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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة الثانية والسبعون  الدورة احلادية والسبعون

   من جدول األعمال 117و  13البندان 
ال ايساية التنفيذ واملتابعة املتكاامنن واملنسانان لنتااامل املات  ا  

وماااااات  ا  النمااااااة الااااااد  عنااااااد ا األماااااا  املت اااااادة   املياااااادان  
 االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما

  

     متابعة نتاامل مت   قمة األلفية
  نفيذ املستولية عن احلماية: املساءلة من أجل املنع  

  
  ن ي  األم  العام  

 

 موجز 
املعلـــن ؤمللـــعولاحل عـــن اوماعـــحل والواذـــو الاـــومن الـــ   عواجـــ  اللـــ ان توجـــد ة ـــوة زـــا التزامنـــا  

ضا خلطر اإلؤدة اجلماعاحل، وجرائم اورب، والتطهري العرذن، واجلـرائم املرت بـحل ضـد اإلنلـاناحلس وللـد املعر  
هـــ ل الة ـــوة، علانـــا نن ن ةـــس نن توضـــو امللـــعولاحل عـــن اوماعـــحل موضـــو التنةاـــ    الواذـــوس ومـــن اللـــبس 

ئالـــاحل الـــن   نننـــا مـــن ةعـــس ءلـــن تعزعـــزس امللـــا لحل عـــن تنةاـــ  امللـــعولاحل عـــن اوماعـــحل وضـــمان    ـــا  الر 
املمارسحل للتمحاص الصارم واملةتوح، استناداً  ىل مبادئ متةق علاهـاس ةامللـا لحل تـرزل اللـلطاك زلـ ا ا 

لـن ك ـن نن تتهـ ها الـدول وةرادى الدول ؤجملتمو الدويلس وعتناول ه ا التقرعـر ممـس اخلطـواك العملاـحل ا
األع ــا  وائاتــاك او وماــحل الدولاــحل   منمومــحل األمــم املتحــدة لتعزعــز امللــا لحل عــن منــو اجلــرائم الو  ــاحلس 
وعلـــتعرل التقرعـــر نواًل الع ذـــحل زـــا امللـــعولااك القانوناـــحل واأل  ذاـــحل واللااســـاحل املرتبطـــحل ؤمللـــعولاحل عـــن 

عطـــرىل  ىل اخلطـــواك الـــن ك ـــن ا اءهـــا لتعزعـــز امللـــا لحل عـــن منـــو اوماعـــحل وفتلـــل نملـــ ال امللـــا لحلس   
اجلـرائم الو  ــاحل علـص الصــعاد الـوزي، لتعزعــز دور ائاتـاك او وماــحل الدولاـحل و لــا امللـا لحل   منمومــحل 
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 مندمة -أوال  

مــا نعناــ  ؤملنــو نن علانــا عاعــا نن نةعــسس و لقــد نعطاــألس األولوعــحل  ىل ملــ،لحل املنــو، ألنــي نعتقــد  - 1
نن نبـــ ل ذـــدر مـــا نلـــتطاو مللـــاعدة الـــدول علـــص اتقـــا  ن ـــوب األ مـــاك الـــن  لنـــل  لـــائر ز ـــرعحل  هـــو

ةاد ـحلس واجلـرائم الو  ـاحل، زطباعـحل اوــال، تنةـرد هـا  لنةـ  مـن عواذــأ ملـدعدة الوزـ،ة علـص الب ـرعحل، وععــدن 
 ضعتسها ملنو ه ل اجلرائمس منعها من صمام اخلطحل العامحل الن و 

وعقـــرن اجملتمـــو الـــدويل ين امللـــعولاحل األساســـاحل عـــن داعـــحل اللـــ ان مـــن اإلؤدة اجلماعاـــحل وجـــرائم  - ٢
ونلـلنم  س(1)اورب، والتطهري العرذن، واجلرائم املرت بحل ضد اإلنلـاناحل، هـن ملـعولاحل تقـو علـص عـاتق الـدول

ل وملـــاعدعا علـــص الوةـــا  هلـــعولاتها األساســـاحل عــــن نع ـــا ين مـــحل ملـــعولاحًل عاعاـــحل عـــن ت ـــ او الـــدو 
اســتهدام الوســائس الدزلوماســاحل واإلنلــاناحل واريهــا مــن الوســائس اللــلماحل، وةقــاً للةصــلا اللــاد  وال ــامن 
مــن املا ــاىل األمــم املتحــدة، وماعــحل اللــ ان مـــن اجلــرائم الو  ــاحلس نمــا    ــال ذصــور الوســائس اللـــلماحل 

بــان عــن داعــحل ســ ا ا، ةقــد نعرزــأل الــدول األع ــا  عــن اســتعدادها ال ــاء وع ــز اللــلطاك الوزناــحل ال
 جـــرا  عـــاعن،   الوذـــأل املناســـأ وزطرعقـــحل  اثـــحل، ووةقـــاً للما ـــاىل، هـــا   ءلـــن الةصـــس اللـــازو منـــ  
وماعتهمس وذد اتُّةق علص ءلن عندما اعتمد عاو رؤسـا  الـدول واو ومـاك الوةاقـحل اخلتاماـحل ملـع ر القمـحل 

س ونسعاد أتكادل مراك عدعدة من  ءلن التـارع.س ةم لـا األمـن ا ـ  نك ـر مـن (٢)٢٠٠٥املن   عام الع
ذرارا نملار ةاها  ىل امللعولاحل عن اوماعحل، ونعاد أتكاد هـ ا املبـدن مـا ال عقـس عـن سـأل مـراكس وءكنـر  ٥٠

امللـــا لحل عـــن  و ـــل اللـــلطاك الوزناـــحل علـــص ضـــمان ،(3)او ومـــاك هلـــعولاتها األساســـاحل عـــن اوماعـــحل
انتهاكاك القانون الدويل وقوىل اإلنلان والقانون الدويل اإلنلاين، وكلنل عملااك اللـ م مـرتا زتقـد  

، نعـادك اجلمعاـحل العامـحل ٢٠٠٩و  عـام  س(4)الدعم  ىل او ومـاك امل ـاةحل لتةـن هلـعولاتها عـن اوماعـحل
دولــحل  1٠٠(س وســا أل نك ــر مــن ٦3/3٠٨أتكاــد اعتزامهــا مواصــلحل النمــر   هــ ا املةهــوم )انمــر القــرار 

ل مـاين من الدول األع ا  زن اط   نمـر اجلمعاـحل العامـحل املتواصـس   مةهـوم امللـعولاحل عـن اوماعـحل  ـ 
س وذــد ااتنمــأل الــدول تلــن الةــرذ لتوضــا  هــ ا املبــدن، ٢٠٠٩جللــاك  ــاور اــري رثاــحل تةاعلاــحل منــ  

ونعــادك أتكاــد التزامهــا زــ ، وتبــادل جتار ــا ودروســها امللتهلصــحل ز ــ،ن ، و دعــد ممــس اخلطــواك الــ  م 
  ملـا  قـوىل اإلنلـان نك ـر ا اءها لتحوعس امللعولاحل عن اوماعحل  ىل  قاقحل واذعاحل   كس م انس وا 

، انملـد الـدول األع ـا  كاةـحل العمـس ٢٠1٦ذرارا نملار ةاها  ىل امللـعولاحل عـن اوماعـحلس ةةـن عـام  ٢٠من 
علـص منــو رهــور نوضــا   تمـس نن تــعد   ىل  ــدوة جــرائم و  ــاحل، والعمـس،  ا مــا كــان مناســبا، علــص 

 (س 33/1٩لقرار معاجلحل تركحل الةمائو اللازقحل من نجس منو ت رارها )انمر ا

__________ 

مــن الوةاقـحل اخلتاماــحل  13٨ال عسلـتهدم هنـا  ال لاملــارة  ىل األعمـال األرزعــحل ااـددة   الةقـرة “ اجلـرائم الو  ــاحل”مصـطل   (1) 
(س ةـــاإلؤدة اجلماعاـــحل وجـــرائم اوـــرب واجلـــرائم املرت بـــحل ضـــد ٦٠/1)ذـــرار اجلمعاـــحل العامـــحل  ٢٠٠٥ملـــع ر القمـــحل العـــاملن لعـــام 

مـن نمــام رومــا األساسـن للمح مــحل اجلنائاــحل  ٨ ىل  ٥اإلنلـاناحل معر ةــحل   القــانون اجلنـائن الــدويل، هــا   ءلـن   املــواد مــن 
 د ءات ، األعمال الن ك ن نن ت  س جركحل من ه ل الدولاحلس نما التطهري العرذن ةإن  ع مس، رام عدم تعرعة  ك ركحل   
 اجلرائم، وال ساما اإلؤدة اجلماعاحل واجلرائم املرت بحل ضد اإلنلاناحلس

 س14٠-13٨انمر الوةاقحل اخلتاماحل ملع ر القمحل العاملن، الةقراك  (٢) 

 ٢317 و (٢٠1٦) ٢3٢7 و (٢٠1٦) ٢33٢ و (٢٠17) ٢33٩ و (٢٠17) ٢34٨انمـــــر ذـــــراراك ملـــــا األمـــــن  (3) 
 س(٢٠11) ٢٠14 و (٢٠13) ٢٠٩٥ و (٢٠1٦) ٢٢77 و (٢٠1٦) ٢٢٨٨ و (٢٠1٦) ٢٢٩٥ و (٢٠1٦)

 س(٢٠11) 1٩٩٦ و (٢٠1٢) ٢٠٨٥ذرارا ملا األمن ر انم (4) 

https://undocs.org/ar/٦٣/٣٠٨
https://undocs.org/ar/٣٣/١٩
https://undocs.org/ar/٦٠/١
https://undocs.org/ar/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2014(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1996(2011)
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و ــارا األمــم املتحــدة، عــدل عــدد متزاعـــد مــن ال تابــاك اإلذلاماــحل ودون اإلذلاماــحل علــص التزامهـــا  - 3
اآلن تلــعحل وولــون دولــحل مــن الــدول  (س ةقــد عاننــألA/65/877-S/2011/393ؤمللــعولاحل عــن اوماعــحل )انمــر 

األع ـا  مــن كــس منطقــحل   العــاا واال ــاد األوروع ملــعوال رةاــو امللــتوى لاتصــر  زصــةحل املنلــق الــوزي 
املعي ؤمللعولاحل عن اوماعحلس ونن ،ك األرجنتا وعهورعحل تنزاناا املتحـدة والـداكرو وسوعلـرا وكوسـتارع ا، 

ملــدين، مبــادرة التحــرو العــاملن ضــد نعمــال اإلجــرام اجلماعاــحل الو  ــاحلس  ىل جانــأ منممــاك مــن اجملتمــو ا
وت  س نع ا ملب حل نمرع ا ال تاناحل ملنو اإلؤدة اجلماعاحل والةمائو اجلماعاحل، واملع ر الـدويل املعـي هنطقـحل 

نع ـا منممـاك البحرياك ال ربى حمةَلا  ذلامَاا هامنا لتعزعز اجلهود املب ولحل ملنو تلن الةمائوس وتـعد  
اجملتمــو املــدين دورا ةعــاال   ءلــن، وذــد نن ــ،ك عــدة ملــب اك  ذلاماــحل ملنــو اجلــرائم الو  ــاحل، وتلــعص  ىل 

 تعزعز ذدرة متمعاعا االاحل علص الصمودس

وكتد التواةق   اآلرا  ز ،ن امللعولاحل عن اوماعحل  ىل عاو القاراكس ةلم ععد هناو ملـن   نن  - 4
اجلرائم الو  احل هن ملعولاحل وزناحل ودولاحل علص اللوا ، وهو مبدن عاملن ملـتمرس اـري  داعحل الل ان من

نننا ك ريا ما نتقاعا عن ا اء اخلطواك ال  محل ملنو ه ل اجلرائم وداعـحل اللـ ان املعرضـا خلطرهـاس ةعـدد 
ايدة كبـرية علـص مـدى املدناا ال عن عتعرضون لل رائم الو  احل، ها   ءلن النلـا  واألزةـال، ذـد ا داد   

اللــــنواك القلالــــحل املاضــــاحلس وملــــهدان تزاعــــد انتهاكــــاك القــــانون الــــدويل وقــــوىل اإلنلــــان والقــــانون الــــدويل 
رب العاملاــحل ال اناــحلس اإلنلــاينس وندى ءلــن  ىل ن مــحل الجتــا علــص نطــاىل ا علــبق لــ  م اــس منــ  انتهــا  اوــ

 س  ن امللعولاحل عن ةعس ءلن تقو علص عاتقناس ن و  دا ئ ل االجتاهاك الللباحل؛ ز نن زد لنا من وال

ـــــحلس و لنـــــل اجلـــــرائم الو  ـــــاحل ينرا علـــــص الصـــــعادعن اإلذلامـــــن والـــــدويل ت - ٥ ت ـــــاو  اوـــــدود الوزنا
ع تأ علاها من تـدةقاك هائلـحل مـن ال جتـا واألملـهاذ امل ـردعن دا لاـاً عولـند ا تااجـاك  نلـاناحل  ةما

بــرية علـص اجملتمعــاك االاـحل امل ــاةحل واو ومـاك واجملتمــو الــدويل  ون ـرى تتعلــق ؤوماعـحل وعةــرل ضـ وزا ك
ك ـــسس وك ـــريا مـــا عـــزن ك هـــ ل األ مـــاك الـــدعواك املنادعـــحل ؤ ـــاء اإلجـــرا اك ال  مـــحل، هـــا ةاهـــا التـــد س 
العلــ ر ، وماعــحل اللــ ان، وهــو مــا ع ــري نســتلحل سااســاحل ون  ذاــحل صــعبحلس نمــا الت ــالال الب ــرعحل واملالاــحل 

وينرهــا دائمــا  ؤســتهدام القــوة عنــدما تسرت ــأ اجلــرائم الو  ــاحل ةإ ــا ت ــالال ةاد ــحل، وتوذعاعــااملرتبطــحل 
ـــــألس  ـــــا نمـــــام ملـــــا األمـــــن    مـــــا  كـــــانون ال ـــــاين/  1٠ت ـــــون حمـــــل ملـــــنس و  امل  مـــــاك الـــــن ندلا

، نكــدنكس علــص نننــا ننةــق مــن الوذــأل واملــوارد ملواجهــحل األ مــاك نك ــر ز  ــري  ــا ننةقــ  علــص ٢٠17 عنــاعر
منعهاس ونوضحأل نن  عتعا اتبا   ج جدعد، ع و مددا مل،لحل منو اجلرائم الو  احل   مقدمحل االهتمام 

تعزعــزس امللـا لحل وضــمان  وعلـد الة ــوة زـا االلتــزام والواذـوس ومــن اللـبس الرئالــاحل الـن   نننــا مـن ةعــس هـ ا
    ا  املمارسحل للتمحاص الصارم واملةتوح،   رس مبادئ متةق علاهاس 

ــبس  وعــس منــو اجلــرائم الو  ــاحل  ىل زــرانمج  - ٦ ولــدعنا ةعــً  زعــد املبــادئ التوجاهاــحل الــن تتنــاول سس
راماـحل  ىل  قاـق ت ـ نس ملـعًص رئالـااً مـن امللـاعن ال “ قـوىل اإلنلـان نوالً ”عمسس ةهطـحل عمـس مبـادرة 

والايك األمــم املتحــدة اوالاــحل   مــال املنــو وءلــن عــن زرعــق   ــداة ت اــري ةقــا  وتنةاــ   والتعــاون مــو 
الــدول األع ــا س وعستــو ص منهــا نن تــعد   ىل  لــا اإلنــ ار املب ــر وال ةــا ة والــدعم ؤلنلــبحل لللــلطاك 

األ ــرية الــن   ــعأل ئــا عملاــاك األمــم  الوزناــحل وامللــا لحل الدا لاــحلس وذــد نكــدك عملاــاك االســتعرال
املتحدة لعملااك اللـ م، وها ـس زنـا  اللـ م، وملـ،لحل املـرنة واللـ م واألمـن، علـص ضـرورة  وعـس مـوارد 
األمــم املتحــدة ونولوايعــا عمومــا  ــو ملــ،لحل املنــوس و ــ ل  ــواراك اجلمعاــحل العامــحل املتعلقــحل ؤمللــعولاحل عــن 

ـــدها ؤلتزامـــاك سااســـاحل لـــدعم منـــو اجلـــرائم الو  ــــاحلس اوماعـــحل، دنزـــأل الـــدول األع ـــا   علـــص ت ـــرار تعهن
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جتدعـد التزامهـا هنـو وم اةحـحل اإلؤدة ”الدوَل األع ا   ىل  (٢٠14) ٢1٥٠ملا األمن   ذرارل  ودعا
نةاـــ   طـــحل التنماـــحل امللـــتدامحل س وعلـــلنم ت“نون الـــدويلاجلماعاـــحل واريهـــا مـــن اجلـــرائم اجللـــامحل هوجـــأ القـــا

تنةاــــ ا انجحــــا ين  قاــــق التنماــــحل امللــــتدامحل عتوذــــل علــــص  ذامــــحل متمعــــاك ســــلماحل عادلــــحل  ٢٠3٠ لعــــام
و اضــنحل لل ماــو ت ــون متحــررة مــن اخلــو  ومــن عاــو نملــ ال العنــل الــ   ع ــمس،   نســون  االتــ ، 

نجــس ال جتــا واملهــاجرعن، الــ   اعتمدتــ  اجلمعاــحل العامــحل    اجلــرائم الو  ــاحلس ودعــا  عــ ن ناوعــورو مــن
ال جتـــا ومنـــو ن ـــوب النزاعـــاك  ، الـــدوَل األع ـــا   ىل معاجلـــحل األســـباب اجل رعـــحل وركـــاك71/1ذرارهـــا 

 زرانمج عمس ال عنةن عن ضـرورة اود منها ؤلوسائس الللماحلس اري نن  وعس منو اجلرائم الو  احل  ىل نو
تو نن ذـدر نكـرب مـن االنلـ ام زـا الركـائز الـ  ة الـن تقـوم علاهـا منمومـحل األمـم املتحـدة وهـن   قـوىل 

 اإلنلان، والللم واألمن، والتنماحلس 

وتلـتلزم األعمــال اجلارعـحل لوضــو امللـعولاحل عــن اوماعـحل وتنةاــ ها  ـوارا متواصــ  وصـر ا وملــام   - 7
 وذد زسلـأ  ىل ملت ـار  اخلـاذ املعـي ؤمللـعولاحل عـن اوماعـحل  سـدا  م ـورة واسـعحل النطـاىل   لل ماوس

 عــــداد هــــ ا التقرعــــرس ودسعاــــأل كــــس دولــــحل مــــن الــــدول األع ــــا  ومنممــــاك مــــن اجملتمــــو املــــدين  ىل تقــــد  
 ناوعـورو ملا اك  طاحل ردا علص استباان   هـ ا الصـددس وملسـ نلأل ة ةـحل نةرذـحل   ـريعحل، اةنـان منهـا  

وال الل   جنال، إلةلاح اجملال نمام الدول الةرصحل للتة ري   ه ل امللائس وزلـأ توضـاحاك ز ـ، ا 
واإلسهام آبرئها املتعمقحل ةاهاس و اور ملت ار  اخلاذ نع ـا مـو ةـرادى الـدول األع ـا  وملـب اك ملـ  

لاحل عــن اوماعــحل، وال ــب حل األوروزاــحل   هــ ا ال ــ،ن، منهــا ال ــب حل العاملاــحل جلهــاك التنلــاق   مــال امللــعو 
جلهاك التنلاق، وملـب حل الربملـاناا مـن نجـس عمـس عـاملن، وملـب اك عاملاـحل و ذلاماـحل للمعسلـاك الوزناـحل 

 وقوىل اإلنلان، ونمنا  املماا، واري ءلن من اجلهاك الةاعلحل املهتمحلس 

عسس وملواجهحل ه ا التحد ، وعلانا نن نعطن األولوعحل للمنو، ال ؤلقول ةحلأ زس وك لن ؤلة - ٨
 ال زد لنا من نن نعز  امللا لحل عن تنةا  امللعولاحل عن اوماعحلس

  
 املستولية عن احلماية واملساءلة - اثنيا 

عتعـــا علانـــا،  ءل ننتقـــس  ـــو التنةاـــ ، تـــو نن الدذـــحل    دعـــد اجلهـــاك امللـــعولحل عـــن منـــو اجلـــرائم  - ٩
واآللاــاك او وماــحل الدولاــحل، وســبس  قاــق امللــا لحلس ةاإلجازــحل  الو  ــاحل، هــا   ءلــن املعسلــاك الوزناــحل

 علص تلن األستلحل ستلاعد    وعس امللعولاحل عن اوماعحل  ىل  طحل للعمس سوا  الةرد  نو اجلماعنس

ــ  عــن زرعقهــا، ول نهــا جتلنــد  - 1٠ وتلــتند امللــعولاحل عــن اوماعــحل  ىل القــوانا الوزناــحل والدولاــحل وتسنةن
ا األ  ذــــن ؤمللــــعولاحل عــــن منــــو اجلــــرائم الو  ــــاحل وداعــــحل اللــــ انس ةإعــــا  رؤســــا  الــــدول نع ــــا التزامنــــ

علص اعتماد امللعولاحل عن اوماعحل، و عادة اجلمعاحل العامحل وملـا األمـن  ٢٠٠٥واو وماك كاةحل   عام 
هـ ا املبـدن  الت،كاد علاها   وذأل ال ـق، عرسـن امللـعولاحل اللااسـاحل عـن منـو اجلـرائم الو  ـاحلس ولـتن كـان

 ع مس ملعولااك ذانوناحل ون  ذاحل وسااساحل، ةإن النهج ال   نتبع  عنب ن نن ع مس امللا لحل نع اس 

وتتعلق امللا لحل القانوناحل ها ع تأ علاها من التزاماك هوجأ القانونا الوزي والدويلس اـري نن  - 11
ك القانوناـــحل لتتهـــ  زعـــدا ن  ذاـــا وسااســـااس امللـــا لحل عـــن تنةاـــ  امللـــعولاحل عـــن اوماعـــحل تت ـــاو  االلتزامـــا

ةامللــا لحل األ  ذاــحل  ةنــزان علــص  حــاص مــا  ءا كنــا متقانــدعن هعــاعريان األ  ذاــحلس و  اللــااذاك الوزناــحل، 
ت ري امللا لحل اللااساحل  ىل الع ذحل زا او وماك والربملاانك وائاتـاك القانوناـحل األ ـرى واللـ ان الـ عن 
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صـــعاد الــدويل، تس ـــري  ىل ضـــرورة نن ع ــون الـــ عن تسلـــند  لــاهم اللـــلطاك وامللـــعولااك  ــدمهمس وعلـــص ال
 اضعا للملا لحل نمام نذرا مس ة س مل س من نمل ال امللـا لحل عنطـو  علـص نزـرا  ةاعلـحل ومعسلـاك 
ويلاـاك فتلةــحلس اـري ن ــم متحـدون  ــد  م ـ و هــو نن ع ـون كــس َمـن نسســندك  لاـ  امللــعولاحل عـن منــو 

 م الو  احل  اضعا للملا لحل عن الوةا  زتلن امللعولاحلس اجلرائ

وت ــ نس امللــعولاحل األساســاحل امللقــاة علــص عــاتق الدولــحل وامللــعولا ةاهــا عــن داعــحل اللــ ان مــن  - 1٢
اجلرائم الو  احل    زار الركازة األوىل من اسـ اتا احل الركـائز الـ  ة لتنةاـ  امللـعولاحل عـن اوماعـحل،   ـَر 

لـــن امللـــعولاحلس وهـــن ت ـــمس منـــو اجلـــرائم الو  ـــاحل ضـــمن الوالعـــحل الق ـــائاحل للدولـــحلس وهقت ـــص الزاوعـــحل   ت
القانون الدويل وقوىل اإلنلـان والقـانون الـدويل اإلنلـاين، ةـإن علـص الـدول واجبـاك ذانوناـحل تقت ـن منهـا 
 االمتنـــــا  عـــــن ارت ــــــاب انتهاكـــــاك  قــــــوىل اإلنلـــــان األساســـــاحل وداعــــــحل األةـــــراد واجلماعــــــاك مـــــن هــــــ ل
االنتهاكــــاك، وا ــــاء  طــــواك  إازاــــحل ل ــــمان  عمــــال اوقــــوىلس ومــــن األ اــــحل ه ــــان نن تعتمــــد الــــدول 

ــ ها وتت ــمن الدســاتري الوزناــحل واملــدوانك  س(٥)املعاهــداك األساســاحل للقــانون الــدويل وقــوىل اإلنلــان وتنةن
ا نن تت ــمن القانوناــحل   معممهــا نصوصــا ت ةــس لللــ ان  قوذــا نساســاحلس وعلــص الــدول نن ت ةــس نع ــ

ذوانانهـا الوزناــحل مـا  مــر اإلؤدة اجلماعاـحل وجــرائم اوـرب واجلــرائم ضـد اإلنلــاناحل، ونن تسنةنـ  تلــن القــوانا 
تنةا ا صارماًس وعقو نع ا علص عـاتق الـدول التـزام هنـو اجلـرائم الو  ـاحل ومعاذبـحل مرت باهـا وتعزعـز االمت ـال 

العـــر  تلـــر  علـــص عاـــو الـــدول، جـــأ القـــانون التعاهـــد  و للقـــانونس وااللتزامـــاك امللقـــاة علـــص الـــدول هو 
 إو  التحلنس منهاس ول لن ةإن واجأ منو اجلرائم الو  احل هو التزام ذانوين واض  ؤلنلبحل للدولس وال

اب اجل رعــحل لل ــرائم الو  ـــاحل، وعتلــو نطــاىل االلتزامــاك القانوناــحل للــدول لا ــمس معاجلــحل األســب - 13
ط التمااـز القـائم علـص نسـا  ائوعـحل، واورمـان االذتصـاد ، ومـا عتصـس زـ لن مـن   ءلن استمرار نكا ها

ــــن هــــو  ذامــــحل هااكــــس  ــــحلس وائــــد  الرئالــــن مــــن ءل ــــن تعــــ   هااكــــس الدول نوجــــ  التةــــاوك وال ــــعل ال
ومعسلاك   وماحل عاملحل وملرعاحل، وا  ام  قوىل اإلنلان وساادة القـانون، وتقـد  اخلـدماك انصـا  

 باك التوتر ذبس استةحائاسنو نز  ةتاس ملبن  

وتسلتمد امللعولاحل األ  ذاحل الوزناحل عن منو اجلرائم الو  احل من زائةحل واسعحل مـن القـام العاملاـحل  - 14
امل ـ كحلس و  الوذـأل نةلــ ، ةامللـعولاحل اللااسـاحل نضــاق نطاذـا مـن ءلــن وتنبـو مـن االلتــزام الصـرع  الــ   

ول نهـــا تتـــا  نع ـــا ةرصـــا لوضـــو يلاـــاك ملـــا لحل نوضـــ  علـــص تتعهـــد زـــ  الـــدول هنـــو اجلـــرائم الو  ـــاحل، 
القمـحل العـاملن  الصعادعن الوزي والدويلس والدول، ؤلتزامها ؤمللعولاحل عن اوماعحل   الوةاقحل اخلتاماحل ملـع ر

منهــــــا،  13٨، ت ــــــون ذــــــد ذطعــــــأل علــــــص نةلــــــها وعــــــدا جرن عتــــــاس وذــــــد نذــــــرنك،   الةقــــــرة ٢٠٠٥لعــــــام 
داعــحل اللــ ان مــن اإلؤدة اجلماعاــحل وجــرائم اوــرب والتطهــري العرذــن واجلــرائم املرت بــحل امللــعولاحل عــن ”ين 

ضد اإلنلاناحل تقو علص عاتق كس دولحل علص  دةس وتلتلزم ه ل امللـعولاحل منـو وذـو  تلـن اجلـرائم، هـا   
 س“ءلن التحرعد علص ارت ا ا، عن زرعق الوسائس امل ئمحل وال رورعحل

حل اجلماعاــــحل عــــن اوماعــــحل، علــــص النحــــو املبــــا   الركاــــزتا ال اناــــحل وال ال ــــحل مــــن وت ــــمس امللــــعولا - 1٥
االســ اتا احل، االلتزامــاك القانوناــحل اللــارعحل هنــو اجلــرائم الو  ــاحل ودعــم اآل ــرعن علــص القاــام زــ لنس وعقــو 

__________ 

ؤأل ــص العهــد الــدويل اخلــاذ ؤوقــوىل املدناــحل واللااســاحل وزروتوكولــ  اال تاــار  ائــاد   ىل  ل ــا  عقوزــحل اإلعــدام؛ والعهــد  (٥) 
تعـ عأ واـريل مـن ضـروب املعاملـحل نو العقوزـحل الدويل اخلاذ ؤوقـوىل االذتصـادعحل واالجتماعاـحل وال قاةاـحل؛ واتةاذاـحل مناه ـحل ال

القاســاحل نو ال  نلــاناحل نو املهانــحل؛ واتةاذاــحل الق ــا  علــص عاــو نملــ ال التمااــز ضــد املــرنة؛ واالتةاذاــحل الدولاــحل للق ــا  علــص 
 التمااز العنصر  ز اةحل نمل ال س
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ة اجلماعاحلس وعلاهـا علص عاتق عاو الدول التزام  ارا نذالامها ين تته  عاو التدازري املعقولحل ملنو اإلؤد
ملــعولاحل  ضــاةاحل عــن التنباــ   ىل  طــر اإلؤدة اجلماعاــحل عنــدما ع ــون ارت ا ــا وملــا ا نو إــر  ارت ا ــاس 

 ىل التـزام ال عنحصـر  1٩4٩من اتةاذااك جناـل لعـام  1وةاما عتعلق جبرائم اورب، ت ري املادة امل  كحل 
ل تةاذاــاك   عاــو األ ــوالس وعةــرل ما ــاىل  “امضــمان اال ــ  ”  التقانــد ؤلقــانون، زــس ع ــمس نع ــا 

(س ومـن ملـ،ن ءلـن نن ٢٥ذـراراك ملـا األمـن )املـادة  “زقبـول وتنةاـ ”األمم املتحدة علص الـدول التـزام 
ع مس القراراك الن تسته  ملواجهحل  طـر اجلـرائم الو  ـاحل نو لوجـود ندلـحل علـص ارت ا ـاس وعقـو علـص عـاتق 

ا األساسـن للمح مـحل اجلنائاـحل الدولاـحل التـزام ذـانوين هلـاعدة اا مـحل، زطـرىل الدول األزرا    نمـام رومـ
منها ا ت ا  وتللام األةراد ال عن تصـدر اا مـحل هقهـم صـ وو اعـامس وترتـنأ علـص الربوتوكـول اإلضـا  

( التةاذااك جنال واجأ عقو علص عاتق الدول األزرا  ين تعمس، متمعـحًل نو منةـردًة، 1٩77األول )
  ــاالك اخلــرىل اجللــام ئــ ل االتةاذاــاك وهــ ا الربوتوكــول، ؤلتعــاون مــو األمــم املتحــدة وهــا عــت  م مــو  

 1٩٦7(س وتقت ــن االتةاذاــحل اخلاصــحل زوضــو ال جتــا وزروتوكوئــا لعــام ٨٩ما ــاىل األمــم املتحــدة )الةقــرة 
أتءن معاهـدة جتـارة األسـلححل  من الدول األزرا  نن  ـ م  قـوىل ال جتـا وتةـن ؤلتزاماعـا جتـاههمس وال

علـص علـم وذـأل النمـر   ”للدولحل الطر  ةاها، من زا نمور ن رى، زنقس نسلححل ومواد معانحل  ءا كانأل 
اإلنلــاناحل،  عاــحل، نو جــرائم ضــد اإلءن ين األســلححل نو األصــنا  ستسلــتهدم   ارت ــاب جركــحل  ؤدة عا

ه مــاك موجهــحل ضــد نهــدا  مدناــحل نو ضــد ، نو 1٩4٩فالةــاك جلــامحل التةاذاــاك جناــل لعــام  نو
مــدناا عتمتعــون ؤوماعــحل زتلــن الصــةحل، نو جــرائم  ــرب ن ــرى علــص النحــو الــوارد تعرعةــ    االتةاذاــاك 

 ((س 3)٦)املادة  “الدولاحل الن ت ون زرةا ةاها

حل اللــ ان وال تنحصــر امللــعولاحل األ  ذاــحل امللقــاة علــص عــاتق اجملتمــو الــدويل   امللــا حل   داعــ - 1٦
من ال رر   جركحل اإلؤدة اجلماعاحل وجرائم اوـرب والتطهـري العرذـن واجلـرائم ضـد اإلنلـاناحل، زـس   ـا تنبـو 
من  نلاناتنا امل  كحل وت امنناس اري نن اجملتمو الدويل،  ضاةحًل  ىل ملعولات  األ  ذاـحل، عتحمـس امللـعولاحل 

 هقت ص الركازتا ال اناحل وال ال حل للملعولاحل عن اوماعحلساللااساحل عن امللا حل   منو وذو  تلن اجلرائم 

مــــن الوةاقــــحل  14٠ ىل  13٨وتسلــــتمد امللــــعولاحل اللااســــاحل مــــن االلتزامــــاك الــــواردة   الةقــــراك  - 17
اــــس  ىل امللــــعولاحل عــــن اوماعــــحلس ٢٠٠٥اخلتاماــــحل ملــــع ر القمــــحل العــــاملن لعــــام  ، والقــــراراك ال  قــــحل الــــن  س

اســـتهدام مـــا هـــو م ئـــم مـــن ”، تقـــو علـــص عـــاتق الـــدول ملـــعولاحل عاعاـــحل عـــن 13٩ورد   الةقـــرة  وكمـــا
مـن اجلـرائم  “الوسائس الدزلوماساحل واإلنلـاناحل واريهـا مـن الوسـائس اللـلماحل، للملـاعدة   داعـحل اللـ ان

مم املتحـدة ( من ما اىل األ1) ٢4الو  احلس نما ملا األمن ةتقو علص عاتق  ملعولااك  اصحلس ةاملادة 
س وتنبــو تلــن امللــعولاحل مــن الــدعوة “امللــعولاحل الرئالــاحل عــن صــون اللــلم واألمــن الــدولاا”تنــال ؤجمللــا 

 جلبـأل علـص اإلنلـاناحل ن ـزاان  نقاء األجاال املقبلحل من وعـ ك اوـرب الـن”  دعباجحل املا اىل  ىل  ةالوارد
مــن الوةاقــحل اخلتاماــحل ملــع ر  13٩ الةقــرة وتعــز ك ؤمللــعولااك املت ــمنحل نع ــا   س“عع ــز عنهــا الوصــل
]ملـتعدة  ال ـاء  جـرا  عـاعن،   ”، والن نكدك ةاها الدول األع ـا  ن ـا ٢٠٠٥القمحل العاملن لعام 

   ــال ذصــور الوســائس … الوذــأل املناســأ وزطرعقــحل  اثــحل، عــن زرعــق ملــا األمــن، ووةقــا للما ــاىل 
داعــحل ســ ا ا مــن اإلؤدة اجلماعاــحل وجــرائم اوــرب والتطهــري اللــلماحل وع ــز اللــلطاك الوزناــحل البــا عــن 

 س“العرذن واجلرائم املرت بحل ضد اإلنلاناحل
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 ول واآلليا  الوطنيةالدآليا   - اثلثا 

، اــري ن ــا   املقــام األول  ــو الــدول للملــا لحل نمــام اللــ ان الــ عن ععا ــون دا ــس  ــدودها  - 1٨
امت ائـــا ل لتزامـــاك الـــن عةرضـــها علاهـــا القـــانون الـــدويلس و  ـــو ك ـــن نن   ـــو نع ـــا للملـــا لحل عـــن 

ــــال لتلــــن االلتزامــــاك ل ســــتعرال مــــن ذبــــس اآللاــــاك او وماــــحل الدولاــــحل نو اآللاــــاك الــــن عقودهــــا  االمت 
وتلتطاو الدول نن تته  العدعد من اخلطواك الن تعز   ا ملا لتها عن دورهـا   منـو وذـو   س(٦)اخلربا 

 و  احلساجلرائم ال
 

إلنساااااااان والناااااااانون الااااااادو  التصاااااااديل علاااااااي الصاااااااكوو األقاقاااااااية للناااااااانون الااااااادو  حلناااااااو  ا  
 و نفيذ ا. اإلنساين

نزلل الص وو القانوناحل ءاك الصـلحل ؤمللـعولاحل عـن اوماعـحل نو تصـدىل  ىل ا تن م كاةحل الدول  - 1٩
اهاس ةهنـاو سـبو ونرزعـون دولـحل ع ـوا ا تصـب   ـ  اآلن نزراةـا   اتةاذاـحل منـو جركـحل اإلؤدة اجلماعاـحل عل

واملعاذبــحل علاهــاس وهنــاو ماناــحل وع ــرون دولــحل ع ــوا ا تصــب   ــ  اآلن نزراةــا   الربوتوكــولا اإلضــاةاا 
مــاك اوماعــحل لا طــن  ـــاالك ، اللــ عن عوســعان نطــاىل التزا1٩4٩األول وال ــاين التةاذاــاك جناــل لعــام 

النزا  امللل  الدويل واري الدويلس وهناو   ـدى وسـبعون دولـحل ع ـوا ا تصـب   ـ  اآلن نزراةـا   نمـام 
روما األساسن للمح محل اجلنائاحل الدولاحل، ال   ععد م ـوان هامـا   م اةحـحل اإلةـ ك مـن العقـاب علـص 

 توذــو زعــد علــص االتةاذاــحل اخلاصــحل زوضــو ال جتــا اجلــرائم الو  ــاحلس وهنــاو تلــعا ونرزعــا دولــحل ع ــوا ا
دولـــحل ع ـــوا  ٦٠س وهنـــاو نك ـــر مـــن 1٩٦7ومــاين ونرزعـــون دولـــحل ع ـــوا ا تن ـــم زعـــد  ىل زروتوكـــول عـــام 

تصــب   ــ  اآلن نزراةــا   معاهــدة جتــارة األســلححلس و نــي ن ــل زقــوة عاــو الــدول األع ــا  نن تقــوم  ا
 ال رورعحل ملنو ارت اب اجلرائم الو  احل والتصدعق علاها وتنةا هاس ؤلتوذاو علص ص وو القانون الدويل

 
 إج اء  نييما  ذا ية دورية لت ديد كيفية  عزيز اجلهود الوطنية ال امية إىل منع اجل اا  الوحشية  

نن تت،كـد مـن ن ـا  اهاعلتتحمس امللعولاحل الرئالاحل عن اوماعحل، ةاتعا الللطاك الوزناحل ها نن  - ٢٠
تتمتو زةهم دذاق ملصادر املهـازر ااتملـحل دا ـس متمعاعـا و تلـن اآللاـاك واللااسـاك الـن تلزمهـا ل ـن 
تقلــس تلــن املهــازر نو  ةــل  ــدعا، و تلــن القــدرة علــص داعــحل اللــ ان ال ــعةا   ءا مــا دعتهــا اواجــحل 

للــدول نن تطلــأ دعمــا دولاــا   ىل ءلــنس و   زــار الركاــزة ال اناــحل مــن ركــائز امللــعولاحل عــن اوماعــحل، ك ــن
عندما ال تةتقر  ىل القـدرة ال  مـحل، نو عنـدما ت ـون هنـاو فـازر ال ك ـن نن تتصـدى ئـا هةردهـاس و نـي 
نمل و عاو الدول علص  جرا  تقاام وزي للمهازر والقدرة علص الصمود، ؤستهدام  زار  لاس اجلـرائم 

 س(7)ناان هنو اإلؤدة اجلماعاحل وؤمللعولاحل عـن تـوةري اوماعـحلالو  احل ال   وضع  امللت اران اخلاصان املع
 منتمما وملام  وم تم  علص  دعد للةتاك ال عاةحل من الل انس ه ا التقاام وعنب ن نن ع ون 

__________ 

مللعولاحل اجلنائاحل،  لبما هو منصوذ علا    ؤإلضاةحل  ىل ءلن، ةإن الصةحل الرثاحل ال تعةن ال هص ال    ملها من ا (٦) 
 (، علص سباس امل الس٢7نمام روما األساسن للمح محل اجلنائاحل الدولاحل )املادة 

-www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-andهــ ا اإلزــار متــاح علــص الــرازل ال ــب ن التــايل   (7) 

resources/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdfس 

https://undocs.org/ar/www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and-resources/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
https://undocs.org/ar/www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and-resources/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
https://undocs.org/ar/www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and-resources/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
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 اقتخدام ما  و قاا  من آليا  املساءلة السياقية الوطنية   دع  منع اجل اا  الوحشية  

  معمــم البلــدان، ت ــ س الربملــاانك الوزناــحل الوســالحل الرئالــاحل إل  ــا  او ومــاك للملــا لحلس  - ٢1
ةهـ ل الربملـاانك تــوةر حماةـس ذامـحل لتمحــاص اللااسـاك واإلجــرا اك الوزناـحل والتحـاور ز ــ، اس وهـن عاــ  

ار والنـواب،  ـا علـهم للم تمو املدين واإلع ماا واألةراد املعناا ةرصـا للتةاعـس املباملـر مـو صـانعن القـر 
  تعزعــز امللــا لحل وتوســاو ذاعــدة املواهــأ الوزناــحل الــن تلــهم   منــو اجلــرائم الو  ــاحلس وعنب ــن للربملــاانك 
نن تتــوىل ملــا لحل   وماعــا عــن الوةــا  ؤلتزامهــا ؤمللــعولاحل عــن اوماعــحل والواجبــاك القانوناــحل الــن تلــتند 

ن زتنمــام مناذ ــحل زرملاناــحل ســنوعحل ز ــ،ن تنةاــ  امللــعولاحل عــن  لاهــا تلــن امللــعولاحلس وك ــن نن عتحقــق ءلــ
تركــز العملاـاك الربملاناــحل اوماعـحل و/نو  ن ـا  نةرذــحل عاملـحل نو جلـان ت ــارو ةاهـا عاــو األ ـزابس وك ـن نن 

علـــص التحـــدايك الوزناـــحل واإلجـــرا اك الوذائاـــحل )الركاـــزة األوىل( ونن ت ـــمس النمـــر    صـــاص املـــوارد ملنـــو 
نع ـــا علـــص دراســـحل للهطـــواك املتهـــ ة  ـــو تلـــن العملاـــاك رائم الو  ـــاحلس وك ـــن نن ت ـــتمس وذـــو  اجلـــ

االضط   ؤمللعولااك ءاك الصلحل ؤلركازتا ال اناحل وال ال حل مـن امللـعولاحل عـن اوماعـحل، م ـس الدزلوماسـاحل 
 قـوىل اإلنلـان  الدولاحل، وزرامج امللاعدة األجنباحل، وامللا اك   عملااك  ةظ الل م، واإلز غ عن

والبع ــاك املاداناــحل، والعمــس اإلنلــاين   اوــاالك الــن تنطــو  علــص عدعــد زوذــو  جــرائم و  ــاحل، وداعــحل 
ال جتا الةارعن من اجلرائم الو  احلس ومن األ اـحل ه ـان نن تـسدمج ملـ،لحل منـو وذـو  اجلـرائم الو  ـاحل   

زع ــها زع ــا علــص الوةــا  هلــعولااعا مــن  ــ ل زـرامج املعونــحل الوزناــحل، هاــل تلــتطاو الــدول نن تلــاعد 
س وعندما ع ون  وعس زرامج املعونحل حمدودا، عنب ن للدول نن تعطن األولوعحل لدعم الربامج الن ه لالربامج 

 س(٨)ك ن نن ع ون ئا األةر األكرب   منو اجلرائم الو  احل
 

 ليا  الوطنية حلنو  اإلنسان إدماج الشواغل املتعلنة مبنع اجل اا  الوحشية   عمل اآل  

دولـــحل ع ـــوا  تلـــن يلاـــاك حملاـــحل رثاـــحل وماعـــحل املعـــاعري الدولاـــحل وقــــوىل  1٢٠هنـــاو نك ـــر مـــن  - ٢٢
اإلنلان وتعزعزها، وع ـتمس معمـم هـ ل اآللاـاك علـص معسلـحل وزناـحل وقـوىل اإلنلـان و/نو م تـأ وزـي 

ل الن ا تن   زعد يلاحل من ه ا القباس علص نن ألما املماا املعي هقوىل اإلنلانس ونان نمل و زقوة الدو 
تبادر علص ءلن، لدعم تنةا  التزاماعا هوجأ القانون الـدويل وقـوىل اإلنلـان والقـانون اإلنلـاين الـدويلس 
و ت س معمم اآللااك الوزناحل القائمـحل مـو املبـادئ املتعلقـحل هركـز املعسلـاك الوزناـحل لتعزعـز  قـوىل اإلنلـان 

ئ ؤرعــا( الــن ت ــو معــاعري لتنمــام املركــز امللــتقس الــن تتمتــو زــ  هــ ل املعسلــاك وزرعقــحل وداعتهــا )مبــاد
ندا  مهامهــاس وعنب ــن للمعسلــاك الــن ا  ت ــس ملبــادئ ؤرعــا  ــ  اآلن نن تلــعص  ىل  قاــق االمت ــالس 

منـــو وذـــو   وتلـــتطاو اآللاـــاك الوزناـــحل وقـــوىل اإلنلـــان نن تـــعد  دورا  اثـــا   دعـــم اجلهـــود الراماـــحل  ىل
ملــتوى ال ــةاةاحل   تقاــام هــ ا اآللاـاك اجلـرائم الو  ــاحل وعنب ــن  لـا االســتةادة منهــاس وك ـن نن ترةــو 

املهــــازر والتــــدازري املتهــــ ة نو املعتــــزم ا اءهــــا، عــــن زرعــــق  ةــــرا  املــــداوالك الوزناــــحل زصــــوك ء    اــــحل 
م املهـازر املتعلقـحل ؤجلـرائم الو  ـاحل، زنةلـها تقاـاه ا اآللااك وملتقس   الوذأل نةل س وك ن نن تتوىل 

ل ــن ت ت ــل ن  ة ــراك   اوماعــحل وتوصــن ؤ ــاء  طــواك للــدهاس و قاقــا لــ لن، عنب ــن ل لاــاك 
الوزناحل وقوىل اإلنلان نن تـدمج ال ـوااس املتعلقـحل هنـو وذـو  اجلـرائم الو  ـاحل   تقـارعر اإلزـ غ اللـنوعحل 

واجلمهــور و  املناذ ــاك الربملاناــحلس وك ــن ئــ ل ل لاــاك الوزناــحل  الــن تقــدمها  ىل الربملــاانك واو ومــاك
__________ 

ذامأل زعد الدول   نمرع ا ال تاناحل ومنطقحل البحرياك ال ربى األةرعقاحل ان ا  يلااك وزناحل ملعاجلحل منو اجلرائم الو  احل،  (٨) 
 زدعلحل عنهاسيلااك الستعرال الربملاين نو ازوصةها يلااك م ملحل آللاحل  ما 
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نع ــا نن تــدرا تقاامهــا للوضــو ؤلنلــبحل ملنــو وذــو  اجلــرائم الو  ــاحل   التقــارعر الــن تعــدها آللاــاك األمــم 
املتحدة وقوىل اإلنلان، ونن تقـوم عنـد االذت ـا  زتقـد  ملـ اوى  ىل تلـن اآللاـاك نو  رسـال املعلومـاك 

إلنلـــان  ىل ع ـــوعحل ملـــب حل عاملاـــحل تحلـــا ك  لاهـــاس وذـــد ان ـــم ال  ـــري مـــن اآللاـــاك الوزناـــحل وقـــوىل اوال
ةرصـحل هامـحل لتبـادل اخلـرباك زـا األذـران   اجملـاالك تتـا   ذلاماحل وا دة علـص األذـسس وهـ ل ال ـب اك  نو

ا ع ــ و العمــس الــوزي املتعلقــحل ههــازر وذــو  اجلــرائم الو  ــاحل واســ اتا ااك املنــو و ــدايك التنةاــ ،  ــ
 وعالر تبادل الدرو  امللتةادة وعها  الةرذ للدعم املتبادلس 

 
 ضمان مساءلة قوا  األمن واألشخاص الذين يسيط ون عليها  

ال اىن عن وجود ذواك نمن ملرعاحل وةعالحل ل ن عتلىن منو وذو  اجلرائم الو  احل، وؤلتايل ةهن  - ٢3
وإأ نن ت ون  اضعحل للملـا لحلس وك ـن آللاـاك امللـا لحل الوزناـحل ت  س جز ا نساساا من ذدرة الدولحل 

نن ت ةــــس نن املــــورةا اخلاضــــعا للــــاطرة الدولــــحل، وال ســــاما ذــــواك األمــــن،   مــــون  قــــوىل اإلنلــــان 
والقانون اإلنلاين الدويل وع طلعون هلعولاتهم عن داعحل الل ان من االنتهاكاك الن تـد س   نطـاىل 

لحل ذاـــادة واضـــححل علـــهس ال ـــةاةاحل وامللـــا لحلس وؤإلضـــاةحل  ىل ءلـــن، ةهنـــاو  طـــوة والعـــتهمس ووجـــود سللـــ
تتماملــص مــو القــانون الــدويل وتعــز  األزــر القانوناــحل الوزناــحل للملــا لحل وهــن  ل ــا  النصــوذ القانوناــحل الــن 

ائم تلم  اسقاط التهم ؤلتقادم عن امللـعولا او ـوماا واـريهم مـن األةـراد امللـعولا عـن ارت ـاب جـر 
و  ــاحل نو العةــو عــن هــعال  املتهمــا نو مــنحهم  صــانحل تعاــق حمــاكمتهمس وضــمان ملــا لحل ذــواك األمــن 
واألملهاذ ال عن علاطرون علاهـا، هـن ةـاهم كبـار ملـعويل الدولـحل واجلهـا  الق ـائن عزعـد مـن ذـدرة هـ ل 

مللــا لحل تقلــس مــن القــواك علــص نن تــعد  دورهــا كعنصــر رد   ــول دون وذــو  اجلــرائم الو  ــاحلس كمــا نن ا
 43ا تمــاالك نن تصــب  هــ ل القــواك مــن األســباب اجل رعــحل الرت ــاب تلــن اجلــرائم )انمــر الةقــراك مــن 
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 املاضي واحلاض  وإنصاف الض اايضمان مساءلة املستول  عن ار كاب اجل اا  الوحشية     

ال زــد مــن كةالــحل ملــا لحل مــرت ل اجلــرائم الو  ــاحل اللــازقحل واوالاــحل و نصــا  ال ــحااي مــن نجــس  - ٢4
ضـــمان عـــدم ت رارهـــاس وت ـــتمس امللـــعولاحل الرئالـــاحل للـــدول عـــن اوماعـــحل علـــص واجـــأ التحقاـــق   اجلـــرائم 

علاــــ    القــــانون الــــدويل، واالضــــط    ــــ ا الو  ــــاحل املزعومــــحل وحماكمــــحل مرت باهــــا، كمــــا هــــو منصــــوذ 
الت امس زا الوالايك الق ائاحل الوزناحل واا محل اجلنائاحل الدولاحل ال   ععد مبـدن مـن مبـادئ ععز  الواجأ 

العدالـحل اجلنائاــحل الدولاـحلس و نــي نملـ و الــدول علــص ضـمان حماكمــحل امللـعولا عــن اجلـرائم الو  ــاحل املرت بــحل 
وا   القاـــام زـــ لن، ةـــإني نملــ و اجملتمـــو الـــدويل علـــص النمـــر   عاـــو اخلاـــاراك علــص نراضـــاهاس و ءا ة ـــل

القانوناـحل واخلطــواك العملاــحل ل ــمان  قاـق العدالــحل جلماــو ال ــحااي وامللـا حل   منــو وذــو  ن  انتهاكــاك 
وملـاملحل   امللتقبسس و  اجملتمعاك الن ملهدك جرائم و  احل، ك ن لتنةا  عملاحل عدالـحل انتقالاـحل عادلـحل 

لل ماو نن علاعد   منو االنت ا   ىل املزعد من العنـل نو اجلـرائمس وك ـن نن ت ـتمس مبـادراك العدالـحل 
ــــحل علــــص يلاــــاك ذ ــــائاحل واــــري ذ ــــائاحل، هــــا   ءلــــن التحقاقــــاك اجلنائاــــحل واملقاضــــاة، وتعــــوعد  االنتقالا

ل املبـادراك نن تعـاا األسـباب ال حااي، والبحل عن اوقاقحل، واإلص ح املعسلن والقانوينس وك ـن ئـ 
اجل رعحل لن و  التوتر، عن زرعق الت  او علص ذول اوقاقحل وضـمان امللـا لحل و ة ـحل الل ـو   ىل الق ـا س 
ــــص اســــتعادة كرامــــحل ال ــــحااي واالعــــ ا   وك ــــن نن علــــاعد التصــــد  للممــــاا واالنتهاكــــاك اللــــازقحل عل

اوحلس واالبــاً مـــا علـــاعد ءلــن علـــص  عـــادة  رســـا  ؤالنتهاكــاك وتلـــهاس االنتصـــا  وعاتــحل الةرصـــحل للمصـــ
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ســاادة القــانون واســتعادة ال قــحل   الدولــحل، وتعزعــز اللــ م امللــتقر والــدائم، واوالولــحل دون وذــو  املزعــد مــن 
 اجلرائم الو  احلس

 
التشجيع علي التفكري بصورة أكث  انفتاحا   خماط  اجل اا  الوحشاية و  العوامال الاد  نلال مان   

 املخاط  واإلج اءا  النزمة لتعزيز الوقاية منها ذه 

ك ــن تعزعــز امللــا لحل عــن منــو اجلــرائم الو  ــاحل عــن زرعــق التة ــري زصــورة منةتحــحل و ذامــحل  ــوار  - ٢٥
ملــامس لل ماــو  ــول اخلــرباك الوزناــحل واخلطــواك العملاــحل ال  مــحل لتعزعــز الوذاعــحل مــن هــ ل اجلــرائمس وعنب ــن 

ال ــباب   تقاامــاك املهــازر وتصــمام التــدازري الراماــحل  ىل ســد ال  ــراك   مراعــاة وجهــاك نمــر النلــا  و 
الوذاعحل من اجلرائم الو  احلس وك ن جلهاك االتصال الوزناحل املعناحل ؤمللعولاحل عن اوماعحل نن ت  و علـص 

ص الـــحل ملنـــو وذـــو  اجلـــرائم الو  ـــاحل عـــن زرعـــق التحـــاور مـــو اجلهـــاك النمـــرية ئـــا علـــوضـــو اســـ اتا ااك ةع  
الصـعاد الــدويل، وءلــن   ــاا مــو ملــعولاتها اللااســاحل عــن تعزعــز مبــدن اوماعــحل   عملهــا الاــومن و لــا 
اجلهــود امل ــ كحل زــا او ومــاك واجلهــود الدولاــحل الراماــحل  ىل منــو اجلــرائم الو  ــاحل ووذةهــاس كمــا نن وجــود 

ـــــحل دون  ـــــو  ـــــحل وزصـــــورة علنا ـــــ  العمـــــس هرع ـــــو  ك ن ـــــو  وذ مـــــن امل ـــــاعقاك   متمـــــو مـــــدين ن ـــــل ومتن
االضطهاد نو االنتقام علهم   ضمان امللا لحلس وعنب ـن للـدول نن ت ـ و وتسعـا نةـراد اجملتمـو املـدين،  نو

هــــن ةــــاهم اإلع ماــــون واألكــــادكاون الوزناــــون، علــــص    ــــا  او ومــــاك للملــــا لحل عــــن منــــو اجلــــرائم 
ــــاح ــــ،ةراد اجملتمــــو املــــدين  الو  ــــاحل، وعنب ــــن ئــــا نن تالــــر  جــــرا   ــــوار وزــــي عتلــــم ؤالنةت وال ــــةاةاحلس ة

واإلع ماـــون واألكـــادكاون الوزناـــون عقـــدمون  ســـهاماك جوهرعـــحل   اوـــوار الـــوزي والنقـــا  ز ـــ،ن منـــو 
اجلرائم الو  احلس وعلص سباس امل ال، عندما تعقد الربملاانك الوزناحل مـداوالك ز ـ،ن التقـارعر املقدمـحل  لاهـا 

ععـرل ةاهـا وجهـاك  “موا عـحل”ن، ك ن نن عقدم اجملتمو املـدين تقـارعر من اآللااك الوزناحل وقوىل اإلنلا
نمـر متنوعـحل تعـرب عــن فتلـل ن ـا  البلـد واألذلاــاك مـن نجـس  ةـرا  هــ ل املـداوالكس وهـ ا ععـز  ال ــةاةاحل، 
ومـــن  ن، ةهـــو ععـــز  امللـــا لحل عـــن زرعـــق توســـاو نطـــاىل وجهـــاك النمـــر الـــن تع ـــ    االعتبـــارس وعنب ـــن 

 ـــا نن عـــعد  دورل اواـــو س واإلعـــ م القـــائم علـــص نقـــس اوقاقـــحل واواادعـــحل لـــ  ن اتـــ  اجلوهرعـــحل، لاعـــ م نع
ول نــ  مهــدد   نجــزا  ك ــرية مــن العــااس وعنب ــن ت ــ او االســتق لاحل والتعددعــحل   اإلعــ م،  ــا عت ــمن 

ذ  ـاس وك ـن للـدول ت  او  ـق األذلاـاك القوماـحل والعرذاـحل والدعناـحل واإلةناـحل   نن ع ـون ئـا  عـ م  ـا
نن عا  زاتحل ذانوناحل واجتماعاحل ت  و علص ا دهار املعاعري املهناحل واأل  ذاـحل   الصـحاةحل، وت ـ و علـص 

  رعحل الصحاةحلس 
  

 اهليئا  احلكومية الدولية - رابعا  

تعلمنـــا مـــن الت رزـــحل نن منـــو اجلـــرائم الو  ـــاحل ع تلـــأ نذصـــص ذـــدر مـــن الةعالاـــحل عنـــدما تتعـــاون  - ٢٦
،  ـدد ٢٠٠٥األزرا  الةاعلحل الوزناحل واإلذلاماـحل والعاملاـحلس و  الوةاقـحل اخلتاماـحل ملـع ر القمـحل العـاملن لعـام 

ذلاماـــحل   دعـــم اجلهـــود رؤســـا  الـــدول واو ومـــاك الـــدور ائـــام الـــ   تعدعـــ  ال تابـــاك اإلذلاماـــحل ودون اإل
الراماـــحل  ىل منـــو اجلـــرائم الو  ـــاحلس وتعهـــدك الـــدول ين تلـــتهدم ال تابـــاك اإلذلاماـــحل ودون اإلذلاماـــحل   
ت ــ او وملــاعدة زع ــها الــبعد علــص الوةــا  هلــعولاتها األساســاحل عــن اوماعــحل، هــا   ءلــن عــن زرعــق 

(؛ 13٩و  13٨ائم الو  ــاحل )انمــر الةقــرتا ملــاعدعا علــص زنــا  ذــدراك كاةاــحل وماعــحل ســ ا ا مــن اجلــر 
ونن تلـــتهدم التـــدازري التواةقاـــحل املنصـــوذ علاهـــا   الةصـــس ال ـــامن مـــن ما ـــاىل األمـــم املتحـــدة   داعـــحل 

(؛ ونن تتعـــاون مـــو ملـــا األمـــن   تطباـــق التـــدازري، عنـــدما 13٩اللـــ ان مـــن اجلـــرائم الو  ـــاحل )الةقـــرة 
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عحل ئــ ا التقرعــر، نعرزــأل دول تنتمــن جلماــو األذــالام عــن ن اــحل عطلــأ منهــا ءلــنس و ــ ل املر لــحل التح ــري 
تعزعــز التعــاون زـــا املنممــاك الدولاـــحل واإلذلاماــحل ؤعتبـــارل عنصــرا  اثـــا   منــو اجلـــرائم الو  ــاحل، زة ـــس 
امل انـحل الةرعــدة الــ   تتمتـو زــ  اجلهــاك الةاعلــحل اإلذلاماـحل، ســواً  ةامــا عتعلــق ه ـد اجلهــود اجلماعاــحل علــص 

اد الـــوزي نو ت ـــ او التعــــاونس ةهـــ ل اجلهـــاك تتمتــــو هاـــزة القـــرب امل ــــاين واإلملـــام ؤملهـــازر الــــن الصـــع
عواجهها كس  ذلام وننلأ الطرىل للتصـد  ئـاس وعنـدما ع لـل ملـا األمـن املنممـاك اإلذلاماـحل نو دون 

إلنلــاين والقــانون اإلذلاماــحل زــوالايك، عصــب  مــن املهــم نن عرصــد ا ــ ام هــ ل املنممــاك للقــانون الــدويل ا
الـــدويل وقـــوىل اإلنلـــان والقـــانون الـــدويل ل جتـــا   نةنـــا  اضـــط عها زوالايعـــا ونن عرصـــد ا ـــ ام األمـــم 
املتحدة التام للااسحل األما العام املتعلقحل زب ل العناعحل الواجبحل   مراعاة  قوىل اإلنلـان عنـد تقـد  دعـم 

 م املتحدةساألمم املتحدة  ىل ذواك نمناحل اري ةزعحل لألم

و ــ ل عمــس األةرذــحل التح ــريعحل ال  ةــحل ز ــ،ن موضــو  هــ ا التقرعــر، دعــأل الــدول ؤســتمرار  ىل  - ٢7
 ة حل املزعد من الةرذ للحوار   األمم املتحدةس ودعأل الـدول   ال  ـري مـن مـ كراعا وتعلاقاعـا اخلطاـحل 

  جــدول نعمــال اجلمعاــحل العامــحل ز ــ،ن منــو  الــن ذــدمتها نةنــا  امل ــاوراك املتعلقــحل ؤلتقرعــر  ىل  دراا زنــد
اجلـرائم الو  ـاحل وتنةاـ  امللـعولاحل عـن اوماعـحلس ونان نرى نن هـ ا مـن ملـ،ن  نن ععـز  امللـا لحل   املـداوالك 
وعلتلزم النمـر ز ـ س نعمـق   امللـائس الصـعبحل الـن ت ـار   سـااىل منـو اجلـرائم الو  ـاحل وعرسـن األسـا 

املتحــدة هلــم مــن مر لــحل ت ــ او املبــدن  ىل املمارســحل الةعلاــحلس ول ــن عتلــىن  ال  مــحل ل ــمان انتقــال األمــم
 ة ــحل املزعــد مــن الةــرذ للنقــا  زصــورة انلــاازاحل منتممــحل، عنب ــن االســتمرار   عقــد اجتماعــاك األةرذــحل 

قرعـر، مــن املواضـاعاحل اـري الرثاــحل،   ـاا مــو املمارسـحل املبت ــرة الـن و اتباعهــا ألول مـرة نةنــا   عـداد هــ ا الت
نجـــس ت ماـــس اوـــوار التةـــاعلن الرثـــن الـــ   عسعقـــد ســـنوايس وك ـــن نع ـــا نن إـــر  تنـــاول فـــازر اجلـــرائم 

ن اوـــــاالك القطرعـــــحل الـــــن تبعـــــل الو  ـــــاحل وتـــــدازري التهةاـــــل منهـــــا   مناذ ـــــاك اجلمعاـــــحل العامـــــحل ز ـــــ،
 س(٩)القلق علص

حل التوذاــــأل و اثــــحل وماعــــحل وعتحمــــس ملــــا األمــــن ملــــعولاحل حمــــددة عــــن ا ــــاء  جــــرا اك  لــــن - ٢٨
)ب( مــن نمــام رومــا  13اللــ ان عــن زرعــق منــو اجلــرائم الو  ــاحلس وعتمتــو اجمللــا نع ــا، هوجــأ املــادة 

األساسن، زللطحل   الحل اواالك امل رية للقلق  ىل املدعن العام للمح محل اجلنائاحل الدولاحل، ومـن   توسـاو 
جمللــا ن اــاان    إــاد  لــول، لاــحل، تة ــس مــداوالك انطــاىل ا تصــاذ اا مــحلس اــري ننــ  مــن النا اــحل العم

  ءلن    االك تنطو  علص عدعد  طري زوذو  جرائم و  احل نو  االك ت ون ةاها ه ل اجلـرائم  ها
ذـــد وذعـــأل ؤلةعـــسس وؤلتـــايل، ةـــإن اجمللـــا ا عـــل زعـــد زتوذعـــاك اجملتمـــو الـــدويل منـــ  ين عتهـــ   جـــرا اك 

للـ ان مـن اجلـرائم الو  ـاحلس وردا علـص ءلـن، تقـدمأل الـدول هق  ـاك  لنحل التوذاأل و اثـحل وماعـحل ا
 التصــد فتلةــحل عــد  مــن ورائهــا  ىل تعزعــز الةعالاــحل وال ــةاةاحل   نســالاأ العمــس الــن عتبعهــا اجمللــا   

ملهـــازر ارت ـــاب اجلـــرائم الو  ـــاحلس وت ـــمس هــــ ل املق  ـــاك الـــدعوة  ىل اعتمـــاد مدونـــحل زوعاـــحل لقواعــــد 
من االمتنـــا  عـــن اســـتهدام  ـــق الـــنقد، الـــن وجههـــا ةرعـــق امللـــا لحل واالتلـــاىل وال ـــةاةاحل اللـــلوو، تت ـــ

ـــــــأل دعـــــــم  ـــــــدول األع ـــــــا  )انمـــــــر 11٠امل ـــــــ و زـــــــا األذـــــــالام  ىل اجمللـــــــا وانل  الوةاقـــــــحل دولـــــــحل مـــــــن ال

__________ 

، يلاـحل 71/٢4٨اجلمعاـحل العامـحل، هوجـأ ذرارهـا ع مس ءلن امللا لحل عن االنتهاكاك اللازقحلس ةعلص سـباس امل ـال، نن ـ،ك  (٩) 
دولاحل حماعدة وملتقلحل للملاعدة   التحقاق ز ،ن األملهاذ امللعولا عن اجلـرائم األملـد  طـورة هوجـأ القـانون الـدويل 

 وم  قتهم ذ ائااس ٢٠11املرت بحل   اجلمهورعحل العرزاحل اللورعحل من  يءار/مار  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
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A/70/621–S/2015/978 ءلن، نصدرك ةرنلا وامل لـان  عـ ان سااسـاا ز ـ،ن تعلاـق (س وؤإلضاةحل  ىل
 من الدول األع ا س ٩3 ق النقد   اواالك الن ترت أ ةاها جرائم و  احل ونعدك ه ا اإلع ن 

وتطالــأ الــدول األع ــا  علــص  ــو متزاعــد ا  ــا  ملــا األمــن للملــا لحل نمــام مــن عتصــر   - ٢٩
وذأل نةل ، ةإن اجمللا عواج   دايك اري ملبوذحل ةاما عتصس ؤثهم، ن  الدول األع ا  ك سس و  ال

زتنةا  ملعولات  عن منو اجلرائم الو  احلس وعنب ن ملنمومحل األمم املتحدة ك ـس، هـا ةاهـا الـدول األع ـا ، 
نن تتعلم مـن الت رزـحل وجتتهـد    لـا التنةاـ  ؤسـتهدام عاـو الوسـائس املتا ـحلس و ـ ل امل ـاوراك الـن 

ن نجس  عداد ه ا التقرعر، رنى عدد مـن الـدول األع ـا  نن ءلـن ك ـن نن عتحقـق مـن  ـ ل عسقدك م
عقد مناذ حل مواضاعاحل سنوعحل ز ،ن امللعولاحل عن اوماعحل ومنو اجلرائم الو  احل، تتاح ةاها للدول الةرصـحل 

العملاـحل و دعـد الستعرال اإلجرا اك الن عته ها اجمللـا مـن منمـور كلـن، والنمـر   امللـائس الت ـ الاحل 
األولوايك املقبلحلس و  ل األن طحل التح ريعحل ئ ا التقرعر، نعرزـأل دول ك ـرية عـن أتعاـدها لتنمـام مناذ ـحل 
مواضاعاحل منتممحل ز ،ن ه ا املوضو ، ونوضحأل نن  عنب ن نن ع ارو ةاها نع ا  ملا األمن، والدول 

هنـــو اإلؤدة اجلماعاـــحل وامللــعولاحل عـــن اوماعـــحل، األع ــا  األ ـــرى املهتمــحل، وامللت ـــارعن اخلاصـــا املعناــان 
والعناصــر الةاعلــحل الرئالــاحل األ ــرى   مــال اوماعــحلس كمــا ك ــن ت ــ اس جلنــحل اــري رثاــحل نو جلنــحل عاملــحل 
ل ــن عتلــىن للــدول األع ــا ، هــا ةاهــا الــدول األع ــا    اجمللــا، نن تلتقــن زــوترية نك ــر انتمامــا لتالــري 

 لصرع  لوجهاك النمر واملعلوماك ال  محل لتحلا الةعالاحل علص املدى الطوعسسه ا النو  من التبادل ا

ونالـــأ المـــن نن العمـــس اجلمـــاعن   داعـــحل اللـــ ان لـــن علـــةر عـــن نتـــائج  اثـــحل  ال  ءا كـــان  - 3٠
مدعوما ؤسـ اتا احل سااسـاحل ذازـس ل سـتمرار وؤلوسـائس امل ئمـحلس وعتحمـس ملـا األمـن ملـعولاحل الت،كـد 

ــــاك  ةــــظ اللــــ م  تلــــن  نن مــــن ــــوالايك الــــن عصــــدرها ت ئــــم اللــــااىل الــــ   تصــــدر ةاــــ  ونن عملا ال
ع ةاها من املواردس وإأ نن ت ون الوالايك املتعلقحل هماعحل الل ان ذوعـحل وذازلـحل للتحقاـق، ونن ت ـون  ام

عـسعءن ئـم مبناحل علص  لاس واض  واس اتا احل سااسـاحل واضـححلس ومـن املبـادئ األساسـاحل للملـا لحل نن مـن 
ؤلتصــر  ؤلناازــحل عــن ي ــرعن   ــعون للملــا لحل نمــام مــن  ءن ئــمس وععــي ءلــن نن الــدول واملنممــاك 
او وماــحل الدولاــحل الــن تس لــل ؤمللــعولاحل عــن تنةاــ  الــوالايك الصــادرة عــن ملــا األمــن   ــو للملــا لحل 

ان اال ـ ام ال امـس ملا ـاىل األمـم نمام اجمللاس وعنب ن للم لا نن عواصس رصـد تنةاـ  ذراراتـ  زعناعـحل ل ـم
املتحــدة ولأل  ــام اخلاصــحل الــن تت ــمنها الــوالايك الــن  ءن  ــاس وك ــن للم لــا نن عنمــر    صــدار 
والايك ت ـــمس  ــــدودا  مناــــحل نو عطلــــأ مـــن الــــدول واملنممــــاك او وماــــحل الدولاـــحل الــــن  ءن ئــــا زتنةاــــ  

 الوالايك الصادرة عن  نن تقدم تقارعر مر لاحلس

وإــأ نن ع ــون العمــس اجلمــاعن ملنــو اجلــرائم الو  ــاحل حم مــا ونن علــتند  ىل تقاامــاك حماعــدة  - 31
وذائمحل علص األدلحلس وعتطلأ ا اء القراراك  جرا  تقاام دذاق للوضـو، واسـتعرال العواذـأ ااتملـحل امل تبـحل 

حل لتحقاـق نهـداةنا اجلماعاـحلس علص ا اء  جرا اك نو التقاعا عن ا اءها، وتقاـام نعـو وننلـأ اسـ اتا ا
ول لن، من املهم نن جترى التقااماك انصا  و صاةحل ومهناحل، دون تد س سااسن نو معاعري مزدوجحلس 
ــــــحل  ــــــ  مبــــــادرة  قــــــوىل اإلنلــــــان نوال، رلــــــأل منمومــــــحل األمــــــم املتحــــــدة تلــــــعص  ىل تلبا ومــــــن  ــــــ ل تنةا

 التوذعاكس تلن

م   دعـم منـو وذـو  األعمـال الو  ـاحل وتعزعـز وللم لا االذتصاد  واالجتماعن نع ـا دور هـا - 3٢
 1٦امللا لحلس ومنو اجلرائم الو  احل هو نمر نساسن لتحقاق نهـدا  التنماـحل امللـتدامحل، وال سـاما ائـد  

املتعلـــــق ؤلت ـــــ او علـــــص  ذامـــــحل متمعـــــاك علـــــودها العـــــدل واللـــــ م وال عهمـــــ  ةاهـــــا ن ـــــدس وعتطلـــــأ 
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د زدرجــحل كبــرية مــن عاــو نملــ ال العنــل، األمــر الــ   ا ــاء  جــرا اك  ا مــحل مــن نجــس اوــ 1٦ ائــد 
عنطو  علص العمس من نجس اود من فازر نك ر نمل ال العنل اجلماعن منه اـحل وتـدمريا، وهـن اجلـرائم 
الو  ـــــاحلس ولـــــ لن، مـــــن املهـــــم النمـــــر   كاةاـــــحل االســـــتةادة علـــــص  ـــــو نة ـــــس مـــــن التعـــــاون االذتصـــــاد  

ائاــحل، مــن نجــس دعــم تعزعــز امل بطــاك الوزناــحل الــن ت ــب  ارت ــاب واالجتمــاعن، هــا   ءلــن امللــاعدة اإلك
اجلرائم الو  احل، ونعي ز لن ذدراك ومعسلاك وجهاك ةاعلحل معانحل تلاعد علـص منـو تصـعاد املهـازر 

(س وعلــــص وجــــ  اخلصــــوذ، ت ــــدد A/68/947–S/2014/449 ىل مــــا عنــــ ر ؤنــــدال  ن مــــحل وملــــا حل )انمــــر 
ن من نهدا  التنماحل امللتدامحل علص ضرورة تعزعز ساادة القـانون، وكةالـحل امللـاواة -1٦و  3-1٦ال اعتان 

  الوصــول  ىل العدالــحل، وتعزعــز القــدرة الوزناــحل علــص منــو ن ــوب النزاعــاك، وهــن كلهــا م بطــاك رئالــاحل 
 الو  احلس  اجلرائمت ب  ارت اب 

ــــو اجلــــرائم الو  ــــاحلس وع ــــ و اجمللــــا وعقــــدم  - 33 ملــــا  قــــوىل اإلنلــــان  ســــهاماك مهمــــحل   من
وائاتاك املن ،ة هوجأ معاهـداك  قـوىل اإلنلـان وامل لةـون زـوالايك    زـار اإلجـرا اك اخلاصـحل علـص 
ملـــا لحل الـــدول نمـــام نذرا ـــا ز ـــ،ن االمت ـــال للقـــانون الـــدويل وقـــوىل اإلنلـــان والقـــانون الـــدويل اإلنلـــاينس 

لــاعد هــ ل ائاتــاك الــدول علــص تقاــام األوضــا  اخلاصــحل  ــا واإلســهام مــن  ــ ل تقــد  توصــااك  ىل وت
ـــدول األ ـــرى ز ـــ،ن ال اةاـــحل الـــن ك ـــن  ـــا نن تةـــن ؤلتزاماعـــاس كمـــا ن ـــا ت ـــال زبقـــحل  ضـــاةاحل مـــن  ال

لرصــدس وتلــتةاد ال ــةاةاحل  ىل  دعــد املهــازر ااتملــحل لوذــو  اجلــرائم الو  ــاحل مــن  ــ ل دورهــا   مــال ا
الـــدول مـــن األة ـــار املتعمقـــحل الـــن عقـــدمها املقـــررون اخلاصـــون، الـــ عن هـــم  ـــربا  ملـــتقلون،  اـــل   ـــم 
علاعدون علص  دعد امللائس الن تتطلأ ا اء  جرا اك، وعقدمون توصااك ز ،ن اخلطـواك الـن ك ـن 

نن تــوةر للم لةــا زــوالايك   ا اءهــا، وعقــدمون الــدعم   مــال زنــا  القــدراكس ولــ لن عنب ــن للــدول 
 زــار اإلجــرا اك اخلاصــحل دعــواك مةتو ــحل لاقومــوا زــزايراك وعقامــوا اوالــحل الوزناــحل، ونن تــد س معهــم   
 ـــوار مةتـــوح وصـــرع  وتنمـــر جبدعـــحل   تنةاـــ  ن  توصـــااك تنب ـــق مـــن ءلـــنس وؤإلضـــاةحل  ىل ءلـــن، ةـــإن 

ربا  امللــتقلا التـازعا للهاتــاك املن ـ،ة هوجــأ  ملـراو امل لةـا زــوالايك    زـار اإلجــرا اك اخلاصـحل واخلـ
معاهــداك  قــوىل اإلنلــان عــوةر يلاــحل  اوعــحل للــد ول    ــوار مةتــوح مــو الــدول ز ــ،ن ال ــوااس املتعلقــحل 
هقــوىل اإلنلـــان وفـــازر وذـــو  اجلـــرائم الو  ـــاحلس وذــد اذ  ـــأل عـــدة دول نن عقـــدم ملت ـــارا  اخلاصـــان 

مللـــعولاحل عـــن تـــوةري اوماعـــحل   ازـــاك نك ـــر انتمامـــا  ىل ملـــا  قـــوىل املعناـــان هنـــو اإلؤدة اجلماعاـــحل وؤ
 اإلنلان ز ،ن اواالك الن ك ن نن تعد   ىل  ايدة فازر وذو  اجلرائم الو  احلس 

وعتبـون االسـتعرال الـدور  ال ـامس التـازو جمللـا  قــوىل اإلنلـان مركـزا جاـدا زوجـ   ـاذ ك نــ   - 34
، ذـــررك اجلمعاـــحل العامـــحل،   ذرارهـــا ٢٠٠٦اجلـــرائم الو  ـــاحلس و  عـــام  مـــن دعـــم اجلهـــود الراماـــحل  ىل منـــو

، نن عتصدى ملا  قوىل اإلنلان واالك انتهاو  قوىل اإلنلـان، هـا   ءلـن االنتهاكـاك ٦٠/٢٥1
نلـاق الةعلـن و دمـاا  قـوىل اإلنلـان اجللامحل واملنه احل، وعقدم توصااك ز لن اخلصوذ، ونن ععـز  الت

  منمومــحل األمــم املتحــدةس وملــدد ملــا  قــوىل اإلنلــان   وذــأل ال ــق علــص نن االســتعرال عنب ــن نن 
، ذـرر ملـا ٥/1ةةـن مرةـق القـرار  س(1٠)      االعتبار نع ا القانون الدويل اإلنلاين الواجأ التطباـق

 قـــوىل اإلنلـــان نن ع ـــمس األســـا  الـــ   علـــتند  لاـــ  االســـتعرال الـــدور  ال ـــامس عـــدة عناصـــر منهـــا 
ص وو  قوىل اإلنلان الن ت ون الدولحل زرةا ةاها، والتعهداك وااللتزاماك الطوعاحل مـن جانـأ الـدول، 

عــــحل االســــتعرال الــــدور  ال ــــامس زوضــــوح ؤمللــــعولاحل عــــن اوماعــــحلس وت ــــمس وال ٢٠٠٥م ــــس التــــزام عــــام 
__________ 

 ، املرةقس٥/1انمر ذرار ملا  قوىل اإلنلان  (1٠) 
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اعتبـــاراك ءاك صـــلحل مباملـــرة هنـــو اجلـــرائم الو  ـــاحل، ولـــ لن ك ـــن االســـتةادة مـــن االســـتعرال علـــص  ـــو 
نة س   تالري  ايدة الدراساك املنه احل ز ،ن فازر وذو  اجلرائم الو  احل، وت  او الدول علـص وضـو 

التصــد  للمهـــازر علــص املــدى الطوعــس، و  ــد الـــدعم اخلطــل واللااســاك واالســ اتا ااك الراماــحل  ىل 
الــدويل للمبــادراك الوزناــحل الراماــحل  ىل التصــد  ئــاس وك ــن نن عــدعم االســتعرال الــدور  ال ــامس الوةــا  
ؤمللــعولااك الوزناــحل    زــار الركاــزتا األوىل وال اناــحل مــن ركــائز امللــعولاحل عــن اوماعــحل عــن زرعــق ال كاــز 

اـحل وتنةاـ ها ومتازعتهــاس ومـن ملـ،ن  د ـال منمــور متعلـق هنـو األعمـال الو  ــاحل  ىل علـص التوصـااك العمل
ــــام  ــــحل   وذــــأل مب ــــر، وعالــــر ذا ــــد املهــــازر ال امن االســــتعرال نن علــــاعد علــــص ضــــمان نن إــــر   دع
او وماك الوزناحل ؤ اء اإلجرا اك التصحاحاحل، وععز  امللاعدة الدولاـحل، هـا   ءلـن امللـاعدة التقناـحل، 

  ما دعأل اواجحل  لاهاس  ا

وك ن االستةادة من االستعرال الدور  ال امس علـص  ـو نة ـس   دعـم منـو اجلـرائم الو  ـاحل  - 3٥
 من   ل ا اء نرزو  طواك زلاطحل 

نوال،  دراا عملاـــاك تقاـــام املهـــازر والتـــدازري الوذائاـــحل للتصـــد  لل ـــرائم الو  ـــاحل    ( )ن 
، عنــد  عــداد استعراضــاعا، نن جتــر  م ــاوراك، وك ــن نن ت ــمس هــ ل املــواد التح ــريعحلس وك ــن للــدول

امل ــاوراك اســتعرال التقاامــاك الوزناــحل ملهــازر وذــو  اجلــرائم الو  ــاحل والقــدرة علــص ما تهــا، والتقــارعر 
املقدمحل مـن املعسلـاك املعناـحل، هـا   ءلـن اآللاـاك الوزناـحل وقـوىل اإلنلـان والعملاـاك الربملاناـحل، و جـرا  

 اوراك مو اجملتمو املدينس وك ن نن تت من املواد التح ريعحل الن تقدمها األمـم املتحـدة معلومـاك عـن م
تقاامــاك املهــازر والقــدرة علــص اجملا ــحل وعــن األن ــطحل الوذائاــحلس وؤإلضــاةحل  ىل ءلــن، ك ــن نن تت ــمن 

املنـــ ر جبـــرائم و  ـــاحل،  املعلومـــاك املقدمـــحل مـــن اجلهـــاك الوزناـــحل صـــا بحل املصـــلححل  لـــا  لعوامـــس اخلطـــر
 واستعراضا للقدراك نو املبادراك نو اللااساك الن ت عها الدولحل   ه ا الصدد؛ 

نناـــا،  دراا امللــــائس املتعلقــــحل هنــــو األعمــــال الو  ـــاحل   اوــــوار زــــا األذــــرانس وهنــــاو  )ب( 
علقـحل هنـو األعمـال الو  ـاحلس العدعد من الطرىل الن ك ن  ا استهدام اووار نةل  ملعاجلحل االعتباراك املت

وك ـــن للـــدول نن تـــويل االهتمـــام للملـــائس املتعلقـــحل هنـــو األعمـــال الو  ـــاحل   األســـتلحل والتوصـــااك الـــن 
تقدمهاس وك ن للبلدان اخلاضعحل ل ستعرال نن تنمر نع ا   االعتباراك املتعلقحل هنو األعمـال الو  ـاحل 

   عروضها وردودها ال ةوعحل؛ 

ــــا، )ا(  ــــص علــــص  ــــو كــــا  املعلومــــاك املتعلقــــحل ههــــازر وذــــو  اجلــــرائم   نل  كةالــــحل نن تت ل
الو  ـــاحل والتـــدازري الوذائاـــحل للتصـــد  ئـــا واملناذ ـــحل املتعلقـــحل زـــ لن   الوةاقـــحل اخلتاماـــحل وتوصـــااعا العملاـــحلس 
وعنب ــن نن ت ــ و الــدول اخلاضــعحل ل ســتعرال زقــوة علــص ذبــول التوصــااك الــن ك ــن نن تلــاعدها علــص 

 د ن  ة راك   اس اتا ااعا وجهودها التنةا عحل الراماحل  ىل منو اجلرائم الو  احل؛س

رازعــا، كةالــحل نن تقــدم الـــدول األ ــرى،  لــأ االذت ــا  و ا مـــا كــان ءلــن مناســـبا،  )د( 
امللــاعدة ال  مــحل  ىل البلـــدان الــن ت ـــهد تــوتراك مللـــاعدعا علــص منـــو اجلــرائم الو  ـــاحل وداعــحل ســـ ا اس 

مــس الــدول ملــعولاحل ملــاعدة ء  وكمــا كــر مــن ذبــس، ةــإن الركاــزة ال اناــحل مــن ركــائز امللــعولاحل عــن اوماعــحل  س
زع ها زع ا علص الوةا  هلعولااعا الرئالـاحل عـن تـوةري اوماعـحلس وعنب ـن نن تقـدم عملاـاك األمـم املتحـدة 

اــان هنــو اإلؤدة اجلماعاــحل املاداناــحل، ومةوضــاحل األمــم املتحــدة وقــوىل اإلنلــان، وملت ــارا  اخلاصــان املعن
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وؤمللعولاحل عن توةري اوماعـحل، وال اـاانك األ ـرى ءاك الصـلحل الـدعم مـن نجـس تنةاـ  التوصـااك واعتمـاد 
  طواك عملاحل لتعزعز يلااك منو اجلرائم الو  احلس

ونصـــب  اآلن لـــدى معمـــم املنـــازق يلاـــاك  ذلاماـــحل نو دون  ذلاماـــحل  اصـــحل  ـــا   مـــال  قـــوىل  - 3٦
س وعنب ن نن علتةاد منهـا نع ـا   دعـم منـو اجلـرائم الو  ـاحلس ول ـس مـن يلاـاك  قـوىل اإلنلـان اإلنلان

اإلذلاماحل ودون اإلذلاماحل ما تتماز ز ، اـري ن ـا ك ـن نن تلـاعد، مـو مراعـاة اخلصوصـااك اإلذلاماـحل ءاك 
ء  جـرا اك ودعـم زنـا  الصلحل، علص منو اجلرائم الو  ـاحل عـن زرعـق  دعـد املهـازر ااتملـحل والتوصـاحل ؤ ـا

القدراكس وك ن نع ا لبعد اآللااك نن تتلقص ال ـ اوى املقدمـحل مـن األةـراد نو اجلماعـاك وتنمـر ةاهـا، 
نو نن تراجـــو الت ـــرععاك الوزناـــحل ءاك الصـــلحلس وعنب ـــن للـــدول ويلاـــاك  قـــوىل اإلنلـــان اإلذلاماـــحل ودون 

ك لتعزعـز ودعـم امللـا لحل علـص الصـعاد الـوزي اإلذلاماحل نن تنمر جبدعحل   سبس االستةادة مـن هـ ل القـدرا
 من نجس منو اجلرائم الو  احلس

وك ن للدول نن تنمر نع ا   استهدام األمل ال األ رى للتبـادل زـا األذـران مـن نجـس تعزعـز  - 37
جهودهــا الراماــحل  ىل منــو األعمــال الو  ــاحل و ة ــحل الةــرذ للــدعم املتبــادلس وتــوةر جهــاك التنلــاق ةرصــحل 

للتعلم من األذران والتواصس معهمس وذد عانأل تلـو وولـون دولـحل، هـن الـدول األع ـا    ال ـب حل مانحل 
العاملاحل جلهاك التنلاق   مال امللـعولاحل عـن اوماعـحل، جهـحل تنلـاق وزناـحل معناـحل ؤمللـعولاحل عـن اوماعـحل، 

ـــدول األ ـــرى و  اجلهـــاك الةاعلـــحل مـــن نجـــس تنلـــاق التنةاـــ  علـــص الصـــعاد الـــوزي، وتالـــري التعـــاون مـــو ال
الدولاـــحلس كمـــا ا ـــ ك الـــدول األع ـــا    املـــع ر الـــدويل املعـــي هنطقـــحل البحـــرياك ال ـــربى وملـــب حل نمرع ـــا 
ال تاناــحل ملنــو اإلؤدة اجلماعاــحل والةمــائو اجلماعاــحل مبــادراك هامــحل   هــ ا الصــددس و نــي نر ــأ ؤخلطــل 

ن علـاعد هـ ل اجلهــاك   عملهـا ونن علــاعد الراماـحل  ىل وضـو دلاــس جلهـاك التنلـاق الوزناــحل مـن ملــ،ن  ن
الـــدول األ ـــرى علـــص ا ـــاء ذـــرار زتعاـــا جهـــاك تنلـــاق  اصـــحل  ـــاس وك ـــن نن تواصـــس جهـــاك التنلـــاق 
اســتهدام مـــداوالعا لازــ غ عـــن نن ـــطتها وتعزعــز اوـــوار العملــن ز ـــ،ن التنةاـــ  ومناذ ــحل ســـبس ملـــاعدة 

 ؤملنوس زع ها البعد   تصمام وتنةا  األن طحل املتعلقحل
  

 منظومة األم  املت دة - خامسا 

، علــص نن ٢٠٠٥ملـدد رؤسـا  الـدول واو ومــاك،   الوةاقـحل اخلتاماـحل ملـع ر القمــحل العـاملن لعـام  - 3٨
ملعولاحل اجملتمو الدويل عن داعحل الل ان من اجلرائم الو  احل عنب ن نن  ار  من   ل األمـم املتحـدةس 

تهـا، هاـل جتنـد عاـو وإأ نن نواصس تعمام امللعولاحل عن اوماعحل علص نطاىل منمومحل األمم املتحدة زرم
األدواك والقدراك من نجس منـو اجلـرائم الو  ـاحل وداعـحل الةتـاك ال ـعاةحل مـن اللـ انس ولتحقاـق ءلـن، 
إــأ علانــا نن نعــز  التعــاون زــا كاــاانك األمــم املتحــدة   مــال منــو األعمــال الو  ــاحل و لنــن امللــا لحل 

 الدا لاحل عن ءلنس 

حل لألمـــم املتحـــدة دورا   ملـــاعدة الـــدول   تعزعـــز ذـــدرعا علـــص وك ـــن نن تـــعد  األةرذـــحل القطرعـــ - 3٩
ما حل اجلرائم الو  احلس ةربامها الراماحل  ىل دعم اووكمحل الرملاد وساادة القانون والتعلام والتنماـحل امللـتدامحل 
و قــوىل املــرنة والطةــس، مــن زــا نمــور ن ــرى، تلــهم عاعهــا   منــو األعمــال الو  ــاحلس وإــأ نن  مــص 

اك األمـــم املتحـــدة لللـــ م ؤلقـــدراك والـــدعم اللااســـن الـــ    تاجـــ  لتنةاـــ  والايك اوماعـــحل، ونن عملاـــ
ت ون لدعها التدازري امل ئمحل الستعرال ندائها، عند ال رورةس وإأ علانا نع ـا نن نعـز  دعمنـا للتـدرعأ 

عــار  الــن  تاجو ــاس والــتعلم مــن الــدرو  امللــتةادة، للت،كــد مــن نن  ةمــحل اللــ م لــدعهم املهــاراك وامل
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وك ــن نن تلــهم الــدول األع ــا  عــن زرعــق االلتــزام هبــادئ كا ــايل املتعلقــحل هماعــحل املــدنااس وإــأ علــص 
عاو م اتأ األمم املتحدة نن تنة  سااسحل ز ل العناعحل الواجبحل   مراعاة  قوىل اإلنلـان، الـن تـرد ةاهـا 

ن  دعم عقدم  ىل ذواك اري ةزعحل لألمـم املتحـدة مـو مقاصـد التدازري الن عنب ن ا اءها ل ةالحل نن عتلق 
ما ــاىل األمــم املتحــدة ومبادئــ  ومــو امللــعولاحل عــن ا ــ ام القــانون الــدويل اإلنلــاين والقــانون الــدويل وقــوىل 

 اإلنلان والقانون الدويل ل جتا وعن تعزعز ه ل القوانا والت  او علص ا  امهاس

زــ غ ملــا األمــن هــا علــزم نن ععرةــ س و قاقــا ئــ ل ال اعــحل، ومــ  اذت ــص و نــي ن مــس ملــعولاحل   - 4٠
األمــر، ســـو  نوجــ  انتبـــال اجمللــا  ىل ن  ملـــ،لحل ذـــد عــدد صـــون اللــ م واألمـــن الــدولاا، هـــا   ءلـــن 

ووةقـا للملـعولااك املوكلـحل  ىل اجمللـا هقت ـص  س(11)اواالك الن تنطـو  علـص  طـر وذـو  جـرائم و  ـاحل
لــعولاحل عــن اوماعــحل، ومللــاعدت     دعــد التــدازري الــن عتعــا ا اءهــا مــن نجــس الن ــاح   داعــحل مبــدن امل

الل ان، س،سعص  ىل كةالحل نن ت مس اإل ازاك الن تقدمها األمانحل العامحل عن األوضا  القطرعحل زصورة 
 س(1٢)منه احل  لا  ملهازر وذو  اجلرائم الو  احل

ذـــد ع ـــون مـــن الصـــعأ ن اـــاان أتمـــا امللـــا لحل املباملـــرة نمـــام اجملموعـــاك و  املمارســـحل العملاـــحل،  - 41
الل اناحل الن تعاين من توتراك زلبأ  طر وذـو  اجلـرائم الو  ـاحلس و  م ـس هـ ل اوـاالك، عتعـا علـص 
اجلهـــاك امل لةـــحل ؤوماعـــحل نن   ـــس يرا  الةتـــاك ال ـــعاةحل مـــن اللـــ ان ومصـــاوهاس وع ـــمس ءلـــن، علـــص 

اوصـــر، مةوضـــن األمـــم املتحـــدة اللـــاماا وقـــوىل اإلنلـــان ول ـــعون ال جتـــا، ورؤســـا   ســـباس امل ـــال ال
امل اتأ املاداناـحل لألمـم املتحـدة، و  لـن اخلاصـتا املعناتـا ؤلعنـل اجلنلـن    ـاالك النـزا  وؤألزةـال 

وةري اوماعــحلس وتقــو والنــزا  امللــل ، وملت ــارا  اخلاصــا املعناــا هنــو اإلؤدة اجلماعاــحل وؤمللــعولاحل عــن تــ
علص عاتق امل اتأ املاداناحل لألمم املتحدة ملعولاحل الت لم ؤسـم الةتـاك ال ـعاةحل و نرة ال ـوااس املتعلقـحل 
ؤوماعحل علنا،  ءا لزم األمر، وهن ملعولاحل تعز ها مبادرة  قوىل اإلنلان نوالس وعندما تةعس ءلـن، ةإ ـا 

ا لـاا سـوى جـز   ـا هـو مطلـوبس وإـأ نن ت ـون ةـرادى تتحدة زت،عاد ةم مي، اـري نن اوـدعل علنـ
الـدول وائاتــاك او وماــحل الدولاــحل علــص اســتعداد ل سـتما س ومــن ال ــرور  نن عــوةر ملــا األمــن وملــا 
 قــــوىل اإلنلــــان واجلمعاــــحل العامــــحل مزعــــدا مــــن الةــــرذ ملــــن عــــت لم ؤســــم الةتــــاك ال ــــعاةحل لاعــــراب عــــن 

ةــــرذ  ـــارا نطــــاىل األمــــم املتحــــدة  ىل منممــــاك ن ــــرى، م ــــس ملـــواالها، وعنب ــــن توســــاو نطــــاىل هــــ ل ال
 منمماك امللاعدة اإلنلاناحل واجملتمو املدين الن ئا م اتأ ماداناحل   املنازق املت ررةس

وما  ال ملت ارا  اخلاصان املعناان هنو اإلؤدة اجلماعاحل وؤمللـعولاحل عـن تـوةري اوماعـحل عـعداين  - 4٢
ألع ـــا  وال تابـــاك اإلذلاماـــحل ودون اإلذلاماـــحل ومنمومـــحل األمـــم املتحـــدة للوةـــا  دورا هامـــا   دعـــم الـــدول ا

و ـــ ل  س(13)هلــعولااعا عــن اوماعــحلس وذـــد نــول كــس مـــن ملــا األمــن وملــا  قـــوىل اإلنلــان زعملهمــا
امل ـاوراك الـن نجرعـأل نةنـا   عــداد هـ ا التقرعـر، ملـددك الـدول علــص ن اـحل نن عقـدم كـس مـن ملت ــارا  

__________ 

ســلم ملــا األمــن ين اســتهدا  املـــدناا واــري ءلــن مــن االنتهاكــاك اللـــاةرة واملنتممــحل للقــانون الــدويل وقــوىل اإلنلـــان  (11) 
 (س٢٦، الةقرة (٢٠٠٦) 1٦74والقانون الدويل اإلنلاين ذد ت  س  طرا عهدد الل م واألمن الدولاا )انمر القرار 

املنه ــن وواســو االنت ــار، الــ    املعلومــاك املتعلقــحل ههــازر وذــو  اجلــرائم الو  ــاحل، هــا   ءلــن العنــل اجلنلــن واجلنلــاين (1٢) 
 تتعرل ل  النلا  والةتااك، كما هن املمارسحل املتبعحل   ةرعق اخلربا  اري الرثن املعي هماعحل املدناا التازو جمللا األمنس

، وذـــــرار ملـــــا  قـــــوىل اإلنلـــــان (٢٠14) ٢1٥٠و  (٢٠14) ٢171انمــــر، علـــــص ســـــباس امل ـــــال، ذـــــرار  ملـــــا األمـــــن  (13) 
 س33/1٩

https://undocs.org/ar/S/RES/1674(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2150(2014)
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املعناــا هنــو اإلؤدة اجلماعاــحل وؤمللــعولاحل عــن تــوةري اوماعــحل   ازــحل  ع ماــحل جمللــا األمــن ز ــ،ن اخلاصــا 
 امللائس امل رية للقلقس 

  
 اقتنتاجا  و وصيا  - قادقا 

ال  اازال  نااااو كجاااوة كبااارية بااا  التعهاادا  ال لياااة وااللتزاماااا  النانونياااة للااادول األعضااااء  - 43
 عيشها الفئاا  الضاعيفة مان الساكان. وإن كشالنا    نفياذ ماا وعاد  با  مان والتجارب الفعلية الد 

محاية للسكان من اجل اا  الوحشية عار علينا مجيعا. وجيب علينا أن حنسن أداء . و   ذا التن يا   
أوض ت الكيفية الد جيب أن  بىن هبا اإلج اءا  العملية بشانن مناع اجلا اا  الوحشاية علاي أواصا  

لشااافاكية الاااد  عزز اااا املسااااءلة. وبينماااا نواصااال الت ااا و مااان التطاااوي  املعيااااري والسياقاااي الثناااة وا
للمسااتولية عاان احلمايااة صااوب التنفيااذ العملااي  يتعاا  علينااا أن  خااذ واجااب املساااءلة   االعتبااار. 

لنيام و ناو العديد من األشياء الد ميكن وينبغي للدول واألم  املت دة واآلليا  احلكومية الدولية ا
 هبا لتعزيز منع األعمال الوحشية  ولكن دعو  نعطي األولوية خلمس خطوا  بسيطة وعملية.

و ت مال الاادول املسااتولية ال ايساية عاان محايااة قاكاما ماان اجلاا اا  الوحشاية. وميكاان جلميااع  - 44
  الدول األعضاء أن  نوم مبا يلي

ساتولية عان احلماياة مان أجال  عي  مستول ركيع املستوى منسنا وطنياا لشاتون امل ( )ن 
  نسيل األنشطة الوطنية  و بادل املمارقا  اجليدة  والتعاون   جمال بناء الندرا ؛

التوقياااع علاااي املعا ااادا  والاو وكاااوال  الدولياااة ال ايساااية املتعلناااة  ظااا  اجلااا اا   )ب( 
و وكااااوال  الوحشاااية ومنعهاااا و ناااد  املساااااعدة لضااا ااي ا  والتصاااديل علااااي  اااذه املعا ااادا  والا 

و نفيااااااذ ا. وينبغااااااي للاااااادول األعضاااااااء أيضااااااا كفالااااااة أن جياااااا م النااااااانون ا لااااااي اجلاااااا اا  الوحشااااااية 
  عليها؛ والت  يض

إصدار دعوا  مفتوحة للمكلف  ابإلج اءا  اخلاصة من جملس حنو  اإلنساان   )ا( 
نااري  بصافة منتظماة وإدراج  نيي  ملخاط  وقوع اجل اا  الوحشية والتدابري املتخذة   ما  ندما  مان  

إىل اآلليااا  األخاا ى حلنااو  اإلنسااان  مثاال االقااتع اا الاادوري الشااامل و يئااا  املعا اادا  ذا  
الصلة. وينبغي للدول أن  نبل التوجي  والدع  الواردين    وصيا  آليا  حنو  اإلنساان  و ضاع 

  اقرتا يجيا  ملنع األعمال الوحشية وكنا لذلك؛

مااة للمخاااط  واااااذ اإلجاا اءا  النزمااة للتنلياال ماان خماااط  إجاا اء  نييمااا  منتظ )د( 
وقوع اجل اا  الوحشية  عند حتديد ا. وينبغي أن  شمل التنييما  اقتع اا ما إذا كان أي نوع من 
الدع  الدو  ميكن أن يعزز الندرا  الوطنية. وينبغي أن  شامل مجياع التنييماا  وماا يا  بم هباا مان 

ملااااادين واألطااااا اف الفاعلاااااة   ا تماااااع والزعمااااااء الاااااديني  واملسااااان  إجااااا اءا  مشااااااركة ا تماااااع ا
 والشباب؛ والنساء

ساااااءل عاااان إنشاااااء آليااااا  أليااااة للتنكااااد ماااان أن الساااالطا  الوطنيااااة ميكاااان أن     )ه( 
التص ف وكنا اللتزامها ابملستولية عن احلماية. وميكن أن يت نال ذلاك مان خانل مناقشاا  ب ملانياة 

عاملاااة ب ملانياااة دااماااة  أو  نااااري  قااانوية  نااادمها املتقساااا  الوطنياااة حلناااو  مواضااايعية  أو أك قاااة 
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اإلنسااان أو أمناااء املظاااي املعنيااون  نااو  اإلنسااان  أو غااري ذلااك ماان اآلليااا   مثاال اللجااان الوطنيااة 
 املعنية مبنع اجل اا  الوحشية.

عا ل مجيع الدول و ارس بصورة ك دية  يو ناو مستولية مشرتكة عن  وكري احلماية  نع عل - 4٥
ومجاعياااة علاااي الساااواء. و ناااع علاااي عاااا ل الااادول واآللياااا  احلكومياااة الدولياااة مساااتوليا  ملسااااعدة 
الااادول علاااي الوكااااء ابلتزامهاااا ال ايساااي  واعتمااااد التااادابري النزماااة  عناااد الضااا ورة  مااان أجااال محاياااة 

ولية الدولية مش وعة وقابلة لنقتم ار جياب السكان من اجل اا  الوحشية. ولكي  كون ممارقة املست 
أن  كااون شاافاكة وخاضااعة للمساااءلة. وأوصااي دن  نظاا  الاادول    ااس مبااادرا   اادف إىل  عزيااز 

  املساءلة   العمل الدو :

إدراج بناااد أااادد بشااانن مناااع اجلااا اا  الوحشاااية و نفياااذ املساااتولية عااان احلماياااة    ( )ن 
 جدول أعمال اجلمعية العامة؛

االقتفادة علي حنو أكضل من االقتع اا الدوري الشامل  لاس حناو  اإلنساان  ب() 
  منااع اجلاا اا  الوحشااية ماان خاانل اقاات داا   كيااز علااي املخاااط  املنااذرة بوقااوع جاا اا  وحشااية  

 وعلي اإلج اءا  املطلوبة والدع  املطلوب للتصدي هلا؛

الااادول واملنظماااا  اإلقليمياااة  االقاااتفادة مااان اإلجااا اءا  املتاحاااة لكفالاااة أن  ظااال )ا( 
  ودون اإلقليمية املكلفة ابحلماية مبوجب والية صادرة عن جملس األمن مستولة أمام ا لس؛

النظاا    اخليااارا  املتاحااة لتعزيااز التفكااري   دور جملااس األماان   محايااة السااكان  )د( 
 من اجل اا  الوحشية؛

الرت يبااا  اإلقليميااة ودون اإلقليميااة ماان أجاال مواصاالة  طااوي  الفاا ص الااد  وك  ااا  )ه( 
  نيي  خط  اجل اا  الوحشية  واقتع اا األداء  والنهوا بتنفيذ االلتزاما  املشرتكة.

و تطلااب املسااتولية عاان احلمايااة منااا مجيعااا أن نفعاال كاال مااا   وقااعنا ملنااع اجلاا اا  الوحشااية  - 4٦
أنفساانا  كاانك اد  إذا كنااا نفعاال كاال مااا    ومحايااة الفئااا  الضااعيفة ماان السااكان. وينبغااي أن نساانل

 وقعنا. وقتنوم األم  املت دة مبا يلي:

إدراج مناااااع األعماااااال الوحشاااااية علاااااي حناااااو كامااااال   منصاااااة الوقاياااااة املتكاملااااااة  ( )ن 
 املت دة؛ لألم 

 نااد  أككااار متعمنااة معااززة وقاامااة علااي األدلااة  ماان خاانل مستشاااراي اخلاصاا   )ب( 
ة اجلماعية وابملستولية عن  وكري احلماية    التدابري اهليكلية والتنفيذية الد ميكن املعني  مبنع اإلابد

اااذ ااااا ملنااااع األعمااااال الوحشااااية  ودعاااا   ااااوكري التوجيهااااا  السياقااااا ية للممارقاااا  بشاااانن منااااع 
  الوحشية؛ األعمال

   حتساا  التنساايل باا  كيااا   األماا  املت اادة للمسااا ة بناادر أكااا ماان الفعاليااة )ا( 
 منع األعمال الوحشية؛

مواصاالة  نااد  التنييمااا  إىل الاادول األعضاااء بشاانن جهااود  اجلماعيااة ال اميااة إىل  )د( 
  نفيذ املستولية عن احلماية.


