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  موجز

، وهـو   ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨  املؤرخ ٦/١٠٤ التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        اُيقدَّم هذ 
ويعرض التقرير مـا اسـتجد مـن        . (E/CN.4/2006/84)يعقب تقريراً قُدِّم يف السابق إىل جلنة حقوق اإلنسان          

ألنشطة اليت اضطلع هبا املستشار اخلـاص  اشرح يتطورات فيما يتعلق بإطار األمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية، و   
  بادة اجلماعية، ويتناول احلاجة إىل تعزيز قدرات مكتبه مبا ميكِّنه من أداء واليته مبزيـد               لألمني العام املعين مبنع اإل    

  .من الفعالية

وتشري التطورات . ويشري التقرير إىل التطورات املستجدة يف إطار األمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية برمته
خلمس ملنع اإلبادة اجلماعية إىل إحراز بعض التقدم يف        املسجلة يف إطار تنفيذ خطة عمل األمني العام ذات النقاط ا          

نشر ثقافة مكافحة اإلبادة اجلماعية داخل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك حتسن يف تنسيق استجابة كيانـات                  
ومع ذلك، أُشري إىل ضرورة مضاعفة اجلهود يف جمال تعزيز قدرات املنظومة من أجل تنفيذ               .األمم املتحدة املختلفة  

وترد أيضاً إشارة إىل التقارير األخـرية       . ال ويف الوقت املناسب   ـالتدابري املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية بشكل فع      
، ومحاية املدنيني يف الرتاعـات املـسلحة   )A/60/891الوثيقة  (لألمني العام بشأن منع نشوب الصراعات املسلحة        

  ).S/2006/980 وA/61/636الوثيقتان (، وسيادة القانون )S/2007/643الوثيقة (

ويرد يف التقرير أيضاً استعراض وجيز للمسؤولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، 
 ٢٠٠٥ضد اإلنسانية، على النحو املتفق عليه يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام املرتكبة والتطهري العرقي، واجلرائم 

، أعلن األمني العام تعيني مستشار خاص ُعهد إليـه          ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢١ويف   ).٦٠/١قرار اجلمعية العامة    (
 من نتائج مؤمتر القمة العاملي ملساعدة اجلمعية العامة يف مواصلة           ١٣٩ و ١٣٨مبهمة وضع أفكار تتعلق بالفقرتني      
  . النظر يف مسألة املسؤولية عن احلماية

نية مبنع اإلبادة اجلماعية ومسامهاهتا يف األنشطة اليت تدخل يف ويتناول التقرير إنشاء اللجنة االستشارية املع
  .نطاق الوالية

وفيما يتصل . ويتطرق التقرير إىل والية املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية وأنشطته           
خلاص املعين مبنع اإلبـادة     املنهجية، فقد ُوضع التوكيد على أمهية ضمان مواءمة أنشطة املستشار ا          بباملسؤوليات و 

: وتتمثل جماالت التركيز األولية املتداخلة األربعة فيما يلـي        . اجلماعية مع التحديات املطروحة على أرض الواقع      
  . محاية السكان املعرَّضني للخطر؛ واملساءلة؛ واملساعدة اإلنسانية؛ والتصدي لألسباب الكامنة وراء الرتاعات

 اإلطار املعياري الثابت واملبادئ القانونية املنصوص عليها يف اتفاقية منع جرمية            وإذ يؤيد املستشار اخلاص     
ـ  هبدف تيسري التعاون مع الدول من أجل تعزيز الكشف وال          ١٩٤٨اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام       ة يف  وقاي

اماً تاماً ويعترب أن السيادة متثل      مرحلة مبكرة، فإنه يؤكد التزامه باألخذ بنهج يسلِّم بسيادة الدول وحيترمها احتر           
مفهوماً إجيابياً ملسؤولية الدولة عن محاية األفراد اخلاضعني لواليتها القضائية واحترام ما لديهم من حقوق إنسانية                

ومتثل املشاركة البّناءة والشفافية مبدأين رئيسيني للتفاعل والتعاون مع الدول . والتماس الدعم الدويل عند االقتضاء
  .عضاءاأل
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ويضع التقرير التوكيد على التوعية بكل من احلاالت العامة واخلاصة، عن طريق التشاور مع الدول، ومع   
  .وكاالت األمم املتحدة وإداراهتا، ومع املنظمات األخرى مبا فيها أعضاء اجملتمع املدين

إذ يدرك املستشار اخلاص    و. ويشري التقرير أيضاً إىل أنشطة املستشار اخلاص املتصلة بكل قطر على حدة           
الطابع احلساس للوالية، فإنه ال يشري عالنية إىل أية حاالت حمددة إال إذا اعترب أن ذلك من شأنه أن يـساهم يف                      

ويتناول التقرير األنشطة اليت اضطلع هبا املستشار اخلاص يف الفترة األخرية فيما . التصدي ألوجه القلق بشكل فعال
 إىل عني املكـان     أفراد تابعني ملكتبه   شهدهتا كينيا يف فترة ما بعد االنتخابات، كإرسال          يتعلق بأعمال العنف اليت   

وفيما يتعلق باألنشطة املواضيعية، يشري التقرير      . والتوصيات اليت قدمها إىل األمني العام عقب البعثات اليت قام هبا          
 احلكومية اليت عمل املقرر اخلاص إىل جانبها        إىل جمموعة من اجلهات الفاعلة احلكومية، واحلكومية الدولية، وغري        

  .هبدف تعزيز النهج التعاونية إزاء منع جرمية اإلبادة اجلماعية

ويعرض التقرير التحديات املطروحة والفرص املتاحة يف جمال منع اإلبادة اجلماعية، ويشري إىل أن األمـم                 
 يف مرحلـة    ر العنف الواسع النطاق وللتـدخل     مبخاطاملتحدة قد واجهت صعوبات يف إعطاء األولوية لالعتراف         

 ةريوميكن للمقرر اخلاص أن يقدم مسامهة كب. مبكرة لضمان منع اإلبادة اجلماعية يف الوقت املناسب وبشكل فعال
يف هذا املضمار، وذلك باحلرص على التسليم بسرعة بأعمال العنف الواسعة النطاق وحتديـد الفـرص املتاحـة                  

  .ة وإداراهتا وبراجمها لالضطالع بدور وقائيلوكاالت األمم املتحد
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٥  ٤ – ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٥  ١٥ – ٥  . . . التطورات املستجدة فيما يتصل بإطار األمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية  - ثانياً 

  ٥  ١٠ – ٥  . . . . . . . . . . . . خطة العمل ذات النقاط اخلمس ملنع اإلبادة اجلماعية  - ألف   

  ٧  ١٢- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسؤولية عن احلماية  - باء   

  ٧  ١٥- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللجنة االستشارية املعنية مبنع اإلبادة   - جيم   

والية املستشار اخلاص وأنشطته يف جمال منع اإلبادة اجلماعية والفظائع   -  ثالثاً
  ٨  ٣٥- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلماعيـة

  ٨  ١٧- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحديات والفُرص: املسؤوليات واملنهجية  - ألف   

  ٩  ٣٢- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بشأن أنشطة املستشار اخلاصإضافة حتديثية  - باء   

  ١٣  ٣٥- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  - رابعاً 
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  مقدمة- أوالً 

، ومبناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإلبادة اجلماعية يف رواندا، أعلن األمني العام ٢٠٠٤أبريل /يف نيسان  - ١
  . اعتماد خطة عمل ذات نقاط مخس ملنع اإلبادة اجلماعية

، أبلغ األمني العام رئيس جملس األمن أنه قرر         (S/2004/567) ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٢ة  ويف رسالة مؤرخ    - ٢
 ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ١٣وأشار الرئيس، يف رده املؤرخ      . إنشاء والية املقرر اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية       

(S/2004/568)        ن منديز كأول مستشار خاص، وعّين األمني العام خوا . ، إىل أن اجمللس قد أحاط علماً هبذا القرار
  .٢٠٠٤أغسطس / آب١اعتباراً من 

، إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة يف دورهتا الثانية ٢٠٠٥/٦٢وطلبت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها   - ٣
، ٢٠٠٦مارس /ويف آذار. والستني تقريراً عن تنفيذ خطة العمل ذات النقاط اخلمس وعن أنشطة املستشار اخلاص 

  . عن تنفيذ اخلطة وأنشطة املستشار اخلاص(E/CN.4/2006/84)م األمني العام تقريراً قّد

 ٢٨ويف  . ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١وعّين األمني العام فرنسيس دينغ خلالفة خوان منديز، اعتباراً مـن              - ٤
لـس يف   يقدم إىل اجمل  ، إىل األمني العام أن      ٦/١٠٤، طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

ويتيح التقرير إضافة حتديثية بشأن التطـورات       . بناًء على هذا  م التقرير احلايل    قدَّوُي. دورته السابعة تقريراً حمدثاً   
  .نشطة املستشار اخلاصتضمن عرضاً ألاملستجدة فيما يتعلق بإطار األمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية، وي

إطـار األمـم    التطورات املستجدة فيما يتـصل ب       - ثانياً 
  املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية

   خطة العمل ذات النقاط اخلمس ملنع اإلبادة اجلماعية- ألف 

، عرضاً موجزاً عن خطة (E/CN.4/2006/84) ٢٠٠٤أبريل / نيسان٧قدم األمني العام، يف تقريره املؤرخ   - ٥
نشوب نزاعات مسلحة؛ منع ) أ: (ا يلي، وهي خطة تشتمل على مملنع اإلبادة اجلماعيةالعمل ذات النقاط اخلمس 

إهناء اإلفالت من العقاب عن طريق رفع دعاوى قضائية أمام كل ) ج(محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة؛ و) ب(و
  اجلماعية اإلبادةاإلنذار املبكر والواضح عن احلاالت اليت ميكن أن تفضي إىل           ) د(من احملاكم الوطنية والدولية؛ و    

 إجراءات سريعة وحامسة تتخذ على شكل سلسلة  )  ه(األمم املتحدة على حتليل املعلومات وإدارهتا؛ و      وتنمية قدرة   
  . اخلطةتنفيذالتقارير املقدمة من األمني العام إضافات حتديثية بشأن سلسلة من وترد يف . متواصلة من اخلطوات

من خطـة العمـل ذات   ) أ(، النقطة وترد التطورات املستجدة فيما يتعلق مبنع نشوب الرتاعات املسلحة         - ٦
وقـد أشـار   . (A/60/891)النقاط اخلمسة، يف التقرير املرحلي لألمني العام بشأن منع نشوب الرتاعات املسلحة             

التقرير إىل أن ثقافة منع نشوب الرتاعات قد بدأت تترسخ يف األمم املتحدة، وأن تقدماً كبرياً قد أحـرز علـى                     
وإذ الحظ األمني العام على الرغم      . ى السواء، بفضل تطوير أدوات وآليات جديدة      الصعيدين الدويل والوطىن عل   

من ذلك أن هنالك فجوة ال تزال تفصل بني القول والواقع، فإنه حبث اإلمكانات املتاحة يف جمال منـع اإلبـادة                    
بري للتـصدي ملخـاطر     اجلماعية على املستويني التنفيذي واهليكلي، واقترح مفهوم املنع الشامل الذي يستلزم تدا           
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ويستعرض التقرير أيضاً اجلهود املبذولة لتعزيـز       . ةدنشوب الرتاعات على الصعيد العاملي تتجاوز نطاق دول حمد        
  .قدرة األمم املتحدة، والفجوات اليت جيب التصدي هلا كي تتمكن املنظمة من أداء مهمتها الوقائية على حنو أفضل

من خطة العمل ذات النقاط اخلمـس، يف التقريـر          ) ب(ة  طنيني، النق ويرد تقرير مرحلي عن محاية املد       - ٧
ويعرض التقرير التقـدم    . (S/2007/643)السادس املقدم من األمني العام عن محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة            

، مبا )٢٠٠٦ (١٦٧٤احملرز والتحديات املطروحة فيما يتعلق بتنفيذ إطار محاية املدنيني احملدد يف قرار جملس األمن 
اإلنقاذ إىل املدنيني املعرضة حياهتم للخطر؛ وممارسة العنف اجلنسي يف الرتاعات وأثرها            منع وصول أفرقة    يف ذلك   

زيد من الثبات ألثر الرتاع على الـسكن واألرض         مباملدّمر على األفراد واجلماعات، واحلاجة املاسة إىل التصدي         
وترد يف هناية التقرير جمموعة . ملدمرة للذخائر العنقودية على املستوى اإلنساينوامللكية؛ وأمهية القضاء على اآلثار ا

من اإلجراءات الرئيسية املعروضة على اجمللس كي ينظر فيها، هتدف مجيعاً إىل مواصلة تعزيز إطـار احلمايـة يف                   
  .اجملاالت اليت تستلزم اختاذ إجراءات منهجية بأكثر سرعة

من خطة العمل ذات النقاط اخلمس، يف ) ج(ن إهناء اإلفالت من العقاب، النقطة وترد إضافة حتديثية بشأ  - ٨
" تعزيز الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة مـن أجـل سـيادة القـانون      : لنوحد قوانا "تقرير األمني العام املعنون     

(A/61/636-S/2006/980) . اإلحتياجات امللحة وبينما يشري التقرير إىل ما أحرز من تقدم، فإنه يسلط الضوء على
ظـراً إىل  ون. نتقالية يف جمتمعات الرتاع وجمتمعات ما بعد الـرتاع المن اخلربات يف جمايل سيادة القانون والعدالة ا   

ألمهية البالغة اليت تتسم هبا سيادة القانون يف نظر املنظمة، اخنرطت جهات عديدة تابعة لألمم املتحدة يف جمموعة                  ا
، أنشأ األمني العام الفريق املعين بالتنسيق يف جمال ٢٠٠٧ويف بداية عام . ة بسيادة القانونواسعة من األنشطة املتصل

سيادة القانون وباملوارد، وذلك من أجل ضمان مراقبة اجلودة وزيادة االتساق والتنسيق يف ما يتعلق بالسياسات                
وتقدم  .)١(امهامهوالفريق يف أداء وتنفيذ وأنشئت أيضاً وحدة سيادة القانون ملساعدة مساعد األمني العام . العامة

هذه الوحدة بوجه خاص الدعم يف جمال سيادة القانون بغية تعزيز وترشيد قدرات خمتلف اإلدارات والوكـاالت                 
والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة يف هذا اجملال، وذلك بالعمل كمركز تنسيق لألنشطة املتصلة بـسيادة                

 املنظومة برمتها من أجل ضمان التنسيق واالتساق؛ ووضع استراتيجيات ومبادئ توجيهية تتعلق القانون على نطاق
بالسياسات العامة وتوجيهات على مستوى املنظومة برمتها، وتعزيز الشراكات بني األمم املتحدة واجلهات الفاعلة 

  .العديدة األخرى املنخرطة يف أنشطة سيادة القانون

من خطة العمـل    ) ه(و) د(، النقطتان   "اإلجراءات السريعة واحلامسة  "و" ر املبكر والواضح  اإلنذا"أما خبصوص     - ٩
قـد تناولتـها    املتصلة هبما   تقرير حمدد، رغم أن املسائل      ذان اجلانبان من احلالة ليسا موضوع       ذات النقاط اخلمس، فه   

ومتثل احلالة يف كينيـا     .  املستشار اخلاص  تقارير كثرية عن أنشطة كيانات عديدة تابعة لألمم املتحدة، مبا فيها أنشطة           
 أحدث مثال عن أزمة استحثت ردة فعل        ٢٠٠٧ديسمرب  /عقب انتخابات كانون األول   )  أدناه ٢٨انظر أيضاً الفقرة    (

وكانت استجابة اجملتمع الدويل، على ما يبدو، قوية ومنسقة مقارنة بإجراءات أخرى اختذت يف سياق حاالت                . ةيدول
ويالحظ املستشار اخلـاص،    . من املبكر يف هذه املرحلة حتديد مدى فعالية اإلستجابة يف املدى البعيد           سابقة، رغم أنه    

                                                      

  .٢٠٠٧سمرب دي/ كانون األول٦ املؤرخ ٦٢/٧٠ وافقت اجلمعية العامة على إنشاء الفريق والوحدة يف قرارها  )١(
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باإلستناد إىل مؤشرات أولية، أن منظومة األمم املتحدة كانت قد أنذرت يف مرحلة مبكرة باحتمال حدوث أزمة نتيجة    
وتتيح احلالة يف كينيا فرصـة إلجـراء        . ابة الواجبني إال أن هذه اإلنذارات مل حتظ باالعتراف أو االستج        . االنتخابات

  . تعزيز نظام اإلنذار املبكر واإلجراءات السريعة واحلامسةمن أجلدراسة حالة إفرادية الستخالص العرب 

 املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية كعنصر من قد اعُتربت وظيفةو  - ١٠
  ).انظر أيضاً الفرع ثالثاً أدناه(ر املكوِّنة لإلنذار املبكر والواضح يف إطار خطة العمل ذات النقاط اخلمس العناص

   املسؤولية عن احلماية- باء 

، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف اجللـسة        )٦٠/١القرار   (٢٠٠٥تتضمن نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام         - ١١
ل دورهتا الستني، فرعاً يتعلق باملسؤولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعية، وجرائم العامة الرفيعة املستوى خال

ضد اإلنسانية، وهو فرع أعلنت فيه الدول األعضاء أن كل دولة على  املرتكبةاحلرب، والتطهري العرقي، واجلرائم    
العرقي واجلـرائم املرتكبـة ضـد       حدة مسؤولة عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري            

وأقرت الدول األعضاء بأن اجملتمع الدويل مسؤول أيضاً، من خالل األمم املتحدة، عن             ). ١٣٨الفقرة  (اإلنسانية  
ستجابة يف حال العجز الواضح عن الوفاء هبذه االلتزامات         المساعدة الدول يف الوفاء بالتزاماهتا يف جمال احلماية وا        

د اجلمعية العامة على اإلنذار املبكر، والوقاية، والدعم املقدم من اجملتمع الدويل ملـساعدة              وتؤك). ١٣٩الفقرة  (
وجيدر باإلشارة إىل أن اجلمعية العامة قد أعربت، يف القرار املذكور، عن            . الدول يف بناء قدراهتا يف جمال احلماية      

  .اإلبادة اجلماعيةتأييدها الكامل ملهمة املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع 

يبحث أيضاً السبل كان ، أنه ٢٠٠٧مايو /وقد ذكر األمني العام، عند إعالنه تعيني فرانسيس دينغ يف أيار  - ١٢
، أعلن األمـني    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢١ويف  . الكفيلة مبساندة جهود األمم املتحدة يف جمال املسؤولية عن احلماية         

وتتمثل مهمة املستشار اخلاص بصورة رئيسية يف وضع .  معنياً هبذه املسألةالعام تعيني إدوارد لوك مستشاراً خاصاً
 هبدف مساعدة اجلمعية العامـة يف  ٢٠٠٥ من نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام      ١٣٩ و ١٣٨أفكار تتعلق بالفقرتني    

ـ         . مواصلة النظر يف املسؤولية عن احلماية      ساعدة يف وضـع    وهلذا الغرض، طلب األمني العام إىل إدوارد لوك امل
  .اقتراحات، من خالل عملية استشارية واسعة النطاق، كي تنظر فيها الدول األعضاء يف األمم املتحدة

   اللجنة االستشارية املعنية مبنع اإلبادة اجلماعية- جيم 

ية ، وبناء على اقتراح تقدم به املستشار اخلاص، أنشأ األمني العام اللجنة االستـشار          ٢٠٠٦مايو  /يف أيار   - ١٣
املعنية مبنع اإلبادة اجلماعية لتوجيه ودعم املستشار اخلاص فيما يضطلع به من أنشطة واملسامهة يف اجلهود األوسع                 

وتتكون اللجنة من شخصيات بارزة لديها خـربة        . نطاقاً اليت تبذهلا األمم املتحدة من أجل منع اإلبادة اجلماعية         
   .)٢(، وحفظ السالم، والدبلوماسية والوساطة يف جماالت منع الرتاعات، وحقوق اإلنسانواسعة

                                                      

، ومونيكا أندرسون، وابـراهيم     )رئيس(دافيد هامبورغ   : تتكون اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم       )٢(  
كاري، والفريق األول روميو دالري، وغاريث ايفانس، وروبريتو غاريتون، وخوان مانديس، وصاداكو أوغاتا، واألب              ز

 .نغ أيضاً حبكم منصبهوتعد اللجنة بني أعضائها فرانسيس دي. ديسموند توتو
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 ٢٠٠٦أكتوبر  /يونيه وتشرين األول  /واجتمعت اللجنة االستشارية مبقر األمم املتحدة يف نيويورك، يف حزيران           - ١٤
  .، وقدمت عقب هذه االجتماعات تقارير سرية وتوصيات إىل األمني العام٢٠٠٧سبتمرب /مث يف أيلول

رية من مجلة ما خلصت إليه إىل أنه ينبغي توسيع نطاق والية املستشار اخلاص مبا وخلصت اللجنة االستشا  - ١٥
ميكِّنه من حبث حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل قبل حدوث إبادة مجاعية؛               

 اإلنسانية خطراً   والتصدي للحاالت اليت ال يكون فيها خطر حدوث إبادة مجاعية أو ارتكاب جرائم أخرى ضد              
مسؤوالً بشكل مباشر ورمسي عن  كما ينبغي أن يكون املستشار اخلاص       دامهاً وإمنا خطراً ممكناً يف املدى الطويل؛        

يشغل منصبه على أساس التفرغ ال على أساس العمل لبعض الوقت، وذلك يف أن تقدمي التقارير إىل األمني العام؛ و
وُيتوقع أن جتتمع اللجنـة     . املوارد الكافية حيصل على   بة أمني عام مساعد؛ و    رتبة وكيل األمني العام وليس يف رت      

  .٢٠٠٨جمدداً خالل الربع الثالث من عام 

والية املستشار اخلاص وأنشطته يف جمال منـع          - ثالثاً 
  اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية

  التحديات والفُرص:  املسؤوليات واملنهجية- ألف 

، قـدم   )S/2004/567الوثيقـة    (٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٢ إىل رئيس جملس األمن بتاريخ       يف رسالة موجهة    - ١٦
  :األمني العام قائمة ُتحدد املسؤوليات التالية املنوطة باملستشار اخلاص

مجع املعلومات احلالية، وخاصة من داخل منظومة األمم املتحدة، املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة              )أ(  
ن وللقانون اإلنساين الدويل اليت تقوم على أساس األصل العرقي واإلثين، واليت إذا مل يتم               واخلطرية حلقوق اإلنسا  

  منعها أو وقفها، فإهنا قد تؤدي إىل حدوث إبادة مجاعية؛

العمل كآلية لإلنذار املبكر لألمني العام، ومن خالله جمللس األمن، بتوجيه نظـر أعـضائه إىل                  )ب(  
  عن إبادة مجاعية؛احلاالت اليت قد ُتسفر 

تقدمي توصيات إىل جملس األمن، عن طريق األمني العام، حول اإلجراءات الكفيلة مبنع اإلبـادة                 )ج(  
  اجلماعية أو وقفها؛

االتصال مع منظومة األمم املتحدة خبصوص األنشطة املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية والعمل علـى      )د(  
  .ملعلومات املتعلقة باإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ذات الصلة وإدارهتاتعزيز قدرة األمم املتحدة على حتليل ا

وبينما جيب أن تقوم املنهجية املُتبعة من املستشار اخلاص على أساس هذه املسؤوليات، فإنه جيب أيضاً أن   - ١٧
 الوقت الراهن   ويعمل املستشار اخلاص يف   . على امليدان ُتحدَّد هذه املنهجية على حنو يستجيب لألوضاع القائمة         

على وضع استراتيجيته ومنهجيته من أجل حتديد ومعاجلة الفجوات القائمة وانتهاز الفرص اليت يتيحها نظام األمم 
املتحدة لالستجابة حلاالت قطرية حمددة، وذلك باالستناد إىل التجربة املكتسبة خالل السنوات الثالث األوىل من               

 والطبيعة املتطورة لإلصالح اجلـاري      ٢٠٠٥تائج مؤمتر القمة العاملي لعام      والية املستشار اخلاص، ومع مراعاة ن     
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وقد شرع املستشار اخلاص أيضاً يف عملية تشاورية غري رمسية مع وكاالت وإدارات األمم              . داخل األمم املتحدة  
  .املتحدة والدول األعضاء فيها ومع منظمات اجملتمع املدين

  ستشار اخلاص إضافة حتديثية بشأن أنشطة امل- باء 

  جماالت التركيز األولية  - ١  

خلص املقرر اخلاص، خالل السنوات األوىل من النشاط، إىل أن منع حدوث إبادة مجاعية يستلزم على ما   - ١٨
محاية السكان املعرَّضني خلطر انتهاكات جسيمة أو ) أ: (يبدو العمل بطريقة شاملة يف أربعة جماالت مترابطة، وهي

املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين؛ ) ب(قوق اإلنسان والقانون اإلنساين؛ وواسعة النطاق حل
اختاذ اخلطوات  ) د(توفري اإلغاثة اإلنسانية وإعمال احلقوق األساسية، االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ و         ) ج(و

سلم وعمليات انتقالية، ودعم هـذه اخلطـوات        الالزمة ملعاجلة األسباب الكامنة وراء الرتاعات بتنفيذ اتفاقات         
  ).٩، الفقرة E/CN.4/2006/84الوثيقة (

  املشاركة البناءة والتوعية  - ٢  

بينما حيرص املستشار اخلاص على احترام اإلطار القانوين واملبادئ الواردة يف اتفاقية منع جرمية اإلبـادة                  - ١٩
شاركة البناءة إىل جانب الدول األعضاء وتعزيز التعاون يف جمايل  بغية تيسري امل١٩٤٨اجلماعية واملعاقبة عليها لعام 

الكشف املبكر والوقاية، فإنه يؤكد التزامه باألخذ بنهج ُيقر بسيادة الدول وحيترمها، ويعترب أن الـسيادة متثـل                  
 اإلنسان والتماس  عن محاية األشخاص املشمولني بواليتها القضائية واحترام حقوقةمفهوماً إجيابياً ملسؤولية الدول  

وتشكِّل املشاركة البناءة، وبناء توافق اآلراء، والشفافية أدوات أساسية لواليـة           . املساعدة الدولية عند االقتضاء   
املستشار اخلاص يف إطار اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل ملساعدة الدول يف منع أعمال العنف الواسعة النطاق     

  .واإلبادة اجلماعية

ل التوعية باحلاالت العامة واخلاصة تدبرياً وقائياً ميكن اعتماده بالتعاون مع اجلامعات ومؤسسات             وتشكِّ  - ٢٠
البحث، ومنظمات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلنسانية، وغريها من اجلهات املعنية مبنع اإلبادة اجلماعية والفظائع 

ستويني القطري واإلقليمي، وعن طريق مناقـشات        على امل  تشاوريةوتتم أنشطة التوعية يف إطار عملية       . اجلماعية
ويرى املستشار اخلاص أنه يضطلع بدور حفَّاز يف حتقيق املشاركة البناءة من            . ُتجرى داخل منظومة األمم املتحدة    

ويسعى املستشار اخلاص أيـضاً إىل  . جانب احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى يف اختاذ التدابري الوقائية الالزمة    
ع زيادة التعاون بني األمم املتحدة واجلهات الفاعلة اإلقليمية من أجل ضمان منـع              شّجاف ُنهج إقليمية تُ   استكش

  .اإلبادة اجلماعية

  الوقاية كأولوية  - ٣  

إن احلاالت اليت تنطوي على انتهاكات جسيمة وخطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ال تنشأ   - ٢١
األحيان متوقعة وموضوع تقارير من املقررين اخلاصني، واملنظمات غـري احلكوميـة،            فجأة، بل تكون يف معظم      

بيد أن املشكلة املطروحة منذ فترة طويلة تتمثل        . ووسائط اإلعالم، ويف بعض األحيان من الدول األعضاء أنفسها        
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 املعلومات على وجه السرعة يف جتميع هذه املعلومات اليت تشكل إنذاراً مبكراً وتوجيه نظر األمم املتحدة إىل هذه      
ورمبا يكمـن التحـدي     . كي حتظى باالهتمام الواجب من كلٍ من األمانة وهيئات اختاذ القرار يف األمم املتحدة             

  . حلالة حمددةاألكرب يف إعطاء األولوية القصوى

عملية اإلبادة اجلماعية وقد أشار تقرير جلنة التحقيق املستقل يف اإلجراءات اليت اختذهتا األمم املتحدة أثناء   - ٢٢
إىل أن املصاحل السياسية ُرجِّحت علـى ضـرورة         ) S/1999/1257الوثيقة   (١٩٩٤اليت وقعت يف رواندا يف عام       

وقد أقر التقرير،   . االستجابة لإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، والتطهري العرقي، واجلرائم املُرتكَبة ضد اإلنسانية          
جملس األمن يف قرارات تالية، بأن هذا السلوك مل يكن سليماً وينبغي منع تكراره يف               مثلما فعلت اجلمعية العامة و    

 القارات أو أُصيبوا    خمتلف قُتل املاليني من األشخاص يف بلدان عديدة يف          ١٩٩٤ومع ذلك، فمنذ عام     . املستقبل
ئم املُرتكَبة ضـد اإلنـسانية،      إصابات بالغة أو ُشرِّدوا من بيوهتم من جراء جرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرا            

 مؤشرات على وشوك حدوث وجودورغم . بعض االدعاءاتما أفادت به وكذلك نتيجة اإلبادة اجلماعية حسب 
ومثلما . هذه اجلرائم أو األفعال، فإنه قد مت جتاهل هذه املؤشرات، أو كانت االستجابة هلا غري كافية أو متأخرة                 

وميكن أن يقدم املستشار اخلاص مسامهة استراتيجية . لة الوقاية األولوية الكافيةحصل يف حالة رواندا، مل ُتعطَ مسأ
  .خاطر حدوث انتهاكات واسعة النطاق وإعطائها األولوية الواجبةمبالوعي تتمثل يف 

  إمكانيات الوقاية واالستعداد هلا  - ٤  

ل هبا املشكلة واملرحلة اليت ُتعالَج ميكن أن تنطوي الوقاية على أشياء عدة، وذلك حسب الكيفية اليت ُتحلَّ  - ٢٣
وقد تستلزم االستجابة الوقائية الفعالة لإلبادة اجلماعية، أو جرائم احلرب، أو التطهري العرقي، أو اجلرائم اليت . فيها

ُترتكَب ضد اإلنسانية إيالء العناية الواجبة للحقوق اإلنسانية، أو السياسية، أو حقوق اإلنسان، أو أية عوامـل                 
وحتظى كافة هذه العوامل يف الوقت الـراهن باهتمـام الـدول         . صل بالتنمية والبيئة، وذلك حسب كل حالة      تت

جملـاالت  بااألعضاء واملنظمات غري احلكومية، وكذلك وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واإلدارات املختـصة             
دارة السليمة واملساعدة اإلنـسانية     املشمولة بالربامج، كسيادة القانون وحقوق اإلنسان والشؤون السياسية واإل        

ون دوراً هاماً يف معاجلة جوانـب       ـررون اخلاص ـدات حقوق اإلنسان واملق   ـكما تؤدي هيئات معاه   . والتنمية
وميكن القول إن هذه الواليات املختلفة تغطي مجيعاً كل جانب   . ار حمددة ـخمتلفة هلذه اجملاالت املواضيعية يف أقط     

للوقاية اليت قد تقتضيها حالة معينة ملنع حدوث أعمال عنـف واسـعة النطـاق؛ إال أن          من اجلوانب املوضوعية    
املمارسة الفعلية تفيد بأن ادعاءات اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، والتطهري العرقي، واجلرائم املُرتكَبـة ضـد               

  .اإلنسانية ال تزال متواصلة

فكيانات األمم املتحدة اليت تتمتـع بـاخلربة        . رض الواقع وكانت هناك فجوة يف االستجابة الوقائية على أ         - ٢٤
والقدرة الالزمتني الختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة ال حتصل يف معظم األحيان على ترخيص من الدول األعضاء أو                 

احلاالت، ويف بعض .  املوارد الالزمة لدعم إجراءات الوقاية داخل القطر بشكل كاٍف ويف الوقت املناسبوفر هلاال تت
ويف حاالت أخرى، قد تعجز اجلهات الفاعلة التابعة        . ال تدرك سلطات الدولة املعنية مدى خطورة املشاكل الناشئة        

لألمم املتحدة عن حتديد الدور املنوط هبا يف جمال الوقاية من أعمال العنف الواسعة النطاق، وبالتايل فإهنا ال تتدخل                   
  . تغيِّر براجمها واستراتيجياهتا القائمة على حنو يساعد يف حتقيق الوقايةإىل جانب سلطات الدولة كما أهنا ال
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كما أن تعدد العوامل اليت تساهم يف منع اإلبادة اجلماعية، أو جرائم احلرب، أو الـتطهري العرقـي، أو                     - ٢٥
ور فيما يتعلـق    اجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية يقتضي من منظومة األمم املتحدة برمتها أن تتقاسم نفس التص              

ويف احلاالت اخلطرة، ال يكفي أن تتقاسم سلطات الدولة . باملخاطر وأن تتعاون مع بعضها البعض يف جمال الوقاية
نفس التصور، بل جيب أيضاً على الدول األعضاء أن تتعاون مع بعضها البعض وأن تبذل جهوداً مشتركة يف جمال 

ة قد أثبتت بوضوح أن األمم املتحدة حققت جناحاً نسبياً يف ما اختذته ويالحظ املستشار اخلاص أن التجرب. الوقاية
من إجراءات وقائية كلما كان هنالك توافق يف اآلراء بني الدول األعضاء فيهـا بـشأن املـشاكل املطروحـة                    

ا، هو ومن املسامهات االستراتيجية اليت ميكن للمستشار اخلاص أن يقدمه. واإلجراءات املطلوبة للتصدي للحاالت
  .تشجيع بناء توافق يف اآلراء كلما كان هناك خطر حبدوث أعمال عنف واسعة النطاق

  األولويات القطرية  - ٥  

، يف رصد احلاالت يف خمتلف ٢٠٠٦مارس /قرير األمني العام يف آذار تصدوراستمر املستشار اخلاص، منذ   - ٢٦
هات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة وكذلك من أحناء العامل، وذلك باالعتماد على ما يرده من معلومات من ج

ووعياً منه بالطبيعة احلساسة للوالية، فإنه ال يشري عالنية إىل أية أوجه قلق تتعلق           . مصادر حكومية وغري حكومية   
  .يف التصدي ألوجه القلق هذهإذا اعترب أنّ ذلك سُيساعد بدول حمددة إال 

ستشار اخلاص احلايل وسابقه زيارات قطرية قام هبا املستشار اخلاص          وتضمنت األنشطة اليت اضطلع هبا امل       - ٢٧
نفسه أو أفراد من الفريق التابع له، واجتماعات مع ممثلني عن احلكومة أو جهات أخرى، وتصرحيات إىل الصحافة 

ق حبـاالت   ووجه املستشار اخلاص إىل األمني العام مذكرات خطية تتعل        . كلما اقتضى األمر اإلدالء ببيانات عامة     
  .متعددة وتتضمن توصيات باختاذ إجراءات

 مباشرة االنتخابات اليت جـرت يف كينيـا يف كـانون            عقبتوبوجه خاص، وعقب موجة العنف اليت         - ٢٨
تصاعد العنف واحلاجة   خطر  ، تابع املستشار اخلاص عن كثب التطورات املستجدة لتقييم          ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 ركز املستشار اخلاص يف تقييمه هذا على البعد اإلثين ألعمال العنف ومدى تدخل  وقد. إىل اختاذ إجراءات وقائية   
، ٢٠٠٨ينـاير   /ويف كانون الثاين  . أية جهات لتنظيم هذه األعمال أو احلض عليها وخطر حتوهلا إىل إبادة مجاعية            

 احلالة وإبـالغ احلكومـة   اجتمع املستشار اخلاص مع املمثل الدائم لكينيا لدى األمم املتحدة يف نيويورك ملناقشة       
وأعلن رئـيس   . فريقه إىل كينيا جلمع معلومات مباشرة، وهي مبادرة رحب هبا السفري          عضاء يف   باعتزامه إيفاد أ  

مبـا يوليـه    أن اجمللس أيضاً يرحـب      ،  )S/PRST/2008/4 (٢٠٠٨فرباير  / شباط ٦جملس األمن، يف بيان مؤرخ      
وقد أحـال  . ينيا وطلب إليه أن يبلغه مبا خيلص إليه من استنتاجات        باحلالة يف ك  كبري  املستشار اخلاص من اهتمام     

  .املستشار اخلاص إىل األمني العام استنتاجاته مع توصيات باختاذ إجراءات وقائية

  املشاورات واألنشطة املواضيعية الرئيسية  - ٦  

 واسعة النطاق   ، عملية حوار وتشاور   ٢٠٠٧أغسطس  /واصل املستشار اخلاص، منذ توليه مهامه يف آب         - ٢٩
التابعة مع الدول األعضاء، ال سيما عن طريق ممثليها الدائمني، وكذلك مع رؤساء الوكاالت، واإلدارات والربامج 

واستضافت بعثات دائمة . موظفني آخرين، لشرح تصوره للوالية وتقاسم املعلومات والشواغلمع املتحدة ولألمم 
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ا يتصل بذلك من مسؤولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعيـة            عدة مناقشات حول منع اإلبادة اجلماعية وم      
مثلني عـن   مبوالتقى املستشار اخلاص أيضاً     . وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية        

  .منظمات إقليمية، مبا فيها االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب

ثيق مع املؤسسات اجلامعية واملنظمات غري احلكومية على الصعيدين         وظل املستشار اخلاص على اتصال و       - ٣٠
وباإلضافة إىل ذلك، حضر إىل جانب أعضاء . الدويل والوطين لتبادل اآلراء بشأن حاالت قطرية وقضايا مواضيعية

، ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول  . فريقه مؤمترات، وشاركوا يف اجتماعات عديدة وقدموا عروضاً إىل اجلمهور         
عقد مركز تسوية املنازعات باالشتراك مع أكادميية السالم الدولية ومكتب املستشار اخلـاص اجتمـاع مائـدة                

التحديات : منع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن احلماية     "مستديرة يف شتيلنبوش، جبنوب أفريقيا، تناولت موضوع        
  ".حلادي والعشريناملطروحة أمام األمم املتحدة واجملتمع الدويل يف القرن ا

احملددة اليت اضطلع هبا املستشار اخلاص، اشتراكه يف فريق خرباء حضر األنشطة ومن األمثلة األخرى على   - ٣١
، يف "محاية حقوق اإلنسان كقضية من القضايا املشتركة: اإلميان واحلرية" نظمه مركز كارتر حول موضوع اًمؤمتر
جتماع السنوي للمقررين واملبعوثني اخلاصني لألمني العام يف تشرين         ؛ وعرض قدمه أثناء اال    ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
؛ واشتراكه يف مؤمتر نظمته جامعة األمم املتحدة والفريق الدويل املعين باألزمات بشأن منع              ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

بة ؛ وحضوره يف مؤمتر مشترك بني األديـان حـول اسـتجا           ٢٠٠٧أكتوبر  /الفظائع اجلماعية، يف تشرين األول    
؛ والبيان االفتتاحي الذي أدىل به يف حلقـة دراسـية   ٢٠٠٧نوفمرب /املسيحيني لإلبادة اجلماعية، يف تشرين الثاين   

 يف تـشرين    مكيف نكافح الكراهية؟، نظمتها إدارة شـؤون اإلعـال        : من ليلة الكريستال إىل اليوم    "موضوعها  
ة احملامني يف نيويورك بشأن األنشطة اليت طيا التابعة لراب؛ والبيان الذي أدىل به أمام جلنة أفريق  ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

؛ وعرض شرح فيه أنـشطة  ٢٠٠٨يناير / يف كانون الثاين،اضطلع هبا يف إطار واليته املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية       
 فعالة ملنع   استراتيجية عاملية "الوالية أمام جملس إدارة معهد يعقوب بالوشتاين؛ واشتراكه يف حلقة دراسية عنواهنا             

؛ وحماضـرة ألقاهـا جبامعـة       ٢٠٠٧نوفمرب  /، يف تشرين الثاين   "دور جملس األمن  : نشوب الصراعات يف أفريقيا   
؛ ٢٠٠٨فربايـر   / أمام حشد من الطالب واملدرسني وممثلي اجملتمع احمللـي، يف شـباط            بيتش، غكاليفورنيا، لون 

وأعضاء اجملتمع املدين املعنيون بتنفيذ برامج منع ن عن مؤسسات البحث وواشتراكه يف اجتماع حضره علماء وممثل
  .٢٠٠٨مارس / آذار٣اإلبادة اجلماعية، نظمه معهد السلم يف الواليات املتحدة دعماً ألنشطة الوالية، يف 

مع املكتب التنفيذي لألمني العام      داخل منظومة األمم املتحدة    اتصاالت منتظمة    وملكتب املستشار اخلاص    - ٣٢
صلة بواليته، مبا يف ذلك إدارة الشؤون السياسية، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق متملكلفة بواليات وكل اجلهات ا

واشترك يف اجتماع اللجنة االستـشارية  . اإلنسان، واإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات املعنية حبقوق اإلنسان 
 املعلومات بـشأن سـبل   واعديدة تقامسون عن وكاالت وإدارات وبرامج  ـ ممثل ٢٠٠٧سبتمرب  /املعقود يف أيلول  

عقد اجتماع للمتابعـة يف     وسُي. تعاون الوحدات التابعة هلذه الوكاالت واإلدارات والربامج مع املستشار اخلاص         
  .املستقبل القريب
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   االستنتاجات- رابعاً 
ظ االهتمام املتزايد   إال أن املستشار اخلاص، إذ يالح     . من املعلوم أنه من الصعب تقييم أثر أنشطة الوقاية          - ٣٣

من جانب إدارات األمم املتحدة مبنع األزمات وبالدروس املستفادة، فإنه يعتزم أن يتعاون تعاوناً وثيقاً ليس فقط                 
  .أنشطة التنبؤ والوقاية، وإمنا أيضاً يف تقييم جودة وفعالية األنشطة الرامية إىل منع اإلبادة اجلماعيةجمال يف 

ة املستشار اخلاص يف منع اإلبادة اجلماعية جانبني أساسيني، يتمثل اجلانب األول            وميكن أن تشمل مسامه     - ٣٤
 عطى أوجه القلق اليت تدخل يف نطاق واليته األولوية الواجبة داخل األمم املتحدة، يف حـني               يف احلرص على أن تُ    
تؤدي دوراً وقائيـاً يف هـذا       هتا وبراجمها كي    اإتاحة الفرصة لوكاالت األمم املتحدة وإدار     بيتعلق اجلانب الثاين    

 يف املاضي حتٍد رئيسي متثل يف ضمان اختاذ اإلجراءات َحرِوسواًء بالنسبة إىل هذا اجلانب أو ذاك، فقد طُ. املضمار
وتشكل التوعية داخل األمم املتحدة ويف صفوف الدول األعضاء         . بالسرعة الكافية حىت تفي فعالً بغرض الوقاية      

. لدول وسيلة مفيدة لالستعداد للمشاكل اليت قد تطرح مستقبالً، وإجراًء وقائياً يف حد ذاهتالواجملموعات اإلقليمية 
كما أن جماالت التركيز الرئيسية اليت تدخل يف نطاق والية املستشار اخلاص، واملتعلقة حبماية السكان املعرضـني                

اء نشوب الرتاعات ال تزال تشكل أساسـاً        للخطر، واملساءلة، واملساعدة اإلنسانية، ومعاجلة األسباب الكامنة ور       
  . للمشاركة الفعالةمناسباً ويف اخلتام، إن االعتراف بسيادة الدولة كأساس ملسؤوليتها يوفر إطاراً . قيماً للتحليل

وسيواصل املستشار اخلاص عمله بالتعاون الوثيق مع الوكاالت واإلدارات والربامج املعنية التابعة لألمم               - ٣٥
وستتواصل . سد الفجوات القائمة يف جمال احلماية     على  مع احلرص على جتنب االزدواجية يف األنشطة و       املتحدة،  

وسيستمر املستشار  . لتحديات على أرض الواقع   للتصدي  ااجلهود الرامية إىل وضع استراتيجية ومنهجية تكفالن        
ء، بكل التطورات املستجدة، كمـا      اخلاص يف رصد احلاالت وإبالغ األمني العام والدول األعضاء، عند االقتضا          

سيستمر يف أداء دوره احلفاز إلقامة تعاون دويل أوسع نطاقاً لتشجيع العمل املشترك من أجل منع اإلبادة اجلماعية 
  . مبزيد من الفعالية

_ _ _ _ _  

  


