
 1/8 14-62295

 

OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT 
866 UNITED NATIONS PLAZA SUITE 600, NEW YORK, NY 10017 

 

  
  األمـــــم          املتحـدة

  
  منع التحريض: اخليارات املتاحة يف جمال السياسات العامة    

    
  اإلطار املفاهيمي    

ُوضــعت التوصــيات السياســاتية التاليــة هبــدف مســاعدة الــدول واجملتمــع الــدويل علــى     
وجـرائم  محاية الشـعوب مـن خـالل منـع ارتكـاب اجلـرائم الفظيعـة، وحتديـدا اإلبـادة اجلماعيـة           

  احلرب والتطهري العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية.
واعترفــت الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة أهنــا تتحمــل املســؤولية األوىل يف محايــة      

ــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب والــتطهري العرقــي واجلــرائم ضــد اإلنســانية     . )١(ســكاهنا مــن اإلب
مبـا يف ذلـك التحـريض عليهـا، بالوسـائل      وتقتضي هذه املسـؤولية منـع ارتكـاب هـذه اجلـرائم،      

املناســبة والضــرورية وبطريقــة متســقة مــع االلتزامــات القائمــة مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق 
  الدويل وقانون الالجئني الدويل. اإلنسان والقانون اإلنساين

ــاء           ــى الوف ــدول عل ــة لتشــجيع ومســاعدة ال ــدويل مســؤولية موازي ــع ال ــل اجملتم ويتحم
جتــاه ســكاهنا. وهتــدف اخليــارات املتاحــة يف جمــال السياســات العامــة بوجــه خــاص  مبســؤولياهتا 

منع التحـريض علـى العنـف الـذي ميكـن أن يـؤدي إىل جـرائم فظيعـة. وينبغـي وضـع تلـك             إىل
اخليارات يف السياق الواسـع للتـدابري اهليكليـة والعمليـة الـيت ميكـن أن تتخـذها الـدول واجملتمـع          

  هذه اجلرائم املبّينة يف تقارير األمني العام بشأن مسؤولية احلماية. الدويل حلماية السكان من
  

  اخليارات املتاحة أمام الدول يف جمال السياسات العامة    
ينبغــي أن تتخــذ الــدول خطــوات لبنــاء القــدرة علــى مواجهــة التحــريض علــى العنــف     - ١

التحريض علـى هـذا    الذي ميكن أن يفضي إىل ارتكاب جرائم فظيعة وإعداد خطط طارئة ملنع
العنف. ويستلزم بنـاء القـدرة علـى املواجهـة، يف مجلـة أمـور، بنـاء مؤسسـات وهياكـل الدولـة           
اليت تتسـم بالشـرعية وحتتـرم القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون عمومـاً وتتمتـع            

نــوع بالقــدرة علــى التصــدي ملصــادر التــوتر والتخفيــف مــن حــدهتا؛ وبنــاء جمتمعــات تقبــل الت    
وتقدره وتتعايش داخله يف كنف السالم مجاعات خمتلفة. ويهدف التخطيط حلاالت الطـوارئ  

__________ 

 .٦٠/١، قرار اجلمعية العامة ١٣٩و  ١٣٨الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي، الفقرتان   )١(  
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ــأثري التحــريض        ــل مــن ت ــى اســتعداد للتقلي إىل جعــل احلكومــات واجملتمــع املــدين والســكان عل
واالستجابة املناسبة ألي أزمـة تـنجم عـن أعمـال التحـريض علـى العنـف الـيت ميكـن أن تـؤدي           

فظيعــة. وتعــين كــذلك اختــاذ قــرارات بصــورة مســبقة بشــأن إدارة املــوارد   ارتكــاب جــرائم إىل
البشــرية واملاليــة، والتنســيق وإجــراءات ومضــمون االتصــاالت، الــوعي مبجموعــة االســتجابات  

  التقنية واللوجستية الالزمة.
وينبغي أن ُتقيم الدول مدى ضعف خمتلف فئات السكان إزاء التحـريض علـى العنـف      - ٢

ن يــؤدي إىل ارتكــاب جــرائم فظيعــة وقــدرهتا علــى مقاومتــه. ويف هــذا الســياق،  الــذي ميكــن أ
ينبغــي للــدول أن تضــع بــرامج للتوعيــة اجملتمعيــة بغيــة إجيــاد فهــم أفضــل لــألدوار الــيت يقــوم هبــا 

  خمتلف أصحاب املصلحة من أجل منع التحريض أو التصدي له.
مطية، وتعزيـز التضـامن االجتمـاعي،    وينبغي أن تنفذ الدول تدابري ملواجهة القوالب الن  - ٣

وإشــراك الفئــات الــيت تعــاين مــن التــهميش والتمييــز. ويف هــذا الســياق، ينبغــي أن تقــوم الــدول 
بإرسـاء نظـام تعليمــي ينمـي االجتاهـات وأنــواع السـلوك الالزمـة للتصــدي للكراهيـة والتحيــز.        

لكـل دولـة، ويكـون شـامال      وينبغي أن يعكس النظام التعليمي التنوع اإلثـين والعرقـي والثقـايف   
سياساته، ويقرر كتبا مدرسية غري متحّيزة، ويعزز تعليم دروس تشمل التـاريخ واملسـامهات    يف

ــا وتقاليـــدها، وضـــمان تـــدريب املعلمـــني     ــها ولغاهتـ اإلجيابيـــة الـــيت تقـــدمها األقليـــات، وثقافتـ
ج وحــدات تعزيــز التنــوع واالســتيعاب والقبــول. وينبغــي أن تقــوم الــدول كــذلك بإدمــا   علــى

دراسية يف نظامهـا التعليمـي بشـأن منـع اجلـرائم الفظيعـة والتصـدي هلـا، مبـا يف ذلـك وحـدات            
  كيفية منع التحريض ومقاومته.  عن
 “التنظـيم الـذايت  ”وينبغي أن تعزز الـدول التنظـيم الـذايت لألحـزاب السياسـية. ويعـين         - ٤
ائها، وتشـجيع التسـامح واحتـرام    هذا السياق قدرة األحزاب السياسية على الــتأثري يف أعضـ   يف

التنوع فضال عن تعزيز استخدام خطـاب إجيـايب وجتنـب اخلطـاب التمييـزي. وينبغـي أن تتخـذ        
األحــزاب السياســية تــدابري تأديبيــة صــارمة ضــد أعضــاء األحــزاب السياســية الــذين يشــجعون    

الــيت  التحــريض علــى العنــف الــذي ميكــن أن يفضــي إىل ارتكــاب جــرائم فظيعــة، يف الســياقات
  يبلغ فيها ذلك عتبة الالمشروعية بعد.  مل
وتتحمل الدول مسؤولية مواجهة خطاب الكراهية بتشجيع الرسـائل اإلجيابيـة الداعيـة      - ٥

ــع       ــديل كوســيلة ملن ــدول كــذلك اســتخدام خطــاب إجيــايب وب لإلدمــاج. وينبغــي أن تشــجع ال
ميكـن أن يشـمل هـذا،    ومواجهة التحريض الذي ميكن أن يؤدي إىل ارتكاب جـرائم فظيعـة. و  

يف مجلة أمور، الرفض العلـين مـن القـادة السياسـيني والـدينيني وقـادة اجملتمعـات احملليـة خلطـاب          
  عن األحداث كعالج مضاد لإلشاعات.الكراهية وتوفري معلومات موضوعية ودقيقة 
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وينبغـي أن تعــزز الــدول تعدديـة وســائط اإلعــالم، مبــا يف ذلـك حــق األقليــات القوميــة      - ٦
لعرقية والدينية واإلثنية يف الوصول إىل وسائط اإلعالم وتكنولوجيـات املعلومـات واالتصـال    وا

  حبرية من أجل إنتاج حمتوياهتا وتعميمها وكذلك الستقبال احملتويات اليت ينتجها اآلخرون.
وينبغــي أن تنشــئ الــدول البيئــة القانونيــة واالجتماعيــة الــيت تشــجع حريــة الصــحافة،       - ٧

  ملستقل ملضمون وسائط اإلعالم، وااللتزام مبعايري أخالقية عرب مجيع منابر الصحافة.والتنظيم ا
ويعترب تشجيع تنوع األصـوات واحملادثـات علـى اإلنترنـت، مبـا يف ذلـك تشـجيعه مـن           - ٨

خالل وسائط اإلعالم االجتماعية، أمرا مهما ملنع التحريض على العنف الذي ميكن أن يـؤدي  
وينبغي أن تعتمد الدول سياسات واسـتراتيجيات فعالـة وملموسـة جلعـل      إىل ارتكاب الفظائع.

شــبكة اإلنترنــت متاحــة علــى نطــاق واســع، وميســورة التكلفــة للجميــع بغيــة مكافحــة انتشــار  
األفكــار القائمــة علــى التفــوق العرقــي واإلثــين أو الكراهيــة؛ وتشــجيع املســاواة وعــدم التمييــز   

  فة السالم.والتنوع، لتعزيز التفاهم وبناء ثقا
وينبغــي أن تكفــل الــدول احتــرام حقــوق األقليــات وأن يكــون التنــوع لــيس شــيئا            - ٩

مسموحا به وحسب، بل جيب فهمه بوصفه قيمة إجيابية ويساهم يف ثراء اجملتمعات. ويف هـذا  
السياق، ينبغي أن تضمن الدول الذاكرة التارخيية جلميع فئات الشعب، مبا يف ذلـك األقليـات،   

ــه  ــبل منــ ــت       بســ ــيت عانــ ــدان الــ ــيما يف البلــ ــة، وال ســ ــات الوطنيــ ــة احملفوظــ ــاء ومحايــ ا إنشــ
  فظيعة.  جرائم  من
وحيــث أن مــن املــرجح أن يزدهــر التطــرف يف احلــاالت الــيت يستشــري فيهــا الفســاد،   - ١٠

وأن التطرف هو من بني األسباب اجلذرية الرئيسية للتحريض على ارتكـاب العنـف اجلمـاعي،    
الفساد كتدبري من تدابري احلد من التطرف وتعزيز الثقـة يف املؤسسـات   ينبغي أن حتارب الدول 

    واملعايري الوطنية.
ويعترب إنفاذ القوانني وضمان املساءلة على أفعال التحريض على العنـف الـيت ميكـن أن      - ١١

تؤدي إىل ارتكاب جرائم فظيعة من املكونات املهمة ملنع هذه اجلرائم. وهلذه الغاية، مـن املهـم   
ن تضــمن الــدول أن يصــبح التحــريض علــى العنــف جرميــة ختضــع للعقــاب وأن مرتكبيهــا          أ

سُيحاكمون. ورغم ذلك، ينبغي أن تضمن الدول أن أي قوانني ُتجرم التحـريض علـى العنـف    
  .  )٢(الذي يؤدي إىل اجلرائم الفظيعة ال تقيد على حنو غري مالئم احلق يف حرية التعبري والرأي

__________ 

ــرتني    )٢(   ــاط    ٢٢ و ١٨انظــر الفق ــن خطــة عمــل الرب ــدعوة إىل  م ــة    بشــأن حظــر ال ــة أو العرقي ــة القومي الكراهي
ــف،       أو ــداء أو العنــــــــــ ــز أو العــــــــــ ــى التمييــــــــــ ــا علــــــــــ ــكل حتريضــــــــــ ــيت تشــــــــــ ــة الــــــــــ الدينيــــــــــ

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/Rabat_draft_outcome.pdf. 
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الـدول وتلغـي أي تشـريعات وطنيـة متيـز ضـد اجملتمعـات احملليـة علـى           وينبغي أن حتـدد   - ١٢
أساس هويتها. وينبغي أن تعتمـد الـدول تشـريعات غـري متييزيـة شـاملة تنطـوي علـى إجـراءات          

أن يــؤدي إىل ارتكــاب جــرائم   وقائيــة وعقابيــة مــن أجــل احملاربــة الفعالــة للعنــف الــذي ميكــن   
  ، مثل التشريعات التمييزية.فظيعة
وعالوة على هذا، ينبغي أن تقوم الدول بإلغاء قوانني التجـديف السـارية لـديها، ألهنـا       - ١٣

  هلا تأثريا خانقا على التمتع حبرية الدين أو املعتقد واحلوار والنقاش السليمني عن الدين.
ــع التحــريض علــى العنــف الــذي ميكــن        - ١٤ ــدول وحــدات بشــأن من وينبغــي أن تــدرج ال
ئم فظيعــة يف منــاهج التــدريب املوجهــة للمســؤولني، مبــا يف ذلــك   يــؤدي إىل ارتكــاب جــرا  أن

  مسؤويل إنفاذ القانون والسلطة القضائية.
وينبغي أن تشجع الدول مسؤويل إنفاذ القانون والسلطة القضائية على جتميـع وحتليـل     - ١٥

ريضـا  البيانات بشأن أي دعوة للكراهيـة القوميـة أو العرقيـة أو الدينيـة الـيت ميكـن أن تشـكل حت       
على التمييز أو العداء أو العنف بغيـة احلصـول علـى تقيـيم دائـم عـن انتشـارها وكـذلك بشـأن          

  اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها للتصدي هلا.
وينبغي أن تقوم الدول بتقييم ومعاجلـة األسـباب اجلذريـة للفقـر وعـدم املسـاواة، ألهنـا          - ١٦

ــوترات بــني اجلماعــات، باعتبارهــا اســترا   ــع ارتكــاب اجلــرائم   دوافــع للت ــة األمــد ملن تيجية طويل
  الفظيعة، مبا يف ذلك التحريض عليها.

  
  العامة  اخليارات املتاحة أمام املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية يف جمال السياسات    

ينبغي أن تضع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية استراتيجيات للتعامل مع التحـريض    - ١٧
  ف الذي ميكن أن يؤدي إىل ارتكاب جرائم فظيعة.على العن

وينبغــي أن تشــجع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة    - ١٨
األخــرى احلــوار عــن التعدديــة واإلدمــاج كوســيلة ملنــع التحــريض علــى العنــف الــذي ميكــن أن 

ملنظمـات دورا معنويـا رائــدا   يـؤدي إىل ارتكـاب جـرائم فظيعــة. كمـا ينبغـي أن تتحمـل تلــك ا      
  وتعرب عن رأيها عندما ختفق الدولة يف منع التحريض.

وينبغي أن يدعم االحتاد الربملاين الدويل مبادرات وطنيـة وإقليميـة تتنـاول الـدور الـذي        - ١٩
بــه القــادة الــدينيون يف منــع وإهنــاء العنــف الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل ارتكــاب جــرائم  يضــطلع 

  فظيعة، وال سيما يف الدميقراطيات الناشئة والبلدان اليت متر مبرحلة انتقال سياسي.
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وينبغــي أن يســاعد اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة،    - ٢٠
أن كيفيــة منـــع التحـــريض علـــى العنــف الـــذي ميكـــن أن يـــؤدي   علــى نشـــر اإلرشـــادات بشـــ 

  ارتكاب جرائم فظيعة والتصدي له على الصعيدين الوطين واإلقليمي.    إىل
وينبغـي أن يعــزز جملـس حقــوق اإلنسـان اجلهــود املبذولـة ملنــع التحـريض علــى العنــف        - ٢١

ألمــم املتحــدة الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل ارتكــاب جــرائم فظيعــة. وميكــن أن تقــدم مفوضــية ا  
  السامية حلقوق اإلنسان اإلرشادات بشأن كيفية عمل ذلك، استنادا إىل خطة عمل الرباط.  

  
  اخليارات املتاحة أمام اجملتمع املدين، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم    

ينبغي أن ترصد منظمات اجملتمع املدين البيانـات املتعلقـة بـأي دعـوة للكراهيـة القوميـة         - ٢٢
ــة  ــف،      أو العرقيـ ــداء أو العنـ ــز أو العـ ــى التمييـ ــا علـ ــكل حتريضـ ــن أن تشـ ــيت ميكـ ــة الـ أو الدينيـ

  خطاب الكراهية الذي يشكل حتريضا على ارتكاب جرائم فظيعة.  سيما  وال
ــرامج، مبــا يف ذلــك عــن طريــق       - ٢٣ وينبغــي أن تنفــذ منظمــات اجملتمــع املــدين مشــاريع وب

من االجتمـاعي، علـى وجـه اخلصـوص     وسائط اإلعالم، تواجـه القوالـب النمطيـة وتعـزز التضـا     
  جتاه اجملموعات اليت تقع ضحايا للتهميش والتمييز.

ــدور خــاص. وينبغــي        - ٢٤ ــأثري، جيــب أن يقومــوا ب ــدينيني علــى الت ونظــرا لقــدرة القــادة ال
يشجعوا ويسهلوا احلوار بني األديان، مبا يف ذلـك اجملموعـات الـيت ليسـت جـزءا مـن التيـار         أن

  ندما يرون ذلك مناسبا.الرئيسي للمجتمع، ع
وميكــن أن تقــوم املمارســات األخالقيــة للصــحفيني واإلدارة الرشــيدة للشــركات الــيت     - ٢٥

تتبعها وسائط اإلعالم بدور مهم، يف منع توسع انتشار أي دعـوة للكراهيـة القوميـة أو العرقيـة     
لك يف جتريـد هـذا   أو الدينية اليت ميكن أن تشكل حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف وكـذ 

اخلطاب من قوته عن طريق تقدمي وقائع وحتليالت دقيقـة ومنتـدى ملواجهـة التحـريض. وتعتـرب      
مســؤولية وســائط اإلعــالم يف إبــراز الطــابع اإلنســاين (أي عــدم إحلــاق الضــرر) واخلضــوع          

  للمساءلة أمرين أساسيني لتوطيد ثقة اجلمهور.
يري األخالقيــة وإقامــة هياكــل موثوقــة للتنظــيم وينبغــي لوســائط اإلعــالم النــهوض باملعــا  - ٢٦

  الذايت الداخلي من شأهنا أن تعزز مبادئ سرد احلقيقة واحلياد واإلبالغ املستقل.
ــاليب البحـــث      - ٢٧ ــائط اإلعـــالم الصـــحفيني علـــى أسـ وينبغـــي أن تـــدرب منظمـــات وسـ

وليـــة والتحقيـــق، مبـــا يف ذلـــك حتديـــد جمـــاالت البيانـــات واســـتخدام الشـــبكات الصـــحفية الد 
ــى         (عــرب ــة واخلــدمات عل ــث اإلذاعــي والطباع ــك الب ــا يف ذل ــابر وســائط اإلعــالم، مب ــع من مجي
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اإلنترنت) لتأكيد أو إثبات معلومات عن احلـاالت الـيت يكـون فيهـا العنـف اجلمـاعي وشـيكا،        
  فضال عن استعمال خطاب إجيايب وبديل للتصدي للتحريض على ارتكاب جرائم فظيعة.

وسائط اإلعالم يف اجلهود املبذولة لتحديد حوادث التحريض علـى   وينبغي أن تشارك  - ٢٨
  العنف الذي يؤدي إىل ارتكاب جرائم فظيعة.

وينبغي أن تنقل وسائط اإلعالم املعايري األخالقيـة للصـحافة التقليديـة إىل مجيـع أجـزاء        - ٢٩
  املشهد اإلعالمي اجلديد.

 يسـبق هلـا مثيـل. غـري أهنـا أتاحـت       وقد فتحت شبكة اإلنترنت اجملال لفرص اتصـال مل   - ٣٠
أيضا البنية التحتية لنشـر الكراهيـة العرقيـة واإلثنيـة، فضـال عـن التحـريض علـى العنـف العرقـي           
واإلثين وحشد اجلهود له. وينبغي أن تزيد وسائط اإلعالم واملؤسسات األخـرى، مبـا يف ذلـك    

رنــت وتســاعد علــى مؤسســات حقــوق اإلنســان، التوعيــة مبشــكلة التحــريض عــن طريــق اإلنت  
ــد      ــك الرصـ ــا يف ذلـ ــياق، مبـ ــلة بالسـ ــول ذات صـ ــميم حلـ ــذي   تصـ ــوى الـ ــال وإدارة احملتـ الفعـ

  املستعملون.  يضعه
  

  اخليارات املتاحة أمام األمم املتحدة يف جمال السياسات العامة    
ينبغي أن تدعم األمم املتحدة جهود الدول لبناء القدرة على مواجهـة التحـريض علـى      - ٣١

ي يــؤدي إىل ارتكــاب جــرائم فظيعــة وتطــوير خطــط الطــوارئ ملنــع التحــريض        العنــف الــذ 
  العنف.  على
وينبغي أن تضع األمم املتحدة نفسها خطة للطوارئ لالستجابة للحـاالت الـيت يوجـد      - ٣٢

فيها خطر حدوث التحريض على العنف الذي قد يؤدي إىل اجلـرائم الفظيعـة، أو عنـد وجـود     
ينبغي أن تكون اخلطط قائمة على هنج مشـترك بـني القطاعـات    حاالت للتحريض أبلغ عنها. و

ــاب        ــع ارتكـ ــدور يف منـ ــوم بـ ــيت تقـ ــدة الـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــع إدارات ووكـ ــمل مجيـ وأن تشـ
  فظيعة.  جرائم
وينبغــي أن ترصــد األمــم املتحــدة وتتقاســم معلومــات عــن حــوادث التحــريض علــى      - ٣٣

صـعيد الـداخلي ومـع أصـحاب املصـلحة      العنف الذي يؤدي إىل ارتكاب جرائم فظيعة، على ال
من غري األمم املتحدة على السواء، هبدف حتسني منع حاالت التحريض على العنف الـذي قـد   

  يؤدي إىل ارتكاب جرائم فظيعة ومواجهتها.
وينبغي أن تقوم األمم املتحدة وأصحاب املصلحة الدوليني اآلخـرين بـإجراء دراسـات      - ٣٤

ذت فيها جهات فاعلة خمتلفة مبادرات ملنع التحريض علـى العنـف   حالة بشأن احلاالت اليت اخت
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الذي قد يؤدي إىل ارتكاب جرائم فظيعة أو احلد من تأثريه، هبـدف حتديـد أفضـل املمارسـات     
  والدروس املستفادة.

وينبغــي أن يــدعم املكتــب املعــين مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة واملســؤولية عــن تــوفري احلمايــة    - ٣٥
ل داخـل األمـم املتحـدة ملنـع التحـريض علـى اجلـرائم الفظيعـة، مـن خـالل           إنشاء جهـات اتصـا  

التابع لألمم املتحـدة املعـين باملسـؤولية عـن تـوفري احلمايـة. وستيسـر جهـات          “فريق االتصال”
االتصال تبـادل املعلومـات عـن حـوادث التحـريض علـى ارتكـاب جـرائم فظيعـة وتعمـل علـى            

  ملة داخل منظومة األمم املتحدة.تنسيق إجراءات واستجابات وقائية متكا
وينبغي أن يدرج كل مـن املكتـب املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة واملسـؤولية عـن تـوفري            - ٣٦

احلماية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم     
ــؤدي إىل      ــع التحــريض علــى العنــف الــذي قــد ي ــة وحــدات ملن ارتكــاب جــرائم فظيعــة  والثقاف

  واالستجابة له ضمن براجمها املتعلقة ببناء القدرات.
وينبغي أن يقدم املكتب املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن تـوفري احلمايـة هـذه      - ٣٧

اخليارات املتاحة للسياسات العامة ملنـع التحـريض إىل جملـس حقـوق اإلنسـان واجلمعيـة العامـة        
  لألمم املتحدة.

وميكن أن يلتمس املستشـار اخلـاص للمكتـب املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة واملسـؤولية           - ٣٨
عــن تــوفري احلمايــة ومفوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان مــن األمــني العــام لألمــم  
املتحدة تقدمي إحاطة إىل جملس األمن بشأن احلاالت الـيت تنطـوي علـى خطـر مهـم بـالتحريض       

  ذي قد يؤدي إىل ارتكاب جرائم فظيعة أو احلاالت اليت حدث فيها التحريض.على العنف ال
وينبغــي أن يقــوم املكتــب املعــين مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة واملســؤولية عــن تــوفري احلمايــة     - ٣٩

ومفوضـية األمـم املتحــدة حلقـوق اإلنسـان بوضــع مبـادرات مشـتركة لــدعم تنفيـذ قـرار جملــس         
مكافحة التعصب والتنميط السليب والوصم والتحـريض علـى   ”بشأن  ١٦/١٨حقوق اإلنسان 
  .“ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم العنف وممارسته

وكجــزء مــن عمليــة اعتمــاد واســتعراض املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان، ميكــن     - ٤٠
تمـاد التابعـة للجنـة التنسـيق الدوليـة للمؤسسـات الوطنيـة        تلتمس اللجنة الفرعية املعنية باالع أن

حلقوق اإلنسان من هذه املؤسسات ما إذا كانت قد اختـذت أي تـدابري ملنـع وكـبح التحـريض      
علــى ارتكــاب جــرائم فظيعــة. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تســاعد مفوضــية األمــم املتحــدة  

وق اإلنسـان، هـذه املؤسسـات علـى     حلقوق اإلنسان، يف إطار دعمها للمؤسسات الوطنية حلقـ 
  تطوير قدراهتا لرصد التحريض على العنف الذي ميكن أن يؤدي إىل ارتكاب جرائم فظيعة.
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وينبغي أن يقوم املستشارون اخلاصون للمكتب املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملسـؤولية    - ٤١
يف إطــار حــوارهم مــع ة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان، يعــن تــوفري احلمايــة ومفوضــ

باملخــاطر املترتبـة عــن عــدم منــع  الـدول واملؤسســات اإلقليميــة واجملتمــع املـدين، بإذكــاء الــوعي   
مواجهة التحريض على العنف الـذي ميكـن أن يـؤدي إىل ارتكـاب جـرائم فظيعـة. وتشـمل         أو

ــم     ــات املنقسـ ــات، واجملتمعـ ــرية، والرتاعـ ــة يف األرواح البشـ ــائر الفادحـ ــاطر اخلسـ ــذه املخـ ة، هـ
واضطراب احلياة االجتماعية واالقتصـادية. وينبغـي كـذلك أن يسـاهم احلضـور امليـداين لألمـم        

  .أنشطة إذكاء الوعي هذه  املتحدة يف
  


