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للمجتمع الدويل لكي يسترعي انتباه كافة الدول ألمهية االتفاقية وليدعوها إىل مضاعفة جهودها يف سبيل منـع                 
  ها،جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة علي

 على أن جرمية اإلبادة اجلماعية مسلّم هبا يف االتفاقية بوصفها آفة نكراء أحلقت بالبشرية خسائر وإذ يشدد  
ال حصر هلا وأنه يلزم بذل املزيد من التعاون الدويل يف سبيل اإلعمال الفعلي آلليات منع جرمية اإلبادة اجلماعية                   

  ووضع حد هلا واملعاقبة عليها،

 إزاء وقوع حاالت من اإلبادة اجلماعية يف التاريخ القريب وهي حاالت اعتـرف  غ القلقوإذ يساوره بال    
 وإذ يضع يف اعتباره أن      ١٩٤٨اجملتمع الدويل بأهنا جرائم إبادة مجاعية استناداً إىل التعريف الوارد يف اتفاقية عام              

  قد تؤدي إىل إبادة مجاعية،االنتهاكات اجلسيمة واخلطرية واملنهجية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل 

 أن الدول األطراف يف اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلـرائم املرتكبـة ضـد                وإذ يضع يف اعتباره     
 قد اتفقت على عدم انطباق أي تقادم على هذه اجلرائم، مبا يف ١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦اإلنسانية املؤرخة 

   عن تاريخ اقترافها،ذلك جرائم اإلبادة اجلماعية بغض النظر

 أن اإلفالت من العقاب عن ارتكاب هذه اجلرائم يشّجع على ارتكاهبا ويشكل عقبة أساسية يف وإذ يؤكد  
سبيل مواصلة التعاون بني الشعوب وتعزيز السلم واألمن الدوليني، وأن مكافحة اإلفالت من العقاب تعترب عامالً                

  هاماً يف منع هذه اجلرائم،

تقدم الكبري الذي أحرزه اجملتمع الدويل خالل السنوات الستني املاضية، على ُصعد منـها               بال وإذ يعترف   
منظومة األمم املتحدة يف جمال صياغة أُطر مفاهيمية وذات عالقة بآليات وممارسات منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة                 

  واملعاقبة عليها فأسهم بذلك يف التنفيذ الفعلي لالتفاقية،

 الذي أعلنت فيـه     ١٩٤٦ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ١- د(٩٦ اجلمعية العامة     بقرار وإذ يذكّر   
اجلمعية اإلبادة اجلماعية جرمية مبقتضى القانون الدويل وإذ يذكر جبميع القرارات الالحقة اليت اختذت على صعيد                

  املعاقبة عليها،منظومة األمم املتحدة واليت أسهمت يف وضع وتطوير نظام ملنع جرمية الفصل العنصري و

 بأن جرمية اإلبادة اجلماعية معّرفة بوصفها من أخطر اجلرائم املثرية لقلـق اجملتمـع            وإذ يسلّم مع التقدير     
 وأن ارتفاع عدد التصديقات على النظام       )١(الدويل ككل يف إطار نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         

  جرمية اإلبادة اجلماعية،األساسي ينبغي أن يعزز جانب املساءلة عن 
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 بأن اجمللس ُمكلف من قبل اجلمعية العامة بالتصدي لكافة احلاالت اليت ُتنتهك فيها حقـوق                وإذ يذكّر   
اإلنسان مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة واملنتظمة ومكلف أيضاً بتقدمي توصيات بذلك اخلصوص وأنه ينبغي له أن 

  نسان يف منظومة األمم املتحدة،يعزز التعاون الفعلي وإدماج حقوق اإل

 باملسامهة القيمة آللية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف اجلهود املبذولة صوب احلـؤول               وإذ يسلّم   
  دون احلاالت اليت ميكن أن ُترتكب فيها جرمية اإلبادة اجلماعية،

 وهي  ين مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية     دعمه الكامل لبعثة املستشار اخلاص لألمني العام املع        وإذ يعيد تأكيد    
  نع احلاالت احملتملة اليت ميكن أن ُتسفر عن إبادة مجاعية،مل تقترن مبؤشر مهم على تعزيز آليات اإلنذار املبكر بعثة

 األمني العام اليت قدمت إىل اجمللس بشأن تنفيذ خطة العمل ذات النقـاط اخلمـس                بتقارير وإذ يرحب   
 فضالً عن احلوار التفاعلي املتواصل مع املستشار اخلاص خالل الدورة الثالثة والدورة             )٢(وأنشطة املستشار اخلاص  

  احلالية للمجلس،

   أمهية االتفاقية بوصفها صكاً دولياً فعاالً للمعاقبة على جرمية اإلبادة اجلماعية؛يؤكد من جديد  - ١  

ضمت إليها وخاصة الدول اليت      جلميع الدول اليت صدقت على االتفاقية أو ان        يعرب عن تقديره    - ٢  
  ؛٢٠٠٣/٦٦قامت بذلك يف السنوات اليت أعقبت اعتماد قرار اللجنة 

 الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو مل تنضم إليها بعد إىل النظر يف القيام بذلك، وإىل                  يدعو  - ٣  
  القيام، عند الضرورة، بسن تشريعات وطنية تتفق مع أحكام هذه االتفاقية؛

 مسؤولية كل دولة مبفردها عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وتستلزم هـذه              يد تأكيد ويع  - ٤  
  املسؤولية منع وقوع تلك اجلرائم، مبا يف ذلك التحريض على ارتكاهبا، عن طريق الوسائل املالئمة؛

فهـوم   مبواصلة النظـر يف م ٦٠/١ عربت عنها اجلمعية العامة يف قرارها        اليت باحلاجة   وإذ يسلم   - ٥  
املسؤولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعية واآلثار املترتبة عليها، أخذاً بعني االعتبار املبادئ الواردة يف ميثاق 
األمم املتحدة والقانون الدويل فضالً عن نية الدول على حنو ما هو وارد يف ذلك القرار بإلزام نفسها، حـسب                    

بناء قدراهتا يف سبيل محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية ومساعدة الدول اليت املقتضى واملالئم، مبساعدة الدول على 
  تشهد توتراً تفادياً لنشوب الرتاعات والصراعات؛

 على أمهية توطيد التعاون الدويل مبا يف ذلك توطيده من خالل منظومة األمـم املتحـدة                 يشدد  - ٦  
  واملنظمات اإلقليمية سعياً وراء تكريس املبادئ اجملسدة يف االتفاقية؛

                                                      

)٢( E/CN.4/2006/84و A/HRC/7/37. 
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اليت سبقت جرائم اإلبادة اجلماعية   ماضياً   كافة الدول يف سعيها للتصدي ألوجه اإلخفاق         يناشد  - ٧  
املستقبل، أن تتعاون، من خالل جهات منها منظومة األمم املتحدة، على تعزيز اآلليات الـيت               ومنعاً لتكرارها يف    

ُتسهم يف االستكشاف املبكر ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان اجلماعية واجلسيمة واملنتظمة اليت ميكن أن تؤدي إىل 
  ارتكاب إبادة مجاعية إن مل يوضع حد هلا؛

 العام يف تأمني النظر السريع يف اإلنذارات املبكرة باحلاالت ويف منع          بأمهية دور األمني   وإذ يسلّم   - ٨  
 واملهام املسندة إىل املستشار     ١٣٦٦/٢٠٠١هذه احلاالت وفقاً للوالية اليت أناطها به جملس األمن مبقتضى القرار            

 القائمة من منظومة     كما هو مبّين باختصار يف مجلة من األمور منها مجع املعلومات           -  اخلاص الذي تتمثل واليته   
األمم املتحدة بوجه خاص بشأن االنتهاكات اجلماعية واخلطرية لقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين              

 أن تفـضي إىل     -   إن مل تتم احليلولة دوهنا أو وضع حد هلا         - الدويل ذات املنشأ اإلثين أو العرقي واليت من شأهنا          
مة األمم املتحدة فيما خيص األنشطة املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية والعمل علـى              والتنسيق مع منظو   ،ة مجاعية دابإ

  تعزيز قدرة األمم املتحدة على حتليل وإدارة املعلومات ذات الصلة باإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ذات العالقة هبا؛

يز مهام مكتبه ومساعدته  بقرار األمني العام استبقاء الوالية املنوطة باملستشار اخلاص وتعزيرحب  - ٩  
  يف العمل من خالل اللجنة االستشارية املعنية مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية؛

 إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املستشار اخلاص يف أدائه مهامه وتزويده               يطلب  - ١٠  
  يوجهها؛بكافة املعلومات اليت يطلبها والرد السريع على النداءات العاجلة اليت 

 مبا فيها جملـس     ، على الدور اخلاص املنوط مبنظومة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة          يؤكد  - ١١  
وهيئـات  حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصـة ذات العالقـة               

امهة بذلك يف حتقيق فهم أفضل للحـاالت         يف جمال التصدي للتحدي املتمثل يف مجع املعلومات واملس         املعاهدات،
  ر املبكرة اليت تصدر؛ذُاملعقدة والُن

يشجع املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملستشار اخلاص املنوط باملـسؤولية عـن                - ١٢  
بني املستشار مثّ مكاتبهم احلماية واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان على زيادة تعزيز التبادل املنتظم للمعلومات بني 

 بتعزيز ومحاية حقوق    اليت تعىن اإلجراءات اخلاصة ذات العالقة مبا يف ذلك اإلجراءات         املعنيني ب مجيع  بني  اخلاص و 
   يف املادة الثانية من اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة               ذكرهااألشخاص املنتمني إىل اجملموعات الوارد      

  واملعاقبة عليها؛

 الـسريع والـشامل     البحثمهية اليت يتسم هبا، يف جمال التصدي حلاالت حمددة،           على األ  يؤكد  - ١٣  
للعوامل املتعددة اليت تشكل خطراً من أخطار التعرض لإلبادة اجلماعية، مبا يف ذلك العوامل القانونيـة وتعـيني                  

 أو خطـرية    جسيمةاجملموعات املهددة هبذا اخلطر، وانتهاكات حقوق اإلنسان املمكن أن تتحول إىل انتهاكات             
وعوامل أخرى مؤثرة مثل ظهور السلوك اجلانح إىل اإلبادة أو التمييز املمنهج وشيوع عبارات الكراهيـة الـيت                  

 يف هبذه العباراتتستهدف أشخاصاً ينتمون إىل جمموعات وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية خاصة إذا ما مت التفوه 
  ؛حمتملسياق العنف الفعلي أو 
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 الدول على أن تستعني باحملافل الدولية واإلقليمية املالئمة يف التصدي ملسألة منع اإلبادة              عيشج  - ١٤  
  اجلماعية مبا يف ذلك العملية التحضريية للمؤمتر االستعراضي املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

اإلقليمية واجملتمـع    احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات           يشجع  - ١٥  
 ملبـادئ  اًاملدين، بتعزيز أنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ونشر املعرفة مببادئ االتفاقية مولية اهتماماً خاصّ             

 اليت تنذر بإمكانية    العالماتالوقاية، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، تقريرا األمني العام املقدمان إىل اجمللس وقائمة              
  ؛)٣(حدوث إبادة مجاعية

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تعمل على نشر تقارير األمني العام املقدمـة إىل                طلبي  - ١٦  
 البعثـات   يـشمل  على أوسع نطاق ممكن مبا       )٣( حدوث إبادة مجاعية   ية اليت تنذر بإمكان   العالماتاجمللس وقائمة   
مم املتحدة والدولية واإلقليمية ذات الشأن واملعنية  سائر املنظمات والوكاالت التابعة لألتقوم بإطالعامليدانية وأن 

  حبقوق اإلنسان واألنشطة الغوثية واإلنسانية على تلك التقارير؛

السنوية  بالذكرى احتفاالً وتنفيذ أنشطة تذكارية مالئمة      بوضع املفوضة السامية إىل القيام      يدعو  - ١٧  
ة عليها وذلك باعتبار هذه األنشطة مسألة ذات أولوية ويتشاور الستني التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقب

  بشأهنا مع الدول، على أن يوضع يف االعتبار أيضاً االحتفال بالـذكرى الـسنوية الـستني لإلعـالن العـاملي                    
  حلقوق اإلنسان؛

يف  وكمسامهة مهمـة     ، املفوضة السامية إىل أن تقوم، كجزء من األنشطة االحتفالية         يدعو أيضاً   - ١٨  
ملستشار اخلاص، بتنظيم حلقة دراسية يف نطاق املوارد ا ويف دعم أنشطةالوقائية  واملؤسسات  وضع االستراتيجيات   

املتاحة حالياً، تعىن مبنع اإلبادة اجلماعية وذلك مبشاركة الدول والكيانات التابعة لألمم املتحدة وسائر املنظمات               
  ين واهليئات األكادميية والبحثية وتقدمي تقريـر عـن حـصيلة هـذه             الدولية واإلقليمية ذات الشأن واجملتمع املد     

  احللقة الدراسية؛

 ٢٠٠٩مارس / يف شهر آذار اليت تعقد إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس يف دورته العاديةيطلب  - ١٩  
ة املستشار اخلاص ويدعو تقريراً حمدثاً عن جهود منظومة األمم املتحدة الرامية إىل منع اإلبادة اجلماعية وعن أنشط

  املستشار اخلاص إىل إجراء حوار تفاعلي مع اجمللس خالل الدورة نفسها حول التقدم احملرز يف االضطالع مبهامه؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ٢٠  

  ـ ـ ـ ـ ـ
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