الواليات المتحدة تعلن استراتيجية للتصدي للفظائع الجماعية حول
العالم

 21يوليو/تموز ،باريس  -المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير
فــي  15يوليو/تمــوز ،أعلنــت الخارجيــة األمريكيــة عــن إصــدار تقري ــر «اســتراتيجية الواليــات المتحــدة لتوقــع
الفظائــع ومنعهــا والــرد عليهــا» لعــام  ،2022وهــو أول اســتراتيجية شــاملة فــي تاريــخ الواليــات المتحــدة
لتوقــع الفظائــع الجماعية-بمــا فيهــا جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية-ومنعها والــرد عليهــا.
يرحــب المركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر بهــذا اإلعــان  ،وينظــر إليــه بجديــة علــى أنــه قــد يشــكل
خطــوة فــي جهــود منــع الفظاعــات الجماعيــة والتصــدي لهــا ،حــول العالــم .يقــدر المركــز الــدور الــذي مــن
الممكــن أن تلعبــه الواليــات المتحــدة فــي دعــم وتعزي ــز احتــرام حقوق اإلنســان في أرجاء العالم ،وســوريا
علــى وجــه الخصــوص ،ويؤمــن أن تحويــل هــذه االســتراتيجية الطموحــة ألمــر واقــع يتطلــب التزامـ ًـا ثابتـ ًـا
ً
ـتمرا مــن الواليــات المتحــدة بأهــداف هــذه االســتراتيجية ،والعمــل الجــاد مــع الشــركاء الدولييــن
ومسـ
والمجتمعــات المدنيــة فــي الــدول المعنيــة .كمــا يؤكــد علــى ضــرورة انضمــام الواليــات المتحــدة إلــى
نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كخطــوة ضروريــة فــي هــذا الســياق
ينــص تقري ــر االســتراتيجية علــى اتخــاذ الواليــات المتحــدة إجــراءات فعالــة وفــي الوقــت المناســب لتوقــع
الفظائــع ومنعهــا والــرد عليهــا ،بالتنســيق مــع الحكومــات الشــريكة والشــركاء الدولييــن والمجتمــع
المدنــي والشــركاء المحلييــن .كمــا ينــص التقريــر علــى تخصيــص فريــق عمــل معنــي بمنــع الفظائــع
يقــوده البيــت األبيــض ،ويعمــل بالتنســيق مــع وزارات الخارجيــة والدفــاع والعــدل والخزانــة والوكالــة
االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ومكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ،وغيرهــا.
يختــص فريــق العمــل فــي التوقــع المبكــر للفظائــع ومنعهــا فــي البلــدان األكثــر تعرضـ ًـا لخطــر الفظائــع.
فــي حــاالت الفظائــع المســتمرة ،يدعــم فريــق العمــل عمليــات السياســة اإلقليميــة فــي تطوي ــر ورصــد
خيــارات االســتجابة المســتهدفة وتعديــل المســار حســب الحاجــة .بالنســبة للفظائــع المرتكبــة سـ ً
ـابقا،
يدعــم فريــق العمــل عمليــات السياســة اإلقليميــة مــن خــال التوصيــة بجهــود التعافــي ومراقبتهــا،
لمعالجــة موروثــات انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ومتابعــة المســاءلة والعدالــة واإلنصــاف والمســاعدة
فــي منــع تكرارهــا.
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قالــت نائبــة وزيــر الخارجيــة األمريكــي ،وينــدي شــيرمان ،خــال اإلعــان عــن اإلســتراتيجية إنــه كل يــوم
نســمع عــن فظائــع جديــدة ضــد المدنييــن فــي أوكرانيــا وقصــف المــدارس والمستشــفيات ،واغتصــاب
النســاء والفتيــات ،وإعــدام الرجــال والفتيــان .لكننــا نعلــم جميعـ ًـا أن أوكرانيــا ليســت المــكان الوحيــد فــي
العالــم الــذي يعانــي فيــه النــاس نتيجــة الفظائــع وانتهــاكات حقــوق اإلنســان .فالفظائــع تحــدث فــي
جنــوب الســودان وإثيوبيــا والصيــن وأفغانســتان وميانمــار وســوريا ،حيــث ارتكــب نظــام األســد جرائــم
ح ــرب.
يقــدم المركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر الترجمــة العربيــة الكاملــة لتقري ــر« :اســتراتيجية الواليــات
المتحــدة لتوقــع الفظائــع ومنعهــا والــرد عليهــا» ،ألهميــة اطــاع العالــم العربــي والســوريين عليــه.
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استراتيجية الواليات المتحدة لتوقع الفظائع ومنعها والرد عليها
لعام 2022
تقريــر صــادر عــن مكتــب عمليــات النزاعــات وتحقيــق االســتقرار بــوزارة الخارجيــة
األمريكيــة فــي  15يوليو/تمــوز 2022
ترجمة :منصور العمري
(ترجمة بدون تصرف)

ملخص تنفيذي
أكــد الرئيــس بايــدن أن منــع الفظائــع وتعزي ــز احتــرام حقــوق اإلنســان أمــران أساســيان لألمــن القومــي
ً
قائــا« :أعيــد االلتــزام بالحقيقــة الواضحــة المتمثلــة فــي أن منــع حــدوث اإلبــادة
للواليــات المتحــدة،
الجماعيــة يظــل واجبنــا األخالقــي ومســألة ذات أهميــة وطنيــة وعالميــة .عندمــا تمــر الكراهيــة دون
رادع ،وعندمــا نفقــد الضوابــط والتوازنــات فــي الحكومــة والمجتمــع التــي تحمــي الحريــات األساســية،
يمكــن أن ينتــج عــن ذلــك العنــف والفظائــع الجماعيــة» .تســبب الفظائــع صدمــات طويلــة األمــد ،وتدمــر
األرواح والمجتمعــات .قــد تنتهــك الفظائــع القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وتســاهم فــي انتشــار
النــزوح ،وعــدم االســتقرار اإلقليمــي والدولــي ،واالضطــراب االقتصــادي ،وتهــدد أمــن الواليــات المتحــدة
والــدول الشــريكة ومصالحهــا .علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي األمــر التنفيــذي « ،13729نهــج شــامل
لمنــع الفظائــع والتعامــل معهــا» ،والــذي يظــل ســاري المفعــول« :منــع الفظائــع الجماعيــة واإلبــادة
الجماعيــة مصلحــة أساســية لألمــن القومــي والمســؤولية األخالقيــة الجوهريــة للواليــات المتحــدة».
ينــص «قانــون إيلــي فيــزل لمنــع اإلبــادة الجماعيــة والفظائــع» لعــام  )441-115 .L.P( 2018علــى أن
منــع الفظائــع يصــب فــي المصلحــة الوطنيــة للواليــات المتحــدة ،ويدعــو الواليــات المتحــدة إلــى اتبــاع
«اســتراتيجية علــى مســتوى الحكومــة لتوقــع ومنــع وقــوع الفظائــع والتعامــل معهــا» .تدعــم األهــداف
الثالثــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه االســتراتيجية الحالــة النهائيــة المتصــورة التاليــة:
تتخــذ حكومــة الواليــات المتحــدة إجــراءات فعالــة وفــي الوقــت المناســب لتوقــع الفظائــع ومنعهــا
والــرد عليهــا ،بالتنســيق مــع الحكومــات الشــريكة والشــركاء الدولييــن والمجتمــع المدنــي والشــركاء
المحلييــن .ينســق فريــق العمــل المعنــي بمنــع الفظائــع الــذي يقــوده البيــت األبيــض هــذه الجهــود.

ً
أوال :التحدي االستراتيجي
علــى مــدى عقــود ،عملــت الواليــات المتحــدة داخــل البــاد وخارجهــا لتقويــة قــدرة الحكومــة علــى احتــرام
وتعزي ــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وتعزي ــز الســام  -بمــا فيــه مــن خــال الجهــود المبذولــة لمنــع الفظائــع.
مــع ذلــك ،هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل .رغــم التعهــدات الدوليــة بعــد الهولوكوســت بــأن الفظائــع
«لــن تتكــرر مــرة أخــرى» ،إال أن اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية والتطهيــر العرقــي وجرائــم
الحــرب مســتمرة فــي الحــدوث علــى مســتوى العالــم .أفــاد متحــف الهولوكوســت التــذكاري بالواليــات
المتحــدة بأنــه يوجــد  20عمليــة قتــل جماعــي مســتمرة منــذ ســبتمبر/أيلول  ،2020ارتكبتهــا  10دول و 10
مجموعــات غيــر حكوميــة فــي  15دولــة .تفــوق جهــود وتكلفــة الــرد علــى الفظائــع االســتثمارات فــي المنــع
المبكــر بكثيــر .تنقــذ الوقايــة مــن الفظائــع األرواح ،وأيضـ ًـا مــوارد الواليــات المتحــدة ،نظـ ً
ـرا إلــى التكلفــة
العاليــة لجهــود االســتجابة والتعافــي .لذلــك ،مــن المصلحــة االســتراتيجية للواليــات المتحــدة إعطــاء
األولويــة لمــوارد أنشــطة الوقايــة ،مــع االســتجابة بالضــرورة للفظائــع والمســاعدة فــي التعافــي منهــا.
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ً
ثانيا :النهج االستراتيجي وأهداف العمل الملموس
توضــح هــذه اإلســتراتيجية كيــف سينســق فريــق العمــل ،وهــو لجنــة سياســات مشــتركة بيــن الــوكاالت،
اإلج ــراءات الملموســة مــن خــال نهــج حكومــي متكامــل لمنــع الفظائــع والــرد عليهــا والتعافــي منهــا.
ســيدعم فريــق العمــل عمليــات السياســات الخاصــة بــكل بلــد وعلــى الصعيــد اإلقليمــي ويشــارك
جهــوده مــع اللجنــة التوجيهيــة العليــا للوقايــة واالســتقرار ،والتــي ستنســق تنفيــذ قانــون إيلــي فيــزل.
سيســعى فريــق العمــل إلــى إقامــة شــراكات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف وشــراكات مع المجتمــع المدني
لتعزي ــز منــع الفظائــع واالســتجابة لهــا والتعافــي منهــا.
ً
تعرضــا لخطــر
يعطــي فريــق العمــل األولويــة للتوقــع المبكــر للفظائــع ومنعهــا فــي البلــدان األكثــر
الفظائــع ،علــى النحــو الــذي يحــدده فريــق العمــل علــى أســاس ســنوي علــى األقــل .فــي حــاالت الفظائــع
المســتمرة ،يدعــم فريــق العمــل عمليــات السياســة اإلقليميــة فــي تطوي ــر ورصــد خيــارات االســتجابة
المســتهدفة وتعديــل المســار حســب الحاجــة .بالنســبة للفظائــع المرتكبــة سـ ً
ـابقا ،يدعــم فريــق العمــل
عمليــات السياســة اإلقليميــة مــن خــال التوصيــة بجهــود التعافــي ومراقبتهــا لمعالجــة موروثــات
انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ومتابعــة المســاءلة والعدالــة واإلنصــاف والمســاعدة فــي منــع تكرارهــا.

أهداف وغايات اإلستراتيجية
تعمــل األهــداف والغايــات التاليــة علــى مواءمــة جهــود الفظائــع مــع أســلوب الوقايــة المنصــوص عليــه
فــي اســتراتيجية الواليــات المتحــدة لمنــع الصــراع وتعزي ــز االســتقرار ،والتــي صــدرت فــي ديســمبر/كانون
األول  2020وفقـ ًـا لـــ «قانــون الهشاشــة العالمــي».

1.الهــدف األول :منــع الفظائــع والتعامــل معهــا والتعافــي منهــا  -متابعــة اإلج ــراءات المبكــرة
والحلــول المدفوعــة محليـ ًـا فــي البلــدان ذات األولويــة.
يهــدف فريــق العمــل إلــى تحقيــق تأثيــر مــن خــال العمــل المتضافــر فــي البلــدان المعرضــة لخطــر
حــدوث الفظائــع .للقيــام بذلــك ،سيســتخدم فريــق العمــل التقييمــات الكميــة والنوعيــة ،باالعتمــاد علــى
مدخــات المجتمــع المدنــي ،لتحديــد البلــدان ذات األولويــة لجهــود منــع الفظائــع ،بمــا فيــه التصــدي
للعنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع.
اإلجراءات ذات األولوية:
علــى أســاس ســنوي ،علــى األقــل ،يحــدد فريــق العمــل مــا يصــل إلــى  30دولــة ذات أولويــة واألكثــر عرضــة
لخطــر الفظائــع ،والتــي قــد تشــمل البلــدان فــي أي مرحلــة مــن الفظائــع  -المنع أو االســتجابة أو التعافي
أو مزيــج منهــا.
مــن تلــك البلــدان الـــ  30دولــة ذات األولويــة ،ســتوضع قائمــة مختصــرة للتركيــز المكثــف لفريــق العمــل
بالتنســيق مــع النظــراء اإلقليمييــن .باســتخدام تقاريــر المجتمــع المدنــي والمعلومــات االســتخبارية
الكميــة والنوعيــة ذات الصلــة باإلضافــة إلــى إطــار عمــل الحكومــة األمريكيــة لتقييــم الفظائــع لعــام
 ،2021ســيجري فريــق العمــل تقييمــات لعوامــل الخطــر والمســارات المؤديــة إلــى الفظائــع فــي هــذه
البلــدان ذات األولويــة.
تقييــم الجهــود الحاليــة ،بمــا فيــه الثغــرات التــي تحــول دون اتخــاذ إجــراءات كافيــة ،واألدوات المتاحــة
للتخفيــف مــن المخاطــر الفظيعــة.
بالتنســيق مــع عمليــات السياســات الخاصــة بــكل بلــد أو المنطقــة ،وضــع خطــط اســتجابة مســتهدفة
للبلــدان ذات األولويــة.
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مــع ظهــور أزمــات فظيعــة جديــدة أو توقعهــا ،تنســيق اســتجابة حكوميــة متكاملــة بقيــادة مشــتركة
مــع األقســام اإلقليميــة فــي مجلــس األمــن القومــي.
دعــم الكيانــات الحكوميــة األمريكيــة ،بمــا فيهــا البعثــات األمريكيــة فــي الخــارج ،وضمــان أنهــا تعــدل
وتحــدث اســتراتيجيات الدولــة المتكاملــة ،واســتراتيجيات التعــاون اإلنمائــي القطــري ،وبرامــج
واتفاقيــات التعــاون الدفاعــي ،بمــا فيــه تصميــم البرنامــج وتنفيــذه ورصــده وتقييمــه ،و/أو ضمــان أن
وثائــق وعمليــات اإلســتراتيجية القطريــة أو اإلقليميــة ذات الصلــة تتضمــن تحليــل وتوصيــات تقييمــات
المخاطــر الفظيعــة.
تقييــم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ إجــراءات منــع الفظائــع واالســتجابة لهــا ،والعمــل مــع عمليــات
السياســة اإلقليميــة لتعديــل المســار ،حســب الحاجــة.
اســتخدام التعلــم التأملــي وإجــراء تقييمــات لمبــادرات منــع الفظائــع لبنــاء فــرع معرفــي لمنــع الفظائــع،
وتحديــد التكتيــكات الفعالــة ،وتكييــف التدخــات ،حســب الحاجــة.
2.الهــدف الثانــي :الشــراكات  -تعزي ــز التعــاون الدولــي ،ومشــاركة المجتمــع المدنــي ،والمناصــرة
االســتراتيجية العلنيــة
ً
جاهــدا للقيــام بأنشــطة استشــارية ومنســقة وشــفافة لمنــع الفظائــع
سيســعى فريــق العمــل
واالســتجابة لهــا وتعزي ــز التعافــي منهــا  -بمــا فيــه المناصــرة االســتراتيجية العلنيــة .ســتدعو حكومــة
الواليــات المتحــدة إلــى التعــاون مــع مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة بمــا فيهــا وكاالت
األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلقليميــة والحكومــات الشــريكة والســكان المحلييــن والمجتمــع المدنــي
والجماعــات ذات الصلــة.

اإلجراءات ذات األولوية:
تعزي ــز جمــع البيانــات وتبــادل المعلومــات حــول اإلنــذار المبكــر  ،وتصاعــد الخطــر  ،وانتهــاكات حقــوق
اإلنســان ،والجنــاة ،والفظائــع المســتمرة ،وجهــود فريــق العمــل ،والــدروس المســتفادة وأفضــل
الممارســات ،بمــا فيــه أدوات الوقايــة مــن الفظائــع ونهــج التدريــب مع الشــركاء ذوي االهتمام المماثل،
والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،والكونغــرس.
التشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والحكومــات الشــريكة بشــأن تطويــر تقييمــات الفظائــع
وخطــط االســتجابة.
استكشــاف إج ــراءات مشــتركة منســقة لمنــع الفظائــع واالســتجابة لهــا مــع شــركاء دولييــن معنييــن
مثــل «مجموعــة العمــل الدوليــة لمنــع الفظائــع».
تحديــد ورصــد مؤشــرات الخطــر لتقييــم التدخــات علــى أســاس مســتمر ،وحيثمــا أمكــن فــي البلــدان ذات
األولوية.
إنشاء مجموعات تنسيق قطرية مع الجهات المانحة أو شركاء آخرين داخل الدول.
متابعــة خطــة اتصــاالت اســتراتيجية لتســليط الضــوء علــى البلــدان المعنيــة ومرتكبــي الفظائــع ومــن
يســاعدهم ،وجهــود فريــق العمــل مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي والتصريحــات واألحــداث
العامــة.
3.الهدف الثالث :اإلدارة  -تمكين بنية وقائية فعالة ومتكاملة للحكومة األمريكية
لكــي تتمكــن حكومــة الواليــات المتحــدة مــن تحديــد الفظائــع ومنعهــا والــرد عليهــا بشــكل فعــال ،يجــب
تدريــب موظفــي الحكومــة األمريكيــة علــى التعــرف علــى مؤشــرات اإلنــذار المبكــر والمخاطــر المتصاعــدة
ً
فضــا عــن التدخــات األمريكيــة المحتملــة .كل وزارة ووكالــة أمريكيــة مســؤولة عــن
واإلبــاغ عنهــا،
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تطوي ــر وتوفيــر التدريــب والتوجيــه المتعلقيــن بالوقايــة مــن الفظائــع لموظفيهــا ،حســب االقتضــاء.
باإلضافــة إلــى التدريــب ،يعــد التنســيق المبكــر والمتســق عبــر المكاتــب اإلقليميــة والوظيفيــة ضروريـ ًـا
لضمــان عمــل حكومــة الواليــات المتحــدة المتكامــل بشــأن منــع الفظائــع.
اإلجراءات ذات األولوية:
التأكــد مــن تخصيــص الــوكاالت التنفيذيــة الرئيســة التابعــة للحكومــة األمريكيــة موظفيــن ومــوارد
لتنفيــذ تفويــض ووظائــف هــذه االســتراتيجية.
تدريــب موظفــي الحكومــة األمريكيــة المعنييــن – بمــن فيهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر موظفــي
الخدمــة الخارجيــة المعينيــن فــي الــدول التــي يحددهــا فريــق العمــل  -لتتبــع وتحديــد إشــارات التحذي ــر،
وإبــاغ صانعــي القــرار بهــذه المعلومــات ،ووضــع خطــط عمــل لمنــع الفظائــع أو االســتجابة لهــا.
دمج منع الفظائع في عمليات واستراتيجيات السياسات الوظيفية واإلقليمية القابلة للتطبيق.
تطوي ــر عمليــات خاصــة بــاإلدارات والــوكاالت للتنســيق بشــأن منــع الفظائــع وأنشــطة فريــق العمــل
ذات الصلــة.

ً
ثالثا :تطوير اإلستراتيجية
1.األدوار والمسؤوليات المشتركة بين الوكاالت
ســتعزز الواليــات المتحــدة جهودهــا لتوقــع الفظائــع ومنعهــا والــرد عليهــا مــن خــال تحســين كيفيــة
ً
أدوارا ومســؤوليات واضحــة
عمــل الــوكاالت واإلدارات مــع بعضهــا .حــددت الســلطة التنفيذيــة
ً
وتحديــدا:
للنهــوض بهــذه االســتراتيجية،
يقــود موظفــو مجلــس األمــن القومــي بالبيــت األبيــض فريــق عمــل منــع الفظائــع علــى مســتوى
لجنــة السياســات المشــتركة بيــن الــوكاالت ،التــي يديرهــا مكتــب عمليــات الصــراع وتحقيــق االســتقرار
التابــع لــوزارة الخارجيــة .يضــم فريــق العمــل ممثليــن عــن وزارات الخارجيــة والدفــاع واألمــن الداخلــي
والعــدل ،ومكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ،ووزارة الخزانــة ،والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،ومجتمــع
االســتخبارات .قــد تشــارك إدارات ووكاالت إضافيــة ،مثــل وزارة التجــارة أو مكتــب الممثــل التجــاري
للواليــات المتحــدة ،مــع فريــق العمــل علــى أســاس الحاجــة.
تشــرف الخارجيــة وتنفــذ السياســة الخارجيــة األمريكيــة واالســتراتيجية المتعلقــة بمنــع الفظائــع
واالســتجابة لها والتعافي منها ،بما فيه المشــاركة الدبلوماســية والمتعددة األطراف .تصدر الخارجية
تقييمــات فصليــة لإلنــذار المبكــر بشــأن المخاطــر الفظيعــة .تنفــذ الخارجيــة أو تنســق المســاعدة
األمنيــة وبرامــج التعــاون مثــل بنــاء القــدرات المؤسســية والتدريــب فــي مجــال حقــوق اإلنســان .تضمــن
الخارجيــة أن تســاعد تقييمــات الفظائــع فــي تطوي ــر االســتراتيجيات القطريــة المتكاملــة ذات الصلــة،
بمــا يتماشــى مــع المــادة  )b(1210Dمــن قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي للســنة الماليــة 2021 FY( 2021
.)NDAA
تنفــذ الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة مســاعدات أمريكيــة غيــر أمنيــة ،بمــا فيها المســاعدات التنموية
واإلنســانية ،عبــر جهــود منــع الفظائــع لدعــم أهــداف السياســة األمريكيــة ،وترصــد التطــورات داخــل
الــدول وتقــدم تقاري ــر عنهــا .تضمــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أن تســاعد تقييمــات الفظائــع
فــي تطوي ــر اســتراتيجيات التنميــة والتعــاون القطريــة ذات األولويــة بمــا يتماشــى مــع المــادة )b(1210D
مــن قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي للســنة الماليــة .)NDAA 2021 FY( 2021
تدعــم وزارة الدفــاع الجهــود المبذولــة لمنــع الفظائــع واالســتجابة لهــا ،ولمعالجــة منــع الفظائــع مــن
خــال الشــؤون المدنيــة وبرامــج التعــاون األمنــيمثــل بنــاء القــدرات المؤسســية والتدريــب فــي مجــال
حقــوق اإلنســان .كمــا توفــر وزارة الدفــاع األمــن المطلــوب وتعــزز الجهــود المدنيــة ،عنــد االقتضــاء وبمــا

6

يتفــق مــع الســلطات المتاحــة.
يصــدر مجتمــع االســتخبارات تقييمــات لتحديــد مخاطــر وقــوع الفظائــع والفظائــع المســتمرة ،علــى
أســاس منتظــم .لدعــم عمليــة تحديــد األولويــات القطريــة لفريــق العمــل ،وتطويــر خطــط التقييــم
ً
ً
ً
إضافيــا علــى النحــو المطلــوب.
متعمقــا
تحليــا
واالســتجابة ،يوفــر مجتمــع االســتخبارات
تدعــم وزارة األمــن الوطنــي ووزارة العــدل ومكتــب التحقيقــات الفيدرالــي والشــركاء اآلخــرون بيــن
الــوكاالت آليــات العدالــة والمســاءلة مــن خــال إج ــراءات إنفــاذ القانــون المنســقة وتبــادل المعلومــات
االســتخبارية للتحقيقــات ودعــم محاكمــة األفــراد والكيانــات علــى الجرائــم الفيدراليــة ذات الصلــة ،بمــا
فيهــا اإلبــادة الجماعيــة والتعذيــب وجرائــم الحــرب.
تدعــم اإلدارات والــوكاالت الفيدراليــة األخ ــرى ،بمــا فيهــا وزارة الخزانــة مــن خــال مكتــب مراقبــة األصــول
األجنبيــة ،جهــود الواليــات المتحــدة لمنــع الفظائــع والــرد عليهــا علــى مســتوى العالــم ،مــن خــال أدوات
مثــل العقوبــات ،حســب االقتضــاء والمصــرح بــه ،بنــاءً علــى تفويضاتهــا وقدراتهــا وعالقاتهــا المحــددة.
2.صنع القرار والتنسيق بين الوكاالت
فريــق العمــل مســؤول عــن مراقبــة وتنبيــه صانعــي القــرار إلــى عالمــات اإلنــذار المبكــر والمخاطــر
المتصاعــدة ،والبلــدان المعنيــة .باإلضافــة إلــى عملــه لتحفيــز الوقايــة ،يشــارك فريــق العمــل فــي
عمليــات السياســة اإلقليميــة الحاليــة التــي تتضمــن أنشــطة االســتجابة والتعافــي وتقــدم الدعــم لهــا.
لضمــان التكامــل بيــن جهــود منــع الفظائــع ومبــادرات السياســة ذات الصلــة ،ينســق فريــق العمــل
بشــكل وثيــق مــع أقســام مجلــس األمــن القومــي ذات الصلــة ويشــارك جهــوده مــع اللجنــة التوجيهيــة
العليــا للوقايــة واالســتقرار.
 .3.قياس النجاح
الرصــد والتقييــم :ســيضع فريــق العمــل خطــة عمــل ســنوية داخليــة لتوجيــه عملهــا وتشــمل الرصــد
والتقييــم وخطــط التعلــم التأملــي التــي تحــدد مؤشــرات األثــر المتفــق عليهــا واألهــداف لقيــاس التقــدم.
ســيتم اإلبــاغ عــن هــذه المؤشــرات ،حيثمــا كان ذلــك مناسـ ً
ـبا وعمليـ ًـا ،مــن خــال تقاري ــر الكونغــرس
الســنوية المطلوبــة بموجــب قانــون إيلــي فيــزل .ســيقوم فريــق العمــل ،سـ ً
ـنويا علــى األقــل ،بتقييــم تأثيــر
جهــوده بشــكل رســمي فــي البلــدان ذات األولويــة.
التشــاور والتعلــم والتكيــف :سيتشــاور فريــق العمــل بانتظــام مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن
مــن المجتمــع المدنــي وأعضــاء الكونجــرس والســكان المحلييــن .ســيدرج فريــق العمــل الــدروس
المســتفادة وأفضــل الممارســات وســيعمل باســتمرار علــى تكييــف نهجــه وتوصياتــه عندمــا تصبــح
المعلومــات والــدروس الجديــدة معروفــة.

ً
رابعا :تكامل أدوات الحكومة األمريكية ومبادرات السياسات
1.قائمة غير حصرية لألدوات التوضيحية
الدبلوماســية :يمكــن أن تؤثــر المناصــرة الدبلوماســية األمريكيــة علــى دوافــع وســبل ارتــكاب الفظائــع
مــن خــال تســليط الضــوء علــى الفظائــع ونتائجهــا .ســتواصل حكومــة الواليــات المتحــدة الدبلوماســية
الوقائيــة فــي المســتويات متعــددة األطــراف ومــن خــال التنســيق الفعــال بيــن صانعــي السياســات في
واشــنطن وموظفيهــا فــي الخــارج .يمكــن إجــراء التدخــات الدبلوماســية بشــكل مشــترك مــع الشــركاء
ذوي االهتمــام المماثــل عنــد االقتضــاء.
المســاعدات/البرامج الخارجيــة :يمكــن للمســاعدات الخارجيــة األمريكيــة أن تعمــل مــع الشــركاء لتعزي ــز
المرونــة المؤسســية والمجتمعيــة ،والمســاعدة فــي معالجــة المظالــم األساســية ،وتوفيــر المعونــات
واالســتجابة الطارئــة واإلنســانية ،وتعزيــز المصالحــة والعدالــة االنتقاليــة .ســتوجه حكومــة الواليــات
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المتحــدة مســاعدتها الخارجيــة إلــى البلــدان ذات األولويــة لمخاطــر الفظائــع لمعالجــة منــع الفظائــع
واالســتجابة والتعافــي  -وســتضمن تقديــم تقاري ــر دقيقــة وتقييميــة عــن أنشــطة البرامــج.
الدعــم الدفاعــي والتعــاون األمنــي :يمكــن للدعــم الدفاعــي والتعــاون األمنــي  تعزيــز المؤسســات
الضعيفــة وتعزي ــز الديمقراطيــة والشــفافية واحتــرام حقــوق اإلنســان .ســيتم تعديــل اتفاقيــات وبرامــج
التعــاون األمنــي حســب الحاجــة لمعالجــة الفظائــع الناشــئة ،وااللتــزام بالقانــون اإلنســاني الدولــي
ومعاييــر حقــوق اإلنســان ،والســيطرة المدنيــة علــى الجيــش وقــوات األمــن األخ ــرى فــي البلــدان موضــع
القلــق.
التجــارة واالســتثمار والدبلوماســية التجاريــة والمشــاركة الدوليــة والثنائيــة بشــأن الشــفافية الماليــة:
ســتعمل حكومــة الواليــات المتحــدة علــى تعزي ــز الشــفافية الماليــة وتعزي ــز مبــادرات مكافحــة الفســاد
لمعالجــة ضعــف اإلدارة والتمويــل غيــر المشــروع الــذي يمكــن أن يســاهم فــي مخاطــر الفظائــع .عنــد
االقتضــاء ،ســيتم اســتخدام تعزي ــز العالقــات التجاريــة وتكييــف االســتثمارات االقتصاديــة فــي البلــدان
المعرضــة للخطــر لمنــع الفظائــع والتعافــي منهــا.
العقوبــات والقيــود المفروضــة علــى التأشــيرات :يمكــن اســتخدام العقوبــات أو التهديــد بفــرض
عقوبــات أو قيــود التأشــيرة أو الســفر أو غيرهــا مــن أدوات الضغــط الماليــة أو المتعلقــة بالســفر،
حســب االقتضــاء وعندمــا يكــون ذلــك دعمـ ًـا لسياســات ومصالــح الواليــات المتحــدة األوســع ،للتأثيــر
علــى النــاس والمنظمــات والحكومــات وممارســة الضغــط عليهمــا فيمــا يتعلــق بالفظائــع.
إنفــاذ القانــون :ســتواصل حكومــة الواليــات المتحــدة بــذل الجهــود لتحديــد ،ومنــع دخــول ،والتحقيــق
واالعتقــال والمالحقــة القضائيــة ،وإبعــاد منتهكــي حقــوق اإلنســان المعروفيــن أو المشــتبه بهــم الذيــن
تتمتــع الواليــات المتحــدة بالواليــة القضائيــة عليهــم ،بمــن فيهــم المســؤولين عــن ارتــكاب الفظائــع أو
تســهيلها ،وتعزي ــز قــدرات إنفــاذ القانــون والعدالــة لشــركائنا الدولييــن.
االســتخبارات والتحليــل :ســتركز الواليــات المتحــدة اهتمامهــا ومواردهــا علــى تطويــر وتحســين
واســتخدام أدوات االســتخبارات والتحليــل التــي تضــم عوامــل خطــر الفظائــع القائمــة علــى األدلــة،
وســتوجه عمليــة تطويــر خطــط االســتجابة.
العدالــة والمســاءلة :لتعزي ــز العدالــة والمســاعدة فــي منــع تكــرار الفظائــع ،ســتعمل الواليــات المتحدة
علــى تعزي ــز المســاءلة عــن الفظائــع ،ســواء فــي الواليــات المتحــدة إذا كان الجنــاة موجــودون فــي أراضــي
الواليــات المتحــدة ويخضعــون للواليــة القضائيــة األمريكيــة ،أو فــي الخــارج مــن خــال دعــم مجموعــة
واســعة آلليــات العدالــة االنتقاليــة ،بمــا فيهــا المحاكــم المحليــة والدوليــة والمختلطــة ،والتحقيقــات
والطلبــات الدوليــة ،والحقيقــة ،وإحيــاء الذكــرى ،واإلصــاح المؤسســي ،وتعزي ــز أنظمــة العدالــة الجنائيــة.
االتصــاالت االســتراتيجية :فــي بعــض البلــدان ذات األولويــة ،وحســب االقتضــاء ،ســتضع حكومــة
الواليــات المتحــدة وتنفــذ خطــط اتصــال اســتراتيجية يمكــن اســتخدامها لممارســة الضغــط للتخفيــف
ً
أيضــا إلعــام الجمهــور األمريكــي
مــن مخاطــر وقــوع الفظائــع .ســيتم اســتخدام االتصــاالت العامــة
والعالمــي بجهــود الحكومــة األمريكيــة فــي منــع الفظائــع واالســتجابة لهــا والتعافــي منهــا.
2.مبادرات السياسات ذات الصلة
اســتراتيجية الواليــات المتحــدة لمنــع الصــراع وتعزي ــز االســتقرار ( :)2020تســعى اســتراتيجية الواليــات
المتحدة لمنع النزاعات وتعزيز االســتقرار إلى كســر الحلقة المكلفة للهشاشــة ،وتعزيز دول مســالمة
تعتمــد علــى نفســها .يشــير اتفــاق الهشاشــة العالمــي إلــى أهميــة حمايــة المدنييــن وجهــود العدالــة
االنتقاليــة لمنــع الصــراع وأنشــطة تحقيــق االســتقرار .تكمــل جهــود الوقايــة مــن الفظائــع واالســتجابة
لهــا وتتوافــق مــع أهــداف اتفــاق الهشاشــة العالمــي لمعالجــة الهشاشــة واألســباب الكامنــة وراء
العنــف والنزاعــات .يعــد دمــج اعتبــارات منــع الفظائــع عبــر تطوي ــر وتنفيــذ خطــط العشــر ســنوات فــي
البلــدان والمناطــق ذات األولويــة فــي اتفــاق الهشاشــة العالمــي ،بمــا فيــه االســتراتيجيات القطريــة
المتكاملــة واســتراتيجيات التعــاون اإلنمائــي القطريــة ،أمـ ً
ـرا بالــغ األهميــة.
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اســتراتيجية الواليات المتحدة بشــأن المرأة والســام واألمن ( :)2019تهدف اإلســتراتيجية التي صدرت
فــي يونيو/حزي ــران  2019بموجــب قانــون اســتراتيجية الواليــات المتحــدة بشــأن المــرأة والســام واألمــن
لعــام  ،2017إلــى دعــم ســامة النســاء والفتيــات فــي النزاعــات واألزمــات ،وزيــادة المشــاركة الهادفــة
للمــرأة فــي الجهــود المبذولــة لمنــع النزاعــات ،ومكافحــة اإلرهــاب ،وبنــاء الســام .تشــير اســتراتيجية
الواليــات المتحــدة لعــام  2016لمنــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه علــى الصعيــد
العالمــي إلــى أنــه غالبـ ًـا مــا يتــم اســتهداف النســاء والفتيــات عمـ ً
ـدا بالعنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع،
والــذي يمكــن أن يكــون إشــارة تحذي ــر مبكــرة لفظائــع مســتقبلية ،وهــي جرائــم فظيعــة فــي حــد ذاتهــا.
مــن خــال االســتراتيجية الوطنيــة للواليــات المتحــدة لعــام  2021بشــأن اإلنصــاف والمســاواة بيــن
الجنســين ،تؤكــد إدارة بايــدن علــى الحاجــة إلــى منظــور جنســاني عبــر سياســاتنا األمنيــة الخارجيــة
والوطنيــة ،بمــا فيــه فــي اســتجابتنا اإلنســانية وجهــود الوقايــة .يمكــن أن يســاعد التعــرف علــى التأثيــر
غيــر المتناســب للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واالســتبعاد السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي
للنســاء والفتيــات والمثلييــن/ات ،ومزدوجــي/ات التوجــه الجنســي ،ومتغيــري/ات النــوع االجتماعــي فــي
ســياقات معينــة فــي تحســين أطــر اإلنــذار المبكــر للتنبــؤ بالفظائــع الجماعيــة.
مراجعــة المســاعدة علــى االســتقرار ( :)2018هــي إطــار عمــل يوفــر الــدروس المســتفادة ومبــادئ
كيفيــة االســتفادة علــى أفضــل وجــه مــن المشــاركة الدبلوماســية األمريكيــة ،والمهنيــة الدفاعيــة وبنــاء
القــدرات ،والمســاعدات الخارجيــة لتحقيــق االســتقرار فــي المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات .ســوف
تتماشــى جهــود الوقايــة مــن الفظائــع واالســتجابة لهــا مــع مبــادئ مراجعــة المســاعدة علــى االســتقرار.
مــوارد وسياســات مكافحــة اإلرهــاب المشــتركة بيــن الــوكاالت ( :)2021تقــود إدارة بايــدن مراجعــة
مســتمرة بيــن الــوكاالت لمــوارد وسياســة وحالــة مكافحــة اإلرهــاب ،وتحديــد األولويــات لتحديــد
أفضــل الســبل لتشــكيل مشــروع مكافحــة اإلرهــاب فــي المســتقبل فــي ضــوء التهديــدات المتطــورة
ومواءمتهــا مــع األولويــات الوطنيــة األمنيــة األخــرى مثــل المنافســة االســتراتيجية .عندمــا يصاحــب
تهديــد اإلرهــاب خطــر ارتــكاب الفظائــع ،فــإن إج ــراءات منــع الفظائــع واالســتجابة لهــا ستتماشــى مــع
جهــود مكافحــة اإلرهــاب وتكملهــا.
أجنــدة الواليــات المتحــدة للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ( :)2021أوضحــت إدارة بايــدن أن دعــم
الديمقراطيــة وحمايــة حقــوق اإلنســان ومحاربــة الفســاد أمــور أساســية لألمــن القومــي للواليــات
المتحــدة ،وشــددت علــى وضــع حقــوق اإلنســان فــي صميــم السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة.
ســتدعم أنشــطة الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان منــع الفظائــع مــن خــال تعزي ــز األنظمــة السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة المشــروعة والشــفافة والشــاملة التــي تخفــف مــن الهشاشــة ،وتقــوي
الصمــود ،والتخفيــف مــن مخاطــر النــزاع العنيــف وعــدم االســتقرار ،وتعزي ــز العدالــة واالندمــاج والكرامــة
والحريــة للجميــع.
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