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 الدورة الرابعة والستون
 من جدول األعمال ١١٤و  ٤٨ انالبند

التنفيذ واملتابعـة املتكـامالن واملنـسقان لنتـائج         
املـــؤمترات الرئيـــسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت  
تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتـصادي       

  واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
       ةــفية األلــر قمــائج مؤمتــة نتــابعـمت

  اإلنذار املبكر والتقييم واملسؤولية عن احلماية  
    

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة  -أوال   
أُعد هذا التقرير إلطالع الدول األعضاء علـى جوانـب معينـة مـن موضـوع املـسؤولية                    - ١

 هـا  اجلمعيـة العامـة عزم     ت فيـه  كـد أ لـذي ، ا ٦٣/٣٠٨عن احلماية، عمال بقرار اجلمعيـة العامـة         
وثيقـة  ال، علـى حنـو مـا دعـت إليـه       “مايـة احل املـسؤولية عـن       مـسألة   يف هـا  نظر تواصل ” أن ىعل

ويتناول هذا التقرير، على وجـه التحديـد، املـسائل        . )١(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام     مل اخلتامية
ــري    ــاملالــيت أثــريت يف مرفــق تقري ــة  ” ونعن ــذ املــسؤولية عــن احلماي ــيت ،)A/63/677 (“تنفي  وال

 .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨ و ٢٤ و ٢٣ و ٢١ ما بعد يف اجلمعية العامة يف نوقشت يف
  

__________ 
  .١٣٩، الفقرة ٦٠/١ر القرا  )١(  
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  الوالية  -ا ثاني  
ــة الدعــت   - ٢ ــة ملــ وثيق ــام  اخلتامي ــاملي لع ــدرات األمــم  ٢٠٠٥ؤمتر القمــة الع  إىل توســيع ق

املتحدة يف جمايل اإلنذار املبكر وتقييم إمكانية وقـوع جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب                   
، علــى ســبيل املثــال، ١٣٨فــي الفقــرة ف. )٢( العرقــي واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانيةوالــتطهري

بدعم األمم املتحدة يف إنشاء قدرة علـى        ”تعهد بشكل ال لبس فيه رؤساء الدول واحلكومات         
 .“اإلنذار املبكر

 رؤسـاء الـدول واحلكومـات     ، شـدد    ؤمتر القمـة  اخلتاميـة ملـ   وثيقة  ال من   ١٣٩ الفقرة   يفو  - ٣
 أنه تقع علـى عـاتق اجملتمـع الـدويل أيـضا، مـن خـالل األمـم املتحـدة، مـسؤولية اسـتخدام                       ىعل
هو مالئم من الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغريها من الوسائل الـسلمية، وفقـا للفـصلني                ما

، للمـساعدة يف محايـة الـسكان مـن اإلبـادة اجلماعيـة               األمـم املتحـدة    السادس والثامن من ميثاق   
ويعـرض الفـصل الـسادس    . احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية       وجرائم  

بشأن التسوية السلمية للمنازعـات والفـصل الثـامن بـشأن الترتيبـات اإلقليميـة جمموعـة واسـعة                    
ــسكان  دمـــن األ ــة الـ ــتخدامها حلمايـ ــن اسـ ــيت ميكـ ــرائم   ، وات الـ ــن اجلـ ــسلمية، مـ ــائل الـ بالوسـ

 كمــا جــرى التــشديد عليــه يف مناقــشة الركــائز الــثالث الــيت تقــوم  ، أعــالهةينــبواالنتــهاكات امل
وينبغي التـذكري أنـه     ). A/63/677انظر  (تنفيذ املسؤولية عن احلماية     ب ة املتعلقة ستراتيجيالعليها ا 

من األرجـح أن تكـون هـذه التـدابري الـسلمية والوقائيـة فعالـة إذا مـا اختـذت يف مرحلـة مبكـرة                          
وهذا، بدوره، يتطلب اإلنذار املبكـر وتقييمـاً مميـزاً لظـروف     . نايةوكانت مدروسة وموزونة بع   

 .كل حالة على حدة

ونعتــزم أيــضا االلتــزام،  ”:ويف مــؤمتر القمــة العــاملي، قــال رؤســاء الــدول واحلكومــات  - ٤
حسب الـضرورة واالقتـضاء، مبـساعدة الـدول يف بنـاء القـدرة علـى محايـة سـكاهنا مـن اإلبـادة                        

رب والتطهري العرقـي واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية، ومـساعدة الـدول        اجلماعية وجرائم احل 
بع تنفيـذ تـدابري وقائيـة       تويـست . “اليت تـشهد تـوترات قبـل أن تنـشب فيهـا أزمـات وصـراعات                 

 قيـام   ،بالـضرورة ،  “الـيت تـشهد تـوترات     ”ومعرفـة الـدول     “ قبل نـشوب أزمـات وصـراعات      ”
 .قت املناسب وإعداد تقييم حمايداألمم املتحدة بتوجيه إنذار مبكر يف الو

نعــرب عــن اســتعدادنا الختــاذ إجــراء  ”:عمــا يلــيأعلــن قــادة العــامل  ،ذاهتــاويف الفقــرة   - ٥
مجاعي، يف الوقت املناسب وبطريقة حامسـة، عـن طريـق جملـس األمـن، ووفقـا للميثـاق، مبـا يف              

ظمـات اإلقليميـة   ذلك الفصل السابع منه، على أساس كـل حالـة علـى حـدة وبالتعـاون مـع املن             

__________ 
 .١٤٠ إىل ١٣٨املرجع نفسه، الفقرات من   )٢(  
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 حسب االقتضاء، يف حال قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية الـبني             ،ذات الصلة 
عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقـي واجلـرائم املرتكبـة ضـد                 

ت الوسـائل   أما القرارات املتعلقة بالعمل اجلماعي، وكذلك احلـسم يف مـا إذا كانـ             . “اإلنسانية
، فينبغــي أن “الــسلطات الوطنيـة عــاجزة عــن محايــة ســكاهنا ”الـسلمية غــري كافيــة وإذا كانــت  

غــري أن هــذه  . يتخــذها يف هنايــة املطــاف جملــس األمــن أو، يف أحيــان أقــل، اجلمعيــة العامــة        
، اعتمـادا علـى املعلومـات والتقييمـات الـيت تقـدمها              علم، ولـو جزئيـاً     نتخذ عادة ع  القرارات تُ 

، “يف الوقـت املناسـب وبطريقـة حامسـة        ”مانة العامة، ال سيما إذا كانت من املتعني اختاذهـا           األ
ويف مثــل هــذه احلــاالت، فــإن نوعيــة  . ؤمتر القمــةاخلتاميــة ملــوثيقــة ال هيــدعــت إلمــا علــى حنــو 

، وال سـيما بالنـسبة      مسـة اة ح  أمهيـ  انكتـسي ي هاسن توقيت وُح املدخالت املقدمة من األمانة العامة    
 .والتحليالتل األعضاء اليت ليست لديها مصادر وطنية واسعة من املعلومات للدو

ؤمتر القمـة، أعلـن رؤسـاء الـدول واحلكومـات           ملـ  اخلتاميـة وثيقة  ال من   ١٤٠ويف الفقرة     - ٦
وتتوقـف  .  متاما مهمة املستـشار اخلـاص لألمـني العـام املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة                  ونؤيدي أهنم

 : وهي كما يلي،خلاص بشكل كبري على قدرات اإلنذار املبكر والتقييمستشار ااملمسؤوليات 

مجع املعلومات املوجودة، وخاصة مـن داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، بـشأن                  )أ(  
االنتهاكات اجلسيمة واخلطرية حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل ذات األصـول اإلثنيـة             

 جلماعية إذا مل يتم منعها أو وقفها؛والعرقية، واليت قد تؤدي إىل اإلبادة ا

العمل كآلية لإلنذار املبكر لألمـني العـام، ومـن خاللـه جمللـس األمـن، بتوجيـه                    )ب(  
 نظرمها إىل احلاالت اليت قد تفضي إىل وقوع إبادة مجاعية؛

تقدمي توصيات إىل جملس األمن، عـن طريـق األمـني العـام، بـشأن اإلجـراءات                   )ج(  
  اإلبادة اجلماعية؛الكفيلة مبنع أو وقف

التعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة بــشأن األنــشطة املتعلقــة مبنــع اإلبــادة            )د(  
ــادة         ــة باإلب ــل املعلومــات املتعلق ــى حتلي ــم املتحــدة عل ــدرة األم ــز ق ــى تعزي ــة والعمــل عل اجلماعي

 .اجلماعية أو اجلرائم ذات الصلة وعلى إدارهتا
  

  الثغرات والقدرات  -ا لثثا  
ــد  - ٧ ــرن املاضــي إىل       أدت ال ــن الق ــسعينات م ــد الت ــصة خــالل عق ــية املستخل روس القاس

التركيز على إدارة املعلومات وحتليلها، وكذلك على جمـال اإلنـذار املبكـر، يف واليـة املستـشار                  
بـشأن   األمـم املتحـدة      قريـران اللـذان أعـدهتما     ت ال وقـد كـان   . اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعيـة     

ــا   ــيم أدائهـ ــا يتقيـ ــق يف مـ ــدا   تعلـ ــة يف روانـ ــادة اجلماعيـ ــر (باإلبـ ــقوط ) S/1999/1257انظـ وسـ



A/64/864
 

4 10-45018 
 

ففـي حالـة روانـدا، أشـارت جلنـة التحقيـق            .  يف هـذا الـصدد     نيصرحي) A/54/549(سريربينيتسا  
ــه   ــستقلة إىل أن ــل        ”امل ــر وحتلي ــذار املبك ــسية لإلن ــوارد مؤس ــز كــاف أو م ــاك تركي مل يكــن هن

. “ذي تتسم لـه القـدرة التحليليـة لألمـم املتحـدة           الضعف املؤسسي ال   ”إىليف املقر و  “ املخاطر
 إىل إجــراء حتــسينات يف قريــرتا الولتعزيــز قــدرات األمــم املتحــدة يف جمــال اإلنــذار املبكــر، دعــ 

ويف تــدفق املعلومــات داخــل منظومــة األمــم “ قــدرهتا علــى حتليــل املعلومــات واالســتجابة هلــا”
). S/1999/1257نظـر  ا( حقـوق اإلنـسان    املتحدة وإىل جملـس األمـن، مبـا يف ذلـك بـشأن قـضايا              

ن سريربينيتـسا بـأن اإلنـذار املبكـر ال يـؤدي تلقائيـا إىل اختـاذ         بـشأ واعترف تقريـر األمـني العـام        
إجراءات يف وقت مبكر أو إىل اختاذ إجراءات فعالة، ولكن لو قُدمت تقارير أوىف ويف الوقـت                 

زيـد مـن القـوة والـسرعة، ورمبـا أُنقـذت       لرمبا اضطر اجملتمـع الـدويل إىل االسـتجابة مب         ”املناسب  
كـان ضـعفاً   ” إىل أن هذا اإلخفـاق يف تبـادل معلومـات    قريرتالوأشار . “حينها بعض األرواح 

وعلـق التقريـر أيـضا بـالقول        ). ٤٧٤الفقـرة   ،  A/54/549(“ متأصال ظل خالل الصراع بأكمله    
 مفتوحــة، ومـــن  امتنــاع الــدول األعــضاء عــن تبــادل املعلومـــات احلــساسة مــع منظمــة        ”إن 

كاألمم املتحدة، هو من بني القيود التنفيذيـة األساسـية الـيت نواجههـا يف               ‘ غري آمنة ’منظورها،  
 ).٤٨٦الفقرة املرجع نفسه، (“ مجيع بعثاتنا

ذل الكـثري مـن اجلهـود يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة              وعلى مـدى العقـد املاضـي، بُـ          - ٨
وقـد  . ددةاحملـ قـضايا  ال  بعـض اجملـاالت ذات   قـل يف  علـى األ  وذلـك   ملعاجلة بعض هذه الثغـرات،      

 بقبـول    حتظـى  وظائف مـشتركة وأدوات    أصبحت املعلومات والتقييم واإلنذار املبكر يف الواقع      
وقائيـة والتعـاون    الجـراءات   اإلالراميـة إىل تـسهيل      ) واإلقليميـة  (يـة اجلهود العامل  واسع النطاق يف  
منــع اإلبــادة اجلماعيــة، مــن خــالل  احتــل جمــال ه، علــى النحــو املــبني أدنــا و. املتعــدد األطــراف

إدارة الـشؤون  وتـضطلع  . مكتـب املستـشار اخلـاص، مكانـا بـارزا بـني هـذه املبـادرات املتنوعـة         
 القطريـــة هااعـــات وصـــنع الـــسالم، ومكاتبـــ رتمهمتـــها يف منـــع نـــشوب البفـــضل الـــسياسية، 

لمـساعدة  ملكرسـة ل   ا اهتاة وقـدر  لوساطل ادعمهولبعثات السياسية اخلاصة،    لواإلقليمية، وإدارهتا   
ة، بــدور حاســم يف رصــد وتقيــيم التطــورات الــسياسية  عديــدطقا يف منــهــااالنتخابيــة، ووجود

بالتعـاون مـع    و.  قـضية الـسالم    ةدمـ  هبـا خ   العاملية وتقدمي املـشورة بـشأن اإلجـراءات الـيت ميكـن           
طوارئ التـابع ملكتـب     م قسم اإلنذار املبكر والتخطيط لل     ستخداملكاتب اإلقليمية ذات الصلة، ي    

حـاالت  حـدوث   لتقيـيم خمـاطر    علـى الـسواء   تنسيق الشؤون اإلنسانية مؤشرات كميـة ونوعيـة       
 وكـاالت  ة مـن  عـشر يتو اثـن حنـ عمل مع  ويف إطار ال  . طوارئ إنسانية يف أجزاء خمتلفة من العامل      

التخطــيط و األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، يقــدم الفريــق العامــل الفرعــي املعــين بالتأهــب
 الناشـئة    احلـاالت   تقـارير فـصلية عـن      ،لجنة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت        ل ، التابع للطوارئ

 . اإلنسانية من الناحية للقلقثرية املةدهوراملتو



A/64/864  
 

10-45018 5 
 

إطار األمـم املتحـدة املـشترك بـني الوكـاالت لتنـسيق العمـل الوقـائي، املعـروف                   ويتيح    - ٩
 وكــاالت األمــم املتحــدة مـن  ٢١ ه تبــادل فيــ أننميكـ  باسـم فريــق اإلطــار، منتـدى غــري رمســي  

 هـــايف بـــدواالت حمـــددة تحبـــ قـــةعلاملت ت املعلومـــات والتحلـــيالهـــا وبراجمها وصـــناديقاوإداراهتـــ
 يف منـها  عـا ت يف مكتـب منـع األزمـات وال         حالياً جد مقره ويو.  تزايد التوتر  ة على ات مبكر ؤشرم

 مـع    التابعـة لـه    وحدة منع نشوب الـصراعات    عمل  تالتابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الذي       
 منـع نـشوب الـصراعات وتنفيـذ بـرامج مـع فـرق               اسـتراتيجيات إدارة الشؤون السياسية لوضع     

 األمـم املتحـدة     ظمـة نمفظ إدارة عمليات حفظ الـسالم و      تحتو. نايداألمم املتحدة القطرية يف امل    
 يف نيويـــورك لتلقـــي مليـــات يعمـــالن علـــى مـــدار الـــساعة عيركـــزمب) اليونيـــسيف(للطفولـــة 

ــة مــاملعلومــات مــن عملياهت  وتقــوم مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق   . واســعة النطــاق الا امليداني
رصـد وتقيـيم التطـورات املتـصلة        ب ارسـتمر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني با      و اإلنسان

ل اعمــن ألوميكــ.  انعكاســات هامــة علــى تنفيــذ املــسؤولية عــن احلمايــة تني هلمــاللــاا مــهيواليتب
 هيئـات   لاعمـ أل و جملـس حقـوق اإلنـسان التـابع لألمـم املتحـدة            مهّين ع نيذاملقررين اخلاصني ال  

 .ساعد يف حاالت معينةتمعاهدات حقوق اإلنسان أيضا أن 

هــذه اآلليــات تــدفق املعلومــات والتحلــيالت مــن امليــدان إىل املقــر،   مــن ل كــل سهِّويــ  - ١٠
 قيمة كبرية يف اجلهود الرامية إىل منع اإلبـادة اجلماعيـة            وتقدمي الرؤى اليت ميكن أن تكون ذات      

منظومـة األمـم     ف وباختـصار، . ضد اإلنـسانية  املرتكبة  وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم      
 مجـع وتقيـيم املعلومـات ألغـراض اإلنـذار           أنا  كمـ .  املعلومـات ذات الـصلة     هانقـص تاملتحدة ال   

حــرز تقـدم كــبري خــالل العقــد املاضــي يف  وقــد أُ. ةنظمــاملى لـ عديــدة اجلهمــة بامل  ليــستاملبكـر 
 عنـدما   قائمـة لزا تـ  ثالث ثغرات ال    غري أن  .إلنذار املبكر اتعزيز قدرات األمم املتحدة يف جمال       

عـن  سؤولية  املـ تقيـيم الـالزم لتنفيـذ       إجـراء ال  توفري املعلومـات يف الوقـت املناسـب و        ب األمر   قلتعي
 :التايلوهي كقوية، ماية بطريقة متوازنة ومسؤولة واحل

 ر املعلومـات  دامـص  املعلومات والتحلـيالت بـني       كايفالقدر  القتسم ب ، ال تُ  الوأ  )أ(  
وحنـن حباجـة إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـد لـضمان أن تقـوم األمـم          . وجودة املـشار إليهـا أعـاله     امل

تـساعد  يت   الـ  د يف تدفق املعلومات وتقييمها، وكذلك يف األعمـال التنفيذيـة          وحَّماملتحدة بدور   
االســتعانة  احملــددة ةتطلــب منــع اجلــرائم واالنتــهاكات األربعــ وي. هــااملحتديــد مع علــى اتقييماهتــ

 هيئــات األمــم املتحــدة القائمــة،    تهاكتــسبيت ا واخلــربات الــ تمعــ ُجيتالــالتامــة باملعلومــات  
 ه؛ أو تكراراعمله إطالق مسّميات جديدة على ال

ــ  )ب(   ــة وباســتثناء، اثاني ــذار اا آلي ــة مبملاملبكــر إلن ــة، ال ت عني ــادة اجلماعي ــع اإلب ر نظــن
 منظـار  املعلومـات مـن      إىل هـذه  اآلليات القائمة جلمع املعلومات وحتليلها لغرض اإلنذار املبكـر          

نتـهاكات األربعـة احملظـورة      ال إحـدى اجلـرائم أو ا       علـى   التحـريض  منـعُ و. املسؤولية عن احلماية  
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 تـرتبط هـذه   ،يف بعـض األحيـان  و. اعات املسلحةرت بالضرورة منع نشوب ال    عيني   ال اارتكاهب أو
ــشنيعة  ــان أها اعــات املــسلحة، لكنــ رتالباألفعــال ال ــرتبط هبــا يف أحي ــستتبع هــذه .خــرى ال ت   وت

ــة احملظــورة الاجلــرائم أو ا ــهاكات األربع ــهاك نت ــسان   انت نطــاق والواســع ال سيمجلــاحقــوق اإلن
 فيهــا دثاحلــاالت الــيت حيــغــري أن .  يف معظــم األحيــانة،سرعبــتــصاعد املعنيــف ووالنــتظم املو
 ىل حــدإ ا مفاجئــا تــصعيدأن تــشهد بالــضرورة مــلتُيح مــزمن حلقــوق اإلنــسان قــد ال  كاهتــنا

 أو جــرائم ضــد اإلنــسانية علــى نطــاق يتطهــري عرقــ وأجــرائم حــرب  وأبــادة مجاعيــة إ وقــوع
ن مـ  أو   ، آليـات األمـم املتحـدة األخـرى        ستمدة مـن   املعلومات واألفكـار املـ      تساعد قدو. واسع

ــة أو دون اإلقليميــة،    اخلــرباء املــستقلني، أو مجاعــات   وأالــدول األعــضاء أو الترتيبــات اإلقليمي
 هـا فهمو انظـر إليهـ   ال مـن الـالزم   ا زال   مـ  فهم حاالت معينة، لكـن        تساعد يف   قد ،اجملتمع املدين 

 مـن وثيقـة نتـائج مـؤمتر     ١٤٠ و ١٣٩ و ١٣٨صـد الفقـرات   اقم من خالل أحكـام و  هاوتقييم
  ؛٢٠٠٥لقمة العاملي لعام ا

 ١٣٨ثالثــا، ركــزت مهــام الوقايــة واحلمايــة املنــصوص عليهــا يف الفقــرتني          )ج(  
 علــى التقيــيم الــواعي والــدقيق  ٢٠٠٥ مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  ١٣٩ و

وي والرتيه للظروف امليدانية وخليارات السياسات يف كل مرحلـة مـن مراحـل األزمـة الـيت تنطـ                
فـنحن حنتـاج إىل     . االنتـهاكات األربعـة احملـددة أو التهديـد بارتكاهبـا           على ارتكـاب اجلـرائم أو     

ــاق املنظومــة يف جمــال صــنع          ــاءة والتماســك علــى نط ــدرات تقييميــة لــضمان الكف أدوات وق
وقـد  . السياسات وإجياد استجابة مرنة مبكّرة ومتكيفة مع االحتياجات املتطـورة يف كـل حالـة              

 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي يف آن واحـد علـى أن تنظـر األمـم          ١٣٩ة  أكدت الفقر 
املتحدة يف استجابتها يف استخدام جمموعة من أدوات السياسات املتاحـة هلـا مبوجـب الفـصول                 
 السادس والسابع والثامن من امليثاق، حسب االقتضاء، وعلى أن يتم استعراض وتعـديل مـزيج              

ــة صــنع القــرار يف األمــم   . هــذه األدوات مــع تطــور األحــداث يف امليــدان   وهــذا يعــين أن عملي
املتحــدة ينبغــي أن تكــون عريــضة القاعــدة شــاملة، ومرنــة، ســواء علــى مــستوى األمانــة العامــة 

وهـذه املعـايري تتطلـب عمليـة متواصـلة صـرحية مـن التقيـيم                . على املستوى احلكومي الـدويل     أم
 تستخدم مجيع أطياف املعلومات املتوفرة لدى منظومة األمـم املتحـدة عـن حالـة                وإعادة التقييم 
  .معينة، وحتليلها

ومع تزايد قدرات األمم املتحدة املتعلقة باإلنـذار املبكّـر والتقيـيم تـزداد أيـضا قـدرات                     - ١١
املـا  ، ع )٢ (٥٢و  ) ١ (٣٣فامليثـاق يتـوخى يف املـادتني        . شركائها اإلقليميني ودون اإلقليمـيني    

تبدأ فيه الدبلوماسية الوقائية مببادرات حملية وإقليمية، تردفها أو تكملها جهـود عامليـة مـن قبـل                  
 العامليــة يف -واليـوم، تتحقــق هـذه الرؤيـة للـشراكة اإلقليميـة      . األمـم املتحـدة، حـسب احلاجـة    

شاطرة أزمة تلـو أزمـة، حيـث تقـوم األمـم املتحـدة وشـركاؤها اإلقليميـون ودون اإلقليمـيني مبـ               
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املعلومات وعمليات التقييم يف جهد مشترك للحيلولة دون نشوب الرتاعـات ودون التحـريض              
علــى اإلبــادة اجلماعيــة أو جــرائم احلــرب، أو الــتطهري العرقــي، أو اجلــرائم ضــد اإلنــسانية،          

ينبغـي تـوفري املعلومـات ألجـل عمليـة          ) A/63/677(وكما أُشـري يف مرفـق تقريـري         . ارتكاهبا أو
رار يف األمـــم املتحـــدة فيمـــا يتعلـــق باملـــسؤولية عـــن احلمايـــة وإثـــراء هـــذه العمليـــة، صــنع القـــ 

أمكــن ذلــك، عــن طريــق املعــارف واملنظــورات احملليــة، وكــذلك عــن طريــق إســهامات    كلمــا
ــة  ــة ودون اإلقليمي ــدفق املعلومــات     . املنظمــات اإلقليمي وهــذا مــا يؤكــد علــى تنظــيم وتيــسري ت

كال االجتـاهني بـني األمـم املتحـدة وشـركائها اإلقليمـيني ودون         واألفكار والنظرات العميقة يف     
اإلقليميني بشأن املـسائل املتـصلة باملـسؤولية عـن احلمايـة، وخباصـة عنـدما تتعلـق هـذه املـسائل                      

  .باإلنذار املبكر والتقييم واالستجابة احلامسة يف الوقت املناسب
ن تكملــة مفيــدة للمعلومــات واملعلومــات الــواردة مــن مــصادر مــستقلة ميكــن أن تكــو   - ١٢

وعنـد الـسعي إىل فهـم وتقيـيم حـاالت تتطـور بـسرعة، مـن املفيـد                   . الواردة من مـصادر رمسيـة     
فالتقـارير الـواردة تـصبح      . تتيسر مقارنة املعلومات والتحليالت الواردة من مـصادر متعـددة          أن

ــارير أخــرى    ــدعمها تق ــدما ت ــر مــصداقية عن ــصادر جمم  . أكث ــشمل هــذه امل وعــات وميكــن أن ت
ــيني،     ــرباء قطـــريني وإقليمـ ــة، وخـ ــلية وجمموعـــات اجملتمـــع املـــدين عـــرب الوطنيـ الـــشعوب األصـ

هـذه اجملموعـات قـد تكـون مـن بـني            . وجمموعات حقـوق اإلنـسان ورصـد األحـوال اإلنـسانية          
اجملموعــات األوىل الــيت تكــشف عــن تزايــد يف اضــطهاد األقليــات أو يف تبــشيع صــورهتا أو يف   

والعنـــف اجلنـــساين، أو يف جتنيـــد األطفـــال، أو يف التـــشريد الـــداخلي  أمنـــاط العنـــف اجلنـــسي 
القــسري، أو يف اســتعمال لغــة حاقــدة خطــرية الســتثارة العنــف ضــد جمموعــات مــستهدفة يف    

وقد يكون أيضا لدى احلكومات، وال سيما احلكومـات اجملـاورة، معلومـات حـساسة               . اجملتمع
 تكــون غــري راغبــة، كمــا أُشــري إىل ذلــك يف  بيــد أن احلكومــات غالبــا مــا. يف الوقــت املناســب

) A/54/549 و S/1999/1257(التقريــــرين املــــتعلقني بروانــــدا وسربرينتــــشا املــــذكورين أعــــاله 
وأكثـر الظـن    . مشاطرة هذه املعلومـات أو التقييمـات مـع األمـم املتحـدة يف احلـني املناسـب                  يف
عــن احلمايــة هــي مــسؤولية هــذا التــردد سيتالشــى مــع إدراك احلكومــات لكــون املــسؤولية   أن

  .فردية ومجاعية يف آن واحد
ــرة    - ١٣ ــا ورد يف الفق ــادة       ٦وكم ــع اإلب ــين مبن ــشاري اخلــاص املع ــة مست ــإن والي ــاله، ف  أع

آلية لإلنـذار املبكـر بالنـسبة لألمـني         ”اجلماعية تشمل مجع املعلومات ذات الصلة والعمل مبثابة         
الــيت قــد ُتــسفر احتمــاال عــن ا إىل احلــاالت العــام، ومــن خاللــه، جمللــس األمــن، بتوجيــه نظرمهــ 

ويعمل مكتب املستشار اخلـاص املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة، الـذي أُنـشئ                 . “اإلبادة اجلماعية 
، كمركز تنسيق للمعلومات املتعلقة بتلك احلـاالت يف منظومـة األمـم املتحـدة،     ٢٠٠٤يف عام   

إجـراء مـشاورات واسـعة النطـاق        وقـد وضـع هـذا املكتـب، بعـد           . سواء أكانت سرية أم عامـة     
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داخــل منظومــة األمــم املتحــدة وخارجهــا، إطــارا حتليليــا يــصف نــوع املعلومــات الــيت يأخــذها  
وباالسـتناد إىل  . )٣(املكتب يف االعتبار لدى تقييم خطر وقوع اإلبـادة اجلماعيـة يف حالـة معّينـة              
خــرى التابعــة ملنظومــة هــذا اإلطــار التحليلــي، ويف إطــار العمــل تــشاور وثيــق مــع الكيانــات األ

األمم املتحدة، حيتفظ املكتب مبلفـات عمـل تتعلـق باحلـاالت الـيت تـثري القلـق وبقاعـدة بيانـات                      
ويعمـل أيـضا علـى إجيـاد طـرق لتحديـد           . للمعلومات املتعلقة بالبوادر احملتملة لإلبـادة اجلماعيـة       

ضـع توصـيات للوقايـة مـن        وتتبع اخلطابات اخلطرية الـيت ميكـن أن تـستثري اإلبـادة اجلماعيـة ولو              
وباالســتناد إىل أعمــال املكتــب وبالتــشاور مــع الــزمالء يف منظومــة األمــم . آثارهــا واحلــد منــها

املتحدة، ُيسدي املستشار اخلاص املـشورة إىل األمـني العـام يف حينـها، وحـسب االقتـضاء، إىل                   
ــذكرات اال         ــق امل ــن طري ــك ع ــق، وذل ــثري القل ــيت ت ــشأن احلــاالت ال ــن، ب ــس األم ــشارية جمل ست

ويقــدم توصــيات أيــضا إىل األمــني العــام بــشأن إجــراءات منــع اإلبــادة اجلماعيــة   . واإلحاطــات
وقفها، ويسعى إىل تعبئة منظومة األمم املتحـدة وشـركائها الرئيـسيني اآلخـرين كـي يراعـوا               أو

 الطابع املستعجل للحالة، ويـضطلع مبهمـات الـدعوة يف البلـدان الـيت ُيعتـرب تدخلـه فيهـا تـدخال          
وباإلضافة إىل هذه املهام اخلاصة بكل حالة، يقـوم املكتـب واملستـشار اخلـاص              . قيمة خاصة  ذا

. واألنـشطة النظريـة   مبجموعة مـن أنـشطة التـدريب والتعلـيم والـدعوة والتواصـل مـع اجلمهـور              
وتسهم هذه األنشطة يف منع اإلبادة اجلماعية عن طريق إذكاء وعي اجلمهـور والـوعي الرمسـي          

  .بادة اجلماعية احملتملة وعن طريق نشر املعرفة باخلطوات املمكن اختاذها ملنعهاببوادر اإل
  

  اخلطوات التالية  -رابعا   
 عامــا حامســا بالنــسبة ملفهــوم املــسؤولية عــن احلمايــة، حيــث صــدر   ٢٠٠٩كــان عــام   - ١٤

وجــرت ينــاير، / يف كــانون الثــاين“تنفيــذ املــسؤولية عــن احلمايــة”تقريــر األمــني العــام املعنــون 
يوليـه، واعتمـدت اجلمعيـة العامـة بتوافـق اآلراء         /مناقشة بّناءة يف اجلمعية العامـة يف أواخـر متـوز          

بيد أن هـذا املفهـوم      ). ٦٣/٣٠٨قرار اجلمعية العام    (سبتمرب  /أول قرار هلا هبذا الشأن يف أيلول      
. بــةيتطلــب املزيــد مــن التطــوير حيــث أن تقريــري قــدم مــن األســئلة بقــدر مــا قــدم مــن األجو  

وليـست عمليــات الــدروس املــستفادة املختلفــة الــشاملة لعــدة قطاعــات وأقــاليم، بقيــادة الــدول  
األعضاء واملنظمـات اإلقليميـة واجملتمـع املـدين عـرب الـوطين، وكـذلك األمـم املتحـدة سـوى يف                      

أما احلوار السياسي بشأن أفـضل سـبل تنفيـذ املـسؤولية عـن احلمايـة فقـد                  . مرحلة بدء إجرائها  
ــرغم مــن أن عــددا مــن مــسائل التنفيــذ اهلامــة ســتحتاج إىل إجــراء      بــدأ ب ــة حــسنة، علــى ال داي

. حمادثــات متواصــلة بــني الــدول األعــضاء، ومنظومــة األمــم املتحــدة، ومنظمــات اجملتمــع املــدين
 ويف  ٢٠٠٥ من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام          ١٣٩وهذا ما مت التسليم به يف الفقرة        

__________ 
: لالطالع على اإلطار التحليلي، انظر املوقـع الـشبكي ملكتـب املستـشار اخلـاص املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة                )٣(  

www.un.org/preventgenocide/adviser/pdf/OSAPG%20AnalysisFrameworkEternalVersion.pdf.  
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، حيـــث أشـــار كالمهـــا إىل دور اجلمعيـــة العامـــة املتمثـــل يف  ٦٣/٣٠٨يـــة العامـــة قـــرار اجلمع
ــة وتفعيلــها  “ النظــرمواصــلة” ومــن شــأن احلــوار  .  يف املــضي يف تطــوير املــسؤولية عــن احلماي

املتفاعــل غــري الرمســي بــشأن أبعــاد املــسؤولية عــن احلمايــة املتــصلة باإلنــذار املبكــر والتقيــيم، يف 
ذلــك شــأن احلــوار املماثــل الــذي جــرى يف الــدورة الثالثــة    ني، شــأنه يفالــدورة الرابعــة والــست

.  هــذه“ النظــرمواصــلة”ُيــسهم بــشكل كــبري يف عمليــة  والــستني، وإن كــان أوســع نطاقــا، أن
وسيكون من املفيد، يف رأيي، أن جتري اجلمعية العامة يف العام التايل حوارا مماثال متفاعال غـري                 

  .قليمية ودون اإلقليمية يف تنفيذ املسؤولية عن احلمايةرمسي بشأن دور املنظمات اإل
ــة، فرنــسيس م      - ١٥ ــادة اجلماعي ــع اإلب ــشاري اخلــاص املعــين مبن ــشاري  . وملست ــغ، ومست دين

الك، . اخلاص املسؤول عن تطوير املسؤولية عن احلماية نظريا وسياسـيا ومؤسـسيا، إدوارد س             
ومــن الــضروري الــسعي إىل االضــطالع . امــسؤوليات متباينــة ولكنــها وثيقــة الــصلة فيمــا بينــه

  .مبجموعيت املسؤوليات كلتيهما بقوة وعزم
وأعتقــد أنــه مــن اجلــوهري االحتفــاظ بتبــاين عناصــر كــل مــن هــاتني اجملمــوعتني مــن      - ١٦

املسؤوليات وضمان عمل املستشارين اخلاصني يف إطار عالقة وثيقـة بـشأن العناصـر املـشتركة                
. ، عــن طريــق اســتعمال منــهجيات مــشتركة كلمــا أمكــن ذلــكمــن أنــشطتهما التنفيذيــة، مــثال

وروح التعـاون هـذه   . وجتسد حىت اآلن جهودمها التماسك علـى نطـاق املنظومـة روحـا وفعـال           
كانت متوقعة يف القرار الذي اختذه رؤساء الدول واحلكومات لدى اعتمادهم الوثيقة اخلتاميـة              

دعمهــم املستــشار اخلــاص املعــين مبنــع اإلبــادة  ، بتأييــد مهمــة ٢٠٠٥ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام 
  .)٤(اجلماعية، وذلك يف القسم املتعلق باملسؤولية عن احلماية

ولالقتــصاد يف املــوارد، ولتفــادي حــاالت التكــرار، وزيــادة أوجــه التــآزر والفعاليــة إىل   - ١٧
اصـني يف إطـار     احلد األقصى، ينبغي لنا النظر يف طرق لوضع التعاون القائم بني املستشارين اخل            

وكمـا أُشـري يف مرفـق تقريـري         . مؤسسي، مبا يف ذلك اخليارات املتعلقة بإنشاء مكتب مـشترك         
ــب املــشترك أن يعمــل وفقــا للترتيبــات القائمــة           املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة، ميكــن هلــذا املكت

ا، مـع  مبا يف ذلك فيما يتعلـق ببنـاء القـدرات ومجـع املعلومـات مـن امليـدان وحتليلـه                   ”ويعززها،  
قيمتــه اخلاصــة فيمــا يتــصل بترتيبــات جديــدة للــدعوة والتقيــيم الــشامل لعــدة قطاعــات، إضــافة 

والسياسة العامة املشتركة، وتراكم املعارف بشأن سبل استباق أزمـات املـسؤولية عـن احلمايـة                
ــها  ــا ومواجهت ــع وقوعه ــق، الفقــرة  A/63/677 (“ومن وســتقدم االقتراحــات يف هــذا  ). ٧، املرف

وستراعي تلك االقتراحـات جمموعـة   . ٢٠١٠ اجلمعية العامة يف وقت الحق من عام     الشأن إىل 
أوســع نطاقــا مــن اجلــرائم واالنتــهاكات املــشمولة باملــسؤولية عــن احلمايــة، واالهتمــام الواســع  

__________ 
  .١٤٠، الفقرة ٦٠/١لقرار ا  )٤(  
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النطاق باملسؤولية عن احلماية بني احلكومات والربملانات واجملتمع املدين، ونظر اجلمعيـة العامـة              
  . هذا املفهوماملستمر يف

ــشاران اخلاصــان، باالســتناد      - ١٨ ــدما خيلــص املست ــة  أساســاوعن  مــن إىل املعلومــات املقدم
سفر  أن تُـ    ميكـن  احلالـة ، إىل نتيجـة مفادهـا أن         وبالتـشاور معهـا    كيانات األمم املتحدة األخرى   

 اكيوجهـان آنـذ  تطهري عرقي، أو جرائم ضد اإلنسانية،  وأجرائم حرب،  وأعن إبادة مجاعية،    
.  إىل جملس األمن وغريه من األجهزة احلكومية الدوليـة ذات الـصلة            وعن طريقي  ،إنذارا مبكرا 
تقاعست الـسلطات الوطنيـة بـشكل واضـح عـن محايـة       ، وإذا ما  على حاله  الوضعوإذا ما بقي    

 إجراءات داخلية جديدة لتعجيل وتنظيم العمليـة الـيت          سأجلأ إىل سكاهنا من هذه اجلرائم، فإنين      
 احلكوميــة الدوليــة توصــياهتا إىل اهليئــة أو اهليئــاتتها واألمــم املتحــدة مبوجبــها يف اســتجاب تنظــر

 اخلاصني أن يعقـدا اجتماعـا عـاجال         نستشارياملويف مثل هذه احلاالت، سأطلب من       . املختصة
لوكالء األمـني العـام الرئيـسيني لتحديـد جمموعـة مـن خيـارات الـسياسات املتعـددة األطـراف،                     

الثامن، وذلـك للحيلولـة دون      ما األمم املتحدة أو التنظيمات اإلقليمية مبوجب الفصل         تتوالها إ 
وسيتم إعداد هذا االجتماع الطـارئ مـن      . حدوث مثل هذه اجلرائم اجلماعية وحلماية السكان      

خالل عملية على مستوى العمل يضطلع هبا املستشاران اخلاصان، وسـُتحال النتـائج إيلّ فـورا،      
  شــئت مــابيــات وســلبيات كــل خيــار مــن اخليــارات، أو إىل جلنــة الــسياسات، إذا مبــا فيهــا إجيا

 ضــمن تتــصرف مــن دور كيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة، الــيت  وال ينــتقص ذلــك. ذلــك
 جملـس األمـن وغـريه    توجيـه نظـر  ، وعن طريقي، املتمثل يف توجيه نظري إىل أي حالة  والياهتا،  

  .لصلةمن األجهزة احلكومية الدولية ذات ا
، إن اإلنـذار املبكـر ال يفـضي     إىل حد ما وغالبا ما ُيقال، مع وجود ما يربر هذا القول          - ١٩

بيد أنه صـحيح أيـضا أن اإلجـراءات املبكـرة هـي بعيـدة االحتمـال                 . دائما إىل إجراءات مبكرة   
أيـضا  وعالوة على ذلك، فإنه من املهم أن تكون اإلجراءات املبكرة           . بدون وجود إنذار مبكر   

 ذات مـستوى عـاملي يف جمـايل       واألمـم املتحـدة حتتـاج إىل قـدرات          .  عـن علـم    ةتخـذ إجراءات م 
ؤمتر القمـــة العـــاملي ملـــ، علـــى حنـــو مـــا دعـــت إليـــه الوثيقـــة اخلتاميـــة  والتقيـــيماإلنـــذار املبكـــر 

يبقى أمامها سوى االختيار بني اإلحجام عـن أي فعـل واختـاذ             ، وذلك لضمان أال     ٢٠٠٥ لعام
واستراتيجييت من أجل تنفيذ املسؤولية عـن احلمايـة تـدعو إىل اسـتجابة              . نريةإجراءات غري مست  

 -فاحلـصول علـى التقيـيم الـصحيح        . مبكرة مرنة تتناسب مع ظروف كـل حالـة مـن احلـاالت            
 يف امليــدان أم خليــارات الــسياسات املتاحــة لألمــم املتحــدة وشــركائها اإلقليمــيني للوضــعســواء 

 وذا مـصداقية   فعـاال تنفيـذا   ملسؤولية عن احلماية    تنفيذ ا  يفهري   هو أمر جو   -ودون اإلقليميني   
الوفاء بااللتزامات اليت قطعها رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر القمـة العـاملي   يف  و ومستداماً

 مــن األفكــار بــشأن بعــض املزيــد هــذا التقريــر يعــرضومــن أجــل هــذا الغــرض، . ٢٠٠٥لعــام 
  .الطريق املمتد أمامنا

  


