ذه الغاية،   هل اوحتقيق

ــضرورية ”اســتخدام  ــوع هــذه اجلــرا  “الوســائل املالئمــة وال ــع وق ــى   ملن ــع التحــريض عل ئم ومن
ضـطالع مبـسؤولياهتا     الـدول علـى اال     “تشجيع ومساعدة ” اجملتمع الدويل إىل     تدعارتكاهبا، و 

مــن  ١٣٩ الفقــرة  وتــرد يف.“دعــم األمــم املتحــدة يف إنــشاء قــدرة علــى اإلنــذار املبكــر”وإىل 
ــؤمتر القمــة إشــارة     ــة مل ــة اخلتامي ــاع اإىل الوثيق ــسلمية   ”ّتب ــسانية وال الوســائل الدبلوماســية واإلن

 مبوجـب  “ء مجـاعي إجـرا ” يف إطار الفصلني السادس والثامن من امليثـاق، وإىل اختـاذ         “املالئمة
 احلمايـة أن يكـون       عن سؤوليةاملوبناء على ذلك، ينبغي للنهج الذي نتبعه إزاء          .الفصل السابع 
  الوقت نفسه؛ وعميقا يف حمّدد النطاق

ــّر مــؤمتر القمــة     )د(   ، ضــرورياعنــصرا يــشكالن  اإلنــذار املبكّــر والتقيــيم   بــأنأق
ائيـة الـيت تتخـذها الـدول األعـضاء عـن            كان غري كاف، إلجناح اإلجراءات الوقائيـة واحلم        وإن

ــة ملــؤمتر القمــة  ١٣٨وكمــا تؤكــد الفقــرة   .طريــق األمــم املتحــدة  ، ينبغــي  مــن الوثيقــة اخلتامي
وهـذا يقتـضي     .“يدعم األمم املتحدة يف إنشاء قدرة على اإلنذار املبكـر         ”للمجتمع الدويل أن    

وموثـوق  اسـب معلومـات دقيقـة        أن تصل إىل صناع القرار يف األمم املتحدة يف الوقـت املن            ‘١’
 التحــريض علــى ارتكــاب اجلــرائم واالنتــهاكات عــنوذات صــلة باملوضــوع  ويعــّول عليهــا هبــا

 وأن تتـوافر لـدى األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة              ‘٢’؛  اإلعـداد الرتكاهبـا   عـن   أو  احملددة  األربعة  
حيحا يف سـياق    القدرة على تقييم تلك املعلومات وعلى فهم أمنـاط وقـوع األحـداث فهمـا صـ                

  حـاالت ففـي  . إىل مكتـب األمـني العـام   ميـّسرة  الوصول  تكون سبل  وأن   ‘٣’الظروف احمللية؛   
 جدا مل ُتدق نواقيس اخلطر، أو ُدقّت ومل ينتبـه هلـا أحـد أو مل حتمـل القيـادات الـسياسية                  ةكثري

 ميــة الدوليــةالعليـا علــى التحــرك علــى حنــو فّعــال، ســواء يف األمانــة العامــة أو يف اهليئــات احلكو 
غـــري أن تكـــرُّر إصـــدار اإلنـــذارات الكاذبـــة أو اإلبـــالغ  . )A/54/549 و S/1999/1257انظـــر (

 املهـم  ولذلك، فإنـه مـن   .بشكل انتقائي، وهو األسوأ، أمر قد يضّر هو اآلخر مبصداقية املنظمة 
 وبال تـدخل    ،االقتدار املهين صافة و احل و بطريقة تتسم بالرتاهة  أن ُيضطلع بأعمال اإلنذار املبكّر      
  . سياسي أو ازدواجية يف املعايري
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ــرتني    - ١١ ــام الفقـ ــشري أحكـ ــة إىل أن   ١٣٩ و ١٣٨وتـ ــؤمتر القمـ ــة ملـ ــة اخلتاميـ ــن الوثيقـ  مـ
  : التاليةثالث ال ركائزال على املسؤولية عن احلماية تقوم

  الركيزة األوىل    
  مسؤوليات الدولة عن احلماية    

 مـسؤولية دائمـة عـن       ع علـى عـاتق الدولـة مـن         مـا يقـ    يفالركيزة األوىل   تتمثل    )أ(  
 والـتطهري   ، وجرائم احلرب  ،من اإلبادة اجلماعية  ،  سواء أكانوا من رعاياها أم ال     ،  محاية سكاهنا 

وأود .  واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنـسانية، ومـن التحـريض علـى ارتكـاب تلـك األفعـال                   ،العرقي
وحـسن  ات الوقايـة  ياسـتراتيج فعاليـة   ل أمـر حاسـم األمهيـة   هذا العنصر األخـري التشديد على أن  

 احلمايـة إىل أسـاس صـلب يتمثّـل يف إعـالن رؤسـاء الـدول             عن سؤوليةاملويستند مبدأ    .توقيتها
حنـن  ”: مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة الـذي جـاء فيـه               ،  ١٣٨واحلكومات الوارد يف الفقرة     

وا أن هـذه املـسؤولية تقـع،        وقـد أكّـد    .“نوافق على حتمـل تلـك املـسؤولية وسـنعمل مبقتـضاها           
هذه املسؤولية نابعة من طبيعة مفهـوم سـيادة الـدول         و .أوال وقبل كل شيء، على عاتق الدولة      

 ليـست وليـدة   أهنـا ومن التزامات قانونية كانت تقع على عـاتق الـدول مـن قبـل وال تـزال، أي               
   به؛والقبول  احلماية  عنسؤوليةامل من رفع لشعار يف وقت حديث نسبياجرى  ما
  

  الركيزة الثانية    
  املساعدة الدولية وبناء القدرات    

 الركيــزة الثانيــة يف التــزام اجملتمــع الــدويل مبــساعدة الــدول علــى الوفــاء   تتمثــل  )ب(  
 مـن تعـاون الـدول األعـضاء والترتيبـات           االستفادة الركيزة  هذه من توّخىوُي . االلتزامات بتلك

 واملزايـا    املؤسـسية  القـّوة مـواطن   دين والقطاع اخلاص ومـن      اإلقليمية ودون اإلقليمية واجملتمع امل    
وهـذه الركيـزة الـيت كـثريا مـا يغفلـها أهـل الـرأي          .النسبية اليت تتمّتع هبا منظومة األمم املتحـدة    

ومقـــررو الـــسياسات علـــى الـــسواء تتـــسم بأمهيـــة حامســـة يف وضـــع الـــسياسات واإلجـــراءات 
وتعـّد الوقايـة املـستندة إىل       . يدها على نطاق واسـع    واملمارسات اليت ميكن تطبيقها باّتساق وتأي     

  . احلماية عنسؤوليةاملالركيزتني األوىل والثانية عنصرا رئيسيا يف جناح االستراتيجية اخلاصة ب
  الركيزة الثالثة    
  االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة    

حــّرك يف الوقــت الركيــزة الثالثــة يف مــسؤولية الــدول األعــضاء عــن الت  تتمثــل   )ج(  
وفري هـذه   تـ  يف  إحـدى الـدول     إخفـاق  املناسب يف إطار اسـتجابة مجاعيـة حامسـة عنـدما يتجلّـى            
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ش على نطاق واسع، فإهنا بوجه عام مفهومـة بـصورة           تناقَالثالثة  ركيزة  هذه ال ومع أن   . احلماية
 اليت اضـطُلع هبـا    اجلهود الثنائية واإلقليمية والعاملية الناجحةبرهنت عليهوكما . أضيق مما ينبغي 

أوائـل عـام    لتجنب إراقـة مزيـد مـن الـدماء يف أعقـاب االنتخابـات املتنـازع عليهـا يف كينيـا يف                       
 عنـدما يتحـّرك اجملتمـع الـدويل يف وقــت مبكّـر مبـا فيـه الكفايـة ال تكـون البــدائل          ه، فإنـ ٢٠٠٨

القيــام بــشيء ال ثالــث هلمــا يتمــثالن إمــا يف العجــز عــن املتاحــة حمــصورة بالــضرورة يف بــديلني 
 وحسن التوقيت قد يستخدم أي أداة مـن         املدروس واملتروي فالتحرك   . استخدام القوة  يف وإما

 وتـــشمل هـــذه األدوات .التـــشكيلة املتنوعـــة املوجـــودة يف جعبـــة األمـــم املتحـــدة وشـــركائها  
 ،أو تدابري قـسرية يف إطـار الفـصل الـسابع    / و،سلمية يف إطار الفصل السادس من امليثاق     تدابري

وجيـب أن ُتحتـرم      . مع الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف إطار الفـصل الثـامن           تعاونالأو  /و
 وطبقـا  .يثاق ومبادئه ومقاصـده يف عمليـة حتديـد املنحـى األمثـل للتحـّرك ويف تطبيقـه          املأحكام  

وجيـوز للجمعيـة     .لميثاق، جيب أن يأذن جملس األمن بأي تدابري تتخذ مبوجب الفصل السابع           ل
، وكـذا يف    ١٤ إىل   ١٠  مـن   املتـصلة بـذلك مبوجـب املـواد        املهـام العامة االضطالع بطائفـة مـن       

وحيــّدد  .)٥-د (٣٧٧املنــصوص عليهــا يف قرارهــا “ االحتــاد مــن أجــل الــسالم ”إطــار عمليــة 
الفصالن السادس والثامن طائفة واسعة من التدابري السلمية اليت جرت العادة علـى أن تتخـذها           

وأيا كان املنحى املّتبع، فـإن مفتـاح النجـاح يكمـن             .األمني العام مية الدولية أو    األجهزة احلكو 
  . يف االستجابة املبكّرة واملرنة واملكّيفة تبعا لالحتياجات اخلاصة بكل حالة على حدة

 متــساوية يف ارتفاعاهتــا، ســيختل صــرح الركــائز الداعمــة الــثالث  ومــا مل تكــن هــذه    - ١٢
وباملثــل، إذا مل تكــن الركــائز  . اجتــاه أو آخــربــشكل خطــري حنــول يــمياحلمايــة وعــن سؤولية املــ

وجيـب أن تكـون      . نفـسه  ميكن هلـذا الـصرح أن يتهـدم وينـهار مـن تلقـاء              ،الثالث مجيعها متينة  
 تسلسل حمّدد لالنتقال من واحـدة       إذ ليس مثة  الركائز الثالث جاهزة لالستخدام يف أي وقت،        

ص عنـدما يتعلّـق األمـر باسـتراتيجية تقـوم علـى االسـتجابة               إىل األخرى، وهذا هو احلال باألخ     
  بعـض األمثلـة   الفرع مـن ثانيـا إىل رابعـا، أدنـاه،          هذه احملاذير، ترد يف       ضوء ويف .املبكرة واملرنة 

 يف تلبيــة املتطلبــات احملــددة تــسهم بالفعــل أو قــد تــسهم يف  الــيتمارســاتامللــسياسات وا علــى
ــةائنطــاق كــل الركــ  ــةز األوىل والثاني ــة   . والثالث ــسا يف كيفي ــدما وينظــر الفــرع خام  . املــضي ق

 مخس نقاط مقترحة قـد تـود اجلمعيـة العامـة النظـر      ، على وجه اخلصوص،  ٧١تضمن الفقرة   تو
يتـضمن املرفـق بعـض    و .فيها يف إطار استعراضها لالستراتيجية العامة املعروضة يف هـذا التقريـر          

، سـأتقّدم إىل    ٢٠٠٩ويف وقـت الحـق مـن عـام           .مإلنـذار املبكّـر والتقيـي     ا األوليـة عـن   األفكار  
 جمـال اإلنـذار املبكـر      قدرة املنظمـة يف   على  اجلمعية العامة مبقترحات متواضعة إلجراء حتسينات       

  .  من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة١٣٨ إليه الفقرة تعد على حنو ما
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  الركيزة األوىل  -ثانيا   
   احلماية الدولة عنمسؤوليات    

ــرة    حتفــص  - ١٣ ــن الفق ــثالث األوىل م ــؤمتر    ١٣٨ اجلمــل ال ــة مل ــة اخلتامي ــن الوثيق ــةال م ، قم
ــه  عــن يــدع جمــاال للّــبس،   ال مبــا ــدأ الــذي تــستند إلي ــة،  عــنسؤوليةاملــاملب حيــث تــنص  احلماي
  :يلي ما على

املسؤولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري              ”    
وتـستلزم   .ة ضد اإلنسانية تقع على عاتق كل دولة علـى حـدة           العرقي واجلرائم املرتكب  

ــا        ــك اجلــرائم، مب ــع وقــوع تل ــذه املــسؤولية من يف ذلــك التحــريض علــى ارتكاهبــا،    ه
وحنــن نوافــق علــى حتمــل تلــك املــسؤولية     .طريــق الوســائل املالئمــة والــضرورية   عــن

  .“وسنعمل مبقتضاها
مث اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة وأكّـده         وهذا العهد الرمسي الذي أُعلن على مستوى القمة           

وتنتظـر شـعوب    .دا جملس األمن متميز لكونه واضحا وبسيطا وال حتفّظـات فيـه أو ثغـرات        جمّد
هــذه الركيــزة مجيــع األوقــات ألن العــامل مــن الــدول األعــضاء كافــة أن تفــي بالتزامهــا هــذا يف  

ة منــذ أمــد طويــل مبوجــب ند إليــه مــن التزامــات قائمــت احلمايــة، مبــا تــس عــنلمــسؤوليةلاألوىل 
 إىل أن تتجاوز عـامل اخلطابـة  حلماية  هلا أمهيتها املطلقة إذا كان للمسؤولية عن ا       القانون الدويل،   

 االضـطالع بكامـل مـسؤوليتها،       ن دولـة مـا عـ      تعجـز وعنـدما   . عـل الفسياسة و الـ ذهب و عامل امل 
ينبغـي للمجتمـع    سـيطرهتا علـى كامـل إقليمهـا،         بـسط   قصور قدراهتا أو عدم     لسواء أكان هذا    

الدويل أن يكون جاهزا لدعم الدولة ومساعدهتا على االضطالع هبذه املسؤولية الرئيـسية علـى       
غـري أن الدولـة تظـل هـي          .) ثالثـا، أدنـاه    -انظر الفرع    (النحو املطلوب يف إطار الركيزة الثانية     

ة، يمــسؤولذات  احلمايــة الــذي ُيقــصد بــه إقامــة ســيادة    عــنسؤوليةاملــاألســاس الــصلب ملبــدأ  
  .  السيادة هلذهتقويض ال
الوقاية تبـدأ   ألن  احلماية مسألة تقوم يف األساس على مسؤولية الدولة،          عن   سؤوليةاملو  - ١٤

من الداخل، وتعّد محايـة الـسكان مـن الـسمات الرئيـسية الـيت يتحـّدد علـى أساسـها يف القـرن                        
 .ا إذا كانـت تعـّد دولـة حقّـا         احلادي والعشرين ما إذا كانت الدولـة متمتعـة بالـسيادة، بـل ومـ              

ــتني األساســيتني        ــاتني احلقيق ــات ه ــدول واحلكوم ــاء ال ــد رؤس ــد أكّ ــن خــالل صــياغتهم  وق  م
أنــه لــيس بوســع اجملتمــع الــدويل، فقــد أقــّروا ب . مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة١٣٨ لفقــرةل
 شـأنه شـأن   ،  ساتاملتعلـق بالـسيا   ويف هذا اجملال     .أفضل احلاالت، سوى القيام بدور مكّمل      يف

العديــد مــن اجملــاالت األخــرى، تعتمــد األمــم املتحــدة علــى قــّوة دوهلــا األعــضاء ذات الــسيادة   
 العوملـة أكثـر تـأثرا ب   ويـصبح االعتمـاد املتبـادل     يتزايد فيه     الذي ويف هذا العامل   .وعلى تصميمها 
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مـن منطلـق     أن تنتقـل مـن إدارة سياسـتها          ، بـدورها  ،الدول األعـضاء ذات الـسيادة     ب فإنه حري 
ــة ــوع     إىلاهلوي ــة التن ــشجيع، عملي ــل وت ــق، ب ــد  تطبي ــساواة   أ مــن خــالل مب ــز وامل ي عــدم التميي

وهــذا يتطلــب بنــاء  . ال االســتبعاداإلدمــاجفالــسيادة املــسؤولة تقــوم علــى سياســة  .احلقــوق يف
ن من اإلدارة البّناءة للتوترات اليت كثريا مـا تـصاحب     املؤسسات والقدرات واملمارسات للتمكّ   

  حيث تـستفيد مـن هـذه احلـاالت فيمـا           االت النمو غري املتكافئ أو الظروف السريعة التغّير،       ح
  . يبدو فئات بعينها أكثر من غريها

 ألن األمر يتعلـق بـالقيم     وتنطبق هذه املبادئ على خمتلف النظم السياسية واالقتصادية،           - ١٥
وليـست األفكـار اجليـدة     .االقتصاديةمارسات، أّيا كان املستوى الذي بلغه البلد يف التنمية          املو

ويقتــضي . أو املمارســات الناجحــة يف هــذا الــصدد حكــرا علــى أي منطقــة مــن منــاطق العــامل  
األمر إجراء مزيد من البحث والتحليل ملعرفة أسباب انغماس جمتمع ما يف العنف اجلماعي 

نسي املتفـشي  بينما ينعم جريانه باستقرار نسيب، وأسباب صعوبة اجتثاث جذور العنف اجل        
غــري أنــه مــن اجللــي أن الــدول الــيت حتــسن   . يف بعــض األمــاكنواملمــارس علــى حنــو منــهجي

اجلماعـات، والـيت    االحتـرام بـني خمتلـف        تبـادل داخلي، واليت تشّجع علـى      ال هاالتعامل مع تنّوع  
ات، لديها آليات فّعالة للتعامل مـع النــزاعات احملليـة وحلمايـة حقـوق النـساء والـشباب واألقليـ                   

  . أن تسلك هذا الطريق املؤدي إىل الدمارحيتمل هلاال هي الدول اليت 
ومـع  . وبالتايل فإن احترام حقوق اإلنسان عنصر أساسي من عناصر السيادة املـسؤولة             - ١٦

 واتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة          )٥(إحياء الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      
يف اسـتعراض مـا ميكنـها أن تبذلـه مـن جهـود              قـد ترغـب     إن الـدول األعـضاء      واملعاقبة عليها، ف  

مجاعية، للوفاء بالتزاماهتـا مبوجـب قـانون حقـوق اإلنـسان والتعـاون               بصورة   وأ ىداإضافية، فر 
 نــهوضوميكــن للــدول أن تــساعد علــى ال. ألمــم املتحــدة التابعــة لمــع آليــات حقــوق اإلنــسان
احلمايــة، وذلــك عــن طريــق العمــل علــى عــن سؤولية  باملــمــا يتــصلبأهــداف املنــع واحلمايــة يف 

األمـم  مفـوض   اليت يضطلع هبـا  الواسعة النطاقوالصعيدين احمللي والدويل لتعزيز الوالية احليوية     
، وكـذلك   ٤٨/١٤١السامي حلقـوق اإلنـسان، كمـا ُحـددت يف قـرار اجلمعيـة العامـة                 املتحدة  

املقــررون اخلاصــون واهليئــات املنــشأة    الواليــات الــيت يــضطلع هبــا جملــس حقــوق اإلنــسان و      
أن تـساعد جملـس حقـوق اإلنـسان علـى           أيـضا   وميكن للدول   . )٦(مبعاهدات حقوق اإلنسان  

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٥(  
مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة        حلقـوق اإلنـسان     الـسامي   األمم املتحـدة    تشمل املسؤوليات املسندة إىل مفوض        )٦(  

ــا      ” ٤٨/١٤١ ــا فعلي ــا متتع ــاس مجيع ــع الن ــة متت ــز ومحاي ــسياسية     تعزي ــصادية وال ــة واالقت ــوق املدني ــع احلق جبمي
تنسيق األنشطة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيـع أحنـاء منظومـة األمـم                  ”، و “واالجتماعية

 العقبات الراهنة والتصدي للتحديات املاثلة أمـام اإلعمـال التـام جلميـع              ةأداء دور نشط يف إزال    ”، و “املتحدة
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باعتباره حمفال للنظر يف سبل تشجيع الدول علـى الوفـاء بالتزاماهتـا يف         أعماله   زيادة تركيز 
ــإطــار  ــى أســاس     عــن سؤولية امل ــصدد عل ــا يف هــذا ال ــة، ورصــد أدائه دون وملي عــااحلماي

وهلذا الغرض، ميكـن آلليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل للمجلـس أن        . ة سياسي اعتبارات
تــشكل أداة مهمــة للنــهوض حبقــوق اإلنــسان، وبطريقــة غــري مباشــرة، باألهــداف املتــصلة  

 .احلمايةباملسؤولية عن 

حقـوق  يف جمـال    وينبغي للدول أن تصبح أطرافا يف الصكوك الدولية ذات الـصلة              - ١٧
إلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون الالجــئني، فــضال عــن نظــام رومــا األساســي    ا

هلـذه   ولكـن هـذا لـيس إال خطـوة أوىل حنـو التنفيـذ الكامـل                  .)٧(للمحكمة اجلنائية الدوليـة   
 إذ ينبغــي أن ُتجــسد هــذه املعــايري الدوليــة األساســية بأمانــة يف  .علــى أرض الواقــعالــصكوك 

احملـددة   ة األربع اجملاالتىت يتسىن جترمي االنتهاكات واجلرائم املرتكبة يف        التشريعات الوطنية، ح  
وينبغــي أن متــنح . املــذكورة، وكــذلك التحــريض عليهــا، مبوجــب القــوانني واملمارســات احملليــة

ــة اللجــوء إىل القــضاء و      ــدم املــساواة، إمكاني ســبل االنتــصاف  خمتلــف شــرائح اجملتمــع، علــى ق
 األساسـية، وذلـك يف إطـار اجلهـود العامـة الراميـة              ااكات حلقوقهـ  القضائي يف حال وقوع انتـه     
وينبغــي أن توضــع القــوانني والقواعــد واإلجــراءات اجلنائيــة بطريقــة . إىل تعزيــز ســيادة القــانون

اإلفالت من العقاب، سـواء     بقبول  العدم  كفالة  متكن من محاية الفئات الضعيفة واحملرومة، مع        
وينبغـي، يف هـذا الـصدد، أن يـوىل اهتمـام خـاص ملنـع العنـف                  . على الصعيد الوطين أو العـاملي     

اجلنسي واجلنساين، وحماكمة مرتكيب هـذا النـوع مـن اجلـرائم، وتنفيـذ تـدابري مراعيـة للمنظـور                    
وينبغــي أن يتلقــى املــسؤولون عــن إنفــاذ القــانون . اجلنـساين يف إصــالح قطــاعي العــدل واألمــن 

ت حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل وقـانون         وعن اإلجراءات القضائية تدريبا يف جماال     
. اإلجــراءات اخلاصــة بالــصكوك املتعلقــة بكــل جمــال مــن هــذه اجملــاالتيف الالجــئني، وكــذلك 

لتـدقيق الـدويل    أمـام ا  ومن شأن وجـود جمتمـع مـدين نـشط وصـحافة مـستقلة، مـع فـتح البـاب                     
وسـيؤدي ذلـك    . ظـام القـضائي   واحمللي، أن يساعد على إصالح ما حيـدث مـن جتـاوزات يف الن             

__________ 
ــسان، و  ــع أحنــاء العــامل    حقــوق اإلن ــسان يف مجي ــهاكات حقــوق اإلن ــة دون اســتمرار انت ــوم . “يف احليلول وتق

بتقــدمي املــساعدة التقنيــة للــدول، وتيــسري عمــل  األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان املفوضــة الــسامية ومفوضــية 
، املقررين اخلاصني وهيئات رصـد املعاهـدات، وبعـضها يـضطلع بواليـات ذات صـلة مباشـرة هبـذا املوضـوع                     

واملقـرر اخلـاص   حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا،        مثل املقررة اخلاصة املعنية     
، واللجنـة املعنيـة     مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة               املعين  

اســتخدام يــسر املهــام املنوطــة باملفوضــة الــسامية وت. حبقــوق اإلنــسان، وجلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري 
 واإلعــالم، واملــساعي احلميــدة، وبنــاء القــدرات، ةالــدعومهــام وســائل متعــددة لإلنــذار املبكــر، مبــا يف ذلــك 

 بـشأن   ، بطلـب منـه أو مـن األمـني العـام           ، جملـس األمـن    هـا وتقدمي تقارير إىل اهليئات احلكومية الدولية، مبـا في        
  .ملثرية للقلق بشكل خاصاحلاالت والقضايا ا

  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات  )٧(  
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ــضا إىل  ــصلة    أي ــة التخطــيط جلــرائم مت ــيص إمكاني ــسؤولية عــن  تقل ــا دون  بامل ــة وارتكاهب احلماي
 . احتجاج عاملي صارخ

 ،دةلركيـزة األوىل جمـسَّ    الـيت تقـوم عليهـا ا      أعاله، فإن التزامات الـدول      يه  وكما أشري إل    - ١٨
عاهدات والقانون الدويل العريف الساريني مـن        يف القانون الدويل القائم على امل      ، راسخ على حنو 

هـذه   تطرقـت إىل     أن أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة        ا له أمهيته    ومم. قبل
نظــام وملــا كــان . عاقبــة مرتكبيهــاإىل االلتــزام مب ويت أصــبحت واقعــا راســخا،اجلــرائم الدوليــة الــ

ى ن هــذه األعمــال الــشنيعة أو حيرضــون علــرومــا األساســي يركــز علــى األفــراد الــذين يرتكبــو
عمليـات  وضـع آليـات و    فإنه يـسعى إىل     ، مبن فيهم قادة الدول أو اجلماعات املسلحة،         ارتكاهبا

احلمايـة والتحقيـق    عـن   سؤولية  املـ لتحديد املسؤولني مباشرة عن اجلرائم واالنتهاكات املتـصلة ب        
واحملـاكم الـيت تـدعمها األمـم املتحـدة،          وقد أضافت احملكمة اجلنائية الدولية      . معهم وحماكمتهم 

ــية مـــن األدوات املـــستخدمة يف     ــاب، أداة أساسـ بـــسعيها إىل وضـــع حـــد لإلفـــالت مـــن العقـ
 . ز جهود الثين والردعياحلماية، وهي أداة بدأت تؤيت أكلها يف تعزعن سؤولية املاالضطالع ب

ة األدوات املـستخدمة    إال أنه ينبغي للدول أن تبذل مزيدا من اجلهود لزيادة فعاليـ             - ١٩
ووفقــا ملبــدأ التكامــل املنــصوص عليــه يف نظــام رومــا   . لوضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب 

األساســي، فــإن اإلجــراءات القــضائية الوطنيــة تــشكل خــط الــدفاع األول يف مواجهــة         
  الــدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســيعــددوحــىت اآلن، فــإن . اإلفــالت مــن العقــاب

 هـذا النظـام األساسـي       علـى أن تنـضم إىل      تشجيع مزيد من الدول      ، لكنين أود  ١٠٨ يبلغ
وينبغـي للـسلطات    . احلمايـة عـن   سؤولية  املـ املتعلقـة ب  وتعزز بذلك أحد الصكوك األساسية      

الوطنيــة أن تبــذل كــل مــا يف وســعها ملــساعدة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة واحملــاكم الدوليــة    
ني بارتكـاب جـرائم وانتـهاكات متـصلة         األخرى علـى حتديـد مكـان وجـود األفـراد املتـهم            

 . مستواهمأيا كان احلماية أو بالتحريض عليها، واعتقاهلم، عن سؤولية املب

احلمايــة بالكامــل عــن سؤولية املــلكــي يتــسىن إنفــاذ مبــادئ ووعــالوة علــى ذلــك،   - ٢٠
 دون تــردد اتتمعــاجمل واتثقافــالوإعطاؤهــا طابعــا مــستداما، فإنــه جيــب إدراجهــا يف كــل  

أن تكـون   ينبغـي  وال . عامليـة فحـسب  ط، باعتبارها تعكس قيمـا ومعـايري حمليـة ال         وشر بالو
نه ليس هناك أي مجاعة أو جمتمع أو ثقافة تقبل عالنيـة ورمسيـا باإلبـادة                أل املهمة مستحيلة    هذه

ــة ضــد اإلنــسانية باعتبارهــا      ــتطهري العرقــي أو اجلــرائم املرتكب ــة أو جــرائم احلــرب أو ال اجلماعي
ورغـم النقاشـات احملتدمـة      . بـدأ هـذا امل  إزاء  الدول األعضاء هلا موقـف موحـد        و. بوالسلوكا مق 

مــن الــدول األعــضاء احلمايــة، فــإن أي دولــة عــن سؤولية املــبــشأن أفــضل الــسبل لالضــطالع ب
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على كـل    اتوضع حد النتهاكات هبذا احلجم أو على إقامة شراك        السعي إىل   تعترض على    مل
 .ذلكتحقيق عاملي لال وقليمياإلووطين من الصعيد ال

احلمايـة ال حتـدث     عـن   سؤولية  املـ وجرائم اإلبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم املتصلة ب         - ٢١
نتيجـة خيـار سياسـي مقـصود وحمـسوب، وقـرارات            تقـع   فهي، يف معظـم احلـاالت،       . من فراغ 
زعمـــاء سياســـيني مـــستعدين الســـتغالل االنقـــسامات االجتماعيـــة وحـــاالت العجـــز لوأفعـــال 

القـرن املاضـي    فأحداث حبجـم احملرقـة ومـا شـهدته كمبوديـا يف سـبعينات               . ملؤسسي لصاحلهم ا
وهـي  .  تتطلب التخطـيط والدعايـة وتعبئـة مـوارد بـشرية وماديـة هائلـة       ١٩٩٤ورواندا يف عام  

تتطلـب وجـود ظـروف مواتيـة        أهنا   ذلك. جتنبهكن  ميال  ليست باألمر الذي ال بد منه أو الذي         
ستقرة تنـدرج يف عـداد اجملتمعـات املـ    الـيت  وحـىت اجملتمعـات   . لي والـدويل  على الصعيدين احمل  

أن تتساءل بشأن إمكانية وقـوع مثـل هـذه األحـداث            هلا  ينبغي   نسبيا،تقدمية  التقدمة و املو
 الطائفيـــة اتفيهـــا، ومـــا إذا كـــان مـــن املمكـــن أن تتجـــذر فيهـــا بـــذور التعـــصب والرتعـــ

ــتبعاد وت ــمـــروع ونقلـــب إىل مـــصري واالسـ ــة  دمرمـ ــها االجتماعيـ ــا إذا كانـــت أنظمتـ ، ومـ
جعلها حتيد عـن     هذه الدوافع و   كبحواالقتصادية والسياسية تتضمن آليات تصحيح ذايت ل      

ــسعي إىل إقامــة حــوار بــني     . حتقيــق مآرهبــا  ــام بتأمــل ذايت صــريح وال ومــن الــضروري القي
يف  خـاطر اجلماعات واملؤسسات، على الصعيدين احمللي والدويل، وإجراء تقييم دوري للم      

كلنا معرضـون للخطـر   و.  ظاهرياسليمةال أو ضعيفةمجيع أحناء العامل، سواء يف اجملتمعات ال      
 .نأى عن مثل هذه األحداثمب اعتقدنا أننا ذاإ

ويف إطــار عمليــة التأمــل الــذايت هــذه، ميكــن للــدول أن تطلــب، كمــا فعلــت كــثريا يف    - ٢٢
ــم املتحــدة، أو     ــن األم ــة م ــساعدة التقني ــسابق، امل ــن جرياهنــ ال ــة    م ــات اإلقليمي ــن املنظم ا، أو م

ــشريعات          أو ــشأن وضــع الت ــستقلني ب ــرباء م ــن خ ــة املتخصــصة، أو م ــري احلكومي ــات غ املنظم
إنشاء أفرقة رصد ذات مصداقية أو مؤسسات وطنية مستقلة للمـساعدة يف اإلشـراف علـى                 وأ

قد بذلت مفوضية األمـم     و. تطبيق معايري حقوق اإلنسان واملعايري اإلنسانية الدولية ذات الصلة        
املتحدة حلقوق اإلنـسان جهـودا حثيثـة إلدخـال بـرامج تـدريب يف جمـال تقـدمي تقـارير حقـوق                       
اإلنسان، وذلك تعزيزا للمؤسسات الوطنية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، وتـشجيعا السـتقالهلا عـن          

  مؤسسة مـن مؤسـسات حقـوق اإلنـسان الوطنيـة يف            ١٥٠وتعمل حاليا أكثر من     . احلكومات
الـيت تقـوم فيهـا غالبـا دولـة مـا             - أنشطة التعلم بني الدول      قد عززت و. خمتلف أحناء العامل  

 منـها علـى    شـىت، املمارسات اجليدة بطـرق /نقل أفضل املمارسات   -مبساعدة دولة جماورة    
سبيل املثال اآللية األفريقية الستعراض األقران يف إطار الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة           

وينبغـي أن   . ، أو املعايري املوضـوعة لالنـضمام إىل عـضوية االحتـاد األورويب            )يبادالن(أفريقيا  
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عـايري  وإدراج امل يراعى يف هذه الترتيبات وغريها مـن الترتيبـات املـشاهبة يف منـاطق أخـرى                 
 .  آليات استعراض األقرانيفاحلماية عن سؤولية املتصلة بامل

 علـى  حتـرص جـرائم وانتـهاكات جـسيمة     ع  وقـو وبالطبع، فإن البلدان اليت عانـت مـن           - ٢٣
وحنـن حباجـة إىل الـتعلم مـن أخطائهـا، وكـذلك مـن         . وضع عراقيل حتول دون حـدوثها جمـددا       

وينبغـي أن   . لـي مثـل هـذه األحـداث       وإعادة البنـاء الـيت غالبـا مـا ت         االنتعاش  عمليات املصاحلة و  
 إىلذلـك   ب املؤملـة، و   نتعلم كذلك من البلـدان الـيت مل يـسبق هلـا أن عاشـت مثـل هـذه التجـار                    

 كوهنــا وضــعت آليــات لتحديــد التــوترات الناشــئة وإدارهتــا قبــل أن تتحــول إىل مــا بفــضل حــد
جلنــة العالقــات اإلثنيــة يف غيانــا، وهــي األمثلــة الــشاهدة علــى ذلــك هنــاك ثالثــة مــن و. عنــف

ح واجمللس الـوطين للـسالم يف غانـا، وجلنـة تـسجيل األحـزاب الـسياسية يف سـرياليون واإلصـال                    
 .الشامل للقطاع األمين يف سرياليون

. مـساعدة نفـسها بنفـسها     يف  الدول  فيد  وميكن لربامج التدريب والتعلم والتثقيف أن ت        - ٢٤
القـانون  املعنيـة ب  ستـشارية   الـدائرة اال  جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة         أنـشأت    ،١٩٩٦منذ عام   و

ق علــى االتفاقيــات اإلنــسانية، تقــوم بــأمور شــىت منــها تــشجيع التــصدي الــيت اإلنــساين الــدويل، 
وتيسري أنشطة التعلم بني الدول، واملـساعدة علـى إدراج املعـايري اإلنـسانية الدوليـة يف القـوانني                   
الوطنية، وتشجيع الدول على وضع آليات وطنية بشأن القانون اإلنساين الدويل، وتـوفري مـواد            

جنبـا  ، فقـد سـاعدت، وهـي تعمـل          وعلى سبيل املثـال   . تثقيفية بشأن هذه القواعد واالتفاقيات    
سـاعدت البوسـنة    كمـا   العربيـة، يف صـياغة قـانون منـوذجي عـريب،            الدول   جامعة   إىل جنب مع  

وعلــى غــرار ذلــك،  . ص املفقــودينواهلرســك يف وضــع وتطــوير قــانون وطــين بــشأن األشــخا  
تمييـز منـذ    االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر تنفيذ مبادرة احلـد مـن ال              بدأ

 اوغريهـ “ الرومـا ”طائفـة    املبـادئ التوجيهيـة للتعامـل مـع          ،ومن مثار هذه املبادرة   . ٢٠٠١عام  
الفئات السكانية يف نيبال، وتيـسري إعـادة        أضعف  من اجلماعات املهمشة يف أوروبا، ومساعدة       

اب رتكـ تأهيل وإدماج األطفال املـرتبطني باجلماعـات املـسلحة يف سـرياليون، يف جمتمـع شـهد ا        
 .جرائم مروعة ضد اإلنسانية

وميكــن للتــدريب، عنــدما يــستهدف جهــات فاعلــة أساســية يف اجملتمــع، مثــل الــشرطة    - ٢٥
على سـبيل   و. فعالة بوجه خاص  واجليش واجلهازين القضائي والتشريعي، أن يشكل أداة وقاية         

ظـام تقيـيم    املثال، عقد صندوق السالم سلسلة من حلقات العمـل التدريبيـة يف أوغنـدا بـشأن ن                
الـصندوق  مها للمساعدة على حتديد مؤشرات اإلنذار املبكر، ويتوقـع   الرتاعات، وهو أداة صمّ   

وقـام اجمللـس الكنـسي الـوطين الكـيين، مـن       . أن تشمل هذه احللقات باقي بلـدان شـرق أفريقيـا      
ــي يف وادي       ــف اجملتمع ــال العن ــام لرصــد أعم ــه، بوضــع نظ ــاطق   اخلــسف جهت ــن املن ــريه م وغ
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محايـة  ”املنـشور املعنـون     إعـداد   وتعاون االحتاد الربملاين الدويل واليونيـسيف يف        . عنهاواإلبالغ  
، كمـا أنـه لـدى مفوضـية حقـوق اإلنـسان برنـامج منـشورات قيـد                   “دليـل للربملـانيني   : األطفال
وعملــت اليونيــسيف كــذلك مــع عــدد مــن   . ختلــف جوانــب حقــوق اإلنــسان مب ُيعــىنالتنفيــذ 

 ةنظمــاأل، يف معاجلــة كيفيــة تعامــل  وكولومبيــاودان والفلــبني الــساتاحلكومــات، مثــل حكومــ
 مع األطفال الذين كانوا مرتبطني يف السابق جبماعات مـسلحة ومتـهمني              هلذه البلدان  القضائية

ويف كولومبيــا، ســاعد . بارتكــاب جــرائم حــرب خطــرية أو انتــهاكات أخــرى واســعة النطــاق 
 جتنيـد األطفـال وتـسرحيهم، والعنـف     ائل، منـها سجمموعـة مـن املـ     تعزيز ديوان املظامل يف معاجلة      

ــات     ــصل بالرتاع ــسي املت ــات، واالســتغالل اجلن ــساين يف الرتاع ــسلحة   . اجلن ــوات امل وقامــت الق
ــة، و ــا لاألوغندي ــد ســلوك حتظــر       فق ــة قواع ــاد مدون ــم املتحــدة، باعتم ــة لألم ــادئ التوجيهي لمب

، قامـت اجلماعـة   ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٠ويف الفتـرة مـن عـام       . االستغالل اجلنسي للنساء والفتيات   
الـسويدية بتنفيـذ برنـامج تـدريب شـامل           االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة إنقاذ الطفولـة       

قبـل الـرتاع وخاللـه وبعـده، وذلـك لفائـدة القـوات              يف مرحلة مـا     بشأن حقوق الطفل ومحايته     
ئي للمرأة مع قـوات     وعلى نفس املنوال، عمل صندوق األمم املتحدة اإلمنا       . املسلحة يف املنطقة  

 إعـداد  أثنـاء الدفاع الرواندية يف عقد دورات تدريبية بشأن القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان      
 . للمشاركة يف عمليات سالم إقليمية الروانديةقواتال

 املؤسـسات العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة،         ى علـى صـعيد    ويف مجيع املناقشات الـيت جتـر        - ٢٦
فمـن الــضروري  .  ضـحايا هــذه اجلـرائم والنــاجني منـها مـن األفــراد    لبـال أال يغيـب عــن ا ينبغـي  

 وتفـصيل، دون خـوف مـن االنتقـام          دعمهم وتـشجيعهم علـى روايـة مـا حـدث بكـل صـراحة              
ــدور      . وصــمال أو ــة ب ــسائية غــري احلكومي ــا اضــطلعت املنظمــات الن ــصدد، كــثريا م ويف هــذا ال

 .دعما كامالمنا فهي تستحق . هتمأساسي يف إشراك ضحايا العنف اجلنسي املمنهج ومساعد

فإن تعزيز املسؤولية الفردية وسيلة من وسـائل منـع اجلـرائم الـصغرية مـن            باملثل،  و  - ٢٧
ــن مث وضــع حــد      ــلأن تتحــول إىل جــرائم كــبرية، وم ــا  إلهان ــيت تتعــرض هل ــة ات ال  الكرام

فـضون  وحىت يف أسوأ حاالت اإلبادة اجلماعيـة، فـإن هنـاك أشخاصـا عـاديني ير               . اإلنسانية
االشــتراك يف مثــل هــذه األعمــال الــشريرة اجلماعيــة، ويتمتعــون بقــيم واســتقاللية وإرادة    

القـسوة والظلـم   أتـون   جتعلهم يعترضون على ما يفعله أولئك الـذين يلقـون مبجتمعـاهتم يف              
والـتعلم  ة هـؤالء  وحنن حباجة إىل بذل مزيد من اجلهـود إلقـرار شـجاع    . والكراهية والعنف 

كن للدول اليت عاشت مثل هذه التجارب املؤملة، إضـافة إىل اجملتمـع املـدين               ومي. ا يفعلون مم
لكـي  وطنيـة للنـاجني،      تيسري إقامة شـبكات وطنيـة وعـرب       أن تسهم يف    واملنظمات الدولية،   

يتسىن االستماع إىل رواياهتم واالستفادة من جتارهبم على نطاق واسع، وهـو مـا سيـساعد                
  .ارها يف مكان آخرعلى منع حدوثها مرة أخرى أو تكر
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  الركيزة الثانية  -ثالثا   
  املساعدة الدولية وبناء القدرات    

ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن       ”أنـه    ملـؤمتر القمـة       من الوثيقة اخلتاميـة    ١٣٨تؤكد الفقرة     - ٢٨
سؤولية املـ [يقوم، حسب االقتضاء، بتشجيع ومساعدة الدول على االضـطالع هبـذه املـسؤولية        

ــةعــن  ــا تؤكــده ا قــاووف. “]احلماي ــضرورة   ”، ١٣٩لفقــرة  مل ــزام، حــسب ال ــضا االلت ــزم أي نعت
واالقتضاء، مبساعدة الـدول يف بنـاء القـدرة علـى محايـة سـكاهنا مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم                       
احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، ومساعدة الدول الـيت تـشهد تـوترات               

أن هـذه املـساعدة ميكـن أن    تـشري هـذه األحكـام إىل    و. “اتونزاعـ قبل أن تنشب فيها أزمات    
تــشجيع الــدول علــى الوفــاء باملــسؤوليات الــيت تقــع علــى  ) أ( : األشــكال األربعــة التاليــةتتخــذ

مـساعدهتا علـى ممارسـة هـذه املـسؤولية          ) ب(؛  )١٣٨الفقـرة   (األوىل  الركيـزة    يف إطـار  عاتقها  
مـساعدة  ) د(؛ )١٣٩الفقـرة  (ا علـى احلمايـة   مـساعدهتا علـى بنـاء قـدرهت      ) ج(؛  )١٣٨الفقرة  (

يف حـني   و. )١٣٩الفقـرة    (“ونزاعـات تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات        ”الدول اليت   
إقناع الدول بالقيـام مبـا يـتعني عليهـا أن تقـوم             أشكال املساعدة على    الشكل األول من    ينطوي  

م متبـادل وشـراكة نـشيطة بـني         به، فإن األشكال الثالثـة األخـرى تقتـرح أن يكـون هنـاك التـزا               
 .اجملتمع الدويل والدولة

 مصممة على ارتكاب جرائم وانتهاكات تتعلـق         للدولة  كانت القيادات السياسية   ذاوإ  - ٢٩
قليلــة الثانيــة ســتكون الركيــزة  يف إطــار الــواردة احلمايــة، فــإن تــدابري املــساعدة باملــسؤولية عــن

درات واإلرادة مــن أجــل ن يبــدأ مجــع القــ أمــن األفــضل للمجتمــع الــدويلســيكون  واجلــدوى
 مـن الوثيقـة     ١٣٩ الفقرة   يه تنص عل  حسبما،  “يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة    ”االستجابة  

غــري أنــه، عنــدما تكــون القيــادات الــسياسية  . )انظــر الفــرع رابعــا أدنــاه (اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة 
، تـسلكه  الـذي ينبغـي أن       لطريـق االوطنية ضعيفة أو منقسمة على نفسها أو على غري يقني مـن             

أو تفتقــر إىل القــدرة علــى محايــة ســكاهنا بــشكل فعــال، أو تواجــه معارضــة مــسلحة هتــدد          
، فــإن مــن شــأن احلمايــة أو ترتكبــها فعــالعــن سؤولية املــبارتكــاب جــرائم وانتــهاكات تتعلــق ب

وباإلضـافة  . مايـة احلعـن  الدوليـة  تنفيذ املسؤولية   يف   أن تؤدي دورا حامسا   ة  الثانيالركيزة  تدابري  
 املـساعدة العـسكرية   الثانيـة أيـضا  الركيـزة   واحلوافز اإلجيابية، ميكن أن تشمل     اإلقناعإىل تدابري   

 مـن غـري الـدول الـيت هتـدد            املـسلحة  علـى التـصدي للجهـات الفاعلـة       احملاصـرة   ملساعدة الـدول    
الركيـزة  يف إطـار    ة  الـسياسة املبينـ   أدوات  بـ وُتلحـق هـذه التـدابري        .الدولة وسكاهنا علـى الـسواء     

األوىل كما أهنا تكّمل أدوات الركيزة الثالثة، ألن أيا من هذه الركائز مل يـصمم ليعمـل مبعـزل                   
  .عن الركائز األخرى
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بالتزاماهتا املتـصلة باملـسؤولية عـن احلمايـة     وميكن أن يستتبع تشجيع الدول على الوفاء     - ٣٠
اجلهـات الـيت   ومـن بـني    .أو املـساعدة /ريب وأو التـد /والتثقيـف  أو /اإلقناع الـسري أو العـام و  

هـود الدبلوماسـية العامـة اآلليـات        اجليف مركز جيـد للمـسامهة يف هـذه املـساعي احلميـدة و             تعد  
 حلقوق اإلنسان، ومفـوض األمـم املتحـدة الـسامي           ة السامي ةاإلقليمية ودون اإلقليمية، واملفوض   

اخلاص ملنع اإلبادة اجلماعيـة، وغـريه مـن    لشؤون الالجئني، ومنسق اإلغاثة الطارئة، واملستشار   
 األمــني العــام، وغريهــم مــن املــسؤولني  ون، ومبعوثــون اخلاصــواملستــشارين اخلاصــني، واملمثلــ 

وعنـدما   .املراتب الرفيعة يف األمم املتحـدة ووكاالهتـا اإلمنائيـة ومؤسـسات بريتـون وودز               ذوي
ألعــضاء، فإهنــا لــدول ا جانــب امــنُتعــزز هــذه الرســائل بواســطة دبلوماســية موازيــة ومــستمرة 

 ألن  ، وذلـك جزئيـا    استعراض القـوة   ما حيقق احلوار أكثر مما حيققه        وغالبا. ستكون أكثر إقناعا  
  .ونوايا كل منهاباملزيد من التبصر يف دوافع لألطراف  أن يسمح  احلوارمن شأن

 الـسنني  فقـد كانـت هنـاك علـى مـر      .وللمصداقية واالتساق أمهيتهما يف هذه احلـاالت   - ٣١
لـدى  رغبـة   مبا مياثلـها مـن       فيها الدبلوماسية العامة لألمني العام       حتظالعديد من احلاالت اليت مل      

ــة    ــة الدوليـ ــة الـــدول األعـــضاء واهليئـــات احلكوميـ ــة للمنظمـ ــاء شـــكل ملمـــوس  يف التابعـ إعطـ
الـصدق والرباغماتيـة بـشكل     وتلك أمور يضاعف مـن قيمتـها التـزام      .تحذيراتهلوعوده أو   ل إما

  .احملكعلى يكونان نفسها األمم املتحدة عام ألن أرواح األبرياء ومسعة 
باملــسؤولية عــن وجيــب مــساعدة مــن يزمعــون ارتكــاب جــرائم وانتــهاكات تتعلــق    - ٣٢

 املـسار احلماية أو التحريض علـى ارتكاهبـا علـى فهـم كـل مـن تكـاليف الـسري علـى ذلـك                       
وال ميكـن أن يكـون    .التنمية بـدال مـن ذلـك   واملزايا احملتملة للبحث عن املصاحلة السلمية و    

فالتكــاليف املترتبــة علــى جمتمــع مــا الرتكابــه جــرائم وانتــهاكات جــسيمة  .التبــاين أكثــر جــالء
ناهيـك عمـا سـيلحقه ذلـك     احلماية ميكن أن تكون هائلة وطويلـة األمـد،       باملسؤولية عن   تتعلق  

ار األجنيب، وهروب رأس املـال،      وقد تشمل هذه التكاليف فقدان االستثم     . بسمعة هذا اجملتمع  
اجملتمــع الــدويل حــول طاولــة  م مكــاهنانواخنفــاض املعونــة والــسياحة، وبالنــسبة للــبعض، فقــد  

 واملـسببة للـشقاق   الـصادمة    هذه األحـداث     ومن شأن  .بوصفهم أعضاء يتمتعون بسمعة حسنة    
د يف املناقـشة   يـر حـسبما وومن جهة أخـرى،  . عقودا بأكملها جهود التنمية إىل الوراء     أن تعيد 

سكان الـ التالية، ينبغي تشجيع املاحنني على دعم البلـدان والـربامج الـيت تـسعى إىل تعزيـز وقايـة              
 الفــرق بــني يعــين وقــد . احلمايــةباملــسؤولية عــن ةومحايتــهم مــن اجلــرائم واالنتــهاكات املتعلقــ 

  .تدمريهاو االختيار بني احلفاظ على اإلمكانيات الوطنية املسارين
يف جمــال والتــدريب والتثقيــف  التعــبري عــن التــشجيع مــن خــالل احلــوار   ن أيــضاوميكــ  - ٣٣

فعلى سبيل املثال، مسـح إطـار ابتكـاري أُنـشئ يف             .حقوق اإلنسان واملعايري والقواعد اإلنسانية    
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ــن     ــس األم ــرار جمل ــن ا ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ســياق ق ــلكــل م ــام  ة اخلاصــةملمثل ــني الع ــة  لألم املعني
 . بشأن مـسائل محايـة الطفـل    بإجراء حوار رفيع املستوى  ليونيسيفواباألطفال والرتاع املسلح    

إىل وأدى ذلك إىل إطالق سراح كل األطفال املنتسبني جلماعات مـسلحة يف كـوت ديفـوار و                
وباملثـل، أدت    . أطراف الـرتاع يف جنـوب الـسودان وسـري النكـا            هم من قبل  استخدامتقليص  

ذلك دعـوة خمتلـف املقـررين اخلاصـني، إىل     دعوة مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وكـ      
 .تقصي احلقائق وغريها من آليات العدالة االنتقالية واملساءلة يف مجيـع أحنـاء العـامل              لإنشاء جلان   

ق اإلنــسان الــسابقة وسـاعدت هــذه اآلليـات اجملتمعــات لـيس علــى التـصدي النتــهاكات حقـو     
لتــشجيع تقــدم عمليــات و . وطنيــة لإلصــالح املؤســسيبــرامج علــى وضــع فحــسب، بــل أيــضا
اإلمنـائي اجلهـود الـيت يبـذهلا مركـز وودرو ويلـسون       برنـامج األمـم املتحـدة    السالم املتعثرة، أيد  

  .لبناء القدرات القيادية يف بوروندي وشرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية
ــدد   - ٣٤ ــن  وشــ ــه جملــــس األمــ ــى ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢يف قراريــ أن علــ

ــريه مــ   ــصاب وغ ــة حــرب،     االغت ــشكل جرمي ــسي ميكــن أن ي ــف اجلن ــة ن أشــكال العن  أو جرمي
اجمللـــس يف قـــراره وســـلم  . فيمـــا يتعلـــق باإلبـــادة اجلماعيـــةاإلنـــسانية، أو فعـــال أساســـيا ضـــد

 ة مــشكلاملرتكــب علــى نطـاق واســع وبـشكل منــهجي  بـأن العنــف اجلنـسي   ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠
 نـسي املنـهجي ميكـن أن يكـون        وال شـك أن العنـف اجل       .ا ينبغي جمللـس األمـن أن يرصـده        ةأمني

  .األسلحة التقليدية شأن ، شأنه يف ذلك متامامدمرا للمجتمعات
ــسنوات األخــرية مبجموعــة مــن اجلهــود        - ٣٥ واضــطلعت األمــم املتحــدة وشــركاؤها يف ال

األمــم وأصــبحت مفوضــية . احلمايــةمــسؤوليتها عــن الراميــة إىل مــساعدة الــدول علــى ممارســة 
 ملــساعدة بلــدا، مــوردا عامليــا ٥٠حنــو ميــداين يف مبــا هلــا مــن وجــود ، قــوق اإلنــساناملتحــدة حل

ويعمـل   .الرصـد والـدعوة والتثقيـف   ويف جمـاالت  مراعاة التزاماهتا حبقوق اإلنـسان   على  البلدان  
ــة،        ــدرات احلماي ــز ق ــة لتعزي ــة الوطني ــو املفوضــية مــع احلكومــات واملنظمــات غــري احلكومي ممثل

وفر التحاليــل تــميكــن أن  و.ة، واملــسامهة يف منــع الرتاعــاتالتــوترات االجتماعيــحــدة وختفيــف 
 اخلاصة جمللـس حقـوق اإلنـسان أساسـا        البعثات القطرية عن اإلجراءات      أعدهتاوالتوصيات اليت   

 الرتاعــات، ومحايــة الــضحايا الفعلــيني واحملــتملني لالنتــهاكات    حــدةلبنــاء القــدرات، وختفيــف 
جمـال تـأمني    األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني يف           يةأمـا عمـل مفوضـ      .اجلسيمة حلقوق اإلنسان  

 مـن  اعـدد أفـاد  منح حق اللجوء ومحاية الالجئني، املعروف بـشكل أقـل يف هـذا الـسياق، فقـد                
  .احلمايةباملسؤولية عن الضحايا احملتملني للجرائم واالنتهاكات املتعلقة 

 حلمايـة   أمهيـة بالغـة   ،  وجود األمم املتحدة، يف عدد من حاالت ما بعد انتـهاء الـرتاع            ول  - ٣٦
 .مـن الـسودان  أحنـاء  يف يـا، و أفريق يف مشايل أوغندا، وشـرقي ووسـط      مثلما هي احلال  األطفال،  
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، حظيــت مــسائل محايــة الطفــل باهتمــام مل يــسبق لــه مثيــل مــن خــالل الزيــارات وبــشكل أعــّم
املـسلح واملناقـشات    باألطفـال والـرتاع   ةاملعنيـ لألمني العـام   ة اخلاص ةقوم هبا املمثل  تاملتكررة اليت   

ومرفقاتـه الـيت تتنـاول      املفتوحة اليت تدور يف جملس األمن بشأن التقرير الـسنوي لألمـني العـام،               
العنـف القـائم    أحكـام ملكافحـة      علـى إدراج     ود األمـم املتحـدة أيـضا      وسـاعد وجـ   . بلدانا حمددة 

ليـــشيت  -ر علـــى نـــوع اجلـــنس يف القـــوانني اجلنائيـــة الوطنيـــة والعمليـــات القـــضائية يف تيمـــو  
  .وغريهاوسرياليون وكوسوفو، 

يف أجـزاء أخـرى مـن       الـسري    مـن اجملـدي   كـون   ياألمـم املتحـدة، قـد       وبعيدا عن أعمال      - ٣٧
 .اخلطـوات االبتكاريـة الـيت اختـذهتا بعـض اهليئـات اإلقليميـة أو دون اإلقليميـة               على هدي   العامل  

 أنشأت منظمة األمـن والتعـاون   فيه العنف يف البلقان،  اندلع  ، يف الوقت الذي     ١٩٩٢في عام   ف
لتحديـد التـوترات العرقيـة والبحـث        القوميـة   يف أوروبا وظيفة املفوض السامي املعين باألقليـات         

وسـيلة  ”أنـه   عملـه ب  واملفوض السامي، الذي يوصف      . أوارها تأججأن ي عن حل مبكر هلا قبل      
 الطلـب املتزايـد     يـشري و .، يعمل بشكل مستقل وحمايـد وسـري       “بأسرع ما ميكن  ملنع الرتاعات   

إىل جــدوى  قعــة يف أكثــر أجــزاء املنطقــة تقلبــامــن الــدول الوااملفــوض الــسامي علــى خــدمات 
 هيئات إقليمية ودون إقليمية يف مناطق أخـرى مـن      لقياموالقيمة احملتملة   هذه اخلدمات   منهجية  
تجابة املبكـرة  يا، يعكس نظام اإلنـذار املبكـر واالسـ   أفريقففي غرب  . يف األخذ هبا    بالنظر العامل

 شـراكة بـني اهليئـة احلكوميـة         عـضوا  ١٥للجماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا املكونـة مـن            
هـذان اجلهـدان يف الوقـت        ويربز   . مع التشديد على األمن اإلنساين     مدينالدولية وشبكة جمتمع    

املتحـدة  نفسه القيمـة احملتملـة لعمليـات الـتعلم مـن منطقـة إىل منطقـة، رمبـا بتـسهيل مـن األمـم                  
  .املاحنني اخلارجيني، وأمهية التكيف مع الظروف والثقافات احمللية أو
 بيـساو   - يف غينيـا     تني القـائم  ماوكما أظهرت البعثات السياسية اخلاصة، من قبيل تلك         - ٣٨

 هبـدف بنـاء   فإن الولوج يف خضم حالـة مـن التـوتر العرقـي املتزايـد        يا الوسطى،   أفريقومجهورية  
ســية، وتــسوية اخلالفــات، ونــشر القــيم العامليــة، واملــساعدة علــى بنــاء         جــسور ثقافيــة وسيا 

مــن املهــارة ، يقتــضي قــدرا كــبريا هــشةكــل ذلــك يف ظــروف أمنيــة ومؤســسات حمليــة دائمــة، 
ومن الواضـح أن العـامل مل يـستثمر مبـا يكفـي يف القـدرات              .واخلربة واملعارف احمللية والشجاعة   

مـن تكـاليف عمليـات الـسالم احليويـة الـيت تـضطلع هبـا                الوقائية، اليت ال تـستهلك سـوى جـزء          
 تكـون املـساعدة علـى بنـاء القـدرات       قـد ويف هذا الـصدد،      .األمم املتحدة بعد انتهاء الرتاع    

باملـسؤولية  تعلقـة   املدنية للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ملنـع اجلـرائم واالنتـهاكات امل           
 هلـذه    عدد من املبـادرات املفيـدة وفقـا        لنظر يف  ا وجيري حاليا .  احلماية استثمارا حكيما   عن
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اخلطـــوط يف إطـــار الربنـــامج العـــشري املـــشترك بـــني االحتـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة   
 .)٨(القدرات لبناء

، وهناك عنصر مشترك يف هذه اجلهود املختلفة ملـساعدة الـدول علـى مـساعدة نفـسها           - ٣٩
ويف االسـتجابة حلـاالت    .، ولـيس العـسكريني  على اخلـربة والوجـود املـدنيني    أساساتعتمد  فهي
بعــض األحيــان احلمايــة، جيــوز أن تكــون عناصــر الــشرطة والعناصــر املدنيــة يف  عــن سؤولية املــ

 للمهام ذات األولويـة املتمثلـة يف إعـادة النظـام وإعـادة بنـاء الثقـة يف                   حامسة بشكل خاص نظرا   
ه يـصعب   صدد، ينبغي التشديد على أن    ويف هذا ال   . داخليني اجملتمعات اليت تعيش فوضى ونزاعا    

الـشرطة والكـوادر املدنيـة ذوي املهـارات         أفراد   حتديد وحشد أعداد كافية من       يف أحيان كثرية  
يـصعب يف أحيـان   احلمايـة، مثلمـا   عـن  سؤولية باملوالتداريب املطلوبة للتصدي للجرائم املتعلقة  

راحات اليت قدمتـها احلكومـات      من االقت كبري  هناك عدد   و .إجياد نظرائهم العسكريني  كثرية  
مـن األفـراد املـدنيني      دائمـة أو احتياطيـة      قـدرات   واجملتمع املدين علـى حـد الـسواء إلنـشاء           

 ةاخلالقـ األفكـار   وسأشجع املزيد مـن      .الطوارئلالستجابة السريعة هلذه    أفراد الشرطة    أو
 .ة املعنينيبشأن هذا اخليار وسأكفل استعراضها بإمعان من جانب مسؤويل األمم املتحد

ــدبري     و  - ٤٠ ــرارا، أن ت ــا ذُكــر م ــول، كم ــوة غــين عــن الق أخــذه يف ينبغــي ال  اســتخدام الق
ــار إال  ــه  .كمــالذ أخــري االعتب ــد أن ــد املــضيف،  مت بي ــة البل ــة حكوم اســتخدام وحــدات   ، مبوافق

عسكرية إما جملموعـة مـن األغـراض غـري القـسرية، مـن قبيـل الوقايـة واحلمايـة وحفـظ الـسالم                         
ح، أو ملكافحـة مجاعـات مـسلحة تـسعى يف الوقـت نفـسه إىل اإلطاحـة باحلكومـة                    ونزع السال 

 .بوســائل عنيفــة وإىل ختويــف الــسكان املــدنيني مــن خــالل العنــف العــشوائي والواســع النطــاق 
 الدول، ميكن أن ترتكب جرائم فظيعـة تتعلـق       فضال عن واجلهات الفاعلة من غري الدول،      

تفعـل ذلـك، قـد تكـون املـساعدة العـسكرية الدوليـة               هـي حيثمـا   و .باملسؤولية عن احلماية  
احلمايـة،  عـن  سؤولية باملـ اجلماعية أضمن سبيل لـدعم الدولـة يف الوفـاء بالتزاماهتـا املتعلقـة       

 األوقات، قد يـسمح اسـتخدام    تلكويف   .سيادهتا الفعلية استعادة    يف ويف احلاالت القصوى،  
 مبكــر وموجــه وحمــدود بإنقــاذ األرواح املعــدات العــسكرية والقــوات املــسلحة الدوليــة بــشكل

وحتقيـق قــدر مــن االســتقرار حبيـث ُيتــاح احليــز الــزمين واملكـاين لعمــل الدبلوماســية والعمليــات    
ويشكل حفظ السالم القائم علـى توافـق اآلراء، بطبيعـة     .السياسية الداخلية وااللتئام واملصاحلة

 أقــل بتــواتر املنظمــة اضــطلعتوإن  احلــال، أحــد جوانــب االبتكــار والقــوة يف األمــم املتحــدة، 
__________ 

تقريــر مرحلـي عــن منــع  ”لالطـالع علــى اسـتعراض شــامل بــشأن الوقايـة، انظــر تقريـر األمــني العــام املعنـون        )٨(  
 اإلقليمـي يف    -لعـاملي   ولالطـالع علـى تقيـيم إلمكانيـات التعـاون ا          ). A/60/891(“ نشوب الرتاعات املسلحة  

“ التحـــديات والفـــرص: شـــراكة أمنيـــة إقليميـــة عامليـــة”هـــذا الـــصدد، انظـــر تقريـــر األمـــني العـــام املعنـــون  
)S/2006/590-A/61/204.(  
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وميكـن أن يقـال الـشيء        .وبنتائج متباينة بعمليات عسكرية تنطوي على قـدر أكـرب مـن القـسر             
  .نفسه عن املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

ــائي يف قائمــة مفــردات األمــم املتحــدة يف عــام       - ٤١  ١٩٩٢وأدخــل مفهــوم االنتــشار الوق
 :خطــة للــسالم”املعنــون فــي تقريــره املتبــصر،  ف. غــايل - رس بطــرس بطــ آنــذاكاألمــني العــام

 :يلي ، الحظ ما)S/24111-A/47/277(“ الدبلوماسية الوقائية، وصنع السالم، وحفظ السالم

يف حالة قيام أزمة داخـل بلـد مـا، وعنـدما تطلـب احلكومـة أو يوافـق مجيـع األطـراف                         
 ختفيف املعاناة واحلـد مـن   على ذلك، ميكن للوزع الوقائي أن يساعد بطرق عديدة يف      

واملساعدة اإلنسانية، إذا قـدمت برتاهـة، ميكـن أن تكـون هلـا               .العنف أو السيطرة عليه   
ــراد          ــق األف ــن طري ــك ع ــان ذل ــواء ك ــسالم، س ــساعدة يف صــون ال ــة حامســة؛ وامل أمهي

 مــن ميكــن أن حتقــن الــدماء وتولــد ظروفــا  العــسكريني أو أفــراد الــشرطة أو املــدنيني،  
ن يف ظلــها عقــد املفاوضــات؛ كمــا ميكــن أن تــساعد األمــم املتحــدة يف   الــسالمة ميكــ

 ).٢٩الفقرة  (جهود التوفيق إن رغبت األطراف يف ذلك

ومتثلت حالة االنتـشار الوقـائي الكالسـيكية حلفظـة سـالم األمـم املتحـدة يف مجهوريـة مقـدونيا            
 إىل عمليـة قـوة   بعيد،، إىل حد   وُيعزى. ١٩٩٩ إىل   ١٩٩٢  خالل الفترة  اليوغوسالفية السابقة 

مبزجيهــا املكــون مــن وحــدات األمــم املتحــدة للحمايــة وقــوة األمــم املتحــدة لالنتــشار الوقــائي، 
فــضل املــساعدة علــى حتقيــق اســتقرار بلــد يواجــه تــوترات  عــسكرية ومــراقيب الــشرطة املدنيــة، 

وع خمتلـف   وقـ قيادة بعيدة النظر كانت تسعى إىل منع         وبفضل   .عرقية سواء داخليا أو خارجيا    
رحبـت  ، البلـد ذلـك   هبا عدد من جـريان  يوالعنف العرقي اليت كان قد ابتلاالضطرابات أنواع  

 التابعـة لألمـم املتحـدة       اءمبزيج ناجح من اخلوذات الزرقـ     مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة     
  مــر الــسنني، واجهــت بورونــدي ضــغوطا ومــع .والرصــد والوســاطة مــن املنظمــات اإلقليميــة 

ة الـسالم، مبوافقـة   ولكـن انتـشار حفظـ     .لية جـد مماثلـة لتلـك الـيت واجهتـها جارهتـا روانـدا              داخ
ســاعد علــى ،  األمــم املتحــدة، وأخــريايفريقــيــا، مث االحتــاد األأفريق مــن جنــوب احلكومــة، أوال

  .يحتقيق درجة من االستقرار يف بوروند
 شـرعت لتوهـا يف االنتـشار    ويف سرياليون، كانت بعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون قـد            - ٤٢

عندما انتهكت قوات اجلبهة املتحدة الثورية اتفاق السالم وشنت هجومـا واسـع النطـاق علـى                 
الــسكان وعلــى البعثــة، وهــي القــوات الــيت كانــت قــد ارتكبــت جــرائم بــشعة بــشكل خــاص    

، ومبوافقــة احلكومــة، ســاعدت قــوة  ٢٠٠٠ويف عــام . وواســعة النطــاق علــى الــصعيد الــدويل  
متواضــعة بقيــادة بريطانيــة علــى محايــة فريتــاون، وتعزيــز بعثــة األمــم املتحــدة، وإعــادة     تــدخل 

وباملثل، ساعدت عمليـة أرمتـيس يف الربـع         . االستقرار إىل تلك الدولة احملاصرة يف غرب أفريقيا       
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، بقيـادة االحتـاد األورويب،      )٢٠٠٣ (١٤٨٤، مبوجب قرار جملس األمن      ٢٠٠٣ الثاين من عام  
 إىل واليـة أقـوى لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                     على االنتقـال  

وذلــك يف مقاطعــة إيتــوري، وهــي منطقــة معروفــة باتــساع نطــاق وشراســة انتــهاكات حقــوق  
ومجيع حاالت االنتشار األربع املـذكورة      . اإلنسان اليت ترتكب فيها، وال سيما العنف اجلنسي       

ونيا اليوغوســالفية الــسابقة، وبورونــدي، وســرياليون، ومجهوريــة أعــاله، أي يف مجهوريــة مقــد
 مببـدأ املـسؤولية   ٢٠٠٥الكونغو الدميقراطية، كانت سابقة على قبول مؤمتر القمة العـاملي لعـام             

إال أهنا تربز بصورة جيدة القيمـة احملتملـة لنـشر وجـود عـسكري دويل قـائم علـى                . عن احلماية 
وتــربز أيــضا أمهيــة تــوفري الــدول  . دون تــصعيد الــرتاع املــسلح املوافقــة بغــرض تيــسري احليلولــة  

األعــضاء ملــا يكفــي مــن األصــول واملــوارد يف الوقــت املناســب عنــدما تكلــف األمــم املتحــدة      
  .مبساعدة بلد ما على االضطالع مبسؤوليته عن احلماية

اوت ويف الدول واملنـاطق الـيت تـشهد تـوترات عرقيـة حـادة والـيت يستـشري فيهـا التفـ                       - ٤٣
العميق بني الفئات، من الصعب توخي التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة املـستدامة دون معاجلـة                

ومـن الـصعب بـنفس القـدر ختيـل          . هذه التصدعات الكامنة يف النـسيج االجتمـاعي والـسياسي         
ــة       ــة املتزامن ــصور التنمي ــع أوجــه ق ــل م ــصدعات دون التعام ــذه الت ــزمن  . عــالج ه ــالتخلف امل ف

لكنـه قـد   .  ذاته توترات بني اجلماعـات العرقيـة أو الدينيـة أو الثقافيـة املختلفـة     يسبب يف حد   ال
يزيد من حدة التنافس على املوارد النادرة وقد حيد بشدة من قدرة الدولـة، فـضال عـن اجملتمـع                    
ــصورة ســلمية       ــة ب ــوترات الداخلي ــة الت ــى إزال ــة، عل ــة ودون اإلقليمي املــدين واملنظمــات اإلقليمي

 عام، ميكن للزيادات الكبرية يف مستويات املساعدة اإلمنائيـة العامـة أن ختفـض               وبوجه. وكاملة
إىل حد كبري مدى انتشار اجلـرائم واالنتـهاكات املتعلقـة باملـسؤولية عـن احلمايـة، إذ إن بعـض            
أسوأ حاالت العنف احمللي اجلماعي وقعت يف بلدان فقرية للغاية، تنعدم فيها قدرة أشـد النـاس               

غـري أن احملرقـة واجلـرائم البـشعة الـيت وقعـت يف اآلونـة األخـرية يف البلقـان             . (قاومةفقرا على امل  
وســيكون لتوســيع نطــاق املــساعدة اإلمنائيــة   ). شــاهد علــى أن الفقــر لــيس شــرطا ضــروريا  

أثر إجيايب صاف ال حمالة علـى منـع         “ البليون نسمة ممن يعيشون يف الدرك األسفل      ”لتشمل  
إذا اســتهدفت هــذه املــساعدة مــنح  لــة باملــسؤولية عــن احلمايــة  اجلــرائم واالنتــهاكات املخ

الفقــراء وفئــات األقليــات صــوتا يف جمتمعــاهتم، وتعزيــز املــساواة والعدالــة االجتماعيــة،        
. واالرتقاء مبستوياهتم التعليميـة، وزيـادة الفـرص املتاحـة هلـم للمـشاركة الـسياسية اهلادفـة                 

دة الفـوارق يف مركـز اجلماعـات العرقيـة     ولكن إذا وزعت املـساعدة بطريقـة تزيـد مـن حـ            
ــضييق تلــك        أو ــدال مــن ت ــشها داخــل هــذه اجملتمعــات، ب ــة وظــروف عي ــة أو الثقافي الديني

الفوارق، فإن األثر املترتب عليها قـد يـؤدي إىل زعزعـة االسـتقرار وقـد يغـذي التـوترات                    
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 حالـة الـرتاع   ولـذلك، فـإن بـرامج املعونـة حباجـة إىل أن تراعـي            . ومشاعر االستياء القائمـة   
  .واملسؤولية عن احلماية يف آن واحد

وأشد ما تدعو إليه احلاجة، من وجهة نظر مسؤولية احلماية، هي برامج املـساعدة                - ٤٤
املوجهة بعناية إىل بناء قدرات حمددة داخل اجملتمعات مبـا يقلـل مـن احتمـال انـصرافها إىل                   

ة حاجـة إىل إجـراء مزيـد مـن األحبـاث            ومثـ . طريق اجلـرائم املتعلقـة باملـسؤولية عـن احلمايـة          
وينبغـي  . امليدانية من أجل الفهم الكامل ملاهية التدابري اجملدية، وأين ميكن أن جتـدي وملـاذا              

لألمم املتحدة ودوهلا األعضاء أن تقدم التشجيع والدعم لـشبكات البحـث ذات القاعـدة       
ع ببعض الدول إىل سلوك اجلغرافية العريضة واليت تسعى إىل فهم أفضل لألسباب اليت تدف

سبيل ما يف حني تدفع بـدول أخـرى إىل سـلوك سـبيل مغـاير علـى أسـاس كـل حالـة علـى                          
ولتقوية الركيزة الثانية، مثة حاجة إىل عمليـة تراكميـة مـن الـتعلم املتبـادل فيمـا بـني                    . حدة

لقـدرات  البلدان، وفيما بني املناطق اإلقليمية، وفيما بني الوكـاالت، بـشأن الوقايـة وبنـاء ا               
ــه خمتلــف          ــا صــارت إلي ــضل مل ــساب تــصور أدق وأف ــرض اكت ــة بغ ــتراتيجيات احلماي واس

غـري أن الـسياسة العامـة ال متلـك أن           . االستراتيجيات واملبادئ واملمارسات على مـر الـسنني       
ــد مــن    . تنتظــر إىل أن تكتمــل قاعــدة املعــارف   ــسليم إىل أن العدي وتــشري التجــارب واملنطــق ال

 مــن قبيــل ســيادة -سلم بــه عمومـا أهنــا تــشكل جــزءا مــن احلكـم الرشــيد   العناصـر الــيت مــن املــ 
القــانون، وتــوافر جهــاز قــضائي كــفء ومــستقل، وضــمان حقــوق اإلنــسان، وإصــالح قطــاع  
األمن، ووجـود جمتمـع مـدين قـوي، ووجـود صـحافة مـستقلة، وشـيوع ثقافـة سياسـية تـشجع                

ــة لتجــاوز أوجــه اجلمــود واجلــور ا     ــسامح واحلــوار واملرون ــى   الت ــد عل ــة يف سياســة التأكي لكامن
  . غالبا ما ختدم أيضا األهداف املتصلة باملسؤولية عن احلماية- اهلوية
ويف هــذا الــصدد، ميكــن حتديــد مخــس قــدرات علــى األقــل باعتبارهــا قــدرات حامســة،   - ٤٥

وهي القدرات املستمدة من ممارسـة املـساعدة اإلمنائيـة والقائمـة علـى طلبـات الـدول األعـضاء                    
  :ا، وهي كالتايلنفسه

ينطــوي ذلــك علــى بنــاء قــدرة  -حتليــل التنميــة الــذي يراعــي حالــة الــرتاع   )أ(  
املؤسسات الوطنية على حتليل القضايا والتوترات الناشئة معا، كجزء من ختطيط التنمية، لكـي              

. يساعد تنفيذ الربامج اإلمنائية على ختفيف حدة التوترات القائمـة بـدال مـن مواصـلة تأجيجهـا                  
  د اختذت نيجرييا وإندونيسيا، كمثال، خطوات هامة صوب اكتساب هذه القدرات؛وق

ينطوي ذلك علـى تـشكيل أو تعزيـز مؤسـسات            -قدرات الوساطة األهلية      )ب(  
وعمليات ذات مصداقية سواء التقليدية منها أو احلديثة، تنطلق من كل مـن احلكومـة واجملتمـع       

خليــة للمنازعــات وتــشجيع املــصاحلة واالضــطالع املــدين، وتكــون قــادرة علــى إجيــاد حلــول دا
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وكما أشري إليه أعاله، فإن املؤسسات اليت أنشأهتا غيانـا وغانـا            . بالوساطة بشأن مسائل حمددة   
  وسرياليون، مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تبشر باخلري يف هذا الصدد؛

ن أجل عمليـات حـوار    يتطلب ذلك بناء القدرات م     -توافق اآلراء واحلوار      )ج(  
شاملة وقائمة على املشاركة، وتوفري جماالت ومنتديات حمايدة ملعاجلة القضايا الـيت تكـون حمـل                

ويف أمريكا الالتينية بشكل خاص، أنشأت الـدول األعـضاء     . خالف من خالل هذه احلوارات    
  باعتباره جزءا من عملية احلكم؛“ للحوار الدميقراطي”جماالت 
ينطوي ذلك على بناء هياكـل أساسـية         -حل املنازعات احمللية    القدرة على     )د(  

للـسالم، علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي، ملعاجلـة املنازعـات احملليـة بـشأن األراضـي أو املــوارد           
وقـد سـاعدت    . الديانة أو العرق أو خالفة القيادة معاجلة مستدمية قبل أن تفضي إىل الـرتاع              أو

ل جنـوب أفريقيـا بنجـاح إىل الدميقراطيـة يف مطلـع التـسعينات               قدرات مشاهبة على كفالة انتقا    
، ٢٠٠٨وخالل فترة العنف الذي تـال االنتخابـات يف كينيـا يف مطلـع عـام                 . من القرن املاضي  

مل تشهد املناطق اليت طورت فيها هذه القدرات، وال سيما املناطق القاحلة من الشمال وإقلـيم                
  دت يف مناطق أخرى؛الساحل، نفس مستويات العنف اليت شوه

ينبغــي أخــريا للقــدرات املبينــة أعــاله أن  -القــدرة علــى مــضاعفة القــدرات   )هـ(  
ُتستوعب وَتضرب جبذورها عميقا يف اجملتمعات كي تتوفر لألجيال اجلديدة من القـادة املـوارد         

ية واملهارات ملنع التصدعات واإلحباطـات الـيت قـد تـؤدي إىل وقـوع اجلـرائم املتعلقـة باملـسؤول                   
ويف هذا الصدد، تطلب الـدول األعـضاء بـشكل متزايـد املـساعدة يف جمـال وضـع           . عن احلماية 

ــة         ــة، ويف إقام ــة العام ــى اخلدم ــدريب عل ــات الت ــات وأكادميي ـــزاعات يف اجلامع ــرامج حــل الن ب
شبكات من الوسطاء، ويف وضع مناهج دراسية على الصعيد الوطين كي يأخذ الـشباب بنـهج             

  .ع القضايا املثرية لالنقسام يف املستقبلخمتلف يف تعاملهم م
ووضــع عــدد مــن الــنظم املبتكــرة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة لالســتجابة علــى حنــو    

أفــضل لطلبــات الــدول األعــضاء فيمــا خيــص تقــدمي املــساعدة يف بنــاء القــدرات اخلمــس املبينــة   
 املتحــدة اإلمنــائي ومــن بــني هــذه املبــادرات، هنــاك برنــامج مــشترك بــني برنــامج األمــم . أعــاله

وإدارة الشؤون السياسية بشأن بناء القدرات الوطنية يف جمال منع نشوب النــزاعات، واإلطـار               
املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق من أجل اختاذ إجراءات وقائية، وهو عبـارة عـن منتـدى                 

 هلــذه الطلبــات غــري رمســي يتــيح للكيانــات التابعــة لألمــم املتحــدة االســتجابة بــصورة متكاملــة  
  .املقدمة من الدول األعضاء

وكما برهنت عليه التجربة مرارا وتكرارا، فإن وجود قطاع أمين حمايـد ومنـضبط مـن           - ٤٦
شأنه أن يضطلع بـدور حاسـم يف التخفيـف مـن حـدة التـوترات بـني اجلماعـات ومنـع انتـشار                         
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 ومن الدعم التقين    وانطالقا من التجارب اخلاصة للدول األعضاء     . العنف على نطاق واسع   
الذي حتظى به من الشركاء الثنائيني ومنظومة األمم املتحـدة، ينبغـي هلـا أن تواصـل تعزيـز                    
قطاعاهتــا األمنيــة بغــرض تــوفري ظــروف آمنــة ومــستقرة جلميــع ســكاهنا، بغــض النظــر عــن   

وباختاذ إجراءات وقائيـة ضـد حـاالت التعطيـل باهظـة الكلفـة، قـد يـشكل ذلـك                . هوياهتم
  . يف عملية التنمية، إضافة إىل االضطالع باملسؤولية عن احلمايةاستثمارا

وتقوم سيادة القـانون بـدور أساسـي يف منـع ارتكـاب اجلـرائم املتعلقـة باملـسؤولية عـن                    - ٤٧
وينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة أن تزيـد مـن املـساعدة الـيت تعرضـها علـى الـدول                    . احلماية

وينبغـي أن   .  يف ذلـك عـن طريـق إشـراك بلـدان ماحنـة             األعضاء يف جمال سيادة القانون، مبـا      
تتمثــل األهــداف يف كفالــة تكــافؤ فــرص اللجــوء إىل القــضاء وحتــسني عمليــة تــوفري اخلــدمات   

ومـن شـأن هـذه      . للجميع يف جمال القضاء واالدعاء ويف اجملال اجلنائي ويف جمـال إنفـاذ القـانون              
تمع عـن طريـق الوسـائل القانونيـة بـدال      اخلطوات أن تؤدي إىل تغليب حل املنازعات داخل اجمل   

وميكـــن للبلـــدان املاحنـــة أن تعـــاجل االعتبـــارات املتـــصلة . مـــن اللجـــوء إىل أســـاليب العنـــف
باملسؤولية عـن احلمايـة وحقـوق اإلنـسان يف بـرامج املـساعدة القائمـة، حـسب االقتـضاء،                   

. در املـستطاع وميكن هلا أن تنشئ برامج مساعدة جديدة تتصل باملـسؤولية عـن احلمايـة قـ     
ويف ذلك الصدد، ينبغي إدراك أن الشروط والظروف واالحتياجات تـتغري مـن بلـد آلخـر وأن                  

. بــرامج املــساعدة ينبغــي أن تــصمم بالتــشاور الوثيــق مــع احلكومــة واجملتمــع املــدين املــستفيدين 
اطق وينبغي لألمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة أن تـضطلع بـالتعلم املتبـادل فيمـا بـني املنـ                    

ــسؤولية عــن       ــساعدة يف جمــال امل ــستفادة فيمــا يتعلــق بامل ــدروس امل ــات ال ــة وبعملي اإلقليمي
  .احلماية، بالنظر إىل مدى حداثة العهد هبذا اجملال

ــسبة          - ٤٨ ــصدمات أحــد اجلوانــب احلامســة بالن ــاب ال ــسالم يف أعق ــاء ال ــة بن ــشكل عملي وت
لتنبؤ باإلبادة اجلماعيـة هـو النظـر إىل         وأضمن سبيل ل  . للمساعدة يف جمال املسؤولية عن احلماية     

ويـأيت عمـل جلنـة بنـاء الـسالم يف مرحلـة حرجـة مـن تطـور              . حاالت اإلبادة اجلماعيـة الـسابقة     
وينبغـي  . اجملتمع، وهي مرحلة تسنح فيها للمجتمع الدويل أفضل فرصة إلحـداث تغـيري إجيـايب              

ول على الوفـاء بالتزاماهتـا      حبث إمكانيات مشاركة أكرب للجنة بناء السالم يف مساعدة الد         
وعالوة على ذلـك، ميكـن لـصندوق بنـاء الـسالم أن يـوفر         . املتعلقة باملسؤولية عن احلماية   

  .مصدرا مرنا لبعض التمويل يف حاالت الطوارئ، وإن كان ذلك املصدر متواضعا
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  الركيزة الثالثة  -رابعا   
  االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة    

 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة  ١٣٩و ما توضحه اجلملتان األوليان يف الفقرة        على حن   - ٤٩
مبــا ال يــدع جمــاال للــبس، فــإن الركيــزة الثالثــة تعــد جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية االضــطالع 

وحـسبما  . باملسؤولية عن احلماية املتفـق عليهـا مـن قبـل رؤسـاء الـدول واحلكومـات اجملـتمعني                  
يقــع علـى عــاتق اجملتمـع الـدويل أيــضا، مـن خــالل األمـم املتحــدة      ”االفتتاحيـة،  ورد يف اجلملـة  

االلتــزام باســتخدام مــا هــو مالئــم مــن الوســائل الدبلوماســية واإلنــسانية وغريهــا مــن الوســائل   
السلمية، وفقا للفصلني السادس والثامن من امليثـاق، للمـساعدة يف محايـة الـسكان مـن اإلبـادة               

ــة ضــد اإلنــسانية  اجلماعيــة وجــرائم احلــر  ويفهــم مــن . “ب والــتطهري العرقــي واجلــرائم املرتكب
الــصياغة أن املــراد هــو أن تكــون تلــك املــسؤولية مــسؤولية مــستمرة وعامــة تــستخدم التــدابري    

وتـربز  .  من الفـصل الثـامن     ٥٢السلمية واملهادنة املنصوص عليها يف الفصل السادس ويف املادة          
ــرة    ــة مــن الفق ــة الثاني ــ١٣٩اجلمل ــة واســعة مــن      أن ــدويل اللجــوء إىل طائف ه ميكــن للمجتمــع ال

ــنني      ــسلمية، يف حــال حتقــق شــرطني اث ــها أو غــري ال ــسلمية من ــة، ســواء ال : اإلجــراءات اجلماعي
الــسلطات الوطنيــة البــيِّن عــن محايــة عجــز ”) ب ()٩(“حــال قــصور الوســائل الــسلميةيف ” )أ(

ــذكورة   “ ســكاهنا ــع امل ــهاكات األرب ــن اجلــرائم واالنت ــا خيــص تلــك احلــالتني، تؤكــد    وف. م يم
ــرة ــي ١٣٩ الفق ــا يل ــرب ”:  م ــت املناســب      نع ــاذ إجــراء مجــاعي، يف الوق ــن اســتعدادنا الخت ع

وبطريقة حامسة، عن طريق جملس األمن، ووفقا للميثاق، مبا يف ذلك الفصل السابع منـه، علـى                 
. “تـضاء أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع املنظمـات اإلقليميـة ذات الـصلة حـسب االق                

ــا، يف     ــرلني، أملاني ــه يف ب ــه / متــوز١٥وكمــا أشــرت يف اخلطــاب الــذي ألقيت انظــر  (٢٠٠٨يولي
، تـشري صـياغة هـذه اجلملـة إىل احلاجـة إىل اسـتجابة مبكـرة                 )SG/SM/11701النشرة الـصحفية    

ومرنة يف مثل هذه احلاالت، أي استجابة تتكيف مع ظروف احلالة وتنسجم متامـا مـع أحكـام               
  .واحد  آنامليثاق يف

ولدى التعامل مع خمتلـف الظـروف الـيت جيـري فيهـا التخطـيط للجـرائم واالنتـهاكات                     - ٥٠
املتعلقة باملسؤولية عن احلمايـة أو التحـريض عليهـا أو ارتكاهبـا، أو الـيت جتـري فيهـا كـل تلـك                        

على العمل تكـون    “ فزاتحم”األعمال معا، ال جمال الختاذ استراتيجية ذات تسلسل صارم أو           
__________ 

إذا رأى جملـس األمـن أن التـدابري         ”:  من امليثـاق   ٤٢يبدو أن هذه الصياغة تعكس العبارة االفتتاحية يف املادة            )٩(  
ومثلمـا فعلـت الـدول األعـضاء يف         “ ...الغرض أو ثبت أهنا مل تف بـه       ب ال تفي    ٤١املادة  املنصوص عليها يف    

 صـياغة تؤكـد   ٢٠٠٥املؤمتر التأسيسي يف سان فرانسيسكو، اختارت الـدول األعـضاء يف مـؤمتر القمـة لعـام         
االحتـاد مـن    ”ات  على أن جملس األمن أو اجلمعية العامة لن ينتظرا، وال ينبغي هلما أن ينتظرا، يف إطار إجـراء                 

  . إىل أن يتم اختبار وفشل سائر األدوات املمكنة لكي ينظرا يف اختاذ تدابري مجاعية أشد قوة“أجل السالم
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ومـن املؤكـد أن عتبـة جهـود الوقايـة أو بنـاء القـدرات أو إعـادة البنـاء يف                      . ددة بشكل ضيق  حم
عجـز  ”إطار الركيزة الثانية سـتكون أدىن مـن عتبـة االسـتجابة يف إطـار الركيـزة الثالثـة، وهـي                      

).  مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة         ١٣٩الفقـرة   (“ بيِّن عن محايـة سـكاهنا     السلطات الوطنية ال  
ملثــل، ففــي إطــار الركيــزة الثالثــة، ســتكون العتبــة اخلاصــة بتــدابري الفــصل الــسادس أدىن مــن وبا

العتبة اخلاصة بإجراء اإلنفاذ مبوجب الفصل السابع، والذي ال ميكن اإلذن به إال على الـصعيد                
ويف ظـل التطـور     . فكلمـا زادت قـوة االسـتجابة، ارتفـع مـستوى اإلذن هبـا             . احلكومي الـدويل  

االت الطوارئ، جيب أن يبقى تركيز األمم املتحدة وصناع القرار على الـصعيد      السريع حل 
اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين منـصبا علـى إنقـاذ األرواح عـن طريـق اختـاذ إجـراءات                   

، بدال  ) من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة     ١٣٩الفقرة  (“ يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة    ”
 الــسياسات االعتبــاطي أو التسلــسلي أو التــدرجيي الــذي مــن أن ينــصب علــى اتبــاع ســلم

  .يقدِّم اإلجراءات على املضمون والعمليات على النتائج
الركيـزة  فـإن  لـذلك،   و .احلوار واإلقناع السلمي  تفضيل  متيل األمم املتحدة بشدة إىل      و  - ٥١

 يف إطـار    عنيفـة غـري القـسرية وغـري ال      جمموعة واسعة النطاق مـن تـدابري االسـتجابة           الثالثة تشمل 
 ،ومبوجـب امليثـاق   .الفصلني السادس والسابع من امليثاق، باإلضافة إىل إجراءات أكثر إحكامـا      

ميكن لألمني العـام أو الترتيبـات اإلقليميـة أو دون اإلقليميـة اختـاذ كـثري مـن هـذه التـدابري دون                        
، ٢٠٠٨عـام  ئـل  أواكينيـا يف  كانت تلك هي احلالة بالنسبة إىل و .إذن صريح من جملس األمن  

ــة واألمــم املتحــدة    وحينمــا قامــت  ــالنظر إىل كــل مــن اجلهــات الفاعلــة اإلقليمي للمــرة األوىل ب
 .األزمة، جزئيا، من خالل املنظور املتعلق باملسؤولية عن احلماية

وميكن للهيئات احلكومية الدولية أن تؤدي دورا حموريا يف إجـراء التحقيقـات امليدانيـة               - ٥٢
جمللـس األمـن أن     ” مـن امليثـاق علـى أن         ٣٤وتـنص املـادة      .ات تقصي احلقائق  واالضطالع ببعث 

يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعا لكي يقـرر مـا إذا                     
ــن شــأنه أن يعــرض للخطــر        ــرتاع أو املوقــف م ــذا ال ــسالصــون كــان اســتمرار ه ــن ال م واألم

مليثـاق، ميكـن للجمعيـة العامـة انتـهاز فـرص مـن هـذا                 مـن ا   ١٢ورهنا بأحكام املـادة     . “الدويل
ــواد     ــل يف بعــض احلــاالت مبقتــضى أحكــام امل ــة العامــة  . ١٤ و ١٣ و ١١القبي وجيــوز للجمعي

ــة تقــصي حقــائق للتحقيــق يف االنتــهاكات املزعومــة للقــانون      أو جمللــس األمــن مــثال تعــيني بعث
وميكـن جمللـس حقـوق اإلنـسان أن          .الدويل واإلبالغ عنها، كما فعـل األخـري يف حالـة دارفـور            

يوفد بعثة لتقصي احلقائق، أو يعني مقـررا خاصـا إلسـداء املـشورة بـشأن احلالـة، أو حييلـها إىل                 
وقــد توجــد أدوات وإمكانيــات موازيــة يف عــدد مــن املنــاطق        .اإلجــراءات اخلاصــة القائمــة  

 .اإلقليمية ودون اإلقليمية
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يف الوقـت   ”شكل بديال عـن اختـاذ إجـراء احلمايـة            ال ي  ، بطبيعة احلال  ،غري أن التحقيق    - ٥٣
، بـل ينبغـي أن ُيعتـرب    ) من الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة  ١٣٩الفقرة  (“املناسب وبطريقة حامسة 

وإذا مت االضطالع هبذه البعثات امليدانيـة يف مرحلـة مبكـرة         .خطوة أولية حنو اختاذ هذا اإلجراء     
باملـسؤولية  املتعلقـة   بالتزاماهتـا    على عدم وفاء دولـة مـا         من األزمة، عند ظهور العالمات األوىل     

إليصال رسائل مباشرة إىل صانعي القـرار الرئيـسيني           فرصا وفرأن ت أيضا  احلماية، فيمكنها   عن  
ُنهج مـدمرة مـن     األخـذ بـ   حماولـة ثنـيهم عـن       مـن قبيـل     من طرف اجملتمع الدويل األوسع نطاقـا،        

وقــد قامــت  .ة اجلنائيــة الدوليــة أو حمــاكم خمصــصةاحملكمــأمــام شــأهنا أن تعرضــهم للمحاكمــة 
ــسامية حل  ة مفوضــ ــم املتحــدة ال ــسان  األم ــوق اإلن ــوق    ق ــسامية حلق ــم املتحــدة ال ومفوضــة األم

، ب األمـني العـام  واملستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية وغريهم، وكذلك مكت    الالجئني  
نظام العدالـة اجلنائيـة     ، قطع   وات األخرية ويف السن  .وفعالة يف هذا الصدد   بإبالغ رسائل صرحية    

هامة حنو كفالة املساءلة وإهناء اإلفالت من العقـاب، غـري أن احلاجـة تـدعو إىل                 أشواطاً  الدويل  
 .النظام العامل بأكملهيشمل هذا بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة انطباعات االنتقائية وكفالة أن 

نون الـدويل واملمارسـات الدوليـة اآلن أن الـسيادة        وقد أصبح من األمور الثابتة يف القـا         - ٥٤
احلمايـة  عـن   سؤولية  املـ ولئـك الـذين ينظمـون اجلـرائم املتعلقـة ب          ألمـن العقـاب     ال تتيح اإلفالت    

أكـدت  ،  ملـؤمتر القمـة   من الوثيقة اخلتامية ١٣٨ويف الفقرة    .حيرضون عليها أو يرتكبوهنا    أو
وعنـدما   . احملـددة  م واالنتـهاكات األربعـة    الدول مسؤوليتها عن منع التحريض على اجلرائ      

 ينبغي للمجتمع الدويل تذكري سلطاهتا هبذا متنع هذا التحريض،أن دولة ما ال جبالء يتضح 
االلتزام وبأن تلك األفعال ميكن أن ُتحال إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة مبوجـب نظـام رومـا                  

 العنـف الوشـيك أو اجلـاري ارتكابـه        إذا بلغـت حـاالت    فإنه  إليه أعاله،   وكما أشري    .األساسي
ضد السكان هذا املبلغ، قد يكون إيصال هذه الرسالة شخصيا بدال مـن إيـصاهلا عـن ُبعـد هـو               

غري أنه حىت عهد قريب ظلت املمارسة املتبعة يف األمـم املتحـدة              .الوسيلة األكثر فعالية وإقناعا   
ادر القتــل اجلمــاعي الوشــيك  بــوتتمثــل يف جتاهــل ويف كــثري مــن العواصــم يف أغلــب األحيــان  

فلـم تلتفـت اهليئـة العامليـة عنـدما دعـا اخلمـري احلمـر إىل إقامـة كمبوديـا                      .التهوين مـن شـأهنا     أو
ى علـ وحثـت إذاعتـها املـستمعني      )١٠(“نظام اجتماعي نظيف  ”متجانسة اجتماعيا وعرقيا ذات     

ــشعب  ” ــري مجــاهري ال ــا“تطه ــا .)١١( يف كمبودي ــا  كم ــرب   أهن ــى ال ــوة عل ــرد بق ــة مل ت امج اإلذاعي
واخلُطب املهيجـة للمـشاعر اإلثنيـة يف البلقـان يف بدايـة التـسعينات مـن القـرن العـشرين، أو يف                       

وعلــى  .، خــالل األشــهر الــسابقة لعمليــة اإلبــادة اجلماعيــة ١٩٩٤ و ١٩٩٣عــامي روانــدا يف 

__________ 
  .١٦فقرة ، ال١٩٩٩مارس / آذار١٦، A/53/850 – S/1999/231تقرير فريق اخلرباء املعين بكمبوديا، انظر   )١٠(  
  .Summary of World Broadcasts, FE/5813/A3/2, 15 May 1978، هيئة اإلذاعة الربيطانية  )١١(  
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الــرغم مــن عــدة تقــارير وردت خــالل تلــك األشــهر احلامســة مــن بعثـــة األمــم املتحــدة لتقــدمي    
املساعدة إىل رواندا، ومن املقـرر اخلـاص املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات                     
موجزة أو تعسفا، بشأن الربامج املثرية للفنت اليت تبثها حمطة اإلذاعـة والتليفزيـون احلـرة للـتالل                  

ة لـ افمل حياول اجملتمـع الـدويل التـشويش علـى تلـك الـربامج احل      )Radio Mille Collines(األلف، 
 .)١٢(بالكراهية والشؤم

غري أن مثة أسبابا لالعتقاد بأن األمـم املتحـدة والـدول األعـضاء فيهـا استخلـصت مـن                      - ٥٥
ولـئن كـان صـحيحاً أنـه ال يـزال يـتعني             . األليمة وإن ظلت باقية   هذه الكوارث بعض الدروس     

نتظمـة وفعالـة   بـصورة م علينا أن نطـور مـن األدوات أو نبـدي مـن اإلرادة مـا يلـزم لالسـتجابة         
 األحـداث املأسـاوية يف     هُتـذكرنا بـ   على حنو ما    احلماية،  باملسؤولية عن   جلميع الطوارئ املتعلقة    

ــامل     ــإن العـ ــصومال، فـ ــة والـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــور ومجهوريـ ــه دارفـ ــرائم إذا واجـ ــوم جـ اليـ
 ســيكون علــى األرجــح أقــل احلمايــة أو التحــريض عليهــا  عــن سؤولية املــوانتــهاكات متعلقــة ب

، علـى  ٢٠٠٤نـوفمرب  /فـي تـشرين الثـاين   ف .يف القـرن املاضـي  األمـر  مما كـان عليـه      تغاضيا عنها   
ــال،   ــام ســبيل املث ــذكري       املق ــديس، بت ــة، خــوان من ــادة اجلماعي ــع اإلب ــين مبن ــشار اخلــاص املع ست

كراهيــة األجانــب إىل تفــاقم التــوترات احملليــة  هلجــة الــسلطات يف كــوت ديفــوار، حيــث أدت 
وبعـد   .)١٣(ل املـسؤولية اجلنائيـة عـن العواقـب         من أعمال العنف، بأهنـا قـد ُتحمَّـ         واشتعال املزيد 

قمت أنا ومستـشاري اخلـاص املعـين مبنـع        باملثل،  و. العدوانيةاللهجة  ذلك بفترة وجيزة توقفت     
بعـد االنتخابـات يف كينيـا يف    اليت انـدلعت  أثناء أعمال العنف  اإلبادة اجلماعية، فرانسيس دنغ، 

 بَِحــثّ زعمــاء مجيــع األطــراف علــى الــدعوة علنــا إىل إهنــاء أعمــال العنــف ،٢٠٠٨بدايــة عــام 
وخطابات التحريض علـى العنـف، مـشريين إىل إن الزعمـاء الـسياسيني وزعمـاء اجملتمـع احمللـي            

وُمنـع بـث الـربامج     .ميكن أن ُيساءلوا عـن انتـهاكات القـانون الـدويل املرتبكـة بتحـريض منـهم         
شــرة يف أوج األزمــة عنــدما اشــتدت التــوترات، وحــذر األمــني العــام    اإلذاعيــة علــى اهلــواء مبا 

 الربملـانيني الكينـيني مـن أنـه         السابق كويف عنان، الـذي كـان يقـوم بـدور الوسـاطة يف املنازعـة،               
وينبغــي تــذكري  .ميكــن الــسماح ألولئــك الــضالعني يف أعمــال العنــف بالعمــل دون عقــاب   ال

وليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري         الزعماء يف كل مكان بأن االتفاقية الد      
ونظرا لكـون التحـريض يف العـادة ذا طبيعـة علنيـة              .ُتدين التحريض على الكراهية العرقية    

__________ 
 تقريـــر التحقيـــق املـــستقل و؛)١١، الفقـــرة S/1994/640(انظـــر تقريـــر األمـــني العـــام عـــن احلالـــة يف روانـــدا    )١٢(  

)S/1999/1257 ــق األول ــضميمة، املرف ــضاء       ؛)، ال ــدام خــارج الق ــاالت اإلع ــر املقــرر اخلــاص املعــين حب  وتقري
  .)E/CN.4/1994/7/Add.1 (ابإجراءات موجزة أو تعسف أو

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٥البيان الصادر عن مستشار األمم املتحدة اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية،            انظر    )١٣(  
  .=http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=12527&Cr=ivoire&Cr1املتاح يف املوقع ، ٢٠٠٤
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 الدعم الدويل للجهـود الراميـة       حشدوسافرة، فينبغي أن يكون من السهل نسبيا حتديده و        
ذه اخلطابــات بواســطة وعــالوة علــى ذلــك، بوســع األمــم املتحــدة التــصدي هلــ .إىل تثبيطــه

براجمها اإلذاعية وخدماهتا اإلعالمية اخلاصة يف األماكن اليت يكون هلا فيهـا حـضور حلفـظ                
، S/1999/1257انظـر   ( السالم أو وسيلة للقيام هبذا العمل قبالـة الـساحل أو مـن بلـد جمـاور                

  ).٦-الضميمة، الفرع ثالثا

تـردد يف طلـب اإلذن باختـاذ تـدابري أقـوى،            وليس الكالم غاية حبد ذاته، وينبغي عدم ال         - ٥٦
ــستخدم ك  ــة ُت ة للمماطلــة، بينمــا ميكــن الســتجابة أســرع   ذريعــإذا تــبني أن الدبلوماســية اهلادئ

 من الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة   ١٣٩وتعكس الفقرة   .ومباشرة أن ُتنقذ األرواح وتعيد النظام     
ستراتيجية للوفاء مبـسؤولية احلمايـة إذا مل تتـوافر    ة، وهي أنه ال ميكن أن تكتمل أية ا ّراحلقيقة املُ 

ــسري           ــل الق ــق اجلــزاءات أو العم ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــة، مب ــاذ مجاعي ــدابري إنف ــاذ ت ــة اخت إمكاني
وعنـــدما تـــرفض دولـــة قبـــول املـــساعدة الدوليـــة الوقائيـــة   .العـــسكري يف احلـــاالت القـــصوى

احلمايـة، وال تـستجيب   عـن  ة سؤولياملـ واحلمائية، وترتكـب جـرائم وانتـهاكات شـنيعة تتـصل ب       
أن ينـهض  أمـام التحـدي املتمثـل يف    اجملتمـع الـدويل   يف واقـع األمـر تـضع    للتدابري األقل إرغاما،  

وميكـن   .من الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة         ١٣٩ألزم نفسه هبا مبوجب الفقرة      باملسؤوليات اليت   
أن  مــن امليثــاق، أو ٤٢ و ٤١  األمــن مبوجــب املــادتنيأذن هبــذه التــدابري اجلماعيــة جملــس أن يــ

، ) أدنـاه ٦٣انظـر الفقـرة    (“االحتـاد مـن أجـل الـسالم    ”اجلمعية العامة مبوجب إجـراء      تأذن هبا   
، بإذن مـسبق مـن جملـس        ٥٣دون اإلقليمية مبوجب املادة     أو  الترتيبات اإلقليمية   أن تأذن هبا     أو

 .األمن

 وسـيلة   ،ألعـضاء تنفيـذا تامـا ومنتظمـا        إذا نفذهتا الدول ا    ،وتوفر اجلزاءات الدبلوماسية    - ٥٧
مع الـدويل لتأكيـد رسـالته بعـدم مقبوليـة ارتكـاب دولـة عـضو يف األمـم املتحـدة                      تأخرى للمج 

وينبغـي،   .احلماية يف القرن احلـادي والعـشرين  عن سؤولية  املاجلرائم واالنتهاكات ذات الصلة ب    
وينبغـي   .ائع ضـمن أقـراهنم    كحد أدىن، عدم الترحيب بالزعماء املسؤولني عـن مثـل هـذه الفظـ             

كـــذلك أال يتـــأهلوا، هـــم أو بلـــداهنم، لالنتخـــاب لـــشغل املناصـــب القياديـــة يف اهليئـــات دون 
وينبغــي أن ينظــر جملــس األمــن أيــضا يف فــرض جــزاءات   .اإلقليميــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة

اليــة، حمــددة اهلــدف مثــل اجلــزاءات املتعلقــة بالــسفر، والتحــويالت املاليــة، والــسلع الكم   
واألسلحة، على أساس كل حالة على حدة، وبالتعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة 

 مـن الوثيقـة   ١٣٩، ووفقا للفقرة يثاقامل من ٥٣ و ٤١حسب االقتضاء، مبوجب املادتني     
 ١٨٢٠ويف حالة العنف اجلنـسي، وفقـا ألحكـام قـرار جملـس األمـن             (اخلتامية ملؤمتر القمة    

هـا  لجمعيـة العامـة أيـضا أن تنظـر يف مثـل هـذه التـدابري مبوجـب قرار                  وميكن ل  )).٢٠٠٨(
، رغــم أهنــا ال تكــون إلزاميــة يف تلــك  “االحتــاد مــن أجــل الــسالم ”املعنــون  )٥-د (٣٣٧
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وبينما قد تكون اجلزاءات غري كافية لوقـف التجـاوزات الـيت يرتكبـها نظـام اسـتبدادي            .احلالة
ة ميكن أن ُتظهر التزام اجملتمع الـدويل بالوفـاء مبـسؤولياته    إهنا إذا طُبقت بالسرعة الكافيفمعاند،  

مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة، وأن ُتنــذر باحتمــال فــرض   ١٣٩اجلماعيــة مبوجــب الفقــرة 
 .تدابري أكثر صرامة إذا استمر العنف ضد السكان

األســلحة أو معــدات الــشرطة الــيت    تقييــد تــدفق  لوينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص      - ٥٨
ُتسيء استخدامها أنظمة قمعية من الواضح أهنـا ال تفـي مبـسؤولياهتا األساسـية مبوجـب                  قد

، أو يف احلـاالت الـيت يهـدد فيهـا نـزاع دائـر               من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة      ١٣٨الفقرة  
احلمايـة  عـن   سؤولية  املـ بالتفاقم حبيث يتحول إىل جرائم وانتهاكات واسعة النطـاق تتعلـق ب           

وبينما دعت اجلمعية العامة يف بعض األحيان إىل فرض نظم حظـر          .و آخر من جانب طرف أ   
ومبوجـب   .األسلحة، فإن جملس األمن هو وحده الذي يتمتع بـسلطة جعـل هـذه الـنظم ُملزمـة                 

 مـن امليثـاق قـد تتخـذ الترتيبـات اإلقليميـة خطـوات إنفـاذ مـن هـذا القبيـل بـإذن مـن                          ٥٣املادة  
 اهليئـات  ،الفعلية لـيس مـن النـادر أن تتخـذ مثـل هـذه التـدابري               غري أنه من الناحية      .جملس األمن 

ة لغــرض معــنيٍ دون موافقــة لَاإلقليميــة أو دون اإلقليميــة أو جمموعــات الــدول األعــضاء املــشكَّ
  .رمسية مسبقة من جملس األمن

وحـدها  هـي   الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة         ال ميكن القول بأن      ،بطبيعة احلال و  - ٥٩
املسؤولية عـن احلمايـة، علـى حنـو مـا سـبق تأكيـده               املتعلقة ب االت  احللفاعلة املؤثرة يف    اجلهات ا 

فالكـل يعـرف    . الفـرعني الثـاين والثالـث أعـاله       يف   ة والثانيـ  األوىلالركيـزتني   يف معرض مناقـشة     
 ، سواء علـى الـصعيد الـداخلي أو عـرب          املدينمتام املعرفة األدوار املتعددة اليت يضطلع هبا اجملتمع         

كمـا جـرى    الوطين، يف جماالت الدعوة واإلنذار املبكر والرصد والبحـث والتـدريب والتعلـيم،              
أما دور األفـراد وأفرقـة الـدعوة واجلماعـات النـسائية            .  يف هذا التقرير   مرارا وتكرارا اإلقرار هبا   

ن املــسؤولية عــاملتعلقــة بنتــهاكات االلجــرائم ولوالقطــاع اخلــاص يف بلــورة االســتجابة الدوليــة 
وعلــى غــرار األمــم املتحــدة نفــسها، اســتخلص اجملتمــع .  نفــسهاحلمايــة، فلــيس معروفــا بالقــدر

اللــتني وقعتــا يف كمبوديــا لعملــييت اإلبــادة اجلماعيــة املــدين الــدويل العــرب مــن االســتجابة العامــة 
وأثبتـت احلمـالت عـرب الوطنيـة        . واّتـسمت بـالبطء والتـشتت     اليت كانت خافتة نسبيا     ورواندا،  

العنف يف دارفور، اليت متيزت بطابعها اجلماهريي وتنظيمهـا احملكـم وشـدة وضـوحها، أن                ضد  
مـا اتـسم    عكـشفت   فقـد   . تلك احلركات تنطوي على عناصر القوة والقصور على حـد سـواء           

سـلطت  وبه االهتمام العام بإهناء العنف ضد سكان دارفور احملاصرين من عمـقٍ وِسـَعة نطـاقٍ،                 
ــدينا مــن  لــى مــدى قــصور  يف الوقــت نفــسه الــضوء ع  وتذبــذب اإلرادة للــسياسة أدوات مــا ل

بيــد أنــه علــى املــدى األطــول أجــالً، كمــا ســبقت مالحظتــه   . الــسياسية الالزمــة الســتخدامها
املــسؤولية عــن تتعلــق بارتكــاب جــرائم وانتــهاكات يقــدم علــى أعــاله، ســيتعّين علــى كــل مــن 
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واســعة النطــاق الــيت تلحقهــا تلــك الفظــائع األضــرار املــستدمية واليــضع يف االعتبــار احلمايــة أن 
والتبـادل  األجـنيب   فقد يتعرض االسـتثمار املباشـر       . باجملتمع وبقدرته على التعايف على حد سواء      

الثقايف والسياحة لتـأثريات سـلبية متتـد لعقـود مـن الـزمن، نظـرا الرتفـاع وتعـاظم تبعـات تلـك                        
وحــىت إذا مل يفــرض جملــس األمــن  . عــيناألمنــاط غــري املقبولــة مــن الــسلوك علــى مسعــة البلــد امل  

إىل فرضــه، فــرادى املــستثمرين مــن القطــاعني العــام واخلــاص   حظــرا، فمــن املــرجح أن يعمــد  
وقد يكون مـن الـصعب للغايـة    . بتحريض من شبكات الدعوة التابعة للمنظمات غري احلكومية   

 واضـحة املعـامل     رفع هذه الضروب من احلظر االنفرادي املـايل والتجـاري دون إجـراء تغـيريات              
  .ومستدامة يف البلد املعين باألمر

وكما جرى التـشديد عليـه مـرارا أعـاله، تعـاين التـدابري الوقائيـة واحلمائيـة للمـسؤولية              - ٦٠
عــن احلمايــة بكــل ألــوان طيفهــا مــن وجــود ثغــرات كــبرية علــى مــستويات القــدرة والتخيــل      

أوضـح وأشـد ضـررا أكثـر مـن جمـال            وما من جمال تتبّدى فيـه هـذه الثغـرات بـشكل             . واإلرادة
املـسؤولية عـن    الـصارخة املتعلقـة ب    نتـهاكات   االلجـرائم و  لاالستجابة القسرية واحلسنة التوقيـت      

اإلرادة، مبـا يـشمل شـىت العواصـم الـيت           وقلـة   ففي ذلك اجملال، جند أن ضـعف القـدرة          . احلماية
هما اآلخـر، يف حلقـة   أهداف املسؤولية عـن احلمايـة، يغـذي كـل منـ        للنهوض ب  هاتصدع بتأييد 

وبـشكل أكثـر وضـوحاً ومأسـاوية،     . التردد وتبـادل االهتامـات إزاء الفظـائع الناشـئة    من مفرغة  
أدى فشل اجملتمـع الـدويل يف كـبح مجـاح العنـف والتـشرد اجلمـاعيني يف دارفـور، وكـذلك يف                       

يف تحـدة و  مجهورية الكونغو الدميقراطيـة والـصومال، إىل تقـويض ثقـة الـرأي العـام يف األمـم امل                  
وإين علــى اقتنــاع راســخ بأننــا قــادرون علــى . متــسكنا اجلمــاعي مببــادئ املــسؤولية عــن احلمايــة

بــشكل تــام ضــمن إطــار وحنــن نتــصرف االرتقــاء بعملنــا يف املــستقبل، وســنفعل ذلــك حتمــاً،  
  . من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة١٣٩ و ١٣٨امليثاق وأحكام الفقرتني 

املـسؤولية عـن   املتعلقـة ب تزامـات  لعـن الوفـاء باال  والدائمة ولية األوىل ولئن كانت املسؤ    - ٦١
احلماية تقع على عاتق كل دولة على حدة، فعندما ختفق الدولة بـشكل واضـح يف االضـطالع                  

يف ”هبا، يتحمل األمني العام عندئذ مسؤولية خاصة عن كفالة استجابة اجملتمع الدويل بـشكل               
 مـن الوثيقـة اخلتاميـة       ١٣٩، علـى حنـو مـا تـدعو إليـه الفقـرة              “الوقت املناسب وبطريقة حامسـة    

يف تقريـر الفريـق   جـاء   ومن جهيت، فأنـا أدرك أن األمـني العـام ملـزم، طبقـا ملـا         . ملؤمتر القمة 
ــل       ــياق مماث ــم املتحــدة يف س ــسالم لألم ــات ال ــين بعملي ، )A/55/305-S/2000/809انظــر (املع

 علـى مـا هـو يف حاجـة إىل         - ضا يف هـذه احلالـة     واجلمعية العامة أيـ    -بإطالع جملس األمن    
وجيـب علـى األمـني العـام أن يكـون مبثابـة لـسان حـال         . معرفتـه، ولـيس مـا يرغـب يف مساعـه     

ُحمــاهتم، أو عنــدما تغــدو   املستــضعفني واملهــدَّدين عنــدما تنقلــب حكومــاهتم إىل جالديهــم ال  
، يتحمــل األعــضاء ويف جملــس األمــن. عــاجزة عــن محايتــهم مــن بطــش اجلماعــات املــسلحة  
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الــدائمون اخلمــسة مــسؤولية خاصــة نظــرا المتيــازات الواليــة وحــق الــنقض املمنــوح هلــم    
وأنـــا أحـــثهم علـــى اإلحجـــام عـــن اســـتخدام حـــق الـــنقض أو التهديـــد . مبقتـــضى امليثـــاق

باملسؤولية عـن احلمايـة،     بااللتزامات املتعلقة   الوفاء  العجز البّين عن    باستخدامه يف حاالت    
 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة، والعمـل علـى التوصـل             ١٣٩املبني يف الفقرة    على النحو   

 وقد شهدت املواقف عـرب العـامل تغـيريات مهمـة منـذ              .إىل تفاهم متبادل حتقيقاً لذلك الغرض     
أحداث كمبوديا ورواندا وسريربنيتشا، فتعاظمت التبعات الـسياسية علـى الـصعيدين الـداخلي          

كــل مــن يقــدم علــى عرقلــة اســتجابة دوليــة فعالــة إزاء إبــادة مجاعيــة يف    والــدويل الــيت يلقاهــا  
وينبغـي جلميـع الـدول األعـضاء،        . املسؤولية عن احلماية  تتعلق ب مستهلها أو أي جرمية سافرة      

وليس فقط اخلمسة عشر عضوا يف جملس األمن، أن تكون على وعي تام بتوقعات عمـوم                
وإذا كـان علـى اجلمعيـة العامـة أن تـضطلع            . الناس واملسؤوليات املشتركة على حد سواء     

ألمـم املتحـدة، فمـن بـاب أوىل أن مجيـع الـدول األعـضاء          لبدور ريادي يف بلورة اسـتجابة       
 دولة ينبغي أن تتوىل بـصفة مـشتركة مـسؤولية حتويلـها إىل أداة فعالـة                 ١٩٢البالغ عددها   

 الوضـوح يف الفقـرتني      للمضي قدما يف إعمـال مبـادئ املـسؤولية عـن احلمايـة املبينـة بأشـد                
  . من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي١٣٩ و ١٣٨
، تــرهتن مــصداقية األمــم املتحــدة وســلطتها ومــن مث فعاليتــها يف ذكــر أعــالهوكمــا   - ٦٢

 مبـدى اتـساق تطبيـق هـذه         ، إىل حد كـبري    ،املسؤولية عن احلماية  النهوض باملبادئ املتعلقة ب   
يف هذا و.  إلنفاذهاوجه خاص عند استخدام القوة العسكرية    ويصدق هذا األمر ب   . املبادئ

الصدد، قد ترغب الدول األعضاء يف النظـر يف املبـادئ والقواعـد والنظريـات الـيت يـتعني                   
سؤولية عــن املتعلقــة باملــاالسترشــاد هبــا يف اســتخدام القــوة القــسرية يف احلــاالت القــصوى 

نة الدولية املعنية بالتدخل وسـيادة الـدول لعـام          وقد عوجلت هذه املسألة يف تقرير اللج      . احلماية
 املعنـون   ٢٠٠٥، كما تناوهلا سلفي كويف عنان يف تقريره لعـام           ) أعاله ٩انظر الفقرة    (٢٠٠١

ــسح  ” ــة أف ــن احلري ــة، واأل  : يف جــو م ــق التنمي ــع  صــوب حتقي ــسان للجمي ــوق اإلن ــن، وحق “ م
  ).١٢٦، الفقرة A/59/2005 انظر(

. ةالثالثـ الركيـزة   ى اجلمعية العامة أن تضطلع به، حىت يف إطـار           ومثة دور مهم يتعني عل      - ٦٣
 مــن امليثــاق تتطــرق إىل وظــيفيت الــسالم واألمــن املــوكلتني  ١٥، و ١٤، و ١٢، و ١١فــاملواد 
الكاملـة   ال“ الرئيـسية ” مـن امليثـاق إىل جملـس األمـن باملـسؤولية      ٢٤وقد عهـدت املـادة      . إليها

ــن، ويف بعــض ا    ــسالم واألم ــأى أن ارتكــاب جــرائم    عــن صــون ال ــد ال يرت ــق حلــاالت، ق تتعل
وعـالوة علـى ذلـك، مبقـدور        . املسؤولية عن احلماية يعـّرض الـسالم واألمـن الـدوليني للخطـر            ب

 عنـدما   ،“االحتـاد مـن أجـل الـسالم       ”اجلمعية العامـة أن تتنـاول تلـك املـسائل، يف إطـار إجـراء                
الـدوليني بـسبب غيـاب اإلمجـاع بـني          خيفق اجمللس يف ممارسة مـسؤوليته حيـال الـسالم واألمـن             
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بيـد أنـه حـىت يف تلـك احلـاالت، ال تكـون قـرارات اجلمعيـة ملزمـة                    . أعضائه الـدائمني اخلمـسة    
  .قانوناً لألطراف املعنية

، مـا زالـت األمـم املتحـدة          علـى مـر األعـوام      واملناقـشات العامـة   الدراسـات   ورغم    - ٦٤
ة الــسريعة الــذي متــّس احلاجــة إليــه  بعيــدة عــن إنــشاء طــراز القــدرة العــسكرية لالســتجاب  

 مــن ١٣٩للتـصدي لــذلك النــوع مــن اجلــرائم الفظيعـة الــسريعة التطــور املبينــة يف الفقــرة   
أقـّدر مـا يبذلـه عـدد مـن الـدول األعـضاء مـن جهـود                 وإنـين   . الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة     

التـدريب، والقيـادة   للنظر يف عناصر تلك القدرة، مبا يف ذلك املـسائل املتعلقـة بالنظريـة، و           
غري أنه ما زال مثـة الكـثري الـذي ينبغـي القيـام بـه يف سـبيل تـدويل تلـك اجلهـود                         . والرقابة

ويف هـذا الـصدد،     .  حلماية املدنيني  أفضلووضعها يف سياقها األرحب، أال وهو إجياد سبل         
  .متاماتأيت مواصلة نظر جملس األمن واجلمعية العامة يف هذه املسألة األخرية يف أواهنا 

وتـــدعو احلاجـــة أيـــضا إىل بلـــورة أســـاليب أفـــضل للتعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة     - ٦٥
وعلى تلك الترتيبـات أن تنظـر يف تقاسـم القـدرات            . والترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية   

ــيس جمــرد  ــا هــو احلــال اآلن يف جمــال دعــم الوســاطة      ول ــدرات، مثلم ــاء الق ــاء ببن .  االكتف
األمـم املتحـدة العـشري لبنـاء القـدرات أمهيـة حيويـة               - األفريقيويكتسي برنامج االحتاد    

فعلينا أن نضاعف جهودنا لكفالة جناحه، ولكي حتقق القـوة          . بشكل خاص يف هذا الصدد    
ويـشكل التعـاون العـاملي اإلقليمـي دعامـة          . االحتياطية األفريقية قدراهتا الكامنة بشكل تام     
ــة موضــع التنفيــذ، مبــا يف ذلــك   رئيــسية تــسند اســتراتيجيتنا لوضــع املــسؤولي   ة عــن احلماي

 مـن  ١٣٨املسؤولية عن بناء القدرة يف جمال اإلنذار املبكر على حنـو مـا تقـضي بـه الفقـرة            
  . والصريحالوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة، ومن مث فهو يستحق دعمنا التام

وغ وتنفيـذ  صـ إىل أسـرة األمـم املتحـدة    إنـه يف الوقـت الـذي تـسعى فيـه        وجممل القول     - ٦٦
 مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر     ١٣٩استراتيجية السـتجابٍة متوائمـة مـع الـدعوة الـواردة يف الفقـرة        

ومع أحكام امليثـاق علـى الـسواء،        “ يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة    ”القمة إىل اختاذ إجراء     
أهنـا  بدول سيزيد من صعوبة ادعاء الـدول أو جمموعـات الـ   فإن ذلك مبا يشمل أهدافه ومبادئه،   

ــوات األمــم املتحــدة وقواعــدها       ــشكل انفــرادي أو خــارج نطــاق قن يف حاجــة إىل التــصرف ب
وكلّمــا عمــل نظــام . وإجراءاهتــا لالســتجابة حلــاالت طــوارئ يف نطــاق املــسؤولية عــن احلمايــة 

 الثقـة يف قـدرة      ، سـتتعاظم  االستجابة التابع لألمم املتحدة بشكل أكثر اتساقاً وإنصافاً وموثوقية        
وسيـساعد ذلـك أيـضا يف ردع        . مم املتحدة على توفري بديل متعدد األطـراف ذي مـصداقية          األ

  .مرتكيب تلك اجلرائم واالنتهاكات احملتملني أو محلهم على العدول عن ارتكاهبا
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  سبل املضي قُدماً  -خامسا  
لية القول الفصل بشأن كيفيـة وضـع املـسؤو        يكون مبثابة   من املؤكد أن هذا التقرير لن         - ٦٧

الـصيغة الرمسيـة    اخلطـوة األوىل احلامسـة صـوب حتويـل          لكنه يـشكل    . عن احلماية موضع التنفيذ   
 إىل عقيـدة وسياسـة، بـل واألهـم          ٢٠٠٥الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر قمـة عـام           والراسخة  

فهو يسعى إىل تلّمس أقصر الـسبل لالنتقـال مـن مرحلـة الوعـود إىل طـور             . من ذلك إىل أفعال   
. باهظــةإنــسانية ارســة، مــن منطلــق اإلدراك التــام ملــا جيــّره التــأخر أو التراجــع مــن تبعــات    املم

وتسعى األفكار املتصلة بالسياسات الـواردة أعـاله إىل حتقيـق إمكانـات املـسؤولية عـن احلمايـة           
 مـن   ١٣٩  و ١٣٨وأحكامـه والفقـرتني     ومقاصـده   كاملةً يف إطار مبادئ ميثاق األمم املتحـدة         

. تامية ملؤمتر القمة املتفق عليهـا باإلمجـاع علـى مـستوى رؤسـاء الـدول واحلكومـات                 الوثيقة اخل 
ــوثيقتني، فــسيتيح ذلــك      وإذا مــا ــواردة يف هــاتني ال ــدول األعــضاء األحكــام ال بلــوغ نفــذت ال

األمــاين املتعلقــة باملــسؤولية عــن احلمايــة وإعماهلــا بقــوة كــي ال يــسعى املتحمــسون إىل جتــاوز   
ويف واقـــع األمـــر، فـــإن حماولـــة إعـــادة النظـــر يف . ادئ املتفـــق عليهـــاحـــدود القواعـــد واملبـــ

 من الوثيقة اخلتامية    ١٣٩ و   ١٣٨املفاوضات اليت أمثرت األحكام اليت تضمنتها الفقرتان        
للغايـة  فهذه األحكام متثل نتيجـة طيبـة        . ملؤمتر القمة ستأيت بنتائج عكسية، بل ورمبا مدمرة       

إنقـاذ األرواح عـن     : لمسؤولية عن احلمايـة، أال وهـو      ستخدم بشكل جيد اهلدف النهائي ل     
طريــق منــع أفظــع االنتــهاكات اجلماعيــة حلقــوق اإلنــسان، مــع تعزيــز امليثــاق روحــاً ونــصاً 

  .واملبادئ الراسخة للسيادة املسؤولة
ويعرض هذا التقريـر هنجـا موّسـعا إزاء املـسؤوليات الوقائيـة واحلمائيـة للـدول األعـضاء                     - ٦٨

وهو يشدد علـى   . دة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وشركائنا يف اجملتمع املدين        واألمم املتح 
احلاجة إىل اعتماد هنج يشمل عدة قطاعات وإىل تقاسـم العـبء يف إطـار جهـد مـشترك للقـضاء                     
املربم على اجلرائم اجلماعية الفظيعة من قبيـل اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي              

وال يقدم التقرير ترياقا ناجعا للعلل، لكنـه يـرى مـدعاة لألمـل يف اهلـدف                 . م ضد البشرية  واجلرائ
املشترك املعلن، ويف األساس املتني الناظم للمسؤولية عن احلماية يف إطار القانون الـدويل القـائم،                
ومن االجتاهات املشجعة اجلارية على مدى عقد ونصف يف سـبيل احلـد مـن تـواتر تلـك اجلـرائم                     

إذا كــان  ورغــم أن سياســات الــدول ومواقفهــا هــي الــيت ســتحدد يف هنايــة املطــاف مــا . ملروعــةا
باإلمكــان مواصــلة تلــك االجتاهــات اإلجيابيــة، فإهنــا ســتجد يف األمــم املتحــدة شــريكاً علــى أهبــة 

فلدى األمـم املتحـدة وجمموعـة وكاالهتـا وصـناديقها وبراجمهـا مـن املـوارد واألنـشطة                   . االستعداد
يات امليدانية احليوية ما جيعلـها تقـدم بالفعـل مـسامهات مهمـة يف جمـال القـضاء علـى هـذه                       والعمل

وميكنــها القيــام بــذلك مبزيــد مــن الفعاليــة لــو أن أهــداف   . اآلفــات الــيت هــي مــن صــنع اإلنــسان 
املسؤولية عن احلماية، مبا يف ذلك محاية الالجئني واملـشردين داخليـا، أُدرجـت ضـمن أولوياهتـا،                  
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بنـاء الـسالم، أو       جماالت حقوق اإلنـسان، أو الـشؤون اإلنـسانية، أو حفـظ الـسالم، أو               سواء يف 
وكل جمال من جماالت نـشاط األمـم املتحـدة هـذه كفيـلٌ              . الشؤون السياسية، أو يف جمال التنمية     
وعليه، فإن تركيز التقرير ينصّب على صوغ اسـتراتيجية         . بأن يثري اجلهد املشترك إىل حد كبري      

  .وليس باألحرى اقتراح برامج جديدة باهظة الكلفة أو هنج جديدة بشكل جذريمشتركة، 
وبعيـدة النظـر     عازمـة  قيادة سيتطلب املشتركة االستراتيجية هذه عناصر جتميع أن غري - ٦٩
 وسـأظل منذ أمد طويل،     اهلدف هبذاتزام  لاال أبدي فتئت وما .متجدد سياسي التزام عن فضال
 وسـيظل  .الدوليـة  احملافـل  ويف األعضاء الدول ومع العامة األمانة اخلد له الداعني أشد بني من

 وقـد  .عـام  كـأمني  واليـيت لفتـرة    الرئيـسية  األهـداف  أحـد  اجلماعية الفظائع جرائم على القضاء
 بــأن ٢٠٠٥ لعــام العــاملي القمــة مــؤمتر يف ممثليهــا أرفــع لــسان علــى األعــضاء الــدول تعهــدت
 االلتــزام هــذا األمــن وجملــس العامــة اجلمعيــة مــن كــل دوأكــ .الــصدد هــذا يف بــدورها تــضطلع
الـسياسي  الرئيسي  واآلن تقع على عاتق اجلمعية العامة، باعتبارها احملفل          .جديد من العاملي

، مسؤولية بـدء العمليـة الـسياسية املتمثلـة يف النظـر يف االسـتراتيجية الـشاملة                  اجلامع للعامل 
قتراحات املتواضعة اليت سأطرحها يف وقت الحق       الواردة يف هذا التقرير، مث استعراض اال      

 علــى اإلنــذار املبكــر، علــى حنــو  تعزيــز قــدرات األمــم املتحــدةمــن أجــل ٢٠٠٩عــام مــن 
، عن طريق دعم مكتـب املستـشار    ملؤمتر القمة من الوثيقة اخلتامية   ١٣٨تقتضيه الفقرة    ما

 .اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية

ــضاوســيكون  - ٧٠ ــة وجملــس األمــن     مــن الــ أي ــة العام ــد دوري اجلمعي ضروري إعــادة تأكي
مـسؤوليات  بوضـوح   مها يـتحمالن    و. العاجلةذه الوالية   قدما هب املتكاملني واملتآزرين يف املضي     

وميكـن أيـضا للـهيئات      . الثامن مـن امليثـاق    إىل  الرابع  من  حامسة يف هذا الشأن مبوجب الفصول       
وق اإلنسان وجلنة بنـاء الـسالم واجمللـس االقتـصادي           احلكومية الدولية األخرى، مثل جملس حق     

ــة   ــؤدي أدورا هام ــذ املهــام احملــددة يف الفقــرتني   يفواالجتمــاعي، أن ت  مــن ١٣٩  و١٣٨ تنفي
 يف كــل حالــة مببــادئ امليثــاق ومقاصــده     االسترشــادوينبغــي .  ملــؤمتر القمــة الوثيقــة اخلتاميــة 

 .ها ويف عالقاهتا فيما بينهاوأحكامه يف أداء اهليئات احلكومية الدولية ألدوار

ــة العامــة علــى أن    - ٧١ ــة يف اســتراتيجية  ختطــو اخلطــوة األوىل وأحــث اجلمعي ــالنظر بعناي  ب
وهلـذا الغـرض، طلبـت إىل مستـشاري         . إعمال املسؤولية عن احلماية اليت يتناوهلـا هـذا التقريـر          

اكة مـع املستـشار اخلـاص       يف إطار وثيق من الـشر     القيام  اخلاص املعين هبذه الشؤون، إدوارد الك،       
وراهتما مـع الـدول األعـضاء ورئـيس      امـش مبواصـلة   املعين مبنع اإلبـادة اجلماعيـة، فرانـسيس دينـغ،           

وتتمثـل   . يف هذه العملية   ةفعليمشاركة  وسأشارك أيضا   . اجلمعية العامة بشأن أفضل سبل العمل     
ت معــني أوائــل عــام ات يف أن تنــاقش اجلمعيــة العامــة هــذه االقتراحــات يف وقــ يــإحــدى اإلمكان
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علــى يف اجتمــاعهم  ٢٠٠٥ يف عــام واوحيــث إن رؤســاء الــدول واحلكومــات أمجعــ. ٢٠٠٩
تأكيد املسؤولية عن احلماية، فينبغي للجمعية العامـة، يف اعتقـادي، أن تنكـب علـى النظـر يف                

. اهبـ  املتعهـد  اتألمم املتحدة أن تساعد يف الوفاء بااللتزامـ  من خالهلا ل  أمثل السبل اليت ميكن     
 :يلي  أن تقوم مباتود اجلمعية العامةقد وإضافة إىل تأكيد هذا القرار، 

 ؛تقرير أو اإلحاطة به علماذا الالترحيب هب  )أ(  

 “ يف مفهوم املـسؤولية عـن محايـة الـسكان          النظر”حتديد دورها يف مواصلة       )ب(  
  ؛٢٠٠٥ملي لعام  ملؤمتر القمة العا من الوثيقة اخلتامية١٣٩املسند إليها مبوجب الفقرة 

التصدي لـسبل حتديـد وإقامـة الـشراكات بـني الـدول واجملتمـع الـدويل يف               )ج(  
 ؛“املساعدة الدولية وبناء القدرات”، الثانيةالركيزة إطار 

ض دوري ملــا قامــت بــه الــدول االنظــر فيمــا إذا كــان يــتعني إجــراء اســتعر  )د(  
 ؛فية إجرائه إن كان يتعني ذلككييف األعضاء من أجل إعمال املسؤولية عن احلماية، و

ــرافه  )هـ(   ــة  حتديـــد أفـــضل الـــسبل ملمارســـة إشـ ا علـــى مـــساعي األمانـــة العامـ
 . يتعلق بإعمال املسؤولية عن احلماية فيما

وفيمــا خيــص هــذه النقطــة األخــرية، ميكــن تنظــيم إشــراف اجلمعيــة العامــة علــى تنفيــذ            
وميكـن  . ب فيـه الـدول األعـضاء      االستراتيجية املتفق عليها بطـرق خمتلفـة، حبـسب مـا ترغـ            

 طـوات اخللألمني العام أن يقدم، على سبيل املثـال، تقريـرا كـل سـنة أو كـل سـنتني بـشأن           
عمال املسؤولية عـن احلمايـة خـالل عـدة سـنوات مقبلـة، وذلـك اعتبـارا ألبعـاد          املتخذة إل 

 .املسألة الواسعة من الناحيتني الربناجمية واملعيارية

 بـشأن  األعـضاء  الـدول  مـع  قـائم علـى تبـادل الـرأي        بنـاء  حـوار  جـراء إ إىل أتطلع وإين - ٧٢
قـد   فكـرة  هي - اإلجنازات حتقيق عن املسؤولية واآلن - احلماية عن املسؤولية ألن اقتراحايت،

 يف املـدين  اجملتمـع  وتنظيمـات  روهـ اجلم بـه اسـتقبل    الـشغف الـذي      ، يؤكـد ذلـك    ومما .أواهنا آن
 بالغـة  مهمـة  ٢٠٠٥ عـام  يف قادتنا إلينا أسند فقد .احلماية عن ةاملسؤولي فكرة العامل أحناء شىت

 يف الـشعوب أمـاين    وجعـل  ،كلماهتم يفالتجسيد احلي ملا عربوا عنه       وهي أال ،ومباشرة األمهية
 ،‘‘املتحـدة  األمـم  شعوب حنن’’مجيعا،   لنا وأمنا سالمة أكثر عامل يف العيشيف   األصقاع مجيع
 ينبغــياملــسعى أن يوحــد صــفوفنا ال أن يــدب فيهــا االنقــسام، و وينبغــي هلــذا  .ملموســا واقعــا
 يف األعـضاء  الـدول  مـع  العمـل  إىل أتطلع وإين . النهائيةاألهدافيكون هناك خالف حول      أال

 .القيام هبذا اجلهد املشترك
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  قـــمرف
 اإلنذار املبكر والتقييم    

 املـسؤولية املتعلقـة ب   هاكاتنتـ االرائم و اجل رتكابإلحاطة بعمليات اإلعداد ال   ا ميكن ال  - ١
 مـن  طائفـة  من خـالل   إال األمثل النحو على وكشفها وارتكاهبا، عليها والتحريض احلماية عن

االعتبـارات  و اإلنـسان  حقوق على القائم واملنظور .وجلسامتها حلجمها اعتبارا وذلك ،املناظري
 الـسياسي  املنظـور  مـن  لكـ  مراعـاة  أيـضا  يلـزم  أنـه  غـري  احلال، بطبيعة أساسي منظور ةاإلنساني
 تـؤدي  أن ميكـن  الـيت  األحـداث  منـط  فهم أجل من واإلمنائي واالجتماعي واالقتصادي واألمين

 ،وميكـن  .إحباطهـا  سـبل  إدراكمـن أجـل     و ،اإلنسانية للكرامة اجلماعية اإلهانات هذه مثل إىل
 بـني  الـصلة ديـد   لتح متكـامال  إطـارا أيضا   احلماية عن املسؤولية رومنظ يتيح أن ،الصدد هذا يف

 ولـسرب  ،فـصوهلا  تكـشف  أثنـاء  احلـاالت  هذه مثل على املوسع املتحدة األمم رد عناصر خمتلف
 قبــل مــن املكتــسبة واملعــارف اجملمعــة باملعلومــات االســتعانة ذلــك ويــستتبع . احملتمــلهامــسار
 ليـة احلا والـربامج  األنـشطة  علـى  جديدة مسميات إطالق وليس القائمة، املتحدة األمم كيانات

 يف مراعاهتـا  تعمـم  وأن احلمايـة  عـن  املـسؤولية  مبـادئ  تـدمج  أن جيب وباختصار، .تكرارها أو
 يتعلـق  فيمـا  والتعـاون  اجلمـاعي  العمـل  يغـدو  أن فيجب .حاليا املنظمة هبا تضطلع اليت األعمال

 ليـا عم إجـراء  املنظمـة،  هبا تقوم اليت األعمال بباقي كذلك يتعلق وفيما احلماية، عن باملسؤولية
  .حتقيقها إىل طمحُي أهدافا وليس موحدا

  فقــد كــان. إال يف حــاالت نــادرةمفتقــدا عنــصرا ذاهتــا حــد يف املعلومــات تــشكل وال  - ٢
 يف امليـدان  يف ينحاضـر  األفـراد  مـن  موغريهـ  املتحـدة  لألمـم  التابعـة  الـسالم  حفـظ  قـوات  أفراد
جـرائم   وقـوع  شـهدت  رىأخـ  أمـاكن  عـدة  يف كـذلك  الـشأن  كان كما وسريربينيتشا، رواندا

 أكثـر  العامليـة  اهليئـة  أضـحت  الـزمن، مـر    وعلـى  .احلمايـة عـن    سؤوليةفظيعة تندرج يف إطـار املـ      
 جمــاالت يف العــاملني مــن أفرادهــا اتتتزايــد فئــويدانيــة، املصبغة الــ تطغــى عليهــاظمــة من فــأكثر
 مـوظفني  مـع  مالـسال  وبنـاء  الـسالم  وحفظ والسياسة والتنمية اإلنساين والعمل اإلنسان حقوق
 البلـدان  يف املدين اجملتمع تنظيمات ومع اإلقليمية دون املناطق ومن إقليميني شركاء ومع حمليني
ــة أو األوضــاع اهلــشة ــاحلروب املمزق ــيح أن وميكــن .ب ــارف تت ــة املنظــوراتو املع  الطــابع احمللي
 بـالتنوع  ةاملتـسم  احلـاالت  هـذه  مثـل  يف العامـة  الـسياسة  خيـارات  يف النظـر  لـدى  هائلة قدرات

 املنظمــات بإســهامات املتحــدة األمــم يف القــرارات صــنع عمليــة إثــراء ينبغــي و.واحلــساسية
 لمعلومـات  املتبـادل ل   دفقالتـ  وتيـسري  تثبيـت  وجيـب  .ذلك أمكن كلما اإلقليمية ودون اإلقليمية
يـة  يمـيني ويف املنـاطق دون اإلقليم      اإلقل وشـركائها  املتحـدة  األمـم  بـني فيمـا    واملعـارف  واألفكار
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 املبكـر  باإلنـذار  املتـصلة  بالقـضايا  يتعلـق  اوخاصة فيم  احلماية، عن املسؤولية بقضايا يتعلق فيما
  .ةواحلامس التوقيت ةاملناسبواالستجابة 

 تنظيمــات مــن كــال لموتــش .غزيــرة املعلومــات منــها تــستقى الــيت املــستقلة واملــصادر  - ٣
 باهتمـام  إاليف الغالـب     حتظـى  ال ه األخـرية  هـذ  كانـت  وإن الوطنيـة،  وعـرب  احملليـة  املدين اجملتمع
 هـي   الـشعبية  النـسائية  واملنظمـات  .العـاملي  الـصعيد  علـى  اتالقـرار  صانعي لدن منجدا   ضئيل
 بــشأن حــساسةمناســبة التوقيــت و معلومــات إتاحــة علــى القــادرة احملليــة التنظيمــات بــني مــن

 برصـد  املعنيـة  اجلماعـات  مـن  عـدد  يعتمـد  العـاملي،  الـصعيد  وعلـى  .الرتاعات حاالت تطورات
 مـستوى  علـى  إبـالغ  قنـوات و منـهجيات و شـبكات  علـى  اإلنـسانية  والـشؤون  اإلنسان حقوق
 األوىل املراحـل  يف اإلنـذار  صـفارة  أطلق من أول كثرية أحيان يف كانت وقد .التطور من جيد
 مــن، ســواء وردت التقــارير املــستقلةهــذه  تــساعد أن وميكــن .ائعالفظــ جــرائمارتكــاب  مــن
 إيـالء  املتحـدة  األمـم  علـى فيها   يتعني اليت احلاالت عن الكشف يف،  وطنية عرب أو حملية ادرمص
 األمـم  أن غري .الرمسية القنوات عرب الواردة املعلومات تكملة أو تأكيد أو ،هلا األمهية من املزيد

ون د املـستقلة  املـصادر  هـذه  مـن  الـواردة  املعلومـات  إىل اسـتنادا  التـصرف  عـدم  تفـضل  املتحدة
 حينما يتعلـق األمـر      حجمها من تكون أكثر أمهية   أن ميكن املعلومات ومصداقية فنوعية .غريها

 .باختاذ القرارات السليمة

 ١٣٨ الفقـرة  يف الـواردة  الـدعوة  يف ذلـك   مبـا  احلمايـة،  عـن  املـسؤولية  حتدي وملواجهة  - ٤
 ليـست  املبكر، اإلنذار على ةقدر إنشاء إىل ٢٠٠٥من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام        

 مـن  امليـدان  يف املعلومات جلمع أو للرصد جديدة شبكات تقيم أن إىل حاجة يف املتحدة األمم
ــذي العمــل نفــس تكــرر أن شــأهنا ــه تــضطلع ال ــات ب  شــهدت العمــوم، فعلــى .القائمــة الترتيب

 .األخـرية  الـسنوات  يف كـبريا  حتـسنا  املعلومـات  املتحدة األمم منها تستمد اليت املتنوعة القنوات
 احلمايـة،  عـن  املـسؤولية  وانتـهاكات  جلـرائم  حـصرا  مكرسـة  زائدة قنوات إنشاء من فبدال لذا،
 الوكـاالت  بـني  املـشتركة  والشبكات والوكاالت والربامج الرئيسية اإلدارات إىل سأطلب فإين
يف و اجلاريـة  شطتهاأنـ  يف احلمايـة  عـن  باملـسؤولية  املتعلقـة املنظـورات   و االعتبارات إدراج املعنية

 عـن  سـيترتب  و .بـذلك  إليهـا  املـسندة  الواليـات  تـسمح  مـا  بقدر هبا تقوم اليت اإلبالغ عمليات
ــك ــدتان ذل ــيتان فائ ــلتو .أساس ــور إضــافة أن يف مهــاأوال تمث ــسؤولية منظ ــن امل ــة ع  إىل احلماي

 ينـشأ  أن يـرجح  الـيت  احلـاالت  اسـتباق  يف املتحـدة  األمـم  مـساعدة  شـأهنا  من الراهنةاملنظورات  
 الوقـوف  علـى  هتاقـدر  تعزيـز  طريـق  عـن  وذلـك  واالنتـهاكات،  اجلـرائم  هذه مثل ارتكاب عنها
 املعلومـات  علـى  بنـاء  والتـصرف  والتقيـيم  اإلبـالغ وعلى   أمناطها، على والتعرف بوادرها، على
 يف الفائـدتني  ثـاين  ويتمثـل  .صـائبة  غـري حتما   أجوبتها تكون الصائبة غري فاألسئلة .الصلة ذات

 املنظومــة صــعيد علــى االتــساق حتقيــق ييــسر أن التوحيــدي املنظــور هــذا تــوخي شــأن مــن هنــأ
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 والتحليــل املعلومــات وتبــادل انتظامــا أكثــر شكلبــ احلــوارإجــراء  تــشجيع طريــق عــن ككــل،
 .متباينة ووكاالت برامج بني فيما املشترك

 ،ةسـليم  قـرارات  صـنع  ضـمان  وحـده  شـأنه  مـن  لـيس  املعلومـات  دفقت حتسني أن غري  - ٥
 تنفيـذا  وحامسـة  التوقيـت  مناسـبة  إجراءات اختاذعلى   السياسية اإلرادة بلورة ضمانعن   ناهيك

 . مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة          ١٣٩ الفقرة يف به التعهد مت ما حنو على املتخذة، للقرارات
 .ةعالـ ف ةمجاعيـ  السـتجابة  كافيـا  شـرطا  كـون ت مـا  نـادرا  اأهنـ  غـري  ،ضـروري  عنـصر  فاملعلومات

 اعتبـارا  احلمايـة،  عـن  املـسؤولية  حاالت يف قصوى بأمهية املتاحة املعلومات تقييم كيفية وتتسم
 . احملــددةاألربــع واالنتــهاكات اجلــرائم عليهــا تنطــوي الــيت والنوايــا واألعمــال الــسلوك ألمنــاط

 نـة باملرو ومتـسمة للجميع   وشاملة نسبيا موسعة القرارات صنع عملية تكون أن  كذلك ينبغيو
 األمــم اســتجابة أن إىل نظــرا ،لعامــة والــصعيد احلكــومي الــدويلا األمانــة مــن كــل صــعيد علــى

 الــسادس الفــصول إطــار يف الــسياسية األدوات مــن جمموعــة االعتبــار يف أخــذت قــد املتحــدة
ــسابع ــامن أو/و وال ــاق، مــن الث ــرا امليث ــك األدوات جمموعــة أن إىل ونظ ــي تل  استعراضــها ينبغ
 اتالقـرار  صـنع  يف االتـساق  ضـمان  إىل وسـعيا  .امليـدان  يف األحـداث  طوراتلت وفقا وتعديلها
ومفـصل   باملرونـة    متـسم  سـريع    والقيـام بـرد    ككـل  املنظومـة  مـستوى  علـى  العامة األمانة داخل

ــة كــل احتياجــاتحبــسب  ــدة، علــى حال ــيتم ح ــة اســتخدام س ــني مــشتركة آلي  الوكــاالت ب
علـى  بواسـطيت،    و ،يعلـ  طرحهـا  املـتعني  لعامـة ا السياسة خيارات يف النظر أجل من واإلدارات

  .اهليئات احلكومية الدولية

 املعــين اخلــاص املستــشار أن باملالحظــة جيــدر واحــد، آن يف لفعاليــةاو للكفــاءة وتوخيــا  - ٦
 عــن املــسؤولية مهامهمــا تـشمل  اللــذين العــام لألمــني اخلـاص  واملستــشار اجلماعيــة اإلبــادة مبنـع 

 ٢٠٠٤ عـام  يف موجهـة  رسالة ويف .بينها فيما الصلة وثيقة لكنها ينةمتبا مبهام مكلفان احلماية
 مبنـع  املعـين  اخلـاص  املستشار مسؤوليات عنان كويف العام األمني حدد األمن، جملس رئيس إىل

 ):، املرفقS/2004/567انظر ( يلي كما اجلماعية اإلبادة

شأن بــ تحــدة،امل األمــم منظومــة داخــل مــن وخاصــة ،املتاحــة املعلومــات مجــع  )أ(  
 اإلثنيـة  األصـول  ذات الدويل اإلنساين وللقانون اإلنسان حلقوق واخلطرية اجلسيمة االنتهاكات
  وقفها؛ أو منعها يتم مل إذا ماعيةاجل بادةاإل إىلقد تؤدي  واليت ،والعرقية

 بتوجيـه  ،األمـن  جمللـس  خاللـه  ومـن  ،العـام  لألمـني  املبكر لإلنذار كآلية العمل  )ب(  
  ماعية؛اجل بادةاإل عناحتماال  تسفر قد اليت احلاالت نظرمها إىل

 اإلجـراءات  بـشأن  العـام،  األمـني  طريـق  عـن  األمن، جملس إىل توصيات تقدمي  )ج(  
  اجلماعية؛ اإلبادة وقف أو مبنع الكفيلة
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ــصال  )د(   ــع االت ــة م ــم منظوم ــشأن املتحــدة األم ــشطة ب ــة األن ــع املتعلق ــادة مبن  اإلب
ــة ــى والعمــل اجلماعي ــزتع عل ــدرة زي ــى املتحــدة األمــم ق ــل عل ــة املعلومــات حتلي ــادة املتعلق  باإلب
 .إدارهتاعلى و الصلة ذات اجلرائم أو اجلماعية

 بالتـشاور  أخـرى،  ناحيـة  مـن  يـضع  أن العـام  لألمـني  اخلـاص  املستشار إىل طلبت ولقد  - ٧
 واملؤســـسية املفاهيميـــة األبعـــاد اجلماعيـــة، اإلبـــادة مبنـــع املعـــين اخلـــاص املستـــشار مـــع الوثيـــق

 ١٣٨ الفقـرتني  يف عليهـا  املتفـق  واألحكـام  يتـسق  مبـا  احلمايـة  عـن  املـسؤولية  لتفعيل والسياسية
 هـذا  إعـداد  يف ريادي بدور االضطالع ذلك شمليو .القمة ملؤمتر اخلتامية الوثيقة من ١٣٩ و

لـيس فقـط     ل،املـسائ  هـذه  بـني  الوثيقـة  العالقـة   ملؤمتر القمة  اخلتامية الوثيقة أكدت وقد .التقرير
 املـسؤولية األربع احملددة الـيت تـشملها     نتهاكاتالوا رائماجل رأس على اجلماعية اإلبادةبوضعها  

 همــةعــن تأييــد الــدول األعــضاء تأييــدا تامــا مل ١٤٠ الفقــرة، بــل أيــضا بــالتعبري يف احلمايــة عــن
 .احلمايـة  عـن  سؤوليةباملـ  ةاملتعلقـ  إطار األحكام  يف اجلماعية اإلبادة مبنع املعين اخلاص املستشار

ــال ويف ــةامل يترســـ ــسطس/آب ٣١ ؤرخـــ ــة ٢٠٠٧ أغـــ ــن  املوجهـــ ــيس جملـــــس األمـــ  إىل رئـــ
)S/2007/721(، مــسؤوليات لتكامــل ومراعــاة الفعاليــة مــن مزيــد أجــل مــن’’ أنــه إىل أشــرت 
 .‘‘أنفـسهم  الـدعم  موظفو وسيعينهما مشتركا مكتبا يشغالنس فإهنما ،]اخلاصني املستشارين[

 ببنــاء يتعلــق فيمــا ذلــك يف مبــا وســيعززها، القائمــة للترتيبــات وفقــا املــشترك املكتــب وســيعمل
بترتيبـات   يتـصل  فيمـا اخلاصـة    قيمتـه  إضـافة  مع وحتليلها، امليدان من املعلومات ومجع القدرات

 املعـارف  وتـراكم  ،املـشتركة  العامـة  والـسياسة  ،قطاعـات  لعدة الشامل والتقييمجديدة للدعوة   
ــشأن ــاتأز اســتباق ســبل ب ــسؤولية م ــة عــن امل ــع احلماي ــا ومن ــها وقوعه  وســتعرض .ومواجهت

 اإلبـادة  مبنـع  املعـين  اخلـاص  املستـشار  سيترأسـه  الذي الصغري املشترك املكتب بشأن االقتراحات
 بالـسياسة  املتـصلة  األوسـع  املـسائل  يف لنظرا فرصة اجلمعية العامة حينما تتاح هلا       على اجلماعية
  .لتقريرا هذا يتناوهلا اليت العامة

  
  


