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  جملس األمن    اجلمعية العامة
  السنة السبعون    الدورة التاسعة والستون

      من جدول األعمال ١١٥و  ١٣البندان 
ــؤمترات      ــائج امل ــة املتكــامالن واملنســقان لنت ــذ واملتابع التنفي

ومــؤمترات القمــة الـيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف  الرئيسـية  
  امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما

    

            متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
  التزام حيوي ودائم: تنفيذ مبدأ املسؤولية عن احلماية    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  

ــدأ            ــهوض مبب ــدى عشــر ســنوات للن ــى م ــة عل ــود املبذول ــر اجله ــذا التقري يســتعرض ه
املسؤولية عن احلماية. ويؤكد جمدداً أمهية املبدأ على الدوام، سواء بوصـفه تعـبرياً عـن االلتـزام     

جـراءات ملنـع ووقـف اإلبـادة اجلماعيـة، وجـرائم احلـرب،        إالسياسي أم بوصفه توجيهاً الختـاذ  
اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية. ويوجز أيضاً توافق اآلراء الذي تبلـور بشـأن   والتطهري العرقي و

)، والــذي تطّــور مــن A/63/677( ٢٠٠٩اإلطــار الثالثــي الركــائز للتنفيــذ الــذي أُنشــئ يف عــام 
  خالل احلوارات السنوية اليت جتري يف اجلمعية العامة.

ويقيم هذا التقرير مدى جهود التنفيذ وأثرها يف إطار كل ركيزة من الركـائز الـثالث     
جــراءات الــيت اختــذا الــدول للتصــديق علــى الصــكوك القانونيــة ذات   إلللمبــدأ، مبــا يف ذلــك ا

ــة الراميــة          ــادرات الدولي ــى درء اجلــرائم الفظيعــة؛ واملب ــدرات الوطنيــة عل ــاء الق ىل إالصــلة وبن
يف الوفاء مبسؤولياا األساسية عن احلماية؛ واجلهود اليت يبذهلا اتمـع الـدويل    مساعدة الدول
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  يف ســبيل االســتجابة ألزمــات احلمايــة، مســتخدماً يف ذلــك أدوات متنوعــة. ويلــي ذلــك فــرع
ــذ عــام       ــة من ــى الســاحة الدولي ــيريات الرئيســية احلاصــلة عل ــين التغ ــيت ســتؤثر يف   ٢٠٠٥يب وال

  يف املستقبل للنهوض باملسؤولية عن احلماية. جراءاتإيتخذ من   ما

ويختتم التقريـر بتحديـد سـت أولويـات أساسـية للمسـؤولية عـن احلمايـة علـى مـدى             
عالن عن التزام سياسي علـى كـل مـن الصـعيد     إل) ا١العقد املقبل، وهي على وجه التحديد: (

ىل درجـة  إ) واالرتقاء بـاملنع  ٢قليمي والدويل حبماية السكان من اجلرائم الفظيعة؛ (إلالوطين وا
) وتوضـيح اخليـارات املتاحـة للقيـام     ٣يصبح فيها جانبـاً أساسـياً مـن املسـؤولية عـن احلمايـة؛ (      

) ومعاجلـــة احتمـــال ٤باســـتجابة يف الوقـــت املناســـب وبطريقـــة حامســـة، وتوســـيع نطاقهـــا؛ ( 
ــل ا ٥التكــرار؛ ( ــز العم ــة واالســتجابة    إل) وتعزي ــع اجلــرائم الفظيع ــي ملن ــا؛ (قليم ــز ٦هل ) وتعزي

  بادة اجلماعية واملسؤولية عن احلماية.إلالشبكات الدولية املتخصصة مبنع ا
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 مقدمة  -  أوالً  

الــيت أُطلقـت عقــب   “هـذا لــن يتكـرر أبـداً   ”علـى الـرغم مــن التصـرحيات القائلـة بــأن       - ١
، مثـة عـدد كـبري جـدا     )١(الفشل الذريع يف منع ارتكاب اجلرائم الفظيعة خـالل القـرن العشـرين   

مــن األزمــات الــيت نشــهدها اليــوم يتســم بأشــكال مــن العنــف ــز الضــمري العــاملي وتتحــدى      
إنسانيتنا املشتركة. إذ حتدث حالياً يف العديد من البلدان أفعال قـد تشـكل واحـدة مـن جـرائم      

ية، مبـا فيهـا   اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب والتطهري العرقـي، واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنسـان     
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، واجلمهوريــة  يف اجلمهوريــة العربيــة الليبيــة، و األفعــال الــيت حتــدث  

ــة،        ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة، ومجهوري ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــة الســورية، ومجهوري العربي
وجنــوب الســودان، والســودان، والعــراق، ونيجرييــا، والــيمن. وهنــاك جمموعــة كــبرية مــن          

االت األخرى اليت تشـكل انتـهاكات خطـرية حلقـوق اإلنسـان أو القـانون اإلنسـاين الـدويل         احل
وتنطــوي علــى احتمــال كــبري بزيــادة التصــعيد، أو الــيت تتســم بــالتطرف العنيــف الــذي يشــكل 

  ديدا خاصا لألقليات الدينية والعرقية.

اجلمهوريــة العربيــة  وتولّــد هــذه احلــاالت حتــديات هائلــة يف مــا يتعلــق باحلمايــة. ففــي   - ٢
شخص وجـرح مـا يزيـد عـن مليـون       ٢٢٠ ٠٠٠السورية، على سبيل املثال، قُتل ما يزيد عن 
مليـون شـخص وأصـبح مـا يقـارب عـددهم        ٧,٦شخص منـذ انـدالع الـرتاع؛ وشـرد داخليـاً      

. ويف جنـوب السـودان، هنـاك مـا يزيـد عـن مليـوين شـخص مـن          )٢(ماليني شخص الجـئني  ٤
ــاً  ــارب عــددهم    املشــردين داخلي ــا يق ــى م ــع    ١١٨ ٠٠٠واحتم ــة ”شــخص داخــل مواق محاي

. وينبغـي هلـذا النطـاق املـذهل مـن      )٣(التابعة لبعثة األمـم املتحـدة يف جنـوب السـودان     “املدنيني
هــذه املعانــاة أن جيــرب اتمــع الــدويل علــى القيــام بكــل وضــوح بتقيــيم عجــزه البــين ومضــاعفة 

  لخطر من أفظع اجلرائم الدولية.التزامه حبماية السكان املعرضني ل

وقد اعترفت الدول األعضـاء بضـرورة منـع ووقـف اجلـرائم الفظيعـة عنـدما اعتمـدت           - ٣
. فقــد أكــد رؤســاء الــدول  ٢٠٠٥مبــدأ املســؤولية عــن احلمايــة يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    

__________ 

 ١٣٨كـي يشـري فيهـا إىل األعمـال األربعـة احملـددة يف الفقـرة        “ اجلرائم الفظيعـة ”يستخدم هذا التقرير عبارة   )١(  
ــة ضــد     مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي.   ــة وجــرائم احلــرب واجلــرائم املرتكب وتعتــرب اإلبــادة اجلماعي

اإلنسانية جرائم مبوجب القانون اجلنائي الـدويل؛ ومـع أن الـتطهري العرقـي لـيس معرفـا كجرميـة يف حـد ذاتـه،          
فإنه يشمل األعمال اليت تشكل عـادة واحـدة مـن تلـك اجلـرائم، وخباصـة اإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم املرتكبـة           

 اإلنسانية. ضد

، وهـي متاحـة علـى الـرابط التـايل:      ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٢النشرة الصـحفية الصـادرة عـن األمـم املتحـدة يف        )٢(  
www.un.org/press/en/2015/sgsm16588.doc.htm. 

 .S/2015/296من الوثيقة  ٢٠تقرير األمني العام عن جنوب السودان، الفقرة   )٣(  
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احلـرب،   واحلكومات مسؤوليتهم الرئيسية عـن محايـة سـكام مـن اإلبـادة اجلماعيـة، وجـرائم       
والــتطهري العرقــي، واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية، وقبلــوا تســنم مســؤولية مجاعيــة ملســاعدة  

جـراءات حامسـة   إبعضهم بعضاً يف الوفاء ذه املسؤولية. وأعلنوا أيضاً عـن اسـتعدادهم الختـاذ    
ذات الصـلة،   قليميـة إلويف الوقت املناسب، وفقاً مليثاق األمم املتحدة وبالتعاون مع املنظمـات ا 

  ذا ما عجزت السلطات الوطنية بشكل بين عن محاية سكاا.إحسب االقتضاء، 

وقد حان الوقت الستعراض اجلهود املبذولـة للوفـاء ـذا االلتـزام. ويقـيم هـذا التقريـر          - ٤
أنشطة النهوض باملسؤولية عن احلماية املضطلع ا على مدى السنوات العشر املاضـية، وحيـدد   

يات القائمة يف جمال تنفيذ املبدأ، ويوضح ست أولويات أساسـية لتوجيـه العمـل اهلـادف     التحد
  ىل منع ارتكاب اجلرائم الفظيعة واالستجابة هلا يف العقد املقبل.إ

وقد أُعيد تأكيد ما تتسم به املسؤولية عـن احلمايـة مـن أمهيـة عـدة مـرات بعـد انعقـاد           - ٥
قراراً وأصدر سـتة بيانـات تشـري     ٣٠د اعتمد جملس األمن . فق٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام 

عــراب يف الســنوات األخــرية عــن تأييــد املبــدأ وتأييــد  إلكلــها اىل املســؤولية عــن احلمايــة، ومت ا
املستشــار اخلــاص املعـــين مبنــع اإلبـــادة اجلماعيــة، واملستشـــار اخلــاص املعـــين باملســؤولية عـــن       

الــيت أجــاز فيهــا الــس إنشــاء عمليــات لألمــم املتحــدة  . ويف العديــد مــن القــرارات )٤(احلمايــة
حلفــظ الســالم، شــدد علــى ضــرورة دعــم الســلطات الوطنيــة يف االضــطالع مبســؤوليتها عــن     

. وواصلت اجلمعية العامة النظر يف هذا املبدأ، فأَجرت مناقشة رمسية، وعقـدت سـتة   )٥(احلماية
قــراراً يشــري فيهــا   ١٣ق اإلنســان حــوارات تفاعليــة غــري رمسيــة ســنوية. واعتمــد جملــس حقــو   

ىل املسؤولية عن احلماية، مبا فيها ثالثة قرارات تتعلـق مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة، وتسـعة      إبوضوح 
ــة. وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، اعتمــدت املفوضــية       قــرارات تتعلــق حبــاالت خاصــة ببلــدان معين

ــز امل       ــرارا بشــأن تعزي ــوق اإلنســان والشــعوب ق ــة حبق ــة املعني ــة يف   األفريقي ــن احلماي ســؤولية ع
ــا ــذ الكامـــل ملبـــدأ املســـؤولية       )٦(أفريقيـ ، وأوصـــى الربملـــانُ األورويب االحتـــاد األورويب بالتنفيـ

 .)٧(احلماية  عن

__________ 

 .)٢٠١٤( ٢١٧١، و )٢٠١٤( ٢١٥٠ص قراري جملس األمن انظر على وجه اخلصو  )٤(  

)، ٢٠١٢( ٢٠٨٥، و )٢٠١١( ١٩٩٦، و )٢٠١١( ١٩٧٥انظر على سبيل املثـال قـرارات جملـس األمـن       )٥(  
 ).٢٠١٣( ٢١٢١و 

 .ACHPR/Res.117 (XXXXII) 07انظر قرار املفوضية:   )٦(  

 ).P7_TA(2013)0180( ٢٠١٣بريل أنيسان/ ١٨ورويب املؤرخة ألالربملان اتوصية   )٧(  
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ىل إطــاراً للتنفيــذ يســتند إوقــد حــددت تقــاريري الســنوية عــن املســؤولية عــن احلمايــة    - ٦
ــزز بعضــها بعضــا      ــوزن متســاو، وتع ــع ب ــالث ركــائز تتمت ــال)٨(ث ــف  ألركيزة ا. ف ــاجل كي وىل تع
. وتبني الركيزة الثانية املسـؤولية  )٩(تستطيع الدول الوفاء مبسؤوليتها الرئيسية عن محاية سكاا

اجلماعيــة علــى عــاتق اتمــع الــدويل بتشــجيع الــدول ومســاعدا علــى الوفــاء مبســؤوليتها عــن  
يف الوقـت املناسـب وبطريقـة     . وتوضح الركيزة الثالثة اخليـارات املتاحـة لالسـتجابة   )١٠(احلماية
ــوع جــرائم       )١١(حامســة ــال وق ــيم احتم ــذار املبكــر وتقي ــات بشــأن اإلن ــدمت أيضــاً توجيه . وق
. ونتيجة لذلك، تبلـور توافـق يف اآلراء   )١٣(قليميةإلقليمية ودون اإل، ودور الترتيبات ا)١٢(فظيعة

ولويات املنـع، واالسـتفادة   بشأن اجلوانب األساسية هلذا اإلطار، مبا يف ذلك احلاجة إىل حتديد أ
من جمموعة كاملة من التـدابري الدبلوماسـية والسياسـية واإلنسـانية، والنظـر يف اسـتخدام القـوة        
العسكرية فقط كمالذ أخري، وضمان تنفيذ املسـؤولية عـن احلمايـة وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة        

  وغريه من املبادئ املعمول ا يف القانون الدويل.

حداث اليت وقعـت خـالل   ألتوافق اآلراء هذا على مجيع املناطق. ويتضح من اويسري   - ٧
العقد املاضي أن اجلدل الدائر حول وجود ظـروف وطنيـة حمـددة، ال يلغـي االلتزامـات العامليـة       
الطابع حبماية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم املرتكبـة     

ومل يعد هناك أي شك يف أن محاية السكان من اجلرائم الفظيعـة هـي مسـؤولية    ضد اإلنسانية. 
  وطنية ومسؤولية دولية، على حد سواء.

وعلى مدى السنوات العشر املاضـية، اسـتجاب اتمـع الـدويل حلـاالت تنطـوي علـى          - ٨
ــة بوقــوع جــرائم فظيعــة أو حلــاالت تكرارهــا باســتمرار. وقــد حققــت تلــك       احتمــاالت عالي

تجابات بعـــض النجاحـــات امللحوظـــة. فقـــد ســـاعد تضـــافر اجلهـــود الدوليـــة يف غينيـــا،  االســـ
وقريغيزستان، وكوت ديفوار، وكينيا يف تفادي تكرار وقوع اجلرائم الفظيعة. بيـد أن اجلهـود   
الدولية فشلت يف حاالت أخرى يف توفري احلماية الكافية. وتمثّل حالتا تفجـر العنـف الطـائفي    

__________ 

 .A/69/677انظر تقرير األمني العام عن تنفيذ مبدأ املسؤولية عن احلماية   )٨(  

 .A/67/929-S/2013/399ة الدولة واملنع انظر تقرير األمني العام عن تنفيذ مبدأ املسؤولية عن احلماية: مسؤولي  )٩(  

الوفــاء مبســؤوليتنا اجلماعيــة: املســاعدة الدوليــة واملســؤولية عــن احلمايــة        ”انظــر تقريــر األمــني العــام عــن       )١٠(  
A/68/947–S/2014/449“. 

 ).A/66/874-S/2012/518انظر تقرير األمني العام عن االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة (  )١١(  

 .A/64/864نذار املبكر، والتقييم، واملسؤولية عن احلماية إلانظر تقرير األمني العام عن ا  )١٢(  

انظــر تقريــر األمــني العــام عــن دور الترتيبــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف تنفيــذ مبــدأ املســؤولية عــن احلمايــة    )١٣(  
A/65/877-S/2011/393)( 
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ــة أفري ــوع اجلــرائم        يف مجهوري ــع وق ــات كــبرية يف من ــا الوســطى، وجنــوب الســودان إخفاق قي
الفظيعة، حىت وإن حاولت األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة التخفيـف مـن حجـم األزمـات       
ــة للســكان الضــعفاء. ومل يثبِــت العمــل الــدويل أي فعاليــة يف معاجلــة      مــن خــالل تــوفري احلماي

ليهـا جلنــة  إميقراطيـة، بـالرغم مـن النتــائج الـيت توصـلت      الوضـع يف مجهوريـة كوريـا الشــعبية الد   
التحقيق، ومفادها أن انتهاكات منهجية وجسيمة حلقوق اإلنسان ترتكـب علـى نطـاق واسـع     

ويف اجلمهوريـة   .)١٤(يف البلد وتنطوي يف كثري من احلاالت على جرائم مرتكبة ضـد اإلنسـانية  
) وغريهـا مـن   ISILالمية يف العراق والشـام ( العربية السورية، والعراق، أدى صعود الدولة اإلس

ىل اسـتهداف األقليـات الدينيـة    إىل زيادة يف وقوع اجلرائم الفظيعة وإاجلماعات املتطرفة العنيفة 
ــن األرض      )١٥(بشــكل متعمــد  ــيمن، ويف قطــاع غــزة م ــدائرة يف ال ــات ال ــد أســفرت الرتاع . وق

، ممـا أثـار القلـق حـول اسـتخدام مجيـع       الفلسطينية احملتلة عن أعداد كبرية من الضـحايا املـدنيني  
  األطراف للقوة بشكل عشوائي واحتمال ارتكاب جرائم حرب.

وقد أثار تنفيذ املسؤولية عن احلمايـة أيضـا أسـئلة عمليـة هامـة، ال سـيما يف مـا يتعلـق           - ٩
 باالستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة. فالتدخل يف ليبيا الذي أذن به جملـس األمـن يف  

) ولّــد مناقشــات حــول مــىت وكيـف ينبغــي اللجــوء إىل القــوة ألغــراض  ٢٠١١( ١٩٧٣قـراره  
احلماية، وأثـار خمـاوف لـدى بعـض الـدول األعضـاء بشـأن سـوء اسـتخدام هـذا املبـدأ. وذكّـر             
أيضا اجلهات الفاعلة باحلاجـة املاسـة إىل النظـر يف نـوع الـدعم املسـتمر الـذي قـد يلـزم تـوفريه           

عــدم قــدرة اتمــع الــدويل علــى االســتجابة    فــإن. وباإلضــافة إىل ذلــك، بعــد اســتخدام القــوة
بفعاليـة لألزمــة املسـتمرة يف اجلمهوريــة العربيــة السـورية أدى بــالبعض إىل التسـاؤل عــن فائــدة     

. وقـد سـامهت هاتـان األزمتـان     جـدا  هذا املبدأ يف احلث علـى اختـاذ عمـل يف احلـاالت الصـعبة     
نطاقـاً مفـاده أن املســؤولية عـن احلمايـة معنيـة يف املقــام األول      جيـاد سـوء فهــم أوسـع    إأيضـا يف  

  باختاذ تدابري قسرية.

وال ينبغــي هلــذا الســجل أن يثــبط عزمنــا علــى االرتقــاء إىل مســتوى املســؤوليات الــيت     - ١٠
فتطور مبدأ املسؤولية عن احلماية يوضـح يف واقـع    .٢٠٠٥التزمت ا الدول األعضاء يف عام 

قى هذا املبدأ مورداً حيوياً ملنع ووقف اإلبادة اجلماعية، وجـرائم احلـرب والـتطهري    األمر ملاذا يب
  ضد اإلنسانية. العرقي واجلرائم املرتكبة

__________ 

مـن   ٢٤نتـهاكات حقـوق االنسـان يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، الفقـرة         تقرير جلنـة التحقيـق يف ا    )١٤(  
 .A/HRC/25/63الوثيقة 

بيان بشأن احلالة يف سورية أدىل به كل من املستشار اخلاص املعين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة، واملستشـار اخلـاص        )١٥(  
املســؤولية عــن احلمايــة، واملقــرر اخلــاص املعــين بقضــايا األقليــات، واملقــرر اخلــاص املعــين حبريــة الــدين   باملعــين 

 .www.ohchr.org)؛ متاحة على الرابط التايل: ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٢واملعتقد (
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أوال، يقصر النطاق الضيق للمبـدأ، علـى النحـو املـبني يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة           - ١١
ــام   ــاملي لع ــر    ٢٠٠٥الع ــى أخط ــة عل ــط. فــالغرض     ، املســؤوليةَ عــن احلماي ــة فق اجلــرائم الدولي

األساسي من املسؤولية عـن احلمايـة هـو سـد الفجـوة بـني التزامـات الـدول مبوجـب الصـكوك           
القانونيـــة، مثـــل اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــا، واتفاقيـــات جنيـــف   

اجلـرائم   رهـاب النـامجني عـن   إلمن جهة، وخضوع السـكان باسـتمرار للعنـف وا    ،١٩٤٩ لعام
  الفظيعة، من جهة أخرى.

١٢ -  ثانيــا، تاملســؤولية عــن احلمايــة توضــيحا مرحبــا بــه للمعــايري واملســؤوليات املتعلقــة   عــد
تركز على الفئـات الضـعيفة مـن السـكان وتعـزز يف الوقـت نفسـه سـيادة الدولـة.           اليتباحلماية 

وهــي تســتند إىل االقتنــاع بــأن ســيادة الدولــة تتعــزز مــن خــالل زيــادة الفعاليــة يف جمــال محايــة   
حلمايـة وسـيادة الدولـة حليفـتني     . ومـن مث تكـون املسـؤولية عـن ا    الفظيعـة السكان مـن اجلـرائم   

  خصمني.  ال

من نتائج مؤمتر القمـة العـاملي (انظـر قـرار اجلمعيـة       ١٣٩و  ١٣٨تضع الفقرتان  ثالثاً،  - ١٣
) قيــودا كــبرية علــى اإلجــراءات االنفراديــة. وقبــل عشــر ســنوات، أكــد رؤســاء   ٦٠/١العامــة 

الدول واحلكومات على أن أفعال اإلبادة اجلماعية وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم      
 يعد من املمكن اعتبارها مسائل م الشـأن احمللـي فحسـب. ولكنـهم     املرتكبة ضد اإلنسانية مل

أرادوا يف الوقت نفسه جتنب احتمال إساءة اسـتخدام املبـدأ. وتوافـق اآلراء الـذي صـيغ بعنايـة       
وتقوم عليه املسـؤولية عـن احلمايـة، يتصـدى هلـذه الشـواغل بإقامـة شـراكة للحمايـة فيمـا بـني            

ة. وهو يوفر إطارا للعمل على محاية السـكان يعـزز املسـؤوليات    الدول واجلهات الفاعلة الدولي
القائمة اليت تضطلع ا الدولة، وتنظمه أحكـام األمـن اجلمـاعي يف الفصـول السـادس والسـابع       

اإلجـراءات الـيت يـأذن     علىاستخدام التدابري القسرية  صروالثامن من ميثاق األمم املتحدة، ويقْ
ــذلك، تظــل ا   ــى     ــا جملــس األمــن. وب ــا لتشــجيع العمــل عل ــدأ حيوي ــة مب ملســؤولية عــن احلماي

  هلا وفقا للقانون الدويل.الفظيعة واالستجابة الصعيدين الوطين والدويل من أجل منع اجلرائم 
    

  تنفيذإلزامية ال  -  ثانيا  
متر املسؤولية عن احلماية بنقطة حتول هامة. وأرحب بالتحسينات اليت أدخلت خـالل    - ١٤

ــدأ     ســنوات العقــد امل  ــة املتعلقــة باملب  ،اضــي وقللــت إىل حــد كــبري مــن نقــاط املناقشــة املفاهيمي
إىل املسائل املرتبطة بالتنفيذ الفعـال. وهنـاك حاجـة ملحـة إىل هـذا      من جديد ووجهت االنتباه 

التركيــز اجلديــد. وسيســاعد حتويــل احلــديث مــن النظــري إىل العملــي علــى كفالــة حمافظــة          
نوعية اليت يطمح إليها. ومل يصمم املبدأ لكي يكون مرحيـا للـدول   املسؤولية عن احلماية على ال
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يكمن الغرض منه وقيمته يف أنه يدفعنا مجيعـا إىل بـذل    بلاألعضاء واجلهات الفاعلة األخرى. 
أيـد رؤسـاء الـدول واحلكومـات نتـائج مـؤمتر       قـد  املزيد من اجلهد وحتسـني مسـتوى اإلجنـاز. و   

دهم بأن الوضع الراهن غري مقبـول. وبينمـا منضـي حنـو العقـد      العتقا ٢٠٠٥القمة العاملي لعام 
  القادم، جيب أال تصرفنا الرغبة يف الرد على كل انتقاد حمتمل عن اهلدف اجلوهري.

وهنــاك حجــج قويــة للغايــة تــدعم تســريع التنفيــذ. فاإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب    - ١٥
ثـل إهانـة بالغـة لإلنسـانية، وجلـوهر كرامـة       والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية مت   

ل األزمـات  إىل تفاقم احتياجـات احلمايـة األوسـع نطاقـا، وحتـو      الفظيعةالبشر. وتؤدي اجلرائم 
ويـئ ظروفـا تلحـق الضـرر بوجـه خـاص بالفئـات         ،القائمة إىل حاالت طـوارئ إنسـانية أشـد   

ا ديـدا خطـريا للسـالم واألمــن    الضـعيفة مثـل النسـاء واألطفـال. وقــد متثـل هـذه األفعـال أيضــ       
ميكـن أن تولـد عـدم اسـتقرار دائـم،       الفظيعـة الدوليني، ألن احلاالت اليت تنطـوي علـى اجلـرائم    

سواء ضمن احلدود القطرية أو عرب تلك احلـدود. وكـثريا مـا تـؤدي هـذه اجلـرائم إىل تضـخيم        
ــتج تــدفقا     ت كــبرية مــن مصــادر الرتاعــات وحتــد مــن إمكانــات احلــل الســلمي لألزمــات، وتن

  الالجئني والنازحني داخليا، كما تؤدي إىل زعزعة استقرار البلدان ااورة.

وتترتـب عليهـا آثـار طويلـة األمـد. وتـبني       عـن خسـائر فادحـة     الفظيعةاجلرائم  تسفرو  - ١٦
التجارب املريـرة علـى مـدى العقـود املاضـية كيـف يـؤدي ارتكـاب العنـف علـى أسـاس هويـة             

قل اآلثار املترتبة على هذا العنف مـن جيـل إىل   نتنسيج اتمعات، وكيف تالضحايا إىل تدمري 
. فهــو يقــوض عمليــات احلكــم، ويــؤدي إىل انتكاســات شــديدة يف التنميــة االقتصــادية،    جيــل

نـدوبا دائمـة تعيـق اجلهـود الراميـة إىل بنـاء        وخيلفوخيلق متطلبات جديدة للمساعدة الدولية، 
ــذي    ــت ال ــذا الوق ــدرات      الســالم. ويف ه ــى ق ــة ضــغطا شــديدا عل ــات احلالي ــه األزم تشــكل في

االستجابة الدولية، من املهـم للغايـة أن تقـوم الـدول األعضـاء وسـائر اجلهـات الفاعلـة الدوليـة          
وتعمل على تسـريع اجلهـود الراميـة إىل     ،بتخصيص املزيد من الطاقات واملوارد للحماية الفعالة

  وضع حد الستمرار ارتكاب هذه اجلرائم.
    

  الثالثالركائز تفعيل   -  ثالثا  
لدى إعداد هذا التقرير، مجـع املستشـار اخلـاص املعـين باملسـؤولية عـن احلمايـة مـوجزا           - ١٧

للممارسات العملية، استنادا إىل املسامهات الواردة من الـدول األعضـاء، واملنظمـات اإلقليميـة     
فيذ املسـؤولية عـن احلمايـة حـىت     واتمع املدين، وذلك الستخدامها كمورد عام فيما يتعلق بتن
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ــاريخ  ــبني الصــورة العامــة ت  .)١٦(هــذا الت ــهات متعــددة. فقــد    قــدوت ــة علــى جب م اجلهــود املبذول
فيمــا يتعلــق اخلطــر حتديــد عوامــل  يف جمــالحتســنت بشــكل ملحــوظ قــدرات اجلهــات الفاعلــة 

فســه، هنــاك . ويف الوقــت ناالســتجابة هلــانعهــا وملوضــع اســتراتيجيات ويف  الفظيعــةبــاجلرائم 
ــدا للهــدف تتصــدى ملصــادر املخــاطر       ــر اســتدامة وحتدي حاجــة ماســة إىل اختــاذ إجــراءات أكث

  الرئيسية وتبين آليات أكثر فعالية حلماية السكان.
    

  : مسؤوليات الدولة يف جمال احلمايةاألوىل يزةالرك  -ألف   
علـى حتمـل    ٢٠٠٥يف عـام   إليـه  يشدد توافق اآلراء احلكومي الدويل الذي مت التوصل  - ١٨

الركيــزة األوىل املتعلقــة عتمــد ت ،كــل دولــة للمســؤولية األساســية عــن محايــة ســكاا. وبالتــايل 
سـعى أيضـا إىل   ت لكنـها املسؤولية عن احلماية علـى االلتزامـات القائمـة الـيت تتحملـها الدولـة،       ب

، والقـانون اإلنسـاين   قـوق اإلنسـان  القـانون الـدويل حل  تعزيز االمتثال لتلك االلتزامـات مبوجـب   
ثـل أيضـا اعترافـا بـأن املصـادر الرئيسـية       متالجـئني. و القانون الـدويل ل اجلنائي والدويل والقانون 

  تكمن داخل الدول واتمعات نفسها. الفظيعةللقدرة على مواجهة اجلرائم 
  

  تعزيز املشاركة يف الصكوك القانونية األساسية    

لكــي إجــراءات عــدد مــن الــدول اختــاذ التنفيــذ جمــال كــان أول النــواحي املشــجعة يف   - ١٩
 ،وجـرائم احلـرب   ،تصبح أطرافـا يف الصـكوك القانونيـة ذات الصـلة مبواضـيع اإلبـادة اجلماعيـة       

. وقـام بعضــها بتنفيـذ هــذه االلتزامــات   )١٧(واجلـرائم املرتكبــة ضـد اإلنســانية   ،والـتطهري العرقــي 
تـدابري عمليـة مـن     بوضـع انون اجلنـائي، أو  القانونية على الصعيد الـوطين مـن خـالل تنقـيح القـ     

أجل تنفيذ هذه الصكوك القانونية بفعالية أكـرب. وكـان مـن املهـم بوجـه خـاص تنفيـذ التـدابري         
الوطنية اليت تضـمن أنـه مـا مـن أحـد فـوق القـانون، مثـل إزالـة العقبـات الـيت تعتـرض مقاضـاة              

تزامــات القانونيــة املترتبــة علــى مــوظفي الدولــة املتــهمني بارتكــاب جــرائم خطــرية، وتعزيــز االل
  قوات األمن والشرطة.

__________ 

ــرابط         )١٦(   ــى الـــ ــة) علـــ ــة اإلنكليزيـــ ــة (باللغـــ ــات العمليـــ ــوجز املمارســـ ــى مـــ ــالع علـــ ــن االطـــ ــايل ميكـــ : التـــ
www.un.org/en/preventgenocide/adviser/.  

 ١٩٤٩يــات جنيــف لعــام تشــمل هــذه الصــكوك اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا؛ واتفاق   )١٧(  
ــا؛ واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة    نيامللحقــ نياإلضــافي نيوالربوتوكــول

هينـة؛ واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنصـري؛ واالتفاقيـة           القاسية أو الالإنسانية أو امل
ــة     ١٩٦٧املتعلقــة مبركــز الالجــئني وبروتوكــول عــام    ــا األساســي للمحكمــة اجلنائي امللحــق ــا؛ ونظــام روم

يف أفريقيــا  الدوليــة؛ ومعاهــدة جتــارة األســلحة؛ واتفاقيــة االحتــاد األفريقــي حلمايــة ومســاعدة املشــردين داخليــاً
  (اتفاقية كمباال).
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املعاهـدات، ال يـزال متفاوتـا، ويتـأخر علـى حنـو       االنضـمام إىل  ولكن التقدم احملـرز يف    - ٢٠
دولـة مـن الـدول األعضـاء مل تصـبح       ٤٨غري مقبول يف بعض احلـاالت. ويسـاورين القلـق ألن    

دولــة مــن الــدول  ٢٨واملعاقبــة عليهــا. وهنــاك أطرافــا يف اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة  
األعضاء مل تصبح بعد أطرافا يف أحد الربوتوكولني األول والثـاين امللحقـني باتفاقيـة جنيـف أو     

البالغـة  يف كليهما، األمـر الـذي ميثـل نقصـا بـالغ األمهيـة يف السـياق الـراهن بـالنظر إىل األمهيـة           
حـاالت الــرتاع   يشــملنطـاق التزامــات احلمايـة ل   لألحكـام الــيت يتضـمناا فيمــا يتعلـق بتوســيع   

أيضـا فيمـا يتعلـق بالعدالـة اجلنائيـة      واضـحة للعيـان   ثغـرات   مثـة املسلح الدوليـة وغـري الدوليـة. و   
دولــة مــن الــدول األعضــاء ليســت بعــد أطرافــا يف نظــام رومــا األساســي     ٧٢هنــاك فالدوليــة. 

ألساسـي مل تـف دائمـا بالتزاماـا. ويف     للمحكمة اجلنائية الدولية، وبعض األطراف يف النظـام ا 
حاالت أخرى، تبقـى االختالفـات قائمـة بـني الواليـات احملليـة والواليـات الدوليـة فيمـا يتعلـق           

إاء اإلفالت من العقـاب  وليس بشأا.  العقوباتوإصدار  الفظيعةبكيفية التحقيق يف اجلرائم 
بـل   الفظيعـة املساءلة ال تساهم فقط يف منع تكرار اجلـرائم  فمسألة اختيارية أو قابلة للتفاوض. 

ي أيضا املؤسسات الوطنية وجتعلها أكثر شرعية.تقو  
  

  الفظيعةمنع اجلرائم على بناء القدرات الوطنية     

حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف    على تعمل هياكل الدولة الفعالة والشرعية والقابلة للمساءلة   - ٢١
، وال سيما عن طريق إجياد احللول ملصادر التوتر يف مرحلـة مبكـرة.   الفظيعةاجلرائم وقوع منع 

ثقافـة  ويتسم بأمهية خاصـة وجـود التـدابري الدسـتورية والتـدابري القانونيـة األخـرى الـيت ترسـخ          
الـنظم القضــائية الفعالــة الــيت تلـيب احتياجــات املــواطنني، والسياســات   وجــود احتـرام التنــوع، و 
 وةالقــدرات الالزمــة للتصــدي للتحــريض علــى العــداوأمنــاط عــدم املســاواة، العامــة الــيت تعــاجل 

من احلرمان والتمييـز، سـواء    الفظيعةوالعنف. وقد عانت األغلبية الساحقة من ضحايا اجلرائم 
كان ذلك على أساس العرق أو األصـل اإلثـين أو الـدين أو املعتقـد أو الـرأي السياسـي وغـريه        أ

  و امليل اجلنسي أو الفئة أو الطبقة.من اآلراء أو نوع اجلنس أ

وعلى الرغم من أن الدول األعضاء تعتـرف اليـوم مبسـؤوليتها األساسـية عـن احلمايـة،         - ٢٢
اجلــرائم منــع فالعديــد منــها مل يضــع أولويــة للسياســات الراميــة إىل بنــاء القــدرة الوطنيــة علــى    

ذلــك اللجنــة اإلقليميــة وقــد يتطلــب ذلــك مبــادرات جديــدة. ومــن األمثلــة علــى   .)١٨(الفظيعــة
ن املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى واملعنيــة مبنــع وقــوع جرميــة اإلبــادة مــاملنبثقــة 

ــة       ــة ضــد اإلنســانية ومجيــع أشــكال التمييــز ومعاقب اجلماعيــة وجــرائم احلــرب واجلــرائم املرتكب
__________ 

  )١٨(  A/67/929-S/2013/399 ٤٨-٣٥، الفقرات. 
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خمــاطر ال تقيــيم وهــي جمهــود إقليمــي يهــدف إىل تعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــ   - مرتكبيهــا
وحشد االستجابة املبكرة هلـا. ويف حـاالت أخـرى، يسـتتبع ذلـك تعزيـز       وقوع جرائم فظيعة، 

مــن  اجلهــات الفاعلــة   الــدول و اجلمــع بــني   بطــرق تــؤدي إىل   آليــات احلــوار بــني الطوائــف     
ــري ــاء الــدينيني          غ ــيني والزعم ــاء اتمع ــارز للزعم ــها إتاحــة دور ب ــائل من ــك بوس ــدول، وذل ال

بـرامج  تكفـل  األولويـة للحمايـة أن   إعطاء ت النسائية. ولكن يف معظم احلاالت، يعين واملنظما
عـن طريـق تشـجيع الشـمولية،      فظيعـة ملخـاطر وقـوع جـرائم    احلماية احلاليـة التصـدي الصـريح    

ومكافحة اإليديولوجيات اإلقصائية، واختاذ اإلجـراءات بسـرعة وحـزم مـن أجـل املعاقبـة علـى        
  .الدويل اإلنسان والقانون اإلنساينالقانون الدويل حلقوق انتهاكات 

وأخريا، فمن املثري للقلق أن تشهد بعض السياقات الوطنية تراجعـا عـن محايـة حقـوق       - ٢٣
لالجـئني. ومـن أجـل تربيـر نقـض      الـدويل  قـانون  الاإلنسان واحترام القانون اإلنسـاين الـدويل و  
ــات إىل    ــة، تشــري احلكوم ــات القانوني ــدات اإلرهابيــة،     االلتزام ــل التهدي ــروف اســتثنائية، مث  ظ

واالحتجاجات والتمرد، أو ضغوط اهلجرة. ولكن املسؤولية عن احلماية تشمل مجيع السـكان  
يف مجيع الظروف ويف مجيع األوقات. ومن املهم بوجه خاص أن تفي اجلهات الفاعلة الوطنيـة  

ــات. و    ــرات األزم ــة القائمــة خــالل فت ــرتاع املســلح    بالتزاماــا القانوني يف عــدد مــن حــاالت ال
املعاصرة، مل توفر األطراف املتحاربة احلماية للمدنيني من آثار األعمـال العدائيـة، بـل تعمـدت     

. وعلـى  هلـم  استهداف املدنيني أو وضعت عقبات خطرية حتول دون إيصـال اإلغاثـة اإلنسـانية   
ألبسـط مبـادئ القــانون    هـذه الـيت ال متتثـل   حـاالت التقــاعس  الـدول األعضـاء أن تـدين بشـدة     

اإلنساين الدويل. وجيب عليها التشديد على أن حرمان املدنيني تعسفا مـن وصـول املسـاعدات    
حرمـام منـها    مبا يف ذلكاإلنسانية إليهم ومن املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم على قيد احلياة، 
  نساين الدويل.بتعمد عرقلة إمدادات اإلغاثة ووصوهلا، يشكل انتهاكا للقانون اإل

  
  توسيع مراكز التنسيق الوطنية وتقدمي الدعم هلا    

إنشـاء مراكـز    العقد املاضي اليت حصلت يفمن التطورات الواعدة بشكل خاص  كان  - ٢٤
. الوطنيـة يف السياسـات   الفظيعـة الدول األعضاء دف إدماج جانب يتنـاول اجلرميـة   يف تنسيق 

والــيت أصــبحت  -نيــة املعنيــة باملســؤولية عــن احلمايــة الوط “املقــرات”وال تقتصــر أمهيــة هــذه 
ــم املتحــدة    ــع أعضــاء األم ــدأ وتنســيق      - تشــمل اآلن رب ــوعي باملب ــادة ال ــى املســاعدة يف زي عل

ــدول          ــني ال ــا للمناقشــات ب ــوفر أيضــا منطلق ــها ت ــة فحســب، ولكن السياســات داخــل احلكوم
وتعمـل كمسـتودعات    “مجمتمع حيافظ على االلتـزا ”األعضاء. وتعمل الشبكات على تشجيع 

  حيوية للخربات.
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عضـويتها  مـن ناحيـة   مراكز التنسيق شبكات عامليـة بالفعـل   شبكات وجيب أن تصبح   - ٢٥
من أجل تبادل الدروس املستفادة بـني املنـاطق علـى حنـو أكثـر ثـراء. وجيـب أن حتصـل مراكـز          

ضـمان متتـع هـدف منـع     اليت متكنها من التنسيق ذاا على املوارد والسلطات املؤسسية الالزمة 
هلا بالتأييد على نطاق واسع، ليس فقـط مـن اإلدارات والوكـاالت    االستجابة و الفظيعةاجلرمية 

احلكوميــة املختلفــة، بــل أيضــا مــن جانــب طائفــة أوســع نطاقــا مــن اجلهــات الفاعلــة اتمعيــة.  
ايــة، واحلماملنــع وستســاعد هــذه العمليــة علــى إنشــاء هياكــل أساســية تــدوم طــويال مــن أجــل   

ســؤوليتها عــن مبالــدول وفــاء وبالتــايل ضــمان قــدر أكــرب مــن االتســاق واالســتدامة يف كيفيــة   
  احلماية.

  
  الركيزة الثانية: املساعدة الدولية وبناء القدرات  -باء   

بـات لــدى الــدول األعضـاء اآلن فهــم أكــرب لعوامـل اخلطــر الــيت قـد تــؤدي إىل وقــوع       - ٢٦
وللسبل اليت ميكن ا أن تسـاعد كـل منـها األخـرى علـى التخفيـف مـن حـدة          الفظيعةاجلرائم 

تلــك العوامــل. وتبــذل أيضــا جهــود مشــجعة يف ســبيل تكييــف أشــكال الــدعم الــدويل احلاليــة  
. فظيعـة ميكّن من التصـدي بشـكل أفضـل لعوامـل اخلطـر الـيت قـد تـؤدي إىل وقـوع جـرائم            مبا

م ببـذل جهـود الـدعوة وإسـداء املشـورة التقنيـة، بسـبل        ويدعم اتمع املـدين إحـراز هـذا التقـد    
منــها اســتحداث آليــات لإلنــذار املبكــر وتــوفري بــرامج تدريبيــة حمــددة األهــداف. غــري أن هــذه 

  اخلطة مل تعتمد بعد اعتمادا منسقا أو واسع النطاق.

ئي، يف منـع نشـوب الرتاعـات، والتعـاون اإلمنـا      الفظيعةويقتضي إدماج منظور اجلرائم   - ٢٧
وحفــظ الســالم، وبنــاء الســالم، إجــراء أربعــة حتــوالت رئيســية يف حمــور التركيــز. أوهلــا، فهــم   
خمتلف السياقات اليت ترتكب فيها جرائم اإلبادة اجلماعيـة، وجـرائم احلـرب، وجـرائم الـتطهري      

يرتكـب يف سـياق    الفظيعـة العرقي، واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنسـانية. فـرغم أن معظـم اجلـرائم      
زاع مسلح، دوليا كان أم مدنيا، فإن بعضها يمكن أن يرتكب أيضا خارج ذلـك السـياق أو   ن

ركــز، يف آن يف املرحلــة الســابقة لنشــوب الــرتاع. وثانيهــا، التحــول إىل حتليــل املخــاطر الــذي ي
واحد معا، على املخاطر اليت دد فئات سكانية بعينها، غالبـا بسـبب هويتـها، وعلـى الـدوافع      

والوسائل اليت يحتمل أن يستغلها أشخاص الرتكاب أعمال عنف منهجي. وثالثهـا،  والفرص 
ــة إىل       ــة، مثــل اجلهــود الرامي القــدرة علــى تكييــف أنــواع حمــددة مــن الــدعم وإعطائهــا األولوي
تشجيع احلوار بني الطوائف، عندما يكون هناك ما يدل على وجود خطر متزايد بشن أعمـال  

ان. وبوجه أعم، جيب أن تكـون املسـاعدة مصـممة مبـا يكفـل      عنف ضد فئات معينة من السك
أا لن تؤدي إىل مفاقمة التمييز القائم أو إىل تعزيز اسـتمرار أمنـاط التفـاوت. وأخـريا، يتطلـب      

رصـدا مسـتمرا لتحديـد الـتغريات الـيت تطـرأ        ةالدائر اترصد الرتاعالفظيعة منع وقوع اجلرائم 
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ــى ديناميا ــاأل   ــاعل ــؤدي ب ــد ت ــيت ق ــرتاع املســلح إىل ارتكــاب    وال ــة مــن جــانيب ال طراف الفاعل
  .فظيعة  جرائم

  
  التشجيع    

رغم وجود دالئل كثرية علـى أن احلـوار والدبلوماسـية الوقائيـة يؤديـان دورا هامـا يف         - ٢٨
تشــجيع الــدول علــى الوفــاء مبســؤوليتها عــن احلمايــة، فــإن اتمــع الــدويل مــا زال ال يســتثمر   

وكافيـا يف هـاتني األداتـني. وعلـى حنـو مـا أوصـى بـه الفريـق املسـتقل الرفيـع            جيا هاستثمارا منـ 
املستوى املعين بعمليات السالم، جيب على الـدول األعضـاء أن تقـدم دعمـا أكثـر اتسـاقا، مـن        
الناحيتني السياسـية واملاليـة، بـاملوارد الـيت ميكنـها أن تعـزز منـع العنـف، مبـا يف ذلـك املبعوثـون            

. واالخنـراط املبكـر أكثـر    )١٩(وعمليـات حفـظ السـالم واملكاتـب اإلقليميـة      اخلاصون والوسطاء
إقناعا على األرجح من مناشدات ضبط النفس الـيت تـأيت بعـد أن تكـون األطـراف الفاعلـة قـد        

  على سلوك طريق املواجهة والتهلكة.أمرها عزمت 

أيضـا بـدور أكثـر    وميكن للهيئات احلكومية الدولية التابعـة لألمـم املتحـدة أن تضـطلع       - ٢٩
فعاليـة يف تشـجيع الـدول علـى محايـة سـكاا. وميكــن لـس األمـن، متشـيا مـع االلتـزام الــذي            

)، أن يســتخدم أســاليب العمــل املتبعــة للنظــر يف أقــرب ٢٠١٤( ٢١٧١أعــرب عنــه يف القــرار 
ــيت تنــذر بوقــوع جــرائم    ــة يف األخطــار ال ــها، فظيعــة مرحلــة ممكن طلــب إحاطــات  بوســائل من

ني املعنيني مبنع اإلبادة اجلماعيـة واملسـؤولية عـن احلمايـة، ودعـم      ين اخلاصمن املستشار إعالمية
العمليات الوقائية اليت تنشرها األمم املتحدة، وإيفاد بعثاته امليدانية. وميكـن للجنـة بنـاء السـالم     

وســبل  الفظيعــةأيضــا أن تشــجع الــدول األعضــاء علــى أن تــدمج حتليــل خمــاطر وقــوع اجلــرائم 
التصدي هلا يف استراتيجيات بناء السالم، وأن توفر الدعم للـربامج ذات الصـلة ببنـاء القـدرات     

   ـ واملساعدة التقنية، وإقامة تعاون أوثـق مـع املستشـارني املعنـيني مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة     ين اخلاص
وقـوع  جملـس األمـن باحتمـال     لتنـذر واملسؤولية عن احلماية، وأن تستخدم قدراا االستشارية 

  .فظيعة  جرائم

وتوفر اهليئـات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان شـكال هامـا آخـر مـن أشـكال التشـجيع الـيت              - ٣٠
 املسـاعي الراميـة  ميكن أن تساعد على ختفيف احلساسيات السياسـية الـيت كـثريا مـا حتـول دون      

 ن بواليـات يف إطـار  وحقـوق اإلنسـان، واملكلفـ    نشوب الرتاع يف مرحلة مبكرة. فمجلـس ملنع 
ــة يف     اإلجــراءات اخلاصــة، وجلــانُ  ــها جهــات أشــارت إىل املســؤولية عــن احلماي ــق، كل التحقي

__________ 

تقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى املعـين بعمليـات السـالم بشـأن توحيـد قوانـا مـن أجـل السـالم: السياسـة             )١٩(  
 .٧٩إىل  ٦٥)، الفقرات من A/70/95-S/2015/446والشراكة والناس (انظر 
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. بيد أن الفـرص متاحـة إلدراج عوامـل اخلطـر املؤديـة      كمبدأ مرجعي لعملها السنوات األخرية
واجلهـود الوطنيـة الكفيلـة بالتصـدي هلـا، بشـكل منـهجي أكثـر يف          الفظيعـة، إىل وقوع اجلرائم 

ويف التقــارير املتعلقــة حبالــة حقــوق اإلنســان ويف أعمــال  ،اض الــدوري الشــاملعمليــة االســتعر
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان. وسيحسـن توسـيع نطـاق هـذا الشـكل مـن       
أشكال التشجيع الربط بني املداوالت اليت جتري يف نيويورك وجنيف، وهو مـا سـيكفل اتبـاع    

هيئـات األمـم املتحـدة. وينبغـي لآلليـات اإلقليميـة حلقـوق        ج أمشـل وأكثـر اتسـاقا يف خمتلـف     
يف آلياـــا اخلاصـــة بـــالتقييم  الفظيعـــةاإلنســـان أن تنظـــر أيضـــا يف إدراج منـــع وقـــوع اجلـــرائم 

واالستعراض من قل األقران.ب  
  

  بناء القدرات    

وقــوع  خطــرتــؤدي دورا هامــا يف التخفيــف مــن   خاصــةســبع قــدرات  ددتلقــد حــ  - ٣١
. ويســلط مــوجز املمارســات الضــوء علــى أمثلــة واعــدة للــدعم الــذي يقدمــه )٢٠(يعــةفظجــرائم 

هذه، مبا يف ذلك اجلهود الراميـة إىل تعزيـز اللجـان    عوامل التخفيف اتمع الدويل إىل كل من 
االنتخابيــة الوطنيــة ومؤسســات حقــوق اإلنســان، وإىل تعزيــز محايــة حقــوق اإلنســان واحتــرام 

ــدويل  ــانون اإلنســاين ال ــات إصــالح القطــاع األمــين، وإىل   الق ــز يف عملي وســائط اإلعــالم   تعزي
والعنـف. وعلـى صـعيد     العـداوة املستقلة وغريها من آليـات مكافحـة التحـريض علـى التمييـز و     

اتمع احمللـي، ركـزت جهـود بنـاء القـدرات علـى تعزيـز دور الزعمـاء الـدينيني وقـادة اتمـع            
ــرأي    ــذ بـ ــوار واألخـ ــة احلـ ــم   احمللـــي يف إقامـ ــاء، يف نظـ ــيما النسـ ــي، وال سـ ــع احمللـ ــراد اتمـ أفـ

  املبكر.  اإلنذار

وال يزال أمام الدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة جمـال واسـع لتقيـيم وتعزيـز قـدراا           - ٣٢
الثانية. وقد عدلت بعـض الـدول األعضـاء بالفعـل      ةالركيز يف إطاراحلالية على تقدمي املساعدة 

ــه علــى الــدعم الــذي تقدمــه حبيــث تركــ  ، الفظيعــةاجلــرائم الــيت تكــبح ارتكــاب  ثبطــات املز في
واستهداف تركات العنف أو التمييز املنهجي، وتقيـيم السـبل الـيت رمبـا تكـون اجلهـود املاضـية        
قد أثرت ا سلبا فعززت أمناط عدم املسـاواة احلاليـة، وتـدريب املسـؤولني علـى إعـداد بـرامج        

تعزيـز هـذه اخلطـوات وتوسـيع نطاقهـا مبـا يكفـل تصـدي         من هذا القبيل وإدارا. وال بـد مـن   
__________ 

قطاع أمـن حمتـرف وخاضـع للمسـاءلة؛     اليت تكبح ارتكاب اجلرائم الفظيعة وجود السبعة  “املثبطات”تشمل   )٢٠(  
ومؤسســات ومؤسســات نزيهــة لإلشــراف علــى عمليــات االنتقــال السياســي؛ ومؤسســات قضــائية مســتقلة     

مستقلة حلقوق اإلنسـان؛ والقـدرة علـى تقيـيم املخـاطر وتعبئـة االسـتجابة املبكـرة؛ والقـدرة احملليـة علـى حـل             
الرتاعات؛ وقـدرة وسـائط اإلعـالم علـى التصـدي للتحيـز واخلطـاب املفعـم بالكراهيـة؛ والقـدرة علـى العدالـة             

 ).٥٨إىل  ٤٣، الفقرات من A/68/947-S/2014/449االنتقالية الفعالة واملشروعة (انظر 
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علـى وجـه التحديـد، وتقـدمي تلـك املسـاعدة        الفظيعـة املساعدة الدولية ملخـاطر وقـوع اجلـرائم    
  زمام األمور وتبين دعائم االلتزام املتبادل.السلطات الوطنية بطريقة مرنة حتترم تويل 

  
  املساعدة يف توفري احلماية    

تكون عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم مبثابـة املـورد األمـامي ملسـاعدة          كثريا ما   - ٣٣
ــاك       ــا، هن الــدول الــيت تشــهد تــوترات متنعهــا مــن االضــطالع مبســؤوليتها عــن احلمايــة. وحالي

بعثة من بعثات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، كلفهـا جملـس األمـن         ١٦بعثات، من أصل  ١٠
ــة الســك   ــدول املضــيفة يف محاي ــدعم ال ــات   ب ــدنيني. وتواجــه هــذه العملي ــدة  ان امل بصــورة متزاي
، واســتهداف مجاعــات بعينــها بســبب اهلويــة،  املمنــهجحــاالت تتســم باتســاع انتشــار العنــف  

واالســتخدام العشــوائي للقــوة. وتســارعت أيضــا وتــرية نشــر حفظــة الســالم يف بيئــات معقــدة  
أن تسترشـد بالتقييمـات الـيت    وعدائية ينعدم فيها السـالم. وإنـين أهيـب ببعثـات حفـظ السـالم       

تتســم بطــابع اســتراتيجي واستشــرايف أكــرب لألخطــار الــيت ــدد الســكان والــيت تــدمج منظــور    
واســتراتيجيات محايــة اجلهــات الفاعلــة احملليــة، وال ســيما النســاء واألطفــال. وســيتطلب ذلــك  

رات واملـوارد  تعزيز القدرات االسـتخباراتية للبعثـات. وجيـب تزويـد هـذه البعثـات أيضـا بالقـد        
القابلــة للنشــر الســريع، عســكرية كانــت أم مدنيــة، والالزمــة لالســتجابة لــتغري نطــاق وطبيعــة   

  التهديدات اليت تواجهها.

ومن شـأن اسـتراتيجيات محايـة املـدنيني الـيت تسترشـد ـا عمليـات حفـظ السـالم أن             - ٣٤
وتتبعهـا، يف   الفظيعـة ئم تستفيد من اتباع ج يركز بقدر أكرب على حتديـد خمـاطر وقـوع اجلـرا    

الـذي وضـعه    الفظيعـة إطار حتليل متكامل للتهديدات، على النحو املبني يف إطار حتليل اجلـرائم  
مكتب منع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عـن احلمايـة. ومـن شـأن تسـجيل اخلسـائر يف األرواح       

ة إىل رصــد تطــور أن يــدعم أيضــا اجلهــود الراميــانتظامــا ومنهجيــة واملمتلكــات تســجيال أكثــر 
أمنـــاط العنـــف الـــذي يســـتهدف فئـــات معينـــة. وجيـــب أيضـــا إدراج الـــدروس املســـتفادة مـــن 

، يف فظيعـة التحديات العملية اليت جوت يف األزمـات األخـرية الـيت شـهدت ارتكـاب جـرائم       
الدورات التدريبة ذات الصلة حبقوق اإلنسان ومحاية املدنيني اليت تقدم إىل األفـراد العسـكريني   
واملدنيني، وال سيما شـاغلو املناصـب القياديـة، قبـل نشـرهم. ومـا شـهدته اآلونـة األخـرية مـن           

روانـدا وسريربينيتشـا، يـذكرنا بـأن فعاليـة      يف ذكرى اإلبادتني اجلمـاعيتني اللـتني وقعتـا    لإحياء 
حبمايــة عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يقتضــي أن تكــون البعثــات ملتزمــة التزامــا تامــا  

. أمـا الـدول األعضـاء، فيجـب أن تعمـل جبهـد       محايتـهم متامـا  ومعـدة ومكلفـة بضـمان    دنيني امل
أكرب لضمان أن تكون أطراف الرتاع على علم بالعواقـب الوخيمـة الـيت تترتـب علـى ارتكـاب       

  جرائم دولية.
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يتطلب احلصـول علـى    فظيعةوأخريا، فمن األمهية مبكان أن نتذكر أن ارتكاب جرائم   - ٣٥
العسكرية واملالية والتقنية. وأرحب يف هذا الصـدد بـالتزام جملـس األمـن، يف القـرارين       الوسائل
)، بوقــف تــدفق األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة،   ٢٠١٥( ٢٢٢٠) و ٢٠١٣( ٢١١٧

ومساعدة الدول األعضاء على إدارة خمزوناا املتبقية إدارة آمنـة وفعالـة، ودعـم عمليـات نـزع      
ادة اإلدمـاج، وفـرض تـدابري حظـر توريـد األسـلحة واجلـزاءات احملـددة         السالح والتسريح وإعـ 

اهلــدف عنــد االقتضــاء. وجيــب علــى الــدول األعضــاء أن تواصــل توســيع نطــاق تعاوــا لتقييــد  
احلصول على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وللعمل بـال هـوادة علـى مكافحـة التمويـل      

ري املشـروع، وال سـيما مـن خـالل تعزيـز التعــاون      غـري املشـروع وغـريه مـن أشـكال االجتـار غـ       
  اجلمركي عرب احلدود والسعي إىل تنفيذ معاهدة جتارة األسلحة تنفيذا كامال وسريعا.

  
  الركيزة الثالثة: االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة  - جيم  

فإنـه ال يتكلـل   هـو النـهج املفضـل يف تنفيـذ املسـؤولية عـن احلمايـة،         املنعرغم أن ج   - ٣٦
دومــا بالنجــاح. وقــد برهنــت التجــارب الــيت شــهدا العقــود املاضــية علــى أن االســتجابة يف      
الوقت املناسب وبطريقة حامسة تظل عامال أساسيا حلمايـة السـكان، وأن االسـتجابة اجلماعيـة     

. غــري أن تلــك التجــارب  فظيعــةثــبط عزميــة اجلنــاة احملــتملني علــى ارتكــاب جــرائم   تميكــن أن 
شفت أيضا عن ضعف يف اإلرادة السياسـية ويف تالحـم اتمـع الـدويل، األمـر الـذي عـرض        ك

  للخطر تقدمي استجابة متسقة ويف الوقت املناسب حلماية السكان.

، شـدد رؤسـاء   ٢٠٠٥من الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام      ١٣٩ويف الفقرة   - ٣٧
 ةتوجد حتت تصـرفه طائفـة مـن األدوات، العسـكري    أن اتمع الدويل على الدول واحلكومات 

ــة أو جــرائم حــرب     ةوغــري العســكري  ــادة مجاعي ، للتصــدي للخطــر الوشــيك بوقــوع جــرائم إب
تطهــري عرقــي أو جــرائم ضــد اإلنســانية، أو الرتكــاب تلــك اجلــرائم. وعلــى مــدى العقــد       أو

ــاقم ا      ــع تف ــة إىل من ــدول األعضــاء، يف مســاعيها الرامي ــة جلــرائم املاضــي، اســتخدمت ال الفظيع
الوسـاطة، والرصـد، واملراقبـة،    بعثـات  التصدي له، خمتلف التدابري غـري العسـكرية، مبـا فيهـا      أو

وبعثــات تقصــي احلقــائق وجلــان التحقيــق، وجهــود التوعيــة العامــة الــيت يبــذهلا املســؤولون           
أدوات الدوليون. واستخدم اتمع الدويل أيضا، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق،      

أقوى مثل اجلزاءات اليت ترمي إىل الثين عن استهداف املدنيني، وإنشـاء بعثـات حفـظ السـالم،     
  واإلذن باختاذ إجراءات عسكرية لغرض صريح هو محاية املدنيني.

املسـؤولية عـن   املتعلقـة ب ورغم كثرة هذه اخليارات، فإن التصـور العـام للركيـزة الثالثـة       - ٣٨
استخدام القوة. وهذا تصور ال بد من تغيريه. أوال، إن اخليـار لـيس    احلماية ما زال ينحصر يف

األدوات غـري العسـكرية تغـريا ملموسـا      تبني التقاعس عن العمل واستخدام القوة. فقد أحدث
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تفاقمها. ثانيا، حىت يف احلـاالت املستعصـية    الفظيعة ومنعالرتكاب اجلرائم االستجابة يف سبل 
سعت اجلهات الفاعلـة الدوليـة إىل الوفـاء مبسـؤوليتها عـن احلمايـة        اليت تتسم باستمرار العنف،

من خالل الوسائل السياسـية والدبلوماسـية واإلنسـانية. ورمبـا مل تفلـح هـذه اجلهـود أحيانـا يف         
يئــة بيئــة تــوفر احلمايــة علــى املــدى الطويــل، ولكنــها جنحــت يف إنقــاذ األرواح. وأخــريا، قــد  

رمبـا  اسـتخدامها  يف بعض احلـاالت ألغـراض تـوفري احلمايـة ألن      يكون استخدام القوة ممكنا ال
  يؤذي أكثر مما ينفع.

٣٩ -  ــج مبكــر ومــرن يركــز علــى  واستشــرافا للع قــد املقبــل، فــإنين مــا زلــت أفضــل اتبــاع
الوسائل غري القسرية يف الوفاء باملسؤوليات اليت متليها الركيزة الثالثة، ولكنه يأخذ يف االعتبـار  

ــن  ــاك مخســة شــروط أساســية لنجــاح        م ــاق. وهن ــات املتاحــة مبوجــب امليث ــع اآللي ــة مجي البداي
  النهج.  هذا

أوال، أن حتسني اختيار اتمع الدويل لألدوات اليت يستخدمها يتطلب تـوفري معـارف     - ٤٠
دقيقة ويف الوقت املناسب عن الظروف السائدة امليدان وإصدار حكم مسـتنري بشـأن العواقـب    

ب على استخدام خمتلف التدابري. والـدول األعضـاء ملزمـة بالسـعي إىل احلصـول علـى       اليت تترت
وأكثرهــا حيــادا عــن الفئــات الضــعيفة مــن الســكان، ونوايــا مــرتكيب اجلــرائم  معلومــات أفضــل 
احملتملني، والـديناميات السياسـية وغريهـا مـن الـديناميات الـيت قـد تـؤدي إىل ارتكـاب           الفظيعة
ى عاتقها أيضا مسؤولية القيام، قدر اإلمكان، باسـتباق أي آثـار ضـارة    . وتقع علفظيعةجرائم 

تترتــب علــى مــا تقدمــه مــن اســتجابات يف جمــال السياســة العامــة، وأن ختفــف مــن حــدة هــذه   
ــات      ــة إىل اختــاذ إجــراء مجــاعي. وال بــد مــن أن تــويل اهليئ العواقــب احملتملــة يف خططهــا الرامي

فيهــا جملــس األمــن، االعتبــار الكامــل هلــذه العوامــل عنــد    الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة، مبــا  
  قراراا.  اختاذه

  
ــا،   - ٤١ ــى ثاني ــتعني عل ــة األخــرى   ي ــات الفاعل ــات واجله ــم أفضــل   التوصــل احلكوم إىل فه

 ؤثرأن تكون فيها األدوات ذات فعالية. فـاجلزاءات، علـى سـبيل املثـال، تـ      يغلبللظروف اليت 
تيجية أوســع نطاقــا إلدارة الرتاعــات، وتكــون واضــحة علــى أفضــل وجــه عنــدما تقتــرن باســترا

األهداف، وتستويف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وميكن تكييفها لكـي حتـدد بوضـوح نـوع     
 فتنجح علـى األرجـح يف ظـل وجـود    الوساطة أما السلوك أو األفعال اليت تسعى إىل تعديلها. و

 أن يظـل  تفـاق سـالم  ، كمـا يـرجح ال  يلعملية وحيدة حتظـى بالـدعم الكامـل مـن اتمـع الـدو      
التــزام سياســي مــن أطــراف الــرتاع، ويلقــى قبــوال مــن الســكان، ويعــاجل     يرافقــه عنــدما  قائمــا

  األسباب اجلذرية للرتاع، وميكن أن يصمد أمام الضغوط اليت تواجه تطبيقه.
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الثة مبزيـد مـن   االسترشاد عند استخدام التدابري املتخذة يف إطار الدعامة الث يتعنيثالثا،   - ٤٢
اعتمـدت  قـد  االستراتيجيات الشاملة اليت دف مباشرة إىل وقف ارتكـاب اجلـرائم الفظيعـة. و   

يف كيفية ارتباطهـا باآلليـات    متاماًاجلهات الفاعلة يف كثري من األحيان، أداة واحدة دون النظر 
ول يف غينيــا كيــف ميكــن للــد    ٢٠١٠األخــرى. ويوضــح مثــال االنتخابــات الرئاســية لعــام      

 ـدف األعضاء وغريها من اجلهات الفاعلـة اإلقليميـة والدوليـة أن تنسـق جمموعـة مـن التـدابري        
ــة املســتوى،       ــة الرفيع ــك الدبلوماســية الوقائي ــة دون تصــاعد اجلــرائم الفظيعــة، مبــا يف ذل احليلول
وحظــر توريــد األســلحة، وحظــر ســفر الشخصــيات اهلامــة، وإمكانيــة املقاضــاة أمــام احملكمــة    

ة الدولية. وتسلط تلك احلالة الضوء أيضـا علـى ضـرورة وجـود مشـاركة دوليـة متسـقة        اجلنائي
  جتسد األدوار اليت تقوم ا اجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والثنائية كل على حدة.

اً من استخدام الوسائل العسـكرية، فيجـب أن تكـون    جملس األمن بد إذا مل جيدرابعا،   - ٤٣
هــدافها، ومــدا املتوقعــة، وإجراءاــا الالزمــة الســتعراض التقــدم احملــرز.   والياتــه واضــحة يف أ

مقترنـا بقواعـد مشـاركة    ووجيب أيضا أن يكون العمل العسـكري اجلمـاعي حمكمـا ومتناسـبا،     
تكون على حد سـواء متسـقة مـع هـدف العمليـة املتمثـل يف تـوفري احلمايـة ومتوافقـة متامـا مـع            
القــانون الــدويل. كمــا جيــب النظــر يف أقــرب وقــت ممكــن يف الــدعم املطلــوب مــن أجــل بنــاء    

رار تحسـني عمليـة صـنع القـ    ب املبذولـة السالم بعد انتهاء األزمـة. وستسـهم مجيـع هـذه اجلهـود      
ــة          ــوفري احلماي ــل يف ت ــدف املتمث ــق اهل ــدنيني يف حتقي ــة امل ــايري محاي ــتيفاء مع ــذ واس ورصــد التنفي

  .)٢١(املسؤولة

جملـس األمـن إىل    ٢٠٠٥وأخريا، وفيما دعت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام   - ٤٤
اســبة مــع املتنالتصــدي للجــرائم الفظيعــة حســب كــل حالــة، فــال تــزال اســتجابة الــس غــري    

حلاالت اليت تشمل اإلبادة اجلماعية وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم املرتكبـة ضـد        ا
يف  أحيـان كـثرية  قـد فشـل جملـس األمـن يف     فاإلنسانية تؤثر على وضع املسؤولية عـن احلمايـة.   

لـة  عرق للمصـاحل االسـتراتيجية الضـيقة    أتـاح االرتقاء إىل مستوى مسؤوليته العاملية، األمر الذي 
احليلولة دون حدوث استجابة مجاعية قويـة. وباملثـل، جيـب علـى     التوصل إىل توافق يف اآلراء و

قــادة البلــدان اــاورة واملنظمــات اإلقليميــة أن يــدعموا بوضــوح الرســائل الــيت يوجههــا جملــس 
  األمن والتدابري اليت يتخذها لكي يتسىن للمجتمع الدويل التحدث بصوت واحد.

  

__________ 

املوجهة إىل األمني العـام مـن املمثـل الـدائم للربازيـل لـدى        ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩انظر الرسالة املؤرخة   )٢١(  
 )A/66/551-S/2011/701األمم املتحدة (
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  لتحديات اجلديدة اليت تواجهها احلمايةا  -  رابعا  
٤٥ -  يف جمموعــة مــن ، يف ســياق ديناميــات الــرتاع اجلديــدة ، رتكــب اجلــرائم الفظيعــة اآلنت

. ويف بعـض الظـروف، يكـافح    ومن جانب جناة على اخـتالف مشـارم  احلاالت أوسع نطاقا 
يف هـذا  مـن املـرجح،   . واتمع الدويل أيضـا ملعاجلـة آثـار احنسـار سـيطرة الدولـة علـى إقليمهـا        

التصـدي للجماعـات    أوهلمـا هـو   السياق األعم، أن يكتسي اثنان مـن التحـديات أمهيـة خاصـة    
التكيـف مـع   ثانيهمـا هـو   املسلحة غري التابعة للدول اليت تشارك يف ارتكاب اجلرائم الفظيعة، و

  آثار التكنولوجيات اجلديدة.
  

  اجلماعات املسلحة غري التابعة للدول    

متثل األفعال اليت ترتكبـها اجلماعـات املسـلحة غـري التابعـة للـدول، مثـل تنظـيم الدولـة            - ٤٦
اإلســالمية يف العــراق والشــام وحركــة بوكــو حــرام وحركــة الشــباب، مــن حيــث نطاقهــا           

الدولية الراسـخة. ورغـم أن    للقواعدديدا جديدا قويا  على الصعيد العامليووحشيتها وأثرها 
ــيس بالظــاهرة       ارتكــاب اجلــرائم الفظي  ــدول ل ــة لل ــد اجلماعــات املســلحة غــري التابع ــى ي ــة عل ع

 ذيالـ  السـافر األسـلوب   كان سباقا يف اللجـوء إىل ذلـك  أن بعض هذه اجلماعات  ، إالاجلديدة
اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، والتطهري العرقـي واجلـرائم    ه الرتكاب جرائمانتهج أنهيبدو 

. وسوف تتطلب مواجهـة التحـديات الـيت تطرحهـا     يق أهدافهسانية كاستراتيجية لتحقضد اإلن
تلك اجلماعات من اتمع الدويل القيام بتعديل الطرق اليت يتوقع فيها ارتكـاب جـرائم فظيعـة    

  .اويرد عليه اومينعه

ــ  - ٤٧ ــتعني حتــديث   أوال، ف ــذار املبكــر   ســوف ي ــات اإلن ــتعكسآلي ــك    ل ــف أهــداف تل خمتل
اليب اليت تتبعها والظروف اليت يرجح أن ترتكب فيهـا جـرائم   اجلماعات وإيديولوجياا واألس

  فظيعة.

ــالنظر إىل أن التطــرف واإلرهــاب العنــيفني حيــدثان يف ســياقات تكــون فيهــا    و  - ٤٨ ــا، ب ثاني
لتعزيــز التعــاون علــى منــع  فيكــون اــال مفتوحــاخمــاطر ارتكــاب جــرائم فظيعــة قائمــة أيضــا،  

جوانــب اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة تكتســي ارتكــاب اجلــرائم الفظيعــة مــن األســاس. و
للمنع املبكر، مبا يف ذلك التركيز على االستثمار املسـتدام يف احلوكمـة   أمهية ملكافحة اإلرهاب 

الشاملة واخلاضـعة للمسـاءلة واملتسـمة بالفعاليـة، وكـذلك بـذل مزيـد مـن اجلهـود بغيـة تعزيـز            
والشـعوب واألديـان. وسـتعاجل خطـة عملـي املقبلـة       احلوار والتفاهم بني احلضارات والثقافـات  

  بشأن منع التطرف العنيف أيضا الكثري من تلك العوامل واالستراتيجيات.
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اخليــارات املبينــة يف الدعامــة الثالثــة مــن املســؤولية عــن احلمايــة أقــل قــد تكــون ثالثـا،  و  - ٤٩
األدوات مــن قبيــل فــ ؛اعــات املســلحة غــري التابعــة للــدولعنــدما تطبــق علــى اجلمفعاليــة أيضــا 

احلمالت العامة، وبعثات تقصي احلقـائق، وبعثـات الرصـد، واجلـزاءات احملـددة اهلـدف، ميكـن        
على اجلهـات الفاعلـة الـيت ال ـتم بالشـرعية الدوليـة. ويف الوقـت         تكون حمدودة يف تأثريهاأن 

إحلاحيـة احلالـة احملـددة    مع  انفسه، جيب أن يكون امليل إىل التعجيل يف اللجوء إىل القوة متناسب
التـدابري القسـرية    دمـج ومع األدوات غري القسرية من حيث أثرها وفعاليتـها احملـتملني. وينبغـي    

ــراف باملظــامل       ــاء اتمــع، واالعت ــق حنــو إعــادة بن يف اســتراتيجيات سياســية شــاملة متهــد الطري
ــف مــن حــد      ــاء التماســك االجتمــاعي، وتشــجيع احلــوار، والتخفي ــوترات املشــروعة، وبن ة الت

أي رد عسـكري علـى اجلماعـات    أن يتحاشـى  وجيب أيضا بـذل كـل جهـد لضـمان      الطائفية.
جلـرائم   للوقوع ضحاياالسكان  تعرض اللجوء إىل أساليب عشوائيةاملسلحة غري التابعة للدول 

  حرب حمتملة.

ؤولية وأخريا، يتعني أيضا على صـانعي السياسـات معاجلـة املسـائل املرتبطـة جبعـل املسـ         - ٥٠
منـع التطـرف العنيـف     خطـط  مثـل  الـيت تصـب يف السـياق ذاتـه    عن احلمايـة أقـرب إىل اخلطـط    

التنسـيق بـني تلـك اخلطـط مزيـدا مـن الـزخم         ميكن أن يضيفمكافحة اإلرهاب. ويف حني  أو
لمســؤولية عــن احلمايــة لعلــى اجلهــود املبذولــة ملنــع ارتكــاب جــرائم فظيعــة والــرد عليهــا، فــإن 

 وأساســها القــانوين وإطارهــا السياســايت اخلاصــة ــا والــيت يصــعب أن تتوافــق  هــدفهاالقانونيــة 
دائما مع الضرورات األمنية. ويتعني بالتايل على الدول األعضـاء وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة      

بشـكل كامـل   قائمـة  جهـا الراميـة إىل التصـدي للجنـاة غـري التـابعني للـدول         تكونضمان أن 
  ن الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.ومتسق على احترام القانو

  
  التكنولوجيات اجلديدة    

يتيح الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت الـربط فيمـا بـني السـكان الـذين         - ٥١
ــهم املســافات   ــات     فيمــا مضــى  كانــت تتباعــد بين ــة الفئ ــراز حمن ــاجلرائم الفظيعــة وإب ــة ب والتوعي
ــن الســكان بدرجــ    ــوجي،     الضــعيفة م ــياق التكنول ــذا الس ــن ه ــري مســبوقة. وميكّ بإجيابياتــه ة غ

  ، أشكاال جديدة من العمل السياسي.وسلبياته

 التحــديات الناشــئة عــن الوصــول إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت   وأصــبحت  - ٥٢
مـن خــالل اسـتخدام مجاعـات مثــل تنظـيم الدولــة اإلسـالمية يف العــراق      للعيــان جبـالء   واضـحة 
شــبكة اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتمــاعي لنشــر اإليديولوجيــة املتطرفــة العنيفــة،  والشــام 

والتواصل، والتنسيق، والتخطيط الرتكاب جرائم فظيعة. وتعمل هـذه التكنولوجيـات بشـكل    
كبري على توسيع نطـاق اخلطابـات املوجهـة مـن اجلماعـات املسـلحة غـري التابعـة للـدول والـيت           
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ى جمتمعات حملية حمددة جغرافيا. وهذا مـا أدى بـدوره إىل تشـجيع    لوال ذلك لظلت تقتصر عل
املقاتلني األجانب على املشـاركة يف الرتاعـات الـدائرة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية والعـراق        

  وحفز التطرف يف دول أعضاء أخرى.

والتكنولوجيات اليت قـد تيسـر ارتكـاب جـرائم فظيعـة تتـيح أيضـا فرصـا جديـدة ملنـع             - ٥٣
رتكاــا. وميكــن أن تســتكمل منــاذج اإلنــذار املبكــر التقليديــة بأســاليب تعتمــد علــى وســائل    ا

ــة        ــد األخطــار الناشــئة يف مرحل ــة لتحدي ــات اإللكتروني التواصــل االجتمــاعي ومصــادر املعلوم
ــة     مبكـــرة. وميكـــن أن تســـتخدم شـــبكات اهلواتـــف احملمولـــة لتحديـــد بـــوادر الرتاعـــات احملليـ

تـوفري شـريان حيـوي يصـل بـني اتمعـات احملليـة املعزولـة املعرضـة للخطـر           واالستجابة هلا أو ل
والقوات الوطنية والدولية الـيت تسـعى إىل تـوفري احلمايـة. وميكـن للجهـود الراميـة إىل مكافحـة         
التطرف العنيف باستخدام خطاب مضاد يركز على تعزيز التسامح واحلـوار أن تـدعم وسـائل    

تأثريهـا. وقـد وضـع املكتـب املعـين مبنـع اإلبـادة         وزيـادة نطاقهـا   عيتوسيف التواصل االجتماعي 
ــع التحــريض علــى       ــارات يف جمــال السياســات العامــة ملن ــة واملســؤولية عــن احلمايــة خي اجلماعي
ارتكــاب اجلــرائم الفظيعــة تركــز بوجــه خــاص علــى دور وســائط اإلعــالم التقليديــة ووســائط   

يف تعظـيم   يكمـن وعلى حنو ما تبينه تلـك اخليـارات، فـإن التحـدي املقبـل       .)٢٢(اإلعالم احلديثة
االستفادة من إمكانيات التكنولوجيات اجلديدة يف منع ارتكـاب اجلـرائم الفظيعـة، مـع اإلبقـاء      

  أيضا على حرية التعبري والرأي الضرورية للحفاظ على مشولية اتمعات وانفتاحها.
    
  املقبلأولويات العقد   -  خامسا  

حازمـة  وتكـون  ومبكـرة   يتطلب تنفيـذ املسـؤولية عـن احلمايـة اختـاذ إجـراءات سـريعة         - ٥٤
ومنسقة على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين. ورغـم أن هنـاك جمـاال للتعجيـل بـإحراز تقـدم       

املبـدأ  ذا يف جماالت كثرية، فمن املرجح أن تحـدث سـت أولويـات أكـرب فـارق يف النـهوض ـ       
  قد املقبل.طوال الع

  
  إظهار االلتزام السياسي    

 بنـاء علـى  لن يكون احلكم على األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة والـدول األعضـاء       - ٥٥
إىل اتمعـات احملليـة املعرضـة للخطـر.      فعليـة محايـة  مـا تقدمـه مـن    التزاماا الكالمية، بل علـى  

ويتطلب التصدي للتحديات املبينة يف هذا التقرير تكييـف األدوات واآلليـات القائمـة، ووضـع     
__________ 

  خليارات يف جمال السياسة العامة متاحة على الرابط التايل:  )٢٢(  
www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/Prevention%20of%20incitement.Policy%20options.Nov2013.pdf. 
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مبــادرات سياســاتية خمصصــة، وإعــادة ختصــيص املــوارد، ويتطلــب أيضــا، يف بعــض احلــاالت،    
سـكان فـوق مسـتوى أهـم     يقتضـي االرتقـاء حبمايـة ال    أنه إجراء تغيريات مؤسسية جريئة. كما

املصــاحل السياســية واالســتراتيجية. وســتتطلّب مجيــع هــذه اخلطــوات التزامــا وقيــادة متجــددين    
  .على الصعيد السياسي وحازمني

وقد حسنت األمم املتحـدة بالفعـل قـدرا علـى منـع ارتكـاب اجلـرائم الفظيعـة والـرد            - ٥٦
اإلبادة اجلماعية واملسـؤولية عـن احلمايـة.     عليها، وال سيما من خالل إنشاء املكتب املعين مبنع

حبمايـة السـكان   يقضي وتسعى أيضا مبادرة احلقوق أوالً املعنية حبقوق اإلنسان إىل دمج التزام 
من االنتهاكات اجلسيمة للقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل يف ثقافـة        

  العمل لألمم املتحدة.

ألعضاء واملنظمات اإلقليمية خطـوات مماثلـة. فيمـا يـدرس غريهـا      بعض الدول ا واختذ  - ٥٧
مبنـع ارتكـاب اجلـرائم الفظيعـة والـرد      يقضـي  سبالً بديلة إلضفاء الطـابع املؤسسـي علـى التـزام     

شجع علـى وجـه اخلصـوص الـدول األعضـاء علـى السـعي إىل منـع ارتكـاب اجلـرائم           عليها. وأُ
نيــة واضــحة ووضــع خطــط وطنيــة واقعيــة للتنفيــذ.   الفظيعــة والــرد عليهــا باعتبــاره أولويــة وط 

وفضال عن العمل على الصعيد الوطين، فإن وضع املسؤولية عن احلماية على جـدول األعمـال   
  املبدأ. هذا الرمسي للجمعية العامة ميكن أن يتيح النظر بتعمق يف مجيع جوانب

  
  االستثمار يف منع ارتكاب اجلرائم الفظيعة    

ة إىل اســتثمارات إضــافية يف منــع ارتكــاب اجلــرائم الفظيعــة علــى   هنــاك حاجــة عاجلــ  - ٥٨
  الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي للتغلب على التحديات الثالثة املستمرة.

أوال، رغم التحسينات املدخلة على منهجيات اإلنذار املبكر، فإن هـذه اآلليـات تظـل      - ٥٩
ــان مفصــولة عــن اإلجــراءات املبكــرة.     ــى الــدول األعضــاء، إىل  يف كــثري مــن األحي ويــتعني عل

جانب املنظمات اإلقليمية والدولية، ضمان أن حتدد العمليات القائمـة لإلنـذار املبكـر، وحتليـل     
الرتاعات، وإدارة األزمات، بوضوح خمـاطر اجلـرائم الفظيعـة، وتبلـغ يف الوقـت املناسـب كبـار        

، وأن تـدعم باآلليـات واملـوارد    صانعي السياسات باخليارات امللموسة يف جمال السياسـة العامـة  
هـذه اخلطـوات إصـالحا مؤسسـيا فقـط بـل       ال تتطلـب  الكافية لضمان اختاذ إجراءات فورية. و

  أيضا تغيريات يف سلوك األفراد العاملني يف تلك املؤسسات.

ثانيــا، جيــب أن يكــون املنــع القاعــدة ال االســتثناء. وال ميكــن حتقيــق ذلــك إال إذا         و  - ٦٠
أصـبحت املناقشـة املفتوحـة للحــاالت املـثرية للقلـق أكثـر انتظامــا وعنصـرا مقبـوال مـن عناصــر          
التعاون الدويل. وميكن لس األمن واجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان وجلنة بناء السـالم  
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ز إسهامها يف منع ارتكاب اجلرائم الفظيعـة بإبـداء مزيـد مـن االسـتعداد للنظـر يف       مجيعاً أن تعز
ج املنع يف أعمال املؤسسـات األخـرى   بوادر اخلطر املبكرة واالستجابة هلا. وجيب أيضا أن يدم

العاملة على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي. وسيتعني على هذه اموعة األوسـع الـيت تضـم    
ــى االجتــاه الســائد    اجلهــات ال ــب عل ــة التغل ــل يف فصــل فاعل ــة عــن    املتمث املســؤولية عــن احلماي

األنشطة ذات الصلة املتعلقة مبنع نشـوب الصـراعات، وبنـاء السـالم، ومحايـة املـدنيني، ومحايـة        
  النساء والفتيات ومتكينهن، والعدالة اجلنائية الدولية.

أدوات منع الفظائع حتقق أفضل النتـائج  ثالثا، ضرورة بذل املزيد من اجلهود لفهم أي   - ٦١
، سيقوم مستشـاراي اخلاصـان املعنيـان مبنـع اإلبـادة      ٢٠١٦ويف أي تسلسل. وحبلول اية عام 

اجلماعيــة وباملســؤولية عــن احلمايــة بتحليــل القضــايا ذات الصــلة مــن أجــل التوصــل إىل إجــراء  
ـدف اسـتخالص توجيهـات يف    تقييم منهجي لتدابري منع اجلرائم الفظيعة حىت تارخيه، وذلك 

جمال السياسات للممارسني. وأشجع الدول األعضاء على املشاركة بتقـدمي حتليالـا للـدروس    
املستفادة من أجل حتديد الكيفية اليت ميكنها ا حتسني تشجيع الـدول ومسـاعدا علـى الوفـاء     

  مبسؤولياا يف جمال توفري احلماية.
  

  إبكارا وحسماكفالة تقدمي استجابة أشد     

يبدأ طريق تقدمي استجابة أشد إبكارا وحسما بإدراك نطاق األدوات املتاحـة يف إطـار     - ٦٢
الركيــزة الثالثــة، واالســتثمار يف الســبل الكفيلــة بزيــادة فعاليتــها، وفهــم الكيفيــة الــيت ميكــن ــا  

ليـات، فـإن   اجلمع بينها أفضلَ مجع. ويف حني ميكن ملختلف اجلهات الفاعلة اسـتخدام هـذه اآل  
مسؤولية خاصة تقع على جملس األمن. وتصعب زيادة قبول املسؤولية عن تـوفري احلمايـة اآلن   
على جملس األمن تربير تقاعسه يف مواجهة أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري       

نـهم  العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية. وعندما يكون أعضاء جملـس األمـن متحـدين، ميك   
حينها حتسني الظروف الـيت يكتنفهـا انعـدام األمـن، وإرسـال إشـارة عـن عـزم اتمـع الـدويل.           
ــا كــثريا          ــدول األعضــاء عــن إجيــاد هــدف مشــترك، كمــا حــدث معه ــدما تعجــز ال ولكــن عن

يتعلق باجلمهورية العربية السورية، فإن اآلثار ميكن أن تكـون مـدمرة، مبـا يف ذلـك اآلثـار       فيما
  نة جملس األمن نفسه.على مسعة ومكا

وحىت يف احلاالت البالغة التعقيد، اليت تنطوي على ديناميات سياسـية تباعـد فيمـا بـني       - ٦٣
اجلهــات الفاعلــة، فــإن جملــس األمــن يتحمــل املســؤولية عــن ابتكــار اســتجابة مجاعيــة وفعالــة.    

الـنقض   ولذلك، فإين أشجع األعضاء الدائمني على ممارسة ضـبط الـنفس يف اسـتخدامهم حلـق    
يف احلاالت اليت تشمل ارتكاب جرائم فظيعة، وأعرب عن ترحييب بأي جهد يرمـي إىل تعزيـز   
قــدرة الـــس علــى االضـــطالع مبســـؤولياته. وإذا اســتخدمت الـــدول حــق الـــنقض يف هـــذه     
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احلــاالت، فعليهــا أن توضــح علنــا مــا هــي االســتراتيجية البديلــة الــيت تقترحهــا حلمايــة الســكان 
. وينبغي جلميع أعضاء جملس األمن مواصلة بذل املزيد من اجلهود الراميـة إىل  املعرضني للخطر

  التوافق على مسار فعال للعمل.

وبوضع األدوات القسرية للمسؤولية عن توفري احلماية يف أيدي جملـس األمـن، تكـون      - ٦٤
لـك  الدول األعضاء قد أكدت من جديد أمهية عملية اختـاذ قـرارات مجاعيـة بشـأن اسـتخدام ت     

األدوات. وتشـــري التجربـــة الالحقـــة إىل أن املـــداوالت ينبغـــي أيضـــا أن تكـــون أكثـــر مشـــوال. 
وتتطلب تعبئة اجلهود الرامية إىل توفري احلماية الفعالة من اجلرائم الفظيعة التعـاونَ واملسـامهات   

ة مــن طائفــة أوســع مــن اجلهــات الفاعلــة، مبــا فيهــا البلــدان املســامهة بقــوات، والســلطات املاليــ 
الرئيســية، واحملــاورون احملليــون واإلقليميــون الرئيســيون. ومــن األولويــات اإلضــافية للمســؤولية 
عــن تــوفري احلمايــة يف العقــد القــادم النظــر يف كيفيــة اإلبــالغ واالســتعراض املــتعلقني ببعثــات     

املعـرب  احلماية اليت أذن ا جملس األمن، واليت تنفذها أطراف ثالثة، وبالتايل معاجلـة الشـواغل   
  .٢٠١١عنها بعد التدخل يف ليبيا الذي مت عام 

  
  منع تكرار اجلرائم الفظيعة    

مل يولِ تطوير مفهوم املسؤولية عن توفري احلماية سوى اهتمام حمدود نسبيا ملبـدأ منـع     - ٦٥
تكـــرار اجلـــرائم الفظيعـــة. وســـيتطلب وقـــف تكـــرار دورات العنـــف مزيـــدا مـــن االهتمـــام يف 

سيما فيما يتعلق بتحسني إدماج تنفيذ مبدأ املسـؤولية عـن تـوفري احلمايـة      وال السنوات املقبلة،
يف جهود بناء السالم احلالية األزمة. فكما توضح األزمـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بيانيـاً،      
فــإن فشــل عمليــات بنــاء الســالم ميكــن أن يهيــئ إلجيــاد ظــروف مفضــية إىل ارتكــاب جــرائم    

منــها انــدالع العنــف القبلــي فيمــا بــني مجاعــات ســبق هلــا أن تعايشــت  فظيعــة، نتيجــةً لعوامــل 
  تعايشا سلميا.

ــاء الســالم            - ٦٦ ــل األجــل ببن ــزام الطوي ــة لــيس االلت ــع تكــرار اجلــرائم الفظيع ــب من ويتطل
فحسب، ولكن أيضا اإلدراك بأن اتمعات اخلارجة من هذه األشكال املروعة من العنف قـد  

ياق تقدمي مساعدة أوسع للحوكمـة املشـروعة، فمـن الضـروري     تواجه حتديات خاصة. ويف س
تكييــف أولويــات بنــاء الســالم واســتراتيجياته وبراجمــه للتصــدي ملخــاطر اجلــرائم الفظيعــة ذات  

ســـيما عـــن طريـــق التشـــديد علـــى دعـــم املصـــاحلة واملســـاءلة. وجيـــب أن تقتـــرن   الصـــلة، وال
ة للتصـدي لالنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون     اإلجراءات الرمسيـة للعدالـة االنتقاليـة جبهـود ملموسـ     

الــدويل حلقــوق اإلنســان وللقــانون الــدويل اإلنســاين، وأن تســتند إىل عمليــات حــوار سياســي   
شاملة. وتقوم احملكمة اجلنائية الدولية بدور هام للغاية، سواء مبساءلة مـرتكيب اجلـرائم الفظيعـة    

  وجب مبدأ التكامل اإلجيايب.أو من خالل الدعم الذي تقدمه إىل اآلليات الوطنية مب
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وأخريا، فمن املهم التذكر أن املسؤولية عن توفري احلماية هي التزام دائم. وكمـا تـبني     - ٦٧
احلالــة الراهنــة يف ليبيــا، فــإن إبــداء اســتجابة أشــد إبكــارا وحســما للجــرائم الفظيعــة ميكــن أن    

مسـاعدة دوليـة مطـردة.    يساعد يف مواجهة التهديـدات املباشـرة، ولكـن جيـب أيضـا أن يعقبـه       
ويتطلــب تنفيــذ املســؤولية عــن احلمايــة جمموعــة إجــراءات، بــدءا مــن الوقايــة، ومــرورا بتقــدمي   
اســتجابة أشــد إبكــارا وحســما، ووصــوال إىل معاجلــة خمــاطر احتمــاالت تكــرار تلــك اجلــرائم.  
وجيـــب علـــى اتمـــع الـــدويل أن يكـــون أكثـــر التزامـــا باملشـــاركة يف مجيـــع املراحـــل وأكثـــر    

  هلا.  استعدادا
  

  تعزيز العمل اإلقليمي    

متثّل املسؤولية عن تـوفري احلمايـة التزامـا عامليـا حباجـة إىل تبنيـه والنـهوض بـه يف مجيـع            - ٦٨
أحناء العامل، وليس فقط يف مداوالت اهليئـات احلكوميـة األعضـاء يف األمـم املتحـدة. وتضـطلع       

كـائز الـثالث، ألـا غالبـا مـا تكـون األكثـر        املنظمات اإلقليمية بدور حيوي يف تنفيذ إطـار الر 
تأثرا بصورة مباشرة باآلثار السلبية العـابرة للحـدود الوطنيـة للجـرائم الفظيعـة، واألكثـر قـدرة        
على تقدمي املساعدة الفعالة إىل الدول اليت تكافح من أجل محايـة سـكاا، واألقـدر علـى فهـم      

فري احلماية يف السياق احمللي. ولـدى كـل منطقـة،    الكيفية اليت ميكن ا إدماج املسؤولية عن تو
بدرجات متفاوتة، مؤسسات وآليات الـيت ميكـن االسـتعانة ـا يف تعزيـز منـع اجلـرائم الفظيعـة         
ــز هــذه اهلياكــل، وإذكــاء وعــي خــاص        ــة إىل تعزي والتصــدي هلــا. ومــن خــالل اجلهــود الرامي

يف شــراكة مــع  -ملنظمــات اإلقليميــة بالــديناميات واملخــاطر املرتبطــة بــاجلرائم الفظيعــة، فــإن ا 
ميكـن أن تكتسـب املزيـد مـن األمهيـة يف محايـة        -األمم املتحدة وسائر اجلهات الفاعلة الدولية 

  السكان من اجلرائم الفظيعة.
  

  تعزيز شبكات األقران    

التعهـد الـذي قطعتـه     ٢٠٠٥من أهم مواطن القوة يف نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام        - ٦٩
األعضاء على نفسها بتبادل الدعم يف الوفاء مبسؤولياا عن تـوفري احلمايـة. وقـد غـدت     الدول 

شبكات جهات التنسيق آليةً قوية لتبـادل اخلـربات والـدروس املسـتفادة التارخييـة أو املعاصـرة.       
وبناء على ذلك، ينبغي دعم جهات التنسيق باستراتيجيات وطنية حمددة تشـمل أربعـة عناصـر    

: إجراء تقييم ملخـاطر اجلـرائم الفظيعـة ومصـادر املنعـة الوطنيـة، ميكـن أن يعتمـد         رئيسية، وهي
على اإلطار التحليلي للجرائم الفظيعة؛ وحتديـد ألولويـات اإلجـراءات احملليـة والدوليـة اسـتنادا       
إىل الزواجر املثبطة الرتكاب اجلرائم الفظيعة؛ ومزيد من التدريب املكثف للمـوظفني املعنـيني؛   

ة املوارد والدعم السياسي، مبا يف ذلك، القيام حيثما أمكـن، حبشـد املـوارد وتعبئـة الـدعم      وتعبئ
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من اهليئات التشريعية. وأخريا، ينبغي جلهات التنسيق أن تتعاون تعاونا أوثق مـع الشـركاء مـن    
اتمع املـدين ووسـائط اإلعـالم مـن أجـل متكـني السـكان مـن إخضـاع املسـؤولني احلكـوميني            

  .للمساءلة
    

  استنتاج  -  سادساً  
، ال يسـعنا  ٢٠٠٥ وحنن نستذكر الذكرى السـنوية العاشـرة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام        - ٧٠

إالّ أن نقدر التقدم املعيـاري املتمثـل يف مبـدأ املسـؤولية عـن احلمايـة. فقـد حقـق املبـدأ نقلـةً يف           
  قصرية جدا.التوقعات املتعلقة حبماية السكان من اجلرائم الفظيعة يف فترة 

٧١ -    هذا ال يعين، لألسف، أن هدفه امللـح املتمثـل يف تشـجيع الوقايـة الفعالـة مـن       -ولكن
قد حتقق دائمـا خـالل السـنوات     -اجلرائم الفظيعة وكفالة تقدمي استجابة أشد إبكارا وحسما 

ء واملنظمـات  العشر املاضية. فال تزال اجلهود اجلزئية أو غري الكافيـة الـيت تبـذهلا الـدول األعضـا     
الدوليــة واملنظمــات اإلقليميــة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة، تــؤثر علــى مكانــة ومســار مبــدأ      
املسؤولية عن احلماية. كما أن تلك اجلهات الفاعلة ال تتفق دائما فيما بينها على الوسيلة الـيت  

   فاجـأ أحـد أنـه،    ينبغي اتباعها للتنفيذ يف حالة معينة. وبالنظر إىل حجـم التحـدي، فينبغـي أال ي
بعد عقد واحد فقط، مل تحرز املسؤولية عن احلماية تقـدما سلسـا. ولكـن، كمـا الحظـت يف      

أفضـل، إىل حـد   ”يف أعقاب بعثيت محايـة املـدنيني يف كـوت ديفـوار وليبيـا، فـإنين        ٢٠١١عام 
 بعيد، آالم خماض فكرة آن أواا على مناقشات عقيمة عن مبـادئ ال توضـع موضـع التطبيـق.    
فقـــد العـــامل شـــهد الكـــثري مـــن هـــذه األخـــرية ومل يشـــهد إال النــــزر اليســـري جـــدا مـــن تلـــك   

  .)٢٣(“األوىل

ــتعني حتقيــق التوقعــات العاليــة الــيت حــددها مبــدأ املســؤولية عــن تــوفري احلمايــة.            - ٧٢ وي
وســأعمل علــى تلــك احلتميــة بطــرق رئيســية أربــع. أوال، سأواصــل ممارســة مســاعي احلميــدة، 

، لكـي ألفـت انتبـاه أعضـاء جملـس األمـن       ٩٩السلطة املمنوحـة يل مبوجـب املـادة     بوسائل منها
واتمــع الــدويل عامــةً إىل احلــاالت الــيت تنطــوي علــى ارتكــاب جــرائم فظيعــة أو علــى خطــر   
وشيك بوقوع جرائم فظيعة. ثانيا، سأشارك يف الدبلوماسـية الوقائيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل       

اصني، لتشجيع اجلهات الفاعلـة علـى الوفـاء مبسـؤولياا عـن تـوفري       مبعوثي اخلاصني وممثلي اخل
احلماية للسكان من اجلرائم الفظيعة وحتذيرها من عواقب عـدم القيـام بـذلك. ثالثـا، سأواصـل      

 -استخدام وتعزيز اآلليات القائمة من أجـل التعـاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة        

__________ 

  )٢٣(  United Nations, press release, 23 September 2011; available from www.un.org/press/en/2011/ sgsm13838.doc.htm.  
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مــن أجــل إقامــة  -يجية بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي  مبــا يف ذلــك الشــراكة االســترات 
شراكة أكثر فعالية لتوفري احلماية استنادا إىل فهم واضح للمسؤوليات املتبادلة واملزايا النسـبية.  

خطـة عمــل حقــوق اإلنســان  ”رابعـا، سأواصــل اإلشــراف، علــى سـبيل األولويــة، علــى تنفيــذ   
األمم املتحدة علـى االسـتجابة املبكـرة والفعالـة للعالمـات      ، اليت تركز على حتسني قدرة “أوالً

املنذرة بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان وللقـانون الـدويل اإلنسـاين،       
وحتسني تعبئة الدعم السياسي املقدم مـن الـدول األعضـاء لإلجـراءات الوقائيـة. وسـأقوم أيضـا        

ة إدمـاج مبـدأ املسـؤولية عـن تـوفري احلمايـة يف مجيـع        بإعداد توصيات أكثر حتديدا بشـأن كيفيـ  
  مكونات منظومة األمم املتحدة.

وجيب أيضا علـى أعضـاء اتمـع الـدويل اآلخـرين تـبين الـدعوة إىل العمـل الـواردة يف            - ٧٣
هــذا التقريــر. وعلــى وجــه اخلصــوص، أدعــو جملــس األمــن إىل املبــادرة ملعاجلــة احلــاالت املــثرية  

صاعد متحولة إىل نزاعات مستعصية، وإىل توفري دعم سياسي قـوي للمسـاعي   للقلق قبل أن تت
ــتني تنتــهجهما، وإىل      ــة والوســاطة الل ــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة وللدبلوماســية الوقائي احلميــدة ال
استخدام كافة أنواع التدابري املتاحة له على حنو أفضل من حيث التوقيت وأكثر حسـما، وإىل  

جلرائم الفظيعة على مـا اقترفـت أيـديهم. وأشـجع أيضـا جملـس حقـوق        ضمان حماسبة مرتكيب ا
اإلنسان وجلنة بناء السالم على القيام، بشكل منـهجي أكثـر، بتحديـد ومعاجلـة عوامـل اخلطـر       
اليت قد تؤدي إىل وقوع جرائم فظيعة، مع إيالء اهتمـام خـاص للـدعم املسـتمر واملوجـه الـذي       

بـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم        حتتـاج إليـه اتمعـات يف أعقـاب اإل    
  املرتكبة ضد اإلنسانية.

وللنهوض باملسؤولية عـن تـوفري احلمايـة يف املمارسـة العمليـة، ينبغـي للـدول األعضـاء           - ٧٤
  يلي:  ما

إعالن مبـدأ منـع وقـوع اجلـرائم الفظيعـة والتصـدي هلـا أولويـةً وطنيـة، وإجـراء تقيـيم              •  
ــة      وطــين للمخــاطر  ــة للسياســات احمللي ــاملة وعملي ــة ش ، وصــياغة اســتراتيجية حكومي

  ؛والدولية، على السواء

ــات         •   ــك اجله ــة ومتكــني تل ــة واإلقليمي ــات التنســيق الدولي توســيع نطــاق شــبكات جه
ــال         ــيري يف جم ــة التغ ــدفع عجل ــة ل ــوارد الالزم ــية وامل ــا الســلطة املؤسس ــدها مبنحه بتزوي

  ؛السياسات

ائم الفظيعــة عــن طريــق توســيع نطــاق التمويــل املالئــم واملــرن   تعزيــز منــع وقــوع اجلــر   •  
ــوع اجلــرائم          ــاطر وق ــر ملعاجلــة خم ــذار املبك ــم اإلن ــة، وحتــديث نظ ــية الوقائي للدبلوماس
الفظيعة، وحتسني الربط مع آليات العمل املبكر، وتنظيم مناقشة عوامل اخلطر املتعلقـة  
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، وإجــراء اســتعراض للــدروس بوقــوع اجلــرائم الفظيعــة يف عمليــات اســتعراض األقــران
  ؛املستفادة حىت تارخيه

إدراج النظـــر بانتظـــام يف موضـــوع منـــع وقـــوع اجلـــرائم الفظيعـــة والتصـــدي هلـــا يف     •  
ــادل أفضــل      مــداوالت وأنشــطة املؤسســات اإلقليميــة ذات الصــلة، وتوســيع نطــاق تب

  ؛املمارسات والدروس املستفادة، سواء داخل املناطق أو فيما بينها

ــة الالزمــة      تزويــد  •   ــالكوادر العســكرية واملدني ــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم ب عملي
لالستجابة بسرعة ومبرونـة للحـاالت الـيت تنطـوي علـى خمـاطر وقـوع جـرائم فظيعـة،          

  ؛وتطوير التدريب والتوجيهات ذات الصلة بتنفيذ مبدأ املسؤولية عن توفري احلماية

ل تكييـف بنـاء السـالم يف املرحلـة التاليـة      منع تكـرار وقـوع اجلـرائم الفظيعـة مـن خـال        •  
النتهاء النـزاع ليتواءم مع التصدي ملخاطر وقـوع اجلـرائم الفظيعـة، بطـرق منـها دعـم       

  ؛العدالة االنتقالية، واملصاحلة، والقدرات املخصصة لإلنذار املبكر، وحل النـزاعات

ــة إىل منــع    •   علــى التمييــز  تطــرف العنيــف ومكافحــة التحــريض التوســيع اجلهــود الرامي
والعداوة والعنف من خالل اجلماعات املسلحة من غري الدول، بوسائل منـها التعـاون   

  مع الزعماء الدينيني واحملليني، واالستفادة من التكنولوجيات اجلديدة.

وحنن ال نقف موقف املتفرج العاجز من اجلرائم الفظيعة، حـىت يف احلـاالت الـيت تبـدو       - ٧٥
رية جــدا أو مستعصــية. وتقــع علــى الــدول األعضــاء التزامــات قانونيــة    فيهــا تلــك اجلــرائم كــب 

راســخة بتــوفري احلمايــة لســكاا. كمــا أن لــديها القــدرة واإلبــداع، إذا مــا تصــرفت مجاعيــا،    
للمساعدة يف محاية السكان مـن أعمـال أداـا اتمـع الـدويل ككـل باعتبارهـا جـرائم فظيعـة.          

ــؤولية،    ــذه املسـ ــن هـ ــل مـ ــب أال نتنصـ ــدورنا     وجيـ ــيس يف مقـ ــو أن لـ ــا لـ ــرف كمـ أو أن نتصـ
ا. وما دام ال يوجد أي دولة من الدول حمصـنة مـن خمـاطر وقـوع اجلـرائم الفظيعـة،        النهوض

  فال دولةَ يف حل من مسؤوليتها املشتركة عن توفري احلماية.
  
  

  

  

  


