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ال يسية وم ا الئمة الـ ععئـد ا األمـم املتحـدة
امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
متاةعة نتا

م

قمة األلفية

حشد العمل اجلماعي :العئد الئادم من املس ولية عن احلماية
عئ ي األمني العام

أوال  -مئدمة
عام  ،2005أةـد رؤسـا الـدول واحلنومـا عـ ملم علـي عع يـ قـدر م علـي
-1
محاية السنان من اإلةادة اجلماعية وج ا م احلـ والـتريلا الع قـي واجلـ ا م إلـد اإلنسـانية،
وعلي عئوية إراد م وا الصدد ،من خنل الـنّ ةوإلـويف الفئـ عني  138و  139مـن
الوثيئة اخلتامية مل الئمة العاملي (انظ ق ار اجلمعية العامة  )1/60علي مبـدأ املسـ ولية عـن
احلماية .وةالنظ إىل اإلخفاقا املسجلة علـي عـعيد العمـل اجلمـاعي الـ عتمعـل عمليـا
اإلةادة اجلماعية ال وقعت رواندا وس يربينيتشا ،فئد كانوا يريمحون إىل سد الفجـوة ةـني
االلت اما الئانونية الواقعة علـي عـاعا الـدول ،واملنصـوي عليلـا ةوإلـويف الئـانون الـدو
اإلنســاو والئــانون الــدو لنجــنني والئــانون الــدو حلئــوا اإلنســان ،والواقـ الــوي يعيشـ
السنان املع إلون خلري العنف املنلجي والواس النرياا.
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وا االلتـ ام السياسـي املشـار إليـ أعـن أمـ ا ملـلما .وذـوا السـب ،
 - 2وقد وجد
ععلد قبل أن أعبح أمينا عاما ةأن أةول قصار جلدي ،حـال انتاـال لـولمل املنصـ ،
من أجل عفعيل مبدأ املس ولية عن احلمايـة وحتويلـ ”مـن أقـوال إىل أفعـال“ .وقـد أهلـ ـوا
التعلد أيضا إميـاو ةـأن مسـألة محايـة السـنان مـن اجلـ ا م الفظيعـة( )1عسـتند ةئـوة إىل املبـاد
التأسيسية الواردة ميعاا األمم املتحدة .فأمننا ”حنن الشعو “ ل نفس أمهية أمن الدول.
 - 3وإنين أر ةوإلويف ،وقد اقت ةـت مـن يايـة فتـ ة واليـ كـأمني عـام ،كـم اإل ـا ا
ال ـ حتئئــت ةنــا عوافــا انرا ةشــأن املس ـ ولية عــن احلمايــة وعع ي ـ اإلرادة والئــدرة
الن متني لتفعيللا .وقد أعبح الواج احلتمي املتمعـل عـوفا احلمايـة للسـنان مـن اجلـ ا م
الفظيعة ج ا أساسيا من العمل اليومي لللينا احلنومية الدولية ،سوا داخـل األمـم املتحـدة
أو خارجلا .فتم إنشـا ياكـل ولليـا جديـدة علـي الصـعد الـوقين واإلقليمـي والـدو مـن
أجل دعم الوفا مبس وليتنا اجلماعية عن احلماية.
 - ٤ومــن دواعــي األســي ،علــي ال ـ نم مــن ــوا التئــدم ،أن اجملتم ـ الــدو مل ي ـ ا إىل
مستو عريلعاعـ فيمـا يتعلـا مبنـ اجلـ ا م الفظيعـة والتصـدي ذـا .فحسـ مـا أتـ إليـ
عئ ي ـ ي املئــدم إىل م ـ الئمــة العــاملي للعمــل اإلنســاو ،ععصــف الزناعــا الوحشــية ال ـ
عستعصي علي احلل حب ياة املنيني من النـاف كـل املنـاقا عئ يبـا ،دـا يلـدد مسـتئبل أجيـال
ةناملـلا( .)2وحنــن نواجـ اليــوم ســياقا أتــد عــعوةة ،عئــوم فيـ ةعــو الــدول وةعــو اجللــا
الفاعلة م ن نا الدول ةصورة منتظمـة ةتلديـد السـنان وا ـاا قـ ارا سـوةة عتجا ـل فيلـا
الت اما ا الئانونية ومس وليا ا املتعلئـة ةتـوفا احلمايـة .و تـل ةعـو ـو احلـاال  ،كمـا ـو
الوإل اجلملورية الع ةية السورية والع اا ،ة رة اال تمام الدو ةشـنل مسـتم  ،حـني
أن الــبعو ان خــ  ،معــل إريت يــا و لوريــة كوريــا الشــعبية الدميئ اقيــة وجنــو ك دفــان،
السودان ،جي ي اإلةئا علي ةعيدا عن أنظارنا .ومن األمهية مبنان ،الوقـت الـوي جيـ ي
في ـ ها ــل النــعا مــن الئواعــد واملعــايا الدوليــة املتصــلة ةاحلمايــة ،أن عفــي الــدول األعضــا
ةااللت اما ال ععلد هبا عام .2005
__________
( )1عستادم وا التئ ي عبـارة ”اجلـ ا م الفظيعـة“ لإلتـارة إىل األفعـال األرةعـة اةـددة الفئـ ة  138مـن
الوثيئة اخلتامية مل الئمة العاملي لعـام  .2005وعنـدر أعمـال اإلةـادة اجلماعيـة وجـ ا م احلـ واجلـ ا م
إلد اإلنسانية إلمن اجل ا م اةددة الئـانون اجلنـا ي الـدو  .أمـا الـتريلا الع قـي ،فلـو رنـم عـدم عع يفـ
كج مية مستئلة يشمل أفعاال مينن أن عشنل ج ميـة مـن علـمل اجلـ ا م ،وال سـيما اإلةـادة اجلماعيـة واجلـ ا م
امل عنبة إلد اإلنسانية.

( )2إنســانية واحــدة :مسـ ولية مشــت كة ،عئ يـ األمــني العــام ملـ
الفئ ة .3
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 - 5و ــوا التئ ي ـ  ،و ــو لخ ـ عئ ي ـ أقدم ـ إىل اجلمعيــة العامــة ةشــأن املس ـ ولية عــن
احلماية ،سوف أعتمد علي التوعيا املئدمة التئيـيم الـوي أج يتـ عـام  2015للتئـدم
التنفيو( .)3وسوف أرك ةالوا علي العئبا ال عع قل حشد العمل اجلمـاعي ملنـ
اة
اإلةادة اجلماعية وج ا م احلـ والـتريلا الع قـي واجلـ ا م امل عنبـة إلـد اإلنسـانية والتصـدي
ذا ،واقدم اقت احا ةشأن النيفية ال مينن هبا التغل علي و احلواج  .وةولمل ،فـنن ـوا
التئ ي مينن أن يسلم وإل ة نام لألمـني العـام املئبـل مـن أجـل اإلسـ ا ريـي التنفيـو
فيما يتعلا ةاملس ولية عـن احلمايـة .وسـوف يـرب التئ يـ أيضـا األمـور الـ سـتتع للاريـ
إاا أخفئنا معاجلة التضار ةني الوعود ال قريعنا ا وسجل أعمالنا الـوي يشـلد مبـا يلـي:
األروايف والتشـ يد اجلمـاعي ،و يـادة
عواعل األ ما لفتـ ا مريولـة ،واسـتم ار اخلسـا
عــدم االســتئ ار اإلقليمــي ،وإإلــعاف الســلرية الســيادية املنــاقا الــ ــدد ا اجلماعــا
املســلحة مــن نــا الــدول ،وعقكــل مصــداقية امل سســا  ،مــن قبيــل األمــم املتحــدة واملنظمــا
اإلقليمية.
 - 6وعلي ال نم من إلاامة التحديا امل عبرية حبماية السنان من اجلـ ا م الفظيعـة ،فـنن
الئوة النامنة العمل الدو املتضاف الئا م علي املباد ي أيضا قوة كـباة .وي جـ األمـ
انن إىل الدول األعضا األمـم املتحـدة أن عئـوم ،ةالتعـاون مـ اجللـا الفاعلـة الدوليـة
األخ ـ  ،ةا ــاا اخلريــوا العمليــة الن مــة ال ـ عئــوم علــي املبــاد مــن أجــل وقــف عقكــل
االحت ام ل ئواعد احلماية ووإل حـد لننتـلاكا اخلريـاة للئـانون الـدو اإلنسـاو والئـانون
الدو حلئوا اإلنسان والئانون الدو لنجنني.

ثانيا  -سياا أتد ععوةة
 - ٧علينا ،وحنن نض خرية للعئد املئبل للمس ولية عـن احلمايـة ،أن نتوقـف لنـي نتـوك
ما حئئنا  .فالواق أن من األعع اليوم علـي الـدول األعضـا أن عـدعي أن اجلـ ا م الفظيعـة
ليست مسألة ععا الئلا الدو  .وقد أعبحت محاية السنان من اجلـ ا م الفظيعـة حتتـل موقعـا
أكع أمهية عمل جملس األمـن دـا كـان عليـ األمـ عـام  ،2005إا مت ال جـو إليلـا
أكع من أرةعـني مـن قـ ارا اجمللـس ،كمـا جيـ ي إدماجلـا ةشـنل مباتـ واليـا معظـم
عمليا األمم املتحدة للسـنم ،الـ عـدعو إىل محايـة املـدنيني .كـولمل أعـبحت علـمل املسـألة
أكع ة و ا مداوال جملس حئوا اإلنسان وعوعياع  ،فئد است تد هبـا عشـ ة قـ ارا
كما كانت أداة عوجي عمل جلان التحئيا .وقد سامهت األمم املتحدة واملنظمـا الدوليـة

__________
( )3عئ ي األمني العام عن الت ام حيوي ودا م :عنفيو مبدأ املس ولية عن احلماية (.)A/69/981-S/2015/500
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واإلقليميــة األخ ـ  ،ةصــورة أعــم ،احلــد مــن الــوين ال ـ عســببلا اجل ـ ا م الفظيعــة علــي
جمـال حفـ السـنم
الصعيد العاملي من خنل وإل مباد جديدة وق ا جديدة للتدري
وعع يـ الئــدرا املدنيــة قا فــة مــن اجملــاال  ،مبــا الــمل الدةلوماســية الوقا يــة والوســاقة
وخدما الش قة وسيادة الئانون ،ومحاية حئوا اإلنسان ،وةنا السنم ،و نني امل أة.
 - 8نا أننا احن فنـا عـن مسـارنا علـي مـد السـنوا الئليلـة املاإلـية ،األمـ الـوي يلـدد
ةت اج التئدم الوي حتئا علي مد سنوا  .فئد ا داد عواع اجل ا م الفظيعـة ونرياقلـا ،ومـن
امل جح أن يستم األمـ كـ ولمل مـا مل يتاـو اجملتمـ الـدو إجـ ا ا أكعـ عصـميما واعسـاقا
ل لوفا مبس وليت عن احلماية .وعظل البحوث أن عدد الوفيا النا ة عـن الزناعـا املسـلحة
واجلــ ا م الفظيعــة عــام  201٤قــد هــاو  100 000حالــة ،و ــو أعلــي مســتو منــو
عام  ،199٤ويعـ الـمل ةئـدر كـبا إىل يـادة اسـتلداف املـدنيني( .)٤وعلـي مـد العـامني
لورية أف يئيا الوسريي ،واجلملورية الع ةيـة السـورية،
املاإليني ،عع السنان املدنيون
وجنــو الس ـودان ،والســودان ،والع ـ اا ،والــيمن ،للعنــف املنــلجي الــوي مينــن أن يشــنل
ج ا م فظيعة .و اجلملورية الع ةية السورية وحد ا قُتل أكع من رة مليون تاّ وتُـ د
أكع من  11مليـون تـاّ ةفعـل حـ أ ليـة مل عـول فيلـا الئـوا احلنوميـة واجلماعـا
املســلحة نــا التاةعــة للدولــة اعتبــارا ُيــوك اللت اما ــا الئانونيــة هــا املــدنيني .كمــا أن أعمــال
العنــف اجلنســي واجلنســاو ،الــ مينــن أن عشــنل أعمــال إةــادة اعيــة أو جــ ا م حــ
أو ج ا م إلد اإلنسانية ،ال ع ال مستش ية(.)5
 - 9ودــا ي يــد مــن قتامــة ــوا املشــلد املئلــا هلــور املتري ـ فني الــوين يأخــوون ة ـالعنف
ويتجــا لون الئــانون اإلنســاو الــدو ةصــفاقة وميج ـدون اجل ـ ا م ال ـ ي عنبويــا .وحســبما
أت إلي عئ ي ي العام املاإلي ( ،A/69/981-S/2015/500الفئـ ة  ،)٤6فـنن اجلماعـا
املسلحة نا التاةعة للدول ،معل ما يسمي ةتنظيم الدولة اإلسـنمية العـ اا والشـام وعنظـيم
ةوكـو حـ ام وح كــة الشـبا  ،عشــنل ديــدا قويـا للمعــايا الدوليــة ال اسـاة املتعلئــة حبمايــة
السنان من اجل ا م الفظيعة وعستفيد من حاال عدم االسـتئ ار لتوقيـد نفوا ـا .ففـي ليبيـا،
علي سبيل املعال ،جيتم عوامل م ي من إلعف احلنومة وعفتتلا وانتشار اجلماعا املسـلحة
وعصاعد التري ف املصحو ةالعنف لي دي إىل عفاقم التحديا ال عواج السنان املدنيني.
__________
(Erik Melander, “Organized Violence in the World 2015: an assessment by the Uppsala Conflict Data )٤
.Program”, Uppsala, 2015; available from www.pcr.uu.se/data/overview_ucdp_data/

( )5انظ عئ ي األمني العام عن العنف اجلنسي املتصل ةالزناعا (.)S/2015/203
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 - 10و قد أسلم ارعفا معـدال اجلـ ا م الفظيعـة إىل حـد كـبا األ مـة العامليـة للتشـ د
الئس ي .فلناك اليوم حوا  21.3مليون الجئ وما ي يـد علـي  ٤0.8مليونـا مـن املشـ دين
داخليا ،و و أعلي مسـتوي ةلغتـ علـمل األعـداد أي وقـت عـاريا األمـم املتحـدة .وعـأ
أنلبية املش دين العامل من البلدان ال تلد أعمال عنف مينن أن عشـنل جـ ا م فظيعـة،
مبا فيلا إريت يا ،و لورية أف يئيا الوسريي ،واجلملورية الع ةيـة السـورية ،و لوريـة النونغـو
الدميئ اقية ،وجنو السودان ،والسودان ،والصومال ،والع اا ،ونيجايـا ،والـيمن .وععنـس
أيضــا ــو االها ــا املــعاة للئلــا ع ايــد اســتادام التش ـ يد الئس ـ ي كوســيلة مــن وســا ل
احل ـ  ،وعج ـ اجملتم ـ الــدو عــن إجيــاد خيــارا قويلــة األجــل إلعــادة عــوقني الس ـنان
املش دين .وكوسيلة ملعاجلة أ مة التش يد الئس ي ،هل أوا ل التسعينا املبـدأ الئا ـل ةـأن
السيادة عستتب املس ولية  -و و ما يشنل حج ال اوية للمس ولية عـن احلمايـة .وذـوا علينـا
أن نضاعف الت امنا ةــاملباد التوجيليـة املتعلئـة ةالتشـ د الـداخلي (،)E/CN.4/1998/53/Add.2
وكولمل ةااللت اما املنصوي عليلا االعفاقية اخلاعة ةوإل النجنني لعام .1951
 - 11و ناك أسبا كعاة لت ايد اجل ا م الفظيعة انونة األخاة .ومـن العوامـل املسـامهة
الــمل قــول أمــد العديــد مــن الزناعــا املســلحة املعاعـ ة ،األمـ الــوي يعـ املــدنيني إىل
ديدا متوا علة وإىل انعدام األمـن ةشـنل مسـتم  .وعظـل الزناعـا املسـلحة أحـد العوامـل
ال يسية ال ععا خري وقو اجل ا م الفظيعة ،سـوا مـن خـنل عـوفا الـداف إىل االخنـ ا
العنف اجلماعي أو من خنل ينة البينة ال نن من المل.
 - 12و ةعــو احلــاال  ،عــأ التلديــدا للســنان مــن حنومــا م ةصــفة أساســية .وقــد
خلصــت جلــان التحئيــا التاةعــة لألمــم املتحــدة إىل أن حنومــا إريت يــا واجلملوريــة الع ةيــة
الســـورية و لوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميئ اقيـــة قـــد ارعنبـــت إلـــد ســـنايا جـ ـ ا م إلـــد
اإلنســانية( .)6و حــاال أخ ـ  ،معــل جنــو الســودان ،حيــو م سســا الدولــة وســيادة
الئــانون إلــعيفة ،ع عنـ الفصــا ل الـ عنــافح مــن أجــل الســلرية ســياا ســعيلا إىل عع يـ
مصـاحللا أفعــاال قـد عشــنل جـ ا م فظيعــة .ففـي لوريــة أف يئيـا الوســريي ،أد السياســا
الريا فية إىل عألي كل قا فة إلد األخ  ،ويس ارعنا أعمـال العنـف املنـلجي الواسـ
النرياا إلد املدنيني .و سياا عصاعد التري ف املصحو ةالعنف أماكن معـل اجلملوريـة
__________
لوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميئ اقيـــة (،)A/HRC/25/63
( )6عئ يــ جلنـــة التحئيـــا ةشـــأن حئـــوا اإلنســـان
 ٧تـــبا /فرباي 201٤؛ و عئ يـــ جلنـــة التحئيـــا الدوليـــة املســـتئلة املعنيـــة ةاجلملوريـــة الع ةيـــة الســـورية
( 11 ،)A/HRC/31/68تـــبا /فرباي 2016؛ وعئ يـــ جلنـــة التحئيـــا املعنيـــة حبئـــوا اإلنســـان إريت يـــا
( 9 ،)A/HRC/32/47أيار/مايو .2016
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الع ةيــة الســورية ،والصــومال ،والع ـ اا ،ونيجايــا ،والــيمن اســتغل أعــحا األيــديولوجيا
االنئساما الع قية والدينية لتحئيا مـقرهبم اخلاعـة ونشـ مـوا عـ فو املبـاد األساسـية
لإلنسانية املشت كة.
 - 13وجي ـ ي علــي حنــو مت ايــد اســتادام التننولوجيــا اجلديــدة لــدعم ارعنــا اجل ـ ا م
الفظيعة .فاملتري فون العنيفون يستغلون وسا ط التواعل االجتمـاعي للتحـ يو علـي الن ا يـة
وهنيد األعبا من كل ركن من أركـان العـامل ،ل يـادة قـدر م علـي االسـتين علـي األراإلـي
ونشــ العنـــف واإلر ـــا  .وةاإلإلـــافة إىل الـــمل ،عتـــيح عننولوجيـــا االعصـــاال اجلديـــدة
للجماعا التدةا الرعنا جـ ا م فظيعـة عـرب احلـدود الوقنيـة وعـوفا التمويـل الـن م لتلـمل
العمليـــا وعنســـيئلا .ونتيجـــة لـــولمل ،فـــنن اجلماعـــا الصـــغاة واملتباينـ ـة مـــن املتريـ ـ فني
اوي التفنا املتماثل لديلا الئدرة علي إحلاا إل ر كبا ةالسـنان املـدنيني .وقـد فاقـت حـ
انن قدر ا علي اةتنار وسـا ل جديـدة الرعنـا اجلـ ا م الفظيعـة اجللـود الـ يبـوذا اجملتمـ
الدو للتصدي ذا.
 - 1٤وعتنقي كل و العوامل الـ عيسـ اجلـ ا م الفظيعـة هـل ع اجـ مـو األديـة،
وعنــاقّ احتــ ام الئــانون الــدو اإلنســاو ،وعنــامي املواقــف االي اميــة إ ا عع يــ اخلريــط
الريموحـة معــل اخلريــط ال اميـة إىل عــوفا احلمايــة .و ــوا االننمـا صــلة الها ــا لتلفــة،
منلا األ مة املالية لعـام  2008ومـا عن ـا مـن عئلـيّ املي انيـا املاصصـة للسـنم والتنميـة،
وجااةيـة الـربام السياســية اجلما ايـة الـ عــدعو إىل الت كيـ علـي األولويــا اةليـة ،وخيبــة
األمــل اجللــود ال ـ ةــولت املاإلــي لتحئيــا االســتئ ار واحلمايــة ،وال ـ عبــدو نتا جلــا
متفاوعة .والنتيجة ي عدم كفاية الـدعم السياسـي أو املـا لـألدوا الـ عنريـوي علـي أكـرب
إمنانية لتفادي اجل ا م الفظيعة أو إعادة البنا ةعد وقوعلا ،مبـا الـمل الدةلوماسـية الوقا يـة،
والبععا السياسية اخلاعة وةععا حف السنم ،والبععا امليدانية حلئـوا اإلنسـان ،وةـ ام
ةنا السنم .و كل جمال مـن ـو اجملـاال  ،ال عـ ال األمـم املتحـدة عواجـ حتـديا ةسـب
إلعف املوارد املتاحة إقار املي انية العادية .وخيلا وا اعتمادا علـي التربعـا  ،األمـ الـوي
يعوا التارييط املتعدد السنوا و د من قدرة األدوا املوكورة علي حتئيا نتا وافية.
 - 15وع دي االنئسـاما السياسـية ،ال سـيما جملـس األمـن ،إىل ع ايـد البعـد عـن ا ـاا
إج ا ا حامسـة ،سـوا ألنـ ا الوقايـة أو العـن  .و ةعـو السـياقا الـ ع عنـ فيلـا
اجلـ ا م الفظيعــة ،أو املع إلــة للاريـ  ،عئــوم الئــو العامليــة ال يســية ةــدعم الفصــا ل املتنا عــة
وإين األسبئية ذو الوال ا علي حسا مس وليا ا جمال احلماية .وقد اعت ف م سسـو
األمم املتحدة ةأمهية عساا قوة الدول ال يسية إلرسا نظام أمن اعي فعـال ،لننـلم كـانوا
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ينتظ ون أيضا من أعضا جملس األمن أن يستادموا قـو م ةشـنل مسـ ول ومبـا ئـا امل يـد
مــن األمــن للجميـ  .نــا أن مــداوال جملــس األمــن اليــوم كــعاا مــا ال عــتماو عــن حلــول
مشـــت ك ة ،ةـــل وعـــ دي ةعـــو األحيـــان إىل ععميـــا اخلنفـــا ةـــني الـــدول األعضـــا .
وقد ’يبئي‘ جملس األمن مسألة ما ’قيد نظ ‘ ،لنن السنان املعوةون ال جيدون وا فا ـدة
عوك  ،ما مل عتاو خريوا ملموسة إىل األمام.
 - 16وينون الشئاا جملس األمـن إلـارا ةصـفة خاعـة امل احـل املبنـ ة مـن األ مـة،
عندما ينون حي احلوار أوس نرياقا وعنـون ال سـا ل الئويـة واملوحـدة الـ يصـدر ا اجملتمـ
الدو أقدر علي ثـين األقـ اف الفاعلـة اةليـة عـن اعبـا مسـار مللـمل .و حـاال أخـ ،
ول استادام األعضا الدا مني حلـا الـنئو ،سـوا فعليـا أو مـن ةـا التلديـد ،دون حتديـد
نـ مشــت ك والســعي إىل حتئيئـ  .وي ســم منــط العنــف الــوي هلـ خــنل األ مــة الســورية
عـورة مأسـاوية لألثـ الـوي يت كـ ـوا اجلمـود علـي سـلوك األقـ اف املتحارةـة ،الـ مينـن
أن مينحلــا نيــا اال تمــام الــدو الئــوي تــعورا ةــاجل أة .وقــد عصــاعد حــدة الئتــال
اجلملوريــة الع ةيــة الســورية ،كمــا اد معــدال الوفيــا امل عبريــة ةــالزنا يــادة ا لــة
أعئا فشـل جملـس األمـن إعـدار قـ ار تـبا /فرباي  ،2012وخاعـة نتيجـة الئصـف
اجلوي املنعف من جان الئوا احلنومية للمناقا املأ ولة ةالسنان.
 - 1٧نــا أن االنئســاما السياســية عتجــاو جملــس األمــن .فالــدول األعضــا املنــاقا
املتض رة من الزناعا ععريي أيضا للمصاحل الضيئة أولوية علي مس وليتلا عـن محايـة السـنان
من اجل ا م الفظيعة ،ف تئدم الدعم ألق اف الـزنا عنـدما ينـون املريلـو ـو البحـو ةشـنل
اعي عن عسـوية سـلمية للمنا عـا  .وال مينـن عـن ق يـا كيانـا األمـم املتحـدة وحـد ا
أو ت ة عغاة من دوذا األعضا أن حنل األ ما احلـادة الـ نواجللـا اليـوم .وعلـي يـ
الدول أن عفي ةاملس وليا ال الت مت هبا .فاألدلة املاثلة أمامنا  -مبا المل معانـاة املـدنيني
والتش يد اجلماعي  -عبني ةوإلـويف التنـاليف البشـ ية الـ عت عـ علـي التئـاعس مواجلـة
اجل ا م الفظيعة .فلـل سـنئوم حبشـد إرادعنـا اجلماعيـة حلمايـة إنسـانيتنا املشـت كة ،أم سنسـمح
ةأن يسود الشئاا والشلل واملصلحة الواعية الضيئة؟

ثالعا  -الوفا ةالت امنا السياسي
 - 18ما من تمل أن الدول األعضـا ععتـ ف مبسـ وليتلا عـن عـوفا احلمايـة والتوقعـا
عـام  ،2005وةعـد الـمل
امل عبرية هبا .وقد أرسـت اجلمعيـة العامـة الـمل املفلـوم ةاإل ـا
و املسألة .وخـنل احلـوارا التفاعليـة نـا
ةأرة سنوا  ،ق ر اجلمعية مواعلة النظ
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ال مسيــة ،أكــد الــدول األعضــا مـ ارا مس ـ وليتلا األساســية عــن محايــة ســنايا مــن اإلةــادة
اجلماعيــة وج ـ ا م احل ـ والــتريلا الع قــي واجل ـ ا م امل عنبــة إلــد اإلنســانية ،وأع ةــت عــن
دعملا الست اعيجية التنفيو الئا مة علي ثنث ركا ال أوإلحت معامللـا عـام 2009
عئ يـ ي عــن عنفيــو املسـ ولية عــن احلمايــة ( .)A/63/677وعتنقــي لرا الــدول األعضــا ةشــأن
العديـد مـن العناعـ اذامــة ،مبـا الـمل أن املنـ ـو مـن عــميم املسـ ولية عـن احلمايــة ،وأن
اجللود ال امية إىل مساعدة الدول علي الوفا مبس وليا ا املتعلئة ةاحلماية ينبغي أن حتتـ م مبـدأ
امللنيـــة الوقنيـــة ،وأن أي عمـــل دو ينبغـــي أن يســـتادم اجملموعـــة الناملـــة مـــن التـــداةا
الدةلوماسية والسياسية واإلنسانية ،وأن الئوة العسن ية ينبغي النظـ إليلـا كمـنا أخـا .وقـد
أتا أيضا ق ارا جملس األمن ،و اجتما عئد جملس األمن إقار عيغة لريـا ةشـأن
املســ ولية عــن احلمايــة ،و حــوارا اجلمعيــة العامــة ،إىل الــدور اذــام الــوي يضــريل ةــ
مستشارا ي اخلاعان املعنيان مبنـ اإلةـادة اجلماعيـة وةاملسـ ولية عـن احلمايـة ،وأع ةـت الـدول
األعضا عن دعملا ملا يئومان ة من أعمال متواعلة(.)٧

ألف  -من املفلوم إىل العمل
 - 19ورنم أن الوثيئة اخلتامية مل الئمة العاملي قد أرست األسـاف ل يـادة فعاليـة اجللـود
ال اميــة إىل من ـ اإلةــادة اجلماعيــة وج ـ ا م احل ـ والــتريلا الع قــي واجل ـ ا م امل عنبــة إلــد
اإلنسانية والتصدي ذا  ،فئد أثار مسـا ل وتـوانل امـة علـي عـعيد عفعيـل املسـ ولية عـن
احلماية .ورنـم أن نئـا اخلـنف قـد عئلصـت إىل حـد كـبا ،فلـي مل تـف امـا .وال عـ ال
املس ولية عـن احلمايـة عشـنل مبـدأ جديـدا نسـبيا ،وعتبـاين درجـة الت كيـ عليلـا وعفسـاا ا،
وا معـل الـربام املعياريـة األخـ  .ويتضـح مـن املشـاورا الـ جـ مـ الـدول
معللا
األعضـا الســنوا الئليلـة املاإلــية أن نــاك جمـالني علــي وجـ اخلصـوي تمــل أن ينونــا
موإل نئا مستم السنوا املئبلة.
 - 20أوذما و العنقة ةني ال كا العنث إلقـار التنفيـو .فـبعو الـدول األعضـا عتسـا ل
عما إاا كان املئصود أن جي ي العمـل ةتلـمل ال كـا ةالتتـاة  -فتستفسـ مـعن عمـا إاا كـان
ال ةــد مــن اســتنفاد كامــل الســبل الــ عباتــ هبــا الدولــة مســ وليتلا األساســية عــن محايــة
ســنايا قبــل أن مينــن للمجتمـ الــدو أن يعـ مســاعدع  .وقــد كــان رأيــي دا مــا ــو أن
الفئ عني  138و  139من الوثيئة اخلتامية مل الئمة العـاملي عشـاان إىل أن ال كـا الـعنث
__________
( )٧ق ار جملس األمـن  )201٤( 2195عـن األخريـار الـ ـدد السـنم واألمـن الـدوليني وقـ ار اجمللـس 21٧1
( )201٤املتعلا ةصون السلم واألمن الدوليني  -من نشو الزناعا .
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متعاإلدة ،وأن املس وليا امل عبرية ةنل ركي ة سيج ي كعا مـن األحيـان االإلـرين هبـا
ةصـورة مت امنــة .فعلـي ســبيل املعـال ،مينــن للحنومـة ،الوقــت الـوي عبــول فيـ كــل مــا
وسعلا حلماية سنايا من اجلـ ا م الفظيعـة ،أن عريلـ مسـاعدة عسـتلدف سياسـا معينـة،
إقار ال كي ة العانية ،من أجل عع ي قدرا ا .ولنن املس ولية ال يسية للدولة عـن عـوفا احلمايـة
ال تفي أةدا.
 - 21وم المل ،ورنم أن ال كا اا ا ليست مصـممة للعمـل عسلسـل ،فـنن اسـتادام
أي أدوا معينــة للمنــ واالســتجاةة مينــن ،ةــل وينبغــي أحيــان كــعاة ،أن يتبــ منريئــا
متسلسن .فعلي سبيل ا ملعـال ،عفضـل الـدول األعضـا اعبـا يـ متـدر إ ا عئـدة املسـاعدة
الدولية يبـدأ ةنشـ املعـارف واألدوا الن مـة لتئيـيم املاـاق  ،ل ينتئـل إىل أتـنال مـن ةنـا
الئــدرا اا أ ــداف أكع ـ حتديــدا ،إاا اقتضــي األم ـ  ،وكــان الــمل مريلوةــا .وفيمــا يتعلــا
ةال كي ة العالعة ،عوافئت انرا علي أن يسعي اجملتم الدو دا ما إىل العمل من خنل الوسا ل
السلمية ،ةالش اكة م السلريا الوقنية ،وعلي أن عنون الئوة العسن ية ي املنا األخا.
 - 22أمــا املســألة العانيــة الـ علــتمس الــدول األعضــا م يــدا مــن اإليضــايف ةشــأيا ،فتتصــل
ةاألسس ال يستند إليلا الئيـام ةعمـل ـاعي للتصـدي للحـاال الـ ينـون مـن الواإلـح
فيلا أن الدول ال عوف احلماية للسنان ،وعلي وج أكعـ حتديـدا ،ةاألسـس الـ ينـون النظـ
ةنا عليلا استادام الئوة العسن ية ردا مناسبا .فاملسألة ةاختصار ـي :مـن الـوي يبـت
األمـ  ،وعلــي أي أســاف؟ ويــنّ االعفــاا الــوي مت التوعــل إليـ الفئـ ة  139مــن الوثيئــة
اخلتاميــــة ملــ ـ الئمــــة العــــاملي علــــي أن يتصــ ـ ف اجملتمــ ـ الــــدو ”مــــن خــــنل األمــــم
املتحدة“ للمسـاعدة محايـة السـنان مـن اجلـ ا م الفظيعـة .و ـو يـنّ أيضـا علـي أن ا ـاا
إج ا اعي حاسم الوقت املناس  ،مبا المل ”اللجو إىل الفصـل السـاة “ ،ينبغـي أن
جي ي ”عن ق يا جملس األمن“ ’” ،حال قصور الوسـا ل السـلمية“ .و نـوا ،فـنن عوافـا
انرا الــوي مت التوعــل إلي ـ عــام  2005يش ـار في ـ ةوإلــويف إىل أن أحنــام ميعــاا األمــم
املتحــدة الئا مــة فيمــا يتعلــا ةــاألمن اجلمــاعي ،الـ ميــارف جملــس األمــن مبوجبــلا عــنحيا
ومس ـ وليا ــددة ،ينبغــي أن حتنــم أي ق ـ ار يتاــو ةاســتادام الوســا ل العســن ية حلمايــة
السنان من اجل ا م الفظيعة.
 - 23وعتفا معظم الدول األعضـا علـي أن عئيـيم املعلومـا املوثوقـة ،املئدمـة مـن جلـا
فاعلة أو ينا مستئلة و ايدة ،يوف األساف األمعل ال اا قـ ار ةشـأن الئيـام ةعمـل ـاعي
حلماية السنان من اجل ا م الفظيعة .وعلي م السنني ،كانت و املعلوما عئدم عـن ق يـا
جمموعة متنوعـة مـن انليـا أو اجللـا الفاعلـة ،مبـا الـمل جلـان التحئيـا وةععـا عئصـي
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إقــار
احلئــا ا ،ومفــو األمــم املتحــدة الســامي حلئــوا اإلنســان ،واملنلفــون ةواليــا
اإلج ا ا اخلاعة جمللس حئوا اإلنسان ،و ينا معا دا حئـوا اإلنسـان ،واملستشـارون
واملبعوثون واملمعلون اخلاعون لألمني العام .وعظـل مسـألة مـا إاا كـان ينبغـي أن ينـون نـاك
مصدر واحد فئط من وا الئبيل لتوفا املعلوما  ،أم مصادر لتلفة حسـ السـياا ،موإلـ
مناقشة وعباحو مستم ين فيما ةني الدول األعضـا  .كـول عتبـاين انرا ةشـأن مـد من مـة
وجــدو وإلــ معــايا ــددة يســتادملا جملــس األمــن للبــت مســألة اإلان ةاســتادام
الوسا ل العسن ية.
 - 2٤وال ينبغي التئليل من و املسا ل املفا يمية املعلئة ،فلي عستحا م يدا من الدراسـة.
كــولمل ال ينبغــي أن عئــف علــمل املســا ل حــا ن دون االنتئــال الض ـ وري مــن عــئل مفلــوم
املس ولية عن احلماية إىل إنفاا  .ومل عنن أي دولة مس وليتلا ال يسية عن محاية سـنايا مـن
اإلةادة اجلماعية وج ا م احل والتريلا الع قي واجل ا م إلد اإلنسانية ،أو احلاجـة إىل عئـدة
املســاعدة الدوليــة للــدول الواقعــة حتــت وقــأة الضــغو  .وقــد أع ةــت الــدول األعضــا م ـ ارا
وعن ارا عن رنبتلا املضي قدما علي أسـاف التوافـا النـبا انرا الـوي مت التوعـل إليـ
و أن عـ للمس ـ ولية عــن احلمايــة أث ـ ا اجملــال الــوي ذــا في ـ أمهيــة قصــو  ،و ــو حيــاة
السنان الضعفا .

ةا  -احلواج ال حتول دون التنفيو
 - 25علــي الـ نم مــن ــوا النــدا املوجـ مــن أجــل التنفيــو ،ــدد ةعــو التريــورا املئلئــة
للغاية ةتوسي الفجوة ةني الت اما الدول األعضا والواق الوي عواجل الفنا الضـعيفة مـن
عـام 2005
السنان حـول العـامل .فالتعلـد الـوي قريعـ يـ رؤسـا الـدول واحلنومـا
يبدو للنعاين ععلدا أجوفا .وما مل يتم سـد ـو الفجـوة ،سـيفئد النـاف العئـة امل سسـا
ال منعللا والئيم ال نسعي إىل التمسمل هبا .ومثة اها ا ثنثة عئلئين ةصورة خاعة.
 - 26أوذا أننا نشلد ها ن للمباد األساسية للئانون الدو يعا اجلـ  .فـأق اف الـزنا
العديد من الزناعا املسـلحة الـ اتـتعلت السـنوا األخـاة عنتـلمل الئـانون اإلنسـاو
الــدو ةصــورة عمديــة .و قــد أعــبح مــن الســما العاديــة للزناعــا املســلحة أمــور عبــدأ
ةاالســتلداف املتعمــد للمــدنيني مــن جانــ اجلماعــا املســلحة مــن نــا الــدول و تــد إىل
استا دام الدول العشـوا ي للئـوة اجلويـة إلـد املنـاقا املأ ولـة ةالسـنان املـدنيني واالعتـدا ا
علي املواق ال يلجأ إليلـا املـدنيون ونئـو الئـانون اإلنسـاو الـدو  .وحنـن نشـلد جمـا
عارخة وواسعة النريـاا علـي األ ـداف املدنيـة املشـمولة ةاحلمايـة ،كاملستشـفيا واملـدارف،
وكــولمل علــي األتــااي املشــمولني ةاحلمايــة ،معــل العــاملني اجملــال اإلنســاو و جمــال
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ال عايــة الصــحية .وال يــ ال الصــحفيون واملــدافعون عــن حئــوا اإلنســان يتع إلــون أيضــا
لنستلداف ةأعداد مف عة .ويشنل حصار التجمعا املدنيـة الزناعـا األخـاة واحل مـان
ح مان ومعاناة ال مينـن عصـورمها.
من اإلناثة اإلنسانية ها ة ععا الئلا الشديد وعتسب
وال ينبغي عص نا احلديو أن يضـري املـدنيون منـاقا الـزنا إىل مواجلـة خريـ اجملاعـة،
أو املو ةسب نيا املساعدة الريبية األساسية .ومـن املـ مل أن معظـم االنتـلاكا اجلسـيمة
للئــانون اإلنســاو الــدو وحئــوا اإلنســان ،ال ـ مينــن أن عشــنل ج ـ ا م فظيعــة ،ال ع ـ ال
ع عن علي أيدي الئوا املسلحة وامليليشيا املساعدة التاةعة للدول األعضا .
 - 2٧وجي التصدي علي وج الس عة إىل مسألة عـدم احتـ ام الئـانون الـدو ـو  .وقـد
عئـاري سـاةئة إىل أعـداد الـدول األعضـا الـ مل عنضـم ةعـد إىل املعا ـدا الدوليـة
أت
()8
األساسية اا الصـلة حبمايـة السـنان  .وعـنوة علـي الـمل ،فـنن ةعـو الـدول الـ وقعـت
وعــدقت علــي علــمل املعا ــدا ال حتت ـ م الت اما ــا .فعلــي ســبيل املعــال ،ع اج ـ العديــد مــن
املوقعني علي االعفاقية اخلاعة ةوإل النجنني عن عوفا احلماية لنجنني وملتمسـي اللجـو
أتــد حلظ ـا االحتيــا إليلــا .وةاملعــل ،فــنن احلنومــا ال ض ـ م ـ عنل اجل ـ ا م الفظيعــة
للمحاسبة علي أفعاذم .وعلي الصعيد الدو  ،ال عتعاون ةعو الدول األق اف نظـام رومـا
األساسي ععاونا كامن م اةنمة اجلنا ية الدولية ،كما ي داد جملـس األمـن ع وفـا عـن إحالـة
احلاال إىل اةنمة ،ويلتمس ةعو الئادة السياسيني احلصـانة الدا مـة مـن املسـا لة الئانونيـة.
و و األعمال دد اإل ا ا ال حتئئت املاإلي ومينـن أن عـ دي إىل االرعـداد إىل حئبـة
من العنف ال حـدود ذـا .و عـل اجلملوريـة الع ةيـة السـورية أحـد أوإلـح األمعلـة علـي انعـدام
املســا لة عــن ارعنــا اجلـ ا م الفظيعــة .وذــوا ،فــننين أكـ ر نــدا ي إىل جملــس األمــن أن يئــوم
ةنحالة الوإل اجلملورية الع ةية السورية إىل اةنمة اجلنا ية الدولية.
 - 28ثانيا ،علي ال نم من أن الدول األعضـا قـد أكـد مـ ارا دعملـا ملسـألة منـ وقـو
اجل ا م الفظيعة ،فنن وا مل يت جم مبا في النفاية إىل دعم ملموف لنسـت اعيجيا الوقا يـة -
حـ عنــد وجــود عئييمــا موثوقــة عشــا إىل ععـ الســنان لتلديــدا وتــينة .وقــد كــان
__________
( )8اعفاقية من ج مية اإلةادة اجلماعية واملعاقبة عليلـا 9 ،كـانون األول/ديسـمرب 19٤8؛ والربوعوكـول اإلإلـا
العفاقيا جنيف املعئودة  12ل /أنسريس  ،19٤9واملتعلا حبمايـة إلـحايا املنا عـا املسـلحة الدوليـة
(الربوعوكـــول األول) 8 ،ح ي ان/يونيـ ـ 19٧٧؛ والربوعوكـــول اإلإلـــا العفاقيـــا جنيـــف املعئـــودة
 12ل /أنســريس  ،19٤9واملتعلــا حبمايــة إلــحايا املنا عــا املســلحة نــا الدوليــة (الربوعوكــول العــاو)،
 8ح ي ان/يوني 19٧٧؛ و االعفاقية اخلاعة ةوإل النجنني 28 ،و /يولي 1951؛ والربوعوكـول اخلـاي
ةوإل النجنني 31 ،كـانون العاو/ينـاي 196٧؛ و نظـام رومـا األساسـي للمحنمـة اجلنا يـة الدوليـة (لخـ
ععديل عام  1٧ ،)2010و /يولي .1998
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احتمــال وقــو جـ ا م فظيعــة اجلملوريــة الع ةيــة الســورية واإلــحا أوا ــل عــام ،2011
لنن جملس األمن مل جيد لدي اإلرادة النافية للتصدي حلالة االن الا السلبية إىل دوامـة العنـف
املنــلجي ،أو مل يتوعــل إىل عوافــا انرا يتــيح ل ـ الــمل .و الــيمن ،أقلــا موهفــو األمــم
املتحــدة عــدة م احــل حتــوي ا ةشــأن األخريــار الـ عواجـ الســنان املــدنيني ،لنــن علــمل
التحوي ا مل عت جم إىل إج ا ا حامسة حلماية الفنا الضعيفة .و أحيان أخ  ،ع ـت
لوريــة
اإلنــوارا املبن ـ ة إىل إج ـ ا ا وقا يــة ،ولنــن ةــبط تــديد ،كمــا ــو احلــال
أف يئيــا الوســريي .ففــي علــمل احلالــة ،عنــدما حــدث انئــن لاار/مــارف  2013كــان مثــة
إتــارا قويــة عن ـور ةوقــو ج ـ ا م فظيعــة ،علتــلا عئــاري موثوقــة عــن احتمــال وقــو إةــادة
اعية ،لنن جملس األمن مل يتاو إج ا حاسم ح نيسـان/أة يل  ،201٤عنـدما أان ةنشـ
لورية أف يئيا الوسريي.
ةععة األمم املتحدة املتناملة املتعددة األةعاد لتحئيا االستئ ار
 - 29وةفضــل أدوا ونظــم اإلنــوار املبنـ الـ ســارعت ةوإلــعلا األمــم املتحــدة واالحتــاد
األ ف يئــي ،واالحتــاد األورول ،واجلماعــة االقتصــادية لــدول نــ أف يئيــا ،وفــ اد الــدول
األعضا  ،فنننا انن كعاا ما نـدرك املاـاق مسـبئا .نـا أن اجملتمـ الـدو مـا ال أحيـان
كعاة ال يئدم علي أي إج ا إىل أن ي أعداد اخلسا عت ايد .وكان وا ـو األمـ ةالنسـبة
للحالة اجلارية ةوروندي ،ال حتدد من خنل العديد من نظم اإلنوار املبن أيا ةلـد يبعـو
عـدم التصـ ف وقـت مبنـ وةصـورة
علي الئلا .و كعا من احلاال  ،ي ج السـب
حامسة إىل االفتئار إىل است اعيجية وقا ية ع عبط ةارعفا مستو اخلري وعشتمل علي خيـارا
واإلحة علي ععيد السياسة العامة وعلي حلول سياسية جلية .و حاال أخـ  ،ال عنـون
الدول األعضا والوكـاال الدوليـة الـ عـدعم البلـدان الواقعـة حتـت الضـغو متئبلـة ةشـنل
كاف لل سا ل ال قد عشنمل فيما عـ ا مـن أن ـو اجملتمعـا عتحـ ك االهـا الصـحيح.
نا أن ثئافة املن الئوية عستتب اإلعغا إىل ي احلئا ا ،ملما كانت نا م ة.
 - 30وثالعــا ،مثــة جلــا فاعلــة خارجيــة نــن مــن ارعنــا اجل ـ ا م الفظيعــة .ففــي ثلــو
احلـ و األ ليــة الــدا ة اليــوم ،عئــوم جلــا فاعلــة ثالعــة ةــدعم قـ ف أو أكعـ مــن أقـ اف
الــزنا ( .)9وقــد ةلــم األم ـ ةــالبعو أن قــام ةاســتادام الئــوة لــدعم النيانــا املس ـ ولة عــن
االنتــلاكا الواســعة النريــاا واملنلجيــة ال ـ مينــن أن عشــنل ج ـ ا م فظيعــة .وقــام لخ ـ ون
ةتوريد األسلحة املستادمة ارعنا و اجل ا م ،أو هـا لوا عمليـا االهـار هبـا ونئلـلا،
أو استادموا نفوا م السياسـي حلمايـة اجلنـاة .و حـني أن مـن امللـم االعتـ اف ةـأن الـدول
__________
( )9إنســانية واحــدة :مسـ ولية مشــت كة ،عئ يـ األمــني العــام ملـ
الفئ ة .23
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كعاا ما عواج خيارا ععبة فيما يتعلا ةالزناعا املسلحة األجنبية ،فنن محاية السـنان مـن
اجل ا م الفظيعة عشنل مس ولية أساسية ال تـد إىل العنقـا مـ األعـدقا واحللفـا  .فعلـي
الـزنا
سبيل املعال ،مل يفعل تي يوك لضمان االحت ام النامل للئـانون اإلنسـاو الـدو
اليمن ،علي ال نم من ال واةط الئا مة ةني أق اف الزنا وةعو السـلريا اإلقليميـة
الدا
والعامليـة اذامـة ،ومنـ لا دول أقـ اف معا ـدة هـارة األسـلحة ،و ـي اعفـاا يلـدف ةشـنل
ع يح إىل م اقبة عدفا األسلحة إىل اجللـا الفاعلـة الـ مينـن أن عسـتادملا ةريـ ا عنتـلمل
الئانون الدو اإلنساو.

راةعا  -رؤية للعمل اجلماعي
 - 31كعاا ما أمس اعصاال مـ الـدول األعضـا  ،أن عمـا واعسـا التحـديا املتعلئـة
ةاحلماية اليوم أم يصع التعامل معـ  .فمـ وجـود ـوا النـم اذا ـل مـن احل ا ـا الـ ينبغـي
عئييم األ ما علي أسـاف
منافحتلا ،من املغ ي أن حند من نرياا قموحنا أو أن ننا
مــد ة و ــا العنــاوين ال يســية ال ـ عنئلــلا وســا ط اإلعــنم اللحظــة ال ا نــة .نــا أن
وا السياا األتد ععوةة و هديد العئة العمل اجلمـاعي ،مـ حتسـني الئـدرة
املريلو
علـــي عنســـيا االســـتجاةا املبنـ ـ ة .وال مينننـــا حتئيـــا الـــمل إال مـــن خـــنل االســـتادام
االســت اعيجي األكع ـ وعيــا جلمي ـ امل سســا واملــوارد والئــدرا البش ـ ية املتاحــة للمجتم ـ
الدو  .وحنن كعاا ما نعمل علي أساف االعتئاد ةأن اخلريط املاتلفة عتعـار أو عتنـافس مـ
ةعضــلا ،دــا ــد مــن خيالنــا ومــن قــدرعنا .ويتمعــل التحــدي العئــد الئــادم أن نعت ـ ف
ةالت اةط ةني املشاكل الـ نواجللـا ،و أن نـ أن الواليـا التنظيميـة مينـن أن يعـ كـل
منلا انخ  ،وأن د احللول من خنل االستفادة من الئدرا ال عتـيح علـي األرجـح حتئيـا
انثار امل جوة.
 - 32وإلدراك جــو العمــل اجلمـــاعي ،مــا علينــا إال أن ننظــ إىل ديباجــة ميعــاا األمـــم
املتحدة ،ال عدعو تعو األمـم املتحـدة إىل إلـم قوا ـا وعوحيـد جلود ـا مـن أجـل إعمـال
ال كا العنث للسـنم واألمـن ،والتنميـة ،وحئـوا اإلنسـان .ويسـتتب العمـل اجلمـاعي ا ـاا
إج ا ا منسئة ومتواعلة من أجل حتئيا دف مشت ك ةنا علي معايا مشت كة .و حالـة
املس ولية عن احلماية ،يتمعل المل اذدف محاية السنان ،أينما كانوا يئيمـون ،مـن اجلـ ا م
الفظيعة ،من خنل إج ا ا الوقاية واالستجاةة الفعالة.
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ألف  -االست اعيجيا

الوقا ية الفعالة واملنسئة

 - 33علــي الـ نم مــن أن احلنومــا الوقنيــة عتحمــل املسـ ولية ال يســية عــن منـ اإلةــادة
اجلماعية وج ا م احل والتريلا الع قي واجلـ ا م امل عنبـة إلـد اإلنسـانية ،فـنن علـمل العمليـة
عشــنل مشـ وعا اعيــا يتريلـ تـ اكا علــي الصــعد اةلــي والــوقين واإلقليمــي والــدو .
وكمــا تــلدنا نينيــا الفت ـ ة  ،2010-2009و كينيــا عــام  ،2013فــنن اجللــود
الوقا ية املستم ة واملنسـئة ،الـ عبـول ةاسـتعمارا متواإلـعة املـوارد ،مينـن أن حتـول دون
وقو اجلـ ا م الفظيعـة وعـ دي إىل إنئـاا األروايف .وحنـن حباجـة إىل الـتفنا ةشـنل أعمـا
حـاال النجــايف ـو وجعــل الـدروف املســتفادة أكعـ وإلــوحا وأوثـا عــلة ةالنسـبة للريا فــة
الواسعة من اجللا الفاعلة ال ذا دور ع دي علي ععيد املن .
 - 3٤نا أن واق السنان منـاقا كـعاة مـن العـامل ،يـعا الشـمل مـد عـدا التـ ام
الــدول األعضــا ةاملسـ ولية عــن احلمايــة .فاالكتفــا ةالــدعم الصــوري ملفلــوم املنـ لــن مــي
الســنان مــن اجل ـ ا م الفظيعــة .وعنــدما خنفــا جلــود املنـ وعئـ ةالفعــل اجلـ ا م الفظيعــة،
نضري إىل االعتماد علي أدوا  ،معل حف السنم ،ليست أكع عنلفة من الوجلـة السياسـية
واملادية فحس  ،وإمنـا ـي عتحمـل فـوا قاقتـلا ةالفعـل وال عتـواف ذـا املـوارد النافيـة .ومـ
ع ايد ععوةة حل الزناعا ودرجة ععئيد ا ،مل يعد من املمنن لنـا أن نسـتم التالـي عـن
مس وليتنا عن ع سيا مبدأ املن ةئوة علي الصعد الوقين واإلقليمي والدو .
 - 35ومن أكع االحتياجا إحلاحا يادة االسـتعمار املـوارد البشـ ية واملاديـة املاصصـة
جلم املعلوما وحتليللا ،وإجيـاد اخليـارا السياسـاعية اجملديـة .ويسـتل م الـمل يـادة عـدري
املوهفني علي ي الصعد  -الوقين واإلقليمي والدو  -علي عناع اإلنوار املبنـ والعمـل
املبن واجللود ال امية إىل ينة ةينة داعمة للعمل الوقـا ي .و ـوا الصـدد ،جيـ علـي كبـار
املســ ولني احلنومـــا واملنظمـــا الدوليـــة أن ينونـــوا مســـتعدين لـــدعم الـ ـ من الـــوين
يستشفون عنما اخلري ويعلنون عنلا.
 - 36و نــاك ةعــد سياســي إإلــا ألخــو من ـ اجل ـ ا م الفظيعــة مأخــو اجلــد .فالئــادة مــن
احلنوما واجملتم املدو والئريا اخلاي جي أن يعملوا معا للتشجي علـي أن ينـون لـد
اجل ملور فلم أوإلح للنيفية ال يع هبا من اجل ا م الفظيعة مصاحل البلد وأولوياعـ الوقنيـة.
وعلينا يعا لني نبين ثئافة املن أن نبني الفوا د ال عت ع عليلا.
 - 3٧وللمساعدة اجللود املبينة أعن  ،قمت ياية فتـ ة واليـ كـأمني عـام ،مـ
الئمة العاملي للعمل اإلنساو ،ةنعريا أولوية لتحديد العغ ا ووإل االست اعيجيا مـن أجـل
عع يـ الئـدرا الوقا يـة لألمـم املتحـدة ،مبـا الـمل مـن خـنل خريـة عمـل حئـوا اإلنســان
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أوال ،وعن ق يا ععميم م اعاة مسألة املس ولية عن احلمايـة .و سـياا الئيـام ةـولمل ،رأيـت
أن ناك ثنثة حتديا أساسية.
 - 38فأوال ،ينبغي عغيا دارسا جملس األمن من أجل التأكيـد علـي املنـ والعمـل املبنـ .
واجمللــس لــول مبوجـ املــادة  3٤مــن امليعــاا ةــال د علــي األخريــار الناتــنة الـ ــدد الســنم
واألمن ،مبا المل عن ق يا املساعدة علي إجياد احلي السياسي الوي كعاا مـا يلـ م لتفـادي
االن الا إىل دوامة العنف .و وا يتريل من جملس األمن يادة رعد التريورا الناتنة املـعاة
للئلا وعوسي احلوار م األمانة العامة ةشأن النيفية املعلي لوإل است اعيجيا املن ودعملـا.
ويوجــد حتــت عصــ ف اجمللــس للئيــام ةــولمل عــدد مــن الوســا ل ،منــلا فــتح البــا حتـــت
ةنــد ”أي مســا ل أخـ “ ملناقشــة الشــوانل املتعلئــة ةاحتمــال وقــو جـ ا م فظيعــة ،وإجـ ا
حوارا عفاعلية نا رمسيـة ،وعنظـيم ةععـا عاةعـة للمجلـس ل يـارة املنـاقا املع إلـة للاريـ ،
والتمــاف املشــورة مــن جلنــة ةنــا الســنم( ،)10وعنشــيط ياكــل عئــدة اإلحاقــا وعنظــيم
املناقشا ال ع ك علي الصعيد اإلقليمي ،معل الف يـا العامـل املاصـّ جمللـس األمـن املعـين
أف يئيــا وحلــلا ،واالنتظــام قل ـ اإلحاقــا مــن جمموعــة مــن
مبن ـ نشــو الزناعــا
مـــوهفي األمـــم املتحـــدة ،مـــن ةينـــلم املستشـــاران اخلاعـــان املعنيـــان مبنـ ـ اإلةـــادة اجلماعيـــة
وةاملس ولية عن احلماية .و مينن أيضـا عع يـ عمليـة وإلـ االسـت اعيجيا الوقا يـة مـن خـنل
إلــمان إيــن م يــد مــن الت كي ـ مناقشــا جملــس األمــن علــي خيــارا سياســاعية ــددة.
ومينن ،ةل وجي  ،أن ينون أعضـا جملـس األمـن حلفـا ملمـني ـو اجللـود مـن خـنل
حتديد السبل الئا مة ملناقشة احلاال املعاة للئلا وعنسـيا العمـل املبنـ  ،وإجيـاد سـبل جديـدة
لتحئيا المل .و ناك امل يد دا مينن عمل لنعت اف ةالـدور احليـوي الـوي مينـن أن عئـوم ةـ
لليا حئـوا اإلنسـان حتديـد املاـاق ومنـ وقـو اجلـ ا م الفظيعـة ،و يـادة التواعـل ةـني
إقـار اإلجـ ا ا اخلاعـة
جملس األمن وجملس حئوا اإلنسان ،مبا يشـمل املنلفـني ةواليـا
جمللس حئوا اإلنسان.
 - 39وقــد أةلغــت جملــس األمــن ،عنــدما اقتضــي األم ـ الــمل ،ةاحتمــاال وقــو اجل ـ ا م
الفظيعــة ،وحععتـ علــي ا ــاا إجـ ا ا مبنـ ة وحامســة .ولمــل أن يســتم األمنــا العــامون
املســتئبل ،اســتنادا إىل الســلرية املاولــة ذــم مبوج ـ ميعــاا األمــم املتحــدة ،ونــا الــمل مــن
انليا  ،مبا المل مقد الغوا الشل ية نا ال مسية ال ععئـد مـ أعضـا جملـس األمـن،
__________
( )10حس ـ املشــار إلي ـ ق ـ ارا اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن الصــادرة م ـ خ ا .انظ ـ ق ـ ار اجلمعيــة العامــة
 ،262/٧0وق ار جملس األمن .)2016( 2282
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فتح البا أمام مناقشة الشوانل املتعلئـة ةاألخريـار الناتـنة الـ
علي جدول األعمال ال مسي للمجلس.

ـدد السـنان ،الـ مل عـدر

 - ٤0وثانيا ،جي علينـ ا أن نواعـل حتسـني قـ ا اإلنـوار املبنـ والتحليـل كأسـاف لوإلـ
عــداةا س ـ يعة وفعالــة وم نــة للتصــدي الحتمــاال وقــو اجل ـ ا م الفظيعــة .وقــد ععلمنــا
األمــم املتحــدة مــن التجــار امل ملــة أمهيــة الئيــام ةــولمل علــي النحــو الصــحيح .فئــد أتــار
التئاري الداخلية املتعلئة ةدور املنظمة اإلةادة اجلماعية ال وقعـت س يربينيتسـا وروانـدا
إىل عدم إين ا تمام كاف لعنما اإلنوار املبن ولوجود إلعف م سسي عـام علـي عـعيد
حتليل املااق ( .)11وعلي إث المل ،قامت األمانة ةعد المل ةنج ا حتسينا كباة فيما يتعلـا
الوقـــت املناسـ ـ وةـــاحللول املمننـــة علـــي عـــعيد
ةت ويـــد الـــدول األعضـــا ةاملعلومـــا
السياسا .
 - ٤1وم ـ الــمل ال ع ـ ال نــاك حتــديا خريــاة .فمن ـ التح ـ يو علــي اجل ـ ا م الفظيعــة
عئاري ي الساةئة ةشأن املس ولية عـن احلمايـة ،لـيس
أو احليلولة دون وقوعلا ،كما أكد
ةالض ورة مساويا ملنـ نشـو الزناعـا املسـلحة .ولـولمل ،فمـن الضـ وري للغايـة أن جيـ ي
إدمــا إقــار حتليــل اجلـ ا م الفظيعــة ،الــوي وإلــع مستشــاراي اخلاعــان املعنيــان مبنـ اإلةــادة
اجلماعية وةاملس ولية عن احلماية ،املنلجيا ال عسـتادملا منظومـة األمـم املتحـدة حاليـا
لتحليل املسا ل املتعلئة حبئوا اإلنسان والزناعـا  .وقـد ةـدأ ةعـو اذينـا اإلقليميـة ،معـل
الدا ة األوروةية للش ون اخلارجية ،وف اد الـدول األعضـا  ،معـل لوريـة عزنانيـا املتحـدة،
عن ق يا جلنتلا الوقنية املعنية مبن ج مية اإلةـادة اجلماعيـة وجـ ا م احلـ واجلـ ا م امل عنبـة
إلــد اإلنســانية و ي ـ أتــنال التميي ـ واملعاقبــة عليلــا ،إدمــا الــمل اإلقــار عمليــا
التحليل ال عئوم هبا .وأتج انخ ين علي النظ الئيام ةولمل.
 - ٤2فعمليا اإلنوار املبنـ والتحليـل ـي ،ةريبيعتـلا ،مسـعي ـاعي .و ـي ععتمـد علـي
عــوفا املعلومــا علــي الصــعيد اةلــي ،مبــا الــمل املعلومــا املئدمــة مــن املنظمــا نــا
احلنومية؛ وعلي حتليل علمل املعلوما من قبل مس ولني لديلم أنوا ومسـتويا لتلفـة مـن
املع فة؛ وعئييم خيارا السياسة العامة والظ وف ال ي جح أن ع دي إىل احلـا؛ والتحـاور
ةشأن االست اعيجيا الوقا ية م عانعي السياسا املعنيني .والـدول األعضـا منـو هبـا دور
أساسي عليلا أن ع دي كل م حلـة مـن م احـل ـو العمليـة .وال يئتصـ ـوا علـي عـوفا
__________
( )11عئ يـــ األمــــني العــــام املئــــدم عمــــن ةئـــ ار اجلمعيــــة العامــــة  :35/53ســــئو س يربينيتســــا (،A/54/549
الفئ ة  ،)٤٧٤وعئ ي التحئيا املستئل اإلج ا ا ال ا و ا األمم املتحدة أثنـا عمليـة اإلةـادة اجلماعيـة
ال وقعت رواندا عام  ،S/1999/1257( 199٤امل فا).
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الــدعم املــادي والسياســي لتع يــ قــدرا اإلنــوار املبنــ والوجــود امليــداو لألمــم املتحــدة
واملنظمــا اإلقليميــة ،وإمنــا ميتــد أيضــا إىل يــادة االســتعداد لتئاســم املعلومــا احلساســة عــن
عوامل اخلري .
 - ٤3وثالعا ،جي عن يس م يد من اال تمام الدو ومـن املـوارد إلجيـاد يـ عنميليـة عتبـ
إ ا منـ وقــو اجل ـ ا م الفظيعــة والتري ـ ف املصــحو ةــالعنف .و نــاك قضــية مشــت كة ةــني
وين النوعني من اجللود .فالبينا ال عفضـي إىل هلـور التريـ ف املصـحو ةـالعنف كـعاا
ما عنون داثلة للبينا األك عـ ع إلـة خلريـ وقـو اجلـ ا م الفظيعـة .ومـن املـ جح أن عوجـد
الظا عان اجملتمعا ال عضـعف فيلـا سـيادة الئـانون واحلوكمـة؛ وحيـو عـرب التفاوعـا
االقتصــادية والسياســية ةــني اجلماعــا الئا مــة علــي أســاف اذويــة؛ وجي ـ ي ةصــورة منلجيــة
انتــلاك حئــوا اإلنســان ،ويواج ـ األف ـ اد أتــناال م سســية مــن التميي ـ والتــلمي ؛ وعســود
ثئافة اإلفن من العئا .
 - ٤٤وينبغي إقار أي ي تامل ملنـ التريـ ف املصـحو ةـالعنف واجلـ ا م الفظيعـة أن
ععريــي األولويــة لعنثــة عناع ـ ر يســية ،ــي :منافحــة اخلريــا الــوي ي ك ـ علــي املظــامل
أو الن ا يــة ويســتادم لتربي ـ العنــف وهنيــد املتري ـ فني العنــيفني وم ـ عنل اجل ـ ا م الفظيعــة
وحتفيــ م؛ والتصــدي النعــدام املســا لة عــن التحــ يو علــي اجلــ ا م الفظيعــة أو ارعناهبــا؛
والتعامــل مـ عــدفا األفنــار واألســلحة والبشـ عــرب احلــدود الوقنيــة ،مبــا مينــن مــن ارعنــا
اجلــ ا م واالنتــلاكا  .وكمــا ةينــت خريــة العمــل الــ وإلــعتلا ملنــ التريــ ف العنيــف
( ،)A/70/674عئتضــي ــو االســت اعيجية حتويــل ة ـ رة الت كي ـ ةعيــدا عــن ال ـ دود العســن ية
الصـ فة الـ جيـ ي اللجــو إليلــا للتعامــل مـ التحــديا اذينليــة األعمــا ،مـ االست تــاد
المل ةتئييم أدا للسياقا اةلية ال حتدث فيلا و الظـوا  .ويشـمل ـوا عمليـا حتديـد
الفنـــا الضـــعيفة مـــن الســـنان ،واســـتنمال علـــمل العمليـــا ةشـــنل متواعـــل؛ وحتليـــل
است اعيجيا احلمايـة الواعيـة اخلاعـة هبـا وكيفيـة عع ي ـا؛ وعئيـيم العوامـل الـ ععـ الئـدرة
املئـــام األول أن عنـــون
اةليـــة علـــي الصـــمود  -مبـــا يشـــمل دور اجملتمــ املـ ـدو .وجيــ
السياسا ال امية إىل منـ التريـ ف املصـحو ةـالعنف واجلـ ا م الفظيعـة متسـئة مـ الئـانون
الدو اإلنساو والئانون الدو حلئوا اإلنسان .وال مينـن للمجتمـ الـدو أن مـي الئـيم
ال يعت هبا عندما يئدم عنا ال ةشأيا إقار اجللـود املبوولـة لتجنـ التريـ ف املصـحو
ةـالعنف .وال يـ دي انتــلاك الئواعــد الدوليــة املعمــول هبــا مــن أجــل حتئيــا مناسـ عنتينيــة
قصــاة األجــل إال إىل ةــو ةــوور الف قــة داخــل التحــالف الــوي عشــنل اجللــا الفاعلــة ال ـ
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عسعي إىل عـد ـوا اذجـوم علـي إنسـانيتنا املشـت كة ،وع ويـد مـ عنل اجلـ ا م الفظيعـة ةـأداة
أخ عدعم قضيتلم.

ةا  -االستجاةة

الوقت املناس

وةري يئة حامسة

 - ٤5ال عتــو عمليــا الوقايــة ةالنجــايف دا مــا .وعنــدما عفشــل علــمل العمليــا  ،جي ـ أن
يئف اجملتم الدو م إلحايا اجل ا م الفظيعة ،ويئوم ةنل ما يسـتريي حلمايتـلم مـن األا .
ولولمل ،فنن ال كي ة العالعة للمسـ ولية عـن احلمايـة عشـنل دا مـا جـ ا ال يتجـ أ مـن العمليـة
كنــل .وعـــنّ اجلملـــة األوىل مــن الفئــ ة  139مـــن الوثيئـــة اخلتاميــة ملــ الئمـــة العـــاملي
لعام  2005ةشنل قاق علـي أنـ ” يئـ علـي عـاعا اجملتمـ الـدو أيضـا ،مـن خـنل األمـم
املتحــدة ،االلتـ ام ةاســتادام مــا ــو من ــم مــن الوســا ل الدةلوماســية واإلنســانية ونا ــا مــن
الوسا ل السلمية ،وفئا للفصلني السادف والعامن من امليعاا ،للمساعدة محاية السـنان مـن
اإلةادة اجلماعيـة وجـ ا م احلـ والـتريلا الع قـي واجلـ ا م امل عنبـة إلـد اإلنسـانية“ .و ـو
مس ـ ولية مســتم ة عئضــي ةاســتادام الوســا ل الســلمية حلمايــة الســنان .وال ةــد أن ينــون
التريبيا املبن وامل ن ذو الوسا ل ـو رد الفعـل األول الـوي نلجـأ إليـ علئا يـا عنـد ارعنـا
اجل ا م الفظيعة.
 - ٤6وعلينا معا أن ن تاـو ثـنث خريـوا لتع يـ قـدرة اجملتمـ الـدو علـي االسـتجاةة
الوقت املناس وةري يئة حامسة .فأوال ،علينا أن ندرك أن االسـتجاةة الوقـت املناسـ ـي
مس ولية عئ علـي عـاعا كـل عضـو مـن أعضـا اجملتمـ الـدو  .وعلينـا ،مواجلـة اجلـ ا م
الفظيعة الوتينة احلدوث أو اجلارية ،أال نسأل ”عما إاا“ كان علينـا أن نـ د ،وأال نتوقـ أن
يتحمل انخ ون الع عنا؛ وإمنا جي أن نسأل عـن ”النيفيـة“ الـ مينننـا هبـا املسـاعدة
ال د ةشنل اعي .ورنم أن جملس األمن وحـد ـو الـوي لديـ سـلرية التنليـف ةاسـتادام
الوسا ل الئس ية ،فـن ينبغـي أةـدا أن يسـتادم الوعـول إىل ق يـا مسـدود داخـل علـمل اذينـة
كعور للتئاعس عموما عن العمل .وعلي كل دولة عضو أن عنظـ مـا مينـن أن عسـلم ةـ ،
وما مينن أن عسلم ةـ الت عيبـا اإلقليميـة اا الصـلة ،مـن أجـل محايـة السـنان مـن اإلةـادة
اجلماعية وج ا م احل والتريلا الع قي واجل ا م إلد اإلنسانية.
 - ٤٧ثانيا  ،علينا أن نع اسـتعمارنا قا فـة واسـعة مـن األدوا السـلمية املتاحـة حلمايـة
السنان املتض رين من اجل ا م الفظيعة .وعشمل و األدوا  ،علي سـبيل املعـال فئـط ولـيس
احلص  :أنشرية عئصي احلئا ا وال عد واإلةنغ والتحئـا؛ وجلـان التحئيـا؛ والـدعوة العامـة؛
والدةلوماسية اذاد ة؛ والتحنيم والتوفيا والوساقة؛ ومشاركة اجملتمعا اةليـة؛ واملســـــاعدة
اإلنسانية واحلمايـة؛ ومحايـة النجـنني واملشـ دين؛ واملسـاعدة املدنيـة والتئنيـة؛ وحفـ السـنم
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الئا م علـي موافئـة األقـ اف املعنيـة .وقـد مت عئ يـ الف يـا املسـتئل ال فيـ املسـتو املعـين
ةعمليا السنم ةشأن عوحيد قوانا مـن أجـل السـنم :السياسـة والشـ اكة والنـاف (A/70/95-
 )S/2015/446عسليط الضو أيضا علي عداةا محاية املدنيني نا املسلحني ةوعـفلا جـ ا امـا
مــن جمموعــة األدوا ــو  .ومــا انفنــت الــدول األعضــا ععـ عــن أمهيــة النــعا مــن ــو
األدوا  ،لننلا ال عئ ن علمل التص ا علي ال نم من الـمل ةالـدعم املـا النـا  .ويـ دي
وا النئّ التمويل إىل عأخ االنتفا ةتلـمل األدوا  ،كمـا ـد مـن فعاليتـلا .ومـن امللـم
أيضا عريوي و األدوا مللمة محاية السنان من اجلـ ا م الفظيعـة ةالـوا  ،مبـا الـمل مـن
خنل التساؤل عن النيفية ال مينـن هبـا معاجلـة العوامـل اةـددة الـ عـ دي سـوا إىل عفـاقم
و اجل ا م أو إىل التافيف منلا.
 - ٤8وثالعـا ،علــي اجملتمـ الـدو أن يتصـ ف مبنـ ا وحبسـم .فتحســني األدوا التحليليــة
والتئاري املئدمة لن يسف عن حتسـني السياسـا إال إاا كـان عـنا الئـ ار علـي اسـتعداد
للعمل ةنـا علـي الوقـا املع وإلـة .وعظلـ التجـار األخـاة أن امل اونـة والتـأخا مينـن أن
يت ع عليلما عفاقم خريورة احلاال الـ ع عنـ فيلـا جـ ا م فظيعـة ،مـ عـد ور الظـ وف
الـ يواجللــا الســنان املتضـ رون ،وأن يضــيئا نريــاا اخليــارا اجلواةــة الئا مــة علــي عــعيد
السياســا  .و ســبيل حتســني عمليــة عــن الئ ـ ار ،جي ـ علــي الــدول األعضــا أن عنــون
مستعدة لنستما إىل قا فة من انرا وأن ععاة علي ةول اجللـود ال اميـة إىل عـيانة موقـف
مشت ك ،ال سيما حاال األ ما عندما عتبـاين التفسـاا املري وحـة للمعلومـا املتعلئـة
ةاحلئا ا الئا مة علي أر الواق .
 - ٤9وعلي األع ضا اخلمسـة الـدا مني جملـس األمـن مسـ ولية خاعـة عـن إةـدا الـ ويف
الئيادية .ومن اخلريوا امللموسة ال مينن ا اا ا علي وا الري يا أن يتفـا ـ ال األعضـا
علــي دارســة إلــبط الــنفس اســتادام حــا الــنئو احلــاال ال ـ عنريــوي علــي ج ـ ا م
فظيعة ،حس ما اقت ح ف يا املسا لة واالعساا والشفافية ،الـوي حتظـي مبادرعـ انن ةـدعم
من أنلبية واإلحة من الدول األعضا  -وكولمل حس مـا اقتـ يف إقـار مبـادرة مشـت كة
عتــوىل ف نســا واملنســيمل قياد ــا .ومــن األمــور ال ـ ذــا أمهيــة حيويــة أيضــا أن ينفــل اجمللــس
االمتعال للئ ارا الـ يتاـو ا ةالفعـل فيمـا يتعلـا ةـاجل ا م الفظيعـة .فمـن نـا املئبـول علـي
اإلقـنا أن عواعــل ةعـو الــدول وةعـو اجلماعــا املســلحة مـن نــا الـدول حتــديلا جمللــس
األمـن ةانتــلاك الئــانون الـدو حلئــوا اإلنســان والئــانون الـدو اإلنســاو وارعنــا اجلـ ا م
الفظيعة .ولولمل ،ينبغي ألعضا اجمللس أن ينونـوا أفضـل اسـتعدادا العتمـاد عـداةا عسـتلدف
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مــن ي فضــون االمتعــال لئ اراعــ  ،لالفــة للمــادة  25مــن امليعــاا .فعــدم التصــدي للــوين
يتجا لون إرادة جملس األمن ةصفاقة سوف يئو مصداقية األمم املتحدة.
 - 50وقد ععلمنا علي مد العئد املاإلي أن عداةا التصـدي علـي الصـعيد الـدو للجـ ا م
الفظيعة يل إىل ةلوغ أقصي درجا الفعالية عندما ععمل األمم املتحـدة والت عيبـا اإلقليميـة
ودون اإلقليمية معا ةشنل وثيا .فعمـل علـمل النيانـا علـي حنـو مشـت ك ومنسـا ـو الـوي
يعظِّم الئدرا وي دي إىل إح ا أفضل النتا  .ومن ل ،فعلينا أن نوثـا الـ واةط العمليـة ةـني
األمم املتحدة وت كا لا ،مبا المل عن ق يا عبادل املعلومـا والتحلـين ةشـأن احلـاال
ال ا نــة والناتــنة مــن أجــل عع ي ـ التفــا م املشــت ك ،وك ـولمل عــن ق يــا عنــوين العــادا
والعنقا الن مة لضمان إمنانية عفعيل الش اكا ةشنل س ي عند احلاجة.
 - 51وجي أيضا علي الدول األعضا أن عـدعم الـدور احلاسـم الـوي ي ديـ اجملتمـ املـدو
عئدة املساعدة الن مة للـ د احلاسـم الوقـت املناسـ  .فمنظمـا اجملتمـ املـدو عسـاعد
علي عئل أق اإلنوار املبن وكعاا ما عنون أول من ينتشف وجود عريورا مئلئة .و ـي
مناع قـوي لضـحايا اجلـ ا م الفظيعـة خيضـ الـدول  -واألمـم املتحـدة  -للمسـا لة .كـولمل
عئدم علمل املنظما مسـامها مباتـ ة علـي حنـو أكـرب عـن ق يـا عـوفا اخلـدما الئانونيـة،
وعئــدة املشــورة لضــحايا اجل ـ ا م الفظيعــة ،والتوســط املنا عــا اةليــة و د ــة التــوع ا ،
وعوفا املساعدة اإلنسانية املنئوة للحياة .ومينن أن يسلم ال عما الـدينيون إسـلاما خاعـا
من ارعنا اجل ا م الفظيعة والتصدي ذا ،ةالنظ إىل مـا ذـم مـن نفـوا علـي قرياعـا كـباة
من السنان وإىل قدر م علي اإلس ا ةتعبنة املـوارد البشـ ية واملاليـة .كـولمل مينـن للجلـا
الفاعلـة الئريــا اخلـاي أن عـ دي دورا ةنــا االإلـرين ةاملسـ ولية عـن عــوفا احلمايــة،
م سســا ا ،وا ــاا اخلريــوا
والــمل مــن خــنل التشــجي علــي التســامح وحــل الزناعــا
الن مة حلماية موهفيلا وأس م.
 - 52وقامت ف اد اجملتمعا اةلية ةعو احلاال مبد يـد ا ةشـجاعة جلاايـا الـواقعني
حتت التلديـد وأعاحـت ذـم سـبل النجـاة واملـنا انمـن .ولـد األفـ اد واجلماعـا الصـغاة،
إقــار العمــل ةصــورة نــا رمسيــة ،الئــدرة علــي عــوفا احلمايــة ،ســوا مــن خــنل اســتادام
نفوا م ملن االعتدا ا ودعـم جلـود اإلناثـة أو مـن خـنل إيـوا الفنـا الضـعيفة .ويشـلد
عــدد مــن قــام ةــول راسيســاةاجينا ةننئــاا حيــا م أثنــا عمليــة اإلةــادة اجلماعيــة الـ وقعــت
روانــدا هبــو الئــدرة علــي إحــداث التغــيا ال ـ يتحلــي هبــا الشــجعان .وحنــن حباجــة ،م ـ منــو
التحديا ال نواجللا ،إىل عشجي االةتنارا اإلةداعية واجل ينـة مـن ـوا النـو ودعملـا.
وســيج ي ةانتظــام اســتنمال مــوج املمارســا الــوي وإلــع عــام  2015املنتـ املعــين
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مبنـ اإلةــادة اجلماعيــة وةاملس ـ ولية عــن احلمايــة ،مــن أجــل رعــد احللــول اجلديــدة ال ـ عنشــأ
فيما يتعلا ةاحلماية.

جيم  -من التن ار
 - 53دا يعبط اذمم أن ن أننا ما فتننا ،علي مد فتـ ة واليـ كـأمني عـام ،اةـ مسـألة
عن ار وقو اجل ا م الفظيعة .وعلي ال نم من أن الفئ عني  138و  139من الوثيئـة اخلتاميـة
ملـ الئمــة العــاملي لعــام  2005ال عشــاان عـ احة إىل عنـ ار وقــو اجلـ ا م ،فــنن االلت ـ ام
ةـاملن يشـنل مسـة ر يسـية مـن مسـا املسـ ولية عـن احلمايـة ،كمـا أن مسـأل املنـ والتنـ ار
ي عبريان ارعباقا وثيئا .وقد اعت ف ةولمل الت اةط سياا عمـل جلنـة ةنـا السـنم و عئ يـ
ينـل ةنـا السـنم (A/69/968-
ف يا اخلربا االستشاري التاة لألمني العـام املعـين ةاسـتع ا
 .)S/2015/490فنــعا مــن البلــدان الـ هاةـ اليــوم خريـ انتشــار العنــف املنــلجي علــي نريــاا
واس ـ قــد عع إلــت لــولمل مــن قبــل ،مبــا الــمل أفغانســتان وةورونــدي وجنــو الســودان
والسودان والع اا وليبيا.
 - 5٤ومن العناع اةورية من التن ار عئدة الدعم املوج للسلريا الوقنيـة ملسـاعد ا
التئيد مبس وليتلا عن عوفا احلمايـة .ويلـ م كـعا مـن احلـاال عع يـ م سسـا احلنـم
أو إعادة ةنا لا ،وعنشيط االقتصاد .ولنن جيـ أيضـا السـعي ،إقـار املسـاعدة الدوليـة ،إىل
معاجلــة األســبا اجلوريــة للــزنا واجل ـ ا م الفظيعــة وعع ي ـ املمارســا ال ـ عــدعم املصــاحلة
والتســوية الســلمية للمنا عــا عنــد نشــو لا .ويشــنل إدمــا منظــور أعمــال ةنــا الســنم
وجلود اإلنعا األخ يتعلا مبن وقو الفظا أم ا ةالم األمهيـة لتحئيـا النجـايف ،معلـ
المل معل رعد عنما االنتناف ،مبساعدة من اجملتم املدو اةلي.
 - 55ففــي نيــا اجللــود املشــار إليلــا أع ـن  ،عنــون إمنانيــة هلــور اجلـ ا م الفظيعــة مــن
جديــد حئيئــة ال مينــن إننار ــا .ويلــدد اإلس ـ ا ةاالنصــ اف عــن علــمل اجللــود ةت اجــ
املناس ال حتئئت ومينن أن ينون ل لثار كارثية علـي السـنان املـدنيني .ومينـن ةسـلولة
للجنــاة اةــتملني اســتغنل مــواقن الضــعف امل سســية والف انــا األمنيــة ،علــي حــد ســوا ،
إاا مل عنـــن اإلعـــنحا قـــد ع ســـات ةعـــد ،وكـــولمل اســـتغنل مظـــامل اجملتمعـــا اةليـــة
ولاوفلــا ،إاا ع كــت دون معاجلــة .وعــرب ن ةســلولة األ مــة ال ا نــة الع ـ اا علــي مــد
االستعداد ،و الظ وف ،لنسـتجاةة لنـدا ا التسـلح والسـعي إىل االنتئـام .وحنـن نـدرك
أن مئدورنا ،علـي الـ نم مـن ـو التحـديا اذا لـة ،أن مننـ عنـ ار اجلـ ا م الفظيعـة مـن
خـــنل اإلرادة السياســـية النافيـــة واملـــوارد املن مـــة .وقـــد ثبـــت الـــمل حـــاال معـــل
كو ديفوار وعيمور  -ليش ونينيا وكينيا ،حيو ساعد اإلجـ ا ا املنسـئة الـ ا ـو ا
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اجللا الفاعلة اةلية واإلقليميـة والدوليـة علـي عفـادي عنـ ار وقـو العنـف املنـلجي الواسـ
علمل احلاال الـ منـ فيلـا وقـو االنتنـاف ،ال عـ ال نـاك حاجـة
االنتشار .ولنن ح
إىل املشاركة املستم ة من أجل معاجلة العوامل النامنة ال ععا خري وقو اجل ا م الفظيعة.
 - 56وعنشف الدروف املستالصة من احلاال ال وقعت م خ ا عن أمهيـة االسـتعمار
عع يـ املصــاحلة والعدالــة االنتئاليــة .فــالنم املــوروث مــن اجلـ ا م الفظيعــة كــعاا مــا يســلم
ععميا انعدام العئة ةني الريوا ف وكـولمل انعـدام العئـة امل سسـا احلنوميـة املسـ ولة عـن
عوفا احلماية الئانونيـة واملا ديـة .و ةعـو األحيـان عنـون خريـي العدالـة ةريينـة .وقـد يضـري
إلــحايا اجل ـ ا م الفظيعــة إىل انتظــار اســبة املس ـ ولني عــن ارعنــا علــمل اجل ـ ا م لعئــود،
عـــام  2016إلـــد رادوفـــان كـــاراديت
كمـــا يتضـــح مـــن أحنـــام اإلدانـــة الــ عـــدر
ملا ارعنب من ج ا م ح وج ا م إلد اإلنسانية البوسنة ،وجـان  -ةـيا ةيمبـا ملـا ارعنبـ
لوريــة أف يئيــا الوســريي ،وحســني حــربي
مــن ج ـ ا م ح ـ وج ـ ا م إلــد اإلنســانية
عشـاد .لنـن العدالـة ،حـ وإن جـا
ملا ارعنب من ج ا م إلد اإلنسانية وجـ ا م حـ
متأخ ة ،قد حتئئت .فنفالة املسا لة عن ج ا م املاإلي ال عـ دي فئـط إىل التئليـل مـن احتمـال
املســتئبل ،وإمنــا ــي أيضــا عســدد إل ـ ةة عامــة لعئافــة اإلفــن مــن العئــا
وقــو ععــديا
ستضري األجيال املئبلة من اجلناة اةتملني إىل أن عضـعلا االعتبـار عنـد الـتفنا اخليـارا
املتاحة أماملا.

دال  -هديد الئدرا
الشبنا

امل سسية

الوقنية واإلقليمية

 - 5٧يشنل إرسا ياكل وقنيـة ملنـ وقـو الفظـا والتصـدي ذـا حجـ األسـاف الـوي
يئــوم علي ـ التنفيــو النــاجح ،الــمل أن ـ منمــن املس ـ ولية ال يســية عــن احلمايــة .و حــني أن
التشنيلة اةددة لنل نظام وقين سوف عنون لتلفة ،ةل وينبغـي أن عنـون كـولمل ،فئـد مت،
مـ م اعــاة الســياا اةل ـي واذينــل امل سســي ،التئ ي ـ الــوي قدمت ـ عــام  201٤حتــت
عنوان ” الوفـا مبسـ وليتنا اجلماعيـة :املسـاعدة الدوليـة واملسـ ولية عـن احلمايـة“ (A/68/947-
 ،)S/2014/449حتديــد ســبعة عناع ـ ر يســية عنــبح اجل ـ ا م الفظيعــة وينبغــي عع ي ــا ،ــي:
(أ) قرياعــا األمــن اةت فــة اخلاإلــعة للمســا لة؛ ( ) امل سســا الزنيلــة ال ـ عش ـ ف علــي
عمليا االنتئال السياسـي؛ ( ) امل سسـا الئضـا ية املسـتئلة وامل سسـا املسـتئلة حلئـوا
اإلنسان؛ (د) الئدرة علي عئيـيم املاـاق وععبنـة االسـتجاةة املبنـ ة؛ ( ــ) الئـدرة اةليـة علـي
حل الزناعا ؛ (و) قدرة وسـا ط اإلعـنم علـي التصـدي للتحيـ واخلريـا املفعـم ةالن ا يـة؛
( ) الئدرة علي العدالة االنتئالية الفعالة واملش وعة .وإنين أتج الدول األعضا علـي دراسـة
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ســياقلا الــوقين والنظ ـ ا ــاا خريــوا عمليــة لتع ي ـ ــو العوامــل املعبري ـة ومعاجلــة أي
أولويــا أخ ـ يــتم حتديــد ا .وةاإلإلــافة إىل الــمل ،فنيــا مينــن أن عنــلو ةئــدر ا علــي
مســاعدة الــدول األخــ علــي عع يــ ــو املعبريــا  ،إقــار النــل املتبــ إ ا السياســة
اخلارجية والتعاون الدو ةعد إعنح .
 - 58وقد أعبحت الشبنا العاملية واإلقليمية ج ا ال يتج أ من اذينل امل سسي عشـج
الدول وعساعد ا علي الوفا ةاملس ولية عن احلماية .فالشبنة العاملية جللا التنسـيا جمـال
املس ـ ولية عــن احلمايــة ،وتــبنة أم ينــا النعينيــة ملن ـ اإلةــادة اجلماعيــة والفظــا اجلماعيــة،
والتحــ ك العــاملي إلــد أعمــال اإلجــ ام اجلماعيــة الوحشــية ،واملــ الــدو املعــين مبنريئــة
البحاا النرب  ،ععمـل يعـا علـي عيسـا احلـوار وا ـاا إجـ ا ا ملموسـة لبنـا الئـدرا
الوقنية النفيلـة مبنـ وقـو الفظـا  ،وعلـي عبـادل أفضـل املمارسـا  .وإنـين أرحـ ةتوسـي
نرياا تبنا األق ان و  ،وأحو يـ الـدول األعضـا علـي النظـ ععـيني جلـة عنسـيا
وقنية عتوىل قيادة جلود ا الوقنية وععميا مشاركتلا ،علي حد سوا .
 - 59و مئــدور ياكــل احلمايــة اإلقليميــة ةصــفة خاعــة ،و ــي عــادة ياكــل عع ــا
املنظما اإلقليمية أو دون اإلقليمية ،أن عتوىل عع ي التعاون العملي فيمـا ةـني األقـ ان .ورنـم
أن املبادرا ينبغي أن ععنس خصوعيا كل منريئـة ،فلنـاك ـس خريـوا ر يسـية مينـن
ا اا ــا لتع ي ـ قــدرة اذينــا اإلقليميــة علــي العمــل م ـ األمــم املتحــدة ونا ــا مــن اجللــا
الفاعلة األخ علي عـعيد منـ اجلـ ا م الفظيعـة والتصـدي ذـا .وأوىل ـو اخلريـوا عع يـ
العنقا ةـني املنظمـا  ،ةسـبل مـن ةينـلا احلـوار املنـتظم وعع يـ التعـاون ةـني األمانـا علـي
ععيد الـدوا اإلداريـة .واخلريـوة العانيـة ـي حتسـني عـدفا املعلومـا والتحلـين علـي حنـو
متبادل ةني األمم املتحدة واملنظما اإلقليميـة ودون اإلقليميـة فيمـا يتعلـا ةاحتمـاال وقـو
اجل ا م الفظيعة .وعتمعل اخلريوة العالعة عع ي عنسيا إجـ ا ا التصـدي الحتمـاال وقـو
اجل ـ ا م الفظيعــة ةغيــة حتســني الفعاليــة وهن ـ احلــاال ال ـ عتضــار فيلــا اها ــا عمــل
املنظمــا املاتلفــة .واخلريــوة ال اةعــة ــي عبــادل التوجيلــا واملبــاد املتعلئــة ةاملمارســا
الفضلي جمال املن واحلماية ،مبا المل التداةا ال عتعلا حتديـدا حبمايـة املـدنيني سـياا
حف السنم ومن العنف اجلنسي واجلنساو .أمـا اخلريـوة اخلامسـة فتتمعـل عشـجي ودعـم
املنظمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة كــي عواعــل عريــوي قــدرا ا الواعيــة جمــال من ـ وقــو
اجل ـ ا م الفظيعــة والتصــدي ذــا .وإنــين أحــو ةئــوة املنظمــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــة علــي
مواعلة حوار ا ةشأن املس ولية عن احلماية واخلريـوا امللموسـة الـ ميننـلا ا اا ـا لت ويـد
دوذا األعضا ةالدعم الوي يل ملا كي عفي ةالت اما ا.
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األمم املتحـدة
 - 60جي أن عضاعف األمم املتحدة جلود ا لتعميم م اعـاة املسـ ولية عـن احلمايـة .ففـي
مواجلــة التحــديا املتصــاعدة علــي جبــلا متعــددة ،لــن ينــون العمــل املعتــاد كافيــا .وقــد
يـ
أج يــت خــنل الســنتني املاإلــيتني سلســلة مــن االستع اإلــا مت مــن خنذــا النظ ـ
جوان عملنا املتعلئة حبف السنم وةنا السنم وعنفيـو قـ ار جملـس األمـن )2000( 1325
ومحاية املدنيني( .)12كـولمل اإلـريلعت قبـل عئـد مـ الئمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاو ـوا
العـام ةــنج ا عئيـيم لعملنــا اإلنسـاو .وال مينــن أن عنــون ال سـا ل ال يســية الـ انبعئــت عــن
الـــمل أكعـ ـ وإلـــوحا أو أن عنـــون الـ ـ واةط ةينـــلا أتـــد قـــوة .وقـــد أكـــد كـــل مـــن علـــمل
االستع اإلا أن جي علينا أن نفعل امل يد من أجل إعريـا األولويـة للمنـ  ،مبـا الـمل عـن
ق يــا الت كيـ علــي العوامــل اذينليــة الـ عئــف ورا انــدال الــزنا والعنــف  -معــل التمييـ
وإلــعف ســيادة الئــانون  -وعع يـ األدوا الدةلوماســية الوقا يــة حلــل املنا عــا  .ومثــة نئريــة
م ك ية عأكد أيضا مـن خـنل عمليـا االسـتع ا  ،و ـي أن محايـة السـنان مـن اجلـ ا م
الفظيعة عشنل الت اما أساسيا من الت اما األمم املتحدة .وعلي األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة
أن عنــون ع ـ ة ةشــأن التحــديا والئيــود العمليــة ال ـ نواجللــا .وعليلــا أيضــا أن عنــون
مستعدة إلةنغ الدول األعضا مبا جي أن يسمعو  ،وليس ما ي يدون مساع .
 - 61و األمم املتحـدة ،إقـار متاةعـة االستع اإلـا املشـار إليلـا أعـن  ،وكـولمل مـن
خــنل مبــادرة حئــوا اإلنســان أوال ،واجلل ـود اجلاريــة هبــدف ععمــيم م اعــاة املس ـ ولية عــن
احلمايــة ،ةسلســلة مــن التحــوال ال اميــة إىل نــني املنظمــة مــن مواجلــة التحــديا املتعلئــة
ةاحلماية .و و امللمة عتريل االلت ام املتواعل من كل مس ول املنظمـة ،مبـن فـيلم األمـني
العام املئبل ،وكولمل من الدول األعضا  .ومينـن لألمـني العـام ،إإلـافة إىل اسـتادام مسـاعي
احلميدة ،أن يواعل عشجي جملس األمن وجملس حئوا اإلنسان ةتنليف جلان حتئيـا مسـتئلة
و ايــدة ةالتعبــت مــن الوقــا عنــدما ع عنـ اجلـ ا م الفظيعــة ،أو عنــور ةــالوقو  ،وأن يــدعو
الدول األعضا إىل عنفيو التوعـيا املري وحـة .ويضـريل حاليـا منتـ املستشـارين اخلاعـني
املعنيني مبن اإلةادة اجلماعية وةاملس ولية عن احلماية ةنج ا اسـتع ا للـدروف املسـتفادة مـن
__________
( )12عئ ي الف يا املستئل ال في املستو املعـين ةعمليـا السـنم ةشـأن عوحيـد قوانـا مـن أجـل السـنم :السياسـة
والش اكة والناف ()A/70/95-S/2015/446؛ وحتدي احلفاظ علي السنم :عئ ي ف يـا اخلـربا االستشـاري عـن
اســتع ا ينــل األمــم املتحــدة لبنــا الســنم لعــام  ،2015نيويــورك 29 ،ح ي ان/يوني ـ 2015؛ ومن ـ
نشو الزناعا وحتئيا نئلـة نوعيـة جمـال العدالـة ،وعـأمني السـنم :دراسـة عامليـة عـن عنفيـو قـ ار جملـس
األمن التاة لألمم املتحدة  ،1325ينة األمم املتحدة للم أة2015 ،؛ وعئييم عنفيـو واليـا محايـة املـدنيني
خدما ال قاةة الداخلية (.)A/68/787
عمليا األمم املتحدة حلف السنم ونتا جلا :عئ ي منت
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حــاال املنـ املاإلــية .ولمــل أن يســاعد األمــني العــام املئبــل نشـ نتــا ــوا االســتع ا
داخــل األمــم املتحــدة وكــولمل عشــجي الــدول األعضــا علــي عئــدة الــدعم النامــل لعمــل
املستشارين اخلاعني.

خامسا  -اخلنعة
الـدفا عـن الئواعـد الـ
 - 62لئد حان الوقت لني عبدي الدول األعضا ع مـا أقـو
عصــون اإلنســانية ،والــ عئــوم عليلـــا املســ ولية عـــن احلمايــة ،و التئيـــد ةتلــمل الئواعـــد.
وإاا مل نفعـــل الـــمل ،ســـوف عتقكـــل اإل ـــا ا الــ حتئئـــت العئـــد األول لبحـــو مبـــدأ
املس ولية عـن احلمايـة .ففـي وقـت األ مـة ،ينبغـي لنـا أال نت اجـ  ،ةـل ينبغـي أن نلتـف حـول
ما حئئنا ونئوم ةتع ي  .ومن اخلريوا امللموسة علي وا الري يـا أن عتفـا الـدول األعضـا
علي التأكيد من جديد علي الت املا وععميئـ مـن خـنل إعـدار قـ ار جديـد للجمعيـة العامـة
ةشأن املس ولية عن احلماية .وينبغي أيضا إقنا محلة عامليـة تـاملة وقويـة السـتعادة العئـة
الئانون الدو حلئوا اإلنسان والئانون الـدو اإلنسـاو مـن خـنل عع يـ الئـيم الـ ينصـان
عليلا ،واملريالبة ة يادة االمتعال ،ومنحئة مـن يسـتم ون انتـلاك الئـانون ،و اسـبة اجلنـاة.
ي أحنا العامل.
وحنن مدينون ةولمل أمام الفنا الضعيفة من السنان
 - 63نا أن املس ولية عـن احلمايـة عتريلـ أكعـ مـن الـمل أيضـا .فلـي عتريلـ مـن يـ
أعضا اجملتم الدو أن يئولوا كلمتلم أي وقت وأي منان ع عن في اجل ا م الفظيعـة،
أو عنور ةال وقو  .واذدف من املس ولية عـن احلمايـة ،ةاعتبار ـا ةيانـا ةـااللت ام السياسـي ،ـو
حتفي العمـل اجلمـاعي مـن أجـل منـ ارعنـا اجلـ ا م الفظيعـة والتصـدي ذـا  -علـي الصـعد
الــوقين واإلقليمــي والــدو  -ورف ـ التنلفــة السياســية ال ـ عت ع ـ علــي عــدم التص ـ ف
مواجلة اإلةادة اجلماعيـة وجـ ا م احلـ والـتريلا الع قـي واجلـ ا م امل عنبـة إلـد اإلنسـانية.
و ي عتريل من الدول األعضا  ،سعيا إىل الوفا هبوا االلت ام ،إعريا محايـة السـنان الضـعفا
أولويــة علــي املصــاحل الوقنيــة الضــيئة ،والعمــل ةــن كلــل مــن أجــل التغلـ علــي االنئســاما
السياسية وعوجي استعمارا ملموسة لتع ي الئدرا الن مة للمن والتصدي .وجممل الئـول
أن املس ولية عن احلماية عتريل قيادة سياسية متواعلة.
 - 6٤وقد دأةت ،خنل فت ة والي كأمني عام ،علي دعوة الدول األعضا إىل االإلـرين
مبس وليا ا ،وعسليط الضـو علـي اإلجـ ا ا اجلسـورة املتاـوة حلمايـة السـنان ،واالعتـ اف
حباال اإلخفاا العمل ةصورة اعية وحامسـة .ومـا فتنـت ،فيمـا أةولـ مـن جلـود للئيـام
ةدور قيادي علي ععيد الوفـا ةاملسـ ولية عـن احلمايـة ،أست تـد ةاإلميـان ةـأن اجملتمـ الـدو
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ليس من املتف جني الوين يئفون دون حول وال قوة أمام اجل ا م الفظيعة ،وال ميننـ أن ينـون
كولمل .فوحـدة اذـدف واالسـت اعيجيا املنسـئة مينـن أن حتـدث ف قـا كـباا وأن عـ دي إىل
إنئــاا عــدد ال صــي مــن األروايف .لنــن العمــل اجلمــاعي لــن يتحئــا علــي أســاف املبــاد
وحد ا .فاملسـ ولية عـن احلمايـة ـي التـ ام ععلـد ةـ يـ الـدول األعضـا  .وملمـة علـمل
الدول أن هعل منلا حئيئة واقعة ،ةدعم من اجملتم الدو األعم.
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