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  موجز

، مبا فيها إطار جديد  اليت تبذهلا األمم املتحدة اجلاريةيتناول األمني العام يف هذا التقرير سلسلة من اجلهود  
 دينغ، لتحديد ما إذا كان هناك       . اإلبادة اجلماعية، فرانسيس م    املعين مبنع للتحليل صّممه مكتب املستشار اخلاص      

مجع املعلومات وحتليلها يف لتعجيل  اإلطار عدداً من األسئلة يطرحو. خطر للتعرض لإلبادة اجلماعية يف حالة معينة
جمموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينيـة وضـعف تلـك             /وجود جمموعة ) أ: (ليجماالت رئيسية تتعلق مبا ي    

  اجملموعـات؛  /ارتكـاب انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان ضـد تلـك اجملموعـة             ) ب(اجملموعـات؛   /اجملموعة
 وجود حافز) ه(وجود أطراف معارضة فاعلة مسلحة؛ ) د(منع اإلبادة اجلماعية؛ املتاحة حملياً يف جمال القدرة ) ج(

مـا إذا   ) و( التفرقة بني تلك اجملموعات؛       إذكاء نار  لزعماء السياسيني على  ايشجع  سياسي أو اقتصادي واضح     
 إذا كان) ح(؛ واألفقإذا كانت هناك فترات ضعف تلوح يف ) ز( بالفعل؛ قائمة جرمية اإلبادة اجلماعية أركانكانت 

  ء على جمموعة سكانية قومية أو إثنية أو عرقيـة           القضا إصرار واضح على  هناك ما حيمل على االعتقاد يف وجود        
  .أو دينية

 مع اخلرباء القانونيني واملنظمات غري باالشتراكمث يتناول التقرير اجلهود اليت يبذهلا مكتب املستشار اخلاص   
ن بصفة  أحكام القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسا     استخدام  احلكومية، الرامية إىل حتديد الطرائق اليت ميكن هبا         

  ، "مسؤولية احلمايـة   "تفعيلكدليل ملنع اإلبادة اجلماعية، كما يتناول التقرير التقدم احملرز يف           أكرب  فعالية  بخاصة  
  .بوجوب تنفيذ هذه املسؤولية باالشتراك مع مكتب املستشار اخلاصيقضي مبا يف ذلك قرار 

اسية لإلدارات التنفيذيـة والوكـاالت      ويشدد تقرير األمني العام كذلك على املسؤولية واملسامهة األس          
ويشمل الفرع الثاين من التقرير بيانات قدمتها إدارة . منع اإلبادة اجلماعيةجمال  التابعة لألمم املتحدة يف املتخصصة

الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السالم، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومكتب تنسيق 
سانية، ومكتب الشؤون القانونية، وإدارة شؤون اإلعالم، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمـة             الشؤون اإلن 

على التقييم الذي قامت األمم املتحدة للطفولة، ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، إىل جانب أمثلة       
وانتهاًء الرصد واإلنذار املبكر     بدءاً ب  -  يف منع اإلبادة اجلماعية   به كل جهة من هذه اجلهات خبصوص مسامهتها         

مبعلومات حمّدثـة عـن     وخيتتم الفرع   . العدالةواستعادة  اإلبادة اجلماعية اجلارية، وبناء السالم      ي حلاالت   بالتصّد
اجتماعها املعقـود يف تـشرين      معلومات عن   أنشطة اللجنة االستشارية املعنية مبنع اإلبادة اجلماعية، مبا يف ذلك           

  . وتوصياهتا باإلبقاء على اللجنة مستقبالً، لكن بالتناوب على عضويتها٢٠٠٨كتوبر أ/األول

 املستشار اخلاص حلاالت حمددة تبعث على القلق، مبا يف          استجابةويف الفرع الثالث، يتناول األمني العام         
حالة حقوق خطورة ه بأن  واستنتاجات٢٠٠٨نوفمرب /ذلك زيارته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تشرين الثاين

 قـد  حدوث أعمال عنـف اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف مشال كيفو تشكل مصدر قلق بالغ، مبا يف ذلك احتمال       
ويتناول املستـشار  . برمتهاذلك من آثار يف املنطقة دون اإلقليمية       مع ما قد يترتب على      ؤدي إىل إبادة مجاعية،     ُت

 باإلبادة اجلماعية، اليت تزيد يف حّد ذاهتا من خطر احتمال وقـوع إبـادة               اخلاص االهتامات واالهتامات املضادة   
  : األربعة التاليـة ترابطة املاالت تدخل يف نطاق اجملويلخص التقرير بإجياز توصيات املستشار اخلاص، اليت  . مجاعية

املساءلة عن ) ب(لدويل، محاية السكان املعرضني للخطر من االنتهاكات اجلماعية حلقوق اإلنسان أو القانون ا) أ(
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وضع خطوات ) د(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وب التمتع اإلنسانية واإلغاثةتقدمي ) ج(االنتهاكات؛ 
  .لرتاع عن طريق إبرام اتفاقات سالم وعمليات انتقاليةا الكامنة وراءودعمها ملواجهة األسباب 

 بشأن احلالة يف    ٢٠٠٨فرباير  /ه وتوصياته اليت قدمها يف شباط     وال يزال املستشار اخلاص يتابع استنتاجات       
وأخرياً يتناول األمني العام سلسلة من اجلهود اليت بذهلا . كينيا، وخباصة التوصيات املتعلقة باملنع على املدى الطويل

قرار صادر عـن     بقوة على أنه ال ينبغي ألي        هلحالة يف دارفور، مبا يف ذلك تشديد      ل لالستجابةاملستشار اخلاص   
 يؤدي بأي حال من األحوال إىل حبق الرئيس عمر البشري أن الئحة اهتام إصداراحملكمة اجلنائية الدولية بشأن طلب 

شمل مبا ي البلد إىل مستويات أكرب من العنف،       أي جهة أخرى من     أعمال انتقامية تعرض املدنيني يف دارفور أو يف         
  .خطر التعرض لإلبادة اجلماعية

، وخباصة اجلهود الرامية إىل إعداد جرد للقدرة  األخرىتقرير األمني العام أنشطة املستشار اخلاص ويعرض  
احلالية لألمانة العامة والوكاالت املتخصصة املكلفة بالرصد والتحليل واإلنذار املبكر، مبا يف ذلك مئات املوظفني               

وعلى أساس اجلـرد، صـمم مكتـب    . بادة اجلماعيةاملعايري تقريباً ذات الصلة مبنع اإل     كافة  الذين يركزون على    
بسرعة من موارد املعلومات الواسعة االستفادة  علومات لكفالة قدرة موظفيه على      املدارة  إل اًاملستشار اخلاص نظام  

  .ما يضطلع به من أعمال متخصصة يف جمال الرصداملتاحة داخل األمم املتحدة حىت يستخدمها املكتب يف 

 وحلقـات العمـل الدوليـة       املؤمترات العام مشاركة املستشار اخلاص يف الكثري من         كما يتناول األمني    
واإلقليمية بشأن قضايا مثل منع اإلبادة اجلماعية يف أفريقيا، ومشولية القانون القائم بشأن منع اإلبادة اجلماعيـة،                 

وخيتـتم  . لتنبؤ باإلبادة اجلماعية  بني مسؤولية احلماية من اإلبادة اجلماعية ومنعها، ومؤشرات ا        القائمة  والصالت  
  .املوظفنيحيث مالك  قدرات مكتب املستشار اخلاص من  عنالفرع بتحديث موجز

الـدول  عـاتق   قع أساساً على    ت  مسؤوليةٌ وخيتم األمني العام التقرير بالتذكري بأن منع اإلبادة اجلماعية          
بفضل إالّ  الدويل أن ينجح يف منع اإلبادة اجلماعية        ميكن للمجتمع   فال  . برمتهااألعضاء، مث منظومة األمم املتحدة      

، وحيث األمني العام على مواصلة برمتهااجلهود املتضافرة للدول األعضاء واإلدارات التنفيذية التابعة لألمم املتحدة 
  .التعاون وتعزيزه لتحقيق ذلك
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  ١٢  ٢٧- ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللجنة االستشارية املعنية مبنع اإلبادة اجلماعية  - هاء   
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  ١٣  ٣٧- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستجابة للحاالت اليت تبعث على القلق  - ألف   
  ١٥  ٤٠- ٣٨  . . . . . . . . وضع نظام جلمع املعلومات والتعاون داخل األمم املتحدة  - باء   
  ١٦  ٤٢- ٤١  . . . . . . . . . . املشاركة يف املؤمترات وحلقات العمل وأنشطة التوعية  - جيم   
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  مقدمة-  أوالً

 الذي طلب فيه اجمللس إىل األمني العام أن يتيح ٧/٢٥يقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان   - ١
وهو يعقب . تقريراً عن جهود منظومة األمم املتحدة الرامية إىل منع اإلبادة اجلماعية وعن أنشطة املستشار اخلاص       

إىل اجمللـس   قُـدِّم   وتقريـراً الحقـاً     ) E/CN.4/2006/84( يف السابق إىل جلنة حقـوق اإلنـسان          تقريراً قُدِّم 
(A/HRC/7/37).  

   تعزيز منع اإلبادة اجلماعية-  ثانياً
  إطار التحليل:  حتديد خطر اإلبادة اجلماعية-  ألف

نع تلك اإلبادة،   ملالكفاية   مبكر مبا فيه     يف وقت  حتديد ما إذا كان هناك خطر إبادة مجاعية          من الثابت أن    - ٢
لـدول  ا ُتمثل االستجابة السياسية من جانـب     وبينما  .  اليت تواجهها األمم املتحدة    صعوبةًأكثر املهام   ميثل أحد   

مجع املعلومات، ووظيفة التحليل تشمل خرى األوانب فإن اجل،  بعض جوانب املشكلة )١(األعضاء يف األمم املتحدة   
وقـام مكتـب    . من أجلها حتديداً والية املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية         واإلنذار املبكر اليت ُوضعت     

املستشار اخلاص، استناداً إىل عمل سلفه، وجتربة موظفي األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان والدراسات اليت                
 حتديد احلاالت اليت ميكن أن      أجرهتا أوساط الباحثني يف جمال اإلبادة اجلماعية، بوضع إطار حتليل للمساعدة على           

 مهيكلةلنظر يف مثانية أسئلة رئيسية لاحملللني طلب ُموجَّه إىل وميكن فهم اإلطار على أنه . تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية
 املعلومات  حسب ترتيب توفر  ، وكذلك   ) متزايد حلدوث إبادة مجاعية    خلطروفقاً  (حسب ترتيب زمين    إىل حد ما    
  ).ئلة األوَّلية أسهل يف الرد عليهاستكون األس(ووضوحها 

 جمموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية يف حد ذاهتا/جمموعةتوجد ا إذا كانت مبول األسؤال ال ويتعلق  - ٣
 لإلبـادة   معرضـة  إذا كانت اجملموعة أو اجملموعـات        وما -  وهو شرط مسبق إلمكانية حدوث إبادة مجاعية         - 

  . الرد باإلجيابورةوبأسباب ذلك، يف صاجلماعية، 

أو غريها مـن انتـهاكات   / ما إذا كانت هناك حاالت متييز سابقة أو متواصلة و         أما السؤال الثاين، فهو     - ٤
فالفهم الدقيق حلالة حقوق اإلنسان جملموعة من السكان سابقاً وحاضراً مفيد         .  اجملموعة تستهدفحقوق اإلنسان   

 اإلصالحات اهليكلية حلقوق اإلنسان     أنواعكما يشري إىل    .  الراهنة لتحديد اخلطر الذي تواجهه اجملموعة وحالتها     
  .الواجب االضطالع هبا للحد من خطر اإلبادة اجلماعية

ويتطلب .  منع اإلبادة اجلماعيةاملتاحة حملياً يف جمالوينظر السؤال الثالث يف الظروف اليت تؤثر سلباً يف القدرة           - ٥
 مبا فيها التشريعات احمللية، وسلطة قضائية مستقلة وقـوة          -  يف البلد    القائمةاملؤسسية  التحليل النظر يف األطر اهليكلية و     

للمجموعـات  املتاحة حملياً   القدرة  اليت توفرها   ماية  نطاق احل  حلماية السكان من اإلبادة اجلماعية، ويف        - شرطة فعالة   
 ضـعيفة  فئـة سـكانية  عل من الصعب على جت يتكما يراعي التحليل عوامل مثل األمية أو العزل اجلغرايف ال         . الضعيفة

                                                      

  .S/1999/1257  الوثيقةانظر )١(
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الضعف هذه عن طريق اختاذ تدابري للتصدي أوجه وبالتايل فإن تناول .  احلمايةاملتاحة حملياً يف جمالاالستفادة من القدرة 
  . عناصر أساسية ملنع اإلبادة اجلماعية متثللإلفالت من العقاب وتعزيز السلطة القضائية وإنفاذ القانون

مستضعفة بوجه  ية من جمموعة سكانختتار مقاتليهاما إذا كانت أطراف مسلحة فاعلة هو ل الرابع السؤاو  - ٦
، وقد تنقلب على جمموعـات      يةموعة السكان اجملوقد تدَّعي هذه األطراف أهنا ختوض معارك للدفاع عن          . خاص

 من داخل اجملتمع احمللـي،      أخرى من السكان أو القوات املسلحة، أو تسعى للحصول على الغذاء وامللجإ واملال            
ويف حاالت عديدة سابقة، مثَّل وجود األطراف الفاعلة املسلحة هذه حافزاً وذريعـة             . وأحياناً باللجوء إىل القوة   

النتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها عمليات القتل، واإليقاف التعسفي والتمييز ضد السكان املدنيني الذين تدَّعي 
 يف حني ميثل منط أوَّيل النتهاكات من هذا القبيل نذيراً بإبادة مجاعية ويشكل. ة أهنا متثلهماألطراف املسلحة الفاعل

  .جتاه خطوة هامة ألغراض منع اإلبادة اجلماعيةهذا االعكس 

لزعماء السياسيني يف الدولة أو     يدفع با اقتصادي واضح    وأوجود حافز سياسي    ب السؤال اخلامس    ويتعلق  - ٧
ويف حاالت سابقة   .  يف أوساط اجملموعات القومية أو اإلثنية أو العرقية أو الدينية          االنقساماتإىل تشجيع   املنطقة  
، كانت هناك حوافز سياسية أو اقتصادية الستهداف جمموعـة مـن            مؤكدة أو مشتبه فيها   بادة مجاعية   بإ تتعلق

يف احلاالت اليت   لى سبيل املثال،    وينطبق ذلك، ع  . قوة دافعة ملنظِّري اإلبادة اجلماعية ومنظميها     شكّلت  السكان،  
ية عـامالً مـن     موعات السكان يكون فيها كسب ثقة الناخبني باستخدام سياسات عنصرية ُتفرِّق بني خمتلف اجمل           

ومن املهم حتديد احلاالت اليت توجد . العوامل املُيسِّرة أو احلامسة لوصول حزب سياسي إىل السلطة واحلفاظ عليها
  . اإلبادة اجلماعيةفيها هذه احلوافز ملنع

أركانـاً  قوق اإلنسان ميكن أن تشكل      حلانتهاكات  ُترتكب بالفعل   ما إذا كانت    هو  والسؤال السادس     - ٨
 مثل  - وإن حتديد هذه االنتهاكات     . ، ومتثل مؤشراً عما إذا كانت اإلبادة اجلماعية وشيكة        جلرمية اإلبادة اجلماعية  

 واالغتصاب والعنف اجلنسي، واالختطاف، والتطهري العرقي، ونقل االختفاء، والتعذيب،حاالت عمليات القتل، و
، وإتـالف   نـزع امللكيـة    قسراً، والتفرقة العنصرية، وعزل جمموعة أو حشر أفرادهـا، و          همأو تشريد السكان  

 الوصول إىل املياه أو الرعاية الطبية وخطـاب         واحلرمان من فرص  املمتلكات، وإتالف إمدادات أغذية الكفاف،      
  . ملنع اإلبادة اجلماعيةضرورة اختاذ إجراءات فورية حمددة ميكن أن يشري إىل - ية الكراه

 مثل االنتخابـات    - القريب أو املتوسط    املدى  ما إذا كانت هناك فترات ضعف يف        هو  والسؤال السابع     - ٩
ميكـن أن    - واألنشطة ذات الصلة، كتسجيل الناخبني أو تنظيم محالت سياسية، أو التوقيع على اتفاقات سالم               

  املُحرِّكـة  العناصر  يتناول هذا السؤال    القضايا اهليكلية املشار إليها أعاله،      مقارنةً ب و. تطلق شرارة تدهور احلالة   
وال رجعة وميكِّن التنبؤ بأي تغري هام من اختاذ خطوات وقائية، مثل السعي للحصول على التزامات علنية . لةاملعجِّأو 
  .فظ السالم قبل حدوث فترة الضعفحلسيني ملنع اإلبادة اجلماعية، أو إنشاء بعثة  من جانب الزعماء السيافيها

التعريـف  " تقـويض ل" نية   أن هناك مل على االعتقاد    ت توجد أسباب حت   ا إذا كان  مب السؤال الثامن    يتعلقوأخرياً    -١٠
، حتديد ما إذا كانـت  من املستحيل ، بلمن الصعب ويرجح أن يكون    ". أو جزئياً   كامالًاً  تقويض"احلايل لإلبادة اجلماعية    

، من املهم أن ُينظر يف املسألة وأن        ومع ذلك . رتكاب اإلبادة اجلماعية قبل وضع هذه النية موضع التنفيذ فعالً         الة  نّيهناك  
وعلى سبيل املثال، ميكن أن تكـون النيـة         .  املعلومات السياقية ذات الصلة    وغريها من يبحث احملللون عن مؤشرات النية      
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 إىل الدولة؛ وميكن أن تشمل املعلومات السياقية املفيدة شـراء           املنتسبةضحة يف بيانات األطراف الفاعلة شبه العسكرية        وا
  . يف مكان استعملت فيه هذه األدوات سابقاً لقتل أشخاص فجأةًأعداد كبرية من املناجل

  ) ادس والسابع والثـامن، مـثالً     السؤال الس (تركيز إطار العمل على الظروف السياسية يف حالة معينة            - ١١
يتطلب يف كثري أن إهناء اإلبادة اعترافاً بأيضاً يعكس باخللفية السياسية لإلبادة اجلماعية فحسب بل  وعياًال ُيجّسد 

وإطـار  .  أيـضاً  ومن جانب الدول األعضاء يف األمم املتحدة  األحيان اختاذ إجراءات سياسية على الصعيد احمللي      
لتنبؤ بإمكانية املطلوبة لنوع املعلومات على مثل مؤشراً ُيومع ذلك . تحليل، وليس أداة تنبؤ دقيقةأداة للهو العمل 

.  إبادة مجاعية ونوع احللول الالزمـة      وعلى قيام خطر وشيك يهدد حبدوث     حدوث إبادة مجاعية، وتطور احلالة،      
ل احلاالت اليت تبعـث علـى القلـق،     اخلاص بغية حتلياملستشارويستخدم إطاَر العمل يف الوقت احلاضر مكتُب   

الرصد يف جمال قدرات األخرى اليت تتوفر لديها وسيستخدم مستقبالً كأداة تدريب ملساعدة إدارات األمم املتحدة 
 .٢٠٠٩وسُتستعرض فعالية إطار العمل يف هناية عام . على التنبؤ حباالت إبادة مجاعية ممكنة

   تعزيز القانون- باء 

تشاور املستشار اخلاص وموظفوه مع خرباء يف جمال القانون الدويل ومنع اإلبادة اجلماعية ، ٢٠٠٨يف عام   - ١٢
وكانت إحـدى نتـائج     . هبدف حتديد طرائق ابتكارية الستخدام القانون الدويل ذي الصلة ملنع اإلبادة اجلماعية           

. م القانون الدويل ذات الصلة   إطار عمل التحليل السالف الذكر مع أحكا       معايرياملشاورات تنفيذ مشروع ملواءمة     
 صلة وثيقة بني القانون الدويل ومنع اإلبادة اجلماعية، حىت إقامةويف هذا الصدد، يأمل مكتب املستشار اخلاص يف 

واألمـل  .  هبذه اجلرمية  وال تكون فيها أحكامه مرتبطة    يف احلاالت اليت ال يشري فيها القانون إىل اإلبادة اجلماعية           
 املشروع إىل وضع جمموعة متنوعة من األحكام القانونية من خمتلف الصكوك القانونية الدولية              معقود يف أن يؤدي   

. تتيح معاً إرشاداً مفصالً عن طائفة األحكام القانونية اليت جيب احترامها من أجل منع اإلبـادة اجلماعيـة                 اليت  
ظر يف سلسلة من االنتهاكات يف دولة ما        وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام هذه اجملموعة كأداة حتليل مفيدة للن          

ورغم أن اتفاقية منع جرمية . جرمية اإلبادة اجلماعيةيف حدوث ذه االنتهاكات إسهام األثر املركب هل وتقدير مدى   
  . اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها تظل صكاً قانونياً حيوياً، فإهنا ال تتضمن هذا النوع من اإلرشاد املفصل

  ية احلماية مسؤول- جيم 

، على مفهوم مـسؤولية محايـة       ٢٠٠٥وافقت اجلمعية العامة، يف وثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام             - ١٣
 ٢١ويف  . )٢(السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية              

وضع أفكار تتعلق مبسؤولية    ب  له ُمكلفاً  ك مستشاراً خاصاً   لو ددوارإ، أعلن األمني العام تعيني      ٢٠٠٨فرباير  /شباط
، وضع املستشار اخلاص سلسلة ٢٠٠٨وطوال عام . املفهوماحلماية ومساعدة اجلمعية العامة على مواصلة النظر يف 

واستعرض بـصفة   . من االقتراحات عن طريق إجراء مشاورات مع الدول، وإدارات األمم املتحدة واجملتمع املدين            

                                                      

  .١٣٩- ١٣٨، الفقرتان ٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٢(
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 ملنع اإلبادة )٣(مساخلنقاط العمل ذات المسؤولية احلماية وخطة كل من  بني نطاق وأهداف الكبرية التداخل خاص
  .اجلماعية ووالية املستشار اخلاص

 إىل اجلمعية العامة يتضمن تفاصيل عن خمتلف املقترحات الرامية إىل (A/63/677)وقدم األمني العام تقريراً   - ١٤
  .٢٠٠٥ رؤساء الدول يف القمة العاملية لعام ذي وضعهال جدول األعمال تنفيذ

   إسهامات منظومة األمم املتحدة- دال 

  ، برمتـها تقع مسؤولية منع اإلبادة اجلماعية أساساً على الدول األعضاء، مث على منظومة األمم املتحدة                 - ١٥
ية حلقوق اإلنسان، وإدارة الشؤون مبا فيها مجيع اإلدارات والوكاالت املتخصصة مثل مفوضية األمم املتحدة السام

السياسية، وإدارة عمليات حفظ السالم، ومكتب الشؤون القانونية، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية، وإدارة              
شؤون اإلعالم، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني وبرنامج األمـم              

  .املتحدة اإلمنائي

، عمم املستشار اخلاص على الشركاء املشروع الذي أعده مكتبـه           ٢٠٠٨ء النصف األول من عام      وأثنا  - ١٦
 مناقـشة واليتـه ومنهجيتـه    ملواصلة عليه، واستضاف اجتماعاً مع شركاء األمم املتحدة       للتعليقبشأن املنهجية   

دارات ذات الصلة عند    ويعمل موظفو املستشار اخلاص عن كثب مع نظراء يف اإل         . واستعراض إمكانيات التعاون  
وألغراض هذا التقرير، دعا املستشار اخلاص . القطريةزيارات للتخطيط ال وعند القطريةلحاالت لالقيام بتحاليلهم 

وتتـيح  . العاديـة  أنشطتها   من خالل منع اإلبادة اجلماعية    يف جمال    شرح ما تضطلع به من أنشطة     اإلدارات إىل   
  . الفقرات التالية أمثلة غري شاملة

 املنازعات املسلحة وتـسويتها     املتعلقة مبنع  إدارة الشؤون السياسية، يف سياق واليتها الرئيسية         أسهمت  - ١٧
التحليل السياسي، والتوجيه، وتنـسيق اآلليـات       جماالت   يف   األساسية مسؤولياهتا    خالل ومنبالطرائق السلمية،   

بعثاهتا أُسندت إىل   وباإلضافة إىل ذلك،    . ة اجلماعية املشتركة بني الوكاالت والوساطة، بأنشطة أساسية ملنع اإلباد       
اإلدارة كذلك مبهمة دعـم  تضطلع وكثرياً ما . احلميدة والتيسري السياسيمهمة عرض مساعيها  السياسية اخلاصة   

ال سيما بناء   (، وتنسيق ودعم اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف جماالت عملها            املصاحلةاحلوار الوطين وعمليات    
وأنشأت اإلدارة مؤخراً وحدة دعم الوساطة لتعزيز القدرة الوطنيـة          . ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان   ) السالم

 األطراف الفاعلة ذات    بناء على طلب  وتقدم الوحدة الدعم التنفيذي     . واإلقليمية والدولية على تسوية املنازعات    
قضايا اإلجرائية واملواضيعية بال املتخصصة فيما يتعلقخدمات املشورة الصلة املعنية بعملية الوساطة عن طريق تقدمي 

ويف ). ةالعدالة االنتقالية وقضايا تقاسم الثرو    /مثل األمن، والدساتري، واقتسام السلطة، وحقوق اإلنسان      (الرئيسية  
عدة املسايقدم بعد إشعار قصري      من خرباء الوساطة     احتياطياًاً  ، أنشأت الوحدة فريق   ٢٠٠٨هذا اإلطار، ويف عام     

                                                      

محاية ) ب(احليلولة دون نشوب منازعات مسلحة؛ ) أ: (والنقاط هي. E/CN.4/2006/84الوثيقة انظر  )٣(
كم الوطنية والدولية علـى     إهناء اإلفالت من العقاب باختاذ إجراءات قضائية يف احملا        ) ج(املدنيني يف املنازعات املسلحة؛     

ألمم املتحدة تطوير قدرات ا إىل إبادة مجاعية، و فتتحولاإلنذار املبكر والواضح عن حاالت حيتمل أن تتدهور) د(السواء؛ 
  .اختاذ إجراءات سريعة وحامسة عرب سلسلة متواصلة من اخلطوات) ه( حتليل املعلومات وإدارهتا؛ يف جمال
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  وباإلضافة إىل ذلك، تعمل الوحدة عن كثب مع املنظمـات اإلقليميـة،            . علميات التفاوض والوساطة  يف إطار   
 برنامج العمل لتعزيز قدرات ، هذه اجلهود وكمثل على . وال سيما يف أفريقيا، بغية تعزيز قدراهتا يف جمال الوساطة         

 خدمات الوحدة متاحة أيضاً جلميع بعثات األمم املتحدة         وجدير باملالحظة أن  .  يف جمال الوساطة   الحتاد األفريقي ا
  . وصناديقها وبراجمهاووكاالهتاامليدانية، وإدارات األمم املتحدة، 

 املكلفة حبقوق اإلنـسان،     وحداهتا عن طريق    - وعمليات حفظ السالم اليت تقودها إدارة حفظ السالم           - ١٨
ية، ومحاية األطفال، ونوع اجلنس، واجليش، والشرطة، ويف        وسيادة القانون، والشؤون السياسية، والشؤون املدن     

 وتساعد على منع تكرارها، مبا يف ذلك        واجلاريةالنتهاكات السابقة   ل تستجيب -  حدود والياهتا وقدراهتا     نطاق
قـات  ؛ ومتابعة تنفيذ اتفا   التعرض للعنف البدين  طر  خب املهدديناإلبادة اجلماعية، بالعمل على تأمني محاية املدنيني        

 وتوثيق التطورات واحلوادث، وبالتايل العمل كآلية إنذار        ورصدالسالم وتعزيز املصاحلة بني األطراف املتحاربة؛       
؛ ودعم تعزيز أنظمة العدالة اجلنائيـة        وتوثيقها وتوجيه النظر إليها     انتهاكات حقوق اإلنسان   يفمبكر؛ والتحقيق   

يف انـدالع    يسهم يف حـاالت كـثرية        أن ضعف نظام القضاء    وبالتايل املساعدة على منع تكرار الفظائع، علماً      
تكـون خاضـعة    ودعم تطوير مؤسسات أمنية فعالة وشـاملة و       ؛املنازعات املسلحة وانتهاكات حقوق اإلنسان    

وفيما يتعلق  . للمساءلة بغية املشاركة يف األمن والسلم الدوليني، والتنمية املستدامة ومتتع اجلميع حبقوق اإلنسان            
 والدولية،  املختلطةهاكات واجلرائم السابقة، تستجيب عمليات السالم كذلك بتيسري عمل احملاكم اجلنائية            باالنت

  مثل الدعم الذي تقدمه بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة،                 
إىل احملكمة اخلاصة لسرياليون؛ ودعم تعزيز أنظمة العدالـة         أو الدعم الذي تقدمه بعثة األمم املتحدة يف سرياليون          

اجلنائية واألطر التشريعية لتمكني السلطات الوطنية من إجراء حتقيقات وحماكمات للتصدي النتهاكات حقـوق              
 . ، مثل النساء واألطفالاملستضعفون بوجه خاصاإلنسان؛ وتيسري دعم ضحايا االنتهاكات السابقة، مبن فيهم 

 متكِّـن   ٤٨/١٤١ اجلمعية العامة يف قرارهـا       أسندهتا إليها الية املفوضة السامية حلقوق اإلنسان اليت       وو  - ١٩
املفوضة السامية من استعمال جمموعة من الوسائل ألغراض اإلنذار املبكر، مبا فيها املـساعي احلميـدة وبنـاء                  

 مكاتب قطرية قائمة بذاهتا، ومكاتب خاللمن  بلداً، ٤٨واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان موجودة يف . القدرات
وتنفذ .  حقوق اإلنسان يف بعثات حفظ السالم ومستشاري حقوق اإلنسان يف األفرقة القطرية            ووحداتإقليمية،  

 حقوق اإلنسان ومساعدة الدول واملنظمات غري احلكومية الوطنية     رصد حالة املفوضية واليات كثرياً ما جتمع بني       
محايـة  يف جمال   قدرات  الويف سياق اجلهود املبذولة لتعزيز      . احملددة يف جمال حقوق اإلنسان     الشواغل   معاجلةعلى  

 مشروع تعاون تقين،    ٥٠حقوق اإلنسان، وعلى حنو ُيسهم يف منع املنازعات، تنفذ املفوضية حالياً ما يربو على               
اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحـدة     عادة بالتعاون مع الدول وإدارة عمليات حفظ السالم، وبرنامج األمم املتحدة            

 األمم املتحدة والشركاء اإلقليميني بغية مـساعدة        وغريها من وكاالت  للطفولة، وبرنامج متطوعي األمم املتحدة      
 تقدمكما  . احلكومات، واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية الوطنية على تعزيز قدراهتا يف جمال حقوق اإلنسان            

ملوضوعي لثمان وثالثني آلية من آليات اإلجراءات اخلاصة، وعشرة أفرقة عمل وإجراءات املفوضية الدعم التقين وا
معاهـدات حقـوق    من هيئات   جمللس حقوق اإلنسان، وتعمل بصفتها أمانة مثاين هيئات         التابعة  الشكاوى  تقدمي  
الستني السنوية الذكرى ب الاالحتفويف إطار . ومجيع هذه األنشطة أساسية للتنبؤ باإلبادة اجلماعية ومنعها. اإلنسان

لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وضعت املفوضية استراتيجية اتصال وخصصت روايات حمددة يف موقعها علـى               
، ووفقاً لقرار جملس ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١ويف . الشبكة العاملية هلذا احلدث وأتاحت مشاهد فيديو مصورة
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وحبضور خرباء يف جمـال  .  جبنيف حلقة دراسية عن منع اإلبادة اجلماعية    ، نظمت املفوضية  ٧/٢٥حقوق اإلنسان   
حقوق اإلنسان من الدول األعضاء، ومن األمم املتحدة واجملتمع املدين، تناولت احللقة الدراسية األدوار اليت اضطلع 

  اءل املـشاركون   هبا ممثلو اإلجراءات اخلاصة وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف منع اإلبادة اجلماعية، وتـس             
؛ ونظروا يف الدور الذي اضطلعت به األنظمة القانونية والقضائية يف ما إذا كانت ُتوجد ثغرة يف جمال منع اإلبادةع

  .منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، وتساءلوا عن التقدم احملرز إىل حد اآلن

 مكتب املستشار   مبا يشمل مم املتحدة،   ويعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عن كثب مع شركاء األ           - ٢٠
يف املقار ويف امليدان يف أنشطة تسهم يف اجلهود الواسعة النطاق الرامية إىل محايـة               أخرى  فاعلة  اً  أطرافواخلاص،  

اجلهود املبذولة ملنع اإلبـادة     يف   بصورة مباشرة أو غري مباشرة       تؤثرميكن أن   واملدنيني يف حاالت طوارئ معقدة،      
وعلى املستوى امليداين، تتكفل دوائر مكتب تنـسيق  . على نطاق واسعاليت ترتكب    الفظائع   ريها من وغاجلماعية  

 الوضع اإلنساين يف بلد معني، مبا يف ذلك عنالشؤون اإلنسانية عادة جبمع املعلومات من الشركاء وإصدار تقارير 
كما تسدي املكاتب املشورة .  أقليات حمددةمبجموعات إثنية أو دينية أوعالقتها مبدى ما يتعلق بشواغل احلماية و

أو املنسق املقيم بشأن قضايا تتعلق حبماية املدنيني وحصوهلم على املساعدة اإلنسانية، وتشجع /للمنسق اإلنساين و  
وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنـسق اإلغاثـة يف   وعلى مستوى املقر، يضطلع   . جهود الدعوة املشتركة  

عرضـني  امل الـسكان  من أجل مساعدةوالية حمددة تتمثل يف الدعوة، علناً وسراً على السواء،           ب ئحاالت الطوار 
وفيما يتعلق مبجلس األمن، فإن ملنسق . للخطر والذين حيتاجون إىل احلماية واملساعدة، مبا يف ذلك يف جملس األمن   

لمـدنيني يف   مبا ُيقدَّم من محاية ل     السنة    جملس األمن مرتني يف    مهمَّة تتمثل يف إحاطة   اإلغاثة يف حاالت الطوارئ     
وهي مناسبة هامة لتوجيه انتباه اجمللس إىل حاالت حمددة تبعث على القلق وتقدمي مقترحات              . املنازعات املسلحة 

إحاطة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مسؤول كذلك عن        . عن كيفية استجابة اجمللس وسائر األطراف الفاعلة      
 لتبادل  رمسيوفريق اخلرباء حمفل غري     . يف الفترة األخرية  جملس األمن    الذي أنشأه    ماية املدنيني ين حب املع اخلرباء   فريق

اآلراء على حنو منتظم بني جملس األمن ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن قضايا احلماية، وهو أداة لتعزيـز                  
  .ملنع اإلبادة اجلماعيةاً أساسياً رامهما شرطاللذين ميثل احتاإلنسان، القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق 

ويتمثل دور مكتب الشؤون القانونية يف اجلهود اجلماعية الرامية إىل منع اإلبادة اجلماعيـة أساسـاً يف                   - ٢١
املساعدة على إنشاء آليات مساءلة وعدالة هتدف إىل ضمان احترام القانون اإلنساين الدويل، وقـانون حقـوق                 

وتشمل هذه اآلليات جلان التحقيق، وجلان تقصي احلقائق واملصاحلة واحملاكم اجلنائية           .  اجلنائي اإلنسان والقانون 
وعلى سبيل املثال، فإن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة              . الدولية

بادة اجلماعية وتضطلع بدور هام يف وضع حد لإلفالت والدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية تقاضي جرائم اإل
ويتواصل دعم مكتب الشؤون القانونية هلذه املؤسسات طوال فترة         . من العقاب ويف ردع االنتهاكات املستقبلية     

ويسدي املكتب املشورة القانونية بشأن تفسري االتفاقات التأسيسية هلذه اهليئات،          . قيامها ويتخذ أشكاالً متعددة   
ها من الوثائق، ويضطلع باملسؤوليات القانونية لألمني العام        مها الداخلية، ونظمها األساسية ولوائحها، وغري     ونظ

ويتناول املكتب الرد على طلبات رفع احلصانة على موظفي األمم املتحدة والكشف عن             . مبوجب هذه الصكوك  
وثائق األمم املتحدة وفقاً لسياسة التعاون األقصى مع احملاكم واهليئات القضائية الدولية، ويساعد علـى وضـع                 

ويتيح املكتب تعاوناً   . اتيجيات إجناز األعمال واآلليات املتبقية ملعاجلة خمتلف املسائل املعلقة بعد غلق احملاكم           استر
 .ومساعدة قانونية مماثلني للمحكمة اجلنائية الدولية وفقاً التفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة
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. طة تتصل مباشرة بالتوعية باإلبادة اجلماعية ومنعها      وتضطلع إدارة شؤون اإلعالم سنوياً بعدد من األنش         - ٢٢
، اضطلع برنامج اإلعالم والتوعية التثقيفية      ٦٢/٩٦ و ٦٠/٢٢٥، ومبوجب قراري اجلمعية العامة      ٢٠٠٨ففي عام   

  املتعلق باإلبادة اجلماعية يف رواندا التابع إلدارة شؤون اإلعالم مبجموعة من األنشطة للتوعية بالتحـديات الـيت                 
يزال يواجهها الناجون من اإلبادة اجلماعية اليوم وتلقني الدروس املستفادة من اإلبادة اجلماعية يف رواندا بغية                ال  

باإلنكليزيـة  " دروس مـن روانـدا    "وعلى سبيل املثال، أُقيم معرض      . منع ارتكاب جرائم إبادة مجاعية أخرى     
دا وكندا والواليات املتحدة األمريكية باالشتراك مع والفرنسية ولغة كنيارواندا يف بوروندي وجنوب أفريقيا وروان

مرئيات "وقد ُنشر مشروع    . منظمات غري حكومية، ومدارس وجامعات ومبساعدة مراكز اإلعالم التابعة لألمم املتحدة          
مهم، الذي شارك فيه ناجون من اإلبادة اجلماعية ومرتكبوها، والذي يوثّق حياهتم اليومية، وآماهلم، وأحال             " من رواندا 

 وبدأ العمل على إعداد معرض )٤(وذكرياهتم، على شبكة اإلنترنت جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة وبلغة كنيارواندا        
وعملت إدارة شؤون اإلعالم عن كثب مع البعثة الدائمة         . ٢٠٠٩أبريل  /ُصور سيفتتح يف مقر األمم املتحدة يف نيسان       

ى تنظيم حفل رمسي إلحياء الذكرى السنوية الرابعة عشرة لإلبادة اجلماعية يف            جلمهورية رواندا لدى األمم املتحدة عل     
رواندا، حضره رئيس اجلمعية العامة، وسفريا رواندا ومجهورية ترتانيا املتحدة، وأحد الناجني من اإلبـادة اجلماعيـة،                 

ة األمم املتحدة برناجمني يربزان وأعدت إذاع. وغطت احلفل عدة وسائط إعالم رئيسية. وأطفال روانديون واألمني العام
وبدأ . التحديات اليت يواجهها الناجون من اإلبادة اجلماعية يف رواندا اليوم وأتيح الربناجمان على موقع اإلذاعة الشبكي               

بغية إعداد دليل باللغة السويدية ألساتذة التعليم الثانوي، بالتعاون مع          " دروس من رواندا  "العمل على تكييف معرض     
  .، التابعة حلكومة السويدLevande Historiaة وكال

وبالتركيز على تطوير القدرات واملنع، يساعد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي األطراف الفاعلة الوطنيـة                - ٢٣
. واحمللية على التخفيف من حدة االستقطاب الذي ميكن أن ُيؤدي إىل جرائم ضد اإلنسانية وإىل إبـادة مجاعيـة                  

 بلداً، ترمي إىل تعزيز احلوار      ٤٥ مببادرات تتناول منع املنازعات، وسيادة القانون وبناء السالم يف           ويقوم الربنامج 
واملصاحلة بني خمتلف اجلماعات، أو إنشاء آليات داخلية للتوسط يف املنازعات القائمة بني خمتلف اجلماعـات يف                 

والوصول إىل العدالة على الصعيدين اجملتمعي جمتمعات يسودها االستقطاب واالنقسامات، وإىل إرساء أسس األمن 
وتساعد األنشطة اليت يضطلع هبا الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة يف جمايل االنتعاش والتنميـة يف تعزيـز     . والوطين

  . املؤسسات الوطنية بتكريس سيادة القانون، مثل الشرطة، وهيئات التمثيل القانوين والسلطة القضائية

على الربامج العاملية الرامية إىل احلد من التفاوتات وتعزيـز          ) اليونيسيف(مة األمم املتحدة للطفولة     وتركز منظ   - ٢٤
فرص الوصول إىل الرعاية الصحية، والتعليم، والتغذية، واملياه واإلصحاح للسكان املهمشني، فُتخفف بذلك من حدة               

وتـشجع  . كن أن تتفاقم فتـصبح إبـادة مجاعيـة        التوتر داخل اجملتمعات وحتد من إمكانيات اندالع أعمال عنف مي         
اليونيسيف على احترام املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال            
التمييز ضد املرأة؛ وتبين قدرات املؤسسات الوطنية اليت حتمي األطفال؛ وتشجع على تكريس مبدأ سيادة القانون عـن          

. ريق دعم اإلصالح التشريعي؛ وتدعو إىل التسامح؛ وتستخدم مناهج مصممة إلدراج قيم حقوق اإلنسان يف التعليم               ط
وتتوىل املكاتب القطرية التابعة لليونيسيف رصد حالة األطفال، وخباصة أثناء الصراع ويف حاالت ما بعـد الـصراع،             

                                                      

)٤( www.un.org/preventgenocide/rwanda/visions.  
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والرصد الدقيق  ). ٢٠٠٥(١٦١٢إطار قرار جملس األمن     وتتصدى لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكب ضد األطفال يف         
يكتسي أمهية بالغة يف جمال الكشف املبكر عن االنتهاكات اليت تتضمن عناصر اإلبادة اجلماعية وبالتايل فإن هذا الرصد                  

.  املـسلحة  وباإلضافة إىل ذلك، كثرياً ما تتيح محاية األطفال منطلقاً إلجراء حوار مع اجلماعات            . ُيؤدي وظيفة وقائية  
وبالتايل، متكّنت اليونيسيف من متابعة خطط عمل ملنع جتنيد واستخدام األطفال من جانب القوات واجلماعات املسلحة 

ويف كينيا، دعمت اليونيسيف آلية متابعة وإبالغ أنشأها اجمللس الوطين          . يف السودان ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
ال العنف يف أوساط اجملتمعات احمللية يف وقت مبكر، وعملت على وضع تدابري             للكنائس، ساعدت يف الكشف عن أعم     

  .ولليونيسيف نظام إنذار مبكر ونظام لإلجراءات املبكرة. وقائية حملية

 بلداً، ١٢٠وتساهم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، عن طريق وجودها امليداين الواسع النطاق يف حنو   - ٢٥
ملهمة اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة يف جمال محاية ومساعدة الالجئني، والدور الذي تقوم به                بدرجة كبرية يف ا   

واحلضور امليداين اليومي   . جتاه عدميي اجلنسية ودورها الريادي يف القضايا املتعلقة حبماية املشردين داخلياً بسبب الرتاع            
د مستوى ونطاق انتهاكات حقوق اإلنسان، اليت ميكن أن تؤثر يف           ملوظفي احلماية التابعني للمفوضية هام لتقييم ورص      

وعالوة على ذلك، وكما يسلّم بذلك تقرير األمني العام         . محاية الالجئني أو تتسبب حىت يف اللجوء والتشريد القسري        
كنني من التعرض   ، فقد قامت املفوضية بدور هام يف محاية الضحايا املم         )A/63/677(بشأن تنفيذ املسؤولية عن احلماية      

ويف هذا الصدد، ينبغي االعتراف بدور مـنح        . لإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املتعلقة باملسؤولية عن احلماية        
  .اللجوء ومحاية الالجئني وتعزيز هذا الدور كعامل هام يف محاية السكان من اإلبادة اجلماعية

 اجلماعية اللجنة االستشارية املعنية مبنع اإلبادة - هاء 

 لتوجيه ودعم املستشار اخلاص فيمـا       ٢٠٠٦نشئت اللجنة االستشارية املعنية باإلبادة اجلماعية يف عام         أُ  - ٢٦
يضطلع به من عمل بشأن منع اإلبادة اجلماعية واملسامهة يف اجلهود األوسع نطاقاً اليت تبذهلا األمم املتحدة من أجل 

شخصيات بارزة لديها خربة واسعة يف جماالت منع الرتاعات، وحقوق          وتتكون اللجنة من    . منع اإلبادة اجلماعية  
وأعضاء اللجنة ليسوا موظفني يف األمم املتحدة وال يتلقـون          . اإلنسان، وحفظ السالم، والدبلوماسية والوساطة    

  .مكافآت مقابل مشاركتهم يف أعمال اللجنة

وباإلضافة . اص وإسداء املشورة إىل األمني العام     ، واصلت اللجنة االستشارية دعم املستشار اخل      ٢٠٠٨ويف عام     -٢٧
اليت جتريها اللجنة االستشارية مع املستشار اخلاص وفرادى األعضاء، عقدت اجتماعها الرمسـي     املخصصة  إىل االتصاالت   

كتب ماملستجدة فيما يتصل مبنهجية      ناقشت أثناءه التطورات     )٥(، يف نيويورك  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧الرابع يف   
املستشار اخلاص وتزويده باملوظفني، وحاالت قطرية معينة، والتطورات املتعلقة مبسؤولية احلماية وعضوية اللجنة ودورها              

اقتراحات باألساس، وتتلخص يف تقدمي     وتظل املشورة اليت تسديها اللجنة للمستشار اخلاص ولألمني العام سرية           . مستقبالً
تنطوي على خطر حدوث إبادة مجاعية وإسداء املشورة بشأن اإلجراءات اليت         ة معقدة   حمددة تتعلق بالتصدي حلاالت قطري    

ميكن أن يكمن خطر التعرض لإلبادة اجلماعية، وبإسداء املشورة بشأن إجراءات ميكن أن متنع اإلبادة اجلماعية على املدى                  
  .مع لزوم التناوب على عضويتها ورئاستهاوفيما يتعلق بدور اللجنة مستقبالً، أوصى أعضاؤها مبواصلة عملها، . الطويل

                                                      

 .٢٠٠٧سبتمرب / وأيلول٢٠٠٦أكتوبر /يونيه وتشرين األول/ُعقدت االجتماعات السابقة يف حزيران  )٥(
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   أنشطة املستشار اخلاص- ثالثاً 
   االستجابة للحاالت اليت تبعث على القلق–ألف 

   مجهورية الكونغو الدميقراطية- ١

، احلالة يف اجلزء الـشرقي مـن مجهوريـة الكونغـو            ٢٠٠٨تابع املستشار اخلاص ببالغ القلق، طوال عام          - ٢٨
وتناولت تقارير صادرة عن بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، . كيفو بصفة خاصةالدميقراطية، ومشال 

وعن املقررين اخلاصني لألمم املتحدة واجملتمع املدين انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، وحاالت متييز عرقي وانعـدام                
، قام املستشار اخلاص ببعثة ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٣ويف الفترة من    . سيادة القانون 

والتقى وزراء يف احلكومتني، وممثلني عن كيانات األمم املتحـدة،          . إىل منطقة البحريات الكربى، فزار أوغندا ورواندا      
لتقى املستـشار   كما ا . واجملتمع املدين، وعن سائر اجملتمعات احمللية العرقية، والكنيسة الكاثوليكية وضحايا االنتهاكات          

اخلاص لوران إنكوندا، الذي كان وقتئذ زعيم الكونغرس الوطين للدفاع عن الشعب وهي مجاعة معارضة مـسلحة،                 
وألغى املستشار اخلاص زيارة كان يزمع القيام هبـا إىل بورونـدي            . ومتحدثاً باسم قوات التحرير الدميقراطية لرواندا     

 ٢٦ و ٢٥بدل ذلك، سافر موظفو املستشار اخلاص إىل بومجبورا يـومي           بسبب تعذر التقاء سلطات احلكومة هناك؛ و      
  .نوفمرب والتقوا مبمثلي األمم املتحدة وأعضاء اجملتمع املدين/تشرين الثاين

وخلص املستشار اخلاص من اجتماعاته ومالحظاته إىل أن احلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية   - ٢٩
ر قلق بالغ وتنطويان على إمكانية اندالع أعمال عنـف قد تؤدي إىل إبادة مجاعية،   يف مشال كيفو تشكالن مصد    

فقد أصبح الرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مرتبطاً        . مع ما لذلك من آثار يف املنطقة دون اإلقليمية برمتها         
ادية أساساً وليست متصلة باهلوية، ورغم أن جذور الرتاع سياسية واقتص. حبدة االستقطاب اإلثين والكراهية اإلثنية

يسلم املستشار اخلاص بوجود خطر شديد لتعرض األفراد يف مشال كيفو لألذى بسبب عرقهم، إضافة إىل األسباب 
 واملزاعم املتضاربة جلماعات خمتلفة اليت      ١٩٩٤واإلبادة اجلماعية يف رواندا يف عام       . األخرى الكامنة وراء الرتاع   

جارية يف اجلزء الشمايل من مجهورية الكونغو الدميقراطية ترّددها األطراف الفاعلة احمللية على             مفادها أن اإلبادة    
شكل خطب رنانة تتسم باملغاالة وتسهم بدرجة كبرية يف زيادة حدة التوتر، واخلوف واالنقسامات بني اجلماعات 

". على سبيل الوقاية"تربير نداءات القتل وتستخدم اهتامات اإلبادة اجلماعية من جانب جمموعة ضد أخرى ل. اإلثنية
 يف حد ذاتـه إىل إبـادة   -  حىت وإن مل يكن قائماً على معايري قانونية     - وميكن أن يؤدي تصور اإلبادة اجلماعية       

واحتمال عمليات القتل بدافع عرقي اليت تنفـذها اجلماعـات          . مجاعية يف بيئة تنعدم فيها سيادة حقيقية للقانون       
.  هيسترييا اإلبادة اجلماعية يف أوساط السكان املدنيني، هي عناصر جيب مراعاهتا ومعاجلتها جبدية             املسلحة وتفاقم 

ويساور املستشار اخلاص القلق من أن اجلهود املبذولة سابقا على الصعيد اإلقليمي من أجل حفظ الـسالم، مبـا       
ين مبنطقة البحريات الكربى، تبدو غري مناسبة       يشمل منع خطر اإلبادة اجلماعية، وخباصة يف إطار املؤمتر الدويل املع          

  .للتصدي لألزمة بصورة شاملة، على الصعيدين الوطين واإلقليمي

وإن التحوالت األخرية يف املشهد السياسي، باحتجاز لوران إنكوندا يف رواندا، والعمليات العـسكرية                - ٣٠
اطة اليت بذهلا املبعوث اخلاص أوباسنجو والرئيس املشتركة بني مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وجهود الوس      

  .السابق إمكابا تتيح فرصاً ولكنها تنطوي أيضاً على خماطر، ال سيما فيما يتعلق مبصري املدنيني
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وتبادل املستشار اخلاص، يف أعقاب بعثته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، تقييمه مع أعـضاء جملـس                  - ٣١
وأوصى بأمور منها أن اإلجراءات الوقائية ينبغي       . مم املتحدة ذات الصلة واألمني العام     األمن، ورؤساء إدارات األ   

محاية السكان املعرضني لالنتهاكات اجلماعية حلقوق اإلنسان أو        ) أ: (أن تركز على أربعة جماالت متداخلة، هي      
تمتـع بـاحلقوق االقتـصادية      تقدمي الغوث اإلنساين وال   ) ج(املساءلة عن االنتهاكات؛    ) ب(القانون اإلنساين؛   

بدء ودعم خطوات ملعاجلة األسباب الكامنة وراء الرتاع عن طريق اتفاقـات سـالم              ) د(واالجتماعية والثقافية؛   
وأوصى املستشار اخلاص بأن تواصل منظومة األمم املتحدة وإدارهتا ووكاالهتا التنفيذية النظر            . وعمليات انتقالية 

  .تيجياهتا للتصدي خلطر اإلبادة اجلماعية وما يتصل هبا من فظائعفيما سبق بيانه عند وضع استرا

كما قدم املستشار اخلاص عدداً من التوصيات احملددة حتت عنواين األمن والسلم تشمل وضع حد للعنف             - ٣٢
طية، واحترام اتفاق غوما لوقف إطالق النار، وتعزيز دور بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقرا               

ودعوة احلكومات إىل وقف تقدمي املساعدة إىل اجلماعات املسلحة، والتعجيل برتع سـالح هـذه اجلماعـات؛                 
، مبا يشمل حث مجيع األطراف على وضع حد لالنتـهاكات،           حقوق اإلنسان وسيادة القانون   وتسريح أفرادها؛   

كمة اجلنائية الدولية، وتعزيز الدعم املقدم   واحلث على تقدمي املسؤولني عن االنتهاكات إىل العدالة، ودعم دور احمل          
إىل سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية يف مكافحة التمييز والتعصب العرقيني، وحث احلكومة على تعزيز سيادة 

، مبا يشمل حث احلكومة على تنظيم استغالل املوارد والقطاعان السياسي واالقتصاديالقانون والعدالة االنتقالية؛   
ية على حنو فّعال، ومنح األولوية للحلول السياسية مبا فيها عمل خمتلف املبعوثني اخلاصني ومواصلة دعـم                 الطبيع

كما حث املستشار اخلاص خمتلف   . املصاحلة العرقية على الصعيد اإلقليمي وكذلك التكامل السياسي واالقتصادي        
  .ج موّحداملبعوثني اخلاصني والوسطاء الدوليني واإلقليميني على اعتماد هن

  كينيا- ٢

، (A/HRC/7/37) ٢٠٠٨كما ورد بإجياز يف تقرير األمني العام املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام                 - ٣٣
 عقب أعمال العنف    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥ إىل   ١زار عضوان من مكتب املستشار اخلاص كينيا يف الفترة من           

ويف هناية  . ٢٠٠٧ديسمرب  /لعامة اليت ُنظّمت يف كانون األول     وسائر األعمال اليت اندلعت يف أعقاب االنتخابات ا       
، قّدم املستشار اخلاص استنتاجاته إىل املمثل الدائم لكينيا لدى األمم املتحـدة، وإىل إدارات             ٢٠٠٨فرباير  /شباط

ع علـى   املن) أ: (ومشلت توصيات املستشار اخلاص التركيز على ما يلي       . األمم املتحدة ذات الصلة واألمني العام     
املدى القصري لوقف دينامية العنف واإلفالت من العقاب، مبا يف ذلك عن طريق نشر مراقبني وطنـيني ودولـيني             
حلقوق اإلنسان، وااللتزام بتقدمي مرتكيب االنتهاكات إىل العدالة، واختاذ إجراء عاجل لوضع برنـامج لتـسريح                

املنع على املدى الطويل، مبا يف ذلك إصالح ) ب(لعنف؛ الشباب من العصابات املسلحة اليت تقوم بأكثرية أعمال ا
الدستور، وإصالح األراضي واإلصالح الزراعي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وحتسني وظيفة األحزاب الـسياسية،             

  .واحلد بصورة ملحوظة من بطالة الشباب واإلسراع بالتخفيف من وطأة الفقر واحليف االقتصادي

اتصال مع اإلدارات التنفيذية ذات الصلة يف األمم املتحدة فيما يتعلق بدعم األمم ويظل املستشار اخلاص ب  - ٣٤
  .املتحدة لكينيا يف تنفيذ إجراءات َتُحولُ دون اندالع العنف جمدداً
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   السودان- ٣

بعـة  ، طلب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية الئحة إىل الدائرة االبتدائية التا           ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٤يف    - ٣٥
للمحكمة إصدار أمر توقيف ضد الرئيس السوداين عمر البشري، بتهم اإلبادة اجلماعية، وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم                

وتنص والية املستشار اخلاص على التركيز على منع اإلبادة اجلماعية قبل وقوعها، وتستثين حتديداً البت فيما إذا . حرب
إال أن املستشار اخلاص يسلم كذلك بأن اإلبادة اجلماعية ليست حدثاً           . دثكانت حدثت إبادة مجاعية بالفعل أم مل حت       

امة حىت بعد ثبوت    همنفرداً يقع يف فترة معينة، وإمنا جرمية تقع على مدى فترة من الزمن، وبالتايل تظل إجراءات املنع                  
مضي أشهر على ذلك، أعـرب مكتـب        وأثناء األسابيع اليت سبقت مطالبة املدعي العام وبعد         . اإلبادة اجلماعية رمسياً  

املستشار اخلاص عن بالغ قلقه من أن شدة التوتر السياسي الذي أثارته املطالبة واستجابة احملكمة احملتملة قد يؤثران يف                   
، أعد مكتب املستشار اخلاص حتليالً للمخاطر، وحّدث هذا         ٢٠٠٨يونيه  /ويف هناية حزيران  . الوضع السائد يف دارفور   

سبتمرب، أبلغ املستشار اخلاص نفسه األمني العام عن احلالة وعن املخاطر، من      / أيلول ١٦ويف  . أغسطس/آبالتحليل يف   
أكتوبر، ترأس املستشار اخلاص اجتماعاً ضم كبار مسؤويل األمم املتحدة ملناقشة /ويف بداية تشرين األول. منظور واليته

، قـام   ٢٠٠٨ذلك، وأثناء األشهر الثالثة األخرية مـن عـام          وباإلضافة إىل   . الوضع من منظور منع اإلبادة اجلماعية     
املستشار اخلاص مببادرة ثنائية غري رمسية مع أطراف فاعلة رئيسية يف حكومة السودان، وحث احلكومة علـى اغتنـام              

 سجلها املتعلق لية إلبراز ما حققته من حتّسن يفوفرصة االهتمام الدويل الشديد باإلجراء الذي اختذته احملكمة اجلنائية الد
  .حبقوق اإلنسان، وخباصة لتناول أزمة دارفور بفعالية أكرب

، شّدد املستشار اخلاص على أن أي قرار تتخذه احملكمة اجلنائية الدولية بـشأن              ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط   - ٣٦
انتقاميـة  طلب إصدار الئحة اهتام حبق الرئيس عمر البشري ينبغي أال يؤدي بأي حال من األحوال إىل عمليـات                   

تعرض املدنيني يف دارفور أو يف أي جزء آخر من البلد ملستويات أكرب من العنف، مبا يف ذلك خطـر التعـرض                      
  .لإلبادة اجلماعية

   حاالت أخرى- ٤

واصل املستشار اخلاص وموظفوه رصد حاالت قطرية أخرى، وهم بصدد مناقشتها مع إدارات األمـم                 - ٣٧
وسينظر املستشار اخلاص يف اإلجراءات الواجب اختاذها، مبا يف . ومية املسؤولةاملتحدة ذات الصلة والسلطات احلك

  .ذلك إصدار بيانات عامة عن هذه احلاالت، يف الوقت املناسب

   وضع نظام جلمع املعلومات والتعاون داخل األمم املتحدة- باء 

 إعداد جرد لنظم الرصـد      ، وبدعم مايل من كندا، بدأ مكتب املستشار اخلاص يف         ٢٠٠٨يوليه  /يف متوز   - ٣٨
ذلك أن مئات املوظفني يف األمم املتحـدة        . ومجع املعلومات التابعة لألمم املتحدة واملتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية        

يعملون يومياً يف جمال رصد احلاالت القطرية من منظورات عدة منها الشواغل السياسية، وحقـوق اإلنـسان،                 
. ة، والتنمية، وسيادة القانون، والسلم واألمن، واألمن الغـذائي والتـشريد          وحقوق الطفل، والشواغل اإلنساني   

وُتجمع البيانات وُتحلل وكثرياً ما تشكل موضوع تقارير داخلية أو ورقات إرشادية لألمم املتحدة تستخدم إلفادة 
لة الصادرة عن اجلمعية كبار املوظفني، وعند اللزوم إلنذار الدول األعضاء على حنو مبكر وفقاً للواليات ذات الص
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ومجيع هذه املعلومات اليت يتناوهلا موظفو املكاتب تغطي تقريباً كل          . العامة وجملس األمن وجملس حقوق اإلنسان     
وباإلضافة . املعلومات اليت حيتاجها مكتب املستشار اخلاص للقيام بأعمال الرصد اليت تدخل يف نطاق إطار التحليل

صحاب الواليات املكلفني باإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، قضايا           من أ  ٣٠إىل ذلك، يتابع حنو     
مثل التمييز العنصري، وحاالت اإلعدام خارج القضاء، ونيل التعليم واحلصول على الرعايـة الـصحية وحالـة           

وشواغل مجاعية مـع     ويثريون قضايا فردية     -  ومجيعها قضايا رئيسية يف منع اإلبادة اجلماعية         - األقليات العرقية   
وُيركز عدد من هذه اإلجراءات اخلاصة على االنتهاكات اليت تتصل مباشرةً باإلبادة اجلماعية؛ مـن               . احلكومات

ذلك أن املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حذر حتديداً من إمكانية 
  .ة أشهر من وقوعهاحدوث إبادة مجاعية يف رواندا قبل عد

ولبعض إدارات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة قواعد بيانات تندرج يف إطـار الواليـات املتعلقـة       - ٣٩
وملكتـب تنـسيق    . باالستجابة حلاالت الطوارئ، مبا فيها على سبيل املثال اليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي           

 البيانات إىل خرائط تبني املناطق اليت قد يعاين فيها السكان من            الشؤون اإلنسانية القدرة على حتويل بعض أنواع      
وتشارك مجيع إدارات . وإلدارة عمليات حفظ السالم مركز لرصد احلاالت يعمل على مدار الساعة  . حالة ضعف 

ملعـين  األمم املتحدة التنفيذية ووكاالهتا املتخصصة يف آليات التنسيق، مثل فريق اإلطار املشترك بـني اإلدارات ا               
باإلنذار املبكر واملنع، الذي أُنشئ جلمع املعلومات واخلربة املكتسبة من داخل األمم املتحدة، من أجل التوصل إىل      

  .فهم مشترك للشواغل الناشئة، وضمان استجابة منسقة ويف الوقت املناسب

حدة لتحديد أكثر املوارد واستخدم مكتب املستشار اخلاص جرده ملصادر املعلومات املتاحة لدى األمم املت  - ٤٠
ويوجد . مناسبة ألنشطة الرصد والتحليل اليت يقوم هبا املستشار اخلاص وضمان أكثر أشكال الرصد فعالية وكفاءة

يف مكتب املستشار اخلاص موظف مكلف بإدارة املعلومات ومسؤول عن إبقاء االتصاالت مع نظرائه يف اإلدارات 
  .خلاص بأية شواغل ناشئةالتنفيذية وضمان إفادة املستشار ا

   املشاركة يف املؤمترات وحلقات العمل وأنشطة التوعية- جيم 

سعى املستشار اخلاص وموظفوه للمشاركة يف املؤمترات الدولية واإلقليمية اخلاصة مبنع اإلبادة اجلماعية،               - ٤١
وشارك املستشار اخلاص . خلاصواغتنام هذه الفرص لالستفادة من جتارب اآلخرين وإذكاء الوعي بوالية املستشار ا

مقاطعـة  (أو موظفوه يف أحداث نظمت يف أديس أبابا وأوسلو وبوينس آيرس وشيفيلد وفيينا ولندن وواشنطن                
وخصصت املؤمترات وحلقات العمل لتنـاول      . ، إضافة إىل عدد من األحداث اليت نظمت يف نيويورك         )كولومبيا

؛ والطابع الشمويل للقانون القائم املتعلق مبنع اإلبادة اجلماعية؛ والصالت قضايا مثل منع اإلبادة اجلماعية يف أفريقيا
  .القائمة بني مسؤولية احلماية ومنع اإلبادة اجلماعية؛ ومؤشرات التنبؤ باإلبادة اجلماعية

، نظمت ٧/٢٥، وبناًء على طلب قدمه جملس حقوق اإلنسان يف قراره ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١ويف   - ٤٢
ويف احللقـة   . ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف حلقة دراسية عن منع اإلبادة اجلماعيـة              مفوضي

األدوار ) أ: (الدراسية، نظر خرباء يف حقوق اإلنسان من الدول األعضاء، واألمم املتحدة واجملتمع املدين يف ما يلي
نسان يف منع اإلبادة اجلماعية، وتساءلوا عن مدى اليت تضطلع هبا اإلجراءات اخلاصة وهيئات معاهدات حقوق اإل        
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دور األنظمة القانونية والقضائية يف منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا، وتـساءل             ) ب(وجود ثغرة يف املنع؛     
 .احلاضرون عن التقدم احملرز حىت اآلن

   القدرة- دال 

، باستحداث وظائف إضافية للمستشار ٢٠٠٨قامت اجلمعية العامة، عند ختصيص اعتمادات ميزانية عام   - ٤٣
، )اثنان تغطيهما موارد خارجة عـن امليزانيـة       (ويوجد يف املكتب حالياً مخسة موظفني من الفئة املهنية          . اخلاص

  . وموظفان من فئة اخلدمة العامة وموظف فين مبتدئ

   االستنتاجات- رابعاً 
لذكرى السنوية الستني العتماد اتفاقية منـع       ، ومبناسبة إحياء ا   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩يف    - ٤٤

جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، أصدر األمني العام بياناً أشار فيه إىل أن العمل الذي اضطلعت به األمم 
وباملعىن األوسع، تعمل األمم املتحدة علـى  . املتحدة يف منع اإلبادة اجلماعية مشل جمموعة واسعة من األنشطة     

وتتيح املنظمة، عن طريق وجودها يف      . حقوق اإلنسان، وسيادة القانون واملساواة األساسية بني اجلميع       تعزيز  
. شىت أرجاء العامل، املساعدة العملية للدول يف بناء مؤسسات دميقراطية وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية             

، وافقت الدول األعضاء    ٢٠٠٥ويف عام   . وأنشأت اآلن مكتب املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية        
عيَّن األمني العام، مستشاراً خاصـاً  (باإلمجاع على اعتماد قاعدة عاملية جديدة مبتكرة، هي مسؤولية احلماية    

وباإلضافة إىل ذلك، تسعى األمم املتحدة أيضاً لضمان تقدمي     ). آخر، لوضعها موضع التنفيذ، كما ذكر سابقاً      
والعدالة ليست أحد أهدافنا الرئيسية فحسب؛ بل متثل يف حد ذاهتا . ية إىل العدالة فوراًمرتكيب اإلبادة اجلماع
  .أداة من أدوات املنع

ويف بياين السالف الذكر، الحظت كذلك أنه بالرغم من هذه اجلهود، ال يزال العامل يشهد أعمـاالً                   - ٤٥
فاإلبادة اجلماعية مل يـسدل     . لية غري مناسبة  وكثرياً ما كانت االستجابة الدو    . مروعة تنتهك الكرامة البشرية   

ومثة حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى ال إىل التـزام            . عليها ستار التاريخ، بل ال تزال متثل هتديداً خطرياً        
لذلك، دعوت الدول، اليت مل تقم بذلك بعد، إىل االنضمام إىل اتفاقية . احلذر فحسب بل إىل العزم على العمل

وقمت حبث مجيع الدول على تنفيذ االتفاقية وعلى        . ١٩٤٨بادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام      منع جرمية اإل  
دعم اجلهود الرامية إىل منع اإلبادة اجلماعية وسائر انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية اليت ميكن أن تؤدي إىل             

بذل قصارى جهودنا لضمان إمكانية وجيب أن ن. ومنع اإلبادة اجلماعية مسؤولية مشتركة وفردية. إبادة مجاعية
   .عيش أطفالنا يف بيئة خالية من خشية القتل بسبب انتمائهم إىل جمموعة إثنية أو قومية أو عرقية حمددة

لذلك، يواصل املستشار اخلاص ومكتبه اتباع استراتيجية تقوم على تعزيز فهم األمم املتحـدة لإلبـادة                  - ٤٦
ق اليت ميكن أن ُيستفاد هبا من القانون الدويل احلايل ملنع اإلبادة اجلماعية وخباصة              اجلماعية ونذائرها، وتعزيز الطرائ   

وأُسلِّم أنه . رصد وحتليل احلاالت اجلارية اليت تبعث على القلق وإسداء املشورة يل وللدول األعضاء عند االقتضاء              
ومة األمم املتحدة برمتها، يظل العنصر احلاسم       باإلضافة إىل حتليل املعلومات اخلاصة باإلنذار املبكر اجملمَّعة من منظ         
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ويشكِّل اختاذ إجراءات سريعة وحازمة عنصراً . يف منع اإلبادة اجلماعية هو االستجابة للشواغل، حال اإلبالغ عنها
  .٢٠٠٤أساسياً من خطة العمل ذات النقاط اخلمس ملنع اإلبادة اجلماعية لعام 

م املتحدة، وخباصة اإلدارات والوكاالت والـصناديق ذات الـصلة،          وأنوي تعزيز استجابة منظومة األم      - ٤٧
بالسعي إلجياد ردود أكثر انتظاماً وموضوعية وحمددة زمنياً ومساءلة، وكذلك إسهامها املباشر يف تـصميم تلـك                 

 بشأن إسهامات منظومة األمم املتحدة،) ٢٥ إىل ١٥الفقرات من (وكما تثبت ذلك الفروع السابقة . االستجابات
فإن ألكثرية اإلدارات والوكاالت والصناديق دوراً هاماً تضطلع به يف منع اإلبادة اجلماعية، حىت وإن مل يكن ذلك                

وأعتقد أنه ينبغي جمللـس األمـن       ". منع اإلبادة اجلماعية  "الدور واضحاً يف كثري من األحيان أو ينعت بأنه أنشطة           
ي أثاره املستشار اخلاص بشأن منع اإلبادة اجلماعية، وال سيما      كذلك أن يراعي مراعاة كاملة الشاغل املشترك الذ       

  .عند لزوم اختاذ إجراءات لتغيري دينامية متواصلة يف حالة قطرية لتفادي حدوث خسائر يف األرواح

ويقع واجب منع اإلبادة اجلماعية يف املقام األول على الدول األعضاء، مث على منظومة األمم املتحدة        - ٤٨
بفضل اجلهود التعاونية للدول األعضاء واألمم املتحدة برمتها، مبا فيها جهود املستشار اخلاص املعين و. برمتها

وأتطلع إىل مواصلة التعاون وتعزيزه مع الدول . مبنع اإلبادة اجلماعية، ميكن للمجتمع الدويل أن ينجح يف ذلك
  . األعضاء وخباصة مع جملس األمن

 -  -  -  -  -  

  


