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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، 

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٢/٢٢   
  منع اإلبادة اجلماعية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية منع جرمية           إذ يسترشد   

  ى ذات الصلة،اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، وكذلك بالصكوك الدولية األخر
 املعتمد  ، بشأن منع اإلبادة اجلماعية    ٧/٢٥ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ يف
 أن الذكرى اخلامسة والستني التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة            وإذ يرى   

د اإلعالن العاملي حلقوق    اعتماأعقبها   واليت   ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ املعتمدة يف    ،عليها
جملتمع الدويل انتباه الدول كافة إىل أمهيـة        ايوجه  هامة ألن   اإلنسان يف اليوم التايل، توفر فرصة       

  االتفاقية ويدعوها إىل مضاعفة جهودها يف سبيل منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها،

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثانيـة                   *  
 .، الفصل األول)A/HRC/22/2(والعشرين 
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أحلقـت  بغيـضة   اعية آفـة    جرمية اإلبادة اجلم  تسليم االتفاقية بأن     على   وإذ يشدد   
التعاون الدويل من أجل تيسري منـع جرميـة   مواصلة أنه يلزم على وجسيمة  بالبشرية خسائر   

  يف الوقت املناسب، اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
إزاء وقوع حاالت من اإلبادة اجلماعية يف التاريخ القريـب،           وإذ يساوره بالغ القلق     

االتفاقيـة ووفقـاً    دويل بأهنا جرائم إبادة مجاعية استناداً إىل        وهي حاالت اعترف اجملتمع ال    
الواسعة النطـاق  اخلطرية واملنهجية   وإذ يضع يف اعتباره أن االنتهاكات       فيها،  لتعريف الوارد   ل

  قد تؤدي إىل إبادة مجاعية، اإلنساين حلقوق اإلنسان والقانون الدويل 
اقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم      أن الدول األطراف يف اتف     وإذ يضع يف اعتباره     

 قد اتفقت علـى عـدم       ،١٩٦٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ املؤرخة   ،املرتكبة ضد اإلنسانية  
انطباق أي تقادم على هذه اجلرائم، مبا يف ذلك جرائم اإلبادة اجلماعية، بغض النظـر عـن                 

  تاريخ اقترافها،
 يشّجع على وقوعهـا     اجلرائمهذه   أن اإلفالت من العقاب على ارتكاب        وإذ يؤكد   

ويشكل عقبة أساسية يف سبيل مواصلة التعاون بني الشعوب وتعزيز السلم واألمن الدوليني،             
  يف منعها،مهم وأن مكافحة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم عامل 

السنوات اخلمس والـستني  يف  بالتقدم الكبري الذي أحرزه اجملتمع الدويل  وإذ يعترف   
 مبا يف ذلك داخل منظومة األمم املتحدة، يف وضع آليات وممارسات مناسـبة ملنـع                املاضية،

 منـع جرميـة    التفاقيةالفعال   مسامهاً بذلك يف التنفيذ      ،جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها    
  ،اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ١٩٤٦ديـسمرب  /ألول كانون ا١١املؤرخ ) ١-د(٩٦قرار اجلمعية العامة     إىل   يشريوإذ    
مجيع إىل  اإلبادة اجلماعية جرمية مبقتضى القانون الدويل، و      أن  الذي أعلنت فيه اجلمعية العامة      

وتطـوير  إرساء منظومة األمم املتحدة واليت أسهمت يف يف نطاق القرارات الالحقة اليت اختذت   
 ٦٠/١ اجلمعيـة العامـة      عملية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، مبا يف ذلك قـرار           

  ،٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ املؤرخ
من أخطـر اجلـرائم     تعّرف بأهنا    بأن جرمية اإلبادة اجلماعية       مع التقدير  يعترفوإذ    

لقلق اجملتمع الدويل ككل يف نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،               املثرية  
نائية الدولية ذات الصلة يف املساعدة يف       احملاكم اجل غريها من    بدور احملكمة و    أيضاً يعترف وإذ

  املساءلة عن جرمية اإلبادة اجلماعية، زيادة 
على أمهية تعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكـرار ملنـع             وإذ يشدد   

مرتكيب هذه اجلرمية مساءلة جنائيـة      مساءلة   على أنه ينبغي     اإلبادة اجلماعية، وإذ يشدد أيضاً    
  الوطين أو الدويل، على املستوى 
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 بتقارير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف معرفة            وإذ ينّوه   
، وإذ يشجع الدول على التعاون مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقـة والعدالـة               )١(احلقيقة

  واجلرب وضمانات عدم التكرار، 
قة بالوسائل املالئمة باعتبـار ذلـك        الدول على تعزيز التثبت من احلقي      وإذ يشجع   
 يف مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز املساءلة يف إطار منع اإلبادة اجلماعيـة               هاماً عنصراً

  واملصاحلة الشاملة،
  بأن أحد العوامل اهلامة يف منع جرمية اإلبادة اجلماعية هو حتديد أسـباهبا             وإذ يسلم   
  عالمات اإلنذار املبكر، و، األصلية

ُمكلف من اجلمعية العامة بالتصدي حلـاالت       حقوق اإلنسان    بأن جملس     يذكّر وإذ  
يف بتقدمي توصيات   وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية،         انتهاكات  

 حقوق اإلنـسان يف     تعميم منظور والفعال  ينبغي له أيضاً أن يعزز التنسيق       هذا الشأن، وبأنه    
  منظومة األمم املتحدة، 

 باملسامهة اهلامة ملنظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف اجلهود املبذولـة            وإذ يسلّم   
  حاالت ميكن أن ُترتكب فيها جرمية اإلبادة اجلماعية،ملنع وقوع 

الكامل لوالية املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنـع         دعمه   وإذ يؤكد من جديد     
 منها دور آلية اإلنذار املبكر ملنع وقوع حاالت قد تفضي  اإلبادة اجلماعية، الذي يؤدي أدواراً    

  إىل اإلبادة اجلماعية،
 باإلطار التحليلي الذي وضعه مكتب املستشار اخلاص املعـين مبنـع        وإذ حييط علماً    

أي حالـة مـن     تقدير خماطر حدوث إبادة مجاعية يف       إحدى أدوات   اإلبادة اجلماعية بوصفه    
عضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على استخدام أطر        احلاالت، وإذ يشجع الدول األ    

  سب االقتضاء، لتوجيه عملها يف جمال منع اإلبادة،حب، مناسبة
 بعرض تقارير األمني العام املقدمة إىل جملـس حقـوق           وإذ حييط علماً مع التقدير      

 ،)٣( اخلـاص  أنشطة املستشار بشأن   و )٢(اإلنسان بشأن تنفيذ خطة العمل ذات النقاط اخلمس       
الدورات الثالثة والـسابعة    يف أثناء   مع املستشار اخلاص    تفاعلي  ثالث جلسات حوار     عقدوب

  والعاشرة للمجلس،
  ، )٤(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ يشري  

__________ 

)١( E/CN.4/2006/91و A/HRC/5/7و ،A/HRC/12/19و A/HRC/15/33. 
)٢( E/CN.4/2006/84. 
)٣( A/HRC/7/37و A/HRC/10/30. 
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٤(
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، عمالً بقرار   ٢٠٠٩يناير  /يف كانون الثاين  اليت ُنظِّمت    باحللقة الدراسية    وإذ يرحب   
بالذكرى السنوية الستني التفاقية منع جرمية اإلبادة       لالحتفال  ،  ٧/٢٥جملس حقوق اإلنسان    

اجلماعية واملعاقبة عليها، واليت مجعت بني الدول وكيانات األمم املتحدة املعنية وغريها مـن              
راتيجيات ناقشة االستملاملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع املدين واهليئات األكادميية والبحثية        

منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ودور الدول       يف  واملبادرات واآلليات الوقائية املوجودة     
  اجلماعية، األعضاء واهليئات اإلقليمية والكيانات األخرى يف منع اإلبادة

الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف منع اإلبادة تؤديه  بالدور اهلام الذي    وإذ يعترف   
يف هـذا   حييط علمـاً    اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية، وإذ        للحاالت  عية والتصدي   اجلما

اإلبادة جرمية  الصدد بإنشاء املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى للجنة اإلقليمية ملنع            
،  واملعاقبـة عليهـا    اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ومجيع أشكال التمييـز         

 وطنية خاصة هبا، وشبكة أمريكا الالتينية ملنع اإلبادة         اًاء الدول األعضاء يف املؤمتر جلان     وبإنش
غري ذلك مـن    اجلماعية والفظائع اجلماعية، وشبكة منع اإلبادة اجلماعية لالحتاد األورويب، و         

  املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية، 
اإلقليمية املعنية مبنع اإلبادة اجلماعية      بالنجاح الذي حققته املنتديات    وإذ يعترف كذلك    

  ،٢٠١٣مارس / آذار١فرباير إىل / شباط٢٨اليت عقد رابعها يف بنوم بنه يف الفترة من 
 أمهية اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا           يؤكد من جديد    -١  

   عليها؛بوصفها صكاً دولياً فعاالً ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة
 مسؤولية كل دولة مبفردها عن محاية سـكاهنا مـن اإلبـادة            تأكيد يكرر  -٢  

، مبا يف ذلك التحريض علـى ارتكاهبـا،         هذه اجلرمية اجلماعية، وهي مسؤولية تستلزم منع      
  الوسائل املالئمة والالزمة؛باستخدام 
 الدول األعضاء على بناء قدرهتا على منع اإلبادة اجلماعية عن طريق            يشجع  -٣  

  تعزيز العمل يف جمال الوقاية؛ل الفردية وإنشاء املكاتب املالئمة داخل احلكومات ةتطوير اخلرب
 الدول على النظر يف تعيني جهات تنسيق معنية مبنع اإلبادة اجلماعية،    يشجع  -٤  

املستشار اخلاص املعـين    ومع  ات وأفضل املمارسات فيما بينها      التعاون وتبادل املعلوم   اميكنه
  ؛آلليات اإلقليمية ودون اإلقليميةااملعنية ومع هيئات األمم املتحدة ومبنع اإلبادة اجلماعية 

 جلميع الدول اليت صدقت على اتفاقية منع جرمية اإلبادة          يعرب عن تقديره    -٥  
 وال سيما الدول اليت فعلت ذلك منذ اعتماد جملس          اجلماعية واملعاقبة عليها أو انضمت إليها،     

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٥حقوق اإلنسان لقراره 
أن تنظر  الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو مل تنضم إليها بعد            بيهيب    - ٦  

، عند الضرورة، تشريعات وطنيـة      أن تسن ، و  القصوى يف القيام بذلك على سبيل األولوية     
  كام االتفاقية؛تتفق مع أح
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 على أمهية توطيد التعاون الدويل، مبا يف ذلك من خالل منظومة األمم يشدد  -٧  
  يف االتفاقية؛املكرسة املبادئ لتدعيم  ،املتحدة واملنظمات اإلقليمية

جرائم إبـادة مجاعيـة يف املـستقبل، أن         حلدوث  الدول، منعاً    جبميع   يهيب  -٨  
تعزيز التعاون املناسب فيمـا بـني       يف  األمم املتحدة،   تتعاون، من خالل جهات منها منظومة       

الواسعة النطاق  اآلليات احلالية اليت ُتسهم يف الكشف املبكر عن االنتهاكات اخلطرية واملنهجية            
  ؛ يتم وقفهاحلقوق اإلنسان ومنع هذه االنتهاكات اليت ميكن أن تؤدي إىل إبادة مجاعية إن مل

حـاالت  يف الفـوري  ام يف املسامهة يف النظر    بأمهية دور األمني الع    يسلّم  - ٩  
) ٢٠٠١(١٣٦٦ هقراريف  جملس األمن   أوكلها إليه   نع وفقاً للوالية اليت      امل وأاإلنذار املبكر   

، ومهام املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية الذي  ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣٠املؤرخ  
 والتنسيق ،من منظومة األمم املتحدة ، وخباصة   واليته مجع املعلومات املوجودة   يتوىل مبوجب   

تعزيـز  ويسعى ل مع منظومة األمم املتحدة فيما خيص األنشطة املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية            
قدرة األمم املتحدة على حتليل وإدارة املعلومات املتعلقة باإلبادة اجلماعيـة أو بـاجلرائم               

  الصلة؛  ذات
وناً كامالً مع املستشار اخلـاص       إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعا      يطلب  -١٠  

املعلومات ذات الصلة اليت يطلبـها      عمله وأن تزوده جبميع      ءيف أدا املعين مبنع اإلبادة اجلماعية     
   العاجلة؛ه لنداءاتأن تستجيب فوراًو

ألمم املتحدة، مبا فيها جملس     يف ا نظومة حقوق اإلنسان    مل الدور اهلام    يؤكد  -١١  
 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة وهيئات        حقوق اإلنسان ومفوضية األمم   

املعاهدات ذات الصلة، يف جمال التصدي للتحدي املتمثل يف مجع املعلومات عن االنتهاكات             
حلـاالت  افهم  حتسني  حلقوق اإلنسان واملسامهة بذلك يف      الواسعة النطاق   اخلطرية واملنهجية   

  ماعية واإلنذار املبكر هبا؛املعقدة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجل
 أمهية آلية االستعراض الدوري الـشامل جمللـس حقـوق           يكرر تأكيد   - ١٢  

 أداة هامة للنهوض حبقوق اإلنسان، ويدعو الدول إىل أن تـدرج، عنـد     ياإلنسان، وه 
االقتضاء، املعلومات املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية           

  ريرها الوطنية؛يف تقا
 املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملفوضة السامية علـى           يشجع  -١٣  
املكلفـني  بني املستشار اخلاص ومجيع     وتعزيز التبادل املنتظم للمعلومات بني مكتبيهما       مواصلة  
ن بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسا    مبن فيهم املعنيون    اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة،     بواليات  

أو دينية، علـى النحـو الـوارد يف         عنصرية  قومية أو إثنية أو     مجاعات  لألشخاص املنتمني إىل    
مواصلة التعاون مع املنظمات    والثانية من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها،           املادة

   واجملتمع املدين؛الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
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من املهم، عند التصدي حلاالت معقدة قد تـؤدي إىل اإلبـادة             أن   يكرر  -١٤  
اجلماعية، على النحو الوارد تعريفه يف االتفاقية، إجراء دراسة فورية وشاملة جملموعـة مـن               

يف ا احملتملة اليت يرد حتديـده نذار اإليف ذلك العوامل القانونية وعالمات العوامل املتعددة، مبا   
 واإلطار التحليلي   )٢(وثائق منها تقرير األمني العام عن تنفيذ خطة العمل ذات النقاط اخلمس           

دة، وانتـهاكات   وجود جمموعات مهدَّ  ومنها  للمستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية،       
، وشـيوع   املنهجيظهور التمييز   عودة  خطرية ومنهجية حلقوق اإلنسان، و    واسعة النطاق و  

عنـصرية   قومية أو إثنيـة أو    مجاعات  ت الكراهية اليت تستهدف أشخاصاً ينتمون إىل        عبارا
  عنف فعلي أو حمتمل؛اندالع  يف سياق ااصة إذا ما مت التفوه هبوخبدينية،  أو

احملافل الدوليـة واإلقليميـة املالئمـة يف    االستفادة من   الدول على    يشجع  -١٥  
االجتماعات السنوية للمنظمات اإلقليمية    مل ذلك   ويشالتصدي ملسألة منع اإلبادة اجلماعية      

آليات حقوق اإلنسان املخصصة لإلعـالن العـاملي حلقـوق          ما يتصل هبا من     واملواضيعية و 
  اإلنسان واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛

 الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة إىل النظـر يف            يدعو  -١٦  
سب االقتضاء، حبيف املناطق األخرى،   اليت طورت   أفضل ممارسات منع اإلبادة اجلماعية      اذج  من

 اإلقليمية والوطنية اخلاصة، هبدف تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة مـن           هامع مراعاة ظروف  
  أجل تعزيز تدابري الوقاية، مبا يف ذلك آليات اإلنذار املبكر وأشكال التعاون؛

مات على أن تواصل، بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة             احلكو يشجع  -١٧  
تعزيز أنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،       يف إطار   واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين،     

  اهتمام خاص ملبادئ الوقاية؛مع إيالء نشر املعرفة مببادئ االتفاقية 
 يف ذلك التثقيف يف      على الدور اهلام الذي ميكن أن يلعبه التثقيف، مبا         يشدد  -١٨  

جمال حقوق اإلنسان، يف منع اإلبادة اجلماعية، ويشجع كذلك احلكومات على أن تعـزز،              
  عند االقتضاء، الربامج واملشاريع التثقيفية اليت تسهم يف منع اإلبادة اجلماعية؛

التدريب واملساعدة التقنية للدول األعضاء     األمم املتحدة    بتوفري   حييط علماً   -١٩  
، وغريها من قدرات الوقاية، ويشجع      ار املبكر ملنع اإلبادة اجلماعية     تعزيز آليات اإلنذ   من أجل 

  ؛إذا لزم األمرالدول األعضاء على النظر يف طلب هذه املساعدة، 
السبل املالئمة الـيت ميكـن أن       ، كتدبري وقائي،    توفر الدول إىل أن     يدعو  - ٢٠  

واجلرائم ضد وجرائم احلرب بادة اجلماعية ضحايا اإل إلحياء ذكرى   وطنية  تشمل إقامة أيام    
، وإتاحـة فرصـة للجميـع        إىل األبد  عدم نسيان هذه اجلرائم البشعة    لضمان  اإلنسانية،  

  ؛مستقبل أكثر أماناًصنع املاضي ومن دروس الستخالص ال
 إىل املفوضة السامية أن تنظم، يف حدود املوارد املتاحة، حلقة نقاش            يطلب  -٢١  

للذكرى السنوية اخلامسة والستني التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية         رس  تكرفيعة املستوى   
الدورة اخلامسة والعشرين للمجلس، مبشاركة الدول األعضاء وهيئات        يف أثناء   واملعاقبة عليها   
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ووكاالت األمم املتحدة املعنية وغريها من أصحاب املصلحة املعنـيني، كمـا يطلـب إىل               
  وتقدمي تقرير موجز عن حلقة النقاش؛املفوضية السامية إعداد 

املعين مبنع اإلبادة اجلماعية إىل حـوار       لألمني العام    املستشار اخلاص    يدعو  -٢٢  
يف دورتـه   العاشرة إلنشاء واليـة املستـشار اخلـاص،         صص للذكرى السنوية    خيتفاعلي  
  والعشرين؛ اخلامسة

  .ه مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمليقرر  -٢٣  
  ٤٩اجللسة 

  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢
  .]اعُتمد دون تصويت[

        


