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 موجهــة مــن املمثــل الــدائم  ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣٠رســالة مؤرخــة     
 إىل رئيس جملس األمن  لدى األمم املتحدةأفريقيجلنوب 

    
ــشوب            ــع ن ــين مبن ــل املخــصص املع ــق العام ــر الفري ــه تقري ــيكم طي ــل إل ــشرفين أن أحي ي

ــرة أفريقــــيالرتاعــــات يف  ــها للفتــ عــــضاء  بالــــصيغة الــــيت اعتمــــدهتا الــــدول األ ٢٠٠٨ وحلــ
 .)املرفق نظرا(

 .وأرجو ممتناً أن تعمِّموا هذه الرسالة ومرفقها  

  كومالودوميساين شادراك ) توقيع(
  السفري واملمثل الدائم

  أفريقيجلمهورية جنوب 
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  املرفق
تقرير عن أنشطة الفريق العامل املخـصص املعـين مبنـع نـشوب الرتاعـات                   

 ٢٠٠٨فترة  وحلها للأفريقييف 
  

 مقدمـة   أوال  
 وحلـها مبوجـب     أفريقـي املعين مبنع نشوب الرتاعات يف      املخصص  أنشئ الفريق العامل      - ١

 تكــوين الفريــق  هبــاوهــذه املــذكرة الــيت ورد). S/2002/207(مــذكرة مــن رئــيس جملــس األمــن 
 :كما يليالفريق هذا  والية وفترة بقائه حّددت أيضاوطريقة عمله وبيان رئاسته العامل 

والبيانـات  S/PRST/2002/2 وصيات الـواردة يف البيـان الرئاسـي    رصد تنفيذ الت )أ(  
  وحلها؛أفريقي يف السابقة والقرارات املتعلقة مبنع نشوب الرتاعات الرئاسية

بـني جملـس األمـن واجمللـس االقتـصادي       تعزيـز التعـاون  بـشأن  اقتراح توصـيات   )ب(  
 ؛أفريقيتعاجل شؤون واالجتماعي، ومع وكاالت األمم املتحدة األخرى املعنية اليت 

القيام بصفة خاصـة بدراسـة املـسائل اإلقليميـة واملـسائل املطروحـة يف خمتلـف                  )ج(  
 ؛وحلها أفريقيعمل اجمللس يف جمال منع نشوب الرتاعات يف  الرتاعات واليت هلا تأثري على

اقتراح توصيات إىل جملس األمن لتعزيز التعاون بني األمم املتحدة واملنظمـات             )د(  
 .وحلهاواملنظمات دون اإلقليمية يف جمال منع نشوب الرتاعات ) فريقياالحتاد األ(قليمية اإل

، موافقة اجمللس علـى أن متـدد     S/2007/771أحال رئيس جملس األمن، مبوجب مذكرته         - ٢
 وحلـها،   أفريقـي ملدة سنة واحدة والية الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب الرتاعات يف             

يواصـل الفريـق   بالتـايل  ، و)S/2002/207نظر ا (٢٠٠٢مارس / آذار١ول األمر يف    أالذي أنشئ   
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١عمله لغاية 

 ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣وفيما بعد، وعمالً مبذكرة رئيس جملس األمن املؤرخـة            - ٣
)(S/2008/2 وانتخــب .  الكونغــو يف رئاســة الفريــق العامــل املخــصصأفريقــي، خلفــت جنــوب

، رئيـساً للفريـق     أفريقـي دوميساين شادراك كومالو، الـسفري واملمثـل الـدائم جلمهوريـة جنـوب              
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١للفترة اليت تنتهي يف 

ويعــرض هــذا التقريــر األنــشطة الــيت قــام هبــا الفريــق العامــل املخــصص خــالل الفتــرة       - ٤
  .أفريقي حتت رئاسة جنوب ٢٠٠٨
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 طة الفريقأنش  -ثانياً   
 إحاطة من إدارة الشؤون السياسية  -ألف   

ــاين ٢١يف   - ٥ ــاير / كــانون الث ــوب  ٢٠٠٨ين ــي، مثلــت جن ــق  أفريق ــساً للفري ــصفتها رئي  ب
العامــل املخــصص جملــس األمــن يف اجتمــاع عقــد يف أديــس أبابــا جمللــس الــسالم واألمــن التــابع 

 .ةأفريقيات إقليمية ودولية غري  مع منظمفريقيلالحتاد األ

، اجتمع الفريـق العامـل املخـصص للتـشاور بـشأن            ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٤ويف    - ٦
 .٢٠٠٨ أنشطته للفترة

، اجتمع الفريـق العامـل املخـصص لـسماع إحاطـة إعالميـة       ٢٠٠٨مارس / آذار٦ويف    - ٧
لني باسكو، وكيل األمني العام للشؤون الـسياسية، عـن اقتـراح لتعزيـز إدارة الـشؤون                 . من ب 
وقد أتاحت هذه اإلحاطة للفريق العامل الفرصة لفهم الطريقة اليت ترى مـن خالهلـا               . سيةالسيا

ــة ملنــع الرتاعــات وحلــها،         ــشؤون الــسياسية دورهــا ضــمن اجلهــود املبذول واقترحــت إدارة ال
 .خطوات لتعزيز اإلدارة

 توثيقـا رة الشؤون السياسية موثقـة    وأشار السيد باسكو إىل أن القيود اليت تواجهها إدا          - ٨
ــارير و  ــدا يف تق ــا   جي ــاك اجتاه ــد أن هن ــات تؤك ــاظم     تقييم ــل يف تع ــتمرار يتمث ــل لالس ــري قاب  غ

والنتيجـة، كمـا ذكـر، أن إدارة الـشؤون          . املسؤوليات وبقـاء حجـم املـوارد علـى مـا هـو عليـه              
أن تقـوم بانتظـام مبـا يتطلبـه النجـاح يف            ستطيع  السياسية اليت تتحمل أعباء تتجاوز قـدراهتا ال تـ         

 .ن حتليالت وعمل دبلوماسي وتنسيقبلوماسية الوقائية مالد

دارة الــشؤون غــري أن الــسيد باســكو رأى أن األمــني العــام ال يــزال يتوقــع أن تكــون إ   - ٩
 بـسبب    الـذي أصـبح مكلفـا       من ذي قبل وأن ختفف عبء حفظ السالم        السياسية أكثر نشاطا  

أعبـاء كـثرية مـن قبيـل العمليـة        تزايد عدد العمليـات ومـن ضـمنها تلـك العمليـات الـيت تفـرض                 
 . واألمم املتحدة يف دارفورفريقياملختلطة لالحتاد األ

وحتتاج األمم املتحدة إىل أن تكون أكثـر فعاليـة ال يف مـا يتعلـق بتوطيـد االسـتقرار يف                       - ١٠
نــشوب حــاالت الــرتاع والتعامــل مــع آثارهــا اجلانبيــة اإلنــسانية فحــسب بــل كــذلك يف منــع     

فمنـع الرتاعـات وحلـها مـسؤوليات ميليهـا ميثـاق األمـم              . الوسـائل الـسياسية   بالرتاعات وحلـها    
 .املتحدة ليس بوسعنا ببساطة أن خنفق يف االضطالع هبا

خطـوات لتعزيـز إدارة   بعـدة  وبالنظر إىل هذه احلالة، كشف السيد باسكو عن اقتـراح        - ١١
 :الشؤون السياسية
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 للـُشعب اإلقليميـة إلدارة الـشؤون    تعزيز جوهري ال يتحمل املزيد من التأخري   )أ(  
 نظيم لتحقيق املزيد من الكفاءة؛إىل جانب شيء من إعادة الت السياسية،

ــي إىل         )ب(  ــشراكات والوســاطة ترم ــسياسات وال ــدعم ال ــة ل ــعبة متكامل ــشاء ش إن
 يف بذل جهود الوسـاطة وإىل تعزيـز   لسياسية يف أن تكون أكثر انتظاما مساعدة إدارة الشؤون ا   

 الشاملة اليت هتدد السلم واألمن؛دارة على التصدي للقضايا قدرة اإل

 األمن وشعبة املساعدة االنتخابية؛تعزيز فرع اهليئات الفرعية جمللس   )ج(  

ــال اإلدارة      )د(   ــسياسية يف جمـ ــشؤون الـ ــدرات إدارة الـ ــز قـ ــائف لتعزيـ ــشاء وظـ إنـ
 .عمل اإلدارة عموماواالتصاالت، دعماً ل والتقييم واملراقبة 

، وأكـد    باسكو بالنيابة عن أعضاء الفريق     السيدالعامل املخصص   وشكر رئيس الفريق      - ١٢
له دعـم األعـضاء بأيـة وسـيلة تتيـسر هلـم إلدارة الـشؤون الـسياسية يف أداء مهماهتـا الراميـة إىل                 

أو بــصفتهم أعــضاء يف يف إطــار قــدراهتم الوطنيــة املعنيــة ، ســواء منــع نــشوب الرتاعــات وحلــها
 .جملس األمن

  
 “مسؤولية احلماية”اجتماع بشأن مفهوم   -باء   

قــــد الفريــــق العامــــل املخــــصص اجتماعــــا ، ع٢٠٠٨ديــــسمرب / كــــانون األول١يف   - ١٣
عقـد  اقتـراح   لـدى   رئـيس الفريـق،     شـدد   و.  تناول فيه مفهـوم مـسؤولية احلمايـة        موضوعيا هاما 
ــاع و ــد االجتم ــو أحــد العناصــر      عن ــات، وه ــشوب الرتاع ــع ن ــده، أن من ــةعق ــة البالغ يف  األمهي

 .مسؤولية احلماية، مل حيظ بدراسة وافية

الغايـة األوىل هـي أنـه مـن       : وعالوة على ذلك، فقد عقد هذا االجتماع لغايتني أخـريني           - ١٤
املتوقع أن يقدم األمني العام تقريره عن مسؤولية احلماية يف أوائل العام القادم إىل اجلمعيـة العامـة    

وبالتـايل، يعتقـد رئـيس الفريـق أن املـداوالت           . ول هذا التقرير  اليت سوف جتري حينها مناقشة ح     
اليت جيريها الفريق العامل بشأن مفهوم مسؤولية احلماية قد تسهم يف هذه املناقـشة الـيت مـن بـني                    

 مـن الوثيقـة     ١٣٩ و ١٣٨املسائل الواردة يف الفقـرتني      أهدافها التوصل إىل تفاهم مشترك بشأن       
  ).٦٠/١قرار اجلمعية العامة ( ٢٠٠٥املي لعام اخلتامية ملؤمتر القمة الع

 بأن مفهـوم مـسؤولية احلمايـة يـدخل يف نطـاق             اترك مش مثة فهما  الغاية الثانية هي أن   و  - ١٥
فهــم االجتمــاع يف وبنــاء عليــه، كــان مــن األمهيــة مبكــان أن ُي. واليــة الفريــق العامــل املخــصص

 الــيت  وحلــهاأفريقــيالرتاعــات يف ســياق واليــة الفريــق العامــل املخــصص املعــين مبنــع نــشوب    
ــن   حــددت ــراح توصــيات إىل جملــس األم ــم املتحــدة واملنظمــات      لاقت ــني األم ــاون ب ــز التع تعزي
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يف جمـال منـع نـشوب الرتاعـات وحلـها       واملنظمـات دون اإلقليميـة   ) فريقـي االحتاد األ (اإلقليمية  
 ).‘٤’، ثالثاً، S/2002/207 نظرا(

جـدا   مفيـدة    شاركني حملـة   كـبريا مـن املـ       استقطب عددا  جتماع التفاعلي الذي   اال قدمو  - ١٦
 اجلانب املتـصل باألعمـال غـري    بشأن الوطنية ألعضاء اجمللس واخلرباء يف هذا اجملال     اقف املو عن

 بالنسبة إىل اجمللس مبثابـة منتـدى        وكان االجتماع أيضا  . مفهوم مسؤولية احلماية  من   العسكرية
 مــسؤولية بـأن ركــائز  عتــرف املواقــف الـيت ت ضــيحتورمـي إىل  ت مناقــشة مجلـس لكــي يـستهل  لل

جز مـو ذا املرفـق     األول هلـ   لتـذييل ايـرد يف    و .علـى القـدر نفـسه مـن األمهيـة         هي مجيعهـا     احلماية
 .رئيس الفريق عن هذا االجتماع

  
 إحاطات مقدمة من رؤساء اهليئات الفرعية التابعة جمللس األمن  -جيم   

يـة، انـضم رئـيس الفريـق العامـل املخـصص املعـين        كما هو مطلوب مـن الناحيـة القانون     - ١٧
خـالل  األمـن    إىل جملـس     اتبالرتاعات إىل زمالئه وخمتلف رؤساء اهليئات الفرعية لتقدمي إحاطـ         

  الثـاين  تـذييل يف ال يـرد   و. ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥يف  املعقودة   ٦٠٤٣ رمسيةجلسته ال 
لفريــق العامــل  اجمللــس عــن أنــشطة ا حاطــة الــيت قــدمها رئــيس الفريــق إىل  إلنــص اهلــذا املرفــق 

 .٢٠٠٨املخصص للعام 
  

 خامتة  - ثالثا  
 بأن ختدم كعضو يف جملس األمن خالل العامني املاضيني وبـأن            أفريقيتشرفت جنوب     - ١٨

عامهـا   وحلـها خـالل      أفريقـي ترأس الفريـق العامـل املخـصص املعـين مبنـع نـشوب الرتاعـات يف                 
 .الثاين واألخري يف اجمللس

 رئاسة الفريق العامل املخصص املعين مبنع نـشوب الرتاعـات يف            أفريقيتولت جنوب   و  - ١٩
 ألهنـا رأت أن بوسـعها أن تقـدم قيمـة إضـافية إىل أعمـال                 ٢٠٠٨ وحلها خـالل الفتـرة       أفريقي

هـذا الـدور سـوف      ، وألهنـا شـعرت، علـى وجـه اخلـصوص، بـأن              فريقـي اجمللس بشأن امللف األ   
 وكـان إسـهامنا عمومـا يف هـذا اجمللـس            .للـسلم واألمـن والتنميـة      فريقـي  الربنـامج األ   يعزز أيضا 

 .متماشيا مع أهداف الفريق العامل

 باالغتباط ألن أعـضاء اجمللـس تعـاملوا بإجيابيـة مـع اجلهـود الـيت                 أفريقيوتشعر جنوب     - ٢٠
 وحلـها، وألنـه     أفريقـي بذلناها يف إطار الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب الرتاعات يف            

ــسلم واألمــن يف      ــصلة بال ــضل للمــسائل املت ــييوجــد اآلن تفهــم أف ــشوب   أفريق ــع ن ــدور من  ول
 .الرتاعات
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 جمللس األمن والفريق العامل املخصص املعـين مبنـع نـشوب            أفريقيومع مغادرة جنوب      - ٢١
الرتاعـات وحلـها، أود أن أشــكر األمانـة العامــة، وخباصـة أمــني سـر الفريــق، الـسيد أوســيلوكا       

  .خالهلا بأنشطتهالفريق اضطلع ى الدعم الذي تلقيناه طوال املدة اليت  عل،أوبازي
 

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩نيويورك، 
  

   كومالودوميساين شادراك) توقيع(
  املمثل الدائم

  مبنع ملعينرئيس الفريق العامل املخصص ا
   وحلهاأفريقينشوب الرتاعات يف 
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 التذييل األول
 املتعلق مبسؤولية احلمايةلوقائع االجتماع موجز     
 لـدى األمـم املتحـدة       أفريقـي السفري دوميساين شـادراك كومـالو، املمثـل الـدائم جلنـوب               

  وحلهاأفريقيورئيس الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب الرتاعات يف 

نـه  الـسبب األول أ : قال يف مالحظاته االفتتاحية إن اجتماع اليوم يعقد لسببني     : السفري كومالو 
 يف أوائـل العـام      ةمن املتوقع أن يقدم األمني العام تقريره عن مسؤولية احلماية إىل اجلمعية العامـ             

يف  جتمـاع هـذا اال  أن يسهم   ه ب أملأعرب عن   و .بدورها هذا التقرير  اجلمعية   أن تناقش ، و التايل
العامـل  ضـمن واليـة الفريـق       ينـدرج   مفهـوم مـسؤولية احلمايـة       والسبب الثاين أن     .هذه املناقشة 

 . مـن مـسؤولية احلمايـة      شـديد األمهيـة   املخصص، نظراً ألن منع نـشوب الرتاعـات يعتـرب جانبـاً             
على أن مسؤولية احلماية ال تشري حـصراً إىل التـدخل العـسكري             املمثل  ويف هذا الصدد، شدد     
 .يشوبه البطء مفهوم مسؤولية احلماية تطبيقوأعرب عن قلقه ألن 

  
رئيس األقـدم ومـدير     الـ املستشار اخلاص لألمني العـام ونائـب        الك،  . الدكتور إدوارد س      

 الدراسات يف املعهد الدويل للسالم

يوليـه بـربلني    /متـوز ١٥ أن األمني العام أوضـح يف الكلمـة الـيت ألقاهـا يف             أشار إىل : الدكتور الك 
 أن هــذا املفهــوم يــسعى، رأىو .“ آخــر للتــدخل اإلنــساينامســا”أن مــسؤولية احلمايــة ليــست 

 إىلولـيس فقـط     علـى النجـاح،      وحمترمـاً للـسيادة، إىل مـساعدة الـدول            منظوراً إجيابياً  طرحي إذ
 أن مـسؤولية احلمايـة تقـوم علـى          ذكـر إن األمـني العـام      قال  يف هذا الصدد،    و .تفشلالرد حني   

 عــنمــسؤولية اجملتمــع الــدويل ) ٢(و محايــة شــعبها؛ عــن مــسؤولية الدولــة ) ١( :ثــالث ركــائز
ــة   ــة؛ ويف حتمــل مــسؤولياهتا مبجــال مــساعدة الدول ــدويل  ) ٣ ( احلماي  عــنمــسؤولية اجملتمــع ال

وشــدد علــى أن هــذه  .يف جمــال احلمايــةعــن حتمــل مــسؤولياهتا  الدولــة تــصرف إزاء تقــاعسال
عزز بعضها بعضاً، وعلى أنه ال ميكـن اسـتبعاد التـدابري اجلماعيـة حتـت الفـصل          يالركائز الثالث   

 إىل  ، تفضيل التدابري الوقائية واملتصلة باملـساعدة      على الرغم من  دة  السابع من ميثاق األمم املتح    
ــبري  ــنو .حــد ك ــصحيح  يف  النجــاح“ســر” يكم ــوازن ال ــق الت ــدكتور الك،   . حتقي وأوضــح ال

، أنه ال الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العـاملي         أفريقياستجابة للورقة املفاهيمية اليت أعدهتا جنوب       
ــة،  “تــدخل”م اســتعمل مــصطلح   وال األمــني العــا ٢٠٠٥لعــام   لإلشــارة إىل مــسؤولية احلماي

أن مـسؤولية احلمايـة     تأكيـده   وأعـرب عـن قلقـه، مـع          . دعـم الدولـة ال تقويـضها       هـو املقصود  ف
احلكومات الوطنية وكـذلك اهليئـات       نأل من مفهوم التدخل اإلنساين،      “أوسع وأدق ”مفهوم  

ــة  ــة الدولي ــضيي  تــرتع، احلكومي ــان، إىل ت ــوفري عــن بالتــايل عجــزتق خياراهتــا ويف بعــض األحي  ت
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 أن أفـضل وسـيلة لـثين الـدول القويـة عـن اسـتغالل                رأىو .احلماية الالزمة للسكان املتـضررين    
اجملتمع الدويل إلطار واضح من أجل تنفيـذ        حتديد   قوم على مسؤولية احلماية ألغراض أحادية ت    
فكرة الداعية إىل تعـاون     تأييده لل أعرب عن   وأخرياً،   .قانونيةمسؤولية احلماية بصورة مجاعية و    

 “حتقيـــق وعـــد” مـــع اجملتمـــع الـــدويل مـــن أجـــل   أزيـــدعـــن كثـــب كـــل دولـــة علـــى حـــدة 
 .احلماية مسؤولية

  
  لدى األمم املتحدةفريقيالسفرية ليال هانيترا راتسيفاندريهامانانا، املراقبة الدائمة لالحتاد األ    

 النهج غـري العـسكري لتنفيـذ مفهـوم مـسؤولية      دت على أمهيةشدَّ: السفرية راتسيفاندريهامانانا 
أشـارت إىل   و .احلماية مع التحذير من تدخل حمتمل يف الدول الضعيفة من جانـب دول أقـوى              

مــن ) ح (٤، قبــل طــرح مفهــوم مــسؤولية احلمايــة بكــثري، يف املــادة  أعلــنفريقــين االحتــاد األأ
 ،وق اإلنـسان واحلكـم الرشـيد    حلماية حقأية دولة عضو قانونه التأسيسي أنه سوف يتدخل يف       

ــروف      . اخل ــه إال يف الظ ــسمح ب ــسكري ال ميكــن أن ي ــدخل الع ــري أن الت ويف  .“القــصوى”غ
الوقــت نفــسه، رأت أن التــدابري غــري العــسكرية املتــصلة مبــسؤولية احلمايــة ميكــن أن تطبــق يف    

ددة يف  حمـ راتـسيفاندريهامانانا، إذ أثـارت مـسائل         وحثـت الـسفرية    .حاالت الكوارث الطبيعية  
 واألمـم املتحـدة يف      فريقـي ، اجملتمع الدويل على تعزيز دعمه للعملية املختلطة لالحتـاد األ          أفريقي

 وأعربت عن قلقهـا، مـع   .دارفور حبيث تتمكن القوة املختلطة من محاية املدنيني بصورة فضلى       
ــسبب         ــام، ب ــذا الع ــل ه ــا أوائ ــة يف كيني ــصدي لألزم ــدويل يف الت ــع ال ــدور اجملتم ــادهتا ب ــة  إش قل

 .بشأن مسؤولية احلماية يف الصومالاإلجراءات اليت اختذت 
  

 السيدة نيكوال ريندورب، مديرة الدعوة يف املركز العاملي املعين مبسؤولية احلماية    

رأت أن مجيــع أصــحاب املــصلحة علــى املــستويات الوطنيــة واإلقليميــة       : الــسيدة رينــدورب 
غـري أهنـا أشـارت إىل أن جملـس      .ؤولية احلمايـة والدولية جيب أن يعملوا على تطبيق مبادئ مـس 

ــع    ــدور خــاص يف من ــضطلع ب ــن ي ــوعاألم ــة  وق ــائع اجلماعي ــصدد، حــددت    . الفظ ــذا ال ويف ه
علـى اجمللـس أن يكـون منفتحـاً     ) ١(: اجلوانب اخلمسة التالية اليت على اجمللـس أن يعمـل عليهـا          

سكان يف خطر، وذلك اسـتعداداً      على املعلومات الواردة من مجيع املصادر واليت تشري إىل أن ال          
ــذار املبكــر واختــاذ إجــراءات مبكــرة؛   ــاولعلــى اجمللــس أن يكــون مــستعداً ل  ) ٢ (لإلن ــع تن  مجي

 علــى اجمللــس أن يكــون مــستعداً )٣(؛ تــردعلــى جــدول أعمالــه أم مل وردت احلــاالت، ســواء 
تعرض مجيـع   علـى اجمللـس أن يـس   )٤(؛  منحـى كارثيـاً    احلالـة  تتخـذ    لالستجابة السريعة قبـل أن    

ن التـدابري القـسرية القـصرية       ألعلى الدوام و  اً  كافي  ليس من الكال ألتناوله، نظراً   اليت مب اخليارات  
علـى اجمللـس أن مييـز بـني الـدول الـيت تفتقـر إىل القـدرة علـى          ) ٥( األجـل قـد تنقـذ أرواحـاً؛ و    

ويــة علــى ، وأن ميــارس ضــغوطاً مبكــرة وق  هــي نفــسهاالــدول الــيت تقتــرف الفظــائع ومايــة احل
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ــام، شــددت  .احلكومــات  علــى أن اجمللــس ال ميكــن أن يــستمر يف  الــسيدة رينــدوربويف اخلت
ورأت أن على اجمللس، حني ال جتدي اإلجراءات الوقائيـة نفعـاً،             .“االنتظار والترقب ”سياسة  

 وحـذرت مـن أن اجمللـس سـوف يـشهد املزيـد مـن اإلخفاقـات                 . إرادة سياسية للعمل   ظهرأن ي 
 .اليت شهدها يف املاضي ما مل يغري سلوكه تلك من قبيل

  
 السفري جوليو تريزي دي سانت أغاتا، املمثل الدائم إليطاليا لدى األمم املتحدة    

للمزيــد مــن الدراســة وأن   مفهــوم مــسؤولية احلمايــةه ينبغــي أن خيــضعقــال إنــ: الــسفري تــريزي
ن تعمل بـصورة مـسؤولة      ورأى أن على الدولة ذات السيادة أ       .“يترسخ يف ممارسات اجمللس   ”

وإذا افتقــرت  . مــع احتــرام حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانونة الــسياسيالــةلــضمان اســتقرار احل
وشجع األمم املتحـدة     . على اجملتمع الدويل أن يقدم هلا املساعدة        كان الدولة إىل هذه القدرات   

لــسالم وجملــس  ابنــاءجلنــة عــن طريــق علــى ترشــيد اللجــوء إىل اآلليــات القائمــة، مبــا يف ذلــك  
  يف هــذه األثنــاء أن بوســع األمــني العــام عــن اعتقــاده الــسفري تــريزيوأعــرب .حقــوق اإلنــسان

ــه إنــه ميكــن   .بــدور أساســي، ال ســيما يف مــا يتعلــق باإلنــذار املبكــر   االضــطالع  وأضــاف قول
للمجلس االستناد إىل العمل اجلماعي حتت الفـصل الـسابع حـني تثبـت الدولـة أهنـا غـري قـادرة                      

 .القيام بذلكيف محاية سكاهنا أو غري راغبة على 
  

 السفري يان غرولس، املمثل الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة    

 “حظـرا أقـل   ”تناولـه   أعرب عن سـروره ألن مفهـوم مـسؤولية احلمايـة يبـدو              : السفري غرولس 
سؤولية ة ملــفريقيــومــع االعتــراف باجلــذور األ  .جتمــاعهــذا االبالنــسبة إىل اجمللــس مــع انعقــاد  

 هـي يف أغلـب األحيـان أيـضاً     أفريقـي ، رأى أن فريقـي احلماية يف القانون التأسيـسي لالحتـاد األ      
هـذا املفهـوم     وشدد على أن الوقت قد حان لوضع       . حلاالت تستدعي مسؤولية احلماية    مسرٌح

العناصر التالية يف مـا يتعلـق   ة دراسة  على ضرور، يف هذا الصدد،سلط الضوء، وموضع التنفيذ 
احلاجــة إىل منــع نــشوب الرتاعــات وتعزيــز   علــى التــشديدجيــب ) أ(: تنفيــذ مــسؤولية احلمايــةب

ــة؛     ــى احلماي ــة عل ــدرات الوطني ــة      ) ب(و الق ــسؤولية احلماي ــات وم ــشوب الرتاع ــع ن ــا أن من مب
ــدخل     ــدويل أن يت ــسرعة مفهومــان خمتلفــان، علــى اجملتمــع ال ــوترات؛   ب حــني تتــصاعد حــدة الت

 اخلارجة مـن الرتاعـات مـن االنتكـاس والعـودة             الدول الكفيلة مبنع جيب اختاذ اخلطوات     )ج( و
جــزءاً حيويــاً مــن  ” مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب  ينبغــي أن تكــون) د( و  الــرتاع؛أتــونإىل 

 .“احلماية سؤوليةاملتعلقة مبعمل الأدوات 
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 الدائم لفرنسا لدى األمم املتحدة موريس ريبري، املمثل - السفري جان     

 ح وضـمان الحظ أن أحد األهداف الرئيـسية ملـسؤولية احلمايـة هـو محايـة األروا         : ريالسفري ريب 
الوصول حبريـة إىل الـضحايا، فقـال إن علـى اجملتمـع الـدويل أن يكـون يف موقـع خيولـه التـدخل            

وأعــرب عــن اعتقــاده أن مــسؤولية احلمايــة تنــدرج   .حــني تــربز حالــة مــثرية للقلــق أينمــا كــان
ــة اجمل  لــس وذكــر املــشاركني بــأن هــذه املــسؤولية ال حتــل حمــل املــساعدة     بالكامــل ضــمن والي

ورأى أن هـذه املـسؤولية       .اإلنسانية اليت تقدمها املنظمات غـري احلكوميـة منـذ سـنوات عديـدة             
تقوم على حقوق اإلنسان اليت قد تـشكل انتـهاكاهتا اجلـسيمة هتديـداً للـسلم واألمـن، ممـا جييـز                   

تكـون   مـا كـثريا   على أمهية العمل الوقائي، رأى أن الوقاية        ومع التشديد    .جمللس األمن التدخل  
شدد علـى أن نطـاق مـسؤولية احلمايـة          و . فعالية حني يدعمها هتديد مقنع بإنزال عقوبات       أشد

، واقتـرح، يف هـذا الـصدد، أن تطبـق مـسؤولية احلمايـة أيـضاً                  يف غضون ذلك    حمدوداً ال يكون 
مع االعتراف بأن الكوارث الطبيعيـة غـري مـذكورة      و .على احلاالت املتصلة بالكوارث الطبيعية    

 بصفتها سبباً قد يـؤدي إىل تطبيـق مـسؤولية          ٢٠٠٥ ملؤمتر القمة العاملي لعام      يف الوثيقة اخلتامية  
احلماية، أوضـح الـسفري ريـبري أن ذلـك يعـزى إىل كـون القالئـل توقعـوا، يف ذلـك الوقـت، أن                        

ــا الــشعبية الدميقراطيــ   ــة كوري  ســوف متنــع اجملتمــع الــدويل مــن   “بورمــا”ة ودوالً مثــل مجهوري
تـستطيع أن    وأخرياً، شدد السفري ريبري على أن الدول األعـضاء ال         . مساعدة السكان احملتاجني  

وعـالوة علـى     .تواصل الدعوة إىل اإلنذار املبكر والوقاية بدون تعزيـز إدارة الـشؤون الـسياسية             
 ورأى أن   ،ة مل ينفذ على النحو املرجـو       ألن مفهوم مسؤولية احلماي    ة أمله ذلك، أعرب عن خيب   

 .املوضوع ااحلاصل بني أعضاء اجمللس بشأن هذ يعزى إىل االنقسام فشلهذا ال
  

 السيد ستيف كراشاو، مدير شؤون الدعوة لدى األمم املتحدة، منظمة رصد حقوق اإلنسان    

مهية البحـث   شدد على أن ما يدعو للمزيد من األسف أن جملس األمن، ومع أ            : السيد كراشاو 
مـن  يكـون   مراراً يف العمل حىت يف احلـاالت الـيت           فشل الفظائع اجلماعية،    وقوعتدابري ملنع   عن  

 يف  وضـاع األإىل  ، على سبيل املثـال،      أشارو .فيهافظائع مجاعية   فيها استمرار ارتكاب    الواضح  
 هـذه   يف البدايـة لفـت انتبـاه احلكومـات إىل       جـدا ، حيث كـان مـن العـسري         ٢٠٠٣دارفور عام   

احلالـة  إىل  فظائع مجاعيـة، وكـذلك      ارتكاب  عدم وجود شك عندئذ يف      احلالة، على الرغم من     
 يف التـصدي حلـاالت      فـشل وشـدد علـى أن ال      .القائمة يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         

تمييــع مفهــوم لوعــالوة علــى ذلــك، أعــرب عــن قلقــه   . غــري مقبــولاريــةالفظــائع اجلماعيــة اجل
 ورأى أنه ال ينبغـي اسـتبعاد اللجـوء إىل الوسـائل العـسكرية حلمايـة الـسكان        ،مسؤولية احلماية 
 اإلجـراءات  العمـل العـسكري يبقـى جمـرد خطـوة يف سلـسلة            أنه من الواضـح أن      املتضررين مع   

 . اختاذها  اليت ميكناحملتملة
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 بوركينا فاسو    

 مجلـة   يف وأشـار،    “ املنـع  مسؤولية” أن مسؤولية احلماية هي أساساً        ممثلها أعلن :بوركينا فاسو 
املتعلقني حبمايـة املـدنيني     ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤ و) ٢٠٠٠ (١٢٩٦أمور، إىل قراري جملس األمن      

على أن االستهداف املتعمـد للـسكان املـدنيني قـد            القراران   نهذا وينصيف الرتاعات املسلحة،    
تـدخل يف   اله  ورأى أن مـن حـق اجملتمـع الـدويل وواجبـ            .يشكل هتديداً للسلم واألمـن الـدوليني      

غـري أنـه نبـه إىل ضـرورة منـع االسـتغالل              .مواطنيها  يف محاية  ةاحلكوم فيها   فشلاحلاالت اليت ت  
، أفريقيوإذ الحظ زيادة يف مشاركة املنظمات اإلقليمية يف حاالت الـرتاع بـ             .احملتمل للمفهوم 

 يف جمـال    يفريقـ حتـاد األ  قيـادة اال  شدد على احلاجة إىل تـدعيم قـدرات هـذه املنظمـات وأشـاد ب              
  .منع نشوب الرتاعات، ال سيما بإدراج مبدأ عدم جواز الالمباالة يف قانونه التأسيسي

  
 اململكة املتحدة    

ــة مفهــوم شــامل، وأكــدت، يف إشــارة إىل    : الــسفرية بــريس شــددت علــى أن مــسؤولية احلماي
جيــد بعــد  ورأت أن جملــس األمــن مل .أحــداث سريربينيتــشا، أن الفظــائع حتــصل يف كــل قــارة  

توازنــاً يف املــسائل املتعلقــة بتحديــد الوقــت املناســب للتــدخل والوقــت املناســب حلمايــة ســيادة  
أن يراجعــوا  إىل الــدفاع عــن الــسيادة رتعــونوحتــدت أعــضاء اجمللــس الــذين ي .الـدول املتــضررة 

كـان  ما إذا كانت محاية الـسيادة يف بعـض احلـاالت مل تـسفر عـن فظـائع                   أن حيددوا   موقفهم و 
ورأت أيــضاً أن العــدد الفعلــي للتــدخالت العــسكرية ألغــراض إنــسانية  .ن جتنــب حــدوثهاميكــ

 .ن احلكومــات ختــشى علــى األرجــح العقوبــات أكثــر مــن األعمــال العــسكرية  أ جــداً وضــئيل
 يتـدخل، وسـألت، متعهـدة بـأن حتـافظ حكومتـها             ميكـن أن  من غري جملس األمـن       -ت  اءلوتس

وتـساءلت  . بعمـل جملـس األمـن أن يقـدموا حلـوالً بديلـة             املـشككني    مجيععلى ذهنية منفتحة،    
ــضاً، إذ  ــستحق اال   أكــدت أي ــة ي ــسؤولية احلماي ــائي مل ــسبيل إىل، عــن هتمــامأن اجلانــب الوق  ال

احلاجـة إىل    السفرية بريس أكدت  ويف اخلتام،    .تشجيع احلكومات على طلب املساعدة الوقائية     
القــوات   دورتــضطلع بــدور أهــم مــن  مــااكــثريمــم املتحــدة الــيت لأل  الــشرطيةقــدراتالتعزيــز 

  . األمن والنظام وانتهاكات حقوق اإلنسانهنياريف التصدي الالعسكرية 
 الـــدويل الفريقبـــ األطـــراف املتعـــددة الـــشؤون رئـــيس نائبـــة هـــارا، فـــابيني الـــسيدة    

  باألزمات  املعين

ــسيدة هــارا  ــة مــسؤولية مفهــوم أن تؤكــد إهنــا قالــت :ال ــدخل ةفكــر علــى يركــز ال احلماي  الت
 منـع  أن علـى  تركيـز ال يف قبلـها  املـتكلمني  تؤيد إهنا قالتو .املتضررين السكان محاية على وإمنا

 وأعربـت  .أخـري  كمـالذ  إال العـسكري  العمـل  إىل اللجوء ينبغي ال هوأن ضروري أمر الرتاعات
 إذا مـا ع ،جديـد  مـن  ارُتكبـت  مجاعيـة  فظـائع  أن لو الدويل، اجملتمع يتساءل ال أن يف هاأمل عن



S/2008/836
 

12 08-67523 
 

 ويف .ومـىت  سـُتوكل  َمـن  إىلو اإلجـراءات  تلـك  ماهيـة  عـن  وإمنـا  إجـراءات  اختاذ املطلوب كان
 أن الواضـح  مـن  هأنـ  أكـدت  ،الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية شرق يف احلالة إىل إشارهتا معرض

 قــد كيفــوس يف الــةاحل أن ذلــك ،للــرتاع اجلذريــة األســباب ملعاجلــة يكفــي مبــا ُتبــذل مل هــوداجل
 ستجِبيـ  مل اجمللـس  نإ أيـضا  قالـت و .املاضـية  عامـا  عـشر  ثيناإل خالل يف مرات أربع رتفجت
  .القوات من مبزيد لتزويدها السالم حفظ عمليات إدارة هاتقدم اليت السابقة لطلباتل

  
ــسيد     ــام الـ ــيس، .آر وليـ ــدير بـ ــذي املـ ــدمل التنفيـ ــسياسة عهـ ــة الـ ــابع العامليـ ــةللح التـ  ركـ

  العاملية  االحتادية

 ٢٠٠٥ لعـام  العـاملي  القمـة  ملـؤمتر  اخلتاميـة  الوثيقـة  مفاوضـات  يف جتربتـه  إىل أشـار  :د بيس السي
 إنـه  وقـال  .اغربيـ  أو امشاليـ  برناجمـا  يـست ل احلماية مسؤولية إن القائلة الفكرة يؤيد أنه ومفادها

 إجـراءات  ختـاذ اب الفظـائع  ارتكـاب  نـع مل األمـن  جملس عاتق على تقع واضحة مسؤولية أن يرى
ــه يف وأن ةمبكــر ــدأ إن قــائال واســتدرك .ذلــك لتحقيــق التــدابري مــن كــبرية جمموعــة متناول  مب

 يف الــصلة ذات اهليئــات مجيــع باهتمــام حيظــى أن تفعيلــه، أجــل مــن جيــب، احلمايــة، مــسؤولية
 تتـرك  أو تفعله ما تبعة   الدول سُتحّمل   منظمته أن على يشدد أنه وذكر .املتحدة األمم منظومة
 اإلقليميـة  املنظمـات  أيضا سُتشجع منظمته إن قائال استدرك و احلماية مبسؤولية يتعلق فيما فعله
  .اهتماماهتا ضمن املسألة هذه تضع أن على

  
  األمن جملس تقرير منظمة لدى البحوث مديرة ويشلر، جوانا السيدة    

 أبـد  رأيهـا،  يف األمـن،  جملس إن وقالت احلماية مسؤولية مفهوم تاريخ خلّصت :السيدة ويشلر 
 األمـم  بعثـات  واليـة  ضـمن  احلمايـة  ُمهّمات إدراج يف بدأ حينما عاما عشر مخسة قبل مناقشته
 الــدروس كانــت ،١٩٩٩ عــام يف إنــه وقالــت ).مــثال للحمايــة املتحــدة األمــم كقــوة( املتحــدة
 الـدروس  تلـك  وإن املفهـوم  تـاريخ  يف هامـة  مراحـل  مبثابـة  يوغوسالفيا ومن رواندا من املستقاة
 الكفيلـة  الـّسبل  التمـاس  بـشأن  “الـذات  أعماق يف حبث” بعملية املتحدة األمم قيام إىل أفضت
 الـذي  “العملـي  املنظـور ” يف الكامل الفضل وإن .املستقبل يف كهذه مجاعية فظائع تكرار مبنع

 إىل يعـود  ليـشيت،  تيمـور  يف احلالـة  معاجلـة  هبـدف  العـام  واألمـني  اجمللـس  من كل الحقا انتهجه
 احلمايـة  واليـات  يف منـو  حتقـق  أنه إىل وأشارت .بالتدخل بالسماح اإلندونيسية احلكومة إقناع

ــصلة ــات املت ــظ بعملي ــسالم حف ــث ال ــن زادت حبي ــة م ــام يف واحــدة والي  ســت إىل ١٩٩٩ ع
 األمـن  جمللـس  أن أثبـت  قـد  التـاريخ  أن تـرى  إهنـا  وقالـت  .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عـامي  يف واليات
 الـرغم  علـى  مهـام  مـن  بـه  يـضطلع  مـا  يف الكامل بفضله اكثري ُيعترف ال املدنيني محاية يفا  دور
  .إليه املوجه االنتقاد وجاهة من
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  املتحدة األمم لدى الدائم أفريقي جنوب مبعوث كومالو، . شدوميساين السفري    
 يف املنـاطق  مـن  غريهـا  عـن  كـبري  بـشكل  تقـدمت  قـد  أفريقـي  أن يـرى  إنه قال :السفري كومالو 

 حتمـل  علـى  قـدرهتا  عـدم  جيـدا  ُتـدرك  القـارة  تلـك  أن ذلك حلماية،ا مسؤولية بأمهية االعتراف
 خــالل يف اضــطرت، أفريقــي مــن وفــوًدا أن يؤكــد إنــه وقــال .“روانــدا يف وقــع مــا تكــرار”

 بـإدراج  أخـرى  منـاطق  مـن  بلـدان  وفود إقناع إىل ،٢٠٠٥ لعام العاملي القمة مؤمتر مفاوضات
ــة الوثيقــة يف املفهــوم ــ شــدد أن وبعــد .اخلتامي ــة مــسؤولية تطبيــق وجــوب ىعل  بدرجــة احلماي

ــساوية، ــاط شــعوره عــن أعــرب مت ــصومال إدخــال عــدم إزاء باإلحب ــة ضــمن ال  احلــاالت أمثل
 التطبيـق  هـذا  انتـهاج  أن يـرى  نـه  إ وقـال  .اجللسة يف كورة واملذ احلماية مسؤوليةاملندرجة حتت   

 مفهــوم نطــاق ديــدمت فكــرة أن مــن حمــذّرا اســتطرد مث .املفهــوم بإضــعاف يهــدد املتكــافئ غــري
 يؤكـد  إنـه  وقـال  .“مـداه  يتجاوز مبا توسيعه” تعين   الطبيعية الكوارث ليشمل احلماية مسؤولية

 يركـز  أن دون   برّمتـها  املتاحة التدابري سلسلة على يشتمل أن ينبغي احلماية مسؤولية مفهوم   أن
 مناصـريه  بـأن  اانطباعـ  للمفهـوم  املُنتقـدين  لـدى    أن رأيـه  مـن  إن وقال .العسكري التدخل على

 جنـوب  إن بـالقول  كالمـه  واختـتم  .أطـراف  أو طـرف  ملعاقبـة  حـاالت  أو حالـة  علـى  ُيركّزون
 وأضـاف  .إجـراءات  باختـاذ  األمـن  جملـس  إقنـاع  اجللـسة،  تلـك  خـالل  من تأمل، كانت أفريقي
 املنظمـــات مـــن إليهـــا املوجهـــة االنتقـــادات أمـــام الـــدول، تـــضطر أن يأمـــل كـــان إنـــه قـــائال
 ،أفريقـي  مواطنـا  بـصفته  إنـه،  وقال بعينها حاالت إزاء تصرفها عدم توضيح إىل احلكومية، غري

  .مصداقيته املفهوم فقد ما إذا أمل خبيبة سيشعر
  

 ومـدير  األقـدم  لـرئيس ا ونائب العام لألمني اخلاص املستشار الك، .سي دواردإ الدكتور    
 الدويل السالم عهدمب الدراسات

 اليـوم  جلـسة  تكون أن يف هأمل عن اإلعراب يف غرولس لسفريا مع يتفق إنه قال :لدكتور الك ا
 إنـه  قـال و. احملرمـات  مـع  كتعاملـه  احلمايـة  مـسؤولية  مبـدأ  مـع  األمـن  جملـس  تعامل بنهاية إيذانا
 منـع و الرتاعـات  منـع  بـني  التمييـز  إىل احلاجـة  علـى  التأكيـد  يف البلجيكـي  السفري مع أيضا يتفق

 الــصلة ذات الفاعلــة جلهــاتا كــونت أن الــضروري مــن هأنــ مــضيفا اجلماعيــة الفظــائع ارتكــاب
 هــذا يفو .احلمايــة مــسؤولية مراعــاة مبــدأ بتعمــيم وذلــك الــصائبة األســئلة طــرح علــى قــادرة

 مجاعيــة فظــائع شــهدت الــيت البلــدان حنــو تتجــه أهنــا بــدوي الــسالم بنــاء جلنــة أن ذكــر الــسياق،
 فظـائع  حبـدوث  التنبـؤ  أدوات أفـضل  جـّسد ُت زالـت  مـا  الـسابقة  رباتاخل لكون نظرا أنه مضيفا
 علـى  رداو .الفظـائع  تلـك  نـع مل لجنـة  ال بـه  تـضطلع  أن ينبغـي  هـام  دور مثـة  ،املستقبل يف مجاعية

 أجهـزة  مـن  غـريه  مع اجمللس حوارات نإ الك الدكتور قال فرنسا، وفد هبا أدىل اليت التعليقات
 تكتـسي  احلماية، مبسؤولية علقيت فيما احامس ادور ؤديي أن لمجلسل كان وإن املتحدة، األمم
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 كـان  وإن العامـة،  اجلمعيـة  شـأن  مـن  هأن إىل أشار السياق، هذا يفو .األمهية من مساوية درجة
 نــعامل عمليــات يف هامــا ادور تلعــب أن األمــن، جملــس مــساعي تقييــد حتــاول أن هلــا ينبغــي ال

ــقوالرصــد  والوســاطة ــائال وأضــاف .والتحقي ــةبإمكــان  نإ ق ــة اجلمعي ــذرعن أ العام ــدأ تت  مبب
 ينبغـي  كان ذاإ ما وبشأن .التصرف من اجمللس متكن عدم حال يف “السالم أجل من االحتاد”

 إعـداد  أثنـاء  يف إنـه  قـائال  أكـد  احلمايـة،  مـسؤولية  مفهـوم  تعريـف  يف الطبيعيـة  الكوارث إدراج
 ضـمن  يـصاغ  نأ التقريـر  يف روعي احلماية، سؤوليةمب املتعلق العامة للجمعية العام األمني تقرير
 ،٢٠٠٥ لعـام  العـاملي  القمـة  ؤمتريف الوثيقة اخلتامية ملـ     األعضاء الدول عليه اتفقت الذي اإلطار
 معــاين إن وقــال . الــوارد بالوثيقــةالتعريــف مــن اســُتبعدت الطبيعيــة الكــوارث مــسألة أن ذلــك
 يـة أمه مؤكـدا  أضـاف و ؛املنظومـة  داخـل  بتـداوهلا  “تُخففـ ” قـد  املتحـدة  األمـم  مفـاهيم  بعض

 أن قبـل  دوالعَـ  حنـاول أال   علينـا  جيـب  ”:قـائال  احلمايـة  مـسؤولية مضمون   على التركيز مواصلة
 هأنـ  إىل الك الـدكتور  أشـار  بـريس،  الـسفري  طرحها اليت األسئلة على وردا .“املشي من نتمكن

 إن الئقـا  اسـتدرك و العـام هـذا    مطلـع  يف كينيـا  يف بـدور  اضـطلعا  العامـة  اجلمعيـة  وال اجمللس ال
 الـدويل  اجملتمـع  قيام كيفية بشأنو .املبكر صرفبالت يتعلق فيما الكثري بذل العام األمني مكانبإ

يف جمـال    الوطنيـة  سؤولياهتامبـ  الوفـاء  أجـل  مـن  الدولية املساعدة طلب على احلكومات بتشجيع
  .وكينيا يتشلي - تيمور من كل يف السابقتني اإلجيابيتني ربتنيالتج إىل أشار ،احلماية

  
ــيال الـــسفرية     ــانيترا لـ ــسيفاندريهامانا هـ ــمراِق ،ناراتـ ــاد ةبـ ــياأل االحتـ ــ فريقـ  لـــدى ةالدائمـ

 املتحدة  األمم

 الـة حل االنتبـاه  لفتـها ل أفريقـي  نـوب جل شكرها عن ُتعرب إهنا قالت :نايهامانارالسفرية راتسفاند 
 .اجمللـس  مـام اهت ذلـك  يف مبـا  هبـا،  دويلالـ  االهتمـام  زيـادة ب جـديرة  أهنا هي تعتقد اليت الصومال
 يتعلـق  فيمـا  فريقـي أل القيـادي  الـدور  علـى  شـددوا  قـد  املـتكلمني  بعـض  أن تالحـظ  إهنا وقالت

ــسؤولية ــة، مب ــة أضــافتو احلماي ــاد إن قائل ــياأل االحت ــ فريق ــذا ضطلعسي ــدور هب ــادي ال  مث .القي
 قامـة قد أصـدر بالفعـل نـداء للحـصول علـى مـساعدة دوليـة إل                فريقياأل االحتاد أن إىل أشارت

 القـوة  كونـه  علـى  كـثريا    دأب فريقـي األ االحتـاد  أن إىل اشـارهت إ معـرض  يفو .مبكـر  إنذار امنظ
 إن قالـت  والـصومال،  دارفـور  ذلك يف امب ألزماتا مواقعإىل   طريقها جتد اليت األوىل اخلارجية
 للــسبل التطــرق علــىاألمــن  جملــس حــث واصــليس ،همــوارد دوديــةحمل انظــر ،فريقــياالحتــاد األ
 قالــــت دارفــــور، يف احلالــــة بــــشأنو .الــــسالم حلفــــظ ةفريقيــــاأل اجلهــــود ويــــلبتم الكفيلــــة

ــ عــن ُتعــرب إهنــا ناراتــسيفاندريهامانا ــة تتوصــل أن يف هاأمل  فريقــياأل لالحتــاد املختلطــة العملي
 هـذا   قواهتـا  مـن  املائـة  يف ٨٠ البالغـة  املـستهدفة  النشر نسبة بلوغ إىل دارفور يف املتحدة واألمم
 اسـتطردت و .تلـك  النـشر  عمليـة  سهيلتـ  علـى  السودانية احلكومة تشجيع بغيني نهإ قائلةالعام  
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 أن تـرى  إهنـا  قالـت و شـعبها  ضـد  جمـازر  رتكـاب ا ستهدفتـ  ةأفريقي حكومة مثة ليس هإن تقول
 يف احلالــةب يتعلــق وفيمــا .الفاعلــة املعنيــة اجلهــات مجيــع عــاتق علــى ملقــاة املــشتركة املــسؤولية
 املتحـدة  األمـم  قـوات  مـن  ةقـو  ُتنـشر  أن يف فريقـي األ االحتاد دوحي األمل أن ذكرت الصومال،
 هنايـة  يف الـسالم  حلفـظ  املتحـدة  األمـم  عمليـات  مـن  عمليـة  نـشر  تيـسري  غيةُب االستقرار لتحقيق
ــة مــسؤولية تطبيــق أن علــى بالتأكيــد كالمهــا اختتمــتو .املطــاف  القــوات بنــشر يبــدأ احلماي
 علـى  املـسؤولية  مـن  وعبنـ  أيـضا  يلقـي  وهـذا  فالعن ُمسببات لكل حد ووضع الفقر ومكافحة

 .اإلعالم عاتق
  

 احلماية ملسؤولية العاملي املركزب الدعوة ةمدير رايندورب، نيكوال السيدة    

 احلمايــة مــسؤولية مفهــوم بــني التمييــز أمهيــة بقــدر أنــه الحــظت إهنــا قالــت :الــسيدة راينــدورب
ــدخلو ــسايناإل الت ــسؤولية حــصر ميكــن ال ،ن ــة م ــسألة يف احلماي ــدمي م ــساعدة تق ــسانية امل  اإلن

 عـن  املـسؤولية  موضـوع    عاجلـة مل حتديـدا  ُوضـع  قـد  احلمايـة  مـسؤولية  مبـدأ  أن وأكدت .املبكرة
 مثـة  بـأن  اآلراء يف عـام  توافـق  وجـود  إىل وأشـارت  .مجاعية فظائعالتعرض ل  من الشعوب محاية
 كيفيـة  يف النظـر  إىل لـس اجمل فـدعت  الرتاعـات،  منـع و مجاعيـة  فظـائع  اقتـراف  بنيا  جوهريا  فارق

 جملـس  وحثّـت  .احلـاالت  تلـك  ملواجهـة  خمتلفـة  دابريتـ  إىل ذلـك  ترمجـة  إىلتـؤدي    سبل التماس
 أعـضاء  كـان  إذا إنـه  قائلـة  فأكّـدت  ،هعاتقـ  علـى  تقـع  احلمايـة  مسؤولية بأن اإلقرار على األمن
 يف هـذا    ةبكـر م إجـراءات  يتخـذ  أن بذاتـه  اجمللـس  فعلـى  الرتاعـات،  منـع  يف جاّدين األمن جملس
 بـالتحرك  اجمللـس  نناشـد  أن منـا  ستلزميـ  احلمايـة  مـسؤولية  مفهـوم  إن قائلة استطردتو .الشأن
  .دولة ١٩٢ ا عددهالبالغ األعضاء الدول مجيع يف تضررينامل السكان عن نيابة

  
 إندونيسيا    

 لـدويل، ا اجملتمـع  عـن  عوضـا  الـدول  داعيـا  ،الرتاعات منع أمهية يؤكد إنهقال  : السيد سومريات 
 علـى  التركيـز  مـن  امزيـد  يـستدعي  ذلـك  أن مـضيفا  احلمايـة  مـسؤولية  مفهـوم  تأكيـد  زيادة إىل

 “اللـبس  ”يف الوقـوع  مـن  ذّرحيـ  إنـه  قـال و .كاهناسـ  محايـة  علـى  األعـضاء  الدول قدرات تعزيز
 جـرائم  مكافحـة  يـشمل  املفهوم أن مؤكدا احلماية، مسؤولية مفهوم تعريف عليه ينطوي الذي
 وفـد  قـال و .الطبيعيـة  الكـوارث  يـشمل  وال اإلنـسانية  ضـد  واجلـرائم  اجلماعيـة  بـادة واإل احلرب

 مـساوية  بدرجـة  احلمايـة  مـسؤولية  مفهـوم  تطبيـق  إىل اجمللـس  حاجـة  علـى  يؤكـد  إنه إندونيسيا
 يوجـد  مـا  كثرةل نظرا اختاذه إىل يلجأ قد إجراء أي بعناية يبحث أن للمجلس ينبغي نهأ ُمضيفا

   .تأدوا من متناوله يف
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 األمريكية املتحدة الواليات    

 مــسؤولية مفهــوم مناقــشة علــى آثــار مــن يترتــب قــد عمــا تــساءلي إنــه قــال :الــسيد ماكربايــد
 نياحلـالت  إىل فعليـا  األمـن  جملـس  انتبـاه  لُفـت  إذا املتحدة مماأل أجهزة من خرآ جهازيف   احلماية

ــا يف ــابوي كيني ــده وفــد أن وذكــر .وزميب ــرار وعمــشر صــياغة علــى يعمــل بل  أعمــال بــشأن ق
ــصومال، يف القرصــنة ــضيفا ال ــه أُم ــساءلي ن ــت يف ت ــه الوق ــة عــن ذات ــة اإلجــراءات ماهي  املتعلق
  .البلد هذا يف احلالة ملعاجلة تطبيقها إىل األمن جملس يلجأ قد اليت احلماية مبسؤولية

  
  كوستاريكا    

سيادة فحـسب، بـل إهنـا       أكد أن مسؤولية احلماية ال تشكل تطورا ملفهوم الـ         : السيد غونزاليس 
أيضا تطور ملفهوم األمـن، حيـث يكـون لتعـدد األطـراف مكـان أبـرز، وحيـث يكـون التركيـز               

وقـال إن األوان قـد حـان اآلن لالنتقـال مبناقـشة مـسؤولية احلمايـة مـن حيـز                     . على أمـن البـشر    
ت أن مـشاركة مجيـع اجلهـات الفاعلـة علـى مجيـع املـستويا           أضـاف    و .التعريف إىل حيز التنفيـذ    

مقاربــة غــري تأديبيــة وغــري قــسرية أمهيــة وذكــر، يف معــرض تــشديده علــى . هــي عنــصر أســاس
 يكون املـالذ األخـري،  للموضوع، أنه يف حني أن التدخل العسكري ال ميكن اللجوء إليه إال أن      

ــة وعلــى قــدم املــساواة، حبــسب        ــة جبدي ــة ملــسؤولية احلماي ــه جيــب النظــر يف األركــان الثالث فإن
 تالحظ أمهيـة وجـود تقـسيم واضـح للعمـل بـني خمتلـف أجهـزة األمـم                    اريكاكوستو. الظروف
وأضاف أن جملس األمن لـيس اجلهـاز الوحيـد لألمـم املتحـدة الـذي لـه دور يلعبـه يف                      . املتحدة
، لـه أيـضا دور مهـم        ستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية       كما قال إن امل   .املنع

 ختـص بالـذكر أيـضا أمهيـة       كوسـتاريكا وقال إن   . نذار املبكر والرد السريع   يلعبه فيما يتعلق باإل   
يف هذا اخلصوص دور احملكمة اجلنائية الدولية، وعرب عـن          وأكد  . مكافحة اإلفالت من العقاب   

تـشدد  كوسـتاريكا  ويف اخلتـام قـال إن   . مل ينفذ حـىت حينـه   ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣أسفه ألن القرار    
را ومـستعدا السـتخدام مجيـع الوسـائل املوجـودة حتـت تـصرفه             على أمهية أن يكون اجمللـس قـاد       
  .لتنفيذ معيار مسؤولية احلماية

  
   هولندا

قال إنه يالحـظ أنـه فيمـا يتعلـق مبـسؤولية احلمايـة، فـإن للمجلـس دورا مهمـا                     : السيد كمبنريز 
ــدخل    ــع ، والت ــه يف املن ــضرورة (يلعب ــد ال ــل    )عن ــه يف أن تزي ــار؛ وعــرب عــن أمل ــادة اإلعم  ، وإع

ويف حـني الحـظ الــسيد   . بعـض سـوء الفهـم الـذي حيـيط هبـذا املفهـوم       هـذه اجللـسة    اقـشات من
كمبنريز أن اإلجراءات العـسكرية لـيس هلـا أمهيـة تـذكر ضـمن نطـاق مـسؤولية احلمايـة، فإنـه                       
أكــد أن إمكانيــة فــرض إجــراءات قــسرية هــي جــزء ال يتجــزأ مــن األمــر األخالقــي ملــسؤولية     
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دد علــى أن بنــاء القــدرات ال بــد أن يكــون عنــصرا رئيــسا يف  ويف الوقــت نفــسه، شــ. احلمايــة
تفعيـــل مـــسؤولية احلمايـــة، وكـــذلك ال بـــد أن يكـــون الـــدور الـــرادع الـــذي تلعبـــه احملكمـــة   

  .الدولية ةاجلنائي
  

الك، املستــشار اخلــاص لألمــني العــام، ونائــب رئــيس أقــدم ومــدير  . إدوارد ســي الــدكتور
  الدراسات يف املعهد الدويل للسالم

قال، يف رده علـى األسـئلة الـيت طرحتـها الواليـات املتحـدة، إنـه يالحـظ أنـه يف                    : دكتور الك ال
 من ميثاق األمم املتحدة تـنص علـى فـرض قيـود علـى عمـل اجلمعيـة العامـة                     ١٢أن املادة    حني

 فــإن بإمكــان اجمللــس تفــويض الــسلطة إىل اجلمعيــة ،فيمــا يتعلــق بــالبنود املعروضــة علــى اجمللــس
والحــظ أن أول عمليــة لقــوات الطــوارئ التابعــة لألمــم املتحــدة يف .  هــذه البنــودالعامــة بــشأن

االحتـاد مـن أجـل    ” سيناء قد تأسست إثر اإلحالة من جملس األمن إىل اجلمعية العامة حتت بنـد          
الدكتور الك أنه، وفقا للميثاق، فإن عـرض بنـد معـني علـى اجمللـس، ال                 كما الحظ   . “السالم

 أداء عملـه، علـى الـرغم مـن أنـه ينـسق تنـسيقا دقيقـا مـع اجمللـس يف هـذه                         مينع األمني العام مـن    
 من امليثاق ميكن أن يفهم منها أهنا تـشمل مـسؤولية            ٩٩وذكر الدكتور الك أن املادة      . املسائل

وباالنتقـال  . هبـذا األمـر  ذات صلة احلماية؛ مبا أن بإمكان األمني العام إعالم اجمللس بأية مسائل       
يـتمىن أن تقـدم     إنـه كـان     ات املتحدة فيما خيص الـصومال، قـال الـدكتور الك            إىل سؤال الوالي  

 لكنــه أقــر بــأن مــسؤولية احلمايــة تكــون أكــرب تــأثريا يف  ،“وصــفة ســحرية”مــسؤولية احلمايــة 
وأشار، يف الوقت نفسه، إىل أن مـسؤولية احلمايـة      . املراحل املبكرة جدا من األزمة ويف أعقاهبا      

 الدويل حباالت األزمات اجلارية، اليت قد ال تشكل هتديدا مباشرا للـسلم           هلا ميزة تذكري اجملتمع   
ــاه القــوى العظمــى، ولكــن حيــث يكــون مــن الواضــح أن        ــدوليني أو ال تلفــت انتب واألمــن ال

ــا    ــستدعي عمــال دولي ــة ت ــشرية لألزم ــه  . اخلــسائر الب ــدكتور الك إن ــال ال ــان  وق حيــيط علمــا ببي
 أنـه  مالحظـا ن اللجـوء إليـه إال بـصفته املـالذ األخـري،       أن التدخل العسكري ال ميك  كوستاريكا

يف حني أن استعمال القوة هو اخليار املفضل األخري، جيب أال ينظر إليه على أنـه املـالذ األخـري                    
ويف هذا السياق، أشار إىل أن االسـتعمال الوقـائي للقـوة قـد طبـق مبوافقـة                  . يف التسلسل الزمين  

وأكـد أن اجملتمـع الـدويل       . غوسالفية الـسابقة، ويف سـرياليون     احلكومة يف مجهورية مقدونيا اليو    
. ال ميكنه طلب اختاذ إجراء سريع يف حني أنـه يؤجـل العمـل العـسكري حـىت اللحظـة األخـرية                  

  . الدول حتتاج، أحيانا، إىل مساعدة دولية لتعزيز سيادهتاهواختتم بأن الحظ أن
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 يف األمـم املتحـدة، ورئـيس        أفريقـي وب  املمثل الدائم جلن  كومالو،  . شدوميساين   السفري    
   وحلهاأفريقيالفريق العامل املخصص ملنع نشوب الرتاعات يف 

عرب يف اخلتام عن األمل يف أن اجتماع اليوم مل يكن إال بداية حملادثـة سـيتابعها       : السفري كومالو 
 احلمايــة وإذ أكــد علــى األمهيــة املتــساوية ألركــان مــسؤولية. خليفتــه يف رئاســة الفريــق العامــل

مجيعها، عرب عن أمله يف أن جيد جملـس األمـن طريقـة لإلسـهام يف مناقـشة اجلمعيـة العامـة هلـذه                  
  .املسألة يف العام القادم
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  التذييل الثاين
الفريــق كومــالو، رئــيس . ش. الــيت قــدمها الــسفري د اإلحاطــة اإلعالميــة    

لــس  وحلــها، إىل جمأفريقــيالعامــل املخــصص ملنــع نــشوب النـــزاعات يف 
  )S/PV/6043انظر  (٢٠٠٨ديسمرب / كانون الثاين١٥األمن يف 

 رئاسة الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب النــزاعات          أفريقيقد تولت جنوب    ل  
وكـان  .  وحلها، ألننا رأينا أن ذلك يعزز الربنامج األفريقي للـسالم واألمـن والتنميـة              أفريقييف  

فخـالل رئاسـتنا للمجلـس،      .  مـع أهـداف الفريـق العامـل        إسهامنا العام يف هـذا اجمللـس متمـشيا        
ســيما جملــس  أبرزنــا ضــرورة تعزيــز عالقــة العمــل بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة، وال   

 إىل جملـس  أفريقـي استـضفنا مناقـشات مواضـيعية أتـت برؤسـاء دول وحكومـات مـن        و .األمن
حتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة برئاسـة          واآلن، نتطلع إىل تقريـر الفريـق املـشترك بـني اال           . األمن

رئيس وزراء إيطاليا السابق رومانو برودي، الذي سيتقدم مبقترحـات عمليـة عـن الكيفيـة الـيت                  
  . ميكن هبا لألمم املتحدة أن تدعم أعمال االحتاد األفريقي مبوارد ثابتة ومستدامة

نـها جلـسة قـدم فيهـا        وفيما يتعلق بربنامج الفريق العامـل، عقـدنا أربعـة اجتماعـات، م              
وكيل األمني العام للشؤون السياسية، السيد لني باسكو، إحاطـة إعالميـة للفريـق عـن إصـالح                 

وأتاحت اإلحاطة للفريق العامـل فرصـة لإلملـام برؤيـة اإلدارة لـدورها              . إدارة الشؤون السياسية  
  .يف جهود منع نشوب النـزاعات وحلها

، تناول مفهوم مـسؤولية     ٢٠٠٨ديسمرب  /ل كانون األو  ١وعقد اجتماع مهم آخر يف        
أوهلما أنـه ينتظـر أن يقـدم األمـني العـام            . وكان هناك غرضان من عقد هذا االجتماع      . احلماية

 العامــة، الــيت ســتعقد عندئــذ  اجلمعيــةتقريــره عــن مــسؤولية احلمايــة يف أوائــل العــام القــادم إىل  
 الفريــق العامــل بــشأن مفهــوم  وميكــن أن تــسهم مــداوالتنا داخــل. مناقــشة حــول هــذا التقريــر

مــسؤولية احلمايــة يف تلــك املناقــشة، الــيت مــن بــني أهــدافها التوصــل إىل تفــاهم مــشترك بــشأن   
  مــــن الوثيقــــة اخلتاميــــة ملــــؤمتر القمــــة العــــاملي١٣٩  و١٣٨املــــسائل الــــواردة يف الفقــــرتني 

يـة الفريـق    وثانيهما، كنا نـرى أن مفهـوم مـسؤولية احلمايـة يـدخل يف نطـاق وال                . ٢٠٠٥ لعام
لذلك، كان من املهم فهم االجتمـاع يف سـياق واليـة الفريـق العامـل املخـصص املعـين                    . العامل

 وحلـها، الـيت نـصت علـى اقتـراح توصـيات إىل جملـس األمـن                  أفريقيمبنع نشوب النـزاعات يف     
ن شوب النـزاعات وحلها، بني األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة ودو          ز التعاون يف منع ن    بتعزي

  ).‘٤’، ثالثا، S/2002/207انظر  (.اإلقليمية
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وأخــريا، أود أن أعــرب عــن تقــديري البــالغ لتعــاون أعــضاء الفريــق العامــل املخــصص    
 وحلها يف سعينا لإلسهام يف تنفيذ واليـة الفريـق العامـل    أفريقياملعين مبنع نشوب النـزاعات يف     

  .ميع أنشطة الفريق العاملوأود أيضا أن أشكر األمانة العامة على دعمها جل. بنجاح
  


