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5 شكر وتقدير 

شكر وتقدير 

العامة  إلى اجلمعية  قمرَح  2017، تقّدمتمُ بمُ 7 سبممبر/أيلول  في 
يَِّض لهذا املقمرح أن ينّفذ،  لألمم املمحدة كنتمُ قلتمُ ِفيه إنه وإذا قمُ
فسيكون عالمة فارقة لألجيال القادمة. إن حتقيقه يعممد يقينا على 
إرادتنا الصادقة وتصميمنا  جهودنا املمضافرة، وباخلصوص على 
على خدمة اإلنسانية. هذا املقمرح يحمل عنوان »ثقافة السالم من 
أجل أمن أجيال املسمقبل »ويمطلب من كل الفاعلني الدوليني إلزام 
البرامج  ثقافة السالم ضمن  بمقدمي دروس خاصة حول  أنفسهم 
واملواد المربوية، بدًءا من رياض األطفال مرورا بالمعليم االبمدائي 
وانمهاًء بالمعليم الثانوي واجلامعي. وقد لقي هذا املشروع ترحيًبا 
من رئيس اجلمعية العامة آنذاك السيد »بيمر طومسون« الذي أوّد 
حافزا  املشروع  على  املوافقة  الشكر. شكلت  بجزيل  له  أتقدم  أن 
 22 ففي  فكرتي.  في جتسيد  المالية  اخلطوات  إلى  لالنمقال  لي 
سعود  »عبدالعزيز  مؤسسة  دّشنت   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين 
البابطني الثقافية« كرسي ثقافة السالم في روما واعمنت بجميع 
أنشطمه. ولقد أوكلنا مهمة اإلشراف عليه وتدريس ثقافة السالم 
 100 يضم  ال��ذي  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية  األوروب��ي  للمركز 

جامعة من جميع أنحاء العالم.

ل��إش��راف والموجيه في  إن��ش��اء جلنة دول��ي��ة  ذل��ك  وق���ررت بعد 
السالم  ثقافة  بمدريس  سيقومون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  مهمة  تسهيل 

لألجيال القادمة.

كان ذلك هو الوقت الذي ترأست فيه االجمماع األول لهذه اللجنة 
اليوم  في  أي   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين   23 في  روم��ا،  في 
سبينيلي«  »ألمييرو  مركز  في  السالم  كرسي  تدشني  تَ��اَل  ال��ذي 
روما  في  ثانيا  اجمماعا  عقدنا  ذلك  إثر  الثالثة.  روم��ا  بجامعة 
في 28 جانفي/يناير 2018 )على اممداد يومني ممماليني(، قمنا 
لشبونة،  في  أيًضا  والمقينا  املناهج.  محموا  بمحديد  خاللهما 

الدولي  املنمدا  خالل   ،2018 أفريل/أبريل  و5   4 في  البرتغال، 
الذي عقدته مؤسسة »غولبنكيان« حول المعليم العالي في أوقات 
البرتغالية  اجلمهورية  وسام  تقليدي  بناسبة  وكذلك  الطوارئ، 
من قبل الرئيس »مارسيلو ريبيلو«. في خطوة أولى، اتفقنا جميًعا 
على إعداد »منهج منوذجي« يوجه اخلبراء في تأليف مناهجهم 
في جميع مسمويات المعليم. وأخذ اخلبراء بعني االعمبار جميع 
أفضل  أدمجوا  وهكذا  اللجنة،  أعضاء  قدمها  المي  االقمراحات 
 ،2018 سبممبر/أيلول   5 وفي  املقمرح.  تقدمي  عند  املساهمات 
قدمت هذا املنهج إلى اجلمعية العامة لألمم املمحدة في املنمدا 
رفيع املسموا حول ثقافة السالم. وقد متت املوافقة عليه من قبل 
احلاضرين مع طلب خاص إلضافة دروس حول الوسائل املخملفة 
حلماية المراث الثقافي. ومنذ ذلك احلني، وكخطوة ثانية، قامت 
املناهج.  بمأليف  بمكليف فرق اخلبراء املخمصة  جلنة اإلش��راف 

ومت اخميار أعضاء الفرق على أساس معايير ثالثة:
• اخلبرة-في-التدريس-وفي-موضوع-الدراسة.	

• إتقان-لغتني-على-األقل-)اإلجنليزية-والفرنسية(-إلى-جانب-اللغة-	

األم-في-كل-بلد.

• التنوع-اجلغرافي:-خبراء-من-قارتني-أو-ثالث-قارات-على-األقل.	

امل��دارس  م��ن  النماذج  أفضل  باعمماد  اإلش���راف  وأوص���ت جلنة 
البريطاني  شكله  ف��ي  إجنليزي  ت��رب��وي  نظام  وتطبيق  املمنوعة 

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية.

كما حثت على النظر في مناهج تعليمية فعالة أخرا في أنظمة 
متت  وقد  واإليطالية.  واألملانية  الفنلندية  األنظمة  مثل  أخ��را 
صياغة املناهج من قبل ثالث فرق من املخمصني اعممدوا على 
 5 املمحدة في  ل��ألمم  العامة  للجمعية  م  ��دِّ قمُ ال��ذي  املنهج  من��وذج 

سبممبر/ أيلول 2018. هذه الفرق هي:
• فريق-من-خبراء-التربية-في-رياض-األطفال-واملرحلة-	

االبتدائية-واألساسية.

• فريق-من-خبراء-التعليم-الثانوي.	

• فريق-من-خبراء-التعليم-العالي.	
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شكر وتقدير 6

ولقد قمنا ِبَحثِّ الفرق على إمتام املناهج في نهاية أفريل/أبريل 
2019، حنى نممكّن من تقدميها لضيوفنا في النسخة األولى من 

محكمة  في  املؤسسة  نظممه  الذي  السالم  لثقافة  العاملي  املنمدا 
العدل الدولية في الهاي في 13 جوان/يونيو 2019.. وقد حضر 
الفاعلة  واجلهات  والسياسيني  العالم  قادة  من  عدد  املنمدا  هذا 
االجمماعية والثقافية. ومن أجل ضمان اإلجناز الشامل لعملنا في 
تهامي  الدكمور  لألسماذ  املشرفة  اللجنة  عهدت  اح��ددة،  اآلج��ال 
على  واإلش���راف  واملمابعة  بالمنسيق  املؤسسة  ع��ام  مدير  عبدولي 
الذين  اخلبراء  ف��رق  جلميع  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  ل��ذا  املناهج. 

قاموا بمأليف املناهج واحمرموا اآلجال احددة.

• »لويجي-موتشيا«، جامعة روما 3، إيطاليا.	

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  ب��ادوف��ا«،  »جامعة  كامبانيا«،  »ديــزيــريــه-
»أنطونيو-بابيسكا«، إيطاليا.

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  ب��ادوف��ا«،  »جامعة  بيريني«،  دي- »بيترو-
»أنطونيو-بابيسكا«، إيطاليا.

• »ماركو-ماسيا«، جامعة »بادوفا«، مركز حقوق اإلنسان »أنطونيو-	
بابيسكا«. إيطاليا.

• »لورنس-شيكاريللي«، جامعة »جورج تاون« واجلامعة األمريكية بالقاهرة.	

• »ماريا-بونس-دي-ليون«، جامعة »متبل«، روما، إيطاليا.	

• »أندريا-شيكاريلي«، جامعة بروك وجامعة »ترينيمي ويسمر«.	

• »محفوظ-العارم«، معهد سوسة الدولي.	

• »آشلي-مونش«، جامعة شمال فلوريدا، »جاكسونفيل«.	

• »إيلي-سكرمالي«، جامعة تصميم املنمجات والمكنولوجيا، اململكة 	
املمحدة

• »أونا-سيبولد«، جامعة شمال تكساس، الواليات املمحدة األمريكية.	

• »نيول-هوغالند«، جامعة »بيرزيت«.	

• »جون-تيم«، جامعة والية »سان دييغو«.	

• »جوناثان-ميسون« - كلية اآلداب - تونس.	

• »اليزابيث-ماركيز« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

• »إميان-قرامي« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

كما أود أن أتقدم بخالص شكري إلى اللجنة املشرفة، المي تشرفتمُ 
برئاسمها، على دعمها املسممر ملشروعنا اإلنساني العاملي:

• اخلارجية 	 وزي��ر  املالطي  البرملاني  رئيس  فريندو«- »مايكل-
األس��ب��ق، وه��و إل��ى ح��ّد كمَابة ه��ذه ال��ّس��ط��ور، نائب رئيس 

اللجنة الدميقراطية بالبندقية.

• ب��ني الشمال 	 »تــشــارلــز-نــوثــومــب«، رئ��ي��س مؤسسة احل���وار 
واجلنوب، وزير اخلارجية البلجيكي األسبق.

• »باتريسيا-مارتيلو«، رئيسة األكادميية العاملية للشعر.	

• »لورا-ترويسي«، أمني عام األكادميية العاملية للشعر.	

• »تيري-رود-الرسن«، رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك، 	
واملبعوث السابق لألمم املمحدة.

• »آدم-لوبيل«، نائب رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك.	

• »جنيب-فريجى«، مدير معهد السالم الدولى للشرق األوسط 	
وشمال أفريقيا.

• »لويجي-موتشيا«، رئيس مركز ألمييرو سبينيلي، روما.	

• »ميشيل-كاباسو«،-رئيس مؤسسة البحر األبيض املموسط.	

• »جورج-أولريش«، األمني العام للمركز األوروبي املشمرك بني 	
اجلامعات حلقوق اإلنسان والّدمقرطة.

• سعود 	 عبدالعزيز  مؤسسة  عام  مدير  العبدولي«،  »تهامي-
للشؤون  السابق  المونسي  الدولة  ووزير  الثقافية،  البابطني 

األوروبية والعربية واإلفريقية )2016-2011(.

ألنها  القيمة  املناهج بالحظاتكم  هذه  إث��راء  اخلمام، ميكن  وفي 
مصممة من أجل ثقافة السالم المي تظل دائما قيد المطوير.

إن ثقافة السالم ال حتماج إلى برهان وال إلى دليل ألنها تبرهن 
على نفسها بنفسها.

عبدالعزيز سعود البابطني

الكويت،-1-مايو-2019
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7 توطئة 

توطئة 
الم التزام ثقافة السَّ

ه��ذه »امل��ن��اه��ج« )ال��م��ي متمد م��ن ري���اض األط��ف��ال إل��ى امل���دارس 
الدولي  املجممع  إل��ى  ��ِدّم��ت  قمُ واجل��ام��ع��ات(  والثانوية  االبمدائية 
ضمن األنشطة املخملفة ل� »املنمدا العاملي لثقافة السالم« الذي 
 ،2019 يونيو/جوان   13 في  الثقافية  البابطني  مؤسسة  نظممه 
بحكمة العدل الدولية )قصر السالم( في الهاي بهولندا، وهي 
ا لرجل جنح في مشاريعه  متّثل إجناًزا آخَر جديًرا بالمقدير حّقً
الشعوب،  بني  والمقارب  والشعر  لألدب  حياته  وك��ّرس  المجارية 
وتطوير فكرة أن تعيش البشرية مًعا في وئام واحمرام وتفاهم، 

وهي قيم تكمن في صميم ثقافة السالم. 

يعمل  العربي  الوطن  من  مسالم  ص��وت  البابطني  عبدالعزيز  إن 
بحماس على تطوير مشروع طموح إلنشاء مجممع دولي - قابل 
للمحقق - نؤكد فيه جميعا على المزامنا املشمرك ب� »أمن األجيال 

القادمة« من خالل توفير تكوين تربوي في ثقافة السالم. 

احلفاظ  في  جنحت  نهاجمها  ما  كثيرا  المي  أوروب���ا  إّن  يقينا، 
على السالم ألكثر من سبعني )70( عاما من خالل بناء سياسي 
واقمصادي وقانوني فريد من نوعه على أرضية ملطخة بالدماء 
للقارة نفسها المي كانت سببا في حربني عامليمني في قرن واحد. 

َففي سياق املنظور األوروبي املشمرك، وحني نمحدث عن ثقافة 

الفعلي  األوروبيني وتطبيقها  املؤسسني  اآلباء  رؤية  السالم، فإن 

هما مسألمان مركزيمان.

لقد كان اخليار األهّم ّهو السعي إلى حتقيق المكامل السياسي 

عبر المكامل االقمصادي، وكانت اخلطوة األولى هي تقاسم املواد 

اخل��ام للحرب في ذل��ك الوقت ضمن االحت��اد األوروب���ي للفحم 

صميم  السالم  أج��ل  من  والمفاني  الموجه  ه��ذا  ميثّل  لب.  والصُّ

املشروع األوروبي القائم على االعمقاد الراسخ بأنه كلما متكنت 

النجاح في تقاسم السيادة السياسية  شعوب أوروب��ا ودولها من 

واالقمصادية دون توقف، قّل تعرضها خلطر المحول إلى ضحية 

لالنعزالية وهي أرض خصبة للحرب والصراع.

ينبع تأسيس االحتاد األوروبي أيًضا من نفس الروح المي عقبت 
احلرب العاملية الثانية والقائمة على عالم ممعاون وممرابط دوليا 
األمم  مثل  الدولية  املنظمات  إل��ى  القومية  الدولة  تنضم  حيث 
املمحدة ووكاالتها. وينّص ميثاق األمم املمحدة في ديباجمه بوضوح 
المسامح  ملمارسة  اجممعت  قد  املمحدة«  األمم  »شعوب  أن  على 
والعيش مًعا في سالم مع بعضنا البعض كجيران جيدين وَعلَى 

»توحيد قوتنا للحفاظ على السلم واألمن الدوليني«. 

ملدة طويلة، أي في الفمرة المي عقبت احلرب مباشرة وفي اجليل 
الذي عايشمه، أخذنا هذه المطلعات النبيلة باعمبارها مَسلّّماٍت 
تبناها العالم كله واعمبرنا المزام بالمعاون الدولي واملشاركة في 

صنع القرار مسألة ال تمزعزع.

إن ما يبعث على القلق هو أننا نشهد أحداًثا وخيارات سياسية 
ال تسمح لنا بأخذ هذا االجتاه على أّنه أمر مسلم به. إذ سرعان 
ما عقبت نشوة سقوط جدار برلني وإعادة توحيد معظم أوروبا 
هجمات عشوائية على املدنيني من قبل جماعات إرهابية، مما 

أدا إلى انمشار اخلوف باسم المطرّف الديني أو غيره.

يمعرض تقاسم السيادة داخل االحتاد األوروبي للهجوم من قبل 

القوا الشعبوية والقومية: فقد تراجع منوذج المعاون الدولي الذي 

يقع في قلب السالم في عصرنا فاسًحا املجال ملوجة جديدة من 

أقلها  ليس  كثيرة،  عوامل  عليها  المي حّرضت  القومية  املشاعر 

الذي  الهائلة، واالنعزالية، واخلطاب  الهجرة االقمصادية  قضية 

ميجد النزعة القومية. 

HigherBook1.indd   7 9/8/22   2:54 PM



توطئة 8

لذلك ربا كانت احلاجة أكثر من أي وقت إلى مضى مزيد من 

السالم  »ثقافة  مشروع  فإن  وهكذا   – عاملنا  في  السالم  ثقافة 

ال��وق��ت املناسب، بل  ي��أت فقط ف��ي  ل��م  ألم��ن أج��ي��ال املسمقبل« 

يكمسب أهمية أكبر من خالل محاولة ضمان أن ثقافة السالم، 

وعقول  بقلوب  سمفوز  القادمة،  لألجيال  ألم��ن  أس��اس  هي  با 

األجيال اجلديدة.

إن بطل السالم والالعنف، املهندس »كرمشاند غاندي«، املعروف 

باسم »املهامتا«، كان موفقا حاِز منَا جدا عندما قال: إذا أردنا 

تعليم السالم احلقيقي في هذا العالم، وَعنَّ لنا أن نواصل احلرب 

احلقيقية على احلرب، يجب أن نبدأ باألطفال«.

كان »املهامتا« شخًصا يعرف العواقب واملعاناة املرافقة الخميار 

طريق الالعنف من أجل حتقيق هدفه السياسي املمعلق باسمقالل 

أممه العظيمة. لم يكن تفانيه من حيث املبدأ واملعمقد في خدمة 

بأن  املأثور  القول  بمسفيه  المزامه  إن  الالعنف مسألة سياسة. 

في  كانت  الوسائل  بأن  قناعمه  إلى  يسمند  الوسيلة  تبرر  الغاية 

الواقع جزءا ال يمجزأ من الغاية. 

لقد علمنا بأن الالعنف ليس لباسا نرتديه ونخلعه حسب رغبمنا. 

إن موقعه في القلب، ويجب أن يكون جزًءا ال يمجزأ من كياننا، 

»يجب أن يكون نيل احلرية، سواء بالنسبة إلى شخص أو أمة أو 

إلى عالم ممناسبا بدقة مع حتقيق الالعنف للجميع. ومن خالل 

لمحقيق  وسيلًة  للعنف  بدياًل  هناك  أنَّ  ال،  فعَّ وبشكل  إظ��ه��اره، 

أهداف سياسية، مّما جعل »غاندي« ميّثلمُ منوذًجا ساطعا لبطل 

ثقافة السالم في عاملنا.

إنَّ تلك الفلسفة نفسها لِم�مخللمُ املبادئ المي توجه منظمة األمم 
املمحدة للمربية والعلم والثقافة، اليونسكو. 

طلبت  المي  ال��دول  من  رسالة عدد  في  ورد  مثلما  الواقع،  وفي 

العامة لألمم  السالم في اجلمعية  ثقافة  مناقشة  األول��ى  للمرة 

ميثاق  »إلى  ونشرها،  السالم  ثقافة  مفهوم  تاريخ  يعود  املمحدة، 

األمم املمحدة للمربية والعلم والثقافة، )اليونسكو(، الذي اعممد 

منذ أكثر من 50 عاما، حيث دمُِعيت تلك املنظمة لبناء دفاعات 

السالم في عقول الرجال »ألن سالًما يقوم حصرّيًا على المرتيبات 

السياسية واالقمصادية للحكومات لن يكون سالًما يضمن دعما 

وإجماًعا دائًما ومخلًصا لشعوب العالم. ولذلك، يجب أن يمأسس 

الفكري  المضامن  على  الفشل،  مصيره  يكون  ال  حمى  السالم، 

واألخالقي للبشرية، متاًما يجب القيام بهذا.

واألخ��الق��ي  الثقافي  المضامن  على  ال��س��الم  ثقافة  تأسيس  إن 

أمن  بها لضمان  القيام  إلى  للبشرية مهمة نحن جميعا مدعوون 

األجيال القادمة. ومع ذلك، فأثناء القيام بذلك، يجب أن نمجنب 

تلويح  مصير  نلقى  ال  حمى  ال��س��الم،  لملطيف  السهلة  »اخللطة« 

»السالم  على  كدليل   1938 ع��ام  هملر  م��ع  باالتفاق  تشامبرلني 

في عصرنا«. ال يوجد سالم في الركون إلى الطغاة واالسمسالم 

يصلي  ال��ذي  السالم  لمحقيق  النازية.  مع  احل��ال  كان  كما  للشر، 

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

املقابر بضحايا  م��لء  يرغب في  أح��د  فبينما ال  س��الم ج��وه��ري. 

احلروب والصراعات، ال نطمح كذلك لسالم املقابر. لم يَقمُْم سالم 

دون عدالة في املاضي، ومن الصواب والعدل االسممرار في ذلك 

السعي إلى حتقيق العدالة اليوم أيًضا. 

في السياق تفسه، ال سالم للمضطهدين بال حرية. مثلما أخبرني 

حنا نصار، رئيس بلدية بيت حلم السابق، عندما زرته بصفمي 

نحن  السالم،  نشهد  »نحن ال   :2005 مالطا عام  وزي��َر خارجية 

نشهد الممزيق قطعة قطعة«.

اجلهد  يكون  أن  يجب  السالم.  أدات��ا  هما  والمفاهم  احل��وار  إن 

الدبلوماسي في حل النزاعات والموترات الدولية مسممرا وحازما 

في مواجهة ما قد يبدو وكأنه حالة من اليأس. واسملهاما لكلمات 

األم تيريزا »أعطوا ولكن أعطوا حمى يحدث ذلك أملا«، يجب أن 
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9 توطئة 

نسعى لمحقيق السالم بهذا المصميم اإلضافي، حمى يحدث ذلك 

أملا. ويجب أن يكون للسالم ثماره، وفي هذا السياق، على املجممع 

الدولي أن يضمن بأن للسالم فوائَد دائًما. 

إلى  اإلحالة  عند  مكافأة  أّنها  على  املكاسب  تلك  إظهار  وميكن 

حاالت الصراع األخرا المي تمطلب حال. عندما نضع الفاعلني 

وعندما  العنيفني،  غير  الفاعلني  مع  السلة  نفس  في  العمُنِْفيني 

والمقدم ألولئك  املكافأة  األمَل في حتقيق  والَ  املكافأةَ  نمُظهر  ال 

السلمية  الوسائل  أج��ل  من  العنيف،  القمال  عن  يمخلون  الذين 

هنْا قيمة السالم. يجب  والدبلوماسية للمغيير، نكون بذلك قد شوَّ

الم ثماره الظاهرة.  أن يكون للسَّ

خضم  وف��ي  السياسي،  المغيير  فبعد  مصاحلة،  دون  س��الم  ال 
األحداث، نحماج إلى قادة يثّمنون عاليا قيمة املصاحلة باعمبارها 
وسيلة من وسائل السالم واألمن لألجيال القادمة. وقد ال يكون 
هناك مثال أفضل من مفوضية احلقيقة واملصاحلة في جنوب 
إفريقيا المي عقدت جلسات اسمماع علنية حول انمهاكات حقوق 
اإلنسان للضحايا واجلناة على حد سواء. طبًعا، ال أحد يسمطيع 
خالل  العفو  ومنح  العدل  إقامة  بني  رفيع  خط  وج��ود  ينكر  أن 
واح��دة مثل أخرا،  البحث عن املصاحلة، كما ال توجد حقيقة 
فيها  يغدو  أوق��ات، ضمن ظ��روف معينة،  تكون هناك  ولكن قد 
السعي إلى املصاحلة أمرا بالغ األهمية حّمى يمسّنى لألمة املضيُّ 

قدما في السالم.

تاريخية  ذاكرة  تمطلب املصاحلة  دائما،  السالم  تعزيز  إطار  في 
السالم  معهد  في  مؤخًرا  في حديثه  املاضي.  بأخطاء  وإق��راًرا 
محقا  توميوجا«،  »إرك��ي  السابق،  وزميلي  كان صديقي  الدولي، 
في القول بأنه حمى في حالة وجود اتفاقيات سالم، فإن الماريخ 
تمّم معاجلمه والذي تعمقد أنك تركمه خلفك ميكن أن  لم  الذي 
يعود »ليطاردك وفي أسوإ األحوال قد يؤدي إلى جتدد النزاع«. 
ذلك أنه، »إذا كنت ال تعرف تاريخك، فال ميكنك رؤية املسمقبل«. 
وفي هذا اإلطار، أشار إلى اإلبادة اجلماعية لألرمن المي ال يزال 

تباطؤ  وإل��ى  وغيرهم،  واألرم��ن  تركيا  بني  تعريفها محّل خالف 
أملانيا في االعمراف بالفظائع املرتكبة في ما يعرف اآلن بناميبيا، 

وما اقمرفه البريطانيون والفرنسيون في الهند واجلزائر.

يكمن األمن احلقيقي في ثقافة عاملية للسالم، وليس في ميزان 

على  ق��ادرة  قوة عسكرية  توجد  ال  القاع.  نحو  والسباق  المسلح 

داخل  مكان  كل  وفي  الظروف،  جميع  في  املواطنني  كل  حماية 

في  اآلخرين  مع  المعاون  في  فقط  احلماية  تكمن  ال  أراضيهم. 

ثقافة  انمصار  في  أيًضا  بل  املعلومات،  وتبادل  األمنية  املسائل 

السالم المي متثل بحد ذاتها ضربة اسمباقية ضد احلرب والنزاع.

كما يكمن السالم واألمن في المعاون الدولي القائم على حسن 

املمعلقة  العاملية  المحديات  إلى معاجلة  يحماج  اجل��وار في عالم 

بالمغير املناخي، واالحمباس احلراري ودرجات احلرارة القصوا، 

أشخاص  ثمانية  ميملك  إذ  الثروة،  توزيع  في  املمنامية  والفجوة 

الذين  ��ْم  وهمُ مليار شخص،   3.6 المي ميملكها  الثروة  فقط نفس 

ميثلون النصف األفقر من البشرية.

يمطلب السالم أيًضا شبكة أمن اجمماعي تقدمها كل دولة قومية 
على مسموا عاملي. وفي عديد احلاالت، يمُعّد الفقر املدقع واملوّلد 
والنزاع  للمطرف  أرضية خصبة  أخالقيا،  املقبول  وغير  لليأس، 
العنيف. بالطبع، حني نقول إنه حمى خالل احلرب، وعند انهيار 
السياسي  امل��س��ار  دون جتديد  س��الم  ال ميكن حتقيق  ال��س��الم، 
وااللمزام بالمهدئة وتضميد اجلراح، سيكون ذلك من قبيل خلع 
األبواب املفموحة. هل مشروع عبدالعزيز سعود البابطني مشروع 
للحاملني؟ قد يكون ذلك، لكن احللم بسمقبل أفضل كان أساس 

كل تقدم حقيقي للبشرية. 

وفي نهاية املطاف، السالم ليس حلًما ألولئك الذين حققوه: إنه 
وأساس جلميع  لنا جميًعا في عصرنا،  وثمينة  أساسية  حقيقة 
جوانب احلياة األخرا. وإذا كّنا نعمبر أنفسنا مواطنني صاحلني، 

يجب علينا أيًضا تأمينه لألجيال القادمة.
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وتعزيزها  السالم  ثقافة  لمطوير  الدافع  يسممر  أن  يجب  لذلك 

قِوّيًا، في مدارسنا، في جامعاتنا، وداخل الدولة الوطنية وعلى 

املسموا وممعدد األطراف والدولي. يجب أن نسممر في القيام 

باملعركة اجليدة: وهي أن العظمة ال جتد تعبيرها في القومية أو 

القّوة العسكرية، أو في احلنني إلى اإلمبراطورية السابقة، أو في 

االنعزالية، وأن القوة ال تطغى على العدالة وأن احلرب ال ميكن 

أن تصبح أكثر جاذبية من السالم.

سبممبر/أيلول   7 في  البابطني  سعود  عبدالعزيز  مخاطبة  إن 

لألمم  العامة  اجلمعية   2018 سبممبر/أيلول   5 ف��ي  ث��م   2017

أمن  أج��ل  م��ن  ال��س��الم  »ثقافة  بعنوان  م��ش��روع  املمحدة إلط��الق 

بأكمله، احلكومي،  الدولي  أجيال املسمقبل »حيث يقوم املجممع 

وغير احلكومي، بإنشاء وإرساء تربية قائمة على السالم ومناهج 

»بدءا  العاملي  الصعيد  على  المعليم  في  السالم  ثقافية محورها 

باملرحلة  وانمهاء  االبمدائية  باملدارس  مرورا  األطفال  رياض  من 

العامة  اجلمعية  ق��رار  في  صداها  جتد  واجل��ام��ع��ات«،  الثانوية 

والمعاون  واالنسجام  والثقافي  الديني  المفاهم  »تعزيز  بعنوان 

املعممد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005«:

»ي��ش��ج��ع ال���ق���رار احل��ك��وم��ات ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��م��ف��اه��م وال��م��س��ام��ح 

والثقافي  والعقائدي  الديني  تنوعهم  في  البشر،  بني  والصداقة 

المقدمية  املناهج  وتطوير  المعليم  خ��الل  م��ن  وذل���ك  وال��ل��غ��وي، 

واالجمماعية  الثقافية  املصادر  سممناول  المي  املدرسية،  والكمب 

واالقمصادية والسياسية والدينية للمعصب، ويشجع على تطبيق 

منظور يمُراعى اجلنسني أثناء القيام بذلك، من أجل تعزيز المفاهم 

والمسامح والسالم والعالقات الودية بني األمم وجميع اجلماعات 

العرقية والدينية، اعمرافا بأن المربية على جميع املسمويات هي 

أحد الوسائل الرئيسية لبناء ثقافة السالم.

كما يمطلب السالم احلوار بني األديان، وأنا أعلم أّن ذلك قريب 

جًدا من قلب عبدالعزيز سعود البابطني الذي ساهم كثيًرا من 

أجله طوال حياته املهنية. لذلك يمطلب السالم اهمماما ممجددا 

فقد  الكبرا.  العالم  لديانات  األس��اس  حجر  هي  المي  بالقيم 

أدرجت األمم املمحدة في برنامجها »نحو ثقافة السالم« تعزيز 

احلوار بني األديان والثقافات، والمفاهم والمعاون من أجل السالم 

في إطار املسارات املمرابطة.

وم��ص��درا  لالنقسام  سببا  ت��ك��ون  أن  ميكن  األدي����ان  أن  صحيح 

للصراع. ولن يجادل »جون لينون« وأغنيمه الشهيرة »تخيل« في 

للقيم  م��ص��دًرا  أيًضا  تكون  أن  ويجب  األدي���ان ميكن  لكن  ذل��ك. 

العامة واملشمركة. فالسالم. في قلب اإلسالم )من سالم - صنع 

السالم( واملسيحية )كن محّبا ألعدائك( وفي اليهودية حيث تعني 

فقط  ليس  السالم  تظهر  فهي  ولذلك  السالم.  أيًضا  »ش��ال��وم« 

كنقيض للحرب بل كحالة مثالية.

يلمزم اجلميع بأن يكونوا قوة من أجل اخلير،  الوقت لكي  حان 

البابطني  سعود  عبدالعزيز  عمل  لدعم  السالم:  أجل  من  وق��وة 

ومشروع مؤسسمه الثقافية »ثقافة السالم ألمن أجيال املسمقبل« 

وااللمزام بهما، مساهمني بذلك في مسمقبل أكثر أماًنا للبشرية 

ولألجيال القادمة.

مايكل فريندو)1)

نائب- األسبق،-يشغل-حالًيا-منصب- مالطا- ووزيــر-خارجية- مالطا- برملان- رئيس- -)((
)جلنة- الــقــانــون- خــالل- مــن- للدميقراطية- األوروبــيــة- املفوضية- مجلس- رئــيــس-

البندقية(.
يستند-هذا-النص-إلى-الكلمة-الرئيسية-التي-ألقاها-الدكتور-مايكل-فريندو«-في-
الثاني- في- -3 روما- للسالم-في-جامعة- البابطني- حفل-تدشني-كرسي-عبدالعزيز-

والعشرين-من-نوفمبر/تشرين-الثاني-2017.
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»إّن تأسيس سالم دائم هو مهّمة الّمعليم...« »يمحّدث اجلميع عن 

اّلسالم. ولكن ما من أحد يدّرس السالم.

كّل  بداية  واملنافسة هي  املنافسة.  تدريس  يمّم  العالم  ففي هذا 

حرب.

قد  نكون  حينئذ  والّمضامن،  الّمعاون  على  أبناءنا  نرّبي  عندما 

شرعنا في تدريس السالم«

ماريا-مونتيّسوري

الّمعلّم بشكل جّيد  إذا متّكن الطفل من  الّمعليم...  السالم يعني 

في طفولمه، فإّنه لن ينسى ذلك. وسوف تكون قواعد العيش في 

سالم منارة له في كبره.

عبدالعزيز-سعود-البابطني

األساس املنطقّي: 

يهدفمُ مشروع »ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املسمقبل القادمة« 

املقمرح من قبل مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الّثقافّية إلى 

في  االسمراتيجّية،  الّدراسات  قّيمة ضمن مجال  توفير مساهمة 

ّممت املقّررات  مخمِلف املسمويات الّمعليمّية. واسمنادا إلى ذلك، صمُ

وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا  بصفمها  السالم  لثقافة  لمرّوج  الّمعليمّية 

ال للمؤّسسات الّمعليمّية فحسب، وإمّنا أيًضا للهياكل المي تصنع 

الّدينّية،  واجلماعات  ال�دولّي  املسموا  على  احلكومات  سياسة 

ضمن تأثير أوسع وأشمل.

لقد مّت تصميم »مشروع ثقافة السالم« كي يمُقّدم إلى الّصفوف 

إّنها  الاّلحقة.  الّصفوف  إلى  ثَّم  الّدراسّية في سّن مبّكرة، ومن 

عملّية مطّولة على املدا البعيد تروم أن توّفر لألطفال والّشباب 

وعيا بالقيم واحلقوق اإلنسانّية واحمراما لها.

وباإلضافة إلى تطوير مهارات اإلصغاء الفّعال واحلوار والّمأّمل، 

ت��ض��ّم دروس امل��ش��روع م��ح��اور م��ن قبيل قــواعــد-الــّســالم-ضمن-

الّدولّية- املنّظمات- اليوم،  عالم- في- واخلالفات- السالم- نظرّيات-

الّثقافات،- احلوار-بني- الّدولّية،  املعاهدات-واالّتفاقّيات- واحملّلّية،-

اجليوسياسّي- الّسياق- في- واجلماعات- الّدينّية- املؤّسسات- دور-

املــوارد،- الكونّي،- الّسياق- في- للّسالم- جديدة- تهديدات- الــّراهــن، 

اإلرهاب-الّدولّي،-اجلرمية-املنّظمة-ومحاور أخرا عديدة. 

ملاذا ثقافة السالم؟ 

املسموا  للّسالم على  كلّّي  لفهم  واحلّلني  الفاعلني  تأييد  يزداد 

غياب  باعمباره  للّسالم  تعريف  من  االنمقال  يمّم  حّمى  العاملي 

إيجابّي. ويقمضي  ينبني على سالم  إلى تعريف آخر  اخلالفات 

الّنظر إلى السالم من هذه الّزاوية حتّوال من الّمركيز على ضبط 

أسباب احلروب ومناهضمها إلى الّمركيز على فهم العوامل المي 

»حتمضن مجممعات إدماجّية، عادلة ومساملة، ممحّررة من اخلوف 

يعيشوا  بوسعهم حّمى  ما  كّل  الّناس  يفعل  الواقع،  والعنف«. في 

حياة مساملة. 

احلروب  أّن  با  مؤّكًدا  بديهّيا  ا  أم��رً السالم  ليس  املقابل،  وفي 

حاضرة بشكل مهيمن في كّل مجممع تقريبا، ابمداء من احلروب 

إل��ى ذل��ك ونظًرا  ب��اإلض��اف��ة  إل��ى اإلب����ادات اجلماعّية.  األه��ل��ّي��ة 

الفئات  من  لكثير  االجمماعّي  االقمصادّي  الوضع  هشاشة  إلى 

االجمماعّية، فإّنه يمّم جتاهل حقوق السالم واألمان غير القابلة 

للّمفريط فيها أو االكمفاء بالّنظر إليها بصفمها ترًفا.
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لقد مّت اإلعالن عن تلك احلقوق ضمن اإلعالن العاملّي حلقوق 

يّمبعه  أخالقّيا،  قانوًنا  ��نُّ  تَ��سمُ مبدئّية  قيًما  باعمبارها  اإلن��س��ان 

الّناس في شّمى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انمماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  َ والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حتمُ

ضحايا بواسطة الّمخريب الذي تنمجه اخلالفات املسلّحة، فإّنه 

من العسير ضمان االحمرام لقيم السالم. ههنا، يجدر بالّمعليم 

أن يخطو خطوة إلى األمام ويلعب دوًرا أساسّيًا. ولهذا يجب أن 

يمّم تأسيس ثقافة السالم لمجاوز تداعيات احلروب الكارثّية.

هذا ما يؤّكده البيان الّمأسيسّي لليونسكو، إذ يقول: »با أّن احلروب 

تبدأ في أذهان الّناس وعقولهم، فإّنه في أذهان الّناس وعقولهم 

يجب أن تمُبنى وسائل الّدفاع عن السالم«. وبعبارة أخرا، يكون من 

األهّمّية القصوا أن نعلّم الّناس ونقوم بمنويرهم، من أجل ضمان 

معرفمهم حلقوقهم واحمرامها على املسمويني القريب والبعيد. 

ليس من الكافي أن يدعو املرء إلى السالم، أو يموق إليه أو يطلق 

الموّصل  ال��ّض��رورّي  من  يكون  وإمّن��ا  للحروب.  مناهضة  صرخة 

إلى حقيقة أّن الّمعليم هو الّسالح الفّعال الوحيد الذي بإمكانه 

أن يميح ملواطني العالم أن ينجحوا في رحلة بحثهم الّطويلة عن 

السالم. ال يجدر بدراسة ثقافة السالم وحقوق اإلنسان أن تكون 

موضوًعا حتمكره الّدراسة األكادميّية، وإمّّنا يجب أن تكون هذه 

الّدراسة أداة أساسّية لمحقيق تغيير سلوكّي من أجل مجممع أكثر 

سالًما َويحمرم حقوق اإلنسان. 

مجال  في  ثقافمه  واح��م��رام  السالم  إرس��اء  ه��دف  يمحّقق  ولكي 

الّمعليم، ال بدَّ أن تكون الغاية إثراء مفهوم السالم لدا الّمالميذ 

على  وينبغي  الّمشريع.  أم  املضمون  مسموا  في  سواء  وتعميقه، 

وناشطني  للمعلومة  موّفرين  ذات��ه  اآلن  في  يكونوا  أن  األساتذة 

ي���وّف���روا املعلومة  ب��ه��م أن  ي��ج��در  ف��ّع��ال��ني. وب��ع��ب��ارة أخ����را، ال 

، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع  لمالميذهم فحسبمُ

املعلومة املكمسبة في صميم الّسلوك اليومّي. إّن غرس السالم 

في أذهان املمعلّمني وقلوبهم ينمو مع ثقافة تدريس السالم. إّنه 

تدريس يؤّيد القيم الكونّية املممّثلة في احلّرّية والعدالة واملساواة. 

فعندما تسود هذه القيم، سيممّكن الّناس من الّمعايش سوّيا في 

كنف السالم، ضمن مجممعات دون خصومات. 

تشمل ثقافة السالم مجااًل واسًعا من املواضيع واملسائل املمفّرعة. 

من  ف��إّن هدفه مشمّق  من��ّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغ��م  ولكن 

يفعلوه  أن  في  ترغب  ما  لآلخرين  »افعل  وه��ي  بسيطة.  حكمة 

باملسؤولّية ضمن  اإلحساس  أساًسا  ي��رادف  ما  وهذا  جتاهك«. 

نطاق إنسانّي ممباَدل. 

مرم ثقافة السالم وتنمشر في العالم كلّه، ينبغي  ومن أجل أن حتمُ

ا ممعلّقا بالّمدريس منذ  أن تمضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً

إلى  باإلضافة  األطفال.  روض��ة  منذ  أي  باملدرسة،  اّتصال  أّول 

والمعلّم  المدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقمضي  ذل��ك، 

ومموازن.  دراس��ّي مرضّي  مناخ  توفير  أعلى مسموا، قصد  في 

توازًنا ورخ��اء.  أكثر  إلى مجممع  ي��ؤّدي دون شّك  وهو ما سوف 

يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّمالميذ الّموجيه واملساندة 

الّضرورّيني حّمى يصبحوا مسؤولني، ملمزمني بالقانون ومواطنني 

خالل  من  ذل��ك  يمحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 

تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّمفّهم وتمُثرا 

بوضوعات ومسائل موّجهة، وكماب تعليمّي ملموس قابل للّمأقلم 

مع جميع املواضيع. 

امل��دّرس��ني،  جلميع  توّفر  أن  إل��ى  الّمعليمّية  املناهج  ه��ذه  تسعى 

القواعد  اجلامعات،  إلى  ووص��واًل  األطفال  ري��اض  من  انطالًقا 

وتعزيز  املمعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّمعليمّية  وامل��واّد  اإلرشادّية 

كمًبا  لمكون  أع��ّدت  أنها قد  وبالّرغم من  السالم.  بثقافة  وعيهم 

توجيهّية للمدّرسني الذين يبحثون عن تطوير ثقافة السالم في 
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للمطوير  قابلة  وإمّن��ا  لهم،  مقّيدة  اعمبارها  يجب  ال  صفوفهم، 

القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ض��رورّي��ا  ذل��ك  ك��ان  كلّما  والّمحوير 

الّمالميذ  امل��دّرس��ون، اخل��ب��راء، األول��ي��اء،  ال��ّدراس��ي:  في املجال 

املناهج  ه��ذه  تموّقف  أاّل  يمُرجى  الّسياق،  ه��ذا  وف��ي  والّطلبة... 

الّمعليمّية عن الّمطّور وأن تكون في خدمة هدف نهائّي بدل أن 

تكون نهاية في حّد ذاتها. 

»صوُت األفعال أعلى من صوت الكلمات«: 

فاقد الّشيء ال يعطيه. ولذلك، ال ميكن للمرء أن يعلّم ما ال يعرفه 

أو يدعو إلى ما ال يلمزم به، وبعبارة أخرا، ال يحماج املمعلّمون 

إلى أن تمُقّدم لهم معلومات عن ثقافة السالم في املدرسة فقط، 

ألّنه إذا أردنا أن تكون ثقافة السالم ناجعة، ال يحماج الّمالميذ أن 

يمُْعلومُا من شأن قيم ثقافة السالم فحسب، وإمّنا يحماجون أيًضا 

إلى أن يزدروا العلل واألمراض املمجّذرة واملخّربة.

ولكي يمّم ذلك، يجدر باملدّرسني أن يبحثوا عن إبراز احمرامهم 

لثقافة السالم في طرق تدريسهم نفسها. مثال، ال ميكن للمعلّم 

أن يخطب في الّمالميذ حول أهّمّية قيمة العدالة، ثّم يقوم بعد 

ذلك بسلوك ظالم في الّصّف. وأقّل ما ميكن قوله إّن هذا األمر 

أّي مشروعّية في عيون  يمُفقده  يدّرسه. وسوف  ما  مع  يمناقض 

الّمالميذ الذين لن يحملوا قيمة العدالة محمل اجّلّد في ما بعد. 

ورغم أّن بعض املسائل األكادميّية ال تقمرن بشكل مباشر بثقافة 

السالم، فبإمكان أّي مدّرس ألّي ماّدة أن يدعم ِقيَم ثقافة السالم 

الّمرويج  إل��ى  يسعى  المي  الّسلوكات  جملة  خ��الل  من  وينشرها 

املمبادل، قبول اآلخر، اجلدارة  الّصّف، مثل االحمرام  لها داخل 

القيم  تِزنمُ هذه  واإلنصاف.  املساواة  الّمضامن،  المعاون،  بالّثقة، 

في مجال العلوم اإلنسانّية واالجمماعّية نفس الوزن الذي متلكه 

في مجال الّرياضّيات والعلوم الّمجريبّية. 

ومن املهمِّ أن يدمج املدّرسون ثقافة السالم في محموا مواّدهم 

القسم ترتكز على  إلى جتسيد أنشطة في  الّدراسّية باإلضافة 

مسائل احلياة الواقعّية من قبيل احلّرّية، املساواة والعدالة. وفي 

هذا الّسياق، يقمرح »أيان ليسمر« القواعد الّموجيهّية الّمالية من 

تكون مفيدة جّدا  أن  والمي ميكن  اإلنسان،  أجل مدرسة حقوق 

في تدريس ثقافة السالم، وبا أّن حقوق اإلنسان متّثل عناصر 

يقمرحها  المي  املقاييس  ف��إنَّ  السالم.  ثقافة  لمدريس  أساسّية 

ميكن  المي  الّنقاط  جملة  ذلك  رغم  تشّكل  ولكّنها  مؤّقمة،  تظّل 

االنطالق منها بالّنسبة إلى أّي مجموعة مدرسّية تريد أن تعيش 

وفق مبادئ ثقافة السالم. َوفي ما يلي قول »أليان ليسمر«، قمنا 

فيه بإبدال عبارة مدرسة حقوق اإلنسان بدرسة ثقافة السالم، 

با أّن الّثانية تمضّمن بالّضرورة سابقمها. 

• تعكس-بــنــي-مــدرســة-ثــقــافــة-الــســالم-وممــارســاتــهــا-الــعــاّمــة-	

الــســالم(- )ثــقــافــة- تــعــّزز- الــتــي- اإلجــرائــّيــة- بالقيم- اهتماما-

الّتسامح،-اإلنصاف-واحترام-احلقيقة-والعقالنّية.-

• سوف-تترم-احلقوق-واحلّرّيات-األساسّية-جلميع-أعضائها،-	

هؤالء- بــأّن- االعتراف- مع- والّطلبة،- الّتالميذ- ذلك- في- مبا-

بفضل- األساسّية- وحّرياتهم- بحقوقهم- يتمّتعون- األعضاء-

إنسانّيتهم-املشتركة.-

• يــتــاح-لــهــم-جــمــيــًعــا-أن-يــتــمــّتــعــوا-بـــــمــبــادئ-ثــقــافــة-الــســالم-	

هناك- يكون- ولن- املشتركة.- إنسانّيتهم- بفضل- وباحلّرّيات-

أّي-متييز-ضّد-أّي-واحد-منهم-على-أساس-العرق-أو-الّدين-

أو-الّطبقة-االجتماعّية-أو-اجلنس.-وعلى-وجه-الّتخصيص،-

والّنساء- الــســالم(-األطــفــال- تــراعــي-)مــدرســة-ثقافة- ســوف-

وتترمهم-بصفتهم-جزءا-ال-يتجّزأ-من-اإلنسانّية-املشتركة-

بني-اجلميع.-وسوف-تميهم-من-العنصرّية-»غير-الواعية«-

أو-»غير-املقصودة«.-
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• -أن-يخضع-أّي-واحد-في-املدرسة-ألّي-نوع-من-أنواع-	 يجب-أالَّ

الّتعذيب-أو-املعاملة-غير-اإلنسانّية-واملهينة-أو-العقاب.-

• يجب-أن-ُيسبق-كّل-عقاب-بإجراءات-قانونّية-وإصغاء-عادل.-	

• ــــّرأي-والــّتــعــبــيــر-واالجــتــمــاع-	 ميــلــك-اجلــمــيــع-حـــّق-حــّرّيــة-ال

مجموعات- يشّكلوا- أن- الّتالميذ- بإمكان- وسيكون- الّسلمّي.-

مُثل- احترام- مع- إليها،- وينتُموا- معّينة- بقضّية- صلة- ذات-

مبادئ-ثقافة-السالم-وآلياتها.

• إّن-الّتعليم-الذي-متارسه-)مدرسة-ثقافة-السالم(-موّجه-نحو-	

يكشف- وهو- اإلنسانّية.- للّشخصّية- الكامل- الّتطّور- تقيق-

اهتماًما- ســواء،- حــّد- على- واليد- بالّدماغ- حثيًثا- اهتماًما-

بالفكر-والعاطفة-مًعا.-

• ثقافة-	 )مدرسة- سترّوج- املدرسّية،- وكتبها- بنيتها- خــالل- من-

ــاس-من- ــّن ال بــني- والــّصــداقــة- والــّتــســامــح- الــســالم(-للّتفاهم-

مختلف-اجلنسّيات-واألعراق-واجلماعات-الّدينّية-واالهتمام-

على- كذلك- متعّلميها- ستساعد- الــســالم.- على- باحملافظة-

اكتساب-سلوكات-ومواهب-أساسّية-تسّهل-الّتحّول-االجتماعّي-

الّسلمّي.

• سوف-تعترف-بأّن-كّل-امرئ-ميلك-واجبات-وإلزامات-مثلما-	

ميلك-حقوًقا-وحّرّيات.-وهي-تتضّمن-واجبات-إزاء-اجلماعة-

املنتمى-إليها-وإلزامات-احترام-حقوق-اآلخرين-وحّرّياتهم.-

• بالواجبات-	 ّيــات- واحلــرّ احلقوق- بعالقة- الوعي- تطّور- سوف-

واإللزامات.-كما-ستنّبه-إلى-أّن-حقوق-وحرّيات-شخص-ّما-)أو-

ّما(-وحقوق-وحرّيات-شخص-آخر-)جماعة-أخرى(- جماعة-

ميكن-أن-تتصادم.-لن-تكون-مدرسة-)ثقافة-السالم(-من-دون-

مشاكل-وخالفات- -ستسعى-إلى-ذلك-رغم-كّل-شيء- -فهي-

أساسّية-في-أّي-عملّية-تّول-اجتماعّي-وسياسّي«.

• جـعل-الّتعليم-يدور-حول-مبادئ-ثقافة-السالم-أمر-ضروري-	

حتــى-تــكــون-لــــه-نتائــج-عظيمــة-خــارج-احمليــط-الــّدراسـّي-

ال- كّلها،- احملــّلــّيــة- اجلماعة- منه- لتستفيد- وخــصــوًصــا- - - 

املــدّرســني- كاهل- تثقل- أن- إلــى- املــدرســّيــة- الكتب- هــذه- ترمي-

مبزيد-من-املقّررات-الّتعليمّية-ومهاّمها،-وإّنا-مّت-تصميمها-

لتخدم-بصفتها-أدوات-تعّلمّية-مرجعّية،-عندما-يتعّلق-األمر-

من- مــوجــودة- مــواّد- تدريس- في- السالم- ثقافة- قيم- بــإدمــاج-

َقْبُل-وعند-الّترويج-للّسلوك-اإليجابّي-داخل-القسم-كذلك.-

متحّجرة- عقائد- ليست- السالم- ثقافة- فمناهج- ذلــك،- ومع-

وملزيد- عليها- لالعتماد- معّدة- املقابل- في- وهي- مرنة.- وغير-

ا.-وسوف-يتّم-فحص-قيم- االقتراحات-متى-كان-ذلك-ضرورّيً

ثقافة-السالم-األساسّية-واالنتباه-إليها-عند-اختيار-مختلف-

األنشطة-واملهام،-من-أجل-الّترويج-للّسلوك-املنفتح-املتفّهم-

في-املدرسة.-

إّن األنشطة العديدة املقمرَحة بصفمها جزًءا من املناهج الّمعليمّية 

، وإمّنا الّمالميذ املمقّدمني كذلك نظًرا  ال تناسب املبمدئني فحسبمُ

لكونّية رسالمها. 

كيف ترعى ثقافة السالم في القسم؟

عليها  املمواضع  الّطرق  لمجاوز  مدعّوون  واملعلّمني  األساتذة  إّن 

بالّمالميذ أن  عند تأسيس أعمدة تدريس ثقافة السالم، يجدر 

وبعبارة  آمن.  مناخ  في  ممماسكة  وحدة  من  بأّنهم جزء  يشعروا 

فظ  أخرا، حتماج حقوق الّمالميذ غير القابلة للمصادرة أن حتمُ

وتمَُصاَن حّمى يكون تدريس ثقافة السالم ناجًعا وغير ممناقض مع 

الواقع. وبهذا الّشكل، ال تكون عملّية الّمعليم سلبّية. وإمّنا يجب 

عملّية  مركز  في  وضعه  أثناء  إيجابّي  بشكل  الّملميذ  تدمج  أن 

الّمدريس. 
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باإلضافة إلى ذلك، يجب أاّل ينحصر تدريس ثقافة السالم املفّعل 

هنا في األوجه املفهومّية واالبسميمولوجّية. فهي حتماج إلى تنافذ 

اخمصاصات مخملفة بعضها على بعض، با أّن الّمركيز سينصّب 

بشكل ممساو على ثالثة حقول: أّما األّول، فهو الّمعامل مع املعلومة 

واملعرفة. ويمعلّق الّثاني باملمارسة واملشاريع، بينما يرّكز األخير 

على الّمحاور واملشاورات. يجدر بهذه املقاربة في تدريس ثقافة 

السالم أن تزامن بني العنصر اإلبسميمولوجّي والعنصر العملّي. 

ها في احلياة الواقعّية، يجب  فلكي يمّم دعم ثقافة السالم وترسيخمُ

أن يوّجه الّمركيز نحو تغيير العقلّيات املبمذلة وإبدالها بسلوكات 

إيجابّية بّناءة. ويجدر بهذا األمر أن ينطلق منذ سّن مبّكرة، كي 

تزداد جناعمه ويسهل تنفيذه. 

تقدير الّذات: 

ال���ّذات م��ن جهة، وق��ب��ول اآلخ��ر م��ن جهة أخ��را،  إّن تقدير 

هما من أوكد القيم المي يجب أن توّجه بجّدّية، ويعمل على 

الّمدريس  مناخ  يرّكز  أن  يجب  وعليه  املدرسة.  في  تطويرها 

على املكافأة أكثر من العقاب. إّنها خطوة أّولّية نحو بناء بيئة 

من خالل  ات  ال��ذّ تقدير  بلوغ  وميكن  السالم.  لثقافة  مواتية 

تشجيع آراء مخملفة ونقاشات حّرة في القسم، باإلضافة إلى 

الّسماح لكّل تلميذ بمشكيل رأيه اخلاّص مهما كان هذا الّرأي 

مخملًفا عن بقّية اآلراء األخرا. 

ميكن لهذا األمر أن يساهم أيًضا في تطوير قيم أخرا مهّمة، 

مثل االحمرام املمبادل والّثقة في الّنفس، وميكن لألساتذة أن 

في  الّمالميذ  إش��راك  من خالل  ال��ّذات  احمرام  على  يرّكزوا 

يزيد  لن  ال��ذي  األم��ر  بنائه،  وكيفّية  الكبرا  ال��ّدرس  خطوط 

املسؤولّية  من  بحّس  بَْل سيطبعهم  فقط،  أنفسهم  في  ثقمهم 

والعمل الهادف.

تنظيم القسم: 

إّن اّتخاذ القرار في كيفّية جلوس الّمالميذ في القسم ال ميلك 

ولكّن  العني،  راح��ة  في  فعال  يؤّثر  إّن��ه  فحسب.  جمالّية  غايات 

طريقة  إل��ى  باإلضافة  الّمعلّم  بيئة  في  الّمالميذ  جلوس  طريقة 

طبيعة  حتديد  ف��ي  جوهرية  عناصر  ه��ي  وتوجيههم  معاملمهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

وكلّما  األك��ب��ر،  اجلماعة  م��ن  مصّغر  عالم  ه��ي  القسم  بيئة  إّن 
مّتت تغذية القسم بحّس املسؤولّية والّثقة وحّرّية المعبير والقيم 
الّدميوقراطّية واالحمرام املمبادل، زاد انعكاس ذلك على صعيد  
أّن  أثبمت  الّمجربة  ف��إّن  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة  األك��ب��ر.  اجلماعة 
القسم الذي ينّظم أفقّيا، )أي أّن األسماذ فيه ال يأمر أو يوّجه 
يقّدم  اجّتاهني(،  ذات  تعلّم  عالقة  في  يشركهم  وإمّن��ا  الّمالميذ 
نمائج أفضل وأكثر ثراء. وهذا ال يعني طبًعا مقاربة تعليمّية ال 
تدّخل للمدّرس فيها. وإمّنا يلعب املدّرس دور الوسيط وامليّسر 

لعملّيمي الّمعليم واالندماج االجمماعّي في القسم. 

حّل املشاكل: 

يجب أن يمّم الّمعامل مع اخلالفات المي تطرأ في القسم، سواء 

أكانت بني الّمالميذ أنفسهم أم بني الّمالميذ وامل��دّرس، بطريقة 

تعّزز قيم ثقافة السالم، وفي الواقع، من الّضرورّي اخميار مسار 

معنّي لوقف اخلالفات في بدايمها، خصوًصا أّن تلك اخلالفات 

واملشاكل موجودة في األقسام الّدراسّية بشكل مّطرد.

امللكة  يكمسبوا  أن  للّمالميذ  بثبات  اخلالفات  مع  الّمعامل  يميح 

الّضرورّية املممّثلة َوالقدرة على حّل املشاكل، والمي ميكن الحقا 

على  الّمركيز  من  وبدال  وخارجه.  القسم  داخل  عملّيا  تطّبق  أن 

بّناء  يرّكز على عنصر  املشكل في حّد ذاته، يجدر باألسماذ أن 

يقود بشكل آلّي وتلقائّي إلى إيجاد حّل مثالّي. ومن وجهة نظر 

منهجّية، يجب على األسماذ أن يمعّرف على املشكل أّوال، فيخمار 
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اسمراتيجّية معّينة حلّل املراد بلوغه. َوإذا مّت إجناز هذه العملّية 

مشاكلهم  يحلّوا  أن  األرج��ح  على  الّمالميذ  يمعلَّم  فسوف  بدّقة، 

بأنفسهم، دون أن يطلبوا من األسماذ الّمدّخل. 

محاربة العنصرّية: 

سواء أتعلق األمر بالممييز بني األعراق العرقّية أو بني اجلنسني أو 

أّي عنصرّية أو متييز آخر، فإّن اخلالفات القائمة على االنمقاص 

من اآلخر والّمعّصب ضّده، تلك المي تنبت من الّدين أو العرق أو 

اجلنس، يجب أن يمّم الّمعامل معها بجّدّية، حّمى ال ينمشر هذا 

الّنوع من الّسلوكات بني أعضاء اجلماعة. إّنه لَ�ِمَن املهّم أن نعرف 

أّن هذا الّنوع من الّسلوكات القائمة على الكراهية يمّم مالحظمه 

في سّن مبّكرة.

ولذلك يجب أن يمُعالج في وقت مبّكر بواسطة تعليم يرتكز على 

ثقافة السالم. ومن بني الّطرق األساسية ملقاومة الّممييز العنصرّي 

اقمناص كّل فرصة سانحة لالحمفاء بالّمعّدد داخل القسم، سواء 

أكان هذا الّمعّدد عرقًيّا أم دينّيا أم وطنّيًا. وفي اآلن نفسه، يجب 

املشمركة احمفى  القيم  الّضوء على  الّمعليمّية  الكمب  أن تسلّط 

بها دولًيّا، والمي توّحدنا وتبعدنا عن خطوط االنقسام والّمشّمت. 

يجب أن يمّم اعمماد املقاربة نفسها عند الّمعامل مع الّمالميذ ذوي 

االحمياجات اخلصوصّية. 

وإجماالً، يجدر بمدريس ثقافة السالم أن يمجاوز خيارات الكمب 

الّمعليمّية ليشمل منهج الّمدريس كلّه ومناخ الّمعلّم العاّم. 
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مدخل إلى مناهج 

التعليم العالي

أهداف املناهج

»با أن احل��روب تنشأ في عقول الرجال، فإن الدفاع عن 

السلم يجب أن يبنى في عقول الرجال«.

 )ديباجة دسمور اليونسكو، 1945(

هذه الكلمات هي أصل مهمة منظمة األمم املمحدة للمربية 
وجود  سبب  إن  وأنشطمها.  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم 
هذه املنظمة هو فكرة بسيطة ولكنها قوية: ثمة قناعة بأنه 
ال  للحكومات  واالقمصادية  السياسية  االتفاقيات  أن  با 
تكفي لمأمني الدعم وااللمزام الدائم لشعوب العالم، يجب 
واألخ��الق��ي  الفكري  »المضامن  على  ال��س��الم  يمأسس  أن 

للبشرية« )م.ن(.

للبشرية  المي سببمها  الثانية والكوارث  العاملية  بعد احلرب 
بسبب اخلالفات بني الدول، أطلق دسمور اليونسكو رسالة 
ثورية ال تزال ملهمة للعالم. يؤكد الدسمور على أنه ال وجود 
لمغيير على املسموا العاملي، وال ميكن القضاء الدائم على 
اخلوف والعنف والممييز دون حتول دائم في أسلوب الفرد 

في المفكير والمصرف ضمن السياق االجمماعي األوسع. 

بفضل اليونسكو، لم يعد السالم مجرد »غياب للحرب« - بل 

شاملة.  بطريقة  الناس  حياة  في  يندرج  عمل  إط��ار  أصبح 

وجه  وه��و على  ال��س��الم«،  »ثقافة  ل�  م��رادًف��ا  السالم  أصبح 

المي  وال��ف��ردي��ة  األخ��الق��ي��ة  القيم  م��ن  »مجموعة  المحديد 

المسامح  إل��ى  املؤدية  والملقائية  العفوية  السلوكات  حت��رك 

مفهوم  تبني  وقع   .)2013 )اليونسكو،  واحل��وار«  واالنفماح 

لنظام  األوس��ع  املجال  أيًضا ضمن  رسمّيًا  السالم«  »ثقافة 

اليونسكو. 

في  ال��س��الم  ثقافة  على  العمل  وبرنامج  اإلع���الن  وحسب   

اعممدته  الذي   )243/A/RES/53(1999 سبممبر  شهر 

اجلمعية العامة لألمم املمحدة في سبممبر1999، فإن ثقافة 

السالم هي مجموعة من »القيم واملواقف والمقاليد وأمناط 

واسعة  شبكة  أساس  على  »املرتكزة  احلياة  وطرق  السلوك 

من األبعاد الفردية واالجمماعية، املمناغمة بقوة مع منظومة 

اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلع���الن  وم��ب��ادئ  اإلن��س��ان  حقوق 

.)1948(

تتضمن »ثقافة السالم«:

•  احمرام احلياة وإنهاء العنف وتنمية الالعنف وممارسمه 	
من خالل المعليم واحلوار والمعاون. 

• اإلقليمية 	 والسالمة  السيادة  ملبادئ  الكامل  االحمرام   
واالسمقالل السياسي للدول وعدم المدخل في األمور 
دولة،  ألي  احلية  القانونية  الوالية  تندرج ضمن  المي 

طبقا مليثاق األمم املمحدة والقانون الدولي. 

• االح��م��رام ال��ك��ام��ل جلميع ح��ق��وق اإلن��س��ان واحل��ري��ات 	
األساسية وتنميمها. 

• االلمزام بالمسوية السلمية للنزاعات. 	

• جهود تلبية احلاجيات المنموية والبيئية ألجيال احلاضر 	
واملسمقبل. 
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•  احمرام احلق في المنمية وتعزيزه. 	

• والرجل 	 للمرأة  املمساوية  وال��ف��رص  احل��ق��وق  اح��م��رام   
وتنميمها. 

•  احمرام حق كل فرد في حرية المعبير والرأي واملعلومة 	
وتنميمه. 

•  المزام مبادئ احلرية والعدالة والدميقراطية والمسامح 	
والمضامن والمعاون والمعددية والمنوع الثقافي واحلوار 
ال��دول؛  بني  وفيما  املجممع  مسمويات  كل  في  والمفاهم 
إلى  ينزع  ودول���ي  وطني  محيط  بواسطة  ذل��ك  وتعزيز 

السالم. )القرار A / RES / 53/243 ، املادة 1(. 

السلوك  القيم واملواقف وأمناط  تغيير  إلى  وبسبب نزوعها 
تربوّيًا  السالم حتدّيًا  ثقافة  يمضمن حتقيق  احلياة،  وطرق 
جوهرّيًا يممثل في »متكني الناس على جميع املسمويات من 
واحلل  الموافقات  وبناء  والمفاوض  احل��وار  م��ه��ارات  تنمية 

السلمي للخالفات« م. ن(. 

ومثلما أَقّرت بذلك اجلمعية العامة لألمم   لهذا السبب – 
املمحدة »فإن المعليم على جميع املسمويات هو أحد األدوات 
المربية على  أن  [ كما   .  .  .[ السالم  ثقافة  لبناء  الرئيسية 

حقوق اإلنسان ذات أهمية خاصة »)م. ن( ، املادة 4(. 

العالي«  للمعليم  ال��س��الم  ثقافة  »مناهج  إل��ى  النظر  يجب 
البابطني  ترعاها »مؤسسة  أربعة مؤلفات  وهي سلسلة من 
الثقافية« باعمبارها جزًءا من هذا املسار المعليمي الذي بدأ 
بدسمور اليونسكو عام 1945 يمواصل مع املبادرات املخملفة 
المي يمم المرويج لها على املسموا الدولي واإلقليمي واحلي 
األشخاص  عمل  ف��ي  ح��ّيً��ا  ي��زال  وال  السنني،  ام��م��داد  على 
وضربه  بالمغيير  ابممُلَي  عالم  في  بأنه  املقمنعة  واملؤسسات 
تعبئة  إلى  ثَمة حاجة  والمعصب،  العنصري  والممييز  العنف 
أقوا من أجل بناء السالم في عقول األجيال الشابة على وجه 
اخلصوص. بالمأكيد، ال تهدف هذه املناهج األربعة املوجهة 

املساهمة  مجرد  إلى  واملاجسمير  البكالوريوس  طالب  إلى 
في اإلقرار بالمعليم والمربية على حقوق اإلنسان باعمبارها 
على  المشديد  إلى  بل  السالم«،  ل�»ثقافة  أساسية  مكونات 
الدور احلاسم الذي تلعبه ثقافة السالم في عملية المفكير 
الكوني حيث يمم تثبيت القيم الكونية بواسطة المنوع الثقافي 
واحلوار بني الثقافات. إذا أخذنا بعني االعمبار ما ِذكمُر آنفا 
فإن الهدف املهني يمناغم إلى حد كبير مع مقاربة اليونسكو 
اخلاصة بإنشاء »الوحدة الفكرية« بني مخملف أنحاء العالم 
وبناء جسور احلوار والمعاون مع الثقافات األخرا من أجل 
»املساهمة اإليجابية في احلضارة الكونية« )ميثاق األليسكو، 

1970، املادة 1(.

السالم«  »ثقافة  لمعزيز  المربوية  املقاربة  إلى  النظر  يمعني 
على  عملّي  منحى  ذي  من مشروع  أساسيُّ  ج��زءمُ  أنها  على 
لعام  املسمدامة  المنمية  المي رسممها خطة  باألهداف  صلة 
في  املمحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  أق��ّرت��ه��ا  وال��م��ي   2030
من  ش��م��والً  وأك��ث��ر  ممُحّينة  نسخة  وألن��ه��ا   .2015 سبممبر 
أهداف  فإن  السابقة،  لأللفية  الثمانية  اإلمنائية  األه��داف 
ذات   169 ال���  واأله���داف  عشر  السبعة  املسمدامة  المنمية 
الصلة متثل »أجندة عاملية جديدة« تهدف إلى القضاء على 
الفقر وتعزيز السالم العاملي با هو وسيلة لمحقيق المنمية 

املسمدامة، كي ال يمرك أحد لشأنه. 

المنمية  أه��داف  تأسيس  عند  مخملفة  مبادئ  رسم  لقد مت 
السبعة عشر  املسمدامة  المنمية  أهداف  وتمعلق  املسمدامة. 
أوال ب� »الناس« في املنزلة األول��ى، ألن غاية هذه األهداف 
ال تممثل في إنهاء الفقر واجلوع بجميع أشكالهما فحسب، 
وح��ر جلميع  ك��رمي  تممّثل في ضمان عيش   - وأيًضا   - بل 
»الكوكب«  ب�  أيًضا  املسمدامة  المنمية  أهداف  تمعلق  البشر. 
و»االزدهار« ألنها تهدف إلى حماية البيئة واحلفاظ عليها، 
وتنمية االسمخدام املسمدام ملواردها وإلى ضمان عيش حياة 

مرضية من وجهة نظر اقمصادية واجمماعية وبيئية. 
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غير أنه ال ميكن تصور هذه األهداف على أنها ليست على 
صلة بمحقيق »السالم« ألنه »ال توجد تنمية مسمدامة بدون 
سالم دائم وال سالم بدون تنمية مسمدامة«. )اجلمعية العامة 
لألمم املمحدة، A / RES / 70/1، ص 35(. فبفضل هذا 
فقط، سيكون من املمكن تنمية »روح تضامن عاملي قوي«. 
المنمية  أجل حتقيق  من  عاملية  »شراكة«  تشكيل  إلى  يؤدي 

املسمدامة. 

واحدة.  لعملة  املسمدامة وجهان  والمنمية  السالم  ثقافة  إن 
معهما  المعامل  هذه، سيقع  السالم«  ثقافة  »مناهج  وضمن 
ثقافة  إن  املمبادلني.  والمعاضد  ال��م��آزر  على  تقوم  بطريقة 
أن  تعمبر  فهي  شاملة:  مفاهيم  املسمدامة  والمنمية  السالم 
الظروف املادية مثل نزع السالح والقضاء على الفقر واألمن 
الغذائي والمغذية، غير قابلة لالنفصال عن إنشاء مجممعات 
المعليم  فرص  توفير  على  بالقدرة  تمميز  وإدماجية  سلمية 

واملساواة بني اجلنسني واالسمخدام املسمدام للموارد. 

ترتكز كلٌّ من ثقافة السالم والمنمية املسمدامة على حقوق 
العاملي  اإلعالن  أهمية  تؤكدان مجدًدا على  فهما  اإلنسان: 
حلقوق اإلنسان وغيرها من آليات حقوق اإلنسان، وتشددان 
اإلنسان  حقوق  تنمية  ف��ي  الفاعلني  جميع  مسؤولية  على 
واحلريات األساسية للجميع، دون متييز من أي نوع، سواء 
بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو السياسة 
أو  االجمماعي  أو  القومي  األص��ل  أو  اآلراء،  من  غيرها  أو 
امللكية أو الوالدة أو اإلعاقة أو أي وضع آخر. وفي األخير، 
حتدًيا  املسمدامة  والمنمية  السالم  ثقافة  من  كل  تمضمن 
تعليمًيا: فهما يعمبران الناس - وخاصة األطفال والشابات 
الرئيسيني  والفاعلني  احلاسمة«،  المغيير  »عوامل  والشبان 
في إنشاء »سالم عملي »)اليونسكو، 2013، ص 10(، يربط 

املبادئ العاملية مع العالم احلقيقي واحلياة اليومية.

تدعم »مناهج ثقافة السالم« بشكل تام هذا البعد الممكيني. 
 - الثقافية  البابطني  »مؤسسة  متكن  تنميمها،  خ��الل  فمن 

لمرجمة  الالزمة  األدوات  من  ع��ام  بشكل  والناس  الطالب 
السالم والمنمية إلى قيم وسلوكيات وأعمال ممصلة بسياقها 

احلي وممجذرة في دائرة الفهم العاملي. 

مجال املناهج ومنهجيتها:

متت صياغة املناهج األربعة ل�»ثقافة السالم للمعليم العالي« 
البشري  2( السالم واألمن  1( السالم وحقوق االنسان؛   -
والمنمية البشرية. 3( الدميقراطية الوطنية واحلية: طريق 
 - اإلنسان  وحقوق  السالم  ثقافة  على  المربية   )4 السالم؛ 
البكالوريوس  لطالب  موجهة  تربوية حديثة  مواد  أنها  على 
شاملة  ولكنها  تأليفية  صورة  توفير  وتسمهدف  واملاجسمير 
للروابط النظرية والعملية بني فكرة »ثقافة السالم« وشبكة 
واسعة من املسائل األخرا املرتبطة بمنمية حقوق اإلنسان 

وحمايمها، والدميقراطية الدولية والمنمية املسمدامة. 

األربعة  املناهج  املعممدة في  املنهجية  املقاربة  تعريف  ميكن 
على أساس أنها قائمة على حقوق اإلنسان وممعددة األبعاد 
وذات صلة بالثقافة وعملية املنزع. تسمند املناهج إلى حقوق 
اإلنسان قاعَدًة ومنطلًقا، أنها تعممد مبادئ ومعايير حقوق 
اإلنسان الدولية أساًسا »لثقافة السالم«. ولذلك فإن مناقشة 
اجلوانب املخملفة المي متيز السالم تمرافق بشكل ممزامن مع 
إحالة مسممرة إلى أهم اتفاقيات وإعالنات احلقوق، وإلى 
عمل مخملف املنظمات اإلقليمية والوطنية واحلية املسؤولة 
عن تنفيذها وإلى ممارسات وسياسات حماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان في سياقات مخملفة. 

الوصل  همزة  اإلنسان  حقوق  تعمبر  العمل،  ه��ذا  إط��ار  في 
من  واحلية  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  املبادرات  جلميع 
أجل حتقيق »ثقافة السالم«. وبا أنها حقوق ممأصلة في 
جميع البشر بصرف النظر عن جنسيمهم أو مكان إقاممهم 
أو جنسهم أو أصولهم العرقية أو لونهم أو دينهم أو لغمهم أو 
أي وضع آخر، توفر حقوق اإلنسان ِنظرًة مفاهيمية جوهرية 
توجه عملية تعزيز السالم والدميقراطية والمنمية املسمدامة 

نحو المحقيق الكامل لكرامة اإلنسان. 
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باعمماد منهج قائم على حقوق اإلنسان، تصبح هذه املناهج 
تمُطّور  بل  فحسب،  الطالب  معارف  لزيادة  تصلح  ال  أدوات 
األف��راد  يمرجم  حني  االزده���ار  لهم  وحتقق  قدراتهم  أيًضا 
مسؤولة  اخميارات  إلى  السالم«  »ثقافة  مبادئ  تامة  بحرية 

في احلياة اليومية. 

أن  بعنى  املسمويات  ممعددة  املمبعة  املنهجية  املقاربة  إن 
والمحقق  اإلنسان  حقوق  وتنمية  حماية  تعمبر  املناهج  هذه 
ل� »ثقافة السالم«، مهمة يجب ممابعمها باسممرار  املوصول 
على مسمويات مخملفة من احلوكمة، با في ذلك املنظمات 
األوروب��ي،  املمحدة واالحت��اد  الدولية واإلقليمية )مثل األمم 
أيًضا  والسلطات احلية  وال��دول،  ألخ..(  اإلفريقي  االحتاد 

واملنظمات غير احلكومية واملجممع املدني كمُلِّه.

حسب الطريقة الكالسيكية لموصيف هندسة حقوق اإلنسان، 
على  المزامات  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املعاهدات  تفرض 
الدول فقط. غير أن العديد من الظواهر املعوملة والديناميات 
العاملية أصبحت أقل خضوًعا لسيادة الدولة وثمة اآلن عدد 
تأثير  لهمُ  الفاعلني في املنظمات غير احلكومية  ممزايد من 

معمبر في المممع الفعال بحقوق اإلنسان. 

في  الوطنية  للسلطات  احلاسم  بالدور  اإلق��رار  مع  وهكذا، 
تصميم وتنفيذ المدخالت في مجال حقوق اإلنسان، تسلط 
املناهج الضوء أيًضا على املساهمة األساسية المي قدممها 
في  واألف���راد  املدني  املجممع  ومنظمات  احلية  السلطات 
»بثقافة  للنهوض  اآلن  وك��ذل��ك  م��ح��ددة  تاريخية  حل��ظ��ات 
اإلط��ار  ألهمت  المي  الشعبية  امل��ب��ادرات  وتعزيز  ال��س��الم«، 

املرجعي الدولي وعمل املنظمات الدولية. 

املقاربة، ممعددة املسمويات، في تقدمي »ثقافة  تساهم هذه 
الفاعلة  اجلهات  جتمع  مشمركة  مهّمة  أنها  على  ال��س��الم« 
اليومية.  وامل��م��ارس��ات  ال��دول��ي��ة  وامل��ب��ادئ  واحلية  العاملية 
إلى أن تكون  »لثقافة السالم«  املناهج األربعة  وتهدف هذه 
فإن  احلقيقة،  وف��ي  وامل��ه��ن��ي.  الثقافي  بالشأن  صلة  على 
والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  حماية  مناقشة  هو  هدفها 
المركيز  مع  وتنميمها  املسمدامة،  والمنمية  والسالم  الدولية 
بشكل خاص على اخلصوصيات الثقافية. على هذا النحو، 

حتاول املناهج أن تكون ممُنسجمًة ومالئمة قدر اإلمكان، إذ 
أو  لنمط  ومناسب  مالئم  بشكل  وامل��ب��ادئ  املفاهيم  تناقش 
سياق ثقافي معني وحتمرم الثقافة واحلقوق الثقافية لألفراد 

واملجممعات. 

يشدد هذا العمل أيًضا على الصلة بني حقوق اإلنسان وثقافة 
السالم والمنوع الثقافي. ونظًرا ألن المنوع الثقافي سمة الزمة 
ل�� »فرادة وتنوع« البشرية )اليونسكو، 2001(، تؤكد املناهج 
على أن تعزيز السالم وحقوق اإلنسان ممحايثان، مع تثمني 

لهذه المنوعات بطريقة تعزز احلوار والمبادل املشمرك. 

وفي اخلمام، فإن املقاربة املنهجية املعممدة ذات منحى عملي 
النظرية  العناصر  بني  تكامل  إيجاد  إلى  تهدف  أنها  بعنى 
واملفاهيمية من ناحية والعناصر المطبيقية من ناحية أخرا 
مع ربطها جميعا بالبرامج والسياسات واملبادرات المي يمم 
المرويج لها في مسمويات وأج��زاء مخملفة من العالم. هذه 
املناهج  بنية  إلى  ننظر  أيًضا حني  العملية واضحة  املقاربة 
األربعة. في املناهج، تسمكمل كل فقرة بادة واحدة أو أكثر 
أدوات  مثل  إضافية  م��واد  على  اإلحالة« حتموي  »م��واد  من 
أو  هامة  تاريخية  لشخصيات  وأق���وال  ال��دول��ي��ة،  السياسة 
أجزاء من األوراق البحثية أو أفضل املمارسات بشأن تعزيز 
حقوق االنسان و»ثقافة السالم«. والهدف من هذا هو إثارة 
فضول الطالب وحتفيز املهارات النقدية لديهم، وحّثهم على 
البحث عن مزيد من املعلومات والمفسيرات المي تمجاوز ما 

تقدمه هذه املناهج. 

االعمبار  بعني  أخ��ذن��ا  إذا  اإلح��ال��ة« ض��روري��ة  »م���واد  تعمبر 
االسمجابة  إل��ى  العمل  ه��ذا  يسعى  ال��ذي  المربوي  المحّدي 
له، وهو يممثل في مد الطالب ليس فقط باملعرفة املمعلقة 
باملعايير واملبادئ، ولكن أيًضا باألدوات المي جتعلهم قادرين 
على ترجمة »ثقافة السالم« إلى ممارسات ملموسة وتغييرية.
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1. رابطة الّسالم وحقوق اإلنسان

والهيكل  األصول  اإلنسان:  حلقوق  العاملي  اإلعالن   .1.1

واحملتويات   

على اممداد القرون املاضية، أّدا انمشار أفكار حتت مظلة القيم 
و»مواثيق«  »ب��ن��ود«  شكل   في  قانونية  آليات  إنماج  إل��ى  العاملية 
و»إعالنات« و»دساتير«. ضمن هذا املسار الطويل اخلاص بوضع 
الفضاء  داخل  طبيعي  بشكل  األفكار  هذه  مثل  تشمغل  املعايير، 
الدولي الذي تنممي إليه، في حني أن القواعد القانونية املكموبة 
على وج��ه اخل��ص��وص، صاحلة داخ��ل ك��ل دول��ة »ذات س��ي��ادة«، 

ومنفصل بعضها عن البعض. 

تمميز الرحلة الطويلة نحو االعمراف باحلقوق األساسية بأعمال 
الوضعنة القانونية مثل »املاقنا كارتا ليبارتاتوم« )1215( وميثاق 
»كوروكان فوجا« )حوالي 1230، غرب إفريقيا(، ومواثيق احلقوق 
)القرن  األمريكي  والدسمور  واإلعالنات  عشر(،  السابع  )القرن 
واملواطن  اإلنسان  حقوق  عن  الفرنسي  اإلع��الن  عشر(،  الثامن 
)1789( باإلضافة إلى العديد من »الدساتير« الوطنية )القرنان 
في  المي ظهرت  الكارسمية  العمليات  والعشرون(:  الماسع عشر 
القانون  قناة  ف��ي  وص��ّب��ت  العشرين  ال��ق��رن  م��ن  الثاني  النصف 
الدولي »اجلديد«. وبالمالي، فإن املعيار القانوني لمحديد احلقوق 
احلي  االخمصاص  ضمن  طويلة  لفمرة  ظلت  المي  األساسية 
اجلوهر  مع  تناسبية  عالقة  وف��ي  دول��ي  طابع  ذا  أصبح  للدول 

الكوني لنموذج حقوق اإلنسان.  

بموفر ميثاق األمم املمحِدة لعام 1945، واإلعالن العاملي حلقوق 
مسموا  ليبلغ  الدسموري«  »املنطق  توّسع   ،1948 لعام  اإلنسان 
عاملّيًا تََخّطى حدود سيادة الدولة. فألول مرة في تاريخ البشرية، 
بعبارة  أو  ال��دول��ي:  للقانون  موضوًعا  باإلنسان  االع��م��راف  وق��ع 
أفضل، باعمباره املوضوع األصلي للقانون. إن املادة األولى )1( 
احلقوق  »جوهرية«  ب�  يمعلق  فيما  صريحة  العاملي  اإلع��الن  من 
الكرامة  في  وممساوين  أح���راًرا  البشر  جميعمُ  يمُولَد  األساسية: 
يمعاملوا  أن  ويجب  والضمير  بالعقل  يمممعون  وه��م  واحل��ق��وق. 

مع بعضهم البعض بروح األخوة. فضال عن ذلك، تنص ديباجة 
بالكرامة  »االع��م��راف  أن  على  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلع��الن 
األس��رة  أع��ض��اء  جلميع  الثابمة  املمساوية  وب��احل��ق��وق  املمأصلة 
البشرية هو أساس احلرية والعدالة والسالم في العالم.« وهذا 
يعني أن كرامة اإلنسان تمُعمَبر القيمة املؤسسة للنظام العاملي.    

الركن  اإلن��س��ان  حلقوق  العاملي  اإلع���الن  اعمبار  يموّجب  س��وف 
األصيل للقانون الدولي اجلديد املممركز حول اإلنسان. إن بنوده 
الثالثني المي  تعّدد احلقوق واملبادئ حتموي على احلمض النووي 
الصلوحية  ذات  للقوانني  اجلينية  الشيفرة  أي  اإلع���الن،  لهذا 

اجلوهرية والوجودية.

يناهز ال  العاملي، بصفمه أرضية خصبة، ما  أنمج اإلع��الن  لقد 
130 آلية قانونيًة )وذلك في شكل اتفاقيات وعهود وبروتوكوالت 
ال��دول��ي  للقانون  ال��ع��ض��وي  ت��دري��ج��ّيً��ا اجل��س��م  أس���اًس���ا(، شكلت 
ألنظمة  وإقليمّيًا  عاملّيًا  أساًسا  يشكّل  وال��ذي  املفعول  الساري 
حقوق اإلنسان. َوبصفة خاصة، توضح العهدين الدوليني لسنة 
والسياسية  املدنية  باحلقوق  ال��م��وال��ي  على  واملرتبطني   1966
واالقمصادية واالجمماعية واحلقوق الثقافية، وهو ما نص عليه 
اإلعالن العاملي، وتفرضان على الدول المزامات تنفيذية محددة.

إن مبادئ القانون الدولي اجلديد هي المالية: مركزية االنسان، 
حقوق  ترابط  األساسية،  احلقوق  عاملية  البشر،  بني  امل��س��اواة 
والسياسية  املدنية  )احل��ق��وق  للمجزئة  قابليمها  وع��دم  اإلن��س��ان 
واالقمصادية واالجمماعية والثقافية(، والمرابط بني الدميقراطية 
اإلعدام  عقوبة  بني  المطابق  وعدم  البشرية،  والمنمية  والسالم 
وحقوق  لألطفال،  العمُليا  واملصلحة  االنسان  كرامة  مع  واحل��رب 
النساء المي هي جزء ال يمجزأ  من حقوق اإلنسان املعمرف بها 

عاملًيا. 

ينبع مبدأ المرابط وعدم القابلية للمجزئة من أنطولوجيا االنسان 
احلقوق  ف��إن  وبالمالي  وال����روح.  اجل��س��د  م��ن  بالكامل  املمكونة 
في  احل��ق  إل��ى  الغذاء  في  احل��ق  )م��ن  واالجمماعية  االقمصادية 
العمل( أساسية متاًما مثل احلقوق املدنية والسياسية )من احلق 

في المنظم إلى احلق في المصويت(.
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قابلية جتزئة  وعدم  المرابط  مبدإ  على  رسمّيًا  المنصيص  وقع 
العامة  اجلمعية  قبل  م��ن   1977 ديسمبر  ف��ي  اإلن��س��ان  حقوق 
دول  من  نابعة  اقمراح وضغوط  على  بناء  وذل��ك  املمحدة،  لألمم 
غير أوروبية. ورد هذا في القرار 32/130 بعنوان »مناهج وطرق 
أج��ل حتسني  من  املمحدة  األمم  منظومة  داخ��ل  بديلة  ووس��ائ��ل 

المممع الفعلي بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية.

ممرابطة  األس��اس��ي��ة  واحل��ري��ات  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  إن جميع  أ(   
العاجلني   واالعمبار  االهممام  إيالء  وينبغي  للمجزئة.  قابلة  وغير 
واالقمصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق  حماية  وتعزيز  إلنفاذ 

واالجمماعية والثقافية.

 ب( إن المحقيق الكامل للحقوق املدنية والسياسية دون المممع 
مسألة  والثقافية  االجمماعية  واحل��ق��وق  االقمصادية  باحلقوق 

مسمحيلة.  

أحجمت معظم الدول الغربية عن المصويت أو صوت بعضها ضد 
القرار ولكن، مثلما نعلم جيًدا، فإن هذا املبدأ مضّمن اليوم في 
إعالن فيينا لعام 1993 باعمباره مبدأ أساسًيا من مبادئ القانون 

الدولي حلقوق اإلنسان.

  5. إن جميع حقوق اإلنسان عاملية وغير قابلة للمجزئة وممرابطة 
وممشابكة. ويجب أن يمعامل املجممع الدولي مع حقوق اإلنسان 
على أساس عاملي، بطريقة عادلة ومنصفة، وعلى قدم املساواة 
اخلصوصيات  أهمية  اسمحضار  ض��رورة  ومع  المركيز.  وبنفس 
والثقافية  الماريخية  اخللفيات  ومخملف  واإلقليمية  الوطنية 
والدينية، ومن واجب الدول، بغض النظر عن أنظممها السياسية 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  جميع  تعزيز  والثقافية،  واالقمصادية 

األساسية وحمايمها. 

  8. إن الدميقراطية والمنمية واحمرام حقوق اإلنسان واحلريات 
الدميقراطية  وترتكز  وممداعمة.  ممرابطة  مسائل  األساسية 
السياسية  النظم  حتديد  في  للشعوب  احلر  المعبير  إرادة  على 
ومشاركمها  بها  اخلاصة  والثقافية  واالجمماعية  واالقمصادية 

أع��اله،  م��ا ورد  وب��ن��اء على  ف��ي جميع ج��وان��ب احل��ي��اة.  الكاملة 
يجب أن تكون حماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على 
الصعيدين الوطني والدولي عامليمني، وأن يكون المعهد بهما دون 

شروط ملحقة.

ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى امل��ج��م��م��ع ال���دول���ي أن ي��دع��م ت��ق��وي��ة وت��ع��زي��ز 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، والمنمية واح��م��رام ح��ق��وق اإلن��س��ان واحل��ري��ات 

األساسية في العالم بأسره. 

االقمصادية  باحلقوق  االهممام  أن  إل��ى  أيًضا  نشير  أن  يجب   
االسمراتيجية  الرؤا  بفضل  قوًيا  أصبح  والثقافية  واالجمماعية 
صياغمه  متت  كما  البشري،  واألم��ن  البشرية  للمنمية  املمرابطة 
بشكل خاص في إطار عمل برنامج األمم املمحدة اإلمنائي. ونحن 
مدينون أيًضا  ملبادرة إعالن األمم املمحدة بشأن احلق في المنمية 
سنة 1986. كما يجب أن نشير أيًضا إلى أن العلماء والسياسيني 

غير الغربيني لعبوا دوًرا رئيسيا في هذا املجال. 

اليوم، وبفضل منوذج  حقوق اإلنسان املعمرف بها عاملًيا، نحن في 
منمصف مسار تالقح بني الثقافات والرؤا السياسية. 

حلقوق  ال��ع��م��ل(   + )ال��ق��ي��م  العملية  االكسيولوجية  الثقافة  إن 
الثقافية  للمسائل  »العاملية«  األج��زاء  المقاء  نميجة  هي  اإلنسان 
الكبرا خالل األلفية، وخاصة النزعة اإلنسانية )احلرية، العقل، 
الوعي(، الكونية، الليبرالية،االشمراكية، الشخصانية واجلماعية. 

الفلسفي  ال��ن��ق��اش  ف��ي ه��ذا  ��ا  م��ه��ّمً م��اري��م��ني« دوًرا  لعب »ج���اك 
»احلقائق  منظور  م��ن  اإلن��س��ان  ينّظر حلقوق  وه��و  وال��ق��ان��ون��ي، 
لإنسان  وال��روح��ي��ة(  )امل��ادي��ة  احليوية  االحمياجات  العملية«: 
المي يجب »إشباعها« حمى يحقق ذاته بالكامل. هذا هو املعنى 
حقوق  ضمان  )أو  ال��دف��اع  مثل  »القانونية«  لألفعال  احلقيقي 
اإلنسان(. ومن أجل تلبية االحمياجات احليوية )وليس عن حقوق 
اإلنسان أو ضمانها. النزوات أو األشياء غير الضرورية ...( ولكّن 
ذلك وحده ال يكفي، حمى وإن كان ذلك ضرورّيًا، فاحلصول على 
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حكم قضائي تنمج عنه عقوبة وأضرار محمملة، وأحكام بعد فوات 
تكون األحكام  أن  إذ يجب  كافيا.  وانمهاكات الحقة ليس  األوان 
انمهاك  متنع  إيجابية  وت��داب��ي��ر  اجمماعية  بسياسات  مسبوقة 

احلقوق، وتكون فعالة قبل وقوع األحداث املعنية.

بنطق حقوق اإلنسان، متثل سيادة القانون ودولة الرفاه ثنائية 

غير قابلة لالنفصال في دولة مسمدامة بشرّيًا. إن منطق حقوق 

اإلنسان هو »تقاليد احلرية«. ومنه المحرر من اخلوف واحلاجة، 

والمنمية  السالم،  أجل  ومن  واحلياة،  اإلنسان،  كرامة  أجل  من 

البشرية. إنها معرفة بالفضائل العملية واحلوكمة الرشيدة المي 

تقوم  فكرتها بشكل أساسي على المفاعل املسممر بني الفلسفة 

والقانون والبيداغوجيا.

إن المدريس والمربية في مجال حقوق اإلنسان )السالم، املواطنة 

ذلك  ع��ن  االع���الن  مت  كما  األس��اس��ي��ة  الضمانة  هما  النشطة( 

صراحة في نفس اإلعالن العاملي: 

اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلع��الن  هذا  أّن  العامة  اجلمعية  تعلن 

معياٌر مشمرٌك لإجناز لكل الشعوب وكل األمم، حمى يسعى كل 

باسممرار  اإلع��الن  ه��ذا  واضعني  املجممع،  وك��ل عضو في  ف��رد 

لمعزيز احمرام هذه  المعليم والمربية  موضع االعمبار، من خالل 

بها  العامليني  واالحمرام  االعمراف  َولضمان  واحلريات،  احلقوق 

من خالل تدابير تدريجية، وطنية ودولية. 

إن االعالن العاملي هو القاطرة المي حتمل القيم االنسانية الكونية 

إل��ى امل��ج��االت السياسية واالق��م��ص��ادي��ة ، وه��ي أي��ًض��ا ج��وه��ر أي 

اسمراتيجية تعليمية حقيقية. وجتدر اإلشارة إلى أنه ملّا كان القانون 

الكوني للبشر بثابة النواة الصلبة  للمعرفة بحقوق اإلنسان، فإنه 

أداة مفيدة بشكل خاص من الناحية المربوية ألنه يسمح بالرجوع 

إلى القيم المي، بالنظر لكونها مضمنة في معايير القوانني الدولية، 

ال ميكن إال أن نفمرض بأنها أقل اعمباًطا من غيرها.

وفي هذا االطار، نشير إلى مادتني قانونيمني لهما أهمية وفائدة 
اسمثنائيمان: إعالن األمم املمحدة »بشأن المعليم والمدريب على 
حقوق اإلنسان )2011( وامليثاق األوروبي حول« المعليم من أجل 
مجلس   ،2010 اإلن��س��ان  حقوق  وتعليم  الدميقراطية  املواطنة 
مجهزان  البيداغوجيا  ف��ي  عملّيان  »كمّيبان«  ه���ذان   أوروب����ا(. 

بموجيهات تعليمية محددة. 

إن االعمراف القانوني باالحمياجات احليوية الذي يشكل  النقل 

الرسمي للقيمة العليا لكرامة اإلنسان في القانون الوضعي، هو 

مرحلة  في  ال��دول  داخل  باسممرار  يمعني حتقيقه  الذي  الهدف 

أولى وعلى املسموا الدولي الحًقا، بحيث ينطبق االلمزام باحمرام 

احلقوق األساسية على اجلميع وفي كل مكان.

األساس  فإن  وضعي،  قانون  إلى  اإلنسان  حقوق  تمحول  عندما 

المقليدي بأكمله ل�هذا األخير يجب أن يرتبط بالقانون الطبيعي: 

»يولد كّل البشر أحراًرا وممساوين«. وبطبيعة احلال، كان لقانون 

حقوق اإلنسان املكموب دائما وضع دسموري، بصرف النظر عن 

شكله، وبالمالي فإن القانون الّدسموري هو الذي يضفي الشرعية 

على أي قانون آخر ال يموافق معه.   

مع االعمراف الدولي بحقوق اإلنسان، تبدأ الثورة البشرية صلب 
النظام القانوني والسياسي للعالقات الدولية، وهي ثورة كوبرنيكية 
تضع اإلنسان في قلب النظام، وليس الدولة ذات السيادة، كما مت 

إقراره منذ اتفاقية سالم و»سمفاليا« سنة  1648. 

من خالل اإلع��الن الصريح بأن أس��اس أي نظام قانوني يكمن 
الدولي  القانون  يفمرض  للبشر،  املمساوية  الفطرية  احلقوق  في 
اجلديد مبدأ حماية كرامة اإلنسان على أساس أن لها األسبقية 

على سيادة الدولة. 

إن االعمراف القانوني الدولي بحقوق اإلنسان ال يعوض االعمراف 
داخل  احلالية  أنظمة احلماية  لمعزيز  يسمخدم  ولكنه  الداخلي، 

الدول والمشجيع على إنشائها حيث لم توجد بعد، ألنه:

HigherBook1.indd   23 9/8/22   2:54 PM



1. رابطة الّسالم وحقوق اإلنسان24

1. يقدم القائمة احدثة حلقوق اإلنسان، بايحقق، جزئًيا على 
األقل، وظيفة اليقينية "احلرفية" للقانون على املسموا العاملي.

2. يمُلزم الدول بإخضاع نفسها ألشكال من الرقابة الدولية. 

مراحل  الرابعة،  الدرجة  من  االسمئناف  من  بنوع  يسمكمل،   .3
العالج القضائي المي عادة ما تموقف عند الدرجة الثالثة على 

املسموا الوطني.

 4. يلزم الدول بمحويل أنظممها القانونية اخلاصة بها في االطار 
الدسموري الدميقراطي من خالل تكييفها مع املعيار الذي حدده 

القانون الدولي. 

إن فرضية العاملية المي كانت دائًما تؤطر خطاب حقوق اإلنسان 
على  جتريبًيا  مؤسسة  أنها  بعنى  تاريخًيا،  تأكيًدا  اليوم  جتد 
االعمراف القانوني الدولي النابع من واقع أنه، عند وجود معاناة 
جزء  أي  ف��ي  وال��م��ل��وث  والممييز  والظلم  والفقر  العنف  بسبب 
اإلنسان  حقوق  اإلنسان،  حقوق  هو:  املطلب  يصبح  العالم،  من 
األساسية، حقوق املرأة، األطفال، األقليات، الالجئني واملهاجرين.

 عندما يلمقي املمطوعون من املنظمات غير احلكومية وحركات 
املمحدة  ل��ألمم  العاملية  امل��ؤمت��رات  بناسبة  الدولية  المضامن 
واالجمماعات القارية وشبه القارية المي تعّد لها، يقع اسمخدام 
مدونة حقوق اإلنسان منوذًجا يسّهل المواصَل بني هؤالء الفاعلني 

في املجممع املدني العاملي ويضفي الشرعية على دوره الدولي. 

إن املنطق العاملي للحقوق األساسية هو اليوم الكونية الماريخية 
للحقائق العملية. دون ذلك، فإن حقوق الشخص »معوملة« ميدانّيًا« 
بحكم اسمحضار أولئك الذين يمأملون، وعمليات املراقبة الواسعة 
االنمشار المي تقوم بها املؤسسات الدولية املمخصصة، احلكومية 

وغير احلكومية.

تمغذا عاملية حقوق اإلنسان من عملية المدويل المي تمطور على 
الساحة  في  والمنظيم  والسياسة  للمشريعات،  الثالثي  املسموا 

وإعالنات  القانونية  االتفاقيات  نصوص  إع��داد  ويقع  الدولية. 
المشريعي  الفقه  واجن���از  ال��ن��اف��ذة،  ال��ق��وان��ني  وتفسير  امل��ب��ادئ، 
وبالمالي يمم توضيح املبادئ املسمخدمة  لمطبيق القواعد، ونشر 
املدرسة،  اإلنسان في  تدريس حقوق  وتعزيز  والبحث  املعلومات 
إلن��ش��اء  تسمعد  ال��م��ي  ل��ل��دول  الفنية  امل��س��اع��دة  ب��رام��ج  وتنفيذ 

املؤسسات األولى حلماية حقوق اإلنسان.  

اليوم، ال نسمطيع معاجلة قضية حقوق اإلنسان بشكل مناسب 
إذا لم نعرف ما يحدث في هذا املوقع، حيث تنعقد مقارنات بني 
الثقافات الرئيسية للكوكب، وتوضع قواعد قانونية جديدة ووثائق 

تفسيرية. 

  2.1 العاملية والتنوع الثقافي

إن املعرفة بحقوق اإلنسان على صلة أيًضا باحلوار بني الثقافات. 

فلكي يكون مثل هذا احلوار مفيًدا، يجب أن يشمل تقاسم منوذج 

المي  الشاملة  املواطنة  عمليات  تنفيذ  أجل  من  األساسية  للقيم 

تهدف إلى حتقيق أهداف املصلحة املشمركة في دائرة  اإلقامة. 

إن منوذج املشاركة واالسمفادة وتنقية القصص الثقافية املخملفة 

العاملي حلقوق  اإلع���الن  س��وا  يكون  أن  ال ميكن  الشوائب  م��ن 

اإلنسان: مصدر اإللهام العاملي. وتعمبر اليونسكو أن احلوار بني 

الثقافات هو السبيل لمطوير ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان.

تعبير عن  ه��و  األدي���ان  وب��ني  الثقافات  ب��ني  اجل��س��ور  بناء  إن 

ال���ذي وج��ه مؤمتر  اإلي��ج��اب��ي��ة. وه���ذا االجت���اه ه��و  العلمانية 

تنوع  وت��ع��زي��ز  حماية  »ب��ش��أن   2005 لسنة  ال��ه��ام  اليونسكو 

المعبيرات الثقافية.« حتموي املادة 2 على ثمانية مبادئ موجهة، 

ينص أولها على أن »المنوع الثقافي ال ميكن حمايمه وتعزيزه 

إال إذا كانت حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مثل حرية 

المعبير واإلعالم والمواصل، وكذلك قدرة األفراد على اخميار 

المعبيرات الثقافية، مضمونة. 
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25 1. رابطة الّسالم وحقوق اإلنسان

المعدي  االتفاقية من أجل  بأحكام هذه  المحجج  ال يجوز ألحد 
على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على النحو املنصوص 
عليه في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو بالطريقة المي يكفلها 
القانون الدولي، أو احلد من مجال اسمخدامها.«. وحتدد املادة 
4 ثمانية مفاهيم، ينص آخرها على أن »المواصل بني الثقافات 
الثقافات املمنوعة وتفاعلها على قدم املساواة،  يشير إلى وجود 
احل��وار  خ��الل  م��ن  مشمركة  ثقافية  تعبيرات  توليد  وإم��ك��ان��ي��ة 
الثقافات  إلى احلوار بني  يمُنظر  وبالمالي،ال  املمبادل«.  واالحمرام 
على أنه مجرد تبادل  للمعلومات، بل على أساس أنه عملية تقود 
الشعوب إلى تقاسم منوذج أكثر احمضاًنا لقيمة حقوق االنسان، 
وتميح للجميع العمل على حتقيق أهداف املصلحة العامة، وتنشئ 
»أشكال تعبير ثقافي مشمركة« . وهذا يعني أننا نهدف إلى تطوير 
ثقافة كونية سمثري الهويات املمعددة للشخص وسوف تنزع إلى  
حتقيق »هوية مدنية ممعالية« كدرجة أعلى من الوعي فيما يخص 

جنسيات�نا املمعددة.  

الثقافي  لالسميعاب  اإلع����داد  يقع  ب��ال��ذات،  امل��ن��ظ��ور  ه��ذا  م��ن 
للقانون الدولي حلقوق اإلنسان في السياقات اإلقليمية والوطنية 
إقليمية:  إنسان  أنظمة حقوق  وجود  يفسر  ما   وهذا  املخملفة. 
إطارية  اتفاقية  على  منها  كل  تنبني  وعربية،  وإفريقية  أمريكية 
العاملي  املمحدة وفي اإلع��الن  ممجذرة صراحة في ميثاق األمم 
مرجع  إلى  املشمركة  اإلحالة  هذه  إن   .1966 سنة  عهدي  وفي 

أعلى واحد هو دليل قوي آخر يدعم عاملية  حقوق اإلنسان.

إطار الرؤية عدد 1: التنوع الثقافي وحقوق اإلنسان

بيئة   في  إال  يزدهر  أن  ميكن  ال  الثقافي  المنوع  أن  غير   )...(«
تصون احلريات األساسية وحقوق اإلنسان، والمي هي قيم عاملية 
كذريعة  الثقافي  بالمنوع  أح��د  يمحجج  لن  تمجزأ.  وال  ممالزمة 
النمهاك حقوق اإلنسان المي يكفلها القانون الدولي أو يحد من 
الثقافي حجة لدعم الفصل  المنوع  نطاقها، وال ميكن أن يؤخذ 
باسم  تسعى،  المي  ال��ض��ارة  المقليدية  وامل��م��ارس��ات  العنصري 
وعدم  العاملية  مع  تمعارض  المي  االخمالفات  لمقديس  الثقافة، 

المجزئة وترابط حقوق اإلنسان.  

االحمرام  يخلق  ممالزمان:  الثقافي  والمنوع  اإلنسان  حقوق  إنَّ 
الكامل حلقوق اإلنسان بيئة مواتية، وهو ضمانة للمنوع الثقافي.
ال ميكن حماية المنوع الثقافي وتعزيزه إال إذا كانت حقوق اإلنسان 
والمواصل،  واإلع��الم  المعبير  حرية  مثل  األساسية،  واحل��ري��ات 
اخميار  األف��راد على  وق��درة   ، ن��وع  أي  الممييز من  والمحرر من 
املشاركة  عدم  أو  املشاركة  في  وحقهم  الثقافي،  المعبير  أشكال 
في احلياة الثقافية ملجممعات معينة، مضمونة. في الوقت نفسه، 
االحمرام  في  كبير  بشكل  الثقافي  للمنوع  مواتية  بيئة  سمساهم 

الكامل حلقوق اإلنسان. 

منح  خالل  من  الثقافي  المنوع  يعزز  اإلنسان  حقوق  احمرام  إن 
األفراد واملجموعات إمكانية المعبير بحرية عن هويمهم الثقافية 
وتطويرها، والوصول إلى المراث الثقافي والديني واملعلوماتي في 
مجممعهم واملجممعات األخرا، فضاًل عن فوائد المقدم العلمي، 
واملشاركة في تفسير وصياغة وتطوير المراث الثقافي وفي إعادة 
إن  وهويمها.  املجموعات  هذه  ثقافة  ومالمح  محمويات  صياغة 
واملعاملة  المعبير،  وأش��ك��ال  الثقافية  الهويات  بمنوع  االع��م��راف 
املمساوية واحمرام كرامة جميع األشخاص واملجممعات، واالنفماح 
في  حاسمة  عناصر  الثقافي  والمبادل  والنقاش  اآلخرين  على 

تعزيز المنوع الثقافي. 

فعال«،  ثقافي  حل��وار  أساسية  أدوات  اإلنسان  »حقوق  املصدر: 
بيان صادر عن مجموعة من خبراء األمم املمحدة في اليوم العاملي 

للمنّوع الثقافي  من أجل احلوار والمنمية، 21 مايو 2010 . 
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1. رابطة الّسالم وحقوق اإلنسان26

الّسالم ثقافة   3.1

 1.3.1 أصول اليونسكو وانخراطها في »ثقافة السالم«

يرتبط مفهوم »ثقافة السالم« واألعمال المي يمم المرويج لها على 

ارتباطا  بها،  واالعمراف  الثقافة  بهذه  للنهوض  الدولي  املسموا 

للمربية  املمحدة  األمم  منظمة  وأنشطة  ورس��ال��ة  ب�ماريخ  وثيًقا 

»ثقافة  اليونسكو في  انخراط  إن  )اليونسكو(.  والثقافة  والعلوم 

المحقيق  دولية مسؤولة عن  منَّظمًة  باعمبارها  ودورها  السالم« 

تاريخ  إل��ى  بالنظر  واضحمان  مسألمان  الثقافة،  لهذه  امللموس 

دسمور هذه املنظمة ومحموياته.

مت إعداد دسمور اليونسكو من قبل مؤمتر حتالف وزراء المربية 

الذي كان قد بدأ عمله خالل احلرب العاملية الثانية. وفي الواقع، 

منذ عام 1942، نظمت حكومات االحت��اد األوروب��ي المي كانت 

تواجه أملانيا النازية وحلفاءها مؤمتًرا في اململكة املمحدة للنظر 

في سبل إعادة بناء أنظممهم المعليمية بجرد اسمعادة السالم. 

في إطار هذا املؤمتر املدعوم من عدد ممزايد من البلدان، با 

منظمة  تشكيل  احلكومات  اقمرحت  املمحدة،  الواليات  ذلك  في 

دائمة توفر األساس األخالقي والفكري للسالم، و تعزز المعاون 

في الشؤون المربوية والثقافية في مرحلة ما بعد احلرب. متت 

املمحدة  اليونسكو ومناقشمه خالل مؤمتر األمم  صياغة دسمور 

نوفمبر   16-1( لندن،  وثقافية،  تعليمية  منظمة  تأسيس  بهدف 

 37 1945 من قبل  نوفمبر   16 1945(. ومت الموقيع عليه في 

دولة. وقد دخل الدسمور حيز المنفيذ في العام المالي، أي في 

4 نوفمبر1946  في باريس،خالل املؤمتر العام األول للمنظمة، 

بعد المصديق العشرين. 

حتموي ديباجة دسمور اليونسكو)إطار الرؤية عدد2( على األسس 

املفاهيمية والفكرية لفكرة »ثقافة السالم.« وقد مت المأكيد على 

أنه »با أن احلروب تبدأ في عقول الرجال فإن دفاعات السالم 

يجب أن تبنى في أذهان الرجال«. 

في احلقيقة، بسبب إنكار املبادئ الدميقراطية املمعلقة بالكرامة 
العاملية  احل���رب  أحدثمها  ال��م��ي  امل��م��ب��ادل  واالح���م���رام  وامل���س���اواة 
الثانية، هناك إقرار بأن »اجلهل بطرق حياة اآلخر كانت »سبًبا 
شائًعا« لالرتياب« وعدم الثقة«، مما جعل اخلالفات تمحول إلى 
حروب. سجلت ديباجة اليونسكو إدخال مفهوم جديد »للسالم« 
مؤسس على »المضامن الفكري واألخالقي للبشرية »وليس على 
»المرتيبات السياسية واالقمصادية للحكومات«. وبناء على قناعة 
العالم  لشعوب  ودائ��م وص��ادق  كامل  دع��م  بأنه ال ميكن حتقيق 
بدون هذه الفرضيات، يؤكد دسمور اليونسكو أن االنمشار الواسع 
والسالم، مسائل  واحلرية  العدل  اإلنسانية على  وتربية  للثقافة 
ال غنى عنها لمحقيق كرامة اإلنسان. فهي تشكّل واجًبا مقدًسا 
على جميع الدول أن تفي به في إطار روح املساعدة واالهممام 

املمبادلني.
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27 1. رابطة الّسالم وحقوق اإلنسان

إطار الرؤية عدد 2: ديباجة دستور اليونسكو

عن   نيابة  الدسمور  ه��ذا  في  األط���راف  ال��دول  حكومات  تصرح 

شعوبها: ب��أن��ه »ب��ا أن احل���روب ت��ب��دأ ف��ي ع��ق��ول ال��رج��ال فإن 

دفاعات السالم يجب أن تبنى  في أذهان الرجال«. فإنَّ اجلهل 

بطرق حياة اآلخر كانت »سبًبا شائًعا« لالرتياب »وعدم الثقة«، 

مما جعل اخلالفات تمحول في أغلب األحيان إلى حروب.

إنَّ احلرب العظيمة واملروعة المي انمهت اآلن حتولت إلى حرب 

بالكرامة  املمعلقة  الدميقراطية  امل��ب��ادئ  إن��ك��ار  بسبب  ممكنة 

واملساواة واالحمرام املمبادل بني الناس، وبسبب نشر عقيدة عدم 

اجلهل  بفعل  إقاممهم،  أماكن  في  واألع��راق  الناس  بني  املساواة 

والمحيز. 

العدالة  على  اإلنسانية  وتربية  للثقافة،  ال��واس��ع  االن��م��ش��ار  إن 

وتمُشّكل  اإلنسان  لكرامة  عنها  غنى  ال  مسألة  والسالم  واحلرية 

من  إط��ار  في  به  القيام  األمم  جميع  على  يجب  مقدًسا  واج��ًب��ا 

املساعدة واالهممام املمبادلني.

إن سالًما يكون ممُقمصًرا على المرتيبات السياسية واالقمصادية 

للحكومات لن يكون سالًما ميكن إن يضمن الدعم الكامل والدائم 

أن  يجب  السبب،  لذلك  وأن��ه  العالم،  قبل شعوب  من  والصادق 

الفكري  المضامن  على  يفشل،  أاّل  له  أري��د  إذا  السالم،  يؤسس 

واألخالقي للبشرية. 

إمياًنا  الدسمور،  هذا  في  األط��راف  ال��دول  فإن  األسباب،  لهذه 

، وبالسعي  المعليم  الكاملة واملمكافئة للجميع في  بالفرص  منها 

الالمحدود لمحقيق احلقيقة املوضوعية، وبالمبادل احلر لألفكار 

االتصال  وسائل  وزي���ادة  تطوير  على  وع��ازم��ة  ممفقة  واملعرفة، 

بني شعوبها، واسمعمال هذه الوسائل من  أجل المفاهم املمبادل 

ومعرفٍة أكثر صدًقا ودقًة بحياة بعضنا البعض.  

األمم  بإنشاء منظمة  األط��راف  ال��دول  قامت هذه  لذلك  نميجة 
العالقات  خالل  من  للنهوض،  والثقافة  والعلوم  للمربية  املمحدة 
السالم  ب��أه��داف  العالم،  لشعوب  والثقافية  والعلمية  المربوية 
أجلها  من  تأسست  المي  للبشرية  املشمركة  والرفاهية  الدولي 

منظمة األمم املمحدة وينص عليه ميثاقها.

ثمة إجماع على مشاركة اليونسكو في حتقيق »ثقافة السالم« في 
النحو املنصوص  الثالثة لهذه املنظمة، على  العمل  أركان  جميع 
والفهم  امل��ع��رف��ة  ترقية  أ(  ال��دس��م��ور:  م��ن   1.2 امل���ادة  ف��ي  عليه 
الشعبي  للمعليم  جديدة  دفعة  إعطاء  ب(  الناس،  بني  املمبادلني 

ونشر الثقافة. ج( صيانة املعرفة والعمل على زيادة انمشارها. 

بمرقية املعرفة والفهم املمبادلني للناس، تعزز اليونسكو االتفاقات 
الدولية واسمخدام وسائل االتصال اجلماهيرية لضمان المدفق 
الشعبي ونشر  المعليم  وبمرقية  والصورة.  بالكلمة  احلر لألفكار 
الثقافة، تمعاون اليونسكو مع الدول األعضاء على تطوير األنشطة 
المعليمية للنهوض بنموذج  تكافؤ الفرص المعليمية بغض النظر 
اقمصادي واجمماعي، وعلى  أو أي متييز  أو اجلنس  العرق  عن 

اقمراح األساليب المربوية املناسبة.  

في  اليونسكو  تشارك  ونشرها،  املعرفة  زي��ادة  أجل  من  أخيًرا، 
المعاون  وتعزيز  واآلث��ار،  الفنية  واألعمال  الكمب  وحماية  حفظ 
بني جميع الدول في جميع فروع النشاط الفكري، وجعل الثقافة 

مماحة جلميع شعوب العالم.

داخل  ممزايًدا  اهمماًما  لقيت  السالم«  »ثقافة  أه��داف  أن  غيَر 
نظام اليونسكو بدًءا من المسعينيات. فبعد نهاية احلرب الباردة، 
أصبح من الواضح أن االنمقال من ثقافة احلرب لثقافة السالم 

يمطلب المفكير في مقاربات ومنهجيات جديدة، وتنفيذها.

     خالل املؤمتر الدولي حول  السالم في عقول الرجال املنعقد 
»الكوجنرس«  حّث   ،1989 سنة  ديفوار(  )ك��وت  ياموسوكرو  في 
تطوير  خ��الل  م��ن  للسالم  ج��دي��دة  رؤي���ة  »ب��ن��اء  على  اليونسكو 
ثقافة سالم قائمة على القيم العاملية املممثلة في احمرام احلياة 
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واحلرية والعدالة والمضامن والمسامح وحقوق اإلنسان واملساواة 
1992، في إطار »جدول أعمال  املرأة والرجل«. وفي سنة  بني 
من أجل السالم«، الذي كان األمني العام لألمم املمحدة »بطرس 
بطرس غالي« قد نشره مؤخًرا، َوقدم املجلس المنفيذي لليونسكو 

برنامًجا تنفيذًيا للمرويج لثقافة السالم.    

البلدان  في  والمعاون  للمصاحلة  محلية  أنشطة  البرنامج  اقمرح 
المي تفذت فيها عمليات حفظ السالم أو قد تنفذ في املسمقبل. 
وفي سنة 1993 متَّ حتويل هذا البرنامج المشغيلي إلى برنامج 
عمل لمعزيز ثقافة السالم، أيدته بحماس جميع الدول األعضاء، 
وذلك في إطار الدورة السابعة والعشرين للمؤمتر العام لليونسكو 
الدميقراطية  وثقافة  السالم  ثقافة  الربط بني  الذي شدد على 

وحقوق اإلنسان. 

بعد إنشاء برنامج العمل، سنة 1994، أسس املدير العام لليونسكو 
وحدة لبرنامج ثقافة السالم حتت سلطمه املباشرة. كانت مهمة 

الوحدة تممثل في:

أ( توفير مقاربة  ممكاملة ملخملف األنشطة المي تروج لها اليونسكو 
لمعزيز ثقافة السالم.

ب( تطوير برامج وطنية وفرعية لثقافة السالم.

املمحدة  األمم  منظومة  أن��ش��ط��ة  م��ع  األن��ش��ط��ة  ه���ذه  رب���ط  ت( 
واملنظمات احلكومية وغير احلكومية.

 ومن أجل ضمان مقاربة ممكاملة ألنشطة اليونسكو في مجال 
ثقافة السالم، عملت الوحدة بمعاون وثيق مع جلنة مشمركة بني 
القطاعات، مؤلفة من ممثلي قطاعات رفيعي املسموا يمرأسهم 
امل��دي��ر ال��ع��ام ال��ذي تممثل وظيفمه ف��ي إج���راء م��ش��اورات بشأن 
األنشطة املشمركة بني موظفي برنامج ثقافة السالم والوحدات 

األخرا في مقرات العمل. 

املخملفة  واألنشطة  السالم«  »ثقافة  في  اليونسكو  ملشاركة  كان 
داخل  قوي  صدا  المسعينيات  خالل  املنظمة  هذه  رعمها  المي 

منظومة األمم املمحدة بأسرها.

في سبممبر 1999، تبنت اجلمعية العامة لألمم املمحدة إعالن 
المفسير  العمل بشأن ثقافة السالم الذي يحموي على  وبرنامج 
وقائمة  اجل��وه��ري��ة،  ومكوناته  ال��س��الم  »ثقافة  ملفهوم  الرسمي 
منظمة باألعمال املبرمجة المي يمعني حتقيقها في إطار مبادرتني 

عامليمني حول هذا املوضوع:

»الدولية  والعشرية   2000 عام  السالم«  لثقافة  الدولية  »السنة 
لثقافة السالم والالعنف«  املعلن عنها في الفمرة  2010-2001.

  في ديباجة هذا اإلعالن، حتيل اجلمعية العامة لألمم املمحدة 
اإلن��س��ان  العاملي حل��ق��وق  امل��م��ح��دة  واإلع���الن  إل��ى ميثاق األمم 
ودسمور اليونسكو وتقّر بأّن »السالم ال يعني فقط غياب الصراع، 
ولكنه يمطلب أيًضا مساًرا تشاركًيا إيجابًيا وديناميكًيا حيث يمم 
املمبادل  المفاهم  ب��روح  ال��ن��زاع��ات  وح��ل  احل���وار  على  المشجيع 
والمعاون«، كما تؤكد على الدور املهم الذي ترعاه اليونسكو من 
في  وتنسيقها  اجلهود  تعزيز  إل��ى  وتدعو  السالم«  »ثقافة  أج��ل 
هذا االجتاه من قبل منظومة األمم املمحدة بأكملها، واملنظمات 

الدولية األخرا، واحلكومات واملجممع املدني.

 2.3.1 برامج العمل حول ثقافة السالم

منذ صياغاته األولى داخل منظمة اليونسكو واألمم املمحدة، مت 
النظر إلى مفهوم »ثقافة السالم« على أنه بنية شاملة وممعددة 
من  وممنوعة  كبيرة  مجموعة  تفعيل  حتقيقه  يمطلب  األب��ع��اد، 

اإلجراءات والسياسات في مخملف القطاعات.

أنها  السالم« على  »ثقافة  املمحدة  العامة لألمم  حتدد اجلمعية 
»مجموعة من القيم واملواقف والمقاليد وأمناط السلوك وأساليب 

احلياة القائمة على: 

•  احمرام احلياة وإنهاء العنف وترقية وممارسة المسامح من 	
خالل المعليم واحلوار والمعاون.  

• االحمرام الكامل ملبادئ السيادة وسالمة األراضي واالسمقالل 	
تقع بشكل  المي  األمور  المدخل في  للدول وعدم  السياسي 
أساسي ضمن السيادة احلية ألي دولة، وفًقا مليثاق األمم 

املمحدة والقانون الدولي.
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• االحمرام الكامل، وتعزيز جميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.	

• االلمزام بمسوية النزاعات سلمّيًا. 	

• اجلهود الهادفة لملبية االحمياجات المنموية والبيئية لألجيال 	
احلاضرة واملسمقبلية.

• احمرام وتعزيز احلق في المنمية.	

• احمرام وتعزيز املساواة في احلقوق والفرص للنساء والرجال.	

•  احمرام وتعزيز حق كل فرد في حرية المعبير والرأي واإلعالم.  	

•  االلمزام ببادئ احلرية والعدالة والدميقراطية والمسامح 	
واحل��وار  الثقافي  والمنوع  والمعددية  وال��م��ع��اون  والمضامن 
والمفاهم في كل مسمويات املجممع وبني األمم ، وهو المزام 

مدعوم ببيئة وطنية ودولية متكينية ومؤدية للسالم«.

تظهر الطبيعة الشاملة واملمعددة األبعاد ملفهوم »ثقافة السالم« أيًضا 
لألمم  األول  العمل  برنامج  ومحمويات  وهيكل  أه��داف  خ��الل  من 
املمحدة بشأن ثقافة السالم الذي اعممد في سبممبر / أيلول1999.
المي  األنشطة  من  وممنوعة  كبيرة  مجموعة  على  البرنامج  اشممل 

يجدر ممابعمها في مجموعة واسعة من القطاعات مثل:

 أ- المعليم.

ب - المنمية االقمصادية واالجمماعية املسمدامة.

ت - احمرام جميع حقوق اإلنسان.

ث - املساواة بني النساء والرجال.

ج - املشاركة الدميقراطية.

ج - المفاهم والمسامح والمضامن.

د - االتصال والمدفق احلر للمعلومات واملعرفة.

ذ - السالم واألمن الدوليان. 

إتاحة  لمحسني  أنشطة  البرنامج  اقمرح  بالمعليم،  يمعلق  وفيما 
المعليم جلميع األطفال وتعزيز القيم واملواقف، وأمناط السلوك 
وأساليب احلياة لممكني األطفال من حل أي نزاع سلمّيًا وبروح 
 .)9 امل��ادة  الممييز،  وعدم  والمسامح  اإلنسان  كرامة  احمرام  من 

يجب أن يمم هذا من خالل االنخراط الفعال لألطفال في حتقيق 
أنشطة ثقافة السالم ومراجعة املناهج المربوية وفقا لهذه املبادئ 
الدول ومخملف وكاالت  املجال بني  أكبر في هذا  تعاون  وتعزيز 

األمم املمحدة العاملة من أجل السالم.

املسمدامة،  واالجمماعية  االق��م��ص��ادي��ة  بالمنمية  يمعلق  وفيما 

المفاوت  من  واحل��د  الفقر  على  القضاء  بأهمية  البرنامج  أق��ر 

للديون اخلارجية  االقمصادي واالجمماعي، وإيجاد حلول دائمة 

ومشاكل خدمة الدين في البلدان النامية، وتعزيز األمن الغذائي، 

في  اجلنسني،  بني  وامل��س��اواة  القدرات  وبناء  المشاركي  واحلكم 

عملية المنمية. لقد مت النظر إلى كل هذه األبعاد على أنها شروط 

مسبقة ونمائج تأسيس ناجح لثقافة السالم.

وفيما يمعلق باحمرام جميع حقوق اإلنسان، أكد البرنامج على 

اإلنسانية  بالكرامة  االعمراف  على  ترتكز  السالم«  »ثقافة  أن 

ومبادئ حقوق اإلنسان، َوعلى أهمية أن تكون كل مبادرة خاصة 

العاملي  اإلع��الن  وتعزيز  نشر  مع  منسجمة  السالم«  »ثقافة  ب� 

السامي حلقوق  املمحدة  األمم  اإلنسان، وعمل مفوض  حلقوق 

اإلنسان. 

كما مت االقرار باملساواة بني املرأة والرجل على أّنها مكّون أساسي 

منظور  إدراج  البرنامج على ض��رورة  وش��دد  ال��س��الم«.  »ثقافة  ل� 

أن  مؤكًدا  والوطنية،  الدولية  البرامج  جميع  في  اجلندري  النوع 

أشكال  جميع  على  القضاء  مع  ممالزم  السالم«  »ثقافة  حتقيق 

والنساء  الرجال  املساواة بني  وتعزيز  املرأة  والعنف ضد  الممييز 

في املجاالت االقمصادية واالجمماعية وصناعة القرار السياسي. 

 بخصوص املشاركة الدميقراطية، شجع البرنامج على تأسيس 

مع  وتعزيزها،  املسمويات  جميع  في  الدميقراطية  املمارسات 

واملشاركة  القدرات،  وبناء  للمعليم  اح��وري  ال��دور  على  المأكيد 

الفعالة للمواطنني في مكافحة العنف والفساد واجلرائم. 
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فضاًل عن ذلك، كان تعزيز »ثقافة السالم« مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا 
ويضمن  والمضامن،  والمسامح  المفاهم  تعزز  المي  ب��اإلج��راءات 
األصليني  للسكان  األس��اس��ي��ة  ب��احل��ق��وق  واالع���م���راف  اإلدم����اج 

واملهاجرين وجميع الفئات الضعيفة.

ت��ؤدي��ه وسائل  ال��ذي  األس��اس��ي  ب��ال��دور  العمل  برنامج  أق��ر  كما 

ال��م��دف��ق احلر  إل��ى أن  ال��س��الم، ب��ا يشير  ف��ي تعزيز  اإلع���الم 

من  املجممعات  لممكني  اسمخدامها  يجب  واملعرفة  للمعلومات 

والنهوض  القرار  صنع  في  واملشاركة  احمياجاتها،  عن  المعبير 

بحرية الصحافة وحرية اإلعالم، وعبر اإلنمرنت أيًضا.

وفي األخير، ربط البرنامج بني إرساء »ثقافة السالم« واجلهود 

املبذولة للنهوض بالسلم واألمن الدوليني. وقد اعمبر نزع السالح، 

ومناهضة اإلنماج غير املشروع لألسلحة واالجتار بها، والمسوية 

املمحدة،  األمم  ميثاق  مبادئ  جميع  واحمرام  للنزاعات  السلمية 

وحقوق  السالم  على  قائم  عاملي  نظام  لمعزيز  أساسية  أدوات 

االنسان.

إلهام  م��ص��در  ه��ذا  العمل  برنامج  شكل  السنني،  ام��م��داد  على 

ملجموعة كبيرة وممنوعة من األنشطة العاملية واملبادرات احلية 

وكان مركزا لعملية المحديث املسممر داخل منظومة األمم املمحدة 

واليونسكو. وفي سنة 2013، َوإدراكا منها بأن »السالم يمطلب 

اسمثمارات أكثر نشاًطا وقيادة مسمنيرة وقيًما تربوية قوية وعالم 

اتصاالت قويا« )اليونسكو 2013 ، 8( ،أطلقت اليونسكو برنامج 

عمل جديًدا من أجل السالم والالعنف«، وذلك بناء على النمائج 

في  المفكير  إلع��ادة  السابقة  امل��ب��ادرات  من خالل  المي حتققت 

أساس  إن  اليومي«.  »السالم  لمعزيز  المشغيلية  والطرق  املبادئ 

يعممد  الدائم  »السالم  بأن  القناعة   هو  اجلديد  البرنامج  هذا 

األطر  ضمن  اليومية  املمارسات  من  وهشة  معقدة  شبكة  على 

احلية، ومن خالل اللقاءات السريعة الزوال المي يحافظ عليها 

بأنها  االق��م��ن��اع  م��ن منطلق  واجل��م��اع��ات بشكل خ��الق  األف����راد 

تشكل الشروط املسمدامة للعيش مًعا بكرامة وازدهار جماعي« 

)اليونسكو9،2013(.

»املمارسات  على  أكثر حتديًدا  بصفة  املوجه  المركيز  إط��ار  في 

يركز  اليومي«،  »السالم  تعزز  المي  احلية«  و»األط��ر  اليومية« 

للمعليم والثقافة  الناعمة«  2013 على »القوة  برنامج عمل سنة 

بالمعليم  خ��اص  اهممام  وهناك  واملعلومات.  واالت��ص��ال  والعلوم 

اإلنسان  تعليم حقوق  المركيز على  مع  الرسمي،  وغير  الرسمي 

لالممياز  مركز  وخلق  اجلنسني  بني  وامل��س��اواة  الثقافي  والمنوع 

واالبمكار يكون مسؤواًل عن نشر الكمب املدرسية وتبادل املعلومات 

عبر اإلنمرنت وبني الكفاءات. 

املعلومات  اعمبرت وسائل اإلعالم وتكنولوجيا   ،1999 بعد عام 

النظرة  تغيير  أج��ل  م��ن  للمقادم  تخضع  ال  أدوات  واالت��ص��االت 

الثقافي  برامج احلوار  ولمعزيز  الثقافات واألدي��ان،  إلى مخملف 

على  الشباب  واملهنيني  الصحفيني  وتدريب  اإلعالمي  والمثقيف 

بالنزاعات احلساسة واخميار الصور. وأخيًرا،  املمعلقة  المقارير 

والفكر  املعرفة  ب�انمشار  وثيقة  على صلة  اليومي«  »السالم  فإن 

للموجه  عاملية  ل��غ��ات  أنهما  على  إليهما  ينظر  اللذين  العلمي 

اإلنساني وأدوات ملواجهة المحوالت االجمماعية.

 من أجل نشر قيم ومواقف وسلوكيات »ثقافة السالم« في إطار 

بالمرويج  مؤخًرا  اليونسكو  قامت   ،  2013 لعام  العمل  برنامج 

»ال��س��الم  نشر  مسألة  ت��م��ن��اول  الشعبية  امل��ش��اري��ع  م��ن  لسلسلة 

املواضيع  من  ممنوعة  مجموعة  املشاريع  ه��ذه  تشمل  اليومي«. 

مثل إيصال فكرة السالم )إطار الرؤية عدد3( أو متكني األجيال 

الشابة )إطار الرؤية عدد4(، وهي مواضيع يجب أن يمُنظر إليها 

على أنها أكثر مقاربات اليونسكو احلديثة ل� »ثقافة السالم« المي 

تهدف لربط األفكار العاملية باملمارسات امللموسة والمغييرية على 

املسموا احلي. 
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إطار الرؤية عدد 3: اإلعالم املجتمعي التفاعلي من أجل 
ثقافة السالم والالعنف في جنوب السودان

اليونسكو من خالل دمج  َوبناء على اتساع مهمة  شمال أوغندا 
قطاعات الثقافة واالتصال واملعلومات والمعليم، كان هذا املشروع 
إفريقيا  بشأن  للمنظمة  اإلسمراتيجية  األول��وي��ات  مع  يمماشى 
واملساواة بني اجلنسني، وهو يساهم في العمل الفعال من أجل 
المي  البلدان  على  المركيز  مع  والالعنف،  السالم  ثقافة  تعزيز 

تواجه مشاكل ما بعد النزاعات مثل جنوب السودان وأوغندا. 

المفاعلية  املمعددة  الوسائط  المأكيد على اسمخدام منصات  مع 
لبناء وتعزيز قيم ومبادئ ثقافة السالم والالعنف، يقع اسمخدام 
لممكني  واالت���ص���االت  امل��ع��ل��وم��ات  لمكنولوجيا  امل��ض��اع��ف  األث���ر 
املجممعات احلية في جنوب السودان وشمال أوغندا من مناقشة 
وحقوق  واملصاحلة  الثقافات  بني  واحل���وار  والمسامح،  السالم 
اإلنسان، ولربط الصالت بني القادة واملواطنني وتعزيز املناقشات 
بني املواطنني، ولمعزيز قدرة الصحفيني والكيانات املجممعية على 

تغطية هذه القضايا بشكل هادف.

وان���خ���راط املنظمات  امل��م��ع��ددة  ال��ف��اع��ل��ة  إن م��ش��ارك��ة اجل��ه��ات 
اإلعالمية، واملواطنني املراسلني والهيئات املجممعية تسهل نشر 
في شبكات  تطويرها  يمعني  المي  واألدوات  واألساليب  الرسائل 
مخملفة. َويمم تعزيز هذا العمل بشكل خاص من خالل المقييم  
اجلندري للممارسات المقليدية والمعبيرات الشفوية واسمخدامها 
واإلنماج  اإلذاعية  البرامج  خالل  من  السالم  وبناء  المعليم،  في 

الدرامي وومضات اإلشهار اإلذاعية. 

يمولى تنسيق املشروع مكمب اليونسكو في جوبا ونيروبي، بالمعاون 
االتصاالت  وقطاع  أوال،  إفريقيا  املشمركة:  القطاعات  منبر  مع 
الصراع  بعد  ما  مرحلة  في  القطاعات  بني  املشمركة  واملنصات 

وما بعد الكوارث. 

املصدر:-اليونسكو2013

إطار الرؤية عدد 4: تعزيز متكني الشابات والشبان والتزامهم 
من أجل السالم

الشابات  »تعزيز متكني  الذي يحمل عنوان  املشروع  وقع تطوير 

والشبان والمزامهم من أجل السالم« ويمم تنفيذها بصفة ممزامنة 

في ثالث مناطق عبر مكاتب اليونسكو امليدانية:

   1. فيما يخص ال��دول العربية، تركزت المدخالت في اليمن 

ومصر من جهة وفي تونس من جهة أخرا، على تقييم وتخطيط 

المربية املدنية، با في ذلك اعمماد مقاربة مرتكزة على حقوق 

المعلم  وط��رق  املدرسة  إط��ار عمل  فإن  الصفة،  وبهذه  اإلنسان. 

القيم  نشر  فيه  يمم  ال��ذي   الوقت  في  مركزية  تصبح  النشطة 

الدميقراطية من خالل أدوات مبمكرة. في لبنان، يقع احلوار بني 

سياق  في  الشباب  بني  املصاحلة  أجل  من  والطوائف  الثقافات 

العنف والصراع  في قلب المدخالت املخطط لها.

الشباب  مجممعات  تعبئة  على  تركيز  هناك  إفريقيا،  في   .2  

حول موضوع املواطنة والالعنف وحتسيسهم بواسطة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وحمالت املناصرة إلجراء انمخابات خالية 

هذا  في  وسيراليون.  وغانا  بوروندي  في  وال سيما  العنف،  من 

السياق، سيعمل حوار أصحاب املصلحة ونشر رسائل السالم من 

خالل وسائل اإلعالم على منع العنف قبل االنمخابات وأثناءها 

وبعدها.    

 3. في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ثمة تركيز على 

السبل املماحة للشباب ملنعهم من االنخراط في املسارات املؤدية 

إلى العنف. 

يجب منع العنف في املدارس ولكن أيًضا وبشكل خاص في األطر 

الفرص  لمقدمي مجموعة واسعة من  المي مت إعدادها  اخلاصة 

للشباب، با في ذلك المعليم غير الرسمي.    

املصدر:-اليونسكو-2013
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ل اعمماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948 أساس  َشكَّ
غير  لمطور  املنطلق  هو  وك��ان  اإلنسان،  الدولي حلقوق  القانون 
المي تهدف، على  واآلليات  والهيئات  واملؤسسات  للقانون  عادي 
وجه المحديد، إلى تعزيز حقوق اإلنسان وحمايمها في العالم كله، 
االنسان«.  تدويل حقوق   « باسم  إليه  كثيرا ما يشار  وهو مسار 
كما يعالج اإلطار املعياري الناجت عن ذلك املعاهدات واإلعالنات 
واملبادئ الموجيهية واألدوات األخرا المي تمناول القضايا العامة 
وحقوق  اح��ددة،  واحلقوق  والشعوب،  األف��راد  بحقوق  املمعلقة 

»الضعفاء« )ما يسمى بسار »المخصص«(

رغم الزخم الدولي بشأن حقوق اإلنسان باعمبارها مبدأ منظًما 
عاًما  يناهز عشرين  ما  العملية  اسمغرقت  بعد احلرب،  للسالم 
العاملي  اإلع���الن  ف��ي  عليها  املنصوص  امل��ب��ادئ  تمحول  أن  قبل 
لعام1948، وهي مبادئ غير ملزمة في ذلك الوقت، إلى قانون 
وضعي، وذلك بعد اعمماد قانونني دوليني في عام 1966، أحدهما 
يمعلق باحلقوق االقمصادية واالجمماعية والثقافية ويمعلق اآلخر 
باحلقوق املدنية والسياسية )املعاهدة الدولية اخلاصة باحلقوق 
نميجة  العهدان  املعاهدتان  هاتان  ج��اءت  والسياسية(.  املدنية 
ودخال  العنصري،  الممييز  على  للقضاء  دولية  اتفاقية  العمماد 
جانب  وإل��ى   .1976 سنة  فقط،  واح��د  عقد  بعد  المنفيذ  حيز 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، تمُشّكل املعاهدتان ما يشار إليه 

عادة باسم »املدونة الدولية حلقوق اإلنسان.«    

من بني أسباب هذا المقدم البطيء نذكر الصراع اإليديولوجي 
وهو  السوفياتية،  االشمراكية  والكملة  الغربية  الرأسمالية  بني 
ص���راع  ميز امل��رح��ل��ة األول���ى م��ن حقبة احل���رب ال���ب���اردة. وبا 
واقمصادية  سياسية  قيم  على  انبنت  الكملمني  هاتني  هوية  أن 
باعمبارها  اإلنسان  حقوق  تناول  مت  فقد  ممضاربة،  واجمماعية 
واحدة من العناصر الرمزية العديدة في الصراع بينهما. فبينما 
مدنية  ح��ري��ات  مجرد  اإلن��س��ان  حقوق  الغربية  الكملة  اعمبرت 
أولوية احلقوق  الكملة االشمراكية على  وحقوقا سياسية، ركزت 

االجمماعية واالقمصادية.

خالل  م��ن  ج��دي��دة  مطالبات  ظهرت  اخلمسينات،  م��ن  َوب��داي��ة 
النقاش في مجال حقوق اإلنسان الدولية وعملية إنهاء االسمعمار 

حيث  ضغطت دول مسمقلة حديًثا من أجل االعمراف باحلق في 
الصيغة  بنفس  النهاية  في  وهو حّق مت تضمينه  املصير،  تقرير 
المي ضّمن بها  في املادة 1 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
الذي مت  المنمية  والثقافية واحلق في  واالجمماعية  االقمصادية 

االعمراف به في إعالن عام 1986.

الذي  1993 هو  العاملي حلقوق اإلنسان سنة  فيينا  كان مؤمتر 
جنح أخيًرا  في َجْسر كل هذه املناقشات من خالل إعالن املبدإ 
للمجزئة  القابلية  وع��دم  وال��م��راب��ط   بالعاملية  املمعلق  األس��اس��ي 
والمالزم بني جميع حقوق االنسان، وفهم احلق في المنمية على 
أنه »عاملي وغير قابل للمصرف وجزء ال يمجزأ من حقوق اإلنسان 
األساسية »)إعالن فيينا وخطة العمل 1993(. كما أسس إعالن 
امل��م��ح��دة حلقوق  ل��ألمم  ال��س��ام��ي  امل��ف��وض  مكمب  ملنصب  فيينا 
اإلنسان الذي ساعد األمم املمحدة، منذ ذلك احلني، على ضمان 
انمشاٍر أكثر اتساقا وفعالية حلقوق اإلنسان في جميع أنشطمها.

اإلنسان  حقوق  تقنني  عملية  بدفع  ال���دول  بعض  قامت  عموًما، 
ودعمها. وقد ساهم أفراد داخل جلنة حقوق اإلنسان المابعة لألمم 
املمحدة )أنشئت  سنة 1946 وعوضت بجلس حقوق اإلنسان سنة 
2006( ومنظمات املجممع املدني  )انظر القسم 4( المي انمشرت 
خالل هذه العقود مساهمة حاسمة في هذه العملية. كما ساعدت 
االعالمية  األنشطة  خ��الل  م��ن  امل��دن��ي  املجممع  منظمات  شبكة 
والدعوة  في وضع بعض مواضيع حقوق اإلنسان األساسية على 
في  بحمايمها  العاملي  االل��م��زام  وتسهيل  ال��دول��ي،  األع��م��ال  ج��دول 
جميع أنحاء العالم. على سبيل املثال، يشير العديد من العلماء إلى 
املساهمة اجلوهرية ملنظمة العفو الدولية واملنظمات غير احلكومية 
األخرا املعنية بحقوق اإلنسان في النقاش والموّصل إلى توافق في 
ّرم المعذيب الالإنساني،  اآلراء بشأن وضع قواعد دولية قانونية حتمُ
العامة  اجلمعية  تبّني  إلى  النهاية  في  أّدا  ما  القاسية،  واملعاملة 

اتفاقية مناهضة المعذيب سنة 1984. 

منذ اعمماد االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الممييز 
العنصري وعهدي احلقوق االجمماعية واالقمصادية والسياسية 
في منمصف السمينيات، وافق املجممع الدولي على تسع معاهدات 
أساسية حلقوق اإلنسان تمراوح بني حماية حقوق املرأة والطفل 
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والقضاء على الممييز العنصري وحماية الناس من خطر االخمفاء 
القسري. وقد شكلت كل من هذه االتفاقيات جلنة من اخلبراء 
الطريقة  متّثل  المي  املعاهدات«(  »هيئات  يسمى  )ما  املسمقلني 
األكثر مباشرة لرصد تنفيذ الدول ألحكامها المي صّدقت عليها، 

كما هو مبني في القسم 2.2.3. 

وقد مت اسمكمال املعاهدات برور الوقت ببروتوكوالت اخميارية 
ووضعيات  جديدة  حقوق  بإضافة  االتفاقية  نطاق  لموسيع  إم��ا 
محددة النمهاكات حقوق اإلنسان، أو تعزيز مراقبة تنفيذ الدول 

لهذه املعاهدات.

إطار الرؤية عدد 5 : نظرة عامة موجزة عن االلتزامات 
االختيارية املرتبطة ب�معاهدات حقوق اإلنسان األساسية

ب��اس��م��ث��ن��اء امل��ع��اه��دة ال��دول��ي��ة اخل��اص��ة ب��احل��ق��وق االق��م��ص��ادي��ة 
في  الست  املعاهدات  من  خمًسا  ف��إن  والثقافية،  واالجمماعية 
مناقشمها سابًقا-  المي متت  »األساسية«  اإلنسان  مجال حقوق 
واملمعلقة باحلقوق املدنية والسياسية، وعدم الممييز على أساس 
العرق، ومنع المعذيب، والقضاء على الممييز ضد املرأة، وحماية 
حقوق األطفال- تمضمن المزامات اخميارية تعزز قدرة املجممع 

الدولي على رصد المنفيذ واالممثال.   

املعاهدة  األول  االخمياري  البروتوكول  يوفر  املثال،  سبيل  على 
فرصة  ل��ل��دول  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخل��اص��ة  ال��دول��ي��ة 
اإلنسان  املمحدة حلقوق  األمم  بسلطة جلنة  قبولها  للمعبير عن 
من أجل اسمعراض وتقدمي توصيات حول الشكاوا الفردية المي 

تزعم انمهاكات الدولة للمعاهدة. 

ت��دع��و امل���ادة 41 ال���دول إل��ى إص���دار إع���الن اخ��م��ي��اري بقبولها 
اخمصاص مجلس حقوق اإلنسان في مراجعة وتقدمي توصيات 
بشأن شكاوا األط��راف األخ��را من ال��دول. يحظر البروتوكول 
املدنية  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  املعاهدة  الثاني  االخمياري 
تقبل  المي  الدول  اإلع��دام من قبل  والسياسية اسمخدام عقوبة 

بأحكامه. 

تعلن  أن  للدول  يجوز  أن��ه  على  المعذيب  مناهضة  تَ��نمُ��ّص جلنة  
الشكاوا  ف��ي  النظر  ف��ي  اللجنة  بحق  تعمرف  بأنها  اخمياريا 
الفردية الناشئة عن مزاعم بوجود انمهاكات تقع حتت املعاهدة 
)املادة 22(. كما تموفر اتفاقية القضاء على جميع أشكال الممييز 
ضد املرأة على حكم في شكل بروتوكول اخمياري )امل��ادة 14(. 
باجلنود  تمعلق  اخميارية  ب��روت��وك��والت  الطفل  حقوق  والتفاقية 

األطفال وبيع األطفال واسمغالل األطفال في املواد اإلباحية.

Simmons 2009، 54-:-املصدر

االلمزام  قبلت  المي  ال��دول  ع��دد  يخملف  مؤسسي،  منظور  من 
قانونا أمام املنمظم الوطني باحمرام األحكام املنصوص عليها في 
كل اتفاقية محددة، من معاهدة إلى أخرا. مع ذلك، وفيما يمعلق 
بدونة حقوق االنسان الدولية، يعني المصديق قبوال شبه عاملي 
المالي سرد  الصلة. في اجلدول  وااللمزامات ذات  املبادئ  بهذه 
للمعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان وبروتوكوالتها االخميارية 
وعدد الموقيعات )االلمزام السياسي باحمرام االتفاقية، ولكن دون 

المزام قانوني بمنفيذها( والمصديقات على كل معاهدة.
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جدول عدد1:معاهدات حقوق االنسان األساسية 

املعاهدة عناوين املعاهدةتاريخ املعاهدةالتصديق/اإلمضاء
باألحرف األولى

ICERDاالتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال الممييز العنصري.21ديسمبر 4/1791965

ICCPRاملعاهدة الدولية حول احلقوق املدنية والسياسية.16ديسمبر 6/1721966

ICESCRاملعاهدة الدولية حول احلقوق االقمصادية واالجمماعية والثقافية.16ديسمبر 4/1691966

CEDAWاتفاقية القضاء على كل أشكال الممييز ضد املرأة.18ديسمبر 2/1891979

10ديسمبر 6/1651984
اتفاقية مناهضة المعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية 

CATوالالإنسانية أو املعاملة أو العقاب املهني.  

CRCاتفاقية حقوق الطفل.20 نوفمبر1/1961989

18ديسمبر 13/541990
االتفاقية الدولية حلمايةحقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد 

ICMWعائالتهم.

CPEDاالتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من المغييب القسري.02 ديسمبر 49/592006

CRPDاتفاقية حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.     13 ديسمبر 12/1772006

البروتوكول االخمياري للمعاهدة اخلاصة باحلقوق االقمصادية  10 ديسمبر 25/242008
ICESCROPواالجمماعية والثقافية.

البروتوكول االخمياري للمعاهدة الدولية اخلاصة باحلقوق  املدنية  16 ديسمبر 3/1161966
ICCPROP1والسياسية.

15 ديسمبر 1/861989
  البروتوكول االخمياري  الثاني للمعاهدة الدولية اخلاصة باحلقوق  

ICCPROP2املدنية والسياسية، الذي يهدف للقضاء على عقوبة االعدام. 

OP-CEDAWالبروتوكول االخمياري للعهد اخلاص بالقضاء على الممييز ضد النساء. 10 ديسمبر 13/1091999

25 ماي 168/122000
البروتوكول االخمياري لبرنامج اتفاقية احلقوق

OP-CRC-ACالطفل بشأن تورط األطفال في السالح نزاع

25 ماي 175/92000
البروتوكول االخمياري التفاقية حقوق الطفل اخلاصة ببيع األطفال 

OP-CRC-SCوبغاء األطفال واسمغالل األطفال في املواد اإلباحية

14 أفريل 42/192014
البروتوكول االخمياري التفاقية حقوق الطفل اخلاصة  باإلجراءات 

OP-CRC-ICاالتصالية.

18 ديسمبر 88/152002
البروتوكول االخمياري التفاقية مناهضة المعذيب

OP-CATوغيرها من ضروب املعاملة الالإنسانية والعقاب املهني.

OP-CRPDالبروتوكول االخمياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.12 ديسمبر 93/282006
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35 2. تدويل حقوق اإلنسان

اإلنسان حلقوق  املتحدة  األمم  آلية    2.2

هناك عدة هيئات وآليات داخل منظومة األمم املمحدة مكرسة 
إليه  يشار  م��ا  وه��و  اإلن��س��ان،  حقوق  وحماية  لمعزيز  يًصا  خصِّ
باسم »آلية حقوق اإلنسان«. ومن بني هذه الهيئات نذكر مجلس 
حقوق اإلنسان واملراجعة الدورية الشاملة المي تقع ضمن إطاره 
املقررين  تشمل  أن  المي ميكن  اخلاصة  واإلج��راءات  المشغيلي، 
واخلبراء املسمقلني ومجموعات العمل( و هيئات املعاهدات المي 
ذكرت سابًقا. جتد هذه اآللية الكبيرة واملمنوعة مساعدة ودعًما 
المابعة  اإلن��س��ان  حلقوق  السامية  املمحدة  األمم  مفوضية  م��ن 

لألمانة العامة لألمم املمحدة. 

مراقبة  وه��ي  ال��ع��ام��ة،  املهمة  نفس  ف��ي  اآلل��ي��ات  ه��ذه  تشمرك 
ميثاق  من  املسممدة  اإلنسان  بحقوق  اللمزاماتها  ال��دول  اممثال 
األمم املمحدة والقرارات املعممدة من قبل هيئات األمم املمحدة 
الرئيسية، ومن االتفاقيات الدولية المي تسّنها األمم املمحدة، مع 
لهذه  ذلك، ميكن  إلى  إضافة  بالمنفيذ.  ممعلقة  توصيات  تقدمي 
حقوق  بانمهاكات  اخلاصة  احل��االت  ومناقشة  معاجلة  اآلليات 
اإلن��س��ان. ورغ��م ذل��ك، تخملف ه��ذه اآلل��ي��ات من حيث المكوين 
اإلنسان، وطرق  تنفيذ حقوق  املمبعة لرصد  واإلج��راءات  والنوع 

العمل ومجال املراقبة. 

ميكن مناقشة بعض هذه الفروق بصفة عامة. إذ يمعلق أحدها 
آليات  بني  الممييز  خ��الل  من  إثباته  وميكن  المكوين  بأصناف 
األول  المصنيف  يشمل  ال��دول��ي��ة.  احلكومية  واآلل��ي��ات  اخل��ب��راء 
مشّكلة  الكائنات  هذه  املعاهدات.  وهيئات  اخلاصة  االج��راءات 
)وليس  الشخصية  بصفمهم  يعملون  مسمقلني  خ��ب��راء  قبل  م��ن 
المغذية  وتقدمي  والمقييم  املراجعة  على  حكومة(  أي  عن  نيابة 
ال��دول.  جتاه  المأييد  وتعزيز  القضايا  وإث��ارة  واملشورة  الراجعة 
ميكن للخبراء أن يمصرفوا بصفمهم أصحاب والية فردية )حالة 
من  مجموعات  في  أو  املسمقلني(  واخلبراء  اخلاصني  املقررين 
اخلبراء) هيئات املعاهدات واإلجراءات  اخلاصة املوكلة بالعمل 

في مجموعات(. وتبني آليات اخلبراء سلطمها أساًسا على جودة 
االسمدالل القانوني وتقنيات املراقبة. 

من بني اآلليات احلكومية الدولية، مجلس حقوق اإلنسان الذي 
مجال  في  الرئيسية  والدبلوماسية  السياسية  باألنشطة  يقوم 
تعممد،  المي  الشاملة  الدورية  املراجعة  وإدارة  اإلنسان،  حقوق 
مثلما سيمم مناقشمه بشكل أفضل أدناه، على املراقبة املمبادلة 
من قبل أعضاء األمم املمحدة. عند اتخاذ قراراتها، تمأثر هيئات 
السياسي  الوزن  على  عملها  ويعممد  الدول  احلكومات بصالح 
على  قدرتها  ذل��ك  في  با  املمحدة،  األمم  في  األع��ض��اء  للدول 

ممارسة الضغوط على الدول األخرا.

املقايضة،  املسموا وسياسة  الممييز بني اخلبرة عالية   وبسبب 
للعمل، با  أوسع  دائ��رة  أيًضا  الدولية  احلكومية  اآلليات  متلك 
أنها مكلفة بناقشة ومراقبة تنفيذ كل  بنود حقوق اإلنسان على 
غرار حقوق األقليات وقضايا المنمية  وإنشاء املؤسسات الوطنية 

املسمقلة حلقوق اإلنسان. 

 ع��ل��ى ال��ع��ك��س م��ن ذل���ك، ت��رك��ّز اإلج�����راءات اخل��اص��ة وهيئات 
احلكومات بشكل أساسي على جوانب محددة من معايير حقوق 
مثلما  احلكومات،  هيئات  تشكلت  خ��اص،  نحو  وعلى  اإلنسان. 
سبق ذكره، من خالل اعمماد معاهدة دولية وهي مفوضة برصد 
تنفيذها بصفة محددة ، وهذا ما يحصر في الواقع  نطاقها في 
فئة معينة من احلقوق )أي احلقوق املدنية والسياسية( أو حماية 

مجموعة ضعيفة )أي األشخاص ذوي اإلعاقة(. 

بمفويضات  ت��ك��ون اإلج������راءات اخل��اص��ة ع��ل��ى ص��ل��ة  أن  مي��ك��ن 
»النفاذ«  حق  مبدإ  ض��وء  في  أن��ه  بالبلد. صحيح  أو  موضوعية 
وعدم  اإلنسان  ترابط حقوق  ومبدإ  الرؤية عدد6(  إطار  )انظر 
المعاون  إل��ى  ميل  ه��ن��اك  س��اب��ًق��ا،  ذك��ر  ال���ذي  للمجزئة  قابليمها 
املمبادل في مجال عمل هذه اآلليات، وخارج نطاق  واالقمراض 

عملها احدد أيًضا.
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2. تدويل حقوق اإلنسان36

إطار الرؤية عدد 6 : مفهوم »نفاذية« حقوق اإلنسان

»تطرح فكرة النفاذية كوسيلة من وسائل المأثير القانوني العملي 
لنظرية المرابط املجردة المي ظلت إلى حد اآلن أكثر بقليل من 
مجرد شعار. عموما، أقصد بالنفاذية انفماح املعاهدة المي تمعامل 
مع فئة واحدة من حقوق االنسان على اسمخدام معاييرها وسيلة 
للحماية املباشرة أو غير املباشرة لقواعد معاهدة أخرا تمعامل 
مع فئة مخملفة من حقوق اإلنسان. إن املعايير المي تمداخل، إما 
ضمنًيا كنميجة للمسار المفسيري أو بشكل صريح في األحكام 

النصية، موصولة بشكل خاص«.

   Scott، 1989، 77املصدر:-

الرئيسة  اآلليات  المفاصيل  من  بزيد  المالية  الفقرات  تعرض 
للنماذج املقدمة أعاله، مع حتديد خصائصها وطرق عملها. 

اإلنسان حقوق  مجلس   2.2.1 

مجلس حقوق اإلنسان هيئة حكومية دولية مكونة من 47  دولة 
)قابلة  س��ن��وات  ث��الث  مل��دة  منمخبة  امل��م��ح��دة،  األمم  ف��ي  عضو 
واليمني  بعد  فوًرا  انمخابها  إلعادة  مؤهلة  غير  ولكنها  للمجديد، 
اجلغرافي:  للموزيع  وفًقا  العمومية  اجلمعية  قبل  من  ممماليمني( 
مجموعة الدول األفريقية: 13، مجموعة الدول اآلسيوية: 13، 
مجموعة دول أوروبا الشرقية: 6، مجموعة  دول أمريكا الالتينية 
والدول الكاريبية: 8، مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرا: 
المعاون  على  اإلن��س��ان  حقوق  مجلس  عمل  منهجية  تعممد   .7

واملوضوعية واحلوار احلقيقي. 

تأسس مجلس حقوق اإلنسان سنة 2006 على أنه جهاز فرعي 
للجمعية العامة، بوجب القرار 25/60. وقد حّل محّل مفوضية 
االقمصادي  للمجلس  فرعيا  ج��ه��اًزا  متثل  المي  اإلن��س��ان  حقوق 
واالجمماعي الذي كان ميثل هيئة األمم املمحدة الرئيسية حلقوق 

وجودها،  من  األخير  العقد  اممداد  وعلى   .1946 منذ  اإلنسان 
تعرضت اللجنة النمقادات قاسية بسبب حتّيزها املزعوم وتسّيسها 
للفعالية، وبسبب املواجهة املمصاعدة والواضحة بني  وافمقادها 
لقد  للغرب.  املعادية  الغربية وحلفائها وبعض احلكومات  الكملة 
أّدا كل هذا إلى قيام دعوات ممكررة إلصالحها. كان اإلصالح  
لألمم  العام  األم��ني  قبل  من  َمة  مقدَّ خطة  أس��اس  على  القائم 
املمحدة »كوفي عنان« في  تقريره املعنون »في إطار حرية أرحب« 
وبصفة  للهيئة.  االيجابية  السمات  بعض  على  للحفاظ  يهدف 

عامة، بنيت الهيئة على إجنازات من سبقها.
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37 2. تدويل حقوق اإلنسان

 إطار الرؤية عدد 7: »مهام مجلس حقوق اإلنسان )البند 5 من 

القرار 251/60)

 أ( تعزيز المربية والمثقيف في مجال حقوق اإلنسان واخلدمات 
االسمشارية واملساعدة المقنية وبناء القدرات بالمشاور مع الدول 

األعضاء املعنية وبوافقمها.

 ب( العمل كمنمدا للحوار في القضايا املمعلقة بجميع حقوق اإلنسان.  

 ت( تقدمي توصيات إلى اجلمعية العامة لزيادة تطوير القانون 
الدولي في مجال حقوق اإلنسان.  

 د( تعزيز المنفيذ الكامل اللمزامات حقوق اإلنسان المي تعهدت 
بها الدول، وممابعة األهداف وااللمزامات املرتبطة بمرقية وحماية 
المي  القمة  وم��ؤمت��رات  امل��ؤمت��رات  م��ن  املنبثقة  اإلن��س��ان  حقوق 

تعقدها األمم املمحدة.

 ه�( إجراء مراجعة دورية شاملة مؤسسة على اإلعالم املوضوعي 
واملوثوق به ملعرفة مدا وفاء كل دولة بالمزاماتها في مجال حقوق 
املمساوية  واملعاملة  العاملية  المغطية  يضمن  نحو  على  اإلنسان 
ال��دول. يجب أن تكون املراجعة قائمة على آلية تعاونية  جلميع 
مراعاة  م��ع  املعني  للبلد  كاملة  بشاركة  تفاعلي،  ح��وار  وعلى 

احمياجاتة في مجال بناء القدرات.

 سوف تكّمل مثل هذه اآللية عمل هيئات املعاهدات ولكنها لن 
الوقت  وحتديد  األساليب  بمطوير  املجلس  وسيقوم  تسمنسخه. 
الالزم آللية املراجعة الدورية الشاملة في غضون سنة واحدة من 

تاريخ عقد دورته األولى.  

 و( اإلسهام من خالل احلوار والمعاون في منع انمهاكات حقوق 
بحقوق  املمعلقة  الطارئة  لألوضاع  الفورية  واالسمجابة  اإلنسان 

اإلنسان.  

املمعلقة  اإلنسان  حقوق  ومسؤوليات جلنة  بدور  االضطالع  ز(   
بعمل مفوضية األمم املمحدة حلقوق اإلنسان، على النحو الذي 

ك��ان��ون األول /   20 امل���ؤرخ  ق��راره��ا  ف��ي  العامة  ق��ررت��ه اجلمعية 
ديسمبر 1993.

 ح( العمل بمعاون وثيق في مجال حقوق اإلنسان مع احلكومات 
اإلن��س��ان  ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق  وامل��ؤس��س��ات  اإلقليمية  وامل��ن��ظ��م��ات 

واملجممع املدني.

 و( تقدمي توصيات فيما يمعلق بمعزيز وحماية حقوق االنسان.

 ي( تقدمي تقرير سنوي للجمعية العامة. 

 

»إن الوظائف واآلليات الرئيسية المي مت احلفاظ عليها من قبل 
اللجنة هي الوظائف اخلاصة بوضع املعايير، بعنى تطوير عملية 
تدوين القانون الدولي حلقوق اإلنسان، ومشاركة املنظمات غير 
إمكانية  مع  اخلاصة  ل��إج��راءات  العملي  والمطبيق  احلكومية 
معاجلة وتناول شكاوا األفراد أو املجموعات أو املنظمات غير 
احلكومية المي تدعي أنها ضحية النمهاكات حقوق اإلنسان، أو 
أي  في  انمهاكات حتدث  وموّثقة عن  مباشرة  معرفة  أنها متلك 
جزء من العالم وفي أية ظروف. هذه املعاجلة دخلت حيز المنفيذ 
في  أواخر السمينات من القرن املاضي وهي تقوم على المناول 

السّري للشكاوا.   

هيئة  عن  عبارة  وه��ي  اسمشارية  بلجنة  أيًضا  املجلس  يحمفظ 

فرعية تمشكل من 18خبيًرا مسمقاًل )لمحل محل اللجنة الفرعية 

لمرقية وحماية حقوق اإلنسان( وتعمل بموجيه من املجلس. ووفًقا 

لقرار مجلس حقوق اإلنسان 1/5، مت تفويض اللجنة االسمشارية 

لمقدمي اخلبرات واملشورة القائمة على األبحاث بناء على طلب 

لب من املجلس اإلذن بالقيام بالبحوث اإلضافية من  املجلس. كما طمُ

أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايمها. وقدمت اللجنة االسمشارية 

زخًما ودعًما علمًيا ملادتني هاممني من مواد حقوق االنسان وهما 

حقوق  مجال  في  والمدريب  المربية  بشأن  املمحدة  األمم  إعالن 
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األمم  وإع��الن   )2011 في  العامة  اجلمعية  )اعممدته  اإلنسان 

املمحدة بشأن حقوق السالم )مت اعمماده سنة 2016(.    

االنسان  حقوق  ملجلس  عهدت  المي  اجل��دي��دة  الوظائف  تشمل 
إمكانية بدء مناقشات عاجلة أو إطالق بعثات مخصصة لمَقّصي 
احلقائق وجلان حتقيق. وحمى اآلن، أنشئت جلان حتقيق مسمقلة 
بمفويض من مجلس حقوق اإلنسان في املناطق المالية من العالم: 
 ،2006 الله سنة  الصراع بني إسرائيل وحزب  إطار  لبنان، في 
دارفور بني 2006 و2008، النزاع في غزة سنة 2009 و2014، 
ليبيا في 2011 ، جمهورية كوريا الدميقراطية في 2014، سوريا 
)نزاع مسممر منذ 2011(، جنوب السودان )منذ 2016( بوروندي 

)منذ 2016(، اليمن )منذ 2017( وميامنار )منذ2017(.

ميكن ملجلس حقوق اإلنسان الذي ينمظم عمله في شكل جلسات 
)ما ال يقل عن ثالث جلسات عادية كل عام، وما مجموعه عشرة 

أسابيع على األقل( أن يعقد أيًضا جلسات خاصة.

وإلى حد اآلن، مت منذ عام 2006 عقد 27 من هذه المجمعات 
املمرتبة على حقوق  بالمداعيات  ممعلقة  العاجلة، وهي جتمعات 
األراض��ي  المالية:  البلدان   / اجلغرافية  املناطق  ف��ي  اإلن��س��ان 
الفلسطينية احملة )7 جلسات(، سوريا )5(، ميامنار )2(، جنوب 
إفريقيا  بوروندي، نيجيريا، جمهورية   ، السودان / دارف��ور )2( 
جمهورية  الن��ك��ا،  س��ري  هايمي،  دي��ف��وار،  ك��وت  ليبيا،  الوسطى، 
الكونغو الدميقراطية، لبنان، وبسائل ضاغطة على صلة بحقوق 
األزمة  وتأثير   ،)2008 )عام  العاملية  الغذاء  أزمة  مثل  اإلنسان 
املالية العاملية في حقوق اإلنسان )2009( ، وتداعيات الهجمات 
اإلرهابية على يد تنظيم الدولة اإلسالمية )2014( وبوكو حرام 

   .) 2015(

 إن كّل هذه العمليات عبارة عن مسارات سياسية حّساسة جتد 
ذل��ك، فقد متكّن املجلس، من  ال��دول. ورغ��م  مقاومة من بعض 
خالل املناقشات العاجلة، من معاجلة العديد من القضايا املثيرة 

للجدل والمي قد تكون مثيرة لالنقسام.

وفي األخير، ّطور املجلس في ظرف عام عملية إنشاء منمديات 
حول قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية، بشاركة واسعة من الدول 
نذكر منها خصوًصا منمدا  واجلهات الفاعلة غير احلكومية – 
ح��ول األق��ل��ي��ات ، وآخ��ر ح��ول عالم األع��م��ال وح��ق��وق اإلن��س��ان، 

واملنمدا االجمماعي.

 ومن أجل تقدمي املشورة للمجلس حول القضايا املمعلقة بالشعوب 
األصلية، مت إنشاء هيئة اسمشارية ممخصصة هي آلية اخلبراء 
بشأن حقوق الشعوب األصلية، وفريق من خمسة خبراء تدعمه 
واألكادمييني.  األصليني  السكان  مجموعات  من  واسعة  شبكة 
وفي الفمرة األخيرة، نظم مجلس حقوق اإلنسان منمدا للنقاش 
بشأن تنفيذ خطة المنمية املسمدامة لعام 2030 )اعممدت سنة 

.)2015

وح��س��ب حتليل املعهد ال��دمن��ارك��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان، ه��ن��اك ما 
مجموعه 204 من أصل 1399 وثيقة )تصل إلى ٪14.58( من 
إلى  مباشرة  تشير   ،2017 في  اإلنسان  حقوق  مجلس  جلسات 
خطة 2030. وبالمالي من املموقع أن يكون مجلس حقوق اإلنسان 
األخرا  الفاعلة  واجلهات  الدول  لمغيير ممارسات  رئيسية  آلية 
في السعي لمحقيق 17 هدفا من األهداف اإلمنائية املسمدامة 

خلطة 2030.

املراجعة الدورية الشاملة  2.2.2

البنية  تزامنت مع إص��الح  المي  املسمجدات  أهم  واح��دة من  إن 

2006 هي  المابعة لألمم املمحدة سنة  المحمية حلقوق اإلنسان 

إنشاء عملية املراجعة الدورية العاملية. واملراجعة الدورية الشاملة 

المي  رؤا األعضاء  اسمعراض  إلى  وتسمند  الدولة  آلية حتركها 

في  الواقع  أرض  على  اإلنسان  حالة حقوق  إلى حتسني  تهدف 

كل  منمظمة،  وبصفة  المدقيق  خ��الل  م��ن  العالم،  أن��ح��اء  جميع 

األعضاء  البلدان  من  بلد  كل  في  الوضع  5 سنوات تقريًبا، في 

ال193 المابعة لألمم املمحدة، وبوتيرة مراجعة تبلغ 42 دولة في 
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2008، خضعت جميع  املنعقدة سنة  األول��ى  ال��دورة  العام. منذ 

البلدان لدورتي مراجعة كاملمني بحلول عام 2016. وقد بدأت 

الدورة الثالثة في عام 2017 وسمنمهي بحلول عام 2021. 

إع��داد   )1 رئيسية:  مراحل  ث��الث  من  مراجعة  دورة  كل  تمكون 

املراجعة واإلبالغ عن المنفيذ. 2( مراجعة حالة حقوق اإلنسان 

في البلد موضوع املراجعة واعمماد المقرير. 3( تنفيذ الموصيات 

املقبولة وتقرير منمصف املدة.

جت��ري ال��م��ب��ادالت ب��ني ال��دول��ة قيد امل��راج��ع��ة وال����دول األخ��را 

وامل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة ق��ب��ل ال��ب��دء ال��رس��م��ي للمراجعة، 

ال��دول��ة ح��ول حالة  م��ن قبل  تقرير مكموب  أس��اس  وذل��ك على 

ت�ن�مج  امل��راج��ع��ة،  عملية  ولمسهيل  ال��ب��الد.  ف��ي  اإلن��س��ان  حقوق 

املراجعة  قيد  دول���ة  ألي  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  السامية  املفوضية 

يعّد  الدولة.  الذي قدممه  بالمقرير  وثيقمني إضافيمني مرفقمني 

املعنية،  الدولة  ح��ول  الرئيسية  للنمائج  ملخًصا  األول  المقرير 

وهو مسمخرج من تقارير اإلج��راءات اخلاصة ومن املالحظات 

اخلمامية أو »السوابق القضائية« لهيئات املعاهدات وغيرها من 

آليات املراقبة. أما الوثيقة الثانية فهي ملخص للوثائق الواردة من 

املنظمات احلكومية أو غير احلكومية، الوطنية أو الدولية ومن 

منظمات حقوق اإلنسان الوطنية. وعلى ضوء احلوار المفاعلي، 

احلي والوطني والدولي، تمُدعى املنظمات غير احلكومية )با 

في ذلك املنظمات غير احلكومية الوطنية من البلدان األجنبية( 

األمم  إلى  البديلة  وتقاريرها  ومعلوماتها  بمعليقاتها  اإلدالء  إلى 

املمحدة. 

في  اإلن��س��ان  حقوق  حلالة  الفعلي  االس��م��ع��راض  عملية  تمولى 

البالد - والمي تشكل املرحلة الثانية من دورة املراجعة الدورية 

في  األعضاء  ال��دول  جميع  شكلمها  عمل  مجموعة   - الشاملة 

ألي  وميكن  دول���ة،   47 ع��دده��ا  البالغ  اإلن��س��ان  حقوق  مجلس 

املناقشة مع الدول  دولة عضو في األمم املمحدة املشاركة في 

بساعدة  املراجعة  قيد  دول��ة  كل  تمممع  للمراجعة.  اخلاضعة 

من قبل مجموعات من املندوبني من ثالث دول معروفة باسم 

»المرويكا«، ويعمل هؤالء املندوبون مقررين. كما أن نطاق عمل 

هذه اآللية واسع جًدا. وفي الواقع ، تقِيّم عملية املراجعة مدا 

احمرام الدول اللمزاماتها بحقوق اإلنسان املنصوص عليها في: 

1( ميثاق األمم املمحدة. 2( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 3( 

والبروتوكوالت(  االتفاقيات  )أي  اإلنسان  جميع صكوك حقوق 

المعهدات   )4 امل��راج��ع��ة.  م��وض��وع  ال��دول��ة  عليها  المي صدقت 

ذلك  في  ال��دول��ة، با  بها  تعهدت  المي  واالل��م��زام��ات  الطوعية 

والقانون   )5 اإلنسان.  حقوق  مجلس  لعضوية  المرّشح  رسالة 

الدولي اإلنساني الواجب المطبيق. 

يمكون احلوار المفاعلي من مناقشة عامة تسمغرق ثالث ساعات 
وثالثني دقيقة. خالل هذا احلوار، ميكن ألي دولة عضو في األمم 
املمحدة صياغة االنشغاالت والموصيات للدولة قيد املراجعة، بناء 
على المقارير الثالثة المي اسمندت إليها املراجعة )تقرير الدولة، 
تقرير اآلليات األخرا لألمم املمحدة، وتقرير أصحاب املصلحة 

اآلخرين(.   

يدلي  األمم:  في جنيف في قصر  المفاعلي  احل��وار  إج��راء  يمم 
رئيس بعثة الدولة املعنية باملراجعة ببيان افمماحي تمبعه تدخالت 
الدولة  من  وبيان خمامي  آخرين  دول  قبل مسؤولي  من  قصيرة 

قيد املراجعة.

المي  الموصيات  جميع  يسرد  نمائج  بمقرير  املرحلة  هذه  تنمهي 
يمعني على الدولة موضوع املراجعة تنفيذها قبل دورة املراجعة 
املناقشة  هذه  مخرجات  ويقع حتسني  املقبلة.  الشاملة  الدورية 
قبل دورة املجلس القادمة. على أن يعممد املجلس الحًقا الوثيقة 
تلك  ذلك  في  الموصيات، با  وي��درج جميع  للمراجعة،  النهائية 

المي قررت الدولة عدم قبولها. 
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في الواقع، ميكن لكل دولة موضوع املراجعة قبول أو جتاهل أي 

توصية. ويجب أن تبّرر ردوده��ا كمابة في وثيقة ملحقة )ملحق 

الوثيقة النهائية للمراجعة الدورية الشاملة(.

تممثل املرحلة الثالثة واألخيرة من دورة املراجعة الدورية الشاملة 

في إنفاذ الموصيات املقبولة والمعهدات الطوعية المي تقوم بها 

الدولة املعنية ، إن وجدت. في السنوات المي تفصل بني مناقشة 

عامة واحدة في جنيف، واملناقشة المي تليها، يجب على الدولة 

واملدافعني  الوطنية  االنسان  حقوق  ومنظمات  األخ��را  وال��دول 

عن حقوق اإلنسان وجميع أصحاب املصلحة أن يوجهوا عملهم 

األخ��را. خالل هذه  ال��دول  قدممها  المي  الموصيات  تنفيذ  إلى 

الفمرة، يقع تشجيع الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين، با في 

ذلك منظمات املجممع املدني على تزويد مجلس حقوق اإلنسان 

تثبيمها مؤخًرا  المي مت  العملية  امل��دة«، وهي  ب� »تقارير منمصف 

املراجعة  عملية  من  طوعًيا،  كان  وإن  حاِسًما،  مكّوًنا  باعمبارها 

تنفيذ  تقييم  في  للمساعدة  أساسية  تعّد  المي  الشاملة  الدورية 

الدول  الموصيات. وإلى حد اآلن، انخرط عدد قليل نسبّيًا من 

في هذا النشاط. َوفقا للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وإلى 

ولم  املدة  تقارير منمصف  دولة   73 2019، قدمت  يناير  حدود 

تقدم سوا 22 دولة هذه المقارير مرفوقة بالموصيات املطروحة 

عند اخممام  دورتَْي املراجعة مًعا.

وبا أن املراجعة الدورية الشاملة آلية حتركها الدولة ، ال ميكن 

للمنظمات غير احلكومية وممثلي املجممع املدني اآلخرين أخذ 

الكلمة أثناء احلوار المفاعلي، كما أنهم ال ميلكون سوا مساحة 

محدودة لإدالء ببيانات شفوية في نهاية املراجعة، أي حني يمم 

اعمماد الوثيقة النهائية من قبل مجلس حقوق اإلنسان. غير أن  

للمنظمات غير احلكومية فرصة للمشاركة والمأثير بشكل غير 

املشاورة  في  تشارك  أن  تسمطيع  فهي  املسار.  هذا  في  مباشر 

لصياغة  عقدها  املراجعة  قيد  الدولة  على  يجب  المي  الوطنية 

باملراجعة  الدولة اخلاص  لمقرير  يمسنى  الدوري، ولكي  المقرير 

الدورية الشاملة أن يدمج وجهة نظر أصحاب املصلحة اآلخرين. 

مثلما ذكرنا، ميكن للمنظمات غير احلكومية أن تزود مجموعة 

وضعية  ح��ول  بعلومات  اإلن��س��ان  حقوق  ملجلس  المابعة  العمل 

المي  املعلومات  وه��ي  املراجعة،  قيد  البلد  في  اإلن��س��ان  حقوق 

وجتميعها  تلخيصها  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  تولت 

مع مساهمات أخرا في تقرير أصحاب املصلحة. كما تسمطيع 

هذه املنظمات ممارسة الضغط بواسطة مجموعة العمل لمسليط 

النقاش  في  اح��ددة  اإلنسان  حقوق  قضايا  بعض  على  الضوء 

املراجعة،  موضوع  الدولة  قبل  من  المنفيذ  ومراقبة  المفاعلي، 

والموصيات المي تلقمها وقبلت بها، وتقييم تقرير منمصف املدة، 

وذلك عندما تشارك الدولة املعنية في هذا الممرين المطوعي.

كان الهدف األساسي من إنشاء آلية املراجعة الدورية الشاملة هو 

اسمعادة بعض الثقة حول قدرة منظومة األمم املمحدة األساسية 

ال في  حلقوق اإلنسان  على مراقبة أداء الدولة بشكل عادل وفعَّ

مجال مثير للجدل، ممعلق بسياسات حقوق اإلنسان، والمغلب على 

تهمة المحيز الذي كانت اللجنة السابقة تواجهها بشكل ممزايد 

بني أواخر المسعينيات وأوائل القرن احلادي والعشرين، وإكساب 

آليات حقوق اإلنسان المابعة لألمم املمحدة بعض املصداقية. 

بعد دورتني مكمملمني، ميكن تقييم النمائج الرئيسية ومحدودية 

الشاملة  ال��دوري��ة  املراجعة  يجعل  عنصر  أول  إن  اآلل��ي��ة.  ه��ذه 

تساهم في إصالح وحتسني آلية حقوق اإلنسان في األمم املمحدة 

هو،مثلما رأينا، كان بسبب اشمغالها بآلية المطلعات والّرؤا. ففي 

حيث ميكن  حني ال يسمبعد هذا العمل غلبة مصلحة الدولة – 

للدول أن تمجنب فعال تقدمي توصيات بسبب الرغبة في جتنب 

املواجهة السياسية وانعكاساتها - فإن احلقيقة هي أنه ملا تكون 

دولة  قيد املراجعة من قبل الدول األخرا، وعلى قدم املساواة، 
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املقدمة في هذا  للموصيات  السياسي  الوزن  يزيد من  فإن هذا 

بالمزاماتها.  للوفاء  الدول  على  أكبر  ويفرض ضغوًطا   ، السياق 

لقد الحظ باحثون، مثل عالم السياسة »جاك دونيلي« ارتفاًعا 

كبيًرا في عدد وجودة )اخلصوصية، والقابلية للقياس( الموصيات 

إلى حد  أخ��را، وهو ما يعكس  إلى  املقدمة من  دورة مراجعة 

بمقدمي  نشاط  في  تشارك  المي  ال��دول  من  املمزايد  العدد  كبير 

مراجعة  بآلية  املمزايد  االلمزام  على  عالمة  ويشكل  الموصيات، 

األعضاء وتطلعاِتهم. 

معدل  البيانات  تظهر  املقبولة،  الموصيات  بمنفيذ  يمعلق  وفيما 

المزام مثير لإعجاب من جانب الدول. في الوقت نفسه، يخملف 

أن  ميكن  احلقيقة،  ففي  الموصيات.  باخمالف  المنفيذ  مسموا 

تمراوح توصيات مجموعة العمل بني طلب سهل ومبادرات محددة 

)االنضمام إلى منظمة دولية أو معاهدة(، ومبادرات أكثر حتديًدا 

وتعقيًدا )مثل إنشاء منظمة حقوق إنسان وطنية أو اعمماد قانون 

يحمرم بعض املعايير الدولية(.

وهذا يؤدي إلى إشكال مفاده أنه عندما يمم اسمنفاذ الموصيات 

»األسهل من حيث المنفيذ«  وتصبح الموصيات أكثر حتديًدا وصعبة 

المنفيذ بالنسبة إلى لدول، سينخفض   معدل المنفيذ بشكل كبير.

يقع متثيل العنصر الثاني من خالل عاملية هذه املسار: فهو يشمل 

إذا  عما  النظر  بغض  املمحدة  األمم  في  األعضاء  ال��دول  جميع 

قت على معاهدات حقوق اإلنسان احددة أم ال،  كانت قد صدَّ

ويشمل تقريًبا إلى جميع  مبادئ حقوق اإلنسان وجميع املعايير. 

لقد الحظ الكثير أن املراجعة الدورية قد تكرر عملية الفحص 

العديد  إن  املراقبة.  وهيئات  املسمقلون  اخلبراء  ميارسها  المي 

اسمعادة  إلى  يسعى  الشامل  ال��دوري  االسمعراض  توصيات  من 

املشكالت المي أثيرت سابًقا.

الشاملة  الدورية  املراجعة  العديد من توصيات  ببساطة، تعكس 

سبيل  على  املراقبة  هيئات  قبل  من  سابًقا  أثيرت  المي  املسائل 

بقيمة  العاملية  ال��دوري��ة  امل��راج��ع��ة  ذل���ك، حتمفظ   وم��ع  امل��ث��ال. 

مضافة. ذلك أن تعاليق الدول، على عكس املالحظات الواردة من 

الفنيني، حتمل قيمة سياسية ودبلوماسية. لذلك  هيئة اخلبراء 

فإن أنظمة املراجعة الدورية الشاملة وهيئات املراقبة ال تمداخل 

بل يعّزز بعضها البعض وتساهم في توسيع نطاق نظام مراقبة 

حقوق اإلنسان.

إطار الرؤية عدد 8: »مهام مجلس حقوق اإلنسان )البند 5 من 

القرار 251/60«

اإلع��الم  مصلحة  من  املقدمة  الموصيات  بيانات  لقاعدة  وفقاً 

مقرها  حكومية  غير  منظمة  وه��ي  العاملية،  ال��دوري��ة  للمراجعة 

بجنيف وملمزمة بزيادة الوعي باملراجعة الدورية الشاملة ودعم 

البلدان  كانت  املصلحة،  أصحاب  جلميع  ال��ق��درات  بناء  أدوات 

العربية نشطة للغاية خالل الدورات الثالث األولى من املراجعة 

الدورية الشاملة ٪10.4 من إجمالي 64164 توصية مت تناولها 

م��ن ٪14 من  ي��ق��رب  م��ا  لقي  وق��د   .)28 )إل���ى ح���دود اجللسة 

الموصيات المي قدممها بلدان اجلامعة العربية الرفض من قبل 

 12.8٪ على  العربية  ال��دول  كما حصلت  املراجعة.  قيد  ال��دول 

)8247( من إجمالي الموصيات، مت تسجيل ٪26 منها.   
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2. تدويل حقوق اإلنسان42

إطار الرؤية عدد 9:  الكويت واملراجعة الدورية الشاملة

الشاملة  الدورية  املراجعة  من  كاملمني  دورت��ني  الكويت  عرفت   

 .2015 يناير  في  والثانية   2010 مايو  في  األول��ى  اآلن،  حمى 

وسمخضع ملراجعة ثالثة سنة 2020.خالل الدورتني املكمملمني، 

تلقت الكويت  457 توصية من 112 دولة. كانت الدول اخلمس 

ت��وص��ي��ات ه��ي النمسا وإي��ط��ال��ي��ا وفرنسا  ال��م��ي ق��دم��ت  األول���ى 

والنرويج والشيلي. أيدت الكويت 306 توصية، أي  بنسبة 66٪ 

من الموصيات الواردة. وكانت قضيما حقوق اإلنسان الرئيسيمان 

اللمان أثيرتا في الموصيات على صلة بالمصديق على الصكوك 

الدولية وحقوق املرأة )أكثر من 80 توصية لكل قضية(.  

أما قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية األخرا المي أبرزتها املراجعة 

الدورية الشاملة )ورود أكثر من 30 توصية( فهي تمعلق بالعمل 

واملهاجرين وحقوق األطفال وعقوبة اإلعدام والعدالة والمنمية. 

وقد قدم الوفد الكويمي ما مجموعه 207 توصية إلى 76 دولة. 

أما الدولمان اللمان تلقما العدد األكبر من الموصيات فهما إيران 

وإسرائيل.

 بلغ عدد الموصيات المي قدممها الكويت  نحو الدول األعضاء 

 )69( العربية  واجلامعة   )120( اإلسالمية  ال��دول  منظمة  في 

واالحتاد اإلفريقي )62( أي بجموع ٪80 من توصيات الكويت. 

  كانت أهم القضايا المي أثارتها الكويت في توصياتها املساعدة 

المقنية والمعاون، وحقوق الطفل، مرفوقة بأكثر من 20 توصية ، 

واحلق في المعليم، والفقر، وحقوق املرأة ، وتعليم حقوق اإلنسان 

والمدريب والمنمية، مع أكثر من 15 توصية لكل قضية.   

 3.2.2 هيئات املعاهدات

مثلما ورد في مقدمة هذا الفصل، وضعت االتفاقيات األساسية 

المسعة حلقوق اإلنسان، املعممدة في إطار األمم املمحدة منذ عام 

1965، جلنة من اخلبراء املسمقلني لرصد تنفيذ أحكام املعاهدة 

من قبل الدول األطراف )ما يسمى بهيئات املعاهدات(. فضاًل 

 2002 الفرعية  اللجنة  االخمياري  البروتوكول  أنشأ  ذل��ك،  عن 

ال��دول األط��راف  ملناهضة  من أجل رصد أماكن االحمجاز في 

البروتوكول  على  املوقعة  ال���دول  ف��ي  تبنيها  مت  ال��م��ي  المعذيب 

االخمياري اخلاص بنع المعذيب واملعاملة غير اإلنسانية. 

    تمكون كل هيئة معاهدات من 10 إلى 25 أخصائًيا مسمقاًل 

مشهوًدا لهم بالكفاءة في مجال حقوق اإلنسان والسمعة العالية، 

َويمم ترشيحهم وانمخابهم لفمرات محددة قابلة للمجديد ملدة أربع 

اللّجان تقريًبا  سنوات من قبل الدول األط��راف. يوجد مقر كل 

بجنيف، في مبنى املفوضية السامية حلقوق اإلنسان. 

تؤدي هيئات املعاهدات عدًدا من الوظائف وفًقا ألحكام املعاهدات 

المي أنشئت لهم. وتشمل هذه الوظائف:

  1. النظر في المقارير الدورية للدول األطراف. فعندما تصدق 

دولة على معاهدة، تلمزم قانونًيا بمقدمي تقارير دورية إلى اجلهات 

االتفاقية  في  بها  املعمرف  احلقوق  إنفاذ  كيفية  لموضيح  املعنية 

ذات الصلة.

املجممع  أيًضا  يوفّرها  المي  املماحة  املعلومات  جميع  ض��وء  في 

املدني وأصحاب املصلحة اآلخرون )من خالل ما يسمى »تقارير 

الظل«، تعّبر هيئة املعاهدات عن مخاوفها وتوصياتها في وثيقة 

عامة »مالحظات خمامية«.
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إن اسمعراض المقارير الدورية للدول هو جوهر وظائف املراقبة 

اللجان  يعاجلها أعضاء  إنها مهمة معقدة  ألّي هيئة معاهدات. 

اإلنسان بسموا  السامية حلقوق  املفوضية  موظفي  من  بدعم 

معني من احلنكة. 

املصلحة غير  أص��ح��اب  م��ع  ل��ل��دورة  اج��م��م��اع��ات سابقة  ه��ن��اك 

من  قائمة  إع��داد  املراجعة  قيد  الدولة  من  ويطلب  احلكوميني. 

ًرا، باإلضافة  القضايا من قبل عضو هيئة معاهدات بصفمه مقرِّ

ثة إضافية السمكمال المقرير  َحدَّ إلى إجابات مكموبة ومعلومات ممُ

الرئيسي، خاصة عندما تقع  املراجعة - كما هو احلال غالًبا - 

بعد بضع سنوات من إيداع تقرير الدولة. 

هناك عملية حكومية دولية لمعزيز هيئات املعاهدات جارية منذ 

عام 2012. وقد أدا هذا إلى تبسيط إعداد المقارير املسموجب 

األساسية  املمحدة  األمم  كل صكوك  في  األط��راف  ال��دول  على 

املمعلقة بحقوق اإلنسان أو جلّها.

  2(  ميكن لهيئات املعاهدات أيًضا، في ظروف معينة، النظر في 

االلمماسات املقدمة من قبل األفراد. إذ يسمطيع أي فرد يدعي 

أن حقوقه  قد انمهكت من قبل دولة طرف في تلك املعاهدة أن 

يقدم »ورقة« أمام اللجنة ذات الصلة. ثمة شرطان ضروريان في 

هذا اإلطار: يجب أن تكون الدولة املعنية قد اعمرفت باخمصاص 

اللجنة السمقبال مثل هذه الشكاوا ويجب أن تكون سبل العالج 

احلية قد اسمنفدت.   

اسمخدموا  أنهم  يثبموا  أن  املشمكني  على  يجب  أنه  يعني  وه��ذا 

قبل طلب حماية حقوقهم  بلدهم  املماحة في  اإلج��راءات  جميع 

وقبول شكواهم والمعامل معها طبق األسس املوضوعية. بناء على 

املعلومات الواردة والمحليالت احلرفية المي يقوم بها أعضاؤها، 

تقرر اللجنة ما إذا كانت االتفاقية قد انمهكت من قبل الدولة أم 

ال، وتوصي بالمدابير المعويضية المي يمعني على الدولة اتخاذها. 

ورغم أن عدد االتصاالت ليس كبيًرا جًدا، فقد راكمت اللجان - 

وخاصة جلنة حقوق اإلنسان )املدنية والسياسية( كّما كبيًرا من 

امللفات. وحتاول العملية احلكومية الدولية املذكورة تعزيز هيئات 

املعاهدات ملعاجلة هذه املشكلة أيًضا.   

 3( إض��اف��ة إل���ى ذل���ك، ف���إن ب��ع��ض أن����واع  ه��ي��ئ��ات امل��ع��اه��دات 

والسياسية،  واالجمماعية  االقمصادية  احلقوق  )وخاصة مجلس 

األشخاص  حقوق  واتفاقية  وسيداو،  المعذيب  مناهضة  وجلنة 

ذوي اإلعاقة واتفاقية حقوق الطفل..(، وعند دخول البروتوكول 

االخمياري ذي الصلة حيز المنفيذ، تسمطيع في ظل ظروف معينة 

بدء اسمفسارات تطال الدول إذا حصلت على معلومات موثوقة 

ومنهجية  انمهاكات خطيرة  تفيد حصول  مؤشرات  على  حتموي 

لالتفاقيات في الدول األطراف.

العامة،  المعليقات  أيًضا  املعاهدات  هيئات  تمبنَّى  أخ��ي��ًرا،   )4   

املعاهدة  أحكام  بعض  حموا  تفسيًرا  توفر  المي  البيانات  أي 

و»سوابقها  للدولة  الدورية  المقارير  نمائج حتليل  باالسمناد على 

القانوني«،  »الفقه  ه��ذا  مثل  تطور  مع  وباالرتباط  القضائية«. 

انمشر تطبيق عملي يممثَّل في تنظيم أيام من املناقشات املمعلقة 

بحقوق اإلنسان أو مواضيع معينة ذات أهمية خاصة. 
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يلخص اجلدول المالي نظام هيئات املعاهدات لألمم املمحدة واألحرف األولى والبند القانوني الذي أنشأه، وعدد األعضاء ووظائفه. 

عدد-الوظائف
األحرف-البند-القانونياألعضاء

الهيئةاألولى

- النظر في تقارير الدولة.
- معاجلة الشكاوا الفردية.

- معاجلة الشكاوا داخل 
الدولة ذاتها.

- أبحاث الدولة.
- المعليقات العامة

- النقاشات املواضيعية

االتفاقية الدولية حول 18
جلنة إزالة الممييز العنصريCERDإزالة الممييز العنصري

النظر في تقارير الدولة.
- معاجلة الشكاوا الفردية.

- معاجلة الشكاوا داخل 
الدولة ذاتها.

- أبحاث الدولة.
- المعليقات العامة

- النقاشات املواضيعية

االتفاقية الدولية حول 18
جلنة حقوق االنسانCCPRاحلقوق املدنية والسياسية

النظر في تقارير الدولة.
- معاجلة الشكاوا الفردية.

- معاجلة الشكاوا داخل 
الدولة ذاتها.

- أبحاث الدولة.
- المعليقات العامة

- النقاشات املواضيعية

18
االتفاقية الدولية حول 
احلقوق االقمصادية 
واالجمماعية والثقابية.

CESCR جلنة احلقوق االقمصادية
واالجمماعية والثقافية.

- النظر في تقارير الدولة.

- معاجلة الشكاوا الفردية.

- معاجلة الشكاوا داخل 
الدولة ذاتها.

- أبحاث الدولة.

- المعليقات العامة

- النقاشات املواضيعية

اتفاقية إلغاء كل أشكال 23
جلنة إلغاء الممييز ضد النساء.CEDAWالممييز ضد النساء.
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عدد-الوظائف
األحرف-البند-القانونياألعضاء

الهيئةاألولى

- زيارة الدول األطراف.

- تقدمي املشورة  واملساعدة 
للدول حول الية الوقاية 

الوطنية. 

CATالبروتوكول االخمياري23

اللجنة الفرعية للوقاية من 
المعذيب واملعاملة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة، والعقاب.  

- النظر في تقارير الدولة.

- معاجلة الشكاوا الفردية.

- معاجلة الشكاوا داخل 
الدولة ذاتها.

- أبحاث الدولة.

- المعليقات العامة

- النقاشات املواضيعية

جلنة حقوق األشخاص ذوي CRPDاتفاقية حقوق الطفل18
اإلعاقة  

- النظر في تقارير الدولة.

- معاجلة الشكاوا الفردية.

- معاجلة الشكاوا داخل 
الدولة ذاتها.

- أبحاث الدولة.

- المعليقات العامة

- النقاشات املواضيعية

14

االتفاقية الدولية 
حلماية حقوق كل 

العمال املهاجرين وأفراد 
عائالتهم.

CMWجلنة العمال املهاجرين

- النظر في تقارير الدولة.

- معاجلة الشكاوا الفردية.

- معاجلة الشكاوا داخل 
الدولة ذاتها.

- أبحاث الدولة.

- المعليقات العامة

- النقاشات املواضيعية

14
االتفاقية الدولية حلماية 

كل األشخاص من 
االخمفاء القسري.

CEDجلنة االخمفاء القسري 
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2. تدويل حقوق اإلنسان46

هيئات  نظام  تضاعف حجم  املاضية،  العشرين  السنوات  خالل 
املعاهدات بسبب العدد املمزايد من الدول األطراف المي انضّمت 
إلى االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان ودخول هذه املعاهدات 
اجلديدة حيز المنفيذ. عزز هذا النمو  بشكل كبير حماية حقوق 
اإلنسان في جميع أنحاء العالم، ولكنَّ ذلك لم يحصل من دون 
حتديات. فقد مت المنصيص على جهود اإلصالح وترشيد عمل 
اللجان  من  ببادرة  لها  ا  مقّرً جنيف  من  تمخذ  المي  املؤسسات 

نفسها ومن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان. 

اخلاصة: اإلجراءات   4.2.2

النمط اآلخر من اآلليات  كما ذكرنا، متثل اإلج��راءات اخلاصة 
عمل  على  ترتكز  والمي  اإلنسان  حقوق  مجلس  داخ��ل  املمنوحة 
الشخصية،  بصفمهم  يعملون  ال��ذي��ن  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  خ��ب��راء 
فهم  والنزاهة.  والكفاءة  والنجاعة  اإلسمقاللية  بدعم  ويمعهدون 
مكافآت  ون  يملقُّ وال  املمحدة  األمم  في  أعضاء  موظفني  ليسوا 
بمقدمي  تكليف  مع  تمرافق  المي  اإلج���راءات  لهذه  ميكن  مالية. 
المقارير واملشورة بشأن حقوق اإلنسان من منظور مضموني أو 
من ِقبَِل دولة محددة، أن تمخذ شكل مقررين خاصني ومسمقلنّي، 
وخبراء أَو مجموعات عمل )تمكون عادة من خمسة أعضاء(. إن 
نظام اإلجراءات اخلاصة عنصر مركزي في آلية حقوق اإلنسان 
المابعة لألمم املمحدة، كما أّنه يغطي جميع حقوق اإلنسان: املدنية 
والثقافية واالقمصادية والسياسية واالجمماعية. وإلى حدود شهر 
كانون األول/ديسمبر 2018، هناك 44 جلنة مضمونية  حتقق 
في جميع أنحاء العالم وتقدم تقارير حول قضية محددة تمعلق 

بحقوق اإلنسان - و 12 تكليًفا يمعلق بالدول. 

بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ميكن لإجراءات 
)وه��ذا  البلدان  زي��ارة  تشمل  املهام  إجن��از سلسلة  من  اخلاصة 
يشمل زيارة أماكن محددة  مثل مراكز االحمجاز ومناطق النزاع 
ب��األف��راد واملنظمات غير احلكومية،  ذل��ك، واالت��ص��ال  إل��ى  وم��ا 
الدول  ومراسلة  اإلع��الم(،  وسائل  ومخاطبة  الصحفيني  مقابلة 

فيما يمعلق باحلاالت الفردية املزعومة النمهاكات حقوق االنسان 
واالنشغاالت ذات الطبيعة الهيكلية األوسع، املساهمة في جتويد 
من  اإلنسان  حقوق  ومعايير  بفاهيم  اخل��اص  املسار  وحتديث 
املثيرة  أو  املبمكرة  املوضوعات  حول  ْسبَقة  ال�ممُ دراساتها  َخ��الل 
أجل  م��ن  امل��ش��ورة  وت��ق��دمي  ال��ع��ام��ة،  والموعية  وال��دع��وة  للجدل، 
النشاط األساسي اآلخر لإجراءات اخلاصة  يممثل   المعاون.  
في تقدمي المقارير السنوية إلى مجلس حقوق اإلنسان واجلمعية 

العامة في كثير من احلاالت. 

يقع تعيني اإلج��راءات اخلاصة من قبل مجلس حقوق اإلنسان. 
ونظًرا الحممال تدخلها في حالة حقوق اإلنسان الدولية لدولة 
ّما، فإن إنشاء هذه اإلجراءات أو متديدها أو إنهاءها، وحتديد 
مهممها هي نميجة املفاوضات السياسية داخل املجلس. لألسباب 
نفسها، فإن المعاون بني اإلجراءات اخلاصة والدول أمر أساسي 

لفعاليمها ذلك أنها ال تمممع  بصالحيات القوة القهرية. 

ممعّدد  احل��وار  على  القائمة  العملياتية  لوظائفها  نظًرا  أخيًرا، 
ا في بنية  اجلهات الفاعلة، تعمبر اإلجراءات اخلاصة عنصًرا مهّمً
المواصل  املمحدة من أجل تسهيل  المابعة لألمم  حقوق اإلنسان 
بني العمل القاعدي للمدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات غير 
والهيئات  الوطنية  اإلنسان  ومؤسسات حقوق  احلية  احلكومية 
واملفوضية  اإلن��س��ان  حقوق  ومجلس  اإلن��س��ان  حلقوق  ال��دول��ي��ة 
السامية حلقوق اإلنسان والنظم اإلقليمية )انظر أدناه( وكذلك 

الدول.  

حقوق اإلنسان وحمايتها لتعزيز  اإلقليمية  النظم   3.2

مثلما اتضح في الفصول السابقة، فإن تدويل حقوق اإلنسان، أي 
تطوير القانون الدولي حلقوق اإلنسان، الذي بدأ على املسموا 
العاملي والقواعد واملؤسسات واآلليات املنشأة حتت رعاية األمم 
املمحدة هو حجر الزاوية في هذه العملية. بالّرغم من ذلك، وعلى 
اممداد نفس الفمرة الزمنية، وفي اسمباق للمراحل الرئيسية على 
مسموا األمم املمحدة، مت إنشاء أنظمة إقليمية دولية أصبحت 
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تدريجًيا جهات فاعلة رئيسية في مجال سياسات حقوق اإلنسان. 
وفي أغلب األحيان، يشار إلى هذه العملية باسم »أقلمة« حقوق 

اإلنسان.

اإلنسان وحمايمها،  لمعزيز حقوق  اإلقليمية  النظم  اعمبار  ميكن 
مجموعة من القواعد واآلليات واإلجراءات المي مت تأسيسها حتت 
رعاية منظمة إقليمية أو حكومية دولية مع تكليف دولي صريح 
بحماية حقوق اإلنسان. وثمة عشرات من املنظمات اإلقليمية في 
العالم ذات مهام سياسية وأمنية واقمصادية واجمماعية مخملفة. 
لقد طورت هذه املنظمات اهمماًما بحقوق اإلنسان دون تطوير 
آليات وإجراءات محددة حلمايمها ومراقبمها. على سبيل املثال، 
تبنت منظمة املؤمتر اإلسالمي )اآلن منظمة المعاون اإلسالمي( 
عام 1990 إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان في اإلسالم ، لكنها 
لم تطور أية معايير أو آليات أخرا بشأن مسائل حقوق اإلنسان.

ال يوجد سوا عدد قليل من هذه املنظمات المي أنشأت نظاما 
حلقوق اإلنسان حتت رعايمها. ومن بني هذه النظم، ميكن الممييز 

بني نظم إقليمية »راسخة« و أخرا »ناشئة« أو »غير مكمملة«.

ميكن أن نعمبر أن تلك األنظمة المي تسمح لألفراد بالوصول إلى 
محكمة دولية ميكنها اتخاذ قرارات بشأن مزاعم بانمهاك حقوق 
اإلنسان على يد دولة طرف في النظام نفسه، أنظمة من الفئة 

األولى.

إن األنظمة المي تموافق مع هذا المعريف هي تلك المي أمُنشئت 
حتت رعاية مجلس أوروبا، ومنظمة الدول األمريكية، واالحتاد 
محصلة  ه��ي  املكمملة  غير  أو  الناشئة  فاألنظمة  اإلف��ري��ق��ي. 
ملنظمات إقليمية وضعت قواعد أو معايير بشأن حقوق اإلنسان 
وبعض اآلليات المي ليست مماحة، مع ذلك، لألفراد، وليس لديها 
اإلنسان  حقوق  انمهاكات  بشأن  ملزمة  ق��رارات  باتخاذ  تكليف 
املعمرف بها من قبل الدول األطراف. يسم هذا األمر مجموعة 
غير ممجانسة متاًما تعاضد جهود جامعة الدول العربية، ورابطة 
في  والمعاون  األمن  ومنظمة  اآلسيوية،  للدول  الشرقي  اجلنوب 

أوروب����ا   واالحت���اد األوروب����ي، رغ��م أن��ه ، وف��ي بعض احل��االت، 
انمهاكات  بشأن  لألفراد  االسمماع  األروبية  العدل  محكمة  تميح 
قانون االحتاد األوروبي الذي يمضمن أيًضا مادة من مواد حقوق 
اإلنسان اإلقليمية امللزمة قانونًيا وهي ميثاق احلقوق األساسية 

لالحتاد األوروبي.

تقدم الفقرات المالية بإيجاز هذه األنظمة، وتعرض أهم معاييرها  
وآلياتها وإجراءاتها.

األمن  ومنظمة  أوروبا  مجلس  األوروبي:  النظام   1.3.2

والتعاون في أوروبا واالحتاد األوروبي.

رغم أن أوروبا أنشأت نظاًما إقليمًيا واحًدا راسًخا، فإن النظام 
 - أخ��ري��ان  إقليميمان  ومنظممان  أوروب����ا،  مجلس  أن��ش��أه  ال��ذي 
االحتاد األوروبي ومنظمة األمن والمعاون في أوروبا – هو الذي 
القارة.  في  اإلنسان  لمعزيز وحماية حقوق  وآليات  معايير  حدد 
وبالنََّظر إلى المنسيق املمزايد واملرجعية والمعاون بني املنظمات 
الثالث، تعمبر هذه األنظمة جزًءا من نظام أوروب��ي أوسع يعزز 

بعضه بعًضا. 

 في حالة االحتاد األوروبي ومجلس أوروبا، هناك أحكام قانونية 
تشجع على المفاعل بني هذه األنظمة )الفرعية( حلقوق اإلنسان. 
ورغم وجود اخمالفات في مسموا المكليف ومجال المخصص بني 
هذه األنظمة الثالثة، فقد ساهمت جميعها في إنشاء السالم في 
»أوروبا«، وفي احلفاظ عليه، وفي إدراج حقوق اإلنسان في جدول 
األعمال السياسي وتعزيز النظام الدولي حلماية حقوق اإلنسان. 

يمكون  إذ  العضوية:  حيث  من  أيًضا  الثالث  املنظمات  تخملف 
املجلس األوروبي من 47 عضًوا، بدًءا بالبرتغال وانمهاء بروسيا، 
مع اسمثناء بيالروسيا؛ واالحتاد األوروبي من 28 عضوا )27 ، 
إلى  املمحدة  باململكة  اخلاصة  »بريكسيت«  عملية  تصل  عندما 
57 عضًوا،  من  أوروب��ا  في  والمعاون  األم��ن  ومنظمة  ؛  نهايمها( 
ويشمل هذا جميع األراضي األوروبية إضافة إلى كندا والواليات 
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املمحدة. إن أحد نمائج هذا الفقه القضائي  املمعدد املعطيات هو 
أن مواطني بعض الدول األوروبية يمممعون بحماية أكبر حلقوقهم 

قياًسا  بدول أخرا في نفس القارة. 

مجلس أوروبا

ت��أس��س امل��ج��ل��س األوروب�����ي س��ن��ة 1949 ف��ي ل��ن��دن، وذل���ك في 
ال��ن��زاع��ات في  امل��زي��د م��ن  الثانية ملنع  العاملية  أع��ق��اب  احل��رب 
ال��دف��اع عن حقوق اإلنسان  ال��ق��ارة األوروب��ي��ة، من خ��الل تعزيز 
على  املجلس  تأسس  القانون.  سيادة  واح��م��رام  والدميقراطية 
يد 10 دول: بلجيكا، الدمنارك، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ ، 
هولندا النرويج، السويد واململكة املمحدة. ومنذ ذلك احلني، طور 
املجلس مجموعة ممميزة من املعايير واآلليات، ووضع ما يصفه 
المقاضي  إمكانية  بشأن  فاعلية  األكثر  بالنظام  املراقبني  أغلب 
لرد احلقوق، نظًرا للعمل الذي تقوم به محكمة حقوق اإلنسان 

المابعة لها.

 إن األداة القانونية الرئيسية ملجلس أوروبا هي االتفاقية األوروبية 
حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية المي مت تبنيها سنة 1950 
في روما، إيطاليا، )والمي يشار إليها أيًضا باسم »اتفاقية روما«(. 
كانت  النطاق،  يزال محدود  ال  اإلقليمي  أن مجال عملها  ورغم 
في  قانونًيا  ملزمة  أداة  أول  اإلنسان  األوروبية حلقوق  احكمة 
مجال حقوق اإلنسان يمم اعممادها في جميع أنحاء العالم بعد 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948( ، مسمبقة بذلك اعمماد 
املمحدة  األمم  وعهدْي  العنصري  الممييز  على  القضاء  اتفاقية 
15 عاما. واأله��م من ذلك هو أن احكمة األوروبية  بأكثر من 
وضمان  للمراقبة  دولية  قضائية  آلية  أنشأت  اإلنسان  حلقوق 
األوروب��ي��ة حلقوق  اللجنة  إل��ى  اس��م��ن��اًدا  املعلنة،  احل��ق��وق  تنفيذ 
اإلنسان.  حلقوق  األوروبية  واحكمة   )1998-1955( اإلنسان 

)1959 وما بعدها(.

في البداية، اعمرفت احكمة األوروبية حلقوق اإلنسان باحلقوق 
السّمة  البروتوكوالت  من  بعًضا  ولكن  فقط.  والسياسية  املدنية 

عشر المي مت اعممادها على مر السنني، أضافت بعض احلقوق 
األوروبية حلقوق  احكمة  فهرس  إلى  واالقمصادية  االجمماعية 
اإلنسان، مثل احلق في المعليم أو احلق في المملك )البروتوكول 

.)1953 ، 1

في نظام مجلس أوروبا، تمم حماية احلقوق االجمماعية في أغلب 
االجمماعي  امليثاق  أخ��را:  قانونية  منظومة  خالل  من  األحيان 
األوروبي )املعممد في عام 1961 واملعدل في عام 1996(. أما 
االتفاقيات املهمة األخرا المي وقع تبنيها في إطار مجلس أوروبا 
فهي  الضعيفة  للفئات  أو  احلقوق  من  معينة  لفئة  واملخصصة 
اتفاقية منع المعذيب )1987(، واتفاقية الطب احليوي وحقوق 
 ،)2005( بالبشر  االجّت��ار  مكافحة  واتفاقية   )1997( اإلنسان 
واالع��م��داء  اجلنسي  االس��م��غ��الل  م��ن  األط��ف��ال  حماية  واتفاقية 
امل��رأة  ضد  العنف  ومكافحة  منع  واتفاقية   ،)2007( اجلنسي 

والعنف املنزلي )2011(.

أنشأت كل هذه الصكوك القانونية آلية لرصد تنفيذ االتفاقيات 
من قبل الدول األطراف. وعلى نحو خاص، يمألف نظام املراقبة 
للمجلس األوروب�����ي  )ب��وج��ب ال��ب��روت��وك��ول رق��م 11( م��ن قبل 
الذي  امل��زدوج  الهيكل األصلي  دائمة حتل محل  واح��دة  محكمة 
يمألف من محكمة وجلنة حقوق اإلنسان. يقع مقر احكمة في 
»سمراسبورغ«، بفرنسا، ويمألف من عدد من القضاة  يساوي عدد 
الدول األعضاء في مجلس أوروبا وهي بالمالي دول أطراف في 

احكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )47(.

للمجلس  تابعة  دول  ف��ي  مليون شخص   800 م��ن  أكثر  يعيش   
األوروبي. إنهم جميًعا – با في ذلك أي فرد آخر يخضع للوالية 
القضائية لدولة عضو، والمي تعني عادة أنه يقيم على أراضيها 
االتفاقية  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص  ب��احل��ق��وق  للمممع  م��ؤه��ل��ون   –

تقدمي شكوا  في  احل��ق  ذل��ك  في  بها، با  امللحق  والبروتوكول 
احلكومية  غير  للمنظمات  أيًضا  ميكن  احكمة.  إل��ى  مباشرة 
أو مجموعات من األف��راد تقدمي طلب إلى احكمة، بشرط أن 
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من  جوهري  حلكم  مباشرين  غير  أو  مباشرين  ضحايا  يكونوا 
أحكام االتفاقية. 

في  النظر  اخمصاص  أي��ًض��ا  للمحكمة  أن  إل��ى  اإلش���ارة  جت��در 
الشكاوا املوجهة من قبل دولة طرف ضد دولة أخرا عضو في 

مجلس أوروبا: 

لقد حدث هذا في عدة مناسبات، خصوصا في سياق النزاعات 
اجلارية بني الدول األعضاء في مجلس أوروب��ا ) العالقات بني 
ب��ني روس��ي��ا وجورجيا عام  ال��ن��زاع  أو  وال��ي��ون��ان،  تركيا وق��ب��رص 
2008(. كانت معظم القرارات المي اتخذتها احكمة األوروبية 

حلقوق اإلنسان على صلة بالشكاوا الفردية، المي ال ميكن النظر 
معينة  ملمطلبات  اسمجابت  إذا  إال  »مقبولة«  بأنها  ووصفها  فيها 
على النحو امللخص في إطار الرؤية عدد9. وإذا لم تسموف هذه 

الشكاوا جميع الشروط، فلن يمم فحصها أصال.

 إطار الرؤية عدد 10: معايير القبول لتقدمي شكوى فردية 

للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

حلقوق  األوروب��ي��ة  االتفاقية  تكون  ال  للشكوا:  الزمني  النطاق 
اإلنسان ملزمة إال إذا كانت الدول طرًفا في االتفاقية.

موضوع الشكوا: يجب أن يكون املوضوع فعاًل قانونًيا أو مادًيا 
حلقوق  األوروب��ي��ة  االتفاقية  على  صادقت  المي  الدولة  ارتكبمه 
إلى  ترقى  ال  العمل  صاحب  أو  اجل��ار  تصرفات  إن  اإلن��س��ان. 
مسموا الشكوا ولكن معظم أعمال السلطات العامة كافية لكي 

تكون مقبولة. 

سبب الشكوا: يجب أن يكون الفعل القانوني أو املادي املذكور 
أعاله قد انمهك قانونا تضمنه احكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
صراحة، أو البروتوكول اإلضافي إذا مت المصديق عليه من قبل 
للمحكمة  الفردية  للضمانات  واسع  تأويل  هناك  املعنية.  الدولة 

كل عمل  إلى  النظر  لذلك ال ميكن  اإلنسان،  األوروب��ي��ة حلقوق 
إضافة  ومع  باملعيار.  يفي  بأنه  عادل  غير  احلكومة  يعمبر عمل 
البروتوكول اإلضافي الرابع عشر، أصبح بإمكان احكمة أيًضا 
تعرض لضرر  قد  الشكوا  يكن مقدم  لم  إذا  ترفض شكوا  أن 

كبير«

الصفات الشخصية: إن الشكاوا الفردية مخصصة لألشخاص 
أو املنظمات المي تقع حتت طائلة القانون اخلاص، والذين انمهكت 
حقوقهم الشخصية بصفة فورية على النحو احدد في احكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان. لذلك من املسمحيل إثارة شكوا ضد 

عمل قانوني في غياب قضية محددة. 

جميع  أوال  ج��رب  ق��د  املشمكي  يكون  أن  يجب  السلطة:  تفريع 
اإلجراءات القانونية الوطنية.

من  أشهر   6 غضون  في  الشكوا  تقدمي  يجب  النهائي:  املوعد 
حكم محكمة االسمئناف النهائي في الدولة املعنية. وسوف يمم 

إسقاط الشكاوا املمأخرة.

شكل الشكوا ومحمواها: يجب تقدمي الشكوا كمابة وليس بصفة 
مجهولة. وإذا مت إرسال الشكوا بالفاكس أو بالبريد اإللكمروني 
العادي. ويجب  البريد  تأكيد ذلك عبر  إلى احكمة أوال، يجب 
عرض احلقائق والظروف بإيجاز، مع شرح لكيفية وحجم المعدي 
كمابة  اإلن��س��ان. ميكن  األوروب��ي��ة حل��ق��وق  ح��ق��وق احكمة  على 
الشكوا بأي لغة رسمية من لغات مجلس أوروب��ا. وفي مرحلة 
اإلجنليزية،مع  أو  الفرنسية  باللغمني  امل��داوالت  سمعقد  الحقة، 

إجبارية الممثيل في احكمة.
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لألحكام  وفًقا  قانوًنا  ملزمة  احكمة  عن  الصادرة  األحكام  إن 

دفع  ذل��ك  في  با  تنفيذها،  ال��دول  على  يمعنّي  لذلك  الدولية. 

في  عليه  املنصوص  النحو  على  للممظلّمني  مجزية  تعويضات 

احلكم النهائي. إضافة إلى ذلك، قد حتموي أحكام احكمة على 

في  با  اتخاذها،  يجب  المي  العامة«  »المدابير  بشأن  توصيات 

ذلك إصالح المشريعات احلية و / أو املمارسات اإلدارية، من 

أجل االممثال ملعايير احكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.

عندما جتد  من��وذج��ي«  »حكم  إص���دار  خ��اص، ميكن  نحو  على 

القانوني  النظام  أن  واح��دة،  قضية  في  الفصل  أثناء  احكمة، 

احلي ينمهك االتفاقية بصفة منهجية. ولذلك فإن تدابير عامة 

تغدو الزمة ملنع تدفق شكاوا مماثلة تثقل احكمة.

إن الهيئة املكلفة براقبة تنفيذ الدول األطراف حلكم احكمة 

ال��دول األعضاء في  ال��وزراء املكونة من ممثلي جميع  هي جلنة 

أربع دورات سنوية لإشراف  اللجنة  أوروب��ا. وتخصص  مجلس 

عن  ال���دول  تكشف  وع��ن��دم��ا  تنفيذها.  وممابعة  األح��ك��ام  على 

مقاوممها لاللمزام املسممر بقرار احكمة، يجوز للجنة عند ذلك 

اتخاذ تدابير دبلوماسية وسياسية. كما يجوز ألغلبية مؤهلة من 

الدول األطراف أن تطلب من احكمِة اتخاذ قرار حول ما إذا كان 

قد مت تنفيذ احلكم بشكل فعاّل.

ال��وزراء أن تطلب أيًضا من احكمة تقدمي تفسير  كن للجنة  ميمُ

وجيه في حالة نشوء خالف حول أحكامها.

إن ال��ن��ظ��ام ال���ذي متثله اح��ك��م��ة األوروب���ي���ة حل��ق��وق اإلن��س��ان 

املكون  ه��و  س��م��راس��ب��ورغ  ومحكمة  عشر  السمة  وب��روت��وك��والت��ه��ا 

األساسي لنظام مجلس أوروبا، وهو أحد أكثر النظم فعالية في 

حماية حقوق اإلنسان في العالم. كما أن هذا النظام يجد نسبة 

على  القدرة  ّشخص  ألي  يوّفر  ال  ك��ان  وإن  االممثال،  من  عالية 

فرض عقوبات على الدول غير املممثلة. 

ومع ذلك، جتدر اإلشارة إلى مجموعة من اآلليات األخرا المي 

للحقوق  األوروبية  اللجنة  تأسست  فقد  املنظمة.  هذه  أنشأتها 

االجمماعية وكانت مهممها تممثل في حتديد ما إذا كانت الدول 
االجمماعي  امليثاق  أحكام  وم��ع  قوانينها  مع  مموافقة  األط��راف 
األوروبي لعام 1961، أو مع نسخمه املنقحة عاَم 1996. تمألف 
الوزراء.  تنمخبهم جلنة  15 خبيًرا مسمقاًل ومحايًدا  اللجنة من 
وفيما يمعلق بالمقارير الوطنية، تمبنى اللجنة االسمنماجات حتت 
ال��وزراء(  وجلنة  احلكومية  )اللجنة  سياسيمني  هيئمني  إش��راف 
سنة  من  ب��دًءا  الثلثني.  بأغلبية  الموصيات  اعمماد  تسمطيعان 
1998، وبناء على بروتوكول إضافي صدق عليه حمى اآلن عدد 

محدود من الدول )15(، ميكن للجنة تلقي الشكاوا اجلماعية 
من قبل املنظماِت غير احلكومية املؤهلة، وأرباب العمل والنقابات 
العمالية. تَقمُوم اللجنة بفحص الشكوا ولكن القرار النهائي بشأن 

حدوث انمهاك محممل يجب أن يمخذ من قبل جلنة الوزراء.

اللجنة  قبل  من  املمخذة  ال��ق��رارات  فإن  احكمة  ألحكام  خالًفا 
لِزمة قانوًنا، وهو ما يوّلد فرًقا كبيًرا في الطريقة المي  ليست ممُ
ميكن بها المقاضي بشأن فئات مخملفة من حقوق اإلنسان ضمن 

هذا النظام.

ميكن توجيه انمقاد آخر إلى نظام مجلس أوروبا اخلاص بحماية 
نسخمْي  أنَّ  وه��و  والثقافية  واالجمماعية  االقمصادية  احلقوق 
أو  قبول  ال��دول  على  تشمرطان  ال  األوروب���ي  االجمماعي  امليثاق 
رفض الوثيقة كلّها، ولكنهما تسمحان ألي دولة أن تنمقي وتخمار 
بعض احلقوق الواردة في الوثيقة، وهذه احلقوق وحدها هي المي 

تنشئ المزامات الدولة )»نظام تصديق«: »قطف الكرز«(.

بالذكر  واجل��دي��رة  أوروب���ا  المابعة ملجلس  األخ��را  الهيئة  إن     

هي جلنة منع المعذيب، وهي المي تعممد على آلية وقائية غير 

قضائية تمكون من 47 خبيًرا مسمقاًل، مكلفني بحماية األشخاص 

احرومني من احلرية ومقاومة المعذيب.
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اتفاقية  المي مت إنشاؤها من خالل  المعذيب  تقوم جلنة منع 

قطرية  زي����ارات  ب��واس��ط��ة  بنشاطها   1987 سنة  ممجانسة 

منمظمة تهدف إلى تقييم كيفية معاملة األشخاص احرومني 

غير  بحرية  المعذيب  منع  جلنة  وف��ود  وِتمممع  حريمهم.  م��ن 

الدول  في  االحمجاز  أماكن  إلى جميع  الوصول  في  محدودة 

المي تمم زيارتها. ويعممد عمل هذه الوفود على مبدأ المعاون 

حول  المعذيب  مكافحة  جلنة  تقارير  أن  يعني  با  والسرية، 

حالة المعذيب في بلد ما، ال يمم اإلعالن عنها إال إذا طلبت 

حكومة هذا البلد ذلك.

المي جتسدها جلنة  الوقائية  الطريقة  مع  العمل  هذا  َويَنسجم 

منع المعذيب والمي صممت ملساعدة السلطات على تأمني حماية 

على  وليس  حريمهم  م��ن  اح��روم��ني  األش��خ��اص  أفضل حلقوق 

إدانة - بطريقة »اإلعالن والفضيحة« - الدول بسبب انمهاكاتها 

وقصورها في هذا القطاع. 

أنشأ مجلس أوروبا عدًدا من اآلليات األخرا ملراقبة المزامات 

الدول األعضاء بشأن قضايا مثل االجتار بالبشر والفساد وحقوق 

الطفل والعنصرية وعدم المسامح والعنف ضد املرأة، مع تقدمي 

توصيات إلى السلطات لمحسني وضعية حقوق اإلنسان.  

هناك مؤسسة غير قضائية مكلَّفة بموفير املراقبة الشاملة ملجمل 

مفوضية  وه��ي  أوروب���ا  مجلس  منظومة  داخ��ل  احمية  احلقوق 

م��ن قبل جلنة   1999 إن��ش��اؤه��ا سنة  وق��د مت  اإلن��س��ان،  حقوق 

الوزراء املعينة من قبل اجلمعية البرملانية ملجلس أوروبا. 

منظمة األمن والتعاون في أوروبا:

يمألف املكون الثاني لنظام حقوق اإلنسان األوروبي األوسع من 

اآلليات المي مت إنشاؤها حتت رعاية منظمة األمن والمعاون في 

أوروبا.  

وق���د ك���ان ال��ه��دف األص��ل��ي ل��ه��ذه امل��ن��ظ��م��ة )ال��م��ي أن��ش��ئ��ت في 

السبعينيات بعنوان املؤمتر من أجل األمن والمعاون في أوروبا( 

في  العظميني  القوتني  بني  وخاصة  أوروب���ا،  في  احل��وار  تعزيز 

األمنية.  القضايا  من  عدد  على  بالعمل  وذل��ك  والغرب،  الشرق 

ال��ه��دف م��ع األخ���ذ بعني االع��م��ب��ار مقاربة  وق��د مت تطوير ه��ذا 

البعد  إلى جانب  َوتمضمن،  أوسع وممعددة األبعاد ملسألة األمن 

العسكري، البعد االجمماعي واالقمصادي والبشري.

مبكرة  فمرة  في  برلني  جدار  وسقوط  الباردة  احلرب  بنهاية 

من المسعينيات، كان واضًحا أن انمهاء املواجهة بني الكملمني 

من  العديد  اندلعت  فقد  واألم���ن.  ال��س��الم  حتقيق  يعني  ال 

في  وبالمحديد  مخملفة،  مناطق  ف��ي  ال��دم��وي��ة  ال��ص��راع��ات 

َمْأَسَسةمُ مؤمتر األمن والمعاون  البلقان والقوقاز. كما شّكلَْت 

في أوروبا، وبالمالي إنشاء منظمة األمن والمعاون في أوروبا، 

اسمخدمت  الفور،  وعلى  اجلديدة.  األح��داث  لهذه  اسمجابة 

املنظمة إلنشاء عدد من العمليات امليدانية بهدف منع املزيد 

البلدان  ملساعدة  أو  اجلارية  الصراعات  وحل  النزاعات  من 

المي خرجت للمو من مرحلة نزاع.

املمعلقة  اح��ددة  القضايا  بعض  السياق، ظهرت  ذل��ك  في   

بحقوق اإلنسان و برزت على جدول أعمال املنظمة من مثل: 

حقوق األقليات، حرية اإلعالم وانمخابات حرة ونزيهة. حول 

أوروب��ا  في  والمعاون  األم��ن  منظمة  أنشأت  املواضيع،  ه��ذه 

هيئات وآليات تساهم على أرض الواقع في مواجهة األوضاع 

املضطربة.

كما يوفر مكمب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان الدعم 

واملساعدة واخلبرة للدول املشاركة  والفاعلني في املجممع املدني 

وع��دم  اإلن��س��ان  وح��ق��وق  القانون  وس��ي��ادة  الدميقراطية  لمعزيز 

الممييز.
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االنمخابات  مراقبة  مجال  ف��ي  خاصة  خبرة  املكمب  ر  ط��وَّ وق��د 
عن  املدافعني  بحماية  االل��م��زام  األخيرة  امل��دة  في  إليها  أض��اف 

حقوق اإلنسان في منطقة منظمة األمن والمعاون في أوروبا.

تمعلق  خالفية  قضايا  ظهرت  املاضية،  السنوات  اممداد  َوعلى 
باألمن وحقوق اإلنسان على صلة بمدابير مكافحة اإلرهاب. وفي 
هذا املجال، طورت منظمة األمن والمعاون في أوروبا سلسلة من 
المحاليل والدعم واخلبرة  من أجل تعزيز احمرام حقوق اإلنسان 

باعمبارها وسيلة ملنع ومكافحة اإلرهاب بشكل فعال.

لألقليات  السامية  املفوضية  فهي  األخ��را  املهمة  أم��ااآلل��ي��ات   
القومية املكلفة باحمواء وتهدئة الموترات والنزاعات المي تشمل 
األقليات القومية في منطقة منظمة األمن والمعاون في أوروبا، 
احلكومية  املنظمة  وهي  اإلع��الم،  حرية  عن  اخلاصة  واملمثلية 
حرية  وت��ع��زي��ز  بحماية  املكلفة  ال��ع��ال��م  ف��ي  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ي��ة 
العنف  المالية:  القضايا  إلى  إحالة محددة  مع  اإلع��الم،  وسائل 
البث،  إش��ارات  وتبديل  حجب  للصحفيني،  املوجهة  والمهديدات 
حلرية  األساسية  للقيم  اخلطير  االنمهاك  الدعاية،  اسمخدام 

المعبير واإلعالم احلّر والمدفق احلّر للمعلومات.

كما أنشأت منظمة األمن والمعاون في أوروب��ا مؤسسة  أحدث 
عهًدا وهي مكمب املمثل اخلاص ومنسق مكافحة االجتار بالبشر. 
العمل  خطة  اعمماد  أعقاب  في   2003 عام  املكمب  هذا  أمُنشئ 
قائمة  اإلنسان  مقاربة حلقوق  وتعزيز  بالبشر،  االجتار  ملكافحة 
على منع ومكافحة االجتار بالبشر، ومساعدة الدول على وضع 
وتنفيذ سياسات فعالة ملعاجلة هذه الظاهرة  المي مانفكت تزداد 

خطورة. 

أو  عبور  أو  منشأ  دول  املنطقة هي  دول  إن جميع  ال��واق��ع،  في 
وجهة أو مزيج مما سبق. والمطور احلديث اآلخر ضمن منظمة 
ا بلف  خاّصً تكليًفا  يمضمن  ال��ذي  أوروب��ا،  في  والمعاون  األم��ن 
حقوق اإلنسان، هو جلنة األبعاد البشرية : إنها هيئة غير رسمية 
تّدعم عمل أحد أهّم  أجهزة صنع القرار في املنظمة: املجلس 

الدائم ملنظمة األمن والمعاون في أوروبا. تعمل هذه اللجنة على 
ألي  املعاجلة  أدوات  وتوفر  األعضاء  ال��دول  بني  المعاون  تعزيز 
أنواع جديدة من المهديدات املوجهة لألمن األوروبي. ومنذ سنة 
2006، أي تاريخ إنشاء اللجنة، أصبحت هذه األخيرة واحدة من 

المبادل حول قضايا حقوق اإلنسان داخل منظمة  أهم منصات 
األمن والمعاون في أوروبا. وقد تناولت اللجنة قضايا مثل االجتار 
بالبشر، حرية اإلعالم، حرية احلركة، مناهضة المعذيب، احلقوق 
االقمصادية واالجمماعية والثقافية، األقليات القومية، املهجرين 

داخليا، والالجئني.

ْوِعيُّ عن تنفيذ الدول األعضاء  لاللمزامات  أصبح اإلبالغ  الطَّ
إلى  بالنسبة  اإلنسان مسألة عادية  بحقوق  املمعلقة  والموصيات 
أكثر من نصف الدول األعضاء، وذلك على مدا السنوات القليله 
االنطالق،  مرحلة  في  ت��زال  ال  اللجنة  أنَّ  إل��ى  ونظًرا  املاضيه. 
فهناك مجال ملزيد من المطوير املبمكر من حيث رصد ممارسات 

الدول واحلوار مع املجممع املدني.

اإلحتاد األوربي

ويمميز  الدولية،  الهيئات  من  جديد  ن��وع  األوروب���ي  االحت��اد  إن 
بهيكل مؤسساتي ممنوع حيث يمعايش البعد احلكومي والدولي. 
وبالمالي، فإن االحتاد األوروبي ليس دولة احتادية جديدة تضم 
جميع الدول األعضاء في االحتاد ، وليس مجرد منظمة دولية 
القضائية  للوالية  اخلاضعني  األف���راد  على  تدابيرها  تؤثر  ال  

احلصرية للدول األعضاء.    

بدأت عملية المكامل المي أدت إلى إنشاء االحتاد األوروبي في 
سنة 1951 مع إنشاء الهيئة األوروبية للفحم والصلب في فرنسا 
وأملانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وإيطاليا. تال ذلك إنشاء 
املجموعة االقمصادية األوروبية في سنة 1957 والهيئة األوروبية 
 1950 مايو   9 إعالن  في  ورد  ومثلما  )يوراتوم.  الذرية  للطاقة 
يؤدي  أن  »يجب  روب��رت شومان:  فرنسا  لوزير خارجية  الشهير 
جتميع إنماج الفحم  والفوالذ على الفور إلى إرساء أسس مشمركة 
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للمنمية االقمصادية باعمبارها كخطوة أولى نحو توحيد أوروبا، 
لمصنيع  كمُ��ّرس��ت  طاملا  المي  املناطق  تلك  مصير  ذل��ك  وسيغير 

الذخائر احلربية، وكانت ضحاياها الدائمة.

اإلنشاء  هو  المكامل  لعملية  النهائي  الهدف  كان  البداية،  منذ   
األوروبية،  القارة  في  إنسانية  وكرامة  ملنطقة سالم   المدريجي 
االقمصادي  المعاون  أس��اس  على  معظمه  في  املشروع  تطور  ثمُ��مَّ 
والمقني، ولفمرة طويلة لم يول  أي اهممام بحقوق اإلنسان المي 
لم  تصبح  رسمّيًا جزًءا من إطار عمل االحتاد األوروبي إاّل مع 

أوائل المسعينيات.

خالل  ممزايًدا  دوًرا  األوروبية  العدل  محكمة  لعبت  الواقع،  في 
منظومة  ضمن  اإلن��س��ان  بحقوق  االع��م��راف  ف��ي  السبعينيات 
بالمقاليد  القضائي  اج��م��ه��اده��ا  راب��ط��ة  األوروب���ي���ة،  املجممعات 
اإلنسان  حقوق  تضمني  أّن  غير  األع��ض��اء.  ل��ل��دول  الدسمورية 
معاهدة  اعمماد  مع  إال  يبدأ  لم  األوروب���ي  القانوني  النظام  في 
»ماسمريخت« في عام 1992. لقد أقرت املعاهدة احتاًدا سياسّيًا 
املواطنة  ووّفرت حقوق  املوجودة سابًقا،  المكامل  أنواع  بداًل من 
األوروبية جلميع مواطني الدول األعضاء في االحتاد األوروبي، 
وأقّرت بحقوق اإلنسان ضمن مبادئ وأهداف سياسات االحتاد 
املراجع  ه��ذه  تطوير  مّت  وق��د  واخل��ارج��ّي��ة.  الداخلّية  األوروب���ي 
)معاهدة   1997 سنة  الالحقة  املعاهدات  اعمماد  مع  وتعزيزها 
)معاهدة  و2007  »ن��ي��س«(  )م��ع��اه��دة  و2000   ، »أم��س��م��ردام«( 
»لشبونة«( لمحسني األداء العام لنظام االحتاد األوروبي كلّه.      

إن احلقوق األساسية المي يعمرف بها االحتاد األوروبي ملواطنيه 
وألي كائن بشري مدرجة في ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد 

األوروبي.   

2000 لكنه لم يصبح  امليثاق سنة  وقد مت اإلع��الن رسمّيًا عن 
قانوًنا أساسًيا ملزًما من قوانني االحتاد األوروبي إال مع دخول 
الوضع  َويعني   .2009 عام  في  المنفيذ  حيز  »لشبونة«  معاهدة 
اجلديدة  المشريع  مقمرحات  جميع  أن  ضمًنا  للميثاق  القانوني 

ال  األوروب��ي  االحت��اد  قوانني  وتنفيذ  نفسها  المشريعية  والعملية 
ط��ورت  ال��ه��دف،  ه��ذا  ولمحقيق  اإلن��س��ان.  أن حتمرم حقوق  ب��د 
اللجنة، من بني أمور أخرا، إرشادات عملية مع قائمة باحلقوق 
األساسية من أجل مساعدة املؤسسات والهيئات األوروبية ألخذ 

هذه احلقوق بعني االعمبار عند اعمماد تشريعات جديدة.

لعب ميثاق احلقوق األساسية دورا مهما في اعمماد تدابير تمعلق 
براقبة احلدود )إنفاذ حظر املعاملة الالإنسانية واملهينة( أو في 
مجال الوسائل املالية والمقنية حاربة إقصاء الغجر، أكبر أقلية 
االسمهانة  ال ميكن  للممييز(.  عرضة  األكثر  ��ا  )وربَّ أوروب��ا  في 
األوروبية،  العدل  حكمة  القضائية  السوابق  في  امليثاق  بمأثير 
أعلى محكمة في االحتاد. ومنذ سنة 2010 ، نشرت املفوضية 
واحلريات  احلقوق  إدراج  عن  السنوي  المقرير  ملف  األوروب��ي��ة 
المقدم  المقرير  ميثاق احلقوق األساسية. يرصد  األساسية في 
احرز في املجاالت المي يمممع فيها االحتاد األوروبي بصالحيات 
المصرف. ويوضح كيف مت االلمزام بامليثاق في حاالت حقيقية، 

وال سيما عند اقمراح تشريع جديد لالحتاد األوروبي.

إلى جانب املفوضية األوروبية، يفمرض أن تلعب جميع مؤسسات 
كما  االنسان.  تعزيز حقوق  في  دورا  املمبقية  األوروب��ي  االحت��اد 
َوَضع البرملان األوروبي، وهو مؤسسة ممجاوزة للسيادة الوطنية 
حقوق  م��واض��ي��ع  م��ع  للمعامل  ال��ل��ج��ان  م��ن  ال��ع��دي��د  الهيئة،  مثل 
لألفراد  تسمح  المي  االلمماسات  جلنة  ذل��ك  في  با  اإلن��س��ان، 
بمقدمي  األوروب��ي  االحت��اد  في  املقيمني  االعمباريني  واألشخاص 
في  املواطنون  يواجهها  المي  املشاكل  مخملف  حول  االلمماسات 
حياتهم اليومية، طاملا أن هذه املسائل تندرج ضمن مجال نشاط  
االحتاد األوروبي. كما يمبنى البرملان قرارات بشأن حالة حقوق 
اإلنسان في بلدان مخملفة، ويعد تقريًرا سنوّيًا عن عمل االحتاد 
العالم.  في  والدميقراطية  اإلنسان  بحقوق  للنهوض  األوروب���ي 
وتممثل أحدث االلمزامات في تطوير إطار المعاون حلماية سلطة 

القانون داخل الدول األعضاء.
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أنشأ املجلس، الذي يمكون من مؤسسات حكومية دولية  ووزراء 
من كل دولة عضو، فريق عمل حول حقوق اإلنسان، قام منذ سنة 
2008 بمطوير عدد من اإلرشادات حول حقوق اإلنسان لموزيعها 

باحلقوق  معني  عمل  وفريق  العالم،  في  األوروب��ي��ة  الوفود  على 
األساسية وحقوق املواطن وحرية المنقل لألشخاص.   

الوقوف على  المي تشمرك في  األخ��را  املخصوصة  اآلليات  إن 
أرضية حقوق اإلنسان داخل االحتاد األوروبي هي أمانة املظالم 

األوروبية ووكالة احلقوق األساسية.

مؤسسات  محاسبة  تمولى  ممحيزة  وغير  مسمقلة  هيئة  األول��ى 
االحتاد األوروبي والوكاالت األخرا وتعزز اإلدارة اجليدة.

والثانية هيئة تقنية تسعى إلى غرس ثقافة احلقوق األساسية في 
بلدان االحتاد األوروبي من خالل جمع البيانات واملعلومات ذات 
الصلة، في الوقت املناسب ومشاطرة الرؤا واملشورة املسمندتني 
على األدلة مع صانعي السياسات والقرارات من جميع أعضاء 
االحت��اد األوروب��ي. كما تسعى أيًضا إلى ترقية الوعي باحلقوق 
وتعزيز احلقوق األساسية باسمعمال االتصاالت املمطورة والمعاون 
مع مجموعة واسعة من أصحاب املصالح على املسمويني احلي 

والدولي. 

م��ن��ذ دخ���ول م��ع��اه��دة ل��ش��ب��ون��ة ح��ي��ز ال��م��ن��ف��ي��ذ، أص��ب��ح ل��الحت��اد 
األوروب��ي شخصية قانونية تسمح له - فيما تسمح - بالوصول 
إلى املعاهدات الدولية، با في ذلك االتفاقية األوروبية حلقوق 
اإلنسان رغم أن املسار قد نوقش لفمرة طويلة دون نمائج إيجابية 

حمى اآلن.

األمريكية   الدول  منظمة    2.3.2

وتعزيز  حلماية  اإلقليمي  النظام  هي  األمريكية  ال��دول  منظمة 
1948 نميجة  حقوق اإلنسان في األمريكمني. وقد أنشئت سنة 
للجهود املبذولة لمأمني السلم اإلقليمية والسالم وترسيخ املشهد 
احل��رب  وب���روز  الثانية  العاملية  احل��رب  عقب  للقارة  السياسي 

الباردة.

تمكون منظمة الدول األمريكية من 35 دولة، وقد متثلت مهممها 
األمن اجلماعي  وتعزيز  والمعاون  المجارة  تعزيز  في األصل في 
وسيادة الدول األعضاء ووحدة أراضيها واسمقاللها. منذ البداية، 
ركزت منظمة الدول األمريكية بشكل خاص على حقوق اإلنسان.
تبنت   ،)1948 )أبريل  »بوجوتا«  في  المأسيسي  املؤمتر  فخالل 
الدول األمريكية اإلعالن األمريكي  الدول األعضاء في منظمة 
األمم  اعمماد  الواقع  في  سبق  ال��ذي  وواجباته  اإلنسان  حلقوق 
العام(.  نفس  من  ديسمبر  في  )اعممد  العاملي  لإعالن  املمحدة 
فإن  ذل��ك،  ومع  قانوًنا،  ملزًما  ا  ليس صّكً األمريكي  اإلع��الن  إن 
املمارسة األخيرة للدول األمريكية وفلسفة المشريع للجنة البلدان 
األمريكية ومحكمة حقوق اإلنسان متيل إلى اعمبار اإلعالن جزًءا 
ال يمجزأ من ميثاق منظمة الدول األمريكية، وبالمالي فهي ملزمة 
اإلع��الن  يشمل  األمريكية.  ال��دول  منظمة  في  األع��ض��اء  للدول 
املدنية والسياسية واالقمصادية واالجمماعية  األمريكي احلقوق 

والثقافية، ويؤكد على حقوق األفراد وواجباتهم.

منظمة  على  سنة  حوالي عشرين  اإلع��الن، مضت  اعمماد  بعد 
األمريكية  االتفاقية  نص  على  توافق  أن  قبل  األمريكية  ال��دول 
خوسيه،  سان  »ميثاق  باسم  أيًضا  إليها  )يشار  اإلنسان  حلقوق 
كوسماريكا«(. وقد مت فمح باب الموقيع على االتفاقية سنة 1969 
ودخلت حيز المنفيذ سنة 1978. وهناك تسعة دول أطراف في 
املمحدة،  والواليات  كندا  ذلك  في  با  األمريكية  ال��دول  منظمة 

َوليست طرًفا في االتفاقية.

االتفاقية  تركز  اإلنسان،  األوروبية حلقوق  االتفاقية  غرار  على 
األمريكية أساًسا على القضايا املدنية واحلقوق السياسية ولكنها 
والثقافية  واالجمماعية  االقمصادية  احلقوق  حول  ا  نّصً تمضمن 
1988، وافقت الدول  المي يموّجب إنفاذها تدريجًيا، وفي سنة 
بشأن  بروتوكول  على  األمريكية،  ال��دول  منظمة  في  األع��ض��اء 
سان  )ب��روت��وك��ول  والثقافية  واالجمماعية  االقمصادية  احلقوق 
سلفادور، املضاف التفاقية البلدان األمريكية، دخل حيز المنفيذ 
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االتفاقية  خلفمها  المي  الفجوة  سد  إل��ى  أّدا  ما   ،)1999 سنة 
األمريكية بشأن حماية هذه احلقوق. 

القانونية  الصكوك  األمريكية عدًدا من  الدول  اعممدت منظمة 
األخرا حلقوق اإلنسان، با في ذلك اتفاقية منح احلقوق املدنية 
 ،)1990( اإلع���دام  عقوبة  إل��غ��اء  وب��روت��وك��ول   ،)1948( للمرأة 
االخمفاء  واتفاقية   ،)1985( المعذيب  ومعاقبة  منع  واتفاقية 
جميع  على  القضاء  واتفاقية   ،)1994( لألشخاص  القسري 
أشكال الممييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة )1999(، واالتفاقية 
البينية للبلدان األمريكية ضد جميع أشكال الممييز والمعصب، 
واالتفاقية البينية للدول األمريكية ملناهضة العنصرية والممييز 

العنصري وما يمصل بهما )مت اعممادهما سنة 2013(.

اتفاقية  األمريكية  ال���دول  منظمة  اعممدت   ،1994 سنة  ف��ي 
أيًضا  )وتسمى  امل��رأة  العنف ضد  على  والقضاء  واملعاقبة  املنع 
العام املوالي.  المنفيذ في  بارا«( ودخلت حيز  اتفاقية »بيليم دو 
هذه االتفاقية هي أول صك دولي يغطي حتديًدا قضية العنف 
ضد املرأة )اعممدت األمم املمحدة إعالنا غير ملزم بشأن هذه 
اعمماد  أوروب��ا في  ينجح مجلس  لم  بينما   ،1993 املسألة سنة 
عليها  ص��ادق  وق��د   .)2011 سنة  في  إال  قانوًنا  ملزمة  اتفاقية 
جميع أعضاء منظمة الدول األمريكية، باسمثناء كندا واملكسيك 

والواليات املمحدة األمريكية.

تطبيق  ملراقبة  إنشاؤه  مت  ال��ذي  املؤّسسي  اإلط��ار  يخص  وفيما 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ص��ك��وك امل��ل��زم��ة وغ��ي��ر امل��ل��زم��ة، ميكن ال��ق��ول إن 
األمريكية  واالتفاقية  األمريكي  لإعالن  املشمركة  اخلصائص 
هي أنهما يمصوران بأنه يجوز لألفراد تقدمي عرائض إلى جلنة 
انمهاكات  ح��دوث  حالة  في  اإلنسان  حلقوق  األمريكية  البلدان 
مزعومة ألحكامها من قبل دولة طرف. وإذا كانت الدولة املعنية 
حلقوق  األمريكية  البلدان  محكمة  اخمصاص  أيًضا  قبلت  قد 

اإلنسان، ميكن لهذه األخيرة النظر في القضية.   

سنة  منذ  تعمل  اإلنسان  حلقوق  األمريكية  البلدان  جلنة  ظلت 
ومسمقلني   ممخصصني  خبراء  سبعة  من  تمألف  وه��ي   ،1959

ويقع مقرها في واشنطن. تممثل املهام الرئيسية للجنة في القيام 
بزيارات ميدانية ملراقبة الوضع العام حلقوق اإلنسان في بلد ما أو 
المحقيق في حاالت معينة، وتِلّقي الشكاوا بشأن انمهاكات حقوق 

اإلنسان وطلبات المحقيق املقدمة من األفراد أو اجلماعات. 

وإج��راء  الفردية  االلمماسات  تلقي  على  اللجنة  ق��درة  أثبمت  لقد 
المحقيقات املمعلقة بأي دولة عضو في منظمة الدول األمريكية، 
با في ذلك تلك المي لم تصّدق على اتفاقية البلدان األمريكية 
أو أي صكوك أخرا محددة بشأن حقوق اإلنسان، أثبمت أهميمها 
حتديًدا فيما يمعلق براقبة الوضع الذي يؤثر في الواليات املمحدة.

أنشأتها  المي  اإلنسان،  األمريكية حلقوق  البلدان  محكمة  توفر 
االت��ف��اق��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان، م��س��م��وا إض��اف��ي��ا من 
احلماية ل�معزيز نظام البلدان األمريكية. وقد مت إنشاء احكمة 
1979 في »سان خوسيه«، كوسماريكا، للفصل في قضايا  سنة 
انمهاكات حقوق اإلنسان املزعومة المي ِقّدمت لها من قبل جلنة 
اكي. وهكذا، فإن احكمة املؤلَّفة  البلدان األمريكية نيابة عن الشَّ
من سبعة قضاة، هي ثاني محكمة دولية، بعد احكمة األوروبية 
انمهاكات  بشأن  لزمة  ممُ أحكام  بإصدار  املكلَّفة  اإلنسان،  حلقوق 
حقوق اإلنسان المي ترتكبها دولة ما. وخالفا للمحكمة األوروبية، 
ال ميكن ألي فرد أن يرفع دعوا أمام محكمة »سان خوسيه«.   

عند المعامل مع شكوا ما، ال تسمطيع جلنة البلدان األمريكية 
حتقيق »تسوية ودية« بني الفرد والدولة املعنية، ولكن ميكنها أن 
الدولة  تكون  أن  بشرط  األمريكية  احكمة  إل��ى  القضية  حتيل 
للمحكمة  ميكن  احكمة.  اخمصاص  قبلت  ق��د  عليها  َع��ى  امل��دَّ
من  أي  على طلب  بناء  اسمشارية  آراء  إص��دار  أيًضا  األمريكية 
الهيئات  وبعض  األمريكية  ال��دول  منظمة  في  األع��ض��اء  ال��دول 

المابعة للمنظمة.

إن اخمصاصها االسمشاري واسع جدا إذ بإمكان دولة أمريكية 
أو  دولية  قانونية  أحكام  أي  لمفسير  القضاة  إل��ى  طلب  تقدمي 

محلية ممعلقة بحقوق اإلنسان.
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إن اآللية األخرا املهمة املرتبطة بحقوق اإلنسان وتشمغل حتت 

األمريكية  ال���دول  منظمة  ه��ي  األمريكية  البلدان  جلنة  رع��اي��ة 

��ت 34  1928 وض��مَّ ع��ام  أمُنشئت  ال��م��ي  امل���رأة  اخل��اص��ة بكانة 

مفوضية  أنشأت   ،1990 سنة  ومنذ  ذل��ك،  عن  فضاًل  مندوًبا. 

ال  المي  املضمونية  »امل��ق��ررات«  م��ن  العديد  األمريكية  البلدان 

تخملف كثيًرا عن اإلجراءات اخلاصة لألمم املمحدة. وهي ترِكّز 

على بعض املجموعات واملجممعات واألشخاص املعرضني بشكل 

الذي  والممييز  ضعفهم  بسبب  حقوقهم  انمهاك  خلطر  خ��اص 

عانوا منه في املاضي.

3.3.2 االحتاد اإلفريقي:

تقرر إنشاء االحتاد اإلفريقي )54 دولة عضو( سنة 1999 من 

ست سنة 1963  قبل حكومات منظمة الوحدة اإلفريقية المي تأسَّ

في »أديس أبابا«، إثيوبيا. وفي عام 1999، أصدرت احلكومات 

اإلفريقية إعالًنا )»إعالن سرت«( يدعو إلى إنشاء احتاد يهدف 

- فيما يهدف - إلى تسريع عملية االندماج في القارة لممكني 

معاجلة  مع  العاملي  االقمصاد  في  رئيسي  دور  لعب  من  إفريقيا 

ممعددة  والسياسية  واالقمصادية  االجمماعية  املشاكل  من  عدد 

األوجه في بعض اجلوانب السلبية المي أفرزتها العوملة. 

بدأت الدول اإلفريقية تناومَُل مسألة حقوق اإلنسان سنة 1981، 

حني اعممدت منظمة الوحدة اإلفريقية امليثاق اإلفريقي حلقوق 

اإلنسان والشعوب )املعروف أيًضا باسم ميثاق »باجنول«(. هذا 

امليثاق هو األداة املعيارية الرئيسية حلقوق اإلنسان المي تشمرك 

 1986 سنة  المنفيذ  حيز  دخلت  وق��د  اإلفريقية.  ال���دول  فيها 

قت عليها كل الدول اإلفريقية باسمثناء جنوب السودان.    وصدَّ

امليثاق عن  ه��ذا  ح��ول  إنشاؤه  ال��ذي مت  اإلفريقي  النظام  يمميز 
األوروب��ي  )النظام  »ال��راس��خ��ني«  اآلخ��ري��ن  اإلقليميني  النظامني 
ون��ظ��ام ال��ب��ل��دان األم��ري��ك��ي��ة( ب��ع��دد م��ن امل��ي��زات. وم��ن ب��ني أهم 
واالجمماعية  والسياسية  املدنية  احلقوق  على  تأكيده  املميزات 

المجزئة  وع��دم  العاملية  على  وتشديده  والثقافية،  واالقمصادية 
املمبادل والمرابط بني جميع احلقوق األساسية، وهو  واالعمماد 
ما ميكن النظر إليه على أنَّه طريقة أخرا للمأكيد على األبعاد 
االقمصادية واالجمماعية للحقوق. ومثلما مت توضيحه في القسم 
السابق، أمُِهْمل هذا اجلانب نسبًيا في االتفاقية األوروبية حلقوق 

اإلنسان وفي ميثاق سان خوسيه.

ال��ف��ردي��ة  احل��ق��وق  امل��ي��ث��اق  يشمل  ال��ع��ن��وان،  م��ن  يمضح  ومثلما 
احلق  اخلصوص،  وجه  على  الناس،  ميلك  إذ  مًعا.  واجلماعية 
في أن يكونوا ممساوين، وأالَّ يسيطر عليهم اآلخرون، واحلق في 
الوجود وتقرير املصير، وحترير أنفسهم من الروابط االسمعمارية 
وتلقي امل��س��اع��دة م��ن ال���دول اإلف��ري��ق��ي��ة، واس��م��غ��الل م��وارده��م 
والسلم  والثقافية،  واالجمماعية  االقمصادية  والمنمية  الطبيعية، 
فإن  املنظور،  من هذا  ممُْرضية.  وبيئة  والدولي،  الوطني  واألم��ن 
الوحيد الذي يعمرف باحلق  الدولي  القانوني  امليثاق هو الصك 

في السالم.

 فضاًل عن احلقوق، يحّدد امليثاق أيًضا الواجبات واملسؤوليات، 
مثل واجب عدم مساس األفراد بأمن الدولة  و»احافظة على 
المضامن االجمماعي والوطني وتَِقْويمه«. على الدول، من ناحية 
المعليم حتديدا،  تعزيز حقوق اإلنسان من خالل  أخرا، واجب 
حقوق  لضمان  املؤسسات  من  وغيرها  مسمقلة  محاكم  وإنشاء 

اإلنسان.

يممُّ إصدار القوانني امللزمة من قبل منظمة الوحدة اإلفريقية / 
االحتاد اإلفريقي بنسبة أقل مما يصدره األوروبيون واألمريكيون. 
وإلى جانب ميثاق »باجنول«، فإن األداة القانونية الرئيسية المي 
بروتوكول  هي  إفريقيا  في  مباشر  بشكل  اإلنسان  حقوق  تمناول 
اإلنسان  حلقوق  إفريقية  محكمة  إنشاء  بشأن  األفريقي  امليثاق 
وحقوق الشعوب )اعممدت سنة 1998 ودخلت حيز المنفيذ سنة 
2004(؛ وامليثاق اإلفريقي حول حقوق ورفاهية الطفل )1990(، 

إفريقيا  في  املرأة  اإلفريقي حلقوق  بامليثاق  امللحق  والبروتوكول 
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)2003(، واتفاقية حماية ومساعدة املهجرين داخلّيًا في إفريقيا 
)2009(، وبروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق كبار السن )2016(. 

وفيما يمعلق باآللية، فإن امليثاق اإلفريقي ينّص بوجب املادة 30 
على إنشاء جلنة إفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، بدأت عملها 
1987. تممثل مهممها في تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب  سنة 

وضمان حمايمها.

إلى جانب القدرة على تلقي وحتليل تقارير الدول وتعيني مقررين 
تمممع  م��ح��ددة،  موضوعات  لمناول  عمل  ومجموعات  خاصني 
املفوضية بصالحية معاجلة الشكاوا بني الدول واألفراد بشأن 
بمُل اإلنصاف  االنمهاكات املزعومة للميثاق اإلفريقي، طاملا أن سمُ

احلية قد امُْسممُنفدت. 

اإلفريقي،  للميثاق  املخصص  ال��ب��روت��وك��ول  ف��إن  ذك��رن��ا،  مثلما 
َع في عام 1998، أنشأ احكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان  املوقَّ

والشعوب المي تعمل في هذا املجال منذ سنة 2006.

  في وقت كمابة هذا المقرير، بلغ عدد الدول األعضاء في االحتاد 
قَت على البروتوكول وقبلت بذلك اخمصاص  اإلفريقي المي صدَّ

احكمة 24 بلًدا.

أن  للمحكمة  ميكن  واألمريكية،  األوروبية  مثيالتها  غ��رار  وعلى 
ق��ان��وًن��ا حت��دد سبل اإلن��ص��اف املناسبة  ��لْ��ِزَم��ة  ممُ تصدر أح��ك��اًم��ا 
النمهاكات حقوق اإلنسان والشعوب. إن احدودية الرئيسية لهذا 
النظام هي أن األفراد ال ميكنهم مخاطبة احكمة بشكل مباشر 
إال إذا تظلُّموا ضد الدول المي أعلنت صراحة قبول هذا اإلجراء، 
وإلى حدود 2019، لم تقم سوا تسعة بلدان بهذا اإلعالن وهي: 
بوركينا فاسو، غانا، مالوي، مالي، تنزانيا، رواندا، ساحل العاج، 

تونس وغامبيا.

في سنة 2004، قرر االحتاد اإلفريقي دمج احكمة اإلفريقية 
تثبيمها بعد(. كما مت فمح  العدل اإلفريقية )لم يقع  مع محكمة 
اإلفريقية  العدل  األساسي حكمة  بالنظام  اخلاص  البروتوكول 

في  المنفيذ  حيز  ودخ��ل   2008 سنة  للموقيع  اإلن��س��ان  وحقوق 
2011. وإلى حدود فبراير 2019، لم تصّدق إالَّ سبع دول عليه. 

)ال بد من 15 تصديقاً لكي يدخل البروتوكول حيِز المنفيذ(.

ب��روت��وك��ول  ه���ذه، سيمولى  ��دة  امل��ع��قَّ اإلص���الح  ف��ي خضم عملية   
»ماالبو« الذي اعممده االحتاد اإلفريقي سنة 2014 تعديل النظام 
األساسي للمحكمة اجلديدة ليشمل االخمصاص في مجال القانون 
الدولي مثل اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم  اجلنائي 
ضد اإلنسانية، مما خلق نوًعا من احكمة العليا الهجينة المي لم 

يسبق لها مثيل من قبل في السياسة الدولية أو اإلقليمية.

إن االرتفاع احممل في عدد القضايا وفي منطقة تعاني من عجز 
َساِهما في إبطاء  كبير في القدرات املؤسسية، قد يكون مقلًقا َوممُ

تقدم هذه اخلطوة اإلضافية. 

بالموازي مع نظام املفوضية / احاكم، هناك آلية مهمة أخرا 
لمعزيز وحماية حقوق اإلنسان في القارة اإلفريقية وهي اللجنة 
هذه  أنشئت  الطفل.  ورفاهية  حقوق  ح��ول  للخبراء  اإلفريقية 
يمممعون  الذين  األف��راد  2001، وهي مجموعة من  اللجنة سنة 
بكانة أخالقية عالية ونزاهة وحيادية وكفاءة في مسائل حقوق 
ون بالرصد واإلبالغ عن إنفاذ حقوق  َكلفَّ ورفاهية الطفل. وهم ممُ
الطفل في إفريقيا والنظر في تقارير الدول األطراف حول مدا 
االممثال ألحكام  امليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاهية الطفل وإصدار 

توصيات عامة إلى الدول األطراف.

 ميكن للجنة أيًضا تلقي الشكاوا الفردية، والنظر في انمهاكات 
آرائها حول وجود  امليثاق، والمعبير عن  الدول األطراف حلقوق 
أو غياب انمهاك أو انمهاكات. كانت هذه اللجنة المي تشبه في 
املمحدة مهمة  المابعة لألمم األمم  املعاهدات  جوانب عّدة هيئة 
تشمل  وحساسة  خاصة  إنسان  حقوق  قضايا  مع  المعامل  في 
حقوق األطفال في إفريقيا ، مثل جتنيد األطفال وزواج األطفال.

وفي األخير، هناك مسار مثير لالهممام مت تطويره مؤخًرا حتت 

اإلفريقية  النظراء  مراجعة  آلية  وهو  اإلفريقي،  اإلحت��اد  رعاية 

المي أنشئت سنة 2003.
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إنه مسار تطوعي يشارك فيه رؤساء الدول اإلفريقية ويممثل في 

المدقيق املمبادل في حالة حقوق االنسان في البلدان المي قبلت 

هذا املسار. )38 بلًدا حمى اآلن(.

السياسات  اعمماد  ترقية  في  أساسا  اآلليات  أه��داف  تممثل    
واملعايير واملمارسات المي تؤدي إلى االسمقرار السياسي والّنمّو 
االقمصادي  والمكامل  املسمدامة  والمنمية  املرتفع  االقمصادي 

املمسارع إقليمّيًا وقارّيًا.

الدميقراطية  مضمونية:  مجاالت  أربعة  إطار  في  املراجعة  تممَّ 
حوكمة  واإلدارة،  االقمصادية  احلوكمة  السياسية،  واحلوكمة 
لسياسة  ميكن  واالقمصادية.  االجمماعية  والمنمية  املؤسسات 
إلى  تمطور  أن  االنسان  بحقوق  الصلة  ذات  النظراء  اسمعراض 
المي  اآللية  المي جتريها  القضائية  الرقابة  لعمليات  هام  مكّمل 

أنشأتها الصكوك القانونية الدولية.

العربي  اإلقليمي  والنظام  العربية  الدول  جامعة    4.3.2

حلقوق اإلنسان

سنة  ال��ع��رب��ي��ة(  اجل��ام��ع��ة  )أو  العربية  ال���دول  جامعة  تأسست 

العربية  واململكة  وس��وري��ة  مصر  قبل  م��ن  ال��ق��اه��رة  ف��ي   1945

العالقات  »لمقريب  واليمن  واألردن  وال��ع��راق  ولبنان  السعودية 

على  للحفاظ  بينها  فيما  المعاون  وتنسيق  األعضاء  ال��دول  بني 

اسمقاللها وسيادتها، والنظر بشكل عام في شؤون الدول العربية 

ومصاحلها. وهي تضم اآلن 22 دولة عضًوا من الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا أساًسا( وإريمريا بصفة مراقب. 

رعاية  إلى  تهدف  المي  العالم  في  املماثلة  املنظمات  غ��رار  على 

والوطنية  والثقافية  والسياسية  االقمصادية  أعضائها  مصالح 

العالم  مساعدة  ف��ي  نَِشطة  العربية  اجلامعة  كانت  والدينية، 

بمٍُل حلّل  النمو اقمصادّيًا وثقافّيًا، وحاولت إيجاد سمُ العربي على 

النزاعات داخل اجلامعة وخارجها. ولكن اجلامعة العربية تغيرت 

بشكل خاص بفعل الصراع األخير في سوريا واليمن. 

اإلفريقي  القانوني  الصك  ف��إن  اإلن��س��ان،  بحقوق  يمعلق  وفيما 
اإلنسان  العربي حلقوق  امليثاق  هو  املوضوع  بشأن هذا  الوحيد 
2008. مت  سنة  المنفيذ  حيز  ودخ��ل   2004 سنة  اعممد  ال��ذي 
البحرين،  اجل��زائ��ر،  دول��ة:   13 قبل  من  امليثاق  على  المصديق 
اململكة  قطر،  فلسطني،  ليبيا،  لبنان،  الكويت،  األردن،  العراق، 

العربية السعودية، سوريا، اإلمارات واليمن.

سنة  العربية  ال��دول  جامعة  اعممدت  احلالي،  النص  قبول  قبل 
1994 النسخة األولى من امليثاق الذي لم تصدق عليه أي دولة 

ملدة 10 سنوات. 

2004 احلقوق املدنية والسياسية  لسنة  العربي  امليثاق  يمضمن 
شهد  امليثاق  أن  ورغ��م  والثقافية.  واالجمماعية  واالق��م��ص��ادي��ة 
اإلنسان  حلقوق  الدولية  باملعايير  االل��م��زام  مسموا  في  ًنا  حتسُّ
قياسا للنسخة السابقة من الصك، فقد لقي نص امليثاق انمقاًدا 
من املجممع املدني والباحثني في حقوق اإلنسان بفعل عدد من 
إمكانية  أخ��را،  أم��ور  بني  من  تشمل،  المي  اإلشكالية  العناصر 
ذلك  على  ن��ص  إذا  قاصر  على شخص  اإلع���دام  عقوبة  ف��رض 
7(. كما ميكن أن يفرض القانون قيوًدا  )امل��ادة  القانون الساري 
بعض  وتظل   )30 )امل���ادة  وال��دي��ن  والضمير  الفكر  حرية  على 
احلقوق الواردة مشروطة بمفسير الشريعة اإلسالمية )املادة 3.3 
تنص على أن »الرجال والنساء ممساوون في الكرامة اإلنسانية، 
في احلقوق والواجبات في إطار الممييز اإليجابي لصالح النساء 
والمشريعات  القوانني  من  وغيرها  اإلسالمية  الشريعة  بوجب 
الدولية. وبالمالي، فإن كل دولة طرف في  السماوية والصكوك 
املساواة  لضمان  الالزمة  المدابير  جميع  تمخذ  احلالي  امليثاق 

الفعالة بني الرجل واملرأة«.

خبراء   7 من  مكونة  اإلنسان  حلقوق  عربية  جلنة  امليثاق  أنشأ 

مسمقلني مكلفني باالسمالم والمقييم الدوري للمقارير المي أعدتها 

الدول األطراف.
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إن المقارير الدولية علنية ولكن ال توجد آلية لاللمماسات املقدمة 

من دولة طرف أو أفراد، كما ال ينص امليثاق على أي آلية إنفاذ 

حلقوق  ال��دائ��م��ة  العربية  اللجنة  جتربة  اسمبعدنا  إذا  أخ���را، 

ا على احمالل إسرائيل عام  اإلنسان المي أنشئت سنة 1968 رّدً

تظل  وغ��زة،  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  ل��ألراض��ي   1967

الدولة اللمزامات  اممثال  الوحيدة ملراقبة  السبيل  جلنة اخلبراء 

حقوق اإلنسان اإلقليمية.

احلكومية  غير  للمنظمات  م��ح��ددة  مساحة  وج��ود  ع��دم  ورغ��م 

حلقوق اإلنسان واملجممع املدني، حاول املجممع املدني اإلقليمي 

جامعة  قبل  من  وإنفاذها  اإلنسان  حقوق  رصد  طريقة  مراقبة 

الدولية  املعايير  مع  يمماشى  امليثاق با  وتعديل  العربية،  الدول 

حلقوق اإلنسان املعمول بها عاملّيًا.

  ومنذ سنة 2013، دعا املجممع املدني العربي إلى بذل اجلهود  

إلنشاء محكمة إقليمية حلقوق اإلنسان للدول األعضاء في جامعة 

الدول العربية على الطريقة األوروبية واألمريكية واإلفريقية. 

في املدة األخيرة، أقرت الدول األعضاء في جامعة الدول العربية 

بالدور املمزايد ملنظمات املجممع املدني العاملة محلّيا في مجال 

حقوق اإلنسان. حدث ذلك في عدة مناسبات با في ذلك عندما 

أطلقت األمانة العامة للمنظمة عشرية منظمات املجممع املدني 

العربي للفمرة 2026-2016.  

الرؤية عدد 11: امليثاق العربي حلقوق اإلنسان 2004.

الديباجة واملادة عدد1

ه  أع��زَّ ال��ذي  اإلن��س��ان  بكرامة  العربية  األم��ة  إمي��ان  انطالًقا من 
وموطن  الديانات  مهد  العربي  الوطن  وب��أن  اخلليقة،  منذ  الله 
أّك��دت حّقه في  المي  السامية  اإلنسانية  القيم  ذات  احلضارات 
واملساواة، وحتقيًقا  والعدل  حياة كرمية على أسس من احلرية 
السماوية  والديانات  للدين اإلسالمي احلنيف  للمبادئ اخلالدة 
األخرا في األخوة واملساواة والمسامح بني البشر، واعمزاًزا منها 
كان  إنسانية  ومبادئ  قيم  من  الطويل  تاريخها  عبر  أرسمه  با 
لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بني الشرق والغرب مما 
جعلها مقصًدا ألهل األرض والباحثني عن املعرفة واحلكمة، وإذ 
على  حفاًظا  أقصاه  إلى  أقصاه  من  يمنادا  العربي  الوطن  بقي 
مدافعا عن حق  مناضاًل ألجل حريمه  بوحدته،  مؤمًنا  عقيدته، 
األمم في تقرير مصيرها واحلفاظ على ثرواتها، وإمياًنا بسيادة 
الفرص  وتكافؤ  والعدالة  باحلرية  اإلن��س��ان  متمع  وأنَّ  القانون 
والصهيونية  للعنصرية  ورفضا  مجممع،  أي  أصالة  معيار  هو 
 اللمني تشكالن انمهاًكا حلقوق اإلنسان وتهديًدا للسالم العاملي،
العاملي، والسالم  اإلنسان  حقوق  بني  الوثيق  باالرتباط   وإق��راًرا 

حلقوق  العاملي  واإلع���الن  املمحدة  األمم  ميثاق  ملبادئ  وتأكيدا 
بشأن  املمحدة  ل��ألمم  الدوليمني  املعاهدتني  وأح��ك��ام  اإلن��س��ان 
واالجمماعية  االقمصادية  واحلقوق  والسياسية  املدنية  احلقوق 
اإلس��الم، في  اإلنسان  حقوق  حول  القاهرة  وإع��الن   والثقافية، 

ومصداًقا لكل ما تقدم، مت االتفاق على ما يلي:

املادة1:  

يهدف هذا امليثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور 
باالنمماء احلضاري إلى حتقيق األهداف المالية:

1. وضع حقوق اإلنسان في الدول العربية ضمن االهممامات الوطنية 
وأساسية  سامية  ثاًل  ممُ اإلنسان  حقوق  من  المي جتعل  األساسية، 
توجه إرادة اإلنسان في الدول العربية، ومتكنه من االرتقاء بواقعه 

نحو األفضل وفقا ملا ترتضيه القيم اإلنسانية النبيلة.
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 2. تنشئة اإلنسان في الدول العربية على االعمزاز بهويمه وعلى 

الوفاء لوطنه أرًضا وتاريًخا ومصالح مشمركة، مع المشبع بثقافة 

المآخي البشري والمسامح واالنفماح على اآلخر، وفقا ملا تقمضيه 

املبادئ والقيم اإلنسانية وتلك املعلنة في املواثيق الدولية حلقوق 

اإلنسان.

 3 . إعداد األجيال في الدول العربية حلياة حرة مسؤولة في 

باحلقوق  الوعي  بني  المالزم  على  قائم  ممضامن  مدني  مجممع 

وااللمزام بالواجبات، وتسوده قيم املساواة والمسامح واالعمدال. 

4. ترسيخ املبدإ القاضي بأن جميع حقوق اإلنسان عاملية وغير 

قابلة للمجزئة وممرابطة وممشابكة.

جنوب  مجموعة  دول  في  اإلنسان  حقوق  تطورات    5.3.2

شرق آسيا:

إن رابطة أمم جنوب شرق آسيا هي املنظمة اآلسيوية االقليمية 

فقد  اإلن��س��ان.  بحقوق  م��ح��دًدا  اهمماًما  ط��ورت  المي  الوحيدة 

تأّسست عام 1967 لمسريع النمو االقمصادي والمقدم االجمماعي 

واحمرام  واالسمقرار  اإلقليمي  السالم  وتعزيز  الثقافية  والمنمية 

واملساعدة  النشط  المعاون  وك��ذل��ك  ال��ق��ان��ون،  وس��ي��ادة  العدالة 

املمبادلة في مسائل ذات اهممام مشمرك في املجاالت االقمصادية 

واالجمماعية والثقافية والمقنية والعلمية واملجاالت اإلدارية في 

دار  بروناي،  10 دول أعضاء هي:  تمكون اآلسيان من  املنطقة. 

السالم، كمبوديا، إندونيسيا، جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، 

ماليزيا، ميان مار، الفلبني، سنغافورة، تايالند وفيمنام.

خالفا للمنظمات األخرا الواردة في هذا الفصل، قامت آسيان 

من  اإلنسان  إقليمي حلقوق  نظام  إنشاء  نحو  األول��ى  بخطوتها 

خالل خلق منظومة، وليس باعمماد أداة إنشاء للمعايير. 

 2008 الدولية حلقوق اإلنسان سنة  اللجنة احلكومية  تأّسست 
وافممحت أعمالها في أكموبر 2009 كهيئة اسمشارية للمنظمة، 
والمعاون  وحمايمها  اإلن��س��ان  حقوق  تعزيز  ف��ي  مهممها  تممثل 
َوتعمل  اإلقليمي في مجال حقوق اإلنسان في الدول األعضاء. 
هذه اللجنة من خالل المشاور والموافق وجتممع مرتني على األقل 
في السنة. كما يعمل موظفو املنظمة حالّيًا على إجراء الدراسات 
املضمونية، وإعداد أنشطة بناء القدرات. لذلك، ال متلك اللجنة 
صالحية المحقيق في انمهاكات حقوق اإلنسان، أو رصد أوضاع 

حقوق اإلنسان في املنطقة.

إن ال��وث��ي��ق��ة امل��رج��ع��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان داخ����ل اجل��م��ع��ي��ة هي 
امللزمة  غير  املواثيق  من  وهي  اإلنسان،  آسيان  حلقوق  إع��الن 
يمضمن  بنه.  ببنوم   2012 نوفمبر  في  باإلجماع  اعممدت  المي 
واالقمصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق  من  مجموعة  اإلع��الن 
واالجمماعية والثقافية واحلقوق اجلماعية، فضال عن احلق في 
السالم واحلق في المنمية. بالّرغم من شموليمه، فقد لقي هذا 
البند انمقادات من قبل املنظمات غير احلكومية املعنية بحقوق 
اإلنسان ومن املؤسسات الدولية حلقوق االنسان مثل املفوضية 
السامية حلقوق اإلنسان على أساس أن اإلعالن لم تمم صياغمه 
أحكامه  من  العديد  وأن  املدني،  املجممع  منظمات  مع  بالمشاور 
يقرها  المي  احل��ق��وق  م��ن  الكثير  وأن  اآلس��ي��ان،  أع��ض��اء  حتمي 

اإلعالن تقع في مرتبة ثانية مقارنة بالقانون الوطني.
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السالم في  احلّق  إلى  الطويل  الطريق    1.3

بعد آالف السنني من احلروب، وفي أعقاب احلربني العامليمني في 
القرن العشرين حتديًدا، كان الهدف من ميثاق األمم املمحدة هو 
س على احمرام كرامة جميع  تدشني عصر السالم العاملي املؤسَّ
أفراد األسرة البشرية وحقوقهم املمساوية وغير القابلة للمصرف.

جتد الموصية باحبة واألخوة، وهي من أنبل املشاعر اإلنسانية، 
تعبيًرا لها في امليثاق الذي ينّص على أن الدول ال بد أن تكون 
محبة للسالم  لكي تكون أعضاء في األمم املمحدة، وفي اإلعالن 
يولدون  البشر  بأن »جميع  الذي يصرح  اإلنسان  العاملي حلقوق 
بالعقل  يمممعون  وهم  واحلقوق.  الكرامة  في  وممساوين  أح��رارا 

والضمير وعليهم أن يمعاملوا مع بعضهم البعض بروح األخّوة«.

تنص املادة 1 من دسمور اليونسكو على ما يلي: 

1 - إن هدف املنظمة هو املساهمة في السالم واألمن من خالل 
تعزيز المعاون بني الدول وذلك بواسطة المعليم والعلوم والثقافة، 
وسيادة  للعدالة  العاملي  االح��م��رام  م��ن  مزيد  أج��ل حتقيق  وم��ن 
لشعوب  املؤكدة  األساسية  واحلريات  اإلنسان  وحقوق  القانون 
الدين،  أو  اللغة  أو  اجلنس  أو  العرق  بسبب  متييز  دون  العالم، 

وبوجب ميثاق األمم املمحدة. 

2 - لمحقيق هذا الغرض سمقوم املنظمة با يلي:

أ. تمعاون على النهوض باملعرفة املمبادلة والمفاهم بني الشعوب.

ب. تعطي دفعة جديدة للمعليم الشعبي ونشر الثقافة.    

ضمن منظومة األمم املمحدة، متثل اليونسكو »الوكالة« المي يحق 
لها، بفعل طبيعمها القانونية اخلاصة، بناء وتطوير أرضية عاملية 

لسالم مسمدام من خالل ثقافة السالم وحقوق اإلنسان.    

 )»... الناس  في عقول  تبدأ  احل��روب  أن  )»ب��ا  الديباجة  تؤكد 
وامل��ادة األول��ى )1( ما ورد خصوًصا في امل��ادة 28 من اإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان المي تنّص على ما يلي: »لكل فرد احلق 
في نظام اجمماعي ودولي ميكن أن تمحقق فيه احلقوق واحلريات 

املنصوص عليها في هذا اإلعالن بالكامل.   

تعني هذه املادة أن كل البشر جديرون بسالم إيجابي - داخلّيًا 
أردت  »إذا  الالتيني  املثل  خلصه  ال��ذي  النحو  على   – ودول��ّيً��ا 

السالم، فابن السالم.

وتبرز املهمة المعليمية لليونسكو في هذا املجال من خالل ديباجة 
اإلع��الن العاملي المي تنص على أن اإلع��الن  عبارة عن »معيار 
مشمرك لإجناز لدا جلميع الشعوب واألمم، وأن كل فرد وكل 
المدريس  خ��الل  من  جاهًدا  يسعى  أن  يجب  املجممع  في  عضو 

والمعليم إلى تعزيز احمرام هذه احلقوق واحلريات )...(. 

إن هذا يعني بأن لليونسكو مهمة اسمراتيجية تممثل في املساهمة 
أي  اإلنسان،  حلقوق  الدولي  القانون  على  الفعالية  إضفاء  في 
األمم  ميثاق  م��ن  األول  اجل���زء  ف��ي  املمجذر  ال��ع��امل��ي«  »ال��ق��ان��ون 
البنود احددة.  بنسيج ممماسك من  وال��ذي مت تطويره  املمحدة 
ووسائل  طرق  بعدة  مكفوالن  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  إن 
من بينها القضاء الذي ال بد منه ملعاجلة االنمهاكات املزعومة، 
من  أكثر  العقوبة  منطق  مسمخدًما  بعدية،  بطريقة  يعمل  ولكنه 
اإلقناع األخالقي. ومن أجل فعالية حقوق اإلنسان، ميلك المعليم 
والقلوب،  العقول  إلى عمق  يّمجهان  أكبر، ألنهما  والمدريس قوة 
والقناعات.  اإلدراك  وبناء  القيم  اسميعاب  تسهيل  ويسمهدفان 

باخمصار، إنهما يوفران الطريقة األكثر أماًنا ووقاية. 

لقد عاجلت اليونسكو منذ فمرة طويلة موضوع بناء السالم في 
بالقيمة  نعمرف  أن  ويجب  المربوية.  السياسية  عهدتها  سياق 
العالية إلنماجها البيداغوجي والمعليمي. أذكر هنا من جملة ما 
أذكر، الموصية البارزة املمعلقة بالمعليم من أجل المفاهم الدولي 
واحلريات  اإلنسان  بحقوق  املوصول  والمعليم  والسالم  والمعاون 
تمضمن  فهي   .1974 نوفمبر    19 ف��ي  ال��ص��ادرة  األس��اس��ي��ة، 
المفسير المربوي والمعليمي للمادة 13 من العهد الدولي اخلاص 

باحلقوق االقمصادية واالجمماعية والثقافية لسنة 1966:
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1. تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في المربية 

والمعليم. وهي توافق على أن المعليم يجب أن يوجه إلى المنمية 

الكاملة لشخصية اإلنسان وكراممه، ويعزز احمرام حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية. كما توافق على أن المعليم يجب أن ميّكن 

وتعزيز  حّر،  مجممع  في  الفعالة  املشاركة  من  األشخاص  جميع 

واجل��م��اع��ات  األمم  جميع  ب��ني  وال��ص��داق��ة  وال��م��س��ام��ح  المفاهم 

العرقية أو الدينية، وتعزيز أنشطة األمم املمحدة حلفظ السالم.

28 من  امل��ادة  املعيار في عالقة مباشرة مع  ينبغي تفسير هذا 

اإلعالن العاملي الواردة أعاله ومع إعالن األمم املمحدة بشأن حق 

ومسؤولية األفراد واجلماعات وأجهزة املجممع في تعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعمرف بها عاملًيا.

ال يوفر إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان )انظر أدناه، الفصل 

4( أساًسا قانونًيا ملواصلة تطوير المعليم النظامي وغير النظامي 

ميكن  أيًضا  ولكنة  فحسب،  العمل  نحو  املوّجهة  للمقاربة  وفقا 

األفراد واجلماعات من اتخاذ إجراءات )سلمية( ملموسة داخل 

الدول وخارجها، في فضاء يمجاوز احلدود الوطنية: إنه الفضاء 

الكوني لبناء السالم العاملي. 

على اممداد العقود األربعة لفمرة الثنائية القطبية، أصيبت ثقافة 

بشكل  اسمخدمت  المي  األيديولوجية  املواجهة  بعدوا  السالم 

سؤال  هناك  كان  السالم.  ثقافة  وأه��داف  السالم  مفهوم  كبير 

قاٍس وعقيم ومضن حول ما إذا كان السالم شرطا مسبقا إلنفاذ 

حقوق اإلنسان أم أن المنمية هي الشرط املسبق للسالم وحقوق 

اإلنسان، وحول ما إذا كانت الدميقراطية السياسية تأتي أوال في 

عالقة بالدميقراطية االقمصادية واالجمماعية إلخ...

لقد تأثرت اليونسكو كثيًرا بسبب هذا النقاش املؤدلج متاًما، كما 

والغرب في مسائل  الشرق  بني  الشرسة  املواجهة  تأثرت خالل 

مثل »حقوق الشعوب« واملطالبة ب� »نظام عاملي جديد للمعلومات 

واالتصاالت«.

اجلمعية  اعممدت   ،1978 ديسمبر   / األول  كانون   15 في 

العامة القرار 73/33 بعنوان إعالن إعداد املجممعات للحياة 

في كنف السالم. يوضح إعالن املبادئ األساسية الثمانية المي 

سموجه الدول األعضاء في إعداد املجممعات للحياة في كنف 

السالم وهي: االعمراف باحلق في احلياة في كنف السالم؛ 

توصيف احلروب العدوانية بأنها جرمية ضد السالم، حظر 

احمرام  السالم،  مجال  في  المعاون  تعزيز  للحرب،  الدعاية 

ال��س��ي��ادة،  االس��م��ق��الل،  تقرير مصيرها،  ف��ي  ال��ش��ع��وب  ح��ق 

تشجيع  ع��دم  المسلح،  واالس��م��ق��الل، سباق  األراض���ي  وح��دة 

جميع املظاهر واملمارسات املمعلقة بعدم المسامح، العنصرية 

والممييز العنصري، واالسمعمار، والفصل العنصري، وحقوق 

المشجيع على  اإلنسان األخرا، واحلريات األساسية، وعدم 

الدعوة إلى الكراهية واألحكام املسبقة. يدعو اإلعالن جميع 

الثمانية  املبادئ  تنفيذ  أج��ل  إج��راءي��ن من  اتخاذ  إل��ى  ال��دول 

المعليمية وط��رق  امل��س��ارات  امل��ذك��ورة أع���اله وه��ي أس��اس��ا: 

المدريس واملعلومات الوسيطة، وتطوير برامج المعاون الثنائي 

واملمعدد األطراف بشاركة املنظمات غير احلكومية. 

ا  تممثل احاولة األولى لالعمراف باحلق في السالم )باعمباره حّقً

عام  نوفمبر   12 امل��ؤرخ   11/39 القرار  في  للفرد(  ال  للشعوب 

1984، الذي وافقت خالله اجلمعية العامة لألمم املمحدة على 

إعالن بشأن »حق الشعوب في السالم« »يعلن رسًميا أن لشعوب 

كوكبنا حًقا مقدًسا في السالم« وأن« تنفيذه يشكل واجبا أساسًيا 

على كل دولة«. في هذا اإلعالن الشامل والعام، ال يمم اإلعالن 

عن السالم على أّنه حقٌّ حمى للفرد، أما واجبات الدول فهي غير 
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محددة. 

القطبية،  الثنائية  ونهاية  برلني  ج��دار  سقوط  م��ع  َوب��ال��م��زام��ن 

انمعشت منظمة اليونسكو بفضل المعبئة الفكرية الكبيرة من أجل 

تطوير ثقافة السالم احلقيقية القائمة على حقوق اإلنسان.

العمل  في خطة  مممثلة خصوًصا  معمبرة  هناك حتركات  كانت 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة،  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  على  المربية  ب��ش��أن  العاملية 

َواملعممدة من قبل املؤمتر الدولي للمعليم من أجل حقوق اإلنسان 

والدميقراطية )مونمريال ، 1993(، وفي إطالق املشروع املمعدد 

الذكي  والنشر  السالم«،  ثقافة  »نحو   1995 سنة  المخصصات 

مؤسسات  ف��ي  االسمراتيجي  واالسمثمار  اليونسكو،  لكراسي 

المعليم العالي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر1997، تناول مؤمتر اليونسكو البنود 
املمعلقة باالعمراف الرسمي بالسالم باعمباره حًقا أساسًيا، في 
قبل  من  بقوة  مدعومة  ثقافة سالم  إع��الن حول  سياق مشروع 
املدير العام فيديريكو مايور ساراغوزا. لقد اعمرضت كل الدول 
الغربية تقريبا على ذلك. ولم تمم املصادقة على املسودة ألنه، كما 

قيل، لم تكن هناك »موافقة« كافية. 

ينبع المناقض املسممر بالنسبة إلى العديد من الدول من الوعي 
بأنه، بجرد االعمراف بحق اإلنسان في السالم، ميكن لاللمزام 
القانوني املزدوج إلغاء احلق في شن احلرب الذي هو سمة قوية 
من سمات السيادة، والوفاء بواجب السالم، وما يمرتب عليه من 
النحو، جرمية  هذا  على  سيكون،  السالم  في  احلق  انمهاك  أن 

يعاقب عليها القانون الدولي.

إطار الرؤية عدد 12 : ثقافة السالم من منظور احلق في السالم

ليست ثقافة السالم مجرد مجموعة من األناشيد غير املمبلورة 

تنشد المناغم ذات يوم. إنها ممجذّرة  في إطار فهم جديد مفاده 

مكون  يوجد  ال  إذ  للحرب.  وراث��ًي��ا  مبرمجني  ليسوا  البشر  أن 

بيولوجي ممأصل في طبيعمنا ينمج العنف. كانت هذه هي خالصة 

ْت صياغمه سنة 1986 من  بيان إشبيلية حول العنف الذي  متَّ

اجلمعية  رعاية  ب��ارًزا حتت  واجمماعًيا  بيولوجًيا  عاملا   20 قبل 

الدولية للبحث في االعمداء.

بعد تفحص احلجج املرتكزة على المطور وعلم الوراثة والسلوك 

احليواني واألبحاث في الدماغ وعلم النفس االجمماعي، خلص 

العلماء إلى أن علم األحياء ال يدفع اإلنسانية إلى احلرب. كما أنه 

باإلمكان حترير البشرية من ربقة المشاؤم البيولوجي«. 

قال العلماء إن احلرب نماج الثقافة. وعلى اممداد القرن العشرين، 

كانت احلروب هي اخليار األول ملعظم احلكومات في المعامل مع 

النزاعات. كما كان يبدو »طبيعيا« أن يصار إلى احلرب ضد شر 

مفمرض. لكن هذا ال يعني أن البشرية ال تسمطيع اخلروج من 

املأزق االجمماعي لثقافة احلرب. ال ميكن أن ننكر وجود الشر 

في العالم، وهو شر غالًبا ما يمجلى في شكل عنف. ولكن احلرب 

ا على العنف لم تعد هي اخليار الوحيد. باعمبارها ردَّ

املهم هنا هو أن اإلنسانية حققت مسموا من النضج حيث ميكن 

جديدة،  آليات  من خالل  معه  والمعامل  العدوان  على  السيطرة 

برعاية  السالم  حفظ  وعمليات  الدولية  اجلنائية  احكمة  مثل 

ترحم  المي ال  ببطء من محنة احلرب  البشرية تخرج  دولية.إن 

والمي أودت بحياة العديد من األشخاص. نحن نعلم اآلن أنه من 

املمكن أن نضع احل��رب وراءن��ا، حمى وإن كان السياسيون غير 

مسمعدين بَّعدمُ لمفكيك آلة احلرب، حددت اليونسكو مسمخدمة 
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مجموعة  تشمل  سالم  ثقافة  على  دلياًل  باعمباره  إشبيلية  بيان 

من القيم األخالقية واجلمالية والعادات والمقاليد واملواقف من 

العنف وحتمرم  ترفض  حياة  وأساليب  وأمناط سلوك  اآلخرين، 

حياة جميع األفراد وكراممهم  وحقوقهم.

املميزة  القدمية  ال��ع��دو  تمراجع ص��ور  ال��س��الم،  ثقافة  ظ��ل  ف��ي   

لثقافة احلرب، وتفسح املجال أمام المفاهم والمسامح والمضامن. 

وتعوض  السلطوي  احلكم  محل  الدميقراطية  املشاركة  وسمحل 

الضعفاء  اسمغالل  املسمدامة  واالجمماعية  االقمصادية  المنمية 

والبيئة.

 أدا هذا العمل إلى اعمماد اجلمعية العامة لألمم املمحدة  في 

13 سبممبر 1999 إعالن برنامج العمل حول ثقافة السالم الذي 

اعمبر ذلك الوقت البرنامج األكثر شمواًل للسالم الذي اعممدته 

األمم املمحدة على اإلطالق.

لقد حدد البرنامج طريًقا إلنهاء العنف من خالل المعليم واحلوار 

والمعاون وااللمزام بالمسوية السلمية للنزاعات وتعزيز احلق في 

المنمية، واملساواة في احلقوق والفرص بني املرأة والرجل، وحرية 

المعبير والرأي واملعلومات. َووضعت مجموعة من احلائزين على 

جائزة السالم مبادئ توجيهية تمُرجمت إلى أكثر من 50 لغة وهي: 

احمرام احلياة، ورفض العنف، والمشارك مع اآلخرين، واالسمماع 

من أجل الفهم، واحلفاظ على الكوكب، وإعادة اكمشاف المضامن. 

وقد مت إعداد البرامج وعرائض من قبل 180 منظمة دولية حول 

ووقع   .2000 السالم  لثقافة  الدولية  ب�السنة  لالحمفال  العالم 

حتديد عشرية دولية من أجل ثقافة السالم والالعنف ألطفال 

العالم، للفمرة 2001-10. ثم وقعت أحداث 11 سبممبر.

.49-Roche 2013، 41 :املصدر

الّسالم في  احلّق  إعالن    2.3

في عام 2009، كانت فكرة إع��داد »إع��الن بشأن حق الشعوب 

المابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  أعمال  ج��دول  »على  السالم  في 

بعمل  القيام  االسمشارية  من جلنمه  طلب  الذي  املمحدة«  لألمم 

في هذا الصدد. حددت اللجنة مجموعة مكونة من »شينسونغ 

شنغ« و»مايكل ديسكوتو بروكمان« و»ولفانغ سمافن هينز« و»منى 

ذو الفقار« و»شيقاكي ساكاموتو« و»لطيف حسينوف«. قامت هذه 

املجموعة بإعداد اسمبيان إلجراء اسمشارة واسعة، وفي النهاية، 

عليه  للموافقة  االسمشارية  اللجنة  إل��ى  إع��الن  مشروع  قدمت 

وإحالمه إلى مجلس حقوق اإلنسان. 

 15/20 القرار  2012، اعممد مجلس حقوق اإلنسان  في سنة 
بشأن « تعزيز احلق في السالم ». وقد أنشأ هذا القرار مجموعة 
في  يممثل  تفويض  مع  احلكومات،  بني  العضوية  مفموحة  عمل 
في  احلق  بشأن  املمحدة  األمم  إعالن  ملشروع  تدريجية  صياغة 
اللجنة  قبل  م��ن  املقدمة  امل��س��ودة  أس���اس  على  وذل���ك  ال��س��الم، 

االسمشارية. 

العمل  هذا  من  إحلاًحا  األكثر  السياسية  املرحلة  ب��دأت  وهكذا 

في  األعضاء  وال��دول  املمحدة   ال��والي��ات  أعلنت  فقد  املعياري. 

االحتاد األوروبي، واالحتاد األوروبي نفسه إعمراضهم على إنشاء 

موضوع  نفسها حول  املمحدة  األمم  إع��الن  وفكرة  العمل،  فريق 

احلق في السالم. حتموي مسودة اإلعالن قيد املناقشة 14 مادة 

عامة سمعاد صياغمها في أجزاء كثيرة فيما بعد.

القائم على حقوق  العاملي  النظام  لنموذج  تطويًرا  تمضمن  وهي 
والثالث:  وال��ث��ان��ي  األول  للجيل  واجلماعية،  ال��ف��ردي��ة  اإلن��س��ان 
االجمماعية  واحلقوق  واالقمصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق 
والثقافية، احلق في السالم، احلق في المنمية، احلق في البيئة 

واحلق في األمن البشري.
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إلى  قياًسا  متاًما  ثورية  ومبادئ  مفاهيم  على  الوثيقة  وحتموي 
الطريقة المقليدية لمصّور القانون الدولي. 

ينّص مضمون املادة األولى )1( من مشروع اللجنة االسمشارية 
على ما يلي: 

املادة 1. احلق في السالم: املبادئ

1. لألفراد والشعوب احلق في السالم. وسينفذ هذا احلق دون 
أي تفرقة أو متييز ألسباب تمعلق بالعرق أو النسب أو القومية 
الموجه  أو  أو اجلنس  اللون  أو  االجمماعي  األصل  أو  اإلثنية  أو 
اجلنسي أو العمر أو اللغة أو الدين أو املعمقد أو الرأي السياسي 
املمنوعة،  والعقلية  الوظائف اجلسدية  أو  االقمصادي  الوضع  أو 

أواحلالة املدنية أو الوالدة أو أي حالة أخرا.

2. إن ال��دول، منفردة ومجممعة، باعمبارها ج��زًءا من املنظمات 
املمعددة األطراف، هي احمول عليها واجب احلق في السالم.

للمجزئة وهو  قابل  ال��س��الم ح��ق عاملي وغير  3.  إن احل��ق ف��ي 
ممرابط وممشابك.

4. تلمزم الدول قانونًيا بالمخلّي عن اسمخدام القوة أو المهديد 
باسمخدامها في العالقات الدولية.

املمحدة،  األمم  ميثاق  مل��ب��ادئ  وفقا  ال���دول،  جميع  تسمخدم   .5
الوسائل السلمية لمسوية أي نزاع تكون أطراًفا فيه. 

6.  تشجع جميع الدول َعلَى إنشاء وصيانة وتعزيز السلم الدولية 
في  عليها  املنصوص  املبادئ  احمرام  على  يقوم  دول��ي  نظام  في 
امليثاق وتعزيز كل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، با في 

ذلك احلق في المنمية وحق الشعوب في تقرير املصير. 

إن املواد اجلوهرية )الكثيفة( المي تلي – وهي كلها وثيقة الصلة 
باملوضوع – تمعلق ب: األمن البشري )املادة 2(، نزع السالح )املادة 
3(، المثقيف والمدريب في مجال السالم )امل��ادة 4(، احلق في 
االسمنكاف الضميري من اخلدمة العسكرية )املادة 5(، الشركات 
العسكرية واألمنية اخلاصة )املادة 6(، مقاومة القمع ومعارضمه 

)املادة 7(،حفظ السالم )املادة 8(، احلق في المنمية )املادة 9( ، 
البيئة )املادة 10( حقوق الضحايا والفئات الضعيفة )املادة 11( 
)املادة  والمنفيذ  االلمزامات   ،)12 )امل��ادة  واملهاجرين  والالجئني 

13( ، األحكام النهائية )املادة14(.

مع سلسلة  السالم  في  احل��ق  عن  تعبير  كل  يمرافق  النص،  في 
مقابلة من الواجبات القانونية للدول: بدًءا من نزع السالح إلى 
أجل حتقيق  ومن  اخلاصة.  العسكرية  الشركات  على  السيطرة 
النص  ب��ني احل��ك��وم��ات  العمل  ت��رف��ض مجموعة  إج��م��اع،  أوس���ع 
الكامل الذي أعدته اللجنة االسمشارية للمجلس أو تقبله كاِماًل.

في أول يوليو 2016، صادق مجلس حقوق اإلنسان المابع لألمم 
املمحدة على القرار32/ 28 الذي أوصى اجلمعية العامة باعمماد 
اممداد  على  املجلس  فريق عمل  أع��ده  كما   « السالم  في  احلق 

نقاش دام أربعة سنوات.

1 على  امل��ادة  5 م��واد وديباجة كبيرة. تنص  يحموي النص على 

المممع بالسالم بحيث يمم تعزيز حقوق  أن »لكل فرد احلق في 

اإلنسان وحمايمها، وحتقيق المنمية بالكامل.« 

املساواة  وتعزيز  وتنفيذ  »باحمرام  ال��دول  المزام   2 امل��ادة  حت��دد 

من  المحرر  وض��م��ان  القانون  وس��ي��ادة  وال��ع��دال��ة  الممييز  وع��دم 

املجممعات  داخ��ل  السالم  لبناء  وسيلًة  باعمباره  والعوز  اخل��وف 

وفيما بينها«. 

هذا هو املفهوم ممعدد األبعاد للسالم اإليجابي، با في ذلك اجلوانب 

إلى  الديباجة  تشير  ممسق،  وعلى حتو  واالقمصادية.  االجمماعية 

اإلنسان هي دعائم منظومة  والمنمية وحقوق  واألمن  »السالم  أن 

األمم املمحدة وأسس األمن اجلماعي والرفاه، واإلقرار بأن المنمية 

والسالم واألمن وحقوق اإلنسان ممرابطة وممبادلة".

حتدد املادة 3  المزام الدولة  واألمم املمحدة ، وما على اليونسكو 

اتخاذه من »تدابير مسمدامة مناسبة« لمنفيذ اإلعالن. كما يمم 
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تشجيع املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية واحلية واملجممع 

املدني على »الدعم واملساعدة في تنفيذ اإلعالن«.

تنص املادة 4 على االلمزام بمعزيز »املؤسسات الدولية والوطنية 

للمربية من أجل السالم«، واإلشارة صراحة إلى اجلامعة من أجل 

هي  املعرفة  ونشر  السالم  أج��ل  من  المربية  أن  وتؤكد  السالم، 

»مهمة عاملية عظيمة«  يمعني القيام بها من خالل االنخراط في 

المدريس والبحث والمدريب بعد المخرج«.

يفمرض اقمران املادة األولى )1( بالعنوان ذاته لإعالن أن حق 
في  ضمنًيا  محدد  هو  كما  بالفعل  موجود  السالم  في  اإلنسان 
املادة 28 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: »لكل فرد احلق في 
نظام اجمماعي ودولي  ميكن أن تمحقق فيه احلقوق واحلريات 

املنصوص عليها في هذا اإلعالن بالكامل«.

تشير بداية ديباجة إعالن احلق في السالم بصفة محددة إلى 
والعهد  اإلنسان  العاملي حلقوق  واإلع��الن  املمحدة،  األمم  ميثاق 
الدولي  والعهد  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخل��اص  ال��دول��ي 
واإلعالن  والثقافية،  واالجمماعية  االقمصادية  باحلقوق  اخلاص 
وبرنامج العمل في فيينا. وهذا يعني أن اإلعالن شديد االرتباط 

بالقانون الدولي حلقوق اإلنسان. 

في 19 ديسمبر 2016، اعممدت اجلمعية العامة لألمم املمحدة 
»اإلعالن بشأن احلق في السالم » في القرار 89/71.

ليس االعمراف الرسمي باحلق في السالم مجرد عمل رمزي، إن 
له تأثيًرا كبيًرا في كلِّ من السياسة واالقمصاد، وهو أيًضا مسألة 
أمن وطّني، ويدخل ضمن أجندة النظام العاملي اجلديد. أقصد 
من  أن��ه حق  على  رسمًيا  به  معمرًفا  السالم  ك��ان  إذا  أن��ه  بذلك 
حقوق اإلنسان، فسمكون هناك مطالبات شرعية باممثال الدول 
ربط  هو  األول  املطلب  وسيكون  الدقيقة.  القانونية  لاللمزامات 

السالم باحلياة، كوجهني لعملة واحدة. 

وال تعني احلياة صراًعا من أجل البقاء فقط، تعني أيًضا »المنمية 

الشعوب.  وجميع  األف���راد  جلميع  البشري«  و»األم���ن  البشرية« 

وهي تعني أخيًرا »أمن الناس« القائم على أساس« جميع حقوق 

اإلنسان للجميع«. َوَما يمرتب منطقًيا عن هذا االفمراض هو أن 

السيادة  وأن  احلياة،  مع  تمناغمان  ال  واحل��رب  اإلع��دام  عقوبة 

من  كل  مع  تمعارض  االجمماعية  العدالة  على  وق  للسُّ املزعومة 

السالم واحلياة. 

ثمة مطالبة شرعية أخرا تمعلق بنزع  حقيقي للسالح. فضاًل 

عن ذلك، فإن االعمراف القانوني بحق اإلنسان في السالم من 

شأنه أن يغير طبيعة )أو »شكل«( الدولة لسبب أول هو أنه يأخذ 

منها عنصرا أساسيا من هويمها القانونية والسياسية وهو احلق 

في شن احلرب. 

املسلحة،  الدولة  بسيادة  اخلاصة  واملمارسة  العقيدة  على  وبناء 

الدولي  للقانون  جوهريٌّ  ٌل  كمِّ ممُ احل��رب  إلى  اللجوء  قانون  فإن 

املنظم للحق في صنع السالم. وهكذا، إذا اخمفى احلق في شن 

وللجميع  للدول  القانوني  االل��م��زام  هو  ما سيبقى  ف��إن  احل��رب، 

بصنع ال��س��الم. وأخ��ي��ًرا، سيجعل االع��م��راف بحق اإلن��س��ان في 

املمحدة،  األمم  أعضاء  إلى  بالنسبة  أكثر صعوبة  واجًبا  السالم 

وذلك فيما يمعلق بمنفيذ كل مجموعة مبادئ ميثاق األمم املمحدة 

اخلاصة بالمزامات الدول، ومنها: نبذ احلرب )بالء ...( وحترمي 

اسمخدام القوة )باسمثناء ما هو منصوص عليه في املادة 51(، 

وااللمزام بمسوية النزاعات بطريقة سلمية، وواجب نزع السالح، 

واحمرام االسمنكاف الضميري من خدمة اجليش، إلخ.

عليه،  يمرتب  ما  بني  من  السالم،  في  احلق  إعمال  على  يمرتب 

املمحدة،  دائمة حتت تصرف األمم  إنشاء قوة عسكرية ومدنية 

ال للمنظمات »الدفاعية« اإلقليمية، وتقوية آليات  والمنسيق الفعَّ

حقوق اإلنسان ومتكني املجلس االقمصادي واالجمماعي من أجل 

الدعم  مع  االجمماعية،  العدالة  نحو  العاملي  االقمصاد  توجيه 
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67 3 . السالم حق أساسي من حقوق اإلنسان

الكامل للمحكمة اجلنائية الدولية. 

سوف تعممد فعالية اإلعالن على مدا انمشار املعرفة به، والمزام 

اجلميع، بدًءا من الدول، مللء البنود الهزيلة بساهمات عملية. 

باخمصار، هناك مجال لمطوير فعالية املعايير المي تعمبر رسمًيا 

مبادئ  على  جوهرها  ف��ي  حتموي  ولكنها  ملزمة،  غير  ق��وان��ني 

ا. في هذا السياق، سيكون أيًضا من املفيد  ذات دقة عالية جّدً

تفسير نص اإلعالن باسمخدام محمويات املسودة األصلية للجنة 

االسمشارة باعمباره جزًءا ال يمجزأ من األعمال المحضيرية. 

إطار الرؤية عدد 13: نداء من أجل احلق في السالم

نحن أعضاء األسرة البشرية وأفراد شعوب األمم املمحدة،

 املصممني على إنقاذ األجيال احلالية والقادمة من ويالت احلرب

 جنّدد المأكيد على اإلميان باحلقوق األساسية لإنسان والناس،

وتعزيز المنمية البشرية في جميع أنحاء العالم وحتّرٍر أكبر من 
اخلوف والعوز،

لنا احلق في السالم

  ألن لنا احلق في احلياة ونحب احلياة،

 ألن احلرب إنكار للحياة،

  ألن إنكار احلياة مثل إنكار احلقوق،

  ألن جميع البشر يولدون أحراًرا وممساوين في الكرامة واحلقوق، 
ويجب أن يمعاملوا مع بعضهم البعض بروح اإلخاء،

  ألن احمرام الكرامة واحلقوق املمساوية والثابمة جلميع أفراد 
األسرة البشرية هو أساس احلرية والعدالة والسالم في العالم،  

للمممع بجميع  السالم شرط مسبق  ب��أنَّ    ألننا مقمنعون متاًما 
احلقوق واحلريات األساسية،

  ألن أيَّ حق أساسي ينطوي على المزامات قانونية وعقوبات، 

وبالمعاون مع اآلخ��ري��ن، في  أف���راًدا  لنا احل��ق واملسؤولية    ألن 
ترقية وبذل اجلهد من أجل حماية وحتقيق جميع حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية على الصعيدين الوطني والدولي،

 ألننا نريد ِلملك املبادئ املنصوص عليها في ميثاق األمم املمحدة، 
بمسوية  واالل��م��زام  ال��ق��وة،  باسمخدام  المهديد  حظر  سيما  وال 

النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، أن تمحقق بالكامل،

  ألننا نريد أن تنزع الدول أسلحمها وتعمرف بحق اإلنسان في 
االسمنكاف الضميري من اخلدمة العسكرية والنفقات العسكرية، 
وتعزيز عمل األمم املمحدة واملؤسسات الشرعية املمعددة األطراف 
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األخرا، وإفساح املجال خصوًصا لنظام األمن اجلماعي من أجل 
البشرية  للمنمية  تدابير ملموسة  واتخاذ  العنيفة،  النزاعات  منع 

واألمن البشري وحماية البيئة،

واح��دة،  م��رة  للحرب  املسوغ   المدميري  احل��ق  إلغاء  نريد  ألننا 
الهوية  ال��ّس��الَم  يصبَح  حمى  الّسالم  ببناء  قانوًنا  ال��دول  وإل��زام 

املميزة لسيادة هذه الدول،  

 ألننا نريد حترير السالم اإليجابي من الرغبة القاتلة في شن 
إلى   للدولة  السيادة احلربية  وامل��رور سريًعا من منطق  احل��رب، 

املنطقة الغير عنيفة للحقوق األساسية،

  ألن��ن��ا ن��ري��د امل��ش��ارك��ة ب��ن��ش��اط ف��ي ب��ن��اء ن��ظ��ام ع��امل��ي سلمي 
ودميقراطي أكثر عدال تموفر فيه هياكل حكومة اقمصاد فعالة، 

وفقا ملبادئ العدالة االجمماعية،

وبناء على ذلك، فإننا نحث ممثلي الدول على االعمراف بالسالم، 
من  ��ا  أس��اّسً ا  حّقً باعمباره  مناسبة،  دولية  قانونية  آلية  بواسطة 

حقوق اإلنسان وللشعب،

االعمبار  بعني  تؤخذ  ب��أن  اإلع���الن،  م��ن  االن��م��ه��اء  عند  نطالب، 
املقمرحات املقدمة من قبل املجممع املدني واألوساط األكادميية، 
وواجب  السالح  نزع  ذلك  للدول، با في  القانونية  وااللمزامات 
تعزيز األمم املمحدة ودمقرطمها، وصياغة ذلك بطريقة واضحة. 

المي  واجلهات  واألقاليم  العديدة،  البلديات  تلك  بالمزام  نرحب 
تبَّنت عريضة رسمية وشاملة تدعو إلى االعمراف الدولي باحلق 
اإلنساني في السالم، والمأكد من أن سلطاتنا احلية واإلقليمية، 
لها،  المابعة  االجمماعية  اخلدمات  مجال  في  خبرتها  باعمبار 
السالم  على  من��وذج��ي��ة  ت��دري��ب  منطقة  أراض��ي��ه��ا  م��ن  سمجعل 

اإليجابي واملواطنة الدميقراطية الشاملة. 

 Human Rights Centre and Unesco امل���ص���در: 
 Chair Human Rights Democracy Peace of the
 University of Padua، in the occasion of the
.Peace Marche Perugia Assisi، 19 October 2014

4. دور منّظمات املجتمع املدّني في مجال 
حقوق اإلنسان:

إن املجممع املدني العاملي الذي عّرفمه ماري كالدور في 2003  
احلكومية  غير  واملنظمات  النشطاء  يسكنها  »منصة  أن��ه  على 
وال��دي��ن��ي��ة، حيث  القومية  وامل��ج��م��وع��ات  اجل���دد،  وال��ل��ي��ب��رال��ي��ون 
ويمفاوضون،  ض��د(،  )أو  م��ع  احل��م��الت  يمُنّظمون  أو  يمجادلون، 
ويشّكلون جماعات ضغط من أجل ترتيبات تؤّثر في المطورات 

العاملية«، هو عنصر أساسي في حقوق اإلنسان.

احلكومية  غير  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  منظمات  ص��ع��ود  خ��الل  فمن   
خصوصا، لعبت منظمات املجممع املدني دوًرا أساسّيًا في دعم 
عملية تدويل حقوق اإلنسان، ومواصلة املساهمة في وضع املعايير 
االجمماعات  في  بنشاط  واملشاركة  امل��دخ��الت،  بموفير  الكفيلة 
الدولية حول حقوق اإلنسان، على مسموا كل من األمم املمحدة 

واملنظمات اإلقليمية.

غدت  وامل��ن��اص��رة،  املعلومة  نشر  ف��ي  املممثل  عملها  وبفضل   
في  األف���راد  وكذلك  احلكومية  غير  اإلن��س��ان  حقوق  منظمات 
وإن  اإلن��س��ان،  حقوق  تنفيذ  لضمان  الشاملة  اجل��ه��ود  صميم 
العمل في مجال  كان ذلك بكلفة شخصية باهظة أحياًنا، ألنَّ 
البلدان. فمن  العديد من  بانمهاكات في  يمُواَجه  حقوق اإلنسان 
أجل دعم وحماية كل هؤالء الذين كانوا، فرادا أو باالشمراك 
مع آخرين، يعّززون حقوق اإلنسان واحلّريات األساِسّية وطنّيًا 
ودولّيًا، ويسعون حلمايمها وإعمالها، اعممد املجممع الدولي في 
ِرف إلى حَد كبير باسم إعالن املدافعني  عام 1998 إعالًنا عمُ

عن حقوق اإلنسان.

اإلنسان« ودورهم: حقوق  عن  »املدافعني  تعريف   1.4

على  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  حماية  أصبحت  ما  سرعان 
رأس اهممام املجممع الدولي حلقوق اإلنسان. وقد وضعت األمم 
املمحدة واملنظمات اإلقليمية الرئيسية المي طورت نظام حقوق 
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اإلنسان مبادئ توجيهية، أو وحدة للمساهمة في حماية املدافعني 
عن حقوق اإلنسان حتت إشراف هذه املنظمات.

واملالحظ أنه، في رسالة الوداع، وضع السيد »زيد رعد احلسني« 
من األردن، املفوض السامي حلقوق اإلنسان في الفمرة 2014-

االن��ح��دار  ف��م��رة  على  المغلب  ف��ي  املسمقبلية  آم��ال��ه  ك��ل   ،2018

احلالية المي تواجه حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم بفعل 
العمل احلاسم لألفراد واملجموعات وقادة احلركات االجمماعية.

إطار الرؤية عدد 14:  »هكذا يبدو القادة احلقيقيون« 

مقتطفات من رسالة الوداع للمفّوض الّسامي حلقوق االنسان 

»زيد رعد احلسني«، أغسطس 2018:

اخمزاال  املجممع  داخ��ل  االنقسام  ميّثل  األح��ي��ان،  م��ن  كثير  ف��ي 
للمعاناة اإلنسانية أو لوجود مظالم مؤملة. قبل أن تبدأ النزاعات،  

تنبع املعاناة من ثالثة أنواع من انمهاكات حقوق اإلنسان.

األولى هي إنكار احلريات األساسية، مثل حرية الرأي والمعبير 
والمجمع السلمي، مما يخلق حالة تصبح فيها احلياة واخلوف من 

الدولة أمران ال ينفصالن.

احلماية  مثل  األساسية،  اخل��دم��ات  من  احل��رم��ان  هي  والثانية 
القانونية واالجمماعية أو احلق في المعليم والرعاية الصحية. 

الممييز  هي  السابقمني  احلالمني  تغذي  المي   الثالثة  واحل��ال��ة 
والشوفينية  بالعنصرية  مسنوًدا  يكون  ال��ذي  العميق،  البنيوي 

والمعصب األعمى.

الذاتية  مصلحمها  تخدم  ضعيفة  قيادة  تسببها  المي  املعاناة  إن 
على مسموا هذه احاور الثالثة هي معاناة هائلة وعاملية. 

في مجال حقوق  يعمل  والواضح ألي شخص  املذهل  األم��ر  إن 
اإلنسان، هو العدد الضخم من األشخاص الذين ما زالوا ضحايا 
الممييز واحلرمان واخلوف، وحرموا من خدمات الدولة وحمايمها 
ألنه يمُنظر إليهم على أنهم أقل اسمحقاقا، بحكم الدين أو العرق 
أن  هي  إلخ...واملفارقة  اجلنسي  أوالموجه  اجلنس  أو  اللون  أو 

يدفع  بشكل  فقيرة  ليست  املجموعة  هذه  من  العظمى  الغالبية 
إلى اليأس.

تعكس تلك املعاناة المي رأيمها بنفسي أو المي وصلمني حية عبر 
الضحايا، تقصيرا كبيرا في أداء الواجب من قبل أولئك الذين 
أي  العالم،  اممداد  على  شعوبهم.  عن  نيابة  السيادة  ميارسون 
األرضية، هناك  للكرة  الشمالي واجلنوبي  النصفني  في كل من 
سياسيون مصلحيون وحاقدون بدرجة جتعلهم ال يهممون برعاية 
حمقى  بل  جبناء  مجرد  ليسوا  إنهم  ضعًفا.  األكثر  األشخاص 
ألنهم بإنماج هذه العوامل البائسة، ال يعرضون مسمقبلهم للخطر 

فقط بل يعرضون مسمقبل كل فرد للخطر أيًضا. 

يمم  بسرعة، فسنواجه حمًما وضًعا  املسار  نغير هذا  لم  إذا     
ي��ؤدي إلى سلسلة من  فيه إسقاط  قطعة الدومينو األول��ى با 
األحداث المي ال ميكن إيقافها. وسيمثل هذا نهاية حياتنا على 
هذا الكوكب الصغير. فهل ميكننا تفادي ذلك في الوقت املناسب؟

على  معروفني  غير  األش��خ��اص  من  مجموعة  في  معقود  أملي 
نطاق واسع دولّيًا، لكنهم  معروفون لدا مجممع حقوق اإلنسان. 
فعلى نقيض املروجني لذواتهم واملنمخبني على أساس كراهيمهم 

لألجانب والدجالني، ميلك هؤالء الناس الشجاعة الكافية.

ذلك،  ولكنهم،عوض  وراءها  لالخمباء  الدولة  لديهم سلطة  ليس 
يمقدمون إلى األمام. إنهم قادة املجممعات واحلركات االجمماعية، 
الكبار والصغار، الذين يرغبون في المخلي عن كل شيء - با في 

ذلك حياتهم - دفاعا عن حقوق اإلنسان.

إن جراءتهم ال تشوبها شائبة. وهم على درجة كبيرة من نكران 
الذات.ال مكان للمحفط أو الضعف هنا. إنهم ميثلون أفضل ما 
فينا، وقد كان لي شرف معرفة بعضهم شخصًيا، والبعض اآلخر 

معروف جيدا من قبل العاملني في مكمبي.

الرسالة الكاملة مماحة على:

https: //www.ohchr.org/ en /News-
Events / Pages /DisplayNews. aspx? 
NewsID=23489&LangID=E

HigherBook1.indd   69 9/8/22   2:54 PM



4. دور منّظمات املجممع املدّني في مجال حقوق اإلنسان:70

من خالل المزامهم بالنهوض بحقوق اإلنسان، يضطلع املدافعون 
عن حقوق اإلنسان، فرادا وباالشمراك مع اآلخرين، على غرار 
في  خاص  ب��دور  االجمماعية،  احلركات  أو  احلكومية  املنظمات 
اجلهد العاملي املمعلق بإنفاذ حقوق اإلنسان في »السالم اإليجابي« 
كما هو محدد في املادة 28 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
لعام 1948: »لكل فرد احلق في نظام اجمماعي ودولي ميكن أن 
تمحقق فيه بالكامل احلقوق واحلريات املنصوص عليها في هذا 

اإلعالن«.

العامة  اجلمعية  قامت   ،  1998 سنة  في  سابقا،  ذكرنا  مثلما 
املدني حني  املجممع  ومنظمات  األف��راد  بشرعنة جهود  رسمّيًا 
املدافعني عن  بشأن  املمحدة  األمم  إع��الن  باإلجماع   اعممدت 
املمحدة  األمم  إع��الن  أكثر،  رسمي  بشكل  أو  اإلن��س��ان،  حقوق 
بشأن حقوق ومسؤوليات األفراد واجلماعات وهيئات املجممع 
األساسية  واحل��ري��ات  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  أج��ل  من 

املعمرف بها عاملّيًا. 

اإلن��س��ان  ح��ق��وق  ع��ن  تعبر  إذ  للغاية  مهمة  الوثَّيقة  ه��ذه  تمُ��ع��دُّ 
املعمرف بها عامليا )خاصة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
وفي العهد العاملي لعام 1966( من أجل معاجلة المحديات المي 
املسمويات،  جميع  على  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  يواجهها 
محلّيًا ودولّيًا. ويحدد اإلعالن أيًضا واجبات محددة على الدول 
في هذا املجال ومسؤولية اجلميع فيما يمعلق باحلماية النشطة 

وتعزيز حقوق اإلنسان.   

إطار الرؤية عدد 15: مقارنة لكيفية اإلقرار ب� »حرية الرأي 

والتعبير« في العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية وفي 

إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان

إن احلكم املبمكر بشكل خاص في هذا اإلعالن هو املادة 7 المي 
تنص على أن » لكل فرد احلق، بفرده وباالشمراك مع غيره، في 
تطوير ومناقشة أفكار ومبادئ حقوق اإلنسان اجلديدة واحلث 
على قبولها«. هذه املادة مهمة ألنها تشرعن ضمنّيًا من الناحية 
وع��دم  العاملية  مبدأ  ويحمرم  سلمّيًا  يمصرف  م��ن  ك��ل  ال��دول��ي��ة 
انشغاالت  أي  اإلنسان، حلماية  وترابط حقوق  للمجزئة  القابلية 
تقع ضمن نطاق حقوق اإلنسان وحمى خارج دائرة معايير حقوق 

اإلنسان املقبولة دولّيًا.

جهوًدا  اإلن��س��ان  حلقوق  السامية  املمحدة  األمم  مفوضية  بذلت 
معمبرة  في محاولة حتديد مالمح املدافعني عن حقوق اإلنسان 
وأنشطمهم احمملة. ولكن هذا لم يؤد إلى تعريف محدد ملن هو 
أو من ميكن أن يكون مدافًعا. ومع ذلك، فقد قدمت إطار حماية 
واسعة ميكن بوجبه أن يكون املدافع عن حقوق اإلنسان أي شخص 
أو مجموعة من األشخاص يعملون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، 
بدًءا من املنظمات احلكومية الدولية املوجودة في أكبر مدن العالم 
وانمهاء باألفراد العاملني في مجممعاتهم احلية والريفية. وهكذا، 
وفقا ملفوضية حقوق اإلنسان، ميكن للمدافعني عن حقوق اإلنسان 
أن يكونوا من أي جنس، ومن مخملف األعمار، ومن أي جزء من 

العالم، ومن جميع أنواع اخللفيات املهنية أو غيرها.

  من املهم أن نالحظ على نحو خاص أن املدافعني عن حقوق 
اإلن���س���ان ال ي���وج���دون ف��ق��ط داخ���ل امل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر احلكومية 
واملنظمات احلكومية الدولية ولكنهم قد يكونون أيًضا، في بعض 
من  أعضاء  أو  مدنيني  وموظفني  حكوميني  مسؤولني  احل��االت، 
القطاع اخلاص. ومثلما أقرت بذلك املبادئ الموجيهية للمفوضية 
السامية حلقوق اإلنسان بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان، فإن 
»أولئك الذين يساهمون في ضمان العدالة - القضاة والشرطة 
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واحامني واجلهات الفاعلة الرئيسية األخرا - غالًبا ما يكون 
لهم دور معني ميكن أن يلعبوه، وقد يجدون أنفسهم حتت ضغط 
كبير التخاذ قرارات في صالح الدولة أو غيرها من املصالح القوية 
مثل قادة اجلرمية املنظمة. فإذا بذلت هذه اجلهات الفاعلة في 
منصفة  عدالة  حتقيق  لضمان  ا  خاّصً جهًدا  القضائية  العملية 
ونزيهة، با يضمن حقوق اإلنسان ذات الصلة بالضحايا، ميكن 

القول - عندها - إنهم يعملون كمدافعني عن حقوق اإلنسان.« 

إطار الرؤية عدد 16: نظام حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان

ما هي السمات الرئيسية لنظام حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان؟

أوالً، يسممّد هذا النظام »مبادئه، ومعاييره، وقواعده، وإجراءات 
اتخاذ القرار حول مدا تطابق توقعات الفاعلني« من نظام حقوق 
اإلنسان الدولي. إن اإلعالن نفسه لم يخلق حقوًقا جديدة، لكنه 
الدفاع عن  في  فعال  دور  لها  المي  احلقوق  على  المأكيد  »يعيد 

حقوق اإلنسان.« 

اشمغال  أثناء  األساسية  امل��ب��ادئ  من  ع��دد  ال��وق��ت، ظهر  ب��رور 
احلية  باجلهات  االعمراف  املبادئ:  هذه  وتشمل  النظام،  هذا 
املجممع  »فضاء  تعزيز  أهمية  للمغيير.  رئيسية  كعوامل  الفاعلة 
لملبية  احلماية  تدخالت  مواءمة  إلى  احلاجة  وحمايمه؛  املدني« 
االحمياجات الفريدة واحددة لألفراد واجلماعات واملجممعات؛ 
وضرورة رفد  تدابير رد الفعل بجهود  تسمهدف بناء »بيئة آمنة 

ومواتية« للدفاع عن حقوق اإلنسان.

ودعم  حماية  فغايمه هي   - بأهداف  محكوم  النظام  هذا  ثانًيا، 
مواجهة  في  اخلاصة  سياقاتهم  ضمن  يعملون  الذين  املدافعني 

المهديدات واملخاطر.

ق��د تخملف ال��ظ��روف واجل��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة امل��ع��ن��ي��ة، ول��ك��ن ه��ذه 
والمهديدات  والمحرش  املراقبة  تشمل  قد  واملخاطر  المهديدات 
الممويل  على  قيود  ووضع  والمجرمي  والوصم  واملكموبة  الشفوية 

والمسجيل باعمبارها منظمة غير حكومية، واالعمقال واالحمجاز 
واحاكمات  امللفقة  والمهم  ال��زائ��ف��ة،  والمحقيقات  المعسفي، 

اجلائرة واالخمطاف والمعذيب وسوء املعاملة والقمل. 

غير  الفاعلة  واجل��ه��ات  احلكومية  اجل��ه��ات  إل��ى  اجل��ن��اة  ينممي 
املسلحة وضباط  والقوات  املسؤولني احلكوميني  مثل  احلكومية 
والعصابات  الدولية  والشركات  الدينيني  واألصوليني  الشرطة 
اإلجرامية. وفي عدد كبير من احلاالت، ال يعرف املدافعون هوية 

من يهاجمهم. 

بقمضاه  يعمبر  البشري،  لألمن  من��وذًج��ا  النظام  يمبنى  ثالثا، 

أن  أمنية. كما  األفراد واجلماعات واملجممعات مواضيع دراسة 

احلقوق  عن  وال��دف��اع  املمارسة  على  والقائمة  الهادفة  طبيعمه 

بعض  اجمناب  على  النظام  ه��ذا  ف��ي  الفاعلة  اجل��ه��ات  تساعد 

البشري  َوق��درة منوذج األمن  المي تشّكك في جدوا  النقاشات 

على اتخاذ إجراءات وسياسات وأبحاث هادفة. 

)خصوًصا  »ال��واس��ع«  البشري  األم��ن  لنهج  املؤيدين  غ��رار  على 

املدافعون واملمارسون  أكد  النسوية(  الرؤية  يمبنون  الذين  أولئك 

على أهمية اممالك فهم شامل وممعدد األبعاد »لألمن«.

تؤكد النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان، خصوصا، على أهمية 

البنى  في  املمجذرين  والوصم  والمنميط  الممييز  أن  كيف  فهم 

االجمماعية، مثل النظام األبوي وعسكرة املجممع، يهددون األمن.  

كان لهذا املفهوم الذي يؤكد خصوًصا على خدمة املصلحة الذاتية 
كما  العالم.  املدافعني حول  لدا  الشخصي صدا عميق  والرفاه 
تلفت املنظمات المي تقوم بإجراء تدريب أمني )مثل املدافعني في 
اخلطوط األمامية، مجّمع احلماية الدولية والمكنولوجيا المكميكية( 
االنمباه إلى أهمية المدخالت في ثالثة مجاالت ممرابطة - األمن 
املدافعني  بعض  يجادل  الذاتية.  والرعاية  الرقمي  واألم��ن  امل��ادي 
اجلسدية  للحماية  ض���روري  فعل  ال��ذات��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ب��أن  قائلني 
والنفسية واسمراتيجية سياسية السمدامة وتعزيز عمل املدافعني.
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الرسمية  احلماية  آليات  ألن  املسمويات  ممعدد  نظام  إنه  رابًعا، 
الوطنية  املسمويات  للمدافعني عن حقوق اإلنسان موجودة على 

واإلقليمية والدولية. 

ففي املكسيك، مثاًل، يسمطيع املدافعون طلب تدابير احلماية من 
حقوق  عن  املدافعني  2012 حلماية  قانون  من خالل  احلكومة 
اإلنسان. وذلك بأن يوجه املدافعون والصحفيون نداء عاجال إلى 
املدافعني عن حقوق  حالة  بشأن  املمحدة  اخل��اص لألمم  املقرر 
املناسبة  اإلج����راءات  جميع  باتخاذ  احلكومة  ملطالبة  اإلن��س��ان 
لصالح املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني  للخطر واحلصول 
على دعم عملي من سفارات االحتاد األوروبي على أساس املبادئ 
الموجيهية لالحتاد األوروبي بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان، 
االنسان  األمريكية حلقوق  البلدان  إلى جلنة  المماسات  وتقدمي 
على أمل أن تطلب من املكسيك اعمماد تدابير احمرازية ملنع » 
ضرر غير قابل لإصالح« للمدافع. ولكن، هناك تفاوت جغرافي 
لم تسن قوانني  البلدان  فالعديد من  آليات احلماية.  توافر  في 
املدافعني  اإلنسان وحتمي  بحقوق  تعمرف  مؤسسات  تنشئ  ولم 

عن  تلك احلقوق.

خامساً، ميلك الّنظام العديد من أصحاب املصلحة - مجموعات 
الوطنية  اإلن��س��ان  حقوق  مؤسسات  املانحون،  امل��دن��ي،  املجممع 
والدول والهيئات املمعددة األطراف واملدافعون األفراد - الذين 
ينشئون ويسمخدمون أنواًعا مخملفة من األدوات واالسمراتيجيات 
حقوق  عن  املدافعني  حقوق  وحماية  ودعم  لمحديد  والمكميكات 
اإلنسان. َوتشمل عمليات الدعم تقدمي املنح الطارئة، ومبادرات 
واملرافقة،  والدعوة،  األمني،  والمدريب  املؤّقمة،  الموطني  إع��ادة 

ومراقبة المجارب، والشبكات وبناء القدرات. 

 Bennett، Ingleton، Nah and Savage  :املصدر
.895-2015، 883

لقد أنشأت العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية آليات 

وإجراءات لضمان حماية وتعزيز املدافعني عن حقوق اإلنسان. 

لهذه  2000 خطة مقرر خاص  املمحدة سنة  األمم  أنشأت  كما 

والملقي  السعي  اخل��اص  اإلج���راء  ه��ذا  مهام  وتشمل  امل��س��أل��ة. 

املعلومات حول حالة املدافعني عن حقوق  والفحص والرد على 

اإلنسان في جميع أنحاء العالم، وإقامة المعاون وإجراء حوار مع 

والمنفيذ  بالمرويج  املهممة  األخرا  الفاعلة  واجلهات  احلكومات 

ال لإعالن اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان، والموصية  الفعَّ

الة حلمايمهم بشكل أفضل. باسمراتيجيات فعَّ

 ف��ي س��ي��اق مم��اث��ل، أن��ش��أت جلنة ال��ب��ل��دان األم��ري��ك��ي��ة حلقوق 

اإلنسان خطة »مقرر خاص« حول املدافعني عن حقوق اإلنسان، 

واملفوضية اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واملقرر اخلاص 

حول  محورية  ونقطة  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  ع��ن  باملدافعني  املعني 

األعمال االنمقامية في إفريقيا.

 في إط��ار االحت��اد األوروب���ي، اعممد مجلس االحت��اد األوروب��ي 

مبادئ توجيهية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان في السياسة 

اخلارجية لالحتاد األوروبي، لموزيعها على جميع بعثات االحتاد 

املبادئ  م��ع  جنب  إل��ى  جنبا  العالم  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  األوروب����ي 

وحقوق  األط��ف��ال،  )حقوق  اإلن��س��ان  األخ��را حلقوق  الموجيهية 

البرملان  الوقت نفسه، مينح  إلخ(. في  املثليني، وعقوبة اإلع��دام 

األوروبي كل عام » جائزة  ساكاروف حلرية المفكير« للمدافعني 

االسمثنائيني عن حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم« 

يلعب املجممع املدني العاملي والسلطات احلية دوًرا ممزايًدا في 

نوفمبر  شهر  شهد  وق��د  اإلن��س��ان.  حقوق  عن  املدافعني  حماية 

انمظمت  اإلنسان  للمدافعني عن حقوق  عاملية  قمة  أول   2018

في باريس من قبل شبكة دولية من املنظمات غير احلكومية، با 

اإلنسان،  العاملي حلقوق  األفق  ذات  الكبيرة  املنظمات  ذلك  في 
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اإلنسان،  حلقوق  الدولي  واالحت��اد  الدولية،  العفو  منظمة  مثل 

على  القضية  لهذه  بالكامل  أنشطمها  تكرس  أخ��را  ومنظمات 

»غرار مدافعون في اخلط األمامي«، و»احموا املدافعني«.

 من جانبها، بدأت املدن الصغيرة والكبيرة، خاصة في أوروبا، 
امل���أوا«، وه��ي مكرسة لمقدمي  »م��دن  م��ب��ادرات مثل  في تطوير 
اإلقامة املؤقمة والمدريب والسالمة للمدافعني عن حقوق اإلنسان 
الدوليني الذين يكافحون ضد االنمهاكات المي حتدث في بلدانهم 

األصلية.

حلقوق  الدولية  واحلماية  احلكومية  غير  املنظمات    2.4

اإلنسان:

العمل،  أخرا من هذا  أج��زاء  إليه جزئّيًا في  الملميح  مثلما مت 
غير  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  املدني  املجممع  منظمات  لعبت 
القانون  وتنفيذ  تطوير  ف��ي  َوم��ك��ّم��ال  أساسيا  دورا  احلكومية 
وحمى  العشرين،  القرن  أوائ��ل  فمنذ  اإلن��س��ان.  ال��دول��ي حلقوق 
غير  منظمات  تطوير  اإلنسان، مت  العاملي حلقوق  اإلع��الن  قبل 
حكومية وطنية ودولية ركزت أنشطمها الدعوية واإلعالمية على 
وإلغاء  الفقر،  من  للحد   ( اإلنسانية  بالكرامة  املمعلقة  القضايا 
الرق والمعذيب، وحماية حقوق األطفال والعمال(، وقدمت نفسها 
أن  اإلن��س��ان  سمحت حلقوق  المي  الرئيسية  االجت��اه��ات  ضمن 
تمطور بشكل  غير عادي، بأن تصبح اسمجابة عاملية للظلم على 
اممداد هذا القرن. يجد هذا الدور الداعم لعملية المقنني وصًفا 

واضًحا له في املقمطفات الواردة في إطار الرؤية عدد 15.  

 

إطار الرؤية عدد 17: الدور احلاسم للمجتمع املدني العاملي في 

تدويل حقوق اإلنسان

 ال ميكن أن يكممل النقاش حول السياق املمطور للقانون الدولي 
حلقوق اإلنسان دون ذكر الدور املمنامي للمجممع املدني الدولي. 
سوف نناقش تفاصيل دور الفاعلني اخلواص الدوليني في تقنني 
وتنفيذ نظام حقوق اإلنسان بزيد من المفصيل الحًقا، ولكنني 
المأثير  أؤكد هنا على قدرة اجلهات الفاعلة غير احلكومية في 
على السياسات بشكل عام. كانت هناك دائًما، بالطبع، مجموعات 
من املواطنني العاديني الذين انمظموا داخل بلدانهم في كثير من 
األحيان للدفاع عن القضايا العامة بخملف أنواعها. ولكنَّ األمر 
الذي جعل هذه املجموعات تلعب دوًرا مركزّيًا للغاية في ساحة 
السياسة الدولية العامة في القرن العشرين وأوائل القرن احلادي 
والعشرين، هو االنخفاض احلاد في كلفة أعمال البداية والمنظيم 
واملعامالت المي يواجهونها إلسماع مواقفهم. هذه العوامل مضافة 
إلى اسمعداد الدول )وإن كان ذلك على مضض( للسماح بالوصول 
جعلت  الدولي،  القرار  صنع  دوائر  إلى  الرسمي  وغير  الرسمي 
املنظمات غير احلكومية أكثر تأثيًرا مما كانت عليه في املاضي. 

ليس هناك من جديد حول جهود منظمات املجممع املدني للمأثير 
في القضايا الدولية ذات املصلحة العامة. فقد حصل الكثير منها 
املجموعات  كانت  إجنازاتها.  بفضل  المكرمي  درجات  أعلى  على 
املناهضة للعبودية واملجموعات الدينية نشطة - ومؤثِّرة إلى حّد 
أبحاث  ذلك  على  أكدت  مثلما  عشر،  الماسع  القرن  في   - ما 
»مارغريت كيك« و»كاثرين سيكينك«. ورغم أنها أصغر بكثير من 
مثل هذا اخلليط من املجموعات اليوم، كانت اجلماعات الدولية 
غير احلكومية نِشطة ولفمرة طويلة في حركة السالم وفي نزع 
السالح والقضايا املمعلقة بحقوق اإلنسان. والدليل على عملها 
كانت سبَاقة  احلكومية  غير  املنظمات  من  عدًدا  أن  هو  الفعال 
للفوز بجوائز نوبل للسالم، منها معهد القانون الدولي )1904( 
واملكمب القار للسالم الدولي )1910(، واللجنة الدولية للصليب 

األحمر )1917 و 1944 و 1963(.     

HigherBook1.indd   73 9/8/22   2:54 PM



4. دور منّظمات املجممع املدّني في مجال حقوق اإلنسان:74

من  واسعة  مجموعة  في  احلكومية  غير  املنظمات  تأثير  ازداد 
عمل  انطالق  تكاليف  أنَّ  حيث  كبير  بشكل  السياسات  قضايا 
فقد  حاد.  بشكل  انخفضت  قد  أصال  وعملها  املجموعات  هذه 
في  املدني  املجممع  منظمات  منوَّ  الباردة  احلرب  نهاية  زت  حفَّ
سابًقا.  الشيوعية  األحزاب  عليها  تسيطر  كانت  المي  البلدان 
ونميجة لذلك، كانت هناك زيادة سريعة في عدد املنظمات غير 
احلكومية في جميع أنحاء العالم، قابلها منوٌّ في فرص املناصرة 

والمأثير في السياسات. 

املدني  للمجممع  المنظيمية  القدرات  في  االنفجار  إرجاع  ميكن 
كبير  بشكل  خفَّضت  المي  المكنولوجية  المغيرات  إلى  العاملي 
ونشر  اآلن  المواصل  يكلّف  ال  إذ  والمشغيل.  المنظيم  تكاليف 

املعلومة سوا نزر قليل مما كان يكلَّف هذه املجموعات.

2000 مكاملة هاتفية فقط  1927، مت إجراء حوالي   في سنة 
للثالث دقائق.  16 دوالرا  عبر احيط األطلسي، بكلفة حوالي 
ميكن اليوم، انطالًقا من الواليات املمحدة، أن نهاتف معظم أنحاء 

العالم مقابل ِسنْمنَْي للدقيقة الواحدة والثالثني ثانية.

بفعل  دعًما  المقليدية  احلكومية  غير  املنظمات  أهداف  شهدت 
وسيلة  في  المفكير  الصعب  ومن  اإلنمرنت.  إلى  املمزايد  النفاذ 
المواصل  وشبكة  اإللكمروني  البريد  فعله  ما  فعلت  تواصل 
على  املركزية  احلكومات  سيطرة  تخفيف  في  االجمماعي 
أنَّ  وصحيح  الصغار.  للمسمخدمني  منخفضة  بمكلفة  املعلومات 
النفاذ لألنمرنت غير ممكافئ متاما مناطقّياً ومحدود في األماكن 
المواصل  إلى قمع حرية  المي متيل فيها احلكومات بشكل عام 
هيالنة  وسانت  وغويانا  والعراق  وأفغانسمان  الشمالية  )كوريا 
كان  ذلك،  مع  احلصر(.   ال  الذكر  سبيل  على  بيساو،  وغينيا 
المأثير األساسي يسمهدف تغيير قدرة احلكومات على احلفاظ 
على احمكار املعلومات. ويمفق معظم املراقبني على أنه في عالقة 
بالدول، وقع تدعيم املنظمات غير احلكومية بشكل غير ممناسب 
بفعل المركزية تكنولوجيا املعلومات وكلفمها املنخفظة. إن لهذا 

العامل تأثيًرا هائاًل على قدرة املنظمات غير احلكومية في القيام 
عمليا بكل ما هو مذكور في الفقرة السابقة، بدًءا من تعبئة القوا 
املمحالفة، مروًرا بنشر السياسات واملمارسات احلكومية وانمهاء 

باملشاركة في إنفاذ القانون القائم. 

أكثر  بكلفة  والمواصل  المنظيم  على  املمعاظمة  لقدرتها  نميجة 
احلكومية  غير  املنظمات  طوَّرت  سابق،  وقت  أي  من  انخفاًضا 
العديد  ومتلك  قراراتها.  عن  احلكومات  مساءلة  على  القدرة 
معايير سلوكية  القدرة على وضع  املنظمات غير احلكومية  من 
املعلومات املسمقلة والضغط على احلكومات  أو سياسية إلنماج 

لمبرير وتوضيح و/ أو تغيير السياسات. 

بالسياسات ملخملف  ممعلقة  املنظمات معطيات  تقدم بعض  كما 
احلكومات واملنظمات العاملية.

احلكومية  غير  للمنظمات  مرة  ألول  مح  سمُ  ،1968 سنة  في   
باملشاركة في مداوالت األمم املمحدة. وبحلول المسعينيات،أصبح 
حضورها في هذه املنظمة ضاغًطا. تساعد هذه املنظمات غير 
احلكومية في محاسبة احلكومات على القوانني القائمة من خالل 

املشاركة في عملية المقاضي ورفع قضايا في بعض األحيان.  

وبصفة أشمل، تقوم املنظمات بمثقيف اجلمهور للمطالبة بقدر 
في  واحلاسمة  اجلديدة  احلقيقة  إن  أيًضا.  املساءلة  من  أكبر 
السنوات األخيرة من األلفية املاضية هو حضور املنظمات غير 
املمحدة، في  األمم  أروقة  تقريبا - في  كل مكان  احلكومية في 

املؤمترات الكبرا، في عواصم العالم وفي العناوين.

والنميجة النهائية هي أن السياسة الدولية أصبحت ذات طبيعة 
أكثر شعبوية، إن لم تكن أكثر دميقراطية. بالطبع، هناك حجج 
وجيهة تقول إن هذه املجموعات ال تعمل بالضرورة على حتسني 
جودة الممثيل ملعظم سكان العالم. إن العديد من هذه املجموعات 
نفسها ليست عرضة للمحاسبة بشكل واضح في أي دائرة من 
الدوائر، وإن صحَّ ذلك، ففي دائرة ضيقة واحدة ال أكثر. ولكن 
حمى لو كانت ال متثل حتسًنا دميقراطًيا قياًسا إلى الممثيل الذي 
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املركزية، فهي تساهم على األرجح في عملية  الدولة  تعبِّر عنه 
املساءلة الرسمية.

 فمن خالل نشر رؤيمهم اخلاصة بالشؤون العامة، وإطالق حتدٍّ 
للحكومات حمى تدحض ما تقدمه من معلومات أو تبرره، - أو 
تغّير- املمارسات الرسمية، فقد حتدت هذه املجموعات االحمكار 
الرسمي الكامل للمعلومات الذي كانت تمممع به دول عديدة في 
أوقات سابقة. األكيد إذن هو أن الدور املمنامي للمنظمات غير 
ووضع  للمعلومات  الدول  احمكار  كسر  على  يعمل  احلكومية 
ر على حقبة جديدة من  املعايير، حمى و إن كان هذا الدور يؤشِّ

السياسة الدولية الدميقراطية.

القرن العشرون ثالثة تطورات على األقل ضمن سياقات  شهد 
مهمة. وكانت هذه المطورات جارية إلى حدٍّ كبير قبل بروز أي 
جهد مسممر لمطوير نظام قانوني دولي حلقوق اإلنسان. وكانت 
من  ممزايد  عدد  إلى  طريقها  تشق  بدأت  قد  اإلنسان«  »حقوق 

الدول المي شرعت في مأسسة أشكال دميقراطية للحكم.

على  الدول  كانت  البعض،  بعضها  مع  الرسمية  عالقاتها  في 
حقوق  أو   - األخرا  الدول  بحقوق  لالعمراف  ممزايد  اسمعداد 
عمالئها – والقيام بالرصد والمحقق وممارسة الرقابة، وهو اجتاه 
بدأ - بطيًئا - قبل احلرب العاملية الثانية ولكنه تسارع فيما بعد. 

كانت اجلهات الفاعلة غير احلكومية تمناول وملدة طويلة قضايا 
دولية مخملفة تشمل العبودية والسالم ونزع السالح، ولكن نشاط 
يوجد  ال  ذلك،  مع  بعد.  فيما  شك  بال  تكثَّف  الفاعلني  هؤالء 
المطورات وحدها ما ميكن أن يفسر بشكل كاف ملاذا  في هذه 
اكمسبت قضية حقوق اإلنسان أهمية مركزية في منمصف القرن 
اتفاقيات  على صياغة  األولى  للمرة  احلكومات  وافقت  ملاذا  أو 

قانونية دولية ملزمة لسياساتها وممارساتها احلية.

ِمن وأِجل فهم المقنني الدولي حلقوق اإلنسان، نحن بحاجة إلى 
فهم النمط األوسع للصراع الدولي والقمع الداخلي خالل القرن 

العشرين. 

36-Simmons 2009، 31 :املصدر

إن الفاعلني الرئيسيني في املجممع املدني العاملي، املدافعني عن 
حقوق اإلنسان، يخملفون كثيًرا، ويركزون على مواضيع مخملفة. 
د، أو على نوع  من  يركز البعض أنشطمهم على حق واحد محدَّ
ضعيفة  مجموعة  حقوق  على  أو  املدنية  احلقوق  مثل  احلقوق 
محددة ) األطفال والنساء واملهاجرون(، وفي حالة  تلك املنظمات 
يقع  خصوًصا،  اجلنوبية  وأمريكا  وآسيا  إفريقيا  في  املنمصبة 

المركيز على حقوق جماعية محددة مثل احلق في المنمية.

هناك عدد قليل من هذه املنظمات المي ميكن اعمبارها عاملية 
هذه سواء كان ذلك من حيث احلضور اجلغرافي أونطاق العمل. 
ووت��ش،  رايمس  وهيومن  الدولية،  العفو  منظمة  األمثلة  تشمل 

والفيديرالية الدولية حلقوق اإلنسان. 

املنظمات  ورغم صعوبة حتديد فعالية وتأثير وجناح عمل هذه 
غير احلكومية في مجال حقوق اإلنسان، )انظر إطار الرؤية عدد 
16(، فقد لقيت مساهممها في وضع املعايير اعمراًفا على نطاق 

واسع، وفي بعض احلاالت، سجلت هذه االعمرافات علنا. وكان 
حلضور ممثلني عن املنظمات غير احلكومية دور اسمشاري هام 
ميثاق  اخممم  ال��ذي   ،1945 لسنة  فرانسيسكو  سان  مؤمتر  في 
األمم املمحدة في وقت مبكر، من ناحية أخرا، وقام بصياغة، 
سيما جلنة  وال  احلكومية،  غير  اإلنسان  حقوق  منظمات  كانت 
الفاصلة  الدقيقة  املرحلة  الدولية، حاسمة في دعم  احلقوقيني 
بني سنة 1948، تاريخ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأول آلية  
حقوق إنسان ملزمٍة قانوًنا )االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال الممييز العنصري والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
االقمصادية  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  املعاهدة   / والسياسية 

واالجمماعية والثقافية( في منمصف السّمينات.

لقد مت إسناد دور خاص للمنظمات غير احلكومية بفعل دعوتها 
الفعالة إلى صياغة عدد من اآلليات الدولية األساسية حلقوق 
املعايير  بعملية وضع  يمعلق  لذلك  األكثر جالء  َواملثال  اإلنسان. 

الدولية حول منع المعذيب. 
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 وقد أقرَّ العديد من احللني بالدور اإلعالمي الذي لعبمه حملة 
منظمة العفو الدولية عام 1972 ملناهضة المعذيب )أطلقت مرة 
أخرا في أوائل الثمانينيات(، واألعمال الوحشية واالعمداء على 
المي  البذرة  وهي   ،1973 انقالب  بعد  تشيلي  في  الناس  كرامة 
أطلقت مساًرا في اجلمعية العامة لألمم املمحدة  أسفر في النهاية 

عن اعمماد آليات قانونية دولية رئيسية تدعم حظر المعذيب. 

كان أول قانون رسمي اعممد سنة 1975 هو إعالن حماية جميع 
أو  املعاملة  وغيره من ضروب  للمعذيب  المعّرض  من  األشخاص 
بعد  ذل��ك،  تال  وقد  املهينة.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 
حوالي 10 سنوات، االتفاقية الدولية ضد المعذيب سنة 1984. 

في السياق نفسه، كانت فكرة إنشاء نظام زيارات وقائية لمجنب 
حدوث المعذيب، والذي مت إنشاؤه في النهاية بدخول البروتوكول 
المنفيذ  2006 حيز  المعذيب سنة  االخمياري التفاقية مناهضة 
نميجة ملبادرة أطلقت سنة 1976 من قبل مواطن سويسري هو 
السيد »جان جاك غوتييه« الذي سيمم تقدميه اآلن بالمأكيد على 

أنه مدافع عن حقوق اإلنسان.

كانت عملية وضع املعايير لهذه اآللية القانونية، المي اسمغرقت 
عقودا قبل أن ترا النور، مدعومة أيًضا من قبل عدد من  املنظمات 
غير احلكومية حلقوق االنسان والدول المي حتمل تفس  المفكير، 
املوازية في أوروب��ا في  المطورات  مثل كوسماريكا. كما ساهمت 
دعم هذا املسار. )مت اعمماد االتفاقية األوروبية ملنع المعذيب عام 
1987( وكذلك الشأن في األمريكمني ) اعممدت اتفاقية البلدان 

األمريكية ملنع ومعاقبة المعذيب سنة 1985 ، ولكن هذه االتفاقية  
لم تمهيأ في نص املعاهدة إلنشاء نظام دائم للزيارات الوقائية في 

الدول األطراف(.

 إطار الرؤية عدد 18: مشكلة حتديد تأثير املنظمات غير 

احلكومية حلقوق اإلنسان وجناحها

تممحور الصعوبة السائدة في حتليل تأثير املنظمات غير احلكومية 
حول مفهوم النجاح. فإذا جنحت منظمة غير حكومية واحدة أو 
أكثر في  اسمصدار قرار من مجلس األمن المابع لألمم املمحدة 
بإنشاء محكمة جنائية لرواندا، يقع اعمماده الحقا، ولكن تبني أن 
البحيرات  يمُْذكر في منطقة  تأثير  لها  لم يكن  احكمة اخلاصة 
لنفوذ  ذل��ك جن��اًح��ا  اع��م��ب��ار  فهل ميكن  إف��ري��ق��ي��ا،  م��ن  العظمى 
إذا ساهمت احكمة اخلاصة  املنظمات غير احلكومية؟ ولكن، 
الحقا في إنشاء محكمة دولية دائمة )احكمة اجلنائية في األمم 
إذا منعت منظمة  النجاح؟  املمحدة(، هل سممغير عندها معايير 
بعض حاالت  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أو  الدولية  العفو 
وأن  خاصة  النجاح  ذل��ك  يثبت  أن  للمرء  ميكن  كيف  المعذيب، 
انمهاك حقوق اإلنسان لم يحدث قط؟ إذا كانت اجلهات الفاعلة 
في البوسنة مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر ومفوضية األمم 
املمحدة لشؤون الالجئني قد ساعدت سنة 1990 في احلد من 
االغمصاب والقمل السياسيَنْي، ولكنها فعلت ذلك من خالل نقل 
املدنيني املسمضعفني بعيًدا عن مسار قوات العدو، فهي بالمالي 
السياسي  ال��ه��دف  حتقيق  وف��ي  العرقي  المطهير  ف��ي  ساهمت 
األساسي ل�حزب مشارك في القمال، فهل كان ذلك جناًحا؟      

عند المعامل مع مفهوم النجاح أو اإلجناز الذي يبدو مراوًغا في 
بعض األحيان، فإن ذلك يساعد أحياًنا على الممييز بني ما يلي: 
النجاح في وضع بند أو موضوع على جدول األعمال للمناقشة، 
والنجاح في احلصول على  والنجاح في حتقيق مناقشة جّدية، 
تغيير  حتقيق  في  النجاح  وأخ��ي��ًرا  مؤّسسي،  أو  إج��رائ��ي  تغيير 
على  القضاء  إل��ى  واض���ح  بشكل  ي���ؤدي  السياسة  ف��ي  ج��وه��ري 

املشكلة أو حتسني شروط حلّها. 

ففي املراحل األولى من احلمالت ضد العبودية أو تشويه األعضاء 
المناسلية األنثوية، كان مجرد حث كبار املسؤولني في الدولة على 
المفكير في املوضوع باعمباره مشكلة مهمة، يعمبر جناًحا ملحوًظا. 
كما أن احلصول على نقاش عام معقول ملعاجلة حقوق املثليني في 

بعض الدول اإلسالمية أو اإلفريقية، قد يكون عالمة جناح. 

.Forsythe 2018، 273 :املصدر
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المي ساهمت فيها  املعايير املهمة األخرا  تشمل عمليات وضع 
املنظمات غير احلكومية بصفة كبيرة، تلك اجلهات المي ساهمت 
في صياغة اتفاقية بشأن حقوق الطفل )اعممدت سنة 1989( 
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )املعممدة سنة 2006 (. 

بقيادة  املعايير  وض��ع  عملية  وه��ي  األول��ى،  باآللية  يمعلق  وفيما 
بولندا، أقر العديد من احللني، مثل »بيث سيمونز« أو »سينثيا 
في  احلكومية  غير  املنظمات  تلعبه  الذي  الهام  بالدور  كوهني«، 
حتشيد الدول. وجتدر اإلشارة إلى أنه مت إنشاء مركز اسمشاري 
وقد  واالجمماعي(  االق��م��ص��ادي  )املجلس  املمحدة  األمم  داخ��ل 
 )1996 سنة  إصالحه  )ومت   1946 سنة  بالفعل  م��وج��ودا  ك��ان 
للسماح للمنظمات غير احلكومية املسجلة باملشاركة بنشاط في 
املداوالت املؤسساتية. ويوجد حالًيا أكثر من 5000 منظمة غير 
حكومية لها هذا الوضع. وهناك ثالث فئات من الوضع: احلالة 
االسمشارية العامة، واحلالة االسمشارية اخلاصة وحالة اإلدراج 

على القائمة.

إن املركز االسمشاري العام مخصص ل�لمنظمات غير احلكومية 
الدولية الكبيرة المي يغّطي مجال عملها معظم القضايا املمعلقة 
ب�جدول أعمال املجلس االقمصادي واالجمماعي وهيئاته الفرعية. 
هذه املنظمات كبيرة احلجم عموًما وهي منظمات غير حكومية 

َودولية ذات اممداد جغرافي واسع.

نح الوضع االسمشاري اخلاص للمنظمات غير احلكومية المي  ميمُ
وجه  على  معنية  وه��ي  في مجال محدد،  خ��اص  اخمصاص  لها 
املجلس  يغطيها  المي  النشاط  مجاالت  من  قليل  بعدد  المحديد 
االقمصادي واالجمماعي. وهذه املنظمات غير احلكومية أصغر 

حجما عموما وحديثة العهد. 

إن املنظمات المي تمقدم بطلب للحصول على املركز االسمشاري 
ولكنها ال تمناسب مع أي من الفئات األخرا تمُدرج عادة مع الفئات 
األخرا على قائمة االنمظار. فأفق هذه املنظمات غير احلكومية 
ضيق على األرجح و / أو له منزع تقني. كما ميكن إدراج املنظمات 

غير احلكومية المي لها وضع رسمي لدا هيئات األمم املمحدة 
ال��وك��االت املمخصصة )ب��ا في ذل��ك مجلس حقوق  أو  األخ��را 

اإلنسان( على قائمة املجلس االقمصادي واالجمماعي.

لقد مت اتخاذ مبادرات مماثلة على املسموا اإلقليمي. فعلى سبيل 
اسمشارًيا  مركًزا   1952 سنة  أوروب��ا  مجلس  اسمحدث  املثال، 
للمنظمات غير احلكومية الدولية تقديرا للدور النشط املمزايد 
الذي تلعبه املنظمات الدولية غير احلكومية في عمل املنظمة. 
منزلة  إل��ى  االسمشاري  املركز  درج��ة  رفمُعت   ،2003 سنة  وف��ي 
املشاركة. تشكل تلك املنظمات غير احلكومية الدولية المي تمممع 
400 في سنة  من  أكثر   )بلغ عددها  المشاركي  الوضع  بنزلة 
2019( مؤمتر املنظمات الدولية غير احلكومية ، الذي تأسس 

في 2005. 

هذا املؤمتر مؤسسة مكمملة األركان تابعة ملجلس أوروب��ا، وهي 
المشاركية  الدميقراطية  املدني وتعمل على تعزيز  متثل املجممع 
في القارة األوروبية. وفي اإلطار نفسه، ممُنحت اللجنة اإلفريقية 
حلقوق اإلنسان والشعوب صفة مراقب حلوالي 500 منظمة غير 

حكومية.

في اجلامعة العربية، قد تؤدي العشرية املذكورة سابقا للمجممع 
املدني العربي إلى تعاون أقوا وأكثر تنظيما مع املنظمات العربية 
غير احلكومية وبشكل أكثر حتديدا منظمات حقوق اإلنسان غير 

احلكومية.  

أّما القنوات األخرا المي ميكن من خاللها أن تمعاون املنظمات غير 
احلكومية واملنظمات الدولية فهي هيئة األمم املمحدة لالتصال 
غير  املنظمات  مع  العالقات  وقسم  احلكومية،  غير  باملنظمات 
وتعمل هذه  املمحدة.  باألمم  اإلعالم  إدارة شؤون  احلكومية في 
الهيئات على تعزيز العالقات البنَّاءة بني األمم املمحدة واملجممع 
املدني من خالل شراكات دينامية تسمهدف تعزيز المناسق حول 
األمم  أعمال  جدول  على  املطروحة  والناشئة  الشاملة  القضايا 
املمحدة، وعن طريق تسهيل املشاركة الهادفة للمجممع املدني في 

عمليات األمم املمحدة.
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بناء على طبيعة عمله القائم على الربط بني الوكاالت واملنظور 
األمم  هيئة  توّفر  املمحدة،  األمم  منظومة  عمل  لنظام  ال��واس��ع 
املمحدة لالتصال باملنظمات غير حكومية املعلومات االسمراتيجية 
وال��م��ح��ل��ي��ل وال���دع���م مل��ج��م��وع��ة واس��ع��ة م��ن ال��ف��ئ��ات املسمهدفة 
والمواصل  االجمماعات  عقد  على  الفريدة  قدرتها  ،باسمخدام 
لمقوية احلوار بني أصحاب املصلحة املمعددين، وبناء المحالفات 
بشأن قضايا األمم املمحدة األساسية. إن قسم اإلعالم العمومي 
اخلاص باملنظمات غير احلكومية هو وسيلة االرتباط بني األمم 
مرتبطة  حكومية  غير  منظمة   1300 من  يقرب  وم��ا  املمحدة  
ب�األمم املمحدة، وتدعم جهودها في نشر املعلومات حول القضايا 
ذات األولوية املطروحة على جدول أعمالها، با في ذلك المنمية 
المي متر  البلدان  ومساعدة  أماًنا،  أكثر  عالم  وخلق  املسمدامة، 
برحلة انمقالية، ومتكني النساء والشباب، ومعاجلة الفقر إلخ... 

تساعد املنظمات غير احلكومية املرتبطة بإدارة شؤون اإلعالم 

على بناء املعرفة والدعم للمنظمة على املسموا الشعبي، بالطبع، 

وتقدمي معلومات مهمة عالية اجل��ودة لدعم عمل مكاتب األمم 

املمحدة ووكاالتها. 

وميكن للمنظمات غير احلكومية أيًضا أن تعممد على عدد من 

مراقبة  عملية  في  مباشر  بشكل  للمساهمة  الرسمية  القنوات 

حقوق اإلنسان من ِقبَل اآلليات الدولية اإلقليمية. وكان الفصل 

3 من هذا املجلد قد شدد بالفعل على املساهمة المي ميكن أن 

تقدمها منظمات املجممع املدني في عملية االسمعراض الدوري 

الشامل. 

ورغم أنها ال متلك احلق في أخذ الكلمة أثناء احلوار المفاعلي، 

الموصيات  معاجلة  لدا  املراجعة  الواقع جوهر عملية  في  وهو 

واألسئلة بشأن حقوق اإلنسان من قبل مجموعة العمل احلكومية 

للمنظمات غير  املراجعة، ميكن  قيد  الدولة  إلى  ونقلها  الدولية 

احلكومية أن تلعب دوًرا رئيسًيا في توفير املعلومات حول حالة 

ليمم  البالد  حقوق اإلنسان، أو مجموعة معينة من احلقوق في 

مراجعمها وجتميعها بعد ذلك من قبل املفوضية السامية حلقوق 

اإلنسان في تقرير أصحاب املصلحة« ، وفي مساعدة الدولة قيد 

املراجعة على تنفيذ الموصيات املدعومة.

من الواضح أنه إذا سمحت الدول بذلك )ليس هناك عدد كبير 
تشارك  أن  ، ميكن  الشامل(  ال��دوري  االسمعراض  وفقا خلبراء 
املنظمات غير احلكومية في إعداد تقرير الدول. وميكنها أيًضا 
قد  المي  املدة  منمصف  تقارير  وتقييم  الموصيات  تنفيذ  مراقبة 

تعدها الدولة بني دورتي االسمعراض الدوري الشامل. 

في إطار عمل هيئات املعاهدات، تقدم املنظمات غير احلكومية 
»بديلة«  )أو  »تكميلية«  تقارير  تقدمي  خالل  من  مهمة  مساهمة 
اتفاقية معينة في  تنفيذ  لمقييم  الواقع،  الظل(. وفي  »تقارير   /
يعممد خبراء  للدولة،  الدوري  المقرير  بالموازي مع  دولة طرف، 
املعلومات  على  م��م��زاي��د  بشكل  املسمقلّون  امل��ع��اه��دات  هيئات 
الدقيقة والمكميلية المي تقدمها املنظمات غير احلكومية الوطنية 
والدولية في المقارير، سواء بشكل فردي أو بالمعاون مع املنظمات 
األخرا. إن المطبيق العملي ممطور جًدا، وبالنسبة جلميع الدول 
الوطنية  المقارير  تعمبر  املعاهدات،  المقييم من قبل هيئات  قيد 

وتقارير »الظل« جاهزة عموما لعملية المشاور.

 وهكذا، ميكن للمنظمات غير احلكومية املساهمة من خالل كل 

هذه القنوات الرسمية وغير الرسمية في عمل اآلليات الدولية 

األط���راف جتاه  ال��دول  وال��م��زام  اإلن��س��ان  لمعزيز وحماية حقوق 

عموما  كبير  بمقدير  املساهمة حتظى  هذه  إن  اإلنسان.  حقوق 

رغم أنه قد يكون لبعض احلكومات وجهات نظر معاكسة لملك 

تّشوه سمعة عملها  أو  تهاجم  املنظمات، وقد  المي تقدمها هذه 

ونزاهمها. غير أن  منظمات حقوق اإلنسان غير احلكومية متلك 

الشرعية القانونية واألخالقية للقيام بعملها، كما هو موضح في 

إطار الرؤية عدد17
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إطار الرؤية عدد 19: حول شرعية منظمات حقوق اإلنسان 

غير احلكومية

لنطرح السؤال بشكل مباشر. من الذي سمح للمنظمات غير 
احلكومية بالوجود؟ اجلواب بسيط. إنه القانون الدولي حلقوق 
المقارير  كمابة  املممثل في  املعماد  اإلنسان. فمن خالل عملها 
والدعوة، ال تفعل املنظمات غير احلكومية العاملة في مجال 
حقوق اإلنسان سوا لْفت االنمباه إلى املمارسات المي ال تمفق، 
بال نزاع، مع مبادئ القانون الدولي. وهي  تشارك ببساطة في 
املخّولة ألعضائها.  المعبير  املمارسة اجلماعية حلقوق حرية 
املنظمات  ه��ذه  مثل  تضطهد  ق��د  املسمهدفة  احل��ك��وم��ات  إن 
واألنشطة على أراضيها اخلاصة بها - وقد جترمها أصال - 
ولكن هذا تعبير ال أكثر عن  املشكلة المي  تود املنظمات غير 

احلكومية لفت االنمباه إليها.

غير أن الصورة ليست بملك البساطة. )...( فالّدفاع عن حقوق 
اإلنسان عملية سياسية مكّثفة. وعندما تنمقد اجلهات اخلارجية 
احلكومات المي متلك شرعية سياسية محلية معمبرة، قد تكون 
قضية شرعية املنظمات غير احلكومية أكثر من مجرد سمار من 

الدخان تسعى احلكومات الشريرة إلى االخمباء وراءه. 

حلقوق  ال��دول��ي  فالقانون  أساسًيا.  المحّزب  ع��دم  يصبح   هنا 
اإلنسان ميلك شرعية دولية ووطنية معمبرة في العالم املعاصر. 
َوطاملا أن املنظمات غير احلكومية الدولية حلقوق اإلنسان تعمل 
اإلنسان  وم��ب��ادئ  حقوق  ح��دود  غير حزبي وضمن  إط��ار  ف��ي 
عندما  الشرعية خصوصا  تلك  في  شريكا  تغدو  فهي  الدولية، 

يمركز نشاطها كالعادة على اإلعالن عن أدلة على االنمهاكات.

تمعزز شرعية اجلهات اخلارجية بشكل أكبر عندما يحايث عملها 
الدميقراطية  األنظمة  ففي  الوطنية.  الفاعلة  اجلهات  يدعم  أو 
واملنفمحة نسبًيا، يعد وجود منظمات حقوق إنسان غير حكومية 
محلية وغير ممحزبة َوتقوم بعمل مواز للمنظمات غير احلكومية 

رافًدا لشرعية املنظمات الدولية. وحيث ال تميح مسمويات القمع 
فإن  لإنسان،  للمنظمات احلية غير احلكومية حلقوق  املجال 
الدعم غير املباشر الذي تقدمه  اجلهات الفاعلة الدولية للجهات 

احلية يقوم بدور مماثٍل.

إن املنظمات غير احلكومية الدولية املعنية بحقوق اإلنسان هي 
جهات فاعلة مهمة وشرعية في منظومة األمم املمحدة العاملية. 
ولكنها تفمقر إلى السلطة القانونية والسياسية للدول، والسلطة 
القانونية الدولية للجهات الفاعلة ممعددة األطراف. غير أنها قوة 
للقانون  والقانونية  األخالقية  السلطة  لديها  وبالمالي  حتريض، 
تنخرط  أنها  وطاملا  يقف خلفها.  الذي  اإلنسان  الدولي حلقوق 
في عمل غير حزبي حقا في إطار المفويض املخول لها، فهي ال 

تشكل مجرد هيئات شرعية بل مهمة في املجممع الدولي.

Donnelly، J and Whelan D. 2017 :املصدر

احلكومية واحلّق في الّسالم: غير  املنظمات    3  .4

مثلما أشرنا إليه في الفصل السابق، فإن العملية احلكومية الدولية 

المي قادت اجلمعية العامة لألمم املمحدة في ديسمبر 2016 إلى 

السالم« متيزت  في  احل��ق  ح��ول  املمحدة  األمم  »إع��الن  اعمماد 

بدفعة قوية من قبل شبكمي منظمات املجممع املدني والسلطات 

من  كبير  دع��م  احلقيقة  في  هناك  ك��ان  طويلة،  فلفمرة  احلية. 

السالم، ومؤخًرا، من  ثقافة  وتطوير  لمعزيز  القمة  إلى  القاعدة 

أجل االعمراف باحلق في املدينة باعمباره حقا أساسًيا من حقوق 

اإلنسان والشعوب.

على سبيل املثال، مثَّل المرويج ملبادرات نشر ثقافة السالم نشاًطا 

شبكة  وهي  احلية،  واحلكومات  املمحدة  املدن  ملنظمة  أساسًيا 

في صلب  االسمشاري  املركز  ذات  احلية  السلطات  من  عاملية 

مصالح  متثيل  إل��ى  وت��ه��دف  واالجمماعي  االق��م��ص��ادي  املجلس 

احلكومات احلية والدفاع عنها في العالم.
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مت تقدمي املرجع الرئيسي لهذا النشاط في أجندة الهاي بشأن 
دبلوماسية املدينة )2008(. وكانت املبادرة األخرا هي تلك المي 
مت تقدميها سنة 2010 من خالل إعالن حق اإلنسان في السالم 
الدولية  للرابطة  العامة  للجمعية   23 ال��دورة  نهاية  في  املعممد 

للمدن الداعية للسالم املنعقدة في مورفو )قبرص(.

َوينص اإلعالن على أن: 

)1( حق اإلنسان في السالم ينبغي أن ينظر فيه من قبل املجممع 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  من  يمجزأ  ال  ج��زًءا  باعمباره  الدولي 

ل من النّساء والرجال. األساسية لكٍّ

)2( احمرام حق اإلنسان في السالم هو شرط أساسي ملمارسة 
حقوق اإلنسان األخرا.

)3( احلق في معرفة احلقيقة، وجبر الضرر والعدالة عنصر من 
عناصر حق اإلنسان في السالم.

  يجدر االعمراف بوجود إشارات إلى »احلق في السالم« في عدة 
وثائق أقرتَّها املنظمات غير احلكومية. ففي سنة 1998، قامت 
أكثر من 200 منظمة غير حكومية آسيوية بصياغة ميثاق حقوق 
أن جلميع  امليثاق على  4 من  امل��ادة  وتنّص  اآلس��ي��وي.  اإلن��س��ان 
األشخاص احلق في العيش في سالم حمى يممكنوا من المطوير 
والروحية،  واألخالقية  والفكرية  قدراتهم اجلسدية  لكل  الكامل 

دون أن يكونوا هدفا ألي نوع من أنواع العنف.

 وفي سنة 2006، اعممدت اجلمعية اإلسبانية لمطوير القانون 
اإلنسان في  »لواركا« بشأن حق  اإلنسان إعالن  الدولي حلقوق 
ألربع  متمد  عاملية  حملة  ال��وق��ت،  نفس  في  وأطلقت،   ، السالم 
سنوات من أجل جمع مساهمات جميع املناطق في العالم حول 
العناصر املمكنة حلق اإلنسان في السالم، والواجبات وااللمزامات 
املسموجبة. وفي سنة 2010، أدت احلملة في النهاية إلى تبني 

إعالن »سانمياغو« حلق اإلنسان في السالم. 

المابع  اإلنسان  حقوق  ملجلس  االسمشارية  اللجنة  أك��دت  مثلما 
لألمم املمحدة، يمُلْفت هذا اإلعالن االنمباه بشكل خاص من خالل 
جهوده املمعلقة بالبحث عن قيم عاملية تنهل من القانون احلي 

والدولي ومن المقاليد القانونية الغربية وغير الغربية )مزيد من 
املعلومات في كوفيليس 2013(. 

أخيًرا، وعلى صلة محدة باملبادرات املكرّسة خصيًصا لدعم اعمماد 
إعالن األمم املمحدة بشأن احلق في السالم، جتدر اإلشارة إلى 
حملمني أطلقما من الدول األوروبية. األولى هي العريضة العاملية 

المي تبنمها مؤسسة »باز سني فرونميرا« في إسبانيا.

املطربني  من  العديد  قبل  من  املدعومة  املشاهير«  »حملة  وهي 
وقد  الّشخصية،  امل��ب��ادرة  أساسها  وك��اَن  املشهورين.  واملمثلني 
ترجمت بلغات مخملفة للنهوض بحق اإلنسان في السالم باعمبار 
هذا احلق ملًكا لكل إنسان أو جماعة أو شعب، وباعمباره قيمة 

تمُبنى عليها العالقات اإلنسانية والدولية. 

سّميت العريضة »السالم يحمل توقيعك« وكان الهدف منها جمع 
أكبر عدد ممكن من المواقيع ليمم تقدميها بعد ذلك في اجلمعية 
العامة لألمم املمحدة من أجل احلصول على االعمراف الدولي 

الرسمي بحق اإلنسان األساسي في السالم. 

ي��ج��در ذك��ره��ا ه��ي حملة »ل��ن��ا ح��ق إلى  ال��م��ي  وامل���ب���ادرة الثانية 
ج لها عدد كبير من أفراد السلطات اإليطالية  السالم!« المي َروَّ
احلية )أكثر من 300 مدينة ومقاطعة ومنطقة( وقامت بمنسيق 
السالم  أجل  من  احلية  للحكومات  الوطنية  الشبكة  أنشطمها 
وحقوق اإلنسان وَدَعَمها عدد من املؤيدين ملنظمات السالم غير 

احلكومية ومنظمات املجممع املدني. 

من  املئات  تبّني  شملت  مخملفة  مراحل  على  احلملة  تطوير  مت 
املجالس البلدية في إيطاليا واخلارج لالئحة  من أجل االعمراف 
ال��دول��ي ب�حقوق اإلن��س��ان ف��ي ال��س��الم، وزي���ارة وف��د م��ن رؤس��اء 
أولى  لمسليم  جنيف  في  اإلن��س��ان  حقوق  مجلس  إل��ى  البلديات 
العرائض املعممدة، ودعوة األمم املمحدة لالعمراف الرسمي بحق 
اإلنسان في السالم، ومجلس حقوق اإلنسان لمحديد االلمزامات 
القانونية ذات الصلة بالدول )خصوًصا حول شروط نزع السالح 
واجلهود املبذولة لمقوية ودمقرطة األمم املمحدة( واإلعالن بأن 
احلرب في حد ذاتها هي جرمية ضد اإلنسانية. وفي إطار الرؤية 
»دبلوماسية  ْملة  اجلملية  حلمُ األهمية  مناقشة  يلي، سممم  الذي 

املدينة« من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وثقافة السالم.
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 إطار الرؤية عدد 20: أهمية دبلوماسية املدينة من أجل احلق 

في السالم.

ي��ج��در ال��م��ذك��ي��ر ب���أن ال��س��ل��ط��ات اح��ل��ي��ة ال��م��ي عملت م��ن أج��ل 
برامج  حول  تدير  السالم  في  باحلق  االعمراف  على  احلصول 
حوار الثقافات من مواقعها اخلاصة. وقد أرسلت الالئحة إلى 
ممثلي الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان. وسافرت بعثة 
من رؤساء البلديات إلى قصر األمم في جنيف لمسليم نسخة من 
املجالس احلية.  املوافقة عليها من قبل  100 الئحة متت  أول 
وباإلضافة إلى مبدإ المفريع الذي يمعني الممسك به في الفضاء 
قبل  م��ن  رس��م��ّيً��ا  العمل  ه��ذا  شرعنة  مت��ت  ال��ع��امل��ي،  السياسي 
احلكومات احلية وخارج حدود الدولة بوجب املادة األولى )1( 
من إعالن األمم املمحدة لعام 1998 بشأن حق ومسؤولية األفراد 
واجلماعات وهيئات املجممع  في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية املعمرف بها عاملًيا، على النحو المالي: »لكل 
شخص احلق، بشكل فردي وباالشمراك مع آخرين، في المرويج 
والسعي حلماية وتنفيذ حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على 

املسموينَْي الوطني والدولي.«. 

هذا اإلعالن نفسه لألمم املمحدة، الذي يعمبر ميثاق املدافعني عن 
والمعددية،  العاملية  للمواطنة  احلقيقيني  ال��رواد  اإلنسان،  حقوق 
يضفي الشرعية على املقاربات واإلجراءات اجلديدة لضمان إيالء 
وباالشمراك مع  لكل شخص، بفرده   « لها:  املسموجب  االعمبار 
اإلنسان  حقوق  ومبادئ  أفكار  ومناقشة  تطوير  في  احلق  غيره، 
اجلديدة والدعوة لقبولها«. كما ميكن أن تكون املواطنة المعددية 
ودبلوماسية املدينة مدرجة شرعيا حتت هذا احلكم الذي له صلة 
منطقية ومنمجة مع احممال إنشاء » تعابير ثقافية مشمركة« على 
غرار تلك المي تدعو إليها اتفاقية اليونسكو بشأن المنوع الثقافي.

أفراد األسرة  يشيد منوذج حقوق اإلنسان بحياة وكرامة جميع 
البشرية.   

ليست هناك ضرورة لإشارة إلى أن احلرب ال تؤدي فقط إلى 
انمهاك جميع حقوق اإلنسان، لكنها تقمل أصحاب تلك احلقوق 
أن  يجب  السبب  لهذا  جماعية.  م��وت  عقوبة  إنها  األص��ل��ي��ني: 
تمضمن أجندة احلوار الثقافي قضية النظام العاملي، إلى جانب 

مسألة املواطنة والمماسك االجمماعي على املسموا احلي.

توفر لنا  املادة 28 من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان منوذًجا 
عاما عندما تنص على أنه » يحق للجميع المممع  بنظام اجمماعي 
ال��واردة في هذا  ودول��ي تمحقق فيه بالكامل احلقوق واحلريات 

اإلعالن.

  تمضمن هذه القاعدة ضمنًيا تعريًفا للسالم اإليجابي الذي يمم 
املمحدة.  األمم  إلى  املدينة  من  املؤدية  الطريق  طول  على  بناؤه 
وتعكس األمثلة احلالية لدبلوماسية املدينة اجلهود املكرسة لبناء 
السالم من األسفل إلى األعلى، ليس ضد الدبلوماسية« اجليدة 

» للدول ولكن من أجل دعمها«. 

املخملفة  الثقافات  بني  اجلسور  لبناء  امليدانية  المجربة  تشكل   
اب��م��داء من احل��ق األسمى في احلياة ومن  امل��وج��ودة في امل��دن، 
االحمياجات األساسية جلميع الناس الذين يعيشون هناك، مورًدا 
أساسيا ميكن أن يساعد في ترجمة المرابط املنطقي بني النظام 
  28 امل��ادة  ال��وارد في  النحو   الدولي، على  والنظام  االجمماعي 
تكون  كي  ثابمة،  حقائق  إلى  العاملي،  البيان  من  الذكر  السالفة 

جميع حقوق اإلنسان للجميع. 

.Papisca 2015، 111  :املصدر
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بساعدة إدارة شؤون اإلعالم بناء املعرفة والدعم للمنظمة على املسموا الشعبي، بالطبع ، تقدمي معلومات مهمة عالية اجلودة 

لدعم عمل مكاتب ووكاالت األمم املمحدة 
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