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جملس األمن

الدورة احلادية والسبعون
البندان  13و  117من جدول األعمال
التنفيذ واملتابعة املتكاامنن واملنسانان لنتااامل املات ا ال ايساية
وم ا اات ا النم ا ااة ال ا ااد عن ا ااد ا األما ا ا املت ا اادة املي ا اادان
االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
متابعة نتاامل مت قمة األلفية

السنة الثانية والسبعون

نفيذ املستولية عن احلماية :املساءلة من أجل املنع
ن ي األم العام
موجز
توج ــد ة ــوة ز ــا التزامن ــا املعل ــن ؤملل ــعولاحل ع ــن اوماع ــحل والواذ ــو الا ــومن ال ـ عواج ـ الل ـ ان
املعرضا خلطر اإلؤدة اجلماعاحل ،وجرائم اورب ،والتطهري العرذن ،واجلـرائم املرت بـحل ضـد اإلنلـاناحلس وللـد
ه ـ ل الة ــوة ،علان ــا نن ن ةــس نن توض ــو املل ــعولاحل عــن اوماع ــحل موض ــو التنةا ـ الواذ ــوس وم ــن الل ــبس
ــا
الرئال ــاحل ال ــن ن نن ــا م ــن ةع ــس ءل ــن تعزع ـ سـز املل ــا لحل ع ــن تنةا ـ املل ــعولاحل ع ــن اوماع ــحل وض ــمان
املمارسحل للتمحاص الصارم واملةتوح ،استناداً ىل مبادئ متةق علاهـاس ةامللـا لحل تـرزل اللـلطاك زلـ ا ا
وةرادى الدول ؤجملتمو الدويلس وعتناول ه ا التقرعـر ممـس اخلطـواك العملاـحل الـن ك ـن نن تتهـ ها الـدول
األع ــا وائاتــاك او وماــحل الدولاــحل منمومــحل األمــم املتحــدة لتعزعــز امللــا لحل عــن منــو اجلـرائم الو ــاحلس
وعلــتعرل التقرعــر نوالً الع ذــحل زــا امللــعولااك القانوناــحل واأل ذاــحل واللااســاحل املرتبطــحل ؤمللــعولاحل عــن
اوماعــحل وفتلــل نمل ـ ال امللــا لحلس عطــرىل ىل اخلط ـواك الــن ك ــن ا اءهــا لتعزعــز امللــا لحل عــن منــو
اجلـرائم الو ــاحل علـص الصــعاد الـوزي ،لتعزعــز دور ائاتـاك او وماــحل الدولاـحل و لــا امللـا لحل منمومــحل
األمم املتحدة جتال َمن دمهمس
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أوال  -مندمة
ـأل األولوعــحل ىل ملــ،لحل املنــو ،ألنــي نعتقــد نن علانــا عاعــا نن نةعــسس ومــا نعناـ ؤملنــو
 - 1لقــد نعطاـ س
هــو نن نب ـ ل ذــدر مــا نلــتطاو مللــاعدة الــدول علــص اتقــا ن ــوب األ مــاك الــن لنــل لــائر ز ـرعحل
ةاد ـحلس واجلـرائم الو ـاحل ،زطباعـحل اوــال ،تنةـرد هـا لنةـ مـن عواذــأ ملـدعدة الوزـ،ة علـص الب ـرعحل ،وععـ ند
منعها من صمام اخلطحل العامحل الن وضعتسها ملنو ه ل اجلرائمس
 - ٢وعقـ نـر اجملتمــو الــدويل ين امللــعولاحل األساســاحل عــن داعــحل الل ـ ان مــن اإلؤدة اجلماعاــحل وج ـرائم
اورب ،والتطهري العرذن ،واجلرائم املرت بحل ضد اإلنلـاناحل ،هـن ملـعولاحل تقـو علـص عـاتق الـدول()1س ونلـلنم
نع ــا ين م ــحل مل ــعولاحلً عاعا ــحل ع ــن ت ـ ـ او ال ــدول ومل ــاعدعا عل ــص الوة ــا هل ــعولاتها األساس ــاحل ع ــن
اســتهدام الوســائس الدزلوماســاحل واإلنلــاناحل واريهــا مــن الوســائس اللــلماحل ،وةقـاً للةصــلا اللــاد وال ــامن
ــال ذصــور الوســائس اللــلماحل
مــن املا ــاىل األمــم املتحــدة ،وماعــحل الل ـ ان مــن اجل ـرائم الو ــاحلس نمــا
وع ــز اللــلطاك الوزناــحل البـ نـا عــن داعــحل س ـ ا ا ،ةقــد نعرزــأل الــدول األع ــا عــن اســتعدادها ال ــاء
ج ـرا ع ــاعن ،الوذ ــأل املناس ــأ وزطرعق ــحل اث ــحل ،ووةقـ ـاً للما ــاىل ،ه ــا ءل ــن الةص ــس الل ــازو منـ ـ
وماعتهمس وذد اتُّةق علص ءلن عندما اعتمد عاو رؤسـا الـدول واو ومـاك الوةاقـحل اخلتاماـحل ملـع ر القمـحل
العاملن عام )٢(٢٠٠٥س ونسعاد أتكادل مراك عدعدة من ءلن التـارع.س ةم لـا األمـن ا ـ نك ـر مـن
 ٥٠ذرارا نملار ةاها ىل امللعولاحل عن اوماعحل ،ونعاد أتكاد هـ ا املبـدن مـا ال عقـس عـن سـأل مـراكس وء نكـر
او وم ــاك هل ــعولاتها األساس ــاحل ع ــن اوماع ــحل( ،)3و ــل الل ــلطاك الوزنا ــحل عل ــص ض ــمان املل ــا لحل ع ــن
انتهاكاك القانون الدويل وقوىل اإلنلان والقانون الدويل اإلنلاين ،وكلنل عملااك اللـ م مـرتا زتقـد
الدعم ىل او ومـاك امل ـاةحل لتةـن هلـعولاتها عـن اوماعـحل()4س و عـام  ،٢٠٠٩نعـادك اجلمعاـحل العامـحل
أتكاــد اعتزامهــا مواصــلحل النمــر هـ ا املةهــوم (انمــر القـرار )3٠٨/٦3س وســا أل نك ــر مــن  1٠٠دولــحل
من الدول األع ا زن اط نمـر اجلمعاـحل العامـحل املتواصـس مةهـوم امللـعولاحل عـن اوماعـحل ـ ل مـاين
جللــاك ــاور اــري رثاــحل تةاعلاــحل من ـ ٢٠٠٩س وذــد ااتنمــأل الــدول تلــن الةــرذ لتوضــا ه ـ ا املبــدن،
ونعــادك أتكاــد التزامهــا زـ  ،وتبــادل جتار ــا ودروســها امللتهلصــحل ز ــ،ن  ،و دعــد ممــس اخلطـواك ال ـ م
ا اءها لتحوعس امللعولاحل عن اوماعحل ىل قاقحل واذعاحل كس م انس وا ملـا قـوىل اإلنلـان نك ـر
من  ٢٠ذرارا نملار ةاها ىل امللـعولاحل عـن اوماعـحلس ةةـن عـام  ،٢٠1٦انملـد الـدول األع ـا كاةـحل العمـس
علـص منــو رهــور نوضــا تمـس نن تــعد ىل ــدوة جـرائم و ــاحل ،والعمـس ،ا مــا كــان مناســبا ،علــص
معاجلحل تركحل الةمائو اللازقحل من نجس منو ت رارها (انمر القرار )1٩/33س
__________
( )1مصـطل ”اجلـرائم الو ــاحل“ ال عسلـتهدم هنـا ال لاملــارة ىل األعمـال األرزعــحل ااـددة الةقـرة  13٨مــن الوةاقـحل اخلتاماــحل
مل ــع ر القم ــحل الع ــاملن لع ــام ( ٢٠٠٥ذ ـرار اجلمعا ــحل العام ــحل )1/٦٠س ة ــاإلؤدة اجلماعا ــحل وج ـرائم او ــرب واجل ـرائم املرت ب ــحل ض ــد
اإلنلـاناحل معرةــحل القــانون اجلنـائن الــدويل ،هــا ءلـن املـواد مــن  ٥ىل  ٨مـن نمــام رومــا األساسـن للمح مــحل اجلنائاــحل
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
( )٢انمر الوةاقحل اخلتاماحل ملع ر القمحل العاملن ،الةقراك 14٠-13٨س
( )3انم ـ ــر ذ ـ ـراراك ملـ ــا األم ـ ــن  )٢٠17( ٢34٨و  )٢٠17( ٢33٩و  )٢٠1٦( ٢33٢و  )٢٠1٦( ٢3٢7و ٢317
( )٢٠1٦و  )٢٠1٦( ٢٢٩٥و  )٢٠1٦( ٢٢٨٨و  )٢٠1٦( ٢٢77و  )٢٠13( ٢٠٩٥و )٢٠11( ٢٠14س
( )4انمر ذرارا ملا األمن  )٢٠1٢( ٢٠٨٥و )٢٠11( 1٩٩٦س
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 - 3و ــارا األمــم املتحــدة ،عــدل عــدد متزاعــد مــن ال تابــاك اإلذلاماــحل ودون اإلذلاماــحل علــص التزامهــا
ؤمللــعولاحل عــن اوماعــحل (انمــر )A/65/877-S/2011/393س ةقــد عاننــأل اآلن تلــعحل وولــون دولــحل مــن الــدول
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،
ىل جانــأ منممــاك مــن اجملتمــو املــدين ،مبــادرة التحــرو العــاملن ضــد نعمــال اإلجـرام اجلماعاــحل الو ــاحلس
وت س نع ا ملب حل نمرع ا ال تاناحل ملنو اإلؤدة اجلماعاحل والةمائو اجلماعاحل ،واملع ر الـدويل املعـي هنطقـحل
هاما لتعزعز اجلهود املب ولحل ملنو تلن الةمائوس وتـعد نع ـا منممـاك
البحرياك ال ربى حمةلَا ذلاماَا ن
اجملتمــو املــدين دورا ةعــاال ءلــن ،وذــد نن ــ،ك عــدة ملــب اك ذلاماــحل ملنــو اجلـرائم الو ــاحل ،وتلــعص ىل
تعزعز ذدرة متمعاعا االاحل علص الصمودس
 - 4وكتد التواةق اآلرا ز ،ن امللعولاحل عن اوماعحل ىل عاو القاراكس ةلم ععد هناو ملـن نن
داعحل الل ان من اجلرائم الو احل هن ملعولاحل وزناحل ودولاحل علص اللوا  ،وهو مبدن عاملن ملـتمرس اـري
نننا ك ريا ما نتقاعا عن ا اء اخلطواك ال محل ملنو ه ل اجلرائم وداعـحل اللـ ان املعرضـا خلطرهـاس ةعـدد
املدناا ال عن عتعرضون لل رائم الو احل ،ها ءلن النلـا واألزةـال ،ذـد ا داد ايدة كبـرية علـص مـدى
الل ــنواك القلال ــحل املاض ــاحلس ومل ــهدان تزاع ــد انتهاك ــاك الق ــانون ال ــدويل وق ــوىل اإلنل ــان والق ــانون ال ــدويل
اإلنلــاينس وندى ءلــن ىل ن مــحل الجتــا علــص نطــاىل ا علــبق ل ـ م اــس من ـ انتهــا او ـرب العاملاــحل ال اناــحلس
وال زد لنا من نن ن و دا ئ ل االجتاهاك الللباحل؛ زس ن امللعولاحل عن ةعس ءلن تقو علص عاتقناس
 - ٥و لنـ ــل اجل ـ ـرائم الو ـ ــاحل ينرا عل ـ ــص الص ـ ــعادعن اإلذلام ـ ــن وال ـ ــدويل تت ـ ــاو او ـ ــدود الوزنا ـ ــحلس
ةما ع تأ علاها من تـدةقاك هائلـحل مـن ال جتـا واألملـهاذ امل ـردعن دا لاـاً عولنـد ا تااجـاك نلـاناحل
ون ـرى تتعلــق ؤوماعـحل وعةــرل ضـ وزا كبــرية علـص اجملتمعــاك االاـحل امل ــاةحل واو ومـاك واجملتمــو الــدويل
ك ــسس وك ـريا م ــا ع ـ نـز ك ه ـ ل األ م ــاك ال ــدعواك املنادع ــحل ؤ ــاء اإلج ـرا اك ال م ــحل ،ه ــا ةاه ــا الت ــد س
العلـ ر  ،وماعــحل اللـ ان ،وهــو مــا ع ــري نســتلحل سااســاحل ون ذاــحل صــعبحلس نمــا الت ــالال الب ـرعحل واملالاــحل
املرتبطــحل ؤســتهدام القــوة عنــدما تسرت ــأ اجل ـرائم الو ــاحل ةإ ــا ت ــالال ةاد ــحل ،وتوذعاعــا وينرهــا دائمــا
ـأل ـ ــا نم ـ ــام مل ـ ــا األم ـ ــن  1٠ك ـ ــانون ال ـ ــاين/
م ـ ــا ت ـ ــون حم ـ ــل مل ـ ــنس و امل م ـ ــاك ال ـ ــن ندلا ـ ـ س
ك علــص نننــا ننةــق مــن الوذــأل وامل ـوارد ملواجهــحل األ مــاك نك ــر ز ــري ــا ننةق ـ علــص
عنــاعر  ،٢٠17نك ـ ند س
منعهاس ونوضحأل نن عتعا اتبا ج جدعد ،ع و مددا مل،لحل منو اجلرائم الو احل مقدمحل االهتمام
وعلـد الة ــوة زـا االلتـزام والواذـوس ومــن اللـبس الرئالــاحل الـن ن ننــا مـن ةعــس هـ ا تعزعـ سـز امللـا لحل وضــمان
ا املمارسحل للتمحاص الصارم واملةتوح ،رس مبادئ متةق علاهاس
 - ٦ولــدعنا ةع ـ ً زعــد املبــادئ التوجاهاــحل الــن تتنــاول سســبس وعــس منــو اجل ـرائم الو ــاحل ىل ز ـرانمج
ـعص رئالـااً مـن امللـاعن الراماـحل ىل قاـق
عمسس ةهطـحل عمـس مبـادرة ” قـوىل اإلنلـان نوالً“ ت ـ ن س مل ً
والايك األمــم املتحــدة اوالاــحل مــال املنــو وءلــن عــن زرعــق ــداة ت اــري ةقــا وتنةاـ والتعــاون مــو
الــدول األع ــا س وعستــو ص منهــا نن تــعد ىل لــا اإلنـ ار املب ــر وال ةــا ة والــدعم ؤلنلــبحل لللــلطاك
الوزناــحل وامللــا لحل الدا لاــحلس وذــد نكــدك عملاــاك االســتعرال األ ــرية الــن ــعأل ئــا عملاــاك األمــم
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 ـ ل ـواراك اجلمعاــحل العامــحل املتعلقــحل ؤمللــعولاحل عــن
تعه ــدها ؤلتزام ــاك سااس ــاحل ل ــدعم من ــو اجلـ ـرائم الو ــاحلس
اوماع ــحل ،دنز ــأل ال ــدول األع ــا عل ــص ت ـ ـرار ن
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الدول األع ا ىل ”جتدعـد التزامهـا هنـو وم اةحـحل اإلؤدة
ودعا ملا األمن ذرارل َ )٢٠14( ٢1٥٠
اجلماعاــحل واريه ــا م ــن اجل ـرائم اجلل ــامحل هوج ــأ القــانون ال ــدويل“س وعل ـلنم تنةا ـ ط ــحل التنما ــحل املل ــتدامحل
لع ــام  ٢٠3٠تنةاـ ـ ا انجح ــا ين قا ــق التنما ــحل املل ــتدامحل عتوذ ــل عل ــص ذام ــحل متمع ــاك س ــلماحل عادل ــحل
و اضــنحل لل ماــو ت ــون متحــررة مــن اخلــو ومــن عاــو نملـ ال العنــل الـ ع ــمس ،نسـون االت ـ ،
اجلـرائم الو ــاحلس ودعــا عـ ن ناوعــورو مــن نجــس ال جتــا واملهــاجرعن ،الـ اعتمدتـ اجلمعاــحل العامــحل
ـدول األع ــا ىل معاجلــحل األســباب اجل رعــحل وركــاك ال جتــا ومنــو ن ــوب النزاعــاك
ذرارهــا  ،1/71الـ َ
نو اود منها ؤلوسائس الللماحلس اري نن وعس منو اجلرائم الو احل ىل زرانمج عمس ال عنةن عن ضـرورة
تو ن ن ذـدر نكـرب مـن االنلـ ام زـا الركـائز الـ ة الـن تقـوم علاهـا منمومـحل األمـم املتحـدة وهـن قـوىل
اإلنلان ،والللم واألمن ،والتنماحلس
 - 7وتلـتلزم األعمــال اجلارعـحل لوضــو امللـعولاحل عــن اوماعـحل وتنةاـ ها ـوارا متواصـ وصـر ا وملــام
لل ماوس وذد زسلـأ ىل ملت ـار اخلـاذ املعـي ؤمللـعولاحل عـن اوماعـحل سـدا م ـورة واسـعحل النطـاىل
ودعا ــأل ك ــس دول ــحل م ــن ال ــدول األع ــا ومنمم ــاك م ــن اجملتم ــو امل ــدين ىل تق ــد
ع ــداد هـ ـ ا التقرع ــرس س
وملـ ن لأل ة ةـحل نةرذـحل ـريعحل ،اةنـان منهـا ناوعـورو
ملا اك طاحل ردا علص استباان هـ ا الصـددس س
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
هـ ا ال ــ،ن ،منهــا ال ــب حل العاملاــحل جلهــاك التنلــاق مــال امللــعولاحل عــن اوماعــحل ،وال ــب حل األوروزاــحل
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
 - ٨وعلانا نن نعطن األولوعحل للمنو ،ال ؤلقول ةحلأ زس وك لن ؤلةعسس وملواجهحل ه ا التحد ،
ال زد لنا من نن نعز امللا لحل عن تنةا امللعولاحل عن اوماعحلس

اثنيا  -املستولية عن احلماية واملساءلة
 - ٩عتعــا علانــا ،لء ننتقــس ــو التنةا ـ  ،تــو ن ن الدذــحل دعــد اجلهــاك امللــعولحل عــن منــو اجل ـرائم
الو ــاحل ،هــا ءلــن املعسلــاك الوزناــحل واآللاــاك او وماــحل الدولاــحل ،وســبس قاــق امللــا لحلس ةاإلجازــحل
علص تلن األستلحل ستلاعد وعس امللعولاحل عن اوماعحل ىل طحل للعمس سوا الةرد نو اجلماعنس
جتلــد
 - 1٠وتلــتند امللــعولاحل عــن اوماعــحل ىل الق ـوانا الوزناــحل والدولاــحل وتسن نة ـ عــن زرعقهــا ،ول نهــا ن
نع ــا التزامنـ ـا األ ذ ــن ؤملل ــعولاحل ع ــن من ــو اجلـ ـرائم الو ــاحل وداع ــحل اللـ ـ انس ةإع ــا رؤس ــا ال ــدول
واو وماك كاةحل عام  ٢٠٠٥علص اعتماد امللعولاحل عن اوماعحل ،و عادة اجلمعاحل العامحل وملـا األمـن
الت،كاد علاها وذأل ال ـق ،عرسـن امللـعولاحل اللااسـاحل عـن منـو اجلـرائم الو ـاحلس ولـتن كـان هـ ا املبـدن
ع مس ملعولااك ذانوناحل ون ذاحل وسااساحل ،ةإن النهج ال نتبع عنب ن نن ع مس امللا لحل نع اس
 - 11وتتعلق امللا لحل القانوناحل ها ع تأ علاها من التزاماك هوجأ القانونا الوزي والدويلس اـري نن
املل ــا لحل ع ــن تنةا ـ املل ــعولاحل ع ــن اوماع ــحل تت ــاو االلتزام ــاك القانونا ــحل لتته ـ زع ــدا ن ذا ــا وسااس ــااس
ةامللــا لحل األ ذاــحل نةـزان 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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ــدمهمس وعلــص الصــعاد الــدويل ،تس ــري ىل ضــرورة نن ع ــون ال ـ عن تسلــند لــاهم اللــلطاك وامللــعولااك
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
اجلرائم الو احل اضعا للملا لحل عن الوةا زتلن امللعولاحلس
 - 1٢وت ـ ن س امللــعولاحل األساســاحل امللقــاة علــص عــاتق الدولــحل وامللــعولا ةاهــا عــن داعــحل الل ـ ان مــن
اجلرائم الو احل زار الركازة األوىل من اسـ اتا احل الركـائز الـ ة لتنةاـ امللـعولاحل عـن اوماعـحلَ ،ـر
الزاوعــحل ت لــن امللــعولاحلس وهــن ت ــمس منــو اجل ـرائم الو ــاحل ضــمن الوالعــحل الق ــائاحل للدولــحلس وهقت ــص
القانون الدويل وقوىل اإلنلـان والقـانون الـدويل اإلنلـاين ،ةـإن علـص الـدول واجبـاك ذانوناـحل تقت ـن منهـا
االمتن ـ ــا ع ـ ــن ارت ـ ــاب انتهاك ـ ــاك ق ـ ــوىل اإلنل ـ ــان األساس ـ ــاحل وداع ـ ــحل األةـ ـ ـراد واجلماع ـ ــاك م ـ ــن هـ ـ ـ ل
االنتهاك ــاك ،وا ــاء ط ـ ـواك إازا ــحل ل ــمان عم ــال اوق ــوىلس وم ــن األ ا ــحل ه ــان نن تعتم ــد ال ــدول
املعاهــداك األساســاحل للقــانون الــدويل وقــوىل اإلنلــان وتن نة ـ ها()٥س وتت ــمن الدســاتري الوزناــحل واملــدوانك
القانوناــحل معممهــا نصوصــا ت ةــس لللـ ان قوذــا نساســاحلس وعلــص الــدول نن ت ةــس نع ـا نن تت ــمن
ذوانانهـا الوزناــحل مـا مــر اإلؤدة اجلماعاـحل وجـرائم اوـرب واجلـرائم ضـد اإلنلــاناحل ،ونن تسن نةـ تلــن القـوانا
تنةا ا صارماًس وعقو نع ا علص عـاتق الـدول التـزام هنـو اجلـرائم الو ـاحل ومعاذبـحل مرت باهـا وتعزعـز االمت ـال
للقــانونس وااللتزامــاك امللقــاة علــص الــدول هوجــأ القــانون التعاهــد والعــر تلــر علــص عاــو الــدول،
وال إو التحلنس منهاس ول لن ةإن واجأ منو اجلرائم الو احل هو التزام ذانوين واض ؤلنلبحل للدولس
 - 13وعتلــو نطــاىل االلتزامــاك القانوناــحل للــدول لا ــمس معاجلــحل األســباب اجل رعــحل لل ـرائم الو ــاحل،
ها ءلن استمرار نكاط التمااـز القـائم علـص نسـا ائوعـحل ،واورمـان االذتصـاد  ،ومـا عتصـس زـ لن مـن
نوج ـ ـ التة ــاوك وال ــعل ال ــن تع ـ ـ هااك ــس الدول ــحلس وائ ــد الرئال ــن م ــن ءل ــن ه ــو ذام ــحل هااك ــس
ومعسلاك وماحل عاملحل وملرعاحل ،وا ام قوىل اإلنلان وساادة القـانون ،وتقـد اخلـدماك انصـا
نو نز ةتاس ملبنباك التوتر ذبس استةحائاس
 - 14وتسلتمد امللعولاحل األ ذاحل الوزناحل عن منو اجلرائم الو احل من زائةحل واسعحل مـن القـام العاملاـحل
امل ـ كحلس و الوذـأل نةلـ  ،ةامللـعولاحل اللااسـاحل نضــاق نطاذـا مـن ءلــن وتنبـو مـن االلتـزام الصـرع الـ
تتعه ــد ز ـ ال ــدول هن ــو اجل ـرائم الو ــاحل ،ول نه ــا تت ــا نع ــا ةرص ــا لوض ــو يلا ــاك مل ــا لحل نوض ـ عل ــص
الصعادعن الوزي والدويلس والدول ،ؤلتزامها ؤمللعولاحل عن اوماعحل الوةاقحل اخلتاماحل ملـع ر القمـحل العـاملن
جرعت ـ ــاس وذ ـ ــد نذ ـ ـ نـرك ،الةق ـ ــرة  13٨منه ـ ــا،
لع ـ ــام  ،٢٠٠٥ت ـ ــون ذ ـ ــد ذطع ـ ــأل عل ـ ــص نةل ـ ــها وع ـ ــدا ن
ين ”امللــعولاحل عــن داعــحل اللـ ان مــن اإلؤدة اجلماعاــحل وجـرائم اوــرب والتطهــري العرذــن واجلـرائم املرت بــحل
ضد اإلنلاناحل تقو علص عاتق كس دولحل علص دةس وتلتلزم ه ل امللـعولاحل منـو وذـو تلـن اجلـرائم ،هـا
ءلن التحرعد علص ارت ا ا ،عن زرعق الوسائس امل ئمحل وال رورعحل“س
 - 1٥وت ــمس املل ــعولاحل اجلماعا ــحل ع ــن اوماع ــحل ،عل ــص النح ــو املب ــا الركاـ ـزتا ال انا ــحل وال ال ــحل م ــن
االسـ اتا احل ،االلتزامــاك القانوناــحل اللــارعحل هنــو اجلـرائم الو ــاحل ودعــم اآل ـرعن علــص القاــام زـ لنس وعقــو

__________
( )٥ؤأل ــص العهــد الــدويل اخلــاذ ؤوقــوىل املدناــحل واللااســاحل وزروتوكولـ اال تاــار ائــاد ىل ل ــا عقوزــحل اإلعــدام؛ والعهــد
الدويل اخلاذ ؤوقـوىل االذتصـادعحل واالجتماعاـحل وال قاةاـحل؛ واتةاذاـحل مناه ـحل التعـ عأ واـريل مـن ضـروب املعاملـحل نو العقوزـحل
القاســاحل نو ال نلــاناحل نو املهانــحل؛ واتةاذاــحل الق ــا علــص عاــو نمل ـ ال التمااــز ضــد امل ـرنة؛ واالتةاذاــحل الدولاــحل للق ــا علــص
التمااز العنصر ز اةحل نمل ال س
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علص عاتق عاو الدول التزام ارا نذالامها ين تته عاو التدازري املعقولحل ملنو اإلؤدة اجلماعاحلس وعلاهـا
ملــعولاحل ضــاةاحل عــن التنبا ـ ىل طــر اإلؤدة اجلماعاــحل عنــدما ع ــون ارت ا ــا وملــا ا نو إــر ارت ا ــاس
وةاما عتعلق جبرائم اورب ،ت ري املادة امل كحل  1من اتةاذااك جناـل لعـام  1٩4٩ىل التـزام ال عنحصـر
التقانــد ؤلقــانون ،زــس ع ــمس نع ــا ”ضــمان اال ـ ام“ ل تةاذاــاك عاــو األ ـوالس وعةــرل ما ــاىل
األمم املتحدة علص الـدول التـزام ”زقبـول وتنةاـ “ ذـراراك ملـا األمـن (املـادة )٢٥س ومـن ملـ،ن ءلـن نن
ع مس القراراك الن تسته ملواجهحل طـر اجلـرائم الو ـاحل نو لوجـود ندلـحل علـص ارت ا ـاس وعقـو علـص عـاتق
نمـام رومـا األساسـن للمح مـحل اجلنائاـحل الدولاـحل التـزام ذـانوين هلـاعدة اا مـحل ،زطـرىل
الدول األزرا
منها ا ت ا وتللام األةراد ال عن تصـدر اا مـحل هقهـم صـ وو اعـامس وترتنـأ علـص الربوتوكـول اإلضـا
األول ( )1٩77التةاذااك جنال واجأ عقو علص عاتق الدول األزرا ين تعمس ،متمعـحلً نو منةـردةً،
ــاالك اخلــرىل اجللــام ئـ ل االتةاذاــاك وهـ ا الربوتوكــول ،ؤلتعــاون مــو األمــم املتحــدة وهــا عــت م مــو
ما ــاىل األمــم املتحــدة (الةقــرة )٨٩س وتقت ــن االتةاذاــحل اخلاصــحل زوضــو ال جتــا وزروتوكوئــا لعــام 1٩٦7
من الدول األزرا نن ـ م قـوىل ال جتـا وتةـن ؤلتزاماعـا جتـاههمس وال أتءن معاهـدة جتـارة األسـلححل
للدولحل الطر ةاها ،من زا نمور ن رى ،زنقس نسلححل ومواد معانحل ءا كانأل ”علـص علـم وذـأل النمـر
اإلءن ين األســلححل نو األصــنا ستسلــتهدم ارت ــاب جركــحل ؤدة عاعاــحل ،نو ج ـرائم ضــد اإلنلــاناحل،
نو فالةــاك جلــامحل التةاذاــاك جناــل لعــام  ،1٩4٩نو ه مــاك موجهــحل ضــد نهــدا مدناــحل نو ضــد
مــدناا عتمتعــون ؤوماعــحل زتلــن الصــةحل ،نو جـرائم ــرب ن ــرى علــص النحــو الـوارد تعرعةـ االتةاذاــاك
الدولاحل الن ت ون زرةا ةاها“ (املادة ))3(٦س
 - 1٦وال تنحصــر امللــعولاحل األ ذاــحل امللقــاة علــص عــاتق اجملتمــو الــدويل امللــا حل داعـحل اللـ ان
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 ،ضاةحلً ىل ملعولات األ ذاـحل ،عتحمـس امللـعولاحل
اللااساحل عن امللا حل منو وذو تلن اجلرائم هقت ص الركازتا ال اناحل وال ال حل للملعولاحل عن اوماعحلس
 - 17وتسل ــتمد املل ــعولاحل اللااس ــاحل م ــن االلتزام ــاك الـ ـواردة الةقـ ـراك  13٨ىل  14٠م ــن الوةاق ــحل
اخلتاما ــحل مل ــع ر القم ــحل الع ــاملن لع ــام  ،٢٠٠٥والق ـ ـراراك ال ق ــحل ال ــن س ا ــس ىل املل ــعولاحل ع ــن اوماع ــحلس
وكمــا ورد الةقــرة  ،13٩تقــو علــص عــاتق الــدول ملــعولاحل عاعاــحل عــن ”اســتهدام مــا هــو م ئــم مــن
الوسائس الدزلوماساحل واإلنلـاناحل واريهـا مـن الوسـائس اللـلماحل ،للملـاعدة داعـحل اللـ ان“ مـن اجلـرائم
الو احلس نما ملا األمن ةتقو علص عاتق ملعولااك اصحلس ةاملادة  )1( ٢4من ما اىل األمم املتحـدة
تنــال ؤجمللــا ”امللــعولاحل الرئالــاحل عــن صــون اللــلم واألمــن الــدولاا“س وتنبــو تلــن امللــعولاحل مــن الــدعوة
الواردة دعباجحل املا اىل ىل ” نقاء األجاال املقبلحل من وعـ ك اوـرب الـن جلبـأل علـص اإلنلـاناحل ن ـزاان
عع ــز عنهــا الوصــل“س وتعــز ك ؤمللــعولااك املت ــمنحل نع ــا الةقــرة  13٩مــن الوةاقــحل اخلتاماــحل ملــع ر
القمحل العاملن لعام  ،٢٠٠٥والن نكدك ةاها الدول األع ـا ن ـا ”[ملـتعدة ال ـاء جـرا عـاعن،
ــال ذصــور الوســائس
الوذــأل املناســأ وزطرعقــحل اثــحل ،عــن زرعــق ملــا األمــن ،ووةقــا للما ــاىل …
اللــلماحل وع ــز اللــلطاك الوزناــحل البــا عــن داعــحل سـ ا ا مــن اإلؤدة اجلماعاــحل وجـرائم اوــرب والتطهــري
العرذن واجلرائم املرت بحل ضد اإلنلاناحل“س
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اثلثا  -آليا الدول واآلليا الوطنية
ــو الــدول للملــا لحل نمــام اللـ ان الـ عن ععا ــون دا ــس ــدودها املقــام األول ،اــري ن ــا
- 1٨
ك ــن نن ــو نع ــا للمل ــا لحل ع ــن امت ائ ــا ل لتزام ــاك ال ــن عةرض ــها علاه ــا الق ــانون ال ــدويلس و ــو
االمت ــال لتلـ ــن االلتزامـ ــاك ل سـ ــتعرال مـ ــن ذبـ ــس اآللاـ ــاك او وماـ ــحل الدولاـ ــحل نو اآللاـ ــاك الـ ــن عقودهـ ــا
اخلربا ()٦س وتلتطاو الدول نن تته العدعد من اخلطواك الن تعز ا ملا لتها عن دورهـا منـو وذـو
اجلرائم الو احلس
التصا ا ااديل علا ا ااي الصا ا ااكوو األقاقا ا ااية للنا ا ااانون الا ا اادو حلنا ا ااو اإلنسا ا ااان والنا ا ااانون الا ا اادو
اإلنساين و نفيذ ا.
 - 1٩ا تن م كاةحل الدول ىل نزلل الص وو القانوناحل ءاك الصـلحل ؤمللـعولاحل عـن اوماعـحل نو تصـدىل
عل اهاس ةهنـاو سـبو ونرزعـون دولـحل ع ـوا ا تصـب ـ اآلن نزراةـا اتةاذاـحل منـو جركـحل اإلؤدة اجلماعاـحل
واملعاذبــحل علاهــاس وهنــاو ماناــحل وع ــرون دولــحل ع ـوا ا تصــب ـ اآلن نزراةــا الربوتوكــولا اإلضــاةاا
األول وال ــاين التةاذاــاك جناــل لعــام  ،1٩4٩الل ـ عن عوســعان نطــاىل التزامــاك اوماعــحل لا طــن ــاالك
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
اجل ـرائم الو ــاحلس وهنــاو تلــعا ونرزعــا دولــحل ع ـوا ا توذــو زعــد علــص االتةاذاــحل اخلاصــحل زوضــو ال جتــا
ومــاين ونرزعــون دولــحل ع ـوا ا تن ــم زعــد ىل زروتوكــول عــام 1٩٦7س وهنــاو نك ــر مــن  ٦٠دولــحل ع ـوا
ا تصــب ـ اآلن نزراةــا معاهــدة جتــارة األســلححلس و نــي ن ــل زقــوة عاــو الــدول األع ــا نن تقــوم
ؤلتوذاو علص ص وو القانون الدويل ال رورعحل ملنو ارت اب اجلرائم الو احل والتصدعق علاها وتنةا هاس
إج اء نييما ذا ية دورية لت ديد كيفية عزيز اجلهود الوطنية ال امية إىل منع اجل اا الوحشية
 - ٢٠ها نن الللطاك الوزناحل تتحمس امللعولاحل الرئالاحل عن اوماعحل ،ةاتعا علاها نن تت،كـد مـن ن ـا
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 اللـ ان ال ــعةا ءا مــا دعتهــا اواجــحل
ىل ءلــنس و زــار الركاــزة ال اناــحل مــن ركــائز امللــعولاحل عــن اوماعــحل ،ك ــن للــدول نن تطلــأ دعمــا دولاــا
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
الو احل ال وضع امللت اران اخلاصان املعناان هنو اإلؤدة اجلماعاحل وؤمللعولاحل عـن تـوةري اوماعـحل()7س
وعنب ن نن ع ون ه ا التقاام منتمما وملام وم تم علص دعد للةتاك ال عاةحل من الل انس

__________
ملها من امللعولاحل اجلنائاحل ،لبما هو منصوذ علا
( )٦ؤإلضاةحل ىل ءلن ،ةإن الصةحل الرثاحل ال تعةن ال هص ال
نمام روما األساسن للمح محل اجلنائاحل الدولاحل (املادة  ،)٢7علص سباس امل الس
( )7ه ـ ا اإلزــار متــاح علــص ال ـرازل ال ــب ن التــايل www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and-
resources/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdfس
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اقتخدام ما و قاا من آليا املساءلة السياقية الوطنية

دع منع اجل اا الوحشية

معمــم البلــدان ،ت ـ س الربملــاانك الوزناــحل الوســالحل الرئالــاحل إل ــا او ومــاك للملــا لحلس
- ٢1
ةهـ ل الربملـاانك تــوةر حماةـس ذامـحل لتمحــاص اللااسـاك واإلجـرا اك الوزناـحل والتحـاور ز ــ ،اس وهـن عاـ
للم تمو املدين واإلع ماا واألةراد املعناا ةرصـا للتةاعـس املباملـر مـو صـانعن القـرار والنـواب ،ـا علـهم
تعزعــز امللــا لحل وتوســاو ذاعــدة املواهــأ الوزناــحل الــن تلــهم منــو اجلـرائم الو ــاحلس وعنب ــن للربملــاانك
نن تتــوىل ملــا لحل وماعــا عــن الوةــا ؤلتزامهــا ؤمللــعولاحل عــن اوماعــحل والواجبــاك القانوناــحل الــن تلــتند
لاهــا تلــن امللــعولاحلس وك ــن نن عتحقــق ءل ـن زتنمــام مناذ ــحل زرملاناــحل ســنوعحل ز ــ،ن تنةا ـ امللــعولاحل عــن
اوماعـحل و/نو ن ـا نةرذــحل عاملـحل نو جلـان ت ــارو ةاهـا عاــو األ ـزابس وك ـن نن تركــز العملاـاك الربملاناــحل
علــص التحــدايك الوزناــحل واإلج ـرا اك الوذائاــحل (الركاــزة األوىل) ونن ت ــمس النمــر صــاص امل ـوارد ملنــو
وذ ــو اجلـ ـرائم الو ــاحلس وك ــن نن ت ــتمس تل ــن العملا ــاك نع ــا عل ــص دراس ــحل للهطـ ـواك املتهـ ـ ة ــو
االضط ؤمللعولااك ءاك الصلحل ؤلركازتا ال اناحل وال ال حل مـن امللـعولاحل عـن اوماعـحل ،م ـس الدزلوماسـاحل
الدولاحل ،وزرامج امللاعدة األجنباحل ،وامللا اك عملااك ةظ الل م ،واإلز غ عن قـوىل اإلنلـان
والبع ــاك املاداناــحل ،والعمــس اإلنلــاين اوــاالك الــن تنطــو علــص عدعــد زوذــو ج ـرائم و ــاحل ،وداعــحل
ال جتا الةارعن من اجلرائم الو احلس ومن األ اـحل ه ـان نن تسـدمج ملـ،لحل منـو وذـو اجلـرائم الو ـاحل
زـرامج املعونــحل الوزناــحل ،هاــل تلــتطاو الــدول نن تلــاعد زع ــها زع ــا علــص الوةــا هلــعولااعا مــن ـ ل
الربامج ه ل س وعندما ع ون وعس زرامج املعونحل حمدودا ،عنب ن للدول نن تعطن األولوعحل لدعم الربامج الن
ك ن نن ع ون ئا األةر األكرب منو اجلرائم الو احل()٨س
إدماج الشواغل املتعلنة مبنع اجل اا الوحشية

عمل اآل ليا الوطنية حلنو اإلنسان

 - ٢٢هن ــاو نك ــر م ــن  1٢٠دول ــحل ع ـ ـوا تل ــن يلا ــاك حملا ــحل رثا ــحل وماع ــحل املع ــاعري الدولا ــحل وق ــوىل
اإلنلان وتعزعزها ،وع ـتمس معمـم هـ ل اآللاـاك علـص معسلـحل وزناـحل وقـوىل اإلنلـان و/نو م تـأ وزـي
ألما املماا املعي هقوىل اإلنلانس ونان نمل و زقوة الدول الن ا تن زعد يلاحل من ه ا القباس علص نن
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
وداعتهــا (مبــادئ ؤرعــا) الــن ت ــو معــاعري لتنمــام املركــز امللــتقس الــن تتمتــو زـ هـ ل املعسلــاك وزرعقــحل
ندا مهامهــاس وعنب ــن للمعسلــاك الــن ا ت ــس ملبــادئ ؤرعــا ـ اآلن نن تلــعص ىل قاــق االمت ــالس
وتلــتطاو اآللاــاك الوزناــحل وقــوىل اإلنلــان نن تــعد دورا اثــا دعــم اجلهــود الراماــحل ىل منــو وذــو
اجلـرائم الو ــاحل وعنب ــن لـا االســتةادة منهــاس وك ـن نن ترةــو هـ ا اآللاـاك ملــتوى ال ــةاةاحل تقاــام
ا ــحل
امله ــازر والت ــدازري املتهـ ـ ة نو املعت ــزم ا اءه ــا ،ع ــن زرع ــق ةـ ـرا امل ــداوالك الوزنا ــحل زص ــوك ء
وملتقس الوذأل نةل س وك ن نن تتوىل ه ا اآللااك زنةلـها تقاـام املهـازر املتعلقـحل ؤجلـرائم الو ـاحل،
ل ــن ت ت ــل ن ة ـراك اوماعــحل وتوصــن ؤ ــاء ط ـواك للــدهاس و قاقــا ل ـ لن ،عنب ــن ل لاــاك
الوزناحل وقوىل اإلنلان نن تـدمج ال ـوااس املتعلقـحل هنـو وذـو اجلـرائم الو ـاحل تقـارعر اإلزـ غ اللـنوعحل
الــن تقــدمها ىل الربملــاانك واو ومــاك واجلمهــور و املناذ ــاك الربملاناــحلس وك ــن ئ ـ ل ل لاــاك الوزناــحل
__________
( )٨ذامأل زعد الدول نمرع ا ال تاناحل ومنطقحل البحرياك ال ربى األةرعقاحل ان ا يلااك وزناحل ملعاجلحل منو اجلرائم الو احل،
ما زوصةها يلااك م ملحل آللاحل االستعرال الربملاين نو يلااك زدعلحل عنهاس
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نع ــا نن تــدرا تقاامهــا للوضــو ؤلنلــبحل ملنــو وذــو اجل ـرائم الو ــاحل التقــارعر الــن تعــدها آللاــاك األمــم
املتحدة وقوىل اإلنلان ،ونن تقـوم عنـد االذت ـا زتقـد ملـ اوى ىل تلـن اآللاـاك نو رسـال املعلومـاك
والتحل ــا ك لاه ــاس وذ ــد ان ــم ال ــري م ــن اآللا ــاك الوزنا ــحل وق ــوىل اإلنل ــان ىل ع ــوعحل مل ــب حل عاملا ــحل
نو ذلاماحل وا دة علـص األذـسس وهـ ل ال ـب اك تتـا ةرصـحل هامـحل لتبـادل اخلـرباك زـا األذـران اجملـاالك
املتعلقــحل ههــازر وذــو اجل ـرائم الو ــاحل واس ـ اتا ااك املنــو و ــدايك التنةا ـ  ،ـا ع ـ و العمــس الــوزي
وعالر تبادل الدرو امللتةادة وعها الةرذ للدعم املتبادلس
ضمان مساءلة قوا األمن واألشخاص الذين يسيط ون عليها
 - ٢3ال اىن عن وجود ذواك نمن ملرعاحل وةعالحل ل ن عتلىن منو وذو اجلرائم الو احل ،وؤلتايل ةهن
ت س جز ا نساساا من ذدرة الدولحل وإأ نن ت ون اضعحل للملـا لحلس وك ـن آللاـاك امللـا لحل الوزناـحل
نن ت ة ــس نن امل ــورةا اخلاض ــعا لل ــاطرة الدول ــحل ،وال س ــاما ذ ـ ـواك األم ــن ،م ــون ق ــوىل اإلنل ــان
والقانون اإلنلاين الدويل وع طلعون هلعولاتهم عن داعحل الل ان من االنتهاكاك الن تـد س نطـاىل
والعــتهمس ووجــود سلل ـ لحل ذاــادة واضــححل علــهس ال ــةاةاحل وامللــا لحلس وؤإلضــاةحل ىل ءلــن ،ةهنــاو طــوة
تتماملــص مــو القــانون الــدويل وتعــز األزــر القانوناــحل الوزناــحل للملــا لحل وهــن ل ــا النصــوذ القانوناــحل الــن
تلم اسقاط التهم ؤلتقادم عن امللـعولا او ـوماا واـريهم مـن األةـراد امللـعولا عـن ارت ـاب جـرائم
و ــاحل نو العةــو عــن هــعال املتهمــا نو مــنحهم صــانحل تعاــق حمــاكمتهمس وضــمان ملــا لحل ذـواك األمــن
واألملهاذ ال عن علاطرون علاهـا ،هـن ةـاهم كبـار ملـعويل الدولـحل واجلهـا الق ـائن عزعـد مـن ذـدرة هـ ل
القـواك علــص نن تــعد دورهــا كعنصــر رد ــول دون وذــو اجلـرائم الو ــاحلس كمــا نن امللــا لحل تقلــس مــن
ا تمــاالك نن تصــب هـ ل القـواك مــن األســباب اجل رعــحل الرت ــاب تلــن اجلـرائم (انمــر الةقـراك مــن 43
ىل  ٥٨من الوةاقحل )A/68/947-S/2014/449س
ضمان مساءلة املستول عن ار كاب اجل اا الوحشية

املاضي واحلاض وإنصاف الض ااي

 - ٢4ال زــد مــن كةالــحل ملــا لحل مـرت ل اجلـرائم الو ــاحل اللــازقحل واوالاــحل و نصــا ال ــحااي مــن نجــس
ضــمان عــدم ت رارهــاس وت ــتمس امللــعولاحل الرئالــاحل للــدول عــن اوماعــحل علــص واجــأ التحقاــق اجل ـرائم
ــ ا
الو ــاحل املزعوم ــحل وحماكم ــحل مرت باه ــا ،كم ــا ه ــو منص ــوذ علاـ ـ الق ــانون ال ــدويل ،واالض ــط
الواجأ ععز الت امس زا الوالايك الق ائاحل الوزناحل واا محل اجلنائاحل الدولاحل ال ععد مبـدن مـن مبـادئ
العدالـحل اجلنائاــحل الدولاـحلس و نــي نملـ و الــدول علــص ضـمان حماكمــحل امللـعولا عــن اجلـرائم الو ــاحل املرت بــحل
علــص نراضــاهاس و ءا ة ــلوا القاــام ز ـ لن ،ةــإني نمل ـ و اجملتمــو الــدويل علــص النمــر عاــو اخلاــاراك
القانوناـحل واخلطـواك العملاــحل ل ــمان قاـق العدالــحل جلماــو ال ــحااي وامللـا حل منــو وذــو ن انتهاكــاك
امللتقبسس و اجملتمعاك الن ملهدك جرائم و احل ،ك ن لتنةا عملاحل عدالـحل انتقالاـحل عادلـحل وملـاملحل
لل ماو نن علاعد منو االنت ا ىل املزعد من العنـل نو اجلـرائمس وك ـن نن ت ـتمس مبـادراك العدالـحل
االنتقالا ــحل علـ ــص يلاـ ــاك ذ ـ ــائاحل واـ ــري ذ ـ ــائاحل ،ه ــا ءلـ ــن التحقاقـ ــاك اجلنائاـ ــحل واملقاضـ ــاة ،وتعـ ــوعد
ال حااي ،والبحل عن اوقاقحل ،واإلص ح املعسلن والقانوينس وك ـن ئـ ل املبـادراك نن تعـاا األسـباب
اجل رعحل لن و التوتر ،عن زرعق الت او علص ذول اوقاقحل وضـمان امللـا لحل و ة ـحل الل ـو ىل الق ـا س
وك ــن نن عل ــاعد التص ــد للممـ ــاا واالنتهاك ــاك الل ــازقحل عل ــص اسـ ــتعادة كرام ــحل ال ــحااي واالع ـ ـ ا
ؤالنتهاكــاك وتلــهاس االنتصــا وعاتــحل الةرصــحل للمص ـاوحلس واالب ـاً مــا علــاعد ءلــن علــص عــادة رســا
17-13686

9/18

A/71/1016
S/2017/556

ســاادة القــانون واســتعادة ال قــحل
اجلرائم الو احلس

الدولــحل ،وتعزعــز الل ـ م امللــتقر والــدائم ،واوالولــحل دون وذــو املزعــد مــن

التشجيع علي التفكري بصورة أكث انفتاحا خماط اجل اا الوحشاية و العوامال الاد نلال مان
ذه املخاط واإلج اءا النزمة لتعزيز الوقاية منها
 - ٢٥ك ــن تعزعــز امللــا لحل عــن منــو اجل ـرائم الو ــاحل عــن زرعــق التة ــري زصــورة منةتحــحل و ذامــحل ـوار
ملــامس لل ماــو ــول اخلـرباك الوزناــحل واخلطـواك العملاــحل ال مــحل لتعزعــز الوذاعــحل مــن هـ ل اجلـرائمس وعنب ــن
مراعــاة وجهــاك نمــر النلــا وال ــباب تقاامــاك املهــازر وتصــمام التــدازري الراماــحل ىل ســد ال ـراك
الوذاعحل من اجلرائم الو احلس وك ن جلهاك االتصال الوزناحل املعناحل ؤمللعولاحل عن اوماعحل نن ت و علـص
وضــو اس ـ اتا ااك ةعالــحل ملنــو وذــو اجل ـرائم الو ــاحل عــن زرعــق التحــاور مــو اجلهــاك النمــرية ئــا عل ـص
الصـعاد الــدويل ،وءلــن ــاا مــو ملــعولاتها اللااســاحل عــن تعزعــز مبــدن اوماعــحل عملهــا الاــومن و لــا
اجلهــود امل ـ كحل زــا او ومــاك واجلهــود الدولاــحل الراماــحل ىل منــو اجلـرائم الو ــاحل ووذةهــاس كمــا نن وجــود
متم ـ ــو م ـ ــدين ن ـ ــل ومتن ـ ــو وذ ـ ــو ك ن ـ ـ العم ـ ــس هرع ـ ــحل وزص ـ ــورة علنا ـ ــحل دون ـ ــو م ـ ــن امل ـ ــاعقاك
نو االضطهاد نو االنتقام علهم ضمان امللا لحلس وعنب ـن للـدول نن ت ـ و وتسعـا نةـراد اجملتمـو املـدين،
ــا او ومـ ــاك للملـ ــا لحل عـ ــن منـ ــو اجل ـ ـرائم
ه ــن ةـ ــاهم اإلع ماـ ــون واألكـ ــادكاون الوزناـ ــون ،علـ ــص
الو ــاحل ،وعنب ــن ئ ــا نن تال ــر ج ـ ـرا ـ ـوار وز ــي عتل ــم ؤالنةت ــاح وال ــةاةاحلس ة ــ،ةراد اجملتم ــو امل ــدين
واإلع ما ــون واألك ــادكاون الوزنا ــون عق ــدمون س ــهاماك جوهرع ــحل او ـوار ال ــوزي والنق ــا ز ــ،ن من ــو
اجلرائم الو احلس وعلص سباس امل ال ،عندما تعقد الربملاانك الوزناحل مـداوالك ز ـ،ن التقـارعر املقدمـحل لاهـا
من اآللااك الوزناحل وقوىل اإلنلان ،ك ن نن عقدم اجملتمو املـدين تقـارعر ”موا عـحل“ ععـرل ةاهـا وجهـاك
نمـر متنوعـحل تعـرب عــن فتلـل ن ـا البلـد واألذلاــاك مـن نجـس ةـرا هـ ل املـداوالكس وهـ ا ععـز ال ــةاةاحل،
وم ــن ن ،ةه ــو عع ــز املل ــا لحل ع ــن زرع ــق توس ــاو نط ــاىل وجه ــاك النم ــر ال ــن تع ـ ـ االعتب ــارس وعنب ــن
لاع ـ م نع ــا نن عــعد دورل اواــو س واإلع ـ م القــائم علــص نقــس اوقاقــحل واواادعــحل ل ـ ن ات ـ اجلوهرعــحل،
ول ن ـ مهــدد نج ـزا ك ــرية مــن العــااس وعنب ــن ت ـ او االســتق لاحل والتعددعــحل اإلع ـ م ،ــا عت ــمن
ت او ـق األذلاـاك القوماـحل والعرذاـحل والدعناـحل واإلةناـحل نن ع ـون ئـا عـ م ـاذ ـاس وك ـن للـدول
نن عا زاتحل ذانوناحل واجتماعاحل ت و علص ا دهار املعاعري املهناحل واأل ذاـحل الصـحاةحل ،وت ـ و علـص
رعحل الصحاةحلس

رابعا -اهليئا احلكومية الدولية
 - ٢٦تعلمنــا مــن الت رزــحل نن منــو اجل ـرائم الو ــاحل ع تلــأ نذصــص ذــدر مــن الةعالاــحل عنــدما تتعــاون
األزرا الةاعلحل الوزناحل واإلذلاماـحل والعاملاـحلس و الوةاقـحل اخلتاماـحل ملـع ر القمـحل العـاملن لعـام  ،٢٠٠٥ـدد
رؤســا الــدول واو ومــاك الــدور ائــام ال ـ تعدع ـ ال تابــاك اإلذلاماــحل ودون اإلذلاماــحل دعــم اجلهــود
الراماــحل ىل من ــو اجل ـرائم الو ــاحلس وتعه ــدك الــدول ين تل ــتهدم ال تابــاك اإلذلاما ــحل ودون اإلذلاما ــحل
ت ـ او وملــاعدة زع ــها الــبعد علــص الوةــا هلــعولاتها األساســاحل عــن اوماعــحل ،هــا ءلــن عــن زرعــق
ملــاعدعا علــص زنــا ذــدراك كاةاــحل وماعــحل سـ ا ا مــن اجلــرائم الو ــاحل (انمــر الةقـرتا  13٨و )13٩؛
ونن تل ــتهدم الت ــدازري التواةقا ــحل املنص ــوذ علاه ــا الةص ــس ال ــامن م ــن ما ــاىل األم ــم املتح ــدة داع ــحل
الل ـ ان مــن اجل ـرائم الو ــاحل (الةقــرة )13٩؛ ونن تتعــاون مــو ملــا األمــن تطباــق التــدازري ،عنــدما
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عطلــأ منهــا ءلــنس و ـ ل املر لــحل التح ــريعحل ئـ ا التقرعــر ،نعرزــأل دول تنتمــن جلماــو األذــالام عــن ن اــحل
تعزعــز التعــاون زــا املنممــاك الدولاــحل واإلذلاماــحل ؤعتبــارل عنص ـرا اثــا منــو اجل ـرائم الو ــاحل ،زة ــس
امل انـحل الةرعــدة الـ تتمتـو زـ اجلهــاك الةاعلــحل اإلذلاماـحل ،سـوا ً ةامــا عتعلــق ه ـد اجلهــود اجلماعاــحل علــص
الص ــعاد ال ــوزي نو ت ـ ـ او التع ــاونس ةهـ ـ ل اجله ــاك تتمت ــو ها ــزة الق ــرب امل ــاين واإلمل ــام ؤمله ــازر ال ــن
عواجهها كس ذلام وننلأ الطرىل للتصـد ئـاس وعنـدما ع لـل ملـا األمـن املنممـاك اإلذلاماـحل نو دون
اإلذلاماــحل زــوالايك ،عصــب مــن املهــم نن عرصــد ا ـ ام ه ـ ل املنممــاك للقــانون الــدويل اإلنلــاين والقــانون
الــدويل وقــوىل اإلنلــان والقــانون الــدويل ل جتــا نةنــا اضــط عها زوالايعــا ونن عرصــد ا ـ ام األمــم
املتحدة التام للااسحل األما العام املتعلقحل زب ل العناعحل الواجبحل مراعاة قوىل اإلنلـان عنـد تقـد دعـم
األمم املتحدة ىل ذواك نمناحل اري ةزعحل لألمم املتحدةس
 - ٢7و ـ ل عمــس األةرذــحل التح ــريعحل ال ةــحل ز ــ،ن موضــو هـ ا التقرعــر ،دعــأل الــدول ؤســتمرار ىل
ة حل املزعد من الةرذ للحوار األمم املتحدةس ودعأل الـدول ال ـري مـن مـ كراعا وتعلاقاعـا اخلطاـحل
الــن ذــدمتها نةنــا امل ــاوراك املتعلقــحل ؤلتقرعــر ىل دراا زنــد جــدول نعمــال اجلمعاــحل العامــحل ز ــ،ن منــو
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
ال مــحل ل ــمان انتقــال األمــم املتحــدة هلــم مــن مر لــحل ت ـ او املبــدن ىل املمارســحل الةعلاــحلس ول ــن عتلــىن
ة ــحل املزعــد مــن الةــرذ للنقــا زصــورة انلــاازاحل منتممــحل ،عنب ــن االســتمرار عقــد اجتماعــاك األةرذــحل
املواضـاعاحل اـري الرثاــحل ،ـاا مــو املمارسـحل املبت ــرة الـن و اتباعهــا ألول مـرة نةنــا عـداد هـ ا التقرعـر ،مــن
نج ــس ت ما ــس اوـ ـوار التة ــاعلن الرث ــن ال ـ عسعق ــد س ــنوايس وك ــن نع ــا نن إ ــر تن ــاول ف ــازر اجلـ ـرائم
الو ـ ــاحل وتـ ــدازري التهةاـ ــل منهـ ــا مناذ ـ ــاك اجلمعاـ ــحل العامـ ــحل ز ـ ــ،ن اوـ ــاالك القطرعـ ــحل الـ ــن تبعـ ــل
علص القلق()٩س
 - ٢٨وعتحم ــس مل ــا األم ــن مل ــعولاحل حم ــددة ع ــن ا ــاء جـ ـرا اك ل ــنحل التوذا ــأل و اث ــحل وماع ــحل
اللـ ان عــن زرعــق منــو اجلـرائم الو ــاحلس وعتمتــو اجمللــا نع ــا ،هوجــأ املــادة ( 13ب) مــن نمــام رومــا
األساسن ،زللطحل الحل اواالك امل رية للقلق ىل املدعن العام للمح محل اجلنائاحل الدولاحل ،ومـن توسـاو
نطــاىل ا تصــاذ اا مــحلس اــري ننـ مــن النا اــحل العملاــحل ،تة ــس مــداوالك اجمللــا ن اــاان إــاد لــول،
االك تنطو علص عدعد طري زوذو جرائم و احل نو االك ت ون ةاها ه ل اجلـرائم
ها ءلن
ذــد وذعــأل ؤلةعــسس وؤلتــايل ،ةــإن اجمللــا ا عــل زعــد زتوذعــاك اجملتمــو الــدويل من ـ ين عته ـ ج ـرا اك
لنحل التوذاأل و اثـحل وماعـحل اللـ ان مـن اجلـرائم الو ـاحلس وردا علـص ءلـن ،تقـدمأل الـدول هق ـاك
فتلةــحل عــد مــن ورائهــا ىل تعزعــز الةعالاــحل وال ــةاةاحل نســالاأ العمــس الــن عتبعهــا اجمللــا التصــد
مله ــازر ارت ــاب اجلـ ـرائم الو ــاحلس وت ــمس هـ ـ ل املق ــاك ال ــدعوة ىل اعتم ــاد مدون ــحل زوعا ــحل لقواع ــد
اللــلوو ،تت ـ من االمتنــا عــن اســتهدام ــق الــنقد ،الــن وجههــا ةرعــق امللــا لحل واالتلــاىل وال ــةاةاحل
امل ـ ـ ـ و ز ـ ـ ــا األذ ـ ـ ــالام ىل اجملل ـ ـ ــا وانل ـ ـ ــأل دع ـ ـ ــم  11٠دول ـ ـ ــحل م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدول األع ـ ـ ــا (انم ـ ـ ــر الوةاق ـ ـ ــحل
__________
( )٩ع مس ءلن امللا لحل عن االنتهاكاك اللازقحلس ةعلص سـباس امل ـال ،نن ـ،ك اجلمعاـحل العامـحل ،هوجـأ ذرارهـا  ،٢4٨/71يلاـحل
دولاحل حماعدة وملتقلحل للملاعدة التحقاق ز ،ن األملهاذ امللعولا عن اجلـرائم األملـد طـورة هوجـأ القـانون الـدويل
املرت بحل اجلمهورعحل العرزاحل اللورعحل من يءار/مار  ٢٠11وم قتهم ذ ائااس
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)A/70/621–S/2015/978س وؤإلضاةحل ىل ءلن ،نصدرك ةرنلا وامل لـان عـ ان سااسـاا ز ـ،ن تعلاـق
ق النقد اواالك الن ترت أ ةاها جرائم و احل ونعدك ه ا اإلع ن  ٩3من الدول األع ا س
 - ٢٩وتطالــأ الــدول األع ــا علــص ــو متزاعــد ا ــا ملــا األمــن للملــا لحل نمــام مــن عتصــر
ؤثهم ،ن الدول األع ا ك سس و الوذأل نةل  ،ةإن اجمللا عواج دايك اري ملبوذحل ةاما عتصس
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
سعقدك م ن نجس عداد ه ا التقرعر ،رنى عدد مـن الـدول األع ـا نن ءلـن ك ـن نن عتحقـق مـن ـ ل
عقد مناذ حل مواضاعاحل سنوعحل ز ،ن امللعولاحل عن اوماعحل ومنو اجلرائم الو احل ،تتاح ةاها للدول الةرصـحل
الستعرال اإلجرا اك الن عته ها اجمللـا مـن منمـور كلـن ،والنمـر امللـائس الت ـ الاحل العملاـحل و دعـد
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
األع ــا األ ــرى املهتمــحل ،وامللت ــارعن اخلاصــا املعناــان هنــو اإلؤدة اجلماعاــحل وامللــعولاحل عــن اوماعــحل،
والعناصــر الةاعلــحل الرئالــاحل األ ــرى مــال اوماعــحلس كمــا ك ــن ت ـ 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
ه ا النو من التبادل ا لصرع لوجهاك النمر واملعلوماك ال محل لتحلا الةعالاحل علص املدى الطوعسس
 - 3٠ونالــأ المــن نن العمــس اجلمــاعن داعــحل الل ـ ان لــن علــةر عــن نتــائج اثــحل ال ءا كــان
مدعوما ؤسـ اتا احل سااسـاحل ذازـس ل سـتمرار وؤلوسـائس امل ئمـحلس وعتحمـس ملـا األمـن ملـعولاحل الت،كـد
م ــن نن ال ــوالايك الـ ــن عص ــدرها ت ئـ ــم الل ــااىل ال ـ ـ تص ــدر ةا ـ ـ ونن عملا ــاك ةـ ــظ الل ـ ـ م تلـ ــن
ما ع ةاها من املواردس وإأ نن ت ون الوالايك املتعلقحل هماعحل الل ان ذوعـحل وذازلـحل للتحقاـق ،ونن ت ـون
مبناحل علص لاس واض واس اتا احل سااسـاحل واضـححلس ومـن املبـادئ األساسـاحل للملـا لحل نن مـن عسـعءن ئـم
ؤلتصــر ؤلناازــحل عــن ي ـرعن ــعون للملــا لحل نمــام مــن ءن ئــمس وععــي ءلــن نن الــدول واملنممــاك
او وماــحل الدولاــحل الــن تس لــل ؤمللــعولاحل عــن تنةاـ الــوالايك الصــادرة عــن ملــا األمــن ــو للملــا لحل
نمام اجمللاس وعنب ن للم لا نن عواصس رصـد تنةاـ ذراراتـ زعناعـحل ل ـمان اال ـ ام ال امـس ملا ـاىل األمـم
املتحــدة ولأل ــام اخلاصــحل الــن تت ــمنها الــوالايك الــن ءن ــاس وك ــن للم لــا نن عنمــر صــدار
والايك ت ــمس ــدودا منا ــحل نو عطل ــأ م ــن ال ــدول واملنمم ــاك او وما ــحل الدولا ــحل ال ــن ءن ئ ــا زتنةاـ ـ
الوالايك الصادرة عن نن تقدم تقارعر مر لاحلس
 - 31وإــأ نن ع ــون العمــس اجلمــاعن ملنــو اجل ـرائم الو ــاحل حم مــا ونن علــتند ىل تقاامــاك حماعــدة
وذائمحل علص األدلحلس وعتطلأ ا اء القراراك جرا تقاام دذاق للوضـو ،واسـتعرال العواذـأ ااتملـحل امل تبـحل
علص ا اء جرا اك نو التقاعا عن ا اءها ،وتقاـام نعـو وننلـأ اسـ اتا احل لتحقاـق نهـداةنا اجلماعاـحلس
ول لن ،من املهم نن جترى التقااماك انصا و صاةحل ومهناحل ،دون تد س سااسن نو معاعري مزدوجحلس
وم ـ ــن ـ ـ ـ ل تنةا ـ ـ ـ مب ـ ــادرة ق ـ ــوىل اإلنل ـ ــان نوال ،رل ـ ــأل منموم ـ ــحل األم ـ ــم املتح ـ ــدة تل ـ ــعص ىل تلبا ـ ــحل
تلن التوذعاكس
 - 3٢وللم لا االذتصاد واالجتماعن نع ـا دور هـام دعـم منـو وذـو األعمـال الو ـاحل وتعزعـز
امللا لحلس ومنو اجلرائم الو احل هو نمر نساسن لتحقاق نهـدا التنماـحل امللـتدامحل ،وال سـاما ائـد 1٦
املتعلـ ــق ؤلت ـ ـ او عل ـ ــص ذامـ ــحل متمع ـ ــاك عل ـ ــودها العـ ــدل والل ـ ـ م وال عهم ـ ـ ةاهـ ــا ن ـ ــدس وعتطل ـ ــأ
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ائــد  1٦ا ــاء ج ـرا اك ا مــحل مــن نجــس او ـد زدرجــحل كبــرية مــن عاــو نمل ـ ال العنــل ،األمــر ال ـ
عنطو علص العمس من نجس اود من فازر نك ر نمل ال العنل اجلماعن منه اـحل وتـدمريا ،وهـن اجلـرائم
الو ـ ــاحلس ول ـ ـ لن ،مـ ــن املهـ ــم النمـ ــر كاةاـ ــحل االسـ ــتةادة علـ ــص ـ ــو نة ـ ــس مـ ــن التعـ ــاون االذتصـ ــاد
واالجتمــاعن ،هــا ءلــن امللــاعدة اإلكائاــحل ،مــن نجــس دعــم تعزعــز امل بطــاك الوزناــحل الــن ت ــب ارت ــاب
اجلرائم الو احل ،ونعي ز لن ذدراك ومعسلاك وجهاك ةاعلحل معانحل تلاعد علـص منـو تصـعاد املهـازر
ىل م ــا عنـ ـ ر ؤن ــدال ن م ــحل ومل ــا حل (انم ــر )A/68/947–S/2014/449س وعل ــص وجـ ـ اخلص ــوذ ،ت ــدد
ال اعتان  3-1٦و -1٦ن من نهدا التنماحل امللتدامحل علص ضرورة تعزعز ساادة القـانون ،وكةالـحل امللـاواة
الوصــول ىل العدالــحل ،وتعزعــز القــدرة الوزناــحل علــص منــو ن ــوب النزاعــاك ،وهــن كلهــا م بطــاك رئالــاحل
ت ب ارت اب اجلرائم الو احلس
 - 33وعق ــدم مل ــا ق ــوىل اإلنلـ ــان س ــهاماك مهم ــحل من ــو اجل ـ ـرائم الو ــاحلس وع ـ ـ و اجمللـ ــا
وائاتاك املن ،ة هوجأ معاهـداك قـوىل اإلنلـان وامل لةـون زـوالايك زـار اإلجـرا اك اخلاصـحل علـص
ملــا لحل الــدول نمــام نذرا ــا ز ــ،ن االمت ــال للقــانون الــدويل وقــوىل اإلنلــان والقــانون الــدويل اإلنلــاينس
وتلــاعد ه ـ ل ائاتــاك الــدول علــص تقاــام األوضــا اخلاصــحل ــا واإلســهام مــن ـ ل تقــد توصــااك ىل
ال ــدول األ ــرى ز ــ،ن ال اةا ــحل ال ــن ك ــن ــا نن تة ــن ؤلتزاماع ــاس كم ــا ن ــا ت ــال زبق ــحل ض ــاةاحل م ــن
ال ــةاةاحل ىل دعــد املهــازر ااتملــحل لوذــو اجلـرائم الو ــاحل مــن ـ ل دورهــا مــال الرصــدس وتلــتةاد
ال ــدول م ــن األة ــار املتعمق ــحل ال ــن عق ــدمها املق ــررون اخلاص ــون ،ال ـ عن ه ــم ـربا مل ــتقلون ،ا ــل ــم
علاعدون علص دعد امللائس الن تتطلأ ا اء جرا اك ،وعقدمون توصااك ز ،ن اخلطـواك الـن ك ـن
ا اءهــا ،وعقــدمون الــدعم مــال زنــا القــدراكس ول ـ لن عنب ــن للــدول نن تــوةر للم لةــا زــوالايك
زــار اإلج ـرا اك اخلاصــحل دع ـواك مةتو ــحل لاقوم ـوا ز ـزايراك وعقام ـوا اوالــحل الوزناــحل ،ونن تــد س معهــم
ـوار مةتــوح وص ـرع وتنمــر جبدعــحل تنةا ـ ن توصــااك تنب ــق مــن ءلــنس وؤإلضــاةحل ىل ءلــن ،ةــإن
ملـراو امل لةـا زــوالايك زـار اإلجـرا اك اخلاصـحل واخلـربا امللــتقلا التـازعا للهاتــاك املن ـ،ة هوجــأ
ـوار مةتــوح مــو الــدول ز ــ،ن ال ـوااس املتعلقــحل
معاهــداك قــوىل اإلنلــان عــوةر يلاــحل اوعــحل للــد ول
هقــوىل اإلنلــان وفــازر وذــو اجل ـرائم الو ــاحلس وذــد اذ ــأل عــدة دول نن عقــدم ملت ــارا اخلاصــان
املعناــان هن ــو اإلؤدة اجلماعا ــحل وؤملل ــعولاحل عــن ت ــوةري اوماع ــحل از ــاك نك ــر انتمام ــا ىل مل ــا ق ــوىل
اإلنلان ز ،ن اواالك الن ك ن نن تعد ىل ايدة فازر وذو اجلرائم الو احلس
 - 34وعتبـون االسـتعرال الـدور ال ـامس التـازو جمللـا قــوىل اإلنلـان مركـزا جاـدا زوجـ ـاذ ك نـ
م ــن دع ــم اجله ــود الراما ــحل ىل من ــو اجل ـرائم الو ــاحلس و ع ــام  ،٢٠٠٦ذ ــررك اجلمعا ــحل العام ــحل ،ذراره ــا
 ،٢٥1/٦٠نن عتصدى ملا قوىل اإلنلان واالك انتهاو قوىل اإلنلـان ،هـا ءلـن االنتهاكـاك
اجللامحل واملنه احل ،وعقدم توصااك ز لن اخلصوذ ،ونن ععـز التنلـاق الةعلـن و دمـاا قـوىل اإلنلـان
منمومــحل األمــم املتحــدةس وملــدد ملــا قــوىل اإلنلــان وذــأل ال ــق علــص نن االســتعرال عنب ــن نن
االعتبار نع ا القانون الدويل اإلنلاين الواجأ التطباـق()1٠س ةةـن مرةـق القـرار  ،1/٥ذـرر ملـا
قــوىل اإلنل ــان نن ع ــمس األس ــا ال ـ علــتند لا ـ االســتعرال ال ــدور ال ــامس عــدة عناص ــر منه ــا
ص وو قوىل اإلنلان الن ت ون الدولحل زرةا ةاها ،والتعهداك وااللتزاماك الطوعاحل مـن جانـأ الـدول،
م ــس التـ ـزام ع ــام  ٢٠٠٥ؤملل ــعولاحل ع ــن اوماع ــحلس وت ــمس والع ــحل االس ــتعرال ال ــدور ال ــامس زوض ــوح

__________
( )1٠انمر ذرار ملا قوىل اإلنلان  ،1/٥املرةقس
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اعتبــاراك ءاك صــلحل مباملــرة هنــو اجل ـرائم الو ــاحل ،ول ـ لن ك ــن االســتةادة مــن االســتعرال علــص ــو
نة س تالري ايدة الدراساك املنه احل ز ،ن فازر وذو اجلرائم الو احل ،وت او الدول علـص وضـو
اخلطــل واللااســاك واالس ـ اتا ااك الراماــحل ىل التصــد للمهــازر علــص املــدى الطوعــس ،و ــد الــدعم
الــدويل للمبــادراك الوزناــحل الراماــحل ىل التصــد ئــاس وك ــن نن عــدعم االســتعرال الــدور ال ــامس الوةــا
ؤمللــعولااك الوزناــحل زــار الركا ـزتا األوىل وال اناــحل مــن ركــائز امللــعولاحل عــن اوماعــحل عــن زرعــق ال كاــز
علـص التوصـااك العمل اـحل وتنةاـ ها ومتازعتهــاس ومـن ملـ،ن د ـال منمــور متعلـق هنـو األعمـال الو ــاحل ىل
االس ــتعرال نن عل ــاعد عل ــص ض ــمان نن إ ــر دع ــد امله ــازر ال امن ــحل وذ ــأل مب ــر ،وعال ــر ذا ــام
او وماك الوزناحل ؤ اء اإلجرا اك التصحاحاحل ،وععز امللاعدة الدولاـحل ،هـا ءلـن امللـاعدة التقناـحل،
ا ما دعأل اواجحل لاهاس
 - 3٥وك ن االستةادة من االستعرال الدور ال امس علـص ـو نة ـس
من ل ا اء نرزو طواك زلاطحل

دعـم منـو اجلـرائم الو ـاحل

نوال ،دراا عملا ــاك تقا ــام امله ــازر والت ــدازري الوذائا ــحل للتص ــد لل ـ ـرائم الو ــاحل
(ن)
امل ـواد التح ــريعحلس وك ــن للــدول  ،عنــد عــداد استعراضــاعا ،نن جتــر م ــاوراك ،وك ــن نن ت ــمس ه ـ ل
امل ــاوراك اســتعرال التقاامــاك الوزناــحل ملهــازر وذــو اجل ـرائم الو ــاحل والقــدرة علــص ما تهــا ،والتقــارعر
املقدمحل مـن املعسلـاك املعناـحل ،هـا ءلـن اآللاـاك الوزناـحل وقـوىل اإلنلـان والعملاـاك الربملاناـحل ،و جـرا
م اوراك مو اجملتمو املدينس وك ن نن تت من املواد التح ريعحل الن تقدمها األمـم املتحـدة معلومـاك عـن
تقاامــاك املهــازر والقــدرة علــص اجملا ــحل وعــن األن ــطحل الوذائاــحلس وؤإلضــاةحل ىل ءلــن ،ك ــن نن تت ــمن
املعلوم ــاك املقدم ــحل م ــن اجله ــاك الوزنا ــحل ص ــا بحل املص ــلححل ل ــا لعوام ــس اخلط ــر املنـ ـ ر جب ـرائم و ــاحل،
واستعراضا للقدراك نو املبادراك نو اللااساك الن ت عها الدولحل ه ا الصدد؛
(ب) ننا ــا ،دراا املل ــائس املتعلق ــحل هن ــو األعم ــال الو ــاحل اوـ ـوار ز ــا األذـ ـرانس وهن ــاو
العدعد من الطرىل الن ك ن ا استهدام اووار نةل ملعاجلحل االعتباراك املتعلقـحل هنـو األعمـال الو ـاحلس
وك ــن لل ــدول نن ت ــويل االهتم ــام للمل ــائس املتعلق ــحل هن ــو األعم ــال الو ــاحل األس ــتلحل والتوص ــااك ال ــن
تقدمهاس وك ن للبلدان اخلاضعحل ل ستعرال نن تنمر نع ا االعتباراك املتعلقحل هنو األعمـال الو ـاحل
عروضها وردودها ال ةوعحل؛
(ا) نل ــا ،كةالـ ــحل نن تت ل ــص علـ ــص ـ ــو ك ــا املعلومـ ــاك املتعلقـ ــحل هه ــازر وذـ ــو اجل ـ ـرائم
الو ــاحل والتــدازري الوذائاــحل للتصــد ئــا واملناذ ــحل املتعلقــحل ز ـ لن الوةاقــحل اخلتاماــحل وتوصــااعا العملاــحلس
وعنب ــن نن ت ـ و الــدول اخلاضــعحل ل ســتعرال زقــوة علــص ذبــول التوصــااك الــن ك ــن نن تلــاعدها علــص
س د ن ة راك اس اتا ااعا وجهودها التنةا عحل الراماحل ىل منو اجلرائم الو احل؛
رازعــا ،كةالــحل نن تقــدم الــدول األ ــرى ،لــأ االذت ــا و ا مــا كــان ءلــن مناســبا،
(د)
امللــاعدة ال مــحل ىل البلــدان الــن ت ــهد تــوتراك مللــاعدعا علــص منــو اجل ـرائم الو ــاحل وداعــحل س ـ ا اس
وكمــا ءكــر مــن ذبــس ،ةــإن الركاــزة ال اناــحل مــن ركــائز امللــعولاحل عــن اوماعــحل س مــس الــدول ملــعولاحل ملــاعدة
زع ها زع ا علص الوةا هلعولااعا الرئالـاحل عـن تـوةري اوماعـحلس وعنب ـن نن تقـدم عملاـاك األمـم املتحـدة
املاداناــحل ،ومةوضــاحل األمــم املتحــدة وقــوىل اإلنلــان ،وملت ــارا اخلاصــان املعناــان هنــو اإلؤدة اجلماعاــحل
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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
 - 3٦ونص ــب اآلن ل ــدى معم ــم املن ــازق يلا ــاك ذلاما ــحل نو دون ذلاما ــحل اص ــحل ــا م ــال ق ــوىل
اإلنلان س وعنب ن نن علتةاد منهـا نع ـا دعـم منـو اجلـرائم الو ـاحلس ول ـس مـن يلاـاك قـوىل اإلنلـان
اإلذلاماحل ودون اإلذلاماحل ما تتماز ز  ،اـري ن ـا ك ـن نن تلـاعد ،مـو مراعـاة اخلصوصـااك اإلذلاماـحل ءاك
الصلحل ،علص منو اجلرائم الو ـاحل عـن زرعـق دعـد املهـازر ااتملـحل والتوصـاحل ؤ ـاء جـرا اك ودعـم زنـا
القدراكس وك ن نع ا لبعد اآللااك نن تتلقص ال ـ اوى املقدمـحل مـن األةـراد نو اجلماعـاك وتنمـر ةاهـا،
نو نن تراج ــو الت ـرععاك الوزنا ــحل ءاك الص ــلحلس وعنب ــن لل ــدول ويلا ــاك ق ــوىل اإلنل ــان اإلذلاما ــحل ودون
اإلذلاماحل نن تنمر جبدعحل سبس االستةادة مـن هـ ل القـدراك لتعزعـز ودعـم امللـا لحل علـص الصـعاد الـوزي
من نجس منو اجلرائم الو احلس
 - 37وك ن للدول نن تنمر نع ا استهدام األمل ال األ رى للتبـادل زـا األذـران مـن نجـس تعزعـز
جهودهــا الراماــحل ىل منــو األعمــال الو ــاحل و ة ــحل الةــرذ للــدعم املتبــادلس وتــوةر جهــاك التنلــاق ةرصــحل
مانحل للتعلم من األذران والتواصس معهمس وذد عانأل تلـو وولـون دولـحل ،هـن الـدول األع ـا ال ـب حل
العاملاحل جلهاك التنلاق مال امللـعولاحل عـن اوماعـحل ،جهـحل تنلـاق وزناـحل معناـحل ؤمللـعولاحل عـن اوماعـحل،
م ــن نج ــس تنل ــاق التنةا ـ عل ــص الص ــعاد ال ــوزي ،وتال ــري التع ــاون م ــو ال ــدول األ ــرى واجله ــاك الةاعل ــحل
الدولاــحلس كمــا ا ـ ك الــدول األع ــا املــع ر الــدويل املعــي هنطقــحل البح ـرياك ال ــربى وملــب حل نمرع ــا
ال تاناــحل ملنــو اإلؤدة اجلماعاــحل والةمــائو اجلماعاــحل مبــادراك هامــحل ه ـ ا الصــددس و نــي نر ــأ ؤخلطــل
الراماـحل ىل وضـو دلاــس جلهـاك التنلـاق الوزناــحل مـن ملــ،ن نن علـاعد هـ ل اجلهــاك عملهـا ونن علــاعد
الــدول األ ــرى علــص ا ــاء ذ ـرار زتعاــا جهــاك تنلــاق اصــحل ــاس وك ــن نن تواصــس جهــاك التنلــاق
اســتهدام مــداوالعا لاز ـ غ عــن نن ــطتها وتعزعــز او ـوار العملــن ز ــ،ن التنةا ـ ومناذ ــحل ســبس ملــاعدة
زع ها البعد تصمام وتنةا األن طحل املتعلقحل ؤملنوس

خامسا  -منظومة األم املت دة
 - 3٨ملـدد رؤسـا الـدول واو ومــاك ،الوةاقـحل اخلتاماـحل ملـع ر القمــحل العـاملن لعـام  ،٢٠٠٥علــص نن
ملعولاحل اجملتمو الدويل عن داعحل الل ان من اجلرائم الو احل عنب ن نن ار من ل األمـم املتحـدةس
وإأ نن نواصس تعمام امللعولاحل عن اوماعحل علص نطاىل منمومحل األمم املتحدة زرمتهـا ،هاـل جتنـد عاـو
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 نلــن امللــا لحل
الدا لاحل عن ءلنس
 - 3٩وك ــن نن تــعد األةرذــحل القطرع ـحل لألمــم املتحــدة دورا ملــاعدة الــدول تعزعــز ذــدرعا علــص
ما حل اجلرائم الو احلس ةربامها الراماحل ىل دعم اووكمحل الرملاد وساادة القانون والتعلام والتنماـحل امللـتدامحل
و قــوىل املـرنة والطةــس ،مــن زــا نمــور ن ــرى ،تلــهم عاعهــا منــو األعمــال الو ــاحلس وإــأ نن مــص
تاج ـ لتنةا ـ والايك اوماعــحل ،ونن
عملا ـ اك األمــم املتحــدة للل ـ م ؤلقــدراك والــدعم اللااســن ال ـ
ت ون لدعها التدازري امل ئمحل الستعرال ندائها ،عند ال رورةس وإأ علانا نع ـا نن نعـز دعمنـا للتـدرعأ
والــتعلم مــن الــدرو امللــتةادة ،للت،كــد مــن نن ةمــحل الل ـ م لــدعهم املهــاراك واملعــار الــن تاجو ــاس
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وك ــن نن تلــهم الــدول األع ــا عــن زرعــق االلتـزام 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
التدازري الن عنب ن ا اءها ل ةالحل نن عتلق ن دعم عقدم ىل ذواك اري ةزعحل لألمـم املتحـدة مـو مقاصـد
ما ــاىل األمــم املتحــدة ومبادئـ ومــو امللــعولاحل عــن ا ـ ام القــانون الــدويل اإلنلــاين والقــانون الــدويل وقــوىل
اإلنلان والقانون الدويل ل جتا وعن تعزعز ه ل القوانا والت او علص ا امهاس
 - 4٠و نــي ن مــس ملــعولاحل زـ غ ملــا األمــن هــا علــزم نن ععرةـ س و قاقــا ئـ ل ال اعــحل ،ومـ اذت ــص
األمــر ،ســو نوج ـ انتبــال اجمللــا ىل ن ملــ،لحل ذــد عــدد صــون الل ـ م واألمــن الــدولاا ،هــا ءلــن
اواالك الن تنطـو علـص طـر وذـو جـرائم و ـاحل()11س ووةقـا للملـعولااك املوكلـحل ىل اجمللـا هقت ـص
دعــد التــدازري الــن عتعــا ا اءهــا مــن نجــس الن ــاح داعــحل
مبــدن امللــعولاحل عــن اوماعــحل ،ومللــاعدت
الل ان ،س،سعص ىل كةالحل نن ت مس اإل ازاك الن تقدمها األمانحل العامحل عن األوضا القطرعحل زصورة
منه احل لا ملهازر وذو اجلرائم الو احل()1٢س
 - 41و املمارســحل العملاــحل ،ذــد ع ــون مــن الصــعأ ن اــاان أتمــا امللــا لحل املباملــرة نمــام اجملموعــاك
الل اناحل الن تعاين من توتراك زلبأ طر وذـو اجلـرائم الو ـاحلس و م ـس هـ ل اوـاالك ،عتعـا علـص
اجلهــاك امل لةــحل ؤوماعــحل نن ــس يرا الةتــاك ال ــعاةحل مــن الل ـ ان ومصــاوهاس وع ــمس ءلــن ،علــص
ســباس امل ــال ال اوصــر ،مةوضــن األمــم املتحــدة اللــاماا وقــوىل اإلنلــان ول ــعون ال جتــا ،ورؤســا
ـاالك النـزا وؤألزةـال
امل اتأ املاداناـحل لألمـم املتحـدة ،و لـن اخلاصـتا املعناتـا ؤلعنـل اجلنلـن
والنـزا امللــل  ،وملت ــارا اخلاصــا املعناــا هنــو اإلؤدة اجلماعاــحل وؤمللــعولاحل عــن تـوةري اوماعــحلس وتقــو
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
تتحدة زت،عاد ةم مي ،اـري نن اوـدعل علنـا لـاا سـوى جـز ـا هـو مطلـوبس وإـأ نن ت ـون ةـرادى
الـدول وائاتــاك او وماــحل الدولاــحل علــص اســتعداد ل سـتما س ومــن ال ــرور نن عــوةر ملــا األمــن وملــا
ق ــوىل اإلنل ــان واجلمعا ــحل العام ــحل مزع ــدا م ــن الة ــرذ مل ــن ع ــت لم ؤس ــم الةت ــاك ال ــعاةحل لاعـ ـراب ع ــن
ملـ ـواالها ،وعنب ــن توس ــاو نط ــاىل هـ ـ ل الة ــرذ ــارا نط ــاىل األم ــم املتح ــدة ىل منمم ــاك ن ــرى ،م ــس
منمماك امللاعدة اإلنلاناحل واجملتمو املدين الن ئا م اتأ ماداناحل املنازق املت ررةس
 - 4٢وما ال ملت ارا اخلاصان املعناان هنو اإلؤدة اجلماعاحل وؤمللـعولاحل عـن تـوةري اوماعـحل عـعداين
دورا هامــا دعــم ال ــدول األع ــا وال تابــاك اإلذلاما ــحل ودون اإلذلاماــحل ومنمومــحل األم ــم املتحــدة للوة ــا
هلــعولااعا عــن اوماعــحلس وذــد نــول كــس مــن ملــا األمــن وملــا قــوىل اإلنلــان زعملهمــا()13س و ـ ل
امل ـاوراك الـن نجرعـأل نةنـا عــداد هـ ا التقرعـر ،ملـددك الـدول علــص ن اـحل نن عقـدم كـس مـن ملت ــارا
__________
( )11ســلم ملــا األمــن ين اســتهدا املــدناا واــري ءلــن مــن االنتهاكــاك اللــاةرة واملنتممــحل للقــانون الــدويل وقــوىل اإلنلــان
والقانون الدويل اإلنلاين ذد ت س طرا عهدد الل م واألمن الدولاا (انمر القرار  ،)٢٠٠٦( 1٦74الةقرة )٢٦س
( )1٢املعلومــاك املتعلقــحل ههــازر وذــو اجلـرائم الو ــاحل ،هــا ءلــن العنــل اجلنلــن واجلنلــاين املنه ــن وواســو االنت ــار ،الـ
تتعرل ل النلا والةتااك ،كما هن املمارسحل املتبعحل ةرعق اخلربا اري الرثن املعي هماعحل املدناا التازو جمللا األمنس
( )13انمـ ــر ،علـ ــص سـ ــباس امل ـ ــال ،ذ ـ ـرار ملـ ــا األمـ ــن  )٢٠14( ٢171و  ،)٢٠14( ٢1٥٠وذـ ـرار ملـ ــا قـ ــوىل اإلنلـ ــان
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اخلاصــا املعناــا هنــو اإلؤدة اجلماعاــحل وؤمللــعولاحل عــن تــوةري اوماعــحل ازــحل ع ماــحل جمللــا األمــن ز ــ،ن
امللائس امل رية للقلقس

قادقا  -اقتنتاجا و وصيا
 - 43ال ازال ناااو كجااوة كباارية ب ا التعهاادا ال ليااة وااللتزامااا النانونيااة للاادول األعضاااء
والتجارب الفعلية الد عيشها الفئاا الضاعيفة مان الساكان .وإن كشالنا نفياذ ماا وعاد با مان
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
الثن ااة والش اافاكية ال ااد عزز ااا املس اااءلة .وبينم ااا نواص اال الت ا ا و م اان التط ااوي املعي اااري والسياق ااي
للمسااتولية عاان احلمايااة صااوب التنفيااذ العملااي يتعا علينااا أن خااذ واجااب املساااءلة االعتبااار.
و ناو العديد من األشياء الد ميكن وينبغي للدول واألم املت دة واآلليا احلكومية الدولية النيام
هبا لتعزيز منع األعمال الوحشية ولكن دعو نعطي األولوية خلمس خطوا بسيطة وعملية.
 - 44و ت مال الاادول املسااتولية ال ايساية عاان محايااة قاكاما ماان اجلا اا الوحشاية .وميكاان جلميااع
الدول األعضاء أن نوم مبا يلي
عي مستول ركيع املستوى منسنا وطنياا لشاتون املساتولية عان احلماياة مان أجال
(ن)
نسيل األنشطة الوطنية و بادل املمارقا اجليدة والتعاون جمال بناء الندرا ؛
(ب) التوقيااع علااي املعا اادا والاو وكااوال الدوليااة ال ايسااية املتعلنااة ظ ا اجل ا اا
الوحش ااية ومنعه ااا و ن ااد املس اااعدة لضا ا ااي ا والتص ااديل عل ااي ااذه املعا اادا والاو وك ااوال
و نفي ا ااذ ا .وينبغ ا ااي لل ا اادول األعض ا اااء أيض ا ااا كفالاا ااة أن جيا ا ا م الن ا ااانون ا ل ا ااي اجلا ا ا اا الوحش ا ااية
والت يض عليها؛
(ا) إصدار دعوا مفتوحة للمكلف ابإلج اءا اخلاصة من جملس حنو اإلنساان
وإدراج نيي ملخاط وقوع اجل اا الوحشية والتدابري املتخذة ما ندما مان نااري بصافة منتظماة
إىل اآلليااا األخ ا 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؛
(د) إج ا اء نييمااا منتظمااة للمخاااط واااااذ اإلج ا اءا النزمااة للتنلياال ماان خماااط
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
إجا ا ا اءا مش ا اااركة ا تم ا ااع امل ا اادين واألطا ا ا اف الفاعل ا ااة ا تم ا ااع والزعم ا اااء ال ا ااديني واملس ا اان
والنساء والشباب؛
(ه) إنش اااء آلي ااا ألي ااة للتنكا ااد م اان أن الس االطا الوطنيا ااة ميك اان أن س اااءل عا اان
التص ف وكنا اللتزامها ابملستولية عن احلماية .وميكن أن يت نال ذلاك مان خانل مناقشاا ب ملانياة
مواض اايعية أو أك ق ااة عامل ااة ب ملاني ااة داام ااة أو ن اااري ق اانوية ن اادمها املتقس ااا الوطني ااة حلن ااو
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اإلنسااان أو أمناااء املظاااي املعنيااون نااو اإلنسااان أو غااري ذلااك ماان اآلليااا
املعنية مبنع اجل اا الوحشية.

مثاال اللجااان الوطنيااة

 - 4٥و ناو مستولية مشرتكة عن وكري احلماية نع علي عا ل مجيع الدول و ارس بصورة ك دية
ومجاعيااة علااي السااواء .و نااع علااي عااا ل الاادول واآلليااا احلكوميااة الدوليااة مسااتوليا ملساااعدة
الاادول علااي الوكاااء ابلتزامهااا ال ايسااي واعتماااد التاادابري النزمااة عنااد الض ا ورة ماان أجاال محايااة
السكان من اجل اا الوحشية .ولكي كون ممارقة املستولية الدولية مش وعة وقابلة لنقتم ار جياب
ااس مبااادرا اادف إىل عزيااز
أن كااون شاافاكة وخاضااعة للمساااءلة .وأوصااي دن نظا الاادول
املساءلة العمل الدو :
إدراج بن ااد أ اادد بش اانن من ااع اجلا ا اا الوحش ااية و نفي ااذ املس ااتولية ع اان احلماي ااة
(ن)
جدول أعمال اجلمعية العامة؛
(ب) االقتفادة علي حنو أكضل من االقتع اا الدوري الشامل لاس حناو اإلنساان
منااع اجل ا اا الوحشااية ماان خاانل اقاات داا كيااز علااي املخاااط املنااذرة بوقااوع ج ا اا وحشااية
وعلي اإلج اءا املطلوبة والدع املطلوب للتصدي هلا؛
(ا) االقااتفادة ماان اإلج ا اءا املتاحااة لكفالااة أن ظاال الاادول واملنظمااا اإلقليميااة
ودون اإلقليمية املكلفة ابحلماية مبوجب والية صادرة عن جملس األمن مستولة أمام ا لس؛
النظا
(د)
من اجل اا الوحشية؛

اخليااارا املتاحااة لتعزيااز التفكااري

دور جملااس األماان

محايااة السااكان

(ه) مواصاالة طااوي الفا ص الااد وك ااا الرت يبااا اإلقليميااة ودون اإلقليميااة ماان أجاال
نيي خط اجل اا الوحشية واقتع اا األداء والنهوا بتنفيذ االلتزاما املشرتكة.
 - 4٦و تطلااب املسااتولية عاان احلمايااة منااا مجيعااا أن نفعاال كاال مااا وقااعنا ملنااع اجلا اا الوحشااية
ومحايااة الفئااا الضااعيفة ماان السااكان .وينبغااي أن نساانل أنفساانا كاانك اد إذا كنااا نفعاال كاال مااا
وقعنا .وقتنوم األم املت دة مبا يلي:
(ن)
لألم املت دة؛

إدراج من ا ااع األعم ا ااال الوحش ا ااية عل ا ااي حن ا ااو كام ا اال

منص ا ااة الوقاي ا ااة املتكامل ا ااة

(ب) نااد أككااار متعمنااة معااززة وقاامااة علااي األدلااة ماان خاانل مستشاااراي اخلاص ا
املعني مبنع اإلابد ة اجلماعية وابملستولية عن وكري احلماية التدابري اهليكلية والتنفيذية الد ميكن
اااذ ا ااا ملنا ااع األعما ااال الوحشا ااية ودع ا ا ا ااوكري التوجيها ااا السياقا ااا ية للممارق ا ا بشا اانن منا ااع
األعمال الوحشية؛
(ا) حتس ا التنساايل ب ا كيااا
منع األعمال الوحشية؛

األم ا املت اادة للمسااا ة بناادر أكااا ماان الفعاليااة

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