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  واملعاقبة عليها، وكذلك بالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة،

 كـانون   ٩ عليها املعتمدة يف      أن الذكرى الستني التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة         وإذ يرى   
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  قبة عليها،جرمية اإلبادة اجلماعية واملعا
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 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 من أجل تيسري منع جرمية اإلبادة اجلماعية يف الوقت املناسب                    

  واملعاقبة عليها،

 إزاء وقوع حاالت من اإلبادة اجلماعية يف التاريخ القريب وهي حاالت اعتـرف  لقوإذ يساوره بالغ الق    
 وإذ يضع يف اعتباره أن      ١٩٤٨اجملتمع الدويل بأهنا جرائم إبادة مجاعية استناداً إىل التعريف الوارد يف اتفاقية عام              
  دي إىل إبادة مجاعية،االنتهاكات اجلسيمة واخلطرية واملنهجية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل قد تؤ

 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 

  اريخ اقترافها،ذلك جرائم اإلبادة اجلماعية بغض النظر عن ت

 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،

الكبري الذي أحرزه اجملتمع الدويل خالل السنوات الستني املاضية، على ُصعد منـها              بالتقدم   وإذ يعترف   
منظومة األمم املتحدة يف جمال صياغة آليات وممارسات ذات صلة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها فأسهم 

  بذلك يف التنفيذ الفعلي لالتفاقية،

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

 يف ذلك منظومة األمم املتحدة واليت أسهمت يف وضع وتطوير عملية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، مبا
  ،٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ املؤرخ ٦٠/١قرار اجلمعية 

 بأن جرمية اإلبادة اجلماعية معّرفة بوصفها من أخطر اجلرائم املثرية لقلـق اجملتمـع            وإذ يسلّم مع التقدير     
إذ يتوقع أن عمل احملكمة وغريها مـن         و )١(الدويل ككل يف إطار نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         

حملاكم اجلنائية الدولية األخرى ذات الصلة إىل جانب اجلهود املبذولة على الصعيد احمللي ملنع اإلبـادة اجلماعيـة      ا
  يساعد يف تعزيز املساءلة عن جرمية اإلبادة اجلماعية،سواملعاقبة عليها أمٌر 

ُتنتهك فيها حقـوق     بأن اجمللس ُمكلف من قبل اجلمعية العامة بالتصدي لكافة احلاالت اليت             وإذ يذكّر   
اإلنسان مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة واملنتظمة ومكلف أيضاً بتقدمي توصيات بذلك اخلصوص وأنه ينبغي له أن 

  يعزز التعاون الفعلي وإدماج حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة،

                                                      

)١( A/CONF.183/9. 
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ود املبذولة صوب احلؤول دون     قوق اإلنسان يف اجله   األمم املتحدة حل  ة  ملنظوم باملسامهة القيمة    وإذ يسلّم   
  احلاالت اليت ميكن أن ُترتكب فيها جرمية اإلبادة اجلماعية،

الذي  ، املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع جرمية اإلبادة اجلماعيةوالية دعمه الكامل لوإذ يعيد تأكيد  
  ليت ميكن أن ُتسفر عن إبادة مجاعية،ملنع احلاالت احملتملة املة أمور منها دور آلية اإلنذار املبكر جبيقوم 

 األمني العام اليت قدمت إىل اجمللس بشأن تنفيذ خطة العمل ذات  تقاريرعرض  ب يط علماً مع التقدير   وإذ حي   
احلوار التفاعلي مع املستشار اخلاص خالل عقد اجتماعني من  فضالً عن )٢(النقاط اخلمس وأنشطة املستشار اخلاص

  ة احلالية للمجلس،الدورة الثالثة والدور

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

 جلميع الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها وخاصة الدول اليت             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              ويعيد تأكيد   - ٤  
  ملسؤولية منع وقوع تلك اجلرائم، مبا يف ذلك التحريض على ارتكاهبا، عن طريق الوسائل املالئمة؛ا

 على أمهية توطيد التعاون الدويل مبا يف ذلك توطيده من خالل منظومة األمـم املتحـدة                 يشدد  - ٥  
  واملنظمات اإلقليمية سعياً وراء تكريس املبادئ اجملسدة يف االتفاقية؛

 يف املستقبل، أن تتعاون، مـن خـالل          جرائم اإلبادة اجلماعية    منعاً لتكرار  ، كافة الدول  يناشد  - ٦  
اليت ُتسهم يف االستكشاف  ةاحلالياآلليات التعاون املناسب فيما بني جهات منها منظومة األمم املتحدة، على تعزيز 

كن أن تؤدي إىل ارتكاب إبادة مجاعية       املبكر ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان اجلماعية واجلسيمة واملنتظمة اليت مي         
  إن مل يوضع حد هلا؛

 النظر السريع يف اإلنذارات املبكرة باحلاالت ويف        املسامهة يف  بأمهية دور األمني العام يف       ويسلّم  - ٧  
أغسطس / آب٣٠املؤرخ  ١٣٦٦/٢٠٠١منع هذه احلاالت وفقاً للوالية اليت أناطها به جملس األمن مبقتضى القرار 

 من منظومـة األمـم      ،واملهام املسندة إىل املستشار اخلاص الذي تتمثل واليته يف مجع املعلومات القائمة            ،٢٠٠١
  املتحدة بوجه خاص والتنسيق مع منظومة األمم املتحدة فيما خيص األنشطة املتعلقـة مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة                   

ت ذات الصلة باإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ذات        والعمل على تعزيز قدرة األمم املتحدة على حتليل وإدارة املعلوما         
  العالقة هبا؛
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اسـتبقاء  ،  ٦٢/٢٣٨واجلمعية العامة، على النحو الوارد يف قرارها         األمني العام    ي بقرار يرحب  - ٨  
  ؛يز مهام مكتبهوتعزمن أجل ترقية منصبه إىل رتبة وكيل أمني عام، الوالية املنوطة باملستشار اخلاص 

ع احلكومات أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املستشار اخلاص يف أدائه مهامه وتزويده              إىل مجي  يطلب  - ٩
   اليت يطلبها والرد السريع على النداءات العاجلة اليت يوجهها؛ ذات الصلةبكافة املعلومات

ق  املنوط مبنظومة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها جملس حقوام على الدور اهليؤكد  - ١٠  
اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة ذات العالقة وهيئات املعاهدات، يف              

عن االنتهاكات اجلسيمة واخلطرية واملنتظمة حلقـوق اإلنـسان         جمال التصدي للتحدي املتمثل يف مجع املعلومات        
  ؛ قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية ويف اإلنذار املبكر هبايتواملسامهة بذلك يف حتقيق فهم أفضل للحاالت املعقدة ال

يشجع املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان على زيادة               - ١١  
ت تعزيز التبادل املنتظم للمعلومات بني مكاتبهم مثّ بني املستشار اخلاص وبني مجيع املعنيني باإلجراءات اخلاصة ذا               

قومية أو إثنية، أو    موعات  جمالعالقة مبا يف ذلك اإلجراءات اليت تعىن بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل              
  الوارد ذكرها يف املادة الثانية من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛عنصرية، أو دينية 

املعقدة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلسيمة لحاالت لدي  األمهية اليت يتسم هبا، يف جمال التص      يؤكد  - ١٢  
، مبا يف ذلك العوامل القانونية موعة من العوامل املتعددة السريع والشامل جمل، البحثُعلى النحو املعرف يف االتفاقية

ر التمييز  ظهووقوق اإلنسان   اجلسيمة واخلطرية واملنتظمة حل   نتهاكات  اال اجملموعات املهددة هبذا اخلطر، و     وجودو
املمنهج وشيوع عبارات الكراهية اليت تستهدف أشخاصاً ينتمون إىل جمموعات وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية                 

  تمل؛احملخاصة إذا ما مت التفوه هبذه العبارات يف سياق العنف الفعلي أو 

ي ملسألة منع اإلبادة     الدول على أن تستعني باحملافل الدولية واإلقليمية املالئمة يف التصد          يشجع  - ١٣  
 جبملة أمور منها االجتماعات السنوية للمنظمات اإلقليمية واملواضيعية وآليات حقوق اإلنسان املتصلة هبا، اجلماعية

 وأي مؤمترات حتيي الـذكرى      العملية التحضريية للمؤمتر االستعراضي املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان         و
  ؛املي حلقوق اإلنسانالسنوية الستني لإلعالن الع

 احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين،             يشجع  - ١٤  
  ؛ ملبادئ الوقايةنشر املعرفة مببادئ االتفاقية مولية اهتماماً خاّصاًب ،ز أنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسانعند تعزي

سامية أن تعمم تقارير األمني العام املقدمة إىل اجمللس من أجل احلصول على  إىل املفوضة اليطلب  - ١٥  
وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة بشأن تلك التقارير، مبا آراء الدول، ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة،       

أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف      ، و )٣(يف ذلك اآلراء بشـأن بوادر اإلنذار احملتملة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية            
  دورته السابعة؛
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، يف نطـاق املـوارد       املفوضة السامية إىل القيام بوضع وتنفيذ أنشطة تذكارية مالئمـة          يدعو  - ١٦  
احتفاالً بالذكرى السنوية الستني التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها وذلك باعتبار هذه        املوجودة،  

 ذات أولوية ويتشاور بشأهنا مع الدول، على أن يوضع يف االعتبار أيضاً االحتفـال بالـذكرى                 األنشطة مسألة 
  السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

 املفوضة السامية إىل أن تقوم، كجزء من األنشطة االحتفالية، وكمسامهة مهمـة يف              يدعو أيضاً   - ١٧  
، تعىن مبنع اإلبادة اجلماعية وذلك      وجودة يف نطاق املوارد امل    ،لقة دراسية ، بتنظيم ح  الوقائيةوضع االستراتيجيات   

 ،مبشاركة الدول والكيانات التابعة لألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الشأن واجملتمع املـدين              
   عن حصيلة هذه احللقة الدراسية؛ةنشر ورقواهليئات األكادميية والبحثية و

ة تقريراً حمدثاً عن جهود منظومة األمم شرلمجلس يف دورته العال تيحإىل األمني العام أن ي يطلب  - ١٨  
املتحدة الرامية إىل منع اإلبادة اجلماعية وعن أنشطة املستشار اخلاص ويدعو املستشار اخلاص إىل إجراء حـوار                 

  مه؛تفاعلي مع اجمللس خالل الدورة نفسها حول التقدم احملرز يف االضطالع مبها

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ١٩  

 -  -  -  -  -  


