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 األمن جملس  العامة اجلمعية
 والسبعون الرابعة السنة  والسبعون الثالثة الدورة
   األعمال جدول من 168 و 119 و 14 البنود
ية املؤمترات لنتائج واملنسقاان املتكامالن واملتابعة التنفيذ  الرئيسق

 امليققققققدا ن يف املتحققققققدة األمم تعاققققققد ققققققا اليت الامققققققة ومؤمترات
 هبما املتصلة وامليادين واالجتماعي االقتصادي

  

   األلفية قمة مؤمتر  تائج متابعة
 احلرب وجرائم اجلمقاعيقة اإلابدة ومنع احلمقايقة عن املسقققققققققققققؤوليقة

 اإل سا ية ضد واجلرائم العرقي والتطهري
  

   
 املنع ألغراض املستخلصة الدروس احلماية: عن املسؤولية  

  
 العام األمن تارير  

  

 موجز 
اتفقت الدول األعضـــا  ال امجتمال ال ال الع امل املىـــتور لادوتة الىـــت  لاام ا) ال ام)  م  ع  

( عاى أن املىـــــــــــــ ولا) عن ناا) الىـــــــــــــمان من ا  دة ا ماعا) وجعا م ا ع  2005القم) ال املي ل ال 
ومنذ اعتماد تاك  ضـــــــــد ا عىـــــــــاعا) تقمل عاى عات     دول) عاى  دة املعتمب) والتطهري ال عقي وا عا م 

املتزامات، أ عز تقدل ال تعســـــــــــاا ا يات املفالامي لامىـــــــــــ ولا) عن ا ماا) وتف ا  تاك املىـــــــــــ ولا)  
اجملتممل الدويل اشـــهد تعاج ا ال املتزال دت ددا) األيعاب اب ل عاى القا ، واضـــع أاضـــا   هود  أن غري

باتات املتزال الصـــــــــــــادتة عنا وئعد) ناا) الف ات اليت تبذل ملنمل ا عا م الو شـــــــــــــا)   الفاوة تتزااد د  ع
 .الض اف) من الىمان ال مجامل أحنا  ال امل

ا    ومن مث،  إن مواصـــــا) التقدل ال تف ا  املىـــــ ولا) عن ا ماا) أمع م غد عنا  والدول األعضــــــ
ألـ) التنول مـدعوة ىل  القاـال، عاى وجـا اصصـــــــــــــول، هعطـا  أولواـ) لااهود العاماـ) ىل  الت ـامـ  ممل مىـــــــــــــ

ل م    مصــدت قوة م  نقط) ضــ إىل وىل  ت زاز املىــا ل) وســاادة القاعونىل وضــمان ســب  ال اع ا من)ىل وا
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عاى ىلتســــــا  دتممل مدي عشــــــة ادعم ت ددا) ا تا ىل و فال) عدل تمعات ا عا م الو شــــــا)  واجملتممل الدويل 
ات مدعو ىل  ىلعطا  أولوا) لا م  املبمع ومواصـــــــــا) الت اون ال ا ام ت موضـــــــــمل القا   وتشـــــــــم  ا جعا 

املوصى هبا لاحد من ض إ الىمان املدعا  ما ااي: التصدي صطا  المعالا)، وتقدمي الدعم لاىـاطات 
 .الوينا) ت زازا لقدتهتا عاى منمل وقول ا عا م الو شا)ىل وناا) املدعا  ال عمااات  فظ الىالل
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 مادمة - أوال 
 ال ام) لاام ا) الىـــــــــــــت  لادوتة املىـــــــــــــتور الع امل ال ال امجتمال ال األعضـــــــــــــا  الدول اتفقت - 1

 وجعا م ا ماعا) ا  دة من الىـــــــــــــمان ناا) عن املىـــــــــــــ ولا) أن عاى (2005 ل ال ال املي القم)  م  ع
 لذه وتىـــتازل  دة  عاى دول)     عات  عاى تقمل ا عىـــاعا) ضـــد املعتمب) وا عا م ال عقي والتطهري ا ع 

 املال م) الوســــــــــــــا ـ  يعا  عن اتتمـاهبـا، عاى التحعاض ذلـك ال مبـا ا عا م، لـذه وقول منمل املىـــــــــــــ ولاـ)
 امضـــطالل عاى الدول ومىــاعدة دتشــاامل امقتضــا ،  ىــ  اقول، أن الدويل لاماتممل وانبغي والضــعوتا) 

 ( 60/1 ال ام) ا م ا) قعات  اعظع املبمع ا عذات عاى قدتة ىلعشـــــــا  ال املتحدة األمم ودعم املىـــــــ ولا)، هبذه
 ىليات ال املتا ) التدادري من الماما) اجملموع) ال و لنظع جهد أي ادخات د دل واضـــــحا التزاما ذلك واشـــــم 
 ا ماا)  عن املى ولا) عطاق ال تندتج اليت ا عا م اتتما  ملنمل املتحدة األمم ماثاق
 تقول ا ماا)، عن املىــــ ولا) لتنفاذ اســــجاتااا) ععضــــت (،A/63/677  2009 ل ال تقعاعي وال - 2

  عادر مىـ ولا) ت ين الدول) سـاادة أن أسـا  عاى تقول ا ماا) عن  املىـ ولا) منفصـا)  ت ا ز ثالث عاى
 اجملتممل ىل  أاضــــا ا ماا) عن املىــــ ولا) و تد األو (   الع ازة ا عا م أخطع من ســــما ا ناا) عن الدول
  الع ازة الع اىـــــا) املىـــــ ولا) هبذه امضـــــطالل ال األعضـــــا  الدول مىـــــاعدة أعضـــــا ا من وتتطا  الدويل
 اختاذ ا ماا) عن الدويل اجملتممل مىـــ ولا) تشـــم  ســـما ا، ناا) عن الدول قصـــوت اتب  وعندما الثاعا)( 
 أسا  عاى والثامن، الىـادمل الفصـا  خالل من ذلك ال مبا املتحدة، األمم ملاثاق و قا مجاعا)، ىلجعا ات

 الثالث)(   الع ازة امقتضا   ى  امل نا) ا قااما) املنظمات ممل و لت اون  دة عاى  ال)   
ا) املفالامي ا يات تعســاا ال تقدل أ عز ،2005 عال ال املتزامات لذه اعتماد ومنذ - 3  لامىــ ول
ا) عرب املىـــــــأل) لذه ال التفمري األعضـــــــا  الدول أم نتقد و   تاك املىـــــــ ولا) وتف ا  ا ماا) عن  ســـــــاىــــــــ
  ال ام) لاام ا) والىب   الثاعا) الدوتة أعمال جدول ال  بند  ىلدتاجا خالل ومن العمسا) غري ا واتات من
 القدتة لت زاز آلاات اعتماد أو  ســـت عا  عضـــوا دول) 60 من أ ثع قال الويين، الصـــ اد وعاى - 4

 وجعا م ا ماعا) ا  دة ملنمل وينا) تعتابات ووضـــــمل اســـــتمشـــــاب ومواصـــــا) الو شـــــا) ا عا م مواجه) عاى
 م نا) وينا) تنىـــا  جهات ت ا  الدول واصـــات  ذلك  ا عىـــاعا)  ضـــد وا عا م ال عقي والتطهري ا ع 

 التنىــــا   هات الىــــنوا) لالجتماعات ا جيادا) النتا ج عاى اميالل ســــعي وقد ا ماا)  عن  ملىــــ ولا)
 أايت/مااو ال دعو ىـــــــــــ  وال ،2018  زاعان/اوعاا ال لاىـــــــــــنمي ال ال امل، مناي   مامل املمثا) الوينا)،
 التنىــــــا ، جهات اجتمال  ســــــتضــــــا ) األوتويب، امحتاد لي ىلقااما)، منظم) قامت معة، وألول  2019

 الويين الصـــــــــــــ ادان عاى املبذول) املنمل جهود ت زاز ال أخعر ىلقااما) مبادتات وتىـــــــــــــهم  2019 عال ال
 منربا الو شـــا) ا ماعا) ا جعال أعمال ضـــد ال املي التحعك اشـــم  األقالامي، الصـــ اد وعاى وا قاامي 

 وامل ســىـات املظامل وأمنا  الوينا) الربملاانت وتتو  الوينا)  املنمل الود ت زاز ال الدويل لات اون أاضــا مهما
 ذلك ال مبا املدي، اجملتممل واواصـــــــ  متزااد  حنو عاى اصط) لذه عن املىـــــــ ولا) ا عىـــــــان  قوق الوينا)
 الىاطات واشامل الو شا)، ا عا م منمل جهود دعم والشبا ، النىا  دموعات و ذلك الداناون الزعما 
 مبى ولااهتا  الو ا  عاى الوينا)

 تطوتا وامل سـىـا) القاعوعا) األيع أ ثع من وا دا األ عاقي امحتاد وضـمل ا قاامي، الصـ اد وعاى - 5
 لالحتاد التأســـــاىـــــي القاعون وا  د ا ماا)  عن  ملىـــــ ولا) املشـــــمول) اصطرية ا عا م من الىـــــمان  ماا)

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/63/677
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 وا عا م ا ع  وجعا م ا مـاعاـ)    دة ات ا   امـا التـدخـ  ال امحتـاد    التحـداـد وجـا عاى األ عاقي
 األ عاقي  امحتاد م  ع اختذه دقعات عمال ا عىاعا) ضد
 األول، املقال ال اصاتجا) الىااس) مىا   من مىأل) ا ماا) عن املى ولا) الدول من عدد واعترب - 6

 آلاات اعتماد ىل  الدول تدعو اليت املبدأ، هلذا األو  الع ازة تقواض ىل  ذلك وأدر داخاا)  مىـأل) ولاس
 مىــأل) دعد أ ا عاى ا ماا) عن املىــ ولا) ىل   النظع الو شــا)  ا عا م من ســما ا  ماا) وينا) وتدادري
 الـدولا)  لتـدادري األول املقـال ال تت ا  ا مـااـ) عن املىـــــــــــــ ولاـ) أن مفـادلـا اليت اصـاي ـ) الفمعة ا زز دولاـ)

 احملاا)  األزمات ملواجه)
من توا ع ىلتادة ســااســا) أقور     املىــ ولا) عن ا ماا)  قاق) واق )  وال تقعاعي ل امي وم دد ا ن  - 7

A/72/884-S/2018/5و  A/71/1016-S/2017/556دشــــــــــــأن املىــــــــــــ ولا) عن ا ماا)   2018و  2017 2 5 ،)
اتم عمىـــــا  وا ام  عبهت الدول األعضـــــا  ىل  أن امئالات تىـــــري ال املنحى اصايه، وىل  أن لذا املىـــــات مل

 غري أعا اشهدجادا أن األزمات الاول تتطا  ت زاز الت اون الدويل وامل سىات املت ددة األيعاب  اجملتممل الدويل 
) األيعاب اب ل عاى القا ، واضــــــــع أاضــــــــا   هود اليت تبذل ملنمل وقول ا عا م تعاج ا ال املتزال الدويل دت ددا

الو شــــا)   الفاوة تتزااد د  عباتات املتزال الصــــادتة عنا وئعد) ناا) الف ات الضــــ اف) من الىــــمان ال مجامل 
ا عا م الو شــا)  وعاى اجملتممل ا ماا) من أج  منمل  أحنا  ال امل  وم دد ت زاز التزال اجملتممل الدويل  ملىــ ولا) عن

الدويل  م  أن اضـــــــاعإ جهوده ملىـــــــاعدة البادان عاى حتقا  ألداب التنما) املىـــــــتدام) وضـــــــمان عدل تعك 
  أ د خاإ الع   أي
وال التقاتاع الىــــــادق)، اقج ت د ض التوصــــــاات الداعا) ىل  تضــــــاا  لذه الفاوة، منها ىلعطا   - 8

املبمع، و ذلك ت زاز املىا ل) عن تنفاذ املى ولا) عن ا ماا) دمفال) معاقب) األولوا) لإلعذات املبمع وال م  
املماتســـــــ) معاقب) صـــــــاتم) ومفتو )، اســـــــتنادا ىل  مبادن متف  عااها  ول ن  اعت د ض الدول قد عمات 

 ماا) دتاك التوصــاات،  ال ازال لناك دال  بري ملواصــا) ت زاز تنفاذلا   إعين أعترب تنفاذ املىــ ولا) عن ا
جز ا لاما من امسجاتااا) األوسمل عطاقاً اليت وض تها  عطا  األولوا) ملىأل) املنمل  وأ عت أت اد اقتناعي 
أبن من الضــــــعوتي أن اشــــــم  املنمل مجامل ت ا ز عم  األمم املتحدة واو د منظوم) األمم املتحدة من أج  

 ت زاز التماسك وزايدة   الا) التنفاذ 
تشـاامل  ج أ ثع  اسـما والوم ىلزا  املىـ ولا) عن ا ماا) ال فتاإ لا ات األمم  ومن املهم أاضـا - 9

ا)  املتحدة ا موما) الدولا)   ال تزال ا م ا) ال ام) املنتدر الع اىـــــي لامناقشـــــ)، ولمن من الضـــــعوتي مواصــــــ
ألمن  وال داس ىلشـــــعاك داس األمن ال لذه املىـــــأل)، عظعا ىل  دوته الع اىـــــي ال م ا ) مىـــــا   الىـــــالل وا

 قوق ا عىـــــان، يمن ىلاال  مزاد من املتمال ملنمل ا عا م الو شـــــا) ال الىـــــااق األوســـــمل ملنمل جعا م  قوق 
ا عىــــــان  وتتاة عماا) امســــــت عا  الدوتي الشــــــام  عقاه اعطالق لاتصــــــدي معتها ات  قوق ا عىـــــــان 

ا)   عتباتلا أســـبا  أســـاســـا) لا نإ، ىلذا مل ت ات يمن أن ت دي ىل   عشـــو  النزال أو اتتما  ا عا م الو شــــ
وم تزال لنـاك  عل أاضـــــــــــــا  دتاج ال وامـ  اليت قـد ت دي ىل  ا عا م الو شــــــــــــاـ) وا هود الويناـ) العاماـ) ىل  

  التصدي هلا عاى حنو أ ثع اعتظاما ال التقاتاع الوينا) املقدم) ىل  لا ات م الدات  قوق ا عىان
ا قاامي، أ عت التـأ اـد عاى الـدوت املهم الـذي تضــــــــــــطامل دـا املنظمـات ا قااماــ) وعاى الصــــــــــــ اـد  - 10
 اامنظمات ا قااما) دوت  لغ األمها) ال تف ا  املىــــ ولا) عن ا ماا)، ذلك  تنفاذ املىــــ ولا) عن ا ماا)  ال

ود النامج) عن ا عا م أ ا  ثريا ما تمون أشــد ا هات تضــعتا عاى حنو مباشــع من ال واق  الىــابا) ال ادعة ا د

https://undocs.org/ar/A/71/1016
https://undocs.org/ar/A/72/884
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A/66/874–S/20دشـأن املىـ ولا) عن ا ماا)   2011و ما ذ عت ال تقعاعي ل ال  الو شـا)  (،  إن 12/578
ويمن لاجتابات ا قااما) ودون ا قااما) أن تشـــــــامل  ي  املىــــــ ولا) عن ا ماا) مبدأ عامل الىــــــااق أمع مهم 

ادت  ا مومات عاى امعجاب مبا عااها من التزامات مبوج  امتفاقاات الدولا) ذات الصــــــــــا)، وحتداد مصــــــــــ
ويمن هلا أاضــــا أن  ام تماك داخ  دتم اهتا والتصــــدي هلا قب  أن ت دي ىل  ال نإ أو األعمال الو شــــا) 

 ا ال املىـــــــــاعدة عاى ضـــــــــمان تد   امل اومات والتحااالت الدقاق) ال الوقت املناســـــــــ  منت دي دوتا  امس
  املىتور القطعي ىل  املىتور ال املي لصاع ي القعات، ممل تقاا  فايع سو  التفىري والتضاا  والتشواا املت مد

 ماا)  ومن تاك واعتمد ال داد من املنظمات ا قااما) التزامات واضــــح) لدعم املىــــ ولا) عن ا - 11
املنظمات الاان) األ عاقا)  قوق ا عىــان والشــ و ، اليت اختذت قعاتا دشــأن ت زاز املىــ ولا) عن ا ماا) 
ال أ عاقاا  وأوصـــــــــى الربملان األوتويب أاضـــــــــا أبن انفذ امحتاد األوتويب لذا املبدأ تنفاذا  ما  وات   ت زاز 

) أن تزداد   الا) ال ناا) الىـــــــــــــمان وتو ري ا عذات املبمع لذه ا هود  ىت اتىـــــــــــــد لامنظمات ا قااما
وال م  املبمع ملما ح) اتتما  ا عا م الو شـــــــــا) أو وقفا  وانبغي أاضـــــــــا تشـــــــــاامل مزاد من الت اون د  
املنظمات ا قااما)، مبا ال ذلك تبادل املماتســـــات ا ادة  ويمن لملمم املتحدة أاضـــــا دعم لذه ا هود  

  ن الثالثي د  األمم املتحدة وامحتاد األ عاقي وامحتاد األوتويب مثام عاى ذلكواشم  الت او 
وم ازال من الضـــــعوتي مواصـــــا) النهو  دتف ا  املىـــــ ولا) عن ا ماا)  وقد أقعت مىـــــتشـــــات   - 12

ال  اعون  اصاصــ) امل نا)  ملىــ ولا) عن ا ماا)، ال املشــاوتات اليت أجعهتا ممل الدول األعضــا  منذ ت اانها
، دضـــعوتة ىلجعا  مشـــاوتات عاى الصـــ اد ا قاامي ملواصـــا) مناقشـــ) التحدايت القا م) 2019الثاي/انااع 

وحتداد الفعل املتا ) لت زاز تنفاذ لذا املبدأ  وت جب الدول األعضـــــــــــــا  دضـــــــــــــعوتة زايدة تدة خط) منمل 
، 2030ذلك خط) التنما) املىـتدام) ل ال  ا عا م الو شـا)  ملتزامات واألولوايت ال املا) األخعر، مبا ال

من ألداب التنما) املىـتدام) دشـأن الىـالل واألمن وال دال)ىل واملعأة والىـالل واألمنىل  16م سـاما اهلدب 
والىـــالل واألمن الدولاان  ولا لا أشـــد األمها) أن ال داد لن حتاوتت م هم مىـــتشـــات  اصاصـــ) ال الفجة 

حتداد الدتو  املىتفادة، واألمثا) ا جيادا) املت اق)  ملنمل،  وساا) لتىااة الضو   األولا) أشاتوا ىل  ضعوتة
  عاى ضعوتة ىلعطا  األولوا) هلذه اصط)  واهدب لذا التقعاع ىل  ا سهال ال لذا ا هد

  
 املنع ألغراض املستخلصة الدروس الساباة: املمارسات تاييم - اث يا 

اتطا  ت زاز ىلجعا ات املنمل  هما أ ضــــــ  لنطاق ودموعات التدادري املىــــــت دم)، و افا) تفاع   - 13
لذه التدادري ممل األوضــــــــــــال وا هات الفاعا) احملاا)، وآمتلا عاى ا تمال وقول ا عا م الو شــــــــــــا) وناا) 

تدادري اهلاماا) ، ععضــــــت تقدمي أ مات مت مق) قا م) عاى األدل) عن ال2017الىــــــمان  وال تقعاعي ل ال 
والتنفاذا) اليت يمن اختاذلا ملنمل ا عا م الو شــــــا)  وقد ت زت ا هود املبذول) ال لذا الصــــــدد عاى حتداد 

  الدتو  املىتفادة من دتاس) التاات  املاضا) الناج ) أو الفاشا) ال دال منمل ا عا م الو شا)
يت تبذهلا األمم املتحدة، ما زلت ماتزما مبواصــــا) وال ىليات جهودي العاما) ىل  ت زاز جهود املنمل ال - 14

وهتدب املبادتة ىل  ت زاز قدتة منظوم) األمم املتحدة عاى منمل وقول  تنفاذ مبادتة  قوق ا عىـــــــــــــان أوم 
اعتها ات جىــام)  قوق ا عىــان، مبا ال ذلك اعتها ات يمن أن ت دي ىل  وقول جعا م و شــا)، ودق 

 ذلك تعمي املبادتة ىل  ت زاز  د  دة امعتها ات  تصــــــبة جعا م و شــــــا) انقو  اصطع قب  أن تتصــــــاع
حتاوت األمم املتحدة ممل الدول األعضــا  دشــأن ا امت الناشــ )، من خالل ىل  )  عل لتبادل امل اومات 
وىلجعا  تقاامات متماما) شاما) مل تاإ الع ا ز من أج  ضمان اتىاق تدادري التصدي لاحامت الناش ) 
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وأثبتـت  اـاانت األمم املتحـدة أ ـا أقـدت عاى تبااغ لا ـات اختـاذ القعات ال املنظمـ) والـدول  ة لاقا  املثري 
األمم  وعالوة عاى ذلك، تن عه األعضـــا    امت املثرية لاقا  و صااتات املتا ) ملنمل ا عا م الو شـــا) 
تحدة ال املقع وال املادان من أج  املتحدة ال ىلجعا  مشـــــــــــــاوتات عاى عطاق املنظوم) ممل مو في األمم امل

اســـــتمشـــــاب أ ضـــــ  الىـــــب  لتها ) منا  لظى  اا مجامل املو ف   لدعم ال ت زاز  قوق ا عىـــــان ومنمل 
  امعتها ات والتصدي هلا ال وقت مبمع

 
 الدول فرادى دور املنع: -ألف  

توضـة الدتو  املىـتفادة من ا امت الىـادق) دامت الج از ذات األولوا) اليت انبغي  اها عاى  - 15
ا) عن ناا) ســـما ا   منمل ا عا م الو شـــا) اتطا   الدول أن ت زز قدتهتا عاى الو ا  مبىـــ ولاتها األســـاســـ

مصـــــــــــادت القدتة عاى جهودا متضـــــــــــا عة تقودلا الدول  وختتاإ ال    داد التشـــــــــــماا) احملددة لام ايع و 
الصــمود والقدتات امل ســىــا) والىــاط)  ومن النا ا) ال ماا)، اصــ   قاا  مىــتور التنفاذ ال ىليات الع ازة 
األو  لامبدأ قااســا دقاقا، ألن تاك الع ازة  س دامت عدادة وفتاف) من الىــااســات ا موما)  وال  ثري 

ا)  من ا امت، م تعدة الدول دصــوتة واعا) د  م ظ م املبادتات ذات الصــا) ومىــأل) منمل األعمال الو شـــ
ا)”وم ُاشجه أن لمي تقدل املماتسات أو الىااسات ال ام) مىامه) لام) ال دال  ، “منمل األعمال الو شـ

أن تصــــــــنإ عاى أ ا لاتســــــــات أو ســــــــااســــــــاات تت ا  دذلك اجملال   في  ثري من األ اان، تفي الدول 
النص  دون تصـــــناإ عماها عاى لذا النحو  غري أن عدة دول تظ   ذتة منمبىـــــ ولاتها عن ا ماا) من 

  عاى مى ولاتها عن ا ماا) ال سااساهتا الوينا) ومن التما  وتقّب  املشوتة من أيعاب خاتجا)
 خالل من الو شا) ا عا م منمل تىه  أن األعضا  الدول دوسمل أن املىتفادة الدتو  من واتب  - 16

 ت اىا): دامت )مخى عاى الج از
 ألن عظعا - ضققعف  اطة ال قوة مصققدر ابعتبار ا التنوع مسققةلة مع التعامل ضققرورة  أ( 

  إن اهلوا)، عاى القا م  وال نإ التمااز من املتطع ) األشـــــــــــــمال ىل  جذوتلا ت ود قد الو شـــــــــــــا) ا عا م
 الت ـام  عاى قـادتة    اازاـ) وغري لاامامل شــــــــــــــاماـ) دتم ـات   وجود ال اتمثـ  املنمل جهود ال الزاواـ)  اع
 من 16 اهلدب صـــــمام ال ذلك واقمل لاامامل  وشـــــاما) متىـــــا ) دتم ات دنا  وعاى التنول مىـــــأل) ممل

 معاعا) وينا) وم ااري ســـــــااســـــــات اعتماد التنول مىـــــــأل) ممل الت ام  واتطا  املىـــــــتدام)  التنما) ألداب
 ا ماعات ود  األ عاد د  املىاواة ت زاز أج  من م سىات وقاال قواع  سن   ذلك واقتضي لالختالب 

  قوق والتشـــــــعا ا) الدســـــــتوتا) ا ماا) تو رير  اصصـــــــول، وجا عاى األمع، واتطا  التمااز  من ونااتهم
   ااا تشـــعب أن وانبغي التمااز  ضـــد األســـاســـي املجا  ا ماا) تاك وت ترب ا ماعات و قوق ا عىـــان

 املظامل، أمنا  تشـم  ا عىـان،  قوق وينا) وم سـىـات مىـتقا) ا ا)قضـ سـاطات   لذه ا ماا) أوجا عاى
 التنول مىأل) ممل البنا  الت ام  تشاامل واتطا  الىاطات  مىا ل) عاى وقادت عشة مدي دتممل    ال

 امل ســىــات ج   ىل  افضـــي لا وا قصـــا ، املىـــاواة عدل مث  لانزاعات، ا ذتا) األســـبا  م ا ) أاضـــا
  مل ايع، الوعي عاى ا منا ا) امســــــــــــجاتاااات تقول أن عاى ا علر  أاضــــــــــــا ذلك واتطا  الوم  أ ثع
 وضـــــمل اىــــــتازل ما  ثريا  األمع  إن ذلك ىل  و  ضــــــا ) والصــــــح)  وال مال) الت اام دامت ال ذلك ال مبا

 النُّهج  من متنوع) يا ف) د  ا ممل خالل من ا قصـــا ا) لإلاداولوجاات لاتصـــدي شـــاما) اســـجاتاااات
 وجود عاى حتعل أن الدول عاى ات   الو شـــــا)، األعمال دتج) ىل  الطا فا) النزاعات لتصـــــاعد وتفادايً 
 ومن التظامات  مل ا ) وسـب  ومبمعة سـاما) دطعاق) ا ماعات د  عشـوهبا احملتم  النزاعات لتىـوا) سـب 
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 الدول حتتاج لا دال)، مت اتضـــــــ) وتؤر مجاعا) دوم ات تعتبة فتاف) لوايت توجد  اثما أبعا ا قعات املهم
 ت زز آلاات البادان د ض أعشــأت وقد ودنا ة  ســاما) دطعاق) و اها النزاعات  داتة ســب  ىل  واجملتم ات

 الىاللىل عاى ا فاظ أج  من وتىواتها النزاعات منمل وتاىع
الوينا) عندما ت از امل ســــــــــىــــــــــات وقطاعات األمن  - الاا ون وسققققققققققيادة املسققققققققققا لة   ( 

القاال  ملىــــــــا ل) وعندما امون ا جال ســــــــاادة القاعون ضــــــــ افا، غالبا ما ا از جهاز ســــــــاط) الدول)  عن
تو ري ناا)  ا ا) لىـــــــــما ا  ومن النا ا) ال ماا)، اتطا  ت زاز القدتة ال دال ســـــــــاادة القاعون عاى  عن

م، ىلمماعا) الااو  ىل  القضــــا :  مبدأ منمل األعمال الو شــــا) اختاذر ىلجعا ات ال ثالث) دامت ت اىــــا)  أو 
املىــــاواة أمال القاعون اتاىــــد ال الواقمل من خالل قدتة األ عاد وا ماعات عاى الااو  ىل  القضــــا  عاى 
قدل املىاواة  وتشم  املىاواة د  ا نى  ال ىلمماعا) الااو  ىل  القضا  أمعا  لغ األمها)  ولذا ا ين أعا 

ول ال مجامل أحنا  ىلقاامها قدتات  قضا ا) مناسب)، لضمان ىلمماعا) تقدمي الشماور جي  أن تتوا ع لدر الد
ىللاها، وضـــــمان تما    عل األ عاد ال الااو  ىل  احملا م و فال) ىلملامهم ىلملاما  امال مقوقهم األســـــاســـــا)، 

ل دال) وتوا ع م اومات  ا ا) لداهم عن امل ســــىــــات القضــــا ا) امل تصـــ)  واتطا  ذلك أاضــــا أن تمون ا
عزاه) و اادة وخاضــــ ) لقواعد شــــفا )  معاا، اشــــم  وجود قوات أمنا) شــــععا)   ال) أمعا  امسا لىــــاادة 
القاعون  ملثا، تتطا  ســـاادة القاعون  و م) تتىـــم  لشـــفا ا) وختضـــمل لامىـــا ل)  ويث  تو ري ضـــماانت 

 زاز لذه ا ماا) الدســــــتوتا) دســــــتوتا)  ا ا) عاى خضــــــول ا موم) لاقاعون  ال جادا  وممل ذلك، اازل ت
خالل م ســىــات قضــا ا) وقوات أمن مىــتقا) مبا امفي  عفاذ القاعون عاى قدل املىــاواة  و ) ســب   من

أخعر تازل لت زاز الشـفا ا) واملىـا ل)، مث  وسـا ة ا عالل ا عة  واشـم  ذلك أاضـا وجود عظم لاحو م) 
 ىلتمون  ثااا) وشاما) لاامامل وخاض ) لامىا ل)

تندتج التفاو ت امقتصـــــادا) أاضـــــا ضـــــمن األســـــبا   - العيش كسققققق   سقققققبل أتمن  ج( 
المامن) وتا  النزاعات ال ناف) وا عا م الو شـــــا)  واتب  من التاعد) أن الصـــــدمات امقتصـــــادا) الشـــــدادة 
يمن أن تمون مىـببات قوا) لنشـو  النزاعات   التفاو ت امجتماعا) وامقتصـادا) لاىـت دعد مصـدت 
لاتوتع والنزال ال  د ذاهتا، د  ىل ا ت وق أاضــــــــــا قدتة اجملتم ات عاى منمل ا عا م الو شــــــــــا)  وتتمث  ألم 
الىــــــااســــــات امقتصــــــادا) ملنمل وقول ا عا م الو شــــــا) ال الىــــــااســــــات اليت هتدب ىل  ا د من التفاو ت 

الطبا ا)، م سـاما امل ادن، امجتماعا) وامقتصـادا) وسـو  ا و م) وضـ إ امل سـىـات وسـو  ىلداتة املواتد 
 ىلوىلسا ة است ماهلا  واشم  التمم  امقتصادي لامعأة عنصعا ىلجياداا اىالم ال جناح ذلك

من املىــــــــــّام دا أن اجملتممل املدي  - اآلرا  لتعددية وداعم  شقققققققققق  مدين جمتمع وجود  د( 
مون لناك دتممل مدي عشــــة اشــــم  يع ا  اعال مهما ال منمل ا عا م الو شــــا)  ومن األمها) مبمان أن ا

ا ت ددا) ا تا  امل تاف) وادا مل عن    ا ماعات ال تبين وجهات عظع فتاف) والت بري عنها ولمي  اعســـــّ
الىـمان، ال الوقت عفىـا، من خطا  المعالا) ومن التحعاض عاى التمااز وال دا  وال نإ  وانطب  لذا 

ىــــــا ا) وعاى القاادات النىــــــا ا)  وخالل الىــــــنوات األمع دصــــــف) خاصــــــ) عاى مجاعات اجملتممل املدي الن
األخرية، أدت املنظمات غري ا موما) ال د ض األ اان أدواتا  لغ) األمها) ال منمل عشـو  عزاعات  اعت 
وشـــــــام) الوقول و ان من احملتم  أن تقمل  اها جعا م و شـــــــا)   في منطق) غع  الباقان، ســـــــالم ىلعشـــــــا  

ال ت زاز  2017ملنمل جعا م ا  دة ا مـاعاـ) وا عا م الو شـــــــــــــاـ) ال عـال ا تالب ىلقاامي لاماتممل املـدي 
جهود املصـا ) عاى مىـتور القواعد الشـ با) وتنىـاقها  وتتواصـ  ا هود املبذول) لتحداد وتنىـا  ا هود 

م  التصـدي اليت ات   عاى اجملتممل املدي القاال هبا ملنمل ا عا م الو شـا) ال القاتة األوتودا) عموما، مبا اشـ
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لتزااد ال نصـــــعا) و عالا) األجاع   واشـــــم  وجود دتم ات مدعا) عشـــــط) ومتمت ) دىـــــاط) ختوهلا ىلعشـــــا  
 ضـــــــــا ات مدعا) لتىـــــــــوا) النزاعات، ىل  جاع  وجود جهات  اعا) ال اجملتممل املدي مناصـــــــــعة لاىــــــــاـلل 

لمن  ثريا ما اتم ئالاا   وامســتقعات والع اه امقتصــادي، مصــدتا  امسا من مصــادت القدتة عاى الصــمود،
 ىلواتطا  دنا  دتم ات قادتة عاى مواجه) ا عا م الو شا) ىلاال  املتمال ألدوات ا هات من غري الدول

 وأمهاتا  ىــــاســــاتا ال افوق ما املىــــا   من اوجد اماد م - التكرار عدم ضققققما ت  لـ( 
 اليت لابادان خال التمال ىلاال  املهم من ولذلك، الو شــــــــــــا)  لااعا م التاتخيا) ا امت م ا ) مىــــــــــــأل)
 أمها) و ) املاضي  جعا م تمعات ملنمل تبذهلا اليت امل تاف) ا هود ال والنظع الو شا) ا عا م من م خعا عاعت
 ومن الىــالل، عاى لاحفاظ   اا) جهود دذل ضــعوتة أوم، مها: ، مجادطت ملىــألت  الصــدد لذا ال  برية

 مىــأل) م ا ) أمها) ومعاا، املاضــيىل ال وق ت اليت الو شــا) ا عا م وتا  المامن) األســبا  م ا ) ضــمنها
 خالل ومن لاامامل شــاما) مشــاوتات خالل من املاضــي جعا م عن النامج) األضــعات وجرب وال دال) ا قاق)

 األعمال منمل د  أوث  عالق) ىلقام) ضـــــــعوتة ىل  األو  املىـــــــأل) وتشـــــــري املىـــــــتوايت  مجامل عاى املشـــــــات )
 لا دال) شـــــاما) عمااات ىلتســـــا  ضـــــعوتة ىل  الثاعا) املىـــــأل) تشـــــري  اما الىـــــاللىل عاى وا فاظ الو شـــــا)
 الضــحااي أضـــعات وجرب ا قاق) وتواا) ا نا ا) املىـــا ل) قضـــا) ممل ســـاام دشـــم  الت ام  أج  من امعتقالا)
 الدول قاال الو شــــــا)، ا عا م أعقا  ال التمعات، عدل ضــــــمان واتطا  التمعات  د دل ضــــــماانت وتقدمي
 لتاك األســــاســــا) ال ناصـــــع وتشـــــم  شـــــاما)  اســـــجاتاااات  عتماد الدويل، اجملتممل ممل  لشـــــعا ) امل نا)،

 سـاما وم ا عىـان،  قوق اعتها ات تمعات عدل وضـمان الباد عطاق عاى األمن ضـمان امسـجاتاااات:
 مجامل من لمل عاد يمن مال هبوا)، التمتمل ال قاعوان ا مامل م  وامعجاب ضــــــــ فاىل الف ات أشــــــــد ضــــــــد
 قوا)ىل م ســــــىــــــات خالل من  قوقهم عاى وا صــــــول القاعون أمال القاعوعا)  لشــــــ صــــــا) التمتمل الف ات

 الدويل والقاعون ا عىــــــــان  قوق الدويل القاعون صــــــــموك من الصــــــــا) ذات الصــــــــموك عاى والتصــــــــدا 
 قاعوعا) ىلصـال ات وىلجعا  الو شـا)ىل ا عا م معتميب و اسـب) تنفاذا)ىل تشـعا ات سـن اشـم  مبا ا عىـاي،

 القاعوي امختصــــــــــال لمفال) قضــــــــــا ي ىلصــــــــــالح وىلجعا  الو شــــــــــا)ىل ا عا م اتتما  عن التثباة هبدب
 الدويل القاعون أب مال واألخذ التماازا)، األ مال  زال) دســـــتوتي ىلصـــــالح وىلجعا  القضـــــا ىل واســـــتقاللا)

 ا زز ت اامي عظال وىلجياد الىـــــاطاتىل د  الفصـــــ  و فال) األمن، قطال وتنظام وم ااريه، ا عىـــــان  قوق
 واســـــــــــــت ـدال فتافـ)ىل عظع وجهـات عاى الج از خالل من والىـــــــــــــاماـ) التنول، وا جال النقـدي، التفمري

 لاضـحااي ا جاماً  وذلك املماوم ، وتواســي الضــحااي ذ عر خُتاِّد مادا) عالمات لتمون الثقا ا) املبادتات
 وتقدمي امجتماعي - النفىـي الدعم وتو ري لفهمهاىل وسـ ااً  املاضـي ال وق ت اليت الو شـا)   عا م وىلقعاتاً 
 الىا  واتفاوت ا نس  وعول الثقا ا) ا ىاساات تعاعي دطعاق) الناج  ىل   لصدمات اصاص) املشوتة
 أعقا  ال البادان لدعم ا هود من املزاد ابذل أن الدويل اجملتممل ودوســــــــمل ا ن   ىت اجملال لذا ال القا م
 ال قا   من ا  الت ثقا ) عاى ولاقضا  الو شا) ا عا م

 
 الدويل اجملتمع دور املنع: -اب   

 اهلاماي املنمل ال تىــــــهم اليت األعشــــــط) ال الدويل اجملتممل جاع  من  برية  مشــــــات ) شــــــهدان لقد - 17
 أمع ولو الصــمود، عاى قادتة دتم ات دنا  ىل  األول املقال ال األعشــط) لذه وتىــ ى الطوا ، األج  ال

 الىــــــــالل ا مها دتم ات ولبنا  و شــــــــا) جعا م اتتما  ىل  ت دي قد اليت اصطع عوام  مل ا ) ضــــــــعوتي
 الدويل اجملتممل أمال املتا ) اصااتات ال النظع ىل  ماح)  اج)  ) عفىـــــــــــــا، الوقت وال الطوا   األج  ال

 وال ســــما ا، ناا) عن دوضــــوح الدول  اها تتقاعس اليت ا امت ال ا ماا) عن مبىــــ ولاتا لالضــــطالل
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 ال م  لذا اتم أن وانبغي وشــــــــاما  اتتماهبا ا تمال أو و شــــــــا) جعا م اتتما   اها امون اليت ا امت
 عات  عاى الواقمل املتزال    ل  أم وانبغي املتحدة، األمم ماثاق ســـــــــــاما وم الدويل، لاقاعون و قا دا ما
 مىــــــــــ ولاتها من لو املتزال  هذا ســــــــــما ا، وناا) الو شــــــــــا) ا عا م ملنمل تدادري  ختاذ األعضــــــــــا  الدول

 ا عا م وقول صطع دف الا) اتصــــــدر أن امقتضــــــا ، عند الدويل، لاماتممل يمن ذلك، وممل األســــــاســــــا) 
 لاماثاق  و قا املناس  الوقت ال دؤود) ىلجعا ات اختاذ خالل من   ال لوقوعها أو الو شا)

 
 املبكر العمل  

 صطع التصــــــدي لو ذلك من واأللم املبمع، ا عذات قدتات وت زاز دعم مواصــــــا) الضــــــعوتي من - 18
  هم ىل  التوصـ  أمها) الناجة املنمل دال ال ا ادة املماتسـات وتظهع املناسـ   الوقت ال الو شـا) ا عا م
 خباصــــات   ا امت لذه ال الناجة امســــتباق واتىــــم الفهم  ذلك عشــــع وأمها) الوشــــاك لا طع واضــــة

 اتتما  عن لامىـــــ ول  موثوق)، م شـــــعات أســـــا  وعاى وال اين، الواضـــــة التحداد لي األو  اصاصـــــا)
 قدتة من ازاد احملتما  لااناة والدقا  الواضــــــــــــة التحداد  اعتمبولا  أن لتم  ملن أو الو شــــــــــــا) ا عا م
 عفس ىل  املنتم  األعضــا  أاضــا ذلك اشــامل أن ويمن احملتما   ا ناة ســاوك ت دا  يمنهم من وأتثري

 اختاذ عاى القدتة لي الثاعا) واصاصـــــا) ل م   عن أبعفىـــــهم النأي عاى ا ناة ىللاها انتمي اليت اجملتم ات
 ا عذات ىليات ال   ال حنو عاى املعأة شـــــــــعاكىل ىل  ا اج) ولتابا) اصطرية الشـــــــــواغ  مل ا ) مبمعة ىلجعا ات
 املنمل  وتدادري املبمع
 اعت لناك  امت عم   اها امحتاد األ عاقي واملنظمات دون  قد  املتضـــــا ع أثع  قاقي   ولا م  - 19

  ا قااما) وداس األمن دصوتة متضا عة لتان  تصاعد التوتعات، م ساما ال أزمات ما د د امعت ا ت
 وعادةً  األوضـــــال  تتفاقم عندما الو شـــــا) لملعمال الف ال املنمل ات ذت الىـــــاباات، صـــــ اد وعاى - 20
 تقاامها اتم م لمن الو شا)،   عا م املعتبط) اصطع عوام  حتداد األزمات، من املبمعة املعا   ال اتم، ما

 دشــــــــم  اصطع يبا )  هم دا ما اتم م لذلك، وعتاا) و شــــــــا)  جعا م وقول خطع عاى تنطوي أ ا عاى
 قب   ذي من أق  املتا ) امستاا ت دموع) تصبة    عىباا، متأخعة مع ا) ال ىلم  اب
 قدو  اتتماهبا  د دل احملتما  وا ناة ا ناة ىلقنال  اول) الوشــــــــام) الو شــــــــا) عا ما  منمل واتطا  - 21

 ذلك ات ذ أن املممن  من طعق ال من واس ) دموع) خالل من عمااا دذلك القاال الدويل اجملتممل  اول
 است دال ا ادة املماتسات من أن عاى أدل) أاضا ولناك املىتور  الع امل املباشع الىااسي التواص  شم 

 والدول ا قااما) ودون ا قااما) والجتابات املتحدة األمم جاع  من واملتضــا ع املنىــ  الىــااســي التواصــ 
 ىل  م ثعة ملثـــ) أيعا ـــا املتحـــدة األمم دعـــت أخعر،  ـــامت وال األخعر  الفـــاعاـــ) وا هـــات اجملـــاوتة

 املنمل   هود دعما تتدخ  أن
ف ال) لتغاري ســـــــــــــاوك ا هات الفاعا) ال ا ـامت الطعق من الويمن أن امون ا قنال والتفاو   - 22

ألسبا  الىااسا) لااعا م اليت تنطوي عاى خطع وقول جعا م و شا)  وغالبا ما ُتىت دل الوساي) مل ا ) ا
الو شــــــا) أو ملنمل تصــــــ ادلا  وال د ض ا امت،  اعت الوســــــاي) عنصــــــعا ت اىــــــاا تىــــــب  ال الت فاإ 

ا  غري أن دة التوتعات من خالل التفاو  عاى تعتابات ســـااســـا)   من ا هات الفاعا) قد تىـــت دل أاضــــ
املفاوضــــــات لتو ري غطا  يّمنها من اتتما  جعا م و شــــــا) و ضــــــ اب الدعم الدويل الذي حتظى دا ُ ج 

ال ا امت اليت توجد  اها منتدايت متنا ىـ) لاوسـاي)، لا ا دي  خطعا خاصـاأ ثع صـعام)ىل واشـم  لذا 
ا)  الىل   ا)  التحدايت ومنتأخري و قدان املصــــــداق املتمعتة ال قضــــــااي منمل تمعات األعمال الو شــــــا) املاضـــــــ
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ا الضـــــــــــــمان تنفاذ امتفاقات اليت اتم التوصـــــــــــــ  ىللاها دوســـــــــــــاي)  ال وســـــــــــــطا ، مبا ال ذلك ما ات ا  منهـ
   )املتصا)  لش ون ا نىاعا)  ولذلك من الضعوتي اختاذ خطوات لضمان تنفاذ امتفاقات املوقّ   أل مال

 الو شـــــا)  ا عا م ملنمل مباشـــــعة جهود دذل من دد م والتفاو ، ا قنال اعيمىـــــ ختا  عندماو  - 23
 منها دىــب  الو شــا)، ا عا م اتتما  عاى الفاعا) ال ناصــع قدتة عاى املباشــعة ا جعا ات تع ز أن ويمن

 احملتما   ا ناة حتاام أو األســــــــاح)، تد   وقإ أو ال نإ عاى ولاتحعاض المعالا) صطا  التصــــــــدي
 وصـول منمل خالل من ،املدعا  الىـمان مناع) قا) من ا د عاى أاضـا املباشـعة ا جعا ات تع ز أن ويمن

 األذر  يعا  عن ىلد ادلم أو  مااتهم مىــــاح  ســــالل  فظ) تو ري أو ىللاهم املىــــاح) الفاعا) ال ناصــــع
 ااي: ما منها القبا ، لذا من ىلجعا ات عاى األمثا) من واس ) دموع) و )

 مجهوتا) ال املتحدة األمم ىلذاع) شبمات ُتىت دل - الكرا ية خلطاب التصدي أوال،  أ( 
 مباشــــع  دشــــم  المعالا) خطا  حملاتد) الىــــودان وجنو  الوســــطى أ عاقاا ومجهوتا) الديقعايا) الموعغو

 ا لمجوي احملتور تعاق  اليت املدي اجملتممل منظمات د  لات اون منربا األوتودا) املفوضـــا) تو ع أوتو ، وال
 ىلزالتاىل عاى القادتة امل اومات تمنولوجاا وشع ات
 حلفظ املتحقققدة األمم عمليقققات  شقققققققققققققر خالل من للمقققد ين احلمقققايقققة توفري اث يقققا،   ( 
ع الو شـــــا)  ا عا م ملنمل املنظم) تىـــــامها اليت الىـــــب  أقصـــــع أ د يث  - السقققققالم  األمم عمااات وتفىـــــِّّ
 ا وات يعا  عن ا ماا)  أ( املىـتوايت: ثالثي  ج خالل من املدعا  ناا) مىـأل) الىـالل  فظ املتحدة

 املدعا  ناا) ومايت والات ا ماا)  تمف  دا ) هتا )  ج( و املادا)ىل ا ماا) تو ري   ( و واملشـــــــــــــات )ىل
 احملاا)، اجملتم ات ممل وال م  أمنا)، دوتايت وتىــــــــــاري ا ماا)، مواقمل ىل  الوصــــــــــول ىل  ) منها أموت مجا)

 املتص  ا نىي لا نإ والتصدي املاااشاات، وقادة الىااسا) القاادات ممل مباشعةً  الدعوة أعشط) ولاتس)
 د  املباشــع التفاع  ســـاعد وقد وتىـــعلها  املىــاح) ا ماعات ســـالح عزل لدعم أبعشـــط) والقاال  لنزال،
 ا د ال مباشـــــــــــع حنو عاى وســـــــــــالم الثق) دنا  عاى الب ثات فتاإ ال احملاا) واجملتم ات الىـــــــــــالل  فظ)
 املدعا  ماا)م تت ا  قوا) وما) الىـالل  فظ) توا عت مىت مىـتور أعاى عاى ا ماا) وتمون ال نإ  من

 الفاعا) لااهات املاداي ا ضـــــــــــــوت يث  أن يمن الىـــــــــــــالل،  فظ جاع  وىل   ذلك عاى   ال) وقدتة
 والشــــــــ ون عنها، التقاتاع وتقدمي  اها والتحقا  ا عىــــــــان  قوق  ال) دعصــــــــد مثال ات ا   اما - الدولا)
 املنملىل ال املىامه) ال أساساا عنصعا - احملاا) واجملتم ات املدي اجملتممل هشعاك امل نا) املدعا)

 وتعد الو شـــــــــــــاـ)  ا عا م منمل عاى قـدتهتـا ت زاز ال الوطنيقة السقققققققققققققلطقات دعم اثلثقا،  ج( 
  ثري  اعتبة الو شـــــا)، لااعا م “مواعمل” قا م) (A/68/947-S/2014/449  الوثاق) 2014 ل ال تقعاعي ال

 األمن قطاعي ىل  املباشعة املىاعدة تقدمي أن ىل  الىادق) اصربة وتشري الصمود  عاى اهلاماا)  لقدتة منها
 م ان)ىل  امت ال امستقعات حتقا  ال سالم والقضا 

ال  ثري من ا ـامت، اســــــــــــتمع وقول عـدد  بري  - رابعقا، مبقاةققققققققققققرة العمقل اإل سقققققققققققققاين  د( 
الضحااي دىب  ا مت غري املباشعة لااعا م الو شا)، مبا ال ذلك املع  وسو  التغذا)  وال  امت عدة،  من

لاحااة  وىلضـا ً) ىل  الت فاإ من  دة لذه  اختذ داس األمن خطوات  امس) مل ا ) شـواغ  ىلعىـاعا) مهددة
التهدادات، ادعم ال م  ا عىــــــاي أاضــــــا األ عاد واجملتم ات احملاا) ال ا قدال عاى خااتات مىــــــتنرية دشــــــأن 

  ناا) أعفىهم،  ال او ع هلم الطعق ا من) عند الت ع  لاهاول وا عال) ال  ال) تشعادلم

https://undocs.org/ar/A/68/947
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 خطوات تت ذ أن احملاا) لاماتم ات يمن وشـــاماً، الو شـــا) ا عا م وقول خطع امون وعندما - 24
  ذلك  ولي مهدلا  ال ال نإ شـــــــــــــعاتة وأد عاى ا هات وأقدت األول املنمل خة  هي عفىـــــــــــــها   ماا)
 الضــــــ اف) اجملتم ات عااها تُقدِّل اليت لا ااتات ويمن الو شــــــا)  ا عا م اتتما  عند األول ا ماا) خة

 عاى واتحتم اً عمد وم ا جامً  تاقى م ما غالباً  أ ا ىلم جناهتا،  عل ال داِّناً   عقاً  حُتدث أن عفىــــها  ماا)
 ا عا م منمل ال لامىـــــــــاعدة احملاا) واجملتم ات املدي اجملتممل ممل القا م) الشـــــــــعا ات ا زز أن الدويل اجملتممل

 د ض وال و  ال  منتظم حنو عاى القدتات ودنا  مل اوماتا تبادل منها دىـــــــــب  منها، وا ماا) الو شـــــــــا)
 ىل  ا موماــ) غري واملنظمــات األ عاقي وامحتــاد املتحــدة األمم جــاعــ  من املقــدل الــدعم  ــان  ا ــامت،

 ا نىي  ال نإ من ىلضا ا) ناا) لتو ري مهماً  داخااا املشعدان فامات ال والفتاات النىا 
 الدعم تقدمي يل الو شـــا) ا عا م منمل املتحدة األمم هبا تدعم اليت ادتماتا األ ثع الطعق ىل درو  - 25

 يعاق) ولي الش يب، املىتور عاى املنمل جهود ت زاز أج  من املدي اجملتممل منظمات ىل  والتقين الىااسي
 ا جيايب الدعم عاى احملددة األمثا) من ال داد ولناك وا ىـــاســـ)  املقا دة البا ات ال خاصـــ) دف الا) تتىـــم
 ااي: ما تشم  ولي املدي  اجملتممل ىل  املقد ل

 اجملتمعات بن الثاة بنا  عمليات وتيسقققققققققققققري العنف، من للحد مبتكرة برامج تنفيذ  أ( 
 ال داد ال الو شــا) ا عا م منمل ىل  العاما) احملاا) لامبادتات والدعم التشــاامل املتحدة األمم تقدل - احمللية
 د ض وال املصـــــــــــا )  حتقا  ســـــــــــبا  ال املبذول) املتواصـــــــــــا) ا هود ىليات ال وذلك القطعا)، ا امت من

 لامشــــــــا    اول ىلجياد ت زز مبتمعة  ج  ســــــــت دال املدي اجملتممل  وات املتحدة األمم دعمت ا امت،
  اا) آلاات ىلعشـــــا  املنظم) دعمت أخعر،  امت وال الىـــــااســـــا)  اصال ات عن النظع دصـــــعب الاوما)
 امل اوماتىل وتبادل الثق)، ودنا  مبمعة، مع ا) ال املنازعات تىوا) دغع  املنمل قدتات دنا  أج  من

 اسقققققققققتخدام على تشققققققققق يعها أجل من الدينية الفاعلة واجلهات الايادات مع العمل   ( 
 عم  خط) تقدل - اجملتمعية احلوارات وتيسقري احمللية جمتمعاهتا يف العنف تصقاعد من للتخفيف  فوذ ا

 اليت و شـــــــــــــاـ)، جعا م ىل  ا دي أن احملتمـ  ال نإ عاى التحعاض ملنمل الداناـ) الفـاعاـ) وا هـات القاـادات
 امون عندما  دتا من والت فاإ اتصــــ ادل لاتصــــدي اصااتات من يا ف) ،2017  وز/اولاا ال ُأياقت
 قا ماىل التحعاض خطع

 ىل  امل دي املىـات ابدأ األ اان، من  ثري  ال - احمللية اإل سقان حاوق منظمات دعم  ج( 
 منظمات لو األول الد ال خة امون ما وعادةً  ا عىــــــــــان   قوق منهاا)  عتها ات الو شــــــــــا) ا عا م
  ماعات عدادة دعم خطوه املتحدة األمم لب ثات املاداي الوجود واو ع والوينا)  احملاا) ا عىان  قوق
 سبا    اى لذه  الدعم خطوه ت زاز مواصا) أج  من ا جعا ات أولوايت واعت  احملاا) ا عىان  قوق
 احملاا) اجملتم ات تشــعك ىلقااما) دعامج وضــملل ضــعوتة املتحدة األمم وجدت الباقان، غع  منطق) ال املثال،

 والتماســــك الثق) ودنا   ملصـــــا ) تنهض و واتات أعشـــــط) ال والشـــــبا ، النىـــــا  ســـــاما م وا ماعات،
 تدعو مجاعات ممل املتحدة األمم ت م  األمعامت ، منطق) وال الربامج  تاك عطاق توســـامللو  امجتماعي،

 األصاا)ىل الش و   قوق ناا) ىل 
فرصقققة أخرى للمشقققاركة املباةقققرة على الذي يوفر دعم املنظمات النسقققائية والشقققبابية   د( 

ا) التزاما دبنا  الىـــــــالل عاى حنو شـــــــام  لاامامل، دعمت مبادتة ت زاز شـــــــ ون  - املسقققققققتوى احمللي ع ا ا نىـــــــ



 
A/73/898 

S/2019/463 

 

12/14 19-09322 

 

والنهو   لشــــــبا  التاد ) لصــــــندوق دنا  الىــــــالل  م  املنظمات النىــــــا ا) والشــــــبادا) ومشــــــات تها اهلاد ) 
 ىلهبا الجواج ملبادتات ال دال) امعتقالا) واملصا ) والنهو  وذلك هبدبال داد من ا امت املتأثعة  لنزال،  ال

 اجلهود إىل املسققققققققققققققاعققدة تاققدم عنققد املنع جهود يف المركزيققةابل لألخققذ أمهيققة إيال   ه( 
 وغريلا ال واصــــــــــــم عاى األول املقال ال الج از ىل  الدولا) ا هود تنزل األ اان، من  ثري  ال - الشققققققققققققعبية

  د ـدا وأ ثع ومهمشــــــــــــــ) تافاـ) منـاي  ال تُغع  مـا  ثريا  ال نإ دـذوت أن    ال الع اىـــــــــــــاـ)، املعا ز من
ز أن الضــــعوتي ومن   دود املىــــاعدات تتااوز وأن ال نإ، فايع وت او امعقىــــال ازاد  اثما ا هود تع  

 ا ماا)، عن واملىـ ولا) ا ماعا) ا  دة مبنمل امل ين املمت  عظ م ،2019 آذات/مات  وال الع اىـا)  املعا ز
 القاادات ممل اجتماعا احملاا)، ا موما) غري املنظمات وىل در ا منا ي املتحدة األمم دعانمج ممل  لت اون
 الت ااع ت زاز ســــــــب  ملناقشــــــــ) دنغالداع،  زات،  و س  ال الالج   فامات ال العولانغاا  ماع) الدانا)

 املضاإ  اجملتممل ممل الىامي
 

 املستمرة املشاركة  
 الو شــا)  ا عا م منمل أج  من املشــات ) تىــتمع أن مبمعة، ىلجعا ات اختاذ مباعد الضــعوتي، من - 26
  املشــــــات )  ملوضــــــول  الصــــــا) ذات القضــــــااي مجامل املشــــــات ) خالل من  اتتُ  أن  فال)  أاضــــــا املهم ومن

 مقوق املت اق) املشـــات ) تىـــالم أن يمن دانما األيعاب، د  املفاوضـــات ال تىـــاعد أن يمن الىـــااســـا)
 اســـــــت دال منها دىـــــــب  ا ماا)، تدعم أن يمن األمنا) واملىـــــــاعدة ال ال، وا دالغ العصـــــــد ال ا عىـــــــان

 قّاما دعما تقدل أن أاضــــــــــا القطعا) املتحدة األمم أل عق) يمن الطوا ، األج  وال الوقا ا)  الدداوماســــــــــا)
 املصا )  وجهود األمن قطال ىلصالح دايل ال
  

 الرئيسية املستخلصة الدروس -اثلثا  
 ا هات د  املنىــ  ال م  اىــاعد - منعها ميكن قريبا ارتكاهبا املتوقع الوحشققية اجلرائم أوال، - 27

 عالق) توجد م ال ماا)، املماتس) وال ال نإ  تص اد ئن  عاى والدولا) وا قااما) والوينا) احملاا) الفاعا)
 ىلجعا ات أن معاتا أ دتُ  وقد املتحقق)  النتاا) ود  لامنمل املىـــت دم) األدوات عول أو عدد د  مباشـــعة

 ل ال ال املي القم) م  ع اع قاد منذ املمتىـب) اصربةُ  دقوة تدعما ما ولذا لاىـااق  و قا حتدد أن جي  املنمل
 ا عا م ملنمل األدوات من واســـــــــــــ ـ) يـا فـ) اىـــــــــــــت ـدل الـدويل اجملتممل  ـان  ا ـامت، أغاـ  وال  2005

 تىــتدعي ا اج)  اعت  دانما األدوات من  دودة دموع) لمنا  ثريا ما  ان امتفي  ســت دال الو شــا) 
 الـدويل الصـــــــــــــ اـد عاى التمـال وجود د ـدل قصـــــــــــــد غري عن لـذا او ي أن ويمن الوم  أ ثع  ج اتبـال
 عزي) واثّبة  ازل دعد تواجرا لن جعا مهم أن اعتقاد عاى ا ناة اشــــــــامل لا متنا ىــــــــ)، أولوايت دوجود أو

 ســاما م   الا)، أق  امون ما عادةً  املنمل ال واحملدود املنقىــم النهج أن التاعد) وتب  املىــتضــ ف)  الف ات
 املعتمب) الو شـــــــــــــاـ) ا عا م عاى ال قـا  من  ـا  الت ذلـك، ىل  وىلضــــــــــــــا ـ) مت نتـ)  أيعاب مواجهـ) ال
 ا ناة  ساوك تغاري عاى املنمل تدادري قدتة اقّو  املاضي ال
 ملنمل األولوا) ىلعطا  - الوحشققققية اجلرائم ملنع األولوية إعطا  عند تتحاق النتائج أفضققققل اث يا، - 28

 لت  أم أاضا عااا واجت  ومنىق)  مبمعة ىلجعا ات الدويل اجملتممل ات ذ أن ىلمماعا) ازاد الو شا) ا عا م
 الو شا)، ا عا م ملنمل أولوا) أي تُ طى م وعندما أخعر  أبولوايت مقاتع)ً  معوا) معتب) الو شا) ا عا م منمل

 الو شـا)، ا عا م ملنمل األولوا) ت طى عندما أما   الاتها  وتق ّ   اد، قصـوت   من ها جهود اشـو  أن يمن
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 أ ثع ددوت - متضعت داد ال خال دنفوذ املتمت ) الدول ولي - الع اىا) الضامن) الدول تضطامل ما   ادةً 
 الو شا)  ا عا م منمل جهود ا زز ولذا دويل  ددعم وحتظى وىلجيادا)، عشايا
التزال اجملتممل الدويل أبسـعه أمع  - الوحشقية اجلرائم منع يف للن اح أسقاسقية اهلدف وحدة اثلثا، - 29

ودا ما ما تتم ال مااات الناجح) ملنمل ا عا م الو شــــــــا) مبشــــــــات ) أيعاب مت ددة، منها األمم  م غد عنا 
ولمن ام تقات  املتحدة واملنظمات ا قااما) والدول الع اىـــــــا) والدول اجملاوتة، ت م  م ا ال ىليات متىـــــــ  

 حاثما تن دل  و دة اهلدب قد اضــــــــ إ ال د ض األ اان دشــــــــدة من جهود منمل ا عا م الو شــــــــا)  ىل 
و دة اهلدب، ا دي اع دال التنىـــــا  والجادة ال العســـــا   الصـــــادتة وتوا ع  ا   دداا) ىل  تقواض   الا) 

الـدولـ) أو دموع)  وختتاإ ومن النـا اـ) ال مااـ)، تتطاـ  و ـدة اهلـدب توا ع قاـادة دولاـ)  ىلجعا ات املنمل 
وال  ال) غاا  القاادة أو توا   ا تا ، تمون  الدول األقدت عاى اسـتالل د ) القاادة من  ال) ىل  أخعر 

  ىلجعا ات املنمل أق  تنىاقا ومصداقا)، ومن مث أق    الا)
دد العملية، املمارسققة يف رابعا، - 30  اسققعةو  طائفة خالل من الوحشققية اجلرائم منع جهود فعالية ُتح
 ااي: ما  ول تتمحوت أن يمن ال وام  ولذه - الوطنية ابخلصقققققققققائ  أسقققققققققاسقققققققققا املتصقققققققققلة العوامل من
 وتىـــــــــــــواتهــا األزمــات ال التفــاو  عاى قــادتان اموعون املتاــاود  القــادة ىلن ىلذ  ملنمل، القــادة التزال  أ(

 املنمل، عاى الدول قدتة   ( و لالتفاقاتىل تنفاذلم ا تمال وازداد لإلقنال، وقادا  الىـــــــــــــاما)،  لطعق
 اجملتممل قوة  ج( و الع اىــــــــــــا)ىل ا موما) اصدمات تو ري عاى الوينا) الىــــــــــــاطات قدتة مدر ذلك ال مبا

 خطا  ال التشـــــــــماك ال أســـــــــاســـــــــي دوت هلما امون أن يمن عامالن ومها املعأة، ىلشـــــــــعاك ومدر املدي
 النزاعاتىل تىـــــــوا) وتاىـــــــري الىـــــــامي، الت ااع قواعد وتوياد التمااز، ومما ح) لا، والتصـــــــدي المعالا)

 الذي امعتقامي ال نإ فايع من تقا  أل ا لامنمل دشــــــدة مواتا) ثقا ) ولي مىــــــا ل)، ثقا ) وجود  د( و
 املىــــاح)، ا ماعات صــــفوب ال   ال) ضــــوادة وجود (ه  و ال قا ىل من ا  الت ســــاد  اثما اتواجد
 م ا ة دتج)  ز( و املدعا ىل الىمان لا ت عِّ  الذي ال نإ مام مباشعة صا) لا امون أن يمن ما ولو

 اســــــــــــتااد)ً  اجملاوتة البادان تت ذه الذي الىــــــــــــايب أو ا جيايب املوقإ أب ا ت ع ب اليت ا قاامي، الىــــــــــــااق
 الداخاا)  لاداناماات

  
 والتوصيات االستنتاجات - رابعا 

ة كمقا ذكرتح مرارا وتكرار يف تاقارير سققققققققققققققاباقة،  - 31 مثقة ف وة متسقققققققققققققعقة بن االلتزام ابملسقققققققققققققؤوليقق
الامة  احلماية الذي أحعلن يف االجتماع العام الرفيع املستوى للدورة الستن لل معية العامة )مؤمتر عن

وينبغي بذل   ( وبن اخلربة اليومية للفئات السققققكا ية الضققققعيفة يف  يع ألا  العام2005العاملي لعام 
 قذارات املبكرة بشقققققققققققققةن اجلرائم الوحشقققققققققققققيقة إىل إجرا ات مبكرة حقا قة ملنع مزيقد من اجلهقد لة قة اإل

وقد حددتح يف  ذا التارير عددا من الدروس املسقتفادة اليت ميكن االسقةةقاد هبا يف تصقميم  وقوعها.
وتنفيذ برامج عمل لتعزيز منع اجلرائم الوحشقققققققية يف املمارسقققققققة العملية، وكذل  تصقققققققميم وتنفيذ تدابري 

 االست ابة. الادرة اجلماعية للم تمع الدويل، مبا يف ذل  األمم املتحدة، علىُتسن ترمي إىل 
ذ  - 32 وتاع على عاتق الدول املسقققققؤولية الرئيسقققققية عن ،اية سقققققكاؤا، و ي يف وضقققققع يؤ لها ال ا

ع الدول األعضققققا  على النظر يف  أول اإلجرا ات اهلادفة إىل منع وقوع اجلرائم الوحشققققية. ذ وأةقققق ال تنفي
ز  التوصيات الواردة يف التاارير الساباة بشةن املسؤولية عن احلماية، وال سيما التوصيات املتصلة بتعزي

وعلى األخ ، يشقققققققققمل ذل  إجرا  تاييمات وطنية للمخاطر والادرة  الادرة الوطنية على الصقققققققققمود.
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 -ر العمليات الاائمة على الصققققمود تراعي االعتبارات اجلنسققققا ية، و و ما ميكن االضققققطالع ب  يف إطا
وأدعو الدول األعضقققققققققا  إىل اسقققققققققتخدام  أو كإجرا  قائم بذات . -مثل االسقققققققققتعراض الدوري الشقققققققققامل 

 .كةداة لتحايق  ذا الغرض  “اإلطار التحليلي للتنبؤ ابجلرائم الوحشية: أداة ملنع تل  اجلرائم”
 الرامية للمبادرات الفعال الدعم لتادم اجلهد من مزيد بذل ينبغي الدويل، الصقققققققققققققعيد وعلى - 33
 وكذل  ارتكاهبا، اقةاب إىل املشققققرية لألدلة االسققققت ابة أو الوحشققققية اجلرائم وقوع خطر من احلد إىل

 الشقراكات تعزيز منها بسقبل هلا، والتصقدي الوحشقية اجلرائم منع إىل الرامية اإلقليمية املبادرات لدعم
 املفتوحة املناقشقققققققققات مواصقققققققققلة على أةققققققققق ع وإ ين .اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع الاائمة

 الامة مؤمتر يف املحعَلن اجلاد لاللتزام اسقققققققت ابة   احلماية عن ابملسقققققققؤولية النهوض إىل الرامية والصقققققققر ة
 اخلطة.  ذه تنفيذ أمام املاثلة التحدايت ضو  يف وكذل  ،2005 لعام العاملي
 األخرى اجلماعية اخلط  يف الوحشقققققققققية اجلرائم منع إلدماج األولوية إعطا  مواصقققققققققلة وأعتزم - 34

 اجلهود،  ذه يف املسققققققاعدة على األعضققققققا  الدول وأةقققققق ع املنظمة. لعمل الثالث ابلركائز املتصققققققلة
 احلماية عن وابملسققققققؤولية اجلماعية اإلابدة مبنع املعنين اخلاصققققققن مسققققققتشققققققاريا  دعم مواصققققققلة وكذل 

 األمهية. البالغيت واليتيهما تنفيذ يف
 


