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 اإلنسان   حقوق  مجلس
 واألربعون  الثامنة الدورة

 2021 األول/أكتوبر  تشرين 1 -  أيلول/سبتمبر 13

 األعمال جدول من 3و 2  البندان

  اإلنسنان  لحقوق   السنامةة  المتحدة األمم  لمفوضنة  السننو    التقرير
 العام واألمين السامةة المفوضةة وتقارير

  واالقتصادية  والسةاسةة  المدنةة  اإلنسان،  حقوق   جمةع  وحماية  تعزيز
 التنمةة في الحق ذلك في بما والثقافةة، واالجتماعةة

 السنننننننننوية الذكرى  بمناسنننننننن ة الدورات  بين  المعقودة النقاش حلقة  عن موجز  
 وجرائم  الجماعةة  اإلبادة  من  السنننان حماية  عن للمسننلولةة عشننرة  الخامسننة

  النحو   على  اإلنسننننننننننانةنة،  ضنننننننننند  المرتك نة  والجرائم  العرقي  والتطهير  الحرب
 2005 لعام العالمي القمة لملتمر الختامةة الوثةقة في علةه المنصوص

 اإلنسان  لحقوق   السامةة  المتحدة  األمم  مفّوضةة  تقرير  

 موجز  
 بين نقاش حلقة  2021  أيار/مايو 11  في اإلنسااااااااان  حقوق  مجلس عقد ،44/14 بالقرار عملا  

  الجماع ة اإلباد  من السااااا ان حماية عن  للمسااااا ول ة  عشااااار   الخامساااااة السااااانوية بالذكرى  احتفاء  الدورات
 اإلنسان ة. ضد والجرائم العرقي والتطهير الحرب وجرائم

 على م كدين الفظ عة، والجرائم اإلنسااااان  حقوق   انتهاكات  بين  الصاااالة إلى  المشاااااركون   وأشااااار 
  نتائج  معاا تماشااااا    وذّكروا،  وحشااااا ة.  جرائم إلى  لتصااااااعدهااا  تفادي  مب ر   مرحلة  في  االنتهاكات منع  أهم ة

 وأشااااااروا   الفظ عة. الجرائم  منع عن رئ سااااا ة  بصاااااور  الدول بمسااااا ول ة  ،2005 لعام  العالمي  القمة  م تمر
  الجرائم  لمنع وطن ة عمل  خطط  واعتماد الحماية، عن  بالمساا ول ة معن ة وطن ة تنسااي   جهات  تعيين إلى

  بوصاااااااااااااافهاا  الكراه اة خطااب  م اافحاة  تادابير  واتخااذ  للمخااطر،  منتظماة  وطن اة  تقي ماات  وإجراء  الفظ عاة،
 الوطني. الصعيد على الوحش ة الجرائم  لمنع المم نة الممارسات بعض

 عدم  ضامانات  من وغيرها  المسااءلة  لتدابير  الرادع األثر علىاا أيضا   الضاوء المشااركون   وسالط 
 وإح اء  اإلنسااااااان  حقوق  مجال  في التثق ف إلى ووصااااااوالا   والمصااااااالحة  الحق قة  مبادرات  مناا بدء التكرار،
 والنابضاااااة   المفتوحة المدني العمل  فضااااااءات بها تضاااااطلع التي  الرئ سااااا ة األدوار على وشاااااددوا الذكرى.
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  الوحشااااا ة،  الجرائم  حدوث  منع في  وشااااااملة هادفة مشااااااركة المدني  والمجتمع  الجمهور  ومشااااااركة   بالح ا 
 اإلنسان. لحقوق  الوطن ة الم سسات وكذلك اإلنسان حقوق  مجلس آل ات أهم ة  على وأكدوا
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 مقدمة  

 بين   نقااش حلقاة  2021  أياار/ماايو  11  في  اإلنساااااااااااااااان حقوق   مجلس  عقاد  ،44/14  باالقرار  عملا  -1
  وجرائم  الجماع ة اإلباد  من السااا ان حماية عن للمسااا ول ة  عشااار   الخامساااة  السااانوية للذكرى  إح اء  الدورات
 العالمي القمة م تمر  نتائج  في  ورد لمااا وفق اإلنساااااااااااااان ة،  ضاااااااااااااد  المرتكبة  والجرائم العرقي  والتطهير  الحرب

 لتنفيذ الوطن ة واالساااترات ج ات  السااا اساااات  تعزيز مجال  في الممارساااات  أفضااال  تبادل  أجل من ،2005 لعام
 ضااااد المرتكبة والجرائم العرقي والتطهير الحرب  وجرائم  الجماع ة اإلباد  من  الساااا ان  حماية  عن المساااا ول ة
 لجزر  الدائمة الممثلة االجتماع  وترأسا   اآلخرين.  المصالحة  وأصاحاب الوطن ة اآلل ات  خلل من اإلنساان ة

 اإلنسان. حقوق  مجلس رئ سة  ونائبة  البهاما

 االجتماع. أثناء دارت التي المناقشات القرار، في مطلوب هو  لمااا وفق  التقرير، هذا وي لخِّص -2

 االفتتاحةة  البةانات -أوالا  

  الخاص والمبعوث  اإلنساااااان،  لحقوق   الساااااام ة المتحد  األمم مفوضاااااة من كل افتتاحي  بب ان أدلى -3
  الوطن ة  التنساااااااااااي   وجهة المنازعات تساااااااااااوية في  والوسااااااااااااطة  اإلرهاب  بم افحة  المعني  قطر  خارج ة  لوزير

 المعن ة العام  لألمين  الخاصاااااااة والمساااااااتشاااااااار  القحطاني،  ماجد  بن  مطل  الحماية، عن  بالمسااااااا ول ة المعن ة
 الحماية. بمس ول ة

 حماية وأن الحماية. أشاااااا ال  أفضاااااال هي الوقاية أن على خطابها  في السااااااام ة  المفوضااااااة وأّكدت -4
  في  تعني، اإلنساااااااااااان ة ضاااااااااااد المرتكبة والجرائم العرقي والتطهير الحرب  وجرائم  الجماع ة اإلباد  من الناس
 من بالضاارور  يتأتى ذلك تحقي  أن على السااام ة المفوضااة  وشااددت الجرائم. هذه  حدوث  منع األول، المقام
 المنع”و  حادتهاا من التخف ف أو المسااااااااااااااتمر   التهاديادات  تجنا   يروم الاذ “  المياداني  المنع”  نبي   الجمع  خلل

 الطويل. األمد في فظ عة جرائم وقوع احتمال  تقل ص بغ ة  اا،تعمق األكثر “اله  لي

  مخاطر عن  للكشااااااااااا   المب ر اإلنذار يشااااااااااامل “الميداني المنع”  أن الساااااااااااام ة  المفوضاااااااااااة  وبّين  -5
 مسااااااااتوى   إلى  االنتهاكات هذه تصاااااااااعد  لمنع مب ر   إجراءات واتخاذ اإلنسااااااااان  لحقوق   الجساااااااا مة االنتهاكات

 تسااااهم توصاااا ات من تقدمه  وما  خبر  من  لها بما  اإلنسااااان،  لحقوق  المتحد  األمم  آل ات  أن وأبرزت  الكارثة.
  في  الوحشاااااا ة  الجرائم  منع إدماج إلى وآل اته  اإلنسااااااان  حقوق   مجلس ودع   الصاااااادد.  هذا  فياا  ق ماا إسااااااهام
  حقوق   مجلس بإسااااااااهام المتعل   التقرير شااااااااأن من  أن  في  ثقتها  عن وأعرب   منهج ة. أكثر  بصااااااااور   أعمالها
 من  المجلس يم ن أن  45/31  للقرار ذلك بعد  المجلس واعتماد  ( 1) اإلنسان  حقوق  انتهاكات  منع  في اإلنسان
 المب ر. والعمل المب ر اإلنذار على قدراته تحسين ك ف ة في التفكير مواصلة

  الدول.  ت ديه الذ  الرئ ساااي والدور  “اله  لي المنع” أهم ة إلىاا أيضااا  الساااام ة  المفوضاااة وأشاااارت -6
  المسااا ول ة تتحمل الدول أن على  تنص  2005 لعام  العالمي  القمة  لم تمر الختام ة الوث قة  أن إلى  وأشاااارت
 على تقع ذلك، عن عجزها أو الحماية في بواجبها الق ام في الدول  إخفاق  حال وفي  الحماية.  عن الرئ ساااا ة

 وقائ ة  تدابير التخاذ  اسااتعداد على  المعن ة  الدول  تكون   أن على مساااعدتها،  مساا ول ة الدولي  المجتمع عات 
 أن اإلنساااان لحقوق  المتحد  األمم وآل ات لمفوضااايتها أن الساااام ة المفوضاااة وأكدت الوحشااا ة.  الجرائم ضاااد

 العام  األمين  حددها  التي باألولويات الوفاء  في  الهيئات تلك  وتسااااهم الصااادد. هذا  في حاسااام بدور تضاااطلع
  التعبير  وحرياة المادني العمال  وفضاااااااااااااااء  الاديمقراط اة  تعزيز  منهاا بطرق  الحمااياة،  عن المساااااااااااااا ول اة  تنفياذ في

  

(1) A/HRC/43/37. 
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 إلى  الوصااااول فرص  في  اوا  المساااا   خلل من  القانون  وساااا اد  المساااااءلة  بتعزيز وكذلك  التمييز، من والحماية
 للمساءلة.   الخاضعة  الشفافة  الحوكمة عن  فضلا   المدني،  اإلشراف  تح   الفعالة األمن  قوات  وإعداد  العدالة،

  جسا مة  انتهاكات  حدوث  بعد حتى  ضارورية  تبقى الوقاية أن إلى كذلك الساام ة  المفوضاة  وأشاارت -7
  تعزز  التي  التدابير أن إلى وأشاااااااااااارت المساااااااااااتقبل. في ذلك  يتكرر لئل  وحشااااااااااا ة،  وجرائم اإلنساااااااااااان  لحقوق 

  واإلصااالحات المعاهدات على التصااادي   خلل  من الم ساااسااا ة،  المبادرات تشااامل  “التكرار  عدم  ضااامانات”
  تم ينّ ة   بيئات  خل   خلل من المجتمع ة،  المبادرات  عن  فضاااااالا  والدسااااااتورية، واألمن ة والقضااااااائ ة  القانون ة

 والااادعم  الاااذكرى   وإح ااااء  والفنون   التعل م  خلل  من  ذلاااك  في  بماااا  والفرد ،  الثقاااافي  المجاااالين  في  ومباااادرات
 واالجتماعي. النفسي

 من  اإلنساااااااااااان، حقوق   مجال  في الفجوات أن على  بالتأكيد  ب انها الساااااااااااام ة  المفوضاااااااااااة واختتم  -8
 جذرية  أساااباب  وهي االجتماعي  التماساااك تهدد األسااااسااا ة،  الخدمات على  الحصاااول  وعدم الفقر إلى  التمييز

  الفجوات  هذه تفاقم  إلى  أدت  (19-)كوفيد  كورونا  فيروس  مرض  جائحة أن  وذكرت والنزاعات.  للضطرابات
 النهوض أن إلى أشاااااااارت الصااااااادد، هذا وفي المساااااااتدامة.  التنم ة أهداف  تحقي  في المحرز التقدم وعرقل 

 19-كوفيد عن نجم  التي األزمة من للتعافي ل س أسااااااااساااااااي، أمر 2030 لعام المساااااااتدامة التنم ة  بخطة
 الطويل. األمد في الوحش ة الجرائم لمنعاا أيض وإنما فحس ،

 المنازعات تسااااااااااااوية في  والوساااااااااااااطة  اإلرهاب  لم افحة  قطر  خارج ة  لوزير  الخاص المبعوث  وبدأ -9
  واج  من إنه بالقول القحطاني، ماجد بن  مطل  الحماية، عن  بالمسااااا ول ة المعن ة الوطن ة التنساااااي   وجهة
  في  تعزز االلتزام هذا أن إلى وأشاااااار  الوحشااااا ة.  الجرائم من  سااااا انها بحماية  االلتزام األعضااااااء الدول جم ع

 بهذه الوفاء  في  اإلخفاق  أن  والحظ  الحماية.  عن بالمساااااا ول ة باإلجماع العالم زعماء  أقر  عندما 2005 عام
  الدول  دعا  فقد  ثم، ومن  العالميين. واألمن السااااااااااالم يقوض بحيث  جماع ة،  عواق  عل ه  تترت  المسااااااااااا ول ة
 مناا عدد عرض كما والخارج ة، الداخل ة سااااااااا اسااااااااااتها  في الحماية عن المسااااااااا ول ة إدماج إلى  األعضااااااااااء

  المجال. هذا في الَقَطرِّية المبادرات

 المساااتوى  رف ع مسااا والا  تعين األوساااط الشااارق  في  دولة أول كان   قطر  أن  القحطاني السااايد وذكر -10
 على  المساااااااااااااألة  بهذه الوعي  زياد   أجل من  وذلك  الحماية،  عن بالمسااااااااااااا ول ة  معن ة  وطن ة  تنساااااااااااااي   كجهة

 المجتمعات  لمساااااااااااااعد  مبادرات  قطر دعم  الصاااااااااااادد، هذا وفي والدول ة. واإلقل م ة  المحل ة المسااااااااااااتويات
 أشاااااااا ال من  وغيرها  والوساااااااااطة الحميد  المساااااااااعي واسااااااااتخدم   بالتزاماتها  الوفاء  على  الضااااااااع فة  والبلدان

 ذلاك في  بماا  والمجتمعاات،  البلادان  بعض  داخال للعن  الجاذرياة  األساااااااااااااابااب  لمعاالجاة  الوقاائ اة الادبلومااساااااااااااااا اة
 إرهاب ة. بأعمال والق ام وحش ة جرائم ارتكاب إلى  ت د  أن  يم ن  التي العنصرية،

 مشاااااركة المدني المجتمع مشاااااركة يتطل   الوحشاااا ة  الجرائم  منع  بأناا  أيضاااا  القحطاني  الساااايد وأقر -11
 على التركيز مع الوطن ة المدني المجتمع منظمات مع بشاااااااااااراكة قطر تعمل  الصااااااااااادد، هذا وفي  نشاااااااااااطة.

  في أنشااائ   التي ،“الجم ع  فوق  التعل م” م ساااساااة مع  خاص  بوجه تعمل  وهي  والتعل م. االقتصااااد   التم ين
 البشااااارية  التنم ة في المسااااااهمة  بهدف  ناصااااار، بن  موزا  الشااااا خة السااااامو صااااااحبة من بمبادر  2012 عام

 والنزاعات الفقر من  المتضااااااااااررين  على  التركيز مع جيد،  تعل م إتاحة  خلل من واالقتصااااااااااادية  واالجتماع ة
ل اا،بلد 51  في الم ساساة  وضاعتها  التي البرامج ن فِّذت هذا،  يومنا وإلى خاصاة. بصاور  والكوارث جِّ  أكثر وسا 

  منظمة 300 من  أكثر تدعم  قطر أن إلى القحطاني السااااااااااااايد وأشاااااااااااااار المدارس. في  طفل  مليين 9,2 من
 .للنزاعات محرك هي التي الشباب، صفوف في للبطالة للتصد  شري ة

  الدول رؤساء  اعتماد  بأن  الحماية  عن بالمس ول ة المعن ة العام  لألمين  الخاصة  المستشار  وذكرت -12
  في بارز  علمة  كان  2005 لعام  العالمي  القمة  م تمر  خلل الحماية عن  المساااا ول ة باإلجماع والح ومات
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  في  حدث  ما  غرار على الجماعي، العمل في  السااابقة  اإلخفاقات  تتكرر أال  لضاامان المبذولة الدول ة الجهود
  أجزاء  في  ترتك   تزال ال  الوحشااااا ة  الجرائم  أن إلى  بأسااااا  أشاااااارت أنها  بيد  والهرساااااك. البوسااااانة وفي  رواندا
 إن بل وضااااااااحاها.  عشاااااااا ة  بين  تحدث ال الجرائم هذه أن  بّين  التجربة أن على  وشااااااااددت العالم.  من كثير 
 لفتر  القائمة  اإلنسااان حقوق  انتهاكات  تغذيها  خصاابةاا  أرضاا   المحّفز  العوامل تجد  عندما  يزداد  ارتكابها  خطر

 وذكرت  والتمييز. االجتماعي واالسااااااااتبعاد الكراه ة  وخطاب  العقاب  من  اإلفلت  انتشااااااااار ساااااااا ما وال طويلة،
 انتهاكات  بين الرابط إلى  الحماية  عن المسااا ول ة عن  تقريره  في أشاااار العام  األمين أن  الخاصاااة المساااتشاااار 

  “اإلنساااااااان   حقوق   أجل  من  العمل إلى ندائه” في اعترف أنه  وأضااااااااف   الوحشااااااا ة. والجرائم اإلنساااااااان  حقوق 
  المسااااااتشااااااار   وترى   الوحشاااااا ة. والجرائم  اإلنسااااااان حقوق  انتهاكات  ومنع اإلنسااااااان  حقوق  حماية  بين  بالصاااااالة

  في المتحد  األمم أعمال محور في اإلنسااااااااان  حقوق   لجعلاا  إطار   وضااااااااع  العمل إلى الدعو  أن  الخاصااااااااة
  الحماية. عن بالمس ول ة النهوض في أساس ة  تعتبر التي المجاالت

  القصوى.  أولويته   الوحش ة   الجرائم  منع   من   جعل  العام  األمين   أن   إلى   كذلك   الخاصة  المستشار    وأشارت  - 13
 للتنب  التحليلي اإلطار أن  والحظ   الخطور . وعوامل األسااباب بفهم  يبدأ  الجرائم  هذه منع  أن على  وشااددت
  الحماية  عن والمسااا ول ة  الجماع ة اإلباد   بمنع المعني المتحد  األمم م ت  وضاااعه الذ   الوحشااا ة بالجرائم

 .( 2) منها للتخف ف خ ارات عن فضلا  وفهمها، المخاطر هذه عن للكش اا واضحاا مسار  حدد

 المس ول ة  لمناقشة  متميز  محفل  اإلنسان  حقوق   مجلس  أن  علىاا  أيض  الخاصة  المستشار   وشددت -14
  في قام وحمايتها،  للجم ع اإلنسان  حقوق   تعزيز  في  المتمثلة بواليته  عملا   المجلس، أن وأكدت الحماية. عن

 ومن  الخاصاااة  اإلجراءات بها  تقوم التي الرصاااد  أنشاااطة  خلل  من  سااا ما وال  مب ر، إنذار  بدور كثير   حاالت
  آل ات  تتبع بأن الخاصااة المسااتشااار  وأوصاا  المسااتقلة. التحقي  وآل ات  الحقائ   تقصااي بعثات عمل  خلل

 المعن ة التحقي   لجنة إلى وأشاااااااااااااارت منهج ة.  أكثر  بصاااااااااااااور   الفظ عة  الجرائم حدوث  يمنعاا  منظور  التحقي 
  اإلطار  عملهما  في اساااااااااااااتخدمتا  اللتين  م انمار  في الحقائ  لتقصاااااااااااااي  المساااااااااااااتقلة الدول ة والبعثة  ببوروند 
  الساااااتخدام  أخرى اا  فرصااااا   يت ح  الشاااااامل الدور    االساااااتعراض أن  والحظ   الوحشااااا ة. بالجرائم  للتنب  التحليلي
  االستعراض. قيد البلدان في المخاطر عناصر تقي م في اإلطار

 تحليلا  كذلك قدم  اإلنساااااااااان حقوق  معاهدات هيئات  أن إلى  الخاصاااااااااة المساااااااااتشاااااااااار  وأشاااااااااارت -15
  الدولَ  دع  فإنها  ،ثم ومن الفظ عة.  للجرائم  اله  ل ة  للمخاطر التصااااااد   ك ف ة  بشااااااأن  رئ ساااااا ة وتوصاااااا ات
 إلى  الرام ة  لتوصااااااااا اتها  واالمتثال اإلنساااااااااان  لحقوق  المتحد  األمم آل ات جم ع مع  التعاون  إلى األعضااااااااااء

 الوحش ة. الجرائم من الس ان حماية إلى تهدف وطن ة واسترات ج ات س اسات  وتنفيذ وضع

 المجتمع في الفاعلة للجهات  األسااااااااساااااااي بالدور  باإلقرار  كلمتها  الخاصاااااااة  المساااااااتشاااااااار  واختتم  -16
  المتضارر  المجتمعات  بأصاوات  وقراراته  مناقشااته  في اإلنساان  قوق ح  مجلس يساترشاد أن ضامان في المدني

 االنتهاكات. وضحايا

 النقاش حلقة -ثانةاا  

  باوندا ،  ساااااافيتا  الحماية،  عن  للمسااااا ول ة   العالمي   للمركز   التنفيذ    المدير  نائبة  النقاش   حلقة  أدارت  - 17
 على القضاااااء  لجنة ومقرر  بوع اش، أمينة  المغرب،  في اإلنسااااان لحقوق   الوطني  المجلس  رئ سااااة بمشاااااركة

  

-www.un.org/en/genocideprevention/documents/about: انظر (2)

us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf  . 
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 التنسااي   ومدير  إنديا ، - إيزاك  ريتا األقل ات، بقضااايا  المعن ة السااابقة  الخاصااة والمقرر   العنصاار    التمييز
 بون. سربين أندريه واالجتماع ة، االقتصادية لألبحاث اإلقل مي

  قرار أول بوصاافه  44/14  القرار  على النقاش  حلقة  في  والمشاااركين  المناقشااة مدير  من كل  وأثنى -18
 مجتمع أ  يوجد ال أنه على وأكدوا اإلنسااان. حقوق   مجلس يتخذه  الحماية  عن  المساا ول ة بشااأن مواضاا عي

 على أولوية الحماية عن المسااا ول ة تكون  أن ضااارور  على أصاااروا فقد ولذلك  الوحشااا ة،  الجرائم عن  بمنأى
  الوطني. الصعيد

اا مب ر  الكشا   في اإلنساان لحقوق   الوطن ة  الم ساساات دور على الضاوء بوع اش  السايد   وسالط  -19
  رفقاة  ومتاابعتهاا  عنهاا  واإلبلغ  االنتهااكاات  حااالت  رصااااااااااااااد أنشااااااااااااااطاة خلل  من الفظ عاة  الجرائم  بوادر  عن

  منع  على  أنشاااااااااطته  المغربي اإلنساااااااااان حقوق   مجلس  تركيز عن  بالتفصااااااااايل وتحدث   الوطن ة.  السااااااااالطات
  طريقة  كذلك  وشاااااااارح   الفظ عة.  الجرائم لحدوث بوادر  الحاالت من  كثير  في  تكون   التي  الكراه ة،  خطابات

 االنتهاكات ضااااااااااحايا ذكرى  على  الحفاظ بغ ة  والمصااااااااااالحة  لإلنصاااااااااااف  المغرب ة اللجنة مع  المجلس عمل
  الدراس ة. المناهج وضع خلل  من االنتهاكات هذه تكرار عدم وضمان  السابقين

 الجرائم بوادر عناا مب ر  الكشا   في  الخاصاة  اإلجراءات دور علىاا أيضا  بوع اش  السايد   وشاددت -20
 واالجتمااع اة  الساااااااااااااا ااساااااااااااااا اة  البيئاات  عن فضاااااااااااااالا  والكراه اة،  للتمييز األولى األطوار ذلاك في  بماا الفظ عاة،

 على اإلنسااااااان  حقوق   مجلس  وشااااااجع  اإلنسااااااان.  لحقوق   خطير   انتهاكات إلى تفضااااااي التي  واالقتصااااااادية
 الضااوء تساال ط مع بها، المتعلقة البشااعة والجرائم اإلنسااان حقوق  انتهاكات منع في إسااهامه مناقشااة  مواصاالة

 ذلك،  عن  وفضاالا   لها.اا مقر   نيويورك  من تتخذ  التي  اآلل ات  مع تعاونه  تعزيز ضاارور  على نفسااه  الوق  في
 األمم  منظمة قبيل من  المتحد ، األمم هيئات به  تقوم الذ   الرئ سااااااااي  العمل إلى بوع اش الساااااااايد  أشااااااااارت
  ضاد  التمييز على القضااء  لجنة وعمل وم افحته،  األطفال اساتغلل منع في  )اليون سا ف(،  للطفولة المتحد 

  النطاق. واسعة االنتهاكات من المرأ   حماية في المرأ  

  خطر  من  التخف ف في اإلنسااااان  حقوق  آل ات إسااااهام  ساااابل إلى  إنديا  - إيزاك الساااايد  وأشااااارت -21
 وفي  الح ومات. إلى المقدمة  والتوجيهات  التوصااااااا ات  خلل ومن  التقي م خلل من  الفظ عة، الجرائم  حدوث

  البلدان،   في  اإلنسااااان  حقوق   لحالةاا منتظماا  عاماا اسااااتعراضاااا   الشااااامل  الدور    االسااااتعراض  يقدم الصاااادد، هذا
 - إيزاك السااايد   وشاااددت الحماية. مسااا ول ة  لتنفيذ القائمة  الوطن ة والم ساااسااا ة التشاااريع ة  األطر  عن  فضااالا 
 الدور    االسااااااااااتعراض  تنفيذ في والتقن ة المال ة بالمساااااااااااعد  الخاص  التبرعات  صااااااااااندوق   أهم ة على  إنديا 

  الشااااااااملة. الدورية  االساااااااتعراضاااااااات  أثناء المقدمة  التوصااااااا ات  تنفيذ  في األعضااااااااء  الدول دعم في  الشاااااااامل
 على الضاااااوء  تسااااالط  التي  اآلل ات أولى  الحاالت  من  كثير  في هي  الخاصاااااة  اإلجراءات أناا  أيضااااا   والحظ 

  تت ح  المعاهدات، هيئات  بين ومن القطرية.  وزياراتها  ب اناتها  خلل من اإلنسان  لحقوق   الجس مة االنتهاكات
 إل ه  اللجوء  يم ن  العاجلة  اإلجراءات  واتخاذ المب ر لإلنذار  إجراء العنصااااااااااار    التمييز على القضااااااااااااء  لجنة
  منظمات  تكون  أن  بم ان  األهم ة من أنه على وأكدت منهج ة. أكثر  بصااور  الحماية، عن  المسا ول ة  لتنفيذ

  اإلجراء. هذا علىاا اطلع أكثر اإلنسان حقوق   عن والمدافعون  المدني  المجتمع

 اإلنساااااان، لحقوق  المتحد  األمم آلل ات  الرادع األثر على كذلك  إنديا  - إيزاك السااااايد   وشاااااددت -22
 رسااااااااائل  توج ه عبر  هدوء أكثر دبلوماساااااااا ة  إجراءات  خلل  من أم عامة ب انات إصاااااااادار  خلل من سااااااااواء

 المتحااد   األمم  آلل ااات  أن  كمااا  خطير ،  انتهاااكااات  وقوع  عنااد  الح ومااات  إلى  عاااجلااة  نااداءات  أو  ادعاااءات
  بصافتها   القطرية  زياراتها  أثناء  أنها، إلى أشاارت  ذلل،  عن  وفضالا  االجتماعات.  عقد  سالطة  اإلنساان  لحقوق 
 تجتمع لم   فاعلة   جهات   بين  الجمع  من  تم ن   الحاالت،  من  كثير  وفي  األقل ات،   بقضاااايا  معن ة   خاصاااة  مقرر  

  الخصااااااااااااااوص،  وجااه  على  ذلااك،  م ن  وقااد  بينهااا.  ف مااا  الجهااات  هااذه  وتاارزر  بتعاااون   تكلاال  مااا  وهو  قباال،  من
  الدعو . مجال في مشتركة بأنشطة االضطلع من المدني المجتمع في الفاعلة الجهات
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  الجرائم  منع  في الحماية عن للمسااااااا ول ة  األوليين  الدعامتين أهم ة على  بون   ساااااااربين  السااااااايد وأكد -23
  كل  مع  ليتك فاا  خصاااا صاااا  مصاااامم  نهج اتباع  أهم ة على أصاااار حين  وفي الوطني. الصااااعيد  على  الفظ عة
  وتنفيذ   وضااااع  في الفاعلة  الجهات  من متنوعة مجموعة وإشااااراك التشاااااور ضاااارور  إلى أشااااار وطني، ساااا اق

 مع الوطن ة  السااااالطات تعمل أن  بم ان األهم ة  ومن الحماية. عن المسااااا ول ة تنفيذ إلى الرام ة  السااااا اساااااات
  األوسااااااااا  مع  وكذلك  النزاعات، نشااااااااوب  ومنع اإلنسااااااااان  حقوق   مجال في العاملة المدني  المجتمع  منظمات

 وتحفيز ساالم ة مجتمعات بناء في ساا ما وال حاساام بدور األخير هذا ويضااطلع  الخاص. والقطاع األكاديم ة
  المحل ة. المبادرات

 الحماية عن المسااا ول ة بشاااأن الوطن ة  السااالطات مع عمله بالتفصااايل بون   ساااربين السااايد  وشااار  -24
 من للدعو  أدوات  بوصااافها السااا اساااات ة  الموجزات دور  على الضاااوء  وسااالط  المدني. للمجتمع  ممثلا  بوصااافه

اا أيضاااا   وشااااجع  والتوع ة. التدري   أنشااااطة  في الح ومات ممثلي إشااااراك أهم ة وعلى  التوصاااا ات، إبلغ  أجل
 ببعض  للتنديد  فقط  ل س اساااااااترات جي، نحو على اإلعلم وساااااااائط  اساااااااتخدام  على المدني  المجتمع  منظمات
  العام. الرأ  ومع الح ومات مع إيجاب ة بصور  يوالتعاط  للتعاون  كذلك وإنما الحاالت،

 لحقوق   الوطن ة  الم سااااسااااات  تتشاااااور أن  أهم ة إلى  باإلشااااار   المناقشااااة بوع اش الساااايد  واختتم  -25
 شااااب ات  وبناء المعلومات، وتبادل للرصااااد منصااااات إلنشاااااء  المدني المجتمع  منظمات  مع  بانتظام اإلنسااااان

 العدالة. إلى  مرتكبيها وتقديم الوحش ة الجرائم  عن المس ولين مقاضا  إلى الدعو  بهدف

  الفظ عة  الجرائم  لمنع متساا  نهج اتخاذ ضاارور  على  جانبها، من  إنديا ، - إيزاك الساايد  وأكدت -26
 المتحد  األمم  آل ات  بها  تقوم التي الطريقة عناا أيضاااااا  وتساااااااءل   النهج. اتساااااااق بعدم  انتقادات لتلقياا  تفادي 

 عامة إلى  للوصااااااول  طرق   في  التفكير على  وشااااااجع  الحماية. عن للمساااااا ول ة  تنفيذها لب ساااااا  عن  باإلبلغ
 تحسااين على وقدرتها اآلل ات  لتلك  المضااافة  الق مة فهم  تعزيز بغ ة  الشااباب ساا ما وال  أفضاال،  بصااور  الناس

  الواقع. أرض على األوضاع

 التحاور جلسة -ثالثاا  

  إقل م ة ومنظمة    دولة 23 ممثلو  بينهم من الكلمة وتناول  اا.مشااااااارك  112 النقاش  حلقة في شااااااارك -27
 الفري  باسااااااااام  والدانمرك  ،( 3) الحماية عن المسااااااااا ول ة  أصااااااااادقاء  مجموعة باسااااااااام  هولندا ذلك  في  بما واحد ،

  وأساااااترال ا  األرجنتين تليها ،( 4) الحماية عن المسااااا ول ة مجال في التنساااااي  لجهات العالم ة  للشاااااب ة التوجيهي
  والجبل  والم ساااااااا ك  ول ختنشااااااااتاين  وأيرلندا  وإندون ساااااااا ا  وغوات ماال وغانا  وألمان ا وكوبا والصااااااااين  والكاميرون 

 األمري  ة المتحد   والواليات وأوكران ا السااورية  العرب ة والجمهورية  وسااويساارا  وساالوفين ا  وبيرو وهولندا األسااود
 إيران  وجمهورية الروساااااااااي، االتحاد  من  كل وفود  المتحدثين قائمة  وضااااااااام   األوروبي. واالتحاد  وأوروغوا 
 عن ممثل  عن فضالا  ولكسامبرغ  وكروات ا،  البول فارية، فنزويل وجمهورية  وبولندا  وبلج  ا وإيطال ا اإلسالم ة

  بسااااااااب   بب انات اإلدالء من  يتم نوا لم  أنهم إال  المرأ ،  وتم ين الجنسااااااااين  بين للمساااااااااوا    المتحد  األمم  هيئة
  التقرير. هذا في موجود  آراءهم ولكن الوق . ضي 

  وم سااااااااااساااااااااة رابحون، الكل  شااااااااااب ة التال ة: الح وم ة  غير  المنظمات من  مندوبون   الكلمة  وتناول -28
 غير  منظمتين  عن  بالن ابة اإلنسااان  حقوق   لدراسااات القاهر   ومركز اإلنسااان،  وحقوق   والتنم ة  للساالم ماع 

  

 . من جم ع األقال م باإلضافة إلى االتحاد األوروبي دولة عضواا  53مجموعة األصدقاء من  تتأل  (3)

 .وسلوفين ا وغانا ولكسمبرغ وليتوان ا والنمسا الدانمرك (4)
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  لحقوق   الادول اة الخادماة  ومنظماة  المواطنين،  مشااااااااااااااااركاة أجال  من  العاالمي التحاال   هماا  أخريين،  ح وميتين
 .“العامة الدعو ” ومنظمة اإلنسان،

 والجمهورياة  اإلساااااااااااااالم اة إيران وجمهورياة  الروسااااااااااااااي االتحااد ذلاك في  بماا  الوفود، بعض وطعنا  -29
 اإلنساااااان، حقوق   مجلس  نظر في  وكوبا  والكاميرون   البول فارية  فنزويل وجمهورية والصاااااين الساااااورية  العرب ة

  الجمع ة أن الدول هذه  وبين   الحماية.  عن المسااا ول ة  موضاااوع في العامة،  للجمع ة تابعة  فرع ة  هيئة وهو
 المساا ول ة أن وأكدت  .308/63القرار معاا  تماشاا   الموضااوع،  هذا  في تنظر أن  ينبغي التي اله ة هي العامة

 وهو تعريفه. بشاأن اآلراء في  تواف   وجود  عدم  بساب  الكفاية ف ه  بما  مفصال غيراا  مفهوم  تظل  الحماية  عن
  في تسب  مما  أخرى،  لدول  الداخل ة الش ون   في  للتدخل  الدول بعض  تستخدمه أن إلى  نظرها، في  أدى، ما

 االنتقائ ة على الضاوء اإلنساان حقوق   لدراساات القاهر  مركز وسالط  الحاالت. بعض  في ونزاع عن   حدوث
  جسا مة انتهاكات  حاالت في  سا اسا ة لدوافع  التدخل عدم إلى أدى مما الحماية،  عن  المسا ول ة  اساتخدام في

 اإلنسان. لحقوق 

  المس ول ة  في   للنظر  اإلنسان   حقوق   لمجلس   فرصة   بوصفه  14/ 44 بالقرار   المتحدثين  غالب ة   ورح   - 30
  جائحة أن الوفود بعض  والحظ   األوليين.  ركيزتيها  تنفيذ  بشاااااااااااأن الجيد  الممارساااااااااااات وتبادل  الحماية  عن

 أن  يرون   وهم  اا.وتهم شاا اا  ضااعف أشاادهم  ساا ما وال  الساا ان،  حماية إلى  الحاجة أبرزت قد المسااتمر  19-كوفيد
 المسااااااااتفاد  الدروس  ولت سااااااااير قبل. ذ  من  أهم ة أكثر  الحماية  عن بالمساااااااا ول ة االلتزام تجديد يجعل ذلك

  وطن ة  تنساااااي   جهات  تعيين  على  الح ومات مناا  مزيد  المتحدثين بعض شاااااجع الجيد ، الممارساااااات وتبادل
 عن المساااا ول ة  مجال في التنسااااي   لجهات العالم ة الشااااب ة إلى واالنضاااامام الحماية عن  بالمساااا ول ة معن ة

ارِّك  2010  أيلول/سااابتمبر في  أطلق  التي الحماية،   إقل ميتان   ومنظمتان  دولة 61 السااااعة، حتى فيها،  وت شاااَ
 الجيد   الوطن ة الممارساااااااااااااات  عناا  تقرير  بأن  بيرو ممثل وأفاد  األمري  ة(. الدول  ومنظمة  األوروبي )االتحاد

 من  ساويسارا،  وتضاع  اإلنساان.  لحقوق  المتحد  األمم مفوضا ة إلى  أحيل قد  الحماية  عن المسا ول ة  تنفيذ في
 للتحرك الرابع  العالمي االجتماع بأن  ممثلها وأفاد  الفظ عة، الجرائم لمنع دليل  على  األخير   اللمسااات  جهتها،
  .2021 الثاني/نوفمبر تشرين في هولندا في س عقد الوحش ة الجماع ة اإلجرام أعمال ضد العالمي

  الوحشاااااااااا ة  الجرائم  بمنع المتعلقة الصاااااااااا وك إلى  باإلضااااااااااافة أنه إلى  الوفود  من العديد وأشااااااااااارت -31
 الجنائ ة  للمح مة  األسااااااااااساااااااااي  روما ونظام  عليها والمعاقبة  الجماع ة  اإلباد   جريمة  منع اتفاق ة  سااااااااا ما )وال

 الحماية. عن  المسااااا ول ة  يدعمان  وتنفيذها اإلنساااااان  لحقوق  الدول ة  الصااااا وك  على  التصااااادي  فإن الدول ة(،
  حقوق   انتهاكات من ساااا انها حماية عن  الرئ ساااا ة  المساااا ول ة تتحمل الوطن ة  الح ومات  بأناا أيضاااا  وذكرت
  الح ومات تعتمد  أن  على  الوفود  وأصرت  وحش ة.  جرائم  حدوث  إلى  تصاعدها ي د   أن يم ن  التي  اإلنسان

  في  الخطط، هذه تشاامل وأن الفظ عة،  الجرائم  لمنع محل ة واسااترات ج ات اإلنسااان  لحقوق  وطن ة عمل  خطط
 إلى الحااجاة  التحادياد، وجاه  على  المتحادثين،  بعض  وأكاد الكراه اة.  لخطااب  للتصاااااااااااااااد   تادابير  أمور، جملاة

 الصااااادد، هذا وفي  وخارجها. اإلنترن  شاااااب ة على األجان   وكراه ة  الكراه ة  خطاب  لم افحة  قوانين  اعتماد
  لخطاب  أفضاال محاكمةب   يساامح  2021  ن سااان/أبريل في  ألمان ا  في  ساان  جديد  قانون  إلى  ألمان ا ممثل أشااار

  الوطن ة  اإلعلم  لوساااااائط أن  ل ختنشاااااتاين ممثل وأكد للعقوبة.اا مشااااادداا ظرف الساااااام ة معادا   ويجعل  الكراه ة
 ل ختنشااااااتاين في العن  من الحماية لجنة أن ك ف وأوضااااااح  الكراه ة.  خطاب انتشااااااار منع في  حاساااااام دور

  كشاا  في  الصااحفيين دعم إلى تهدف  عمل حلقات  ونظم  الوطن ة اإلعلم وسااائط معاا مفتوحاا  حوار  بدأت
  إلدراج  طريقة اساااتكشااااف إلىاا أيضااا  الدول الوفود بعض ودع  ملئمة. بطريقة عل ه والرد الكراه ة  خطاب

  والساا اسااات  القوانين في  الكراه ة  خطاب بشااأن المتحد  األمم عمل  وخطة  اسااترات ج ة في الوارد  التوصاا ات
  المحل ة.
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 أن   ينبغي  الوحشااااااااا ة  الجرائم  لمنع الوطن ة االساااااااااترات ج ات أن على  المتحدثين من  العديد وشااااااااادد -32
 والعن  الجنسااي العن  بسااب  ذلك في بما العدالة، إلى الوصااول  في  المساااوا   لضاامان  تدابيراا  أيضاا  تشاامل
  للخطر.  المعرضاااااة والفئات  األقل ات يطاالن  اللذين والتهم ش  للتمييز تتصااااادى وأن الجنس، نوع على  القائم

  الوحشااااا ة. الجرائم  تكرار  منع فياا مع العقاب من  لإلفلت حد ووضاااااع  المسااااااءلة  أهم ة على  العديد  وأصااااار
  الحاالت  في الدول ة الجنائ ة للمح مة  والتكميلي  الحاساااام الدور إلى الوفود بعض  أشااااارت الصاااادد، هذا وفي
 غير أواا قضاااائ   ملحقتها أو الفظ عة  الجرائم في  حق ق ة تحق قات  إجراء عن  قاصااار  الدولة فيها  تكون  التي

 ذلك. في راغبة

  للحق قة  سااااااا اساااااااات تتطل   الساااااااابقة  الفظ عة  الجرائم تكرار عدم كفالة أن الوفود  من العديد  ورأت -33
  خلل من  التعل م  مجاالت في والعمل الصاااااامود على  المجتمع  قدر  لبناء الجهود بذل  وتتطل  والمصااااااالحة.

 وبناء األرشاافة تدابير اتخاذ منها أمور خلل من الذكرى  وإح اء الدراساا ة المناهج في اإلنسااان حقوق   إدراج
  قام  ك ف األرجنتين ممثل أوضاااااح المثال، سااااابيل فعلى الذكرى.  إلح اء  أيام  وتخصااااا ص  التذكارية  النصااااا 

 عن المسااااا ولين ومعاقبة محاكمة دون  تحول التي القانون ة العقبات بإزالة  الديمقراط ة،  اساااااترجاع منذ  البلد،
  الجرائم،  بتلك المتعلقة والوثائ  الشاااااهادات  لحفظ وطني  أرشااااا ف وإنشااااااء اإلنساااااان ة،  ضاااااد  المرتكبة  الجرائم

  تصااااااااااااااح ح ااة،  قوانين  واعتماااد  محم ااة،  مواقع  إلى  القمع  أعمااال  فيهااا  ارت كِّباا   التي  الرمزيااة  المواقع  وتحوياال
 ودمج الحديث، المأساااو   تاريخها في الجماعي للتفكير والم سااسااات المدارس في  وطن ة  عطلة وتخصاا ص

 الدبلوماسااا ة األكاديم ات في ذلك في بما  التعل م ة،  المساااتويات جم ع في  إلزامي كموضاااوع  اإلنساااان  حقوق 
  في الحماية عن  المساااااااا ول ة” الوطني  البرنامج إلى إيطال ا ممثل  أشااااااااار  بالتعل م، يتعل   وف ما والعساااااااا رية.

 بتعزيز النطاق واسااااع االلتزام بأهم ة الشااااابة  األج ال لتوع ة األدوار  محاكا  لعبة يتضاااامن  الذ   ،“المدارس
 الوحش ة. الجرائم منع أدوات

 الوفاء في  الدول دعم في اإلنسان  لحقوق  الوطن ة  الم سسات دور على  المتحدثين من عدد وشدد -34
  لحقوق  الوطن ة  الم ساااااااااساااااااااات فإن  الخصاااااااااوص،  وجه  وعلى  الحماية.  عن ل ةبالمسااااااااا و  المتعلقة  بالتزاماتها
 الم ساااساااات  بمركز المتعلقة المبادئ في  المبين النحو على األسااااسااا ة، لوظائفها  أدائها  خلل من  اإلنساااان،

  فعالة  أطر  اعتماد على الدول تساااعد  المسااتقلة،  والياتها  معاا وتمشاا   اإلنسااان،  حقوق   وحماية  لتعزيز الوطن ة
 والحد والعن   التمييز  منع على  الدول  قدر   تبني فهي ذلك، على  وعلو  وحمايتها.  اإلنسااااااااااان  حقوق   لتعزيز
  رحب  الصااااادد، هذا  وفي الفعالة. الوطن ة والبرامج  والسااااا اساااااات التشاااااريعات  خلل  من ذلك  في  بما  منهما،
  الوطن ة للم ساسااتاا دعم المتحد  األمم منظومة  نطاق على  التنساي   لتعزيز المبذولة بالجهود الوفود بعض
  لحقوق  الوطن ة  للم ساااساااات العالمي  التحال   بين  الثلث ة  الشاااراكة  خلل من ذلك في بما  اإلنساااان،  لحقوق 

 اإلنسان. لحقوق  السام ة المتحد  األمم ومفوض ة  اإلنمائي المتحد  األمم  وبرنامج اإلنسان

  في  يساااااااااهمان  الحر  اإلعلم ووساااااااااائط  المفتو  المدني  المجتمع أن على  المتحدثين  من عدد وأكد -35
 دعوا فقد ولذلك،  الوحشاا ة.  الجرائم  من الساا ان حماية  في أساااساا ان أمران  وهما  والمساااءلة، الشاافاف ة  تعزيز

 ارتكاب  خطر  لتقي م كم شار اإلنساان،  حقوق   مجلس  جان   من سا ما وال المدني، العمل  فضااء  اساتخدام إلى
 من المدني المجتمع منظمات لحماية تدابير اتخاذ ضاااااااااارور  على الوفود بعض  وشااااااااااددت  وحشاااااااااا ة.  جرائم

  الجرائم  منع  في  تسااااااااااااااهم  التي  المادني  المجتمع لمباادرات  أكبر  دعم  تقاديم  إلى  ودعا   االنتقاام اة.  اإلجراءات
 على التحريض لمنع الدين ة الفاعلة والجهات الق ادات عمل  خطة  تنفيذ خلل من ذلك في بما  الوحشاااااااااااااا ة،

  وحش ة. جرائم إلى ي د  أن المحتمل العن 

  المسااااااااااعد  دور  على عديد  وفود  شاااااااااددت الحماية، عن للمسااااااااا ول ة  الثان ة بالركيز  يتعل   وف ما -36
 لها.  والتصاااااااااد   الوحشااااااااا ة  الجرائم  منع في المفوضااااااااا ة،ا  تقدمه التي تلك  سااااااااا ما وال  القدرات،  وبناء  التقن ة

  في الجرائم هذه مثل ارتكاب احتمال لتجن  مم نة  مرحلة  أقرب في المساااااااااااااعد  هذه  تقديم على وأصاااااااااااارت
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 من االساااااااتفاد  لطريقة واساااااااع فهم  وجود  من  الرغم على أنه  الحظوا  المتحدثين بعض  أن بيد الطويل. األمد
  منع  بالضاااااارور  تشاااااامل ال فإنها  اإلنسااااااان،  حقوق   انتهاكات  منع  في للمساااااااعد   القدرات  بناء في المساااااااعد 

 اإلباد   بمنع  المعني المتحد  األمم وم ت  المفوضاااااا ة  بين الترزر  من أكبر قدر إلى ودعوا الفظ عة.  الجرائم
  المنع  على  تركز التي والمساااااااااااااعد   القدرات بناء برامج  تصاااااااااااام م بغ ة  الحماية عن والمساااااااااااا ول ة  الجماع ة

 المحلي. الصعيد على الوحش ة للجرائم  اله  لي

 الوفود من  العديد  دع   ،( 5) الحماية  عن المسااا ول ة  عن العام  لألمين السااانوية  التقارير  معاا  وتمشااا   -37
  واإلجراءات معاهدات،  بموج  المنشأ  الهيئات  ذلك في بما اإلنسان،  حقوق  آل ات  استخدام زياد   إلىاا أيض

  الجرائم  مخاطر على الضااااوء  تساااال ط إلى الشااااامل، الدور   واالسااااتعراض  اإلنسااااان،  حقوق   لمجلس  الخاصااااة
 المتكرر   التمويل ة للقيود أسفها عن أعرب  أنها ومع المخاطر. لتلك التصد  على الدول ومساعد   الوحش ة

  الدول شااااااااااجع  فإنها  بعملها،  االضااااااااااطلع على  قدرتها تعي  والتي  اإلنسااااااااااان،  حقوق  آل ات  تواجهها التي
 وأشاااااارت  للوقاية. الوطن ة والجهود  المحل ة  المخاطر  تقي مات  لتعزيز اآلل ات تلك اساااااتخدام على األعضااااااء

  تكون  أن  يم ن  الفظ عة الجرائم  بمنع المتعلقة  الشاااااااامل  الدور    االساااااااتعراض  في  الوارد  التوصااااااا ات أن إلى
 بعض ودعا المحل ة.  للسااااا اساااااات  المتاحة  والفرص  التحديات  على  الضاااااوء  تسااااال ط في  خاصاااااة  أهم ة  ذات

  تقاريرها  صااا اغة في  الحماية  عن بالمسااا ول ة  المعن ة  الوطن ة  التنساااي   جهات مشااااركة  زياد  إلى  المتحدثين
 تقصي وبعثات  التحقي  لجان  أناا أيض  الوفود من عدد  وذكر  أخرى.  بلدان  إلى  المقدمة والتوص ات  القطرية
  تكرارها.  تفاد أو وحش ة جرائم ارتكاب احتمال لردع أساس ة وسائل المنتدبة الوقائ ة والمهام الحقائ 

 مع اا انتظام  أكثر  بصااااااور   اآلراء تبادل  على اإلنسااااااان  حقوق   مجلس  المتحدثين من  العديد  وشااااااجع -38
 آل ااتاه تسااااااااااااااتخادم  أن وعلى الحمااياة،  عن  والمساااااااااااااا ول اة  الجمااع اة  اإلبااد   بمنع  المعني  المتحاد   األمم م تا 

 وعلى ودوافعها. الجرائم هذه وقوع  احتمال  تحديد  في  المساااعد   في  الوحشاا ة بالجرائم  للتنب  التحليلي  اإلطار
 لهاااا  مقر   جن ف  من  تتخاذ  التي  اإلنسااااااااااااااان  حقوق   آل اات  بين  أكبر  روابط إقااماة  إلى  المتحادثون   دعاا  العموم،
  حقوق   من  المتحاد ،  األمم  برامج  مختل   بين  وكاذلاك  نيويورك،  في  مقرهاا  يوجاد  التي  المتحاد   األمم  وهيئاات

 المساااااتدامة التنم ة  وخطة  واألمن، والسااااالم والنسااااااء  المدنيين  حماية إلى الحماية عن  والمسااااا ول ة اإلنساااااان
 النسااااااااااء ألن  المجاالت، هذه  جم ع  في  الجنسااااااااااني  المنظور  تعم م على وفود عد  وأصااااااااارت .2030 لعام

  وحشااا ة  لجرائم ضاااحايا  يقعن أن األرجح  ومن واألزمات، بالنزاعات متناسااا   غير  نحو  على  يتأثرن   والفت ات
 الوحش ة.   الجرائم منع  إلى  الرام ة  الجهود  في  المرأ    مشاركة  إلى  خاص  بوجه  ودع   الس اقات.  هذه  مثل  في

 حقوق   مجلس بها يضاااااااااطلع التي  المنع والية  لجعلاا حال   المبذولة بالجهود  عديد  وفود  وأشاااااااااادت -39
  منع   في  المجلس إسااهام بشااأن 45/31  القرار  باعتماد  الصاادد،  هذا  في ورحب ، أكبر.  بقدر عمل ة اإلنسااان

  مختل   قدر   بتعزيز تنفيذها مواصالة إلى  خاصاة  بصافة  الساام ة  المفوضاةَ  ودع  اإلنساان.  حقوق   انتهاكات
  مخاطر تزايد إلى  المتاحة  الب انات  تشاااااير عندما  المجلس  وإبلغ المب ر اإلنذار  على اإلنساااااان  حقوق  آل ات
  اإلنسان. لحقوق  انتهاكات وقوع

 جدول  في  دائم كبند الحماية عن المساااا ول ة  إدراج إلى الوفود من عدد  دعا ذلك، إلى  وباإلضااااافة -40
  بالمساا ول ة المتعل    القرار   مشااروع   تأييد  على   األعضاااء  الدول  جم ع  وشااجع  العامة،   للجمع ة   الساانو   األعمال 

 بعض  وأعربا   .( 6) 2021  أياار/ماايو  17  في  ف اه  لتنظر  العااماة  الجمع اة  إلى  ساااااااااااااا قادم  الاذ   الحمااياة،  عن
  مجلس  في النقض  ح   استخدام  تقييد إلى  الرام ة  والم س ك  فرنسا ح ومتي لمبادر   تأييدها  عناا  أيض الوفود
  مجلس  إطلع  إلى  ودعوا  فظ عااة.  جماااع ااة  جرائم  ارتكاااب  من  فيهااا  التااأكااد  جرى   التي  الحاااالت  في  األمن
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  السااااام ة المفوضاااة  خلل مناا  انتظام أكثر بصاااور   بها  وإحاطته  الوحشااا ة الجرائم ارتكاب  بوادر على األمن
 التحقي . وآل ات الخاصة اإلجراءات خلل من وخاصة اإلنسان، حقوق  مجلس وآل ات اإلنسان لحقوق 

 ختامةة  مالحظات -رابعاا  

 أن الختام ة ملحظاتها في الحماية عن بالمسا ول ة المعن ة العام لألمين الخاصاة المساتشاار   رأت -41
 بين أفضااال  بصاااور   الربط  ك ف ة  بشاااأن الممارساااات  وأفضااال  الخبرات لتبادل ق مة  فرصاااة كان  النقاش  حلقة
  آل ات  وعبر الوطني الصااااااعيد على به المضااااااطلع اإلنسااااااان حقوق   مجال في والعمل  الوحشاااااا ة  الجرائم  منع

 عن بالمس ول ةاا  ملتزم اإلنسان  حقوق   مجلس  يظل أن  في أملها عن وأعرب  اإلنسان.  لحقوق   المتحد  األمم
 المستقبل. في الحماية

 النتهاكات  والتصاااااد  الصااااامود على القدر   بناء أهم ة على كذلك  الخاصاااااة المساااااتشاااااار   وشاااااددت -42
 م رساااااة وموارد  قدرات  تخصااااا ص إلى ودع   وحشااااا ة.  جرائم إلى حدتها  تتصااااااعد أن قبل اإلنساااااان  حقوق 
  خطط  واعتماد وطن ة تنسااااااااي   جهات  تعيين  بينها من بطرق  الفظ عة،  الجرائم  ومنع اإلنسااااااااان  حقوق  لحماية

 على والقدر   للمخاطر  دورية  وطن ة  تقي مات  إجراء على الدول  وشاااااجع   الفظ عة. الجرائم لمنع وطن ة عمل
 اإلنساااان  لحقوق  المتحد  األمم آل ات  وخبرات  الوحشااا ة بالجرائم  للتنب  التحليلي  اإلطار باساااتخدام الصااامود،

 مع بالتشاااااور تجرى   وأن  الساااا ان  من  الضااااع فة الفئات  على التقي مات  هذه تتعرف أن  وينبغي  وتوصاااا اتها.
 والشباب. النساء ألصوات األولوية إعطاء مع المدني، المجتمع في الفاعلة الجهات

 اإلنسااان، حقوق  مجلس واليات  في الفظ عة  الجرائم  منع ب ْعدِّ   إدراج إلى الدعو   المسااتشااار   وجددت -43
  مجلس  وشااجع  الشااامل. الدور    االسااتعراض  إطار في تصاادر التي الوطن ة  التقارير وفي  االقتضاااء،  عند

  واليتها  من ب ل الصالة  ذات  القضاايا  أو  الحاالت في  ومسااهماتها  خبرتها  من االساتفاد  على  اإلنساان  حقوق 
  الجماع ة. اإلباد   بمنع المعن ة العام لألمين الخاصة المستشار  ووالية هي
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