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 مجلس األمن  الجمعية العامة

 السنة السادسة والسبعون  الدورة الخامسة والسبعون 

   من جدول األعمال 135و  122و  14البنود 

التنفيذذذذذم والمتالعذذذذذة المتنذذذذذامتن والمنسذذذذذ ان لنتذذذذذا   المذذذذذ  م ا   
ال  يسذذذذية ومذذذذ  م ا  ال مذذذذة التذذذذم  ع ذذذذد ا األمذذذذ  المت ذذذذدة  ذذذذم  

 الميدانين االقتصادي واالجتماعم والميادين المتصلة بهما 

  

   متالعة نتا   م  م  قمة األلفية 

المسذذذذذ ولية عذذذذذن ال مابذذذذذة ومنذذذذذر املذذذذذادة الجما يذذذذذة وجذذذذذ ا    
 ال  ب والتطهي  الع قم والج ا   ضد امنسانية 

  

   
مكتذ  األم  المت ذدة المعنم لمنر املذادة   أعمذا   عزيز منر الج ا   الوحشذذذذذذذذذيذة     

 الجما ية والمس ولية عن ال مابة 
  

    ي  األمين العام  
  

 م دمة  -   أوال  
الةمـــــا اـــــو وجطايم الحط  والت   ط   - 1 اإلبـــــادة  يزال منع  العطقي والةطايم ضــــــــــــــــــد اإل  ــــــــــــــــــا اـــــو ال 

ــاو  )الةطايم ــح  او يد جايحو  و  د   1) الوحشـ ــتمطةش ومما ال  ـ ــطومة م ـ ــض وضـ  19-يمثل تحديا عالماا متواصـ
ــ د  ي جماع  قد ــعئ الوايمو ويوجدت تحديات جديدة  ي مةال الحمايوش وشتنا  شــــ يدت إلى تفاقم مواطن الضــــ

طاهاو وزيادًة  ي التحطيض والعنئ ضـــــــــــــد األق اات الووماو ي حاء العالم تصـــــــــــــاعدا  ي الوصـــــــــــــم و  ا  ال 
 __________ 

من الوثاوو الختاماو لمؤتمط الومو العالمي    138الفوطة  إال إلى األ عال األمشعو المحددة  ي  “ الةطايم الوحشـــــــــــاو” ال يشـــــــــــ ط مصـــــــــــ       1) 
 ش ويطد تعطيف اإلبادة الةما او وجطايم الحط  والةطايم ضـــــــد اإل  ـــــــا او  ي الوا ود الةنايي 60/1)قطام الةمعاو العامو    2005 لعام

من  ظــام مومــا   8إلى    6ن اتفــاةاــو منع جطيمــو اإلبــادة الةمــا اــو والمعــاةوــو ع   ــاب والمواد من  الــدوليب بمــا  ي الــح المــادة الثــا اــو م
األسـاسـي ل محةمو الةناياو الدولاوش وع ى الط م من يد الت   ط اإلثني لم يتطسـج  ةطيمو قايمو تهات اب إال ي و يشـمل ي عاال يمةن يد 

 ة الةما او والةطايم ضد اإل  ا اوشتطقى إلى واحدة من ت ح الةطايمب وال ساما اإلباد

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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اـلدينـاو يو ال يوـيوب و ـهـلح تةـاا الةمـاعـات اإلثنـاو والعطةـاو األ طي لمةطد اويت ـاش وـشاإلضــــــــــــــا و   اإلثنـاو يو يو
تزال الة ــات الفــاع ــو من الــدول و  ط الــدول تتةــااــل بشــــــــــــــةــل صـــــــــــــــام  الموــاد  الطاســــــــــــــخــو   إلى الــحب ال

ــاد وال لحووق  ــ ااتب وتدم ط  اإل  ـ ــتشـ ــت داع المتعمد ل مدامس والم ـ ــا يش وازداد تواتط االسـ وا ود الدولي اإل  ـ
 المواقع الديناو والتطاثاوب واستخدام اليهاء   ضحب وا تشام العنئ الةن ي والةن ا ي ع ى   اق واسعش

ع ى الصــع د العالمي إلى وقئ إطضق النام    دعا األم ن العامو ضل األ ــ ط األولى من الةايحوب  - 2
إلســــــةات المدا ع والم ــــــاعدة  ي ت  مو الظطوع المناســــــوو إليصــــــال المعو و المنوهة ل حااةش وع ى الط م من 
ــ و ت اش ولهلح   د إع اء   ــاو المتصــــ ــتمطت النزاعات وازدادت مخاطط الةطايم الوحشــــ التأي د ال ب ط ل دعوةب اســــ

 دايماش األولويو ل منع يظل يمطا بالغ األاماو  ما  اد

وشمناســوو ح ول اله طي ال ــنويو الخام ــو عشــطة العتماد مبدي الم ــؤولاو   2020و ي يي ول/ســبتمبط   - 3
عن الحمايوب ا ط األم ن العام يد اال ت اكات المن ةاو والة ــامو لحووق اإل  ــادب واال تشــام الواســع الن اق  

ــاء والتم  زب  ـل الـ  ح يمةن يد يزـيد من   ط امت ـا  جطايم  لإل ضت من العوـا  و  ـا  ال طاهـاو واإلقصــــــــــــ
وحشــــــــاوب بما    ا جطايم الحط  والةطايم ضــــــــد اإل  ــــــــا اوش ويكد األم ن العام  ي  دايو ل عمل من يجل حووق  

الطوابط ت ن حمايو حووق اإل  ــــــاد والمنع ويومد  او إطاما لوضــــــع حووق    2020اإل  ــــــاد الصــــــادم  ي عام 
المتحدة  ي المةاالت التي تعتبط يســـــــــــاســـــــــــاو لضلتزام الةماعي  اإل  ـــــــــــاد  ي صـــــــــــمام جماع إجطاءات األمم

 بالن وض بالم ؤولاو عن الحمايوش

ب تع دت جماع الدول األعضـاء بحمايو ال ـةاد من اإلبادة 2005و ضل مؤتمط الومو العالمي لعام  - 4
الح نب يحطز تودم   الةما او وجطايم الحط  والت   ط اإلثني والةطايم المطت وو ضــــــــــــــد اإل  ــــــــــــــا اوش ومنه الح

التواميط ال ـــنويو لنم ن    وو طتتطســـاج اإلطام المفاهامي ل م ـــؤولاو عن الحمايو وتفع ل ت ح الم ـــؤولاوش   ي
اها التواميط   التوجاو بشأد تنف ه الح المبديش ويمسى التوطيط األول من   2) العام عن مبدي الم ؤولاو عن الحمايو

(A/63/677  من الوثاوو الختاماو  139و   138  اســــــــــــتطاتاةاو اات ثضف م ايز ل تنف ه تمشــــــــــــاا مع الفوطت ن
 ســـــــاادة الدولو تعني  ش ت ـــــــتند الط  زة األولى إلى إدما  يد60/1لمؤتمط الومو العالمي )قطام الةمعاو العامو 

م ــــــؤولاو  طادي الدول عن حمايو ســــــةا  ا من ي  ط الةطايم و وا اللتزامات ا الوطناو والدولاوش وتتمثل الط  زة 
الثا او  ي االلتزام الموازي ل مةتمع الدولي بم ـاعدة الدول ع ى االضـ ضب ت ها الم ـؤولاو األسـاسـاوش وتؤ د  

ــؤولاو المةتمع الدولي عن الحمايو عن  ــةا  اب الط  زة الثالثو م ــــ ــ   ي حمايو ســــ ــةل واضــــ دما تخفق الدول بشــــ
وتشــــــــــــــمل اتخاا إجطاءات جما اوب و وا لم ثاق األمم المتحدةب بما  ي الح مةموعو األدوات المتاحو بموج   

 الفصول ال ادس وال ابع والثامنش

ب مداومو النظط  ي مبدي الم ـــــــــــــؤولاو 63/308ب قطمت الةمعاو العاموب  ي قطاماا  2009و ي عام  - 5
عن الحمـاـيوش وشحـأل األم ن العـامب  ي توـاميطا الضحوـوب جواـ   مخت فـو من المف وم وت باوـوب من  ضل تو  ط 
مزيد من التوجاو بشأد الط ايز الثضفب والتط  ز ع ى الوضايا المواضاعاوب وآ طاا دوم المطية  ي منع الةطايم  

  شA/74/964-S/2020/501شاو )الوح

ــؤولاو  - 6 وال دع من اها التوطيط او توديم لمحو عامو عن ال ا او التي جطي ويةطي ت ا تفع ل الم ــــــــــ
 عن الحمـايـو من  ضل عمـل المنظمـو  ي مةـاالت المنع واإل ـهام الموةط واالســــــــــــــتةـابـو الـهي يوودا المةتـ 
ــاء والمنظمات اإلق اماو   المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ـــــؤولاو عن الحمايوش ويدعم المةت  الدول األعضـــ

 __________ 

 شwww.un.org/en/genocideprevention/key-documents.shtml :يمةن االطضب ع   ا عن ططيق اها الطابط  2) 

https://undocs.org/ar/A/63/677
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/63/308
https://undocs.org/ar/A/RES/63/308
https://undocs.org/ar/A/74/964
http://www.un.org/en/genocideprevention/key-documents.shtml
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ودود اإلق امـاو والة ـات الفـاعـ و ع ى م ــــــــــــــتوي الوواعـد الشــــــــــــــعبـاو ومن المةتمع المـد ي من  ضل مةموعـو  
من يجل التخ اف من   ط امت ا   متنوعو من الموادمات الطاماو إلى تو ام ومعالةو مواطن الضــــعئ الوايمو

ــا دة  ــاوش ويتم اها العمل بالتن ـــــ ق مع جماع مواقع وجود األمم المتحدة  ي الموط والم داد لم ـــ الةطايم الوحشـــ
المعطضــ ن ل خ طش و ما او موضــ   ي التوطيطب يووم المةت  بةمع مع ومات عن مخاطط الةطايم الوحشــاو  

مات اإلق اماو ودود اإلق اماو ع ى اتخاا إجطاءات موةطةب ويعزز  ويح   اب ويشـــــــــــةع الدول األعضـــــــــــاء والمنظ
 يادا ا ح ويو مثل منع التحطيض ع ى العنئ والتصدي لخ ا  ال طاهاوش

  
 المكت  المعنم لمنر املادة الجما ية والمس ولية عن ال مابة  -  ثانيا  

ــ  نش يدعم المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او   - 7 ــام ين  اصــــــــــ ــتشــــــــــ ــؤولاو عن الحمايو م ــــــــــ والم ــــــــــ
ب األم ن العام إلى يد يح ل إلى المة ا   2001)  1366عشـــــــــــــطين عاماب دعا مة ا األمنب  ي قطاما   وقبل

ت اكات الة ـامو ل وا ود الدوليب من دا ل منظومو األمم المتحدة المع ومات والتح  ضت المتع وو بحاالت اال  
بما  ي الح الوا ود الدولي اإل  ــا ي والوا ود الدولي لحووق اإل  ــادش ومتابعًو ل ها الوطامب واســتةابو ل دموس  
الم ــــــتفادةب يت غ األم ن العام مياا مة ا األمن بوطاما تع  ن م ــــــتشــــــام  ا  معني بمنع اإلبادة الةما او  

(S/2004/567  (3  ش 

 ا ـ  بـالم ـــــــــــــتشــــــــــــــام الخـا  المعني بمنع اإلبـادة الةمـا اـو واليـو محـددة اي: جمع المع ومـات وي   - 8
دا ل منظومو األمم المتحدةب بشــــأد اال ت اكات الواســــعو الن اق والة ــــامو لحووق اإل  ــــاد والوا ود الدولي  من 

و والــديناــو والعطةاــوب والتي قــد تؤدي إلى وقوب جطيمــو إبــادة جمــا اــو إد لم ت من ع  اإل  ـــــــــــــــا ي اات الــدوا ع اإلثناــ 
ت وق ئ؛ والقاـــام تـــدوم آلاـــو لإل ـــهام الموةط إلى األم ن العـــام ومن  ضلـــو إلى مة ا األمنب تتوجاـــو ااتمـــام   يو 
 ضل   ى المة اب من من ما إلى الحاالت التي يحتمل يد تفضي إلى وقوب إبادة جما او؛ وتوديم توصاات إل  كل 

منظومـو   األم ن العـامب بشــــــــــــــأد اإلجطاءات ال ف ـ و بمنع حـدوف إـبادة جمـا ـاو يو وقف ـا؛ و قـامـو اتصــــــــــــــاالت مع 
ــأد األ شـــــــــــــ و التي ينويي االضـــــــــــــ ضب ت ا لمنع اإلبادة الةما او والعمل ع ى تعزيز قدمة   األمم  المتحدة بشـــــــــــ
 شالمع ومات المتع وو بأعمال اإلبادة الةما او يو الةطايم المتص و ت ا المتحدة ع ى تح  ل و دامة   األمم 

ب وعوـ  اعتمـاد مبـدي الم ــــــــــــــؤولاـو عن الحمـايـو  ي الوثاوـو الختـاماـو لمؤتمط الومـو 2007و ي عـام   - 9
الو إلى مياا مة ا األمنب يقط    ا بالحاجو   ب وجو األم ن العام مســـــ A/RES/60/1) 2005العالمي لعام 

 ش وتحقاوا ل ها S/2007/721إلى مواصـ و ت ويط المفاهام وشناء توا ق ارماء بشـأد الم ـؤولاو عن الحمايو )
و الختاماو لمؤتمط الومو العالمي لعام من الوثاو 139و   138اليايوب واســـــــتنادا إلى االتفاق الوامد  ي الفوطت ن  

ب يعط  األم ن العام عن اعتزامو تع  ن م ـتشـام  ا  معني بالم ـؤولاو عن الحمايو م متو الطيا ـاو 2005
ت ويط األبعاد المفاهاماو وال ــــااســــاو والمؤســــ ــــاو لتفع ل المبديش و ظطا ل  باعو المتمايزة ول ن الت ام او التي 

بادة الةما او والم ؤولاو عن الحمايوب قطم األم ن العام يد يعمل الم تشام الخا   يت م ت ا  ل من منع اإل
ــام الخا  المعني بمنع اإلبادة الةما اوش  ما ا ط  ــتشــ ــؤولاو عن الحمايو تتوجاو عام من الم ــ المعني بالم ــ

ين الخاصــ  ن ســاعمضد  ي مةت  واحد وســ ت قااد الدعم م ن  فا الموظف ن األم ن العام تحديدا يد الم ــتشــام 
 __________ 

 ضل الطسـالت ن المتوادلت ن ت ن األم ن العام   لنم ن العام المعني بمنع اإلبادة الةما او مند تأك د واليو مةت  الم ـتشـام الخا    يع  3) 
لةمعـاو العـامو ولةـنو حووق اإل  ــــــــــــــاد ومة ا   ب ويعـ د تأكـ داا  هلح  ي قطامات اS/2007/722و   S/2007/721ومة ا األمن )

وقطامات مة ا حووق اإل  ـــــــــاد   2005/62  وقطام لةنو حووق اإل  ـــــــــاد  63/308و   60/1حووق اإل  ـــــــــادب بما    ا قطاما الةمعاو  
 ش37/26و  33/19و  28/34و  22/22و  7/25

https://undocs.org/ar/S/RES/1366(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1366(2001)
https://undocs.org/ar/S/2004/567
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/S/2007/721
https://undocs.org/ar/S/2007/721
https://undocs.org/ar/S/2007/722
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/63/308
https://undocs.org/ar/A/RES/63/308
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/22/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/22/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/34
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/34
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/19
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/19
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/26
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ألســـــــوا  تتع ق بال فاءة وت امل الم ـــــــؤولاات المنوطو ت ماش وقد يســـــــ م الح  ي تعزيز عمل المةت  المعني 
بمنع اإلبادة الةما او والم ؤولاو عن الحمايوب بما  ي الح العمل المتع ق باإل هام الموةط وشناء الودماتب مع 

ــا و تتمثل  ي الم ام الةديدة ال ــامل لعدة ق اعات  تو  ط ةامو مضــــــــ التع م و تي تط ز ع ى الدعوة والتو ام الشــــــــ
 التطاكمي بشأد  ا او توقع األزمات المتص و بالم ؤولاو عن الحمايو ومنع ا والتصدي ل اش

ويض  ع الم تشاماد الخاصاد بم ؤولاات متمايزة ول ن ا  ديدة التطابطب وش ن ما عضقو عمل وثاوو   - 10
ــتط و أل ــط المشــــ ــأد العناصــــ ــتط و لتحو ق بشــــ ــتخدام من ةاات وج ود مشــــ ــ ت ما التنف هيوب بما  ي الح اســــ  شــــ

مـاب مثضب يعمضد  ي  ــــــــــــــطاكـو مع منظومـو  االت ــــــــــــــاق ع ى   ـاق المنظومـو  ي الن ع المتوع  ي المنعش     
المتحدة األوســـــــع   اقا لضـــــــماد إع اء األولويو لمنع الةطايم الوحشـــــــاو  ي جماع يبعاد عمل المنظموب   األمم

ــاو  ي المداوالت التي تةطي ع ى   اق المنظومو  تو  ــايل من ا النظط  ي عوامل   ط امت ا  يعمال وحشــــ ســــ
 اما يتع ق بالحاالت التي تث ط الو قش وقد اســــــــــــتتوع الح القاام ب ســــــــــــ امات  ي تنف ه الموادمات المتخهة ع ى 

ــنوات الخما ل  ــتعطاض ال ـــــ ــاء منبط دا  ي ل منعب واســـــ اةل تناء ال ـــــــضم والفطيق   اق المنظوموب مثل إ شـــــ
الم ـــــــــــتول الط اع الم ـــــــــــتوي المعني بعم اات ال ـــــــــــضمش وقد اتخهت ت ح اإلجطاءات بالتوازي مع تفع ل الدوم 

 مةاالت التو ام واالستةابو والدعوة ال ااساو المتو ى تحقاوو من  ضل إ شاء واليت  ماش المتمايز  ي
  

  فعيل منر الج ا   الوحشية  -  ثالثا  
شةل تنف ه الم ؤولاو عن الحمايو جزءا ال يتةزي من استطاتاةاو األم ن العام األوسع   اقا إلع اء ي  - 11

األولويو ل منعش و ي ح ن يد الم ـــــــــؤولاو عن الحمايو تمثل التزاما ســـــــــااســـــــــااب   د الت ويط المفاهامي ل مبدي 
ع ى منع ووقئ اإلبادة الةما او   يســ م  ي المضــي قدما تتفع  وب توســايل من ا تو  ط إطام وتوجاو ل عمل قد

ين   وجطايم الحط  والت   ط العطقي والةطايم ضــد اإل  ــا اوش وعضوة ع ى الحب يتة ــد ت امل واليتي الم ــتشــام 
الخاصــــ  ن  ي العمل التنف هي والوقايي ل مةت ش ويتع ق الح بصــــفو  اصــــو تتح  ل المخاططب وتو  ط اإل هام 

ى اتخاا إجطاءات  عالو لمواج و الحاالت التي يتعطض    ا ال ـــــــــةاد الموةط وتشـــــــــةاع الدول األعضـــــــــاء ع 
ــا اوب يو ح ثما ت ود ت ح الةطايم   ــد اإل  ـــ لخ ط اإلبادة الةما او وجطايم الحط  والت   ط العطقي والةطايم ضـــ

ا من الح جاميوب والح توســـايل من ا تناء الودمات الوقاياو الدولاو واإلق اماو والوطناوش و ي ح ن يد جزءا  ب ط 
ــا بعدا  ــاوب   د لو ييضـــــ العمل يتم  امج المةال العام من  ضل المداوالت الدا  او يو المشـــــــام ات الدت وماســـــ
عاما  ي  ةل بعثات الدعوة يو الباا ات الصح او يو المضحظات التي ت وى  ي مناسوات عامو يو اإلحاطات  

متحــدة يو المنظمــات اإلق اماــوش وتمشــــــــــــــاــا مع الط  زة الموــدمــو إلى ال  مــات الحةوماــو الــدولاــو التــابعــو لنمم ال
الثا اوب التي تطسي الم ؤولاو الةما او ل مةتمع الدولي عن تشةاع الدول وم اعدت ا ع ى الو اء بم ؤول ت ا  
عن الحمايوب يعمل المةت  ييضــا ع ى تناء وتعزيز قدمة الدول األعضــاء والمنظمات اإلق اماو ودود اإلق اماو  

لمد ي ع ى المنع واإل هام الموةط واالســــــــتةابو من  ضل ي شــــــــ و تناء الودمات والم ــــــــاعدة التوناو والمةتمع ا
 الموج وب من ت ن يموم ي طيش

 
   يي  المخاط   جمر المعلوما  و  ليلها -  ألف 

ــاءب يد ينويي ل مةتمع الدوليب ح ـــــ    وبأ   2005ي قط  ي  تايع مؤتمط الومو العالمي لعام  - 12 االقتضـــ
يشــةع الدول وي ــاعداا ع ى ممامســو الم ــؤولاو عن الحمايو ويد يدعم األمم المتحدة  ي إ شــاء قدمة لإل هام 
ــد  ــ ن يدوات التح  ضت المت ام وب بما  ي الح قدمت ا ع ى مصــ ــل منظومو األمم المتحدة تح ــ الموةطش وتواصــ
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 أداة     4) “الةطايم الوحشــــــــاو: يداة لمنع اها الةطايمإطام تح  ل ” وتح  ل مخاطط الةطايم الوحشــــــــاوش وي  ــــــــتخدم
تنظام جمع المع ومات وتو ام وجود عوامل الخ ط المطتو و بالةطايم الوحشاوش    من يجل ام و لإل هام الموةط 

ــطابب والتم  ز  ــاتق من الصـ ــاحب مثل تاميج سـ ــطات ع ى وجود   ط هاة ي يو و ـ ــمل عوامل الخ ط مؤ ـ وتشـ
ــاوب  البن وي ال ويل األم ــاد يو الةطايم الوحشــــــــ دب وضــــــــــعئ هااكل الحةمب وتاميج من ا ت اكات حووق اإل  ــــــــ

اســــــتوعاد األق اات العطةاو واإلثناو والديناوب والواعأل يو الودمة ع ى امت ا  الةطايمب من ت ن يموم  وت ماش يو
ا المت ا  ي طيش ولاا من الضـــــطومي يد ت ود جماع عوامل الخ ط حاضـــــطة الســـــتنتاج يد انا    طا  ب ط 

ب زادت المخاططش  وعدد المؤ ـــــــطات اات الصـــــــ و  جطايم وحشـــــــاو؛ ومع الحب   ما زاد حضـــــــوم عوامل الخ ط
المتحدة و امج ا   واســـــــــــعو دا ل منظومو األممالمشـــــــــــاومات  الدق قب و التح  ل الدق ق من الحوايقب و التحوق وال

ــواء ــد تدات ط المنع من جا  ب ع ى حد سـ الة ات الفاع و الوطناو واإلق اماو   ل اها يموم ال  نى عن ا لحشـ
والدولاو الوادمة ع ى تنف ه المنع وحمايو ال ـةاد الهين تطت   بحو م جطايم وحشـاو يو يواج ود   ط التعطض 

 لةطايم وحشاو و اةوش

ــام ــو العــديــد من  اــا ــات  - 13 والتح  ــل المن ةي الــهي من منــا عــو إتــاحــو اإل ــهام الموةط يت  ــ  مشـــــــــــــ
سواء  ي الموط يو  ي الم دادش ويتعاود المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ؤولاو عن  المتحدةب األمم

الحمايو تنشــام مع اها ال اا ات ويقام مع ا  ــطاكاتب والح توســايل من ا المشــاومات المشــتط و ت ن الو االت  
ــًو مع  والتطت وات الوايمو التي يتم من  ضل ا توادل المع ومات و جطاء المداوالت ــت شـــــاع التن ـــــ قب  اصـــ واســـ

إدامة الشـؤود ال ـااسـاو وشناء ال ـضم وشط امع األمم المتحدة اإل مايي ومفوضـاو األمم المتحدة لحووق اإل  ـادش  
ويعتمد المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ـــــــؤولاو عن الحمايو ييضـــــــا ع ى تطت وات مســـــــماو ل تعاود  

وحمايت ا واإل هام الموةط والدعوة والمصــــــــــــــالحو والحوامب مث ما يةطي مع   التنف هي تشــــــــــــــمل توادل المع ومات
مفوضـــــــــــاو األمم المتحدة لشـــــــــــؤود الضجم نش ومن ال اا ات األ طي التي لدي ا مع ومات متولدة عن الواليات 

ا او  المنوطو ت ا وتتع ق تتو امات مخاطط الةطايم الوحشــاو إدامة عم اات ال ــضم ومةت  تن ــ ق الشــؤود اإل  ــ 
ومنظمـو األمم المتحـدة ل  فوـلوش ويشــــــــــــــام  المةـت  المعني بمنع اإلـبادة الةمـا ـاو والم ــــــــــــــؤولـاو عن الحمـايو  
تنشـــــــــــام  ي آلاو االســـــــــــتعطاض الشـــــــــــ طي اإلق اماو باعتواماا المحفل الطيا ـــــــــــي ل مناقشـــــــــــات المتع وو بالمنع 

 الط ايزش المتعدد

 19- إل  ــــــــــاد والموجز ال ــــــــــااســــــــــاتي بشــــــــــأد  و  د و ما او مب ن  ي النداء ل عمل من يجل حووق ا  - 14
ــاد الطاانو  وحووق  ــادب ما زال توديم مع ومات دةاوو وموثوقو و ي الوق  المناســــ  عن يزمات حووق اإل  ــ اإل  ــ

والنا ــــمو يمطا يســــاســــااش ويصــــوح  لهلح ياماو  اصــــو  ي الوق  الهي لم تتمةن  او الم ــــتشــــامتاد الخاصــــتاد  
ة الةما او والم ـــؤولاو عن الحمايو من القاام تزيامات م دا او  تاةو ل تدات ط المتخهة والمةت  المعني بمنع اإلباد 

ــحو التواميط من  ضل  19- لمةا حو جايحو  و  د  ــاعدت اها الزيامات ع ى التحوق من صــــ ــيب ســــ ش و ي الماضــــ
س ات الوطناو االجتماعات والمشاومات مع يصحا  المص حو المعن  نب بمن    م الم ؤولود الحةوم ودب والمؤ 

ــ و  التو  ديودب والقاادات  ــادب وممث و المةتمع المد يب والشــــــــــ ــادب والمدا عود عن حووق اإل  ــــــــــ لحووق اإل  ــــــــــ
والة ات الفاع و الديناوب والقاادات الن ـاياوب والشـوا ب والو اب الخا ش ويتو ى المةت  العودة إلى إجطاء يكبط 

 ي مخت ئ مطاحل دومة المنعش عدد ممةن من المشاومات ع ى الم توي الو طي   

 __________ 

الـــــطابـــــط  4)  ــها  اـــــ طـــــطيـــــق  عـــــن  ــو  عـــــ ـــــاـــــ االطـــــضب  -www.un.org/en/genocideprevention/documents/about:  يـــــمـــــةـــــن 

us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdfش 

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
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ــا و إلى ما يووم بو المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ــــــؤولاو من عمل  ي مةالي  - 15 وشاإلضــــ
التح  ل واإل هام الموةطب ي ــــــــــــتخدم المةت  ييضــــــــــــا إطام تح  ل الةطايم الوحشــــــــــــاو  أداة ل تو او وزيادة قدمة  

التدمي  لموظفي األمم المتحدة والدول األعضــــــاء والمنظمات اإلق اماو  الة ات الفاع و األ طيش وقدم المةت  
ومنظمات المةتمع المد ي والقاادات الديناو والمدا ع ن عن حووق اإل  ــــــــــــاد واألكاديم  نب تناء ع ى ط ب مش 
و ويتــاح اإلطــام لةماع الة ــات الفــاع ــو التي ل ــا تــأث ط  ي مةــال المنع تو ام التحــديــات وتحــديــد  ط  وقــاياــ 

جديدةش و ي األمم المتحدةب يةفل المةت  يد يتم النظطب ح ـــــــ  االقتضـــــــاءب  ي عوامل الخ ط المب نو دا ل  
اإلطام  ي ارلاات المواضـــــــــــاعاو المشـــــــــــتط و ت ن الو االتب من قب ل  ـــــــــــوةو األمم المتحدة المعناو بالتم  ز  

عني بوضـايا الشـعو  األصـ اوب والفطيق العنصـطي وحمايو األق ااتب والفطيق العامل المشـتط  ت ن الو االت الم
 العامل المعني بحمايو المد   نب وموادمة األمم المتحدة لمةا حو العنئ الةن ي  ي حاالت النزابش
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ال يوجد يي مةتمع محصـــــن من   ط امت ا  جطايم وحشـــــاوب و ل دولو م ـــــؤولو  ي الموام األول   - 16
ال ــةاد من اإلبادة الةما او وجطايم الحط  والت   ط العطقي والةطايم ضــد اإل  ــا اوب بما  ي الح   عن حمايو

ــؤولاو عن الحمايوش   ــع د الوطنيش واها او جواط الط  زة األولى من م ايز مبدي الم ــــ حمايت م من ا ع ى الصــــ
ــةل يولويوش  ما يد تواد ــاعدة  ي تناء اها الودماتب  ولهلحب ما زال تناء الودمات الوطناو ع ى المنع يشــ ل الم ــ

التي اي  ي صـــــمام الط  زة الثا او لهلح المبديب او م ـــــؤولاو ميا ـــــاو ويولويوش ويشـــــةل عمل المةت  المعني 
و الوطناو بالتعاود مع مؤس ات الدولو جزءا   نع  بمنع اإلبادة الةما او والم ؤولاو عن الحمايو  ي تعزيز المـــــــــــ 

 من الح الة دش

طام تح  ل الةطايم الوحشــــــــاو يد المنع عم او م ــــــــتمطة تت    ج ودا متواصــــــــ و لبناء م نعو ويؤ د إ - 17
المةتمعات من  ضل تعزيز احتطام ســــــاادة الوا ود وحووق اإل  ــــــاد دود تم  زب و  شــــــاء مؤســــــ ــــــات وطناو  

ب ووســايط مشــطوعو وم ــؤولوب والوضــاء ع ى الف ــادب و دامة التنوب بشــةل تناءب ودعم مةتمع مد ي قوي ومتنو 
بأد التنماو الم ـــــتدامو تتوقئ ع ى تشـــــةاع وجود   2030إعضم تعدديوش وت ـــــ م   و التنماو الم ـــــتدامو لعام 

مةتمعات تنعم بال ــــــضم والعدل وتخ و من الخوع وجماع ي ــــــةال العنئب التي تشــــــملب  ي يســــــوي مظااطااب 
لمنع المعا اة واألزمات اإل  ـا اوش  يد يةود ي ةع وسـ  و 2030الةطايم الوحشـاوش ومن  ـأد تحو ق   و عام 

 إ و حةط الزاويو  ي المنعش
 

 دعم الة ود الوطناو واإلق اماو   
ي تزم المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ــؤولاو عن الحمايو بالعمل مع المؤســ ــات الوطناو  - 18

ــتدام تم ح الدولو زماموش و  يمةن لآللاات الوطناو لمنع الةطايم  ع ى الن وض بالمنع باعتواما جزءا من ج د م ـ
الوحشــــاوب ح ثما وجدتب يد ت ود مف دة  ي تحديد المخاطط وتن ــــ ق االســــتةابوش وقد ثبت   عالاو دعم عمل 
ــات الوطناو التي  ــ ــ ــمل المؤســ ــومة الم  وشو دا ل اإلدامات الوطناوش وتشــ ت ح ارلاات وتحديد األولويات بالصــ

الوطناو لحووق اإل  ـــــــــادب ويمناء المظالمب والبطلما   نب ول ل اها يعمل مع ا المةت  ييضـــــــــا المؤســـــــــ ـــــــــات  
الة ات دوم اام  ي ضـــــــماد الم ـــــــاءلو عن منع الةطايم الوحشـــــــاو من  ضل مةموعو متنوعو من األدواتش  
ــدماا المةت  ياماو إدماج منع   ــاد التي يصــــ ــات حووق اإل  ــــ ــ ــــ ــاديو ل بطلما   ن ومؤســــ وتؤ د المه طات اإلم ــــ

شـــــاو  ي التواميط ال ـــــنويو والمواضـــــاعاو والبطامع التثقا او لت ح المؤســـــ ـــــاتب ومصـــــد اال ت اكات الةطايم الوح
ــامو لحووق اإل  ــــــــاد من  ضل آلاات الشــــــــةاوي الخاصــــــــو ت اب والدعوة إلى اعتماد تشــــــــطيعات وطناو   الة ــــــ
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ــات اش و مثال ع ى الحب عمل  تتع ق ــااســــ ــاوب وتدمي  قوات األمن ومصــــــد ســــ المةت  مع بمنع الةطايم الوحشــــ
مةات  يمناء المظالم  ي إكوادوم والبطازيل و ولومباا لتو ام المخاطط التي تواج  ا المةتمعات الضعافو ودْعِم 
ــات إحاطو   ــةع المةت  البطلما   ن ع ى عود ج  ـــــــ الموادمات الطاماو إلى التخ اف من اها المخاططش  ما  ـــــــ

لى توديم توصــــاات التخاا إجطاءاتش وشاإلضــــا و إلى بشــــأد مخاطط الةطايم الوحشــــاو ودعوة المةتمع المد ي إ
ــي  ي تو  ط موامد الم زا او ل ة ود الوطناو  ي اها االتةااش وع ى  ــاســــ الحب   د البطلما   ن يوومود تدوم يســــ
الصـــــــع د الدوليب يمةن ل مؤســـــــ ـــــــات الوطناو لحووق اإل  ـــــــاد ويمناء المظالم والبطلما   ن تعزيز التعاود مع 

   اد األ طي وشناء  وةات متداعمو متعددة األق امشآلاات حووق اإل

ويوـدم المةتـ  المعني بمنع اإلبـادة الةمـا اـو والم ــــــــــــــؤولاـو عن الحمـايـو الم ــــــــــــــاعـدة التوناـو ل ـدول   - 19
األعضاء تناء ع ى ط ب ا  ي إ شاء يو تعزيز آلاات منع الةطايم الوحشاوب بما  ي الح آلاات اإل هام الموةطش 

لمةت   ي مةال الدعوة لزيادة عدد الدول األططاع  ي الصـةو  الدولاو الطيا ـاوب بما    ا و لى جا   عمل ا
اتفاةاو منع جطيمو اإلبادة الةما او والمعاةوو ع   ا و ظام موما األســـــــــــاســـــــــــي ل محةمو الةناياو الدولاوب دع م 

   ي النظم الوا و او الوطناو المةت  الة ود الوطناو الطاماو إلى إدماج االلتزامات المنبثوو عن ت ح الصــــــــــــــةو 
و دماج الةطايم الوحشـــــــاو  ةطايم  ي الووا  ن الدا  اوب وســـــــاعد ع ى تناء آلاات وطناو لمنع الةطايم الوحشـــــــاو  
والم ـــــــــاءلو عن اش ويووم المةت  بال ث ط من اها العمل بالتن ـــــــــ ق مع ج ات التن ـــــــــ ق المعناو بمنع الةطايم  

ــاو والم ــــؤولاو عن الحمايو   ــوةات إق اماو ودولاو مةطســــوب مثل ال ةنو اإلق اماو  الوحشــ ــاء  ي  ــ ي دول يعضــ
المنبثوــو عن المؤتمط الــدولي المعني بمن وــو الوح طات ال بطي والمعناــو بمنع جطيمــو اإلبــادة الةمــا اــو وجطايم  

ع اإلبادة الحط  والةطايم ضــــــد اإل  ــــــا او وجماع ي ــــــةال التم  ز والمعاةوو ع   اب و ــــــوةو يمطيةا الضت ناو لمن 
الةما او والفظايع الةما اوب والشـــوةو العالماو لة ات التن ـــ ق  ي مةال الم ـــؤولاو عن الحمايوب و التحط  
العالمي ضـد يعمال اإلجطام الةما او الوحشـاوش ويشـةع المةت ب  ي سـااق ةاامو تهلحب ج ات التن ـ ق ع ى 

 تحديد المخاطط دا ل دول ا والتصدي ل ا ح   االقتضاءش

و ي  ث ط من األحـاادب تت  ـ  ج ود المنع الوطنـاو معـالةـو تط ـو المـاضــــــــــــــيب واو مـا يةعـل دعم  - 20
موادمات العدالو اال توالاو ومؤســ ــات ا وعم اات ا يمطا يســاســااش ويوتضــي المنع معالةو م موســو ل مخاطط التي 

تؤثط ع ى طوايئ  ت ـــــــــــــتمط يحاا ا من ج ل إلى ج لب بما  ي الح ال ـــــــــــــااســـــــــــــات التم  زيو الطاســـــــــــــخو التي 
ــاوب وات ـــم   يو جماعات محددةش وين بق اها بصـــفو  اصـــو ع ى الب داد والمناطق التي  ـــ دت جطايم وحشـ

   ا تط و الماضـــــــي بخ ا  مث ط لض و ـــــــامب صـــــــادمس يحاا ا عن الوادة ال ـــــــااســـــــ  نب ومظالم عماوو الةهوم  
طوايئ و مات من ال ـةادش وع ى الصـع د ت حّل بعدب وحصـا و تن ويو من العوا ب و ـعوم عام بالظ م لدي   لم

العالميب ي ــــــــــــتند عمل المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ــــــــــــؤولاو عن الحمايو  ي اها الم داد إلى 
 ـــــــطاكتو مع الموطم الخا  المعني تتعزيز الحقاوو والعدالو والةبط وضـــــــما ات عدم الت طامب وقد  ـــــــمل اها 

عدالو اال توالاو  ي منع اال ت اكات والتةاوزات الة ــامو لحووق اإل  ــاد العمل دماســو مشــتط و عن م ــاامو ال
واال ت اكات الخ  طة ل وا ود الدولي اإل  ــــــــا يب بما  ي الح اإلبادة الةما او وجطايم الحط  والت   ط العطقي 

ــاد   ــا اوب ي عدت عمض بوطام مة ا حووق اإل  ـــــ ــد اإل  ـــــ  ش  A/HRC/37/65) 33/19والةطايم المطت وو ضـــــ
وجطي االســــــتط ــــــاد باالســــــتنتاجات والتوصــــــاات الوامدة  ي الدماســــــو المشــــــتط و  ي الدعم التنف هي الهي قدمو  
المةت  ل موادمات الوطناو ل عدالو اال توالاوب بالتن ـ ق مع المؤسـ ـات والة ات الفاع و الوطناوش و مثال محدد  

ب تم االاتداء بالزيامات التي قام ت ا الم ـــــــــــتشـــــــــــام الخا  المعني بمنع اإلبادة الةما او إلى  ط  ع ى الح

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/65
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الب واد وشالتو امات الناتةو عن ا  ي وضـــــع اســـــتطاتاةاو إق اماو  ـــــام و لنمم المتحدة تتضـــــمن عنصـــــطا ااما 
  اصا بالعدالو اال توالاوش

ــهي   - 21 ــدوم الح وي الـ ــد ع ى الـ ــأك ـ ــا  ي الـــح ومن الم م التـ ــوب بمـ ــات اإلق اماـ ــو التطت وـ يمةن يد تؤديـ
المنظمات اإلق اماو ودود اإلق اماوب  ي منع الةطايم الوحشـاو والتصـدي ل اش ويمةن ل ها المنظمات يد تشـةع 
الحةومات ع ى االعتطاع بما ع   ا من التزامات بموج  االتفاةاات الدولاو اات الصـــــــــ وب وتحديد مصـــــــــادم  

ــمن تد ق  االحت ا  دا ل مةتم ــا يد تضــــــــــ ــدي ل ا قبل يد تؤدي إلى العنئش ويمةن ل ا ييضــــــــــ عات ا والتصــــــــــ
المع ومات والتح  ضت الدةاوو  ي الوق  المناســـ  من الم ـــتوي الو طي الســـتخدام ا من ِقبل صـــا عي الوطام  

اإلبادة ع ى الم ـتوي العالميب مع تو  ل مخاطط سـوء التف ـ ط والتضـ  ل والتشـويوش وقدم المةت  المعني بمنع  
الةطايم   الةمـا ـاو والم ــــــــــــــؤولـاو عن الحمـاـيو الـدعم ل منظمـات اإلق امـاو  ي منع اإلـبادة الةمـا ـاو و  طاـا من

الوحشــــــاو  ي جماع المناطقب توســــــايل من ا األ شــــــ و المضــــــ  ع ت ا  ي ي طيقاا ويوموشا واألمطيةت ن وآســــــاا 
 والمب نو يد ااش

يبني  ل من ما ع ى ار طش  في ي طيقااب ع ى ســــــــب ل المثالب ويمةن ل و عدين اإلق امي والوطني يد  - 22
و ط البطوتو ول المتع ق بمنع جطيمو اإلبادة الةما او وجطايم الحط  والةطايم ضـــــد اإل  ـــــا او وجماع ي ـــــةال  

مؤســــــــــاء دول وحةومات الدول األعضــــــــــاء  ي المؤتمط   2006التم  ز والمعاةوو ع   اب الهي اعتمدا  ي عام 
ني بمن وــو الوح طات ال بطيب إطــاما لعمــل المةتــ  المعني بمنع اإلبــادة الةمــا اــو والم ــــــــــــــؤولاــو الــدولي المع

الحمـايـو مع حةومـات يو نـدا وجم وميـو ي طيقاـا الوســــــــــــــ ى وجم وميـو تنزا اـا المتحـدة وجم وميـو ال و يو  عن
ةت  ييضـــا م ـــاعدة توناو الديموطاطاو وجنو  ال ـــوداد و  ناا إل شـــاء لةاد وطناو لمنع اها الةطايمش وقدم الم

يدي التعــاود ت ن المةتــ  وشعثــو منظمــو األمم المتحــدة    ي اإلطــام ااتــوبومــالاــو لــدعم تفع ــل ت ــح ال ةــادش و 
لتحو ق االســــــــتوطام  ي جم وميو ال و يو الديموطاطاو وشط امع األمم المتحدة اإل مايي إلى إ شــــــــاء لةاد  ط او  

 افو الةنوشاوش و ي   ناا ويو نداب ســاعد المةت  ال ةاد الوطناو  ع ى م ــتوي المواطعات  ي  افو الشــمالاو و 
 ي وضع يطط قا و او مح او لمنع الةطايم الوحشاوش ول م اعدة  ي تنف ه تطامع عمل ال ةاد الوطناو  ي   ناا 

خ اف  وجم وميـو تنزا اــا المتحــدةب دعم المةتــ  الحوامات ت ن ال وايئ ودا ـل ال ــايفــو الواحـدة الطاماــو إلى الت 
 من مخاطط امت ا  يعمال وحشاوش

تدمع عوامل الخ ط والمؤ ـــــــــــطات المتع وو باإلبادة الةما او وجطايم  ييضـــــــــــا يووم االتحاد األ طيوي و  - 23
الحط  والةطايم ضــــــــــــــد اإل  ــــــــــــــا ـاو  ي  ظـامـو الـوامي لإلـ هام الموةط و ي آلـاات اإلـ هام الموةط  ي عـدد من 

ب جمع المةتــ  المعني بمنع اإلبــادة  2019تموز/يولاــو  طيقاــوش و ي  الةمــاعــات االقتصــــــــــــــــاديــو اإلق اماــو األ 
ــو  النزاعات واإل هام الموةط التابعو لضتحاد  ــعوو منع  شــ ــؤول ن من  ــ ــؤولاو عن الحمايو م ــ الةما او والم ــ

ــادـيو اإلق امـاو الســــــــــــــتعطاض النظـام الوـامي لإلـ هام الموةط ودمع حووق      5) األ طيوي ومن الةمـاعـات االقتصــــــــــــ
 اإل  اد وعوامل الخ ط المتع وو بالةطايم الوحشاو  ي قاعدة تاا اتوش

ــأ االتحـاد األوموشي  ي عـام   - 24  ظـامـا لإلـ هام الموةط ـبالنزاعـات  ـأداة إلدامة   2014و ي يوموـشاب ي شــــــــــــ
  ط  شـــــو   زاب عناف  ي الب داد   ط األعضـــــاء    المخاطط قايمو ع ى األدلو تحدد  ي وق  موةط حاالت

وتقاِّم ا وتع   ا األولويوش وشدعم من المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ؤولاو عن الحمايوب وضع   
 __________ 

اتحاد الميط  العطشيب وال ــــوق المشــــتط و لشــــطق ي طيقاا والةنو  األ طيويب وتةمع دول ال ــــاحل والصــــحطاءب وجماعو  ــــطق ي طيقااب   5) 
ــاديو لدول  ط  ي طيقااب وال  مو الحةوماو الد ــط ي طيقااب والةماعو االقتصـــــــــــ ــاديو لدول وســـــــــــ ولاو المعناو بالتنماوب والةماعو االقتصـــــــــــ

 والةماعو اإل ماياو ل ةنو  األ طيويش
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دايطة العمل الخامجي األوموشاو مةموعو يدوات تدمع ب عد منع الةطايم الوحشــاو  ي  ظام اإل هام الموةط التابع  
يدي اها العمل إلى تعاود تدعمو إحاطات دوميو يودم ا الم ــــــــتشــــــــاماد الخاصــــــــاد إلى ا مات إدامة  ل اش وقد 

االتحـاد األوموشيش ويتعـاود المةتـ  ييضــــــــــــــا مع االتحـاد األوموشي  ي وضــــــــــــــع موـاد  توج  اـو لمنع الةطايم  
 الوحشاو ل ممامس ن الدول  ن  توصاات عم او التخاا إجطاءات وقاياو م موسوش

 ي عمل الفطيق الط اع    ييضــــــا  ام المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ــــــؤولاو عن الحمايو وســــــا  - 25
الم ــــــتوي التابع لضتحاد األوموشي المعني بمةا حو العنصــــــطيو و طا األجا   و  ط الح من ي ــــــةال التعصــــــ ب  

ــاو األوموش  م  ودع   او وو الو االتحاد األوموشي  الة ود الطاماو إلى التصـــــــــدي ل تم  ز من  ضل العمل مع المفوضـــــــ
ــمل اها  ــأد التدات ط الطاماو إلى منع ومةا حو التحطيض ع ى العنئش و ـــ ــاو ومة ا يوموشا بشـــ ــاســـ ل حووق األســـ
الدعم إحاطو قدم ا الم ـــــــتشـــــــام الخا  المعني بمنع اإلبادة الةما او إلى ج  ـــــــو عامو ل ةنو   نا ـــــــاا التابعو 

ش ويةطي المةت  مشـــــــــــــاومات منتظمو مع ثضثو  اا ات تابعو 2018لمة ا يوموشاب  ي تشـــــــــــــطين األول/يكتوشط  
ــامي لشـــــــــؤود األق اات الووماو ومط ز منع  شـــــــــو    لمنظمو األمن والتعاود  ي يوموشا اي مةت  المفوض ال ـــــــ

ح وات عمل مع مةت  المؤســ ــات الديموطاطاو   النزاعات ومةت  المؤســ ــات الديموطاطاو وحووق اإل  ــادش وعود  
ــا  د جمع  ممث ي المةتمع المد ي والمةتمعات المح او الضــــــــعافو  ي مناطق دود إق اماو محددة  وحووق اإل  ــــــ

دا ــل من وــو منظمــو األمن والتعــاود  ي يوموشــا إلجطاء منــاقشـــــــــــــــات لتو ام المخــاطط والتعــامــل مع ــاب ممــا يدي  
 شالمن وو إجطاء تو امات يكثط دقو ألوجو الضعئ الوايمو والم امات اات األولويو ل عمل  ي   إلى 

و ي األمطيةت نب يةطي المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ـــــــــؤولاو عن الحمايو مشـــــــــاومات   - 26
منتظمو مع لةنو الب داد األمطيةاو لحووق اإل  ــــــادب التي عود مع ا ييضــــــا ح وات عمل لبناء الودمات بشــــــأد 

 ي المن وو إلجطاء ح وات عمل   من ة ت ا لتو ام المخاطط والتصــــــــدي ل اش و ــــــــطب المةت   ي وضــــــــع   ط
ت دع إلى تحديد المخاطط التي يواج  ا ال ـةاد األصـ  ودب  ضـض عن  اامات ال ـااسـو العامو ل تخ اف من 
حدت اش وي ــــتند الح إلى يعمال الدعوة التي يووم ت ا المةت  من يجل حمايو حووق الشــــعو  األصــــ او  تاةو  

ب يدعم المةت  ييضــا  ــوةو يمطيةا  2012لى ت داد محددةش ومنه عام زيامات ع ى الم ــتوي التنف هي قام ت ا إ
 ضل المشــــــــــــــام و   الضت نـاو لمنع اإلـبادة الةمـا ـاو والفظـايع الةمـا ـاو  ي ي شــــــــــــــ ـو تـناء الـودماتب و ـهـلح من

المناقشـــــات ال ـــــنويو بشـــــأد التطت وات واألدوات والمن ةاات المؤســـــ ـــــاو لمنع ومعالةو التحديات المطتو و   ي
 طايم الوحشاوشبالة

و ي آسااب واصل الم تشاماد الخاصاد العمل مع ماب و يمم جنو   طق آسااب بما  ي الح لةنت ا  - 27
الحةوماو الدولاو المعناو بحووق اإل  ــــــــــــادب واو ما يســــــــــــ م  ي زيادة التو او بةا او تنف ه ج ود منع الةطايم  

إلبادة الةما او والم ــؤولاو عن الحمايو باســت شــاع  الوحشــاو  ي اها المن ووش  ما قام المةت  المعني بمنع ا
 ـاامات ل عمـل مع دول محـددة  ي الن وض ت ـها الم ــــــــــــــاعيش  في ـباك ـــــــــــــــتادب يدي اـها العمـل إلى التعـاود  

لةنو التع ام العالي  ي موادمة ت دع إلى مةا حو   ا  ال طاهاو وتعزيز الشـمول وحمايو األق ااتش ودعم  مع
ــا تنف ــه   ــو عمــل القاــادات والة ــات الفــاع ــو الــديناــو لمنع التحطيض ع ى العنئ المحتمــل    المةتــ  ييضـــــــــــــ

يؤدي إلى جطايم وحشـــــــــاو )  و عمل  اس   ي المن ووب بما  ي الح عود اجتماب إق امي مع يصـــــــــحا    يد
المصـــ حو من باك ـــتاد وشنيضديش وســـطي ال  ا وماا مام و  وال وال ندش و ي تنيضديشب عود المةت  ح وات  

يسـ م   ي إ شـاء مة ا مشـتط  ت ن األدياد ل  ـضم والتنماوش و ما او الحال  ي مناطق ي طيب يعمل عمل 
ــأد   ا    ــتطاتاةاو األمم المتحدة و  و عم  ا بشـــــــــــ المةت  مع ي طقو األمم المتحدة الو طيو لدعم تنف ه اســـــــــــ

 ال طاهاو من  ضل   ط عمل وموادمات  اصو بال ااقش
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 الشعباو دعم الة ود    
 اها مع التعامل  ظام ل امل   ـامل    ع اتواب  وط  يت   الفعال لمنع الةطايم الوحشـاو ال  العمل إد - 28

 اتواب ييضـا يت    تل بمن جا   الدول األعضـاء وال  مات الحةوماو الدولاو ومنظومو األمم المتحدة  الةطايم
ــامل    ع ــطا ل مةتمع   ــ ــتوي المح يش  بأســ ــتوي الوطني إلى الم ــ  من الفاع و  الة ات  قدم  وقديمتد من الم ــ
  المح اـو  اإلعضم  ووســـــــــــــــايط  األا اــوب  والمةموعــات  المــد يب  المةتمع  و ــــــــــــــوةــات  منظمــات  مثــل  الــدولب    ط

  منع    ي  ب طة  م ــاامات والشــوا ب  واألطفال الن ــاء منظمات الح   ي  بما الشــعباوب والمنظمات  والصــحف  نب
ــد اال ت ـاكـاتب ودق يجطاس اإلـ هامب والـدعوة إلى اتخـاا  الوحشـــــــــــــــاو طايمالة ع ى مـدي عوود من  ضل مصــــــــــــ

ــوو الحةوماتب وشناء  مابإجطاءاتب والحد من التوتطات والعنئ ووقف  ــ ط الحوام ت ن ال وايئب ومحاســـــــــ وتا ـــــــــ
ــاو  ــاو لبناء ال ـــضمب ح أل تؤدي يدواما ميا ـ ــاسـ التماســـح االجتماعيش و الوا ما ت ود اها الة ات عناصـــط يسـ
 ي المةتمعات المتأثطة بالنزاعات و ي حاالت ال شــا ــو الشــديدة يو حاالت اال توالش ويمةن ا ييضــا يد تا ــط 

ا ــطة ت ن ال  مات الحةوماو الطســماو وضــحايا الةطايم ال ــابوو  ي األماكن التي تنعدم    ا ت ح وجود صــ و مو 
  الـواليي   المحـاومين  منالصـــــــــــــــ وش واـها يةع  ـا ج ـات  ــــــــــــــطيةـو ـباليـو األامـاو لـ دول  ي الة ود التي تـبهل ـا و 

مواطن  تحديد من ت ن ا  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ـــــــــؤولاو عن الحمايوب  ي م ـــــــــابس  ل مةت األاماو 
 شالوحشاو الةطايمالضعئ ودعم الة ود الم دا او لمنع اال ت اكات وتعزيز الم نعو  ي مواج و 

ــاوب وال يمةن   - 29 ــمام منع الةطايم الوحشــــ ــتدامو الة ود الوقاياو  ي صــــ ــةاع اســــ ويوع تعزيز الم نعو وتشــــ
الةطايم الوحشـاوش وو وا لما ييدتو الةمعاو العامو    إ فال امتوام تناء ال ـضم وم ـاعي الحفاع ع ى ال ـضم بمنع

ــضم  ي عامي    اماومة ا األمن من  ضل اعتماد ــأد تناء ال ـــــــــــ   د ب    6) 2020و   2016قطامين ”تويم“ بشـــــــــــ
الحفاع ع ى ال ــــضم يشــــمل األ شــــ و ال اد و إلى منع  شــــو  النــــــــــــــــــزاعات وتصــــع داا واســــتمطاماا وتةددااب 

م اعدة يططاع النــزاب ع ى إ  اء األعمال الوتالاوب والعمل ع ى تحو ق المصالحو  ومعالةو يسوات ا الةهميوب و 
الوطناوب والمضــي قدمًا صــو  التعا ي و عادة اإلعمام والتنماوش وتحقاوا ل ها اليايوب  ــةع  الةمعاو العامو  

ــطاكو ــ و العملب بالشـ ــطاا ع ى مواصـ ــاء ومنظومو األمم المتحدة بأسـ مع يصـــحا     ومة ا األمن الدول األعضـ
المصــــ حو المعن  نب بما  ي الح المنظمات اإلق اماو ودود اإلق اماوب والمؤســــ ــــات المالاو الدولاوب ومنظمات  
ــاءب الو ـاب الخـا ب ع ى اتخـاا  المةتمع المـد يب والة ـات المح ـاو المعنـاو تبـناء ال ــــــــــــــضمب وعـند االقتضــــــــــــ

ــض الن ع الهي محوما    وما زال م والحفاع ع ى ال ــــــــــــضمشاإلجطاءات الضزمو لتنف ه الوطامات المتع وو تبناء ال ــــــــــ
اإل  ـــــــــــاد الشـــــــــــامل لوج ات  ظط ويولويات  ل من الناج ن من العنئ وصـــــــــــا عي التي  ط  ي ط اعو يعمال 

المتحـدة لمنع الةطايم الوحشـــــــــــــــاوش وتحوق مـواد  األمم المتحـدة التوج  ـاو ل عمـل مع المةتمعـات المح او   األمم
ــادمة  ي عام  لبناء ال ــــــضم والحفاع ع مزيدا من االت ــــــاق  ي   ع األمم المتحدة ل عمل مع     7) 2020 او الصــــ

 ت ح المةموعاتش

ــا تناء الودمات  ي مةال   - 30 ــؤولاو عن الحمايو ييضـ ويدعم المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ـ
ــوة ــااب  اإل هام الموةط من  ضل عم و مع الة ات الفاع و  ي المةتمع المد ي ومع  ــ ــمل الح  ي آســ اتوش و ــ

مثضب ي شــــ و الدعوة التي   ــــوت ا  ــــطاكو آســــاا والمحاط ال اد  لمنع الةطايم الوحشــــاو ومط ز آســــاا والمحاط  
 __________ 

وقطام المة ا    75/201او  وقطام الةمع   2016الصـــادم  ي عام     2016)  2282وقطام مة ا األمن    70/262قطام الةمعاو العامو    6) 
 ش2020الصادم  ي عام   2020) 2558

  /www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files:  يمةن االطضب ع اــــو عن ططيق اــــها الطابط  7) 
documents/un_community-engagement_guidelines.august_2020.pdfش 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/75/201
https://undocs.org/ar/A/RES/75/201
https://undocs.org/ar/S/RES/2558(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2558(2020)
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/%20documents/un_community-engagement_guidelines.august_2020.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/%20documents/un_community-engagement_guidelines.august_2020.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/%20documents/un_community-engagement_guidelines.august_2020.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/%20documents/un_community-engagement_guidelines.august_2020.pdf
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ال اد  ل م ــــــــؤولاو عن الحمايوش و ي األمطيةت نب  ــــــــمل الح تو  ط تدمي  لمنظمات المةتمع المد ي ي جطي 
اإل  ـــــــاد يو تنظام ح وات عمل ل دعوة تم تن ـــــــاو ا مع الزمضء باال ـــــــتطا  مع لةنو الب داد األمطيةاو لحووق  

ــ  لمنع الفظايع   ي األمم المتحدة ومنظمات المةتمع المد يش و ي يوموشاب دعم المةت  عمل مط ز توداب ـــــــــ
ــاو التي  ظم ا  طيق   زييطادش  ما يدت يعمال  ــأد منع الةطايم الوحشــ ــ تو التدميباو الوطناو بشــ الةما او وي شــ

الموا ـــــــــــطة وشناء الودمات التي قام ت ا المةت  إلى إ شـــــــــــاء ايتضع  ط  الب واد لمنع اإلبادة الةما او   الدعوة
ش و ي ي طيقـااب تعـاود المةـت  مؤ طا مع  طيق األمم المتحـدة الو طي  2017وجطايم الفظـايع الةمـا ـاو  ي عـام  

ــايط اإلعضم و  المةتمع المد ي ع ى التصـــــــــدي   منظمات ي إث وشاا ع ى تدمي  الم ـــــــــؤول ن الحةوم  ن ووســـــــ
 لخ ا  ال طاهاو ومنااضتوش

 الن ـــــــــاء  وتمة ن  وحمايو  والتم  ز الم ـــــــــاواة  عدم إل  اءالن ـــــــــاء  منال ـــــــــضم   تناةمع  العمل    ويعزز - 31
عن الحمايو   الم ـــــــــــــؤولاوالطاماو إلى منع الةطايم الوحشـــــــــــــاوش و ما ومد  ي التوطيط المتع ق ب   الة ود    والفتاات

  د المةتمعات التي تت ــام  مع العنئ ضــد المطية    ب A/74/964-S/2020/501)  2020الصــادم  ي عام  
ــاو   قايمو ع ى  وب الةنا من المةتمعات التي ال تت ــــــــام  معوش والفتاة يكثط عطضــــــــو ل تعطض لةطايم وحشــــــ

 يدوام  لتعزيزبشــــــــــةل متزايد  األولويوالةما او والم ــــــــــؤولاو عن الحمايو   اإلبادة  بمنع  المعني المةت  يع يو 
ــاو الةطايم  منع   ي المطية  ــاياو من  ضل ح وات عمل ت دع إلى عطض   الوحشـــ ــعباو الن ـــ ودعم المنظمات الشـــ

ل تخ اف من حدت اش ويدت ح وات العمل التي عودت مع مشـــــام  ن   العامو  ال ـــــااســـــو اامات  عوامل الخ ط و 
المطية وال ضم واألمنب ومنع  شو       والصضت ت ن   بشأدي طيقاا ال بطي    مالالشطق األوسط و   من وومن 

ــؤولاوالنزاعاتب وتنف ه   ــأ  الحمايوب  عن الم ــ ــاء  طيق عامل إق امي ل مطية معني بم ــ ــ و ط  إلى إ شــ لو المنعش وســ
 المةتمع لمنظمات  الوحشـــاو الةطايم منع  بشـــأد  ل تواصـــل و طصـــا ومع ومات  الودمات  لبناء  ي شـــ واها الفطيق 

 شالن اء  تووداا  التي المد ي

  - وشناء الثوو مع  - وعمل  المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ــؤولاو عن الحمايو ع ى إ ــطا    - 32
الحةوماوب والمةموعات األا اوب والمنظمات الشـــــــــعباوب والشـــــــــ و  التو  دي نب والقاادات والة ات  المنظمات   ط 

الفاع و الديناوب ومةتمعات ال ــةاد األصــ   نب والمنظمات الشــواتاو وال ضتاوب والمنظمات الن ــاياوب ومؤســ ــات  
حشــاو وتح ــ ن التن ــ ق ل تعامل مع الوحوف والمؤســ ــات األكاديماو  ي تعزيز   م يســوا  وديناماات الةطايم الو 

المخاطط الوايموب او عمل بالغ األاماو وسـ تواصـل توديم الدعم لوش وقد يتاح  األدوات والتوج  اتب مثل إطام  
ــأد   ا  ال طاهاوب  ــتطاتاةاو األمم المتحدة و  و عم  ا بشـــــــ ــاوب و  و عمل  اسب واســـــــ تح  ل الةطايم الوحشـــــــ

 منظمات الشعباوش ل مةت  ييضا مواص و العمل مع ال 

ومع يد الدول تتحمل الم ـــــؤولاو الطيا ـــــاوب   د المةتمع الدوليب بما  او األمم المتحدة والمنظمات  - 33
اإلق اماوب م ــــــــؤول ييضــــــــا عن منع الةطايم الوحشــــــــاو ووقف اش وشالنظط إلى يد المةتمع المد ي األا ي يؤدي 

اح  اب وقبل يد تنت ي   ط  التد ل الدولي وي زم  ييضــــــــا دوما حاســــــــما  ي منع الةطايم الوحشــــــــاو  ي يولى مط 
 اتخاا إجطاءات يكثط ت  فوب   د االستثمام  ي الة ود المح او ودعم ا ل ما ياماو  اصوش

 
  دب  المشذورة و عئةة امج اءا  الوقا ية والجما ية من جان  الدو  األعاذاء والمناما    -  جي  

 امقليمية واألم  المت دة
م ن العامب منه تدايو الواليو المنوطو ت اب المنع يولويو قصـوي  ي عمل المنظموب سـواء  ي جعل األ - 34

ــاء وا مات األمم المتحدة  ــ  نش وتتوقع الدول األعضـــــ ــنع الوطام والبطمةو الطيا ـــــ ج ودا لإلصـــــــضح يو  ي صـــــ

https://undocs.org/ar/A/74/964
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من تو ام ل مخاطط  الحةوماو الدولاو عن حق يد ت ــتط ــد  ي مداوالت ا بما يصــدم عن منظومو األمم المتحدة 
ــام الخا  المعني بمنع اإلبادة الةما او   ــتشـ ــمل جزء ميا ـــي من واليت ي الم ـ ــااتش ويشـ ــعو من توصـ وما تضـ
ــاء وال  مات الحةوماو   ــومة إلى الدول األعضــ ــؤولاو عن الحمايو توديم المشــ ــام الخا  المعني بالم ــ ــتشــ والم ــ

ــأ د الحــاالت التي تث ط الو ق والتــدات ط الطاماــو إلى الــدولاــو التــابعــو لنمم المتحــدة والمنظمــات اإلق اماــو بشـــــــــــــ
ــام   ــةال مخت فوب ويتوقئ قطام اتواب م ـــ ــاوش ويأتي اإل هام الموةط بأ ـــ التخ اف من   ط امت ا  جطايم وحشـــ
عمـل مع ن ع ى  ـل حـاـلو وي ــــــــــــــتـند إلى تو ام دق ق ل ظطوعش وتحظى بعض الحـاالت ـبااتمـام مة ا األمن 

ــاد يو ال يو ــا مة ا حووق اإل  ــــــــ ةمعاو العاموب ت نما ال تحظى حاالت ي طي ت ها االاتمامش ويخت ئ ييضــــــــ
 ـــــــــــــةل تنف ه اإل هام الموةط؛  في بعض الحاالت ت ود المشـــــــــــــام و العامو يكثط مضءموب ت نما ت ود حاالت  

و  ط عدم دق ا   “اإل طام  ي دق يجطاس اإل هام”ي طي ي    ل دت وماساو ال اديوش وية  المواز و ت ن   ط  
ع ى اإلطضق  ي مواج و التداوم الخ  ط المحتملش وال باعو الح ــــــاســــــو ل ةطايم الوحشــــــاو تةعل النظط  ي  

 اها التوازد يمطا بالغ األاماوش

ــاماد الخاصـــاد العديد من الباا ات العامو المشـــتط و ل تحهيط  - 35 ــتشـ و ي ال ـــنوات األ  طةب يصـــدم الم ـ
ــا   ــاوش ود ض ييضـــــ ــدام  من   ط امت ا  جطايم وحشـــــ ــطاكات مع مةات  ي طي مة فو بالحمايو  ي إصـــــ ي  ـــــ

إ هامات ت ها الشـــــأدب مثل الممث و الخاصـــــو لنم ن العام المعناو باألطفال والنزاب الم ـــــ  ب والممث و الخاصـــــو  
لنم ن العام المعناو بالعنئ الةن ــــــــي  ي حاالت النزابب ومفوض األمم المتحدة ال ــــــــامي لحووق اإل  ــــــــادب 

ــااما  ي تاا   ــؤولود  وام آ طود  ي الموط و ي الم داد ت دع التحهيط من المخاطط  وســـــــــــ ات يدلى ت ا م ـــــــــــ
 وحشد الة ود من يجل المنعش

ت د يد حشــد الة ود يت    مشــام و  شــ و من جا   م ن ام  ي وضــع ي ــم  ل م ب حداف تي  طش  - 36
ب  ـ د مة ا األمن يتحمـل 2005من  تـايع مؤتمط الومـو العـالمي لعـام    139وو ق مـا جطي تـأك ـدا  ي الفوطة 

م ــؤولاو  اصــو عن منع الةطايم الوحشــاوش وقد قام المة ا بعدة موادمات يســ م   ي اتخاا إجطاءات موةطةب 
بما  ي الح دعوة  الم ـــــــــــتشـــــــــــام الخا  المعني بمنع اإلبادة الةما او إلى توديم إحاطات واالســـــــــــتماب  إل  ا 

ــا ــدي وجم   امـ ــل من تومو ـ ــو  ي  ـ ــالـ ــالحـ ــديموطاطاـــو  يتع ق بـ ــو ال و يو الـ ــا الوســــــــــــــ ى وجم وميـ ــو ي طيقاـ وميـ
 ال ودادش وجنو 

ــام الخا  المعني بمنع اإلبادة الةما او ع ى توديم إحاطو   - 37 ــتشـــــــ ــا و إلى الحب دي  الم ـــــــ وشاإلضـــــــ
مة ا حووق اإل  ــاد بشــأد تنف ه الواليو اات الصــ و و ــام   الم ــتشــامة الخاصــو الحالاو  ي االجتماب  إلى

ش    8) 2021 ــــــــــــوام/ بطايط   10ة ا  اما ت ن الدومت ن بشــــــــــــأد منع اإلبادة الةما اوب الهي عود  ي  األول ل م
ودعا  ش    9) ب وألول مطةب  ظم المة ا ح وو  واش ت ن الدومت ن بشـــــــأد الم ـــــــؤولاو عن الحمايو2021 عام و ي

ى توديم توطيط عن الم ــايل  المة ا ييضــا األم ن العام والم ــتشــامة الخاصــو المعناو بمنع اإلبادة الةما او إل
  A/HRC/37/65المواضـــاعاو اات األاماوب مثل إســـ ام العدالو اال توالاو  ي منع الةطايم الوحشـــاو )ا ظط 

 ش  ما يحام ع ما  A/HRC/41/24واالســــــــــــــتةابات التثقا او التي ت ــــــــــــــ م  ي منع اإلبادة الةما او )ا ظط 
 ب طام تح  ل الةطايم الوحشاو ومح  باستطاتاةاو األمم المتحدة و  و عم  ا بشأد   ا  ال طاهاوش

 __________ 

 ش39و  37الفوطت ن ب 43/29عمض بوطام مة ا حووق اإل  اد   8) 

 ش44/14وطام مة ا حووق اإل  اد عمض ب  9) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/65
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/24
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/29
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/29
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/14
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/14
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ييضــــا التزام ا بمنع الةطايم الوحشــــاو من  ضل األج زة الحةوماو الدولاو ويظ طت الدول األعضــــاء  - 38
التابعو لنمم المتحدةش  ود قدم ب مثضب موتطحات  ي مة ا األمن لتعزيز  عالاو و ـــــــــــــفا او يســـــــــــــال   عمل 
المة ا  ي تصــــــديو لمخاطط األعمال الوحشــــــاوش  ما ســــــاام  موادمات ي طي اتخهت ا الدول األعضــــــاء  ي  

ب بعنواد  2018ب بما  ي الح عود اجتماب بصـــايو آميا حول دوما  ي منع األعمال الوحشـــاو  ي عام المة ا
 ب  ي تعزيز  ظط  S/2019/48)ا ظط   “زيادة  عالاو منع الةطايم الوحشــــــــــــاو: دوم مة ا األمن ويعضــــــــــــايو”

ءات المنعش و ي الةمعاـو العـامـو ومة ا األمن ومة ا حووق اإل  ــــــــــــــادب  المة ا  ي الزوايـا الفعـالـو إلجطا
ــاءلوش ويعمل  ــاو ودعم عم اات الم ــ ــاء ا مات محددة ل م ــــاامو  ي منع الةطايم الوحشــ ي شــــأت الدول األعضــ

تومو ـدي والةم وميـو العطشاـو ال ــــــــــــــوميـو  حـالاـا عـدد من اـها ال  مـاتب بمـا  ي الـح  امـا يتع ق بـالحـاالت  ي
وشموازاة الحب يمةن ل   مات المنشـأة  و ال و يو الديموطاطاو وجنو  ال ـوداد والعطاق وماا مام والامنشوجم ومي 

بموج  معاادات حووق اإل  ـاد واإلجطاءات الخاصـوب إلى جا   االسـتعطاض الدومي الشـاملب يد تؤدي دوما  
توصـاات لتعزيز م نعو المةتمعات ميا ـاا  ي إتض  مة ا حووق اإل  ـاد بالشـوا ل الوايموب و هلح  ي توديم  

 قبل يد تنشأ مخاطط ج اموش
 

 المجاال  ذا  األولوية للعمل  م مجا  منر الج ا   الوحشية  -  رالعا  
 ي إطـام التشــــــــــــــة  ـو اإلجمـالاـو من تـدات ط التعـامـل مع مـا تم تو امـو من المخـاططب يع ى المةتـ   – 39

منع التحطيض  والم ــــؤولاو عن الحمايو األولويو لمةال ن مواضــــاع  ن  ــــام  ن:المعني بمنع اإلبادة الةما او  
 ع ى العنئ من  ضل العمل مع القاادات والة ات الفاع و الديناو؛ ومعالةو   ا  ال طاهاو ومنااضتوش

 
 منر الت  يض على العنف من خت  العمل مر القيادا  والجها  الفاعلة الدينية -  ألف 

ــايع   - 04 ــام   ي  تـ ــالمي لعـ ــو العـ بمنع الةطايم     10) ب امتوط منع التحطيض ع ى العنئ2005مؤتمط الومـ
ومنع  التحطيض ع ى العنئ عنصــــــــــط ميا ــــــــــي  ي التزام األمم المتحدة بمنع الةطايم الوحشــــــــــاوش  الوحشــــــــــاوش  

لت ـح   والتحطيض ع ى التم  ز والعـداوة والعنئ من مؤ ــــــــــــــطات اإل ـهام الموةط ومن العوامـل المولـدة المحتم ـو
الةطايمش وال يمةن لنمم المتحـدة يد تنة  ـتدود العمـل مع الشــــــــــــــط ـاءش ويمةن ل وـادة والفـاع  ن اـلدين  نب ع ى 
ــام و  م معتودات مش وعندما   ــ و  يولمح الهين يدينود تديا ات م ويشـــــ وجو الخصـــــــو ب يد يؤثطوا  ي حااة وســـــ

 لن اقشيةااطود بال ضمب يمةن يد يةود لطساي  م تأث ط قوي وواسع ا

ــع   و عمل  اسب   - 41 ــؤولاو عن الحمايو وضـــــــ ولهلحب قاد المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ـــــــ
ب  ي يعوا  عم او تشــــــــــاوميو عالماو ت ن ج ات متعددة من يصــــــــــحا  المصــــــــــ حو  2017التي يط و   ي عام 

التعص    الدعوات إلى العنئ يو استمطت عام نش وتحدد الخ و توصاات ل قاادات والة ات الفاع و الديناو بمنع 
يو العنصــــطيو يو  طاهاو األجا   التي يمةن يد تؤدي إلى جطايم وحشــــاوش وشنفا الطوحب وشاال ــــتطا  مع تحالئ  
ــادب يســــــفطت المشــــــاومات المعوودة عن ططيق   ــاو األمم المتحدة لحووق اإل  ــــ األمم المتحدة ل حضــــــامات ومفوضــــ

ــأد   2020ييام/مايو  اإل تط   التي تدياا المةت   ي   عن التع د العالمي ل ة ات الفاع و والمنظمات الديناو بشــــــــ
 ش   11) بالتعاود مع األمم المتحدة   19- التصدي لةايحو  و  د 

 __________ 
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ــتويات من المطج  يد ينة  عندما   - 42 ــعى متعدد الم ــ ــاو والتحطيض ع   ا او م ــ ومنع الةطايم الوحشــ
ــا إلى القاادات  تعمل ج ات  اع و مخت فو بشـــــــــــــةل تعاو يش و ي ح   ــاســـــــــــ ن يد   و عمل  اس موج و يســـــــــــ

والمنظمات الديناوب     ا تتضــــمن ييضــــا توصــــاات مفصــــ و ل ة ات الفاع و األ طي اات الصــــ وب مثل الدول  
ومؤســــــــ ــــــــات الدولوب ومنظمات المةتمع المد ي   ط الديناوب ووســــــــايط اإلعضم الطقماو والتو  ديوش و ي تنف ه  

ي بمنع اإلبادة الةما او والم ــــــــــؤولاو عن الحمايو الدعم من لةنو توج  او مؤلفو الخ وب يت وى المةت  المعن 
من ةاادات ديناو وممث  ن عن منظمات ديناوب ي دمج العديد من ا الخ و  ي استطاتاةاات عم وش و ما ا كط  ي 

ــناديو ا وشطامة  ــع مخت فو ع ى امتداد اها التوطيطب تدعم األمم المتحدة وو االت ا وصـــــــ ا و دامات ا تنف ه  مواضـــــــ
 ت ح الخ و تنشامش

ويســــفط اها العمل عن  ــــطاكات يو ســــااســــات يو موادمات  ي مةال الدعوة يو ي شــــ و تط امةاو  ي  - 43
باك ـــتاد وشنيضديش وشومو دي والبوســـنو وال طســـح وتاي ند وجم وميو ي طيقاا الوســـ ى والعطاق ولبناد والمم  و 

الشــــــــــــــمـالـاو و  طاـاش  وـد يدي تنفـ ه   ـو عمـل  ـاس  ي العطاق إلى اعتمـاد    المتحـدة لبطي ـا ـاا العظمى وييطلـندا
البااد التاميخي المشـــــــتط  ت ن األدياد بشـــــــأد ضـــــــحايا تنظام الدولو اإلســـــــضماو  ي العطاق والشـــــــام )داعش  

ب والهي ع ى يســــــاســــــو ســــــتبدي قطيوا ســــــ  ــــــ و من حوامات التنف ه المتعددة 2020والناج ن منو  ي آاام/مامس 
اا  الديناو ع ى الم ـــــــتوي المح يش و ي دول ي طي  ي من وو الشـــــــطق األوســـــــطب يعمل المةت  المعني المه

بمنع اإلبادة الةما او والم ــــــــؤولاو عن الحمايو مع المةتمع المد ي والمنظمات الشــــــــعباو والقاادات والة ات  
ــتوي المةتمع المح ي لمنع الةطايم الوح ــع   ط عمل ع ى م ــــ ــاا  الفاع و الديناو لوضــــ ــاوش و ي من وو آســــ شــــ

والمحاط ال ــاد ب يعمــل المةتــ  مع القاــادات الــديناــو والبطلمــا   ن والة ــات الفــاع ــو  ي المةتمع المــد ي من 
باك ـــــــــــتاد وشنيضديش وســـــــــــطي ال  ا وماا مام و  وال وال ند لتحديد التحديات والفط  يمام العمل ع ى إقامو  

ي إلى زيادة وعي القاادات والة ات الفاع و الديناو  ي اها مةتمعات تحتوي الةماع ويعم ا ال ــــــــضمب مما يد
الب داد ت ها الم ـــــعىش و فه المةت  ييضـــــا ح وات عمل ع ى الصـــــع د الوطني  ي باك ـــــتاد وشنيضديش يدت  

 إلى اتخاا إجطاءات وقاياو من جا   القاادات الديناو والة ات الفاع و ع ى الصع د الوطنيش
 

 طاب الن اهية لاعتباره من عوامل خط  ار ناب ج ا   وحشيةمعالجة ومنا اة خ -  لاء 
يشـــــةل   ا  ال طاهاو والتحطيض ع ى العنئ مؤ ـــــطين ع ى عوامل   ط امت ا  جطايم وحشـــــاوب   - 44
ســــــــاما عندما ي ــــــــت د اد  ــــــــخصــــــــا يو جماعو ع ى يســــــــاس ال ويوب وشعوامة ي طيب ع ى يســــــــاس اإلثناو  وال
ال ود يو األصـــــــل يو الةنا يو الم ل الةن ـــــــي يو   ط الح من العوامل الةن ـــــــاو يو الدين يو العطق يو  يو

المطتو و ت ويو الح الشخص يو ت ح الةماعوش وقد   دت ال نوات الو   و الماضاو زيادة سطيعو ومث طة ل و ق  
  ي   ا  ال طاهاوب بما  ي الح حاالت متعددة يدي    ا إلى العنئش

لعام من الم ــتشــام الخا  المعني بمنع اإلبادة الةما او يد يوود  و ي مواج و الحب ط   األم ن ا - 45
ــتطاتاةاو لنمم المتحدة لزيادة ج وداا ل تصـــــدي لخ ا  ال طاهاو ومةا حتوب   الم ـــــاعي الطاماو إلى وضـــــع اســـ

ش ويعمل الم ـتشـام الخا  والمةت  المعني بمنع اإلبادة 2019تدي ت ب ق االسـتطاتاةاو  ي حزيطاد/يو او   وقد
ــواد عمل الة ــتطاتاةاو وين ــ ــأد تنف ه ت ح االســ ــ ق لنمم المتحدة بشــ ــؤولاو عن الحمايو  ة و تن ــ ما او والم ــ

الفطيق العامل المعني بخ ا  ال طاهاوش وو ضع  استطاتاةاو و  و عمل األمم المتحدة بشأد   ا  ال طاهاو  
دا إلى الخبطات الحالاو لمنظومو  ت دع معالةو األســــــوا  الةهميو لخ ا  ال طاهاو ويثطا ع ى ال ــــــواءب اســــــتنا

ب وجو األم ن العام  داء 2020األمم المتحدة وشما يتفق مع معاي ط الوا ود الدولي لحووق اإل  ــــادش و ي عام 
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ومةا حتوب ويصــدم الم ــتشــام الخا  بعد الح مه طة    19-عالماا ل تصــدي لخ ا  ال طاهاو المتصــل بةو  د
 ش  12) توج  او بشأد اها الموضوب

ــبتمبط   - 46 ــؤولاو عن الحمايو 2020و ي يي ول/ســ ــدم المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ــ ب يصــ
ــتطاتاةاو األمم المتحدة و  و عم  ا  ــ و لمواقع الوجود الم دا ي لنمم المتحدة حول تنف ه اســــــــ توج  ات مفصــــــــ

اةاات معتمدة بشـأد التصـدي  ب وتوجد لدي مةات  متعددة لنمم المتحدة ارد اسـتطات   13) بشـأد   ا  ال طاهاو
وقد و ضع    ط عمل بشأد   ا  ال طاهاو بمزيد من التفص ل ويةطي تنف هاا  ي ت داد لخ ا  ال طاهاوش  

ــو وشعثات حف    ــاو الخاصـــــ ــااســـــ من جماع المناطقب ويدعم المةت   ي طقو األمم المتحدة الو طيو والوعثات ال ـــــ
 ال ضم  ي اها الصددش

ــدي لخ ا  ال طاهاوب   د و ي ح ن يد  - 47 ــاو عن التصــــــ ــؤولاو الطيا ــــــ ــاء تتحمل الم ــــــ الدول األعضــــــ
الة ات الفاع و األ طيب وال ساما  ط ات الت نولوجاا ووسايل التواصل االجتماعي ووسايط اإلعضم والمةتمع 
ــا دوما اــامــاش وانــا  يمث ــو عــديــدة ع ى موــادمات  ضقــو من جــا ــ  المنظمــات المــد اــ  و  المــد يب تؤدي ييضـــــــــــــ

الشــعباوب تدعم ا المةات  الو طيو لنمم المتحدةب إل شــاء م ــاحات اجتما او آمنو يمةن    ا التحدف ت يات 
ــايل اإليةاتاو من  ضل موايو الوصـــص   ــوا  واألق ااتب وتوادل الطسـ ــاء ي طقو عام و يووداا الشـ األق ااتب و  شـ

ــب ل المثالب دعم مةت  دعم  تناء ال ـــضم تطامع المةتمع المد ي لمةا حو  والفنود وت ـــة ضت الف ديوش  ع ى سـ
ــتطاتاةاو و  و عمل    ا  ال طاهاو  ي جم وميو ي طيقاا الوســـ ى و وت ديفوامش ويدت   و عمل  اس واسـ
األمم المتحدة بشـــــأد   ا  ال طاهاو   تااما إلى توســـــاع   اق التعاود ت ن مةات  األمم المتحدة وو االت اب  

و  اق العمل الهي تووم بوب  ي تعزيز الودمة ع ى مواومو ت ح الظااطةش    ضـــــــــض عن المؤســـــــــ ـــــــــات الوطناوب
ويواصل المةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ؤولاو عن الحمايو العمل مع  ط ات الت نولوجاا ووسايل 
التواصـــــــــــــــل االجتمـاعي لتعزيز التزام ـا  ي اـها المةـالب توســـــــــــــــايـل من ـا اجتمـاب مـايـدة م ــــــــــــــتـديطة عوـد  ي  

 ويسفط عن توصاات محددة التخاا إجطاءاتش 2020زيطاد/يو او  ح
  

 خا مة و وصيا   -   خامسا  
ــاامـات المةـت  المعني بمنع اإلـبادة الةمـا ـاو   – 48 ــأد دوم وم ــــــــــــ يتضــــــــــــــمن اـها التوطيط ـتأمضت بشــــــــــــ

والت   ط   والم ؤولاو عن الحمايو  ي تعزيز الة ود الةما او الطاماو إلى منع اإلبادة الةما او وجطايم الحط 
ــا اوب  ضــــــــض عن التحطيض ع   اش ويت    الن وض ت ها الة ود بفعالاو إيضء  العطقي والةطايم ضــــــــد اإل  ــــــ
ااتمام مت ــق لضــطومة التو او بأســوا  وديناماات الةطايم الوحشــاوب وتنباو الة ات الفاع و اات الصــ و عندما  

ف من حدة اها الخ طب وشناء قدمات الموادمات  يةود انا    طب والدعوة إلى اتخاا إجطاءات مناســــوو ل تخ ا 
ــعباوب  الوطناو واإلق اماو والتعاود مع ا  ي االضـــــــــ ضب تهلح الة دب ودعم المةتمع المد ي والمنظمات الشـــــــ

ــايـاو والشـــــــــــــــواتـاوب ودمع ب عـد منع الةطايم الوحشـــــــــــــــاو  ي جماع مةـاالت عمـل  بمـا  ي الـح المنظمـات الن ــــــــــــ
 المتحدة اات الص وش األمم

 __________ 
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ــتمطةش ويتة ى الح  ي الفةوة  - 49 ــتدام تحف و تحديات م ـ ــةل  عال وم ـ ــاو بشـ وال يزال منع الةطايم الوحشـ
وواقع ال ـــــةاد المعطضـــــ ن لخ ط   2005الم ـــــتمطة ت ن االلتزام بالم ـــــؤولاو عن الحمايو الهي اعتمد  ي عام 

وتو ام اب وعدم اتخاا  امت ا  جطايم وحشــــاوش وتشــــمل يســــوا  اها الفةوة يوجو الوصــــوم  ي جمع المع ومات
إجطاءات موةطة و ي الوق  المناســ  اســتةابو إل ــامات اإل هامب وعدم التنف ه المن ةي والمتعدد التخصــصــات  
لتدات ط منع الةطايم الوحشــاوش ويمةن وية  عمل المزيد لةعل منع الةطايم الوحشــاو جزءا يســاســاا من االلتزام  

ــاو و ع ايو  األوســـع بالمنعش وتحقاوا ل ها اليايوب يح ــ و دعم منع الةطايم الوحشـ ــاء ع ى مواصـ أل الدول األعضـ
األولوـيو ع ى الصــــــــــــــعـد الوطني واإلق امي واـلدوليب بمـا  ي اـلح ـبالشــــــــــــــطاكـو مع المةـت  المعني بمنع اإلـبادة 

 الةما او والم ؤولاو عن الحمايوب والح بالنظط  ي التوصاات التالاو:

االتفاقات الدولاو المتع وو بمنع الةطايم الوحشــــــــــــــاو  النظط  ي يد تصــــــــــــــو  دوال يططا ا  ي  )ي  
وحمــايــو ال ــــــــــــــةــاد ويد تنفــهاــاب بمــا  ي الــح اتفــاةاــو منع جطيمــو اإلبــادة الةمــا اــو والمعــاةوــو ع   ــاب والنظــام 

 األساسي ل محةمو الةناياو الدولاوب توسايل من ا إدماج الةطايم الوحشاو  ةطايم  ي الووا  ن الدا  او؛

ات وموامد مةطســو لتو ام ومنع الةطايم الوحشــاو والتصــدي ل اب توســايل من ا تخصــاص قدم  )   
تع  ن ج ات تن ــــــ ق معناو بمنع الةطايم الوحشــــــاو يو بالم ــــــؤولاو عن الحمايوب و جطاء تو امات وطناو دوميو 

ــاو وط   دعم المةت  المعني ب  ــتخدام إطام تح  ل الةطايم الوحشــــ ــتوي المنعو إزاءااب باســــ منع ل مخاطط وم ــــ
اإلبادة الةما او والم ـــــــؤولاو عن الحمايو عند الضـــــــطومةش وينويي يد تحدد اها التو اماتب التي يمةن مش  ا 
بموادمات المنع األوســــــــع   اقاب الفمات الضــــــــعافو من ال ــــــــةاد ويد تةطي بالتشــــــــاوم مع الة ات الفاع و  ي  

 المةتمع المد يب مع إع اء األولويو ألصوات الن اء والشوا ؛

تحديد  اامات لتعزيز م ــــــتوي المنعو إزاء الةطايم الوحشــــــاو وتنف هاا ح ــــــ  االقتضــــــاءب   )ج  
 ي الح دعمًا ل مؤســــ ــــات الوطناو لحووق اإل  ــــاد وارلاات الوطناو لمنع الةطايم الوحشــــاوب باالســــتعا و  بما

ي لنمم المتحدةب ح ـ   بالمةت  المعني بمنع اإلبادة الةما او والم ـؤولاو عن الحمايو ومواقع الوجود الم دا  
االقتضـاءب واسـتةابًو ل نداء ل عمل من يجل حووق اإل  ـادش ويشـمل الح التصـدي لخ ا  ال طاهاو والتحطيض 
ع ى ال طاهاو تمشـاا مع الوا ود الدولي لحووق اإل  ـاد عن ططيق تنف ه اسـتطاتاةاو و  و عمل األمم المتحدة 

 بشأد   ا  ال طاهاو؛

ــتفادة من اإل )د   ــو المعناو بمنع اإلبادة االسـ ــامة الخاصـ ــتشـ ــ امات التي يمةن يد تودم ا الم ـ سـ
الةما او والم ــــــتشــــــامة الخاصــــــو المعناو بالم ــــــؤولاو عن الحمايو إلى عمل ال  مات الحةوماو الدولاو التابعو 

ت لنمم المتحدةب بما    ا مة ا األمن ومة ا حووق اإل  ــــــــــــــادب و هلح ال  مات الحةوماو الدولاو ل منظما
 اإلق اماوب ح   االقتضاءب بشأد الحاالت يو الم ايل اات الص و تواليت  ما؛

النظط  ي إدماج ب عد لمنع الةطايم الوحشـــاو  ي واليات مة ا حووق اإل  ـــادب ح ثما  اد  )ه  
   ي إطام االســــــــتعطاض الدومي الشــــــــاملب التي ت عد    الح مناســــــــواب و هلح إدماج اها الوعد  ي التواميط الوطناو

 عمل المؤس ات اإلق اماو لحووق اإل  ادب ح   االقتضاء؛ و ي

تشةاع ودعم موادمات المةتمع المد ي التي ت اام  ي منع الةطايم الوحشاوب توسايل من ا   )و  
 التعاود  ي سااق تنف ه   و عمل  اس؛

لوحشــــــــــــــاوب  توديم الدعم الم ــــــــــــــتمط لة ود األمم المتحدة الطاماو إلى منع امت ا  الةطايم ا )ز  
ســـــــــــــاما من يجل تفع ل الت  افات الوقاياو المنوطو بالم ـــــــــــــتشـــــــــــــام الخا  المعني بمنع اإلبادة الةما او   وال

والم ـــــتشـــــام الخا  المعني بالم ـــــؤولاو عن الحمايو ولتنف ه ي شـــــ و المنع اإلق اماو والوطناوب توســـــايل من ا 
 ول ت ا عن حمايو ال ةادشتوديم الم اعدة التوناو لم اعدة جماع الدول ع ى الن وض بم ؤ 


