
(A)   GE.09-11824    131109    151109 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 

  ألمني العاموتقارير مفوضية األمم املتحدة السامية وا

  منع اإلبادة اجلماعية    

  ∗ حلقوق اإلنسانةالسامي  األمم املتحدةةتقرير مفوض    

  موجز    
هذا التقرير آراء الدول وغريها من املؤسسات ذات الصلة املعنية حبقـوق         يتضمن    

عن تنفيذ خطـة    ) A/HRC/7/37 و E/CN.4/2006/84(اإلنسان بشأن تقريري األمني العام      
أنشطة املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة        وبشأن  اط اخلمس؛   العمل ذات النق  

اإلبـادة اجلماعيـة    قد تـؤدي إىل     اجلماعية، مبا يف ذلك آراؤها بشأن الُنذر احملتملة اليت          
)E/CN.4/2006/84 .(هذا التقرير مقدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان عمـال بقـرار              و  

  .٧/٢٥اجمللس 
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  مقدمة  - أوالً
 الـسامية األمم املتحدة    إىل مفوضة    ،٧/٢٥اره  يف قر  ،حقوق اإلنسان طلب جملس     -١

مـن  عن منع اإلبادة اجلماعية      أن تعمم تقارير األمني العام املقدمة إىل اجمللس          حلقوق اإلنسان 
أجل احلصول على آراء الدول ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة وهيئـات املعاهـدات              

 تؤدي  شأن الُنذر احملتملة اليت قد    ؤها ب واإلجراءات اخلاصة بشأن تلك التقارير، مبا يف ذلك آرا        
 .، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورتـه العاشـرة          )E/CN.4/2006/84( إىل اإلبادة اجلماعية  

  .هذا التقرير ما ورد من آراءويتضمن 
، وردت آراء مـن     ٢٠٠٨مـايو   /أيـار  ٣٠ية مؤرخة يف    فومذكرة ش وردا على     -٢

 وُبِعث أيضاً .)١(رسك وتركيا وفنلندا واالحتاد الروسي   أرمينيا والبوسنة واهل   حكومات كل من  
واإلجراءات اخلاصـة   معاهدات حقوق اإلنسان وهيئات وكاالت األمم املتحدةبرسائل إىل 

  .نجمللس حقوق اإلنسا

  اآلراء الواردة من الدول  - ثانياً  

  أرمينيا  - ألف  
 تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية قداليت لُنذر االهتمام الواجب باأن ذكرت حكومة أرمينيا   -٣
فالُنذر احملتملة اليت مجعها املستشار اخلاص لألمـني        . اإلبادة اجلماعية حدوث  ملنع  مر حاسم   أ

ميكن اعتبار كل واحـد     لُنذر على حدة،    وبالنظر إىل هذه ا   . العام ال تنطوي على أي مبالغة     
 بالضرورة مؤشراً ه ليس   ن، ولك مدعاة لقلق بالغ  صارخ حلقوق اإلنسان و   انتهاك  على أنه   منها  
إن القيمة التنبؤية اليت تنطوي عليهـا هـذه         . ماعيةاجلبادة  حصول إحدى حاالت اإل   على  

بحث ىل مزيد من ال   صنيف الُنذر إ  املعايري الالزمة لت  قد حتتاج   ومستنفدة إىل أقصاها،    العناصر  
القسري إلحـدى    الترحيل من قبيل    ضافية،الُنذر اإل بعض  اإلشارة إىل    ميكن مثال (والتوضيح  

. أو ممارسة الفصل العنصري ضدها أو عزهلا أو حشد أفرادهـا   ،  ٣املدرجة يف الفقرة    الفئات  
وقد تتباين هذه ). ٢ أو ١ة الفقر غرار ما هو مبّين يف    سان على   انتهاكات حلقوق اإلن  على أهنا   

  ية سـبب  عالقـة وتؤدي أحيانا إىل إجياد     ،  عمقها ونطاقها وحجمها  الُنذر من حيث مستوى     
تـسبب  الكراهية أو التحريض على الكراهية أو العنف، مما قد ي         الذي ينم عن    طاب  اخلمثل  (

  .) من السكانحمددةيف نشوب نزاعات مسلحة تستهدف على حنو غري متناسب فئات 

__________ 

  .الكاملة آلراء الدول متاحة لالطالع عليها يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالنصوص   )١(
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 فيمـا خيـص     وحتديد مؤشرات إضافية  تصنيف الُنذر   الستعراض معايري   ومثة حاجة     -٤
االسـتعانة  يكـون مـن املستحـسن    قد ، ضهلذا الغريقا وحتق. سلوكيات اإلبادة اجلماعية  

.  واملعاقبة عليهـا   التعريف الوارد يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية       بالتصنيف املبين على    
السياسية  فيها احلقوق    جمموعات خمتلفة من احلقوق، مبا    يف إطار   هذه النقاط   ميكن النظر إىل    و

  .واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
ا كليا  هبدف إبادهت ووصمها  معينة من الناس    شخيص فئة   توتعتقد حكومة أرمينيا أن       -٥

 هذه املنهجيـة وميكن أن توفر . ن احلقوق عينة م من خالل انتهاك نوع أو أنواع م      أمر يتحقق   
الترابط طابع  من الضروري يف الوقت نفسه التأكيد على        و. الُنذرلتصنيف  اتساقا  كثر  إطارا أ 

ت يتعني  قترحا عدة م  الصدديف هذا   ويوجد  .  فيما بني الُنذر    احلقوق، وبالتايل،  هذهفيما بني   
القـرن   يف   اإلبادة اجلماعية أوىل عمليات   أمة عانت من    بوصف أرمينيا   و. سبانأخذها يف احل  

ال زالت ترزح حتت وطأة تبعاهتا الباديـة      ونسمة  ون   ملي ١,٥حنو   واليت أودت حبياة     العشرين
 العامة، مبا   على مجيع مستويات احلياة   لتمييز  ل ردح طويل من الزمن      قبلتعرضت  قد  للعيان، ف 

أتـاوات   أفرادها إىل دفـع      اضطروالجتماعية واالقتصادية والثقافية،    السياسية وا ها احلياة   في
نهم وعزهلم سياسياً واجتماعياً وثقافيـاً    العيش كمواطنني من الدرجة الثانية، وإىل إعادة توطي       

  .تعرض إىل غري ذلك من املصاعب االستثنائية، بل حىت املذابحكما اضطروا على ال
قبل ف. ُيخطط هلا بإحكام  عمليات اإلبادة اجلماعية غالبا ما       حكومة أرمينيا أن     وترى  -٦

 التعـصب والكراهيـة   يشيعون  يف أعمال اإلبادة،    اإلبادة اجلماعية   أن يشرع احملرضون على     
هـابيني  على أهنا مـن اإلر    السكان  صّنفوا شرائح من    ليهيئوا بذلك البيئة املواتية للعنف؛ وي     

هذه املمارسات  وال تزال هناك مؤسسات سياسية تستخدم       . واالنفصاليني واجملرمني واخلونة  
، كراهيـة املمارسات إلقاء اخلطب اليت تنم عـن ال       تشمل  :  على النحو التايل   اليومحىت هذا   

إىل فئـات   األفراد املنـتمني    ويه مسعة   تشو،  وسائل اإلعالم إذالل فئة معينة من السكان يف       و
الـركن  مشكّلة بـذلك    جرائم اإلبادة اجلماعية والفظائع املرتكبة يف املاضي        إنكار  ، و ةددحم

حلقـوق  اانتـهاك   قترن ذلك ب  الدولة، وعادة ما ي   اإليديولوجي لسياسة التهميش اليت تتبعها      
). تجمع والتـهميش الـسياسي    م حرية التعبري والصحافة وال    اعدانمثل  ( معينة   فئةالسياسية ل 

علـى  العالمـات  ل جمموعة معينة من تشكّقد  ،  تكن شاملة ، وإن مل    الُنذر، فإن هذه    هكذاو
  .املستوى السياسي

، وتـدمريها مصادرة املمتلكات  أن   ،يف إطار املنطق نفسه   أيضاً،  وترى حكومة أرمينيا      -٧
مثلما بّين ذلك   اخلدمات الطبية،   اء أو    امل وأواحلرمان من الغذاء    ن،  اإلنسااجملاعات اليت يصنعها    و

وبناء على  . االقتصاديين االجتماعي و  الصعيدالُنذر على   ل جمموعة من    املستشار اخلاص، تشكّ  
أمـور تنـدرج    اهلوية الثقافية   طمس معامل   تدمري املمتلكات الثقافية واملواقع الدينية و     ذلك، فإن   

 مبجملها حباجـة ألن تكـون       االنتهاكاتهذه  لكن  و. على املستوى الثقايف  ضمن نطاق الُنذر    
  .ةإبادة مجاعيمتواترة من حيث الوقوع لكي تعترب ُنذرا على حدوث حالة طابع ومنهجية ال
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  البوسنة واهلرسك  - باء  
كومة البوسنة واهلرسك، بوصفها دولة عضوا يف منظمة األمـم املتحـدة            متكنت ح   -٨

من عرض تقريرهـا    ،  يال التمييز العنصر   على مجيع أشك   للقضاءاالتفاقية الدولية   وطرفا يف   
 القضاء على التمييز العنـصري ة نجللى  ع٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٣ و ٢٢ي  يوماألويل بنجاح   

  .املختصة بالنظر يف هذه التقارير
غـريه  شأنه شأن   ،  التمييز العنصري  حكومة البوسنة واهلرسك، فإن      تهووفقا ملا ذكر    -٩

االثـنني  دساتري البوسنة واهلرسك وكيانيها   مبوجب   بشكل مباشر حمظور  من أشكال التمييز،    
لبوسـنة  ة ل اجلنائياليت تقع حتت طائلة القوانني      خصائص اجلرائم   ُمجّرم مبقتضى العديد من     و

سـلطات  إصـرار  بوضوح األمر هذا وجيّسد . تشكويبرمقاطعة و وكيانيها االثنني   واهلرسك
األجانـب  سواء كانوا مـن    ،  اطننيواحترام حقوق اإلنسان جلميع امل    على  البوسنة واهلرسك   

  .ةة مؤقتفبصفيها األجانب املقيمني أم من  ة دائمبصفةالبوسنة واهلرسك قيمني يف امل
يف التقرير املقدم من البوسنة واهلرسك   القضاء على التمييز العنصري     ة  نجلوقد نظرت     -١٠

مت اللجنـة   وقـد . ٢٠٠٥فربايـر   / شباط ٢٣ و ٢٢يف دورهتا اليت ُعِقدت يومي      ه  واعتمدت
وكانـت هـذه    مرفقة مبالحظاهتا اخلتامية إىل سلطات البوسنة واهلرسك،        املفصلة  توصياهتا  

التوصيات الـواردة يف التقريـر      ، على   ٢٠٠٨يوليه  /األخرية ملزمة بالرد، حبلول شهر متوز     
  .الدوري الثاين عن تنفيذ االتفاقية

اجلديـد للدولـة    ا اجلنائي   قانوهن ٢٠٠٣يف عام   ت البوسنة واهلرسك    اعتمدوعندما    -١١
حبيـث  ي، العنصراالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ا من   أحكامأدرجت فيه   

ة حلمايـة حقـوق      تشريعي آلياتوحيدد  ،  ض عقوبات جنائية على هذه اجلرائم     على فر ينص  
وحتدد  .والدين اللغة و اجلنس و  النظر عن العرق   صرفباإلنسان واحلريات األساسية للجميع،     

 اجلرائم( ١٧٢ و )اإلبادة اجلماعية  (١٧١املواد  ومنها  مواد القانون اجلنائي األعمال اإلجرامية      
جرائم احلرب  (١٧٤ و،)ضد املدنيني املرتكبة جرائم احلرب  (١٧٣ و ،)نسانيةضد اإل املرتكبة  

 ١٧٧ و ،)ضد أسرى احلرب  املرتكبة  رب  احلجرائم   (١٧٥ و ،)املرتكبة ضد اجلرحى واملرضى   
هنب القتلـى واجلرحـى يف سـاحة     (١٧٨ و،)ه على حنو غري مشروعأو جرحالعدو قتل  (

  ).اممارساهتواحلرب قوانني  انتهاك (١٧٩و) املعركة
طط جلرميـة  خيكل شخص   بشأن املسؤولية اجلنائية لألفراد، فإن       ١٨٠لمادة   ل ووفقاً  -١٢

ـ رض عليها أو    حيأو   من القانون،    ١٧٩ إىل   ١٧٧ و ١٧٥ و ١٧١مشار إليها يف املواد      مر أي
يساعد ويشجع على التخطيط هلا أو اإلعداد هلا أو تنفيذها يكـون            رتكبها أو   يأو  بارتكاهبا  

 سواًءوأياً كان املنصب الرمسي الذي يشغله املتهم،        .  اجلرمية اجلنائية  عن هذه   شخصياً ؤوالًمس
سؤولية اجلنائية أو   املذلك من   يعفيه  ولة أو حكومة أو مسؤوالً حكومياً، فلن        لدلأكان رئيساً   

يف ليهـا  إال يعفي ارتكاب املرؤوس ألي فعل من األفعال املشار و. درجة العقوبةعليه  خيفف  
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رئيسه من املسؤولية اجلنائية إن كـان       ،   من القانون  ١٧٩ إىل   ١٧٧ و ١٧٥إىل   ١٧١املواد  
هـذه  أن ذلك املرؤوس كان على وشك ارتكاب تدعوه للعلم ب لديه أسباب  تيعلم، أو كان  

األفعال أو أنه ارتكبها فعال ومل يتخذ الرئيس التدابري الضرورية واملعقولة ملنع ارتكاب تلـك               
أن تصرف شخص بناًء على أوامر من حكومة أو من رئيس كما  .األفعال أو معاقبة مرتكبيها

ـ         همن املسؤولية اجلنائية، ولكن   فيه  أعلى ال يع   ة  قد يستفيد من ختفيف العقوبة إذا رأت احملكم
  .ذلك استيفاًء ملقتضيات العدالة

يعىن مبحاكمة  ة واهلرسك قسم جلرائم احلربالبوسنيف اكم احملانون وأُنِشئ مبوجب ق  -١٣
ترتبط يف مـضموهنا جزئيـا    ال اإلجرامية اليت    فعجبرائم احلرب واأل  صلة  املتإلجرامية  األفعال  ا

  .يز العنصرالقضاء على التميي جلنةذي حددته لتمييز العنصري البتعريف ا
الـيت  ال اإلجرامية اليت ارتكبت يف احلرب املأسـاوية         فعهذه األ اجلناة يف   حملاكمة  و  -١٤

أنشأ اجملتمع الدويل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة        ،  ١٩٩٥و ١٩٩٢دارت رحاها بني األعوام     
. قـضايا هذه ال اكمة اجلناة يف    ، حمل ) أيضا باسم حمكمة الهاي    ةاملعروف(،  ليوغوسالفيا السابقة 

ذه هبعمليات تتعلق   يف االضطالع ب  بالفعل  يف البوسنة واهلرسك    املوجودة  احملاكم  شرعت  قد  و
فالقضايا معقدة للغاية   . تتوىل متابعة احملاكمات يف معظم القضايا     بيد أن حمكمة الهاي      ؛الفترة

  يف ُتحلّـل   حبيث ال يتسىن تناوهلا يف عرض احلالة عن البوسنة واهلرسك؛ وبالتايل، فإهنا لـن               
  .تاملعلوماهذه 
الذي يـشمل    اهلرسك اإلطار القانوين  البوسنة و فقد أصلحت   ،   سابقا رِكذُما  ومثل  -١٥

ويرد . رائمتعاريف بعض اجل  الذي يرد وصفه على حنو أدق يف        حظر ومنع التمييز العنصري،     
 يطابق تعريفهـا ذلـك     من القانون اجلنائي، و    ١٧١يف املادة   اإلبادة اجلماعية   تعريف جرمية   

ـ   ١٧٢املادة  أما  . الوارد يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية      ـ "ف  فتورد تعري   املرتكبـة  رائم  اجل
  ".نسانيةضد اإل
  : من القانون اجلنائي١٧٦ ملا يرد يف املادة ووفقاً  -١٦

 سنوات أو بالـسجن ملـدة       ١٠ُيعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن         -١  
أعمال إجرامية يشري إليهـا     اب   لغرض ارتك  فرادجمموعة من األ  نظم  طويلة كل من ي   

ضـد   املرتكبـة    اجلـرائم ( ١٧٢ وأ )اإلبادة اجلماعية  (١٧١املواد  يف  هذا القانون   
ـ   (١٧٤ و أ )ضد املدنيني  املرتكبة   جرائم احلرب  (١٧٣ و أ )نسانيةاإل رب جرائم احل

ـ جـرائم    (١٧٥ و أ )املرتكبة ضد اجلرحـى واملرضـى        ضـد  املرتكبـة   رب  احل
  ؛)بأسرى احلر
 سنوات كل من    ١٠قب بالسجن ملدة تتراوح بني سنة واحدة و       ُيعا  -٢  

   من هذه املادة؛١يصبح عضوا يف مجاعة األفراد املشار إليها يف الفقرة 
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 سنوات أي عضو ٣ُيعاقب بدفع غرامة أو بالسجن ملدة ال تتجاوز   -٣  
ماعة يكشف أمر اجل    من هذه املادة   ١مجاعة األفراد املشار إليها يف الفقرة       ينتمي إىل   

أن  أيضاً، ولكن ميكن    ساهباحلو  يف إطار هذه اجلماعة أ    رمية جنائية   أن يرتكب ج  قبل  
  ؛وبةعقُيعفى من ال
 سنوات كل من    ١٠ملدة تتراوح بني سنة واحدة و     ُيعاقب بالسجن     -٤  

 مـن هـذا     ١٧٥ إىل   ١٧١دعو إىل ارتكاب جرمية جنائية تشري إليها املواد مـن           ي
  ؛هباالقانون، أو ُيحرض على ارتكا

  الـسلطات   علـى    والتشجيع على التمييز العنصري أو التحريض عليه حمظور أيضا          -١٧
القانون اجلنائي   مبوجب    واحمللية، واألشخاص املسؤولني   منهااحلكومية  أو املؤسسات العامة،    

علـى  مثل هذا التحريض مبثابة فعل جنائي ينطوي ، الذي ينص على أن     يف البوسنة واهلرسك  
وتـنص  .  التمييز العنـصري  ممارسةعلى حيّرض   مسؤول أويتخذها موظف   ة  إجراءات متييزي 

  :  على ما يلي األفراد واملواطننياملساواة بنيانتهاك بشأن  ١٤٥املادة 
وظف أي م  سنوات   ٥ و  أشهر ٦ُيعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني        -١  

  على أساس االختالف يف العـرق      ،  يقوميف مؤسسات البوسنة واهلرسك     أو مسؤول   
السياسي أو غـريه مـن        أو الدييناملعتقد  القومية أو األصل العرقي أو      البشرة أو   أو  

  االجتمـاعي  أو املركز التعليمـي أو      امليول اجلنسية أو اللغة     أو  أو اجلنس    املعتقدات
يف دسـتور   ا  املدنية املنصوص عليه  د احلقوق   يقيتأو  بإنكار  ،  األصول االجتماعية أو  

 أي   أو البوسنة واهلرسك قانون   واملصّدقة أ  ةالدوليات  التفاقاأو يف    البوسنة واهلرسك 
كل من استند   البوسنة واهلرسك، أو    أو قانون عام آخر معمول به يف        الئحة أخرى   

األفـراد  مـنح   يف  آخـر   مركز  أي  إىل هذه اخللفية أو إىل      الفات أو   تخإىل هذه اال  
  ة؛ مربرغريأو عطاءات امتيازات 
ي ال تتجاوز سنة واحـدة أ     السجن مدة   بدفع غرامة أو    بُيعاقب    -٢  

لوائح البوسنة واهلرسك   ينتهك  أو مسؤول يف مؤسسات البوسنة واهلرسك       وظف  م
للبوسنة واهلرسك  املكونة  وحروف لغات الشعوب    لغات  ستخدام  بشأن املساواة يف ا   

فيقيد أو ينكر حق مواطن يف استخدام لغته أو         ،  هاأراضيعلى  غريهم ممن يعيشون     وأ
املؤسـسات   و أ البوسنة واهلرسـك  هيئات أو مؤسسات    خماطبة  ته عند   حروف لغ 

  ؛من أجل ممارسة حقوقهني اآلخرين عتبارياالاألشخاص التجارية أو 
وظف أي م  سنوات   ٥ أشهر و  ٦ُيعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني        -٣  

وا أن يعمل ني يف   حق املواطن كر أو يقّيد    ينأو مسؤول يف مؤسسات البوسنة واهلرسك       
يف الشروط املنصوص عليها    ومبوجب نفس   أراضي البوسنة واهلرسك    كامل  ة يف   حبري

  . هذا املضمار
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  :ي والدينية على ما يلتدمري املعامل الثقافية والتارخيية بشأن ١٨٣وتنص املادة   -١٨
 سنوات كل من    ١٠ملدة تتراوح بني سنة واحدة و     ُيعاقب بالسجن     -١  

الثقافية بتدمري املعامل    سلحاحلرب أو الصراع امل   يف وقت   قواعد القانون الدويل    ينتهك  
  غـراض علميـة أو فنيـة       التارخيية أو الدينية أو املباين أو املنشآت املخصصة أل         وأ

  ؛إنسانية أو دينيةأو تعليمية أو 
مبوجب خاصة   مايةتعرض للدمار معلم بارز الوضوح خيضع حل      ذا  إ  -٢  

 للشعب، بفعل ارتكاب جرمية جنائية تشري  اًيحورو اً ثقافي اًتراثبوصفه    لقانون الدويل ا
  .نوات س٥ال تقل عن ملدة ُيعاقب اجلاين بالسجن  من هذا القانون، ١الفقرة إليها 

ممارسـة  أحكام تعاقب على لكيانات االحتاد  يف القوانني اجلنائية     وترد أيضاً   
  .التمييز العنصري

على جرمية اإلبادة اجلماعيـة     اً  أيضوينص القانون اجلنائي الحتاد البوسنة واهلرسك         -١٩
بشأن تنظيم مجاعة من األفراد والتحريض على ارتكـاب          (١٥٧املادة  فتنص  ). ١٥٣املادة  (

  :، على ما يلي)إلبادة اجلماعية وجرائم احلربجرمية ا
مجاعـة  ينظم  كل من     سنوات ٥بالسجن ملدة ال تقل عن       ُيعاقب  -١  

اإلبـادة  جرائم   (١٥٣ إليها املواد من      جنائية تشري  لغرض ارتكاب جرمية  من األفراد   
  ؛انونمن هذا الق) جرائم احلرب املرتكبة ضد أسرى احلرب (١٥٦إىل ) اجلماعية

 صبح عضواً يعن سنة واحدة كل من      بالسجن ملدة ال تقل      ُيعاقب  -٢  
   من هذه املادة؛١ليها يف الفقرة يف مجاعة األفراد املشار إ

 سنوات أي عضو ينتمـي إىل       ٣ بالسجن مدة ال تتجاوز   ُيعاقب    -٣  
أن قبـل   يكشف أمر اجلماعة      من هذه املادة   ١مجاعة األفراد املشار إليها يف الفقرة       

  أن ُيعفـى   ميكن أيضا   فعالً جنائياً يف إطار هذه اجلماعة أو حلساهبا، ولكن          يرتكب  
  وبة؛عقمن ال

 سنوات كل من    ١٠ُيعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني سنة واحدة و         -٤  
 من هذا القانون،    ١٥٦ إىل   ١٥٣املواد من   فعل جنائي تشري إليه      إىل ارتكاب    يدعو

  .ض على ارتكابهأو ُيحّر
اإلبادة اجلماعية  أفعال  لقانون اجلنائي جلمهورية صربسكا على      كما ينص ا    

  .وعلى معاقبة مرتكبيها
باشـراً يف   تطبيقـاً م   حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية   التفاقية األوروبية   وُتطّبق ا   -٢٠

حقـوق  دستورها الذي يورد باالسـم قائمـة        للبوسنة واهلرسك من خالل     النظام القانوين   
ملا كانـت االتفاقيـة مدرجـة يف         و .االتفاقيةمية مبوجب   اإلنسان واحلريات األساسية احمل   
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غريها من اللوائح مع أحكام االتفاقية،      والدستور، تعيَّن مواءمة مجيع قوانني الدولة وكياناهتا        
  . دميقراطيجمتمع مدينإقامة دميقراطية ومؤسسات لإلسهام هبذه الطريقة يف إنشاء 

  فنلندا  - جيم  
اإلبادة اجلماعية  منع  اتفاقية  بعد اعتمادها    ذكرت حكومة فنلندا أن الدول تعهدت،       -٢١

جملتمـع  فـإن ا  ،  رغم هذا التعهد  وب. دة اجلماعية واملعاقبة عليها   نع جرمية اإلبا  مب،  ١٩٤٨لعام  
 حىت وقت قريـب   وسادت أيضا   .  من الوقوع  منع الفظائع كثريا ما وقف عاجزا عن      لدويل  ا

ومثة معلمان  . اهتمام دويل اليت حتظى ب  جلرائم  خطر ا أعلى ارتكاب   ثقافة اإلفالت من العقاب     
األمـم املتحـدة    حمكمـيت   إنشاء  بارزان يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب يتمثالن يف          

اتني ، واألحكام الصادرة عن ه     مطلع التسعينات  السابقة ورواندا يف  يا  يوغوسالفاملخصصتني ل 
وعالوة على هاتني احملكمتني، تندرج أيـضا       . ةاإلبادة اجلماعي احملكمتني أيضا بشأن جرائم     

توشـك علـى     الـيت    اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية     نطاق ضمنجرمية اإلبادة اجلماعية    
  .ضائيةأنشطتها القاالضطالع بالشروع يف 

بالنـسبة  من اجملاالت ذات األولويـة      ة  واحدمكافحة اإلفالت من العقاب     وتعترب    -٢٢
فعلى مدى سنوات، أيدت فنلندا بعدة طرق، وال تزال تؤيد،          .  لدولة فنلندا  سياسة اخلارجية لل

ت فقد اختذ ،  كمة اجلنائية الدولية  فيما يتعلق باحمل  و. واحملكمة اجلنائية الدولية  احملاكم املخصصة   
ـ  واالحتاد األورويب   من خالل   بصورة منفردة   إجراءات  فنلندا   وقـف  اململتابعـة    هاخطة عمل

  .ذكورةبشأن احملكمة املالحتاد األورويب ملشترك لا
، وأداء وظيفتها بفعاليـة   اجلنائية الدولية   احملكمة  إنشاء  أييد  تعلى  فنلندا  وقد داومت     -٢٣

. الكامـل ه ب وتنفيذ وحتقيق نزاهته     األساسي نظام روما على  الطابع العاملي   إضفاء  فضال عن   
حيز النفاذ  ل   ودخ ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩يف  املذكور  نظام  العلى  فنلندا  صدقت  و

 وهو اليوم الذي دخل فيه النظام حيز النفاذ على          ،٢٠٠٢ه  يولي/يف األول من متوز   بالنسبة هلا   
، تشريعات تقضي بتطبيقه، مشلت     يواعُتِمدت أيضا إىل جانب النظام األساس     . الصعيد الدويل 

، العقوبات اليت تأمر هبـا احملكمـة      إنفاذ  وأحكاماً تتعلق بتقدمي املساعدة القانونية للمحكمة       
علـى  كبرية  تعديالت  ومل ُتدخل   . العقوباتقانون  على  بعض التعديالت   فضال عن إدخال    

أنه جرى التـسليم     على   .األساسيروما  نظام  التصديق على    قانون العقوبات الفنلندي عند   
حملاكم الوطنية قادرة متاما على ممارسة الواليـة        هذه التعديالت لكي تكون ا    بضرورة إدخال   

إىل قُـّدم   و.  احملكمة اجلنائية الدولية   ندرج ضمن نطاق اختصاص   القضائية على اجلرائم اليت ت    
عـض  بإدخـال   احلكومة بشأن   أعدته  مشروع قانون    ،٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ١٣يف  الربملان  

حاالت التجرمي األخرى الـواردة  بادة اجلماعية وبعض    تعريف اإل  مثال ب  التعديالت فيما يتعلق  
 ٢٨تنفيذ املـادتني    لأحكام حمددة   دراج  إوكذلك بشأن    من قانون العقوبات،     ١١يف الفصل   
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 ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١١التعديالت املعنية يف    واعُتِمدت  .  من نظام روما األساسي    ٣٣و
  .من العام نفسهمايو /أيار ١فاذ يف ودخلت حيز الن

لكامل مع احملاكم املخصصة واحملكمة اجلنائيـة       ومن الضروري أن تتعاون الدول با       -٢٤
اتفاقـات  فنلنـدا   أبرمت  ،  الغايةحتقيقا هلذه   و. والياهتاالنهوض ب لتكون قادرة على     الدولية

إضافة إىل  و. مة اجلنائية الدولية  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملك     ستقلة مع   م
وزارة الشؤون اخلارجية يف فنلندا منحة لتوفري املساعدة املالية الطوعية للمشاريع           تقدم  ،  ذلك

اريع خمتلفة تتعلق استخدمت هذه املنحة لرعاية مشقد املتصلة مبكافحة اإلفالت من العقاب، و  
حملكمة بأنشطة ا مشروع التوعية   من قبيل    حملكمة اجلنائية الدولية،  وا املخصصة   احملاكما ب دحتدي

للمهنـيني  الـداخلي  تدريب البرنامج ، وقانونيةدوات المشروع األ، واجلنائية الدولية لرواندا  
السـتئماين  ُخّصصت مسامهات للصندوق ا   كما  . اجلنائية الدولية وللزائرين التابع للمحكمة    

الدول غريها من    البلدان منوا و   أقل ألغراض إشراك    نشاء صندوق استئماين  إلو لصاحل الضحايا 
 قوق اإلنسان املنظمات الدولية واحمللية حل   فنلندا  أيدت  كما  . النامية يف مجعية الدول األطراف    

مكافحـة  ّممـن يـسهمون يف   دافعني عن حقوق اإلنسان    ملوكذلك ا  ،وغريها من املنظمات  
  .باإلفالت من العقا

فيمـا  قوق اإلنسان والتنمية مترابطة     السالم والعدالة وح  وتؤمن حكومة فنلندا بأن       -٢٥
بدور هام يف   احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم املخصصة      تضطلع  و. عزز بعضها بعضاً  يوبينها  

جرمية اإلبـادة   مرتكيب  معاقبة  وعالوة على   . بشدةدعم سيادة القانون، وهو ما تؤيده فنلندا        
الـسوابق  يف  ينجر عنها من زيـادة      ء هذه احملاكم وما     إنشامن املمكن النظر إىل     ،  اجلماعية

، أثري رادع تفضال عّما يترتب عليها من      ،  ويل والوطين القضائية ذات الصلة على الصعيدين الد     
غـري  وحده  األمر لهذاولكن . نع جرمية اإلبادة اجلماعيةلاللتزام مب استجابات جزئية   أهنا  على  
معهـودة يف   السكان املـدنيني    واعد محاية   املرتكبة على نطاق واسع لق    نتهاكات   فاال .كاٍف

اجلوهريـة  ، ينبغي معاجلـة األسـباب    عليهو. لصراعات الداخلية أوضاع الدولة املنهارة يف ا    
  .لمتنوعة من الوسائة باتباع أسلوب وقائي بواسطة طائفة  السياسياتلالضطراب

 نتائج مؤمتر القمة العـاملي     اجلمعية العامة أعربت يف      أنكما ذكرت حكومة فنلندا       -٢٦
بـأن  وسـلّمت   ،  "احلمايـة عن  سؤولية  امل"فهوم  عن تأييدها مل  ) ٦٠/١ر  القرا (٢٠٠٥لعام  

ولـة  الدتقع على عـاتق     ، سواء كانوا مواطنني أم ال،       الرئيسية عن محاية السكان   املسؤولية  
، حسب االقتضاء، بتشجيع ومساعدة الـدول علـى         جملتمع الدويل أن يقوم ا  وينبغي  . نفسها

يقـع  و .راإلنذار املبك القدرة على   يف إنشاء     األمم املتحدة  ودعمولية،  االضطالع هبذه املسؤ  
املساعدة علـى   تبعية عن   مسؤولية  على عاتق اجملتمع الدويل أيضا، من خالل األمم املتحدة،          

اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبـة         جرمية  محاية السكان من    
حاجتها على   ٢٠٠٥عام  ليف مؤمتر القمة العاملي     أيضاً  جلمعية العامة   اوأكدت  . ضد اإلنسانية 

، مع مراعاة مبادئ وما يترتب عليه من آثار   عن احلماية   نظر يف مفهوم املسؤولية     ال ن تواصل أل



A/HRC/10/25 

11 GE.09-11824 

يف  املنتظر تقدميـه     إىل تقرير األمني العام    فنلنداتتطلع  و. والقانون الدويل  األمم املتحدة    يثاقم
  .ةقترح ملفهوم املسؤولية عن احلماينهج املالن  ع٢٠٠٩عام 

  تركيا  - دال  
ُنـذر  شكل اإلطار العام لل   يبادة اجلماعية جيب أن     تعريف اإل ترى حكومة تركيا أن       -٢٧

اتفاقية منع جرمية   وتنص  ). E/CN.4/2006/84(مرفق تقرير األمني العام     احملتملة املُشار إليها يف     
الذايت و) مياجرالفعل اإل(على عنصري هذه اجلرمية املوضوعي   واملعاقبة عليها اإلبادة اجلماعية 

. إلبادة اجلماعية جلرمية ا ات احملتملة   ؤشرمجيع امل أساس  ، اللذين يرسيان حتما     )القصد اجلنائي (
  .الُنذر حتديدا واضحاًوين العنصرين هذحتديد عالقات االرتباط بني ولذلك، ينبغي 

ِصالت متسقة بـني عناصـر      إىل   املذكور أعاله    تقريريف ال املبينة  وتفتقر الُنذر احملتملة      -٢٨
شـرح   فهي تعجز مثال عـن       .اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية   كما حددهتا   بادة اجلماعية   جرمية اإل 

عنـد اإلشـارة إىل     ") بصفتها هذه ...  قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة     ("العنصر الذايت   
اإلبادة اجلماعيـة   الرتكاب  قصد  وهذا ال . أو دينية عرقية   إثنية أو  وأالتمييز ضد مجاعات قومية     

  . هذهاالرتباطوجود عالقة دون قد تكون الُنذر مضللة من و. متاما يف املؤشرات الفرعيةمغفل 
ثنية  أو اإليةموقالاجلماعات ت التمييزية ضد بأن مجيع املمارساحكومة تركيا تعتقد و  -٢٩

لُنذر ُيسند هلذه ا   جيب أن    عليه،و .خطر اإلبادة اجلماعية  أو العرقية أو الدينية قد تنطوي على        
أمنـاط  "بأهنا  اإلشارة إىل التمييز    وصف  ، ينبغي   يف هذا الصدد  و. حد أدىن ثابت  ؤشرات  املو

ميكـن  ،  بشكل صـريح  هذا الوصف   وإذا مل ُيطرح    ". اجلماعي واخلطري منهجية من التمييز    
تنطوي دائماً علـى نيـة      ، اليت قد ال     فرديةالالتمييز  عندئذ أن ختضع للمراقبة مجيع حاالت       

وشّدد كـل مـن    . ألمم املتحدة التابعة ل الرصد  لتايل عمل آليات    اإلبادة اجلماعية، وتشغل با   
 وجلنة القضاء على التمييز العنصري     املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية       

 مـاعي واجل املنهجي واخلطري اد إىل التمييز    االستنعدم  ينبغي   على أنه  ٢٠٠٥مقررها لعام   يف  
  .حتديد حاالت اخلطرعند 
 الُنذر احملتملة   لنظر يف امعايري وشروط   وترى تركيا أيضا أنه ينبغي أن يوضح التقرير           -٣٠

شرحاً واضحاً   هذه الُنذر    لعالقة الداخلية بني  شرح ا  بد من  الوعالوة على ذلك،    . وتطبيقها
منفـردة أو جمتمعـة أو       يف حالة معينة   كان ينبغي تطبيق الُنذر      واضحا ما إذا  ليس  و. مفصالً

عاجلة هذه املسألة بحث ملمزيد من الناك حاجة إلجراء ه، ولذلك. بعضها البعضاالقتران مع ب
  .عناية ومشوليةب

 تتناسـب موضـوعية   عامة و وامل  وينبغي أن ترتكز الُنذر واملؤشرات احملتملة إىل ع         -٣١
هذا يف  و. ماعية واجل هجيةواملنسيمة  اجلطابع االنتهاكات   دل على   توبة  املرتكخطورة اجلرمية   و
ة جـسام ددة أو الظروف االستثنائية اليت ال تعكـس         احملاالت  فإن من شأن احل   ،  صوصاخل
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 ُنـذر   أيحتديـد   هذه اإلشارات عند    بد من تاليف     ال،  عليهو. أن تكون مضللة  االنتهاكات  
تقـدمي دعـم   " أن  مـثالً )د(٣فقرة فقد جاء يف ال. عيةؤدي إىل اإلبادة اجلمايقد  مما  حمتملة  

، "العدو مع   ستهدفة نظراً العتبارها متعاونة   خارجي مفترض أو حقيقي إىل فئات قد تصبح م        
وقـوع أي   تبني وال تعكس    الة حمددة جدا ال     حذلك  صّور  وي. يصنف على أنه نذير إضايف    

جرميـة  واحد من عنـصري     أي  بعالقة   ذه الفقرة وليس هل  . ومنهجي ومجاعي  خطريانتهاك  
  .اتفاقية منع اإلبادة اجلماعيةغرار ما هو حمدد يف على املوضوعي أو الذايت اإلبادة اجلماعية 

بـشأن  ) ج(١الفقـرة   وذكرت حكومة تركيا لدى تعليقها على الُنذر احملتملة أن            -٣٢
: ى ما يلـي   ، تنص عل  أو دينية معرضة للخطر   عرقية  مجاعات قومية أو إثنية أو      /وجود مجاعة 

مبا يف ذلك إمكانية    (ات معينة وربطها هبوية سياسية حمددة أو رأي سياسي حمدد           حتديد مجاع "
 قد يفضي إىل    ة ما أو إمكانية تسجيلهم إلزامياً على حنو        مجاع إلزامية حتديد هوية األعضاء يف    

دة اجلماعات املشار إليهـا يف تعريـف اإلبـا        وتقتصر  ". )ة مستقبالً استهداف تلك اجلماع  
  . دينيـة أو  رقيـة   عإثنية أو   أو  اجلماعية يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية على مجاعات قومية          

 يف الفقـرة   بّينةاملاملؤشرات  ، ولكن   اجلماعات السياسية ضمن نطاق هذا التعريف     ال تندرج   و
هـذا العنـصر   كما ال يندرج ". سياسيأو رأي سياسية هوية  مجاعات ذات   "تشمل  ) ج(١

 ، جيب إعـادة صـياغة     لذلكو.  يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية     الواردلتعريف  ق ا ضمن نطا 
، من أجـل    "أو دينية رقية  ثنية أو ع  حتديد مجاعات معينة قومية أو إ     ": كما يلي ) ج(١الفقرة  

  .احلفاظ على االتساق مع اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية
الرتاعـات  "عبـارة   ستبعاد  من املناسب ا   أنيف السياق نفسه    وترى حكومة تركيا      -٣٣

بشأن انتهاكات حقوق   ) أ(٢فقرة  يف ال  النذير املبّين    يفالواردة  " بني مجاعات سياسية  ة  املسلح
هـذا  أن ُيـدرج    وينبغـي   . أو خطرية مجاعية  ، واليت قد تصبح     اإلنسان والقانون اإلنساين  

ينبغـي  و. ة اجلماعيةع اإلباداتفاقية منشى وأحكام امبا يتم، )أ(٢الفقرة بوضوح يف  االستبعاد  
املشار  إلنسان والقانون اإلنساين  انتهاكات قانون حقوق ا    بوضوح أن    ٢الفقرة  ن يبّين نص    أ

اتفاقيـة  رد يف   ملا و  ، وفقاً ينية ود عرقيةية و قومية وإثن مجاعات  تستهدف  هذه الفقرة    إليها يف 
سواء يف   حنو مميز     على هذه اجلماعات ذكر   أن تُ  يف هذا الصدد  وينبغي  . اإلبادة اجلماعية منع  
 ومن ".جمموعة حمددة"عبارة لتحل حمل ، فرعيةمن الفقرات الكل فقرة يف  أو ٢ة الفقرة مقدم
  .٢ و١الفقرتني قيم عالقة االرتباط الالزمة بني هذا التعديل أن يشأن 
اجلماعيـة  "طابع االنتهاكات   ا الفرعية   وفقراهت) ٢(عنوان الفقرة   أن يعكس   ينبغي  و  -٣٤
أي انتهاك لقانون إىل   هذا احلد األدىن سيكون من الضروري النظر         ما ُخفِّض إذا  و. "ةطريواخل

على أنه نذير  عرقية أو دينية    ثنية أو   مجاعات قومية أو إ   ضد  إلنسان والقانون اإلنساين    حقوق ا 
فإن احلق األدىن املتمثل يف كون االنتـهاكات مجاعيـة          ،  هلذا السبب و. اعيةمجإبادة  حبصول  

غي أن تتجلى بنفس القدر من الوضوح وقدر اإلمكان، مبا يشمل مجيع الفقرات             وجسيمة ينب 
نزع امللكيـة   فإن تعبري   ،  )ب(٢الفقرة  أما يف   ). ج(٢ الفرعية، كما يف احلالة بالنسبة للفقرة     

 يـة لاحملبعض النظم   جتيز  قد  و. كمثال على انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية     ُيستشهد به   
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حيـث ُتتـاح    احلرب أو يف ظل ظروف استثنائية أخرى،         أو   ة الطوارئ حالنزع امللكية يف    
وعالوة على ذلك، فإن عمليات نزع امللكية       . تعويضات أو سبل انتصاف أخرى للمتضررين     

  وقـد  . تعيش يف منطقـة معينـة     ددة  حمجموعة  ضر مب سلطات الدولة قد ت   تقوم هبا   هذه اليت   
عليه، ينبغـي زيـادة   و. نية اإلبادة اجلماعية بالضرورة علىهذه األفعال املشروعة    تنطوي  ال  

  .)ب(٢  الفقرةيفالنذير الوارد مضمون توضيح 
 وغامض للغاية مبا    رفهو تعبري مبتس   )د(٢يف الفقرة   بّين  امل" حاالت التمييز "أما تعبري     -٣٥

ويكـون  ،  حاالت التمييـز  حمّصن ضد    يوجد بلد    الف. الُنذر احملتملة ال يؤهله أن يكون أحد      
وقد يكـون مـضلال أو   . عملي وفعال ملكافحة التمييزإطار قانوين وجود رغم بحياناً  ذلك أ 

العرقية وثنية اإلوقومية ال(احملددة ماعات اجلأن كل حالة من حاالت التمييز ضد  خطأ افتراض   
هذا املؤشر  ف.  اإلبادة اجلماعية  نيةي نامجة عن تبييت     مجاعية أو ه  تؤدي إىل إبادة    قد  ) والدينية

  مزيـد  إىل   )د(٢حتتـاج الفقـرة     ،   ولذلك .ناسب مع جسامة جرمية اإلبادة اجلماعية     ال يت 
  .توضيحمن ال
) د(٢و) أ(١يف الفقرتني   النذيرين املبينني   بني  عالقة االرتباط   فإن  وعالوة على ذلك،      -٣٦

منط من التمييـز يكـون       " موصوف على أنه     )أ(١يف الفقرة   فالنذير الوارد   . ليست واضحة 
  ال يـرد يف    ، يف حـني     "التمتع حبقوق معينة من حقوق اإلنـسان      هو إعاقة   ثره  غرضه أو أ  

بد من تقومي هذا االتساق عرب إجياد        الو". حاالت التمييز "وصف ملدى جسامة    ) د(٢الفقرة  
  .النذيرين كليهمابني تعديالت الرتباط واالما يلزم من عالقات 

نه ينبغـي   اإلضافية أ شأن الُنذر   وذكرت حكومة تركيا يف معرض إعراهبا عن آراء ب          -٣٧
ال يكـون   فعلى سبيل املثال،    . )ز(٣يف الفقرة    ةالوارد" قسراالترحيل  "عبارة  زيادة توضيح   

وذلك ،  حاالت الطوارئ أو احلرب    وألطبيعية  يف حاالت الكوارث ا   الترحيل  هناك مناص من    
لحـق  قـد تُ   ،احلاالتيف هذه   و. األمن العام أو السالمة العامة    احلفاظ على   ألسباب تتعلق ب  

لذلك، و. أو دينية تعيش يف املنطقة    رقية  قومية أو إثنية أو ع    الضرر جبماعات   الترحيل  عمليات  
املشروع الذي قد يكون    الترحيل  ينبغي أن يستبعد صراحة      )ز(٣الفقرة  فإن النذير الوارد يف     

  .على أساس مؤقتضروريا 
سجل سـوابق   "غة نذير من مثل     تشوب صيا تعقيدات  وتعتقد حكومة تركيا أن مثة        -٣٨

وعلى غرار سائر اجلرائم    . اإلبادة اجلماعية جرمية دولية خطرية    ف. "اإلبادة اجلماعية أو التمييز   
األخرى، فإن احملكمة املختصة هي وحدها اليت تقرر إذا ما ارُتكبت جرمية اإلبادة اجلماعيـة               

بـادة   حصول اإل  افتراضفإن   ،دوليةحمكمة  ويف غياب قرار كهذا من      . يف حالة معنية أم ال    
 النذير املُشار إليه بوصـفه     نأ تركياترى   عليه،و.  ليس صحيحا من الناحية القانونية     ماعيةاجل
جانب قد ُيستغل إلطالق ادعاءات من      " إنكار حدوث عمليات إبادة مجاعية وفظائع سابقة      "

 . النحو املبني أعالهىعل إشارة إىل قرار صادر عن احملكمة )ج(٤يف الفقرة  إن مل ُتدرج     واحد
  .حمكمة خمتصةصادر عن قرار  إشارة إىل )ج(٤يف الفقرة ُتدرج ، جيب أن يف هذا السياقو
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  االحتاد الروسي  - هاء  
) A/HRC/7/37 و E/CN.4/2006/84(تقريري األمني العـام     الحتاد الروسي أن    عتقد ا ي  -٣٩

اخلاص لألمني العام املعـين      وعن أنشطة املستشار     لنقاط اخلمس عن تنفيذ خطة العمل ذات ا     
" مايـة احلواجب  "و" التدخل اإلنساين "جتاه فكرة   ا   واضح احتيز يظهران   مبنع اإلبادة اجلماعية  

  .عدم التدخل وسيادة الدولةدأي على حساب مب
جيدا أن أي استخدام للقوة ملنع اإلبادة اجلماعية جيـب أن            عروفولئن كان من امل     -٤٠
هـذا الغيـاب   يتجلى  و التقريرين ال يشريان إىل ذلك بوضوح؛ فإن،جملس األمنوافق عليه  ي

  ).E/CN.4/2006/84(م  من تقرير األمني العا٤٠ و٣٩الفقرتني بوجه خاص يف 
ين يشريان إىل ضـرورة     ريرعلى الرغم من أن التق    والحظ االحتاد الروسي أيضا أن        -٤١

، ا عن أن خيلصا إىل أنـه      جزفقد ع ،  لتعريف اإلبادة اجلماعية  مبادئ توجيهية أو معايري     وضع  
على أهنا  منع اإلبادة اجلماعية     الرامية إىل    هوداجلال ميكن اعتبار     ،هذه املبادئ التوجيهية  بدون  

املادة الثانية من اتفاقية منع جرمية اإلبادة       (تعريف اإلبادة اجلماعية    جهود منسقة أو مبنية على      
  ). واملعاقبة عليهااجلماعية

، إمجاالًإجيابية  ستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية         ومع أن أنشطة امل     -٤٢
رفع رتبـة املستـشار     القاضية ب نع اإلبادة اجلماعية     املعنية مب   اللجنة االستشارية   اتباع توصية  فإن

 ال حتقق غرضـا     )A/HRC/7/37 من الوثيقة    ١٥ الفقرة   (وكيل األمني العام    إىل منصب   اخلاص  
  .مبسؤولياتهكي يضطلع متاما لمناسبة له فرتبة األمني العام املساعد . بدومهما على ما ي

و أبادة اجلماعية املتعلقة باإللمعلومات كما ذكر االحتاد الروسي أن التنظيم املنهجي ل        -٤٣
 مـن   ٢١الفقـرة   (تقرير األمني العام    حسبما يذكره   ،  اإلنساناالنتهاكات اخلطرية حلقوق    

عمـل  يأن   املستـشار اخلـاص   وعلى  . اهتماما خاصا أيضا  ستحق  ي،  )A/HRC/7/37الوثيقة  
خمتلـف  وأدلة من   معلومات  للتحقق وإعادة التحقق من مدى موثوقية ما يرده من          استمرار  ب

قد يتبّين أو تقارير وقائع بناء على توجيه اهتامات ضد أي دولة املصادر، وذلك للحيلولة دون 
  . بشدةمبالغ فيه أو ة أو مفندأساس هلا من الصحةأهنا ال 

  ناإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسا  - اًثالث  
عدد من اخلـصائص يف إطـار       مبوجب إجراءات خاصة ب   واليات  يتصف املكلّفون ب    -٤٤

وبفضل . طابع األمهية منع اإلبادة اجلماعية    بشأن  عملهم  الواليات املسندة إليهم تضفي على      
فئات احلكومات و اتصاهلم ب أنشطة ميدانية و  عهم ب استقاللية هؤالء املكلفني بواليات واضطال    

االنتهاكات اخلطرية  فإن مبقدورهم على وجه التحديد أن جيمعوا معلومات عن          اجملتمع املدين،   
كمـا أن   .  وأن حيللوا هذه املعلومات بعمـق ونزاهـة        حلقوق اإلنسان واملنهجية  ية  ماعاجلو
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الـيت  توصيات بشأن اخلطوات    ة ويضعوا   حال لل  وشامالً  مستقالً اًتقييممبقدورهم أن يقدموا    
  لـرتع فتيـل التـوترات يف       عمومـا   كومات املعنية واجملتمع الـدويل      يتعني أن تتخذها احل   

  .مرحلة مبكرة
كما يستطيع املكلفون بواليات، أن يلفتوا االنتباه، من خـالل اخلطابـات الـيت                -٤٥

نتهاكات حقوق  ها أمناط ا  ا في ، مب مشاكلما يستجد من    إىل  يوجهوهنا إىل احلكومات بانتظام،     
عتقـال  اال حـاالت    وأالتعـذيب    حـاالت    وأحاالت اإلعدام بدون حماكمة     كاإلنسان،  

، وكـذلك   والعنـف اجلنـسي    االختفاءحاالت  أو  على حنو مجاعي     نيالتعسفيواالحتجاز  
 تنذر باحتمـال ميكن أن   ، اليت   القتصادية واالجتماعية والثقافية  االنتهاكات اخلطرية للحقوق ا   

لس حقوق اإلنسان   تقدمي التقارير إىل جم    من خالل    ،كما يسهم هؤالء  . إبادة مجاعية حدوث  
مثل احلاالت  ،  ة بشأهنا مبكرات  رإنذاجيه  وتواحلاالت املعقدة   فهم   حتسني   يف ،واجلمعية العامة 

ممـا قـد يـؤدي إىل       على حنو منهجي،    والتمييز  االستبعاد  و احلكم باللعنة    اليت تنطوي على  
  .اجلماعيةفظائع من المجاعية وغريها بادة جرائم إنسانية ورائم ضد اإلارتكاب ج

اليت حصلت  واالستقطاب  تصعيد التوتر   حاالت  املكلفون بواليات إىل أن     قد ذكّر   و  -٤٦
عس تفاقمت بسبب تقاو، قوميةأو دينية إثنية أو عرقية أو ىل أسس باالستناد إعلى مر التاريخ 

ارتكاب مبا يشمل    ،فظائع مجاعية ىل  إ ما حتولت    ، كثرياً  فيها تورطهاأو  مواجهتها   عن   الدول
وعند اندالع أعمال العنف، فإن هناك فئات معينة . إبادة مجاعيةجرائم جرائم ضد اإلنسانية و  

مع أنـه    و . والشعوب األصلية والنساء   ألقلياتمن اجملتمع تتعرض للخطر بوجه خاص، مثل ا       
أو دينيـة    وأعرقيـة   إثنية أو   على أسس   ستقطاب   التوتر واال  حاالتليس صحيحا أن مجيع     

من الضروري مـع    ف،  جرائم ضد اإلنسانية   أو   مجاعيةارتكاب جرائم إبادة    ىل  قومية تؤدي إ  
لكـي يتـسىن    مؤشـرات   االستعانة مبا يلزم من      و باستمراراإلنذار املبكر   ذلك رصد بوادر    

  ذات الطـابع الدبلوماسـي     ها االستجابات    مبا في  ، يف الوقت املناسب   اتالستجاباستنباط ا 
  . أو السياسي

أداة لإلنـذار   ا  إلجراءات اخلاصة بوصـفه   الذي ُيحتمل أن تؤديه ا    الدور  ولتوضيح    -٤٧
قبل ف. ١٩٩٤رواندا يف عام    باإلبادة اجلماعية   الوضع الذي أدى إىل     ، جتدر اإلشارة إىل     املبكر

خارج نطـاق القـضاء     إلعدام  حباالت ا املقرر اخلاص املعين    قام  ،  بعاماندالع أعمال العنف    
 إىل أن حـاالت العنـف       وخلص،   بزيارة إىل رواندا   راءات موجزة واإلعدام التعسفي أو بإج   

 من التوتسيوهم ، عتداءاتأن ضحايا االبوضوح شديد الطائفي اليت أحاط علما هبا أظهرت      
ـ يـة   إثنانتمائهم لفئـة    بسبب  إمنا كانوا هدفا هلذه االعتداءات      غالبيتهم العظمى،    يف   ة معين
ه ميكـن بالتـايل     نأاملقرر اخلاص   وأضاف  . )E/CN.4/1994/7/Add.1 من الوثيقة    ٧٩الفقرة  (

 وقبـل   .احلاالتعلى هذه   تنطبق   واملعاقبة عليها    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية    اعتبار أن   
قـوق  إىل جلنة ح  ه القطري   تقرير ، قدم املقرر اخلاص   خبمسة أسابيع إلبادة اجلماعية   حصول ا 
  .البلد قد ازداد سوءاذلك أن الوضع يف بوأخطرها  اإلنسان
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مقترنة يف أغلب   للحقوق املدنية والسياسية    الواسعة النطاق   االنتهاكات  ولئن كانت     -٤٨
بـل  ،  اإلنسانيةجرائم ضد   مجاعية و فظائع  ىل  ها إ تصعيدحتمال  إنذار مبكر ال  األحيان ببوادر   
قتـصادية  ن أمناط االنتهاكات اجلـسيمة للحقـوق اال       بأالتسليم  فمن املهم   وإبادة مجاعية،   

سفر عن وقـوع    أن ت تمل  حياالت  أن تكون إنذارا مبكرا حب    ميكن أيضا   واالجتماعية والثقافية   
تقـدمي  علـى    قاسية وغري مـربرة   فرض قيود   واليات أن   والحظ املكلفون ب  . إبادة مجاعية 

مبا يف ذلك حاالت الصراع،     ئات معينة،   إىل ف ) مبا فيها املعونة الغذائية   (املساعدات اإلنسانية   
.  أو يتسبب يف هذه الفظائع أو اجلرائم       فظائع مجاعية أو جرائم ضد اإلنسانية     يشكّل  ميكن أن   

التعمد يف اتباع سياسات    إىل أن   على سبيل املثال    املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء       وأشار  
 مسة  بعض احلاالت نطاق واسع كان يف     على  أو اختاذ إجراءات تتسبب يف جتويع فئات معينة         

  أوشكت بشكل خطري علـى أن تتـسبب        إبادة مجاعية أو    أدت إىل   ألزمات اليت   من مسات ا  
  .يف حصوهلا

، تبعاً ألوجه القصور اليت     أنهمبوجب اإلجراءات اخلاصة    واليات  والحظ املكلّفون ب    -٤٩
املستشار اخلاص لألمني العام املعين     اعترت احملاوالت السابقة ملنع اإلبادة اجلماعية، فإن تعيني         

نظريـة   وظهور ،٢٠٠٥عقد مؤمتر القمة العاملي لعام   و،  ٢٠٠٤مبنع اإلبادة اجلماعية يف عام      
االستجابة فورا من أجل   على وضع استراتيجيات للعمل      حبق   قد شّدد " احلمايةعن  سؤولية  امل"
  .اإلنذار املبكربوادر ل

  :مبا يليبواليات يوصي املكلفون ماعية فيما يتعلق مبنع اإلبادة اجلو  -٥٠
. منظومة األمـم املتحـدة    أجزاء  فعالة بني خمتلف    التصال  االوات  قنتعزيز    )أ(  

ضمان منع اإلبادة اجلماعية، فإن من الضروري       يف جمال   ماعية  اجلستجابة  االتعزيز  وسعيا إىل   
 بالشؤون الـسياسية ومنـع      إىل األجهزة التابعة للمنظمة واملعنية    اإلنذار املبكر   إيصال بوادر   

هـا  السياسية، مبا في وإدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الشؤون  ، مثل جملس األمن   الرتاعات
صـناع  فسح اجملال أمـام     أن ي ومن شأن ذلك    . للمنظمة التابعة   وحدة دعم جهود الوساطة   

يف هـذا   و. لوقائع على األرض   عن علم كامل با    ختاذ إجراءات الالقرار على أعلى املستويات     
قنوات االتـصال   فإن مكتب املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية هو إحدى           ،  الصدد

الواليـة  سيما يف ضوء     ، وال مبزيد من املنهجية  اإلجراءات اخلاصة   فيد منها   تستاليت ميكن أن    
  ؛وجملس األمنمع األمني العام وتفاعله املنتظم املسندة إىل املقرر اخلاص 

 اإلجراءات اخلاصة   رئيسية لتسهيل عمل  السؤولية  امللدول األعضاء   تتحمل ا   )ب(  
ينبغي للدول  و. ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية   اجلرائم  ارتكاب  والتعاون معها من أجل منع      

إىل املناطق  دومنا قيود   املكلفني بواليات   األعضاء، حبكم مسؤوليتها تلك، أن تضمن وصول        
 جرائم ضـد اإلنـسانية أو      قد تسفر عن ارتكاب      ملستمرة اليت التوترات ا بوالبلدان املتضررة   

وحمددة خمصصة  واليات  ما تضع الدول األعضاء     عندو.  على نطاق واسع   إبادة مجاعية جرائم  
وأن وكفايتـها   واليات  الاختصاصات  ضمن مشولية   تفإن عليها أن    ،  األزماتأوضاع  ملعاجلة  
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أسندت وعلى سبيل املثال،    . زيارات إجراء   املقدمة من املكلفني بواليات بشأن    طلبات  تليب ال 
معينة من أجـل    على مساعدة بلدان    يات تقتصر   واليف عدة حاالت    إلجراءات اخلاصة   إىل ا 

 ةكامل من توكيلها بواليات     بدالًالتعاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان       ا من   حتديد احتياجاهت 
 مهـم للغايـة   شـك قين هو بال التعاون التومع أن . رصد واإلبالغ يف ميدان ال  الصالحيات

ـ  أنـه ، فمن املؤكد  الطويلجلالحترام حقوق اإلنسان، وخاصة يف األ      يف ري كافيـة  أداة غ
، ينبغـي   ألهم من ذلك  اأخريا، و و. نسانيةجرائم ضد اإل  ارتكاب  جيري بالفعل   احلاالت اليت   

  بعثـات  ، مبـا يف ذلـك       لتنفيذ أنـشطتها  املوارد  ا يكفيها من     مب  اخلاصة إلجراءاتتزويد ا 
  .تقصي احلقائق

ن توصيات حمددة ُتوضع    أكثر م املصلحة املعنيني أن يستفيدوا     صحاب  وميكن أيضا أل    -٥١
معاجلـة  النطاق من أجـل  ة واسععنف وقوع أعمال  إلجراءات اخلاصة يف أعقاب     يف إطار ا  

كـان  فإن بإم، اجلنائيةجراءات العدالة إإضافة إىل   و. ومنع تكراره  اجلذريةهذا العنف   سباب  أ
حـوادث  لكربى  ذرية  دورا هاما يف حتديد األسباب اجل     أن تؤدي مثال    وطنية  التحقيق  الجلان  
بالتايل حتول  ، و ملعاجلة التوترات الكامنة  توصيات  يف وضع    و ديينأو ال أو اإلثين   العرقي  نف  الع

يف إطـار   وقد قُـدمت    . اجلماعيةإلبادة  دون إشعال فتيلها جمددا لتتحول إىل أعمال عنف ل        
  وطنيـة  التحقيـق ال   وموضوعية بشأن ضمان فعالية جلـان        ةعاممشورة  جراءات اخلاصة   اإل
مـا خيـص    احملـرز في  التقدم  يف إطارها تقارير عن     كما قُدمت   ،  )A/HRC/8/3  الوثيقة انظر(

اجلهود اليت تبـذهلا    الكشف عن احلاالت اليت قد تتعثر فيها        يف ذلك   استفسارات حمددة، مبا    
اجملتمـع  إشـراك   اصة لضمان   اخلإلجراءات  ن زيادة االستفادة من ا    ومن املمك . هذه اللجان 

  . يف عمل جلان التحقيق الوطنية على حنو أكثر استمراراً ومتاسكاًالدويل

  نحقوق اإلنساهيئات معاهدات   - اًرابع  
لنقـاط  عن تنفيذ خطة العمل ذات ا     ) E/CN.4/2006/84(األمني العام   يكتسي تقرير     -٥٢

 عن أنشطة املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبـادة           )A/HRC/7/37(اخلمس وتقريره   
 اهليئاتهذه  عددا من   ألن هناك   ، نظرا   عاهدات امل لنظام هيئات بالنسبة  أمهية كبرية   اجلماعية،  

إىل توليـد   دي   مما قد يؤ   ساس عرقي تتصل بأمناط التمييز واالستبعاد على أ     قضايا  منكبة على   
  حبـدوث  هتديـدات   إىل أخطار تتفـاقم لتـصبح        بعض احلاالت،    ، ويف الكراهية والعنف 

  .ةإبادة مجاعي
علـى  واملعاقبة عليها ال تنص حتديدا      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية      ولئن كانت     -٥٣

مبوجب معاهـدات حقـوق     هيئات الرصد أنشئت    ا من   عدد فإن هناك    ،للرصدة  هيئإنشاء  
اليت قد تعترب   واإلساءة  االستبعاد  قضايا التمييز و  نظر يف   ت قمدت يف وقت الح   اعُتاإلنسان اليت   

التفاقيـة  اومن هذه املعاهـدات     ،  األسباب اجلذرية لإلبادة اجلماعية   تندرج ضمن   على أهنا   
 والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        التمييز العنصري الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة     حلقوق  والعهد الدويل اخلاص با   والسياسية  
  .أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

على أهنا  اجلرائم الدولية   ف  تعّراتفاقية منع اإلبادة اجلماعية     مع أن   ،  وعلى سبيل املثال    -٥٤
إثنيـة أو   ماعة قومية أو    الكلّي أو اجلزئي جل   تدمري  القصد  على   من األفعال اليت ترتكب      عدد

ف التمييز االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري تعرّ      فإن  ،  عرقية أو دينية  
و النسب أو األصـل  على أساس العرق أو اللون أ يقوم استثناءعلى أنه أي متييز أو      العنصري  

قوق اإلنسان واحلريـات    حبو عرقلة االعتراف    يستتبع تعطيل أ   يستهدف أو    ثينالقومي أو اإل  
أبـشع  تـشكل   ن اإلبادة اجلماعية     إ ميكن القول وعليه،  .  أو التمتع هبا أو ممارستها     األساسية

 ، مبـا  كافةقوق اإلنسان هي تستهدف تعطيل التمتع حب    ، و لتمييز العنصري شكال ا أشكل من   
 وتذليه  لتمييز العنصري لية إىل التصدي    مجيع اجلهود الرام  نظرا ألن   و. احلق يف احلياة ذاهتا   ها  في

تنطوي على إمكانيـة     اليت قد إىل مقاومة التوجهات    بصورة ضمنية   موجهة أيضا   بالتايل  هي  
، واختاذ إجراءات اسـتباقية بـشأن هـذه         إبادة مجاعية تنذر حبصول   هتديدات  تصعيدها إىل   
جنة املعنيـة حبقـوق     الل، إىل جانب    القضاء على التمييز العنصري   تضطلع جلنة   ،  التوجهات
، بدور هام يف رصد خماطر حدوث إبـادة         منشأة مبوجب معاهدات  ت أخرى   يئاهاإلنسان و 

  .مجاعية وكشفها والوقاية منها
إلنذار ا) أ(: ما يلي على  ،  جوانبما يتناواله من    من بني    ،ويركّز تقريرا األمني العام     -٥٥

على والتعاون  ) ج(،  للكراهية والعنف األسباب اجلذرية    من خالل معاجلة     نعاملو) ب(املبكر،  
. ات املعاهـدات  نظام هيئ بالنسبة ل أمهية خاصة   تكتسي  جوانب  ككل، وهي   نظومة  نطاق امل 

  .ركز على هذه اجلوانبت سالتعليقات الواردة أدناهولذلك، فإن 

  الكشف عن املخاطر واإلنذار املبكر هبا  - ألف  
إلنـذار املبكـر   ، العمل ذات النقاط اخلمسخطة امن بني املهام الرئيسية احملددة يف      -٥٦

تتدهور لتتحول إىل إبادة مجاعية وتطوير قـدرة األمـم          أن  تمل  اليت حي باألوضاع  والواضح  
تقريريه بدور هيئات املعاهدات    ويسلّم األمني العام يف     . حتليل املعلومات وإدارهتا  على  املتحدة  

الفروع األخرى لنظـام األمـم      ىل جانب   إهيئات املعاهدات،   يشري إىل أن    ، إذ   يف هذا اجملال  
 مـن   ٢٢الفقـرة   " (اخلطريف موقع جيد يؤهلها لدق ناقوس       "املتحدة حلقوق اإلنسان، هي     

  .)E/CN.4/2006/84الوثيقة 
اإلنـذار  بوادر يف الكشف عن وبإمكان هيئات املعاهدات أن تؤدي فعال دورا هاما        -٥٧
امتثال الدول  برصد  على فترات دورية    ة القيام    مع األخذ يف احلسبان أهنا مكلفة مبهم       ،راملبك

جـرى  وُي. املعاهداتهذه  مبوجب  ا  تزاماهتلالملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     يف ا األطراف  
التعـاون مـع    احتراماً كامالً، بعد أن توافق على       سيادة الدول   يف إطار احترام    هذا الرصد   

  .ية عندما تصبح طرفا فيهاالصكوك الدولاليت توختها إجراءات الرصد ذات الصلة 
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فإن ،  عليها عامليا التصديق  تقترب من   العديد من معاهدات حقوق اإلنسان      ومع أن     -٥٨
متثال بعـض الـدول األطـراف       تكون نامجة عن عدم ا    رصد غالبا ما    التعتري  اليت  الثغرات  

 منـها    بوسـائل  ،الثغرات هذه   إىل سد عاهدات  امل هيئات    وهتدف .اللتزاماهتا بتقدمي التقارير  
وذلك باالستناد إىل   ،  التقاريرعدم تقدمي   دان يف حال    البل واستعراض أوضاع    إجراءات املتابعة 

 تقاريرها  يف تقدمي اليت تأخرت   الدول األطراف   ة  من مصادر أخرى يف حال    مستقاة  معلومات  
إجـراءات  جلنة القضاء على التمييز العنصري      فقد وضعت   ،  لى ذلك  ع ةوعالو. طويللوقت  

يف و .)٢(انتباهها إليهـا  يوجَّه  ملنع االنتهاكات اجلسيمة اليت     والتصرف العاجل   املبكر  اإلنذار  
إلعالن وبرنامج عمل   تنفيذ الفعال   إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بال      قُدمت   دراسة

أن ا شأهنمن  حتريبشأن إجراءات  مقترحات أيضاًاللجنة  ، بّينت   )A/HRC/4/WG.37(ديربان  
  .التمييزتتعلق بصكوك دولية أخرى  يف إطار إجراءات مماثلةوشى اتتم

  وإذكاء الوعيالوقاية املنهجية   - باء  
اجلذرية للعنف واإلبادة   على ضرورة معاجلة األسباب     يشّدد األمني العام يف تقريريه        -٥٩

ي املهني الـذ  الكراهية والتعصب والعنصرية واالستبداد، واخلطاب العام       أال وهي   ،  اجلماعية
يف سياق مماثل على أمهية رفع      كما يشّدد   . ملة من الناس من كرامتها وحقوقها     فئات كا جيرد  

 .)٣(جماالت، منها الوقايـة    يف   عاهداتاملالدور الذي تضطلع به هيئات      يربز  مستوى الوعي و  
هنـا  أل،  عاهداتملفشكل الوقاية وإذكاء الوعي هو يف واقع األمر جزء مهم من عمل هيئات ا             

وتواظـب هـذه    . ةتابعاملاحلوار والتوصيات و  الدول على أساس منتظم من خالل       تعمل مع   
والتعصب التمييز   أمناطتذليل  ىل  إترمي  تدابري  وتشجيعها على اختاذ    الدول  على حث   اهليئات  

 األطـراف   الدولو. الستبعادوااليت قد تؤدي إىل الكراهية والعنف       وإثين  عرقي  على أساس   
واملؤسسات املطبقة لديها يف هذا املضمار      ستراتيجيات الوقائية   وضيح اال شرح وت إىل  مدعوة  

  .ستبعاد والتغلب عليهمالتمييز واال اخماطر من لحمايةلأنشأهتا اليت 
ت مع فـرادى احلكومـا    املعاهدات  هيئات  الذي جتريه   لى احلوار املستمر    وعالوة ع   -٦٠

فإهنـا  ،  بصفة دوريـة التقاريرتقدمي ر اضطالع الدول بعملية ومنظمات اجملتمع املدين يف إطا   
 عامـة  تسهم يف رفع مستوى الوعي من خالل إجراء مناقشات موضوعية ووضع توصيات

، عقـدت   ٢٠٠٥يف عام   و. ددةمواضيع حم بشأن  ميع الدول   جلوجيهات  تعطاء  إىل  إهتدف  
 تواعتمد منع اإلبادة اجلماعية  صوص  مييز العنصري مناقشة موضوعية خب    جلنة القضاء على الت   

وسبق هذه املناقشة عقد اجتماع مع من يهمهم األمر من حكومات           . )٤( يف هذا الشأن   ناًإعال
__________ 

  .الثالث، املرفق (A/62/18) ١٨ة العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعي  )٢(
 .A/HRC/7/37 من الوثيقة ٢٣ و٢٠ و١٨الفقرات   )٣(

 . الثامنالفصل، (A/60/18) ١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم   )٤(
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واعتمدت اللجنة  . ومنظمات غري حكومية وآليات ومؤسسات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        
 نـهجي التمييـز العنـصري امل    موعة من مؤشرات أمناط     فيه جم حددت   العام نفسه مقرراً  يف  
   اتالـيت تـؤدي إىل الـصراع      لألوضـاع   العناصر اهلامـة    من   اهنأة ب املعروفو،  اجلماعيو

  .)٥(اجلماعية واإلبادة

  التعاون وتبادل املعلومات  - جيم  
فإن املسؤوليات املوكَلة إىل املستشار اخلـاص       حظ األمني العام يف تقاريره،      مثلما ال   -٦١

ظومة األمم املتحدة،   املعين مبنع اإلبادة اجلماعية تشمل مجع املعلومات، وخاصة من داخل من          
بـدافع  عن االنتهاكات الواسعة النطاق واخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل           

. ث إبـادة مجاعيـة    التمييز اإلثين والعرقي، واليت قد تؤدي، إذا مل ُتمنع أو توقف، إىل حدو            
فـت االنتبـاه إىل     ويلمنع اإلبادة اجلماعيـة     على أمهية التعاون يف جمال      األمني العام   ويشدد  
 الُنـذر وحسن فهم األوضـاع     قائمة بطريقة مركزة لكي يتسىن      لومات ال املعجتميع  ضرورة  
األمني العـام   ، يالحظ   يف هذا الصدد  و. اقتراح إجراءات مناسبة  من  التمكّن  ، وبالتايل   املعقدة
اءات وتبادل املعلومات مع اإلجر   يواظب على توثيق عرى االتصال       أن املستشار اخلاص     أيضاً

مشاركة ومشلت هذه االتصاالت    . هيئات معاهدات حقوق اإلنسان   مع  اخلاصة ذات الصلة و   
القضاء على التمييز العنـصري يف عـام        عقدهتا جلنة   وضوعية  ميف مناقشة    املستشار اخلاص 

املعنية لجنة  الملستشار اخلاص مع مكتب     عقده ا اجتماع  ، و منع اإلبادة اجلماعية  بشأن   ٢٠٠٥
مركز تنسيق  اللجنة  ها عّينت   ، وبعد ني الثالثة والثمان  هتادوريف    يف العام نفسه   قوق اإلنسان حب

هـذه  ومـع أن    . املستـشار اخلـاص    مع   وتبادل املعلومات ذات الصلة   إلجراء اتصاالت   
 انساعدإجراء املشاورات قد ي   تعزيز االتصاالت و  فإن  ،  آتت أُكلها ت  االجتماعات والتبادال 

هذا التعـاون   ويبدو أن   . يف جمال الوقاية  كذلك جهود   و بكر، قدرات اإلنذار امل   دعيمعلى ت 
ها األمـني العـام يف      بّيناليت  أوجه القصور   أمهية خاصة يف اجلهود الرامية إىل معاجلة        كتسي  ي

وذلك بقصد  ،  بصورة منهجية ها   وتقييم هتاوإداراملعلومات الواردة   تقاريره فيما يتعلق بتجهيز     
 األمانة العامة وهيئات صنع القرار    من مؤسسات   يهمها األمر   من  املسارعة يف استرعاء انتباه     

  .)٦(التابعة لألمم املتحدة إىل املعلومات املهمة

        

__________ 

 .املرجع نفسه، الفصل الثاين  )٥(

  .A/HRC/7/37  من الوثيقة٢١، والفقرة E/CN.4/2006/84 من الوثيقة ٣٨-٢٠ الفقرات انظر مثالً  )٦(


