
أسـئـلـة و إجـــابــــات
ليــا ليفيــن
والرسوم التوضيحية لـ بالنتو

¥ƒ```≤`M
¿É``` °̀ù```````f’Gء

إصدارات
اليونسكو



نـ�سـان حقـوق الإ

�أ�سـئـلـة

       و�إجـــابــــات



يعترب امل�ؤلف م�ض�ؤوال عن اخليارات والتقدميات للحقائق التي يت�ضمنها هذا الكتاب، وكذا عن اآرائه املعرب عنها فيه، 

ي�ضي�ضك�  ISESCO، و هي غري ملزمة للمنظمتني. والتي ال تعرب بال�رضورة عن اآراء الي�ن�ضك� UNESCO، و االإ

 ،UNESCO �ضدار ال تعك�س باأي حال راأي الي�ن�ضك� والت�ضميات امل�ضتعملة وطرق عر�س امل�اد يف ج�انب هذا االإ

ي بلد اأو منطقة اأو مدينة اأو ناحية اأو ال�ضلطات فيها، اأو فيما  ي�ضي�ضك�  ISESCO  ح�ل ال��ضع القان�ين الأ و االإ

يخ�س حدودها ونطاق اأرا�ضيها.

مم املتحدة للرتبية والعل�م والثقافة، �ضدار يف العام 1981 من منظمة االأ وىل من هذا االإ �ضدرت الطبعة االأ

SP 07 رقم 7، باال�س دي ف�نتن�ي، 75352، باري�س

اأعيد طبعها مع الت�ض�يبات يف العام 1982

و�ضدرت الطبعة الثانية بعد حتديثها يف العام 1989

والطبعة الثالثة يف العام 1996

والطبعة الرابعة، بعد حتديثها يف العام 2004

والطبعة اخلام�ضة، بعد حتديثها يف العام 2009

 ،2004  ،1998  ،1996  ،1989  ،1982  ،1981 جنليزية  االإ  : التالية  اللغات  اإىل  ال�ضابقة  الطبعات  ترجمة  جرت 

 ،1983 ملانية  واالأ  ،2003  ،1983 والفنلندية   ،1999  ،1982 �ضبانية  واالإ  ،2005  ،1996  ،1981 والفرن�ضية 

ندوني�ضية  والي�نانية 1985، والربتغالية 1985، وال�ض�يدية 1985، 2000، والعربية 1986، والدمناركية 1986، واالإ

 ،1998  ،1994 رمينية  واالأ  ،1997  ،1993 والرو�ضية   ،1993 وال�ضل�فاكية   ،1999  ،1988 واليابانية   ،1987
�ضامية 1998، والبنغالية 1998،  وردو 1998، واالأ والبيالرو�ضية 1995، والبلغارية 1997، واجل�رجية 1997، واالأ

�ضربانتية  واالإ  ،2002  ،1998 والرومانية   ،1998 والتاميلية   ،1998 واملاراثية   ،1998 والكانادا   ،1998 والهندية 

لبانية 2001،  �ضبانية 1999، والبا�ضكية 2000، والب��ضنية 2001، واالأ ذربيجانية 1999، والبا�ضكية االإ 1998، واالأ
واملنغ�لية 2005.

الرتجمة اإىل اللغة العربية : عالء �ضلبي/ ونزهة جي�ض��س اإدري�ضي

املراجعة : ادري�س جنيم

ت�ضميم وفــاء خــربــ��س

طباعة : مطبعة لـ�ن، الـربـاط 10040 - الـمـغـرب

ISBN UNESCO 978-92-3-604130-8
UNESCO 2009 ،UNESCO �الي�ن�ضك ©

)ISESCO �ضالمية للرتبية و العل�م و الثقافة )اإي�ضي�ضك� �ضدر هذا الكتاب بدعم من املنظمة االإ



ن�سـان حقـوق �لإ

�أ�سئلـة و�إجابـات

ليــا ليفيــن

والر�ض�م الت��ضيحية لـ بالنت�

 UNESCO �اإ�ضدارات الي�ن�ضك



�

تـمهيد

اإميانها  على  امل�ؤ�ض�ضة  الدول  اأكدت   1945 العام  املتحدة يف  مم  االأ تاأ�ضي�س  عند 

ن�ضانية وامل�ضاواة يف  ال�ضخ�ضية االإ �ضا�ضية يف كرامة وقيمة  ن�ضان االأ بحق�ق االإ

يحرتم  عامل  بناء  على  ت�ضميمها  عن  عربت  كما  والرجال،  الن�ضاء  بني  احلق�ق 

�ضا�ضية للنا�س جميعًا دون متييز على  ن�ضان واحلريات االأ ويحافظ على حق�ق االإ

اأ�ضا�س اجلن�س اأو العرق اأو الدين اأو اللغة.

 1948 العام  يف  اعتمد  الذي  ن�ضان  االإ حلق�ق  العاملي  عالن  االإ ويج�ضد 

وىل االتفاق على عدد من احلق�ق  االأ للمرة  التاريخ  الت�ضميم، حيث �ضهد  هذا 

عالن  �ضا�ضية التي مت الت�افق عليها دوليًا، ومت االعرتاف بن�ض��س االإ واحلريات االأ

مم. كمعيار م�ضرتك لكافة ال�ضع�ب واالأ

اإلهام للعديد من الدول عند و�ضع  عالن، م�ضدر   واأ�ضبحت ن�ض��س االإ

عالن العاملي، والذي مت ترجمته اإىل اأكرث  د�ضاتريها وق�انينها ال�طنية، واأ�ضبح االإ

ن�ضان. �ضهر حلق�ق االإ من 350 لغة، ال�ضك املعياري االأ

حلق�ق  العاملي  عالن  االإ يف  عليها  املن�ض��س  احلق�ق  تف�ضيل  مت  ولقد 

ن�ضان وجعلها اأكرث اإلزامًا عند تبني العهد الدويل للحق�ق املدنية وال�ضيا�ضية،  االإ

 ،1966 العام  يف  والثقافية  واالجتماعية  االقت�ضادية  للحق�ق  الدويل  والعهد 

ن�ضان مثل : االتفاقية الدولية  خرى يف نطاق قان�ن حق�ق االإ وكذا االتفاقيات االأ

للق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز العن�رضي، واالتفاقية الدولية للق�ضاء على كافة 

اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، واالتفاقية الدولية حلق�ق الطفل، واالتفاقية الدولية 

واأفراد  املهاجرين  العمال  حق�ق  حلماية  الدولية  واالتفاقية  التعذيب،  ملناه�ضة 

واالتفاقية  عاقة،  االإ ذوي  �ضخا�س  االأ حق�ق  ب�ضاأن  الدولية  واالتفاقية  اأ�رضهم، 

معايري  وو�ضعت  الق�رضي،  االختفاء  من  �ضخا�س  االأ كافة  ب�ضاأن حماية  الدولية 
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ن�ضان. ولقد �ضاهمت كافة هذه االتفاقيات  جديدة وو�ضعت نطاق قان�ن حق�ق االإ

تقارير  تقدمي  ي�ضمل  مبا  بالتزاماتها،  الدول  تقيد  مدى  ملراقبة  اآليات  اإيجاد  يف 

جراءات التي تتخذها الدول لتطبيق ن�ض��س هذه االتفاقيات. ويف  دورية عن االإ

باأن  ما �ضعروا  اإذا  الدول  ب�ضك�ى �ضد  يتقدم�ا  اأن  فراد  بع�س احلاالت يحق لالأ

قليمية  حق�قهم تعر�ضت لالنتهاك، وقد مت تبني العديد من ال�ضك�ك الدولية واالإ

واحلماية  التعزيز  من  ملزيد  وقرارات(  وت��ضيات  وم�اثيق  واإعالنات  )معاهدات 

ن�ضان. حلق�ق االإ

مم  االأ يف  املتخ�ض�ضة  وال�كاالت  والربامج  الهيئات  من  العديد  وتعمل 

الهيئات  هذه  من  واحدة  كل  وتت�ىل  ن�ضان،  االإ حق�ق  يف  التقدم  على  املتحدة 

اأدوارا وم�ض�ؤوليات حمددة يف اإطار تن�ضيق ي�رضف عليه املف��س ال�ضامي حلق�ق 

مم املتحدة OHCHR. ومن هذه الهيئات على �ضبيل املثال، يدافع  ن�ضان يف االأ االإ

طفال »الي�ني�ضيف« UNICEF عن حق�ق الطفل، فيما  مم املتحدة لالأ �ضندوق االأ

منظمة  وت�ضهم  العمال،  حق�ق  حماية  على   ILO الدولية  العمل  منظمة  تعمل 

من  مم املتحدة للرتبية والثقافة والعل�م “الي�ن�ضك� UNESCO” يف حتقيق االأ االأ

والعل�م  الرتبية  مم من خالل جماالت  االأ بني  التعاون  تعزيز  وال�ضالم عن طريق 

وحق�ق  القان�ن،  وحكم  للعدالة،  العاملي  االحرتام  زيادة  اأجل  من  والثقافة، 

�ضا�ضية. ن�ضان، واحلريات االأ االإ

وتعمل الي�ن�ضك� UNESCO ب�ضكل خا�س على تعزيز احلق يف التعليم، 

واحلق يف حرية الراأي والتعبري، وحق امل�ضاركة يف احلياة الثقافية، وحق التمتع 

ول  االأ اأكت�بر/ت�رضين  يف  تبنت  وقد  وتطبيقاته.  العلمي  التقدم  من  باال�ضتفادة 

ملكافحة  متكاملة  وا�ضرتاتيجية  ن�ضان  االإ بحق�ق  خا�ضة  ا�ضرتاتيجية   2003
جانب وغريها من اأ�ضكال عدم الت�ضامح، وتعيد  العن�رضية والتمييز وكراهية االأ

�ضلب  يف  تقع  ن�ضان  االإ حق�ق  اأن  على  التاأكيد  املرتابطة  اال�ضرتاتيجيات  هذه 

املنظمة يف  اإىل تعزيز م�ضاهمة  اأنها تهدف  UNESCO، كما  الي�ن�ضك�  والية 

واجلديدة،  القدمية  التمييز  اأ�ضكال  والن�ضال �ضد  ن�ضان  االإ تعزيز وحماية حق�ق 

ويعتمد اإجناز اأهداف هاتني اال�ضرتاتيجيتني على اإجراءات البحث ون�رض املعرفة 

مكتب  مع  بالتعاون  قرب  عن   UNESCO الي�ن�ضك�  وتعمل  رئي�ضية.  ب�ضفة 

تن�ضيق  الذي يت�ىل   OHCHR ن�ضان  االإ ال�ضامي حلق�ق  املتحدة  مم  مف��س االأ

مم املتحدة. ن�ضان يف نظام االأ اأن�ضطة حق�ق االإ

ن�ضان،  وتن�ضط العديد من املنظمات احلك�مية الدولية يف جمال حق�ق االإ

جمال  يف  التقدم  اأجل  من  العمل  يف  الناجحة  قليمية  االإ املنظمات  اأمثلة  ومن 

من والتعاون يف  فريقي، وجمل�س اأوروبا، ومنظمة االأ ن�ضان، االحتاد االأ حق�ق االإ

مريكية. اأوروبا، ومنظمة الدول االأ

 ،)2000 �ضبتمرب/اأيل�ل   8-6 ني�ي�رك،  املتحدة،  مم  )االأ العاملية  القمة  ويف 

يعمه  لعامل  عنه  اال�ضتغناء  ميكن  ال  كاأ�ضا�س  ن�ضان  االإ بحق�ق  الدول  اعرتفت 
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للحفاظ  اجلماعية  م�ض�ؤوليتهم  على  التاأكيد  واأعادوا  والعدل،  والرخاء  ال�ضالم 

اأجل م�ضتقبل  بالعمل من  والتزم�ا  العاملي،  امل�ضت�ى  ن�ضان على  االإ على حق�ق 

ن�ضاين مبختلف تن�عاته،  م�ضرتك لكل �ضع�ب العامل، بالتاأ�ضي�س على امل�ضرتك االإ

ر�ضاد  هداف الرا�ضخة الإ لفية الذي ي�ضع االأ مم املتحدة لالأ وتبنت القمة اإعالن االأ

اأكدت  اإن�ضاين. وقد  وت�ضجيع احلك�مات يف جه�دها للت��ضل لع�ملة ذات وجه 

الق�ي بني  الرابط  2010 على  ل�ضنة  العاملية  2005 والقمة  ل�ضنة  العاملية  القمة 

لفية وحق�ق االن�ضان. حتقيق اأهداف االأ

ن�ضان HRC يف العام 2006، والدخ�ل  واأتاح تاأ�ضي�س جمل�س حق�ق االإ

ن�ضان،،  لع�رض “املراجعة الدورية ال�ضاملة” ل�ضجل الدول والتزامها مبعايري حق�ق االإ

حق�ق  جمل�س  اأوىل  كما  ن�ضان.  االإ حق�ق  اأجل  من  الكفاح  يف  جديدة  �ضفحة 

ن�ضان،  حيث اأو�ضى  ن�ضان HRC اهتمامًا متعاظمًا لتعزيز الرتبية على حق�ق االإ االإ

اجلمعية العامة يف مار�س/ اآذار 2011 باعتماد االعالن العاملي للرتبية والتدريب يف 

جمال حق�ق االن�ضان الذي انخرطت الي�ن�ضك� UNESCO يف م�ضل�ضل اعداده 

منذ العام 2007 خا�ضة من خالل امل�ضاهمة يف اأعمال اللجنة اال�ضت�ضارية ملجل�س 

.)A/HRC/RES/16/1-08/04/2011( حق�ق االنـ�ضـان

حق�ق  معايري  و�ضع  عن  �ضا�ضية  االأ امل�ضئ�لية  تتحمل  الدول  كانت  واإذا 

نف�ذًاَ يف تعزيز  اأكرث  اأ�ضح�ا  الفاعلني  فاإن غريها من  ن�ضان وكفالة تفعيلها،  االإ

الف من املنظمات غري احلك�مية  ن�ضان وعلى نح� متزايد ، فاالآ وحماية حق�ق االإ

ن�ضان، وتلعب دور احلار�س اليقظ  تنخرط بدور ن�ضط يف تعزيز وحماية حق�ق االإ

ن�ضان املعم�ل بها، وكذا كفاعلني م�ضاعدين  يف حالة عدم تفعيل �ضك�ك حق�ق االإ

ن�ضان. ويجب اأن يعمل العامل معا، فيجب اأن يعمل  ال�ضتمرار تنمية قان�ن حق�ق االإ

احلك�مات  ومع  عمال،  االأ وجمتمع  عالم  االإ وو�ضائل  كادميي  االأ املجتمع  من  كل 

جناز املقا�ضد املرج�ة  وم�ؤ�ض�ضات الدولة واملنظمات احلك�مية وغري احلك�مية، الإ

عالن العاملي حلق�ق  مم املتحدة وميثاق الي�ن�ضك� UNESCO واالإ يف ميثاق االأ

ن�ضان.  االإ

تقدمت  فقد  ن�ضان،  االإ حق�ق  ونا�ضطي  الدويل  املجتمع  جه�د  وبف�ضل 

خرية، واأ�ضبح احرتام كرامة  ن�ضان ب�ضكل ملح�ظ يف العق�د االأ حماية حق�ق االإ

�ضا�ضية  ن�ضان ومنع التمييز، الذي يعني فر�ضًا مت�ضاوية للجميع، من املبادئ االأ االإ

جندة  ن�ضان جزًء ال يتجزاأ من االأ الرا�ضخة يف اأذهان النا�س، واأ�ضبحت حق�ق االإ

ن�ضان التي  ميان باأن انتهاكات حق�ق االإ ال�ضيا�ضية الدولية وال�طنية، كما تر�ضخ االإ

ال زالت حت�ضل يف مناطق خمتلفة من العامل يجب اأال متر دون عقاب.

جنازات، فاإن حالة تفعيل معايري  ح�ال، وبرغم اجلدل ح�ل االإ ويف كافة االأ

ن�ضان يف العامل ال تزال بعيدة عن الر�ضا، فبعد �ضتني عامًا على تبني  حق�ق االإ

وبخا�ضة  طفال،  االأ من  عديدة  ماليني  تبقى  ن�ضان،  االإ حلق�ق  العاملي  عالن  االإ
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اللذين ال يزاالن ميثالن حلمًا  املنا�ضب  التعليم وال�ضكن  الفتيات، حمرومني من 

�رض، كما اأن احلق يف ال�ضحة واحلق يف الغذاء غري  بالن�ضبة ملئات املاليني من االأ

مكف�لني على النح� املالئم ملا يناهز ثلث �ضكان العامل، اإ�ضافة اإىل اأن افتقاد احلق 

اآمنة ومرافق �ضحية عامة مالئمة ياأثر �ضلبا على و�ضعية حق�ق  يف مياه نظيفة 

ن�ضان. االإ

والدويل،  ال�طني  ال�ضعيدين  على  املبذولة  اجله�د  كافة  من  وبالرغم 

الفقر  رقعة  تت�ضع  بينما  الن�ع،  اأ�ضا�س  على  امل�ضاواة  ونق�س  التمييز  يت�ا�ضل 

ن�ضان للجميع، ومتثل تهديدات  ومتتد لتمثل عائقًا رئي�ضيًا يف نيل هدف حق�ق االإ

والتغري  البيئة  وتده�ر  والف�ضاد  املنظمة  واجلرمية  رهاب  االإ مثل  اأخرى  وخماطر 

ن�ضان. املناخي حتديًا يف وجه التقدم للنه��س بحق�ق االإ

زمتان العامليتان احلاليتان على ال�ضعيدين املايل واالقت�ضادي،  وقد اأدت االأ

ن�ضان يف العامل اأجمع، حيث  اإىل تداعيات �ضلبية خطرية على تفعيل حق�ق االإ

قادتا اإىل زيادة تدع� اإىل االن�ضغال يف ن�ضب البطالة، وانخفا�س يف امل�ضاعدات 

االجتماعية خا�ضة يف املناطق املحظ�ظة من العامل مع ما يرتبط بذلك من كراهية 

�ضجلت  وقد  املهاجرين،  العمال  اإزاء  التحديد  وجه  وعلى  والتمييز،  جانب  االأ

زمة ت�ضببت يف البطالة التي بلغت ح�ضب  منظمة العمل الدولية ILO باأن هذه االأ

زمة االقت�ضادية مقابل حت�ضن  االح�ضائيات الر�ضمية م�ضت�ى قيا�ضيا منذ بداية االأ

ملي�ن   205 العاطلني  بلغ عدد   2010 العام  2011. ويف  ل�ضنة  بالن�ضبة  حمدود 

بلغت  زيادة  نفذ  فاإنه  ال�ضابقة،  ال�ضنة  تغري على  قد  الرقم  هذا  كان  واإذا  عاطل، 

اإىل  قام  االأ هذه  مل �ضعيف يف ع�دة  واالأ  ،2007 �ضنة  ملي�ن عاطل عن   27,6
زمة. ويف ال�قت نف�ضه انخفظ اجمايل البطالة العاملية عن  م�ضت�يات ما قبل االأ

�ضنة 2009 )6,2 % يف 2010 يف مقابل 6,3 % يف 2009( مبعنى اأن امل�ضت�ى 

الزال مرتفعا عن 5,6% امل�ضجل �ضنة 2007 مما �ضبب تفاقمًا متزايدًا يف اأزمة 

جنبي وامل�ضاعدة التنم�ية كتداعيات اأخرى  الغذاء، وانخفا�ضا يف اال�ضتثمار االأ

لفية  االأ اأهداف  �ضبيل حتقيق  بخط�رة  تعرت�س  اأن  زمات  االأ لهذه  وميكن  مرتقبة، 

عمال احلق�ق االقت�ضادية  �ضا�ضية املطل�بة الإ منائية، وت�ضعف فاعلية املبادئ االأ االإ

واالجتماعية والثقافية، ومبداأ عدم القابلية للرتاجع.

بلغ  فقد  زمات،  االأ لهذه  كنتيجة  اأنه   ILO الدولية  العمل  منظمة  وتقدر 

معدل  البطالة العاملية م�ضت�ى قيا�ضيا منذ 2009، وه� يف تراجع بطيء،  )انظر 

الثاين  يناير/كان�ن   –  ILO الدولية  العمل  منظمة  العاملية،  البطالة  اجتاهات 

.
)1(

2009، �س 19(

)1( تقرير منظمة العمل الدولية ILO بشأن اجتاهات البطالة العاملية 2009، ص 19، يناير/كانون الثاني 2011، متاح على 
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_150440/lang--en/index.htm   الرابط

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_150440/lang--en/index.htm
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 HRC ن�ضان  االإ حق�ق  جمل�س  عقد  ال��ضعية،  هذه  بخط�رة  وان�ضغااًل 

زمتني  االأ “تداعيات  با�ضم  قرارًا  وتبنى  2009 جل�ضة خا�ضة،  يف فرباير/�ضباط 

ن�ضان”  االإ حلق�ق  العاملي  دراك  االإ على  واالقت�ضادية  املالية  العامليتني 

A/HRC/S-10/L.1 يف 23 فرباير/�ضباط 2009(، ويف هذا القرار،  )القرار 

املتعددة  العاملية  زمات  لالأ ال�ضلبية  التداعيات  ب�ضاأن  اخلطري  القلق  املجل�س  اأبرز 

واملرتابطة على االقت�ضاد والتنمية االجتماعية، وعلى التمتع الكامل بكافة فئات 

باأن البلدان النامية ترزح حتت و�ضع  ن�ضان يف كافة البلدان، واعرتف  حق�ق االإ

زمات بتقليل م�ض�ؤولية  اأكرث ه�ضا�ضة، ودعا املجل�س الدول اإىل عدم ال�ضماح لالأ

دراك  ال�ضلطات ال�طنية، كما دعا املجتمع الدويل اإىل عدم التقليل من العمل الإ

ن�ضان. حق�ق االإ

وقات ال�ضعبة اإىل منع  ونا�ضد املجل�س بت�جيه االنتباه اخلا�س يف هذه االأ

التمييز والت�جه اإىل الطرق وال��ضائل الالزمة لكفالة االحرتام واحلماية حلق�ق 

طفال واملهاجرين والعمال املهاجرين  قل حظًا والن�ضاء واالأ اجلماعات اله�ضة واالأ

�ضليني والنا�س الذين يعي�ض�ن يف حال الفقر. واأفراد اأ�رضهم وال�ضكان االأ

مم املتحدة يف ي�ني�/حزيران 2009 م�ؤمترًا رفيع  وعقدت اجلمعية العامة لالأ

زمتني العامليتني املالية واالقت�ضادية وتداعياتهما على التنمية  امل�ضت�ى ب�ضاأن االأ

ول 2009، ا�ضتهدف الت��ضل اإىل اال�ضتجابة  من 24 اإىل 26 ن�فمرب/ت�رضين االأ

الفئات  على  وخا�ضة  زمتني،  االأ تداعيات  احت�اء  اأجل  من  والدائمة  العاجلة 

املف��س  تقرير  اأخرى،  وثائق  اإىل  اإ�ضافة  امل�ؤمتر،  در�س  وقد  واله�ضة.  ال�ضعيفة 

زمة على حق�ق  ال�ضامي حلق�ق االن�ضان الذي اقرتح ت��ضيات تتعلق بتاأثريات االأ

اإدماج بعد حق�ق االن�ضان يف حتليل  االن�ضان والعمل امل�ضرتك لتجاوزها، وقرر 

بالت��ضية  اأنـ�ضـاأت اجلـمعية العامة  زمتني العامليتني االقت�ضادية واملالية. وقـد  االأ

الع�ض�ية  مفت�ح  عمل  فريق   2009 اأغ�ضط�س/اآب   11 بتاريخ   305/63 رقم 

ول  مكلف مبتابعة الق�ضايا ال�اردة يف ال�ثيقة اخلتامية لهذا امل�ؤمتر. ويف تقريره االأ

عن اأعماله املقدم اإىل الدورة 64 للجمعية العامة، عرب فريق العمل عن ان�ضغاالت 

زمة على التنمية ووقع  عدد من الدول ب�ضاأن اجل�اب املقرتح للتخفيف من اأثر االأ

حتدد  التي  الدولية  ليات  االآ فتح  التقرير  اقرتح  كما  التنمية،  على  الدول  دي�ن 

معايري التطبيع واملراقبة املالية اأمام م�ضاركة اأو�ضع للدول يف التنمية. 

اإىل  ن�ضان  االإ حق�ق  تفعيل  تعرقل  التي  واملع�قات  التحديات  وحتتاج 

حتليل م�ضتفي�س، كما اأن اإيجاد حل�ل جذرية للم�ضاكل املتداخلة والقائمة وتلك 

طراف والفاعلني، وتعترب  خذة يف الظه�ر يتطلب زيادة ال�عي لدى جميع االأ االآ

ن�ضان من و�ضائل زيادة ح�ضا�ضية املجتمعات ب�ضكل عام  الرتبية على حق�ق االإ

تفعيل حق�ق  بيئة م�ضاعدة على  اإيجاد  اأجل  ن�ضان، ومن  االإ جتاه ق�ضايا حق�ق 

ن�ضان و�ضمان منع انتهاكها.  االإ
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ن�ضان واملحاربة من اأجل تفعيلها ما  فال ي�ضتطيع النا�س التمتع بحق�ق االإ

مل يكن لديهم املعرفة الكافية مب�ضم�نها واإجراءات الدفاع عنها، والرتبية على 

لكافة حق�ق  املت�ضاوية  همية  االأ مثل  �ضا�ضية  االأ املبادئ  �ضتعزز  ن�ضان  االإ حق�ق 

اأو اجتماعية”  اأو �ضيا�ضية  اقت�ضادية  اأو  اأو ثقافية  “مدنية  ن�ضان، �ض�اء كانت  االإ

للحفاظ على الكرامة وحتقيق الرفاه لكل �ضخ�س، ويجب اأي�ضًا اأن يتعزز ال�عي 

ن�ضان، وال تقت�رض الرتبية على حق�ق  ب�ضاأن التهديدات القدمية واحلديثة حلق�ق االإ

عاملية  ثقافة  لبناء  الهدف  ميتد  حيث  املعل�مات،  ون�رض  التدريب  على  ن�ضان  االإ

ن�ضان ت�ضمل املعرفة واملهارات، وكذا اأمناط ال�ضل�ك التي تتاأ�ض�س على  حلق�ق االإ

مبادئ العدل العاملية و�ضيادة حكم القان�ن ومنع التمييز.

*****

اجلماهريي  لالهتمام  ي�ضتجيب  و�إجابات«  �أ�سئلة  ن�سـان:  �لإ »حـقوق 

ن�ضان، من تاأليف ال�ضيدة امل�قرة »ليا ليفني« املتخ�ض�ضة  املتزايد مب�ضائل حق�ق االإ

ن�ضان، وبطريقة تعريفية وا�ضحة، ي�فر معل�مات  الربيطانية يف جمال حق�ق االإ

ظهرت   )التي  ال�ضابقة  الطبعات  اأثبتت  ولقد  ن�ضان،  االإ حق�ق  عن  م�ضتفي�ضة 

اأوالها يف العام 1981( اأن امل�اد املدرجة هي م�اد تدري�ضية قيمة يف جمال حق�ق 

ن�ضان، ومتت ترجمتها اإىل اأكرث من ثالثني لغة. وتتميز هذه الطبعة التي حافظت  االإ

ول  �ضلي للكتاب باأنها منقحة ومت حتديثها م�ؤخرًا. يعطي اجلزء االأ على البناء االأ

جراءات  واالإ ن�ضان،  االإ حلق�ق  الدويل  القان�ن  م�ضم�ن  عن  مقدمة  الكتاب  من 

ن�ضان،  املتبعة ملراقبة تنفيذها، واملنظمات وامل�ؤ�ض�ضات العاملة يف جمال حق�ق االإ

اجلزء  اأما  اجلديدة.  والتحديات  التط�رات  وكذا  الرئي�ضية،  العاملية  حداث  واالأ

ن�ضان.   االإ العاملي حلق�ق  عالن  االإ املختلفة يف  امل�اد  معنى  ي�رضح  فه�  الثاين 

وقد قام ر�ضام الكاريكاتري ال�ضيا�ضي الفرن�ضي املعروف »بالنت�« وه� نا�ضط كبري 

ن�ضان، بتقدمي الر�ض�مات لكل طبعات الكتاب، م�ضتخدمًا ق�ة  يف جمال حق�ق االإ

ن�ضان. ال�ض�رة املرئية يف خدمة ق�ضايا حق�ق االإ

وخارج  داخل  من  زمالءنا  وباملثل  والفنان،  امل�ؤلفة  ن�ضكر  اأن  هنا  ون�د 

املنظمة الذين �ضاهم�ا يف اإعداد هذه الطبعة.

وت�ضتند ال�ضيغة احلالية لهذا الكتاب اإىل طبعة �ضنة 2009 التي مت اإعدادها 

ن�ضان وامل�ضاواة على اأ�ضا�س الن�ع  يف ماي�/اأيار 2009 ب�ا�ضطة ق�ضم حق�ق االإ

باإ�رضاف ال�ضيد فالديـمري ف�ل�دين، وحتيينها يف اأغ�ضط�س/اآب 2011. ونـ�د اأن 

عداد  نعرب عن امتناننا الكبري لل�ضيدة »�ض�فيا مان�ت�ضا« على م�ضاعدتها الثمينة الإ

طبعة 2009.

وزمالئها  زوي«   – �ضعد  »�ض�ريا  لل�ضيدة  �ضكرنا  عن  نعرب  اأن  ن�د  كما 

“حق�ق  كتاب  لن�رض  جله�دهم  بالـرباط   UNESCO الي�ن�ضك�  مكتب  يف 
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ن�ضان: اأ�ضئلة واإجابات” باللغة العربية على نطاق وا�ضع يف 22 بلدًا من العامل  االإ

العربي بف�ضل التربع الكرمي من اإيطاليا و بتعاون مع خمتلف �رضكاء الي�ن�ضك� 

.UNESCO
املنطقة  يف  حقيقيا  جناحا  واملرجعي  الرتب�ي  الكتاب  هذا  عرف  وقد 

اأو غري  امل�ؤ�ض�ضاتيني  الفاعلني  لدى  �ض�اء   ،2009 العام  اإ�ضداره يف  منذ  العربية 

امل�ؤ�ض�ضاتيني من اأجل اال�ضتجابة للطلبات املتزايدة واحلثيثة من قبل خمتلف �رضكاء 

الي�ن�ضك� UNESCO الناطقني باللغة العربية.

املنظمة  من  بدعم   2011 العام  يف  طبعه  واإعادة  الكتاب  هذا  حتيني  مت 

.ISESCO �ضالمية للرتبية والعل�م والثقافة اإي�ضي�ضك� االإ

فالدميريف�ل�دين

 ك�ن�ضتانتين��س تارارا�س

ن�ساين و�لفل�سفة  من �لإ ن�سان و �لأ ق�سم حقوق �لإ

ن�سانية قطاع �لعلوم �لجتماعية و�لإ

 UNESCO ليون�سكو�
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تـقـديـم

حلق�ق  العاملي  عالن  االإ على  العاملية،  ن�ضان  االإ حق�ق  منظ�مة  تـنـبـني 

مم املتحدة يف �ضنة 1948، والذي كان  ن�ضان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالأ االإ

ثمرة للتعاون الدويل يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية، و�ضادقت عليه دول العامل 

تباعًا. 

للتط�ير  قابلة  هي  بل  ونهائية،  مغلقة  منظ�مة  ن�ضان  االإ حق�ق  ولي�ضت 

والتعديل ح�ضب التط�رات ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية والثقافية التي 

�رضة الدولية. يعرفها العامل، وتـتفاعل معها االأ

جتتمع  ا 
ً
م�ضرتكـ قا�ضًما  ت�ضكل  اأنها  ن�ضان،  االإ حق�ق  منظ�مة  مييز  ومما 

يعزز  مما  احل�ضارية،  خلفياتها  وتن�ع  ثـقافاتها  تعدد  على  العامل  دول  ح�له 

اأولت خمتلف  ولهذا  الع�ملة.  الدولية يف ع�رض  �رضة  االأ بني  امل�ضرتك  التعاون 

الهيئات واملنظمات الدولية هذه امل�ضاألة ما يليق بها من اأهمية.

املنظ�مة  هذه  تفعيل  يف  امل�ضاركة  عن  مبنـاأى  �ضالمي  االإ العامل  يكن  ومل 

�ضالمية اإىل حق�ق  �ضافة اإليها، مبا يعرب عن روؤية احل�ضارة االإ احلق�قية العاملية واالإ

�ضالمية، التي اهتمت  ن�ضان. فهناك جمم�عة من املنظمات والهيئات العربية االإ االإ

الدول  وجامعة  �ضالمي،  االإ التعاون  منظمة  مثل  ن�ضان،  االإ منظ�مة حق�ق  باإغناء 

واللجنة  –اإي�ضي�ضك�-،  والثقافة  والعل�م  للرتبية  �ضالمية  االإ واملنظمة  العربية، 

االهتمام،  هذا  تدعم  م�اثيق  عدة  كما �ضدرت  ن�ضان.  االإ الدائمة حلق�ق  العربية 

ن�ضان، وميثاق حق�ق الطفل العربي، واإعالن حق�ق  مثل امليثاق العربي حلق�ق االإ

�ضالم، وم�اثيق اأخرى. �ضالم، وعهد حق�ق الطفل يف االإ ن�ضان يف االإ االإ
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�ضالمية للرتبية والعل�م والثقافة -اإي�ضي�ضك�- من  وقد اأ�ضدرت املنظمة االإ

�ضالم التي  ن�ضان يف االإ جهتها، جمم�عة من الكتب والدرا�ضات ح�ل حق�ق االإ

�ضالمية مع الت�رضيعات الدولية املعنية بحق�ق  تركز على مدى ت�افق ال�رضيعة االإ

قليات والالجئني ب�ضفة خا�ضة. ن�ضان ب�ضفة عامة، وبحق�ق املراأة والطفل واالأ االإ

ن�ضان من خالل اتفاقيات  كما اأن املنظمة معنية بتط�ير منظ�مة حق�ق االإ

املتحدة  مم  االأ ووكاالت  الدولية  الهيئات  من  العديد  مع  جتمعها  التي  التعاون 

من  �ضالمية،  االإ النظر  ب�جهة  للتعريف  ن�ضان،  االإ حق�ق  جمال  يف  املتخ�ض�ضة 

ن�ضطة ذات ال�ضلة التي تنفذها.  خالل االأ

ي�ضي�ضك�، يف هذه املرحلة التي تت�ضاعد فيها وترية املتغريات  وي�ضعد االإ

العربية،  باللغة  ومنقحة  جديدة  طبعة  تقدمي  يف  تـ�ضاهم  اأن  قليمية،  واالإ الدولية 

مم  ن�ضان : اأ�ضئلة واإجابات« الذي تـن�رضه بالتعـاون مع منظمة االأ لكتاب »حق�ق االإ

بريطانية  م�ؤلفة  والذي و�ضعته  –الي�ن�ضك�-،  والثـقافة  والعلم  للرتبيـة  املتحـدة 

مبنهجية ترب�ية يف �ضكل اأ�ضئلة واأج�بة عملية، حتى يت�ضنى للعاملني يف جمال 

الدول  يف  املهتمني  خمتلف  و  هلية  االأ والهيئات  املنظمات  من  ن�ضان  االإ حق�ق 

واالتفاقيات  ال�ثائق  من خمتلف  العملية  اال�ضتفادة  بالعربية،  الناطقة  ع�ضاء  االأ

ن�ضان. والعه�د وال�ضك�ك الدولية التي ت�ضكل يف جمم�عها منظ�مة حق�ق االإ

والله امل�فق والهادي اإىل �ض�اء ال�ضبيل.

د. عبد العزيز بن عثمان الت�يجري

�سالمية �ملدير �لعام للمنظمة �لإ

للرتبية و�لعلوم و�لثقافة
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�لـمـوؤلـفـة

و�لــــر�ســــام

من  العديد  م�ؤلفة  ن�ضان،  االإ حق�ق  جمال  يف  معروفة  متخ�ض�ضة   : ليفني  ليا 

العديد  يف  نا�ضط  وع�ض�  ن�ضان،  االإ وحق�ق  طفال  االأ عمالة  عن  املقاالت 

ال�طني  امل�ضت�يني  على  املجال  هذا  يف  العاملة  احلك�مية  غري  املنظمات  من 

والدويل.

مم  ن�ضان يف جمعية االأ االإ عملت ل�ضن�ات عدة كم�ضت�ضارة للجنة حق�ق 

املتحدة باململكة املتحدة، وامل�ؤ�ض�ضة الدولية املناه�ضة للعب�دية، ومنظمة العمل 

كمديرة  عملت   1992 –  1982 عامي  وبني  اإ�ضك�س.  وجامعة   ،ILO الدولية 

الدولية  اللجنة  من  الربيطاين  الفرع  وهي   )JUSTICE( “عدالة”  مل�ؤ�ض�ضة 

حلق�ق  الدولية  للمجلة  التحريري  املجل�س  يف  ع�ض�  حاليًا  هي  و  للمحلفني، 

ن�ضان، وع�ض� �رضيف يف جمل�س عدالة. االإ

نالت “ليفني” درجة الدكت�راه من جامعة اإ�ضك�س يف العام 1992، كما 

ول 2002 خلدماتها  مرباط�رية الربيطانية يف دي�ضمرب/كان�ن االأ نالت و�ضام االإ

ن�ضان دوليًا. يف جمال حق�ق االإ

ويع�د تعاون »ليفني« مع الي�ن�ضك� UNESCO اإىل العام 1970. حيث 

للرتبية   UNESCO الي�ن�ضك�  برامج  1975 و1985 يف  �ضاركت بني عامي 

اإجنازات  يف  و1985   1980 عامي  بني  ما  و�ضاهمت  ن�ضان،  االإ حق�ق  على 

ال�طنية  املتحدة  اململكة  جلنة  يف  ع�ض�ًا  ب�ضفتها   UNESCO الي�ن�ضك� 

ن�ضان: اأ�ضئلة واإجابات” الذي �ضدر للمرة  للي�ن�ضك�. ويعترب كتاب “حق�ق االإ

كرب على هذا التعاون املثمر. وىل يف العام 1981 املثال االأ االأ
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ن�ضان،  بالنتو: ر�ضام كاريكاتري �ضيا�ضي فرن�ضي معروف بح�ضا�ضيته جتاه حق�ق االإ

مبا  ال�ضحف  من  العديد  يف  »بالنت�«  عمل  خدمتها.  يف  فنه  و�ضع  ق�ضية  وهي 

�ضب�عية.  فيها ل�م�ند و ل�م�ند دبل�ماتيك والف��ضف�ر، وجريدة ل� اإك�ضرب�س االأ

بر�ضم   1972 ول  االأ اأكت�بر/ت�رضين  ول من  االأ ل�م�ند يف  بداأ عمله يف �ضحيفة 

يف  بالظه�ر   1985 العام  منذ  ر�ض�ماته  واأخذت  فيتنام،  يف  احلرب  ا�ضتهدف 

وىل من كل طبعة ي�مية. واحتفل بالنت� يف العام 2002 بثالثني عامًا  ال�ضفحة االأ

من العمل مع ل�م�ند ون�رض اأكرث من 15000 ر�ضم كاريكاتريي.

مت عر�س اأعمال بالنت� يف عدة معار�س يف فرن�ضا والعديد من دول العامل 

رجنتني والربازيل و�ضاحل العاج واإيران وب�لندا  واليابان و�رضيالنكا  مبا فيها االأ

اآنان«  بالتعاون مع »ك�يف  2006، قام بالنت�  ول  اأكت�بر/ت�رضين االأ وتركيا. ويف 

والتي  ال�ضالم«،  الكاريكات�ري يف خدمة  »الر�ضم  م�ؤ�ض�ضة  باإن�ضاء  ني�ي�رك  يف 

تعمل على جمع الر�ض�م الكاريكات�رية من كافة القارات بهدف مناق�ضة وحماربة 

عالم يف  ما بات يعرف با�ضم »الت�ض�يب ال�ضيا�ضي« التي تاأ�ض�ضت يف و�ضائل االإ

.
)2(

معظم اأنحاء العامل

»مم«  جائزة  فيها  مبا  لعمله،  تقديرًا  اجل�ائز  من  العديد  »بالنت�«  حاز 

)Mumm( على عمله “Gordji chez le juge “ يف العام 1988، وجائزة 

الك�ميديا ال�ض�داء )Le Prix de l’humour noir( يف العام 1989، واجلائزة 

الدولية لر�ض�م الكاريكاتري )the Gat Perich Prize( يف العام 1996.

اأ�ضئلة  ن�ضان:  االإ »حق�ق  كتاب  يف  امل�ج�دة  الر�ض�مات  اإىل  �ضافة  وباالإ

»بالنت�«  و�ضع   ،)1981 العام  منه يف  وىل  االأ الن�ضخة  )الذي ظهرت  واإجابات« 

خرى املعروفة مثل  الر�ض�مات للعديد من اإ�ضدارات الي�ن�ضك� UNESCO االأ

متت  ولقد  ب�يل،  وكيفني  بيثام  لديفيد  وج�ابًا”  �ض�ؤااًل   80 الدميقراطية:  “تقدمي 
ترجمة الكتابني اإىل اأكرث من ع�رضين لغة.

)2( ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع مؤسسة »الرسوم الكاريكارتورية في خدمة السالم« على الرابط
http://www.cartooningforpeace.org

http://www.cartooningforpeace.org
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�سـكـر وتـقـديـر

الي�ن�ضك�  عن  ال�ضادر  واإجابات«  اأ�ضئلة  ن�ضان:  االإ »حق�ق  كتاب  من  الهدف 

UNESCO يف العام 1981 ه� �ضد احلاجة اإىل م�اد ترب�ية يف جمال حق�ق 
�ضافة اإىل النا�ضطني واملنظمات  ن�ضان لتلبية احتياجات اجلمه�ر والطالب، باالإ االإ

ن�ضان. غري احلك�مية العاملة يف جمال حق�ق االإ

وجاءت الفكرة خالل م�ؤمتر الي�ن�ضك� UNESCO الدويل لتعليم حق�ق 

ن�ضان، والذي عقد يف فيينا يف �ضبتمرب/اأيل�ل 1978، و�ضدرت عنه الت��ضية  االإ

ن�ضان. ببل�رة م�ضاريع تنم�ية ترتبط بتدري�س حق�ق االإ

من  العديد  اإعداده  يف  و�ضارك  م�ضرتكة،  بجه�د  ول  االأ �ضدار  االإ وجاء 

ن�ضان ومن بينهم املرح�م »مارتن اإنال�س«، واملرح�م  النا�ضطني يف جمال حق�ق االإ

ولقد عملت مع جميعهم  و«بريان روبل«.  و«نيجل روديل«،  �ضيجهارت«،  »ب�ل 

UNESCO  وخا�ضة من  الي�ن�ضك�  منهم ومن  واإر�ضادًا كبريًا  دعمًا  وتلقيت 

»�ضتيفن مارك�س« الذي قام بت�ظيف »بالنت�«، والذي اأ�ضاف بق�ة ر�ض�ماته ق�ة 

ال�ض�رة اإىل الن�س، ومل يكن ممكنًا اأن يظهر الكتاب ل�ال ت�ضجيع وحما�س ه�ؤالء 

امل�ضاركني.

 ومنذ هذا التاريخ، مت حتديث الكتاب بانتظام واأخذًا يف االعتبار اأحدث 

ن�ضان عرب الطبعات الثالث الالتي �ضدرت اأع�ام  التط�رات يف جمال حق�ق االإ

ن، ظهر الكتاب يف 31 لغة.  1989 و1996 و2004 على الت�ايل، وحتى االآ
ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامي  املف��س  ملكتب  ال�ضكر  بجزيل  اأت�جه  اأن  واأود 

مم املتحدة، حيث اأعط�ين ال�ضالحية لالطالع على قطاعات  OHCHR يف االأ
ر�ضاد اللذين  اخلربات املتعددة يف املف��ضية، حيث �ضاهمت امل�ضاعدة القيمة واالإ
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اأي�ضًا للعديد من وكاالت  تلقيتهما يف �ضمان دقة الن�ض��س. واأتقدم باالمتنان 

هذا  اإعداد  يف  واأ�ضهمت  بامل�اد  زودتني  التي  الدولية  واملنظمات  املتحدة  مم  االأ

املخط�ط.

اأو  الطريق  من  جزء  يف  رافق�ين  الذين  �ضخا�س  االأ من  العديد  وهناك 

معظمه، ولن اأمتكن من ذكرهم جميعًا، ولكن من بني ه�ؤالء الذين �ضاندوين منذ 

ن�ضان يف جامعة  البداية، اأود اأن اأخ�س بالذكر »كيفني ب�يل« من مركز حق�ق االإ

اإ�ضك�س، و»يل �ض�يب�ضت�ن« من منظمة العمل الدولية ILO، و »ج�ن باكر«.

امل�ضاندة  UNESCO على  الي�ن�ضك�  منظمة  اأ�ضكر  اأن  اأود  اخلتام،  ويف 

والثقة اللتني منح�ين اإياهما، وبالذات »فالدميري ف�ل�دين« الذي عملت معه على 

خرية، وكذا »ك�ن�ضتانتين��س تارارا�س« وكل اأفراد ق�ضم حق�ق  اإعداد الطبعات االأ

اأفكار جديدة ملحت�ى هذا املخط�ط  اإ�ضافة  اأ�ضهم�ا بانتظام يف  ن�ضان الذين  االإ

وتنظيم م�اده. 

ليــا ليفيــن
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�لــجــزء

ول �لأ
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ن�سان: �لــقـانــون �لـدولـي حلقوق �لإ

�أ�سـئـلـة و�إجــابـــات

حقوق اإلنسان : مقدمة عامة

ن�سان 1. ما �ملق�سود بحقوق �لإ
ي�لد الب�رض مت�ضاوين يف الكرامة واحلق�ق، وهي حق�ق اأخالقية اأ�ضيلة وغري قابلة 

للت�رضف، مكف�لة جلميع بني الب�رض باعتبار اإن�ضانيتهم، وقد ُف�ضلت و�ضيغت هذه 

ن�ضان وجرت ترجمتها ب�ضيغة احلق�ق القان�نية  احلق�ق فيما يعرف الي�م بحق�ق االإ

وتاأ�ض�ضت وفقا لق�اعد �ضناعة الق�انني يف املجتمعات ال�طنية والدولية، وتعتمد هذه 

احلق�ق القان�نية على م�افقة املحك�مني مبا يعني م�افقة امل�ضتهدفني بهذه احلق�ق.

ن�سان مقبولة عامليًا؟ 2. هل حقوق �لإ
املبادئ  من  كغريها  ن�ضاين  االإ اجلن�س  اأفراد  جلميع  والكرامة  امل�ضاواة  قيم  تت�افر 

ن�ضان، وتت�افر يف خمتلف الثقافات  �ضا�ضية التي ت�ضكل ما ندع�ه الي�م بحق�ق االإ االأ

 وتع�د فكرة الق�اعد امل�ضرتكة لكافة 
)3(

ديان والفل�ضفات التقليدية. واحل�ضارات واالأ

�ضا�ضي للب�رض يف الرفاه  عراف ال تنكر احلق االأ النا�س اإىل عدة قرون �ضابقة، فاالأ

واالزدهار اللذان يتطلبان احرتام اأكرث االحتياجات اأهمية. لكن البع�س ينازع يف 

ن�ضان بالرغم من  املعنى الفعلي لهذه االحتياجات يف املمار�ضة، وتبقى حق�ق االإ

ن�ضان، وبالتايل و�ضع احلد  دنى لفهم املق�ض�د برفاه االإ ذلك طريقة لتاأ�ضي�س احلد االأ

ي نزاع اأن يربر اإزهاق  الذي يجب اأن ال يتخطاه النزاع، وبهذا املعنى، فال يحق الأ

برياء، اأو اأن يجعل االغت�ضاب اأمرًا مقب�اًل، اأو اأن ي�ضمح للحك�مات باأن  اأرواح االأ

ي خالف اأن يربر اختفاء اأولئك الذين نختلف معهم. جت�ع �ضع�بها. كما الميكن الأ

»حقوق  اإلنسان:  حقوق  مجال  في  اخملتلفة  الفكرية  التيارات  في مساهمات  يبحثان  للغاية  مهمان  إصداران   )3(
اإلنسان، تعليقات وتفسيرات«، اليونسكو UNESCO، لندن/نيويورك، آلبان وينجت، 1948، وحق اإلنسان لدى الوالدة، 

جيان هيرش، باريس، يونسكو، 1969.
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ن�سان؟ 3. كيف تطورت فكرة حماية حقوق �لإ

حت�لت فكرة حق�ق الب�رض و�رضورة �رضحها والدفاع عنها تدريجيًا اإىل ق�اعد 

اإىل هذه اخلط�ة،  التي قادت  الطريق  العالمات على  العديد من  مكت�بة، وهناك 

ففي اململكة املتحدة كانت هناك وثيقة املاجنا كارتا )1215(، وعري�ضة احلق�ق 

فكار  )1628(، و�رضعة احلق�ق )1689(. وخالل القرن الثامن ع�رض، تط�رت االأ

وجرى  قان�نية  كحق�ق  الطبيعية  باحلق�ق  القب�ل  اإىل  الطبيعي  للقان�ن  املبكرة 

بني  التعاقدية  العالقة  عك�س  ومبا  ال�طنية،  الد�ضاتري  يف  وىل  االأ للمرة  تدوينها 

فراد،  لالأ احلرة  امل�افقة  من  ُت�ضتمد  التي  الدولة  ق�ة  من  و�ضدد  فراد،  واالأ الدولة 

ن�ضان وامل�اطن )1789( وال�ثيقة  عالن الفرن�ضي حلق�ق االإ وقد بُني كل من االإ

مريكية للحق�ق )1791( على هذه الفر�ضية. ويف القرن التا�ضع ع�رض مت تبني  االأ

قرار باحلق�ق االقت�ضادية  هذه املبادئ من قبل عدد من الدول امل�ضتقلة، كما بداأ االإ

اأن هذه  اإال  ن�ضان،  اإقرار الد�ضاتري ال�طنية بحق�ق االإ واالجتماعية. وبالرغم من 

احلق�ق كثريًا ما كان يتم اإق�ضاوؤها اأو اإلغاوؤها عن طريق الت�رضيعات اأو ال��ضائل 

التع�ضفية، اأو عرب اآليات اجتماعية غري ر�ضمية ب�ضكل عام. وف�ضاًل عن ذلك، فاإن 

ن�ضان بالرغم من اأنها حق�ق قان�نية، اإال اأنها غالبًا ما انتهكت من قبل  حق�ق االإ

الدول نف�ضها.

ن�سـان على  4. مـا هي �أولـى �خلـطـو�ت �ملتخذة حلماية حـقـوق �لإ
�مل�ستوى �لدويل؟

ن�ضان بقب�ل احلرية الدينية  وىل املتعلقة بحق�ق االإ ارتبطت املعاهدات الدولية االأ

)مثل اتفاقية وي�ضتفاليا 1648(، واإلغاء الرق، حيث حظر م�ؤمتر فيينا الرق يف العام 

1815، وبرزت العديد من املعاهدات الدولية التي تناولت م��ض�ع حظر الرق يف 
الن�ضف الثاين من القرن التا�ضع ع�رض )معاهدة وا�ضنطن 1862 ووثائق م�ؤمتري 

بروك�ضل 1876 و1890، ووثائق م�ؤمتر برلني عام 1885(. كما تناول �ضكل اآخر 

من اأ�ضكال التعاون الدويل تط�ير الق�انني املتعلقة باحلروب )اإعالن باري�س 1856، 

ول 1864 والثاين 1906، وم�ؤمتري الهاي 1899 و 1907(. كما  م�ؤمتر جنيف االأ

1864 يف هذا  العام  ICRC يف  حمر  االأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة  اإن�ضاء  اأ�ضهم 

باأن  وىل  العاملية االأ اإميان بعد نهاية احلرب  . واأ�ضبح هناك 
)4(

اإىل حد كبري التط�ر 

ن�ضان، واأنه ال بد من  احلك�مات لن تك�ن قادرة وحدها على الدفاع عن حق�ق االإ

مم، وهي اأول منظمة  اإيجاد �ضمانات دولية لتحقيق ذلك. ومع اأن والية ع�ضبة االأ

)4( هنري دونانت )1928-1910، سويسرا(، مؤسس الصليب األحمر، مع فريدريك باسي )فرنسا(، احلاصالن على جائزة 
نوبل األولى للسالم )1901(.
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ن�ضان، فقد  وىل، مل تذكر حق�ق االإ عاملية حك�مية تاأ�ض�ضت بعد احلرب العاملية االأ

حاولت الع�ضبة الدفاع عن هذه احلق�ق عرب ال��ضائل الدولية، اإال اأن اهتماماتها 

قليات يف بع�س الدول.  انح�رضت يف و�ضع �رضوط حمددة للدفاع عن االأ

القرن  بداية  يف  ال�ضناعة  عمال  ظروف  حتدد  التي  املعايري  و�ضعت  وقد 

الع�رضين، و�ضارت م��ض�عًا للعديد من االتفاقات الدولية التي ر�ضختها منظمة 

الدولية  االتفاقية  وكانت   .1919 العام  يف  اأن�ضئت  التي   ILO الدولية  العمل 

اإىل حظر  مت�ا�ضلة هدفت  تت�يجًا جله�د   1926 �ضبتمرب/اأيل�ل   25 امل�قعة يف 

الرق. كما مت ت�قيع العديد من االتفاقيات املماثلة ب�ضاأن الالجئني يف عامي 1933 

ن�ضان يف القان�ن  و1938. اإال اأنه بالرغم من هذه التط�رات، مل يتم دمج حق�ق االإ

بني احلربني العامليتني.

القرن  وثالثينات  ع�رضينات  يف  تاأ�ض�ضت  التي  اال�ضتبدادية  نظمة  فاالأ

ن�ضان يف اأرا�ضيها، ثم يف املناطق التي احتلتها خالل  الع�رضين انتهكت حق�ق االإ

رواح والكرامة  نظمة بانتهاكات جماعية لالأ احلرب العاملية الثانية، وقامت هذه االأ

الب�رضية، و�ضملت الق�ضاء على جماعات ب�رضية كاملة ب�ضبب العرق اأو الدين اأو 

الق�مية، واأدت جتربة احلرب اإىل تر�ضيخ القناعة باأن فاعلية الدفاع الدويل عن 

�ضا�ضية لتحقيق ال�ضالم والتقدم العامليني.   ن�ضان هي اإحدى ال�رضوط االأ حق�ق االإ

         

ن�سان يف ميثاق  5. كيف �نعك�ست فكرة �حلماية �لدولية حلقوق �لإ
مم �ملتحدة؟ �لأ

ن�ضان واإعادة تاأكيدها والعمل على تعزيزها يف ميثاق  انعك�ضت اأهمية حق�ق االإ

هداف  مم املتحدة الذي مت ت�قيعه يف 26 ي�ني�/حزيران 1945، ويحدد امليثاق االأ االأ

جيال القادمة من عذابات احلرب”  “حماية االأ باأنها:  �ضا�ضية للمنظمة العاملية  االأ

�ضا�ضية يف الكرامة وقيمة النف�س  ن�ضان االأ ميان بحق�ق االإ و”اإعادة التاأكيد على االإ

ن�ضانية، واحلق�ق املت�ضاوية للرجال والن�ضاء”. االإ

مم املتحدة ه� حتقيق  وىل من امليثاق على اأن اأحد مقا�ضد االأ وتن�س املادة االأ

ن�ضان واحلريات  االإ “االحرتام حلق�ق  تعزيز وت�ضجيع  الدويل يف جمال  التعاون 

�ضا�ضية لكل النا�س دون تفرقة ب�ضبب عرق اأو جن�س اأو لغة اأو دين” وبالتايل  االأ

55 عن هدف مماثل. و يف  املادة  التمييز. وتعرب  القدا�ضة على مبداأ عدم  اإ�ضفاء 

مم املتحدة اأنف�ضهم “باتخاذ اإجراءات م�ضرتكة ومنفردة  املادة 56، يلزم اأع�ضاء االأ

بالتعاون مع املنظمة لتحقيق الغايات املدرجة يف املادة 55”. وتتمتع كافة ن�ض��س 

اتفاقية،  عبارة عن  امليثاق  ن  الأ الدويل  امل�ضت�ى  القان�نية على  بال�ضلطة  امليثاق 

ع�ضاء يف  ولهذا فه� ملزم من الناحية القان�نية، ويت�جب على جميع الدول االأ

مم املتحدة، اأن تق�م -وبح�ضن نية- بال�فاء بجميع التزاماتها مبقت�ضى امليثاق،  االأ

مراقبتها حلق�ق  وتعزيز  ن�ضان،  االإ احرتام حق�ق  بتعزيز  التزامها  هذا  ويت�ضمن 
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خرى لتحقيق هذا الهدف، غري  مم املتحدة واملنظمات االأ ن�ضان، وبالتعاون مع االأ االإ

ليات الالزمة ل�ضمان تفعيلها  ن�ضان، وال يحدد االآ اأن امليثاق ال يحدد حق�ق االإ

ع�ضاء لها. عرب تنفيذ الدول االأ

6. هل يعد �ل�ستعر��ض �لدوري ل�سجل �أي بلد يف جمال حقوق 
ن�سان تدخاًل يف �ل�سوؤون �لد�خلية لهذ� �لبلد؟ �لإ

بح�ضب  وذلك  ن�ضان،  االإ وامل�ض�ؤول عن حماية حق�ق  الكفيل  الدولة هي  تعترب 

عراف التي حتكم العالقات بني الدول. وال متتلك احلك�مات من حيث املبداأ احلق  االأ

يف التدخل يف �ض�ؤون دولة اأخرى، وال تزال بع�س الدول ح�ضا�ضة وذات م�اقف 

ذلك  يف  وت�ا�ضل  ن�ضان،  االإ حق�ق  جمال  يف  �ضجلها  ا�ضتعرا�س  جتاه  دفاعية 

مم املتحدة الذي ين�س على اأن املنظمة لي�س  اال�ضتناد اإىل املادة 2 )7( من ميثاق االأ

لديها احلق يف التدخل يف “ال�ض�ؤون التي تقع بطبيعتها �ضمن نطاق االخت�ضا�س 

املحلي للدولة”، غري اأنه اأ�ضبح من املعروف اأن هذا ال�ضل�ك ه� حماولة لتفادي 

مناق�ضة  ذلك  مينع  اأن  دون  الدويل،  القان�ن  عليها  ين�س  معينة  التزامات  تنفيذ 

مم  مم املتحدة. واأكرث من ذلك، يقر ميثاق االأ ن�ضان �ضمن نظام االأ ق�ضايا حق�ق االإ

ن�ضان واحرتامها، ويرن�  املتحدة بارتباط اال�ضتقرار وال�ضالم باالعرتاف بحق�ق االإ

ن�ضان مبا فيها احلق يف حتقيق  اإىل تثبيت �رضوط ت�ضمن حتقيق ال�ضالم وحق�ق االإ

التقدم االقت�ضادي واالجتماعي جلميع ال�ضع�ب.

جماع اأنه “لن  مم املتحدة يف العام 1992 باالإ من باالأ وقد اأعلن جمل�س االأ

�ضا�ضية عند اأي حدود وطنية”، كما اأقر اإعالن وبرنامج  ي�ضمح ب�قف تقدم احلق�ق االأ

ن�ضان، باأن “حماية حق�ق  عمل فيينا 1993، الذي تبناه امل�ؤمتر العاملي حلق�ق االإ

ن�ضان وتعزيزها ه� هم م�رضوع من بني هم�م املجتمع الدويل” )املادة الرابعة(.  االإ

مم املتحدة رقم 125/48 يف 20  ويف نف�س ال�ضياق، ي�ؤكد قرار اجلمعية العامة لالأ

ن�ضان واحلريات  ول 1993 على اأن “تعزيز وت�ضجيع حق�ق االإ دي�ضمرب/كان�ن االأ

ع�ضاء،  مم املتحدة ومن مهمات جميع الدول االأ �ضا�ضية ه� من اأغرا�س وج�د االأ االأ

ن�ضان اأينما حتدث  �ضافة اإىل وج�ب اليقظة املت�ا�ضلة من انتهاكات حق�ق االإ باالإ

يف العامل”، وي�ؤكد القرار اأي�ضًا على اأن “احلماية والتعزيز والتحقيق الكامل لكافة 

الدويل،  �ضا�ضية ه� هم م�رضوع من هم�م املجتمع  االأ ن�ضان واحلريات  االإ حق�ق 

ويجب اأن يك�ن حمك�مًا مببادئ احليادية وعدم االنحياز ومنع االنتقائية”.

على  التاأكيد   2005 العام  يف  العاملية  للقمة  اخلتامية  ال�ثيقة  وت�ضدد 

�ضا�ضية للجميع،  ن�ضان واحلريات االأ م�ض�ؤوليات كافة الدول عن احرتام حق�ق االإ

.
)5(

مم املتحدة �ضا�ضية لالأ ن�ضان كن�اة للقيم واملبادئ االأ كما تف�رض حق�ق االإ

)5( قرار اجلمعية العامة رقم )6/1( في 24 أكتوبر/تشرين األول 2005، البيان الصادر عن القمة العاملية.
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الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

ن�سان؟  7. مم تت�سكل �ل�رشعة �لدولية حلقوق �لإ

1945 - والتي حل  العام  اأن�ضئت يف  التي   CHR ن�ضان  ُكلفت جلنة حق�ق االإ

2006 -، مبهمة �ض�غ �رضعة  العام  HRC  يف  ن�ضان  حملها جمل�س حق�ق االإ

ويعترب  امليثاق،  اإليها يف  امل�ضار  واحلريات  احلق�ق  تعرف  ن�ضان  االإ دولية حلق�ق 

ول  ن�ضان يف 10 دي�ضمرب/كان�ن االأ عالن العاملي حلق�ق االإ تبني اجلمعية العامة لالإ

ن�ضان  االإ حلق�ق  الدولية  ال�رضعة  »و�ضع  طريق  يف  الرئي�ضية  اخلط�ة 
 )6(1948

مم«. وال��ضيلة امل�ضرتكة لقيا�س حتقيق اإجنازات ال�ضع�ب واالأ

ال�رضعة،  هذه  من  ول  االأ اجلزء  ن�ضان،  االإ العاملي حلق�ق  عالن  االإ وميثل 

ن�ض��س  م�ضم�ن  لتف�ضل  �ضممت  التي  جزاء  االأ بقية  ا�ضتكمال  اأخذ  بينما 

تبنت   1966 ول  االأ كان�ن  دي�ضمرب/   16 ويف  �ضن�ات،  عدة  يف  عالن  االإ

االقت�ضادية  باحلق�ق  اخلا�س  الدويل  العهد  املتحدة  مم  لالأ العامة  اجلمعية 

وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلق�ق  اخلا�س  الدويل  والعهد  والثقافية،  واالجتماعية 

فراد  لالأ ي�ضمح  الثاين،  بالعهد  خا�س  اختياري  بروت�ك�ل  اإىل  �ضافة  باالإ

العهد،  يف  عليها  املن�ض��س  حق�قهم  انتهكت  حالة  يف  �ضكاوى  بتقدمي 

وبتبني هذه ال�ثائق، يك�ن املجتمع الدويل قد اأجمع على احلق�ق املن�ض��س 

 ،1989 ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن  ويف  تنفيذها.  اآليات  وكذا  عالن  االإ يف  عليها 

الدويل اخلا�س  بالعهد  اآخر، ملحقًا  بروت�ك�اًل اختياريًا  العامة  تبنت اجلمعية 

العمل  اإلغاء  اإىل  الربوت�ك�ل  هذا  ويهدف  وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلق�ق 

عدام. االإ بعق�بة 

للحق�ق  الدويل  بالعهد  امللحق  االختياري  الربوت�ك�ل  تبني  مت  كما 

2008، والذي  ول  االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية يف دي�ضمرب/كان�ن االأ

املن�ض��س  احلق�ق  انتهاكات  ب�ضاأن  ب�ضكاوى  التقدم  اإمكانية  فراد  لالأ يتيح 

.
)7(

والثقافية واالجتماعية  االقت�ضادية  احلق�ق  جلنة  اإىل  العهد  يف  عليها 

ال�ضادر  العامة  اجلمعية  قرار  على  �ض�دق  العهدين،  هذين  وبتبني 

وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلق�ق  »التمتع  اأن  على  ين�س  والذي  العام1950  يف 

مرتابطان  اأمران  هما  والثقافية  واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلق�ق  والتمتع 

خر«.    االآ على  اأحدهما  ويعتمد 

)6( اعتمد اإلعالن مبوافقة 48 صوتاً وامتناع ثمانية، ولم يصّوت ضده أحد.
بالعهد  امللحق  االختياري  البروتوكول   ،2008 األول  ديسمبر/كانون   19 في   )63/117( رقم  العامة  اجلمعية  قرار   )7(

الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.



2�2�

همية؟ ن�سان نف�ض �لقدر من �لأ 8. هل لكافة فئات حقوق �لإ

واالجتماعية  واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  املدنية  احلق�ق  ن�ضان:  االإ حق�ق  ت�ضمل 

اأ�ضا�س  على  احلق�ق  هذه  ن�ضان  االإ حلق�ق  العاملي  عالن  االإ مييز  وال  والثقافية، 

جرى  عدة،  عق�د  وعرب  باملمار�ضة  ولكن  هرمي،  برتتيب  ي�ضنفها  وال  اأهميتها 

فر�س اعتبار احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية على اأنها تطلعات اأكرث 

منها التزامات قان�نية على الدولة، بعك�س احلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية التي نالت 

يدي�ل�جية يف احلرب الباردة هذه  ول�ية. ولقد عززت التق�ضيمات االأ اعتبارات االأ

االزدواجية يف املعايري، التي جتلت بتبني عهدين دوليني منف�ضلني، اأحدهما يخت�س 

خر باحلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية. باحلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية، واالآ

الدويل حلق�ق  )امل�ؤمتر   1968 العام  ال�ضادر يف طهران يف  البيان  اأن  غري 

للتجزئة.  �ضا�ضية  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ حق�ق  قابلية  عدم  على  اأكد   ن�ضان(  االإ

واأتاحت املتغريات ال�ضيا�ضية الكبرية عقب نهاية احلرب الباردة الطريق اأمام تعزيز 

ن�ضان دوليًا بنف�س الق�ة وعلى قدم امل�ضاواة، كما اأكد اإعالن  وحماية كل حق�ق االإ

ن�ضان، والذي ا�ضتعاد  وبرنامج عمل فيينا 1993 الذي تبناه امل�ؤمتر العاملي حلق�ق االإ

ن�ضان وعدم قابليتها للتجزئة  عالن العاملي ب�ضاأن مبداأ ترابط حق�ق االإ م�ضم�ن االإ

ن�ضان  االإ حق�ق  جميع  تك�ن  املبداأ  لهذا  ووفقًا  بينها.  فيما  املتبادل  واالعتماد 

ن�ضان وحتقيق  مت�ضاوية ومرتابطة ببع�ضها البع�س و�رضورية للتنمية الكاملة لالإ

الرفاه له، ولذا فاإنه من غري املمكن اأن يك�ن هناك تطبيق فاعل للحق�ق املدنية 

وال�ضيا�ضية مع غياب االحرتام للحق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية.

ترابط  على  التاأكيد   2005 العام  العاملية يف  للقمة  اخلتامي  البيان  واأعاد 

ن�ضان، واعتمادها املتبادل على بع�ضها البع�س، وعدم قابليتها  وتكامل حق�ق االإ

اأن تلقى معاملة  ن�ضان يجب  اأن كافة حق�ق االإ للتجزئة والرتاتب، م�ضددًا على 

.
)8(

همية عادلة، وعلى قدم امل�ضاواة، وبنف�س القدر من االأ

ن�سان؟ عالن �لعاملي حلقوق �لإ 9. ما هي �حلقوق �لتي ينادي بها �لإ

وىل اإىل احلق�ق  ن�ضان اإىل جمم�عتني، ت�ضري االأ من املمكن اأن تق�ضم حق�ق االإ

ال�ضخ�ضي،  مان  واالأ واحلرية،  احلياة،  احلق يف  ت�ضمل  التي  وال�ضيا�ضية  املدنية 

الت�قيف  من  واحلماية  القان�ن،  اأمام  وامل�ضاواة  والتعذيب،  الرق  من  والتحرر 

هذا  عـادلة،  مـحاكمـة  يف  واحلق  الق�رضي،  بعاد  االإ اأو  واالحتجاز  التع�ضفي 

ت�ضم  كما  والزواج،  ال�ضيا�ضية  وامل�ضاركة  التملك  يف  احلق  اإىل  �ضافة  باالإ

واملعتقد  وال�ضمري  الفكر  حرية  وهي  �ضا�ضية  االأ احلريات  وىل  االأ املجم�عة 

)8( قرار اجلمعية العامة )60/1( في 24 أكتوبر/تشرين األول 2008، البيان اخلتامي للقمة العاملية.
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اجلمعيات، وحق  وتاأ�ضي�س  ال�ضلمي  التجمع  والتعبري، وحرية  والراأي  الديني، 

بحرية،  خمتارين  ممثلني  عرب  اأو  مبا�رض  ب�ضكل  احلك�مة  يف  بدور  امل�ضاركة 

والثقافية،  واالجتماعية  االقت�ضادية  احلق�ق  اإىل  الثانية  املجم�عة  وت�ضري 

جر  االأ يف  واحلق  العمل،  يف  باحلق  تت�ضل  اأخرى،  اأم�ر  �ضمن  من  والتي 

اأو االن�ضمام اإىل النقابات  املت�ضاوي عن العمل املت�ضاوي، واحلق يف ت�ضكيل 

امل�ضاركة  يف  واحلق  التعليم،  يف  واحلق  الكرمي،  العي�س  يف  واحلق  العمالية، 

الثقافية. احلياة  بحرية يف 

ترتكز  اإنها  حيث  احلق�ق،  عاملية  عن  عالن  االإ من  وىل  االأ املادة  وتعرب 

على اأن جميع الب�رض ي�لدون اأحرارًا ومت�ضاويني يف الكرامة واحلق�ق واحلرية 

الب�رض يف هذه احلق�ق دون  الثانية حق كافة  املادة  تتناول  بينما  ال�الدة،  عند 

عالن املبداأ الرئي�ضي الذي ت�ضتند عليه  اأي ن�ع من التمييز، وتظهر مقدمة االإ

اأفراد  جلميع  املت�ضاوية  واحلق�ق  امل�روثة  بالكرامة  تقر  حيث  احلق�ق،  هذه 

الطبعة  هذه  من  الثاين  اجلزء  ويف�رض  �ضلبها،  ج�از  وعدم  الب�رضية،  �رضة  االأ

عالن العاملي. املعنى املق�ض�د من جميع امل�اد امل�ج�دة يف االإ
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مـم �ملتحدة وقـت  10. هل تعترب �لدول �لتي مل تكن ع�سوة يف �لأ
ن�سان مقيدة به قانونيًا؟ عـالن �لـعالـمـي حلقوق �لإ تـوقيع �لإ

عالن يف ال�اقع ال يعترب معاهدة ملزمة قان�نيًا، اإال اأن املبادئ الرئي�ضة  رغم اأن االإ

ن�ضان قد اكت�ضبت مع مرور الزمن منزلة العرف يف  عالن العاملي حلق�ق االإ يف االإ

مم  ع�ضاء يف االأ القان�ن الدويل، مما ي�جب احرتام الدول لها. وكان عدد الدول االأ

ن�ضان ثمانية وخم�ضني دولة فقط، وقد  عالن العاملي حلق�ق االإ املتحدة عند اعتماد االإ

، اإال اأن اال�ضتخدام 
)9(

قل منذ ذلك ال�قت ت�ضاعف هذا العدد ثالث مرات على االأ

عالن اأك�ضباه قب�اًل عامليًا، وجعاًل منه مرجعًا م�ضرتكًا لكافة  والتاأثري امل�ضتمرين لالإ

ن�ضان. مم يف جمال حق�ق االإ االأ

املتحدة مرجعًا  مم  االأ ن�ضان وميثاق  االإ العاملي حلق�ق  عالن  االإ ولقد �ضكل 

وم�ضدر اإلهام للعديد من ال�ضع�ب التي كانت ترزح حتت االحتالل يف كفاحها 

للح�ض�ل على حقها يف تقرير امل�ضري خالل اخلم�ضينات وال�ضتينات من القرن 

د�ضاتري  عالن يف  االإ ن�ض��س  ال�ضع�ب  هذه  من  العديد  اأدخلت  وقد  الع�رضين، 

بالدها، ومع ت�جه العامل نح� الدميقراطية وتفكك االحتاد ال�ض�فيتي وجمه�رية 

دول  ن�ضاأت  الع�رضين،  القرن  من  الت�ضعينات  عقد  خالل  ال�ضابقة  ي�غ�ضالفيا 

عالن يف د�ضاتريها اجلديدة. جديدة قامت باإدماج مبادئ االإ

ن�ضان  و يف العام 1968، اأجمع املجتمع الدويل يف امل�ؤمتر الدويل حلق�ق االإ

عالن العاملي »ي�ضع مفه�مًا م�ضرتكًا جلميع �ضع�ب  الذي عقد يف طهران على اأن االإ

اأفراد  اأو االنتهاك جلميع  ن�ضان غري القابلة لل�ضلب  العامل فيما يخ�س حق�ق االإ

 
)10(

ع�ضاء املجتمع الدويل«. �رضة الب�رضية، وميثل اأداة لفر�س التزامات معينة الأ االأ

ن�ضان  وبعد خم�ضة وع�رضين عامًا، اأكدت 171 دولة يف امل�ؤمتر العاملي حلق�ق االإ

العاملي ي�ضكل  عالن  اأن االإ 1993( على  14-15 ي�ني�/حزيران  النم�ضا  )فيينا- 

، واأنه »من واجب الدول 
)11(

مم جنازات كافة ال�ضع�ب وكافة االأ معيارًا م�ضرتكًا الإ

بغ�س النظر عن نظمها ال�ضيا�ضية اأو االقت�ضادية اأو الثقافية اأن تعمل على تعزيز 

.
)12(

�ضا�ضية ن�ضان واحلريات االأ وحماية كافة حق�ق االإ

لفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة  مم املتحدة ب�ضاأن االأ ويطالب اإعالن االأ

حلق�ق  اخلام�ضة  املادة  يف   )113 رقم  �ضبتمرب/اأيل�ل2000)انظرال�ض�ؤال   8 يف 

عالن العاملي  ن�ضان والدميقراطية واحلكم الر�ضيد، يطالب الدول« بالتقيد باالإ االإ

.
)13(

ن�ضان واحرتامه ب�ضكل كامل« حلق�ق االإ

)9( حتى 31 مايو/آيار 2009، بلغ عدد الدول األعضاء في األمم املتحدة 192 دولة.
)10( إعالن طهران، الذي مت تبنيه في املؤمتر الدولي حلقوق اإلنسان في 13 مايو/أيار 1968، الفقرة رقم 2. 

)11( إعالن برنامج عمل فيينا، مت تبنيه في 25 يونيو/حزيران 1993، املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، املقدمة، الفقرة رقم 8.
)12( املرجع نفسه، اجلزء العملي، الفقرة اخلامسة. 

A/Res/55/2  )13(
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و�ل�سيا�سية،  �ملدنية  للحقوق  �لدوليان  �لعهد�ن  يختلف  فيما   .11
عالن �لعاملي؟ و�حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية عن �لإ

عالن العاملي، تعترب العه�د اتفاقيات ملزمة قان�نًاَ للدول املن�ضمة اإليها،  بعك�س االإ

تقارير  تقدمي  ذلك  مبا يف  تنفيذها،  اإجراءات  باحرتام  الدول  هذه  تلتزم  وبالتايل 

دورية عن مدى وفائها بالتزاماتها املن�ض��س عليها يف العه�د. ودخل العهدان 

 167 من  اأكرث  اإليهما  ان�ضمت  احلني  ذلك  ومنذ   ،1976 العام  يف  النفاذ  حيز 

باحلق�ق  اخلا�س  بالعهد  امللحق  ول  االأ االختياري  الربوت�ك�ل  ودخل   
)14(

دولة.

ن �ضادقت عليه 110  املدنية وال�ضيا�ضية حيز النفاذ يف العام 1976، وحتى االآ

، اأما الربوت�ك�ل الثاين االختياري امللحق بنف�س العهد، فقد دخل حيز 
)15(

دولة

الربت�ك�ل  بينما   ،
)16(

دولة  71 من  عليه  امل�ضادقة  ومتت   ،1991 العام  النفاذ يف 

مت  الذي  واالجتماعية  االقت�ضادية  للحق�ق  الدويل  بالعهد  امللحق  االختياري 

 مل يدخل حيز النفاذ بعد.
ول 2008)17( تبنيه يف دي�ضمرب/كان�ن االأ

�ملدنية  للحقوق  �لدويل  �لعهد  يحميها  �لتي  �حلقوق  هي  ما   .12
؟ و�ل�سيا�سية 

العاملي، وهي  عالن  االإ ال�اردة يف  وال�ضيا�ضية  املدنية  العهد احلق�ق  يف�ضل هذا 

ت�ضمل احلق يف احلياة، واخل�ض��ضية، واحلق يف حماكمة عادلة، والتجمع ال�ضلمي، 

واملعتقد  ال�ضمري  وحرية  الفكر،  وحرية  التعبري  وحرية  القان�ن،  اأمام  وامل�ضاواة 

فراد يف  الديني، والتحرر من التعذيب، وحظر الرق بجميع اأ�ضكاله، وحق�ق االأ

قليات العرقية والدينية واللغ�ية. ووفقًا للمادة الثانية من العهد  االنتماء اإىل االأ

ت�ضمن الدولة تلقائيًا ال�فاء بهذه احلق�ق، ويجب اأن حتظى باخلط�ات الر�ضمية يف 

جماالت الت�رضيع وال�ضيا�ضات االجتماعية ل�ضمان حتقيقها.

)14( حتى 30 يونيو/حزيران 2011، قامت 160 دولة باملصادقة على العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. وقامت 167 دولة باملصادقة على العهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية. للحصول على أسماء هذه الدول، راجع الوثائق الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، الوضع 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf أو www.unesco.org/human_rights  2011 القانوني حتى 30 يونيو/حزيران

املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  بالعهد  امللحق  األول  االختياري  البروتوكول  على  دولة   111 صادقت   )15(
الرئيسية حلقوق  الدولية  الوثائق  راجع  الدول،  هذه  أسماء  على  للحصول   ،2009 مايو/آيار   31 حتى  والسياسية 

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf أو www.unesco.org/human_rights .اإلنسان، الوضع القانوني

)16( حتى 30 يونيو/حزيران 2011، صادقت 70 دولة، على البروتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، للحصول على أسماء هذه الدول، راجع الوثائق 
 www.unesco.org/human_rights - .2009 31 مايو/آيار  الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، الوضع القانوني حتى 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
)17( حتى 30 يونيو/حزيران 2011، لم يدخل البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ، و إلى غاية 30 يونيو/حزيران 2011 صدقت عليه ثالث دول من أصل العشرة املطلوبة 

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf :لدخول حيز النفاذ،  راجع

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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13. هل يحق للدول �لنتقا�ض من �لتز�ماتها مبوجب �لعهد �لدويل 
�خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية؟

من املمكن اأن تقيد بع�س هذه احلق�ق يف »اأوقات الط�ارئ العامة التي تهدد حياة 

مم«، على اأن ال يت�ضمن هذا التقييد اأي متييز على اأ�ضا�س العرق، اأو الل�ن، اأو  االأ

�ضل االجتماعي. اجلن�س، اأو اللغة، اأو الدين، اأو االأ

�ضئلة 14-17( يف تعليقها  ن�ضان )انظراالأ وقد اأكدت اللجنة املعنية بحق�ق االإ

ول  العام رقم 29 على �رضطني اأ�ضا�ضيني يجب اأن ي�ضبقا اأي تقييد للحق�ق: ين�س االأ

مة، اأما الثاين في�جب  على اأن حالة الط�ارئ يجب اأن تك�ن حالة عامة تهدد حياة االأ

اأن تك�ن حالة الط�ارئ معلنة ب�ضكل ر�ضمي من الدولة املعنية، كما ي�جب هذا 

ال�رضط اأن تك�ن اإجراءات التقييد حمدودة بالقدر الذي تتطلبه احلالة من حيث الزمن 

وامل�ضاحة اجلغرافية واجلانب املادي امللم��س، ويجب على الدولة اإذا قررت اعتماد 

�ضف فاإن حاالت  مم املتحدة على الف�ر. ولالأ اخليار الثاين، اأن تعلم ال�ضكرتري العام لالأ

الط�ارئ كثرياً ما تخلق الظروف التي تت�ضبب يف وق�ع انتهاكات ج�ضيمة حلق�ق 

ن�ضان، وال ي�ضمح العهد الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية حتت اأي ظرف  االإ

من الظروف، �ض�اء يف فرتات احلرب اأو ال�ضلم باأي تقييد اأو انتقا�س من احلق�ق 

�ضا�ضية، وهي: احلق يف احلياة، واحلق يف احلماية املت�ضاوية اأمام القان�ن، والتحرر  االأ

من التعذيب والرق، وحرية الفكر، وحرية ال�ضمري واملعتقد الديني، واحلق يف عدم 

التعر�س لل�ضجن ب�ضبب عدم القدرة على ال�فاء بالتزام تعاقدي، واحلق يف عدم التعر�س 

دانة ب�ضبب جرم ارتكب يف وقت مل يكن فيه الفعل ي�ضكل جرمًا حينها. لالإ

�خلا�ض  �لدويل  �لعهد  تطبيق  تر�قب  �لتي  ليات  �لآ هي  ما   .14
باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية؟

اإن�ضاء جلنة  وال�ضيا�ضية على  املدنية  للحق�ق  الدويل  العهد  28 من  املادة  تن�س 

الدول  تر�ضحهم  م�ضتقاًل،  ثمانية ع�رض خبريًا  من  تتاألف  ن�ضان  االإ بحق�ق  معنية 

ال  اأنهم  اأي  ال�ضخ�ضية،  ب�ضفتهم  ع�ضاء  االأ ه�ؤالء  ويعمل  العهد،  يف  طراف  االأ

ميثل�ن الدول التي ر�ضحتهم.

ن�ضان من خالل ثالث اجتماعات منتظمة كل  وتراقب اللجنة املعنية بحق�ق االإ

عام تنفيذ العهد بعدد من الطرق، حيث تق�م بفح�س التقارير الدورية التي تقدمها 

طراف عن مدى التزامها بالعهد )املادة 40(. ويجب اأن تقدم الدولة التقرير  الدول االأ

وقات  ول لها خالل عام من تاريخ ان�ضمامها للعهد، ثم ت�ايل تقدمي التقارير يف االأ االأ

التي تقررها اللجنة، وتق�م اللجنة بدرا�ضة التقرير يف جل�ضة علنية وبح�ض�ر ممثلني عن 

الدولة املعنية، وجتري دع�تهم يف حال كانت هناك حاجة لتقدمي معل�مات اإ�ضافية، 
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وبعد فح�س تقرير كل دولة، تق�م اللجنة ب��ضع مالحظاتها اخلتامية يف جل�ضة مغلقة، 

م�ر الرئي�ضية التي هي م��ضع نقا�س، وكذا املقرتحات  وتعك�س هذه املالحظات االأ

والت��ضيات للحك�مة املعنية ب�ضاأن طرق تطبيق العهد على نح� اأف�ضل.

وقد قامت اللجنة ب��ضع اإجراءات جديدة لزيادة فعالية اآلية فح�س تقارير 

الدول واآليات املتابعة منذ العام 2001، حيث اأ�ضبح للجنة احلق يف اأن حتدد اأول�يات 

معينة ت�ضتدعي االهتمام وتتطلب تف�ضريًا من الدولة املعنية وقت فح�س تقريرها، 

وعلى الدولة اأن ترد عليها خالل عام، كما يحق للجنة اأن تلجاأ يف حالة امتنعت 

الدولة عن تقدمي تقريرها اإىل فح�س تقرير م�ضتند على معل�مات مقدمة من م�ضادر 

اأخرى. وال ي�ضارك اأع�ضاء اللجنة يف درا�ضة تقارير الدولة التي يحمل�ن جن�ضيتها، 

اأو يف و�ضع املالحظات اخلتامية اخلا�ضة بها، ويحق للمنظمات غري احلك�مية اأن 

ت�ضارك يف اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة والتي تعقد قبل كل جل�ضة بهدف 

�ضئلة التي ت�ضاعد على ت�جيه فح�س التقرير، كما يحق لهذه املنظمات  حت�ضري االأ

اأن تقدم تعليقات ومعل�مات اإ�ضافية عن التقرير قبل اأن يجري فح�ضه يف اللجنة.

ن�ضان بتف�ضري حمت�ى ومعاين امل�اد املحددة  وتق�م اللجنة املعنية بحق�ق االإ

الدول يف  اإر�ضاد  ي�ضهم يف  مبا  العامة«  »التعليقات  العهد من خالل  ال�اردة يف 

ويحق  العهد،  مبقت�ضى  عليها  املن�ض��س  بالتزاماتها  وال�فاء  للتقرير  حت�ضريها 

للجنة اأن تنظر يف �ضك�ى دولة �ضد اأخرى، على اأن تك�ن الدولتان وافقتا يف 

ن  االآ 41، وحتى  املادة  الدور مبقت�ضى  بهذا  اللجنة  تق�م  اأن  اإعالن خا�س، على 

مل تتلق اللجنة �ضكاوى من هذا الن�ع. وتقدم اللجنة تقريرًا �ضن�يًا عن عملها 

مم املتحدة عن طريق املجل�س االقت�ضادي واالجتماعي. للجمعية العامة لالأ

15. ما مدى فاعلية �إجر�ء�ت تقدمي �لتقارير مبقت�سى �لعهد �لدويل 
�خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية؟

من  باأكرث  لها  ت�ضمح  التي  ال�الية  ن�ضان  االإ بحق�ق  املعنية  اللجنة  متتلك  ال 

على  ن�ضان  االإ حق�ق  عن  الدفاع  يف  �ضلطتها  وتعتمد  مالحظاتها،  اإ�ضدار 

قناعية  التزام الدول مب�اءمة م�اد العهد على امل�ضت�ى ال�طني، ولكن القيمة االإ

تك�ن  ما  عادة  والتي  عامة،  جل�ضات  يف  التقارير  فح�س  على  قائمة  للجنة 

ن�ضان.  االإ حق�ق  جمال  يف  اأدائها  عن  تك�ضف  نها  الأ جتاهها،  ح�ضا�ضة  الدول 

مع  البناء  احل�ار  تنمية  ه�  �ضا�ضي  االأ اللجنة  هدف  فاإن  ذلك،  اإىل  �ضافة  وباالإ

العهد. ن�ض��س  بتطبيق  الدول  التزام  تعزيز  وبالتايل  الدول، 

تتجاوب العديد من الدول مع املالحظات اخلتامية للجنة وت��ضياتها، ومن 

نه كان يحد  ذلك، فقد اأبطلت �ض�ي�رضا قرارًا فدراليًا خا�ضًا باخلطب ال�ضيا�ضية، الأ

جانب الذين ال ميلك�ن اإقامة دائمة يف التعبري عن الراأي، كما عدلت  من حرية االأ

�ضليني  االأ لل�ضكان  املحلية  را�ضي  باالأ املتعلقة  الق�انني  بع�س  ني�زيلندا  حك�مة 
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وحماية  بتعزيز  قامت  فاإنها  وبالتايل  الغر�س،  لهذا  م�ال  االأ ووفرت  وم�اردها، 

حق�ق �ضعب »املاوري« مبقت�ضى العهد الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية. 

وجرى يف اململكة املتحدة اتخاذ عدة خط�ات ملكافحة اأي ن�ع من التمييز على 

اأ�ضا�س اجلن�س اأو العرق يف العديد من املناطق غري امل�ضتقلة، كما قامت باتخاذ 

طفال امل�ل�دين داخل م�ؤ�ض�ضة  اإلغاء التفرقة بني حق�ق االأ اإجراءات تهدف اإىل 

الزواج وخارجها. وهناك تعديالت جديدة اأدخلت على الت�رضيعات يف ال�ض�يد 

واخلدمات  والثان�ي  عدادي  واالإ االبتدائي  مراحل  يف  التعليم  ت�فري  ت�ضمن 

طفال الذين  طفال طالبي اللج�ء، على نف�س القدم من امل�ضاواة مع االأ ال�ضحية الأ

ت�رضيعي  تعديل  باإجراء  ت�ن�س  قامت   ،2008 العام  ويف  ال�ض�يد.  يف  يقيم�ن 

واأ�ضدرت ت�رضيعًا جديدًا ب�ضاأن االحتجاز.

العهد، وترجمته  للتقارير على ن�رض ن�س  ويجري ت�ضجيع الدول املقدمة 

دارية والق�ضائية له. اإىل اللغة املحلية وجذب انتباه ال�ضلطات االإ

يف  تبحث  �أن  ن�سان  �لإ بحقوق  �ملعنية  �للجنة  ت�ستطيع  هل   .16
فر�د؟ �سكاوى �لأ

اخلا�س  الدويل  بالعهد  امللحق  ول  االأ االختياري  الربوت�ك�ل  ن�ض��س  مبقت�ضى 

تتلقى  اأن  ن�ضان  االإ بحق�ق  املعنية  اللجنة  ت�ضتطيع  وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلق�ق 

فراد الذين يدع�ن وق�ع انتهاك حلق�قهم  ال�ضكاوى املعروفة »باملرا�ضالت« من االأ

التي يكفلها العهد، على اأن تك�ن الدولة املعنية قد �ضادقت على هذا الربوت�ك�ل 

االختياري، وتقدم ال�ضكاوى عن طريق تقدمي مرا�ضالت مكت�بة للجنة، كما ميكن 

اأن يق�م ممثل عن ال�ضحية بتقدمي عر�س ي�رضح فيه احلالة اإذا مل يكن ال�ضخ�س 

املعني قادرًا على منا�ضدة اللجنة. 

قب�لها ومن ثم فح�س  اإمكانية  للنظر يف  الق�ضية  اللجنة بفح�س  وتق�م 

اللجنة، وحتى  اأع�ضاء  اإال  مغلقة ال يح�رضها  بحثها يف جل�ضات  قبل  ج�انبها 

اأيًا من  اأن ال تك�ن مقدمة من جمه�ل، واأن ال تنتهك  يتم قب�ل الق�ضية، يجب 

واأن  خرى،  االأ الدولية  الهيئات  اأي من  واأن ال تك�ن حمل نظر يف  جراءات،  االإ

تك�ن قد ا�ضتنفذت كافة ال��ضائل املحلية. 

وبعد اأن تق�م اللجنة بدرا�ضتها ب�ضكل �رضي، تتمتع اللجنة ب�ضالحية لفت 

خالل  اللجنة  بتزويد  الدولة  وتتعهد  املقدمة،  ال�ضك�ى  اإىل  املعنية  الدولة  نظر 

�ضتة اأ�ضهر بتف�ضري كتابي للم�ضاألة وطرق احلل املتبعة والتي رمبا تك�ن اتخذتها. 

وتاأخذ اللجنة يف االعتبار جميع املعل�مات الكتابية املقدمة من مقدم ال�ضك�ى، 

الق�ضية  ج�انب  ب�ضاأن  اآراء  تتبنى  ثم  ومن  املعنية،  والدولة  املدعاة،  وال�ضحية 

وتر�ضلها اإىل الدولة املعنية وال�ضخ�س املعني بانتظار ت�رضف الدولة حيالها، قبل 

اأن ت�ضدر اللجنة قراراتها واآراءها العلنية ب�ضاأنها.
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ن�سان؟ 17. �إىل �أي مدى تلتزم �لدول باآر�ء �للجنة �ملعنية بحقوق �لإ
ن�ضان عن اآرائها يف �ضيغة قرارات قان�نية، ولكنها  تعرب اللجنة املعنية بحق�ق االإ

ليات القان�نية الالزمة لفر�س تنفيذها، وهكذا تقع  يف نف�س ال�قت ال متتلك االآ

القرارات  بهذه  الدول  تلتزم  وقد  املعنية،  الدولة  عاتق  على  التنفيذ  م�ض�ؤولية 

�ضباب عدة، منها رغبتها احلقيقية يف ال�فاء بجميع التزاماتها مبقت�ضى العهد،  الأ

ورغبتها يف حت�ضني �ض�رتها الدولية. 

نح�  على  اللجنة  قرارات  الدول  تنفذ  ال  قد  التنفيذ،  بع�س حاالت  ويف 

كامل، اأو ترتدد يف تنفيذه. ففي ق�ضية �ضد ه�لندا، وجدت اللجنة فيها انتهاكًا 

»احرتام  منطلق  من  ولكن  بذلك،  مقتنعة  غري  ه�لندا  وكانت  ن�ضان،  االإ حلق�ق 

اللجنة« قامت ه�لندا مبنح ال�ضاكي تع�ي�ضًا.

مثلة التي التزمت فيها الدول على نح�  وب�ضفة عامة، هناك العديد من االأ

جانب لت�ضبح الن�ض��س  كامل باآراء اللجنة، فقد قامت فنلندا مبراجعة قان�ن االأ

ب�ضداد  قامت  كما  اللجنة،  اآراء  ومع  العهد  مع  مت�افقة  العتقالهم  احلاكمة 

التع�ي�ضات امل�ضتحقة لل�ضحايا.

راء اللجنة التي نظرت  وباملثل قامت م�ري�ضي��س بتغيري قان�نها ا�ضتجابة الآ

الدولة  اأن  اإىل  فيها  واأ�رضن  م�ري�ضي��س،  من  الن�ضاء  بع�س  قدمتها  �ضك�ى  يف 

اأ�ضا�س اجلن�س،  �رضية ومتار�س التمييز على  تتدخل ب�ضكل تع�ضفي يف احلياة االأ

فراد هذه  قلية الرو�ضية، و�ضمحت الأ وغريت التفيا ت�رضيعاتها التي متيز �ضد االأ

مثلة على  قلية بال��ض�ل اإىل امل�اقع الر�ضمية العامة. وهناك اأي�ضًا العديد من االأ االأ

املقدمة مبقت�ضى الربوت�ك�ل،  ال�ضكاوى  اللجنة يف  راء  ا�ضتجابت الآ التي  الدول 

ك�ادور، والبريو، وترينداد وت�باج�.  ومنها كندا، وك�ل�مبيا، واالإ

وبهدف تعزيز االلتزام باآرائها، قامت اللجنة بتعيني مقرر خا�س له والية طلب 

طراف عن اأية اإجراءات تتخذ لتنفيذ اآراء اللجنة. معل�مات كتابية من الدول االأ

وقد قامت اللجنة )يف ن�فمرب/ت�رضين الثاين 2008( باإ�ضدار التعليق العام 

طراف  لتحليل وت��ضيح نظام واإجراءات املرا�ضالت والتزامات الدول االأ
رقم 33)18( 

مبقت�ضى الربوت�ك�ل االختياري امللحق بالعهد الدويل للحق�ق املدنية وال�ضيا�ضية.

18. ما هي �حلقوق �لتي يحميها �لعهد �لدويل للحقوق �لقت�سادية 
و�لجتماعية و�لثقافية؟

ت�ضمل احلق�ق التي يكفلها هذا العهد احلق يف العمل، والذي يت�ضمن حت�ضني ظروف 

العمل، واحلق يف اأجر مت�ضاو مقابل العمل املت�ضاوي، واحلق يف ت�ضكيل النقابات 

�ضافة اإىل احلق يف العي�س الكرمي والذي  العمالية، وت�فري ال�ضمان االجتماعي، باالإ

)18(  التعليق العام للجنة املعنية بحقوق اإلنسان رقم 33، »التزامات الدول األطراف مبقتضى البروتوكول االختياري 
امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية«، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008
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ي�ضمل ت�افر القدر الكايف من الغذاء وامللب�س وال�ضكن. كما ي�ضمل العهد حق ت�فري 

�رضة، واأعلى م�ضت�ى ممكن من ال�ضحة اجل�ضدية والنف�ضية، واحلق يف  احلماية لالأ

التعليم، وحق امل�ضاركة يف احلياة الثقافية، وحق اال�ضتفادة من التقدم العلمي، وحق 

دبي اأو الفني.  نتاج العلمي اأو االأ خالقية املتعلقة باالإ حماية م�ضالح امل�ؤلف املادية واالأ

وتق�م الدول مبقت�ضى املادة 2 من العهد باتخاذ اخلط�ات الالزمة ل�ضمان 

مكانيات املتاحة لتحقيق جميع احلق�ق التي يقر بها العهد. اأق�ضى االإ

للحقوق  �لدويل  �لعهد  لتفعيل  �ملتاحة  ليات  �لآ هي  ما   .19
�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية؟

املجل�س  اأن�ضاأها  والتي  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�ضادية  احلق�ق  جلنة  تعد 

االقت�ضادي واالجتماعي يف العام 1985، الهيئة التي تت�ىل مراقبة تطبيق العهد، 

وتتاألف من ثمانية ع�رض خبريًا م�ضتقاًل، ير�ضحهم وينتخبهم املجل�س االقت�ضادي 

ال�ضخ�ضية،  ب�ضفاتهم  اللجنة  بدورهم يف  ECOSOC، ويق�م�ن  واالجتماعي 

وتقدم اللجنة تقريرها ال�ضن�ي عن ن�ضاطاتها وفح�ضها لتقارير الدول اإىل املجل�س 

االقت�ضادي واالجتماعي.

وتقت�رض اآليات املراقبة بح�ضب العهد الدويل اخلا�س باحلق�ق االقت�ضادية 

واالجتماعية والثقافية يف ال�قت احلايل على التقارير الدورية التي تقدمها الدول 

جراءات  طراف، حيث تق�م اللجنة عالنية بدرا�ضة تقارير الدول، التي تعك�س االإ االأ

الدولة  ت�اجه  التي  والتحديات  �ضكاليات  واالإ املحرز،  التقدم  ومدى  املتبناة، 

طراف املعنية  الطرف يف تنفيذ التزاماتها مبقت�ضى العهد. ويحق ملمثلي الدول االأ
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اأن يح�رضوا اجلل�ضات واأن ي�ضارك�ا باحل�ار البناء، وقد يطلب منهم اأن يقدم�ا 

�ضافية، كما تاأخذ اللجنة بعني االعتبار معل�مات �ضادرة عن  بع�س املعل�مات االإ

خرى ذات ال�ضلة يف املجاالت اخلا�ضة بعملهم وخرباتهم،  مم املتحدة االأ هيئات االأ

وتدع� اللجنة املنظمات غري احلك�مية لتقدمي تقارير كتابية و�ضفهية.

وميكن للجنة اأن تطالب الدولة الطرف بقب�ل مهمة )بعثـة( تتك�ن من عـدد 

باخلدمات  املتعلقة  واحلاجات  و�ضاع  االأ وتلم�س  الدولة  لزيارة  اأع�ضائـها  من 

ر�ضادية. التقنية واالإ

وعقب ح�ار بناء مع الدولة الطرف جتاه تقريرها، تتبنى اللجنة مالحظات 

يجابية وب�اعث  ختامية تعك�س النقاط الرئي�ضية م��ضع النقا�س وحتدد اجل�انب االإ

�ضا�ضية، كما تق�م بتحديد الع�امل وال�ضع�بات التي تعيق تفعيل العهد  القلق االأ

هام  م�ضدر  هي  املالحظات  وهذه  اإعمالها،  املطل�ب  والت��ضيات  واملقرتحات 

للمعل�مات العامة.

وعقب �ضن�ات عدة من الدرا�ضة، مت تبني الربوت�ك�ل االختياري امللحق 

دي�ضمرب/  10 يف  والثقافية  واالجتماعية  االقت�ضادية  للحق�ق  الدويل  بالعهد 

لية املت�افرة  ول 2008، وي�فر هذا الربوت�ك�ل اآلية لل�ضكاوى متاثل االآ كان�ن االأ

يف الربوت�ك�ل االختياري امللحق بالعهد الدويل للحق�ق املدنية وال�ضيا�ضية.

ميكن  والتي  »باملرا�ضالت«  فراد  االأ �ضكاوى  ت�ضمى  للربوت�ك�ل،  وطبقًا 

ادعاء  ين�ب عنهم- ح�ل  اأو من   - اأفرادًا وجماعات  ال�ضحايا  ب�ا�ضطة  تقدميها 

انتهاكات حلق�قهم االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية.

جر�ء�ت �ملحددة �لتي طورتها جلنة �حلقوق �لقت�سادية  20. ما هي �لإ
و�لجتماعية و�لثقافية يف �لتعامل مع تقارير �لدول؟

قامت اللجنة مبراجعة اإجراءات رفع التقارير بعدد من ال��ضائل مل�ضاعدة الدول 

�ضافية  ع�ضاء يف العهد على تنفيذ م�اده، ففي حالة عدم كفاية املعل�مات االإ االأ

املقدمة من الدولة بناء على طلب اللجنة، وكانت احلالة ت�ضتدعي االهتمام البالغ 

اإليها جلمع  بعثة  باإر�ضال  ال�ضماح لها  املعنية  الدولة  اللجنة من  والف�ري، تطلب 

املعل�مات، ويبقى تقرير هذه البعثة �رضيًا، ولكن يحق للجنة تقدمي عدة مالحظات 

ختامية على اأ�ضا�س املعل�مات ال�اردة فيه.

ولت�ضجيع الدول على تقدمي تقاريرها يف م�اعيدها الدورية، تق�م اللجنة 

ب��ضع اجتماعات لدرا�ضة حالة احلق�ق املذك�رة بالعهد يف دول حمددة، وذلك 

احلالة  هذه  يف  اللجنة  وتعتمد  املعنية.  للدولة  تقرير  وج�د  عدم  حالة  يف  حتى 

قليمية، واملنظمات غري  على معل�مات من م�ضادر متن�عة، كاملنظمات الدولية واالإ

احلك�مية. ويحق لهذه املنظمات اأن تقدم معل�مات كتابية فيما يتعلق بالتمتع يف 

طراف باحلق�ق املن�ض��س عليها يف العهد، وقد مّكن ذلك اللجنة من  الدول االأ
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املبادرة بالتقدم بعدة طلبات للدول تطلب فيها تف�ضريًا ملا جاء يف تقارير ر�ضمية 

اأممية ب�ضاأن اأو�ضاع حمددة ت�ضتدعي القلق العاجل.

ويف يناير/كان�ن الثاين 2009، اأ�ضدرت اللجنة اإر�ضادات جديدة للدول 

ر�ضادات اجلديدة  طراف يف العهد ح�ل كيفية تقدمي تقاريرهم، وهي تتابع االإ االأ

ن�ضان  االإ حلق�ق  الدولية  االتفاقيات  مبقت�ضى  التقارير  تقدمي  ح�ل  وامل�ضرتكة 

اأ�ض�ل وثائقها التي ت�فر املعل�مات  اأن تقدم  واإجراءاتها اجلديدة، وعلى الدول 

احلق�ق  اأو�ضاع  عن  وثيقة  وكذا  الدولة  يف  ن�ضان  االإ حق�ق  حالة  ح�ل  العامة 

ال�اردة يف العهد.

21. كيف ت�ساعد جلنة �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية 
�لقت�سادية  للحقوق  �لدويل  �لعهد  علىتطبيق  طر�ف  �لأ �لدول 

و�لجتماعية و�لثقافية؟ 

احلق�ق  معني من  العامة ح�ل حق  للمناق�ضة  ي�مًا  اللجنة  تنظم  خالل جل�ضاتها، 

املن�ض��س عليها يف العهد. ومن امل�ا�ضيع الرئي�ضية التي متت مناق�ضتها حق�ق: الغذاء، 

وال�ضحة، والتعليم، ودور امل�ؤ�رضات االجتماعية واالقت�ضادية، وحق�ق كبار ال�ضن 

والعجائز، واحلق يف امل�ضاركة يف احلياة الثقافية، وتاأثري الع�ملة على التمتع باحلق�ق 

عداد  االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، وت�ضكل هذه النقا�ضات مرحلة متهيدية الإ

»التعليقات العامة«، ويتم اإيجازها يف التقرير ال�ضن�ي للجنة اإىل املجل�س االقت�ضادي 

العامة« تف�ضريات قيا�ضية  واالجتماعي. وتقدم اللجنة من خالل هذه »التعليقات 

للحق�ق املن�ض��س عليها يف العهد والق�ضايا املتعلقة بها، كما تهدف هذه التعليقات 

طراف يف ا�ضتكمال التزاماتهم فيما يخ�س تقدمي التقارير، وكذلك  مل�ضاعدة الدول االأ

تعزيز وت�ضجيع التمتع التدريجي باحلق�ق املن�ض��س عليها يف العهد. 

واأو�ضحت اللجنة يف »تعليقها العام« رقم 3 ن�ضني واردين يف العهد يجب 

طراف اأن تتخذ اإجراءات عاجلة ب�ضاأنهما، وهي الن�ض��س التي تتعلق  على الدول االأ

بحظر التمييز، والتي تتعلق »ب�رضورة االلتزام باتخاذ خط�ات مدرو�ضة وملم��ضة 

وهادفة باأكرب درجة ممكنة من ال��ض�ح لل�فاء بااللتزامات املن�ض��س عليها يف 

طراف اأن ت�ضمن  العهد«، وت�ضري اللجنة يف هذا التعليق اإىل اأن على جميع الدول االأ

�ضا�ضي وال�فاء باحلق�ق املن�ض��س عليها يف العهد،  دنى االأ على اأقل تقدير احلد االأ

واال�ضتثناء ال�حيد من ذلك اأن ُتَبني الدولة اأن �ضح امل�ارد  يجعل ذلك م�ضتحياًل.

وقد ركزت »تعليقات عامة« اأخرى على ق�ضايا مثل ال�ضكن املنا�ضب، واحلق 

�ضا�ضي، واحلق يف احل�ض�ل على الغذاء املالئم، واحلق يف احل�ض�ل  يف التعليم االأ

على اأف�ضل م�ضت�ى من اخلدمات ال�ضحية، وحق كل فرد يف اال�ضتفادة من حماية 

دبي اأو الفني الذي يع�د  نتاج العلمي اأو االأ خالقية واملادية الناجتة عن االإ م�ضاحله االأ

اإليه، واحلق يف العمل، واحلق يف ال�ضمان االجتماعي، وكذا احلق يف املياه.
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و�لجتماعية  �لقت�سادية  �حلقوق  جلنة  �أو�سحت  كيف   .22
و�لثقافية طبيعة �لتز�مات �لدول مبقت�سى �لعهد �لدويل للحقوق 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية؟

االلتزامات  طبيعة  بت��ضيح  العامة«  »التعليقات  من  العديد  يف  اللجنة  قامت 

اخلا�س  الدويل  العهد  اإىل  ان�ضمامها  مبقت�ضى  الطرف  الدولة  على  املفرو�ضة 

باحلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، حيث ت�ضتخدم اللجنة ت�ضنيفًا من 

اأجل احرتام ن�ض��س العهد وحمايتها و�ضمان تنفيذها.

»احرتام االلتزامات«، وه� التزام يدع� الدول لالمتناع عن اأي اأعمال قد تتناق�س مع 

ن�ض��س العهد، فمثاًل يطالب التعليق العام رقم 14 الدول باحرتام احلق يف ال�ضحة 

اإعاقة  ال�ضحية ومن خالل منع  املت�ضاوي للجميع على اخلدمات  بت�فري احل�ض�ل 

فراد اأو اجلماعات على هذه اخلدمات، واالمتناع عن اأي اأعمال ت�ؤخر احلالة  ح�ض�ل االأ

ال�ضحية للنا�س )مثاًل : امل�ضت�ى العايل للتل�ث(. ويف اإطار احلق يف ال�ضكن، يطالب 

التعليق العام رقم 7 الدول باحرتام احلق يف ال�ضكن املنا�ضب عن طريق االمتناع عن 

�ضخا�س ق�رضيا من اأماكن �ضكنهم مبقت�ضى اأي ظرف من الظروف.  اإخراج االأ

فراد من اأي انتهاكات حلق�ق  »االلتزام باحلماية« ه� التزام الدول بحماية االأ

ن�ضان التي يق�م بها طرف ثالث. ففيما يتعلق باحلق يف ال�ضحة، يتطلب االلتزام  االإ

باحلماية من الدول اتخاد  ما يلزم من اإجراءات ت�رضيعية وتدابري اأخرى ل�ضمان عدم 

التمييز و امل�ضاواة يف احل�ض�ل على اخلدمات ال�ضحية التي يقدمها القطاع اخلا�س. 

خرين.  �رضار ب�ضحة االآ كما على الدولة اأن تتاأكد من عدم قيام اأطراف خا�ضة باالإ

 ووفقًا »للتعليق العام« رقم 4 الذي يتناول احلق يف ال�ضكن، يجب على 

فراد من اأي ا�ضطهاد ميكن اأن تق�م به اأية اأطراف غري  الدولة الطرف اأن حتمي االأ

حك�مية. و يف حالة حدوث خمالفات، يجب على الدولة اأن تعمل على �ضمان 

عدم حرمان اأحد من احلق�ق، وعليها لذلك اتخاذ تدابري فعالة للحماية من الطرد 

ق�ضاء من اخلدمات املت�فرة.  والتحر�س والتمييز ومن االإ

»ال�فاء بااللتزامات« يخ�س تطبيق م�اد العهد ويفر�س على الدولة ت�فري 

وت�ضهيل خدمات معينة ت�ضهم يف تطبيق حق معني. و يف ما يتعلق باحلق يف ال�ضحة، 

م�ال الكافية لها، مبا  يجب على الدولة تبني �ضيا�ضة وطنية لل�ضحة وتخ�ضي�س االأ

يتنا�ضب مع ت�فري واإيجاد ال�رضوط التي تتيح للنا�س احل�ض�ل على خدمات �ضحية 

جراءات الالزمة ل�ضمان ال�ضحة. وبالن�ضبة للحق يف ال�ضكن،  منا�ضبة، وتعزيز االإ

على الدول اأن تفي بالتزاماتها ب��ضع م��ض�ع ال�ضكن يف احل�ضبان عند تخطيط 

جراءات ذات ال�ضلة.   عانات وغريها من االإ عمال احلك�مية وتنظيم النفقات واالإ االأ

خرى االلتزام الف�ري باإعمال بع�س  م�ر االأ وقد يعطل االقت�ضاد وبع�س االأ

واالجتماعية  االقت�ضادية  للحق�ق  الدويل  العهد  يف  عليها  املن�ض��س  احلق�ق 
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العهد  ويقرر  عمالها،  الإ التدريجي  التقدم  مبفه�م  العهد  يقر  ولذلك  والثقافية، 

»لتحقيق جميع احلق�ق  طراف  االأ الدول  ب�ا�ضطة  اتخاذها  و�ضائل خمتلفة يجب 

اللجنة يف  ب�ضكل تدريجي وكامل«. ولقد �رضحت  العهد  املن�ض��س عليها يف 

�ضيل ل�ضمان  دنى من االلتزام االأ »التعليق العام« رقم 3 ب�رضورة وج�د »احلد االأ

دنى املقب�ل لكل حق من احلق�ق املن�ض��س عليها يف العهد«، كما  حتقيق احلد االأ

�ضا�ضية الرئي�ضية  �ضيل باأنه يهدف اإىل حتقيق العنا�رض االأ عرفت اللجنة االلتزام االأ

يف كل حق، والتي من دونها يفقد احلق معناه ومنطقه. ومثاًل، تقر اللجنة فيما يخ�س 

احلق يف ال�ضحة يف التعليق العام رقم 14 باأن هذا احلق يجب اأن يدرك ب�ضكل 

تدريجي، ولكنها ت�ضع حدًا اأدنى يجب على الدول االلتزام به، فمن واجب الدولة 

م�مة والطف�لة، والتي  اأن تقدم خدمات �ضحية اأ�ضا�ضية، مبا فيها الرعاية ال�ضحية لالأ

�ضابات ال�ضائعة،  مرا�س واالإ ت�ضمل التخطيط من اأجل: التطعيم، والعالج من االأ

�ضا�ضية، والظروف ال�ضحية ال�رضورية، والتثقيف ال�ضحي، مثل املعرفة  دوية االأ واالأ

�ضافة اإىل  منة(. وباالإ �ضا�ضية )مبا فيها املياه االآ باأ�ض�س التغذية، والعادات ال�ضحية االأ

ذلك، يجب على الدولة اأن تعمل على زيادة ت�فري اإمدادات الغذاء عند ال�رضورة.

للدول  املحددة  االلتزامات  اللجنة  عرفت   ،13 رقم  العام  التعليق  ويف 

للجميع  التعليم  ت�افر  ت�ضمن  اأن  الدول  فعلى  التعليم،  يف  احلق  جتاه  طراف  االأ

واإمكانية ال��ض�ل اإليه ومالءمته والقب�ل به.

جر�ء�ت �خلا�سة �لتي �أن�سئت حلماية وتعزيز �حلقوق  23. ما هي �لإ
و�لجتماعية  �لقت�سادية  للحقوق  �لدويل  �لعهد  يف  �لو�ردة 

و�لثقافية؟

يتعلق  وفيما   )65 )انظرال�ض�ؤال:  الغاية  هذه  لتحقيق  خا�ضة  اإجراءات  اتخاذ  مت 

تي  باحلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية، متثل ذلك يف تعيني املقررين اخلا�ضني االآ

ذكرهم :  

مقررًا خا�ضًا   1998 العام  CHR يف  ن�ضان  االإ عينت جلنة حق�ق  حيث 

التقارير عن حالة  اأخرى، رفع  اأ�ضياء  التعليم، ت�ضم مهامه من �ضمن  للحق يف 

العمل اجلاري لتفعيل االلتزام باحلق يف التعليم ب�ضكل تدريجي يف جميع اأنحاء 

تطبيقه.  ت�اجه  التي  وال�ضع�بات  �ضا�ضي،  االأ التعليم  ت�فري  ذلك  يف  مبا  العامل، 

واأكرث من ذلك يجب على املقرر اخلا�س اأن يقدم امل�ضاعدة للحك�مات، كلما كان 

ذلك ممكنًا، يف و�ضع وتبني خطط العمل العاجلة لتاأمني التفعيل التدريجي ملبداأ 

معق�ل. وخالل  زمني  اإطار  �ضمن  للجميع  واملجاين  لزامي  االإ �ضا�ضي  االأ التعليم 

لثالث  اخلا�س  املقرر  مهمة   HRC ن�ضان  االإ حق�ق  جمل�س  مدد   ،2008 العام 

�ضن�ات. كما مدد له �ضنة 2011 ملدة ثالث �ضن�ات.
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بحق�ق  م�ضتقل  خبري  بتعيني   CHR ن�ضان  االإ حق�ق  جلنة  قامت  كما 

ن�ضان والفقر املدقع يف العام 1998، ولقد ركز تقرير اخلبري الذي متت مناق�ضته  االإ

وقابلة  را�ضخة  مناهج  على   2002 العام  واخلم�ضني يف  الثامنة  اللجنة  دورة  يف 

�ضعدة. ولقد  للتنفيذ ملكافحة الفقر الذي يتغلغل بني ال�ضكان الفقراء على كافة االأ

ن�ضان CHR  يف قرارات تالية على وج�د �ضلة بني حق�ق  اأكدت جلنة حق�ق االإ

ن�ضانية ويجعل مفاهيم  ن�ضان والفقر املدقع، والذي ي�ضكل انتهاكًا للكرامة االإ االإ

مثل الدميقراطية ه�ضة وامل�ضاركة ال�ضعبية �ضعبة التحقيق. ومدد جمل�س حق�ق 

اأخرى،  2008 لثالث �ضن�ات  العام  HRC  والية اخلبري امل�ضتقل يف  ن�ضان  االإ

ومددها ثانية �ضنة 2011 لثالث �ضن�ات اإ�ضافية.

ويف العام 2000، عينت اللجنة مقرراً خا�ضًا للحق يف الغذاء، الذي ركز تقريره 

الثاين املقدم للجنة يف العام 2002 على مدى عدالة هذا احلق مع الرتكيز على الق�اعد 

ن�ضانية، وعالج التقرير م��ض�ع التجارة الدولية وحق�ق  التي حتكم تقدمي امل�ضاعدات االإ

ن�ضان، مبا يف ذلك تاأثري اجل�لة اجلديدة ملفاو�ضات التجارة احلرة التي ُعقدت يف  االإ

م�ؤمتر منظمة التجارة العاملية ال�زاري الرابع بالدوحة يف ن�فمرب/ت�رضين الثاين 2001. 

ولقد اأ�ضار املقرر يف اخلامتة اإىل اأن 815 ملي�ن �ضخ�س ال زال�ا يعان�ن من اجل�ع 

مرا�س املت�ضلة به. ولقد  و�ض�ء التغذية، بينما مي�ت 36 ملي�ن �ضن�يًا جراء اجل�ع واالأ

ركزت الت��ضيات على �رضورة اإقرار وتر�ضيخ عدالة اقت�ضاء احلق يف الغذاء يجب اأن 

ن�ضانية يف  يتم اإقرارها وتر�ضيخها، واالعرتاف باأهمية مبداأ حيادية ونزاهة الدوافع االإ

ن�ضانية، واأن املفاو�ضات ب�ضاأن التجارة ال يجب اأن تتعار�س مع  ت�زيع امل�ضاعدات االإ

ن�ضان HRC  والية املقرر  ن�ضان. ويف العام 2007، مدد جمل�س حق�ق االإ حق�ق االإ

اخلا�س لثالث �ضن�ات اأخرى، ثم جدد ذلك �ضنة 2011 لثالث �ضن�ات اإ�ضافية.
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كما عينت اللجنة CHR  يف العام 2000 مقررًا خا�ضًا باحلق يف ال�ضكن 

ال�ارد يف  احلق  )وه�  الئق  معي�ضي  م�ضت�ى  يف  للحق  اأ�ضا�ضي  كمك�ن  املالئم 

اتفاقيات  عدة  اإىل  �ضافة  باالإ ن�ضان،  االإ حلق�ق  العاملي  عالن  االإ من   25 املادة 

واخلم�ضني  الثامنة  للجل�ضة  املقدم  تقريره  يف  املقرر  �ضمن  ولقد  اأخرى(،  دولية 

ن�ضان CHR يف العام 2002 مفاهيم التمييز والعزل كجزء من  للجنة حق�ق االإ

راجع  ولقد  الع�ملة،  تداعيات  وكذا  العن�رضية،  ملناه�ضة  العاملي  امل�ؤمتر  م�ضم�ن 

املقرر اجل�انب املتعلقة بال�ضكن يف اإعالن وبرنامج عمل دربان، وركز على احلاجة 

على  ن�ضان  االإ حق�ق  اإطار  �ضمن  ال�ضكن  يف  بالتمييز  املتعلقة  الق�ضايا  ل��ضع 

نح� را�ضخ، وال تتعلق هذه الق�ضايا فقط بالعرق واجلن�س والطبقة االجتماعية، 

ن�ضان  بل تتعداها اإىل الفقر والتهمي�س االقت�ضادي. وقد حدد جمل�س حق�ق االإ

اأخرى، مددها  املقرر اخلا�س يف ثالث �ضن�ات  2007 والية  العام  HRC  يف 
�ضنة 2011.

ويف العام 2002، عينت اللجنة مقررًا خا�ضًا حلق اجلميع يف التمتع باأعلى 

م�ضت�ى ممكن من ال�ضحة اجل�ضدية والعقلية، والذي ت�ضمنت واليته �ضمن اأم�ر 

 ،UNAIDS يدز مم املتحدة امل�ضرتك ملكافحة االإ اأخرى، التعاون مع »برنامج االأ

ن�ضان HRC  والية املقرر اخلا�س لثالث  ويف العام 2007، مدد جمل�س حق�ق االإ

�ضن�ات اأخرى، مددها �ضنة 2010. 

ن�ضان HRC  بتعيني خبري م�ضتقل  ويف العام 2008، قام جمل�س حق�ق االإ

ن�ضان املت�ضلة باحلق يف احل�ض�ل على مياه ال�رضب  ب�ضاأن م�ضاألة االلتزام بحق�ق االإ

والتطهري ال�ضحي، وطلبت من اخلبري اأن يعمل على تعريف وتعزيز وتبادل اأف�ضل 

بحق�ق  االلتزام  حمت�ى  اإثراء  اأوجه  بدقة  يحدد  واأن  امل��ض�ع،  يف  املمار�ضات 

ن�ضان املت�ضلة باحلق يف احل�ض�ل على مياه ال�رضب والتطهري ال�ضحي. االإ

والية    HRC ن�ضان  االإ حق�ق  جمل�س  اأ�ض�س   ،2009 مار�س/اآذار  ويف 

اخلبري امل�ضتقل ب�ضاأن تعزيز وحماية حق�ق الثقافية، �ضمن جهد لتح�ضني و�ضعية 

هذه احلق�ق “املهملة”.

�ل�رشعة  �إىل  �إ�سافة  خرى  �لأ �ملتحدة  مم  �لأ �سكوك  هي  ما   .24
ن�سان؟ �لدولية حلقوق �لإ

عالنات والت��ضيات التي تبنتها اجلمعية العامة  هناك العديد من االتفاقيات واالإ

خرى، والتي تف�ضل على نح� اأكرث احلق�ق ال�اردة  مم املتحدة االأ وم�ؤ�ض�ضات االأ

ن�ضان والعهدين الدوليني، كما ت�ضمل اأي�ضًا حق�قًا  عالن العاملي حلق�ق االإ يف االإ

ن�ضان. وتنطبق ن�ض��س هذه االتفاقيات  غري حمددة يف ال�رضعة الدولية حلق�ق االإ

املتحدة، ولكنها  مم  االأ ع�ضاء يف  االأ الدول  والت��ضيات على جميع  عالنات  واالإ
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خرى للدول  لزامية التي تتمتع بها املعاهدات االأ ال تتمتع بال�ضلطة القان�نية االإ

التي باتت اأطرافًا فيها.

امل�ضادقة  وعلى  الدولية،  املعايري  احرتام  على  الدول  جميع  ت�ضجيع  ويتم 

ن�ضان واإدخالها يف ت�رضيعاتها  واالن�ضمـام اإىل االتفـاقـيـات الـدولـية حلق�ق االإ

ال�طنية.

وتتعلق بع�س هذه ال�ضك�ك الدولية باحلق يف احلياة، وحظر التمييز، وحق 

�ضليني والالجئني،  قليات، و�ضمان حق�ق ال�ضكان االأ �ضخا�س يف االنتماء لالأ االأ

هذه  وكافة   )69 )انظرال�ض�ؤال :  احلروب  اأوقات  يف  ن�ضان  االإ حق�ق  وحماية 

خرى  ال�ضك�ك �ضيتم تف�ضيلها فيما يلي من هذا اال�ضدار، اإ�ضافة اإىل املعايري االأ

ذات ال�ضلة مثل اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو العق�بة 

�ضئلة : 26-29، واجلزء الثاين: املادة 5(،  ن�ضانية اأو املهينة )انظراالأ القا�ضية اأو غري االإ

�ضئلة : 42-45(، واالتفاقية املتعلقة ب��ضع الالجئني  واتفاقية حق�ق الطفل )انظراالأ

�ضئلة : 54-57(، واالتفاقية الدولية للق�ضاء  والربوت�ك�الت ذات ال�ضلة )انظراالأ

�ضئلة : 31-35(، واالتفاقية الدولية  على كافة اأ�ضكال التمييز العن�رضي )انظراالأ

�ضئلة : 36-41(، واالتفاقية  للق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة )انظراالأ

واالتفاقية   ،)53  : )انظرال�ض�ؤال  عاقة  االإ ذوي  �ضخا�س  االأ حق�ق  ب�ضاأن  الدولية 

�ضخا�س من االختفاء الق�رضي )انظرال�ض�ؤال : 30(. الدولية حلماية جميع االأ
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الصكوك الدولية الخاصة بقضايا محددة في مجال 
حقوق اإلنسان

بادة  25. ما هي �ل�سكوك �ملوجودة حلظر و�ملعاقبة على جرمية �لإ
�جلماعية؟

مم املتحدة يف دي�ضمرب/كان�ن الثاين 1948 اتفاقية حظر  تبنت اجلمعية العامة لالأ

بادة اجلماعية، حيث دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ يف  واملعاقبة على جرمية االإ

 
)19(

.2011 141 دولة حتى نهاية ي�ني�/حزيران  1951، و�ضادقت عليها  العام 

اأي من  باأنها »ارتكاب  2 من االتفاقية  بادة اجلماعية بح�ضب املادة  ف االإ
ّ
وتعر

فعال التي تهدف اإىل تدمري جماعة وطنية اأو اإثنية اأو عرقية اأو دينية على  االأ

اأو  اجل�ضدي  ذى  االأ )ب(  اجلماعة،  اأع�ضاء  قتل  )اأ(  عرب:  جزئي  اأو  كلي  نح� 

ع�ضاء اجلماعة، )ج( تعمد فر�س اأو�ضاع معي�ضية حم�ض�بة ت�ؤدي اإىل  العقلي الأ

التدمري اجل�ضدي، على نح� كلي اأو جزئي، )د( فر�س اإجراءات متعمدة لـمنع 

اأخرى  جماعة  اإىل  اجلماعة  اأطفال  نقل  تعمد  )ه(  اجلماعة،  داخل  ال�الدات 

بادة اجلماعية جرمية مبقت�ضى القان�ن الدويل، �ض�اء ارتكبت  ق�رضًا«. وتعترب االإ

ن�ضانية. باأنها جرمية �ضد االإ اأو ال�ضالم، كما تعرف  اأوقات احلروب  يف 

من   6 املادة  بحكم  اجلماعية،  بادة  االإ جرائم  مرتكبي  حماكمة  وجتري 

باالتفاقية  امللتزمة  الدولة  يف  خمت�ضة  جنائية  حمكمة  قبل  من  االتفاقية، 

اأو ب�ا�ضطة حمكمة جنائية دولية معرتف ب�ضلطتها  والتي ارتكبت فيها اجلرمية، 

�ضافة اإىل ذلك، هناك  طراف يف االتفاقية. وباالإ كمحكمة خمت�ضة من الدول االأ

ب�ضاأن  للمالحقة  الكافية  الق�ضائية  ال�ضلطة  متتلك  الدول  جميع  باأن  عام  اإقرار 

بادة اجلماعية. جرمية االإ

بادة اجلماعية م�ج�دة يف جميع نظم املحاكم اجلنائية الدولية،  وجرمية االإ

ومن هذه املحاكم : املحكمة اجلنائية الدولية ICC )انظرال�ض�ؤال : 71(، واملحكمة 

اخلا�ضة  الدولية  اجلنائية  واملحكمة   ،ICTR برواندا  اخلا�ضة  الدولية  اجلنائية 

بي�غ��ضالفيا ال�ضابقة ICTY )انظرال�ض�ؤال 70(، واملحكمة اخلا�ضة ب�ضريالي�ن 

.)70 )انظرال�ض�ؤال : 

اجلماعية،  اإلبادة  جرمية  على  واملعاقبة  حظر  اتفاقية  إلى  دولة   141 انضمت   ،2011 يونيو/حزيران   30 بحلول   )19(
للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني.

www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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حلظر  تطويرها  جرى  �لتي  جر�ء�ت  و�لإ �ل�سكوك  هي  ما   .26
و�ملعاقبة على �لتعذيب؟

اتفاقية   1984 ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن  يف  املتحدة  مم  لالأ العامة  اجلمعية  تبنت 

ن�ضانية  مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو العق�بة القا�ضية اأو غري االإ

اأو املهينة، والتي دخلت حيز النفاذ يف 26 ي�ني�/حزيران 1987، وبحل�ل 31 

.
)20(

ي�ني�/حزيران 2011، �ضادقت على االتفاقية 147 دولة

واإدارية  تدابري ت�رضيعية  اتخاذ  اإىل  طراف  االأ الدول  وتدع� هذه االتفاقية 

وق�ضائية فعالة حلظر التعذيب وجعله جرمية معاقبا عليها. ويعرف التعذيب على 

عمدا  يلحق  عقليا،  اأم  كان  ج�ضديا  �ضديدا،  عذابا  اأو  اأملا  ي�ضبب  عمل  »اأي  اأنه 

ب�ضخ�س ما ق�ضد احل�ض�ل منه اأو من طرف ثالث على اعرتافات اأو معل�مات، 

اأو معاقبة ال�ضخ�س على عمل دفع اإىل ارتكابه، اأو اتهم بارتكابه، اأو ارتكبه طرف 

ي �ضبب مبني  �ضافة اإىل اإكراهه اأو تهديده ه� اأو �ضخ�س ثالت، اأو الأ ثالث، باالإ

على متييز من اأي ن�ع، وعندما  يق�م باإيقاع هذا العمل اأو يحر�س عليه اأو ي�افق 

عليه اأو ي�ضكت عنه م��ضف ر�ضمي اأو اأي �ضخ�س يت�رضف ب�ضفته الر�ضمية. وال 

العق�بات  الناجت ب�ضفة عر�ضية عن  اأو  الكامن  العذاب  اأو  مل  االأ التعريف  ي�ضمل 

القان�نية« )املادة 1(.

اأي  تربر  ال  حيث  التعذيب،  حظر  يف  تهاون  باأي  االتفاقية  ت�ضمح  وال 

اأو تهديد باحلرب،  التعذيب، �ض�اء كانت حالة حرب  ا�ضتثنائية ممار�ضة  ظروف 

اأو عدم ا�ضتقرار يف احلالة ال�ضيا�ضية الداخلية، اأو اأية حالة طارئة عامة اأخرى 

)املادة 2(.

بفر�س  املادة اخلام�ضة  تلتزم كل دولة طرف مب�جب  اإىل ذلك،  �ضافة  وباالإ

�ضلطتها على هذه اجلرائم يف الق�ضايا التي يت�اجد فيها املتهم بارتكاب اجلرمية 

لدولة  ت�ضليمه  اإىل  تبادر  وال  �ضلطتها،  نطاق  ال�اقعة �ضمن  املناطق  من  اأي  يف 

التي  القان�نية  الن�ض��س  طراف �ضمان وج�د  االأ الدول  اأخرى. كما يجب على 

تكفل حق �ضحايا التعذيب بتع�ي�س منا�ضب وعادل، مبا يف ذلك و�ضائل اإعادة 

التاأهيل )انظراأي�ضًا اجلزء الثاين، املادة 5(.

)20( انضمت 147 دولة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية 
أو املهينة بحلول 30 يونيو/حزيران 2011. ملزيد من املعلومات راجع نيجل رودلي »معاملة السجناء حتت القانون الدولي«، 
باريس/ أوكسفورد. يونسكو/صحافة جامعة أوكسفورد، 1987. وجتدر اإلشارة إلى أن صندوق األمم املتحدة التطوعي لضحايا 
التعذيب الذي تأسس في  العام 1981، للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة 

www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ .بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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مناه�سة  �تفاقية  تطبيق  ت�سمن  �لتي  ليات  �لآ هي  ما   .27
للتعذيب؟ 

تتك�ن من ع�رضة خرباء  التعذيب،  ملناه�ضة  تاأ�ضي�س جلنة  االتفاقية على  تن�س 

طراف اأع�ضاء اللجنة باالقرتاع  يعمل�ن ب�ضفاتهم ال�ضخ�ضية، وتنتخب الدول االأ

ال�رضي من �ضمن قائمة املر�ضحني الذين ت�ضميهم الدول.

وتتمتع اللجنة باالخت�ضا�س وال�ضالحية ملراقبة تنفيذ االتفاقية بالطرق 

املتخذة  جراءات  االإ عن  طراف  االأ الدول  من  املقدمة  التقارير  درا�ضة  التالية: 

)اأو املرا�ضالت املقدمة  فراد ودرا�ضتها  لتفعيل االتفاقية، وا�ضتالم مرا�ضالت االأ

باالتفاقية  امل�ض�نة  حق�قهم  النتهاك  تعر�ض�ا  اأنهم  ُيدعى  اأفراد(  عن  بالنيابة 

الدول  تك�ن  اأن  على  البع�س،  بع�ضها  �ضد  الدول  تقدمها  التي  وال�ضكاوى 

املعنية قد اأقرت باخت�ضا�س و�ضالحية اللجنة يف ا�ضتالم ودرا�ضة املرا�ضالت، 

اخت�ضا�س  بقب�ل  اإقرارها  دولة   69 اأعلنت   ،2011 ي�ني�/حزيران   30 وحتى 

تق�ضي  باأعمال  للقيام  بال�ضلطة  اللجنة  وتتمتع   
)21(

لذلك. و�ضالحيتها  اللجنة 

تعذيب  وج�د  فيها  يدعى  التي  احلاالت  يف  املعنية  الدولة  مع  بالتعاون  �رضي 

ملخ�س  يرفق  وقد  املعنية،  الطرف  الدولة  اإىل  التق�ضي  نتائج  وتنقل  منهجي، 

عنها بعد التباحث مع الدولة الطرف ذات ال�ضلة �ضمن التقرير ال�ضن�ي للجنة 

مم املتحدة. والذي يقدم اإىل اجلمعية العامة لالأ

مناه�ضة  باتفاقية  ملحق  اختياري  بروت�ك�ل  تبني  مت   ،2002 العام  ويف 

هذا  وي�ؤ�ض�س   ،2006 ي�ني�/حزيران   22 يف  النفاذ  حيز  ودخل  التعذيب، 

وي�فر  لالتفاقية،  الفعال  التطبيق  اأجل  من  الدولية  للرقابة  اآليات  الربوت�ك�ل 

التعذيب(  ملناه�ضة  الفرعية  )اللجنة  اخلرباء  من  دويل  اإيجاد جهاز  الربوت�ك�ل 

تطبيق  ومراقبة  واالعتقال  الت�قيف  اأماكن  اإىل  بزيارات  القيام  لها  ميكن  والتي 

اآلية وطنية ب�ا�ضطة الدولة نف�ضها  تاأ�ضي�س  طراف لالتفاقية، كما ي�فر  الدول االأ

 ،2011 ي�ني�/حزيران   30 وحتى  اأرا�ضيها،  يف  التعذيب  حظر  على  للعمل 

 .
)22(

�ضادقت على الربت�ك�ل 60 دولة

)21( للحصول على أسماء الدول األطراف، راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان حتى 30 يونيو/
  www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf .حزيران  2011، الوضع القانوني

)22( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، انضمت 60 دولة إلى البرتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو املهينة. وللحصول على أسماء الدول األطراف، 

راجع املواثيق الدولية الرئيسية حتى 30 يونيو/حزيران 2011، الوضع القانوني.
  www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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تاأ�سي�سها  جرى  �لتي  خرى  �لأ �ملتحدة  مم  �لأ �إجر�ء�ت  هي  ما   .28
حلظر �لتعذيب؟

  CHR ن�ضان يقع على عاتق املقرر اخلا�س بالتعذيب، الذي عينته جلنة حق�ق االإ

 ،2008 العام  HRC يف  ن�ضان  االإ والذي مدد جمل�س حق�ق   ،1985 العام  يف 

واليته لثالث �ضن�ات اأخرى. االلتزام بدرا�ضة جميع امل�ضائل املتعلقة بالتعذيب 

على امل�ضت�ى الدويل، ويحق للمقرر اخلا�س اأن ي�ضعى اإىل املعل�مات ال�ضحيحة 

جراءات  االإ وت�ضمح  اإبطاء،  دون  من  ب�ضاأنها  اإجراء  يتخذ  اأن  ويت�قع  وامل�ث�قة 

العاجلة له باتخاذ اإجراء �رضيع يف حالة وج�د خطر تعذيب ظاهر، ويف الظروف 

التي تبدو معها اأ�ض�س ق�ية على اإمكانية وج�د ممار�ضة للتعذيب، يحق للمقرر اأن 

ي�ضكل بعثة لتق�ضي احلقائق اإىل البلد املحدد، ويعتمد اإيفادها على دع�ة ت�جهها 

الدولة املعنية.

منظمة حك�مية  اأو  منظمة غري حك�مية،  اأو  اأو جماعة،  فرد،  ي  ويحق الأ

دولية، اأو حك�مة لديها العلم بظه�ر وقائع التعذيب اأو اأ�ضكال من �ض�ء املعاملة 

اأن يحيل املعل�مات التي ميلكها اإىل املقرر اخلا�س، دون ا�ضتنفاذ التدابري املحلية، 

اأو التقيد باأي اأم�ر ر�ضمية لفعل ذلك.

ن�ضان HRC تقريرًا �ضن�يًا �ضاماًل،  ومنذ العام 1999، يتلقى جمل�س حق�ق االإ

مم املتحدة، وقد ا�ضتخل�س  ويحيل بدوره تقارير �ضن�ية مرحلية اإىل اجلمعية العامة لالأ

ن�ضان CHR للعام 1993 اأن »م�ضاألة  املقرر اخلا�س يف تقريره اإىل جلنة حق�ق االإ

اإلغاء التعذيب هي م�ضاألة اإرادة �ضيا�ضية، واأن ا�ضتمرار ممار�ضته ه� دليل على ف�ضل 

رادة ال�ضيا�ضية«، واأو�ضى املقرر اخلا�س يف تقريره املقدم اإىل جلنة حق�ق  هذه االإ

ن�ضان CHR يف العام 2002 باأن على ال�ضلطات العليا اأن تدين التعذيب علنًا،  االإ

كما ت�ضمنت الت��ضيات اإلغاء اأماكن االعتقال ال�رضية بحكم القان�ن، واأن جترى 

اال�ضتج�ابات يف املراكز الر�ضمية وحدها، كما عليها اأن حتظر بالقان�ن االعتقاالت 

من. فراد ال�رضطة واالأ دلة الالزمة الأ التع�ضفية، واأنه يجب ت�فري التدريب واالأ

ن�ضان HRC يف العام 2008، ركز املقرر  ويف تقريره اإىل جمل�س حق�ق االإ

اخلا�س على اأهمية درا�ضة ح�ضا�ضية الن�ع يف تعريف التعذيب، والنظر يف و�ضع 

ن�ضان. �ضبل احلماية من التعذيب �ضمن حزمة وا�ضعة من �ضمانات حق�ق االإ

29. هل هناك �سكوك �إقليمية حلظر �لتعذيب؟
غري  اأو  القا�ضية  العق�بة  اأو  واملعاملة  التعذيب  وروبية حلظر  االأ االتفاقية  دخلت 

وقد   .
)23(1989 فرباير/�ضباط   1 يف  النفاذ  حيز   )1987( املهينة  اأو  ن�ضانية  االإ

م�ضتقلني،  خرباء  �ضتة  من  تتاألف  التعذيب«  حلظر  »جلنة  االتفاقية  هذه  اأ�ض�ضت 

)23( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، كانت 47 دولة قد أصبحت طرفاً في االتفاقية األوروبية حلظر التعذيب واملعاملة أو 
العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو املهينة، للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة 

www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf .بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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طراف اأن ت�ضمح لّلجنة بالدخ�ل غري املقيد اإىل اأرا�ضيها  ويجب على الدول االأ

وحرية احلركة الكاملة يف اأماكن االحتجاز داخلها، ويقدم اخلرباء تقريرًا بنتائج 

اكت�ضافاتهم ب�ضاأن تطبيق االتفاقية، وت�فر املعل�مات املقدمة من املنظمات غري 

الدولة  اإىل  التقارير  وتر�ضل  اللجنة.  ملعل�مات  مهمًا  اإ�ضافيا  م�ضدرًا  احلك�مية 

هذه  التدابري، ويف  اتخاذ  املعنية يف  الدولة  ف�ضلت  اإذا  اإال  �رضية،  وتبقى  املعنية 

احلالة ت�ضتطيع اللجنة اأن تنقل ب�اعث قلقها اإىل العلن. 

ودخل بروت�ك�الن جديدان ملحقان باالتفاقية حيز النفاذ يف 3 مار�س/

وروبي اإىل  ع�ضاء يف االحتاد االأ ول �ضم الدول غري االأ اآذار2002، حيث اأتاح االأ

االتفاقية )مع م�افقة اللجنة ال�زارية(، واأنتج الثاين تغيريات تقنية، مبا يف ذلك 

جتديد ع�ض�ية جلنة حظر التعذيب كل عامني.  

تبنتها  التي  عليه  واملعاقبة  التعذيب  حلظر  مريكية  االأ االتفاقية  ودخلت 

 
)24(

.1987 العام  يف  النفاذ  حيز   1985 العام  يف  مريكية  االأ الدول  منظمة 

ن�ضان حتليل اأية حالة  مريكية حلق�ق االإ ومبقت�ضى هذه االتفاقية يحق للجنة االأ

بهذا  �ضن�ي  تقرير  وتقدمي  املنطقة،  يف  وحظره  التعذيب  على  الق�ضاء  تخ�س 

)انظرال�ض�ؤال:100(. ال�ضاأن 

�سخا�ض من �لختفاء �لق�رشي؟ 30. ما هي �ل�سكوك �ملتو�فرة حلماية �لأ
وح�ل  ن�ضان،  االإ حلق�ق  ج�ضيمًا  انتهاكًا  الط�عي  وغري  الق�رضي  االختفاء  ميثل 

�ضخا�س، واحتجازهم اأو اختطافهم دون التمكن  العامل، يتم اإلقاء القب�س على االأ

من التعرف على اأماكن احتجازهم اأو مدى متتعهم بحق�قهم، ومنذ العام 1980، 

مم املتحدة يف العمل بهدف حظر االختفاء الق�رضي. تن�ضط االأ

اإن�ضاء   CHR ن�ضان  االإ حق�ق  جلنة  قررت   ،1980 فرباير/�ضباط  ففي 

“فريق عامل” مك�ن من خم�ضة من اأع�ضاء اللجنة لفح�س امل�ضائل ذات ال�ضلة 
عالن ب�ضاأن  باالختفاء الق�رضي وغري الط�عي، بالت�ازي مع تبني اجلمعية العامة االإ

تكليف  مت   ،1992 العام  ويف  الق�رضي.  االختفاء  من  �ضخا�س  االأ جميع  حماية 

هذا  لن�ض��س  اال�ضتجابة  يف  الدول  تقدم  مدى  مبراقبة  املعني  العامل  الفريق 

ن�ضان HRC يف  عالن، وتقدمي امل�ضاعدة يف تطبيقه. وقرر جمل�س حق�ق االإ االإ

العام 2008 جتديد والية الفريق العامل املعني ملدة ثالث �ضن�ات.

الط�عي جزًءا  الق�رضي وغري  اأعمال االختفاء  ومتثل ق�ضية احل�ضانة عن 

مهمًا يف عمل الفريق العامل املعني، كما اأنها كانت جزءًا من مهام عمله، ولقد 

عالن،  االإ م�اد  معنى  اإي�ضاح  بهدف  العامة  التعليقات  من  العديد  الفريق  اأ�ضدر 

ومنها التعليق العام ح�ل تعريف االختفاء الق�رضي وغري الط�عي.

)24( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، كانت 18 دولة قد أصبحت عضواً في االتفاقية األمريكية حلظر التعذيب واملعاقبة 
عليه. للحصول على أسماء الدول األطراف إلى غاية 30 يونيو/حزيران 2011 راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة 

www.unesco.org/human_rights  أو http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  .بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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اأعمال   ICC �ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية  وجترم م�اد نظام روما االأ

ن�ضانية. ويف العام 2006، تبنت اجلمعية العامة  االختفاء الق�رضي كجرمية �ضد االإ

الق�رضي،  االختفاء  من  �ضخا�س  االأ جميع  حماية  ب�ضاأن  االتفاقية  املتحدة  مم  لالأ

ن�ضانية عندما يقع على نطاق  والتي ت�ؤكد اأن االختفاء الق�رضي يعد جرمية �ضد االإ

الدول  عاتق  على  االلتزام  االتفاقية  تقيم  كما  منهجي،  �ضل�ك  �ضمن  اأو  وا�ضع 

ل�ضمان املعاقبة على جرائم االختفاء الق�رضي من خالل �ضن العق�بات املالئمة 

�رضار والتع�ي�س. والتاأ�ضي�س حلق ال�ضحايا يف جرب االأ

وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف د�ضمرب 2010 بعد م�ضادقت 20 دولة 

، وتن�س االتفاقية على تاأ�ضي�س جلنة ب�ضاأن االختفاء الق�رضي، والتي �ضتعالج 
)25(

عليها

الق�ضايا ح�ل االختفاء الق�رضي والتي �ضتقع زمنيًا بعد دخ�ل االتفاقية حيز النفاذ، 

طراف. كما �ضتفح�س التقارير من الدول االأ

مكانية للجنة لتلقي ونظر  وتن�س املادتان 31، 32 من االتفاقية على ت�فري االإ

ال�ضكاوى الفردية �ضد الدولة الطرف التي تعلن قب�لها ل�الية اللجنة يف هذا ال�ضدد.

�ضخا�س والتي  مريكية ب�ضاأن االختفاء الق�رضي لالأ وتعد اتفاقية الدول االأ

قليمي ال�حيد الذي ير�ضي املعايري  دخلت حيز النفاذ يف العام 1996، ال�ضك االإ

.
)26(

�ضخا�س من االختفاء الق�رضي حلماية االأ

�لعن�رشي  �لتمييز  على  للق�ساء  �ملتوفرة  �لتفاقيات  هي  ما   .31
ومنعه؟

التمييز  حلظر  �ضا�ضي  االأ املبداأ  املتحدة  مم  االأ ميثاق  من  وىل  االأ املادة  حتمي 

ن�ضان  االإ حلق�ق  الدولية  ال�رضعة  يف  املبداأ  هذا  انعك�س  وقد   ،)5 )انظرال�ض�ؤال: 

ن�ضان، حيث اإن هناك �ضكني  خرى املتعلقة بحق�ق االإ وكافة ال�ضك�ك الرئي�ضية االأ

اأ�ضا�ضيني يف هذا املجال يتعلقان بالتمييز العن�رضي وبالتمييز �ضد الن�ضاء.

العن�رضي  التمييز  اأ�ضكال  كافة  على  للق�ضاء  الدولية  االتفاقية  ودخلت 

حيز النفاذ يف العام 1969، وبحل�ل 30 ي�ني�/حزيران 2011 كان قد �ضادق 

مم املتحدة �ضم�اًل  ، وهي تعترب من اأكرث �ضك�ك االأ
)27(

عليها ما يزيد عن 170 دولة

ق�ضاء، والتقييد، والتف�ضيل على اأ�ضا�س  فيما يخ�س التمييز، مبا ي�ضمل التفرقة، واالإ

االختفاء  من  األشخاص  بشأن حماية جميع  االتفاقية  على  دولة   29 يونيو/حزيران 2011، صادقت   30 بحلول   )25(
القسري، ويلزم لدخولها حيز النفاذ مصادقة 20 دولة طرف، لالطالع على قائمة الدول األطراف، انظرالصكوك الدولية 

 www.unesco.org/human_rights   الرئيسية حلقوق اإلنسان، حتى 30 يونيو/حزيران 2011 )متاحة على الرابط
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  أو

)26( بحلول 31 مايو/آيار 2009، كانت 13 دولة قد صادقت على االتفاقية األمريكية بشأن حماية جميع األشخاص 
من االختفاء القسري، لالطالع على قائمة الدول األطراف، انظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، حتى 30 

www.unesco.org/human_rights يونيو/حزيران 2011 )متاحة على الرابط
)27( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، كانت 174 دولة قد أصبحت عضواً في االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال 
التمييز العنصري، للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان حتى 

www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf ،30 يونيو/حزيران 2011، الوضع القانوني

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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طراف  ثني، وتتعهد الدول االأ �ضل االإ العرق، اأو الل�ن، اأو الن�ضب، اأو الق�مية اأو االأ

اأ�ضكاله،  بجميع  العن�رضي  التمييز  على  للق�ضاء  �ضيا�ضة  بانتهاج  االتفاقية  يف 

واأكرث من ذلك، تتكفل الدول ب�ضمان حماية جماعات عرقية معينة، و�ضمان متتع 

�ضا�ضية على نح� كامل ومت�ضاو.   ن�ضان واحلريات االأ اأفرادها بحق�ق االإ

ومن ال�ثائق املهمة، اإعالن الي�ن�ضك� UNESCO  ب�ضاأن العرق والتحامل 

العرقي، والذي تبناه امل�ؤمتر العام للي�ن�ضك� يف العام 1978 باأغلبية الت�ض�يت، 

ع�ضاء على  عالن، ويحث هذا القرار الدول االأ وبالت�ازي مع قرار بتفعيل هذا االإ

تقدمي تقارير للمدير العام للم�ؤمتر العام ب�ضاأن اخلط�ات التي اتخذت فعليًا لتطبيق 

تطبيق  وامل�ضاعدة يف  التعاون  احلك�مية  للمنظمات غري  ويتيح  عالن،  االإ مبادئ 

عالن. املبادئ التي يت�ضمنها هذا االإ

32. كيف يتم تطبيق �لتفاقية �لدولية للق�ساء على كافة �أ�سكال 
�لتمييز �لعن�رشي؟ 

خبريًا  ع�رض  ثمانية  من  وامل�ؤلفة  العن�رضي  التمييز  على  الق�ضاء  جلنة  ت�ضكلت 

من   8 املادة  مبقت�ضى  وذلك  االتفاقية،  مب�اد  احلك�مات  التزام  ملراقبة  م�ضتقاًل 

االتفاقية، وتت�ىل اللجنة مهام عدة، من اأهمها فح�س التقارير الدورية التي تقدمها 

جراءات التي اتخذتها لتطبيق االتفاقية، ويح�رض ممثل�ن  طراف ب�ضاأن االإ الدول االأ

للح�ار  ا�ضرتاتيجية  اللجنة  وتتبع  تقاريرها،  فح�س  عند  الدول  حك�مات  عن 

غري الر�ضمي لت�ضجيع احلك�مات على ال�فاء بالتزاماتها، ويف تقريرها النهائي، 

باقرتاحاتها  م�ضم�اًل  دولة،  كل  تقرير  ب�ضاأن  اخلتامية  مالحظاتها  اللجنة  تقدم 

الدول  بع�س  اأخذت  وقد  فعالية،  اأكرث  نح�  على  االتفاقية  لتطبيق  وت��ضياتها 

لتجعل  املحلية  وق�انينها  د�ضاتريها  تعديل  عند  ومالحظاتها  اللجنة  بت��ضيات 

من التمييز العن�رضي جرمية معاقبا عليها، وباملثل اأ�ض�ضت برامج تعليمية واأن�ضاأت 

م�ؤ�ض�ضات جديدة لتعالج م�ضكالت التمييز العن�رضي.

وتق�م اللجنة اأي�ضا بتط�ير اإجراءات تهدف اإىل حظر التمييز العن�رضي، 

اإىل  التفاقم  من  القائمة  امل�ضاكل  منع  اإىل  الهادف  املبكر«  نذار  »االإ ت�ضم  والتي 

�رضاع عام، وتبني مبادرات بناء الثقة وتق�ية الت�ضامح والتعاي�س ال�ضلمي، كما 

و�ضاع اخلطرية الناجتة عن  تق�م اللجنة باتخاذ تدابري وقائية عاجلة يف م�اجهة االأ

وق�ع انتهاكات ج�ضيمة مل�اد االتفاقية، ويف هذا ال�ضياق بادرت اللجنة »بزيارات 

)28(
مفاجئة« تق�م بها بعثات للمناطق التي تكمن فيها ب�اعث قلق معينة.

)28( في نوفمبر/تشرين الثاني 1993، قامت بعثة من هذه البعثات بزيارة جلمهورية يوغسالفية الفدرالية )صربيا 
واجلبل األسود( حملاولة تعزيز احلوار من أجل حل سلمي ملشاكل حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمييز العنصري بني األلبانيني 
وحكومة كوسوفو، كما أرسلت اللجنة أحد أعضائها في مهمة إلى كرواتيا ضمن برنامج للخدمات االستشارية 

واملساعدة الفنية التابع ملركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بغرض مساعدة احلكومة في تطبيق االتفاقية.
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ن�ض��س  م�ضم�ن  تف�ضري  على  تعمل  عامة«  »ت��ضيات  اللجنة  وتتبنى 

االتفاقية وم�ضاعدة الدول يف تطبيق التزاماتها، فمثال، ت��ضح الت��ضية العامة رقم 

وىل لالتفاقية مفه�م »الن�ضب«، حيث خل�ضت  وىل من املادة االأ 29 يف الفقرة االأ
اللجنة اأن هذا املفه�م ال يتعلق بالعرق فقط ولكن يتعداه اإىل اأ�ض�س حمظ�رة اأخرى 

الطبقية  مثل  االجتماعي  الطبقي  التفاوت  على  املبني  »التمييز  فيها  مبا  للتمييز، 

الطائفية وما ي�ض�بها من متييز مبني على النظم االجتماعية املت�ارثة«، والذي ي�ؤثر 

الت��ضيات  ت�ضمل  كما  ن�ضان،  االإ بحق�ق  التمتع  امل�ضاواة يف  على  �ضلبي  ب�ضكل 

اإجراءات عملية مرتابطة لكي تتبناها الدول عند االقت�ضاء.

مم املتحدة، وتعتمد  اإىل اجلمعية العامة لالأ وتقدم اللجنة تقريرها ال�ضن�ي 

تق�م  الالزمة، كما  ال�ضلطة  العامة  وت��ضياتها  اقرتاحاتها  منح  اجلمعية يف  على 

جراءات التي ت�ضمح لها بالنظر يف ال�ضكاوى بني الدول.  اللجنة بتطبيق االإ

على  �لق�ساء  جلنة  �إىل  �سكاوى  تقدمي  فر�د  �لأ ي�ستطيع  هل   .33
�لتمييز �لعن�رشي ب�ساأن �نتهاكات لالتفاقية؟

فراد  ت�ضمح املادة الرابعة ع�رض من االتفاقية للجنة بفح�س ال�ضكاوى املقدمة من االأ

فراد �ضد الدول يف جل�ضات مغلقة، على اأن تك�ن الدولة املعنية  اأو جمم�عات من االأ

جراءات يف دي�ضمرب/ الفرد يف تقدمي �ضك�ى، ومت تفعيل هذه االإ اأقرت بحق  قد 

ول 1982، وبحل�ل 31 ماي�/اآيار 2009، كانت خم�ض�ن دولة قد اأقرت  كان�ن االأ

، وقامت اللجنة بالنظر يف عدد من الق�ضايا ون�رضت اآراءها ب�ضاأنها.
)29(

بهذا احلق

خرى �ملتخذة ملكافحة �لعن�رشية  مم �ملتحدة �لأ 34. ما هي مبادر�ت �لأ
و�لتمييز �لعن�رشي؟

مم املتحدة اأن العق�د الثالثة ال�اقعة ما بني عامي 1973  اأعلنت اجلمعية العامة لالأ

جه�د  من  وبالرغم  العن�رضي،  والتمييز  العن�رضية  ملحاربة  عق�د  هي  و2003 

هداف املرج�ة مل تتحقق بعد، وبقيت  املجتمع الدويل ط�ال هذه العق�د، فاإن االأ

امل�ؤ�ض�ضي  العن�رضي  والتمييز  امل�ؤ�ض�ضية  للعن�رضية  والثان�ية  اجلذرية  �ضباب  االأ

باأ�ضكالها املختلفة يف معظم  خرى ذات ال�ضلة بارزة  واأ�ضكال عدم الت�ضامح االأ

اأو ثقافية، وكثريًا ما  باأية حدود وطنية  املجتمعات،  فال تعرتف هذه املمار�ضات 

اإىل  متييزية  ممار�ضات  بني  ترتاوح  ن�ضان،  االإ انتهاكات ج�ضيمة حلق�ق  اإىل  ت�ؤدي 

العامة  اجلمعية  امل�ضاألة  هذه  جتاه  املتنامي  الدويل  القلق  ودفع  عنيفة،  �رضاعات 

)29( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، كانت 50 دولة قد أصدرت إعالنها بشأن املادة 14 من االتفاقية الدولية للقضاء 
30 يونيو/حزيران 2011 راجع  على كافة أشكال التمييز العنصري. للحصول على أسماء الدول األطراف إلى غاية 

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf ،الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني
www.unesco.org/human_rights  أو

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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العن�رضي  العن�رضية والتمييز  العاملي ملناه�ضة  امل�ؤمتر  اإىل عقد   1997 العام  يف 

اإفريقيا،  جن�ب  )دربان-  خرى  االأ الت�ضامح  عدم  واأ�ضكال  جانب  االأ وكراهية 

بني  امل�ؤمتر،  اأهداف  اأهم  من  �ضبتمرب/اأيل�ل2001(. وكان   8  - اأغ�ضط�س/اآب   31
والتعرف  املجال،  هذا  التقدم يف  ت�اجه  التي  املع�قات  تقدير  »اإعادة  اأم�ر عدة، 

على طرق التغلب عليها«، وكذلك ا�ضتهدف امل�ؤمتر تاأطري ت��ضيات را�ضخة التخاذ 

قليمي والدويل يف �ضبيل بل�غ  اإجراءات تقدم اأ�ضيلة على امل�ضت�ى ال�طني واالإ

هذه الغاية«.

دربان،  عمل  وبرنامج  اإعالن  ن�س  يف  العاملي  امل�ؤمتر  نتائج  وانعك�ضت 

بينما  االعتبار،  يف  ت��ضع  اأن  يجب  التي  �ضا�ضية  االأ املبادئ  عالن  االإ وت�ضمن 

جراءات را�ضخة بهدف تبنيها ملحاربة العن�رضية  ت�ضمن برنامج العمل اإطارًا الإ

هذه  تُتخذ  اأن  ويجب  الت�ضامح.  وعدم  جانب  االأ وكراهية  العن�رضي  والتمييز 

التنمية، ووكاالت  قليمية وم�ؤ�ض�ضات  الدول واملنظمات االإ ب�ا�ضطة  جراءات  االإ

مم املتحدة املتخ�ض�ضة، واملنظمات غري احلك�مية الدولية وال�طنية، وقطاعات  االأ

عالم، ومقدمي خدمة  خرى، واملنظمات احلك�مية الدولية، واالإ املجتمع املدين االأ

حزاب ال�ضيا�ضية يف مناطق عملهم. نرتنت، وال�ضيا�ضيني واالأ �ضبكة االإ

مم املتحدة احلادي والع�رضين من مار�س/اآذار  وقد اأعلنت اجلمعية العامة لالأ

»ي�مًا عامليًا للق�ضاء على التمييز العن�رضي«.

ملناه�سة  �لعاملي  �ملوؤمتر  ملتابعة  �تخذ  �لذي  �لعمل  هو  ما   .35
عـدم  و�أ�سكال  جانب  �لأ وكر�هية  �لعن�رشي  و�لتمييز  �لعن�رشية، 

�لت�سامح ذ�ت �ل�سلة )2001(؟

مت تاأ�ضي�س �ضندوق ط�عي مل�ضاندة تنفيذ اإعالن وبرنامج عمل دربان �ضمن اأم�ر 

مم  اأخرى، واتخاذ اإجراءات الزمة ملتابعة ن�ض��ضه املعتربة، ويق�م مكتب مف��س االأ

ن�ضان )OHCHR( بت�ضدر عملية تطبيق برنامج دربان،  املتحدة ال�ضامي حلق�ق االإ

ن�ضان HRC واجلمعية  فيقدم املف��س تقرير اإجناز �ضن�ي اإىل جمل�س حق�ق االإ

مم املتحدة، ب�ضاأن التقدم املحرز يف تطبيق هذه الن�ض��س بالت�ضاور مع  العامة لالأ

جمم�عة من خم�ضة خرباء م�ضتقلني بارزين �ضكلت خ�ضي�ضًا لهذه الغر�س.

كذلك مت ت�ضكيل وحدة ملكافحة العن�رضية يف املف��ضية ال�ضامية حلق�ق 

ن�ضان OHCHR، وتت�ضمن مهامها، �ضمن اأ�ضياء اأخرى، اإن�ضاء قاعدة بيانات  االإ

امل�ضادر و»اأف�ضل املمار�ضات« فيما يخت�س مبكافحة العن�رضية.

ويدع� برنامج عمل دربان الدول للح�ار مع املنظمات غري احلك�مية لتط�ير 

طراف  �ضيا�ضات وطنية عملية مبنية على ال�اقع وبرامج عمل وتعاون حملية ومتعددة االأ

ن�ضاف«، وتقدمي  لن�رض »التعددية وتكاف�ؤ الفر�س والت�ضامح والعدالة االجتماعية واالإ

.OHCHR ن�ضان جراءات اإىل املف��ضية ال�ضامية حلق�ق االإ معل�مات عن هذه االإ
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 28 رقم  العن�رضي  التمييز  على  الق�ضاء  للجنة  العامة  الت��ضية  وتتعلق 

اأقر اإعالن وبرنامج عمل دربان بدور اللجنة  اأن  مبتابعة نتائج امل�ؤمتر العاملي، بعد 

كجهاز اأ�ضا�ضي يف مكافحة العن�رضية والتمييز العن�رضي، وحتدد الت��ضية العامة 

اأن تتخذها لتعزيز تطبيق االتفاقية. واأ�ض�ضت جلنة  التي على الدول  جراءات  االإ

�ضكال املعا�رضة  ن�ضان CHR يف العام 1993 والية املقرر اخلا�س باالأ حق�ق االإ

جانب واأ�ضكال عدم الت�ضامح ذات  من العن�رضية والتمييز العن�رضي وكراهية االأ

2008 ملدة  HRC هذه ال�الية يف العام  ن�ضان  ال�ضلة، ومدد جمل�س حق�ق االإ

ثالث �ضن�ات جديدة.

ن�ضان CHR، تاأ�ض�س يف العام 2002  ومببادرة اأخرى من جلنة حق�ق االإ

فريقية، والذي ي�ضم خم�ضة خرباء  �ض�ل االأ فريق عمل للخرباء يف ق�ضايا ذوي االأ

يعمل�ن ب�الية م��ضعة تهدف ل��ضع اقرتاحات تف�ضيلية للق�ضاء على العن�رضية 

ن�ضان  فريقية، ومدد جمل�س حق�ق االإ �ض�ل االأ والتمييز العن�رضي �ضد ذوي االأ

HRC يف العام 2008 والية الفريق ملدة ثالث �ضن�ات جديدة.
العام  CHR يف  ن�ضان  االإ اأ�ض�ضت جلنة حق�ق  فقد  ذلك،  اإىل  �ضافة  وباالإ

باإعداد  اللجنة  وتخت�س  التكميلية،  املعايري  ل��ضع  متخ�ض�ضة  جلنة   2002
واقرتاح معايري دولية تكميلية بهدف تق�ية وحتديث ال�ضك�ك الدولية ملكافحة 

العن�رضية.

دربان  م�ؤمتر  عقد  فقد   ،2001 العام  منذ  املحرز  التقدم  تقييم  اأجل  ومن 

اال�ضتعرا�ضي، واملعروف با�ضم م�ؤمتر دربان 2، يف جنيف يف الفرتة من 20 اإىل 24 

اأبريل/ني�ضان 2009، وت�ضمنت وثيقته اخلتامية الدع�ة مل�ا�ضلة وتكثيف اجله�د 

ملكافحة العن�رضية، و�ضددت على احلاجة اإىل مزيد من بل�رة التدابري واملبادرات 

.
)30(

امللم��ضة يف هذا ال�ضاأن

)30( لالطالع على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر دربان االستعراضي )20-24 أبريل/نيسان 2009(، يرجى زيارة الرابط
  http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/Durban_Review_outcome_document_En.pdf 

http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/Durban_Review_outcome_document_En.pdf
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الصكوك الدولية المتعلقة بحماية جماعات معينة

36. ما هي �ل�سكوك �لتي تكافح �لتمييز �سد �ملر�أة وكيف يجري 
تفعيلها ؟

مم املتحدة اتفاقية الق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد  تبنت اجلمعية العامة لالأ

النفاذ يف  حيز  االتفاقية  ودخلت   ،1979 ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن   18 املراأة يف 

 ،
)31(

ن لهذه االتفاقية �ضبتمرب/اأيل�ل1981، ولقد ان�ضمت 185 دولة حتى االآ  2
�ضد  التمييز  وحظر  والن�ضاء  الرجال  بني  امل�ضاواة  تعزيز  اإىل  االتفاقية  وتهدف 

�رضي،  جباري، والعنف االأ املراأة، وحتدد اأ�ضكااًل من هذا التمييز، ومنها الزواج االإ

يف  وامل�ضاركة  ال�ضحية  والرعاية  التعليم  على  للح�ض�ل  الفر�ضة  ت�فري  وعدم 

احلياة العامة، وباملثل التمييز يف العمل. 

ومت حتديد هذه امل�ضكالت يف مرحلة مبكرة من قبل جلنة مركز املراأة التي مت 

اإن�ضاوؤها يف العام 1946 )وهي جهاز م�ؤلف من ممثلني حك�ميني(، وتعمل من اأجل 

التقدم بامل�ضاواة بني اجلن�ضني، وُكلفت ب��ضع م�ض�دة االتفاقية. كما اهتمت هذه 

اللجنة ب��ضع اإجراءات عملية ل�ضمان تفعيل حق�ق املراأة، ويحق للجنة اأن ت�ضتلم 

باأو�ضاع املراأة، وتق�م اللجنة ب��ضع وتقدمي  ال�ضكاوى )املرا�ضالت( ذات ال�ضلة 

ال�ضكاوى  تلك  اأ�ضا�س  على  واالجتماعي  االقت�ضادي  املجل�س  اإىل  الت��ضيات 

اإزاء  اتخاذها  التي يجب  جراءات  االإ اقرتاح  ب�ضاأنها، وذلك بهدف  الدول  وردود 

اأمناط الظلم والتمييز �ضد الن�ضاء.

17 من  ومت تاأ�ضي�س جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املراأة مبقت�ضى املادة 

االتفاقية،  تطبيق  ملراقبة  م�ضتقاًل،  23 خبريًا  االتفاقية، وهي جهاز مك�ن من 

فيما  طراف  االأ الدول  من  املقدمة  الدورية  التقارير  يف  بالنظر  اللجنة  وتق�م 

عامة  ت��ضيات  ب��ضع  اللجنة  تق�م  كما  االتفاقية،  بن�ض��س  التزامهم  يخ�س 

 ،1992 العام  بها. ويف  تتعلق  التي  م�ر  االأ اأو  االتفاقية  من  معينة  م�اد  ب�ضاأن 

الن�ضاء،  �ضد  العنف  ظاهرة  ب�ضاأن   19 رقم  العامة  الت��ضية  اللجنة  اأ�ضدرت 

اأحد  اعتربتها  اللجنة  اأن  اإال  حمدد،  ب�ضكل  االتفاقية  عليها  تن�س  مل  والتي 

اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، وبالتايل انتهاكًا للم�اد 1 و 4 من االتفاقية، �ضمن 

تتخذها  اأن  الدول  على  حمددة  اإجراءات  الت��ضية  هذه  وتقرتح  اأخرى،  م�اد 

العنف.  من  الن�ضاء  حلماية 

ودخل الربوت�ك�ل االختياري امللحق باالتفاقية حيز النفاذ يف دي�ضمرب/

تقدمها  التي  املرا�ضالت  با�ضتالم  للجنة  ي�ضمح  والذي   ،2000 ول  االأ كان�ن 

عليها  املن�ض��س  احلق�ق  حد  الأ انتهاك  وق�ع  تدعي  التي  فراد  االأ اأو  اجلماعات 

)31( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، كانت 186 دولة قد أصبحت عضواً في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد املرأة. للحصول على أسماء الدول األطراف إلى غاية 30 يونيو/حزيران 2011 راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة 

www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf ،بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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العامة يت�ضمن �ضجل  اإىل اجلمعية  اللجنة تقريرًا �ضن�يًا   وتقدم 
)32(

يف االتفاقية.

لفح�ضها تقارير الدول واملالحظات اخلتامية والت��ضيات العامة.

37. ما هي �ل�سرت�تيجيات �ملوجودة ل�سمان �مل�ساو�ة على �أ�سا�ض �لنوع؟
تعرف امل�ضاواة على اأ�ضا�س الن�ع االجتماعي على اأنها »امل�ضاواة ال�ا�ضحة والتمكني 

واخلا�ضة،  العامة  احلياة  �ضتى جماالت  امل�ضاواة يف  قدم  للجن�ضني على  وامل�ضاركة 

وامل�ضاواة على اأ�ضا�س الن�ع االجتماعي وهي نقي�س عدم امل�ضاواة على اأ�ضا�س الن�ع، 

ولي�ضت نقي�س الفروق على اأ�ضا�س الن�ع، وتهدف اإىل ت�ضجيع امل�ضاركة الكاملة 

.
)33(

للن�ضاء والرجال يف املجتمع«

وتهدف ا�ضرتاتيجيات امل�ضاواة على اأ�ضا�س الن�ع االجتماعي اإىل اإدماج 

مم املتحدة، وكذا خلق اآليات ملعاجلة  ن�ضان للن�ضاء يف جميع ن�ضاطات االأ حق�ق االإ

انتهاكات هذه احلق�ق اخلا�ضة بالن�ضاء. 

عاملية،  م�ؤمترات  عدة  املتحدة  مم  االأ عقدت  املراأة،  حق�ق  تعزيز  وبهدف 

ومدينة   ،
)34(

)1975 )املك�ضيك  املك�ضيك،  مدينة  يف  امل�ؤمترات  هذه  وعقدت 

تبني  مت  1985(، حيث  )كينيا  نريوبي  ومدينة   ،
)35(

)1980 )الدمنارك  ك�بنهاجن 

»ا�ضرتاتيجيات نريوبي للتطلع للتقدم بالنه��س باملراأة حتى العام 2000« التي 

�ضيلة للن�ضاء يف جميع جماالت احلياة والق�ضاء على  تهدف اإىل حتقيق امل�ضاواة االأ

كافة اأ�ضكال و�ض�ر التمييز �ضدهن. 

امللحق  االختياري  البروتوكول  في  عضواً  أصبحت  قد  دولة   97 كانت   ،2011 30يونيو/حزيران  بحلول   )32(
 30 غاية  إلى  األطراف  الدول  أسماء  على  للحصول  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  كافة  على  القضاء  باتفاقية 

القانوني،   الوضع  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الرئيسية  الدولية  الوثائق  راجع   2011 يونيو/حزيران 
www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

)33( اجمللس األوربي، تعميم قضايا النوع االجتماعي، 1998.
)34( كان هذا املؤمتر النقطة الرئيسية في العام الدولي للمرأة.

)35( نظم في منتصف عقد األمم املتحدة للمرأة : املساواة والتنمية والسالم )1985-1976(.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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)ال�ضني يف  بكني  عقد يف  الذي  للن�ضاء  الرابع  العاملي  امل�ؤمتر  اأكد  وقد 

باملراأة،  النه��س  ل�ضمان  العمل  اأهمية  على   )1995 �ضبتمرب/اأيل�ل   15-4
لذلك  الكامل  دماج  باالإ امل�ؤمتر  تبناه  الذي  بكني  وبرنامج عمل  اإعالن  وطالب 

اأكرب  فر�س  وت�فري  املجتمع،  يف  الن�ضاء  اأو�ضاع  وحت�ضني  التنمية،  م�ضار  يف 

فاعل  باإدماج  الدول  التزمت  ذلك،  اإىل  �ضافة  وباالإ التعليم.  لهن يف جماالت 

وامل�ؤ�ض�ضات.    ال�ضيا�ضات  يف  الن�ع  اأ�ضا�س  على  للم�ضاواة 

ن�ضان   كما دعا اإعالن وبرنامج عمل فيينا الذي تبناه امل�ؤمتر العاملي حلق�ق االإ

مم املتحدة  يف العام 1993 اإىل زيادة اإدماج حق�ق الن�ضاء ب�ضكل اأكرب يف نظم االأ

املراأة  بحق�ق  لالعرتاف  احلاجة  على  �ضادق  ذلك،  من  واأكرث  ن�ضان،  االإ حلق�ق 

اخلا�ضة  باالحتياجات  االعرتاف  وباملثل  ن�ضان،  االإ من حق�ق  يتجزاأ  ال  كمك�ن 

على  عالن  االإ ركز  كما  احلياة،  جماالت  �ضتى  يف  املت�ضاوية  وم�ضاركتها  باملراأة 

�رضورة التطبيق املكثف التفاقية الق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة.

38. ما هو �لتقدم �لذي مت �إحر�زه منذ �نعقاد �ملوؤمتر �لعاملي للمر�أة 
يف بكني )1995(؟

مم املتحدة  يف ي�ني�/حزيران 2000، جرى عقد جل�ضة خا�ضة للجمعية العامة لالأ

الن�ع  اأ�ضا�س  امل�ضاواة على  العام2000:  الن�ضاء يف   -  5  + بكني   « حتت عن�ان 

االجتماعي، والتنمية وال�ضالم يف القرن ال�احد والع�رضين«، وهدفت هذه اجلل�ضة 

املبادرات  ودرا�ضة  بكني،  م�ؤمتر  عمل  برنامج  اإطار  تفعيل  جه�د  مراجعة  اإىل 

�ضافية لتح�ضني تفعيله. االإ

جراءات التي اتخذتها لتطبيق  وُطلب من احلك�مات اأن تقدم تقريرًا عن االإ

التي  احلا�ضمة  االهتمام  جماالت  من  جماال  ع�رض  اثني  يف  العمل  برنامج  اإطار 

80 %، وكانت بحد ذاتها  اأكرث من  وردت يف ال�ثيقة، وبلغت اال�ضتجابة ن�ضبة 

م�ؤ�رضًا على ق�ة االلتزام العاملي بهدف امل�ضاواة على اأ�ضا�س الن�ع االجتماعي، 

ولقد عك�ضت مراجعة التقارير ال�طنية تغريات عميقة بخ�ض��س مفه�م مكانة 

مم املتحدة للمراأة« يف العام 1976.  ودور املراأة عن فرتة بداية »عقد االأ

فالن�ضاء ي�ضاركن باأعداد مل ي�ضبق لها مثيل يف الق�ة العاملة، مبا رفع من 

قدرتهن على امل�ضاركة يف �ضناعة القرار يف كافة امل�ضت�يات يف جمال االقت�ضاد، 

وابتداء من م�ضت�ى املنزل، كما اأ�ضبحت الن�ضاء، اأفرادًا وجمم�عات، عنا�رض فاعلة 

يف املجتمع املدين يف كافة بقاع العامل، والذي اأدى اإىل حفز ال�عي املتزايد باأبعاد 

�ضناعة  بدور يف  املطالبة  على  املجاالت، وحث  �ضتى  اجلن�ضني يف  بني  امل�ضاواة 

القرار على ال�ضعيدين ال�طني والعاملي.
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وخا�ضة  احلك�مية،  غري  املنظمات  بدور  احلك�مات  من  الكثري  واعرتفت 

املنظمات الن�ضائية يف اإبراز ق�ضايا املراأة وامل�ضاواة على اأ�ضا�س الن�ع االجتماعي 

من  العديد  يف  التط�ر  من  بالرغم  ولكن  والدولية،  ال�طنية  االهتمامات  �ضمن 

هداف  االأ تفعيل  غرا�س  وا�ضتدامة اجله�د الأ باأهمية جتديد  اإقرار  اجل�انب، هناك 

املن�ض��س عليها يف منهجية عمل بكني، وه� ما عك�ضته »ال�ثيقة اخلتامية« التي 

اأ�ضدرتها الدورة، والتي اأ�ضارت اإىل اثني ع�رض جماال للعمل، واأكدت اأن ظاهرتي 

�ضا�ضيني يف طريق حتقيق امل�ضاواة على  العنف والفقر الزالتا ت�ضكالن العائقني االأ

خرى للع�ملة، مما اأوجد  بعاد االأ اأ�ضا�س الن�ع االجتماعي عامليًا، تن�ضاف اإليهما االأ

حتديات جديدة ت�اجه تطبيق برنامج العمل، وتت�ضمن االجتار بالن�ضاء والفتيات، 

مم، وف�ضل �ضيا�ضات  والطبيعة املتغرية للنزاعات امل�ضلحة، والفج�ة املتنامية بني االأ

ال�ضيا�ضي  عالن  االإ وي�ؤكد  االجتماعية.  باحلماية  االهتمام  عن  الكلي  االقت�ضاد 

اأن برنامج عمل بكني يبقى ركيزة مرجعية لاللتزام  وال�ثيقة اخلتامية بق�ة على 

احلك�مي بالنه��س باملراأة وامل�ضاواة على اأ�ضا�س الن�ع االجتماعي.
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39. ما �ملق�سود بتعميم مر�عاة �لنوع �لجتماعي؟

ن�ضان CHR يف قرارها رقم 2002/50 اإىل جهد مكثف على  دعت جلنة حق�ق االإ

مم  ن�ضانية �ضمن نظام االأ امل�ضت�ى الدويل لتاأكيد حق املراأة يف امل�ضاواة وحق�قها االإ

املتحدة واأن�ضطتها ال�ا�ضعة بهدف حتقيق م�ضاواة على اأ�ضا�س الن�ع االجتماعي. 

ويتطلب منظ�ر تعميم مراعاة الن�ع االجتماعي تقييم تاأثريات ذلك على 

الن�ضاء والرجال يف جميع اخلط�ات املقرتحة يف ال�ضيا�ضات والربامج والت�رضيع، 

وغر�س ذلك ه� �ضمان التفاعل بني خربات وجتارب وهم�م اجلن�ضني وانعكا�ضها 

يف كافة جماالت �ضيا�ضات وبرامج التنمية وتطبيقها يف جميع املجاالت ال�ضيا�ضية 

واالقت�ضادية واالجتماعية، وبالتبعية امل�ضاواة بني الرجال والن�ضاء، وي�ضف القرار 

مراعاة  تعميم  ذلك،  عن  املعربة  مثلة  االأ ومن  ذلك،  حتقيق  ميكن  كيف  تف�ضياًل 

اإدماج مفه�م الن�ع  الن�ع االجتماعي يف ال�ضك�ك الدولية امللزمة قان�نًا، مثل 

�ضا�ضي  اخلا�س باملحكمة اجلنائية الدولية 1998. االجتماعي يف نظام روما االأ

وقامت جلنة مركز املراأة التي اأ�ض�ضها املجل�س االقت�ضادي واالجتماعي يف 

العام 1946، باإ�ضافة املراجعة امل�ضتمرة ملجاالت االهتمام احلا�ضمة التي حددتها 

اأر�ضية عمل بكني منذ العام 1995. ويف العام 1996، عهد املجل�س االقت�ضادي 

واالجتماعي ECOSOC اإىل اللجنة مبهمة تعميم منظ�ر الن�ع االجتماعي يف 

مم املتحدة. اأن�ضطة االأ

ممي ب�ضاأن »الن�ضاء  ومن املبادرات اجلديرة باالهتمام يف هذا املجال، القرار االأ

من يف قراره رقم 1325 )2000(، الذي  من« والذي تبناه جمل�س االأ وال�ضالم واالأ

يدع�، �ضمن اأم�ر اأخرى، اإىل تبني منظ�ر يراعي الن�ع االجتماعي يف مفاو�ضات 

وتطبيقات اتفاقات ال�ضالم. 

االقت�ضادي  املجل�س  لقراري  ا�ضتجابة  ويف   ،2007 ماي�/اآيار  ويف 

العام  ال�ضكرتري  قدم   ،2006 للعام  و36   9 رقمي   ECOSOC واالجتماعي 

الن�ع  منظ�ر  لتعميم  املتحدة  مم  االأ جه�د  ب�ضاأن  للمجل�س  تقريره  املتحدة  مم  لالأ

مم املتحدة. االجتماعي يف كافة جماالت ن�ضاط االأ

تبنيها  مت  �لتي  خرى  �لأ جر�ء�ت  و�لإ �لدولية  �ملعايري  هي  ما   .40
ملكافحة �لعنف �سد �لن�ساء؟

االغت�ضاب،  من  كاًل  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  �ضا�ضي  االأ روما  نظام  يعرف 

واال�ضرتقاق اجلن�ضي، والبغاء الق�رضي، واحلمل الق�رضي، والتعقيم الق�رضي، واأية 

باأنها جرائم �ضد  تت�ضابه يف خط�رتها،  اجلن�ضي  العنف  اأخرى من �ض�ر  �ض�رة 

ن�ضانية وجرائم حرب )انظرال�ض�ؤال : 71(.  االإ
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ويف ت��ضيتها العامة رقم 19 )29 يناير/كان�ن الثاين 1992(، التي حملت 

�ضد  التمييز  اأ�ضكال  كافة  على  الق�ضاء  جلنة  راأت  الن�ضاء«،  �ضد  »العنف  عن�ان 

املراأة اأن العنف القائم على اأ�ضا�س الن�ع ه� �ض�رة من �ض�ر التمييز الذي يقيد 

على نح� خطري قدرة الن�ضاء على التمتع باحلق�ق واحلريات على اأ�ضا�س امل�ضاواة 

جراءات التي يجب اأن تتخذها  مع الرجال، كما حددت الت��ضية اأي�ضًا طبيعة االإ

الدولة للق�ضاء على العنف داخل املنزل.

وتفيد ت��ضية اللجنة باأن العنف �ضد الن�ضاء يعيق ويبطل متتع الن�ضاء بالعديد من 

ن�ضان، مبا ي�ضمل احلق يف احلياة، واحلق يف عدم التعر�س للتعذيب اأو الق�ض�ة  حق�ق االإ

ن�ضانية اأو املهينة، واحلق يف احلماية املت�ضاوية بح�ضب  اأو العق�بة اأو املعاملة غري االإ

ن�ضانية يف اأوقات النزاعات امل�ضلحة الدولية والداخلية، واحلق يف احلرية  املعايري االإ

مان ال�ضخ�ضي، واحلق يف نيل حماية قان�نية مت�ضاوية، واحلق يف امل�ضاواة داخل  واالأ

�رضة، واحلق يف احل�ض�ل على اأعلى م�ضت�ى ممكن من ال�ضحة اجل�ضدية والعقلية،  االأ

واحلق يف �رضوط عمل عادلة ومنا�ضبة، وهكذا تك�ن الت��ضية قد قدمت حتديداً �ضاماًل 

�ضباب العنف الذي يتاأ�ض�س على الن�ع االجتماعي، وبالتايل يجب حظرها.  الأ

ويطالب اإعالن الق�ضاء على العنف �ضد املراأة، الذي تبنته اجلمعية العامة يف 

جراءات الالزمة حلظر العنف �ضد املراأة واملعاقبة  ، الدول باتخاذ االإ
العام 1993)36(

تتعلق  التي  القرارات  من  العديد  املتحدة  مم  لالأ العامة  اجلمعية  تبنت  كما  عليه، 

بالق�ضاء على جميع اأ�ضكال العنف �ضد املراأة، مبا يف ذلك »الق�ضاء على اجلرائم 

املرتكبة �ضد الن�ضاء با�ضم ال�رضف«، و»الق�ضاء على االجتار بـالن�ضاء والفتيات«.

41. هل هناك �إجر�ء�ت خا�سة ملعاجلة �لعنف �سد �ملر�أة؟
ن�ضان CHR والية يتم جتديدها  يف مار�س/اآذار 1994، اأ�ض�ضت جلنة حق�ق االإ

ن�ضان HRC يف العام  تلقائيًا كل ثالث �ضن�ات، ومددها م�ؤخرًا جمل�س حق�ق االإ

2008، بتعيني مقررة خا�ضة ب�ضاأن العنف �ضد الن�ضاء، تت�ىل مهمة فح�س اأ�ضباب 
�ضهامات  وتداعيات العنف �ضد املراأة، واخلروج بت��ضيات يف هذا املجال، ومن االإ

 ،
)37(

ن�ضان �ضا�ضية لهذه املقررة، كان تقريرها اإىل اجلل�ضة 57 للجنة حق�ق االإ االأ

والذي ركز على »العنف الذي ترتكبه اأو ت�ؤيده الدولة �ضد املراأة يف اأوقات احلرب 

13 دولة، وبينما  )1997-2000(«، وقد ت�ضمن ت�ثيقا للعديد من الق�ضايا يف 

جه�د  �ضجل  انقطاع،  دون  من  املراأة  �ضد  العنف  ا�ضتمرار  اإىل  التقرير  ي�ضري 

 )70 )انظرال�ض�ؤال:  ورواندا  ال�ضابقة  لي�غ�ضالفيا  الدوليتني  اجلنائيتني  املحكمتني 

يف ت�ضهيل اإجراء التحقيقات واملالحقة الق�ضائية يف هذه اجلرائم، كما ا�ضتعر�س 

والعنف  االغت�ضاب  ُيعرف  الذي   ICC الدولية  اجلنائية  املحكمة  نظام  التقرير 

ن�ضانية وجرائم حرب. املبني على اأ�ضا�س الن�ع  باعتبارهما جرائم �ضد االإ

)36( اعتمدته مبوجب قرار 48/104 في 20 ديسمبر/كانون األول 1993.
E.CN.2001/73  )37(
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حق�ق  للجنة   58 للجل�ضة  املقدم  اخلا�س  للمقرر  الالحق  التقرير  وركز 

 على العنف �ضد الن�ضاء الناجت عن املمار�ضات الثقافية داخل 
)38(CHR ن�ضان االإ

�رضة، والتي ال تلقى االهتمام املنا�ضب، وُيدعى اأنها ممار�ضات ثقافية ت�ضت�جب  االأ

كرث اإثارة للقلق،  االحرتام والت�ضامح، و تعد جرائم ال�رضف من بني املمار�ضات االأ

اإ�ضافة اإىل رهن الفتيات مقابل تر�ضيات اقت�ضادية اأو ثقافية، والتمييز اأو االنتهاك 

النابع من ممار�ضات طبقية، والزواج الق�رضي املبكر، واملمار�ضات التي ت�ؤثر على 

التي ت�ضيع فيها هذه  قاليم  التقرير الدول واالأ جنابية. و قد حدد  حق�ق املراأة االإ

يدل�جيات التي ت�ؤدي اإليها.  املمار�ضات، كما عرف االأ

 يف العام 
)39(

 HRC ن�ضان ويف تقريره اإىل الدورة ال�ضابعة ملجل�س حق�ق االإ

2008، �رضح املقرر احلايل احلاجة اإىل تط�ير م�ؤ�رضات انتقالية وم�ضرتكة بني الدول 
مم لظاهرة العنف �ضد الن�ضاء ومدى ا�ضتجابة الدول لهذا الن�ع من العنف. واالأ

ن�سان �حلماية حلقوق �لطفل؟ 42. هل يوفر �لقانون �لدويل حلقوق �لإ

يف �ضبتمرب/اأيل�ل1990، دخلت اتفاقية حق�ق الطفل حيز النفاذ، وذلك بعد اأقل 

مم املتحدة لها يف 20 ن�فمرب/ت�رضين  من عام من تاريخ تبني اجلمعية العامة لالأ

ن  الثاين 1989، وحققت رقمًا قيا�ضيًا بعدد الدول التي �ضادقت عليها حتى االآ

.
)40(

وبلغت اأكرث من190 دولة

طراف مبقت�ضى االتفاقية على اتخاذ جميع التدابري املالئمة  ت�افق الدول االأ

لتفعيل احلق�ق التي اأقرتها االتفاقية، وتقبل يف تنفيذها لذلك اأن تك�ن م�ضلحة 

جماالت  االتفاقية  ن�ض��س  وتغطي  الت�جيهي،  واملبداأ  عظم  االأ االعتبار  الطفل 

اأدنى  حد  معايري  وت�ضع  للطفل،  �رضية  االأ احلياة  باأهمية  قرار  االإ وت�ضمل  وا�ضعة 

للرعاية ال�ضحية، والتعليم، واخلدمات القان�نية واملدنية واالجتماعية. 

جرى  بها  ملحقني  اختيارين  بروت�ك�لني  ب��ضع  االتفاقية  وا�ضتكملت 

تبنيهما يف العام 2000، ودخال حيز النفاذ يف العام 2002، وهما الربوت�ك�ل 

والربوت�ك�ل  )انظرال�ض�ؤال:45(،  امل�ضلحة  النزاعات  طفال يف  االأ انخراط  ب�ضاأن 

باحية )انظرال�ض�ؤال : 44(. ن�ضطة االإ طفال وا�ضتغاللهم يف البغاء واالأ ب�ضاأن بيع االأ

عمالة  ب�ضاأن  اتفاقيات  عدة   ILO الدولية  العمل  منظمة  تبنت  وقد 

دنى للت�ظيف )1973(،  طفال، ومنها: االتفاقية رقم 138 اخلا�ضة بالعمر االأ االأ

اأ�ض�اأ  على  للق�ضاء  ف�رية  تدابري  واتخاذ  منع  ب�ضاأن   182 رقم  واالتفاقية 

.)1999( طفال  اأ�ضكال عمالة االأ

E/CN.4.2002/83  )38(
A/hrc/7/6,2008 )39(

)40( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، كانت 193 دولة قد أصبحت عضواً في اتفاقية حقوق الطفل. للحصول على 
اإلنسان،  املتعلقة بحقوق  الرئيسية  الدولية  الوثائق  راجع  يونيو/حزيران 2011   30 غاية  إلى  األطراف  الدول  أسماء 

 www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  ،الوضع القانوني

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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43. كيف يتم تفعيل ن�سو�ض �تفاقية حقوق �لطفل؟
تق�م جلنة حق�ق الطفل، التي تاأ�ض�ضت مبقت�ضى اتفاقية حق�ق الطفل، وامل�ؤلفة 

طراف  من ع�رضة خرباء م�ضتقلني، بفح�س التقارير الدورية املقدمة من الدول االأ

اقرتاحاتها  تت�ضمن  ختامية،  مالحظات  اللجنة  وتتبنى  االتفاقية،  تطبيق  ب�ضاأن 

وت��ضياتها ب�ضاأن كل تقرير دوري، وتنقلها اإىل الدولة الطرف املعنية، وتعمد اإىل 

ن�رضها  ب�ضكل م��ضع لتك�ن اأ�ضا�ضًا للنقا�س ال�طني ح�ل كيفية حت�ضني تفعيل 

ن�ض��س االتفاقية، ويتم فح�س تقارير الدول يف جل�ضات علنية، ت�ضارك فيها 

اأو  معل�مات  لتقدمي  دع�تها  تتم  التي  املتخ�ض�ضة  املتحدة  مم  االأ منظمة  وكاالت 

الطلبات وحتدد االحتياجات  اأن تقدم  للجنة  الن�ضح يف جمال خرباتها، ويحق 

ر�ضاد الفني املرغ�ب من ال�كاالت املخت�ضة فيما ين�ضاأ من ق�ضايا عند فح�س  واالإ

االتفاقية  تعزيز  UNICEF دورا هاما يف   
)41(

الي�ني�ضف الدول. وتلعب  تقارير 

جراءات. وت�ضكل طرفًا مهمًا مب�ضاركتها يف هذه االإ

مم املتحدة ب�ضاأن  وقد تق�م اللجنة بتقدمي الت��ضيات اإىل اجلمعية العامة لالأ

�رضورة القيام بدرا�ضات يف عدد من امل�ضائل اخلا�ضة بحق�ق الطفل، والتي يجب 

اأن يتبناها ال�ضكرتري العام )انظراأي�ضًا اجلزء 2، املادة 4(

)41( نالت اليونيسف جائزة نوبل للسالم في العام 1965.



�4��

طفال  جر�ء�ت �خلا�سة و�ل�سكوك �ملعنية حلماية �لأ 44. ما هي �لإ
من �ل�ستغالل �جلن�سي؟

طفال  االأ وا�ضتغالل  بيع  ب�ضاأن   CHR ن�ضان  بداأ املقرر اخلا�س للجنة حق�ق االإ

1991، وجرى جتديد واليته  العام  باحية عمله يف  االإ ن�ضطة  االأ البغاء ويف  يف 

�ضن�ات،  ثالث  ملدة   2008 العام  خالل   HRC ن�ضان  االإ حق�ق  جمل�س  يف 

�رضح  يف  املقرر  عمل  وي�ضهم  اإ�ضافية،  �ضن�ات  لثالث   2011 العام  هالل  ثم 

ويف  البغاء  يف  طفال  االأ وا�ضتغالل  بيع  ب�ضاأن  امللحق  االختياري  الربوت�ك�ل 

العامة  اجلمعية  تبنته  والذي  الطفل،  حق�ق  باتفاقية  امللحق  باحية  االإ ن�ضطة  االأ

 ،2002 الثاين  دي�ضمرب/كان�ن  النفاذ يف  ماي�/اآيار2000، ودخل حيز   25 يف 

اأوا�ضتغاللهم يف  طفال  االأ بيع  متنع  ت�رضيعات حملية  لتبني  الدول  يدع�  والذي 

اأو خارج احلدود،  باحية، �ض�اء ارتكبت هذه اجلرائم حمليًا  ن�ضطة االإ البغاء واالأ

)42(
و�ض�اء قام بارتكابها اأفراد اأو تنظيمات.

جن�ضيًا،  وا�ضرتقاقهم  طفال  باالأ االجتار  ملكافحة  �ضك�ك  ب�ضعة  وت�جد 

تبنيه  مت  )الذي   ICC الدولية  اجلنائية  للمحكمة  �ضا�ضي  االأ روما  نظام  ومنها، 

اال�ضرتقاق  الذي ي�ضنف   )2002 العام  النفاذ يف  1998، ودخل حيز  العام  يف 

ن�ضانية. واال�ضرتقاق اجلن�ضي كجرائم �ضد االإ

يف  تبنيها  مت  )التي   182 رقم   ILO الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  ومتنع 

العام 1999، ودخلت حيز النفاذ يف العام 2000( ا�ضتغالل اأو جلب اأو عر�س 

باحية، كما متنع الن�ضاطات غري  باحى اأو العرو�س االإ نتاج االإ طفال للبغاء اأو لالإ االأ

امل�رضوعة، وبالتحديد اإنتاج وجتارة املخدرات، واأي عمل �ضار بطبيعته اأو بالظروف 

طفال. �رضار ب�ضحة واأخالق و�ضالمة االأ املرافقة له والذي ميكن اأن ي�ؤدي اإىل االإ

فريقي حلق�ق ورفاه الطفل )الذي مت تبنيه يف العام 1990،  ومينع امليثاق االإ

بيعهم  اأو  طفال  لالأ اجلن�ضي  اال�ضتغالل   )1999 العام  يف  النفاذ  حيز  ودخل 

)43(
جتار بهم اأو خطفهم. اأو االإ

ملكافحة  املتحدة  مم  االأ باتفاقية  امللحق  االختياري  الربوت�ك�ل  وين�س 

اجلرمية املنظمة عرب احلدود )التي مت تبنيها يف العام 2001، ودخلت حيز النفاذ يف 

�ضخا�س وخا�ضة بالن�ضاء  العام 2003( على منع وقمع واملعاقبة على االجتار باالأ

طفال. واالأ

2011، كانت 145 دولة قد أصبحت عضواً في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق  30 يونيو/حزيران  )42( بحلول 
الطفل اخلاصة ببيع واستغالل األطفال في البغاء واألنشطة اإلباحية. للحصول على أسماء الدول األطراف إلى 

غاية 30 يونيو/حزيران 2011 راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني، 
 www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf 

)43( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، متت مصادقة 46 دولة على امليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاه األطفال. للحصول على 
اإلنسان،  املتعلقة بحقوق  الرئيسية  الدولية  الوثائق  راجع  يونيو/حزيران 2011   30 غاية  إلى  األطراف  الدول  أسماء 

 www.unesco.org/human_rights أو http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf ،الوضع القانوني

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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45. كيف تتم حماية حقوق �لطفل يف حالت �لنز�ع �مل�سلح؟
منذ �ضبتمرب/اأيل�ل 1997، جرى تعيني ممثل خا�س لل�ضكرتري العام ب�ضاأن ا�ضتخدام 

طفال  النزاعات امل�ضلحة، حيث يعمل على تعزيز وحماية حق�ق االأ طفال يف  االأ

ورفاههم يف جميع مراحل النزاعات امل�ضلحة، ودخل الربوت�ك�ل االختياري ب�ضاأن 

طفال يف النزاعات امل�ضلحة امللحق باتفاقية حق�ق الطفل حيز النفاذ يف  انخراط االأ

12 فرباير/�ضباط 2002، والذي مينع اأية دول اأو فاعلني من غري الدول من ا�ضتخدام 
، لكنه 

)44(
طفال )حمددين باأنهم كل من مل يبلغ �ضن 18 �ضنة( يف النزاعات امل�ضلحة االأ

ال مينع الت�ظيف الط�عي ملن تزيد اأعمارهم عن خم�ضة ع�رضة �ضنة يف الق�ات امل�ضلحة، 

واإمنا مينع جتنيدهم اإجباريًا اأو ا�ضتخدامهم يف القتال قبل �ضن الثامنة ع�رضة.

 )ICC(1998 ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية� كما يحمي نظام روما االأ

طفال  لزامي لالأ طفال يف اأوقات النزاعات امل�ضلحة، حيث يعرف )اأ( التجنيد االإ االأ

اأو ا�ضتخدامهم يف االعتداءات من  حتت �ضن اخلام�ضة ع�رضة واإحلاقهم باجلي�س 

اأو اجلماعات امل�ضلحة كجرائم حرب، )ب( النقل  قبل الق�ات امل�ضلحة ال�طنية 

طفال الذين ينتم�ن اإىل جماعة عرقية ما، اأو اإثنية، اأو دينية حتت  جباري لالأ االإ

طفال  االأ اغت�ضاب  )ج(  جماعية،  اإبادة  جرمية  باأنها  اأخرى  جماعة  اإىل  التهديد 

وا�ضرتقاقهم جن�ضيًا واإجبارهم على البغاء باأنها جرائم حرب.

ومتنع اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 182 واخلا�ضة بالق�ضاء على 

جباري ملن هم حتت �ضن الثامنة ع�رضة  طفال التجنيد االإ اأ�ض�اأ اأ�ضكال عمالة االأ

يف النزاعات امل�ضلحة.

طفال ممن تقل اأعمارهم  فريقي حلق�ق ورفاه الطفل جتنيد االأ كما مينع امليثاق االإ

عن ثمانية ع�رض عامًا يف االعتداءات، اأو م�ضاركتهم املبا�رضة يف اأي نزاع داخلي.

طفال املت�رضرين  ويف �ضبتمرب/اأيل�ل 2000، ُعقد امل�ؤمتر الدويل املعني باالأ

من احلرب يف وينيبيج )كندا(، و�ضارك فيه العديد من ممثلي احلك�مات واخلرباء 

كادميني واملنظمات غري احلك�مية وال�ضباب.  واالأ

ليات  وقد تبنى امل�ؤمتر خطة عمل دعت، �ضمن اأم�ر اأخرى، اإىل تنب اأو�ضع لالآ

واإنهاء ح�ضانة  اأكرب بدورها مما ميكن معه زيادة امل�ضداقية  التزام  الدولية، واإىل 

طفال  طفال يف النزاع امل�ضلح، واإطالق �رضاح االأ فراد املت�رطني يف ا�ضتغالل االأ االأ

ن�ضاين وامل�ضاعدة املقدمة من املجتمع الدويل للتعامل  املختطفني، وزيادة الغ�ث االإ

جراءات ال�قائية. طفال يف النزاع امل�ضلح، وزيادة االإ مع ق�ضايا االأ

مم املتحدة  ويف 13 ن�فمرب/ت�رضين الثاين 2001 اعتمدت اجلمعية العامة لالأ

2010 عقدا عامليا لثقافة ال�ضالم  2001 و  الزمني بني عامي  العقد  قرارًا يعلن 

.
)45(

ونبذ العنف بحق اأطفال العامل

في  األطفال  اشراك  بشأن  االختياري  البروتوكول  إلى  دولة   142 انضمت   ،2011 يونيو/حزيران   30 بحلول   )44(
يونيو/  30 غاية  إلى  األطراف  الدول  أسماء  على  للحصول  الطفل.  حقوق  باتفاقية  امللحق  املسلحة  النزاعات 

القانوني، الوضع  اإلنسان،  املتعلقة بحقوق  الرئيسية  الدولية  الوثائق  راجع   2011 حزيران 
www.unesco.org/human_rights   أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

A/Res/56/5  )45(

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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يف 20 ن�فمرب/
 )46(

من مت اعتماد قرار وخالل نقا�س مفت�ح يف جمل�س االأ

فراد والكيانات وال�رضكات  ت�رضين الثاين 2001، ي�ؤكد على �رضورة حما�ضبة االأ

اأو  م�ضاركتهم  النزاع، يف حال  اأطراف يف  مع  التي حتافظ على عالقات جتارية 

مناق�ضة  وقد جرت  النزاع،  اأطراف  ب�ا�ضطة  طفال  االأ م�ضاندتهم النتهاك حق�ق 

مم املتحدة ح�ل  جميع هذه امل�ضائل وغريها يف جل�ضة خا�ضة للجمعية العامة لالأ

طفال يف ماي�/اآيار 2002. االأ

 والقا�ضي 
)47(

من )القرار 1612( ويف ي�لي�/مت�ز 2005، اأ�ضدر جمل�س االأ

 ،)CAAC( طفال والنزاع امل�ضلح من ح�ل االأ باإحداث فريق عمل تابع ملجل�س االأ

 )MRM( ويحق لهذا الفريق مراجعة التقارير ال�ضادرة عن اآلية املراقبة والتقارير

جراءات  االإ ب�ضاأن  املجل�س  اإىل  الت��ضيات  لتقدمي  القرار،  نف�س  اأ�ض�ضها  التي 

الطلبات  واإعداد  امل�ضلح،  بالنزاع  املتاأثرين  طفال  االأ حماية  لتعزيز  املمكنة 

من  للعمل  املتحدة  مم  االأ نظام  �ضمن  مالئمًا،  ذلك  كان  كلما  خرى،  االأ جهزة  لالأ

اأجل دعم تطبيق القرار 1612 بالتكامل مع والياتهم امل�قرة، وتهدف اآلية املراقبة 

والتقارير )MRM( املن�ضاأة بالقرار نف�ضه اإىل مراقبة االنتهاكات اخلطرية التالية : 

طفال كجن�د، واعتداءات الدول  طفال، وت�ظيف اأو ا�ضتخدام االأ قتل اأو ت�ض�يه االأ

ع�ضاء على املدار�س اأو امل�ضت�ضفيات، واالغت�ضاب اأو العنف اجلن�ضي اخلطري  االأ

طفال.   ن�ضانية لالأ طفال، واإنكار ومنع امل�ضاعدات االإ طفال، واختطاف االأ �ضد االأ

قليات؟ �سخا�ض �ملنتمني لالأ 46. هل يحمي �لقانون �لدويل حقوق �لأ

واملادة  وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلق�ق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   27 املادة  تفيد 

�ضخا�س الذين ينتم�ن  30 من اتفاقية حق�ق الطفل اأنه ال يج�ز اإنكار حق االأ
لغتهم.  وا�ضتخدام  الدينية،  بثقافتهم، وممار�ضة عبادتهم  التمتع  قليات يف  االأ اإىل 

العهد  �ضكلها  التي  اللجنة  وهي  ن�ضان،  االإ بحق�ق  املعنية  اللجنة  ا�ضتلمت  وقد 

�ضئلة 12-17(، عدة �ضكاوٍى  الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�ضيا�ضة )انظراالأ

املدنية  باحلق�ق  اخلا�س  العهد  من   27 للمادة  انتهاكات  ب�ضاأن  اأفراد  من  مقدمة 

التمييز  اأ�ضكال  كافة  على  للق�ضاء  الدولية  االتفاقية  وتت�ضمن   ،
)48(

وال�ضيا�ضية

�ض�س التي مينع التمييز على  �ض�ل ال�طنية اأو العرقية من بني االأ العن�رضي اأن االأ

اأ�ضا�ضها كما ه� احلال بالن�ضبة اإىل العرق اأو الل�ن اأو الن�ضب )املادة 1(.

اأو  دينية  اأو  عرقية  اأقليات  اإىل  املنتمني  �ضخا�س  االأ حق�ق  اإعالن  ويعد 

جماع يف العام 1992، ال�ضك  مم املتحدة باالإ لغ�ية، الذي تبنته اجلمعية العامة لالأ

SC/1379/2001  )46(
S/RES/1612 )2005( )47(

)48( في إحدى هذه القضايا )لوفيالس ضد كندا(، قدمت امرأة أمريكية من السكان األصليني شكوى إلى اللجنة، ألنها 
متنع مبوجب القانون احمللي من العودة إلى محميتها الهندية، بعد أن مت إبطال زواجها من شخص غير هندي، وقررت 

اللجنة أن هذا انتهاك للمادة 27، واستجابة لذلك، قامت كندا بتعديل قانونها احمللي ليتالءم مع القانون الدولي.
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ن�ضان فيما يتعلق بحق�ق  مم املتحدة اخلا�ضة بحق�ق االإ كرث �ضم�اًل من وثائق االأ االأ

اإىل  املنتمني  �ضخا�س  االأ حق�ق  واإدراك  تعزيز  اأن  ديباجته  وتبني   ،
)49(

قليات االأ

اأقليات ه� »جزء ال يتجزاأ من عملية تنمية املجتمع... �ضمن اإطار دميقراطي مبني 

قرار  عالن الدول باالإ وىل من االإ على �ضيادة حكم القان�ن...«، وتطالب املادة االأ

وتقر  جمم�عتهم،  يف  خرين  االآ فراد  االأ مع  املجتمع  يف  قليات  االأ ه�ية  وتعزيز 

قليات يف التمتع بثقافتهم،  �ضخا�س املنتمني اإىل االأ املادة الثانية ب��ض�ح بحق االأ

وممار�ضة معتقداتهم الدينية، وا�ضتخدام لغتهم، دون تدخل اأو اأية �ض�رة من �ض�ر 

التمييز، وطالبت اجلمعية العامة الدول »باتخاذ كافة التدابري الت�رضيعية املنا�ضبة 

 .
)50(

عالن« جراءات لتعزيز وتفعيل مبادئ االإ وغريها من االإ

وتن�س اتفاقية مناه�ضة التمييز يف التعليم )1960( التي تبناها امل�ؤمتر العام 

قليات الق�مية يف القيام  للي�ن�ضك� UNESCO، بالتحديد على احرتام حق االأ

�ضخا�س  بن�ضاطاتها التعليمية )املادة 5(، وحتظر التمييز �ضد اأي جمم�عة من االأ

)املادة 1(.

م�ساألة  ن�سان  �لإ حلقوق  �ملتحدة  مم  �لأ �آليات  تعالج  كيف   .47
قليات؟ �لأ

قليات م�ضاألة مزمنة، وهي اإحدى اأ�ضباب تاأ�ضي�س اللجنة الفرعية  تعد م�ضاألة االأ

اللجنة  ا�ضمها  اأ�ضبح  والتي   ،1947 العام  يف  قليات  االأ وحماية  التمييز  حلظر 

ن�ضان.  ن�ضان، والتي كانت تابعة للجنة حق�ق االإ الفرعية لتعزيز وحماية حق�ق االإ

اأو لغ�ية م��ضعًا  اأو دينية  اأقليات عرقية  �ضخا�س املنتمني اإىل  وكانت حق�ق االأ

اأجل  اجلديدة من  املقاربات  العديد من  اتباع  ، كما مت 
)51(

الدرا�ضات للعديد من 

قليات، وقد �ضكلت اللجنة الفرعية يف العام  التطبيق الفعال للحماية الدولية لالأ

 ،CHR ن�ضان 1995 فريقًا للعمل يجتمع �ضن�يًا، ويقدم تقريره للجنة حق�ق االإ
قليات  و�ضاع املمكنة التي قد ت�اجه فيها االأ وله ال�الية لدرا�ضة وفح�س جميع االأ

م�ضكالت، والعمل على تط�ير اال�ضرتاتيجيات حلماية حق�قهم. 

فيه  ركز  العن�رضية  ملناه�ضة  العاملي  امل�ؤمتر  يف  بيانًا  العمل  فريق  وقدم 

قليات. على العالقة بني الق�ضاء على التمييز العن�رضي وحماية االأ

ن�ضان  ن�ضان HRC الذي خلف جلنة حق�ق االإ ويف والية جمل�س حق�ق االإ

CHR يف العام 2006، مت ا�ضتبدال اللجنة الفرعية باللجنة اال�ضت�ضارية ملجل�س 
ول مرة يف اأغ�ضط�س/اآب 2008. ن�ضان HRC والتي اجتمعت الأ حق�ق االإ

)49( مت تبنية بالقرار 135/47 في 18 ديسمبر/كانون األول 1992.
)50( قرار اجلمعية العامة 48/138 في 20 ديسمبر/كانون األول 1993.

)51( دراسة حقوق األشخاص املنتمني إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية، أعدها فرانسسكو كابوتورتي، املقرر اخلاص 
املعني من اللجنة الفرعية في جلستها رقم 24 في العام 1971 التقارير عن األساليب والوسائل املمكنة لتسهيل 

احلل السلمي والبناء ملشكالت األقليات، إعداد إيه. إيدى 1993-1991
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ن�ضان HRC ملدة ثالث �ضن�ات  ويف العام 2008، جدد جمل�س حق�ق االإ

اأ�ض�ضتها جلنة حق�ق  التي كانت  قليات،  االأ م�ضائل  ب�ضاأن  امل�ضتقل  اخلبري  والية 

ن�ضان CHR يف العام 2005، كما مدد �ضنة 2011 واليته لنف�س املدة. االإ

ن�ضان HRC يف العام 2007،  �ضافة اإىل ذلك، اأ�ض�س جمل�س حق�ق االإ وباالإ

امل�ضائل  والتعاون يف  لتعزيز احل�ار  ي�فر منربًا  قليات،  االأ ب�ضاأن م�ضائل  منتدى 

ثنية اأو الدينية اأو اللغ�ية، ومتتد والية هذا املنتدى  قليات الق�مية اأو االإ املتعلقة باالأ

اإىل تعريف وحتليل اأف�ضل املمار�ضات والتحديات والفر�س واملبادرات للتطبيق 

�ضخا�س املنتمني اإىل اأقليات ق�مية اأو اإثنية  عالن حماية حق�ق االأ كرث تقدمًا الإ االأ

اأو دينية اأو لغ�ية.

قليات �أكرث �أهمية �ليوم مما كانت  48. ملاذ� تعترب م�ساألة حماية �لأ
عليه يف �ملا�سي؟

قليات م�ضاألة اهتمام عاملي كبري  خالل العقدين املا�ضيني باتت م�ضاألة حق�ق االأ

ن�ضانية اجل�ضيمة التي  ب�ضبب انت�ضار ال�رضاعات الداخلية العنيفة، مع املعاناة االإ

فال�رضاعات  واالجتماعي،  االقت�ضادي  واالرتباك  النا�س،  وت�رضيد  ترافقها، 

الداخلية امل�ضتمرة وامل�ضتع�ضية يف اأفريقيا واآ�ضيا واأمريكا الالتينية تزايدت بفعل 

وق�ع �رضاعات جديدة، رافقت تفكك االحتاد ال�ض�فيتي وي�غ�ضالفيا ال�ضابقة، 

مع ما رافق ذلك من تطهري عرقي بغي�س.

وتع�د جذور العديد من هذه ال�رضاعات املزمنة اإىل الظلم والتمييز املزمن 

قليات، و اإىل جتاهل الرغبة يف التاأكيد على اله�ية والتي كثريًا ما يتم  �ضد االأ

التالعب بها �ضيا�ضيًا، مما يرتجم اإىل املطالبة بحق تقرير امل�ضري، ولذا فاإن اإنكار 

هذا املطلب وغياب اآليات معاجلته كثريا ما يق�د اإىل اندالع النزاعات العنيفة بل 

واأحيانًا اإىل حروب اأهلية.

غايل«  بطر�س  »بطر�س  املتحدة  مم  لالأ ال�ضابق  العام  ال�ضكرتري  اأ�ضار  وقد 

على  الدول  بني  التعاون  من�  من  »بالرغم  اأنه  اإىل   
)52(

لل�ضالم« »اأجندة  كتابه  يف 

وال�ضيادة  الق�مية  على  التاأكيد  ظاهرة  تكت�ضب  والقاري،  قليمي  االإ امل�ضت�يني 

املزيد من ال�رضا�ضة يف ظه�رها، وتهدد متا�ضك الدول بال�رضاع ال�ح�ضي العرقي 

اأن »�رضطًا واحدًا حلل هذه  اأفاد  واللغ�ي«. كما  والثقايف  والديني واالجتماعي 

معاجلة  يف  خا�ضة  ح�ضا�ضية  مع  ن�ضان  االإ بحق�ق  االلتزام  على  يق�م  امل�ضاكل 

قليات، �ض�اء كانت عرقية اأو دينية، اأو اجتماعية، اأو لغ�ية«. م�ضائل االأ

لفية يف العام 2000، لفت »ك�يف اآنان« ال�ضكرتري العام  ويف تقريره ح�ل االأ

مم املتحدة االنتباه اإىل اأن معظم النزاعات تق�م ب�ضفة خا�ضة يف البلدان  ال�ضابق لالأ

)52( مت إعداد تقرير السكرتير العام لألمم املتحدة قبل تبني صدور البيان عن اجتماع قمة مجلس األمن في 31 يناير/
كانون الثاني 1992، ومت تقدميه في يونيو/حزيران 1992.
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التي ُي�ضاء فيها احلكم، اأو عندما ي�ضاء ت�زيع ال�ضلطات والرثوات على نح� غري 

عادل بني اجلماعات العرقية اأو الدينية، واأ�ضاف اأن اأف�ضل طريق ملنع النزاع يق�م 

قليات بالتالزم مع  على تعزيز الرتتيبات ال�ضيا�ضية التي ت�ضمح بالتمثيل العادل لالأ

 .
)53(

قليات والتنمية االقت�ضادية وا�ضعة النطاق ن�ضان وحق�ق االأ تعزيز حق�ق االإ

جر�ء�ت �لتي مت �تخاذها على �مل�ستوى �لدويل حلماية  49. ما هي �لإ
�سخا�ض �ملنتمني �إىل �أقليات؟ �لأ

من والتعاون يف اأوروبا:  ن منظمة االأ من والتعاون يف اأوروبا )وه� االآ قام م�ؤمتر االأ

قليات الق�مية يف دي�ضمرب/  بتعيني مف��س �ضاٍم لالأ
)54(

�ضئلة 103-102( انظراالأ

ول 1992، كاآلية وقائية �ضد ال�رضاعات، وترتكز مهمة املف��س ال�ضامي  كان�ن االأ

الت�ترات  ب�ضاأن  مالئمًا،  ذلك  كان  كلما  مبكرة،  واإجراءات  اإنذارات  اإعطاء  يف 

قليات الق�مية، ويتمتع املف��س ال�ضامي باحلرية يف الدخ�ل  املتعلقة بق�ضايا االأ

اإىل اأرا�ضي الدول امل�ضاركة، وله اأن يتلقى املعل�مات مبا�رضة من م�ضادر متعددة 

لت�ضهيل  قيمة  اأداة  اأنها  امل�ؤ�ض�ضة  اأثبتت  وقد  احلك�مية،  غري  املنظمات  فيها  مبا 

طراف املتنازعة واأداة م�ضاعدة يف منع وحل اخلالفات  املناق�ضات واحل�ار بني االأ

ثنية. قليات االإ املتعلقة باالأ

قليمية  قليمية الفرعية، فقد قامت العديد من املنظمات االإ اأما على امل�ضت�يات االإ

واملبادرة  البلطيق،  دول  ومنها جمل�س  قليات،  االأ لتط�ير حق�ق  بال�ضعي  الفرعية 

وروبية، واحتاد الدول امل�ضتقلة »الك�من�لث«، وجامعة الدول العربية.  املركزية االأ

وروبي اإطارًا التفاقية حلماية  و يف فرباير/�ضباط 1997، تبنى املجل�س االأ

طراف  قليات الق�مية، وتعترب هذه االتفاقية امللزمة قان�نًا، اأول �ضك متعدد االأ االأ

النفاذ  حيز  دخلت  التي  االتفاقية  وتغطي  الق�مية،  قليات  االأ بحماية  خمت�س 

اللغ�ية،  احلرية  احلق يف  مثل  املجاالت  من  العديد   1998 فرباير/�ضباط   1 يف 

والتعليمية، وامل�ضاركة يف احلياة العامة.

قليمية واللغ�ية،  قليات االإ وروبي لالأ �ضافة اإىل ذلك، اتخذ امليثاق االأ وباالإ

جراءات التعليمية  الذي دخل حيز النفاذ يف 1 مار�س/اآذار 1998، �ضل�ضلة من االإ

قليات يف ا�ضتخدام لغتها يف  قرار بحق االأ دارية والق�ضائية املبنية على االإ واالإ

احلياة اخلا�ضة والعامة كحق غري قابل للت�رضف.

وروبي للم�ضاواة العرقية، جند  ن�ضطة التي ي�ضطلع بها املجل�س االأ ومن �ضمن االأ

اأن�ضطة تخت�س بجماعات معينة كاملجم�عة املتخ�ض�ضة ب�ضاأن غجر»Rom«، واأخرى 

طراف.  م��ض�عاتية، تعالج ق�ضايا مثل العن�رضية وعدم الت�ضامح يف الدول االأ

)53( كوفي آنان، السكرتير العام لألمم املتحدة، بيان في عرض تقرير قمة األلفية، 3 أبريل/نيسان 2000 
 http://www.un.org/millennium/sg/report/state.htm

)54( حتول في ديسمبر/كانون األول 1994 إلى منظمة األمن والتعاون في أوروبا، وهي تتكون من 56 دولة حتى مايو/آيار 2009

http://www.un.org/millennium/sg/report/state.htm
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حقوق  ل�سمان  تف�سيلها  مت  �لتي  �لدولية  �ل�سكوك  هي  ما   .50
�سلية؟ �ل�سعوب �لأ

�ضلية يف قرابة �ضبعني دولة  ي�جد ما يقارب 370 ملي�ن �ضخ�س من ال�ضع�ب االأ

يف خمتلف مناطق العامل، ولهذه ال�ضع�ب يف خمتلف اأنحاء العامل ق�ا�ضم م�ضرتكة 

تتمثل يف اأن غالبيتهم يعي�ض�ن حتت خط الفقر، وبق�رض معدالت العمر بينهم، 

وارتفاع حاالت ال�فاة بني اأطفالهم، وانخفا�س معدالت متدر�س وتخرج اأبنائهم، 

وارتفاع ن�ضبة البطالة بينهم، ويعي�س معظمهم يف اأماكن مزدحمة ومنازل فقرية، 

ويعان�ن من انت�ضار امل�ضاكل ال�ضحية املرتبطة بيئتهم.

بال�ضع�ب  اخلا�ضة   169 رقم   ILO الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  وتعترب 

حلماية  امل�ج�د  الرئي�ضي  الدويل  ال�ضك  امل�ضتقلة  البلدان  والقبلية يف  �ضلية  االأ

�ضلية، ومت تبني هذه االتفاقية يف ي�ني�/حزيران 1989، ودخلت  حق�ق ال�ضع�ب االأ

ي  اأنه ال يحق الأ ، وت�ؤكد االتفاقية على 
حيز النفاذ يف �ضبتمرب/اأيل�ل 1991)55(

�ضلية من ه�يتها، وت�ضع امل�ض�ؤولية  دولة اأو اأية فئة اجتماعية اأن حترم ال�ضع�ب االأ

�ضلية و�ضمان حق�قهم وكرامتهم. على الدول ل�ضمان م�ضاركة ال�ضع�ب االأ

اجلمعية  تبني  �ضلية،  االأ ال�ضع�ب  بحق  قرار  لالإ الرئي�ضية  اخلط�ات  ومن 

حق�ق  ب�ضان  عالن  االإ  )2007 �ضبتمرب/اأيل�ل   13 )يف  املتحدة  مم  لالأ العامة 

�ضلية  االأ لل�ضع�ب  واجلماعية  الفردية  احلق�ق  ير�ضي  والذي  �ضلية،  االأ ال�ضع�ب 

)احلق يف الثقافة، والتعليم، وال�ضحة، واله�ية، واللغة، والت�ظيف، وغريها(، كما 

عالن. ي�ؤكد مبادئ حظر التمييز وحق تقرير امل�ضري اللذين ت�ضمنهما كذلك االإ

خرى �لتي �تخذت لتعزيز حقوق �ل�سعوب  جر�ء�ت �لأ 51. ما هي �لإ
�سلية؟  �لأ

�ضلية، الذي ت�ضكل يف العام 1982  مم املتحدة لل�ضع�ب االأ يعترب فريق عمل االأ

غرا�س الن�ضاطات  ن�ضان، مركزًا فريدًا تاأ�ض�س الأ من قبل اللجنة الفرعية حلق�ق االإ

مم املتحدة، فه� يعمل كمنتدى يح�رضه  �ضلية يف نظام االأ بال�ضع�ب االأ اخلا�ضة 

�ضلية لتبادل الروؤى باأ�ضل�ب  �ضن�يًا ما بني 500 اإىل600 ممثل عن ال�ضع�ب االأ

املتحدة  مم  االأ حر ودميقراطي مع احلك�مات واملنظمات غري احلك�مية ومنظمات 

خرى املهتمة. ويقدم الفريق تقريره ال�ضن�ي للجنة الفرعية لتعزيز  طراف االأ واالأ

ن�ضان CHR، و يف دي�ضمرب/كان�ن  ن�ضان، واإىل جلنة حق�ق االإ وحماية حق�ق االإ

باآلية  العمل  فريق  با�ضتبدال   HRC ن�ضان  االإ قام جمل�س حق�ق   ،2007 ول  االأ

 ILO الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  إلى  انضمت  قد  دولة   22 كانت   ،2011 يونيو/حزيران   30 بحلول   )55(
إلى  األطراف  الدول  أسماء  على  للحصول  املستقلة،  الدول  في  والقبلية  األصلية  الشعوب  بشأن   169 رقم 
القانوني،  الوضع  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الرئيسية  الدولية  الوثائق  راجع    2011 يونيو/حزيران   30 غاية 

  www.unesco.org/human_rights  أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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لية من خم�ضة خرباء، ولهذه  �ضلية، وتتك�ن االآ خرباء معنيني بحق�ق ال�ضع�ب االأ

�ضلية اإىل جمل�س حق�ق  لية ال�الية لتقدمي خربات ن�عية ب�ضاأن حق�ق ال�ضع�ب االأ االآ

ول  االأ اأكت�بر/ت�رضين  يف  وىل  االأ جل�ضتها  لية  االآ هذه  وعقدت   ،HRC ن�ضان  االإ

�ضلية يف التعليم. وىل اإىل حق ال�ضع�ب االأ 2008، و قد ت�جهت درا�ضتها االأ
مم املتحدة يف العام 2000  كما اأ�ض�س املجل�س االقت�ضادي واالجتماعي باالأ

ويتاألف هذا املنتدى الدائم من �ضتة ع�رض   
)56(

�ضلية. االأ لل�ضع�ب  الدائم  املنتدى 

معاجلة  على  املنتدى  والية  وتن�س  �ضلية،  االأ ال�ضع�ب  من  منهم  ثمانية  ع�ض�ًا، 

والثقافة  واالجتماعية  االقت�ضادية  بالتنمية  املتعلقة  �ضلية  االأ ال�ضع�ب  ق�ضايا 

ن�ضان، مبا ي�ضمل تقدمي ن�ضائح وت��ضيات  والبيئة والتعليم وال�ضحة وحق�ق االإ

واالجتماعي  االقت�ضادي  املجل�س  اإىل  �ضلية  االأ ال�ضع�ب  ق�ضايا  ب�ضاأن  اخلرباء 

مم  االأ نظام  �ضمن  ال�ضلة  ذات  ن�ضطة  االأ واإدماج  تن�ضيق  وتعزيز   ،ECOSOC
ماي�/اآيار   24-13 بني  الفرتة  يف  وىل  االأ جل�ضته  الدائم  امللتقى  وعقد  املتحدة، 

مم املتحدة الرئي�ضي يف ني�ي�رك. 2002 يف مقر االأ
ن�ضان CHR مقررًا خا�ضًا ب�ضاأن  ويف العام 2001، عينت جلنة حق�ق االإ

�ضن�ات  ثالثة  لفرتة  �ضلية  االأ لل�ضع�ب  �ضا�ضية  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ حق�ق 

، وت�ضم والية املقرر اخلا�س و�ضع ت��ضيات 
)57(

مددتها  �ضنة 2010 لنف�س املدة 

ال�ضع�ب  حق�ق  انتهاك  ملنع  املنا�ضبة  ن�ضطة  واالأ جراءات  االإ ب�ضاأن  ومقرتحات 

لتحقيق  اخلا�س  املقرر  ي�ضعى  كما  ومعاجلتها،  �ضا�ضية  االأ وحرياتهم  �ضلية  االأ

�ضليني )والذي اأ�ضبح اآلية اخلرباء(،  تعاون بناء مع فريق العمل ب�ضاأن ال�ضكان االأ

�ضلية، كما يعمل على �ضياغة عالقة عمل  واملنتدى الدائم لق�ضايا ال�ضع�ب االأ

 .HRC ن�ضان وثيقة مع املقررين اخلا�ضني ملجل�س حق�ق االإ

ن�ضان  ول الذي قدمه املقرر اخلا�س اإىل جلنة حق�ق االإ وقد قام يف التقرير االأ

�ضلية،  ن�ضان الرئي�ضية التي ت�ؤثر على ال�ضع�ب االأ CHR بتعريف ق�ضايا حق�ق االإ
ر�س، وال�طن واملناطق، والتعليم والثقافة، والفقر،  ومن اأمثلتها: احلق يف ملكية االأ

واحلكم  ال�ضيا�ضي،  والتمثيل  العرفية،  القان�نية  نظمة  واالأ االجتماعي  والتنظيم 

الذاتي، وحق تقرير امل�ضري.

�ضلية، حيث قامت  ليات التعاهدية بالعناية بحق�ق ال�ضع�ب االأ كما قامت االآ

�ضئلة 30-32( بدرا�ضة حالة ال�ضع�ب  جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رضي )انظراالأ

ن�ضان  االإ بحق�ق  املعنية  اللجنة  اأما  العن�رضي،  بالتمييز  يت�ضل  فيما  �ضلية  االأ

ينتم�ن  اأ�ضخا�س  من  املقدمة  الق�ضايا  فح�ضت  فقد   )16-14 �ضئلة  )انظراالأ

العهد  من   27 املادة  مبقت�ضى  حلق�قهم  انتهاك  وج�د  ب�ضاأن  �ضلية  االأ لل�ضع�ب 

الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية، الذي يعمل على تعزيز احلق�ق الثقافية 

�ضخا�س املنتمني اإىل اأقليات عرقية اأو دينية اأو لغ�ية. لالأ

)56( قرار اجمللس االقتصادي و االجتماعي 22/2000.
)57( قرار 57/2000.
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يف  بداأت  التي  الع�رض  ال�ضن�ات  املتحدة  مم  لالأ العامة  اجلمعية  واأعلنت 

العقد  ، ويهدف 
)58(

�ضلية االأ لل�ضع�ب  1994 »عقدًا عامليًا  ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن 

ت�اجه  التي  للم�ضاكل  حل  اإيجاد  �ضبيل  الدويل يف  التعاون  تعزيز  اإىل  العاملي 

�ضلية، وال��ض�ل اإىل احرتام اأكرب للتن�ع الثقايف. ال�ضع�ب االأ

ول 2004، اأعلنت اجلمعية العامة قرارها ببدء  ويف 22 دي�ضمرب/كان�ن االأ

الثاين  يناير/كان�ن  من  بدءًا  العامل،  �ضلية يف  االأ لل�ضع�ب  الثاين  الدويل  العقد 

حظر  تعزيز  �ضملت  العقد،  لهذا  رئي�ضية  اأهداف  خم�ضة  وحددت   ،
)59(2005

�ضلية يف الربامج  التمييز، وكذا ت�ضجيع امل�ضاركة الكاملة والفاعلة لل�ضع�ب االأ

واإعادة  بالتاأثري عليهم،  اأو غري مبا�رض  التي تت�ضل على نح� مبا�رض  والقرارات 

تعريف �ضيا�ضات التنمية الثقافية املالئمة، واآليات تنمية املراقبة الق�ية، وحت�ضني 

القان�نية  طر  االأ لتطبيق  وال�طنية  قليمية  واالإ الدولية  امل�ضت�يات  على  املحا�ضبة 

�ضلية. وال�ضيا�ضية والعملية حلماية ال�ضع�ب االأ

جر�ء�ت �ملوجودة حلماية �لعمال  52. ما هي �ل�سكوك �لدولية و�لإ
�ملهاجرين؟

العق�د احلالية م�ضدر قلق كبري  الهجرة يف  امللح�ظة يف حركة  الزيادة  ت�ضكل 

 100 من  اأكرث  هناك  اأن   ILO الدولية  العمل  منظمة  وتقدر  الدويل،  للمجتمع 

ملي�ن عامل مهاجر واأفراد اأ�رضهم ح�ل العامل، ومما يثري القلق الكبري ه�ضا�ضة 

و�ضع املهاجرين، وخا�ضة يف �ض�ء مظاهر التنميط والتمييز والعن�رضية وكراهية 

جانب املتزايدة �ضدهم. االأ

وهناك العديد من املبادئ واملعايري لت�فري احلماية للمهاجرين يف العمل يف 

نطاق والية منظمة العمل الدولية ILO، وت�ضمل هذه املبادئ واملعايري: االتفاقية 

و�ضاع  االأ يف  بالهجرة  املتعلقة  واالتفاقية   ،)97 )رقم  العمالة  بهجرة  اخلا�ضة 

امل�ضيئة والعمل على تعزيز تكاف�ؤ الفر�س ومعاملة العمال املهاجرين )رقم 143(، 

والت��ضية اخلا�ضة بهجرة العمالة )رقم 86(، والت��ضية ب�ضاأن العمال املهاجرين 

)رقم 151(، واأي�ضًا القرار املتعلق مبعاجلة من�ضفة للعمال املهاجرين يف االقت�ضاد 

.)ILO 2004 العاملي )امل�ؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية

 1990 ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن  املتحدة يف  مم  لالأ العامة  اجلمعية  تبنت  وقد 

اأ�رضهم، ودخلت حيز  االتفاقية الدولية حلماية حق�ق العمال املهاجرين واأفراد 

االتفاقية  بن�د  تطبيق  ملراقبة  جلنة  ت�ضكيل  ومت   ،2003 ي�لي�/مت�ز   1 يف  النفاذ 

فراد ب�ضاأن االنتهاكات لالتفاقية. وا�ضتالم �ضكاوى االأ

طراف،  وتطبق م�اد هذه االتفاقية على العمالة غري القان�نية يف الدول االأ

العمال  اأن�اع خمتلفة من  االتفاقية  القان�نية، وت�ضمل  العمالة  ولي�س فقط على 

)58( قرار 163/48 في 21 كانون األول 1993.
)59( القرار 174/59 في 22 ديسمبر/كانون األول 2004.
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املهاجرين، منهم: العمال امل��ضمي�ن، والعمال املتج�ل�ن، والعمال الذين يعمل�ن 

املنظمات  يف  يعمل�ن  الذين  �ضخا�س  االأ ت�ضمل  ال  ولكنها  اخلا�س،  حل�ضابهم 

اأو  الالجئني  اأو  املتدربني  اأو  الطالب  اأو  جنبية  االأ احلك�مات  ل�ضالح  اأو  الدولية 

�ضخا�س عدميي اجلن�ضية. االأ

ن�ضان للمهاجرين، الذي عينته جلنة حق�ق  وقام املقرر اخلا�س بحق�ق االإ

ن�ضان CHR يف العام 1999، بلفت نظر اللجنة اإىل طبيعة االنتهاكات التي  االإ

�رضي واالجتار  يعاين منها املهاجرون، وعرب عن قلقه اخلا�س حيال االرتباك االأ

قد  والذين  املهاجرين،  اأطفال  اإىل  هذه  احلالة  تنتقل  ما  غالبًا  الب�رض، حيث  يف 

العام  يف   HRC ن�ضان  االإ حق�ق  جمل�س  جدد  وقد  اجلن�ضية،  بدورهم  يفقدون 

2008 والية املقرر ملدة ثالث �ضن�ات.

عاقة؟ �سخا�ض ذوي �لإ 53. كيف تتم حماية �لأ
مم  عاقة اهتمامًا متزايدًا يف برنامج عمل االأ �ضخا�س ذوي االإ نالت ق�ضية حماية االأ

املتحدة منذ اإعالن اجلمعية العامة �ضنة 1981 »عامًا دوليًا للمعاقني« حتت �ضعار 

عاقة،  »امل�ضاركة وامل�ضاواة الكاملة«، وكان من اأهدافه �ضمان العمل للحد من االإ

وتاأهيل املعاقني مع اإدماجهم الكامل يف املجتمع.

ن�ضان التاأكيد على »عاملية  ويف العام 1993، اأعاد امل�ؤمتر العاملي حلق�ق االإ

عاقة«  االإ فيها حق�ق ذوي  مبا  �ضا�ضية،  االأ ن�ضان واحلريات  االإ فئات حق�ق  كافة 

عالن(. )اإعالن وبرنامج عمل فيينا، 157، 123، الفقرة 63 من االإ

ول 2006، تبنت اجلمعية العامة االتفاقية ب�ضاأن  ويف 13 دي�ضمرب/كان�ن االأ

عاقة والربوت�ك�ل امللحق بها، وقد دخل كليهما حيز  �ضخا�س ذوي االإ حق�ق االأ

ذوي  �ضخا�س  االأ متتع  ل�ضمان  االتفاقية  وتهدف   .2008 ماي�/اآيار   3 يف  النفاذ 

خرين، وتتبنى االتفاقية ت�ضنيفًا  ن�ضان على اأ�ض�س امل�ضاواة مع االآ عاقة بحق�ق االإ االإ

اأن يجري  التي يجب  عاقة، وحتدد اجل�انب  االإ �ضخا�س ذوي  لالأ وتعريفًا م��ضعًا 

عاقة لكي يتمكن�ا من املمار�ضة الفاعلة حلق�قهم. �ضخا�س ذوي االإ تكييفها لالأ

عاقة  �ضخا�س ذوي االإ وت�ضري االتفاقية اإىل احلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية لالأ

�رضة(، وباملثل احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية  )مثل احلق يف الزواج وتك�ين االأ

والثقافية )مثل التمتع مب�ضت�ى عي�س كرمي(. ووفقًا لن�ض��س االتفاقية، يجب على 

�ضخا�س  طراف، �ضمن اأم�ر اأخرى، كفالة االعرتاف القان�ين بكافة االأ الدول االأ

من  حلمايتهم  ال�رضورية  التدابري  واتخاذ  الت�رضيعات  و�ضع  عرب  عاقة  االإ ذوي 

اال�ضتغالل والعنف واالنتهاك.

و�ضمان  املعاقني،  �ضخا�س  لالأ احلركية  القدرة  تعزيز  اأي�ضًا  عليهم  ويجب 

منع حرمانهم من حريتهم ب�ضبب اإعاقاتهم. وبالن�ضبة للتعليم، يجب على الدول 

عاقة يف نظم التعليم العامة، وحقهم املت�ضاوي يف  كفالة اإدماج الطالب ذوي االإ

تلقي التدريب املهني وتعليم الكبار والتدريب امل�ضتمر.



�4��

واأحد اأهم العنا�رض التي ن�ضت عليها االتفاقية هي ق�ضية احلق يف احل�ض�ل 

دنيى  حدود  معايري  تط�ير  واجب  طراف  االأ الدول  فعلى  ونيلها،  احلق�ق  على 

امل�ا�ضالت  )مثل  للعم�م  املتاحة  واخلدمات  الت�ضهيالت  على  احل�ض�ل  ل�ضمان 

بحق�ق  عاقة  االإ ذوي  �ضخا�س  االأ متتع  ل�ضمان  وذلك  واالت�ضاالت(  واملعل�مات 

مت�ضاوية مع غريهم.

ومينح الربوت�ك�ل امللحق باالتفاقية ال�الية للجنة املن�ضاأة مبقت�ضى االتفاقية 

تكفلها  التي  للحق�ق  تقع  التي  االنتهاكات  ح�ل  الفردية  ال�ضكاوى  يف  للنظر 

.
)60(

االتفاقية

للق�ضاء  اتفاقية  مريكية  االأ الدول  تبنت  فقد  قليمية،  االإ امل�ضت�يات  وعلى 

عاقة يف العام 1999، دخلت  �ضخا�س ذوي االإ على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد االأ

تخت�س  جلنة  االتفاقية  هذه  وتن�ضئ   .
)61(2001 �ضبتمرب/اأيل�ل  يف  النفاذ  حيز 

طراف ب�ضاأن تطبيق االتفاقية. مبراجعة تقارير الدول االأ

54. كيف تتم حماية �لالجئني يف �لقانون �لدويل ؟
جترب النزاعات وال�رضاعات الداخلية وكذا الفنت الداخلية النا�س على مغادرة اأوطانهم 

ن�ضانية، ويطلق على  نقاذ اأرواحهم والهرب من االنتهاكات حلق�قهم االإ يف حماولة الإ

اأولئك الذين يبق�ن داخل الدولة بالنازحني داخلياً، ويطلق على اأولئك الذين يرتك�ن 

بلدهم و�ضف الالجئني. 

وتـعرف االتفاقية اخلا�ضة باأو�ضاع الالجئني )1951( والربوت�ك�ل امللحق 

الالجئني باأنهم، من دون اآخرين، اأولئك الذين ترك�ا بالدهم تاأ�ضي�ضًا 
 )62(

بها )1966(

على اخل�ف احلقيقي من التعر�س لال�ضطهاد ب�ضبب العرق اأو الدين اأو الق�مية اأو 

االنتماء اإىل جماعة اجتماعية اأو معتقد �ضيا�ضي، واأن يك�ن�ا غري قادرين اأو غري 

راغبني يف الع�دة اإىل ديارهم ب�ضبب هذا اخل�ف )املادة 1 من االتفاقية(، ويعتمد 

اأمن الالجئني على ت�فري املاأوى لهم وعلى احرتام مبداأ عدم طردهم، والذي يعني 

عادة الق�رضية، �ض�اء يف حالة وج�دهم داخل  اأو االإ اأال ي�اجه ال�ضخ�س الطرد 

األشخاص  حقوق  بشأن  االتفاقية  على  صادقت  قد  دولة   102 كانت   ،2011 يونيو/حزيران   30 بحلول   )60(
الدول  قائمة  على  لالطالع  باالتفاقية،  امللحق  االختياري  البروتوكول  على  صادقت  قد  دولة  و62  اإلعاقة،  ذوي 
على  )متاحة  اإلنسان،  حلقوق  الرئيسية  الدولية  انظرالصكوك   ،2011 يونيو/حزيران   30 غاية  إلى  األطراف 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  أو  www.unesco.org/human_rights  الرابط
)61( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، كانت 18 دولة قد صادقت على االتفاقية األمريكية بشأن القضاء على كافة 
أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، لالطالع على قائمة الدول األطراف إلى غاية 30 يونيو/حزيران 2011 راجع 

  www.unesco.org/human_rights  أو http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
)62( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، كانت 144 دولة قد صادقت على االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني )دخلت حيز 
البروتوكول امللحق بها )دخل حيز التنفيذ عام 1967(. للحصول على  النفاذ عام 1954(، وصادقت 145 دولة على 
30 يونيو/ أسماء الدول األعضاء راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني، حتى 

 www.unesco.org/human_rights  أو http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf :حزيران 2011. متوفرة على موقع
- الدول التي صادقت على االتفاقية فقط هي: مدغشقر، موناكو، ناميبيا، سانت كيتس ونيفس، سانت فنسنت 

والغرينادينز، وتيمور ليست. والدول التي صادقت على البروتوكول فقط هي: كاب فردي، والواليات املتحدة األمريكية وفنزويال.

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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دولة اأخرى اأو على حدودها، اإىل دولة تتعر�س فيها حياتهم وحرياتهم للتهديد 

�ضباب التي ُذكرت �ضابقًا، وتن�س االتفاقية على �رضورة متتع الالجئني  حد االأ الأ

بها  يتمتع  التي  قل تلك  االأ اأو على  للم�اطنني،  املن�ض��س عليها  بنف�س احلق�ق 

مبداأ  على   )27-26 �ضئلة  )انظراالأ التعذيب  مناه�ضة  اتفاقية  وت�ؤكد  جانب.  االأ

�ضخا�س املعني�ن ُمعر�ضني للتعذيب  عدم ترحيل الالجئني ق�رضيًا يف حالة كان االأ

عالن  ن، بالرغم من اأن االإ )املادة 3(، ومل يتم ت�ضنيف حق اللج�ء عامليًا حتى االآ

ن�ضان يقر بحق الفرد يف طلب اللج�ء والتمتع به )املادة 14(،  العاملي حلق�ق االإ

قليمية املت�افرة يف هذا ال�ضاأن، االتفاقية التي تبنتها منظمة  ومن االتفاقيات االإ

�ضئلة 99-100، واجلزء الثاين:   حاليًا بهذا اخل�ض��س )انظراالأ
)63(

مريكية الدول االأ

فريقي والتي ت�ضمل اتفاقيتها ج�انب واإ�ضكاليات  املادة 14(، ومنظمة االحتاد االأ

اللج�ء يف اأفريقيا )انظرال�ض�ؤال : 95(.

ل�سوؤون  �ل�سامي  �ملتحدة  مم  �لأ مفو�ض  م�سوؤوليات  هي  ما   .55
�لالجئني )UNHCR(؟

الالجئني،  الدولية حلماية  االتفاقية  ن�ض��س  تنفيذ  على  �رضاف  االإ م�ضئ�لية  تقع 

وال�ضعي اإىل حل�ل دائمة، مب�ضاعدة احلك�مات، يف الع�دة الط�عية لالجئني اإىل 

مم املتحدة  ديارهم اأو اإدماجهم يف جمتمعات وطنية جديدة، على عاتق مف��س االأ

ال�ضامي ل�ض�ؤون الالجئني UNHCR ويف �ضميم م�ضئ�لياته.

عدد  وبلغ   ،1951 العام  يف  الالجئني  �ض�ؤون  مف��ضية  تاأ�ض�ضت  ولقد 

الالجئني اآنذاك نح� ملي�ن الجئ، ويف يناير 2011 كان هناك ح�ايل 36 ملي�ن 

التقدير  هذا  وي�ضمل  املف��ضية،  اإ�رضاف  حتت  اخلم�س  القارات  عرب  �ضخ�س 

ل��ضعيات  م�ضابهة  و�ضعيات  يف  �ضخا�س  االأ مثل  اأخرى  وجماعات  الالجئني 

بحاجة  يزال�ن  ولكنهم ال  اأوطانهم،  اإىل  عادوا  الذين  اجلماعات  الالجئني وكذا 

عادة بناء حياتهم، واملجتمعات املدنية املحلية التي تاأثرت بحركة  اإىل امل�ضاعدة الإ

الالجئني والنازحني الداخليني. وتتلقى كافة هذه الفئات امل�ضاعدة من مف��ضية 

�ضئ�ن الالجئني UNHCR. وبالرغم من اأن القان�ن الدويل ال يحمي النازحني 

�ضخا�س  داخليًا وال مينحهم حق تلقي اأ�ضكال امل�ضاعدة املتعددة، اإال اأن عدد االأ

الذين يتلق�ن امل�ضاعدة من املف��ضية من هذه الفئة يقدرون بـ 13.7 ملي�ن �ضخ�س 

ن�ضاين، وعلى اأ�ض�س  ن�ضان والقان�ن االإ حكام العامة لقان�ن حق�ق االإ مبقت�ضى االأ

ويزداد   ،
)64(

لالجئني املقدمة  لتلك  مماثلة  حماية  منحهم  بهدف  وذلك  عملية، 

)63( اتفاقية منظمة الدول األمريكية بشأن اللجوء )1928(، اتفاقية منظمة الدول األمريكية بشأن اللجوء السياسي 
)1933(، اتفاقية منظمة الدول األمريكية بشأن اللجوء الدبلوماسي )1954(، اتفاقية منظمة الدول األمريكية بشأن 

اللجوء اإلقليمي )1954(.
)64( قدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مساعدات مشابهة في مناطق عدة تشمل السودان 

وتشاد وأفغانستان وباكستان والكونغو الدميقراطية.
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�ضا�ضية لل�رضاعات،  �ضباب االأ مم املتحدة ل�ض�ؤون الالجئني باالأ اهتمام مف��ضية االأ

وباحلاجة اإىل اإيجاد »اإنذار مبكر« و»ا�ضرتاتيجيات وقائية لتفادي وم�اجهة تدفق 

الالجئني  ل�ض�ؤون  املتحدة  مم  االأ مف��ضية  وبح�ضب  داخليًا«،  والنازحني  الالجئني 

فاإن هذه اال�ضرتاتيجيات ال�قائية يجب اأن تتاأ�ض�س على مقاربة �ضاملة جتمع بني 

.
)65(

ن�ضان ن�ضاين، وحماية حق�ق االإ امل�ضاعدة التنم�ية، والعمل االإ

التي  لل�رضاع  اجلديدة  مناط  واالأ الهامة  ال�ضيا�ضية  التغريات  ت�ضببت  وقد 

ال�ضاأن، ومل�اجهة  بروز حتديات جديدة يف هذا  خري يف  االأ العقد  ظهرت خالل 

مم املتحدة ل�ض�ؤون الالجئني  التغريات الديناميكية يف ال�اقع، بادرت مف��ضية االأ

UNHCR اإىل اإطالق مبادرة »اال�ضت�ضارات العاملية لتحقيق احلماية الدولية« 
على  تاأ�ض�ضت  التي  احلماية«  »اأجندة  تف�ضيل  اإىل  ذلك  وقاد   ،2001 العام  يف 

الربوت�ك�ل  على  وكذا   1951 اتفاقية  طراف يف  االأ الدول  تبنته  الذي  عالن  االإ

1967، وركزت  العام  الذكرى اخلام�ضة ع�رضة لالتفاقية يف  بها يف  اأحلق  الذي 

جندة على الن�ضاطات التي تهدف اإىل ت�فري احلماية لالجئني وطالبي اللج�ء  االأ

ال�ضيا�ضي.

�ملنظمات غري �حلكومية يف حماية  تلعبه  �لذي  �لدور  ما هو   .56
�لالجئني؟

مع   UNHCR الالجئني  ل�ض�ؤون  املتحدة  مم  االأ مف��ضية  عملت  تاأ�ضي�ضها،  منذ 

عدد كبري من املنظمات غري احلك�مية العاملة على امل�ضت�يني الدويل وال�طني، 

ومراقبة  املدى،  بعيدة  والتنمية  الطارئة،  غاثة  االإ اأعمال  اأن�ضطتها  وتت�ضمن 

ن�ضان وحمايتها، وتن�س نظم مف��ضية �ض�ؤون الالجئني ب��ض�ح على  االإ حق�ق 

اأن م�ضاعدتها لالجئني ميكن اأن ُتدار ب�ا�ضطة امل�ؤ�ض�ضات العامة اأو اخلا�ضة، ويف 

 UNHCR مم املتحدة ل�ض�ؤون الالجئني العام 1994، ت��ضع تعاون مف��ضية االأ

العمل« والذي متت  با�ضم م�ضار »�رضكاء يف  ليعرف  املنظمات غري احلك�مية  مع 

برامج  من   % 50 احلك�مية  غري  املنظمات  وتنفذ   ،2000 العام  يف  مراجعته 

يام، وتنفق املف��ضية بني 20 % اإىل 25 % من م�ضاعدتها  املف��ضية يف هذه االأ

لالجئني عرب اأكرث من 800 منظمة غري حك�مية، وتهدف اتفاقيات التعاون بني 

مم املتحدة ل�ض�ؤون الالجئني UNHCR واملنظمات غري احلك�مية اإىل  مف��ضية االأ

�ضخا�س م��ضع االهتمام يف جماالت ال�ضحة  م�ضاعدة الالجئني وغريهم من االأ

تنمية املجتمع،  بها، وكذا  املرتبطة  ال�ضحية  املياه واخلدمات  واإمدادات  والتغذية 

والتعليم، وبناء و�ضيانة امل�اقع. 

)65( تصريح السيدة أوجاتا، مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، في 5 مارس/آذار 1993 إلى جلنة حقوق اإلنسان.
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قليمية �ملعتمدة حلماية �لالجئني؟ 57. ما هي �ل�سكوك �لإ
والتي  اأفريقيا،  يف  الالجئني  مل�ضكالت  وحتديدًا  �ضم�لية  كرث  االأ االتفاقية  تعترب 

�ضئلة 95-98( ودخلت  فريقية يف العام 1969 )انظراالأ تبنتها منظمة ال�حدة االأ

، حيث تت��ضع يف 
)66(

كرث �ضم�اًل قليمي االأ حيز النفاذ يف العام 1974، ال�ضك االإ

تعريف م�ضطلح »الجئ« باملقارنة مع اتفاقية 1951، وينطبق التعريف على كل 

التي يحمل جن�ضيته،  البلد  اأو  �ضلي،  اإىل اللج�ء خارج بلده االأ �ضخ�س ي�ضعى 

�ضباب ت�ضمل العدوان اخلارجي، واالحتالل، واال�ضطرابات املدنية الداخلية. الأ

لالجئني  )قرطاج(  قرطاجنة  اإعالن  على  ال�ا�ضعة  ال�الية  هذا  ُتطبق  كما 

ال��ضطى واملك�ضيك وباناما، كما ينطبق على  اأمريكا  تبنته دول  الذي   ،)1984(

الن�ضخة املنقحة من مبادئ بانك�ك ب�ضاأن و�ضع ومعاملة الالجئني )مت تبنيها يف 

فريقية  االأ �ضي�ية  االآ القان�نية  املنظمة اال�ضت�ضارية  1966(، وتبنتها كذلك  العام 

يف العام 2001.

58. كيف تتم معاجلة م�سكلة �لنازحني د�خليًا؟
عقد  خالل  هاما  ا�ضتعجاليا  طابعا  بلدانهم  داخل  النازحني  م�ضكلة  اكت�ضبت 

الت�ضعينيات من القرن الـ20، ويع�د ذلك يف جزء منه اإىل م�ضت�ى النزوح الناجت 

، وتبقى الق�ضية م��ض�عًا 
)67(

عن النزاعات الداخلية التي ح�ضلت خالل هذا العقد

ن�ضان. للقلق يف جمال حق�ق االإ

العام  ال�ضكرتري  قام   ،1992 العام  يف  الدويل  القلق  لتنامي  وا�ضتجابة 

ممثل خا�س  بتعيني   CHR ن�ضان  االإ على طلب جلنة حق�ق  بناء  املتحدة،  مم  لالأ

الداخلي،  النزوح  اأ�ضباب  ليعمل على حتليل  داخليًا،  النازحني  ق�ضية  ب�ضاأن  له 

اإيجاد  اإىل  وال�ضعي  حلمايتهم،  مقرتحات  وتقدمي  النازحني،  حاجات  وحتديد 

مل�ضاكلهم. حل�ل 

“باملبادئ  ُتعرف  التي  للمعايري  اإطارًا  اخلا�س  املمثل  و�ضع  ولقد 

ن�ضان  ر�ضادية ب�ضاأن النزوح الداخلي”، بناًء على القان�ن الدويل حلق�ق االإ االإ

على  املطبقة  الدولية  الق�انني  وهي  اللج�ء،  وقان�ن  ن�ضاين  االإ والقان�ن 

�ضا�ضي  االأ الفاعل  هي  احلك�مات  باأن  املبادئ  هذه  وتقر  داخليًا،  النازحني 

على:  تن�س  اإر�ضادات  املبادئ  هذه  وتت�ضمن  داخليًا،  النازحني  حماية  يف 

للنازحني داخليًا، وتقليل  املت�ضاوية  العادلة  املعاملة  لت�فري  ت�ضجيع احلك�مات 

والكرمية  ال�ضاملة  الع�دة  و�ضمان  الداخلي،  النزوح  اإىل  ت�ؤدي  التي  احلاالت 

)66( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، كانت 45 دولة قد انضمت إلى االتفاقية احلاكمة جلوانب محددة من مشكلة الالجئني 
في إفريقيا. للحصول على أسماء الدول األطراف إلى غاية 30 يونيو/حزيران 2011 راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة 

www.unesco.org/human_rights   أو  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf ،بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني
.)A/56/168( تقرير ممثل السكرتير العام بشأن النازحني داخلياً إلى اجلمعية العامة )67(

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
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ال��ضع  اإىل  النظر  املقرر اخلا�س  دماج. وقد لفت  الت�طني واالإ اإعادة  اأجل  من 

احلرج للنازحني داخليًا يف املناطق التي ال تقع �ضمن �ضيطرة احلك�مة، حيث 

وجه  يف  مغلقة  اأماكن  ويف  احلك�مية،  غري  طراف  لالأ هدفًا  ي�ضبح�ن  اإنهم 

ن�ضانية.  االإ امل�ضاعدات 

ت��ضح  التي  املعايري  من  وىل  االأ املجم�عة  “املبادئ”  هذه  و�ضعت  ولقد 

ر�ضادية” لي�ضت وثيقة ملزمة،  معنى احلماية للنازحني داخليًا. ومع اأن “املبادئ االإ

مم املتحدة املعنية لتفعيل هذه املبادئ على  اإال اأنه يتم حث احلك�مات واأجهزة االأ

ن�ضان HRC  بتجديد والية  نح� متزايد. ويف العام 2007، قام جمل�س حق�ق االإ

حق�ق  جمل�س  قرر   2010 ي�ني�/حزيران  ويف  �ضن�ات،  لثالث  اخلا�س  املمثل 

للمرحلني داخل  املمثل اخلا�س مبقرر خا�س بحق�ق االن�ضان  االن�ضان تع�ي�س 

بلدانهم وعينه ملدة ثالث �ضن�ات.

�سخا�ض �ملحرومني من حريتهم؟ 59.هل هناك مدونة دولية ملعاملة �لأ

ومعاملة  اجلرمية  ملكافحة  ول  االأ املتحدة  مم  االأ »م�ؤمتر  تبنى   ،1955 العام  يف 

الق�اعد  هذه  تعديل  وجرى  ال�ضجناء،  ملعاملة  دنى  االأ احلد  ق�اعد  املجرمني« 

 ،1977 و   1957 عامي  االجتماعي  االقت�ضادي  املجل�س  يف  عليها  وامل�افقة 

وال تهدف هذه الق�اعد اإىل و�ضف من�ذج تف�ضيلي للنظام العقابي، بل اإىل و�ضع 

مم  لالأ العامة  اجلمعية  تبنت   ،1979 العام  ويف  ال�ضجناء.  ملعاملة  ومعايري  ق�اعد 

من  بنية   1988 العام  يف  وتبنت  القان�ن،  اإنفاذ  مل�ظفي  �ضل�ك  مدونة  املتحدة 

�ضخا�س قيد االحتجاز وال�ضجن باأن�اعه. كما  املبادئ ل�ضمان احلماية لكـافة االأ

تبنت اجلمعية العامة اأحد ع�رض مبداأ اأ�ضا�ضيًا ملعاملة ال�ضجناء بالقرار )111/45( 

يف العام 1990، وذلك بهدف تعزيز التطبيق الكامل حلق�ق ال�ضجناء، ومبقت�ضى 

عالن العاملي  ن�ضان املن�ض��س عليها يف االإ ذلك، يتمتع كافة ال�ضجناء بحق�ق االإ

ن�ضان والعهدين الدوليني، با�ضتثناء تلك القي�د التي ت�ضتدعيها حالة  حلق�ق االإ

الثقافية  الن�ضاطات  امل�ضاركة يف  ال�ضجناء يف  بالتحديد حق  ال�َضجن، و�ضملت 

على  مبني  متييز  اأي  دون  الكاملة  ال�ضحية  الرعاية  لهم  تت�فر  واأن  والتعليم، 

م�قفهم القان�ين. 

و تبنت اجلمعية العامة كذلك جمم�عة مدونات ال�ضل�ك اخلا�ضة بحماية 

دي�ضمرب/كان�ن   14 يف   111/45 )القرار  حريتهم  من  املحرومني  حداث  االأ

دي�ضمرب/  17 يف   111/46 )القرار  العقليني  املر�ضى  وحماية   ،)1990 ول  االأ

ول 1991(. كان�ن االأ

ورغم اأن كافة هذه املعايري غري ملزمة قان�نًا، لكنها جميعها متثل اإر�ضادات 

�ضخا�س املحرومني من حريتهم. مهمة للدول يف معاملتها لالأ
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عن  �ملد�فعني  حلماية  �ملتو�فرة  جر�ء�ت  و�لإ �ل�سكوك  هي  ما   .60
ن�سان؟ حقوق �لإ

مم املتحدة مبقت�ضى  1998، تبنت اجلمعية العامة لالأ ول  9 دي�ضمرب/كان�ن االأ يف 

واأع�ضاء  واجلماعات  فراد  االأ وم�ض�ؤولية  حق  ب�ضاأن  عالن  االإ  )144/53( القرار 

�ضا�ضية املعرتف بها  ن�ضان واحلريات االأ املجتمع من اأجل تعزيز وحماية حق�ق االإ

ن�ضان«، والذي  عالن ب�ضاأن املدافعني عن حق�ق االإ عامليًا والذي يعرف با�ضم »االإ

عن حق�ق  املدافعني  بعمل  ال�ضلة  ذات  القان�نية  املعايري  ويعزز  وي��ضح  ي�ؤكد 

�ضافة اإىل ذلك،  ن�ضان، وباالإ ن�ضان، ويعرتف بدورهم يف تعزيز وحماية حق�ق االإ االإ

ن�ضان.  عالن اأي�ضًا اأ�ض�س معيارية هامة لتطبيق معايري وحماية حق�ق االإ ي�فر االإ

الهدف،  هذا  خلدمة  م�ال  االأ بجمع  القيام  ن�ضان  االإ حق�ق  عن  للمدافعني  ويحق 

عالن  االإ ويدع�  عليه،  واالحتجاج  ن�ضان  االإ انتهاك حلق�ق  اأي  انتقاد  واحلق يف 

ن�ضان ودعم مبادراتهم ب�ضكل  الدول للعمل على حماية املدافعني عن حق�ق االإ

خرى. فاعل ب��ضائل الت�رضيع والتدابري االأ

باأنه   2000/61 رقم  قرارها  CHR يف  ن�ضان  االإ وقد علقت جلنة حق�ق 

�ضخا�س واملنظمات يف تعزيز وحماية حق�ق  “يف العديد من البلدان، ا�ضرتك االأ
من  �ضا�ضية التي تتعر�س عادة للتهديد والت�ضييق وانعدام االأ ن�ضان واحلريات االأ االإ

عدام خارج نطاق الق�ضاء”. وطالب القرار ال�ضكرتري العام  والت�قيف التع�ضفي واالإ

ن�ضان يف  بتعيني ممثل خا�س لتقدمي تقارير ب�ضاأن اأو�ضاع املدافعني عن حق�ق االإ

عالن.  جميع اأنحاء العامل، وال��ضائل املمكنة لتح�ضني حمايتهم، مبا يت�افق مع االإ

ويحق للممثل اخلا�س، الذي جرى تعيينه ب�ضكل مبدئي ملدة ثالث �ضن�ات، اأن 

يبحث وي�ضتلم ويدر�س املعل�مات املت�فرة عن حالة اأي �ضخ�س يعمل على تعزيز 

ن�ضان ويتابع ذلك، حتى يتمكن من التحاور مع احلك�مات وكافة  وحماية حق�ق االإ

عالن،  والت��ضية با�ضرتاتيجيات  الفاعليني املعنيني من اأجل تعزيز تطبيق بن�د االإ

ن�ضان، ولقد عك�س التقرير  فاعلة لت�فري حماية اأف�ضل للمدافعني عن حق�ق االإ

ن�ضان CHR الثامنة واخلم�ضني  الذي قدمه املمثل اخلا�س لدورة جلنة حق�ق االإ

ادعاءات  تلقاها خالل عام م�ضى وتت�ضمن  التي  العديدة  “املرا�ضالت   )2002(

ن�ضان، والتي ت�ؤكد على  ب�ج�د انتهاكات ج�ضيمة حلق�ق املدافعني عن حق�ق االإ

ن�ضان”. احلاجة الدائمة للدعم امل�ضتمر واحلماية الفعالة للمدافعني عن حق�ق االإ

ن�ضان HRC  بتعيني مقرر  ويف مار�س/اآذار 2008، قام جمل�س حق�ق االإ

ن�ضان بدياًل عن ممثل ال�ضكرتري العام ب�ضاأن  خا�س ب�ضاأن املدافعني عن حق�ق االإ

ن�ضان. وقد مت متديد والية هذا املقرر �ضنة 2011 لثالث  املدافعني عن حق�ق االإ

�ضن�ات اإ�ضافية
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إجراءات تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

مم �ملتحدة عندما ي�سعر �ل�سخ�ض  61. هل ميكن تقدمي �لتما�ض �إىل �لأ
ن�سانية تعر�ست �أو تتعر�ض لالنتهاك؟ باأن حقوقه �لإ

واملنظمات،  فراد  االأ من  ال�ضكاوى  من  الف  االآ مئات  املتحدة  مم  االأ تلقت 

ن�ضان، ومنذ اأن و�ضعت اإجراءات  تت�ضمن ادعاءات ب�ج�د انتهاكات حلق�ق االإ

ال�ضكاوى  هذه  عدد  ازداد   ،)65 )انظرال�ض�ؤال:  امل�ضاألة  هذه  لتنظيم  خا�ضة 

جلنة  تعامل  لتنظيم  جراءات  االإ من  العديد  تط�ير  مت  حيث  ملح�ظ،  ب�ضكل 

HRC الذي خلفها، مع ال�ضكاوى  ن�ضان  ن�ضان، وجمل�س حق�ق االإ حق�ق االإ

ترتكز  اإجراءات  اأن هناك  ن�ضان، كما  االإ باالنتهاكات اجل�ضيمة حلق�ق  املتعلقة 

اللجنة  من  كل  يف  الفردية  احلاالت  يف  بالنظر  وت�ضمح  املعاهدات،  على 

االقت�ضادية  احلق�ق  وجلنة  )انظرال�ض�ؤال: 16(،  ن�ضان  االإ بحق�ق  املعنية 

العن�رضي  التمييز  مناه�ضة  وجلنة  )انظرال�ض�ؤال:19(،  والثقافية  واالجتماعية 

)انظرال�ض�ؤال:33(، وجلنة مناه�ضة التعذيب )انظرال�ض�ؤال: 27(، وجلنة الق�ضاء 

36(، وجلنة حماية العمال  اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة )انظرال�ض�ؤال:  على كافة 

�ضخا�س املعاقني،  املهاجرون واأفراد اأ�رضهم )انظرال�ض�ؤال:52( وجلنة حق�ق االأ

و�ضعت  وقد  )انظرال�ض�ؤال: 30(،  الق�رضي  باالختفاء  املعنية  اللجنة  وم�ؤخرًا 

الي�ن�ضك� UNESCO ومنظمة العمل الدولية ILO كذلك اإجراءات خا�ضة 

ن�ضان املتعلقة  فراد فيما يخ�س انتهاكات حق�ق االإ بال�ضكاوى املقدمة من االأ

.)80-77 �ضئلة:  )انظراالأ منهما  بكل  املخت�ضة  العمل  مبجاالت 
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جر�ء�ت �لتي مت تطويرها لتقدمي �ل�سكاوى �خلا�سة  62. ما هي �لإ
ن�سان؟ ن�سان �أمام جلنة حقوق �لإ بانتهاكات حقوق �لإ

ن�ضان CHR اجلهة الرئي�ضية امل�ضئ�لة عن معاجلة م�ضائل  كانت جلنة حق�ق االإ

االدعاء  تت�ضمن  التي  ال�ضكاوى  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  مم  االأ يف  ن�ضان  االإ حق�ق 

ن�ضان.   ب�ج�د انتهاك حلق�ق االإ

لية التي ي�ضتطيع  وعند تاأ�ضي�س اللجنة، مل تكن هناك اأية ن�ض��س ب�ضاأن االآ

ن�ضان، ثم قام املجل�س  فراد ت�ض�ية اأي انتهاكات مدعاة حلق�ق االإ من خاللها االأ

بتط�ير   )1959 العام  728 يف  )القرار   ECOSOC واالجتماعي  االقت�ضادي 

جراءات التي ت�ضمح ب�ضياغة قائمتني من املرا�ضالت لل�ضكاوى املتلقاة: ت�ضم  االإ

حق�ق  وحماية  بتعزيز  املتعلقة  العامة  ال�ضئ�ن  تعالج  �رضية  غري  قائمة  وىل  االأ

ن�ضان، والثانية قائمة �رضية لل�ضكاوى املقدمة �ضد الدول. االإ

االقت�ضادي  املجل�س  قرار  �ضكل  فقد  ال�رضية،  جراءات غري  لالإ وبالن�ضبة 

االجتماعي ECOSOC رقم 1235 يف العام 1967 عالمة على الطريق، والذي 

ن�ضان CHR “القيام بدرا�ضة )على اأ�ضا�س املعل�مات التي  يخ�ل جلنة حق�ق االإ

ن�ضان،  و�ضاع التي تك�ضف عن منط ثابت من انتهاكات حق�ق االإ تتلقاها( عن االأ

بارتهايد(”.  واملتمثلة اأنذاك يف �ضيا�ضة الف�ضل العن�رضي يف جن�ب اإفريقيا )االأ

حيث قامت اللجنة باإجراء درا�ضات جلمع احلقائق، وت�ضكيل فريق عامل من 

اخلرباء ب�ضاأن جن�ب اأفريقيا يف العام 1967، وبعد ذلك، جرى ت�ضكيل جمم�عة 

العربية  را�ضي  االأ يف  ن�ضان  االإ حق�ق  انتهاك  ادعاء  حاالت  يف  بالنظر  تق�م 

و�ضاع يف ت�ضيلي والذي انتهت واليته يف  املحتلة، وفريق عمل متخ�ض�س باالأ

و�ضاع جلنة  رادة ال�ضيا�ضية واالتفاق ب�ضاأن هذه االأ العام 1979. ولقد مكنت االإ

املتعلقة  العامة  احلاالت  ودرا�ضة  واليتها  ا�ضتكمال  من   CHR ن�ضان  االإ حق�ق 

�ضا�ضية يف اأي مكان من العامل. ن�ضان واحلريات االأ بانتهاك حق�ق االإ

جراءات املتعلقة بالق�ضايا ال�رضية اإىل اإجراءات ر�ضمية يف  ومت حت�يل االإ

العام 1970 بقرار املجل�س االقت�ضادي االجتماعي رقم 1503، بحيث ي�ضبح من 

ن�ضان  مناط الثابتة من االنتهاكات اجل�ضيمة امل�ث�قة حلق�ق االإ املمكن فح�س االأ

ول مرة تقدمي  �ضا�ضية يف اأي بلد ح�ل العامل. واأ�ضبح من املمكن الأ واحلريات االأ

اأو  اأو جماعة  اأي فرد  اأي�ضًا من  املرا�ضالت لي�س فقط من �ضحية االنتهاك، بل 

منظمة غري حك�مية متلك معل�مات مبا�رضة وم�ث�قة عن وج�د انتهاكات. 

مبراجعة   ECOSOC واالجتماعي  االقت�ضادي  املجل�س  قام  ولقد 

ومبقت�ضى   .2000/3 القرار  خالل  من  ال�رضية  بالق�ضايا  اخلا�ضة  جراءات  االإ

جراءات التي متت مراجعتها، كان يتم فح�س املرا�ضالت ومعها اأية تف�ضريات  االإ

وىل، وذلك ب�ا�ضطة الفريق العامل املعني باملرا�ضالت  تقدمها احلك�مات لل�هلة االأ

الفريق  ويخت�س  ن�ضان،  االإ حق�ق  وحماية  لتعزيز  الفرعية  اللجنة  عن  واملنبثق 
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جراءات من عدمه، وهي الفريق  بتقرير مترير الق�ضية اإىل املرحلة التالية من االإ

ن�ضان، وكان يحق للفريق العامل  العامل املعني باحلاالت والتابع للجنة حق�ق االإ

اأن يحيل احلالة اإىل اللجنة التي ت�ضع يف معظم احلاالت ت��ضيات حمددة للتحرك، 

وكان يحق للجنة اأن تقرر وقف النظر يف حالة معينة، اأو اإبقاءها قيد النظر وتعيني 

الق�ضية وفح�ضها �ضمن احلاالت  ب�ضاأن  ال�رضية  اإلغاء  اأو  ب�ضاأنها،  خبري م�ضتقل 

 ECOSOC التي تنظرها وفق قرار املجل�س االقت�ضادي واالجتماعي  العلنية 

اإىل  �ضافة  باالإ واحلك�مات،  فراد  االأ من  املقدمة  امل�اد  وتبقى جميع   ،1235 رقم 

جراءات املختلفة، يف اإطار من ال�رضية وال  القرارات التي اتخذت يف مراحل االإ

خرى املماثلة، مل يكن ي�جد ن�س التخاذ  جراءات االأ تعلن للعامة، وبعك�س االإ

تدابري عاجلة لت�فري احلماية.

حتت  فح�ضها  يتم  التي  البلدان  اأ�ضماء  تعلن  تكن  مل  اللجنة،  ل�ضيا�ضة  ووفقًا 

للبلدان  بالن�ضبة  مر  االأ وكذلك  ال�ضن�ية،   يف جل�ضتها 
القرار1503)68( اإجراءات 

جراءات تق�م  جراءات، وكانت فاعلية هذه االإ اإ�ضقاطها من فح�س االإ التي يتم 

ب�ضكل كبري على التعاون الط�عي للدول.

عالن  جراءات دور يف احت�ضان جميع احلق�ق املعرتف بها يف االإ وقد كان لهذه االإ

ع�ضاء  ن�ضان والعهدين الدوليني، وكانت تنطبق على كافة الدول االأ العاملي حلق�ق االإ

طراف يف االتفاقيات الدولية. مم املتحدة، ولي�س فقط على الدول االأ يف االأ

ن�ضان HRC مبقت�ضى قراره 5/1 يف ي�ني�/حزيران  ولقد تبنى جمل�س حق�ق االإ

جراء 1503  2007، اإجراءات جديدة لل�ضكاوى والتي تاأ�ض�ضت بهدف اإ�ضالح االإ
)انظرال�ض�ؤال: 63(.

ن�سان HRC ؟ 63. ما هي �أبرز مهام جمل�ض حقوق �لإ
اإن�ضاء جمل�س  اأبريل/ني�ضان،   30 251/60 يف  قررت اجلمعية العامة يف قرارها 

وليحل حمل جلنة حق�ق  العامة،  للجمعية  تابع  HRC كجهاز  ن�ضان  االإ حق�ق 

ن�ضان CHR والتي كانت تابعة للمجل�س االقت�ضادي واالجتماعي. االإ

ن�ضان HRC من 47 دولة، ويتم انتخاب الدول  ويتك�ن جمل�س حق�ق االإ

غلبية، ويتطلب ذلك اأن حتافظ هذه الدول  مبا�رضة من اأع�ضاء اجلمعية العامة باالأ

�ضافة اإىل ذلك،  ن�ضان، وباالإ على اأعلى املعايري املمكنة لتعزيز وحماية حق�ق االإ

فاإن ع�ض�ية بلد ما يف املجل�س قد يتم تعليقها بغالبية ثلثي اأع�ضاء املجل�س يف 

ن�ضان. ويتم ت�زيع مقاعد  حال قيامها بارتكاب انتهاك ج�ضيم ومنهجي حلق�ق االإ

.
)69(

قليمية وفق معيار التمثيل اجلغرايف املت�ضاوي الع�ض�ية على املجم�عات االإ

)68( بحلول العام 2003 كان هناك ما ال يقل عن 84 دولة قيد الفحص
)69( مجموعة الدول األفريقية لها 13 مقعدا، ومجموعة الدول اآلسيوية لها 13 مقعدا، ومجموعة دول شرق أوروبا لها 
6 مقاعد، ومجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي لها 8 مقاعد، ومجموعة غرب أوروبا وغيرها لها 7 مقاعد في مجلس 

حقوق اإلنسان.
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ول، ووفقًا لقرار  ويف ي�ني�/حزيران 2007، اأي بعد �ضنة من اجتماعه االأ

ن�ضان HRC قراره رقم   اجلمعية العامة رقم 60/251، اعتمد جمل�س حق�ق االإ

5/1 الذي يت�ضمن عددا من الرتتيبات واحداث م�ضاطر واآليات وبنيات ت�ضاعده 
لل�ضكاوى،  اجراء جديد  املتخذة  الرتتيبات  هذه  مبهامه، ومن �ضمن  القيام  على 

فئات  ملختلف  وامل�ثقة  اجل�ضيمة  لالنتهاكات  ال�ضائعة  مناط  لالأ “الت�ضدي  بهدف 

�ضا�ضية يف اأية بقعة من العامل، ويف ظل اأية ظروف”. ن�ضان واحلريات االأ حق�ق االإ

جراء  االإ على  تتاأ�ض�س  والتي  لل�ضكاوى،  اجلديدة  جراءات  لالإ وبالن�ضبة 

م�اءمتها وم��ض�عيتها  لكفالة  ال�رضورية  اجل�انب  1503، فقد مت حت�ضينها يف 
وكفايتها مبا يتنا�ضب مع ظروف ال�ضحايا ويف اإطار زمني مقب�ل، وحتتفظ بطبيعتها 

ال�رضية، بالت�افق مع تط�ير التعاون مع الدول املعنية.

كافة  ملناق�ضة  الفر�ضة  عمله  وبرنامج  املجل�س  اأعمال  جدول  وي�فر 

ن�ضان واأو�ضاعها التي ت�ضتدعي انتباه املجل�س ط�ال العام،  م��ض�عات حق�ق االإ

حق�ق  جلنة  و�ضالحيات  مهام  كافة   HRC ن�ضان  االإ حق�ق  جمل�س  وميار�س 

خرى اجلديدة، مبا يف ذلك  �ضافة اإليها، بع�ضًا من املهام الهامة االأ ن�ضان، وباالإ االإ

الت��ضيات  واعداد  املتحدة،  مم  االأ نظام  يف  ن�ضان  االإ حق�ق  كل  واإدماج  تن�ضيق 

ن�ضان،  االإ حق�ق  جمال  يف  الدويل  للقان�ن  امل�ضتقبلي  للتط�ير  العامة  للجمعية 

واإعمال املراجعة الدورية ال�ضاملة )انظرال�ض�ؤال : 68(.

بلجنة  ن�ضان  االإ حق�ق  وحماية  لتعزيز  الفرعية  اللجنة  ا�ضتبدال  مت  وقد 

للتفكريي�فر  كفريق  والعمل  املجل�س،  عمل  م�ضاندة  بهدف  وذلك  ا�ضت�ضارية، 

تطبيقية  بح�ث  تنفيذ  ويت�ىل  طلبه،  على  بناء  والدرا�ضات  اخلربات  للمجل�س 

ن�ضان التي هي م��ضع اهتمام املجل�س.  ودرا�ضات يف م��ض�عات حق�ق االإ

 CHR ن�سان  �لإ حقوق  جلنة  �تخذتها  �لتي  �ملبادر�ت  هي  ما   .64
حقوق  �نتهاكات  مع  للتعامل   HRC ن�سان  �لإ حقوق  وجمل�ض 

ن�سان؟ �لإ

�رضافية، التي  ليات االإ ب�ضكل تدريجي ومنذ العام 1979، مت تط�ير العديد من االآ

ن�ضان، ولكن متلك كل واحدة  ال ت�ضتمد �رضعيتها من ال�ضك�ك الدولية حلق�ق االإ

ن�ضان CHR، على النح� الذي  منها ال�الية اخلا�ضة بها بقرار من جلنة حق�ق االإ

ليات  اأقره املجل�س االقت�ضادي واالجتماعي ECOSOC. وقد ا�ضتهدفت هذه االآ

ن�ضان، وتعرف هذه  جراءات اخلا�ضة تعزيز التزام احلك�مات مبعايري حق�ق االإ واالإ

ن�ضان، وحاليًا جمل�س  جراءات اخلا�ضة” للجنة حق�ق االإ ليات جمتمعة بـ “االإ االآ

وىل اإحدى ق�ضايا  ن�ضان HRC، وهي تنق�ضم اإىل جمم�عتني: تعالج االأ حق�ق االإ

ن�ضان من منطلق م��ض�عي على نطاق عاملي، اأما الثانية فهي تركز على  حق�ق االإ

)70(
ن�ضان يف نطاق دولة معينة. كافة فئات حق�ق االإ

)70( في العام 2008، فحص الفريق العامل املعني 21 قضية مقدمة مبقتضى إجراءات التحرك العاجلة، كما راجع 
إلى   2009 الثاني  نوفمبر/تشرين  ومنذ  القسري.  االختفاء  بشأن  حديثاً  مقدمة  505 قضية  أيضاً  العامل  الفريق 

نوفمبر/تشرين الثاني 2010 حول فريق العمل 105 حالة من حاالت االختفاء القسري إلى 22 حكومة.
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ليات اأ�ضماء خمتلفة منها املقرر اخلا�س، واملمثل اخلا�س، واخلبري  حتمل هذه االآ

فراد الذين يعين�ن يف م�قع  امل�ضتقل، والفريق العامل. وي�ؤدي اأفراد الفرق العاملة واالأ

مقررين اأو ممثلني اأو خرباء م�ضتقلني وظائفهم اعتمادا على و�ضائلهم اخلا�ضة، وال 

�ضافة اإىل ما �ضبق، فقد يطلب اأحيانًا من ال�ضكرتري  يح�ضل�ن على اأي مقابل. وباالإ

مم املتحدة اإعداد تقارير تهم م�ا�ضيع خمتلفة اأو بلدانا معينة. العام لالأ

 CHR ن�سان  �لإ حقوق  للجنة  �خلا�سة«  جر�ء�ت  »�لإ هي  ما   .65
ن�سان HRC؟ ن �أنها ملجل�ض حقوق �لإ و�لتي يفرت�ض �لآ

جراءات اخلا�ضة وعمل املقررين اخلا�ضني والفرق العاملة املعنية، والتي  اإن كل االإ

 ،HRC ن�ضان  االإ حق�ق  ملجل�س  تابعة  �ضارت  ن�ضان،  االإ حق�ق  جلنة  اأ�ض�ضتها 

اإجراءات  اإ�ضافة  ومت  جتديدها،  مت  قد  بامل��ض�عات  اخلا�ضة  جراءات  االإ وكافة 

منة واملرافق ال�ضحية. اأخرى جديدة اإليها، مثل ال�الية ب�ضاأن مياه ال�رضب االآ

جراءات امل��ض�عية يف العام 1980، واأطلق عليها ا�ضم  مت تاأ�ضي�س اأوىل االإ

اأو غري الط�عي، ومتثل دوره الرئي�ضي  الفريق العامل املعني باالختفاء الق�رضي 

يف العمل ك��ضيط بني عائالت املفق�دين واحلك�مات بهدف الك�ضف عن مكان 

�ضخا�س املختفني، ويف �ضبيل هذا الهدف، يعمل الفريق على حتليل حاالت  االأ

احلك�مية،  وغري  احلك�مية  امل�ضادر  من  املعل�مات  وتلقي  املختفني،  �ضخا�س  االأ

هذا  التحقيقات يف  اإجراء  مع طلب  املعنية،  احلك�مات  اإىل  ه�ؤالء  ملفات  ونقل 

�ضخا�س املفق�دين بردود احلك�مات.  ال�ضاأن واإمداد عائالت االأ

بالد  العامة يف  الطبيعة  ذات  االدعاءات  بفح�س  العامل  الفريق  يق�م  كما 

�ضخا�س  حمددة، والتدخل لدى احلك�مات يف حالة تّعر�س اأقارب املفق�دين اأو االأ

ية تهديدات اأو اأعمال انتقام نتيجة لتعاونهم، ويعترب اأن  الذين تعاون�ا مع الفريق الأ

�ضباب امل�ؤدية اإىل االختفاء، م�ؤكدًا بذلك على �رضورة  اأهم االأ اأحد  احل�ضانة هي 

حما�ضبة مرتكبي اجلرائم على جرائمهم. ويقدم الفريق العامل خال�ضات وت��ضيات 

، )انظرال�ض�ؤال:63(، 
)71(HRC ن�ضان مف�ضلة يف تقريره املقدم اإىل جمل�س حق�ق االإ

ن�ضان HRC والية الفريق العامل املعني  ويف العام 2008 جدد جمل�س حق�ق االإ

ملدة ثالث �ضن�ات.

كما تاأ�ض�س الفريق العامل املعني باالعتقال التع�ضفي يف العام 1991 بقرار 

ن�ضان، ليق�م مبهمة التحقيق يف حاالت االعتقاالت التع�ضفية  من جلنة حق�ق االإ

اأو تلك التي ال تن�ضجم مع املعايري الدولية ذات ال�ضلة التي اأقرتها الدول املعنية. 

داري اخلا�س  ومت ت��ضيع والية الفريق العامل يف العام 1997 لي�ضمل االحتجاز االإ

الق�ضايا  العامل  الفريق  وي�ضتلم  املهاجرين.  ورعاية  ال�ضيا�ضي  اللج�ء  بطالبي 

التالي: بوروندي، كمبوديا، هاييتي، كوريا  النحو  الدول على  الواليات بشأن  يوليو/متوز 2011، كانت   31 )71( بحلول 
الشعبية الدميقراطية، ميامنار، األراضي الفلسطينية احملتلة منذ العام 1967، الصومال، السودان.
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ويدر�ضها �ضمن اإطار “اآلية ال�ضكاوى”، وبعد النظر، يتبنى “اآراًء” ب�ضاأن احلاالت 

الفردية ويحيلها على احلك�مات املعنية، فعندما يجد الفريق العامل اأن احلالة متثل 

�ضالح  جراءات الالزمة الإ اعتقاالتع�ضفيًا، فاإنه يطلب من احلك�مة املعنية اتخاذ االإ

ن�ضان  ال��ضع )انظراجلزء 2، املادة 9(، ويف العام 2007، جدد جمل�س حق�ق االإ

HRC والية الفريق املعني لثالث �ضن�ات، ثم مددها �ضنة 2011 لنف�س املدة.
اأو  الق�ضاء  عدام خارج نطاق  باالإ املعني  املقرر اخلا�س  تاأ�ضي�س والية  ومت 

باإجراءات م�جزة اأو تع�ضفية )انظراجلزء 2، املادة 3( يف العام 1982، واملقرر اخلا�س 

ربع ال�ضابق  ليات االأ املعني بالتعذيب يف العام 1985 )انظرال�ض�ؤال:28(. ومتتلك االآ

ذكرها اإجراءات عمل طارئة ت�ضتطيع من خاللها اتخاذ ردود فعل �رضيعة حيال اأية 

م�ضكلة وذلك مبطالبة احلك�مات بالتحرك الف�ري لت��ضيح اأو حل الق�ضية.

املمثلني  )اأو  اخلا�ضني  املقررين  خرى  االأ اخلا�ضة”  جراءات  “االإ وتت�ضمن 

طفال  االأ وبيع  )انظرال�ض�ؤال:58(،  داخليًا  النازحني  مب��ض�عات  اخلا�ضني( 

طفال  باحية )انظرال�ض�ؤال:44(، واإ�رضاك االأ ن�ضطة االإ وا�ضتخدامهم يف البغاء اأو يف االأ

واملحامني  الق�ضاة  ونزاهة  وا�ضتقالل  )انظرال�ض�ؤال:45(،  امل�ضلحة  النزاعات  يف 

)انظراجلزء 2، املادة 10(، والق�ضاء على العنف �ضد الن�ضاء )انظرال�ض�ؤال رقم41(، 

جانب واأ�ضكال  �ضكال املعا�رضة من العن�رضية والتمييز العن�رضي وكراهية االأ واالأ

�ضئلة 34 و35، واجلزء 2، املادة 2(، وحرية الدين  خرى )انظراالأ عدم الت�ضامح االأ

اإفريقية، وحرية الراأي  واملعتقد )انظراجلزء 2، املادة 18( واملنحدرون من اأ�ض�ل 

)انظرال�ض�ؤال:  ن�ضان  االإ 19(، واملدافعني عن حق�ق  املادة   ،2 )انظراجلزء  والتعبري 

�ضلية )انظرال�ض�ؤالني: 50-51(. وكذا ب�ضاأن املرتزقة ودورهم يف  60(، وال�ضع�ب االأ
قليات، وحق�ق  احليل�لة دون ممار�ضة ال�ضع�ب حلقها يف تقرير امل�ضري، وق�ضايا االأ

والت�ضامن  ن�ضان  االإ وحق�ق  للرق،  املعا�رضة  �ضكال  واالأ للمهاجرين،  االن�ضان 

جتار يف  رهاب، واالإ ن�ضان يف �ضياق مكافحة االإ الدويل، وتعزيز وحماية حق�ق االإ

ن�ضان وال�رضكات املتعددة  طفال، وحق�ق االإ الب�رض، والق�ضايا اخلا�ضة بالن�ضاء واالأ

عمال. اجلن�ضية وغريها من م�ؤ�ض�ضات االأ

االقت�ضادية  باحلق�ق  تتعلق  التي  امل��ض�عية  ال�اليات  كذلك  وهناك 

التعليم، واحلق يف ال�ضكن، واحلق يف  واالجتماعية والثقافية، وت�ضمل احلق يف 

�ضافة اإىل اأم�ر  الغذاء، واحلق يف ال�ضحة، واحلق يف التحرر من الفقر املدقع، باالإ

اأخرى كاحلق يف التنمية )انظرال�ض�ؤالني: 114-115( واحلق يف ال��ض�ل اإىل ماء 

والدَين  الهيكلية  والتكيفات  ال�ضامة،  النفايات  من  وال�قايج  والتطهري  ال�رضب 

تتاألف  باآلية ثنائية  خريتني  التعامل مع الفكرتني االأ جنبي، ويف كل حالة يتم  االأ

واملراقبني  الدول  جلميع  مفت�ح  دويل  حك�مي  عامل  وفريق  م�ضتقل  خبري  من 

جمل�س  قرر   ،4/7 رقم  وبالقرار   ،2008 العام  ويف  احلك�مية.  غري  واملنظمات 

خريتني يف والية واحدة هي اخلبري  ن�ضان HRC دمج هاتني ال�اليتني االأ حق�ق االإ

خرى ذات  جنبي والتزامات الدول املالية العاملية االأ امل�ضتقل ب�ضاأن اأثار الدَين االأ
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ن�ضان، وب�ضفة خا�ضة احلق�ق االقت�ضادية  ال�ضلة على التمتع بكل فئات حق�ق االإ

واالجتماعية والثقافية.

تالها  الثقاقية،  باحلق�ق  اخلا�ضة  املقرر  والية  اأن�ضاأت   2009 العام  ويف 

�ضنة 2010 اإن�ضاء والية املقرر اخلا�س لالجتماع والتجمع وفريق العمل املكلف 

مب�ضئلة التمييز �ضد املراأة يف الق�انني واملمار�ضات،

 من 
)72(

ومنذ ماي�/اآيار 2009، مت مبقت�ضى واليات الدول، فح�س ثمان دول

مم املتحدة  قبل املقررين اخلا�ضني الذين يرفع�ن تقاريرهم اإىل اجلمعية العامة لالأ

اخلا�ض�ن  املقررون  قام  ذلك،  اإىل  �ضافة  وباالإ  .HRC ن�ضان  االإ حق�ق  وجمل�س 

ن�ضان،  بفح�س احلالة يف بع�س الـدول، ورفـعـ�ا تقاريرهم فقط اإىل جلنة حق�ق االإ

.
)73(HRC ن�ضان والحقًا اإىل جمل�س حق�ق االإ

جر�ء�ت �خلا�سة«؟ 66. ما هي منهجيات �لعمل �ملتعلقة »بالإ
الق�ضايا  بدرا�ضة وفح�س  القيام  جراءات اخلا�ضة  االإ بت�يل مهام  املخ�لني  جلميع 

ن�ضان. ويف  م��ضع االهتمام، وبالنظر يف فعالية التطبيق للمعايري الدولية حق�ق االإ

اإليها من خالل امل�ضادر  واأن ي�ضع�ا  املعل�مات  يتلق�ا  اأن  �ضياق ذلك، يحق لهم 

ن�ضان،  االإ حق�ق  انتهاكات  �ضحايا  خالل  من  وكذا  احلك�مية،  وغري  احلك�مية 

ومطالبة احلك�مات بالتعليق على املعل�مات ال�اردة ب�ضاأن ق�ضايا حمددة. كما يحق 

لهم اأن يق�م�ا بزيارات ميدانية مب�افقة الدولة املعنية ل�ضمان الفح�س امل�ضتفي�س 

و�ضاع ب�ضكل عام، ويهدف عمل ه�ؤالء اإىل اإقامة ح�ار بناء مع  لق�ضية معينة اأو لالأ

ن�ضان. احلك�مات، وتقدمي الت��ضيات اإليها ب�ضاأن طرق حت�ضني حماية حق�ق االإ

مع  التعامل  م�ضئ�ليها  من  ال�اليات  بع�س  تتطلب  ذلك  اإىل  �ضافة  وباالإ

الكيانات غري الر�ضمية، وخا�ضة يف احلاالت التي مزقتها ال�رضاعات ال�ضيا�ضية، 

الدولية  امل�ؤ�ض�ضات  من  العديد  لدى  املهام  من  متزايدة  اأعداد  حاليا  وهناك 

العديد  واليات  وتك�ن  ن�ضان.  االإ حق�ق  على  �ضيا�ضاتها  تاأثري  درا�ضة  بهدف 

�ضت  اأق�ضى  )بحد  للتجديد  قابلة  املعنية  العاملة  والفرق  اخلا�ضني  املقررين  من 

مم املتحدة  �ضن�ات(، وتت�ضمن تقاريرهم املف�ضلة املرف�عة اإىل اجلمعية العامة لالأ

ن�ضان HRC خال�ضات عامة ت�ضري اإىل طبيعة وخط�رة  واإىل جمل�س حق�ق االإ

التقارير ت��ضيات  التي تغطيها والياتهم، كما تت�ضمن  ن�ضان  االإ اأو�ضاع حق�ق 

ب�ضاأن اخلط�ات املقبلة املطل�بة. وقد يتم ت�ظيف م�ضئ�لني ميدانيني للعمل مع بع�س 

تلك ال�اليات.

)72( وهذه احلاالت شملت غينيا اإلستوائية، واألراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني، وزائير، واحلاالت األخرى التي 
جرى فحصها بواسطة الفريق العامل كانت جنوب أفريقيا، واللجنة اخلاصة بالتحقيق في ممارسات إسرائيل التي 
الفلسطيني  الشعب  مبمارسة  املعنية  واللجنة  احملتلة،  العربية  األراضي  في  للسكان  اإلنسان  حقوق  على  تؤثر 

حلقوقه غير القابلة للتصرف.
)73( على سبيل املثال: كان منهم ستة مسئولني يعملون في زغرب، في كرواتيا في العام 1994 ملساعدة املقرر 

اخلاص املعني بشؤون يوغسالفيا السابقة.
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جراءات اخلا�ضة  �ضحاب واليات االإ ويف اجتماعهم ال�ضن�ي الثاين ع�رض الأ

والذي جرى يف العام 2005، مت االتفاق على تاأ�ضي�س جلنة تن�ضيق، تك�ن مهمتها 

الرئي�ضية تن�ضيق العمل بني اأ�ضحاب ال�اليات، والعمل كج�رض بينهم وبني مكتب 

مم  طار ال�ا�ضع لعمل االأ ن�ضان OHCHR وكذا مع االإ املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ

ن�ضان واملجتمع املدين. املتحدة يف جمال حق�ق االإ

تعزيز  يف  �خلا�سة«  جر�ء�ت  »�لإ متثلها  �لتي  همية  �لأ هي  ما   .67
ن�سان؟ وحماية حقوق �لإ

جراءات اخلا�ضة فيما تعك�ضه من تط�ر يف ن�ضاطات  جمالية لالإ همية االإ تتمثل االأ

ن�ضان، بدءا من مرحلة الرتكيز على و�ضع املعايري ومرورًا مبرحلة تطبيق  حق�ق االإ

ذعان لها، ولذا فقد مت و�ضع اإطار ي�ضم اإجراءات واآليات  املعايري امل��ض�عة واالإ

ن�ضان واإدراكها، وعندما ت�ضبح دولة ما م��ضع اهتمام  احلماية للتمتع بحق�ق االإ

ن�ضان،  جراءات اخلا�ضة، فه� م�ؤ�رض على وج�د انتهاك خطري حلق�ق االإ اأحد االإ

ولذا تق�م الدول بتكثيف ال�ضغط لتجنب الك�ضف عن هذا االنتهاك اأمام اجلمعية 

العامة وتفادي املحا�ضبة، حيث من املمكن اأن يك�ن التدقيق من جانب اجلمعية 

اإجراًء وقائيًا، مينع  العامة يف ممار�ضات الدولة و�ض�ء معاملتها مل�اطنيها يف ذاته 

وق�ع اإ�ضاءات اأخرى وقد ينقد اأرواحا، كما قد يح�ل اإجراءات التحرك العاجل 

دون وق�ع انتهاكات اأخرى، فال�ضغط والرف�س الدويل قد ي�ؤدي اإىل حت�ضن حالة 

ن�ضان يف الدول. حق�ق االإ

ويعتمد النجاح املطلق يف هذا ال�ضاأن على مدى جتاوب الدول وح�ضا�ضيتها 

بقاء على الربنامج العام ملجل�س حق�ق  للتدقيق من قبل اجلمعية العامة، وعلى االإ

ن�ضان HRC واجلمعية العامة. االإ

تعزيز  يف  ت�سهم  �أن  �ل�ساملة  �لدورية  للمر�جعة  ميكن  68.كيف 
ن�سان؟ حقوق �لإ

جمل�س  تاأ�ضي�س  مع  ترافقت  حديثًا،  ناجتًا  ال�ضاملة  الدورية  املراجعة  اآلية  تعد 

مم املتحدة “بان  ن�ضان HRC، والتي بح�ضب و�ضف ال�ضكرتري العام لالأ حق�ق االإ

ن�ضان يف  كي م�ن”، “لها اإمكانات اإيجابية حمتملة يف تعزيز وحماية حق�ق االإ

مم  ع�ضاء يف االأ ، وتهدف اإىل جذب انتباه الدول االأ
اأكرث ج�انب العامل ظلمة”)74(

ن�ضان. املتحدة اإىل م�ضئ�لياتها عن االحرتام واحلماية الكاملة حلق�ق االإ

)74( بيان صحفي لألمم املتحدة، في 12 مارس/آذار 2007، متاح على الرابط 
.http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21834&Cr=rights&Cr1=council

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21834&Cr=rights&Cr1=council
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�ضا�ضية يف حزمة  اآلية املراجعة الدورية ال�ضاملة اإحدى العنا�رض االأ وتعد 

وهي   ،2007 ي�ني�/حزيران   18 يف  املجل�س  اعتمدها  التي 
 )75(

امل�ؤ�ض�ضي البناء 

ع�ضاء  ن�ضان يف كافة الدول املائة واثنني وت�ضعني االأ مراجعة جتري ل�ضجل حق�ق االإ

 ،HRC ن�ضان  االإ حق�ق  جمل�س  يف  ع�ضاء  االأ بالدول  بداية  املتحدة،  مم  االأ يف 

جراء اأن ي�ضمن  ن�ضان HRC، ينبغي على هذا االإ ووفقًا ل�الية جمل�س حق�ق االإ

ال�ضاملة  ، واملراجعة الدورية 
)76(

العاملية واملعاملة املت�ضاوية لكافة الدول التغطية 

ن�ضان، وحتديد االنتهاكات  هي عملية لقيا�س اأو�ضاع الدول يف جمال حق�ق االإ

لل�فاء  قدراتها  بغر�س حت�ضني  للدول  التقنية  امل�ضاعدة  وتقدمي  ن�ضان،  االإ حلق�ق 

ن�ضان، وتعريفها باأف�ضل املمار�ضات يف هذا الباب  بالتزاماتها يف جمال حق�ق االإ

خرى. بني الدول واجلهات االأ

ع�ضاء  لية املراجعة الدورية ال�ضاملة، يتم مراجعة م�اقف الدول االأ ووفقًا الآ

مم املتحدة كل اأربع �ضن�ات )48 دولة يف كل �ضنة(، كما تتم مراجعة م�اقف  يف االأ

ن�ضان HRC خالل فرتة ع�ض�يتهم يف املجل�س.  ع�ضاء يف جمل�س حق�ق االإ االأ

ويت�ىل مهمة املراجعة والتقييم الفريق املعني باملراجعة الدورية ال�ضاملة، وكل 

ن�ضان  االإ اأع�ضاء من جمل�س حق�ق  ثالثة  اإ�رضاف  دولة يجري حتت  ية  الأ تقييم 

HRC ي�ضار اإليهم با�ضم الرتويكا، والذين يق�م�ن مبهمة املقررين.
وجتري عملية املراجعة عرب مناق�ضات، وذلك خالل اجتماع فريق العمل 

�ضئلة  االأ على  املعنية  الدولة  خالله  وجتيب  ال�ضاملة،  الدورية  باملراجعة  املعني 

امل�جهة اإليها. وعقب انتهاء املناق�ضات، يجرى عر�س ملخ�ضها يف ورقة تقرير 

باملراجعة،  املعنية  الدول  “الرتويكا” بالت�ضارك مع  املقررين  ب�ا�ضطة  اإعداده  يتم 

وللدولة   ،OHCHR ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامي  املف��س  مكتب  من  ومب�ضاعدة 

املعنية الفر�ضة للتعليق على الت��ضيات وعلى التقرير اخلتامي الذي يتم تبنيه يف 

.HRC ن�ضان جل�ضة خمت�ضة ملجل�س حق�ق االإ

وجترى املراجعات بناء على املعل�مات املقدمة من الدولة املعنية باملراجعة، 

مم  جراءات اخلا�ضة )انظرال�ض�ؤال: 66(، وتقارير اللجان التعاهدية لالأ وتقارير االإ

مم املتحدة، وكذا وفقًا للمعل�مات املقدمة  املتحدة وغريها من هيئات ووكاالت االأ

ن�ضان. كما يحق  من اأ�ضحاب امل�ضالح، مبا يف ذلك امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية حلق�ق االإ

للمنظمات غري احلك�مية يف �ضياق اآلية املراجعة الدورية ال�ضاملة تقدمي تقارير 

ولعب دور يف املناق�ضات خالل اجتماعات الفريق العامل املعني. 

وقد جرى عقد اأول اجتماع لفريق العمل املعني يف اأبريل/ني�ضان 2008، 

2011، ويف نهاية الدورة  اأكت�بر  الثانية من اال�ضتعرا�س يف  و�ضتجري الدورة 

مم املتحدة خ�ضعت للتقييم. ع�ضاء يف االأ وىل �ضتك�ن كل الدول االأ االأ

)75( قرار مجلس حقوق اإلنسان A/HRC/RES/5/1  في 18 يونيو/حزيران 2007
)76( قرار اجلمعية العامة رقم 60/251 في 16 مارس/آذار 2006
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النزاعات  أوقات  في  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع 
االنتهاكـات  تجـاه  األفـعـال  وردود  المسلحة، 

الجسيمة والممنهجة لحقوق اإلنسان

ن�سان يف  69. كيف يقوم �لقانون �لدويل بدوره حلماية حقوق �لإ
�أوقات �لنز�ع �مل�سلح؟ 

�ضا�ضية للمدنيني واملقاتلني يف اأوقات النزاعات  ن�ضانية االأ تعد حماية احلق�ق االإ

ن�ضاين الدويل. امل�ضلحة اأمرًا ذا اأهمية كربى، وهذا ه� م�ضم�ن القان�ن االإ

حمر.  ن�ضاين الدويل على نح� وثيق مع تاريخ ال�ضليب االأ ويرتبط تاريخ القان�ن االإ

حمر والهالل  حمر )الذي يعرف الي�م باللجنة الدولية لل�ضليب االأ وقد انبثق ال�ضليب االأ

ن�ضاين  حمر ICRC(، عن عمل هرني دونانت، وه� نا�ضط �ض�ي�رضي يف املجال االإ االأ

غاثة الطارئة يف معركة �ض�لفريين� يف العام 1859. والذي عمل على تنظيم خدمات االإ

وىل متعددة  ولقد األزمت اتفاقيات جنيف للعام 1864، وهي االتفاقيات االأ

ن�ضاين، احلك�مات بالعناية بجرحى احلرب، �ض�اء  طراف يف جمال القان�ن االإ االأ

اتفاقيتي الهاي  ت��ضيع هذه االتفاقية مب�جب  اأعداء، ولقد مت  اأو  اأ�ضدقاء  اأكان�ا 

للعام 1899 وللعام 1907، واتفاقيات جنيف لـعـامي 1906 و1929. 

ملبادئ  �ضخمة  اإ�ضاءات  �ضهدت  التي  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  وبعد 

ن�ضاين مت ت��ضيع الن�ض��س امل�ج�دة اآنذاك، واإ�ضافة جمم�عة اأخرى  القان�ن االإ

حتكم  التي  الق�اعد  من  املقاتلني  وغري  للمقاتلني  القان�نية  احلماية  وتتاألف  لها، 

للعام  جنيف  اتفاقيات  يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  واملذك�رة  الع�ضكرية،  العمليات 

الي�م  التفريق  ويبدو  فيها،  اأطرافًا  العامل  دول  غالبية  اأ�ضبحت  التي 
 )77(

،1949
�ضافيني  بني قان�ن جنيف وقان�ن الهاي تفريقًاَ مفتعاًل، حيث اإن الربوت�ك�لني االإ

اللذين اأُحلقا باتفاقيات جنيف يف العام 1977 ي�ضمان ق�اعد كال الن�عني.

 بحماية املدنيني واملمتلكات املدنية 
)78(

ول �ضايف االأ ويتعلق الربوت�ك�ل االإ

  
)79(

الثاين �ضايف  االإ الربوت�ك�ل  يتعلق  بينما  امل�ضلحة،  الدولية  النزاعات  خالل 

بحماية املدنيني وممتلكاتهم يف النزاعات ال�طنية امل�ضلحة.

)77( اتفاقية حتسني ظروف اجلرحى واملرضى من القوات املسلحة، 2. اتفاقية حتسني ظروف اجلرحى واملرضى والناجني من 
حطام السفن من أفراد القوات املسلحة في البحر، 3. اتفاقية معاملة أسرى احلرب، 4. االتفاقية اخلاصة بحماية املدنيني 

وقت احلرب، وقد مت تبني جميع االتفاقيات في 12 أغسطس/آب 1949، ودخلت حيز النفاذ في 21 أكتوبر/تشرين األول 1950.
وبحلول   ،1978 األول  ديسمبر/كانون   7 في  النفاذ  حيز  جنيف  التفاقية  األول  اإلضافي  البروتوكول  دخل   )78(
يونيو/حزيران 2011، كانت قد انضمت 171 دولة إلى لبروتوكول. لالطالع على قائمة الدول األطراف إلى غاية   30
30 يونيو/حزيران  2011 راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني، حتى 31 مايو/آيار 

www.unesco.org/human_rights 2009، متاحة على الرابط
)79( دخل البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية جنيف حيز النفاذ في 7 ديسمبر/كانون األول 1978، وبحلول 30 
يونيو/حزيران 2011، كانت قد انضمت 166 دولة إلى لبروتوكول. لالطالع على قائـمـة الـدول األطـراف إلى غـايـة 
30 يونيو/حزيران 2011 راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان، الوضع القانوني، متاحة على الرابط   

www.unesco.org/human_rights

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unesco.org/human_rights
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ن�ضاين الدويل،  ويعترب مبداأ »التنا�ضبية« واحدًا من اأهم مبادئ القان�ن االإ

وغري  مفرطة  معاناة  لت�ضبيب  �ضلحة  االأ ا�ضتخدام  يج�ز  ال  املثال،  �ضبيل  فعلى 

�ضلحة يف احلاالت التي ال ميكن خاللها �ضمان اإ�ضابة  �رضورية، اأو ا�ضتخدام االأ

الهدف الع�ضكري.

ومتنع اتفاقيات جنيف دومنا متييز القتل غري القان�ين، والتعذيب، واملحاكمة غري 

جبارية خالل النزاعات ال�طنية والدولية. كما تق�ضي االتفاقيات  العادلة، والعمالة االإ

ب�رضورة احرتام اجلرحى واملر�ضى والناجني من املركبات املحطمة من اأفراد الق�ات 

امل�ضلحة واأ�رضى احلرب يف اأوقات النزاع الدويل امل�ضلح، وتخت�س اتفاقية جنيف 

�ضافية من هذه احلماية  الرابعة بحماية املدنيني وقت احلرب، وت��ضع الربوت�ك�الت االإ

�ضخا�س الذين يتاأثرون بالنزاعات امل�ضلحة، وحتظر الهج�م على  لت�ضمل جميع االأ

)80(
هداف املدنية للمقاتلني اأو اأي من اأطراف النزاع. ال�ضكان املدنيني اأو االأ

ن�ضان )1993( كافة الدول التي مل تن�ضم  وقد نا�ضد امل�ؤمتر العاملي حلق�ق االإ

التفاقيات جنيف ال�ضادرة يف 12 اأغ�ضط�س/اآب 1949 والربوت�ك�لني امللحقني 

بها اأن تبادر اإىل ذلك، كما طالبها باتخاذ جميع التدابري ال�طنية الالزمة، مبا فيها 

جراءات الت�رضيعية ال�رضورية لتطبيقها على نح� كامل. االإ

تعمل  امل�ضلحة،  واال�ضطرابات  النزاعات  يف  حياديًا  و�ضيطًا  وب�ضفتها 

وامل�ضاعدة  احلماية  ت�فري  على   
)81(ICRC حمر  االأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة 

اإىل  باال�ضتناد  اأو  منها  مببادرة  �ض�اء  وال�طني،  الدويل  امل�ضلح  النزاع  ل�ضحايا 

اتفاقيات جنيف والربوت�ك�لني امللحقني.

�لتي  �لق�سائية  و�لهيئات  �ملخت�سة  �ملحاكم  مهمات  هي  ما   .70
للقانون  و�ملكثفة  �جل�سيمة  �لنتهاكات  مع  للتعامل  �أقيمت 

ن�ساين؟ �لإ

و827   808 رقمي  من  االأ جمل�س  قراري  مبقت�ضى  دولية  حمكمة  تاأ�ضي�س  مت 

للقان�ن  اخلطرية  »االنتهاكات  عن  امل�ضئ�لني  �ضخا�س  االأ ملالحقة   )1993(

ن�ضاين الدويل التي ارتكبت يف مناطق ي�غ��ضالفيا ال�ضابقة منذ العام 1991«،  االإ

 ICTY ال�ضابقة  الدولية اجلنائية لي�غ��ضالفيا  ومبقت�ضى نظامها، متلك املحكمة 

�ضخا�س املتهمني بارتكاب خروقات خطرية التفاقيات جنيف  ال�ضلطة ملحاكمة االأ

بادة اجلماعية  1949 )املادة 2(، وانتهاك ق�انني وتقاليد احلرب )املادة 3(، وجرمية االإ
اجلماعية  بادة  االإ جرمية  على  واملعاقبة  احلظر  اتفاقية  تعريف  بح�ضب  )املادة 4( 

وأنظمة  املسلحة،  النزاعات  في  الثقافية  امللكية  اليونسكو UNESCO حلماية  اتفاقية  يعتبر  اخلبراء  بعض   )80(
تنفيذ االتفاقية، والبروتوكول امللحق باالتفاقية وقرارات املؤمتر )1954( جزءاً من عناصر القانون اإلنساني.

والهالل  األحمر  الصليب  احتاد جمعيات  العام 1863 مع  التي تأسست في  األحمر  الدولية للصليب  اللجنة   )81(
التي  الدولية،  الوطنية حركة الصليب األحمر والهالل األحمر  األحمر، وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

حصلت على جائزة نوبل للسالم في األعوام 1917، 1944، 1963.
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العديد من  ن�ضانية والتي ت�ضمل  25(، واجلرائم �ضد االإ ال�ض�ؤال رقم  )انظراأي�ضًا 

فعال الالاإن�ضانية، )مثل: القتل، والت�ضفية، واال�ضرتقاق، والرتحيل، واحلب�س،  االأ

اأو  اإثنية  اأو  �ضيا�ضية  اأ�ض�س  على  الق�ضائية  واملالحقة  واالغت�ضاب،  والتعذيب، 

ال�ضكان  ت�ضتهدف  امل�ضلحة، وعندما  وال�طنية  الدولية  ال�رضاعات  دينية( خالل 

حماكمة  اإىل  )ه�لندا(  الهاي  يف  امل�ج�دة  املحكمة  وتهدف   .)5 )املادة  املدنيني 

�ضخا�س امل�ضئ�لني عن مثل هذه االنتهاكات. ومعاقبة االأ

وتتاألف املحكمة من اأحد ع�رض قا�ضيًا م�ضتقاًل، ومدع عام م�ضتقل، ويك�ن 

بدء  يف  احلق  العام  املدعي  ميلك  ووحده  واالدعاءات،  التحقيقات  عن  م�ضئ�ال 

اإجراءات املالحقة، و يحق للمدعي العام، بهدف بدء التحقيقات، �ض�ؤال املتهمني 

حداث، كما  دلة والقيام بالتحقيق يف م�قع االأ وال�ضحايا وال�ضه�د بهدف جمع االأ

يحق له اأن يجمع املعل�مات ويتلقاها من اأي م�ضدر. 

مم املتحدة بالتعاون الكامل مع املحكمة،  ع�ضاء يف االأ وتلتزم جميع الدول االأ

املعل�مات،  واإر�ضال  املتهمني،  ت�ضليم  ي�ضمل  مبا  للق�ضية،  التح�ضري  مرحلة  يف 

وتطبيق قرارات املحكمة. ويتمتع املتهم بجميع �ضمانات املحاكمة العادلة، ويك�ن 

بتهم  اإدانته  ثبتت  حال  يف  الدولية  املحكمة  تفر�ضها  التي  العق�بة  ه�  ال�ضجن 

ن�ضاين الدويل، وينفذ احلكم على اأرا�ضي اإحدى الدول امل�افقة  انتهاك القان�ن االإ

عدام،  االإ عق�بة  با�ضتخدام  الدولية  املحكمة  ت�رضيعات  ت�ضمح  وال  احلكم،  على 

وتتيح الن�ض��س اإجراءات الطعن باال�ضتئناف، وتقدم املحكمة تقريرًا �ضن�يًا عن 

)82(
من واجلمعية العامة. ن�ضاطاتها اإىل جمل�س االأ

وقد جرى تاأ�ضي�س املحكمة الدولية على اأ�ضا�س اأنها هيئة خمت�ضة مبهمة 

ما،  مرحلة  �ضينتهي يف  عملها  واأن  دائمًا،  لي�ضت جهازًا  باأنها  يعني  مبا  حمددة، 

عند انتهاء املهمة امل�ك�لة اإليها، ف�فقًا ال�ضرتاتيجية املحكمة ب�ضاأن االنتهاء من 

عملها فاإنها ترى اأن 4 ق�ضايا �ضتنتهي قبل 2011 و 6 يف 2012، وكل اإجراءات 

اال�ضتئناف ينبغي اأن تنتهي يف 2014، و تعمل املحكمة بتعاون وثيق وباأ�ضل�ب 

ال�رضاكة مع الهياآت الق�ضائية واملحاكم يف بلدان ي�غ��ضالفيا ال�ضابقة، من اأجل 

تق�ية ال�ضلطة الق�ضائية املحلية. 

وتعبريًا »عن قلقه اإزاء التقارير التي ت�ضري اإىل وج�د اإبادة جماعية وانت�ضار 

تبنى  فقد  رواندا«،  الدويل يف  ن�ضاين  االإ للقان�ن  منهجية  وفظاعات  انتهاكات 

من الدويل القرار رقم 955 يف 8 ن�فمرب/ت�رضين الثاين 1994، الذي  جمل�س االأ

لت�ضمل  �ضلطتها  متتد  التي   ،ICTR لرواندا  اجلنائية  الدولية  املحكمة  ي�ؤ�ض�س 

بحق  رواندا  اأرا�ضي  يف  االنتهاكات  هذه  ارتكاب  عن  امل�ضئ�لني  �ضخا�س  االأ

اأرا�ضي  ارتكبت يف  التي  االنتهاكات  من  وغريها  اإبادة جماعية،  من  م�اطنيها 

الدول املجاورة اأي�ضًا.

)82( االسم الكامل هو احملكمة اجلنائية الدولية اخملتصة مبحاكمة األشخاص املسئولني عن االنتهاكات اخلطيرة 
للقانون اإلنساني الدولي.
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�ضد  واجلرائم   ،)2 )املادة  اجلماعية  بادة  االإ  : املجرمة  فعال  االأ وت�ضمل 

�ضايف  ن�ضانية )املادة 3( وانتهاك املادة 3 من اتفاقيات جنيف والربوت�ك�ل االإ االإ

فعال  االأ على  للمحكمة  الزمانية  الق�ضائية  ال�ضلطة  وتقت�رض  بها.  امللحق  الثاين 

ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن  و31   1994 الثاين  يناير/كان�ن   1 بني  ما  ارتكبت  التي 

1994، وتتك�ن املحكمة من اأحد ع�رض قا�ضيًا م�ضتقال ومدع عام، ويقع مقرها يف 
من رقم 1503 )2003(، فاملحكمة الدولية  اأرو�ضا بتنزانيا، ووفقًا لقرار جمل�س االأ

املخت�ضة برواندا، كما املحكمة الدولية املخت�ضة بي�غ��ضالفيا، لها ا�ضرتاتيجية 

�ضرتاتيجية، يجب االنتهاء من التحقيقات واملحا�رض  الختتام عملها، ووفقًا لهذه االإ

.
االبتدائية مع نهاية العام 2012، واملحا�رض اال�ضتئنافية يف نهاية 2014)83(

مم املتحدة  ويف ي�ني�/حزيران2000، طلبت حك�مة �ضريالي�ن م�ضاعدة االأ

�ضخا�س الذين �ضارك�ا يف ارتكاب فظائع  لتاأ�ضي�س حمكمة تخت�س مبحاكمة االأ

هلية يف �ضريالي�ن، بدءًا من 30 ن�فمرب/ت�رضين الثاين 1996.  خالل احلرب االأ

يناير/كان�ن   16 �ضريالي�ن يف  �ضريالي�ن يف  مبحكمة  اخلا�س  النظام  ت�قيع  ومت 

مم املتحدة ودولة �ضريالي�ن، وقد تاأ�ض�ضت املحكمة   من طرف االأ
)84(

الثاين 2002 

وبداأت عملها عقب اإدماج نظام املحكمة اخلا�ضة يف القان�ن ال�طني ل�ضريالي�ن 

واملعروف با�ضم »قان�ن �ضريالي�ن« وامل�ضادق عليه يف 7 مار�س/اآذار 2002.

الدولية  اجلنائية  املحكمة  عن  ل�ضريالي�ن  اخلا�ضة  املحكمة  وتختلف 

القان�ن  اجلرائم مب�جب  الق�ضائية ملحاكمة  ال�ضلطة  متتلك  اأنها  اآنفا يف  املذك�رة 

املحلي والقان�ن الدويل على ال�ض�اء، ومتلك �ضلطة ق�ضائية متزامنة مع املحاكم 

�ضافة  ن�ضاين، باالإ ال�طنية وتعمل على حماكمة االنتهاكات اجل�ضيمة للقان�ن االإ

الفتيات  باإيذاء  وتتعلق  املحلي  للقان�ن  باملخالفة  ارتكبت  اأخرى  جرائم  اإىل 

والتدمري للممتلكات، بيد اأن املحكمة ال ت�ضتطيع اأن تنظر يف اأي جرمية ارتكبت 

باملخالفة للقان�ن املحلي بعد 7 ي�لي�/مت�ز 1999 بح�ضب اتفاقية ل�مي لل�ضالم، 

والتي منحت العف� العام جلميع املحاربني، با�ضتثناء االنتهاكات اجل�ضيمة للقان�ن 

عمال  ن�ضاين، و�ضيتحمل كل من يقف اأمام املحكمة م�ضئ�ليته الفردية عن االأ االإ

التي ارتكبها.

خا�ضة  واأخرى  باملحاكمة،  خا�ضة  قاعات  من  اخلا�ضة  املحكمة  وتتك�ن 

ويعمل  ال�ضبط،  كاتب  ومكتب  امل�ضتقل،  العام  املدعي  ومكتب  باال�ضتئناف، 

وبحل�ل  �ضريالي�ن،  من  حمليني  وم�ظفني  دوليني،  م�ظفني  ي�ضم  طاقم  فيها 

الطع�ن  8 ق�ضايا، مبا يف ذلك  النظر يف  اأنهت املحكمة   ،2011 ي�ني�/حزيران 

باال�ضتئناف فيها.

)83( في خطاب مؤرخ 14 مايو/آيار، أخطر رئيس احملكمة مجلس األمن بأن طاقة العمل في احملكمة خالل العام 2009 لن 
تسمح للمحكمة باالنتهاء من عملها وفقاً الستراتيجية االنتهاء من العمل، وثيقة األمم املتحدة s/2009/247 في 14 مايو/
 http://ictr-archive09.library.cornell.edu/FRENCH/completionstrat/s-2009-247f.pdf  آيار 2009، متاحة على الرابط

)84( قرار مجلس األمن 1350، أغسطس/آب 2000.

http://ictr-archive09.library.cornell.edu/FRENCH/completionstrat/s-2009-247f.pdf
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71. ما هي م�سوؤوليات �ملحكمة �جلنائية �لدولية ICC؟
ُعقد م�ؤمتر دويل يف روما يف 17 ي�لي�/مت�ز 1998 ي�ضم 160 دولة، وتبنى هذا 

طار  �ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية ICC التي و�ضعت االإ امل�ؤمتر نظام روما االأ

وىل الرئي�ضية ملعاجلة االنتهاكات اجل�ضيمة للقان�ن  القان�ين للمحكمة العاملية االأ

بادة اجلماعية، وجرمية العدوان، ومت تاأ�ضي�س  ن�ضانية، واالإ ن�ضاين، واجلرائم �ضد االإ االإ

املحكمة يف 1 ي�لي�/مت�ز 2002 بعد اأن �ضادقت �ضت�ن دولة على االتفاقية يف 

به�لندا  الهاي  من  الدولية  اجلنائية  املحكمة  وتتخذ   ،2002 اأبريل/ني�ضان   11
مقرًا لها.

اأ�ضخا�س  النظر يف ق�ضايا بحق   ICC الدولية  ويحق للمحكمة اجلنائية 

خط�رة:  اجلرائم  اأكرث  بارتكاب  املتهمني  من  فاأكرث  �ضنة   18 من  اأعمارهم  تبداأ 

ن�ضانية، وجرائم احلرب، والعدوان، ويعرف النظام  بادة اجلماعية، جرائم �ضد االإ االإ

وىل ب�ضكل وا�ضح، بينما تبقى هناك حاجة للت��ضل اإىل اتفاق  اجلرائم الثالث االأ

طراف ب�ضاأن تعريف جرمية العدوان قبل اأن ت�ضتطيع املحكمة  يف جمعية الدول االأ

من  الئحة  اجلماعية«  بادة  »االإ وتغطي   ،
)85(

ال�ضاأن هذا  يف  ق�ضايا  يف  تنظر  اأن 

فعال التي ترتكب بق�ضد تدمري جمم�عة ق�مية اأو دينية اأو اإثنية ب�ضكل كامل  االأ

مينعها  اأفعااًل حمددة  ن�ضانية«  االإ »اجلرائم �ضد  تغطي  ب�ضكل جزئي، يف حني  اأو 

والتعذيب(  اجلن�ضي،  اال�ضرتقاق  االغت�ضاب،  الت�ضفية،  القتل،  )مثل:  القان�ن 

والتي ترتكب �ضمن هج�م منهجي اأو م��ضع �ضد اأية جمم�عات �ضكانية مدنية، 

فعال التي تت�ضبب يف خرق اتفاقيات جنيف للعام  بينما تغطي »جرائم احلرب« االأ

فعال التي متثل انتهاكات لق�انني احلرب، والتي ترتكب  �ضافة اإىل االأ 1949، باالإ
على نطاق وا�ضع خالل النزاعات امل�ضلحة الداخلية والدولية. ويحدد النظام احلد 

على للعق�بة التي ت�ضتطيع اأن تفر�ضها املحكمة بال�ضجن ثالثني عامًا، ولها اأن  االأ

حتكم بتع�ي�س ال�ضحايا.

وميكن عر�س الق�ضايا على املحكمة الدولية ICC للتحقيق اأو احلكم فيها 

بعد اأن تك�ن دولة ع�ض� قد تقدمت بطلب اإىل املدعي العام امل�ضتقل، كماي�ضتطيع 

املدعي العام اأن يبداأ يف التحقيق يف ق�ضية ما من تلقاء نف�ضه بعد احل�ض�ل على 

من،  وىل اأو اإذا اأحيلت عليه الق�ضية من طرف جمل�س االأ تف�ي�س من الغرفة االأ

مم املتحدة، ومتتلك املحكمة �ضلطة ق�ضائية يف  مب�جب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق االأ

احلاالت التي يك�ن فيها املتهم م�اطنًا يف اإحدى الدول التي �ضادقت اأو ان�ضمت 

طراف  اإىل االتفاقية، اأو اإذا ارتكبت اجلرمية على اأرا�ضيها. وت�ضتطيع الدول غري االأ

يف االتفاقية اأن تقبل ال�ضلطة الق�ضائية للمحكمة على اأ�ضا�س ال�فاء بغر�س معني، 

)85( مت تشكيل مجموعة عمل متخصصة بجرمية العدوان في العام 2002 بواسطة جمعية الدول األطراف، ملتابعة 
املناقشات بشأن تعريف عناصر ونطاق شروط تطبيق جرمية العدوان، وبحلول مايو/آيار 2008، تاريخ صدور آخر تقرير 

عن مجموعة العمل، لم يتم التوصل لتعريف جرمية العدوان، متاح على الرابط 
http://www.iccnow.org/?mod=aggression&lang=en

http://www.iccnow.org/?mod=aggression&lang=en
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اأن  وتنح�رض ال�ضلطة الق�ضائية للمحكمة الدولية يف اجلرائم التي ارتكبت بعد 

دخل النظام حيز النفاذ يف 1 ي�لي�/مت�ز 2002، وال متلك املحكمة اأي �ضلطة على 

االنتهاكات التي ارتكبت قبل هذا التاريخ، وكذا ال ت�ضتطيع املحكمة اأن تنظر يف 

اأي ق�ضية اأو اأن ت�ضدر حكمًا فيها اإال اإذا كانت الدولة املعنية غري راغبة اأو غري 

قادرة على اأن تفعل ذلك بنف�ضها، حيث تفقد املحكمة �ضلطتها الق�ضائية يف اأي 

ق�ضية اإذا كانت الدولة املعنية قد قامت بتحقيق عادل وف�ضلت يف الق�ضية وبغ�س 

النظر عن نتائجها.

غرفة  اال�ضتئناف،  )غرفة  والغرف  الرئا�ضة،  من   ICC املحكمة  وتتاألف 

وكاتب  العام،  املدعي  ومكتب  املحاكمة(،  قبل  ما  غرفة  و  االبتدائية،  املحاكمة 

ال�ضبط، ويعمل يف املحكمة ثمانية ع�رض قا�ضيًا، يخدم�ن لفرتة ال تقل عن ت�ضع 

�ضن�ات، ويعمل�ن يف ثالث هيئات خمتلفة بح�ضب خرباتهم، وينتخب ثالثة من 

ثان( وهم  اأول، ونائب رئي�س  )رئي�س، ونائب رئي�س  الرئا�ضة  اأجل  الق�ضاة من 

مكتب  هذا  ي�ضمل  وال  للمحكمة،  ال�ضحيحة  الق�ضائية  دارة  االإ عن  م�ضئ�ل�ن 

اأمام جمعية  م�ضئ�لة  املحكمة  وتعد  م�ضتقاًل.  يبقى  اأن  الذي يجب  العام  املدعي 

�رضاف  االإ وت�فر  املحكمة،  عمل  على  طراف  االأ الدول  وت�رضف  طراف،  االأ الدول 

القرارات  وتتخذ  ال�ضبط،  وكاتب  العام  واملدعي  الرئي�س  يخ�س  فيما  داري  االإ

فيما يخ�س امليزانية، كما تقرر فيما اإذا كانت هناك �رضورة لتغيري عدد الق�ضاة، 

وتنظر يف اأي اأم�ر تتعلق بقلة التعاون بني دولة ما واملحكمة.

اإجراءات حتقيق يف  العام  املدعي  2011، فتح مكتب  ي�لي�/مت�ز  وبحل�ل 

يف  املحاكمات  اأوىل  وبداأت   ،
)86(

ت�قيف مذكرة   18 واأ�ضدر  دول،   6 و�ضعية 

26 يناير/كان�ن الثاين 2009.

)86( بحلول 31 يوليو/متوز 2011، كان مكتب النائب العام يحقق في الوضعية بست دول : شمال أوغندا، الكوجنو 
يونيو/  23 وفي  الليبية.  العربية  اجلماهيرية  كينيا،  جمهورية  )السودان(  ودارفور  الوسطى،  وأفريقيا  الدميقراطية، 

حزيران 2011 وضع النائب العام طلبا بشأن اإلذن له بفتح حتقيق حول اجلرائم التي وقعت في كوت ديفوار.
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برامج وأجهزة ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة 
المعنية بحقوق اإلنسان

ن�سان؟ مم �ملتحدة �ل�سامي حلقوق �لإ 72. ما هو دور مفو�ض �لأ
مم   تبنت اجلمعية العامة لالأ

)87(
بناًء على ت��ضية اإعالن وبرنامج عمل فيينا )1993( 

ول 1993، بتاأ�ضي�س  جماع القرار رقم 48/141 يف 20 دي�ضمرب/كان�ن االأ املتحدة باالإ

ن�ضان OHCHR، وقد بداأ املف��س ال�ضامي  من�ضب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ

مم املتحدة الرئي�ضي يف  ول عمله يف 5 اأبريل/ني�ضان 1994، وه� مبثابة م�ضئ�ل االأ االأ

مم املتحدة. ن�ضان، وه� يخ�ضع مل�ضاءلة ال�ضكرتري العام لالأ جمال حق�ق االإ

يجب على املف��س ال�ضامي الذي يجري تعيينه لدورة مدتها اأربع �ضن�ات، 

مم  قابلة للتجديد لدورة اإ�ضافية واحدة، يجب عليه اأن يعمل �ضمن اإطار ميثاق االأ

خرى املتعلقة  ن�ضان وغريها من ال�ضك�ك االأ عالن العاملي حلق�ق االإ املتحدة، واالإ

قرار باأن جميع  ن�ضان، كما عليه اأن ي�ضرت�ضد باالإ بتعزيز االحرتام العاملي حلق�ق االإ

واالجتماعية،  واالقت�ضادية  والثقافية  وال�ضيا�ضية  املدنية  ن�ضان  االإ حق�ق  فئات 

هي حق�ق عاملية ومرتابطة وتعتمد على بع�ضها البع�س وغري قابلة للتجزئة، واأن 

تعزيزها وحمايتها هي هم�م �رضعية للمجتمع الدويل.

للجميع  الفعال  التمتع  وتعزيز  هي: حماية  ال�ضامي  املف��س  وم�ض�ؤوليات 

مم  االأ نظام  يف  ن�ضان  االإ حق�ق  وحماية  تعزيز  وتن�ضيق  ن�ضانية،  االإ بحق�قهم 

مم املتحدة فيما يخ�س ال�ضيا�ضات يف  املتحدة، وتقدمي امل�ض�رة لل�ضكرتري العام لالأ

ن�ضان، وينخرط املف��س ال�ضامي خالل مهامه يف احل�ار مع كل  جمال حق�ق االإ

ن�ضان. احلك�مات من اأجل تعزيز وحماية حق�ق االإ

)87( إعالن وبرنامج عمل فيينا، الفقرة 18.
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التنمية،  يف  احلق  وحماية  تعزيز  حمددة:  جماالت  م�ض�ؤولياته  وت�ضمل 

مم املتحدة العاملة يف الرتبية والت�ا�ضل يف جمال حق�ق  والتن�ضيق بني برامج االأ

مم املتحدة  ن�ضان، والعمل على اإدراك وتبني وتق�ية وتدفق العمل مبا ميكن االأ االإ

ن�ضان، ويت�ىل املف��س ال�ضامي  من تط�ير اأثر وفاعلية عملها يف جمال حق�ق االإ

ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامي  املف��س  مكتب  اإدارة  م�ض�ؤولية  اأي�ضًا  ن�ضان  االإ حلق�ق 

OHCHR، الذي يقدم اخلدمات اال�ضت�ضارية وامل�ضاعدات املالية والفنية لدعم 
ن�ضان. ن�ضطة يف جمال حق�ق االإ الربامج واالأ

ن�سان  �لإ حلقوق  �ل�سامي  �ملفو�ض  مكتب  مهمة  هي  ما   .73
OHCHR؟

ن�ضان OHCHR يف  �ضا�ضية ملكتب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ تتمثل املهمة االأ

ن�ضان لكافة الب�رض، وامل�ضاعدة يف متكني الب�رض  العمل من اأجل حماية حق�ق االإ

من اإدراك حق�قهم، وم�ضاعدة امل�ضئ�لني على احلفاظ على هذه احلق�ق من اأجل 

)88(
�ضمان تطبيقها”.

مم املتحدة  ويعمل مكتب املف��س ال�ضامي كنقطة ارتكاز لتن�ضيق اأن�ضطة االأ

مم املتحدة  ن�ضان يف نظام االأ ن�ضان، حيث يق�م بدعم حق�ق االإ يف جمال حق�ق االإ

فيها  )مبا  واآلياته   HRC ن�ضان  االإ ب�ضكل م��ضع من جمل�س حق�ق  يتاألف  الذي 

ليات  االآ ن�ضان، ونظام  االإ ال�ضاملة(، و�ضندوق دعم حق�ق  الدورية  املراجعة  اآلية 

ن�ضان تراقب تطبيق  خرية من ثمان اأجهزة حلق�ق االإ التعاهدية، وتتك�ن هذه االأ

االقت�ضادية  للحق�ق  الدويل  العهد  ال�طني:  امل�ضت�ى  على  التالية  ال�ضك�ك 

واالتفاقية  وال�ضيا�ضية،  املدنية  للحق�ق  الدويل  والعهد  والثقافية،  واالجتماعية 

الدولية للق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز العن�رضي، واتفاقية الق�ضاء على كافة 

التعذيب،  مناه�ضة  واتفاقية  الطفل،  واتفاقية حق�ق  املراأة،  التمييز �ضد  اأ�ضكال 

واتفاقية حماية جميع حق�ق العمال املهاجرين واأفراد اأ�رضهم )انظرال�ض�ؤال: 52(، 

53(. واالتفاقية  )انظرال�ض�ؤال:  عاقة  االإ �ضخا�س ذوي  االأ واتفاقية �ضمان حق�ق 

. )انظرال�ض�ؤال: 30(.
)89(

الدولية حلماية جميع اال�ضخا�س من االختفاء الق�رضي

ن�ضان التي تعمل  ربعة حلق�ق االإ كما يعمل املكتب على خدمة ال�ضناديق االأ

�ضكال  على ت�فري امل�ضاعدة ل�ضحايا التعذيب، وم�ضاندة اجله�د يف م��ض�ع االأ

.
)90(

�ضليني املعا�رضة للعب�دية والتمييز العن�رضي، ودعم حق�ق ال�ضكان االأ

الرابط عـلـى  مـتـاحـة   ،2011-2010 السامـي  الـمفوض  لـمكتب  االسـتـراتيـجـيـة  الـخطـة   )88(
. http://www.ohchr.org/Documents/Press/SMP2008-2009.pdf 

)89( دخلت االتفاقية الدولية حلماية األشخاص من االختفاء القسري حيز النفاذ في 23  ديسمبر/كانون األول 2010 
ولالطـالع علـى قـائمـة الـدول األطـراف إلى غـايـة 30 يونيو/حزيران 2011 انظر التفاصيل على الـرابـط

 www.unesco.org/human_rights
)90( الصندوق الطوعي لضحايا التعذيب، والصندوق الطوعي لألشكال املعاصرة للرق، والصندوق الطوعي حلقوق السكان 

األصليني، والصندوق الطوعي للتعاون التقني في مجال إدارة حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان. 

http://www.ohchr.org/Documents/Press/SMP2008-2009.pdf
http://www.unesco.org/human_rights
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ن�ضطة وا�ضعة الن�عية التي يق�م بها مكتب املف��س ال�ضامي  وتت�ضمن االأ

ن�ضان OHCHR تقدمي امل�ضاعدة يف اإقامة م�ؤ�ض�ضات وطنية م�ضتقلة  حلق�ق االإ

جانب  االأ وكراهية  العن�رضية  ملكافحة  عاملية  حملة  وقيادة  ن�ضان،  االإ حلق�ق 

الدائم  للملتقى  امل�ضتمر  الدعم  وتقدمي   ،)35-34 )انظرال�ض�ؤالني  والتع�ضب 

�ضليني )انظرال�ض�ؤال: 51(، وامل�ضاعدة يف تعريف احتياجات  لق�ضايا ال�ضكان االأ

ن�ضان واال�ضرتاتيجيات الالزمة ملعاجلة هذه  قاليم املختلفة يف جمال حق�ق االإ االأ

ن�ضان،  االحتياجات، مثل دعم ال�رضاكة اجلديدة لتنمية اأفريقيا يف جمال حق�ق االإ

ن�ضان  وم�ضاعدة الدول من اأجل امل�ضادقة على ال�ضك�ك الدولية املتعلقة بحق�ق االإ

�ضافة اإىل  ومتابعة تطبيق م�ادها، وم�ضاعدة املجتمعات يف فرتات النزاعات. وباالإ

ذلك، يعمل مكتب املف��س ال�ضامي على تبني اإدماج منظ�ر الن�ع االجتماعي يف 

مم املتحدة. ن�ضان يف كل اأن�ضطة ومهمات االأ جميع اأن�ضطته، وتدفق حق�ق االإ

بالبح�ث   OHCHR ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامي  املف��س  مكتب  ويق�م 

ن�ضان، واإعداد التقارير ح�ل كيفية تطبيق هذه احلق�ق،  والدرا�ضات يف جمال حق�ق االإ

عالم. كما يق�م بتن�ضيق االرتباط مع املنظمات غري احلك�مية وباملثل مع و�ضائل االإ

واإعداد  املعل�مات  ن�رض  على  املف��س  مكتب  يعمل  ذلك،  اإىل  �ضافة  وباالإ

ن�ضان ح�ل  ن�ضان وتعزيز الرتبية على حق�ق االإ �ضدارات املتعلقة بحق�ق االإ االإ

مم املتحدة للرتبية على  ن�ضطة يف اإطار عقد االأ العامل. ويت�ىل م�ض�ؤولية تن�ضيق االأ

�ضئلة: 110-108(. ن�ضان )1995-2004(، )انظراالأ حق�ق االإ

مم املتحدة على اإبراز اأهمية اأن�ضطة  ولقد ركزت عدة قرارات للجمعية العامة لالأ

املكتب و�رضورة �ضمان امل�ارد الب�رضية واملالية الكافية ال�ضتمرار عمله، ويتلقى 

ن�ضان OHCHR جزًءا فقط من ميزانيته من  مكتب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ

مم املتحدة العادية )142.7 ملي�ن دوالر اأمريكي للعام 2011-2010(،  ميزانية االأ

هم منها يف امل�ضاهمات الط�عية والتي يبادر مكتب املف��س ال�ضامي  ويتمثل اجلزء االأ

ن�ضان OHCHR بدع�ة الدول اإليها )109 ملي�ن دوالر اأمريكي خالل  حلق�ق االإ

مم  ع�ضاء يف االأ 2010(. ويف القمة العاملية خالل العام 2005، التزمت الدول االأ
ن�ضان OHCHR يف  املتحدة مب�ضاعفة ن�ضيب مكتب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ

مم املتحدة ال�ضن�ية، وذلك يف غ�ض�ن خم�س �ضن�ات. م�ازنة االأ

74. ما هو �لهدف من برنامج �لتعاون �لفني ملكتب �ملفو�ض �ل�سامي 
ن�سان OHCHR؟ حلقوق �لإ

كرث عملية وو�ض�حًا يف جه�د مكتب املف��س  يعد برنامج التعاون التقني اجلانب االأ

ن�ضان OHCHR، ويدعم هذا الربنامج جه�د الدول يف بناء  ال�ضامي حلق�ق االإ

اأ�ض�س تقدير االحتياجات املحلية وو�ضع  نظم حماية وطنية، حيث يعتمد على 

لتعزيز  م�ؤ�ض�ضي  قان�ين  اإطار  و�ضع  بهدف  التقنية،  للم�ضاعدة  مف�ضل  برنامج 
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القان�ن.  حكم  �ضيادة  ظل  يف  عليهما  واحلفاظ  والدميقراطية  ن�ضان  االإ حق�ق 

اأجهزة  مع  اأي�ضًا   OHCHR ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامي  املف��س  مكتب  ويعمل 

ن�ضان. وقد عني املكتب ممثلني اإقليميني  قليمية حلق�ق االإ مم املتحدة واملنظمات االإ االأ

قاليم اجلغرافية املختلفة للم�ضاعدة يف جه�د التعاون التقني. يف االأ

ن�ضان يف  دماج معايري حق�ق االإ ويف هذا ال�ضياق، يتم تقدمي امل�ضاعدة الإ

الق�انني وال�ضيا�ضات واملمار�ضات ال�طنية، وبغر�س بناء قدرات م�ضتدامة لتطبيق 

قليمية. هذه املعايري، وتقدم هذه امل�ضاعدة اأي�ضًا على امل�ضت�يات االإ

النظام  �ضمان  باآليات  يتعلق  فيما  امل�ض�رة  تقدمي  الدعم  اأن�ضطة  وت�ضمل 

الدميقراطي، مثل امل�ضاعدة يف االنتخابات وتدريب الق�ضاة وم�ظفي اإنفاذ القان�ن 

ن�ضان. وم�ظفي احلك�مة والق�ات امل�ضلحة، على املعايري الدولية حلق�ق االإ

حق�ق  جمال  يف  التثقيف  التالية:  العنا�رض  على  الربنامج  يحت�ي  كما 

ن�ضان  ن�ضان، ون�ضاطات حق�ق االإ عالم يف تعزيز حق�ق االإ ن�ضان، وتق�ية دور االإ االإ

خرية  االأ ال�ضالم، وتركز هذه  وبناء  ال�ضالم،  ال�ضالم، وحفظ  اأجل دعم �ضنع  من 

على منع النزاعات وتقنيات احلل�ل ال�ضلمية، ويت�ضمن هذا تدريب العاملني يف 

مم املتحدة يف جمال حفظ ال�ضالم وتزويدهم بال�الية الالزمة حلمايتهم وتاأ�ضي�س  االأ

)91(
مكاتب ميدانية.

احلك�مية  غري  املنظمات  تلعبه  الذي  الرئي�ضي  بالدور  الربنامج  هذا  ويقر 

خرى يف بناء املجتمع املدين،  ن�ضان والفئات املجتمعية االأ العاملة يف جمال حق�ق االإ

وبت�فري الدعم املبا�رض مل�ضاريعها. وقد مت الرتكيز خالل القمة العاملية يف العام 2005 

ن�ضان OHCHR، وم�ضاهمته  على اأهمية عمل مكتب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ

)92(
يف ج�انب امل�ضاعدة التقنية وبناء القدرات، وفقاً ملا تن�س عليه خطة عمل املكتب. 

تعزيز وحماية  UNESCO يف  �ليون�سكو  م�ساهمة  ما هي   .75
�سا�سية؟ ن�سان و�حلريات �لأ حقوق �لإ

مم املتحدة للرتبية والعل�م والثقافة(  تاأ�ض�ضت الي�ن�ضك� UNESCO )منظمة االأ

مم املتحدة، وت�ضم  يف العام 1945، وهي اإحدى ال�كاالت املتخ�ض�ضة يف نظام االأ

يف اأع�ضائها 193 دولة ع�ض�ًا و6 اأع�ضاء �رضكاء، وتت�ضكل الهيئات التي ت�ضري 

املنظمة من امل�ؤمتر العام واملجل�س التنفيذي.

يف  “ت�ضهم  اأن   UNESCO الي�ن�ضك�  على  يجب  ميثاقها،  ومبقت�ضى 

مم من خالل التعليم والعل�م  من عن طريق تعزيز التعاون بني االأ اإحالل ال�ضالم واالأ

ن�ضان  والثقافة لزيادة االحرتام العاملي للعدل، و�ضيادة حكم القان�ن، وحق�ق االإ

)91( تأسست مثل هذه املكاتب على سبيل املثال في: كمبوديا، كولومبيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، جمهورية 
الكوجنو الدميقراطية، وجمهورية يوغوسالفيا الفيدرالية.

أكتوبر/ العامة رقم A/RES//60/1 في 24  قرار اجلمعية  للعام 2005،  العاملية  اخلتامية للقمة  الوثيقة  انظر   )92(
تشرين األول 2005
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�ضا�ضية امل�ؤكدة املكف�لة جلميع �ضع�ب العامل دون تفرقة على اأ�ضا�س  واحلريات االأ

مم املتحدة’’. العرق اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين، بح�ضب ميثاق االأ

وتتحمل الي�ن�ضك� UNESCO م�ض�ؤولية بع�س اجل�انب ب�ضكل خا�س، 

وخا�ضة: احلق يف التعليم، واحلق يف امل�ضاركة يف احلياة الثقافية، وحرية الراأي 

والتعبري، مبا فيها احلق يف ال�ضعي للمعل�مات وتلقيها ونقلها، واحلق يف التمتع 

 UNESCO الي�ن�ضك�  عمل  ي�ضمل  كما  وتطبيقاته،  العلمي  التقدم  بف�ائد 

البح�ث،  واإجراء  املعايري،  ر�ضاء  الإ ن�ضطة  االأ من  العديد  ن�ضان  االإ حق�ق  لتعزيز 

ن�ضان )انظرال�ض�ؤال:108(. ون�رض املعرفة بحق�ق االإ

الق�ضاء  على  التعليم  يف  التمييز  ملناه�ضة   1960 العام  اتفاقية  وتن�س 

على جميع اأ�ضكال التمييز يف التعليم )املادة 3(، كما تن�س على تبني اإجراءات 

للعام  العاملية  القمة  اأقرت  وقد   ،)4 )املادة  واملعاملة  الفر�س  امل�ضاواة يف  لتعزيز 

2005 باأهمية ا�ضرتاتيجية الي�ن�ضك� UNESCO للق�ضاء على الفقر، وخا�ضة 
الفقر املدقع، عرب م�ضاندة التعليم يف كافة براجمه، خا�ضة برنامج التعليم للجميع 

�ضا�ضي بحل�ل العام  منائية ب�ضاأن عاملية التعليم االأ لفية االإ جناز اأهداف االأ كاأداة الإ

.
)93(2015

 ولقد كانت احلرب �ضد العن�رضية والتمييز العن�رضي من اأول�يات املنظمة، 

حيث عملت الي�ن�ضك� UNESCO منذ تاأ�ضي�ضها، عرب البحث والرتبية و و�ضائل 

عالم على اإثبات زيف نظرية التف�ق العرقي، و ن�رض روح الت�ضامح واحل�ار بني  االإ

احل�ضارات.

)93( انظر الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية للعام 2005، قرار اجلمعية العامة رقم A/RES//60/1 في 24 أكتوبر/تشرين 
األول 2005
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العرق  ب�ضاأن  عالن  االإ مثل  معيارية  �ضك�ك  مع  اجله�د  هذه  ت�ازت  ولقد   

عالن ب�ضاأن مبادئ الت�ضامح )1995(، ومنذ انعقاد  والتحامل العرقي )1978( واالإ

 ،2001 العام  اأفريقيا يف  بجن�ب  ديربان  العن�رضية يف  ملناه�ضة  العاملي  امل�ؤمتر 

منحت الي�ن�ضك� UNESCO اهتمامًا خا�ضًا ملحاربة العن�رضية على امل�ضت�يات 

البلدية، ومن ثم، اأطلقت يف العام 2004 مبادرة من اأجل تاأ�ضي�س التحالف الدويل 

للمدن املناه�ضة للعن�رضية.

الي�ن�ضك�  منظمة  جه�د  )دربان 2(  اال�ضتعرا�ضي  دربان  م�ؤمتر  �ضجع  ولقد 

اأجل مناه�ضة العن�رضية، وو�ضع  UNESCO لتعبئة �ضلطات احلكم املحلي من 
جانب واأ�ضكال  ا�ضرتاتيجية متكاملة ملكافحة العن�رضية والتمييز العن�رضي وكراهية االأ

التع�ضب وعدم الت�ضامح ذات ال�ضلة، وذلك على النح� الذي اأ�ضارت اإليه ال�ثيقة اخلتامية 

للم�ؤمتر )ال�ثيقة اخلتامية مل�ؤمتر دربان اال�ضتعرا�ضي، الفقرة 142، انظر ال�ض�ؤال : 35(.

حق  لتط�ير  امل�ضاريع  من  بالعديد   UNESCO الي�ن�ضك�  قامت  كما 

املبادئ  اإعالن  ي�ؤكد  الثقايف، حيث  التن�ع  وتعزيز  الثقافية  احلياة  امل�ضاركة يف 

ب�ضاأن التعاون الثقايف الدويل )1966( على اأن “لكل ثقافة ه�يتها وقيمها التي 

يجب اأن حُترتم وحُتفظ”، واأن “جلميع النا�س احلق، بل ومن واجبهم العمل على 

تنمية ثقافتهم” )املادة 1(.

وتعرف الت��ضية ب�ضاأن “ت��ضيع م�ضاركة النا�س يف احلياة الثقافية وامل�ضاهمة 

فيها” )1976( القدرة على ال��ض�ل اإىل احلياة الثقافية كمجم�عة فر�س مت�فرة 

الثقافية،  بالقيم  وللتمتع  واملعرفة،  والتدريب  املعل�مات  على  للح�ض�ل  للجميع 

وخا�ضة من خالل ت�فري الظروف االجتماعية واالقت�ضادية املنا�ضبة.

عالن  االإ  2001 العام  UNESCO يف  للي�ن�ضك�  العام  امل�ؤمتر  تبنى  وقد 

م�روث  اإن�ضاين  الثقايف ه�  التن�ع  اأن  ي�ؤكد على  الذي  الثقايف  للتن�ع  العاملي 

التنمية  م�ضادر  اأحد  باعتباره  الثقافات  تعدد  باحرتام  عالن  االإ وينادي  م�ضرتك، 

واأحد اأهم حمددات ال�ضالم واال�ضتقرار العاملي.

�ضافة اإىل ذلك، تركز الي�ن�ضك� UNESCO على التطبيق الكامل  وباالإ

ن�ضان، وخا�ضة احلق�ق الثقافية التي تعترب متطلبًا اأ�ضا�ضيًا لتعزيز التن�ع  حلق�ق االإ

الثقايف، ومت تبنى االتفاقية ب�ضاأن حماية وتعزيز تعبريات التن�ع الثقايف يف العام 

2005 )انظرال�ض�ؤال:76(.
�ضخا�س الذين يلعب�ن دورًا مهمًا  كما مت تبني عدد من ال�ضك�ك حلماية االأ

 UNESCO الي�ن�ضك�  اهتمت  حيث   
)94(

والعلمية، الثقافية  احلياة  حماية  يف 

على  وم�ضاعدتها  ع�ضاء  االأ الدول  بـت�ضجيع   1989 العام  منذ  خا�ضة  ب�ضفة 

مبادئ  مع  بالت�افق  واملعل�مات  االت�ضاالت  وق�انني  عالم  االإ وتكييف  ت�ضميم 

ن�ضان ومعايري الدميقراطية املعرتف بها عامليًا. حق�ق االإ

)94( التوصية املتعلقة بوضع الفنان )1980(، اتفاقية حقوق الطبع العاملية )1952، والتي جرت مراجعتها في 1972(، 
التوصية اخلاصة بوضع الباحثني العلميني )1974(.
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التغريات  درا�ضة  اإىل  تهدف  التي  التخ�ض�س  املتن�عة  البح�ث  وتعترب 

اجلديد  والنم�ذج  الع�ملة  عملية  عن  الناجتة  والثقافية  واالقت�ضادية  االجتماعية 

ن�ضانية،  من التنمية، من اأهم جماالت عمل الي�ن�ضك� UNESCO يف العل�م االإ

حيث كانت م��ض�عات الهجرة وحق�ق املهاجرين، وتخفيف حدة الفقر، وحق�ق 

ن�ضطة البحثية. ن�ضان م��ضع العديد من امل�ضاريع التطبيقية واالأ االإ

جمال  يف  البحث  يف  التقدم  عن  الناجتة  اجلديدة  للتحديات  وا�ضتجابة 

عالن  االإ  UNESCO الي�ن�ضك�  تبنت  وتطبيقاتها،  الب�رضية  اجلينية  املعل�مات 

ن�ضان )1997(، وه� اإعالن يحقق ت�ازنًا  العاملي ب�ضاأن املجني الب�رضي وحق�ق االإ

�ضا�ضية وبني احلاجة اإىل �ضمان  ن�ضان واحلريات االأ بني احلفاظ على احرتام حق�ق االإ

عالن باأن البحث واملعاجلة �ضت�ضتمر يف ظل االحرتام الكامل  حرية البحث. ويقرر االإ

ن�ضانية، واأن اأحدًا لن يتعر�س للتمييز على اأ�ضا�س اخل�ضائ�س اجلينية،  للكرامة االإ

ن�ضان ا�ضتجابة  عالن العاملي ب�ضاأن اأخالقيات البي�ل�جيا وحق�ق االإ وجاء هذا االإ

التط�رات يف  نتيجة  برزت  التي  املعقدة  خالقية  االأ املع�ضالت  حلزمة وا�ضعة من 

عليها  متفقا  اأخالقية  مبادئ  عالن  االإ ويت�ضمن  احلياة،  الطب وجماالت  ج�انب 

ن�ضان، وهي تقر ب��ض�ح العالقة املرتابطة بني  عامليًا، تنبني على مبادئ حق�ق االإ

ن�ضان يف جماالت حمددة من اأخالقيات البي�ل�جيا. خالق وحق�ق االإ االأ

76. ما هي �آليات �ملر�قبة �ملوجودة لدى �ليون�سكو UNESCO ؟ 

 UNESCO الي�ن�ضك�  منظمة  خاللها  من  ت�ضتطيع  التي  جراءات  االإ تت�افر 

ن�ضان على نح� ن�ضبي يف  القيام بعملها يف جمال تعزيز و�ضمان تفعيل حق�ق االإ

املعاهدات والت��ضيات التي تبنتها املنظمة، وتتمثل املنهجية امل�ضتخدمة يف اآلية 

اإعداد التقارير ونظام ال�ضكاوى. 

التعليم  التمييز يف  UNESCO ملناه�ضة  الي�ن�ضك�  اتفاقية  وقد دخلت 

دولة   95 اأ�ضبحت   ،2009 ماي�/اآيار   31 1962، وبحل�ل  العام  النفاذ يف  حيز 

�ضيا�ضة  بتبني  طراف  االأ الدول  االتفاقية  هذه  وتلزم 
 )95(

االتفاقية، هذه  اأطرافًا يف 

م�ر املتعلقة بالتعليم،  وطنية تعزز مبداأ تكاف�ؤ الفر�س وامل�ضاواة يف املعاملة يف االأ

الت�رضيعات، كلما كان ذلك الزمًا، باحلر�س  طراف، من خالل  الدول االأ وتتعهد 

على عدم وج�د متييز يف قب�ل الطلبة يف معاهد التعليم، اأو اأي متييز يف معاملة 

جانب يف احل�ض�ل على نف�س امل�ضت�ى من  الطلبة، وكذا ب�ضمان حق الرعايا االأ

الدول  تقدمها  التي  التقارير  من  نظام  على  التنفيذ  اإجراءات  وت�ضتند  التعليم. 

اأن�ضئت خ�ضي�ضا  امل�ضاركة، وتدققها جلنة االتفاقيات اخلا�ضة والت��ضيات التي 

)95( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، انضمت 98 دولة إلى اتفاقية منظمة اليونسكو UNESCO  ملناهضة التمييز في 
التعليم، للحصول على أسماء الدول األطراف، راجع الصكوك الدولية الرئيسية، ووضع املواثيق على حاله حتى 30 

)http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  أو www.unesco.org/human_rights  يونيو/حزيران 2011 )متاح على الرابط

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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لهذه الغاية، ثم تقدم التقارير ومالحظات اللجنة اإىل امل�ؤمتر العام ملنظمة الي�ن�ضك� 

جراءات ال�حيدة املمكن اتخاذها يف �ضكل قرارات  UNESCO، وتنح�رض االإ
يعتمدها امل�ؤمتر العام على اأ�ضا�س الق�ضايا املطروحة. 

ومن اأجل ا�ضتكمال وتق�ية هذا النظام، مت ت�ضكيل جلنة »للم�ضاحلة وامل�ضاعي 

 للتعامل مع ال�ضكاوى املقدمة 
)96(

احلميدة« مبقت�ضى بروت�ك�ل ملحق بهذه االتفاقية

طراف ال تطبق اأحكام و�رضوط  من الدول التي تدعي باأن دولة اأخرى من الدول االأ

االتفاقية، وترتكز والية اللجنة على الت��ضل اإىل حل�ل مر�ضية، ويف حال ف�ضل 

ذلك، تقدم الت��ضيات التي ميكن اأن ت�ضل اإىل حد مطالبة حمكمة العدل الدولية 

ن(.  خري مل يجرى تطبيقه حتى االآ جراء االأ باإبداء الراأي )غري اأن هذا االإ

�ضك�ك  يف  يرد  ما  وتنفيذ  لتطبيق  امل�ج�دة  خرى  االأ جراءات  االإ ومن 

الي�ن�ضك� UNESCO واملتعلقة مب�ضائل مثل و�ضع املعلمني، فقد تاأ�ض�ضت جلنة 

 UNESCO �والي�ن�ضك ILO خرباء م�ضرتكة من كل من منظمة العمل الدولية

ح�ل تطبيق ت��ضيات تتعلق ب��ضع املعلمني )1966( وذلك يف العام 1968 بقرار من 

املجل�س التنفيذي للي�ن�ضك� وجمل�س اإدارة منظمة العمل الدولية ILO. وتت�ضكل 

اللجنة من 12 خبريًا م�ضتقاًل، ن�ضفهم من اختيار منظمة العمل الدولية ILO بينما 

النقا�ضات  وجترى  خر،  االآ الن�ضف  باختيار   UNESCO الي�ن�ضك�  منظمة  تق�م 

ح�ل احلاجة اإىل حتديث الت��ضيات واإدراج بع�س الن�احي امل�ج�دة فيها من خالل 

و�ضع اتفاقية حمتملة ح�ل و�ضع املعلمني، ومع الت�ضليم بحقيقة اأن هذه اللجنة تراقب 

 اأن يغري ا�ضم 
)97(

تطبيق ما يرد يف كال ال�ضكني املعياريني، فقد قرر املجل�س التنفيذي

اللجنة امل�ضرتكة اإىل جلنة اخلرباء امل�ضرتكة ملنظمة العمل الدولية ILO ومنظمة 

الي�ن�ضك� UNESCO لتطبيق الت��ضيات املتعلقة باملعلمني، وذلك بح�ضب مقرتح 

 .
)98(

من اللجنة امل�ضرتكة بهدف ت��ضيع والية اللجنة مبا ي�ضتجيب للقرار

كما قامت الي�ن�ضك� UNESCO بجه�د حلماية امللكية الثقافية باعتبار 

اأن مثل هذا املجال مرتبط على نح� وثيق باحلق�ق الثقافية، وت�جد ثالث اتفاقيات 

ملنظمة الي�ن�ضك� UNESCO تعالج ق�ضية امللكية الثقافية وهي: اتفاقية حماية 

اإىل  �ضافة  باالإ الهاي(،  )معاهدة  م�ضلح  نزاع  حدوث  حالة  يف  الثقافية  امللكية 

ق�انني لتنفيذ االتفاقية، والربوت�ك�ل امللحق باالتفاقية وقرارات امل�ؤمتر )1954(، 

ونقل  القان�نني  غري  والت�ضدير  اال�ضترياد  ومنع  حظر  �ضبل  ب�ضاأن  واالتفاقية 

والثقايف  الطبيعي  الرتاث  بحماية  اخلا�ضة  واالتفاقية   ،)1970( الثقافية  امللكية 

العاملي )1972(. 

)96( اعتمد بروتوكول اليونسكو UNESCO الذي يؤسس جلنة للمصاحلة واملساعي احلميدة منوط بها فض النزاعات التي 
تنشأ بني الدول األطراف سنة 1962 ودخل حيز النفاذ العام 1968 وفي 30 يونيو/حزيران 2011، كان هناك 34 عضوا في هذا 
البروتوكول، للحصول على أسماء الدول األطراف، راجع الصكوك الدولية الرئيسية، ووضع املواثيق على حاله حتى 30 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  أو  www.unesco.org/human_rights يونيو/حزيران 2011، متاح على الرابط
)97( قرار اجمللس التنفيذي رقم 3-2-2  في جلسته املائة والثانية والستني

)98( قرار اجمللس التنفيذي رقم 6-3 في جلسته املائة والسابعة واخلمسني

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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 UNESCO �ول 2005، تبنى امل�ؤمتر العام للي�ن�ضك ويف اأكت�بر/ت�رضين االأ

ال�ضك  هذا  وير�ضي  الثقافية،  التعبريات  تن�ع  وتعزيز  حماية  ب�ضاأن  االتفاقية 

طراف يف تعزيز وحماية تعبريات  تعريف دائرة من احلق�ق وااللتزامات للدول االأ

طراف« والذي يعد هيئة  التن�ع الثقايف، وتن�ضئ االتفاقية جهازين هما: »م�ؤمتر االأ

، والتي يقع على 
)99(

ا�ضتطالعية ورئي�ضية لالتفاقية، و »اللجنة احلك�مية الدولية«

عاتقها م�ضئ�لية تعزيز اأغرا�س ومقا�ضد االتفاقية وت�ضجيع ومراقبة تطبيقها، وقد 

دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 18 مار�س/اآذار 2007، و�ض�دق عليها من قبل 

31 ماي�/اآيار 2009.  بحل�ل 
)100(

وروبي 98 دولة ومن قبل املجتمع االأ
ليات يف جل�ضات عدة للمجل�س  وقد مت البحث يف حت�ضني فعالية هذه االآ

واالجتماعي  االقت�ضادي  واملجل�س  التنفيذي  املجل�س  من  كل  وقام  التنفيذي، 

بتاأ�ضي�س جمم�عة   2001 ول  االأ اأكت�بر/ت�رضين  ECOSOC يف  املتحدة  مم  لالأ

اخلرباء امل�ضرتكة ملراقبة احلق يف احل�ض�ل على التعليم، وقد منحت هذه املجم�عة 

الدول، واحتمالية  التقارير عن  اإعداد  النظر يف احتماالت تقلي�س عبء  والية 

جراءات القائمة، وقد دعا امل�ؤمتر العام يف دورته الثانية والثالثني  زيادة فعالية االإ

باالتفاقيات  املتعلقة  الدول  تقارير  تنظيم  اإىل   2003 ول  االأ اأكت�بر/ت�رضين  يف 

جتمعها  التي  املعل�مات  اأخذ  اإىل  دعا  كما  م��ض�عي،  اأ�ضا�س  على  والت��ضيات 

مم املتحدة يف احل�ضبان. ليات التعاهدية لالأ االآ

77. هل ت�ستطيع منظمة �ليون�سكو UNESCO تلقي �ل�سكاوى 
ن�سان؟  �ملتعلقة بانتهاكات مدعاة حلقوق �لإ

من  املقدمة  ال�ضكاوى  مع  للتعامل  اإجراء حمدد   UNESCO الي�ن�ضك�  ملنظمة 

�ضخا�س اأو منظمة وطنية اأو دولية غري  �ضحية اأو �ضخ�س معني اأو جمم�عة من االأ

ن�ضان  االإ حلق�ق  انتهاك  ب�ق�ع  االدعاء  ح�ل  م�ثقة  معرفة  لديهم  ممن  حك�مية، 

واإذا  واالت�ضال،  والثقافة  والعل�م  التعليم  اأي  املنظمة،  اخت�ضا�س  جماالت  يف 

ومطالباتها  املعنية  احلك�مة  اإعالم  يتم  ا�ضمه،  ن�رض  على  ال�ضك�ى  مقدم  وافق  ما 

بتقدمي مالحظاتها اخلطية بخ�ض��س ال�ضك�ى، وي�ضار اإىل هذه املالحظات باأنها 

“املرا�ضالت”، ويتم فح�س هذه املرا�ضالت والردود املقدمة من احلك�مة، اإن ت�افرت، 
ب�ا�ضطة جلنة املجل�س التنفيذي لالتفاقيات والت��ضيات يف جل�ضة م�ض�رة، وميكن 

تنوع  وتعزيز  لالتفاقية بشأن حماية  الدولية  احلكومية  فاللجنة   ،23 رقم  املادة  في  )99( كما هو منصوص عليه 
التعبير الثقافي سيتم إنشاؤها بعد أن يتجاوز عدد الدول املصادقة اخلمسني دولة، وسوف تتشكل من ممثلي 24 
دولة طرفاً في االتفاقية، وتنتخب لدورة مدتها أربع سنوات بواسطة مؤمتر األطراف، وميكن احلصول على معلومات 

  www.unesco.org إضافية بشأن اللجنة احلكومية الدولية على املوقع الرسمي ملنظمة اليونسكو
)100( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، صادقت على االتفاقية بشأن حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي 117 دولة 
واجملتمع األوروبي، للحصول على أسماء الدول األطراف، انظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، حتى 30 

 www.unesco.org/human_rights يونيو/حزيران 2011، متاح على الرابط

http://www.unesco.org
http://www.unesco.org/human_rights
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ملمثلي احلك�مات املعنية اأن يح�رضوا اجتماعات اللجنة لتقدمي معل�مات اإ�ضافية اأو 

جابة على اأ�ضئلة معينة يطرحها اأع�ضاء اللجنة.  لالإ

وتق�م اللجنة بداية بدرا�ضة اإمكانية قب�ل املرا�ضلة، وبعد اأن يتم اإعالن قب�لها، 

جراءات، وحتر�س اللجنة على اأن ت�ضاعد  والنظر فيما اإذا كانت حتتاج اإىل مزيد من االإ

ن�ضان �ضمن  هذه املعل�مة يف الت��ضل اإىل حل ودي بهدف تعزيز التقدم يف حق�ق االإ

ج�انب اخت�ضا�س الي�ن�ضك� UNESCO، وتتمثل اخلط�ة الثانية يف تقدمي تقرير 

جراء الذي يراه منا�ضباً.  �رضي للمجل�س التنفيذي للي�ن�ضك� والذي ينظر يف اتخاذ االإ

بانتهاكات  اخلا�ضة  الق�ضايا  اأو  فراد  باالأ فح�ضب  جراء  االإ هذا  يتعلق  وال 

واملمنهجة  اجلماعية  باالنتهاكات  املتعلقة  وبالق�ضايا  بل  ن�ضان،  االإ حق�ق 

وال�ضارخة، وتبقى الق�ضية م��ضع نظر عندما ترتاكم حاالت فردية ت�ضكل معًا 

ن�ضان اأو من �ضيا�ضة تناه�س حق�ق  منطًا ثابتًا من االنتهاكات اجل�ضيمة حلق�ق االإ

يف  النظر  وميكن  الدولة،  يف  الفعلي  ال�اقع  اأو  للقان�ن  وفقًا  املطبقة  ن�ضان  االإ

اأثناء اجتماعات املجل�س  ن�ضان  االإ انتهاكات حق�ق  بق�ضايا  املتعلقة  املرا�ضالت 

ن.  جراء حتى االآ التنفيذي اأو امل�ؤمتر العام، غري اأنه مل يتم تطبيق هذا االإ

ل�رضوط  ن�احيها  بع�س  يف   UNESCO الي�ن�ضك�  اإجراءات  وتخ�ضع 

قليمية ملعاجلة االدعاءات  جراءات الدولية واالإ م�ضبقة اأقل ت�ضددًا باملقارنة ببع�س االإ

جراءات ال�ضتنفاذ  ن�ضان. فعلى �ضبيل املثال، ال حتتاج هذه االإ بانتهاكات حلق�ق االإ

احلل�ل،  هذه  ال�ضتنفاذ  املحاولة  على  دليل  اإىل  فقط  وحتتاج  الداخلية،  احلل�ل 

خرى ال يح�ل دون  كما اأن فح�س الق�ضية ب�ا�ضطة اإحدى املنظمات الدولية االأ

.UNESCO �جراءات الي�ن�ضك فح�ضها وفقًا الإ

ومنذ العام 1978 وحتى �ضبتمرب/اأيل�ل العام 2009، بلغ عدد املرا�ضالت 

التي نظرت فيها جلنة االتفاقيات والت��ضيات 551 �ضك�ى، مت حل 352 منها على 

�ضا�س عرب احل�ار بني اللجنة والدول املعنية. وتبقى التقارير  نح� مر�ٍس، وذلك باالأ

والق�ضايا التي تفح�ضها اللجنة يف اإطار من ال�رضية، ولكن وفقًا لق�اعد اإجراءات 

املجل�س التنفيذي ال�ضادرة يف العام 2005 )بناء على القاعدة رقم 29( يتم ال�ضماح 

.
)101(

باالطالع العام على وثائق املجل�س اخلا�ضة بعد فرتة ع�رضين عامًا

 ILO �لدولية  �لعمل  منظمة  تقدمها  �لتي  �مل�ساهمة  هي  ما   .78
�سا�سية؟  ن�سان و�حلريات �لأ لتعزيز وحماية حقوق �لإ

تاأ�ض�ضت منظمة العمل الدولية ILO يف العام 1919، واأ�ضبحت وكالة متخ�ض�ضة 

العدالة  حتقيق  على  تعمل  وهي   ،1946 العام  يف  املتحدة  مم  االأ منظ�مة  يف 

االجتماعية من خالل اأن�ضطتها يف املجاالت االجتماعية والعمالية، وُيعرف هذا 

)101( قواعد وإجراءات اجمللس التنفيذي لليونسكو، إصدار 2005، متاح على الرابط
 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139080e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139080e.pdf
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منظمة  واأ�ضا�س عمل  للجميع”،  الالئق  “العمل  اأجل حتقيق  من  بالعمل  الهدف 

�رضاف  ن�ضان ه� و�ضع معايري دولية للعمل واالإ العمل الدولية ILO يف حق�ق االإ

ع�ضاء يف املنظمة، وكذلك تقدمي امل�ضاعدة التقنية  على تطبيقها ب�ا�ضطة الدول االأ

 
)102(

للدول وغريها من اأجل و�ضع هذه املعايري واملبادئ م��ضع التنفيذ الفعلي.

ومنظمة العمل الدولية ILO هي منظمة ثالثية التك�ين، مبا يعني اأن كافة 

الهيئات امل�رضعة يف املنظمة تتاألف من ممثلني للحك�مات واأرباب العمل والعمال، 

اإجراءات  ومراقبة  القرارات  �ضناعة  يف  بالت�ضاوي  جميعهم  ي�ضارك�ن  و هم 

املنظمة. 

وهي  املنظمة  يف  رئي�ضة  هيئة  ب�ا�ضطة  الدولية  العمل  معايري  تبني  ويتم 

هذه  وتتعلق  وت��ضيات،  اتفاقيات  �ض�رة  يف  وذلك  للعمل”،  الدويل  “امل�ؤمتر 
العمل  �ضا�ضية �ضمن ج�انب اخت�ضا�س منظمة  االأ ن�ضان  االإ االتفاقيات بحق�ق 

الدولية ILO، ومن ذلك اتفاقية احلريات النقابية وحظر العمل الق�رضي، والتحرر 

طفال... اإلخ. كما ت�ضع هذه االتفاقيات  من التمييز يف العمل والت�ظيف وعمالة االأ

وال�ضمان  املهنية،  وال�ضحة  وال�ضالمة  العمل،  �رضوط  جماالت  يف  املعايري 

ر�ضاد املهني، وت�فري  االجتماعي، والعالقات ال�ضناعية، و�ضيا�ضات الت�ظيف واالإ

واأبناء  �ضليني  االأ وال�ضكان  واملهاجرين  كالن�ضاء  اخلا�ضة  للجماعات  احلماية 

القبائل.

79. ما هي �إجر�ء�ت �ملر�قبة يف منظمة �لعمل �لدولية ILO؟ 
�رضاف على تنفيذ معايري منظمة العمل الدولية  ت�جد عدة اإجراءات للمراقبة واالإ

ILO، فعندما ت�ضادق دولة على االتفاقيات، فاإنها تتعهد بتقدمي تقارير دورية 
جراءات املتخذة لتفعيل اأحكام االتفاقية، تق�م احلك�مات باإر�ضالها اإىل  ب�ضاأن االإ

تنظيمات العمال واأرباب العمل يف كل بلد، والذين ميكنهم اأن يتقدم�ا مبالحظات 

وتعليقات عليها، ثم تق�م جلنة م�ضتقلة مك�نة من ع�رضين ع�ض�ًا من اخلرباء يف 

تطبيق االتفاقيات والت��ضيات بفح�س هذه التقارير واملالحظات املتعلقة مبدى 

التزام احلك�مات بها، ويف تقييمها لهذه التقارير، تتيح اللجنة بع�س املرونة حمددة 

نظمة ال�ضيا�ضية اأو  يف تنفيذ االتفاقيات، دون اأن يعني ذلك اأن االختالفات يف االأ

االقت�ضادية اأو االجتماعية تغري من طبيعة التزامات احلك�مات، وخ�ض��ضًا فيما 

�ضا�ضية. ن�ضان االأ يتعلق بحق�ق االإ

وتقدم اللجنة تقريرًا عن عملها اإىل امل�ؤمتر الدويل للعمل الذي يعقد �ضن�يًا، 

وتق�م جلنة امل�ؤمتر املخت�ضة بتطبيق االتفاقيات والت��ضيات بفح�س هذا التقرير، 

واأرباب  والعمال  للحك�مات  ممثلني  من  وتتك�ن  طراف  االأ ثالثية  اللجنة  وهذه 

�رضافية التي ت�ضطلع  ن�ضطة االإ العمل. وعلى مر ال�ضن�ات، كان ل��ضع املعايري واالأ

)102( نالت منظمة العمل الدولية ILO جائزة نوبل للسالم في العام 1969.
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بها منظمة العمل الدولية ILO نف�ذًا ملم��ضًا يف تغيري الت�رضيعات االجتماعية 

ع�ضاء، كما �ضاعد يف حت�ضني ظروف ومعي�ضة  االأ الدول  العمل لدى  وت�رضيعات 

العمال. 

العمل  منظمة  تقدم  باالتفاقيات،  االلتزام  يف  �ضع�بات  تظهر  وعندما 

من  ذلك  ويتم  املنا�ضبة،  احلل�ل  يجاد  الإ املعنية  للدول  امل�ضاعدة   ILO الدولية 

خالل �ضبكة من امل�ضت�ضارين الفنيني عرب العامل، ومن خالل جمم�عة متن�عة من 

خرى، وت�ضتند امل�ضاعدة الفنية من منظمة العمل الدولية ILO يف  ال��ضائل االأ

ع�ضاء اإعداد تقرير عن  كافة اجل�انب اإىل معايري املنظمة، كما ُيطلب من الدول االأ

.ILO الع�ائق التي تقف اأمام امل�ضادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية

80. هل ميكن ملنظمة �لعمل �لدولية ILO �أن تتلقى �سكاوى حول 
ن�سان؟ �دعاء�ت بانتهاكات حلقوق �لإ

�رضافية االعتيادية ملنظمة العمل الدولية ILO التي تق�م  عالوة على ال�ظيفة االإ

الدولية  العمل  منظمة  د�ضت�ر  ومب�جب  احلك�مات،  تقدمها  التي  التقارير  على 

ي  ول ي�ضمح الأ ILO، هناك اإجراءان لل�ضكاوى بهدف تفعيل معايري العمل، االأ
وقائع حمددة  بعرو�س الدعاء  بالتقدم  العمالية  التنظيمات  اأو  العمل  اأرباب  من 

االتفاقية  بالتزاماتها يف  ال�فاء  اأخفقت يف  قد  ع�ضاء  االأ الدول  اإحدى  اأن  ُتبني 

دارية ملنظمة العمل  التي �ضادقت عليها، وتق�م جلنة ثالثية خا�ضة من الهيئة االإ

الدولية ILO بفح�س هذه الق�ضية لتحديد مدى جدية االلتزام بتطبيق االتفاقية 

املعنية. 

�ضد  �ضك�ى  بتقدمي  ع�ضاء  االأ الدول  حدى  الإ في�ضمح  الثاين  جراء  االإ اأما 

�ضادقت  اتفاقية  بتطبيق  التقيد  ت�ضمن  ال  اأنها  اعتربت  اإذا  اأخرى  ع�ض�  دولة 

دارية اأن تقدم �ضك�ى، مببادرة منها اأو بتلقيها  عليها الدولتان. كما ميكن للهيئة االإ

دارية اأن  �ضك�ى من وفد معني يف امل�ؤمتر الدويل للعمل ال�ضن�ي، وميكن للهيئة االإ

ت�ضكل جلنة حتقيق، واإذا مل تقبل احلك�مة املعنية بنتائج اللجنة، فاإن لها احلق يف 

ن  ن، الأ اأن حتيل الق�ضية اإىل حمكمة العدل الدولية، وه� ما مل يحدث حتى االآ

نتائج جلنة التحقيق عم�مًا كانت م��ضع قب�ل احلك�مات املعنية. 

من  مبادة  باالحتجاج  م�ؤخرًا   ILO الدولية  العمل  منظمة  قامت  وقد 

بال�ضكل  ال�ضك�ى  متابعة  ت�ضمن  اأخرى  اإجراءات  باتخاذ  ت�ضمح  د�ضت�رها 

املالئم، وت�ضتعني يف ذلك مبنظمات دولية وحك�مات اأخرى. ومل يتم تقدمي �ض�ى 

عدد حمدود ن�ضبيًا من عرو�س ال�قائع وال�ضكاوى، لكن هذا العدد كان متعلقا 

والعمل  والتمييز  العمال  نقابات  بحق�ق  املرتبطة  تلك  هامة، خ�ض��ضًا  بق�ضايا 

الق�رضي. 
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81. ما هي �إجر�ء�ت منظمة �لعمل �لدولية ILO �ملتو�فرة حلماية 
حقوق نقابات �لعمال؟ 

يف العام 1950 قامت منظمة العمل الدولية ILO باعتماد اإجراء خا�س لفح�س 

وه�  العمل،  اأرباب  منظمات  وحق�ق  العمال  نقابات  حق�ق  انتهاكات  �ضكاوى 

�رضافية العامة لالتفاقيات، ويج�ز لتنظيمات العمال  جراءات االإ اإجراء مكمل لالإ

اأو اأرباب العمل اأو احلك�مات اأن تقدم مثل هذه ال�ضكاوى. وعلى اأر�س ال�اقع، يتم 

تقدمي معظم هذه ال�ضكاوى من قبل نقابات العمال ال�طنية اأو الدولية، وقد تخ�س 

هذه ال�ضكاوى جميع حق�ق نقابات العمال، مبا يف ذلك احلق�ق غري املدرجة يف 

النقابية وحماية احلق  78 ح�ل احلريات  �ضا�ضيتني: االتفاقية رقم  االتفاقيتني االأ

التنظيم  احلق يف  مبادئ  تطبيق  98 ح�ل  رقم  واالتفاقية   ،)1948( التنظيم  يف 

واملفاو�ضة اجلماعية )1949(. 

اأية حك�مة، �ض�اء �ضادقت على االتفاقيات  ال�ضكاوى �ضد  وميكن تقدمي 

دارية بفح�س  اأم ال، وتق�م على اإثرها اللجنة الثالثية للحرية النقابية يف الهيئة االإ

كافة هذه االدعاءات، وقد حتيلها ملزيد من التحقيق اإىل مف��ضية تق�ضي احلقائق 

وال�ضلح للحريات النقابية. ومن الناحية العملية، قامت اللجنة ذاتها بفح�س معظم 

ال�ضكاوى التي تلقتها، وقد عززت ت��ضيات اللجنة القيام باإجراءات م�ضتعجلة، 

والتي تفاوتت بني اإلغاء اأو تعديل ت�رضيع ما واإعادة العمال املف�ض�لني اإىل عملهم، 

واإطالق �رضاح النقابيني امل�ضج�نني. ويف بع�س احلاالت، جرى تخفيف عق�بات 

عدام بحق اأع�ضاء نقابات عمالية. وبني عامي 1952 و2000، تلقت اللجنة  باالإ

وفح�ضت اأكرث من 2000 �ضك�ى. 

82. ما هي �ملعايري �لتي تبنتها منظمة �لعمل �لدولية ILO ب�ساأن 
�آثار �لعوملة على حماية حقوق �لعمل؟ 

املبادئ  “اإعالن   1998 ي�ني�/حزيران  يف   ILO الدولية  العمل  منظمة  تبنت 

عالن بالتحديات اجلديدة  �ضا�ضية يف العمل ومتابعتها”، ويقرهذا االإ واحلق�ق االأ

العمال،  حق�ق  اأجل  من  ال�رضاع  يف  التجارة  وحترير  الع�ملة  اأفرزتها  التي 

وغالبًا ما ت�ؤدي اإزالة ح�اجز التجارة اإىل اإ�ضعاف املعايري املحلية التي تر�ضيها 

املحلية،  العمل وال�ضناعات  اأكرب يف  مناف�ضة  احلك�مات، وذلك ك��ضيلة لكفالة 

عالن  وكان من ال�رضوري اإعادة التاأكيد على ال�ضيا�ضات االجتماعية، ويهدف االإ

اإىل �ضمان التقدم االجتماعي مبـ�ازاة مع التنمية االقت�ضادية. 

عالن التاأكيد على �رضورة التزام املجتمع  ويف �ضبيل حتقيق ذلك، يعيد االإ

ع�ضاء يف منظمة العمل الدولية ILO -وبنية ح�ضنة-  الدويل، وجميع الدول االأ

بالعمل على احرتام وتعزيز واإدراك اأربعة من املبادئ التي مت اإقرارها يف االتفاقيات 
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�ضا�ضية الثمان ملنظمة العمل الدولية ILO، وهي: حق العمال واأرباب العمل  االأ

يف احلريات النقابية واالعرتاف الفاعل بحق املفاو�ضة اجلماعية )االتفاقيتان 87 

جباري )االتفاقيتان 29 و105(،  و98(، وحظر كافة اأ�ضكال العمل الق�رضي واالإ

يف  التمييز  واإلغاء  و182(،   138 )االتفاقيتان  طفال  االأ لعمالة  الفاعل  لغاء  واالإ

معايري  ا�ضتخدام  عالن  االإ ويحظر  و111(،   100 )االتفاقيتان  والت�ظيف  العمل 

التناف�ضية  الفائدة  اأن  ي�ؤكد  ال�قت ذاته  التجارية، ويف  غرا�س احلماية  العمل الأ

عالن ومتابعته.  ي دولة يف اإنتاج الب�ضائع واخلدمات يجب اأن ال تتاأثر باالإ الأ

املمار�ضة،  يف  املحلية  ت�رضيعاتها  يف  املبادئ  هذه  بحماية  الدول  وتلتزم 

ع�ضاء يف  االأ الدول  مب�ضاعدة   ILO الدولية  العمل  بالتزام منظمة  عالن  االإ ويقر 

والعملية  الد�ضت�رية  للمنابع  الكامل  هداف من خالل اال�ضتخدام  االأ حتقيق هذه 

للتنمية  منا�ضب  مناخ  لت�فري  �ضا�ضية  االأ االتفاقيات  لتعزيز  املالية  وامل�ازنات 

االقت�ضادية واالجتماعية. 

هذه  تفعيل  باجتاه  التعزيز  غرا�س  الأ متابعة  اإجراء  على  عالن  االإ وين�س 

هداف، والتي تركز على اأداتني من اأدوات تعزيز التقارير ملنظمة العمل الدولية  االأ

ILO: املراجعة ال�ضن�ية، والتقرير العاملي. وهناك برنامج كبري للم�ضاعدة الفنية 
عمالة  على  للق�ضاء  الدويل  الربنامج  ال�ضتكمال  احلق�ق  هذه  تفعيل  �ضبيل  يف 

طفال. االأ
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اأما املراجعة ال�ضن�ية فتتمثل يف تقارير تقدمها احلك�مات ل��ضف اجله�د 

�ضا�ضية ملنظمة العمل  املتخذة الحرتام املبادئ واحلق�ق املتعلقة باالتفاقيات االأ

مالحظات  مراجعة  وكذلك  م�ضادقتها،  م��ضع  تكن  مل  التي   ILO الدولية 

اأ�ضا�س  خط  التقارير  هذه  وتقدم  العمل.  اأرباب  ومنظمات  العمال  تنظيمات 

للم�اجهة، ميكن للدول اأن تقي�س من خالله مدى تقدمها. بينما التقرير العاملي، 

والذي يقدمه املدير العام ملنظمة العمل الدولية ILO �ضن�يًا اإىل م�ؤمتر الدويل 

ربعة،  االأ واحلق�ق  املبادئ  فئات  اإحدى  �ض�ء  يف  ال��ضع  يدر�س  فه�  للعمل، 

�ضا�س  ربع كل اأربع �ضن�ات، ومبا ي�فر االأ وبالتايل يتم تغطية ومراجعة الفئات االأ

من   ،ILO الدولية  العمل  منظمة  تتمكن  حتى  امل�ضتقبلية  ول�يات  االأ لتحديد 

خالل ن�ضاطات امل�ضاعدة التقنية، م�ضاعدة اأع�ضائها يف تفعيل املبادئ واحلق�ق 

�ضا�ضية.  االأ

ي�لي�/مت�ز  يف  االجتماعية  للتنمية  الدولية  للقمة  النهائية  ال�ثيقة  ويف 

ع�ضاء بتح�ضني ج�دة العمل يف �ضياق الع�ملة، مبا ي�ضمل  2000، التزمت الدول االأ
تعزيز ذلك وغريه من مبادرات منظمة العمل الدولية ILO، كما ت�ضارك منظمة 

وثيق  ب�ضكل  ترتبط  التي  خرى  االأ املبادرات  من  عدد  يف   ILO الدولية  العمل 

التي  الت�ضعة  )املبادئ  املتحدة  مم  لالأ العاملي  امليثاق  مبعايريها ومبادئها، ومن ذلك 

�ضرتاجتية لتقلي�س م�ضت�يات الفقر.  تعك�س حق�ق العمال(، ومقاربات ال�ثائق االإ

�لدولية  �لعمل  تبنتها منظمة  �لتي  خرى  �لأ �ملبادر�ت  83. ما هي 
ILO للتعامل مع �لبعد �لجتماعي للعوملة؟ 

للع�ملة  البعد االجتماعي  ILO جلنة عاملية ح�ل  الدولية  العمل  اأ�ض�ضت منظمة 

عقدت  التي  اللجنة،  هذه  تراأ�س  وقد  للع�ملة.  االجتماعية  التداعيات  للنظر يف 

اأول اجتماعاتها يف مار�س/اآذار 2002، رئي�ضا دولتني، وكان اأع�ضاوؤها من جميع 

�ضمى منها اإيجاد طرق ت�ضاهم من خاللها الع�ملة  مناطق العامل، وكان الهدف االأ

يف خف�س م�ضت�يات الفقر والبطالة، ويف ت�رضيع النم� والتنمية امل�ضتدامة، كما 

ر�ضاد وت�ضكيل م�ضار الع�ملة يف  هدفت هذه اللجنة اإىل �ضياغة خط�ات را�ضخة الإ

�ضبيل تعزيز امل�ضاركة العادلة يف ف�ائدها.

»ع�ملة  اإىل  2004، ودعت  العام  اخلتامي يف  تقريرها  اللجنة  قدمت  وقد 

باقرتاح  اللجنة  تقدمت  هذا،  تقريرها  ويف  للجميع«،  الفر�س  ت�فر  عادلة، 

.
)103(

اإ�ضرتاتيجية للتحديات التي ت�ؤثر يف الع�ملة عرب �ضل�ضلة من الت��ضيات

مام، تبني منظمة العمل الدولية  وكان من اخلط�ات املهمة والدافعة اإىل االأ

عالن ب�ضاأن عدالة اجتماعية من اأجل ع�ملة عادلة، وذلك يف دورتها الـ 97  ILO االإ
)103( بشأن تقرير اللجنة العاملية للبعد االجتماعي للعوملة، انظر

 www.ilo.org/fairglobalization/report/lang--en/index.htm  
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عالن عن الروؤية املعا�رضة ل�الية منظمة  يف 10 ي�ني�/حزيران 2008، ويعرب االإ

احلك�مات  ممثل�  اأبرز  ال�ثيقة،  هذه  الع�ملة، ويف  ILO يف ع�رض  الدولية  العمل 

ع�ضاء الـ 182، الدور املح�ري  عمال والتنظيمات العمالية من الدول االأ واأرباب االأ

للمنظمة يف امل�ضاعدة لتحقيق التقدم والعدالة االجتماعية يف �ضياق الع�ملة.

العمل  منظمة  قدرات  تق�ية  على  بالعمل  ع�ضاء  االأ الدول  التزمت  ولقد 

 ،
)104(

هداف، من خالل برنامج للعمل الالئق الدولية ILO للتقدم يف اإحراز هذه االأ

 ILO عالن ملفه�م العمل الالئق الذي تط�ره منظمة العمل الدولية وي�ؤ�ض�س االإ

منذ العام 1999، وت�ضعه يف قلب �ضيا�ضاتها.

تعزيز  )�لفاو( يف  و�لزر�عة  غذية  �لأ ما هي م�ساهمة منظمة   .84
�سا�سية؟ ن�سان و�حلريات �لأ وحماية حقوق �لإ

مم  االأ نظام  متخ�ض�ضة يف  وكالة   FAO )الفاو(  والزراعة  غذية  االأ منظمة  تعترب 

رفع  على  تن�س  ب�الية   1945 العام  يف  املنظمة  هذه  تاأ�ض�ضت  وقد  املتحدة، 

نتاج الزراعي وحت�ضني ظروف معي�ضة �ضكان الريف،  م�ضت�يات التغذية وحت�ضني االإ

غذية والزراعة اإىل تخفيف حدة الفقر واجل�ع بتعزيز التنمية  وت�ضعى منظمة االأ

حاجات  تلبية  ه�  �ضمى  االأ وهدفها  الغذائي،  من  واالأ التغذية  وحت�ضني  الزراعية 

واأن  البيئة،  �ضلبًا يف  ت�ؤثر  التي ال  التنمية  تعزيز  اأجيال احلا�رض وامل�ضتقبل عرب 

دارية  تك�ن منا�ضبة فنيًا وجمدية اقت�ضاديًا ومقب�لة اجتماعيا. وتتك�ن الهيئة االإ

�ضنتني  كل  ينعقد  والذي  ع�ضاء  االأ الدول  م�ؤمتر  من  والزراعة  غذية  االأ ملنظمة 

ملراجعة عمل املنظمة واإقرار برنامج العمل وامل�ازنة للدورة التالية. 

ن�ضان  االإ حق�ق  جمال  يف   FAO والزراعة  غذية  االأ منظمة  دور  ويق�م 

 .1996 العام  يف  عقدت  والتي  العاملية  الغذاء  قمة  تنظيم  على  رئي�ضي  ب�ضكل 

طار  ووفقًا للهدف رقم )7/ 4( من برنامج عمل القمة، وت�ضمل اال�ضرتاتيجية االإ

مقاربة  على   2015-2000 لل�ضن�ات   FAO والزراعة  غذية  االأ منظمة  لعمل 

�ضافة لذلك، فقد ا�ضت�ضافت  ن�ضان، وباالإ من الغذائي باال�ضتناد اإىل حق�ق االإ االأ

غذية والزراعة FAO يف العام 2002 “قمة الغذاء العاملية بعد خم�س  منظمة االأ

�ضن�ات”، والتي تبنت ت��ضية تعيد التاأكيد على “حق كل فرد يف احل�ض�ل على 

طعام اآمن ومغٍذ”.

وخالل الفرتة من 1 اإىل 17 ي�ني�/حزيران 2011 عقدت الدورة ال 100 

للندوة الدولية للعمل التي تبنت معايري دولية ت�ضتهدف حت�ضني و�ضعية ع�رضات 

العمل  ح�ل   189 رقم  االتفاقية  بف�ضل  العامل  عرب  املنازل  خدم  من  املاليني 

)104( برنامج العمل الالئق هو مفهوم مطور ضمن إطار عمل منظمة العمل الدولية ILO ومبني على التشغيل واحلماية 
االجتماعية واحلوار االجتماعي والثالثية واملبادئ األساسية وحقوق العمل، ملعلومات إضافية عن املفهوم، انظر

. http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_094186/index.htm
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الالئق خلدم املنازل، وكذا الت��ضية رقم 201 امللحقة بها. وقد دعم روؤ�ضاء الدول 

واحلك�مات، اإ�ضافة اإىل 4000 مندوب ميثل�ن احلك�مات وامل�ضغلني والعمال من 

ح�ل  املنظمة  هذه  عمل  برنامج   ILO الدولية  العمل  مبنظمة  ع�ض�  دولة   183
العمل الالئق معربيني عن رغبتهم يف اأن تلعب منظمة العمل الدولية ILO دورا 

ممية. اأكرث اأهمية يف املنظ�مة االأ

تعزيز  WHO يف  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  م�ساهمة  ما هي   .85
�سا�سية؟  ن�سان و�حلريات �لأ وحماية حقوق �لإ

مم املتحدة املتخ�ض�ضة يف  تاأ�ض�ضت منظمة ال�ضحة العاملية WHO، وهي وكالة االأ

 WHO جمال ال�ضحة، يف 7 اأبريل/ني�ضان 1948، وتهدف منظمة ال�ضحة العاملية

اإىل بل�غ كافة ال�ضع�ب اأعلى م�ضت�ى ممكن من الرعاية ال�ضحية، ووفقا مليثاقها 

فال�ضحة حق اأ�ضا�ضي من حق�ق االن�ضان، وه� ما اأعيد التاأكيد عليه يف اإعالنها 

دارية ملنظمة ال�ضحة العاملية  العاملي لل�ضحة يف العام 1998. وتت�ضكل الهيئة االإ

193 دولة ع�ض�ًا، ومهمتها  تتاألف من ممثلي  العاملية لل�ضحة والتي  من اجلمعية 

�ضا�ضية هي اإقرار برنامج منظمة ال�ضحة العاملية WHO وميزانيتها كل �ضنتني،  االأ

واتخاذ القرار يف ق�ضايا �ضيا�ضة املنظمة الرئي�ضية. 

وتعمل منظمة ال�ضحة العاملية ب�ضفتها ال�ضلطة امل�جهة واملن�ضقة لن�ضاطات 

ال�ضحة العاملية، وتق�م املنظمة بن�رض قرارات �ضيا�ضتها بخ�ض��س ق�ضايا ال�ضحة 

الدولية، وتعزيز عقد االتفاقات الدولية ب�ضاأن �ضيا�ضات ال�ضحة، وحتفيز تر�ضيد 

ح�ضد امل�ارد خلدمة ال�ضحة وم�ضاندة الدول النامية من خالل حتديد احتياجاتها 

من امل�ارد اخلارجية. 

االنت�ضار  ملنع  ممت  �ضُ متعددة  ق�اعد  لل�ضحة  العاملية  اجلمعية  اأقرت  وقد 

مرا�س،  وقرارات عدة يف م��ض�عات متعلقة باإدراك احلق�ق املكف�لة  الدويل لالأ

وال�ضحة  الغذاء،  يف  احلق  ذلك  ومن  ن�ضان،  االإ حلق�ق  الدولية  االتفاقيات  يف 

�رضية، والبحث الطبي. وقد مت تنظيم عدد من اأن�ضطة البحث والتدريب ح�ل  االأ

اإعداد  وباملثل  ال�ضحية،  الط�اقم  تدريب  ذلك  مبا يف  ن�ضان،  االإ وحق�ق  ال�ضحة 

ح�ل  عري�ضة  وخط�ط  امل�ؤ�ض�ضات،  عن  بيانات  وقاعدة  مرجعية،  بيبلي�غرافيا 

ن�ضان، وت�ضدر منظمة ال�ضحة  التعامل مع داء ال�ضل انطالقًا من منهجية حق�ق االإ

العاملية WHO تقريرًا �ضن�يًا عن ال�ضحة العاملية، وقد حدد تقرير العام 2010 

جل �ضمان  التدابري التي ميكن للدول اتخاذها لتط�ير اأمظمتها لتم�يل ال�ضحة الأ

حق اجلميع يف اخلدمات ال�ضحية. 
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مم �ملتحدة للطفولة »�ليوني�سيف«  86. ما هي م�ساهمة �سندوق �لأ
�سا�سية؟  ن�سان و�حلريات �لأ UNICEF يف تعزيز وحماية حقوق �لإ

UNICEF حماية حق�ق  »الي�ني�ضيف«  للطف�لة  املتحدة  مم  االأ يت�ىل �ضندوق 

اأمامهم  الفر�س  وت��ضيع  �ضا�ضية  االأ احتياجاتهم  تلبية  يف  وامل�ضاعدة  طفال  االأ

للتعبري عن طاقاتهم وقدراتهم. 

الطفل  اتفاقية حق�ق  ومبادئ  اأحكام   UNICEF الي�ني�ضيف  وت�ضتلهم 

اأن والية الي�ني�ضيف متتد اإىل  والربوت�ك�لني االختياريني امللحقني بها، وباعتبار 

الق�ضاء  اتفاقية  تعترب  والفتيات،  للن�ضاء  احلق�ق  امل�ضاواة يف  تعزيز  العمل على 

على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة مركزية يف عمل هذه املنظمة، بجانب املعايري 

للي�ني�ضيف،  ال�اقعي  العمل  م�ضار  ت�جه  التي  ن�ضان  االإ خرى حلق�ق  االأ الدولية 

وهــي اتفاقيتا منظمة العمل الدولية ILO رقم 138 ورقم 182 واتفاقية الهاي 

طفال و التعاون يف جمال التبني العابر للحدود.  ب�ضاأن حماية االأ

وتعمل مكاتب الي�ني�ضيف UNICEF مع �رضكاء حمليني لتحديد املناهج 

التي تعيق كفالة حق�ق  ن�ضان ملعاجلة امل�ضكالت املعقدة  القائمة على حق�ق االإ

طفال، و�ض�ء التغذية، والعنف  يدز، وعمالة االأ ن�ضان مثل: وفيات احل�امل، واالإ االإ

ناث يف التعليم، وذلك بهدف امل�ضاهمة يف خلق عامل مالئم  طفال، وحق االإ �ضد االأ

طفال. لالأ

طفال والن�ضاء  وت�ؤكد الي�ني�ضيف على ال�ضلة ال�ثيقة بني تعزيز حق�ق االأ

هداف التنمية الب�رضية.  جناز امل�ضتمر وامل�ضتدام الأ وبني االإ

)UNDP( يف  منائي  �لإ �ملتحدة  مم  �لأ برنامج  87. ما هي م�ساهمة 
�سا�سية؟  ن�سان و�حلريات �لأ تعزيز وحماية حقوق �لإ

منائي UNDP يف العام 1965 وه� يهدف اإىل  مم املتحدة االإ مت تاأ�ضي�س برنامج االأ

تعزيز التقدم الفني واالقت�ضادي يف الدول النامية، وتتبنى املنظمة حماية حق�ق 

زمات  االأ الفقر ومنع  الدميقراطي وخف�س معدالت  ن�ضان يف جماالت: احلكم  االإ

يدز. والتعايف منها والطاقة والبيئة وتقنية املعل�مات واالت�ضال واالإ

ويت�فر  دولة   176 يف   UNDP منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  ويت�اجد 

وتتقرر  الربامج،  اآخر من  العامل وعدد  129 مكتبا ح�ل  م�ؤلفة من  �ضبكة  على 

 36 من  تنفيذي مك�ن  ب�ا�ضطة جمل�س  ال�ضيا�ضات  وقرارات  الرئي�ضية  الربامج 

ع�ض�ا وي�ضم ممثلني لكل من الدول املتقدمة والنامية. 

الدول  م�ضاعدة  على   UNDP منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  عمل  ويق�م 

الن�ع من  اإيجاد احلل�ل من خالل �ضبكة عاملية، ومن خالل هذا  وم�ضاركتها يف 
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الدولية،  امل�ضاعدة  وم�ارد  املتحدة  مم  لالأ فعالية  كرث  االأ الت�ظيف  التن�ضيق و�ضمان 

منائي تقريراً للتنمية  مم املتحدة االإ ويف كل �ضنة، ومنذ العام 1990 ي�ضدر برنامج االأ

الب�رضية، يقدم ح�ضيلة �ضن�ية باملنجزات يف جمال التنمية االقت�ضادية و�ضيا�ضات 

ن�ضان واحل�ار االجتماعي مع تب�يء االن�ضان مكانة متميزة دون االقت�ضار  حق�ق االإ

على الدخل الفردي لتقييم امل�ضت�ى املعي�ضي لل�ضاكنة على امل�ضت�ى البعيد. 

للتنمية  متكاملة  م�ؤ�رضات  اأربعة  تط�ير  مت  ول،  االأ التقرير  اإعداد  ومنذ 

االجتماعي،  بالن�ع  املتعلقة  التنمية  وم�ؤ�رض  الب�رضية،  التنمية  م�ؤ�رض  الب�رضية: 

تقرير يركز على م��ض�ع  الب�رضي، وكل  الفقر  املراأة، وم�ؤ�رض  وم�ؤ�رض م�ضاركة 

حمدد راهن يقدم ب�ضاأنه حتليال مثمرا وت��ضيات يف جمال ال�ضيا�ضات العامة. 

العامل على  ب�ا�ضطة �ضع�ب  تفعيلها  واأدوات  التقرير  تبني ر�ضائل  وقد مت 

النح� الذي تثبته التقارير ال�طنية للتنمية الب�رضية على م�ضت�ى الدول يف اأكرث من 

140 دولة، وتقرير التنمية الب�رضية ه� تقرير م�ضتقل، فه� من اإنتاج فريق خمتار 
من علماء بارزين وخمت�ضني يف التنمية واأع�ضاء من مكتب تقرير التنمية الب�رضية 

منائيUNDP، وتتم ترجمة التقرير اإىل اأكرث من �ضت  مم املتحدة االإ يف برنامج االأ

لغات، وت�فريه يف اأكرث من 100 دولة كل �ضنة. 

88. ما عالقة �أن�سطة كل من �لبنك �لدويل WB و�سندوق �لنقد 
ن�سان؟  �لدويل IMF ومنظمة �لتجارة �لعاملية بحقوق �لإ

تعر�س كل من البنك الدويل WB و�ضندوق النقد الدويل IMF لالنتقاد بعدم 

ن�ضان،  االإ حق�ق  جمال  يف  من�ضجمة  عمل  واأجندة  �ضيا�ضة  تط�ير  اإىل  املبادرة 

خرية يف حتديد �ضيا�ضة  وقد اأ�ضبح البنك الدويل اأكرث و�ض�حًا يف ال�ضن�ات االأ

بها،  املرتبطة  م�ر  ن�ضان واالأ االإ بق�ضايا حق�ق  يتبعها على �ضلة  التي  قرا�س  االإ

الغذائي،  من  االأ على  بالرتكيز  الدويل  البنك  قام  وم�ؤخرًا،  الفقر.  من  احلد  مثل 

�ضكاليات ذات  اإبراز االإ زمة العاملية للغذاء، بهدف  واأ�ض�س برنامج اال�ضتجابة لالأ

البنك الدويل  العاملية، وهذا الربنامج ه� جزء من جمم�عة  باأزمة الغذاء  ال�ضلة 

للمعاجلة اجلديدة ل�ضيا�ضات الغذاء، والتي و�ضعتها 150 دولة. 

يف  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   497 ت�زيع  مت   ،2009 فرباير/�ضباط  وبحل�ل 

30 بلدًا، مبيزانية اإجمالية قدرها 866 ملي�ن دوالر اأمريكي لهذا الغر�س، واإىل 
ملي�ن   1170.4 من  اأكرث  التدخالت  برنامج  نفذ   2010 اأبريل/ني�ضان   8 غاية 

كما  دولة،   35 اإىل  م�جهة  كانت  التي  دوالر  ملي�ن   1190.4 اأ�ضل  من  دوالر 

)مدريد/اإ�ضبانيا  الغذائي  من  االأ ب�ضاأن  امل�ضت�ى  البنك يف االجتماع رفيع  �ضارك 

– يناير/كان�ن الثاين 2009(.
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كم�ضلح  الدويل  البنك  دور  مالءمة  مدى  ح�ل  قائمًا  اجلدل  يزال  وال 

التعامل مع  القان�نية ميكنه  اأي مدى يف �ض�ء واليته  اأخالقي، واإىل  اأو  �ضيا�ضي 

وكيف  ال�رضفة،  االقت�ضادية  االعتبارات  من  بــداًل  ن�ضان  االإ حق�ق  اعتبارات 

ن�ضان. ميكنه االنخراط يف ق�ضايا حق�ق االإ

 نف�س هذا اجلدل دار بخ�ض��س �ضندوق النقد الدويل، الذي تبنى �ضيا�ضات 

مبنية على اال�ضرتاط )والتي تتطلب خف�س اإنفاق احلك�مة والقطاع العام( مما يثري 

تباينًاً، وقد جادلت العديد من قطاعات املجتمع املدين باأن هذه ال�ضيا�ضات قادت 

وجعلت  وال�ضحة،  كالتعليم  هامة  اجتماعية  ج�انب  على  نفاق  االإ خف�س  اإىل 

رياف ب�جه خا�س اأكرث خط�رة.  م�قف فقراء االأ

وقد كانت منظمة التجارة العاملية م��ضع العديد من اجلداالت احلادة ب�ضاأن 

على  الرئي�ضية  اجلدل  اأوجه  اأحد  ركز  وقد  الب�رضية،  والتنمية  ن�ضان  االإ حق�ق 

العمل �ضمن  ن�ضان ومعايري  االإ الن�احي االجتماعية، والتي جتمع حق�ق  مقاربة 

االتفاقية العامة ح�ل التعرفة اجلمركية والتجارة يف العام 1994. 

ويف م�ؤمتر الدوحة ال�زاري، وكذا يف امل�ؤمتر ال�زاري ال�ضابق الذي عقد يف 

�ضنغاف�رة، اأعاد ال�زراء التاأكيد على اأن منظمة العمل الدولية ILO هي الهيئة 

املخت�ضة واملف��ضة دوليًا للتعامل مع معايري العمل اجل�هرية.

فر�ضها  كان  اإذا  وما  التجارية  القي�د  ق�ضية  اجلدل جاءت  هذا  قلب  ويف 

وقد  ن�ضان،  االإ وحق�ق  للعمل  اجل�هرية  للمعايري  انتهاكًا  ميثل  الب�ضائع  على 

ال�ضاأن  بات�ضاع كبري، وما زال اجلدل يف هذا  الق�ضية  راء ح�ل هذه  االآ اختلفت 

عادة تف�ضري االتفاقية من اأجل تلبية  ن�ضطًا، بتح�ل الرتكيز من مقاربة وا�ضحة الإ

ن�ضان واعتباراتها �ضمن نظام ف�س املنازعات يف منظمة  معايري العمل وحق�ق االإ

التجارة العاملية. 

تفعيل  النامية يف  الدول  ت�اجه  التي  امل�ضاكل  اأي�ضًا،  اجلدل  ق�ضايا  ومن 

بالزراعة  يتعلق  ما  العاملية، وخا�ضة  التجارة  اتفاقيات منظمة  التزاماتها مب�جب 

من الغذائي(، وامللكية الفكرية )احل�ض�ل على الدواء والتن�ع البي�ل�جي(.  )االأ

وقد اتفق ال�زراء يف م�ؤمتر الدوحة ال�زاري على تبني خم�ضني قرار لت��ضيح 

م�ر، وب�ضاأن برنامج العمل امل�ضتقبلي  النامية ب�ضاأن عدد من االأ التزامات الدول 

خرى والتي مل تتم ت�ض�يتها يف امل�ؤمتر.  لعالج عدد من ب�اعث القلق االأ

وعقب اجتماع الدوحة، عقدت اجتماعات وزارية يف كانك�ن )2003(، 

وه�جن ك�جن )2005(، وجرت مفاو�ضات ذات �ضلة يف جنيف )2004، 2006، 

ي�ني�/حزيران  حدود  واإىل   .)2007( وب�ت�ضدام   ،)2005( وباري�س   ،)2008
2011، مل تنته ج�الت التفاو�س بعد.
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الصكوك واإلجراءات اإلقليمية لحقوق اإلنسان

89. كيف يقوم جمل�ض �أوروبا بحماية �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية؟
قام جمل�س اأوروبا، الذي اأن�ضئ يف العام 1949 ومقره يف �ضرتا�ضب�رج، بتاأ�ضي�س 

وروبية  االأ 1950 وذلك مبقت�ضى االتفاقية  العام  ن�ضان يف  االإ اآلية حلماية حق�ق 

وروبية حلق�ق  �ضا�ضية )واملعروفة باالتفاقية االأ ن�ضان واحلريات االأ حلماية حق�ق االإ

ن�ضان(، واأ�ضبحت االتفاقية �ضارية املفع�ل يف 3 �ضبتمرب/اأيل�ل 1953. وتتناول  االإ

االتفاقية ب�ضكل اأ�ضا�ضي احلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية، وتن�س يف التمهيد على اأن 

ول�ية للتفعيل اجلماعي لعدد  وروبية قد �ضممت على منح االأ حك�مات الدول االأ

طراف  ن�ضان، وت�ضمن الدول االأ عالن العاملي حلق�ق االإ من احلق�ق املذك�رة يف االإ

لكل  اأي�ضًا  ولكن  مل�اطنيها  فقط  لي�س  �ضا�ضية،  االأ وال�ضيا�ضية  املدنية  احلق�ق 

�ضخا�س �ضمن نطاق �ضلطتها.  االأ

 وتلتزم كافة 
)105(

وقد ت��ضع عدد اأع�ضاء جمل�س اأوروبا لي�ضبح 47 ع�ض�ا

ع�ضاء يف جمل�س اأوروبا بامل�ضادقة على االتفاقية وقب�ل احلق يف تقدمي  الدول االأ

ن�ضان، ومت  وروبية حلق�ق االإ االلتما�ضات الفردية واالعرتاف ب�ضلطة املحكمة االأ

م�ر امل��ض�عية والتطبيقية ب�ضاأن مهام  تف�ضيلها يف اأربعة ع�رض بروت�ك�اًل يف االأ

املحكمة. 

االتفاقية  مبقت�ضى  املحمية  احلق�ق  تطبيق  ل�ضمان  املتخ�ض�ضة  ليات  واالآ

ن�ضان يف ال�قت احلايل، وت�رضف  وروبية حلق�ق االإ وروبية تتمثل يف املحكمة االأ االأ

هذه  اخت�ضا�س  وميتد  املحكمة،  اأحكام  تطبيق  على  اأوروبا  جمل�س  وزراء  جلنة 

امل�ؤ�ض�ضات اإىل الق�ضايا بني الدول والطلبات الفردية، والتي ت�ضمل تلك املقدمة 

فراد اأو املنظمات غري احلك�مية.  من جمم�عات من االأ

مبا  طراف  االأ الدول  تلتزم  وبالتايل  قان�نًا  ملزمة  املحكمة  اأحكام  وتعترب 

تخل�س اإليه املحكمة، وعادة ما ي�ؤدي ذلك اإىل قيام الدول بتعديل الت�رضيعات اأو 

خرى )عادة ملنع تكرار االنتهاكات( مبا ميثل اال�ضتجابة  اإجراء التعديالت العامة االأ

حكام املحكمة ح�ل ق�ضايا حمددة. وكاأمثلة على ذلك، قامت كل من النم�ضا  الأ

قامت  كما  املحاكمة،  قبل  باالحتجاز  املتعلقة  ق�انينها  بتعديل  وتركيا  واأملانيا 

اململكة املتحدة بتغيري ق�اعد ال�ضجن لاللتزام باحلكم املتعلق باحلق يف املحاكمة، 

بلغاريا  الع�ضكري، وقامت  النظام  واأدخلت ه�لندا تعديالت جديدة بخ�ض��س 

جراءات التاأديبية  جراءات اجلنائية، وغريت  فرن�ضا االإ باإجراء اإ�ضالح هام يف االإ

تطلب  كما  علني،  ب�ضكل  نظرها  يتم  اأ�ضبح  بحيث  مهنية حمددة،  هيئات  بحق 

جمهورية  قبرص،  كرواتيا،  بلغاريا،  والهرسك،  البوسنة  بلجيكا،  أذربيجان،  النمسا،  أرمينيا،  أندورا،  ألبانيا،   )105(
التشيك، الدامنرك، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، أملانيا، اليونان، اجملر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، التفيا، خلتنشتاين، 
لتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، اجلبل األسود، هولندا، النرويج، هولندا، البرتغال، جمهورية مولدافيا، رومانيا، 
اجلمهورية  سويسرا،  السويد،  أسبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  جمهورية  صربيا،  مارينو،  سان  الروسي،  االحتاد 

اليوغسالفية السابقة ملقدونيا، تركيا، أوكرانيا، اململكة املتحدة.
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�ضخا�س  االأ اأو  لل�ضخ�س  والتع�ي�ضات  التكاليف  دفع  الدول  من  عادة  املحكمة 

الذين تعر�ضت حق�قهم لالنتهاك.

ثبت  خاللها،  من  حكمًا،   1545 املحكمة  اأ�ضدرت   ،2008 العام  وحتى 

1625 حكم ت�قيف  اأ�ضدرت  1543 ق�ضية، كما  وق�ع انتهاكات لالتفاقية يف 

باالتفاقية  امللحق  الربوت�ك�ل  دخل  وقد   ،2010 �ضنة  و1499   2009 �ضنة 

رقم 14 حيز النفاذ يف فاحت ي�ني�/حزيران 2010 ثالثة اأ�ضهر بعد م�ضادقت رو�ضيا 

جل .  عليه كاآخر دولة، وه� خم�ض�س ل�ضمان فعالية املحكمة ط�يلة االأ

وي�فر جمل�س اأوروبا برناجمًا مكثفًا من امل�ضاعدة العملية يف جمال حق�ق 

الدول  لدى  الدميقراطية  اإىل  االنتقال  تق�ية  اإىل  يهدف  برنامج  وه�  ن�ضان،  االإ

ع�ضاء اجلدد بق�ضد ت�ضهيل اندماج هذه الدول يف جمل�س اأوروبا.  االأ

�لقت�سادية  �حلقوق  بحماية  �أوروبا  جمل�ض  يقوم  كيف   .90
�لجتماعية و�لثقافية؟ 

متت  والذي   ،)1961( االجتماعي  اأوروبا  ميثاق  يف  احلق�ق  بهذه  االعرتاف  مت 

مراجعته يف العام 1996، وقد دخل ميثاق اأوروبا االجتماعي املراجع حيز النفاذ 

 على كفالة احلق�ق يف ال�ضكن 
)106(

طراف املتعاقدون يف العام 1999، واتفق االأ

متييز على  بدون  التنقل  االجتماعية وحرية  واحلماية  والعمل  والتعليم  وال�ضحة 

�ض�ل  واالأ راء،  واالآ والدين،  واللغة،  والل�ن،  والعمر،  واجلن�س،  العرق،  اأ�ضا�س 

الق�مية، واخللفية االجتماعية، واحلالة ال�ضحية، اأو االلتحاق باأقلية ق�مية ما. 

تفعيل  تراقب  والتي  االجتماعية،  للحق�ق  وروبية  االأ اللجنة  امليثاق  اأ�ض�س  كما 

امليثاق، ويتعني على كل طرف متعاقد تقدمي تقرير �ضن�ي اإىل اللجنة ي�ضري اإىل 

كيفية قيام كل طرف بتفعيل اأحكام امليثاق يف القان�ن واملمار�ضة، وتق�م اللجنة 

ع�ضاء.  بفح�س التقارير ون�رض خال�ضات �ضن�ية ح�ل اأداء الدول االأ

ومبقت�ضى الربوت�ك�ل الذي دخل حيز النفاذ يف العام 1998، ميكن تقدمي 

وروبية للحق�ق  ال�ضكاوى اجلماعية ح�ل انتهاكات اأحكام امليثاق اإىل اللجنة االأ

االجتماعية، وهذه ال�ضكاوى اجلماعية ميكن اأن يتقدم بها العمال واأرباب العمل 

العمل  اأرباب  ك�نفيدرالية  اأو  العمال،  لنقابات  وروبي  االأ االحتاد  اأو  وروبيني،  االأ

رباب العمل )IOE( اأو املنظمات غري  وال�ضناعة يف اأوروبا، اأو املنظمة الدولية الأ

ومنظمات  اأوروبا  اال�ضت�ضارية يف جمل�س  ال�ضفة  لها  التي  وروبية  االأ احلك�مية 

اأرباب العمل ال�طنية، ونقابات العمال واملنظمات غري احلك�مية ال�طنية، ب�رضط 

ت�رضيح الدولة املعنية بقب�ل حق هذه املنظمات يف القيام بذلك.

أوربا  أخرى في ميثاق  دولة   31 و  االجتماعي،  أوروبا  إلى ميثاق  دولة  انضمت 27  يونيو/حزيران 2011،   30 بحلول   )106(
االجتماعي املعدل، لالطالع على أسماء هذه الدول األعضاء راجع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، حتى حلول 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf أو www.unesco.org/human_rights    30 يونيو/حزيران 2011، متاح على الرابط

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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وروبية  واإذا ما قامت الدولة باالمتناع عن تنفيذ قرار �ضادر عن اللجنة االأ

للحق�ق االجتماعية، يحق للجنة ال�زارية اإ�ضدار ت��ضية لهذه الدولة، ومطالبتها 

بتغيري م�قعها يف القان�ن واملمار�ضة. 

والهدف من اإجراء ال�ضكاوى اجلماعية ه� زيادة م�ضاركة العمال واأرباب 

املر�ض�مة  العديدة  جراءات  االإ عن  مثال  وهذا  احلك�مية،  غري  واملنظمات  العمل 

لتح�ضني اإعمال احلق�ق االجتماعية التي يكفلها امليثاق، ويف اأول �ضك�ى جماعية 

طفال  قدمت من قبل جلنة احلق�قيني الدوليني �ضد الربتغال ح�ل احلماية اخلا�ضة لالأ

خالقية )املادة 7(، تبني للجنة اأن الربتغال قد انتهكت  �ضد املخاطر اجل�ضدية واالأ

التزاماتها مبقت�ضى امليثاق. 

خرى �لتي �أن�ساأها جمل�ض  ن�سطة �لأ ليات و�لأ 91. ما هي �ملعايري و�لآ
�أوروبا؟ 

غري  اأو  القا�ضية  العق�بة  اأو  واملعاملة  التعذيب  حلظر  وروبية  االأ االتفاقية  تن�س 

جهزة ال�قائية غري الق�ضائية بحماية املحرومني  ن�ضانية واملهينة على قيام االأ االإ

من حريتهم، ويعتمد ذلك على املراقبة املنهجية وزيارات التحقيق التي يق�م بها 

خرباء م�ضتقلني ينتم�ن اإىل جلنة حظر التعذيب )انظرال�ض�ؤال: 29(، وعندئذ تقدم 

وتقدم  علني(  بيان  اإ�ضدار  على  �ضا�س  االأ تق�م يف  قد  )والتي  ت��ضياتها  اللجنة 

تقاريرها ال�ضن�ية اإىل اللجنة ال�زارية. 

كما ي�يل جمل�س اأوروبا اأهمية كربى لق�ضية امل�ضاواة بني والن�ضاء والرجال 

بني  للم�ضاواة  املديرة  اللجنة  قامت  وقد  الت�ضامح،  وعدم  العن�رضية  ومكافحة 

الن�ضاء والرجل باتخاذ اإجراءات ح�ل ق�ضايا مثل العنف �ضد املراأة والبغاء، كما 

 ،1994 العام  عدة، ويف  وم�ؤمترات  معمق  بعد حتليل  را�ضخة  مقرتحات  �ضاغت 

جرى اإطالق مفه�م الدميقراطية املتكافئة، وذلك بهدف م�ضاركة الن�ضاء والرجال 

اللجنة  وتهدف  املتنا�ضفة،  امل�ضاواة  من  اأ�ضا�س  على  القرار  �ضناعة  عملية  يف 

اإىل   ،1994 العام  تاأ�ض�ضت يف  والتي  الت�ضامح  العن�رضية وعدم  وروبية �ضد  االأ

وعدم  العن�رضية  مكافحة  يف  والدولية  ال�طنية  القيا�س  م�ؤ�رضات  كفاءة  تقييم 

اأف�ضل  وتعميم  وجمع  تفعيل  يف  الف�ضل  حاالت  يف  اللجنة  وتنظر  الت�ضامح، 

املمار�ضات بني الدول، والعمل مع املنظمات غري احلك�مية ال�طنية واملحلية يف 

جل�ضات زيادة ال�عي. 

عالم، وذلك بهدف تق�ية وحت�ضني  كما ينخرط جمل�س اأوروبا يف جمال االإ

حرية التعبري واملعل�مات واحلق يف البحث عن املعل�مات وتلقيها واإتاحتها. 

وخالل اأع�ام الت�ضعينيات، تبنى جمل�س اأوروبا �ضكني يف جمال حماية حق�ق 

قليات )1992(،  قليمية ولغات االأ وروبي ح�ل اللغات االإ قليات، وهما امليثاق االأ االأ

قليات ال�طنية )1995( )انظرال�ض�ؤال: 49(. واتفاقية اطار العمل حلماية االأ
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طار حلماية  وتراقب اللجنة اال�ضت�ضارية، التي تاأ�ض�ضت مبقت�ضى االتفاقية االإ

راء اخلا�ضة بكل دولة،  طراف، وتبني االآ قليات ال�طنية، تفعيل االتفاقية يف الدول االأ االأ

والتي تقدمها اللجنة ال�زارية، وتتك�ن اللجنة اال�ضت�ضارية من 18 خبرياً م�ضتقاًل، 

وتق�م بفح�س تقارير الدول، كما قامت بتط�ير اآلية للزيارات املنتظمة للدول.

ملناه�ضة  التحرك  ب�ضاأن  االتفاقية   2005 العام  يف  اأوروبا  جمل�س  وتبنى 

وت�فر   ،2008 فرباير/�ضباط  يف  النفاذ  حيز  دخلت  والتي  بالب�رض،  االجتار 

االتفاقية اآلية مراقبة تتك�ن من هيئتني هما :»جمم�عة اخلرباء للتحرك ملناه�ضة 

طراف«  االجتار بالب�رض«، وهي جهاز فني، يتك�ن من خرباء م�ضتقلني، و»جلنة االأ

طراف يف االتفاقية يف اللجنة ال�زارية  وهي جهاز �ضيا�ضي يتك�ن من ممثلي االأ

اأع�ضاء  طراف  االأ وانتخبت جلنة  االتفاقية،  اأطرافًا يف  تك�ن  التي  الدول  وممثلي 

»جمم�عة اخلرباء للتحرك ملناه�ضة االجتار بالب�رض« يف اأول اجتماع لها عقد يف 

.
ول 2008)107( �ضرتا�ضب�رج يف الفرتة من 5 اإىل 8 دي�ضمرب/كان�ن االأ

»جلنة  با�ضم  واملعروفة  القان�ن  عرب  للدميقراطية  وروبية  االأ اللجنة  وتعد 

الد�ضت�رية،  امل�ضائل  يف  اأوروبا  ملجل�س  اال�ضت�ضاري  اجلهاز  مبثابة  فيني�ضيا«، 

ومنذ تاأ�ضي�ضها يف العام 1990، تهدف »جلنة فيني�ضيا« اإىل احلفاظ على مبادئ 

ن�ضان و�ضيادة حكم القان�ن، وتعمل اللجنة يف جماالت  الدميقراطية وحق�ق االإ

االنتخابية  الت�رضيعات  وامل�ضاعدة يف  طراف،  االأ للدول  القان�ين  ر�ضاد  االإ تقدمي 

داء  ومراقبة االنتخابات، والتعاون مع املحاكم الد�ضت�رية، والتح�ضني امل�ضتمر الأ

امل�ؤ�ض�ضات الدميقراطية.

اأوروبا  مف��س جمل�س  م�قع  ال�زارية  اللجنة  اأ�ض�ضت   ،1999 العام  ويف 

ن�ضان، والذي يعمل كم�ؤ�ض�ضة م�ضتقلة وله ال�الية للعمل على تعزيز  حلق�ق االإ

ع�ضاء يف جمل�س اأوروبا، ويق�م  ن�ضان بني الدول االأ ال�عي واالحرتام حلق�ق االإ

ن�ضان والتي تعر�س على  بزيارات للبلدان وي�ضدر التقارير عن حالة حق�ق االإ

يف  م��ض�عية  ت��ضيات  ي�ضدر  كما  الربملانية،  اجلمعية  وعلى  ال�زارية  اللجنة 

ن�ضان ومتكني  ن�ضان، تهدف اإىل تعزيز ال�عي بحق�ق االإ العديد من �ضئ�ن حق�ق االإ

ع�ضاء.  ن�ضان يف الدول االأ وتق�ية امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية حلق�ق االإ

�تفاقيات  يف  م�سمولني  ن�سان  �لإ حقوق  وحماية  تعزيز  هل   .92
وروبي؟  �لحتاد �لأ

1993، وذلك بعد دخ�ل  1 ن�فمرب/ت�رضين الثاين  وروبي يف  تاأ�ض�س االحتاد االأ

دخ�ل  غاية  واإىل  التنفيذ،  حيز  ما�ضرتيخت(  )معاهدة  وروبي  االأ االحتاد  معاهدة 

وروبية«، والتي كانت  معاهدة ل�ضب�نة حيز النفاذ يف 2009 اعتربت »املجم�عة االأ

)107( ستعقد مجموعة اخلبراء للتحرك ملناهضة االجتار بالبشر أول اجتماعاتها في فبراير/شباط 2009، انظر
.http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Monitoring/GRETA_en.asp 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Monitoring/GRETA_en.asp
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وروبية، والتي اأن�ضئت مب�جب معاهدة  تعرف يف ال�ضابق باملجم�عة االقت�ضادية االأ

وروبي. ويعترب  روما عام 1957، ومنذ معاهدة ما�ضرتيخت، اأكرب هيكل لالحتاد االأ

وروبية، وثانيها ال�ضيا�ضة  عمدة ثالثة، اأولها املجم�عة االأ وروبي �ضقفا الأ االحتاد االأ

منية امل�ضرتكة، وثالثها التعاون الق�ضائي وال�ض�ؤون الداخلية.  اخلارجية واالأ

بال�ضخ�ضية  يتمتع  متفردا  كيانا  وروبي  االأ االحتاد  اأ�ضبح  ل�ضب�نة  معاهدة  ومع 

عمدة الثالثة. القان�نية التي امتزجت داخلها االأ

اإىل  ب�ضكل وا�ضح  وروبية«  االأ اأ�ض�ضت »املجم�عة  التي  املعاهدة  ومل ت�رض 

�ضا�ضية، اإال اأن ال�ضيا�ضات التي تبنتها م�ؤ�ض�ضات هذه  ن�ضان واحلريات االأ حق�ق االإ

ع�ضاء تعك�س االعرتاف مببادئ احلرية والدميقراطية  املجم�عة وروؤ�ضاء الدول االأ

الدول  كافة  بني  م�ضرتكة  وهي  �ضا�ضية،  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ حق�ق  واحرتام 

وروبي )امل�ضماة �ضابقا حمكمة العدل  ع�ضاء، وقد قامت حمكمة العدل باالحتاد االأ االأ

القان�ن  املبادئ كجزء من  قرار بهذه  باالإ وروبية( على نح� خا�س  باملجم�عة االأ

ن�ضان يف اإدارة العدالة.  اجلماعي، وبالتايل ت�ضمن االعتبار الكامل حلق�ق االإ

ول  الأ وذلك  املعاهدات،  يف  ن�ضان  االإ حق�ق  اإدراج  مت   ،1987 العام  ويف 

املنفرد. وقد ت�ضمنت معاهدة  وروبي   االأ للقان�ن  التمهيدية  الفقرات  مرة �ضمن 

ال�اردة  حكام  االأ �ضمن  املبادئ  هذه   )1992 العام  يف  اأقرت  )التي  ما�ضرتيخت 

اأهداف  اأحد  اأن  املعاهدة  واعتربت  وروبي،  االأ باالحتاد  اخلا�ضة  املعاهدة  ن�س  يف 

تط�ير  على  العمل  ه�  وروبي  االأ لالحتاد  امل�ضرتكة  منية  واالأ اخلارجية  ال�ضيا�ضة 

�ضا�ضية  ن�ضان واحلريات االأ وتعزيز الدميقراطية و�ضيادة القان�ن واحرتام حق�ق االإ

وروبي(. )املادة 11، معاهدة االحتاد االأ

�ضارة  االإ والتنمية  التعاون  ح�ل  جديد  اإعالن  ت�ضمن  ذاته  ال�قت  ويف   

ن�ضان وتعزيز الدميقراطية حيث ن�س على اأن ت�ضهم  املبا�رضة الثانية اإىل حق�ق االإ

ال�ضيا�ضة يف هذا املجال يف الهدف العام املتمثل يف تط�ير وتعزيز الدميقراطية 

 ،177 )املادة  �ضا�ضية،  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ حق�ق  واحرتام  القان�ن  و�ضيادة 

وروبية(.  املجم�عة االأ

وت�ؤكد معاهدة اأم�ضرتدام والتي دخلت حيز النفاذ يف 1 ماي�/اآيار 1999، 

وروبي ي�ضتند اإىل مبادئ احلرية والدميقراطية  يف مادتها رقم 6 على اأن االحتاد االأ

�ضا�ضية و�ضيادة حكم القان�ن، وهي مبادئ  ن�ضان واحلريات االأ واحرتام حق�ق االإ

طراف.  م�ضرتكة بني جميع الدول االأ

كما ت�ؤكد املادة 49 من املعاهدة على اأن احرتام هذه املبادئ مطل�ب من 

7 من املعاهدة على  وروبي، وتن�س املادة  الدول التي تتقدم لع�ض�ية االحتاد االأ

اآلية لفر�س عق�بات على اخلروقات اجل�ضيمة واملت�ا�ضلة حلق�ق  �رضورة وج�د 

وروبي، وقد تر�ضخ هذا ال�رضط  ع�ضاء يف االحتاد االأ ن�ضان من قبل الدول االأ االإ

ول 2000. من خالل معاهدة ني�س يف 1 دي�ضمرب/كان�ن االأ
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ون�ض��س  التمييز  مكافحة  ح�ل  عامة  فقرة  اأم�ضرتدام  معاهدة  وتت�ضمن 

والهجرة وتخ�ض�ضات حمددة يف جمال  ال�ضيا�ضي والالجئني  اللج�ء  واإجراءات 

الت�ظيف وظروف العمل واحلماية االجتماعية. ويف 1 مار�س/اآذار 2007، ن�ضاأت 

�ضا�ضية وتتخذ من فيينا مقرًا لها، ويت�ىل هذا  وروبي للحق�ق االأ وكالة االحتاد االأ

ن�ضان  وروبي مهمة تقدمي امل�ضاعدة واخلربة املتعلقة بحق�ق االإ اجلهاز التابع لالحتاد االأ

ع�ضاء يف االحتاد. اإىل م�ؤ�ض�ضات االحتاد وال�ضلطات التابعة له وكذا اإىل الدول االأ

وروبي �خلارجية  �سا�سية ل�سيا�سة �لحتاد �لأ 93. ما هي �ملكونات �لأ
ن�سان؟  يف جمال حقوق �لإ

فيما  ن�ضان  االإ حق�ق  جمال  يف  الرئي�ضية  وروبي  االأ االحتاد  مبادرات  اعتمدت 

بها  تق�م  اإجراءات  على   ،2009 العام  غاية  واإىل  الثالث،  العامل  بدول  يت�ضل 

منية  واالأ جنبية  االأ ال�ضيا�ضة  وعلى  وىل(،   االأ )الركيزة  وروبية  االأ املف��ضية 

امل�ضرتكة، )الركيزة الثانية(. 

لالحتاد  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  ت�لت  النفاذ،  حيز  روما  معاهدة  دخ�ل  ومنذ 

على  االأ وروبي  االأ املمثل  طرف  من  ت�ضري  اخلارجية  لل�ضيا�ضة  اأوروبية  م�ضلحة 

لل�ض�ؤون اخلارجية.

وروبية )التي ذابت الي�م يف االحتاد  ومنذ العام 1992 اأدرجت املف��ضية االأ

اتفاقياتها  يف  وروبي،  االأ االحتاد  ركائز  اأهم  اإحدى  ت�ضكل  والتي  وروبي(،  االأ

ن�ضان،  الثنائية للتجارة والتعاون مع دول العامل الثالث ما ي�ضمى ب�رضط حق�ق االإ

ن�ضان والدميقراطية ميثل عن�رضًا اأ�ضا�ضيًا يف  والتي تن�س على اأن احرتام حق�ق االإ

االتفاقيات، ويف حال وج�د اأي خرق ميكن جتميد العمل باالتفاقية. 

يجابية بداًل من اإيقاع  غري اأن الرتكيز يقع على تعزيز احل�ار والتدابري االإ

اتفاقات  ال�رضط  هذا  تت�ضمن  التي  االتفاقيات  اأمثلة  ومن  العقابية،  جراءات  االإ

مع  وامل�قعة  ال�ضابقة(  ل�مي  )معاهدة  )ك�ت�ن�(  واتفاقية  ورومت��ضطي،  االأ االحتاد 

دول اأفريقيا ودول الكاريبي واملحيط الهادي يف ي�ني�/حزيران 2000.

ن�ضان« )والذي حل مكان  وروبي للدميقراطية وحق�ق االإ ومبقت�ضى »امليثاق االأ

ن�ضان يف العام 2006(، مت تخ�ضي�س اأم�ال  وروبية للدميقراطية وحق�ق االإ املبادرة االأ

ن�ضان والتح�ل الدميقراطي ومنع النزاعات. جراءات يف ج�انب حق�ق االإ مل�ضاندة االإ

داة املالية الرئي�ضية  ن�ضان االأ وروبي للدميقراطية وحق�ق االإ وي�ضكل امليثاق االأ

تدار  ي�رو،  ملي�ن   1.104 بـ  تقدر  مبيزانية   ،2013–2007 الزمنية  الفرتة  يف 

 .
)108(

ن�ضان والدميقراطية وروبية مب�ضاعدة جلنة حق�ق االإ ب�ا�ضطة املف��ضية االأ

)108( بشأن إنشاء امليثاق التمويلي لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان في العالم، )الئحة املفوضية األوروبي ة رقم 
2006/1889 في البرملان األوروبي  واجمللس في 20 ديسمبر/كانون األول 2006(، انظر

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_
doc=Regulation&an_doc=2006&nu_doc=1889

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2006&nu_doc=1889
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وروبي بهذه املبادرة حتديدًا املنظمات غري احلك�مية،  وي�ضتهدف امليثاق االأ

ن�ضان والدميقراطية، كما تعترب  وذلك اعرتافًا باإ�ضهامها الهام يف تعزيز حق�ق االإ

وروبية والتي  هذه املبادرة مكماًل لربامج امل�ضاعدة اخلارجية التابعة للمف��ضية االأ

نه ميكن تنفيذها مع �رضكاء متن�عني، خ�ض��ضًا مع املنظمات  تنفذها احلك�مات، الأ

غري احلك�مية واملنظمات الدولية، ومن دون قب�ل احلك�مة امل�ضيفة.

دوات  االأ هي  امل�ضرتكة  جراءات  واالإ وامل�اقف  اال�ضرتاتيجيات  وتعترب 

كبري  عدد  ويركز  وروبي،  االأ لالحتاد  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  الرئي�ضية يف  القان�نية 

ن�ضان والتح�ل الدميقراطي اأو على احت�اء ج�انب ج�هرية  منها على حق�ق االإ

اإيفاد  وروبي بتط�ير ممار�ضة  2003، قام االحتاد االأ العام  ن�ضان، ومنذ  حلق�ق االإ

تعمل  التي  البعثات  وهذه  والدفاعية،  منية  االأ وروبية  االأ ال�ضيا�ضة  �ضمن  بعثات 

من العاملي، ت�ضرت�ضد ب�ثيقة  يف مناطق متن�عة من العامل وتهدف اإىل تعزيز االأ

منية امل�ضرتكة  ن�ضان عرب ال�ضيا�ضة اخلارجية واالأ »املجل�س ب�ضاأن تدفق حق�ق االإ

وروبي » والتي مت تبنيها يف 13 ن�فمرب/ت�رضين  وغريها من �ضيا�ضات االحتاد االأ

�ضمن  ن�ضان  االإ حق�ق  وخرباء  مكاتب  اإيفاد  يتم  وحاليًا،   .
)109(2006 الثاين 

ن�ضان. وروبي حلق�ق االإ البعثات بهدف التاأكيد على تعزيز برنامج االحتاد االأ

وروبي  ن�ضان ال�ضادر عن االحتاد االأ  ويعر�س التقرير ال�ضن�ي حلق�ق االإ

وروبي، وي�ضتخدم كاأ�ضا�س  ن�ضان وم�اقف االحتاد االأ ال�ضيا�ضات العملية حلق�ق االإ

ن�ضان اأكرث فاعلية  وروبي ب�ضاأن حق�ق االإ لتعزيز فعالية ومتا�ضك �ضيا�ضة االحتاد االأ

املتعلقة  امل�ضرتكة  اال�ضرتاتيجيات  كافة  ح�ل  �ضاملة  نظرة  ويعطي  ومتا�ضكًا، 

وروبي  جراءات امل�ضرتكة. كما تبنى االحتاد االأ ن�ضان، وكذا امل�اقف واالإ بحق�ق االإ

دي�ضمرب/ يف  ن�ضان  االإ بحق�ق  املتعلق  احل�ار  �ضكال  الأ اإر�ضادية  خط�طًا  كذلك 

ن�ضان  وروبي بطرح ق�ضايا حق�ق االإ ول 2001، حيث التزم االحتاد االأ كانـ�ن االأ

الثالث،  العامل  دول  مع  اجتماعاته  كافة  القان�ن يف  حكم  و�ضيادة  والدميقراطية 

ن�ضان. وو�ضع �رضوطا ل�ضل�ك ح�ارات حمددة ب�ضاأن حق�ق االإ

اخلط�ط  من  �ضل�ضلة  وروبي  االأ االحتاد  جمل�س  اأ�ضدر  ال�قت،  ذلك  ومنذ 

ن�ضان يف  طار حلماية وتعزيز حق�ق االإ ن�ضان والتي ت�فر االإ ر�ضادية حلق�ق االإ االإ

ب�ضاأن  اإر�ضادية  خط�طًا  املجل�س  اأ�ضدر   ،2008 العام  ويف  الثالث.  العامل  دول 

العنف �ضد الن�ضاء والفتيات ومكافحة كافة اأ�ضكال التمييز �ضدهن، وب�ضاأن عق�بة 

ن�ضان. عدام، وب�ضاأن التعذيب، وب�ضاأن املدافعني عن حق�ق االإ االإ

الثالث  العامل  دول  �ضلطات  لدى  م�ضاٍع  اإجراء  يتم  ذلك،  اإىل  �ضافة  وباالإ

ق�ضايا  ب�ضاأن  القلق  عن  للتعبري  وت�ضتخدم  �رضي،  ب�ضكل  ما جترى  عادة  والتي 

فيها  يطالب  عامة  منا�ضدات  ت�جيه  وروبي  االأ لالحتاد  وميكن  ن�ضان،  االإ حق�ق 

)109( االحتاد األوروبي  EU، مجلس االحتاد، تدفق حقوق اإلنسان عبر السياسية اخلارجية واألمنية املشتركة وغيرها 
من سياسات االحتاد األوروبي  EU، 7 يونيو/حزيران 2006، )06/010076(، متاح على الرابط 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news66.pdf

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news66.pdf
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بيانات  ي�ضدر  اأن  ميكنه  كما  ن�ضان  االإ باحرتام حق�ق  اأخرى  اأطراف  اأو  حك�مة 

يجابية.  للرتحيب بالتط�رات االإ

�سا�سية ؟  وروبي للحقوق �لأ 94. ما هو �لهدف من ميثاق �لحتاد �لأ
اأوروبا لروؤ�ضاء الدول واحلك�مات يف  اإىل الطلب الذي وجهته جمال�س  ا�ضتنادًا 

ول 1999، مت اإعداد ميثاق  ك�ل�نيا وتامبري يف ي�ني�/حزيران واأكت�بر/ت�رضين االأ

وروبي  واإعالنه ب�ضكل ر�ضمي يف جمل�س اأوروبا يف  �ضا�ضية لالحتاد االأ احلق�ق االأ

ول 2000، ويهدف امليثاق اإىل ت�جيه عمل م�ؤ�ض�ضات  ني�س يف اأكت�بر/ت�رضين االأ

ن�ضان، وجلعل هذه احلق�ق ملم��ضة اأكرث ومن  وروبي يف جمال حق�ق االإ االحتاد االأ

اأجل تعزيز وعي امل�اطنني بحق�قهم، ويتحدد نطاق امليثاق يف املادة 51 )1(، وهي 

»م�جهة اإىل م�ؤ�ض�ضات واأجهزة االحتاد مع مراعاة مبداأ الرتاتبية، وكذلك مراعاة 

وروبي«، وال يلزم  ع�ضاء عندما يق�م�ن بتطبيق قان�ن االحتاد االأ و�ضع الدول االأ

ع�ضاء يف ج�انب تقع �ضمن نطاق اخت�ضا�ضاتها ال�طنية.  امليثاق قان�نًا الدول االأ

حلق�ق  وروبية  االأ االتفاقية  اأحكام  مع  بعيد  حد  اإىل  امليثاق  ويتنا�ضب 

احلق�ق  )الكرامة(  ول  االأ الف�ضل  ي�ضمل  ف�ض�ل،  �ضبعة  على  ويحت�ي  ن�ضان،  االإ

ويتناول  التعذيب،  اأ�ضاليب  حظر  ذلك  ومن  �ضخا�س،  االأ ونزاهة  بحياة  املتعلقة 

الف�ضل الثاين )احلريات( حق احرتام احلياة اخلا�ضة، وحق حرية التعبري والدين 

وتك�ين اجلمعيات، واحلق يف التعليم وامللكية وطلب اللج�ء ال�ضيا�ضي. اأما الف�ضل 

الثالث )امل�ضاواة( في�ضمل اأحكام عدم التمييز والتن�ع الثقايف وامل�ضاواة بني الرجال 

طفال وكبار ال�ضن وذوي االحتياجات اخلا�ضة، ويتناول الف�ضل  والن�ضاء وحق�ق االأ

الرابع )الت�ضامن( حق احل�ض�ل على املعل�مات واحلق�ق املختلفةاملرتبطة بالعمل، 

حكام املتعلقة بالرعاية ال�ضحية واحلماية البيئية، وي�ضمل الف�ضل اخلام�س  وباملثل االأ

دارية، والف�ضل ال�ضاد�س )العدالة(  )حق�ق امل�اطن( حق�ق االنتخاب واحلق�ق االإ

وي�ضمل احلق يف املحاكمة العادلة والتع�ي�س القان�ين امللم��س، واأخريا، يت�ضمن 

الف�ضل ال�ضابع اأحكام عامة تخ�س و�ضع ونطاق عمل امليثاق. 

وقد اكت�ضب امليثاق اإىل غاية دخ�ل معاهدة ل�ضب�نة حيز النفاذ يف 2009 

عالن«، وه� ما يعني اأنه مل يكن ميتلك ق�ة ملزمة ر�ضميا وقان�نيا، غري  و�ضع »االإ

�ضيا�ضات  اإىل  �ضافة  باالإ وروبية،  االأ العدل  حمكمة  اأحكام  يف  تاأثري  ذا  كان  اأنه 

وروبي .  م�ؤ�ض�ضة االحتاد االأ

النفاذ  ل�ضب�نة حيز  معاهدة  دخ�ل  منذ  اإلزامية  بق�ة  الي�م  امليثاق  ويتمتع 

وروبي باحلق�ق واحلريات  يف 2009 حيث ت�ؤكد املادة 6 على اعرتاف االحتاد االأ

دي�ضمرب/  7 لـ  وروبي  االأ لالحتاد  �ضا�ضية  االأ احلق�ق  ميثاق  يف  ال�اردة  واملبادئ 

ول 2000 التي لها نف�س القيمة القان�نية للمعاهدات. كان�ن االأ
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�لوحدة  منظمة  تبنتها  �لتي  ن�سان  �لإ حقوق  �سكوك  هي  95.ما 
فريقي؟  فريقية، وتبناها لحقًا �لحتاد �لإ �لأ

امليثاق  فريقية  االأ ال�حدة  منظمة  يف  واحلك�مات  الدول  روؤ�ضاء  م�ؤمتر  تبنى 

دخل  وقد   ،1981 ي�ني�/حزيران   26 يف  وال�ضع�ب  ن�ضان  االإ حلق�ق  فريقي  االإ

ول 1986، وبحل�ل 30 ي�ني�/حزيران  امليثاق حيز النفاذ يف اأكت�بر/ت�رضين االأ

ع�ضاء يف االحتاد  2011، �ضادقت على امليثاق كافة الدول الثالثة واخلم�ضني االأ
فريقية،  االإ ال�حدة  منظمة  اأقرتها  التي  ن�ضان  االإ حق�ق  وثائق  ومن  فريقي،  االإ

ي�جد امليثاق احلاكم للن�احي املحددة ب�ضاأن م�ضاكل الالجئني يف اأفريقيا، والذي 

فريقي  مت تبنيه يف العام 1969 ودخل حيز النفاذ يف العام 1974، وامليثاق االأ

ح�ل حق�ق ورفاه الطفل، والذي مت تبنيه يف العام 1990 ودخل حيز النفاذ يف 

العام 1999. 

ب�ضاأن  بروت�ك�اًل  فريقي  االأ االحتاد  تبنى   ،2003 ي�لي�/مت�ز  �ضهر  ويف 

اإىل  الهادفة  الربوت�ك�ل خط�ة مميزة يف اجله�د  اأفريقيا، ويعد  املراأة يف  حق�ق 

تعزيز احرتام حق�ق املراأة، فه� يدع�، �ضمن اأم�ر اأخرى، اإىل الق�ضاء على كافة 

اأ�ضكال العنف �ضد املراأة يف اأفريقيا وتعزيز امل�ضاواة بني الن�ضاء والرجال. 

 ،2000 ي�لي�/مت�ز   11 53 يف  الـ  فريقية  االأ الدول  روؤ�ضاء  اجتماع  ويف 

باالحتاد  جاء  الذي  وه�  فريقي،  االأ لالحتاد  الد�ضت�ري  القان�ن  على  االتفاق  مت 

ي�لي�/مت�ز  يف  النفاذ  حيز  ودخل  فريقية  االأ ال�حدة  منظمة  حمل  فريقي  االأ

.
)110(2002

للدميقراطية  فريقي  االأ امليثاق  فريقي  االأ االحتاد  تبنى   ،2007 العام  ويف 

عرب  الدميقراطية  مبداأ  لتعزيز  حماولته  اإطار  يف  الر�ضيد،  واحلكم  واالنتخابات 

. ومن 
)111(2011 30 ي�ني�/حزيران  النفاذ حتى  القارة، ومل يدخل امليثاق حيز 

فريقي لل�ضباب والذي جرى تبنيه يف العام  خرى الهامة، امليثاق االأ ال�ضك�ك االأ

فريقي  2006، ودخل يف حيز النفاذ يف 8 اأغ�ضط�س/اآب 2009، وي�فر امليثاق االأ
لل�ضباب اإطار عمل قان�ين ملزم للحك�مات لتط�ير �ضيا�ضات وبرامج للم�ضاعدة 

 .
)112(

والدعم لل�ضباب

)110( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، صادقت 53 دولة على القانون الدستوري لالحتاد األفريقي، لالطالع على قائمة 
الدول األعضاء، انظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 30 يونيو/حزيران 2011، متاح على الرابط

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf أو www.unesco.org/human_rights 
ورواندا  و ليسوتو  أثيوبيا وموريتانيا وبوركينافاصو وغانا  2011، صادقت كل من  يونيو/حزيران   30 )111( بحلول 
وسيراليون وجنوب إفريقيا على امليثاق األفريقي للدميقراطية واالنتخابات واحلكم الرشيد، لالطالع على قائمة 
الدول األعضاء، انظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 30 يونيو/حزيران 2011، متاح على الرابط  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf أو www.unesco.org/human_rights
الدول  قائمة  على  لالطالع  للشباب،  ألفريقي  امليثاق  على  دولة   24 صادقت   ،2011 يونيو/حزيران   30 بحلول   )112(

األعضاء، انظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 30 يونيو/حزيران 2011، متاح على الرابط 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  أو  www.unesco.org/human_rights 

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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ن�سان  فريقي حلقوق �لإ 96.ما هي �حلقوق �لتي يحميها �مليثاق �لأ
و�ل�سعوب؟

حلق�ق  العاملي  عالن  واالإ املتحدة  مم  االأ ميثاق  من  اأفكاره  امليثاق  هذا  ا�ضت�حى 

ن�ضان الدولية  ن�ضان، ويت�ضمن عدة عنا�رض متيزه عن غريه من وثائق حق�ق االإ االإ

واالجتماعية  االقت�ضادية  للحق�ق  بتغطيته  امليثاق  ينفرد  حيث  قليمية،  واالإ

ن�ضان  �ضافة اإىل احلق�ق املدنية وال�ضيا�ضة م�ؤكدًا على اأن حق�ق االإ والثقافية باالإ

غري قابلة للتجزئة وتكمل بع�ضها بع�ضًا. 

كما يعزز امليثاق حق�ق ال�ضع�ب، اأي احلق�ق اجلماعية للنا�س كمجم�عة 

واحدة، وبارتباط مع مبداأ حق�ق ال�ضع�ب، يعزز امليثاق االعتقاد باأن الب�رض ميكنهم 

اإدراك وحتقيق كامل طاقاتهم عندما ي�ضعرون باأنهم اأع�ضاء يف املجتمع، وهكذا ال 

�رضة  تك�ن للب�رض حق�ق فقط، بل وم�ض�ؤوليات جتاه جمتمعاتهم، كال�اجب جتاه االأ

طراف واجب  االأ للدول  امليثاق  وُي�كل هذا  الدويل،  واملجتمع  والدولة  واملجتمع 

كفالة ممار�ضة احلق يف التنمية. 

فريقي؟ ليات �لتي مت تاأ�سي�سها لتفعيل �مليثاق �لإ 97. ما هي �لآ

ن�ضان وال�ضع�ب يف العام 1987 مبقت�ضى  فريقية حلق�ق االإ مت ت�ضكيل اللجنة االأ

اأفريقيا،  يف  حمايتها  وكفالة  وال�ضع�ب  ن�ضان  االإ حق�ق  تعزيز  بهدف  امليثاق، 

وتتك�ن هذه اللجنة التي تتخذ من باجن�ل )جامبيا( مقرًا لها، من اأحد ع�رض ع�ض�ًا، 

يتم اختيارهم على اأ�ضا�س النزاهة والكفاءة، ويعمل�ن ب�ضفاتهم ال�ضخ�ضية وال 

ميثل�ن حك�ماتهم، ولهذه اللجنة عدد من ال�ظائف مبا يف ذلك حماية احلق�ق التي 

ين�س عليها امليثاق وتعزيز احل�ار وتط�ير احلق�ق. 

ح�ل  طراف  االأ الدول  من  دوري  تقرير  بدرا�ضة  فريقية  االأ اللجنة  وتق�م 

مدى التزامهم باأحكام امليثاق، كما تق�م هذه اللجنة باإقامة ح�ار مع ممثلي الدول 

ن�ضان املرتتبة عليها.  بهدف ت�ضجيع الدول على تنفيذ التزامات حق�ق االإ

ع�ضاء  االأ الدول  اإىل  بالزيارات  القيام  فردي  نح�  مف��ض�ن على  ويت�ىل 

اأحكام  تف�ضريية ح�ل  بيانات  اللجنة  ت�ضدر  ن�ضان، كما  االإ تعزيز حق�ق  بهدف 

وال�ضع�ب  ن�ضان  باالإ املتعلقة  القان�نية  امل�ضاكل  حل  بهدف  امليثاق  يف  حمددة 

اإقرار  يف  اإليها  فريقية  االأ احلك�مات  ت�ضتند  قد  التي  �ضا�ضية  االأ واحلريات 

عادلة  حماكمة  يف  احلق  مثل  ق�ضايا  ح�ل  بيانات  �ضدرت  وقد  الت�رضيعات، 

املقر  يف  لي�س  للجنة،  ال�ضن�يتان  اجلل�ضتان  وتعقد  ن�ضاين،  االإ القان�ن  واحرتام 

الرئي�ضي فح�ضب، بل ويف دول اأفريقية اأخرى حتى ي�ضبح عمل اللجنة معروفًا 

على نطاق اأو�ضع. 
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الق�ضاء،  نطاق  خارج  عدام  االإ ح�ل  خا�ضني  مقررين  اللجنة  عينت  وقد 

وظروف ال�ضج�ن ومراكز االحتجاز، وحق�ق املراأة، وحرية التعبري، واملدافعني عن 

اأ�ض�ضت فرقًا عاملة يف امل��ض�عات  ن�ضان، والالجئني والنازحني، كما  حق�ق االإ

�ضلي�ن، واحلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، وعق�بة  التالية: ال�ضكان االأ

ر�ضادية جلزيرة روبن ب�ضاأن ق�ضايا حمددة، واأوفدت اللجنة  عدام، اخلط�ط االإ االإ

اإن�ضان  حق�ق  اأو�ضاع  كانت  كلما  طراف  االأ الدول  و�ضنع  ملراقبة  حتقيق  بعثات 

لديها تبعث على القلق.

ن�ضان وال�ضع�ب  فريقية حلق�ق االإ وقد دخل بروت�ك�ل تاأ�ضي�س املحكمة االأ

اكتمال  عقب  العام2004  يف  النفاذ  حيز   ،1998 العام  يف  تبنيه  مت  الذي، 

الت�ضديقات حيث مت تاأ�ضي�س املحكمة، ويف يناير/كان�ن الثاين 2006، انتخب 

للمحكمة،  وائل  االأ ع�رض  حد  االأ الق�ضاة  فريقي  االأ لالحتاد  التنفيذي  املجل�س 

فراد، كما يج�ز للمنظمات غري احلك�مية التي لها �ضفة مراقب لدى  ويج�ز لالأ

اللجنة، احلق يف جلب الق�ضايا لنظر املحكمة ب�ضاأن انتهاكات للحق�ق املن�ض��س 

خرى التي تك�ن  ن�ضان االأ عليها يف امليثاق، وب�ضاأن انتهاكات ل�ضك�ك حق�ق االإ

قد �ضادقت عليها الدولة م��ضع امل�ضاءلة. 

ويف العام 2008، وب�ا�ضطة بروت�ك�ل ب�ضاأن نظام حمكمة العدل وحق�ق 

ن�ضان  االإ حلق�ق  فريقية  االأ املحكمة  باندماج  يق�ضي  والذي  فريقية،  االأ ن�ضان  االإ

مل   ،2011 ي�ني�/حزيران   30 وحتى  فريقية،  االأ العدل  حمكمة  مع  وال�ضع�ب 

.
)113(

يدخل الربوت�ك�ل حيز النفاذ 

�للجنة  �إىل  �سكاوى  تقدمي  فر�د  �لأ و/�أو  للدول  ميكن  هل   .98
ن�سان؟ فريقية حلقوق �لإ �لأ

طراف الت�ضليم  ينفرد هذا امليثاق باأنه ين�س على اأنه يتعني على جميع الدول االأ

املدعاة  االنتهاكات  ح�ل  ال�ضكاوى  ا�ضتقبال  يف  اللجنة  ب�ضالحية  تلقائيًا 

فراد  ع�ضاء واالأ للحق�ق املدرجة يف امليثاق، والتي ميكن تقدميها من قبل الدول االأ

واملنظمات غري احلك�مية ب�رضط اأن يك�ن الطرف املخالف املدعى عليه قد �ضادق 

بالق�ضايا  ملخ�س  ن�رض  يتم  ولكن  باأكملها �رضية،  العملية  وتك�ن  امليثاق،  على 

ح�ل  تقريرًا  اللجنة  وتعد 
 )114(

للجنة. ال�ضن�ي  التقرير  يف  فيها  النظر  مت  التي 

حقائقها ونتائجها وت��ضياتها، وير�ضل التقرير اإىل الدول املعنية وم�ؤمتر روؤ�ضاء 

 
)115(

فريقي، وقد يقرر هذا امل�ؤمتر اإعالن النتائج. الدول وحك�مات االحتاد االأ

)113( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، لم يدخل البروتوكول حيز النفاذ، انظر

http://www.africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/text/Protocol%20on%20the%20Merged%20Co
urt%20-%20EN.pdf

www.achpr.org  114( ملزيد من املعلومات انظرالرابط(
)115( وقعت حالة واحدة فقط في العام 1994 عندما تبني ارتكاب انتهاك في دولة ماالوي.

http://www.africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/text/Protocol%20on%20the%20Merged%20Court%20-%20EN.pdf
http://www.achpr.org
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ليتم  العاجلة(  )اال�ضتئنافات  انتقالية  اإجراءات  اأي�ضًا  جراء  االإ هذا  ويقدم 

�رضار غري القابلة للتع�ي�س  ت�جيهها اإىل الدولة املعنية، وبهدف الت�ضدي ملنع االأ

اللجنة  نظر  بانتظار  وذلك  امليثاق،  انتهاكات  ت�ضببها  قد  والتي  ال�ضحايا  بحق 

لتفا�ضيل ال�ضك�ى. 

ن�سان �لتي مت و�سعها من قبل منظمة  99. ما هي �سكوك حقوق �لإ
مريكية؟ �لدول �لأ

اأقدم منظمة   ،1948 ، التي تاأ�ض�ضت يف العام 
)116(

مريكية تعترب منظمة الدول االأ

يف  امل�ضتقلة  الدول  كافة  اأي  ع�ض�،  دولة   53 من  وتتاألف  العامل،  يف  اإقليمية 

ر�ضية من كندا �ضمااًل اإىل ت�ضيلي جن�بًا. ويف العام  الن�ضف الغربي من الكرة االأ

ن�ضان، وعلى الرغم من  مريكي حلق�ق وواجبات االإ عالن االأ 1948، مت تبني االإ
ن�ضان، فقد  عالن العاملي حلق�ق االإ عالن غري ملزم قان�نًا باملقارنة مع االإ اأن هذا االإ

حكام وال�رضوط ملزمة كقان�ن ُعريف دويل. اأ�ضبحت معظم االأ

مريكي قد اأقرا ت�ضكيل  عالن االأ مريكية واالإ ورغم اأن ميثاق منظمة الدول االأ

ن�ضان، اإال اأنها مل تتاأ�ض�س قبل العام 1959 بهدف  مريكية حلق�ق االإ جلنة الدول االأ

ن�ضان والدفاع عنها«، ويف البداية، مل ي�ضمح للجنة النظر  »تعزيز احرتام حق�ق االإ

فراد، ولكن يف العام 1965 مت ت��ضيع والية عمل اللجنة و�ضالحيتها  يف �ضكاوى االأ

فراد.  لت�ضمل �ضكاوى االأ

ن�ضان، ودخلت  مريكية حلق�ق االإ اإقرار االتفاقية االأ 1969، مت  العام  ويف 

مريكية جهازين   وقد حددت االتفاقية االأ
)117(

حيز النفاذ يف ي�لي�/مت�ز 1978،

واملحكمة  قائمة،  كانت  والتي  ن�ضان  االإ حلق�ق  مريكية  االأ اللجنة  �رضاف:  لالإ

مليثاق  وفقًا  تاأ�ض�ضت  قد  مريكية  االأ اللجنة  اأن  ومبا  ن�ضان،  االإ حلق�ق  مريكية  االأ

مريكية، فيج�ز للجنة النظر يف ال�ضكاوى املتعلقة بالدول غري  منظمة الدول االأ

يف  عليها  املن�ض��س  للحق�ق  املدعاة  االنتهاكات  ح�ل  االتفاقية  يف  طراف  االأ

مريكي.  عالن االأ االإ

مريكية  اإ�ضافة اإىل هذا، فقد مت تبني بروت�ك�لني اإ�ضافيني اإىل االتفاقية االأ

ن�ضان، اأحدهما يف جمال احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية  حلق�ق االإ

باإلغاء  املتعلق  الربوت�ك�ل  وثانيهما  �ضلفادور،  �ضان  بربوت�ك�ل  واملعروف 

 1999 الثاين  ن�فمرب/ت�رضين   16 يف  النفاذ  حيز  دخال  وقد  عدام،  االإ عق�بة 

ن�ضان  االإ حق�ق  معاهدات  بني  ومن  الت�ايل.  على   1991 اأغ�ضط�س/اآب  و28 

)116( تأسست املنظمة في العام 1890 باسم االحتاد الدولي للجمهوريات األمريكية وعدلت اسمها إلى منظمة 
الدول األمريكية في العام 1948.

اإلنسان.  حلقوق  األمريكية  االتفاقية  على  األعضاء  الدول  من  دولة   24 صادقت   ،2009 مايو/آيار   31 بحلول   )117(
لالطالع على أسماء الدول األعضاء, راجع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009، متاح 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf أو www.unesco.org/human_rights  على الرابط

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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مريكية  مريكية، االتفاقية االأ ع�ضاء يف منظمة الدول االأ املقرة من قبل الدول االأ

فرباير/�ضباط   28 يف  النفاذ  حيز  دخلت  والتي  عليه  واملعاقبة  التعذيب  حلظر 

�ضخا�س املختفني ق�رضيًا، والتي دخلت  مريكية ب�ضاأن االأ 1987، واالتفاقية االأ
مريكية للق�ضاء على كافة  حيز النفاذ يف 28 مار�س/اآذار1996، واالتفاقية االأ

عاقة، والتي دخلت حيز النفاذ يف 14  �ضخا�س ذوي االإ اأ�ضكال التمييز بحق االأ

والق�ضاء  املراأة  �ضد  العنف  حلظر  مريكية  االأ واالتفاقية   ،2001 �ضبتمرب/اأيل�ل 

ب�را« على  »بيليم دو  باتفاقية  العق�بة على ممار�ضته، والتي تعرف  واإيقاع  عليه 

ا�ضم املدينة الربازيلية وهي االتفاقية التي مت تبنيها يف 9 ي�ني�/حزيران 1994. 

ن�ضان  االإ اأول معاهدتني دوليتني حلق�ق  خريتان  االأ املعاهدتان  وقد كانت هاتان 

تتناوالن هذه الق�ضايا. 

ن�سان؟ مريكية حلقوق �لإ 100. ما هي ولية �للجنة �لأ

مريكية، من �ضبعة  تتاألف اللجنة، التي تاأ�ض�ضت مبقت�ضى ميثاق منظمة الدول االأ

هذه  وتق�م  وا�ضنطن،  مدينة  يف  مريكية  االأ الدول  منظمة  مقر  يف  وتقع  اأع�ضاء 

التي  االلتما�ضات  ب�ضاأن  قرارات  واتخاذ  فح�س   1- رئي�ضيتني:  مبهمتني  اللجنة 

الدول  وهي  ع�ضاء،  االأ الدول  قبل  من  ن�ضان  االإ حلق�ق  انتهاكات  وج�د  تزعم 

مريكي  االأ عالن  االإ ومب�جب  ن�ضان،  االإ حلق�ق  مريكية  االأ االتفاقية  يف  طراف  االأ

ع�ضاء التي مل ت�قع على االتفاقية  ن�ضان فيما يخ�س الدول االأ حلق�ق وواجبات االإ

ع�ضاء عند  ن�ضان، و-2 القيام بزيارات ميدانية اإىل الدول االأ مريكية حلق�ق االإ االأ

االقت�ضاء، واإعداد تقارير عن تلك الزيارات. 

التي  الق�ضايا  طبيعة  اجتهت  فقد  املنطقة  يف  ال�ضيا�ضية  للتغريات  ونظرا 

الرتكيز  من  اأكرث  ع�ضاء  االأ الدول  اأنظمة  ت�ازن  عدم  على  للرتكيز  للجنة  ُتقدم 

على اأمناط االنتهاكات املنهجية واجل�ضيمة التي هيمنت على املا�ضي، بينما يهيمن 

جراءات القان�نية، وحق التقا�ضي، وحرية  عمال احلايل م�ضائل االإ على جدول االأ

خفاق يف التحقيق واملحاكمة والعقاب.  التعبري، واالإ

وبالتبعية، وللتعامل مع م�ضائل تعتربها اللجنة جديرة باالنتباه اخلا�س، فقد 

�ضافة اإىل  قامت اللجنة بتاأ�ضي�س واليات عدد من املقررين ح�ل حرية التعبري، باالإ

خرى املهمة مثل حق�ق املراأة،  اأن اأع�ضاء اللجنة يعمل�ن كمقررين للم�ضائل االأ

�ضليني، والعمال املهاجرين والنازحني داخليًا، وال�ضجناء.  طفال، وال�ضكان االأ واالأ

تقارير  ويرفع�ن  ميدانية،  بزيارات  ويق�م�ن  م�ؤمترات،  املقررون  ويح�رض 

وحدة  تاأ�ضي�س  مت  كما  االخت�ضا�س،  حمل  امل��ض�عات  ح�ل  العامة  للجل�ضة 

التي مت �ضنة  ال�حدة  اللجنة. وهي  اأمانة  ن�ضان يف مقر  االإ للمدافعني عن حق�ق 

2011 تع�ي�ضها باملقرر اخلا�س ح�ل املدافعني عن حق�ق االن�ضان. وقد اأحدث 
واليات املقررين ح�ل امل�ا�ضيع التالية : 
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 ،)2010 �ضنة  وجددت   1990 �ضنة  )اأن�ضئت  �ضليني  االأ ال�ضكان  حق�ق 

طفال )اأن�ضئت  وحق�ق املراأة )اأن�ضئت �ضنة 1994 وجددت �ضنة 2008(، وحق�ق االأ

�ضخا�س املحرومني  من حريتهم  �ضنة 1998 وجددت �ضنة 2004(، وحق�ق االأ

�ض�ل  مريكتني )اأن�ضئت �ضنة 2004 وجددت �ضنة 2010(، وحق�ق ذوي االأ يف االأ

 ،)2010 �ضنة  2005 وجددت  �ضنة  )اأن�ضئت  العن�رضي  التمييز  فريقية وحظر  االأ

وحق�ق العمال املهاجرين واأ�رضهم )اأن�ضئت �ضنة 1997 وجددت �ضنة 2008(. واإذا 

مريكية حلق�ق  مل تلتزم الدولة بقرار اللجنة، فاإن اللجنة حتيل الق�ضية اإىل املحكمة االأ

حالة، ويف تلك احلالة،  ن�ضان، ما مل ي�ض�ت اأغلبية اأع�ضاء اللجنة �ضد هذه االإ االإ

تق�م اللجنة بتمثيل املدعي، ونتيجة لقيامها بتقدمي تقارير مت�ا�ضلة لهيئات منظمة 

ن�ضان من قبل حك�مات غري دميقراطية،  مريكية ح�ل انتهاكات حق�ق االإ الدول االأ

ع�ضاء باإدانة هذه املمار�ضات. فقد لعبت اللجنة دورًا هامًا يف قيام الدول االأ

وحتى العام 2010، تلقت اللجنة 1598 �ضك�ى ب�ضاأن انتهاكات حلق�ق 

من�ض��س عليها يف االتفاقية، واأحالت 16 طلبًا اإىل املحكمة.

ن�سان؟  مريكية حلقوق �لإ 101. ما هو دور �ملحكمة �لأ
اأع�ضاء،  �ضبعة  من  واملك�نة  ن�ضان،  االإ حلق�ق  مريكية  االأ املحكمة  تاأ�ضي�س  مت 

مريكية حيز النفاذ، وقد كان مقر هذه املحكمة يف  كنتيجة لدخ�ل االتفاقية االأ

�ضان ج�زيه يف ك��ضتاريكا. وبحل�ل 30 ي�ني�/حزيران 2011، اأ�ضبحت الدول 

)118(
لزامية للمحكمة. طراف يف االتفاقية 24 دولة، اأقرت 21 منها بال�الية االإ االأ

خرية ت�رضيعًا مهمًا ب�ضاأن  وقد و�ضع كل من اللجنة واملحكمة يف ال�ضن�ات االأ

عدم تنا�ضب ق�انني »العف�« مع التزامات الدول مبقت�ضى االتفاقية، حيث كانت العديد 

منية  فراد الق�ات االأ من الدول قد تبنت ق�انني للعف� بهدف منع املالحقة الق�ضائية الأ

ن�ضان خالل فرتات الدكتات�ريات  اأو اأع�ضاء احلك�مات على انتهاكات حق�ق االإ

�ضاليب امل�ضادة حلاالت التمرد التي اتبعها اأفراد ق�ى  الع�ضكرية، وقد نتج عن االأ

من خالل حقبة ال�ضبعينيات والثمانينيات، حاالت اختفاء اأو تعذيب اأو اعتقال  االأ

رجنتني  �ضخا�س، وعلى �ضبيل املثال، فقد ا�ضتخدمت املحاكم يف االأ الف االأ تع�ضفي الآ

مريكية يف اإلغاء ق�انني العف� اخلا�ضة بها.  من�ذج نظام الت�رضيع يف نظام الدول االأ

�ضافة اإىل ذلك، فقد اأ�ضدرت اللجنة واملحكمة قرارات مهمة ب�ضاأن  وباالإ

�ضلية يف نيكاراج�ا يف امللكية اجلماعية ملمتلكاتهم،  حق جماعات ال�ضع�ب االأ

وحق »اأطفال �ض�ارع« ج�اتيماال يف احلياة، وحق املدنيني يف بريو يف عدم املث�ل 

رهاب يف املحاكمات التي  اأمام حماكم ع�ضكرية، وكذلك حق امل�ضتبه فيهم باالإ

تت�افر فيها جميع ال�ضمانات املطل�بة للمحاكمة القان�نية. 

)118( لالطالع على أسماء الدول األطراف, انظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 30 يونيو/حزيران 
www.unesco.org/human_rights  2011، متاح على الرابط

http://www.unesco.org/human_rights
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انتهاكات  ل�ضحايا  التع�ي�ضات  تلقي  يف  للحق  املحكمة  اأ�ض�ضت  كما 

�رضار  ن�ضان، وال ي�ضمل هذا فقط احلق يف التع�ي�ضات املالية مقابل االأ حق�ق االإ

املادية واملعن�ية والتكاليف والنفقات، واإمنا ي�ضمل كذلك احلق يف اإجراء الدولة 

للتحقيق واملحاكمة ومعاقبة امل�ضئ�لني عن انتهاكات حق�قهم. 

تعزيز  �أوروبا يف  و�لتعاون يف  من  �لأ منظمة  ت�سهم  كيف   .102
ن�سان؟  وحماية حقوق �لإ

من والتعاون يف اأوروبا اأن�ضطتها يف حقبة ال�ضبعينات حتت ا�ضم  بداأت منظمة االأ

طراف للح�ار والتفاو�س  من والتعاون يف اأوروبا ب�ضفة منتدى متعدد االأ م�ؤمتر االأ

بني ال�رضق والغرب، واأعيد ت�ضمية امل�ؤمتر يف العام 1995. ويف ال�ثيقة اخلتامية 

 على 
)119(

لهل�ضنكي، والتي جرى ت�قيعها يف العام 1975، اتفقت الدول امل�ضاركة

�ضا�ضية لل�ضل�ك بني الدول بع�ضها البع�س، وبني احلك�مات وم�اطنيها،  املبادئ االأ

من والتعاون يف  كما اتفقت الدول كذلك على مزيد من التط�ير لعمل م�ؤمتر االأ

اأوروبا، والتعاون  من يف  باالأ املتعلقة  �ضئلة  االأ اأوروبا يف ثالثة جماالت رئي�ضية: 

املجاالت  يف  والتعاون  والبيئة،  والتكن�ل�جيا  والعل�م  االقت�ضاد  جماالت  يف 

خرى. ن�ضانية واملجاالت االأ االإ

ع�ضاء مبعايري وق�اعد  وخالل اجتماعات متعاقبة للمتابعة، التزمت الدول االأ

قليات اإىل حظر  �ضا�ضية، والتي ترتاوح بني التعامل مع االأ ن�ضان واحلريات االأ حق�ق االإ

عدام.  التعذيب، وق�ضايا الن�ع االجتماعي، وحماية حرية التعبري واإلغاء عق�بة االإ

ن�ضان التي يجرى تعزيزها واإبرازها ب�ا�ضطة  وحاليًا، فاإن م�ضائل حق�ق االإ

من«، وكجزء  ن�ضاين لالأ من والتعاون يف اأوروبا تاأتي يف �ضياق »البعد االإ منظمة االأ

من. من مفه�م عمل املنظمة املتكامل يف االأ

1991 ح�ل  م��ضك�  مل�ؤمتر  اخلتامية  ال�ثيقة  ذكرت  ذلك،  اإىل  �ضافة  وباالإ

من والتعاون يف اأوروبا باأن االلتزامات ال�اقعة مبقت�ضى  ن�ضاين ملنظمة االأ البعد االإ

ن�ضاين للمنظمة هي م��ضع اهتمام مبا�رض وم�رضوع لكافة الدول امل�ضاركة،  البعد االإ

وال تقع ب�ضكل ح�رضي �ضمن امل�ضائل الداخلية للدولة املعنية. وقد مت التاأكيد 

على هذا االلتزام يف التعهدات الالحقة. 

راء  من والتعاون على اأ�ضا�س الت�افق يف االآ وُتتخذ القرارات �ضمن منظمة االأ

من  )وبا�ضتثناء وا�ضح يف حاالت االنتهاك ال�ا�ضحة واجل�ضيمة اللتزامات منظمة االأ

�ضا�ضية، ومن اأمثلة  ن�ضان واحلريات االأ والتعاون يف اأوروبا فيما يت�ضل بحق�ق االإ

من والتعاون يف اأوروبا يف العام 1992(.  ذلك ا�ضتبعاد ي�غ��ضالفيا من م�ؤمتر االأ

وتتمتع كافة الدول امل�ضاركة ب��ضع مت�ضاو وتك�ن القرارات ملزمة �ضيا�ضيًا. 

www.osce.org     119( في العام 1975 بلغ عدد الدول املشاركة 35 دولة، وبحلول 31 مايو/آيار 2009، بلغ عدد الدول 56، انظر(

http://www.osce.org
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وقد اأ�ضدر كل من االجتماع ال�ضن�ي للمجل�س ال�زاري واملجل�س الدائم 

جتار يف  ن�ضان، مثل مناه�ضة االإ للمنظمة �ضل�ضلة من القرارات يف �ضئ�ن حق�ق االإ

من والتعاون يف اأوروبا،  الب�رض، وتق�ية �ضيادة حكم القان�ن يف منطقة منظمة االأ

وتعزيز حق�ق جمم�عتي غجر »Rom و Sinti« ومكافحة التمييز �ضدهم. ولقد 

ق�ضايا  معاجلة  يف  الثابت  دورها  ن�ضاين  االإ للبعد  ال�ضن�ية  االجتماعات  اأثبتت 

ن�ضان. حق�ق االإ

من والتعاون يف اأوروبا الدعم الن�ضط لتعزيز  وعند احلاجة، تقدم منظمة االأ

ن�ضان يف نطاق والية منظمة  الدميقراطية و�ضيادة حكم القان�ن واحرتام حق�ق االإ

من والتعاون يف اأوروبا، ولها كذلك ن�ضاطات مكثفة خالل كافة مراحل النزاع،  االأ

ويف ميادين اأخرى �ضمن نطاقها. 

من  �لأ منظمة  تنفذها  �لتي  ن�سان  �لإ حقوق  �أن�سطة  هي  103.ما 
و�لتعاون يف �أوروبا؟ 

من والتعاون يف  قليات ال�طنية، الذي اأ�ض�ضته منظمة االأ يهتم املف��س ال�ضامي لالأ

وىل بالت�ترات العرقية التي ميكن اأن تتط�ر اإىل �رضاع داخل  اأوروبا، منذ املراحل االأ

من والتعاون يف اأوروبا، وتكمن مهمة املف��س ال�ضامي يف  منطقة عمل منظمة االأ

من والتعاون يف اأوروبا  حماولة ح�رض وتقليل اأثر مثل هذا الت�تر واإخطار منظمة االأ

بالتط�رات، ويعمل املف��س ب�ضكل م�ضتقل وبنزاهة مع احلفاظ على ال�رضية يف 

وقات، وي�ضكل هذا العمل م�ضاركة اأ�ضا�ضية يف ال�ضيا�ضة ال�قائية ملنظمة  كافة االأ

من والتعاون يف اأوروبا ل�ضمان ال�ضالم واال�ضتقرار يف اأوروبا.  االأ

تعزيز  على  ن�ضان  االإ وحق�ق  الدميقراطية  امل�ؤ�ض�ضات  مكتب  يعمل  كما 

منتدى  ت�فري  خالل  من  القان�ن  حكم  و�ضيادة  والدميقراطية  ن�ضان  االإ حق�ق 

ن�ضان، ويقدم  ع�ضاء اللتزاماتها يف جمال حق�ق االإ يتناول �ضبل تفعيل الدول االأ

ن�ضان اإطارًا لتبادل املعل�مات ح�ل بناء  مكتب امل�ؤ�ض�ضات الدميقراطية وحق�ق االإ

م�ؤ�ض�ضات دميقراطية وتن�ضيق مراقبة االنتخابات وتقدمي الن�ضح وامل�ضاعدة يف هذا 

من  ال�ضاأن. وقد يق�م رئي�س املكتب، امل�ضئ�ل عن العمل التنفيذي يف منظمة االأ

ن�ضان.  والتعاون، باإيفاد ممثلني �ضخ�ضيني للتحقيق يف ق�ضايا حمددة حلق�ق االإ

عالم بهدف م�ضاعدة  ويف العام 1998، مت تعيني ممثل ب�ضاأن حرية و�ضائل االإ

الدول امل�ضاركة لل��ض�ل اإىل اإعالم اأكرث حرية وا�ضتقالل وتعددية. 

النزاع  اأو  النزاع  حاالت  يف  �ضكاليات  االإ ت�ض�ية  على  احلر�س  وي�ضكل 

من  املحتمل واإعادة التاأهيل ما بعد النزاع جانبًا مهمًا يف جمال عمل منظمة االأ

والتعاون يف اأوروبا، وينعك�س ذلك يف عملياتها امليدانية، وقد تتفاوت ال�اليات 

خرى،  ن�ضطة امليدانية االأ مد واالأ البعثات ط�يلة االأ والتك�ينات وحجم عمليات 

ن�ضاين والدميقراطية  فيما تبقى املهمة املركزية لكل البعثات هي ق�ضايا البعد االإ

وبناء �ضيادة حكم القان�ن. 
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والب��ضنة  ك��ض�ف�،  يف  الرئي�ضية  البعثات  ت�جد  احلايل،  ال�قت  ويف 

باأن�ضطة  وتق�م  املنظمة  بعثات  تت�اجد  وبامل�ازاة،  واألبانيا،  وكرواتيا،  والهر�ضك، 

ميدانية اأخرى متن�عة يف عدد من املناطق، مثل اأوروبا ال�رضقية ودول البلطيق 

واآ�ضيا ال��ضطى ومنطقة الق�قاز. 

104.هل توجد �أية مبادر�ت �أخرى لتاأ�سي�ض �أنظمة �إقليمية �أخرى 
ن�سان؟ يف جمال حقوق �لإ

ن�ضان  اإقليمي منا�ضب حلق�ق االإ منذ العام 1993، تت�ضدر ق�ضية تاأ�ضي�س جهاز 

الق�ضايا املطروحة على اأجندة االجتماع ال�زاري لتجمع دول جن�ب �رضق اآ�ضيا، 

ومب�ازاة ذلك ي�جد فريق عمل اأ�ض�ضه عدد من ممثلي املجتمع املدين كاآلية ل�ضمان 

الفريق  تقدم  لية،  االآ هذه  تعزيز  على  وللعمل  التجمع،  هذا  يف  ن�ضان  االإ حق�ق 

مب�رضوع اتفاقية مقرتحة يف �ضيغة ورقة عمل اإىل وزراء خارجية جتمع  دول جن�ب 

�ضيان« يف العام 2000. �رضق اآ�ضيا »االآ

�ضيان« والذي مت تبنيه يف ن�فمرب/ت�رضين الثاين  واملادة 14 من ميثاق »االآ

اأ�ضيا  �رضق  دول جن�ب  لتجمع  ن�ضان  االإ اإيجاد جهاز حلق�ق  اإىل  تدع�   ،2007
هذا  لتاأ�ضي�س  امل�ضت�ى  رفيع  فريق  ت�ضكل  وقد  ن�ضان،  االإ حق�ق  وتعزيز  حلماية 

وزراء  الجتماع  ربعني  واالأ احلادية  الدورة  خالل  وىل  االأ جل�ضته  وعقد  اجلهاز، 

�ضيان يف �ضنغاف�رة يف ي�لي�/مت�ز 2008، ويف 11 �ضبتمرب/اأيل�ل 2008، قدم  االآ

فريق العمل املعني اإىل الفريق رفيع امل�ضت�ى ت��ضياته ب�ضاأن والية و�ضلطة جهاز 

ول  �ضيان حيز النفاذ يف دي�ضمرب/كان�ن االأ ن�ضان املنتظر، ودخل ميثاق االآ حق�ق االإ

.2008
ن�ضان بتاريخ  وقد اعتمدت جامعة الدول العربية امليثاق العربي حلق�ق االإ

 ومل يتم الت�ضديق على ن�س امليثاق وبقي خارج 
)120(

15 �ضبتمرب/اأيل�ل 1994.
حلق�ق  جديد  عربي  ميثاق  تبني  مت   ،2004 ماي�/اآيار   22 ويف  العمل،  نطاق 

جامعة  قبل  من  تبنيه  ومت  ال�ضابق،  امليثاق  مراجعة  من  االنتهاء  عقب  ن�ضان،  االإ

الدول العربية، ودخل حيز النفاذ يف 15 مار�س/اآذار 2008. 

يف  ن�ضان  االإ حلق�ق  القاهرة  اإعالن  �ضالمي  االإ امل�ؤمتر  منظمة  تبنت  كما 

�ضالم بتاريخ 5 اأغ�ضط�س/اآب 1990. االإ

والبحرين  املتحدة  العربية  واإلمارات  األردن  العربية هي:  الدول  والعشرون في جامعة  االثنان  الدول األعضاء   )120(
والعراق  والصومال  السورية  العربية  واجلمهورية  والسودان  السعودية  العربية  واململكة  وجيبوتي  واجلزائر  وتونس 
وعمان وفلسطني وقطر وجزر القمر والكويت ولبنان واجلماهيرية العربية الليبية ومصر واملغرب وموريتانيا واليمن.
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دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال 
حقوق اإلنسان

105. ما هو �لدور �لذي تلعبه �ملنظمات غري �حلكومية يف تعزيز 
ن�سان؟ حقوق �لإ

ن�ضان على ال�ضعيد الدويل  بات دور املنظمات غري احلك�مية يف تعزيز حق�ق االإ

وت�ضاهم  وا�ضع،  نطاق  على  الدويل  املجتمع  اعرتاف  م��ضع  وال�طني  قليمي  واالإ

ن�ضان، كما  مم املتحدة حلق�ق االإ املنظمات غري احلك�مية ب�ضكل ملم��س يف برنامج االأ

ن�ضان، وتعترب م�ضدرًا  اأنها ت�ضارك بفاعلية يف م�ؤمترات رئي�ضية يف جمال حق�ق االإ

الدولية اجلديدة، وت�ضعى  املعايري  للمعل�مات، وت�ضاعد يف حتديد و�ضياغة  فريداً 

ن�ضان، كما تلعب دوراً هامًا  للح�ض�ل على تع�ي�ضات ل�ضحايا انتهاكات حق�ق االإ

ن�ضان، وخ�ض��ضًا على امل�ضت�ى غري الر�ضمي.  يف تعزيز الرتبية على حق�ق االإ

وتعترب العديد من املنظمات غري احلك�مية، الدولية وال�طنية، ن�ضطة جدًا 

مم املتحدة  ن�ضان، ويحق للمجل�س االقت�ضادي واالجتماعي لالأ يف جمال حق�ق االإ

تتعامل يف جماالت  التي  املنظمات غري احلك�مية  اأن يت�ضاور مع   ECOSOC
غري  منظمة   3382 ح�ضلت   2011 ي�ني�/حزيران   13 وحتى  اخت�ضا�ضه، 

  ،
)121(

واالجتماعي االقت�ضادي  املجل�س  لدى  اال�ضت�ضارية  ال�ضفة  على  حك�مية 

ويف 30 ي�ني�/حزيران 2011، كانت 348 منظمة غري حك�مية دولية و 30 م�ؤ�ض�ضة 

 200 UNESCO، بينما متلك  قد ربطت عالقات ر�ضمية مع منظمة الي�ن�ضك� 

 .ILO منظمة غري حك�مية ال�ضفة اال�ضت�ضارية لدى منظمة العمل الدولية

 http://www.un.org/esa/coordination/ngo )2009 121( ملزيد من املعلومات، انظر حتى )31 يناير/كانون الثاني(

http://www.un.org/esa/coordination/ngo
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ن�ضان )1993( باأهمية دور املنظمات غري  وقد اعرتف امل�ؤمتر العاملي حلق�ق االإ

ن�ضانية على امل�ضت�يات  ن�ضطة االإ ن�ضان واالأ احلك�مية يف تعزيز خمتلف حق�ق االإ

مل�ضاهمة  تقديره  عن  خا�س  ب�ضكل  امل�ؤمتر  وعرب  والدولية،  قليمية  واالإ ال�طنية 

ن�ضان، واحلق يف  املنظمات غري احلك�مية يف زيادة ال�عي العام بق�ضايا حق�ق االإ

التعليم والتدريب والبحث يف هذا املجال، وعملية اإعداد وحتديد املعايري، واأ�ضار 

امل�ؤمتر كذلك اإىل اأن اأن�ضطة املنظمات غري احلك�مية يجب اأال تتناق�س مع مقا�ضد 

ن�ضان  مم املتحدة، وللمنظمات غري احلك�مية احلق يف القيام باأن�ضطة حق�ق االإ االأ

بدون اأي تدخل من طرف اآخر على اأن يتم القيام بذلك يف نطاق القان�ن ال�طني، 

.
)122(

ن�ضان عالن العاملي حلق�ق االإ ووفقًا لالإ

واأبرزت القمة العاملية يف العام 2005 اأهمية اإ�ضهام املنظمات غري احلك�مية 

ن�ضان )ال�ثيقة اخلتامية للقمة العاملية  يف تعزيز وتفعيل التنمية وبرامج حق�ق االإ

ول 2005(. 2005، قرار اجلمعية العامة رقم 60/1 يف 24 اأكت�بر/ت�رضين االأ
  OHCHR ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامي  املف��س  مكتب  اعرتف  وقد 

ن�ضان وحمايتها من قبل املنظمات  بامل�ضاهمات اجلادة يف جمال تعزيز حق�ق االإ

ن�ضان “هم �رضكاء اأ�ضا�ضي�ن  غري احلك�مية، كما اأكد اأن املدافعني عن حق�ق االإ

ن�ضان العاملي”. يف تفعيل برنامج عمل حق�ق االإ

ن�ضان OHCHR م�قع من�ضق  واأ�ض�س مكتب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ

 ،)2004( املكتب  مع  املنظمات  هذه  انخراط  لت�ضهيل  احلك�مية  غري  املنظمات 

يف  للفاعلني  ر�ضادي  االإ الكتاب  ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامية  املف��ضية  واأ�ضدرت 

مم املتحدة واملجتمع املدين واملنظمات  املجتمع املدين بغر�س تعزيز التعاون بني االأ

غري احلك�مية )2008(.

ن�سان  106.ما هو �لدور �لذي تلعبه �ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �لإ
ن�سان؟  يف تعزيز حقوق �لإ

متزايدة يف  اأول�ية  يزال،  ن�ضان، وال  االإ م�ؤ�ض�ضات وطنية حلق�ق  اإن�ضاء  اكت�ضب 

ن�ضان، وقد  �ض�ء م�ضاهمتها  الهامة يف التنفيذ الفعال للمعايري الدولية حلق�ق االإ

تاأكد الدور الهام والبناء لهذه امل�ؤ�ض�ضات يف اإعالن وبرنامج عمل فيينا الذي اأقره 

ن�ضان يف العام 1993. امل�ؤمتر العاملي حلق�ق االإ

ول  وقد قدمت ور�ضة عمل دولية اأقيمت يف باري�س يف اأكت�بر/ت�رضين االأ

امل�ؤ�ض�ضات  ووظائف  ونظم  وتك�ين  دور  ح�ل  الت��ضيات  من  جمم�عة   1991
ال�طنية، واملعروفة مببادئ باري�س، وقد مت اإقرارها بعد ذلك من قبل اجلمعية العامة 

ول 1993(، وقد  مم املتحدة )امللحق بقرار 134/48 بتاريخ 20 دي�ضمرب/كان�ن االأ لالأ

ن�ضان.  اأ�ضبحت هذه املبادئ مرجع اإن�ضاء وعمل امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية حلق�ق االإ

)122( انظرإعالن وبرنامج عمل فيينا )الفقرة 38(.
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خالل  من  امل�ضكلة  �ض�اء  ال�طنية،  امل�ؤ�ض�ضة  ف�الية  املبادئ،  لتلك  ووفقًا 

د�ضت�ر اأو ن�س ت�رضيعي، م��ضعة بالقدر املمكن، بل ويجب اأن متتد، �ضمن اأم�ر 

واملقرتحات  والت��ضيات  راء  االآ تقدمي  التالية:  بامل�ض�ؤوليات  القيام  اإىل  اأخرى، 

تعزيز  اأجل  من  خمت�ضة  جهة  اأية  اأو  الربملانات  اأو  احلك�مات  اإىل  والتقارير 

الدويل  القان�ن  �ضمن  ال�طنية  واملمار�ضات  والق�انني  الت�رضيعات  بني  املالءمة 

مم  ع�ضاء اإىل اأجهزة االأ ن�ضان، وامل�ضاهمة يف اإعداد تقارير عن الدول االأ حلق�ق االإ

�ضهام يف  ن�ضان واالإ املتحدة، والعمل على ن�رض املعل�مات ذات ال�ضلة بحق�ق االإ

ن�ضان.  الرتبية على حق�ق االإ

وميكن منح هذه امل�ؤ�ض�ضات ال�الية لال�ضتماع اإىل ال�ضكاوى وااللتما�ضات 

وا�ضتقاللية  بتعددية  خا�س  اهتمام  واإيالء  فيها،  والنظر  الفردية  احلاالت  ب�ضاأن 

تك�ين امل�ؤ�ض�ضات ال�طنيةوالتي ترتبط على نح� وثيق بعملية اختيار اأع�ضائها، 

التحقيق  �ضلطات  منحها  ذلك  يف  مبا  عملها  ومنهاجيات  واليتها  وا�ضتقرارية 

�ضا�ضية وامل�ارد املتاحة لهذه امل�ؤ�ض�ضات.  الكافية، ف�ضاًل عن البنية االأ

غلبية امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية امل�ج�دة اأن ت�ضنف يف فئتني وا�ضعتني:  وميكن الأ

ن�ضان ودواوين املظامل، وهناك ت�ضنيف اأقل انت�ضارًا، بيد اأنه لي�س  جلان حق�ق االإ

اأقل اأهمية، وي�ضمل تن�عات امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية املتخ�ض�ضة التي تق�م بحماية 

�ضليني  االأ وال�ضكان  واللغ�ية  العرقية  قليات  كاالأ حمددة  ه�ضة  جماعات  حق�ق 

طفال والالجئني والن�ضاء.  واالأ

مم املتحدة ال�ضامي حلق�ق  مم املتحدة وخ�ض��ضًا مكتب مف��س االأ وتلعب االأ

ن�ضاء امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية  ن�ضان OHCHR دورًا حمفزًا يف م�ضاعدة الدول الإ االإ

ن�ضان، وت�فري امل�ضاندة لعمل هذه امل�ؤ�ض�ضات.  حلق�ق االإ

للم�ؤ�ض�ضات  الدولية  التن�ضيقية  »اللجنة  اإن�ضاء  مت   ،1993 العام  ويف 

ن�ضان« بغر�س دعم تاأ�ضي�س وتق�ية امل�ؤ�ض�ضات  ال�طنية لتعزيز وحماية حق�ق االإ

ن�ضان متا�ضيًا مع مبادئ باري�س، وتعزيز التن�ضيق والتعاون بني  ال�طنية حلق�ق االإ

ن�ضان  خمتلف امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية والتن�ضيق مع مكتب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ

خرى.  مم املتحدة االأ مم املتحدة واأجهزة ووكاالت االأ OHCHR  يف االأ
ويف العام 1998، ط�رت اللجنة التن�ضيقية الدولية من ق�اعدها واإجراءاتها 

بالت�ضديق  املعنية  الفرعية  اللجنة  وت�رضف  ع�ض�ًا،   16 اإىل  وو�ضعت ع�ض�يتها 

على الع�ض�ية يف اللجنة التن�ضيقية الدولية على مهمة الت�ضديق على ع�ض�ية 

با�ضتكمال  الت��ضيات اخلا�ضة  ن�ضان، وعلى و�ضع  امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية حلق�ق االإ

تبنيهم ملبادئ باري�س. وحتى ي�ني�/حزيران 2011، متت امل�ضادقة على ع�ض�ية 

ن�ضان باملرتبة )اأ(. 67 م�ؤ�ض�ضة وطنية حلق�ق االإ
يف  ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�طنية  للم�ؤ�ض�ضات  العا�رض  الدويل  امل�ؤمتر  وعقد 

 120 اأكرث من  با�ضرتاك   ،2010 ول  اأكت�بر/ت�رضين االأ  10 اإىل   8 اإيدنب�رك من 

ن�ضان. ممثاًل عن امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية حلق�ق االإ
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ن�سان ؟ 107. هل يرتتب على �ل�رشكات �لتز�مات بحقوق �لإ

الدول  مب�ض�ؤولية  معنيًا  ن�ضان  االإ الدويل حلق�ق  القان�ن  كان  تقليدية،  ناحية  من 

عن  والبحث  الع�ملة  اإن  وحيث  ن�ضان،  االإ حق�ق  وتعزيز  حماية  عن  ع�ضاء  االأ

مزايا تناف�ضية اأديا اإىل تق�ية دور و�ضلطة وق�ة بع�س ال�رضكات املتعددة اجلن�ضية 

باملقارنة مع الدول، اإال اأنه ينبغي اأال تتم ممار�ضة �ضلطة ال�رضكات املتعددة اجلن�ضية 

ن�ضان.  دون اهتمام بحق�ق االإ

اإعالن  من  اأكد كل  دولية، حيث  منتديات  الق�ضايا يف  هذه  وقد طرحت 

ب�ضاأن  اجلن�ضية  املتعددة  ال�رضكات  م�ض�ؤوليات  على   
)123(

ك�بنهاجن واإعالن  ري� 

التنمية وحماية البيئة. وقد بات اأكرث و�ض�حًا اأن هذه ال�رضكات لها دور مهم يف 

ن�ضان، وال تعترب مبادرة »امليثاق العاملي« التي اقرتحها  تعزيز وحماية حق�ق االإ

مم املتحدة يف يناير/كان�ن الثاين 1999 �ضكًا نظاميًا اأو مدونة  ال�ضكرتري العام لالأ

�ضل�ك، ولكن اإطارًا يق�م على احرتام القيم، وه� م�ضمم لتعزيز حت�ضني املمار�ضات 

التي ت�ضتند على املبادئ العاملية. 

الدولية،  ال�ضك�ك  من  ماأخ�ذة  مبادئ  ت�ضع  على  امليثاق  وي�ضتمل 

العمل  ملنظمة  �ضا�ضية  االأ واملبادئ  ن�ضان  االإ حلق�ق  العاملي  عالن  االإ فيها  مبا 

 ،
)124(

والتنمية البيئة  ح�ل  ري�  ومبادئ  العمل،  حق�ق  ح�ل   ILO الدولية 

ن�ضان  االإ حق�ق  حماية  واحرتام  تعزيز  على  الدول  املبادئ  هذه  وت�ضجع 

الدولية �ضمن نطاق نف�ذها، وكفالة منع ت�رط �رضكاتها يف انتهاكات حق�ق 

املفاو�ضة  بحق  الفاعل  واالعرتاف  النقابية  باحلريات  وال�ضماح  ن�ضان،  االإ

و�ضمان  جباري،  واالإ الق�رضي  العمل  اأ�ضكال  كافة  على  والق�ضاء  اجلماعية، 

وم�ضاندة  واملهنة،  الت�ظيف  التمييز يف  واإلغاء  طفال،  االأ لعمالة  الفاعل  احلظر 

النهج ال�قائي يف حتديات البيئة، واتخاذ مبادرات لتعزيز م�ض�ؤولية اأكرب جتاه 

هامة  خط�ة  متثل  وهي  للبيئة،  �ضديقة  تقنيات  ون�رض  تط�ير  وت�ضجيع  البيئة، 

مم املتحدة لت�خي حتقيق  نح� حتقيق التعاون الط�عي بني القطاع اخلا�س واالأ

ال�رضكات  فاإن  ذلك،  اإىل  �ضافة  باالإ ن�ضان.  االإ بحق�ق  للتمتع  ملم��س  اأثر 

ال�ضل�ك  متزايد مدونات  تتبنى على نح�  املالب�س(  العاملة يف �ضناعة  )كتلك 

وجمم�عات  حك�مية  غري  منظمات  مع  �رضاكات  يف  الدخ�ل  اأو  الط�عية 

ن�ضان  االإ حق�ق  براز  والإ املراقبة،  ومبادئ  ال�ضل�ك  مدونات  لتط�ير  اأخرى 

البيئية. والق�ضايا  العمال  وحق�ق 

)123( إعالن مبادئ, مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو 3-14 يونيو/حزيران 1992, وإعالن وخطة 
عمل  كوبنهاجن للتنمية االجتماعية مارس/آذار 1995.

)124( إعالن املبادئ, مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو بتاريخ يونيو/حزيران 1992.
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لتعزيز  الر�ضيد«  احلكم  »اإطار عمل  تاأ�ضي�س  العاملي« مت  »امليثاق  ومبقت�ضي 

طار،  مبادئ امليثاق، والتي جرى حتديثها يف اأغ�ضط�س/اآب 2005، ومبقت�ضى هذا االإ

واملنتدى  املحلية،  ال�ضبكات  العاملي،  امليثاق  قادة  قمة   : التالية  االجهزة  تك�نت 

ال�ضن�ي لل�ضبكات املحلية، وجمل�س ومكتب امليثاق العاملي، وفريق العمل امل�ضرتك 

بني ال�كاالت، وجمم�عة املانحني.

 OHCHR ن�ضان  االإ ال�ضامية حلق�ق  املف��ضة  2005، قدمت  العام  ويف 

املتعددة  ال�رضكات  م�ض�ؤوليات  ب�ضاأن   CHR ن�ضان  االإ حق�ق  جلنة  اإىل  تقريرًا 

ن�ضان )ال�ثيقة  عمال ذات ال�ضلة فيما يت�ضل بحق�ق االإ اجلن�ضية وم�ؤ�ض�ضات االأ

CN./E 91/2005/4 امل�ؤرخة يف 15 فرباير/�ضباط 2005(. ويف فرباير/�ضباط 
ن�ضان HRC يف العام  2005، وجهت اللجنة التي حل حملها جمل�س حق�ق االإ
ق�ضايا  يف  خا�س  ممثل  لتعيني  املتحدة  مم  لالأ العام  ال�ضكرتري  اإىل  طلبًا   ،2006
ال�ضلة  ذات  االعمال  وم�ؤ�ض�ضات  اجلن�ضية  املتعددة  وال�رضكات  ن�ضان  االإ حق�ق 

ملدة اأولية تبلغ عامني.

م�ضئ�لية  معايري  وت��ضيح  تعريف  اخلا�س  املمثل  م�ضئ�ليات  �ضملت  وقد 

عمال ذات ال�ضلة  ال�رضكات وحما�ضبة ال�رضكات املتعددة اجلن�ضية وم�ؤ�ض�ضات االأ

ن�ضان وو�ضع التفا�ضيل ب�ضاأن دور الدول يف التنظيم والف�ضل الفاعل  بحق�ق االإ

يتعلق  فيما  عمال  االأ م�ؤ�ض�ضات  من  وغريها  اجلن�ضية  املتعددة  ال�رضكات  لدور 

املتعددة  ال�رضكات  لتداعيات  والت��ضيحات  البح�ث  واإعداد  ن�ضان،  االإ بحق�ق 

و“جمال   ” “الت�اط�ؤ مثل  املفاهيم  على  خرى  االأ عمال  االأ وم�ؤ�ض�ضات  اجلن�ضية 

م��ض�عية  قيا�ضات  جراء  الإ واملنهجيات  امل�اد  تط�ير  ولهدف  والتاأثري”،  النف�ذ 

ن�ضان يف �ض�ء اأن�ضطة هذه ال�رضكات املتعددة اجلن�ضية  لتداعياتها على حق�ق االإ

ن�ضان  عمال. ويف العام 2008، قرر جمل�س حق�ق االإ وغريها من م�ؤ�ض�ضات االأ

انتهت يف  اأخرى،  �ضـنـ�ات  لـثـالث  اخلـا�س  الـمـمـثـل  HRC  جتديد واليـة 
العام 2011؛ ويف نف�س ال�ضنة قرر املجل�س اإن�ضاء فريق عمل ح�ل م�ضاألة حق�ق 

االن�ضان وال�رضكات املتعددة اجلن�ضيات وغريها من ال�رضكات التجارية.
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التربية على حقوق اإلنسان

يف  ن�سان  �لإ حقوق  على  �لرتبية  تلعبه  �لذي  �لدور  هو  ما   .108
ن�سان؟ تعزيز وحماية حقوق �لإ

عنه يف  غنى  ال  اأ�ضا�ضيًا  �رضطًا  خرين  االآ وحق�ق  بحق�قه  ال�ضخ�س  وعي  ُيعد 

حق�ق  حماية  واآليات  معايري  معرفة  ومُتكن  ن�ضان،  االإ حلق�ق  الفعال  التطبيق 

�رضار عليها، وباملثل على حق�ق  �ضخا�س من املطالبة بحق�قهم واالإ ن�ضان االأ االإ

خرين.  االآ

الرتبية  اأهمية  على  ن�ضان  االإ حلق�ق  العاملي  عالن  االإ يف  التاأكيد  مت  وقد 

اأنه  ال�ضالم، حيث ن�س على  ن�ضان وتق�ية  االإ اإىل تعزيز احرتام حق�ق  الهادفة 

ن�ضان وتق�ية االحرتام حلق�ق  مناء الكامل ل�ضخ�ضية االإ يجب اأن ت�جه الرتبية لالإ

�ضا�ضية )املادة 26(، وبناء على هذا احلكم واأحكام ال�ضك�ك  ن�ضان واحلريات االأ االإ

و�ضع  ن�ضان، جرى  االإ على حق�ق  الرتبية  تتناول  التي  ن�ضان  االإ الدولية حلق�ق 

 )2004-1995( ن�ضان  االإ حق�ق  على  للرتبية  املتحدة  مم  االأ لعقد  العمل  خطة 

ن�ضان »بالتدريب لن�رض املعل�مات التي تهدف  وعرفت فيه الرتبية على حق�ق االإ

ن�ضان وذلك بالتعبري عن املعرفة واملهارات وت�ضكيل  اإىل بناء ثقافة عالية حلق�ق االإ

ال�ضل�كيات. 

على  تك�ن  اأن  ن�ضان يجب  االإ على حق�ق  فالرتبية  ذلك،  اإىل  �ضافة  وباالإ

ات�ضاق مع مبادئ عدم قابليتها للتجزئة، واعتمادها املتبادل على بع�ضها البع�س، 

والثقافية  املدنية  ن�ضان  االإ حق�ق  فئات  ملختلف  املت�ضاوية  همية  واالأ وترابطها، 

)125(
واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية واالجتماعية. 

 )2005( ن�ضان  االإ حق�ق  على  للرتبية  العاملي  الربنامج  من  كل  وي�ؤكد 

على   )2009( ن�ضان  االإ حق�ق  لتعليم  الدويل  والعام  مت�ا�ضاًل(  يزال  ال  والذي 

ن�ضان  ن�ضان يف تعزيز وحماية حق�ق االإ همية املتزايدة للرتبية على حق�ق االإ االأ

)انظرال�ض�ؤال:109(.

مم �ملتحدة لتعزيز �لرتبية على  109.ما هي �لتد�بري �لتي �تخذتها �لأ
ن�سان؟ حقوق �لإ

املعرفة  حت�ضني  باأهمية  اعرتافها  �ضياق  يف  املتحدة  مم  لالأ العامة  اجلمعية  اأطلقت 

احلملة   1988 ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن   10 يف  ن�ضان،  االإ حق�ق  جمال  يف  العامة 

هذه  وا�ضتهدفت   ،)128/43 )القرار  ن�ضان  االإ حلق�ق  العامة  للمعل�مات  الدولية 

)125( الوثيقة A/51/506/ /إضافة. 12 ديسمبر/كانون األول 1996, الفقرة 2.



140141

ن�ضان  االإ حق�ق  جمال  يف  واملعل�مات  والتعليم  الرتبية  برامج  تط�ير  احلملة 

اإنتاج ون�رض  اأهداف احلملة  الدويل، ومن  امل�ضت�ى  تاأ�ضيلي وعلى  ب�ضكل عملي 

وال�طنية،  قليمية  االإ املتطلبات  مع  تتنا�ضب  ن�ضان،  االإ حق�ق  عن  مطب�عة  م�اد 

وكذا تنظيم ور�ضات عمل ومنتديات، وتقدمي منح درا�ضية، وبناء م�ؤ�ض�ضات وطنية 

عالم بهدف زيادة ال�عي  ن�ضان، وقد مت منح اهتمام خا�س ل��ضائل االإ حلق�ق االإ

ن�ضان.  العام بحق�ق االإ

ن�ضان  االإ حق�ق  على  الرتبية  ح�ل  الدولية  العمل  خطة  وبتبني 

، والتي اأخذها اإعالن وبرنامج عمل فيينا )1993( يف احل�ضبان، 
)126(

والدميقراطية

حق�ق  دراج  والإ مية،  االأ على  الق�ضاء  اأجل  من  لل�ضعي  الدول  ت�ضجيع  يجري 

ن�ضاين والدميقراطية و�ضيادة حكم القان�ن يف مناهج التعليم  ن�ضان والقان�ن االإ االإ

الر�ضمية وغري الر�ضمية، وكذلك تط�ير برامج ل�ضمان ن�رض املعل�مات العامة على 

اأو�ضع نطاق ممكن.

ن�ضان املحددة بالن�ضبة للن�ضاء   ويت�قع من الدول مراعاة حاجات حق�ق االإ

�ضليني واملهاجرين  قليات وال�ضكان االأ �ضخا�س الذين ينتم�ن اإىل االأ طفال واالأ واالأ

ن�ضان جزًءا ال يتجزاأ من بع�س عمليات  وكبار ال�ضن، ويعترب التثقيف يف حق�ق االإ

مم املتحدة، مثل ال�ضلفادور وكمب�ديا.  اإحالل �ضالم حمددة تت�الها االأ

وا�ضتنادًا اإىل القرار رقم 184/49، والذي مت اإقراره يف 21 دي�ضمرب/كان�ن 

يناير/كان�ن   1 بني  ال�اقعة  �ضن�ات  الع�رض  العامة  اأعلنت اجلمعية   ،1994 ول  االأ

مم املتحدة للرتبية على حق�ق  2004، كعقد لالأ العام  1995 واإىل نهاية  الثاين 

ن�ضان )2004-1995(.  االإ

وت�ضمنت اأهداف خطة عمل العقد التي اأقرتها اجلمعية العامة )فقرة 10( 

ما يلي: 

ن�ضان  تقييم احلاجات و�ضياغة اال�ضرتاتيجيات الفعالة لتط�ير الرتبية على حق�ق االإ

يف كافة مراحل التعليم املدر�ضي ويف التدريب املهني، وكذا يف التعلم الر�ضمي 

وغري الر�ضمي. 

ن�ضان على  االإ الرتبية على حق�ق  والقدرات يف جمال  الربامج  بناء وتق�ية 

قليمية وال�طنية واملحلية.  امل�ضت�يات الدولية واالإ

ن�ضان.  التط�ير املن�ضق للم�اد املتعلقة بالرتبية على حق�ق االإ

ن�ضان.  عالم يف تط�ير الرتبية على حق�ق االإ تق�ية دور وقدرة و�ضائل االإ

اللغات،  من  ممكن  عدد  باأكرب  ن�ضان  االإ حلق�ق  العاملي  عالن  لالإ العاملي  الن�رض 

خرى املالئمة للم�ضت�يات املختلفة يف القراءة والكتابة، وكذا لذوي  �ضكال االأ واالأ

االحتياجات اخلا�ضة. 

)126( تبناها املؤمتر الدولي حول التربية على حقوق اإلنسان والدميقراطية، الذي عقد املؤمتر في مونتريال بكندا من 
8 إلى 11 مارس/آذار 1993 برعاية اليونسكو UNESCO  و مركز حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة, وبالتعاون مع 

اللجنة الكندية لليونسكو.

.1

.2

.3

.4

.�
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خطة  تطبيق  يف  للم�ضاهمة  احلك�مات  كافة  العامة  اجلمعية  نا�ضدت  وقد 

مناء الكامل  مية، وت�جيه الثقافة، بهدف االإ العمل، وتكثيف جه�دها للق�ضاء على االأ

�ضا�ضية”، كما حثت  ن�ضان واحلريات االأ ن�ضان، وتعزيز احرتام حق�ق االإ ل�ضخ�ضية االإ

عداد وتفعيل برامج  جهزة الرتب�ية “احلك�مية وغري احلك�مية” لتكثيف جه�دها الإ االأ

ن�ضان، وخ�ض��ضًا باإعداد وتفعيل خطط وطنية يف هذا ال�ضاأن.  ترب�ية ح�ل حق�ق االإ

منظمة  وخ�ض��ضًا  املتخ�ض�ضة،  املتحدة  مم  االأ اأجهزة  من  ُطلب  وقد 

الي�ن�ضك� UNESCO، اأن تتعاون مع بع�ضها البع�س ب�ضكل مكثف، ومع مكتب 

واأن ت�ضاهم، �ضمن   ،OHCHR ن�ضان  االإ ال�ضامي حلق�ق  املتحدة  مم  مف��س االأ

اخت�ضا�ضاتها املعنية، يف تطبيق خطة العمل. 

قليمية وال�طنية،  ودعت اجلمعية العامة املنظمات غري احلك�مية الدولية واالإ

العدل  جماعات  وكافة  والبيئة  والتنمية  والعمل  بالن�ضاء  املعنية  تلك  وخ�ض��ضًا 

ن�ضان والرتب�يني واملنظمات الدينية وو�ضائل  االجتماعي، واملدافعني عن حق�ق االإ

ن�ضان.  عالم، اإىل زيادة امل�ضاركة يف التثقيف الر�ضمي وغري الر�ضمي ح�ل حق�ق االإ االإ

ن�ضان  االإ حلق�ق  العاملي  عالن  لالإ اخلم�ضني  بالذكرى  االحتفال  وكان 

العقد،  الهام يف هذا  الزخم  1998(، حمطة عك�ضت  ول  االأ )10 دي�ضمرب/كان�ن 

 OHCHR ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامي  املف��س  مكتب  قام   ،2000 العام  ويف 

باال�ضرتاك مع منظمة الي�ن�ضك� UNESCO  باإجراء درا�ضة تقييم دويل ن�ضفي 

للعقد، ووفرت هذه الدرا�ضة نظرة عامة ح�ل التقدم املحرز، و�ضاعدت يف حتديد 

الع�ائق والتحديات التي ت�اجه تطبيق خطة عمل “العقد”.

حلق�ق  ال�ضامية  املف��ضة  �ضددت  للعقد،  الن�ضفي  للتقييم  تقريرها  ويف 

ن�ضان على اأهمية العقد كاآلية وحيدة للتعبئة العاملية ال�ضرتاتيجيات الرتبية على  االإ

)127(
ن�ضان، وكدافع اإىل احلاجة لدوام اال�ضتمرارية بعد انتهاء العقد.  حق�ق االإ

الربنامج  العامة  اجلمعية  تبنت   ،2004 ول  االأ ويف  10 دي�ضمرب/كان�ن 

ن�ضان، والذي يهدف اإىل التقدم يف تنفيذ الرتبية  العاملي للرتبية على حق�ق االإ

ن�ضان يف الربامج الرتب�ية يف خمتلف القطاعات، وبداأ الربنامج  على حق�ق االإ

عمله يف العام 2005، وال يزال العمل مت�ا�ضاًل بحل�ل 30 ي�ني�/حزيران 2011 

جنازات التي حتققت يف فرتة العقد )1995-2004(، ويهدف  باالعتماد على االإ

�ضا�ضية واملنهجيات يف  الربنامج العاملي لتعزيز التفاهم امل�ضرتك ب�ضاأن املبادئ االأ

ن�ضان. جمال الرتبية على حق�ق االإ

اأوالها غطت الفرتة من 2005 اإىل 2009  وقد بني الربنامج على مراحل، 

وىل  �ضا�ضي والثان�ي، وتقرتح خطة عمل املرحلة االأ وتركزت على نظامي التعليم االأ

ن�ضان على امل�ضت�ى  ا�ضرتاتيجية متينة واأفكاراً تطبيقية لتفعيل الرتبية على حق�ق االإ

)127( تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن التقييم النصفي العاملي للتقدم في إجناز أهداف 
عقد األمم املتحدة للتربية على حقوق اإلنسان )1995-2004( الوثيقة A/360/55 في 7 سبتمبر/أيلول 2000 

 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/)Symbol(/A.55.360.Fr?Opendocument

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf
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ال�طني. ويف �ضبتمرب/اأيل�ل 2010 تبنى جمل�س حق�ق االن�ضان م�رضوع برنامج 

عمل للمرحلة الثانية من الربنامج العاملي للرتبية على حق�ق االن�ضان.

مم املتحدة عن  ع�ضاء يف االأ ويف القمة العاملية للعام 2005، عربت الدول االأ

ن�ضان وتعليمها على كافة امل�ضت�يات، مبا  م�ضاندتها لتعزيز الرتبية على حق�ق االإ

يف ذلك من خالل الربنامج العاملي، كما قامت بت�ضجيع خمتلف الدول على تط�ير 

العاملية  للقمة  )ال�ثيقة اخلتامية  ن�ضان  االإ الرتبية على حق�ق  مبادرات يف جمال 

ول 2005(. 2005، القرار 60/1، الفقرة 131، يف 24 اأكت�بر/ت�رضين االأ
ول 2007، تبنت اجلمعية العامة اإعالن العام الدويل  ويف دي�ضمرب/كان�ن االأ

ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن   18 يف   ،171/62 )القرار  ن�ضان  االإ حق�ق  على  للرتبية 

ول 2008 اإىل غاية 31 دي�ضمرب/ 2007( والذي بداأ يف 10 دي�ضمرب/كان�ن االأ
ن�ضان، مبا  ول 2009، ويهدف اإىل حت�ضني املعرفة مبختلف فئات حق�ق االإ كان�ن االأ

ن�ضان HRC  واملف��س  فيها احلق يف التنمية، وطالب كل من جمل�س حق�ق االإ

واملجتمع  ع�ضاء  االأ الدول  مع  بالتعاون    OHCHR ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامي 

مم املتحدة الذين خ�ض�ض�ا م�ازنات وبرامج  املدين ووكاالت و�ضناديق وبرامج االأ

ن�ضان على كافة م�ضت�يات املجتمع. لتعزيز الرتبية على حق�ق االإ
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 UNESCO 110. ما هي �ملبادر�ت �لتي �تخذتها منظمة �ليون�سكو
ن�سان؟  يف جمال �لرتبية على حقوق �لإ

تتمتع منظمة الي�ن�ضك� UNESCO بخربة ط�يلة يف جمال الرتبية على ح�ل 

ن�ضاأتها يف  منذ  املجال  تن�ضط يف هذا  واملنظمة بحكم واليتها  ن�ضان،  االإ حق�ق 

)املادة   1960 التعليم  يف  التمييز  مناه�ضة  اتفاقية  اأ�ضارت  وقد   ،1945 العام 

الت��ضية  حم�ر  امل��ض�ع  هذا  وكان  ن�ضان،  االإ حق�ق  على  الرتبية  م��ض�ع   )5
املتعلقة بالتعليم للت��ضل اإىل التفاهم الدويل عم�مًا والتعاون وال�ضالم والرتبية 

الت��ضية  هذه  اأ�ض�ضت  وقد   ،)1987( �ضا�ضية  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ على حق�ق 

الثقافية والعرقية  الن�احي  ال�طنية، ودر�ضت  الرتبية  اإر�ضادية ل�ضيا�ضات  مبادئ 

على  للعمل  ملم��ضة  مادية  مقرتحات  وو�ضعت  والتدريب،  للتعلم  واحل�ضارية 

ن�ضان.  تعزيز الرتبية على حق�ق االإ

طار املعياري للرتبية على  خرى التي ت�ضتكمل االإ ومن ال�ضك�ك الهامة االأ

ن�ضان والدميقراطية”  ن�ضان، “خطة العمل الدولية للرتبية على حق�ق االإ حق�ق االإ

عنه  الناجت  عالن  واالإ ن�ضان  االإ حق�ق  على  للرتبية  العاملي  امل�ؤمتر  اأقرها  التي 

ن�ضان  االإ ال�ضالم وحق�ق  التثقيف ح�ل  للتحرك يف  املتكامل  طار  )1994(، واالإ

  UNESCO �ع�ضاء ملنظمة الي�ن�ضك وتقدم الدول االأ
 )128(

والدميقراطية )1995(.

تقارير دورية ب�ضاأن التقدم املحرز يف تطبيق هذه ال�ثائق. 

الي�ن�ضك�  اأن�ضطة  ت�ضمني  جرى   ،2004 العام  وحتى   1995 العام  ومنذ 

مم املتحدة  ن�ضان يف اإطار عقد االأ UNESCO يف جمال الرتبية على حق�ق االإ
ن�ضان )1995-2004( وخطة العمل املعنية. ونالت املنظمة  للرتبية على حق�ق االإ

بحكم خربتها وجتاربها االعرتاف بها كفاعل مركزي يف هذا ال�ضاأن، واأُوكل اإىل 

مم املتحدة ال�ضامي  الي�ن�ضك� UNESCO، جنبًا اإىل جنب مع مكتب مف��س االأ

هداف ال�اردة  ن�ضان مهمة تن�ضيق ن�ضاطات “العقد”، وذلك لتحقيق االأ حلق�ق االإ

يف خطة العمل )انظرال�ض�ؤال:109(، وعلى وجه اخل�ض��س، فقد عقدت املنظمة، 

ن�ضان خم�س م�ؤمترات  مم املتحدة ال�ضامي حلق�ق االإ بالتعاون مع مكتب مف��س االأ

ن�ضطة  ، وكان الهدف منها اإعطاء ق�ة دفع الأ
)129(

ن�ضان ح�ل الرتبية على حق�ق االإ

اال�ضرتاتيجيات  تعزيز  خالل  من  منطقة  كل  يف  ن�ضان  االإ حق�ق  على  الرتبية 

ن�ضان.  قليمية املتخ�ض�ضة يف الرتبية على حق�ق االإ االإ

ن�ضان، والتي مت تبنيها  وتربز ا�ضرتاتيجية الي�ن�ضك� UNESCO حلق�ق االإ

الي�ن�ضك�  ن�ضان كاأول�ية لكل عمليات  2003، الرتبية على حق�ق االإ العام  يف 

)128( مت تبني اإلعالن في اجللسة الرابعة واألربعني للمؤمتر الدولي للتعليم والتي عقدت في جينيف بسويسرا في العام 
1994، ومت تبني اإلطار املتكامل في اجللسة الثامنة والعشرين من مؤمتر اليونسكو UNESCO  العام الذي عقد في باريس 

بفرنسا في العام 1995.
)129( أوروبا )توركو, فنلندا، 1997(, وأفريقيا )داكار، السنغال، 1998(، آسيا والباسيفيك )بوني، الهند، 1999(، والدول 

العربية )الرباط، املغرب، 1999(، وأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي )مكسيكو، املكسيك، 2001(. 
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UNESCO يف  الي�ن�ضك�  )ا�ضرتاتيجية  ن�ضان  االإ وحتركاتها يف جمال حق�ق 

ول 2003، الق�ضم الثاين، الفقرات من  ن�ضان، اأكت�بر/ت�رضين االأ جمال حق�ق االإ

.
)130(

24 اإىل 29(

)130( انظر استراتيجية اليونسكو UNESCO  في مجال حقوق اإلنسان للعام 2003 على الرابط 
  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001457/145734e.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001457/145734e.pdf
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ن�ضان، فقد اأطرت  مم املتحدة للرتبية على حق�ق االإ وعقب انتهاء عقد االأ

ن�ضان  االإ حق�ق  على  الرتبية  جمال  يف  ا�ضرتاتيجيتها   UNESCO الي�ن�ضك� 

ن�ضان، وهي تلعب دورًا  مم املتحدة العاملي للرتبية على حق�ق االإ �ضمن برنامج االأ

مم  االأ وبرنامج  الي�ني�ضيف،  من  كل  )مع  الدولية  اجله�د  تن�ضيق  من حيث  ن�ضطًا 

 OHCHR ن�ضان منائي UNDP، ومكتب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ املتحدة االإ

الذي يعد امل�ضئ�ل الرئي�ضي عن الربنامج(.

وت�ضجع منظمة الي�ن�ضك� UNESCO تبني مقاربة �ضاملة للرتبية على 

ال  “جزًءا  ن�ضان  االإ حق�ق  على  الرتبية  تعد  للي�ن�ضك�،  ووفقًا  ن�ضان،  االإ حق�ق 

التعليم وتكت�ضب على نح� متزايد االعرتاف بها كحق من  يتجزاأ من احلق يف 

ن�ضان  ، ويف هذا ال�ضياق، يتم تطبيق حق�ق االإ
ن�ضان يف حد ذاته”)131( حق�ق االإ

من خالل  احلق�ق  هذه  تدري�س  ويتم  التعليمي،  النظام  من  امل�ضت�يات  كافة  يف 

اإىل  ومتتد  بل  فقط،  املناهج  حمت�ى  املقاربة  هذه  ت�ضمل  وال  واخلربات،  النقل 

العمليات الرتب�ية والتثقيفية والبيئية التي يجري التعليم من خاللها، مبا يف ذلك 

اإدارة املدر�ضة، وبالتايل يجب اأن ت�ضكل هذه املقاربة ال�ضاملة للرتبية على حق�ق 

�ضالحات  نظمة الرتب�ية يف �ضياق االإ ن�ضان اأ�ضا�س تط�ير العمل الدميقراطي لالأ االإ

ن�ضان.  التعليمية ال�طنية، مع النظر اإىل التكامل يف تعلم وممار�ضة حق�ق االإ

وتطبق الي�ن�ضك� UNESCO م�ضاريع جتريبية وطنية و�ضبه اإقليمية يف 

النظام  ن�ضان �ضمن  باعتبار دمج تدفق الرتبية على حق�ق االإ عدد من املناطق، 

والكتب،  املناهج  مراجعة  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  امل�ضاريع  هذه  وتركز  التعليمي، 

داري يف النظام التعليمي، واإنتاج امل�اد  وتدريب املدربني، والرتب�يني والطاقم االإ

التعليمية لتدريب الطلبة واملدر�ضني. 

�ضاليب االبتكارية للرتبية على  ويف جمال التعليم غري الر�ضمي، كانت االأ

ن�ضان تخ�ضع الختبارات من خالل �ضل�ضلة من امل�ضاريع املتحركة والتي  حق�ق االإ

ن�ضان مع التنمية املحلية، كما اأنتجت الي�ن�ضك� UNESCO عدة  تدمج حق�ق االإ

ن�ضان.  ن�ضان، وبالرتبية على حق�ق االإ وثائق واأدلة واإ�ضدارات متعلقة بحق�ق االإ

�ضافة اإىل ذلك، تدع� الي�ن�ضك� UNESCO اإىل الرتبية على حق�ق  وباالإ

املنتديات  تنظيم  خالل  ومن  قليمية،  واالإ الدولية  امل�ؤمترات  خالل  من  ن�ضان  االإ

على  الرتبية  جمال  يف  ال�ضبكات  من  عدد  وللي�ن�ضك�  ال�طنية،  العمل  وور�س 

ن�ضان، مثل �ضبكة م�رضوع املدار�س امل�ضرتكة، و�ضبكة كرا�ضي منظمة  حق�ق االإ

ال�ضبكة  وهي  والتدريب،  البح�ث  م�ؤ�ض�ضات  و�ضبكة   ،UNESCO الي�ن�ضك� 

ن�ضان يف اأمريكا الالتينية، وبرنامج الي�ن�ضك�  لكرتونية للرتبية على حق�ق االإ االإ

ن�ضان يف  التعليمي لثقافة احلق�ق املدنية والرتبية على حق�ق االإ  UNESCO
جن�ب �رضق اأوروبا. 

)131( ملزيد من املعلومات في هذا الشأن، انظر 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education
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التحديات المعاصرة

حقوق  در�ك  لإ �لعوملة  تفرزها  �لتي  �لتحديات  هي  ما   .111
ن�سان؟ �لإ

بينما قادت الع�ملة اإىل حتقيق الرثوة والرفاه غري امل�ضب�قني، فقد �ضاحبها كذلك 

فراد  ق�ضاء للعديد من الدول واجلماعات واالأ املزيد من الفقر وعدم امل�ضاواة واالإ

مم املتحدة »ك�يف اآنان«، »اإن  على حد �ض�اء، وبتعبري ال�ضكرتري العام ال�ضابق لالأ

ال�ضعي من اأجل التط�ر واالنخراط يف الع�ملة واإدارة التغيري ه� �ضمان حلق�ق 

التقليدية  املقاربة  يف  ات�ضاعًا  الع�ملة  جلبت  وقد 
 )132(

العك�س«، ولي�س  ن�ضان  االإ

ن�ضان من خالل عدد من الطرق.  حلق�ق االإ

اأواًل : جتري متابعة التنمية والفقر على نح� متزايد من منظ�ر دويل حلق�ق 

جنبية والدَين وتداعيات النظام  ن�ضان، ولذلك اأ�ضبحت اأم�ر مثل امل�ضاعدة االأ االإ

االقت�ضادي الدويل على ال�ضيا�ضات االجتماعية املحلية م��ضع جدل من زاوية 

وم�ضاءلة  التزام  اإىل  ن�ضان  االإ مقاربة حق�ق  ت�ضري  كما  ن�ضان،  االإ �رضوط حق�ق 

الدول املانحة يف هذا. 

التقليدية  املفاهيم  من  ن�ضان  االإ قان�ن حق�ق  على  الرتكيز  يت��ضع   : ثانيًا 

مل�ض�ؤولية الدولة احل�رضية اإىل �ضم�ل التزامات وم�ض�ؤوليات الفاعلني غري احلك�ميني 

ن�ضان.  )مثل امل�ؤ�ض�ضات املالية الدولية وال�رضكات( يف تعزيز وحماية حق�ق االإ

خمتلف  لدور  �ضلي  االأ الفهم  عن  اال�ضتغناء  ميكن  ال  ذلك،  على  وبناء 

امل�ؤ�ض�ضات الدولية املعنية، وامل�ؤ�ض�ضات الرئي�ضية الثالثة التي يجب النظر فيها يف 

هذا ال�ضاأن هي: البنك الدويل، وهي منظمة حك�مية دولية واأكرب م�ضدر للم�ضاعدة 

منائية يف العامل، و�ضندوق النقد الدويل الذي ميار�س مراقبة �ضيا�ضات اأ�ضعار  االإ

دولة،  لكل  واملالية  االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  تقييم  خالل  من  ع�ضائه  الأ ال�رضف 

ي  القر�س الأ ال�ضندوق بربط متطلبات �ضيا�ضية حمددة ب�رضوط منح  كما يق�م 

من الدول، ومنظمة التجارة العاملية وهي منظمة دولية حك�مية تتعامل مع ق�اعد 

مم.  التجارة بني االأ

زمات املالية واالقت�ضادية احلالية على حياة النا�س يف كافة  ولقد اأثرت االأ

زمة اإىل زيادة الفقر والرتاجع يف تعزيز التنمية، خا�ضة  اأنحاء العامل، وقادت االأ

منائية )انظرال�ض�ؤال:113(. لفية االإ جناز اأهداف االأ يف اطار العمل الإ

زمة العاملية على التمتع بحق�ق  وقد مت االعرتاف بالتداعيات وبخط�رة االأ

ن�ضان HRC )انظرال�ض�ؤال:112( ومن قبل نظام  ن�ضان من قبل جمل�س حق�ق االإ االإ

ح�ال، فاإن هذا ال��ضع احلرج يحمل يف طياته  مم املتحدة ب�ضكل عام. ويف كافة االأ االأ

براز �ضعف النظام احلايل، ويف ال�قت نف�ضه، اإعادة النظر  الفر�ضة للمجتمع الدويل الإ

)132( األمم املتحدة، الوثيقة  54/1/  )1999( - الفقرة 275.
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ن اأكرث من ذي قبل، كما  ن�ضان حتتاج اإىل احلماية االآ يف هيكليته وقيمه، فحق�ق االإ

حتتاج اإىل العناية خا�ضة يف جمال احلاجة للتمتع باحلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية 

كرث تاأثرًا. قليمية االأ والثقافية يف املناطق االإ

زمتني �ملالية و�لقت�سادية  112. كيف يتم تناول ق�سايا �لعوملة و�لأ
مم �ملتحدة؟ ن�سان �سمن نظام �لأ �لعاملية وحقوق �لإ

خرية ظه�ر دع�ات ملحة من اجلمعية العامة وجلنة حق�ق  �ضهدت ال�ضن�ات االأ

ن�ضان ال�ضتك�ضاف اأبعاد الع�ملة فيما  ن�ضان CHR واللجنة الفرعية حلق�ق االإ االإ

ن�ضان CHR باأن  ن�ضان، ويف العام 1999، اأقرت جلنة حق�ق االإ يتعلق بحق�ق االإ

الع�ملة لي�ضت عملية اقت�ضادية فقط، بل وت�ضمل اأبعادا اجتماعية و�ضيا�ضية وبيئية 

ن�ضان، وقد تختلف من دولة اإىل اأخرى.  وثقافية وقان�نية ت�ؤثر على حق�ق االإ

وا�ضتنادًا اإىل ذلك، قامت اللجنة الفرعية بتعيني مقررين خا�ضني لدرا�ضة ق�ضية 

ن�ضان، ومت تقدمي تقرير اأويل يطالب  الع�ملة واأثرها على التمتع الكامل بحق�ق االإ

باإعادة تاأطري مفه�م �ضيا�ضات و�ضك�ك التجارة الدولية واال�ضتثمار والتم�يل.

اخلبري  والية   2000 العام  يف   CHR ن�ضان  االإ حق�ق  جلنة  اأ�ض�ضت  كما 

جنبي وغريها من التزامات الدول املالية الدولية ذات  امل�ضتقل ب�ضاأن اآثار الدَين االأ

ن�ضان، وخا�ضة احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية  االإ التمتع بحق�ق  ال�ضلة على 

حق�ق  جمل�س  قبل  من  املقرر  والية  جتديد  مت   ،2008 العام  يف  و  والثقافية، 

ن�ضان HRC وملدة ثالث �ضن�ات. االإ

ن�ضان قبل انعقاد جل�ضتها يف ي�لي�/مت�ز  واأقامت اللجنة الفرعية حلق�ق االإ

2002 منتدى ح�ل احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية واملعروف با�ضم 
ت�ؤثر يف  التي  الهامة  الق�ضايا  اإىل مناق�ضة معظم  “املنتدى االجتماعي”، يهدف 
تنمية العامل املعا�رض، وخ�ض��ضا تلك املتعلقة بالع�ملة واأثرها على النا�س، والفقر 

والتنمية والتعاون والتمتع الكامل باحلق�ق الفردية.

يف  كان  اآخرها  اجتماعية،  منتديات  �ضتة  عقد  مت  ال�قت،  ذلك  ومنذ 

قرار  مبقت�ضى  وذلك   ،2008 �ضبتمرب/اأيل�ل  يف   ،2010 ول  االأ اأكت�بر/ت�رضين 

ن�ضان HRC رقم 13/6. جمل�س حق�ق االإ

وناق�ضت جلنة احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية يف 11 ماي�/اآيار 

1998 اأثر الع�ملة على احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية بتخ�ضي�ضها 
االقت�ضادية  باحلق�ق  التمتع  يف  واأثرها  »الع�ملة  بعن�ان  العامة  للمناق�ضة  ي�ما 

اأ�ضا�ضية يف  اإىل تغيريات  اأن الع�ملة قادت  اإىل  واالجتماعية«، وخل�ضت اللجنة 

كافة املجتمعات، ورغم اأنها لي�ضت متناق�ضة مع احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية 

ن�ضان ل�ضمان عدم تعر�س  والثقافية، اإال اأنها يجب اأن ت�ضتكمل مبعايري حق�ق االإ

هذه احلق�ق للتجاهل. 
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العامة عقد قمة  ول 1998، قررت اجلمعية  وبتاريخ 17 دي�ضمرب/كان�ن االأ

مم املتحدة، وطلبت من ال�ضكرتري العام تقدمي تقرير ح�ل الع�ملة واأثرها  لفية لالأ االأ

ثر  و�ضكل هذا التقرير درا�ضة �ضاملة الأ
 )133(

ن�ضان، على التمتع الكامل بكافة حق�ق االإ

الع�ملة وجرى تقدميه اإىل اجلل�ضة اخلام�ضة واخلم�ضني )اأغ�ضط�س/اآب 2000( للجمعية 

ن�ضان من  العامة، وقد خل�س اإىل اأنه بينما ت�فر الع�ملة اإمكانية تعزيز وحماية حق�ق االإ

كرب بني ال�ضع�ب والثقافات،  خالل التنمية االقت�ضادية، والرثوة املتزايدة، والتفاعل االأ

والفر�س اجلديدة للتنمية، اإال اأن التمتع بهذه احلق�ق ال يتم على قدم امل�ضاواة. 

والربامج  هداف  االأ فيه  �ضيغت  الذي  ال�قت  يف  اأنه  الدرا�ضة  ذكرت  كما 

هداف تكمن يف االعرتاف  للتعامل ب�ضكل مالئم مع امل�ضكلة، فاإن ا�ضرتاتيجية حتقيق االأ

ن�ضان يجب تبنيها كاإطار للع�ملة ال ميكن اال�ضتغناء عنه. باأن مبادئ ومعايري حق�ق االإ

زمتني املالية واالقت�ضادية  ن�ضان HRC بثقل االأ واعرتف جمل�س حق�ق االإ

جل�ضة  وعقد  ن�ضان،  االإ بحق�ق  بالتمتع  املتعلقة  املحتملة  واملخاطر  العامليتني، 

خا�ضة لهذا امل��ض�ع يف الفرتة من 20 اإىل 23 فرباير/�ضباط 2009، واأ�ضدر 

املالية  زمتني  االأ تداعيات  ب�ضاأن   )2009 فرباير/�ضباط   21 )S-10/1، يف  قرارًا 

 ،
)134(

ن�ضان دراك العاملي والفاعل للتمتع بحق�ق االإ واالقت�ضادية العامليتني على االإ

حق�ق  مبادرات  بتاأثر  اأع�ضائه  قلق  عميق  عن  املجل�س  عرب  هذا،  قراره  ويف 

جراءات اخلا�ضة للنظر يف  زمتني، ودعا اأ�ضحاب واليات االإ ن�ضان والتنمية باالأ االإ

ن�ضان وتقدمي تقاريرهم يف هذا ال�ضاأن، وخا�ضة فيما  زمة على حق�ق االإ اآثار االأ

اآثارها على احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، ووفقًا ملجاالت  يخ�س 

مم املتحدة بالنظر يف اآثار  ليات التعاهدية لالأ والياتهم )الفقرة 9(، كما طالب االآ

زمتني وتقدمي ت��ضيات يف هذا ال�ضاأن )الفقرة 10(. االأ

)ي�ني�/ امل�ضت�ى  رفيع  م�ؤمتر  عقد  املتحدة  مم  لالأ العامة  اجلمعية  وقررت 

على  واأثرهما  العامليتني  واالقت�ضادية  املالية  زمتني  االأ ب�ضاأن   )2009 حزيران 

مم املتحدة ب�ضاأن امل�قف احلايل،  التنمية، والذي اآثار انتباه كافة وكاالت واأجهزة االأ

ال�ضحة  منظمة  تقرير  مثل  تقارير،  واإعداد  ومنتديات  اجتماعات  بعقد  فقامت 

زمات املالية وال�ضحية العاملية. العاملية اال�ضت�ضاري رفيع امل�ضت�ى ب�ضاأن االأ

لفية ؟ مم �ملتحدة لالأ عالن �لأ هد�ف �لرئي�سية لإ 113. ما هي �لأ
�ضبتمرب/اأيل�ل  8 من  اإىل   6 التي عقدت من  لفية  لالأ املتحدة  مم  االأ قمة  يف ختام 

لفية، الذي اأقره اأكرب جتمع  مم املتحدة لالأ  اإعالن االأ
)135(

2000، تبنت اجلمعية العامة
ن�ضان،  مم املتحدة يف تعزيز ال�ضالم وحق�ق االإ عالن دور االأ لقادة العامل، وي�ؤكد االإ

التحديات  باأن  ويذكر  امل�ضار،  هذا  يتجزاأ من  الع�ملة كجزء ال  ق�اعد  يعرف  كما 

الرئي�ضية تكمن الي�م يف كفالة اأن ت�ضبح الع�ملة ق�ة ايجابية لكافة �ضع�ب العامل. 

.A/RES/53/202, 1998 133( قرار اجلمعية العامة(
)134( قرار مجلس حقوق اإلنسان A/HRC/S-10/L.1 في 23 فبراير/شباط 2009

.2000 A /RES/55/2  135( قرار اجلمعية العامة(
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�ضا�ضية ال�رضورية لعامل جديد مع�مل، وهذه  عالن القيم االأ ولتحقيق ذلك، ي�ضع االإ

وامل�ض�ؤولية  الطبيعة  واحرتام  والت�ضامن  والت�ضامح  وامل�ضاواة  احلرية  هي  القيم 

هداف الرئي�ضية يف تف�ضري معنى هذه  عالن اأهمية جل�انب االأ امل�ضرتكة، ويعطي االإ

من، التنمية والق�ضاء على الفقر، حماية البيئة امل�ضرتكة،  �ضا�ضية: ال�ضالم واالأ القيم االأ

ن�ضان، الدميقراطية واحلكم الر�ضيد، حماية امل�ضت�ضعفني، تلبية احلاجات  وحق�ق االإ

اإدماج هذه  اإىل �رضورة  عالن  املتحدة، ويخل�س االإ مم  االأ فريقيا، تق�ية  اخلا�ضة الأ

هداف �ضمن اإطار عمل  مم املتحدة، واأن تفعيل هذه االأ م�ر يف كافة مظاهر عمل االأ االأ

ن�ضان ه� اجلدير ب�ضمان تاأثريها على اأكرث الفئات �ضعفًا يف املجتمعات،  حق�ق االإ

ن�ضان. و�ضي�فر ذلك اأي�ضا فر�ضة هامة للتدفق امل��ض�عي حلق�ق االإ

لفية  االأ باأهداف  يعرف  بات  ما  بتحقيق  واحلك�مات  الدول  روؤ�ضاء  والتزم 

منائية MDGs، والتي تعك�س اأهداف احلد من الفقر وحت�ضني معي�ضة النا�س،  االإ

وت�ضمل اأهدافًا يجب اإجنازها بحل�ل العام 2015، مثل خف�س ن�ضب الفقر املدقع 

عاملية  �رضاكات  واإقامة  عامليا،  �ضا�ضي  االأ التعليم  وكفالة  الن�ضف،  اإىل  واجل�ع 

للتنمية، وكذلك اأهداف ب�ضاأن امل�ضاعدة والتجارة والتخل�س من الدي�ن.

منائية للعام 2008 قدرًا من التقدم الذي  لفية اأالإ ويعك�س تقرير اأهداف االأ

بني  امل�ضاواة  وم�ؤ�رضات  االبتدائي،  بالتعليم  االلتحاق  جمال  يف  وخا�ضة  حتقق، 

منة، ومكافحة اأمرا�س املالريا  اجلن�ضني يف التعليم، وال��ض�ل اإىل مياه ال�رضب االآ

)136( 
يدز وال�ضل. واالإ

114. ما هو �ملق�سود باحلق يف �لتنمية؟
ن�ضان CHR يف  ول مرة من قبل جلنة حق�ق االإ مت االعرتاف باحلق يف التنمية الأ

اجلمعية  اعتمدت  1986 عندما  العام  اآخر يف  تعريفا  نال  1977، والحقًا  العام 

، والذي ين�س على اأنه حق »ال ميكن التخلي 
العامة “اإعالن احلق يف التنمية”)137(

والتمتع  وامل�ضاهمة  امل�ضاركة  ال�ضع�ب  ولكافة  اإن�ضان  لكل  مبقت�ضاه  ويحق  عنه 

بالتنمية االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، التي ميكن من خاللها حتقيق خمتلف 

الكاملة  ال�ضيادة  يف  احلق  ي�ضمل  كما  �ضا�ضية«،  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ حق�ق 

التنمية،  ال�ضعبية يف  الطبيعية، واحلق يف تقرير امل�ضري، وامل�ضاركة  امل�ارد  على 

اأي�ضًا  ي�ؤكد  اأنه  بيد  للدولة،  الرئي�ضية  امل�ض�ؤولية  الفر�س، وي�ضدد على  وتكاف�ء 

دراك احلق  على امل�ض�ؤولية اجلماعية لكافة الدول يف ت�فري ظروف دولية م�اتية الإ

وتعزيز نظام دويل جديد يق�م على االعتماد املتبادل وامل�ضالح امل�ضرتكة. 

وكان قد ُاقرتح اأن احلق يف التنمية يتطلب تقدمي امل�ضاعدة للدول النامية، 

احلق�ق  تفعيل  �ضمان  تعطل  والتي  التاأثري،  �ضديدة  الدي�ن  اأعباء  وت�ضفية 

مر م��ضع جدل.  االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، وال يزال هذا االأ

)136( تقرير التقدم في حتقيق أهداف األلفية اإلمنائية 2008، األمم املتحدة، نيويورك 2008، متاح على الرابط
 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_Fr.pdf

)137( قرار اجلمعية العامة  A/RES/41/2 في 4 ديسمبر/كانون األول 1986.

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_Fr.pdf
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العام  يف  فيينا  يف  عقد  الذي  ن�ضان،  االإ حلق�ق  الدويل  امل�ؤمتر  واأعاد 

امل�ؤمتر  اأقر  كما  التنمية،  للحق يف  والثابتة  العاملية  الطبيعة  التاأكيد على   ،1993
مرتابطة  �ضا�ضية  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ حق�ق  واحرتام  والتنمية  الدميقراطية  اأن 

ن�ضان يف  »االإ  )1992( والتنمية  للبيئة  ري�  اإعالن  وو�ضع  بع�ضًا،  بع�ضها  وتعزز 

مركز اهتمام التنمية امل�ضتدامة«، وربط الق�ضايا البيئية بعملية التنمية، وقد دعمت 

القمم الدولية للتنمية االجتماعية )يف ك�بنهاجن،1995، وج�هان�ضربج، 2002( 

هذه الروابط ب�ضكل اأكرب )راجع اجلزء الثاين، املادة 28(.
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مم �ملتحدة ب�ساأن �حلق يف  ن�سطة �لرئي�سية لنظام �لأ 115. ما هي �لأ
�لتنمية و�لتنمية �مل�ستد�مة؟

ن�ضان، التي كلفت  يف العام 1998، مت اإعداد اآلية ثنائية من قبل جلنة حق�ق االإ

جراء  الإ املتحدة  مم  لالأ واالجتماعي  االقت�ضادي  املجل�س  من   269 رقم  بالقرار 

ت�ضكيل  مت  الغر�س،  ولهذا  التنمية،  يف  احلق  تفعيل  ل�ضبل  اأعمق  ا�ضتك�ضاف 

فريق عمل رفيع امل�ضت�ى لتفعيل احلق يف التنمية يف العام 2004، كما جرى 

تعيني خبري م�ضتقل للحق يف التنمية.

 ،2005 العام  يف  التنمية  يف  للحق  امل�ضتقل  اخلبري  والية  انتهت  وقد 

يف  الدويل  والت�ضامن  ن�ضان  االإ حلق�ق  امل�ضتقل  اخلبري  والية  تاأ�ضي�س  وجرى 

 2008 العام  HRC  واليته يف  ن�ضان  2005، )وجدد جمل�س حق�ق االإ العام 

التنمية.  م�ضاألة  مع  اأخرى،  اأم�ر  �ضمن  يتعامل،  وه�  اأخرى(،  �ضن�ات  لثالث 

عن  بامل�ضئ�لية   HCHR ن�ضان  االإ حلق�ق  ال�ضامي  املف��س  مكتب  وي�ضطلع 

مم  جهزة املعنية يف نظام االأ تعزيز احلق يف التنمية وحت�ضني الدعم املقدم من االأ

املتحدة لهذا الغر�س. 

ال�ضكرتري  اعترب   ،
)138(

املتحدة مم  االأ باإ�ضالح  اخلا�س  اأعماله  جدول  ويف 

ن�ضان ق�ضية �ضاملة، ويجب اإدراجها يف كافة ن�احي ن�ضاطات  العام حق�ق االإ

حلق�ق  ال�ضامي  املف��س  مكتب  كلف  فقد  اجلدول،  لهذا  ووفقا  املتحدة،  مم  االأ

ن�ضان يف برامج التنمية، وقام  ن�ضان HCHR باحلر�س على تدفق حق�ق االإ االإ

املكتب بتبني العديد من املبادرات لهذا الهدف.

الدويل  امل�ؤمتر  ت�قف  فقد  منائية،  االإ لفية  االأ اأهداف  القادة  و�ضع  وكما 

لتم�يل امل�ضاريع التنم�ية، الذي عقد يف م�نتريي باملك�ضيك يف العام 2002، 

اأمام حتديات مت�يل التنمية، واتفق روؤ�ضاء الدول على تعبئة امل�ارد املالية وت�فري 

املتفق  الدولية  التنم�ية  هداف  االأ لتحقيق  املطل�بة  والدولية  ال�طنية  الظروف 

MDGs، كما  لفية  االأ اأهداف  اإعالن  املدرجة يف  هداف  االأ عليها، مبا يف ذلك، 

الرئي�ضية  املنظمة  ب�ضفتها  املتحدة  مم  االأ تق�ية عمل  الروؤ�ضاء كذلك على  اتفق 

النقد  و�ضندوق  الدويل  البنك  مع  والعمل  الدويل،  املايل  النظام  بناء  عادة  الإ

الدويل ومنظمة التجارة العاملية. 

ج�هان�ضربج  يف  عقدت  والتي  امل�ضتدامة  للتنمية  الدولية  القمة  ويف 

واأهداف  االلتزامات  من  كبرية  حزمة  على  التاأكيد  احلك�مات  اأعادت   ،2002
العمل امللم��ضة للتحرك لتحقيق املزيد من العمل الفعال لتحقيق اأهداف التنمية 

راء ممثلي املجتمع املدين اأهمية بارزة يف القمة، وذلك اعرتافا  امل�ضتدامة، وكان الآ

بدور املجتمع املدين يف تفعيل النتائج وتعزيز مبادرات ال�رضاكة.

)138( تقرير السكرتير العام, »جتديد األمم املتحدة: برنامج لإلصالح,  A/51/950 في 1997
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للتنمية  ج�هان�ضربج  اإعالن  باإقرار  العامة  اجلمعية  قامت  ذلك  وبعد 

التنمية  واأقرت   ،)2002 ول  االأ )دي�ضمرب/كان�ن  التفعيل  وخطة  امل�ضتدامة 

وخ�ض��ضا  املتحدة،  مم  االأ اأن�ضطة  نطاق  لت��ضيع  اأ�ضا�ضي  كعن�رض  امل�ضتدامة 

منائية املتفق عليها دوليا مثل اإعالن  لفية االإ اأهداف االأ ن�ضطة املعنية بتحقيق  االأ

لفية. مم املتحدة لالأ االأ

عقدت  والتي  التنمية  لتم�يل  الدويل  للم�ؤمتر  املتابعة  ج�لة  ويف 

 ،2008 ول  االأ ودي�ضمرب/كان�ن  الثاين  ن�فمرب/ت�رضين  يف  الدوحة  يف 

الدوحة  ج�لة  عن  و�ضدر  م�نتريي،  ت�افقات  لتفعيل  املراجعة  اأجريت 

 9 يف   –  A/CONF.212/L.1/REV 1 ( والتنمية  التم�يل  ب�ضاأن  اإعالن 

املت��ضل  الت�افق  على  التاأكيد  اأعاد  والذي   ،)2008 ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن 

ت�جهًا  اأكرث  تنم�ية  مقاربة  واإعمال  التنمية  مت�يل  ب�ضاأن  م�نتريي  يف  اإليه 

النا�س. اإىل 
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حلقوق  �ل�سامي  �ملتحدة  مم  �لأ مفو�ض  مكتب  يعمل  كيف   .116
ن�سان OHCHR على تعزيز�حلق يف �لتنمية؟ �لإ

ن�ضان OHCHR بدعم اجله�د واملمار�ضات  يق�م مكتب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ

القائمة على �ضمان احلق يف التنمية، ودرا�ضة هذا احلق، و�ضبل تطبيقه.

مع  املكتب  يعمل  املتحدة،  مم  االأ نظام  ن�ضان يف  االإ تدفق حق�ق  اإطار  ويف 

ن�ضان  القدرات يف جمال حق�ق االإ لبناء   UNDP منائي مم املتحدة االإ برنامج االأ

يف اإطار جه�د التنمية التي ي�ضطلع بها الربنامج على اأر�س ال�اقع ويف العديد 

من الدول، ولعب املكتب دورًا رائدًا يف تقدمي اخلط�ط العري�ضة ح�ل تنمية حق�ق 

احلق�ق  تعزيز  على  ويعمل  الفقر،  من  احلد  ا�ضرتاتيجيات  اإعداد  �ضمن  ن�ضان  االإ

االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية يف �ضياق التنمية. 

ن�ضان OHCHR بتقدمي امل�ضاندة  ويق�م مكتب املف��س ال�ضامي حلق�ق االإ

وتقدمي   HRC ن�ضان  االإ حق�ق  ملجل�س  اخلا�ضة  جراءات  االإ واليات  �ضحاب  الأ

الدعم يف جمال ال�ضكرتارية للفريق العامل التمهيدي للدورة ال�ضن�ية للمجل�س 

ح�ل احلق يف التنمية. 

غذية والزراعة على تط�ير خط�ط عري�ضة  كما عمل املكتب مع منظمة االأ

مم املتحدة  يدز، وذلك بال�رضاكة مع برنامج االأ ن�ضان فيما يتعلق مبكافحة االإ حلق�ق االإ

يدز UNAIDS، ويف العام 2008، اأ�ضدر مكتب املف��س ال�ضامي  ملكافحة االإ

ن�ضان OHCHR كتيبًا عن مقاربة احلق�ق القائمة على التنمية حتت  حلق�ق االإ

 .
)139(

ن�ضان منائية .. مقاربة حلق�ق االإ لفية االإ عن�ان “ا�ضتحقاق اأهداف االأ

رهاب يف �لقانون �لدويل حلقوق  117. ما �لذي يتطلبه �لرد على �لإ
ن�سان؟ �لإ

اعرتاف  �ضاد  ط�يل،  ب�قت  رهابية  االإ �ضبتمرب/اأيل�ل2001   11 هجمات  قبل 

رهابية، واأقرت اجلمعية  باحلاجة اإىل التعاون من اأجل الق�ضاء على املمار�ضات االإ

فراد  االأ �ضد  عليها  واملعاقبة  اجلرائم  منع  ب�ضاأن  االتفاقية  املتحدة  مم  لالأ العامة 

الدولية  االتفاقية  وكذلك   ،)1973( الدبل�ما�ضيني  ذلك  يف  مبا  دوليًا،  املحميني 

رهابية  خماد التفجريات االإ �ضد احتجاز الرهائن )1979(، واالتفاقية الدولية الإ

رهاب )1999(. )1997(، واالتفاقية الدولية لقمع مت�يل االإ

قليمي، مثل  رهاب على امل�ضت�ى االإ كما مت اإعداد �ضك�ك متعددة �ضد االإ

مريكية باإقرار االتفاقية التي حتظر وتعاقب على اأعمال  اتفاقية منظمة الدول االأ

�ضخا�س وجرائم االبتزاز ذات ال�ضلة،  رهاب التي تتخذ اأ�ضكال اجلرائم �ضد االأ االإ

)139( استحقاق أهداف األلفية اإلمنائية .. مقاربة حلقوق اإلنسان ، متاح على الرابط 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Claiming_MDGs_en.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Claiming_MDGs_en.pdf
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مريكية  االأ الدول  منظمة  اأقرت  كما  دولية،  باأهمية  تتمتع  جرائم  جميعها  وهي 

�ضافة  رهاب عامي 1971 و 2002 على الت�ايل، باالإ مريكية �ضد االإ االتفاقية االأ

رهاب التي اأقرها جمل�س اأوروبا يف العام 1977،  وروبية لقمع االإ اإىل االتفاقية االأ

 ،)1998( رهاب  االإ ملكافحة  العربية  االتفاقية  العربية  الدول  جامعة  تبنت  كما 

 ،)1999( الدويل  رهاب  االإ مكافحة  اتفاقية  �ضالمي  االإ امل�ؤمتر  منظمة  وتبنت 

فريقية( ميثاق  فريقي )واملعروف �ضابقًا با�ضم منظمة ال�حدة االأ وتبنى االحتاد االأ

مم املتحدة االتفاقية  رهاب )1999( ويف العام 2005، تبنت االأ منع ومكافحة االإ

رهاب الن�وية.  الدولية لقمع اأفعال االإ

والقا�ضم امل�ضرتك بني ال�ضك�ك امل�ضار اإليها ه� غياب تعريف عام و�ضامل 

ي�ضبب  مل  التي  جرامية  االإ عمال  االأ بع�س  حظر  على  تقت�رض  وهي  رهاب،  لالإ

رهاب اأي اعرتا�س وقت اإقرار واعتماد هذه ال�ضك�ك،  و�ضعها حتت مفه�م االإ

طراف فيها فقط،  وتخلق اأحكام و�رضوط هذه ال�ضك�ك التزامات على الدول االأ

اإال  ولذلك ال يتقيد بها الفاعل�ن غري احلك�ميني مبن فيهم اجلماعات امل�ضلحة، 

انتمائه  عن  النظر  بغ�س  ق�ضائيًا  �ضخ�س  اأي  تالحق  اأن  دولة  ي  الأ ميكن  اأنه 

عمال  االأ هذه  ت�ضكل  اإرهابية، حيث  اأعمال  عن  م�ضئ�ال  كان  ما  اإذا  التنظيمي، 

ن�ضانية وذلك مبقت�ضى مبداأ االخت�ضا�س الق�ضائي  جرائم حرب وجرائم �ضد االإ

العاملي.

املبا�رض  باالرتباط   )1993 )فيينا  ن�ضان  االإ الدويل حلق�ق  امل�ؤمتر  واعرتف 

ن�ضان، حيث اأكد اإعالن وبرنامج عمل فيينا اأن  رهاب وانتهاكات حق�ق االإ بني االإ

رهاب بكافة اأ�ضكاله وارتباطه بتهريب املخدرات  »اأعمال وو�ضائل وممار�ضات االإ

واحلريات  ن�ضان  االإ حق�ق  تق�ي�س  اإىل  تهدف  ن�ضاطات  هي  الدول  بع�س  يف 

وتزعزع  الدول  واأمن  قليمية  االإ النزاهة  روح  وتهدد  والدميقراطية،  �ضا�ضية  االأ

اأن »على املجتمع الدويل  اإىل  عالن  �رضعية احلك�مات الد�ضت�رية«، وخل�س االإ

رهاب«. اتخاذ اخلط�ات الالزمة لتعزيز التعاون ملنع ومكافحة االإ

مم املتحدة ب�ضكل متكرر يف عدد من القرارات  وقد اأكدت اجلمعية العامة لالأ

عمال  الأ القاطعة  اإدانتها   )164/54  ،133/52  ،186/50  ،185/49  ،122/48(

رهاب. االإ

منع  م�ضاألة  رهابية  االإ  2001 �ضبتمرب/اأيل�ل   11 هجمات  و�ضعت  وقد 

واعتمد جمل�س  الدويل،  املجتمع  اأول�يات  راأ�س  على  عليه  والق�ضاء  رهاب  االإ

تدين  التي   )2001( و1373   ،)2001(  1368 القرارات  جماع  باالإ من  االأ

رهاب  االإ ملكافحة  جلنة  ت�ضكيل  مت  الثاين،  القرار  هذا  على  وبناء  رهاب،  االإ

من، وذلك ملراقبة تطبيق ن�ض��س القرار،  وتتك�ن من جميع اأع�ضاء جمل�س االأ

جماع القرار  2001، واأقر باالإ من جل�ضة خا�ضة يف العام  وقد عقد جمل�س االأ

رقم 1/56. 
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ويف كافة القرارات التي �ضدرت بعد ذلك، والتي اأ�ضدرها كل من جمل�س 

االلتزام  امل�ضاركة يف  اإىل  تاأكيد على احلاجة  العامة، كان هناك  من واجلمعية  االأ

رهاب،  طراف على م�ضكلة االإ الدويل، وذلك للت��ضل اإىل الرد املنا�ضب واملتعدد االأ

ال�ضلبية  ثار  لالآ الدويل  للمجتمع  املتزايد  دراك  االإ اأن  العامة  اجلمعية  َذكرت  كما 

القان�ن، واحلريات  �ضيادة حكم  واإر�ضاء  ن�ضان،  االإ التمتع بحق�ق  رهاب على  لالإ

الدميقراطية. 

املتحدة  مم  لالأ العام  ال�ضكرتري  قام   ،2001 ول  االأ اأكت�بر/ت�رضين  ويف 

هذا  كلف  وقد  رهاب،  واالإ املتحدة  مم  االأ ب�ضيا�ضة  معني  عامل  فريق  بتاأ�ضي�س 

رهاب على املدى الط�يل على ال�ضيا�ضة  ثار املرتتبة على االإ الفريق بتحديد االآ

مم املتحدة، كما ُكلف الفريق ب�ضياغة ت��ضيات ب�ضاأن اخلط�ات التي  املعتمدة لالأ

املقدم  تقريرها  ويف  امل�ضاألة،  هذه  ملعاجلة  تتخذها  اأن  املتحدة  مم  االأ على  يجب 

اإىل اجلمعية العامة يف العام 2002 )وثيقة A/57/273–S/2002/875(، اأكد 

�ضا�ضية  االأ واملقا�ضد  املبادئ  يق��س ويهدد  رهاب  االإ اأن  املعني  العامل  الفريق 

انتهاكات  ملكافحة  اجله�د  تكثيف  �رضورة  على  اأكد  كما  املتحدة،  مم  االأ مليثاق 

ن�ضان للح�ض�ل على  رهابي�ن غالبا حق�ق االإ ن�ضان، حيث ينتهك االإ حق�ق االإ

�ضا�ضية،  االأ احلق�ق  على  اعتداء  رهاب  االإ اأن  الفريق  واأكد  لتحركاتهم،  دعم 

حلق�ق  الدولية  االلتزامات  مراعاة  �رضورة  على  نف�ضه  ال�قت  يف  اأكد  اأنه  اإال 

رهاب.  ن�ضان يف �ضياق احلرب على االإ االإ

اإىل  باال�ضتناد  العامة،  اجلمعية  نا�ضدت   ،219/57 رقم  القرار  ويف 

تتحدد  اأن  وال�ضيا�ضية،  املدنية  للحق�ق  الدويل  العهد  من   4 املادة  اأحكام 

بع�س احلق�ق التي ال يج�ز تقييدها يف اأي ظروف، على اأنه يجب على الدول 

االلتزامات  مع  رهاب  االإ ملكافحة  متخذ  اإجراء  اأي  ت�افق  �ضمان  ع�ضاء  االأ

ن�ضان  االإ الدويل حلق�ق  القان�ن  وعلى وجه خا�س  القان�ن،  مبقت�ضى  املحددة 

املتحدة  مم  لالأ العام  ال�ضكرتري  واأكد  ن�ضاين،  االإ والقان�ن  الالجئني  وقان�ن 

رهاب وبني حماية حق�ق  الفعال �ضد االإ على عدم ج�از املقاي�ضة بني العمل 

ع�ضاء  ن�ضان، كما وجهت بع�س من املنظمات الدولية الدع�ة اإىل الدول االأ االإ

�ضا�ضية  ن�ضان واحلريات االأ لكفالة امل�ازنة بني اتخاذ اأي اإجراء يقيد حق�ق االإ

الدويل  القان�ن  بالتزامات  والتم�ضك  امل�رضوعة،  ال�طني  من  االأ هم�م  وبني 

.
)140(

على نح� مالئم

من  هائل  وعدد  قليمية  االإ الدولية  واملنظمات  املتحدة  مم  االأ نظام  وي�يل 

ن�ضان انتباهًا متزايدا للق�ضايا  املنظمات وامل�ؤ�ض�ضات العامة يف جمال حق�ق االإ

ن�ضان، واللجنة الفرعية  رهاب، وقد تبنت جلنة حق�ق االإ املرتبطة بالكفاح �ضد االإ

رهاب،  واالإ ن�ضان  االإ حق�ق  ب�ضاأن  قرارات  عدة  قليات،  االأ وحماية  التمييز  ملنع 

مكتب  ومدير  أوروبا  جمللس  العام  والسكرتير  اإلنسان  حلقوق  السامي  املتحدة  األمم  ملفوض  املشترك  البيان   )140(
منظمة األمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان, 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.
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رهاب  واأن�ضاأت اللجنة الفرعية والية املقرر اخلا�س الذي يت�ىل درا�ضة م�ضاألة االإ

 .)E/CN.4/Sub.2/1999/27( 1999 ن�ضان يف 7 ي�ني�/حزيران وحق�ق االإ

والية   CHR ن�ضان  االإ جلنة حق�ق  اأ�ض�ضت   ،2005 اأبريل/ني�ضان  ويف 

رهاب  االإ مكافحة  �ضياق  يف  ن�ضان  االإ حق�ق  وحماية  بتعزيز  اخلا�س  املقرر 

ن�ضان  االإ حق�ق  جمل�س  يف  املقرر  والية  جتديد  ومت   ،)2005/80 )القرار 

لثالث   2010 �ضنة  متددت  جديدة  �ضن�ات  لثالث   2007 العام  يف    HRC
اأخرى.  �ضن�ات 

مم املتحدة العاملية  مم املتحدة “ا�ضرتاتيجية االأ و يف العام 2006، تبنت االأ

مم املتحدة  ر�ضية امل�ضرتكة احلالية لتن�ضيق جه�د االأ رهاب”، وهي االأ ملكافحة االإ

ن�ضان  االإ للدفاع عن حق�ق  احلاجة  اال�ضرتاتيجية على  وت�ؤكد  ال�ضدد،  يف هذا 

رهاب. وتعزيز �ضيادة حكم القان�ن خالل مكافحة االإ



1��

�لـجـزء

�لـثـانـي
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عـــــالن �لإ

�لـعـالـمـي

نـ�سـان لـحـقـوق �لإ

عالن؟ ما معنى كل مادة من مو�د �لإ

العاملي  عالن  االإ من  وىل  االأ والع�رضين  حدى  االإ امل�اد  غالبية  م�ضم�ن  ين�ضجم 

باحلريات  يت�ضل  وما  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلق�ق  يعرف  ما  مع  ن�ضان  االإ حلق�ق 

فراد. مان ال�ضخ�ضي لالأ واالأ

�ملادة 1

�أحر�ر�ً مت�ساوين يف �لكر�مة و�حلقوق، وقد وهبو� عقاًل  �لنا�ض  يولد جميع 

خاء. و�سمري�ً، وعليهم �أن يعامل بع�سهم بع�سًا بروح �لإ

هل يعني ذلك �أن جميع �لنا�ض مت�ساوين؟ 

اأننا  اأن ت�لد »حرًا« تعني اأن جميع النا�س يتمتع�ن بحق مت�ضاو يف احلرية، بيد 

نعلم اأن النا�س يتاأثرون يف حياتهم بقي�د اقت�ضادية واجتماعية وكذا قي�د مدنية 

و�ضيا�ضية اأي�ضا، واحلرية لي�ضت، وال ميكن اأن ت�ضبح، مطلقة، وال يج�ز اأن تك�ن 

خرين، واعتبارا لكل ذلك، ال يج�ز اأن تقرتن  حرية الفرد على ح�ضاب حرية االآ

احلرية بالف��ضى.

القدرات  اأو يتماثل�ن يف  فراد يتطابق�ن  اأن االأ ولفظ »امل�ضاواة« ال يعني 

اجل�ضدية اأو الذهنية اأو يف امل�اهب واخل�ضائ�س الذاتية، ففي ال�اقع يختلف كل 

�ض�اء  اأي جمم�عة،  �ضمن  فراد  االأ بني  االختالفات  تك�ن  ورمبا  خر،  االآ فرد عن 

فراد  االأ بني  تتجلى  التي  تلك  من  اأكرب  اقت�ضادية،اختالفات  اأو  اجتماعية  كانت 

الذين ينتم�ن ملجم�عات ثقافية اأو اجتماعية خمتلفة، وال ي�جد مطلقا ما يربر 

مكانيات العقلية واخل�ضائ�س  تق�ضيم املجم�عات على نح� هرمي على اأ�ضا�س االإ
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ال�راثية، ولي�س هناك مطلقا اأي اأ�ضا�س علمي للتمييز ومنع احلق�ق على اأ�ضا�س 

»العرق« اأو با�ضم اأي معتقد اجتماعي يح�ل دون امل�ضاواة الفطرية بني اجلماعات 

ثنية اأو الفئات االجتماعية املختلفة، ويعد حرمان النا�س من اإمكانيات تط�ير  االإ

قدراتهم الفردية على اأ�ضا�س اجلماعة التي ينتم�ن اإليها ظلما بينا واإنكارا حلقهم 

يف امل�ضاواة والكرامة. 

خرين »بروح من  كما تذكر هذه املادة اأي�ضا واجب كل فرد يف معاملة االآ

التاآخي«، اأي كب�رض متاآخني ومت�ضاوين يف احلق�ق والكرامة. 

�ضا�س الذي ميكن ال�ضع�ب من التعاي�س ب�ضالم  اإن ممار�ضة الت�ضامح ه� االأ

مع بع�ضهم البع�س »وبروح من التاآخي«، ولتعزيز هذا املبداأ، اأعلنت اجلمعية العامة 

مم املتحدة للت�ضامح«، وبينت اجلمعية العامة  مم املتحدة العام 1995 كـ»عام االأ لالأ

خرين وح�ضن تقديرهم، والقدرة على التعاي�س  اأن »الت�ضامح« ه� »االعرتاف باالآ

املدين  للمجتمع  ال�ضليم  �ضا�س  االأ ه�  وبالتايل  خرين«  لالآ واال�ضتماع  �ض�يا 

بالدع�ة  بادرت  التي  هي   UNESCO الي�ن�ضك�  منظمة  ولك�ن   ،
)141(

ولل�ضالم

عالن “عام الت�ضامح”، فقد دعيت لت�يل دور املنظمة القائدة لهذا العام، وقد  الإ

تعزز مبداأ الت�ضامح باإ�ضدار وثيقة الي�ن�ضك� UNESCO ب�ضاأن”اإعالن مبادئ 

الت�ضامح” )1995(.

مم  االأ ع�ضاء يف  االأ الدول  التزام  على   2005 للعام  العاملية  القمة  واأكدت 

الثقافات  خمتلف  بني  والتعاون  واحل�ار  واالحرتام  الت�ضامح  بت�ضجيع  املتحدة 

واحل�ضارات وال�ضع�ب ) ال�ثيقة اخلتامية للقمة العاملية، قرار اجلمعية العامة رقم 

ول 2005، الفقرة 145(. 1/60 يف 24 اكت�بر/ت�رضين االأ

�ملادة 2

عالن،  �لإ هذ�  يف  �لو�ردة  و�حلريات  �حلقوق  بكافة  �لتمتع  حق  �إن�سان  لكل 

دون �أي متييز، كالتمييز ب�سبب �لعن�رش �أو �للون �أو �جلن�ض �أو �للغة �أو �لدين 

�أو  �لجتماعي  �أو  �لوطني  �سل  �لأ �أو  �آخر،  ر�أي  �أي  �أو  �ل�سيا�سي  �لر�أي  �أو 

�لرثوة �أو �مليالد �أو �أي و�سع �آخر، دون �أية تفرقة بني �لرجال و�لن�ساء. وف�سال 

�لقانوين  �أو  �ل�سيا�سي  �لو�سع  �أ�سا�سه  متييز  �أي  هناك  فلن يكون  تقدم  عما 

�أو  �لبلد  هذ�  كان  �سو�ء  �لفرد  �إليها  ينتمي  �لتي  �لبقعة  �أو  لبلد  �لدويل  �أو 

تلك �لبقعة م�ستقال �أو حتت �لو�ساية �أو غري متمتع باحلكم �لذ�تي �أو كانت 

ي قيد من �لقيود. �سيادته خا�سعة لأ

�ملادة 7 

كل �لنا�ض �سو��سية �أمام �لقانون ولهم �حلق يف �لتمتع بحماية متكافئة دون 

�أية تفرقة، كما �أن لهم جميعا �حلق يف حماية مت�ساوية �سد �أي متيز يخل بهذ� 

عالن و�سد �أي حتري�ض على متييز كهذ�. �لإ

)141( قرار جمعية األمم املتحدة رقم 126/48 بتاريخ 20 ديسمبر/كانون األول 1993.
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حق�ق  م�اثيق  وكافة  عالن  االإ يف  احلاكم  املبداأ  عن  املادتان  هاتان  تعرب 

حق�ق  حلماية  هاما  مبداأ  ي�ضكل  ما  وه�  التمييز.  حظر  ب�ضاأن  الالحقة  ن�ضان  االإ

عالن، قي حني ت�ضمن  ن�ضان. وتعنى املادة 2 مبنع التمييز يف تطبيق اأحكام االإ االإ

الق�انني  اأ�ضا�ضي  وب�ضكل  عامة  ب�ضفة  القان�ن  تطبيق  يف  التمييز  عدم   7 املادة 

ال�طنية. وت�ضمن املادة 7 اأن تكفل كافة الدول منع التمييز يف تطبيق القان�ن من 

حيث املعايري التي تكفلها املادة 2. كما اأن احلماية املت�ضاوية اأمام القان�ن ملزمة 

يتمتع  نظاما  ذلك  ويتطلب  ال�رضطة،  ورجال  كالق�ضاة  القان�ن  اإنفاذ  مل�ضئ�يل 

مبقت�ضاه كل فرد بحق الدفاع القان�ين. وباملثل يجب على الدول �ضمان حماية 

قليات من اأي �ضكل من اأ�ضكال التمييز، ومبا يعني اأي�ضا اأن«التحري�س« على  االأ

خرين على ممار�ضة التمييز.  نه ي�ضجع االآ التمييز خمالف للقان�ن، الأ

�ضئلة:  االأ ول،  االأ )انظراجلزء  ن�ضان  االإ بحق�ق  املعنية  اللجنة  اأ�ضارت  وقد 

14-17(، يف تف�ضريها للمادة املقابلة يف العهد الدويل للحق�ق املدنية وال�ضيا�ضية 
اإىل اأن التمتع املت�ضاوي باحلق�ق واحلريات ال يعني املعاملة املتطابقة يف كل حالة. 

فعلى �ضبيل املثال يتعني ف�ضل املتهمني واملدانني الق�رض عن البالغني �ضن الر�ضد 

ع�ضاء ت�ظيف العمل الفاعل  القان�ين. كما اأ�ضارت اللجنة اإىل اأنه على الدول االأ

لغاء واإزالة املعطيات التي ت�ضبب اأو ت�ضاعد يف ا�ضتمرار التمييز الذي  يجابي الإ االإ

يحظره العهد )التعليق العام رقم 18(.

العن�رضي  التمييز  اأ�ضكال  كافة  على  للق�ضاء  الدولية  االتفاقية  وُتعرف   

�ضئلة: 31-33( التمييز العن�رضي باأنه »اأي متييز اأو ا�ضتثناء  ول، االأ )انظراجلزء االأ

�ضل الق�مي  اأو تقييد اأو تف�ضيل يق�م على اأ�ضا�س العرق اأو الل�ن اأو الن�ضب اأو االأ

ن�ضان  االإ بحق�ق  االعرتاف  عرقلة  اأو  تعطيل  ي�ضتتبع  اأو  وي�ضتهدف  ثني  االإ اأو 

امليدان  امل�ضاواة، يف  قدم  علي  ممار�ضتها،  اأو  بها  التمتع  اأو  �ضا�ضية  االأ واحلريات 

من  اآخر  ميدان  اأي  يف  اأو  الثقايف  اأو  االجتماعي  اأو  االقت�ضادي  اأو  ال�ضيا�ضي 

ميادين احلياة العامة« )املادة 1(.

مفه�مي  من  اأويل  ب�ضكل  العن�رضي  والتمييز  العن�رضية  ممار�ضة  وتنبع 

ثنية، وهي مفاهيم ت�ضتخدم يف تربير  الف�قية والدونية للمجم�عات العرقية اأو االإ

الي�ن�ضك�  منظمة  اإعالن  ووفق  عليهم.  الق�ضاء  اأو حتى  قل«  »االأ الب�رض  امتهان 

املنظمة يف  اأقرتها  التي  العن�رضية،  واملحاباة  العرق  UNESCO ح�ل حماباة 
العام 1978، فاإن مثل هذه النظرية “ال متتلك اأي اأ�ضا�س علمي وتناق�س املبادئ 

ن�ضانية.” )املادة 2، الفقرة 1(. خالقية لالإ االأ

ما مدى قابلية ممار�سة �لعن�رشية و�لتمييز �لعن�رشي لال�ستمر�ر؟

�ضل العن�رضي اأو العرقي م�ضكلة كربى يف  ال يزال التمييز على اأ�ضا�س االأ

ول من القرن املا�ضي،  وقتنا احلا�رض ويربز يف عدد من ال�ض�ر، ففي الن�ضف االأ
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ت�جت  والتي  لل�ضامية،  املعادية  العن�رضية  للنظريات  اآثارا  الب�رضية  �ضهدت 

ن�ضانية التي  خرى �ضد االإ �ضافة اإىل اجلرائم االأ مبحاولة النازية اإبادة اليه�د، باالإ

قطاعية.  نظمة االإ ارتكبتها االأ

يف  العرقي”  “التطهري  الب�رضية  �ضهدت  املا�ضي  القرن  نهاية  وعند 

من  مثاالن  وهذان  رواندا.  يف  املنهجي  اجلماعي  والقتل  ال�ضابقة،  ي�غ��ضالفيا 

اأو  العرقية  النزاعات  �ضياق  يف  ترتكب  التي  ال�ح�ضية  حاالت  من  العديد  بني 

العن�رضية يف خمتلف قارات العامل. 

مربيايل،  واالإ اال�ضتعماري  الت��ضع  من  وكجزء  القدمية،  القرون  يف 

اال�ضتعالء  على  مبنية  م�ؤذية  �ضيا�ضات  الق�ية  الدول  من  العديد  مار�ضت 

العن�رضي والتمييز �ضد ال�ضع�ب امل�ضتهدفة، مما اأدى اإىل ظه�ر مظاهر جديدة 

جانب يف دول اأوروبا، ففي اأوروبا وبع�س الدول  من العن�رضية واخل�ف من االأ

وغري  والنازحني  والالجئني  املهاجرين  العمال  من  املاليني  يعاين  خرى  االأ

فراد الذين ينتم�ن اإىل اأقليات ق�مية اأو عرقية اأو دينية اأو لغ�ية  امل�اطنني واالأ

التمييزي  ال�ضل�ك  اأمناط  من  خرى،  االأ الدول  بع�س  يف  اأو  اأوروبا  يف  تعي�س 

الذين  اليمينيني  املتطرفني  جمم�عات  وت�ضطرد  واال�ضتغالل،  الفادح  والعنف 

يدع�ن ملبادئ العن�رضية الع�ضكرية والق�مية املتطرفة. 

املمار�ضات  من  العديد  ا�ضتفحلت  ال�ضابقة  اال�ضتعمارية  الدول  ويف 

ال�ضيطرة على  ا�ضتمرارية  و�ضاعدت يف  امل�روثة  التاريخية  التمييزية  والعادات 

البنى ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية. اأكرث من ذلك، فقد �ضمح ال�ضحايا 

ال�ضابق�ن للممار�ضات العن�رضية ال�ضادرة عن هذه املذاهب العن�رضية اأن ت�ض�ه 

مطلبهم ال�ضابق يف احلرية. 

العن�رضي  التمييز  نظام  تفكيك  على  فريدا  مثاال  اأفريقيا  جن�ب  ومتثل 

الف�ضل  الدماء. فقد دام نظام  ال�ضيا�ضية بدون �ضفك  لل�ضلطة  واالنتقال الالحق 

عراق ك�ضكل خا�س من العن�رضية  العن�رضي، الذي يق�ضي بف�ضل م�ؤ�ض�ضي لالأ

والتمييز العن�رضي ملدة 15 �ضنة تقريبا يف جن�ب اأفريقيا. وقد كانت اأول خط�ة 

الرئي�س  اأعلن  عندما   1990 فرباير/�ضباط  الدميقراطي يف  املجتمع  طريق  على 

اإطالق  ذلك  وتبع  املمن�عة،  ال�ضيا�ضية  حزاب  االأ على  احلظر  رفع  كلريك«  »دي 

الف�ضل  ت�رضيعات  واإلغاء  احلب�س،  من  �ضنة   27 بعد  مانديال«  »نيل�ض�ن  �رضاح 

العن�رضي، ويف العام 1991 عقد منتدى ي�ضم 18 تنظيما �ضيا�ضيا، مبا يف ذلك 

حك�مة جن�ب اأفريقيا اآنذاك، من اأجل اإعداد خطة م�ضار �ضيا�ضي للدولة ملا بعد 

فرتة الف�ضل العن�رضي، ويف ال�ضنة التالية اأيد ا�ضتفتاء �ضعبي اأجري بني ال�ضكان 

البي�س وحدهم اإلغاء الف�ضل العن�رضي وبالتايل امل�افقة على امل�ضاركة ال�ضيا�ضية 

طار الدميقراطي، ويف اأبريل/ني�ضان 1994  املت�ضاوية ل�ضكان جن�ب اأفريقيا يف االإ

اأجريت انتخابات باالقرتاع العام وا�ضتنادًا اإىل احلق العاملي يف االنتخاب، نتج 

عنها ت�ضكيل حك�مة وحدة وطنية لفرتة خم�س �ضن�ات، ت�ىل رئا�ضتها »نيل�ض�ن 
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العاملية وخ�ض��ضا  املنظمات  لعبت  1998. وقد  العام  الذي تنحى يف  مانديال« 

مم املتحدة دورا رئي�ضيا يف الق�ضاء على الف�ضل العن�رضي.  االأ

ويف العام 2001، والذي اختري عامًا دوليًا للتعبئة �ضد العن�رضية والتمييز 

جانب واأ�ضكال التع�ضب وعدم الت�ضامح ذات ال�ضلة، فقد  العن�رضي وكراهية االأ

جانب  االأ وكراهية  العن�رضي  والتمييز  العن�رضية  ملناه�ضة  العاملي  امل�ؤمتر  تبنى 

 7 – اأغ�ضط�س/اآب   31 واأ�ضكال التع�ضب وعدم الت�ضامح ذات ال�ضلة )ديربان، 

التمييز  العمل �ضد  لت�جيه  ديربان  واإعالن عمل  برنامج   )2001 �ضبتمرب/اأيل�ل 

اأبريل/ني�ضان  يف  املنعقد  اال�ضتعرا�ضي  دربان  م�ؤمتر  دعا  وقد  الت�ضامح.  وتنمية 

2009 اإىل تفعيل اإعالن وبرنامج عمل دربان )انظر ال�ض�ؤال: 35(

�ملادة )3( 

لكل فرد �حلق يف �حلياة و�حلرية و�سالمة �سخ�سه.

هل على �لدولة م�سوؤولية �سمان هذه �حلقوق؟

رغم اأن حماية هذه احلق�ق تقع �ضمن م�ض�ؤوليات الدولة، فاإن بع�س احلك�مات 

يف العديد من مناطق العامل تنتهك هذه احلق�ق على نح� مت�ا�ضل، وهناك اأدلة 

وحاالت  االحتجاز  خالل  وفاة  وقائع  على  خرية  االأ ال�ضن�ات  خالل  وا�ضحة 

�ضخا�س.  اختفاء غري حمدودة الأ

الق�رضي  مم املتحدة حاليا تقارير منتظمة ح�ل حاالت االختفاء  وتعد االأ

اأو خارج نطاق الق�ضاء  عدام التع�ضفي  اأو غري الط�عي، وكذلك عن حاالت االإ

كافة  حماية  ب�ضاأن  الدولية  االتفاقية  دخلت  وقد  العامل،  دول  من  العديد  يف 

جلنة  مع  وهي   ،2010 العام  يف  النفاذ  حيز  الق�رضي  االختفاء  من  �ضخا�س  االأ

احلماية  يف  متزايد  نح�  على  �ضت�ضاهمان  االتفاقية  مبقت�ضى  �ضتت�ضكل  للرقابة 

30(، ولي�س هناك دليل على  ال�ض�ؤال:  ول،  االأ )انظراجلزء  الق�رضي  من االختفاء 

التعذيب  اإىل  �ضافة  تناق�س، وباالإ الظاهرة يف  جمايل ل�ضحايا هذه  العدد االإ اأن 

ن�ضان، مما يتطلب انتباه  فاإن هذه املمار�ضات ت�ضكل انتهاكات ج�ضيمة حلق�ق االإ

املجتمع الدويل الدائم.

اأو  القتل  درجة  اإىل  احلياة  احلق يف  انتهاك  ي�ضل  احلاالت،  بع�س  ويف 

ق�مية  ملجم�عة  اجلزئي  اأو  الكلي  التدمري  بق�ضد  املعن�ي  اأو  اجل�ضدي  يذاء  االإ

وتعترب  اجلماعية،  بادة  باالإ املمار�ضات  هذه  مثل  وت�ضمى  ما،  دينية  اأو  اإثنية  اأو 

بادة اجلماعية ومعاقبة  عالن الدويل حلظر جرمية االإ جرمية دولية وفقًا لن�س االإ

.)25 ال�ض�ؤال:  ول،  االأ )انظراجلزء  مرتكبيها 
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بعقوبة  �لب�رشية  �حلياة  باإزهاق  ما  دولة  قو�نني  �سمحت  لو  ماذ� 

عد�م؟ �لإ
 

عدام  عدام يف العديد من الدول ا�ضتنادا اإىل الفكرة ال�ضائعة باأن االإ تطبق عق�بة االإ

ارتكاب جرائم م�ضابهة،  خرين عن  واأنها متثل رادعًا لالآ للقتل،  ه� عق�بة عادلة 

عدام، فاإذا ما طبقت عق�بة  غري اأنه ال يت�افر دليل قاطع على وج�د اأثر رادع لالإ

عدام واأظهرت النتائج الالحقة وق�ع خطاأ يف تطبيق العدالة، عندها يك�ن قد  االإ

اأبرياء قد  اأ�ضخا�س  اأن  مثلة التي تبني  وان، كما ت�ؤكد ذلك العديد من االأ فات االأ

اأعدم�ا حتى بعد اإجراء حماكمات م�ضه�د لها بالنزاهة.

ح�ضب  عدام  االإ عق�بة  ومعار�ضة  تاأييد  بني  حت�الت  العام  الراأي  وي�ضهد 

برياء  عدام عندما مي�ت االأ الظروف املرافقة. فقد يعار�س النا�س اأحيانا عق�بة االإ

بينما  النظام،  ي�ضهدها  تع�ضفية  لتجاوزات  كنتيجة  اأو  العدالة  تطبيق  �ض�ء  بعد 

ميكن اأن يتح�ل الراأي العام اإىل الراأي امل�ضاد يف حالة ارتكاب جرمية وح�ضية اأو 

رهاب لدوافع �ضيا�ضية اأو  ظه�ر اأمناط جرائم »جديدة« كاختطاف الطائرات اأو االإ

عدام تتاأثر ب�ضكل كبري بالع�امل  راء ح�ل عق�بة االإ اأعمال االختطاف، لذا فاإن االآ

العاطفية. كما اأن الدول ت�ضدر الق�انني التي تلبي احتياجاتها امل�ؤقتة. وغالبا ما 

عدام ا�ضتنادا اإىل قرارات  اإنفاذ عق�بة االإ ت�ضمل »حاالت الط�ارئ« و»احل�ضار« 

املحاكم الع�ضكرية اأو ا�ضتنادا اإىل نظام فر�ضته احلك�مة. وقد اأعدت جلنة حق�ق 

ن�ضان.  ن�ضان CHR درا�ضة ح�ل خماطر مثل هذه الت�رضيعات على حق�ق االإ االإ

حيان، من قبل  عدام ت�ضتخدم، اأو ال تزال م�ضتخدمة يف اأغلب االأ وعق�بة االإ

نظم احلكم التع�ضفي كاأداة لقمع اأية معار�ضة وك��ضيلة لدوام الظلم االجتماعي 

و�ضيا�ضات ذات طبيعة عن�رضية.
 

عد�م؟  هل توجد مو�ثيق دولية تهدف �إىل �إلغاء �لعمل بعقوبة �لإ
 

ن�ضان دوليا، وقد �ضدر ب�ضاأنها  عدام من هم�م واإ�ضكاليات حق�ق االإ تعد عق�بة االإ

عدام. وهذه امل�اثيق  قليمية الهادفة اإىل اإلغاء عق�بة االإ العديد من امل�اثيق الدولية واالإ

هي: الربوت�ك�ل االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحق�ق املدنية وال�ضيا�ضية 

اأقرته  الذي  ن�ضان  االإ مريكية حلق�ق  االأ باالتفاقية  امللحق  والربوت�ك�ل   ،)1989(

وروبية   وبروت�ك�ل رقم 6 امللحق باالتفاقية االأ
)142(

مريكية )1990( منظمة الدول االأ

ن�ضان والذي اأقره جمل�س اأوروبا يف العام 1993 ودخل حيز النفاذ يف  حلق�ق االإ

وتنطبق هذه امل�اثيق على جميع الدول التي �ضادقت عليها. 
 )143(

العام 1985.

)142( يدخل البروتوكول حيز النفاذ في حق الدول التي صادقت عليه فقط، وذلك مبوجب إيداعهم لوثائق التصديق على 
البروتوكول، وبحلول 31 مايو/آيار 2009، صادقت 11 دولة على البروتوكول، وللحصول على أسماء الدول األعضاء, انظر 

www.unesco.org/human_rights الصكوك الدولية الرئيسية حتى 30 يونيو/حزيران 2011، متاحة على الرابط
)143( بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، أصبحت 46 دولة طرفا في البروتوكول رقم 6 امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق 
 ،2011 يونيو/حزيران   30 حتى  الرئيسية  الدولية  الصكوك  انظر  األعضاء,  الدول  أسماء  على  وللحصول  اإلنسان. 

www.unesco.org/human_rights متاحة على الرابط

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unesco.org/human_rights
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�ملادة )4( 

ل يجوز ��سرتقاق �أو ��ستعباد �أي �سخ�ض، ويحظر �ل�سرتقاق وجتارة �لرقيق 

بكافة �أو�ساعهما.

ما �ملق�سود بالعبودية يف �لوقت �لو�هن؟

ن تلك املمار�ضة ال�ح�ضية املرتبطة تاريخيًا باإلقاء القب�س على  مل تعد العب�دية االآ

الن�ع من  انتهى هذا  اأ�ض�اق عامة. لقد  بال�ضال�ضل وبيعهم يف  الب�رض وتقييدهم 

جتار بالرقيق منذ وقت ط�يل وباتت ممار�ضة العب�دية غري قان�نية يف كل دول  االإ

اأحيانا بقايا لظاهرة �ضحن الرقيق، ال  اأننا نالحظ  العامل، وذلك على الرغم من 

تزال حُت�ضى بني حني واآخر. وهكذا فال يزال املاليني من الب�رض يعي�ض�ن يف حال 

ن�ضان ب�ا�ضطة اإن�ضان  من اال�ضتعباد، تعك�س يف ج�هرها نف�س ظاهرة ا�ضتغالل االإ

اآخر، وذلك يف الكثري من دول العامل. وتبقى العب�دية الراهنة اعتداء قا�ضيًا على 

نها متاأ�ضلة جدا يف البنى االقت�ضادية واالجتماعية،  ن�ضان. والأ حق�ق وكرامة االإ

ال�ضعب  من  ممار�ضات  واجل�ضع  والتقاليد  واجلهل  والتمييز  الفقر  من  كل  يعترب 

للغاية التخل�س منها. 

اختالف  رغم  العب�دية  متاثل  التي  واملمار�ضات،  عراف  االأ هذه  مثل  اإن 

كرث حرمانا يف املجتمع.  �ضعف واالأ ت��ضيفاتها، ت�ضكل خطرا وت�ؤثر يف الفئة االأ

عراف واملمار�ضات  جتار بالرقيق واالأ بطال الرق واالإ وتعرف االتفاقية التكميلية الإ

ين  عراف واملمار�ضات باأنها تتمثل يف الدَّ  مثل هذه االأ
)144(

ال�ضبيهة بالرق )1956(

ين ه� املقابل  طفال يف العمل واأ�ضكال الزواج املهينة. فالدَّ والرق وا�ضتغالل االأ

ين اأ�ضكاال  الذي ين�ضاأ عن تقدمي خدمة �ضخ�ضية، ويتطلب ال�فاء به، وياأخذ الدَّ

عديدة وغالبا ما يتم بطرق معينة تخفي يف طياتها الطابع اال�ضتغاليل للعالقة. 

اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  ويرتبط  العامل،  من  كثرية  اأجزاء  يف  م�ج�دة  ظاهرة  ين  والدَّ

بالزراعة والعمالة املهاجرة. وياأخذ الطابع العريف يف العديد من احلاالت، وبالتايل 

�ضكال،  ي�ضمن ق�ى عاملة ممتهنة وعاجزة عن الدفاع عن نف�ضها. ويف اأ�ض�اأ االأ

بناء.  ين، قد تنتج عنه حالة ا�ضتعباد دائم، قد ي�رث لالأ يف حالة عدم ت�ضديد الدَّ

يجري  املمار�ضة،  هذه  مقاومة  فيها  املزارع�ن  يحاول  التي  احلاالت  بع�س  ويف 

�ضاليب العنيفة. ويف احلقيقة، فاإن اأ�ضل امل�ضكلة يتمثل يف احلاجة اإىل  قمعهم باالأ

را�ضي. غري اأنه يف بع�س الدول التي يتم فيها اإقرار ت�رضيعات  اإ�ضالح ملكية االأ

لغاء تلك املمار�ضات  را�ضي، والتي يفرت�س اأن ت�ؤدي الإ واإ�ضالحات ملكيات االأ

�ضالحات.  التي جتاوزها الزمن، ترتدد احلك�مات يف �ضمان اإجراء تلك االإ

)144( دخلت االتفاقية التكميلية إلبطال الرق واإلجتار بالرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق حيز النفاذ في 30 
أبريل/نيسان 1957،  وبحلول 30 يونيو/حزيران 2011 صار هناك 123 دولة طرفاً في االتفاقية. وللحصول على أسماء 

الدول األعضاء، انظرالصكوك الدولية الرئيسية حتى 30 يونيو/حزيران 2011، متاحة على الرابط
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  أو  /www.unesco.org/human_rights 

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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العمل  العمل م�ضكلة عاملية. فظروف  طفال يف  ومتثل م�ضكلة ا�ضتغالل االأ

ج�ر زهيدة اأو معدومة القيمة. وهكذا ي�ضبح املاليني من  غالبا ما تك�ن خطرة واالأ

التعليم وعر�ضة لظروف �ضارة ب�ضالمتهم  طفال، يف غالبيتهم، حمروم�ن من  االأ

اجل�ضدية والعقلية. 

طفال )واملعن�ن بالق�ضاء  ووفقًا لتقريرها العاملي للعام 2006 ب�ضاأن عمالة االأ

اأ�ض�اأ  اأن   ILO الدولية  العمل  منظمة  تبني  النطاق(،  طفال �ضمن  االأ على عمالة 

بينهم  العامل. من  ملي�ن طفل يف   218 تتجلى يف  طفال  االأ �ضكال يف عمالة  االأ

126 ملي�نا منخرط�ن يف اأعمال خطرة، وما يزيد عن 8 ماليني منهم يعي�ض�ن 
ف بالعب�دية والتهريب والدي�ن والتجنيد 

ّ
طفال، التي تعر اأ�ض�اأ اأ�ضكال عمالة االأ

ن�ضطة غري  واالأ باحية  االإ وال�ض�ر  امل�ضلحة  النزاعات  جباري ال�ضتغاللهم يف  االإ

م�ر اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 182  القان�نية. وقد تناولت هذه االأ

من  �ضكال  االأ هذه  مكافحة  اأجل  من  العاجل  العمل  اإىل  تدع�  التي   ،)1999(

زالة الظاهرة ومنعها على املدى البعيد.  �ضافة اإىل اإجراءات الإ طفال، باالإ عمالة االأ

وت�فر اتفاقية �ضابقة ملنظمة العمل الدولية ILO رقم 38 )1973( اإطارا �ضامال 

جماع على جدية هذه امل�ضاألة  دنى ل�ضن الت�ظيف. ويتجلى االإ من حيث احلد االأ

واحلق�ق  املبادئ  ب�ضاأن   ILO الدولية  العمل  منظمة  عن  ال�ضادر  عالن  االإ يف 

�ضا�ضية يف العمل ومتابعته، وت�ؤكد خال�ضته على املطالبة باإزالة جادة لعمالة  االأ

ول، ال�ض�ؤال: 82(.  طفال )انظراجلزء االأ االأ

خرى املتعلقة با�ضتغالل  جراءات التي تعالج الق�ضايا االأ وميكن اأن جند االإ

الطفل  حق�ق  باتفاقية  امللحقني  االختياريني  الربوت�ك�لني  يف  طفال  االأ عمالة 

�ضئلة: 45-44(. ول، االأ )انظراجلزء االأ

 كما اأن الن�ضاء اأي�ضا من بني الفئات التي تتاأثر بهذه املمار�ضات، فاحلاالت 

اأو  مالية  مبالغ  مقابل  الن�ضاء  تبادل  فيها  يجري  وقائع  تنتج عن  للزواج  املهينة 

عينية، وال يك�ن فيها للمراأة احلق يف الرف�س، اأو عندما يق�م الزوج اأو العائلة 

م�ت  »عند  الزوجة  ت�ريث  يتم  اأن  اأو  مايل،  مبلغ  مقابل  اآخر  ل�ضخ�س  مبنحها 

خرى ال�ضبيهة بالرق، وخا�ضة املتعلقة  زوجها« ل�ضخ�س اآخر. ومن املمار�ضات االأ

جتار يف الب�رض. وتتناول هذه الق�ضية اتفاقية حظر االجتار  طفال واملراأة، هي االإ باالأ

يف الب�رض وا�ضتغاللهم يف اأعمال البغاء )1949(. ويف منت�ضف العام 2003، متت 

)145(
امل�ضادقة على هذه االتفاقية من قبل 81 دولة فقط.

)145( دخلت اتفاقية حظر اإلجتار في البشر واستغاللهم في البغاء حيز النفاذ في العام 1951, وبحلول 30 يونيو/
حزيران 2011 صادقت 82 دولة عضو على االتفاقية. وللحصول على أسماء الدول األعضاء, انظرالصكوك الدولية 

الرئيسية حتى 30 يونيو/حزيران 2011، متاحة على الرابط 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  أو  www.unesco.org/human_rights

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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ما �لذي ميكن عمله للق�ساء على �لعبودية بكافة �سورها؟

ت�ضكل العب�دية واملمار�ضات ال�ضبيهة بالرق م�ضكلة معقدة جدا، وتزداد تعقيدا 

مم املتحدة بهذا اخل�ض��س  النا�س ل�ج�دها. وتت�فر االأ العديد من  اإنكار  ب�ضبب 

مثل  عن  باأدلة  مدعمة  الرق  مب�ضاألة  املعني  الفريق  اإىل  تقدمها  معل�مات  على 

الب�رض  يف  االجتار  حظر  باتفاقية  �ضلة  ذات  معل�مات  تتلقى  كما  احلاالت.  هذه 

حلق�ق  الفرعية  اللجنة  قبل  من  الفريق  هذا  عني  وقد  البغاء.  يف  وا�ضتغاللهم 

ن�ضان HRC ا�ضتبدال الفريق  ن�ضان. ويف العام 2007، قرر جمل�س حق�ق االإ االإ

�ضكال املعا�رضة للعن�رضية مبا يف ذلك اأ�ضبابها وتداعياتها.  باملقرر اخلا�س ب�ضاأن االأ

وقد �ضادقت اأكرث من 120 دولة على االتفاقية التكميلية حلظر الرق. ويعتمد هذا 

االلتزام يف النهاية على مدى التطبيق على امل�ضت�ى ال�طني، اإال اأنه ال ت�جد اآلية 

واملمار�ضات  الرق  على  بالق�ضاء  الدولة  التزامات  وتفعيل  ملراقبة  دولية حمددة 

رادة  ذات ال�ضلة. ويعتمد التقدم امللم��س يف الق�ضاء على هذه املمار�ضات على االإ

�ضالح االجتماعي والتنمية االقت�ضادية. ال�ضيا�ضية والثقافة ال�ضائعة واالإ

�ملادة )5( 

�أو  �لقا�سية  �ملعامالت  �أو  للعقوبات  ول  للتعذيب  �إن�سان  �أي  يعر�ض  ل 

�لوح�سية �أو �حلاطة بالكر�مة.

ما �ملق�سود بالتعذيب؟ 

اأو  املهينة  اأو  القا�ضية  املعاملة  اأو  والعق�بة  التعذيب  مناه�ضة  التفاقية  طبقا 

جماع يف 10 دي�ضمرب/ مم املتحدة باالإ الالاإن�ضانية التي اأقرتها اجلمعية العامة لالأ

ول، ال�ض�ؤاالن: 26-27(، فاإن التعذيب ه� اأي  ول 1984 )انظراجلزء االأ كان�ن االأ

عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �ضديد، ج�ضديا كان اأم عقليا، يلحق عمدا ب�ضخ�س 

اأو  معل�مات  ثالث، على  �ضخ�س  اأو من  ال�ضخ�س،  هذا  احل�ض�ل من  بق�ضد  ما 

على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ضتبه يف اأنه ارتكبه، ه� اأو �ضخ�س 

ثالث اأو تخ�يفه اأو اإرغامه ه� اأو اأي �ضخ�س ثالث - اأو عندما يلحق مثل هذا 

�ضباب يق�م على التمييز اأيا كان ن�عه، اأو يحر�س  ي �ضبب من االأ مل اأو العذاب الأ االأ

عليه اأو ي�افق عليه اأو ي�ضكت عنه م�ظف ر�ضمي اأو اأي �ضخ�س اآخر يت�رضف 

عق�بات  فقط عن  النا�ضئ  العذاب  اأو  مل  االأ ذلك  يت�ضمن  وال  الر�ضمية.  ب�ضفته 

)املادة 1(.  لها  عر�ضية  نتيجة  يك�ن  الذي  اأو  العق�بات  لهذه  املالزم  اأو  قان�نية 

وي�ؤكد اإعالن وبرنامج عمل فيينا )1993( اأن التعذيب ه� »اأحد اأكرث االنتهاكات 

�ضخا�س  �رضار بقدرة االأ ن�ضان، حيث ينتج عنه تدمري الكرامة واالإ دم�ية لكرامة االإ

على م�ا�ضلة حياتهم واأن�ضطتهم« )فقرة 55(. 
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ن�سانية �أو �حلاطة  ما �ملق�سود باملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�سية �أو غري �لإ

بالكر�مة؟

مبادئ  »ن�س  من   6 املادة  امل�ضطلحات يف  لهذه  قب�ال  التف�ضريات  اأكرث  ت�جد 

ال�ضجن«  اأو  الت�قيف  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  حتت  �ضخا�س  االأ جميع  حماية 

ول، ال�ض�ؤال: 59(. وُتعنى هذه املادة »بتقدمي اأكرب حماية ممكنة �ضد  )انظراجلزء االأ

�ضاءات، �ض�اء اجل�ضدية اأو الذهنية، مبا يف ذلك و�ضع املحتجز اأو ال�ضجني يف  االإ

ظروف يحرم فيها، على نح� م�ؤقت اأو دائم، من ا�ضتعمال اأي من ح�ا�س الروؤية 

اأو ال�ضمع اأو اإدراكه للمكان اأو لل�قت.«

�أين ميار�ض �لتعذيب؟ وملاذ� ميار�ض؟ ومن هم مرتكبو �لتعذيب؟

�ضيا�ضية  اأيدي�ل�جية  اإىل  يعزى  اأن  ميكن  وال  جغرافية،  حدود  للتعذيب  لي�س 

حمددة اأو نظام اقت�ضادي واحد. وقد قدمت العديد من املنظمات غري احلك�مية 

الف من ق�ضايا التعذيب امل�ثقة من كافة بقاع العامل.  االآ

التعذيب يف ال�قت احلايل لي�س جمرد هف�ات عابرة يف القي�د القان�نية 

على  ويف حاالت فردية معزولة، لكنه يعك�س خيارا واعيًا مل�ضئ�يل احلك�مة االأ

وت�ضتخدم  ال�ضلطات.  جتاوزات  من  حتد  التي  القان�نية  القي�د  حلجب  م�ضت�ى 

بع�س احلك�مات )بل وبع�س احلركات امل�ضلحة غري احلك�مية( التعذيب ك��ضيلة 

وعندما  النا�س.  عامة  واإرهاب  االعرتافات  وانتزاع  املعل�مات  على  للح�ض�ل 

والعائلة  املحامي  مع  الت�ا�ضل  دون  من  االنفرادي،  احلجز  ال�ضخ�س يف  ي��ضع 

قارب وجمم�عات من املجتمع املدين، فاإن التعذيب يقع على نح� متكرر. واالأ

هل ميكن تربير �لتعذيب؟

النظم  ومعظم  القان�نية.  اأو  خالقية  االأ الناحية  من  ال  التعذيب،  تربير  ميكن  ال 

القان�نية ال�طنية والقان�ن الدويل متنع ب��ض�ح ا�ضتخدام التعذيب. ويتعني على 

عالن العاملي حلق�ق  مم املتحدة احرتام املادة 5 من االإ ع�ضاء يف االأ جميع الدول االأ

ظروف  يف  تربيره  ميكن  باأنه  البع�س  يجادل  قد  التعذيب.  حتظر  التي  ن�ضان  االإ

ت�ضتخدم  اأن  الدولة  يف  يفرت�س  اأال  التايل:  ال�ض�ؤال  يطرح�ن  وقد  ا�ضتثنائية، 

رهابي الذي يعر�س حياة  جميع ال��ضائل املتاحة للح�ض�ل على املعل�مات من االإ

التعذيب  والقان�نية حتظر  خالقية  االأ املبادئ  ك�ن  على  فزيادة  للخطر؟  برياء  االأ

ب�ضفة مطلقة، فاإن الراأي الذي يتفق مع التعذيب راأي م�ضلل لعدة اأ�ضباب. اأوال، 

التعذيب ميكن اأن ينتج اعرتافات مزيفة ومعل�مات غري �ضحيحة. ثانيا، يتعار�س 
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التعذيب مع مبداأ عدالة العقاب. ثالثا، اللج�ء اإىل التعذيب ول� يف حالة مفردة 

اأكرب ات�ضاعا بناء على ال�ضلطة  �ضي�ضكل �ضابقة ت�ضهل ا�ضتخدامه على م�ضت�ى 

التقديرية للدولة. 

ما �لذي ميكن �لقيام به لوقف ممار�سات �لتعذيب؟ 

اإن منح كامل احلق�ق القان�نية للم�ق�ف ه� الطريقة ال�ا�ضحة حلظر التعذيب مع 

ت�افر ق�ضاء م�ضتقل وال�ضماح للم�ق�ف باالت�ضال املنا�ضب مع م�ضت�ضاره القان�ين 

وطبيبه مبقت�ضى اختياره اأمرا �رضوريا. وعلى امل�ضت�ى الدويل، ميكن لالعالن عن 

ق�ضية التعذيب وتدخالت احلك�مات واملنظمات احلك�مية وغري احلك�مية بالنيابة 

�ضخا�س املعر�ضني خلطر التعذيب اأن ي�ضاعد يف �ضمان قيام نظام الق�ضاء  عن االأ

خالق  االأ ل�ضخ�س حمدد. وقد و�ضعت مدونات  الكافية  احلماية  بت�فري  ال�طني 

طباء الذين  وال�ضل�ك املهني لت�جيه وحماية م�ظفي اإنفاذ القان�ن واملحامني واالأ

غالبا ما يت�ضل�ن ب�ضحايا التعذيب وُيعتمد على �ضجاعتهم للك�ضف عن حاالت 

التعذيب. 

�ملادة )6( 

لكل �إن�سان �أينما وجد �حلق يف �أن يعرتف ب�سخ�سيته �لقانونية.

�ملادة )7(

)مع �ملادة )2( �أعاله(. 

�ملادة )8(

ن�سافه عن �أعمال فيها  لكل �سخ�ض �حلق يف �أن يلجاأ �إىل �ملحاكم �لوطنية لإ

�سا�سية �لتي مينحها له �لقانون. �عتد�ء على �حلقوق �لأ

ن�ضان بطابعها  وىل يف �ضل�ضلة من امل�اد التي تتناول حق�ق االإ تعترب املادة 6 هي االأ

قرار باأن على الدولة اأن متنح  القان�ين، فعبارة »ال�ضخ�ضية القان�نية« ت�ضري اإىل االإ

فراد يف القيام على �ضبيل املثال باإبرام اتفاقيات اأو عق�د تفعلها  احلق جلميع االأ

املحاكم، واإقامة الدعاوى القان�نية اأمام املحاكم ل�ضمان اإنفاذ حق�قهم القان�نية.

كرث اأهمية يف هذه امل�اد �ضيغة »كل فرد« التي ت�ضري  ومن ال�ضياغات االأ

جانب اأو من  اإىل التزام الدولة بنبذ اأي تفريق اأو متييز بني اأي من م�اطنيها، اأو االأ

لي�س لهم دولة، يف تطبيق كافة احلق�ق التي يح�زها ال�ضخ�س بحكم القان�ن.
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ما �لذي ي�ستطيع �ل�سخ�ض عمله عندما تنتهك حقوقه �أو حقوقها 

�لد�ستورية �أو �لقانونية؟

تهدف املادة 8 اإىل منح الفرد احلق يف الل�ذ مبحكمة حملية عندما ي�ضعر باأن حق�قه 

الد�ضت�رية اأو القان�نية تعر�ضت لالنتهاك. وال ينطبق ذلك على احلق�ق املدرجة 

الدولة  التي �ضمنتها  ن�ضان، ولكنه يتعلق باحلق�ق  العاملي حلق�ق االإ عالن  يف االإ

بالد�ضت�ر اأو بالق�انني. 

وهذا يعني عدم ج�از وج�د حالة يبقى فيها ال�ضخ�س بال اإن�ضاف يف وقت 

�ضارة لكلمة »كل فرد«  تتعر�س فيه حق�قه القان�نية لالنتهاك. كما اأن حقيقة االإ

ن�ضاف )كاحلق يف التقا�ضي على �ضبيل املثال(  على وجه الدقة تعني اأن احلق يف االإ

ال يقت�رض فقط على جماعة من النا�س. واأما كلمة »خمت�ضة« فت�ضري اإىل املحاكم 

قد  ال�ضناعية  اأن حق�قه  مثال  يدعي  الذي  )فال�ضخ�س  مهام حمددة  بها  املن�ط 

تعر�ضت لالنتهاك، يتعني عليه اأن يلجاأ اإىل املحكمة املخت�ضة بهذا امل��ض�ع، ولي�س 

�رضة على �ضبيل املثال(.  ح�ال ال�ضخ�ضية واالأ اإىل حمكمة تتعامل مع ق�انني االأ

�ملادة )9(

ل يجوز �لقب�ض على �أي �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه تع�سفًا.

طالق؟ هل ميكن تربير مثل هذه �ملعاملة على �لإ

وىل من بني ثالث من امل�اد التي تتعامل مع ال�ضمانات القان�نية  هذه هي املادة االأ

�ضا�ضية التي تق�ضي ب�رضورة �ضمان كافة النظم القان�نية: احلق يف عدم التعر�س  االأ

لالعتقال التع�ضفي، واحلق يف املحاكمة العادلة وال�رضيعة، وقرينة افرتا�س الرباءة. 

ومعنى املادة 9 وا�ضح بحد ذاته، رمبا با�ضتثناء كلمة »تع�ضفي«، وعادة ما يتكرر ن�عان 

جراءات  فراد وفقا لالإ ول ه� اأنه ميكن ت�قيف اأو حب�س اأو نفي االأ من التف�ضري لها: االأ

القان�نية، والتف�ضري الثاين ه� اأنه ال يج�ز ت�قيف اأو حب�س اأو نفي اأي �ضخ�س بطريقة 

ه�اء، حيث ال ي�جد هناك رابط بينه وبني اجلرمية.  ع�ض�ائية اأو وفقا لالأ

ن الق�انني غالبا ما ت�ضمح مبمار�ضة �ضلطات  ول غري مقب�ل الأ ويبدو التف�ضري االأ

جراءات القان�نية يف حد ذاتها رمبا تك�ن تع�ضفية اأو  ن االإ مطلقة يف االعتقال، والأ

ي�ضاء ت�ظيفها. ولذا فاإن احلماية يف هذا التف�ضري غري كافية مل�اجهة التهديدات 

ن االعتقال  كرث مالءمة، وذلك الأ ن�ضان. وبهذا فاإن التف�ضري الثاين ه� االأ لكرامة االإ

اأو  املعاملة  يتبعه �ض�ء  ما  جراءات، غالبا  قان�نيا من حيث االإ التع�ضفي، ول� كان 

�ضئلة: 29-26(. ول، االأ تعذيب امل�ق�ف )انظراجلزء االأ

�ملادة )10( 

خرين، يف �أن تنظر ق�سيته  لكل �إن�سان �حلق، على قدم �مل�ساو�ة �لتامة مع �لآ

�أمام حمكمة م�ستقلة نزيهة نظر�ً عادًل علنيًا للف�سل يف حقوقه و�لتز�ماته 

و�أية تهمة جنائية توجه �إليه.
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اإىل  فقط  ت�ضري  ال  وهي  العادلة.  املحاكمة  يف  �ضا�ضي  االأ احلق   10 املادة  ت�فر 

الق�ضايا اجلنائية وحدها، بل واإىل النزاعات املدنية التي يقا�ضي فيها ال�ضخ�س 

العادل من قبل حمكمة م�ضتقلة  النظر  املادة ه� �ضمان  غريه، والهدف من هذه 

وحيادية لكل من ميثل اأمامها.

وعلى الرغم من اأن البع�س يجادل باأن مفاهيم مثل »عادلة« و»م�ضتقلة«، 

و»حيادية« تختلف من دولة اإىل اأخرى، اإال اأن ال�ا�ضح اأنه يجب اأن يح�ضل كل 

فرد على فر�ضة عادلة لعر�س ق�ضيته. كما يت�قع من الدولة اأن تاأخذ يف احل�ضبان 

.
)146(

�ضا�ضية ال�ضتقالل الق�ضاء العمل باملبادئ االأ

�ملادة )11(

)1( كل �سخ�ض متهم بجرمية يعترب بريئًا �إىل �أن تثبت �إد�نته قانونيًا مبحاكمة 

علنية توؤمن له فيها �ل�سمانات �ل�رشورية للدفاع عن نف�سه.

) 2( ل يد�ن �أي �سخ�ض من جر�ء �أد�ء عمل �أو �لمتناع عن �أد�ء عمل �إل �إذ� كان 

ذلك يعترب جرمًا وفقًا للقانون �لوطني �أو �لدويل وقت �لرتكاب، كذلك ل 

توقع عليه عقوبة �أ�سد من تلك �لتي كان يجوز توقيعها وقت �رتكاب �جلرمية.

تت�سمن �ملادة )11( �أربعة مبادئ �أ�سا�سية : 

قرينة �فرت��ض �لرب�ءة : وه� مفه�م ب�ضيط ولكنه مهم. وه� يعني عدم معاملة اأي 

�ضخ�س متهم بفعل جمرم ك�ضخ�س مدان حتى تثبت اإدانته، ويف بع�س الدول يعترب 

هذا اأ�ضا�س احلق يف ال�ضمانة املالية مقابل ترك املتهم طليقا بانتظار حماكمته.

�حلق يف �لدفاع : كلمة »�ضمانة« يف املادة )11( ت�ضمل على �ضبيل املثال التزام 

الدولة ب�ضمان حق كل متهم يف التمثيل القان�ين واللج�ء على ال��ضائل املمكنة 

ثبات الرباءة لل�ضخ�س املتهم، مبا فيها حقه يف ا�ضتدعاء ال�ضه�د.  الإ

يجب  »ال  ه�:  اجل�هري  املبداأ  اأن  جند  وهنا  �ملحاكمة:  جل�سات  علنية  �حلق يف 

للعدالة اأن تتحقق فقط، بل ويجب روؤيتها تتحقق اأي�ضا«، ول�ضمان الثقة يف تطبيق 

القان�ن يك�ن من ال�رضوري اإعطاء النا�س الفر�ضة لريوه يطبق بعلنية، ولي�ضهدوا 

على الكيفية التي تطبق بها اآليات عمل القان�ن، فاإذا ما اأجريت املحاكمة ب�ضكل 

�ضا�ضية، ويفر�س هذا اجلزء من  �رضي فلي�س هناك �ضمانة لتاأكيد احرتام احلق�ق االأ

املادة )11( واجبا على الدولة اأن تبني اأن القان�ن يطبق بطريقة عادلة ومالئمة. 

ثر �لرجعي يف تطبيق �لقانون : تت�ضمن هذه العبارة الف�ضفا�ضة فكرة  بطالن �لأ

ب�ضيطة للغاية، حيث ال يجب معاقبة �ضخ�س ما على اأعمال كانت قان�نية وقت 

قيامه بها. كما تعني هذه العبارة اأنه اإذا كان العمل ي�ضتحق العقاب مبقدار ما يف 

ال�قت الذي وقع فيه، فال يج�ز زيادة العقاب املقرر مبقت�ضى تعديل قان�ين الحق. 

)146( مت تبني املبادئ األساسية في مؤمتر األمم املتحدة السابع بشأن منع اجلرمية ومعاملة املتهمني اجلنائيني )ميالنو 
/ إيطاليا، 26 أغسطس/آب إلى 6 سبتمبر/أيلول 1985(.
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�ضارة  اإن عبارة »القان�ن الدويل« ال�اردة يف الفقرة الثانية من املادة ه� لالإ

نهاية  التي جرت يف  لكبار جمرمي احلرب  ن�رمربج وط�كي�  خا�ضة ملحاكمتي 

واجلرائم �ضد  احلرب  املحاكمة على جرائم  الثانية. وخاللها متت  العاملية  احلرب 

ن�ضانية اأمام حمكمة دولية وعلى اأ�ضا�س الق�انني املطبقة دوليا )القان�ن الدويل(  االإ

بدال من الق�انني اخلا�ضة بالدول. 
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�ملادة )12( 

�أو  م�سكنه  �أو  �أ�رشته  �أو  �خلا�سة  حياته  يف  تع�سفي  لتدخل  �أحد  يعر�ض  ل 

�أو حلمالت على �رشفه و�سمعته، ولكل �سخ�ض �حلق يف حماية  مر��سالته 

�لقانون من مثل هذ� �لتدخل �أو تلك �حلمالت.

التف�ضريات  اأن  كما  والثقافات،  العادات  تتفاوت  كما  املحلية  الق�انني  تتفاوت 

واملحددات القان�نية التي تفر�ضها احلك�مات اأو الق�انني املحلية والتقاليد فاإنها 

و  اخل�ض��ضية«   « مثل  باأم�ر  يتعلق  عندما  بينها  فيما  م�ازية  ب�ضفة  تتناق�س 

�رضة« و »ال�طن« و »ال�رضف« و »ال�ضمعة«، ولذلك فاإن تطبيق هذا احلق يك�ن  »االأ

للتقنيات  كنتيجة  م�ضاكل حمددة  وتربز  ال�طني.  الت�رضيع  م�ضئ�لية  النهاية  يف 

�رضية  معل�مات  على  قان�نية  غري  بطريقة  احل�ض�ل  مثل  احلديثة،  لكرتونية  االإ

من بن�ك املعل�مات اأو ممار�ضة »التن�ضت« على املكاملات الهاتفية اخلا�ضة، وهذه 

�ضعب يف تعقبها واإثباتها.  االنتهاكات هي االأ

�ضا�ضية، كما  االأ احلريات  ت�رضيعات حلماية  ت�فر  الدول  اأن عددا من  غري 

عالم باتخاذ م�اقف وا�ضحة �ضد خروقات تلك  تق�م املنظمات غري احلك�مية واالإ

احلق�ق. 

�ملادة) 13( 

)1( لكل فرد حرية �لتنقل و�ختيار حمل �إقامته د�خل حدود كل دولة.

)2( يحق لكل فرد �أن يغادر �أية بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق له �لعودة �إليه.

ت�فر املادة )12( من العهد الدويل للحق�ق املدنية وال�ضيا�ضية تف�ضيال اأف�ضل لهذا 

احلق وت�ضيف اأن القي�د ال�حيدة املحتملة هي تلك »التي ين�س عليها القان�ن، 

داب العامة  من العام والنظام العام وال�ضحة العامة اأو االآ اأو ال�رضورية حلماية االأ

خرى  االأ احلق�ق  مع  من�ضجمة  القي�د  خرين. وتك�ن هذه  االآ اأو حق�ق وحريات 

املقررة يف العهد«. وا�ضتنادا اإىل املادة 4 من نف�س العهد، فاإنه ميكن جتميد العمل 

عالن  مة والتي يتم االإ بهذه احلق�ق »يف اأوقات الط�ارئ العامة التي تهدد حياة االأ

ول، ال�ض�ؤال: 13(. وتك�ن هذه اال�ضتثناءات  عنها ب�ضكل ر�ضمي« )انظراجلزء االأ

خرين. فالك�ارث  ذات طبيعة م�ؤقتة وت�ضتند اإىل احلاجة امل�رضوعة حلماية اأمن االآ

تطبيق هذا احلق،  معينة على  قي�د  تتطلب فر�س  اأو احلرب  وبئة  االأ اأو  الطبيعية 

وقد تفر�س قي�دا اأخرى ملنع �ضخ�س متهم وفقا للق�انني املحلية من مغادرة بلده، 

وكما مينع من مغادرة البلد كذلك ال�ضجناء الذين يجب اأن يق�ض�ا مدة �ضجنهم 

ومل تنته فرتة عق�بتهم. وال يت�ضمن القب�ل بهذه اال�ضتثناءات القب�ل بقي�د دائمة 

على ممار�ضة هذا احلق. 
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�سكال �لتي يتم فيها تقييد حرية �لتنقل؟  ما هي �لأ

�ض�اء  التنقل،  حرية  بتقييد  احلك�مات  خاللها  من  تق�م  اأ�ضكال  عدة  هناك 

�ضباب �ضيا�ضية، تفر�س  �ضمن حدود الدولة اأو بني الدول. فبع�س احلك�مات، والأ

االحتجاز  ممار�ضة  تزال  وال  جانب.  ولالأ مل�اطنيها  الداخلية  احلركة  على  قي�دا 

خميمات  تزال  ال  كما  ممار�ضة،  م��ضع  تناولها(  ال�ضابق   9 )انظراملادة  التع�ضفي 

جباري و�ضيلة لتقييد حريات امل�اطنني ب�ضبب معار�ضتهم اأو رف�ضهم  العمال االإ

اأ�ضباب  ل�ضيا�ضات الدولة، وتعترب هذه املمار�ضات �رضية عندما تعلن احلك�مات 

زائفة ولكن �رضعية لتربير مثل املمار�ضات غري امل�رضوعة. 

ويف اأوقات ال�رضاعات الداخلية اأو النزاع امل�ضلح، حت�ضل حاالت وا�ضعة 

النطاق من الت�رضد الداخلي والنزوح اجلماعي، وتك�ن كلها اأ�ضكال ق�رضية من 

فراد يف الع�دة اإىل مقار �ضكنهم،  احلركة اأو التنقل عم�ما، حيث ال ت�ضمن حق االأ

وبالتايل فهي حرمان من ممار�ضة حرية التنقل. ومن املحزن وج�د العديد من مثل 

ن�ضان  �ضا�س من االنتهاكات اجل�ضيمة حلق�ق االإ هذه احلاالت، والتي تنبع يف االأ

�ضا�ضية.  واحلريات االأ

�ملادة )14( 

)1( لكل فرد �حلق يف �أن يلجاأ �إىل بالد �أخرى �أو يحاول �للتجاء �إليها هربًا 

من �ل�سطهاد.

عمال  )2( ل ينتفع بهذ� �حلق من قدم للمحاكمة يف جر�ئم غري �سيا�سية �أو لأ

مم �ملتحدة ومبادئها. تناق�ض �أغر��ض �لأ

ما �ملق�سود باللجوء؟

يت�ضمن اللج�ء متطلبات تاأمني املاأوى واحلماية للنا�س الذين يغادرون بلدانهم 

ول، ال�ض�ؤال: 54(.  فرارا من اال�ضطهاد )انظراجلزء االأ

ت�فري  �رضورة  على   1951 للعام  لالجئني  املتحدة  مم  االأ اتفاقية  وتن�س 

ل�ضفات  اأو  لال�ضطهاد  �ض�اء  تعريف  ي�جد  ال  اأنه  بيد  اال�ضطهاد،  من  احلماية 

مم املتحدة ال�ضامية لالجئني اإىل اأن  القائم مبمار�ضة اال�ضطهاد. وت�ضري مف��ضية االأ

االتفاقية تنطبق على اأي �ضخ�س لديه خماوف واقعية من اال�ضطهاد بغ�س النظر 

ع�ضاء يف  عن ه�ية القائمني مبمار�ضة اال�ضطهاد. وفيما ت�ضرتك اأغلبية الدول االأ

عندما  اال�ضطهاد«  من  بـ»املخاوف  تقر  ال  الدول  بع�س  فاإن  امل�قف،  هذا  اتخاذ 

يك�ن ال�ضبب فيه من�ض�بًا اإىل هيئات اأو جهات اأخرى ال تتبع الدولة. 

ويف ال�اقع فاإن اال�ضطهاد ينبع من م�ضادر اأو�ضع بكثري من نطاق الدولة اأو 

حتى اجلماعات امل�ضلحة غري الر�ضمية. وقد تك�ن الثقافة التقليدية اأو القبلية اأو 

�ضا�س ملمار�ضة اال�ضطهاد، وبالتايل فاإن احلماية التي  الطائفية اأو العائلية هي االأ
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الن�ضاء الالئي يتعر�ضن للخطر ب�ضبب خمالفتهن  تقدمها االتفاقية متتد لت�ضمل 

مثل هذه  لهن يف  احلماية  ت�فري  للدولة  والالئي ال ميكن  االجتماعية،  عراف  لالأ

من  للفرار  ال�حيدة  الطريقة  اللج�ء  يعد  الن�ضاء،  له�ؤالء  وبالن�ضبة  و�ضاع.  االأ

اال�ضطهاد. ويف الدول ال�ضناعية.

 ويك�ن �ضمان احلق يف اللج�ء ال�ضيا�ضي ق�ضية ذات �ضاأن، حيث ال�رضوط 

القان�نية التي حتكم وحتدد اللج�ء ال�ضيا�ضي تق�م على اأ�ض�س احلد من الهجرة غري 

النظامية، ومن ذلك تدفق النا�س من املناطق التي تعاين من احلروب، وبا�ضطراد 

اأكرث  اإىل فر�س قي�د  اأدى  الب�رض وتهريبهم عرب احلدود، ما  جتار يف  الظاهرة االإ

ت�ضددا واإىل �ضياع الفروق بني فئتي الالجئني والعمال املهاجرين.

وبالرغم من اأن منح اللج�ء ال�ضيا�ضي يظل قرارًا اختياريًا متار�ضه الدولة 

ع�ضاء يف االتفاقية ملتزم�ن باملحافظة على  بح�ضًب اإرادتها، فاإن غالبية الدول االأ

ن�ضان  ممار�ضة احلق يف اللج�ء ال�ضيا�ضي، وقب�ل التحدي ب�ضمان احرتام حق�ق االإ

عند ممار�ضتها لهذا االختيار. 

�ملادة )15( 

)1( لكل فرد حق �لتمتع بجن�سية ما.

)2( ل يجوز حرمان �سخ�ض من جن�سيته تع�سفًا �أو �إنكار حقه يف تغيريها.

ملاذ� يحتاج �لنا�ض �إىل جن�سية؟

اأفراد  لكل  واملعن�ي  املادي  للرفاه  ال�رضورية  العنا�رض  اجلن�ضية واحدة من  تعد 

املجتمع، فاجلن�ضية متنح الفرد “اله�ية”، ومن املنظ�ر املادي، ترتبط اله�ية بامل�قع 

اجلغرايف واحلق اجل�هري يف نيل حماية الق�انني الفاعلة املعم�ل بها �ضمن نطاق 

الدولة، وكذلك ت�ضمن م�ضئ�لية الدولة يف حماية م�اطنيها امل�ج�دين يف مناطق 

باالنتماء  �ضع�را  للفرد  تقدم  فاجلن�ضية  باله�ية،  يخت�س  وفيما  خرى.  االأ الدول 

املدنية  للحق�ق  الدويل  العهد  من   24 املادة  وت�ضري  الذات.  بقيمة  واإح�ضا�ضا 

من   8 املادة  ت�جب  بينما  اجلن�ضية،  يف  طفل  كل  حق  اإىل  �رضاحة  وال�ضيا�ضية 

اتفاقية حق�ق الطفل على الدولة اأن “حترتم حق الطفل يف االحتفاظ به�يته، مبا 

يف ذلك اجلن�ضية املحددة ودون اأي تدخل غري قان�ين”.

 ما هي �حلماية �ملقدمة للنا�ض �ملحرومني من جن�سيتهم؟ 

ونة  االآ ويف  ككل.  اجلن�ضية  مب�ضاألة  ال�ضيا�ضية  والنزاعات  اجلدل  يحيط  ما  غالبا 

ثنية عامال حمددًا يف كثري من النزاعات العنيفة، وكان  خرية، كانت الق�مية االإ االأ

حيان مع حاالت ا�ضطهاد ونفي وتفاقم  ظه�ر الدول اجلديدة مرتافقا يف بع�س االأ

قليات بذلك على نح� اأكرث خ�ض��ضية،  ظاهرة من لي�س لهم دولة، كما تتاأثر االأ

ونة احلالية. كرب من جمه�ر الالجئني يف االآ وهم الذين ميثل�ن الفئة االأ
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 على اإلزام الدول 
)147(

وتعمل اتفاقية احلد من حاالت عدميي الدولة )1961(

مبنح جن�ضيتها لكل �ضخ�س ي�لد على اأر�ضها، والذي بدون هذا االلتزام ي�ضبح 

عدمي الدولة، كما حتظر هذه االتفاقية على الدول �ضحب جن�ضيتها عن ال�ضخ�س 

لكي ال ي�ضبح بذلك عدمي الدولة. وال ي�ضمح يف ظل اأي ظرف حرمان ال�ضخ�س 

من جن�ضيته على اأ�ضا�س اإثني اأو ديني اأو �ضيا�ضي. 

�ملادة )16( 

)1( للرجل و�ملر�أة متى بلغا �سن �لزو�ج حق �لتزوج وتاأ�سي�ض �أ�رشة دون �أي 

قيد ب�سبب �جلن�سية �أو �لدين، ولهما حقوق مت�ساوية عند �لزو�ج و�أثناء قيامه 

وعند �نحالله.

)2( ل يربم عقد �لزو�ج �إل بر�سا �لطرفني �لر�غبني يف �لزو�ج ر�سا كاماًل 

ل �إكر�ه فيه.

�سا�سية للمجتمع ولها حق �لتمتع بحماية  �رشة هي �لوحدة �لطبيعية �لأ )3( �لأ

�ملجتمع و�لدولة.

ح�ال ال�ضخ�ضية  �رضة واالأ تختلف الروؤى ح�ل مفه�م الزواج، كما اأن ق�انني االأ

غالبا ما تق�م على اأمناط حياة دينية وثقافية واجتماعية، ويتعر�س مفه�م »الر�ضاء 

الكامل دون اإكراه« مل�ضاكل معينة يف بع�س الثقافات والق�اعد املطبقة يف هذا 

العتماد  املتحدة  مم  االأ اتفاقية  يف  بتف�ضيل  الق�اعد  هذه  حتديد  مت  وقد  ال�ضاأن، 

 وكذا الت��ضيات 
)148(

دنى ل�ضن الزواج وت�ضجيل الزواج )1962( الزواج واحلد االأ

مم املتحدة يف العام 1965. املتعلقة بهذا امل��ض�ع والتي تبنتها اجلمعية العامة لالأ

�رضة الن�اة«، وعن  �رضة على نطاق وا�ضع عن مفه�م »االأ ويتباين مفه�م االأ

ب�ين، وعن العائلة التي متتد يف مناطق اأخرى  �رضة املك�نة من اأحد االأ �ضكل االأ

�ضا�ضي يف اأي جمتمع، وتك�ن  �رضة ت�ضكل املك�ن االأ من العامل. ورغم هذا، فاإن االأ

ع�ضاء ملزمة بحمايتها، وذلك على نح� ما اأوردته املادة 10 من العهد  الدول االأ

العهد  من   23 املادة  وكذا  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�ضادية  للحق�ق  الدويل 

الدويل للحق�ق املدنية وال�ضيا�ضية.

�ملادة )17( 

)1( لكل �سخ�ض حق �لتملك مبفرده �أو بال�سرت�ك مع غريه.

)2( ل يجوز جتريد �أحد من ملكه تع�سفًا.

يونيو/حزيران   30 وبحلول   ,1975 العام  في  النفاذ  حيز  الدولة  عدميي  حاالت  من  احلد  اتفاقية  دخلت   )147(
انظرالصكوك  األعضاء,  الدول  أسماء  على  وللحصول  االتفاقية.  في  عضوا  دولة   38 هناك  أصبحت   2011

www.unesco.org/human_rights الرابط   على  متاحة   ،2011 يونيو/حزيران   30 الرئيسية حتى  الدولية 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf أو

)148( دخلت اتفاقية اعتماد الزواج واحلد األدنى لسن الزواج وتسجيل الزواج حيز النفاذ في العام 1964. وبحلول 
األعضاء,  الدول  أسماء  على  وللحصول  االتفاقية.  هذه  في  عضوا  دولة   54 أصبحت   2011 يونيو/حزيران   30

انظرالصكوك الدولية الرئيسية حتى 30 يونيو/حزيران 2011 ، متاحة على الرابط
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf أو www.unesco.org/human_rights

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf


1��1��

ن�ضان وامل�اطن )1789( حق امللكية يف نف�س  عالن الفرن�ضي حلق�ق االإ و�ضع االإ

من واملقاومة �ضد الظلم. وبعد اأكرث من مائتي �ضنة  املرتبة مع حق�ق احلرية واالأ

من تاريخ التط�ر االقت�ضادي واالجتماعي، تط�ر مفه�م امللكية من منظ�ر حق�ق 

يدي�ل�جية  ن�ضان، ولكنه ال يزال اأمرا معقدا وحمل جدل ب�ضبب التناق�ضات االأ االإ

التي ا�ضت�رضت اأثناء اإقرار املعاهدات وامل�اثيق الدولية، واحلق يف امللكية ه� احلق 

ن�ضان والذي مل يدرج يف ن�ض��س  عالن العاملي حلق�ق االإ ال�حيد املدرج يف االإ

امل�اثيق واملعاهدات. غري اأن اأي متييز يت�ضل باحلق يف التملك وكذا حماية امللكية 

ن�ضان.  الفكرية يقع ب��ض�ح �ضمن نطاق القان�ن الدويل حلق�ق االإ

�ملادة )18( 

�حلق  هذ�  وي�سمل  و�لدين،  و�ل�سمري  �لتفكري  حرية  يف  �حلق  �سخ�ض  لكل 

و�ملمار�سة  بالتعليم  عنهما  عر�ب  �لإ وحرية  عقيدته،  �أو  ديانته  تغيري  حرية 

و�إقامة �ل�سعائر ومر�عاتها �سو�ء �أكان ذلك �رش�ً �أم مع �جلماعة.

�ضا�ضية التي  اإن ممار�ضة حرية الفكر وال�ضمري والدين واالعتقاد ه� من احلريات االأ

اأن يت�فر نف�س القدر  ال ميكن جتميدها ول� عند فر�س ق�انني الط�ارئ، ويجب 

من احلماية للم�ؤمنني وغري امل�ؤمنني على ال�ض�اء، وُيحظر التمييز �ضد اأي �ضخ�س 

على اأ�ضا�س الدين اأو االعتقاد، كما ال يج�ز اإجبار اأي �ضخ�س على اعتناق دين 

اآخر اأو اعتقاد اآخر. وتفر�س حرية ممار�ضة الدين اأو االعتقاد )على نح� منفرد اأو 

ن�ضطة والتقاليد )كاالحتفاالت اخلا�ضة  باال�ضرتاك مع اآخرين( نطاقًا وا�ضعًا من االأ

الدينية  املدار�س  اإن�ضاء  حرية  وكذا  املميزة،  واملالب�س  )احلمية(  التغذية  وق�اعد 

�ضافة اإىل  واملحافل الفكرية العلمية ون�رض وت�زيع الن�ض��س وامل�اد دينية، باالإ

ماكن اخلا�ضة بالعبادة(. حق االأ

الختالف  نظرًا  نف�ضها  الدول  ب�ا�ضطة  للخطر  احلرية  هذه  تتعر�س  ورمبا 

م�اقفها من الدين اختالفا وا�ضعا، وتتفاوت هذه امل�اقف بني ت�ضجيع الكافة على 

ما، ويجب  ديني  معتقد  ما، وبني فر�س حظر على ممار�ضة  ديانة ر�ضمية  اعتناق 

غلبية  االأ ملعتقدات  تاأثري  دون  فردي  كحق  الفكر  حرية  احلماية  هذه  ت�ضمل  اأن 

هذه  ا�ضتيعاب  يف  اجلدلية  الن�احي  ورغم  الر�ضمية.  ال�ضل�ك  اأمناط  اأو  ال�ضائدة 

هذه  يف  الت�ضامح  وعدم  التمييز  ب�ضاأن  الدويل  املجتمع  اهتمام  ين�ضب  احلرية، 

عالن ب�ضاأن الق�ضاء على كافة اأ�ضكال عدم الت�ضامح  الن�احي على تبني الدول لالإ

مم املتحدة  والتمييز القائمني على اأ�ضا�س الدين اأو املعتقد )قرار اجلمعية العامة لالأ

رقم 36/55 يف 25 ن�فمرب/ت�رضين الثاين 1981(. 
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بتعيني   CHR ن�ضان  االإ قامت جلنة حق�ق  عالن،  االإ اإنفاذ هذا  ولت�ضجيع 

مقرر خا�س ب�ضاأن حرية الدين واملعتقد يف العام 1986 )وكان ا�ضمه يف البداية 

اللجنة  الذي عادت وغريته  الديني، وه� اال�ضم  الت�ضامح  ب�ضاأن  املقرر اخلا�س 

 CHR ن�ضان  االإ حق�ق  للجنة  املقدم  تقريره  يف  عرب  وقد   ،)2000 العام  يف 

التمييز وعدم  ا�ضتمرار وت�ضاعد مظاهر  القلق من  2002 عن �ضديد  العام  يف 

الديني  التطرف  اأن  العامل، و�ضدد على  مناطق  العديد من  الديني يف  الت�ضامح 

بال�ضالم  ن�ضان و التمتع  اإمنا يهددان التمتع الكامل بحق�ق االإ وا�ضتغالل الدين 

والية   HRC ن�ضان  االإ حق�ق  جدد جمل�س   ،2007 العام  ويف  خا�ضة.  ب�ضفة 

املقرر اخلا�س لثالث �ضن�ات جديدة.

ن�ضان CHR )قرار 1993/84( اال�ضتنكاف ال�ضمريي  وتبنت جلنة حق�ق االإ

لرف�س اأداء اخلدمة الع�ضكرية كممار�ضة م�رضوعة للحق يف حرية الفكر وال�ضمري 

لزامية على  ع�ضاء التي تتبنى اخلدمة الع�ضكرية االإ والدين، وحث القرار الدول االأ

ا�ضتحداث بدائل للخدمة العامة ملن يعلن ا�ضتنكافه ال�ضمريي على اأداء اخلدمة 

الع�ضكرية.

�ملادة )19( 

لكل �سخ�ض �حلق يف حرية �لر�أي و�لتعبري، وي�سمل هذ� �حلق حرية �عتناق 

فكار وتلقيها و�إذ�عتها باأية و�سيلة  نباء و�لأ ر�ء دون �أي تدخل، و��ستقاء �لأ �لآ

كانت دون تقيد باحلدود �جلغر�فية.

الدميقراطي  للمجتمع  �ضا�ضية  االأ املك�نات  من  احلق�ق  هذه  وممار�ضة  حماية  اإن 

فكار وتلقيها واإذاعتها  نباء واالأ )انظركذلك املادة 21(، واإن اإقرار حرية »ا�ضتقاء االأ

نقد  وم�ضتقلة يف  حرة  تك�ن  اأن  اإىل  عالم  االإ م�ؤ�ض�ضات  تدع�  اإمنا  و�ضيلة«  باأية 

احلك�مات واحلث على مناق�ضة ال�ضيا�ضات.

الراأي  حرية  على  الت�ضييق  من  �ضا�ضي  االأ الدافع  ه�  اخل�ف  اإن 

البديلة،  خرى  االأ راء  االآ يف  يربز  الذي  التحدي  من  ينبع  واخل�ف  والتعبري، 

داة  االأ ه�  والتعبري  الراأي  حرية  يف  احلق  باأن  القناعة  من  النابع  واخل�ف 

فيه  تنجح  الذي  ال�قت  ففي  �ضا�ضية،  االأ احلريات  بقية  ل�ضمان  اجل�هرية 

�ضلطاتها،  نطاق  با�ضتخدام  احلريات  هذه  على  القي�د  فر�س  يف  احلك�مات 

الفكر  باملطلق دون ممار�ضة حريات  اأن حت�ل  ما  باأية �ض�رة  فاإنها ال ت�ضتطيع 

�ضدارات ال ميح�ها وال مينع اإمكانية ن�رضها  والراأي والتعبري. فاحلظر على االإ

وقراءتها يف اأماكن اأخرى، وال ميكن اأن يح�ل دون ن�رضها يف �ضيغ اأخرى، 

املعل�مات  تدفق  تعزيز  يف  للغاية  مهمًا  عاماًل  احلديثة  التقنيات  باتت  حيث 

اإليها.  واحل�ض�ل 
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عالم و�ملعلومات؟  هل تتو�فر �سمانات دولية حلرية �لإ

الدعم  تقدمي  على  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  املتخ�ض�ضة  ووكاالتها  املتحدة  مم  االأ تعمل 

عن  الدفاع  جمال  يف  تن�ضط  التي  احلك�مية  غري  واملنظمات  املهنية  للهيئات 

عالم.  حرية التعبري واالإ

 UNESCO الي�ن�ضك�  منظمة  اأقرت   ،1989 العام  ومنذ 

التدفق  “ت�ضجيع  على  تعمل  التي  اجلديدة”  االت�ضال  “ا�ضرتاتيجية 
ن�رضها  وت�ضجيع  وال�طني  الدويل  امل�ضت�يني  على  للمعل�مات  احلر 

ومبقت�ضى  التعبري”،  حرية  تعيق  عقبة  دون  ت�ازنا  ف�ضل  واالأ ال�ا�ضع 

عدد  بتنظيم   UNESCO الي�ن�ضك�  منظمة  قامت  اال�ضرتاتيجية،  هذه 

ال��ضطى  واأوروبا  ال�رضقية  اأوروبا  يف  عالم  االإ يف  للمهنيني  الندوات  من 

تا  اآ ملا  )اأ �ضيا  واآ  )1991 )وينده�ك  واأفريقيا  و1990(   1989 )باري�س 

 )1994 �ضيلي  )�ضانتياج�/  الكاريبي  وجزر  الالتينية  واأمريكا   )1992
الي�ن�ضك�  عقدت   ،2008 ذار  مار�س/اآ ويف   .)1996 ( العربية  الدول  ويف 

حرية  ب�ضاأن  باري�س  يف  اخلرباء  ملجم�عة  اجتماعًا    UNESCO
حق  بني  الربط  اأهمية  على  اأكد  والذي  امل�ضتدامة،  والتنمية  املعل�مات 

التنمية. وق�ضايا  املعل�مات  اإىل  ال��ض�ل 

للدول  الفاعلة  امل�ضاعدة  بتقدمي   UNESCO الي�ن�ضك�  منظمة  وتق�م 

التي ت�ضهد انتقاال اإىل احلياة الدميقراطية عرب اال�ضت�ضارات املتعلقة بالت�رضيعات 

  UNESCO �عالمية، اأما الدول التي ت�ضهد نزاعات، فتق�م منظمة الي�ن�ضك االإ

وبالتايل  النزيهة  عالمية  االإ التقارير  تقدمي  لت�ضجيع  امل�ضتقل  عالم  االإ بدعم 

امل�ضاهمة يف خلق اجل� املنا�ضب للح�ار وال�ضالم. 

ن�ضان CHR بتعيني مقرر خا�س  ويف العام 1993، قامت جلنة حق�ق االإ

غرا�س تقدمي ت��ضيات عملية  لتعزيز وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبري الأ

لهذه احلق�ق.  اأف�ضل حماية  تاأمني  �ضبل  ب�ضاأن 

من  العديد  يف  واملعل�مات  التعبري  حرية  بق�ضايا  االهتمام  جرى  وقد 

ن�ضان واملحكمة  وروبية حلق�ق االإ وقات، وذلك ب�ا�ضطة كل من املحكمة االأ االأ

ال�طنية  الق�انني  ن�ضان، واللتني خدمت قراراتهما تط�ير  االإ مريكية حلق�ق  االأ

2008 والية  HRC يف العام  ن�ضان  يف هذا ال�ضاأن. وجدد جمل�س حق�ق االإ

املقرر اخلا�س لثالث �ضن�ات جديدة.
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هل تعترب هذه �حلريات مطلقة؟

ين�س العهد الدويل للحق�ق املدنية وال�ضيا�ضية على اأن ممار�ضة حرية الراأي والتعبري 

»حتمل يف طياتها واجبات وم�ض�ؤوليات خا�ضة«، لتك�ن بذلك »عر�ضة لقي�د حمددة«، 

غري اأن هذه القي�د تتم وفقا لن�ض��س القان�ن التي تك�ن �رضورية الحرتام احلق�ق 

خالق العامة«  من ال�طني اأو النظام العام اأو ال�ضحة واالأ خرين وحماية االأ و�ضمعة االآ

ثنية  )املادة 19(. كما يحظر العهد »اأي ترويج للحروب« اأو »اأي ت�ضجيع للكراهية االإ

اأو العن�رضية اأو الدينية والتي تت�ضمن التحري�س على التمييز اأو العداء اأو العنف« 

)املادة 20(، وبهذا فاإن حرية التعبري لي�ضت مطلقة، غري اأنه يجب على القي�د التي 

مر فر�ضها اأن تت�ضق مع معايري ال�رضعية والقان�نية والتنا�ضب  ميكن اأن يتطلب االأ

عالمي اأن تك�ن الق�اعد وا�ضحة فيما  وال�رضورة الدميقراطية، ويجب يف العمل االإ

يخ�س حماية ال�ضمعة واخل�ض��ضية الفردية.

�ملادة )20( 

) 1 ( لكل �سخ�ض �حلق يف حرية �ل�سرت�ك يف �جلمعيات و�جلماعات �ل�سلمية.

) 2 ( ل يجوز �إرغام �أحد على �لن�سمام �إىل جمعية ما.

يعد احلق يف التجمع ال�ضبيل ال�حيد الذي ميكن للنا�س اأن تعرب من خالله عن 

وحماية  كمجم�عة  ال�ضغط  خالله  من  متار�س  واأن  جماعية  بطريقة  اأهدافها 
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اإيجابي  اإجراء  باأي  القيام  احلك�مة  على  ولي�س  خرين،  االآ م�ضالح  اأو  م�ضاحلها 

اأ�ضباب  قيام  وبالرغم من  قي�دا عليها،  اأنها قد تفر�س  بيد  ل�ضمان هذه احلرية، 

يجري  القي�د  هذه  اأن  اإال  معينة،  ظروف  يف  بذلك  قيامها  الحتمال  م�رضوعة 

العامل على نح�  اأجزاء كبرية من  الدول يف  ممار�ضتها ك��ضائل قمع ت�ضتخدمها 

يتكرر كثريا. 

وقد تبنت منظمة العمل الدولية ILO عدة اتفاقيات ح�ل حق العمال يف 

اإن�ضاء جمعياتهم وتنظيماتهم النقابية بحرية، والتي �ضادق عليها عدد كبري من 

)اتفاقية  النقابية  والتنظيمات  اجلمعيات  اإن�ضاء  حرية  يف  احلق  وهذا   .
)149(

الدول

ال�رضورية  املبادئ  من  واحدا  يعك�س   )87 رقم   ILO الدولية  العمل  منظمة 

ول، ال�ض�ؤال: 78(.   الحرتام حق�ق العمال. )انظراجلزء االأ

)149( على سبيل املثال، و بحلول 30 يونيو/حزيران 2011، قامت 150 دولة باملصادقة على اتفاقية متظمة العمل 
الدولية رقم 87 بشأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي )والتي مت تبنيها في العام 1948 ودخلت حيز 
النفاذ في العام 1950(. فيما قامت 48 دولة فقط باملصادقة على اتفاقية حماية احلق في التنظيم النقابي واجراءات 
حتديد شروط االستخدام في اخلدمة العامة )والتي مت تبنيها في العام 1978 ودخلت حيز النفاذ في العام 1981(. 
أما اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ احلق في التنظيم النقابي واملفاوضة اجلماعية 
)التي مت تبنيها في العام 1949 ودخلت حيز النفاذ في العام 1951( فقد صادق عليها عدد أكبر من الدول 160دولة، 
وللحصول على أسماء الدول األعضاء، انظر الصكوك الدولية الرئيسية حتى 30 يونيو/حزيران 2011، متاحة على 

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf أو www.unesco.org/human_rights  الرابط

http://www.unesco.org/human_rights
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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�ملادة )21( 

)1( لكل فرد �حلق يف �ل�سرت�ك يف �إد�رة �ل�سوؤون �لعامة لبالده �إما مبا�رشة 

و�إما بو��سطة ممثلني يختارون �ختيار�ً حر�ً.

)2( لكل �سخ�ض نف�ض �حلق �لذي لغريه يف تقلد �لوظائف �لعامة يف �لبالد.

ر�دة  �لإ هذه  عن  ويعرب  �حلكومة،  �سلطة  م�سدر  هي  �ل�سعب  �إر�دة  �إن   )3(

قدم  وعلى  �ل�رشي  �لقرت�ع  �أ�سا�ض  على  جتري  دورية  نزيهة  بانتخابات 

�مل�ساو�ة بني �جلميع �أو ح�سب �أي �إجر�ء مماثل ي�سمن حرية �لت�سويت.

تكفل هذه املادة مبادئ قيام احلك�مة الدميقراطية من ناحية اأن »اإرادة ال�ضعب هي 

�ضا�س ل�ضلطة احلك�مة«، ويتحقق هذا عرب »انتخابات �ضحيحة«، حرة، ونزيهة،  االأ

ت�ضتند على احلق املعتمد عامليًا.

التح�ل  م�ضار  يف  منه  منا�س  ال  عن�رضا  االنتخابات  هذه  تك�ن  وبينما 

ن�ضان و�ضيادة القان�ن ميثالن املتطلبات اجل�هرية  الدميقراطي، فاإن حماية حق�ق االإ

خرى. وخطة عمل م�نرتيال التي اأكدت على »اأن القيم الدميقراطية �رضورية  االأ

الرتبية  بك�ن  اأقرت  دوليا  مقب�لة  وثيقة  اأول  كانت  ن�ضان«،  االإ بحق�ق  للتمتع 

ن�ضان. والتثقيف الدميقراطي كجزء ج�هري يف الرتبية على حق�ق االإ

كما اأن اإعالن وبرنامج عمل فيينا )1993( والذي يعك�س ت�افقا عامليا، 

وبني  �ضا�ضية  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ حق�ق  من  كل  بني  العالقة  اأن  على  اأكد 

الدميقراطية من ناحية، وكذا العالقة بينهما وبني التنمية من ناحية اأخرى، هي 

اإىل  الدويل  املجتمع  عالن  االإ ودعا   ،)8 )مادة  متبادل«  وتعزيز  »اعتماد  عالقة 

حق�ق  وتعزيز  حماية  اأن  اأ�ضا�س  على  الدميقراطية«  وتعزيز  تق�ية  »م�ضاندة 

يف  اأف�ضل  باأ�ضكال  يتحقق  القان�ن  و�ضيادة  �ضا�ضية  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ

الدميقراطية.  املبادئ  الدول من خالل تطبيق  كافة 

منظمة  التزمت   )1991( التمثيلية  الدميقراطية  ح�ل  قرارها  وباإ�ضدار 

اأيام  مريكية بعقد اجتماع �ضيا�ضي رفيع امل�ضت�ى يف غ�ض�ن ع�رضة  الدول االأ

ع�ضاء، واأكد القرار على  من انقطاع العملية الدميقراطية يف اأي من دولها االأ

والدميقراطية.  ن�ضان  االإ بني حق�ق  اجل�هرية  بالعالقة  املنظمة  اعرتاف 
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�ملادة )22( 

لكل �سخ�ض ب�سفته ع�سو�ً يف �ملجتمع �حلق يف �ل�سمانة �لجتماعية ويف 

�أن حتقق بو�ساطة �ملجهود �لقومي و�لتعاون �لدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة 

عنها  غنى  ل  �لتي  و�لرتبوية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �حلقوق  ومو�ردها 

لكر�مته وللنمو �حلر ل�سخ�سيته.

احلق�ق  فئات   ،27 اإىل   23 من  امل�اد  عن  ف�ضال  املادة،  هذه  تتناول 

املادي  دراك  االإ اإىل  تهدف  والتي  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�ضادية 

مكانات  لالإ الكاملة  التنمية  ل�ضمان  ن�ضانية  االإ لالحتياجات  املادي  وغري 

الدويل  وللمجتمع  للدولة  يجابي  االإ التحرك  تطبيقها  ويتطلب  الب�رضية، 

الدويل  العهد  وين�س  للجميع.  واقع  اإىل  احلق�ق  هذه  حت�يل  ل�ضمان 

�ضئلة:  االأ ول،  االأ )انظراجلزء  والثقافية  واالجتماعية  االقت�ضادية  للحق�ق 

 .)9 )املادة  االجتماعي  ال�ضمان  نيل  يف  فرد  كل  حق  على   )23-18
واملر�س  واجل�ع  الفقر  ظ�اهر  من  العامل  �ضكان  خم�س  ويعاين 

التنامي،  يف  اآخذة  ظ�اهر  وهي  االجتماعي،  ال�ضمان  وغياب  مية  واالأ

والثقافية  واالقت�ضادية  االجتماعية  للحق�ق  الكبري  نكار  االإ وي�ضتحق 

الذي  الغ�ضب  من  القدر  بنف�س  الدويل  املجتمع  يالقية  اأن  �ضا�ضية  االأ

وال�ضيا�ضية.  املدنية  احلق�ق  اإنكار  عند  يبديه 

واال�ضتقرار  الدميقراطية  من  كل  تر�ضيخ  ميكن  ال  ذلك،  عن  وف�ضال 

احلق�ق  بني  والرتابط  املتبادل  باالعتماد  كامل  اعرتاف  دون  وال�ضالم 

واملدنية،  ال�ضيا�ضية  احلق�ق  وبني  والثقافية  واالجتماعية  االقت�ضادية 

بذاته  كاف  غري  اأنه  اإال  �رضوريا،  اأمرا  يعد  االقت�ضادي  النم�  اأن  ورغم 

املجتمع،  �رضائح  كافة  مزاياه  ت�ضمل  ال  حيث  ال�ضع�ب،  رخاء  ل�ضمان 

اأجل  من  الدويل  التعاون  وكذا  ال�طنية  اجله�د  تعمل  اأن  يجب  وبالتايل 

كرث  االأ ال�رضوط  ت�فري  على  واالجتماعي  االقت�ضادي  التقدم  تعزيز 

واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلق�ق  التمتع  من  قدر  اأق�ضى  ل�ضمان  نزاهة 

احلق�ق  هذه  ل��ضع  الهادف  الطم�ح  ولتلبية  امل�ضاواة،  قدم  على  والثقافية 

م�اردها  االعتبار  بعني  تاأخذ  اأن  دولة  كل  على  يجب  نه  فاإ التطبيق،  م��ضع 

املعايري.  هذه  لتلبية  الالزمة  اجله�د  كل  وبذل  بها  اخلا�ضة  واأول�ياتها 

املجتمع  م�ض�ؤولية  يعني  االجتماعي  ال�ضمان  يف  احلق  فاإن  كذلك 

�ضعفا  كرث  االأ ع�ضائه  الأ من  واالأ احلماية  الالزمة  ال�ضمانات  ت�فري  عن 

احلرمان.  من  مزيد  يف  الغرق  من  حمايتهم  بغية  حظا  قل  واالأ
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�ملادة )23( 

)1( لكل �سخ�ض �حلق يف �لعمل، وله حرية �ختياره ب�رشوط عادلة مر�سية، 

كما �أن له حق �حلماية من �لبطالة.

)2( لكل فرد دون �أي متييز �حلق يف �أجر مت�ساو للعمل.

�رشته عي�سة  )3( لكل فرد يقوم بعمل �حلق يف �أجر عادل مر�ض يكفل له ولأ

للحماية  �أخرى  و�سائل  �للزوم،  عند  �إليه،  ت�ساف  ن�سان  �لإ بكر�مة  لئقة 

�لجتماعية.

)4( لكل �سخ�ض �حلق يف �أن ين�سئ وين�سم �إىل نقابات حماية مل�سلحته.

حكام �لدولية �لتي تكفل �سمان �رشوط �لعمل وحقوق  ما هي �لأ

�لعمال؟

حكام امل�ضار اإليها )بامل�اد 6 و7 و8( يف العهد الدويل للحق�ق  جرى تقنني هذه االأ

�ضئلة: 18-23(، ويجري  ول، االأ االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية )انظراجلزء االأ

متابعة تطبيقها ب�ا�ضطة جلنة احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، وملنظمة 

�ضئلة: 78-83( م�ض�ؤولية خا�ضة حلماية  ول، االأ العمل الدولية ILO )انظراجلزء االأ

العمال، وتن�رض فروعها امل�رضفة تقارير �ضن�ية ح�ل مدى احرتام اتفاقيات منظمة 

العمل الدولية ILO، كما تق�م بتقدمي الدعم العملي لتعزيز واإنفاذ هذه احلق�ق. 

نهم ال يتمتع�ن بكافة  ويعد العمال املهاجرون من اأ�ضعف الفئات العمالية نظرا الأ

ول، ال�ض�ؤال: 52(. حق�ق امل�اطنة )انظراجلزء االأ
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�ملادة )24( 

لكل �سخ�ض �حلق يف �لر�حة، ويف �أوقات �لفر�غ، ول�سيما يف حتديد معقول 

ل�ساعات �لعمل ويف عطالت دورية باأجر.

قرار بتحديد �ضاعات و�رضوط  بالرغم من اأن العمالة املنظمة ت��ضلت تدريجيًا اإىل االإ

العمل، اإال اأن املاليني من العمال ح�ل العامل ال يزال�ن يعمل�ن دون حماية منا�ضبة 

 ،ILO ن�ضانية، ولكن من خالل اجله�د التي تبذلها منظمة العمل الدولية حلق�قهم االإ

قرار الدويل، بالرغم من ال�ضك�ك  �ضب�عية االإ فقد اكت�ضب مبداأ حتديد �ضاعات العمل االأ

ن�ضان،  ح�ل اإعمال احلق يف وقت للراحة واحلق يف وقت الفراغ كحقني من حق�ق االإ

ن�ضان وكذا يف املادة 7 من العهد  عالن العاملي حلق�ق االإ غري اأن هذه املادة من االإ

الدويل للحق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية ي��ضحان بجالء اأن هذين احلقني 

ن�ضان املعرتف بها دوليا.  مكف�لني �ضمن حق�ق االإ

�ملادة )25( 

)1( لكل �سخ�ض �حلق يف م�ستوى من �ملعي�سة كاف للمحافظة على �ل�سحة 

�رشته، ويت�سمن ذلك �لتغذية و�مللب�ض و�مل�سكن و�لعناية �لطبية  و�لرفاهية له ولأ

وكذلك �خلدمات �لجتماعية �لالزمة، وله �حلق يف تاأمني معي�سته يف حالت 

�لبطالة و�ملر�ض و�لعجز و�لرتمل و�ل�سيخوخة وغري ذلك من فقد�ن و�سائل �لعي�ض 

نتيجة لظروف خارجة عن �إر�دته.

طفال  مومة و�لطفولة �حلق يف م�ساعدة ورعاية خا�ستني، وينعم كل �لأ )2( لالأ

�أو  �أكانت ولدتهم ناجتة عن رباط �رشعي  بنف�ض �حلماية �لجتماعية �سو�ء 

بطريقة غري �رشعية.

ما �ملق�سود باحلق يف م�ستوى معي�سي كايف؟

جابة عن هذا ال�ض�ؤال باختالف النا�س، غري اأن اأحدا لي�س ب��ضعه املجادلة  تختلف االإ

�ضا�ضية من الغذاء واملاأوى  باأن اأقل ما يعنيه ه� حق كل فرد يف تلبية احتياجاته االأ

وامللب�س واالحتياجات ال�ضكنية واخلدمات االجتماعية مثل املاء والنظافة وال�ضحة 

والتعليم، كما يعني ذلك اأي�ضا حق كل فرد يف العمل لتحقيق م�ضت�ى الئق للحياة، 

واأن ت�فري ال�ضمان االجتماعي اأمر �رضوري ملن ال ي�ضتطيع�ن الت��ضل لذلك. 

ول�ية يف االهتمام، كما  وبالن�ضبة ملن يعان�ن اأ�ضد احلاجة، فيجب منحهم االأ

كرث فقرا  ولئك االأ ول�ية الأ هداف التنم�ية االأ ول�ية يف حتقيق االأ يجب اأن تعطي االأ

قل امتيازا والذين يعان�ن من احلرمان عرب التمييز �ضدهم.  واالأ

واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلق�ق  اخلا�س  العهد  من   11 املادة  وتف�ضل 

اأبعاد احلق يف م�ضت�ى معي�ضي الئق، حيث تن�س ب�ضكل حمدد على  والثقافية 

احلق ال�رضوري لكل �ضخ�س يف التحرر من اجل�ع، وت�ضري اإىل املعايري ال�اجب 

تبنيها على نح� منفرد اأو عرب التعاون الدويل من اأجل اإعمال هذا احلق.
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�ملادة )26(

وىل  )1( لكل �سخ�ض �حلق يف �لتعلم، ويجب �أن يكون �لتعليم يف مر�حله �لأ

ويل �إلز�ميًا وينبغي �أن  قل باملجان، و�أن يكون �لتعليم �لأ �سا�سية على �لأ و�لأ

يعمم �لتعليم �لفني و�ملهني، و�أن يي�رش �لقبول 

للتعليم �لعايل على قدم �مل�ساو�ة �لتامة للجميع وعلى �أ�سا�ض �لكفاءة.

ن�سان �إمناء كاماًل، و�إىل تعزيز  )2( يجب �أن تهدف �لرتبية �إىل �إمناء �سخ�سية �لإ

�سا�سية وتنمية �لتفاهم و�لت�سامح و�ل�سد�قة بني  ن�سان و�حلريات �لأ �حرت�م �لإ

مم  �لأ جمهود  زيادة  و�إىل  �لدينية،  �أو  �لعن�رشية  و�جلماعات  �ل�سعوب  جميع 

�ملتحدة حلفظ �ل�سالم.

ول يف �ختيار نوع تربية �أولدهم. باء �حلق �لأ )3( لالآ

ول�يات يف جمال التعليم، ففيما  يتعاظم التفاوت بني خمتلف الدول يف تقدير االأ

اأن قطاعا وا�ضعا من العامل مل  اإال  لزامي يف الكثري من الدول،  يطبق التعليم االإ

مية، والتزال ن�ضبة ملم��ضة من ال�ضكان البالغني �ضمن  يحظ بعد بالتخل�س من االأ

ميني ح�ل العامل. ويتاأثر احلق يف التعليم �ضلبا نتيجة اإنكار احلق يف احل�ض�ل  االأ

امل�ضاواة، والذي يجعله يربز كعامل رئي�ضي يف  التعليم على نح� ي�ضمن  على 

ق�ضاء والتمييز. احلرمان والفقر واالإ

ويف جمتمع ما، يجب اأن تك�ن اخليارات املتاحة يف جمال التعليم وثيقة 

دنى ملجانية  ال�ضلة باحتياجات هذا املجتمع، وال تزال متطلبات ال��ض�ل للحد االأ

يك�ن  عندما  وحتى  النا�س،  من  للعديد  بالن�ضبة  بعيدا  هدفا  �ضا�ضي  االأ التعليم 

�ضا�ضي والثان�ي جمانيا واإلزاميا، فاإن خيار التعلم والفر�س املت�ضاوية  التعليم االأ

التم�يل  ت�فري  يف  الت�ازن  وغياب  املدار�س  مب�اقع  �ضلبا  تتاأثر  رمبا  التعليم  يف 

واملكتبات واملعدات، اأو يف معايري اإعداد املعلمني. 

ن�ضان CHR يف العام 1998 بتعيني مقرر خا�س  وقد قامت جلنة حق�ق االإ

ول، ال�ض�ؤال: 23( لتقدمي تقاريره ح�ل مدى اإعمال هذا احلق  للتعليم )انظراجلزء االأ

يف جميع اأنحاء العامل ولتقدمي ت��ضياته يف هذا ال�ضاأن. ويف العام 2008، جدد 

ن�ضان HRC والية املقرر اخلا�س لثالث �ضن�ات جديدة )انظر  جمل�س حق�ق االإ

ول، ال�ض�ؤال: 23( اجلزء االأ

ويف معظم الدول، يظل التعليم العايل واجلامعي املطبق لي�س جمانيا، اأما بالن�ضبة 

حكام اخلا�ضة بكل من املنح، والف�ض�ل اخلارجية، والف�ض�ل التعليمية للبالغني،  لالأ

جراءات التي تهدف لتنمية التعليم امل�ضتمر.  والتدريب يف م�اقع العمل، من �ضمن االإ

ن�سان؟ كيف ميكن للتعليم �أن يعزز حقوق �لإ

الكامل  مناء  االإ على  العمل  ه�  عامليا  عليه  واملتعارف  للتعليم  املالئم  الهدف  اإن 

�ضا�ضية، وتدع�  ن�ضان واحلريات االأ ن�ضانية وتق�ية االحرتام حلق�ق االإ لل�ضخ�ضية االإ
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ن�ضان »جميع اأفراد املجتمع وهيئاته، ... من خالل  عالن العاملي حلق�ق االإ ديباجة االإ

للمعايري  ووفقا  واحلريات...«  احلق�ق  هذه  احرتام  ت�طيد  اإىل  والرتبية،  التعليم 

عاملية حلق�ق  ثقافة  بناء  اإىل  يهدف  اأن  يجب  فالتعليم  ن�ضان،  االإ الدولية حلق�ق 

ن�ضان عرب ت��ضيع املعرفة واملهارات وتاأطري ال�ضل�ك الهادف اإىل: االإ

�ضا�ضية. ن�ضان واحلريات االأ تق�ية االحرتام حلق�ق االإ

ن�ضانية وال�ضع�ر بالكرامة.  مناء الكامل لل�ضخ�ضية االإ العمل على االإ

ومنها  مم،  االأ بني  وال�ضداقة  اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة  والت�ضامح  التفاهم  تعزيز 

ثنية والدينية واللغ�ية.  �ضليني واجلماعات العرقية والق�مية واالإ ال�ضكان االأ

�ضخا�س من امل�ضاركة بفاعلية يف جمتمع حر. متكني كافة االأ

مم املتحدة يف �ضيانة ال�ضالم.  العمل على تعميق اأن�ضطة االأ

هداف يف كافة م�ضت�يات التعليم الر�ضمي وغري الر�ضمي،  ويجب تعزيز هذه االأ

�ضا�ضي والثان�ي،  طفال )دور احل�ضانة( ومدار�س التعليم االأ مبا يف ذلك ريا�س االأ

والتعليم العايل، واملدار�س املهنية، وتدريب امل�ظفني العم�ميني وكذا يف الت�عية 

مم املتحدة هذه املقاربة يف كافة اأن�ضطتها ذات ال�ضلة  العامة، وقد تبنت وكاالت االأ

مم املتحدة على تعزيز الربنامج  2004، تعمل االأ بالتعليم والتدريب. ومنذ العام 

ن�ضان بغر�س التقدم يف تعزيز الرتبية على حق�ق  العاملي للرتبية على حق�ق االإ

العام  بداأ   ،2008 ول  االأ دي�ضمرب/كان�ن   10 امل�ضت�يات، ويف  كافة  ن�ضان يف  االإ

ول  ن�ضان الذي امتد اإىل 31  دي�ضمرب/كان�ن االأ الدويل للتعليم يف جمال حق�ق االإ

ول، ال�ض�ؤال: 109(. 2011 )انظراجلزء االأ
فكار  وقامت منظمة الي�ن�ضك� UNESCO، ب�ضفة خا�ضة، بتط�ير هذه االأ

يف الت��ضيات ب�ضاأن التعليم من اأجل التفاهم الدويل والتعاون وال�ضالم والتعليم 

)1974(، وا�ضتنادا على هذه  �ضا�ضية  االأ ن�ضان واحلريات  االإ فيما يت�ضل بحق�ق 

الت��ضيات، فقد جرى تعميق خطة الي�ن�ضك� UNESCO لتط�ير تعليم حق�ق 

ن�ضان يف العام 1979، جرى متابعتها باأ�ضكال عديدة منذ ذلك ال�قت. ووفقًا  االإ

ن�ضان والتي مت تبنيها  ال�ضرتاتيجية الي�ن�ضك� UNESCO يف جمال حق�ق االإ

على  الرتبية  اأجل  من   UNESCO الي�ن�ضك�  وعرفت عمل   ،2003 العام  يف 

الرئي�ضية يف هذا   UNESCO الي�ن�ضك�  ن�ضان كاأحد خط�ط عمل  االإ حق�ق 

ول، ال�ض�ؤال: 110(. املجال )انظراجلزء االأ

�ملادة )27( 

)1( لكل فرد �حلق يف �أن ي�سرتك ��سرت�كًا حر�ً يف حياة �ملجتمع �لثقايف ويف 

�ل�ستمتاع بالفنون و�مل�ساهمة يف �لتقدم �لعلمي و�ل�ستفادة من نتائجه.

�إنتاجه  على  �ملرتتبة  و�ملادية  دبية  �لأ �مل�سالح  حماية  يف  �حلق  فرد  لكل   )2(

دبي �أو �لفني. �لعلمي �أو �لأ

.1

.2

.3

.4

.�
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بهذه  مت�ضلة  حمددة  اأحكام  بتف�ضيل   UNESCO الي�ن�ضك�  منظمة  قامت 

املادة يف الت��ضيات اخلا�ضة مب�ضاركة ال�ضع�ب على ات�ضاعها يف احلياة الثقافية 

واإ�ضهامها فيها )1976(، وكذا يف الت��ضيات اخلا�ضة باأو�ضاع الباحثني العلميني 

)1974( يف االتفاقيات ب�ضاأن احلق�ق الن�رض. 

خرين الثقايف،  وت�ضمل احلق�ق الثقافية حق كل �ضخ�س يف معرفة ثقافته وتراث االآ

وتعد امل�ضاركة يف الثقافة ال�ضعبية اأمرا مهما يف احلق�ق الثقافية، والثقافة ال�ضعبية فن�ن 

الدراما والتمثيل وامل��ضيقى والرق�س واملهرجانات التقليدية، كذلك ت�ضمل احلق�ق 

الثقافية احلق يف اال�ضتفادة من التقدم العلمي والتكن�ل�جي، وب�ضكل اأو�ضع، فاإنها 

ت�ضمل اأي�ضا احلق يف التعليم. 

و ال تزال احلق�ق الثقافية غري م�ؤطرة جيدا يف الق�انني على نح� يخالف فئات حق�ق 

ن�ضان.  خرى، وغالبا ما ت��ضم باأنها الفئة “غري املتط�رة” من حق�ق االإ ن�ضان االأ االإ
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�ملادة )28( 

�حلقوق  مبقت�ساه  تتحقق  دويل  �جتماعي  بنظام  �لتمتع  يف  �حلق  فرد  لكل 

عالن حتققًا تاما. و�حلريات �ملن�سو�ض عليها يف هذ� �لإ

الب�رضية يف ظروف حرمان متعاظم وفقر وج�ع ومر�س  يعي�س قطاع كبري من 

�ضا�ضية للحياة الكرمية وبحد اأدنى  من، حيث ال يت�افر له املق�مات االأ ونق�س االأ

االجتماعية  العدالة  مفه�م  يعد  له�ؤالء،  بالن�ضبة   ،)22 املادة  )راجع  العي�س  من 

احلق�ق  اإدراك  من  متكنهم  التي  ال�رضوط  ب�ضبب حرمانهم من  ذلك  بعيدا،  حلما 

واحلريات. 

�أي طريق نحو �لتقدم؟ 

الفج�ة بني  فاإن  التنمية،  اأجل  العمل الدويل املخ�ض�س من  رغم عدة عق�د من 

وهذا  الدويل،  اأو  ال�طني  ال�ضعيد  �ض�اء على   ، تت�ضع  تزال  والفقراء ال  غنياء  االأ

ي�ؤ�رض على اأن �ض�ء ت�زيع امل�ارد العاملية يت�ا�ضل تطبيقه عرب �ضيا�ضات وم�ؤ�ض�ضات 

ملم��ضة، وال يج�ز اأن ي�ضبح النم� االقت�ضادي غاية يف حد ذاتها، ولكن و�ضيلة 

ن�ضاين.  لتحقيق تنمية حقيقية تتاأ�ض�س على هدف حتقيق الرفاه للمجتمع االإ

وتعتقد الدول النامية اأنها حما�رضة ب�رضورة اال�ضتقالل االقت�ضادي، وباأنه 

يتعني بناء هيكلية جديدة للحياة االقت�ضادية الدولية للتمكن من اإزالة الفروق، 

عفاء من اأعباء الدي�ن اخلارجية، وتتباطاأ الدول النامية  ف�ضال عن احلاجة املا�ضة لالإ

ن�ضاين  من واملجتمع ذا الطابع االإ قرار باأن م�ضاحلها يف حتقيق ال�ضالم واالأ يف االإ

رادة ال�ضيا�ضية التي تتيح اإجناز التح�ل  على املدى البعيد اإمنا تكمن يف ت�افر االإ

امل�ؤثر يف نظمها االقت�ضادية القائمة.     

اأكد “اإعالن وخطة عمل فيينا” )1993( على احلق يف التنمية على  وقد 

ول، ال�ض�ؤال: 115(،  نح� ما جرى تبنيه يف “اإعالن احلق يف التنمية” )انظراجلزء االأ

عالن اإىل “�ضيا�ضات فعالة لتحقيق التنمية على امل�ضت�ى ال�طني،  كما دعا هذا االإ

وباإن�ضاء عالقات اقت�ضادية قائمة على الندية وت�فري البيئة االقت�ضادية املنا�ضبة 

على امل�ضت�ى الدويل”، وقامت القمة الدولية للتنمية االجتماعية بالتاأكيد على 

هذه اخلال�ضات والت��ضع فيها )ك�بنهاجن، 6-12 مار�س/اآذار 1995(. 

وعدم  العاملية،  مبادئ  على  اأخرى  مرة  التاأكيد  العاملية  القمة  اأعادت  وقد 

ن�ضان،  القابلية للتجزئة، والرتابط واالعتماد املتبادل بني خمتلف فئات حق�ق االإ

واالجتماعية  وال�ضيا�ضية  االقت�ضادية  البيئة  باإيجاد  امل�ضاركة  الدول  والتزمت 

والثقافية والقان�نية التي متكن �ضع�بها من حتقيق التنمية االجتماعية، والتزمت 

بالعمل على الق�ضاء على الفقر يف العامل عرب عمل وطني حا�ضم وعرب التعاون 

الدويل، واأكدوا على �رضورة تعزيز احرتام الدميقراطية و�ضيادة القان�ن والتعددية 

والتن�ع والت�ضامح وامل�ض�ؤولية ونبذ العنف والت�ضامن. 
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 1992 العام  يف  جانريو  دي  ري�  يف  عقدت  التي  ر�س  االأ قمة  وتبنت 

امل�ضتدامة  التنمية  لتحقيق  عاملية  21، وه� عبارة عن خطة عمل  رقم  الربنامج 

التي جتمع بني ق�ضايا البيئة واالقت�ضاد والتنمية االجتماعية يف ن�ضق واحد. 

ول 2000  مم املتحدة يف دي�ضمرب/كان�ن االأ وقد طالبت اجلمعية العامة لالأ

بعقد قمة دولية لتجديد التاأكيد على االلتزام الدويل بالتنمية امل�ضتدامة ومب�ضت�ى 

�رضاع يف  ، كما طالبت بال�رضاكة فيما بني ال�ضمال واجلن�ب وباالإ
)150(

�ضيا�ضي اأكرب

تفعيل الربنامج رقم 21 الذي تبنته قمة ري� دي جانريو. 

ويف القمة الدولية للتنمية امل�ضتدامة التي انعقدت يف ج�هان�ضربج بجن�ب 

اأفريقيا يف الفرتة من 26 اأغ�ضط�س/اآب اإىل 4 �ضبتمرب/اأيل�ل 2002، جرى تبني 

اإعالن ج�هان�ضربج للتنمية امل�ضتدامة وخطة عمل ج�هان�ضربج. 

امل�ضتدامة عن�رض مركزي  التنمية  اأن  التاأكيد على  القمة  اأعادت هذه  وقد 

يف برنامج العمل الدويل، واأعطت للعمل الدويل ق�ة دفع جديدة ملحاربة الفقر 

اإن�ضاء �ضندوق للت�ضامن الدويل  البيئة، كما وفرت الدعم لهدف  واحلفاظ على 

عمال واملجتمع  والق�ضاء على الفقر، ومت اإقرار مفه�م ال�رضاكة بني احلك�مات واالأ

نتائجها  تفعيل  يف  املدين  للمجتمع  املح�ري  بالدور  القمة  واعرتفت  املدين، 

وتعزيز مبادرات ال�رضاكة. 

العامة،  اجلمعية  الذي جرى عر�ضه على   ،
)151(

الالحق القرار  اأما م�رضوع 

فقد جدد التاأكيد على احلاجة ل�ضمان الت�ازن بني التنمية االقت�ضادية والتنمية 

همية وترتابط  االجتماعية واحلفاظ على البيئة باعتبارها »اأ�ض�س تت�ضاوى يف االأ

لتعزيز التنمية امل�ضتدامة«، واأقر اأي�ضا باأن منهج احلكم الر�ضيد يف كل دولة، وكذا 

على امل�ضت�ى الدويل، ه� اأمر �رضوري لتحقيق هذا الهدف.

التنمية  جمال  يف  للتثقيف  املتحدة  مم  االأ عقد   2005 العام  يف  بداأ  وقد 

ج�انب  خمتلف  يف  امل�ضتدامة  التنمية  اعتبارات  تدفق  اإىل  ويهدف  امل�ضتدامة، 

املتحدة  مم  االأ منظمة  باعتبارها   UNESCO والي�ن�ضك�  والتدريب،  التعليم 

القائدة لهذا العقد، ت�ضاند العديد من املبادرات املتعلقة بتعزيز املعرفة بالتنمية 

زمتني العامليتني املالية واالقت�ضادية اللتني بداأتا يف  امل�ضتدامة. واأدت كل من االأ

تداعيات  التنمية وولدت  تكتنف  التي  العراقيل  زيادة  اإىل   ،2008 العام  خريف 

ن�ضان. �ضلبية على حق�ق االإ

�ملادة )29( 

)1( على كل فرد و�جبات نحو �ملجتمع �لذي يتاح فيه وحده ل�سخ�سيته �أن 

تنمو منو�ً حر�ُ كاماًل.

يقررها  �لتي  �لقيود  لتلك  وحرياته  حقوقه  ممار�سة  يف  �لفرد  يخ�سع   )2(

�لقانون فقط، ل�سمان �لعرت�ف بحقوق �لغري وحرياته و�حرت�مها ولتحقيق 

)150( قرار اجلمعية العامة رقم 55/199 بتاريخ 20 ديسمبر/كانون األول 2000.
.A/.2/57/L83 151( وثيقة(
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جمتمع  يف  خالق  و�لأ �لعامة  و�مل�سلحة  �لعام  للنظام  �لعادلة  �ملقت�سيات 

دميقر�طي.

تتناق�ض مع  �أن متار�ض هذه �حلقوق ممار�سة  حو�ل  �لأ )3( ل ي�سح بحال من 

مم �ملتحدة ومبادئها. �أغر��ض �لأ

1. هل ميكن تربير فر�ض قيود على حرية �لتعبري �ل�سيا�سي و�لتنظيم 
�لقت�سادية  �حلقوق  �إعمال  يف  �لتقدم  �إحر�ز  يف  �لرتكيز  ل�سالح 

و�لجتماعية يف �ملناطق �ل�سديد �حلرمان؟

يت�ضل  فيما  ول�يات  االأ يف  تنازعا  ت�اجه  باأنها  احلك�مات  من  الكثري  جتادل 

ج�اب  ي�جد  وال  العاملي،  عالن  االإ ت�ضمنها  التي  ن�ضانية  االإ احلق�ق  باحرتام 

�ضهل للرد عليها يف ذلك، ورغم اأنه ال ميكن تاأ�ضي�س عالقة �ضببية فيما بني فئات 

احلق�ق، اإال اأننا جند ترابطا واعتمادا متبادال بني احلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية وبني 

احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، كذلك يعد تفعيل احلق�ق االقت�ضادية 

واالجتماعية والثقافية اأمرا ال غني عنه للعدل االجتماعي يف كافة �ضيغه. 

عالن العاملي على اأن حترر كافة الب�رض من اخل�ف ومن احلاجة  وقد اأكد االإ

باحلق�ق  الكافة  يتمتع  اأن  بها  التي ميكن  ال�رضوط  بت�فري  فقط  يتحقق  اأن  ميكن 

االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، وباملثل احلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية. 

املتبادل  واالعتماد  للتجزئة  القابلية  وعدم  العاملية  خل�ضائ�س  وبالن�ضبة   

اأعيد  فقد  �ضا�ضية،  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ حق�ق  فئات  خمتلف  بني  والتداخل 

“على  اإنه  يق�ل  والذي   ،)1993( فيينا”  “اإعالن وخطة عمل  التاأكيد عليها يف 

ن�ضان باعتبارها عاملية وب�ضل�ك عادل بل  املجتمع الدويل اأن يتعامل مع حق�ق االإ

وعلى قدم امل�ضاواة وبنف�س القدر من التاأكيد” )املادة 5(، وهذا االعرتاف بت�ضاوي 

اإمنا  وحريته  ن�ضان  االإ كرامة  و�ضمان  همية  االأ يف  ن�ضان  االإ حق�ق  فئات  خمتلف 

احلق�ق  فئات  من  اأي  اأول�ية  ب�ضاأن  املثمرة  الط�يلة وغري  للنقا�ضات  ي�ضع حدا 

على ح�ضاب فئات اأخرى. 

ما نوع �لو�جبات �لو�قعة على عاتق �لفرد؟ 

اأن يط�ر من �ضخ�ضيته بحرية  اأن كل �ضخ�س لي�س ب��ضعه  اإىل  عالن  ي�ضري االإ

اأن  املجتمع  فاإن واجب كل �ضخ�س يف هذا  املجتمع، ولهذا  اإطار  اإال يف  كاملة 

خرين  يراعي ويحافظ يطالب بحق�قه وحرياته، واأن يحرتم حق�ق وحريات االآ

بهدف اإتاحة ال�رضوط الالزمة يف املجتمع مبا ميكن من التمتع الكامل بهذه احلق�ق 

واحلريات، و�ضياغة »كل �ضخ�س« تت�ضمن االعرتاف مبقدار متيز كل �ضخ�س من 

ن�ضان.  الب�رض، والذي يعد اأ�ضا�ضا ملفه�م حق�ق االإ
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التي  احلدود  ب�ضاأن  العامة  للقاعدة   29 املادة  من  الثانية  الفقرة  وت�ؤ�ض�س 

العامة،  للم�ضلحة  ت�خيا  ن�ضان  االإ ممار�ضة حق�ق  تفر�ضها على  اأن  للدولة  ميكن 

وال �ضيء ميكن الدولة من فر�س قي�د غري حقيقية على ممار�ضة احلق�ق ال�اردة 

اأن  ن�ضان، ويجب على ق�انني املجتمع الدميقراطي  عالن العاملي حلق�ق االإ يف االإ

الذي ميكن خالله ممار�ضة احلق�ق واحلريات، وهي كذلك م�ض�ؤولية  طار  ت�فر االإ

الق�ضاء وم��ضع اهتمام م�رضوع لكل �ضخ�س اأن يعمل على �ضمان اأن اأية حدود 

قد يفر�ضها القان�ن على ممار�ضة هذه احلق�ق واحلريات لن ت�ضتخدم اإال لغايات 

واأهداف منا�ضبة وعادلة ومعرتف بها. 

فر�د و�جلماعات �لتي تعمل على تاأمني  ما هي �حلماية �ملتوفرة لالأ

ن�سان؟ تعزيز و�حرت�م حقوق �لإ

بع�س  يف  للخطر  واجلماعات  فراد  االأ ه�ؤالء  تعر�س  باحتمال  قرار  االإ اأدى  لقد 

وم�ض�ؤولية  حق  عالن  »الإ  1998 العام  يف  العامة  اجلمعية  تبني  اإىل  املجتمعات 

�ضا�ضية  ن�ضان واحلريات االأ فراد واجلماعات واأع�ضاء املجتمع حلماية حق�ق االإ االأ

املعرتف بها عامليا«.

اأن ميثل خطة حماية للمدافعني  عالن  اأ�ضا�ضية، فاإن الهدف من االإ وب�ضفة 

اأجزاء عدة ح�ل  اأنف�ضهم للخطر يف  ن�ضان، والذين قد يعر�ض�ن  االإ عن حق�ق 

معايري  وحماية  تعزيز  على  العمل  بغية  للخطر،  اأ�ضخا�ضهم  ومعر�ضني  العامل، 

ول، ال�ض�ؤال: 60(.  ن�ضان املعرتف بها عامليا )انظراجلزء االأ حق�ق االإ

�ملادة )30( 

عالن ن�ض يجوز تاأويله على �أنه يخول لدولة �أو جماعة �أو  لي�ض يف هذ� �لإ

فرد �أي حق يف �لقيام بن�ساط �أو تاأدية عمل يهدف �إىل هدم �حلقوق و�حلريات 

�لو�ردة فيه.

عالن بن�ايا طيبة، حتى ال ي�ضعف الهدف  اأحكام االإ اإلزامية تطبيق  ويعني ذلك 

عالن يف  عالن، وحتت اأي ظرف من الظروف، فال يج�ز ا�ضتخدام االإ �ضا�ضي لالإ االأ

بل وعلى  الدول وحدها،  القاعدة على  تنطبق هذه  ن�ضان، وال  االإ انتهاك حق�ق 

مادة يف  اأية  انتزاع  �ضخ�س  ي  الأ يحق  فال  وبالتايل  اأي�ضا،  فراد  واالأ اجلماعات 

عالن من �ضياقها واإعمالها على النح� الذي ينتهك م�اد اأخرى.  االإ

عالن،  االإ كافة ج�انب  �ضاأن  ذلك  �ضاأنها يف  تتطلب،  اخلتامية  املادة  وهذه 

اليقظة الدائمة وال�ضجاعة الكافية لقيام ال�ضخ�س بالدفاع عن حق�قه وعن حق�ق 

خرين، اإذ اإن االنتباه وال�ضجاعة ميثالن الثمن الذي يجب اأن ندفعه جميعا حتى  االآ

�رضة  ن�ضان ل�ضالح جميع اأع�ضاء االأ ميكن على ال�ضعيد العملي تفعيل حق�ق االإ

يام، كما ه� ال�ضاأن على ال�ضعيد النظري.  ن�ضانية يف ي�م من االأ االإ
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عـالن �لـعـالـمـي �لإ

نـ�ســان لـحـقـوق �لإ

   اعتمد بباريس في 10 كانون األول/ديسمبر 1948
217 A (III) قرار 

الديباجة

�رضة الب�رضية وبحق�قهم  ملا كان االعرتاف بالكرامة املتاأ�ضلة يف جميع اأع�ضاء االأ

املت�ضاوية الثابتة ه� اأ�ضا�س احلرية والعدل وال�ضالم يف العامل.

اآذت  همجية  اأعمال  اإىل  اأف�ضيا  قد  وازدراوؤها  ن�ضان  االإ حق�ق  تنا�ضي  كان  وملا 

فيه  يتمتع  عامل  انبثاق  الب�رض  عامة  اإليه  يرن�  ما  غاية  وكان  ن�ضاين،  االإ ال�ضمري 

الفرد بحرية الق�ل والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ن�ضان لكيال ي�ضطر  االإ القان�ن حماية حق�ق  اأن يت�ىل  وملا كان من ال�رضوري 

مر اإىل التمرد على اال�ضتبداد والظلم. املرء اآخر االأ

وملا كان من اجل�هري تعزيز تنمية العالقات ال�دية بني الدول،

بحق�ق  اإميانها  من جديد  امليثاق  اأكدت يف  قد  املتحدة  مم  االأ �ضع�ب  كانت  وملا 

�ضا�ضية وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والن�ضاء من حق�ق مت�ضاوية  ن�ضان االأ االإ

وحزمت اأمرها على اأن تدفع بالرقي االجتماعي قدمًا واأن ترفع م�ضت�ى احلياة يف 

ج� من احلرية اأف�ضح.

مم املتحدة على �ضمان اطراد  ع�ضاء قد تعهدت بالتعاون مع االأ وملا كانت الدول االأ

�ضا�ضية واحرتامها. ن�ضان واحلريات االأ مراعاة حق�ق االإ

التام  لل�فاء  الكربى  همية  االأ واحلريات  احلق�ق  لهذه  العام  دراك  لالإ كان  وملا 

التعهد. بهذا 

ن�ضان على اأنه امل�ضت�ى  عالن العاملي حلق�ق االإ فاإن اجلمعية العامة تنادي بهذا االإ

فرد  كل  ي�ضعى  حتى  مم  واالأ ال�ضع�ب  كافة  ت�ضتهدفه  اأن  ينبغي  الذي  امل�ضرتك 
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عالن ن�ضب اأعينهم، اإىل ت�طيد  وهيئة يف املجتمع، وا�ضعني على الدوام هذا االإ

احرتام هذه احلق�ق واحلريات عن طريق التعليم والرتبية واتخاذ اإجراءات مطردة، 

الدول  بني  فعالة  عاملية  ب�ض�رة  ومراعاتها  بها  االعرتاف  ل�ضمان  وعاملية،  ق�مية 

ع�ضاء ذاتها و�ضع�ب البقاع اخلا�ضعة ل�ضلطانها. االأ

�ملادة 1.

عقاًل  وهب�ا  وقد  واحلق�ق،  الكرامة  يف  مت�ضاوين  اأحرارًا  النا�س  جميع  ي�لد 

خاء.  و�ضمريًا وعليهم اأن يعامل بع�ضهم بع�ضًا بروح االإ

�ملادة 2.

دون  عالن،  االإ ال�اردة يف هذا  واحلريات  احلق�ق  بكافة  التمتع  اإن�ضان حق  لكل 

اأي متييز، كالتمييز ب�ضبب العن�رض اأو الل�ن اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي 

�ضل ال�طني اأو االجتماعي اأو الرثوة اأو امليالد اأو  ال�ضيا�ضي اأو اأي راأي اآخر، اأو االأ

اأي و�ضع اآخر، دون اأية تفرقة بني الرجال والن�ضاء. وف�ضال عما تقدم فلن يك�ن 

هناك اأي متييز اأ�ضا�ضه ال��ضع ال�ضيا�ضي اأو القان�ين اأو الدويل لبلد اأو البقعة التي 

ينتمي اإليها الفرد �ض�اء كان هذا البلد اأو تلك البقعة م�ضتقال اأو حتت ال��ضاية اأو 

ي قيد من القي�د.  غري متمتع باحلكم الذاتي اأو كانت �ضيادته خا�ضعة الأ

�ملادة 3.

لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�ضالمة �ضخ�ضه. 

�ملادة 4.

الرقيق  وجتارة  اال�ضرتقاق  ويحظر  �ضخ�س،  اأي  ا�ضتعباد  اأو  ا�ضرتقاق  اليج�ز 

بكافة اأو�ضاعهما. 

�ملادة 5.

اليعر�س اأي اإن�ضان للتعذيب وال للعق�بات اأو املعامالت القا�ضية اأو ال�ح�ضية اأو 

احلاطة بالكرامة.

�ملادة 6.

لكل اإن�ضان اأينما وجد احلق يف اأن يعرتف ب�ضخ�ضيته القان�نية. 

�ملادة 7.

كل النا�س �ض�ا�ضية اأمام القان�ن ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة عنه دون 

اأية تفرقة، كما اأن لهم جميعا احلق يف حماية مت�ضاوية �ضد اأي متيز يخل بهذا 

عالن و�ضد اأي حتري�س على متييز كهذا.  االإ
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�ملادة 8.

فيها  اأعمال  ن�ضافه عن  الإ ال�طنية  املحاكم  اإىل  يلجاأ  اأن  احلق يف  �ضخ�س  لكل 

�ضا�ضية التي مينحها له القان�ن.  اعتداء على احلق�ق االأ

�ملادة 9.

ال يج�ز القب�س على اأي اإن�ضان اأو حجزه اأو نفيه تع�ضفًا. 

�ملادة 10.

خرين، يف اأن تنظر ق�ضيته اأمام  لكل اإن�ضان احلق، على قدم امل�ضاواة التامة مع االآ

حمكمة م�ضتقلة نزيهة نظرًا عاداًل علنيًا للف�ضل يف حق�قه والتزاماته واأية تهمة 

جنائية ت�جه اإليه. 

�ملادة 11.

)1( كل �ضخ�س متهم بجرمية يعترب بريئًا اإىل اأن تثبت اإدانته قان�نًا مبحاكمة علنية 

ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�رضورية للدفاع عنه. 

)2( ال يدان اأي �ضخ�س من جراء اأداة عمل اأو االمتناع عن اأداة عمل اإال اإذا كان 

ذلك يعترب جرمًا وفقًا للقان�ن ال�طني اأو الدويل وقت االرتكاب، كذلك ال ت�قع 

عليه عق�بة اأ�ضد من تلك التي كان يج�ز ت�قيعها وقت ارتكاب اجلرمية. 

�ملادة 12.

ال يعر�س اأحد لتدخل تع�ضفي يف حياته اخلا�ضة اأو اأ�رضته اأو م�ضكنه اأو مرا�ضالته 

اأو حلمالت على �رضفه و�ضمعته، ولكل �ضخ�س احلق يف حماية القان�ن من مثل 

هذا التدخل اأو تلك احلمالت. 

�ملادة 13.

)1( لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل اإقامته داخل حدود كل دولة. 

)2( يحق لكل فرد اأن يغادر اأية بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق له الع�دة اإليه. 

�ملادة 14.

)1( لكل فرد احلق يف اأن يلجاأ اإىل بالد اأخرى اأو يحاول االلتجاء اإليها هربًا من 

اال�ضطهاد. 

عمال  الأ اأو  �ضيا�ضية  للمحاكمة يف جرائم غري  قدم  من  احلق  بهذا  ينتفع  )2( ال 

مم املتحدة ومبادئها.  تناق�س اأغرا�س االأ



202203

�ملادة 15.

)1( لكل فرد حق التمتع بجن�ضية ما. 

)2( ال يج�ز حرمان �ضخ�س من جن�ضيته تع�ضفًا اأو اإنكار حقه يف تغيريها. 

�ملادة 16.

)1( للرجل واملراأة متى بلغا �ضن الزواج حق التزوج وتاأ�ضي�س اأ�رضة دون اأي قيد 

الزواج واأثناء قيامه وعند  اأو الدين، ولهما حق�ق مت�ضاوية عند  ب�ضبب اجلن�س 

انحالله. 

الزواج ر�ضى كاماًل ال  الراغبني يف  الطرفني  اإال بر�ضى  الزواج  )2( ال يربم عقد 

اإكراه فيه. 

بحماية  التمتع  ولها حق  للمجتمع  �ضا�ضية  االأ الطبيعية  ال�حدة  هي  �رضة  االأ  )3(

املجتمع والدولة. 

�ملادة 17.

)1( لكل �ضخ�س حق التملك مبفرده اأو باال�ضرتاك مع غريه. 

)2( ال يج�ز جتريد اأحد من ملكه تع�ضفًا. 

�ملادة 18.

لكل �ضخ�س احلق يف حرية التفكري وال�ضمري والدين، وي�ضمل هذا احلق حرية 

عراب عنهما بالتعليم واملمار�ضة واإقامة ال�ضعائر  تغيري ديانته اأو عقيدته، وحرية االإ

ومراعاتها �ض�اء اأكان ذلك �رضًا اأم مع اجلماعة. 

�ملادة 19.

اعتناق  حرية  احلق  هذا  وي�ضمل  والتعبري،  الراأي  حرية  يف  احلق  �ضخ�س  لكل 

و�ضيلة  باأية  واإذاعتها  وتلقيها  فكار  واالأ نباء  االأ وا�ضتقاء  تدخل،  اأي  دون  راء  االآ

كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية.

�ملادة 20.

)1( لكل �ضخ�س احلق يف حرية اال�ضرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�ضلمية. 

)2( ال يج�ز اإرغام اأحد على االن�ضمام اإىل جمعية ما. 

�ملادة 21.

)1( لكل فرد احلق يف اال�ضرتاك يف اإدارة ال�ض�ؤون العامة لبالده اإما مبا�رضة واإما 

ب�ا�ضطة ممثلني يختارون اختيارًا حرًا. 

)2( لكل �ضخ�س نف�س احلق الذي لغريه يف تقلد ال�ظائف العامة يف البالد. 
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رادة بانتخابات  )3 ( اإن اإرادة ال�ضعب هي م�ضدر �ضلطة احلك�مة، ويعرب عن هذه االإ

نزيهة دورية جتري على اأ�ضا�س االقرتاع ال�رضي وعلى قدم امل�ضاواة بني اجلميع اأو 

ح�ضب اأي اإجراء مماثل ي�ضمن حرية الت�ض�يت. 

�ملادة 22.

اأن  لكل �ضخ�س ب�ضفته ع�ض�ًا يف املجتمع احلق يف ال�ضمانة االجتماعية ويف 

حتقق ب��ضاطة املجه�د الق�مي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة وم�اردها 

احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية والرتب�ية التي الغنى عنها لكرامته وللنم� احلر 

ل�ضخ�ضيته. 

�ملادة 23.

) 1 ( لكل �ضخ�س احلق يف العمل، وله حرية اختياره ب�رضوط عادلة مر�ضية كما 

اأن له حق احلماية من البطالة. 

) 2 ( لكل فرد دون اأي متييز احلق يف اأجر مت�ضاو للعمل. 

�رضته عي�ضة الئقة  ) 3 ( لكل فرد يق�م بعمل احلق يف اأجر عادل مر�س يكفل له والأ

ن�ضان ت�ضاف اإليه، عند اللزوم، و�ضائل اأخرى للحماية االجتماعية.  بكرامة االإ

) 4 ( لكل �ضخ�س احلق يف اأن ين�ضئ وين�ضم اإىل نقابات حماية مل�ضلحته 

�ملادة 24.

معق�ل  وال�ضيما يف حتديد  الفراغ،  اأوقات  الراحة، ويف  احلق يف  �ضخ�س  لكل 

ل�ضاعات العمل ويف عطالت دورية باأجر. 

�ملادة 25.

1 ( لكل �ضخ�س احلق يف م�ضت�ى من املعي�ضة كاف للمحافظة على ال�ضحة   (

�رضته، ويت�ضمن ذلك التغذية وامللب�س وامل�ضكن والعناية الطبية  والرفاهية له والأ

حاالت  يف  معي�ضته  تاأمني  يف  احلق  وله  الالزمة،  االجتماعية  اخلدمات  وكذلك 

البطالة واملر�س والعجز والرتمل وال�ضيخ�خة وغري ذلك من فقدان و�ضائل العي�س 

نتيجة لظروف خارجة عن اإرادته. 

طفال  م�مة والطف�لة احلق يف م�ضاعدة ورعاية خا�ضتني، وينعم كل االأ ) 2 ( لالأ

بنف�س احلماية االجتماعية �ض�اء اأكانت والدتهم ناجتة عن رباط �رضعي اأو بطريقة 

غري �رضعية. 

�ملادة 26.

وىل  ) 1 ( لكل �ضخ�س احلق يف التعلم، ويجب اأن يك�ن التعليم يف مراحله االأ

ويل اإلزاميًا وينبغي اأن يعمم  قل باملجان، واأن يك�ن التعليم االأ �ضا�ضية على االأ واالأ
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التعليم الفني واملهني، واأن يي�رض القب�ل للتعليم العايل على قدم امل�ضاواة التامة 

للجميع وعلى اأ�ضا�س الكفاءة. 

تعزيز  واإىل  اإمناء كاماًل،  ن�ضان  االإ اإمناء �ضخ�ضية  اإىل  الرتبية  اأن تهدف  )2( يجب 

بني  وال�ضداقة  والت�ضامح  التفاهم  وتنمية  �ضا�ضية  االأ واحلريات  ن�ضان  االإ احرتام 

مم املتحدة  جميع ال�ضع�ب واجلماعات العن�رضية اأو الدينية، واإىل زيادة جمه�د االأ

حلفظ ال�ضالم. 

ول يف اختيار ن�ع تربية اأوالدهم.  باء احلق االأ )3( لالآ

�ملادة 27.

الثقايف ويف  املجتمع  ا�ضرتاكًا حرًا يف حياة  ي�ضرتك  اأن  احلق يف  فرد  لكل   )1(

اال�ضتمتاع بالفن�ن وامل�ضاهمة يف التقدم العلمي واال�ضتفادة من نتائجه. 

دبية واملادية املرتتبة على اإنتاجه العلمي  )2( لكل فرد احلق يف حماية امل�ضالح االأ

دبي اأو الفني.  اأو االأ

�ملادة 28.

لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقت�ضاه احلق�ق واحلريات 

عالن حتققًا تاما.  املن�ض��س عليها يف هذا االإ

�ملادة 29.

)1( على كل فرد واجبات نح� املجتمع الذي يتاح فيه وحده ل�ضخ�ضيته اأن تنم� 

من�ًا حرُا كاماًل. 

)2( يخ�ضع الفرد يف ممار�ضة حق�قه وحرياته لتلك القي�د التي يقررها القان�ن 

فقط، ل�ضمان االعرتاف بحق�ق الغري وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقت�ضيات 

خالق يف جمتمع دميقراطي.  العادلة للنظام العام وامل�ضلحة العامة واالأ

ح�ال اأن متار�س هذه احلق�ق ممار�ضة تتناق�س مع اأغرا�س  )3( ال ي�ضح بحال من االأ

مم املتحدة ومبادئها.  االأ

�ملادة 30.

اأو  جماعة  اأو  لدولة  يخ�ل  اأنه  على  تاأويله  يج�ز  ن�س  عالن  االإ هذا  يف  ·لي�س 
اأو تاأدية عمل يهدف اإىل هدم احلق�ق واحلريات  فرد اأي حق يف القيام بن�ضاط 

ال�اردة فيه. 
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