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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة اخلامسة والستون

       من جدول األعمال١١٥ و ١٣البندان 
ــؤمترات ــائج امل ــسقان لنت ــة املتكــامالن واملن ــذ واملتابع التنفي

ــؤمترات الق  ــسية وم ــم املتحــدةالرئي ــدها األم ــيت تعق ــة ال م
يادين املتصلة هبماامليدانني االقتصادي واالجتماعي وامل يف

    

             قمة األلفية مؤمترمتابعة نتائج
  دور الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف تنفيذ املسؤولية عن احلماية    

  
  تقرير األمني العام    

    
  املقدمة والوالية  -أوال   

ــدول واحلكومــات يف الفقــرة     - ١ ــة ملــؤمتر القمــة   ١٣٩دعــا رؤســاء ال  مــن الوثيقــة اخلتامي
 إىل مواصـلة النظـر يف مـسألة املـسؤولية           ٦٠/١انظر قـرار اجلمعيـة العامـة         (٢٠٠٥العاملي لعام   

وحتقيقـا لتلـك الغايـة،      . ٦٣/٣٠٨ يف قرارهـا     ةعن احلماية، كما دعت إىل ذلك اجلمعيـة العامـ         
، وأجـرت حـوارات تفاعليـة       ٢٠٠٩عقدت اجلمعية مناقشة رمسية بـشأن هـذه املـسألة يف عـام              

ــة بــش  ولتمهيــد الــسبيل هلــذه  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩أن جوانــب هــذه املــسألة يف عــامي  غــري رمسي
ــر   ــُت بإعــداد تقري ــداوالت، قُْم ــة   ينامل ــذ املــسؤولية عــن احلماي ، (A/63/677)  أحــدمها عــن تنفي

ويف احلـوار التفـاعلي     . (A/64/864)واآلخر عن اإلنذار املبكر والتقيـيم واملـسؤولية عـن احلمايـة             
، أعرب العديد مـن الـدول       ٢٠١٠أغسطس  / آب ٩معية العامة يف    غري الرمسي الذي عقدته اجل    

 عـن دور الترتيبـات      ٢٠١١األعضاء عن اهتمامهم بإجراء حوار مماثل من هـذا القبيـل يف عـام               
وهذا التقرير يتناول البعدين اإلقليمـي      . اإلقليمية ودون اإلقليمية يف تنفيذ املسؤولية عن احلماية       
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ية عــن احلمايــة متهيــدا لعقــد حــوار مــن هــذا القبيــل يف اجلمعيــة ودون اإلقليمــي ملــسألة املــسؤول
  .٢٠١١العامة يف عام 

يئـة  هوقد منح مؤسـسو األمـم املتحـدة الترتيبـات اإلقليميـة مكانـة بـارزة يف رؤيـاهم لل                     - ٢
 يف كليـة    ٢٠١١فربايـر   /وكنت قـد أشـرت يف احملاضـرة الـيت ألقيتـها يف شـباط              . العاملية اجلديدة 

 جامعــة أكــسفورد إىل النظــرة الثاقبــة ملؤســسي املنظمــة حــني توقعــوا يف عــام ســرييل فوســتر يف 
ــع شــركاء إقليمــيني ســوف ت    ١٩٤٥ ــستقبل     احلاجــة إىل العمــل م ــم شــراكات يف امل ــام معه ق
ــاق عــن دور    .)١(كانــت تلــك النظــرة صــائبة حقــا   وكــم ــامن مــن امليث  وقــد كُــرِّس الفــصل الث

من الفـصل   ) ١ (٣٣لدوليني، يف حني تشري املادة      التنظيمات اإلقليمية يف صون السلم واألمن ا      
حللــه، “ خيــار أطــراف الــرتاع يف اللجــوء إىل الوكــاالت والتنظيمــات اإلقليميــة ”الــسادس إىل 

أن تنـشئ   ”منه إىل أنه جيوز للجنة األركان العـسكرية         ) ٤ (٤٧وُيشري الفصل السابع يف املادة      
غـري أن الفـصلني     . “ت اإلقليمية صاحبة الشأن   بعد التشاور مع الوكاال   ... جلانا فرعية إقليمية    

التاسع والعاشر من امليثاق املتعلقني باملسائل االقتصادية االجتماعيـة ال يتـضمنان أي إشـارة إىل      
 وأخفقا بالتايل يف توقع منـو األدوات والقـدرات االقتـصادية ملعاجلـة التنميـة          ،الترتيبات اإلقليمية 

  . السلم واألمناالقتصادية واالجتماعية إىل جانب
 ارتـأى رؤسـاء     ،٢٠٠٥ من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العـاملي لعـام           ١٣٩ويف الفقرة     - ٣

ــن للمنظمـــات والترتي   ــرق ميكـ ــدة طـ ــات عـ ــدول واحلكومـ ــة  الـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ بـ
ــتطهري العرقــي واجلــرائم       أن ــة، وجــرائم احلــرب وال ــادة اجلماعي ــع اإلب ــساعد بواســطتها يف من ت
رتكبــة ضــد اإلنــسانية والتحــريض علــى ارتكاهبــا، فــضال عــن االســتجابة بــصورة حامســة ويف  امل

يف حال قصور الوسائل الـسلمية وعجـز الـسلطات الوطنيـة البـّين عـن محايـة                  ”الوقت املناسب   
وأكدوا أنه تقع على عاتق اجملتمع الدويل، من خـالل          .  من تلك اجلرائم واالنتهاكات    “سكاهنا
استخدام ما هو مالئم من الوسـائل الدبلوماسـية واإلنـسانية وغريهـا             ”سؤولية  املتحدة، م  األمم

ــساعدة يف محايــة           ــن امليثــاق، للم ــسادس والثــامن م ــا للفــصلني ال ــسلمية، وفق ــائل ال ــن الوس م
علـى أسـاس   ”وميكن النظر يف اختاذ عمل مجاعي مبوجب الفصل السابع من امليثاق     . “السكان

  .“ حسب االقتضاء،الصلة ذاتاملنظمات اإلقليمية كل حالة على حدة وبالتعاون مع 
  

__________ 
  .٢٠١١فرباير / شباط٢، SG/SM/13385 انظر   )١(  
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  األبعاد اإلقليمية الستراتيجية التنفيذ  -ثانيا   

لعـــاملي واإلقليمـــي بنـــدا رئيـــسيا يعتـــرب حتقيـــق املزيـــد مـــن التعـــاون علـــى الـــصعيدين ا   - ٤
ــن ــة     م ــسؤولية عــن احلماي ــاء بالوعــد اجملــسد يف امل ــة شــاغلنا   . اســتراتيجييت للوف ــل احلماي إذ متث

وقــد تــصدرت اهليئــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، مثــل اجلماعــة االقتــصادية لــدول    . املــشترك
غرب أفريقيـا، واالحتـاد األفريقـي ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، طليعـة اجلهـود الدوليـة                      

وقد حذت األمـم    . الرامية إىل وضع مبادئ احلماية واألدوات العملية لتحقيقها على حد سواء          
 املبـادئ املتعلقـة باملـسؤولية       فقـد طبقنـا علـى مـدى الـسنوات الـثالث املاضـية             .  حـذوها  املتحدة

احلماية يف استراتيجياتنا املتعلقة بالتصدي للتهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الـسكان يف العديـد                   عن
أو دون  /ويف كـل حالـة مـن تلـك احلـاالت، قـدَّمت الترتيبـات اإلقليميـة و                 . من احلاالت بعينها  

ــة ــم        اإلقليمي ــع األم ــاملني م ــان يف صــورة شــركاء ك ــب األحي ــت يف أغل ــة متثل ــسامهات هام  م
 رغـم مـا تنطـوي عليـه مـن آمـال، أظهـرت أيـضا ُبعـد                   غري أن هذه التجارب األوليـة،     . حدةاملت

عمال الكامل ألوجـه التـآزر الـيت ينطـوي عليهـا      يتعني عليها قطعها للوصول إىل اإل     املسافة اليت   
ــا   ــّصعد الع ــى ال ــاون عل ــة    - اإلقليمــي -ملي التع ــادة اجلماعي ــع اإلب  دون اإلقليمــي يف ســبيل من

وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية فضال عن منع التحريض علـى              
  .ارتكاهبا، وكذلك يف سبيل محاية السكان

صــالت وإضـافة إىل هــذه الــروابط التارخييــة واملعياريــة واملــستندة إىل الــصكوك، هنــاك    - ٥
إذ يتعني علـى الـدول األعـضاء، وفقـا          . قانونية وسياسية حامسة بني املنظمات العاملية واإلقليمية      

كل جهدها لتربير احلل السلمي للمنازعات احمللية عـن طريـق            ... أن تبذل ” ،)٢ (٥٢للمادة  
س  وذلك قبل عرضـها علـى جملـ      ،هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة هذه الوكاالت اإلقليمية       

قيام تلك التنظيمـات أو الوكـاالت اإلقليميـة     ) ١ (٥٣ومن ناحية أخرى، حتذر املادة      . “األمن
علـى مـا يلـي       ٥٤كمـا تـنص املـادة       . “بأي عمـل مـن أعمـال القمـع بغـري إذن جملـس األمـن               ”
جيــب أن يكــون جملــس األمــن علــى علــم تــام مبــا جيــري مــن األعمــال حلفــظ الــسلم واألمــن    ”

وعلــى . “ت أو بواســطة وكــاالت إقليميــة أو مــا يزمــع إجــراؤه منــها الــدويل، مبقتــضى تنظيمــا
الرغم من عدم التقيد بصرامة على صـعيد املمارسـة ويف كـل األحـوال بأحكـام الفـصل الثـامن                     
من امليثاق، فإن تلك األحكام تؤكد أمهية العالقات العملية القائمة فيما بـني املنظمـات العامليـة                 

  .قيقا ألغراض املنع واحلمايةواإلقليمية ودون اإلقليمية حت
وبات يتضح بشكل متزايد من الناحية السياسية ميل أعضاء جملس األمـن إىل أخـذ آراء                  - ٦

الدول اجملاورة واهليئات اإلقليمية يف االعتبار لدى تقرير اإلجـراء الواجـب اختـاذه بـشأن حـاالت                  
دين اللــصيقة باألحــداث فالــدول ومنظمــات اجملتمــع املــ . وهــذا بالــضبط مــا ينبغــي عملــه . معينــة
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اجلارية على أرض الواقع قد تستطيع احلصول على معلومات أكثر تفصيال، وقد يكـون هلـا فهـم                  
أكثـر مـن غريهـا بنتـائج مـا يتخـذ            أدق ال يكاد يدرك للتاريخ والثقافة املعنية، وقد تتـأثر مباشـرة             

. املتخـذة يف نيويـورك    ال يتخذ من إجراءات، وقد يكـون هلـا دور حاسـم يف تنفيـذ القـرارات                   أو
ومــن املــرجح أن حتــصل اســتجابة حامســة ويف الوقــت املناســب إذا مــا كانــت اهليئــات احلكوميــة  

ويف مثـل هـذه احلـاالت،       . الدولية على الصعيدين العاملي واإلقليمي ُتحبـذ اختـاذ إجـراءات مماثلـة            
  .اسيةالسي فإن صنع القرار على كال الصعيدين يعزز بعضه بعضا من ناحية الشرعية

وقد تفاوت تطور الترتيبات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة تفاوتـا ملحوظـا مـا بـني منطقـة                     - ٧
ويتعـذر علينـا تطبيـق    . وأخرى سواء ِقيس ذلك التطور من ناحية نطاقها أو قـدرهتا أو سـلطتها             

إذ ختتلف األصـول واالحتياجـات مـن بلـد     . معيار أو مرجع أو منوذج وحيد على مجيع املناطق        
ويــدل هــذا التنــوع يف املــصاحل واخلــربات علــى أمهيــة بــرامج . خــر ومــن منطقــة إىل أخــرىإىل آ

فمن شأن تلـك البحـوث واخليـارات        . البحوث الشاملة لعدة مناطق وأمهية احلوارات السياسية      
أن تعاجل بشكل مفيد املمارسات اجليدة واملمارسات الفـضلى، ودراسـات احلـاالت اإلفراديـة،               

عن مرور الزمن، واملسائل املواضيعية والـدروس املـستفادة، مبـا فيهـا املتعلقـة               واألمناط املستمدة   
  .بكيفية عدم التسبب يف حدوث ضرر

غـري أن تنفيـذه   . فاملسؤولية عن احلماية هي مبدأ مـن املبـادئ الـشاملة         . وللسياق أمهيته   - ٨
ــة مــن منطقــة إىل أخــرى    ــرم االختالفــات املؤســسية والثقافي ة كــل منطقــوعلــى . ينبغــي أن حيت

وإنـين أشـجع علـى قيـام حـوار أقـاليمي            . ُتعِمل هذا املبدأ على شـاكلتها وبطريقتـها اخلاصـة          أن
بني املسؤولني احلكوميني وممثلـي اجملتمـع املـدين واخلـرباء املـستقلني بـشأن كيفيـة املـضي قـدما،                     

ين ون األمـ  وأخص بالذكر فريق الدراسة املعـين باملـسؤولية عـن احلمايـة املنبثـق عـن جملـس التعـا                   
وتـدعو  . منطقة آسيا واحمليط اهلادئ التابع للمنتدى اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا             يف

ــسواء         ولكــن . احلاجــة إىل األخــذ بزمــام األمــور علــى الــصعيدين اإلقليمــي والعــاملي علــى ال
جيب على كـل منطقـة أن متـضي قـدما، خطـوة خطـوة، يف سـبيل ضـمان قـدر                     : خيطئن أحد  ال

مايــة لــسكاهنا، وضــمان تراجــع احتمــال ارتكــاب الفظــائع اجلماعيــة، ســنة بعــد    أكــرب مــن احل
 مــن ١٤٠ و ١٣٩ و ١٣٨وقــد أوضــح رؤســاء الــدول واحلكومــات يف الفقــرات      . أخــرى

، بالتفصيل وبوضوح ال لبس فيـه، املـسؤوليات         ٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام       
 عـن طريـق إعـادة تأويلـها علـى      عدم متييعها أو احلـطّ منـها   وجيب  . الوطنية والدولية هبذا الشأن   

  .ليمي أو دون اإلقليمي أو الوطينعد اإلقالص
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بــذل جهــود دؤوبــة لتنفيــذها ميكــن     ن قيــام املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ب   وإ  - ٩
تعلقــة بالوفــاء بعهــد املــسؤولية   املييتيــضفي قيمــة مــضافة علــى الركــائز الــثالث الســتراتيج   أن
املـساعدة الدوليـة   : مسؤوليات الدولة عن احلماية؛ الركيزة الثانيـة    : الركيزة األوىل : احلماية عن

ــة   ــزة الثالث ــاء القــدرات؛ الركي ــة حامســة   : وبن ــاول . االســتجابة يف الوقــت املناســب وبطريق وتتن
ركـائز  الفروع الثالثة التالية من هذا التقرير البعدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لكل ركيزة من ال             

  .الثالث بدورها
  

  مسؤوليات الدولة عن احلماية  -ثالثا   
تتمحور املسؤولية عن احلماية، أوال وقبل كل شيء، حول إعـادة تأكيـد املـسؤوليات                 - ١٠

وهي تؤكد أن إحدى املهام الرئيسية للتنظيمات العاملية واإلقليميـة          . السيادية للدولة، وتعزيزها  
لكامل والسلمي للـسيادة وفقـا ملقاصـد ومبـادئ امليثـاق وأحكـام              على السواء تتمثل يف التعبري ا     

ــدويل  ــانون ال ــسكان        . الق ــة ال ــشمل محاي ــة ت ــة وحملي ــسؤوليات دولي ــة م ــسيادة بالدول ــيط ال وتن
، أعلنـت   ١٩٤٥ففي عـام    . وهذه الفكرة ليست جديدة وال راديكالية     . املوجودين يف أراضيها  

 معـرض إشـارهتا إىل شـرط الـسلطان الـداخلي         جلنة الصياغة، املعقودة يف سان فرانسيـسكو، يف       
ــادة   ــه يف املـ ــا املنـــصوص عليـ ــة مـ ــية  ) ٧ (٢لدولـ مـــن امليثـــاق أن احلريـــات واحلقـــوق األساسـ

انتهكت بصورة جسيمة حبيث أفضت إىل نـشوء ظـروف هتـدد الـسلم أو تعيـق تطبيـق            ما إذا”
  .“أحكام امليثاق، فإهنا بذلك مل تعد شأنا خيص كل دولة على حدة

ــادئ ويف         - ١١ ــى تلــك املب ــدول الطــابع املؤســسي عل ــل يف إضــفاء ال ــل اهلــدف األمث ويتمث
 أحــرزت الــدول مزيــدا مــن التقــدم  وكلمــااســتيعاب اجملتمعــات هلــا علــى حنــو هــادف ومطــرد  

جمال إدخال تلك املبادئ يف صلب تـشريعاهتا وسياسـاهتا وممارسـاهتا ومواقفهـا ومؤسـساهتا،             يف
بيـد أن األحـداث األخـرية أكـدت         ). االسـتجابة ( الركيـزة الثالثـة      ستقل احلاجة إىل اللجـوء إىل     

بـدو بعـض احلكومـات يف حالـة حـرب      زلنا بعيدين كل البعـد عـن تلـك النقطـة حيـث ت        أننا ما 
ويف تلــك احلــاالت، بإمكــان البلــدان اجملــاورة واهليئــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة . شــعوهبا مــع

سياســية وتنفيذيــة بــني املعــايري العامليــة واإلجــراءات  القيــام بــدور ميــسر حاســم ومبثابــة جــسور  
فعلـى سـبيل املثـال، يعمـل املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة                . املتخذة على الصعيدين احمللي والوطين    

 املتعلــق مبنــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة ٢٠٠٦ لعــام هالــبحريات الكــربى، مــن خــالل بروتوكولــ
ــة ضــد اإل   ــة عليهــا،    وجــرائم احلــرب واجلــرائم املرتكب ــز، واملعاقب ــع أشــكال التميي ــسانية ومجي ن

وهيكل اللجنة واملبادرة اإلقليمية املرتبطني بالربوتوكول، يعمل مع أعضائه علـى تعزيـز املتابعـة               
ومنذ عقد مضى، اختـار االحتـاد األفريقـي موقـف عـدم الالمبـاالة       . الفعالة على الصعيد الوطين 

  .ير بالتكرار يف أجزاء أخرى من العاملوهو موقف جد. ليحل حمل موقف عدم التدخل
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لكـن الوفـاء هبـذه      . ويقع على عاتق الدولة قانونا مسؤولية منع ارتكاب فظائع مجاعيـة            - ١٢
املسؤولية يتطلب إقامة شراكات مع اجملتمع املدين تـشمل جمموعـات منـها اجملموعـات النـسائية           

سـائط اإلعـالم، وميكـن للربملـانيني        واملدنية، ورجال الدين، والقطـاع اخلـاص واألكـادمييني، وو         
أمـا اجلهـات املناصـرة واألطـراف املعنيـة امللتزمـة            . أن يضموا صوهتم دعمـا للواجـب األخالقـي        

وكـثريا  .  وطنيـة مـن حيـث نطاقهـا    عـرب باملنع واحلماية فهـي متنوعـة ومبعثـرة وغالبـا مـا تكـون            
ني تــسفر التهديــدات الــيت تفــّر اجملموعــات املــستهدفة إىل اجلانــب اآلخــر مــن احلــدود يف حــ مــا

. يتعرض هلـا الـسكان عـن تـدفقات كـبرية مـن الالجـئني واملـشردين داخليـا، يف تلـك احلـاالت                 
ئ واملـساعد أو بـدور املـثري للفوضـى وعـدم            ّدات الشتات أن تقوم إما بـدور املهـ        وميكن جلماع 

يـة تـدفعها إىل     وقد تشعر البلدان اجملاورة بضغوط سياسـية أو معنو        . االستقرار يف تلك احلاالت   
 املــشاركة املبكــرة والبنَّــاءة االخنــراط بــشكل أو بــآخر، األمــر الــذي يؤكــد الفائــدة املمكنــة مــن

جانــب الترتيبــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف شــكل دبلوماســية وقائيــة أو بعثــة لتقــصي     مــن
  .احلقائق أو القيام بوساطة لفض الرتاع، حسبما هو متوخى يف امليثاق

انب املسؤوليات القانونيـة الواقعـة علـى عـاتق الدولـة، تقـع علـى عـاتق األفـراد              وإىل ج   - ١٣
ــة عـــن احلمايـــة  ــة ت. مـــسؤولية أخالقيـ ــاجلرائم اجلماعيـ ــبرية   فـ ــداد كـ ــة أعـ ــا تعبئـ تطلـــب عمومـ

 ليهـامجوا  -، أفـراد شـرطة أو مـن العـاملني بـأجر           سـواء أكـانوا جنـودا أو مـدنيني         - النـاس  من
كمـا تتطلـب وجـود أنـاس متفـرجني          . قـساوة فظـة ومتعمـدة     جرياهنم وحىت أسرهم بوحـشية و     

حيــة أخــرى، فــإن النــاس الــذين  ومــن نا. يتظــاهرون بعــدم رؤيــة املكــروبني أو مســاع أصــواهتم 
 غّض الطرف أو املشاركة، والذين ُيؤوون الضعفاء، والـذين يعارضـون عالنيـة جتريـد                يرفضون

نــسان والكرامــة البــشرية،  قــوق اإلاجملموعــات املــستهدفة مــن إنــسانيتها، والــذين يناصــرون ح  
م هـذه األعمـال اجلريئـة ونـذيعها         وينبغي علينـا أن نكـرّ     . هم كأفراد أناس ميارسون مسؤوليت   هم

  .على املأل حىت وإن كنا نتعلم منها
 املكتـب املـشترك ملستـشارّي اخلاصَّـْين املعنـيني مبنـع اإلبـادة               وحتقيقا لتلـك الغايـة، وفـر        - ١٤

 برامج للتدريب والتوعيـة يف كـثري مـن أرجـاء     ،ة عن احلماية، وشركاؤمها  اجلماعية، وباملسؤولي 
العامل حيث تسعى احلكومات ومنظمات اجملتمـع املـدين واألمانـات الدوليـة للبحـث عـن سـبل                   

وينبغي مع مرور الوقت عقـد املزيـد مـن هـذه            . أفضل إلحباط االضطرابات العنيفة قبل نشوهبا     
فقد دعـت خطـة عمـل اجلماعـة         . ت اإلقليمية ودون اإلقليمية   االجتماعات بالتعاون مع املنظما   

، على سبيل املثال، إىل خفض حـدة        ٢٠٠٤األمنية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، لعام         
التوترات الطائفيـة عـن طريـق املبـادالت التعليميـة وإصـالح املنـاهج الدراسـية إضـافة إىل تعزيـز               

وق يف جمـاالت حبـوث الـسالم ودراسـات إدارة الرتاعـات           فيما بني مراكز التفـ     التبادل والتعاون 
  .وجيري حاليا اختاذ مبادرات مماثلة يف مناطق أخرى. وحلها
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ساســيات أن تــوفر دروســا أساســية  وميكــن لعمليــات الــتعلم املتدرِّجــة انطالقــا مــن األ   - ١٥
لـى  أساليب احلماية الذاتيـة الـيت تطـورت وأصـبحت ُتمـاَرس علـى مـستوى القـرى وحـىت ع               يف

وهـذه عناصـر مكمِّلـة      . مستوى األسـرة يف األمـاكن الـيت تتكـرر فيهـا حـاالت العنـف والقمـع                 
 ومـساعدة الدولـة علـى حتقيـق     املنـع  جهـود  علـى  مبـدأ املـسؤولية عـن احلمايـة          للتوكيد يف إطار  

وُيعـّد التـدريب والتعلـيم والتوعيـة        .  التصرف عند فشلها يف حتقيـق احلمايـة        عوضاً عن النجاح،  
  .كات عاملية إقليمية وطنية جديدةطبيعية إلقامة مبادرات إقليمية وشراجماالت 

ــتب         - ١٦ ــور، س ــة اجلمه ــب عام ــن جان ــستمرين م ــدعم امل ــتفهم وال ــدون ال ــسؤولية وب قى امل
كوميــة واألوســاط األكادمييــة، فــنحن نتطلــع إىل املنظمــات غــري احل. احلمايــة عمــال ناقــصا عــن
دراسـات احلـاالت   لنـستفيد مـن   املعلومـات اجلديـدة، و   هو احلال دائما، لنستمد األفكار و      كما

مـن  املـواد والتوعيـة اإلعالميـة الـيت ميكـن الوصـول إليهـا، و              مـن   املقارنة والبحـوث التجريبيـة، و     
. الربامج العامـة املبتكـرة، والتعليقـات املـستنرية عـن الطـرق الـيت ميكـن هبـا حتقيـق نتـائج أفـضل                        

ألنشطة عرب اإلقليمية وفيما بـني بلـدان اجلنـوب،    وميكن عمل ما هو أكثر من ذلك من خالل ا        
 اخلــربات املكتــسبة يف أفريقيــا وآســيا  مــنلــدروس املــستفادة ل  إجــراء دراســة مقارنــة مــن قبيــل

وميكــن للمــسؤولني واخلــرباء مــن أفريقيــا وأوروبــا . وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب
 هياكـل مؤسـسية معقـدة نـسبيا لإلنـذار           مقارنة مالحظاهتم بشأن مـستوى أداء مـا لـديهم مـن             

  . واحلماية، على صعيد املمارسة العمليةاملنعاملبكر و
ــراف        - ١٧ ــى االعت ــات عل ــشجع احلكوم ــة أن ت ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي وميكــن للترتيب

بالتزاماهتا مبوجـب االتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة وعلـى حتديـد مـصادر االحتكاكـات داخـل                    
وتوجـد أمثلـة كـثرية      . ارتكاب الفظائع  قبل أن تؤدي إىل اندالع العنف أو         تهامعاجلجمتمعاهتا و 

ويعّد إطالق اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنـسان التابعـة           . جلريان يساعدون جرياهنم  
، يف إطار اجلهود املـستمرة لتـصبح الرابطـة أكثـر            ٢٠٠٩لرابطة أمم جنوب شرق آسيا يف عام        

س، عنـصرا مكمـال للـهيئات اإلقليميـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان الكائنـة منـذ أمـد                     توجها حنو النا  
ويـشمل مـا تقـوم بـه مـن وظـائف تعزيـز حقـوق                . أطول يف أمريكـا الالتينيـة وأفريقيـا وأوروبـا         

ــة ومــستقلة يف جمــال حقــوق        ــة فعال ــشاء جلــان وطني ــة، وإن ــة يف املنطق ــايري احلماي ــسان ومع اإلن
ــن    ــد م ــضمام مزي ــسان، وان ــف وتوعيــة      اإلن ــسية، وتثقي ــة الرئي ــات العاملي ــضائها إىل االتفاقي  أع

 وقد سعت اللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان وحقـوق الـشعوب             . اجلمهور بشأن هذه املسائل   
 هـذا املبـدأ     تطبيقإىل  ،   بشأن تعزيز املسؤولية عن احلماية يف أفريقيا       ٠٧) ٤٢ (١١٧ هايف قرار 
 وقــدمت اآلليــة األفريقيــة الســتعراض األقــران، برعايــة .االت حمــددة يف القــارةحــ  علــىالعــاملي

ــات صــرحية وتوصــيات باإلصــالحات إىل          ــا، تقييم ــة أفريقي ــن أجــل تنمي ــدة م ــشراكة اجلدي ال
ــة       ــسؤولية عــن احلماي ــادئ امل ــة مبب ــسائل املتعلق ــشأن امل ــة ب ــات األفريقي وميكــن النظــر  . احلكوم
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سـتعراض الـدوري الـشامل جمللـس حقـوق          إدراج معايري تتعلق باملسؤولية عـن احلمايـة يف اال          يف
  .يات اإلقليمية الستعراض األقراناإلنسان ويف اآلل

التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون  ومــا بــرح مكتــب املفــوض الــسامي لألقليــات القوميــة     - ١٨
وميكـن  . ارتكـاب الفظـائع  أوروبا ُيعّد واحدا من أقدم األدوات وأكثرها فعالية وهدوءا ملنع        يف

خرى أن تنشئ مكاتب مماثلة لالضطالع مبهام اإلنذار املبكـر وجهـود الدبلوماسـية              للمناطق األ 
واالحتـــاد األورويب، . جملتمعـــاتاهلادئـــة لتخفيـــف حـــدة التـــوتر فيمـــا بـــني اجلماعـــات داخـــل ا

خــالل إطــالق مبــادرات لوقــف التمييــز وكراهيــة األجانــب، وفرضــه معــايري صــارمة علــى   مــن
. تفـضي إىل ارتكـاب فظـائع   ى تغيري الظـروف الـيت ميكـن أن          االنضمام إىل عضويته، يساعد عل    

ــرال راتكــو          ــنة اجلن ــصرب البوس ــسابق ل ــرئيس ال ــال ال ــراقبني إىل أن اعتق ــد أشــار بعــض امل وق
سياسات علــى دعــم قــضية املــساءلة   دليــل علــى قــدرة هــذه الــ ٢٠١١مــايو /مالديــتش يف أيــار

  . معينة يف ظروفارتكاب الفظائع عن
وينبغــي اإلشــارة، يف هــذا الــصدد، إىل أن نظــام العدالــة  . ضي املــساءلةواملــسؤولية تقتــ  - ١٩

الدوليــة اآلخــذ يف التطــور، الــذي يــشمل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف صــميمه، يعتمــد اعتمــادا  
ــوطين     ــستوى الـ ــى املـ ــل علـ ــدأ التكامـ ــى مبـ ــبريا علـ ــق    فا. كـ ــا يتفـ ــل، مبـ ــضل للعمـ ــسار املفـ ملـ

احلماية، هو أن تتوىل الدولـة التحقيـق مـع مـرتكيب أخطـر              استراتيجييت لتنفيذ املسؤولية عن      مع
وتعّد العدالة الدولية حـال     .  وتوجيه االهتام إليهم وحماكمتهم    ، الدويل املثرية لقلق اجملتمع  اجلرائم  

بــديال حــني يثبــت عــدم كفايــة العمليــات القــضائية احملليــة لالضــطالع باملهمــة، إذ يــتعني علــى  
  حاليــاومــن األرجنــتني إىل بــريو إىل غواتيمــاال، ُتبــذَل .  احمللــياملــساءلة أن تبــدأ علــى املــستوى 

ينبغـي اإلشـارة    عـالوة علـى ذلـك،       و. جهود تارخيية إلهناء اإلفالت من العقاب يف األمـريكتني        
إىل أن احملاكم اإلقليمية مهدت الطريق أمام إنشاء احملكمة اجلنائيـة الدوليـة وقـدمت مـسامهات                 

  .روبا وأفريقيا وآسياوهامة يف جمال العدالة يف أ
فعلـى سـبيل    . على الـصعيد اإلقليمـي    يف هذا اجملال    وقد حدثت تطورات معيارية هامة        - ٢٠

املثــال، أســهمت حمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان وجلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق  
 اجلهــود اإلنــسان، إىل جانــب املــساعي احلميــدة ملنظمــة الــدول األمريكيــة، إســهاما رئيــسيا يف  

وُتعــّد اتفاقيــة . املبذولــة للتــصدي لألوضــاع اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان ومنــع الفظــائع اجلماعيــة 
 أول صـك قـانوين      ٢٠٠٩االحتاد األفريقي حلماية املشردين داخليا يف أفريقيا ومساعدهتم لعـام           

 منـاطق   وقـد ترغـب   .  مسألة تتصل اتصاال وثيقا باملسؤولية عن احلمايـة        مت اعتماده ملعاجلة  دويل  
  .أخرى يف النظر يف وضع اتفاقيات مماثلة
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  املساعدة الدولية وبناء القدرات  -رابعا   

منـع  تتناول الركيزة الثانية الستراتيجيىت طرق مساعدة الدولة على تعزيز قدراهتا علـى               - ٢١
وميكــن هلــذه اجلهــود أن تكــون إمــا ذات طــابع هيكلــي .  الفظــائع اجلماعيــة أو وقفهــاارتكــاب

إىل تغـيري الـسياق     ) املنـع اهليكلـي   (وتسعى التدابري اهليكلية ملنـع األزمـات        .  عملي ات طابع ذ أو
وهـي  . من سـياق أكثـر عرضـة حلـدوث مثـل هـذه االضـطرابات إىل سـياق أقـل عرضـة لـذلك                       

أمـا التـدابري العمليـة      . تتسم جبدول زمين أطول وتكون نتائجها أصـعب يف تـصورها أو قياسـها             
 مـا يظهـر مـن ظـروف تنـذر      جتنـب ، من ناحية أخرى، فتـسعى إىل    ) العملي املنع(ملنع األزمات   

وهي تتناول اجملتمعـات الـيت تعـيش علـى حافـة اخلطـر، حيـث        . الفظائع الحدىبوقوع وشيك  
يتعني يف كثري من األحيان التوفيق بني شواغل تتعلق مبنع الفظائع وشـواغل متزامنـة تتعلـق مبنـع               

االسـتجابة، متامـا    بلعملـي تبعـا لـذلك بـالركيزة الثالثـة، املعنيـة             وقد يتعلق املنـع ا    . نشوب الرتاع 
 اإلقليمـي   البعـدان لقـى   يو.  الدولـة  اتمثلما يرتبط املنع اهليكلي بالركيزة األوىل املعنيـة مبـسؤولي         
ففيمـا يتعلـق بـاألمم املتحـدة، ُتنـشأ          . ودون اإلقليمي للمنـع العملـي اعترافـا علـى نطـاق واسـع             

ــةا - الــشراكات العامليــة دون اإلقليميــة املعنيــة بــاملنع العملــي أســبوعا بعــد أســبوع،    - إلقليمي
وتشارك يف هذه اجلهود جمموعة كبرية من كيانات األمم املتحـدة،           . إطار أزمة تلو األخرى    يف

وكمـا هـو مـبني أدنـاه،        . ، علـى حـد سـواء      املقـار وفيمـا بينـها     من مستوى امليـدان إىل مـستوى        
ــإن ــي وتوط   ف ــع العمل ــع شــركائنا اإلقليمــيني ودون اإلقليمــيني     حتــسني املن ــآزر م ــود الت ــد جه ي
  .األولوية األكثر إحلاحا لدينا مها
وتلقى األدوار اليت تؤديها الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف املنع اهليكلي تفهما أقل               - ٢٢

و عامليـة، وليـست   فاجلهات الفاعلة األكرب يف جمال املساعدة اإلمنائية جهات ثنائية أ     . وتقديرا أقل 
. وميكن أن يقال الشيء نفسه عـن جمـال بنـاء الـسالم بعـد انتـهاء الـرتاع                  . إقليمية أو دون إقليمية   

وبصفة عامة، جيري التخطيط االستراتيجي على أساس كل بلد على حدة، وُتخَضع ملكية زمام        
تماعية، مثلها مثـل  وهذا أمر طبيعي، حيث إن التنمية االقتصادية واالج . األمور للسيطرة القطرية  

وميكـن للقطـاع اخلـاص أن يلعـب دورا حموريـا            . احلماية، هـي قبـل كـل شـيء مـسؤولية سـيادية            
يـستحب االسـتثمار     كذلك من حيـث اختـاذ القـرارات بـشأن اجملـاالت الـيت يـستحب أو الـيت ال                   

  .إسهامات أساسية سياسية وتنفيذيةوميكن للمجتمع املدين أن يسهم ب. فيها
 أين يقع دور الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف هذه املعادلة، ومـا هـي قيمتـها              إذن  - ٢٣

املضافة من حيث تعزيز عنصر املنع اهليكلـي مـن الركيـزة الثانيـة؟ يقـع أحـد هـذه األدوار علـى                       
الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي يف جمال وضع املعـايري والقواعـد، ومـع املؤسـسات الـيت تعـزز                    

ــسامح و ــساءلة واإلدارة البنـّـ الت ــشفافية وامل ــوعال ــاين يف جمــال التأهــب   . اءة للتن ــدور الث ويقــع ال
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والتخطيط الذي ميكن أن يساعد علـى احلـد مـن اآلثـار الـضارة للكـوارث الـيت هـي مـن صـنع                
ينبغــي للجهــات الفاعلــة الدوليــة ويف مثــل هــذه األمــور، . نــسان، وكــذا الكــوارث الطبيعيــةاإل
 احملليــة، وخاصــة  الفاعلــة اجلهــاتالــيت تعّبــر عنــها الــرؤى املتبــصرة كــل تنــصت بانتبــاه إىل أن

 البلـدان اجملـاورة يف كـثري    ختلفه الفظائع اجلماعية من عواقب علىوبالنظر إىل ما  . اجملتمع املدين 
 املــوارد اإلنــسانية والطبيعيــة مــن األحيــان، ال ســيما فيمــا يتعلــق مبــا يــنجم مــن تــداعيات علــى  

اق لالجـئني، فإنـه ينبغـي اختـاذ تـدابري للتأهـب والتخطـيط علـى مـستوى                   تـدفق واسـع النطـ      من
ففي بعض األحيان، ال ُترَتكب هـذه اجلـرائم مـن قبـل             . معابر احلدود، وعلى املستوى القطري    

مـن ِقَبـل جهـات مـن غـري الـدول، مـن قبيـل اجلماعـات املـسلحة أو عـصابات                        احلكومات، بل 
 يـستدعي ماعات إىل العمل على أساس عرب وطين، ممـا          ومتيل هذه اجل  . اإلرهابيني املخدرات أو 

  .القيام باستجابات تعاونية على الصعيدين اإلقليمي أو دون اإلقليمي
 ١٣٩ الفقـرة  فقـد دعـا رؤسـاء الـدول للحكومـات يف     وعلى النحو املشار إليه أعـاله،     - ٢٤

دة الدوليــة إىل الــدول  إىل تقــدمي املــساع٢٠٠٥ لعــام  ملــؤمتر القمــة العــامليمــن الوثيقــة اخلتاميــة
ويف كـثري مـن األحيـان، يكـون     . “اليت تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصـراعات  ”

ــة     ــدان اجملــاورة، واملنظمــات دون اإلقليمي ــدى البل ــدى    ول ــة حــٌس مرهــٌف باملــشاكل ل اإلقليمي
 اختمارهـــا يف املنطقـــة، وباجملـــاالت الـــيت ميكـــن للمجتمـــع الـــدويل أن يقـــدم فيهـــا أكـــرب قـــدر 

ــساعدة   مـــن ــذه املـ ــة تقـــدمي هـ ــساعدة وكيفيـ ــ. املـ ــوات  ومبقـ ــد الفجـ ــذه اجلهـــات حتديـ دور هـ
القدرات، والعمل كقنوات ذات اجتاهني لتدفق املعلومات واألفكار والـرؤى املتبـصرة فيمـا               يف

. بــني اجلهــات املعنيــة علــى الــصعيدين احمللــي والــوطين، واجلهــات املعنيــة علــى الــصعيد العــاملي  
 يف كـثري مـن األحيـان     ودون اإلقليميـة مه اجلهات املرتبطـة بالترتيبـات اإلقليميـة    وبالرغم مما تقد  

.  دائما علـى حـق     ا بشأن تلك احلاالت، فإنه ال ينبغي أن يفترض أهن         متميزةمن منظورات قيِّمة    
وتلعب السياسات واألربـاح    . فأحيانا يكون للمراقبني األبعد منظوٌر أوسع نطاقا أو أكثر اتزانا         

يمــي، متامــا كالــدور الــذي تؤديــه الوطنيــة دورا علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقلواملــصاحل 
 يــتم حتديــد ،ففــي أغلــب األحيــان. مــداوالت اهليئــات احلكوميــة الدوليــة يف األمــم املتحــدة  يف

أفضل السياسات واالستراتيجيات األكثر استدامة مـن خـالل تبـادل األفكـار ووجهـات النظـر                 
وعلـى النحـو الـوارد يف الفـرع        . جلهات املعنية احملليـة والوطنيـة والدوليـة       بني ا  واألفضليات فيما 

 الــيت مــن املــرجح املمارســات والعمليــات حتديــداألخــري مــن هــذا التقريــر، يتمثــل التحــدي يف  
  .، على السواءهذه التفاعالت املعقدة املنبثقة عن حتقق التوازن السليم وأفضل النتائج أن
زمات على كل الُصُعد يف مسة مشتركة هي أهنـا تعـاين مـن قلـة               وتشترك جهود منع األ     - ٢٥

وبالرغم من أنه كـثريا مـا يقـال أن منـع الفظـائع اجلماعيـة              . املوارد حمليا ووطنيا وإقليميا وعامليا    
 هلــذه الفظــائع، فعــادة مــا ختــصص الــدول التــصديأكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة بكــثري مــن 
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وقد عقَـْدت العـزم علـى تعزيـز القـدرات      . ثر للغرض األخري  األعضاء واجلهات املاحنة موارد أك    
فعلــى مــدى الــسنوات القليلــة املاضــية، وافقــت الــدول األعــضاء علــى . الوقائيــة لألمــم املتحــدة

زيادات حامسة األمهية يف قدرة املنظمـة علـى العمـل مـع شـركائها اإلقليمـيني ودون اإلقليمـيني                    
 حــاالت األزمــات، بطــرق مــن بينــها تعزيــز الوجــود يف جمــاالت الوســاطة والتيــسري واحلــوار يف

اإلقليمــي إلدارة الــشؤون الــسياسية ووحــدة دعــم الوســاطة التابعــة هلــا، وكــذا براجمهــا لتعزيــز   
ففـي عـام   . قدرات الوساطة لدى االحتـاد األفريقـي واجلماعـات االقتـصادية اإلقليميـة األفريقيـة           

ا يقــرب مــن ســت وثالثــني حالــة  مــ وحــده، ســاعدت األمــم املتحــدة يف الوســاطة يف  ٢٠١٠
.  أو مت التهديـد بارتكاهبـا      فظـائع ويف عـدد مـن هـذه احلـاالت، ارُتِكَبـت            . حاالت األزمات  من

وبعد التقييم املتأين للمعلومات الواردة مـن الترتيبـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، ومـن منظومـة         
ــة  األمـــم املتحـــدة واجملتمـــع املـــدين، أصـــدر مستـــشاري اخلـــاص املعـــين     ــادة اجلماعيـ مبنـــع اإلبـ

 فيمـا   ، علـى مـدار العـام املاضـي        ،ومستشاري اخلاص املعين باملسؤولية عن احلماية بيانات عامة       
غيزســتان وغينيــا وكــوت ديفــوار وليبيــا والــسودان وســوريا،  رييتعلــق بــالتطورات الواقعــة يف ق

  .وأفاداين بتقييمات داخلية لعدد من احلاالت األخرى
نــاجم عــن الفظــائع اجلماعيــة، ال ســيما الــيت تــشمل العنــف اجلنــسي    ويــشتد اخلطــر ال  - ٢٦

واجلنساين، ليبلغ ذروتـه حيـث تـضعف سـيادة القـانون وحيتـاج القطـاع األمـين إىل إصـالحات                 
ويف مثل هذه احلاالت، قد تصبح سلطة الدولة وحىت شرعيتها موضع تـشكيك، حـني               . كربى

ناصـر األكثـر ضـعفا يف اجملتمـع االعتمـاد علـى       ال يصبح مبقدور النساء واألطفـال واملـسنني والع      
 بتعزيز قدرتنا على املساعدة يف إعادة بنـاء         مُتوقد قُ . السلطات واملؤسسات الوطنية حلمايتهم   

املؤسسات القانونيـة وتـدريب الـشرطة والعـاملني بالـسجون واملـسؤولني القـضائيني يف البلـدان                  
ــن الرتاعــات   ــاىف م ــيت تتع ــائي    ويف اجملــاالت األخــرى، . ال ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  اضــطلع برن

وميكـن ملثـل هـذه اخلطـوات أن تـساهم           . ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بدور قيـادي       
ــها لتقــدمي منــاذج  يف جهــود منــع األزمــات أيــضا، وقــد تكــون الــدول اجملــاور    ة يف وضــع يؤهل

ائــدة املــسؤولني لفاملمارســات الناجحــة، فــضال عــن بــرامج للتــدريب والتثقيــف والتبــادل    مــن
وميكـن للترتيبـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة أن تبـذل            . جمال سيادة القانون والقطـاع األمـين       يف

املزيــد مــن اجلهــود لتــسهيل هــذا التعــاون وذلــك بــدعم مــن األمــم املتحــدة والقطــاع اخلــاص      
ريـة والقـدرات   وميكن هلذه اجلهود االستفادة مـن التقاليـد املعيا  . واجملتمع املدين، حسب احلاجة 

املؤسسية املوجودة بالفعل يف كل منطقة وكـل ثقافـة، حيـث تعمـل الترتيبـات اإلقليميـة ودون                   
  .اإلقليمية مرة أخرى مبثابة جسر بني اجلهات احمللية والعاملية
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وميكن للترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية أن تـؤدي دورا حاسـم األمهيـة يف املـساعدة                  - ٢٧
ملعلومات والتحليالت بدقة ويف الوقـت املناسـب مـن املـستوى القطـري إىل               على ضمان تدفق ا   

 والتـضليل والتـشويه     التأويـل صانعي القرار علـى الـصعيد العـاملي، بينمـا تقلـل مـن خمـاطر سـوء                   
وقــد أقــام االحتــاد األورويب ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، علــى ســبيل املثــال،   . املتعمــد

ــذا ا   ــات خمصــصة هل ــرضغــرف عملي ــاتوميكــن . لغ ــاالحترام،    اإلللكيان ــيت حتظــى ب ــة ال قليمي
قبيل فريـق احلكمـاء التـابع لالحتـاد األفريقـي، تعزيـز الرسـائل العامليـة بـشأن معـايري حقـوق                        من

. اإلفـالت مـن العقـاب     مكافحـة    املـساءلة و   فـضالً عـن   اإلنسان ومبادئ املسؤولية عن احلمايـة،       
تحــريض والتــصوير الــساخر املهــني جلماعــات معينــة  أن تثــبط أعمــال الالكيانــاتوميكــن هلــذه 

ويف أفريقيـا، وضـع     . داخل اجملتمع، بينمـا تـشجع يف الوقـت نفـسه علـى اإلدارة البنـاءة للتنـوع                 
كل من االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية نظما لإلنذار املبكر ميكنها أن تكـون              

ذكورة، حىت ميكن اختـاذ إجـراءات وقائيـة فعالـة           مفيدة جدا يف التعرف على عالمات اخلطر امل       
وعـالوة علـى    . يف الوقت املناسـب، سـواء علـى الـصعيد دون اإلقليمـي أو اإلقليمـي أو العـاملي                  

ذلــك، قــرر فريــق احلكمــاء تطبيــق اإلطــار التحليلــي الــذي وضــعه املكتــب املــشترك ملستــشارّي 
  .قليمية األخرى يف النظر فيهاخلاصني، وهو أمر قد ترغب الترتيبات اإلقليمية ودون اإل

ومن االجتاهات اليت تبعث على التفاؤل يف ذلك الصدد إنشاء شـبكة تطوعيـة ملنـسقي                  - ٢٨
وبوسـع هـذا الفريـق أن يتـوىل     . املسؤولية عن احلماية يف عـدد كـبري مـن العواصـم حـول العـامل       

اسات وبنـاء القـدرات     مبرور الوقت جمموعة من املهام املتعلقة باالتصاالت والتعلم ووضع الـسي          
وسيكون من املفيد لعملنا يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك عمل املكتـب             . وإجراء عمليات املسح  

للقــدرات الــيت  أن يتــسىن هلــؤالء املنــسقني إجــراء عمليــة مــسح  ملستــشاريَّ اخلاّصــني،املــشترك 
اعيــة ة اجلمميكــن أن تــساعد علــى منــع جــرائم اإلبــاد، والــيت خمتلــف الــدول األعــضاءتقترحهــا 

ميكـن  وباإلضـافة إىل ذلـك،      . ي واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنـسانية      قوجرائم احلرب والتطهري العر   
  .إنشاء شبكات موازية للمنسقني يف اجملتمع املدين ولدى الربملانات

ولقد أشرت يف تقريري عـن تنفيـذ املـسؤولية عـن احلمايـة إىل أنـه ميكـن اعتبـار النـشر                - ٢٩
سالم يف إطــار الفــصل الــسادس أو لقــوات مقاتلــة يف إطــار الفــصل الــسابع    الوقــائي حلفظــة الــ 

مبوافقة احلكومة املضيفة من أجـل التـصدي للجماعـات املـسلحة الـيت ترتكـب فظـائع مجاعيـة،                    
 وكمـا حيـصل اليـوم     ،عقـد مـن الـزمن     كما حصل مع اجلبهة املتحدة الثوريـة يف سـرياليون منـذ             

. دمي املــساعدة إىل الــدول يف إطــار الركيــزة الثانيــةجــيش الــرب للمقاومــة، مــن أعمــال تقــ مــع
اخلــوذات الزرقــاء يف أحنــاء عديــدة مــن العــامل، ينبغــي  ذوي ولكــن، نظــراً لزيــادة الطلــب علــى  

تــشجيع مواصــلة تنميــة القــدرات العــسكرية اإلقليميــة، مــن قبيــل القــوة األفريقيــة االحتياطيــة،   
ــبعض الوقــت ال      ــئن ظلــت هــذه القــدرات ل ــديل، ول ــها  تكحــل ب  وميكــن .عمــل بكامــل طاقت
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للقدرات املدنية اليت تساعد على وضع سياسات إقليمية ودون إقليمية مـستنرية حلـل األزمـات                
الناشــئة، مــن خــالل الــدائرة األوروبيــة للعمــل اخلــارجي، ومنظومــة التكامــل بــني دول أمريكــا  

سهم مـسامهة أكـرب     تـ ، أن    التـابع لالحتـاد األفريقـي      األفريقـي للـسلم واألمـن     واهليكـل   الوسطى،  
  .منع ارتكاب الفظائع، وال سيما يف املدى القريب يف
  

  االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة  -خامساً  
 الـيت   تعتمد املسؤولية عن احلماية على طائفة كبرية مـن الـصكوك املتعلقـة بالـسياسات                - ٣٠
ونظـراً إىل أن أدوات  . ن امليثـاق  تناوهلا يف الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن مـ          مت

 واألمــاكن حلمايــة أعــداد كــبرية  أقــل قــسراً يف جمــال الــسياسات ال تكفــي يف بعــض األوقــات  
اســعة النطــاق لتنفيــذ املــسؤولية الــسكان مــن التعــرض لــألذى، ال ميكــن ألي اســتراتيجية و مــن
 اإلجــراءات، إال أن هــذه. احلمايــة أن تكتمــل دون اإلشــارة إىل أســاليب الفــصل الــسابع   عــن

هـــا يف مرجـــع ممارســـات املـــسؤولية وعلـــى الـــرغم مـــن أهنـــا قـــد تكـــون أبـــرز الـــصكوك وأمه 
فتحــت الــسطح، . احلمايــة، ليــست ســوى الــرأس الظــاهر للعيــان للجبــل اجلليــدي املــأثور   عــن

توجــد االســتجابات اهلادئــة الــيت تتخــذ بواســطة أدوات التحقيــق وتقــصي احلقــائق واملــساعي     
 والثــامن دساإلقنــاع الشخــصي وحــل الرتاعــات املبينــة يف الفــصلني الــسا احلميــدة والوســاطة و

وخــالل األعــوام القليلــة . امليثــاق، وهــي اســتجابات حتظــى بقــدر أقــل بكــثري مــن الدعايــة   مــن
ني، والـزمالء اآلخـرين،      اخلاصّ ، ومستشاريَّ  شخصيا املاضية، استند كل من جملس األمن، وأنا      

غـري قـسرية يف دارفـور وكينيـا وقريغيزسـتان وكـوت ديفـوار             إىل املسؤولية عن احلماية بصورة      
ــي وســوريا  ــيمن وأبي ــة    . وال ــذكر جملــس األمــن ســوى يف حال ــة ومل ي ــة الليبي ــة العربي  اجلماهريي

ــراران ( ــرار   )) ٢٠١١( ١٩٧٣ و) ٢٠١١( ١٩٧٠القـ ــة قـ ــة يف ديباجـ املـــسؤولية عـــن احلمايـ
عاالً ومتوازنـاً ومطـرداً، بالتعـاون الكامـل         ولتطبيق هذا املبدأ تطبيقاً ف    . يستند إىل الفصل السابع   

 التـدابري واإلجـراءات احملـددة       مع شـركائنا اإلقليمـيني ودون اإلقليمـيني، يـتعني أن تكـون مجيـع              
املبدأ من القول إىل الفعل على الـصعيدين العـاملي      ترمجة  ومع  . امليثاق بتصرف األمم املتحدة    يف

 مبكرة ومرنة تتكيف مع ظـروف كـل حالـة علـى      ، فإن ما يلزم هو استجابة      كليهما واإلقليمي
  .حدة عوضاً عن جمموعة عامة أو توجيهية من اخليارات املتاحة على صعيد السياسات

ر املبكـــر والتقيـــيم واملـــسؤولية اإلنـــذا”عـــن  ٢٠١٠لعـــام ولقــد دعـــوُت يف تقريـــري    - ٣١
ــن ــة عـ ــروف امل    “احلمايـ ــور الظـ ــوي لتطـ ــوازن وحيـ ــم متـ ــر وإىل فهـ ــدخل املبكـ ــة يإىل التـ دانيـ
ويف ذلك الصدد، ال بد مـن أن تكـون هنـاك أوجـه تـآزر طبيعيـة بـني                    . حالة على حدة   كل يف

األمــم املتحــدة وشــركائها اإلقليمــيني ودون اإلقليمــيني حينمــا يتعلــق األمــر جبمــع املعلومــات      
ــشأن احلــاالت ذات االهتمــام املــشترك      ــادل التقييمــات ب ــة املالحظــات، وتب . وتبادهلــا، ومقارن
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ذه العمليـات التحليليـة التحاوريـة أن تـساعد يف حتفيـز الثقـة املتبادلـة والفهـم املـشترك             وميكن هل 
ــة       ــارات املاثل ــها، وكــذلك اخلي ــة بعين ــها يف حال ــتعني مواجهت لطبيعــة ونطــاق التحــديات الــيت ي

وبوسع الشفافية وحرية تدفق املعلومات، بقـدر       . املتعلقة بالسياسات ونتائجها احملتملة مستقبالً    
وكسر القوالب النمطية بـني الفئـات داخـل جمتمـع مـا، اإلسـهام               البغضاء  ساعدان على نبذ    ما ت 

يف حتقيــق مزيــد مــن االتــساق ويف تنــامي اإلحــساس املــشترك باملــسؤولية بــني اجلهــات الفاعلــة  
  .الدولية، سواًء على حنو وقائي أو استجايب

دم على نطاق أمشـل الـسلطة       ويف قمة صنع القرار الدويل، ميكن جمللس األمن أن يستخ           - ٣٢
ؤدي يـ قـد   موقـف   أو  أن يفحـص أي نـزاع       ” مـن امليثـاق      ٣٤الواسعة املخولة له مبوجب املادة      

مــن خطــوة هامــة يف هــذا االجتــاه  وقــد اختــذ جملــس األ . “قــد يــثري نزاعــا دويل أو احتكــاك إىل 
. ثرية للقلـق  املـ خالل القيام بعدة زيارات أو بعثـات سـنوياً للتحقـق ممـا حيـدث يف األمـاكن                    من

وكان التركيز بالطبع على منع نشوب الرتاعات وحلها أكثـر منـه علـى منـع ارتكـاب الفظـائع                    
اجلماعية، مع أن االهتمام املتزايد الذي يوليه اجمللس ملـسائل احلمايـة يف سـياق عمليـات حفـظ                    

 ذلـك   يف السالم يوحي بأنه لن يكون من الصعب إضافة هذه املسائل إىل نطاق اهتماماتـه، مبـا               
  .لدى توجيه الرسائل إىل القادة احلكوميني وقادة اجلماعات املسلحة أثناء القيام هبذه البعثات

ويف ذلك الصدد، قد يشكل تثبيط التحريض ورصد البيانات اليت يديل هبا املـسؤولون                - ٣٣
ــد   ــاء املعارضــة ومؤي ــون وزعم ــة أساســية  والوطني ــات   . هم خطــوة وقائي ــادل املعلوم وميكــن لتب

ــساعد علــى     والنــص ــة يف الوقــت املناســب أن ي ــة الدقيقــة هلــذه البيانــات ذات األمهي وص احلرفي
التحقق مـن أن الـدول األعـضاء وأمانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة           

ومـن خـالل تـوفري وسـائط        .  تستجيب للقاعدة نفسها من املعلومات بشأن التحـريض احملتمـل         
ينتـــشر فيهـــا التحـــريض علـــى العنـــف هـــا الـــربامج اإلذاعيـــة، يف أمـــاكن عـــالم بديلـــة، مبـــا فيإ

مجاعــات معينــة، اســتطاعت األمــم املتحــدة يف بعــض األحيــان إمســاع الــسكان رأيــاً أكثــر   ضــد
ــة للخــواطر   ــداالً وهتدئ ــشركاء       . اعت ــع ال ــاون م ــق بالتع ــا يتعل ــد يف م ــام باملزي ــه ميكــن القي إال أن

  .ه املسائلاإلقليميني ودون اإلقليميني بشأن هذ
، اختــذت جامعــة الــدول العربيــة إجــراءات لتعليــق اجلماهرييــة العربيــة الليبيــةويف حالــة   - ٣٤

ــه مــن اعتــداءات حبــق الــسكان املــدنيني واختــذت اجلمعيــة العامــة       عــضويتها بــسبب مــا ارتكبت
إجراءات مماثلة تتعلق بشروط عضوية ليبيـا يف جملـس حقـوق اإلنـسان قبـل أن يتـصرف جملـس                     

ــن ــق عــضوية      .األم ــة القاضــي بتعلي ــرب موقــف االحتــاد األفريقــي واملنظمــات دون اإلقليمي  ويعت
ــق           ــسكرية باحلكومــات القائمــة مــشجعاً يف مــا يتعل ــدان الــيت أطاحــت فيهــا انقالبــات ع البل

. باملساءلة، ولن تكون بقفـزة هائلـة إىل األمـام إضـافة املعـايري املتـصلة بالفظـائع اجلماعيـة أيـضاً                     
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عـضوية االحتـاد األورويب أيـضاً    شار إليه أعـاله، قـد تفيـد شـروط االنـضمام إىل        وعلى النحو امل  
هـذه اجلهـود علـى    دائمـا  وقد ال تـشكل   . تشجيع البلدان على الوفاء مبعايري حقوق اإلنسان       يف

مستوى الضغوط اجلماعية اليت ميارسـها األنـداد إجـراءات تتخـذ يف الوقـت املناسـب وبـصورة                   
ولعله من اجملدي حتـري الـسبل الكفيلـة بتنـسيق           . مة رمزية وسياسية  حامسة، ولكنها تكتسب قي   

ــة    ــة والعاملي ــسائل     يف جمــال اإلجــراءات اإلقليمي ــضوية وامل ــا الع ــا فيه اجلــزاءات الدبلوماســية، مب
  .مر بارتكاب الفظائع اجلماعيةألالتمثيلية، حني يتعلق ا

ـــ     - ٣٥ ــتخدام احملتمـــل ألصـــول عمليـــات حفـــظ ال ــدأ االسـ سالم واألصـــول ومل يتطـــور مبـ
أو ردعهـا أو الـرد عليهـا بـشكل جيـد، ومثـة حاجـة        الفـضائع  العسكرية يف سياق منع ارتكاب     

.  ســواًء بــني احلكومــات أو بــني اخلــرباء املــستقلني،ملناقــشة هــذه املــسائل بــصورة أعمــق وأمشــل
واء وينبغي النظر إىل أدوار األمم املتحـدة وشـركائها اإلقليمـيني ودون اإلقليمـيني علـى حـد سـ                   

  .لدى إجراء هذه احلوارات والتقييمات
 مـن قبيـل فـرض القيـود علــى     ،“الذكيـة ”وغالبـاً مـا ينظـر إىل اجلـزاءات املـستهدفة أو        - ٣٦

 علـى أهنـا بـدائل       ،املرتزقـة ومـصادر التمويـل والـسفر       علـى   األسلحة ومعـدات الـشرطة و     توريد  
 الدراسـة لفعاليتـها يف احلـاالت الـيت     إال أنه يتعني القيام مبزيد مـن      . جذابة عن تدابري أكثر حزماً    

ويـشكل التوقيـت عقبـة      . يبدو أن السلطات الوطنية عاقدة العزم علـى ارتكـاب فظـائع مجاعيـة             
وهنـاك عقبـة أخـرى تتمثـل        . نظراً إىل أن آثار هذه اجلزاءات ال تظهر إال بعد مرور عدة أشهر            

تـدابري لاللتفـاف حـول أحكامهـا     يف التنفيذ، نظراً إىل أن تطبيق هذه اجلـزاءات يـستدعي اختـاذ      
والعقبــة الثالثــة هــي األضــرار اجلانبيــة الــيت تلحــق  . ورصــد هــذا التطبيــق ال يكــون حمكمــاً أبــداً 

ويـبني كـل مـن هـذه الـشواغل قيمـة إجـراء              . باقتصادات البلدان اجملـاورة والـشركاء التجـاريني       
فية تيسري التعاون بـني األمـم    اإلقليمي عن كي-املزيد من الدراسة واحلوار على الصعيد العاملي      

ــش    ــيني بـ ــيني ودون اإلقليمـ ــركائها اإلقليمـ ــدة وشـ ــة    املتحـ ــر فعاليـ ــات أكثـ ــصميم جمموعـ أن تـ
  .اجلزاءات وتنفيذها يف حاالت ارتكاب الفظائع اجلماعية من
ــم املتحــدة          - ٣٧ ــسيطرة األم ــستقلة، ال ختــضع ل ــة م ــة هيئ ــة الدولي ــة اجلنائي ــشكل احملكم وت
جودهــا ذاتــه، يــضطلع بــدور مركــزي غــري أن عملــها، بــل وو. إلقليميــةلــسيطرة اهليئــات ا وال
ــعجمــال  يف ــساءلة يف حــاالت ارتكــاب الفظــائع     املن ــة امل ــة لكفال ــساعي املبذول ، وكــذلك يف امل

وقد تطرح اجلهود املوازية للسعي إىل إرساء العدالة والسالم مسائل تتعلق بالتوقيـت             . اجلماعية
. وينبغـي العمـل مبـا خيــدمهما   .  املطـاف أهنمـا هـدفان  متعاضـدان    والتنـسيق، إمنـا يتـبني يف هنايـة    

وميكن للترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية أن تـساعد علـى حتديـد النـربة يف مـا يتعلـق بتـشجيع                     
ومـرة  . تعاون السلطات احمللية والوطنية على اعتقال املتـهمني أو املـدانني وعلـى تقييـد سـفرهم                
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 إقليمــي هــادئ بــشأن هــذه املــسائل     -اء حــوار عــاملي  أخــرى، قــد يكــون مــن املفيــد إجــر     
  .الستخالص الدروس املستفادة وحتديد املسارات املمكنة للمضي قدماً

  
  التعاون والشراكة  -سادساً  

 الترتيبـات اإلقليميـة   أكثـر مـن     واحـد أو    إن معظم الدول األعضاء هي أعضاء أيضاً يف           - ٣٨
م أوجــه االتــساق والتــآزر علــى مــستوى التعــاون  ولــذلك، تبــدأ يف العواصــ. اإلقليميــةأو دون 
وأود أن أشـجع أعـضاء جملـس األمـن وجلنـة بنـاء الـسالم، بـصفة خاصـة،                    .  اإلقليمـي  -العاملي  

على البحث يف سبل تعزيز املزيد من التعاون يف جمـال التخطـيط ورسـم الـسياسات بـني هـاتني           
يفيــة تثبــيط ارتكــاب الفظــائع وتعزيــز  اهليئــتني واهليئــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، مبــا فيهــا ك  

  .املسؤولية واملساءلة على الصعيد الوطين
ــة األمــم املتحــدة ونظرياهتــا        - ٣٩ ــد االتــصال بــني املكاتــب وتعاوهنــا وذلــك بــني أمان ويتزاي

. ولكن ذلك حيصل علـى حنـو متفـاوت   . اإلقليمية ودون اإلقليمية ويثبتان عن فائدهتما للطرفني  
ن عالقــات متينــة ومثمــرة مــع عــدد   مــا تتمتــع بــه األمــم املتحــدة مــ وفــضالً عــن ذلــك، ورغــم

الشركاء اإلقليميني ودون اإلقليميني، فهذه العالقـات ال تعـاجل بـشكل صـريح عمومـاً منـع                   من
ويف املستقبل، قد يكون من املفيد أن ندرج يف جلساتنا التحاورية وجـداول             . ارتكاب الفظائع 

  .ية عن احلماية ولدينا الكثري مما نتعلمه من بعضنا البعضأعمالنا املسائل املتصلة باملسؤول
 اخلاصــان املعنيــان مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة واملــسؤولية عــن احلمايــة  ومل يفتــأ مستــشارّي  - ٤٠

يكثفان اتصاالهتما مع اجملموعات اإلقليمية سواء بشأن املسائل املواضـيعية أو احلـاالت اخلاصـة               
قات تطوراً جيداً نسبياً، كالعالقات مـع املفـوض الـسامي           وقد شهد بعض هذه العال    . بكل بلد 
ــا، واالحتــاد األفريقــي، واملــؤمتر    املعــين با ألقليــات القوميــة يف منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

أما العالقـات األخـرى، علـى غـرار         . الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، واالحتاد األورويب      
رق آسيا، واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، واهليئـة           العالقات مع رابطة أمم جنوب ش     

الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، ومنظمــة الــدول األمريكيــة، وجامعــة الــدول العربيــة، فهــي   احلكوميــة 
عـن الـسبل الكفيلـة    اخلاصـان   وخالل األشهر املقبلـة، سـيبحث مستـشاريّ    . تزال يف بداياهتا   ال

  . باعتبارها مسألة ذات أولوية عاليةبتوسيع نطاق هذه العالقات وتوثيقها
وإنين أتطلع إىل جلسة التحـاور غـري الرمسيـة املقبلـة يف اجلمعيـة العامـة بـشأن اجلوانـب                       - ٤١

يف جلسات التحاور الـسابقة، سـتكون       على غرار ما حصل     و. اإلقليمية للمسؤولية عن احلماية   
ؤولني واخلـرباء اإلقليمــيني  املــسآراء هـذه فرصـة هامــة لـسماع آراء الــدول األعـضاء، وكـذلك      

ودون اإلقليمــيني الرئيــسيني، وحنــن منــضي قــدماً يف صــقل املفهــوم ورســم الطريــق املــؤدي إىل   
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تنفيذ كامل ومتوازن ومطرد للمبادئ اليت أعلنـها رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف مـؤمتر القمـة                   
  .٢٠٠٥العاملي لعام 

.  احلـوار الـذي سـيعقد  الـسنة املقبلـة     وإنين أرحب باالقتراحات املتعلقـة مبجـال تركيـز       - ٤٢
ومن االحتماالت الواردة إجراء تقييم للجهود املبذولة حىت اآلن لالستفادة مـن مجيـع األدوات    
  .الواردة يف الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن لتنفيذ الركيزة الثالثة الستراتيجييت

. عض املسائل اليت أثـريت يف هـذا التقريـر         وقد يود أعضاء جملس األمن أيضاً النظر يف ب          - ٤٣
ملـؤمتر القامـة العـاملي       من الوثيقة اخلتاميـة      ١٣٩الفقرة  وقد أشار رؤساء الدول واحلكومات يف       

عــن طريــق جملــس األمــن، وفقــاً     ” إىل أنــه مــن الواجــب اختــاذ إجــراء مجــاعي      ٢٠٠٥لعــام 
قــة خاصــة بــني اجمللــس  وكمــا نــوقش أعــاله، حيــدد الفــصل الثــامن مــن امليثــاق عال  . “للميثــاق

  .والترتيبات والوكاالت اإلقليمية
ــركائها            - ٤٤ ــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة وش ــاك أســباب وجيهــة تــدعو لتوقــع تعزي هن

ولقـد  . اإلقليميني ودون اإلقليميني لتنفيذ املسؤولية عن احلمايـة يف األشـهر والـسنوات القادمـة              
وحيظـى  .  للمسؤولية عن احلماية هبمَّة غري عاديـة   انطلق التطوير املفاهيمي والسياسي والتنفيذي    

بـأن اإلعـالن عـن مبـدأ        أيـضا   إال أننـا نـدرك      . هذا املبـدأ بـدعم واسـع النطـاق وعميـق ومتزايـد            
وســـيظل هـــذا األخـــري جتربـــة ميكـــن للـــدول  . ق تنفيـــذه أمـــران خمتلفـــان متامـــاًوضـــمان اتـــسا

. تتـــوافر لـــدينا كـــل األجوبـــةوال . واألمانـــة العامـــة علـــى حـــد ســـواء الـــتعلم منـــها  األعـــضاء
على ثقة بأن أضمن سبيل للنهوض باملسؤولية عـن احلمايـة يكـون مـن خـالل الـشراكة                    ولكننا
  . دون اإلقليمية- اإلقليمية -العاملية 
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	1 - دعا رؤساء الدول والحكومات في الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (انظر قرار الجمعية العامة 60/1 إلى مواصلة النظر في مسألة المسؤولية عن الحماية، كما دعت إلى ذلك الجمعية العامة في قرارها 63/308. وتحقيقا لتلك الغاية، عقدت الجمعية مناقشة رسمية بشأن هذه المسألة في عام 2009، وأجرت حوارات تفاعلية غير رسمية بشأن جوانب هذه المسألة في عامي 2009 و 2010. ولتمهيد السبيل لهذه المداولات، قُمْتُ بإعداد تقريرين أحدهما عن تنفيذ المسؤولية عن الحماية (A/63/677)، والآخر عن الإنذار المبكر والتقييم والمسؤولية عن الحماية (A/64/864). وفي الحوار التفاعلي غير الرسمي الذي عقدته الجمعية العامة في 9 آب/أغسطس 2010، أعرب العديد من الدول الأعضاء عن اهتمامهم بإجراء حوار مماثل من هذا القبيل في عام 2011 عن دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية. وهذا التقرير يتناول البعدين الإقليمي ودون الإقليمي لمسألة المسؤولية عن الحماية تمهيدا لعقد حوار من هذا القبيل في الجمعية العامة في عام 2011.
	2 - وقد منح مؤسسو الأمم المتحدة الترتيبات الإقليمية مكانة بارزة في رؤياهم للهيئة العالمية الجديدة. وكنت قد أشرت في المحاضرة التي ألقيتها في شباط/فبراير 2011 في كلية سيريل فوستر في جامعة أكسفورد إلى النظرة الثاقبة لمؤسسي المنظمة حين توقعوا في عام 1945 الحاجة إلى العمل مع شركاء إقليميين سوف تقام معهم شراكات في المستقبل وكم كانت تلك النظرة صائبة حقا(). وقد كُرِّس الفصل الثامن من الميثاق عن دور التنظيمات الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين، في حين تشير المادة 33 (1) من الفصل السادس إلى ”خيار أطراف النزاع في اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية“ لحله، ويُشير الفصل السابع في المادة 47 (4) منه إلى أنه يجوز للجنة الأركان العسكرية ”أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية ... بعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن“. غير أن الفصلين التاسع والعاشر من الميثاق المتعلقين بالمسائل الاقتصادية الاجتماعية لا يتضمنان أي إشارة إلى الترتيبات الإقليمية، وأخفقا بالتالي في توقع نمو الأدوات والقدرات الاقتصادية لمعالجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب السلم والأمن.
	3 - وفي الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، ارتأى رؤساء الدول والحكومات عدة طرق يمكن للمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تساعد بواسطتها في منع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتحريض على ارتكابها، فضلا عن الاستجابة بصورة حاسمة وفي الوقت المناسب ”في حال قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البيّن عن حماية سكانها“ من تلك الجرائم والانتهاكات. وأكدوا أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، مسؤولية ”استخدام ما هو ملائم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان“. ويمكن النظر في اتخاذ عمل جماعي بموجب الفصل السابع من الميثاق ”على أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء“.
	ثانيا - الأبعاد الإقليمية لاستراتيجية التنفيذ
	4 - يعتبر تحقيق المزيد من التعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي بندا رئيسيا من استراتيجيتي للوفاء بالوعد المجسد في المسؤولية عن الحماية. إذ تمثل الحماية شاغلنا المشترك. وقد تصدرت الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طليعة الجهود الدولية الرامية إلى وضع مبادئ الحماية والأدوات العملية لتحقيقها على حد سواء. وقد حذت الأمم المتحدة حذوها. فقد طبقنا على مدى السنوات الثلاث الماضية المبادئ المتعلقة بالمسؤولية عن الحماية في استراتيجياتنا المتعلقة بالتصدي للتهديدات التي يتعرض لها السكان في العديد من الحالات بعينها. وفي كل حالة من تلك الحالات، قدَّمت الترتيبات الإقليمية و/أو دون الإقليمية مساهمات هامة تمثلت في أغلب الأحيان في صورة شركاء كاملين مع الأمم المتحدة. غير أن هذه التجارب الأولية، رغم ما تنطوي عليه من آمال، أظهرت أيضا بُعد المسافة التي يتعين عليها قطعها للوصول إلى الإعمال الكامل لأوجه التآزر التي ينطوي عليها التعاون على الصّعد العالمي - الإقليمي - دون الإقليمي في سبيل منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فضلا عن منع التحريض على ارتكابها، وكذلك في سبيل حماية السكان.
	5 - وإضافة إلى هذه الروابط التاريخية والمعيارية والمستندة إلى الصكوك، هناك صلات قانونية وسياسية حاسمة بين المنظمات العالمية والإقليمية. إذ يتعين على الدول الأعضاء، وفقا للمادة 52 (2)، ”أن تبذل ... كل جهدها لتبرير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات الإقليمية، وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن“. ومن ناحية أخرى، تحذر المادة 53 (1) قيام تلك التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ”بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن“. كما تنص المادة 54 على ما يلي ”يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي، بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها“. وعلى الرغم من عدم التقيد بصرامة على صعيد الممارسة وفي كل الأحوال بأحكام الفصل الثامن من الميثاق، فإن تلك الأحكام تؤكد أهمية العلاقات العملية القائمة فيما بين المنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية تحقيقا لأغراض المنع والحماية.
	6 - وبات يتضح بشكل متزايد من الناحية السياسية ميل أعضاء مجلس الأمن إلى أخذ آراء الدول المجاورة والهيئات الإقليمية في الاعتبار لدى تقرير الإجراء الواجب اتخاذه بشأن حالات معينة. وهذا بالضبط ما ينبغي عمله. فالدول ومنظمات المجتمع المدني اللصيقة بالأحداث الجارية على أرض الواقع قد تستطيع الحصول على معلومات أكثر تفصيلا، وقد يكون لها فهم أدق لا يكاد يدرك للتاريخ والثقافة المعنية، وقد تتأثر مباشرة أكثر من غيرها بنتائج ما يتخذ أو لا يتخذ من إجراءات، وقد يكون لها دور حاسم في تنفيذ القرارات المتخذة في نيويورك. ومن المرجح أن تحصل استجابة حاسمة وفي الوقت المناسب إذا ما كانت الهيئات الحكومية الدولية على الصعيدين العالمي والإقليمي تُحبذ اتخاذ إجراءات مماثلة. وفي مثل هذه الحالات، فإن صنع القرار على كلا الصعيدين يعزز بعضه بعضا من ناحية الشرعية السياسية.
	7 - وقد تفاوت تطور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية تفاوتا ملحوظا ما بين منطقة وأخرى سواء قِيس ذلك التطور من ناحية نطاقها أو قدرتها أو سلطتها. ويتعذر علينا تطبيق معيار أو مرجع أو نموذج وحيد على جميع المناطق. إذ تختلف الأصول والاحتياجات من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. ويدل هذا التنوع في المصالح والخبرات على أهمية برامج البحوث الشاملة لعدة مناطق وأهمية الحوارات السياسية. فمن شأن تلك البحوث والخيارات أن تعالج بشكل مفيد الممارسات الجيدة والممارسات الفضلى، ودراسات الحالات الإفرادية، والأنماط المستمدة عن مرور الزمن، والمسائل المواضيعية والدروس المستفادة، بما فيها المتعلقة بكيفية عدم التسبب في حدوث ضرر.
	8 - وللسياق أهميته. فالمسؤولية عن الحماية هي مبدأ من المبادئ الشاملة. غير أن تنفيذه ينبغي أن يحترم الاختلافات المؤسسية والثقافية من منطقة إلى أخرى. وعلى كل منطقة أن تُعمِل هذا المبدأ على شاكلتها وبطريقتها الخاصة. وإنني أشجع على قيام حوار أقاليمي بين المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والخبراء المستقلين بشأن كيفية المضي قدما، وأخص بالذكر فريق الدراسة المعني بالمسؤولية عن الحماية المنبثق عن مجلس التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وتدعو الحاجة إلى الأخذ بزمام الأمور على الصعيدين الإقليمي والعالمي على السواء. ولكن لا يخطئن أحد: يجب على كل منطقة أن تمضي قدما، خطوة خطوة، في سبيل ضمان قدر أكبر من الحماية لسكانها، وضمان تراجع احتمال ارتكاب الفظائع الجماعية، سنة بعد أخرى. وقد أوضح رؤساء الدول والحكومات في الفقرات 138 و 139 و 140 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بالتفصيل وبوضوح لا لبس فيه، المسؤوليات الوطنية والدولية بهذا الشأن. ويجب عدم تمييعها أو الحطّ منها عن طريق إعادة تأويلها على الصعد الإقليمي أو دون الإقليمي أو الوطني.
	9 - وإن قيام المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ببذل جهود دؤوبة لتنفيذها يمكن أن يضفي قيمة مضافة على الركائز الثلاث لاستراتيجيتي المتعلقة بالوفاء بعهد المسؤولية عن الحماية: الركيزة الأولى: مسؤوليات الدولة عن الحماية؛ الركيزة الثانية: المساعدة الدولية وبناء القدرات؛ الركيزة الثالثة: الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة. وتتناول الفروع الثلاثة التالية من هذا التقرير البعدين الإقليمي ودون الإقليمي لكل ركيزة من الركائز الثلاث بدورها.
	ثالثا - مسؤوليات الدولة عن الحماية
	10 - تتمحور المسؤولية عن الحماية، أولا وقبل كل شيء، حول إعادة تأكيد المسؤوليات السيادية للدولة، وتعزيزها. وهي تؤكد أن إحدى المهام الرئيسية للتنظيمات العالمية والإقليمية على السواء تتمثل في التعبير الكامل والسلمي للسيادة وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي. وتنيط السيادة بالدولة مسؤوليات دولية ومحلية تشمل حماية السكان الموجودين في أراضيها. وهذه الفكرة ليست جديدة ولا راديكالية. ففي عام 1945، أعلنت لجنة الصياغة، المعقودة في سان فرانسيسكو، في معرض إشارتها إلى شرط السلطان الداخلي لدولة ما المنصوص عليه في المادة 2 (7) من الميثاق أن الحريات والحقوق الأساسية ”إذا ما انتهكت بصورة جسيمة بحيث أفضت إلى نشوء ظروف تهدد السلم أو تعيق تطبيق أحكام الميثاق، فإنها بذلك لم تعد شأنا يخص كل دولة على حدة“.
	11 - ويتمثل الهدف الأمثل في إضفاء الدول الطابع المؤسسي على تلك المبادئ وفي استيعاب المجتمعات لها على نحو هادف ومطرد وكلما أحرزت الدول مزيدا من التقدم في مجال إدخال تلك المبادئ في صلب تشريعاتها وسياساتها وممارساتها ومواقفها ومؤسساتها، ستقل الحاجة إلى اللجوء إلى الركيزة الثالثة (الاستجابة). بيد أن الأحداث الأخيرة أكدت أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تلك النقطة حيث تبدو بعض الحكومات في حالة حرب مع شعوبها. وفي تلك الحالات، بإمكان البلدان المجاورة والهيئات الإقليمية ودون الإقليمية القيام بدور ميسر حاسم وبمثابة جسور سياسية وتنفيذية بين المعايير العالمية والإجراءات المتخذة على الصعيدين المحلي والوطني. فعلى سبيل المثال، يعمل المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، من خلال بروتوكوله لعام 2006 المتعلق بمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز، والمعاقبة عليها، وهيكل اللجنة والمبادرة الإقليمية المرتبطين بالبروتوكول، يعمل مع أعضائه على تعزيز المتابعة الفعالة على الصعيد الوطني. ومنذ عقد مضى، اختار الاتحاد الأفريقي موقف عدم اللامبالاة ليحل محل موقف عدم التدخل. وهو موقف جدير بالتكرار في أجزاء أخرى من العالم.
	12 - ويقع على عاتق الدولة قانونا مسؤولية منع ارتكاب فظائع جماعية. لكن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب إقامة شراكات مع المجتمع المدني تشمل مجموعات منها المجموعات النسائية والمدنية، ورجال الدين، والقطاع الخاص والأكاديميين، ووسائط الإعلام، ويمكن للبرلمانيين أن يضموا صوتهم دعما للواجب الأخلاقي. أما الجهات المناصرة والأطراف المعنية الملتزمة بالمنع والحماية فهي متنوعة ومبعثرة وغالبا ما تكون عبر وطنية من حيث نطاقها. وكثيرا ما تفرّ المجموعات المستهدفة إلى الجانب الآخر من الحدود في حين تسفر التهديدات التي يتعرض لها السكان عن تدفقات كبيرة من اللاجئين والمشردين داخليا، في تلك الحالات. ويمكن لجماعات الشتات أن تقوم إما بدور المهدّئ والمساعد أو بدور المثير للفوضى وعدم الاستقرار في تلك الحالات. وقد تشعر البلدان المجاورة بضغوط سياسية أو معنوية تدفعها إلى الانخراط بشكل أو بآخر، الأمر الذي يؤكد الفائدة الممكنة من المشاركة المبكرة والبنَّاءة من جانب الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في شكل دبلوماسية وقائية أو بعثة لتقصي الحقائق أو القيام بوساطة لفض النزاع، حسبما هو متوخى في الميثاق.
	13 - وإلى جانب المسؤوليات القانونية الواقعة على عاتق الدولة، تقع على عاتق الأفراد مسؤولية أخلاقية عن الحماية. فالجرائم الجماعية تتطلب عموما تعبئة أعداد كبيرة من الناس - سواء أكانوا جنودا أو مدنيين، أفراد شرطة أو من العاملين بأجر - ليهاجموا جيرانهم وحتى أسرهم بوحشية وقساوة فظة ومتعمدة. كما تتطلب وجود أناس متفرجين يتظاهرون بعدم رؤية المكروبين أو سماع أصواتهم. ومن ناحية أخرى، فإن الناس الذين يرفضون غضّ الطرف أو المشاركة، والذين يُؤوون الضعفاء، والذين يعارضون علانية تجريد المجموعات المستهدفة من إنسانيتها، والذين يناصرون حقوق الإنسان والكرامة البشرية، هم أناس يمارسون مسؤوليتهم كأفراد. وينبغي علينا أن نكرّم هذه الأعمال الجريئة ونذيعها على الملأ حتى وإن كنا نتعلم منها.
	14 - وتحقيقا لتلك الغاية، وفر المكتب المشترك لمستشاريّ الخاصَّيْن المعنيين بمنع الإبادة الجماعية، وبالمسؤولية عن الحماية، وشركاؤهما، برامج للتدريب والتوعية في كثير من أرجاء العالم حيث تسعى الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأمانات الدولية للبحث عن سبل أفضل لإحباط الاضطرابات العنيفة قبل نشوبها. وينبغي مع مرور الوقت عقد المزيد من هذه الاجتماعات بالتعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية. فقد دعت خطة عمل الجماعة الأمنية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، لعام 2004، على سبيل المثال، إلى خفض حدة التوترات الطائفية عن طريق المبادلات التعليمية وإصلاح المناهج الدراسية إضافة إلى تعزيز التبادل والتعاون فيما بين مراكز التفوق في مجالات بحوث السلام ودراسات إدارة النزاعات وحلها. ويجري حاليا اتخاذ مبادرات مماثلة في مناطق أخرى.
	15 - ويمكن لعمليات التعلم المتدرِّجة انطلاقا من الأساسيات أن توفر دروسا أساسية في أساليب الحماية الذاتية التي تطورت وأصبحت تُمارَس على مستوى القرى وحتى على مستوى الأسرة في الأماكن التي تتكرر فيها حالات العنف والقمع. وهذه عناصر مكمِّلة للتوكيد في إطار مبدأ المسؤولية عن الحماية على جهود المنع ومساعدة الدولة على تحقيق النجاح، عوضاً عن التصرف عند فشلها في تحقيق الحماية. ويُعدّ التدريب والتعليم والتوعية مجالات طبيعية لإقامة مبادرات إقليمية وشراكات عالمية إقليمية وطنية جديدة.
	16 - وبدون التفهم والدعم المستمرين من جانب عامة الجمهور، ستبقى المسؤولية عن الحماية عملا ناقصا. فنحن نتطلع إلى المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، كما هو الحال دائما، لنستمد الأفكار والمعلومات الجديدة، ولنستفيد من دراسات الحالات المقارنة والبحوث التجريبية، ومن المواد والتوعية الإعلامية التي يمكن الوصول إليها، ومن البرامج العامة المبتكرة، والتعليقات المستنيرة عن الطرق التي يمكن بها تحقيق نتائج أفضل. ويمكن عمل ما هو أكثر من ذلك من خلال الأنشطة عبر الإقليمية وفيما بين بلدان الجنوب، من قبيل إجراء دراسة مقارنة للدروس المستفادة من الخبرات المكتسبة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويمكن للمسؤولين والخبراء من أفريقيا وأوروبا مقارنة ملاحظاتهم بشأن مستوى أداء ما لديهم من  هياكل مؤسسية معقدة نسبيا للإنذار المبكر والمنع والحماية، على صعيد الممارسة العملية.
	17 - ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تشجع الحكومات على الاعتراف بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى تحديد مصادر الاحتكاكات داخل مجتمعاتها ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى اندلاع العنف أو ارتكاب الفظائع. وتوجد أمثلة كثيرة لجيران يساعدون جيرانهم. ويعدّ إطلاق اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2009، في إطار الجهود المستمرة لتصبح الرابطة أكثر توجها نحو الناس، عنصرا مكملا للهيئات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان الكائنة منذ أمد أطول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا. ويشمل ما تقوم به من وظائف تعزيز حقوق الإنسان ومعايير الحماية في المنطقة، وإنشاء لجان وطنية فعالة ومستقلة في مجال حقوق الإنسان، وانضمام مزيد من أعضائها إلى الاتفاقيات العالمية الرئيسية، وتثقيف وتوعية الجمهور بشأن هذه المسائل. وقد سعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في قرارها 117 (42) 07 بشأن تعزيز المسؤولية عن الحماية في أفريقيا، إلى تطبيق هذا المبدأ العالمي على حالات محددة في القارة. وقدمت الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، برعاية الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، تقييمات صريحة وتوصيات بالإصلاحات إلى الحكومات الأفريقية بشأن المسائل المتعلقة بمبادئ المسؤولية عن الحماية. ويمكن النظر في إدراج معايير تتعلق بالمسؤولية عن الحماية في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان وفي الآليات الإقليمية لاستعراض الأقران.
	18 - وما برح مكتب المفوض السامي للأقليات القومية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يُعدّ واحدا من أقدم الأدوات وأكثرها فعالية وهدوءا لمنع ارتكاب الفظائع. ويمكن للمناطق الأخرى أن تنشئ مكاتب مماثلة للاضطلاع بمهام الإنذار المبكر وجهود الدبلوماسية الهادئة لتخفيف حدة التوتر فيما بين الجماعات داخل المجتمعات. والاتحاد الأوروبي، من خلال إطلاق مبادرات لوقف التمييز وكراهية الأجانب، وفرضه معايير صارمة على الانضمام إلى عضويته، يساعد على تغيير الظروف التي يمكن أن تفضي إلى ارتكاب فظائع. وقد أشار بعض المراقبين إلى أن اعتقال الرئيس السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش في أيار/مايو 2011 دليل على قدرة هذه السياسات على دعم قضية المساءلة عن ارتكاب الفظائع في ظروف معينة.
	19 - والمسؤولية تقتضي المساءلة. وينبغي الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن نظام العدالة الدولية الآخذ في التطور، الذي يشمل المحكمة الجنائية الدولية في صميمه، يعتمد اعتمادا كبيرا على مبدأ التكامل على المستوى الوطني. فالمسار المفضل للعمل، بما يتفق مع استراتيجيتي لتنفيذ المسؤولية عن الحماية، هو أن تتولى الدولة التحقيق مع مرتكبي أخطر الجرائم المثيرة لقلق المجتمع الدولي، وتوجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم. وتعدّ العدالة الدولية حلا بديلا حين يثبت عدم كفاية العمليات القضائية المحلية للاضطلاع بالمهمة، إذ يتعين على المساءلة أن تبدأ على المستوى المحلي. ومن الأرجنتين إلى بيرو إلى غواتيمالا، تُبذَل حاليا جهود تاريخية لإنهاء الإفلات من العقاب في الأمريكتين. وعلاوة على ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن المحاكم الإقليمية مهدت الطريق أمام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وقدمت مساهمات هامة في مجال العدالة في أوروبا وأفريقيا وآسيا.
	20 - وقد حدثت تطورات معيارية هامة في هذا المجال على الصعيد الإقليمي. فعلى سبيل المثال، أسهمت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إلى جانب المساعي الحميدة لمنظمة الدول الأمريكية، إسهاما رئيسيا في الجهود المبذولة للتصدي للأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان ومنع الفظائع الجماعية. وتُعدّ اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم لعام 2009 أول صك قانوني دولي تم اعتماده لمعالجة مسألة تتصل اتصالا وثيقا بالمسؤولية عن الحماية. وقد ترغب مناطق أخرى في النظر في وضع اتفاقيات مماثلة.
	رابعا - المساعدة الدولية وبناء القدرات
	21 - تتناول الركيزة الثانية لاستراتيجيتى طرق مساعدة الدولة على تعزيز قدراتها على منع ارتكاب الفظائع الجماعية أو وقفها. ويمكن لهذه الجهود أن تكون إما ذات طابع هيكلي أو ذات طابع عملي. وتسعى التدابير الهيكلية لمنع الأزمات (المنع الهيكلي) إلى تغيير السياق من سياق أكثر عرضة لحدوث مثل هذه الاضطرابات إلى سياق أقل عرضة لذلك. وهي تتسم بجدول زمني أطول وتكون نتائجها أصعب في تصورها أو قياسها. أما التدابير العملية لمنع الأزمات (المنع العملي)، من ناحية أخرى، فتسعى إلى تجنب ما يظهر من ظروف تنذر بوقوع وشيك لاحدى الفظائع. وهي تتناول المجتمعات التي تعيش على حافة الخطر، حيث يتعين في كثير من الأحيان التوفيق بين شواغل تتعلق بمنع الفظائع وشواغل متزامنة تتعلق بمنع نشوب النزاع. وقد يتعلق المنع العملي تبعا لذلك بالركيزة الثالثة، المعنية بالاستجابة، تماما مثلما يرتبط المنع الهيكلي بالركيزة الأولى المعنية بمسؤوليات الدولة. ويلقى البعدان الإقليمي ودون الإقليمي للمنع العملي اعترافا على نطاق واسع. ففيما يتعلق بالأمم المتحدة، تُنشأ الشراكات العالمية - الإقليمية - دون الإقليمية المعنية بالمنع العملي أسبوعا بعد أسبوع، في إطار أزمة تلو الأخرى. وتشارك في هذه الجهود مجموعة كبيرة من كيانات الأمم المتحدة، من مستوى الميدان إلى مستوى المقار وفيما بينها، على حد سواء. وكما هو مبين أدناه، فإن تحسين المنع العملي وتوطيد جهود التآزر مع شركائنا الإقليميين ودون الإقليميين هما الأولوية الأكثر إلحاحا لدينا.
	22 - وتلقى الأدوار التي تؤديها الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في المنع الهيكلي تفهما أقل وتقديرا أقل. فالجهات الفاعلة الأكبر في مجال المساعدة الإنمائية جهات ثنائية أو عالمية، وليست إقليمية أو دون إقليمية. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن مجال بناء السلام بعد انتهاء النزاع. وبصفة عامة، يجري التخطيط الاستراتيجي على أساس كل بلد على حدة، وتُخضَع ملكية زمام الأمور للسيطرة القطرية. وهذا أمر طبيعي، حيث إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثلها مثل الحماية، هي قبل كل شيء مسؤولية سيادية. ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا محوريا كذلك من حيث اتخاذ القرارات بشأن المجالات التي يستحب أو التي لا يستحب الاستثمار فيها. ويمكن للمجتمع المدني أن يسهم بإسهامات أساسية سياسية وتنفيذية.
	23 - إذن أين يقع دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في هذه المعادلة، وما هي قيمتها المضافة من حيث تعزيز عنصر المنع الهيكلي من الركيزة الثانية؟ يقع أحد هذه الأدوار على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي في مجال وضع المعايير والقواعد، ومع المؤسسات التي تعزز التسامح والشفافية والمساءلة والإدارة البنّاءة للتنوع. ويقع الدور الثاني في مجال التأهب والتخطيط الذي يمكن أن يساعد على الحد من الآثار الضارة للكوارث التي هي من صنع الإنسان، وكذا الكوارث الطبيعية. وفي مثل هذه الأمور، ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تنصت بانتباه إلى كل الرؤى المتبصرة التي تعبّر عنها الجهات الفاعلة المحلية، وخاصة المجتمع المدني. وبالنظر إلى ما تخلفه الفظائع الجماعية من عواقب على البلدان المجاورة في كثير من الأحيان، لا سيما فيما يتعلق بما ينجم من تداعيات على الموارد الإنسانية والطبيعية من تدفق واسع النطاق للاجئين، فإنه ينبغي اتخاذ تدابير للتأهب والتخطيط على مستوى معابر الحدود، وعلى المستوى القطري. ففي بعض الأحيان، لا تُرتَكب هذه الجرائم من قبل الحكومات، بل من قِبَل جهات من غير الدول، من قبيل الجماعات المسلحة أو عصابات المخدرات أو الإرهابيين. وتميل هذه الجماعات إلى العمل على أساس عبر وطني، مما يستدعي القيام باستجابات تعاونية على الصعيدين الإقليمي أو دون الإقليمي.
	24 - وعلى النحو المشار إليه أعلاه، فقد دعا رؤساء الدول للحكومات في الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 إلى تقديم المساعدة الدولية إلى الدول ”التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات“. وفي كثير من الأحيان، يكون لدى البلدان المجاورة، والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية حسٌ مرهفٌ بالمشاكل لدى اختمارها في المنطقة، وبالمجالات التي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم فيها أكبر قدر من المساعدة وكيفية تقديم هذه المساعدة. وبمقدور هذه الجهات تحديد الفجوات في القدرات، والعمل كقنوات ذات اتجاهين لتدفق المعلومات والأفكار والرؤى المتبصرة فيما بين الجهات المعنية على الصعيدين المحلي والوطني، والجهات المعنية على الصعيد العالمي. وبالرغم مما تقدمه الجهات المرتبطة بالترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في كثير من الأحيان من منظورات قيِّمة متميزة بشأن تلك الحالات، فإنه لا ينبغي أن يفترض أنها دائما على حق. فأحيانا يكون للمراقبين الأبعد منظورٌ أوسع نطاقا أو أكثر اتزانا. وتلعب السياسات والأرباح والمصالح الوطنية دورا على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، تماما كالدور الذي تؤديه في مداولات الهيئات الحكومية الدولية في الأمم المتحدة. ففي أغلب الأحيان، يتم تحديد أفضل السياسات والاستراتيجيات الأكثر استدامة من خلال تبادل الأفكار ووجهات النظر والأفضليات فيما بين الجهات المعنية المحلية والوطنية والدولية. وعلى النحو الوارد في الفرع الأخير من هذا التقرير، يتمثل التحدي في تحديد الممارسات والعمليات التي من المرجح أن تحقق التوازن السليم وأفضل النتائج المنبثقة عن هذه التفاعلات المعقدة، على السواء.
	25 - وتشترك جهود منع الأزمات على كل الصُعُد في سمة مشتركة هي أنها تعاني من قلة الموارد محليا ووطنيا وإقليميا وعالميا. وبالرغم من أنه كثيرا ما يقال أن منع الفظائع الجماعية أكثر فعالية من حيث التكلفة بكثير من التصدي لهذه الفظائع، فعادة ما تخصص الدول الأعضاء والجهات المانحة موارد أكثر للغرض الأخير. وقد عقَدْت العزم على تعزيز القدرات الوقائية للأمم المتحدة. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وافقت الدول الأعضاء على زيادات حاسمة الأهمية في قدرة المنظمة على العمل مع شركائها الإقليميين ودون الإقليميين في مجالات الوساطة والتيسير والحوار في حالات الأزمات، بطرق من بينها تعزيز الوجود الإقليمي لإدارة الشؤون السياسية ووحدة دعم الوساطة التابعة لها، وكذا برامجها لتعزيز قدرات الوساطة لدى الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية. ففي عام 2010 وحده، ساعدت الأمم المتحدة في الوساطة في ما يقرب من ست وثلاثين حالة من حالات الأزمات. وفي عدد من هذه الحالات، ارتُكِبَت فظائع أو تم التهديد بارتكابها. وبعد التقييم المتأني للمعلومات الواردة من الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، ومن منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، أصدر مستشاري الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية ومستشاري الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية بيانات عامة، على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بالتطورات الواقعة في قيرغيزستان وغينيا وكوت ديفوار وليبيا والسودان وسوريا، وأفاداني بتقييمات داخلية لعدد من الحالات الأخرى.
	26 - ويشتد الخطر الناجم عن الفظائع الجماعية، لا سيما التي تشمل العنف الجنسي والجنساني، ليبلغ ذروته حيث تضعف سيادة القانون ويحتاج القطاع الأمني إلى إصلاحات كبرى. وفي مثل هذه الحالات، قد تصبح سلطة الدولة وحتى شرعيتها موضع تشكيك، حين لا يصبح بمقدور النساء والأطفال والمسنين والعناصر الأكثر ضعفا في المجتمع الاعتماد على السلطات والمؤسسات الوطنية لحمايتهم. وقد قُمتُ بتعزيز قدرتنا على المساعدة في إعادة بناء المؤسسات القانونية وتدريب الشرطة والعاملين بالسجون والمسؤولين القضائيين في البلدان التي تتعافى من النزاعات. وفي المجالات الأخرى، اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور قيادي. ويمكن لمثل هذه الخطوات أن تساهم في جهود منع الأزمات أيضا، وقد تكون الدول المجاورة في وضع يؤهلها لتقديم نماذج من الممارسات الناجحة، فضلا عن برامج للتدريب والتثقيف والتبادل لفائدة المسؤولين في مجال سيادة القانون والقطاع الأمني. ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تبذل المزيد من الجهود لتسهيل هذا التعاون وذلك بدعم من الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حسب الحاجة. ويمكن لهذه الجهود الاستفادة من التقاليد المعيارية والقدرات المؤسسية الموجودة بالفعل في كل منطقة وكل ثقافة، حيث تعمل الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية مرة أخرى بمثابة جسر بين الجهات المحلية والعالمية.
	27 - ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تؤدي دورا حاسم الأهمية في المساعدة على ضمان تدفق المعلومات والتحليلات بدقة وفي الوقت المناسب من المستوى القطري إلى صانعي القرار على الصعيد العالمي، بينما تقلل من مخاطر سوء التأويل والتضليل والتشويه المتعمد. وقد أقام الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على سبيل المثال، غرف عمليات مخصصة لهذا الغرض. ويمكن للكيانات الإقليمية التي تحظى بالاحترام، من قبيل فريق الحكماء التابع للاتحاد الأفريقي، تعزيز الرسائل العالمية بشأن معايير حقوق الإنسان ومبادئ المسؤولية عن الحماية، فضلاً عن المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب. ويمكن لهذه الكيانات أن تثبط أعمال التحريض والتصوير الساخر المهين لجماعات معينة داخل المجتمع، بينما تشجع في الوقت نفسه على الإدارة البناءة للتنوع. وفي أفريقيا، وضع كل من الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية نظما للإنذار المبكر يمكنها أن تكون مفيدة جدا في التعرف على علامات الخطر المذكورة، حتى يمكن اتخاذ إجراءات وقائية فعالة في الوقت المناسب، سواء على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي. وعلاوة على ذلك، قرر فريق الحكماء تطبيق الإطار التحليلي الذي وضعه المكتب المشترك لمستشاريّ الخاصين، وهو أمر قد ترغب الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى في النظر فيه.
	28 - ومن الاتجاهات التي تبعث على التفاؤل في ذلك الصدد إنشاء شبكة تطوعية لمنسقي المسؤولية عن الحماية في عدد كبير من العواصم حول العالم. وبوسع هذا الفريق أن يتولى بمرور الوقت مجموعة من المهام المتعلقة بالاتصالات والتعلم ووضع السياسات وبناء القدرات وإجراء عمليات المسح. وسيكون من المفيد لعملنا في الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل المكتب المشترك لمستشاريَّ الخاصّين، أن يتسنى لهؤلاء المنسقين إجراء عملية مسح للقدرات التي تقترحها مختلف الدول الأعضاء، والتي يمكن أن تساعد على منع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء شبكات موازية للمنسقين في المجتمع المدني ولدى البرلمانات.
	29 - ولقد أشرت في تقريري عن تنفيذ المسؤولية عن الحماية إلى أنه يمكن اعتبار النشر الوقائي لحفظة السلام في إطار الفصل السادس أو لقوات مقاتلة في إطار الفصل السابع بموافقة الحكومة المضيفة من أجل التصدي للجماعات المسلحة التي ترتكب فظائع جماعية، كما حصل مع الجبهة المتحدة الثورية في سيراليون منذ عقد من الزمن، وكما يحصل اليوم مع جيش الرب للمقاومة، من أعمال تقديم المساعدة إلى الدول في إطار الركيزة الثانية. ولكن، نظراً لزيادة الطلب على ذوي الخوذات الزرقاء في أنحاء عديدة من العالم، ينبغي تشجيع مواصلة تنمية القدرات العسكرية الإقليمية، من قبيل القوة الأفريقية الاحتياطية، كحل بديل، ولئن ظلت هذه القدرات لبعض الوقت لا تعمل بكامل طاقتها. ويمكن للقدرات المدنية التي تساعد على وضع سياسات إقليمية ودون إقليمية مستنيرة لحل الأزمات الناشئة، من خلال الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي، ومنظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى، والهيكل الأفريقي للسلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أن تسهم مساهمة أكبر في منع ارتكاب الفظائع، ولا سيما في المدى القريب.
	خامساً - الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة
	30 - تعتمد المسؤولية عن الحماية على طائفة كبيرة من الصكوك المتعلقة بالسياسات التي تم تناولها في الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن من الميثاق. ونظراً إلى أن أدوات أقل قسراً في مجال السياسات لا تكفي في بعض الأوقات والأماكن لحماية أعداد كبيرة من السكان من التعرض للأذى، لا يمكن لأي استراتيجية واسعة النطاق لتنفيذ المسؤولية عن الحماية أن تكتمل دون الإشارة إلى أساليب الفصل السابع. إلا أن هذه الإجراءات، وعلى الرغم من أنها قد تكون أبرز الصكوك وأهمها في مرجع ممارسات المسؤولية عن الحماية، ليست سوى الرأس الظاهر للعيان للجبل الجليدي المأثور. فتحت السطح، توجد الاستجابات الهادئة التي تتخذ بواسطة أدوات التحقيق وتقصي الحقائق والمساعي الحميدة والوساطة والإقناع الشخصي وحل النزاعات المبينة في الفصلين السادس والثامن من الميثاق، وهي استجابات تحظى بقدر أقل بكثير من الدعاية. وخلال الأعوام القليلة الماضية، استند كل من مجلس الأمن، وأنا شخصيا، ومستشاريَّ الخاصّين، والزملاء الآخرين، إلى المسؤولية عن الحماية بصورة غير قسرية في دارفور وكينيا وقيرغيزستان وكوت ديفوار واليمن وأبيي وسوريا. ولم يذكر مجلس الأمن سوى في حالة الجماهيرية العربية الليبية (القراران 1970 (2011) و 1973 (2011)) المسؤولية عن الحماية في ديباجة قرار يستند إلى الفصل السابع. ولتطبيق هذا المبدأ تطبيقاً فعالاً ومتوازناً ومطرداً، بالتعاون الكامل مع شركائنا الإقليميين ودون الإقليميين، يتعين أن تكون جميع التدابير والإجراءات المحددة في الميثاق بتصرف الأمم المتحدة. ومع ترجمة المبدأ من القول إلى الفعل على الصعيدين العالمي والإقليمي كليهما، فإن ما يلزم هو استجابة مبكرة ومرنة تتكيف مع ظروف كل حالة على حدة عوضاً عن مجموعة عامة أو توجيهية من الخيارات المتاحة على صعيد السياسات.
	31 - ولقد دعوتُ في تقريري لعام 2010 عن ”الإنذار المبكر والتقييم والمسؤولية عن الحماية“إلى التدخل المبكر وإلى فهم متوازن وحيوي لتطور الظروف الميدانية في كل حالة على حدة. وفي ذلك الصدد، لا بد من أن تكون هناك أوجه تآزر طبيعية بين الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين ودون الإقليميين حينما يتعلق الأمر بجمع المعلومات وتبادلها، ومقارنة الملاحظات، وتبادل التقييمات بشأن الحالات ذات الاهتمام المشترك. ويمكن لهذه العمليات التحليلية التحاورية أن تساعد في تحفيز الثقة المتبادلة والفهم المشترك لطبيعة ونطاق التحديات التي يتعين مواجهتها في حالة بعينها، وكذلك الخيارات الماثلة المتعلقة بالسياسات ونتائجها المحتملة مستقبلاً. وبوسع الشفافية وحرية تدفق المعلومات، بقدر ما تساعدان على نبذ البغضاء وكسر القوالب النمطية بين الفئات داخل مجتمع ما، الإسهام في تحقيق مزيد من الاتساق وفي تنامي الإحساس المشترك بالمسؤولية بين الجهات الفاعلة الدولية، سواءً على نحو وقائي أو استجابي.
	32 - وفي قمة صنع القرار الدولي، يمكن لمجلس الأمن أن يستخدم على نطاق أشمل السلطة الواسعة المخولة له بموجب المادة 34 من الميثاق ”أن يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا“. وقد اتخذ مجلس الأمن خطوة هامة في هذا الاتجاه من خلال القيام بعدة زيارات أو بعثات سنوياً للتحقق مما يحدث في الأماكن المثيرة للقلق. وكان التركيز بالطبع على منع نشوب النزاعات وحلها أكثر منه على منع ارتكاب الفظائع الجماعية، مع أن الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس لمسائل الحماية في سياق عمليات حفظ السلام يوحي بأنه لن يكون من الصعب إضافة هذه المسائل إلى نطاق اهتماماته، بما في ذلك لدى توجيه الرسائل إلى القادة الحكوميين وقادة الجماعات المسلحة أثناء القيام بهذه البعثات.
	33 - وفي ذلك الصدد، قد يشكل تثبيط التحريض ورصد البيانات التي يدلي بها المسؤولون الوطنيون وزعماء المعارضة ومؤيدوهم خطوة وقائية أساسية. ويمكن لتبادل المعلومات والنصوص الحرفية الدقيقة لهذه البيانات ذات الأهمية في الوقت المناسب أن يساعد على التحقق من أن الدول الأعضاء وأمانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية تستجيب للقاعدة نفسها من المعلومات بشأن التحريض المحتمل.  ومن خلال توفير وسائط إعلام بديلة، بما فيها البرامج الإذاعية، في أماكن ينتشر فيها التحريض على العنف ضد جماعات معينة، استطاعت الأمم المتحدة في بعض الأحيان إسماع السكان رأياً أكثر اعتدالاً وتهدئة للخواطر. إلا أنه يمكن القيام بالمزيد في ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين بشأن هذه المسائل.
	34 - وفي حالة الجماهيرية العربية الليبية، اتخذت جامعة الدول العربية إجراءات لتعليق عضويتها بسبب ما ارتكبته من اعتداءات بحق السكان المدنيين واتخذت الجمعية العامة إجراءات مماثلة تتعلق بشروط عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان قبل أن يتصرف مجلس الأمن. ويعتبر موقف الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية القاضي بتعليق عضوية البلدان التي أطاحت فيها انقلابات عسكرية بالحكومات القائمة مشجعاً في ما يتعلق بالمساءلة، ولن تكون بقفزة هائلة إلى الأمام إضافة المعايير المتصلة بالفظائع الجماعية أيضاً. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، قد تفيد شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي أيضاً في تشجيع البلدان على الوفاء بمعايير حقوق الإنسان. وقد لا تشكل دائما هذه الجهود على مستوى الضغوط الجماعية التي يمارسها الأنداد إجراءات تتخذ في الوقت المناسب وبصورة حاسمة، ولكنها تكتسب قيمة رمزية وسياسية. ولعله من المجدي تحري السبل الكفيلة بتنسيق الإجراءات الإقليمية والعالمية في مجال الجزاءات الدبلوماسية، بما فيها العضوية والمسائل التمثيلية، حين يتعلق الأمر بارتكاب الفظائع الجماعية.
	35 - ولم يتطور مبدأ الاستخدام المحتمل لأصول عمليات حفظ السلام والأصول العسكرية في سياق منع ارتكاب الفضائع أو ردعها أو الرد عليها بشكل جيد، وثمة حاجة لمناقشة هذه المسائل بصورة أعمق وأشمل، سواءً بين الحكومات أو بين الخبراء المستقلين. وينبغي النظر إلى أدوار الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين ودون الإقليميين على حد سواء لدى إجراء هذه الحوارات والتقييمات.
	36 - وغالباً ما ينظر إلى الجزاءات المستهدفة أو ”الذكية“، من قبيل فرض القيود على توريد الأسلحة ومعدات الشرطة وعلى المرتزقة ومصادر التمويل والسفر، على أنها بدائل جذابة عن تدابير أكثر حزماً. إلا أنه يتعين القيام بمزيد من الدراسة لفعاليتها في الحالات التي يبدو أن السلطات الوطنية عاقدة العزم على ارتكاب فظائع جماعية. ويشكل التوقيت عقبة نظراً إلى أن آثار هذه الجزاءات لا تظهر إلا بعد مرور عدة أشهر. وهناك عقبة أخرى تتمثل في التنفيذ، نظراً إلى أن تطبيق هذه الجزاءات يستدعي اتخاذ تدابير للالتفاف حول أحكامها ورصد هذا التطبيق لا يكون محكماً أبداً. والعقبة الثالثة هي الأضرار الجانبية التي تلحق باقتصادات البلدان المجاورة والشركاء التجاريين. ويبين كل من هذه الشواغل قيمة إجراء المزيد من الدراسة والحوار على الصعيد العالمي - الإقليمي عن كيفية تيسير التعاون بين الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين ودون الإقليميين بشأن تصميم مجموعات أكثر فعالية من الجزاءات وتنفيذها في حالات ارتكاب الفظائع الجماعية.
	37 - وتشكل المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة، لا تخضع لسيطرة الأمم المتحدة ولا لسيطرة الهيئات الإقليمية. غير أن عملها، بل ووجودها ذاته، يضطلع بدور مركزي في مجال المنع، وكذلك في المساعي المبذولة لكفالة المساءلة في حالات ارتكاب الفظائع الجماعية. وقد تطرح الجهود الموازية للسعي إلى إرساء العدالة والسلام مسائل تتعلق بالتوقيت والتنسيق، إنما يتبين في نهاية المطاف أنهما هدفان  متعاضدان. وينبغي العمل بما يخدمهما. ويمكن للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أن تساعد على تحديد النبرة في ما يتعلق بتشجيع تعاون السلطات المحلية والوطنية على اعتقال المتهمين أو المدانين وعلى تقييد سفرهم. ومرة أخرى، قد يكون من المفيد إجراء حوار عالمي - إقليمي هادئ بشأن هذه المسائل لاستخلاص الدروس المستفادة وتحديد المسارات الممكنة للمضي قدماً.
	سادساً - التعاون والشراكة
	38 - إن معظم الدول الأعضاء هي أعضاء أيضاً في واحد أو أكثر من الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية. ولذلك، تبدأ في العواصم أوجه الاتساق والتآزر على مستوى التعاون العالمي - الإقليمي. وأود أن أشجع أعضاء مجلس الأمن ولجنة بناء السلام، بصفة خاصة، على البحث في سبل تعزيز المزيد من التعاون في مجال التخطيط ورسم السياسات بين هاتين الهيئتين والهيئات الإقليمية ودون الإقليمية، بما فيها كيفية تثبيط ارتكاب الفظائع وتعزيز المسؤولية والمساءلة على الصعيد الوطني.
	39 - ويتزايد الاتصال بين المكاتب وتعاونها وذلك بين أمانة الأمم المتحدة ونظيراتها الإقليمية ودون الإقليمية ويثبتان عن فائدتهما للطرفين. ولكن ذلك يحصل على نحو متفاوت. وفضلاً عن ذلك، ورغم ما تتمتع به الأمم المتحدة من علاقات متينة ومثمرة مع عدد من الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين، فهذه العلاقات لا تعالج بشكل صريح عموماً منع ارتكاب الفظائع. وفي المستقبل، قد يكون من المفيد أن ندرج في جلساتنا التحاورية وجداول أعمالنا المسائل المتصلة بالمسؤولية عن الحماية ولدينا الكثير مما نتعلمه من بعضنا البعض.
	40 - ولم يفتأ مستشاريّ الخاصان المعنيان بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية يكثفان اتصالاتهما مع المجموعات الإقليمية سواء بشأن المسائل المواضيعية أو الحالات الخاصة بكل بلد. وقد شهد بعض هذه العلاقات تطوراً جيداً نسبياً، كالعلاقات مع المفوض السامي المعني بالأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والاتحاد الأوروبي. أما العلاقات الأخرى، على غرار العلاقات مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومنظمة الدول الأمريكية، وجامعة الدول العربية، فهي لا تزال في بداياتها. وخلال الأشهر المقبلة، سيبحث مستشاريّ الخاصان عن السبل الكفيلة بتوسيع نطاق هذه العلاقات وتوثيقها باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية.
	41 - وإنني أتطلع إلى جلسة التحاور غير الرسمية المقبلة في الجمعية العامة بشأن الجوانب الإقليمية للمسؤولية عن الحماية. وعلى غرار ما حصل في جلسات التحاور السابقة، ستكون هذه فرصة هامة لسماع آراء الدول الأعضاء، وكذلك آراء المسؤولين والخبراء الإقليميين ودون الإقليميين الرئيسيين، ونحن نمضي قدماً في صقل المفهوم ورسم الطريق المؤدي إلى تنفيذ كامل ومتوازن ومطرد للمبادئ التي أعلنها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005.
	42 - وإنني أرحب بالاقتراحات المتعلقة بمجال تركيز الحوار الذي سيعقد  السنة المقبلة. ومن الاحتمالات الواردة إجراء تقييم للجهود المبذولة حتى الآن للاستفادة من جميع الأدوات الواردة في الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن لتنفيذ الركيزة الثالثة لاستراتيجيتي.
	43 - وقد يود أعضاء مجلس الأمن أيضاً النظر في بعض المسائل التي أثيرت في هذا التقرير. وقد أشار رؤساء الدول والحكومات في الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القامة العالمي لعام 2005 إلى أنه من الواجب اتخاذ إجراء جماعي ”عن طريق مجلس الأمن، وفقاً للميثاق“. وكما نوقش أعلاه، يحدد الفصل الثامن من الميثاق علاقة خاصة بين المجلس والترتيبات والوكالات الإقليمية.
	44 - هناك أسباب وجيهة تدعو لتوقع تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين ودون الإقليميين لتنفيذ المسؤولية عن الحماية في الأشهر والسنوات القادمة. ولقد انطلق التطوير المفاهيمي والسياسي والتنفيذي للمسؤولية عن الحماية بهمَّة غير عادية. ويحظى هذا المبدأ بدعم واسع النطاق وعميق ومتزايد. إلا أننا ندرك أيضا بأن الإعلان عن مبدأ وضمان اتساق تنفيذه أمران مختلفان تماماً. وسيظل هذا الأخير تجربة يمكن للدول الأعضاء والأمانة العامة على حد سواء التعلم منها. ولا تتوافر لدينا كل الأجوبة. ولكننا على ثقة بأن أضمن سبيل للنهوض بالمسؤولية عن الحماية يكون من خلال الشراكة العالمية - الإقليمية - دون الإقليمية.

