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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 

ــون     ــلاح مســا   وق ــون ان ســان و:ايت ــز وق تعزي
لج البديلة لتحسني التمتع ان سان، مبا يف ذلك الُن

    الفعلي حبقون ان سان واحلريات األساسية
 الفقر املدقع ووقون ان سان  

  
 مذكرة من األمني العام  

يتشرف األمني العـام أـ ن ليـ  اجل اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اينـاا املعـ  أـالفقر            
 .26/3قرار جملس وقون ان سان لاملدقع ووقون ان سان، فيليب ألستون، وفقًا 
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 أالفقر املدقع ووقون ان سانتقرير املقرر ايناا املع    
 

 موجز 
، عقيـب وصـول ووـدة    2010يف تشـرين األول/أكتـوأر   هـاي   وصلت الكـولاا اجل   

وتشـا انن األدلـة   . جديدة حلفظة السالم التاأعني لألمم املتحدة من منطقـة موأـو ة أـالكولاا   
شي املرض. وقد تـويف  العلمية اشارة دامغة اجل مسؤولية أعثة وفظ السالم أاعتبارها مصدر تف

 شخص. 780 000شخصًا وُأصيب أالعدوى ووايل  9 145وىت انن 
هــذا التقريــر اجل وســا م انعــالم،  مســودة ، أعــد تســريب2016ويف آب/أغســطس  

ُأعلــن أن األمــني العــام أصــدد ادــاذ عــج جديــد يتعــاال مــع العديــد مــن الشــواغ  املثــارة يف     
التقريــر. وأو ــئ  ا ــب األمــني العــام أن األمــني العــام قــد أكــد جمــددا أن علــل األمــم املتحــدة  

“. سـاعدة املاديـة والـدعم   املزيـد مـن امل  ”جتاه الضحايا وأ ه سـوف يقـدم  ـم    “ مسؤولية أدأية
 ويروب املقرر ايناا ترويبًا وارًا هبذه املبادرة.

غا أ ه ال غىن عن أن تشم  العملية اجلديدة أيضًا اعتـذارًا يسـتتبع قبـواًل للمسـؤولية،      
وقبواًل حبقيقة أن مطالبات الضحايا تثا مسا   متعلقة أالقـا ون اينـاا،  ـا يتطلـب أن تقـدم      

ب  ا تصاف مال مة. علمًا أ ن قبول هذين العنصرين ال خيّ  حبال حبق املنظمـة  األمم املتحدة س
 يف احلصا ة من املقا اة، ولن يطلق العنان ملطالبات أخرى.

وينطوي موقف األمم املتحدة القا وين وىت انن علـل ا كـار املسـؤولية القا و يـة عـن       
جــرا  الــال م حلــ  املســا   تفشــي املــرض، ورفــط كــ  مطالبــات التعــويط، ورفــط ادــاذ ان

املتعلقة أالقا ون اينـاا، وانلـا  غـا املـلر علـل اناـالن أـ ن وصـا ة املنظمـة املطلقـة مـن            
املقا اة سوف تتعرض للخطر أاداذ عج خمتلف. علمـًا أـ ن النـلج احلـايل غـا معقـول أدأيـًا،        

سياسـية. كمـا أ ـه ال  ـرورة     من الناويـة ال  وال ميكن الدفاع عنه من الناوية القا و ية، وحمبم
له علل اناالن. والواقع ا ه يلدد أاينطر وصا ة األمم املتحـدة أتشـعيع احلعـج الداعيـة اجل     
اعــادة النظــر فيلــا مــن قكب ــ  ايــاكم الوانيــةا وهــي ت خــذ مبعيــار مــزدو  تصــر مبقتضــاه األمــم  

لوقـت  فسـه أـرفط    املتحدة علـل أن تتـرم الـدول األعضـا  وقـون ان سـان، مـع قياملـا يف ا        
تمُّــ  تلــك املســؤولية  فســلاا  ــا يعــرض األمــم املتحــدة ملواجلــة مطالبــات يف عايــة املطــاف  
أالتعويط يف هذه احلالـة ووـاالت الوقـة الـ  مـن غـا املـرجئ تسـويتلا أشـرو   كنـة مـن            
 منظور املنظمة، وهي أـذلك تقـدم وقـودًا شـديد القاأليـة لالشـتعال ألوليـك الـذين يـدعون أن         
ــلم       ــذين جتــرى :ايت ــدوو علــل وقــون أوليــك ال ــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم ت ا عملي
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 أعا تقوض يف آن واود املصداقية العامة للمنظمة و زاهة مكتب األمني العام. كما
لقد كا ت السياسة املا ية لألمم املتحدة تقوم علل ادعا  أعـدم وجـود يقـني علمـي.      

علـ  أـه،  ظـرا ملـا هـو معـروف انن. فمـن الوا ـئ أن األمـم          وهذا أمر مل يعد مـن املمكـن الت  
 املتحدة مسؤولة، وعليلا انن التصرف وفقا لذلك.
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 (1)مقدمة -أوال  

ان هذا التقرير املتعلـق مبسـؤولية األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق أـالكولاا يف هـاي ، ُيقـد م           - 1
 .26/3وفقا لقرار جملس وقون ان سان 

، أعـد أيـام قليلـة مـن     2010وقد وصلت الكولاا اجل هاي  يف تشـرين األول/أكتـوأر    - 2
جديدة من وفظة السالم لال ضـمام اجل أعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار       وصول وودة 

يف هاي . لقد جا وا من ألد كا ت تنتشر فيه ساللة  اثلة للمرض. وقد تويف وـىت انن أكثـر   
الــذي ترتــب علــل ذلــك. وتشــا األدلــة العلميــة    شــخص يف هــاي   تيعــة للوأــا 9 000مــن 

ظة السالم النيباليني وتفشي الكولاا مرتبم كـ  منـلما أـانخر    اشارة دامغة اجل أن وصول وف
، وأعلـن، اسـتعاأة   “املسـؤولية األدأيـة  ”ارتبااًا مباشرًا. وعلـل وـني أن األمـني العـام قـد قكب ـ        

املسـاعدة  ”ملسودة هذا التقريـر، أ ـه سـوف ُيعتمـد عـج جديـد، مبـا يف ذلـك تقـدن املزيـد مـن            
ألمم املتحدة تواص ، أنا  علل اصـرار مستشـاريلا القـا و يني،    ا للضحايا، فإن “املادية والدعم

ا كار املسؤولية القا و ية، وترفط اداذ أي اجرا  حل  الزناع أش ن مسـؤوليتلا، وتعرقـ  كـ     
حمـاوالت أخـرى للتوصــ  اجل وـ . وهــي تفعـ  ذلـك علــل الـرغم مــن أن وصـا تلا القا و يــة        

يات املتحدة األمريكية. ولتلير سياسة ا كار املسـؤولية  املطلقة قد أيدهتا مؤخرا حماكم يف الوال
هــذه، ال تعتمــد األمــم املتحــدة ســوى علــل رأي قــا وين داخلــي ســري ، ُكشــف عــن فحــواه،   

ويرى املقرر ايناا وأغلبية اينلا ، أن النلج القا وين الـذي ت خـذ    (2)ولكن  ص ه ال يزال سريا
ا كار األمم املتحدة ملسؤوليتلا، ذلـك ان كـار الـذي     أه املنظمة معيب أشدة. وأل ه اُتخذ اأ ان

 مل يعد قا مًا، فإ ه ينبغي اعادة النظر يف الرأي املع .
ويرى املقرر ايناا أن النلج القـا وين احلـايل للمنظمـة القـا م فعـاًل علـل التخّلـي عـن          - 3

وحمـبم مـن الناويـة     املسؤولية غا معقول أدأيـا، وال ميكـن الـدفاع عنـه مـن الناويـة القا و يـة،       
السياسية، علما أ ن عج التخّلي عن املسؤولية هو عج ال ميكـن الـدفاع عنـه فحسـب، أـ  ا ـه       
ال  رورة له علل اناالن. ومثة أسباب قويـة ألن يتخـذ األمـني العـام علـل وجـه االسـتععال        

__________ 

يعـرب املقــرر اينـاا عــن امتنا ـه لكريســتيان فـان فــني ملسـاعدته القي مــة يف اعـداد هــذا التقريـر ولســيلفيا دي         (1) 
 روسا وتوم ا اينغ ملساعدهتما البحثية املمتا ة.

متو /يوليـــه  5، و 2013شـــبا /فلاير  21ُأشـــا اجل املوقـــف القـــا وين لألمـــم املتحـــدة يف رســـا   مؤرخـــة  (2) 
ــاين/ وفمل تشــرين  25و  2013 ــي. علمــا    2014الث ــ  يــري وصــفلا فيمــا يل ــدة  ، وال ــ ن املمارســة اجلي أ

تقتضي عـادة اعـداد رأي قـا وين لالسـتعمال الـداخلي، ت ُيعتمـد عليـه يف صـياغة تلـك الرسـا  . وُتتبـع هـذه             
 املمارسة عادة لتحاشي أي الا  أ ن املستشارين القا و يني قد لفقوا الرأي كيفما ات فق.

http://undocs.org/ar/A/RES/26/3
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فســه، ععــًا جديــدًا لتــرم وقــون ان ســان للضــحايا، مــع :ايــة وصــا ة املنظمــة يف الوقــت    
 والوفا  أالتزاملا أسيادة القا ون ودعم سالمة  ظام وفظ السالم.

 
 دور املقرر ايناا   -ألف  

ــت        - 4 ــد أثبت ــر عــن الفقــر املــدقع ووقــون ان ســان. وق يقــد م املقــرر اينــاا هــذا التقري
الكولاا أعا متث  تديًا كباًا ألفقر ألد يف أمريكا الالتينية ومنطقـة الكـاري . اذ تـ ا هـاي  يف     

 ، ويقد ر أر امج األمـم 2015ألدًا تبعًا ملؤشر التنمية البشرية لعام  188من أص   163املرتبة 
يف املا ة مـن سـكاعا يعيشـون يف فـ  فقـر متعـدد األأعـاد         42املتحدة انمنا ي أن ما يرأو علل 

ال  يوردها البنك الدويل هي أشد ايالمًا، اذ تشا اجل أن مـا يزيـد   أو قريبًا منه. أ  ان األرقام 
تـت   مليـون  سـمة يعيشـون    10.4يف املا ة( من ا ـايتيني البـالغ عـددهم     59ماليني ) 6علل 

مليـون  سـمة    2.5دوالرًا يف اليوم، وأن ما يزيد علـل   2.42خم الفقر الوا ، أي أ ق  من 
 .(3)دوالرًا يف اليوم 1.23يف املا ة( يعيشون تت خم الفقر املدقع، أي أ ق  من  24)
يف املا ـة مـن جممـوع سـكان      7ولقد أصاأت عدوى الكولاا وىت انن ما ال يق  عن  - 5

وقــع املــرض أشــد مــا يكــون علــل الفقــرا  الــذين هــم أ ــعف مــن أن يواجلــوا   هــاي . وكــان 
عواقب املرض أو اداذ االوتيااات الال مة للحد مـن املخـاار الكامنـة. كمـا أدى املـرض اجل      

 توي  املوارد الشحيحة عن غا ما خصصت له يف ألد هو فقا أالفع .
املشتركة الـ  أـذ ا املقـرر اينـاا يف      والدافع اجل اعداد هذا التقرير  اشئ عن اجللود - 6

معنيني حبالة وقـون ان سـان    -الساأق أالتعاون الوثيق مع أرأعة آخرين من املكلفني أواليات 
يف هاي ، والصحة، وانسكان، واملا  والصـرف الصـحي. ومـع أن هـذا التقريـر مل يـر ت ليفـه        

 ـذه امموعـة مـن املكلفـني أواليـات،      أاالشتراك معلم، اال أ ه يسـتند اجل الشـواغ  املشـتركة    
ــه معــًا مــن مواقــف يف أيا ــات ســاأقة. ولقــد تشــع ع       وهــو يســعل اجل التوسُّــع فيمــا عــلوا عن

أرســللا الــيلم  2016شــبا /فلاير  25املكلفــون أواليــات تشــععًا قويــًا مــن رســالة مؤرخــة  
اقشة مـا ميكـن لألمـم    مواصلة معاجلة هذه املس لة ومن” ا ب األمني العام روب فيلا أعر لم 

“. املتحدة اداذه مـن خطـوات أخـرى، ابقـا لوالياهتـا، ملسـاعدة  ـحايا الكـولاا وجمتمعـاهتم         
وأعد التشاور مع ك  من املكلفني أواليات، ت قر ر اعداد تقرير مركَّز يقدمه املقـرر اينـاا اجل   

 اجلمعية العامة من ش  ه املساعدة يف دفع هذا احلوار ُقدمًا.
 

__________ 

 .www.worldbank.org/en/country/haiti/overviewا ظر  (3) 

http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
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 عج التقرير -أا   
يقوم هذا التقرير علل أساو مبادئ وقون ان سان، ويـويل أييـة خاصـة لاللتزامـات      - 7

أاوترام احلقون، وتوفا ُسب  اال تصاف، و مان املسا لة. غا أن املقرر اينـاا يعتـرف أـ ن    
احلعــج القا مــة علــل قــا ون وقــون ان ســان ال تكفــي يف كــثا مــن األويــان نقنــاع الــدول    

ضا  أو وـىت األمـم املتحـدة، أادـاذ اينطـوات الال مـة يف هـذا الشـ ن. وغالبـًا مـا تفتـرض            األع
التقارير املتعلقة حبقون ان سـان أن انشـارة اجل القواعـد الدوليـة وت كيـد االلتزامـات هـو كـ          
املطلوب لتحقيق تغي ر أساسي يف السياسة من جا ب احلكومات أو املنظمـات الدوليـة. ولكـن    

تكون عادة أعقد من ذلك أكثا. كما أن من هم يف السـلطة لتـاجون اجل أن يقتنعـوا    احلقيقة 
 أعدم امكا ية الدفاع عن السياسة القا مة، وأكلفتلا العالية، وجبدوى تغياها.

وعليه، يعتمد التقرير أيضا علل احلعج املت صلة يف اللاغماتية واحلرا علل املصـلحة   - 8
ــذا ال   ــو يتخــذ ه ــيالت    الشخصــية. وه ــلج ال ألســباب اســتراتيعية، فحســب، وال ألن التحل ن

القا و ية العديدة  ذه املسا   قـد ُ شـرت أالفعـ ، وامنـا ألن هدفـه هـو اقنـاع اجللـات الفاعلـة          
 الر يسية أ ن تغيا السياسة أمر  روري، وُمعد متاما، وميكن البد  فيه علل الفور.

هـا، والـ  يبـدو أعـا أكثـر مـن غاهـا رواجـًا،         علمًا أ ن احلعج ال  تثار أكثر مـن غا  - 9
هي تلك القا مة علل املخـاوف مـن أن قبـول تم ـ  املسـؤولية قـد يـؤدي اجل تقـويط وصـا ة          
املنظمة، ويلدد أاينطر قدرهتا علل الصمود ماليًا، وهي ذات ت ثا سـل  علـل عمليـات وفـظ     

املتحــدة يف منا عــات قضــا ية   الســالم يف املســتقب ، أو تنشــئ ســواأق ســيية، أو تــور   األمــم   
 عاية  ا. ال
ويف املقاأ ، فإن منطلق هـذا التقريـر هـو ت كيـد أن النـلج احلـايل القـا م علـل التخلـي           - 10

ــر          ــا  أتعر ــلا للخط ــية واالدع ــادئ األساس ــره أاالستشــلاد أاملب ــن املســؤولية ال ميكــن تلي ع
ــ  املســؤولية. وكمــا هــو مو ــئ     اذا ــ     قبلــت األمــم املتحــدة تم  ــول تم  ــإن قب ــي، ف فيمــا يل

املسؤولية ميكـن أن لمـي وصـا ة األمـم املتحـدة ال أن يقو  ـلا. فـالقبول الراـي مـن جا ـب           
األمم املتحدة ملبـادئ وقـون ان سـان لـيس ُمش ـكاًل علـل وجـه مـن الوجـوه، ت ان املسـؤولية           

 تصـاف ميكـن توفاهـا    قكب  الغا ال متث  مفلومـًا غريبـًا علـل األمـم املتحـدة، كمـا أن ُسـب  اال       
 دون اثارة متاعب ال عاية  ا.

ويسعل التقرير اجل هتد ة هذه املخـاوف وتديـد اريـق امُلضـي ُقـدما علـل درب دعـم         - 11
وقــون ان ســان للشــعب ا ــاي ، مــع القيــام يف الوقــت  فســه أإ قــاذ األمــم املتحــدة مــن عــج    

 ا تحاري شاذ يقو ض مشروعيتلا ومصداقيتلا.
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أواًل، وألن مسؤويل األمـم املتحـدة قـد دأأـوا علـل املنا عـة يف هـذه املسـ لة، فـإن مـن            - 12
الضــروري اســتعراض األدلــة العلميــة الــ  تؤكــد أن أعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف 
هــاي  هــي املصــدر املســؤول عــن دخــول الكــولاا يف هــاي ، وتبيــان أن احلعــج القا و يــة الــ   

 مم املتحدة للتخّلي عن مسؤوليتلا هي وعج غا مقنعة أاملر ة.تتعّل  هبا األ
  

 مصدر فاشية الكولاا واستعاأة األمم املتحدة  ا -ثا يا  
ــوأر     - 13 ــرين األول/أكتـ ــاهي  يف تشـ ــولاا األوجل علـــل اناـــالن يف تـ ــية الكـ أـــدأت فاشـ

املعـ  أفاشـية الكـولاا يف    . وقد كرر العديـد مـن العلمـا  اد عـا  فريـق اينـلا  املسـتق         2010
سنة ال  تقع الكولاا يف هاي ، واحلـق أ ـه ال يوجـد     100تاهي  أن هذه هي املرة األوجل منذ 

سـعلت أرقـام    2016أيار/مـايو   28. فحـىت  (4)سع  عن وقوع الكولاا يف الساأق يف هـاي  
ها. كمـا تـدعي   شخصـًا أعـدوا   779 212وفاة من الكـولاا، واصـاأة    9 145األمم املتحدة 

الدراسات العلميـة أن املعـد ل الفعلـي للوفيـات يكـاد يكـون أالت كيـد أعلـل أكـثا  ـا تفيـد أـه             
ــاير و يســان/أأري     . (5)التقــارير ــرة أــني كــا ون الثاين/ين ــاة  150، وقعــت 2016ففــي الفت وف

 .2015يف املا ة علل الفترة  فسلا يف عام  18جديدة، أزيادة مقدارها 
 

 ة العلميةاألدل -ألف  
، فـإن ووـدة مـن وفظـة السـالم النيبـاليني،       2010تشرين األول/أكتوأر  8اأتداً  من  - 14

وصـلت اجل معسـكر    ،(6)الذين كا وا قد أمتوا تدريبلم يف كامتا دو اأـان فاشـية للكـولاا هنـاك    
. ويف غضـون  أ  اأور ا التاأع لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاي ، يف ماأاليه، هـاي  

أيام، ُأصيب أالعدوى أضعة قرويني يعيشون يف مييي قـاموا أسـحب ميـاهلم مـن جمـرى مـا ي       
أالقرب من مراويط املعسكر. وعلل سبي  التو يئ كشفت تقيقات أجريت فيمـا أعـد أ ـه    

تشـرين األول/أكتـوأر قامـت شــركة للصـرف الصـحي متعاقـدة مـع البعثــة         17أو  16يف يـوم  
لفات املعسكر. وألن وفـرة الـتعفني الـ  كـان ينبغـي القـا  املخلفـات فيلـا         أتفريغ صلاريج خم

قام السا ق أإلقا  حمتويات الصلاريج يف جمـرى مـا ي حملـي، ودخـ  قـدر كـبا       ”كا ت  تلية، 
__________ 

 (4) Deborah Jenson and others, “Cholera in Haiti and other Caribbean regions, 19th century”, Emerging 

Infectious Diseases, vol. 17, No. 11 (November 2011) p. 2133. 
 (5) Francisco J. Luqero and others, “Mortality rates during cholera epidemic, Haiti 2010-2011”, Emerging 

Infectious Diseases, vol. 22, No. 3 (March 2016), p. 410. 
 (6) Nepal: cholera outbreak in Kathmandu”, 23 September 2010. Available from http://crofsblogs 

typepad.com/h5n1/2010/09/nepal-cholera-outbreak-in-kathmandu.html. 

http://crofsblogs/


A/71/367 
 

 

16-14857 9/31 

 

ويف صـبيحة اليـوم التـايل، أصـيب      تيبو يـت. رمن فضـالت الغـا م ذلـك امـرى ومنـه اجل عـر أ      
 .(7)“ماعات املقيمة يف اجتاه جمرى النلرأالعدوى العديد من أفراد اجل

ومع اتضاح جسامة الكارثة، تاشل املسؤولون الدوليون الر يسيون أعنايـة االعتـراف    - 15
. وانلـا  أـ ن الكـولاا جـا ت مـن      (8)أ ن الفاشية  اجتـة عـن تصـريف خملفـات معسـكر البعثـة      

العلمـيني، والـ  وفقـًا  ـا يوجـد       مصدر آخر لقي دعمًا من  ظرية أييية قال هبا أعـط املـراقبني  
جرثــوم الكــولاا أصــورة ابيعيــة يف امليــاه الراكــدة وميكــن تنشــيطه أصــدمات أيييــة، كــالزلزال  

، أو أسقو  أمطار شـديدة الغـزارة. غـا أن    2010الذي وقع يف تاهي  يف كا ون الثاين/يناير 
ــة وأ ــت     ــة قــد رفضــت هــذه النظري أالال حــة جلــارًا علــل  معظــم املصــادر العلميــة وانعالمي

 .(9)السالم وفظة
ووسمًا  ـذا اينالف أ شــ  األمـني العـام فريـــق اينبـــرا  املسـتقلني يف كـا ون الثـاين/         - 16
، الصـادر  (10)، وهو أمر يعد مبعث فخر له. وقد رفط الفريق صـراوة يف تقريـره  2011يناير 

ة العلميــة تــدعم أصــورة دامغــة    األدلــ”، النظريــة البيييــة. أــ  وجــد أن    2011يف أيار/مــايو 
االستنتا  القا   أـ ن مصـدر فاشـية الكـولاا يف هـاي  هـو تلـوم رافـد مييـي لنـلر أرتيبو يـت            
ــراهن،  تيعــة  شــا         ــوا ال ــنمم انســيوي اجلن ــة مــن ال ــمة الكولاي أســاللة ُمم رة ــة مــن الض 

م التاأعـة للبعثـة   ولو أن اينلا  اكتفوا أـذلك، لكـان االسـتنتا  هـو أن وفظـة السـال      “. أشري
مـا كـان ميكـن    ”هم املسؤولون عن الفاشية. ولكنلم استطردوا مدعني أن القا  الغا م ووده 

أن يكون مصدر تلك الفاشية من دون  قا ص  ظام انمداد أاملياه والصرف الصحي والرعايـة  
ينـلا   هـذه املالوظـة أووـل ا   وأإ ـافة  “. ا افة اجل فروف أييية ووأا يـة مواتيـة  الصحية.... 

أـ ن الطبيعـة ودّلـف البلــد يـا أيضـا مالمــان. وقـد مكنـلم ذلــك مـن التوصـ  اجل اســتنتاجلم          
وأعـا غـا مترتبـة علـل      .... الفاشية تسببت فيلا فروف مقترن أعضـلا أـبعط  ”النلا ي، أ ن 

 “.خط  مجاعة أو فرد أو علل فع  عمدي
__________ 

 (7) Ralph R. Frerichs, Deadly River: Cholera and Cover-Up in Post-Earthquake Haiti (Cornell University 

Press, 2016), p. 243. 
“. وثيقـة الصـلة أـإدارة أيييـة قاصـرة     ”رأت منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة، علـل سـبي  املثـال، أن الفاشـية       (8) 

منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة    ”أعنــوان  2010تشــرين األول/أكتــوأر   21وصــدر أيــان صــحفي يف   
 تستعيب لفاشية الكولاا يف هاي .

 (9) Renaud Piarroux, “Rapport de mission sur l’épidémie de choléra en Haïti” (2010); and Renaud Piarroux 

and Stanislas Rebaudet, “Cholera in Haiti: epidemic and fight history: prospect and recommendations”, 

Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, July 2016. 
 .www.un.org/News/dh/infocus/haiti/UN-cholera-report-final.pdfمتاح علل الراأم  (10) 
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ملتنـاقط،  شــر الفريـق مقالــة   واسـتعاأة للخـالف الــذي أثـاره هــذا التقيـيم الغــامط وا     - 17
وثقـ    جحـان األدلـة  ر”، قـدمت صـيغة جديـدة مفادهـا أن     2013علل سبي  املتاأعـة يف عـام   

األدلة املتعلقة أالظروف ال  كا ت حميطة يقودان أالفعـ  اجل االسـتنتا  أـ ن األفـراد املـرتبطني      
ي  هـم علـل األرجـئ مصـدر     مبرفق ماأاليه التاأع لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـا  

أن لغتلم العلميـة قـد ترمجـت ترمجـة دقيقـة يف تقريـر       الوظوا كما “. دخول الكولاا يف هاي 
قد تسبب فيلـا، مبـا يشـبه الـيقني،  ظـام للصـرف       ”صحفي ذكر أن استنتاجلم هو أن الفاشية 

تحـدة  الصحي متلالك، مت تركيبه يف معسكر ريفي يسـتخدمه عـدة ميـات مـن قـوات األمـم امل      
ال  شــعر أن ”ومضــوا يشــروون ســبب ت كيــدهم أن أوــدًا مل يكــن خمطيــًا، فقــالوح “ يف  يبــال

ــق  “ذلــك كــان ادخــااًل متعمــدًا للكــولاا يف هــاي    ــاقتران عر ــي  ”ا وامنــا كــان األمــر يتعل أ
 .(11)“ومؤسف مموعة أودام

كتـب خـدمات   وأعد ما يقرب من أرأع سنوات علل أدايـة الفاشـية، تـبني يف تقريـر مل     - 18
الرقاأة الداخلية الذي ت خر  شره، أن اناـار التنظيمـي ندارة النفايـات يف البعثـة ال يـزال غـا       

 .(12)“ قا ص ملمة ورجة أو متفشية”ُمر ض، وهو تقييم يع  أ ه ال تزال هناك 
 

 استعاأة األمم املتحدة -أا   
علــل األغلــب، كــان يــري أاســتمرار تفــادي الســؤال عم ــن يتحمــ  مســؤولية جلــب   - 19

الكــولاا اجل هــاي  يف تلــيالت األمــم املتحــدة. ومتثلــت الطريقــة األوجل يف اللعــو  اجل صــيغة    
ان فاشـية  ”أو “ وـدثت ”أو “ فلـرت ”املب  للمعلول، ويث كان ُيقال للقر ا  ان الكولاا 

وأعبـارة أخـرى، اعـا وقعـت وال واجـة اجل أيـان       “. قـد ُأكدـدت   وخيمة من فاشـيات الكـولاا  
علمي أو تق . ومثة اريقة أخرى تتمث  يف اثارة احلاجة اجل جتاو  املا ـي والتركيـز أـداًل مـن     
ذلك علل املستقب . وال ُينظر اجل املا ـي ال أاعتبـاره عنصـرًا ويويـًا يف و ـع سياسـات فع الـة        

ًا يتعني فلمه اذا أريد تعزيز عدم تكـرر مـا وـدم. وهنـاك اريقـة      للمستقب ، وال أاعتباره ُأعد
لعبــة ”ثالثـة تتمثــ  يف االستعا ــة عــن املصــطلئ )املسـؤولية( مبصــطلئ )اللــوم(، ت القــول أــ ن   

وعلـل  . أو مفحمـة أو أاعثـة علـل اينـالف، ومـن ت يـدر تفاديلـا       مللية غا مفيدة أو “ اللوم
ــي ن    ــق قــد ُع ــإن الفري ــال، ف ــام تديــدًاســبي  املث الستقصــا  مصــدر الفاشــية والســعي اجل  “ للقي

ـــتدي ــد املصــدر     “دهـ ــو أن تدي ــلم ه ـــار األهــم لتحليل ـــمل يع”، وكــان االعتبـ ــة يف  ـ ــه أيي د ل

__________ 

 (11) Daniele Lantagne and others, “The cholera outbreak in Haiti: where and how did it begin?”, Current Topics 

in Microbiology and Immunology, vol. 379 (May 2013) p. 145. 
 .2015وزيران/يو يه  30، 2015/68تقرير ال (12) 
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لذلك، فقد آن األوان للـتفكا يف املسـتقب  والتركيـز أـداًل مـن ذلـك علـل        “. مكافحة الفاشية
 الوقا ية. التداأا
تقرير الفريق كان عاماًل ر يسيًا ورا  احلعج ال  سـاقلا مسـؤولو   وعلل الرغم من أن  - 20

األمـم املتحـدة يف ردهــم علـل الــدعوات املناديـة أقبـول املنظمــة للمسـؤولية، فــإن النـلج الــذي        
اتبعته األمم املتحدة كان متناقضًا واجل ود ما ال ميكن التنبؤ أه. ويف أعـط السـياقات، كا ـت    

اض وتوصياته مو ع رفطا ويف سياقات أخـرى، كـان اسـتنتاجه    استنتاجات الفريق حم  اعتر
 أعدم وجود خط  حم  ت ييد وتعوي  شديد عليه.

، رفط متحـدم راـي لألمـم املتحـدة     2011وعقب  شر تقرير الفريق يف أيار/مايو  - 21
ال يقد م أي دلي  علمـي واسـم علـل رأـم الفاشـية حبفظـة السـالم يف        ”التقرير علل أساو أ ه 

ــة ا ــه     أعث ــاي  أو معســكر ماأالي ــتقرار يف ه ــق االس ــم املتحــدة لتحقي ــار  (13)“ألم . وواصــ  كب
املسؤولني التعوي  علل هذا الدفاع. غا أن الـرد الراـي األكثـر تفصـياًل الـذي ُقـد م يف رسـالة        

املوج ــه مــن األمــني العــام املســاعد، أةــدرو ميــدرا و    2014تشــرين الثــاين/ وفمل  25مؤرخــة 
قي مكافحـة الكـولاا يف هـاي ، اجل املكلفـني أواليـات يف ااـار انجـرا ات        روخاو كبا منس

ايناصة، قـد سـلك اريقـًا خمتلفـًا. وعلـل الـرغم مـن أن الرسـالة اويلـة ومفص ـلة، فإ ـه للغراأـة             
تورد ذكرًا للنتيعة الر يسية ال  توص   اليلـا الفريـق، والـ  كا ـت، كمـا ُذكـر آ فـًا، تفيـد          ال

الكولاا يف هاي  هو تلوم رافد مييي لنـلر أرأو يـت أسـاللة ُمم رة ـة مـن       مصدر فاشية”أ ن 
وأعبـارة أخـرى،   “. الضم ة الكولاية من النمم انسيوي اجلنوا الراهن،  تيعة  شـا  أشـري  

فإن أعثة األمم املتحدة هي املصدر يف واقع األمر. وأداًل مـن ذلـك، فـإن السـيد ميـدرا و، أعـد       
فريـق اجل سـو  أوـوال امليـاه والصـرف الصـحي، وقصـور املرافـق الطبيـة،          االستشلاد أإشارة ال

مل تكـن  اجتـة عـن خطـ  مجاعـة      ”أوول أ ن النتيعة الر يسية للتحقيق كا ت أيـان أن الفاشـية   
كذلك، تواصـ  صـحا ف الوقـا ع الـ  يـري تـديثلا أا تظـام        “. أو فرد، وال عن فع  متع مد

، اغفــال أي ذكــر لالســتنتا  الر يســي للفريــق فيمــا يتعلــق  والــ  تــبني اســتعاأة األمــم املتحــدة
 أالبعثة املعنية. فقد ُوذف هذا االستنتا  من الصورة.

__________ 

 .www.reuters.com/article/us-haiti-cholera-panel-idUSTRE74457Q20110505ا ظر  (13) 
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ويدر أالذكر أيضًا أن :او األمم املتحدة الشديد العتنان أيان الفريـق أعـدم وقـوع     - 22
يـة، وهـو   خط ، جعللا ترفط أالفع  أعط اقتراواهتا الر يسـية األخـرى أشـ ن الفحـص والتوق    

 .(14)عج كان حم  اعتراض قوي يف تقرير صدر مؤخرًا من اعداد فريق من اينلا 
ــه ال ريــب       - 23 ــه األمــم املتحــدة يعــو ل أشــدة علــل االدعــا  أ   ــذي ادذت وألن املوقــف ال
يتعلق مبصـدر فاشـية الكـولاا، ويستشـلد أتقريـر الفريـق املعـ  لـدعم هـذا املوقـف، فمـن             فيما

املال ــم تقيــيم صــحة أيــان الفريــق الــذي ُيستشــلد أــه أاســتمرار، والنظــر يف الوقــت  فســه يف     
وـدم. وقبــ  القيـام أـذلك ينبغـي مالوظــة أن هنـاك تناقضـًا أساســيًا يف       التقييمـات العلميـة األ  

مصـدر فاشـية الكـولاا يف هـاي  هـو      ”استنتاجات الفريق. فبعـد أن ذكـر التقريـر أو ـوح أن     
ان دخول ساللة الكولاا هذه  تيعة للتلوم البييـي أالغـا م ال ميكـن    ”، مضل يقول “التلوم

 فسـه  قـا ص يف  ظـام     يف الوقـت  دون أن تكـون هنـاك  أن يكون هو مصدر تلك الفاشية مـن  
ومـن ايتمـ  أن يكـون الفريـق قـد قصـد       “. انمداد أاملياه والصرف الصحي والرعاية الصحية

أن يقول ان التلوم ووده مل يكن السـبب الوويـد، لـوال النقـا ص يف البييـة الـ  ُصـرف فيلـا         
 الغا م. ولكن احلقيقة أن التقرير مل يذكر ذلك.

ومــن منظــور قــا وين، هنــاك أخطــا  أساســية يف اســتدالل الفريــق أعــدم وقــوع خطــ .    - 24
فـ واًل، اسـتنتا  الفريـق أـ ن قاعـدة البعثـة هـي املصـدر يعـ  مـن العسـا جـدا االسـتنتا  أ  ــه              

فرد أخط  وال مجاعة. وثا يًا، ال يقدم اينلا  أي تلي  لت ييـد ت كيـدهم أعـدم وقـوع خطـ .       ال
هو األهم، يتخذ الفريق يف تقريره ععًا علميـًا ال قا و يـًا، ولكـن هـذا يصـد ه عـن       وثالثًا، وهذا 

االد عا  أ  ه يقدم استنتاجًا قا و يًا أعـدم وقـوع خطـ ، علـل الـرغم مـن أ ـه ال لـد د أي معيـار          
أن “ يشـعر ”قا وين وال يقوم أ ي تقييم قا وين لألدلـة. وانيضـاح الـذي قدمـه الوقـًا أ  ـه ال       

، مل يــذكر مطلقــًا،  اهيــك عــن أ ــه مل يعــائ املســ لة الر يســية   “عمــدًا”ا قــد ُأدخلــت الكــولا
املتمثلة يف انيال الذي هو لب املس لة القا و ية املتعلقة أاينطـ  يف هـذه احلالـة. ومـن الوا ـئ      
أن هذه األخطا  ُتبطـ  االسـتنتا  القا ـ  أعـدم وقـوع خطـ  الـذي دأأـت األمـم املتحـدة علـل            

 ليه أشدة لتفادي املسؤولية.التعوي  ع
وأخــاًا، وكمــا لــووظ آ فــًا، فقــد ســعي الفريــق اجل التخفيــف مــن مســؤولية املنظمــة    - 25

، مبـا يف  “اقتران جمموعـة مـن الظـروف   ”أذكره أن الفاشية ال ترجع اجل وادم واود، أ  اجل 
ل ذلـك،  ذلك قصور  ظم انمداد أامليـاه والصـرف الصـحي والرعايـة الصـحية. ولكـن ردًا علـ       

__________ 

 (14)  Joseph Lewnard and others, “Strategies to prevent cholera introduction during international 

personnel deployments: a computational modeling analysis based on the 2010 Haiti outbreak”, PLoS 

Medicine, vol. 13, No. 1 (January 2016). 



A/71/367 
 

 

16-14857 13/31 

 

وأصرف النظر عن التناقط مـع االسـتنتا  الر يسـي أـ ن البعثـة هـي وقـًا املسـؤولة، فـإن هـذا           
البلـد مـن  اويـة    واجل  ـعف  التفسا يقرن املسؤولية عن جلب الكولاا اجل هاي  مـن  اويـة،   

 أخرى. واحلق أن الكولاا ما كان ميكن أن تتفشل اال أسبب أفعال األمم املتحدة.
ما يزيد علل مخس سنوات مضت منذ قيام فريق اينلا  املستق  أتقدن تقريـره،  ومنذ  - 26

ُأجريت دراسات علمية عديدة قي مت األدلة وأ افت عناصر جديدة ملا كان معروفـًا يف ذلـك   
. وال يتســع املقــام يف هــذا التقريــر لســرد تلــيالت خمتلــف الدراســات واســتنتاجاهتا،   (15)احلــني

. ومؤلـف  2016اها علل  ـو منـلعي كتـاب ُ شـر يف وزيران/يو يـه      ولكن هذه امللمة قد أد
هذا الكتاب هـو رالـف ر. فريـريتا، األسـتاذ الفخـري لعلـم الوأا يـات جبامعـة كاليفور يـا يف          
لـــوو أويلـــوو. ويقـــد م الكتـــاب تقييمـــًا منصـــفًا وشـــديد العنايـــة للمناقشـــات العلميـــة الـــ    

ن الكتـاب ينتـلي اجل أن وفظـة السـالم هــم     ولألغـراض احلاليـة، تكفـي مالوظـة أ     .(16)جـرت 
املسؤولون عـن جلـب الكـولاا. وهـو اذ يفعـ  ذلـك، يقـوم علـل  ـو منـلعي أإثبـات صـحة             
االستنتاجات ال  توص ـ  اليلـا أوـد خـلا  الكـولاا الـدوليني األوا ـ  الـذين قـاموا أاستقصـا            

ف الكتـاب ملـا يصـفه أ  ـه     . كمـا ي سـ  (17)فاشية الكولاا يف هـاي ، وهـو الـدكتور رينـو أيـارو     
 “.:لة تضلي  حلماية األمم املتحدة وأر امج وفظ السالم”
وخالصة القول هو أن مواصلة األمم املتحدة التعوي  علـل احلعـة أـ ن األدلـة العلميـة       - 27

ــة، هــي وعــة مل يعــد أانمكــان      غامضــة أو غــا وا ــحة كوســيلة لتفــادي املســؤولية القا و ي
، ولكـن  2011أو وـىت يف عـام    2010الدفاع عنلا. ولعله كـان ميكـن الـدفاع عنـلا يف عـام      

قد م أيا ًا جليـًا للمسـؤولية علـل  ـو مـا هـي  كنـة علميـًا. واذا          ُأجري من حبوم فيما أعد ما
 اأطا .دون هذا االستنتا  فعليلا اجرا  تقيق مستق  تفنيد اختارت األمم املتحدة مواصلة 

 
 االستعاأة القا و ية لألمم املتحدة -جيم  

، ُقــد م التمــاو لــدى أعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق   2011تشــرين الثــاين/ وفمل  3يف  - 28
ــة عــن  ــو    ــيح     5 000االســتقرار يف هــاي   ياأ ــا يل ــًا مب  ــحية مــن  ــحايا الكــولاا، مطالب

جلسة استماع عادلـة وحمايـدةا )ب( تعـويط  قـديا ) ( قيـام األمـم املتحـدة أـإجرا ات          )أ(

__________ 

 Lewnard and others; and Fabini D. Orata, Paul S. Keim and Yan Boucher, “The 2010 choleraا ظـــــــر  (15) 

outbreak in Haiti: how science solved a controversy”, PLoS Pathogens, vol. 10, No. 4 (April 2014). 
 (16) Frerichs, Deadly River. 
 (17) Renaud Piarroux and others, “Understanding the cholera epidemic, Haiti”, Emerging Infectious Diseases, 

vol. 17, No. 7 (July 2011), p. 1161. 
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مبسؤولية األمم املتحدة واعتذار عل . وأعد ذلـك أسـتة عشـر شـلرا     وقا يةا )د( اعتراف عل  
ان األمـم املتحـدة تشـعر حبـزن أـالغ ا ا       ”أجاأت وكيلة األمني العـام للشـؤون القا و يـة قا لـة     

فاشية الكولاا الفاجعة، وان األمني العـام يعـرب عـن تعاافـه العميـق ا ا  املعا ـاة الرهيبـة الـ          
ومضت وكيلة األمني العام تشا، فيما يبدو، اشـارة غـا مباشـرة اجل    “. االكولاسببتلا فاشية 

النظرية القا لة أ ن الزلزال الذي كان قد وقع قب  ذلك أنحو تسعة أشلر هـو املـت لم احلقيقـي،    
تـذكرة أليمـة لضـعف    ان الكولاا مل تكن كارثة وانية  خمة، فحسب، أ  هـي  ”اذ قالتح 

وكيلـة األمـني العـام اجل    ت ر. وأعـد أن أشـا  “وانيـة قـد تـدم   هاي  يف مواجلة والـة اار ـة   
وعـدم وقـوع خطـ ، اعتـلت أن املطالبـات      “ تقـاُرن الظـروف  ”ذكره الفريـق املسـتق  عـن     ما

أشــ ن امتيــا ات ووصــا ات  1946مــن اتفاقيــة عــام  29غــا مقبولــة عمــاًل أالبنــد ”مــة املقد
م املتحـدة كفالـة اـرن مال مـة لتسـوية      علمًا أ ن هذا النص يقتضـي مـن األمـ   “. األمم املتحدة

املنا عات ذات العالقة أالقا ون ايناا ال  هي ارف فيه، ولكن وكيلة األمني العـام اعتـلت   
يسـتوجب اعـادة النظـر يف    ألن النظـر فيلـا   “ اينـاا  غـا ذات عالقـة أالقـا ون   ”أن املطالبات 
 .(18)“ومبدأية مسا   سياسية

مقبولية مطالبلم والبوا اما اجرا  وسااة واما عقـد   واعن أصحاب املطالب يف عدم - 29
، مل تدخر وكيلة األمـني العـام جلـدا يف رفـط     2013اجتماع ملناقشة املس لة. ويف متو /يوليه 

ــةح    ــبني، قا ل ــك       ”هــذين الطل ــه ال يوجــد أســاو لتل ــبكم اشــراك وســيم، فإ  ــق أطل ــا يتعل فيم
تلــك املطالبــات غــا مقبولــة، فــإ    وملــا كا ــت املشــاركة فيمــا يتصــ  أطلبــات غــا مقبولــة.  

وملـا وجـد أصـحاب املطالـب      .(19)“أرى  رورة لالجتماع ومواصـلة مناقشـة هـذه املسـ لة     ال
أ ه ال ملع  آخـر  ـم يف األمـم املتحـدة، قـاموا أرفـع دعـوى مجاعيـة يف تشـرين األول/أكتـوأر           

لدى ايكمة ايلية للمقااعة اجلنوأية لنيويورك أالواليات املتحدة. ويف كـا ون الثـاين/    2015
رة ، وهـو مـا أيدتـه الـدا     ، قضت ايكمة أ ن املدعي عليلم حمص نون مـن املقا ـاة  2015يناير 

 يف دعوى جور   د األمم املتحدة. 2016آب/أغسطس  19الثا ية يكمة االستيناف يف 
وعلل وني أن قكص ر هذا التقريـر لـول دون ايـراد تليـ  قـا وين مفص ـ ، فـإن املبـادئ          - 30

 يـة  األساسية وا حة. فلطاملا قبلت األمـم املتحـدة، كخاصـية مـن خصـا ص شخصـيتلا القا و      
تعتـرف  . كمـا أعـا   (20)الدولية، امكا ية تم للا التزامات ومسؤوليات متعلقـة أالقـا ون اينـاا   

__________ 

ــراين،       2013شــبا /فلاير  21رســالة مؤرخــة   (18)  ــة، أاتريشــيا أو أ ــام للشــؤون القا و ي ــني الع ــة األم ــن وكيل م
 العدالة والدميقرااية يف هاي . موجلة اجل أريان كو كا ون، مدير معلد

، من وكيلـة األمـني العـام للشـؤون القا و يـة، أاتريشـيا أو أـراين، موجلـة         2013متو /يوليه  5رسالة مؤرخة  (19) 
 اجل أرايان كو كا ون، مدير معلد العدالة والدميقرااية يف هاي .

 .381  السادو، الفرع ألف، ا ، اجلز  الثاين، الفص2001احلولية القا و ية لألمم املتحدة  (20) 
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مبسؤوليتلا الدولية عن األ رار ال  تتسبب فيلا أ شطة قـوات األمـم املتحـدة يف هـذا اناـار.      
( أش ن املسؤولية قكب  الغـا، تضـع اجلمعيـة  ظامـًا     1998) 52/247ففي قرار اجلمعية العامة 

خاصًا للتعااي مع مطالبات الغا يف سـيان أعثـات وفـظ السـالم، علـل الـرغم مـن أعـا تضـع          
 قيودًا  منية ومالية وغاها علل تلك املسؤولية.

ثـة  يف اتفـان مركـز القـوات لبع   “ املتعلقـة أالقـا ون اينـاا   ”كما يشـار اجل املطالبـات    - 31
ــ  يعر فلــا أ عــا      ــق االســتقرار يف هــاي ، وال ــات الغــا عــن فقــدان   ”األمــم املتحــدة لتحقي الب

املمتلكات أو األ رار ال  حلقت أه وعن انصـاأة الشخصـية أو املـرض أو الوفـاة النامجـة عـن       
واســتطرادًا أشــ ن هــذه الفيــة، أعلــن األمــني العــام أن   “ عمــ  البعثــة أو املســندة اليلــا مباشــرة 

ــ  وردت يف املا ــي تشــم     امل ــات ال ــا ل صــاأة     ”طالب ــن الغ ــة م ــالتعويط مقدم ــات أ مطالب
الشخصــية أو الوفــاة و/أو فقــدان املمتلكــات أو األ ــرار النامجــة عــن أفعــال ارتكبــلا أفــراد يف  

. (15، الفقـرة  A/C.5/99/65“ )املعني ـة ” منطقة البعثة”عملية لألمم املتحدة حلفظ السالم داخ  
ــك     ــن تل ــات ع ــك املطالب ــز تل ــا يتصــ  عــادة       وُتمي  ــة،   ــية أو مبد ي ــامل سياس ــتندة اجل مظ املس

ــة     ــة العام ــن أو اجلمعي ــس األم ــرارات ادــذها جمل ــإجرا ات أو ق ــن   “ أ ــ لف يف كــثا م ــ  تت وال
أـ ن املطالـب تسـببت    مـع االدعـا     “من أيا ات مشوشة تشـعب سياسـات املنظمـة   ”احلاالت 

 (.23يف خسا ر مالية )املرجع  فسه، الفقرة 
وكثا ما يري ود يـًا تسـوية مطالبـات تـرد يف سـيان عمليـات وفـظ السـالم، ولكـن           - 32

األمم املتحدة تبقي ك  تلك املسا   اي الكتمان. وقد قام موفـف سـاأق كـان مسـؤوال عـن      
سـنوات أتحديـد والـة واوـدة أخـرى عـن        10أمثال تلك املطالبات علل مدى ما يزيـد علـل   

ــق أكوســوفو    ــنفس األســباب، تتعل ــة ل ــة يف رســالة   (21)عــدم املقبولي ــد أشــا اجل تلــك احلال . وق
اجل املكلفني أواليات يف ااـار انجـرا ات ايناصـة. وكا ـت تتمثـ  يف       2014موجلة يف عام 

مطالبة أالتعويط عن أ ـرار  امجـة عـن التلـوم أالرصـاا يف معسـكرات أقامتـلا أعثـة األمـم          
البات علل أساو أعـا تعـ    املتحدة ل دارة املؤقتة يف كوسوفو. وقد رفضت األمم املتحدة املط

اعــادة النظــر يف أدا  واليـــة البعثــة. وهنــاك والتـــان أخريــان رفضــت فيلمـــا األمــم املتحـــدة        
ــا يف رســالة عــام   ــة األمــم املتحــدة لتقــدن    2014املطالبــات، ُذكرت . كا ــت اوــدايا  ــد أعث

وكا ــت  ،1994املســاعدة اجل روا ــدا لتقاعســلا عــن :ايــة  ــحايا انأــادة اجلماعيــة يف عــام 
األخرى  د قوة األمم املتحـدة للحمايـة لتقاعسـلا عـن :ايـة سـكان سريل يتشـا يف البوسـنة         

 .1995وا رسك يف عام 
__________ 

 (21) Bruce C. Rashkow, “Immunity of the United Nations: practice and challenges”, in Immunity of 

International Organizations, Niels Blokker and Nico Schrijver, eds. (Brill, 2015), p. 86. 

http://undocs.org/ar/A/RES/52/247
http://undocs.org/ar/A/C.5/99/65
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وقد قي  للمقرر ايناا من عـدة مصـادر أن املشـورة القا و يـة الـ  ُقـدمت أصـاًل اجل         - 33
ية عن النلج الذي اتُّخـذ يف  األمني العام كا ت تتخذ ععًا خمتلفًا ا ا  تلك القضايا البالغة األي

النلاية، ولكن هذا ال ميكـن ت كيـده  ظـرًا لعـدم  شـر أي مـن التحلـيالت الـ  أجراهـا مكتـب           
الشؤون القا و ية. غا أ ه اذا صدن ما قي ، فإ ـه قـد يـبني السـبب يف أن احلعـج الـ  سـيقت        

 للتخّلي عن املسؤولية تتسم أالتعسف وغا ملرة تليرًا كافيًا.
أن احلعــج القا و يــة الداعمــة الد عــا  عــدم  (22)ويــرى املقــرر اينــاا، ومعظــم اينــلا  - 34

املقبولية غا مقنعة أاملرة من الناوية القا و يـة. فـ واًل يبـدو أن املطالبـات  ـا مجيعلـا خصـا ص        
دعــاوى املســؤولية التقصــاية مبوجــب القــا ون اينــاا. فالضــحايا يتــلمون األمــم املتحــدة          

ــالكولاا،         أانيــال لت ــظ الســالم أ ــا حلف ــا ة نصــاأة قواهت ــه الكف ــا في ــن التحــر ي مب قاعســلا ع
وتقاعسـلا عــن تـوفا مرافــق مناسـبة للصــرف الصـحي وادارة املخلفــات يف معسـكر ماأاليــه،      
وتقاعسلا عن اجرا  اختبار مناسـب جلـودة امليـاه، وتقاعسـلا عـن ادـاذ اجـرا ات تصـحيحية         

ــد دخــول الكــولاا. وهــذ   ــة أع ــا مــن أجــ  التعــويط عــن اصــاأة     فوري ــة للغ ــات عادي ه مطالب
شخصية، واملرض، والوفاة، وكللا  اجم مباشرة عن أفعال قامـت هبـا البعثـة املعنيـة أو ُ سـبت      
اليلا أو عن تقاعس عن العم  أش عا. وهذا يشم  التقاعس عن انشراف أعناية علـل أعمـال   

تحدة يف كـثا مـن األويـان مبعاجلـة مطالبـات      املقاولني من القطاع ايناا. وقد قامت األمم امل
 تتعلق أإيال مزعوم، وخباصة فيما يتعلق، علل سبي  املثال، حبوادم املرور.

ثا يًا، الواجبات املترتبة علل عاتق األمم املتحـدة أشـ ن  ـمان ادارة النفايـات أشـك        - 35
امـًا للواجبـات املترتبـة علـل     سليم واداذ االوتيااـات املناسـبة ملنـع ا تشـار األمـراض مشـاهبة مت      

 صاوب ملكية خاصة هبذا الش ن. عاتق شركة أو
ينطـوي أالضـرورة علـل اعـادة النظـر يف      ”ثالثًا، الـزعم أـ ن اسـتالم املطالبـات سـوف       - 36

هــو  عــم ال يراعــي املصــاة املشــروعة ل خــرين  “املســا   السياســية ومســا   السياســة العامــة
أـاملعىن   “السياسـية ”أأعـد مـا تكـون عـن وصـفلا أاملطالبـات        وغا ملر. فلذه املطالبـات هـي  
والذي يقصد أه املطالبات ال  تسـتلدف انجـرا ات    1995الذي ودده األمني العام يف عام 

 أو القـــرارات الـــ  تتخـــذها ا ييـــات السياســـية، كمـــا أعـــا ليســـت أيا ـــات شـــعب صـــاخبة  
(. أما من ويث السياسات العامـة، فمـن الصـحيئ القـول ان سياسـة ادارة      A/C.5/49/65)ا ظر 

النفايــات وأمثا ــا مــن السياســات الداخليــة األخــرى قــد تكــون حباجــة اجل اعــادة  ظــر، ولكــن 

__________ 

 (22) Frédéric Mégret, “La responsabilité des Nations Unies aux temps du cholera”, Revue belge de droit 

international, vol. 46, No. 1 (2013) p. 161. 

http://undocs.org/A/C.5/49/65
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كان هذا االوتمـال كـافحب حبـد ذاتـه للـدفع أعـدم جـوا  قبـول املطالبـات، فإ ـه يصـبئ مـن              اذا
 بة األمم املتحدة أالتعويط أتاتًا.املستحي  فعليا مطال

راأعًا، تتميز املطالبات املتعلقة حبالة هاي  عن املطالبات املتعلقـة أروا ـدا وسرأر يتشـا،     - 37
ويث اد عت املطالبات يف ذينك احلالتني عدم وفا  قوات وفظ السالم جبـوهر الواليـة املنواـة    

خفان يف منع ا تشار مـرض شـديد   ناثارة مس لة اهبا وأثارتا قضايا احلصافة التشغيلية أداًل من 
العدوى والفتك. وتعتل والة كوسوفو أقرب اجل والـة هـاي ، ولكـن ميكـن القـول اعـا تتميـز        
عنلا مـن  اويـة أن أعثـة األمـم املتحـدة لـ دارة املؤقتـة يف كوسـوفو كا ـت تعمـ  مبثاأـة ادارة            

حدة املسؤولية عن التلـوم الـذي وصـ  قبـ      مؤقتة يف كوسوفو وأ ه ال ينبغي تمي  األمم املت
وصول البعثة اجل هناك. ومـن اجلـدير أالـذكر أن تصـنيف عـدم جـوا  قبـول املطالبـات مل مينـع          
الفريق االستشاري حلقون ان سان الـذي أ شـ ته األمـم املتحـدة لدراسـة وـاالت اال تـلاكات        

أعثـة  ” االسـتنتا  أـ ن   اجل 2016املزعومة حلقون ان سـان يف كوسـوفو مـن التوصـ  يف عـام      
األمم املتحـدة لـ دارة املؤقتـة يف كوسـوفو مسـؤولة عـن املسـاو أصـورة ال رجعـة فيلـا حبيـاة            

 .(23)املشتكني األافال“ وصح ة وامكا ات منا 
 

 الردود ا ا  موقف األمم املتحدة - دال 
ــان،      - 38 ــون ان سـ ــاأقة حلقـ ــامية السـ ــدة السـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن أن مفو ـ ــرغم مـ ــل الـ علـ

اجل دفـع تعويضـات لضـحايا هـاي ، فقـد سـاد يف        2013أيالي، دعـت علنـًا يف عـام      افا يثيم
صفوف مسؤويل األمم املتحدة، خالفًا لـذلك، عـج التنصـ  مـن املسـؤولية، تـت اـع وأصـر         

 مكتب الشؤون القا و ية.
ويف املقاأ ، كان املكلفون أواليات يف ااار انجرا ات ايناصة ينتقدون دا مـًا رفـط    - 39

ــة      تم ــ  املســؤولية. وعلــل وجــه اينصــوا، وــذر اينــلا  املســتقلون العديــدون املعنيــون حبال
مـن تبعـات الصـمت وان كـار أشـ ن هـذه املسـ لة.         2012وقون ان سان يف هاي  منذ عام 

وصـر األ ـرار الـ     ”با املستق  اجل االستععال أإ شـا  جلنـة تتـوجل    ، دعا اين2016ويف عام 
ف علـل هويـات املسـؤولني، وو ـع وـد للوأـا ،       ودثت ومـا يقاألـلا مـن تعويضـات، والتعـر      

 (.102، الفقرة A/HRC/31/77)“ اجل ذلك من التداأا وما
  انعالم العاملية تنتقـد األمـم املتحـدة أشـك  منـلعي. فعلـل سـبي         وما أروت وسا  - 40

األمم املتحدة أالتلرب مـن مسـؤوليتلا، وتقـول     Economistيكو ومست ناملثال، اهتمت جملة ا
__________ 

ــية    (23)  ــان، قضــ ــون ان ســ ــاري حلقــ ــق االستشــ  N.M. and Others v. UNMIK, case No. 26/08, opinion ofالفريــ

26 February 2016, para. 347. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/77
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فشلت يف مواجلة دورها أبسالة يف امل ساة املسـتمرة  ”صحيفة  يويورك تاميز ان األمم املتحدة 
ــة  “]يف هــاي   ــز س ا ســايدر  ”، وشــب لت جمل ــا  الكــولاا يف    “Business Insiderأ تفشــي وأ

، وعلَّقت صـحيفة واشـنطن أوسـت عليلـا أـالقول      “ووترغيت األمم املتحدة”هاي  أفضيحة 
 .“رفط األمم املتحدة االعتراف أاملسؤولية، ُيلدِّد مكا تلا وسلطتلا األخالقية” ان
العالمة املميزة حلفـظ السـالم   ”واج عوا أ ن وىت أن أعط مؤيدي املنظمة التقليديني  - 41

، وهــي ســو  الســلوك اجلنســي، وانيــال “قــد تلطخــت أســمعة ال متحــل جــرا  ثــالم كبــا ر
فشـ  األمـم املتحـدة الـذريع أتحمـ  املسـؤولية       ”الذي أفضـل اجل جلـب الكـولاا اجل هـاي  و     

 .  (24)“عن هذه ا فوات، وأاالستعاأة  ا أطريقة فعالة ومبد ية
املنـاورات الشـكلية واجلـا رة الراميـة اجل جتنـب تطبيـق مبـادئ سـيادة         ”وا تقد العلمـا    - 42

. فتقـاعس املنظمـة   (25)“القا ون ذاهتا، وهي  فس املبادئ ال  لّثـون أقيـة العـامل علـل تطبيقلـا     
وفــظ الســالم دون ”، وا ــطالعلا أ  شــطة (26)عــن تــوفا وســيلة ا تصــاف “املنــايف للعقــ ”

، والتقيــد (28)مضــاعفة كارثــة صــحية عامــة أكارثــة عالقــات عامــة أشــد منــلا ، و(27)“مســا لة
، (29)علــل  ــو لمــي املنظمــة أشــك  فعــال مــن املســا لة   “حبرفيــة القــا ون”املفــر  واينطــا 

.. يف اتاوــة انجــرا ات القا و يــة املناســبة للمتضــررين مــن ]صــنع القــرار   .فشــللا املتكــرر” و
 .  (30)“نظمة وأ شطتلافيلا  كان  ا ت ثا  ار علل امل

آليـة عادلـة   ”ومن أني املنظمات غا احلكومية، دعت منظمة العفو الدوليـة اجل ا شـا     - 43
وشفافة ومستقلة لالستماع اجل مطالب  ـحايا الكـولاا، و ـمان وصـو م علـل ان صـاف،       

__________ 

 Allan Rock, “We must fix the UN’s culture of coverups around peacekeeping”, Ottawa Citizen, 13 ظـــــــرا  (24) 

June 2016. 

 Jeremy Waldron, “The UN Charter and the rule of law”, paper presented at New York University Lawا ظر  (25) 

School, 1 November 2015, p. 15. 

 Farhana Choudhury, “The United Nations immunity regime: seeking a balance between unfetteredا ظـــــــر  (26) 

protection and accountability”, Georgetown Law Journal, vol. 104, No. 3 (2016), p. 741. 

 Peacekeeping without Accountability: The United Nations’ Responsibility for the Haitian Choleraا ظـــــر   (27) 

Epidemic (New Haven, Yale University, 2013. 

 .José Alvarez, “The United Nations in the time of cholera”, AJIL Unbound, 4 April 2014ا ظر  (28) 

 Mara Pillinger, Ian Hurd and Michael N. Barnett, “How to get away with cholera: the UN, Haiti and ا ظر   (29) 

international law”, Perspectives on Politics, vol. 14, No. 1 (March 2016), p. 70. 

 .Devika Hovell, “Due process in the United Nations”, American Journal of International Law, volا ظـــــــر  (30) 

110, No. 1 (January 2016), p. 1. 
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ــويط   ــك التع ــا يف ذل ــة  (31)“مب ــدت منظم ــا  ”. وا تق ــتس ووت ــومن راي ــدم وجــود أي   “هي ع
أ دلة دامغة علـل أن  ”منظمة غا وكومية  34. واستشلدت (32)“مستقلة للحقا قمقا اة ”

، ودعـت اجل اعتبارهـا األسـاو    “قوات وفظ السالم التاأعـة لألمـم املتحـدة تتحمـ  املسـؤولية     
أن يتعلـدوا أضـمان وصـول    ”الذي تطلب مبوجبه اجل املرشحني لشـغ  منصـب األمـني العـام     

   .(33)“  ا تصاف عادلة حايا الكولاا يف هاي  علل سب
 

 دور الدول -ها   
وفَّر رأي مكتب الشؤون القا و ية للدول تليرًا مناسبًا لتعنـب االرـرا  يف مسـؤولية     - 44

ن أنشـر قـوات   َأذكِِاألمم املتحدة عن وأا  الكولاا يف هاي . وعلـل الـرغم مـن أن جملـس األمـن      
ين للبعثة، فقد تقـاعس أشـك  ملحـون عـن     جل هاي  وراجع أا تظام املركز القا واوفظ سالم 

، ذكـرت  2016معاجلة مس لة مسؤولية املنظمة عن تفشي الكولاا هنـاك. ويف وزيران/يو يـه   
كـ   ”عضوًا من أعضـا  الكـو غرو يف الواليـات املتحـدة مـن احلـزأني أن        158جمموعة تضمُّ 

ا الكـولاا يف هـاي    يوم مير دون رد مناسب مـن األمـم املتحـدة يشـك  م سـاة أالنسـبة لضـحاي       
، ودعـوا و يـر خارجيـة الواليـات املتحـدة اجل الضـغم       “مم املتحـدة ألووصمة عار علل اعة ا

علل األمم املتحدة لتعويط الضحايا. وأيدت كليات الصـحف، مبـا يف ذلـك  يويـورك تـاميز،      
وواشنطن أوست وأوسـطن غلـوب، هـذه الـدعوة الـ  تطالـب أـالتركيز علـل مسـاوئ األمـم           

تحدة. ومع ذلك، هناك الكثا  ا ميكن قوله أش ن احلعة القا لـة ا ـه لـوال موافقـة الواليـات      امل
املتحــدة وغاهــا مــن أعضــا  جملــس األمــن، ان مل يكــن الــدعم النشــم منــلا، ملــا كا ــت األمــم 

 املتحدة اعتمدت عج التنص  من املسؤولية.
ل مــدى مــا قامــت أــه يف  ويف وــني كا ــت األمــم املتحــدة وريصــة علــل الت كيــد علــ   - 45

يف  18هاي ، فإن الواقـع هـو أن الـدول األعضـا  قـد وافقـت وـىت انن علـل املسـاية أنسـبة           
ــغ    ــة فقــم مــن مبل ــا       2.2املا  ــة للقضــا  علــل وأ ــذ اينطــة الواني ــون دوالر املطلــوب لتنفي ألي

 .2022-2013الكولاا يف هاي  يف الفترة 
  

  

__________ 

 .وموجلة اجل األمني العام 2015أيار/مايو  29رسالة مؤرخة  (31) 

 . www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/haiti  ظر املوقع الشبكي التايلحا (32) 

 . www.codebluecampaign.com/press-releases/2016/7/27  ظر املوقع الشبكي التايلحا (33) 

http://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/haiti
http://www.codebluecampaign.com/press-releases/2016/7/27
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 ةمعاجلة الشواغ  الر يسي - ثالثًا 
 املبادئ املتفق عليلا - ألف 

قبــ  معاجلــة الشــواغ  العمليــة الر يســية الــ  اســتخدمت لتليــر عــج التنصــ  مـــن            - 46
املسؤولية، من امللم الت كيد علل أن هناك اتفاقًا واسـع النطـان فيمـا يتعلـق أاملبـادئ األساسـية       

 ال  هي قيد البحث، وىت لو كان اينالف وول تطبيقلا ما  ال قا ما.
ييـة، وأن  ألأواًل، من املتفق عليه عمومًا أن وصا ة األمم املتحدة هـي مبـدأ يف غايـة ا    - 47

 أي قبول للمسؤولية عن تفشي وأا  الكولاا ينبغي له التمسك هبذا املبدأ.
ثا يًا، من املتفق عليه أن انجرا ات الـ  تتخـذها األمـم املتحـدة ينبغـي أن تتوافـق مـع         - 48

تعمــ  علــل  ــمان قيــام ”معــايا وقــون ان ســان. وتــدعي املنظمــة علــل وجــه التحديــد أعــا  
عمليات وفظ السالم وموففيلا مبلاملم يف اناار املعيـاري للقـا ون الـدويل حلقـون ان سـان      

 .  (34)“ة عن اال تلاكات املزعومةواخضاعلم للمسا ل
ثالثًا، تقب  األمم املتحدة من ويث املبـدأ، كمـا ذكـر أعـاله، أن تكـون مسـؤولة جتـاه         - 49

الغـــا عـــن دفـــع تعويضـــات عـــن األ ـــرار الـــ  تـــدم يف ســـيان عمليـــات وفـــظ الســـالم    
 (.A/C.5/49/65 )ا ظر
، ويف 1946م أه يف اتفاقية امتيا ات ووصـا ات األمـم املتحـدة لعـام     ًا، من املسلَّراأع - 50

اتفــان مركــز القــوات ويف  ارســات األمــم املتحــدة أ ــه ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تــوفر ســب      
ــق أاملســؤولية عــن األعمــال ذات       ــ  تنشــ  فيمــا يتعل اال تصــاف املناســبة لتســوية املنا عــات ال

 ايناا. الطاأع
ن السـؤال  إوأالنظر اجل املدى الذي يوجد أشـ  ه اتفـان علـل هـذا اناـار القـا وين، فـ        - 51

اييِّر هوح ملاذا يبقل موقف لألمم املتحدة احلايل أعيدًا جـدًا عـن ايصـلة النلا يـة الـ  تقتضـيلا       
هذه املبادئ فيما يبدو. واجلواب هوح أن هناك سببني من ويث اجلـوهرح األول، هـو انصـرار    

ل التقيــد أــالرأي القــا وين غــا املنشــور الــذي يعلــن أن املطالبــة ليســت ذات اــاأع خــاا.   علــ
وينبغي، لألسباب املبينة أعاله، اعادة النظر يف هذا الرأي وتنقيحـه. والسـبب الثـاين، هـو عـدم      
االعتراف علنًا أوجود جمموعة مـن االعتبـارات األساسـية الـ  غـذَّت املخـاوف الـ  يبـدو أعـا          

__________ 

وموجلة من األمني العام املسـاعد أيـدرو ميـدرا و روخـاو،      2014تشرين األول/ وفمل  25رسالة مؤرخة  (34) 
 .57اي ، اجل املكلفني أواليات يف ااار انجرا ات ايناصة، الفقرة كبا املنسقني ملكافحة الكولاا يف ه

http://undocs.org/A/C.5/49/65
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تلف اجللات الفاعلة عن السعي اجل و  املشكلة أطريقة قا مـة علـل املبـادئ، فضـاًل     ردعت خم
 عن عدم معاجلتلا أشك  وا ئ. وينتق  التقرير انن اجل دراسة هذه املسا  .

 
 احلعج املناهضة للمسا لة   - أا  

ــ  الســاأق، يف      - 52 ــادئ األساســية، كمــا أفلــر التحلي صــلب مل تكــن املســا   املتعلقــة أاملب
شواغ  اجللات الداعمة لنلج التنص  من املسـؤولية الـذي تتبعـه األمـم املتحـدة واليـًا. ذلـك أن        
جمموعة من الشواغ  العملية أو املتعلقة أالوسا   قد أثات أدال عنلا. وتكتسـي هـذه الشـواغ     

املُثــ   أاألييـة، وخاصــة ألعــا ُتفسِّـر فيمــا يبــدو عمــق املعار ـة لسياســةحب مــن شـ عا أن تتفــق مــع    
   املسؤولية وُتسلِّ  اداذ انجرا ات املناسبة.واملبادئ األساسية لألمم املتحدة، وأن تتقب  تمُّ

 
 :اية احلصا ة املطلقة - 1 

ينظــر معظــم املــراقبني اجل وصــا ة األمــم املتحــدة مــن رفــع دعــاوى  ــدها يف ايــاكم   - 53
عمات السياسـية وجتنـب و ـعلا تـت ر:ـة      الوانية مبثاأة وسيلة ال غىن عنلا حلمايتلا من ا 

ة أو عدا يــة. ولكــن احلصــا ة ايــاكم الوانيــة الــ  ال ميكــن التنبــؤ هبــا، ورمبــا تكــون ســيية الني ــ 
ب  ا تصاف أديلة أمر ال ميكن تمله علـل وـد سـوا ،    املطلقة دون وجود أوكام تنص علل ُس

ب  اال تصـاف، علـل   ل احلصا ة وُستنص عل 1946وهذا ما يفسر ايراد أوكام يف اتفاقية عام 
أرفـع احلصـا ة    2005ود سوا . وأوصـل اسـتعراضل لعمليـات وفـظ السـالم ُأجـري يف عـام        

اذا كان مـن شـ ن االسـتمرار يف التمتـع أاحلصـا ة أن لـول دون       ”فيما يتعلق أاألفعال اجلنا ية 
ــا دون ان ــرار مبصــاة األ       ــن املمكــن رفعل ــان م ــا وك ــة جمراه ــم املتحــدة أن ت خــذ العدال  “م

(A/59/710،  وينبغي تطبيق مبدأ  اث  يف السيان احلايل.86الفقرة .) 
واملفارقة يف موقف األمم املتحـدة أشـ ن تفشـي وأـا  الكـولاا يف هـاي  هـي أ ـه أـدال           - 54

ود فع  قوية  دها  ا دفـع العلمـا    من تعزيز وعتلا أالتمسك أاحلصا ة، فقد أثار موقفلا رد
، أو اجل االعتـــراف فقـــم  ـــا أاحلصـــا ات  (35)قـــني اجل الـــدعوة اجل رفـــع احلصـــا ة عنـــلا واملعلد

، أو أتكييف ايـاكم الوانيـة ععلـا يف معاجلـة مسـ لة احلصـا ة حبيـث تتـرم مبـدأ          (36)الوفيفية
سـوف يتنـامل الـدعم  ـذه     . و(37)وقون ان سان املتعلق حبصول الضحايا علل سبي  ا تصاف

__________ 

 .Ian Hurd, “End the UN’s legal immunity”, The Hill, 22 July 2016ا ظر  (35) 

ــر  (36)   Kristen E. Boon, “The United Nations as Good Samaritan: immunity and responsibility”, Chicagoا ظـــــ

Journal of International Law, vol. 16, No. 2 (2016), p. 383 . 

 Rosa Freedman, “UN immunity or impunity? A human rights based challenge”, European Journal ofا ظر  (37) 

International Law, vol. 25, No. 1 (2014), p. 254. See also Jan Wouters and Pierre Schmitt, “Challenging 

http://undocs.org/ar/A/59/710
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االقتراوات اذا مل يتم توفا سبي  اال تصاف املناسب للضـحايا يف قضـية تفشـي وأـا  الكـولاا      
. وهنالك الكثا  ا ميكـن قولـه ت ييـدًا للحعـة، الـ  تظـل أـدعم مـن العديـد مـن           (38)يف هاي 

لـ  متنحلـا املـادة الثا يـة مـن      العلما  وُيستن د اليلا يف التقا ـي، والقا لـة أـ ن احلصـا ة املطلقـة ا     
 29تتوقف علل اوتـرام االشـترا  املنصـوا عليـه يف املـادة الثامنـة، البنـد         1946اتفاقية عام 

علـل األمـم املتحـدة أن تضـع أوكامـًا أشـ ن الطـرن املناسـبة         ”منلا، الذي ينص علل ما يليح 
ــات املتحــدة   “لتســوية]املنا عات ... ــدم أي  . وان رفــط ايــاكم يف الوالي  ــذه احلعــة ال يق

  ما ة أ ن تذو اياكم يف أماكن أخرى وذوها.
 

 االستسالم للتلديد أاملقا اة - 2 
أشار أعط املسؤولني والدألوماسيني اجل أعم يفضـلون تـوفا سـبي  ا تصـاف مناسـب       - 55

ة. يف هــذه احلالــة، لكنــلم قــالوا ا ــه ال ميكــن فعــ  أي شــي  وــىت يــتم رفــع التلديــد أاملقا ــا    
وذكروا أن اداذ أي اجرا  قب  ذلك من ش  ه أن يشعع فقـم علـل اقامـة العديـد واملزيـد مـن       

سـوف ُتفـت ئ    “أواأـات اوفـان الـدعاوى   ”الدعاوى الرامية اجل تقيق النتيعة ذاهتا، وهـيح ان  
، مـا  الـت وـىت يف أعقـاب رفـط      “أواأـات الطوفـان  ”علل مصراعيلا. ولكن يبدو أن وعة 

، تفــز علــل مواصــلة التمســك أسياســة التنصــ    2016/أغســطس عــام  آب 19الــدعوى يف 
 املسؤولية. من
ــذرع حبُ   - 56 ــع الت ــك    ســن  ي ــ واذا كــان يــري يف الواق ــإن ذل ــان، ف ــات الطوف ة حبعــة أواأ

سيكون يف احلقيقة ف اًل سييًا جدًا أالنسـبة لألمـم املتحـدة ألعـا تعـ  أن هنالـك أالفعـ  العديـد         
املنظمـة فيلـا أشـك  جـا ر تـوفا سـبي  ا تصـاف أشـ عا، وأن األمـم          من احلاالت ال  رفضت 

املتحدة لن تتزوزح عن موقفلا ما مل ترفع دعـاوى  ـدها. ويف الواقـع، مـن املـرجئ أن ُيوِّلـد       
ــات الضــحايا املزيــد  مــن الضــغم علــل       رفــط حمكمــة االســتيناف يف الواليــات املتحــدة مطالب

لة نقناع السلطات وايـاكم يف البلـدان األخـرى أـ ن     الضحايا واملدافعني عن وقوقلم يف حماو
أـد مـن تصـحيحلا     وصا ة األمم املتحدة يف مث  هذه احلاالت تؤدي اجل  تيعة غا معقولة ال

 أطريقة أو أ خرى.
 

__________ 

acts of other United Nations’ organs, subsidiary organs, and officials,” in Challenging Acts of International 

Organizations before National Courts, August Reinisch, ed. (Oxford University Press, 2010), p. 110. 

 ,Reinisch, “Conclusion”, in Challenging Acts of International Organizations before National Courtsا ظر  (38) 

p. 273. 
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 ارسا  ساأقة سيية - 3 
هنــاك وعــة تــرتبم ارتبااــا وثيقــا أاملو ــوع وهــي أ ــه اذا قامــت األمــم املتحــدة            - 57
املنا عات مع املطالبني ايناصني أو دخلت يف عمليـات لتسـوية املنا عـات تـؤدي اجل     أتسوية ”

. (39)“وكم يقضي أ عـا مدينـة أتعـويط، فقـد يكـون لـذلك العمـ  تـ ثا سـل  علـل املنظمـة           
ولكــن تشــوب هــذه احلعــة  فــس العيــوب الــ  تشــوب وعــة أواأــات الطوفــان. فــإذا كا ــت   

ؤولية جتـاه الغـا متناسـقة وعادلـة، واذا مـا متـت تسـوية         ارسات األمم املتحدة من ويث املسـ 
املطالبات علل أساو مستدام أالنسبة للمنظمة، فليس هناك سبب ألن تدم فع ة موجة مـن  
املطالبات األخرى غا ال  جتري متاأعتـلا واليـًا. واينـوف مـن أن يشـك  ذلـك سـاأقة سـيية         

 م.هو وعة كالسيكية لتلير التقاعس عن مواجلة الظل
 

 معاقبة البلدان املساية أقوات - 4 
أشار العديد من املراقبني اجل أن انقرار أاملسؤولية يف قضية مثـ  تفشـي وأـا  الكـولاا      - 58

يف هاي  مـن شـ  ه أن يـردع البلـدان املسـاية أقـوات عـن املشـاركة يف البعثـات يف املسـتقب .           
اًل، ان وعـم الضـرر الـذي يلحـق أسـمعة      ولكن هذا التحلي  يعتريه العديد مـن املشـاك . فـ و   

البلدان املساية أقوات الناجم عن رفط املنظمة للمطالبـات املشـروعة هـو أالت كيـد أكـل مـن       
الضــرر النــاجم عــن تســوية عادلــة. فــاجلرح النــا ف أســوأ أكــثا مــن اجلــرح امللتــيم. ثا يــًا، ان  

أقـوات أن تفعـ  ذلـك سـوف     اوتمال أن ُيطلب اجل الدول ال  تـرا عمومـا علـل املسـاية     
يقّ  اذا فلت ووداهتا تت اا لة االهتامات ال  مل تسـو   أعـد. ثالثـًا، ومتشـيًا مـع القـرار الـذي        

أشــ ن املســؤولية جتــاه الغــا، فــإن العــب  الر يســي        1995ادذتــه اجلمعيــة العامــة يف عــام    
ة يـب أن يقـع علـل عـاتق     للتسويات املالية ال  يتم التوص  اليلا استعاأة للمطالبات املشروع

املنظمة  فسلا وليس علل فرادى الدول. وأالتايل، فـإن الطريقـة األكثـر فعاليـة ملعاجلـة خمـاوف       
البلدان املساية أقوات هي الت كد من وجـود خطـة تـ مني سـارية املفعـول، سـوا  أكا ـت مـع         

 هيية ت مني داخلية أو مع شركة ت مني خارجية.
 

 املالية لبعثات وفظ السالمتقويط السالمة  - 5 
ُأعرةب عن خماوف من أن واح الدعاوى املرفوعة واليـًا  ـد األمـم املتحـدة ميكـن أن       - 59

، أو علل األق  افالو عملياهتـا حلفـظ السـالم. وتعكـس هـذه املخـاوف       “افالسلا”يؤدي اجل 
م الواليـات املتحـدة   احلساأات ال  أجريت علل أساو املبالغ ال  االب هبا املد عون أمام حماك

__________ 

 .346املرجع  فسه، الصفحة  (39) 
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دوالر لكـ   ـحية عا ـت     50 000دوالر لو رثة الضحايا املتوفني و  100 000األمريكيةح 
من املرض أو ُأصيبت أه. واذا مـا ُ ـرةأت أرقـام هـذه املبـالغ أاألرقـام احلاليـة الرايـة للضـحايا          

ــددهم   ــالغ ع ــياًل و 9 145الب ــة      779 212 قت ــان وعــم املســؤولية املالي ايتملــة، مصــاأًا، ف
أاســتثنا  املطالبــات املقدمــة مــن األشــخاا املؤكــد أن ميوتــوا أو يصــاأوا يف الســنوات املقبلــة،   

أليـون دوالر. وملـا كـان     40دوالر، أو ما يقرب مـن   39 875 100 000سيص  اجل مبلغ 
مقدار هذا املبلغ يقرب من مخسة أ عاف امليزا ية السنوية انمجالية لعمليات وفـظ السـالم يف   
مجيع أ ا  العامل، فلو مبلغ يعتل أاهظًا وغا واقعي، أطبيعة احلال. ففي وقـت التقشـف املت بـع    
علل  طان واسع يف امليزا ية، وتقلص الدعم املتعـدد األاـراف املقـدم للتنميـة ومتويـ  األ شـطة       

ــه مــن غــا املفــاجئ أن تضــع األ     مــم ان ســا ية، واعطــا  األولويــة لتمويــ  أ مــة الالجــيني، لعّل
سـلة القضـايا   ”املتحدة والدول األعضا  كلتايا فعليًا قضية تفشـي وأـا  الكـولاا يف هـاي  يف     

 ، واختارتا أالَّ تفعالن أي شي .“البالغة الصعوأة
ولكن، مرة أخرى، يعتب ر هذا التحليـ  قصـا النظـر ويـؤدي اجل  تـا ج عكسـية. فلـذا         - 60

أن يشـك  تـذيرًا مـن العواقـب الـ  ميكـن أن ت ت بـع         أليون دوالر يب 40الرقم البالغ مقداره 
اذا ما أصبحت اياكم الوانية مقتنعة أ ن سياسة التنص  من املسؤولية ليست جا رة فحسـب  
وامنا هي سياسة غا ملرة قا و ًا أيضًا. وتتمث  أفض  اريقـة لتعنـب وـدوم ذلـك يف تـوفا      

هـذا التقريـر املكـان املناسـب لتقـدن تقـديرات        األمم املتحدة سبي  ا تصاف مناسب. وال ُيعت ل
مفصلة ملـا ينبغـي أن يكـون شـك  اال تصـاف أو تكلفتـه ايتملـة. ولكـن هنـاك أعـط املبـادئ            

 التوجيلية والسواأق ال  ميكن أن تو ع يف االعتبار للمساعدة يف هذا السيان.
تباعه هـو  اي لألمم املتحدة أوال، لقد  اقا العلما  ما اذا كان النلج األمث  الذي ينبغ - 61

النلج الذي ينطلق من مبادئ وقون ان سان أو مـن قـا ون األ ـرار. ولألغـراض األكادمييـة،      
ميكن اجرا  مناقشة مثمرة، وقد جرت أالفعـ ، وـول أعـط هـذه القضـايا. ومـن وجلـة  ظـر         

تخالا األمم املتحدة، فـإن أيـا مـن هـذين النظـامني ال يناسـب و ـعلا متامـًا ولكـن ميكـن اسـ           
 .  (40)عناصر من كليلما، علل ود سوا ، لالستفادة منلا يف تشكي  االستعاأة األفض 

__________ 

 .Boon, “The United Nations as Good Samaritan”; Hovell, “Due process in the United Nations”; and Cا ظر  (40) 

Ferstman, Responding to the Introduction of Cholera to Haiti: Policy Options (London, Redress, 2016). 
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املتعلق أاملسؤولية جتاه الغا أيية كلى يف  52/247ثا يًا، يكتسي قرار اجلمعية العامة  - 62
الزمنيـة لتقـدن املطالبـات، الـ  يـو  لألمـني العـام رغـم ذلـك          . فلو لـدد امللـ    (41)هذا السيان

متديــدها يف فــروف اســتثنا ية. وميكــن تديــد مقــدار التعــويط الواجــب الــدفع مقاأــ  انصــاأة     
ــل      أو ــة، عل ــويط ايلي ــايا التع ــالرجوع اجل مع ــوت أ ــرض أو امل ــغ  أامل  50 000الَّ يتعــاو  مبل

  االقتصادية وال عن األ رار اجلزا ية أو األخالقية.دوالر. وال ُيدفع تعويط عن اينسارة غا
ثالثًا، توجد سواأق عديدة دفعت األمم املتحـدة مبقتضـاها ملـرة واوـدة مبلغـًا مقطوعـًا        - 63

عــن األ ــرار النامجــة عــن عمليــات وفــظ الســالم. وقــد مت التوصــ  اجل اتفــان مــع ألعيكــا يف  
لضــرر النـاجم عــن عمــ  قـام أــه موففــون   املســؤولية املاليــة عـن ا ”يتضــمن قبـول   1965 عـام 

ــدويل     ــا ون ال ــوا ني احلــرب وقواعــد الق ــلاك لق ــاأعون لألمــم املتحــدة يف ا ت دون ”، ولكــن “ت
. ومت عقد اتفان  اثـ  أيضـا مـع    “املساو أاالمتيا ات واحلصا ات ال  تتمتع هبا األمم املتحدة

 .  (42)1967، وايطاليا يف عام 1966ك  من لكسمبورغ يف عام 
راأعًا، ميكـن الـتفكا يف و ـع ترتيبـات خمتلفـة حلـاالت الوفـاة عـن تلـك الـ  تنطـوي             - 64

علل اصاأة. و ظرا للطبيعة املستمرة  ذه املشـكلة والتعقيـد الـذي ينطـوي عليـه تعـويط مجيـع        
مــن أصــيبوا أــاملرض، فقــد يكــون اتبــاع عــج أر ــاجمي عنصــرا هامــا فيمــا يتعلــق أالفيــة الثا يــة     

 الضحايا. من
خامسا، ميكـن اسـتخالا توجيلـات مـن سـواأق هامـة علـل الصـعيد الـوا  متعلقـة            - 65

ــاُت الــ  ادــذت يف      أــدفع التســوية يف شــك  مبلــغ مقطــوع. ومــن األمثلــة ذات الصــلة الترتيب
ــة عــام  أ 11الواليــات املتحــدة لتعــويط  ــحايا هعمــات    ، (43)2001يلول/ســبتمل االرهاأي

، (44)الواليــات املتحــدة وفر ســا لتعــويط  ــحايا ايرقــة   أــني 2014واالتفــان املــلم يف عــام 
ــع ملعاجلــة انرم       ــذي ُو ك ــة الســك ، ال ــدارو ا ندي ــدي لنظــام امل ــامج التعويضــات الكن وأر 

__________ 

لعـام األمـني العـام أن املنظمـة     منـه الـ  أي ـد ت فيلـا اجلمعيـة العامـة رأي ا       7جتدر االشارة مع ذلك اجل الفقـرة   (41) 
ــا           ال ــظ الســالم، أثن ــة حلف ــدما يرتكــب عضــو ]يف عملي ــل مســؤوليتلا عن ــه ميكــن أن تضــع وــدودًا عل أدا 

 (.14، الفقرة A/51/903لواجباته،  فعاًل خاايا أطريق العمد أو أقصد جنا ي أو أسبب اياله اجلسيم )

 .Freedman, “UN immunity or impunity?”, p. 248ا ظر  (42) 

 Mike Steenson and Joseph Michael Sayler, “The legacy of the 9/11 Fund and the Minnesota I-35Wا ظــــــر  (43) 

bridge-collapse fund: creating a template for compensating victims of future mass-tort catastrophes”, 

William Mitchell Law Review, vol. 35, No. 2 (2009), p. 524. 

 United States and France sign agreement to compensate Holocaust victims”, American Journal of“ا ظـــــر   (44) 

International Law, vol. 110, No. 1 (2016), p. 117. 

http://undocs.org/ar/A/RES/52/247
http://undocs.org/ar/A/51/903
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ــروا     ــليني الــــذين وضــ ــال مــــن الســــكان األصــ التــــارخيي للتمييــــز الــــذي عــــاا منــــه األافــ
 .  (45)املدارو تلك
أن تستفيد من هـذه السـواأق املختلفـة يف صـياغة     ومن الوا ئ أن األمم املتحدة ميكن  - 66

ــة للضــحايا، وأن تكــون         ــوفر العدال ــةحب أوســع مــن شــ عا أن ت ــن وزم ــويط كعــز  م عــجل للتع
 التكلفة. ميسورة

  
 ملاذا لتا  موقف األمم املتحدة اجل تغيا   - راأعًا 

تكمـن ورا  عـج   ذكر املقرر اينـاا فيمـا تقـدم أن الشـواغ  الر يسـية الـ  يبـدو أعـا          - 67
التنص  من املسؤولية ميكن معاجلتلا أ مجعلا أصورة مر ية دون املساو أـ ي مصـاة أساسـية    
لألمـم املتحــدة أو للــدول األعضــا  فيلــا. أيــد أن احلعــج املمكــن ايرادهــا ت ييــدًا الدــاذ اجــرا   

إيـا  عـن   هي يف الواقع أقوى أكثا  ا قد يووي أه ذلك االستنتا . لـذا، وقبـ  الكشـف أ    ما
ماهية شك  النلج البنا  واملسؤول الذي ميكن اتباعه، من امللم تسـليم الضـو  علـل األسـباب     

 انياأية ال  تناصر أقوة اجرا  تغيا عاج  يف السياسة العامة.
ح ميثــ  هــذا املو ــوع جــز ًا متزايــد األييــة مــن دور األمــم املتحــدة يف   حفظظا المظظ   - 68

وتعتمـد اوتمـاالت النعـاح فيـه علـل عوامـ  خمتلفـة، ولكـن تـ ا يف          أجزا  كـثاة مـن العـامل.    
مقدمتلا عوام  الشرعية واملصداقية والقدرة علـل االسـتعاأة. ويف هـاي ، ُشـوِّهت اعـة أعثـة       
األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاي  أشـك  خطـا أسـبب وادثـة تفشـي وأـا  الكـولاا           

ظمـة القا لـة أ عـا غـا مسـتعدة لقبـول املسـؤولية عـن االيـال          فيلا. والرسالة ال  أعثت هبـا املن 
الذي يؤدي اجل عواقب وخيمة، علل الرغم من ثبوت الـذ  ب عليلـا يف األوسـا  العلميـة ويف     
حمكمة الرأي العام، مل تغكب  عـن خـاار الـدول األخـرى الـ  ُتفكدـر يف املوافقـة علـل استضـافة          

ا. ويف وني أن هنـاك فرقـا كـباا أـني االعتـدا  اجلنسـي       عمليات وفظ السالم أو املشاركة فيل
وانيــال، فــإن هنــاك رســالة هامــة ميكــن أن تستخلصــلا األمــم املتحــدة يف ســيان هــاي  مــن    
االستعراض املستق  لقضايا االعتدا  اجلنسي ال  وقعـت يف مجلوريـة أفريقيـا الوسـطل. ويـث      

__________ 

 The Indian Residential Schools Settlement Agreement’s Common Experience Payment and Healing: Aا ظر  (45) 

Qualitative Study Exploring Impacts on Recipients (Ottawa, Aboriginal Healing Foundation, 2010). 
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 تــوفا الرعايــة للضــحايا أو حماســبة فشــ  امتمــع الــدويل يف”وــذر فريــق االســتعراض مــن أن 
 .(46)يرقل اجل مستوى خيا ة الثقة “الفاعلني

ح أي د األمني العام و ا ب األمني العام أقـوة قـرارات اجلمعيـة العامـة الـ       سيادة القانون - 69
تشدد اجلمعية فيلا علل األيية املركزية ال  يتسم هبا اوترام سيادة القـا ون. ومـع ذلـك، فـإن     

لج الــذي تتبعــه األمــم املتحــدة يف هــذه احلالــة يقــوِّض ســيادة القــا ون وُيقلدــ  مــن مصــداقية  النــ
املنظمة كداعيـة الوتراملـا. واألمـم املتحـدة، أامتناعلـا عـن ادـاذ أي خطـوات وـىت أأسـطلا           
نخضاع  فسلا للمسا لة وتعويط املتضررين، أو وىت لشـرح أسـباب رفضـلا للقيـام أـذلك،      

ه الذي تسعل اجل تعديله يف أماكن أخرى. وتتطلب سيادة القـا ون أن تتقيـد   تكرر السلوك ذات
األمم املتحدة أالتزاماهتا مبوجب املعاهـدات، مبـا فيلـا التزاماهتـا مبوجـب اتفـان مركـز القـوات،         
ــة          ــوفا ســب  ا تصــاف فعال ــثاًل أت ــا م ــية، كقيامل ــون ان ســان األساس ــد كــذلك حبق وأن تتقي

املنظمـة أن تعمـ  أشـك  متسـق وأن تسـتعيب أطريقـة متماثلـة         للمتضررين. كما تتطلب من
جلميع ملطالبـات املشـروعة املشـمولة أ وكـام القـا ون اينـاا املرفوعـة  ـدها. وينبغـي لألمـم           

 املتحدة أن تكون الرا دة يف هذا املضمار من خالل و ع مثال جيد لتذى أه.  
ة ل ععــاب الــ  وققتــلا األمــم ح ا بثــق أوــد انوــا ات األكثــر اثــارنمظظانإلحقظظوا ا - 70

املتحدة يف السنوات األخاة يف جمـال وقـون ان سـان مـن أوقـات أ مـة  اثلـة وـدثت داخـ           
 تيعة لدورها يف األشلر األخاة مـن احلـرب األهليـة يف سـري ال كـا.       2010املنظمة يف عام 

يـق اسـتعراض داخلـي    وردًا علل اال تقادات اجلماعية آ ذاك، كلَّـف األمـني العـام ألول مـرة فر    
الستكشــاف مــا اذا كا ــت األمــم املتحــدة قــد أوفــت مبســؤولياهتا ملنــع اال تــلاكات اجلســيمة     
ــة      حلقــون ان ســان والقــا ون ان ســاين، وللتصــدي  ــا. ت َأت ب ع لــا أإعال ــه عــن مبادرتــه املعنو 

ة أكثــر هتــدف اجل مســاعدة األمــم املتحــدة علــل العمــ  أطريقــ”الــ   “وقــون ان ســان أواًل”
. والغـرض  “اتساقًا عل ركا ز عم  املنظمة، وهيح السالم واألمـن والتنميـة ووقـون ان سـان    

تسـني كيفيـة   ”، كما الوظ  ا ب األمني العام، يتمث  يف “وقون ان سان أواًل”من مبادرة 
. ومـع ذلـك، فـإن رفـط     “أدا  منظومة األمـم املتحـدة مللاملـا وكيفيـة أدا  موففيلـا مللـاملم      

معاجلة ا تلاكات وقـون ان سـان الـ  وقعـت يف هـاي   تيعـة لتفشـي وأـا  الكـولاا يتنـاقط           

__________ 

ــر  (46)   Marie Deschamps, Hassan B. Jallow and Yasmin Sooka, Taking Action on Sexual Exploitation andا ظـــ

Abuse by Peacekeepers: Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by 

International Peacekeeping Forces in the Central African Republic (2015). 
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. ومــا مل تتخــذ املنظمــة  (47)أشــك  صــار  مــع األغــراض املمتــا ة الــ  تنشــدها هــذه املبــادرة   
اجرا ات هبذا الشـ ن، فـإن الرسـالة املستخَلصـة هـي تطبيـق سياسـة الكيـ  مبكيـالني الـ  تصـر             

مبوجبــلا علــل أن تتــرم الــدول األعضــا  وقــون ان ســان، مــن جلــة، يف وــني  األمــم املتحــدة
 ترفط هي  فسلا تمُّ  أي مسؤولية عن أفعا ا وىت يف والة فظيعة للغاية، من جلة أخرى.

ــسظظ ا اتناصظظا  - 71 ــوفُا ُس ب  اال تصــاف جلــل األفعــال غــا املشــروعة ُيشــكد  أعــدًا    ح ت
علق أاحلصا ة، والقا ون الدويل حلقون ان سان، وسـيادة القـا ون،   أساسيًا من أأعاد القا ون املت

ومبدأ املسا لة. وُيحذدر املفوُض السامي األمم املتحدة حلقون ان سان أا تظام وعن وجـه وـق   
ــم        ــلكت وقــوقلم ان ســا ية، ولكــن األم ــن ا ت ــوفا ســب  اال تصــاف مل ــرفط ت ــ  ت ــدوَل ال ال

ب  اال تصـاف الـ    تـرفط وـىت أن ُتفكدـر يف جمموعـةحب مـن سُـ      املتحدة، يف والة هاي ، ما فتيت 
ميكن أن تقد م  اليلم أشك  معقول وعملي. وأاملث ، ويف سيان العدالة اال تقالية، تـدعو األمـُم   
املتحدة الدوَل أاستمرار اجل االعتراف أاألفعال غا املشروعة، و مان القيـام أعمليـات هادفـة    

وتقدن تعويضات  ـم. ولكـن، يف والـة هـاي ، قيـ  للضـحايا        للدفاع عن مطالبات الضحايا،
ان وفنًة من مشاريع التنمية الفضفا ة ينبغي أن توفر ان صـاف الكـايف  ـم. ووـىت يف سـيان      
الزناعــات املســلحة، وــثَّ العديــُد مــن هييــات األمــم املتحــدة الــدوَل علــل تــوفا أشــكال مــن    

لك، اجل  حايا مـن ُقتكـ  أو ُجـرح علـل الـرغم      التعويط، سوا  أكا ت يف شك  هبة أو غا ذ
 من أن االلتزام القا وين أتقدن مث  هذا التعويط ال خيلو من اجلدل.

ح من األيية مبكان ايافظة علل هيبة مكتب األمني العام. فـاألمني  مكاب األمني العا  - 72
األخالقـي للمنظمـة،   العام احلايل  ار وواسل  حايا الكولاا يف هاي ، وتـدم عـن الواجـب    

وأعرب عموما عن قلقه العميق ا ا  هـذه القضـية. لكنـه تقـاعس أاسـتمرار عـن ادـاذ أي مـن         
اينطـوات املطلوأـة وـىت يتسـىن لألمـم املتحـدة أن تتعـاو  سياسـتلا القا مـة علـل التنصـ  مــن            
ة املســؤولية. ويبــدو الســبب أنظــر النــاو مــن اينــار ، وأنظــر كــثاين يف الــداخ ، أن املشــور  

مكا يـة جتـاو  كـ  االعتبـارات األخـرى      االقا و ية ال  قدملا مكتب الشؤون القا و ية أتاوت 
ال  تول أقوة دون السـعي اجل التوصـ  اجل وـ د أنـا  وعـادل. فحكـم القـا ون، كمـا ُيفسِّـره          

 مكتب الشؤون القا و ية، يعلو علل سيادة القا ون.
ــإن مصــداقية املنظمــة امجــا   - 73 ــد مــن امــاالت   وأاختصــار، ف اًل هــي علــل ايــك يف العدي

املختلفة. اذ يتناىف موقفلا احلايل أش ن تفشي وأا  الكولاا يف هـاي  مـع املواقـف الـ  تعتنقلـا      
__________ 

ــر  (47)   Rosa Freedman and Nicolas Lemay-Hebert, “‘Jistis ak reparasyon pou tout victim koleraا ظــــــــــــــــــــــــ

MINUSTAH’: the United Nations and the right to health in Haiti”, Leiden Journal of International Law, 

vol. 28, No. 3 (2015), p. 507. 
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أقوة يف جماالت سياسية ر يسية أخرى. ويف مقدورها ج  مكاسب مج ة اذا ما أعـادت النظـر   
 اذا ما متسكت أعناد أنلعلا احلايل. ض أاملقاأ  ينسا ر فادوةيف موقفلا، أو التعرُّ

  
 2016النلج اجلديد املعتمد يف آب/أغسطس  - خامسًا 

قب  و ع هذا التقرير يف صيغته النلا ية، مت تقدن مسود تكه اجل األمني العـام وغـاه مـن     - 74
ر املقـرر اينـاا أتسـريب مسـودة التقريـ      فـوجئ املوففني املختصني نأدا  تعليقاهتم عليه. وقـد  

للصــحافة، الــ  ُ شــرت أالكامــ  يف صــحيفة  يويــورك تــاميز. ويف وقــت الوــق، أعــث  ا ــب    
. وتضـمن الـردُّ عـدة    2016آب/أغسـطس   19األمني العام اجل املقـرر اينـاا أـردِّه عليلـا يف     

عناصر جديدة هي مو ع ترويب كبا. وعلل وجه التحديد، تعلدت األمم املتحدة أاعتمـاد  
ــتم يف “عــج جديــد” ــر    ” ااــاره ســوف ت معاجلــة العديــد مــن الشــواغ  الــ  أثــات يف التقري

املسـاعدة املاديـة   ”لتقـدن   “حمـور تركيـز  ”. وسوف يشم  هذا النلج وزمًة ُتشكد  “]احلايل 
للضحايا وأسرهم، عالوة علل اللامج احلالية وا افة  ا. وسـيعري و ـع تفاصـي      “والدعم

تشـم  التشـاور مـع السـلطات ا ايتيـة       “عمليـة شـفافة  ”وزمة الدعم وآلية التسليم من خالل 
والدول األعضا  والضحايا. كما تعلدت املنظمـة أتكثيـف جلودهـا الراميـة للتصـدي للوأـا .       
ويتسم ك  تعلد من هذه التعلدات أاأليية. وتتمث  انثار املترتبـة علـل ذلـك يف وجـود عـج      

تعبيـــة مـــوارد ا ـــافية ويـــوفر    يتخطـــل النـــلج احلـــايل، ويتســـم أالشـــفافية، ويعمـــ  علـــل       
 للضحايا. تعويضات

وعالوة علل ذلك، ال تـزال السياسـة اجلديـدة  اقصـة اجل وـد كـبا. فلـي ال تتضـمن          - 75
 “األسف العميـق ”أ عُد و ع دًا أتقدن اعتذار أو أقبول املسؤولية. وتكرار العبارات الساأقة عن 

املوقـف القـا وين   ”عيـد أشـك  شـام  ت كيـد     ليس أاألمر اجلديًد. وُأ “املسؤولية األخالقية”و 
، القا م علل التنص  من كام  املسؤولية القا و ية عم ا ودم. وهكـذا، فقـد ُرفـط     “للمنظمة

االلتزام أتوفا سبي  ا تصـاف مناسـب، ويـب السـعي أـدال مـن ذلـك اجل التوصـ  اجل ولـول          
رة أخـرى، فـإن التحريفـات    . وأعبـا “من خالل الوسا   السياسية والدألوماسية وغاها”فقم 

القا و ية املؤسفة ال  ال ددم سوى املصاة الذاتيـة والـ  و ـعت للتنصـ  مـن أي شـك  مـن        
أشكال املسؤولية القا و ية ال تزال علل قا مة. وما مل تنطو العمليـة اجلديـدة أيضـا علـل اعـادة      

ا األخالقية،  اهيـك عـن   النظر يف هذا الصدد، فإن قدرة املنظمة علل ا قاذ مصداقيتلا وسلطتل
 مصداقيتلا وسلطتلا القا و ية، سوف تقوض أشك  خطا.

وعلـل وجـه العمـوم، يشــك  النـلج اجلديـد أكـ  أو ــوح تقـدمًا مفاجيـًا يفـتئ آفاقــًا           - 76
  الت هناك أسيلة صعبة ال أد  من الرد عليلا. وهي تشم ح جديدة، ولكن ما
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، والقبول فعليـًا أاملسـؤولية   “ية األخالقيةأاملسؤول”ملاذا يتعذر دطي االعتراف  )أ( 
  و  احلقا ق كما هي مفلومة انن؟القا و ية ال  تنطبق أو وح علل هذه احلالة يف 

ملاذا قررت الدول األعضا  انن، من دون وجود أي عنصر جديد يف الصورة،  )ب( 
كـل وهـي الـ  كا ـت     ومن دون أي اعتذار أو اعتراف أاملسؤولية القا و ية، أن تساهم أسخا  أ

 ؟ملا ة فقم من الندا ات احلاليةيف ا 18علل مدى السنوات األخاة مستعدة لتموي  
ما مل يتضمن النلج اجلديد أيضا سياسة قا و ية منقحة، فإ ـه سـيتم ترسـيا سـاأقة لـن       - 77

احلقـا ق  يف املسـتقب ، ملمـا كا ـت     تقب  األمـم املتحـدة، أنـا  عليلـا، املسـؤولية القا و يـة أأـداً       
 أشعة. وسيشك  ذلك ملزلة مستمرة للعدالة يف عاية املطاف.

  
 سب  املضي قدمًا - سادسًا 

وئ  عُج التنص  من املسؤولية أسبب السماح أغ َلبـة الشـكليات القا و يـة العقيمـة      - 78
الــ  ي س ــرها التقــاعس عــن استكشــاف خيــارات أن ــا ة علــل غاهــا مــن الســب . لكــن هــذا 

 يتعارض مع مصاة العدالة ومصاة األمم املتحدة، علل ود سوا .النلج 
  املسـؤولية. أوال، متـت ا الـة    هناك أسباب قوية انن نصدار اعتذار ولقبول تمُّـ  - 79

عنصر الشـك عا يـًا يف مـا يتعلـق مبسـؤولية األمـم املتحـدة عـن ادخـال الكـولاا اجل البلـد.            
ال  تلت صدور تقرير فريق اينلا  املسـتق ، فضـال   فسلسلة الدراسات العلمية والبيا ات 

عــن تو ــيحات اينــلا  الالوقــة، ال تتــرك جمــاال للشــك يف هــذا األمــر، ويــب أن يعكــس 
موقف األمم املتحدة هذا الواقـع. ومـن الوا ـئ أن احلقـا ق العلميـة الراهنـة مل ت ُعـد تـدعم         

  ية.السياسة ال  كان  ا ما يلرها جداًل يف السنوات املا
ثا يـــًا، متـــت صـــياغة السياســـة القا و يـــة القا مـــة منـــذ  ـــو ســـت ســـنوات، وهـــي  - 80
ــادرة      ال ــن مب ــ  استخلصــت م ــدروو امللمــة ال ــرم أال ــون ان ســان أوالً ”تكت ــن  “وق وم

 التقرير املتعلق أاالستعراض املستق  ملس لة االعتدا  اجلنسي يف مجلورية أفريقيا الوسطل.
التـزام أقــوى أكـثا أ خــذ سـيادة القــا ون جبديـة يف ســيان النــلج      ثالثـًا، هنــاك انن    - 81

املتبع داخ  األمم املتحدة  فسـلا، ويلـزم أن يـنعكس هـذا االلتـزام يف االسـتعاأة القا و يـة        
 لتفشي وأا  الكولاا يف هاي .

ُر الســيان  املناســب لتو ــيئ مــا  ال يــتعني القيــام أــه أالتفصــي    - 82 ال ُيعــدُّ هــذا التقريــ
تصــحيئ األخطــا  الــ  وقعــت. ولكــن مــن املمكــن رســم اينطــو  العريضــة للخطــوات     ل

 الر يسية ال  يلزم اداذها.
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ــدار اعتــــذا   - 83 ر أاســــم األمــــني العــــام وقبــــول  أوال وقبــــ  كــــ  شــــي ، يــــب اصــ
 املسؤولية. تم  
ينبغي لألمم املتحدة أن تعترف أ ن املطالبات ذات ااأع مشمول أ وكـام القـا ون    - 84
املناسـبة، كمـا هـو مطلـوب منـلا       اا، وينبغي  ا وفقا لـذلك أن ُتـوفدر سـب  اال تصـاف    اين

قا و ًا. والنلج اجلديد الذي أعلنه  ا ـب األمـني العـام ينطـوي علـل امكا يـة واعـدة أتـوفا         
 سبي  ا تصاف من هذا القبي .

القا مـة  يبدو أن األمـني العـام قـد َقبةـ  أـ ن املبـادرات        2016ومنذ آب/أغسطس  - 85
علل أساو املشاريع ال ميكـن أن ينظـر اليلـا كبـدي  عـن التعويضـات الشخصـية للضـحايا         
وأسرهم. وينبغي للحزمـة اجلديـدة املقتروـة أن تكفـ  تقـدن التعـويط املناسـب، مـع أخـذ          

 العناصر ايددة أعاله يف االعتبار.
تعلد اجلديد املعلن عنه متشيًا مع أيان  ا ب األمني العام، يب أن تعكس العملية ال - 86

 مكان.نوديثًا أالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة علل أساو شفاف قدر ا
ينبغــي للعمليــة املــذكورة هنــا أن تــوفر أيضــا األســاو للنــلج الــذي تعتمــده األمــم    - 87

 املتحدة يف املستقب  يف مث  هذه احلاالت.
املؤقتة احلاليـة، اجل التغلـب علـل اوعـام     تتا  السلطات ا ايتية، مبا فيلا احلكومة  - 88

ـــ  دويل لضــــمان التمســــك حبقــــون احلكومــــات الســــاأقة عــــن الضــــغم علــــل امتمــــع الـ
 ملواانيلا. ان سان

أ ييـة وااـة    ويف سبي  املضي ُقـُدمًا، يتسـم الـدور الـذي تقـوم أـه الـدول األعضـا          - 89
ي  أسبب الكولاا يزيد عـن عـدد   متامًا. فعلل الرغم من أن عدد األرواح ال  ُأ هقت يف ها

يبوال ايلـة مـدة تفش ـيه يف أفريقيـا، فـإن الكـثا مـن الـدول         امن فقدوا أرواولم أسبب وأا  
يفترض خطً  وىت انن أن من الصعب جـدًا التوصـ  اجل وـ  لقضـية هـاي . وينبغـي للـدول        

املسـاهم   لـ  تعتـل  ال  تقدم دعما كباا مليزا ية وفظ السـالم، وخاصـة الواليـات املتحـدة، ا    
الر يسي فيلا، أن تسـعل أنشـا  حلـ  هـذه األ مـة املسـتمرة أطريقـة تتـرم وقـون الضـحايا           
وددم علل أفض  وجه اعة األمم املتحدة ومصاحللا األخرى. ويسبب التقاعس عـن القيـام   

 أذلك  ررًا ال ميكن اصالوه للمنظمة وللتقدير الذي تظل أه يف مجيع أ ا  العامل.

 
 


