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  نشرة صحفية    
  صادرة عن األمم املتحدة    

  
  ديسمرب/ كانون األول٩تنشر يف     
، فرانسيس  املعنيان مبنع اإلبادة اجلماعية   لألمني العام لألمم املتحدة     املستشاران اخلاصان       

لاللتـزام مبنـع   ، إدوارد الك، بشأن األمهيـة املعاصـرة     وباملسؤولية عن توفري احلماية    دانغ،
  عية وما يتصل هبا من جرائماإلبادة اجلما

املستشاران اخلاصـان املعنيـان مبنـع     ُيذكِّر  ) ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩نيويورك،  (  
ة باألمهيـة املعاصـرة التفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة       عيـة وباملـسؤولية عـن تـوفري احلمايـ     اإلبادة اجلما 

  . اجلماعية واملعاقبة عليها
 املاضي جنمت مـن  من الرتاعات اليت اندلعت العاالعديد م “وشدد السيد دانغ على أن        

عرقيـة أو دينيـة، وهـي        ثنيـة أو  إاملظامل ومظاهر الالمـساواة الطويلـة األمـد بـني فئـات قوميـة أو                
معاجلــة مظــاهر  “وذكــر أن . ”الفئــات املــشمولة باحلمايــة يف اتفاقيــة منــع اإلبــادة اجلماعيــة      

ــة دون اســتفحال مظــاهر  الالمــساواة املــذكورة مــن خــالل الــسعي املبكــر وامل   طــرد إىل احليلول
التوتر الفئوي، أمر أساسي حلماية األرواح وإقامة جمتمعات متساحمة ينعم فيها النـاس باملـساواة               

كة على قـدم املـساواة      وُتحترم فيها حقوق اإلنسان وتتاح فيها جلميع املواطنني الفرصة للمشار         
  .”مع اآلخرين

ــة عــام “وذكــر الــسيد الك أن    ــة الفئــات    ١٩٤٨اتفاقي ــزام حبماي جــسدت بــاكرا االلت
وقــد اتــسع نطــاق قبــول هــذا االلتــزام يف . املستــضعفة مــن ســكان العــامل مــن الفظــائع اجلماعيــة

ــدأ        ــاره حجــر األســاس يف مفهــوم مب ــل باعتب ــر مــن ذي قب ــه أكث ــرزت أمهيت ــراهن وب الوقــت ال
، التــزم ٢٠٠٥ويف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام . ”املــسؤولية عــن تــوفري احلمايــة

الدول األعضاء التزاما واضحا ال لـبس فيـه حبمايـة مجيـع فئـات الـسكان مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة                       
  .وجرائم احلرب و التطهري العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية، وكذلك مبنع التحريض عليها

ل األعــضاء واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة الــدو“وناشــد املستــشاران اخلاصــان   
 العمل معا من أجل منع اإلبـادة اجلماعيـة وسـائر    وهيئات اجملتمع املدين ومنظومة األمم املتحدة     
برهـان علـى وحـدتنا      أن القيام بـذلك     “وأكدا  . ”اجلرائم الفظيعة على سبيل األولوية القصوى     
  ”.مجاعيا، على عدم تكرار أخطاء املاضيالبشرية وقيمنا األساسية وتصميمنا، فرديا و

*  *  *  
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