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أزمةيف حقوق اإلنسان : ل والتحدياتاملشاك: اإلجنازات. ١
)١ (

حترم ُتالتي یجب أنجبلوانعرف التزامات الدول وغیرھا من حاملي اونحن نعرف ما ھي حقوق اإلنسان،

نعرف أن حقوق اإلنسان تنتھك بشكل منھجي، وتجاھل وعدم الوفاء بھا في جمیع وحقوق اإلنسان، تحقیقوحمایة و

والرصد العالمي المتثال من خالل معاھدات ملزمة قانونًا، التي وضعتعاییر العالمیةالموتشكل.مناطق كوكبنا

التطلعات الفجوة بین. اإلنجازات الھامة خالل السنوات الستین الماضیة،الدول اللتزاماتھا في مجال حقوق اإلنسان

وبین الكالم المنمق وتنفیذھا،ن وبین قانون حقوق اإلنسااألرض،، والواقع المریر على الكبیرة لحقوق اإلنسان

التحدي ھيوتضییق ھذه الفجوة،للوفاء بوعودھاالرئیسیةالمشكلة ستكون ھيلحكومات وغیاب اإلرادة السیاسیة ل

بكرامة،نحن نعرف ما یجب القیام بھ لتمكین الناس في عالمنا المعولم في العیش . ذاھالرئیسي في عصرنا

. ونحن لدینا الموارد والقوى العالمیة لتحقیق ھذا الحلمالخوف،متحررین من العوز والتحرر من

)٢ (
.نفتقر إلى جدول أعمال واضح للعمل، والقیادة السیاسیة لوضع ھذه المعرفة واستخدام ھذه الموارد، فإنناومع ذلك

ن انتھاكات جسیمة التزام الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحمایة الناس في البلدان األخرى التي تعاني م

بما في ذلك االفتقار إلى التعاطف مختلفة،وألسباب .العشرینومنھجیة لحقوق اإلنسان قد ضعفت منذ مطلع القرن 

توترات الووالجنوب،والفجوة بین الشمال الفقر،في البلدان الغنیة من أجل البالیین من البشر الذین یعانون من 

. تمع الدولي نفسھ اآلن في أزمة حقیقیة لحقوق اإلنسانوجد المج، متكررة بین الشرق والغرب

)٣ (
، حتى حقوق اإلنسانتنفیذأن ھناك الكثیر مما یمكن تحقیقھ، وفعال قد تحقق، في علمناُتعاما الماضیة ٦٠تجربة ال 

ن الشعوب في ، الكثیر معندما تمت صیاغة اإلعالن العالمي. إلرادة السیاسیة المشتركة دائما واضحةالم تكن ولو

أساس حق علىو. أفریقیا وآسیا والمحیط الھادئ والبحر الكاریبي ال تزال تعیش تحت الحكم االستعماري والقمع

على استقاللھا وانضمت إلى األمم حصلتكثیر من الشعوب في جمیع أنحاء العالم، مصیرھاالشعوب في تقریر 

أفریقیا،في جنوب ةالعنصریوالتفرقةالغربیة،أوروبا تم القضاء على الفاشیة في.المتحدة كأعضاء متساوین

الشرقیة،لدیكتاتوریات العسكریة في أمریكا الالتینیة واألنظمة االستبدادیة الشیوعیة في أوروبا بااإلطاحةو

١٩٩٣المجتمعین في عام،قادة العالمأكد الباردة،بعد نھایة الحرب .واحد في أفریقیاالطرف الذاتوالدیكتاتوریات

تاعتمد، وعلى شمولیة وعدم تجزئة والترابط بین جمیع حقوق اإلنساناإلنسان،العالمي لحقوق في مؤتمر فیینا 

في مسئولوافقت على إنشاء مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان بوصفھ وإعالن فیینا مع برنامج عمل شامل 



، والذي ما زال یشكل األساس الرئیسي یذ برنامج عمل فییناة لتسھیل تنفالمتحدة الذي یتحمل المسؤولیة الرئیسیاألمم

. ألنشطة األمم المتحدة في میدان حقوق اإلنسان

)٤ (

ألمن الدولیین من م واالسالالمحافظة علىكان ھناك اعتراف بأھمیة حقوق اإلنسان من أجل التاریخ،ألول مرة في 

المصممة حدیثا لحفظ عملیاتالفي،ناصر مدنیة أساسیةبوصفھا ع،حقوق اإلنساندرجت وُأ، قبل مجلس األمن

مثل تلك التي أنشئت في كوسوفو وتیمور المتحدة،ألمم لاالنتقالیةاتداراإلبناء السالم، وكذلك في السالم و

ل ، وفقا للفصتنفیذیةإجراءات مجلس األمن اتخذ الجسیمة والمنھجیة لحقوق اإلنسان، في حاالت االنتھاكات .الشرقیة

، وإقامة المحاكم یة ویجیز استخدام القوة العسكریةالمتحدة من خالل فرض عقوبات اقتصاداألممالسابع من میثاق 

لنظام ى التعجیل بوضع الصیغة النھائیة أدت ھذه المحاكم إل.الجنائیة الدولیة مخصصة لیوغوسالفیا السابقة ورواندا

ھذه وغیرھا من المحاكم باإلضافة إلى جرائم الحرب، . ١٩٩٨روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في عام

الخطیرة ، ھي المختصة للتعامل مع االنتھاكات یرالیون وتیمور الشرقیة وكمبودیا، مثل تلك الموجودة في سالجنائیة

في أومسلحال، سواء ارتكبت أثناء الصراع الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة، مثل اإلبادةوالمنھجیة لحقوق اإلنسان

. أوقات السلم

)٥ (

ا، أعلنت الجمعیة العامة الحق في التنمیة باعتبارھ١٩٨٦في عام . مع خطاب التنمیةحقوق اإلنسان أیضاارتبطت 

ق في المشاركة واإلسھام جمیع الشعوب لھا الحوبموجبھ یحق لكل إنسان وللتنازلقابلة من حقوق اإلنسان غیر حقًا"

فیھا جمیع تحقیقیمكنالتي العیة والثقافیة والتنمیة السیاسیة، بالحقوق االقتصادیة واالجتما، والتمتعفي تحقیق

ساسیة األفكرة المن المتحدة اإلنمائيبرنامج األممانتقل تدریجیًا و. )١("حقوق اإلنسان والحریات األساسیة بالكامل 

لفجوة الموجودة بین التنمیة االقتصادیة لھو في الواقع سد اد الكلي لمفھوم التنمیة البشریة، وللتنمیة في مجال االقتص

من قبل مجتمع الحد من الفقر یتم األخذ في االعتبار وبحلول نھایة القرن، . قوق اإلنسانالقانونیة حالمناقشات و

. التنمیةفي التعاون من أجل متمثلعام ھدف كلبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ، بما في ذلك االمانحین الدولیین

ھداف اإلنمائیة لأللفیة مع األ٢٠٠٠سبتمبر أللفیة لألمم المتحدة في توجت ھذه العملیة باإلجماع باعتماد إعالن ا

حقوق ال، مثل التحرر من الفقر المدقع وحقوق اإلنسان األساسیةتحقیقسلسلة من األھداف المحددة زمنیا من أجل ك

قیم األساسیة التي األھداف اإلنمائیة لأللفیة والوقد جاءت .واة بین الجنسینالمتصلة بالغذاء والصحة والتعلیم والمسا

توفر اإلطار ألدبیات التنمیة واألساس المنطقي فإنھا: خال رئیسیا في فلسفة التنمیةشكل مدلتتھاتسعى إلى حما



لأللفيةنمائیةألھداف اإلل، فإن القوة المعیاریة ولألسف. توجیھ أنشطة التنمیة في العدید من الدولل

 ،.

)٦ (

شخص یعیشون في ظروف الفقر أكثر من ملیار في مجال حقوق اإلنسان في العالم،ال یزال الفقر أخطر تحٍد

تحسین حیاتھم والخالص من من فرصة حرمواي مختلف أنحاء العالم من ثالثة ملیارات شخص فأكثر، والمدقع

بة السكان الذین ونس، مثل خفض نسبة السكان الذین یقل دخلھم عن دوالر واحد یومیًاجمیع األھداف.براثن الفقر

تم تحقیقحین في و.٢٠١٥، كان ال بد من الوفاء بھا بحلول عام و تحقیق تعمیم التعلیم االبتدائي، أیعانون من الجوع

تنفیذ األھداف اإلنمائیة لأللفیة، والسیما في شرق وجنوب بعض التقدم المحدود خالل السنوات الثماني األولى من 

في فعلیًاایتم التوصل إلیھلن ھداف العالمیة الطموحة واألھداف من ھذه األنحن لألسف یجب أن ندرك أن أیًافآسیا، 

ھذه ي واألمن الغذائي وأزمة النفط، في مواجھة التباطؤ االقتصادي العالمو، قعفي الوا. سنوات السبع المتبقیةال

.٢إمكانیة في تحقیقھااألھداف أصبحت أقل 

.................................................................................................................................

.

١٩٨٦دیسمبر A/RES/41/128٤، المتعلق بالحق في التنمیةإلعالنا)١(

.٣، ص ) ٢٠٠٨األمم المتحدة ، نیویورك ، (' ٢٠٠٨أللفیة لعام لاإلنمائیةھداف األتقریر 'األمم المتحدة ، )٢(

.................................................................................................................................

..

: صمن التناقاألزمة الغذائیة األخیرة تدل بوضوح على أن عدد األشخاص الذین یعانون من الجوع في الزیادة بدًال

حق في الإدراك، كان لھا أثر بالغ السلبیة على سیما سیاسات استبدال الوقود الحیويالسیاسات المختلفة للدول، ال

، والعدالة وغیرھا صول على التعلیم والرعایة الصحیةحللویصدق الشيء نفسھ.لى القضاء على الفقروع)٣(الغذاء 

عدد من ملیة التحضر ونمو المدن العمالقة، مع ع. من الخدمات الالزمة لتمكین الفقراء من انتشال أنفسھم من الفقر

جنوب . ، والتدھور البیئياإلیدز/ البشریة المناعةانتشار فیروس نقصون األحیاء الفقیرة في تزاید سریع،سكا

.ھي في قلب ھذه األزمة الراھنة في مجال التنمیةاألفریقیةالصحراء الكبرى 



)٧ (

، التي تتعلق باألمنھيرئیسیة األخرىالتحدیات ال. ٤ب حرمانھم من الوصول إلى العدالةوتتفاقم محنة الفقراء بسب

، والصراعات المسلحة والجریمة المنظمة والتمییز المنھجي ألسباب مختلفةدینیةبما في ذلك التوترات العرقیة وال

، والتطورات باإلضافة إلى ذلك، النمو السكاني، والتحضر، وتغیر المناخ، والھجرة. واإلرھاب ومكافحة اإلرھاب

الجھات الفاعلة من قبل ، وانتھاكات حقوق اإلنسانخیرة في مجال العلم والتكنولوجیا، بما في ذلك الطب الحیوياأل

من أجل المستقبليجدول األعمالفيتمثل تحدیات جدیدة یجب أن تؤخذ بعین االعتبار في المستقبل ،غیر الحكومیة

.  حقوق اإلنسان

محاية الكرامة. ٢
)٨(

جددًاؤكد متق اإلنسان وكرامة اإلنسان عندما جعل وجود صلة واضحة بین حقوتدیباجة میثاق األمم المتحدة 

، والمساواة في الحقوق بین الرجال الشخص البشريوأھمیةبكرامة الفرد اإلیمان بحقوق اإلنسان األساسیة و"

رد فعل على الرفض فسر على أنھیالرغم من ھذا االرتباط یمكن أن على. "وصغیرھاوالنساء واألمم كبیرھا 

زالت ذات الصلة لتجارب الناس في جمیع أنحاء العالم المة اإلنسان خالل المحرقة النازیة، فقد كانت والمنھجي لكرا

االعتراف بالكرامة "في تأكیده على أن االرتباطوأكد اإلعالن على ھذا .نتیجة االستعمار والعبودیة والعنصریة

م لجمیع أعضاء األسرة البشریة ھو أساس الحریة والعدل والسالللتنازلالمتأصلة والحقوق المتساویة وغیر القابلة 

السمة األساسیة التي تمیز اإلنسان عن غیره ھا ینظر إلیھا على نطاق واسع أنزال الكرامة توال تكانو".في العالم

، والقدرة على حریة اإلرادةالفالسفة ھذه المطالبة لكرامة اإلنسان وتفرد البشر في وقد أرسى . من المخلوقات

.االختیار األخالقي واالستقاللیة الفردیة

)٩(
ن العالمیة ، ھو المبرر األخالقي والفلسفي للمساواة وحقوق اإلنسان، وھو أمر طبیعي في جمیع البشررامة اإلنساك

ھناكإذا كان.تشكل اعتداء على كرامة اإلنسانحقوق اإلنسان لمعینة فقطبعض انتھاكات، في نفس الوقت. األخرى

أن ، ولكنھ لیس بالضرورةفي التعبیرالحریتھانتھاكًاذاھ،  قد یشكلحرجبنشر مقال ادفع غرامة لقیامھتةصحفی

لالغتصاب أو أي تعرضتإذا . ، وربما یتغیر الوضعوضعت في السجنإذا أما.ایكون لھ أي تأثیر على كرامتھ

.على صمیم كرامتھامباشرًاھجومًاھذایشكلدف انتزاع اعتراف أو تغییر رأیھا،شكل آخر من أشكال التعذیب بھ

، مما یجعلھا عاجزة عن طریق اإلذالل وتجرید تقاللیة وحریة االختیار األخالقياالسو، من إرادتھا الحرةھذا یحد

. اإلنسان من إنسانیتھ



، بما في ذلك كرامة اإلنسان والحكم كبشرمالناس من قدرتھقانونیًاالتي تحرملعجز ھو العبودیةاأقصى أشكال

، ھو الشعور بالعجز" أصوات الفقراء"دراسة البنك الدولي أظھرتكما. ھذااالتجار ھو مظھر حدیث من. الذاتي

یعانون من انعدام ھمالفقراء الذین ال تحترم حقوقمن الجوع وسوء الصحة، معاناةكثر األ.الموضوع الرئیسي للفقر

ما لى كرامة اإلنسان بقدردفع الناس إلى الفقر یشكل اعتداء عو. القدرة على تغییر وضعھم وانتشال أنفسھم من الفقر

مر یحرمون من بعض الحقوق فقط ألنھإذا كان البش.ویصدق الشيء نفسھ على التمییز. الرق أو التعذیب یفعلھ

ي أو من البشر على أساس أصلھم العرقي أو اللون أو الجنس أو الدین أو السن أو التوجھ الجنسمعن غیرھمختلفون

. والحرمان من اإلنسان الكرامةواإلھانةیجعلھم یشعرون بالعجز ، واإلعاقة الجسدیة أو العقلیة

التطھیر وةالعنصریتمییز تؤدي إلىللةلممارسات المنھجیاكانتإذاتفاقم مثل ھذا الھجوم على كرامة اإلنسان ی

.اندافي البوسنة والھرسك ورو، ومؤخرًاالعرقي، أو حتى اإلبادة الجماعیة، كما حدث خالل المحرقة النازیة

)١٠(
الكرامة یتجاوز االختالف والواقع أن مفھوم . لبشر ھو مفھوم عالميلاإلنسانیة بوصفھا سمة أساسیة مفھوم الكرامة 

ومعظم كما ھو الحال مع اإلعالن العالمي . في العالمالرئیسیة، ویمكن العثور علیھ في جمیع الدیانات الثقافي

حقوق اإلنسان تستند إلى مفھوم لكبیرة القلیمیة اإلالوسائل، وجمیعاإلنسانق ألمم المتحدة األساسیة لحقوامعاھدات 

الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان أنھ على الرغم الوسائلمشتركة من مختلف القراءة الیستنتج من .٥كرامة اإلنسان 

بعض حقوق اإلنسان أن، إالانكافة حقوق اإلنسلقي والفلسفي بمثابة التبریر األخالتعتبر كرامة اإلنسان أنمن

الفقر والمجاعة ،التي تھدد كرامة اإلنسانالواضحةومن األمثلة .مفھوم الكرامة اإلنسانیةمع ترتبط ارتباطا مباشرًا

غیرھا من أشكال ، والتعذیب واالختفاء القسري ویر العرقي والرق واالتجار بالبشرواإلبادة الجماعیة والتطھ

.العنصریة وأشكال مماثلة من التمییز واالستعمار واالحتالل األجنبي والسیطرة، واالعتقال التعسفي

.ذه االعتداءات على كرامة اإلنسان، والتجرید من اإلنسانیة ھي األبعاد األساسیة لمثل ھالشعور بالعجز، واإلذالل

٦كرامة اإلنسانبتبط مباشرة ترالتيعمال الحالي یھدف بالدرجة األولى إلى معالجة قضایا حقوق اإلنساناألجدول 

نهج القرن احلادي والعشرين: املسئولية املشرتكة. ٣
)١١(

إلنجاز لجمیع لمشتركًابوصفھ معیارًا"إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اأعلنت الجمعیة العامة ١٩٤٨عام في

من نصب أعینھم على الدوام، ا اإلعالن، واضعین ھذى حد أن كل فرد وھیئة في المجتمع، إلالشعوب وجمیع األمم

، لضمان الوطنیة والدولیةعن طریق التدابیر الحقوق والحریات، من أجل تعزیز احترام ھذه التعلمخالل التعلیم و

كل فرد التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق لحق ی"، ٢٨للمادة وفقًا. ... "االعتراف العالمي بھا ومراعاتھا الفعلیة

حقوق لمعاھدةقانون الدوليالبموجب ." تامًاحریات المنصوص علیھا في ھذا اإلعالن تحققًابمقتضاه الحقوق وال



وحمایة بھا، والوفاءیجب أن تحترم في المقام األولللدولینص على أن االلتزامات الدولیة المباشرة، اإلنسان

مع حقوق مبرراللتعسفي أو غیر ویتطلب االلتزام باالحترام من الدول أن تمتنع عن التدخل ا. حقوق اإلنسان

. اإلنسان

.................................................................................................................................

.....

الغذاء للجمیع، قرار مؤتمر قرار بشأن األثر السلبي الناجم عن تفاقم أزمة الغذاء العالمیة بشأن إدراك الحق في)٣(

لجنة التمكین القانوني للفقراء، وضع قانون العمل )٤(٢٠٠٨مایو ٢٢المؤرخ في ٧/١-Sحقوق اإلنسان رقم 

راجع، على )٥().٢٠٠٨األمم المتحدة، نیویورك، ('. تقریر لجنة التمكین القانوني للفقراء، المجلد األول: للجمیع

دیباجة اإلعالن األمریكي لحقوق : لیات الرئیسیة لحقوق اإلنسان من جمیع مناطق العالمسبیل المثال، ما یلي من اآل

من ٥؛ ودیباجة المادة ١٩٦٩/٧٨من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان ) ٢(٥؛ المادة ١٩٤٨اإلنسان وواجباتھ 

و ) ٣(٣٣، )١(٢٠، ١٧، )٣(٢؛ الدیباجة والمواد ١٩٨١/٨٦المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب 

من میثاق ) ٥إلى ١المواد من (؛ الدیباجة والفصل األول ٠٨/ ٢٠٠٤من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان ) ١(٤٠

؛ اتفاقیة مجلس أوروبا لحمایة حقوق اإلنسان وكرامة الكائن البشري ٢٠٠٥الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي عام 

مع البروتوكولین اإلضافیین لحظر االستنساخ وزرع األعضاء ٩٩/ ١٩٩٧والطب اءعلم األحیفیما یتعلق بتطبیق 

على الرغم من الھندسة الوراثیة واالستنساخ والممارسات المشابھة في مجال الطب الحیوي )٦(. واألنسجة بالبشر

. ة ھذه المشاكلقد تؤدي إلى عواقب ترتبط مباشرة بكرامة اإلنسان، جدول األعمال الحالي ال یمكنھ معالج

.................................................................................................................................

.....

أنیقتضي من الدول أن تتخذ التدابیر التشریعیة واإلداریة والقضائیة والعملیة الالزمة لضمانوللوفاء بااللتزام،

أن تتخذ الدول تدابیر ،ویتطلب االلتزام بالحمایة. كات، وبأن یتم منع االنتھاق المعنیة تنفذ إلى أقصى حد ممكنالحقو

وبعبارة . إیجابیة تھدف إلى منع والتصدي النتھاكات حقوق اإلنسان التي یرتكبھا أشخاص من القطاع الخاص

قبل الجھات الفاعلة غیر حقوق اإلنسان قد انتھكت من عترف بأن یال التقلیديقانون حقوق اإلنسان رى، أخ

بصرف النظر عن المسؤولیة الفردیة بموجب القانون الجنائي الدولي بتھمة ارتكاب جرائم حرب ،الحكومیة، ولكن

. مباشرة على الصعید الدوليالمسؤولیة التحمیلھم ضع أي إجراءات لوال ت،جماعیة وجرائم ضد اإلنسانیةالبادة اإلو

)١٢(
بالقرن الحادي فعلیة لحقوق اإلنسان في العالم المعولم التھدیدات للم یعد یستجیب لالتقلیدينھج قانون حقوق اإلنسان

سیاسات . انتھاكات حقوق اإلنسان من قبل الجھات الفاعلة غیر الحكومیةتزایدھناك أسباب كثیرة وراء. والعشرین

من قبل لسلطة الحكومیة ومسؤولیاتھا وتولي مھام حكومیة أساسیةتحریر االقتصاد والخصخصة أدت إلى تآكل ا

، واألمن االجتماعي واألمن مجاالت التعلیم والخدمات الصحیة، وإدارة المیاهكما في، الشركات التجاریة الخاصة



األصغر میزانیات تفوق كثیرا تلك الدول بتعملالوطنیة العالمیةالشركات . ونالسجدارةإالداخلي والشرطة أو

أو األمقوة وفاعلیة بحیث أنھ لم یعد من الممكن السیطرة علیھا بشكل فعال من قبل السلطات الحكومیة للدولة بحجمًا

إضعاف السلطة إلىتؤدي الوطنیة العالمیةالنزاعات المسلحة الداخلیة والجریمة المنظمة .في الدول التي تعمل فیھا

مختلف حیث تمارس ، إلى ظاھرة الدول الضعیفة أو الفاشلة فیھا فریقیاأعلى رأسھافي بعض الدول، و،الحكومیة

في حاالت ما بعد . نسانالعناصر الفاعلة غیر الحكومیة السلطة من دون أي مساءلة مباشرة عن انتھاكات حقوق اإل

وسائل متطورة من خالل،ذات الصلةتركة اإلقلیمیة المشالمنظمات غیر الحكومیةو، فإن األمم المتحدة النزاعات

وظائف حكومیة من دون تأثیر مباشر للمساءلة بموجب تمارس بالفعل، ء السالم أو اإلدارات االنتقالیةبنالللغایة 

بھذا لقوة العسكریة والمالیة واالقتصادیة التي تمارس لبالنسبةویصدق الشيء نفسھ .القانون الدولي للمعاھدات

منظمات غیر الحكومیة جارة العالمیة، ومنظمة التو، سي، والبنك الدوليمن قبل منظمة حلف شمال األطلالترتیب

للمساءلة وفقا لمعاییر خاضعةبحث المجتمع الدولي عن سبل لجعل المؤسسات الدولیةییجب أن . أخرى مشابھة

.القانون الدولي لحقوق اإلنسان

)١٣(
لتقاسم القرن الحادي والعشرینلدولة لنھج لصریة حاللمسؤولیة امن نموذج القانون الدوليأن ینتقلیجب ،لذلك

مسئولة، أن الجھات الفاعلة غیر الحكومیة یمكن أن تكون وقبل كل شيءعني، أوًالتتقاسم المسؤولیة.المسئولیة

، ، على سبیل المثالالوطنیة العالمیةشركة كانت الإذا .نمسؤولیة مباشرة عن األعمال التي تنتھك حقوق اإلنسا

لسكان المحلیین أو ل، وعملیات اإلخالء القسري تلجأ إلى السخرة، وعمالة األطفالومعاییر العمل الدولیة، تنتھك

القانون ، لیس فقط بموجب مسؤولیة مباشرةمسئولةینبغي أن تكون تعسفي على أیدي قوات األمن الخاص، القتل ال

ینبغي لھا أن تتجنب ذلك،باإلضافة إلى . الدولي، ولكن أیضا في إطار المجاالت األخرى للقانونالجنائي الدولي

ولكن المسؤولیة تشمل أیضا اإلجراءات اإلیجابیة . التواطؤ في انتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبھا الحكومات

في منطقة شارك في األعمال التجاریةتالوطنیة العالمیةإذا كانت شركة .حقوق اإلنسانبالرامیة إلى الوفاء تدریجیا 

جة تقع على عاتقھا مسؤولیة معالیشون في ظل ظروف من الفقر المدقع، یتضورون جوعا ویعیث السكان المحلیینح

مجاالت التعلیم والرعایة ، عن طریق مشاریع تنمیة المجتمع فيویمكن القیام بذلك، على سبیل المثال. ھذا الوضع

. ، أو إنتاج المواد الغذائیةالصحیة

)١٤(
، حقوق اإلنسانوإدراكعلى الحكومات الوطنیة والمحلیة لحمایة أن تعتمد حصرًالم یعد كافیًاولم،معالعالم الفي 

ألنھا إما غیر قادرة أو غیر راغبة في معالجة انتھاكات حقوق اإلنسان التي یعاني سكانھا بسبب تصرفات أو

لمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات ، أي االمجتمع الدوليوكل واحد منا،.سیاسات كیانات خارجة عن إرادتھم

غیر الحكومیة والمجتمع المدني وقطاع األعمال ووسائل اإلعالم والجھات المانحة وھیئات المجتمع األخرى 

.سبل فعالة لتیسیر تنفیذ حقوق اإلنسان للجمیعإلیجاد، تتحمل مسؤولیة مشتركة الحكومات األجنبیة وكذلك األفرادو



عاما عندما أنشأ الحق في التمتع بنظام اجتماعي ٦٠اإلعالن العالمي قبل توخاهھو ما لعشرینالحادي واالقرننھج 

التدریجي لحقوق اإلنسان عن أن اإلدراكعلى الرغم من . تامًادولي تتحقق بمقتضاه جمیع حقوق اإلنسان تحققًا

غایة فيالمجتمع الدولي فإن،)٧(اتمن القانون الدولي للمعاھدطریق المساعدة والتعاون الدولیین یشكل جزءًا

، اتفق زعماء العالم ٢٠٠٥في عام . لواجبات محددة تتحملھاقانونیة عل أنھا التزاماتتردد في تفسیر ھذه األحكام ال

ر العرقي والجرائم ضد لسكان من اإلبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطھیلةالمشترك" مسؤولیة الحمایة"على 

على ، البشر ضد ھجمات أخرى على كرامتھممماثلة لحمایة ةدولیحان الوقت إلنشاء مسؤولیة ". )٨(اإلنسانیة

. الفقر المدقع واالنتھاكات المستمرة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةرأسھا

القضاء على الفقر: التحرر من الفاقة. ٤
١- ٤

)١٥(
المدقع دون الحصول على یعیشون في ظروف من الفقر، واحدا من كل ستة أشخاص،ار نسمةمن ملیأكثر، الیوم

ار ، ودون حمایة من التمییز والعنف واألخطغذاء كاف، والصحة، والتعلیم والمأوى والملبس، والمیاه، والعدالة

رصة لتحسین حیاتھم والخالص یحرمون من ف،ن العالم الحالیینما یقرب من ثلثي سكا،أربعة بالیین نسمة. البیئیة

البشر، وأنھ یمكن صنعھالفقر لیس مجرد مصیر، ھو الذي . )٩(نألنھم مستبعدون من سیادة القانومن براثن الفقر 

، لحقوق اإلنسان األساسیةًادراماتیكیاألكثر انتھاكًاإلى حد بعید األكثر انتظاما الفقر .القضاء علیھا من قبل البشر

ولكن الفقر ال . یة، وكذلك في مجال الحقوق المدنیة والسیاسالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةقوق اسواء في مجال الح

معظم فیھافقط عن طریق اإلجراءات التي تتخذھا الحكومات الوطنیة في البلدان الفقیرة والتي یعیشیمكن استئصالھ

على نحو فقطان التي یمكن االضطالع بھا وتنفیذھاالقضاء على الفقر ھو أبرز مثال اللتزامات حقوق اإلنس. الفقراء

.لنا جمیعامسؤولیة األكثر إلحاحًاالإنھا. فعال من جانب المجتمع الدولي ككل

)١٦(
،لبنك الدولي وصندوق النقد الدوليامن قبل باعتباره الھدف األسمى للتنمیة الدولیة لبالقضاء على الفقر قد ُق

عام نصفبحلول. ، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة والجھات المانحة الثنائیةنمائيوبرنامج األمم المتحدة اإل

أبرز ،، والذین یعیشون في ظل ظروف من الفقر المدقعة األشخاص الذین یعانون من الجوعنسبتشكل ٢٠١٥

.٢٠٠٠سبتمبر أللفیة فيل مؤتمر قمة امن قبل زعماء العالم خالرسمیًاتأعلن، التياألھداف اإلنمائیة لأللفیة

.................................................................................................................................

...

اعیة بالحقوق االقتصادیة واالجتمةالخاصةالدولیلمعاھدةمن ا١١و ) ١(٢، على سبیل المثال، المادتان راجع)٧(

.والثقافیة



.٢٠٠٥أكتوبر٢٤ة فيالمؤرخA/RES/60/1،٢٠٠٥ألرضنتائج قمة ا)٨(

.أعاله٤لجنة التمكین القانوني للفقراء، الحاشیة )٩(

.................................................................................................................................

....

ھذا في . )١٠(األلفیةمشروعخطة عملیة لتحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة والتي قدمھا تضعُو، ٢٠٠٥في عام 

، قدم األمین العام لألمم المتحدة سلسلة من التوصیات بعیدة المدى لرؤساء الدول "من الحریة فسیحفي جو"التقریر

، مع األخذ في االعتبار اآلراء بشأن التنمیة المتفق علیھا في ف الطموحھذا الھدإلىوالحكومات في كیفیة الوصول 

، ومؤتمر القمة العالمي للتنمیة ویل التنمیة الذي عقد في مونتیري، المكسیكتمبشأنفي المؤتمر الدولي ٢٠٠٢عام 

موجھة إلى كل ال، ھذه التوصیاتجمیع. )١١(قیاأفری، جنوب جنسبرافي جوھ٢٠٠٢امة الذي عقد في عام المستد

على نحن اآلن . ثالث سنواتمروربعدلھا، فقدت أي معنىمة والنامیة والمجتمع الدولي ككلمن البلدان المتقد

ولكن اإلرادة السیاسیة الالزمة التخاذ اإلجراءات الالزمة . ٢٠١٥حتي ٢٠٠٠منأكثر من نصف الطریقمسافة 

، والتقدم دان الغنیة والفقیرة على حد سواءفي البلة مفقودتفیة ما زالمن أجل التنفیذ الفعال لألھداف اإلنمائیة لألل

ففي حین أن عدد األشخاص الذین : للغایةلآلمالاني سنوات ھو مخیبالمحرز في تحقیق ھذه األھداف بعد ثم

في ملیون نسمة ١٠٠، فقد ارتفع بمقدار ٢٠٠٥و ١٩٩٠بین انخفض في آسیا عمومًاالفقر المدقع یعیشون في 

مواد الغذائیة كان لھ عظیم األثر للاألخیرسعار األارتفاع فإن،، باإلضافة إلى ذلكاألفریقیةجنوب الصحراء الكبرى 

.  )١٢(ملیون١٠٠في زیادة عدد الفقراء أكثر من 

)١٧(
قر واإلقصاء، بما العدید من أبعاد الفتعالجمحددة زمنیًاأھدافبعلى الرغم من أن األھداف اإلنمائیة لأللفیة تصاغ 

في دعم وتخطیط لعب دورا رئیسیًایاإلطار الدولي لحقوق اإلنسان لم فإن ، في ذلك الجوع، ونقص التعلیم والمرض

كل األھداف اإلنمائیة لأللفیة فسر تینبغي أن . ٢٠١٥التنمیة والتأثیر على تلبیة األھداف اإلنمائیة لأللفیة بحلول عام 

لحق في الغذاء والتعلیم والصحة لتدریجيللتحقیق اللتزامات القانونیة القائمة في الدول في سیاق حقوق اإلنسان واال

مع الحقوق بفاعلیةاإلنمائیة لأللفیة تتوافقوالمؤشراتلضمان أن األھدافالمتزایدةینبغي بذل الجھود. وغیرھا

المھمشة لفئاتلاألولویةأن تكونوتعمیم المساواة بین الجنسینأن یتم و، القتصادیة واالجتماعیة والثقافیةا

حقوق اإلنسان إلىطوعیة تتنمیة ھدفتحویل ھدف القضاء على الفقر من مجردیجب علینابالتالي،. ةوالمحروم

وھذا االلتزام . بلدان الفقیرة والغنیة وغیرھا من الجھات الفاعلة في المجتمع الدولي على حد سواءللًایلزمة قانونم

، ستوري أو عن طریق التشریع العادي، سواء كحق دفي القوانین الوطنیة للدولى قدم المساواة یجب أن یكون عل

.تطبیق ودعم المعاییر الدولیة في الممارسة العملیةھایمكنالمحلیةمن أجل أن المحاكم وغیرھا من األجھزة 



٢- ٤
)١٨(

. ھذا الھدف ھو من خالل اعتماد النھج القائم على حقوق اإلنسان في التنمیة والقضاء على الفقرطریقة واحدة لتحقیق 

حقوق اإلنسان یستند على ات لنھجالتوجیھواألمم المتحدة لحقوق اإلنسان المبادئ د مفوض، اعتم٢٠٠٦في عام 

إنكار"ن منظور حقوق اإلنسان، بأنھا ف الفقر معِرُتوالتوجیھاتھذه المبادئ . )١٣(الستراتیجیات الحد من الفقر

، في العیش في صحة جیدةوكافیة، التغذیة الحصول على المثل القدرة على ،القدرات األساسیةفيحقوق أي شخص

إلنسان لمعینةحقوقویعتبر إنكار". والمشاركة في عملیات صنع القرار وفي الحیاة االجتماعیة والثقافیة للمجتمع 

لقدرات التي تعتبر أساسیة متعلقة باتكون یجب أن المعنیة، أن حقوق اإلنسانأوًال. ند توفر شرطینبالفقر عمتعلقًا

في السلسلة السببیة التي تؤدي إلى لعب دورًاتعلى الموارد االقتصادیة السیطرة غیر الكافیةثانیًا،.من مجتمع معین

، تكون التمكینبھایحدث التياألساسیةالطریقة فإن ، تتوجیھاالمبادئ وللووفقًا. )١٤(اإلنسانبحقوق عدم الوفاء 

معترف بھا الخالقیةاألقیم العلى وباالرتكاز. سیاق الحد من الفقرسیاسة صنع حقوق في للمفھوم من خالل تقدیم

استراتیجیات لصیاغة وتنفیذملزمًامعیاریًاإطارًاالدولیة حقوق اإلنسان، توفرااللتزامات القانونیةبوالمعززةعالمیا 

عملیة صیاغة وتنفیذ عن كل من بادئ حقوق اإلنسان ینبغي أن تبلغأن موالتوجیھاتالمبادئ تقترح.الحد من الفقر

. ، وكذلك مضمون ھذه االستراتیجیةرصد أي استراتیجیة للحد من الفقرو

)١٩(
استخدام إطار حقوق اإلنسان الوطنیة ؛ جمیعالتحدید الفقراء ومشاركة : ھيالتوجیھاتوالمكونات الرئیسیة لھذه 

، ورصد ومساءلة الدول؛ والمساعدة والتعاون كأساس الستراتیجیة الحد من الفقر، والمساواة وعدم التمییزوالدولیة 

تتمثل في إدماج معاییر محددة لحقوق المستندة على حقوق اإلنسان مضمون استراتیجیة الحد من الفقر . الدولیین

الحق في العمل، في الغذاء والسكن: ھمیة خاصة في سیاق الحد من الفقرقوق التي ھي ذات أاإلنسان بشأن الح

، والحقوق والحریات والمساواة في الوصول إلى العدالة، ، والصحة، والتعلیم، واألمن الشخصي والخصوصیةالمالئم

.السیاسیة

ي٣- ٤
)٢٠(

واحدة من ،في نھایة الحرب الباردة. القانونن الفقراء من انتشال أنفسھم من الفقر ھو نھج سیادة طریقة أخرى لتمكی

بشأنن للمؤتمر ججتماع كوبنھاعلى الوصول في ا، كان قادرًامؤتمر األمن والتعاون في أوروباأن أھم االستنتاجات 



ساس للحریة والسالم والعدالة، التي تشكل بدورھا األأن حقوق اإلنسان ھي،اني لمؤتمر األمن والتعاونالبعد اإلنس

كفل انتظام واتساق تحقیقتالتيعني مجرد الشرعیة الرسمیة تسیادة القانون ال . والدیمقراطیةسیادة القانون لًاأساس

والتي ،علیا لشخصیة اإلنسانال، ولكن العدالة على أساس االعتراف والقبول الكامل للقیمة وتطبیق النظام الدیمقراطي

والیوم سیادة القانون نھج منذ ذلك الحین، تم تطویر . )١٥(أكمل وجھلتعبیر على لفلھا المؤسسات التي تقدم إطارًایك

في القرن"ین القانوني للفقراء في لجنة التمك، ووفقا لتقریر نشر مؤخرًام المجتمع الدولي لتمكین الفقراءتفھعنُیخِبر

المفتاح إلطالق الطاقات الحیویة الالزمة للقضاء ھومھمشربعة ملیاراتألانوني التمكین الق، الحادي والعشرین

ألغلبیة سكان العالم عدیدة وتختلف من القانوني التھمیشأسباب". )١٦(وبناء عالم أكثر استقرارا وسلمًاعلى الفقر

:مشتركةرئیسیةمع ذلك، حددت اللجنة أربعة قواسمو. بلد إلى بلد

.................................................................................................................................

..

المسح (' اف اإلنمائیة لأللفیةخطة عملیة لتحقیق األھد: االستثمار في التنمیة'مشروع ألفیة األمم المتحدة، )١٠(

صوب تحقیق التنمیة : من الحریةفسیحفي جو'المتحدة،ألمم لاألمین العام ) ١١().٢٠٠٥، سترلنج، ، لندنالعالمي

، وثیقة بمناسبة متابعة نتائج مؤتمر قمة األلفیة٢٠٠٥مارس ٢١' تقریر األمین العام:للجمیعواألمن وحقوق اإلنسان 

اف اإلنمائیة األھد'نقاط العمل، ألمم المتحدةلاألمین العام )١٢(.وما یلیھا٥٥. ، صA/59/2005.المتحدةاألمم 

تحقیق األھداف اإلنمائیة : العملبااللتزامن األمین العام عنإضافة لمذكرة المعلومات األساسیة المقدمة م: لأللفیة

بشأنلنھج حقوق اإلنسان والتوجیھاتالمبادئ '، المفوضیة)١٣(. ٢ص ،)٢٠٠٨سبتمبر ١٨نیویورك،(' لأللفیة

حقوق اإلنسان 'المفوضیة، راجع)١٤(. )٢٠٠٦جنیف،اإلنسان،مفوضیة حقوق (' من الفقراستراتیجیات الحد

ن جوثیقة اجتماع كوبنھا)١٥(. ١٠، ص )٢٠٠٤، ، نیویورك، جنیفاألمم المتحدة(' اھیميإطار مف:الفقروالحد من 

لجنة التمكین )١٦(.٢الفقرة ) ١٩٩٠یونیو ٢٩، نجكوبنھا(ي لمؤتمر األمن والتعاون للمؤتمر المعني بالبعد اإلنسان

.أعاله٤، الحاشیة القانوني للفقراء

.................................................................................................................................

....

یعانون ؛ ون إلى حقوق الملكیة بصورة فعالةیفتقر، وأنھم سیراللى نظام قضائي حسن إوصول من الفقراءالیحرم

، وأنھم ان تعمل خارج إطار النظام الرسمي، ألن أصحاب العمل في كثیر من األحیمن ظروف العمل غیر اآلمنة

، فإنھا ال تستطیع وبالتالي. معترف بھا قانونًاغیر أعمالھمممتلكاتھم ون محرومون من الفرص االقتصادیة أل

. األسواق العالمیة أو المحلیةالوصول إلى ئتمان واالستثمار والحصول على اال

)٢١(
، وضعت اللجنة خطة في مختلف أنحاء العالمبلدًا٢٢ي مشاورات وطنیة فإجراء، وبعد على أساس ھذه النتائج

تعطي للیة في الجھود الوطنیة والدوًاكون محورتیجب أن حاسمةأسسشاملة لتحقیق التمكین القانوني یشمل أربعة 

. )١٧(األعمالحقوق ، وحقوق الملكیة وحقوق العمال وة وسیادة القانونوصول إلى العدالال: لفقراءلحمایة والفرصال



مع أخذ زمام المبادرة والعملیألمم المتحدة اإلنمائي ینبغي أن ، فإن اللجنة تشیر إلى أن برنامج امن الناحیة العملیة

، وبرنامج األمم مة األغذیة والزراعة، ومنظبنك الدولي ومنظمة العمل الدولیةثل ال، موكاالت األمم المتحدة األخرى

، لوضع خطة متماسكة متعددة األطراف من أجل التمكین )UN-HABITAT(وطنات البشریةالمتحدة للمست

، یمیةصارف اإلقل، والمھمة األساسیة للمنظمات اإلقلیمیةالمجدول األعمال أیضًاصبحأن یینبغي . القانوني للفقراء

تعزیز . المھنیةواالتحاداتالدینیة والجمعیات، جتمع المدني والمنظمات المجتمعیة، ومجتمع األعمالوالم

لمفوض نھج البالنسبةبالمثل،. مجاعةال تشھددیمقراطیة ال: تمكین القانوني للفقراءللأساسیًا، أمرًاالدیمقراطیة

حان الوقت "اللجنة إلى أنھ استخلصت، قراستراتیجیات الحد من الفوصبخصحقوق اإلنسان على ستندالمالسامي

الغالبیة العظمى من سكان العالم في أنظمة الحقوق یشمل، عمال جدید یھدف إلى مكافحة الفقرلوضع جدول أ

".)١٨(الماضیةالستین سنةوااللتزامات التي أظھرت قدرتھا على تعزیز الرخاء على مدى 

٤- ٤
)٢٢(

في المستقبل ، والقضاء على الفقر بشكل واضح ال یمكن تحقیقھلثي سكان العالم یعیشون في الفقرمع ما یقرب من ث

الغالبیة العظمى من سكان یعیش فیھلمعالجة الوضع الفعلي للفقر الذيالمطلوبنھجالفي ضوء ھذا، و. القریب

یشیر الوقایة من الفقر. التركیز على الوقایة من الفقران االجتماعي، والضمسالمةشبكات العالم ھو العمل على خلق

سیاسات الوقایة من الفقر یكون لھا دور أساسي في . إلى أن الفقر یمكن تجنبھ باستخدام الموارد المتاحة بالفعل للدولة

حص واستعراض ما یمكن عملھ فلدول على اوینبغي . واالجتماعیة والثقافیةانتھاكات الحقوق االقتصادیةمنحمایةال

مسؤولیة تقع وعالوة على ذلك، ھذه لیست . الوطنیة المتاحةلمنع والحد من الفقر من خالل استخدام جمیع الموارد 

االنتھاكات منحمایة الفي قبل بمسؤولیتھیینبغي للمجتمع الدولي أیضا أن . على عاتق الحكومات الوطنیة وحدھا

یكون أن المجتمع الدولي ككل علىینبغي. الوقایة من الفقرواالجتماعیة والثقافیة إلدارة الجسیمة للحقوق االقتصادیة 

من االنتھاكات الجسیمة للحقوق النماذج الدائمةالترتیبات والمؤسسات للكشف عن مكان ویتصرف في حاالت لدیھ 

.االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

)٢٣(
جزاء من السكان یعانون األعنالمسئولین، فإن لحكومات الوطنیة والمجتمع الدوليكنتیجة طبیعیة لھذا االلتزام من ا

لنظر في في االختصاص باالمحاكم الوطنیة تخویل، ینبغي لذلكتبعًا. یجب أن یحاسبوا علیھامن الوقایة الفقر 

ومن أجل أن. القیام بذلكلمنع ھذا لكنھا فشلت فيلحكومةفیھا اقد تحركت مطالبات ضحایا الفقر في الحاالت التي

في النظم القانونیة المحلیة، إما على االلتزامات الدولیة ذات الصلة بحقوق اإلنسان یجب أن تدمج ، ھذایحدث 

)١٩(أفریقیاالسوابق القضائیة للمحكمة الدستوریة في جنوب . ، أو عن طریق التشریع العاديالمستوى الدستوري

یمكن أن تلعبھ في تطویر النھج القائم على الذيقضائیةالقرارات الوضیح دور ت)٢٠(العلیا في الھندالمحكمة و

.حقوق اإلنسان لمعالجة الفقر باعتباره انتھاكا لحقوق اإلنسان



٥- ٤
)٢٤(

تأثیرھافإن، حقوق اإلنسان لم تكن دائما واضحةبین التجارة والتمویل الدولیین والتاریخیةالعالقةعلى الرغم من

، وسیاسات المؤسسات المالیة الدولیة لم یعد من ة الدولیةیتفاقات التجاراالمنعلى الفقر والعجز في عالم معولم

لمعنیة بالبعد االجتماعي للعولمةاللجنة العالمیة اتشیر : ة ھي جزء واحد من اتساق السیاساتالمسأل. الممكن تجاھلھا

وعدماالجتماعیة،التمویل الدولي والتنمیة والتجارة والسیاسة بمسئولیةصتختأن مختلف المؤسسات الدولیة إلى

سواء على مستوى المؤسسات الدولیة، ھذه المسألة یمكن معالجتھا . )٢١(بینھاقد تم إنشاؤھاةكافیتنسیق وجود آلیة 

صادیة والمالیة والسیاسات ، من خالل االستعراضات الوطنیة العادیة لآلثار االجتماعیة االقتوعلى المستوى الوطني

.)٢٢(التجاریة

)٢٥(
إدماج مبادئ حقوق اإلنسان الدولیة في التجارة الدولیة والقوانین واالتفاقات المالیة لدیھ القدرة على حد سواء 

حمایة حقوق اإلنسان فيمسؤولیة . ء والمساھمة في القضاء على الفقرللتخفیف من اآلثار السلبیة للعولمة على الفقرا

.تجارة والسیاسات یكمن لیس فقط مع الدول ولكن أیضا مع المؤسسات الدولیة المعنیةللةمقبولسیاق ممارسات 

٦- ٤
)٢٦(

نتیجة، شھدت اآلونة األخیرة زیادة في الھجرة ثار السلبیة للعولمة على الفقراء، وغالبا نتیجة لآلفي عالم معولم

على الفقر في جمیع أنحاء السعي للقضاءفيعلى الدول لیس فقطتقعن ھناك مسؤولیة، فإفي ھذا الصدد. الفقر

سیاسات الھجرة تنفیذواداعتمینبغي . لتخفیف من آثار الفقر من خالل سیاساتھا في مجال الھجرةفي االعالم، ولكن 

ل القانونیة یز ومراعاة األصو، بما في ذلك مبادئ عدم التمیالدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسانوفقا لاللتزامات

لھجرة لھ تأثیر اوحیث أن . یعودوا، والتزام لضمان أن أولئك المعرضین لخطر االضطھاد ال والضمانات اإلجرائیة

على المجتمع الدولي مسؤولیة مشتركة في ف، و العبور أو المقصدأأ المنشبلدانت ، سواء كانعلى جمیع البلدان

. ظاھرة الھجرة العالمیة مسألة تزاید التحضر والعدد المتزاید من سكان األحیاء الفقیرةبویرتبط. معالجة ھذه القضیة

٪ فوق ١٣.٢، ٪ من سكان العالم٥٩.٩إلى مستوى التحضر في العالم من المتوقع أن یرتفع ،٢٠٣٠بحلول عام 

سرعة وبالتوازي مع ،٢٠٥٠أنھ بحلول عام االتجاھات الحالیة مستند علىبحث ویبین . )٢٣(٢٠٠٠مستوى في 

سكان األحیاء الفقیرة في العالم ثالث مرات من مستواه من المتوقع أن یتضاعف ، التحضر ونمو المدن العمالقة

طبق أیضا من قبل الدول في ُیقائم على حقوق اإلنسان ینبغي أن النھج ال. )٢٤(ملیار٣ملیار إلى ١الحالي البالغ 

.لمناطق الحضریةصیاغة سیاسات إلدارة المشاكل في ا



.................................................................................................................................

....

العمل والبنیة التحتیة مكان، والحصول على حقوق البیعقوق التجاریة تتألف الح. ٩-٣٨. ، صالمرجع نفسھ)١٧(

حكومة جمھوریة جنوب أفریقیاالمثال،، على سبیل راجع)١٩(. ١١. صنفسھ،المرجع )١٨(والخدماتالصلةذات

من والیة بیھار ھنجوراني، كابیال ، على سبیل المثالراجع)٢٠(). س س(٤٦س ) ١(٢٠٠١النمو اإلجمالي

٦(٢٠٠٣ (SCC .رص للجمیعتوفیر الف: عولمة عادلة'لمعنیة بالبعد االجتماعي للعولمة،اللجنة العالمیة ا)٢١ '

-UN)٢٣(. ٦-٦٠٥، الفقرات المرجع نفسھ)٢٢. ٥٠٩الفقرة ،)٢٠٠٤فبرایر جنیف،منظمة العمل الدولیة، (

HABITAT،'إیرثسكان،(' ٢٠٠٧التقریر العالمي عن المستوطنات البشریة : تعزیز السالمة واألمن الحضري

تحقیق األھداف اإلنمائیة : عملبالااللتزامالمتحدة،ألمملمین العام األ)٢٤(٣٣٧. ص،)٢٠٠٧سترلنجلندن،

.٥٠الفقرة ،)٢٠٠٨یولیو ٢٥نیویورك،(' من األمین العامتقدیمیة ، مذكرة ةلأللفی

.................................................................................................................................

تعزيز األمن البشري عن طريق منع العنف: التحرر من اخلوف. ٥
١- ٥

)٢٧(
نحن نشعر باألمان. لدیھم رغبة عمیقة الجذور في الحمایة من العنف،الطفولة المبكرة حتى الشیخوخةمن،البشر

بیعة أو من إخواننا من من الطالصادرة، سواء الواضحةعنف المصادرمعظم یكون فیھإذا كنا نعیش في مجتمع فقط

، على سبیل المثال. للعنف من غیرھمبعض المجموعات من البشر أكثر عرضة . ، تحت السیطرة تمامًابني البشر

ئم لجراأسھلأھدافًا؛ المسنین أو المعوقین من الرجالفي الغالبضحایا العنف المنزليالنساء واألطفال ھم أكثر 

لعنف تعرضًااألكثرمھسیاسیة أو عرقیة أو جنسیة؛ األجانب واألشخاص المنتمین إلى أقلیات مغیرھعنالعنف

ث الطبیعیة والبیئیة من ، والفقراء والمشردین ھم أكثر عرضة للكوارمن سائر المواطنینعن غیرھمالشرطة

األعمال؛مصلحة قطاع لملیات اإلخالء القسري خاصة لعمعرضة بصفةتكون األغنیاء؛ مجتمعات السكان األصلیین 

ضحایا مجموعات األشخاص الذین یتعرضون للتمییز على أسس عرقیة أو دینیة یمكن أن تصبح أكثر سھولة 

، والمواطنین في الدول الضعیفة غالبیة السكانعن، والتطھیر العرقي واإلبادة الجماعیة الصراعات الداخلیة المسلحة

الدولیة والمحلیة واالحتالل النزاعات المسلحة و، ر األحیان ھدفا للجریمة المنظمة، والعدوانثوالھشة ھي في أك

، شاملة لمكافحة التمییزالسیاسات ال، من منظور حقوق اإلنسان. ل القویةالمواطنین من الدوعنوالھیمنة األجنبیة 

في الوقایة من كبیرًاسھم إسھامًاتفة،  توفیر حمایة خاصة للفئات الضعیوالحكم الدیمقراطي وتدابیر تھدف إلى 

.العنف وتعزیز األمن البشري



)٢٨(
من أكثر أشكالواحدوالعنف ضد األطفال، ربما ھفإن ، الواضحالعنف من أكثر أشكال على الرغم من كونھ واحد

من قبل عنھى التغاضي، وأحیانا حتعقابمغیرعنف ال یزال غیر مسجل وھذا ال.)٢٥(نتشارًااالعنف الخفي

التي أو سلطة البالغینذرائع الخصوصیةعدم كفایة نظم العدالة واألمن وو. المجتمع تحت قناع االنضباط أو التقلید

جدران بعلى العنف ضد األطفال معزوًالوتبقيتستخدم لحمایة مرتكبي الجریمة ، التياألطفالعلى ال تقبل الجدل 

تأثر یوأخذ أشكاال مختلفة یوالمؤسسات وأماكن العمل والمجتمع، والمدرسة ، في المنزل العنف ضد األطفال. الصمت

، و االجتماعیة والثقافیةإلى بیئاتھمالصفات الشخصیة للضحیة والجانيتشمل من، طائفة واسعة من العواملب

ن بین عوامل كثیرة ، والحالة االجتماعیة والعمر والجنس والمساواة بین الجنسین ھي مالتنمیة االقتصادیة. الطبیعیة

فإن االنعكاسات على ، ف قد تختلف وفقا لطبیعتھا وشدتھاعلى الرغم من أن عواقب العن. ترتبط بمخاطر العنف

.غالبا ما تكون خطیرة وضارةالمدى الطویل والقصیر

)٢٩(
ریمة العادیة، وارث الطبیعیة والنزاعات المسلحة، والج، مثل الكر العنف والتھدیدات لألمن البشريبعض مصاد

تلك التي لھا طابع . كانت موجودة منذ وقت طویلالقمع الذي تمارسھ الدولة، والتعذیب، والرق، والعنف المنزلي، 

ولكن . ، وحاالت االختفاء القسري والتھدیدات الناجمة عن أسلحة الدمار الشاملثر حداثة تشمل اإلبادة الجماعیةأك

الجریمة : خالل عصر العولمةبطریقة ھائلةزاد، أو على األقل فقطدیدات لألمن البشري ظھرھناك أیضا تھ

مماثلة، واإلرھاب العالمي، والكوارث من صنع اإلنسان، مثل الالمنظمة بما فیھا االتجار بالبشر والرق والممارسات 

، في الصراعات بشريالتھدیدات الرئیسیة لألمن المكافحة . تلك المنبثقة عن محطات الطاقة النوویة والتغیر المناخي

من إذ أن بعضًا. ، ھي في صمیم جدول األعمال األمني التقلیدي لألمم المتحدةسلحة الدولیة والداخلیة بوجھ خاصالم

والسیطرة على المسلحة،، ومنع الصراعات الدولیة والداخلیة حقوق اإلنسان یحدث في زمن الحربأسوأ انتھاكات

من جدول أعمال شامل لحقوق یجب أن تصبح جزءًاوالكیمیائیة،یة والبیولوجیة األخطار الناجمة عن األسلحة النوو

، والتعذیب واالسترقاق واإلبادة الجماعیة مصادر أخرى من العنف، مثل القمع الذي تمارسھ الدولة. نساناإل

معظم . نسانفي صلب النضال من أجل حقوق اإلتقلیدیًاأصبحتوالعنصریة واالستعمار وحاالت االختفاء القسري

التھریب واإلرھاب والعنف ، وخاصة الجریمة المنظمة ومن الجھات الفاعلة غیر الحكومیةالتھدیدات الصادرة

التزامات على الدول والمجتمع تفرضمتعلقة بحقوق اإلنسان مشاكل أنھااالعتراففقطمؤخرًاتقد تمالمنزلي، 

البشري والتي ھي ذات طابع ، ھناك تھدیدات لألمنأخیرًا. عنفالدولي لحمایة الضحایا ضد مثل ھذه األنواع من ال

ارتفاع درجة ، مثل ارتفاع مستوى میاه البحر الناجم عن من خالل إجراءات عالمیةفقطمكافحتھا، یمكن عالمي

ن ، عًالضروري أن علینا مكافحتھا وقائی، فمن ااتبغض النظر عن طبیعة ھذه التھدید. وتغیر المناخحرارة األرض

، واستراتیجیات العمل في وقت مبكر واالستفادة من ریة مع نظم فعالة لإلنذار المبكرطریق التصدي لألسباب الجذ

سوف فیما یلي، . حقوق اإلنسانوجداول األعمال مجموعة كاملة من األدوات المتاحة كجزء من األمن والتنمیة 

.ر حقوق اإلنسانمن منظوينركز على بعض التھدیدات الرئیسیة لألمن اإلنسان



٢- ٥
)٣٠(

لیة الحد من مخاطر انتشار التوترات الدوفإن بشكل خطیر خالل النزاعات المسلحة، ألن حقوق اإلنسان تنتھك 

خیرة وقد بذلت جھود في السنوات األ. ، أمر ضروري لمنع انتھاكات حقوق اإلنسانوالداخلیة والصراعات المسلحة

، بما في ذلك اعتماد البروتوكول یاق أو بعد انتھاء الصراع المسلحلحمایة حقوق اإلنسان للفئات الضعیفة في س

. یة بشأن التشرد الداخلي، وعلى المبادئ التوجیھلتي تحظر استخدام الجنود األطفالاالختیاري التفاقیة حقوق الطفل ا

وانتھاكات حقوق الصراعات،مساواة یكون لھا دور في منع نشوب ، فإن مبادئ حقوق اإلنسان على قدم الومع ذلك

العنصریة والقومیةعلى سبیل المثال، . صراعات المسلحةاإلنسان تشكل بحد ذاتھا بعض األسباب الجذریة لل

، وكثیرا ما تؤدي إلى التوترات العرقیة والدینیة التي یمكن بسھولة أن تتصاعدوكراھیة األجانب والتعصب الدیني

تطلب من الدول بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ةالخاصةالدولیالمعاھدةمن ٢٠المادة . إلى صراعات مسلحة

األطراف بأن تحظر بالقانون أیة دعایة للحرب وأیة دعوة إلى الكراھیة القومیة أو العرقیة أو الدینیة التي تشكل 

النتقادات وتحفظات لتدخل ال مبرر لھ ھم الوقائي قد تعرضھذا الحكم الم. العنفعلى التمییز أو العداوة أوتحریضًا

أدى إلى عدم وجود اإلرادة السیاسیة التخاذ إجراءات عاجلة وفعالة ھذا االنتقاد ھو سوء تصور . التعبیرمن حریة

م من أن حریة التعبیر ھيعلى الرغ. جنائیة ضد األفراد والجماعات التي تحرض على العنف العنصري أو الدیني

أنھا تحمل معھا واجبات ومسؤولیات خاصة ویمكن أن فالدیمقراطي،اویة في الحكم إلنسان وحجر الزلحق مھم 

.وسمعة اآلخرینتخضع لبعض القیود ضروریة لحمایة األمن القومي أو النظام العام أو حقوق 

.................................................................................................................................
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األمین العام األمم المتحدة دراسة عن : یر العالمي حول العنف ضد األطفالالتقر'، باولو سیرجیو بینیروراجع)٢٥(

).٢٠٠٦، األمم المتحدة، جنیف(' لعنف ضد األطفالا

.................................................................................................................................
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وقد أظھرت التجارب األخیرة على الحاجة إلى التوصل إلى فھم أفضل لمبدأ التسامح والحاجة إلى إثبات الحساسیة 

ب عنھ في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة عراھتمامات المجتمع الدولي الذي ُأ. الدینیة في ما یتعلق بھذا الحق

تعكس ھذا التوتر، مع االعتراف ٢٠٠١عصب في عام والتمییز العنصري وكراھیة األجانب وما یتصل بذلك من ت

عصب وتعزیز احترام لمحاربة التتستخدملمساھمة في ممارسة الحق في حریة التعبیر یمكن أن بافي الوقت نفسھ 

ألغراض تتنافى مع احترام القیم اإلنسانیة والمساواة وعدم التمییز ستخدام الذي یضع ھذا الحقواالكرامة اإلنسان، 

.)٢٦(واحترام اآلخرین والتسامح

)٣١(



، التجربة تدل على أن الحكم الدیمقراطي القائم على حكم القانون وحقوق اإلنسان وحمایة األقلیات واحدة بصفة عامة

ما تتخلص من قدرات وطنیة فعالة عادةًَالحكومات الدیمقراطیة . المسلحةعاتمن أفضل الضمانات ضد الصرا

خرى للحد من األسائل من الو. إلدارة الصراع دون اللجوء إلى وسائل العنف لقمع المعارضة وحركات األقلیات

جھود الوساطة ومراقبة بیع وحیازة األسلحة ووالتمییز،ھي مكافحة الفقر واإلقصاء المسلحة،مخاطر النزاعات 

.المختلفة

)٣٢(
إلى جنب مع القانون حقوق اإلنسان ما زالت ساریة جنبًاالداخلیة،سواء الدولیة أو المسلحة،أثناء الصراعات 

ة المنصوص علیھا في المعاھدات الدولیلإلجراءاتالحكومة التزامات معینة وفقا تنتقصما لم الدولي،اإلنساني 

وببساطة فقطقانون حقوق اإلنسان في أوقات السلمیطبق صحیح أن المنولیس .الطوارئلحقوق اإلنسان لحاالت 

.القانون الدولي اإلنساني في أوقات الحرببھعنیستعاض

)٣٣(
السالم ال یمكن تحقیقھ . متزاید األھمیة لتحقیق السالم المستدامتلعب حقوق اإلنسان دورًاالصراع،في حاالت ما بعد 

، وبین الضحایا ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الحرب لحة بین األطراف المختلفة للصراعاس المصاإال على أس

أن تقوم على ، والتي بدورھا یجب العدالة التصالحیةتطلبالمصالحة . واالنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان

رتكبت خالل النزاعات ئم التي ُااإلفالت من العقاب عن الجرا. لحقیقة من قبل جمیع األطرافبااالعتراف الكامل 

الشائع بأن المساءلة عن انتھاكات حقوق اإلنسان المعاكسالرأي . المسلحة تقف في طریق تحقیق السالم المستدام

، التفاقات السالمضروریًامن أن یكون عنصرًاخالل النزاعات المسلحة یشكل عقبة أمام مفاوضات السالم بدًال

.النظرقصیریعتبر رأي

)٣٤(
تھاكات السابقة باإلضافة إلى المساھمة في التعامل مع الماضي وعلى حق الضحایا في معرفة الحقیقة حول االن

معاصرة لعملیات بناء السالم العناصر أساسیة مدنیة حقوق اإلنسان والدیمقراطیة تشكل أیضًافإن اإلنسان،لحقوق 

ما بعد بسرعةمجتمعات الأن تتطورمن المھم بشكل خاص. نیةوالمنظمات اإلقلیمیة المعتحت سلطة األمم المتحدة

ي ذلك االنتخابات الحرة والنزیھة، ، والھیاكل الدیمقراطیة الفعالة بما فوذلك بمساعدة من المجتمع الدوليالصراع،

المھنیة والھیئات المحامون ، بما في ذلك القضاة المستقلین وإلقامة العدلجیدال عن نظام، فضوحریة اإلعالم

حقوق تنفیذ ن أجل تعزیز والقضائیة مغیر ، الھیاكل باإلضافة إلى ذلك. لسجون إنسانیةلقانون وظروف الالمنفذة



المظالم ولجان الحقیقة مؤسسات أمناء و، جان تكافؤ الفرصل، والمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان، مثلاإلنسان

. اعفي مجتمعات ما بعد الصرإنشاءھایمكن والمصالحة، 

)٣٥(
فضال عن األلغام األرضیة والقنابل العنقودیة التي ،)والكیمیائیةالنوویة والبیولوجیة (وأسلحة الدمار الشامل أخیرا،

لیس فقط اإلنسان،من منظور حقوق . لألمن اإلنسان خالل النزاعات المسلحةخاصة موجھة تھدیدات تشكل خطورة 

الدولیة،لمعاھدات اسیما في انتھاك الاألسلحة،لتجارة وانتشار ھذه وتجریب واإلنتاج ولكن أیضًاالفعلي،لالستخدام 

والتي تشكل تھدیدا خطیرا للحق في الحیاة والسالمة الجسدیة للعدید المالیین من البشر الذین من المحتمل أن تتأثر

. بھا

٣- ٥

)٣٦(
واإلبعاد،واالسترقاق،، والتي تشمل القتل یر العرقي والجرائم ضد اإلنسانیةاإلبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطھ

واالختفاء القسري والفصل ، ره من أشكال العنف الجنسي الخطیرواالحتجاز التعسفي والتعذیب واالغتصاب وغی

نھجي موجھ ضد أي السكان المدنیین، تشكل أخطر ء من ھجوم واسع النطاق أو مرتكبت كجز، إذا ُاالعنصري

وقود و، كرامة اإلنسانلتعتبر إھانةیة والتمییز التحریض على الكراھیة العنصریة والدین. انتھاكات لحقوق اإلنسان

.رتكاب ھذه االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسانال

)٣٧(
في ردع ارتكاب اإلبادة الجماعیة ھامًاالدولیة تلعب دورًابالجرائمالمختصةحاكمالمالمحكمة الجنائیة الدولیة و

، فإن إنشاء المحكمة الجنائیة عالوة على ذلك. یم مرتكبیھا إلى العدالة، بتقدجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم الحربوال

ام في تطبیق العدالة الجنائیة وإنشاء مستقلة من الحكومات الوطنیة ھو خطوة كبیرة إلى األمعالمیة الدولیة كمؤسسة 

عطى كامل ُتمحاكم والھیئات القضائیة یجب أن ھذه ال. المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي

.الدعم السیاسي والمالي من جانب المجتمع الدولي

)٣٨(
ة المعنیة بالتدخل وسیادة قریر اللجنة الدولیأساس تعلى، ألمم المتحدةلمؤتمر القمة العالمي اعتمد ،٢٠٠٥في عام 

مفھوم أیده فیما بعد كل من الجمعیة العامة ومجلس . فیما یتعلق بھذه الجرائم" مسؤولیة الحمایة"مفھوم ، )٢٧(الدولة

، والتزام حمایة سكانھا من ھذه الجرائمبااللتزام القانوني للدول : ركائز ھيقوم على ثالث ، حیث ی)٢٨(األمن

، ومسؤولیة اتخاذ خطوات وقائیة في وقت مبكرتمع الدولي لمساعدة الدول في الوفاء بھذه االلتزامات من خاللالمج



التي أذن بھا مجلس األمن بموجب الفصل التنفیذ، بما في ذلك تدابیر مناسبةالكل الوسائل بالتدخل الدول األخرى في 

المعنیة كانت الحكومة إذان ضد ھذه االنتھاكات لحقوق اإلنسان ، من أجل حمایة السكاالمتحدةاألممالسابع من میثاق 

.غیر قادرة أو غیر راغبة في توفیر الحمایة الكافیة لھم

)٣٩(
ؤكد على حقیقة أن انتھاكات تمجلس األمن في مجال حقوق اإلنسان، ھو مھمة ھامة جدیدة ل" مسؤولیة الحمایة"

ولكن مجلس األمن ال یزال علیھ أن یثبت . شؤون الدولة الداخلیةاعتبارتأخذ في جسیمة ومنھجیة لحقوق اإلنسان لم 

الحالي مع الدول الخمس دائمة العضویة التي لھا حق دة والمسؤولیة داخل ھیكلھھذه المھمة الجدیفيعیش یأنھ

.االعتراض على أي عمل من أعمال القمع

.................................................................................................................................

یتصل بذلك من تعصب، تقریر المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة والتمییز العنصري وكراھیة األجانب وما')٢٦(

اللجنة )٢٧(. ٩٢-٨٨، الفقرات A/CONF.189/12. وثیقة األمم المتحدة' ٢٠٠١سبتمبر ٨-أغسطس ٣١

مركز (' ولةتقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الد: مسؤولیة الحمایة'یة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، الدول

A/RES/60/1)٢٨(). ٢٠٠١، بحوث التنمیة الدولیة، أوتاوا S/RES/1674(؛٢٠٠٥أكتوبر24 2006 (

.٢٠٠٦أبریل٢٨المؤرخ 

.................................................................................................................................

)٤٠(
وقبل كل شيء من األعضاء المتحدة،باألمماألعضاءباإلضافة إلى اإلرادة السیاسیة الالزمة من حكومات الدول 

مسؤولیة "ال یزال ھناك الكثیر الذي یتعین القیام بھ من أجل التنفیذ الكامل لمفھوم األمن،الخمسة الدائمین في مجلس 

نظام لمبكر عن طریق االندماج الكامل لینبغي لألمم المتحدة تعزیز آلیات اإلنذار االخصوص،على وجھ ". الحمایة

ة لمجلس حقوق ت الخاص، واإلجراءاھیئات معاھدات حقوق اإلنسانیشملوالرصد،قنوات متعددة للمعلومات 

تضع قدراتھا المتحدة أن األممعلى، ینبغيباإلضافة إلى ذلك. الخاصة بھا، وآلیة المراجعة الدوریة الشاملةاإلنسان

.في وقت مبكرللعملالنتشار السریع بوصفھا آلیة ل، كخطوة أولى لقوة دائمة العسكریة االحتیاطیة

٤- ٥
)٤١(

من متحررًامن أخطر التھدیدات العالمیة ألمن اإلنسان وعلى حق البشر في العیش رھاب العالمي یشكل واحدًااإل

الھجمات اإلرھابیة التي تھدف إلى إزھاق األرواح أو أضرار بدنیة خطیرة للمدنیین بھدف ترویع مجموعة . الخوف

یشوه سمعة، )٢٩(إجراءأو االمتناع عن القیام بأي سكانیة أو إرغام حكومة أو منظمة دولیة على القیام بعمل ما 



ما یكون الضحایا من وعادًة. نھا تنتھك المبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان، فإالعالمي والدولي وسیادة القانونالنظام 

.ھم الذین انتھكت وھددت حقوقھم وكرامتھم، ولكنغرض سیاسي وراء الھجوم اإلرھابيبالبشر الذین ال عالقة لھم 

للزیادة في السنوات األخیرة في انتھاكات حقوق اإلنسان والتھدیدات للسلم واألمن العالمي ھو رمزًااإلرھابنمو 

.عن الھجمات االرھابیةالمسئولةغالیًاالجھات الفاعلة غیر الحكومیة ھي:نبثقة من الالعبین غیر الحكومیینالم

)٤٢(
من في المقام األول األعراض بدًالیعالجواتمع الدولي حتى اآلن الحكومات والمجاإلرھاب،مجال مكافحة في

المتحدة في سبتمبر لألممالجمعیة العامة تداعتمذلك،وعلى الرغم من. األسباب الجذریة لھذه الظاھرة العالمیة

اذ تدابیر اتخإلىاألعضاءالتي تدعو الدول )٣٠(االستراتیجیة العالمیة لمكافحة اإلرھاب مع خطة العمل٢٠٠٦

حل لفترات طویلة، والفقر، صراعات التي لم ُت، مثل الظروف المؤدیة إلى انتشار اإلرھابترمي إلى معالجة ال

، وسیادة الرشید، فضال عن االفتقار إلى الحكم ي والتھمیش االجتماعي واالقتصادي، واالستبعاد السیاسوالتمییز

اعتمدت التي،٢٠٠١سبتمبر ١١فعل على الھجمات المروعة ، في رد ، المجتمع الدوليالقانون وحقوق اإلنسان

. في معالجة األسباب الحقیقیة لإلرھاب العالميتفشلالتياإلرھاباستراتیجیة مكافحة واألمنومازالت تحافظ على 

، ارات والثقافات والشعوب واألدیانفي حین أن خطة العمل تتحدث عن تعزیز الحوار والتسامح والتفاھم بین الحض

، وضمان التحقیق السریع والكامل لألھداف اإلنمائیة لأللفیة من خالل لسالم والعدالة والتنمیة البشریةوتعزیز ثقافة ا

، وھذا الكالم المنمق في تناقض مع الطریقة التي ل للجمیعالقضاء على الفقر وتعزیز التنمیة المستدامة والرخاء الشام

أي من الصراعات المزمنة في الشرق األوسط من قبل أي حوار لم یتم حل . الدول في الممارسة العملیةبھاتتصرف

، في الواقع ، تم في إعالن األلفیةالواردالقضاء على الفقر ول أعمال وجد، م على التسامح والتفاھم المتبادلحقیقي قائ

الوسائل منما شابھ ذلك، واالستخباراتوالوسائل العسكریةھاب من قبلالقضاء على اإلرجدول أعمال باستبدالھ 

.التي تھیمن علیھااألمنیة

)٤٣(
تقر االستراتیجیة في حین أن. حقوق اإلنسان وسیادة القانون في مكافحة اإلرھابویصدق الشيء نفسھ على دور 

ن ال حقوق اإلنسان ھدفاوحمایةاإلرھابفعالة لمكافحة التدابیر ال"ألمم المتحدة بأن لالعالمیة لمكافحة اإلرھاب

لجمعیة العامة ، وعلى الرغم من القرارات المتكررة لمجلس األمن واالبعضیتعارضان، بل متكامالن ویعزز بعضھا

خذ لمكافحة اإلرھاب یجب تتعلى أن أي تدبیر شدد اإلنسان،حقوق المجلس الحالي لوق اإلنسان وحقواللجنة السابقة ل

، في الممارسة العملیة )٣١(ةاإلنسانیواإلنسان الدولي والالجئین أن تتوافق مع التزامات الدولة بموجب قانون حقوق

مكافحة اإلرھاب بشكل خطیر إلى تقویض المبادئ األساسیة لسیادة القانون استراتیجیة علىالتي تھیمناألمنیة

خصیة لشھذه االستراتیجیة ھي الحق في الحریة امنةحقوق المتضررمن أكثر ال. الدولي وحمایة حقوق اإلنسان

، وعلى رأسھا الحق في عدم والمساواة في الوصول إلى العدالة، والخصوصیة، في المحاكمة العادلة ةوالنزاھ

، عن طریق "اإلرھابالحرب على "كریة للقتال باستخدام الخطابات العس. التعرض للتعذیب واالختفاء القسري



ضعھم خارج نطاق حمایة سیادة القانون وحقوق ، وییةالمشتبھ بھم في أماكن اعتقال سراإلرھابیینعلى التحفظ

ولقد حان الوقت إلجراء تغییر أساسي في ھذا . اإلنسان الدولیة، والحكومات في حقیقة األمر في أیدي اإلرھابیین

في "التي أعرب عنھا في تقریره وعلى محمل الجد ما قالھ األمین العام واتخاذعلیھا األمنھیمن یالتي االستراتیجیة 

یجب أال نغفل عن أخرى،، من ناحیة نحن. بیین ال یخضعون لمساءلة أحدإن اإلرھا: ")٣٢(" من الحریة سیح فجو 

حقوقأبدًاال نعرض، یجب علینا أن في كفاحنا ضد اإلرھاب. اء العالممسؤولیتنا أمام المواطنین في جمیع أنح

تخلي عن الوازع األخالقي شأنھ دما نعن. رھابیةاإلھداف األل تحقیق أحد سھنعندما نفعل ذلك فإننا . للخطراإلنسان

المعرضین ان السكالشرائح من تلك في الحكومات على وجھ التحدیدفيأن یثیر التوتر والكراھیة وانعدام الثقة 

. ")للتجنید من قبل اإلرھابیین

٥- ٥
)٤٤(

ثفت الصالت بین منع الجریمة ، ُكفي عصر العولمةاألممریمة المنظمة عبر مع الزیادة الكبیرة في معدالت الج

أمثلة نموذجیة النتھاكات جسیمة لحقوق . لألمم المتحدةئیة وبرنامج حقوق اإلنسان التابعالعدالة الجنابرنامج و

سواء على مستوى العالمالتي یتعین معالجتھااألممعبر اإلجرامیةاإلنسان وكرامة اإلنسان التي ترتكبھا الجماعات 

، التھریب غیر المشروع لالجئین والعمال المھاجرین، فضال من منظور العدالة الجنائیة، ومنظور حقوق اإلنسان

، وعمالة األطفال االستغالل الجنسي والبغاء القسري، ألغراض النساء واألطفالوخاصًةعن االتجار بالبشر، 

. والممارسات الشبیھة بالرقاألعضاء، وإزالة قسري، وفي المواد اإلباحیةوالعبودیة والعمل المنزلي الوالسخرة 

را على مباششكل ھجومًاتالتي األمماالتجار في البشر ھي واحدة من أكثر الظواھر انتشارا للجریمة المنظمة عبر 

ألطفال بحثا عن حیاة في المقام األول الفقراء من النساء واو، بال حول وال قوةضحایاجوھر الكرامة اإلنسانیة ل

.أفضل في الخارج كوسیلة النتشال أنفسھم من الفقر

)٤٥(
واألطفال،، اعتمدت األمم المتحدة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء ٢٠٠٠في عام 

ج العدالة الجنائیة الموجھة ضد ، الذي یجمع بین نھاألممالمكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

اإلنسان،حقوق لالرئیسي االھتمام. مع نھج حقوق اإلنسان وحمایتھا ومساعدة ضحایا االتجارالجرائممرتكبي

، ذلكعلى الرغم من، الحاجةمن العیش دون خوف أو مباألمان وتمكینھھو الشعوربالبشر،ورغبة ضحایا االتجار 

.لم تعالج معالجة كافیة

.................................................................................................................................

.....



A/59/2005. وثیقة األمم المتحدةراجع)٢٩( ، أن حتى اآلن. ٩١، الفقرة ١١ظة رقم ، المالح٢٠٠٥مارس 21

المؤرخ ٦٠/٢٨٨قرار الجمعیة العامة )٣٠(. عتماد تعریف متفق علیھ عالمیا لإلرھابالمجتمع الدولي قد فشل في ا

حاد في االت'، والمعنون ٢٠٠٦مایو ٢ھذه االستراتیجیة تقوم على أساس تقریر األمین العام . ٢٠٠٦سبتمبر٢٠

A/60/825. متحدةعالمیة لمكافحة اإلرھاب ، وثیقة األمم الال' االستراتیجیةتوصیات : مواجھة اإلرھاب  أبریل 27

، ٢٠٠٣ینایر٢٠المؤرخ ) S/RES/1456 (2003، ، على سبیل المثالراجع)٣١(. ٢٠٠٦

A/RES/59/191مارس١المؤرخ ٢٠٠٦٦١/١٧١المؤرخ في فبرایر ٦٠/١٥٨، و ٢٠٠٥مارس ١٠

A/59/2005. وثیقة األمم المتحدة)٣٢(. ٢٠٠٨مارس ٧٢٧/ ٧. ، والھیئة العلیا لإلغاثة٢٠٠٧ 21٢١

.٩٤، الفقرة ١١، المالحظة رقم ٢٠٠٥مارس 

.................................................................................................................................

ل أھم العوامل التي تجعل ؤ الفرص تشكعلى الرغم من أن البروتوكول یعترف بأن الفقر والتخلف وانعدام تكاف

التعاون بین البلدان بشأن على، فإنھا مع ذلك تركیز)٣٣(لالتجار، عرضة األشخاص، وبخاصة النساء واألطفال

ماح في السقد تفكرفقط " في الحاالت المناسبة"الدول المستقبلة ، أكثر من ذلك. األصليعودة الضحایا إلى بلدھم 

على الرغم من. )٣٥(فقط"تطوعیة"تكون العودة وأن، )٣٤("بشكل مؤقت أو دائم"، ى أراضیھاللضحایا بالبقاء عل

فإنھا في الواقع ال ،"باألشخاصحمایة ضحایا االتجار "من الفصل الثاني وعنوانھ جزءًایشكالنھذین الحكمینأن

عني العودة تالعودة فإن بالنسبة للضحایا، . ة لطرد الضحایاوفر الحمایة للضحایا وإنما حمایة مصالح الدول المستقبلت

عودة خطر االنتقام من التضمن تباإلضافة إلى ذلك، . منھاإلى ظروف الفقر والیأس من التي كانوا یحاولون الھرب

، في السلطاتال تثق، فإنھا یھم سبب للخوف من الترحیل القسريطالما ان الضحایا لد. قاموا بتجنیدھمأولئك الذین 

لى ، وأنھا لن تكون قادرة عومعاقبة المتاجرینإیجادتتعاون بشكل كامل مع الشرطة والنیابة العامة من اجل وأنھا لن

.، بما في ذلك المساعدة الطبیة والنفسیة والمادیةیمكن أن تقدمالتمتع بأي وسیلة للحمایة

)٤٦(
، وسیاسات الدول الغنیة التي تسعى إلى مكافحة جوة بین البلدان الغنیة والفقیرةیزید من تفاقم الفاالتجار باألشخاص 

فتح البلدان الغنیة األبواب أمام تریق إغالق حدودھا أمام المھاجرین، عن ط. الھجرة الطوعیة من البلدان الفقیرة

في . تجاریة من خالل استغالل ضعف الفقراءأعمال بیقوموان، الذیبالبشرلمتاجرین لالبشعةاإلجرامیةالممارسات 

، وتقدیم المساعدة القانونیة والعمالة في الدول المستقبلة جنبًااإلقامة الدائمةسیاسة منح ضحایا االتجار ،البعیددى الم

تنجح في والتي قدالتعاون الدولي وجھود الوقایة في بلدان المنشأ قد حسنتلى جنب مع سیاسات الھجرة الجدیدة، إ

وحیث . العدالة الجنائیة وحقوق اإلنسانكل من مصالحتخدموبالتالي ،فعالمكافحة االتجار غیر المشروع على نحو 

،مباشرة كرامة الضحایاتھاجممن أشكال العبودیة الحدیثة التي االتجار بالبشر ھي الممارسة األكثر انتشارًاأن

ار غیر ھجرة إلى سیاسة مكافحة االتجالةتحویل تركیزھم من مناھضالحكومات والمجتمع الدولي فیجب على 

.ضحایا االتجار بالبشرویحمي بطریقة فعالةحقوق اإلنسان على نھج قائم لالمشروع عن طریق التطبیق الكامل 



)٤٧(
من أكثر الطرق في نھایة المطاف التي تكونتحدید ومعالجة األسباب الجذریة لالتجار من خالل سیاسة الوقایة

العوامل االقتصادیة : بسببلالتجار ازدادت قابلیة التعرض. نإلدارة ھذا التحدي في مجال حقوق اإلنسافاعلیة

، والتمییز بین الجنسین العنف ضد المرأةوتشملافیة ؛ العوامل االجتماعیة والثقالفقر والبطالة والمدیونیةوتشمل

یعات والفساد تشر، والعوامل القانونیة مثل عدم كفایة الز في كل من بلدان المنشأ والمقصدوغیرھا من أشكال التمیی

سیاسات الھجرة وزیادةمن اإلناث من ناحیةالعاملة األیديھجرة زیادة في القطاع العام؛ والعوامل الدولیة، مثل، 

خدمات العمالیة الرخیصة غیر المحمیة إلى جنب مع مطالب جنبًامن ناحیة أخرى،،في بلدان المقصدالتقییدیة

. )٣٦(والمستغلة

٦- ٥
)٤٨(

قیودًاوضعمنذ، توافق مع الرغبة األساسیة للبشروتة ھي واحدة من أقدم حقوق اإلنسانالحق في الحریة الشخصی

یعتبروا، الشعوب األصلیةوعلى رأسھم، كثیر من البشرأنسبب ھذا. صارمة على حریة اإلرادة واالستقالل

جب القانون الدولي بموومع ذلك، الحرمان من الحریة مشروع. اعتداء على كرامتھمالحریة الشخصیة الحرمان من 

لذین شخاص الأل، مثل حبس الجاني بعد إدانتھ من قبل محكمة مختصة واالحتجاز السابق للمحاكمة ألغراض متنوعة

.شار األمراض المعدیةلمنع انتلصحياأو الحجر ترحیلھم، احتجاز األجانب لغرض یشتبھ في أنھم ارتكبوا جرمًا

ة الشرعیة مصالح الدوللطبقًاكون متوازنیساسي في الحریة الشخصیة یجب أن الحق األ، في جمیع ھذه الحاالت

تمكنًا من أنإذا كان أي تدبیر أقل فقطوینبغي أن یسمح باالحتجاز . مثل ھذه التدابیرة ومالءمة یمن حیث ضرور

نزید ع، ویجب أن یكون لمدة ال تلرقابة قضائیةینبغي أن یكون خاضعًاو، عین مشروعیخدم غرض تحقیق ھدف م

، فإن المالیین من البشر في مجموعة كبیرة ومتنوعة من البلدان في جمیع أنحاء العالم ومع ذلك. الضرورة القصوى

عن تعبیرفراد الذین یعاقبون ، أي األالتطفلأنھم قد یكونون سجناء . فةھم ضحایا االعتقال التعسفي ألسباب مختل

قوم على أساس یما ، وغالبًاالضطھاد السیاسي من قبل الحكوماتلویعتبروا أھدافًا، عنیف من األفكار السیاسیةغیر 

.تمییزي

)٤٩(
البشر الذین یقضون سنوات طویلة خلف القضبان وذلك ھم ، على الرغم من ذلك، عظم الضحایا االعتقال التعسفيم

لشرطة من دون ما یكفي من القبض علیھم من قبل رجال ا. عملتأن إدارة العدالة في بلدانھم ال یط ھو لسبب بس

، مللتعذیب من أجل انتزاع اعتراف منھوا، وكثیرا ما تعرضي حجز الشرطة لفترات مفرطة الطولفتمت، األسباب

تمالعدید. مل استجواب الشرطة لھعلى أساس من البیانات التي صدرت خالاالدعاء الفاسديممثلوا منواتھم

تتم، وألن المحاكمات الجنائیة محاكمة ألن القضاة لیسوا مستقلینلعدة سنوات في االعتقال السابق للوضعھم



عتبارھم مجرمین عن االعتقال باوالمسئولینیعاملون من قبل الشرطة والمدعین العامین والقضاة . تأخیرات طویلةب

فمن . من قبل محكمة مختصة ومحایدة ومستقلةإدانتھفي أن یكون بریئا حتى تثبت متھمفي انتھاك صارخ لحق ال

الزمنیة التي قضاھا بالفعل في بالسجن بنفس المدةعلیھم في نھایة المطاف یحكمواالقضاة أنالممارسة الروتینیة 

، نظرًاالتعسفي من األغنیاءضة لالعتقالالفقراء ھم أكثر عر. الحبس لدى الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة

لرشوة ضباط و، كمة، للشروع في إجراءات اإلحضار أمام المحإلى الوسائل الالزمة لتوفیر محامیفتقروامألنھ

یتعرضون ألشد الظروف إنھم، باإلضافة إلى ذلك. موظفي السجون، والمدعین العامین والقضاة أوالشرطة الفاسدین

ألولئك فقطیكفي من الغذاء والدواء ومرافق صحیة مناسبة في كثیر من األحیاندم ماحیث یقنسانیة في السجون الإل

.الذین یدفعون أو الذین تقدم لھم ھذه الخدمات من قبل عائالتھم

)٥٠(
السواء كان احتجازھم بصورة تعسفیة أوالعالم،المعتقلین والسجناء في جمیع أنحاء منمالیین٩ھناك أكثر من 

المھینة،نسانیة أو إلى حد المعاملة القاسیة أو الإلناك نسبة كبیرة من ھؤالء محتجزون في ظروف تصل وھ.)٣٧(

في كثیر من بلدان . المختلفةاالجتماعیة أو الثقافیة وأاالقتصادیة أو السیاسیة وأ، انتھاكا للحقوق المدنیةوالتي تشكل 

مصابین بمرض السل وغیرھا من األمراض شدیدة ستمرار، وبامكتظة وقذرة السجون العالم، لیس فقط في الجنوب، 

التسلسل الھرمي للسجین والعنف ھما من . العدوى وانعدام المرافق الضروریة لتلبیة الحد األدنى من حیاة كریمة

التمییزمنالمعتقلینمسؤولیتھا لحمایة واما یفوض، ومدراء السجون في غالبًاكثیر من السجونلالسمات المشتركة 

، س من المستغرب أن الفئات الضعیفة، مثل األحداث، والمعوقینفإنھ لی. ینلمعتقلین الممیزلواالستغالل والعنف 

األجانب أو أعضاء األقلیات العرقیة والدینیة تعاني أشد المعاناة في ظل ھذه ووالشواذ جنسیًا من الرجال والنساء

، بحقوق اإلنسان التي نواجھھا ھي تحسین أوضاع السجونعلقةواحدا من التحدیات الرئیسیة المت. الظروف المروعة

.، بحیث یمكن للمعتقلین أن یعیشوا في كرامةل العمل الوطني والتعاون الدوليمن خال

.................................................................................................................................

.....

)٣٣(A/RES/55/25 المرجع نفسھ ، )٣٥(. ٧، المادة المرجع نفسھ)٣٤(). ٤(٩المادة ،٢٠٠١ینایر 8٨

٢٢، لبروكسی(' المعني باالتجار بالبشرتقریر من فریق الخبراء 'المفوضیة األوروبیة ، )٣٦(). ٣(٨المادة 

الطبعة لندن ، (' العالم 'سجونقائمة نزالء ، السجونالمركز الدولي لدراسات )٣٧(.١٤٢. ص، ) ٢٠٠٤دیسمبر 

).٢٠٠٧السابعة، 

.................................................................................................................................

)٥١(
، وعقوبة لحبس االنفرادي، ألغراض وقائیة، والتحقیقامن مفرطةن لفترات ، یخضع المعتقلوفي كثیر من الدول

، الحیاة أو السجن لمدد طویلة على لألشخاص المحكوم علیھم باإلعدامبالنسبةمشددًاتأدیبیة أو باعتبار ذلك شرطًا

فة وباإلضا. لمعتقلینمعظم اعواقب وخیمة على الصحة العقلیة لھالرغم من أن فترات طویلة من الحبس االنفرادي ل



الحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسیما في حاالت السجناء ، فإن الحكومات تلجأ إلى ممارسة اذلكإلى 

الحرمان من الحریة الشخصیة یلیھا تعني، أي عمل من أعمال االختفاء القسري. ، واالختفاء القسريالسیاسیین

اعتداًءھذایشكلو، الشخص المختفيوجودرفض االعتراف بحرمان الشخص من حریتھ أو إخفاء مصیر أو مكان 

، ویجعلھم عرضة قف عاجز خارج نطاق حمایة القانونألنھا تضع الضحایا في مو،على كرامة اإلنسانخطیرًا

.االنتھاكات الجسیمةمنللتعذیب والقتل العشوائي أو ما شابھ ذلك

)٥٢(
مباشرًا، یشكل ھجومًاق وحاالت االختفاء القسريد من أخطر انتھاكات حقوق اإلنسان، مثل الرالتعذیب ھو واح

في وأ، سواء ضد السجناء السیاسیین مارس في كثیر من بلدان العالمھ ُی، فإنومع ذلك. جوھر الكرامة اإلنسانیةعلى 

اب ق ألم أو عذ، ویمكن تعریفھ بأنھ تعمد إلحاأشكال سوء المعاملةیشكل أخطر. سیاق نظام العدالة الجنائیة العادیة

أو للعقاب أو ، ل انتزاع اعتراف أو معلومات أخرىألغراض مثاالعتقال یكون، وعادًةشدید على شخص عاجز

نسانیة أو المھینة أو العقاب ھو واحد ن ضروب المعاملة القاسیة أو الإلحظر التعذیب أو غیره م. التخویف أو تمییز

، في ظل ظروف استثنائیة، مثل حالة الحرب أو التھدید بھاغیر قابلة لالنتقاص، وحتى وقلیلة المطلقة المن الحقوق 

على الرغم من أن التعذیب مورس . ھاب أو أیة حالة طوارئ عامة أخرىعدم االستقرار السیاسي الداخلي أو اإلرو

محاولًةمثل ھذه الممارسات، واما ینفعادًةوالمسئولینعلى نطاق مخیف في عدد كبیر من البلدان والحكومات 

، من بواب مغلقة أي بدون شھود مستقلینخلف أیمارس عادًةالتعذیب وبما أن. قلة أي تحقیقات ذات مغزىلعر

في المسئولینیلجأ، التعذیبمن التحقیق في ادعاءات ، وبدًالمثل ھذه الممارسةإثباتبالنسبة للضحایا الصعب جدًا

.یھ االتھامات الكاذبةالعدید من البلدان إلى عادة إلقاء اللوم على الضحایا لتوج

)٥٣(
نسانیة أو ن ضروب المعاملة القاسیة أو الإل، والحظر المطلق للتعذیب وغیره موللمرة األولى منذ سنوات عدیدة

على درجة التيل، بما فیھا تلك الدوي قد تعرض للطعن من قبل الحكوماتالمھینة أو العقاب بموجب القانون الدول

على أساس . ٢٠٠١سبتمبر ١١بعد الھجمات اإلرھابیة في اإلرھابسیاق الحرب ضد ، في عالیة من الدیمقراطیة

المشتبھ بھم في السالمة الشخصیة واإلنسانیة اإلرھابیینحق تم موازنة أو سیناریوھات مشابھة، " الموقوتةالقنبلة"

تم والشبكات اإلرھابیة، حول األنشطةةاستخباراتیمن أجل انتزاع معلومات . مصالح األمن القوميمعوالكرامة 

ألحیان ، في كثیر من افي مراكز االحتجاز الخاصةوحجزھمخارج حمایة القانون رھابیین المشتبھ بھماإلوضع

ألسالیبتعریضھم و، ن الزمن دون توجیھ أي تھم جنائیة، لفترات غیر محدودة مخارج أراضي الدول الحاجزة

إلى " رحالت التسلیم"یسمى بما مرسالھإحد التعذیب وعن طریق إلىل االستجواب القاسیة في كثیر من األحیان تص

.بلدان عرفت بممارسة التعذیب

)٥٤(



تم عدم التعرض لالعتقال التعسفي والتعذیب واالختفاء القسري والمعاییر الدنیا لمعاملة المحتجزین لحقوق اإلنسان 

تم وإذا .ون اإلنساني في النزاعات المسلحةنسان والقانلحقوق اإللمعاھدةالدولي قانونالفي بشكل جید تعریفھا 

بما یخالف جسدیةالحرمان الشدید من الحریة الالسجن أو و، منھجيبأسلوب النطاق أو ةاسعوبطریقة ھارستمام

ى باإلضافة إل. )٣٨(، والتعذیب واالختفاء القسري تشكل أیضا جرائم ضد اإلنسانیة القواعد األساسیة للقانون الدولي

معاھدات ، اعتمدت األمم المتحدة )٣٩(الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالمعاھدة الدولیةاألحكام ذات الصلة من 

عاملة أو العقوبة القاسیة اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب الم. وحاالت االختفاء القسريبالتعذیب خاصة

٢٠٠٦لدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري لعام واالتفاقیة ا١٩٨٤نسانیة أو المھینة لعام أو الإل

لقانون لطبقًاتجریم كل ھذه الممارسات وف لمنع التعذیب واالختفاء القسري، تتضمن التزامات مختلفة للدول األطرا

القضائیة السلطات، بما في ذلك السلطات القضائیةمختلفة من النواع لألطبقًاة العدالإلىالمحلي وتقدیم الجناة 

یةالقانوناآللیاتمختلف ذلك، تقدمباإلضافة إلى.االنتصاف والجبر الكافيفي، وإتاحة الفرصة للضحایا العالمیة

، البروتوكول وأخیرا. )٤٠(بالحق في الحریة الشخصیة ومعاملة المعتقلین الحد األدنى من المعاییر المتعلقة 

، أي ھیئات ةآلیات وقائیة وطنیمن الدول األطراف إنشاءیطلب٢٠٠٢االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب لعام 

مستقلة محلیة أوكلت إلیھا مھمة القیام بزیارات مفاجئة إلى جمیع أماكن االحتجاز والتحدث على انفراد مع أي 

. شخص محتجز

)٥٥(
على من السھل القضاءیكون، من قبل الحكومات ونفذت بشكل سلیمھذه االلتزامات على محمل الجد اُتخذتإذا 

جمات المباشرة على ھذه الممارسات تشكل الھوبما أن.الختفاء القسريممارسات االعتقال التعسفي والتعذیب وا

رأس یجب أن یكون علىیھاالقضاء علفإن، الخطیرة وانتھاكات حقوق اإلنسان، وخاصة الجرائمكرامة اإلنسان

الحكومات والجھات الفاعلة غیر الحكومیة ال تزال تلجأ إلى ھذه أنوطالما . األولویات في السنوات المقبلة

.فأن یتحروا من الخوالخاضعین لوالیتھا القضائیة للبشرال یمكن، الممارسات البشعة

ألولئك الذین وكذلكمسؤولیة ضمان أن ال یوجد مالذ آمن لمرتكبي مثل ھذه الممارسات علیھالمجتمع الدولي ككل 

.تباح مثل ھذه الممارساتالسیاسیة أو العسكریة تھممسئولیاتحت 

.................................................................................................................................

.....

و ٩و ٧وادالم)٣٩(. ئیة الدولیةمن نظام روما األساسي للمحكمة الجنا٧، على سبیل المثال ، المادة راجع)٣٨(

، لنموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءمثل القواعد ا)٤٠(الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ةالدولیالمعاھدةمن ١٠

١٣المؤرخ ) ٢٠٧٦و ١٩٥٧یولیھ٣١المؤرخ ) الرابع والعشرون(ج٦٦٣. المجلس االقتصادي واالجتماعي

، ومدونة قواعد سلوك ١٩٩٠دیسمبر A/RES/45/111١٤سیة لمعاملة السجناء ، ؛ والمبادئ األسا١٩٧٧مایو

، مجموعة المبادئ المتعلقة ١٩٧٩دیسمبر١٧المؤرخ RES/34/169/ ، والقوانینبتنفیذن المكلفین الموظفی

٩المؤرخA/RES/43/173بحمایة جمیع األشخاص الذین یتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ، 



العقوبة القاسیة أو أشكال، ودلیل التقصي والتوثیق الفعالین بشأن التعذیب وغیره من ١٩٨٨كانون األول عام 

، والمبادئ المتعلقة ) ٢٠٠١مفوضیة حقوق اإلنسان ، جنیف ، ) (بروتوكول اسطنبول(نسانیة أو المھینة الإل

نسانیة أو المھینة ، عاملة أو العقوبة القاسیة أو الإللماأشكالبالتقصي والتوثیق الفعالین بشأن التعذیب وغیره من 

A/RES/55/89وقواعد األمم المتحدة لحمایة األحداث المجردین من حریتھم ، ٢٠٠١فبرایر ٢٢ ،

A/RES/45/113 صلة بدور الموظفین الصحیین ، ؛ ومبادئ آداب مھنة الطب المت١٩٩٠دیسمبر١٤المؤرخ

العقوبة القاسیة أو المعاملة أوأشكالالسجناء والمحتجزین من التعذیب وغیره من ، في حمایةوالسیما األطباء

.١٩٨٢دیسمبر١٨المؤرخ A/RES/37/194نسانیة أو المھینة ، الإل

......................................................................................................................................

حتدٍ عاملي لألمن والتنمية وحقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان يف القرن : تغري املناخ. ٦
احلادي والعشرين

)٥٦(
من فعل ، وعما إذا كانقد وقع أم الالعلماء یناقشون ما إذا كان تغیر المناخ ما زالوا ، في بدایة األلفیة الجدیدة

ھذه الیوم، . جراءاتاإلتغیر المناخ كذریعة لعدم اتخاذ في اسیون ھذا التشكك السییستخدم. كنیأو لم اإلنسان 

علمي على أن تغیر إجماع وضعالتقریر التقییمي الرابع للفریق الدولي المعني بتغیر المناخ . المناقشة قد انتھت

.)٤١(أیضًاصنع اإلنسانومنحقیقيالمناخ ھو 

)٥٦(
. )٤٢(مئویةدرجة ٠.٧درجات الحرارة في العالم بنحو تزدادا، التاسع عشرلقرن منذ قدوم الحقبة الصناعیة في ا

غازات الدفیئة في الغالف الجوي الفي تركیز والزیادةوھناك أدلة علمیة قاطعة تربط بین ظاھرة االحتباس الحراري 

ؤدي إلى معاناةتیھا والتيالتي ال رجعة فمخاطر الكوارث البیئیة فإندرجة مئویة٢عندما یتجاوز عتبة . لألرض

انبعاث. آثار تغیر المناخ ھو مسعى طویل األجلذلك فإنولكن عكس. بشدةتزدادإنسانیة ال یمكن تصورھا سوف

الناس الذین یعیشون في بدایة . في الغالف الجوي لفترة طویلةتبقىغازات الدفیئةالثاني أكسید الكربون وغیره من 

مع النتائج المترتبة على نحنكما نعیش، تمامًاإلى التعایش مع عواقب انبعاثاتناطروایضالثاني والعشرینالقرن 

إجماليتحتاج٢٠٢٠من عام اعتبارًااألقلعلى : حرجإن الوضع . )٤٣(انبعاثات من زمن الثورة الصناعیة 

على یر المناخي الخطیر إذا كنا نرغب تجنب التغ٢٠٥٠بشكل كبیر حتى عام إلى االنخفاضالعالمیة تاالنبعاثا

تعاون الدولي لم یتطلب اتخاذ إجراءات فوریة وتحقیق ھذا الھدف . ظاھرة االحتباس الحراريلدرجة مئویة ٢عتبة 

وعلى المدى الطویل واضح وموثوقمتعدد األطرافعملإطارفإن العالم یفتقر إلىاآلن،حتى . یسبق لھا مثیل

، فإن ٢٠١٢ة من بروتوكول كیوتو في عام فترة االلتزام الحالیمع انقضاء . طرلتجنب تغیر المناخ الخیرسم طریقًا

.فرصة لوضع ھذا اإلطارلدیھالمجتمع الدولي



)٥٨(
دید من التحدیات للتنمیة على أنھا واحدة من العینظر إلیھا على مدى واسعالتدھور البیئي وتغیر المناخ على 

یادة األخیرة في الكوارث البیئیة، التي ھي، جزئیًاولكن الز. )٤٤(ال التنمیة من جدول أعم، وبالتالي جزءًاالبشریة

سلط الضوء على أن تفاف واألعاصیر واألزمات الغذائیة، ، مثل الفیضانات والجعلى األقل ناجمة عن تغیر المناخ

شون لفقراء الذین یعیا. لبشریةالحال بالنسبة للتنمیة األمن اإلنسان كما ھو تغیر المناخ ھو في حد ذاتھ یشكل تحدیًا

والمناطق الساحلیة، ، ریة الصغیرةیوغیرھا من الدول الجزالمنخفضةبما في ذلك البلدان ، في المناطق الحساسة بیئیًا

، والبلدان ذات النظم اإلیكولوجیة الجبلیة الھشة والمناطق مناطق القطب الشماليو، واألراضي القاحلة وشبھ القاحلة

على كل طموحاتھم في كبیرًاازدیاد خطر الكوارث البیئیة یشكل خطرًا،ضانات والجفاف والتصحررضة للفیالمع

.العیش في حریة من العوز والتحرر من الخوف

)٥٩(
في ببطء یدخلكبیر للبشریة ھو أیضًااليتحدالفإن ھذا، تغیر المناخ لم تعد متنازع علیھالاألسباب البشریة بما أن

باستخدام النھج ةالمناخ في حاجة ماسة إلى معالجتغیر ألن یكونوھناك عدة أسباب . )٤٥(نسان خطاب حقوق اإل

الحق في تشمل، حقوق اإلنسانلمختلفة انتھاكات یسبب، تغیر المناخ في المقام األول. ى حقوق اإلنسانالقائم عل

مناخ یثیر مخاوف كبیرة حول المساواة والعدالة تغیر ال، وثانیًا. لممتلكات والصحة والحیاةالغذاء والماء والمأوى وا

، فإن المجتمعات عن تغیر المناخأساسًاالمسئولةالبلدان الصناعیة الغنیة وشعوبھا ھي فبینما. االجتماعیة العالمیة

، ةراضي المنخفضة والمناطق الساحلیالفقراء من سكان األحیاء الفقیرة في األ: فقیرة ھم األكثر معاناة من آثارهال

، واألشخاص الذین شردوا بسبب الكوارث زارعي الكفاف في المناطق القاحلة، ومجتمعات السكان األصلیینمو

، أخیرًا. ثار السلبیة لتغیر المناخمن اآلوأولئك الذین یھاجرون ھربًابیئیینالبیئیة والذین ینشدون الحمایة كالجئین 

القیم المقبولة یستند علىإطار مقنع الدولیةحقوق اإلنسان توفر . عالمیًاتغیر المناخ ھو مشكلة عالمیة تتطلب حًال

. ، وآلیات للمساءلة والتعویضواجب ذلكذات الصلة لمن علیھمتوااللتزاما، للبشرملزمة قانونًاحقوق، مععالمیًا

اخ في التطور تغیر المنلمأساة السماح أن ، بحق٢٠٠٧/٢٠٠٨لألمم المتحدة نمیة البشریة تقریر التوكما یؤكد

.)٤٦(" لضمیر البشریةإھانة " وصفھ بأنھسیاسي یستحق سیكون فشل 

)٦٠(
سیاسات ن على كل منمن التركیز على آثار حقوق اإلنساسیزید، م على حقوق اإلنسان لتغیر المناخالنھج القائ

وقد بدأت . وقود الحفریاتمن االعتماد علىالحدسیاسات التخفیف بالضرورة سیكون على . )٤٧(التخفیف والتكیف

كوقود ا، أي تحویل المحاصیل الستخدامھوقود الحیويبالملة شابرامج استبدال ، البلدان الصناعیة، على سبیل المثال

لتشجیع المزارعین في الدول الغنیة و الفقیرة على التحول من المواد الغذائیة إلى الواقعكان التأثیر. من الغذاءبدًال

ئیة وتكالیف إنتاج الوقود ھي أعلى نسبة في البیئات االستواالسماد الحیوي إنتاجیة وبما أن. الحیويإنتاج الوقود

ھذه السیاسة إلى تغییرات كبیرة في الزراعة في ھذه أدت ، اإلیثانول، ھي أقل في البلدان الفقیرة، وخاصًةالحیوي



النھج . )٤٨(الغذائیة األخیرةاألزمةأثناءت واضحةكان، سلبیة ملحوظة على األمن الغذائيلھا آثاركانالبلدان 

وخاصة في البلدان الغذائي،القائم على حقوق اإلنسان من شأنھ أن یساعد على تقییم آثار ھذه السیاسات على األمن 

.الفقیرة

)٦١(
الناجمة عن الظروف الجدیدةفي ظلرزقالومصادر ةحیااللى اإلجراءات المتخذة لضبط سیاسات التكیف إتشیر 

، ھي في وضع أفضل لحمایة فمن الواضح أن البلدان الغنیة، مثل ھولندا. خظاھرة االحتباس الحراري وتغیر المنا

، والتكیف مع تغیر حتى اآلن. غیرة في المحیط الھادئالصالجزیریةسكانھا من ارتفاع منسوب میاه البحر من الدول 

، واألموال اإلضافیة التي وعد بھا الدول الغنیة إلى الدول الفقیرة فيشیًاھامشاغًالبوصفھیتم التعامل معھالمناخ 

تقریر التنمیة البشریة الحظكماو. اتفاقیة األمم المتحدة بشأن تغیر المناخ قد أتیحت فقط على نطاق محدود جدًاإطار

للغرق أو یتركواالم ال یمكن أن الفقراء في الع"أن، بعض الشيءساخرًاكونھ، على الرغم منلألمم المتحدة، وبحق

العدالة االجتماعیة . الخاصة بینما تحمي الدول الغنیة مواطنیھا وراء تحصینات الدفاع المناخيمالسباحة مع مواردھ

".)٤٩(لتكیفللتزام أقوى من الطلب الدولي واحترام حقوق اإلنسان ا

.................................................................................................................................

....

: ٢٠٠٧تغیر المناخ '، .)Eds(، سوزان سلیمان وآخرون كومي الدولي المعني بتغیر المناخالفریق الحراجع)٤١(

یق الحكومي الدولي المعني بتغیر مساھمة الفریق العامل األول في تقریر التقییم الرابع للفر،'الفیزیائيأساس العلم 

،المرجع نفسھراجع، للحصول على ما یلي)٤٢(). ٢٠٠٧، كامبریدج، كامبردج، نیویوركمطبعة جامعة (المناخ 

من اإلنساني في التضا: محاربة تغیر المناخ: ٢٠٠٧/٢٠٠٨تقریر التنمیة البشریة'، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

للحد من ارتفاع درجة ٥٠:٥٠لكي تتاح لھم فرصة )(٤٣(). ٢٠٠٧، اكمیالن ، نیویوركریف مجبال(' عالم منقسم

درجة مئویة فوق المستوى ما قبل الصناعة وسیتطلب تحقیق استقرار تركیزات غازات الدفیئة في ٢إلىالحرارة 

في جزءًا٣٨٠الیة من ، بالمقارنة مع التركیزات الحیون من مكافئ ثاني أكسید الكربونجزءا في المل٤٥٠حوالي 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي راجع. جزء في الملیون٢٨٠، وتركیزات أقل من عصر ما قبل الصناعة من الملیون

، برنامج األمم ، على سبیل المثالراجع)٤٤(. ١٨-١. ، ص٤٢، الحاشیة '٢٠٠٧/٢٠٠٨قریر التنمیة البشریة ت'

مجلس اللى سبیل المثال، ، عراجع)٤٥(. ٤٢، الحاشیة '٢٠٠٧/٢٠٠٨ریة قریر التنمیة البشت'المتحدة اإلنمائي 

مجلس الدولي لسیاسة حقوق اإلنسان، ال(' الدلیل الخامتغیر المناخ وحقوق اإلنسان، 'الدولي لسیاسة حقوق اإلنسان، 

حقوق 'بعنوان ٢٠٠٨مارس ٢٨حقوق اإلنسان الصادر في لمجلس ٢٣/ ٧راجع أیضًا القرار). ٢٠٠٨جنیف، 

إجراء دراسة مفصلة عن العالقة بین تغیر المفوضة السامیة لحقوق اإلنسان ، الذي یطلب من'اإلنسان وتغیر المناخ

،٤٢، الحاشیة '٢٠٠٧/٢٠٠٨قریر التنمیة البشریة ت'، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)٤٦(. المناخ وحقوق اإلنسان

. وما یلیھا١٧. ، ص٤٥إلنسان، الحاشیة الدولي لسیاسة حقوق االمجلس، على سبیل المثال، راجع) )٤٧(١٠. ص

د فعل على في ر٢٠٠٨مایو مسألة الموضوعیة فيالوالدورة االستثنائیة األولى لمجلس حقوق اإلنسان بشأن )٤٨(



األمم برنامج)٤٩(. ٢٠٠٨مایو٢٢المؤرخ ١/ ٧- القراررؤیة الھیئة العلیا لإلغاثة : أزمة الغذاء في العالم

.١٣. ص، ٤٢، الحاشیة '٢٠٠٧/٢٠٠٨قریر التنمیة البشریة ت'، اإلنمائيالمتحدة

.......................................................................................................................................

)٦٢(
لتمتع لناخ والتخفیف من آثارھا المختلفة، وسیاسات التكیف ثار تغیر المبشأن آاالبحوث یجب القیام بھمنكثیر

في حین أن البلدان الغنیة ال تزال ترفض . ، وقبل كل شيء من قبل الناس الضعیفة في البلدان الفقیرةبحقوق اإلنسان

لتقدیم الم الصناعي، أي مطالبات قانونیة من الفقراء والدول الفقیرة ضد العالتنمیة، وبوجھ خاصذلك الحق في 

واآلثار الدراميفي ضوء الحاضر دوامللعالمیة لم یعد قابًالالمسؤولیة للالتقصیر، وھذا التعاون في مجال التنمیة

والحیاة وغیرھا من حقوق المستقبلیة لتغیر المناخ على حق الفقراء في الحصول على الغذاء والماء والسكن والصحة

حین أن الفقراء یعانون أكثر، فيالدول الغنیةبسببلمقام األولفي ایكونیر المناخ قد ، ومن الواضح أن تغاإلنسان

من لیست مجرد األخالق والعدالة العالمیة، ولكن التزامًامسألة ال، بالتالي.حقوق اإلنسانعلى اآلثار السلبیة من 

التخفیف من حدة أسباب فيعبء الرئیسي من حقوق اإلنسان الدولیة إلى المشاركة في تحمل المستمدالدول الغنیة 

.تغیر المناخ ومساعدة البلدان الفقیرة في جھودھا الرامیة إلى التكیف مع الظروف السلبیة الناجمة عن تغیر المناخ

)٦٣(
حقوق اإلنسان تشیر إلى الحاجة الماسة لالنتقال من قانون حقوق اإلنسان التقلیدي مع الدول على آثار تغیر المناخ 

، بما في ذلك المنظمات الدولیة حاملین آخرین للواجبلحقوق اإلنسان مع عالميإلى نظام املي الواجب األساسي ح

على مجتمعنا العالمي كبیرًاإن تغیر المناخ یشكل خطرًا. جتمع المدني العالميوشركات القطاع الخاص والم

نھج حقوق اإلنسان في مثلأعاله المحددةمیع جل، والمسؤولیة المشتركة لالحادي والعشرینالمشترك في القرن 

وفرصة سانحة للدول كبیرًاتحدیًاإنھ یشكل أیضًا، ولكن تغیر المناخ لیس مجرد تھدید. الحادي والعشرینالقرن 

وأن عن حقوق اإلنسان والتنمیة والسیاسات األمنیة سواء لوضع خالفاتھم الداخلیة جانبًاالالغنیة والفقیرة على حد 

وتغیر المناخ، عن االحتباس الحراري العالميحمایة كوكبنا والبشریة لمكافحة لحقیقیةبروح عالمیة كوا قواھمیشار

سیما تلك المتعلقة یتفق مع حقوق اإلنسان العالمیة، وال، والتخفیف من رد الفعل بما فعالةطریق اتخاذ تدابیر وقائیة

.بحقوق اإلنسان وكرامة الفقراء



حنو ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان: ة الفجوة يف التنفيذمعاجل. ٧
١- ٧

)٦٤(
من التقدم في الترویج لفكرة حقوق اإلنسان ، كبیرًاقدرًاتم إحراز، الحادي والعشرینخالل النصف الثاني من القرن 

، وإیجاد للدولیقابلھ من التزاماتما ، ولحقوق اإلنسانقانونًاًالدول ملزممع امعیاريفي وضع إطار عمل عالمي 

ذلك ھو بالضبط . العالمھیئات رصد وإجراءات فعالة قادرة لتقییم الحالة الفعلیة لتنفیذ حقوق اإلنسان في جمیع بلدان 

یة والمستقلة لحقوق اإلنسان تمارس بصورة مشتركة بین الھیئات الحكومالتيتحسین القدرة على الرصدلما لدینا

وھیئات الخبراء والمنظمات غیر الحكومیة ووسائل اإلعالم واألوساط األكادیمیة وغیرھا من الجھات الفاعلة في 

.أن ندرك ما ھو حجم الفجوة بین االلتزامات القانونیة و الحالة الواقعیة على األرضناالمجتمع المدني الذي یمكن

)٦٥(
ھو أو على األقل تضییق ھذه الفجوة في التنفیذ إلى حد كبیر والتي من الحادي والعشرینالقرن التحدي الكبیر في

االنتقال إلىحاجة ماسة في، ونحن الملزم قانونیًاإطار حقوق اإلنسان العالميالواضح أنھا تقوض صحة وشرعیة 

في . كات حقوق اإلنسانالفعالة من انتھاحقوق اإلنسان والوقایةوتنفیذ ، ع المعاییر والرصد لحمایة حقیقیةمن وض

القرن الحادي والعشریننھج لللدولالحصریةنحن في طور االنتقال من النموذج التقلیدي للمسؤولیة نفس الوقت 

، ةلخصوصی، واالتمتع بالحق في الغذاء والسكن والملكیة، والتعلیمإذا كان البشر محرومون من. لمسؤولیة المشتركةل

العادلسیكون من غیر المجدي وغیر آثار تغیر المناخ، ، والسالمة البدنیة أو الحیاة بسبب الفقر أو عدلوالصحة، وال

كونھم نزحوا من أراضیھم التقلیدیة والممتلكات والوطن قد یكون . التي یعیشون فیھا للمساءلةالدولةفقط أن نحمل

االحتباس الحراريع مستویات سطح البحر بسبب ارتفاو، األممعن الممارسات التجاریة للشركات عبر ناجمًا

على الرغم من تطبیق المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان . العالمي أو من سیاسات التطھیر العرقي للجماعات المتمردة

عالج الفجوة في التنفیذ مع وسائل االنتصاف التي تأن ، واجب ومسؤولیة الحكومات الوطنیةال یزال في المقام األول

.بق على جمیع المكلفین بالواجباتتنط

)٦٦(
ھیئاتقلیمي والدولي من قبل المحاكم و، وعلى الصعیدین اإلتنفیذ تتم في المحاكم المحلیةالود جھمن حیث المبدأ، 

المكلفین بالواجب ضد كلمل مع الشكاوى الفردیة للتعاالمحاكم مھمة. السیاسیةالھیئات القضائیة وغیر الخبرة

متخصصة في حقوق المحاكم المن عدد قلیل جدًایوجد، على الصعید المحلي. یضات كافیة للضحایاوتقدیم تعو

ة یحكومھیئات ، أو حتى مع صالحیات خاصةمتخصصة جانأو ل، في مختلف البلدان محاكم ومع ذلك. اإلنسان

تعالجمثل ھذه الھیئات . لة، أو المتصلة باللجوء والھجرة والعمانشاؤھا للتعامل مع دعاوى التمییزإداریة تم إ

، والحرمان من الحمایةالحرمان من تكافؤ فرص العمل، وحقوق التصویت والحقوق المدنیةبالمطالبات المتعلقة 



لكن . ، إذا وجدتأمام المحاكم الدستوریةأمام المحاكم العادیة أوتنظرما عادًةدعاوى حقوق اإلنسان . المتساویة

حقوق لالتقاضي ، وحتى في الحاالت الناجحة في الحمایة القضائیةإلى یصعب الوصول ،لضحایابالنسبة لكثیر من ا

ولذلك فمن المھم على الدول أن تنشئ الھیئات . ، والضحایا ال یحصلون على تعویض كاف عن الضرراإلنسان

على . قتصادیةاالالحقوق المدنیة وإدراكمع السلطات القضائیة في المسائل الھامة من أجل ةالمتخصصة الفعال

ضا في أی، ومؤخرًا، ومنظمة الدول األمریكیةيوروباألمجلس الكم لحقوق اإلنسان في ھناك محاالصعید اإلقلیمي، 

الوصول إلى ھذه المحاكم ھيالمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان، ، وبصرف النظر عن ومع ذلك. االتحاد األفریقي

ال وحالیًااإلنسان،كانیة الوصول المباشر إلى المحكمة األمریكیة لحقوق األفراد لیس لدیھم إم. صعبة للغایةعملیة

، فإن ھذه المحاكم في وباإلضافة إلى ذلك. وحقوق الشعوبإلى المحكمة األفریقیة لحقوق اإلنسان یوجد أي وصول

تعالجال وفیة ات محدودة لتقدیم تعویضات كاصالحیولھا، مع الحقوق المدنیة والسیاسیةتتعاملالمقام األول 

تنظر أماموى حقوق اإلنسان على مستوى األمم المتحدة ادع. الشكاوى المقدمة ضد العناصر الفاعلة غیر الحكومیة

.ومنح التعویض للضحایاأحكام ملزمة قانونًاإلصدارأي سلطة لیس لھاقضائیة شبھرصدھیئات عدد من 

)٦٧(
والمكلفین بالواجبالدولاتحث واجبفي، أسلوب واحد م من ذلكعلى الرغ، والتنفیذشكل الحمایة القضائیة ت

إلى تقدیم بعض فقط محاوالت رامیة وھو دائما رد الفعل و،ھا الدولیة في مجال حقوق اإلنسانلتنفیذ التزاماتاآلخرین

.ئي الوقایة، یجب أن یكون الھدف النھاائيفي التحلیل النھ. الضحایاھالتعویض عن الضرر الذي سبق أن عانى من

مجموعة متنوعة واسعة من التدابیر، والتي ھي ذات طبیعة غیر المطلوب تنفیذ ومن أجل تحقیق ھذا الھدف النبیل، 

. ولیةعلى المستوى المحلي مع المساعدة المناسبة من الھیئات اإلقلیمیة والدقضائیة، ویجب أن تؤخذ في المقام األول

، بما في ذلك لحقوق اإلنسان مع صالحیات واسعةھي المؤسسات الوطنیةةئیالقضاغیرتنفیذ لالھیئات المركزیة ل

أنشئت ، على الصعید اإلقلیمي. في كل دولةنشأ ت، والتي ینبغي أن المكلفین بالواجبات غیر الحكومیینالوصول إلى 

لجنة . یة المختلفةمجموعة واسعة من الھیئات غیر القضائیة مھمة لتعزیز حقوق اإلنسان من قبل المنظمات اإلقلیم

لھیئات اإلقلیمیة مع لیقیة لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، أمثلة جیدة الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان واللجنة األفر

مفوض في أوروبا، . أن جمیع حقوق اإلنسانإذكاء الوعي بشبمع االلتزاماألنشطة الترویجیة علىوالیة واسعة 

بدور تقومفي االتحاد األوروبي التي أنشئت مؤخرًاوكالة الحقوق األساسیة ولحقوق اإلنسان يوروباألمجلس ال

، واللجنة لشؤون األقلیات الوطنیةمنظمة األمن والتعاون لالمفوض السامي األخرى،من الھیئات المتخصصة. مماثل

، على الصعید العالمي. ن أجل الطفل، والشبكة األوروبیة ألمناء المظالم موروبیة لمناھضة العنصریة والتعصباأل

باإلضافة إلى . لحقوق اإلنسانمم المتحدة لألالسامي مفوض الھوائیة من أجل تعزیز حقوق اإلنسانأھم مؤسسة قض

باإلضافة إلى، معاھدات مختلفةلالخاضعةالنظر في تقاریر الدولمھمتھا، للمعاھداتةمختلفھیئات رصد ، ذلك

، وزیادة الوعي س حقوق اإلنسان، واإلسھام في تقصي الحقائق، والرصدلمجلببلدان محددة اإلجراءات الخاصة 

.وتعزیز حقوق اإلنسان



)٦٨(
تقسیم واضح للعمل بین المحاكم والھیئات غیر القضائیة والھیئات یتطلبلحقوق اإلنسان الفعالتنفیذ ال، أخیرًا

التنفیذ، بما في ذلك أجھزة ات والحكوماتید المحلي والبرلمانعلى الصع. الالزمةالتنفیذالسیاسیة مع سلطات 

، والھیئات السیاسیة ھي التي تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن ضمان التزامات حقوق اإلنسان الدولیة وتنفیذھا یةالقانون

ة العامة ، والجمعیيوروباألمجلس للنة الوزراء التابعة ، مثل لجعلى الصعید اإلقلیمي، الھیئات السیاسیة. وإدراكھا

ة ، والمجلس الوزاري والقماء دول وحكومات االتحاد األفریقي، والجمعیة العامة لرؤسمنظمة الدول األمریكیةل

عن ضمان أن تكون كل القرارات المسئولةسیان ومجلس جامعة الدول العربیة ھي لمنظمة األمن والتعاون وقمة اآل

على الصعید . رسة العملیةخبراء تنفذ في المماوالتوصیات القضائیة وشبھ القضائیة وغیر القضائیة وھیئات ال

ت اتخذقد، ولكن الجمعیة العامة ومجلس األمن، لقاة على عاتق مجلس حقوق اإلنسانمالعالمي، فإن ھذه المسؤولیة 

. معینةوتقویة مھامإنسانحقوق تنفیذ أیضًا

٥٠(٢- ٧(

)٦٩(
إجراءات تھدف إلى تھیئة الظروف المواتیة یتم اتخاذھا لتسھیلاإلنسانوقائیة لتنفیذ حقوقالتباقیة وساالوسائل ال

إن التنفیذ الفعال لجمیع االلتزامات الدولیة لحقوق اإلنسان ھو مھمة . حترام وحمایة وإعمال حقوق اإلنساناللعامة ا

على الصعید المحلي والصعید الوطني واإلقلیمي استراتیجياسیة وتخطیط ضخمة وشاقة ومعقدة تتطلب إرادة سی

األممأتي من الحكومات والمنظمات الدولیة والشركات عبر تحین أن اإلرادة السیاسیة یجب أن في . والعالمي

لحقوق اإلنسان واإلشراف على تنفیذھا یتطلب ةضع خطط العمل الدقیقفإن و، وغیرھا من الجھات الفاعلة القویة

.مستقلینالخبراء ال، بما في ذلك ع نطاق ممكن من المجتمع المدنيوسمدخالت على أ

)٧٠(
في مھمتھا المتمثلة في تنفیذ حقوق اإلنسان على الصعید المحلي والصعید واإلشرافتحتاج الحكومات إلى المساعدة 

العتراف بھا بشكل قضائیة لحقوق اإلنسان قد تم امستقلة غیر تنفیذ ھیئات الوطني واإلقلیمي والعالمي من جانب 

جمیع الدول دعوة، ، قررت الجمعیة العامة، باعتماد مبادئ باریس١٩٩٣في عام . متزاید من جانب المجتمع الدولي

كلما تعددیة لحقوق اإلنسان مع والیة واسعةمستقلة وطنیة مؤسسات ،إلى إنشاء، بموجب تشریع دستوري أو عادي

. )٥١(حقوق اإلنسان الدولیة اللتزاماتوق اإلنسان وكفالة التنفیذ المحليمنع ومكافحة انتھاكات حقإلىتھدف أمكن

خاصة محلیة رصد وتنفیذھیئاتإقامة الدول األطراف لب اطمعاھدات دولیة تتم اعتماد، في السنوات األخیرة

مھمة القیام بت ، مثل آلیات وقائیة وطنیة في إطار البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب أنیطمستقلة

، وخاصة آلیات مستقلة لتعزیز وحمایة ومراقبة التنفیذ على المستوى المحلي رات وقائیة لجمیع أماكن االحتجازبزیا

.التفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة



)٧١(
شاء ، استجابت لدعوة الجمعیة العامة إلنن الحكومات في جمیع مناطق العالمم١٠٠على الرغم من أن أكثر من 

من قد اعتمدتفقط، ما یقرب من نصف ھذه المؤسساتنسان أو آلیات مماثلة غیر قضائیةاللجان الوطنیة لحقوق اإل

، ھذه المؤسسات تفتقر إلى غالبًا.)٥٢(باریسمبادئقبل لجنة التنسیق الدولیة بوصفھا استوفت جمیع المعاییر 

خطة من البلدان قد اعتمدت فقطحفنة. اإلنسان الوطنیةاالستقالل أو بعض االختصاصات الرئیسیة لمؤسسة حقوق 

فجوة التنفیذ على قیام بھ من أجل التصدي بفعالیة لیتعین الالمزید من االحتیاجات. الوطنیةلحقوق اإلنسانعمل 

وق ذات موارد لحقمستقلة وطنیة مؤسسات كل الدول تنشئ حقًاأنولقد حان الوقت . المستوى المحلي والوطني

والمؤشرات والمعاییر مع خطة عمل واضحة األھداف واألولویات وطنیة شاملة إنسان سان واعتماد حقوق اإلن

وھذه الخطط ینبغي أن تكون موجھة نحو مختلف االلتزامات في إطار المعاھدات الدولیة لحقوق . المحددة زمنیًا

بعد . المعنية لحقوق اإلنسان في البلد اإلنسان وإقامة أھدافھا على أساس تحلیل شامل ومستقل عن الحالة العام

شارك مشاركة كاملة في تیسیر ورصد تنفیذ األھداف تؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان أن المعلىینبغي ،عتماداال

.في ھذه المھمةالمجتمع الدولي اویجوز أن یساعدھ. والغایات والمعاییر المحددة في خطط العمل

)٧٢(
، ال بد من تنفیذ المعاییر على المستوى اإلقلیمي والعالميغیر قضائیة ن حقوق اإلنساھیئاتبدال من زیادة عدد 

وطنیة فعالة لحمایة حقوق حقیقیةالدولیة لحقوق اإلنسان وتعزیزھا من خالل إنشاء وتطویر مؤسسات مستقلة 

.المساعدة المقدمة إلى ھذه المؤسساتباإلنسان و

.................................................................................................................................

......

٢٠المؤرخ A/RES/48/134)٥١(. أعاله٦٦الفقرة راجعالوطنیة،للحصول على الھیئات القضائیة )٥٠(

. لوطنیةلمؤسسات اامخطط لجنة التنسیق الدولیة ، راجع)٥٢(. ١٩٩٣دیسمبر

.................................................................................................................................

.....

،للدولةمدى فعالیة نظم الحمایة الوطنیةعتمد إلى حد كبیر علىیدولة التنفیذ االلتزامات الدولیة لحقوق اإلنسان في 

في غیاب ودستوري وقانوني لضمان حمایة حقوق اإلنسان، وطني نظام التي تعمل في إطار لترتیبات المؤسسیةا

ال لجان حقوق اإلنسان الوطنیة، وات، ومؤسسفي ذلك الشرطة والمحاكم والسجونبماومسئولة،مؤسسات فعالة 

. ، من نقص الموارد أو عدم الكفاءةعباءات كثیرا ما تكون مثقلة باألفھذه المؤسس. حقوق اإلنسانإدراكیمكن 

ینبغي أن تحدد ، ولیة ومجتمع المانحین الثنائیین، ووكاالت التنمیة الدمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسانمفوض األ

یجب إنشاء.، على سبیل األولویة ألنشطة التعاون التقنيالمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسانحسن سیرفيالمساعدة 

المؤسسات ، لیس فقط من قبلحقوق اإلنساندراكعزز إیدعم وینسان الوطنیة حقوق اإلنظملحمایةعالميصندوق 



ھذا الصندوق من شأنھ أن. ، ولكن من جانب كل من ھذه المؤسسات الوطنیة ذات الصلةالوطنیة لحقوق اإلنسان

ل حقوق اإلنسان حقیقة واقعة متعدد األطراف لتعزیز القدرات الوطنیة لجعالحادي والعشرینالقرننھج یشكل 

طائفة من التمویل یمكن أن یأتي، للحمایة ضد الھجمات على الكرامةفي ضوء مسؤولیتنا المشتركة. بالنسبة للجمیع

، كما حدث في سیاق المبادرات الرامیة المدنيمن الجھات الفاعلة بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع

.ة في مجال الصحة العالمیةإلى مكافحة عدم المساوا

)٧٣(
الحكومات الوطنیة الفجوة تعالج، فإنھ ال یكفي فقط أن تقاسم المسؤولیةلالحادي والعشریننھج القرن بمن أجل الوفاء 

ھا من المؤسسات التجاریة القویة وغیرفإن المؤسسات العالمیة، المشتركةمسؤولیةللي سیاق سیاساتھا ف. في التنفیذ

المؤسسات . تعتمد خطط عمل ذات أھداف ومعالم واضحة فیما یتعلق بالوفاء بمسؤولیاتھا لحقوق اإلنسانینبغي أن 

بالمسئولیة حقوق اإلنسان على یستندنھجًافي تشجیع وتسھیل نشطًاالوطنیة لحقوق اإلنسان یجب أن تلعب دورًا

في حاجة إلى رؤیة واضحة لكیفیة معالجة الفجوة الدولیة أیضًاواإلقلیمیة والعالمیة المنظمات الحكومیة . المشتركة

.توجیھات في ھذا الصددباألمم المتحدة تزویدھدف إلى یل األعمال الحالي لحقوق اإلنسان جدو. في التنفیذ

٣- ٧
)٧٤(

إنشاء بشدة الحكومة االسترالیة حاولت، ١٩٤٧في أوائل عام . لیست جدیدةفكرة إنشاء محكمة دولیة لحقوق اإلنسان

عداد مشروع ، أنشأت لجنة حقوق اإلنسان ثالث مجموعات عمل إل١٩٤٦في عام . ولیة لحقوق اإلنسانمحكمة د

، إال وجود توافق في اآلراءعدموعلى الرغم من. نفیذلتلتدابیر تصاحبھا ملزمة ، وھي اتفاقیة إعالن لحقوق اإلنسان

من الزمن على نص اإلعالن العالمي لحقوق الموافقة في غضون فترة قصیرة نسبیًافيتنجحن مجموعة اإلعالأن 

ت سرعان ما غرقت في المناقشاصیاغة اتفاقیة ملزمة . ١٩٤٨دیسمبر١٠الجمعیة العامة في اإلنسان الذي اعتمدتھ 

تنفیذ ضعیفة في عام مع تدابیر لیتینمعاھدتین دو، والتي أدت في النھایة إلى اعتماد اإلیدیولوجیة للحرب الباردة

واى من جوروأفكرة و، ة للمحكمة الدولیة لحقوق اإلنسان، مثل المبادرة االسترالیأخرىمقترحات ھیكلیة. ١٩٦٦

إنشاء محكمة الجزاء الدولیة على النحو المتوخى في المادة السادسة من اتفاقیة أواإلنسان،السامیة لحقوق یةالمفوض

حائطكن سرعان ما بعد سقوط ول. خالل الحرب الباردةإدراكھافرصة لم تتح لھ ،١٩٤٨الجماعیة لعام منع اإلبادة

لحقوق اإلنسان تم االتفاق علیھ خالل مؤتمر فیینا ةالسامییةالحاجة إلى المفوض. ، تم تنشیط ھذه األفكاربرلین

المحكمة الجنائیة الدولیة . رار للجمعیة العامةقب، وأنشأ بعد ذلك بوقت قصیر ١٩٩٣عالمي لحقوق اإلنسان في عام ال

المحاكم الجنائیة المخصصة لیوغوسالفیا من إنشاءبعد سنتین١٩٩٨أنشئت بموجب نظام روما األساسي لعام 

محكمة الدولیة لحقوق اإلنسان الإال أن . على التوالي١٩٩٤و ١٩٩٣السابقة ورواندا من قبل مجلس األمن في عام 

، حقوق اإلنسان قد أنشئت في أوروباعلى الرغم من أن المحاكم اإلقلیمیة لخیالیة، فكرة ظر الكثیرینزال في نتال 

.واألمریكتین وأفریقیا



)٧٥(
كمة الدولیة لحقوق محلمبكر لاللالقتراحاتتبریرأحد اللیس ھناك حق ھو عالج إذا لم یوجدھاالفتراض القائل بأن

أكدت ھذه الفكرة في وقت الحق الجمعیة العامة عندما اعتمدت . عظم النظم القانونیة، ھي فكرة موجودة في ماإلنسان

المبادئ األساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحایا االنتھاكات الجسیمة ٢٠٠٥في عام 

مع " حقوق اإلنسان"مصطلح . )٥٣(لقانون حقوق اإلنسان الدولي واالنتھاكات الخطیرة للقانون اإلنساني الدولي

یتحملوا المسئولیة ینبغي أن المكلفین بالواجباتبمعنى أنیقتضي المساءلة، المكلفین بالواجبات منالتزاماتھ

إقلیمیة أووطنیة مستقلةلھذا االلتزام وتكون قید المسائلة القانونیة أمام محكمةفي حالة انتھاك مزعوم القانونیة

، بما في ذلك إعادة التأھیل لتعویض مناسبباھا سلطة إصدار أمر ، یجب أن تكون لكمة انتھاكًاإذا وجدت المح. دولیة

لماذا ینبغي أن تكون . مدنیةالضرار أل، وھذا ھو النھج القانوني العام لات عدم التكراروالتعویض والترضیة وضمان

ملزمة لحقوق اإلنسان الالصادرة عن المحاكم أن األحكام یغني عن القول،نتھاكات حقوق اإلنسان؟ البالنسبةمختلفة 

.القانون المختصةتنفیذھیئاتبحاجة إلى أن تطبق من جانب 

)٧٦(
محكمة الدولیة لحقوق اإلنسان محكمة دائمة مع القضاة المھنیین بدوام الأن تكون، یمكنمثل المحكمة الجنائیة الدولیة

تصة للبت یجب أن تكون مخ.)٥٤(المتحدةاألممف تحت رعایة كامل إلى أن تنشأ بموجب معاھدة متعددة األطرا

ي الشكاوى التي یرفعھا األفراد أو الجماعات أو الكیانات القانونیة بدعوى انتھاك أي حق بطریقة نھائیة وملزمة أل

ن ھذه یمكن أن تكو. المكلفین بالواجباتمن حقوق اإلنسان وجدت في معاھدات حقوق اإلنسان الدولیة الملزمة على 

حقوق الشكاوى المرفوعة ضد الدول التي صدقت على النظام األساسي للمحكمة وما یتصل بھا من معاھدات 

، مثل األمم المتحدة ووكاالتھا یة من المنظمات الحكومیة الدولیةإذ تضع في اعتبارھا مسؤولیات عالماإلنسان، 

المنظمات ینبغي أیضا أن تكون خاضعة ، مثل ھذه الدولي ومنظمة حلف شمال األطلسيالمتخصصة والبنك

وغیرھا من المؤسسات العالمیةكما ینبغي للمحكمة أن یكون لھا اختصاص على الشركات . الختصاص المحكمة

.، والمنظمات الدینیة وغیرھا من الكیانات القانونیة أي التي لھا مقعد أو تعمل في أراضي دولة طرفالتجاریة

)٧٧(
منات اآلالففیضانمن أجل تفادي . المحلیة المتاحةبعد استنفاد جمیع سبل االنتصاف فقطالشكاوى الفردیة تقبل

، یمكن أن تشجع الدول على أن تنشئ أو المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان، كما حدث مع إلى المحكمةالشكاوى 

متعلقة بحقوق اإلنسان تخضع ات اللحقوق اإلنسان لمباشرة تطبیق جمیع المعاھدةالداخلیالمحاكم المختصة تصمم

. للدولة المعنیةالمحكمة الدولیةالختصاص 

.....................................................................................................................................



)٥٣(FA/RES/60/147٢٠٠٦مارس ٢١ .)٧) ٢٠٠٧(' حكمة الدولیة لحقوق اإلنسانمالمانفرید نواك، )٥٤

.٦- ٢٥٥في ٢٥١مراجعةلقانون حقوق اإلنسان ) ١(

.................................................................................................................................

یكون لھا الحق في تقدیم شكوى إلى المحاكم مرضیة للضحیة، الاإلغاثة یة ال توفر إذا كانت وسائل االنتصاف المحل

ذيعالج الدولي الالاختیارواألمر متروك للضحیة . ، سواء على المستوى اإلقلیمي أو العالمينالدولیة لحقوق اإلنسا

من فال یسمح باستئنا. ستخدام التراكمي لسبل االنتصاف الدولیة ینبغي استبعادھااال، ولكن األكثر فعالیةھیبدو أن

م حقوق محاكإذا كانتمن المستحسنمع ذلك،.لذلك ینبغي أن تكون مقبولة،المحاكم اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان

.أمر التعویض المناسب لجبر الضررإصدارسلطةتشمل، سلطات واسعة مماثلةلھااإلنسان اإلقلیمیة

)٧٨(
المقبلة،قوق اإلنسان ھدفا رئیسیا في جدول أعمال حقوق اإلنسان في الفترة نحن نعتبر أن إنشاء المحكمة الدولیة لح

من جانب فریق من الخبراء یتم بتكلیف من األمین العام لألمم المتحدة عن سبل والدعوة إلجراء دراسة أكثر تفصیًال

.لحقوق اإلنساندولیةالنھوض نحو إنشاء محكمة 

اخلالصة والتوصيات. ٨
١- ٨ :

)٧٩(
فة خاصة منذ ، وبص١٩٤٨المي لحقوق اإلنسان في عام على الرغم من اإلنجازات المھمة منذ اعتماد اإلعالن الع

حقوق اإلنسان في ظل عدم وجود جدول لالیوم في أزمة حقیقیة نفسھیجد، فإن المجتمع الدولي نھایة الحرب الباردة

.واضح للعملأعمال 

)٨٠(
، وبین قانون حقوق اإلنسان وتنفیذهاألرض وبینالمریر على اإلنسان والواقعالفجوة بین التطلعات الكبیرة لحقوق 

الكالم المنمق عن الحكومات وغیاب اإلرادة السیاسیة للوفاء بوعودھا ھي المشكلة الرئیسیة، وتضییق ھذه الفجوة 

.التحدي الرئیسي في عصرنا



٢- ٨
)٨١(

كرامة اإلنسان والطابع الفرید . كرامة اإلنسان ھي السمة األساسیة التي تمیز اإلنسان عن غیره من المخلوقات

كرامة اإلنسان . دیة، والقدرة على االختیار األخالقي واالستقاللیة الفراإلنسانإرادة حریة لإلنسان متأصلة في 

. لمبرر األخالقي والفلسفي للمساواة وحقوق اإلنسان العالمیة األخرىايھ، المتأصلة في جمیع بني البشر

)٨٢(
حرمان لیس كل انتھاك أو فإن والفلسفیة في الكرامة اإلنسانیة، جمیع حقوق اإلنسان تجد المبررات األخالقیةفبینما 

التصدي لھذه ل إلىقام األوعمال الحالي یھدف في المجدول األ. من حقوق اإلنسان یشكل اعتداء على كرامة اإلنسان

، والتجرید من تسم بالعجز، واإلذاللتتيكرامة اإلنسان، والباشرة مبةرتبطالمالقضایا األساسیة لحقوق اإلنسان 

.األساسیةلحقوق المدنیة والحقوق السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیةامنتتكون ھذه النواة . اإلنسانیة

٣- ٨
)٨٣(

لمسؤولیة لالحادي والعشریننھج القرن للدولة إلىحصریة اللمسؤولیة امن نموذج القانون الدولي ینتقلیجب أن 

، ھازیادة في انتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبإلى كل من الفاعلة من أجل االستجابةالمشتركة لجمیع الجھات ال

العالمیةسات الدولیة والشركات، بما في ذلك المؤسالعناصر الفاعلة غیر الحكومیةلى إشراك وإلى الحاجة إ

.والمؤسسات الدینیة في الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان

)٨٤(
، ولكن أیضا اإلجراءات حقوق اإلنسانضدالتي تنتھكاألفعالعنالمسؤولیة المشتركة ال تشمل فقط المساءلة

.حقوق اإلنسانبمیة إلى الوفاء تدریجیا اإلیجابیة الرا

)٨٥(
ینبغي أن تمتد . المجتمع الدولي یتحمل مسؤولیة مشتركة إلیجاد سبل فعالة لتیسیر تنفیذ جمیع حقوق اإلنسان للجمیع

الدائمةالفقر المدقع، واألنماط على رأس ذلك ، فة االعتداءات على كرامة اإلنسانلتشمل كاالحمایةمسؤولیة

.، واآلثار السلبیة لتغیر المناخ العالميیة واالجتماعیة والثقافیةحقوق االقتصادالكات النتھا

٤- ٨ :



)٨٦(
علىھدف القضاء على الفقر من مجرد ھدف التنمیة الطوعیة إلى حقوق اإلنسان الملزمة قانونًایتحولیجب أن

.من الجھات الفاعلة في المجتمع الدولي على حد سواءالدول الغنیة والفقیرة وغیرھا 

)٨٧(
فعال من جانب المجتمع بھا وتنفیذھا على نحو التعھدالقضاء على الفقر ھو من التزامات حقوق اإلنسان التي یمكن 

ساعدة في التضامن للمإلىمعظم الفقراء بحاجةبھا؛ الحكومات الوطنیة للبلدان النامیة التي یعیشالدولي ككل

.القضاء على الفقر

)٨٨(
. رسان في التنمیة والقضاء على الفقیمكن القضاء على الفقر عن طریق اعتماد وتنفیذ النھج القائم على حقوق اإلن

عن ، فضًالستراتیجیة الحد من الفقرالرصد التنفیذ والخلق والعملیة كل من إلىبلغُتمبادئ حقوق اإلنسان یجب أن 

.ستراتیجیةمضمون ھذه اال

)٨٩(
. نھج العدالةیجب تمكین الفقراء من أجل انتشال أنفسھم من براثن الفقر من خالل سیادة القانون والوصول إلى 

عن تعزیز ، فضًالوالحقوق التجاریةالعملوحقوق العادلة ة ، والمساواة وحقوق الملكیالوصول إلى العدالة

. ءالقانوني للفقراللتمكینالدیمقراطیة ضروریة 

)٩٠(
، طریق خلق شبكات الضمان االجتماعيالحد من الفقر عن لدولعلى اینبغي بطریقة وقائیة، الفقر یجب معالجة 

ضحایا لمحاكم الوطنیة للنظر في مطالبات ل، وینبغي أن یعھد االختصاص یف جمیع الموارد الوطنیة المتاحةوتوظ

لمجتمع الدولي تحمل مسؤولیة على اوعالوة على ذلك، ینبغي . في القیام بذلك بشكل وقائيلحكومة اعند فشل، الفقر

.االنتھاكات الجسیمة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةمنحمایةال



)٩١(
أن تدمج مبادئ حقوق اإلنسان الدولیة في التجارة الدولیة والقوانین واالتفاقات المالیة للتخفیف من اآلثار یجب

في صیاغة السیاسات ذات طبق أیضًایقائم على حقوق اإلنسان ینبغي أن والنھج ال. ى الفقراءالسلبیة للعولمة عل

.، والعدد المتزاید من سكان األحیاء الفقیرة وتدفقات الھجرة العالمیةمشاكل التحضربالصلة 

٥- ٨ :
)٩٢(

لمثل ھذه التھدیدات مع ، من خالل معالجة األسباب الجذریةطار التي تھدد األمن البشريألخلوقائیةالالمكافحةیجب

، واستراتیجیات العمل في وقت مبكر واالستفادة من مجموعة كاملة من األدوات المتاحة نظم فعال لإلنذار المبكر

.كجزء من األمن والتنمیة وجداول أعمال حقوق اإلنسان

)٩٣(
على وجھ .قبل المجتمع الدوليحقوق اإلنسان ومالئمة حمایة على حفاظ یجب اللنزاعات المسلحة، أثناء وبعد ا

مبادئ حقوق اإلنسان تطویر مجتمعات ما بعد الصراع في إنشاء ھیاكل دیمقراطیة ونظم تبلغأن یجب، الخصوص

.فعالة إلدارة العدالة

)٩٤(
یر العرقي والجرائم سیاق اإلبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطھفي. 'مسؤولیة الحمایة'عمل المزید لتنفیذ یجب

قنوات ذات ال، ینبغي لألمم المتحدة تعزیز آلیات اإلنذار المبكر عن طریق االندماج الكامل للنظام ضد اإلنسانیة

ة ، كخطوریةحدة إنشاء قدرات احتیاطیة عسكألمم المتعلى ایجب، إلى ذلكباإلضافة . متعددة للمعلومات والرصدال

إن األمم المتحدة یجب أن تدعم مالحقة . مبكرالللعملالنتشار السریع بوصفھا آلیة لأولى نحو إنشاء قوة دائمة

.مرتكبي االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني المحاكم الدولیة والوطنیة والمحاكم الجنائیة

)٩٥(
من بكثیر یجب القیام. اإلنسان وسیادة القانون على الصعید الدولياإلرھاب یقوض القیم األساسیة لحقوق

، بما في ذلك الفقر والظلم العالمي، األسباب الجذریة لإلرھاب العالميبذل جھود منسقة لمعالجة لاالحتیاجات

األمن علىیجب وضع استراتیجیة تستند . ، وكذلك أسباب تزاید األصولیة الدینیة والتعصبوالصراعات التي لم تحل

نظر في التزامات الدول بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي وقانون الالجئین والقانون باللمواجھة اإلرھاب 

.اإلنساني الدولي



)٩٦(
أكثر اإلنسان على نطاق واسع باعتبارهعلى كرامةمباشرًاالذي یؤثر تأثیرًااالتجار بالبشر، علىیجب القضاء

نھج قائم ، وتكون موجھة من قبل الحكومات والمجتمع الدولي من خالل تطبیقن الرقمظاھر العصر الحدیث م

.ى سیاسات لمكافحة االتجار بالبشرمكافحة الھجرة إلعلىعلى حقوق اإلنسان ومن خالل تحویل التركیز 

)٩٧(
الحریة الشخصیة من ، واالحتجاز قبل المحاكمة وغیرھا من أشكال الحرمان ستخدام السجن كعقوبة على الجریمةا

یجب أن تدابیرالوھذهمصالح الدولة المشروعة معق التوازن بین الحق في الحریة الشخصیة المشروعة یجب تحق

، یجب أن یكون لتخدم الھدف المشروعغیر كافیةتدابیرالكانتإذا فقط االحتجاز بیسمح.ة ومناسبةضروریتكون

، ویجب أن یكون تحت لمدة ال تزید على الضرورة القصوىأن تكون یجبو، للرقابة القضائیةخاضعًااالحتجاز 

.ظروف تضمن الكرامة والعدالة للمعتقلین

)٩٨(
ى مستوى المعاملة القاسیة أو المالیین من المعتقلین والسجناء في جمیع أنحاء العالم محتجزون في ظروف ترقى إل

الثقافیة أو االجتماعیةأو االقتصادیةوأالسیاسیة، وأدنیة الحقوق المتنتھكظروف السجن . نسانیة أو المھینةإلال

.من خالل الجھود الوطنیة والدولیة بحیث یمكن للسجناء العیش بكرامةویجب تحسینھا 

)٩٩(
المباشرة والخطیرة االنتھاكاتنسانیة والتعذیب واالختفاء القسري تشكل االحتجاز التعسفي، وظروف االحتجاز الإل

ینبغي للدول أن تتخذ تدابیر وقائیة من خالل فتح أماكن االحتجاز أمام التفتیش والزیارات . اإلنسانعلى كرامة 

، فإن المجتمع الدولي یتحمل المسؤولیة عن ضمان أن ال على ذلكوعالوة . المفاجئة من قبل آلیات وقائیة وطنیة

مثل ھذه تسمحالسیاسیة أو العسكریةلیتھممسئویوجد مالذ آمن لمرتكبي ھذه الممارسات ، أو ألولئك الذین تحت 

. الممارسات

٦- ٨ :

)١٠٠(
الحق بوخاصة المعنیة،انتھاكات حقوق اإلنسانیسببتغیر المناخ . عالمیًاتغیر المناخ ھو مشكلة عالمیة تتطلب حًال

والعدالة ، وتغیر المناخ یثیر مخاوف كبیرة حول المساواةلغذاء والماء والمأوى والممتلكات، والصحة والحیاةفي ا

.لھا تأثیر أكبر على الفقراء،االجتماعیة العالمیة



)١٠١(
منتغیر المناخ التركیز على سیاسات یزید منتغیر المناخ،نسبة للباعلى حقوق اإلنسان قائم نھج مطلوب ،ولذا

أدوار المنظمات في، ولكن أیضا دور الدولفيلیس فقط یعترف بھا، والتي حقوق اإلنسانإدراكثارھا على آ

.المسئولة، وقطاع الشركات والمجتمع المدني العالمي والجھات الدولیة

)١٠٢(
حویل المحاصیل المترتبة على تاآلثار ، ال الوقود الحیويسیاسات استبدوخاصة،سیاسات التخفیفیجب أن تقیم 

.، وخاصة في البلدان الفقیرةعلى األمن الغذائي

)١٠٣(
.قل قدرة على حمایة سكانھا من آثار تغیر المناخاألسیاسات التكیف دعم الدول الفقیرة یجب أن تركز

)١٠٤(
تمتع بحقوق للسات التكیفسیاو، التابع لھاتغیر المناخ والتخفیفیجب أن تجرى المزید من البحوث بشأن آثار

.اإلنسان

٧- ٨ :
)١٠٥(

االلتزامات القانونیة بینیق إلى حد كبیر فجوة التنفیذیتض، أو على األقل إغالقیتحتم على المجتمع الدولي 

، والحالة المتناقضة على أرض حقوق اإلنساناكدروالسیاسیة للحكومات والمجتمع الدولي إلى احترام وحمایة وإ

.الحادي والعشرینھذا ھو التحدي األكبر في القرن . الواقع

)١٠٦(
حقوق تقویةحقیقیة وتنفیذ والحمایة إلى الالسرعة من وضع المعاییر والرصد على وجھأن ننتقلیجب علینا 

.، والوقایة الفعالة من انتھاكات حقوق اإلنساناإلنسان

)١٠٧(
، والمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسانفي مجال تنفیذ قضائیة الغیر والھیئات القضائیة یجب إنشاء 

كافحة قدر اإلمكان من أجل منع ومب، وینبغي أن تكون مستقلة ولھا والیة واسعة في كل الدول، على وجھ الخصوص

.زامات الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسانضمان التنفیذ المحلي لاللتانتھاكات حقوق اإلنسان و



)١٠٨(
حمایة حقوق جمیع نظمإنشاء صندوق عالمي لدعم وتعزیز یجب، م وطني فعال لحمایة حقوق اإلنسانلبناء نظا

.المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان للشرطة والسجون والمحاكمتشمل، التي الوطنیةاإلنسان

)١٠٩(
.حقوق اإلنساندراك، تھدف إلى احترام وإذات أھداف ومعالم واضحةالمیة خطط عمل یجب أن تعتمد الشركات الع

)١١٠(
، التي أنیط بھا المنشأ حدیثًالمجلس حقوق اإلنسان كنظیرلحقوق اإلنسان ، مستقلة تمامًادولیةأن تنشأ محكمةیجب

.حمایة القضائیة لحقوق اإلنسان ضد جمیع المكلفین بالواجباتال

)١١١(
محكمة الدولیة لحقوق اإلنسان محكمة دائمة بموجب معاھدة متعددة األطراف تحت رعایة األمم الیجب أن تكون

فإنھ یجب أن تكون مختصة للبت بطریقة نھائیة وملزمة بشأن الشكاوى المتعلقة بانتھاكات حقوق اإلنسان . المتحدة

.د سواء وتقدیم تعویضات كافیة للضحایاالتي ترتكبھا الدولة والجھات الفاعلة غیر الحكومیة على ح

)١١٢(
.نحو إنشاء محكمة دولیة لحقوق اإلنسانسبل المضي قدمًالدراسةبتفویض خبیرألمم المتحدة لطلب األمین العام 


